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* Στέ τέλος του περασμένου 
χρένου, τέ Σώμα της Χωροφυ

λακής, ενίσχυσε τή δύναμή του μέ 
τήν κατάταξη νέων γυναικών, πού 
Εκπαιδεύονται ήδη στίς Σχολές των 
’Αθηνών καί Ρεθύμνου. Ηταν ένα 
σημαντικέ βήμα γιΑ τήν διεύρυνση 
του θεσμού τής γυναίκας Αστυνο
μικού, πού πραγματοποιήθηκε στά 
πλαίσια τής έξελικτικής πορείας 
του Σώματος, σύμφωνα μέ τίς νέες 
κοινωνικές συνθήκες.

* Αύτές οί 500 περίπου νέες 
γυναίκες Χωροφύλακες,σέ λί-
_ 1  Pi jf. —  Λ r r  f  /- *  ν ’σΤ'ΤΊ γο καιρέ θά πλαισιώσουν τίς Υπι 

ρεσίες του Σώματος καί μέ έφέδι
Υ π η 

ρεσίες του κώματος και. με εψέδια 
τήν κατάρτισή τους στή^Σχολή,τέ 
ύψηλέ πνευματικέ τους έπίπεδο καί 
τέν νεανικέ τους ένθουσιασμέ,θά 
είναι έτοιμες ν<£ προσφέρουν^στέ 
κοινωνικέ σύνολο σημαντικές υπη
ρεσίες , δ ικαιώνοντας τίς προσδοκί
ες δλων.

* *Η διεύρυνση τοΰ θεσμού τής 
γυναίκας Αστυνομικού,έγινε 

στίς μέρες μας μιά Αναγκαιέτητα. 
*Η μορφή τών σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων Απαιτεί Ανάλογη Αντι
μετώπιση , στηρ ιγμένη στέ διάλογο 
καί στέν Απέλυτο σεβασμέ τής προ- 
σωπικέτητας του πολίτη.

" ’Επιθεώρηση 
στήν προσπά-

Τέ περιοδικέ 
Χωροφυλακής", 

θειά του νά παρουσιάσει στέ Ανα
γνωστικέ του κοινέ αύτέν τέν θε
σμέ, καθώς καί τίς προοπτικές πού 
Ανοίγονται,δημοσιεύει σ ’αύτή τήν 
έκδοση σχετικέ άρθρο,μέ τά προ- 
βλήματα^τά ένειρα καί^τίς προσδο
κίες των γυναικών τής Χωροφυλα
κής, μέ τήν όλέθερμη εύχή μιας έ- 
πιτυχημένης σταδιοδρομίας.

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Οί γυναίκες αστυνο
μικοί τής Χωροφυλα
κής, πού σαν θεσμός 
πλησιάζει τήν δεκαε
τία, επέτυχαν απόλυ
τα στό τομέα τής κοι
νωνικής αποστολής 
τους μέ αποτέλεσμα 
τό αρχικό πείραμα 
νά παγιωθεΐ σαν κα
τάσταση καί νά ανα
πτυχθεί.

*
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« Ή  Χωροφυλακή ούδέποτε 
εχασε την επαφή της με τό 
κοινό. Ό  Έ λλη να ς πολίτης 
γνωρίζει καλά, ότι από τήν 
ψυχή τοΰ Χωροφύλακα πε
ρισσεύει πάντοτε ή άνθρω- 
πιά, ή αγάπη προς τον συν
άνθρωπο, ό ήρωϊσμός καί 
ή θυσία. Καί ή πίστη του 
αυτή εδραιώνεται κάθε ήμε
ρα, γιατί εχει συνεχώς δεί
γματα αύτοΰ τοΰ ψυχικοΰ 
πλούτου.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ
’Αντιστράτηγο;

ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σ ’ Α ΤΤΕΣ τις λίγες γραμμές συν
οψίζεται ό ψυχισμός της προσφοράς 
των άνδρών τοΰ Σώματος, προσφο
ρά πού παρουσιάστηκε άνάγλυφα ά
πό τον ’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη, 
κατά τον ετήσιο άπολογισμό τοΰ 
έργου τής Χωροφυλακής γιά το 
1978, πού έγινε κατά τήν τελετή τής 
κοπής τής πατροπαράδοτης πίττας 
τοΰ Σώματος, τις άπογευματινές ώ
ρες τής 22ας ’Ιανουάριου, στις Σχο
λές Χωροφυλακής ’Αθηνών.

’Αποτελεί πλέον έθιμο γιά τήν 
Χωροφυλακή, τήν κοπή τής πίττας 
κάθε νέου χρόνου, νά τήν συνοδεύει 
ό απολογισμός τής δραστηριότητας 
καί τοΰ έργου τοΰ Σώματος κατά τον 
χρόνο πού πέρασε. "Ενας άπολογι- 
σμός άπό τά πλέον υπεύθυνα χείλη, 
τά χείλη τοΰ ’Αρχηγού τού Σώμα
τος, πού πέρα άπό τό τυπικό μέρος 
περιλαμβάνει μιά ζωντανή παρου
σίαση τοΰ μόχθου πού προσφέρ- 
θηκε στην έδραίωση συνθηκών γα
λήνης γιά τή ζωή τού κοινωνικού 
συνόλου καί συνάμα μιά όριοθέ-

τηση τής πορείας τοΰ Σωματοί γιά 
τις μέρες τού μέλλοντος.

*
Στην τελετή τής κοπής τής π ίτ

τας, παρέστησαν ό 'Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Άναστ. Μπάλ- 
κος, ό Γ ενικός Γ ραμματέας τού 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων]νος Σαψάλης, οί ’Αρχηγοί τής 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλτ. Άργιάννης, ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, Πυ
ροσβεστικού Σώματος κ. Παν. Πο- 
τουρίδης, τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστρά
τηγος κ. Κρητικός, ό Προϊστά
μενος τοΰ Σ.Ε. τοΰ Υ.Δ.Τ. ’Αντι
στράτηγος κ. Βάμβας, ό Διευ
θυντής τής Π .Σ.Ε.Α . ’Αντιστρά
τηγος κ. Γκίκας, ό Γενικός Διευ
θυντής τής ’Αγροφυλακής κ. Γκα- 
ζέτας, ό Προϊστάμενος τών ’Εγκλη
ματολογιών 'Υπηρεσιών Είσαγ- 
γελεύς ’Εφετών κ. Δημητριάδης, 
οί A ' Β' Ύ παρχηγοί Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτηρ. 
Πουλόπουλος καί Γεώργ. Μανωλα-

"Οπως κάέλε χρόνο έτσι 
καί έφέτος, μέ τήν ευ
καιρία τής κοπής τής 
πατροπαράδοτης πίτ
τας, ό ’  Αρχηγός τοΰ Σώ
ματος έκανε τον έπί- 
σημο απολογισμό τών 
δραστηριοτήτων τον 
Σώματος στο παρελθόν 
έτος και προσδιόρισε 
τους στόχους και τις 
έπιδιώξεις γιά τό νέο 
χρόνο.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡ
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ΟΥ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Φωτογραφικά στιγμιότυπα: ’Από την 

ομιλία τοΰ κ. ’Αρχηγού γιά τον απολο
γισμό τον έργου τού Σώματος. Τών 
επισήμων κατά τον χρόνο τής δεήσεως 
πριν από την κοπή τής πρωτοχρονιάτι
κης πίττας.

κος, οί Α ' καί Γ ' Επιθεωρητές Χω
ροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ. κ. 
Κων]νος Τσίντζος καί Άθαν. Με- 
λιντζής, ό 'Υπαρχηγός τοΰ Λιμε
νικού 'Υποναύαρχος κ. Καραμήτρος, 
άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Α
ξιωματικοί τοΰ Σώματος, οί Πρόε
δροι καί τα Διοικητικά Συμβούλια 
τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλα
κής Προαστίων Πρωτευούσης, Δη
μοσιογράφοι τής Τηλεοράσεως, τοΰ 
Ραδιοφώνου καί τοΰ ημερήσιου Τύ
που, άντιπροσωπεΐες άνδρών καί 
γυναικών τοΰ Σώματος καί πλήθος 
άλλων προσκεκλημένων.

Τήν πίττα ευλόγησε ό Πανοσιο
λογιότατος ’Αρχιμανδρίτης π. Εύ- 
σέβιος Πιστολής, Προϊστάμενος τής 
Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τοΰ Σώ
ματος καί τήν έκοψαν, ό 'Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. 
Μπάλκος, ό Γεν. Γραμματέας τοΰ 
Υ.Δ.Τ. κ. Κων]νος Σαψάλης καί ό 
Αρχηγός τής Χωροφυλακής ’Αντι

στράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης.

ΚΑΤΑ τήν διάρκεια τής τελετής 
μίλησε γιά τό έργο τοΰ Σώματος 
ό κ. ’Αρχηγός, ό όποιος άφοΰ άνα- 
φέρθηκε στή σημασία τοΰ άπολο- 
γισμοΰ γιά τήν έξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων καί τήν καλλιτέρευ- 
οη τής θέσεως μας στον νέο χρόνο 
τόνισε τήν άνάγκη τής σωστής άνα- 
σκοπήσεως τής άποδόσεως τοΰ Σώ
ματος στους κυριώτερους τομείς 
δράσεώς του κατά τον περασμένο 
χρόνο, σέ συσχετισμό σέ πολλά ση
μεία καί μέ τά δύο προηγούμενα.

Μιλώντας ό κ. ’Αρχηγός, γιά 
τήν άποστολή τής ’Αστυνομίας στον 
προληπτικό τομέα κάθε παράνο
μης πράξεως, είπε δτι «θεωρείται 
άπόλυτα έπιτυχημένη ή αστυνο
μία έκείνη πού εξασφαλίζει τήν 
τάξη καί τήν ήσυχία χωρίς νά είναι 
άναγκασμένη νά προβαίνει σέ κα
τασταλτικές ένέργειες. Βεβαίως, συ
νέχισε ό κ. ’Αρχηγός, ή άστυνομία 
εντυπωσιάζει περισσότερο δταν κατο 
τορθώνει νά εξιχνιάζει καί έξου- 
δετερώνει έγκλήματα καί μάλιστα 
δταν αύτά συγκινοΰν υπερβολικά

τήν κοινή γνώμη, άλλά είναι γεγο
νός άναμφισβήτητο δτι ή πρό
ληψη τών έγκληματικών πράξεων 
βαρύνει άποφασιστικά στήν εκτί
μηση καί άξιολόγηση τοΰ έργου 
της. Γι’ αυτό ή Χωροφυλακή άπο- 
δίδει πρωταρχική σημασία στή 
ματαίωση κάθε παράνομης δρα- 
στηριότητος, ή δέ διαρκής έτοι- 
μότης τών άνδρών της, τά μέτρα 
πού λαμβάνονται καί οί σύννομοι 
περιορισμοί πού έπιβάλλονται κα
τατείνουν πάντοτε στήν έκπλήρωση 
τής άρχής αυτής. Ή  δράση τής 
Χωροφυλακής στον προληπτικό το
μέα κατά τό παρελθόν έτος δέν 
μπορεί νά άποδοθεϊ μέ άριθμούς 
καί ιδίως δέν είναι δυνατόν νά άπο- 
δοθοϋν μέ τον ίδιο τρόπο όσα δυ
σάρεστα έχουν άποτραπεϊ καί δέν 
πραγματοποιήθηκαν. Παρά ταΰτα 
ό καθένας πού ζεϊ στον τόπο μας 
έχει τήν εικόνα τής γενικής κα- 
ταστάσεως άπό πλευράς τάξεως καί 
άσφαλείας καί δύναται νά έκτι-

βΐ
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μήσει τό μέγεθος της προσφοράς τοϋ 
Σώματος στο κοινωνικό σύνολο. 
'Η  Χωροφυλακή έχει κάθε δικαίω
μα να αισθάνεται ικανοποίηση για 
δσα προσέφερε στο χώρο εύθύνης 
της για τήν διατήρηση της δημο
σίας τάξεως καί άσφαλείας, τήν 
διαφύλαξη τής γαλήνης καί ήσυ- 
χίας των πολιτών καί τήν προστα
σία τοϋ Δημοκρατικού πολιτεύμα
τος καί να πιστεύει δτι συνέβαλε 
καί αύτή κατά πολύ στήν έξαιρε- 
τική άνεση μέ τήν οποία, κατά τδ 
παρελθόν έτος, δλοι οί 'Έλληνες 
έν σχέσει προς άλλους λαούς, άπαλ- 
λαγμένοι άπό τά αισθήματα άνα- 
σφαλείας, έξεδήλωσαν καί άνέπτυ- 
ξαν κάθε νόμιμη δραστηριότητά 
τους.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 6 κ. ’Αρ
χηγός στον κατασταλτικό τομέα, 
είπε δτι οί έκδηλώσεις άντικοινωνι- 
κής συμπεριφοράς κινήθηκαν μέσα 
σέ έπίπεδα άνεκτά γιά τήν έλλη- 
ληνική πραγματικότητα. « 'Η  Χω
ροφυλακή, τόνισε ό κ. ’Αρχηγός, 
στο τομέα της καταστολής τής 
έγκληματικότητος, ύπό τήν έννοια 
τής έξιχνιάσεως τών άδικημάτων 
καί τής διώξεως τών δραστών, 
επέτυχε καί στήν περίοδο αύτή 
σημαντικά άποτελέσματα, τά όποια 
μπορούν νά άποτελέσουν παράδει
γμα προς μίμηση γιά πολλές άστυ- 
νομίες τοϋ κόσμου».’Ακολούθως, άνα- 
φέρθηκε άριθμητικώς καί μέ 
στατιστικά στοιχεία στήν εγκλη
ματικότητα τοϋ 1978: «Στο το
μέα τής Δημοσίας Τάξεως, είπε 
ό κ. ’Αρχηγός δέν παρατηρήθηκαν 
περιστατικά σοβαρά καί ή έπιβολή 
τοϋ κράτους τοϋ νόμου, δταν πα-

ρέστη άνάγκη γιά νά μή διασαλευθεί 
ή τάξη, έγινε μέσα στά συνήθη 
πλαίσια άσκήσεως τής ’Αστυνο
μίας, καί τήν χρησιμοποίηση τών 
ήπιωτέρων μέσων χωρίς νά προ- 
κληθοΰν σοβαρές συγκρούσεις καί 
άνθρώπινα θύματα. Σύμφωνα μέ τά 
στατιστικά στοιχεία πού έχουμε 
στή διάθεσή μας, ή έγκληματικό- 
κότης κατά τό 1978 κυμάνθηκε στο 
ϊδιο περίπου επίπεδο μέ έκεϊνο τοϋ 
προηγουμένου έτους. Τό 1978 
διαπράχθηκαν 522 κακουργήματα 
έναντι 510 τοϋ προηγουμένου έτους.
’Από αυτά δ άριθμός τών άνθρω- 
ποκτονιών καί τών ληστειών άνέρ- 
χεται σέ 143 κατά τό 1978 έναντι 
134 τοϋ 1977. Δηλαδή παρουσιά
ζουν μία μικρή αύξηση κατά 9. Τά 
Τά Πλημμελήματα έμειώθηκαν
άπό 203.733 τό 1977 σέ 194.884 
τό 1978. ’Ή τοι κατά 8.849. Τά 
Πταίσματα αυξήθηκαν άπό 802. 
545 τό 1977 σέ 833.953 τό 1978.
Είναι γνωστό δτι οί πταισματικές 
παραβάσεις, καθώς καί πολλές κα
τηγορίες άπό αύτές σέ βαθμό πλημ
μελήματος δέν συνιστοΰν έγκλημα- 
τική συμπεριφορά καί δέν επηρεά
ζουν τον δείκτη έγκληματικότητος 
ενός λαοΰ, είναι δμως ένδεικτικές 
τοϋ τρόπου συμπεριφοράς καί άντι- 
δράσεως έναντι τοϋ υφισταμένου νο
μικού καθεστώτος. ’Από τά άνωτέ- 
ρω άναφερθέντα κακουργήματα δέν 
εξιχνιάστηκαν κατά τήν διάρκεια 
τοϋ έτους 2 άνθρωποκτονίες καί 10 
ληστείες. 'Ό πω ς είναι φυσικό τά 
άνεξιχνίαστα εγκλήματα είναι χρεω
μένα στις 'Υπηρεσίες, οί όποιες 
ουδέποτε παύουν νά έπιδιώκουν τήν 
έξιχνίασή τους καί τή σύλληψη τών 
δραστών, ή όποια πολλές φορές 
πραγματοποιείται μετά άπό χρό
νια. Ή  συμμετοχή τών νέων, ήλι- 
κίας μέχρι 20 ετών σέ ώρισμένα άπό 
τά άδικήματα πού άναφέρθηκαν 
άριθμητικώς άνωτέρω εμφανίζεται 
ώς εξής σέ ποσοστά: Ναρκωτικά 
12%, κλοπές 57,4%, σωματικές 
βλάβες^ 10,3%, εμπρησμοί  ̂12,6%, 
παραβάσεις νομοθεσίας αύτοκινή- 
των 18,9 %. Ά ξ ια  παρατηρήσεως 
είναι επίσης ή συμμετοχή τών άλλο- 
δαπών στις παραβάσεις τής Νομο
θεσίας περί ναρκωτικών. Τό 1977 
συνελήφθησαν συνολικά 154 άτομα 
γιά παράβαση τής άνωτέρω Νομο
θεσίας, άπό τά όποια τά 37 ήσαν 
άλλοδαποί. Τό 1978 συνελήφθησαν 
277 άτομα έκ τών οποίων οί άλ
λοδαποί ήταν 109. Τό ποσοστό συμ
μετοχής τών άλλοδαπών στά άνω
τέρω άδικήματα αυξήθηκε άπό

24% σέ 40%. Θεωρούμε, τόνισε 
ό κ. ’Αρχηγός, τον τομέα προλή- 
ψεως καί καταστολής τών άδικημά
των πού σχετίζονται μέ τήν κατο
χή, εμπορία καί χρήση ναρκωτικών 
πολύ σοβαρό καί άκρως επικίνδυνο 
γιά τήν Ελληνική νεότητα. Τό θέμα 
τής συμμετοχής τών άλλοδαπών 
στις παραβάσεις αύτές, άπη σχόλη σε 
καί τό ’Αστυνομικό Συνέδριο, πού 
συνήλθε στή Θεσσαλονίκη τό πρώτο 
δεκαήμερο τοϋ Δεκεμβρίου 1978, 
καί έλπίζουμε δτι οί συζητήσεις καί 
οί προτάσεις πού έγιναν έκεΐ θά βοη
θήσουν νά δοΰμε τό θέμα καλύτερα 
καί νά λάβουμε τά κατάλληλα μέ
τρα».

Στούς τομείς τής ’Αγορανομίας καί 
τής Δημοσίας 'Υγείας, βεβαίώσε 
δτι: « Ή  επαγρύπνηση τών άρμοδίων 
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, στον 
τομέα αύτό υπήρξε συνεχής γιά τήν 
πρόληψη καί τήν καταστολή κάθε 
παραβάσεως τοϋ είδους αύτοΰ, εις 
βάρος τοϋ καναταλωτικοΰ κοινοΰ. 
Συνολικά κατά τό παρελθόν έτος 
μηνύθηκαν 32.465 παραβάσεις τοϋ 
Άγορανομικοΰ Κώδικος καί 20.479 
παραβάσεις τοϋ 'Υγειονομικού Κα
νονισμού».

ΣΤΟΝ τομέα τής Τροχαίας «Ή  
Χωροφυλακή κατά τό παρελθόν έτος 
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 
καί έξήντλησε δλα τά μέσα καί τό 
προσωπικό πού διαθέτει γιά τήν 
έξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών 
κυκλοφορίας καί περιορισμού τών 
Τροχαίων άτυχημάτων. Στο τομέα 
τής ένημερώσεως τοϋ κοινοΰ σέ 
θέματα κυκλοφοριακής άγωγής ορ
γάνωσε 5 ’Εκθέσεις Τροχαίας σέ 
Επαρχιακές πόλεις καί έδωσε 2.822 
διαλέξεις σέ Σχολεία καί λοιπές συγ
κεντρώσεις. Παρά ταϋτα, τόνισε, ό 
κ. ’Αρχηγός τά άτυχήματα έγιναν 
και πολλοί 'Έλληνες έχασαν τή 
ζωή τους ένώ άλλοι άκρωτηριάσθη- 
καν ή οπωσδήποτε έτραυματίσθηκαν. 
Συνολικά συνέβησαν 15.285 θανα
τηφόρα καί σωματικών βλαβών Τρο
χαία άτυχήματα, έναντι 13.649 τοϋ 
προηγουμένου έτους. Ή  αύξηση 
σέ σύγκριση μέ τήν αύξηση τών 
οχημάτων δέν μπορεί νά θεωρηθεί 
μεγάλη. ’Αρκεί νά ληφθεΐ ύπ’ δψη δτι 
κατά τό διάστημα Ιανουάριου 1977 
—’Ιουλίου 1978 έμπήκαν στήν κυ
κλοφορία 259.216 νέα αύτοκίνητα 
καί μοτοσυκλέττες. "Οπως προ
κύπτει, συνέχισε ό κ. ’Αρχηγός, άπό 
στοιχεία πού δημοσιεύονται στήν 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜ ΕΝΩΝ τών 
ετών 1976—1977, στή δεκαετία 
1968—1977 τά κυκλοφοροΰντα όχή-
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ματα αυξήθηκαν κατά 200%. Ένώ 
παραλλήλως τα άτυχήματα γενικώς, 
αυξήθηκαν κατά 69,1%. Σάν γενικό 
συμπέρασμα θά μπορούσαμε νά δια
τυπώσουμε την άποψη δτι μπορεί 
οί άριθμοί των τροχαίων άτυχη- 
μάτων πού έχουν ώς άποτέλεσμα 
τον θάνατο ή τον τραυματισμό προ
σώπων, νά είναι άρκετά μεγάλοι, 
ή σχέση δμως αύτή προς τά οχή
ματα διαρκώς μικραίνει. ’Ακόμη 
έπισημαίνουμε τις δυσμενείς επι
πτώσεις πού θά προκόψουν μελλον
τικούς στην κυκλοφορία άπδ την 
διαρκή αύξηση τών οχημάτων μέ 
τόσο υψηλό ρυθμό. 'Υπάρχει μπο
ρούμε νά ποϋμε κίνδυνος, τό αύτο- 
κίνητο νά καταργήσει τό αυτοκίνητο, 
τουλάχιστον έντός τών κατοικημένων 
περιοχών, λόγω τοϋ άδιαχωρήτου».

Μιλώντας γιά τον τομέα τοϋ 
Τουρισμού καί γιά τις υποχρεώσεις 
της Χωροφυλακής άπέναντι στά 
5.000.000 τών ξένων επισκεπτών 
τής χώρας μας, είπε δτι: «'Η  Χωρο
φυλακή έχει πλήρη συνείδηση τής 
άξίας τοϋ Τουρισμού, άλλά καί τών 
προβλημάτων πού δημιουργοΰνται 
γιά τη σωστή εξυπηρέτηση καί προ
στασία τών τουριστών, μέ παράλ
ληλη διασφάλιση τών συμφερόντων 
τής Ελληνικής κοινωνίας. Γιά τήν 
μελέτη τοϋ θέματος αύτοΰ τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής οργάνωσε τό πρώ
το δεκαήμερο τοϋ μηνός Δεκεμ
βρίου 1978 Συνέδριο στή Θεσσαλο
νίκη στο όποιο άκούσθηκαν άπόψεις 
έπί δλων τών θεμάτων πού άγγίζει 
ό Τουρισμός καί διατυπώθηκαν πολ
λές γνώμες, οί όποιες θά βοηθήσουν 
στήν λήψη ορθών αποφάσεων καί 
άποτελεσματικών μέτρων».

( ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ό κ. ’Αρχηγός 
άναφέρθηκε στις προσπάθειες πού 
έγιναν γιά τον έκσυγχρονισμό τών 
'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος, διά τής 
χρησιμοποιήσεως νέων μέσων καί 
μεθόδων καί διά τής βελτιώσεως τοϋ 
προσωπικού, πού άποτελεϊ μόνιμο 
στόχο καί επιδίωξη τής ήγεσίας: 
«'Η  ζωτικότης καί ή άπόλυτη προ
σαρμογή τών 'Υπηρεσιών τού Σώ
ματος; στά δεδομένα καί στις συν
θήκες κάθε εποχής, είναι άποτέ
λεσμα τής ίκανότητος άλλά καί τής 
ετοιμότητος τού Σώματος νά συλ
λαμβάνει τά μηνύματα καί νά άντα- 
ποκρίνεται στις κοινωνικές άπαι- 
τήσεις», είπε , μιλώντας γιά τήν 
εκπαίδευση τού προσωπικού, καί 
συνέχισε: «Τό 1978 λειτούργησαν 
συνολικά 42 κατηγορίες έπαγγελ- 
ματικά καί έπιμορφωτικά σεμινά
ρια, τά όποια παρακολούθησαν 938

’Αξιωματικοί, 192 Άνθυπασπιστές 
καί 1.750 'Υπαξιωματικοί καί Χω
ροφύλακες. Στις Σχολές Ξένων Γλωσ
σών εκπαιδεύτηκαν 40 ’Αξιωματικοί 
καί 22 'Οπλίτες. ’Επίσης, συμ
μετείχαν σέ σεμινάρια τού εξωτε
ρικού, 6 ’Αξιωματικοί, ένώ άπό τις 
παραγωγικές Σχολές έξήλθαν 90 
’Ανθυπομοίραρχοι, 789 ’Ενωμο
τάρχες καί 533 Χωροφύλακες».

Γ ιά τον θεσμό τών Γυναικών αστυ
νομικών τόνισε δτι «θά χρησιμοποι
ηθούν μελλοντικώς σέ δλους τούς 
τομείς τού άστυνομικοΰ έργου. Τό 
μορφωτικό έπίπεδο τών γυναικών 
είναι υψηλό, διότι είναι δλες τούλά- 
χιστον άπόφοιτες Γυμνασίου καί 
στο μεγαλύτερο ποσοστό ομιλούν 
τουλάχιστον άπό μία ξένη γλώσσα. 
’Ή δη εκπαιδεύονται στις Σχολές 455 
άπό αυτές. Είναι γεγονός δτι ή 
είσοδος τών γυναικών αύτών στο 
Σώμα, θά βελτιώσει σοβαρώς τό 
μέσο μορφωτικό έπίπεδο τού κατω
τέρω στο σύνολό του». ’Επίσης 
μίλησε γιά τήν διεύρυνση τών σχέ
σεων μεταξύ τού προσωπικού τής 
Χωροφυλακής μέ συνάδελφούς τους, 
άλλων χωρών καί τήν άπόλυτη 
συμπαράσταση τής Κυβερνήσεως, 
νά εμπλουτίζεται μέ νέα σύγχρονα 
μέσα, τά όποια συμβάλλουν στήν 
πλέον άποτελεσματική άπόδοση τών 
'Υπηρεσιών της.

Τέλος, αφού άνάφερε δτι ή Χωρο
φυλακή δέν έχασε ποτέ τήν επαφή 
της μέ τον Ελληνικό Λαό καί δτι 
πολλές φορές ή συμπαράσταση τών 
πολιτών υπήρξε συγκινητική, πρά
γμα πού δημιουργεί μεγαλύτερη 
ευθύνη απέναντι τους, μίλησε γιά τις 
προοπτικές πού άνοίγονται μέ τό 
ξημέρωμα τού 1979. «Τό 1978 
έκλεισε μέ μιά μεγάλη άπόφαση πού 
θά βαρύνει μελλοντικά, τήν πορεία, 
τήν εξέλιξη καί τήν πρόοδο τής 
Ελλάδος. Ή  βαρυσήμαντη αύτή 
άπόφαση, πού άποτελεϊ καρπό μιας 
μακράς καί έπίμοχθης προσπάθειας 
τοϋ κ. Πρωθυπουργού, είναι ή 
ένταξη τής χώρας μας στήν Ευρω
παϊκή Κοινότητα. ’Εμείς σ’ δτι μάς 
άφορά, δήλωσε ό κ. ’Αρχηγός, εί
μαστε έτοιμοι άλλά καί θά εντεί
νουμε τις προσπάθειές μας άκόμη 
περισσότερο, ώστε ή ένταξη νά μάς 
βρει άπόλυτα προσαρμοσμένους καί 
ικανούς, όχι μόνο νά πάρουμε, άλλά 
καί νά προσφέρουμε σοβαρές υπη
ρεσίες, στον τομέα τής τάξεως, τής 
ήσυχίας καί τής κοινωνικής γαλή
νης, στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώ
ρο».

ΜΕΤΑ τον κ. ’Αρχηγό μίλησε ό

'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
’Αναστάσιος Μπάλκος ό όποιος είπε 
μεταξύ τών άλλων δτι είναι «γνω
στοί οί μόχθοι, οί προσπάθειες, οί 
άγώνες καί τά επιτεύγματα τής 
Χωροφυλακής, ή έκτασή τους στον 
έλληνικό χώρο καί χρόνο καί τά 
εντυπωσιακά άποτελέσματα τών 
προσπαθειών αύτών γιά τήν 
προστασία τής ζωής καί τής περιου
σίας τών πολιτών. Προστασία πού 
δημιουργεί τό αίσθημα τής άσφα- 
λείας, πού είναι, άπαραίτητο γιά τήν 
οικονομική πρόοδο καί εύημερία τοϋ 
τόπου. ’Από τά στατιστικά δεδο
μένα, πού άκούσαμε προ ολίγου, 
προκύπτει σαφώς καί πέρα άπό 
κάθε άμφισβήτηση, πώς τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής, τού οποίου έχω 
τήν τιμήν νά προΐσταμαι πολιτικά, 
κατόρθωσε παρά τις πάμπολλες άν- 
τικειμενικές δυσκολίες, νά εξασφα
λίσει στήν περιοχή τής δραστηριό- 
τητός του, στο μέγιστο δυνατό, αύτή 
άκριβώς τήν αίσθηση τής άσφαλείας, 
αύτήν τήν άπαραίτητη ήρεμία καί τή 
γαλήνη τών πολιτών. ’Εκτός άπό τά 
βασικά έπιτεύγματα υπάρχουν βέ
βαια καί άλλοι τομείς στούς οποί
ους ή Χωροφυλακή προσέφερε άξιό- 
λογο έργο, στο πλαίσιο τών καθη
κόντων της τού 1978. "Οπως στις 
θεομηνίες, στά άτυχήματα, τούς 
τραυματισμούς, τις πυρκαϊές κλπ. 
καί θά συνεχίσει βέβαια νά προσφέρει 
έργο καί κατά τό 1979, μέ τον ίδιο 
ζήλο. Τό έργο αύτό, τό σημαντικό, 
γίνεται σημαντικότερο αν άναλογι- 
στεΐ κανείς τις πάμπολλες δυσχέ
ρειες πού άντιμετωπίσατε στήν εκτέ
λεση τής άποστολής σας δπως: τά 
περιορισμένα μέσα, τήν υπεραπασχό
ληση, τήν έλλειψη δυνάμεως, τά 
πολυποίκιλα ’Αστυνομικά καθήκον
τα, τήν αύξηση τών τροχοφόρων, 
τήν αύξηση τού τουρισμού, τις δυ
σμενέστερες καιρικές συνθήκες καί 
τις έπιπτώσεις τους στήν περιοχή 
τής υπαίθρου καί τά τόσα άλλα. 
"Ολα αυτά τά ξεπεράσατε χάρι στις 
φιλότιμες προσπάθειες τοϋ προσω
πικού τοϋ Σώματος πού, πολλές 
φορές, έργάστηκε υπεράνθρωπα. Καί 
καταστήσατε πράγματι τήν Ελλάδα 
νησίδα τάξεως καί άσφαλείας, σέ 
χαρακτηριστικό βαθμό, αίσιοδοξώ δέ 
καί είμαι βέβαιος δτι θά συνεχίσετε 
μέ τον ίδιο ζήλο καί στο μέλλον, 
ώστε νά γίνουμε τό παράδειγμα προς 
μίμηση σ’ δλο τον κόσμο».

Τελειώνοντας ό κ. 'Υπουργός εύ- 
χήθηκε σ’ δλους τό 1979 νά είναι 
ειρηνικό καί νά χαρίσει ύγεία καί 
προκοπή.
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Μ’ Ινα πρόσφατο νόμο, 
500 περίπου νεαρά κορίτσια 
κατατάχτηκαν στή Χωρο
φυλακή , ώς δόκιμοι Χω
ροφύλακες. Σέ λίγο καιρό 
τελειώνουν τή Σχολή καί 
θά πλαισιώσουν τις ‘Υπη
ρεσίες τοϋ Σώματος. Πολ
λά έχουν ειπωθεί γιά τήν 
άναγκαιότητα τοϋ θεσμού 
της Γυναίκας ’Αστυνομικού 
καί πολλά δνειρα έγιναν 
γιά τή χρησιμοποίησή 
τους. Οί ίδιες δμως τί λέ
νε ; Ποιά δνειρα συντρο
φεύουν τήν έκπαίδευσή 
τους; Τί περιμένουν άπό 
τήν κοινωνία; Κι αύτές 
οί κοπέλλες, πού ήδη υπη
ρετούν, έδώ καί έξη χρό
νια στό Σώμα, τί λένε ; 
Ποιές είναι οί έμπειρίες 
αύτής της ζωής ; Τής ζωής 
τής Γυναίκας ’Αστυνομι
κού. . ..

Μ’ αύτές τις σκέψεις 
τό περιοδικό «Ε.Χ.» ξε
κίνησε αυτή τήν έρευνα. 
‘Ο συντάκτης του ’Ενω
μοτάρχης ’Άγγελος Πε- 
τρουλάκης βρέθηκε κοντά 
στις νέες άλλά καί στις 
παλιές συναδέλφους καί 
συζήτησε μαζί τους έμπει
ρίες, προβλήματα, δνειρα 
κι έπιθυμίες. Μιά έρευνα 
λοιπόν, γιά τήν Γυναίκα 
’Αστυνομικό—Συνάδελφο .

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
Πρωί καί τό κρύο της Δεκεμβριάτικης 

μέρας τρυπάει τά κόκκαλα. Ξεκινάμε άπό 
τά γραφεία τού Περιοδικού, γιά  τή Σχολή 
Χωροφυλακής, στή Μεσογείων. Στό δρό
μο μιά σκέψη μας βασανίζει. Θά μιλήσουν 
άραγε μέ Θάρρος ή θά κρύψουν έπιθυμίες, 
προβλήματα κι όνειρα βαθειά μέσα τους ; 
Θά νοιώσουν τήν έκκλησή μας γιά άλήθεια 
ή θά προβληματιστούν καί θά σιγήσουν 
μπροστά στό δημοσιογραφικό μπλοκ 
καί στό φακό τοΰ φωτογράφου ; Προο
ρισμός μας είναι ή έξομολόγησή τους. 
Μιά έξομολόγηση άπό τίς νέες γυναίκες 
άστυνομικούς, άλλά κι άπό τίς άλλες, 
ποΰ υπηρετούν δίπλα μας, έδώ καί έξη— 
έπτά χρόνια. Γιά τά προβλήματά τους, 
τόν Θεσμό τής γυναίκας άστυνομικού, 
τήν άναγκαιότητα αυτού τού θεσμού, 
τά  όνειρα καί τίς έπιθυμίες, τά σχέδια 
γιά  τό μέλλον, τίς λίγες ή πολλές έμπει
ρίες τους.

«Όλα θά πάνε καλά», είπε ό οδηγός 
καθώς φρέναρε τ ’ αυτοκίνητο μπροστά 
στό κεντρικό κτίριο τής Σχολής Χωρο

φυλακής. Καί μέ τήν ευχή αυτή ξεκινή
σαμε.

Ή άναζήτηση περιορίστηκε στήν αί
θουσα ψυχαγωγίας. Στά τραπεζάκια 
παρέες—παρέες, συζητούσαν οί έκπαι- 
δευόμενες. Άλλες διάβαζαν τό μάθημα 
τής έπομένης ώρας, άλλες τήν άλληλο- 
γραφία τους. Πρόσωπα χαρούμενα, γε
μάτα ζωή. Στά μάτια τους φτερούγιζε 
ή νιότη, ή νιότη των δεκαοχτάχρονων, 
ή νιότη πού τίποτα δέν μπορεί νά τή 
συγκροτήσει. Μέ τόν άέρα τής σεμνής, 
τής ήρεμης υπερηφάνειας γιά  τή στολή 
πού φορούσαν, μέ τό ύφος τής κοπέλλας 
πού πρωτομπαίνει στή ζωή καί στήν 
εύθύνη μ’ αισιοδοξία, μέ κείνο τό γάργαρο 
γέλιο πού Θυμίζει άδολες σκέψεις κι αγνές 
καρδιές.

Σταθήκαμε σιωπηλοί στήν πόρτα. 
Τό βλέμμα μας φτερούγισε άπό παρέα 
σέ παρέα. Ά πό  τό ένα κορίτσι στό άλλο. 
'Η σκέψη μας πετούσε μακρυά. Σ’ άλλους 
κόσμους, μελλοντικούς. Αύτά τά νέα 
κορίτσια, τά γάργαρα γέλια, τά χαμό
γελα τής ζωής, σέ λίγο καιρό θάναι δί
πλα μας, οί νέοι αύριανοί συνάδελφοι 
πού θά βαδίσουν μαζί μας στούς δρόμους

τού καθήκοντος καί θ’ άγωνιστούν μαζί 
μας στις έπάλξεις των κοινωνικών προ
σφορών. Αύτά τά σημερινά άνέμελα νιάτα, 
Θάναι αύριο οί ύπεύθυνοι κοινωνικοί λει
τουργοί τής Χωροφυλακής, τά πρόσωπα 
πού θά κληθούν νά συνεχίσουν τήν Ιστο
ρία της καί ν’ άνοίξουν νέους δρόμους 
άστυνομικής προσφοράς. Νέοι συνά
δελφοι, λοιπόν. 'Η παρουσία τους Θάναι 
ένα άκόμα βήμα προόδου γιά  τόν έκσυγ- 
χρονισμό τοΰ Σώματος, μιά άκόμα άπό- 
δειξη τής άνηφορικής πορείας του.

“Αραγε, θ’ άντέξουν; σκεφτήκαμε. Αύτή 
ή δουλειά, τό λειτούργημα, δηλαδή, τού 
άστυνομικού δέν θάναι βαρύ γιά  τούς 
νεανικούς αύτούς ώμους; Ή  εύθύνη, τό 
ξενύχτη τό έξαντλητικό κι άκαθόριστο 
ώράριο, οί άντιξοότητες πού προβάλλουν 
κάθε στιγμή, ή έπαφή μέ τό έγκλημα, 
τόν κακοποιό, τό άτύχημα, δέν Θά τίς λυ
γίσουν; Σκεφτήκαμε τίς κοπέλλες πού 
χρόνια τώρα στέκονται δίπλα μας καί 
ύπηρετοΰν στό Σώμα. Αύτές άντεξαν. 
Καί πρόσφεραν όπου χρησιμοποιήθηκαν. 
Καί στήν Τροχαία καί στόν Τουρισμό 
καί στήν Ασφάλεια καί στά ’Αεροδρόμια 
καί στούς ’Ελέγχους Διαβατηρίων καί
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στά γραφεία. Κι as ήταν έλάχιστες. Ά ν- 
τεξαν τήν πρώτη δοκιμασία καί σήμερα 
είναι έτοιμες νά χρησιμοποιηθούν πιό 
ευρύτερα. Νά προσφέρουν παντού σχε
δόν τίς γνώσεις τους, τήν εμπειρία τους, 
τήν δυναμικότητα τους. ’Εκείνες ήταν 
τά πρώτα στελέχη. Αυτές, οΐ νέες, είναι ό 
πυρήνας. Ένας πυρήνας πού ή σωστή 
χρησιμοποίησή του ίσως ανοίξει δρόμους 
χιά μιά μεγαλύτερη διεύρυνση, γιά μιά 
όκόμα μεγαλύτερη αύξηση τού αριθμού 
των γυναικών αστυνομικών) γιά εύρύτερη 
προσφορά ύπηρεσιών. "Ομως, άς άφή- 
σουμε τόν χρόνο νά τό δείξει κι άς κάνουμε 
τήν εύχή, αύτός ό χρόνος, νά μετρήσει 
yia τήν έπιτυχία τού θεσμού τής γυναί
κας άστυνομικοΰ__

ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τ’ όνομά της είναι Σοφία Φ1ΝΟΚΑ- 

ΛΙΩΤΟΥ καί είναι 20 χρονών. Ξέρει δυό 
γλώσσες καί είναι 2ετής φοιτήτρια τής 
Νομικής. Διαβάζει ένα γράμμα τώυ γο
νιών της, πού πήρε πριν λίγο. Οί γονείς 
TrIS μένουν στή Νεάπολη Λασιθίου. Τά 
μάτια της είναι γεμάτα νοσταλγία.

Νοσταλγείς τούς γονείς σου Σοφία ; 
Μήπως έχεις άρχίσει νά μετανοιώνεις 
πού βρίσκεσαι μακρυά του ς;

Νοσταλγώ τό σπίτι μου, τούς γονείς 
μου, τό χωριό μου. ’Αλλά αυτή ή νοσταλ
γία μένει μονάχα νοσταλγία. Είναι κάτι 
πού έχω συνηθίσει καί δέν μετανοιώνω 
πού βρίσκομαι τώρα εδώ. ’Άλλωστε πριν 
άποφασίσω γιά τή Σχολή Χωροφυλακής, 
είχα ζυγίσει τά πράγματα. Καί ή άπό- 
φασή μου είναι οριστική.

Γιατί ήρθες στή Χωροφυλακή , 
ένώ μπορούσες νά συνεχίσεις στό 
Πανεπιστήμιο ;

Ή  Χωροφυλακή ήταν άπό τότε πού 
άρχισα νά κάνω όνειρα γιά τό μέλλον, τό 
πιό μεγάλο όνειρο. ’Ήθελα νά βρεθώ δί
πλα στον άνθρωπο, ν’ άγωνιστώ μαζί του 
γιά τή διαφύλαξη τών δικαιωμάτων του, 
νά γνωρίσω τό μεγάλο Πανεπιστήμιο πού 
λέγεται ζωή. Δεν θέλω νά κόψω τά δεσμά 
πού μέ συνδέουν μέ τό Πανεπιστήμιο. ’Ελ
πίζω τό Σώμα τής Χωροφυλακής νά μοϋ 
συμπαρασταθεί γιά νά τελειώσω τή Νο
μική. Άλλωστε αύτό δέν θά είναι μόνο 
δικό μου κέρδος, είναι, πρώτα, άπ’ όλα 
καί κέρδος τοϋ Σώματος.

Δίπλα μας κάθεται μιά ξανθιά ζωηρή 
κοπέλλα. Έχει ύψος περισσότερο από 
1.65. Τό βλέμμα της δείχνει μιά δυναμι
κότητα πού σπάνια συναντάει κανείς σέ 
κορίτσια 18 χρονών. Τήν λένε ΓΑΡΟΥ- 
ΦΑΛΗ.

Μίλησέ μας γιά τήν πρώτη σου 
έμπειρία στή Σχολή .

Πρώτη έμπειρία; Μά ή πειθαρχία. 
’Ήμουνα πάντα έπαναστάτρια. Έ να κο
ρίτσι χωρίς συμβιβασμούς.'Όμως καί έγώ 
δέν ξέρω πώς νά τό έξηγήσω. Στή Σχολή 
προσαρμόστηκα άπό τή πρώτη μέρα. Έ χω  
ξεπεράσει πολλές παιδικότητες καί πι
στεύω ότι μέχρι νά βγώ, θά έχω γίνει άλ
λος άνθρωπος. Κι όταν μιλάμε γιά πει
θαρχία δέν έννοοϋμε τήν πειθαρχία πού 
προέρχεται άπό τό φόβο. Νιώθω μέσα 
μου, μέρα μέ τή μέρα, νά έδραιώνεται ένα 
συνειδητό, ήθελημένο αίσθημα πειθαρ
χίας, πού ταύτίζεται καί ίσως άπορρέει 
άπό τήν κατανόηση, τών υποχρεώσεων καί 
τών δικαιωμάτων τοϋ άτόμου. Έ χω  μά
θει νά διεκδικώ τά δικαιώματά μου, έκ- 
πληρώνοντας τις υποχρεώσεις μου καί σε
βόμενη τά δικαιώματα τών άλλων. Με
γάλο μάθημα αύτό.
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Ό μ ω ς στή Χωροφυλακή οΐ ύπο- 
χρεώσεις είναι πιό πολλές άπό τά 
δικαιώματα.

Ναί, κι αυτό είναι ή μεγάλη νίκη. Μια 
νίκη πού κατορθώνεται μόνο μέ τον δα- 
μασμό τών έπιθυμιών καί τήν προσαρμο
γή της προσωπικότητας στό σύνολο. Δέν 
μπορεί να γίνει τίποτα αν δέν προσαρμο
στεί τύ άτομο στην ομάδα καί δέν δου
λέψει γ ι’ αύτή. Χρειάζονται σήμερα άκού- 
ραστοι άγωνιστές για να πάρουν στίς πλά
τες τους τίς εύθϋνες τοϋ κοινωνικού συνό
λου καί ν* άνοίξουν νέους δρόμους. Κι εγώ 
πιστεύω δτι τέτοιοι άγωνιστές δέν είναι 
άλλοι, παρά αυτοί πού άνήκουν στη Χωρο
φυλακή. Νιώθω πιό πολύ άνθρωπος, όταν 
ξέρω δτι οί ύποχρεώσεις μου είναι πιό 
πολλές άπό τά δικαιώματά μου.

Τήν λένε Ευαγγελία ΣΥΦΑΚΗ καί είναι 
από τήν Κρήτη. Είναι ένα κορίτσι 20 
χρονο, πού όπως λέει, ή πρώτη της επα
φή μέ τή ζωντανή Χωροφυλακή, μέ τό 
λειτούργημά της, τήν έχει συγκλονίσει.

Γιατί ήρθες στή Χωροφυλακή ; 
Πιστεύεις δτι δ κόσμος της, τό λει
τούργημά της σέ γεμίζει ;

Ή ρθα γιατί άγαπώ τον άνθρωπο. 
Τον άνθρωπο πού αγωνίζεται νά έπιβι- 
ώσει. Νά βρεθώ δίπλα του καί νά κλεί- 
σω τίς πληγές του. Ή ρθα στη Χωρο
φυλακή γιά νά δώσω. Νά δώσω δ,τι 
μπορώ καί δχι νά πάρω. Ξέρω πώς μοϋ 
ανήκουν πίκρες κι άπογοητεύσεις. Μά 
γιά μένα ή ζωή δέν είναι τίποτα άλλο, 
παρά ένας άγώνας γιά νά γίνουν οί 
πίκρες χαρές κι οί άπογοητεύσεις, αισιο
δοξία.

ΤΙ περιμένεις άπό τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής καί άπό τήν κοινωνία ;

Τόσο, έγώ, δσο καί δλα τά κορίτσια, 
ζητάμε άπ’ όλους νά μάς φερθούν μέ κατα
νόηση καί άγάπη, νά πιστέψουν σέ μάς 
καί νά μάς δραστηριοποιήσουν. Νά μή μάς 
κλείσουν μέσα στά γραφεία καί νά μάς 
άφήσουν νά δουλέψουμε γιά τήν κοινωνία. 
Μπορούμε νά δουλέψουμε γιά τό κοινωνι
κό σύνολο. ’Άλλωστε μ’ αύτό τό δνειρο 
ήρθαμε καί αύτό τό όνειρο μάς συγκλονί
ζει δσο πλησιάζει ό καιρός νά φύγουμε 
άπό τή Σχολή. Θέλουμε νά δουλέψουμε, 
νά προσφέρουμε, νά δικαιώσουμε τίς προσ
δοκίες, πού στήριξαν επάνω μας τόσο τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, δσο καί ή Πο
λιτεία.

«Νά δουλέψουμε γιά  τήν κοινωνία»! 
‘Ωραία απάντηση κι ύπέροχο όνειρο. 
Ένα όνειρο πού κάναμε όλοι μας σάν 
περνούσαμε τό κατώφλι τής Σχολής. 
"Ενα όνειρο πού βλέπουμε νά πραγμα
τοποιείται καθημερινά. Καί τόσο πού 
ποτέ δέν είχαμε όνειρευθεί. ’Ατέλειωτος 
είναι ό στίβος τής κοινωνίας. Καί χωράει 
πολλούς μαχητές. Κι αύτά έδώ τά κορί
τσια δέν διστάζουν νά πουν τήν λέξη 
«άγώνας».

Ή ταν καιρός, ό θεσμός τής γυναίκας 
αστυνομικού νά άποκτήσει οντότητα καί 
νά εύρυνθεϊ. ‘Η χρησιμοποίηση τής γυ 
ναίκας σ’ άλλους τομείς τής κοινωνικής 
ζωής καί τής Κρατικής λειτουργίας είχε 
πετύχει. ’Ακόμα είχε πετύχει καί ό θεσμός 
τής άστυνομικοϋ, έστω καί μέ τίς έλά- 
χιστες γυναίκες πού έξη χρόνια τώρα 
ύπηρετοϋν. Καί τό πρώτο βήμα έγινε__

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό τήν ζωή καί τήν εκπαίδευση των 
Δοκίμων Γυναικών Χωροφυλάκων στίς 
Σχολές Χωροφυλακής. Ή  μάθηση τών 
γνώσεων τοϋ άστυνομικοϋ λειτουργήματος 
είναι συστηματική, ή δέ προσαρμογή τών 
νεαρών κοριτσιών στον καινούργιο τρόπο 
ζωής είναι πραγματικά ένθουσιώβής.

ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Τήν λένε ’Ασπασία ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ καί 

είναι δευτεροετής τής Νομικής.
ΤΙ πιστεύεις δτι χρειάζεται γιά νά 

πετύχει άκόμα περισσότερο ό θεσμός 
τής γυναίκας άστυνομικοϋ ;

Νά πιστέψουν δλοι σ’ αύτόν καί νά 
χρησιμοποιηθούν σωστά κι εντατικά οί 
Γυναίκες στή Χωροφυλακή. Ά ν  εφαρμο
στεί τό άξίωμα, «ό κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση» τότε δέν θά ύπάρ- 
χουν ούτε οί έλάχιστες άμφιβολίες ώς 
πρδς τό άν μπορεί νά προσφέρει πολλά 
μιά γυναίκα άστυνομικός. Είναι μεγάλο 
εφόδιο ή πρακτική έξάσκηση τού λειτουρ
γήματος καί πιστεύω δτι άν γίνει δπως 
πρέπει, οί καρποί θάναι πολλοί καί πρώιμοι. 
'Έχω εμπιστοσύνη στή Χωροφυλακή, 
γιατί έχει άποδείξει δτι ξέρει ν’ άγωνίζε- 
ται καί νά στέκεται τίμια δίπλα στον συνάν
θρωπο.

Πώς βλέπεις τόν συνάνθρωπο καί 
τήν προσφορά τής Χωροφυλακής ;

Ό  συνάνθρωπος είναι γιά τήν Χωρο
φυλακή, τό κέντρο 6λης της δραστηριότη- 
τάς της. Γι αυτόν ζει, αναπνέει, μοχθεί. 
Συμπάσχει μαζί του καί μοιράζεται δλα 
του τά προβλήματα. Αύτό θέλουμε κι 
έμεϊς. Νά μοιραστούμε τά προβλήματα 
τού κοινωνικού συνόλου καί νά παλαίψουμε 
γιά τήν επίλυσή τους. Είμαστε νέοι άν
θρωποι κι έχουμε δρεξη καί κουράγιο νά 
δουλέψουμε καί ν’ άνεβοΰμε δλα τά σκα
λοπάτια τού κοινωνικού ανήφορου.

Ποιές είναι οί προσδοκίες σου καί 
τί ζητάς άπό τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής ;

Κατανόηση καί συμπαράσταση. ’Ιδιαί
τερα στήν άρχή. Πιστεύω δτι θά τήν 
έχουμε. Τό βλέπω άλλωστε κι άπό τή 
Σχολή. Περιμέναμε ν’ άντιμετωπίσουμε 
δύσκολες περιπτώσεις. 'Όμως δχι. "Ολα 
είναι τόσο δμορφα έδώ. ’Επίσης θέλω νά 
προχωρήσω. "Ολες τό θέλουμε. Οί πιό 
άξιες ν’ άνέβουν τά σκαλοπάτια της ιεραρ
χίας. Νά γίνει μιά Σχολή ’Ενωμοταρχών 
καί άργότερα Δοκίμων ’Αξιωματικών. 
Νά διαγωνισθοΰμε δπως οί άντρες συνά
δελφοί μας. Έχουμε τά προσόντα νά πετύ- 
χουμε πολλά πράγματα.

Ήρθε καί κάθησε δίπλα μας. θέλησε 
νά μάθει γιά  ποιό πράγμα μιλάμε. Τής 
έξήγησαυ οί φίλες της.

Θέλω νά μιλήσω κι έγώ. Λέγομαι Βα
σιλική ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ καί είμαι 19 
χρονών. Θέλω νά μιλήσω γιά τά όνειρα 
πού κάνω, γιά τά όνειρα πού προσεύχομαι 
νά πραγματοποιηθούν.

"Ονειρα : Ή  ζωή τού νέου ανθρώπου 
είναι τά όνειρα. Αύτά δίνουν κουράγιο 
γιά  τά πρώτα του βήματα στή ζωή. 
’Ανθίζουν σ’ Ινα ιδανικό κόσμο, τόν κόσμο 
τής άνέμελης εφηβείας, πού δέν έχει άκόμα 
συγκρουσθεϊ μέ τήν καθημερινότητα. 
’Ανθίζουν στόν άγνό ίδεαλιστικό κόσμο 
τής νιότης, πού δέν έχει άκόμα διαβρωθεί.
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Μίλησέ μας λοιπόν γιά τά όνειρά 
σου . Καί πές μας αν είναι τώρα ’ίδια 
μέ κείνα πού έκανες πριν έρθεις στή 
Σ χολή .

Δέν είναι ίδια. Τώρα φούντωσαν, θέ- 
ριεψαν. Πρώτα ήταν δειλά. Είχαν ν’ άντι- 
μετωπίσουν τό άγνωστο. Γύρω τους πλα- 
νιώταν ή άβεβαιότητα. Τώρα συνάντη
σαν τήν πραγματικότητα. Μια πραγματι
κότητα περισσότερο άνθρώπινη άπό τά 
πάντα. Είναι όνειρα πού μιλούν γιά προσ
φορά. Θέλω νά προσφέρω. Θέλω νά δου
λέψω. Καί πιο πολύ γιά τούς άνήλικους. 
Φαντάζομαι τον έαυτό μου σέ μιά 'Υπη
ρεσία άνηλίκων. Νά πασχίζω γιά τά νέα 
παιδιά. Ν’ άγωνίζομαι γιά νά μή ξεστρα
τίσουν. Νά μοιράζομαι νά προβλήματά 
τους. Ή  γυναίκα διαθέτει μιά δική της 
λεπτή διαίσθηση. Μ’ αυτή τή διαίσθηση 
νά μπαίνω στον ψυχικό τους κόσμο καί 
νά προσφέρω ό,τι μπορώ. Αύτό είναι τό 
μεγάλο μου όνειρο. "Ενα όνειρο γιά τήν 
εκπλήρωση ένός χρέους, πού νιώθω νά μέ 
συγκλονίζει. Ζητώ άπό τή Χωροφυλακή 
νά μόΐΓ προσφέρει τήν εύκαιρία ν’ άγωνι- 
στώ. Καί γώ θά δικαιώσω τίς προσδοκίες 
της.

Καί μιά ακόμα έρώτηση. Μιά έρώ
τηση λεπτή μά καί αναγκαία γιά τή 
γυναίκα. ’Αντιμετωπίζετε θέμα γά
μου καί πώς ;

‘Ο όρος «Άμαζώνα», λέει ή Συφάκη, 
έχει πεθάνει καί δέν ισχύει πιά. "Ολες μας 
θέλουμε μιά εύτυχισμένη καί σωστή οικο
γένεια. ’Αλλά όχι τώρα. Τώρα θέλουμε 
νά προσφέρουμε τούς έαυτούς μας στή 
Χωροφυλακή, νά θητεύσουμε στο κοινω
νικό Πανεπιστήμιο. ’Αργότερα θά σκε- 
φτοϋμε καί τον γάμο. "Οταν θά είναι ό και
ρός...

Φεύγουμε άττό τή Κεντρική Σχολή 
’Αθηνών, χωρίς πολλές αμφιβολίες. Αυ
τά τά νέα κορίτσια έχουν έρθει μέ μιά 
ζωντάνια αξιοζήλευτη, πιστεύοντας στήν

άξια τής προσφοράς καί στήν άλήθεια. 
"Εχουν πολύ θάρρος μέσα τους καί μιά 
εύθύτητα πού κεραυνοβολεί. "Αραγε έχει 
σημάνει γιά όλους μας ή ώρα τής άλ- 
λαγής;

ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΩΝΩ
Κατευθυνόμαστε στις Άχαρνές. Στό 

κτίριο πού παλιότερα στεγάζονταν οί 
άνδρες των Μηχανοκινήτων, τώρα έκ- 
παιδεύονται άλλοι δύο Λόχοι Γυναικών 
Χωροφυλάκων. Ίσω ί μάς πουν κάτι δια
φορετικό.

'Η τύχη μάς βοηθάει Kt έδώ. Τά κορί
τσια είναι έξω, γιά διάλειμμα. Οί χα
ρούμενες συντροφιές γεμίζουν τήν τσι- 
μεντόστρωτη αύλή κι άπό παντού άκού- 
γονται γέλια καί γάργαρες φωνές. Σέ 
μιά γωνιά τής αύλής μιά έκπαιδεύτρια 
ανακοινώνει σέ μερικά κορίτσια τήν ύπή- 
ρεσία τής επομένης. Ό  φωτογράφος 
σκύβει κι άποθανατίζει τή στιγμή. Λίγο 
πιό πέρα έρχονται μ’ άνάλαφρο βήμα 
άλλα δύο κορίτσια, πού σιγοτραγουδοϋν 
χαρούμενα. Ξανασκύβει ό φωτογράφος 
κι άκινητοποιεί τά πρόσωπα. Ή δουλειά 
έχει αρχίσει__

’Ονομάζεται Γεωργία ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ, 
18 χρονών, άπό τήν Πάτρα. Τά μάτια 
της κλείνουν έναν όμορφο ψυχικό κόσμο. 
"Ισως κάτι τό εξωπραγματικό. Μαθαί
νουμε πώς ζωγραφίζει. Μέ λάδια κι 
άκουαρέλλες. Πιό πολύ τής άρέσει ή 
τοιχογραφία καί τά σκίτσα. Είναι αύτο- 
δίδακτη. Στις έλεύθερες ώρες μιλάει μέ τά 
πινέλα της, άφήνοντας όλάνοιχτη τή 
ψυχή της. "Ετσι έξηγεϊται καί τό άντι- 
φέγγισμα τών ματιών της, ό ψυχικός 
της κόσμος.

Τί σ’ έφερε στή Χωροφυλακή ; 
'Η έπαγγελματοποίηση ή κάτι άλλο ; 
Πώς τό δέχτηκε τό σπίτι σου ;

’Ό χι ή έπαγγελματοποίηση. Ή  αγά

πη. ’Ήθελα ν’ άκολουθήσω τήν Σχολή Κα
λών Τεχνών. "Ομως όταν έμαθα ότι τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής κατατάσσει 
κοπέλλες, δέν μπορούσα νά σκεφτώ τίποτα 
άλλο. Είμαι κόρη ’Ενωμοτάρχου συντα
ξιούχου. ’Έχω ζήσει, μέχρι πρίν τρία χρό
νια πού άποστρατεύτηκε ό πατέρας μου, 
τήν Χωροφυλακή μ’ όλες τίς άγωνίες. 
’Αγαπούσα τή δουλειά τού πατέρα μου 
παρ’ όλες τίς δυσχέρειες. ’Ίσως φρόντισε 
ό ίδιος νά μοϋ μεταδώσει αυτή τήν άγάπη. 
Τό αίσθημα τής μοναξιάς, οί μεταθέσεις, 
ή άπρόοπτη έπιφυλακή καί τό αίσθημα 
ευθύνης πού συναντούσα στά μάτια τού 
πατέρα μου, είναι ένα κομμάτι τής μέχρι 
τώρα ζωής μου. Οί γονείς μου μ’ ένθάρρυ- 
ναν στήν άπόφασή μου. Τούς χρωστώ ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» γιά τήν αγωγή 
πού μοΰ πρόσφεραν.

Τώρα πού είσαι στή Σχολή πώς 
βλέπεις τόν έαυτό σου ; Μήπως έχεις 
άπογοητευθεϊ; Μήπως σέ κούρασε ή 
έκπαίδευση ;

Είμαι εύτυχισμένη. Πέτυχα ό,τι ζη
τούσα άπό τόν έαυτό μου. Τά όνειρά μου 
σχεδόν έχουν πραγματοποιηθεί. Περίμενα 
πιό δύσκολη τή Σχολή, όμως δέν είναι. 
Βέβαια ύπάρχει ή πειθαρχία, ή αυστηρό
τητα, ή έντονη έκπαίδευση, μά όχι έτσι 
πού φανταζόμουνα. Μόνο τά θεωρητικά 
μαθήματα είναι πιό δύσκολα. "Ομως είναι 
ένδιαφέροντα. Μ’ άρέσει τό μάθημα τής 
Έγκληματολογικής Τακτικής. ’Ίσως για
τί μέσα μου ζεϊ ένα όνειρο. Νά υπηρετήσω 
σέ 'Υπηρεσίες Δημοσίας ’Ασφαλείας. Καί 
πιό πολύ τών ’Ηθών. Θέλω νά βρεθώ κον
τά στούς άνθρώπους καί ιδιαίτερα στις 
γυναίκες, πού δέν ζύγισαν μ’ ευθύνη τά 
βήματά τους καί διάλεξαν δρόμους βρώ
μικους. Νά παλαίψω γι’ αυτές καί νά σώ
σω ό,τι μπορώ. Καί κάτι άλλο. Θέλω νά 
δουλέψω γιά τούς άνήλικους. Τό θέμα 
τής έγκληματικότητας τών άνηλίκων μέ 
πληγώνει. ’Ελπίζω καί εύχομαι ή Χωρο
φυλακή νά μή μοϋ στερήσει αυτή τή χαρά.
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Πιστεύεις δτι θά άντέξεις στις ευ
θύνες καί στό ωράριο ένός Τμήματος 
’Ασφαλείας ;

Πιστεύω ικανό τόν έαυτό μου, καί εί
μαι αποφασισμένη νά μή λυγίσω. Ξέρω 
δτι οΐ ευθύνες είναι πολλές. "Οτι τό ωρά
ριο είναι έξαντλητικό. Μά δεν μετρούν 
τίποτα αύτά, μπροστά στην ήθική ικανο
ποίηση.

Κι αν τύχη καί δεις τά όνειρά σου 
νά γκρεμίζονται ; ”Αν άπογοητευθεΐς ;

Κι αυτό τδχω σκεφτεΐ. Ή  ζωή δεν 
είναι μόνο έπιτυχίες. Είναι καί αποτυχίες. 
Δέν θ’ άπογοητευθώ. Θά παλαίψω γιά νά 
τά ξαναφτιάξω. Καί κάτι άλλο άκόμα. 
Ή  άπογοήτευση δπως καί νάχει δέν θά 
προέρχεται άπό την Χωροφυλακή. Μπο
ρεί άπ’ τούς άνθρώπους της ή άπό άτομα 
τού κοινωνικού συνόλου. Καί κανείς δέν 
έχει δικαίωμα νά ταυτίσει μιά κακή ενέρ
γεια ένός συναδέλφου ή ένός άτόμου, μέ 
τήν ιδέα τής Χωροφυλακής καί τό κοινω
νικό σύνολο.

ΤΙ μπορεί νά προσφέρει μιά γυ
ναίκα άστυνομικός ;

Πολλά. Μερικές φορές καί σέ ανά
λογους τομείς, περισσότερα ίσως κι άπό 
έναν άντρα. Σέ άλλους πάλι λιγότερα. ’Ε 
κεί πού απαιτείται σωματική δύναμη καί 
αντοχή, βεβαίως δέν μπορεί νά προσφέ-' 
ρει. Σ ’ άλλους τομείς δμως, έκεΐ δηλαδή, 
πού ό άντρας υστερεί, στήν υπομονή, στήν 
κατανόηση, στή διαίσθηση, είναι προτιμό
τερη ή γυναίκα. ’Ανάλογα δηλαδή μέ τό 
είδος τής ύπηρεσίας.

Πολύ κράτησε ή συζήτηση κι άρχισαν 
ν’ άνυττομονοϋν τ ’ άλλα κορίτσια. «Νά 
μιλήσουμε κι έμεϊς» άκούχονταν συνέχεια. 
Σεβαστό τό αίτημά τους.

Πρώτα - πρώτα, νά πώ δύο λόγια γιά 
τό περιοδικό. Τό άγαπαμε. Τό διαβάζαμε 
όταν είμασταν στά σπίτια μας καί περι
μέναμε μέ λαχτάρα κάθε του έκδοση. Τώ

ρα δμως έχουμε ένα παράπονο. Άκόμα δέν 
τό πήραμε.

Τις διαβεβαίωσα δτι γρήγορα θά τό 
πάρουν. Είναι ζήτημα τυπικής διαδικα
σίας.

’Ονομάζομαι Διαμάντω ΘΕΟΔΩΡΟ- 
Π ΟΥΛΟΥ, είμαι 18 χρονών καί άπό 
τήν Κομοτηνή. Πάντα ονειρευόμουν νά 
φορέσω αυτή τή στολή, μιά στολή πού τήν 
τίμησαν άγώνες καί θυσίες. Νιώθω υπε
ρήφανη. Γι’ αύτόν άλλωστε τόν λόγο έγκα- 
τέλειψα καί τή Γεωπονική. Είμαι φοιτή
τρια τής Γεωπονικής Θεσσαλονίκης καί 
έφ’ δσον μοΰ δοθεί ή δυνατότητα θά τή 
συνεχίσω. Ά ν  δχι, τότε άντίο γιά πάντα. 
Προτιμώ νά άσχολοΰμαι μέ τούς άνθρώ
πους, νά σπουδάζω ολόκληρη τή ζωή μου 
στό Πανεπιστήμιο πού λέγεται κοινωνία, 
μέ τις καλύτερες έπιστήμες καί εμπειρίες. 
'Η  Γεωπονική θά μούδινε τήν ευκαιρία ν’ 
άσχοληθώ μ’ ένα μόνο θέμα. Ή  Χωροφυ
λακή μοΰ άνοίγει ένα ολόκληρο πέλαγος 
άντικειμένων. Δέν θά τή θυσίαζα ποτέ.

"Ομως έγώ  πιστεύω δτι τουλάχι
στον άπό οικονομικής πλευράς θά 
βγείτε ζημιωμένη.

’Ίσως. Δέν μετράει δμως σήμερα ή οι
κονομική προσωπικότητα τού άνθρώπου, 
παρά μόνο ή ήθική καί ή πνευματική. Γιά 
μένα τουλάχιστον. Οί άλλοι μπορούν νά 
πιστεύουν δ,τι θέλουν.

"Ονειρα ; Σχέδια γιά τό μέλλον ;
Νά εξελιχθώ ίεραρχικώς. Μιά Σχο

λή ’Ενωμοταρχών κι αργότερα ’Αξιωματι
κών, θά ήταν τό καλύτερο άπ’ 6,τι μπορώ 
νά περιμένω. Πιστεύω δτι θά δικαιωθούν 
οί προσδοκίες μου, πού είναι καί προσδο
κίες δλων τών κοριτσιών. Κάτι άκόμα. 
Θέλω νά ύπηρετήσω στή Θεσσαλονίκη.

Τήν λένε ’Αθανασία ΚΑΛΟΥΔΗ, είναι 
22 χρονών, άπό τή Λάρισα. Έγκατέλειψε 
τή Σχολή ’Αδελφών Προϊσταμένων καί 
κατατάχτηκε στό Σώμα τής Χωροφυλα-

Ή  γυναίκα αστυνομικός τής Χωροφυ
λακής άπό τήν καθιέρωση τον θεσμόν 
μέχρι σήμερα, πρόσφερε θετικό έργο στό 
Σώμα. ’Ιδιαίτερα στον τομέα τών ανηλί
κων ή συμβολή της ύπήρξε και εξακολου
θεί νά είναι πολύτιμη.

κής. Είναι κι αυτή μία άπό τις πολλέό 
κοπέλλες— περισσότερες άπό 80 — πού 
έγκατέλειψαν Σχολές καί Πανεπιστήμια 
χιά νά καταταγοϋν στή Χωροφυλακή. 
Ξέρει κι αυτή δυό ξένες γλώσσες, όπως 
πολλές άπό τις συναδέλφους της. "Αλλω
στε τό σύνολο μιλάει πολύ καλά μιά 
ξένη γλώσσα. Σημαντικό αυτό γιά  τό 
Σώμα....

Πού θέλεις νά υπηρετήσεις ;
'Οπουδήποτε άρκεΐ νάμαι κοντά στον 

άνθρωπο. Θέλω νά δραστηριοποιηθώ καί 
νά προσφέρω τις υπηρεσίες μου σέ δλους 
τούς τομείς. Έ να φοβάμαι καί τό απεύχο
μαι. Νά μή γίνω ή άστυνομικός — βιτρί- 
να. Νά μή κλειστώ σ’ ένα γραφείο καί 
έμφανίζομαι μόνο σέ γιορτές κι έκδηλώ- 
σεις. Θέλω νά βρίσκομαι κοντά στον άν
θρωπο.

Τήν λένε Αικατερίνη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ- 
ΚΟΥ, είναι 19 χρονών, άπότή  Λακωνία. 
Είναι άθλήτρια καί άνήκει στήν γυναι
κεία ομάδα τοϋ «μπάσκετ — μπώλλ» 
τού Παναθηναϊκού.

Συνάντησες δυσκολίες στή Σχολή ;
’Όχι. Πίστευα δτι ή εκπαίδευση θάταν 

σκληρότερη. Δέν είναι δμως. Βεβαίως, 
στήν αρχή υπήρχαν πολλά προβλήματα, 
άλλά σιγά - σιγά ξεπεράστηκαν. Λατρεύω 
τήν ’Αγορανομία, καί ό Ποινικός Κώδικας 
είναι ένα άπ’ τά καλύτερα ένδιαφέροντά 
μου. Θέλω νά συνεχίσω τόν άθλητισμό. 
Καί κάτι άκόμα: Θέλω νά δώσω εξετά
σεις στή Σχολή ’Ενωμοταρχών. ’Αλήθεια 
θά διαγωνιστούν γυναίκες στήν Σχολή;
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Δέν τό ξέρω, εύχομαι όμως τά όνειρά 
σου νά πραγματοποιηθούν.

Όλες όνειρεύονται κάποια έξέλιξη. "Ολες 
θέλουν νά βρεθούν δίπλα στόν άνθρωπο. 
Βρίσκουν στό λειτούργημα τού άστυνο- 
μικοΰ ένα πλέγμα πολλών ένδιαφερόντων. 
Τις συγκλονίζει ή σκέψη ότι σέ λίγο θά 
βρεθούν δίπλα στους ανθρώπους, σάν 
προστάτες τής ζωής τής τιμής, τής περιου
σίας τους, τής κοινωνικής είρήνης. Κι' 
όλες ζητούν σκληρότερη έκπαίδευση. 
Νέα παιδιά είναι άλλωστε καί τό αίμα 
τους ζητάει δραστηριοποίηση. Είθε νά μή 
σβήσει ποτέ αύτός ό ένθουσιασμός καί νά 
προσφέρουν κοινωνικό έργο, δικαιώνον
τας τίς προσδοκίες τού Σώματος καί τής 
Πολιτείας.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καιρός όμως νά μιλήσουμε καί μέ τίς 

συναδέλφους πού υπηρετούν άπό χρό
νια στό Σώμα. Νά μιλήσουμε μέ τήν πρα
γματικότητα. θ ά  έχουν πολλά νά ποΰν. 
*Η ζωή τους —πού είναι καί ή ζωή τών 
πρώτων άστυνομικών—είναι ή σωστό
τερη έμπειρία γιά  τήν κατανόηση τού 
θεσμού τής γυναίκας άστυνομικού. Βρή
καμε στην τύχη δυό συναδέλφους, π ι
στεύοντας ότι θά είναι άντιπροσωπευτι- 
κές. Τήν ’Ενωμοτάρχη Βασιλική ΘΕΟΔΩ- 
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καί τήν Χωροφύλακα 
Έρμιόνη ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ. "Εχουν ύπηρετή- 
σει τόν περισσότερο καιρό σέ μάχιμες 
’Υπηρεσίες. Μιλάμε μέ τήν ’Ενωμοτάρχη 
δ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Πού έχεις υπηρετήσει καί ποιά 
ήταν τά κίνητρα γιά νά ’ρθεΐςστή Χω
ροφυλακή ;

Μόλις τελείωσα τη Σχολή Χωροφυλά
κων, υπηρέτησα στην ’Εθνική ’Ασφάλεια 
της Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης .Μετά τήν έξοδό μου 
άπό τή Σχολή 'Υπενωμοταρχών, τοπο
θετήθηκα στήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στό Τμήμα 
’Ηθών - Λεσχών. Στή συνέχεια στό ’Αερο
δρόμιο καί λίγο άργότερα στους Ε λέγ
χους Διαβατηρίων Είδομένης καί Εύζώ- 
νων. ’Αργότερα, γιά τρία χρόνια, στήν 
'Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης 
καί μετά πάλι στό ’Αεροδρόμιο. Τέλος, 
στό ’Αεροδρόμιο Ηρακλείου καί τώρα 
στή Σχολή Γυναικών Χωροφυλάκων, 
Άχαρνών, ώς έκπαιδεύτρια. Μέ τήν έναρ
ξη τής λειτουργίας τής Σχολής Γυναι
κών Χωροφυλάκων στό Ρέθυμνο, θ’ άπο- 
σπασθώ έκεϊ. Ξεκίνησα γιά τή Χωροφυ
λακή άπό δυό λόγους. Ό  ένας, νά έπαγ- 
γελματοποιηθώ καί βασικά νά έξελιχθώ 
στό Σώμα. Ό  δεύτερος, νά προσφέρω ένα 
κοινωνικό έργο, ένταγμένη σ’ ένα σύνολο 
άνθρώπων, πού μοχθούν γιά τήν κοινωνι
κή ειρήνη. Βεβαίως, τό πρώτο όνειρο, ή βα
θμολογική έξέλιξη δηλαδή, δέν πραγματο
ποιήθηκε άκόμα. ’Ελπίζω όμως κάποτε 
νά πραγματοποιηθεί. ’Άλλωστε τώρα πού 
διευρύνθηκε ό θεσμός τών γυναικών άστυ
νομικών, έμεϊς οί παλιότερες έχουμε κά
ποια... προτεραιότητα. Πέρα άπ’ αύτό, ή 
έπαγγελματική μας κατάρτιση είναι ίδια 
μέ τήν κατάρτιση τών άνδρών συναδέλ
φων μας. Γιά κείνους ύπάρχει ή Σχολή 
’Αξιωματικών. Ά ς  έλπίσουμε πώς θά 
ύπάρξει καί γιά μας.

Ποιά υπηρεσία προτιμάς ; Μάχιμη 
ή γραφείο ;

’Απόλυτα, μάχιμη. ’Αλλά ποτέ σέ ’Ασ
φάλεια. Θέλω νά ύπηρετώ στήν Τροχαία, 
στόν Τουρισμό καί σέ άλλες 'Υπηρεσίες.

Ποιές είναι οί έμπειρίες σου καί 
δν άλλαξε τήν προσωπικότητά σου 
ή Χωροφυλακή ;

’Εμπειρίες πολλές. Έ χω  γίνει έντελώς 
διαφορετικός άνθρωπος. Έ χω  άλλάξει 
προσωπικότητα. Μέσα σ’ αύτά τά χρόνια 
σκέφτομαι τελείως διαφορετικά, άπ’ ότι 
σκεφτόμουνα πριν έρθω στή Χωροφυλακή. 
Έ χω  δει πολλά πράγματα. Πώς ζεϊ ό κό
σμος, τί προβλήματα άντιμετωπίζει, οι
κογενειακά δράματα, κοινωνικά δράματα, 
όλη γενικά τή ζωή, πού συχνά ένεργοποι- 
εϊται γύρω μας, μένοντας άθέατη άπό τούς 
πολλούς. "Ολα αύτά μ’ επηρέασαν, άλλά 
πρός στό καλύτερο. Λέπτυναν τόν ψυχικό 
μου κόσμο καί πραγματικά μ’ έχουν προσ
γειώσει.

’Αντιμετώπισες δυσκολίες όταν 
έκανες γιά πρώτη φορά έλεγχο ;

Δυσκολίες καί προβλήματα όχι. Περισ
σότερο άντιμετώπισα τή δυσπιστία τών 
συναδέλφων παρά τού κόσμου. Θυμάμαι 
χαρακτηριστικά ότι τήν πρώτη φορά πού 
έκανα έλεγχο σάν Τροχονόμος, ήταν ένας 
’Αθηναίος οδηγός καί έκπληκτος μοΰ είπε: 
«"Ολα τά περίμενα, άλλά νά μέ γράψει 
γυναίκα στή Θεσσαλονίκη, δέν τό φαντα
ζόμουνα». Σιγά - σιγά όμως, μέ συνή
θισαν οί οδηγοί καί άπόκτησα τήν έμπι- 
στοσύνη τους. Συχνά δέ, ζητούσαν νά 
δώσω έγώ τήν λύση, πιστεύοντας στήν 
γυναικεία ήρεμία.

Σοΰ έτυχε ποτέ κάποιο δύσκολο 
περιστατικό, πού νά σέ πρόσβαλε ;

Ό χι, ποτέ. Μόνο μιά φορά στό ’Αε
ροδρόμιο, όταν κάποιος δυσανασχέτησε γιά 
τόν έλεγχο, μέ τό πρόσχημα ότι ήμουν γυ
ναίκα. Τού άπάντησα ότι πάνω άπ’ όλα 
ήμουν ’Ενωμοτάρχης τής Χωροφυλακής 
καί συμμορφώθηκε. Μιά άκόμα φορά θυμά
μαι στή Θεσσαλονίκη, ένώ έκανα έλεγχο, 
ό οδηγός μοΰ πρότεινε νά μοΰ δώσει τήν 
κάρτα του, γιά νά τού τηλεφωνήσω γιά 
καφέ. Κεραυνοβολήθηκε όμως όταν ήρεμα 
τού άπάντησα: «Δώστε μουπρώτα τήν ταυ
τότητά σας, τήν άδεια ίκανότητος καί τήν 
άδεια κυκλοφορίας.» Πιστεύω πώς καί νά 
έχει διάθεση ό πολίτης νά φερθεί άσχημα, 
έπειδή μόνο καί μόνο βρίσκεται μπροστά 
σέ γυναίκα, ή οποία τόν άντιμετωπίζει μέ 
τήν συνηθισμένη γυναικεία ήρεμία, άφο- 
πλίζεται. Άκόμα καί ό πιό άξεστος.

Ά π ό  τήν πλευρά τών συναδέλφων 
άντιμετώπισες προβλήματα ;

Ναί, τή δυσπιστία. Άλλά σιγά - σιγά 
ύποχώρησε καί τώρα μ’ άντιμετωπίζουν 
σάν ίση πρός ίσους. Άλλωστε αύτό έξαρ- 
τάται καί άπό τή γυναίκα. Είναι καί ζήτη
μα συνήθειας. Άκόμα δέν έχουν καλά - 
καλά συνηθίσει στήν Ελλάδα νά βλέπουν 
γυναίκα άστυνομικό. ’Εκείνο πού είναι 
σημαντικό, είναι ότι συνάντησα μιά φο
βερή χαλύβδωση ήθικότητας καί μεγάλο 
σεβασμό. Είναι μιά περίτρανη άπόδειξη 
τού άδιάβλητου ήθους τών άνδρών τού 
Σώματος. Δέν έχω παράπονο ούτε κι άπό 
τούς προϊσταμένους μου, πού πάντα τούς 
βρήκα βοηθούς καί συμπαραστάτες.

Πώς βλέπεις τόν θεσμό της γυναί
κας άστυνομικού ; θά  πετύχει ;

Αναμφίβολα ναί. Α ρκεί νά γίνει σω- 
στή ή χρησιμοποίηση τής γυναίκας. Μιά 
ορθή τοποθέτηση τού κατάλληλου προ
σώπου, στήν κατάλληλη θέση. Παίρνω 
παράδειγμα άπό μένα. Δέν θά μπορούσα, 
άπό ψυχολογικούς λόγους, νά ύπηρετήσω

στήν Ασφάλεια. Μπορώ όμως στή Τρο
χαία ή καί σ’ όποιαδήποτε άλλη 'Υπηρε
σία. ’Επίσης είναι θέμα πού έξαρτάται καί 
άπό τούς φυσικούς προϊσταμένους. Ά ν  
δοΰν τή νέα κοπέλλα μ’ έμπιστοσύνη, άν 
τής δώσουν άρμοδιότητες, άν οι ίδιοι πι
στέ {ιουν ότι αύτή μπορεί νά προσφέρει, 
τότε θά προσφέρει. Σ ’ άντίθετη περίπτω
ση, ή γυναίκα αντιδρά σάν γυναίκα καί αδι
αφορεί.

Ποιές πρέπει νά είναι οί υποχρεώ
σεις άπό πλευράς τών γυναικών ;

Νά έχουν διάθεση γιά δουλειά, νά 
προσφέρουν καί στήν 'Υπηρεσία καί στόν 
συνάνθρωπό τους, φιλοτιμία, νά δώσουν 
δ,τι μπορούν καί νάχουν τή δύναμη ν’ 
άντισταθοΰν στις πίκρες καί στις άπογοη- 
τεύσεις.

Σάν έκπαιδεύτρια τών νέων συνα
δέλφων τί μπορείς νά πεις γ ι’ αύτά 
τά νέα κορίτσια ;

Έχουν πολύ μεγάλο ένθουσιασμό καί 
πιστεύω ότι θά ξημερώσουν ωραίες ήμέ- 
ρες γιά τήν γυναίκα άστυνομικό καί τήν 
Χωροφυλακή.

Ποιό είναι τό πνευματικό τους έπί- 
πεδο ;

'Υψηλό. "Ολες άπόφοιτες Γυμνασίου. 
Τό σύνολο σχεδόν γνωρίζει μία καί περισ
σότερες ξένες γλώσσες. 'Υπάρχουν πολ
λές πού μιλούν πολύ καλά τρεις ξένες γλώσ
σες. "Ενας μεγάλος έπίσης άριθμός είναι 
Σπουδάστριες σ’ Ανώτερες Σχολές καί 
Φοιτήτριες σ’ Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. ’Ιδιαίτερα τής Νομικής καί 
τής Γεωπονικής.

Καί κάτι άλλο, λίγο άδιάκριτο. 
Πώς άντιμετωπίζει ή γυναίκα άστυ- 
νομικός τά αίσθηματικά ζητήματα ;

Λεπτό θέμα καί ή εύθύνη τής γυναί
κας άστυνομικού είναι μεγάλη. Πρέπει 
νά σεβαστεί τόσο τή κοινωνία όσο καί τήν 
Χωροφυλακή. Δέν έχει τό δικαίωμα νά 
τήν έκθέσει. "Οπως καί νά τό κάνουμε 
πρέπει νά είναι ύπόδειγμα.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στά γραφεία τού Τμήματος ’Ηθών — 
Λεσχών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, συναντήσαμε 
τήν Χωροφύλακακ. Έρμιόνη ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ. 
Δέν ήταν άλλωστε ή πρώτη φορά πού τή 
συναντούσαμε. Συχνά σάν πηγαίναμε 
γιά  νά παρακολουθήσουμε τή δράση τών 
άνδρών τής Υ.Α.Π.Π. στόν άγώνα τους 
κατά τού έγκλήματος, τή βλέπαμε νά 
πηγαινοέρχεται στά γραφεία, όλο ζωντά
νια κι’ άποφασιστικότητα. Καί νά πού 
ήρθε ή στιγμή γιά νά μας μιλήσει γιά  τίς 
έμπειρίες της.

Πραγματοποιήθηκαν τά όνειρά σου 
άπό τή μέρα πού μπήκες στή Σχο
λή μέχρι σήμερα ;

Απόλυτα. Πάντοτε λαχταρούσα νά 
βρεθώ δίπλα στόν άνθρωπο, νά προσφέρω 
ό,τι μπορώ γ ι’ αύτόν. Μέσα στή Σχολή 
έκανα ένα όνειρο: Νά ύπηρετήσω σέ Τμή
μα ’Ηθών καί τό όνειρό μου αύτό πραγμα
τοποιήθηκε. Τώρα έχω έξη σχεδόν χρό
νια πού ύπηρετώ έδώ. Αύτά τά χρόνια μού 
χάρισαν μεγάλες έμπειρίες, έμπειρίες πού 
όπου κι άν ήμουν δέν θά τίς είχα. "Ηθελα 
ν’ άσχοληθώ μέ τά κορίτσια πού έπεφταν 
θύματα άποπλανήσεων, τά παραστρατη-

90



Χαμόγελα καί αισιοδοξία για τό μέλλον. Δυά κορίτσια άγνωστα μεταξύ τους 
μέχρι χθες νιώθουν τώρα φίλες και συνάδελφοι μέσα στο στοργικά καί φιλόξενο 
περιβάλλον τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής οπού εθελοντικά προσφέρθηκαν νά ύπη- 
ρετήσονν για τό καλά τοϋ κοινωνικού συνόλου.

μένα κορίτσια πού φυτοζωούν μέσα σ-.ά 
μπαρ καί στα καταγώγια. Καί ασχολή
θηκα. Πιστεύω δτι πρόσφερα πολλά, άλ
λα πιστεύω ακόμα πιο πολύ, δτι θά μπο
ρούσα νά προσφέρω περισσότερα, άρκεϊ ή 
Υπηρεσία νά μέ δραστηριοποιήσει.

Πού πρόσφερες είδικώτερα τίς 
υπηρεσίες σου καί μέ τί θέματα Ασχο
λήθηκες ;

Περισσότερο μέ παρακολουθήσεις άνω- 
μάλων τύπων στα διάφορα άλση. Έ κτε- 
λούσα ύπηρεσία μέ συναδέλφους. "Ενα 
ζευγάρι έρωτευμένων ποτέ δέν κινεί τίς 
ύποψίες των διεστραμμένων. Μάλλον 
τού κεντρίζει τύν άρρωστημένο κόσμο του. 
Κι-έμεϊς κάναμε τούς.,.έρωτευμένους. ’Ε
πίσης άσχολήθηκα, πάντα μαζί μέ άνδρες 
συναδέλφους, μέ τον έλεγχο των μπάρ, 
των κοινών γυναικών καί μέ παρακολου
θήσεις σέ περιπτώσεις βιασμών. Είδικώ
τερα πρίν τρία χρόνια, δταν είχαμε περί
που τριάντα κρούσματα βιασμών στήν 
περιοχή τη δική μας καί στήν περιοχή τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τότε δραστηριο
ποιήθηκα έντονα. Καί μπορώ νά πώ δτι 
πρόσφερα πολλά. ’Επίσης άσχολήθηκα 
καί μέ περιπτώσεις μαστρωπείας καί άλλα.

Ά π ύ πλευράς συνεργασίας μέ τούς 
άνδρες συναδέλφους σου ;

Ή ταν δλοι τους άψογοι. ’Ίσως τόσο 
πού δέν θά μπορούσε κανείς νά φανταστεί. 
Βρήκα μιά συμπαράσταση άνθρώπινη 
περισσότερο, παρά συναδελφική. "Ενα με
γάλο «εύχαριστώ» χρωστάω σ’ δλους. "Ο
πως χρωστάω άκόμα ένα μεγάλο «εύχαρι- 
στώ» στούς προϊσταμένους μου καί στήν 
'ϊπηρεσία γενικά. Μοϋ πρόσφεραν καί μοΰ 
προσφέρουν πολλά.

Πώς βλέπεις τήν αύξηση τού Αρι- 
θμοΰ τών γυναικών Αστυνομικών ;

Ή ταν κάτι πού έπρεπε νά γίνει άπό 
καιρό. Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν εύρύ- 
τατα. Υπάρχουν 'Υπηρεσίες πού μπο
ρούν νά πλαισιωθούν καί νά λειτουργήσουν 
άποδοτικώτερα ίσως μέ γυναίκες. "Οπως 
είναι δ Τουρισμός, ή ’Αγορανομία καί, 
γιατί δχι ή Τροχαία, μέσα στις πόλεις. 
"Ισως δμως ύπάρχει ένα μικρύ πρόβλημα, 
πού ό καιρός θά τό έξαφανίσει. Τό δτι ή 
έλληνική κοινωνία δέν έχει άκόμα συνηθί
σει καί συνειδητοποιήσει τήν παρουσία 
τής γυναίκας άστυνομικοΰ. "Οταν δμως 
ό Αριθμός τους αύξηθεΐ καί χρησιμοποιη
θούν εύρύτερα, τότε θά συνηθίσει. Είναι 
ζήτημα προσαρμογής πού θ’ άπαιτήσει λί
γο χρόνο. Γι αύτές πού θά ύπηρετήσουν 
σέ 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας θά πρέπει άπα- 
ραίτητα νά ύπάρξει κάποια σχολαστικώ- 
τερη έκπαίδευση σέ θέματα αύτοαμύνης. 
Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί χαρίζει 
θάρρος καί έτοιμότητα.

Τό θέμα τού γάμου πώς ι;ό βλέπεις . 
Σέ περίπτωση πού ΘΑ βρεθεί μιΑάλλη 
έπαγγελματοποίηση θά έγκαταλεί- 
ψεις τή Χωροφυλακή ;

Τό θέμα τού γάμου είναι λεπτό. Τούτο 
γιατί δύσκολα ό σύζυγος — άν δέν είναι 
Αστυνομικός —μπορεί νά κατανοήσει τίς 
εύθύνες, τίς ύποχρεώσεις καί τήν ψυχο
σύνθεση τής Χωροφύλακας γυναίκας του. 
Ό  καλύτερος συνδυασμός είναι ό γάμος μέ 
συνάδελφο, πού προϋποθέτει ίδια ψυχο
σύνθεση καί Αλληλοκατανόηση, ή όποία 
στηρίζεται στις ίδιες έμπειρίες. "Οσο γιά 
τό αν έγκαταλείψω τή Χωροφυλακή, δη
λώνω μέ θάρρος καί εύθύνη, ποτέ καί γιά 
τίποτα I

ΤΙ εύχεσαι στίς κοπέλλες πού σέ 
λίγο καιρό ΘΑ είναι δίπλα μας ;

Ν’ Αγαπήσουν τήν ιδέα τής Χωροφυ
λακής καί νά πιστέψουν στό κοινωνικό 
της λειτούργημα. Νά μήν άπογοητευθοΰν, 
δσες πίκρες κι’ άν συναντήσουν. Στό τέλος 
θά έρθει ή δικαίωση. Καί κάτι άκόμα. 
Νά τιμήσουν τή στολή πού φορούν, τήν 
έχουν ποτίσει ποτάμια αίματος καί τήν 
δόξασαν θυσίες,· άγώνες, ξενύχτια. Νά 
προσφέρουν προσωπικά συμφέροντα καί 
τόν έαυτό τους, άκόμα, σ’ αύτό τό σύνολο 
πού λέγεται Χωροφυλακή. Καί ν’ άγω-> 
νιστοΰν. Τίμια καί μέ θάρρος. Νά μή 
ξεχάσουν ούτε γιά μιά στιγμή πώς πάνω 
τους στηρίζονται δνειρα κι έλπίδες άπό 
Ανθρώπους πού πόνεσαν καί πονούν γι’ 
αύτόν τόν τόπο.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ . . .

"Ονειρα, πολλά όνειρα. Πολύς ένθουσια- 
σμός. 'Ωραίες έμπειρίες. Ή  ζωή πού συνε
χίζει τό τρέξιμό της, περιμένει τίς νέες γυ 
ναίκες Χωροφύλακες. Κι’ αύτές περιμένουν 
τήν ώρα πού θά βρεθούν άνάμεσά της. 
Μέ μιά μονάχα θέληση: νά προσφέρουν. 
Τά όνειρά τους είναι άπλδ. Εξέλιξη καί 
δουλειά. Είναι μεγάλο πράγμα ν’ άκούς τά 
νέα αύτά κορίτσια νά μιλούν γιά  κοινω
νική προσφορά καί νά βλέπεις τά μάτια 
τους νά λάμπουν άπό μιά Ασίγαστη έπι- 
θυμία, νά βρεθούν δίπλα στόν άνθρωπο. 
Καί συγκινητικό μαζί. ’Εμείς κάνουμε μιά 
εύχή: νά δικαιωθούν όλες οί προσδοκίες 
τους. Καί μιά άκόμα: Καλή τύχη καί 
καλό κουράγιο, γ ιά  νά μή λυγίσουν ποτέ..
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f T o u  Κ α θ η γ η τ ο ΰ  

A. N. Τ Σ Ι Ρ Ι Ν Τ Α Ν Η

"Ενα μεγάλο χάσμα έχει, δημιουργηθή εις τον πολι
τισμόν των ήμερων μας και τον άπειλεΐ μέ κατάρ- 
ρευσιν. Τδ χάσμα αύτδ είναι άποτέλεσμα της παρακμής 
του πολιτισμού εις τον όποιον έζούσαμε έως τώρα. 
"Ενας πολιτισμός έκυβέρνησεν έπί αιώνας τήν άνθρω- 
πότητα άλλά δέν τήν κυβέρνα πλέον. "Ενας άλλος πολι
τισμός έρχεται άλλά δέν ήλθεν άκόμη. Εύρισκόμεθα 
άπδ άπόψεως πολιτισμού εις ένα μεγάλο κενόν. Και 
αύτό τό κενόν δημιουργεί καί τό χάσμα μεταξύ τής 
νεολαίας μας καί των μεγαλυτέρων κατά τήν ήλικίαν, 
των εκπροσώπων των προηγουμένων γενεών.

Θά πήτε ίσως δτι καί εις περασμένας έποχάς υπήρ
χε διαφορά άντιλήψεων καί νοοτροπίας μεταξύ νέων 
καί μεγαλυτέρων. Ναί, άλλά αύτό ήτο μία διαφορά 
πού έκαμε τήν έκδήλωσίν της μέ τήν έκάστοτε έμφά- 
νισιν νέων ιδεών. Κάθε πού ένεφανίζοντο εις τήν άνθρω- 
πότητα ΐδέαι νέαι, παρουσιάζετο ό κλασσικός πλέον 
διχασμός εις προοδευτικούς καί συντηρητικούς. Οί 
προοδευτικοί έσπευδαν νά άγκαλιάσουν τάς έκάστοτε 
νέας ιδέας, οί συντηρητικοί πάλιν, άντιθέτως, είχαν 
τήν τάσιν καί, αν θέλετε, τήν προκατάληψιν, νά άπορ- 
ρίπτουν κάθε τι πού ήτο νέον. Εις τόν διχασμόν αύτόν, 
οί νέοι ήσαν μάλλον προοδευτικοί καί έπαιρναν τό 
μέρος τών νέων ιδεών. Οί μεγαλύτεροι κατά τήν ήλι
κίαν, άντιθέτως ήσαν μάλλον συντηρητικοί καί έμεναν 
μέ τάς άντιλήψεις τάς οποίας είχαν βρή άπό τό πα
ρελθόν. Αυτή όμως ή διαφορά νοοτροπίας δέν άποτε- 
λοΰσε χάσμα μεταξύ τών ήλικιών διότι έγεφυρώνετο 
άπό τήν συμφωνίαν πού ένεφανίζετο πολλάκις, παρά 
τήν διαφοράν εις τήν ήλικίαν. 'Τπήρχαν καί νέοι συντη
ρητικοί καί μεγάλοι γέροντες άκόμη, πού ήσαν προο
δευτικοί, οπότε ή συμφωνία ή διαφωνία έξεδηλοϋτο μέ 
κριτήριον τάς ιδέας καί οχι τήν ήλικίαν.

Σήμερον δμως, καί αύτό είναι τό καινούργιο εις τήν 
εποχήν μας, σήμερον, εκείνο πού χωρίζει δέν είναι αί 
νέαι ΐδέαι. "Αν έρωτήσετε έναν άπό έκείνους τούς νέ
ους οί όποιοι εις τάς μεγάλας χώρας τής Δύσεως προ
βάλλουν ώς οί τυπικοί εκπρόσωποι καί πρωτεργάται 
τού σημερινού χάσματος, αν λοιπόν τόν έρωτήσετε 
ποΐαι είναι αί ΐδέαι σας, ποιον είναι τό «πιστεύω» 
σας χάριν τού οποίου άγωνίζεσθε, ποία είναι ή κοσμο
θεωρία σας, θά σάς άπαντήση, έάν φυσικά σάς μιλήση 
ειλικρινώς, δτι μίαν μόνον ιδέαν καί πίστιν καί επι
δίωξιν έχει: τ  ά ν ι ά τ α ,  τάς διεκδικήσεις τής νεο
λαίας, τό δικαίωμα τοϋ νέου νά χαρή τήν ζωήν του.
Ο νέος τής νοοτροπίας αυτής χωρίζεται άπό τόν κατά 

την ήλικίαν ώριμώτερον διότι είναι νέος. Αύτό, λοιπόν, 
είναι τό καινούργιο εις τήν έποχήν μας. Τό χάσμα

μεταξύ τών ήλικιών δέν είναι πλέον, δπως ήτο εις τό 
παρελθόν, δευτερογενές, δηλαδή άποτέλεσμα διαφω
νίας ώς προς τάς ιδέας. Είναι πρωτογενές. Ό  νέος, 
δ ι ό τ ι  ε ί ν α ι  ν έ ο ς ,  αισθάνεται τόν εαυτόν του 
μακρυά άπό τόν πρεσβύτερόν του. Μεταξύ τών ήλι
κιών αύτών «χάσμα μέγα έστήρικται».

Αύτό, βέβαια, τό χάσμα, μέ τήν χαρακτηριστικήν 
του, εξοντωτικήν άγριάδα, αύτό τό χάσμα είναι φαινό- 
μενον πού παρατηρεΐται εις μερικάς μεγάλας χώρας 
τοϋ δυτικού κόσμου καί όχι εις τήν Ελλάδα. Ε πιβάλ
λεται δμως νά τό προσέξωμεν καί νά τό άντιμετωπί- 
σωμεν καί ήμεΐς οί "Ελληνες, διότι καί διά τήν Ε λ 
λάδα τό χάσμα αυτό δέν άποτελεΐ μέν πραγματικό
τητα, άποτελεΐ δμως κίνδυνον.

Καί ό κίνδυνος πρέπει νά άντιμετωπισθή μέ τήν 
προσέγγισιν μεταξύ τών ήλικιών. Πώς θά γίνη δμως 
αύτή ή ποοσέγγισις:

”Ας ποΰμε πρώτα—πρώτα πώς δ έ ν  θά γίνη. 
Διότι καί έδώ έμφανίζονται καί πάλιν οί δύο έκεΐνοι 
δρόμοι πού ήνοίγοντο εμπρός εις τόν 'Ηρακλέα κατά 
τόν γνωστόν έκεΐνον μΰθον τοϋ Προδίκου, οί δύο δρόμοι 
μεταξύ τών οποίων έκαλεΐτο ό 'Ηρακλής νά έκλέξη. 
Καί ήμεΐς, λοιπόν, εις τήν προσπάθειάν μας διά τήν 
προσέγγισιν τών ήλικιών έχομεν νά έκλέξωμεν μεταξύ 
δύο δρόμων. 'Ο ένας δρόμος, ό πολύ εύκολώτερος 
δρόμος, είναι ό δρόμος τής ψευτιάς. Αύτόν τόν δρόμον 
πάνε νά άκολουθήσουν πολλοί εις μεγάλας ξένας χώρας, 
πολλοί πού διεκδικοΰν τόν τίτλον τοϋ πνευματικού 
ήγέτου. Προσπαθούν, είτε νά άπορρίψουν τάς εύθύνας 
εις τούς νέους, είτε (τό άντΐθετον ψέμα άλλά ψέμα 
πάντοτε) νά καλοπιάσουν ύποκριτικώς τά νιάτα, νά 
άποφύγουν οίανδήποτε κριτικήν, καί νά επαινούν κάθε 
τι πού γίνεται άπό τούς σημερινούς νέους ή μάλλον 
άπό μίαν έξαλλον μειονοψηφίαν νέων τής δυτικής Εύ- 
ρώπης καί τής ’Αμερικής. Οί πρεσβύτεροι, καί μά
λιστα οί πνευματικοί ήγέται τής νοοτροπίας αυτής 
εις τήν δυτικήν Εύρώπην καί τήν ’Αμερικήν, άπό 
οδηγοί γίνονται ούραγοί καί άφήνουν τούς θορυβο
ποιούς διαδηλωτάς τών Χίππυς νά είναι ήγέται. Καί 
δταν καταντούν ούραγοί τών Χίππυς, λένε δτι τό κά
νουν, τάχα, διά νά κερδίσουν τούς νέους. 'Ως αν οί 
νέοι νά μή ήσαν προσωπικότητες άλλά πράγματα γιά 
κέρδισμα!

Οί άνθρωποι πού φέρονται έτσι δέν είναι ήγέται, 
είναι δούλοι. Καί δέν είναι μόνον δούλοι, είναι καί 
τυφλοί. Διότι ένώ νομίζουν δτι άκολουθοΰν τά νιάτα, 
δέν έχουν μάτια διά νά ΐδοϋν τά άληθινά νιάτα. Βλέ
πουν τάς νοσηράς έκδηλώσεις, δέν βλέπουν τόν νέον 
άνθρωπον ό όποιος είναι κάτι τι τό εντελώς διάφορον 
άπό τάς έκδηλώσεις τοϋ είδους αυτού. Πάνε, λένε, νά 
κερδίσουν τά νιάτα. ’Ενώ, άπλούστατα, αυτοί κερδί
ζονται καί ύποδουλώνονται δχι βέβαια άπό τά νιάτα 
άλλά άπό τήν άρρώστια καί τήν έξαλλοσύνην. Καί 
είναι καιρός πλέον νά έννοήσωμεν δλοι δτι νιάτα δέν 
είναι ή ψυχική άρρώστια. Νιάτα είναι ή ψυχική ύγεία. 
Μόνον αν τό νοιώσωμε αύτό άνοίγει ό δρόμος, ώστε 
ή προσέγγισις τών ήλικιών νά γίνη πραγματικότης.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΙΑΤΑ»
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ' «ΣΤΖΠΤΙΙΣΤΣ»

93



Σ τ έ φ α ν ο υ  Ά ν α γ ν ω σ τ ά κ η  
'Εντεταλμένου ‘Υφηγητοϋ 

’Εγ κλη ματολογ ίας 
τού Παν/μίου Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ τοϋ «έτους 
’Αριστοτέλη» δέν θά πρέπει νά 
παραλειφθεΐ ή συμβολή τοϋ πρωτο
πόρου αύτοϋ φιλόσοφου καί έπι- 
στήμονα καί σέ έναάκόμα τομέα. 
Στον τομέα τής έφαρμογής των 
ποινικών κυρώσεων (ποινής).

Ό  ’Αριστοτέλης γεννήθηκε στά 
Στάγειρα τής Χαλκιδικής τό 384 
π.Χ. καί πέθανε στή Χαλκιδική 
τό 323 π.Χ.

Έγινε ένεργό μέλος τής ’Ακαδη
μίας τοΰ διδασκάλου του Πλάταινα 
γιά 20 χρόνια (367—347 π.Χ.) καί 
τό 335 π.Χ. ίδρυσε δική του σχολή, 
τό Λύκειο ή τών Περιπατητικών.

Τό έργο τοϋ ’Αριστοτέλη πού 
διασώθηκε άπετελεΐται άπό πρα
γματείες άναφερόμενες στή Λογι
κή, Φυσική, Βιολογία, «Φιλοσο
φία», ’Ηθική, Παιδαγωγική, Κοι- 
νωνικοπολιτική Οικονομική, Ι 
στορία καί τήν Τέχνη.

‘Ο μαρμάρινος άνδριάς τού Ά ρ ιστοτέλους  ΰψους 3.50 μ. 
“Epyov τού δ ιακεκρ ιμένου  κα ί δ ιεθνώς γνωστού γλύπτου ΝΙΚΟΛΑ 

«χρυσούν βραδεϊον δ ιεθνούς κα λλ ιτεχν ικής  έκθέσεω ς Παρισίων» Έστήθη ε ίς  Ζτ

Οί ιδέες τοϋ ’Αριστοτέλη πα- 
ρεςήγήθηκαν άπό μερικούς καί ό 
ίδιος μάλιστα είχε άναγκασθεΐ νά 
καταφύγει στή Χαλκίδα γιά νά άπο- 
ςιύγει τήν τύχη τοΰ Σωκράτη. Ή  
κυριότερη όμως αιτία γι’ αύτό πρέ
πει νά άναζητηθεΐ στήν τότε 
διαμάχη τών ’Αθηναίων μέ τή 
Μακεδονική δυναστεία καί τό πνεΰ- 
μα πού έπικρατοΰσε τήν έποχή 
έκείνη στήν ’Αθήνα.

Ειδικότερα ώς πρός τόν τομέα 
τής Ποινικής ’Επιστήμης, πρέπει 
νά διαχωρίσουμε προκαταρκτικά 
τά τρία στάδια πού έχει διανύσει 
ώς τώρα ή ανθρωπότητα καί πού 
δέν συμπίπτουν βέβαια στήν ιστο
ρική έξέλιξη τών λαών. Είναι 
στάδια τής άτομικής έκδικήσεως, 
τής ιδιωτικής δικαιοσύνης καί τής 
δημοσίας δικαιοσύνης.

Τό πρώτο στάδιο χαρακτηρίζει 
ή άμετρη, ένστικτώδικη έκδίκηση 
τοΰ προσβληθέντος άτόμου κατά 
τοϋ δράστη, στό όποιο συμπαρί- 
σταται καί ή φυλή του μέ τόν άρχη- 
γό της. Τό βλέπουμε άκόμα σέ 
μερικές καθυστερημένες φυλές καί

τό άντιλαμβανόμαστε σέ όρισμένες 
παροιμίες πού άναφέρονται στήν 
έκδίκηση.

Στό δεύτερο στάδιο άπομακρύ- 
νεται ή αυθαιρεσία καί ή βάναυση 
άσκηση τής δυνάμεως, μπαίνουν 
πιά όρια, κανόνες, στήν τιμώρηση 
καί σχηματίζεται μιά υποτυπώδης 
δικαστική όργάνωση, χωρίς όμως 
νά παύσει ή «δικαιοσύνη» τούτη νά 
έχει Ιδιωτικό χαρακτήρα, μέ πα- 
ρακινητή γιά τήν έφαρμογή της 
καί, πολλές φορές, έκτελεστή, τόν 
ίδιο τόν παθόντα ή τούς οικείους 
του.

’Εδώ έμφανίζεται καί τό γνωστό 
JUS TALIONIS ή δικαίωμα ταυ
τοπάθειας (Λευΐτικό 24, I, Κο
ράνιο XI, 173 κ.ά).

Τό τελευταίο αύτό δίκαιο όδή- 
γησε, παρά τήν άφετηρία πού χρη
σιμοποίησε, δηλαδή τής συγκρα- 
τήσεως άπό τις υπερβολές τοϋ 
προηγούμενου σταδίου, σέ υπέρ
μετρες έφαρμογές, ώστε δικαιολο
γημένα ό Πλούταρχος νά γράφει, 
«Μία γάρ όλίγου δεΐν άπασιν 
ώριστο τοΐς άμαρτάνουσι ζημία,
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θάνατος· ώστε καί τοΐς λάχανα 
κλέψαντας ή όπώραν όμοίως κο- 
λάζεσθαι τοΐς ίεροσύλοις καί τοΐς 
δολοφόνοις» (Βίος Σόλωνος ιζ'). 
Παντού επικρατεί ή άρχή τής τι- 
μωρήσεως μόνο τής πράξεως, ένώ 
ή προσωπικότητα τού δράστη, 
όποιασδήποτε έγκληματικής πρά
ξεως, άγνοεΐται συστηματικά. Αυ
τό δέ έπεκτείνεται άρχικά καί στό 
τρίτο στάδιο, τής δημόσιας δι
καιοσύνης.

Ξεφεύγει άπό τά πλαίσια τού 
παρόντος ή περιγραφή τών παρά
λογων, άποκρουστικών, άνήθικων, 
πολλές φορές, ή καί διάστροφων 
άκόμα ποινών τής έποχής έκείνης, 
μέ τούς παράλληλους τρόπους βα- 
σανισμού τών ένόχων ή καί άπλώς 
υπόπτων, πράγματα πού τόσο έπη- 
ρεάζονταν μεταξύ τους. Σ’ αυτήν 
τήν έποχή θά άποτελοΰσε παρα
δοξολογία, έάν κανένας τολμούσε, 
νά μιλήσει γιά «σωφρονισμό» τών 
καταδικαζομένων, δπως άναπτύ- 
ξαμε καί στό πρόσφατο σύγγραμ
μά μας. (1) Ό  ’Αριστοτέλης, λοι
πόν, έζησε άκριβώς στήν περίοδο 
τού άτέλειωτου άνθρωποκυνηγητοΰ 
κατά τήν μεσουράνηση τής άρχής 
αυτής τής ταυτοπάθειας, μέ άντί- 
κτυπο τήν καταδίκη τού Σωκράτη, 
τού ’Αναξαγόρα, κ.ά. καθώς καί 
τήν δίωξη τού ίδιου.

Μ’ όλα ταΰτα, ό ’Αριστοτέλης, 
ξεκινώντας άπό τήν Σωκρατική— 
καί κυρίως Πλατωνική — φιλο
σοφία, έξέφερε τήν γνώμη ότι 
πρέπει νά γίνονται διακρίσεις στήν 
προσωπικότητα τών έγκληματη- 
σάντων άνθρώπων, ή δέ έπιβαλλο- 
μένη ποινή δέν πρέπει νά είναι μιά 
άπλή μαθηματική, 8ς πούμε, άντα- 
πόδοση τού τελεσθέντος, άλλά 
νά έχει τά στοιχεία, τόσο τής 
«κολάσεως» δηλαδή τής βελτιώ- 
σεως, τού σωφρονισμού τού δρά
στη, όσο καί τής «τιμωρίας» γιά 
τήν ικανοποίηση τού παθόντος 
(«Διαφέρει δ’ τιμωρία καί κόλασις· 
ή μέν κόλασις τού πάσχοντος 
ένεκά έστιν, ή δέ τιμωρία τού ποι- 
ούντος, ΐνα άποπληρωθή έπί τώ 
άδικήματι, δπερ ύπέστη», Ρήτορ. 
Λ' 10). Στήν κακία, μόνο άνήκουν 
οίύπερβολές, δπως καίοί σκόπιμες 
παραλείψεις (’Ηθικά, Νικομάχεια).

Μπαίνοντας έτσι στήν προσω
πικότητα τού δράστη γιά τήν έφαρ- 
μογή τής άρχής αυτής, προχωρεί 
ό ’Αριστοτέλης καί στήν διάκριση

(1) Βλέπε Στέφανου Άναγνωστάκη 
Σωφρονιστικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, 
1978, σελ. 21.

τής πράξεως πού έτελέσθη, σέ 
έκούσια καί άκούσια («τό άκού- 
σιον καί έκούσιον ίσως διορΐσαι 
τοΐς περί άρετήςέπισκοποΰσι, χρή
σιμον δέ καί τοΐς νομοθετοΰσι 
πρός τε τάς τιμάς καί τάς κολάσεις», 
’Ηθικά, Νικομάχεια Γ' 1).

Ή  άντανάκλαση τής τελευταίας 
αδτής άπόψεως είναι καταφανής 
στό Ρωμαϊκό Δίκαιο τής κλασικής 
έποχής, στήν έπεξεργασία τών 
έννοιών τού δόλου καί τής άμέ- 
λειας, δπως καί στή διάκριση τών 
περιπτώσεων άπαλλαγής άπό κά
θε ευθύνη. "Ετσι, ό Μαρκιανός 
ξεχωρίζει καθαρά δτι έγκληματεΐ 
ένας ή άπό πρόθεση ή άπό πάθος 
ή άπό τυχαίο περιστατικό («DE- 
LINQUITUR AUTEM AUT 
IMPETU AUT CASU» DIG. § 8).

Ή  άπήχηση τών άντιλήψεων 
τού ’Αριστοτέλη γιά τόν σκοπό 
τής τιμωρήσεως, φάνηκε, στήν 
άρχή κατά τήν κλασική καί πάλι 
στή Ρωμαϊκή περίοδο, σέ πολλές 
σκέψεις καί άπόψεις τών μεγάλων 
νομοδιδασκάλων. Έτσι, ό Παύλος, 
τονίζει δτι ή ποινή θεσπίζεται γιά 
τή βελτίωση τών άνθρώπων 
«QUAD POENA CONSTITUE- 
RIT IN EMEN DATIONEM HO- 
MINUM», DIG. § 8,11, 20.

Μπορεί νά καταπνίγηκε ή φωνή 
τού ’Αριστοτέλη μέ τήν παρακμή 
τού Ρωμαϊκού κράτους καί τόν 
όκολουθήσαντα Μεσαίωνα στή Δύ
ση, δπου έφθασαν στό σημείο νά 
τιμωρούν — ίσοπεδωτικά — άκόμα 
καί παράφρονες, θεωρώντας παρά
πτωμα καί αυτή τήν παραφροσύνη 
ή νά διεξάγουν κανονικές δίκες 
κατά ζώων καί άψύχων (τούβλων, 
κεραμιδιών κ.ά.), πού είχαν προ- 
καλέσει τόν θάνατο ή τήν βαριά 
σωματική βλάβη σέ άνθρώπους.

Μπορεί άκόμα νά μή βρήκαν 
άντσπόκριση οί ιδέες του στό Βυ
ζάντιο, πού μέ τόν άμετρο δεσπο- 
τισμό του δέν γνώρισε άλλες ποι
νές άπό τις κεφαλικές ή τούς διά
φορους άκρωτηριασμούς (γιά νά 
μή μιλήσουμε περί τής «έγκαθείρ- 
ξεως» τών καταδίκων).

Όμως, τό πνεύμα τού ’Αριστο
τέλη δέν έοβυσε (δπως φάνηκε καί 
άπό αυτή τήν Άραβοκρατία, μέ 
τούς περιπατητικούς φιλοσόφους 
AL — KIDI, A L — FARABI καί 
AL -  SAFAA).

Μέ τήν έναρξη τού έξανθρωπι- 
σμού τών ποινών, ουσιαστικά άπό 
τήν έποχή to6BECCARIA (1761), 
τών Γ άλλων ’Εγκυκλοπαιδιστών 
καί τού HOWARD (1777), άρχισαν 
πάλι νά άφι πνίζονται οί άντιλή-

ψεις γιά τόν συνδυασμό τής βελ- 
τιώσεως καί τής τιμωρίας τών 
καταδικαζομένων. Μέ τήν έμφά- 
νιση μάλιστα σάν αυτοτελούς πιά 
ποινής, τής στερητικής τής έλευ- 
θερίας (κυρίως άπό τό 1555), ή 
προσαρμογή φάνηκε πιό εύνοϊκή 
καί έπιτεύξιμη. Παρά δέ τήν πρόσ
καιρη όπισθοδρόμηση τών και
νούργιων αυτών άντιλήψεων, λόγο) 
τής έπισκιάσεώς τους, κατά τόν 
19ο αιώνα, άπό τις κλασικές λε
γάμενες, ποινικές άντιλήψεις (μέ 
βάση τόν ΚΑΝΤ), πάλι, έπειτα 
άπό τήν πρόοδο τών θετικών έπι- 
στημών, κατά τά τέλη τού ίδιου 
αιώνα, πού μαζί μέ τά άλλα, θεμε
λίωσε καί τήν άποκληθεΐσα Θετική 
Σχολή τού Ποινικού Δικαίου τού 
LOMBROSOkoi τού LISZT κ.ά. 
τής προσωπικότητας τού έγκλημα- 
τήσαντος άτόμου, έτέθη στήν πρώ
τη γραμμή τών Ποινικών ’Επιστη
μών.

Κέντρο τού ένδιαφέροντος τού 
ποινικολόγου παύει πιά νά άπο- 
τελεΐ ή λεγάμενη ήθική ευθύνη 
τού δράστη, πού στηρίζεται στήν 
παραδοχή τής άμφίβολης έλευθε- 
ρίας τής βουλήσεως, γιατί έχει 
ήδη άντικατασταθεΐ μέ τήν έξέ- 
ταση όλόκληρης τής προσωπικό
τητάς του (ψυχολογικά, βιολογικά, 
μορφολογικά, κοινωνικά κ.λ.π.), 
γιά νά καταστεί δυνατό νά έξακρι- 
βωθοΰν τά βαθύτερα αίτια τής έγ
κληματικής πράξεως καί νά τού 
έπιβληθεΐ ή άνάλογη (έξατομι- 
κευμένη) ποινική κύρωση (ποινή 
ή «μέτρα άσφαλείας»), ώστε νά 
άκολουθήσει ή άνθρωπιστική, 
σωφρονιστική μεταχείρισή του, 
άντί τής «ευπρεπούς δεσμεύσεως» 
οτήν οποία είχαν καταλήξει οί 
τελευταίοι άπό τούς κλασικούς 
ποινικολόγους (σάν τόν δικό μας 
τόν άείμνηστο Τζωρτζόπουλο).

’Από δώ καί μπρος γίνεται πα
ραδεκτό σέ δλες τις πολιτισμένες 
χώρες τών δημοκρατικών τουλά
χιστο καθεστώτων, δτι ή τιμώρηση 
τού έγκληματήσαντος σάν άφη- 
ρημένης όντότητας, άποτελεΐ λεί
ψανο άναχρονισμοΰ. Ά ν  πραγμα
τικά έπιθυμοΰμε νά περιστείλουμε 
τήν έγκληματικότητα, πού έχει 
φουντώσει στήν έποχή μας—μέ 
αισθητές άνοδικές τάσεις—κάθε 
άτομο πού παρεκτρέπεται, πρέπει 
νά έξετάζεται πολύπλευρα, θά έφαρ- 
μόζεται δηλαδή καί έδώ, βασικά, 
ή «κλινική» έξέταση, γιά νά συν
δυαστεί, τελικά, ή «κόλασι» μέ 
τήν «τιμιορίσ».
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ΕΞΟΥΣΙΑ γενικώς είναι ή δύναμις η τό δικαίωμα 
ή ή δυνατότης ή καϊ ή ευχέρεια τοΰ πράττειν, είτε 
μέ τήν θέλησιν ή τήν σύμφωνον γνώμην ή καί τήν 
ανοχήν των λοιπών, είτε καί έναντίον τής θελήσεως 
αυτών. 'Η άσκησις τής εξουσίας, επομένως, προϋπο
θέτει δΰναμιν έκ μέρους τοΰ άσκοΰντος καί στρέ
φεται πρός φυσικά πρόσωπα ήσσονος δυνάμεως ή 
πρός τοιαΰτα φυσικώς ή ψυχικώς ή πνευματικώς 
ανίσχυρα.

ΕΞΟΥΣΙΑΝ δύναται νά έχη παν φυσικόν πρόσω- 
πον έφ’ όσον συντρέχουν αί ανωτέρω προϋποθέσεις.

Επομένως κάθε άλλη δύναμις εις τήν χώραν δέν είναι 
εξουσία, είναι απλώς λειτουργία. Καί εις τά δημο
κρατικά πολιτεύματα υπάρχουν τρεις βασικαί λιε- 
τουργίαι, διακρινόμεναι μεταξύ των, ή Νομοθετική, 
ή Εκτελεστική καί ή Δικαστική. "Οργανα τών λει
τουργιών αύτών είναι ή Βουλή διά τήν πρώτην, 
ό ’Ανώτατος "Αρχών καί ή Κυβέρνησις διά τήν 
δευτέραν καί τά Δικαστήρια διά τήν τρίτην. Τά 
όργανα αύτά είναι άμεσα, έμμεσα δέ όλα τά άλλα, 
ώς υποκείμενα, ήτοι οί ύπουργοί καί οί δημόσιοι 
υπάλληλοι.

Ο Ρ Γ Α Ν Α  Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α Σ
Τ οΰ  Β ο υ λ ε υ τ ο ΰ  
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ είναι ή δ ι α ρ κ ή ς άνω- 
τάτη θέλησις εις μίαν ώρισμένην χώραν, ή δυναμένη 
νά άξιώση ύπακοήν εις τάς έπιταγάς της καί νά τάς 
έπιβάλη δι’ έξωτερικοϋ καταναγκασμού, ήτοι διά 
κανόνων δικαίου οί όποιοι ότέ μέν προσδιορίζουν, 
ότέ δέ άπαγορεύουν ώρισμένην συμπεριφοράν τών 
πολιτών, προβλέποντες καί διαφόρους κυρώσεις 
Ή  Κρατική έξουσία άσκεΐ κυριαρχικώς τό σύνολον 
τών δικαιωμάτων τά όποια τής αναγνωρίζει τό Σύν
ταγμα καί οί νόμοι τοΰ Κράτους. ’Ακόμη πρέπει νά 
προστεθή ότι ή έξουσία αυτή είναι πρωτογενής. 
Καί είναι πρωτογενής διότι άκριβώς δέν είναι παρά- 
γωγος έτέρας ύπερκειμένης ή έπικρατεστέρας δυνά
μεως εις τήν χώραν, άλλ’ απορρέει ευθέως έξ αυτής 
ταύτης τής έννοιας τοΰ Κράτους. Επομένως ή Κρα
τική έξουσία είναι αυτόνομος, πηγάζουσα έξ ίδιου 
δικαίου, ήτοι τοΰ δικαίου έκείνου τό όποιον άνήκει 
εις τό νομικόν πρόσωπον τοΰ Κράτους. Ή  κρατική 
έξουσία είναι πολιτική έξουσία.

Πηγή τής Κρατικής ή πολιτικής έξουσίας είναι 
ό Λαός εις όλα τά πολιτεύματα—ακόμη καί εις τά 
όλοκληρωτικά—όλως όμως ιδιαιτέρως καί γνησίως 
εις τά Δημοκρατικά πολιτεύματα. Ό  Λαός, έν τώ 
κυριαρχικώ δικαιώματί του εις τήν σύνταξιν τής 
Πολιτείας, θέτει, διά τών έκπροσώπων αύτοΰ, κανό
νας δικαίου διά τών όποιων αύτοπεριορίζεται καί 
καθορίζει τόν τρόπον καθ’ όν δέον νά άσκοΰνται 
υπό τών όργάνων τοΰ Κράτους αί βασικαί λειτουρ- 
γίαι, αί δικαιοδοσίαι καί αί άρμοδιότητες. Ή  όργά- 
νωσις αΰτή τοΰ Κράτους είναι άπολύτως απαραίτη
τος διά τήν υπαρξιν, διατήρησιν καί πρόοδον τής 
κοινωνίας. Χωρίς αυτήν θά ήτο άδιανόητος ή έθνική 
ανεξαρτησία καί ή έδαφική άκεραιότητα τής χώρας, 
κάθε χώρας.

Συμφώνως πρός τάς νεωτέρας έπιστημονικάς 
άντιλήψεις εις κάθε χώραν υπάρχει ΜΙΑ μόνον 
έξουσία, ή Κρατική ή Πολιτική. Αύτή είναι ή ύπερ- 
τάτη δύναμις, ή άνωτάτη θέλησις, τό πρωτογενές 
καί διαρκές δικαίωμα τοΰ άρχειν έπί τών πολιτών, 
τοΰ έξωτερικώς έξαναγκάζειν καί τοΰ τιμωρεϊν.

Εις τό σημεΐον αύτό θεωρώ χρήσιμον νά μεταφέρω 
ώς έχει καί τόν όρισμόν τής έννοιας τοΰ Κράτους 
διά νά ΰπάρξη πληρότης τής είκόνος αύτοΰ ώς όργα- 
νωμένου συνόλου. Κράτος είναι διαρκής εις νομικόν 
πρόσωπον όργάνωσις λαοΰ μονίμως εγκατεστημένου 
εις ώρισμένην χώραν έξασκοΰσαν αύτοδύναμιν 
έξουσίαν.

Ή Διοίκησις τοΰ Κράτους ανήκει εις τήν ’Εκτε
λεστικήν Λειτουργίαν, άσκεΐται δέ από φυσικά 
πρόσωπα τά όποια άποκαλοΰνται όργανα τοΰ Κρά
τους. Έξ αύτών ό ’Ανώτατος "Αρχών καί ή Κυβέρ- 
νησις, ώς σύνολον, είναι άμεσα όργανα, ένφ οί 
καθ’ έκαστον υπουργοί καί οί δημόσιοι υπάλληλοι 
είναι έμμεσα όργανα, ήτοι όργανα υποκείμενα 
ίεραρχικώς εις τά άμεσα.

Δεδομένης τής άποστολής τών όργάνων τοΰ Κρά
τους καί τής είδικωτέρας άποστολής τών όργάνων 
τής τάξεως, κάθε πραξις των διά νά έχη κΰρος καί 
νά έπάγεται έννομα αποτελέσματα, πρέπει νά ένερ- 
γήται α) έντός τών ορίων τοΰ νόμου, β) έντός τών 
πλαισίων τής άρμοδιότητος καθ’ ύλην, τόπον καί 
χρόνον. Τοΰτο σημαίνει ότι πραξις προερχομένη 
έξ αναρμοδίου όργάνου είναι παράνομος καί ούδένα 
ύποχρεοΐ. ’Ακόμη σημαίνει ότι καί πραξις άρμοδίου 
όργάνου έξουσίας όταν έκφεύγει τής καθ’ ύλην 
άρμοδιότητος, τής κατά τόπον καί χρόνον, είναι 
παράτυπος καί ούδένα ύποχρεοΐ. Παράδειγμα: 
Χωροφύλαξ τής Τροχαίας Κινήσεως διεξάγει άγυ- 
ρανομικόν έλεγχον ή Άστυφύλαξ ,υπηρετών εις 
’Αθήνας, καί τελών έν άδεια εις Λάρισαν, έλέγχει 
καταστηματάρχην διά παράβασιν ωραρίου έργασίας.

Εις τό σημεΐον αυτό—καί διά νά μήν ύπάρξη 
τυχόν παρανόησις — όφείλω νά διευκρινίσω ότι, 
όταν όμιλώ περί όργάνων έξουσίας, έννοώ όργανα 
τής Κρατικής ’Εξουσίας, ήτοι τά έμμεσα όργανα, 
τά όποια δέν άσκοΰν έξουσίαν ή δικαίωμα—πράγματα 
πού ανήκουν μόνον είς τό Κράτος—άλλ’ άπλώς 
άρμοδιότητα λειτουργήματος άνατεθειμένην είς 
αύτά παρά τοΰ Κράτους. Επομένως όταν έν όργανον 
τοΰ Κράτους προβαίνει είς ένέργειαν τινά, έντός 
τοΰ νόμου καί τής άρμοδιότητος του, δέν κάμνει 
τίποτε άλλο άπό τό νά έκδηλοΐ τήν βούλησιν τοΰ 
Κράτους.

Τούτου δεδομένου, τά όργανα τοΰ Κράτους όφεί- 
λοον νά ένεργοΰν α) μετά πάσης προσοχής, β) μετά
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γνώσεως, γ) μετά σοβαρότητος, δ) μετά ψυχραιμίας, 
άποφευγομένης πάσης άκρότητοςκαίε) μέ συνείδη- 
σιν ευθύνης.

Πέραν όμως των άνωτέρω ή συμπεριφορά των 
οργάνων τοΰ συγχρόνου Κράτους κατά τήν έκτέ- 
λεσιν της αποστολής των, ήτοι τής εφαρμογής των 
νόμων καί διατάξεων τοΰ Κράτους έπί των πολιτών, 
δέον νά περιλαμβάνη άπαραιτήτως καί τινά άλλα 
στοιχεία καί δή: α) 'Ισότητα μεταχειρίσεως, β) εύγέ- 
νειαν, γ) άνοχήν, δ) κατανόησιν, ε) επιείκειαν 
καί στ) άποφυγήν υπερβολικής αύστηρότητος.

(ΑΙ  ΠΟΛΙ ΤΑΙ
Πρέπει νά γνωρίζουν τά όργανα τοΰ Κράτους ότι 

έναντι των άπλών πολιτών ύπερέχουν. Καί ή υπεροχή 
αυτή άκριβώς επιβάλλει εις αυτά πρόσθετα καθή
κοντα . Μεταξύ οργάνου τοΰ Κράτους καί πολίτου 
ύπάρχει σχέσις άνάλογος πρός εκείνην τοΰ ίσχυροΰ 
καί τοΰ άδυνάτου. Τό όργανον τοΰ Κράτους έπιβάλ- 
λει τόν νόμον, ό πολίτης ύπόκειται εις τόν έξαναγ- 
κασμόν διά τήν επιβολήν αύτοΰ.

Ή έννομος τάξις είναι πολύτιμον άγαθόν τό όποιον 
καλοΰνται οί άνδρες τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, κατ’ 
εξοχήν, νά διαφυλάξουν καί νά προστατεύσουν. 
Καί τό έργον των αύτό είναι έκ τοΰ λόγου τούτου 
λίαν δυσχερές καί έστερημένον πάσης χάριτος. 
Κατά τήν έπιτέλεσιν τής άποστολής των είναι φυσι
κόν νά καταστοΰν άντιπαθεΐς πρός τούς πολίτας. 
Περίπτωσις νά καταστοΰν συμπαθείς, έκτελοΰντες 
εύόρκως τό έργον των, δέν ύπάρχει. 'Υπάρχει όμως 
βεβαιότης ότι δύνανται νά καταστοΰν όλιγώτερον 
ασυμπαθείς. Καί αύτό άκριβώς προσωπικώς θά είχα 
νά τούς συστήσω.

Πρακτικώς τοΰτο δύναται νά έπιτευχθή έφ’ όσον 
βιώσουν εις τήν ψυχήν των ώρισμένοι κανόνες 
υπηρεσιακής, αλλά καί κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Ύπηρεσιακώς δύνανται χωρίς καμμίαν άπολύτως 
ζημίαν τοΰ νόμου—νά έμφανίζωνται ε π ι ε ι κ ε ί ς  
εκεί όπου καί αί περιστάσεις τό επιβάλλουν καί τά 
πρόσωπα είναι εύεπίφορα νά δεχθούν τήν επιείκειάν 
των καί νά τήν άξιοποιήσουν καθιστάμενα εις τό 
μέλλον περισσότερον προσεκτικά εις τόν σεβασμόν 
τών νόμων καί τών άποφάσεων τής Πολιτείας. Ή 
ε π ι ε ί κ ε ι α  ε ί ν α ι  ά ρ ε τ ή  τ ώ ν  ι σ χ υ 
ρ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  γ ε ν ν α ί ω ν  καί επιδεικνύ
εται κατά κανόνα πρός τούς άδυνάτους καί τούς 
άνισχύρους.

'Υπηρεσιακώς ήμποροΰν άκόμη νά είναι όλιγώ
τερον αύστηροί πρός τούς έκτρεπομένους ή τούς 
παρανομούντας πολίτας. Ή υπερβολική αυστηρότης 
βλάπτει τό Κράτος, τοΰ δημιουργεί εχθρούς εκεί 
άκριβώς όπου είναι δυνατόν νά άποκτήση φίλους. 
Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά γίνη άνεκτή έκ μέρους 
τών οργάνων τής τάξεως παράβασις τών νόμων, 
παραβίασις τών άστυνομικών διατάξεων, διατάραξις 
τής έννόμου τάξεως κ.λ.π. Παρά ταΰτα καί εις τάς 
περιπτώσεις αυτάς δύνανται καί όφείλουν ίσως νά 
έρευνοΰν μετά ψυχραιμίας καί προσοχής τά πραγμα

τικά περιστατικά καί τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας 
έλαβε χώραν τό άδίκημα ή ή παράβασις τοΰ νόμου 
καί δή: Δύναται ή π^αξις νά καταλογισθή εις τόν 
άδικοπραγήσαντα ή τόν παραβάτην; Υπήρξε δόλος; 
Έγένετο τό άδίκημα ή ή παράβασις καθ' υποτροπήν;

Κοινωνικώς δύνανται καί όφείλουν ίσως καί 
μίαν πρόσθετον συμπεριφοράν. Νά είναι δηλαδή 
ε ύ π ρ ο σ ή γ ο ρ ο ι ,  ή ρ ε μ ο ι ,  ά ν τ ι κ ε ι -  
μ ε ν ι κ ο ί ,  ε ύ γ ε ν ε ΐ ς ,  ά ν ε κ τ ι κ ο ί ,  σ υ γ 
κ α τ α β α τ ι κ ο ί ,  π ρ ό θ υ μ ο ι  ε ι ς  κα- 
τ α ν ό η σ ι ν.

Ήμπορεΐ ό πολίτης, ό διαπράττων παράβασιν ή 
άδίκημα, νά εύρίσκεται κατά τήν ώραν έκείνην ύπό 
τό κράτος ώρισμένης ψυχικής καταστάσεως. Νά 
έχη οίκεΐον του βαρέως άσθενή ή έτοιμοθάνατον, 
νά έχη παιδιά άμελή καί άτακτοΰντα, νά δοκιμάζεται 
άπό σκέψεις δι’ όφειλήν τήν οποίαν άδυνατεΐ νά 
έξοφλήση, νά τελή ύπό άπειλήν ή έκβιασμόν, νά 
είναι θύμα συζυγικής άπιστίας, νά έχη άδικηθή άπό 
συνάνθρωπον, νά είναι ψυχικώς ή σωματικώς άσθε- 
νής ή άνάπηρος, νά τελή εις ένδειαν, νά τελή ύπό 
τό κράτος μέθης. "Ολα αύτά καί πολλά άλλα δέον 
νά έρευνώνται καί νά λαμβά ωνται ύπ’ όψιν ύπό τοΰ 
Κρατικοΰ όργάνου κατά τόν καταλογισμόν τής πα
ρανόμου πράξεως. Οΐκοθεν νοείται ότι διάφορος 
δέον νά είναι ή συμπεριφορά πρός θρασείς πολίτας, 
πρός κατά σύστημα παραβάτας τών νόμων, πρός 
κακοποιούς, πρός βωμολόχους καί κακομαθημένους.

Ή συνεργασία Κράτους καί πολιτών έπί τώ τέλει 
τής διατηρήσεως τής έννόμου τάξεως είναι άπολύ
τως έπιβεβλημένη καί πρέπει νά ένθαρρυνθή καί 
άπό τό Κράτος καί άπό τάς όργανώσεις τών πολιτών. 
Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν ή εισφορά τών Συλ
λόγων Φίλων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είναι πολύ 
σημαντική καί δέον νά καταστή σημαντικωτέρα. 
Αί όργανώσεις αύταί θά πρέπει νά πολλαπλασια- 
σθοΰν καί νά δραστηριοποιηθούν άναλαμβάνουσαι 
τό χρέος νά προσεγγίσουν περισσότερον τόν πολίτην 
πρός τό όργανον τής τάξεως διά τής έπαρκοΰς δια- 
φωτίσεως τοΰ κοινοΰ ώς πρός τό σκληρόν καί έπί- 
μοχθον έργον τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τοΰ Πυρο
σβεστικού Σώματος καί τής ’Αγροφυλακής, έργον 
τό όποιον γενικώς συνίσταται εις τήν προστασίαν 
τής ζωής καί τής περιουσίας τών πολιτών.

Έξ όλων τών άνωτέρω σαφώς προκύπτει ότι αί 
ύποχρεώσεις τών όργάνων τής τάξεως είναι πολύ 
περισσότεροι άπό τά δικαιώματά των. Ά λλ’ αύτό 
δέν πρέπει νά τά στενοχωρή, διότι ή αυτή άναλογία 
ύπάρχει καί εις τούς πολίτας. Τό μόνον τό όποιον 
βαρύνει εις τήν περίπτωσίν των είναι, ότι αί ίδικι^ί 
των ύποχρεώσεις είναι βεβαρημένοι μέ σοβαράς 
εύθύνας αί όποιοι έλλείπουν εις τήν περίπτωσίν 
τών πολιτών καί έν πάσει περιπτώσει είναι όλιγώ- 
τεραι. Ά λλ’ ώς προεΐπον έχουν εις άντιστάθμισμα 
τήν ύπεροχήν έναντι τών πολιτών.

Ό  σεβασμός τοΰ πολίτου πρός τό όργανον τής 
τάξεως καί ό σεβασμός τοΰ όργάνου τοΰ Κράτους 
πρός τόν πολίτην, αύτός ό άλληλοσεβασμός, είναι 
τό άσφαλέστερον θεμέλιον διά τήν διατήρησιν τής 
έννόμου τάξεως, διά τήν πρόοδον τής χώρας, διά τήν 
εύημερίαν τοΰ λαοΰ, διά τό κΰρος τοΰ Κράτους καί 
διά τήν προστασίαν τοΰ δημοκρατικοΰ μας πολι
τεύματος.
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Άττό τήν :

"REVUE INTERNASIONALE 
DE CRIMINOLOGIE,, 
Μετάφραση —  Διασκευή 

Ε υ τ υ χ ί α ς  Χ α τ ζ ά κ η  —  

Π ο λ υ χ ρ ο ν ά κ η  

'Ενωμοτάρχου INTERPOL 

'Ελλάδος

I. ’Ιδιαίτερα προβλήματα.

α . Συμπεριφορά τοΰ κοινού προς 
τά παιδιά των κρατουμένων.

Ή  κοινωνική θέση των παιδιών 
δεν έξαρτάται μόνο από νομικές δια
τάξεις. Πρέπει νά ληφθοϋν ύπ δψιν 
και οι αντιδράσεις τοΰ περιβάλλον
τος και γενικά τοΰ κοινωνικού συνό
λου.

Βέβαια μεσολαβούν πολλοί παρά
γοντες πού επηρεάζουν τις αντιδρά
σεις αυτές. ”Ενας τέτοιος παράγον
τας είναι ό τόπος πού κατοικεί ή 
οικογένεια. "Οσο μικρότερη είναι 
ή πόλη καί κυρίως στις επαρχίες,

τόσο μεγαλύτερο είναι το σκάνδαλο 
πού ξεσπά.
Πολύ συχνά, εξ αιτίας τής ανωνυμίας 
των πόλεων καί τής αποδοκιμασίας 
τού γειτονικού περιβάλλοντος τά 
παιδιά αντιμετωπίζουν τήν αδιαφο
ρία τοΰ κοινού ή αντίθετα γίνονται 
θύματα μιας επιθετικής συμπεριφο
ράς δταν καί δσο περισσότερο ο καθ’ 
ένας άπό μάς «ανακατεύεται» στή 
ζωή τού άλλου.

'Η  φύση τον εγκλήματος, επίσης, 
δπως καί ή προσωπικότητα του θύ
ματος ή τού εγκληματία αποτελούν 
παράγοντες πού επηρεάζουν τή 
συμπεριφορά τού κοινού, απέναντι 
στις οίκογένειές τους.
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Στην πραγματικότητα η συμπε
ριφορά τον κοινοϋ προς τα παιδιά, των 
φυλακισμένων είναι αποτέλεσμα τής 
συμπεριφοράς αυτών των ίδιων 
των παιδιών. Στην αρχή τής φυλά
κιο εως είναι επιθετικά με Αποτέ
λεσμα να προκαλονν την Αρνητική 
Αντίδραση τοϋ κοινοϋ.

Τά πιο «σκληρά» Απ’ αυτά προ
σαρμόζονται στο νέο τρόπο ζωής 
τους, ενώ τάπιό «εύθραυστα» κινδυ
νεύουν πολύ να γίνουν κι αυτά 
εγκληματίες. Σε ώρισμένες Ακραίες 
περιπτώσεις ή οικογένεια καταστρέ- 
φεται. Πρέπει δυστυχώς, να Ανα- 
γνωρισθεϊ ότι τά διάφορα ιδρύματα 
πού έγκλείονται τά παιδιά αυτά, 
μεταβάλλονται σέ τόπους εγκλημα
τικότητας, όπου οί μικροί τρόφιμοι 
επηρεάζονται μεταξύ τους.

β . Συμπεριφορά τοϋ οικογενει
ακού περιβάλλοντος.

Το παιδί είναι Αντικείμενο πολλών 
ΐ Ανησυχιών. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στο 
I ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 

γίνεται Αντικείμενο Αδιαφορίας καί 
συχνά Απομονώνεται. Αυτό τό ευρύ
τερο οικογενειακό περιβάλλον επει
δή ντρέπεται γιά τήν κατάσταση, 
παύει κάθε σχέση μέ τό παιδί ή τήν 
σύζυγο τοϋ εγκληματία, ή Ασκεί 
πιέσεις πού ύποκινοϋν τήν ρήξη τοϋ 
συζυγικού δεσμού.

γ . Συμπεριφορά τοϋ σχολικού 
περιβάλλοντος.

* ’Εδώ ή συμπεριφορά είναι διαφο
ρετική καί έξαρτάται από τούς δα
σκάλους καί τούς μαθητές. Οί δά
σκαλοι Ασχολούνται πολύ συχνά μέ 
τά παιδιά αυτά, Αλλά δεν κατορθώ
νουν πάντοτε νά προλαμβάνουν τήν 
εχθρική συμπεριφορά τών μαθητών 
καί έτσι τηρώντας μιά παθητική 
στάση συνηγορούν, χωρίς νά τό 
θέλουν, σ' αυτήν τήν έχθρικότητα. 
Κάτω Από τήν επιρροή τών γονέων 
τους, οί μαθητές αποδοκιμάζουν 
χωρίς διακρίσεις καί μέ προκλητικό 
τρόπο τά παιδιά τών εγκληματιών.

Ή  Αλλαγή τοϋ σχολείου, σ' αυ
τές τις περιπτώσεις τραυματίζει τό 
παιδί καί οξύνει τις Αντικοινωνικές 
αντιδράσεις του.

Ή  Αδιαφορία καί ή Ασυνειδησία 
παί πολλές φορές ή περιφρόνηση 
πού δείχνουν οί συμμαθητές^ καί ρί 
συνομήλικοι γιά τά παιδιά αυτά, 
αποτελούν λυπηρές καταστάσεις, Αλ
λά ας ελπίσουμε, ότι αυτή ·ή νοοτρο^ 
πια, πού επικρατεί Ανάμεσά τους, 
θά έξαλειφθή μέ τον καιρό.

2. Οικονομικά προβλήματα

α . Στέρηση εισοδήματος .
Ή  φυλάκιση προκαλεϊ μιά Από

τομη κρίση στον οικονομικό τομέα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ή 
οικονομική κατάσταση γίνεται Αξιο
θρήνητη μετά τή σύλληιρη τοϋ 
Αρχηγού τής οικογένειας.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πού 
γίνεται τό Αντίθετο καί ή οικονομική 
κατάσταση βελτιώνεται, γιατί ο 
φυλακισμένος σύζυγος έφερνε τήν 
Αθλιότητα καί τή δυστυχία, ενώ 
αυτός πού Απομένει μόνος μπορεί 
νά έργασθεί καί νά καλυτερεύσει τή 
ζωή του καί τή ζωή τών παιδιών 
του.

'Άλλοτε πάλι ή περίπτώση ενός 
εραστή, πού παίρνει τή θέση αυτού 
πού φεύγει, βγάζει τήν οικογένεια 
Από τό οικονομικό Αδιέξοδο, κλονί
ζοντας όμως τά ηθικά της θεμέλια, 
μέ βλαβερές συνέπειες στον χαρα
κτήρα τών παιδιών. 'Επίσης, στον 
κοινωνικό τομέα οί επιπτώσεις είναι 
ολέθριες καί ιδιαίτερα όταν ή οικο
γένεια Ανήκει στις λαϊκές τάξεις, 
όπου τό σκάνδαλο καί ή Απώλεια 
τής κοινωνικής ύπολήφεως είναι 
Αναπόφευκτα.
β . Κοινωνική ασφάλιση — Οι

κογενειακά επιδόματα.
'Ο Γαλλικός νόμος τής 2-7-1975 

άλλαξε ριζικά τήν κατάσταση καί 
έτσι τώρα ή οικογένεια τοϋ κρατου
μένου έχει δικαίωμα κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, σέ όλο τό διάστημα 
τής φυλακίσεως τοϋ Αρχηγοϋ της.

3. Ψ υχολογικά προβλήματα.

Οί επιπτώσεις στήν ψυχολογία 
τοϋ παιδιού καί στήν διαμόρφωση 
τής προσωπικότητάς του, εξ αιτίας 
τής φυλακίσεως τών γονέων του 
είναι πολύ σοβαρές. Μας είναι 
Αδύνατο νά σχηματίσουμε ένα πλή
ρη κατάλογο τών επιπτώσεων αυ
τών καί νά τον χωρίσουμε σέ κατη
γορίες. "Ας εξετάσουμε λοιπόν μό
νο ώρισμένες απόψεις :
α . Επαφή τών παιδιών μέ τον 

φυλακισμένο γονέα τους.
Σύμφωνα μέ τήν ομόφωνη γνώμη 

τών ειδικών, οί επισκέψεις τών παι
διών ατούς φυλακισμένους γονείς 
τους είναι ολέθριες. Τά προβλήματα 
πού δημιουργοϋνται είναι σοβαρά 
καί τό τραύμα πού προκαλεϊται 
στο παιδί είναι Αθεράπευτο.

Επειδή τά προβλήματα αυτά 
οφείλονται, εν μέρει, στις συνθήκες 
κάτω οπό τις όποιες πραγματο
ποιούνται οί επισκέψεις αυτές (στο
λή τοϋ κρατουμένου, παρακολού
θηση Από φύλακα, κ.λ.π.) έγινε 
προσπάθεια βελτιώσεως τών συν
θηκών αυτών μέ τήν δημιουργία 
νέων θαλάμων επισκεπτηρίων (θά
λαμοι όπου οί κρατούμενοι μπορούν 
νά Αγκαλιάσουν τά παιδιά τους, 
ενώ ή παρακολούθησή τους είναι 
περισσότερο διακριτική). Παρ' όλα 
αυτά όμως, οί επισκέψεις τών παι
διών στις φυλακές, εξακολουθούν 
νά είναι πολύ βλαβερές.

β . Μορφωτικός τομέας.

Οί σπουδές καί ή Απασχόληση 
τοϋ παιδιού στο σχολείο μειώνουν 
κατά κάποιο τρόπο τό βλαβερό 
Αποτέλεσμα πού έχει στήν ψυχολο
γία τοϋ παιδιού ή φυλάκιση τών 
γονέων του. Οί οικονομικές επι
πτώσεις ελαττώνουν συνήθως τις 
δυνατότητες σπουδών, παρ' όλα 
αυτά, όμως, ή βασική εκπαίδευση 
δέν διακόπτεται.

Σέ ώρισμένες περιπτώσεις, ό χω
ρισμός Από τούς γονείς είναι ευνοϊ
κός γιά τό παιδί. Σέ γενικές γραμ— 
μές όμως, τά παιδιά αυτά παρουσιά
ζουν έλλειψη διαπαιδαγωγήσεως μέ 
τήν Απουσία τοϋ ενός ή τοϋ άλλου 
γονέα. Οί οικογένειες πού Αναλαμ
βάνουν νά τά φιλοξενήσουν ή νά τά 
υιοθετήσουν δέν Ασχολούνται καί 
πολύ μέ τήν διαπαιδαγώγησή τους 
καί έτσι Αφήνονται Ανεξέλεγκτα, 
μαζί μέ όλες τις συνέπειες πού μπο
ρεί νά έχει γι' αυτά μιά τέτοια ελευ
θερία.

Ή  φυλάκιση τών γονέων έχει 
σάν επακόλουθο τήν δημιουργία 
ενός Απροσάρμοστου κοινωνικά παι
διού, πού συχνά οδηγείται στήν εγ
κληματικότητα. Είναι επίσης αι
τία τών Αποτυχιών του στο σχο
λείο καί τής κακής διαγωγής του.

Τά παιδιά αυτά παρουσιάζουν 
γιά πολλά χρόνια δείγματα κλει
στών καί προβληματικών χαρα
κτήρων πού είναι Αποτέλεσμα τής 
έγκαταλείψεως πού έζησαν. "Αν τό 
παιδί έξιδανικεύσει τον φυλακισμέ
νο πατέρα του καί ταυτισθεϊ μ' 
αυτόν, τότε, ό κίνδυνος νά εγκλημα
τήσει είναι πολύ μεγαλύτερος. "Οσον 
Αφορά τήν μητέρα, αυτή δέν είναι 
πάντοτε ικανή νά δώσει στο παιδί 
τήν Απαιτουμένη ισχυρή διαπαιδα
γώγηση καί νά Αντισταθμίσει τήν 
έλλειψη τής πατρικής παρουσίας.

Στήν πραγματικότητα λοιπόν, οί
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δυνατότητες μορφώσεως καί δια- 
παιδαγωγήσεως είναι μειωμένες καί 
αν δεν συντρέχουν ευνοϊκοί κοινωνι
κοί όροι το αποτέλεσμα είναι αμφί
βολο. Ή  άνάπτυξτ^ τής προσωπι
κότητας τοΰ παιδιού καί ή κοινωνι
κή του ολοκλήρωση εμποδίζονται 
καί συχνά βαδίζουν προς την απο
τυχία.

γ . Ψυχολογία τοϋ παιδιού.

Θά εξετάσουμε τά ακόλουθα συ
ναισθήματα :

Καταστροφή τής πατρικής ει
κόνας ή αντίθετα έξιδανίκευσή της.

Τραυματισμός πού είναι επακό
λουθο τών επισκέψεων στην φυλακή, 
επανάσταση, ταπείνωση, ανάγκη έκ- 
δικήσεως, ηθική κατάπτωση, πε- 
ριφάνεια, γέννηση τοϋ αισθήματος 
τής ευθύνης.

Σημειώνεται ότι κυρίως στην 
σχολική ηλικία οι συνέπειες είναι 
πολλές καί συχνά δημιουργούν τραύ
ματα.

'Η  καταστροφή τής πατρικής 
εικόνας είναι παγκοσμίως παρα
δεκτή καί αναπόφευκτη, όταν ή 
σύλληψη γίνεται μπροστά στά παι
διά χωρίς αυτά νά λογαριάζονται. 
Ή  στήθη τοϋ περιβάλλοντος, ανά
λογα με τό είδος τοϋ εγκλήματος 
καί ή επιθετικότητα τής συζύγου 
απέναντι στον φυλακισμένο σύζυγο 
συμβάλλουν στήν καταστροφή τής 
εικόνας αυτής.

'Η  επανάσταση έχει σχέση με 
τά δύο προηγούμενα συναισθήματα. 
Τά πιο μεγάλα παιδιά κυρίως, επα
ναστατούν καί διακόπτουν κάθε δε
σμό με τον ένοχο γονέα τους, ή 
περιορίζονται σε μιά αντίθεση, σε 
μιά επικίνδυνη γιά τήν κοινωνία 
έχθροπραξία.’Έτσι τά διάφορα 'Ιδρύ
ματα χρησιμεύουν συχνά σάν τόποι 
συναντήσεως, όπου σχηματίζονται 
σπείρες έπαναστα τημένων νεαρών 
εναντίον τής κοινωνίας.

Τό συναίσθημα τής ευθύνης σπρώ
χνει ώρισμένους νεαρούς νά άντικα- 
ταστήσουν τον φυλακισμένο γονέα 
τους με τον εαυτό τους, μέσα στήν 
οικογένεια, πράγμα πού δημιουργεί 
προβλήματα, όταν αυτός αποφυλα
κιστεί. Σε περιπτώσεις πού ό πα
τέρας έκτίει μεγάλη ποινή παρατη- 
ρειται οριστική ρήξη μεταξύ γιοϋ 
καί πατέρα. Δίπλα σ’ όλες αυτές τις 
ψυχολογικές αντιδράσεις καί τά συ
ναισθήματα, προσθέτουμε καί τις πε
ριπτώσεις απάθειας από τούς πιο

νέους ή τής αυτοκτονίας από τούς 
μεγαλύτερους.

Καιρός είναι λοιπόν νά ενημερω
θεί πριν άπ όλα σωστά καί υπεύθυ
να τό κοινό, γιά νά αποφευχθεί έτσι 
ή εγκληματικότητα των παιδιών 
αυτών, γιά νά μή τραυματίζονται 
από τό περιβάλλον τών οικογενειών 
πού τά περιθάλπουν, τοϋ σχολείου, 
τών διαφόρων ιδρυμάτων, μέ μιά 
λέξη μέσα στο σύνολο, όπου δέν 
πρέπει πιά νά τά δείχνουν μέ τό 
δάκτυλο καί νά τά θεωρούν παρει
ό ακτα.

Αυτός ό καιρός πέρασε’ τώρα 
πρέπει νά τά βοηθήσουμε, νά τά 
έπανακατστάξουμε στήν κοινωνία, 
νά τά καθησυχάσουμε.

4. Τι προβλέπεται γιά τά 
παιδιά αυτά.

α. Κρατική έπέμβαση.

Άναφέρεται αρχικά ότι οι 'Αρχές 
έχουν έλλειπή άντίληψη τής κατα- 
στάσεως τών παιδιών αυτών. 'Η  
έλλειψη ένημερώσεώς τους, σχε
τικά μέ τό θέμα αυτό, τις εμποδίζει 
νά παραχωρήσουν στά παιδιά αυτά 
τά δικαιώματα πού πρέπει. Οι Δικα
στικές ’Αρχές θά μπορούσαν, Ισως, 
νά άναλάβουν τήν υποχρέωση τής 
ένημερώσεώς τών αρμοδίων, ή μή
πως δέν υπάρχει τέτοια υποχρέωση;

'Η  προστασία επίσης στήν όποια 
θά μπορούσαν νά ελπίζουν τά παιδιά 
αυτά πηγάζει από τις σκόρπιες δια
τάξεις τών νόμων ή εφαρμογή τών 
όποιων έχει ανατεθεί σέ πολλές καί 
διάφορες ’Αρχές. 'Η  προστασία, 
στήν περίπτωση αυτή, θά μπορούσε 
νά είναι αποτελεσματική μόνο μέ 
μιά συνεργασία μεταξύ τών ’Αρχών 
αυτών.

Δέν υπάρχουν επίσης Δικαστικές 
διατάξεις πού νά ορίζουν ότι ή ποινή 
πού επιβάλλεται πρέπει νά είναι 
άνάλογη τής οικογενειακής καταστά- 
σεως τοϋ δικαζομένου. Χωρίς λοι
πόν διατάξεις πού αφορούν ιδιαι
τέρως τά παιδιά αυτά, θά άναφερ- 
θοϋμε στή γενική νομοθεσία στήν 
οποία υπάγονται καί οι περιπτώ
σεις αυτές. Οί νόμοι πού εφαρμόζον
ται είναι κυρίως νόμοι πού άφορούν 
τήν νεότητα, τις κοινωνικές υποθέ
σεις καί τήν οικογένεια όπως επίσης 
καί οι διατάξεις τοϋ ’Αστικού Κώ
δικας γιά τήν κηδεμονία καί ό νόμος 
τοϋ ’Ιουλίου 1975.

Μπορούμε νά εξετάσουμε τό πρό
βλημα από δύο διαφορετικές όπό-

ψεις: 1) ’Από τήν άποψη τοϋ κρα
τουμένου: τό υπεύθυνο τών αποφά
σεων ανατίθεται στις κοινωνικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες έπανακατατά- 
ξεως καί άποκαταστάσεως τοϋ άτό- 
μου μέσα στήν κοινωνία.

2) ’Από τήν άποψη τοϋ παιδιού: 
ή ευθύνη ανατίθεται στις υπηρεσίες 
νεότητος στήν κρατική βοήθεια, στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις.

β . Ή  κηδεμονία.

Σέ ώρισμένες περιπτώσεις πού 
προβλέπονται από τον ’Αστικό Κώ
δικα, ή φυλάκιση τών γονέων, 
άποτελεϊ λόγο γιά νά τοποθετη
θεί τό παιδί κάτω από κηδεμονία. 
Αυτή προβλέπεται, σέ περίπτωση 
φυλακίσεως, όταν οί γονείς είναι 
διαζευγμένοι ή ζοϋν αποδεδειγμένα 
χωρισμένοι ή όταν οι ανήλικοι έχουν 
έγκλεισθεϊ σέ αναμορφωτικό ίδρυ
μα.

'Η  μέριμνα προστασίας προχωρεί 
πολλές φορές μακρύτερα: ό ιδιαίτε
ρος χαρακτήρας ώρισμένων εγκλη
μάτων επιβάλλει τον διορισμό ενός 
κηδεμόνα.

"Οταν π.χ. ή ποινή πού επιβάλλε
ται έχει σάν επακόλουθο τήν στέ
ρηση τής πατρικής εξουσίας καί 
εμποδίζει έτσι τον κρατούμενο γο
νέα νά τήν άσκήσει. 'Ορίζεται τότε 
ένας κηδεμόνας, έφ’ όσον ή σύζυγος 
δέν είναι σέ θέση νά άναλάβει τήν 
ανατροφή τοϋ παιδιού. “Ετσι μπο
ρούμε νά πούμε ότι όσιό τη μιά ή φύση 
τοϋ εγκλήματος, καί όσιό τήν άλλη 
αυτή ή ίδια ή ποινή πού επιβάλλεται, 
προκαλοϋν τήν αναγκαιότητα τοϋ 
μέτρου τής κηδεμονίας.

γ . Τοποθέτηση σέ "Ιδρυμα.

Γιά μιά φορά ακόμη διαπιστώνεται 
δτι αυτή ή τοποθέτηση δέν θεωρείται 
ειδικό προνόμιο γιά τά παιδιά τών 
κρατουμένων, αλλά απλή καί μόνο 
εφαρμογή τών διατάξεων πού προ
βλέπουν τό μέτρο αυτό δταν ένα 
παιδί βρίσκεται σέ κίνδυνο. Τις πε
ρισσότερες φορές ή τοποθέτηση σέ 
ίδρυμα θεωρείται σάν τό πιο έσχατο 
μέτρο εξ αιτίας τών ψυχολογικών 
κινδύνων πού μπορεί νά προκαλέσει. 
Σέ γενικές γραμμές ή τοποθέτηση 
αυτή γίνεται, έφ’ όσον είναι δυνατόν, 
μέ τήν συνεργασία τών γονέων.

«Τοποθέτηση» γίνεται καί σέ 
διάφορες οικογένειες πού ορίζονται 
άμεσα από τό κράτος ή από τις υπη
ρεσίες άναμορφώσεως καί προστα
σίας ανηλίκων. Σ ’ αυτές άνατίθεται 
νά φιλοξενήσουν καί νά περιθάλψουν
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! τό παιδί. «Τοποθετηθείς» γίνονται 
επίσης και σε οικοτροφεία Ιδιωτικά 
η δημόσια.

Θά μπορούσε παρ’ δλα αυτά νά 
άναρωτηθεϊ κανείς ποιά είναι ή μορ
φωτική αξία καί ποιά πραγματικό
τητα κρύβεται πίσω όσιό τις λέξεις:

I ιδρύματα καί οικογένειες πού υιοθε
τούν τά παιδιά αυτά; Είναι δε σημαν
τικά σπουδαίο τό ότι τά παιδιά αυτά 
έχουν δικαίωμα άποζημιώσεως πού 
απορρέει από τό γεγονός καί μόνο 

i τής φυλακίσεως τών γονέων τους. 
Πολλές φορές δίνονται καί ειδικές 

αποζημιώσεις στην οικογένεια τού 
κρατουμένου, ενώ άλλοτε Αφαιρούν- 

| ται ώρισμένα πλεονεκτήματα πού 
έχουν κανονικά παραχωρηθεϊ. Καί 
αυτά συμβαίνουν μέσα στο ίδιο 
τό κράτος. Συχνά, τά πλεονεκτήματα 

I αυτά παραχωροϋνται μετά από μα- 
! κρές διαδικασίες. Είναι ανεπαρκή 

όμως καί δέν εξασφαλίζουν τά 
αναγκαία προς τό ζείν.

Πράγματι, οί συνθήκες εργασίας 
ί στις φυλακές δέν άν ταποκρίνονται 

στις αρχές πού επέβαλαν τον θεσμό 
τής κοινωνικής άσφαλίσεως.

Υπενθυμίζεται ότι στην εποχή 
\ μας απαραίτητη προϋπόθεση γιά 

την προστασία τού εργαζομένου 
■ από τό ατύχημα, την Ασθένεια ή τά 
| γηρατειά, είναι ή επαγγελματική 

δραστηριότητα καί ή προσφορά ύπη- 
■ ρεαιών, πού άμοίβεται. ’Επίσης, 

αυτή ή επαγγελματική δραστηριό
τητα προϋποθέτει τήν ύπαρξη ενός 
συμβολαίου εργασίας μεταξύ εργο
δότου καί εργαζομένου. Ή  εργασία 

• λοιπόν στο κατάστημα τής φυλακής 
δέν είναι επαγγελματικής φύσεως 
και η αμοιβή πού δίδεται δέν Απο- 

■ τελεί μισθό. ’Αλλά αυτή ή ανάλυση 
| είναι λίγο ξεπερασμένη αφού ό εί- 
ί δικός νόμος τού ’Ιουλίου 1975 προ- 
| βλέπει τά ειδικά μέτρα γιά τήν 
ί διατήρηση τής κοινωνικής ασφαλί- 
ί σεως στις οικογένειες τών κρατου- 
I μένων.

01 περιπτώσεις πού καλύπτονται 
με την κοινωνική ασφάλιση είναι τά 
εργατικά ατυχήματα καί ή ανικα
νότητα προς εργασία.

Ο νόμος τής 30-10-46 επεκτάθη
κε και ατά εργατικά ατυχήματα πού 
συμβαίνουν μέσα στις φυλακές, άλ
λα όμως μέ κάποιους περιορισμούς. 
Ετσι ή Διοίκηση τών φυλακών 

μεριμνά γιά τούς τραυματισμένους 
απο τά ατυχήματα, Αλλά ή παύση τής 
εργασίας στήν φυλακή δέν είναι 
ίδια μέ τήν διακοπή τής Αμοιβόμε- 
νης εργασίας: δέν υπάρχει λοιπόν 
ήμερησία Αποζημίωση.

Σέ περίπτωση θανάτου τού κρα
τουμένου ή οίκογέι εια μπορεί νά 
ζητήσει Από τό Δημόσιο Ταμείο νά 
τής χορηγηθεί ένα άμεσο οικονομικό 
βοήθημα. Σέ περίπτωση Ασθένειας 
ή Διοίκηση τών φυλακών φροντίζει 
γιά τήν περίθαλψη τού κρατουμέ
νου, σύμφωνα μέ τις σχετικές νο
μικές διατάξεις.

"Οσον Αφορά τά οικογενειακά 
επιδόματα, εξακολουθούν νά χορη
γούνται Από τά τοπικά ταμεία τού 
τόπου κατοικίας τής οικογένειας, 
στή σύζυγο μητέρα ή στο πρόσωπο 
πού έχει άναλάβει τή φύλαξη τών 
παιδιών γιά όλη τή διάρκεια τής 
φυλακίσεως τού Αρχηγού τής οικο
γένειας.

S. Οί ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

’Εκτός Από τήν νομοθεσία καί 
τήν μεσολάβηση τών δημοσίων ορ
γανισμών, τά παιδιά τών φυλακι
σμένων, Αποτελούν συχνά Αντικεί
μενο μέριμνας ιδιωτικών φιλανθρω
πικών έργων, θρησκευτικών ή λαϊ
κών.

Τά έργα όμως πού έχουν σάν Αντι
κείμενο τά παιδιά τών φυλακισμέ
νων είναι πολύ σπάνια. Αυτά τά 
φιλανθρωπικά έργα Αποβλέπουν κυ
ρίως στήν αμμεση Αποκατάσταση 

•καί στήν έπείγουσα συνδρομή προς 
τις οικογένειες τών κρατουμένων.
' Υπάρχει επίσης καί μέριμνα γιά 
τά παιδιά πού γεννιούνται στις φυ
λακές, όπως καί περιπτώσεις συν
δρομής προς τούς ίδιους τούς φυ
λακισμένους.

5. Τι γίνεται στήν πραγμα
τικότητα γιά τά παιδιά αύτά;

"Ενα Από τά κυριώτερα ερωτήμα
τα μιάς σχετικής έρευνας ήταν, τό 
νά πληροφορηθεϊ ή κοινή γνώμη, 
άν οί ’Αρχές ένδιαφέρονται γιά τή 
κατάσταση τών παιδιών τών φυλα
κισμένων καί άν ενημερώνουν μέ 
τήν σειρά τους τούς Αρμοδίους οργα
νισμούς περιθάλψεως καί Αποκατα- 
στάσεως.

Οί Απαντήσεις ήταν γει ικά κα
ταφατικές. ’Αλλά πρόκειται περισ
σότερο γιά μιά συνηθισμένη πολιτική 
σκοπιμότητα, παρά γιά μιά υποχρέ
ωση.

Δέν υπάρχει λοιπόν υποχρέωση. 
Παρ’ όλα αύτά, ή ’Αστυνομία είναι 
αυτή, πού πολύ συχνά ενημερώνει 
τις αρμόδιες, γιά τούς Ανηλίκους,

' Υπηρεσίες, ευθύς μετά τή σύλληψη 
κάποιου, όταν αυτός ό τελευταίος 
έχει παιδιά. Οί ' Υπηρεσίες αυτές 
συγκεντρώνουν μέ τήν σειρά τους 
πληροφορίες γιά τήν οικογενειακή 
κατάσταση τών παιδιών αυτών.

Ή  Κοινωνική ' Υπηρεσία τών 
φυλακών επίσης, χωρίς νά έχει τήν 
υποχρέωση νά ειδοποιήσει τις οικο
γένειες τών κρατουμένων, τις ειδο
ποιεί εν τούτοις, όταν αυτό τής ζη
τηθεί Από τούς ενδιαφερομένους.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α .

Μπορούμε νά βεβαιώσουμε ότι τά 
προβλήματα πού δημιουργοΰνται όσιό 
τά παιδιά τών εγκληματιών είναι 
πολύ σοβαρά, πολύ λυπηρά καί πρέ
πει μέ δλα τά μέσα νά προσπαθή
σουμε νά τά επιλύσου με. Δέν πρό
κειται άλλωστε γιά φιλανθρωπία Αλ
λά γιά απόδοση δικαιοσύνης. Ώ ρ ι
σμένα Από αύτά τά παιδιά βαρύνον- 
ται ήδη μέ μιά κληρονομικότητα. 
Θά ήταν λοιπόν εύχής έργο νά τά 
βοηθήσει ή κοινωνία νά ύπομείνουν 
τις επιπτώσεις μιάς γέννησης, από 
τήν όποια δέν σκέφθηκε κανείς νά 
τά διαφυλάξει.

Πρέπει, μέσα ατά πλαίσια τής 
κοινωνικής έξελίξεως νά προστα
τεύσουμε τήν νεότητα καί τήν πνευ
ματική της υγεία καί νά θεσπίσουμε 
νόμους γι’ αύτήν.

Πρέπει νά ενημερώσουμε τήν 
κοινή γνώμη, πράγμα πού Αποτελεί 
τό καλύτερο μέσο γιά τήν πρόληψη 
τού εγκλήματος καί τήν Αντιμετώ
πιση τής εγκληματικότητας.

Τό έργο τής ένημερώσεως πρέπει 
νά θεωρείται σημαντικό ατούς επαγ
γελματικούς καί εκπαιδευτικούς 
κύκλους Από τον τύπο, τήν τηλεό
ραση καί τό ραδιόφωνο. Πρέπει νά 
υποκινήσουμε τήν συνείδηση τών 
Αρμοδίων Ατόμων. Τέλος, πρέπει μέ 
όλα τά μέσα νά προσπαθήσουμε νά 
στρέψουμε τό ενδιαφέρον τής κοινής 
γνώμης προς τις οικογένειες τών 
φυλακισμένων.

Αύτό όμως δέν είναι εύκολο, γιατί 
πρέπει νά ξέρουμε, εκ τών προτέρων, 
ότι θά προσκρούσουμε σ’ ένα «παγε
ρό τείχος», σ’ ένα τείχος πού θά 
μπορέσουμε νά γκρεμίσουμε, σιγά 
σιγά, μέ τον καιρό καί μέ τήν βοή
θεια καταλλήλων μέτρων καί νόμων 
πού πρέπει νά θεσπίσουμε γιά νά 
απαλύνουμε τό δράμα ενός έγκα- 
ταλελειμένου Από όλους παιδιού.
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[ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
Παν. ’Αρχιμανδρίτου 

Ε υ σ ε β ί ο υ  Πι σ τ ο λ ή  
Μοιράρχου-Ίεροκήρ υκος 

Χωροφυλακής

Ή  ΖΩΗ ΜΑΣ ή ζωή κάθε χριστιανού 
είναι μία μάχη. Μάχη όχι μόνο γιά τόν 
έπιούσιο, άλλά μία καθημερινή πνευ
ματική μάχη. 'Ο άνθρωπος καθημερινώς 
πληγώνεται άπό τά βέλη τής άμαρτίας. 
Ή  ψυχή του αίμορραγεϊ.

Ή  άγια μας Εκκλησία όμως, ώς φιλό
στοργος μητέρα δέν ήτο δυνατόν νά παρα- 
βλέψη αύτή τήν πραγματικότητα. Στήν 
έπιθυμία της νά βοηθήση τά παιδιά της 
καθιέρωσε, σημεία, σταθμούς πνευμα
τικού άνεφοδιασμοΰ καί ευκαιρίες ψυ- 
χικής τονώσεως. Ίδρυσε σταθμούς πρώ
των, όπως θά λέγαμε, βοηθειών, μάλλον 
πρώτων πνευματικών βοηθειών.

"Ενας τέτοιας σταθμός είναι καί τό 
Τριώδιο εις τό όποιο είσήλθαμε.

Όμως, τί είναι τό Τριώδιο;
—’Εάν έρωτήσουμε τούς άνθρώπους 

τού κόσμου, πού αί σκέψεις καί ή ζωή 
τους δέν ρυθμίζονται άπό τό πνεύμα τού 
Χριστού τότε θά λάβωμε τήν άπάντησι:

Είναι περίοδος ξεφαντώματος, καιρός 
γιά χορούς, διασκεδάσεις, φαγοπότια, 
νυκτερινή ζωή. Γιά λατρεία τού Βάκχου 
καί τής ’Αφροδίτης.

Είναι περίοδος έκτροχιασμοΰ,περίοδος 
πού μπορούμε νά τό «ρίξουμε λίγο έξω», 
περίοδος έξωστρεφείας.

Είναι περίοδος άποκρύψεως τού πρα
γματικού προσώπου καί τής χρησιμο- 
ποιησεως τού προσωπείου, διότι έντρέ- 
πονται οί άνθρωποι διά τάς άσχημοσύνας 
τάς όποιας διαπράττουν καί θέλουν μέ τήν 
άνωνυμία τής μάσκας καί τών μεταμφιέ
σεων νά περισώσουν τήν κοινωνικήν 
των όπόληψι.

—’Αντίθετα τελείως πράγματα θά μας 
πή ή ’Εκκλησία διά τό τί είναι Περίοδος 
Τριωδίου.

Είναι περίοδος ένδοστρεφείας, περι
συλλογής, έπιστροφής εις τόν έαυτό μας.

Ο σημερινός άνθρωπος δέν γνωρίζει, 
δέν σπουδάζει, δέν έπιδιώκει τήν περι
συλλογή. Ή  ζωή μέ τήν ταχύρρυθμο πο
ρεία της , μέ τά πολλαπλά προβλήματά 
της, μέ τά κοινωνικά δράματα, μέ τις 
έσωτερικές ή διεθνείς πολιτικές κρίσεις 
μάς άπομακρύνει άπό τόν έαυτό μας, μας 
διώχνει άπό τήν περισυλλογή.

Ή  ζωή σήμερα μέ τούς τρόπους καί τά 
μέσα ψυχαγωγίας, μέ τήν χαλάρωσιν τών 
ήθών, μέ τόν καθημερινό καί περιοδικό 
τύπο, μέ τις παγίδες πού στό κάθε μας 
βήμα στήνει, όδηγεΐ τόν άνθρωπο έξω 
άπό τόν έαυτό του, τόν κάνει έξαλλο, 
χωρίς ψυχικά βιώματα, χωρίς έσωτερική 
ζωή, χωρίς νά μπόρή νά διαθέτη πέντε 
λ ε ρ ά  τήν ήμέρα ή έστω μία ώρα τό χρόνο 
γιά νά συνομιλήση μέ τόν έαυτό του νά 
κάμη λίγη περισυλλογή. Ξεχνά ότι πρέ
πει νά γίνη δύτης έξερευνήσεως τών σκο
τεινών ρωγμών τής ψυχής του, νά γνω- 
ρίση τόν έαυτόν του. Ξεχνά ότι αύτή είναι 
ή μόνη άναγκαία καί σωτήρια γνωριμία 
τήν όποια ύπενθυμίζει ή περίοδος τού 
Τριωδίου.

Είναι περίοδος κατανύξεως, περίοδος 
μετάνοιας, περίοδος έπιστροφής οτό 
Θεό πατέρα ώςό Άσωτος, συναισθήσεως 
τών άμαρτιών, ώς ό Τελώνης.

Πρέπει νά όμολογήσουμε ότι ή αμαρ
τία ή θανατηφόρος αύτή νόσος τής ψυχής 
κατακλύζει όλόκληρη τήν ζωή μας. Καί 
μόνο ό άνθρωπος έκείνος ό όποιος ποτέ 
δέν έρεύνησε τήν καρδιά του θά μπορούσε 
νά άμφισβητήση τήν πικρά άλήθεια τής 
άμαρτίας.

Ή  άμαρτία είναι νόσος τής ψυχής, 
δηλητήριο θανατηφόρο, είναι τό μεγα
λύτερο κακό γιατί μάς άποξενώνει άπό 
τόν Θεό Πατέρα καί μάς ρίχνει στις 
άγκάλες τού διαβόλου.

Ό  σημερινός άνθρωπος όμως πιστεύει 
ότι είναι εις όλα έντάξει, νοιώθει τό 
αίσθημα τής αύταρκείας, τής αύτοπεποι- 
θήσεως, νοιώθει πώς τά γνωρίζει όλα καί 
άπορρίπτει μέ τήν πιό μεγάλη εύκολία 
κάθε τι τό παραδεδομένο καί θεωρεί τά 
πάντα «κατεστημένο» καί τοιουτοτρόπως 
διώχνει άπό κοντά του τήν μετάνοια ή 
όποια άνθιζε ι στις ταπεινές ψυχές, στις 
ψυχές έκεϊνες πού συναισθάνονται τήν 
άμαρτωλότητά τους.

’Ανάγκη λοιπόν άποπτύσεως τού δηλη
τηρίου τής άμαρτίας διά τής μετάνοιας 
καί έξομολογήσεως όπως οί ώραιότατοι 
ύμνοι τής ’Εκκλησίας τονίζουν κατά τήν 
περίοδο αύτή «τής μετάνοιας άνοιξον 
μοι πύλας Ζωοδότα», «τής μετάνοιας 
έφέστηκε καιρός».

Περίοδος ηύξημένου Πνευματικού 
άγώνος

Ή  μετάνοια τορπιλλίζει τήν άμαρτία. 
Ό  άγώνας βοηθεΐ νά μήν έμπλακοΰμε 
πάλι στά δίκτυα της, άλλά νά κατέλθουμε 
στόν στίβο γιά νά κατακτήσουμε τήν 
άρετή καί τήν άγιότητα. Ό  άγώνας είναι 
προσπάθεια πρός άποκοπή τών έλαττω- 
μάτων καί κακιών μας. Προσπάθεια ήθι- 
κής μας τελειώσεως, έξαγιασμοΰ τής 
καρδιάς, καθάρσεως τού έσωτερικού μας 
κόσμου. Προσπάθεια έπιθέσεως έναντίον 
τών παθών καί άδυναμιών μας καί άπο- 
κτήσεως άρετής καί ζωής πνευματικο- 
τέρας.

Χρειάζεται όμως ή ώστική έκείνη δύ- 
ναμις ή όποια θά μάς όπλίση γιά  τόν 
άγώνα, θά μάς έμπνεύση, θά μάς παρακι- 
νήση, καί ή δύναμις αύτή είναι ή περίοδος 
τού Τριωδίου.

Ό  χριστιανός καλείται νά άγωνισθή 
εις άθλημα ούτε εύκολο ούτε εύχάριστο. 
Τό άθλημα δέν μοιάζει μέ τούς εύτελεϊς 
άγώνας γιά τήν κατάκτησι τού πλούτου, 
τής έφημέρου δόξης, τών άπολαύσεων 
τής ζωής. Είναι άγώνας πνευματικός είναι 
άγώνας θείος. Γιά αύτό καί ή ’Εκκλησία 
θά μάς τονίση «Τό στάδιον τών άρετών 
ήνέωκται. οί βουλόμενοι άθλήσοι είσέλ- 
θετε».

Φίλε άναγνώστα,
Ένδοστρέφεια—Μετάνοια — Άγώνας 

είναι τό τρίπτυχο τής περιόδου τού Τρι
ωδίου.

Ό  κόσμος διεκδικεΐ τήν προτίμησί 
σου γιά νά σέ άποκτηνώση.

Ή  ’Εκκλησία ζητεί τήν καρδιά σου 
γιά νά σού χαρίσει ύψος, γιά νά σέ κατα- 
στήση περισσότερο πνευματικό, γιά νά 
σέ θεοποιήση.

Πού θά δώσης τήν προτίμησί σου;
Πρόσεχε!
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^ Ε Ν Α  ΑΚΟΜΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ /
ΤΙς Απογευματινές ώρες τής 

29ης Ίανουαρίου, στό 14,5 χι
λιόμετρο τής Εθνικής Όδοΰ  
’Αθηνών —Κορίνθου , τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής, πλήρωσε 
μέ τή ζωή ένός Ακόμα Αντρα 
της, τήν έκτέλεση τοΰ καθήκον
τος.

Ό  δικυκλιστής τροχονόμος 
τού Τμήματος Τροχαίας Κινή- 
σεως Ε λευσίνας, Θεόδωρος

των αυτοκινήτων, σκόρπιζε τον τρό
μο σ’ όλους όσους προσπερνούσε.

Πίσω του, άρχισε τήν καταδίωξη, 
για νά σταματήσει αύτή τή τρελλή 
κούρσα, ό άτυχος συνάδελφος. Μ’ 
Αναμμένα τά φώτα τής ύπηρεσιακής 
μοτοσυκλέττας καί ανοιχτή τή σει
ρήνα, όλο καί πλησίαζε. Τά. χιλιό
μετρα έφευγαν γρήγορα άπό τούς

ΞΕΟΔΠΡΟΣ MGYLDYNTAS
Τροχονόμος Χωροφύλαξ

ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ τοΰ Γεωργίου ,
23 χρόνω ν, Από τό Μενίδι 
Βάλτου —Αιτωλοακαρνανίας, 
τραυματίστηκε θανάσιμα, δταν 
κατά τήν καταδίωξη δίκυκλης 
μοτοσυκλέττας, χωρίς Αριθμό 
κυκλοφορίας, πού ό όδηγός της 

είχε άρνηθεϊ τόν έλεγχο καί 
τράπηκε σέ φυγή , ή Ε .X . 5228 
μοτοσυκλέττα τοΰ Ατυχου συ
ναδέλφου Ανετράπει. ΤΗταν ό' 
πρώτος φόρος αίματος πού 
πλήρωσε τόν νέο χρόνο τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής 29 Ίανουαρίου 
καί στό 14,5 χιλιόμετρο τής Ε θ ν ι
κής 'Οδού ’Αθηνών —Κορίνθου, μια 
άμορφη μάζα άπό σίδερα έγραφε, με 
τον δικό της τρόπο, τον επίλογο μιας 
τραγικής στιγμής. Στα μάτια τών 
περαστικών, το μισοσπασμένο ρα
διοτηλέφωνο, έγραφε τή συνέχεια 
τών προσφορών τής Χωροφυλακής, 
που πληρώνονται μέ το αιμα τών 
ανδρών της. Κι’ είναι αύτές οί προσ
φορές, δείγματα έκπληρώσεως κα- 
θήνοντος, πού ξεπερνούν καί τά όρια 
τής αύταπαρνήσεως.

Εκείνο τό απόγευμα ό άτυχος 
συνάδελφος, συναντήθηκε μέ τήν 
βαρειά κληρονομιά τής Χωρ)λακής, 
ν« προστατεύει τόν 'Έλληνα πολίτη, 
ακόμα καί μέ πράξεις αύτοθυσίας. 
Έ τσι, με τά μάτια του καρφωμένα 
στο όραμα τής κοινωνικής δικαιο
σύνης καί στην διαφύλαξη τής ζωής 
των συνανθρώπων του, άρχισε τήν 
καταδίωξη μιας μοτοσυκλέττας, πού 
~ερασε γρήγορα άπό μπροστά του, 
τρεχοντας μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, 
χωρίς νά ύπακούσει σέ σήμα του 
για νά σταματήσει. ΤΗταν μιά άπό 
·τ ς̂ πολλές περιπτώσεις τών «καμι
κάζι» τής ελληνικής άσφάλτου, πού 
χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, χωρίς 
καθόλου σεβασμό γιά τούς οδηγούς

δυο μοτοσυκλετιστές καί ή Απόσταση 
πού τούς χώριζε όλο καί μίκραινε.

Μέχρι πού έφτασαν λίγο πριν τούς 
σηματοδότες τής διασταυρώσεως τού 
Σκαραμαγκά. 'Η  τρελλή κούρσα 
τοΰ παράνομου μοσυκλεττιστή, έγινε 
κούρσα θανάτου γιά τόν διώκτη του, 
τόν προστάτη τού Νόμου.

Μιά στιγμή, έλάχιστα κλάσματα 
τοΰ δευτερολέπτου, έφτασαν γιά νά 
γίνει τό κακό. 'Η  δίκυκλη μοτοσυ
κλέττα τής Τροχαίας άνατράπηκε 
κι’ άρχισε νά σέρνεται δαιμονισμένα 
στό δρόμο, γιά νά ξεφύγει στη συ
νέχεια σέ διπλανό χαντάκι. Θρύ
ψαλα έγινε τό κράνος, άμορφος σω
ρός τό δίκυκλο, μνήμη ιερή ή 
παρουσία τοΰ συναδέλφου. Κανείς 
δέν θά μάθει ποτέ, τά στερνά του 
λόγια. Κανείς δέν θά μάθει ποτέ τόν 
στερνό του χαιρετισμό στή ζωή. 
"Αραγε πρόλαβε νά χαιρετήσει τή 
ζωή, ποΰφυγε τόσο γρήγορα άπό τά 
χείλη του.

ΠΟΣΑ μπορεί νά πει αύτή ή 
θυσία. Πόσες τέτοιες στιγμές ση
μαδεύουν τήν πορεία τής Χωροφυ
λακής στό διάβα της, άπό τότε πού 
γιά πρώτη φορά, άρχισε νά προσφέ
ρει: Πόσοι δρόμοι τοΰ τόπου μας 
κρύβουν τέτοιες τραγικές στιγμές; 
Πόσα κενά Ανοίγονται άνάμεσά μας, 
κάθε χρόνο;

Είναι αύτό πού όλοι ονομάζουμε 
έκτέλεση τοΰ καθήκοντος, εκπλήρω
ση τοΰ χρέους. Αύτό πού νιώθουμε 
ολοι μας, νά φτερουγίζει στις καρ
διές μας κάθε φορά', πού ξεκινάμε 
γιά τόν ειρηνικό αγώνα μας. Αύτό, 
πού δέν τό συναντά κανείς όσο κι’ αν 
ψάξει σ’ άλλους τομείς κοινωνικών 
προσφορών. Μόνο αύτοί πού έμαθαν 
νά ύπηρετοΰν τόν Νόμο, τόν συνάν
θρωπο, τό δίκαιο, έχουν μάθει νά

■

πεθαίνουν καί νά δικαιώνουν τις 
λέξεις αύτές.

Θέλει θάρρος κι’ εύθύνη τό καθή
κον. Θέλει συνείδηση καί ήρωισμό. 
Θέλει αύταπάρνηση, θέλει αυτοθυσία. 
Θέλει ψυχισμό πού δέν άποτυπώνε- 
ται μέ λόγια καί κηρύγματα. Ό  στί
βος τής ζωής τό έχει Αποδείξει 
αύτό καί τό άποδεικνύει. Τά παλη- 
κάρια φαίνονται στή μάχη. Οί κοι
νωνικές προσφορές, γιά τούς άνδρες 
πού ορκίστηκαν νά υπηρετήσουν 
τούς συνανθρώπους τους, δέν έκπλη- 
ρώνονται μέ λέξεις καλά ταιριασμέ
νες, ούτε μέ όμορφα γλωσσικά σχή
ματα. Μόνο μέ δείγματα αύτοθυσίας, 
όπως αύτό τοΰ άτυχου συναδέλφου.

'Η  περιφρόνηση τοΰ κινδύνου, 
χαρακτηρίζει όλους αύτούς τούς 
Ανώνυμους ήρωες πού ζοΰν νύχτα 
μέρα στήν άσφαλτο. Τά εύγενικά 
αισθήματα χαρακτηρίζουν τόν Αν
θρωπισμό τους. "Αντρες ψυχωμένοι, 
χωρίς μικρότητες, ορθώνουν τά στή
θη τους, σέ κάθε κίνδυνο γιά νά 
σταματήσουν τις έπερχόμενες συμ
φορές.

'Η  σκέψη όλων τών συναδέλφων 
προσκυνάει εύλαβικά τή μνήμη τοΰ 
Θεόδωρου ΜΟΥΣΟΥΝΤΑ. Τό πα- 
ληκάρι ποΰφυγε γρήγορα άπ’ τή 
ζωή, πέρασε στό μεγάλο σύνολο 
τών συναδέλφων πού έγραψαν μέ το 
αΐμα τους, τις πιο πικρές σελίδες 
τοΰ Σώματος.

Αύτές οί θυσίες πού όλο καί πλη
θαίνουν αύτές οί μνήμες πού όλο καί 
ψηλώνουν τόν βωμό τοΰ καθήκοντος, 
γράφουν μέ Ανεξίτηλα γράμματα 
τή λέξη ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ καί στέ
κουν φάροι φωτεινοί, όριοδεΐχτες 
μιάς πορείας Ανηφορικής, πού κάθε 
της σταυρός, φέρνει καί τό μήνυμα 
τής ήθικής καταξιώσεως.
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ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΠΕΡΓΗ» 
τής Κηφισίας έκοψαν τό άπόγευμα 
τής Τετάρτης, 17 Ίανουαρίου, την 
δική τους πρωτοχρονιάτικη πίττα, 
δλοι οί "Ομιλοι Φίλων Χωροφυ
λακής Προαστίων Πρωτευούσης, 
σέ μ,ιά σεμνή τελετή, πού τήν 
ζέστανε ή έκτέλεση χορωδιακού 
προγράμματος άπό τήν χορωδία 
τής Περιηγητικής Λέσχης Κηφι
σίας, μέ τήν διεύθυνση τού μαέ
στρου κ. Κώνστα.

Στό κόψιμο τής πατροπαράδοτης 
πρωτοχρονιάτικης πίττας, παρέστη- 
πολλά μέλη των 'Ομίλων καί αντι
προσωπείες άνδρών των Υπηρε
σιών Χωροφυλακής Προαστίων, 
Τήν τελετή τίμησαν μέ τήν παρου
σία τους ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης ’Αττικής κ.κ. Δωρόθεος, 
οί 'Υφυπουργοί Οικονομικών κ.Πα- 
παρρηγόπουλος καί Κοιν. Υπηρε
σιών κ. Άποστολατος, ή σύζυγος 
τοϋ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως
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κ. Μπάλκου, ό Γενικός Γραμμα
τέας τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Σαψάλης, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλτ. Άργιάννης, ό Α’ Ύπαρχη- 
γός 'Υποστράτηγος κ. Σωτ. Που- 
λόπουλος, οί Α' καί Γ' Επιθεωρη
τές Υποστράτηγοι κ.κ. Κων Τσίν- 
τζος καί Άθαν. Μελιντζής, ό Νο
μάρχης κ. Κωβαΐος, Βουλευτές, 
προσωπικότητες τής πολιτικής ζω
ής τοϋ τόπου, ό Δήμαρχος Κηφι

σίας κ. Ζωμόπουλος, ό Γεν. Διευ
θυντής τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 
«Βασιλεύς Παϋλος» κ. Βρεττακος 
κ.ά.

’Επίσης παρέστησαν οί Πρόε
δροι τών 'Ομίλων κ. "Αννα Δήμα 
καί οί κ.κ. Γεώργιος Μαργέτης, 
’Ελευθέριος Σαπουνάκης, Παν. Ζή- 
ρος καί Γιαν. Άπλακίδης, ή γνωστή 
γιά τήν μεγάλη της δραστηριότητα 
κ. Ελένη Λιβανιού καί τά μέλη τών 
Διοικητικών Συμβουλίων.

Τήν πίττα εύλόγησε ό Σεβασμιώ
τατος Μητροπολίτης Αττικής κ. 
Δωρόθεος καί έκοψε ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλτ. Άργιάννης.

Πρός τούς παρευρεθέντες άπηύ- 
θυνε χαιρετισμό ή Πρόεδρος τοϋ 
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Κη
φισίας κ. Άννα Δήμα, ή όποια 
τόνισε τήν άνάγκη μεγαλυτέρας 
δραστηριοποιήσεως τών 'Ομίλων 
καί ανήγγειλε ότι ήδη είναι έτοιμο 
τό καταστατικό γιά τήν σύσταση 
τής Πανελλήνιας 'Ομοσπονδίας 
τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής. 
Επίσης άνακοίνωσε ότι έντός τοϋ 
Μαΐου θά οργανωθεί τό Ιο Συνέ
δριο τής 'Ομοσπονδίας, στό όποιο 
θα συζητηθούν προβλήματα καί 
προγραμματισμοί κοινής δραστη- 
I ιοποιήσεως γιά τήν έπίτευξη τών 
σκοπών της.

«'Η 'Ομοσπονδία — τόνισε ή κ. 
Δήμα -δέν θά καταργήσει τήν ση
μερινή αυτοτέλεια τών 'Ομίλων, 
άλλα θά συντονίζει περισσότερο 
τήν δράστηριότητά τους καί θά 
άγωνιστεΐ γιά νά φέρει πιό κοντά 
τον Πολίτη μέ τό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής».

Μετά τήν κ. Δήμα, μίλησε ό 
Αρχηγός τοϋ Σώματος Αντιστρά

τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό 
όποιος είπε μεταξύ τών άλλων ότι 
ή Χωροφυλακή άγωνίζεται γιά τό 
κοινωνικό σύνολο καί μοχθεί γιά 
τήν έδραίωση τής κοινωνικής ειρή
νης. «Σ’ αυτόν όμως τόν αγώνα, 
τόνισε ό κ. Αρχηγός, πρέπει νά 
έλθει συμπαραστάτης καί ό πολί
της γιατί,, τή δ κή του ασφάλεια 
καί τή δική ίου ειρήνη, μάχεται 
γ'ά νά προστατεύει τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής. Είναι ύποχρέωση 
όλων τών πολιτών ή συμπαράσταση 
τοϋ έργου τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής, οί όποιοι καθημε
ρινά δίνουν όλάκληρο τόν έαυτό 
τους στήν προάσπιση τών έλευθε- 
ριών τοϋ Λαοΰ καί τών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων». Τέλος ό κ. Αρχηγός 
ευχαρίστησε τούς 'Ομίλους Φίλων 
Χωροφυλακής γιά τήν δραστηριό
τητα πού έδειξαν τόν χρόνο πού πέ
ρασε καί τις κοινωνικοπολιτ'στικές 
εκδηλώσεις πού όργάνωσαν καί 
εύχήθηκε ό νέος χρόνος νά είναι 
ιδιαίτερα γόνιμος.

Ή  έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίω
ση, όπου, μέσα σέ άτμόσφαιρα 
έγκαρδιότητας οί παριστάμενοι άν- 
δρες τοϋ Σώματος συζήτησαν μέ 
τά μέλη τών Όμίλων καί άντάλλα- 
ξαν ευχές γιά τόν νέο χρόνο.
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Μέσα σέ συγκινητική άτμόσφαιρα, έγινε 
τήν Πέμπτη, 25 ’Ιανουάριου, στις Σχολές 
Χωροφυλακής ’Αθηνών ή βράβευση, άπό 
τόν ’Αρχηγό τοϋ Σώματος ’Αντιστρά
τηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη, παιδιών τών 
άνδρών της Χωροφυλακής, πού πέτυχαν 
στις εισαγωγικές έξετάσεις τών ’Ανώτα
των καί ’Ανώτερων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων.

Στήν τελετή πού παρέστησαν καί οί γο
νείς τών παιδιών χειροκροτήθηκε ή άξιέ- 
παινη προσπάθεια τών νέων, γιά τό πνευ
ματικό τους άνέβασμα καί τή δημιουργία 
ένός νέου δρόμου, πού θά τούς προσφέρει 
τόσο τήν έπαγγελματική άποκατάσταση, 
όσο καί τήν κοινωνική ύπευθυνότητα.

Γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής, αυτή 
ή βράβευση τών παιδιών έχει ιδιαίτερη 
σημασία, γιατί άποδεικνύει γιά μιά άκό- 
μα φορά, δτι βρίσκεται κοντά στά όνειρα 
καί τά προβλήματα τών άνδρών του καί 
άκόμα δτι αισθάνεται υπερήφανο γιά τό 
γεγονός δτι παιδιά τής δικής του οικογέ
νειας διαπρέπουν στό δικό τους πνευματικό 
άγώνα.

Καί πράγματι, αυτά τά παιδιά, πού ή 
«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» δημοσίευ
σε παλιότερα τά όνόματά τους, άξίζουν τά 
όλόθερμα συγχαρητήρια δλων, γιατί μόχ
θησαν καί πέτυχαν νά διακριθοϋν καί ν’ 
άνοίξουν άξια τόν μελλοντικό τους δρόμο.

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, λίγο πριν 
τήν άπονομή τών βραβείων, άπεύθυνε χαι
ρετισμό κατά τόν όποιο συγχάρηκε δλα 
τά παιδιά τών άνδρών τοϋ Σώματος, γ ι’ 
αυτήν τήν έπιτυχία τους, τονίζοντας δτι: 
« Η μεγάλη οικογένεια τής Χωροφυλα
κής αισθάνεται υπερήφανη γιά τις δικές 
σας έπιτυχίες, γιατί κατορθώσατε υστέρα 
άπό μόχθους, κόπους καί άγώνα νά άνοί- 
ξετε διάπλατα τήν θύρα γιά ένα καλύτερο 
μέλλον. Σας συγχαίρω, συνέχισε ό κ. ’Αρ
χηγός, καί εύχομαι στή νέα σας ζωή νά 
σας συνοδεύουν πάντα έπιτυχίες. Μέ τήν 
είσοδό σας στά ’Ανώτατα καί ’Ανώτερα 
πνευματικά 'Ιδρύματα τής χώρας μας, 
άνοίξατε τόν δρόμο γιά τήν κατάκτηση τής 
πνευματικής ήγεσίας. "Ομως ό άγώνας 
σας δέν σταματάει έδώ. ’Αντίθετα, έδώ 
άρχίζει. Οί μόχθοι σας πρέπει νά συνεχι
στούν γιά νά μπορέσετε νά κατακτήσετε 
Την έπιστήμη καί νά τήν προαγάγετε. 
Είμαι σίγουρος δτι δλοι σας θά προχωρή
σετε έπάξια κι’ ίσως πολλοί άπό σάς δια-

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥ- 
ΧΑΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

πρέψουν. "Ομως εΰχομαι νά γίνεται δλοι 
έπιστήμονες, πού μπροστά τους θά έχουν 
μόνο μία άρχή, νά είναι πάνω άπ’ δλα άν
θρωποι».

Τελειώνοντας ό κ. ’Αρχηγός άπεύθυνε 
συγχαρητήρια πρός τούς γονείς τών παι
διών, γιατί κατόρθωσαν νά τούς προσφέ
ρουν σωστή άγωγή καί νά τά όδηγήσουν

στούς δρόμους τής τιμής. «'Όσο γιά τά 
παιδιά σας, κατέληξε ό κ. ’Αρχηγός, εύ
χομαι νά έχουν οδηγό τους τόν δικό, σας 
άγώνα, τόν άγώνα τοϋ πατέρα, πού δλη 
του τή ζωή δέν έκανε τίποτα άλλο, παρά 
νά προσφέρει καί μόνο νά προσφέρει, τά 
πάντα,'στήν έλληνική κοινωνία».

Τόν κ. ’Αρχηγό, άντιφώνησε έκ μέρους 
τών παιδιών ή δ. Βενέττα Θεοχάρη, πού 
άφοΰ ευχαρίστησε τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, γιά τήν βράβευση καί τήν έκδή- 
λωση πού διοργανώθηκε πρός τιμή τους 
είπε τά έξής: «Προσπαθήσαμε νά φανού
με άντάξιοί σας. Έ να μέρος άπό τις προσ
δοκίες μας εκπληρώθηκε ήδη. "Ομως γνω
ρίζουμε δτι ό δρόμος πού χαράχτηκε μπρο
στά μας είναι μακρύς καί δύσκολος καί 
άπαιτεϊ ένταση τών προσπαθειών μας καί 
ψυχική δύναμη μεγάλη. Έχουμε τά έφό- 
δια αυτά άπό σάς, πού ζήσατε καί προο
δεύσατε κάτω άπό πιό άντίξοες συνθήκες. 
Έχουμε μέσα μας τή φλόγα τοϋ άγωνιστή, 
τή φλόγα τή δική σας. Σάς διαβεβαιοΰμε, 
τά ιδανικά πού μάς δώσατε, θά μάς κατευ
θύνουν σ’ δλη μας τή ζωή. Είμαστε περή
φανοι γιά σάς καί τό παράδειγμά σας θά 
μάς έμπνέει στις προσπάθειές μας. Παν
τοτινός σκοπός μας θά είναι νά προσφέ
ρουμε τις καλές μας υπηρεσίες στό κοινω
νικό σύνολο, δπως κάνατε κι έσεϊς, άπό 
άλλη βέβαια σκοπιά. Θά θυμόμαστε άκόμα 
τό Σώμα πού υπηρετήσατε σείς, μέ συγκί
νηση, γιατί μεγαλώσαμε κι έμεϊς στούς 
κόλπους του καί γνωρίζουμε τήν σπουδαία 
έθνική καί κοινωνική άποστολή του.

»Τελειώνοντας σάς εύχαριστοΰμε γιά 
μιά άκόμα φορά τόσο γιά τήν τελετή 
δσο καί γιά τά καλά σας λόγια καί σάς 
ύποσχόμαστε πώς θά βαδίσουμε πάνω στά 
βήματά σας μέ θάρρος καί πίστη σ’ δ,τι 
μάς μάθατε νά θεωρούμε ιερό καί υψηλό».

Τήν άπονομή τών βραβείων, άκολού- 
θησε δεξίωση καί στή συνέχεια μουσικο- 
χορευτικό πρόγραμμα.

Στήν τελετή παρέστησαν, πλήν τών βρα- 
βευθέντων, οί γονείς τους, ό κ. Α' Ύπαρ- 
χηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Σωτ. Πουλόπουλός, ό Γ ' ’Επιθεωρητής 
Υποστράτηγος κ. Άθαν. Μελιντζής, 
πολλοί ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωμα
τικοί, ό Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμαν
δρίτης Π. Ευσέβιος Πιστολής, άντιπροσω- 
πεΐες άνδρών τοϋ Σώματος καί άντιπρο- 
σωπείες τών Σχολών ’Αξιωματικών καί 
Γυναικών Χωροφυλάκων.
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Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚ ΤΗ Σ είναι πά- 
θησι τών ματιών γνωστή για τή 
δυσκολία που προκαλεϊ στην δρασι. 
’Αλλά τι εννοούμε or αν λέμε δτι 
ενα μάτι έχει καταρράκτη;

"Ολοι μας γνωρίζομε πολύ ή λίγο 
τις φωτογραφικές μηχανές: έχουν 
ένα θάλαμο, στο πίσω μέρος τού 
όποιον τοποθετείται τό φιλμ, και 
ένα συγκεντρωτικό φακό έμπρός 
άπό ένα μικρό άνοιγμα για να συγ- 
κεντρώνη πάνω στο φιλμ τις φω
τεινές ακτίνες τού αντικειμένου πού 
θέλομε να φωτογραφίσωμε. ’Εάν 
ό φακός αυτός δέν είναι διαυγής 
τότε ένα μέρος τών ακτινών εμπο
δίζεται να περάση, ενώ αυτές πού 
περνούν δυνατόν να μήν ακολουθούν 
κανονική πορεία μέ αποτέλεσμα ή 
άποτύπωσι τού ειδώλου να είναι 
άμυδρά ή και ακανόνιστος καί έτσι 
ή φωτογραφία να μήν είναι καθαρή.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει καί μέ 
τήν κατασκευή τού ματιού, δπως 
σχηματικώς απεικονίζεται. Τό μάτι 
διαθέτει καί αυτό ένα συγκεντρωτικό

φακό πού βρίσκεται πίσω άπό τήν 
κόρη καί τήν ίριδα καί πού συγκεν
τρώνει τις φωτεινές ακτίνες σ' ένα 
ώρισμένο σημείο τού αμφιβληστρο
ειδούς, τήν ώχρα κηλίδα. 'Εκεί 
υπάρχουν ευαίσθητα κύτταρα πού 
ερεθιζόμενα άπό φωτεινά ερεθίσμα
τα μεταβιβάζουν τα ερεθίσματα 
αυτά διά τών οπτικών οδών στον 
εγκέφαλο καί έτσι λαμβάνομε γνώσι 
τών εικόνων τού περιβάλλοντος μας. 
’Εάν ό φακός τού ματιού άρχίση νά 
μήν είναι διαυγής, τότε, τό μάτι 
αύτό άρχίζει νά μή βλέπη καλά καί 
λέμε δτι έχει καταρράκτη.

Καταρράκτης δηλαδή είναι κάδε 
θολερό της τού φακού τού ματιού.

Ό  καταρράκτης δέν είναι πάθησι 
πού μεταδίδεται, ούτε προκαλεϊται 
ή επηρεάζεται άπό τό διάβασμα, τό 
ράψιμο ή τήν τηλεόρασι καί τον 
κινηματογράφο.

Α ι τ ι ο λ ο γ ί α :  Παρατηρεϊται 
σέ δλες τις ηλικίες, άπό τά νεογνά 
μέχρι τούς υπερήλικες. Κληρονο
μικοί, τροφικοί ή φλεγμονώδεις πα

ράγοντες δυνατόν νά επηρεάσουν τήν 
κανονική άνάπτυξι τών ίνών τού 
φακού κατά τή διάρκεια τής εγκυμο
σύνης καί έτσι τό νεογνό νά γεννηθή 
μέ τον λεγόμενο συγγενή καταρ
ράκτη, ή λίγο άργότερα οπότε λέ
γεται νεανικός καταρράκτης. 'Αλλά 
καί ένας κανονικά άνεπτυγμένος 
φακός δυνατόν νά χάση τή διαύγειά 
του άπό διάφορες αιτίες. Στήν περί- 
πτωσι αυτή υπάγονται: ό γεροντικός 
καταρράκτης, ό τραυματικός καταρ
ράκτης (κατόπιν τραύματος τού 
ματιού), ό καταρράκτης λόγω πά- 
ρατεταμένης έκθέσεως εις ραδιε
νεργόν άκτινοβολίαν ή εις υψηλήν 
θερμοκρασίαν, ό καταρράκτης λόγω 
κεραυνοπληξίας καί ηλεκτροπληξίας, 
ομοίως λόγω τοξικών παραγόντων 
ώς έντομοκτόνα fPARADICHLO- 
ROBENZENEj, ναφθαλίνη, δινιτρο- 
φαινόλη (έχρησιμοποιήθη κατά τής 
παχυσαρκίας), κορτιζόνη (σέ μεγά
λες δόσεις καί επί μακρό χρονικό 
διάστημα) κ.λ.π.

'Επίσης παρατηρείται σέ συνδυ
ασμό μέ γενικώτερες παθήσεις ώς 
σακχαρώδης διαβήτης, ύποπαραθυ- 
ρεοειδισμός, μυοτονική δυστροφία 
κ.λπ. καί μέ παθήσεις τού ματιού 
ώς ίριδοκυκλϊτις, γλαύκωμα, άπο-

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
κόλλησις άμφ/δούς κ.λ.π. ’Ωστόσο 
ό πιο γνωστός καταρράκτης είναι ό 
γεροντικός. Περίπου τά 2/3 τών 
περιπτώσεων καταρράκτου άπαν- 
τώνται εις άτομα άνω τών 55 ετών 
καί τά όποια κατά τά άλλα είναι 
ύγια. "Οσο παρατείνεται ο μέσος 
δρος ζωής, τόσο ό καταρράκτης θά 
άποτελή πρόβλημα σέ μεγαλύτερη 
κλίμακα, μέχρις δτου βρεθή τρόπος 
προλήψεως αυτού τού είδους τού 
καταρράκτου.

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α :  Υπάρχουν
πρώιμα συμπτώματα τά όποια άνά- 
λογα μέ τό άτομο, τήν ήλικία του, 
τήν εργασία του, τις άπαιτήσεις του 
δυνατόν νά έπισημανθούν ή νά πε
ράσουν άπαρατήρητα. "Ετσι πολλά 
άτομα παραπονοΰνται δτι βλέπουν 
μικρά μαύρα στίγματα έμπρός άπό 
τό μάτι τους καί τά όποια κατέχουν 
σταθερή θέσι στο οπτικό τους πεδίο, 
άλλα δτι βλέπουν διπλά ή τριπλά ή 
παραμορφωμένα τά αντικείμενα, ή 
γύρω άπό τά φώτα βλέπουν έγ
χρωμους κύκλους. "Αλλα πάλι βλέ
πουν καί διαβάζουν χωρίς γυαλιά, 
λόγω τού δτι άναπτύσσουν μυωπία.

Του κ. ' Α θ α ν α σ ί ο υ  Χ α τ ζ ή ,  ’Επιάτρου Χωροφυλακής, 
Χειρουργού —  'Οφθαλμιάτρου.
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"Ετσι πετούν τά γυαλιά τους και 
καυχώνται για «δεύτερα δρασι» 
όπως για τη δεύτερα νεότητα. Θέ
λουν δμως μυωπικά γυαλιά γιά 
μακριά. ’Επίσης άναλόγως τής έν- 
τοπίσέως των θαλεροτήτων άλλοι 
αναφέρουν δτι βλέπουν καλύτερα 
στο δυνατό φως, άλλοι στο άμυδρό. 
Καθώς προχωρεί δμως 6 καταρ
ράκτης ή δρασι μειώνεται βαθμιαί
ος μέχρι πού, τελικά, μπορούν και 
διακρίνουν μόνο αν ύπάρχη φως. 
Τότε οι συγγενείς ή οι φίλοι τους 
μπορεί νά παρατηρήσουν στο μάτι 
τους μιά λευκωπή ή κίτρινη άντα- 
νάκλασι τής κόρης.

Ή  δ ι ά γ  ν ω σ ι με τά σημε
ρινά μέσα πού είναι στη διάθεσι τών 
οφθαλμιάτρων, είναι εύκολη από 
τά αρχικά στάδια, εάν δε χρησιμο
ποιηθούν και μυδριατικά φάρμακα 
πού ανοίγουν τη κόρη τού ματιού, 
είναι δυνατόν νά έλεγχθή ό φακός 
σε δλη του την έκτασι. Παρεμπι
πτόντως άναφέρεται δτι πολλά άτο
μα με μειωμένη δρασι θέτουν μόνα 
τους τή διάγνωσι τού καταρράκτου 
καί περιμένουν νά «ώριμάση» γιά 
νά έπισκεφθούν τον οφθαλμίατρο. 
Δυνατόν δμως νά ύπάρχη γλαύκωμα 
ή κάτι πιο σοβαρό πρόβλημα, γιαυτό

Ποΰ
ο φ ε ί λ ε τ α ι

δεν είναι σωστό νά περιορίζονται 
στη δική τους γνώμη.

Π ρ ό λ η ψ ι ς :  Σε ώρισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν νά έφαρ- 
μοσθοϋν προληπτικά μέτρα: χρη
σιμοποίησή προστατευτικών γυα
λιών δπου ένδείκνυνται, προς άπο- 
φυγήν τραυματισμών, λήψις δλων 
τών προφυλακτικών μέτρων γιά 
τούς εργαζομένους σε ραδιενεργό 
περιβάλλον ή περιβάλλον με υψηλή 

- θερμοκρασία καί τακτικός όφθαλμο- 
λογικός έλεγχος. ’Αποφυγή τών 
διαφόρων τοξικών ουσιών, έγκαιρος 
θεραπεία δπου είναι δυνατόν, τών 
παθήσεων πού συνδέονται με τήν 
δημιουργίαν καταρράκτου. ’Επίσης 
αι έγκυοι θά πρέπει νά αποφεύγουν 
νά έρχονται σε επαφή με άτομα 
πάσχοντα από μολυσματικές νό
σους, εάν δέ συμβή κάτι τέτοιο θά 
πρέπη νά συμβουλευτούν αμέσως 
τό γιατρό τους.

Θ ε ρ α π ε ί α :  Με φάρμακα εί
ναι δύσκολο νά πή κανείς δτι θερα
πεύεται ό καταρράκτης. Ωστόσο σε 
διαβητικά άτομα πολλές φορές ή 
ρύθμισι τού σακχάρου οδηγεί στήν 
έζαφάνισι τών θολεροτήτων. Ε π ί

σης ή λήψις μέτρων γιά τήν καλή 
γενική κατάστασι τού ατόμου οδηγεί 
πολλές φορές σέ στασιμότητα. Στο 
γεροντικό καταρράκτη ή έξέλιξι 
μπορεί νά σταματήση αυτομάτως 
γιά έτη, έάν δέ τυχόν έχρησιμοποι- 
είτο κάποιο φάρμακο, αποδίδεται 
σ' αυτό. 'Έτσι πολλές φορές διά
φορα φάρμακα έγιναν δεκτά μέ 
ενθουσιασμό, άλλά εν τούτοις κα
νένα τελικώς δέν άπεδείχθη Αποτε
λεσματικό.

Στον άρχόμενο καταρράκτη μπο
ρεί νά βοηθηθή ή δρασι μέ τά κατάλ
ληλα γυαλιά, τήν βελτίωσι τού 
φωτισμού, έάν οί θολερότητες έχουν 
περιφερική έντόπισι, ή τήν χρήσι 
εγχρώμων γυαλιών καί μυδριατικών 
φαρμάκων έάν ή έντόπισι είναι 
κεντρική. 'Εφόσον δμως δ καταρ
ράκτης έχει προχωρήσει καί ή δρασι 
είναι πρακτικώς αν επαρκής ή μόνη 
θεραπεία είναι ή χειρουργική. Κατ' 
αυτήν ανοίγεται το μάτι καί άφαι- 
ρεϊται δ θολωμένος φακός. "Ετσι 
μπορεί καί πάλι τό φώς νά μπαίνη 
στο μάτι καί νά φθάνη μέχρι τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ή  προ
χωρημένη ηλικία δέν είναι άντέν- 
δειξι ούτε δ σακχαρώδης διαβήτης 
εφόσον είναι ρυθμισμένος.

Πώς
π ρ ο λ α μ β ά ν ε τ α ι

Ή  παρουσία καταρράκτου καί 
μόνη δέν αποτελεί ένδειξι αμέσου 
χειρουργικής έπεμβάσεως. Έξαρ- 
τάται από πολλούς καί διαφόρους 
παράγοντες. Θά ληφθή ύπ' δψιν 
ή δρασι τού άλλου ματιού, γιατί 
πολλές φορές μία καλή μονόφθαλμος 
δρασις είναι προτιμώτερη από μιά 
έγχείρησι. 'Επίσης θά ληφθή ύπ' 
δψιν ή δρασι πού θέλει νά έχη δ 
άρρωστος γιά τή δουλειά του ή τήν 
άνεσί του, καθώς καί ή παρουσία ή 
μή επιπλοκών (γλαύκωμα, ίριδο- 
κυκλϊτις). Ή  έγχείρησι γιά αισθη
τικούς καί μόνον λόγους, ιδία σέ 
νεαρά άτομα, θεωρείται δικαιολο
γημένη^.

Τό αποτέλεσμα μιας χειρουργικής 
έπεμβάσεως έξαρτάται δχι μόνον 
από τήν έπιδεξιότητα τού χειρουργού 
άλλά καί από άλλους παράγοντες, ώς 
τήν παρουσία γειτονικών πηγών 
μολύνσεως, τήν κατάστασι τού Αμ
φιβληστροειδούς καί τού οπτικού 
νεύρου, έάν προϋπήρχε Αμβλυωπία 
κ.λ.π. Ή  έπιτυχία συνήθως Ανέρ
χεται σέ 90% τών περιπτώσεων, 
ένώ τά 10%  δέν έχουν ικανοποιη
τικό Αποτέλεσμα, λόγω προϋπαρ-

χουσών βλαβών ή μετεγχειρητικών 
έπιπλοκών (γλαύκωμα, άποκόλλη- 
σις αμφιβληστροειδούς, μολύνσεις, 
έπιθηλιοποίησις προσθίου θαλάμου).

Μετά τήν έγχείρησι έπειδή τό 
μάτι έχει στερηθή τό φακό του οί 
Ακτίνες δέν συγκεντρώνονται στήν 
ωχρά κηλϊδα καί έτσι ή δρασι δέν 
είναι ευκρινής. Γιαυτό πρέπει νά 
φορεθή ένας δυνατός Αμφίκυρτος 
φακός, δ λεγόμενος καταρρακτικός. 
Μέ τον καταρρακτικό φακό ή δρασι 
είναι καλή, άλλά έπηρεάζεται δυ- 
σμενώς, δταν τό μάτι βλέπει Από 
τήν περιφέρεια τού γυαλιού (παράτ 
θλασις). "Ενα άλλο μειονέκτημα 
έπίσης είναι δτι έχει περιωρισμένο 
οπτικό πεδίο καί δτι τά Αντικείμενα 
φαίνονται μεγαλύτερα κατά τό εν 
τρίτον περίπου. "Ετσι πρέπει νά 
μαθη νά βαδίζη καί νά έκτιμά τις 
αποστάσεις Απ’ Αρχής, πράγμα τό 
δποϊο έπιτυγχάνεται μετά Από έπι- 
μονή καί έξάσκησι γιά λίγο χρο
νικό διάστημα.

Μέ τήν έφαρμογή δμως τών φα
κών έπαφής Αντί τών κοινών γυα
λιών, ή κατάστασι βελτιώθηκε ση
μαντικά. Οί χειρουργηθέντες προ
σαρμόζονται καλύτερα διότι ή δρασι 
τους είναι σχεδόν κανονική δπως

Πώς
θ ε ρ α π εύ ε τα ι

καί προ τής έγχειρήσεως, χωρίς τήν 
παράθλασι, τον περιορισμό τού ο
πτικού πεδίου καί τή μεγέθυνσι. 
'Επιπλέον καί διόφθαλμος δρασις 
είναι δυνατή έπί έτεροπλεύρου Αφα- 
κίας.

Τέλος έχει έφαρμοσθή καί ή 
έμφύτευσις τεχνητού φακού έντός 
τού ματιού έπιτυχώς, άλλά λόγω 
ώρισμένων ακόμη έπιφυλάξεων δέν 
έχει έπεκταθή εις εύρεϊαν κλίμακα.

Τό συμπέρασμα είναι δτι ένας, δταν 
έχει καταρράκτη δέν σημαίνει δτι 
είναι καταδικασμένος σέ τύφλωαι.

Μπορεί νά δή καί πάλι, τις περισσό
τερες φορές δπως καί πριν, νά μήν 
Αποξενωθή Από τις ασχολίες του, 
νά δδηγή αυτοκίνητο κ.λ.π., Αρκεί 
νά μή τό παραμελήαη καί νά μήν 
είναι διατακτικός γιά νά χειρουρ- 
γηθή. "Ετσι χιλιάδες άτομα χει- 
ρουργοϋνται κατ' έτος καί ξαναβρί
σκουν τήν δρασι τους.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ή  άυα^ήτηοπ τής αΑηθειας 
οτίς  β ιοΑογικές έρ μηυεϊες
Ύττό:  A D O L F  P O R T MA N

’Από τότε πού ή ερευνά τής ζωής κατέστησε τΙς θεωρίες περί τής έξε- 
λΐξεως διαρκώς περισσότερο κεντρική της ιδέα, τά πορίσματα καί οί θεω
ρίες τής βιολογίας συμβάλλουν κατά τρόπον αποφασιστικό στις διάφορες 
άντιλήψεις για τόν άνθρωπο πού ισχύουν στήν έποχή μας.

Κατά τό δεύτερο ήμισυ τοΰ περασμένου αίώνος ή βιολογική έρευνα έκέρ- 
διζε διαρκώς περισσότερο σέ σημασία’ ένισχυμένη άπό μία βιολογικά προ
σανατολισμένη ψυχολογία καί έθνολογία συνέβαλε σέ δλα έκεΐνα τά γε
γονότα , τά όποια άλλοτε έξυμνοΰντο σάν πρόοδος στήν άφαίρεση τοΰ προ
σωπείου άπό άπατηλά ιδεώδη, άλλοτε κατεδικάζοντο σάν άπορριπτέος 
έκμηδενισμός δλων τών πνευματικών άξιών’ στήν έρμηνεία δηλαδή τών 
ήθικών καί θρησκευτικών ιδεών τοΰ άνθρώπου σάν ιδεολογικής έποικοδο- 
μής, σάν έπενδύσεως τών στοιχειωδών ζωικών ένστικτων . Ή  βιολογία άρ
χισε νά παίζη τό ρόλο πού τής άπέδωσε κεντρική θέσι σέ μερικές θεωρίες 
καί περί κράτους ιδέες τών τελευταίων έτώ ν . Αύτός ό ρόλος δμως είχε 
προετοιμασθή άπό μακροΰ.

Πριν άπό μερικές γενεές ή έρευνα 
τής ζωής συνέβαλε, περισσότερο 
ή λιγώτερο συνειδητά, σέ μία τε
λείως νέα άντίληψη περί τοΰ όργα- 
νισμοΰ. Έτσι, πριν άπό τρεις αιώ
νες περίπου, ή μικροσκοπική παρα- 
τήρησις τής έξελίξεως τοΰ σπέρ
ματος κατέστησε γενικώτερα γνω
στό τό γεγονός δτι ή δημιουργία 
κάθε δντος γίνεται άπό ένα ωάριο, 
τό όποιο, μέ μικροσκοπική έπίσης 
μεγέθυνσι, έμφανίζει λιγώτερο ο
ρατές δομές. Τά ώάρια τών πλέον 
διαφορετικών ζώων είναι δυνατόν 
νά μοιάζουν τόσον πολύ μεταξύ 
των, ώστε νά είναι άδύνατον ν’ 
άντιληφθοΰμε τις διαφορές τών 
δντων πού θά προέλθουν άπ’ αυτά 
μέ μόνη τή μικροσκοπική παρα- 
τήρησι. "Ενα νέο πεδίο έρεύνης 
άνοιγε. Αύτή, ή φαινομενικά τόσο 
άπλή, ήμιδιαφανής όργανική ΰλη 
έπρεπε νά περιέχη, δ,τι είναι άπα- 
ραίτητο γιά τή διαμόρφωσι ένός 
πολυσυνθέτου σώματος, ένός κο- 
ραλίου, ένός πτηνοΰ, ένός άνθρώ
που. Σήμερα άναζητοΰμε μέ τις 
μεθόδους τής φυσικής καί τής χη-

Δημοσιεύεται μέ τήν εύγενή 
παραχώρηση τοΰ Περιοδικού 

« Α Κ Τ Ι Ν Ε Σ »

μείας, μέ τή βοήθεια τής βακτηρο- 
λογίας καί τής μελέτης τής κληρο- 
νομικότητος, αύτές τις άόρατες 
δομές μέσα στό ώάριο’ ή έρευνα 
τής κρυμμένης στό οπτικό «κενό» 
ύπομικροσκοπικής δομής έχει γίνει 
τά τελευταία χρόνια ένα άπό τά 
σπουδαιότερα πεδία τής έργασίας 
τών βιολόγων.

Οί παρατηρήσεις όμως τής έξε
λίξεως τών ώαρίων έπέδρασαν πολύ 
πέραν άπό τήν ειδική αυτή έρευνα. 
Ένίσχυσαν σ’ όλόκληρη τήν σκέψι 
τής Δύσεως τις τάσεις, οί όποιες, 
κάτω άπό τήν έπίδρασι τής άνερ- 
χομένης πλημμύρας τών άνακα- 
λύψεων τών φυσικών έπιστημών, 
παρεξέκλιναν άπό τήν παμπάλαια 
άντίληψι τής Δημιουργίας, καί οί 
όποιες στή θέσι τών «δημιουργη
μάτων», τών μορφών πού έγιναν 
άπό μία δημιουργική δύναμι, έβα
λαν τήν ιδέα τοΰ όργανισμοΰ πού 
αύτοδημιουργεΐται άπό τό ώάριο 
πού «αύτοεξελίσσεται». Έως τό 
τέλος τοΰ 18ου αίώνος έθεωρεΐτο 
αύτή ή έξέλιξις σάν ίδιάζουσα 
«άνάπτυξις» μιας άθεάτου προδη- 
μιουργημένης ποικιλίας, μία άντί- 
ληψις, ή όποια βασικά κατηυθύ- 
νετο άκόμη πάντοτε, άν καί μόλις 
άντιληπτά, άπό τήν ιδέα ένός άπαξ 
δημιουργημένου άκαταλήπτου έρ-
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γου ακρίβειας. Ή  σκέψις σ’ ένα 
Δημιουργό εύρίσκετο Ακόμη πάν
τοτε πίσω άπ’ αυτήν την άντίληψι, 
ξέθωρη καί μακρυνή, άλλ’ άκόμη 
τόσο ισχυρή, ώστε γιά πολύ καιρό 
είχε κρατήσει μακρυά άπό τή βι- 
λογία τό έρώτημα τής προελεύ- 
σεως. Οί μετέπειτα χρόνοι μετέτρε
ψαν ριζικά αότές τις ιδέες σ’ έκείνη 
μιας πραγματικής νέας δημιουρ
γίας τής δρατής ποικιλίας άπό ένα 
άόρατα διαμορφωμένο ώάριο μέ 
ιδιαίτερες διαμορφωτικές δυνάμεις. 
Καί ή φυσιολογία τής έξελίξεως 
τών τελευταίων δεκαετιών άρχισε μέ 
έπιτυχία νά προσδιορίζη Ακριβέ
στερα τί είναι στήν όντογένεσι 
νέα δημιουργία καί τί έξέλιξις

άπό τή βασική δομή, ή όποια άό- 
ρατη περιέχεται στό ώάριο. Οί 
έρευνηταί όμως συμφωνούν, δτι 
όλη ή διαμορφωτική δύναμις ευρί- 
σκεται σέ πολύ μικρή ποσότητα 
όργανικής ύλης, πού, στό άνθρώ- 
πινο ώάριο π.χ., έχει έγκάρσια 
τομή περίπου 0,2 τού χιλιοστο
μέτρου μόνον.

Ή  μεταβολή στήν πνευματική 
θεώρησι, ή όποια θά προέλθη άπ’ 
αότές τις Ανακαλύψεις, μόλις άρ
χισε' οί πρώτες γενικεύσεις, πού 
έξήχθησαν άπό τή γνώσι γιά τήν 
αότοδιαφοροποίησι τών ώαρίων, 
θά προκαλέσουν άκόμη κάποιες 
άντιρρήσεις· θά άκολουθήσουν νέες 
θεωρίες, έως ότοο αύτές οί άπόψεις 
σταθεροποιηθούν σέ εικόνες τόσο 
στερεωμένες, τόσο ριζωμένες βα- 
θειά στή ζωή τών άνθρώπων, όσο 
έκεΐνες οί παλαιές άντιλήψεις, οί 
όποιες άκόμη σήμερα είναι ζων
τανές σέ μας στήν εικόνα τής Δη
μιουργίας.

Ή  διαμορφωτική δύναμις, ή ό
ποια πρέπει νά παραδεχθούμε ότι 
ύπάρχει σέ κάθε ώάριο, έλκύει, 
λόγω τού κενού πού δείχνει τό 
μικροσκόπιο, μέ τόν πλούτο πού 
πρέπει νά παραδεχθούμε ότι δια
θέτει διαρκώς ευρύτερες παρεμ
βολές. «Τώ έχοντι δοθήσεται»— 
ισχύει καί έδώ. Ή  διαρκώς ένισχυ- 
ομένη θεωρία τής καταγωγής άπο- 
δίδει σ’ αύτά τά άόρατα σπερμα
τικά κύτταρα, όχι μόνον τή δύναμι 
νά δημιουργήσουν έναν όργανι- 
σμό τού είδους των, άλλά συγ
χρόνως καί τήν δυνατότητα γιά δη
μιουργικές πράξεις ή «μεταλλαγές» 
(Mutationen), στις όποιες οί περισ
σότεροι βιολόγοι σήμερα βλέπουν 
τή βάσι τής δημιουργίας διαρκώς 
νέων μορφών ζωής. 'Ετσι μέ πολλά 
μικρά βήματα σέ διάστημα τριών 
εκατονταετηρίδων φθάσαμεσιγά— 
σιγά σέ συνέπειες, οί όποιες ώδή- 
γησαν τό πνεύμα μακρυά καί πέρα 
άπό τά άσφαλή όρια τής έπιστήμης.

Οί παρατηρήσεις μάς δικαιώνουν 
μας άναγκάζουν μάλλον, νά άπο- 
δίδωμε στό όρατώς άπλό ώάριο τήν 
ικανότητα δημιουργίας μιας ζωι
κής μορφής, άλλά καί παραλλα
γών της, οί όποιες διαφέρουν πολύ 
άπ’ αυτήν! ’Εν τούτοις είναι ύπερ- 
βολή ν’ άποδίδωμε σ’ αυτό τό ώά
ριο καί τήν ικανότητα δημιουργίας 
μορφών ζωής μέ τίς όποιες έμφα- 
νίζονται τελείως νέα πλάσματα. Τό 
έπικίνδυνο στήν νέα άντίληψι περί 
τού όργανισμοΰ είναι τό ότι μάς 
προκαλεϊ νά διευρύνωμε κατά βού-

λησιν τήν διαμορφωτική ικανό
τητα ή όποια πράγματι παρατη- 
ρεΐται στήν έξέλιξι τού ώαρίου 
γιά τήν θεώρησι κάθε μορφολο- 
γικής συγγένειας τών όργανισμών 
σάν γενεαλογικής σχέσεως. Ό  κίν
δυνος δέν είναι ή έπέκτασις, διότι 
πάντοτε τό πνεύμα θά είσδύη σέ 
τολμηρές θεωρίες πέρα άπό τό 
αισθητό στό άόρατο. Ό  κίνδυνος 
είναι έκεϊ όπου τέτοια πετάγματα 
τού νοΰ λαμβάνονται σάν άλήθειες 
καί έπιδροΰν σάν άλήθειες σέ εό- 
ρεϊς κύκλους τής άνθρωπίνης ζωής.

Γνωρίζομε πλήθος γενετικών, αί- 
φνιδίως άναφυομένων, παραλλα
γών τών ζωικών καί φυτικών ει
δών. Χαρακτηρίζονται ώς μεταλ
λαγές καί θά έπρεπε νά είναι αυτο
νόητο, ότι αύτός ό όρος περιλαμ
βάνει μόνον τίς πραγματικά διαπι
στωμένες μεταλλαγές. Αύτός ό 
χαρακτηρισμός έχει έν τούτοις 
σήμερα έπεκταθή, καθώς, κατ’ 
άναλογίαν πρός τίς διαπιστωμένες, 
ύποθέτομε άλλες άμέτρητες μεταλ
λαγές, οί όποιες μέ διαρκώς νέα 
βήματα όδηγοΰν, στό τέλος, άπό 
τούς ίχθεΐς στά άμφίβια, άπό τά 
έρπετά στά πτηνά. "Ενας τέτοιος 
τρόπος έξαγωγής συμπερασμάτων 
άπό τήν πειραματική έρευνα τών 
μεταλλαγών ξεπερνά κάθε έμπει- 
ρική διαπίστωσι. Γιά τούς περισ
σοτέρους όμως ό όρος, ό όποιος 
ένθυμίζει κάτι βεβαιωμένο, κρύβει 
ότι σέ μάς αύτή ή μαγική λέξις 
«μετάλλαξις» ύπονοεΐ τή γνώσι 
γεγονότων, γιά τά όποια κανείς 
δέν μπορεί νά είναι βέβαιος.

Έτσι, σήμερα, πολύ πέρα άπό 
τήν κυρίως βιολογία, ύπάρχει μία 
άντίληψις, ή όποια άποδίδει στά 
ώάρια ισχυρές διαμορφωτικές δυ
νάμεις καί στό τέλος, σέ άκραΐες 
περιπτώσεις, στά μόρια τής νεκράς 
ύλης τήν δυνατότητα δημιουργίας 
άπλουστέρων μορφών, άντίληψις, 
ή όποια είναι έξ ίσου άναπόδεικτος 
όσο όποιαδήποτε άλλη άντικρυς 
άντίθετός της. Ό  ίδιος τρόπος 
σκέψεως, ό όποιος τόσον έπιπόλαια 
συμπεριφέρεται μέ τόν όρο «με- 
τάλλαξις», όμιλεΐ έπίσης, άπό έπι- 
πόλαια χρήσι τού όρου, γιά τή 
«φύσι», στήν όποια σήμερα πολλοί 
τοποθετούν, σέ πολύ περιεκτική 
έννοια, ό,τι σέ χρόνους ποτισμέ
νους μέ περισσότερο δέος άπεδί- 
δετο στήν ένέργεια μιάς δημιουρ
γικής δυνάμεως. ’Αντί νά γίνεται 
σπανιώτερη έπίκλησις πρός τόν 
’Απρόσιτο, καί μόνον μέ βαθειά 
γνώσι γιά τό βάρος αύτής τής λέ-
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ξεως, ή «φύσις» σήμερα έχει γίνει 
ένα φτηνό μέσο λεκτικής έρμηνείας 
ακριβώς αρκετά καλό γιά νά δηλώ- 
νη ότι όλα γίνονται σωστά — καί 
γιά νά δίνη την ψευδαίσθησι ότι 
γνωρίζομε γιά τόν βαθύ λόγο τής 
ύπάρξεως, πού όμως μας περιβάλλει 
τόσο ξένη καί τόσο άκατάληπτη.

Ή  γνώσις γιά τήν έξέλιξι τοΰ 
ώαρίου συνέβαλε στό ν’ άλλάξη 
βαθειά ή άντίληψίς μας περί τοΰ 
όργανισμοϋ — ή ιδέα τής αύτοα- 
ναπτύξεως, τής «αύτοδημιουργίας» 
των όργανικών όντων έγινε κυ
ριαρχούσα ιδέα στη σκέψι μας. 
Δέν θέλομε όμως νά ξεχάσωμε ότι 
αύτός ό όρος άπλώς θέτει τό με
γάλο αίνιγμα τής έξελίξεως, δέν 
τό λύει, καί ότι κάθε παρεμβολή 
μιας διαμορφωτικής δυνάμεως, 
όπως αύτής γιά τή δημιουργία 
νέων τύπων, , ξεπερνά κατά πολύ 
τά όρια τής έπιστημονικής μαρ
τυρίας καί άντλεΐ τήν άξια της 
μόνον άπό τήν άκαλλιέργητη εύ- 
κολοπιστία τής έποχής μας.

Ή  νέα άντίληψίς περί τού όργα- 
νισμοΰ πού κυριαρχεί σήμερα είναι 
ότι ώθεΐται άπό μία ισχυρή δύναμι 
ζωής. Ή  ισχύς πού τής προσδί
δουν τά δεδομένα τής εμβρυολο
γίας επεκτείνει τήν ένέργειά της 
καί πέραν τών δυνατοτήτων καί 
τών μέσων της. Αύτό συμβάλλει 
στήν πεποίθησι, ότι τό μυστικό 
τού ζωντανού όργανισμοϋ άνήκει 
έξ’ όλοκλήρου στό έρευνητό. Ή  
άντίληψίς ότι, στις μορφές τής 
ζωής, υπάρχουν φαινόμενα πού 
μετρώνται μέ κοσμικά όχι μόνον 
μέ γήινα, μέτρα, υποσκελίζεται 
άπό τήν άντίληψι ότι όλόκληρο 
τό αίνιγμα τών σχέσεων τής ζωής 
εύρίσκεται ένώπιόν μας, κρυμμένο 
άκόμη στήν άόρατη δομή τοΰ πρω
τοπλάσματος, άλλ’ έν τούτοις ικα
νό ν’ άποκαλυφθή! Κανείς δέν πα
ραγνωρίζει πού είναι δυνατόν νά 
όδηγήση κάποτε παρομοία άντί- 
ληψις. Ά ν  όμως τά δεδομένα τών

έρευνών πού αυτή προκαλεΐ πρέπει 
νά όδηγοΰν σέ πληρέστερη εικόνα 
τής πραγματικότητος, ό πειραμα
τικός βιολόγος όφείλει νά έχη 
ζωντανή τή σκέψι, ότι κάθε νέα 
άνακάλυψις γιά τήν άρχή τής έξε
λίξεως τοΰ ώαρίου δέν λέγει τίποτε 
γιά τό πρόβλημα τής προελεύσεως 
καί ότι ή διερεύνησις τοΰ ώαρίου 
μόνον άπό τήν ήδη διαμορφωμένη 
πολύπλοκη δομή τοΰ γεννητικοΰ 
κυττάρου μπορεί νά ξεκίνα.1 Αραγε 
κατά πόσον θά περιλάβη κάποτε 
ή έρευνα τών ύπομικροσκοπικών 
δομών τοΰ πρωτοπλάσματος αύτό 
τό τελευταίο δεδομένο, τό τεχνητό 
πλάσμα;

Ή  έπέκτασις τών παρατηρήσεων 
άπό τοΰ αύτοδημιουργουμένου όρ- 
γανισμοΰ ώς τήν άντίληψι τοΰ 
αύτοδιαφοροποιουμένου πλάσμα
τος μιας όλοκλήρου ζωικής συνο
μοταξίας ένίσχυσε επίσης τή σκέψι 
ότι θά ήταν δυνατόν νά λύσωμε 
τό αίνιγμα τοΰ άνθρώπου μέ τή 
μελέτη τοΰ ζώου, νά έξηγήσωμε 
τήν άνώτερη μορφή άπό τήν άπλού- 
στερη, τή μορφή τοΰ άνθρώπου 
μέ τή βιολογική έρευνα τών άνθρω- 
ποειδών. Ή  τάσις γιά τήν έντο- 
νωτέρα έρευνα τών άνθρωποειδών 
προέρχεται άπ’ αύτή τή βασική 
σκέψι. Δέν πρέπει βεβαίως νά 
παραβλέπωμε τήν πολύπλευρη ση
μασία τών μελετών έπί τών άνθρω- 
ποειδών. ’Αλλά δέν θά έπρεπε ν’ 
άφηνώμαστε σέ ψευδαισθήσεις γιά 
τή σπουδαιότητά των. Διότι, οί 
μελέτες τών άνθρωποειδών προ- 
σέφεραν εξηγήσεις γιά τή λει
τουργία τοΰ εγκεφάλου ή τοΰ σε
ξουαλικού κύκλου ή γιά τά πρώτα 
στάδια τής έξελίξεως όχι διότι 
ίσως αυτά τά φαινόμενα παρου
σιάζονται έκεΐ περισσότερο αλάν
θαστα, τυπικώτερα, προσφορώ- 
τερα γιά Ερμηνεία παρά στό άνθρώ- 
πινο σώμα — όχι, αυτές όλες οί 
μελέτες είναι τόσο σημαντικές, 
διότι στό σώμα τών άλλων άνθρω- 
ποειδών μπορούμε νά έπιχειρή- 
σωμε επεμβάσεις, οί όποιες μας 
άπαγορεύονται στόν άνθρωπο. 
"Ολα τά άληθινά πορίσματα άπό 
τή μελέτη τών άνθρωποειδών άνή- 
κουν σ’ αύτή τήν όμάδα έρεύνης, 
ένώ οί θεωρητικές έρμηνεΐες, οί 
όποιες προήλθαν άπό τις θεωρίες 
τής έξελίξεως, τό πολύ—πολύ ώδή- 
γησαν σέ έξαιρετικά άβέβαιες άντι- 
λήψεις περί τής προελεύσεως καί 
συχνά παρεμόρφωσαν χωρίς νά 
άνοίξουν τό δρόμο γιά άληθινώ- 
τερες άπόψεις.

Ή  ιδέα τής άναγωγής τοΰ άνω- 
τέρω στό κατώτερο οδηγεί σέ 
πλάνη. Ή  ούσία τής όψηλοτέρας 
μορφής δέν γίνεται νοητή άπό 
τούς όρους τής κατωτέρας, άκόμη 
καί όταν είναι άρκετά έμφανές ότι 
προέρχεται άπ’ αύτήν. Φωτίζω π.χ. 
τήν ιδιομορφία τοΰ πτεροΰ τών 
πτηνών πολύ καλύτερα μέ τήν 
σύγκριση μέ τό πτερό τής νυκτε- 
ρίδας, παρά μέ τή μελέτη τοΰ 
προσθίου ποδός τών ερπετών, στόν 
όποιο τά πτητικά όργανα καί τών 
δύο προαναφερομένων ειδών είναι 
δυνατόν νά άνάγωνται καί άπό τόν 
όποιο ίσως—ποιος τό γνωρίζει;— 
καί πραγματικά νά προέρχωνται. 
"Οσο καί αν μπορή νά όδηγή σέ 
καλύτερη έρμηνεία καί όσο σπου
δαία καί αν είναι ή μορφολογική 
άντιστοιχία μεταξύ τοΰ πτεροΰ 
τών πτηνών καί τοΰ ποδιοΰ τών 
έρπετών — άκριβώς τό ούσιώδες, 
πού τό χαρακτηρίζει, δέν φωτίζε
ται άπ’ αυτήν τή σύγκρισι.

"Οταν περιορίζωμε κατ’ αυτόν 
τόν τρόπο τή δυνατότητα έρμη
νείας, πού προσφέρει ή μελέτη 
κατωτέρων είδών, γιά τήν κατα- 
νόησι άνωτέρων μορφών ζωής, 
όφείλομε έξ’ άλλου, πολύ περισσό
τερο άπό όσο συνήθως συμβαίνει, 
νά προβάλλωμε όσα όφείλομε στήν 
έσωτερική μας γνώσι γιά τήν κα- 
τανόησι όλων τών ζωικών μορφών. 
Συνεχώς ξεχύνεται άπό τή δική 
μας έμπειρία ένας χείμαρρος άπό 
έρμηνεΐες κατά τή βιολογική μας 
έρευνα στά ζώα, ένας χείμαρρος 
πού μόνον άπό τούς ειδικούς χυ
μούς τής δικής μας ζωής μπορεί 
νά προέρχεται καί πού θά έπρεπε 
όχι μόνο νά μή θεωρήται έπιπό- 
λαια, σάν πολύ άνθρώπινος, άλλά 
ν’ άξιοποιήται εύστοχα. Ή  άποψις 
τής ζωής άπό τις ύψηλότερες βα
θμίδες της, άπό τόν άνθρωπο, φαί
νεται άπαραίτητο συμπλήρωμα στή 
προσπάθεια οίκοδομήσεώς της έκ 
τών κάτω, άπό τις άπλούστερες 
μορφές, άπαραίτητο γιά τήν άντι- 
μετώπισι μιας άντιλήψεως, ή όποια 
προεβλήθη μέ τήν άβάσιμη άξίωσι 
ότι προσφέρει τελεσίδικη έρμη
νεία γιά τήν προέλευσι τών όργα
νικών μορφών.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

έκδηλώσεις γιά τήν ψυχική και πνευ
ματική αγωγή των μελών τοϋ 'Ομί
λου, τών άνδρών τοΰ Σώματος καί 
των παιδιών τους.

Ό  ρόλος πού μπορούν νά διαδρα
ματίσουν οί "Ομιλοι Φίλων Χωρο
φυλακής, είναι πολύ μεγάλος άλλα 
καί πολύ σοβαρός. Ή  δημοσία τάξη 
καί άσφάλεια παγιώνεται έκεΐ πού

ΣΤΙΣ 14 Ίανουαρίου, σε ξενοδο
χείο τής συμπρωτεύουσας, έκοψε τήν 
πατροπαράδοτη πρωτοχρονιάτικη 
πίττα ό Ο.Φ.Χ. Θεσσαλονίκης, πα
ρουσία πολλών μελών καί φίλων του.

Στήν τελετή παρέστησαν ό Πρω- 
τοσύγγελος τής Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης π. Μεθόδιος, ώς έκπρό- 
σωπος τού Παν. Μητροπολίτη, ό 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. Παναγ. 
Μποκοβός, ό Γεν. Γραμματέας τοΰ 
'Υπουργείου Βορείου 'Ελλάδος κ 
Άγ. Βαλταδώρος, ό Διοικητής τοϋ 
Γ' Σ. Στρατού- ’Αντιστράτηγος κ. Σπ. 
Μαρκόπουλος, ό Πρόεδρος τής Γε
νικής Τραπέζης ’Αντιστράτηγος κ. 
Περ. Παπαθανασίου, ό Β' ’Επιθεω
ρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος 
κ. Κων. Καλογερόπουλος, ό Διευ
θυντής τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης Τα- 
ξίαρχος κ. Χρ. Σακελλάρης, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μακεδονίας Συνταγματάρχης 
κ. Φιλ. Τερζής καί άλλοι προσκεκλη
μένοι.

Μετά τήν κοπή τής πίττας ό 
Πρόεδρος τοΰ Ο.Φ.Χ. Θεσσαλονίκης 
κ. Έλευθ. Σιώπης μίλησε γιά τή 
δραστηριότητα τοΰ 'Ομίλου καί άπέ- 
νειμε άναμνηστικές πλακέττες στον 
Διοικητή τοΰ Γ' Σ. Στρατοΰ, τόν Β' 
’Επιθεωρητή Χωροφυλακής, στον 
Διευθυντή τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης 
καί στόν Διοικητή τής Α.Δ.Χ. Κεντ. 
Μακεδονίας, γιά τήν θετική βοήθεια 
καί συμπαράστασή τους στό έργο

τοΰ Όμίλου.
Στή συνέχεια άπηύθυνε χαιρετισμό 

ό ’Αντιστράτηγος κ. Μαρκόπουλος 
ό όποιος τόνισε τήν κοινωνική προ
σφορά τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
καί τήν άνάγκη συμπαραστάσεως 
στό έργο τους άπό τό κοινωνικό 
σύνολο.

’Ακολούθησε ό χαιρετισμός τοΰ 
Β' Έπιθεωρητοΰ Χωροφυλακής Υπο
στρατήγου κ. Κων]νου Καλογερο- 
πούλου, ό όποιος μεταφέροντας καί 
τόν χαιρετισμό τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ 
Σώματος, είπε μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξής :

«Θεωρώ υποχρέωσή μου νά έξάρω 
τήν δραστηριότητα τοΰ 'Ομίλου σας, 
ό όποιος σέ διάστημα ένός περίπου 
έτους, έχει προσφέρει τόσα πολλά 
καί καθημερινώς παρέχει δείγματα 
τών δυνατοτήτων του, καί τής επι
θυμίας τών έκλεκτών μελών του, νά 
πραγματοποιήσουν τούς εύρυτέρους 
στόχους τοΰ Όμίλου καί νά συμ
βάλλουν στήν περαιτέρω σύσφιγξη 
τών σχέσεων μεταξύ ’Οργάνων τής 
τάξεως καί πολιτών, μέσα σέ πνεΰμα 
άμοιβαίας κατανοήσεως καί συνερ
γασίας.

Είμαι βέβαιος καί τούτο γιατί πι
στεύω στόν δυναμισμό καίστόάμέ- 
ριστο ένδιαφέρον σας, δτι πολύ σύν
τομα θά δημιουργήσετε τό πολιτιστι
κό Κέντρο τοΰ Όμίλου, στό όποιο 
θά μπορεί νά γίνονται περισσότερες

ύπάρχουν πολίτες νομοταγείς, πού 
σέβονται τούς νόμους τοΰ Κράτους. 
Καί ή έγκληματικότης έξαφανίζεται, 
έκεΐ πού οί πολίτες έχουν συνείδηση 
δτι τό έγκλημα στρέφεται εναντίον 
τους καί πιστεύουν στήν άνάγκη 
συνεργασίας μέ τούς φρουρούς τής 
τάξεως».

Τελειώνοντας ό κ. ΚαλοΥερόπου- 
λος, εύχαρίστησε έκ μέρους τοΰ Σώ
ματος τόν Πρόεδρο τής Γενικής Τρα
πέζης ’Αντιστράτηγο κ. Περικλή 
Παπαθανασίου, «γιά τήν ώραία 
καί συγκινητική πρωτοβουλία του, 
νά βραβεύσει άνδρες τής Χωροφυλα
κής γιά πράξεις πού άποτελοΰν έκ
φραση τοΰ πνεύματος τής θυσίας 
γιά τήν σωτηρία τών συνανθρώπων 
μας.

'Η Γεν,κή Τράπεζα έδώ καί λίγο 
καιρό, συνέχισε ό κ. Καλογερό
πουλος, έννοιωσε δτι ξαναγεννιέται, 
άλλαξε όψη, ώρθωσε τό άνάστημά 
της καί πήρε τήν σωστή θέση της 
στήν οικονομική ζωή τής Πατρίδος 
μας.

Τέλος, κ. Πρόεδρε τής Γενικής 
Τραπέζης σάς ευχαριστούμε θερμά 
γιά τήν σημερινή προσφορά σας 
στήν Χωροφυλακή καί θέλουμε νά 
είσθε βέβαιος δτι άπό τήν καρδιά 
τοΰ Χωροφύλακα θά περισεύει πάντα 
καί ή άνθρωπιά καί ό ήρωϊσμός, άλ- 
λά καί ή θυσία».

Ή έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίωση 
καί μουσικό πρόγραμμα.
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Ο ΗΛΙΟΣ, πού δειλά είχε προβάλει 
έκείνο τύ Δεκεμβριάτικο πρωινό, είχε 
άρχίσει νά ξεθωριάζει. Γύρω του όλο καί 
πιό πολύ πλησίαζαν τα σύννεφα. Οΐ δυο 
νεαρές γυναίκες, πού κατηφόριζαν άπό 
την άσφαλτο στο διπλανό χωράφι, έβγα
λαν άπό τό καλάθι πού κρατούσαν, ένα 
μαχαίρι καί βιαστικά άρχισαν νά μα
ζεύουν χόρτα, κοιτάζοντας κάθε τόσο τόν 
ούρανό πού σκούραινε.

— Πάμε πιό μέσα, πρέπει νάχουν πε
ρισσότερα οί βαμβακιές, ψιθύρισε ή νεώ- 
τερη μέ τά μαύρα μαλλιά.

— Πάμε, κούνησε τό κεφάλι καταφα
τικά ή άλλη.

Τό χωράφι μέ τίς βαμβακιές δέν ήταν 
ούτε έκατό μέτρα. Τά φυτά είχαν δώσει, 
πριν άπό καιρό τόν πλούτο τους κι άπό- 
μειναν άποκαμωμένα, μισοσπασμένα, σάν 
γκρίζα κοκκαλιασμένα χέρια μικρού παι
διού, νά κοιτούν τόν ούρανό, μέσα στήν 
άτέλειωτη σιωπή τους. Άνάμεσά τους 
περνούσε τό παγωμένο Δεκεμβριάτικο 
άγέρι κι άφηνε έναν ήχο ποΰμοιαζε μέ 
κοντολαχάνιασμα παιδιάστικης άναπνοής.

Ά πό μακριά άκούγονταν ,ό θόρυβος 
των αύτοκινήτων πού περνούσαν άπό τήν 
’Εθνική 'Οδό Θεσσαλονίκης—Λαρίσης καί 
κάπου— κάπου τόν ούρανό τόν .άραζε ή 
δαιμονισμένη βουή, πού άφηναν τ ’ άε- 
ροπλάνα σάν έπαιρναν τήν εύθεία γιά νά 
προσγειωθούν στό άεροδρόμιο της Λα- 
ρίσης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Τ οΰ  Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η

Οί δυό γυναίκες έσκυψαν πάλι στη γη 
καί μέ γρήγορες κινήσεις κάρφωναν τό 
μαχαίρι στίς ρίζες των χόρτων, ένώ μέ 
τ’ άλλο χέρι, γέμιζαν τό καλάθι.

— Λίγο άκόμα καί θά γλυτώσουμε τη 
μπόρα, είπε άνάμεσα στή λαχανιασμένη 
άνάσα της ή νεώτερη.

Ή  άλλη γύρισε πίσω, κοίταξε ψηλά τά 
σύννεφα, κούνησε δύσπιστα τό κεφάλι της 
καί χωρίς ν’ άνοίξει τό στόμα, έσκυψε 
πάλι στό έργο της. Τή στιγμή πού ή μα
τιά της άκουμποΰσε στό χώμα, μαρμά
ρωσε. Τά χείλη της άκινητοποιήθηκαν. 
Τά δάχτυλα άνοιξαν καί τό μαχαίρι γλί
στρησε στή φρεσκοβρεγμένη γη. Μπρο
στά της, όχι πιό πολύ άπό τρία μέ τέσσερα 
μέτρα, ήταν πεσμένο ένα πτώμα. Έ να 
πτώμα μικρού παιδιού__

— Μαρία, τραύλισε, ένας σκοτωμένος.
Μαρία τρέξε__

Ή  άλλη κοντοστάθηκε σαστισμένη 
άπό την άναπάντεχη είδηση. "Ομως, 
μόλις πλησίασε, ένοιωσε τή γη νά φεύγει 
άπό τά πόδια της, ένώ τά μάτια της γέ
μισαν άπό ένα μικρό καταματωμένο πτώ
μα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Λαρίσης, άνοιξε τόν φάκελλο «Προς 
Υπογραφήν» καί άρχισε νά ύπογράφει. 
Δίπλα του περίμενε όρθιος ό Γραμματέας 
τοΰ Τμήματος.

—Κάθησε Κώστα, δέν θ’ αργήσουμε, 
μουρμούρισε ρουφώντας τό τσιγάρο του. 
Αύτά τά χαρτιά τά έχω βαρεθεί. 
"Ολο τά ίδια καί τά ίδια. ’Απορώ μερικές

φορές πώς άντέχεις καί κάθεσαι τόσες 
ώρες σκυφτός στό γραφείο σου, συνέχισε.

Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου, είχε 
μόλις τρεις μήνες στό Τμήμα ’Ασφαλείας 
Λαρίσης. Καί κάθε φορά πού έβλεπε 

αύτή τή στίβα μέ τά «Πρός Υπογραφήν», 
ένιωθε πώς σέ λίγο θά ζαλίζονταν. Ή  
ζωή του μέχρι τώρα, είχε κυλήσει στό 
πεζοδρόμιο. Ή  νύχτα ήταν ό καλύτερός 
του φίλος. Μέσα στό σκοτάδι έβρισκε 
τόν κόσμο του. Ένας κόσμος ύπέροχος, 
μά καί βρώμικος μαζί, πού έκρυβε μέσα 
καί τήν άγωνία τοΰ άπρόβλευτου. Αύτός 
ό κόσμος τοΰ είχε χαρίσει τίς πιό πικρές, 
μά καί τίς πιό άνθρώπινες έμπειρίες. 
Μαζί μ’ αύτές καί δυό σημάδια. Τό ένα, 
στό δεξί μπράτσο, άπό τό μαχαίρι ενός 
«χασικλή», μιά βραδυά στον Βαρδάρη 
τής Θεσσαλονίκης καί τ ’ άλλο, στήν άρι- 
στερή παλάμη του, άπό τό μαχαίρι ένός 
μεθυσμένου νταή , στόν Πύργο. Πικρά 
σημάδια, όλόπικρες άναμνήσεις.

Τόν μονότονο θόρυβο τοΰ μολυβιού πού 
ύπόγραφε, τόν έκοψε τό κουδούνισμα τού 
τηλεφώνου.

—Παρακαλώ, τό Τμήμα ’Ασφαλείας, 
Ταγματάρχης Κωνσταντίνου...

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει τ ’ όνομά του 
καί στ’ άφτιά του άντηχοΰσε μιά φράση. 
Μιά μόνο φράση, τρομαγμένη, χωρίς ειρ
μό, χωρίς συνέχεια.

—Πτώμα, πτώμα. Πίσω άπό τό έργο- 
στάσιο τού Γάλακτος, μέσα στίς βαμβα
κιές...πτώμα στίς βαμβακιές...έγκλημα... 
τρέξτε...

Τινάχτηκε όρθιος. Οί άσύνδετες λέξεις 
ήχοΰσαν παράξενα στ’ άφτιά του.

—Άλλη φορά τά χαρτιά, Γραμματέα. 
Φώναξε τόν Υπομοίραρχο καί τόν οδη
γ ό -

Φόρεσε γρήγορα τ ’ άδιάβροχο, πήρε 
τόν χαρτοφύλακα καί προχώρησε στόν 
διάδρομο.

—Δημήτρη, φεύγουμε, 
πτώμα...

Βρήκαν ένα
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—  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  ΜΑΣ —
'Η  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» στην προσπάθειά 

της νά ανέβει άκόμα πιο ψηλά στην εκτίμηση τοϋ άναγνωστικοΰ 
της κοινού καί παράλληλα νά προσφέρει κάτι διαφορετικό άπ’ ό,τι 
μέχρι τώρα, παρουσιάζει άπδ την έκδοση αυτή μιά σειρά άστυνο- 
μικών διηγημάτων, μέ τή σφραγίδα τοϋ πρωτοπόρου.

Τά διηγήματα αύτά άναφέρονται καί είναι εμπνευσμένα άπό 
τή μάχη των άνδρών της Χωροφυλακής έναντίον τοϋ έγκλήματος 
καί παρουσιάζουν πραγματικά περιστατικά πού άπασχόλησαν τις 
'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος.

Πολλά άπό αύτά τά περιστατικά έχουν συγκλονίσει τήν κοινή 
γνώμη γιά τήν σκληρότητα ή τις πρωτότυπες μεθόδους γιά τά 
έγκληματολογικά χρονικά τοϋ τόπου μας.

"Αλλα, τό ίδιο σημαντικά, άπό σύμπτωση κυρίως, δεν πέ
ρασαν σάν «πρώτες ειδήσεις» στά φύλλα των έφημερίδων καί είναι 
λιγότερο γνωστά.

'Όλα όμως άνήκουν στον κατάλογο των μεγάλων επιτυχιών 
τοϋ Σώματος, πού τοϋ χάρισαν τήν σφραγίδα μιας άνυπέρβλητης 
κοινωνικής προσφοράς.

Ό λες οί υποθέσεις έχουν ληφθεΐ άπό τά ’Αρχεία τών 'Υπη
ρεσιών τοϋ Σώματος καί παρουσιάζονται κάτω άπό τό πρίσμα 
έπιβεβαιωθείσας άντικειμενικότητας.

’Από τή Σύνταξη τοϋ Περιοδικού κρίθηκε σκόπιμο νά παρου- 
σιασθοϋν τά πρόσωπα τών δραστών, θυμάτων, μαρτύρων καί τών 
άνδρών πού έλαβαν μέρος στήν έξιχνίαση τών έγκλημάτων, μέ 
ψευδώνυμα, μέ τή πίστη ότι τοΰτο δέν μειώνει ούτε στο έλάχιστο 
τήν προσφορά τών άνδρών ή τών μαρτύρων, γιατί ή έξιχνίαση ενός 
έγκλήματος, όσο καί αν άποτελεϊ άθλο μερικών προσώπων, παρα
μένει έργο συλλογικό, οικοδόμημα πού χτίζεται πέτρα—τή πέτρα 
καί αντικατοπτρίζει'τόν συλλογικό άγώνα τών άνδρών τοϋ Σώ 
ματος γιά τήν προστασία τοϋ πολίτη καί τήν διαφύλαξη τής κοι
νωνικής ειρήνης.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»

Ό  Υπομοίραρχος έτρεξε πίσω του. 
Κατέβηκαν γρήγορα τά σκαλιά, χωρίς νά 
περιμένουν τό άνσανσέρ καί βρέθηκαν στό 
αυτοκίνητο. Λίγη ώρα άργότερα βρί
σκονταν στον δρόμο πού όδηγοϋσε στό 
έργοστάσιο Γάλακτος, όταν γιά μιά 
στιγμή είδαν καμιά δεκαριά άτομα συγκεν
τρωμένα σ’ ένα χωράφι μέ βαμβακιές. 
Πήδηξαν άπό τ’ αυτοκίνητο κι έτρεξαν. 
Τό πλήθος άνοιξε γιά νά περάσουν ...

—Αυτοί πού βρήκαν τό πτώμα νά μεί
νουν. Οί άλλοι παρακαλώ ν’ άπομακρυν- 
θοϋν, φώναξε ό Ταγματάρχης Κωντσαντί- 
νου.

Τό πτώμα ήταν ξαπλωμένο άνά- 
σκελα, μέ καταματωμένο τό κεφάλι καί 
ίχνη πάλης στό λαιμό του. Φορούσε πα
λιά, φτωχικά ρούχα. Δέν έπρεπε νά ήταν 
περισσότερο άπό δέκα χρονών. Οί δυο 
’Αξιωματικοί Χωροφυλακής, έψαξαν προ
σεχτικά τις τσέπες του, άλλά δέν βρήκαν 
τίποτα. Ούτε ένα χαρτί, πού νά έλεγε 
κάτι γιά όνομά του, ούτε χρήματα...

Λίγη ώρα άργότερα, τό χωράφι μέ τις 
βαμβακιές γέμισε άπό Χωροφύλακες, 
πού προσπαθούσαν νά κρατήσουν σέ 
άπόσταση τούς περίεργους, καί άπό δη
μοσιογράφους πού ξεγλιστρούσαν άπό 
δώ κι άπό κεϊ, προσπαθώντας νά φωτο
γραφίσουν τό πτώμα. Στό κέντρο τού 
κλοιού, οί ’Αξιωματικοί τού Τμήματος 
’Ασφαλείας, μέ τον Διοικητή Χωροφυ
λακής Λαρίσης καί τόν ’Ανώτερο Διοικητή 
Χωροφυλακής Θεσσαλίας, έρευνοϋσαν σχο
λαστικά τόν τόπο τοϋ έγκλήματος. "Ομως, 
ή ψιχάλα πού είχε πέσει τά ξημερώματα, 
είχε σβύσει κάθε ίχνος. Μόνο οί σπα
σμένες βαμβακιές, τό μισοσχισμένο σακ- 
κάκι καί οί γρατζουνιές στό λαιμό, έ
δειχναν ότι τό θύμα είχε παλαίψει μέ τόν 
δράστη, πριν ξεψυχήσει.

"Ολα ήταν ένα αίνιγμα. Τουλάχιστον νά 
ήξεραν τό όνομα τοϋ θύματος. Νά γί
νονταν ή άρχή. Τώρα, όλα ήταν άγνωστα. 
’Άγνωστο τό θύμα, άγνωστος ό δράστης.

—ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ τά πράγματα στή 
σειρά γιά άλλη μιά φορά, είπε ό Ταγμα
τάρχης Κωνσταντίνου, σβύνοντας τό τσι
γάρο του. Δίπλα κάθονταν ό 'Υπομοί
ραρχος Δημήτρης Γεωργίου. Στις άλ
λες καρέκλες καί στόν καναπέ, είχαν στρι- 
μωχθεϊ όλοι οί άντρες τού Τμήματος.

— Έχουμε ένα άγνωστο θύμα, συνέ
χισε ό Ταγματάρχης, όχι πιο πολύ άπό 
10 χρονών. Τά ρούχα του δείχνουν ότι 
ήταν φτωχής οικονομικής καταστάσεως. 
Οί πτωματικές υποστάσεις καί οί άλλες 
ενδείξεις, τοποθετούν τό έγκλημα πριν 
είκοσι ώρες περίπου. Δηλαδή, χθές τό 
άπόγευμα ή νωρίς τό βράδυ. Πάντως 
όχι πιο νωρίς άπό τις 6 τό άπόγευμα τής 
3ης Δεκεμβρίου. Γιά ποιο λόγο τό θύμα 
βρέθηκε στό χωράφι μέ τις βαμβακιές ; 
Τί ζητούσε ό δράστης άπό τό θύμα; Έ 
χουμε ώς δεδομένα τήν γνωμάτευση τών 
γιατρών πού άποκλείουν τήν περίπτωση 
νά έχει δολοφονηθεί τό μικρό άγόρι κάπου 
άλλοΰ καί νά μεταφέρθηκε έκεΐ άργότερα. 
’Επίσης είναι πιθανό, τό θύμα νά γνώριζε 
τόν δράστη γιά νά τόν άκολουθήσει μέχρι 
τό χωράφι. "Αν δέν τόν γνώριζε γιατί νά 
τόν άκολουθήσει ;

Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου άναψε 
κι άλλο τσιγάρο. Κοίταξε τό ρολόγι του. 
Ή  ώρα ήταν τρεις καί δέκα. Έ ξω  είχε 
αρχίσει νά ψιλοχιονίζει. Ό  ούρανός είχε 
βάφει μ’ ένα παράξενα μουντό, άσπρο 
χρώμα. Συνέχισε τονίζοντας μιά—μιά 
τις λέξεις.

— Οί έκδοχές γιά τά κίνητρα τής δο
λοφονίας είναι τρεις. Ή  μιά, νάναι ό δρά
στης ψυχοπαθής. 'Η  δεύτερη, νάναι διε
στραμμένος, οπότε έχουμε σεξουαλικό 
έγκλημα—πράγμα πού είναι άγνωστο 
στήν περιοχή μας καί ή τρίτη, ή ληστεία. 
Οί γιατροί είπαν ότι τό θύμα στραγγα
λίστηκε καί ότι τά σημάδια τού στραγγα
λισμού δείχνουν ότι προέρχονται άπό. δά
χτυλα νεαρού άτόμου, όχι πάνω άπό δεκα
πέντε χρονών. Λίγα χρόνια μεγαλύτερος, 
δηλαδή, ό δράστης άπό τό θύμα. Ά ν  δέ, 
ύπολογίσουμε ότι τό θύμα πρέπει νά ήταν 
φτωχής οικονομικής καταστάσεως, τότε 
αποκλείεται νά είχε μαζί του καί χρήμα
τα, γιά νά δικαιολογούν ληστεία. Ά ρα  ό 
δράστης είναι, ή ψυχοπαθής, ή σεξουαλικά 
άνώμαλος. Τό κακό είναι ότι ή χθεσινο- 
βραδυνή βροχή ξέπλυνε κάθε ίχνος καί δέν 
ξέρουμε ούτε άπό ποιά κατεύθυνση μπή
καν στις βαμβακιές----

Τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου στα
μάτησε τούς συλλογισμούς τού Ταγμα
τάρχη. "Οσο ή φωνή μιλούσε άπό τήν 
άλλη άκρη τού τηλεφώνου, τόσο ή έκφρα
σή του άλλαζε. ’Έκλεισε τό τηλέφωνο μ’ 
έναν άναστεναγμό άνακουφίσεως.

— Τουλάχιστον, τώρα ξέρουμε τό όνομα 
τού θύματος. Μιά γυναίκα, πού είχε κα
ταγγείλει χθές τό βράδυ στό Β.' ’Αστυ
νομικό Τμήμα τήν έξαφάνιση τού γιοΰ της 
Γιώργου Άντωνόπουλου, 9 χρονών, μόλις 
πριν λίγο άναγνώρισε τό πτώμα. Είναι ό 
γιός της. Τό θύμα ήταν λαχειοπώλης καί 
μαθητής τού δημοτικού σχολείου. Που

λούσε λαχεία καί βοηθούσε τήν οίκογέ- 
νειά του, γιατί ό πατέρας του είναι άρρω
στος. Χθές τό πρωί, στις 3, δηλαδή, Δε
κεμβρίου, έφυγε άπό τό σπίτι του, μέ λα
χεία άξίας χιλίων δραχμών. Τόσα έπαιρνε 
κάθε μέρα, καί μέχρι πού νά βραδυάσει 
τά πουλούσε. Ά πό τό σπίτι του έφυγε 
μαζί μέ τόν πατέρα του, έπίσης λαχειο
πώλη. Χωρίστηκαν στόν Σιδηροδρομικό 
Σταθμό. Τό βράδυ δέν πήγε στό σπίτι 
του καί ή μητέρα του κατάγγειλε ότι έξα- 
φανίστηκε.

■τ— Έ τσ ι άνατρέπονται οί πρώτοι συλ
λογισμοί, συνέχισε ό Ταγματάρχης Κων
σταντίνου. Τό θύμα θά είχε οπωσδήποτε 
μαζί του χρήματα. Ή  μητέρα του είπε 
στόν Μοίραρχο Θεοφανίδη, πού τήν άνά- 
κρινε στό Β.' ’Αστυνομικό Τμήμα, ότι 
ήταν ήσυχο παιδί καί πολύ υπεύθυνο γιά 
τήν ήλικία του. Αύτό συνηγορεί σπό ν’ 
άπορρίψουμε τό σεξουαλικό έγκλημα, 
ένώ ταυτόχρονα τις πιθανότητες, κατά 
ένα μεγάλο μέρος, νά τις έξετάσουμε άπό 
τήν πλευρά τής ληστείας. Ποιος μπορεί 
νά τόν λήστεψε ; Τό μέρος πού βρέθηκε 
τό πτώμα συνήγορε! στό νά πεισθοΰμε 
ότι τό θύμα άκολούθησε τόν δράστη. Για
τί όμως ; Τί μπορούσαν νά κάνουν στις 
βαμβακιές; Πώς δέν φοβήθηκε τό μικρό 
παιδί καί άκολούθησε τόν δράστη ;

— Ό  δράστης πρέπει νά είναι συνο
μήλικος ή σχεδόν συνομήλικος, συμπλήρω
σε ό Υπομοίραρχος Γεωργίου. Καί νά 
γνώριζε ότι τό θύμα είχε μαζί του χρή
ματα.
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— Τό σπουδαιότερο, συνέχισε ό Άνθυ- 
πασπιστής Καμπάνής, είναι νά ήταν κά
ποιος φίλος του. Κάποιος πού νά τοϋ είχε 
κερδίσει τήν έμπιστοσύνη καί ν’ άποτελοΰ- 
σε τήν παρέα τοϋ μικροϋ λαχειοπώλη.

—- Τό θϋμα, είπε ό Ταγματάρχης Κων
σταντίνου, δπως κατάθεσε ή μητέρα του, 
ίσως δέν γνώριζε καλά τον δρόμο για τό 
σπίτι του. Στό σπίτι αύτό πού μένουν 
τώρα, έχουν έρθει πρίν τέσσερες μέρες. 
Πρώτα έμεναν άλλου. Στήν άλλη άκρη 
της πόλης. Δέν άποκλείεται, λοιπόν, ό 
δράστης νά προθυμοποιήθηκε νά τοϋ δείξει 
τόν δρόμο καί νά τόν παραπλάνησε. Ή  
άπόσταση τοϋ σπιτιού τοϋ θύματος, άπό 
τόν τόπο τοϋ έγκλήματος, άπέχει περισ
σότερο άπό τρία χιλιόμετρα καί είναι σ’ 
άντίθετη κατεύθυνση. Πιθανόν τό θϋμα 
νά μήν ήταν σίγουρο γιά τόν δρόμο πού 
άκολουθοΰσε καί νά ζήτησε άπό τόν δρά
στη νά τόν οδηγήσει. ’Αλλά πώς φτάνου
με στό έγκλημα ;

—Στό δρόμο — πετάχτηκε ξαφνικά ό 
Χωροφύλακας Νίκος Βασιλείου — τό θϋμα 
καί ό δράστης συζητούσαν. Τό θϋμα θά 
τοϋ είπε πόσο κερδίζει άπό τά λαχεία 
καί ίσως νά σταμάτησαν κάπου γιά ν’ 
άγοράσουν κάτι. Έ να σουβλάκι γιά πα
ράδειγμα. Τότε τό θϋμα έβγαλε χρήματα 
γιά νά πληρώσει καί 6 δράστης πίστεψε 
πώς θά μπορούσε νά τοϋ τά έπαιρνε. Τό 
παράσυρε λοιπόν έξω άπό τήν πόλη καί 
τοϋ έπιτέθηκε.

—Ναί άλλά μέ τί δικαιολογία κατέβη
καν στό χωράφι μέ τίς βαμβακιές; ρώ
τησε ό 'Υπομοίραρχος Γεωργίου.

—Τό χωράφι μέ τίς βαμβακιές — άκού- 
στηκε ή φωνή τοϋ ’Ενωμοτάρχη Θανάση 
Αύγέρη —βρίσκεται άνάμεσα άπό δυό 
δρόμους. Ό  ένας όδηγεΐ έξω άπό τήν πό
λη. Ό  άλλος είναι ή ’Εθνική 'Οδός Θεσ
σαλονίκης —Λαρίσης, πού περνάει δί
πλα σχεδόν άπό τό σπίτι τοϋ Γιωργάκη 
Άντωνόπουλου. ’Εάν είχαν συναντήσει 
τήν ’Εθνική, γιά ποιό λόγο ν’ άπομακρυν- 
θοΰν τόσο πολύ; ’Ίσως — λοιπόν — νά 
βάδιζαν στόν δρόμο πού οδηγεί έξω άπό 
τήν πόλη καί όταν πλησίασαν έκεΐ πού 
οί δυό δρόμοι συναντιώνται, σκέφτηκαν 
νά μήν περπατήσουν μέχρι τή διασταύ
ρωση, άλλά νά διασχίσουν τό χωράφι μέ 
τίς βαμβακιές καί νά βγοΰν στήν ’Εθνική 
'Οδό. Καί κεϊ ίσως βρήκε τήν εύκαιρία 
ό δράστης γιά τό έγκλημα.

—Ό  δράστης, είπε συμπερασματικά 
ό Ταγματάρχης Κωνσταντίνου, πρέπει νά 
πάλαιψε μέ τό θϋμα, στήν προσπάθειά 
του νά τοϋ πάρει τά χρήματα. "Οταν είδε 
πώς αύτό ήταν δύσκολο, τότε τό έπιασε 
άπό τόν λαιμό καί τό έπνιξε. Στή συνέχεια 
έψαξε στίς τσέπες, τοϋ πήρε τά χρήματα 
καί τά λαχεία, πού πιθανόν νά μήν είχε 
πουλήσει καί έφυγε. "Ισως νά είχε σκο
τεινιάσει γιά καλά, όπότε δέν φοβόνταν 
μήπως τόν άντιληφθοΰν.

Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου άναψε 
άλλο τσιγάρο. Ρούφηξε βαθειά καί συνέ- 
χισε:

—Αύτή είναι μία έκδοχή, ή πιό πιθανή

ίσως. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι γιά 
μάς άποκλείονται άλλοι λόγοι, άλλες έκ- 
δοχές. Ό  καθένας άς ζυγίσει τίς ύπό- 
νοιές του, άς προβληματιστεί καί άς 
άρχίσει νά ψάχνει πρός τήν κατεύθυνση 
πού αυτός νομίζει. Μέχρι νά βρεθεί ό 
δράστης, δλοι είναι ύποπτοι καί κάθε σκέ
ψη είναι καί σωστή, μιά καί πάντα υπάρχει 
ή πιθανότητα τοϋ άπίθανου. Μόνο σάς 
ζητώ νά μ’ ένημερώνετε γιά δ,τι κι άν 
μαθαίνετε καί δλοι μαζί νά διασταυρώ
νουμε τά στοιχεία πού θά προκύπτουν 
καί τίς πληροφορίες, γιά νά βροΰμε κά
ποια άρχή, έστω καί κάτι έλάχιστο, 
άρκεϊ αύτό νά μάς οδηγεί σέ θετικό δρό
μο. Θά'σάς παρακαλέσω τό έγκλημα τοϋ 
Γιώργου Άντωνόπουλου, νά τό θεωρή
σετε ύπόθεση προσωπική, υπόθεση τι
μής καί νά δώσετε τά πάντα γιά τήν 
έξίχνιασή του. Τούτη τήν ώρα ή κοινωνία 
τής Λαρίσης καί γιατί δχι καί τής χώρας, 
έχει στρέψει τά μάτια της έπάνω μας 
καί περιμένει. Περιμένει άπό δλους μας 
νά τήν προστατεύσουμε άνακαλύπτοντας 
τόν ένοχο. Νιώστε αύτή τήν εύθύνη καί 
δικαιώστε τίς προσδοκίες τής κοινωνίας 
μας. Ψάξτε γιά τό λάθος. Δέν ύπάρχει 
τέλειο έγκλημα. Κάπου θά υπάρχει τό 
λάθος. Ά ν  τό βροΰμε, θάχουμε κάνει καί 
τό θετικό βήμα γιά τήν πλήρη έξιχνίαση.

Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου δέν 
πρόλαβε νά τελειώσει. Ά πό τό άνοιγμα, 
τής πόρτας φάνηκαν στόν διάδρομο, ό 
Εισαγγελέας Άναστασιάδης καί ό Α νώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Θεσσα
λίας Συνταγματάρχης Πετρόπουλος. Π ί
σω τους ό Διοικητής Χωροφυλακής Λα
ρίσης Άντισυνταγματάρχης Παπαπο- 
στόλου. Στό πρόσωπό τους ήταν ζωγρα
φισμένη ή, κούραση καί ή περισυλλογή.

— ?έ  λίγες ώρες θάναι μαζί μας 
κι δ Έπιθέωρητής Χωροφυλακής Βορείου 
Ελλάδος Ταξίαρχος κ. Θεοδώρου. ’Ίσως 
καί ό Β.’ Ύπαρχηγός τής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Αναστασίου. Τό έγ
κλημα τοϋ Γιώργου Άντωνόπουλου έχει 
συγκλονίσει τό Πανελλήνιο. Δέν χρειά
ζεται νά συζητήσουμε τίποτε άλλο.

Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κωνσταντίνου 
μέ τούς Ανώτερους Αξιωματικούς καί 
τόν Εισαγγελέα κλείστηκαν στό γραφείο. 
Οί άντρες τοϋ Τμήματος άπομακρύνθηκαν 
άθόρυβα. Τό κυνήγι τοϋ δολοφόνου είχε 
άρχίσει.

Τ’ άπόμακρα στενοσόκκακα τής Λαρί
σης ψάχτηκαν ένα—ένα. Κανείς δέν γνώ
ριζε τόν Γιωργάκη Άντωνόπουλο. Μόνο 
σέ μιά άπόμακρη γειτονιά, έκεΐ πού πρώ
τα έμενε ή οίκογένειά του, κάτι γείτονες 
είπαν, δτι ήταν ένα παιδί πού μοίραζε τή 
μέρα του πουλώντας λαχεία καί πηγαί
νοντας στό σχολείο. Στό Πρακτορείο 
Λαχείων δέν τό γνώριζαν. Τά λαχεία τ’ 
άγόραζε άπό κεϊ ό πατέρας του. Οί συμμα
θητές του στό σχολείο είπαν δτι ποτέ δέν 
τόν είδαν ,ν’ άστειεύεται ή ν’ άγοράζει 
.κάτι άπό τόν πλανόδιο μικροπωλητή. 
Ποτέ του δέν κρατούσε χρήματα.

Στήν καινούργια του γειτονιά κανείς 
δέν τόν γνώριζε. "Ενας μικρός λαχειοπώ
λης, πού ήξερε τό θϋμα, γιατί τό συναντού
σε συχνά στή Κεντρική Πλατεία, θυμήθη
κε δτι, κάπου—κάπου τόν έβλεπε νά με
τράει τά λαχεία του στό καφενείο «Φω
λιά», πού βρίσκονταν σ’ ένα μικρό δρο
μάκι πίσω άπό τό Δικαστικό Μέγαρο. 
Ό  'Υπομοίραρχος Γεωργίου γνώριζε 
καλά τόν ιδιοκτήτη τοϋ καφενείου.

ΠΛΗΣΙΑΖΑΝ μεσάνυχτα δταν φάνηκε 
ή σιλουέττα τοϋ 'Υπομοιράρχου πίσω άπό

τ’ άχνισμένα τζάμια τοϋ καφενείου «Φω
λιά».

— Γειά σου μπάρμπα Τάσο. Φέρε μου 
ένα καφεδάκι κι έλα κοντά νά συζητή- 
σουμ'.

Ό  καφές δέν άργησε. Κάθησε κι ό 
μπάρμπα Τάσος, πήρε τό τσιγάρο πού 
τοϋ πρόσφερε ό Υπομοίραρχος.

— Σίγουρα γιά τό παιδάκι θά ήρθες, 
τοϋ είπε ό καφετζής, κοιτάζοντάς τον 
στά μάτια. ’Εδώ έρχονταν καί μετρούσε 
τά λαχεία του. Κάθε άπόγευμα σχεδόν.

— Μόνος του ή μαζί μ’ άλλα παιδιά.
— Μόνος του. “Ομως συχνά τόν έβλεπα 

έξω στό πεζοδρόμιο νά συζητάει μέ άλλους 
μικρούς, πού δουλεύουν έδώ γύρω. Ό  
ένας δουλεύει στό παρακάτω καφενείο, 
στό «Στέκι τών κυνηγών», ένας άλλος 
στό έστιατόριο «Ταϊτή», μέσα στή λάντζα..

Τό πρόσωπο τοϋ Υπομοίραρχου φω
τίστηκε.

— Ό  Κώστας Γεωργιάδης, άπό ’ τό 
Ψηλό Βουνό τών Τρικάλων. Τόν θυμάμαι 
άπό παλιά. Μάς είχε, άπασχολήσει πρίν 
έξη μί)νες.

Ό  Υπομοίραρχος μέ γρήγορα βήματα 
βρέθηκε στό τηλέφωνο καί σχημάτισε 
τόν άριθμό τοϋ τηλεφώνου.

— Κύριε Ταγματάρχα, τό θϋμα σχε
τίζονταν καί μέ κάποιον Κώστα Γεωργιά- 
δη. Τόν ξέρουν οί άντρες. Μας είχε άπα- 
σχολήσει πρίν έξη μήνες. Είναι γύρω στά 
δεκατέσσερα, άπό τό Ψηλό Βουνό. Δου
λεύει λαντζιέρης στό έστιατόριο «Ταϊτή». 
’Εγώ θά πάω έκεΐ τώρα. Οί άντρες άς 
ψάξουν στή γειτονιά του.

Έκλεισε τό τηλέφωνο καί βιαστικά 
βρέθηκε στό δρόμο. Δυό γωνίες πιό κάτω 
φάνηκε ή φωτεινή έπιγραφή τής «Ταϊτή». 
Ή  ώρα είχε περάσει μεσάνυχτα καί οί 
πελάτες τοϋ έστιατορίου ήταν λιγοστοί. 
Ό  Υπομοίραρχος έρριξε ένα γρήγορο 
βλέμμα στά τραπέζια καί κατευθύνθηκε 
πρός τήν διεύθυνση. Χωρίς περιστροφές, 
άφοΰ έδειξε τήν ταυτότητά του, ρώτησε 
γιά τόν Κώστα Γεωργιάδη.

— Έ χε ι περισσότερο άπό δέκα πέντε 
μέρες πού έφυγε, άπάντησε ό διευθυντής 
καί πρώτα πού δούλευε, δέν ήταν τακτι
κός. Μιά έρχονταν, μιά δέν έρχονταν.

— Πότε πληρώθηκε γιά τελευταία φο
ρά ρώτησε ό Υπομοίραρχος.

— Τήν μέρα πού έφυγε. Τοϋ χρωστού
σα δέκα μέρες. Πεντακόσιες δραχμές 
δλες κι δλες.

Ό  Υπομοίραρχος Γεωργίου βρέθηκε 
πάλι στόν δρόμο. Αργά—άργά κατευ
θύνθηκε πρός τήν Κεντρική Πλατεία. Οί 
καθυστερημένοι κι οί ξενύχτηδες μαζεύ
ονταν στήν πιάτσα τών ταξί περιμένοντας 
τήν σειρά τους γιά νά φύγουν. Τό χιόνι 
έπεφτε τό ίδιο μονότονα. Μίλησε μέ δυό— 
τρεις γνωστούς ταξιτζήδες καί πήρε στόν 
διπλανό τηλεφωνικό θάλαμο. Τά πόδια 
του ούτε πού τά ένιωθε άπό τό κρύο. 
Σχημάτισε τόν άριθμό τού Τμήματος 
καί περίμενε. Σέ λίγο άκούστηκε άπό 
τήν άλλη άκρη τού σύρματος, ή φωνή 
τού Ταγματάρχη Κωνσταντίνου.

— Ό  Κώστας Γεωργιάδης έχει δεκα
πέντε μέρες πού-έφυγε άπό τήν «Ταϊτή». 
Τώρα μάλλον είναι άνεργος. Τήν τελευταία 
φορά πού πληρώθηκε, δταν έφυγε δηλαδή, 
πήρε πεντακόσιες δραχμές.

— Στό παλιό του σπίτι, γιατί τώρα δέν 
μένει έκεΐ, άλλά σ’ ένα δωμάτιο ένός φίλου 
του — άπάντησε στίς παραπάνω πληρο
φορίες ό Ταγματάρχης Κωνσταντίνου — 
δλοι οί γείτονες δέν έχουν καλή γνώμη 
γιά τόν Γεωργιάδη. Μιλάνε καί γιά κλεμ
μένα μοτοποδήλατα. Γι’ αύτό τόν λόγο
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τδν έδιωξε κι δ σπιτονοικοκύρης του καί 
γι’ αύτδν τδν λόγο έφυγε κι δ άδελφός του 
άπδ τή Λάρισα, για τδ χωριδ. Ντρέπονταν 
δηλαδή, για τδ βίο τοϋ μικρού άδελφοϋ. 
Τώρα στή γειτονιά του «λουφάζουν» δ 
Άντώνης Ρήγας μέ τδν Γραμματέα. "Αν 
είναι στή Λάρισα καί δέν έχει φύγει κάτι 
θά γίνει----

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Αύγέρης, είχε τρία 
χρόνια στδ Τμήμα ’Ασφαλείας Ααρίσης. 
Ή ταν—δέν ήταν 25 χρόνων. Πριν γίνει 
’Ενωμοτάρχης, υπηρετούσε, σάν 'Υπε
νωμοτάρχης, στδ Λιβάδι Όλύμπου. Κι 
έκεϊ στις χιονισμένες βουνοπλαγιές τού 
Όλύμπου είχε γίνει δ καλύτερος φίλος 
μέ τδ κρύο καί τίς παγωνιές. Τώρα, βλέ
ποντας αΰτδ τδ μονότονο χιόνι, ένιωθε 
πώς βρίσκονταν στά παλιά άγαπημένα 
του μέρη. "Ετσι βάλθηκε ν’ άλωνίσει δλη 
τήν πόλη μέ τά πόδια. Ούτε πού δέχτηκε 
νά μπει στδ αύτοκίνητο τοϋ Τμήματος. 
«’Ά ς πάει κάποιος άλλος», μουρμούρισε 
όταν τοϋ πρότεινε δ Διοικήτής του. ’Έτσι 
άνηφόριζε τδ δρομάκι πού βγάζει στδ 
Φρούριο της πόλης. Σήκωσε τά μάτια 
του καί κοίταξε τδ πελώριο Δημοτικό 
Ώρολόγι. Ή  ώρα ήταν τρεις καί τέταρτο, 
μετά τά μεσάνυχτα. Τά πάρκα πού άπλώ- 
νονταν μπροστά του χιονισμένα φάνταζαν 
σάν δνειρικοί πίνακες έξώκοσμου ζωγρά
φου. Βάδισε πρός τδ φωτισμένο κέντρο 
πού βρίσκονταν στήν αυλή τοϋ Φρουρίου. 
Έ κεϊ μαζεύονταν δλοι οί ξενύχτηδες. 
Έρχονταν γιά καφέ, άφοΰ είχαν ποτιστεί 
μέ άφθονο ποτδ στά διάφορα νυχτερινά 
μπάρ της Ααρίσης. "Ενα ταξί σταμάτησα 
δίπλα του καί κατέβασε τρεις κοπέλλες 
κι έναν άντρα γύρω στά τριάντα πέντε. 
Τούς γνώρισε. Ή ταν τ ’ άφεντικδ καί οί 
«πεταλουδίτσες» της «Μιμόζα». "Ενα 
άπδ τά πολλά νυχτερινά-μπάρ μέ γκαρσό- 
νες καί χαμηλά φώτα.

—’Αϋπνίες κύριε Ένωμοτάρχα; Μή 
μοΰ πεις πώς κι έσύ ψάχνεις γιά τδν δο
λοφόνο; Είπε άστειευόμενος ό μπάρμαν 
της «Μιμόζας».

— Καλά τδ κατάλαβες Παΰλο.
—Νά δεις μιά σύμπτωση φίλε μου. 

Τδ μεσημέρι, λίγες ώρες δηλαδή πρίν 
γίνει τδ φονικό, έπινα καφέ στήν Κεντρική 
Πλατεία. Καί πέρασε ό μικρός μέ τά 
λαχεία. ’Αγόρασα διακόσιες δραχμές λα
χεία καί τδν πείραξα. «Δέν φοβάσαι μήν 
σοΰ τά πάρουν;» άστειεύθηκα. «’Όχι. 
Μετράω τά λεφτά μου κρυφά. Ξέρω έγώ 
καί φυλάγομαι», μοΰ άπάντησε.

—Μόνος, ήταν; ρώτησε ό ’Ενωμοτάρχης 
Αύγέρης.

—Μόνος του. ’Αλλά, αν θυμάμαι καλά, 
τδν ξαναεϊδα, κατά τίς πέντε, πίσω άπδ 
τδ «Σερραϊκό», μαζί μ’ έκεΐνο τδ παιδί 
πού δούλευε κάποτε λαντζέρης στήν «Ταϊ- 
τή».

Είχαν φτάσει στήν είσοδο τοϋ κέντρου. 
«Μισό λεπτό νά κάνω ένα τηλέφωνο κι 
έρχομαι νά προσφέρω καφέ» είπε ό 
Ενωμοτάρχης Αύγέρης καί τράβηξε γραμ
μή γιά τδ τηλέφωνο.

—Κύριε Ταγματάρχα, στϊς πέντε τ’ 
άπόγευμα, μιά — δυό ώρες πριν άπδ τδ 
έγκλημα, ό Παΰλος πού έχει τή «Μιμό
ζα», είδε τδ θΰμα μαζί μέ τδν Γεωργιάδη. 
Στδ Σερραϊκό.

—"Ολες οί πληροφορίες συγκεντρώ
νονται στδ πρόσωπο τοϋ Γεωργιάδη, 
ακούστηκε άργά ή φωνή τοϋ Ταγματάρχη 
Κωνσταντίνου. ’Αλλά αύτδ δέν λέει τίποτα 
άν δέν βρεθεί ό Γεωργιάδης. Καί κάτι 
άκόμα. Έχουν έλθει ό Ύπαρχηγδς καί ό 
’Επιθεωρητής. Πρέπει νά βγάλουμε τδ

έγκλημα, μέ κάθε θυσία. Έ γώ  θά βρί
σκομαι συνέχεια έδώ.

ΞΗΜΕΡΩΣΕ. Οί άντρες τοϋ Τμήματος 
ένας—ένας μαζεύονταν στδ γραφείο τοϋ 
Ταγματάρχη Κωνσταντίνου. Πρόσωπα 
παγωμένα άπδ τδ κρύο, μέ ξυλιασμένα 
πόδια, μάτια κόκκινα άπδ τήν άϋπνία. 
Πλησίαζαν είκοσι ώρες άπδ τή στιγμή 
πού ξαπλώθηκαν σ’ δλη τή Λάρισα, αρχί
ζοντας τδ χτένισμα. Είκοσι ώρες, χωρίς 
διακοπή. Καί πόσες άκόμα θά ήταν ή 
συνέχεια, μέχρι νά τελειώσουν τδ κυνήγι..

Ό  Ταγματάρχης έκανε τδν άπολογισμδ 
των έρευνών. "Ολα τά στοιχεία διασταυ
ρώθηκαν, έλέχτηκαν, άξιολογήθηκαν. Ή  
συνισταμένη τους έδειχνε ένα καί μονα
δικό δνομα : Κώστας Γεωργιάδης. 'Όμως 
αύτδ δέν έλεγε τίποτα. Μπορεί νά ήταν 
κάποιος άλλος. ’Άλλωστε ό Κώστας 
Γεωργιάδης ήταν ένας άπδ τούς φίλους. 
Τδ δτι λίγες ώρες πιδ μπροστά ήταν μαζί 
μέ τδ θΰμα καί τδ δτι παλιότερα είχε 
κλέψει ένα μηχανάκι, αύτδ δέν έλεγε δτι 
ήταν κι ό δράστης τής άνθρωποκτονίας. 
Ό  Διοικητής έκανε προσκλητήριο. Έ λει
παν δυό.

—Σέ ποιούς τομείς ήταν χθές βράδυ ό 
’Αποστολής Χτενός καί ό Σωτήρης Πα- 
παδόπουλος ;

—Ά πδ τή Γέφυρα τής Νέας Σμύρνης 
μέχρι τδ χωράφι μέ τίς βαμβακιές, πού 
έγινε τδ έγκλημα, άπάντησε ό Υπομοί
ραρχος Γεωργίου.

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει καί φάνηκαν 
άπδ τδ άνοιγμα τής πόρτας οί δυδ καθυ
στερημένοι Χωροφύλακες.

— Χθές στίς 11 τδ βράδυ, πέρασε άπδ 
τδ ’Εργοστάσιο Γάλακτος τρεις φορές 
ένα γαλάζιο «Όπελ Καντέτ» μέ γερμα
νικό άριθμό, «FRT 587—23». Ά πδ τδ 
καφενείο τοϋ Γεράσιμου, μάθαμε δτι τδ 
άπόγευμα τοϋ έγκλήματος τδ ίδιο αύτο
κίνητο είχε περάσει άλλες τρεις—τέσσε- 
ρες φορές. Τδ άναζήτησε χθές βράδυ ή 
Τροχαία καί δέν τδ βρήκε. "Ενας φούρνα
ρης, πού έχει μαγαζί λίγο πρίν άπδ τή 
Γέφυρα Νέας Σμύρνης, μάς είπε, τώρα 
τά ξημερώματα, πού μπήκαμε γιά λίγο 
νά ζεσταθούμε, δτι ό όδηγδς τοϋ γαλάζιου 
«’Όπελ.—Καντέτ» στίς 3 Δεκεμβρίου τδ 
άπόγευμα, μόλις είχε νυχτώσει, σταμάτη
σε καί άγόρασε κουλουράκια. Μέσα στδ 
αύτοκίνητο σάν νά διέκρινε ό φούρναρης 
ένα παιδί. Δέν είναι βέβαιος δμως.

Οί άντρες σημείωσαν τδν άριθμδ τοϋ 
γαλάζιου «’Όπελ—Καντέτ» κι άρχισαν 
τή συζήτηση, πάλι· . Αύτδ τδ παράξενο 
αύτοκίνητο, τδ όδηγοΰσε πιθανόν κάποιος 
μετανάστης. Ή  Τροχαία δέν μπόρεσε νά 
τδ έντοπίσει. Ά ν  ό όδηγδς του ήταν καί 
δολοφόνος, γιατί νά ξαναγυρίσει μετά 
άπδ μιά μέρα στδν τόπο τοϋ έγκλήματος;

— Γιατί ό δολοφόνος ξαναγυρίζει σχε
δόν πάντα έκεϊ πού έκανε τδ έγκλημα, 
πετάχτηκε ό Χωροφύλακας Σωτήρης 
Παπαδόπουλος.

—Ά ν  ύποθέσουμε δτι ό όδηγδς τοϋ 
αύτοκινήτου είναι ό δολοφόνος, άρχισε μέ 
τδ γνώριμο ύφος του, ό Ταγματάρχης 
Κωνσταντίνου, τότε βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ ένα έγκλημα, δπου ή ληστεία γί
νεται γιά προκάλυψη. Οί λόγοι θά είναι 
άλλοι. Πιστεύω σεξουαλικοί. Ό  δολοφό
νος είναι διεστραμμένος, παρασύρει τδν 
μικρό λαχειοπώλη μέ διάφορα δολώματα, 
προσπαθεί νά τδν κακοποιήσει, δέν τά 
καταφέρνει γιατί ό μικρός άντιστέκεται, 
πεισματώνει, γίνεται έκτδς έαυτοΰ καί τδν 
στραγγαλίζει. Μεταφέρει άμέσως τδ πτώ
μα στδ χωράφι μέ τίς βαμβακιές καί έξα-

φανίζεται, άφοΰ προηγουμένως τοΰ άφαι- 
ρεϊ τά λαχεία καί τά χρήματα, γιά νά 
πάρουν οί έρευνες λ.άθος δρόμο. Ό  ίδιος, 
κυριευμένος άπδ τήν ψυχολογία τοΰ δο- 
λ,οφόνου, ξαναγυρίζει στδν τόπο τοΰ έγ- 
κλ,ήματος.

Τδ τηλ.έφωνο πού χτύπησε έκοψε τούς 
συλλογισμούς τοΰ Ταγματάρχη Κωνστα
ντίνου. "Ηταν κάποιος πού άρνοΰνταν 
νά πει τ ’ ονομά του. Ένας άγνωστος. 
’Έλεγε καί ξανάλεγε: «έρευνήστε τδ οι
κογενειακό περιβάλλον». Ό  Ταγματάρχης 
Κωνσταντίνου μάταια προσπάθησε νά 
συνεχίσει τήν συνδιάλεξη, ρίχνοντας συ
νεχώς δολώματα. ’Ακούστηκε τδ χαρακτη
ριστικό σήμα τοΰ τηλεφώνου πού κλείνει. 
Ό  άγνωστος δέν είχε νά πει τίποτα πε
ρισσότερο.

— Κάποιος, πού κράτησε στδ σκοτάδι 
τ’ δνομά του, είπε τρεις φορές τή φράση: 
«έρευνήστε τδ οικογενειακό περιβάλλον». 
Δέν μπόρεσα νά τοΰ πάρω λέξη, γιά τδ ποΰ 
στηρίζει τίς ύποψίες του. Ά ς  ψάξουμε 
έμεϊς. ’Ίσως βροΰμε τήν άκρη. Τώρα 
έχουμε τρεις ύποπτους: Τδν Κώστα Γεωρ
γιάδη, τδν όδηγδ τοΰ γαλάζιου «’Όπελ 
Καντέτ» καί τδ οικογενειακό περιβάλλον. 
Ό  Υπομοίραρχος, ό Αύγέρης κι ό Χτε
νός νά φύγουν γιά τήν γειτονιά του. Τδ 
οικογενειακό περιβάλλον θά είναι τδ ση
μερινό τους άντικείμενο.

Οί τρεις άντρες δέν περίμεναν νά όλο- 
κληρώσει ό Ταγματάρχης Κωνσταντίνου. 
Βρέθηκαν στδν δρόμο. Τδ χιόνι είχε στα
ματήσει, δμως ή πρωινή παγωνιά τδ είχε 
παγώσει κι ό δρόμος ήταν έπικίνδυνος. 
Τά αύτοκίνητα είχαν φορέσει στά λάστιχα 
άλυσίδες καί κινούνταν μέ μικρή ταχύτητα. 
Ό  Χωροφύλακας Χτενός, πού όδηγοΰσε 
τδ αύτοκίνητο τοΰ Τμήματος, πρόσφερε 
τσιγάρο.

— Κάτι μοΰ λέει πώς σήμερα θά είμαστε 
πίδ τυχεροί άπδ χθές, είπε άργά ό Υ πο
μοίραρχος. Πρέπει νά μποΰμε στδ σωστό 
δρόμο.

Σταμάτησε άπότομα καί άνοιξε τήν 
ένταση τοΰ ραδιοτηλέφωνου. Τδ άλλο πε
ριπολικό αύτοκίνητο τοΰ Τμήματος ’Ασφα
λείας διαβίβαζε στδ Κέντρο δτι μόλις πρίν 
λίγο σέ κάποιο παλιό ξενοδοχείο τής πό
λης έντοπίστηκε ένα ύποπτο γιά παιδερα
στία άτομο, τδ όποιο τέθηκε σέ παρακο
λούθηση. Μετά άπδ λίγο άκούστηκε στδ 
ραδιοτηλέφωνο ή φωνή τοΰ Ταγματάρχη 
Κωνσταντίνου, πού ζητοΰσε περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τδ αύτοκίνητο πού έπέβαινε ό Υ πο
μοίραρχος Γεωργίου διέσχιζε τά στενο- 
σόκκακα τής συνοικίας «Καλή Καρδιά». 
Έδώ τδ χιόνι ήταν περισσότερο παγωμέ
νο. Ό  ’Ενωμοτάρχης Αύγέρης βάλθηκε 
νά καθαρίσει τ ’ άχνισμένα τζάμια τοΰ 
αύτοκινήτου, δταν γιά μιά στιγμή στά 
μάτια του σχηματίσθηκε ένα είδωλο ένδς 
άριθμοΰ πού δλο καί τδν άναμόχλευε στή 
μνήμη του: «FRT 587—23». «Σταμά
τησε», φώναξε στδν Χτενό, πού έκοψε 
ταχύτητα καί πλεύρισε στδ πεζοδρόμιο. 
«Τδ γαλάζιο ’Όπελ Καντέτ, είναι σταμα- 
τημένο άριστερά στδ δρομάκο).

Οί τρεις άντρες βγήκαν άπδ τδ αύτο
κίνητο καί προχώρησαν προσεχτικά μέ
χρι τδ δρομάκι. Πράγματι, λίγα μέτρα 
μακρυά τους ήταν σταματημένο τδ γαλά
ζιο «’Όπελ Καντέτ», πού θεάθηκε νά 
περνάει πολλές φορές άπδ τδν τόπο τοΰ 
έγκλήματος καί πού μάταια είχε άναζη- 
τηθεΐ άπδ τούς άντρες τής Τροχαίας. 
’Αποφάσισαν νά ειδοποιήσουν τδ Κέντρο 
καί νά περιμένουν μέχρι νά έρθει άλλο 
αύτοκίνητο, νά συνεχίσει τήν παρακολού-
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θηση. 'Ο  Υπομοίραρχος Γεωργίου μίλησε, 
στύ Ραδιοτηλέφωνο, μέ τον Ταγματάρχη 
Κωνσταντίνου, πού χωρίς ̂  χρονοτριβές 
ξεκίνησε για να τούς συναντήσει, ενώ πα
ράλληλα ειδοποιούνταν, άπύ τύ Κέντρο 
ένα αύτοκίνητο τής Τροχαίας να μεταβεΐ 
κι αύτύ στύ μέρος πού βρέθηκε τύ γαλά
ζιο αύτοκίνητο.

Ο ΟΔΗΓΟΣ τού αυτοκινήτου της Τρο
χαίας κατευθύνθηκε στο σπίτι που μπρο
στά του βρισκόταν τύ γαλαζιο αυτοκίνητο. 
Χτύπησε τύ κουδούνι της πόρτας καί 
περίμενε. Σέ λίγο φάνηκε στύ άνοιγμα 
της πόρτας μια γριούλα, ένώ πίσω της δυύ 
άγοράκια κοιτούσαν μέ- έκπληκτα ματια 
τύν Τροχονόμο, πού ζήτησε να μάθει ποιύς 
ήταν ό ιδιοκτήτης τού αύτοκινήτου. Κάτι 
άπάντησε ή γριούλα κι έξαφανιστηκε 
στύ βάθος τού σπιτιού, γιά να φανεί μετά 
άπύ λίγο, ένας μέτριου Αναστήματος 
άντρας, γύρω στα τριάντα. Συζήτησαν 
γιά λίγο καί ό Τροχονόμος φάνηκε σαν 
νά τού δείχνει κάτι. 'Ο άλλος δέχτηκε. 
Προχώρησαν μαζί μέχρι την έξοδο τής 
αυλής. Θά πήγαιναν στύ Τμήμα Τροχαίας. 
Ό  Τροχονόμος κοίταξε γύρω του. Τα δυο 
αυτοκίνητα τής ’Ασφαλείας μ’ έναν έξυ- 
πνο έλιγμύ μέσα στά στενά δρομάκια, 
είχαν βρεθεί πίσω άπύ τύ γαλάζιο αυτο
κίνητο, κρυμμένα στίς γωνίες τού δρόμου. 
Έ τσ ι μόλις τύ περιπολικύ τής Τροχαίας 
ξεκίνησε, άκολουθούμενο άπύ τύ γαλαζιο 
αύτοκίνητο, ξεπρέβαλαν καί τα αυτοκίνη
τα τού Τμήματος ’Ασφαλείας.

Στύ Τμήμα Τροχαίας ό όδηγύς τού 
αυτοκινήτου μέ τύν γερμανικό αριθμό 
ύποστήριζε δτι δέν είχε κάνει καμμιά 
παράβαση στήν περιοχή έκείνη, πού τύν 
κατηγορούσαν οί άντρες τής Τροχαίας. 
Μέ τρόπο πειστικό μάλιστα έξήγησε και 
πόσες φορές πέρασε άπύ κείνο τύν δρόμο 
καί δικαιολογούσε γιατί είχε περάσει. 
ΤΗταν μετανάστης καί είχε έλθει μέ άδεια 
άπύ τήν Γερμανία. Πίσω άπύ τύ ’Εργο
στάσιο Γάλακτος ήταν τύ σπίτι τής άδελ- 
φής του, παντρεμένης καί μητέρας δυύ 
μικρών άγοριών. Τύ ένα όκτώ χρονών και 
τύ άλλο έντεκα. ’Εκεί πήγαινε γιά νά 
παίξει μέ τ ’ άνίψια του πού τά λάτρευε 
καί κείνα τού ζητούσαν νά τά πηγαίνει 
βόλτες μέ τύ αύτοκίνητο. "Ολη τήν ημέρα 
λοιπόν πηγαινοέρχονταν μέ τά μικρά του 
άνίψια, πολύ προσεχτικά δμως καί τούτο 
γιατί έλειπε χρόνια άπύ τή Λάρισα καί 
δέν θυμόνταν τούς δρόμους. "Ομως οί 
άντρες τής Τροχαίας δέν πείθονταν, μέχρι 
πού χτύπησε τύ τηλέφωνο. "Ηταν ο 
'Υπομοίραρχος Γεωργίου. "Οση ώρα κρα
τούσε ή δήθεν άνάκριση, ό 'Υπομοίραρχος 
είχε εξακριβώσει άν πράγματι στύ ’Εργο
στάσιο Γάλακτος έμενε ή άδελφή τού 
ύποπτου όδηγοΰ, μέ τά άνίψια πού λά
τρευε κι άν πράγματι τά πήγαινε βόλτες. 
Έλεγε τήν άλήθεια. 'Ο μέχρι τώρα ύπο
πτος, ήταν ύπεράνω κάθε υποψίας. Ό  
Ταγματάρχης Κωνσταντίνου, πού παρα
κολουθούσε μέχρι τή στιγμή έκείνη Αμί
λητος τις συζητήσεις, κατέβασε τύ Ακου
στικό καί έξήγησε απλά τήν άλήθεια στύν

δδηγύ τού γαλάζιου (ΓΟπελ Καντέτ». 
πού δέν άργησε νά συνέλθει άπύ τήν έκ
πληξη, δείχνοντας κατανόηση γιά δσα 
είχαν συμβεΐ. Ένας άκόμα ύποπτος άπο- 
δεικνύονταν άθώος.

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ’Ασφαλείας ή Ανάκριση 
τού παιδεραστή, πού βρέθηκε στύ ξενοδο
χείο «Βόσπουο'», δέν είχε κανένα Απο
τέλεσμα. *0 σεσημασμένος άπύ παλιό- 
τερες Αποπλανήσεις κακοποιός, είχε 
Ατράνταχτα άλλοθι. "Οταν ό Υπομοίραρ
χος Γεωργίου, γύρισε άργά τύ Απόγευμα 
μέ τύν ’Ενωμοτάρχη Αύγέρη καί τύν Χω
ροφύλακα Χτενό, άπύ τήν γειτονιά τού 
θύματος, δπου είχαν έρευνήσει τύ οικο
γενειακό περιβάλλον του, δλα έδειχναν 
δτι οί έρευνες καί γιά τούτη τή μέρα ήταν 
άκαρπες. Οί πληροφορίες πού έφεραν οί 
άντρες δέν περιείχαν ούτε τύ έλάχιστο 
έπιβαρυντικύ στοιχείο. *0 πατέρας τού 
θύματος, ήταν ένα; άνθρωπος πού πάλευε 
χρόνια γιά νά ζήσει τήν οίκογένειά του. 
Τύ ίδιο καί ή μητέρα του μέ τά άλλα 
Αδέλφια τού μικρού Γιώργου Άντωνό- 
πουλου. "Αλλωστε είχαν άποδειχθεΐ οί- 
κινήσεις τους έκείνης τής μέρας καί κανένα 
ίχνος Αμφιβολίας δέν έμενε γιά τήν άθωό- 
τητά τους. Τύ μόνο πού άπόμεινε γιά 
τούς άντρες τού Τμήματος, ήταν ό Κώ
στας Γεωργιάδης, πού είχε κυριολεκτικά 
έξαφανισθεΐ άπο τήν πόλη. Κανείς δέν 
μπόρεσε νά τύν έντοπίσει, παρ’ δλο πού 
ψάχτηκε ολόκληρη ή Λάρισα.

’Αργά τύ βράδυ ό Ταγματάρχης Κων
σταντίνου, ζήτησε συνδιάλεξη μέ τύν 
Σταθμό Χωροφυλακής, τού χωριού τού 
Κώστα Γεωργιάδη. Νέα Απογοήτευση. 
Τύ Κέντρο τού Ο.Τ.Ε., μετά άπύ λίγο 
τούς ειδοποίησε δτι μέ τήν κακοκαιρία 
τών τελευταίων ήμερών, τύ τηλεφωνικό 
δίκτυο τής περιοχής είχε πάθει βλάβη 
καί ή επικοινωνία ήταν Αδύνατη. Ό  
Ταγματάρχης Κωνσταντίνου ζήτησε νά 
έπικοινωνήσει μέ τύ Τμήμα ’Ασφαλείας 
Τρικάλων. Θά μπορούσαν άπύ έκεΐ, νά 
πήγαιναν μέ αύτοκίνητο στύ Ψηλό Βουνό 
καί νά πληροφορούνταν γιά τήν τύχη τού 
Κώστα Γεωργιάδη. Ή  Απάντηση πού 
ήρθε μετά άπύ μιά ώρα περίπου, ήταν τύ 
ίδιο άπογοητευτική. Ή  συγκοινωνία μέ 
τύ Ψηλό Βουνό είχε διακοπεί. Τά χιόνια 
είχαν Αποκλείσει τύν δρόμο, ένώ ήταν 
άγνωστο πότε θά έφτανε στήν περιοχή 
τύ έκχιονιστικύ μηχάνημα τής Νομαρχίας 
γιά νά καθαρίσει τύ χιόνι. Πάντως μέχρι 
τύ πρωί αύτύ Αποκλείονταν.

—Έχουμε καί τούς άπρόβλεφτους πα
ράγοντες, μουρμούρισε ό Ταγματάρχης 
Κωνσταντίνου, κλείνοντας τύ τηλέφωνο.

Ή  νύχτα πέρασε μέσα σ’ έλάχιστες 
ώρες. Γιά τούς άντρες τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Λαρίσης τά λεπτά κύλησαν 
γρήγορα, χωρίς νά φέρουν κανένα Απο
τέλεσμα. Τύ ξημέρωμα τής Δευτέρας, 
6ης Δεκεμβρίου τού 1971, είχε φέρει μαζί 
του καί τήν Απογοήτευση. "Ολες οί προ
σπάθειες είχαν πέσει στύ κενό. Στίς 11 
τύ πρωΐ ό ’Ενωμοτάρχης Αύγέρης ζήτησε 
μιά φωτογραφία τού Κώστα Γεωργιάδη. 
'Ο άρχειοθέτης τού Τμήματος, δέν άργησε 
νά τού τήν βρει. Πήρε τή φωτογραφία 
κι άρχισε νά κατεβαίνει άργά—άργά τά 
σκαλοπάτια τού Τμήματος. Αύτά τά 
σκαλοπάτια τού ήταν γιά τις συνηθισμέ
νες μέρες ένας μόνιμος. βραχνάς. "Ομως 
σέ μέρες σάν κι αύτές, τού ήταν τύ ξέ
σπασμα. Τύ Τμήμα ’Ασφαλείας, στεγά
ζονταν στύν τέταρτο δροφο τού κτιρίου 
καί τύ ν’ άνεβοκατεβαίνει τις σκάλες, 
άντί νά πηγαίνει μέ τύ άνσανσέρ, τού

χαλάρωνε τήν ύπερένταση. Έ τσ ι κατέ
βαινε γιά πέμπτη φορά, άπ’ τύ πρωΐ, τά 
σκαλοπάτια. ’Άναψε τσιγάρο καί βάλθηκε 
νά ψάχνει στις τσέπες του γιά σπίρτα. 
«Αύτά τά σπίρτα, συλλογίστηκε, δλο 
καί τά ξεχνάω»----

— Θέλετε φωτιά κύριε; Ακούστηκε 
δίπλα του μιά Αντρική φωνή.

Γύρισε καί κοίτάξε. "Ηταν 6 Νίκος 
Χαζάπης. Γνωστός Λαρισαΐος έμπορος.

— ΤΙ κάνεις έδώ Νίκο; Μή μοϋ πεις 
πώς έχεις καί συναλλαγές μέ τήν ’Αστυ
νομία, είπε χαριτολογώντας, ό ’Ενωμο
τάρχης Αύγέρης.

— Καί βέβαια έχω. Δέν είναι τίποτα 
δμως. Μέ ειδοποίησαν ν’ άλλάξω τύ Απο
λυτήριο στύ ’Αστυνομικό Τμήμα. Γιατί 
έτσι κατσουφιασμένος ;

— Κατσουφιασμένος δχι. Κουρασμένος
ναί. Ή  γνωστή υπόθεση βλέπεις__

—"Ηθελα νά σοϋ πώ κάτι, φίλε. Σήμερα 
έχουμε Δευτέρα. Τύ φονικό, δπως έγραψαν 
οί έφημερίδες έγινε τήν Παρασκευή. Στίς 
3 τοϋ μηνύς. Λοιπόν, έκεϊνο τύ Απόγευμα, 
στύ καφενείο «Ό  Κούκος», πίσω άπύ 
τύ«Σερραϊκό», μαζί μέ κάτι φίλους, τύ είχα 
ρίξει στύ τάβλι. Κατά τις 4.30 ή 5, ήρθε ό 
πιτσιρίκος μέ τά λαχεία. Μάλιστα έπέ- 
μενε ν’ Αγοράσουμε. "Ομως έμεϊς ούτε 
πού διακόψαμε. Θυμάμαι δτι στήν συνέ
χεια άποτραβήχτηκε στύ βάθος τοϋ κα
φενείου. Δέν ξέρω τί έκανε έκεΐ. Τύ θυ
μάμαι γιατί μετά άπύ δέκα περίπου λεπτά 
ξανάρθε. Καί πάλι δέν Αγοράσαμε λαχεία. 
Σκέφτομαι μήπως εϊμασταν έμεϊς ή τε
λευταία παρέα πού συνάντησε έκεϊνο τύ 
βράδυ.

— Μήπως πρόσεξες άν ήταν μόνος του;
—"Οχι φίλε. "Ηταν σέ κρίσιμη φάση

τύ παιγνίδι__
'Ο Θανάσης Αύγέρης άρχισε ν’ Ανεβαί

νει πάλι τά σκαλοπάτια. Γρήγορα αύτή τή 
φορά. Άνοιξε τή πόρτα τοϋ γραφείου τοϋ 
Ταγματάρχη Κωνσταντίνου καί έκανε 
νόημα στύν Ταγματάρχη, πού μιλούσε 
στύ τηλέφωνο, γιά νά τοϋ μιλήσει. Ό  
Ταγματάρχης Κωνσταντίνου, ζήτησε συγ
γνώμη άπύ τύν συνομιλητή του κι έκλεισε 
τύ τηλέφωνο.

— 'Ο μπάρμαν τής «Μιμόζας», δ 
Παύλος, τύ μεσημέρι τής Παρασκευής, 
είδε τύ θύμα στήν κεντρική Πλατεία καί 
Αγόρασε διακόσιες δραχμές λαχεία. Τύ 
ξαναεϊδε τύ Απόγευμα πίσω άπύ τύ «Σερ- 
ραϊκό». Πριν άπύ λίγο συνάντησα έναν 
γνωστό Λαρισαϊο έμπορο, τύν Νίκο Χα- 
ζάπη. Μοΰ είπε δτι, στύ καφενείο «'Ο 
Κούκος», πού είναι πίσω άπύ τύ «Σερραΐ- 
κό», τήν Παρασκευή τύ Απόγευμα κατά 
τις 4.30'—5, είδε τύ θύμα στύ καφενείο. 
Θυμάται δτι τύ ξαναεϊδε πάλι στύ ίδιο 
καφενείο μετά άπύ δέκα λεπτά. Σ ’ αύτύ 
τύ διάστημα ό μικρός λαχειοπώλης, ίσως 
μετρούσε τά χρήματά του σέ κάποια γω
νιά τού καφενείου. Φεύγω γιά τύν «Κού
κο» καί θά τηλεφωνήσω άπύ κεϊ.

'Ο Ταγματάρχης Κωνσταντίνου δέν 
πρόλαβε νά μιλήσει. 'Ο Θανάσης Αύγέρης 
μέ γρήγορα βήματα είχε Αρχίσει νά κατε
βαίνει δυύ—δυύ τά σκαλοπάτια.

«Ο ΚΟΥΚΟΣ» ήταν άδειος άπύ πελάτες 
'Ο καφετζής καθισμένος δίπλα στήνσόμπα 
Απολάμβανε τύν καφέ του. Ό  ’Ενωμο
τάρχης Αύγέρης τού έδειξ. τήν ταυτότητά 
του καί κάθισε πλάϊ του. Χωρίς πολλές 
περιστροφές τύν ρώτησε σχετικά μέ τήν 
ύπόθεση . Τού έδειξε τή φωτογραφία τού 
Κώστα Γεωργιάδη. Ναί, δ καφετζής 
θυμόταν, πώς έκεϊνο τύ άπόγευμα,
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όπως καί άλλα, είχε δει τόν μικρό λα
χειοπώλη. 'Όμως δέν θυμόταν τόν Κώ
στα Γεωργιάδη. ’Ίσως νά θυμόταν κάτι, 
ή άκόμα καί νά τόν ήξερε, ό σερβιτόρος 
πού είχε, ένα δεκαπεντάχρονο άγόρι, πού 
πρίν λίγο πήγε’ καφέδες σέ διπλανά μα
γαζιά καί δπου νάταν θά γύριζε. *0 ’Ενω
μοτάρχης Αύγέρης, άποφάσισε νά περι
μένει. ’Ίσως κάτι νά έβγαινε----

Ό  μικρός σερβιτόρος δέν άργησε νά 
γυρίσει. Ζύγωσε στη φωτιά καί ζέστανε 
-μ  παγωμένα του χέρια. Ό  ’Ενωμοτάρχης 
άρχισε νά τόν ρωτάει γιά τή δουλειά του, 
καί άλλα άσχετα μέ την υπόθεση. Τόν ρώ
τησε άν έχει φίλους κι αν μέσα στούς φί
λους του είναι κι ένα παιδί πού κατά
γεται από τό Έηλό Βουνό των Τρικάλων. 
Ναί είχε. Μάλιστα δούλευε λίγο πιό κάτω. 
Στήν «Ταϊτή», στό έστιατόριο. ’Από κει 
έφυγε πρίν λίγο καιρό. Τόν είχε δει πρίν 
λίγες μέρες. Ό  ’Ενωμοτάρχης Αύγέρης 
τοϋ έδειξε τή φωτογραφία. Ναί τόν γνώ
ριζε. ’Αλλά τί σημασία είχαν δλα αυτά ;

— Τόν μικρό λαχειοπώλη τόν γνωρίζεις; 
ξαναρώτησε ό Θανάσης Αύγέρης.

— Ναί, συχνά έρχονταν έδώ καί που
λούσε λαχεία.

— Πότε ήρθε γιά τελεμταία φορά ;
— Μιά μέρα πρίν διαβάσουμε στίς 

έφημερίδες δτι τόν βρήκαν σκοτωμένο,
— Τί ώρα είχε έρθει ;
—’Απόγευμα.
—Μόνος του ;

- Ν α ί .
—Μήπως ήταν μαζί του καί ό Κώστας 

Γεωργιάδης ;
— Ό χ ι. Αύτός ήρθε άργότερα. *0 

Γιωργάκης μετρούσε τά λαχεία. Νά, έκεϊ, 
σ’ έκεϊνο τό τραπεζάκι. *0 Κώστας μπήκε 
μέσα καί ήρθε σέ μένα. Μοΰ ζήτησε ένα 
τσιγάρο. Δέν είχα νά τού δώσω. ’Εγώ 
δέν καπνίζω. αύτός καπνίζει. Μετά πήγε 
στόν Γιωργάκη. ’Εκείνος τού είπε νά κα
θίσει λίγο πιό μακρυά. Ό  Κώστας γέλασε 
καί κάθισε δίπλα στή σόμπα. ’Έφυγε 
πρώτα ό Γιωργάκης. *0 Κώστας τόν 
άκολούθησε. Τούς είδα στό δρόμο νά 
παίζουν. Ό  ένας πείραζε τόν άλλο. 
’Αστειεύονταν. . . .

Ό  ’Ενωμοτάρχης Αύγέρης, δέν ήθελε 
τίποτα άλλο. Κατευθύνθηκε στό τηλέφωνο 
Σχημάτισε τόν άριθμό, άλλά τό τηλέφωνο 
τού Ταγματάρχη Κωνσταντίνου μιλούσε. 
’Επιχείρησε πάλι. Τό ίδιο. ’Άναψε ένα 
τσιγάρο καί προσπάθησε ξανά. Τώρα τό 
τηλέφωνο ήταν έλεύθερο. ’Από τήν άλλη 
άκρη τού σύρματος άκούστηκε ή φωνή τού 
Ταγματάρχη Κωνσταντίνου. Ό  Θανάσης 
Αύγέρης άνάφερε σχετικά τίς πληροφόρίρς 
πού τού έδωσαν στό καφενείο.

— Εύχαριστώ Θανάση. Μή κουράζεσαι 
άλλο, άπάντησε ό Ταγματάρχης Κωνσταν
τίνου. *0 Κώστας Γεωργιάδης είναι στή 
Λάρισα. Θεάθηκε γύρω άπό τό Σταθμό 
Λεωφορείων Κοζάνης, άπέναντι άπό τό 
Άλκαζάρ. *0 'Υπομοίραρχος Γεωργίου 
ένώ περιπολοΰσε μέ τό αύτοκίνητο, τόν 
είδε σ’ ένα στενοσόκακο. Μέχρι δμως νά 
σταματήσει, ό μικρός έξαφανίστηκε. Τώρα 
χτενίζουν τίς γύρω γειτονιές. Γρήγορα 
θά είναι στά χέρια μας. Μπορείς νά γυ
ρίσεις στό Τμήμα, άν θέλεις.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ τών άντρων τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας Λαρίσης γιά τήν άνεύ- 
ρεση τού Κώστα Γεωργιάδη, άποδεί- 
χτηκαν γιά άκόμα μιά φορά άσκοπες. 
Είχαν έρευνηθεΐ μέ λεπτομέρεια τά πάντα. 
Κάθε γωνιά, κάθε σφαιριστήριο, οίκοδο

μές, δλα. Τίποτα. Ό  'Υπομοίραρχος 
Γεωργίου τό μόνο πού μπορούσε νά υπο
θέσει, ήταν δτι είχε κάνει λάθος. Ή  σκέψη 
δτι κάποια παραγνώριση θά έγινε, άρχισε 
νά τόν βασανίζει, σέ άπελπιστικό βαθμό. 
"Ομως δέν μπορεί νά είχε κάνει λάθος. 
Τόν γνώριζε καλά τόν Κώστα Γεωργιάδη. 
’Έπιασε τόν πομπό τού ραδιοτηλέφωνου. 
Έπρεπε ν’ άναφέρει στό Κέντρο. Σκέ- 
φτηκε λίγο καί πίεσε τό κουμπάκι γιά ν’ 
άπελευθερώσει τή συχνότητα. Δέν πρό
λαβε δμως νά μιλήσει, γιατί άκούστηκε ή 
κλήση άλλου περιπολικού. Τό αύτοκίνητο 
8]5 ζητούσε άκρόαση. Τό Κέντρο 8 
άπάντησε.

—Ά πό 8]5, Χωροφύλακας Σταύρος 
Τσιρώνης. Στή γέφυρα τού Πηνειού, 
άνευρέθει ό ύποπτος Κώστας Γεωργιάδης. 
Μεταβαίνουμε στό Τμήμα ’Ασφαλείας.

Ό  Υπομοίραρχος Γεωργίου ξαλάφρω- 
σε. Τού φάνηκε δτι άναστήθηκε. Έκανε 
νόημα στόν οδηγό νά ξεκινήσουν. "Ηταν 
σίγουρος δτι δλα είχαν τελειώσει.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ άπο- 
ρούσε γιά ποιό λόγο τόν έφεραν στό Τμήμα 
’Ασφαλείας. Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντί
νου τόν ρώτησε πόσο χρόνων ήταν. «Δε
κατρία» άπάντησε. Ά πό τό άνοιγμα τής 
πόρτας πρόβαλε ό Υπομοίραρχος Γεωρ
γίου. «Έρχονται, είπε, σέ πέντε λεπτά θά 
είναι έδώ». Είχαν ειδοποιήσει τόν Ύπαρ- 
χηγό καί τόν Β.' ’Επιθεωρητή Χωροφυ
λακής νά έρθουν μαζί μέ τόν Εισαγγελέα. 
Ο Ταγματάρχης Κωνσταντίνου ήθελε 
νά είναι κι έκεϊνο ι μπροστά στήν άνάκριση. 
Άναψε ένα τσιγάρο καί κοίταξε στά μά
τια τόν μικρό ύποπτο. «"Ηταν δυνατόν 
αύτός ό νεαρός νά ήταν ό δολοφόνος;» 
άναρωτήθηκε. «Πότε τό άγόρασες τό 
μπουφάν;» τόν ρώτησε.

•—Έ χω  μερικές μέρες ,κύριε, άπάντησε 
ψύχραιμα ό μικρός Κώστας Γεωργιάδης.

—Ά πό πού ;
—Ά πό τά «Παλιατζίδικα» κύριε.
— Τό παντελόνι καί τό πουλόβερ ;
— Κι αύτά άπό κεΐ, κύριε.
— Πόσο τά άγόρασες ;
Δέν πρόλαβε νά άπαντήσει καί ή πόρτα 

τού γραφείου άνοιξε. Ό  Εισαγγελέας, ό 
Ύπαρχηγός, ό ’Επιθεωρητής, ό ’Ανώτε
ρος Διοικητής καί δ Διοικητής Χωροφυ
λακής έκαναν τήν έμφάνισή τους.

— Τί συζητάτε; ρώτησε ό Εισαγγελέας.
— Γιά τά ρούχα. Τ’ άγόρασε πρίν λίγες 

μέρες.
— Μέ τί χρήματα; Πόσα πλήρωσες ;
— Τριακόσιες γιά τό μπουφάν καί πεν

τακόσιες ογδόντα γιά τά άλλα. Μού 
τάδωσε ό πατέρας μου.

Ό  ’Επιθεωρητής έκανε νόημα στόν 
Ταγματάρχη Κωνσταντίνου. Κατάλαβε. 
Βγήκε γρήγορα άπό τό γραφείο καί κα- 
τεωθύνθηκε στό τηλέφωνο τής Γραμμα
τείας. Ζήτησε άπό τόν Ο.Τ.Ε. νά μιλήσει 
μέ τόν Σταθμό Χωροφυλακής Ί ’ηλοΰ 
Βουνού. «’Επείγον δεσποινίς», συμπλή
ρωσε.

Τό τηλέφωνο χτύπησε σχεδόν άμέσως. 
Ή  έπικοινωνία είχε άποκατασταθεΐ. Μί
λησε μέ τόν Διοικητή τού Σταθμού. Οί 
έντολές ήταν ξεκάθαρες. «Νά ρωτήσεις 
τόν πατέρα τού Γεωργιάδη, πότε ήταν ό 
μικρός γιός του στό χωριό, πότε έφυγε 
καί πόσα χρήματα τού έδωσε».

ΙΙερίμενε μέ τό τηλέφωνο άνοιχτό. Ό  
Διοικητής τού Σταθμού τού είπε δτι ό 
πατέρας Γεωργιάδης, βρίσκονταν στό 
καφενείο άκριβώς άπέναντι άπό τό κτί
ριο τού Σταθμού. Τά λεπτά πού περνού

σαν φαίνονταν άτέλειωτα. Ό  Ταγματάρ" 
χης Κωνσταντίνου άναψε δεύτερο τσιγάρ0 
Πόση ώρα νά είχε περάσει άραγε; Τρεις 
φορές ή τηλεφωνήτρια τού Ο.Τ.Ε. ζήτησε 
νά μάθει άν τελείωσε ή συνδιάλεξη γιά 
νά κλείσει τήν γραμμή. Πήρε τήν ίδια 
μονότονη άπάντηση: «Ό χι, μιλάμε».

Επιτέλους ό Διοικητής τού Σταθμού 
γύρισε στό τηλέφωνο.

—"Ηρθε στό χωριό τό Σάββατο τό 
πρωί. Στις 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή. Είχε 
νά έρθει δυό μήνες. Κάθησε μέχρι σήμερα 
το πρωί. Δέν τού έδωσε ό πατέρας του 
χρήματα. Είναι άλλωστε άπό φτωχή οι
κογένεια. Προσωπικά έγώ, τόν είδα 
άρκετές φορές τήν Κυριακή, χθές, νά άγο-· 
ράζει μπισκότα καί σοκολάτες έπανειλημ- 
μένα άπό τό περίπτερο. Τίποτα άλλο.

Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου μουρ
μούρισε ένα «εύχαριστώ» καί έκλεισε τό 
τηλέφωνο. Γύρισε στό γραφείο του. Ό  
μικρός ύποπτος ήταν παράξενα ψύχραιμος 
«Έγώ δέν έκανα τίποτα», άκουσε νά λέει'1

— Ο πατέρας του δέν τού έδωσε χρή
ματα. Ό  ίδιος χθές τήν Κυριακή, άγό- 
ραζε μπισκότα καί σοκολάτες άπό τό πε
ρίπτερο τού χωριού του. Στό χωριό πήγε 
τό Σάββατο καί έφυγε σήμερα.

Ό  Κώστας Γεωργιάδης κοκκίνησε. 
Φάνηκε νά χάνει τήν ψυχραιμία του.

—Άδειασε τίς τσέπες σου, είπε ό Ε ι
σαγγελέας.

Πάγωσε. Τά μάτια του άρχισαν νά 
παίζουν δεξιά—άριστερά. Έκανε ένα βήμα 
μπροστά. Έβαλε τό χέρι του στίς τσέπες 
τού μπουφάν καί έβγαλε ένα πεντάδραχμο. 
«Δέν έχω τίποτα άλλο» μουρμούρισε.

—"Ολα, άκούστηκε μεταλλική ή φωνή 
τού Ταγματάρχη.

— Δέν έχω άλλα, έπανέλαβε ψιθυριστά·
, Ό  Ταγματάρχης Κωνσταντίνου άπλωσε

τό χέρι του στίς τσέπες καί έψαξε στό 
εσωτερικό τους. Έβγαλε άπό τή δεξιά 
του τσέπη κάτι παλιόχαρτα καί τρία λα
χεία: Δύο πεντάδες Λαϊκού Λαχείου καί 
ένα Κρατικό. Ό  μικρός Γεωργιάδης κοί
ταξε γύρω του. "Εξη ζευγάρια μάτια τόν 
κοιτούσαν βασανιστικά.
Έσκυψε τό κεφάλι.

— Δέν ήθελα νά τόν σκοτώσω.. Νόμιζα
πώς θά γινόταν καλά__ Θά συνέρχονταν.
"Ηταν νύχτα. Είχαμε χάσει τόν δρόμο. 
Πολλή ώρα βαδίζαμε χωρίς νά ξέρουμε 
πού πηγαίνουμε. Είδαμε έναν άλλο δρόμο 
άριστερά μας. Μάς χώριζε ένα χωράφι 
μέ βαμβακιές. ’Αρχίσαμε νά κατηφο
ρίζουμε στό χωράφι, γιά νά βγούμε άπέ- 
ναντι. Γιά μιά στιγμή άρχίσαμε νά τρέ
χουμε. Ό  Γιωργάκης έπεσε. Έσκυψα νά 
τόν σηκώσω. Ακόυσα τά κέρματα πού 
κυλούσαν άπό τίς τσέπες του. Μού πέρασε 
άπό τό μυαλό νά τού τά πάρω. "Οπως τόν 
βαστοΰσα γιά νά σηκωθεί, τόν έπιασα 
μέ τό δεξί μου χέρι άπό κάτω άπό τόν 
λαιμό καί μέ τό άριστερό μου άπό πάνω 
άπό τόν σβέρκο, τόν έσφιξα δυνατά καί 
έσπρωξα τό κεφάλι του στό χώμα. Τόν 
βάσταξα λίγο, σφίγγοντας τόν λαιμό του. 
Έμεινε άκίνητος. Έψαξα τίς τσέπες καί 
τού πήρα τά χρήματα. Δέν ήθελα νά τόν 
σκοτώσω. . ..

ΕΞΩ είχε σκοτεινιάσει γιά καλά. Ό  
Ταγματάρχης Κωνσταντίνου, βγήκε άρ- 
γά —άργά άπό τό γραφείο. Στό διάδρομο 
είχαν συγκεντρωθεί οί δημοσιογράφοι.

—Τί θά μάς πείτε γιά τό έγκλημα; 
ρώτησαν.

—Έ γώ  τίποτα. Ό  Κώστα Γεωργιάδης 
θά τά πει δλα. . .
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Μ  ΑΗΜΟΤΙΚΑ MAX 
ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ
Τοΰ Δικηγόρου κ. Ή λ ί α  Κ ο υ ρ κ ο υ β ά τ η .

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ένα άπό τά σημαντικά 
γεγονότα της άνθρώπινης ζωής — αν όχι τό σημαν- 
τικώτερο—είναι ό θάνατος. Σάν συμβάν είναι συγ
κλονιστικό. Και γίνεται άκόμη έντονώτερο γιατί κα
λύπτεται άπό πέπλο μυστηρίου, γιατί είναι άγνωστο 
τί γίνεται τήν ώρα πού ή μέν ψυχή μεταβαίνει κοντά 
στον Ουράνιο πατέρα, τό δέ σώμα παραμένει άντικεί- 
μενο τελετών καί πηγή πόνου καί σπαραγμού γιά 
τούς ζωντανούς.

Καί όσο κι αν ή Χριστιανική διδασκαλία προσπαθεί 
νά άμβλύνη καί νά άπαλύνη τον πόνο γιά τον θάνατο, 
ό άπλός άνθρωπος αυτές τις στιγμές τις ζή τόσο έντο
να καί τόσο καρτερικά, προσπαθώντας νά δώση διέ
ξοδο στά πολλά καί μεγάλα έρωτηματικά. Καί ξερι
ζώνει τήν καρδιά καί τά σπλάχνα του καί τά κάνει 
τραγούδι, θρήνο καί μοιρολόγι. Καί τραγουδά. Κι 
ό πόνος' του περνά τά στεγανά τοΰ προσωπικού δρά
ματος καί γίνεται τραγούδι, κι άπλώνεται σ’ όλες 
τις εποχές, σ’ όλες τις περιοχές παντού, οπού υπάρχει 
άνθρωπος.

Τά μοιρολόγια τοΰ λαού μας, κυρίως τών γυναικών, 
είναι αύτόφυτα προϊόντα της Ελληνικής εύαισθησίας, 
θαυμαστά άριστουργήματα πού κινούν τήν προσοχή, 
τό ένδιαφέρον καί τον θαυμασμό τών ποιητών.

Α. Βασικό στοιχείο στά μοιρολόγια είναι ό Χάρος. 
Ή  προσωποίησις τοΰ θανάτου. 'Ο  άντιπρόσωπος τοΰ
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"Αδη πού μέ τά ίδια του τά χέρια παίρνει τις ψυχές 
αυτών πού ό ίδιος διάλεξε καί τις μεταφέρει στο βα
σίλειό του :

«γιά ΐδές καιρό πού διάλεξε ό χάρος νά μέ πάρη...» 
λέγεται ότι τραγούδησε ό ’Αθανάσιος Διάκος τήν 
στιγμή πού τον μετέφεραν στον τόπο τής καταδίκης 
του.

' Η λαϊκή μας μούσα έδωσε στον Χάροντα πολλά 
χαρακτηριστικά.

Άλλοτε είναι ό Μαύρος Καβαλλάρης πού αρμα
τωμένος ώς τά δόντια βγήκε νά διαλέξη ψυχές:

«Μά νά τον καί κατέβαινε ’ς τούς κάμπους καβαλ-
__ „ _ _ λάρης·
Μαύρος ήταν, μαύρα φορεΐ, μαύρο καί τ ’ άλογό του, 
σέρνει στελέττα δίκοπα, σπαθιά ξεγυμνωμένα, 
στελέττα τάχει γιά καρδιαΐς, σπαθιά γιά τά κε-

]φάλια.»
ή πού σκληρός κι άκαρδος σέρνει πεζούς τούς νεκρούς 
στον Ά δη  :
«Σέρνει τούς νιούς άπό μπροστά, τούς γέροντες κατόπι, 
τά τρυφερά παιδόπουλα ’ς τή σέλλα άραδιασμένα...»

’Άλλοτε γίνεται μαύρο πουλί καί σαϊτεύει αύτόν 
πού διάλεξε ή αύτόν πού παινεύτηκε πώς δέν φοβάται 
Χάρο:

«'Η Εύγενοΰλα ή μοσκονιά κ’ ή μικροπαντρεμένη 
έβγήκε κ’ έπαινεύτηκε πώς Χάρο δέν φοβάται.

Μ



Γιατί είν’ τά σ π ί τ ι α  της ψηλά κι ό άντρας της παλ-
]κάρι,

Κι’ ό Χάρος όποϋ τ ’ άκουσε πολύ τοϋ βαρυφάνη. 
Μαϋρο πουλί νέγίνηκε, σαν άγριο χελιδόνι, 
έβγήκε κ’ έσαΐτεψε τή μοναχή τήν κόρη 
μεσ” ς τό λιανό τό δάχτυλο ποϋ χε τον άρραβώνα». 
"Αλλοτε στήνει παγίδα—πονηρός καθώς είναι— 

σ’ αυτόν πού ή λεβεντιά καί ή άντρειωσύνη τοϋ κεντρί
ζουν τή ζήλεια καί τον φθόνο :

«Λεβέντης έρροβόλαγε άπό τά κορφοβούνια’ 
μέ τό μαντήλι ’ς τό λαιμό, τό βαροκεντημένο.
Είχε τό φέσι του στραβά καί τά μαλλιά κλωσμένα 
κι έστρίφτε τό μουστάκι του καί ψιλοτραγουδοϋσε. 
Κι ό Χάρος τον άγνάντεψε άπό ψηλή ραχούλα, 
καρτέρι πάει καί τοβαλε ’ς ένα στενό σοκάκι...)). 
"Αλλοτε πάλι ό Χάρος έπαίρεται καί καμαρώνει 

γιά τά κατορθώματά του:
« Ό  Χάρος έκατσε ψηλά καί τραγουδεΐ πανώρια, 
λέει τραγούδια τσή χαράς καί περισσοκαυκάται...» 
Β.— 'Η  λαϊκή θυμοσοφία φαντάζεται τήν έπιθα- 

νάτια άγωνία σάν πάλη τοϋ άνθρώπου πού πεθαίνει 
προς τον Χάροντα. Βέβαια ή έκβασις τής πάλης είναι 
πάντοτε μοιραία γιά τον άνθρωπο, άκόμη καί τον 
πλέον άνδρεΐο. "Ετσι καί ό Διγενής άφοΰ πάλαιψε 
μέ τον Χάροντα γενναία στο τέλος νικήθηκε. Φαίνεται 
δέ δτι δλα τά μεταγενέστερα μοιρολόγια προσαρμό- 
σθηκαν ώς προς τό σημείο τής πάλης μέ τό τραγούδι 
γιά τον θάνατο τοϋ Διγενή :

«...Μ’ άντρας έσύ, άντρας κ’ εγώ, κ’ οί δυο άν-
τρειωμένοι

κι άιντε νά πά άπαλαίψωμε ’ς τό σιδερόν άλώνι. 
Καί πάνε κι’ άπαλεύγανε ’ς τό σιδερόν άλώνι. 
Κ’ έννιά φορές τον έβαλεν ό νιός τό Χάρο κάτω;
Μ’ α π ά ν ω  είς τς εννιά φορές τοϋ Χάρου βαρυφάνη. 
Πιάνει τό νιό πού τά μαλλιά, χάμαις τον γ ο ν α τ ί 

ζ ε ι . . . »
Γ. Χαρακτηριστικό στά μοιρολόγια είναι δτι πάν

τοτε ό λαός μας φαντάζεται τον νεκρό νά συνεχίζη τήν 
ζωή του στον Κάτω Κόσμο. "Ισως αύτό νά είναι τό 
άποτέλεσμα τής Χριστιανικής διδασκαλίας γιά τήν 
«μετά θάνατον ζωή». *0 λαός μας δμως αυτή τήν 
μετά θάνατον ζωή δέν τήν φαντάζεται πνευματική καί 
άϋλη δπως ή ’Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι τό 
επόμενο μοιρολόγι πού λέγεται δταν σηκώνουν τον 
νεκρό:
«Αύτοΰ πού βούλεσαι νά πάς, κι’ δπου ξεπερατειέσαι, 
αν εΰρης νιούς χαιρέτα τους καί νιαΐς κουβέντιασέ ταις 
κι αν εδρης καί μικρά παιδιά γλυκά παργόρησέ τα. 
Μήν κάμης νιαΐς νά κλάψουνε, καί νιούς ν’ άναστενά-

(ξουν,
μήν κάνης καί μικρά παιδιά καί θυμηθούν τή μάννα. 
Μήν πής πώς έρχεται Λαμπρή, πώς έρχονται γιορτάδες. 
Πές τοϋ Χριστού πώς χιόνιζε καί τή Λαμπρή θά βρέχη, 
καί τήνήμέρα τ’ "Αη Θωμά θά σέρνουν τά ποτάμια...»

Χαρακτηριστική είναι σ’ ένα μοιρολόγι ή επιθυμία 
των νεκρών νά έπανέλθουν στή ζωή γιά ν’ άνταμώσουν 
8,τι έχασαν:
«Τρεΐς άντρειωμένοι βούλονται νά βγοΰν άπό τον "Αδη. 
'Ο ένας νά βγή τήν άνοιξη, κι’ ό άλλος τό καλοκαίρι, 
κι’ ό τρίτος τό χινόπωρο όποϋ είναι τά σταφύλια. 
Μιά κόρη τούς παρακαλεΐ τά χέρια σταυρωμένα.
Γιά πάρτε με λεβέντες μου γιά τον Άπάνου Κόσμο...»

Σ ’ ένα άλλο μοιρολόγι βρίσκουμε αύτό πού γίνεται 
καί σήμερα, δτι δηλαδή τήν νύκτα ποτέ δέν μοιρολο

γούν καί δέν κλαΐνε τον νεκρό γιά νά περάση άτάραχη 
τήν βραδυά καί γιά νά μήν προκαλέση τήν οργή καί 
τον θυμό τού Χάροντα:

«Παρακαλώ σε μάννα μου, μιά χάρη νά μοΰ 
κάμης, ποτέ σου γέρμα τού ήλιοΰ μήν πιάνης 
μοιρολόγι, γιατί δειπνάει ό Χάροντας μέ τή Χα-

ρόντισσά του...»
Δ. Ό  θάνατος πάντοτε είναι βαρύς. "Ομως πάντο

τε ό πόνος είναι συνάρτησις τής ήλικίας τού νεκρού. 
"Οσο πιο νέος είναι τόσο πιο μεγάλος είναι ό πόνος 
καί ή θλίψις. Χαρακτηριστικό γιά τήν άντίληψι τοϋ 
λαού μας πάνω στο θέμα τής ήλικίας τού νεκρού είναι 
τό παρακάτω τρίστιχο μοιρολόγι:
«Δέν είναι κρίμα κι’ άδικο, παραλογιά μεγάλη, 
νά στέκουν τά παλιόδεντρα καί τά σαρακιασμένα, 
νά πέφτουνε τά νιόδεντρα μέ τάνθη φορτωμένα».

’Ακόμη ό πόνος είναι συνάρτησις τής συγγένειας 
προς τον νεκρό. Καί στο θέμα ριύτό ξεχωριστή είναι 
ή θέσις τών γονέων πού χάνουν μικρά παιδιά:
«Τώρα’ς τον άποχωρισμό τρεις ποταμούς διαβαίνω, 
ό ένας χωρίζει άντρόγενα, κι’ ό άλλος χωρίζει άδέρφια, 
κι’ ό τρίτος ό φαρμακερός τή μάνν’ άπ’ τά παιδιά της».

Σχετικό είναι τό κατωτέρω μοιρολόγι τόσο μεστό 
σέ νοήματα καί τόσο άπλό σέ έκφρασι:
«'Οποιά χάσε τον άντρα της έχασε τήν τιμή της, 
κι’ όποιά χάσε τή μάννα της, έχασε τήν κουβέντα, 
κι’ όποιά χάσε τον άδερφό, έχασε τό φτερά της, 
κι’ όποιά χάσε τήν άδερφή, έχασε τό σεριάνι, 
κι’ όποιά χάσε μικρά παιδιά, έχασε τήν καρδιά της».

Ε. 'Ο  λαός στά μοιρολόγια του άποφεύγει έπιμε- 
λώς νά προεξοφλήση τήν κατάληξι τού νεκρού στήν 
Κόλασι ή τον Παράδεισο, δπως διδάσκει ή Χριστιανική 
Θρησκεία. "Ισως γιατί αύτή τήν θλιβερή στιγμή 
δέν θέλει νά γίνη ό Κριτής τού νεκρού. Προτιμά νά 
έξάρη τις άρετές του επιδιώκοντας ίσως τήν άγαθή 
μνήμη. "Ισως γιατί κάτι τέτοιο δέν θά έδινε νόημα στις 
δεήσεις καί τά μνημόσυνα πού άκολουθοΰν. "Ισως γιατί 
πιστεύει πώς ό χωρισμός αύτός ταιριάζει στον Κύριο 
κατά τήν φοβερή ήμέρα τής Κρίσεως. "Ισως άκόμη 
γιατί τούτο πράττει καί ή ’Εκκλησία μας. Ή  νεκρώ
σιμος άκολουθία είναι άπ’ άρχής μέχρι τέλους μία δέη- 
σις προς τον Κύριο, δπως «κατατάξη», τον νεκρόν «έν 
Παραδείσω».

Φαίνεται δμως δτι γίνεται κάποια έξαίρεσις γιά 
τά μικρά παιδιά:

«Πάννε καί σού, παιδάκι μου, μέ τάλλα τά παιδάκια, 
στοΰ παραδείσου τό πλατύ μαεύγουν λουλουδάκια».

2. Σημειώσαμε πιο πάνω μερικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τών Δημοτικών μας τραγουδιών πού 
άφοροΰν τον θάνατο καί πού μέσα τους καθρεπτίζεται 
ή Ελληνική ψυχή άδελφωμένη μέ τήν Χριστιανική 
πίστη. "Οσο κι αν ό θάνατος είναι γεγονός συγκλονι
στικό καί θλιβερό, είναι, έν τούτοις, κάτι τό άναπό- 
φευκτο.
«Καλότυχά είναι τά βουνά, καλότυχοι είν’ οί κάμποι, 
Πού Χάρο δέν άκαρτεροΰν, φονιά δέν περιμένουν...»

Γι’ αύτό καί χρειάζεται καρτερικότης καί έξοι- 
κείωσις. Καί κυρίως έτοιμότης. Κι αν άκόμη δέν δώ
σουμε στήν ετοιμότητα τον χαρακτήρα καί τήν μορφή 
πού δίνει—κατά τήν γνώμη μας πολύ σωστά—ή Χρι
στιανική διδασκαλία, δμως, πρέπει νά τής δώσουμε 
τούλάχιστον τό νόημα τής ήθικής καί νομικής προετοι
μασίας.
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Τού κ.
Κ ω ν / ν ο υ  Κ α ρ α γ ι ά ν ν η  
’Ενωμοτάρχου
τής Ύττοδ/νσεως Τουριστικής 
'Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης

Ο ΟΡΟΣ «Οικολογία», γνωστός 
για πολλά χρόνια μόνο στους ερευ
νητές φυσιοδίφες, μπήκε άργά στις 
κοινωνικές επιστήμες καί τελευταία 
καί στη ζωή μας. Βασικά προέρχε
ται άπό τη βοτανική καί τή ζωολο
γία οι όποιες μελέτησαν τή σχέση 
των φυτών καί των ζώων, των βιο
λογικών δηλαδή οργανισμών, μέ τό 
φυσικό τους περιβάλλον, άλλά καί 
μεταξύ τους καί έδημιούργησαν έτσι 
τήν οικολογία τών φυτών καί τήν 
οικολογία τών ζώων.

Σάν άνθρώπινη οικολογία, κάνει 
τήν έμφάνισή της στήν άρχή τοϋ 
αιώνα, κυρίως στή Β. ’Αμερική. 
Πρέπει δμως νά σημειωθεί δτι ή 
γαλλική κοινωνιολογική σχολή άσ- 
χολήθηκε μέ αυτήν όνομάζοντάς την 
«κοινωνική μορφολογία», καθώς καί 
ή γερμανική σκέψη όνομάζοντάς 
την «ήθολογία». Καί έχει σάν άντι- 
κείμενό της, τή μελέτη τών σχέ
σεων τών κοινωνικών ομάδων μέ 
τό φυσικό περιβάλλον, άλλά καί μέ 
άλλες ομάδες.

Γιά τό άντικείμενο καί τή μέθο
δό της, οί θεωρητικοί δέν έχουν ταυ
τόσημες άντιλήψεις. 'Ο  Μάκ Κένζυ, 
στο άρθρο του «άνθρώπινη οικολο
γία» τής άμερικανικής έγκυκλο- 
παιδείας τών κοινωνικών επιστη
μών, δίνει τον έξης ορισμό: ή άν
θρώπινη οικολογία άσχολεΐται μέ 
τις άπόψεις πάνω στο χώρο τών 
άμοιβαίων διεισδύσεων τών άνθρώ- 
πων καί τών άνθρώπινων θεσμών’ 
σκοπός της είναι ν’ άνακαλύψει τις 
άρχές καί τούς παράγοντες πού 
εξηγούν τις διευθετήσεις τοϋ χώ 
ρου στις όποιες προβαίνουν οί άν
θρωποι, στις όποιες συντελούν οί 
θεσμοί, καί οί όποιες προκύπτουν 
άπό τήν άμοιβαία δράση τών άνθρώ- 
πων, στο πλαίσιο ένός πολιτισμού 
πού μεταβάλλεται συνεχώς. Ή  δι
ευθέτηση τοϋ χώρου άπό τον άνθρω
πο, ή όποια προϋποθέτει τήν άμοι- 
βαία δράση τών κοινωνικών ομάδων 
καί μορφοποιεΐται άπό τις πολιτι
στικές άξιες, συντελεΐται στήν ού- 
σία μέ βάση συλλογικά νοήματα 
πού άναφέρονται στήν προσαρμο-
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γη τοϋ άνθρώπου στό περιβάλλον, 
καί τοϋ επιτρέπουν τήν κοινωνική 
καί επομένως καί τήν ατομική του 
έπιβίωση. Άντιμετωπιζόμενα κάτω 
άπό αυτό τό πρίσμα, τα οικολογικά 
φαινόμενα άποβαίνουν φαινόμενα κοι- 
ιωνικά. Φαινόμενα ανθρώπινα μή 
επηρεαζόμενα άπό τή κοινωνική 
δυναμική δέν φαίνεται να υπάρχουν, 
όπως άλλωστε έδειξε ή μελέτη της 
θνησιμότητας καί της γεννητικότη
τας. "Ισως τό μόνο πού θά μπορούσε 
κανείς νά πει μέ άσφάλεια στο ση
μείο αυτό, είναι ότι ή έπιρροή πού 
άσκεΐ τό «κοινωνικό» έπί τοϋ «βιο- 
λογικοΰ» παρουσιάζει διαφορές βα- 
θμοΰ, κατά τήν περίπτωση καί τις 
περιστάσεις. Έ ν κατακλεΐδι, θά 
μποροΰσε κανείς νά πή πώς ή άν- 
θρώπινη οικολογία προσπαθεί νά 
περιγράφει τούς παράγοντες πού 
έπιδροΰν προκειμένου νά καταλά
βουν μιά θέση στο χώρο οί κοινό
τητες. Επίσης τούς παράγοντες 
πού έπιδροΰν στον καθορισμό των 
διαστάσεων των κοινοτήτων καί 
στή φυσική τους διευθέτηση.

Τό τελευταίο στή χρονολογική 
σειρά μεγάλο οικολογικό πρόβλημα, 
άλλ’ ΐσως τό πρώτο σέ σπουδαιό- 
τητα, είναι τό περιβάλλον καί ή κα
ταστροφή του. Μέ τόν όρο «περι
βάλλον» σέ ευρεΐα έννοια, εννοείται 
τό περιβάλλον μέσα στο όποιο ζεΐ 
τό ύποκείμενο, άτομο ή κοινωνία 
καί τό όποιο περιλαμβάνει τό φυ
σικό, τό κοινωνικό καί τό πολιτιστι
κό πλαίσιο της άτομικής καί της 
κοινωνικής ζωής. Είναι φανερό, ότι 
τά τρία αυτά πλαίσια συνάπτονται 
καί άποτελοΰν συναλλήλους κύκλους. 
’Επίσης, ότι ή θεώρηση τοϋ περι
βάλλοντος στή γενικότητά του, μπο
ρεί νά γίνει κάτω άπό τό πρίσμα 
καθ’ ένός άπό τά τρία πλαίσια, πρά
γμα πού οδηγεί στήν άναγνώριση 
τριών κατηγοριών περιβάλλοντος, 
σέ στενή έννοια πιά, φυσικού, κοινω
νικού, πολιτιστικού. 'Η  άνάλυση 
πού ακολουθεί αφορά τό φυσικό 
περιβάλλον.

"Αν ό διάλογος τού άνθρώπου μέ 
τή φύση οδηγεί, μέ τή παρέμβαση 
τής τεχνολογίας, στή λύση μεγά
λου άριθμοΰ προβλημάτων του, όχι 
μόνον υλικών αλλά καί ψυχικών, 
καί συναισθηματικών άκόμη, θά 
ήταν σωστό ό διάλογος αυτός νά 
μήν είναι έτεροβαθής. 'Η  σύνθεση 
επιβάλλει μιά τέτοια στάση. 'Ο 
άνθρωπος πρέπει νά συντηρεί καί 
όχι νά λεηλατεί τή φύση καί τις 
δυνατότητές της. Είναι θλιβερό, 
άλλά είναι άληθινό, ότι ό άνθρωπος 
μέ τή σύγχρονη τεχνολογία κατα

στρέφει τόν πλούτο τής γής, καί σέ 
πρώτες ύλες καί σέ ένέργεια. Κατα
στρέφει άκόμα τό φυσικό πλαίσιο 
τής καθημερινής ζωής καί τό καθι
στά άβίωτο. 'Ο Αίσωπος έδειξε 
πόσο παράλογο είναι νά σκοτώνει 
κανείς τή «χρυσοτόκο όρνιθα» άπό 
άπληστία. 'Ο  «HOMO TECHNO- 
LOGICUS», άντί νά έπιδιώκει τή 
διατήρηση τής ισορροπίας μεταξύ 
τών άνθρώπινων άναγκών καί τής 
ικανότητας τής φύσεως νά εξασφα
λίζει μακροχρόνια τήν ικανοποίησή 
τους, κινείται προς τήν άντίθετη 
κατεύθυνση. Ό  μύθος τού Αισώ
που λησμονήθηκε.

Πραγματικά. Τό φυσικό περι
βάλλον τό όποιο περιλαμβάνει άνόρ- 
γανα στοιχεία άλλά καί ζωντανούς 
οργανισμούς, άποτελεΐ ένα σύνολο. 
Φώς, άτμόσφαιρα, γή, ορυκτά, νερό, 
βλάστηση, ζωή, άπαρτίζουν ένα 
σύστημα τού οποίου τά στοιχεία 
βρίσκονται σέ ισορροπία. "Αν ένα 
άπό τά στοιχεία αύτά ύποστεΐ με
ταβολές, ή ισορροπία τού συστή
ματος διαταράσσεται σέ διάφορους 
βαθμούς καί μέ διάφορα άποτελέ- 
σματα. 'Η  έκμηδένιση ένός άπό 
τούς όρους τού συστήματος, είτε 
άπό φυσικές αιτίες είτε άπό τή 
δράση τού άνθρώπου, καθιστά προ
βληματική τήν έπιβίωση τών άλ
λων. Οί καταστρεπτικές επεμβά
σεις τού άνθρώπου στο οικολογικό 
σύστημα, μπορούν νά ταξινομηθούν 
ανάλογα μέ τά προσβαλλόμενα στοι
χεία καί τά προκαλούμενα αποτε
λέσματα, ως άκολούθως: 
α) μόλυνση τής άτμοσφαίρας, 
β ) μόλυνση τοϋ υγρού στοιχείου, 
γ )  καταστροφή τών εδαφών, πού 
εκδηλώνεται είτε μέ τήν εξάντληση 
είτε μέ τήν διάβρωση καί εξαφάνισή 
τους, καί δ) ή εξάντληση τών ένερ- 
γειακών πηγών (Βιβλιογραφία 4-5- 
67).

Γιά τά παραπάνω στοιχεία όμως 
καί τά προβλήματα πού έχουν δη- 
μιουργηθεΐ σχετικά, δέν χρειάζεται 
νά έπεκταθεΐ κανείς μιά πού πολλές 
φορές καί πολλά μεγάλα ονόματα 
έχουν άσχοληθεΐ μαζί τους. ’Αντί
θετα άξίζει νά άναφερθοϋμε σέ ένα 
άλλο πρόβλημα, «τήν τουριστική 
μόλυνση». Ό  νεολογισμός δέν είναι 
παραδοξολογία. Τά πράγματα τόν 
δικαιολογούν. 'Η  άνάγκη μιάς μεγα
λύτερης επαφής μέ τήν φύση σάν 
άντιστάθμισμα τών δυσμενών όρων 
ζωής πού επιβάλλει ή σύγχρονη 
πόλη, ή τεχνολογία καί ή βιομηχα
νική κοινωνία, σέ συνδυασμό μέ τις 
συγκοινωνιακές ευκολίες, τή γενι
κή άνοδο τού έπιπέδου ζωής καί

μέ τή γενίκευση τού συστήματος 
τών διακοπών γιά τούς έργαζομέ- 
νους, προσδιορίζουν μιά χωρίς προ
ηγούμενο μετακίνηση μεγάλων μα
ζών πληθυσμού, έποχιακά, προς 
τίς τουριστικές περιοχές. ’Εκεί ό 
άνθρωπος άναζητεί τό αίσθημα τής 
άλλαγής, τού «διαφορετικού», τής 
άπομακρύνσεως άπό τή καθημερινό
τητα. Γιατί έκεΐ διασώζεται άκόμα 
ένας τρόπος ζωής, ένας ρυθμός 
καί ένα πλαίσιο πού έχει χαθεί γιά 
τή πόλη.

Τά άποτελέσμάτα τών μετακινή
σεων αύτών γιά τό περιβάλλον 
έπέρχονται γρήγορα. ’Απότομη άνέ- 
γερση έπί τόπου οικισμών πού περι
λαμβάνουν ξενοδοχειακά συγκροτή
ματα, οικοδομικά μεγαθήρια, τουρι
στικές καί ψυχαγωγικές εγκατα
στάσεις, άλλά καί πολυκατοικίες 
καί έπαύλεις καί εμπορικά κέντρα. 
Στήν περιφέρεια χτίζονται οικήματα 
γιά τή στέγαση τών άπασχολου- 
μένων στά τουριστικά επαγγέλματα, 
άλλά καί γιά τούς έργαζομένους 
χαμηλοτέρου εισοδήματος. Κατ’ αυ
τό τόν τρόπο ή πόλη καί οί συνθή
κες τής ζωής της μεταφέρονται στήν 
ύπαιθρο. Οί κατασκευές αυτές σπά
νια είναι προσαρμοσμένες αισθη
τικά στό τοπίο καί τίς γραμμές του. 
Συνήθως τό προσβάλλουν βάρβαρα. 
Ό  τοπικός ρυθμός καί ή παραδο
σιακή λαϊκή άρχιτεκτονική κατα- 
στρέφεται καί άντικαθίσταται άπό 
τυποποιημένους τσιμεντένιους κύ
βους. Οί άκτές καί τά νησιά τών 
μεσογειακών χωρών άποτελοΰν ισά
ριθμα θλιβερά παραδείγματα. Ή  
φύση, τό φυσικό περιβάλλον, ύπο- 
χωρεΐ καί άντικαθίσταται άπό τό 
τεχνητό περιβάλλον τού τεχνολογι
κού μας αιώνα. Μ«ζί του υποβιβά
ζεται ή χλωρίδα καί ή πανίδα. Οί 
άκτές, ή θάλασσα, τά ποτάμια, οί 
λίμνες, τά δάση, μολύνονται καί 
καταστρέφονται, έκτεθειμένα στις 
ίδιες διαδικασίες καταστροφής καί 
μολύνσεως πού ισχύουν γιά τίς άλ
λες περιοχές. Οί σχέσεις τών άν- 
θρώπων παίρνουν κι αύτές τόν άντα- 
γωνιστικό χαρακτήρα τών σχέσεων 
στήν πόλη. Ή  διαμονή στήν τουρι
στική ζώνη γίνεται επιχείρηση καί 
έκμετάλλευση. Τέλος, τό τοπικό 
χρώμα, ό λαϊκός πολιτισμός, υπο
χωρεί στήν έπαφή μέ τούς ξενόφερ
τους τρόπους ζωής, καί στό γενικό 
κλίμα τής έπιδιώξεως τού κέρδους. 
"Ετσι χάνεται ή πολιτιστική ταυτό
τητα τού τουριστικού χώρου. Τά 
άποτελέσματα αύτά είναι τόσο πιο 
σημαντικά όσο τό μέγεθος τής του
ριστικής «εισβολής» είναι μεγαλύ-
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Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :

τερο. 'Υπάρχουν χώρες πού δέχον
ται πολλά έκατομμύρια τουρίστες 
κάθε χρόνο, μερικές δέ σέ αριθμό 
πού πλησιάζει τον άριθμο τών κα
τοίκων τους.

Στη ρίζα τοϋ φαινομένου της 
καταστροφής τοϋ περιβάλλοντος βρί
σκεται καί πάλι ή κοινωνική δυνα
μική. Ή  άπότομη αύξηση τοϋ πλη- 
θυσμοϋ δημιουργεί άπότομη αύξηση 
τών άναγκών, καί αύξημένη ζήτηση 
καταναλωτικών άγαθών καί ειδών 
χρήσεως. Επιβάλλει έπομένως άνά- 
λογη αύξηση της παραγωγής, πρά
γμα πού σημαίνει έντατικώτερη έκ- 
μετάλλευση τών φυσικών πόρων ή 
οποία έχει σάν άποτέλεσμα την 
σπατάλη. Θά ήταν όμως σφάλμα 
νά μη προσθέσει κανείς σ’ αυτό το 
μηχανισμό, τήν έπιρροή τής βιο- 
μηχανικής οικονομίας, ή οποία ταυ
τίζεται μέ τη κοινωνία τής άφθο- 
νίας καί τής καταναλώσεως, μιά 
καί στηρίζεται άκριβώς στη μαζική 
παραγωγή καί στή μαζική κατα
νάλωση. Ή  μαζική παραγωγή προ
ϋποθέτει ολοένα καί ύψηλότερη τε
χνολογία, μεγαλύτερες έπενδύσεις, 
μεγαλύτερη χρήση πρώτων υλών. 
Προϋποθέτει έπίσης ολοένα καί με
γαλύτερη ζήτηση γιά νά είναι δυ
νατή ή άπορρόφηση άπό τήν άγορά 
τών προϊόντων πού παράγονται μα
ζικά, καί ή οποία έξασφαλίζεται άπό 
τό χαμηλό κόστος τής βιομηχανικής 
παραγωγής, τά υψηλά εισοδήματα 
καί τά πρότυπα καταναλώσεως πού 
έπικρατοΰν. Είναι γνωστό οτι οί 
άνθρώπινες άνάγκες είναι περισσό
τερο ψυχολογικής καί λιγώτερο υλι
κής τάξεως, καί γ ι’ αύτό δέν έχουν 
τέλος. Είναι έπίσης γνωστό δτι τά 
μαζικά μέσα ένημερώσεως, μέ τή 
δημοσιότητα καί τή διαφήμηση, 
είναι σέ θέση νά δημιουργούν νέες 
άνάγκες στον άνθρωπο, ύποκινώντας 
έτσι τήν κατανάλωση καί στηρί
ζοντας τήν παραγωγή, κι άκόμα δτι 
στή βιομηχανική κοινωνία, στήν 
οποία σημειώνεται μιά χωρίς προ
ηγούμενο κρίση ιδεών καί άξιών ό 
άνθρωπος άλλοτριώνεται στήν έργα- 
σία, στο κέρδος καί στήν εύμάρεια, 
καί τοποθετεί τή λύση. τών εσωτε
ρικών του προβλημάτων τοϋ ιδεο
λογικού καί ήθικοΰ κενοΰ πού αισθά
νεται, στήν άφθονία. Κάτω άπό τις 
συνθήκες αύτές, δέν είναι άνεξήγητη 
ή καταλήστευση τών ένεργειακών 
δυνατοτήτων καί τών πόρων τοϋ 
πλανήτη.

Ή  σύγχρονη έπιστήμη γνωρίζει 
τον τρόπο καί τά μέσα, καί τής κα
λής διαχειρίσεως τών πόρων τής

ν ια ς .

γής, καί τής άποφυγής τής μολύν- 
σεως καί τής καταστροφής τοϋ περι
βάλλοντος. Οί δυνατότητες δμως 
αύτές δέν χρησιμοποιούνται καί οί 
άντίστοιχες μέθοδοι δέν εφαρμόζον
ται είτε καθόλου είτε στο βαθμό 
πού θά έπρεπε. Πίσω άπό τούς φο
ρείς τής καταστροφής καί τής σπα
τάλης, βρίσκονται οικονομικά καί 
πολιτικά συμφέροντα πού έμποδί- 
ζουν τήν έφαρμογή τών καταλλή
λων μέτρων γιά τήν άντιμετώπισή 
τους. Μιά πολιτική σωτηρίας τοϋ 
περιβάλλοντος άπαιτεϊ δαπάνες, πε
ριορισμό τής παραγωγής καί τής 
καταναλώσεως καί διεθνή συνεργα
σία, μιά πού τό πρόβλημα έχει λά
βει παγκόσμιες διαστάσεις. Προσ
πάθειες προς τή κατεύθυνση αύτή 
γίνονται πολλές. Τά άποτελέσματά 
τους δέν είναι δμως προς τό παρόν 
τουλάχιστον, ιδιαίτερα, αισθητά.

1 Γενική Κοινωνιολογία, Γεωργίου 
Καββαδία.

2 CONCEPTS OF ECOLOGY, 
Ε. Ζ. KORW OUDY.

3 BIOLOGY, Εγχειρίδιο τής U- 
NESCO.

4 A IR  POLLUTION HAND
BOOK, MOGILS HOLDEN 
ACKLEY.

5 LAND USE AND W A TER 
RESSOURCES, H. G. P E 
REIRA.

6 OCEANOGRAPHIE M EDI- 
CALE, Μ. ET J. AUBERT.

7 W O RLD  FACTS AND T R E 
NDS, J. MC HALE.

0 TH E QUALITY OF TH E EN
VIRONM ENT IN JAPAN.

9 ENVIRONMENTAL POLICY 
IN SUVEDEN.
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ηερνόέραν,ο

Τού Φιλόλογου κ. Σ π ύ ρ ο υ  Μ ε σ η μ έ ρ η

Ή  ΚΕΡΚΥΡΑ, τό πράσινο μαρ
γαριτάρι τοϋ Ίον ίου πελάγους, βρί
σκεται στό Βορειοδντικότερο μέρος 
τής 'Ελλάδας και αποτελεί την πύλη 
της, πού την ενώνει με τη Δύση.

Τη μαγευτική της ομορφιά πρώ
τος έχει τραγουδήσει ο "Ομηρος, ό 
μεγαλύτερος ποιητής τοϋ κόσμου. 
’Εδώ και πάνω από τρεις χιλιάδες 
χρόνια προτύτερα είχε φτάσει σε 
κάποιο ακρογιάλι της, εξαντλημένος 
από την πάλη του με τα κύματα, 6 
πορθητής τής Τροίας, ό πολυμήχα
νος βασιλιάς τής Ιθάκης Όδυσσέας. 
’Εκεί θαμπωμένος είχε άντικρύαει 
τήν πανέμορφη και σεμνή Ναυοικά. 
πού πρόθυμα τον περιποιήθηκε και 
κατόπι τον οδήγησε οτό φιλόξενο 
παλάτι τοϋ πατέρα της, τοϋ βα
σιλιά τών Φαιάκων ’Αλκίνοου. Ή  
Κέρκυρα, πού ό "Ομηρος τήν ονο
μάζει Σχερία, ήταν σύμφωνα με 
τήν παράδοση τό νησί τών Φαιάκων. 
’Από τούς προϊστορικούς λοιπόν 
χρόνους οι κάτοικοι τής Κέρκυρας 
έφημίζοντον για τα φιλόξενά τους 
αισθήματα. Ό  "Ομηρος οτό ποίημά 
του «’Οδύσσεια» έπαινεϊ ακόμα 
τούς Κερκυροίους και γιά τήν άγά- 
πη τους στή μουοική, άλλα και γιά 
τη ναυτική τους 'ικανότητα. Τόσο 
καλοί ναϋτος και τόσο επιδέξιοι 
ήταν στήν κατασκευή πλοίων, ώστε 
τά πλοία τους δεν ήταν ανάγκη νά 
έχουν τιμόνι. Μόνα, τους σάν νά 
είχαν αισθήματα καί ψυχή, ήξεραν 
νά ταξιδεύουν, σχίζοντας άφοβα

4
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τά κύματα καί τήν ομίχλη, καί ιά 
φτάνουν ατό λιμάνι, πού ήθελαν.

Για τούτο καί παρουσιάζει τον 
Ρ*·· ’Αλκίνοο νά λέει στο φιλοξενούμενο 

ιου Όδυσσέα τά παρακάτω λόγια :
«Πες μου καί την πατρίδα σου, 

τη χώρα, τό χωριό σου, 
για νά σέ πάνε εκεί μέ νοϋ καί 

οκέψη τά καράβια. 
Γιατί δεν έχουν τά γοργά καρά

βια των Φαιάκων 
οάν τ’ άλλα τά πλεούμενα τιμόνια 

ή κυβερνήτες 
μόν βρίσκουν έτσι μόνα τους ιή 

σκέψη τών ανθρώπων 
καί ξέρουν όλων τά χωριά, τά 

καρπερά χωράφια 
καί γοργοτάξιδα περνούν τής 

θάλασσας τά πλ.άτια 
κρυμμένα μες στην καταχνιά 

καί στην πυκνή θολούρα 
κι ούτε φοβούνται νά χαθούν, 

μήτε κακό νά πάθουν». 
( ’Οδύσσεια—ραψωδία θ. στίχοι 577- 
585 μετάφραση Ζήσιμου Σιδέρη).

’Έ τσι λοιπόν χάρη σ’ αυτή τήν 
ώραία ποιητική υπερβολή έχει κα
θιερωθεί από τά παλιά χρόνια ως 
έμβλημα τής Κέρκυρας ή «άπήδα- 
λος νούς», δηλαδή ένα πλοίο χωρίς 
τιμόνι.

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ όμως τούς προϊ
στορικούς χρόνους τής ’Ομηρικής 
εποχής ερχόμαστε στο 734 π.Χ., 
τότε πού οι Κορίνθιοι μέ αρχηγό 
τό Χερσικράτη Ιδρυσαν αποικία

στήν Κέρκυρα. ’Από τότε αρχίζει 
ή ’ιστορική της εποχή. Κατά τήν 
αρχαιότητα ήταν ή Κέρκυρα σημαν
τική ναυτική δύναμη. Καί πάντοτε 
παρακολουθούσε τις τύχες καί τις 
περιπέτειες τής ’Ελληνικής Φυλής. 
’Αργότερα μαζί μέ τήν υπόλοιπη 
’Ελλάδα υποδουλώθηκε ατούς Ρω
μαίους (229 π.Χ. — 337 π.Χ.), 
προσαρτήθηκε έπειτα στο ’Ανατο
λικό Ρωμαϊκό κράτος (337—733) 
καί τέλος συμμερίστηκε τή δόξα 
καί τό μεγαλείο τής ’Ελληνικής Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας από τό 
733 μέχρι τό 1204, πού τήν κατέ
λαβαν γιά πρώτη φορά οι ’Ενετοί.

Ή  Κέρκυρα ατούς αρχαίους χρό
νους ονομαζόταν καί Φαιακία καί 
Κόρκυρα. Ή  Κέρκυρα σύμφωνα 
μέ τή μυθολογία ήταν μία νύμφη, 
κόρη τού ποταμού ’Ασωπού, πού 
τήν είχε αγαπήσει ό θεός τής θά
λασσας, ό Ποοειδώνας. Στούς με
σαιωνικούς χρόνους πήρε καί τήν 
ονομασία Κορφοί ή Κορνφώ, από 
τήν όποια προέρχεται τό Κορφού.

’Εξ αιτίας τής επίκαιρης θέσεώς 
της — κλειδί τής Άδριατικής τήν 
ονόμαζαν — δέχτηκε πολλές επι
δρομές από διάφορους λαούς. Πολ
λές φορές είχε λεηλατηθεί από πει
ρατές. ’Αφού άποκόπηκε από τήν 
’Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
γνώρισε πολλούς κατακτητές ’Ενε
τούς (1204-1214), Γάλλους Άνδη- 
γαβούς (1267 -1 3 8 6 ), ’Ενετούς 
(1386—1797) Γάλλους Δημοκρα
τικούς (1797 — 1799), Ρώσσους

(1799—1807) Γάλλους Αύτοκρα- 
τορικούς (1807—1814) καί "Αγ
γλους (1814—1864).

Κανείς όμως καί μέ κανένα τρόπο 
δέν μπόρεσε νά τής αλλοιώσει τήν 
’Ελληνική συνείδηση καί ψυχοσύν
θεση. Ούτε οι ’Ενετοί μπόρεσαν, πού 
έμειναν τετρακόσια έντεκα χρόνια 
καί οί όποιοι μάλιστα είχαν καταρ
γήσει τον ’Ορθόδοξο ’Αρχιεπίσκοπο. 
Μόνο Καθολικός ’Αρχιεπίσκοπος 
υπήρχε τότε στήν Κέρκυρα. ’Επικε
φαλής τού περιφρονημένου ’Ελλη
νορθόδοξου Κλ ]ρου ήταν ένας Ιερέας, 
πού είχε τον τίτλο «Πρώτοπαπάς». 
"Ομως ό Κερκυραίκός λαός δέν 
προσχώρησε στον Καθολικισμό, γιά 
νά καλυτερέψει τις συνθήκες τής 
ζωής του. Καί ευτυχώς, γιατί οί 
καθολικοί κατακτητές προσπαθού
σαν σιγά—σιγά νά τον αφομοιώσουν. 
"Ετσι λοιπόν ό Κερκυραίκός λαός 
περήφανος μέσα στή δυστυχία του 
έμεινε πιστός στις παραδόσεις των 
πατέρων του καί διατήρησε άμό- 
λυντη τήν ’Ελληνορθόδοξη πίστη 
καί συνείδησή του. Γιά τούτο, αυτό, 
πού έγραψε ό ποιητής Κωστής 
Παλαμάς γιά τήν Κύπρο, ταιριάζει 
από λιτά  καί γιά τήν Κέρκυρα :

«Πολλούς αφέντες άλλαξε, δέν 
άλλαξε καρδιά».

’Από τούς διάφορους λαούς, πού 
είχαν κατακτήσει τήν Κέρκυρα, 
άφησαν έντονα τά σημάδια τους στήν 
αρχιτεκτονική τής παλαιός πόλεως οί 
Ενετοί, οί Γάλλοι καί οί "Αγγλοι.
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01 'Ενετοί, πού ήταν περίφημοι 
στην κατασκευή οχυρωματικών 
έργων, είχαν οχυρώσει τά δυο φρού
ρια τής πόλεως, το Βυζαντινό Πα
λαιό Φρούριο με τις δυο κορυφές του, 
απέναντι από την μεγάλη πλατεία 
και τό Νέο Φρούριο, πού βρίσκεται 
στο λιμάνι. Τό Νέο Φρούριο χτίστη
κε τό 16ο αιώνα. Μεταξύ τους τά 
δύο αυτά φρούρια επικοινωνούσαν 
με υπόγεια σήραγγα, ώστε σε πε
ρίπτωση πολιορκίας να μη χάνουν 
την επαφή τους οί αμυνόμενοι, ακό
μα και αν εισχωρούσαν οι εχθροί 
στην πόλη. Στην πύλη και τις επάλ
ξεις των φρουρίων αυτών βλέπουμε 
έντειχισμένες μεγάλες πλάκες, πού 
έχουν άνάγλύφο τό έμβλημα τής 
'Ενετικής Δημοκρατίας, ένα φτε
ρωτό λεοντάρι. Άπόρθητα άποδεί- 
χτηκαν τά ιστορικά αυτά φρούρια 
στις τουρκικές επιδρομές. Ποτέ δέν 
μπόρεσαν οί Τούρκοι νά τά κυ
ριεύσουν ούτε τό 1431, οντε τό 1537, 
ούτε τό 1571, ούτε τό 1573 καί ούτε 
τέλος τό 1716, πού τά είχαν πο
λιορκήσει από ξηρά καί οστό θά
λασσα μέ 30.000 πεζούς, 3.000 
ιππείς καί Ισχυρότατο στόλο. Σ ’ 
δλες αυτές τις επιδρομές ή Κέρκυρα 
στάθηκε ή άπόρθητη έπαλξη τής 
Χριστιανοσύνης. "Αν οί Τούρκοι 
την έκνρίεναν — καί ιδιαίτερα τό 
1716 πού έκινδύνεψε πιο πολύ, οί 
συνέπειες θά ήταν τρομερές καί άνυ- 
πολόγιστες όχι μόνο γιά την υπό
δουλη 'Ελλίδα, αλλά καί γιά την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έτσι θά

κυρίευαν κατόπι εύκολα καί τά 
υπόλοιπα 'Επτάνησα, θά εξασφά
λιζαν τη Δυτική πλευρά τής Αυτο
κρατορίας τους καί θά μπορούσαν 
νά επεκτείνουν τή ληστρική τους 
κυριαρχία στήν ’Ιταλία.

"Αν οί Τούρκοι έπαιρναν τήν 
Κέρκυρα, θά ήταν εντελώς διαφο
ρετική ή ιστορική καί πολιτιστική 
πορεία τής ' Επτανήσου. Γιατί μέσα 
στο σκοτάδι τής Τουρκικής σκλα
βιάς θά έχαναν οί 'Επτανήσιοι κάθε 
επαφή μέ τήν πολιτισμένη Ευρώπη. 
Καί δέν θά μπορούσαν νά εξελιχθούν, 
όπως εξελίχτηκαν, στα γράμματα 
καί στις τέχνες. "Ετσι δέ θά πρό- 
σφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες 
τους στο "Εθνος μας. Κατά τήν 
διάρκεια τής Τουρκοκρατίας τά 'Ε 
πτάνησα ήταν τό καταφύγιο τών 
γυναικοπαιδών καί τών οπλαρχηγών 
τής απέναντι ελληνικής στεριάς. 
τΗταν επίσης καί τά κρυφά κέντρα 
κατηχήσεως τών απεσταλμένων τής 
Φιλικής 'Εταιρείας. "Οταν άρχισε 
ή ’Επανάσταση τού 1821, οί 'Επτα- 
νήσιοι οχι μόνο βοήθησαν καί μέ 
θυσίες αίματος τον ’Αγώνα, άλ
λα καί τον ύμνησαν μέ τά ποιητικά 
τους έργα διαφωτίζοντας έτσι τούς 
Ευρωπαϊκούς λαούς.

’Αλλά καί όταν ιδρύθηκε τό νέο 
ελεύθερο 'Ελληνικό Κράτος ή 'Επτά
νησος ήταν ή σπουδαιότερη πνευ
ματική του τροφός. ’Ιδιαίτερα ή 
Κέρκυρα πρόσφερε τον πρώτο Κυ
βερνήτη, τον ’Ιωάννη Καποδίστρια 
καί τό πρώτο Πανεπιστήμιο, τήν

Ίόνιο ’Ακαδημία, ή όποια, αφού 
φώτισε τό "Εθνος μας από τό 1824 
μέχρι τό 1864, καταργήθηκε γιά νά 
μεταφερθει στήν ’Αθήνα.

ΑΝΑΜ ΕΣΑ  στα δυο ιστορικά 
Κερκυραϊκά φρούρια απλώνεται ή 
μάλλον άσφυκτιά ή παλαιά πόλη. 
’Εντύπωση κάνουν οί πολυόροφες 
παλαιές οικοδομές καί τά «καν
τούνια» ( στενοί δρόμοι), πού τις 
χωρίζουν. Έκκλησιές, αρχοντικά, 
βόλτα, μικρά σπίτια, δλα συγκεν
τρωμένα στον περιορισμένο χώρο, 
πού άφηναν τά τείχη, πού έζωναν 
τότε τήν πόλη. Σέ αντίθεση δμως 
μέ αυτό τό συνωστισμό τών σπι- 
τιών έρχεται ή μεγάλη πλατεία 
τής πόλεως, ή περίφημη Σπιανάδα, 
τό σαλόνι τής Κέρκυρας.

'Η  αιτία πού εκεί δέν έκτισαν 
σπίτια είναι ή εξής: Σέ κάθε εχθρική 
επιδρομή οί κάτοικοι έκλείνονταν 
μέσα στο παλαιό δικόρυφο Φρούριο. 
'Η  γέφυρά του ήταν τότε μικρή καί 
κινητή. Εύκολα λοιπόν τήν έσερναν 
μέσα. Καί ή σημερινή τάφρος (ΓΟΣ- 
Σ Α ) μέ τό θαλασσινό νερό έκοβε 
κάθε επικοινωνία μέ τήν απέναντι 
περιοχή (ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΣΑ). 
"Ετσι οί πολιορκούμενοι εύκολα 
μπορούσαν νά βλέπουν τούς εχθρούς 
καί νά τούς αποκρούουν καλύτερα, 
δταν έκαναν έφοδο. Λόγοι λοιπόν 
ασφαλείας καί στρατιωτικής τα
κτικής χάρισαν στήν Κέρκυρα τήν 
Πλατεία, πού σήμερα χαιρόμαστε
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καί που είναι μια από τις μεγαλύ
τερες στην Ευρώπη.

'Η  παλαιό πόλη τής Κέρκυρας 
μτιοροϋμε νά πούμε δτι είναι ένα 
Μουσείο. Πάνω στα αιωνόβια οι- 
δομήματά της μπορεί νά διαβάσει 
κάνεις τήν Ιστορία της. Στη σύντο
μη όμως αυτή αναδρομή άναγκα- 
ζόμαστε πάρα πολλά καί σπουδαία 
νά παραλείψουμε. Μερικά μόνο γιά 
παράδειγμα αναφέρουμε.

Στά Μουράγια βλέπουμε τό σπί
τι, όπου έζησε πολλά χρόνια καί πέ- 
θανε ό εθνικός ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός (1798—1857). Σέ μικρής 
απόσταση υψώνεται τό αρχοντικό 
τών Λαακαραίων καί πιο πέρα τό 
σπίτι, όπου γεννήθηκε ό πρώτος 
κυβερνήτης τής 'Ελλάδας, μετά τήν 
απελευθέρωσή της από τους Τούρ
κους, ’Ιωάννης Καποδίστριας (1776- 
1831). Σέ μιά πλευρά τής Σπινά- 
δας υψώνεται ένα πολύ μεγάλο επι
βλητικό οικοδόμημα Γεωργιανοΰ 
ρυθμοϋ, τό ’Ανάκτορο τών 'Αγίων 
Μιχαήλ καί Γεωργίου. Είχε κτιστεί 
γιά κατοικία τοΰ ’Ά γγλου Άρμο- 
στ ον τών Ίον ίων Νήσων. Τά εγκαί
νιά τον είχαν γίνει τό 1823. Σήμερα 
στεγάζει τά ιστορικά ’Αρχεία τής 
Κέρκυρας καί τής Ίον ίου Γερου
σίας, τή Δημόσια Βιβλιοθήκη κα
θώς καί τό μοναδικό στά Βαλκάνια 
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Τό 
πλουσιότατο σέ καταπληκτικά κομ
ψοτεχνήματα από πορσελάνη καί 
ημιπολύτιμους λίθους αυτό Μουσείο

έκληροδότησε στήν Κέρκυρα τό 1936 
ό Γρηγόριος Μάνος καί έπλούτιοε 
μέ νέα δωρεά τον τό 1975 ό Νι
κόλαος Χατζή βασιλείου.

Στήν αντίθετη άκρη τής πλα
τείας προς τό προάστιο Γαρίτσα 
απέναντι από τον ανδριάντα τον 
Ιωάννη Καποδίστρια υψώνονται τά 
ερείπια τής Ίονίον ’Ακαδημίας τοΰ 
πρώτου 'Ελληνικού Πανεπιστημίου 
τών Νεωτέρων χρόνων.

’Εκτός από τό Ανάκτορο τών 
’Άγγλω ν Αρμοστών εντυπωσιά
ζουν ανάμεσα στά άλλα, πού πα
ρατηρούμε στή Σπιανάδα, δύο με
γάλα οικοδομήματα, πού έκτισαν 
οι Γάλλοι Αύτοκρατορικοί.

Τά βόλτα καί γενικά ή αρχιτε
κτονική τους, θυμίζουν τήν περίφημη 
RUE DE RIVOLI τού Παρισιού. 
'Η  περιοχή, πού βρίσκονται λέγεται 
Αιστόν. Απέναντι ακριβώς από 
τή Σπιανάδα υψώνεται αγέρωχο 
τό Παλαιό Φρούριο. Ά π ό  τήν πιο 
ψηλή του κορυφή τό πανόραμα τής 
πόλεως καί τής γύρω περιοχής 
μένει αλησμόνητο. Στον παραλιακό 
δρόμο τής Γαρίτσας βρίσκεται τό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Τό σπου
δαιότερο του άπόκτημα είναι τό 
άρχαίκό αέτωμα τής Γοργούς, πού 
χρονολογείται από τον έβδομο π.Χ. 
αιώνα. Στή συνέχεια τού παραλια
κού δρόμου τής Γαρίτσας προς τήν 
περιοχή «’Ανεμόμυλος» βρίσκεται 
ένας μικρός ναός Βυζαντινού ρυθμού, 
τού ενδέκατου περίπου αιώνα, άφιε-

4
Μ ερ ικ ές  μ ό νο ν  ά π ό  τ ις  Κ ε ρ κ ν ρ α ϊκ έ ς  δμορ  

φ ιέ ς  π ο ύ  κ α τ α κ λ ύ ζ ο υ ν  τό  νη σ ί κ α ί μ α γ ε ύ 
ουν το ν  ε π ισ κ έ π τ η . Ε ίν α ι  μ έ  τ ή  σ ε ιρ ά  τό  
Π ο ν τ ικ ο ν ή σ ι, ή α κ ρ ο γ ια λ ιά  Κ α λ ά μ ι ,  κ α ί 
ή π ε ρ ίφ η μ η  Π α λ α ιο κ α σ τ ρ ίτ σ α  μ έ  τή ν  
θ α υ μ ά σ ια  θ ά λα σ σ α  κ α ί τή ν έντο νη  το υ ρ ι
σ τ ικ ή  ά ν ά π τ νξ η .

ρωμένας ατούς Άγιους Ίάσονα κα 
Σωσίπατρο, μαθητές τού ’Από
στολου Παύλου, πού έφεραν τον 
Χριστιανισμό στήν Κέρκυρα. Ά πό  
τό μέρος, πού βρίσκεται ό Ναός 
αυτός αρχίζει ή περιοχή τής αρχαίας 
πόλεως τής Κέρκυρας, πού εκ
τείνεται προς .τις σημερινές τοπο
θεσίες Μόν Ρεπό, Βασίλη, Φιγαρέ- 
το καί Κανόνι. Δέν έχουν γίνει όμως 
μέχρι σήμερα άνασκαφές σέ μεγάλη 
έκταση. 'Η  αρχαία αυτή πόλη τής 
Κέρκυρας είχε λεηλατηθεί καί είχε 
καταστραφεϊ άπό μία φοβερή επι
δρομή τών Γότθων τό 550 περίπου 
μ.Χ. Μετά άπό αυτή τή μεγάλη 
καταστροφή έγκαταλείφθηκε καί
έκτίστηκε νέα πόλη μέσα στο Πα
λαιό δικόρυφο Φρούριο, πού αργό
τερα έπεκτάθηκε καί έξω άπό αυτό. 
”Ετσι έδημιουργήθηκε ή σημερινή 
παλαιό πόλη.

Δέ νοείται όμως νά μιλεϊ κανείς 
γιά τήν Κέρκυρα χωρίς νά άναφέρει 
τό άνομα τού Ά γιου  Σπυρίδωνα. 
'Ο ”Αγιος Σπυρίδωνας (270—350) 
ήταν επίσκοπος Τριμυθούντος στήν
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Άνθοπερίχντη καί άφρολονσμέ νη, 
Κέρκυρα, πράσινο μαργαριτάρι, 
γλυκά χαμογελάς γεμάτη χάρη, 
πεντάμορφη Νεράιδα άφροπλασμένη.

’Από τον "Ομηρο τραγουδισμένη 
αθάνατη η ομορφιά σου...Με καμάρι 
ό ήλιος σε κοιτά....και τό φεγγάρι 
τη νύχτα σε προβάλλει μαγεμένη.

Χρυσόνειρο τό κάθε σου ακρογιάλι 
απ’ τό ξημέρωμα μέχρι τη δύση 
τά δροσερά σου καθρεφτίζει κάλλη.

Σ ’ αυτή τη μυρωμένη σου τη φύση 
τη Ναυσικά προσμένεις νάρθει πάλι, 
νά παίξει καί γλυκά νά τραγουδήσει.

Σπΰρος Σταμ. Μεσημέρης

Κύπρο. Τό σεπτό Του Λείψανο 
τιμούσαν οι χριστιανοί στην Κων
σταντινούπολη. Μετά την άλωση 
δμως τής πρωτεύουσας τού Βυζαν
τίου από τούς Τούρκους (1453) 
μεταφέρθηκε τό 1456 στην Κέρκυρα 
καί φυλάγεται στον Ιερό Ναό. Οι 
Κερκυραϊοι τιμάνε ιδιαίτερα τον 
προστάτη μας "Αγιο καί με πολ
λούς τρόπους εκδηλώνουμε τό σε
βασμό καί την ευγνωμοσύνη μας.

Ή  πιο εντυπωσιακή δμως εκ
δήλωση των αισθημάτων τού λαού 
μας είναι οι κατανυκτικές δσο καί

μεγαλοπρεπείς λιτανείες τοϋ Σε
πτού λειψάνου Του, πού γίνονται 
τέσσερις φορές τό χρόνο : Τό Μέγα 
Σάββατο (καθιερώθηκε τό 1550 
περίπου), τήν Κυριακή των Βαΐων 
(καθιερώθηκε τό 1630), τήν 11η 
Αύγούστου (καθιερώθηκε τό 1717) 
καί τήν πρώτη Κυριακή τοϋ Νοεμ
βρίου (καθιερώθηκε τό 1673).

"Ολες δηλαδή καθιερώθηκαν υστέ
ρα από ορισμένα περιστατικά κατά 
τή διάρκεια τής Ένετικής κατοχής. 
Στις δύσκολες καί μαύρες εκείνες 
μέρες ή θερμή πίστη στον ύπέρμαχο 
τής ’Ορθοδοξίας Κύπριο 'Ιεράρχη 
"Αγιο Σπυρίδωνα στάθηκε σωτήρια 
γιά τό λαό μας. Γιατί από τό σεπτό 
του Σκήνωμα αντλούσε θάρρος καί 
διατηρούσε τήν ελπίδα γιά τήν 
εθνική καί κοινωνική του αποκα
τάσταση.

Μαζί με τό λείψανο τού ’Αγίου 
Σπυρίδωνα μεταφέρθηκε καί τό λεί
ψανο τής Ά για ς  Θεοδώρας τής 
Αύγούστας, πού βρίσκεται σήμερα 
στο Μητροπολιτικό Ναό τής Κέρ
κυρας.

Ή  Ά γ ια  Θεοδώρα ήταν αύτο- 
τειρα τοϋ Βυζαντίου σύζυγος τοϋ 
είκονομάχου αύτοκράτορα Θεόφι
λου.

Μετά τό θάνατο τοϋ ουζύγου της 
συγκάλεσε τό 842 τή Σύνοδο, πού 
έφερε καί πάλι οριστικά τις εικόνες 
ατούς ναούς μας.

Λεν μπορεί επίσης νά μιλήσει

κανείς γιά τήν Κέρκυρα χωρίς νά 
τονίσει τήν ιδιαίτερη αγάπη των 
κατοίκων της γιά τή μουσική. ΓΙαν- 
άρχαιη είναι ή μουσική παράδοση 
τής Κέρκυρας, αφού δ αθάνατος 
ποιητής "Ομηρος θαυμάζει τήν εξαι
ρετική αγάπη καί επίδοση των κα
τοίκων της οτή θεϊκή αυτή τέχνη 
των ήχων.

Σήμερα οί δυο Φιλαρμονικές τής 
Πόλεως ( Ή  παλαιό Φιλαρμονική 
πού ιδρύθηκε τό 1840 καί ή Νέα 
Φιλαρμονική, πού ιδρύθηκε τό 1890) 
μαζί μέ τις υπόλοιπες επτά φιλαρ
μονικές τής Κερκυραίκής υπαίθρου 
είναι φυτώρια άξιων μουοικών, πού 
διαπρέπουν στά μουσικά συγκροτή
ματα τής 'Ελλάδας καί συνεχίζουν 
τή μουσική αυτή παράδοση μέ Ιδιαί
τερη αγάπη.

Καί είναι φυσικό νά αγαπούν 
ιδιαίτερα οί Κερκυραϊοι τή μουσική, 
αφού ή Κέρκυρα στο σύνολο της 
είναι μιά υπέροχη αρμονία.

ΟΙ ΚΑΛΛΟΝΕΣ τής Κέρκυρας 
δεν περιγράφονται μέ λόγια, ούτε 
μέ χρώματα, ούτε μέ τραγούδια. 
Τά αναρίθμητα γραφικά της τοπία 
καί οί γαλήνιες μαγευτικές της άκρο- 
γιαλές, πού συνδυάζουν αρμονικά 
τό πράσινο μέ τό γαλάζιο χρώμα, 
μόνο μέ τήν άμεση παρουσία τοϋ 
άνθρώπου μπορούν νά αξιολογηθούν 
σωστά. ’Εδώ αναφέρουμε μερικά 
μόνο αρχίζοντας από τό Κανόνι 
μέ τό Ποντικονήαι. Σέ απόσταση
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μόνο τεσσάρων χιλιομέτρων από 
την πόλη βρίσκεται αυτή ή μαγευ
τική τοποθεσία. Τό Ποντικονήσι 
και κοντά τον τό άδεντρο νησάκι 
τής Βλαχέραινας συνθέτουν μέσα 
στην καταγάλανη θάλασσα ένα άρι- 
στονργηματικό ποίημα τής φύσεως. 
Απέναντι από τό Κανόνι βλέπουμε 
τη θαυμάσια ακτή τον Περάματος. 
Πίσω από τό Πέραμα, στο χωριό 
Γαστούρι, είναι τό ’Αχίλλειο. ’Ανά
μεσα σέ μια πλούσια βλάστηση 
με ποικίλες αποχρώσεις τον πρά
σινον, προβάλλει κομψό καί επιβλη
τικό τό περίφημο ανάκτορο, που 
έκτισε τό 1890—1892 ή Αύτοκρά- 
τειρα τής Αυστρίας Ελισάβετ καί 
τό αφιέρωσε στο θρυλικό ηρώα 
των 'Ελλήνων, τον Άχιλλέα, πού 
θαύμαζε περισσότερο από όλους. 
Στους παραμυθένιους κήπους, που 
περιβάλλουν τό ’Αχίλλειο, άλλα καί 
μέσα στο ανάκτορο τα άφθονα 
αγάλματα καί οί τοιχογραφίες από 
την 'Ελληνική Μυθολογία μεταφέ
ρουν τον επισκέπτη σ’ άλλους κό
σμους. Δεν τό χάρηκε όμως για 
πολλά χρόνια τό ανάκτορό της η 
Ελισάβετ, γιατί τό 1898 δολοφο
νήθηκε στή Γενεύη. 'Έμεινε έτσι 
κλειστό καί έρημο μέχρι τό 1907, 
που τό αγόρασε ό Αυτοκράτορας 
τής Γερμανίας Γουλιέλμος. Αυτός 
έφερε καί τό γιγάντιο όρειχάλκινο 
άγαλμα τοϋ ’Α  χιλλέα, πού τον 
παρουσιάζει όρθιο, περήφανο καί 
δυνατό με πλήρη πανοπλία. Σήμερα 
τό Αχίλλειο ανήκει στο Ελληνικό

Δήμόσιο. Είναι Μουσείο, άλλα καί 
στεγάζει οέ μερικές του αίθουσες 
τό Καζίνο τής Κέρκυρας.

Στο Βορειοδυτικό μέρος τοϋ νη
σιού βρίσκεται ή Παλαιοκαστρίτσα 
με τούς δανδελλωτούς κολπίσκους 
της, στο Βόρειο μέρος τό Σιδάρι 
μέ τις αμμουδιές του, τις σπηλ.ιές 
καί τα άπότομα κομμένα πετρώ- 
ματά του. Στο Δυτικό μέρος οι 
"Ερμονές, δ "Αη—Γόρδης, ή Γλυ
φάδα μέ τή χρυσή της αμμουδιά καί 
δ Πέλεκας μέ τό μαγευτικό τον 
ήλιοβασίλεμμα. Στο ’Ανατολικό της 
μέρος δ "Υφος, ή Δασιά, οί Μπε- 
νίτσες καί στο Νότιο μέρος ή Λευ- 
κίμμη μέ τό Κάβο της καί πολλά 
άλλα μέρη, πού παραλείπουμε. ’Αλή
θεια, ποιο να άναφέρει κανείς πρώτο 
καί ποιο τελευταίο! ’Εδώ πρέπει 
νά άναφερθοϋν καί τά νησάκια, πού 
τήν περιβάλλουν σάν τιμητική της 
συνοδεία. Στο Νότιο μέρος οί Παξοί 
καί οί ’ Αντίπαξοι, έξω από τήν πόλη 
τό Βίδο καί τό Λαζαρέτο καί Βορειο
δυτικά προς τήν ’Ιταλία τό σύμπλε
γμα τών διαποντίων νησιών, οί 
’Οθωνοί, ή Έρείτονσα καί τό Μα- 
θράκι. "Ολα αυτά τά νησάκια σάν 
γραφικές μινιατούρες περιτριγυρί
ζουν χαρούμενα τήν όμορφη κυρά 
τοϋ ’ Ιον ίου τή μαγευτική Κέρκυρα.

Στήν Κέρκυρα οργιάζει ή βλά
στηση, γιατί δέχεται κάθε χρόνο 
άφθονες βροχές. Τήν ύπαιθρό της 
στολίζουν όμορφα μικρά χωριά,

Τ ό  π ε ρ ίφ η μ ο  ανά κ τορο  ’Α χ ίλ λ ε ιο  π ο ύ  
έ χ τ ισ ε  ή  α υ σ τρ ια κ ή  α ντο κ ρ ά τ ε ιρ α  ’Ε λ ι 
σ ά β ετ  ( α ρ ισ τ ερ ά ) . Ό  Θ ρ ία μ β ο ς  τ ο ϋ  Ά χ ι λ -  
λέα  α π ό  τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία  μ έσ α  στο  άνάκτορο  
( μ έ σ ο ) .  Κ ο π έ λ λ ε ς  τή ς  Κ έρ κ υ ρ α ς  μ έ  τ ο 
π ικ έ ς  εν δ υ μ α σ ίες  ( δ ε ξ ιά ) .

άλλα άνάμεσα στούς απέραντους 
ελαιώνες καί άλλα σκαρφαλωμένα 
σέ καταπράοινες πλαγιές. Καί παν
τού ιδιαίτερα τήν άνοιξη βλέπει 
κανείς πρασινάδες καί άγριολού- 
λουδα, πού φυτρώνουν μέχρι τά 
πλάγια τών εξοχικών δρόμων μέ 
τόση άφθονία καί ζωηρότητα, πού 
λ.ές καί θέλουν καί τήν άσφαλτο 
άκόμα νά σκεπάσουν μέ τό δροσερό 
πολύχρωμο χαλί τους.

Α Υ Τ Η  είναι μέ πολύ λίγα λόγια 
ή «άνθοπερίχντη καί άφρολουσμένη» 
Κέρκυρα. "Ενα σπάνιο καταπράσινο 
μαργαριτάρι, πού φωτολουσμένο καί 
άφροστεφανωμένο ξεπροβάλλει μέσα 
από τήν καταγάλανη θάλασσα τοϋ 
Ίονίου. Είναι ένας επίγειος Παρά
δεισος. Είναι ή γαλήνη καί ή άγάπη 
ενωμένες σ’ ένα χαρούμενο ποίημα, 
σέ μιά γλ.υκειά μελωδία καί σέ μιά 
ωραία ζωγραφιά, πού σμίγει αρμο
νικά τό πράσινο τών δέντρων μέ 
τό γαλανόλευκο τής θάλασσας καί 
τοϋ ουρανού!
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Τόν περασμένο μήνα τό ’Αρχηγείο Χωροφυ
λακής έδωσε στήν δημοσιότητα τήν Έκθεση 
Πεπραγμένων τοϋ Σώματος γιά τά έτη 1976— 
1977. 'Η Έκθεση Πεπραγμένων πού έκδόθηκΐ: 
μέ τήν έπιμέλεια τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων τοΰ ’Αρχηγείου αποτελεί, αδιάσπαστη 
συνέχεια τής έγκαινιασθείσης άπό τό 1957 προ
σπάθειας τοΰ Σώματος νά πληροφορήσει τόν 
Ελληνικό Λαό γιά τό συντελούμενο έργο της.

"Οπως χαρακτηριστικά τονίζει ό ’Αρχηγός 
στήν άρχή τής Έκθέσεως «ή έκτίμηση τοϋ έργου 
καί τής προσφοράς τής Χωροφυλακής άνήκει 
στον Ελληνικό Λαό. Μέ βάση τήν άρχή αύτή ή 
Χωρ]κή εμφανίζει μέ άντικειμενικότητα καί 
κάθε δυνατή άκρίβεια δλα έκεΐνα τά στοιχεία 
γιά νά κριθεϊ ό βαθμός άποδόσεως των ‘Υπη
ρεσιών καί των άνδρών τους». Τό περιοδικό 
“ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,, στή προ
σπάθεια του νά ενημερώσει τό άναγνωστικό 
του κοινό γύρω άπό τό περιεχόμενο τής Έκθέ- 
σεωες σταχυολόγησε μέ πολύ προσοχή καί δημο
σιεύει τά χαρακτηριστικότερα σημεία τοϋ βι
βλίου πού άν δέν ένημερώνουν πλήρως, κατατο
πίζει όπωσδήποτε έπαρκώς τόν άναγνώστη.

’Απέναντι στήν αλήθεια

Μια «’Έκθεση Πεπραγμένων», δέν 
είναι τίποτα άλλο, παρά ένας άπολογισμός 
τοϋ έργου τοϋ παρελθόντος. “Ενα κοί- 
ταγμα τοΰ συνειδητοΰ άτόμου στον κα
θρέφτη της άλήθςιας γιά νά διαπιστώσει 
τό είδος καί τό μέγεθος της πορείας του 
στο μέχρι πριν λίγο παρόν καί στο παρελ
θόν τοΰ σήμερα.

"Οταν όμως αυτή ή «’Έκθεση Πεπρα
γμένων» αφορά τό έργο ένός συνόλου

πρόκληση της κριτικής άπό τούς τρίτους, 
μέ μόνο όμως αίτημα ή κριτική αύτή νά 
στηρίζεται πάνω στήν άντικειμενική πρό
θεση καί δχι σέ κακόβουλες σκέψεις.

Γιά τό Σώμα λοιπόν της Χωροφυλακής, 
είναι ό σημαντικότερος άπολογισμός καί 
ό αυτοέλεγχος πάνω στόν όποιο θά στη
ριχτούν τά μελλοντικά βήματά της.

Αύτό γιατί ουδέποτε στήν ιστορία της, 
τήν χαρακτήρισε ή σφραγίδα τοΰ εφή
μερου καί τοΰ άόρ ιστού. ’Ακόμα καί στίς 
πιο δύσκολες καμπές τοΰ δρόμου της, 
τά βήματά της χάραξαν μέ άποφασιστι- 
κότητα τό περίγραμμα μιας διαρκοΰς

άναπαυόταν αύτοί εργάζονταν, δσο εκεί" 
νος διασκέδαζε αύτοί άγωνιοΰσαν, δσο 
έκεϊνος ένιωθε άσφαλής αύτοί ίδρωναν 
γιά τή δική του άσφάλεια. Αύτή είναι ή 
άλήθεια καί άποδεικνύεται μέ τόν άπλού- 
στερο τρόπο, μέ τόν ήχο των βημάτων 
τοΰ "Ελληνα Χωροφύλακα πού περιπολεΐ, 
ακόμα κι άν είναι περασμένα μεσάνυχτα, 
άκόμα κι άν ό δρόμος σκεπάζεται άπό 
παχύ στρώμα χιονιοΰ, άκόμα κι άν καί
γεται άπό τίς φλογισμένες άκτϊνες τοΰ κα
λοκαιριάτικου ήλιου, άκόμα κι άν γύρω 
του μαίνεται ή καταιγίδα. Αύτή είναι ή 
άλήθεια. Μοναδική καί αναμφισβήτητη.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
άνθρώπων, δπως ·τό Σώμα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, μ’ ένα ιστορικό παρελθόν 
146 χρόνων, τότε αυτός ό άπολογισμός 
άποκτά μιά ιδιαίτερη σημασία, πού προ
κύπτει άπό τήν σύγκριση τοΰ έργου τών 
περασμένων χρόνων καί άπό τίς προο
πτικές πού ανοίγονται γιά τήν περαιτέρω 
πορεία. Οί προοπτικές αύτές στηρίζονται 
πάνω στο έργο τοΰ παρελθόντος, τό άπα- 
ραίτητο θεμέλιο δηλαδή, ένός οικοδομή
ματος, πού συνεχίζεται, πράγμα πού δίνει 
ιδιαίτερο χρώμα στά «Πεπραγμένα».

Αυτός ό άπολογισμός, πού άποτελεϊ 
υποχρέωση τοΰ Σώματος, έχει καθιερω
θεί, άπό χρόνια, καί παρουσιάζει άνάγλυ- 
φα τά βήματα τής άνοδικής πορείας του 
στόν έλλαδικό χώρο. Κίνητρο αύτής τής 
παρουσίασης είναι τό αύξημένο αίσθημα 
εύθύνης πού διέπει τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, ώς πρός τίς σχέσεις του μέ τόν 
πολίτη καί ή έπίγνωση τής ύποχρεώσεώς 
του ν’ άνοίγει τίς πόρτες τοΰ οικοδομήμα
τος,πού λέγεται «έργο Χωροφυλακής», 
γιά νά γίνεται καί γνώστης καί κριτής 
αύτοΰ τοΰ πολύμοχθου αγώνα.

"Αλλωστε αποτελεί γνώρισμα τών ύ- 
πεύθυνων καί τών τίμιων αγώνων, ή

προσφοράς άναλλοίωτης άπό τήν φθορά 
τοΰ χρόνου.

Τό έργο πού παρουσιάζεται μέσα στίς 
σελίδες τής «Έκθέσεως Πεπραγμένων» 
τών χρόνων 1976—1977, είναι ένα σύνολο 
μόχθου κι εύθύνης 25.000 περίπου άν
δρών, πού στέκονται δρθιοι στίς έπάλξεις 
τοΰ καθήκοντος, όποιαδήποτε ώρα τής 
ήμέρας καί τής νύχτας, άργίας ή καθη
μερινής, μέ μόνη πρόθεση τήν προσφορά 
τών υπηρεσιών τους πρός τόν Ελληνικό 
Λαό. Αύτό τό έργο τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής, θά ήταν παράλειψη νά μήν 
τονισθεί δτι στηρίζεται σ’ ένα πελώριο 
έργο πού δημιούργησαν οί προηγούμενοι 
άγώνες τών άλλων χρόνων, άνδρών τοΰ 
Σώματος.

Τό μέγεθος τής ευθύνης καί τοΰ μόχθου 
μπορεί ό καθένας νά τό κρίνει μέ τά δικά 
του μέτρα καί σταθμά, άκόμα καί νά τό 
άμφισβητήσει. ’Εκείνο δμως πού κανείς 
δέν μπορεί ν’ άμφισβητήση — καί οΰτε 
έχει τό δικαίωμα αύτό — είναι δτι τόσο 
ή εύθύνη αύτή, δσο καί αύτός ό μόχθος, 
άνήκουν σ’ άνθρώπους, πού δσο εκείνος 
κοιμόταν αύτοί ξενυχτοΰσαν, δσο έκεϊνος

Τό έργο καί οί δημιου
ργοί του.

Τό έργο αύτό είναι δημιούργημα τοΰ 
άγώνα τών 25.000 περίπου άνδρών τοΰ 
Σώματος. Βεβαίως μέσα σ’ αύτό τό σύ
νολο πού μέ μιά λέξη χαρακτηρίζεται ώς 
«Προσωπικό» τής Χωροφυλακής, περι
λαμβάνεται καί τό σύνολο τών γυναικών— 
άστυνομικών τοΰ Σώματος, πού τούς 
άνήκει ένα μέρος τής προσφοράς.

Τό Προσωπικό αύτό, τό έμψυχο υλικό 
του Σώματος χαρακτηρίζεται άπό τήν έπί
γνωση εύθύνης καί τήν τέλεια εκπλήρωση 
τών καθηκόντων του. Κι αύτοί οί χαρα
κτηρισμοί δέν είναι σχήματα λόγου, άλλά 
προϊόντα τής συγκριτικής μελέτης τοΰ 
άριθμοΰ τους, μέ τό σύνολο τών υποχρεώ
σεων καί τών δραστηριοτήτων, πού άνα- 
λαμβάνουν άπέναντι στήν ελληνική κοι
νωνία. Υποχρεώσεις πού ξεκινοΰν άπό 
τήν άπλή έπίδοση δικογράφου καί φτά
νουν μέχρι τήν άντιμετώπιση τών πορω- 
μένων εγκληματικών στοιχείων ή τήν
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προστασία τής ζωής τοϋ άπλοϋ Έλληνα 
πολίτη, άλλά καί μιας διεθνούς προσωπι
κότητας.

Γιά τήν συνεχή εξέλιξη τοϋ προσωπικού, 
λειτουργούν, συχνά, έπαγγελματικά σχο
λεία, πού παρέχουν την ευκαιρία γιά πλη
ρέστερη κατάρτιση, άλλά και άλλα ειδικά 
σεμινάρια. ’Επίσης γιά τήν βελτίωση 
συνθηκών έργασίας, καταβάλλονται προ
σπάθειες, τόσο άπό μέρος τής ήγεσίας 
τοϋ Σώματος, δσο καί άπό τήν Πολιτεία.

'Η  ειδίκευση ένός μεγάλου μέρους τοϋ 
συνόλου τοϋ προσωπικού σέ διάφορους 
τομείς, έχει κριθεϊ άπό καιρό άναγκαία 
καί έχει έπιτευχθεΐ μέ τήν παρακολού
θηση ειδικών σχολών. Αυτό δίνει τήν 
δυνατότητα νά άντιμετωπίζονται τά πο
λύμορφα προβλήματα πού προκύπτουν 
κατά τήν έξελικτική κοινωνική πορεία.

Είναι άξιοσημείωτο τό δτι μέσα στούς 
κόλπους τοϋ προσωπικού τής Χωροφυλα
κής περιλαμβάνονται άτομα πού ςτέρα άπό 
τήν έπαγγελματική κατάρτιση, διαθέτουν 
ιδιαίτερα έπίκτητα ή έμφυτα προσόντα 
καί άποτελοΰν τό σύνολο τών πτυχιούχων 
άνώτατων καί ανώτερων σχολών, ξενό
γλωσσων, καλλιτεχνών, λογοτεχνών κ.λ.π. 
Γ ι’ αυτό τό σύνολο, τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής αισθάνεται μιά δικαιολογημένη 
ύπερηφάνεια.

Αύτό τό προσωπικό είναι ό ανώνυμος 
έργάτης, ό άνώνυμος κτίστης τοϋ οικοδο
μήματος πού λέγεται ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ καί ή δίκαιη κρίση καί 
τιμή ή ή έπιτίμηση άνήκει σέ όλους. Ή  
έννοια κοινωνική ειρήνη είναι προϊόν κοι
νωνικού άγώνα.

Γιά τήν έκπαίδευση, τίς μετεκπαιδεύ
σεις καί τά σεμινάρια είδικεύσεως καί 
έπιμορφώσεως διέθεσε ή Πολιτεία γιά τό
1976, 13.134.000 δραχμές, καί γιά τό
1977, 16.960.000 δραχμές. Τό 1976 τά 
σχολεία καί τά σεμινάρια αυτά τά παρα 
κολούθησαν συνολικά 7.140 άνδρες τού 
Σώματος καί τό 1977, 9.886 άνδρες.

Είναι γεγονός δτι ή τεχνολογία έχει κα
τακτήσει τή ζωή μας. Ή  μηχανή έχει 
άντικαταστήσει τόν άνθρωπο στις περισ
σότερες φάσεις τής καθημερινής έργασίας. 
Ή  εξέλιξή της έφερε μιά ειρηνική έπα- 
νάσταση πού χαρακτηρίζεται άπό άπεριό- 
ριστες δυνατότητες άποδόσεως έργου.

Ή  έφαρμογή τών τεχνολογικών έπι- 
τευγμάτων στήν άστυνομική ύπηρεσία, 
άποτελεΐ σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση 
καί βασική άνάγκη. Χωρίς τεχνικό 
έξοπλισμό οί δυνατότητες άποδοτικής 
έργασίας μειώνονται στο ελάχιστο. Οί 
τομείς πού άπορροφοΰν ένα μεγάλο ένερ- 
γητικό τού Σώματος, είναι τομείς έφαρ- 
μοσμένης τεχνολογίας, δπως ή κυκλοφο- 
ριακή κίνηση ή οί έπικοινωνίες, καί ή 
άντιμετώπισή τους άπαιτεϊ άπό τήν πλευ
ρά τής άστυνομίας, παράλληλη τεχνολογι
κή κάλυψη είτε σέ όχήματα, είτε σέ συ
σκευές έλέγχου ταχύτητος, συστήματα

μαγνητοσκοπήσεως, είτε σέ μέσα έπικοι- 
νωνίας, ραδιοτηλέφωνα, τηλέτυπα, άσυρ- 
μάτούς, είτε σέ έργαστήρια έπιστημονικής 
έρευνας τού έγκλήματος.

Πέρα άπό αύτά δμως, υπάρχει καί ή 
διαρκής μάχη τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής κατά τών άντικοινωνικών ένεργειών. 
Ό  πόλεμος κατά τού έγκλήματος, δηλαδή. 
Καί αυτός ό πόλεμος συχνά διαθέτει στις 
φάσεις του ένα άρκετά προηγμένο τεχνο
λογικό έξοπλισμό ή γίνεται μέ βάση έπι
στημονικής φύσεως προγράμματα. Ή  
άντιμετώπισή αυτών τών έγκλημάτων, 
τόσο στό στάδιο τής προλήψεως, δσο 
καί τής καταστολής, άπαιτεϊ πολλά έπι- 
στημονικά καί τεχνικά μέσα, άπό αυτο
κίνητα, μέχρι μικροσκόπια, άνιχνευτές 
ψεύδους, τηλεαντιγραφεις, φωτογραφικά 
έργαστήρια κ.ά.

Ή  Πολιτεία γιά ν’ άνταποκριθεϊ στις 
άνάγκες αύτές διέθεσε γιά τό 1976
17.642.000 δραχμές, ένώ γιά τό 1977,
30.255.000 δραχμές. Βέβαια, γιά τόν 
πλήρη έκσυγχρονισμό τού Σώματος καί 
τόν έξοπλισμό τών 'Υπηρεσιών άπαΐ- 
τοΰνται πολλά άκόμα εκατομμύρια. Είναι 
δμως άπαραίτητος αύτός ό έφοδιασμός 
μέ σύγχρονα έπιστημονικά μέσα, γιά νά 
υπάρξουν οί σωστές προϋποθέσεις τής 
επιτυχούς άντιμετωπίσεως τού έγκλήμα
τος καί άλλων προβλημάτων, πού έχουν 
σχέση μέ τό άστυνομικό έργο, στό μέλλον.

'Η  αύξηση κατά 72 ο]ο, περίπου, τών 
δαπανών τού 1977, έναντι τών δαπανών 
τής προηγούμενης χρονιάς, δίνει τό δι
καίωμα αισιόδοξων σκέψεων γιά τό μέλ
λον, πού θά άπαιτήσει άκόμα μεγαλύτερες 
δαπάνες.

Παράλληλη φροντίδα έδειξε τό Σώμα 
γιά τίς συνθήκες έργασίας καί διαβιώσεως 
τού προσωπικού. Έ τσ ι κατά τό 1976, 
άποπερατώθηκαν τρία κτίρια Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής, μεταξύ τών όποιων καί 
τό Μέγαρο Χωροφυλακής Ίωαννίνων. 
’Επίσης έκτελέστηκαν διάφορα έργα, 
έπισκευής, συντηρήσεως κ.λ.π. σέ 16 
κτίρια Χωροφυλακής, ένώ έγιναν μελέτες 
γιά 13 νέα κτίρια. Κατά τό 1977, πού

θεωρείται ιδιαίτερα γόνιμο, άποπερατώ
θηκαν 8 νέα κτίρια ‘Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής, έκτελέστηκαν έργα σέ 15 κτίρια 
καί συντάχτηκαν μελέτες γιά άλλα 8 κτί
ρια.

Πιστεύεται δτι στό μέλλον θά βελτιω
θούν άκόμα περισσότερο οί συνθήκες 
έργασίας καί διαβιώσεως τού προσωπι
κού, μέ τήν άνέγερση νέων κτιρίων, δπου 
δέν υ π ά ρ χ ο υ ν  καί τήν έπισκευή τών φθο
ρών πού έχει προκαλέσει ό χρόνος σέ άλλα, 
ώστε μέ τήν πάροδο τού χρόνου, οί 'Υπη
ρεσίες τού Σώματος νά διαθέτουν σύγχρο
να οικήματα μέ δλες τίς άπαραίτητες c ν;- 
σεις καί προϋποθέσεις σωστής λειτουργία;.

Έ να ς αγώνας και ενα έργο.

’Ά ς περάσουμε δμως στό έργο. Στή 
ζωντανή δραστηριότητα τής Χωροφυλα
κής δπως παρουσιάζεται στις σελίδες 
τής Έκθέσεως Πεπραγμένων. Τό έργο 
πού έχει άμεση σχέση μέ τό κοινωνικό 
σύνολο, τόν άπολογισμό δηλαδή τής προ
σφοράς,.αύτό πού λέμε ; «Τί έκανε;».

Τί έκανε στά δυό χρόνια — 1976 J1977— 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής; Μπορούσε νά 
κάνει περισσότερα; Τί κληρονόμησε τό 
παρόν καί τί προδιαγράφεται γιά τό άμεσο 
μέλλον; Καί γιά ν’ άρχίσουμε άς πάρουμε 
ξεχωριστά τίς κυριώτερες 'Υπηρεσίες 
τού Σώματος, πού ή δραστηριότητά τους 
ζωντανεύει, μέσα στό κοινωνικό σύνολο, 
τό πρόσωπο τού «Χωροφύλακα — Προ
στάτη».

’Ά ς άρχίσουμε μέ τίς Έγκληματολο- 
γικές Υπηρεσίες ,ένα σύνολο 'Υπηρεσιών 
άγνωστων στό εύρύ κοινό, ίσως γιατί 
έργάζονται άθόρυβα, χωρίς καμμιά προ
βολή __

Επιστήμη και έγκλημα.

'Η  έπιστημονική μέθοδος καί έρευνα 
έχει βρει τήν έφαρμογή της καί στήν 
Χωροφυλακή, ιδιαίτερα στούς τομείς πού 
άγωνίζονται γιά τήν πρόληψη καί κατα
στολή τού έγκλήματος. Είναι κάτι πολύ 
σημαντικό ή χρησιμοποίηση τής έπιστή- 
μης καί τής έφαρμοσμένης τεχνολογίας 
σ’ αυτόν τόν τομέα, γιατί συμβάλλει στήν 
θετική καταπολέμηση τού έγκλήματος 
καί στήν γρήγορη καί τεκμηριωμένη 
έξιχνίασή του.

Στή χώρα μας λειτουργεί ή Διεύθυνση 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών πού 
πλαισιώνεται άπό ειδικευμένο προσωπικό 
τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κάτω άπό τήν γενική διεύθυνση 
Είσαγγελέως Έφετών.

Στήν αρμοδιότητα τής Χωροφυλακής 
λειτουργούν ή Ύπ]νση Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος, μέ έδρα τή 
Θεσσαλονίκη, 13 Έγκληματολογικά ’Ερ
γαστήρια καί 48 Συνεργεία Σημάνσεως.

Οί 'Υπηρεσίες αύτές άναλαμβάνουν 
τήν έρευνα τού τόπου τού έγκλήματος, τήν 
άντιγραφή, φωτογράφηση καί συλλογή 
τών ιχνών καί τών πειστηρίων καί τήν 
περαιτέρω έπιστημονικοτεχνική έκμετάλ- 
λευσή'τους γιά τήν έξιχνίασή τού έγκλή
ματος.

Στούς κόλπους τής Διευθύνσεως
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, λει
τουργεί καί τό Εθνικό Κεντρικό Γραφείο 
τής Διεθνούς ’Αστυνομίας — INTERPOL, 
πού έξασφαλίζει τήν συνεργασία μέ τίς 
άστυνομίες άλλων χωρών, μέσω τών δια
φόρων Εθνικών Γ ραφείων καί συμβάλλει 
στήν άντιμετώπισή τοϋ διεθνούς έγκλή
ματος.

Τό έργο πού προσφέρθηκε στά χρόνια 
πού έξετάζουμε είναι σημαντικό. Γιά τήν 
άρμοδιότητα τής Χωροφυλακής οί άριθμοί 
μάς λέγουν; άπό τίς Υπηρεσίες αύτές 
διενεργήθηκαν κατά τό 1976, 3.981 διε- 
ρευνήσεις τόπων τελέσεως έγκλημάτων, 
ένώ κατά τό 1977, 4.883 ,άποκαλύφθηκαν 
δακτυλοσκοπικώς 463 άγνωστοι δράστες 
έγκλημάτων κατά τό 1976, ένώ 658 κατά 
τό 1977. Επίσης διαπιστώθηκε δακτυ
λοσκοπικώς ή ταυτότητα 6 άγνώστων 
πτωμάτων τό 1976, ένώ τό 1977, 11. 
Παράλληλα ένεργήθηκαν άπό τά έπιστη
μονικά έργαστήρια τών 'Υπηρεσιών αύ- 
τών, 670 κατά τό 1976 — κατά τό 1977, 
858- έξετάσεις πυροβόλων δπλων, καλύκων, 
βολίδων, έμπρηστικών καί έκκρηκτικών 
ύλών, αίματος, σπέρματος, τριχών, όνύχων, 
ναρκωτικών, υπνωτικών καί ψυχοτροπικών 
ούσιών, περιεκτικότητος οινοπνεύματος 
στό αίμα, χαρτονομισμάτων, κερμάτων, 
χρωμάτων, πλαστικών, υφασμάτων, γυα
λιών, διαβατηρίων, σφραγίδων, ταυτο-

«Π ΡΟ Φ ΥΛ Α Κ Η Σ
Τεχνικός έξοπλισμός —  

Οικήματα
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Μεταβολές άδικημάτων 1976-1977

Θετικές μεταβολές

| Η  92,3 -24,7 
Β Β  23,6-16,1 

1 5 ,7 - 9,6 

7 ,3 -  4,3
7̂  4,1 -  2,8 Αρνητικές μεταβολές

Ζ Ζ Δ  2'5- 1'° -27,2--16,2 

-14,7 --12,0

g g  - 1 0 , 0 -  - 8 ,6

Β  -7 ,1 - -6,1 

^  -3 ,5 - -2,0 

-1,2 -  -0,2

-------"Ορια έδαφικής άρμαδιότητος Διοικήσεων Χωροφυλακής.
Στις πόλεις ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας 
υπάρχει ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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τήτων, άδειων όδηγών, χαρτοσήμων, 
χειρογράφων καί άλλων άντικειμένων.

Οΐ παραπάνω άριθμοί δείχνουν χωρίς 
νά χρειάζεται ιδιαίτερο σχολίασμα τήν 
δραστηριότητα των Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών. Και τοϋτο γιατί οί άριθμοί 
αυτοί περιλαμβάνουν, μόνο ένα μέρος 
αυτής της δραστηριότητας, ή οποία έξαν- 
τλεϊται καί σέ καταχωρίσεις καταδιωκο- 
μένων άτόμων, παροχές πολύτιμων πλη
ροφοριών γιά προσεσημασμένα καί διω
κόμενα άτομα, εύρετηρίαση καί τήρηση 
άρχείου διωκομένων ώς καί άρχείου υπο
θέσεων έγκλημάτων, έκπαιδεύσεις άνδρών 
σέ ειδικές ύττηρεσίες καί ένα πλήθος άλλων 
καθηκόντων.

Πρέπει όμως νά άναφερθεϊ καί ή δρα
στηριότητα τοϋ ’Εθνικού Κεντρικού Γρα
φείου της INTERPOL. Οί άριθμοί κι 
έδώ δείχνουν ένα αύξημένο ένεργητικό 
συμβολής στην μάχη κατά τοϋ διεθνούς 
έγκλήματος. Έ τσ ι τό 1976, χειρίστηκε 
7.112 υποθέσεις — τό 1977, 9.143 — έγ
κλημάτων βίας, κλοπών μέ διεθνείς Προε
κτάσεις (έργων τέχνης, πνευματικής ιδιο
κτησίας κ .λ.π .) ληστειών μέ διεθνείς δια
συνδέσεις, παράνομης εμπορίας αυτοκινή
των κλαπέντων στό εξωτερικό, άπατών 
διεθνούς ένδιαφέροντος, παραχαράξεων, 
πλαστογραφιών, ναρκωτικών, έγκλημά
των κατά τών ήθών, έξαφανισθέντων άτό
μων, διεθνούς ραδιοαναγγελίας, έκδόσεων 
διεθνών άγγελιών κλαπείσης περιουσίας 
συλλήψεων άλλοδαπών συνδεομένων μέ 
διεθνείς υποθέσεις κ.λ.π.

Οί παραπάνω άριθμοί δείχνουν μια 
πραγματικά άξιόλογη δραστηριότητα, ή 
οποία άλλωστε έχει τονιστεί έπανειλημ- 
μένα στά διεθνή συνέδρια τής INTERPOL 
όπου οί σύνεδροι έκφράστηκαν μέ τά 
κολακευτικότερα λόγια γιά την συμβολή 
τοϋ ’Εθνικού Κεντρικού Γραφείου τής 
χώρας μας, στον άγώνα κατά τού διε
θνούς έγκλήματος.

Δ η μ ο σ ί α  τ ά ξ η .

Μέ τόν δρο Δημόσια Τάξη έννοοΰμε 
τίς συνθήκες ειρηνικής ή μή διαβιώσεως 
τοϋ κοινωνικού συνόλου. Μέσα σ’ αύτή 
τήν πλατύτερη έννοια περιλαμβάνεται 
όλόκληρο τό πλέγμα τών δραστηριοτήτων 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής. "Ομως σέ 
στενότερη ερμηνεία τοϋ δρου, έννοοΰμε 
τήν προσφορά υπηρεσιών άπό τούς άνδρες 
τών ’Αστυνομικών Τμημάτων, τής ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως καί τών Σταθμών Χω
ροφυλακής, γιά τή διατήρηση τής τάξεως, 
τής κοινωνικής γαλήνης καί ήρεμίας με
ταξύ τών πολιτών, καθώς καί κατά τήν 
διάρκεια διαφόρων κοινωνικών, πολιτι
στικών, άθλητικών κ.λ.π. έκδηλώσεων.

Σημαντικοί τομείς τού δρου «Δημόσια 
Τάξη», πού άπορροφοΰν ένα μεγάλο μέρος 
τής’ένεργετικότητας τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής, είναι ή τήρηση τής τάξεως 
σέ διάφορες συναθροίσεις καί συγκεντρώ
σεις, ή προστασία τής δημόσιας ύγείας, 
ή προστασία τού περιβάλλοντος, ή έφαρ- 
μογή τών διατάξεων γιά τήν κοινή ήσυχία 
καί ή τήρηση τής τάξεις σέ έκδηλώσεις. 
’Ακόμα καί ένα μεγάλο σύνολο άτομικών 
καί κοινωνικών ύπηρεσιών, βοήθειας καί 
έξυπηρετήσεως τού κοινωνικού άτόμου, 
πού άποτελεΐ καθημερινή μέριμνα τών 
άνδρών τού Σώματος. Αυτοί οί προσδιο
ρισμοί τού προσφερόμενου έργου, δέν ση
μαίνουν δτιοίάνδρες τών 'Υπηρεσιών αύ- 
τών δέν άσχολοϋνται καί μέ άλλα άστυ- 
νομικά καθήκοντα. Κάθε άλλο. Σ ’ αύτούς 
άνήκει ή μεγάλη μάχη τής καταπολεμή- 
σεως τοϋ έγκλήματος στον τομέα τής 
προλήψεως.

Ή  παρουσία τού σκοπού τοποθέτη, 
τοϋ περιπολοΰντος Χωροφύλακα καί ή 
έγκαιρη έπέμβασή του μπορεί νά άπο- 
τρέψει άκόμα καί τά πιό άπάνθρωπα καί 
τά πιό μελετημένα έγκλήματα. Καί αύτή 
ή συνεχής παρουσία γίνεται συχνά ή αι
τία γιά νά άκινητοττφιηθοΰν οί δείκτες 
μιας έγκληματικότητας πού τείνει νά αύ- 
ξηϋεΐ. Πέρα δμως άπό τήν έγκληματικό- 
τητα καί τήν πρόληψή της ,ύπάρχουν 
άμέτρητοι άλλοι τομείς καί άπρόβλεπτα 
περιστατικά πού μπορούν νά άπορροφή- 
σουν μιά δραστηριότητα θετική καί ν’ 
άντιμετωπιστοΰν μέ έπιτυχία. ’Ακόμα 
καί τό συναίσθημα τής άσφάλειας πού 
έδραιώνεται μέ τόν ήχο τών βημάτων 
τού περιπολοΰντος Χωροφύλακα, ή μέ 
τή σκέψη ένός πληρώματος περιπολικού 
αυτοκινήτου πού άγρυπνεϊ, είναι προσφο
ρά τής καθημερινής ύπηρεσίας τών άν
δρών τών έπιφορτισμένων μέ τήν διατήρη
ση τής δημοσίας τάξεως.

Τό πόσο σημαντική είναι αύτή ή προ
σφορά ύπηρεσιών, μπορεί νά μάς τό δείξει 
ένα απλό βλέμμα, στίς κερκίδες ένός γη
πέδου, σέ στιγμές άναβρασμοΰ. Τότε δλα 
μιλούν μόνα τους__

Διώκτες τοϋ έγκλήματος.

Τό έγκλημα είναι ένα άπό τά μεγαλύ
τερα κοινωνικά προβλήματα καί ένα φαι
νόμενο πού μέσα του κλείνει τήν άγωνία 
τού κοινωνικού άτόμου, γιά τό αν θά είναι 
τό μελλοντικό θύμα μιας μελλοντικής άντι- 
κοινωνικής ένέργειας. 'Η  μελέτη τών 
άριθμών άποσκοπεϊ στήν έξακρίβωση 
τού μεγέθους τής διαβρώσεως τού κοινω
νικού συνόλου. Καί οί άριθμοί αύτοί, γ ί
νονται άντικείμενο ιδιαίτερης έρεύνης τόσο 
άπό τήν Πολιτεία, δσο καί άπό τό κοι
νωνικό σύνολο. Αύτούς τούς άριθμούς κα
λείται ή Χωροφυλακή, νά τούς μειώσει, 
νά πολεμήσει δηλαδή τό κάθε μορφής 
έγκλημα, νά τό έξαλείψει, νά τό άποδυ- 
ναμώσει.

'Όμως τό έγκλημα δέν είναι ύπόθεση 
τής Χωροφυλακής τόσο, δσο τών κοινω
νικών έξελίξεων. Υπόθεση τής Χωροφυ
λακής είναι ή πρόληψη, σέ σχετικό βαθμό, 
καί ή καταστολή ή άντιμετώπιση τών 
δραστών σέ άπόλυτο βαθμό. Καί οί μάχες 
πού δίνει τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
μέ τούς άνδρες τών ειδικών 'Τττηρεσιών 
της, συχνά είναι δραματικές. Πάντοτε δέ 
έξαντλητικές.

Τό δτι στή χώρα μας άκόμα δέν έχει 
εύδοκιμήσει τό όργανωμένο έγκλημα καί 
τό δτι άπό ένα σύνολο 171 άνθρωποκτο- 
νιών καί άποπειρών, συνολικά γιά τά δυο 
χρόνια, έμειναν άνεξιχνίαστες μόνον 6 
περιπτώσεις, χωρίς δμως κι αύτές νά 
έχουν κλείσει εντελώς, άποδεικνύει δτι ό 
άγώνας τών άνδρών τών 'Τττηρεσιών Δη
μοσίας ’Ασφαλείας, είναι νικηφόρος.

Σημαντικές έπιτυχίες σημειώθηκαν στό 
χώρο τής διώξεως τών Ναρκωτικών. Τά 
Ναρκωτικά είναι μιά πληγή διαρκώς αί- 
μορροοϋσα καί αύξανόμενη. Ή  Χωροφυ
λακή άγωνίζεται φιλότιμα καί μεθοδευμέ
να κατά τής κοινωνικής αύτής πληγής, 
τόσο στον τομέα τής προλήψεως, δσο 
καί στον τομέα τής καταστολής. Τήν 
διετία 1976—77 άποκάλυψε, καί οδήγησε 
τούς ένοχους στήν δικαιοσύνη 237 περι
πτώσεις κατοχής καί χρήσεως ναρκωτι
κών, καθώς καί καλλιέργειας ινδικής 
καννάβεως. Συνολικά συνελήφθηκαν 355 
άτομα,άπότά όποΐατό43% , γιά τό 1976 
καίτό24% ,γιά τό 1977, ήταν άλλοδαποί. 
Τοϋτο δείχνει δτι ή μάχη της έχει έπε- 
κταθεϊ καί μέσα στά άλλεπάλληλα κύματα 
τών τουριστών, πού κατακλύζουν τήν 
χώρα μας, προσπαθώντας νά περιορίσει 
τίς άρνητικές έπιπτώσεις.

Συνολικά, γιά τό 1976, στά βιβλία τών 
«’Αδικημάτων καί Συμβάντων» τών Υ πη
ρεσιών Χωροφυλακής γράφτηκαν 417 
κακουργήματα, ένώ γιά τό 1977, 418. 
’Επίσης 25.781 πλημμελήματα, γιά τό 
1976, ένώ γιά τό 1977, 27.835. Οί άρι
θμοί αύτοί μάς δίνουν γενικό σύνολο κα
κουργημάτων—πλημμελημάτων, γιά τό 
1976, 26.198, ένώ γιά τό 1977, 28.253, 
πράγμα πού σημαίνει δτι πέρα άπό δλα 
τά άλλα καθήκοντα, τίς Υπηρεσίες τοϋ 
Σώματος τίς άπασχολοΰσαν καθημερινά 
περισσότερες άπό 75 ύποθέσεις. Σ ’ αύ
τούς τούς άριθμούς περιλαμβάνονται μόνο 
τά άδικήματα τοϋ Ποινικού Κώδικος καί 
δχι τών Ειδικών Ποινικών Νόμων, τά 
όποια πλησιάζουν καί γιά τά δυό χρόνια 
τίς τέσσερες έκατοντάδες χιλιάδες. Αύτοί 
οί λίγοι άριθμοί, φτάνουν νά γιά παρ^,υ- 
σιάσ υν άνάγλυφη τήν εικόνα τής δρα
στηριότητας καί τής προσφοράς ύπηρε
σιών τού "Ελληνα Χωροφύλακα.

’Αλλά άν οί άριθμοί άρκοΰν γιά νά πα
ρουσιάσουν μιά προσφορά, ένα έργο γε
νικά, δέν άρκοϋν γιά νά άποδείξουν μέ 
πόσο πόνο καί πόσο άγώνα, καταξιώθηκε 
αύτό τό έργο. Καί τοϋτο γιατί τό πλη
σίασμα τού άστυνομικοΰ έργου καί ή κα
τανόηση τών εύθυνών τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής, δέν έπιτυγχάνεται μέ τήν 
ψυχρή μελέτη τών έξίσου ψυχρών άρι
θμών, παρά μόνο μέ τό άνοιγμα τής καρ
διάς τοϋ πολίτη καί τή σκέψη, πώς μιά 
καθυστερημένη ένέργεια, μιά άσυντόνιστη 
ένέργεια, δικαιολογημένη, πολλές φο
ρές άπό τήν κούραση, βραδύτητα, μπο
ρεί νά γίνει ή αιτία γιά τό άνοιγμα πολ
λών κοινωνικών πληγών καί γιά τήν σο
βαρή διατάραξη τής κοινωνικής ειρήνης. 
Θέλει άδολη καρδιά καί άπλόχερη άγάπη 
τό άντίκρυσμα τού άστυνομικοΰ έργου. 
Στ’ άτέλειωτα ξενύχτια τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής, παρουσιάζονται μυριάδες 
περιστατικά, πού βρίσκουν εμπόδιο τό 
ίδιο τό στήθος τού Χωροφύλακα. Καί 
αύτός ό Χωροφύλακας τό μόνο πού ζητά 
είναι ή άγάπη. Κι ίσως τώρα είναι και
ρός νά δοθεί καί ή άπάντηση σ’ ένα εύλο
γο έρώτημα: «Τί κάνει ό Χωροφύλακας 
γιά νά άποσπάσει, νά κερδίσει αύτή τήν 
άγάπη;».
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Πολλά, τά πάντα. Αυτά πού άναφέρ- 
θηκαν πιό πάνω, κι αύτά πού δέν γράφον
ται κι ούτε λέγονται. Αύτά πού κρατάει 
βαθιά μέσα στή καρδιά του. Τή σύσταση 
σ’ ένα κλυδωνιζόμενο άντρόγυνο, την ύπό- 
δειξη ένός σωστού δρόμου γιά τύν άνή- 
λικο πού παραπαίει, την μιά καλή 
κουβέντα στύν γέροντα πού ξέμεινε μονά
χος στά άγονα βουνά της πατρίδας μας, 
εγκαταλειμμένος άπύ παιδιά καί φίλους, 
τήν βοήθεια στύν μεθυσμένο πού τρε- 
κλίζει, τήν συμπόνοια στο δρφανό, τήν 
προστασία στον άνυπεράσπιστο, τήν 
ζωή του δλη στό κοινωνικό σύνολο. Κι 
δλα αύτά είναι προσφορές πού δέν προ- 
βλέπονται άπό κανένα κανονισμό καί νόμο, 
προσφορές πού δέν έξαγοράζονται μέ 
χρήματα, πού δέν άπαιτοϋν τίποτα άλλο, 
παρά μόνο ένα άπλό κοίταγμα συμπάθειας, 
κι ένα ποτήρι πίκρας λιγότερο----

Τό έργο τής τροχαίας

Μιά άκόμα άνασκόπηση. "Ενας άκόμα 
άπολογισμός. Τώρα στον μεγάλο καί πο
λύβουο κόσμο τής άσφάλτου. Τόν κόσμο 
πού τόν άποτελοΰν δλα τά ’Εθνικά καί τά 
’Επαρχιακά οδικά δίκτυα της χώρας, 
άλλά καί οί άγροτικοΐ καί κοινοτικοί δρό
μοι, μέ τίς πολλές εκατοντάδες χιλιάδες 
αύτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανήματα έργων, 
μοτοσυκλέττες, μοτοποδήλατα καί πο
δήλατα. Τόν κόσμο τού "Ελληνα οδηγού.

Πρώτα άπ’ δλα δμως οί άριθμοί. 'Όλο 
τό οδικό δίκτυο της χώρας μας έχει μήκος 
36.721 χιλιόμετρα. Ά πό αύτό 8.624' χ ι
λιόμετρα άνήκουν στό ’Εθνικό δίκτυο καί 
28.097 στό ’Επαρχιακό. Σ ’ αύτούς τούς 
δρόμους τήν 1-1-1976 κυκλοφορούσαν 
736.945 αύτοκίνητα καί μοτοσυκλέττες, 
ένώ τήν 31-12-1977, 988.711. Έχουμε 
δηλαδή σέ δυό χρόνια μιά αύξηση 251.766, 
ποσοστό 34 ο]ο.

’Απέναντι σ’ αύτούς τούς άριθμούς, 
γιά τόν κόσμο τής άσφάλτου, ή Χωροφυ
λακή παρέταξε 73 Ειδικές Υπηρεσίες 
Τροχαίας, μέ 2.300 άντρες (μάχιμους 
καί γραφείς) 358 αύτοκίνητα, 407 δίκυκλα 
καί γιά λίγες ήμέρες — ήμέρες μαζικής 
μετακινήσεως των αύτοκινήτων τού λε
κανοπεδίου ’Αττικής — καί ένα ελικόπτερο, 
πού περιπολοΰσε μερικές ώρες στό ’Εθνικό 
δίκτυο άπό Κόρινθο μέχρι Σχηματάρι.' 'Η  
δύναμη των άνδρών τής Τροχαίας καί κατά 
τήν προηγούμενη διετία ήταν ή ίδια. 
Σημειώθηκε αύξηση των αύτοκινήτων, 
κατά 131, καί τών μοτοσυκλεττών, κατά 
143, ώς πρός τά βοηθητικά μέσα.

Καί ό άπολογισμός τών τροχαίων άτυ- 
χημάτων: Θανατηφόρα καί σοβαρών σω
ματικών βλαβών : 12.400, μέ άποτέλεσμα 
νά τραυματιστούν θανάσιμα 1.190 άτομα 
καί σοβαρά 17.637, γιά τό 1976. Τό 1977 
παρουσιάζει αύξήσεις: Θανατηφόρα καί 
σοβαρών σωματικών ‘βλαβών: 13.649. 
’Αποτέλεσμα: νεκροί 1.330, τραυματίες 
19.681.

Τέλος καί ό άπολογισμός τών παραβά
σεων: Τό 1976, 656.451 καί τό 1977, 
779.904.

"Ολοι αύτοί οί άριθμοί σημαίνουν κάτι. 
Κάτι πολύ σπουδαίο. "Οτι κάθε μέρα ό 
Έλληνας οδηγός βλέπει δλο καί περισ
σότερα αύτοκίνητα στούς δρόμους. Κάθε 
μέρα συλλογίζεται δτι ή κατάσταση βα
δίζει στό άπροχώρητο. Παράλληλα κάθε 
μέρα γίνονται δλο καί περισσότερα άτυ-

χήματα καί κάθε χρόνο φεύγουν άπό τή 
ζωή δλο καί περισσότεροι συνάνθρωποι. 
Ποιός εύθύνεται γι’ αύτό ;

'Η  εύθύνη είναι ένα θέμα πού καίει 
ιδιαίτερα σ’ αύτό τόν τομέα καί τούτο 
γιατί βαρύνει ολοκληρωτικά τόν οδηγό 
καί πεζό, σέ καμμιά δέ, περίπτωση τούς 
άνδρες τής Τροχαίας. Καί αιτιολογούμε : 
Ούδέποτε έχει καταχωρηθεϊ άτύχημα 
πού νά οφείλεται σέ λανθασμένο σήμα 
Τροχονόμου. Ούδέποτε έγινε άτύχημα 
πού νά οφείλεται σέ καθυστερημένη ένέρ- 
γεια Τροχονόμου. Άκόμα καί στίς περι
πτώσεις πού συνηθίζεται νά λέγεται δτι 
έπρεπε οί άνδρες τής Τροχαίας νά έπι- 
σημάνουν κάποιο έλάττωμα τού δρόμου 
καί τούτο γιατί δταν ό οδηγός έχει μπρο
στά του σάν καθοδηγητή τών ενεργειών 
του τήν σύνεση καί τήν προσοχή, καί νά 
άντιδράσει σωστά μπορεί, καί νά άπο- 
φύγει τό άτύχημα, καί νά άντιληφθεϊ έγ
καιρα μιά έπικίνδυνη κατάσταση, άλλά 
καί νά μειώσει τίς πιθανότητες σοβαρού 
άτυχήματος, στίς περιπτώσεις πού αύτό 
είναι άναπότρεπτο.

Τά άτυχήματα αύτά τουλάχιστον πάντο
τε άποδεικνύεται δτι οφείλονται στόν άν- 
θρώπινο παράγοντα. Στήν ύπερβολική τα
χύτητα τού οδηγού, στήν άντικανονική 
ύπέρβαση, στήν κίνηση στό άντίθετο ρεύμα 
πορείας, στήν άνεξέλεγκτη διάσχιση τού 
δρόμου άπό τόν πεζό, στήν άπρόσεκτη 
οδήγηση κ.ά.

Οί άνδρες τής Τροχαίας άπό τήν δική 
τους πλευρά δίνουν έναν άγώνα άνισο. 
Άνισο στίς άριθμητικές συγκρίσεις, άνισο 
στίς καιρικές καταστάσεις τής χώρας μας 
καί στό πολυσχιδές όδικό δίκτυο. Ή  πα
ρουσία τους άπλώνεται παντού. Καί ή 
προσφορά τών ύπηρεσιών τους είναι πολύ
τιμη. Αύτοί θά σταθούν στή μέση τού 
δρόμου, τό κατακαλόκαιρο, χωρίς νά 
ύπολογίσουν τόν ήλιο καί θά διευκολύνουν 
τίς μαζικές έξόδους τών αύτοκινήτων άπό 
τά άστικά κέντρα πρός τήν ύπαιθρο. Αύτοί 
θά παλαίψουν μέ τό χιόνι καί τήν παγω
νιά γιά νά προφυλάξουν τούς άμέριμνους 
οδηγούς, ή νά άπελευθερώσουν τά άπο- 
κλεισμένα αύτοκίνητα, αύτοί θά σπεύσουν 
νά προσφέρουν πρώτοι άπ’ δλους βοή
θεια στά άτυχήματα, προσφέροντας άκόμα 
καί έπί τόπου, πολλές φορές, τό αίμα τους 
γιά νά σωθεί ό συνάνθρωπος, αύτοί θά στα
θούν στήν μέση τού δρόμου γιά νά προει
δοποιήσουν ένα έπικίνδυνο πέρασμα, αύτοί 
θά γίνουν οί καθημερινοί ήρωες τής άσφάλ
του. Στό ενεργητικό τους γράφεται κάθε 
μέρα καί μιά πιο μεγάλη προσφορά. Μιά 
προσφορά πού ίσως δέν έχει άκόμα έκτι- 
μηθεϊ δσο πρέπει άπό τόν οδηγό.

Και oi ά λ λ ο ι . . .

’Ενδεικτικά μιλήσαμε γιά μερικούς 
τομείς τής δλης δραστηριότητας τής Χωρο
φυλακής. Καί μιλήσαμε ένδεικτικά γιατί 
ό χώρος πού μπορεί νά συμπεριλάβει δλη 
τή δραστηριότητα τού Σώματος, άνήκει 
στή σφαίρα τού έξωπραγματικοΰ. Είναι 
τόσο άτέλειωτο αύτό τό έργο. Τόσο πε
λώριο. . . Μόνο σάν άναλογίζεται κανείς 
τά 2.500.000 τηλεφωνήματα πού δέχονται 
τά Κέντρα Αμέσου ’Επεμβάσεως κάθε 
χρόνο, σάν έλάχιστο opto, άντιλαμβάνεται 
τίς διαστάσεις αύτής τής δραστηριότητας. 
Άλλά καί τά 570.389 καταστήματα πού 
έλέχθησαν άπό τίς 'Υπηρεσίες τής Α γο 
ρανομίας κατά τό 1976 καί τά 642.182,

τό 1977, μέ συνολικό άριθμό παραβάσεων 
28.465 γιά τό 1976 καί 29.721 γιά τό 
1977, άποδεικνύουν αύτήν τήν άδιάψευστη 
πραγματικότητα.

Ε π ί λ ο γ ο ς

Τι άλλο μπορεί νά πει κανείς διαβά
ζοντας τήν Έκθεση Πεπραγμένων τής 
Χωροφυλακής; ’Ίσως τίποτα, αν καί 
έχει πει μέχρι τώρα έλάχιστα, αν κι έχει 
άφήσει άσχολίαστη τήν προσφορά πολ
λών άλλων 'Υπηρεσιών τού Σώματος.

Ή  «Έκθεση Πεπραγμένων» τής Χω
ροφυλακής, δπως καί τίς προηγούμενες 
χρονιές παραδόθηκε στήν κυκλοφορία 
χωρίς τυμπανοκρουσίες. Μέ μιά άπλή 
παράκληση νά μελετηθεί. Νά φυλλομε
τρηθεί έστω άπό περιέργεια. Κι’ δχι μόνο 
άπό τούς άνθρώπους πού έχουν σχέση μέ 
τήν Χωροφυλακή καί τούς άνδρες της 
άλλά καί άπό πρόσωπα πού είναι ύπεύ- 
θυνα γιά κοινωνικές ομάδες καί δραστη
ριότητες. Καί άπό τόν άπλό πολίτη. Αύτόν 
πού θά καταφύγει σέ μιά δύσκολη ώρα 
στό Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας κατα
νόηση. ’Άλλωστε κι ό Χωροφύλακας τό 
μόνο πού ζήτησε άπ’ δλους, δσους άπαρ- 
τίζουν τό άνθρώπινο περιβάλλον του καί 
θά ζήτα πάντα, είναι κατανόηση. Κι’ ή 
άποκάλυψη αύτή τού έργου του δέν άπο- 
βλέπει, ούτε σέ λόγους προβολής, ούτε σ’ 
επιδοκιμασίες ή άλλες άμοιβές. Μόνο 
στήν ορθή εκτίμηση τού λειτουργήματος 
του καί στήν κατανόηση τών εύθυνών του. 
Καί είναι τό μόνο πού μπορεί νά προσφερ- 
θεϊ χωρίς ν’ άφήσει κενό στόν προσφέ- 
ροντα.

'Ο Χωροφύλακας λοιπόν, 6 άνώνυμος 
εκείνος άγωνιστής πού φυλάει μέ άσπίδα 
τό στήθος του, τίς κοινωνικές έπάλξεις, 
παράδωσε στήν δημοσιότητα τό έργο του. 
Έ να έργο πού δπως είπαμε κρύβει πίσω 
του έναν μεγάλο άγώνα, ένα έργο θεμελιω
μένο στό ξενύχτι, στόν ιδρώτα, στίς προ
σωπικές θυσίες καί στήν αύτοθυσία. Τά 
δυό χρόνια τών Πεπραγμένων, άποτελοΰν 
μέσα στήν 146χρονη ιστορία τής Χωρο
φυλακής, ένα μικρό σημάδι. Γιά τίς μέρες 
τού μέλλοντος ένα άκόμα λιθάρι τού πύρ
γου πού ολοένα ψηλώνει. Ή ταν δυό χρό
νια άνηφορικής πορείας. Σκαλί—σκαλί 
πρός τά ψηλά, μέ τίμιο άγώνα καί ξεκά
θαρες έπιδιώξεις, τήν άσπίδωση τής κοινω
νικής γαλήνης. Τώρα πού τά άνατέμνουμε, 
βλέπουμε πόσο γόνιμα ύπήρξαν καί πόσο 
έποικοδοκητικά.

Μά γιά τήν ιστορία καί τήν εκπλήρωση 
τού χρέους άπέναντι σ’ αύτούς πού μό
χθησαν σ’ αύτά τά δυό χρόνια, θά πρέπει 
ν’ άναφερθοΰν κι’ άπό τή στήλη αύτή 
έξη ονόματα. Είναι τά όνόματα τών συνα
δέλφων πού έπεσαν, κατά τήν έκτέλεση 
τών καθηκόντων τους, στίς έπάλξεις αύτής 
τής κοινωνικής ειρήνης, νεκροί: Μανου- 
σάκης Αθανάσιος, Μαρκούδης Γεώργιος, 
Νικολαΐδης Κων]νος —Νικήτας, Στρα-
τάκος Θεόδωρος, Μούργας Άνδρέας καί 
Τσιόμος Κω]νος. 'Ιερό χρέος ή μνήμη 
τους. Ανήκει κι αύτή στά «Πεπραγμένα» 
τών 1976 —1977.
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ πρόσφατα άπό τήν Σχολή 

Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων, 39 Μοίραρχοι.
Τά πτυχία άπένειμε ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος 

’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, ό όποιος 
μιλώντας πρός τούς άποφοιτήσαντες γιά τή 
σημασία τής έκπαιδεύσεως, τούς εύχήθηκε καλή 
έπαγγελματική πρόοδο καί τούς παρότρυνε νά 
συνεχίσουν μέ αμείωτο ένδιαφέρον τήν κατάρ
τισή τους σέ όλοος τούς τομείς τής κοινωνικής 
καί πολιτιστικής ζωής, γιά τήν βελτίωση τού 
Σώματος καί καλύτερη προσφορά πρός τόν πο
λίτη.

Τόν κ. ’Αρχηγό άντιφώνησε ό αρχηγός των 
μετεκπαιδευθέντων, ύποσχεθείς ότι θά προσπα
θήσουν όλοι γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής 
τους.

Στήν τελετή παρέστησαν, οί Αλ καί Β'. "Υπαρ- 
χηγοί τού Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ. Σ. Που- 
λόπουλος καί Γ. Μανωλάκος, οί Α' καί Γ' ’Επι
θεωρητές Υποστράτηγοι κ.κ. Κ. Τσίντζος καί 
Α. Μελιντζής κ.ά.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ Σπουδαστές τής Σχολής ’Ε
θνικής Άμύνης, μέ έπικεφαλής τόν Διοικητή 
τής Σχολής ’Αντιστράτηγο κ. Κων]νο Κατσι- 
μίχα, στά πλαίσια τών ένημερωτικών τους έπι- 
σκέψεων, τόν περασμένο μήνα, έπισκέρθηκαν 
τήν Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής.

’Εκεί τούς Σπουδαστές ’Αξιωματικούς, υπο
δέχτηκε έκ μέρους τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής, 
ό Α'. ’Επιθεωρητής τού Σώματος Υποστράτηγος 
κ. Κων]νος Τσίντζος. Στή συνέχεια μίλησε πρός 
αυτούς ό Συνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. 
Κων]νος Ζαχαράκης, ό όποιος τούς άνέπτυξε 
τήν όργανωτική διάρθρωση τού Σώματος, άκόμη 
δέ άναφέρθηκε στήν άποστολή καί τήν δραστη
ριότητα πού άνέπτυξε ή Χωροφυλακή άπό τής 
ίδρύσεώς της μέχρι σήμερα, σέ όλους τούς 
τομείς τής άρμοδιότητάς της.

Μετά τήν σχετική αύτή ένημέρωση, δόθηκε 
δεξίωση πρός τιμήν τών Σπουδαστών.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν έπί- 
σκεψη.

Ο ΙΔΙΩΤΗΣ κ. Ε Τσομπανόγλου κάτοικος 
Θεσσαλονίκης,ό όποιος έργάζεται ώς καθαριστής 
στους χώρους άναμονής έπιβατών τοΰ Σιδηρο
δρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, βρήκε πρό
σφατα στόν περίβολο τοΰ Σταθμού, φάκελλο, 
πού περιείχε 250.000 δραχμές σέ μάρκα Δυτικής 
Γερμανίας καί τά παρέδωσε άμέσως στήν Υ πο
διεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας. Ό  φάκελλος 
μέ τά χρήματα άνήκε στόν Παν. Παναγιωτίδη 
άπό τήν Βέροια πού έργαζόταν στή Δυτ. Γερ
μανία, τόν όποιο άναζήτησε ή ’Ασφάλεια καί 
τού παρέδωσε τά χρήματα.

Παράλληλα, ό Διευθυντής τής Δ]νσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Χρήστος 
Σακελλάρης, παρουσία ’Αξιωματικών καί άν- 
δρών τής Διευθύνσεως, συνεχάρει στό γραφείο 
του καί βράβευσε τόν φτωχό βιοπαλαιστή γιά 
τήν λαμπρή καί άξιέπαινη πράξη του, έγχειρί- 
ζοντάς του συγχρόνως χρηματική άμοιβή.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν βρά
βευση.

*τ-τ-
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ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Χωροφυλακής γίνονται 

ανάρπαστα. Οί πολίτες, πού μέ Ανυπομονησία 
περίμεναν τήν έκδοσή τους, έσπευσαν άμέσως 
νά τά προμηθευτούν άπό τήν πρώτη στιγμή πού 
κυκλοφόρησαν.

ΓΓ αύτούς τό ήμερολόγιο Χωροφυλακής, είναι 
ό Αχώριστος σύντροφος ό όποιος περιέχει χρή
σιμα τηλέφωνα καί πληροφορίες πού θά τούς 
όδηγήσουν σωστά σέ κάθε τους δυσκολία.

Πάνω άπό όλα τό αναζητούν γιατί είναι βγαλ- 
μένο άπό τήν Χωροφυλακή τους. Τήν δική τους 
Χωροφυλακή, αυτήν πού στέκεται δίπλα στις 
Αγωνίες καί τις Ανάγκες τους. Αυτήν πού τούς 
υπηρετεί μέ βαθύ αίσθημα εύθύνης καί Αγωνί
ζεται γιά τήν προσφορά τής ήσυχίας καί τής 
εύνομίας στόν τόπο τους. Αισθάνονται υπερή
φανοι όταν τό έχουν έπάνω τους καί βλέπουν 
σ’ αύτό τήν Ακούραστη ψυχή τού 'Ελληνα Χωρο
φύλακα πού άγρυπνάει κάτω άπό όποιεσδήποτε 
συνθήκες γιά τήν άσφάλειά τους.

Στή φωτογραφία, Χωροφύλακας Τροχονόμος, 
κατά τήν ώρα τής διανομής ήμερολογίων σέ 
πολίτες τής Θεσσαλονίκης.

ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τά ναρκωτικά καί έπιπτώσέις 
άπό τήν χρήση αύτών, πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα στό Διοικητήριο Κομοτηνής, διάλεξη, 
τήν όποια διοργάνωσε ή Χ.Ε.Ν. τής πόλεως. 
'Ομιλητής ήταν ό Δ]τής τού Τ.Α. Κομοτηνής 
Ταγμ]ρχης κ. Θ. Δακουρας, πού παλιότερα βρα
βεύτηκε άπό τήν ’Ακαδημία Αθηνών γιά τό 
βιβλίο του «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑ
ΝΕΙΣ», άναφερθείς στά καταστρεπτικά Αποτε
λέσματα πού έχει γιά τούς Ανθρώπους καί περισ
σότερο τούς νέους ή χρήση τών ναρκωτικών. 
Συγχρόνως μέ τήν όμιλία έγινε προβολή σχε
τικών μέ τό θέμα διαφανειών. Τήν διΑλεξη, ή 
όποια σχολιάστηκε εύμενέστατα άπό τό κοινό 
καί τόν τύπο τής Κομοτηνής, παρακολούθησαν: 
Ό  Νομάρχης Ροδόπης κ. Π. Φωτέας, ό Βουλευ
τής κ. Δ. Βραδέλης, ό ’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής 
Θράκης Ταξίαρχος κ. Πυρπίλης, ό Φρούραρχος 
Κομοτηνής Ταξίαρχος κ. Σούδιας, ό Άντισαγ- 
γελέας Έφετών Θράκης κ. Σειρινόπουλος, λοι
πές Αρχές καί πλήθος κόσμου κυρίως νέων. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο Απ’ τήν διάλεξη.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ τού Σώματος, πέρα Από τήν σκλη
ρή προσπάθεια πού καταβάλλουν γιά τήν Αντι
μετώπιση τής έξαπλώσεως τών ναρκωτικών καί 
τήν παρακολούθηση καί δίωξη τών κακοποιών 
πού έμπορεύονται χωρίς δισταγμό τήν ζωή χ ι 
λιάδων Ανθρωπίνων ύπάρξεών, έχουν Αναλάβει 
έπί πλέον καί μία σταυροφορία γιά τήν διαφώ
τιση τού κοινού όσο Αφορά τούς κινδύνους πού 
κρύβονται πίσω Απ’ τά ναρκωτικά. Στήν προ
σπάθεια αυτή συμβάλλουν θετικά οί άνδρες υτοΰ 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών, Λαθρεμπορίου 
καί Πλαστογραφίας τής Υ.Α.Πρ. Πρωτ]σης, 
μέ έπικεφαλής τόν Ταγματάρχη κ. Καρτσωνάκη. 
Καθημερινά έκατοντάδες νέοι έπισκέπτονται 
τό Τμήμα αύτό (μαθητές καί σπουδαστές τού 
λεκανοπεδίου ’Αττικής) καί ένημέρώνονται γιά 
τά καταστροφικά Αποτελέσματα πού έχει ή χρή
ση τών ναρκωτικών στήν ύγεία, τήν ζωή καί τήν 
όμαλή διαβίωση τών Ανθρώπων.

Στή φωτογραφία ό Ταγμ]ρχης κ. Καρτσω- 
νάκης όμιλεΐ σέ μαθητές Γυμνασίου τής ’Ατ
τικής.
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Εμείς καί οι 
αναγνώστες

Καί'σ’ αύτή τήν έκδοση επαναλαμβάνουμε οπχ ή στήλη αυτή περι
μένει την αλληλογραφία των άναγν ωστών της. Καθιερώθηκε γιά νά 
συμβάλλει στην επικοινωνία τους μέ τδ Περιοδικό. Πιστεύει στο σωστό 
διάλογο καί στο άλληλοσυμπλήρωμα γιά νά μιλήσει μέ αντικειμενικότητα 
γιά τά θέματα πού τούς άπασχολοϋν, καί άποδέχεται τις γνώμες τους 
γιά κάτι πού πιστεύουν ότι λείπει. Κάθε ύπόδειξη είναι σεβαστή καί 
άντιμετωπίζεται μέ συνέπεια άπό τή σύνταξη του Περιοδικού. Γι’ αύτό 
λοιπόν περιμένουμε τά γράμματα των αναγνωστών μας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΕΧΝΟΠΥΡ A. Ε. Πειραιά. Έχετε 

δίκαιο, ότι στή χώρα μας υπάρχουν καί 
άλλες βιομηχανίες κατασκευής πυρο
σβεστήρων, όπως ή «ΤΕΧΝΟΠΥΡ»— 
«V CARBONICA»—«PYROMASTER». 
Ή  χρησιμοποίηση όμως στις φωτογρα
φίες πυροσβεστήρων «FORMULA» δέν 
έγινε γιά λόγους διαφημίσεως, γιατί δια
φημίσεις δέν δέχεται τό Περιοδικό 
«Ε.Χ.», άλλα γιατί αύτές οί φωτογρα
φίες συνόδευαν τό άρθρο τοϋ συγγραφέα 
Ύποπυρι οΰ κ. Ν ικ. Κοτσιώρη καί 
ήταν τό μόνο διαθέσιμο φωτογραφι
κό ύλικό. Σέ τόσο έξειδικευμένα θέματα 
ή «Ε.Χ.», σέβεται τήν έρευνα κάθε συ
νεργάτη της πιστεύοντας ότι καί ό ίδιος 
δέν έπιχειρεΐ έμμεση προβολή. Τέλος 
σάς βεβά“ιώνουμε, ότι γίνεται κάθε προ
σπάθεια γιά νά διατηρείται τούτο τό 
Περιοδικό σέ σεβαστά έπίπεδα άντικει- 
μενικότητας.

ΠΑΝΤ. ΠΑΠΠΑ, ’Ενωμοτάρχη, Στα
θμό Χωροφυλακής Πλατανούσσας Ίωαν- 
νίνων. Τό έφ’ άπαξ πού δικαιούσθε, μέχρι 
σήμερα, είναι 204.000 δραχμές καί ή σύν
ταξη 19.952 δραχμές τού Δημοσίου καί 
1622 τού Μ.Τ.Σ., Γιά τό ’Επικουρικό 
θά πρέπει ν’ άπευθυνθεϊτε άρμοδίως.

— ΠΑΝΑΓ. ΑΔΑΜΙΔΗ. Δόκιμο ’Ανθυ
πομοίραρχο, Σ.Α.Χ. Συγχαρητήρια γιά 
τό άρθρο σας «Μπροστά στό Χρόνο». 
Λυπούμεθα όμως γιατί ήρθε καθυστερημέ
να, όταν τό τεύχος τού Ίανουαρίου είχε 
τυπωθεί. Πιστεύουμε ότι τόν έπόμενο 
χρόνο θά μάς δοθεί ή ευκαιρία νά τό δη
μοσιεύσουμε.

—ΓΕΩΡΓ. ΠΑΥΛΙΔΗ, ’Ενωμοτάρχη, 
Τ.Α. Κομοτηνής. Λάβαμε τό άρθρο σας 
«Γόητρο δύναμη έπιβολής τού ήγέτου». 
Θά δημοσιευθεΐ σ’ ένα άπό τά έπόμενα 
τεύχη.

—ΝΙΚΟ ΠΑΤΣΑΤΖΗ, Υπενωμοτάρ
χη, Δ.Α.Π.Π.. Σάς άξίζουν συγχαρητή
ρια γιά τό ποίημα «’Ανοιχτό γράμμα 
στόν Τούρκο Στρατιώτη». Θά δημοσιευ-

θεΐ σέ ένα άπό τά έπόμενα τεύχη, σέ 
συνδιασμό μέ κάποια σχετική έπέτειο. 
Περιμένουμε καί άλλα ποιήματά σας.

—ΠΑΝΑΓ. ΡΟΓΚΑΚΟ, Γυμνασιάρχη, 
Αίγάλεω ’Αττικής. Ευχαριστούμε γιά τό 
άρθρο σας «έτερον, έκάτερον». Σύντομα 
θά δει τό φώς τής δημοσιότητας. Είναι 
χρέος όλων μας, νά κρίνουμε τό 
λανθασμένο άτομο σέ διαχωριστική 
σχέση άπό τό σύνολο πού άνήκει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

A. Ν. 
Τ Σ Ι  - 
Ρ I - 
ΝΤΑ-  

Ν Η

—Ή  Ένωση «Ελληνικός Πολιτισμός» 
Σ.Α., Λυκαβηττού 11, ’Αθήναι—Τ.Τ. 135, 
πού παρουσιάζειτίςέκδόσεις «ΣΥΖΗΤΗ- 
ΣΙΣ» γνωστοποιεί ότι προσφέρει στούς 
άνδρες τού Σώματος τής Χωροφυλακής, 
τά βιβλία τού άείμνηστου Καθηγητοΰ 
Α.Ν. Τσιριντάνη, «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗ
ΝΕΣ» καί «ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΙΑ
ΤΑ» μέ έκπτωση 25 ο]ο. Τά παραπάνω 
βιβλία άποτελοΰν σταθμό στήν πνευμα
τική ζωή τού τόπου, είναι έργα εύθύνης 
καί μόχθου ένός μεγάλου άγωνιστή γιά 
τά ιδανικά τής Ελλάδος καί άναφέρονται 
στήν έθνική μας πορεία ώς Ελλήνων κάί 
μέ βασικά προβλήματα πού άπασχολοϋν 
τήν Ελληνική νεολαία.

—Ό  έκδοτικός οίκος Σ. I. Ζαχαρό- 
πουλος Ο.Ε., Μαυρομιχάλη 60 καί Πραξι- 
τέλους 141, Πειραιά, μάς πληροφορεί ότι 
προσφέρει τις σειρές: Κλασική Λογο
τεχνία Σύγχρονη Λογοτεχνία, Παιδαγω
γικά καί Άπαντα Καρκαβίτσα, πού έχει 
πρόσφατα κυκλοφορήσει, στούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής μέ έκπτωση 20 ο]ο.
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ΕΜ ΕΙΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ
“ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ”

ϊϋϊ&Κ

"Οταν τόν Δεκέμβριο τού 
περασμένου χρόνου, μετά άπό 
πολλές σκέψεις άποφασίσαμε 
νά καθιερώσουμε αυτόν τό διά
λογο, καθώς καί τήν Βιβλιοπα- 
ρουσίαση, μάς βασάνιζαν με- 
ρικέςάμφιβολίες καί δισταγμοί, 
γιά τό άν θά έβρισκε ή δ χ ι, τό 
νέο αύτό βήμα , άπήχηση μετα
ξύ των άναγνωστών.
"Ομως ή πίστη μας στήν άνα- 
γκαιότητα τού διαλόγου , μάς 
πρόσφερετήν άπαραίτητη αισιο
δοξία γιά τό πρώτο βήμα. Κι’ 
αύτή ή λίγη έστω αισιοδοξία, 
δικαιώθηκε. Οίάμφιβολίες σκό 
ρπισαν , δταν λίγες μέρες μετά 
τήν κυκλοφορία τού τεύχους 
τού Ίανουαρίου, άρχισε νά 
καταφθάνει στά γραφεία τοΰ 
Περιοδικού ένα πλήθος έπι- 
στολώ ν.

Οί άναγνώστες μας άπόδειξαν 
μέ τις έπιστολές τους , δτι βρί
σκονται πάντα κοντά στις άγω - 
νίες καί στις έξελικτικές προ
σπάθειες τής «Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής», χειροκροτών
τας κάθε νέο βήμα καί πιστεύ
οντας στήν άξία καί στήν άνα- 
γκαιότητα τοϋ διάλογου.

Ή  ύποδοχή τής στήλης 
«ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΕΣ ΜΑΣ» ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. ’Απ’ δλα τά μέρη 
τής χώρας μας καταφθάνουν 
γράμματα μέ γνώ μες, προτά
σεις καί συνεργασίες άναγνω
στών , γεγονός πού μάς χαρίζει 
τήν ηθική ικανοποίηση τής 
προσφοράς καί δείχνει καθαρά 
τήν άπήχηση τοΰ Περιοδικού 
καί τήν έκτίμηση πού έχει κερ
δίσει σ’ αύτά τά έννιά χρόνια 
τής πορείας του .

Τώρα, είμαστε βέβαιοι δτι 
αύτός ό διάλογος θά μάς δώσει 
τις άπαραίτητες προϋποθέσεις 
γιά ένα ψηλότερο άνέβασμα, 
μιά καί θ’ άποκαλύψει θέματα 
πού μέχρι τώρα περνούσαν 
άπαρατήρητα. Ή  ορθή κρίση 
τών άναγνωστών μας θά βοη
θήσει στήν προβολή πολλών 
θεμάτων, άλλά καί στήν άντι- 
μετώπιση προβλημάτων πού 
άπασχολοϋν τό σύγχρονο άν
θρωπο .

Μ’ αύτές πλέον τις σκέψεις, 
περιμένουμε τις κρίσεις καί τις 
συνεργασίες τών άναγνωστών 
μας, γιά ν ’ άνεβάσουμε άκόμα 
πιό ψηλά τούτο τό Περιοδικό.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. Μηνιαίο Χριστια
νικό Περιοδικό τής Χριστιανικής Στέγης 
Καλαμάτας, μέ άρθρα, σκέψεις καί μελε- 
τήματα σχετικά μέ τήν θρησκευτική ζωή 
τοϋ τόπου.

2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ. Έ κ- 
δόση τοΰ ’Οργανισμού Άπασχολήσεως 
’Εργατικού Δυναμικού.

3) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΕΟΤΗΤΟΣ. Μηνιαία έκδοση τού Ε λ 
ληνικού ’Ερυθρού Σταυρού, μέ παιδαγω
γικά καί Χριστιανικά μελετήματα, ψυχα 
γωγικές άσκήσεις γιά τούς νέους κ.λ.π.

4) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 
Μηνιαία έκδοση τοΰ ’Αρχηγείου Πυρο
σβεστικού Σώματος, μέ θέματα σχετικά 
μέ τήν πυρασφάλεια, τήν έκπαίδευση 
τών άνδρών τοΰ Σώματος κ.ά.

5) ΚΟΡΦΕΣ. Δίμηνη περιοδική έκδοση 
τού Ελληνικού ’Ορειβατικού Συλλόγου 
Άχαρνών, μέ ταξιδιωτικά άρθρα καί 
χρήσιμες πληροφορίες γιά τούς όρει 
βάτες.

6) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. 
Μηνιαία έκδοση τής Γενικής Διευθύν- 
σεως ’Αγροφυλακής μέ υπηρεσιακές ει
δήσεις, λαογραφικά άρθρα καί έπίκαιρες 
μελέτες.

7) ΑΜΠΕΛΟΣ. Μηνιαίο περιοδικό 
τής Μητροπόλεως ’Ηλείας καί ’Ωλένης, 
μέ θρησκευτικά μελετήματα, παιδαγω
γικά άρθρα καί άναφορές γύρω άπό τήν 
έπικαιρότητα τών τελευταίων σημαν-

ΐ »- τικών γεγονότων τοΰ τόπου μας.
8) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥ-' 

ΝΗΣ, τοΰ Γενικού ’Επιτελείου ’Εθνικής 
Αμύνης, μέ θέματα διεθνούς ένδιαφέ- 
ροντος καί μελέτες γιά διάφορα θέματα 
τής χώρας μας.

9) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 
τού Γενικού ’Επιτελείου Στρατού, μέ 
έξειδικευμένες μελέτες γιά θέματα σχε
τικά μέ στρατιωτικά καί άλλα γενικού 
ένδιαφέροντος.

10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, μη
νιαίο περιοδικό τής Ένώσεως Ελλήνων 
Δικαστών καί Εισαγγελέων, μέ νομικά 
άρθρα, μελέτες, διατριβές καί νομολογίες 
Δικαστηρίων.

11) ΜΑΝΑΤΖΕΡ. Δίμηνο περιοδικό 
τής Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως 
’Επιχειρήσεων μέ οικονομοτεχνικά θέ
ματα καί μελέτες ξένων Οικονομολόγων

12) Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, περιοδικό τής 
Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως, μέ 
θέματα σχετικά μέ τούς προβληματισμούς 
καί τά ήθικοκοινωνικά φαινόμενα τής 
έποχής.

13) ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Μέ παιδα
γωγικά άρθρα καί χριστιανικά μελετή
ματα.

)4) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ. Εΐκοσαήμερο 
Χριστιανικό νεανικό περιοδικό, τής Ά  

■=*~ δελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» μέ 
μελετήματα γιά τούς νεανικούς προβλη
ματισμούς καί χριστιανικά θέματα.

15) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙ
ΓΜΙΟΤΥΠΑ, μέ φωτογραφικό ύλικό καί 
ειδήσεις άπό τήν πολιτική έπικαιρότητα

16) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ. 
Μηνιαίο έκκλησιαστικό περιοδικό τής 
Ίεράς Μητροπόλεως ’Αττικής, μέ θρη
σκευτικά θέματα.

Ή  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», μέ τήν καθιέρωση 
τής στήλης «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ» γνωστοποιεί οτι τά « 
«επ’ ανταλλαγή» ή «τιμής ένεκεν» Περιοδικά πρέπει νά στέλνον
ται στήν διεύθυνση: Περιοδικά «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής, 
Πατησίων 207, ’Αθήνα.

ΕΚΛΟΣΕΙ Σ

Ε Μ Ε Ι Σ  01 Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  
TOY A. Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ

Οί έκδόσεις «Συζήτησις», στή σειρά 
τών βιβλίων τοΰ μεγάλου πνευματικού 
οδηγού τής έποχής μας, άείμνηστου Κα- 
θηγητοΰ Α.Ν. Τσιριντάνη, πού κυκλοφο
ρούν μετά τόν θάνατό του; πρόσφεραν 
στό άναγνωστικό κοινό τής χώρας μας τό 
βιβλίο του «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». 
Τό βιβλίο αύτό άποτελεΐ τήν συνέχεια τοΰ 
βιβλίου «ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙ
ΓΝΩΣΗ» καί άναφέρεται στήν έλληνική 
πιά πορεία, μέσα στόν σύγχρονο κόσμο 
καί στήν σύγχρονη ιστορία. Χαράζει 
λοιπόν τήν έθνική πορεία τοΰ τόπου μας, 
άνάμεσα στούς, στοχασμούς τοΰ τί είμα
στε, πού βαδίζουμε, πού πρέπει νά βαδί
σουμε, δηλαδή νά νοιώσουμε τί είμαστε 
καί πώς νά πορευθοΰμε έμεΐς οί Έλληνες.

Είναι μια έρευνα μέ όλα τά στοιχεία τής 
άντικειμενικότητας καί μέ τήν προσω
πική σφραγίδα τοΰ άνθρώπου πού άκόμα 
καί γιά τόν ίδιο του τόν έαυτό υπήρξε 
ό αύστηρότερος κριτής. Μιά άνάλυση 
τών συστατικών στοιχείων τής φυλής 
μας, μέ τήν άποκάλυψη όλων τών έλατ- 
τωμάτων καί προτερημάτων τού Έ λ
ληνα άνθρώπου καί τήν παρουσίαση τών 
σφαλμάτων καί τών έπιτευγμάτων. Ή  
φωνή τοΰ μεγάλου ήθικοΰ άναστήματος 
τοΰ Α.Ν. Τσιριντάνη, άκούγεται καί σ’ 
αύτό τό βιβλίο του, νά καλεΐ τούς Νεο
έλληνες, στούς δρόμους τής καταξιω
μένης έθνικής άλήθειας, μεταφέροντας 
μιά ζωηρή άνησυχία γιά τό άμεσο μέλ
λον. Μιά φωνή, πού συνοψίζονται όλα 
όσα έχει πει, κηρύττει: «Ή  Έλληνική 
πορεία μέ έπίγνωση συνίσταται στήν 
πορεία τών σημερινών καλών Ελλήνων, 
άπό τήν άπραγη καλωσύνη καί τήν άκαρ
πη πίστη, στόν ιερό άγώνα γιά  νά μή 
χάσει τό Έθνος τήν έπαφή του μέ τις 
αιώνιες άξιες».

Τέλος τό «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 
είναι ένα άπόκτημα τοΰ σύγχρονου άν
θρώπου, μιά πολύτιμη πνευματική κλη
ρονομιά, πού δέν πρέπει νά λείπει άπό 
κανένα έλληνικό σπίτι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τού 
Μοίραρχου Χρυσόστομου ΚΟΡΛΟΥ, 
«Ερμηνεία τοΰ Νέου Κώδικα 'Οδικής 
Κυκλοφορίας» πού πραγματεύεται μέ 
λεπτομέρεια τά άρθρα τού Νέου Κ.Ο.Κ., 
σέ σχέση μέ τόν παλιό καί έπιπλέον 
περιέχει όλες τις Υπουργικές ’Αποφάσεις 
τούς παρεμφερείς Νόμους καθώς καί 
άποφάσεις καί νομολογίες δικαστηρίων 
σχετικά μέ τήν νομοθεσία τοΰ αύτοκι-

νήτου. Επίσης έκθέσεις αυτοψίας, σχε
διαγράμματα τόπων άτυχήματος, νομο
γραφήματα άτυχημάτων, έγχρωμες φωτο
γραφίες δίσκων ταχογράφων μέ όλες τις 
πληροφορίες γιά κανονικές ή όχι έγ
γραφός, καθώς καί όλα τά σήματα τής 
τροχαίας κινήσεως.

Πολύτιμη προσφορά τού συγγραφέα 
είναι οί γνώμες του γιά κάθε έρμηνευό- 
μενο άρθρο, γεγονός πού βοηθάει τόν 
μελετητή θετικά. Είναι ένα σωστό βοή
θημα γιά δικαστικούς, δικηγόρους, άν- 
δρες τής Χωροφυλακής, όδηγούς άκόμα 
καί πεζούς.

Γιά τούς άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, προσφέρεται στήν τιμή τών 250 
δραχμών. Διατίθεται άπό τόν ίδιο τόν 
συγγραφέα Μοίραρχο ΚΟΡΛΟ Χρυσό
στομο, Αισχύλου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
204-465.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Κυκλοφορεί μέ έπιτυχία ή πραγματεία 
«Περί Προφορικού Λόγου καί Ρητο
ρικής» τοΰ κ. Κλεόβουλου Σ. Νικήτα. 
Τό νέο βιβλίο τοΰ κ. Νικήτα άποτελεΐ 
έναν λεπτομερή όδηγό όμιλητικής καί 
ρητορικής καί πραγματεύεται τήν τέχνη 
τού προφορικού λόγου, όπως διαμορφώ
θηκε άπό τήν άρχαία Ελλάδα, μέχρι 
σήμερα. Ό  κ. Νικήτας άνατέμνει τά 
στοιχεία ψυχολογίας τών μαζών σέ σχέση 
μέ τόν όμιλητή καί παρουσιάζει τά είδη 
τοΰ ζωντανού λόγου, τις προϋποθέσεις, 
τά τυπικά καί ούσιαστικά στοχεΐα τής 
δημοσίας άγσρεύσεως, τά είδη τού μηχα
νικού λόγου, τά στοιχεία τής σωστής 
προπαρασκευής καί κατασκευής του καί 
τέλος τά άπαραίτητα στοιχεία καί τις 
άναμφισβήτητες προϋποθέσεις γιά τήν 
έκφώνηση ένός σωστού λόγου. Έ να  βι
βλίο πού παρουσιάζει μέ κάθε λεπτομέ
ρεια τήν τέχνη τής ρητορικής, δίνοντας 
σωστές όδηγίες σέ όσους είναι ύποχρε- 
ωμένοι νά άντιμετωπίζουν άκροατήριο. 
Τό βιβλίο τό χαρακτηρίζει ή άπλότητα, 
ή σαφήνεια καί ή γλαφυρότητα, πού 
διακρίνει άλλωστε καί τόν ίδιο τόν συγ
γραφέα, δημοσιολόγο κ. Κλ. Νικήτα.

Ο Ν Ε Ι Ρ Α

’Απόψε μαγεμένα όνειρα 
βαμμένα άπ’ τ’ όλόγιομο φεγγάρι 
μές τό παράθυρό μου πέρασαν 
μ’άνθύν μοσκοβολιές, δροσιά καί χάρη 
Μαζί τους σέρνανε τήν "Ανοιξη, 
πυγολαμπίδες γύρω τους πετοΰσαν 
σπέρναν στά χείλη μου χαμόγελο 
κι άπό χαρά τερπνά κι αυτά γελούσαν .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
’ Ανθυπασπ ιστής

Διοίκηση Χωροφυλακής Πειραιώς
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Α Π Ο  Τ ΟΝ Κ Ο Σ Μ Ο  Τ ΩΝ Π Α Ι Α Ι Ω Ν
ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ τό 1979 καί ή 

«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» απο
φάσισε νά μιλήσει γιά τά παιδιά καί 
μέ τή δική τους γλώσσα.Μέ τήν γλώ σ
σα τών παιδιών πού δέν γνωρίζει 
οίίτε τήν ρητορική τέχνη , ούτε νό
μους υποκριτικής κι ούτε κανόνες 
συντακτικού πολλές φορές. Μέ τήν 
γλώσσα πού ξεχύνεται άπό τήν αγνή 
παιδική ψυχή-, άφτιαχτη, πηγαία, 
άδολη. Μέ τήν γλώσσα πού δέν μετα
φέρει κρίσεις, παρά μόνον συναισθή
ματα .

Μ’ αυτή τήν καινούργια στήλη τό 
Περιοδικό—γιά μιά ακόμη φορά—θά 
σταθεί δίπλα στά παιδιά. Θά μετα
φέρει στό άναγνωστικό του κοινό 
τά παιδικά συναισθήματα, σκέψεις 
καί άφηγήσεις μικρών του φ ίλω ν, 
πού πήραν τό θάρρος καί τού τά έ
στειλαν . Καί φυσικά θά περιμένει 
τήν παιδική άλληλογραφία γιά νά 
συνεχισθεί αύτή ή στήλη δλο τόν χρό
νο καί γιατί δχι νά καθιερωθεί γιά 
πάντα . Αύτό όμως έξαρτάται άπό τά 
ίδια τά παιδιά, πού δέν πρέπει νά 
διστάσουν νά στείλουν ποιηματάκια 
τους, άφηγήματα, σκίτσα καί δ,τι 
άλλο θέλουν , γιά δημοσίευση .

Me «άδικός περιορισμός είναι ή ηλι
κία . Οί συνεργασίες πού θά δημο
σιεύονται, θά είναι παιδιών πού είναι 
μαθητές τού Δημοτικού σχολείου. 
Αύτό δέν σημαίνει δτι δέν δέχεται 
συνεργασίες καί άπό μεγαλύτερους 
φίλους της. Αύτές θά άξιολογοΰνται 
μέ διαφορετικά κριτήρια καί έφ ’ 
δσον θά είναι κατάλληλες θά δημο
σιεύονται σέ άλλες σελίδες τού Περι
οδικού .

’Αργότερα, έφ ’ δσον οί παιδικές 
συνεργασίες θά είναι πολλές, καί 
εύχόμαστε νάναι πολλές, θά είναι 
φυσικό δτι θά παίρνει κάποια προτε
ραιότητα ή δημοσίευσή του ς. Έ τσι 
δέν θά πρέπει οί μικροί μας φίλοι ή οί 
γονείς τους νά άπογοητεύονται δταν 
βλέπουν καί καθυστερεί ή δημοσίευση 
τής συνεργασίας του ς.

’Επίσης ή στήλη αύτή , δταν ύπάρ- 
χει δυνατότητα χώ ρου, θά δημο
σιεύει διάφορες ειδήσεις άπό τόν 
κόσμο τού παιδιού, παιδικές έκδη- 
λώσεις, γιορτές κ .λ π . , ή καί διά
φορες πνευματικές άσκήσεις .

"Ολα αύτά, δπως παραπάνω εί
παμε, γιά τό έτος τού παιδιού καί γιά 
τό δτι ή « ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής 
είναι τό περιοδικό πού μπαίνει καί 
μπορεί νά μπει σέ πολλά έλληνικά 
σπίτια καί νά είναι ένα σωστό παιδα
γωγικό έντυπο.

"Αλλωστε, ό άγώνας της γιά τό 
παιδί είναι γνωστός στούς άναγνώ- 
στες της. Τό παιδί, ό κόσμος του, τά 
προβλήματά του, ή συμπεριφορά του , 
ή άγωγή του είναι θέματα πού μό
νιμα—σέ κάθε έκδοση σχεδόν—τήν 
άπασχολοΰν.

Γιατί τό παιδί, σέ κάθε έποχή καί 
Ιδιαίτερα σήμερα, δπου οί ήθικές 
άξιες κλυδωνίζονται, άποτελεϊ τήν 
χρυσή έλπίδα γιά ένα μελλοντικό 
κόσμο,ειρήνης καί πνευματικής προ
όδου , πού οί πολιτιστικές καί ήθικές 
άξίες θά είναι οί όδηγοί τής άνθρω- 
πότητας. Αύτό τό παιδί—τό άνώνυμο 
παιδί τού κόσμου— περιμένει άπό 
τούς μεγάλους πολλά καί ιδιαίτερα 
τήν ευκαιρία ν’ άνοίξει τά πανιά του 
στό πέλαγος τής ζωής καί νά κα
τακτήσει τήν πραγματικότητα.

Δύο πράγματα ζητάει σήμερα τό 
παιδί: τήν κατανόηση τού ψυχισμού 
του καί τήν ρεαλιστική άντιμετώπισή 
το υ . Ζητάει, δηλαδή, τούς δρόμους 
τής άλήθειας καί τής στοργής. Χω
ρίς στοργή καί άλήθεια μέσα του δοκι
μάζονται άξίες καί πρότυπα καί φω
λιάζει ή άμφισβήτηση . Είναι χρέος 
δλων μας νά προσπαθήσουμε γιά ν ’ 
άποβάλουμε άπό τήν παιδική ψυχή 
αύτή τήν άμφιβολία καί νά χαρί
σουμε στά άγνά αύτά πλάσματα τήν 
σιγουριά τής άγνότητας.

Η "ΕΠΙΘ. ΧΩΡ„

ΔΙΑΛΟΓΟΣ μέ τά παιδιά, καλόβουλος, 
μακριά άπό τυπικότητες, έντιμος. Νά 
σκύψουμε χαμηλά, νά χαϊδέψουμε τά 
μαλλιά τους καί νά χαμογελάσουμε. Νά 
τά ένθσρρύνουμε νά μιλήσουν. Καί άφοΰ 
μιλήσουν, χέρι—χέρι νά τά όδηγήσουμε 
στά μονοπάτια τοϋ τίμιου άγώνα, χα- 
λυβδώνοντας έτσι τόν χαρακτήρα τους 
καί δημιουργώντας ήθικές προσωπικό
τητες. Αύτά είναι τά κίνητρα πού κίνησαν 
τή φιλοδοξία γιά τήν υλοποίηση αυτής 
τής στήλης, πού έγκαινιάζεται σήμερα 
μέ τό ποίημα «Ή  γατούλα μου» τής ’Ελι
σάβετ Χαριτάτου, μαθήτριας Δ' Τάξεως 
Δημοτικού Σχολείου Καπανδριτίου.

Η Γ Α Τ Ο Υ Λ Α

Έ χω  μιά μικρή γατούλα 
πού πολύ τήν άγαπώ , 
τή φροντίζω , τήν ποτίζω  
δλη μέρα τή φ ιλώ .

Έ να κορδελάκι ωραίο 
έχω δέσει στό λαιμό, 
καμαρώνει ή γατούλα 
κάθε ώρα καί λεπτό .

Μά ή παιχνιδιάρα γάτα 
πού δλο τρέχει καί πήδα, 
λύνει τήν ωραία κορδέλλα 
κι’ δλο μέ παρακαλά.

Δέσε μου τό κορδελάκι 
κοριτσάκι μου καλό , 
γιατί τούτο τό φιογκάκι 
μ’ ομορφαίνει στό λεπ τό .

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
Μαθήτρια Δ ’ Τάξεως Δημοτικού 

Σχολείου Καπανδριτίου
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Μιά μικρή φίλη 
εύχεται
για τά 10 χρονα μας

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ είναι κι αΰτό ένας τρό
πος έκφρασης τοϋ ψυχικού κόσμου. Τά 
παιδιά συχνά —μ’ ένα πινέλο ή ένα μαρ
καδόρο—προσπαθούν ν' άποτυπώσουν 
τΙς έξωτερικές έντυπώσεις τού περιβάλ
λοντος, ν’ άκινητοποιήσουν καί άναπα- 
ραγάγουν πράγματα άγαπημένα, νά 
έκφράσουν τήν άγάπη τους γι αυτά. 
Καί μέσα στίς τρεμάμενες γραμμές καί 
στίς ζωηρές άντιθέσεις των χρωμάτων, 
άναδύεται ή ψυχική τους προσωπικό
τητα, μιά προσωπικότητα άδολη, έτοιμη 
ν’ άγαπήσει ό,τι όμορφο συναντήσει.

’Εμείς θά περιμένουμε τά σκίτσα των 
μικρών φίλων μας, γιά νά τά δημο
σιεύσουμε. Σάν άρχή δημοσιεύουμε σ’ 
αύτή τήν έκδοση ένα σκιτσάκι τής Ρένας 
Γεωργίου, μαθήτριας τής Β' τάξεως Δη
μοτικού Σχολείου. Πιστεύουμε ότι θ’ 
άρέσει. Τό έστειλε στο περιοδικό γιά νά 
μάς εύχηθεϊ χρόνια πολλά μέ τήν εύ- 
καιρία των 10 χρόνων άπό τήν έκδοσή 
του. Τ ή ν  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε .

Στο περασμένο τεύχος γράψαμε γιά 
τήν παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
πού έγινε στήν ’Αθήνα, τΙς παραμονέ5 
των Χριστουγέννων, καθώς καί γιά τή 
σημασία των έκδηλώσεων αύτού τού 
είδους.

"Ομως καί στήν υπόλοιπη ‘Ελλάδα, οί 
έκδηλώσεις γιά τά παιδιά, δείγματα 
στοργής καί ένδιαφέροντος, δέν ήταν 
μικρότερες. Καί παντού έπεκράτησε ή 
ίδια ένθουσιώδη ατμόσφαιρα, τά χα
ρούμενα παιδικά πρόσωπα καί τά γάρ
γαρα γέλια.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή Παιδική Γιορ
τή πραγματοποιήθηκε στό θέατρο «ΚΑ
ΤΕΡΙΝΑ» όπου τό Παιδικό θέατρο τής 
κ. Μαίρης Σωίδου χάρισε δυό ώρες αξέ
χαστης ξεγνοιασιάς, χαράς, μέ σκέτς, 
κωμικές φιγούρες καί πολύ κέφι. Στά 
συγκεντρωμένα παιδιά άπηύθυνε χαι
ρετισμό καί συμβουλές ό Β' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. Κων]νος 
Καλογερόπουλος, ένώ στήν έκδήλωση 
παρέστησαν ό Διευθυντής ’Αστυνο
μίας τής Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. 
Χρ. Σακέλλάρης, άλλοι ’Ανώτεροι ’Αξιω
ματικοί, οί Πρόεδροι των Ο.Φ.Χ. Θεσ
σαλονίκης καί Καλαμαριάς κ.κ. Σιώπης καί 
Χαντζής, γονείς των παιδιών, καί 350 
περίπου παιδιά. *Η έκδήλωση έκλεισε 
μέ τήν προσφορά δώρων στά παιδιά.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, γιά τά παιδιά τών άν- 
δρών τού Σώματος διοργανώθηκε παι
δική γιορτή στή Λέσχη Χωροφυλακής 
Πατρών, όπου σέ μιά κεφάτη ατμόσφαιρα, 
πλημμυρισμένη άπό χαρούμενες παιδικές 
φωνές καί άβίαστα, μοιράστηκαν δώρα 
καί γλυκίσματα. Τήν έκδήλωση πλαι
σίωσε ή Χορωδία μικρών παιδιών τής 
έκπαιδευτικοΰ κ. Ροκκά, άπαγγελίες ποιη
μάτων καί ένα ζωντανό πρόγραμμα μέ 
τούς καλλιτέχνες κ. Μουρελάτο — Κα
ραγκιοζοπαίχτη καί τόν ταχυδακτυ
λουργό κ. Χουντίνη, πού ένθουσίασαν τά 
παιδιά καί χάρισαν άξέχαστες στιγμές 
χαράς. Στά παιδιά, άπηύθυνε χαι
ρετισμό ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Δυτικής ‘Ελλάδος Ταξίαρχος 
κ. Βασ. Μιχαήλ.

ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ Αξιωματικών Φρουράς 
Άλεξανδρουπόλεως πραγματοποιήθηκε 
παιδική γιορτή στήν όποια πήραν μέ
ρος 85 παιδιά άνδρών τής Χωροφυλακής 
καί 45 παιδιά άπορων οίκογενειών τής 
πόλεως μέ τούς γονείς του. Συμβουλές 
καί εύχές πρός τά παιδιά άπηύθυνε ό

Χριστου
γεννιάτικες
Παιδικές
γιορτές 
σέ Υπηρεσίες 
τοϋ Σώματος

Διοικητής τής Δ.Χ. "Εβρου Σύνταγμα 
τάρχης Νικ. ΓΤαπαπαναγιώτου καί στήν 
έκδήλωση παρέστησαν ό Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. "Ανθιμος, ό Νομάρχης "Εβρου κ. 
Χαρ. Λιναρδόπουλος, ό Δήμαρχος κ. 
Λ. Νικολαΐδης, ό Διοικητής τής XII 
Μεραρχίας κ. ά.

Στά παιδιά μοιράστηκαν δώρα καί 
γλυκίσματα. Μετά τήν διανομή τών δώ
ρων άκολούθησε παιδικός χορός μέσα 
σέ χαρούμενη άτμόσφαιρα, μέ τήν μου
σική τής XII Μεραρχίας Πεζικού.

ΠΑΙΔΙΚΗ γιορτή πραγματοποιήθηκε 
καί στή Χαλκίδα μέ παιδικό γιορταστι
κό πρόγραμμα καί διανομή δώρων. Παι
διά τών άνδρών τής Χωροφυλακής χά
ρισαν, έκτελώντας διάφορα μουσικά κομ
μάτια, κέφι καί χαρά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ έκδήλωση έγινε καί στή 
Ρόδο, στήν αίθουσα τού Ξενοδοχείου 
«Σεβαλιέ Παλλάς». Στή γιορτή παρευρέ- 
θη ό ’Ανώτερος Διοικητής Δωδεκανή- 
σου Συνταγματάρχης κ. Γ. Ήλιόπουλος, 
ό όποιος χαιρέτησε τά παιδιά άπευθύ- 
νοντας πατρικές συμβουλές καί εύχές 
γιά τόν καινούργιο χρόνο. ’Αλλά έδώ 
ύπήρξε καί ή έκπληξη. Μιά έκπληξη άπό 
τό Τμήμα ’Αστυνομίας Τουρισμού Ρό
δου, πού λάμπρυνε τήν γιορτή μέ τήν 
παρουσίαση τού "Αγιου —Βασίλη μέ τό 
έλκυθρό του καί τά δώρα. Ξέσπασαν σέ 
γέλια καί χαρούμενα ξεφωνητά τά 75 
παιδάκια τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
σάν είδαν αύτόν τόν πρωτότυπον Ά 
γιο—Βασίλη, έναν "Αγιο—Βασίλη άλ- 
λιώτικον άπό τούς άλλους, μέ τά δια
κριτικά τού Χωροφύλακα, τό κορδόνι 
καί τό σήμα τής Αστυνομίας Τουρι
σμού. Καί αύτός ό ολοζώντανος Ά 
γιος—Βασίλης στάθηκε άνάμεσα στά 
παιδιά καί μοιράζοντας τά δώρα μί
λησε γιά μιά καλή καί εύτυχισμέν,η χρο
νιά, γεμάτη ύγεία, άγάπη, εΙρήνη καί 
■πρόοδο. "Ηταν μιά έκδήλωση, όπου ή 
άγάπη γιά τά παιδιά καί ή διάθεση γιά 
κάτι διαφορετικό χάρισε στούς αυριανούς 
διαδόχους μας στιγμές άφθαστης χα
ράς.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ τών άνδρών τού Σώ
ματος ό Σύνδεσμος Φίλων Χωροφυλακής 
Ν. Πιερίας πραγματοποίησε στό Πνευμα
τικό Κέντρο τής Κατερίνης, γιορταστική 
έκδήλωση, στήν όποια μοιράστηκαν δώ
ρα, χρηματικά βραβεία καί έπαινος στούς 
μαθητές πού πέτυχαν στά Ανώτατα καί 
Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

141



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΣΤΡΑ
ΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία 
τοϋ Σώματος έπραγματοποιήθηκαν, κα
τά τό τρέχον τρίμηνο, προαγωγές καί 
αποστρατείες των κάτωθι ’Αξιωματικών:

Α’ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Στό βαθμό τού Συνταγματάρχου προή- 
χθησαν οί Άντισ]ρχες : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Νικόλαος, ΚΟΛΕΤΤΑΣ Χαρίλαος 
καί ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μιχαήλ.

Στό βαθμό τοϋ Άντισυνταγματάρχου 
προήχθησαν οί Ταγματάρχες : ΣΩΚΑΣ 
Κων]νος, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Θεοδόσιος, 
ΚΑΒΑΘΑΣ Δημήτριος καί ΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΑΚΗΣ Ήλίας.

Στό βαθμό τοϋ Ταγματάρχου προή
χθησαν οί Μοίραρχοι : ΤΡΟΥΠΗΣ Θεό
δωρος, ΜΠΕΖΑΣ Θεοφάνης, ΤΣΙΑΜΠΑ- 
ΛΗΣ Ά χιλλεύς καί ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ 
ή ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Αλέ
ξανδρος.

Στό βαθμό τής 'Υπομοιράρχου προή- 
χθη ή ’Ανθυπομοίραρχος ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
’Ανδρομάχη.

Β' ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΕΣ

Άποστρατεύθηκαν, λόγιρ όρίου ήλι- 
κίας (31-12-1978), προαχθέντες σέ Συν
ταγματάρχες, οί Άντισυνταγματάρχες: 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΜΠΑΛΑΦΟΥ- 
ΤΗΣ ’Ιωάννης καί ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΔΗΣ 
Μιχαήλ (προαχθείς έ.ά.). Άποστρατεύ- 
θηκαν έπίσης, λόγιρ όρίου ήλικίας 
(31-12-1978), προαχθέντες στό βαθμό 
Μοιράρχου, οί Υπομοίραρχοι : ΤΡΙΑΡ- 
ΧΗΣ Φώτιος, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγ- 
γελος, ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ Πόνος, ΦΛΕΓ- 
ΚΑΣ Χρηστός, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Άχιλλέας, 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος, ΠΑΠΑ- 
ΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΒΑΣΙΛΑ- 
ΚΗΣ ’Αναστάσιος, ΛΑΖΑΡΟΥ Διονύ
σιος, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κων]νος, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΟΣ Ιωάννης, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος 
καί ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΝΙικόλαος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣ- 
ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΜ/ΡΧΩΝ

Άποστρατεύθηκαν, λόγω όρίου ήλι
κίας (31-12-1978), προαχθέντες στό βα
θμό τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου 65 Άνθυπα- 
σπιστές, καθώς καί 408 ’Ενωμοτάρχες 
προαχθέντες σέ Άνθυπασπιστές, ένα 
μήνα πρό τής άποστρατείας τους (30-11- 
1978).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1978 
έπραγματοποιήθηκαν 6.056 προαγωγές

Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων στόν 
έπόμενο βαθμό. Άναλυτικώτερα προή
χθησαν 1.636 ’Ενωμοτάρχες στό βαθμό 
τοϋ Άνθυπασπιστοϋ, 3.256 Υπενωμο
τάρχες στό βαθμό τοϋ ’Ενωμοτάρχου 
καί 1.164 Χωροφύλακες στό βαθμό τοϋ 
'Υπενωμοτάρχου.

Κατά τόν μήνα ’Ιανουάριο 1979 προή
χθησαν έπίσης 2 ’Ενωμοτάρχες σέ Ά ν- 
θυπασπιστές, 1 Υπενωμοτάρχης σέ ’Ενω
μοτάρχη καί 51 Χωροφύλακες σέ Υ πε
νωμοτάρχες.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΙΡΑΡ- 
ΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ’Εκπαιδεύ
σεων—Μετεκπαιδεύσεων πού καταρτί
σθηκε άπό τό ’Αρχηγείο γιά  τό έτος 
1979, άποφασίσθηκε άπό τό Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως ή λειτουργία τοϋ Τμή
ματος Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων τής 
Σ.Α.Χ,, γιά τήν μετεκπαίδευση τής Α' 
σειράς Μοιράρχων, έτους 1979. Σέ αύτή 
τήν Α' έκπαιδευτική περίοδο τοϋ 1979, 
προσκλήθηκαν γιά μετεκπαίδευση, κατά 
σειρά άρχαιότητος, σαράντα (40) Μοί
ραρχοι. ’Επίσης όρίσθηκαν δέκα (10) 
αναπληρωματικοί οί όποιοι μπορούν, 
σύμφωνα μέ τό νόμο, νά άναπληρώσουν 
τούς τυχόν κωλυομένους. Οί προανα- 
φερθέντες Μοίραρχοι παρακολουθούν 
ήδη τό πρόγραμμα μαθημάτων τής σει
ράς τους στό ΕΛΚΕΠΑ (Καποδιστρίου 
8, ’Αθήνα) άπό τις 4-1-1979. Ή  μετεκπαί
δευσή τους θά λήξη στις 17-3-1979. "Οσοι 
άπό τούς μετεκπαιδευομένους- δικαιούν
ται, θά δικαιολογήσουν έπίδομα έκπαι- 
δεύσεως, όδοιπορικά καί λοιπά έξοδα, 
μετά τή λήξη τής μετεκπαιδεύσεώς τους. 
Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή 421]2]24β 
π.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

’Επίσης μετεκπαιδεύονται στό ΕΛΚΈ- 
ΠΑ άπό τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1978 τριάντα 
(30) Άνθυπασπιστές οί όποιοι παρακο
λουθούν μαθήματα στή Σχολή ’Επαγγελ
ματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπι- 
στών (ΣΕΜΑΧ) τής Σ.Α.Χ. κατά τήν πε
ρίοδο 1978 - 1979. Ή  μετεκπαίδευσή τους 
θά λήξει στις 30 ’Ιουνίου 1979. Σχετική 
μέ τό θέμα αυτό είναι ή 421]30]25κ π.έ. 
διαταγή τοϋ Αρχηγείου.

ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΕΣ

Στή Σχολή Ύπαξιωματικών Χωρο
φυλακής έκπαιδεύονται οί πρώτοι 150 
έπιτυχόντες άπό τούς 3.371 ύποψηφίους, 
οί όποιοι έλαβαν μέρος στόν εισιτήριο 
διαγωνισμό πού διενεργήθηκε στις 7, 8 
καί 9 ’Οκτωβρίου 1978 στήν Αθήνα καί 
στή Θεσσαλονίκη.

Οί νεοεισαχθέντες 150 Δόκιμοι ’Ενω
μοτάρχες έκπαιδεύονται ήδη στό ΠΣΟΧ 
Ρόδου άπό τις 27-11-1978.

Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα τής τε
λικής βαθμολογίας τών λαβόντων μέρος

στόν εισιτήριο διαγωνισμό υποψηφίων, 
έπέτυχαν συνολικά 397. Ά πό τούς 397 
έπιτυχόντες οί 245 προέρχονται άπό 
ιδιώτες καί οί 40 άπό Χωροφύλακες καί 
Δοκίμους Χωροφύλακες άποφοίτους, τού- 
λάχιστο, Λυκείου ή έξαταξίου Γυμνα
σίου ή ισοτίμου πρός αύτά Σχολής. Οί 
δέ υπόλοιποι 112 έπιτυχόντες άπό μή άπο
φοίτους Λυκείου ή Γυμνασίου Χωροφύ
λακες. Δηλαδή έπέτυχαν 285 άπόφοιτοι 
ιδιώτες καί άνδρες Χωροφυλακής καί 
112 μή άπόφοιτοι, άνδρες Χωροφυλακής. 
Ά πό τούς έπιτυχόντες έχουν είσαχθεΐ. 
κατά σειράν έπιτυχίας, σύμφωνα μέ τήν 
422]2] 119 μστ π.έ. Διαταγή τοϋ Α ρχη
γείου καί έκπαιδεύονται, ώς Δόκιμοι 
’Ενωμοτάρχες, οί πρώτοι 150 πού προέρ
χονται καί άπό τ ις  3 κατηγορίες ΰποψη- 
φίων, δηλαδή τούς ιδιώτες, τούς Χωρο
φύλακες καί τούς Δόκιμους Χωροφύλα
κες άποφοίτους, καθώς καί τούς μή άπο
φοίτους Γυμνασίου Χωροφύλακες.

Ή  προέλευση τών είσαχθέντων άπό 
κάθε κατηγορία υποψηφίων είναι : 
Ιδιώτες 84 (75 9) καί άνδρες άπόφοιτοι 

Λυκείου ή Γυμνασίου 36 (31+5). Μή 
άπόφοιτοι Λυκείου ή Γυμνασίου Χωρο
φύλακες 19. ’Εκτός όμως άπό τούς έπι
τυχόντες, είσήχθησαν καθ’ ύπέρβαση, 
στή Σχολή, σύμφωνα μέ τις ευεργετικές 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1348)1973 καί έντεκα 
(11) έπιλαχόντες. Ά πό τούς 11 οί πρώτοι 
9 προέρχονται άπό εύεργετούμενους ιδιώ
τες, άποφοίτους Λυκείου, οί όποιοι είναι 
παιδιά οικογενειών μέ πολλά μέλη (πο
λυτέκνων) καί οί υπόλοιποι 5 είναι έπι
λαχόντες μή άπόφοιτοι Λυκείου Χωρο
φύλακες πού άποτελοϋν μέλη οικογενειών 
άναπήρων ή πολυτέκνων Ελλήνων πο
λιτών. Δηλαδή, συνοψίζοντες τούς άρι- 
θμούς έχουμε : 84 έπιτυχόντες καί 6 εύερ- 
γετούμενους έπιλαχόντες, ήτοι 90 άπο
φοίτους Λυκείου ιδιώτες, 36 μόνον έπι
τυχόντες άποφοίτους Λυκείου Χωροφύ
λακες καί Δοκ. Χωροφύλακες, έφόσον 
δέν ύπάρχουν εύεργετούμενοι άπό τήν 
κατηγορία τους, καθώς καί 19 έπιτυχόν
τες μέ 5 έπί πλέον εύεργετούμενους έπι
λαχόντες, ήτοι 24 μή άποφοίτους Λυ
κείου Χωροφύλακες τοϋ Σώματος.

’Ιδιαίτερα δέ εύχάριστον είναι τό γε
γονός ότι άνάμεσα στούς (150) έκπαι- 
δευομένους ύπάρχουν γλωσσομαθείς κα
θώς καί φοιτητές ή σπουδαστές άνωτά- 
των καί άνωτέρων σχολών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ

Στούς χώρους τών Σχολών Χωροφυ- Λ  
λακής συνεχίζεται μέ έντατικό ρυθμό ή 
εκπαίδευση τών νεοεισαχθέντων Δοκίμων 
Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών καίΧω- 
ροφυλάκωνγιάτήν έκπαιδευτική περίοδο 
1978—1979. Ά πό τούς έκπαιδευομένους 
Δοκίμους οί 382 είναι Δόκιμοι Αξιωμα
τικοί καί οί 150 Δόκιμοι Ύπαξιωματικοί 
(’Ενωμοτάρχες). Οί πρώτοι έκπαιδεύ- 
ονται στή Σ.Α.Χ. Αθηνών γιά  3 χρόνια 
(πρωτοετείς 51, δευτεροετείς 200 καί
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τριτοετείς 131) καί οί 150 Δόκιμοι ’Ενω
μοτάρχες στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου γιά 9 μή
νες. Στό ίδιο Παράρτημα τής Σ.Ο.Χ. 
δηλαδή στή Ρόδο έκπαιδεύονται καί 252 
Δόκιμοι Χωροφύλακες άπό τούς όποιους 
138 προέρχονται άπό ιδιώτες ήλικίας 
μέχρι 30 έτών πού έχουν προϋπηρετήσει 
στό στράτευμα γιά τήν έκπλήρωση τής 
στρατιωτικής τους θητείας καί κατετά- 
γησαν στό Σώμα στό Γλ ΙΟήμερο τού 
Δεκεμβρίου 1978. Οί υπόλοιποι 114 Δό
κιμοι θά ονομαστούν Χωροφύλακες μετά 
τήλήξη τής έκπαιδεύσεώς τους καί θά 
έπανδρώσουν διάφορες ύπηρεσίες Χωρο
φυλακής γιά τήν κάλυψη κενών θέσεων 
τού βαθμού τους, κατά τή διάρκεια τού 
Γ' ΙΟημέρου τού Μαρτίου 1979.

—Στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών εκπαιδεύονται 
ώς Δόκιμες Χωροφύλακες 253 νέες Έλ- 
ληνίδες καί στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης πού 
λειτουργεί εις Ρέθυμνον 202 οί όποιες 
κατετάγησαν στό Σώμα, τόν περασμένο 
Δεκέμβριο. Δηλαδή, συνολικά έχομε 
455 έκπαιδευόμενες Γυναίκες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ

—Στά πλαίσια τής προσπάθειας πού 
καταβάλλει τό ’Αρχηγείο γιά τήν άρτιώ- 
τερη κατάρτιση των άνδρών σέ θέματα 
έπαγγελματικά καί γενικωτέρου ένδια- 
φέροντος, μέ σκοπό τήν άμεση βελτίωση 
τής άποδόσεως θετικών αποτελεσμάτων 
κατά τήν άσκηση τών πολυμόρφων άστυ- 
νομικών τους καθηκόντων, έπραγματο- 
ποιήθηκαν ή συνεχίζονται οί κατωτέρω 
μετεκπαιδεύσεις άνδρών, διαφόρων βα
θμιδών τής ιεραρχίας τού Σώματος, κατά 
τό 2μηνο Ίανουαρ.— Φεβρουαρ. 1979.

1) Στή Σχολή Γενικής Μορφώσεως 
Στρατού (’Αθήνα) ’Αξιωματικοί 4 (’Ανώ
τεροι 2, κατώτεροι 2) άπό 8] 1 μέχρι 3]2]79.
2) Στό ΕΚΕΑ]Ε (Αάρισα) 1 ’Αξιωματικός 
γιά 8ήμερη έκπαίδευση (έναρξη 22] 1]79.
3) Στόν Ε.Ο.Τ. (’Αθήνα) γιά παρακολού
θηση σεμιναρίου προϊσταμένων ’Αστυ
νομίας Τουρισμού (22—25]1]79) 2 ’Αξιω
ματικοί, 26 Άνθυπασπιστές καί 12 ’Ενω
μοτάρχες. 4) Στή Σχολή Ξένων Γλωσσών 
Στρατού (’Ιταλική) ΕΛΚΕΠΑ, ’Αθήνα) 
14 ’Αξιωματικοί (18]1—7]7]79) καί 8 
’Ενωμοτάρχες (’Αγγλική) άπό 11]12]78 
μέχρι 7]12]79. 5) Στή Σχολή ’Οδηγών 
αύτ]των (Σύνταγμα Μακρυγιάννη, Άμυγ- 
δαλέζα ’Αττικής) 30Χωροφύλακες(15]1— 
14]4]79) γιά όδήγηση αύτοκινήτου,
6) Στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 30 Χωρ]λακες 
(15]1—14]4]79) γιά ειδίκευση σέ θέματα 
Τροχαίας. 7) Χωροφύλακες τεχνίτες όχη- 
μάτων, 10 (Κ.Σ.Ν.Ε. 5 καί Κ.Σ.Β.Ε. 5) γιά 
πρακτική άσκηση σέ θέματα έπισκευής 
όχημάτων (15]1—14]4]79). 8) Χωροφύλα
κες 25 (Κ.Σ.Ν.Ε. 15 καί Κ.Σ.Β.Ε. 10) 
γιά θέματα μηχανολογίας καί ήλεκτρο- 
λογίας αύτ]του καί βλαβών συστημάτων 
του (15] 1—14]2]79). 9) Στό 730 Τ.Ε.Σ. 1 
’Ενωμοτάρχης ώς βοηθός σταθμάρχου 
Ο.Σ.Ε. γιά 26 έβδομάδες καί 4 Χωροφύ- 
λάκες, ώςκλειδοΰχοι σιδηροδρόμων, γιά 
14 έβδομάδες (έναρξη 22-1-1979).

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΟΙ άποδοχές τών άνδρών Χωροφυλακής 
υποβάλλονται σέ τακτικές καί έκτακτες 
κρατήσεις πού ένεργοϋνται γιά διάφορες 
νόμιμες αίτιες άπό τή Διαχείριση Χρη
ματικού Χωροφυλακής. Μία άπό τις 
έκτακτες κρατήσεις είναι καί έκεΐνες πού 
γίνονται έξ αιτίας όρισμένων περιστα
τικών πού λαμβάνουν χώρα κατά τή διάρ
κεια τής υπηρεσιακής τους ζωής. Τέτοιες 
είναι οί κρατήσεις λόγω προαγωγής, 
άναγνωρίσεως προϋπηρεσίας, γάμου καί 
έγγραφής του στά οικεία μητρώα καί 
άλλες πού προβλέπονται, πάντοτε, άπό 
διάφορους νόμους. Στις κρατήσεις αύτές 
περιλαμβάνονται καί οί λεγάμενες εισφο
ρές τών άνδρών πού πραγματοποιούνται 
γιά λογαριασμό καί ένίσχυση τών πόρων 
τών ’Ασφαλιστικών τους Ταμείων, δηλα
δή τού Μ.Τ.Σ. καί τού Τ.Α.Ο.Χ., σύμφω

να μέ τή γνωστή διαδικασία. Οί κρατή
σεις αύτές πού είναι υποχρεωτικές άπό 
τό νόμο, λαμβάνονται ύπ’ όψη άπό τις 
Οικονομικές ’Εφορίες καί θά έκπίπτον- 
ται άπό τό άκαθάριστο εισόδημα μισθω
τών υπηρεσιών (ΣΤ' πηγής) κατά τό έτος 
πού καταβλήθηκαν άπό τούς ύποχρέους. 
Γιά τις εισφορές αύτές τών άνδρών θά 
ένεργεΐται-άπό τήν άρμόδια Οικονομική 
Εφορία άντίστοιχη έκπτωση κατά τό 
νόμο, μετά τήν υποβολή τού τριπλοτύπου 
καταβολής ή βεβαιώσεως τού Ταμείου 
ή τής Υπηρεσίας στήν όποια καταβλή
θηκαν, τό όποιο (τριπλότυπο) θά υπο
βάλλεται μαζί μέ τή Δήλωση Φόρου Ει
σοδήματος άπό τούς ένδιαφερομένους 
πρός τήν ίδια Οικονομική ’Εφορία. Σχε
τική ή 505]3]91 π.έ. διαταγή τού ’Αρχη
γείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ κ.λ.π. ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ
"Ενα άπό τά λεπτά προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει άπό παλαιότερα τό Σώμα 
είναι καί τό θέμα τής έμπρακτης στοργής 
του πρός τις άπορφανιζόμενες οικογέ
νειες τών έν ένεργεία άνδρών .του πού 
γίνονται θύματα τής έκτελέσεως τού 
άστυνομικοΰ τους καθήκοντος, έξαφανί- 
ζονται ή μέ όποιοδήποτε άλλο τρόπο 
χάνουν τήν ζωήν τους σέ ειρηνική περίο
δο.

Τό ’Αρχηγείο είχε πρό όφθαλμών, 
πάντοτε τις δυσάρεστες συνέπειες πού 
δημιουργοΰνται στό ίδιο τό Σώμα καί 
στις οικογένειες τών έν ένεργεία άνδρών 
του, πού χάνονται καί άφήνουν πίσω 
τους δυσαναπλήρωτα κενά. Γι* αύτό, μετά 
άπό πρόσφατη σοβαρή έρευνα καί μελέ
τη, όδηγήθηκε στήν υλοποίηση τών άπο- 
φάσεών του πού έπήραν, τελικά, τήν μορ
φή Νόμου, γιά νά μπορεί νά συμπαρίστα- 
ται άπό οικονομική καί ήθική άποψη 
στις οικογένειες τών άνδρών του πού χά
νουν τούς φυσικούς τους προστάτες καί, 
όχι σπάνια, δεινοπαθοΰν.

Σύμφωνα μέ τόν άνθρωπιστικό αύτό 
Νόμο πού άποτελεΐ ,άναμφίβολα, άσυ- 
νήθη καινοτομία στά χρονικά τού Σώ
ματος, συστήθηκε Είδικός Λογαριασμός 
στό Ε.Τ.Ε.Χ. γιά  τήν έφαρμογή του άπό 
1-1-1979. Σκοπός είναι ή έφάπαξ οικονο
μική ένίσχυση τών οικογενειών τών έν 
καιρώ ειρήνης σέ διατεταγμένη ύπηρεσία

ή μή, δικαιούχων άνδρών Χωροφυλακής 
πού σκοτώνονται, πεθαίνουν ή έξαφανί- 
ζονται.

Μέτοχοι στόν Ειδικό αύτό Λογαριασμό 
είναι, ύποχρεωτικά, όλοι οί ύπηρετούν- 
τες άνδρες, καί διοικητικοί ύπάλληλοι 
στό Σώμα ή στά ΤΑΑΧ, ΤΑΟΧ, ΕΤΕΧ 
καί τό "Ιδρυμα Παιδικών ’Εξοχών Χω
ροφυλακής.

Οί πόροι τού Λογαριασμού αυτού 
προέρχονται, έκτος τών άλλων, καί άπό 
τήν πάγια κράτηση 1ο]οο πού ένεργεΐται 
κάθε μήνα, μέσω τής Διαχειρίσεως Χρη
ματικού Χωροφυλακής, άπό τό βασικό 
μισθό τών μετόχων του.

Τά ποσά πού θά χορηγούνται σάν έφά
παξ οικονομική ένίσχυση στις οικογέ
νειες τών έν ύπηρεσία άποβιούντων κλπ. 
μετόχων είναι τά έξής :

1) Γιά τούς Άνθ]στές, Ύπαξιωματι- 
κούς, Χωροφύλακες κ.λ.π. 60.000 δρα
χμές. 2) Γιά τούς κατωτέρους ’Αξιωμα
τικούς 70.000 δραχμές. 3) Γ ιά τούς Άνω- 
τέρους ’Αξιωματικούς 75.000 δραχμές 
καί 4) Γ ιά τούς ’ Ανωτάτους ’Αξιωματικούς
80.000 δραχμές.

Τά ποσά πού θά δίνονται στις οίκογέ- 
νεες τών μετόχων πού άποβιώνουν κ.λ.π. 
χωρίς νά είναι διατεταγμένοι σέ ύπηρε
σία, θά είναι 50.000, 55.000, 60.000 καί
65.000 δραχμές, άντιστοίχως, γιά κάθε 
μία άπό τις παραπάνω 4 κατηγορίες οικο
γενειών.



μονότονα, άρχισε καί νά φυσάει. 'Ο δυνα
τός άέρας, έγινε σιγά - σιγά άνεμοθύελλα, 
πού έπαιρνε στά φτερά της τή βροχή καί 
τήν έρριχνε μέ δύναμη στά τζάμια των 
σπιτιών καί τό πλακόστρωτο. Μέσα σ’ 
αυτή τή νυχτιάτικη κόλαση, πού άέρας 
καί βροχή γίνονταν ένα, φάνηκαν τά χλω
μά φώτα ενός μικρού φορτηγού αυτοκινή
του, πού διέσχιζε μέ ταχύτητα τούς έρη
μους δρόμους τής άκριτικής πολιτείας. 
Οί ύαλοκαθαριστήρες πού δούλευαν αδιά
κοπα, δημιουργούσαν ένα ήμικύκλιο, ένα 
στιλπνό ήμικύκλιο πού τό διαπερνούσαν 
δυο άετίσια μάτια, δυό μάτια πού άνήσυχα 
τρεμόπαιζαν προσέχοντας καί τήν παρα
μικρή λακκούβα τού δρόμου. ΤΗταν τά 
μάτια μιας γυναίκας, τής γυναίκας πού 
σέ λίγο θά γινόταν ένας μόνιμος εφιάλτης 
γιά τούς άνδρες τής Χωροφυλακής.

Τό μικρό φορτηγό, έστριψε σ’ ένα στενό 
δρομάκι στο κέντρο τής πόλης καί χωρίς 
καθυστέρηση πετάχτηκαν άπό μέσα τρία 
άτομα. Τό ένα, άπό τήν πλευρά τού όδη- 
γοΰ ήταν γυναίκα. Λίγα μέτρα πιό κάτω 
ήταν τό χρυσοχοείο τού Τσαίρογλου ’ΤΙ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ.......
ΜΙΛΗΣΑΜΕ στή προηγούμενη έκδοση, σ’ αύτήν έδώ τή στήλη, γιά τήν μου

σική τής νύχτας, μιά μουσική πού συνθέτουν τά βήματα τού Χωροφύλακα, όλη τή 
νύχτα στο πλακόστρωτο πεζοδρόμιο καί ή άγωνία του γιά τό τί μπορεί νά συναντή
σει άπό στιγμή σέ στιγμή.

Τί μπορεί νά συναντήσει άπό στιγμή σέ στιγμή αύτός ό άνθρωπος πού συνθέτει 
μέ τά βήματά του τό τραγούδι τής νύχτας; Τί μπορεί νά δοΰν τά μάτια του μέσα στ’ 
άτέλειωτο σκοτάδι πού άπλώνεται μπροστά του; Τί μπορούν ν’ άκούσουν τ’ αυτιά 
του μέσα στήν άπόλυτη σιωπή πού πλακώνει τις έρημες γειτονιές;

Καί τά πιό παράξενα πράγματα καί τις πιό απίθανες συμπτώσεις. Αύτά πού 
κανείς δέν μπορεί νά ύποθέσει ή νά προβλέψει. Ούτε καν νά φανταστεί. 'Ο κόσμος 
τής νύχτας, είναι πιό άνεξιχνίαστος άπό τον κόσμο τής μέρας. Πιό δύσκολος. Τό σκο
τάδι έρχεται συνεργός στις πιό κρυφές σκέψεις τού άνθρώπου, βοηθός στά πιό άμαρ- 
τωλά του όνειρα, στά πιό άπάνθρωπα τολμήματα. Καλύπτει δ,τι ξεσκεπάζει τό φως 
τής μέρας.

'Όμως τό σκοτάδι τής νύχτας δέν καλύπτει μόνο. Παράλληλα, φανερώνει. Καί 
φανερώνει πράγματα, γεγονότα, πρόσωπα πολλά. Αύτά πού τήν μέρα μένουν 
καλυμμένα'’Από τό φόβο τής ντροπής ή τής δίκαιας κρίσης. ’Από τό φόβο τής κοινω- 
νιολογήσεως. Ή  νύχτα εξαφανίζει αύτούς τούς παράγοντες. Φόβος τής ντροπής, 
τής τιμωρίας δέν ύπάρχει. Αποχωρούν δλα μπροστά στήν βεβαιότητα τού σκοτεινού 
τοίχου, πού ύψώνεται αδιάβατο έμπόδιο στά μάτια τού άνθρώπου. Καί μέσα σ’ αύτή 
τή βεβαιότητα ζωντανεύουν οί επιθυμίες, οί κρυφές έπιθυμίες, τά νοσηρά σχέδια, κι 
άναζητοΰν τήν πραγματοποίησή τους. Τά πάθη ξεφεύγουν τόν έλεγχο καί άχαλίνωτα 
όρμοΰν, άπωθώντας τή λογική, γιά νά δεσμεύσουν μέ πράξεις άνομες τόν άνθρωπο.

Στο σκοτάδι τής νύχτας άποκαλύπτεται δλος ό βούρκος πού λιμνάζει στις χαμη
λότερες επιφάνειες τής κοινωνικής πεδιάδας. Ό  υπόκοσμος δηλαδή. Ό  κόσμος πού 
ζεϊ καί κινείται, καλυμμένος πίσω άπό κάποιο προσωπείο, στο παρασκήνιο. Ό  κόσμος 
πού δέν έχει τό θάρρος ν’ άγκαλιάσει τήν τιμιότητα. "Ολοι αυτοί πού ζοΰν σέ βάρος 
τού κοινωνικού συνόλου, σχεδιάζοντας κάθε στιγμή ενέργειες πού θά τό διαβρώσουν 
ή θά άναταράξουν τήν ειρωνική συμβίωση των μελών του.

’Απέναντι σ’ αυτόν τόν κόσμο στέκεται τό άνάστημα τού Χωροφύλακα. Ή  
σκιά του πέφτει δίπλα στή σκιά τών άνομων βημάτων αυτών πού ζητούν νά άδική- 
σουν. Καί σέ κάποιο μοιραίο σταυροδρόμι συναντιώνται. Τά βήματα τού άνθρώπου 
τού Νόμου έρχονται αντίκρυ στά βήματα τού καταπατητή τού Νόμου. Τού έκμεταλ- 
λευτή τού άνθρώπινου Νόμου. Καί ή συνάντηση τούτη είναι σχεδόν πάντα άναπό- 
φευχτη. Καί πάντα, μά πάντα, πικρή γιά τούς άνομους. Βλέπουν έκείνη τή στιγμή 
τόν κόσμο τους νά συντρίβεται, τήν ψεύτικη δύναμή τους νά κουρελιάζεται, νά σα
ρώνεται. Συχνά προσπαθούν ν’ άντιμετωπίσουν τήν κατάσταση, μ’ ένα μαχαίρι ή 
ένα περίστροφο. Άλλες φορές έρχεται ή φυγή. Άλλες πάλι ή «άνευ δρων» παράδοση. 
Είναι αυτό πού λέμε «κατάρρευση». Πάντα δμως, γιά τούς άνθρώπους τής άνομης 
ζωής, έρχεται ή ήττα. Μπορεί νά έρθει καθυστερημένη. Χρόνια ολόκληρα νά ξεφύ- 
γουν άπό τό μοιραίο σταυροδρόμι. Ποτέ δμως γιά πάντα. Κι αν αυτοί ξεχνούν, οί 
άνθρωποι τού Νόμου δέν ξεχνούν. ’Αγρυπνούν καί καραδοκούν.

0 ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΗΤΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
Στήν Ξάνθη ή νύχτα τής 25ης Μαρτίου 

1978, ήταν μιά νύχτα γεμάτη βροχή. 
Οί καταρράκτες τού ουρανού είχαν α ν ο ί
ξ ε ι γιά καλά. Καί δέν έφτανε ή καταρρα
κτώδης βροχή, πού έπεφτε έκνευριστικά

λία, μέ φωτισμένες τις βιτρίνες του. Τά 
τρία άτομα, στάθηκαν γιά λίγο έξω άπό 
τή πόρτα τού καταστήματος καί μετά τά 
δυό άπ’ αύτά, οί δυό άνδρες, άπομακρύν- 
Οηκαν μέσα στή βροχή, σ’ άντίθετες κατευ
θύνσεις και στάθήκαν στις διπλανές γω
νίες κοιτώντας άνήσυχα τριγύρω. Ευχή 
δέν φαινόταν πουθενά. Έκαναν νόημα, στή

γυναίκα πού στέκονταν στήν πόρτα το 
χρυσοχοείου.

Ή  σκηνή ήταν άστραπιαία. Ή  γυναίκο 
μέ τά άετίσια μάτια, άρπαξε τό κοντάρι 
τής σημαίας, πού ήταν στηριγμένο σέ μιά 
έντοιχισμένη θήκη καί μέ ταχύτητα χτύ
πησε τό τζάμι τής βιτρίνας. Τά σπασμένα 
κρύσταλλα έπεσαν στό δάπεδο, ένώ τόν 
ούρανό τόν έσχιζαν οί άστραπές καί τήν 
σιγαλιά τής νύχτας τήν τάραζαν οί βρον
τές. Παράτησε τό κοντάρι κι άπό τό σπα
σμένο τζάμι, πέρασε τό κορμί της. "Ολα 
τώρα ήταν εύκολα.

Τά χρυσαφικά πού έλλειπαν στήν κατα
μέτρηση πού έγινε τό πρωί άπό τόν κατα
στηματάρχη καί τούς άνδρες τού Τμήμα
τος ’Ασφαλείας Ξάνθης, ξεπερνοΰσαν σέ 
άξια τά δυό έκατομμύρια δραχμές. Μάρ
τυρες δέν ύπήρχαν. ’Ίχνη πουθενά. Τά 
σπασμένα κρύσταλλα καί τό κοντάρι τής 
σημαίας σύνθεταν μιά ιστορία δλο μυστή
ριο. Μόνο μιά μαρτυρία, άβέβαιη, ένός 
νυχτοφύλακα, πού είδε έκείνη τή βροχερή 
νύχτα τό αυτοκίνητο μέ τήν γυναίκα οδη
γό, νά διασχίζει δαιμονισμένα τούς δρό
μους τής Ξάνθης. Τίποτα δμως τό θετικό 
δέν έβγαινε άπό αύτή τήν πληροφορία.

Έ τσ ι άρχισε, στά ψηλαφητά, ένα κυνη
γητό. Μιά έρευνα μέσα στό σκοτάδι τήν 
νύχτας, άλλά καί στό πυκνό σκοτάδι τής 
μυστηριώδους ύποθέσεως. Ή  γυναίκα ο
δηγός άναζητοΰνταν σ’ δλες τις πόλεις, σ’ 
δλους τούς δρόμους, σ’ δλα τά στέκια τού 
υπόκοσμου. Μέχρι πού μιά βραδυά, σ’ ένα 
στενοσόκκακο τής Θεσσαλονίκης, τά βή
ματά της έφτασαν στό μοιραίο σταυρο
δρόμι. Τό σταυροδρόμι δπου θά συναν
τούσαν τά βήματα τών άνθρώπων τού Νό
μου.

Ή  ’Αναστασία Ζύφκου, όδηγήθηκε 
στά γραφεία τής Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης. Κι έκεϊ, λέξη μέ λέξη 
«βγήκε» ολόκληρη ή ιστορία. Μιά 
ιστορία 8χι μόνο βρώμικη, άλλά καί πο
λύπτυχη. Παλιά «λαθροταξιτζοΰ» ή 
Ζύφκου, είχε πάρει έναν κατήφορο, 
άρκετά πρωτότυπο γιά γυναίκα. Μπλεγμέ
νη σ’ ένα δίκτυο ναρκωτικών, ναρκομανής 
καί ή ίδια, ζοϋσε μιά ζωή δλο παράνομη 
δραστηριότητα. Μετά τό μεγάλο «κόλ
πο», έφυγε γιά τό χωριό Ν. Βύσσα 
Όρεστιάδος. Έκει στό σπίτι τού ερα
στή της, συνάντησε τόν άδελφό του Γιώρ
γο Κομπίλη. Ό  έραστής της Βασίλης 
Κομπίλης φιλοξενούνταν—γιά είκοσι χρό
νια—στή φυλακή, γιά έμπόριο ήρω'ίνης. 
Παλιός της συνεργάτης ό ΓιώργοςΚομπί- 
λης, ένέπνεε έμπιστοσύνη. Τού άφησε 
47 ωρολόγια γιά νά τ ’ άνταλλάξει μέ 
χασίς ή νά τά πουλήσει καί ν’ άγοράσει 
μέ τά χρήματα χασίς. Τόπος άνταλλαγών 
ή Τουρκία.

Ά πό τή Ν. Βύσσα, «τράβηξε» γραμμή 
γιά τήν Αλεξανδρούπολη. Κάποιος πα
λιός φίλος περίμενε κι έκεϊ. 'Ο Χαρά
λαμπος Χατζηνικολάκης, άγόρασε πρό
θυμα μερικά κλοπιμαία, πληρώνοντας 
132.000 δραχμές, πού πήραν κι αύτές 
τό δρόμο γιά τά χέρια τού Γιώργου 
Κομπίλη, πού θά τις μετέτρεπε σέ ναρκω
τικά.

Τήν υπόθεση τώρα, τήν άναλαμβάνουν 
τά Τμήματα Ασφαλείας Άλεξανδρουπό- 
λεως καί Όρεστιάδος. Οί άνδρες τού Τμή
ματος Ασφαλείας Όρεστιάδος έμφα- 
νίζονται ξαφνικά στήν Ν. Βύσσα. Δέν 
άργοϋν νά βρεθούν στό σπίτι τού Βασίλη 
Κομπίλη καί νά σταθούν άπέναντι στον
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άδελφό του Γιώργο, πού καταδιώκονταν 
για ναρκωτικά. Μετά τις χειροπέδες, 
ήρθε ή έρευνα. Δερμάτινα σακκάκια, 
κομμάτια κατεργασμένης γούνας καί πολ
λά άλλα λαθραία, τουρκικής εισαγωγής 
ήταν τά προϊόντα. Μαζί μ’ αύτά βρέθηκε 
καί μιά πλαστική βάρκα. Ή  βάρκα πού 
μετέφερε τον Κομπίλη μέ τούς συνεργούς 
του στο τούρκικο έδαφος γιά τις παράνο
μες άγοραπωλησίες.

’Αλλά το σενάριο έκτυλίσσεται γρή
γορα. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής «μυ
ρίζονται» κι άλλα. Έ τσ ι ή έρευνα συνε
χίζεται καί σ’ άλλα σπίτια. Στόχος οί 
συνεργοί. Καί δεν είχαν πέσει έξω στή 
μυρουδιά» Στο σπίτι τοϋ Νίκου Σταν- 
τζίδη, βρέθηκαν δυο περίστροφα, ένώ 
στο σπίτι τοϋ Δημήτρη Χαντιρίδη, ένα 
περίστροφο, σφαίρες, δερμάτινα σακ
κάκια καί πολλά άλλα.

"Ομως ή υπόθεση κρύβει κι άλλο μυ
στήριο. Ή  ’Αναστασία δέν έχει μιλήσει 
γιά τούς συνεργούς της έκείνη τη βρα- 
δυά. Ή  σιωπή της έμεινε άράγιστη. 
Κάθε προσπάθειά της ήταν νά καλύψει τά 
δυο πρόσωπα πού την συνόδευαν έκείνη 
τή βροχερή νύχτα. Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής όμως έπιμένουν. Τά σήματα 
μέ τά χαρακτηριστικά τους διαβιβάζονται 
σ’ όλες τις ‘Υπηρεσίες. Μέχρι πού ένα 
πρωί τό πολυπόθητο σήμα έρχεται. 
Είναι άπό τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς. Οί 
άνδρες τοϋ άδελφοΰ Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, μετά άπό πολύμοχθη 
αναζήτηση συνέλαβαν στην περιοχή τους 
τρία άτομα ύποπτα γιά διαρρήξεις. Καί 
στήν ομολογία τους δέν ξέχασαν νά άπο- 
καλύψουν ότι ήταν οί συνεργοί έκείνης 
τής βραδυάς. Έ τσ ι έκλεισε μιά ύπόθεση 
πού γιά όκτώ περίπου μήνες, είχε γίνει, 
έφιάλτης γιά τούς άνθρώπους τοϋ Νόμου.

Στήν μακρινή Καστοριά γράφτηκε ή 
συνέχεια. Μιά ιδιότυπη συνέχεια, όχι 
τόσο γιά τήν άστυνομική σπουδαιότητα, 
γιατί άδικήματα μέ ναρκωτικά καθημε
ρινά σχεδόν γίνονται, άλλά γιά τό κοινω
νιολογικό άντίκρυσμα μερικών πτυχών 
τήν ζωής τής έλληνικής υπαίθρου. Οί 
κοινωνίες τών έλληνικών μεγαλουπόλεων 
λίγο—πολύ έχουν διαβρωθεΐ καί παρου
σιάζονται σήμερα περισσότερο εύάλωτες 
σέ «μοντέρνες» ιδέες καί σέ ξενόφερτες 
συνήθειες. "Ομως ή ύπαιθρος, όπως καί 
νά τό κάνουμε είναι αύτό άλήθεια, πα
ραμένει άγνή, χωρίς μεγάλες άμφισβη- 
τήσεις, περισσότερο συντηρητική. Αυ
τός ό συντηρητισμός, μπορεί νά προέρ
χεται είτε άπό ένα στενό κι άδιασάλευτο 
δέσιμο μέ τις ρίζες, είτε άπό μιά καχυ
ποψία γιά κάθε τι καινούργιο. Ή  έπι- 
φυλακτική έλληνική ύπαιθρος, δέν έχει 
συνηθίσει κι ούτε υιοθετεί τις ξενοπρό- 
σωπες εισβολές, διατηρώντας έτσι τήν 
παραδοσιακή της δομή. Έ τσ ι παρατη- 
ρεΐται τό φαινόμενο μιας πρωτόγνωρης 
άναταραχής νά συνοδεύει τήν εισβολή 
κάθε νέας συνήθειας. Οί συντηρητικώτεροι 
ταμπουρώνονται πίσω άπό τά δικά τους 
«πιστεύω» καί άπό τις άρχές πού πρε
σβεύουν κι άρχίζουν έναν πόλεμο, γιά νά 
διατηρήσουν τή στεγανότητα τής κοινω
νικής δομής. Οί «πρωτοπόροι», όσοι δη
λαδή υιοθέτησαν νέες συνήθειες, μιλοΰν 
γιά έξωφλημένα «ταμποΰ» γιά κόσμους 
νέους καί διαφορετικούς καί γιά ξεπερα
σμένα μυαλά. Βέβαια υπάρχει καί ή 
πλειοψηφία τών πολλών άδιάφορων. Βρί
σκονται στή μέση, αύτοί, χωρίς νά εκδη
λώνουν τις προτιμήσεις τους.

Οί ελάχιστοι προσπαθούν νά εισάγουν 
«καινά δαιμόνια»' Κι όταν τά «καινά δαι
μόνια» κλείνουν μιά άγωνιστική διάθεση 
ή άποτελοΰν βήματα γιά περισσότερη 
πρόοδο, τότε ή προσπάθεια είναι όμορφη. 
"Οταν όμως προσπαθοΰν νά διαβρώσουν 
τό κοινωνικό σύνολο, φέρνοντας συνήθειες 
πού άπ'οβλέπουν στήν έξουθένωση τοϋ 
άτόμου, τότε τί γίνεται;

’Ιδιαίτερα στο τομέα τών Ναρκωτικών, 
παρατηρεΐται συχνά τό φαινόμενο, 
μετανάστες ή φοιτητές σέ ξένα Πανε
πιστήμια, μέ τήν έπιστροφή τους στόν

τόπο τους νά φέρνουν μαζί τους καί τον 
λευκό θάνατο. "Αλλοι γιά μοντερνισμό 
κι επίδειξη κι άλλοι γιά τήν άρρωστημέ- 
νη άνάγκη τους. Καί τό μικρόβιο άρχί- 
ζει νά ψάχνει γιά νέα θύματα. Μόνο πού 
τά νέα αύτά θύματα, δέν έχουν έξοι- 
κιωθεϊ μέ τόν κίνδυνο τής άποκάλυψης 
καί τής τιμωρίας τοϋ Νόμου καί συχνά 
παρασύρονται άπό τόν εύθύ χαρακτήρα 
τους καί τήν άπειρία τους, καί αύτοαπο- 
καλύπτονται.

Μιά τέτοια αύτοαποκάλυψη έγινε πρόσ
φατα στο μακρινό ’Άργος Όρεστικό. Τρεις 
φίλοι, ό Δημήτρης Δούκας, ό Άργύρης 
Μηλιόπουλος κι ό Γιώργος Καράτζιος, 
είχαν αρχίσει άπό νωρίς τό γλέντι. Ούζο 
στήν άρχή, κρασί άργότερα. Στο θολωμένο 
τους μυαλό ό κόσμος είχεχαμηλώσει.Σούρ- 
νονταν στά πόδια τους. Μέσα στή ζάλη 
τους ύψώνονταν τ ’ άνάστημά τους, τόσο 
πού δέν είχε ταίρι. Έ τσ ι, μέσα σ’ αυτόν 
τόν ΰπερανθρωπισμό πού ένιωθαν, έπεσε 
ή ιδέα : Νά τό γυρίσουν στή «μαύρη».

Καί τό χασίς έφερε άκόμα πιό μεγάλη 
ζάλη. Ή  ιδέα πού είχαν γιά τόν έαυτό 
τους τράνεψε. Κι άρχισαν νά δείχνουν τήν 
λεβεντιά τους. Μπάμ, καί κάτω τά ποτή
ρια. Μπάμ, καί κάτω τά πιάτα. «Θά τά 
κάνουμε λίμπα», φώναζαν...

Οί άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
’Άργους Όρεστικοΰ, δέν άργησαν νά ει
δοποιηθούν. Τό σπάσιμο απαγορεύεται, 
άλλωστε. Μέ τό πού μπήκαν στο καφε
νείο, ό ένας τόβαλε στά πόδια. Οί άλλοι 
ούτε πού κουνήθηκαν. Ή  μυρουδιά τού 
χασίς ήταν έντονη. Δίπλα στο τραπεζάκι 
κι ό λουλάς. Οί δυο θεριακλήδες μίλησαν 
γιά δικαιώματα καί καταπιέσεις. Τό δι
καίωμα τής ζωής τών άλλων τό είχαν ξε- 
χάσει. Λίγο άργότερα, στο κρατητήριο 
τού Τμήματος, τούς συνάντησε κι ό τρί
τος. Μέ τήν σύλληψή του παράδοσε ατούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής άλλα 30 γραμμά
ρια χασίς σέ φούντα.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ

Στή Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης 
περίεργες ειδήσεις κατέφθαναν τόν τελευ
ταίο καιρό. Κάθε τόσο καί μιά διάρρηξη 
σέ καταστήματα καλλυντικών, σέ ταβέρ
νες, σέ ζαχαροπλαστεία καί σέ νυχτερινά 
κέντρα διασκεδάσεως. Τά προϊόντα τών 
διαρρήξεων ήταν άπό ... φρέσκα ψάρια, 
κρέας, μαγειρικά σκεύη, μέχρι τηλεορά
σεις, καλλυντικά, ραδιοενισχυτές κ.λ.π. 
Τελευταία, είχε έρθει καί ή σειρά τών 
«ντισκοτέκς». Τό ούΐσκυ, ή βότκα, ή σα
μπάνια, κυριαρχούσαν στά προϊόντα τών 
διαρρήξεων αυτών. Ή  μέθοδος καί τά ε ί
δη τών κλοπιμαίων έδειξαν ότι ό διαρρή
κτης πρέπει νά ήταν ή ... πολύ νοικοκύ
ρης ή τροφοδότης παρόμοιων καταστημά
των.

"Ολα μπορεί νά τά περιμένει κανείς σή
μερα. ’Άλλωστε έχουμε συνηθίσει βτίς 
κλοπές προϊόντων καί καταναλωτικών 
άγαθών, μιά κι’ αύτές τώρα τελευταία 
είναι περισσότερες άπό τις κλοπές χρημά
των καί κοσμημάτων. ’Αρκεί τό είδος 
νά έχει αγοραστική άξια. ’Αγοραστές τότε 
θά βρεθούν. Είναι πολλοί αύτοί πού κυνη
γούν τις εύκαιρίες.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, όμως, 
ήταν άποφασισμένοι νά δώσουν τέλος σ’ 
αύτή τήν ιστορία. Ό  τρόπος τών διαρρή
ξεων ήταν ίδιος, κάθε φορά καί τό συμπέ
ρασμα, νά ήταν ό ίδιος ό δράστης, ήταν

145



στα πλαίσια τοϋ λογικού. Καί δέν είχαν 
πέσει έξω.

Τό αύτοκίνητο της Γενικής ’Ασφα
λείας πού είχε σταματήσει γιά λίγο στην 
όδό Βενιζέλου μέ σβυσμένα τα φώτα, ή
ταν σχεδόν άθέατο άπό την πολυκατοι
κία 44. Έ να περίπτερο έκλεινε τήν θέα 
καί ό Άναστάσης Βήτης, δέν δίστασε κα
θόλου να μπει στήν κεντρική είσοδο καί 
να καλέσει τό άνσανσέρ. Οί άνδρες πού 
παρακολουθούσαν άπό τό αύτοκίνητο τήν 
κίνηση τοϋ δρόμου, κάτι ύποπτεύθηκαν. 
Κατέβηκαν άθόρυβα καί προχώρησαν μέ
χρι την είσοδο. Είδαν τό ψηλό άνδρα μέ τό 
αδιάβροχο νά μπαίνει στο άνσανσέρ καί 
προχώρησαν προσεχτικά. 'Η  πόρτα τής 
πολυκατοικίας δένέκλεινε καλά. Τό φωτάκι 
τοϋ άνσανσέρ, σταμάτησε στον τρίτο όρο
φο καί σέ λίγο έσβυσε. Δέν έχασαν καιρό. 
Μέ τις μύτες των ποδιών τους άρχισαν ν’ 
άνεβαίνουν τα σκαλοπάτια. Βαθειά σιωπή 
επικρατούσε σ’ όλους τούς ορόφους. Στα-

κατάστημα καλλυντικών τής Στεφανί- 
δου ’Ελισάβετ, πολλές «ντισκοτέκς» καί 
ζαχαροπλαστεία, τό διαμέρισμα τής Ή -  
λιάδου ’Ιωάννας, τό κατάστημα τοϋ Ζήση 
Τσηκαλιοΰ, τό κατάστημα φωτιστικών τοϋ 
Χρήστου Ζαφειρόπουλου καί άλλα. Συνο
λική άξία τών κλοπιμαίων, περισσότερο 
άπό 1.500.000 δραχμές.

Τό μυστήριο όμως δέν είχε λυθεί. Τί τά 
έκανε τά καλλυντικά, τά ποτά καί τά άλ
λα προϊόντα τών διαρρήξεών του; Άνα- 
κρινόμενος ό Βήτης, μετά άπό άρκετή σιω
πή, ομολόγησε ότι άποτελοΰσαν τό έμ- 
πόρευμα ενός καταστήματος του. Μέ τά 
κλοπιμαία είχε άνοίξει κατάστημα πωλή- 
σεως «ψιλικών», μικρό σοΰπερ μάρκετ 
δηλαδή, στη σύζυγό του, γιά ένα πιό... τί
μιο έπάγγελμα. Καί φυσικά οΐ δουλειές 
πήγαιναν καλά μιά καί τά έσοδα ήταν 
όλα κέρδος. Νοικοκύρης καλός, μέ λίγα 
λόγια, ό διαρρήκτης.

φορές άπαιτεϊ υπεράνθρωπες προσπά
θειες, όπως γιά παράδειγμα, άπαίτησε ή 
περίπτωση τοϋ κόκκινου αυτοκινήτου, πού 
έξελίχθηκε πρόσφατα.

’Από τό φθινόπωρο τοϋ περασμένου χρό
νου καί μετά, μιά σειρά καταγγελιών, 
άρχισε νά γράφει μιά μεγάλη λίστα παρό
μοιων σχεδόν διαρρήξεων. Αύτοκίνητα, 
πού σταματούσαν γιά λίγο έξω άπό ξενο
δοχεία, νοσοκομεία, κέντρα διασκεδάσεως, 
ζαχαροπλαστεία κ.λ.π. , δέχονταν τήν ε π ί 
θεση  κακοποιών, πού άφαιροΰσαν χαρτο-

Α ν τ ά  κ α ί ά λ λ α  π ο λ λ ά  π ρ ά γ μ α τ α  π ο υ 
λο ύ σ ε ατό  μ α γ α ζ ί  τή ς  γ υ ν α ίκ α ς  τ ο ν  ό 
« π ο ν τ ικ ό ς »  τή ς  Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς . Β έ β α ια  
το ϋ  έ λ λ ε ιπ α ν  τά  τ ιμ ο λ ό γ ια  α γο ρ ά ς , γ ια τ ί  
ά π λ ο ν σ τ α τ α  δέν ή τα ν  π ρ ο ϊό ν  τ ίμ ια ς  α γ ο 
ράς, ά λ λ ά  α ισ χ ρ ή ς  δ ια ρρή ξεω ς.

μάτησαν στον διάδρομο τοϋ τρίτου ορόφου 
καί κατευθύνθηκαν στο βάθος. Ά πό τήν 
κλειδαρότρυπα τοϋ τελευταίου διαμερί
σματος, ξέφευγε μιά άμυδρή δέσμη φωτός. 
Πλησίασαν. .Μέσα στή σιωπή άκουσαν 
θόρυβο συρταριών πού άνοιγόκλειναν. Με
τά ησυχία. Περίμεναν, μέχρι πού άκου
σαν βήματα νά πλησιάζουν στήν πόρτα. 
Άκουσαν τό πόμολο νά γυρίζει καί σέ δέ
κατα τοϋ δευτερόλεπτου στέκονταν άπέναν- 
τι στό ψηλό άνδρα, πού είχαν δει στήν εί
σοδο, νά παίρνει τό άνσανσέρ.

Δέν χρειάζονταν εξηγήσεις. Στις τσέ
πες του βρέθηκαν άταχτα ριγμένες 5.000 
δραχμές, 4.300 δυνάρια, ένα κομπιοΰτερ 
καί λαχεία. 'Ο «ποντικός» είχε πιαστεί. 
Στά γραφεία τής Γενικής Ασφάλειας, 
γράφτηκε ή συνέχεια τής δραστηριότητας 
τοϋ Άναστάση Βήτη. Θύματά του ή κα
φετερία τής Χατζηϊδάζογλου Ελένης, οί 
ταβέρνες «Δελφίνι», «Εμπατή», «Κρι- 
κέλα», τό κέντρο «Θεσσαλονικιά», τό

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τό φθινόπωρο τοϋ χρόνου πού πέρασε, 
μαζί μέ τά κίτρινα φύλλα τών δέντρων, 
έφερε άρκετούς πονοκεφάλους στούς άνδρες 
τοϋ Τμήματος Διώξεως Διαρρηκτών τής 
'Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης. Πολύπλοκες περιπτώσεις, 
σοβαρά άδικήματα πολλές διαρρήξεις μέ 
πρωτότυπες μεθόδους καί γενικά ένα υπερ
φορτωμένο ήμερήσιο πρόγραμμα. "Οπως 
πάντα όμως, κυριάρχησε ή εύσυνειδησία 
καί ή φιλοτιμία, μέ άποτέλεσμα, ένα μετά 
τό άλλο, νά έξιχνιάζονται τά διάφορα άδι
κήματα καί οί διαρρήκτες νά βγαίνουν έκ
τος μάχης.

Δέν είναι όμως εύκολη υπόθεση νά βγει 
ένας κακοποιός έκτος μάχης. Αύτό τό 
άποδεικνύει τό ξενύχτι κι ή εξαντλητική 
παρακολούθηση τοϋ υπόκοσμου, παρακο
λούθηση πού σπάζει τά νεΰρα καί πολλές

φύλακες, τσάντες καί φωτογραφικές μη
χανές. Οΰτε κασσέτες, ούτε μαγνητό
φωνα, πού συνήθως ξυλώνουν οί «ποντι
κοί» τών αυτοκινήτων. Σ ’ όλες τις περι
πτώσεις οί δράστες άποδεικνύονταν έκλε- 
κτικοί. 'Ασχολούνταν μόνο μέ πράγματα 
μεγάλης άγοραστικής άξίας, πού δέν χρειά
ζονταν καί δαπάνη χρόνου κατά τήν άφαί- 
ρεσή τους. Αύτοκίνητα σταματημένα έξω 
άπό Ξενοδοχεία καί κέντρα τής Κηφισιάς, 
τής Έκάλης, τής Δροσιάς ή σταματημένα 
έξω άπό μεγάλα «Σοΰπερ Μάρκετ», ή
ταν τά συνηθισμένα θύματα.

Ή  παρακολούθηση αύτών τών κέντρων 
έντάθηκε. Ατέλειωτες ώρες ένέδρας, άτέ- 
λειωτες ώρες ξενύχτι,· άτέλειωτη άγωνία 
γιά τό μεροκάματο τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής. Τά πόδια μούδιαζαν πίσω άπό 
τούς θάμνους, τά μάτια βασίλευαν σάν 
πλησίαζε τό ξημέρωμα, μά έκεϊνοι χωρίς 
παράπονο, έμεναν άκίνητοι στις θέσεις 
τους.
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Χ ρ υ σ α φ ικ ά , δ π λα , χ ιλ ιό δ ρ α χ μ α , ξ ένα  χ α ρ τ ο ν ο μ ίσ μ α τ α , φ ω τ ο γ ρ α φ ικ ές  μ η χ α νές , 
ρ α δ ιο μ α γνη τό φ ω να , ε ίν α ι ενα  ε ν δ ε ικ τ ικ ό  μ ό νο ν  μ έρ ο ς  τω ν  όσω ν κ α τα σ χ έθ η κ α ν  
α π ό  τους τ ρ ε ις  κ α κ ο π ο ιο ύ ς  π ο ν  λυ μ α ίνο ντα ν  όλο  τό  λεκ α νο π έδ ιο  Α τ τ ικ ή ς .

’Άρχισαν έτσι νά μαζεύονται οί πρώτες 
ένδείξεις. Έ να αυτοκίνητο κόκκινο μέ 
μαϋρο ούρανό, περνούσε καί ξαναπερνοϋσε, 
τη μια νύχτα στα στερνά δρομάκια της 
Κηφισιάς, τό ϊδιο αυτοκίνητο, σταμάτησε 
για λίγο, τήν άλλη νύχτα, έξω από τό τάδε 
κέντρο, τό ϊδιο αυτοκίνητο κινούνταν, με 
τρόπο κατασκοπευτικό, γύρω - γύρω άπό 
φό «Σούπερ Μάρκετ» τής τάδε περιοχής... 
Κάθε μέρα οί πληροφορίες για τις ύπο
πτες κινήσεις τού κόκκινου αύτοκινήτου 
αύξάνονταν. Παράλληλα αύξάνονταν καί 
τα κρούσματα.

Διάρρηξη σέ αύτοκίνητο παρκαρισμένο 
έξω άπό τον ’Αθλητικό "Ομιλο Κηφισιάς, 
μέ κέρδος 70.000, τρεις διαρρήξεις σέ 
αυτοκίνητα σταματημένα έξω άπό τό μαι
ευτήριο «ΛΗΤΩ» τού Ψυχικού, μέ πολ
λές χιλιάδες δραχμές κέρδος, άλλες τρεις 
στο «Σούπερ Μάρκετ» Βασιλόπουλος, μέ.. 
έσοδα τρεις αύτόματες καραμπίνες, άξίας
180.000 δραχμών καί χαρτοφύλακες μέ 
άρκετές χιλιάδες, άλλη έξω άπό τό Ζαχα
ροπλαστείο «Φλόκα» μέ κινηματογραφική 
μηχανή καί φωτιστικά σώματα, άξίας
400.000 δραχμών, άλλες τρεις - τέσσερες 
στο «Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος» τού 
’Αμαρουσίου μέ 250.000 δραχμές περί
που, στόν 'Ιππικό "Ομιλο ’Αμαρουσίου μέ
70.000 δραχμές, ξανά στο Άμαρούσι μέ 
άλλες 70.000 δραχμές, στό «Χωνί» Μαρα- 
θώνος καί κατά τήν τέλεση άγώνων αυτο
κινήτων, έξη αύτοκίνητα μέ 150.000 δρα
χμές, στό Νοσοκομεΐο«'Υγεία» μέ 130.000 
δραχμές καί άλλες πολλές.

Έπιχειρήθηκε ό έλεγχος τού κόκκινου 
αυτοκινήτου, μά στάθηκε άδύνατο νά φό 
σταματήσουν. Τήν παραμονή καί τήν ήμέ- 
ρα τών Χριστουγέννων, τού χρόνου πού 
πέρασε, νέα κρούσματα παρόμοιων διαρ
ρήξεων, φτάνουν σάν άσχημες ειδήσεις στήν 
'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης. Αύτή τή φορά τά κρού
σματα σημειώνονται στό χιονοδρομικό Κέν
τρο Παρνασσού, στήν Άράχωβα καί στή 
Ζαγορά Βόλου. Οί 'Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής πού έπιλαμβάνονται συγκεντρώνουν 
τις ίδιες πληροφορίες: Έ να κόκκινο αύτο
κίνητο, κινήθηκε ύποπτα στις περιο
χές τους.

Άποφασίζεται ή δυναμική δράση. Στή 
Λεωφόρο Κηφισιάς, τρεις Τροχονόμοι 
είναι έτοιμοι. "Ενα αύτοκίνητο 
τής Ύποδ[νσεως Άσφ. Προαστ. Πρω
τευούσης έχει εντοπίσει τό κόκκινο ΩΣ- 
ΤΙΝ μέ τον μαύρο ούρανό, καί τό παρα
κολουθεί διακριτικά. Αύτή τή φορά δέν 
πρέπει νά ξεφύγει. Τά δυό αύτοκίνητα 
τρέχουν τήν Λεωφόρο Κηφισιάς, όταν τό 
ραδιοτηλέφωνο δίνει τό σύνθημα. Οί τρο
χονόμοι ετοιμάζονται. Ό  ένας σηκώνει 
τό χέρι του καί κάνει σήμα γιά νά στα
ματήσει. 'Ο οδηγός συμμόρφώνεται. Στα
ματάει στό δεξιό τού δρόμου καί ανοίγει 
τό παράθυρο. ’Αντιλαμβάνεται πίσω του 
νά έχει σταματήσει κι άλλο αύτοκίνητο, 
πού οί έπιβάτες του κατεβαίνουν γρήγορα. 
Προσπαθεί νά ξεφύγει Είναι όμως άργά. 
Χωρίς σχεδόν νά τό καταλάβει άνοίγουν 
οί πόρτες καί στά χέρια του βλέπει νά φι- 
γουράρουν οί χειροπέδες.

'Ο οδηγός τού μέχρι τώρα μυστηριώ
δους κόκκινου αυτοκινήτου, άποκαλύπτει 
τούς συνενόχους του. Ό  ένας έχει πιστεϊ 
μαζί του, είναι ό Βασίλης Φραγκογιάν- 
νης, 21 χρονών, άπ’ τήν ’Αθήνα. 'Ο άλλος 
ό άδελφός τού Φραγκογιάννη, Γιώργος, 
19 χρονών. 'Ο δράστης καί κύριος ένοχος, 
δέν είναι άλλος άπό τόν ’Αλέξανδρο Τρι-

βύζα, 23 χρονών, πρωταθλητή τής έλ- 
ληνορωμαϊκής πάλης, στά 68 κιλά. Τά 
κέρδη ξεπέρασαν τά δυόμιση έκατομμύρια 
δραχμές, άπό τά όποια λίγα γλύτωσαν άπό 
τήν... κατανάλωση.

Ή  άποκάλυψη τών τριών κακοποιών 
μέ τήν άρκετά κερδοφόρα επιχείρηση, 
ήταν μιά μεγάλη πραγματικά επιτυχία, 
πού χειροκροτήθηκε άπό τήν κοινή γνώ
μη τής ’Αθήνας καί άπέσπασε τά εύμενή 
σχόλια τού τύπου. Γιά όλους όμως δέν 
ήταν τίποτα παραπάνω άπό μιά ευχάρι
στη είδηση, μιά είδηση πού ανακούφισε 
καί χάρισε άκόμα περισσότερη σιγουριά.

Μόνο γιά τούς άνδρες πού «δούλεψαν» 
γιά νά τεθεί εκτός μάχης αύτή ή σπείρα, 
αύτό δέν ήταν κάτι άπό τά παραπάνω. Γ ι’ 
αύτούς ήταν μιά υπόθεση μέ τή σφραγίδα 
τής κοινωνικής προσφοράς, χτισμένη μέ 
τά βήματά τους μέσα στό σκοτάδι, τήν 
άγωνία, τήν μάχη μέ τό άγνωστο καί τό 
άνομο. Καί σ’ αύτή τή μάχη, οί άνδρες 
αυτοί ξαναβγήκαν νικητές. ΤΗταν μιά νίκη 
τους καί παράλληλα μιά άφετηρία γιά 
νέους αγώνες...

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ε π ικ α ιρ ο τ η τ ε ς
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τών έορτών 

τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου Έτους, 
μεταξύ τών άνδρών τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Λαρίσης διενεργήθηκε έρανος 
καί συγκεντρώθηκε ένα ικανό χρηματι
κό ποσό. Τό ποσό αύτό τό προσέφερε ό 
Διοικητής τής Διοικήσεως, Συνταγματάρ
χης κ. Δ. Παϊζάνος, στον Σύνδεσμο 
Προστασίας ’Απροσαρμόστων καί Άνα- 
ξιοπαθούντων Παίδων τοΰ Νομοϋ Λα
ρίσης, για τήν ένίσχυση τών προσπα
θειών του καί τήν έπιτυχία τών έπιδιω- 
κομένων σκοπών του.

Για τήν προσφορά αυτή, ό Πρόεδρος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Συνδέ
σμου κ. Δ. Παλιούρας, έστειλε ευχαρι
στήρια έπιστολή στον Διοικητή τής Δ.Χ. 
Λαρίσης, στον όποιο μεταξύ άλλων άνα-
φέρει καί τά έξής : «__ ’Εκ μέρους τοΰ
Συνδέσμου μας, σπεύδω να έκφράσω 
πρός ύμάς καί τούς άνδρες σας τις θερμό
τερες ευχαριστίες μας για τήν συγκινητική 
σας προσφορά. Οί γονείς καί τά άπροσάρ- 
μοστα παιδιά τους, θά σας είναι πάντοτε 
εύγνώμονες γιά τήν άγάπή καί .τήν φρον
τίδα σας. Ευχόμαστε πρός όλους σας μα- 
κρά καί σταθερή υγεία, έπ’ άγαθώ τής 
κοινωνίας καί τού έθνους μας».

«ΠΡΟΣ
Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής

’Αθήνα
Θεωρώ μεγάλη υποχρέωσή μου νά 

έκφράσω τις θερμότατες εύχαριστίες μου 
στο Σώμα τής Χωροφυλακής καί ειδικό
τερα στο Διοικητή καί τούς άνδρες τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, οί 
όποιοι κατόρθωσαν σέ έλάχιστο χρονικό 
διάστημα, νά έντοπίσουν καί άνακαλύ- 
ψουν τούς δράστες τής κλοπής τού ιδιω
τικής χρήσεως αυτοκινήτου μου, μέ άρι- 
θμό κυκλοφορίας Κ Ο 7753.

Τέτοιες καί παρόμοιες άποτελεσματικές 
ένέργειες τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
δείχνουν, γιά μιά άκόμη φορά, τήν άρτια 
έκπαίδευσή τους, τή βαθειά συναίσθηση 
τής άποστολής τους καί τήν άπέραντη 
εύθύνη τους γιά τή διατήρηση τής τάξεως 
καί τής ευνομίας σ’ ολόκληρο τόν 'Ελλη
νικό χώρο.

Δίνουν επίσης τήν εύκαιρία σ’ όλους 
τούς φιλήσυχους καί πειθαρχικούς Έ λ 
ληνες πολίτες νά έπιδοθοϋν άπερίσπαστοι 
στό δημιουργικό τους έργο, μέ άσφάλεια 
καί σιγουριά, άφοΰ τό άγρυπνο μάτι τής 
Χωροφυλακής είναι συνέχεια κοντά τους 
καί ή άμεση έπέμβασή της είναι σέ θέση 
νά προστατέψει μέ σύντομη καί άποτελε- 
σματική ένέργεια, τήν ακεραιότητα τής 
περιουσίας καί τοΰ μόχθου τους καί τήν 
παντοειδή άσφάλειά τους άπό τά κακο- 
ποιά στοιχεία τής κοινωνίας.

Παράλληλα όμως έφιστοΰν τήν προ- 
σοχή τών άσυνείδητων κακοποιών καί 
τούς διδάσκουν ότι ό εύκολος τρόπος πού 
διάλεξαν γιά τήν άντιμετώπιση τών δυ
σκολιών τής ζωής, δέν είναι σωστός ούτε 
ν<5μιμος καί ένδεδειγμένος καί θά τούς

οδηγήσει μιά μέρα στήν καταστροφή, αν 
δέ φροντίσουν νά τόν άλλάξουν.

Μέ τήν άπόλυτη εμπιστοσύνη στό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, μέ τήν καθολική 
άγάπη πρός αυτήν τών νομοταγών καί 
έργατικών Ελλήνων πολιτών καί μέ τή 
θερμή υποστήριξη καί ύποβοήθηση τού 
έργου της, πιστεύω άκράδαντα ότι ή Ε λ 
ληνική κοινωνία θά μείνει άνέπαφη καί 
άνεπηρέαστη άπό τις ταραγμένες καί 
κλυδωνιζόμενες σήμερα κοινωνίες τών 
άλλων κρατών.

Μέ άπειρες ευχαριστίες
Πεταλωτής ’Ιωάννης, Διδ]λος 

’Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Στήν έπιστολή αύτή τά σχόλια περιτ

τεύουν
«’Ονομάζομαι Πολυχρονιάδης Νικό

λαος τού Άριστείδου καί είμαι κάτοικος 
Βέροιας. Κατέχω τό ύπ’ άριθ. Ν Κ 2170 
επιβατηγόν αύτοκίνητον. Τήν 12-11-78, 
τό έστάθμευσα στήν όδό Τρύφωνος. Τήν 
20ήν ώρα αυτής, δτε μετέβην νά παραλάβω 
τό αυτοκίνητό μου, διαπίστωσα ότι άγνω
στος οδηγός έπέπεσε έπί τοΰ αύτοκινήτου 
μου καί άφοΰ τοΰ έπροξένησεν ύλικάς 
ζημίας 45.000 δραχμών, τό έγκατέλειψε 
καί έξηφανίσθη. ’Αμέσως ειδοποίησα τό 
Τμήμα Τροχαίας Βέροιας καί ήλθε έπί 
τόπου τό περιπολικόν αυτής. Άνέφερα 
τό γεγονός εις τόν άρχηγόν τοΰ πληρώ
ματος ’Ενωμοτάρχην κ. Εύάγγελον Ζλα- 
τούδην, ό όποιος μέ καθησύχασε λέγοντάς 
μου ότι θά πράξει 6,τι είναι δυνατόν. 
Πράγματι εις μίαν μόνον ώραν, ό έν 
λόγω ’Ενωμοτάρχης μοϋ παρέδωσεν πλή
ρη τά στοιχεία τοΰ δράστου καί τοΰ αύτο- 
κινήτου του. Τό γεγονός ότι εις μίαν μόνον 
ώραν κατώρθωσε ό ’Ενωμοτάρχης νά 
άναζητήση, άνεύρη καί συλλάβη τόν δρά
στην εις μίαν πολιτείαν 80.000 κατοίκων, 
τό όποιον άποτελεϊ ρεκόρ διά τά Ελλη
νικά Χρονικά, μέ έξέπληξε καί μοΰ έπρο
ξένησεν θαυμασμόν διά τά όργανα τής 
Χωροφυλακής καί έπί πλέον έπιμαρτυρεΐ 
τόν ύπέρμετρον ζήλον πρός τό καθήκον 
καί τήν υπηρεσία τοΰ οργάνου αύτοΰ άλλά 
καί τήν άρτίαν όργάνωσιν τοΰ Τμήματος 
Τροχαίας Βέροιας__ ».

’Ίσως καί σ’ αύτή τήν έπιστολή τά 
σχόλια περιττεύουν.

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πού έστειλε πρό
σφατα στόν κ. ’Αρχηγό ό ’Ανώτερος Τρα
πεζικός υπάλληλος κ. Μ. Ροϋσσος, έξέ- 
φρασε τις εύχαριστίες καί τά συγχαρητή
ριά του πρός τις Υπηρεσίες Τροχαίας Χω
ροφυλακής τών Προαστίων Αατρών, τής 
Κορίνθου καί τοΰ Ίσθμοΰ Κορίνθου καί
άναφέρει : «__ Κατά τήν διαδρομή μας
άπό τήν ’Αθήνα στήν Πάτρα, σταθμεύσα
με γιά λίγο σέ ζαχαροπλαστείο τοΰ Ίσθμοΰ 
τής Κορίνθου, όπου ή σύζυγός μου λη
σμόνησε τήν τσάντα της πού περιείχε 
χρήματα, ταυτότητες καί διάφορα άλλα 
χρήσιμα αντικείμενα. Τήν άπώλεια άντι- 
ληφθήκαμε στήν Πάτρα, άλλά χάρις στήν 
ταχύτητα μέ τήν όποια ένήργησαν οί

οί πιό πάνω 'Υπηρεσίες, άπ’ τις όποιες 
ζήτησα τήν συνδρομή τους, ή τσάντα 
βρέθηκε. Σάς άναφέρω τό γεγονός γιά 
δύο λόγους. Ό  ένας είναι γιά νά σάς 
τονίσω τήν εύγένεια μέ τήν όποιαν μοΰ 
φέρθηκαν τά όργανα τής Χωροφυλακής 
καί τήν προθυμία τους. Ό  άλλος γιά νά 
είστε καί σεις γνώστης αύτής τής άσή- 
μαντης περιπτώσεως, πού όμως τιμά 
τά ύπό τις διαταγές σας όργανα__ ».

ΤΟ_ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Πρεβέζης, τε
λευταία έστειλε έγγραφο στό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, στό όποιο άναφέρει τά 
έξής : «Τό Λιμεναρχείο Πρεβέζης έκφρά- 
ζει θερμές εύχαριστίες γιά τήν παρασχε- 
θεΐσα ούσιαστική συνδρομή τών ’Αξιωμα
τικών καί 'Οπλιτών τής Δ.Χ. Πρεβέζης 
καί τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος Πρεβέ
ζης πρός τά όργανα τοΰ Λιμεναρχείου, 
κατά τήν ύπεράνθρωπη προσπάθεια τής 
άνελκύσεως τοΰ έκβρασθέντος πτώματος 
τοΰ Κάππα Παναγιώτου είς τήν βραχώδη 
περιοχή τοΰ Μύτικα Πρεβέζης, ή όποια 
έγινε τις βραδυνές ώρες τής 2-1-1979».

Ί ίτα ν  μία άκόμα συνδρομή άνδρών 
τοΰ Σώματος πρός συναδέλφους τους οί 
όποιοι ύπηρετοϋν στό Λιμενικό Σώμα 
πού δείχνει τά αισθήματα συναδελφικό
τητας πού διακατέχουν τούς άνδρες τής 
Χωροφυλακής.

« ----Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ αύτή,
δείγμα καί άπόδειξη τής άγάπης, τής 
άλληλεγγύης καί τής συμπαραστάσεως 
στόν συνάνθρωπό τους, κέρδισε τήν εύ- 
γνωμοσύνη τής οικογένειας μου καί τήν 
συμπάθεια όλων τών κατοίκων τής άκρι- 
τικής κωμοπόλεως τής ’Αριδαίας γ ι’ 
αύτούς καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής..».

Τά λόγια αύτά άνήκουν στόν κ. Σ. 
Τσιμεντερίδη, κάτοικο ’Αριδαίας καί εί
ναι παρμένα άπό έπιστολή πού έστειλε 
πρόσφατα στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής. 
Μέ τήν έπιστολή, έξέφρασε τις εύχαρι- 
στίες του στούς : Άνθ]ρχο Ί .  Παναγό- 
πουλο, Ένωμ]ρχη Α. Μισχόπουλο, Υ πε
νωμοτάρχη Σ. Ναρλίδη καί Χωρ]κα Ε. 
Σπαθόπουλο οί όποιοι πρόσφεραν έθελον- 
τικά αίμα γιά τήν σωτηρία τής μητέρας 
του πού τραυματίστηκε βαρειά σέ τρο
χαίο άτύχημα. ’Επίσης εύχαρίστησε τόν 
Διοικητή τοΰ Α.Τ. ’Αριδαίας Μοίραρχο 
κ. Ά . Ματσιώρη, γιά τήν καλωσύνη καί 
τήν κατανόηση πού έδειξε όταν τοΰ ζήτησε 
τήν προσφορά αίματος άπ’ τούς άνωτέρω 
άνδρες του.

« ....Ε Χ Ω  ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ σέ πολλές 
προηγμένες Εύρωπαϊκές χώρες καί ομο
λογώ ότι ή προσφερθεϊσα βοήθεια άπό 
τούς άνδρες τής Χωροφυλακής καί ή συμ
περιφορά τους πρός τούς πολίτες είναι 
ισάξια καί άνώτερη τών ’Αστυνομικών 
τών χωρών αύτών ( ’Αγγλίας, Δανίας, 
Σουηδίας κ .λ.π .)». Έ τσ ι κλείνει τήν έπι
στολή πού έστειλε πριν άπό λίγες μέρες 
ό Π ολιτικός Μηχανικός κ. Ε. Άλεξόπου- 
λος στήν Δ]νση ’Αστυνομίας Πρ. Πρω- 
τευούσης, συγχαίροντας τούς άνδρες τοΰ 
Τ.Τ. Μεγάρων, γιά τήν συμπαράσταση 
καί έξυπηρέτηση πού τοΰ πρόσφεραν 
όταν τό αύτοκίνητό του ύπέστη βλάβη 
στήν ’Εθνική 'Οδό ’Αθηνών Κορίνθου.

Ο ΠΡΩΗΝ Υποπρόξενος τής Μεγάλης 
Βρετανίας στήν Κέρκυρα καί άνταποκρι- 
τής τής έφημερίδας «ΝΕΑ ΚΑΛΙΦΟΡ- 
ΝΙΑ» τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου τών Η.Π.Α. 
κ. Σ. Βοντετσιάνος, κάτ. ’Αθηνών (Γλυ
φάδα), πριν άπό λίγες μέρες έστειλε έπι
στολή στόν κ. Αρχηγό, μέ τήν οποία έκ-
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φράζει τά συγχαρητήριά του καί τής 
συζύγου του πρός τούς άνδρες τοϋ Α.Τ. 
Καρουσάδων Κερκύρας, για την δραστή
ρια καί άποτελεσματική τους έπέμβαση 
πού είχε σάν άποτέλεσμα την άνακάλυψη 
των δραστών οΐ όποιοι διέρρηξαν τήν 
αγροικία του στό ΚαβαλλούριοΚερκύρας 
καί έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης άξίας.

ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΤ πού 
έστειλε τελευταία στό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής ό κ. Γ. Τζιεράκης, κάτ. Ν. Μά- 
κρης, άναφέρει: «....Παρακαλώ δεχθείτε 
τά συγχαρητήρια μου, διά τήν ταχεϊαν 
σύλληψιν τών κακοποιών Σ. Καρύδη καί 
Α. Ριζόγλου. ’Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 
Διοικητήν τοϋ Α.Τ. Ν. Μάκρης κ. X. Δια- 
μαντήν, ό όποιος μέ κίνδυνον τής ζωής 
του, συνέλαβε έπ’ αΰτοφώρω τον πρώτον 
κακοποιό πλησίον τής έξοχικής κατοι
κίας μου είς Ν. Μάκρην, τήν όποιαν προη
γουμένως είχαν διαρρήξει».

Ο ΜΗΝΑΣ πού πέρασε έφερε στήν 
έπικαιρότητα τό πατροπαράδοτο έθιμο 
τής κοπής τής πρωτοχρονιάτικης πίττας. 
Σέδλες τίς έδρες τών Διοικήσεων Χωροφυ
λακής, μέ τήν παρουσία άνδρών τοϋ Σώ
ματος καί προσωπικοτήτων τής κοινωνι
κής καί πολιτιστικής ζωής, έγιναν τελετές 
γιά τό εθιμοτυπικό κόψιμο τής πίττας.

Μέ τήν ευκαιρία αύτών τών έκδηλώ- 
•σεων, άπό τούς κατά τόπους Διοικητές Χω
ροφυλακής, έγινε άνασκόπηση τοϋ έργου καί 
τής δραστηριότητας τών 'Υπηρεσιών τους 
κατά τόν περασμένο χρόνο.

ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ εκδήλωση έγινε στήν 
Κατερίνη, στή Λέσχη Χωροφυλακής, 
στήν όποια παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ.κ. Βαρνάβας, ό άναπλη- 
ρωτής τοϋ Νομάρχη κ. Ραδινός, ό Φρού
ραρχος Κατερίνης κ. Λορέντζος, ό Δήμαρ
χος κ. Σ. Χαραλαμπίδης, έκπρόσωποι 
τών τοπικών άρχών, άντιπροσωπεΐες άν
δρών τοϋ Σώματος, ό πρόεδρος τοϋ Συν
δέσμου Φίλων Χωροφυλακής κ. Κουν- 
τουρας, τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Συνδέσμου καί άλλοι προσκε
κλημένοι.

Ό  Διοικητής Χωροφυλακής Άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Παναγόπουλος, άπευθύ- 
νοντας χαιρετισμό καί ευχές, μίλησε γιά 
τήν δραστηριότητα τών 'ΥπηρεσιώνΧωρο
φυλακής Κατερίνης καί ζήτησε τήν συμ
παράσταση τών πολι τών στό δύσκολο έργο 
τής Χωροφυλακής.

Τήν πίττα έκοψε ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας, ό όποιος σέ 
σύντομη ομιλία τόνισε τήν σπουδαιότητα 
τοϋ κοινωνικού έργου τής Χωροφυλακής

ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ έκοψε ό "Ομιλος 
Φίλων Χωροφυλακής ’Ανατολικής ’Ατ
τικής (Αγίας Παρασκευής) σέ σεμνή 
τελετή πού έγινε στή Λέσχη Χωροφυλα
κής Α γίας Παρασκευής, παρουσία άν
δρών τών 'Υπηρεσιών της καί τών μελών 
τοϋ 'Ομίλου.

Τήν πίττα έκοψε ό Πρόεδρος τοϋ Ο.Φ.Χ. 
κ. Σαπουνάκης, ό όποιος άναφέρθηκε 
γιά λίγο στή δραστηριότητα τοϋ 'Ομίλου 
κατά τόν περασμένο χρόνο καί στό δύσκολο 
έργο τών άνδρών τοϋ Σώματος.

Στήν τελετή παρέστησαν ό Νομάρ
χης ’Ανατολικής ’Αττικής κ. Κωβαϊος, 
ό Δ]ντής τής Ύποδ]νσεως ’Αστυνομίας 
Α γίας Παρασκευής κ.ά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ 
Έ ν  ω μ ο τ ά ρ χ η ς

ΝΕΕΣ Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ε Σ  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  
ΤΟΥ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  ΤΗΣ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ τοϋ ’Αρχηγού Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ; Μιλ. 
Ά ργιάννη Ιδρύθηκαν κατά τό πρότυπο τών ’Αθηνών, δύο νέες Τράπεζες Αίματος 
στήν Θεσσαλονίκη καί τίς Σέρρες.

Έ τσ ι γιά μιά άκόμα φορά ή Χωροφυλακή έμφανίστηκε πρωτοπόρος στόν το
μέα αυτό τής κοινωνικής προσφοράς, προσφέροντας αίμα γιά τή βοήθεια κινδυνευόν- 
των συνανθρώπων. Σκοπός τών Τραπεζών Αίματος, όπως γράψαμε καί κατά τό πα
ρελθόν, είναι ή άμεση βοήθεια τών άσθενών άνδρών άλλά καί άλλων συνανθρώπων 
όπως ή περίπτωση τοϋ περασμένου καλοκαιριού, πού προσφέρθηκαν πολλές φιάλες 
αίματος σέ τραυματίες τών σεισμών τής Θεσσαλονίκης.

Τό αίμα είναι πηγή ζωής γιά άνθρώπους πού κινδυνεύουν. Ή  Χωροφυλακή άπο- 
δεικνύει, καθημερινά σχεδόν, πόσο συμπαρίσταται στό κοινωνικό σύνολο σ’ αύτές 
τίς άνάγκες του, μέ προσφορές τών άνδρών της, ίδιαίτερα δέ τών μαθητών τών Σχο
λών Χωροφυλάκων, Ύπαξιωματικών καί ’Αξιωματικών, πού σπεύδουν άρωγοί σέ 
κάθε κοινωνικό προσκλητήριο.

Στή Θεσσαλονίκη, ή όμαδική αίμοβοσία έγινε στό Κέντρο Αιμοδοσίας τοϋ 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, παρουσία τοϋ ’Αρχιάτρου τής Χωροφυλακής Κ. Γεωργ. 
Δαλαμάγκα καί τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ Κέντρου, ίατροϋ κ. Γεωργ. Λιάτση.

Πρώτος πρόσφερε αίμα ό Β’ 'Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Κων. Καλογερόπουλος καί άκολούθησε ό Β’ Ύποδ]ντής τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης 
Συνταγματάρχης κ. Έμ. Τζιρίτας καί πολλοί άλλοι άνδρες τοϋ Σώματος.

Στις Σέρρες, 40 άνδρες τής Χωροφυλακής, πρόσφεραν στό Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Σερρών, Ισάριθμες φιάλες αίματος, γιά τή δημιουργία τής Τραπέζης.

Έ ξ άλλου στό Νομό Φθιώτιδος, 30 άνδρες τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Λαμίας, άνταποκρίθηκαν στήν έκκληση τοϋ Τμήματος 'Υγιεινής τής Νομαρχίας 
Φθιώτιδος καί πρόσφεραν έθελοντικά ισάριθμες φιάλες αίματος. Κατά τήν διάρκεια 
τής αίμοδοσίας, τούς έθελοντές αιμοδότες άνδρες τής Χωροφυλακής έπισκέφθηκε 
ό Νομάρχης Φθιώτιδος, ό όποιος τούς συνεχάρει γιά τήν συγκινητική χειρονομία 
τους καί μίλησε γιά τήν μεγάλη άξια τών κοινωνικών προσφορών τής Χωροφυλακής 
πού συμπάσχουν μέ τόν πολίτη καί σπεύδουν σέ κάθε περίπτωση άνάγκης γιά νά 
προσφέρουν δ,τι μποροϋν.

’Επίσης ό Διευθυντής τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Λειβαδιάς κ. Φ. Χριστοδού
λου, μέ έγγραφό του έξέφρασε τίς εύχαριστίες του καί τά συγχαρητήριά του, στόν 
Ταγματάρχη κ. Βασ. Σταμάτη καί τόν Υπενωμοτάρχη κ. Βύρωνα Άνυφαντάκη, 
γιά τήν άμεση άποδοχή στήν έκκληση τοϋ Σταθμού Αίμοδοσίας Λειβαδιάς καί τήν 
έθελοντική προσφορά αίματος σέ κινδυνεύοντες συνανθρώπους.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- 
ΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, έφτασαν στο λιμάνι την Σούδας, 202 δόκιμες Χω
ροφύλακες, μέ προορισμό τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρεθύμνου, για τήν βασική τους εκπαίδευση. 
Τις νέες συναδέλφους, υποδέχτηκε ό Διοικητής τής Σχολής Άντισυνταγματάρχης 
κ. Νικόλαος Γαρνέλης καί οι έκπαιδευτές τής Σχολής.

Κατά τήν άφιξη των νέων γυναικών Χωροφυλάκων στή Σχολή του Ρεθύμνου 
τούς διενεμήθη χαιρετηστήριο μήνυμα του Διοικητή τής Σχολής: πού έλεγε καί τα 
έξης:

«Νέα Έλληνίδα,
Μέ τήν είσοδό σου για βασική εκπαίδευση στή Σχολή μας, οί συνεργάτες 

μου κι έγώ αισθανόμαστε βαθιά τήν άνάγκη να σέ συγχαρούμε εγκάρδια γιά τήν 
επιτυχία σου καί να σοΰ εΰχηθοϋμε υγεία καί προκοπή στίς σπουδές σου.

’Από σήμερα σέ άγκαλιάζει καί σέ φροντίζει, μέ άδολη άγάπη καί μητρική 
στοργή, ή μεγάλη οικογένεια τής Χωροφυλακής.

Ή  Πολιτεία καί ή Η γεσία τοϋ Σώματος ένδιαφέρονται ζωηρά γιά τήν άρι- 
στη έπαγγελματική σου κατάρτιση καί τήν σωστή διαπαιδαγώγησή σου στα ώραΐα 
καί υψηλά ιδανικά τοϋ, κατ’ έξοχήν, άνδρικοϋ έπαγγέλματος τοϋ Χωροφύλακος, τό 
όποιο, έθελοντικά καί μέ βαθιά συνείδηση ευθύνης, άποφάσισες νά κατακτήσης μέ 
τήν άρετή σου, τίς ίκανότητές σου καί τή φιλομάθειά σου, γιά νά υπηρετήσεις, μέ 
συνέπεια, τον Έλληνα πολίτη».

Ό  τοπικός Τύπος καί ή κοινωνία τοϋ Ρεθύμνου, υποδέχτηκε μέ εύμενή σχό
λια τίς νέες κοπέλλες καί τόν θεσμό τής γυναίκας άστυνομικοΰ.

Στίς 14 Ίανουαρίου παρουσία τοϋ Γ ' ’Επιθεωρητή Χωροφυλακής, Υποστρα
τήγου κ. Άθαν. Μελιντζή, έγινε έορταστική έκδήλωση γιά τήν έναρξη των 
μαθημάτων. Στήν τελετή παρέστησαν οί Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ρεθύμνης 
καί Αύλοποτάμου κ. κ. Τίτος καί Λάμπης καί Σφακίων κ. κ. Θεόδωρος, ό Διοικη
τής τής X Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Γεώργ. Κουμάνταρος, ό Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Λ. Φωτόπουλος, ό Διοικητής τής Α. Δ. X. Κρήτης Ταξίαρχος 
κ. Κων[νος Σμαριανάκης, ό Φρούραρχος Ρεθύμνου Συνταγματάρχης κ. Δημ. Γραβ- 
βάνης, γονείς καί συγγενείς των έκπαιδευομένων γυναικών καί πλήθος κόσμου.

Ή  τελετή άρχισε μέ Αγιασμό γιά τήν έναρξη των μαθημάτων, χοροσταντοΰν- 
τος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. κ. Τίτου, ό όπόΐος άπηύθυνε χαιρετισμό, 
ευχές καί παραινέσεις προς τίς έκπαιδευόμενες.

Στή συνέχεια προσφώνησε τούς παρισταμένους ό Διοικητής τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης Άντισυνταγματάρχης κ. Νικ. Γαρνέλης, ό όποιος άναφέρθηκε στό έργο 
καί τίς δραστηριότητες τής Σχολής κατά τόν περασμένο χρόνο καί κάλεσε τίς νέες 
κοπέλλες, νά ένστερνηθοϋν τήν lS£a καί τήν Ιστορία τοϋ Σώματος καί νά προσφέ
ρουν όλες τους τίς δυνάμεις στήν υπηρεσία τοϋ πολίτη.

Μετά τήν ομιλία τοϋ κ. Γαρνέλη, άπηύθυνε χαιρετισμό ό Ταξίαρχος κ. Λ. Φω
τόπουλος καί ό Μητροπολίτης Ρεθύμνου καί Αύλοποτάμου κ. κ. Τίτος, εύλόγησε 
τήν πατροπαράδοτη πίττα. Τήν πίττα έκοψε ό Γ' ’Επιθεωρητής τής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. ’Αθανάσιος Μελιντζής, ό όποιος άφοΰ μετέφερε χαιρετιστήριο 
μήνυμα τοϋ κ. ’Αρχηγού, μίλησε προς τίς έκπαιδευόμενες γυναίκες, γιά τήν σημασία 
τοϋ θεσμοΰ τής γυναίκας άστυνομικοΰ καί τίς προσδοκίες πού τρέφει γ ι’ αύτές τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής.

Ή  τελετή έκλεισε ·μέ πατριωτικούς χορούς άπό τό μουσικοχορευτικό 
συγκρότημα τό «Άρκάδι» τής κ. Σοφίας Ήλιάκη καί τόν λυράρη Μουντάκη.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν κοπή τής πίττας άπό τόν Γ' ’Επι
θεωρητή Χωροφυλακής Υποστράτηγο κ. Άθαν. Μελιτζή.
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H SPA THE T1MHE
ΤΡΕΤΣ ΑΝΤΡΕΣ τής Χωροφυ

λακής, πού τίμησαν τό Σώμα μέ 
πράξεις αυτοθυσίας καί στην με
γάλη ώρα τοΰ ανθρώπινου χρέους 
ύψωσαν τόν άνθρωπο σιή σφαίρα 
πού δίδαξε ό μεγάλος Δάσκαλος 
καί οί ανθρωπιστές φιλόσοφοι τοΰ 
κόσμου, στάθηκαν, δίπλα—δίπλα, 
πριν λίγο καιρό στην αίθουσα 
δεξιώσεων τοΰ ξενοδοχείου «Κά- 
πιτολ» τής Θεσσαλονίκης, γιά νά 
συνθέσουν μέ τήν παρουσία τους 
τήν ώρα τής τιμής.

Ό  Ταγματάρχης Παναγιώτης 
ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ, ό Ενωμοτάρχης 
Βασίλειος ΤΑΡΣΑΝΙΔΗΣ καί ό 
Χωροφύλακας Γεώργιος ΧΑΤΖΗ- 
ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ, τιμήθηκαν μέ έ
παινο, άπό τόν Πρόεδρο τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Γενικής 
Τραπέξης, ’Αντιστράτηγο κ. Πε
ρικλή ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γιατί 
έσωσαν άπό βέβαιο θάνατο πέντε 
συνανθρώπους τους. Οί δυο πρώ
τοι, στις 16-11-1978, ρίχτηκαν σ’ 
ένα ποτάμι μ’ άπόβλητα κι άνά- 
συραν άπ’ τόν. πυθμένα του τέσσερα 
άτομα, πού είχαν παγιδευτεί στό 
αύτοκίνητό τους, όταν αύτό 
ξέφυγε άπό τόν δρόμο κι έπεσε 
στό ποτάμι, ενώ ό τρίτος — μέ 
τόν στρατιώτη ’Αθανάσιο ΛΥΓΕ
ΡΟ πού τιμήθηκε κι αύτός — έσω
σαν στις 12 τό βράδυ τής 20-9-1978 
στήν περιοχή τοΰ Ναυτικοΰ 'Ομί
λου Θεσσαλονίκης, μιά κοπέλλα 
πού άποπειράθηκε ν’ αύτοκτονήσει 
πηδώντας στά κύματα.

’Εκείνη τήν ώρα τής τιμής, 
μέ απλά, λακωνικά λόγια, ζωντά
νεψε ή ώρα τοΰ χρέους. Καί στά 
μάτια όλων, οί τρεις άντρες τής 
Χωροφυλακής, υψώθηκαν πρότυπα 
καί άντιπρόσωποι τής μεγάλης 
στρατιάς τών συναδέλφων , πού 
μάχονται γιά τόν άνθρωπο καί τήν 
άπάλυνυη τοΰ πόνου του.
. Πρότυπα αύταπαρνήσεως, πρό
τυπα κι οδηγοί πράξεων αύτοθυ- 
σίας, πού έβαλαν τόν συνάνθρωπο 
ψηλότερα άπ’ τόν έαοτό τους καί 
μίλησαν μέ τήν γλώσσα τής αιώ
νιας άγάπης γιά ιδανικά πού σέ 
τοΰτο τόν τόπο γεννήθηκαν καί 
θέριεψαν καί ζοΰν.

’Αντιπρόσωποι εκλεκτοί, σε
μνοί έκπρόσωποι αφανών κι άνώ- 
νυμων άγωνιστών, πιστοί θεματο- 
φύλακες τών ιδανικών πού υπη
ρετούν καί πού καταξιώνουν μέ 
τις πράξεις τους.

'Η ώρα τής τιμής υπήρξε γι 
αύτούς ή μόνη, αλλά κι ή ΰψιστη 
ήθική κοινωνική άμοιβή.

'Υπήρξε ή ώρα όπου ζωντάνεψαν 
στά μάτια τους οί φοβερές στιγμές 
πού έζησαν μέσα στό παγωμένο 
νερό, στό βοΰρκο καί στά σχοίνα, 
ή άγωνία πού ένιωσαν, ό τιτάνιος 
άγώνας μέ τά πλοκάμια τοΰ θανά
του __

"Εζησαν πάλι τίς στιγμές τοΰ 
χρέους. Συγκεντρωμένο στά μά
τια τους εκείνο τό μεγαλείο πού 
τούς ώθησε στις ιερές πράξεις, 
μίλησε μέ τή γλώσσα τής σιωπη
λής προσφοράς γιά τόν άγώνα 
όλων τών συναδέλφων ,γιά τήν 
άνηφορική πορεία όλων τών άν- 
δρών τής Χωροφυλακής, πού πα
σχίζουν καθημερινά γιά τόν συ
νάνθρωπο.

Οί ίδιοι δέν μίλησαν. Στά χείλη 
τους τρεμόπαιζε ή συγκίνηση, στά 
μέτωπά τους στάλες—στάλες κα
τηφόριζε ό ιδρώτας. Ήταν άπ’ τήν 
άμηχανία πού νιώθουν όλοι οί 
άφανεΐς άγωνιστές σάν τούς σκο
πεύει ό φακός τοΰ φωτογράφου. 
Τί θά μποροΰσαν άραγε νά έλεγαν; 
"Ο,τι είχαν νά ποΰν τό είπαν τήν 
ώρα τής αυτοθυσίας. Τότε πού 
πέταξαν τά χιτώνια στό χώμα καί 
ρίχτηκαν στό νερό. Τότε πού έκα
ναν τήν άγκαλιά τους Κιβωτό καί 
διαφύλαξαν τίς άνθρώπινες ζωές. 
Τότε πού πήραν τόν δρόμο τής 
έπιστροφής όπως πάντα, πιστεύον

τας ήρεμα κι άπλά δτι είχαν έκτε- 
λέσει ένα άπ’ τά συνηθισμένα τους 
καθήκοντα. Κι δμως έκεΐνο δέν 
ήταν ένα άπλό καθήκον, μιά υπο
χρέωση κοινή. Ήταν ένα χρέος 
μιά συγκλονιστική άπόφαση, κάτι 
πού δύσκολα συναντιέται.

Μέσα στή δική τους σιωπή πα- 
ρέλασαν οί μορφές δλων τών φρου
ρών τής κοινωνίας μας. Οί μορφές 
εκείνες πού στέκονται δίπλα στόν 
καθένα πολίτη, έτοιμες νά τόν 
προστατεύσουν σέ κάθε δύσκολη 
στιγμή, νά τόν συνδράμουν, νά 
τοΰ χαρίσουν τό αίσθημα τής σι
γουριάς. Εκείνες οί μορφές βρα
βεύονταν στό δικό τους πρόσωπο. 
Κι άν εκείνοι μιλοΰσαν, σίγουρα 
θά έλεγαν : Είναι κι άλλοι, είμα
στε δλοι, ή τιμή άνήκει στό μεγάλο 
σύνολο τών συναδέλφων.

"Οσοι ήταν παρόντες στή βρά
βευση ξέσπασαν σέ χειροκροτή
ματα. Κι ήταν πολλοί οί παρόντες. 
'Ολόκληρη ή Ελληνική Κοινωνία 
πού χειροκροτούσε τά δικά της 
παιδιά, μιά κοινωνία πού ξέρει 
νά κρίνει καί νά δικαιώνει τά κη
ρύγματα τοΰ άνθρωπισμοΰ, γιατί 
αύτός είναι οί ρίζες της.

Μεγάλη ή ώρα τής τιμής καί 
δίκαιη αύτή ή τιμή. Τούς σφίγγουμε 
τά χέρια γιά νά τούς πούμε γιά 
μιά άκόμη φορά ένα μεγάλο ΕΥΓΕ.




