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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο
Τά κτίρια των *Α

στυνομικών Κατα
στημάτων της Χω
ροφυλακής, σέ μια 
γενικώ τερη προσ
πάθεια τον Σώμα
τος, παρουσιάζουν 
δσο είναι δυνατόν χα
ρούμενη όψη και 
προδιαθέτουν εύμε- 
νώς τούς πολίτες ό
ταν τά επισκέπτον
ται

/ %1 W r

Σ τ ίς  5 Μαΐου, ot άντρες της 
Χωροφυλακής, στάθηκαν μ*εύ- 

λάβεια και σεβασμό μπροστά στήν
Ιερή μνήμη της Προστάτιδάς τους 
Ά γ ια ς  Ειρήνης, κάνοντας μιά εδχή 
γ ιά  να γ ί ν ε ι  τ*δνομά της μιά άόι- 
ασάλευτη πραγματικότητα σ'δλο τόν 
κόσμο*να κυριαρχήσει στή ταραγμέ
νη σφαίρα της Γης ή Εΐρήνη καί νά 
ζησει δ άνθρωπος μακρυά άπό τό 
άγχος της Αβεβαιότητας.

Τό προσκύνημα αύτης της 
μνήμης άποκτάει στ ίς  μέρες 

μας δνα βαθύτερο νόημα,Αωού συχνά 
δ άνθρωπος κυριεύεται από τό δ- 
νειρο μιάς κοινωνικής καί οικου
μενικής εΙρήνης* δνειρο γλυκό πού 
θ ε ρ ι ε ύ ε ι  μέσα στ ίς  Αναταραχές πού 
συγκλονίζουν κοινωνίες καί κράτη 
καί σπέρνουν στό διάβα τους τήν 
Αμφιβολία τού αύριο.

Γιά τό τόπο μας, πού μέχρι 
τώρα δχε ι  πολλές φορές δο

κιμαστεί Από τρ ικ υ μ ίες  καί φωτιές 
και πού πάντα πίστευε καί μοχθού
σε γ ιά τήν έδραίωση της εΙρήνης, 
τό δραμα της Προστάτιδάς της Χω
ροφυλακής,άς γ ί ν ε ι  αιώνιος δδηγός 
γ ια  νά φωτίζει δρόμους τ ίμ ιο υ ς  
καί Ανθρώπινους καί νά χαρ ίζε ι  τή 
σιγουριά της δημιουργίας καλύτε
ρων ήμερών.

Ot άντρες της Χωροφυλακής, 
πιστεύοντας βαθε ιά στήν α

ξία τούτου τού t6av ικού,Αγρυπνούν 
σ'δλα τά κοινωνικά μέτωπα γιά τή 
διαφύλαξή του καί καλούν σ’ αύτόν 
τόν Αγώνα δλους τούς "Έλληνες,γ ιά 
νά μ ε ί ν ε ι  ή χώρα μας μιά δάση γα
λήνης στό ταραγμένο παγκόσμιο 
στερέωμα καί ν ’ Αποδε ιχ θ ε ΐ  δ τ ι  ή 
ύπεύθυνη πνευματικότητά της ε ί 
ναι δημιουργία πού θά συνεχίζεται 
στούς αΐώνες.-

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ή Μεγαλομάρτυς καί Ίσαπόστολος 'Αγία Ειρήνη, γεν
νήθηκε στις άρχές τοϋ 4ου αιώνα στή πόλη Μεγεδώ τής 
Περσίας. Τό πρώτο της δνομα ήταν Πηνελόπη καί ύπήρξε 
μοναχοκόρη τοϋ Λικίνιου, άρχοντα Περσικής έπαρχίας.

Ή μόρφωσή της άνατέθηκε στόν σοφό δάσκαλο τής 
εποχής εκείνης Άπελλιανό ό όποιος άπό τήν πρώτη στιγμή 
εντυπωσιάστηκε άπό τά ψυχικά καί πνευματικά της χα
ρίσματα καί προσέφερε στή νεαρή μαθήτριά του, όλη 
τή σοφία καί τήν πολυμάθειά του, εφόδια πού άποδείχτη- 
καν πολύτιμα στή μετέπειτα ζωή της.

Στή Χριστιανική θρησκεία κατηχήθηκε άπό μία ύπη- 
ρετριά της, ή όποια τής άποκάλυψε τις αιώνιες άλήθειες τής 
διδασκαλίας τοϋ Θεανθρώπου καί όδήγησε τήν καρδιά 
της στόν Χριστιανισμό. Μέ τή βάπτισή της πήρε τό δνομα 
Ειρήνη καί με τήν επιφοίτηση τοϋ Αγίου Πνεύματος άρχισε 

νά κηρύττει τό λόγο τοϋ Θεοϋ.
Άπό τή στιγμή εκείνη όρθώθηκε γύρω Της ή άντί- 

δραση τοϋ οικογενειακού Της περιβάλλοντος καί τής Περ
σικής κοινωνίας, άντίδραση πού μεταβλήθηκε σέ άπειλές, 
διώξεις καί βασανιστήρια, πού δεν μπόρεσαν δμωςνάκάμ- 
ψουν τήν πίστη Της. ’Αντίθετα δυνάμωσαν τήν άφοσίωσή 
Της στό Θεό καί τόνωσαν τήν άποφασή Της νά συνεχίσει 
τό κατηχητικό Της έργο.

Μέ τή βοήθεια τοϋ Θεοϋ, ή 'Αγία Ειρήνη, θαυματούρ
γησε καί άπέδειξε μέ τρόπο θριαμβευτικό τή δύναμη καί 
τήν άλήθεια τής Χριστιανικής πίστεως. Περιόδευσε, κηρύσ
σοντας τή Χριστιανική Θρησκεία, σέ πολλά μέρη τής ’Α
σίας καί εφθασε μέχρι τήν "Εφεσσο, όπου καί πέθανε.

Ή 'Ελληνική Χωροφυλακή, στόν άγώνα της γιό τήν 
προστασία τής κοινωνικής γαλήνης καί γιό τήν άποτροπή 
κάθε άντικοινωνικής ένέργειας πού τήν ύπονομεύει καί 
άπειλεϊ τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία τοϋ Πολίτη, 
καθιέρωσε προστάτιδά της τήν 'Αγία Ειρήνη, τήν κατέστησε 
σύμβολο κάθε ήθικής μάχης γιό τήν έξάλειψη τής βίας, και 
έπικαλεϊται τή βοήθειά Της κατά τήν έκπλήρωση τοϋ ύπη- 
ρεσιακοϋ καθήκοντος καί τοϋ κοινωνικού της χρέους.



Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΜΑΤΟΣ 
ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής τιμά καί δοξάζει σήμερα τήν Προστάτιδά του Μεγαλομάρτυρα 
*Αγία Ειρήνη, κάτω άπό τή Σκέπη τής οποίας έθεσε δλους δσους ανήκουν σ’ αύτό με τήν ευλαβή 
επιδίωξη, δπως πάντοτε, ή 'Αγία, κατευθύνει τις πράξεις τους στο δρόμο τοϋ καθήκοντος καί 
τής άρετής.

Τό δνομα καί ό βίος τής 'Αγίας άποτελοΰν για τούς άνδρες τού Σώματος υπόμνηση τοΰ 
χρέους πού οφείλουν στήν κοινωνία τήν οποίαν ύπηρετοΰν καί πηγή άντλήσεως δυνάμεως γιά 
νά φέρουν σέ αίσιο πέρας τήν αποστολή τους.

Πολλά τά διδάγματα γιά μάς άπό τή ζωή καί τό έργο τής 'Αγίας Ειρήνης.
'Η άσβεστη πίστη της στό μόνο καί άληθινό Θεό, οί άγώνες της γιά τήν ήθική καί χριστια

νική άναμόρφωση τής είδωλολατρικής κοινωνίας στήν οποία ζοΰσε, τό άπαράμιλλο ψυχικό σθέ
νος της καί τέλος τά μαρτύρια στά όποια ύποβλήθηκε καί τά όποια ύπέμεινε με άδιατάρακτη ήρεμία 
καί γαλήνη, πρέπει νά φωτίζουν πάντοτε τις καρδιές καί τις σκέψεις μας αν θέλουμε, σάν δργανα 
τάξεως καί άσφαλείας νά προσφέρουμε δπως ΕΚΕΙΝΗ καί έμεΐς, μέ τις περιορισμένες δυνατό- 
τητες τής έλαχιστότητάς μας, κάτι πραγματικά χρήσιμο καί ωφέλιμο στή δική μας κοινωνία.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, πού ή σύστασή του συμπίπτει μέ τήν ίδρυση τοΰ νεώτερου 
Ελληνικού Κράτους, μοχθεί άδιάλειπτα γιά τήν έμπέδωση τής τάξεως, τήν καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας, τή διασφάλιση τής κοινωνικής γαλήνης καί τήν προστασία τών ελευθεριών τοΰ 
πολίτη.

Αποστολή οπωσδήποτε δυσχερής, πού οί σημερινές κοινωνικές συνθήκες τήν καθιστούν 
πιο δύσκολη.

'Όμως τό Σώμα, μέ ύψηλή συναίσθηση εύθύνης έναντι τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί τοΰ Έ -  
θνους, βαδίζει άταλάντευτο , χωρίς παρεκκλίσεις καί χωρίς έπηρεασμούς, τό δρόμο τής ιστορικής 
του πορείας καί προσφέρει έκατόμβες θυσιών στό βωμό τοΰ καθήκοντος.

Γνώμονας πάντα τών ενεργειών του είναι τό πραγματικό συμφέρον τοΰ πολίτη καί τής 
Πατρίδος.

Μέ αύτές τις θέσεις καί μέ τούς κόπους πού καταβάλλονται γιά τήν ύλοποίησή τους, ή 
Χωροφυλακή, κατόρθωσε νά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη καί τήν έκτίμηση κάθε Έλληνος πού 
σεβεται και τηρεί τους Νομούς, πιστεύει στό Δημοκρατικό μας πολίτευμα καί άγαπά τήν Πατρί
δα του.

Γ ι’ αύτό σήμερα, στήν έορτή τής Προστάτιδός μας, ύποσχόμεθα, γιά άλλη μιά φορά, δτι 
θα συνετίσουμε μέ αμείωτο ζήλο τον άγώνα μας εναντίον έκείνων πού επιβουλεύονται τήν έσω- 
τερική άσφάλεια καί τήν έννομη τάξη τής Χώρας μας.

Γιά__τήν έκπληρωση τής^αποστολής μας αύτής ζητούμε τήν άμέριστη συμπαράσταση τοΰ 
Ελληνικού Λαοΰ, ή άγάπη τοΰ όποιου αποτελεί στήριγμα τών προσπαθειών μας καί έπικαλού- 

μεθα τή βοήθεια τοΰ Θεού καί τής Προστάτιδός μας Μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Ειρήνης.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ·0  ’Α ρ χ η γ ό ς
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

’Αντιστράτηγος

i
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Σ Τ ΙΣ  5 Matou τό Σώ μα τής Χω ρο
φυλακής τ ίμ η σ ε τή μνήμη τής Προ- 
στάτιδός του Μεγαλομάρτυρος 'Α γίας  
Είρήνης . Σ ’ όλόκληρη τή Χώρα έγιναν  
Εορταστικές έκδηλώ σεις καί στίς έδρες 
τω ν Δ ιο ικήσεω ν Χ ω ροφ υλα κής, με  
τήν  παρουσία τω ν τοπικώ ν αρχών 
τώ ν άνδρών τοΰ Σώ ματος κα ί πλήθος 
κόσμου, τελέστηκαν Δοξολογίες .

Τό έπ ίκεντρο τώ ν έορταστικών  
Εκδηλώσεων ήταν στις Σχολές Χωρο
φυλακής ’Α θηνώ ν, τ ίς  όποιες τ ίμ η σ ε  
μ έ  τήν παρουσία του ό Πρόεδρος τής  
Δημοκρατίας κ .  Κ ω ν)νος Τσάτσος.

'Ε π ίσ ης στίς έορταστικές Εκδηλώ
σεις  τώ ν Σχολώ ν παρέστησαν : ό 
Μακαριώτατος ’ Αρχιεπίσκοπος ’ Αθη
νώ ν κ . Σ ερ α φ είμ , ό τέω ς Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας κ . Μ ιχ . Στασινό- 
πουλος , οί Σ ε β  . Μ ητροπολίτες Μεγά
ρων καί Σαλαμΐνος κ . Βαρθολομαίος 
κα ί Καλαβρύτω ν καί Α ίγιαλείας κ . 
[Α μβρόσιος, ό Υ φ υπ ο υργό ς ’ Εθνικής  
Ά μ ύ ν η ς  κ .  ’ Ιω ά ν. Κατσαδήμας, ό 
Γενικός Γραμματεΰς τού Υ π ο υ ργείο υ  
Δημοσίας Τάξεως κ .  Κω ν)νος Σα— 
ψ α λη ς , ώς Εκπρόσωπος τοΰ κω λυο- 
μένου κ . Υ πουργού , ό Ε ίσαγγελεΰς  
τού ’ Αρείου Πάγου κ . Σόλω ν Ράγκας, 
ό Α ρχ ηγό ς  τοΰ Γ  ,Ε ,Σ . ’ Αντιστρά
τηγος κ . Ά γ α μ  . Γκράτσ ιος, ό ’ Αρχη
γός Χω ροφυλακής ’ Αντιστράτηγος 
κ .  Μ ιλτιάδης Ά ρ γ ιά ννη ς , ό Δ ιο ικη
τής τής Σχολής ’ Εθνικής Ά μ ύ ν η ς  
Α ντισ τρά τηγος κ . Κ ω ν . Κ ατσ ιμ ίχας  
6 Δ ιευθυντής τής Ισ το ρ ία ς  Στρατού  
Α ντιστρά τηγος κ . ’ Ιωάν . Μ εταξάκης, 
6 Α ρχ ηγό ς  τής Α στυνομία ς Πόλεων 
Κ . Κ ω ν)νος Λ εμονής, ό Α ρχ ηγό ς  τού 
Π υροσβεστικού Σώ ματος κ . Π αναγ. 
Π οτουρίδης, ό Πρόεδρος τού Νομικού  
Σ υμβουλίο υ  κ .  Κ ω ν . Τσαγκαράκης, 
ό Γενικός Γραμματεΰς τού 'Υπουρ
γείου  Δικαιοσύνης κ . Χρ . Δέδες , ο ΐ 
Βουλευτές κ .κ . Χονδροκούκης καί 
Μπουλούκος, ο ί Νομάρχες ’ Ανατο
λ ικής καί Δ υτική ς ’ Α ττικής κ .κ . 
Ν ικ . Κω βαιος καί Κ ω ν . Δ α βά κης, ό 
Προϊστάμενος τού Συντονιστικού ’ Ε 
π ιτελε ίο υ  τοΰ Υ  .Δ  .Τ . Α ντιστρά τηγος  
Κ . Β ά μβα ς, προσωπικότητες
Τοΰ πολιτικού καί πνευματικού κό
σμου, άλλοι Επίσημοι, άντιπροσω- 
πεϊες άνδρών καί γυναικώ ν τώ ν ’ Ε 
νόπλων Δυνάμεω ν καί τώ ν Σω μάτω ν  
Α σ φ α λ ε ία ς , άντιπροσωπεϊες τώ ν  
Παραγωγικών Σχολώ ν καί πλήθος 
κόσμου.

Τόν κ . Πρόεδρο τής Δημοκρατίας 
κα ί τούς άλλους Επισήμους υποδέ
χθηκε στήν εϊσοδο τής Σ χ ο λ ή ς , ό 
Γ ε ν . Γραμματεΰς Υ  .Δ  .Τ . καί δ 
Α ρχ ηγό ς  Χ ω ροφ υλα κής, Ενώ τ ιμ ές  
άπέδωσε ή Μουσική τού Σώ ματος καί 
Ενοπλο τμήμα Δοκίμω ν Α ξ ιω μ α τικ ώ ν

Μετά τήν άφ ιξη τώ ν Επισήμων 
τελέσ τη κε στό προαύλιο τώ ν Σχολώ ν  
δοξολογία , χοροστατοΰντος τού Σ ε β  . 
Μ η τρ . Καλαβρύτω ν καί Α ίγ ια λεία ς  
X . Α μβρ οσ ίο υ  καί συμπαραστα- 
τουμένου άπό τόν Π α ν. Α ρ χ ιμ α ν 
δρίτη  Εύσ έβ ιο  Π ιστολή καί άλλους 
Ιερείς .

Α κολούθησε ή άνάγνωση τοΰ  
Εορταστικοΰ μηνύματος άπό τόν κ . 
Α ρ χ η γό  Χ ω ροφ υλα κής, πού δημο
σ ιεύουμε σέ προηγούμενη σελίδα καί 
ή τελετή  έκλεισ ε μ έ δεξίω ση πού δό
θηκε προς τ ιμ ή ν  τώ ν προσκεκλημέ
νω ν στήν Λέσχη τής Σχολής .

.
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Την 27 ’Απριλίου 

τ. έ. 252 γυναίκες 

χωροφύλακες προ

στέθηκαν στη δύ

ναμη τού Σώματος 

καί πλαισίωσαν ή

δη τις ’Υπηρεσίες 

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  

σ’ ο λ ό κ λ η ρ η  τη 

Χώρα.

Μ Ε Τ ΙΣ  ευχές όλων γιά μια λαμπρή 
σταδιοδρομία, άνάλογη μέ τους σκοπούς 
για τους όποιους δημιουργήθηκε ό θε
σμός τής γυναίκας ’Αστυνομικού, τις προσ
δοκίες τοϋ Σώματος τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής, τούς όραματισμούς καί 
την εμπιστοσύνη τοϋ 'Ελληνικόν λαόν 
και μέ τή βεβαιότητα δτι θά άνταποκριθοϋν 
πλήρως στην λεπτή τους αποστολή, θά ύ- 
πηρετήσουν τά συμφέροντα τής Πολιτείας 
μέ αίσθημα ευθύνης καί θά έχουν γιά γνώ
μονα σέ κάθε τους ενέργεια τής υψη
λή Ιδέα τοϋ καθήκοντος, αποφοίτησαν 252 
νέες γυναίκες Χωροφύλακες, πού εκπαι
δεύτηκαν μέ επιτυχία γιά ένα εξάμηνο 
στη Σχολή ' Οπλιτών Χωροφυλακής ’Αθη
νών.

Ή  τελετή λήξεως των μαθημάτων τους 
έγινε στο προαύλιο τών Σχολών Χωρο
φυλακής, στην ’Αθήνα, στις 27 ’Απριλίου, 
παρουσία τοϋ ' Υπουργού Δημοσίας Τά
ξεως κ. ’Αναστασίου Μπάλκου. Παρέστη
σαν ακόμη, ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υ 
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νος 
Σαψάλης, ό’Αρχηγός Χωροφυλακής’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό 
’Αρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος κ. 
Κρητικός, ό Διευθυντής τής Π .Σ.Ε .Α . 
’Αντιστράτηγος κ. Γκίκας, οι ’Αρχηγοί 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
Σώματος κ.κ. Παπαγεωργίου καί Ποτον- 
ρίδης, ό Α '. Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Σωτήριος Πουλόπου- 
λος, ο'ι Α '. καί Γ . ’Επιθεωρητές τοϋ Σώ

ματος ' Υποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος Τσίν- 
τζος καί ’Αθανάσιος Μελιντζής, ’Ανώτα
τοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ Σώ 
ματος, ό Γενικός Διευθυντής ’Αγροφυλα
κής κ. Γκαζέτας, ο'ι Δ ]τές τών Σχολών 
Χωροφυλακής, ' Οπλιτών, Ταξίαρχος κ. 
Λουκάς Φωτόπουλος καί ’Αξιωματικών 
Συντ ]ρχης κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, 
αντιπροσωπείες Δοκίμων ’Ανθυπομοι
ράρχων καί στρατευμένων γυναικών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, Καθηγητές τών 
Σχολών Χωροφυλακής, άλλοι προσκαλε- 
σμένοι καί πλήθος συγγενών καί φίλων τών 
νεοεξελθόν των.

Ή  τελετή άρχισε μέ επιθεώρηση τών 
παρατεταγμένων Τμημάτων από τον ' Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκο καί 
στη συνέχεια έψάλει Δοξολογία χορο- 
στατοϋντος τοϋ Προϊσταμένου τής Θρη
σκευτικής 'Υπηρεσίας τοϋ Σώματος Πανο- 
σιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτη π. Ευσε
βίου Πιστολή. Άκολ.ούθως καί μετά την 
άποχώρηση τής πομπής τοϋ Ίεροϋ Ευαγ
γελίου, ό Διοικητής τής Σ .Ο .Χ . άνέγνω- 
σε τήν 'Ημερήσια Διαταγή τής Σχολής 
που είχε ώς εξής:

« Νέοι Χωροφύλακες Γυναίκες.
Χαιρετίζων τήν έξοδόν σας έκ τής Σχο

λής εκφράζω προς δλες σας θερμά καί 
ειλικρινή συγχαρητήρια.

Προς τούς Καθηγητής σας, ο'ι όποιοι 
διά τών καταβληθεισών άοκνων προσπα
θειών των σας προαέφεραν τάς απα
ραιτήτους γνώσεις καί εφόδια διά νά άντα-



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ποκριθήτε πλήρως εις το εργον σας 
εκφράζω τάς ευχαριστίας μον.

Τό Σώμα τής Χωροφυλ.ακής σάς υπε- 
δέχθη μετά προθυμίας καί κατόπιν πλήρους 
έκπαιδεύσεώς σας στη Σχολή σάς κατέ
στησε προσφιλή μέλη τον καί σάς εντάσσει 
τώρα εις την χορείαν των καλών Σαμα
ρειτών τής Ευαγγελικής περικοπής προς 
αννέχισιν τής εθνικής παραδόσεως αύτοϋ.

Καλλωπίσατε τη ζωή σας μέ εκδηλώ
σεις συνεργασίας, σύμπνοιας καί αδελφι
κών αισθημάτων.

Να κυριαρχή μέσα σας ή φιλία, ή συνα- 
δελφική αλληλεγγύη, ή αγάπη καί ή άρε-
™ί;

'Ως έγγνήτριαι καί σείς τής Τάξεως, 
τής ησυχίας καί τής γαλήνης τών πολι
τών νά σάς διακρίνη ή πειθαρχία, τό ήθος, 
ή πραότης, ή ταπεινοφροσύνη, ή υπομο
νή, ή εύσπλαγχνία καί ή τρυφερότης τής 
ψυχής^

’Αλύγιστες εις τους πειρασμούς νά 
αντιμετωπίζετε καρτερικά τις ενδεχόμε
νες αντιξοότητες τής ζωής. ’Εάν έτσι θά 
σκέπτεσθε δεν θά υπάρξη έν ονδεμιά 
περιπτώαει πέλαγος άπογνώσεως.

Σταθήτε πονετικές’ ή σύμπνοια είναι τό 
ίερώτερο καθήκον, τό υψηλότερο χρέος σας.

Νά ομοιάζετε μέ Ανθισμένα κλαδιά, τά 
όποια οσο τά δέρνει ό άνεμος τόσο αυτά 
περισσότερο ευωδιάζουν.

Νά σάς διακρίνει θάρρος, ηρεμία καί γα
λήνη καί οχι Ανυπομονησία καί νενρικό- 
τθ?·

Μεταβληθήτε ε ’ις ύπερασπιστάς τής 
αλήθειας καί Απαράμιλλους ζηλωτάς τής 
αρετής υπό τον προστατευτικόν θώ
ρακα τού Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Μακρυά από τά πυροτεχνήματα τής 
στιγμής καί τις Ανεδαφικές ονειροπολή
σεις πού οδηγούν σ’ ένα πήδημα στο κενό.

’Εάν είστε πρότυπα έργατικότητος καί 
ή εργασία σάς έλκει ώς μαγνήτης νά 
είσθε βέβαιες οτι θά επιβραβενθήτε έν και- 
ρώ. / /  απραξία νεκρώνει τό πνεύμα. 
'Η  οκνηρία καί ή άναβλητικότης είναι 
επιβλαβής καί τελείως καταστρεπτική. 
Ή  αναβολή είναι τό σφαγείο όλων τών 
ωραίων αποφάσεων.

Σείς θά είσθε τό Καταφυγών τών πα- 
ραστρατημένων παιδιών καί εργον σας 
έκτος τών άλλων καθηκόντων σας θά 
είναι ή πρόληψις τής διαφθοράς τών γυναι
κών καί νεανίδων, ή διερεύνησις εγκλη
μάτων κατά τών ηθών καί έν συνεργασία 
μετά τών άρρένων συναδέλφων σας καί αί 
αναζητήσεις έξαφανισθέντων κοριτσιών.

Προστατεύσατε λοιπόν έν τώ μέτρω 
τού δυνατού τά έχοντα Ανάγκην προστασί
ας άτομα, εκ τών πάσης φύαεως κοινω
νικών καί ατομικών δοκιμασιών, κατεχό- 
μενες εξ αισθημάτων σκέψεων καί πρά
ξεων προόδου, ηθικής ανόδου καί πνευμα
τικής ευημερίας.

Προς έκπλήρωσιν τού υψηλού προορι
σμού σας, αφιερώσατε τήν ζωήν σας στήν 
υπηρεσία τού Σώματος ώς μία στρατιά 
ευλαβών γυναικών γιά νά Απαλύνετε τον

πόνο τών συνανθρώπων σας, νά άποσο- 
βήτε έν τώ μέτρω τών δυνατοτήτων καται
γίδες, νά προλαμβάνετε καταστροφές, νά 
θερμαίνετε καρδιές καί νά δροσίζετε 
τή ζωή μέ τό βάλσαμο τής αγάπης. ’Έτσι 
σάς χρειάζεται ή κοινωνία δηλαδή σννερ- 
γάτριες σέ κάθε ωραίο καί ευγενικό αλλά 
καί προστάτιδες καί φρουρούς της.

’Αφοσιωθήτε μέ πίστη, αγάπη, στορ
γή καί αυστηρά προσήλωση προς τήν 
οικογένεια, τήν υπηρεσία καί τήν Πατρί
δα, διά νά καταστήτε παράδειγμα προς 
μίμησιν πού θά κατευθύνη τά βήματα τών 
έπερχομένων.

Μέ τήν βεβαιότητα οτι θά άνταποκρι- 
θήτε εις τάς προσδοκίας καί έλπίδας τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής σάς προπέ
μπω μέ τάς καλύτερος μου ενχάς διά μίαν 
λαμπράν σταδιοδρομίαν, τύχην καί υ
γείαν.

Ζήτω τό ”Εθνος 
Ζήτω ή Χωροφυλακή».

Μετά τήν Ανάγνωση τής Ημερήσιας 
Διαταγής έγινε ή καθιερωμένη λήψη τής 
Αναμνηστικής φωτογραφίας καί στη συνέ
χεια ή παρέλαση τών Τμημάτων προ 
τού κ. Υπουργού καί τών λοιπών επισή
μων.

Ή  τελετή τελείωσε μέ δεξίωση.
”Ηδη οί νέες γυναίκες Χωροφύλακες 

τοποθετήθηκαν καί υπηρετούν σέ διά
φορες ’ Υπηρεσίες του Σώματος όλης 
τής Χώρας.
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Τοϋ Παιδιάτρου κ. Ί ω ά ν ν ο υ  Δ α β ά κ η .

Π Ο Ι Ο Σ  Φ Τ Α Ι Ε Ι ;

Συνηθισμένος είναι ό διάλογος 
μεταξύ μας στους δρόμους, στο κα
φενείο, στις οικογενειακές συγκεν
τρώσεις κ.λ.ττ. «Πάει πιά ή σημε
ρινή γενιά άλλαξε, δεν έχει πάρει 
καλό δρόμο, δεν μοιάζει καθόλου 
μέ τη δική μας γενιά. Πού είναι ή 
εποχή ή δική μας;».

Μέχρις ενός σημείου αυτό είναι 
σωστό γ ια τί δεν άλλαξε μόνο ή

σημερινή γενιά, άλλά κάθε γενιά 
άλλάζει, όπως άλλωστε είχε άλλά- 
ξει καί ή δική μας γενιά σέ σχέση 
μέ τούς γονείς μας καί όπως άνα- 
μφίβολα θά άλλάξει καί ή γενιά 
των παιδιών μας. Τό έρώτημα εί
ναι έάν χάλασε καί μέχρι ποιου 
σημείου- έάν πάλι δέν έχει άκόμη 
χαλάσει καί υπάρχει αυτός ό κίν
δυνος, τ ί πρέπει καί τ ί μπορούμε 
νά κάνουμε γιά  νά τόν προλάβου
με καί έάν έχει ήδη χαλάσει ποιος 
φταίει, έ μ ε ϊ ς  ή τ ά  π α ι δ ι ά  
μας;

"Ομως γιά  νά μάθει κανείς οτι
δήποτε καλά καί νά βγάλει σω
στά συμπεράσματα πρέπει νά πιά- 
σει τό Θέμα άπό τή ρίζα του- άλ- 
λοιώς έάν τό πιάσει έπιφανειακά 
καί έπιπόλαια διατρέχει τόν κίν
δυνο, στηριζόμενος σέ έσφαλμένες 
βάσεις, νά βγάλει έσφαλμένα συμ
περάσματα. Στ ή περίπτωση αυτή 
θά έπρεπε νά άρχίσουμε άπό τόν 
πρωτόγονο άνθρωπο ή τουλά
χιστον άπό τό παιδί, άπό τήν 
ήμέρα ποΰ γεννιέται καί μάλιστα 
Θά έλεγα πριν άκόμη γεννηθεί γ ια τί 
στήν πραγματικότητα ή μέριμνά 
μας γιά  τό παιδί πρέπει νά άρχί- 
ζει πριν άπό τή γέννησή το υ - άλ-
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πον
ΒΑΟΙΖΕΙ
Η
ΖνΓΚΡΟ

ΓΕΝΙΑ
λοιώς δέν μπορούμε νά βρούμε την 
αιτία καί έπομένως δέν μπορούμε 
νά ακολουθήσουμε τήν ορθή τα
κτική γιά νά τή θεραπεύσουμε. 
Μοιάζει σάν τό γιατρό που προσ
παθεί νά γιατρέψει τήν άρρώστεια 
χωρίς νά ξέρει τήν αιτία της.

Θεμελιώδης βάση τής ευημερίας 
καί τής προόδου ένός λαού είναι ή 
υγεία καί φυσικά ή υγεία τού παι
διού, γ ια τί τό παιδί αποτελεί τό 
ανανεωτικό υλικό καί τό εναλλασ
σόμενο βάθρο κάθε έπερχομένης 
γενιάς. ’Από τη σωματική καί 
ψυχική υγεία τοΰ παιδιού θά έξαρ- 
τηθεϊ καί ή ευημερία καί ή πρόο
δος τής νέας γενιάς, γιά  τό χτίσ ι

μο όμως τής όποιας έμεϊς πρέπει νά 
μεριμνήσουμε, ώς γονείς, ώς κοι
νωνία, ώς κράτος.

Είναι όμως ή σωματική καί ψυ
χική υγεία τού σημερινού παι
διού τέτοια, πού νά μάς επιτρέ
πει νά είμαστε αισιόδοξοι ή άπαι- 
σιόδοξοι γ ιά  τή σημερινή ή τήν 
αυριανή κοινωνία;

Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η  Υ Γ Ε Ι Α

Δ υ σ τ υ χ ώ ς  τό έπίπεδο τής 
σωματικής υγείας τού σημερινού 
παιδιού στά περισσότερα κράτη 
τού κόσμου εΰρίσκεται σέ τέτοια

άξιοθρήνητη κατάσταση, ώστε έ- 
άν ό σημερινός γλύπτης ή ζ ω γ ρ ά 
φος ήθελε νά απεικονίσει τή θεά 
ύγεία, λαμβάνοντας ώς πρότυπο 
τήν προτομή ένός σημερινού παι
διού πλείστων χωρών τού κόσμου, 
θά συναντούσε ανυπέρβλητες δυσ
κολίες καί θά αισθανόταν βαθειά 
απογοήτευση. ’Αλλά άς άφήσουμε 
καλύτερα νά μιλήσουν ο! αμείλι
κτοι αριθμοί τών επίσημων διε
θνών στατιστικών, γιατί αποτε
λούν αδιάψευστα στοιχεία τά ό
ποια απεικονίζουν τή τραγική 
πραγματικότητα.

Σήμερα σέ όλο τον κόσμο υπάρ
χουν ένα δισεκατομμύριο, διακό
σια εκατομμύρια παιδιά. ’Από αύ- 
τά μόνο ένα στά τέσσερα άπολαμ- 
βάνει τών άγαθών τής δέουσας πε- 
ριθάλψεως έκ μέρους τών γονέων 
του, τής κοινωνίας καί τού Κρά
τους στο όποιο ζεΐ. Τά ύπόλοι- 
πα οκτακόσια εκατομμύρια στε
ρούνται τής απαραιτήτου περι- 
θάλψεως έκ μέρους τών ύπευθύ- 
νων. 'Η κατάσταση άπό ανθρω
πιστικής πλευράς είναι τραγική, 
καθόλου δέ κολακευτική γιά  τή 
σύγχρονη άνθρωπότητα.

Σέ κάθε κτύπο τής καρδιάς μας, 
γεννιώνται 3 παιδιά καί κάθε χρό
νο έκατόν δεκαπέντε έκατομμύρια. 
Τά δύο τρίτα άπό αύτά, δηλαδή 
τά 80 έκατομμύρια γεννιώνται χω
ρίς τήν βοήθεια γιατρού ή μαίας, 
έπομένως στερούνται καί τών στοι
χειωδών φροντίδων. ’Αλλά, καί 
μετά τό τοκετό, τά 40 - 50 ο]ο άπό 
αύτά, πεθαίνουν στή βρεφική ηλι
κία. Τριακόσια έκατομμύρια παι
διά σέ όλο τον κόσμο στερούνται 
καί τής στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως. Τετρακόσια έκατομμύρια άν
θρωποι σέ όλο τόν κόσμο πάσχουν 
άπό τράχωμα, άρρώστεια πού 
άρχίζει άπό τή παιδική ήλικία. 
Δεκαπέντε έκατομμύρια παιδιά, 
πάσχουν άπό φυματίωση καί ένα - 
δύο έκατομμύρια άπό αύτά πεθαί
νουν κάθε χρόνο. Τά 90 ο]ο τών 
παιδιών στις ύπό άνάπτυξη χώ
ρες πίνουν μολυσμένο νερό, γεγο
νός πού στοιχίζει τή ζωή σέ πέν
τε έκατομμύρια παιδιά ήλικίας 
μέχρις ένός έτους. Αύτή τή τραγι
κή εικόνα άπεικονίζουν οΐ άμείλι- 
κτοι άριθμοί τών διεθνών στατι
στικών. Είναι μιά πραγματικό
τητα πού άποτελεϊ μελανή κηλί- 
δα γιά τή σύγχρονη άνθρωπότητα 
καί πού πρέπει νά μάς κάνει νά κρύ
βουμε τό πρόσωπό μας άπό ντρο
πή καί νά ελεεινολογούμε τόν έαυ- 
τό μας γιά τό κατάντημά μας. Αύ-
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τές οί θλιβερές διαπιστώσεις μας 
επιβάλλουν νά ξυπνήσουμε άπό τό 
λήθαργο που βρισκόμαστε σήμερα 
καί νά λάβουμε τά άναγκα!α μέτρα, 
γ ιά  νά μή δοΰμε εκπλήξεις άπό τήν 
κοενωνία τήν όποια θά δημιουρ
γήσουν τά σύγχρονα παιδιά, που 
άναπτύσσονται κάτω άπό τόσο 
άθλιες συνθήκες.

Έάν επιθυμούμε νά δημιουργή
σουμε μιά ύγιά κοινωνία στήν ό
ποια θά βασιλεύει ή ομόνοια καί ή 
άγάπη, πρέπει νά παραδόσουμε 
τή σημερινή νοσηρή δική μας σέ 
σωματικά καί ψυχικά ύγιεϊς οργα
νισμούς, διαφορετικά δέν θά έχου
με έκπληρώσει τό καθήκον μας καί 
ή εύθύνη μας θά είναι τεράστια γιά 
τίς δυσάρεστες συνέπειες στις έπερ- 
χόμενες γενεές.

I D Y X I K H  Υ Γ Ε Ι Α
"Ας δούμε τώρα, έν τάχει, ποιά 

είναι καί ή ψυχική κατάσταση τού 
συγχρόνου παιδιού. Δυστυχώς καί 
αύτή δέν είναι τόσο εύχάριστη.

"Ολες οί μητέρες όλου τού κό
σμου, άδιακρίτως χρώματος, έθνι- 
κότητος, Θρησκείας, κοινωνικής τά- 
ξεως ή γλώσσας, θηλάζουν, να
νουρίζουν καί φιλούν τά παιδιά 
τους κατά τόν ίδιο τρόπο. Αύτό 
σημαίνει ότι ή μητρική άγάπη 
γ ιά  τό παιδί είναι μιά καί ή αύτή 
γ ιά  όλα τά παιδιά καί όλα τά παι
διά τού κόσμου αισθάνονται ένστι- 
κτωδώς τό ίδιο καί έχουν άνάγκη 
τής ίδιας άγάπης καί των ίδιων 
φροντίδων έκ μέρους των γονέων 
τους καί τής κοινωνίας στήν ό
ποια ζούν. Έάν άργότερα κατά 
τήν ένηλικίωσή τους διαφοροποι
ούνται, σκέπτονται καί συμπερι- 
φέρονται διαφορετικά, άνάλογα μέ 
τήν εθνικότητα, τή φυλή ή τό Κρά
τος στο όποιο άνήκουν, τούτο δέν 
οφείλεται σ’ αύτά καί ούτε εύθύνη 
φέρουν. ’Οφείλεται στό τρόπο άνα- 
τροφής καί διαπαιδαγωγήσεως τού 
καθενός, άνάλογα μέ τή νοοτρο
πία καί τήν έκπαίδευση πού πή
ραν άπό τούς γονείς τους, άπό τή 
κοινωνία στ ή όποια ζούν ή άπό 
Κράτος στό όποιο άνήκουν. Οί 
παιδοψυχίατροι παραδέχονται ότι 
τό περιβάλλον έπιδρα στό χαρα
κτήρα καί στή ψυχική εξέλιξη τού 
Παιδιού. ’ Εξαίρεση άποτελούν μό
νο οί μεγάλες διάνοιες καί οί ήλίθιοι.

Τρεΐς είναι οί πιό εύαίσθητες ήλι- 
κίες, κατά τίς όποιες έπηρεάζεται 
ό ψυχικός κόσμος καί ό χαρακτή
ρας τού παιδιού. 'Η πρώτη άπό 
0 - 5  έτών, ή δεύτερη κατά τή με

τάβασή του άπό τήν παιδική -ηλι
κία στήν έφηβική ήλικία, δηλαδή 
των 12 - 16 έτών καί ή τρίτη κατά 
τή μετάβασή του άπό τήν έφη
βική ήλικία, στήν τού ένήλικος, 
δηλαδή 1 6 - 2 0  έτών. 'Η πιό εύαί- 
σθητη είναι ή πρώτη, γ ια τί σ’ 
αύτή τήν ήλικία κάθε ψυχικός 
τραυματισμός τού παιδιού μπορεί 
νά άφήσει άγιάτρευτα ψυχικά 
τραύματα σέ όλη του τή ζωή. Εί
ναι ή περίοδος κατά τήν όποια τό 
παιδί έχει άπόλυτη άνάγκη άπό 
στοργή, άγάπη καί άσφάλεια, 
έπομένως ή παρουσία τής μητέ
ρας είναι άπαραίτητη. Γίνεται αύ
τό σήμερα; ’Αναμφίβολα όχι, στή 
πλειονότητα τών παιδιών. Ή 
έργαζομένη μητέρα, (ό άριθμός 
τών έργαζομένων μητέρων σήμε
ρα ύπολογίζεται σέ 45 ο]ο περί
που), άπουσιάζει άπό τό σπίτι 
της, γιά  νά συμβάλει στήν άπό- 
κτηση περισσοτέρων άγαθών. Πλη 
ρώνει όμως ώς λύτρα τίς δυσμε
νείς έπιπτώσεις, τόσο έπί τής σω
ματικής, όσο καί έπί τής ψυχικής 
ύγείας τού παιδιού της. "Οσον 
άφορα τό πρώτο, τά διάφορα κα
θημερινά άτυχήματα άποτελούν 
τρανή άπόδειξη. Πολλά οφείλον
ται σέ πλημμελή μητρική έπίβλε- 
ψη. Καθημερινά διαβάζουμε στις 
εφημερίδες ότι τό τάδε παιδί έπαθε 
δηλητηρίαση, γ ια τί ήπιε πετρέ
λαιο άντί γ ιά  νερό, ή έφαγε τρινάλ 
άντί γιά  ζάχαρη, ή σαπούνι άντί 
γ ιά  τυρί. Σέ έξήντα χιλιάδες τό 
χρόνο άνέρχονται οί δηλητηριά
σεις στήν Ελλάδα, καί άπό αύτές 
οί περισσότερες άφορούν τήν παι
δική ήλικία. "Οσον άφορα τό δεύ
τερο, οί δυσμενείς έπιπτώσεις εί
ναι οπωσδήποτε μεγαλύτερες, άλ
λα δέν είναι άμέσως έμφανεΐς.

’Εκτός άπό τήν έργαζομένη μη
τέρα, ύπάρχουν καί άλλες κατη
γορίες μητέρων πού επιβλέπουν 
πλημμελώς τά παιδιά τους, είτε 
άπό αίσθημα έλαττωμένης εύθύ- 
νης, είτε, δυστυχώς, άπό έλλειψη 
άρκετού ένδιαφέροντος.

Στις μεγάλες πόλεις όμως, φαί
νεται άπό διεθνείς στατιστικές, ένα 
παιδί στά δύο, ήλικίας μέχρι 3 
έτών, παρουσιάζει άνησυχητικά 
σημεία συμπεριφοράς στό περι
βάλλον του. "Ενα παιδί στά 3, 
ήλικίας 1.1]2 - 3 έτών παίρνει κα- 
τευναστικά φάρμακα. Τά 58 ο]ο 
τών μητέρων παραπονούνται ότι 
είναι κουρασμένες. Τά 45 ο]ο τών 
γονέων ομολογούν ότι δέν έχουν 
καιρό νά άπασχοληθούν μέ τά

παιδιά τους, τά όποια έμπιστεύ- 
ονται σέ βρεφοκομεία ή νηπιακούς 
σταθμούς. Τά 45 ο]ο τών μητέρων 
παραπονούνται ότι ό πατέρας τών 
παιδιών δέν άσχολείται μέ τά παι
διά. Τέλος τά 43 ο]ο τών γονέων 
λένε ότι δέν βλέπουν τά παιδιά 
τους, διότι όταν φεύγουν γιά  τή 
δουλειά τους τά παιδιά κοιμούν
ται καί όταν έπιστρέφουν είναι 
κουρασμένοι ή βρίσκουν τά παιδιά 
τους κοιμισμένα.

"Ενα άπό τά κίνητρα πού θά 
συντελέσουν στό νά άγαπήσει ή 
μητέρα τό παιδί είναι καί ό Θηλα
σμός. Πόσες μητέρες Θηλάζουν σή
μερα τά παιδιά τους; ’Από έρευ
να πού έγινε τελευταία φαίνεται 
ότι τά 58 ο]ο τών σημερινών μη
τέρων δέν Θηλάζουν εύχαρίστως 
τά παιδιά τους. Οί μητέρες αύτές, 
όπως καί κάθε μητέρα, οφείλουν 
νά γνωρίζουν ότι έχουν ιερή ύπο- 
χρέωση νά Θηλάζουν τά παιδιά 
τους καί ότι άποτελεΐ γ ι ’ αύτές 
ύψίστη τιμή καί ιερό καθήκον καί 
όχι νά έμπιστεύωνται τά παιδιά 
τους σέ άδαή πρόσωπα ή σέ έπαγ- 
γελματίες τροφούς, οί όποιες έκ- 
λαμβάνοντας τήν άποστολή τους 
ώς καταναγκαστικό έργο, συμπε- 
ριφέρονται προς τά παιδιά μέ πνεύ
μα έχθρότητος καί άντιπαθείας, 
τραυματίζοντας έτσι τήν ψυχή 
τού παιδιού καί δημιουργώντας 
ένα μέλλοντα εχθρό τής κοινωνίας.

"Ενα άπλό παράδειγμα ά- 
ποδεικνύει τή σημασία τής πα
ρουσίας τής μητέρας γιά  τή ψυ
χική άνάπτυξη τού παιδιού: Ό  
Χίτλερ θέλοντας νά δημιουργή
σει τήν άρεία φυλή, ίδρυσε ώρι- 
σμένες πανσιόν στίς όποιες έγκα- 
τέστησε ώραΐες καί ύγιεϊς νέες, μέ 
απώτερο σκοπό νά στρατολογή
σει καί νέες τής Άγγλοσαξωνικής 
φυλής γενικώς, έάν δέν έπαρκού- 
σαν αύτές. Τίς νέες αύτές διασταύ
ρωνε μέ άντρες τών ΕΣ —ΕΣ, στούς 
όποιους έδινε ειδικές άδειες καί 
οί όποιοι άποτελούσαν τό άπαύ- 
γασμα τής Γερμανικής νεολαίας. 
Ά πό τή διασταύρωση γεννήθη
καν 150 χιλιάδες παιδιά, (γ ιατί ό 
Χίτλερ δέν πρόλαβε νά ολοκλη
ρώσει τό έργο του). Οί παιδοψυ- 
χίατροι θέλησαν άργότερα νά δούν 
πώς εξελίχτηκαν τά παιδιά αύτά. 
Ή έρευνα άπέδειξε ότι 8 ο]ο άπό 
αύτά ήταν κάτω τού μέτριου. 
Σ’ αύτό άναμφιβόλως συνέβαλε 
καί ή στέρηση τής μητρικής στορ
γής καί άγάπης κατά τή μικρή 
ήλικία.
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Οι σύγχρονοι νέοι πιστεύουν δτι μπορούν νά άλλάξουν τον κόσμο για νά γίνει 
καλύτερος. Δεν ξέρουν όμως πώς πρέπει νά επιτύχουν αυτή τήν αλλαγή. Γ ι αυτό 
πολλές φορές ακολουθούν λαθεμένους δρόμους που στο τέλος τούς ποτίζουν με πίκρα 
και άπογοήτευση.

Ε Φ Η Β Ι Κ Η  Η Λ Ι Κ Ι Α

Τό παιδί κατά τή μετάβασή του 
άπό τήν παιδική στήν εφηβική 
ηλικία δέν αλλάζει μόνο σωματικά 
άλλα καί ψυχικά. ’Αλλάζει χαρα
κτήρα καί τρόπο συμπεριφοράς, 
γίνεται ντροπαλό ή επιθετικό, άδέ- 
ξιο, ευαίσθητο κ.λ.π. Στήν ήλικία 
αυτή τό παιδί νοιώθει τήν άνάγ- 
κη νά άνεξαρτητοποιηθεϊ καί νά 
άποκτήσει συναίσθηση τής ιδίας 
του δυνάμεως. Στήν ήλικία αυτή οί 
γονείς πρέπει νά δείχνουν ιδιαί
τερη κατανόηση στο παιδί καί νά 
τοϋ συμπεριφέρονται ώς φίλοι καί 
συμπαραστάτες, νά τοϋ άφήνουν 
δικές του πρωτοβουλίες καί νά 
τονώνουν τήν αυτοπεποίθησή του, 
καί προ παντός νά μή τοϋ συμπε- ; 
ριφέρονται μέ άγριότητα καί αυ
στηρότητα γ ια τί ώς έπί τό πλεϊ- 
στο διά τής βίας κανείς έπιτυγχά- 
νει τά άντίθετα άπό δτι επιδιώκει, 
ό καλύτερος δε τρόπος είναι ή συμ 
βουλή καί ή συμπαράσταση.

Τό Κράτος πρέπει νά δίνει 
στό παιδί τή δυνατότητα νά συμ
μετέχει σέ άθλητικές ομάδες καί 
εκδηλώσεις γ ια τί μέ τον άθλητι- 
σμό καί τις άγωνιστικές άσκήσεις 
καλλιεργείται στό παιδί τό αίσθη
μα τής εϋγενοϋς άμίλλης καί πρό 
παντός ένισχύεται τό συναίσθημα 
τής αΰτοπεποιθήσεως. Γενικώς νά 
λαμβάνει μέρος σέ εκδρομικούς καί 
ψυχαγωγικούς ομίλους ώστε νά 
μπορεί μ’ αύτόν τό τρόπο νά διο
χετεύει όλη τή ζωτικότητά του 
καί δραστηριότητά του καί προ
παντός νά ελέγχει αύστηρά τά 
διάφορα κέντρα ψυχαγωγίας πρός 
άποφυγή επικινδύνων παρεκκλή- 
σεων.

Ε Ν Η Λ Ι Κ Ι Ω Σ Η  (1 6 -2 0  ε τ ώ ν )

Ό  νέος στην ήλικία των 16- 20  
έτών κάνει ένα άπότομο πήδημα 
άπό τήν εφηβική ήλικία στήν τοϋ 
ενήλικος, χωρίς όμως νά είναι άκό- 
μα ώριμος γ ι ’ αύτό. Καί οί γονείς 
δμως δέν είναι άκόμα ώριμοι νά 
παραδεχτούν τό παιδί τους ώς 
ώριμο άνθρωπο καί συνεχίζουν 
νά τό κηδεμονεύουν, μέ άποτέλε- 
σμα νά επέρχονται συγκρούσεις.

Οί σημερινοί νέοι έχουν διαπι
στώσει δτι οί πρόγονοί τους δέν 
έζησαν καλά καί άρμονικά καί θέ
λουν νά άλλάξουν τήν ήδη ύπάρ- 
χουσα κατάσταση, τούς λείπει δ
μως ή πείρα. Μοιάζουν μέ ένα νέο

ό όποιος είναι άποκλεισμένος σέ 
μιά ζούγκλα ή ένα δάσος καί ψάχ
νει νά βρει τό μονοπάτι πού θά τόν 
οδηγήσει στη λεωφόρο καί πού 
δέν τό ξέρει ό ίδιος. "Ετσι ψάχνον
τας μπορεί νά βρει καμμιά φορά 
τόν ίσιο δρόμο, ώς έπί τό πλεΐστον 
δμως πέφτει σέ κανένα χαντάκι καί 
τραυματίζεται ή σκοτώνεται, ή σέ 
κανένα πηγάδι καί πνίγεται. Πάν
τως άπογοητεύεται, γ ια τί βλέ
πει δτι οί μεγαλύτεροι του δέν εί
ναι ειλικρινείς άπέναντί του καί 
δέν τοϋ λένε τήν άλήθεια, ένώ τήν 
ξέρουν, καί έτσι άντιδροϋν μέ πνεύ
μα άντιπαθείας πρός τήν κοινωνία. 
’Απόδειξη οί χίπυς, οί μηδενιστές, 
οί άμφισβητίες, οί ύπαρξιστές, 
οί μακρυμάλληδες, οί μπλουτζίν, οί 
διαμαρτυρόμενοι, τά παιδιά των 
λουλουδιών τοϋ ‘Αγίου Φραγκί
σκου, οί προβός τοϋ “Αμστερνταμ 
καί τέλος οί μαύροι Πάνθηρες τού 
Σικάγου, οί όποιοι διαθέτουν τερά
στια οργάνωση, (έκδίδουν 237 
έφη μερίδες στήν ’Αμερική καί 85 
στήν Εύρώπη). ’Από τόν Αύστρα- 
λό Ριχάρδο Λιεβίλ έκδόθηκε διε

θνής οδηγός διά τό συντονισμό 
τους καί παραλλήλως έκδόθηκε 
εγχειρίδιο δωρεάν ζωής. "Ιδρυσαν 
χρηματιστήριο ναρκωτικών καί 
δέν διστάζουν νά εμφανίζουν τά άν- 
θρωποκτόνα ναρκωτικά ώς παί- 
ζοντα πνευματικόν ρόλον, ώς άπο- 
καλύπτοντα τό ύποσυνείδητο τού 
άνθρώπου, άπελευθερώνοντας αύ
τόν άπό τάς κοινωνικός άπαγο- 
ρεύσεις. ’Αληθής ψύχωση μέ άπο- 
τέλεσμα όλα αύτά (ύπό τό πρό
σχημα τής έλευθερίας) νά τούς έ
χουν οδηγήσει στήν κατάσταση 
πού βρίσκονται πολλοί άπό αυ
τούς σήμερα.

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΑΙΗ

Ά πό κοινωνικής πλευράς δέν 
πρέπει νά άγνοούμε δτι κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες παρατηρεΐται 
τό δυσάρεστο φαινόμενο τού πολ
λαπλασιασμού τής διαστροφής τής 
συμπεριφοράς μιάς μερίδας ένη- 
λικιουμένων νέων, δχι εύκαταφρό- 
νητης, οί όποιοι παρεκκλίνουν τής
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ευθείας όδοϋ (διακοπή των σχέ
σεων μετά τής οικογένειας καί τής 
κοινωνίας γενικώς, τάσεις προς 
αυτοκτονίαν, προγραφή των ηθών, 
φυγή άπό τήν οικογένεια, τάσεις 
διαβιώσεως εις κοινόβια, περιπλα
νήσεις καί πρόωρη συμβίωση με
τά παλλακίδων, υπερβολική κα
τανάλωση ναρκωτικών μέ αυξα
νόμενο ρυθμό, άντικοινωνική δρά
ση, αύξηση τής έγκληματικότητος, 
πορνεία, ομοφυλοφιλία κ.λ.π.). Τό 
φαινόμενο αυτό θίγει περισσότερο 
τους μαθητές τών λυκείων καί τους 
φοιτητές τών πρώτων έτών. Αλλά 
καλύτερα ας άφήσουμε νά μιλή
σουν οι άμείλικτοι άριθμοί τών 
διαφόρων διεθνών στατιστικών, 
γ ια τί αυτοί παρουσιάζουν τήν 
πραγματική εικόνα.

’Έχει φτάσει σέ έπικίνδυνο έπί- 
πεδο, ιδίως στις μεγάλες χώρες, 
π.χ. στή Γαλλία, ό άριθμός τών 
νέων που πέρασαν άπό τό δικα
στήριο γιά  άντικοινωνική δράση. 
Σχεδόν 15πλασιάστηκε κατά τή 
τελευταία δεκαετία. Τό 1977 πέ
ρασαν άπό τά Δικαστήρια 82.150 
νέοι, ήλικίας 15 — 20 χρονών.

’Αφορούσαν 535 περιπτώσεις πυρ- 
καϊών, 31.657 περιπτώσεις έπιθέ- 
σεων καί τραυματισμών μέ μέσο 
όρο 8 ή μέρες άνικανότητος γιά 
εργασία. 325 περιπτώσεις βίας. 
99.491 φθοράς ξένης περιουσίας. 
1.042 έπιθέσεις σέ φαρμακεία.

’Από στοιχεία τής INTERPOL 
γιά  τό 1977, βλέπουμε τό ποσο
στό άντικοινωνικών πράξεων στις 
διάφορες χώρες τού κόσμου έπί 
χιλίων κατοίκων, άπό τής αισχρο
κέρδειας μέχρι τοϋ τραυματισμού 
καί τού φόνου: Γαλλία 39 ο]ο, 
’Αγγλία 43 ο]ο, ’Αμερική 52 ο]ο, 
Δυτική Γερμανία 53 ο]ο, Δανία 
60 ο]ο.

Στήν Ν. Ύόρκη, σύμφωνα μέ 
έπίσημες στατιστικές, προκύπτει 
ότι 52,7 ο]ο τών νέων ήλικίας 
16 — 20 έτών παρουσιάζουν άντι- 
κοινωνική δράση. 1150 φόνοι γ ί
νονται κάθε χρόνο άπό νέους ήλι
κίας 16 — 20 έτών. ’Αλλά καί σέ 
άλλες μεγάλες πόλεις ή κατάσταση 
δέν είναι καλύτερη. Οί ’Αμερικανοί 
οϊ όποιοι πάντοτε συνηθίζουν νά 
μιλούν μέ άριθμούς, γ ιά  νά διαπι
στώσουν ποιο είναι τό αίσθημα

Οί νέοι τήζ εποχής μας είναι πιο ανεξάρτητοι άπό κάθε άλλη εποχή, δέν είναι 
δμως βέβαιο δτι είναι και πιο ελεύθεροι. Ή  εγκληματικότητα και γενικά ή άντικοι- 
νωνική συμπεριφορά τών νέων, πού σέ ώρισμένες χώρες έχει φτάσει σέ επίπεδα επι
κίνδυνα, είναι ένα γεγονός πού κρούει τοϋ κουδούνι τον κινδύνου γιά ολόκληρη τήν 
άνθρωπότητα.

άσφαλείας τών κατοίκων καί πόση 
ή έμπιστοσύνη αύτών προς τούς 
νέους, έκαναν ένα άπλό, άλλά 
πολύ χαρακτηριστικό πείραμα : 
Πήραν 100 νέους φοιτητές καί τούς 
έστειλαν νά χτυπήσουν τήν πόρτα 
διαφόρων σπιτιών, μέ τό πρόσχη
μα μιας πληροφορίας ή ένός τηλε
φωνήματος. Στά χωριά όλοι σχε
δόν άνοιξαν όσο όμως μεγάλωνε 
ό άριθμός τών κατοίκων τών πό
λεων, τόσο ό άριθμός αύτών πού 
άνοιγαν ήτο μικρότερος, μέχρι 
πού στις μεγάλες πόλεις μόνο τό 
10 ο]ο άνοιξε.

Μιλώντας γιά  τήν άντικοινωνι- 
κή δράση στήν ‘ Ελλάδα, βλέπουμε 
ότι ό άριθμός τών νέων ήλικίας 
13 — 24 έτών πού πέρασε άπό 
τό δικαστήριο κατά τό 1977 άνέρ- 
χεται σέ 7.830, άπό τούς οποίους 
5.947 άγόρια, 1.885 κορίτσια. 
Αύξηση 4.45 ο]ο μεταξύ 1976 — 
1977.

Ά πό στατιστικές τής Παγκο
σμίου Όργανώσεως Υγείας φαί
νεται ότι τό 70 ο]ο τών νέων ήλι
κίας 20 — 24 έτών πού παρουσιά
ζει άντικοινωνική συμπεριφορά 
άφορά νέους οί όποιοι άπέτυχαν 
στήν σχολική τους προσπάθεια. 
Τό πρόβλημα μας λοιπόν δέν είναι 
μόνο τ ι θά γίνουν οί νέοι πού 
μπαίνουν στά διάφορα άνώτερα
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Εκπαιδευτικά ‘ Ιδρύματα, άλλα τ ί 
θά γίνουν αυτοί που αποτυγχά
νουν καί αυτοί είναι δυστυχώς οί 
περισσότεροι.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 1 6 - 2 0  ΕΤΩΝ

Ά πό 2,23 ο]ο ποΰ ήταν τό 
1939 έφτασε σέ 6,67 ο]ο τά 1969. 
Δηλαδή τριπλασιάστηκε στό διά
στημα μιας γενιάς. Σήμερα ανέρ
χεται σέ 7,81 ο]ο σέ πόλεις άνω 
των 100.000 κατοίκων καί σέ 
2,88 ο]ο στά χωριά καί τις μικρές 
πόλεις, μέ συνεχώς αυξανόμενο 
ρυθμό.

Ναρκομανία.
'Η λήψη ναρκωτικών άπό νέους 

αυξάνεται άπό χρόνο σέ χρόνο μέ 
άλματώδη ρυθμό. Στήν Ν. Ύόρκη 
τό 70 ο]ο τών νέων ήλικίας μέχρι 
20 ετών ομολογεί ότι πήρε του
λάχιστον μία φορά ναρκωτικά. 
Οί θάνατοι νέων ήλικίας 16 —20 
έτών άπό ναρκωτικά έφτασαν τό 
1970 εις 1050 καί αυξάνουν συνε-
χω$·

Στήν Σουηδία τό 5 ο]ο τουλά
χιστον τών μαθητών τού λυκείου 
παίρνουν ναρκωτικά. Τό 25 ο]ο 
τών φοιτητών ομολογούν ότι κά
νουν χρήση ναρκωτικών. Γενικά 
υπολογίζεται ότι στις μεγάλες 
πόλεις τό ποσοστό τών νέων 
ήλικίας μέχρις 20 έτών πού παίρ
νουν ναρκωτικά αυξήθηκε σέ 40ο]ο, 
άπό 10 ο]ο που ήταν προ ολίγων 
έτών.

Ό  ναρκομανής, προ τής ήδονής 
τοϋ ναρκωτικού, παραμερίζει κάθε 
άλλη απόλαυση, ακόμα καί τό 
σέξ. Προκειμένου νά αισθανθεί τήν 
ήδονή τού ναρκωτικού, είναι ικα
νός νά κάνει τά πάντα, άκόμα 
καί νά φτάσει στά έγκλημα. Ά λ- 
.•λωστε ένα άπό τά κυριώτερα 
αίτια τής συνεχώς αυξανόμενης 
έγκληματικότητος είναι καί ή ναρ
κομανία. Τό γεγονός αύτό άπασχο 
λεϊ πολύ τούς ειδικούς όλου τού 
κόσμου καί πολλές απόψεις γΐά 
τήν άντιμετώπισή του διατυπώ
νονται. Μεταξύ αύτών ύπάρχουν 
μερικές άπόψεις ότι ίσως ή Εγκλη
ματικότητα τών ναρκομανών πε
ριοριστεί Εάν μερικά άπό τά ναρ
κωτικά κυκλοφορήσουν Ελεύθερα 
ύπό αύστηρό ιατρικό έλεγχο. 
Στήν ‘Ελλάδα όπως παρουσιάζεται 
άπό στατιστική ειδικής ύπηρεσίας 
διώξεως ναρκωτικών, δέν παρα-

τηρεϊται χρήση ναρκωτικών μετα
ξύ τών φοιτητών ή τούλάχιστον 
Εάν ύπάρχει είναι Ελάχιστη. Ένώ 
άντιθέτως άρκετοί "Ελληνες φοι
τητές τού Εξωτερικού κάνουν χρή
ση.

Τ Ι  Φ Τ Α Ι Ε Ι ;

Εθνική παρακμή.
Ό  άνθρωπος τού ατομικού αιώ

να στήν προσπάθεια του νά είσδύ- 
σει στό βάθος τής δομής τού ατό
μου, τού πρωτονίου κ.λπ. κινδυ- 
εύει νά λησμονήσει (Εάν δέν έχει 
λησμονήσει) ότι μπροστά του 
τίθενται πολιτικά καί κοινωνικά 
προβλήματα, τά όποια δέν έχει 
καιρό νά μελετήσει ούτε καν νά 
άσχοληθεϊ μέ αύτά. "Ετσι ίσως 
νά Εξηγούνται καί οί διάφορες πο
λιτικές καί κοινωνικές αναταραχές. 
"Εχει ύποστεϊ ό σύγχρονος άνθρω
πος κατά κάποιο τρόπο μία ήθική 
παρακμή καί ίσως αύτό νά Εξηγεί 
τή συμπεριφορά τής σημερινής 
νεολαίας καί τή περιφρόνησή της 
πρός τούς πρεσβύτερους. Οί Εκ
τροπές τής συγχρόνου νεολαίας 
Εκδηλώνονται κατά διαφόρους 
τρόπους, ανάλογα μέ τήν Εποχή. 
'Η νεολαία αύτή κληρονόμησε άπό 
μάς τά αποτελέσματα τών αγώ
νων μας, τά όποια δέν ήταν καί 
εύκαταφρόνητα. ’Αγωνιστήκαμε γ ι 
αύτή καί τής δώσαμε τήν εύημερία, 
τήν πρόοδο, τόν πολιτισμό, καί 
τήν απαλλάξαμε άπό πολλές 
μάστιγες τής άνθρωπότητος (τή 
χολέρα, τήν πανώλη, τή Ελονοσία, 
τή φυματίωση, τήν πολυμυελίτιδα 
καί τόσα άλλα) καί θεωρητικά 
ύστερα άπ’ όλα αύτά θά περίμενε 
κανείς νά μάς εύγνωμονεΐ. ‘Ωστόσο 
πολλοί νέοι μάς έστρεψαν τήν 
πλάτη καί μάς περιφρονούν, σάν 
συνεπαρμένοι άπό τή μαγευτική 
μελωδία Ενός παράξενου αύλητή 
πού μέ τόν αύλό του τούς καλεΐ 
νά ζήσουν σέ παραμυθένιους τό
πους καί μάς άφήνουν αμήχανους 
καί μόνους στά πλούσια αστικά 
μας κέντρα, ψάχνοντας νά βρούνε 
κάτι άλλο.

Τό πνεύμα ήσσονος προσπάθειας
Ό  σύγχρονος άνθρωπος καί 

προπαντός ό σύγχρονος νέος θέλει 
νά άπολαμβάνει όσον τό δυνατόν 
περισσότερα καί μάλιστα αμέσως 
καί νά Εργάζεται όσον τό δυνατόν 
όλιγότερον (καί εί δυνατόν καθό
λου), γ ια τί δέν έχει τήν ύπομονή

νά περιμένει. Μπορεί νά γίνει αύτό; 

'Η εύημερία.

Είναι παρατηρημένο ότι στά 
κράτη ή στις πόλεις πού ύπάρχει 
περισσότερη εύημερία Εκεί καί τό 
ποσοστό τών νέων πού παρου
σιάζουν αντικοινωνική δράση εί
ναι κατά πολύ μεγαλύτερο. ’Από
δειξη ότι ή Εγκληματικότητα άνέρ- 
χεται σέ 7,8 ο]ο σέ πόλεις άνω 
τών 100.000 κατοίκων καί σέ 
2,88 ο]ο στά χωριά.

'Ο πόλεμος.

’Από τις διάφορες στατιστικές 
προκύπτει ότι ή άντικοινωνική 
δράση καί ή Εγκληματικότητα 
τών νέων άλλοτε βρισκόταν σέ 
χαμηλό Επίπεδο. Αύξήθηκε λίγο 
κατά τή διάρκεια τού πολέμου. 
Στά πρώτα δέκα χρόνια μετά τόν 
πόλεμο έφτασε στά προπολεμικά 
Επίπεδα καί λίγο χαμηλότερα. 
Αύξάνεται όμως άλματωδώς κατά 
τρόπο πολύ ανησυχητικό μετά 
τό 1955.

Οί νόμοι.

Ή έλλειψη αύστηρών νόμων 
π.χ., στις άνατολικές χώρες, πού 
οί νόμοι είναι αύστηροί, δέν πα- 
ρατηρεΐται κατανάλωση ναρκω
τικών.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

Ά ς δούμε τώρα ποιές είναι οί 
ύποχρεώσεις οί δικές μας απέναντι 
τού παιδιού, ώς γονείς, ώς κοινω
νία, ώς έθνος. ‘ Η Παγκόσμια ’Ορ
γάνωση Υγείας καθιέρωσε τόν 
Εξής δεκάλογο :

Τά δικαιώματα τοϋ παιδιού.
α. "Ολα τά παιδιά, αδιακρίτως 

χρώματος, φύλου, Θρησκείας καί 
έθνικότητος, πρέπει νά έχουν τά 
ίδια δικαιώματα καί νά τυγχά
νουν τής ίδιας μεταχειρίσεως.

β. Νά έχουν ειδική συμπαράστα
ση καί μέριμνα, προκειμένου περί 
τής παιδείας καί τής πλήρους ψυ
χοσωματικής των άναπτύξεως.

γ . Νά αποκτούν κατά τή γέν
νησή τους όνομα καί Εθνικότητα.

δ. Νά έχουν κοινωνική άσφά- 
λεια, ιατρική μέριμνα, καλή δια
τροφή καί κατάλληλη ψυχαγω
γία.

ε. Νά άπολαμβάνουν τής άγά- 
πης καί τής στοργής τών γονιών
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τους καί νά έχουν κατανόηση έκ 
μέρους τοϋ περιβάλλοντος τους.

ζ. Νά έχουν δυνατότητες, όσον 
άφορά τη παιδεία καί τη γενικώ- 
τερη ανάπτυξη τής ηθικής καί 
πνευματικής τους προσωπικότη- 
τος.

η. Νά έχουν άμεση βοήθεια σέ 
κάθε περίπτωση κινδύνου, ανάγ
κης ή καταστροφής.

θ. Νά προστατεύωνται σέ κάθε 
περίπτωση έκμεταλλεύσεως, έγκα- 
ταλείψεως ή βαναυσότητος.

ι. Νά άναπτύσσωνται σέ ατμό
σφαιρα ειρηνικής διαβιώσεως καί 
με πνεύμα διεθνούς φιλίας καί συνα- 
δελφώσεως.

‘Υποχρεώσεις Γονέων.

α. Νά παρέχουν στά παιδιά τους 
διατροφή, ιματισμό καί κατοικία, 
ανάλογα μέ τά μέσα που διαθέ
τουν.

β. Νά εξασφαλίζουν στά παιδιά 
τους κατάλληλη ιατρική παρα
κολούθηση καί εάν γιά  οίονδήποτε 
λόγο δεν μπορούν νά το κάνουν, 
τό Κράτος έχει ύποχρέωση νά 
τούς συμπαρασταθεί στή προσπά- 
θειά τους.

γ . Νά ύπακούουν στις συμβου
λές των Ιατρών καί τού Κράτους 
γιά  τή προστασία τού παιδιού 
άπό κάθε κίνδυνο πού τό άπειλεί.

δ. Νά δώσουν στά παιδιά τους 
τή στοιχειώδη τούλάχιστο εκπαί
δευση.

ε. Νά προστατεύουν τά παιδιά 
τους άπό τήν εκμετάλλευση καί 
τήν εχθρότητα των άλλων.

στ. Νά εμπνέουν στά παιδιά 
τους τό αίσθημα τής άσφαλείας 
καί νά τά προστατεύουν άπό ψυ
χικά τραύματα πού μπορεί νά 
άφήσουν ίχνη σέ όλη τους τή ζωή.

ζ. Νά διδάσκουν στά παιδιά 
τους τήν αξιοπρέπεια καί τήν άφο- 
σίωση προς τό καθήκον καί προ 
παντός νά τούς έμπνέουν τό θείο 
αίσθημα τής αγάπης. Νά μάθουν 
στό παιδί τους ότι οφείλει όχι μό
νο νά άγαπιέται, άλλα καί νά άγα- 
πά, δηλαδή, όχι μόνο τήν άγάπη 
πού παίρνεται άλλά καί τήν άγά
πη πού δίνεται. Νά μάθουν στά 
παιδιά τους νά άλληλοαγαπιούν- 
ται άντί νά άλληλοσκοτώνονται. 
Νά αισθανθούν τό θείο αίσθημα 
τής άγάπης, πού μάς δίνει κουρά
γιο καί δύναμη νά παλέψουμε γιά 
τήν επίτευξη των σκοπών μας· 
αύτό πού μάς κάνει νά διασθανό- 
μαστε ό,τι δέν βλέπουμε. Τότε θά 
γίνει ψυχικά ύγιές άτομο καί εύ-

τυχισμένος, χρήσιμος άνθρωπος, 
όχι μόνο γιά  τον εαυτό του άλλά 
γιά  όλη τή κοινωνία.

"Οταν μιλάμε γιά  άγάπη δέν 
εννοούμε τή νοσηρή μορφή της, 
δηλαδή εκείνο πού άκολουθούν οί 
Παιδοψυχίατροι «άγάπη πού σκο
τώνει», τήν υπερπροστασία καί 
άνευθυνότητα. Δυστυχώς ύπάρ- 
χει μία κατηγορία γονέων πού μα
θαίνουν στό παιδί τους νά πιστεύ
ει ότι ή ζωή δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά μία ωραία βιτρίνα μέ πολλά 
καί ωραία πράγματα καί πού αύτό 
δέν έχει παρά νά άπλώσει τό χέρι 
του νά πάρει ό,τι θέλει, φτιάχνον
τας έτσι πάνω άπό τό παιδί τους 
μιά προστατευτική όμπρέλλα γιά 
νά τό προστατεύουν άπό όλα. Νο
μίζουν ότι τό παιδί δέν είναι παρά 
ένα παρακλάδι δικό τους, έξαρτώ- 
μενο άπολύτως άπό αύτούς, συν
ταυτίζοντας έτσι τή τύχη του μαζί 
τους. Έάν γιά  ένα όποιονδήποτε 
λόγο κοπεί τό δένδρο τό δικό τους, 
θά κοπεί καί αύτό. Λάθος, μεγάλο 
λάθος. Τό παιδί είναι ένα δεύτερο 
δενδράκι πού ζεί καί μεγαλώνει 
μόνο του, κάτω άπό τή σκιά τους, 
άλλά παίρνει ξεχωριστό καί άνε- 
ξάρτητο δρόμο καί όταν κοπεί τό 
δικό τους δένδρο, αύτό θά έξακο- 
λουθήσει τό δικό του δρόμο.

Έάν προσφέρουμε όλα αύτά στό 
παιδί μας ώς γονείς, άς είμαστε βέ
βαιοι ότι θά δημιουργήσουμε ένα 
ψυχικώς υγιές άτομο καί θά παρα
δώσουμε τή σημερινή νοσηρή δι
κή μας κοινωνία, ή οποία τόσα δει
νά έπεσώρευσε στήν άνθρωπό- 
τητα, σέ μιά ύγιά κοινωνία' δια
φορετικά δέν έχουμε εκπληρώσει 
τό καθήκον μας καί ή εύθύνη μας 
θά είναι μεγάλη. Γίνονται αύτά άπό 
τούς γονείς σήμερα;

Σ χ ο λ ε ί ο .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά 
δοθεί στό Σχολείο, πού είναι κατά 
κάποιο τρόπο τό πνευματικό σπί
τ ι τού παιδιού. Είναι τό μόνο ορ
γανωμένο κοινωνικό ίδρυμα στό 
οποίο άνήκουν οί νέοι. Εύνόητη 
λοιπόν είναι ή σπουδαιότητα τού 
ρόλου τού δασκάλου. Ό  δάσκαλος 
έχει ύποχρέωση νά βρίσκεται όσο 
τό δυνατό περισσότερο κοντά στό 
παιδί καί νά κάνει διάλογο μαζί 
του, νά τό συμβουλεύει γ ιά  νά λύ
σει τά προβλήματά του καί νά 
βρει τό σωστό δρόμο.

Δυστυχώς (καί άς μέ συγχω- 
ρέσουν ώρισμένοι δάσκαλοι) μερι
κοί (εύχομαι νά είναι ελάχιστοι)

προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά 
άναμίξουν τήν πολιτική στά πρώτα 
βήματα τού παιδιού καί νά έμφυ- 
σήσουν σ’ αύτό τις δικές τους πο
λιτικές πεποιθήσεις εμποτίζοντας 
τό παιδί μέ τό δηλητήριο τής 
πολιτικής. Αύτό άποτελεΐ έγκλη
μα, γ ια τί τό παιδί δέν θά έχει 
πάντοτε σέ όλη του τή ζωή τον 
ίδιο δάσκαλο καί όλοι οί δάσκαλοι 
δέν έχουν τις ίδιες πολιτικές πε
ποιθήσεις, μέ άποτέλεσμα νά πρρ- 
κληθεϊ μιά σύγχυση μέσα στό μυα
λό τού παιδιού, πού θά τό εμπο
δίσει νά βρει πού βρίσκεται ή άλή- 
θεια;

Τ η λ ε ό ρ α σ η .

'Η τηλεόραση μπορεί νά συμ- 
βάλει άποτελεσματικά στή δια
φώτιση τών νέων διά τής προβο
λής ώρισμένων εικόνων καί δια- 
φωτίσεως άπό ειδικούς. ’Αντί λοι
πόν νά διαθέτει (όπως δυστυχώς 
κάνει μέχρι σήμερα) ένα μεγάλο 
μέρος τού προγράμματος της γιά  
τήν έκπομπή άνθυγιεινών εκπο
μπών όπως φαίνεται παρακάτω 
άς διαθέσει καί ένα μέρος τών εκπο
μπών της γιά  συμβουλές, παραι
νέσεις καί διαφώτιση τών νέων.

"Ενα παιδί ήλικίας 17 έτών άφι- 
ερώνει 12.000 ώρες στό θρανίο καί 
22.000 ώρες γιά  τήν παρακολού
θηση τής τηλεοράσεως. Βλέπει στή 
τηλεόραση (τό χρόνο) 4.500 εγ
κληματικές σκηνές, άπό τίς όποιες 
1.300 σκηνές φόνου, 1.600 χειρο
δικίες, 547 καταδιώξεις, 800 κα
ταστροφές καί 182 τραυματισμοί.

Τά νήπια 2-5 ετών. Βλέπουν 
τηλεόραση 28 ώρες την εβδομάδα, 
ένώ τά παιδιά τού Δημοτικού Σχο
λείου διαθέτουν 24 ώρες γιά  σχο
λείο καί 30 ώρες γιά  τηλεόραση.

S. Ο. S. Π α ι δ ί .

Στή Γαλλία έχει δημιουργηθεΐ 
ένα ειδικό κέντρο. Στό Κέντρο αύτό 
άπευθύνονται όσοι έχουν προ
βλήματα μέ τά παιδιά τους. Τό 
Κέντρο σέ ένα χρόνο έλαβε 20.000 
τηλεφωνήματα καί είχε 10.000 επι
σκέψεις, πού τό 19 ο]ο ήταν δια
φωνία παιδιών - γονέων, τό 22 ο]ο 
άρνησις μεταβάσεως στό σχολείο, 
τό 18 ο]ο διαζύγια, τό 17 ο]ο φυ
γή άπό τήν οικογένεια, τό 13 ο]ο 
κακοποίηση τών παιδιών άπό 
τούς γονείς, τό 5 ο]ο ναρκωτικά, 
τό 4 ο]ο άπόπειρες αύτοκτονίας, 
τό 2 ο]ο σεξουαλικά προβλήματα.
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’Α σ τ υ ν ο μ ί α .

Επιβάλλεται ό εκσυγχρονισμός 
και ή ηθική καί Ολική ενίσχυση 
των οργάνων τής τάξεως.

Στά μέσα τοϋ περασμένου Μαρ
τίου, έγινε στή Γαλλία ειδική σύ
σκεψη των άρμοδίων ποΰ άπο- 
φάσισε: α) τον έκσυγχρον ισμό
τής αστυνομίας, β) τή δημιουργία 
άστυνομίας M ULTI PRESEN TE 
ποΰ σημαίνει στά ελληνικά καί 
κατά παράφραση «συνεχώς καί 
πανταχοΰ παρούσης», γ )  αυστη
ρότατες ποινές, δ) έπιτάχυνση τής 
διαδικασίας γιά  τήν παραπομπή 
στο δικαστήριο καί ε) διευκόλυν
ση καί ενθάρρυνση των μαρτύρων 
γιά  νά προσέρχονται στή δίκη.

Κ ο ι ν ω ν ί α .

"Ολοι οί άνθρωποι έχουν ύπο- 
χρέωση νά άγαποϋν τά παιδιά, 
εϊτε είναι δικά τους, είτε δέν είναι. 
Τό παιδί πρέπει σέ κάθε προσπά
θεια νά αισθάνεται ότι περιβάλ
λεται άπό μία κοινωνία άνθρώ- 
πων ή όποια τό άγαπα καί είναι 
πρόθυμη νά τοϋ παρασταθεϊ σά 
φίλος καί ιδιαίτερα σέ κάθε δύ
σκολη στιγμή.Με αύτό τόν τρόπο 
θά τοϋ έμπνεύσει τό αίσθημα τής 
άσφαλείας, τής εμπιστοσύνης καί 
τής άγάπης, άπό τά όποια έχει 
άπόλυτη άνάγκη καί θά βλέπει 
τή κοινωνία όχι σάν έχθρό, άλλά 
σάν φίλη καί προστάτη.

Κανένα παιδί κάτω άπό 14 ε
τών δέν πρέπει νά έργάζεται καί 
κανένας άνθρωπος δέν έχει τό δι
καίωμα νά τό έκμεταλλεύεται, πο
λύ δέ περισσότερο νά τοϋ συμπε- 
ριφέρεται μέ σκληρότητα καί ά- 
γριότητα. Μέ αύτό τό τρόπο έπι- 
τυγχάνουμε τά άντίθετα άπό ότι 
επιδιώκουμε, ή μάλλον τό μόνο 
πού επιτυγχάνουμε είναι ή δη
μιουργία ενός έχθροϋ τής κοινω
νίας. Οί διάφορες ’Οργανώσεις 
πού άσχολοϋνται μέ τό παιδί, σέ 
συνεργασία μέ τό Κράτος, έχουν 
ύποχρέωση νά προστατεύουν τά 
παιδιά τά όποια γιά  όποιοδή- 
ποτε λόγο είναι έγκαταλελειμέ-· 
να άπό τούς γονείς τους καί νά 
τούς διαφωτίζουν καταλλήλως ν’ 
άγαποϋν καί νά προστατεύουν 
τά παιδιά τους. Ή πείρα έχει 
αποδείξει ότι ή ποινική δίωξη 
τών γονέων γιά παράλειψη στήν 
έκπλήρωση τών ύποχρεώσεών 
τους απέναντι στά παιδιά τους 
δέν έχει εύεργετικά άποτελέσματα 
γιά  τό παιδί.

' _ παιδί, τα παιδια ολον τον κόσμον, πον στά αθώα μάτια τονς καθρεπτ ίζεται 
ή αγωνία γιά ένα καλύτερο μέλλον περιμένονν με αγάπη καί εμπιστοσύνη νά τά οδη
γήσουν στο σωστό δρόμο τής κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τό θέμα τής προστασίας τής 
σωματικής καί ψυχικής ύγείας τοϋ 
παιδιού είναι τεράστιο, άλλά καί 
μεγάλης σημασίας, ή δέ άντιμετώ- 
πισή του όχι εύχερής. Ή σπου- 
δαιότητά του όμως τόσο μεγάλη 
ώστε επιβάλλεται κάθε θυσία γιά 
τή σωστή άντιμετώπισή του.

Γιά νά βελτιώσουμε τή σωμα
τική καί ψυχική ύγεία τών παι
διών μας, έχουμε όλοι μας ιερή 
ύποχρέωση, ώς γονείς, ώς κοινω
νία, ώς Κράτος, νά άφιερώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις γιά νά δη
μιουργήσουμε μία ύγιά αυριανή 
κοινωνία, γ ιά  νά μή μετανοιώ- 
σουμε κάποτε πικρά. Τέλος άς 
εύχηθοϋμε καί άς ελπίσουμε όπως

ή Θεία Πρόνοια φωτίσει καί βοη
θήσει όλους πού άσχολοϋνται σή
μερα μέ τό πολυτιμώτερο άγαθό 
τοϋ άνθρώπου τή σωματική καί 
ψυχική ύγεία τού παιδιού, νά 
θέσουν τά θεμέλια δημιουργίας 
μιας αύριανής κοινωνίας άπηλ- 
λαγμένης άπό τό μίσος καί τό 
πάθος τής νοσηρής σημερινής δι
κής μας, ή οποία τόσα δεινά έπέ- 
φερε σέ μάς εως τώρα καί ότι θά 
έπιφοιτήσει στήν άνθρωπότητα 
τό Θείο αίσθημα τής άγάπης, ώστε 
τά παιδιά μας νά ζήσουν σέ μιά 
κοινωνία στήν οποία θά βασιλεύει 
ή ’Α γ ά π η ,  ή ' Ο μ ό ν ο ι α  καί 
ή Ά λ λ η λ ε γ γ  ύη. Είθε! ! !
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ΟΧΙ Τ£Σ€Ρ ΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 6ΝΟΣ

ή "στρατηγική,, τής έξουσΐας 
και τα όρια τής €λ€υ9€ρίας

Τοϋ ’Ακαδημαϊκού κ. Μ ι χ α ή λ  Σ τ α σ ι ν ό τ τ ο υ λ ο υ .
τέως Προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας.

'Ιστορία μέ σύντομο τέλος.

Πριν άπό τρία περίπου χρόνια, 
μια περίεργη άεροπειρατεία, μέ τρα
γικό τέλος, είχε γίνει στή Γαλλία.

Μια νεαρή και ωραιότατη κυρία, 
30 χρόνων, ή Ντανιέλ Γκραβέν, 
πολύ γνωστή στήν κοινωνία τοϋ 
Παρισιού, σηκώθηκε ξαφνικά, μέσα 
στο άεροπλάνο τής Αΐρ—Φράνς, 
καθώς ταξίδευε Παρίσι — Νίκαια, 
καί άπειλώντας μέ τό πιστόλι της, 
αιχμαλώτισε τον πιλότο καί τον 
βοηθό του. Κάποιος έπιβάτης πήγε 
να κινηθεί, άλλα τον σημάδεψε :

« ’Ακίνητος, τοϋ είπε, γιατί σέ 
άφίνω στον τόπο! Τόσοι καί τοσοι 
σκοτώνονται στους πολέμους. Δέ 
θά σέ λυπηθώ».

Ζήτησε νά μή προσγειωθούν στή 
Νίκαια, άλλα στο Κάιρο. 'Ο πιλότος 
είπε ότι δέν είχαν άρκετά καύσιμα. 
Τότε ή Ντανιέλ δέχτηκε νά προσ
γειωθούν στο άεροδρόμιο Μαρινιάν, 
κοντά στή Μασσαλία. Έ κ ε ΐ άπε- 
λευθέρωσε τούς έπιβάτες καί τό 
πλήρωμα, καί κράτησε ώς όμηρους 
τούς δύο αιχμαλώτους της.

Έζήτησε νά προμηθευτούν καύ
σιμα. Αύτό έγινε. 'Ύστερα άρχισε 
νά λέει ότι πρέπει επιτέλους νά 
σταματήσουν οί πόλεμοι, ή Γαλλία 
πρέπει νά συμφιλιώσει τούς ’Άρα
βες καί τούς Ίσραηλινούς, καί νά 
γίνει παγκόσμια ειρήνη.

«Θά είναι τρελλή», σκέφθηκαν 
οί όμηροι. Ό  διευθυντής τής άστυ-

νομίας είχε καταφθάσει στο άερο
δρόμιο, μαζί μέ ειδικούς καταδρο
μείς «άντί—γκάγκ» τής άστυνομίας, 
κατάλληλους γιά παρόμοιες επι
χειρήσεις. Άρχισαν διαπραγμα
τεύσεις μέ τό άσύρματο τηλέφωνο, 
πού κράτησαν δύο έως τρεις ώρες.

« ’Έ χει αξιώσεις γιά πτήσεις απί
θανες, τηλεφωνεί ό πιλότος. ’Αδύ
νατο νά βρω άκρη».

Σ έ μιά στιγμή μοιραία, ή Ντα
νιέλ δηλώνει οτι πείνα καί ζητεί 
νά τής σερβίρουν τό γεϋμα «Α ιρ— 
Φράνς», πού σερβίρουν στούς έπι
βάτες πρώτης θέσεως.

’Εδώ άρχίζει ή τρομερή πλοκή. 
*0  Διευθυντής τής άστυνομίας θεω
ρεί αύτό τό αίτημα σάν μοναδική 
εύκαιρία. Μεταμφιέζει δύο έμπει
ρους καταδρομείς τής άστυνομίας 
πού ήταν άριστοι σκοπευτές, σέ 
σερβιτόρους. Πάνω σέ κυλιόμενο 
τραπεζάκι, σερβίρουν στήν άερο- 
πειρατίνα ένα περιποιημένο γεϋμα.

Ε κείνη  τό κοιτάζει μέ πολλή 
επιθυμία.

Ξαφνικά όμως, νομίζει ότι ό 
σερβιτόρος έκανε μιάν ύποπτη κ ί
νηση. ’Ίσως, αύτός πήγε νά πιάσει 
τό περίστροφο πού ήταν κρυμένο 
κάτω άπό την πετσέτα .Εύθύς τον 
σημαδεύει, (κατ’ άλλη εκδοχή, τον 
πυροβολεί, άλλά ή σφαίρα δέν εύ- 
ρέθηκε) άλλά ό σερβιτόρος — άστυ- 
νομικός, μέ άστραπιαία ταχύτητα, 
πιάνει τό κρυμένο περίστροφο και 
τήν πυροβολεί δύο φορές: ή μιά 
σφαίρα τήν βρήκε στήν καρδιά, ή

άλλη στο κεφάλι — καί τό δράμα 
τελειώνει έδώ.

Πίταν άριστος σκοπευτής ό σερ
βιτόρος.

« "Οχι τέσσερις εναντίον 
ένός!».

Πολλές συζητήσεις είχαν γίνει 
τότε στή Γαλλία: «Μά δέν ύπήρχε 
λοιπόν, είπαν, άλλος τρόπος νά 
έξουδετερωθεΐ μιά νέα γυναίκα χω
ρίς πείρα, ονειροπαρμένη, πιθανό
τατα νευρασθενική, πριν τήν άφί- 
σουν νεκρή στον τόπο;». Αύτοΰ 
τοϋ είδους οί διαπραγματεύσεις κρα
τούν ώρες, είπαν άλλοι. Δέν τής 
έρριχναν ένα ύπνωτικό στο φαγητό 
της, νά τήν άχρηστεύσουν; Υ πάρ
χουν ήρεμιστικά πού δροΰν πολύ 
γρήγορα καί παραλύουν καί τήν 
πιο μεγάλη διέγερση. Δέν γίνονται 
καθόλου άντιληπτά στο φαγητό». 
’Άλλοι είπαν : « ’Επιτέλους, δέν
ειδοποιούσαν τον άντρα της, πρό
σωπο πολύ γνωστό στο Παρίσι, 
νά μεσολαβήσει, νά κάμει κάτι ;». 
Τέλος, άλλοι άποδοκίμασαν μέ απέ
χθεια, τό σχέδιο τής άστυνομίας, 
νά έξουδετερώσει τήν νέα άεροπει- 
ρατίνα, μέ τό «τέχνασμα τής προσ
φοράς φαγητού».

Οί έπικρίσεις αύτές οφείλονται 
στο ότι, αν καί ή άστυνομία πρέπει 
νά έχει κατ’ αρχήν έλευθερία δρά- 
σεως γιά νά καταπολεμεί τούς κα
κοποιούς, ύπάρχουν όμως στήν έλευ
θερία της αυτή, ώρισμένα όρια
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άντικειμενικά, πού όταν τά ύπερβή, 
ή ένέργειά της πληγώνει τον άνθροί- 
πο και προκαλεΐ τή διαμαρτυρία 
του.

Αύτή τή διαμαρτυρία, την έχω 
βρει διατυπωμένη έπιγραμματικά 
σ’ ένα παλιό βιβλίο του Γάλλου 
ακαδημαϊκού Ζιλμπέρ Σεσμπρόν 
(Cesbron), ένός βαθύτατα άνθρω- 
πιστοϋ συγγραφέα, πού δλα τά 
έργα του διαπνέονται άπό τή συμ
πάθεια γιά τούς άδύνατους καί 
τούς αδικημένους :

«Ε ίνα ι καθήκον, γράφει, τού 
άστυνομικοϋ, νά χτυπήσει καμμιά 
φορά μέ το γκλόμπ. "Ομως ποτέ 
τέσσερις εναντίον ενός, ποτέ γιά 
άντίποινα, κ.λ.π.».

«Le devoir du policier est par- 
fois de matraquer. Mais jam ais 
a quatre contre un. jam ais 
par represailles etc».

Αύτά τά λίγα λόγια, έχουν μέσα 
τους μεγάλο νόημα. "Οταν τά διά
βασα, σκέφθηκα, πόσο όμοιες είναι 
οί έμπειρίες των άνθρώπων σ’ όλα 
τά πλάτη τής γής. Ποιος δέν έχει 
ίδεϊ, σέ χώρες μέ αύταρχικά καθε
στώτα, τρεις ή τέσσερις άστυνομι- 
κούς, νά χτυπούν άνελέητα έναν 
φοιτητή ή έναν άλλον άνθρωπο, 
συνήθως νέον, πού είναι πεσμένος 
σάν κουρέλι στήν άσφαλτο τού δρό
μου ;

'Η  ’Ελευθερία, έχουν πει δέν 
είναι Κούδικας, γιά νά κωδικοποιή
σεις τά άρθρα του καί νά είσαι 
ήσυχος οτι είναι πλήρης. Ή  Ε λ ευ 
θερία είναι ιδέα, καί οί ιδέες δέν 
κ ω δ ι κ ο π ο ι ο ϋ ν τ α ι ούτε αιχμαλωτί
ζονται σ’ ένα ψυχρό κείμενο.

Τό ίδιο, άπό τήν άντίστροφη όψη, 
πρέπει νά πούμε γιά τήν κρατική 
έξουσία: Βρίσκεται ενίοτε κατ’ άνάγ- 
κην άντιμέτωπη μέ τήν ’Ελευθερία, 
σάν άπόλυτο καί άπροσδιόριστο νόη
μα, γ ι’ αυτό άκριβώς καί τά όρια 
τής ένεργείας της φαίνονται συχνά 
έξ ίσου άόριστα, καί δύσκολα προσ
διορίζεται τό σύνορο εντός τού οποίου 
έπιτρέπεται νά ένεργεί.

'Ο στρατιώτης σκοτώνει τον έ- 
χθρό στή μάχη. Είναι μιά πράξη 
φοβερή, πού όμως επιτρέπεται. Δέν 
επιτρέπεται όμως ν’ άποτελειώσει 
τραυματία, ή νά σφάξει αιχμάλωτο.

"Οπως γράφει ό Μυριβήλης στή 
«Ζωή έν τάφω», τήν ώρα πού ένας 
φαντάρος, παραμονεύοντας στο χα
ράκωμα, ετοιμάστηκε νά πυροβο
λήσει ένα άνύποπτο Βούλγαρο στρα
τιώτη πού πήγαινε στήν πηγή νά 
γεμίσει τό παγούρι του, όλοι τού 
φώναξαν :

- Μ ή ! Δέν σκοτώνουν στρατιώτη 
τήν ώρα πού πηγαίνει νά πάρει νερό !

Κ ι’ ό στρατιώτης, κατέβασε ντρο
πιασμένος τό όπλο του.

Ποιος νόμος λοιπόν άπαγορεύει 
ειδικά έναν τέτοιο δόλο στον πό
λεμο; 'Ο Μυριβήλης γράφει ότι 
είναι προέκταση τού άγραφου νόμου 
τών κυνηγών, νά μή σημαδεύουν 
τά πουλιά, τήν ώρα πού πίνουν τό 
νεράκι τού Θ εο ύ ....

Κάτι ανάλογο ισχύει καί γιά τον 
άστυνομικό.’ Πρέπει νά χτυπήσει, 
όταν είναι άνάγκη, γιατί άλλιώς 
δέν θά υπάρξει κοινωνική τάξη. 
Προστατεύοντας τήν τάξη ή άστυ- 
νομία, προστατεύει τήν έλευθερία 
όλων μας καί άγωνίζεται γιά χάρη 
όλων μας. 'Όμως, λέγει ό Cesbron 
«όχι τέσσερις εναντίον ένός, οχι 
γιά έκδίκηση κ.λ.π.». Αυτό τό 
κ.λ.π.», πού σίγουρα έχει προστεθεί 
σκόπιμα στο τέλος, είναι τρία γράμ
ματα μέ πολλά, πάρα πολλά ύπο- 
νοούμενα. Θέλει νά πει, όχι άπό 
πείσμα, ούτε άπό πάθος, ούτε άπό 
τόσους άλλους λόγους.

Τό σύνορο Αστυνομίας και 
Ελευθερίας.

Πότε λοιπόν «χτυπά.» νόμιμα τό 
γκλόμπ, καί πότε όχι; Είναι ένα πολύ 
λεπτό πρόβλημα, πού επιδέχεται 
συγχύσεις. Πότε κάνει σωστή χρήση 
τής βίας ή άστυνομία καί πότε όχι; 
’Ανάμεσα στή σωστή χρήση καί 
στήν κατάχρηση, ύπάρχει ένα σύ
νορο συχνά άσαφές, ύπάρχουν περι
πτώσεις άμφίβολες, πού τίς έκμε- 
ταλλεύεται συχνά μέ φανατισμό ή 
πολιτική, καί άπό τή μιά όχθη καί 
άπό τήν άλλη.

Είναι οί περιπτώσεις πού ή πείρα 
τών άνθρώπων δέν έχει γίνει άρκετή 
γιά νά τίς τοποθετήσει ξεκάθαρα. 
Λέμε βέβαια όλοι, τήν στρατηγική 
τής άστυνομίας πρέπει νά τήν διέπει 
ένας άνώτερος νόμος, πού άποδοκι- 
μάζει ένέργειες, πού άπό ένστικτο 
άποκρούει ή καρδιά τού άνθρώπου. 
Πλήν όμως, ό γενικός αυτός κανό
νας είναι δύσκολο νά έφαρμοστεΐ 
πρακτικά, σέ κάθε ειδική περίπτω
ση, πού. παρουσιάζεται μέ τή δική 
της φυσιογνωμία καί προ πάντων 
μέ τή δική της «άτμόσφαιρα», πού 
τήν δημιουργούν συνθήκες καί πάθη, 
πρόσκαιρα καί περιστασιακά, καί τήν 
τυλίγουν συχνά μέσα σ’ ένα θάμπος 
καί σέ μιάν άδιαπέραστην άχλύν.

’Εξ άλλου, γενικώτερα, σήμερα 
έχει τεθεί σέ παγκόσμια κλίμακα, 
τό άνάλογο, άλλά σέ διεθνείς διαστά

σεις, πρόβλημα, ποιος κάνει σωστή 
χρήση τής έξουσίας τού Κράτους: 
εκείνος πού όργανούνει επίθεση κα 
τά τών άεροπειρατών καί τούς 
εξοντώνει μέ τό αύτόματο, άδιαφο- 
ρώντας αν, έκείνη τήν ίδια στιγμή, 
σκοτώνονται, μαζί μέ τούς τρομο
κράτες, καί άθώοι άνθρωποι καί 
τραγικά μικρά παιδιά — ή έκεΐνος 
πού υποχωρεί στήν ώμή βία, καί 
συμβιβάζεται, γιά νά σώσει τούς 
ομήρους ;

Αύτά είναι προβλήματα, πού ή 
λύση τους δέν εύρέθηκε άκόμη, γιατί 
δέν εύρέθη ή ζυγαριά, πού θά μπο
ρούσε νά ζυγίσει μέ άκρίβεια τά 
αγαθά πού διακυβεύονται σέ κάθε 
μιά άπό αυτές τίς περιπτώσεις: ή 
ζωή τού ομήρου είναι πολυτιμώτε- 
ρη, ή ή διάσωση τής άξιοπρεπείας 
τού Κράτους, πού δέν πρέπει νά 
υποκύπτει στον κακοποιό καί στον 
εκβιαστή; 'Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
νά ζυγίσει κανείς αύτά τά αγαθά.

Καί ή ζυγαριά αύτή σήμερα γ ί
νεται όλο καί πιο δύσχρηστη, όσο 
άπλώνεται ή τρομοκρατία καί φθά
νει ένίοτε νά υποδύεται ιδεολογία 
in extrem is, μέ συγχύσεις έπικίν- 
δυνες τώρα πιά, γιά μεγάλες μάζες 
άνθρώπων, αν οχι καί γιά όλους 
τούς άνθρώπους.

Βέβαια, ό ευσεβής χριστιανός 
θά πει ότι, πάνω άπό ολα τά άγαθά, 
είναι ή άνθρώπινη ζωή, καί γιά 
νά έχουμε αύτό τό άγαθό, πρέπει 
νά θυσιάσουμε κάθε άλλο. ’Άλλοι 
θά σκεφθοΰν άλλιώς, πιο ψυχρά, 
πιο πρακτικά, πιο πολιτικά.

Νά όμως, πού ένας άληθινός χρι
στιανός, όπως είναι στο βάθος τής 
ψυχής του ό G ilbert Cesbron, 
βρήκε μιά συμβολική λύση, μέ τον 
όλιγόλογον άφορισμό του: «όχι τέσ
σερις εναντίον ένός». "Αμα χρησι
μοποιούσε άλλα λόγια, ίσως θά 
έγραφε: «οχι μέ μεθόδους, πού τίς 
άποστρέφεται τό αίσθημα τού κοι
νού άνθρώπου, πού θέλει παντού 
τήν άνθρωπιά καί τό έντιμο παι
γνίδι».

Και ή Ντανιέλ;

Βέβαια, ή άεροπειρατίνα τής Μασ
σαλίας δέν ήταν ούτε τό πουλάκι τού 
κυνηγού, ούτε ό άνύποπτος Βούλ
γαρος στρατιώτης τού Μυριβήλη. 
Ήταν όμως άραγε τόσο επικίνδυνη, 
ώστε νά πρέπει νά εξοντωθεί έτσι 
έπί τόπου ;

Πάντως, ή κοινή γνώμη στή 
Γαλλία φαίνεται ότι άντέδρασε δυ
σάρεστα σ’ αύτή τή στρατηγική
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Εκλεκτοί ’Αξιωματικοί Χωροφυλακής
τών ((καταδρομέων τής άστυνο- 
μίας». ’Άλλωστε, έμειναν καί άρκε- 
τές άπορίες, σχεδόν άναπάντητες : 
τής πρόσφεραν άραγε φαγητό, καί 
την χτύπησαν άνύποπτη, καθώς 
τό πήρε να τό φάει ; 'Υποπτεύθηκε 
τήν τελευταία στιγμή τήν παγίδα, 
κι’ άρπαξε πάλι τό όπλο της, ή τήν 
πρόλαβαν, καί τής έρριξαν πριν 
ύποπτευθεΐ τίποτα; Κάτι άπ’ όλα 
αύτά έμεινε σχεδόν στο σκοτάδι.

Βέβαια, ό δόλος είναι συχνά μια 
«στρατηγική» άπαραίτητη στήν 
άστυνομική δράση. "Ομως, υπάρ
χουν καί άγραφοι νόμοι, χαραγμένοι 
στήν καρδιά του άνθρώπου, που 
άποκρούουν ώρισμένες πράξεις δό
λου, έστω κ ι’ αν γίνονται μέ νόμιμο 
σκοπό.

Γιαυτό χρειάζεται μεγάλη προ- 
σοχή στήν επιλογή των μέσων, που 
εκλέγουν όσοι διαθέτουν τό νόμιμο 
δικαίωμα χρησιμοποιήσεως τής βίας. 
'Η  επιλογή αύτή ύπόκειται, κάθε 
στιγμή, στήν κρίση τοϋ κάθε πο
λίτου — κρίση πού είναι άλάνθα- 
στη, γιατί οδηγείται άπό τό έμφυτο 
σέ κάθε άνθρωπο αίσθημα τοΰ δι
καίου. «Νόμον μή έχοντες, λέγει 
ό Παύλος, εύρίσκομεν τό έργον 
τοϋ νόμου γραπτόν έν ταΐς καρδίαις 
ήμών». Καί φαίνεται ότι αύτός 
ό «νόμος τής καρδιάς» είναι ό πιο 
σωστός, ό πιο σεβαστός νόμος γιά 
τούς άπλούς καί άγνούς άνθρώπους. 
"Οσο περισσότερη νομική πείρα 
άποκτά κανείς, τόσο περισσότερο 
πείθεται γ ι’ αυτήν τήν μεγάλη άλή- 
θεια. Κ ι’ έχει παρατηρηθεί, ότι ή 
λύση πού δίνει ό νόμος τής καρδιάς 
συμπίπτει τις πιο πολλές φορές 
μέ τή λύση πού δίνουν οί καθαρά 
νομικοί κανόνες, όταν αύτοί έφαρ- 
μόζονται μέ συνείδηση δικαίου καί 
μέ άνθρωπισμό.

Κ ι’ όταν λέμε «νόμος τής καρ
διάς» δέν έννοϋμε κατ’ άνάγκην, 
νόμο πού είναι γεμάτος έπιεικεια 
καί συγγνώμη. '0  νόμος τής καρ
διάς γνωρίζει τον ί σ ι ο  δ ρ ό μ ο  
τής δικαιοσύνης, γιαυτό μπορεί νά 
είναι καί αυστηρός καί δίκαιος, 
άπέναντι στον κακοποιό. 'Η  δικαιο
σύνη του όμως άκόμη καί ή αύστη- 
ρότητά του, θά έχει τή σφραγίδα τής 
άγνότητας καί τοϋ άνθρωπισμοΰ.

Γιαυτό, τήν έκτίμηση γιά τήν 
«στρατηγική» τής άστυνομίας τής 
Μασσαλίας, τήν άφίνω στήν κρίση 
τοϋ άναγνώστη, πού πρέπει νά είναι 
ή άσφαλέστερη, επειδή, κατά τεκμή
ριο, είναι ή άνθρωπινότερη.

Πάντως, « ’Ό χι τέσσερις εναντίον 
ενός!».

ΒΕ0Β0Ρ0Σ
ΤΖΟΡΙΖλΚΗΣ
Άντισ υνταγματόρχης 

1869-1919

Τοϋ κ. Ν. Κ τ ε ν ι ά δ η  
Δημοσιογράφου

ΣΤΗΝ πλειάδα των πτυχιούχων 
τής Νομικής, ’Αξιωματικών τής 
Χωροφυλακής, πού κατετάχησαν 
στό Σώμα τον περασμένο αιώνα 
καί διέπρεψαν, ξεχωριστή θέσι 
κατέχει ό Άντισυνταγματάρχης 
Θεόδωρος Τζώρτζη Τζωρτζάκης, 
Καθηγητής Στρατιωτικών Σχο
λών, Διοικητής τοϋ Σχολείου 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής καί βου
λευτής Γυθείου. ’Απόγονος τών 
άρχοντικών οικογενειών τής Μό
νης Γρηγοράκηδων (καί έκ θηλυ- 
γενείας τών Κοσονάκων), έγεννή- 
θη τό 1869 στο Γύθειο. Σπούδασε 
Νομικά στό Πανεπιστήμιο ’Αθη
νών. Υπηρέτησε ώς έφεδρος ’Α
ξιωματικός τό 1892. Τό 1893 κατε- 
τάγη στη Χωροφυλακή μέ τό 
βαθμό τοϋ ’ Ενωμοτάρχου, ώς πτυ- 
χιοΰχος τής Νομικής καί, τό 1898, 
προήχθη στό βαθμό τοϋ ’Ανθυπο
μοιράρχου, οπότε έπήρε έκπαι- 
δευτική άδεια καί, μέ άτομικά του 
έξοδα, μετεκπαιδεύθη στην ’Ακα
δημία τών ’ Ιταλών Καραβινοφό- 
ρων καί έξέμαθε τήν ’ Ιταλική, Γαλ
λική καί Ισπανική γλώσσα.

Τό 1905 έξελέγη, μέ μεγάλη 
πλειοψηφία, άνεξάρτητος βου
λευτής Γυθείου. 'Ως μέλος τοϋ Ε λ 
ληνικού Κοινοβουλίου, όπως καί 
ώς ’Αξιωματικός τής Χωροφυλα
κής, άνέπτυξε πολύπλευρη καί 
έξαίρετη δρασι καί έξετιμήθη γιά 
τις έπιστημονικές γνώσεις του, 
την εύγλωττία του καί τήν εύθύ- 
τητα τού χαρακτήρος του.

Μέ τήν άνάθεσιν καί τών αστυ
νομικών καθηκόντων, τό 1906, 
στή Χωροφυλακή καί τήν ΐδρυσιν 
’Αστυνομικών Διευθύνσεων, έτο- 
ποθετήθη στό 7ον ’Αστυνομικόν 
Τμήμα ’Αθηνών, ώς Διοικητής. 
Καί όταν άρχισε νά λειτουργή τό 
Σχολεΐον 'Οπλιτών Χωροφυλακής, 
Μοίραρχος τότε, έδίδαξε ’Αστυνο
μικήν Νομοθεσίαν (Βλ. Ν. Κτενι
άδη «'Ιστορία τής Σχολής Χωρο
φυλακής», σελ. 31). Διετέλεσε κα
τόπιν Σύνδεσμος μέ τήν ’ Ιταλικήν 
’Οργανωτικήν ’Αποστολήν, Καθη
γητής τής Σχολής τών Εύελπίδων, 
στήν οποίαν έδίδαξε «Ποινικόν 
Δίκαιον», Διοικητής τού Τάγματος 
Χωροφυλακής καί Διοικητής τοϋ 
Σχολείου 'Οπλιτών Χωροφυλακής. 
Διετέλεσε έπίσης Διοικητής δια
φόρων Υπηρεσιών τοϋ Σώματος, 
μέ άξιόλογον δρασιν. Λόγω τής 
πολυμαθείας του, καί τών πολ
λών ήθικών άρετών του, άπελάμ- 
βανε γενικής έκτιμήσεως καί συμ
πάθειας.

Τό 1917, Άντισυνταγματάρχης 
—’ Επιθεωρητής Χωροφυλακής τότε 
άπετάχθη γιά  πολιτικούς λόγους, 
μαζί μέ τον Τρουπάκη, τόν Ρα- 
ζέλο, τον Ζήρο καί πολλούς άλ
λους ’Αξιωματικούς τής Χωροφυ
λακής, καί παρέμεινε ίδιωτεύων 
στό Γύθειο, μέχρι τού θανάτου του, 
τόν ’ Ιανουάριο τοϋ 1919, σέ -ηλι
κία 48 μόλις έτών (προσεβλήθη άπό 
τήν Ισπανική Γρίππη.

Κατά τήν λαμπρά έπιστημονι- 
κή καί επαγγελματική του στα
διοδρομία τοϋ άπενεμήθησαν πα
ράσημα, μετάλλια καί άλλες τιμη
τικές διακρίσεις. Συνέγραψε άξιό- 
λογα έπιστημονικά καί έπαγγελ- 
ματικά συγγράμματα, μεταξύ τών 
οποίων:

«'Η Υπηρεσία τής Χωροφυλα
κής έν έκστρατεία, «Ποινικόν Δ ί
καιον» κ.λπ.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Α Α Μ Π ΕΡ Τ Α Ϊ Ν Σ Τ Α Ι Ν
i  i|U ia a p v *i
Μ  vEiu οομπαντοΕ

Σ υμπληρώνονται έκατό χρό
νια, από τήν γέννηση τοϋ 
’Αλβέρτου ’Αϊνστάιν πού μέ 

τήν μαθηματική εξίσωσή του «Ε =  
MC2», ούσιαστικώς «άπλή» καί 
κατανοητή, άλλαξε τήν μοίρα τής 
άνθρωπότητος καί δημιούργησε μία 
νέα έποχή, τήν έποχή τής «ατο
μικής—ένεργείας» καί όρθώς ώνο- 
μάσθη ό όγδοος «δημιουργός τοϋ 
Σύμπαντος» μετά τόν Πυθαγόρα, 
τον ’Αριστοτέλη, τόν Πτολεμαίο, 
τόν Κοπέρνικο, τόν Γαλιλαίο, τόν 
Κέπλερο καί τόν Νεύτωνα. 'Η 
ανάλυση τής άνωτέρω μαθηματι
κής έξισώσεως πού άνέτρεψε τις 
θεωρίες των φυσικών επιστημόνων 
όλων των έποχών συνίσταται, κατά 
τήν άποψη τοϋ «Α ΊΝ ΣΤΑ ΤΝ », 
στό ότι «ή όλη ήδύνατο νά μετα
τροπή μέ ένέργεια (καί άντιστρό- 
φως), βάσει τής έξισώσεως Ε =  
MC2, ή όποια σημαίνει ότι ή ένέρ- 
γεια (Ε) ίσοΰται μέ τήν μάζα, δη
λαδή τό ποσόν τής όλης (Μ) πολ- 
λαπλασιασμένο μέ τό τετράγωνο 
τής ταχύτητος τοϋ φωτός (C, δη
λαδή 300.000 χιλιόμετρα τό 1” έπί 
300.000).

'Η άνωτέρω θεωρία σημαίνει ότι 
σέ κάθε μορφή όλης, όσονδήποτέ 
μικρή, είναι άποθηκευμένη απί
στευτη ποσότητα ένεργείας καί 
ότι μέ τήν διάσπαση όλίγων άτό- 
μων τής όλης δυνατόν νά έλευθε- 
ρωθή ένέργεια «πολύ μεγάλη». 
’Εκτός όμως άπ’ αυτό ή θεωρία του 
έπιχειροϋσε νά έρμηνεύση τό σύ
νολο τών σχέσεων «μάζης», «χώ
ρου» καί «χρόνου».
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'Υποστήριζε Ιδιαιτέρως δτι μάζα 
έχει, (δηλαδή βάρος) ακόμα, καί 
μία ακτίνα φωτός καί ότι σ' ένα 
σόμπαν όπου ό χώρος καί ό χρόνος 
θά ήταν αχώριστες ποσότητες, 
μία μοναδική ακτίνα φωτός μπο
ρεί νά έπηρεασθή άπό τήν έλξη 
τής βαρύτητος.

Τό 1915 δημοσίευσε «τήν Γενική 
θεωρία τής Σχετικότητος». Οί μα
θηματικές έξισώσεις πού περιέ- 
χονταν στή θεωρία αυτή, έπέτρεψαν 
τήν συναγωγή συγκλονιστικών συμ
περασμάτων, περί τοϋ Σύμπαντος 
«ως όλον» καί ή θεωρία τής βαρύ
τητος τού Νεύτωνος αποτελούσε 
πλέον «ειδική περίπτωση κλασσι
κής θεωρίας».

Τό 1950 ό ΑΤΝΣΤΑ ΤΝ διετύ- 
πωσε μία νέα θεωρία πού τήν 
ώνόμασε «Θεοιρία τοΰ Ενιαίου 
Πεδίου» καί μ’ αυτή προσπάθησε 
ν’ άποδείξη ότι κάθε μορφή τής 
φύσεως — πλανήτες, άστέρες, ή- 
λεκτρισμός, φώς καί τά άπειροε- 
λάχιστα στοιχεία τά όποια απαρ
τίζουν τό άτομο, ύπόκεινται στους 
ίδιους βασικούς νόμους. "Αν οί 24 
σελίδες τών μαθηματικών εξισώ
σεων πού άπαρτίζουν τήν θεωρία 
αυτή άξιοποιηθοΰν, ίσως νέα άλ
ματα γιά τήν κατάκτηση τοΰ ά
γνωστου άναμένουν τήν άνθρωπό- 
τητα.

Τήν 2-8-1939, ένα μήνα πριν άπό 
τήν εισβολή τοΰ Χίτλερ στήν Πο
λωνία άπηύθυνε πρός τόν Πρόεδρο 
τών Η.Π.Α. Ροϋζβελτ μιά ιστορική 
έπιστολή, ή όποια είχε αποτέλεσμα 
τήν έντός (6) ετών κατασκευή τής 
άτομοβόμβας πού έρρίφθη τήν 6 
Αυγούστου τοΰ 1945 στή Χιροσίμα.

Καί ενώ σήμερα γιορτάζεται ή 
ΙΟΟετία άπό τήν γέννηση τοΰ 
Α ΤΝΣΤΑ ΤΝ , ή Φυσική καί ή 
Κοσμολογία συγκλονίζονται άπό 
ερωτηματικά, πού τείνουν νά δια- 
σπάσουν αύτό τό κλειστό Σύμπαν, 
πού έμφανίζεται σάν νά ξεκίνησε 
άπό τό μηδέν καί νά ξαναπηγαίνη 
στό μηδέν. Στόν Α ΤΝ ΣΤΑ ΤΝ  οί 
σύγχρονοι φυσικοί φαίνονται νά 
έπιφυλάσσουν «τήν τιμωρία» πού 
έπεφύλαξε ό ίδιος στόν Νεύτωνα: 
«Νά άποδείξουν τήν μερικότητα 
τής θεωρίας του». Αύτή τήν από
δειξη ύπόσχονται νά προσκομίσουν 
κατά τήν προσεχή δεκαετία.

Στό μεγάλο ερώτημα «πώς θά 
τελειώση τό Σύμπαν;» Οί σύγχρο
νοι άστροφυσικοί έπιστήμονες ά- 
παντοΰν, κατά συνισταμένη άπό 
ψεων, ώς εξής: «Δέν άποκλείεται 
τό Σύμπαν νά ζήση αιώνια, καθώς

οί ρυθμοί μέ τούς όποιους διαστέλ- 
λεται ναι μέν θά έπιβραδύνωνται 
όλο καί πιό πολύ, άλλά δέν θά 
σταματήσουν εντελώς. "Οπως έπί- 
σης δέν άποκλείεται νά άρχίση νά 
συστέλλεται γιά νά συρρικνωθή στό 
τέλος σέ ένα συγκρότημα άστέ- 
ρων μέ απίστευτη πυκνότητα, σέ 
100 δισεκατομμύρια χρόνια άπό 
σήμερα. Ίσως, λένε, τό Σύμπαν, 
σταματήση κάποτε νά ύπάρχη εν
τελώς. ”Η άκόμα δέν αποκλείεται 
νά έπιστρέψη καί πάλι στήν ύπαρ
ξη καί νά άρχίση νά διαστέλλεται 
άπό τήν άρχή, είτε νά ξαναπάρη 
τήν σημερινή μορφή του, είτε γιά 
νά διαμορφωθή έντελώς διαφορε
τικά». Οί κορυφαίοι τών επιστημό
νων τοΰ είδους όμως επιμένουν ότι 
μέχρι τό τέλος τοΰ αιώνα καί ίσως 
νωρίτερα θά είναι σέ θέση νά δια
γράφουν μέ σχετική ακρίβεια τήν 
τελική πορεία τοΰ Σύμπαντος. Οί 
ελπίδες τους ξεκινούν άπό τήν ύπα
ρξη ίκανοΰ άριθμοΰ νέων επαναστα
τικών όργάνων, τά όποια θά διευ
ρύνουν «τούς νοητικούς ορίζοντες 
τοΰ άνθρώπου» μέχρι τά σύνορα 
τοΰ χωροχρόνου.

Ό  Τζέρομ Κρίστιαν τοΰ Τεχνο- 
λογικοΰ Ινστιτούτου τής Καλι- 
φόρνιας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε 
στό κατώφλι μιας εποχής, κατά τήν 
οποία θά μπορέσουμε νά δώσουμε 
άπαντήσεις σέ πολύ δύσκολα έρω- 
τήματα κ ι’ αύτά τά όργανα μάς 
δίνουν τεράστια ώθηση γιά νά 
φτάσουμε σ’ αύτό τό σημείο».

Οί μετρήσεις όμως πού γίνονται 
μέ τήν βοήθεια αύτών τών όργά
νων, τό μόνο πού μποροΰν νά κά
νουν είναι νά βοηθήσουν απλώς 
στήν λύση τοΰ κοσμικοΰ μυστη
ρίου. ’Από εκεί καί πέρα όμως, 
στούς ώμους τών έπιστη μόνων πέ
φτει τό βαρύ καθήκον νά ερμηνεύ
σουν τά στοιχεία καί αύτή ή έρ- 
μηνεία δέν πρόκειται ποτέ νά γίνη 
μία ειδική επιστήμη.

Ό  άστροφυσικός Τζαίημς Γκάν 
είπε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται 
μεγάλο κουράγιο γιά νά ποΰμε ότι 
τό Σύμπαν είναι στό σύνολό του 
ίδιο μέ τό τμήμα τό όποιο εμείς 
βλέπουμε». Καί όμως, όλες οί 
μελέτες πού έγιναν τόσο κατά τήν 
έποχήν τοΰ ’Αϊνστάιν, όσο καί 
μετά, καταλήγουν στό συμπέρασμα 
ότι τό Σόμπαν είναι πράγματι ένι- 
αΐο.

Τό 1965 οί έπιστήμονες τών 
εργαστηρίων ΜΠΕΛ, Πεντσίας καί 
Ούΐλσων (Μερίδιον Φυσικής Βρα- 
βεΐον ΝΟΜΠΕΛ), άνεκάλυψαν ότι

ό ήχος (έπί παρασίτων ραδιοκε
ραίας) ήταν άκτινοβολία, ή όποια 
είχε δημιουργηθή στό άρχέγονο 
Σύμπαν καί άπό τότε υπήρχε διά
χυτη σέ αύτό, άνατρέποντας έτσι 
τήν θεωρία τής «διαρκοΰς δημιουρ
γίας», πού έπηρέασε γιά αρκετό 
χρόνο τήν σκέψη πολλών έπιστη- 
μόνων. Ή θεωρία τών επιστημό
νων τών εργαστηρίων ΜΠΕΛ δέν 
έκανε τίποτε άλλο άπό τό νά άνοι
ξη τόν δρόμο γιά νέα μυστήρια.

Τό 1963 ό έπιστήμονας Μάρτεν 
Σμίθ ένώ άνέλυε τό φώς ένός γα
λάζιου άστεριοΰ άνεκάλυψε ότι 
τό ουράνιο αύτό σώμα άπεΐχε 
περίπου (3) δισεκατομμύρια έτη 
φωτός άπό τή γή. Τό φώς του ταξί
δευε μέ ταχύτητα 186,282 μίλια 
τό δευτερόλεπτο. Παρ’ όλο πού 
δέν ήταν σχεδόν καθόλου μεγα
λύτερο άπό τό ήλιακό σύστημα, τό 
ούράνιο αύτό αντικείμενο, φαι
νόταν νά δημιουργή περισσότερη 
ένέργεια άπό όση δημιουργεί ολό
κληρος ό Γαλαξίας μας. Οί άστρο- 
νόμοι τό βάφτισαν «Κβάζαρ».

Σήμερα οί κοσμολόγοι ισχυ
ρίζονται ότι αύτά τά τρομακτικής 
περιεκτικότητος σέ ένέργεια «Ου
ράνια Σώματα»—Κβάζαρ, συντε
λούν στήν δημιουργία τών γαλα
ξιών. Άλλά τό μεγάλο αίνιγμα πού 
βασανίζει τούς έπιστήμονες είναι 
τό σχήμα τοΰ κόσμου: Οί πιθανό
τητες πού υπάρχουν είναι δύο: 
Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, τό σχήμα 
τοΰ Σύμπαντος μποροΰμε νά τό 
φαντασθοΰμε σάν τήν έπιφάνεια 
ένός μπαλονιού πού φουσκώνει. 
Είναι μία έπιφάνεια χωρίς εύδιά- 
κριτες άκρες ή κέντρο, άλλά μέ 
περιορισμένες διαστάσεις. "Ενα δια
στημόπλοιο, δηλαδή σ’ αύτήν τήν 
περίπτωση θά μποροΰσε νά κάνη 
τόν γύρω του καί νά έπιστρέψη καί 
πάλι στό άφετηριακό του σημείο. 
Σύμφωνα μέ τήν δεύτερη πιθανό
τητα, τό Σύμπαν είναι σάν ένα 
«σαμάρι», τό όποιο τεντώνεται άπό 
όλες τις πλευρές του πρός τό 
άπειρο. Καί σ’ αύτή τήν περίπτωση 
δέν υπάρχουν γωνίες ή κέντρο, 
άλλά ένα διαστημόπλοιο δέν θά 
είχε πιθανότητες νά έπιστρέψη 
στό αρχικό του σημείο, άφοΰ θά 
είχε όλοκληρώση τόν γύρω του.

Οί έπιστήμονες ξεκινούν άπό 
τρία στοιχεία γιά νά μπορέσουν νά 
προκαθορίσουν τό πεπρωμένο τοΰ 
Σύμπαντος: Άπό τήν έπιβράδυνση, 
τήν πυκνότητα καί τό βαρύ ύδρο- 
γόνο (Δευτέριο). Ά ν  μπορέσουν νά 
άνακαλύψουν μία άκριβή τιμή τής
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Ο Αϊνστάιν στό σπουδαστήριά του 
στό Πανεπιστήμιο τού Πρϊνατον στις 
ΗΠΑ. Κάποτε έγραφε σέ μια νεαρή 
μαθήτρια: «Μήν ανησυχείτε μέ τις 

δυσκολίες πού συναντάτε στά 
μαθηματικά. Μπορώ νό σάς 

βεβαιώσω πώς οι δικές μου είναι 
' ακόμη μεγαλύτερες».

έπιβραδύνσεως, δηλαδή τόν ρυθμό 
μέ τόν όποιο ή διαστολή τοϋ Σύ- 
μπαντος μειώνεται, θά μπορούσαν 
καί νά δείξουν ακριβώς άν ή δια
στολή αυτή θά συνεχισθή ή θά 
σταματήση κάποτε όριστικά. Ά ν  
πάλι μπορέσουν νά μετρήσουν μέ

άκρίβεια τήν πυκνότητα τοϋ κό
σμου, τότε θά μπορέσουν καί ν’ 
άποδείξουν αν τό σόμπαν έχει 
άρκετή μάζα γιά νά έλέγχη τούς 
γαλαξίες μέ τήν δύναμη τής έλξεως 
τής βαρύτητος. Ά ν  τέλος μπο
ρέσουν νά άνακαλύψουν τήν άκρι-

βή ποσότητα βαρέος υδρογόνου 
ή όποια παρήχθη κατά τήν διάρ
κεια τής παιδικής ήλικίας τοΟ 
Σύμπαντος τότε πού ένέργεια καί 
ύλη άνταλλάσσονταν άμοιβαίως, 
θά μπορούσαν νά καθορίσουν καί 
τήν πυκνότητα πού είχε τό Σύμπαν 
έκείνη τήν εποχή καί τήν έλξη τής 
βαρύτητος πού έχει άπό τότε. Δέν 
άποκλείεται όμως νά υπάρχουν 
κρυφές καί άγνωστες μορφές ύλης, 
όπως γιά παράδειγμα είναι τά 
σβηστά άστέρια καί ακαθόριστα 
σωματίδια πού άποκαλοΰνται «νε- 
τρίνια» καί οι τρομακτικές σέ 
πυκνότητα «μαύρες τρύπες».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα 
άμερικανικό διαστημόπλοιο άνα- 
κάλυψε πρόσφατα ποσότητες ένός 
άγνωστου, καυτού καί αεριώδους 
υλικού διαχύτου στό διάστημα, 
πού ίσως είναι «ιδιομορφίες» πού 
όδηγοΰν σέ διαβάσεις, μέσα άπό 
τις όποιες ή ύλη καί ή ένέργεια, 
πού έλκονται μέσα στις «μαύρες 
τρύπες» κατευθύνονται πρός ένα 
άλλο Σύμπαν. "Ενα άλλο Σύμπαν 
φοβερό, τό όποιο θ’ άντικαταστήση 
τό γνωστόν — άγνωστον Σύμπαν 
τής σήμερον καί κατά πάσαν πιθα
νότητα θά δημιουργήση μία φο
βερή περίοδο τών άκτίνων «X» 
πού κάτω άπό τις σημερινές συν
θήκες θά ήταν δυνατόν νά κατα
στρέψουν κάθε ζωντανό όργανισμό 
στόν πλανήτη γή ή καί όλόκληρο 
τόν λεγόμενο Γαλαξία πού άνή- 
κουμε, τής άτομικής ένεργείας θεω- 
ρουμένης πλέον άσήμαντης καί 
παρωχημένης εποχής.

Ό λο ι δέ οί έπιστήμονες τής 
έποχής μας φυσικοί—μαθηματικοί, 
άστροφυσικοί, κοσμολόγοι, μόνο 
φανταστικές θεωρίες έχουν διατυ
πώσει περί δεύτερου άγνώστου 
Σύμπαντος, καίτοι συνάντησαν τά 
έξερευνητικά διαστημόπλοια ύλες 
(«Μ» =μάζες) άγνωστες και φω
τισμούς («Ε»=ένέργειες» άσυνή- 
θεις τού γνωστού σύμπαντος. "Ε
τσι διατυποΰται ή Εξίσωση, ίσως 
ή φοβερότερη έξίσωση, έάν ποτέ 
έπαληθεύσει, δηλαδή Μάζα (Μ), 
ή ’Ενέργεια (Ε) ίσοΰνται μέ άγνω
στες καταστροφικές άκτΐνες (X), 
πού ίσοΰνται μέ μηδέν (0), δηλαδή 
Μ ή Ε =  X =  0.

Ό  Ίρβιν Σαπίρο είπε έπιγραμ- 
ματικά ότι: «Ό  Θεός δέν μάς έδωσε 
αυτούς τούς νόμους τής φύσεως. 
Ό  Α Ϊ ΝΣΤΆΙ Ν τό έκανε. Ε ί
μαστε ύποχρεωμένοι νά τούς έλέγ- 
χουμε όσο καλύτερα μπορούμε».
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Ε ι σ α γ ω γ ή

’Αρκετά χιλιόμετρα μακρυά άπό 
τήν ’Αθήνα, στην περιοχή τής Ά- 
μυγδαλέζας, κάτω άπό τούς πρό- 
ποδες τής Πάρνηθας, εκεί πού σή
μερα στεγάζεται τό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής ’Αθηνών, τά Μηχανο
κίνητα καί άλλες Υπηρεσίες τοΰ 
Σώματος, είναι έγκαταστημένο τό 
Τυπογραφείο Χωροφυλακής.

"Ενα μοντέρνο ισόγειο κτίριο, 
άριστερά άπό τήν είσοδο, φιλο
ξενεί στούς χώρους του τό Τυπο
γραφείο, μιά 'Υπηρεσία πολύ 
διαφορετική άπό όλες τις άλλες 
καί άγνωστη σχεδόν, τόσο στό 
πλατύ κοινό, δσο καί σέ πολλούς 
άντρες τοΰ Σώματος. "Εχει γιά έρ
γο της τήν εξυπηρέτηση καί τόν 
εφοδιασμό όλων των 'Υπηρεσιών 
τοΰ Σώματος μέ έντυπο υλικό καί 
υπηρεσιακά βιβλία. Μέσα σ’ αύτό 
τό κτίριο, εξήντα, ειδικευμένοι 
τεχνίτες, μοχθοΰν ό καθένας στό 
τομέα του, γιά νά μετατρέψουν 150 
τόννους λευκό χαρτί - τό χρόνο - σέ 
διάφορα έντυπα καί βιβλία, πού 
χρησιμοποιούνται άπό τά πιο άπο- 
μακρυσμένα Φυλάκια καί τούς πιό 
άκραίους Σταθμούς τοΰ Σώματος, 
μέχρι τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής

καί τό Υπουργείο Δημοσίας Τά- 
ξεως.

Καί τό έργο αύτό όλοι τό γνωρί
ζουμε. Τό συναντήσαμε άπό τήν 
πρώτη μέρα πού διαβήκαμε τήν 
πόρτα τής Χωρ/κής. ’Ελάχιστοι 
γνωρίζουν όμως τό πλάτος καί τό 
μέγεθος της. Γ ι’ αύτό καί δέν άπο- 
τελεΐ ύπερβολή τό νά πει κανείς 
δτι τό έργο τοΰ Τυπογραφείου Χω
ροφυλακής είναι άπτό, χειροπια
στό, μά κι άγνωστο μαζί.

Μ’ αύτές τις σκέψεις κινήθηκε 
αύτή ή παρουσίαση. Γιά νά δει τό 
φώς τής δημοσιότητας δλος ό μό
χθος, δλος ό ιδρώτας τών άνδρών 
τοΰ Τυπογραφείου Χωροφυλακής, 
καθώς καί ό δρόμος πού άκολουθεΐ 
ένα κείμενο μέχρι νά γίνει έντυπο 
ή βιβλίο, γιά νά προωθηθεί μετά 
σάς 'Υπηρεσίες τοΰ Σώματος.

Τό πρώτ ο  βήμα.

Μισός καί πλέον αιώνιας ζωής, 
είναι ή ιστορία τοΰ Τυπογραφείου. 
Ιδρύθηκε στά δύσκολα χρόνια πού 
άκολούθησαν τήν μεγάλη περι
πέτεια τοΰ "Εθνους. Κάπου, κοντά 
στό παλιό κτίριο τής Διοικήσεως 
Μεταγωγών, τό 1923. "Ενας μάχι
μος Άνθυπασπιστής, ό Γεώργιος 
Λούβαρης καί τέσσεροι ιδιώτες

τεχνίτες, πού όνομάστηκαν Χωρο
φύλακες, ό βιβλιοδέτης Παναγιώ
της Άξαρλής, ό πιεστής Γεώργιος 
Βήχος καί οί στοιχειοθέτες Δημή- 
τριος Χατζησταματάκης καί Ιωάν
νης Ρουκουτάκης, ήταν οί πρώτοι 
πού επάνδρωσαν τό Τυπογραφείο. 
Σ’ αύτούς άνήκει ή τιμή τοΰ πρώ
του βήματος, σ’ έκεΐνατ’ άπόμακρα 
χρόνια τοΰ 1923.

Τρία χρόνια δμως άργότερα, ή 
νεοσυσταθεΐσα 'Υπηρεσία έξοπλί- 
ζεται. "Ενα μεγάλο πιεστήριο μέ 
δύο χαρτοθέτες ένα άλλο δρθιο 
πιεστήριο τύπου VICTORIA καί 
μιά κοπτική μηχανή χειρός είναι 
οί πρώτες της προμήθειες, τό 1926. 
"Ενα χρόνο άργότερα άπό τό Τυ
πογραφείο τοΰ Σοφιανόπουλου, πού 
ήταν άπό τά πιό παλιά τής ’Αθή
νας, τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής 
άγοράζει ένα έπίπεδο μεταχειρι
σμένο αύτόματο πιεστήριο, δια
στάσεων 0,70X100 καθώς κι ένα 
δεύτερο, τύπου Πλανέτα, διαστά
σεων 0,58X0,86. Τεχνίτες, δμως 
δέν υπήρχαν γιά νά δουλέψουν τά 
νέα μηχανήματα. "Ετσι μέ πρό
ταση τοΰ τότε 'Υπομοίραρχου Σά
λωνά Τσαούση, προσλαμβάνονται 
άλλοι δύο ιδιώτες, ό ’Αντώνιος 
Φουντής, πού έργάζονταν ώς σελι- 
δοποιός στήν έφημερίδα «Καθη-

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

ΠΟΙΟ
«ΐνοι;
π ό ς

epyozcToi;
Τ Ι

npoecpepci;

Στους πρόποδες τής Πάρνηθας, στήν Άμυγδαλέζα, σ’ ένα 
μοντέρνο κτίριο, ζεΐ μιά ιδιόρρυθμη Υπηρεσία της Χωροφυ
λακής, πού έργάζεται μακρυά άπό τόν πολίτη, προσφέροντας 
δμως υπεύθυνο καί λεπτό έργο, απαραίτητο σ’ δλους τούς 
άντρες τοΰ Σώματος.

Είναι τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Μιά 'Υπηρεσία 
άγνωστη σέ πολλούς, άπτή δμως σ’ δλους, μιά καί κάθε έντυπο 
πού χρησιμοποιείται άπό τό Σώμα, είναι έργο—μοχθος αληθινός 
τών άντρών της, πού σκυμμένοι πάνω στά κλαβιέ, τά χυτήρια, 
τά πιεστήρια, τις βιβλιοδετικές καί άλλες μηχανές, γράφουν 
τή δική τους προσφορά.

Έ χει ζωή 56 χρόνων. Περισσότερη δηλαδή άπό μισό αι
ώνα. Αύτά τά χρόνια τά χαρακτηρίζει μιά αδιάκοπη έξέλιξη 
καί μιά έκπληκτική παραγωγή έργου, πού έχει πιά ανοίξει 
διάπλατα τό δρόμο γιά τήν έφαρμογή τών πλέον σύγχρονων 
τεχνολογικών έπιτευγμάτων τής τυπογραφίας στή Χωροφυλακή .
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μερινή» καί ό ’Αριστείδης Νικο- 
λακάκης, πού εργάζονταν στό Τυ
πογραφείο τοΰ Σοφιανόπουλου, οός 
πιεστής, στό αύτόματο πιεστήριο 
πού αγόρασε τό Σώμα. ΤΗταν τότε 
αρχές τοΰ 1927.

Μέ τήν είσοδο τοΰ ’Αριστείδη 
Ν ι κ ο λ α κ ά κ η ,  πού όνομάστηκε 
’Ενωμοτάρχης, αρχίζει ή δημιουρ
γική πορεία τοΰ Τυπογραφείου. 
Έμπειρος τεχνίτης, εκπαιδεύει τό 
προσωπικό καί μέ προσωπικές προ
σπάθειες έκσυγχρονίζει τόν τεχνι
κό έξοπλισμό. Ή άκούραστη θέ
ληση τοΰ ’Αριστείδη Νικολακάκη 
δέν γνωρίζει έμπόδια. Σέ μιά επο
χή δύσκολη γιά τή τυπογραφία, 
πού ή στοιχειοθεσία γίνονταν μέ 
τό χέρι καί ή μηχανή δέν είχε 
άντικαταστήσει παράμόνο σέ λίγους 
τομείς τόν άνθρώπινο παράγοντα, 
μετατρέπει τό μάχιμο όπλιτικό 
προσωπικό σέ άριστους τεχνίτες, 
μέ αποτέλεσμα μέσα σέ λίγα χρό
νια τό Τυπογραφείο Χωροφυλακής 
νά εξελιχθεί σημαντικά.

Μετά τόν πόλεμο, μέ τήν πρόσλη
ψη άλλων έντεκα ιδιωτών, τό τυ
πογραφείο ένισχύεται. "Ηδη στε
γάζεται σέ οίκημα τής Λεωφόρου 
’Αλεξάνδρας, καί τροφοδοτεί μέ 
άφθονο έντυπο ύλικό τής Υ πηρε
σίες τοΰ Σώματος. Στά χρόνια

6μα>ς πού ακολουθούν, τήν περίοδο 
τών Δεκεμβριανών, λεηλατείται 
άπό τούς άναρχοκομμουνιστές, πού 
μεταφέρουν τά πιεστήρια, τις κάσ- 
σες μέ τά στοιχεία καί τις κοπτι- 
κές μηχανές του, μακρυά άπό τήν 
’Αθήνα. 'Υπομοίραρχος τότε ό 
’Αριστείδης Νικολακάκης, προϊ
στάμενος τής 'Υπηρεσίας, αρχίζει 
μαζί μέ τούς άλλους άντρες τοΰ 
Τυπογραφείου, τήν αναζήτηση τών 
μηχανών στά βουνά τής Στερεάς 
Ελλάδας καί τής Θεσσαλίας καί 
κατορθώνει μέσα σέ έλάχιστο χρο
νικό διάστημα τήν έπανασύσταση 
τοΰ Τυπογραφείου.

Μέ τήν αποκατάσταση τής ήρε- 
μίας στόν τόπο, αρχίζει ή νέα δη
μιουργική πορεία τοΰ Τυπογρα
φείου Χωροφυλακής, πάντοτε μέ 
προϊστάμενο τόν ’Αριστείδη Νικο- 
λακάκη, πού τό 1948 προάγεται 
σέ Μοίραρχο καί τό 1952 σέ Τα
γματάρχη. Τότε ϊσχυε γιά τούς 
άντρες τοΰ Τυπογραφείου ή προα
γωγή τοΰ ειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικοΰ μέχρι τόν βαθμό τοΰ 
Ταγματάρχη.

Τό 1955 είναι μιά άτυχη χρονιά 
στήν ιστορία τοΰ Τυπογραφείου. 
Πεθαίνει ό Ταγματάρχης ’Αριστεί
δης Νικολακάκης, πού έπασχε 
άπό καρκίνο. Ό  άνθρωπος πού

κάθε πρωί οί τεχνίτες τόν έβλεπαν 
σκαρφαλωμένο στά πιεστήρια, νά 
τυπώνει ή νά έπισκευάζει τις βλά
βες καί πού έφευγε τελευταίος, 
άργά τήν νύχτα, δέν υπήρχε πιά. 
'Υπήρχαν όμως στό πόδι του, άξιοι 
συνεχιστές, οί μαθητές του, πού 
μέ τόν ίδιο ζήλο άκολούθησαν τό 
δρόμο πού χάραξε ό δικός του 
ένθουσιασμός.

Τό 1958 είναι ένας ακόμα μεγά
λος σταθμός στήν ιστορία καί τήν 
έξέλιξη τοΰ Τυπογραφείου. Ό  
σταθμός τής μονοτυπίας. Μονοτυ
πία ήταν τό πλέον σύγχρονο σύ
στημα γιά τήν τυπογραφία εκείνης 
τής εποχής. "Ηταν ή κατάργηση 
τής στοιχειοθεσίας μέ τό χέρι. Ή 
μηχανή αντικαθιστούσε τή τυπο
γραφική τσιμπίδα πού όλόκληρους 
αιώνες τοποθετοΰσε υπομονετικά 
τό ένα γράμμα δίπλα στό άλλο 
καί έφτιαχνε τή τυπογραφική σε
λίδα.

Μέ τήν προμήθεια ένός κλαβιέ 
κι ένός χυτηρίου μονοτυπίας άρχι
σε γιά τό Τυπογραφείο Χωροφυ
λακής, τό 1958, ή νέα περίοδος 
δημιουργίας. Λίγο αργότερα, ό τε
χνικός εξοπλισμός του συνεχίζεται 
μέ τήν προμήθεια άκόμα δύο αύτό- 
ματων πιεστηρίων, καθώς καί άλ
λων μηχανημάτων, μέ παράλληλη
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αύξηση των ειδικευμένων άντρων, 
πού σήμερα φτάνουν τούς εξήντα.

Ό  άγνωστος κόσμος τοΰ 
Τυπογραφείου.

Μιλήσαμε γιά πιεστήρια, γιά 
κλαβιέ, γιά χυτήρια, γιά συστήμα
τα στοιχειοθεσίας, μονοτυπίας καί 
άλλους τεχνικούς ορούς. Γιά πρά
γματα, δηλαδή, άγνωστα στούς 
πολλούς. Λέξεις πού ήχοΰν παρά
ξενα στ’ αύτιά μας, δταν αύτά δέν 
έχουν συνηθίσει στον μονότονο 
ήχο πού βγάζουν αύτές οί πολύ
πλοκες μηχανές τήν ώρα τής δου
λειάς.

Τ ί είναι λοιπόν αύτά τά μηχα
νήματα καί τί έργο παράγουν ; 
Ποιος είναι ό κόσμος τους, ό τόσο 
άγνωστος στούς περισσότερους ;

Ά ς  άρχίσουμε πρώτα άπό τό 
κλαβιέ πού μοιάζει μέ μεγάλη 
γραφομηχανή καί έχει γιά κάθε 
γράμμα καί ένα πλήκτρο. Τό πρω
τότυπο κείμενο πού έρχεται στό 
χειριστή τοΰ κλαβιέ, έχει πρώτα 
άπ’ δλα χαρακτηριστεί, δηλαδή, ό 
υπεύθυνος τεχνικός έχει σημειώσει 
σέ μιά άκρη τής σελίδας, τό μέγε
θος καί τήν ομάδα τών στοιχείων— 
των γραμμάτων— μέ τά όποια θά 
κτυπηθεΐ. Ά ν  πρέπει δηλαδή νά 
κτυπηθεϊ μέ μικρά ή μεγαλύτερα 
γράμματα, πλάγια ή δρθια κ.λ.π. 
Ό λα αύτά έχουν ειδικές όνομασίες, 
πού οί τεχνικοί χρησιμοποιούν.

Έχουν δηλαδή τή δική τους γλώσ
σα.

"Οταν τό κείμενο χτυπιέται στό 
κλαβιέ, 'ξαναγράφεται σέ ένα στενό 
κυλινδρικό χαρτί μέ διάτρητα στοι
χεία. Αύτή ή διάτρητη κορδέλλα 
πού δέν θυμίζει τίποτα άπό τήν 
άρχική σελίδα τής γραφομηχανής 
ή τοΰ χειρόγραφου πρωτότυπου, 
τοποθετείται στή συνέχεια στό 
χυτήριο.

Έδώ τά πράγματα είναι πιό πο
λύπλοκα. Τό χυτήριο είναι ένας 
συνδυασμός καμινιού τήξεως με
τάλλων καί ήλεκτρονικοΰ εγκε
φάλου.

Ή διάτρητη χάρτινη κορδέλλα 
τοΰ κλαβιέ, περνάει άπό μιά μεταλ
λική μήτρα, πού έχει τήν ιδιότητα 
νά «διαβάζει» τό κωδικοποιημένο 
κείμενο καί νά τό άντιγράφει σέ 
μεταλλικά γράμματα τά όποια το- 
ποθετοΰνται τό ένα δίπλα στό άλλο 
καί συνθέτουν έτσι τις άράδες τοΰ 
κειμένου, πού μ’ έναν αύτόματο 
οδηγό άκολουθεΐ ή μία πίσω άπό 
τήν άλλη, γιά νά συνθέτουν μέ τή 
σειρά τους ολόκληρο κείμενο. Τά 
γράμματα πού «φορμάρονται» μέσα 
στή μεταλλική μήτρα δέν είναι 

.τίποτα άλλο, άπό τηγμένο μέταλλο, 
πού χύνεται στά καλούπια άπό 
τό καμίνι τήξεως μέ σταθερή πάντα 
ροή. Σάν μέταλλο χρησιμοποιείται 
μίγμα κασσίτερου, άντιμώνιου καί 
μόλυβδου σέ μορφή μικρών ρά
βδων, πού εισέρχονται αύτόματα 
στό καμίνι τήξεως, όπου μέ τή

βοήθεια υψηλής θερμοκρασίας, 
ρευστοποιοΰνται.

Σήμερα τό Τυπογραφείο Χωρο
φυλακής διαθέτει τρία κλαβιέ καί 
δύο χυτήρια πού δλα μαζί αποτε
λούν τό Τμήμα Μονοτυπίας.

Ή συνέχεια γράφεται στό Τμήμα 
Στοιχειοθεσίας, δπου μεταφέρον- 
ται τά κείμενα, σέ μεταλλικές άρά
δες βεβαίως, πού έχουν τό σχήμα 
μπαστουνιού.

Έδώ ό άνθρωπος δέν έχει άκόμα 
άντικατασταθεϊ άπό τή μηχανή. 
Τό άνθρώπινο μάτι καί χέρι κρα
τούν τήν παράσταση. Τά κείμενα 
σέ μεταλλική πλέον μορφή διαβά
ζονται καί διορθώνονται. Άφοΰ 
πρώτα δεχτούν επάνω τους ένα 
λεπτό στρώμα μελάνης, άποτυπώ- 
νονται σέ πρόχειρο τυπογραφικό 
χαρτί πού παίρνει τό δρόμο γιά 
τις άπαραίτητες διορθώσεις. Λέξη 
μέ λέξη, άράδα μέ άράδα, δλα 
διαβάζονται καί ξαναδιαβάζονται. 
Κ ι’ δ,τι λάθος ύπάρχει σημειώνε
ται, μ’ έναν ειδικό τρόπο καί στό 
λευκό περιθώριο. Έ τσ ι διορθωμέ
νο τό κείμενο, περνάει πάλι στά 
χέρια τοΰ στοιχειοθέτη πού διορ
θώνει τώρα στό μεταλλικό μπα
στούνι δ,τι έπισήμανε ό διορθωτή»;. 
Τό λανθασμένο γράμμα ή γράμμα
τα πετιώνται καί στή θέση τους 
τοποθετούνται άλλα, τά σωστά. 
Δουλειά ύπεύθυνη καί πολύμοχθη. 
Μέ τό τσιμπιδάκι στό χέρι ό στοι
χειοθέτης διαβάζει άνάποδα τό 
κείμενο μέχρι νά βρει τό λάθος.
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Καί δέν είναι εύκολο πράγμα τό 
ανάποδο διάβασμα κι δταν μάλι
στα έχει κανείς νά κάνει μέ άνά- 
γλυφα μεταλλικά γράμματα πού 
δλα μοιάζουν μεταξύ τους.

Σάν τελειώσει ή πρώτη διόρ
θωση έρχεται ή σελιδοποίηση. 
Στό ίδιο τμήμα πάλι. Έχοντας 
μπροστά του ό στοιχειοθέτης, τό 
«κασσέ» τοΰ κειμένου, τό σχε
διάγραμμα δηλαδή τής σελίδας, 
πού ορίζει τή θέση τού κειμένου, 
τοΰ τίτλου, των φωτογραφιών, μέ
σα στόν κενό χώρο τοΰ προκαθο
ρισμένου χαρτιού, πού θ’ άποτελέ- 
σει τή σελίδα, τοποθετεί τό άδια- 
μόρφωτο μεταλλικό «μπαστού
νι», στις θέσεις καί στά μέτρα πού 
άπαιτεϊ ή αισθητική τοΰ χώρου. 
Κ ι’ εδώ τά πράγματα είναι δύσκο
λα γιατί δλα πρέπει νά διέπονται 
άπό μιά αύστηρή συμμετρία, έτσι 
ώστε τό τελικό κείμενο, νά μήν 
κουράζει τόν άναγνώστη.

Τή σελιδοποίηση αύτή, άκολου- 
θεΐ δεύτερη καί τρίτη διόρθωση, 
μέχρι πού τό μάτι τοΰ διορθωτή 
νά μή «σκαλώνει» σέ λάθη. Βέ
βαια ύπάρχει καί ό γνωστός «δαί
μονας» τοΰ Τυπογραφείου, πού 
κάπου—κάπου, ή μάλλον συχνά, 
κάνει τήν εμφάνισή του, γιά νά 
παρουσιάσει άλλα άντί άλλων. 
’Ανθρώπινα δμως τά λάθη . . .

Έτοιμη ή σελίδα μεταφέρεται 
στό Τμήμα πιεστηρίων. Καί αύτή 
ή σελίδα δέν είναι τίποτα άλλο 
άπό μιά σύνθεση—συμμετρική—

μεταλλικών στοιχείων, πού δλα 
μαζί άποτελοΰν τούς τίτλους καί 
τά κείμενα τοΰ έντυπου. Σέ λίγο 
θ’ άρχίσει τό τύπωμα. ’Ανάλογα 
μέ τό μέγεθος τοΰ πιεστηρίου, 
άλλά καί τό μέγεθος τοΰ τελικού 
έντυπου, τυπώνονται μαζί, άλλοτε 
δύο σελίδες, άλλοτε τέσσερες, άλ
λοτε οκτώ. Σήμερα τό Τυπογραφείο 
Χωροφυλακής διαθέτει τρία πιεστή
ρια έπίπεδα καί τρία δρθια. Τά 
επίπεδα πιεστήρια διαφέρουν άπό 
τά δρθια, τόσο στό μέγεθος, δσο 
καί στό χειρισμό καί χρησιμο
ποιούνται γιά τύπωμα μεγάλων 
επιφανειών.

Τό τύπωμα τών εντύπων γίνεται 
μέ τό αυτόματο πέρασμα τοΰ λευ
κού χαρτιού επάνω στή μεταλλική 
σελίδα, πού προηγουμένως έχει 
ποτιστεί μέ μελάνη. Τά άνάποδα 
τυπογραφικά στοιχεία βγαίνουν 
έτσι κανονικά καί οί διάφορες 
σελίδες τοΰ έντυπου είναι έτοι
μες νά πάρουν τόν δρόμο γιά τή 
διπλωτική μηχανή, δπου θά δι
πλωθούν, γιά νά βαδίσουν στή 
συνέχεια πρός τό Τμήμα τής βι
βλιοδεσίας.

Κ ι έδώ ή δουλειά δέν είναι εύ
κολη, άφοΰ τίποτα στό τυπο
γραφείο δέν είναι εύκολο. Οί σε
λίδες τοποθετημένες κανονικά ή 
μία πάνω στήν άλλη, κόβονται στό 
προκαθορισμένο μέγεθος καί με- 
ταφέρονται σέ ειδικούς πάγκους 
δπου γίνεται πιά τό δέσιμο. ’Εδώ ή 
κάθε σελίδα διαδέχεται τήν προη

γούμενη, δχι πλέον σάν ομάδα, 
άλλά μέ τόν άριθμημένο τρόπο 
τών σελίδων τοΰ βιβλίου. Ένα 
λεπτό στρώμα κόλλας περιβρέχει 
τή μιά τους άκρη, πού προορί
ζεται γιά ράχη τοΰ βιβλίου, καί 
άκολουθεϊ τό δέσιμο μέ τό εξώ
φυλλο. Αύτά γιά τά έντυπα καί 
τά βιβλία πού τυπώνονται άποκλει- 
στικά στό Τυπογραφείο τοΰ Σώμα
τος.

"Ολα τά παραπάνω δέν άποτε
λοΰν παρά μόνο ένα μέρος τών 
δραστηριοτήτων του πού άποτελεΐ 
τό κύριο μέρος τής παραγωγικότη
τάς του. Πέρα δμως άπ’ αυτό, τό 
έργο τοΰ Τυπογραφείου, περι
λαμβάνει κι ένα άλλο σύνολο δρα
στηριοτήτων καί άσχολιών πού 
άρχίζουν άπό τήν προμήθεια τής 
πρώτης ύλης, τοΰ χαρτιοΰ δηλα
δή, μέχρι τή διανομή τών τυπω
μένων εντύπων καί βιβλίων στις 
'Υπηρεσίες. Σ’ ένα τεράστιο χώρο 
του έναποθηκεύονται τόννοι ολό
κληροι άγραφο λευκό ή έγχρωμο 
χαρτί σέ δεσμίδες. Ή προμήθεια 
τοΰ χαρτιού γίνεται συνήθως μέσω 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου, μέ 
έξαίρεση τις έκτακτες άνάγκες πού 
καλύπτονται άπό τό έλεύθερο έ- 
μπόριο.

Σ’ άλλο χώρο, τό ίδιο μεγάλο μέ 
τό χώρο έναποθηκεύσεως ύλικοΰ, 
άποθηκεύονται κατά κατηγορία τά 
έντυπα πού παράγει καθημερινά 
τό Τυπογραφείο. Στίβες ολόκλη
ρες άπό βιβλία υπηρεσίας, ση-



μειωματάρια, έντυπα σημάτων, έν
τυπα καί υποδείγματα εγγράφων, 
κανονιστικές διαταγές, έγκύ- 
κλιοι, βιβλία, καρτέλλες αρχείου 
καί άλλα, περιμένουν νά πάρουν 
τόν δρόμο γιά τις 'Υπηρεσίες καί 
τόν έφοδιασμό των άντρων, πού 
γίνεται κάθε τετράμηνο.

Δραστηριότητα χωρίς τέλος.
Ανάμεσα στά πιεστήρια λοι

πόν, στά κλαβιέ καί τά χυτήρια. 
Έ κεΐ όπου ό θόρυβος των μηχα
νών ένώνεται μέ τόν ίδρωτα των 
τυπογράφων. Στό βάθος τής .τε
ράστιας αίθουσας τό Τμήμα τής 
στοιχειοθεσίας, μέ τούς ύπερυψω- 
μένους πάγκους, τούς γεμάτους 
συρτάρια. Κάθε συρτάρι καί μιά 
ξεχωριστή όμάδα, ένας ξεχωριστός 
τύπος γραμμάτων. Ό ρθιοι οί στοι
χειοθέτες παλεύουν μέ τά τσιμπι
δάκια γιά νά συνθέσουν τις σελί
δες, νά διορθώσουν τά λάθη, νά 
τακτοποιήσουν τις άράδες. Λεπτή 
δουλειά, πού γίνεται άκόμα πιό 
λεπτή άπ’ τή σχολαστικότητα πού 
διακρίνει όλους τούς τεχνίτες.

Τις μέρες πού γράφονταν τούτη 
ή παρουσίαση, τέλειωνε ή στοι
χειοθεσία τοΰ Περιοδικού. "Ενα 
ολόκληρο έπιτελεΐο άπό στοιχειο
θέτες καί συντάκτες τού Περιοδι
κού πάλευε πάνω στις μεταλλικές 
σελίδες, προσπαθώντας νά βρει 
καί τό παραμικρό λάθος, προσέ
χοντας άκόμα καί τήν πιό μικρή 
λεπτομέρεια.

Μπροστά μας γίνεται ή τελευ
ταία διόρθωση τής άθλητικής στή
λης τοΰ Περιοδικού. Σκυμμένος 
μέ προσοχή πάνω στό αναλόγιό 
του ό ’Ενωμοτάρχης τοΰ Τυπο
γραφείου Περικλής Άνδρεόπου- 
λος, τοποθετεί τό κείμενο στό σε
λιδοθέτη του προσπαθώντας νά 
μήν ξεφύγει άπό τό καθορισμένο 
σχήμα τής κάθε σελίδος.

«Αύτές οί τελευταίες διορθώ
σεις, μας λέει, είναι οί πιό δύσκο
λες. Πριν τό κείμενο τοποθετηθεί 
στή σελίδα, όλα είναι πιό εύκολα. 
'Υπάρχουν πολλά περιθώρια γιά 
διορθώσεις καί άλλαγές. Άπό τή 
στιγμή όμως πού μπαίνει στό 
«κασσέ» τότε όλα δυσκολεύουν, 
γιατί πλέον μικραίνουν οί άπο- 
στάσεις καί μειώνονται τά περι
θώρια άλλαγής. ’Αλλά τό πιό 
δύσκολο είναι όταν χρειάζεται, 
γιά νά διορθωθεί ένα λάθος, ν’ 
άλλάξει καί ή διάταξη τών σει
ρών, νά μετατοπιστούν δηλαδή 
λέξεις άλλων σειρών σέ άλλες. 
Πάντως, όπως καί νάχει τό πρά
γμα, ή λύση θά βρεθεί, άκόμα κι’ 
αν χρειαστεί ν’ άλλάξει ή διάταξη 
όλόκληρης τής σελίδας. Συχνά τά 
μάτια πονούν καί δακρύζουν άπ’ 
τήνέπίμονη παρατήρηση. Τό άσχη
μο είναι ότι όλα τά τυπογραφικά 
στοιχεία μοιάζουν λίγο — πολύ 
μεταξύ τους. "Οσο πιό μικρά είναι 
τά στοιχεία τόσο πιό δύσκολη 
είναι ή διόρθωση καί ή στοιχειο
θεσία τών κειμένων. Στό τέλος

όμως, όλες οί δυσκολίες ύπερπη- 
δοΰνται».

Πίσω μας άκούγεται τό άγκο- 
μαχητό τοΰ μεγάλου πιεστηρίου. 
’Ανάμεσα στά σιδερένια πλευρά 
του διακρίνεται τό κεφάλι τοΰ 
τεχνίτη πού τό δουλεύει. Πλησιά
ζουμε. Είναι ό ’Αρχιτεχνίτης Άν- 
θυπασπιστής Βασίλειος Νικολα- 
κάκης, γιός τοΰ Ταγματάρχη ’Αρι
στείδη Νικολακάκη, τοΰ άνθρώ- 
που πού έδωσε όλη του τή ζωντά
νια στήν άνάπτυξη τοΰ Τυπογρα
φείου Χωροφυλακής. Τό πιεστή
ριο συνεχίζει ν’ άγκομαχά μέ τόν 
ίδιο ρυθμό, μιλώντας στή δική του 
μονότονη γλώσσα.

«Αύτό τό πιεστήριο έχει ζωή 
περισσότερη άπό μισό αιώνα. Ε ί
ναι τό πρώτο αύτόματο πιεστήριο 
πού άπέκτησε ή Χωροφυλακή. Τό 
άγόρασε άπό τό Τυπογραφείο τοΰ 
Σοφιανόπουλου, τό 1926, καί τότε 
είχε προσλάβει καί τόν πατέρα 
μου γιά νά τό δουλέψει. Δουλεύει 
πενήντα δύο ολόκληρα χρόνια, χω
ρίς διακοπή. Καί ήταν καί μετα
χειρισμένο......

Μισός αιώνας άσταμάτητης δου
λειάς. Πενήντα δύο ολόκληρα χρό
νια μέ τόν ίδιο ρυθμό, τό ίδιο 
άγκομαχητό. Είναι ένα άπό τ’ 
αύριανά κειμήλια τής Χωροφυλα
κής, πού σίγουρα θά διεκδικήσει— 
δικαιωματικά— τή θέση του δίπλα 
στ’ άλλα άντικείμενα, πού μιλούν 
γιά τήν υπεραιωνόβια ιστορία της. 
'Η θωριά του γεμίζει ύπερηφάνια
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όσους τό δούλεψαν κι έδεσαν μαζί 
του τήν καρδιά τους, τις πίκρες 
καί τις χαρές τους.

«Έ χει δεθεί μαζί μας αυτό τό 
γέρικο μηχάνημα. Είναι τό πιό 
παλιό, μαζί μέ τό μικρό όρθιο 
πιεστήριο, πού τώρα σταμάτησε 
νά δουλεύει», μονολογεί δίπλα 
μας ό ’Αρχιτεχνίτης Άνθυπασπι- 
στής Δημήτριος Γεωργακάκος, 
προϊστάμενος τοΰ Τμήματος μονο
τυπίας καί συνεχίζει : « ’Έχω στό 
Τυπογραφείο από τό 1951. Κάθε 
πρωί, 28 χρόνια τώρα, άκούω 
αυτή τήν ανάσα του καί θυμάμαι 
τις δύσκολες μέρες πού όλοι πε
ράσαμε. Στοιχειοθεσία μέ τό χέρι, 
ό παράγοντας άνθρωπος δέν είχε 
ακόμα παραμεριστεί. Τότε, στήν 
εποχή του δηλαδή, αυτό τό πιε
στήριο ήταν από τά πιό τέλεια. 
Τώρα ήρθε ό καιρός ν’ άντικατα- 
σταθεΐ. Ό χ ι γιατί τό κούρασε ό 
χρόνος. ’Αντέχει ακόμα. ’Αλλά, 
γιατί ή τυπογραφία έξελίχτηκε. 
Νέα συστήματα τώρα, νέα τεχνικά 
μέσα. Σέ λίγο καιρό καί τό Τυπο
γραφείο τοΰ Σώματος θά έφοδια- 
σθεΐ μέ υπερσύγχρονες εγκατα
στάσεις, συστήματα φωτοσυνθέ- 
σεως, O FSET κ.λ.π. Καί αυτό τό 
μηχάνημα, μαζί μέ άλλα τό ίδιο 
παλιά, θ’ αποτελούν, τήν ιστορία, 
τον πρώτο, δηλαδή, μισό αιώνα 
τής ζωής τού Τυπογραφείου».

Ή φωνή τοΰ Άνθυπασπιστή 
Γεωργακάκου άρχισε νά ραγίζει. 
"Ενα θολό πέπλο τρεμόπαιξε γιά

μιά στιγμή στά μάτια, καθώς άκου- 
μποΰσε χαϊδευτικά τό χέρι του 
στά μαυρισμένα σίδερα. Προχω
ρήσαμε στήν άλλη πτέρυγα. Στά 
τμήματα βιβλιοδεσίας καί διαχει- 
ρίσεως.

Κάπου στό βάθος τής αποθήκης 
ύλικοΰ, πού πνίγεται κυριολεκτικά 
από τεράστιες στίβες χαρτιού, ένας 
γκριζομάλλης πενηντάρης άντρας 
ήταν άνεβασμένος σέ μιά χαμηλή 
σκάλα, μαρκάροντας κάτι σφιχτο- 
δεμένες δεσμίδες.

«Είναι ό ’Αρχιτεχνίτης Άνθυ- 
πασπιστής Κων]νος Γεωργόπου- 
λος. Ό  πιό παλιός απ' όλους. Είναι 
Προϊστάμενος τής διαχειρίσεως 
ύλικοΰ», μας πληροφόρησε ό Διευ
θυντής τού Τυπογραφείου, Ταγμα
τάρχης Βασίλειος Κουντούρης.

«Μιά ζωή στό Τυκο/ραφεΐο, 
ακούστηκε από ψηλά βραχνή ή 
φωνή τοΰ Άνθυπασπιστή Γεωργό- 
πουλου. ’Από τό 1943, πού πρω- 
τοήρθα σάν ιδιώτης. Μαθητής τοΰ 
άξέχαστου Νικολακάκη, πού ήταν 
καί ό μεγάλος δάσκαλος όλων μας. 
Τριανταέξη ολόκληρα χρόνια, τό 
ένα τρίτο τοΰ αιώνα, συντροφιά 
μέ τυπογραφικά στοιχεία. Χ ιλιά
δες καί χιλιάδες τόννοι χαρτί. 
Κάθε χρόνο καί πιό πολύ έργο. 
Τεράστια ή προσφορά. Αυτές οί 
δεσμίδες άγραφου χαρτιού μιλούν 
πιό καθαρά άπό τόν καθένα γι’ 
αύτή τήν προσφορά.

Πραγματικά μεγάλη ή προσφο
ρά. Φτάνει λίγη ώρα ανάμεσα σ'

αύτά τά μηχανήματα, σ’ αυτές τίς 
άποθήκες, γιά νά καταλάβει κανείς 
πόσο σημαντικό έργο προσφέρει 
αυτή ή Υπηρεσία, πού άκούει στό 
όνομα : ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ.

«Άπό τόν έπόμενο χρόνο τό 
Τυπογραφείο θά πραγματοποιήσει 
τό νέο του άλμα», λέει ό Διευθυντής 
τής ’Υπηρεσίας Ταγματάρχης 
Κουντούρης. « ’Εξοπλισμένο μέ συ
στήματα Φωτοσυνθέσεως — πού 
είναι καί ή σύγχρονη τεχνική τής 
τυπογραφίας — καθώς καί μέ 
O FSET, θά είναι σέ θέση νά πιρά- 
γει άκόμα περισσότερο έργο, άλλά 
καί ν’ άνοίξει τούς ορίζοντες γιά 
άκόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις. Οί 
δυνατότητές του θ’ αύξηθοΰν καί 
οί όμορφες φιλοδοξίες τών άντρών 
πού αποτελούν τήν καρδιά του, 
θά πραγματοποιηθούν».

’Εδώ τελειώνει ή βιαστική ξε
νάγηση στούς χώρους τοΰ Τυπο
γραφείου. Φεύγοντας απ’ τήν 
Άμυγδαλέζα κοιτάζουμε τά γκρίζα 
κτίρια πού ολοένα καί μικραίνουν 
καί γίνονται άκαθόριστοι όγκοι 
στούς πρόποδες τής Πάρνηθας. 
Τό Τυπογραφείο μέ τούς μονότο
νους θορύβους, τ’ άγκομαχητά τών 
πιεστηρίων καί τά ιδιόρρυθμα φυ
σήματα τών κοπτικών μηχανών 
μένει κι αύτό πίσω μας, νά συνε
χίζει τήν πορεία του μέσα στό 
χρόνο, γράφοντας κι αύτό μέ τό 
τρόπο του τή δική του προσφορά 
στό Σώμα.
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του νεαροϋ 'Υπομοι
ράρχου σκεπάστηκε άπό ένα πέπλο 
άγωνίας. Τό ρολόγι τοΟ τοίχου έδειχνε 
7.40" τό άπόγευμα καί ό βοηθός του, 
ένας γκριζομάλλης ’Ενωμοτάρχης, προ-· 
σπαθοϋσε νά βάλει σέ τάξη τά πρώτα 
σήματα πού είχε φέρει ό διαβιβαστής. 
Ό  νεαρός 'Υπομοίραρχος, πού καθόταν 
στό γραφείο τοΰ ’Αξιωματικού ‘Υπηρε
σίας έκλεισε τό τηλέφωνο, βγήκε βια
στικά άπό τό γραφείο καί χωρίς νά περι
μένει τό άνσανσέρ, άνέβηκε δυό—δυό 
τά σκαλοπάτια πού χώριζαν τό δεύτερο 
άπό τόν τέταρτο όροφο. Χτύπησε τήν 
πόρτα τοΰ Διευθυντή καί, χωρίς νά περι
μένει άπάντηση, μπήκε στό γραφείο, 
άντιμετωπίζοντας τήν έκπληξη τού προϊ 
σταμένου του.

Στό Γήπεδο τοΰ 'Ηρακλή, δυό φοιτη
τές βρήκαν αίμόφυρτη καί σέ άφασία, 
μιά νεαρή κοπέλλα, μάλλον τουρίστρια, 
χτυπημένη άγρια στό κεφάλι καί τό 
στήθος. Τή μετέφεραν στό νοσοκομείο 
Α.Χ.Ε.Π.Α.

"Οσο κρατούσε ή αναφορά τοΰ νεαρού 
Υπομοιράρχου, ό Άντισυνταγματάρχης 
Αίρας, έρριχνε βιαστικά στό χαρτοφύ- 
λακά του ένα μακρόστενο μπλοκ, μερικά 
μολύβια, ένα μικροσκοπικό φακό καί 
μιά μικρή κυλινδρική μεζούρα. Χωρίς 
καθυστέρηση πίεσε τά πλήκτρα τής έσω- 
τερικής μικροφωνικής συσκευής καί μί
λησε μέ τούς 'Υποδιευθυντές καί τούς 
’Αξιωματικούς τοΰ Τμήματος Κοινού 
’Εγκλήματος.

Τά τρία αύτοκίνητα τής Γενικής ’Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης δέν άργησαν νά 
φτάσουν στό παλιό Γήπεδο τοΰ ‘Ηρακλή. 
Σταμάτησαν δίπλα στά περιπολικά αύ
τοκίνητα καί οί άντρες τής Γενικής 
’Ασφάλειας διέσχισαν γρήγορα τόν κλοιό 
τών Χωροφυλάκων. Τό μέρος πού βρέ
θηκε τραυματισμένη ή νεαρή κοπέλλα 
ήταν στή βόρεια πλευρά τοΰ γηπέδου, 
ένα αδιαμόρφωτο ύψωμα όλο αγκάθια 
καί ξερόχορτα πού προορίζονταν νά 
γίνει χώρος γιά κερκίδες καί γιά βοηθη
τικές άθλητικές έγκαταστάσεις. ’Απέναν
τι άπό τό γήπεδο καί δίπλα στήν κλινική 
«ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» ήταν τά κτίρια 
τής πρώτης καί τρίτης Φοιτητικής 
‘Εστίας άρρένων καί θηλέων. Συχνά, 
φοιτητές καί φοιτήτριες, μετά τό μεση
μεριανό φαγητό σκόρπιζαν στά άδια- 
μόρφωτα υψώματα τοΰ γηπέδου καί με- 
λετοΰσαν παρέες—παρέες, ή έπαιζαν 
μπάσκετ καί ποδόσφαιρο στούς διπλα
νούς χώρους.

Οί δύο φοιτητές πού βρήκαν πρώτοι 
τήν τραυματισμένη κοπέλλα, δέν είχαν 
γυρίσει ,άκόμα, άπό τό νοσοκομείο κι 
έτσι άπό τά διάσπαρτα πράγματα τοΰ 
θύματος, προσπαθοΰσαν, οί άντρες τής 
Χωροφυλακής, νά έντοπίσουν τόν άκρι- 
βή τόπο τοΰ τραυματισμοΰ. Ή ώρα 
ήταν 7.54" άκριβώς κι ό ήλιος βυθίζον
ταν άργά—άργά στό θαμπογάλαζο ορί

ζοντα τοΰ Θερμαϊκοΰ, βάφοντας μ’ ένα 
γλυκό πορτοκαλί χρώμα τά λίγα άπό- 
μακρα σύννεφα. «"Οπου νάναι θά κοκ
κινίσουν γιά καλά», μουρμούρισε ό 
Άντισυνταγματάρχης Λίρας, κοιτάζον
τας στό βάθος τοΰ ορίζοντα, καί τράβηξε 
μιά βαθειά ρουφηξιά άπό τό τσιγάρο του. 
Αυτά τά ματωμένα ήλιοβασιλέματα τοΰ 
Θερμαϊκού τό μόνο πού μπορούσαν νά 
τοΰ θυμίσουν ήταν δεκάδες κηλίδες αίμα, 
πού είχε άντικρύσει πάνω σέ ρούχα, σέ 
τοίχους ,σέ δάπεδα καί πού μιλούσαν μέ 
τή δική τους γλώσσα, τήν πικρή άλλ’ 
άληθινή γλώσσα τών έγκλημάτων.

Εκείνο τό πρωινό τοΰ Αύγούστου, οί υπάλληλοι τής 
Φοιτητικής Εστίας Άρρένων, κοίτταζαν μέ περιέργεια 
τήν νεαρή κοπέλλα πού περπατούσε σάν υπνωτισμένη 
στούς διαδρόμους. Ολο τό παρουσιαστικό της έδειχνε 
πώς έπρεπε νά ήταν ξένη τουρίστρια. Πολλοί υπέθεσαν 
πώς σέ λίγο θά τήν έβρισκαν κάπου λιπόθυμη. Ομως 
κανείς δέν μπορούσε νά φανταστεί αύτό πού σέ λίγες 
ώρες θά γινόταν. Κανείς, ούτε καί ή πιο τολμηρή 
φαντασία.
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Ο ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Καραλής σή
κωσε μέ προσοχή μιά ματωμένη πετσέτα, 
διπλωμένη στά δυό καί ό 'Υπομοίραρχος 
’Αναγνώστου, σημείωσε πάνω στό σχε
διάγραμμα τή θέση πού βρέθηκε. Τό αίμα 
ήταν άκόμα νωπό καί είχε ποτίσει καί 
τις δυό όψεις. Ό  Άντισυνταγματάρχης 
Αίρας, έσκυψε καί σήκωσε άπό τούς 
θάμνους ένα μικρό καί χοντρό βιβλίο, 
κάνοντας νόημα στόν 'Υπομοίραρχο γιά 
νά σημειώσει τή θέση του. «ΤΑ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ», 
διάβασε στό τίτλο. «Τό θύμα είναι του- 
ρίστρια», σκέφτηκε, «ίσως φοιτήτρια». 
Ξανάσκυψε καί σήκωσε ένα ζευγάρι 
γυαλιά μυωπίας γυναικεία καί ένα γυναι
κείο πέδιλο αριστερού ποδιού. Προσπάθη 
θησε νά διαβάσει, στό έσωτερικό τού 
πέδιλου, τή φίρμα έργοστασίου κατα
σκευής, άλλά τά γράμματα είχαν μισο- 
σβηστεϊ. Άπό τούς λατινικούς χαρακτή
ρες κατάλαβε ότι ήταν προελεύσεως 
έξωτερικοΰ. "Εδειξε τό πέδιλο στό Τα
γματάρχη Άποστολίδη. «Κωνσταντι- 
νουπολίτικο. ’Εδώ χαμηλά στήν έτικέττα 
ξεχωρίζει ή λέξη Ίνσταμπούλ».

—Μπλεγμένη ύπόθεση κύριε Διευ- 
θυντά, ακούστηκε ή βραχνή φωνή τού 
’ Ενωμοτάρχη Καρύτση. Αύτό πρέπει 
νάναι τό πορτοφόλι τού θύματος. "Εχει 
μέσα μόνο δύο δραχμές. Νάναι άραγε 
περίπτωση ληστείας ;

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας δέν 
άπάντησε. Είχε βυθιστεί σ’ έναν πλαστικό 
χαρτοφύλακα μέ πέντε μικρά σημειω
ματάρια, τρία τετράδια καί ένα λεξικό 
Έλληνογαλλικό. "Εκανε νόημα στό νεα
ρό Ανθυπομοίραρχο Οικονόμου, νά 
πλησιάσει.

—Καιρός νά μας δείξεις τίς ίκανότητές 
σου Άντώνη. "Ολες οί σημειώσεις είναι 
στή γαλλική.

'Ο νεαρός Ανθυπομοίραρχος ξεφύλ
λισε τό πρώτο θαλασσί τετράδιο.

—Ζακελίν Γκοντέν τού Μαρσέλ καί 
τής Έλέν. Άπό τή Νυόν τής ’Ελβετίας. 
Γεννήθηκε τό 1942. Δηλαδή 33 χρονών. 
Κάποια σημείωση αναφέρει τό Διεθνές 
Σχολείο Ξένων Γλωσσών τού 'Ιδρύμα
τος Μελετών Χερσονήσου τού Αί
μου. Ά λλες  σημειώσεις άναφέρονται 
στή ζωή τών «χίπυς» μιλούν γιά κοινό
βια, γιά «ταξίδια» μέ ναρκωτικά καί γιά 
όμορφες άναμνήσεις άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη.Άκόμα καί στίχους τού Μπωντε- 
λαίρ έχει, ένός σημαντικού Γάλλου ποιη
τή, πού μιλούν γιά θάνατο καί άπογοή- 
τευση.

—Προβληματικό άτομο, ψιθύρισε μέσα 
στούς συλλογισμούς του ό Άνθυπασπι- 
στής Καραγεώργης. Κοίταξε μ’ έπιμονή, 
στά μάτια, τόν προϊστάμενό του, σάν νά 
ζητούσε τήν άδεια γιά ν’ άρχίσει πρώτος 
τήν έρευνα.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας προ
χώρησε καί στάθηκε δίπλα σέ μιά κηλίδα 
αίμα πού κυλούσε άργά στήν κατηφορική 
πλαγιά. Απόρησε. «Τόσο αίμα πού νά 
μήν πρόλαβε ή γή νά τό ρουφήξει. . . . »  
άναστέναξε. Τό μικρό κόκκινο αυλάκι 
θάχε τουλάχιστον ένάμισυ μέτρο μήκος. 
Γύρω του μαζεύτηκαν οί άντρες τής 
Γενικής Ασφάλειας. "Επρεπε ν’ άρχίσει 
ή έρευνα.

—Ό  Ταγματάρχης Νικολαΐδης κι ό 
Υπομοίραρχος Αναγνώστου μέ τόν Χω

ροφύλακα Τζιοβάνη νά έρευνήσουν τόν 
τόπο τού έγκλήματος. Ό  Ταγματάρχης 
Άποστολίδης, ό Ανθυπομοίραρχος Οι
κονόμου, ό ’Ενωμοτάρχης Καρύτσης 
στό ΑΧΕΠΑ. Ό  Μοίραρχος Καλαντζής

μέ τούς Άνθυπασπιστές Καραλή καί Κα- 
ραγεώργη, στή Βιομηχανική Σχολή πού 
παραδίδονται τά μαθήματα τού Διεθνούς 
Σχολείου Ξένων Γλωσσών τού Ι.Μ.Χ.Α. 
'Ο Μοίραρχος Αθανασίου μέ τούς Χωρο
φύλακες Μπουγδ καί ’Ελευθερίου, στις 
Φοιτητικές ’Εστίες καί οί υπόλοιποι, άνά 
δύο, σ’ όλόκληρη τήν πόλη, ιδιαίτερα 
στά πάρκα καί στούς σταθμούς ύπερα
στικών Λεωφορείων. ’Επίσης οί έρευνες 
νά έπεκταθοΰν περισσότερο στούς άλλο- 
δαπούς φοιτητές καί στούς γνωστούς 
στήν 'Υπηρεσία σεξουαλικά διεστραμ
μένους. Ή ώρα είναι 8 καί 25". Πέρα άπό 
τίς έκτακτες άναφορές πληροφοριών, 
όλοι θά συγκεντρωθούμε στις 11 καί 15" 
στό γραφείο μου. Τήν άνάκριση τών 
μαρτύρων θά τήν άναλάβουν στό γραφείο 
ό Μοίραρχος Χαραλάμπους καί οί Υ π ο 
μοίραρχοι Παναγιώτου καί Βαγενας. 
Αύτά στό πρώτο στάδιο. Αργότερα βλέ
πουμε .. . .

Τόν Άντισυνταγματάρχη Λίρα διέκο
ψε ό Χωροφύλακας Ρωμαίος, πού τού 
έδειξε ένα νεαρό σγουρομάλλη φοιτητή. 
«Έ χ ει κάτι νά σάς πει» είπε ό Χωροφύλα
κας, ένώ ταύτόχρονα έκανε νόημα, στόν 
νεαρό φοιτητή, νά πλησιάσει. Τό βλέμμα 
τού Άντισυνταγματάρχη καρφώθηκε μ’ 
έπιμονή στά μάτια τού φοιτητή.

—Στις 7.25', περνούσα άπό τό δρομάκι, 
πού είναι κάτω άπό έδώ καί είδα τήν 
κοπέλλα, πού έδειχνε γύρω στά 25, καθι
σμένη νά διαβάζει. Σέ μιά άπόσταση 
5 μέτρων, έκεϊ δηλαδή πού στέκεται ό 
κύριος μέ τά γυαλιά — ό φοιτητής έδειξε 
τόν Χωροφύλακα Πετρίδη — κάθονταν 
ένας άντρας, ήλικίας 35—40 χρονών, κα
στανόξανθος, μέτριου άναστήματος, μέ 
σκαμμένο άπό ρυτίδες πρόσωπο καί έμ- 
φάνιση έργάτη. Δέν έδωσα προσοχή 
καί δέν θυμάμαι τί φορούσε. Είμαι φοι
τητής ’Ιατρικής καί λέγομαι Τάσος Δεν- 
δρινός. Ή διεύθυνσή μου είναι Βασ. 
"Ολγας 97.

ΟΙ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ πού περίμεναν 
έξω άπό τό χειρουργείο, συζητώντας χα
μηλόφωνα μέ τούς τρεις Χωροφύλακες, 
είχαν καρφώσει τά μάτια τους στό ρολόγι 
τού τοίχου, παρακολουθώντας μ’ έναγώ- 
νιο βλέμμα τούς άκούραστους κύκλους 
τού λεπτοδείχτη. «Έ χ ει μιά ώρα τώρα 
καί ποιος ξέρει μέχρι πότε θά παλεύουν 
οί γ ια τρ ο ί.... ψιθύρισε ό φοιτητής μέ τό 
κίτρινο πουκάμισο καί κοιτάζοντας τά 
μαζεμένα μέχρι τόν άγκώνα μανίκια, 
συνέχισε: «πρώτη φορά πού στή ζωή 
μου βλέπω τό πουκάμισό μου ματωμένο. 
Έδώ είχε γύρει τό κεφάλι της όταν 
έρχόμασταν μέ τό ταξί. Έβγαλε αίμα 
άπό τό αύτί της. Αύτή τήν άγωνία δέν 
φανταζόμουνα ποτέ ότι θάτήνζήσω».

Ό  Ταγματάρχης Άποστολίδης πλη
σίασε τούς πέντε άντρες, ένώ στό βάθος 
τού διαδρόμου φάνηκαν ό Άνθυπομοί- 

,ραρχος Οικονόμου καί ό ’Ενωμοτάρχης 
Καρύτσης! Ό  Ταγματάρχης ρώτησε λε
πτομέρειες, άλλά οί δυό φοιτητές δέν 
ήξεραν τίποτ’ άλλο, άπό τό ότι τήν βρή
καν γερτή στό έδαφος, πλημμυρισμένη 
στό αίμα καί χωρίς καθυστέρηση τήν 
μετέφεραν στό νοσοκομείο μέ τό πρώτο 
διερχόμενο ταξί.

Περίμεναν άμίλητοι κοιτάζοντας μιά 
τήν πόρτα τού χειρουργείου καί μιά τό 
ρολόγι τού τοίχου, πού έδειχνε τώρα 
9 καί 25'. Ασυναίσθητα κινήθηκαν όταν 
είδαν τό πόμολο τής πόρτας νά γυρίζει. 
Ίσως οί άνθρωποι μέ τίς λευκές μπλού

ζες, πού έδιναν τήν μάχη τους μέ τόν 
θάνατο, νά τούς άνάγγελναν τήν ευχά
ριστη είδηση, πού περίμεναν μέ τόση 
άγωνία. Στό άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε 
ένας γιατρός. Χοντρές στάλες Ιδρώτα 
κατηφόριζαν άπό τό μέτωπό του. Ό  
Ταγματάρχης Άποστολίδης συστήθηκε. 
«Χρειάζεται αίμα, πολύ αίμα. Έ χει χά
σει μεγάλη ποσότητα καί αίμορραγεϊ. 
άκόμα. Έ χει συγγενείς; «Ό  Ταγματάρ
χης κούνησε άρνητικά τό κεφάλι του. 
«Είναι Έλβετίδα τουρίστρια», είπε. «Καί 
όμως πρέπει νά βρεθεί αίμα. Ή μόνη 
έλπίδα είναι αύτό, χωρίς βέβαια νά εί
μαστε βέβαιοι ότι θά ξεπεράσει τόν κίν
δυνο. Έ χει δεχτεί πέντε πλήγματα στό 
άριστερό ύποχόνδριο τού πλευρικού 
τόξου, κάτω άπό τόν άριστερό μαστό, 
σέ κυκλική διάταξη, άπό μεγάλο μα
χαίρι καί άλλα δυό στό κεφάλι, στή 
βρεγματοϊνιακή χώρα, μάλλον άπό σκε- 
πάρνι».

—Πού έχει τηλέφωνο; ρώτησε ό 
Ταγματάρχης Άποστολίδης.

Ό  γιατρός τόν πέρασε στό διπλανό 
γραφείο καί περίμενε. Ό  γκριζομάλλης 
Αξιωματικός σχημάτισε τόν άριθμό. 
Ή φωνή τού Άντισυνταγματάρχη Λίρα 
άκούσθηκε βραχνή, όλο άγωνία, άπό 
τήν άλλη άκρη τού σύρματος. Συνεννοή- 
θηκαν γρήγορα. Κάθε λεπτό πού περνού
σε ήταν πολύτιμο. «Θά δώσουν αίμα οί 
άντρες τής δικής μας Υπηρεσίας», πλη
ροφόρησε τόν γιατρό, κλείνοντας τό 
τηλέφωνο ό Ταγματάρχης. «Σέ λίγη ώρα 
αύτό τό θέμα θάχει τακτοποιηθεί».

Μετά τίς 11 τό βράδυ ή κίνηση στά 
γραφεία τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής 
’Ασφαλείας όλο καί μεγάλωνε. Οί περι
πολίες τών άντρών, πού έπέστρεφαν άπό 
τήν πόλη, έφερναν μαζί τους κ ι’ ένα 
πλήθος ύποπτων. Γνωστά πρόσωπα τού 
ύπόκοσμου μ’ άρκετή προϊστορία σέ 
έγκλήματα σεξουαλικής βίας, ληστείας 
καί άλλα ψυχικά άνώμαλα άτομα ήταν 
οί άκούσιοι έπισκέπτες τής νύχτας. 
Σχεδόν όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. 
«Αυτός είναι ό κόσμος μας» ψιθύρισε ό 
Ανθυπομοίραρχος Οικονόμου στόν 
’Ενωμοτάρχη Καρύτση, πού διέσχιζαν 
βιαστικά τόν διάδρομο, βαδίζοντας γιά 
τό μεγάλο γραφείο, όπου συγκεντρώνον
ταν μετά άπό κάθε έγκλημα γιά ν’ άνταλ- 
λάξουν τίς πληροφορίες τους καί ν’ άπο- 
φασίσουν γιά τό δρόμο πού θάπαιρναν 
οί έρευνες.

Δέν είχε καί άδικο. Αυτά τά πρόσωπα, 
τά στιγματισμένα άπό κάποια ή κάποιες 
άντικοινωνικές ένέργειες μέ τόν άρρω- 
στημένο ψυχικό κόσμο, ήταν οί συμπαϊ- 
κτες τους στή μεγάλη σκακιέρα πού λέ
γεται έγκλημα. Μιά σκακιέρα τυλιγμένη 
στό σκοτάδι καί τήν άγωνία, τό έξαντλη- 
τικό κυνήγι τού ένοχου.

Τέτοια άπόγνωση ποτέ δέν θυμόνταν 
ό Άνθυπασπιστής Καραλής, νάχε πέσει 
σέ τούτη τήν αίθουσα. Πλησίαζε είκοσι 
χρόνια σ’ αύτή τήν 'Υπηρεσία καί ούτε 
τήν έποχή πού ή πόλη τής Θεσσαλονίκης 
συγκλονίζονταν άπό τόν «δράκο», είχε 
ζήσει τέτοιες στιγμές άμηχανίας. Προ
σπαθούσε νά διαβάσει στά μάτια τών συ
ναδέλφων του, μιά κάποια έλπίδα, μά 
τίποτα. Οί πληροφορίες πού είχαν φέρει 
ό Μοίραρχος Αθανασίου μέ τούς Χω
ροφύλακες Μπούγα καί Ελευθερίου 
προβλημάτισαν άκόμα πιό πολύ τούς 
άντρες τής Γενικής Ασφαλείας.

Τό θύμα παρακολούθησε τά μαθήματα 
έκείνης τής μέρας μέχρι τίς 11 τό πρωί.
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Στις 11.15' οί υπάλληλοι τής Α' Φοιτη
τικής Εστίας Άρρένων, τήν είδαν νά 
διασχίζει μέ άβέβαιο βήμα τούς δρόμους 
τοϋ Ιδρύματος. Είχε κάτι τό παράξενο 
έπάνω της, σάν νάταν υπνωτισμένη. Σέ 
μιά στιγμή παραπάτησε καί λίγο έλλειψε 
νά πέσει. Άρνήθηκε νά δεχτεί τή βοή
θεια ένός ύπαλλήλου, πού τήν πλησίασε, 
καί έφυγε μέ τό ίδιο άβέβαιο βήμα. Σέ 
λίγο γύρισε πάλι πίσω, γιά νά φύγει 
ξανά στις 1 τό μεσημέρι. Αύτή τή φορά 
φάνηκε περισσότερο ήρεμη, τό βήμα 
της είχε σταθεροποιηθεί, μόνο τό βλέμμα 
της πλανιόταν θολό χωρίς κανέναν προο
ρισμό. Κάποιος είχε μιλήσει γιά ύφος 
ναρκομανούς. Στις 3 μετά τό μεσημέρι 
τήν είδαν νά ξαναβγαίνει γιά λίγο, κρα
τώντας πάντα στά χέρια της ένα χαρτο
φύλακα. Στις 3.30' ξαναγύρισε. Πολύ 
ήρεμη αύτή τή φορά, τόσο πού όταν τήν 
είδαν οί υπάλληλοι άπόρησαν. «Πήρε 
φαίνεται τή δόση της», είχε πει κάποιος 
άλλος. Λίγο άργότερα, στϊς 5, δηλαδή, 
τό άπόγευμα τήν είδαν νά ξαναφεύγει 
καί νά κατευθύνεται πρός τό γήπεδο του 
Ηρακλή. Ήταν ή τελευταία της βόλτα. 
Μιά βόλτα χωρίς έπιστροφή, άκινητο- 
ποιημένη στό ήμερολόγιο πού έδειχνε 
23 Αύγούστου τοϋ 1975.

’Από τήν άλλη πλευρά οί μεγάλες πο
σότητες παυσίπονων φαρμάκων πού βρέ
θηκαν στό δωμάτιο της, καθώς καί κάτι 
παράξενες σημειώσεις στήν ’Αγγλική, 
Γαλλική καί Γερμανική γλώσσα, πού 
μιλούσαν γιά ναρκωτικά καί «χίπυς» καί 
γιά ένα «άξεδιάλυτο σύννεφο θανάτου» 
πού τήν κύκλωνε «κι όλο σφίγγονταν» 
γύρω της, μεγάλωναν τό μυστήριο καί 
έδειχναν πώς ή Έλβετίδα πού βρέθηκε 
τραυματισμένη, άντιμετώπιζε μιά μόνιμη 
άπειλή θανάτου. Ποιά όμως ;

Βέβαια, τό σήμα πού είχε φύγει πριν 
λίγο γιά τό ’Εθνικό Γραφείο τής IN TER
POL Ελλάδος, περιείχε όλα τά όνόματα 
μέ τίς διευθύνσεις πού βρέθηκαν στά ση
μειωματάριά της καί οί άπαντήσεις πού 
θά έρχονταν άπό τό έξωτερικό, σίγουρα 
θάρριχναν κάποιο φώς στήν προσωπικό
τητά της, αλλά ίσως τότε νά ήταν άργά 
γιά τό κυνήγι τού δράστη.

"Ισως όμως νά μιλούσε και ή ίδια. Δώ
δεκα Χωροφύλακες έδωσαν αίμα γιά 
νά μπορέσουν οί γιατροί τού ΑΧΕΠΑ 
νά παλαίψουν τήν άκατάσχετη αιμορρα
γία της καί νά τήν κρατήσουν στή ζωή. 
Οί ίδ ιο ι οί γιατροί βεβαίωσαν τόν Ταγμα
τάρχη Άποστολίδη, πώς τό πρωί, άν 
βελτιώνονταν λίγο ή κατάστασή της, 
θά μπορούσαν νά συζητήσουν μαζί της. 
Αύτό ήταν μιά έλπίδα, πού πάνω της 
πόνταραν οί άντρες τής Γενικής ’Ασφά
λειας, γιατί μέχρι τώρα ή άνάκριση των 
ύποπτων πού είχαν έξεταστεί ήταν αρνη
τική. "Ισως ή ίδια γνώριζε τό δράστη. 
Αύτός ό παράξενος τρόπος ζωής της, οί 
ύποπτες γνωριμίες μπορεί νά έκρυβαν 
κάτι. "Ισως κάποιο έμπόριο ναρκωτικών, 
ίσως κάποια συμμετοχή σέ έγκλημα. Πώς 
άλλιώς έρμηνεύονταν τό ότι συχνά έγρα
φε στά σημειωματάριά της γιά τόν θάνατο 
πού τήν κυνηγούσε; ’Εκείνο πού προβλη
μάτιζε περισσότερο τίς σκέψεις όλων, 
ήταν μιά ήμερομηνία τού 1972 πού είχε 
βρει ό ’Ανθυπομοίραρχος Οικονόμου, 
σ’ ένα μικρό μπλοκάκι, πού μιλούσε γιά 
ένα ζευγάρι Γάλλων, ένα ξενοδοχείο 
τής Κωνσταντινούπολης καί είχε μέσα 
σ’ ένα μαύρο κύκλο κάποιο άλλο όνομα 
καί δίπλα, μέ κεφαλαία γράμματα ..τό 
άγγιγμα τού θανάτου». ’Αλλά ήταν κι

ένα πλήθος άλλων ξενοδοχείων καί έστια- 
τορίων, πού τό καθένα άπό αύτά είχε 
δίπλα του διάφορες ήμερομηνίες. Τί 
ρόλο μπορούσαν νά είχαν όλα αύτά μέ 
τήν έπίθεση πούχε δεχτεί ;

Μ’ αύτούς τούς συλλογισμούς, έφυγαν 
μετά τά μεσάνυχτα άπό τήν 'Υποδιεύ
θυνση τής Γενικής ’Ασφάλειας όλοι οί 
άντρες της καί σκορπίστηκαν στούς δρό
μους, στά πάρκα καί στά στέκια τού ύπό- 
κοσμου. Μόνο ό Ταγματάρχης Άποστο- 
λίδης, ό ’Ανθυπομοίραρχος Οικονόμου 
καί ό ’Ενωμοτάρχης Καρύτσης έμειναν 
στό γραφείο, προσπαθώντας νά μεταφρά
σουν όλες τίς σημειώσεις της, μέχρι πού 
θά ξημέρωνε καί θάφευγαν γιά τό Α.Χ.Ε. 
Π.Α.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Α. 
καί δυό γιατροί οδήγησαν τούς τρεις 
άντρες στό δωμάτιο τής Ζακελίν Γκον- 
τέν. Ή έντονη μυρωδιά τών φαρμάκων 
έκανε δύσκολη τήν άνάσα τους καί άντι- 
κρύζοντας τή τραυματισμένη κοπέλλα 
άνάμεσα στούς ορούς, πού άνάπνεε 
άργά—άργά, βυθισμένη σέ λήθαργο, 
ένα προαίσθημα κακό έσφιξε τήν καρδιά 
τους. "Αλλωστε στό μυαλό τους στριφο
γύριζε ή φράση πού πριν λίγο είχαν άκού- 
σει άπό τά χείλη τών γιατρών. «Πρέπει 
νά πάσχει πολλά χρόνια τώρα άπό καρκί
νο καί νάχει έγχειριστεΐ περισσότερο 
άπό δέκα φορές», είχαν πει οί γιατροί 
τού Α.Χ.Ε.Π.Α. Ίσως μ’ αύτό τό στοι
χείο έρμηνεύονταν τά φάρμακα πού βρέ
θηκαν στό δωμάτιό της, ό θάνατος, πού 
άνέφερε στά σημειωματάριά της, νά 
τήν πλησιάζει, τά όνόματα πέντε Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων τού έξωτερικοΰ καί 
όλη ή παράξενη συμπεριφορά της. Όμως 
αύτά θά τά ξεδιάλυνε ή ίδια. Ή ίδια 
καί οί άπαντήσεις τού Γραφείου τής 
INTERPOL.

Οί γιατροί προσπάθησαν νά τήν ξυ
πνήσουν. Τρεμόπαιζε λίγο τά βλέφαρά 
της καί φάνηκε τό βλέμμα της νά πλα
νιέται θολά, γυρίζοντας άργά—άργά 
άπό πρόσωπο σέ πρόσωπο.

—Μιλήστε, έκανε νόημα στόν ’Ανθυ
πομοίραρχο Οικονόμου, ό γιατρός. Ό  
νεαρός ’Ανθυπομοίραρχος έσκυψε κοντά 
στό πρόσωπο τής κοπέλλας, ένα πρόσωπο 
τυλιγμένο μ’ έπιδέσμους, άπ’ όπου πρό- 
βαλλαν μονάχα δυό χείλη ώχρά, ή μύτη 
καί τά θολά μάτια, ρωτώντας χαμηλόφω
να γιά πράγματα πού θάριχναν φώς στήν 
ύπόθεση.

Ναι έπασχε άπό καρκίνο. Δεκαπέντε 
φορές είχε εγχειριστεί, χωρίς όμως νά 
θυμάται πού. Συχνά τήν βασάνιζαν 
άβάσταχτοι πόνοι. Παρακολουθούσε μα
θήματα στό Ι.Μ.Χ.Α. γιά τήν έλληνική 
γλώσσα, ένώ μιλούσε άπταιστα Γαλλι
κά, ’Αγγλικά καί Γερμανικά. Είχε ταξι
δέψει πολλές φορές στή Τουρκία καί 
άγαποΰσε τή ζωή τών «χίπυς». Ή μητέρα 
της είχε πεθάνει πριν χρόνια άπό καρκίνο 
καί περίμενε τώρα καί τή δική της σειρά. 
Είχε δουλέψει σέ ξενοδοχείο καί έστια- 
τόρια τής Κωνσταντινούπολης σάν διερ- 
μηνεύς καί σερβιτόρα. Ό χ ι δέν είχε 
έχθρούς.

—Καί γιά τόν τραυματισμό ; Γνωρί
ζετε τό δράστη; Πώς έγινε; Ρώτησε έπί- 
μονα ό ’Ανθυπομοίραρχος.

Ή Έλβετίδα κάρφωσε τό βλέμμα της, 
άρνητικά.

—Πώς έγινε; ξαναρώτησε ό ’Ανθυπο
μοίραρχος.

Καί πάλι δέν πήρε άπάντηση. Ή τραυ
ματισμένη κοπέλλα έκανε νόημα στό 
γιατρό. «Κουράστηκα» ψιθύρισε μέ τά 
σπασμένα έλληνικά της. Δέν γνωρίζω 
τίποτα άλλο».

Τρεις μέρες άδικα πάσχισε ό Ανθυπο
μοίραρχος Οικονόμου νά πάρει έστω 
μιά λέξη άπό τά χείλη της γιά τόν τραυ
ματισμό της. Οί γιατροί ύπόθεταν ότι 
δέν θυμόταν τίποτα, έξαιτίας τής εγκε
φαλικής διάσεισης. Ίσως όμως καί νά 
μήν ήθελε νά μιλήσει. Άργά τό βράδυ 
τής 26ης Αύγούστου, ή κατάστασή της 
χειροτέρεψε. Λίγο άργότερα έπεσε σέ 
κώμα. Στις 27 Αύγούστου τό πρωί ήρθε 
ή άδελφή της άπό τήν Ελβετία . Ά δικα 
προσπάθησε νά τής μιλήσει. Ή Ζακελίν 
Γκοντέν πάλευε μέ τόν θάνατο, μέσα σ’ 
έναν άτέλειωτο λήθαργο. Χρειάστηκε 
κι άλλο αίμα. Όκτώ άντρες τής Γενικής 
Ασφάλειας άπλωσαν τό χέρι τους στό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, έλπίζοντας κι αύ- 
τοί, σ’ ένα θαύμα. Όμως λίγο πριν τά 
μεσάνυχτα τής 31ης Αύγούστου, οί για
τροί τού Α.Χ.Ε.Π.Α., έχασαν κάθε έλπί
δα. Ό  θάνατος τής Ζακελίν Γκοντέν 
ήταν γεγονός.

Ή είδηση αύτή πέρασε γρήγορα στις 
πρώτες σελίδες τών έφημερίδων καί 
στις συζητήσεις δέσποζε τό φάσμα ένός 
νέου «δράκου». Τό γεγονός ότι τό θύμα 
ήταν άλλοδαπό, μεγάλωνε τίς φήμες καί 
όσο τό κυνήγι τού δολοφόνου συνεχί- 
χίζονταν χωρίς άποτέλεσμα, τόσο μεγά
λωνε καί ή άγωνία τής κοινής γνώμης.

Τό πρωί τής 1ης Σεπτεμβρίου καί ένώ 
ό Άντισυνταγματάρχης Λίρας μέ πέντε 
άπό τούς άντρες τής Γενικής Ασφάλειας, 
περίμεναν στόν προθάλαμο τού Νεκρο
τομείου, τήν γνωμάτευση τών ιατροδι
καστών, ένα νέο δημοσίευμα πού μιλούσε 
γιά «κίνδυνο πού άπειλεί τή ζωή τών του
ριστών στήν Ελλάδα», έφερε νέα άνα- 
στάτωση στή ζωή τής Θεσσαλονίκης. 
Ίσως όμως ή γνωμάτευση τών ιατροδι
καστών φώτιζε περισσότερο τίς έρευνες. 
Ή έξέταση τών πληγμάτων έπρεπε νά 
δείξει πόσο έπαγγελματίας ήταν ό δρά
στης, άλλά άκόμα καί άν ήταν ψύχραιμος 
ή όχι έκείνη τήν ώρα. Στις 10 τό πρωί, 
οί ιατροδικαστές κάλεσαν τούς άντρες 
τής Χωροφυλακής στό θάλαμο τής νε
κροτομής. Τώρα τά κτυπήματα φαίνον
ταν καθαρά. Ήταν μέ σκεπάρνι. Γιατί 
όμως ό δολοφόνος δέν κτύπησε πιό δυ
νατά καί πιό ψηλά, όπου ό θάνατος θάταν 
άκαριαΐος; "Ισως γιατί δέν ήταν έπαγ
γελματίας, κι ίσως γιατί δέν ήταν καθό
λου ψύχραιμος.

Λίγο άργότερα στά γραφεία τής Γεν ι
κής Ασφάλειας, όλοι οί συλλογισμοί, 
όλες οί πληροφορίες, όλες οί πιθανότη
τες, έξετάστηκαν άπό τήν άρχή. Ή φρά
ση «άναίτιο έγκλημα μέ δράστη ψυχικά 
άνώμαλο άτομο», στριφογύριζε στά χείλη 
όλων. Ό χ ι δέν ήταν έπαγγελματίας ό 
δράστης. Ήταν όμως έπικίνδυνος. Καί 
όσο οί μέρες περνούσαν, τόσο θά αύτοϊ- 
κανοποιούνταν άπό τό ότι έμενε άσύλ- 
ληπτος, πράγμα πού τόν έκανε άκόμα 
πιό έπικίνδυνο. Αύτό άπέκλεισε καί τή 
σκέψη νάταν άλλοδαπός. Βέβαια ή άδελ
φή τού θύματος τούς είχε άποκαλύψει 
ότι τό θύμα γνώριζε μιά ύπόθεση δολο
φονίας, μέ δράστες ένα ζευγάρι Γάλλων, 
σέ ξενοδοχείο τής Κωνσταντινούπολης, 
άλλά άπό τό 1972 μέχρι τό 1975 ήταν 
λίγο δύσκολο νά έκκρεμοΰσε μιά ύπόθεση 
έκδικήσεως. Ά λλωστε ή ταλαιπωρία 
της μέ τήν άρρώστια πού τήν βασάνιζε 
ήταν άρκετή νά τής κλείσει τό στόμα.
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«Κάποια παρανοϊκή μανία» όπλισε τό 
χέρι τοϋ δολοφόνου, συμπέρανε ό Ενω 
μοτάρχης Καρύτσης καί τό συλλογισμό 
του συμπλήρωσε ό Άντισυνταγματάρχης 
Λίρας «Πού ίσως άκόμα συνεχίζεται».

• Οί μέρες περνούσαν μέσα σέ μιά άγω- 
νία κορυφομένη άπό τό πυκνό σκοτάδι 
πού συνέχιζε νά καλύπτει τις έρευνες. 
Μιά βδομάδα μετά τό θάνατο τής Έλβε- 
τίδας ή κοινή γνώμη άρχιζε νά ξεχνάει. 
Ό χ ι όμως καί οί άντρες τής Χωροφυλα
κής πού όργωναν άκούραστα κάθε γω
νιά τής Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι 
άπό τετρακόσιοι ανώμαλοι τύποι έξε- 
τάστηκαν έξονυχιστικά. Τίποτα όμως. 
Ό λο ι είχαν κάποιο άλλοθι, κάτι πού 
άπόκλειε ένα—ένα τά ένοχοποιητικά 
στοιχεία. Έ τσ ι πύκνωσαν μέρα τή μέρα 
οί περιπολίες καί ό άγώνας τών άντρων 
τής Χωροφυλακής πήρε δραματικό χρώ
μα.

ΟΙ ΔΥΟ Χωροφύλακες ξεκίνησαν πεζή 
γιά τή βραδυνή τους ύπηρεσία. Τό δρο
σερό άγεράκι πού άνέβαινε άπό τή θά
λασσα, τούς χάϊδευε ζωογόνα τά πρό
σωπα καί τά κουρασμένα τους μέλη. 
Ό λη τή μέρα τριγύριζαν στή Διεθνή 
"Εκθεση, τ’ άπόγευμα είχαν πάρει γραμ
μή όλα τά κακόφημα «σπίτια» καί μόνο 
δυό—τρεις ώρες, μόλις έπεσε τό σκοτάδι, 
στάθηκαν νά ξεκουραστούν. Τώρα, πάλι 
«24.00,'—04.00». Ένιωθαν μουδιασμένα 
τά πόδια τους κι άδικα προσπαθούσαν νά 
σπάσουν τή σιωπή, πού ή έξαντλητική 
κούραση είχε ρ ίξει άνάμεσά τους.

Γύρω τους'ζοΰσε ή Θεσσαλονίκη, τίς 
πιό έντονες μέρες της. "Ηταν ή περίοδος 
τής Διεθνούς Έκθέσεως. Έ να τεράστιο 
πλήθος έπισκεπτών έχει κατακλύσει τήν 
πρωτεύουσα τού Βορρά καί χάριζε μιά 
άσυνήθιστη γιά τόν ύπόλοιπο καιρό ζων
τάνια στή νυχτερινή ζωή. Τά τραπεζάκια 
τών ζαχαροπλαστείων, τών έστιατορίων, 
τών ψησταριών καί τών άλλων κέντρων, 
πού ήταν άραδιασμένα στά πεζοδρόμια 
ήταν γεμάτα άπό ένα ποικιλόμορφο 
πλήθος πού χαίρονταν τήν βραδυά κι 
άπολάμβανε τά λογής—λογής έδέσματα. 
Μιά άδιόρατη πίκρα πέρασε άπό τά μά
τια τους, σάν συλλογίστηκαν πόσο δια
φορετικές είναι οί εύθΰνες πού σέρνει 
πάνω τοϋ κάθε άνθρωπος, πόσο σκληρό 
μά καί πόσο άνθρώπινο είναι νά ξενυ- 
χτάει κανείς γιά νά μπορεί άφοβα κάποιος 
άλλος νά ζήσει μιά πρόσκαιρη χαρά.

Προχωρούσαν πρός τήν διασταύρωση 
τής Ί. Δραγούμη καί τής Καποδιστρίου, 
όταν ήρθαν πρόσωπο μέ πρόσωπο, μ’ 
ένα μέτριου άναστήματος άτομο, μέ λευ
κό πουκάμισο κι άτακτα μαλλιά, καστα
νόξανθα. Στό χέρι του κρατούσε μιά νάΰ- 
λον μικρή σακκούλα. Ή ώρα ήταν 2.20', 
μετά τά μεσάνυχτα. Ό  Χωροφύλακας 
Θεοδόσης Παπούδης τού έκλεισε τό 
δρόμο καί τοϋ έδειξε τή ταύτότητα, ζη
τώντας άπό τό άγνωστο άτομο τή δική 
του ταύτότητα.

—Δέν έχω μαζί μου ταύτότητα, άπάν- 
τησε ψύχραιμα ό άγνωστος.

—Άπό πού έρχεστε ;
—Άπό τό τσίρκο.
—Πού μένετε ;
—Στή Μαινεμένη.
—Πώς λέγεστε, δώστε μου τή σακκοΰ-

λα__

Δέν πρόλαβε όμως ν’ άπλώσει τό χέρι 
του καί ό άγνωστος τράπηκε σέ φυγή. 
Ά ρχ ισ ε νά τρέχει κΓ αύτός πίσω του, 
ένώ ό συνάδελφός του, Δημήτρης Τσα- 
κούνης άκολουθώντας ένα διπλανό στενό 
δρομάκι, προσπάθησε νά βγει μπροστά 
άπό τόν άγνωστο, γιά νά τόν έγκλωβί- 
σουν. Τό κυνήγι τού άγνωστου άπό τήν 
Ί. Δραγούμη, συνεχίστηκε στή Βενιζέ- 
λου, άνάμεσα άπό τά παρκαρισμένα αύ- 
τοκίνητα. Ό  δρόμος ήταν έρημος καί 
μετά άπό λίγο ό Χωροφύλακας Παπούδης 
άρχισε νά πλησιάζει. Τά βήματα ήχοΰ- 
σαν παράξενα στήν άσφαλτο καί ή άπό- 
σταση μέτρο μέ μέτρο λιγόστευε. Δέν 
τούς χώριζαν ούτε τρία μέτρα όταν ό 
άγνωστος σταμάτησε άπότομα καί τρα
βώντας άπ’ τήν σακκούλα ένα σκεπάρνι 
κατάφερε στό κεφάλι τού Χωροφύλακα 
ένα δυνατό χτύπημα καί άμέσως ένα 
δεύτερο στήν πλάτη. Ό  Θεοδόσης Πα
πούδης τρέκλισε γιά ένα—δυό δευτερό
λεπτα, άλλά στεριώθηκε στά πόδια του 
κ ι’ άρχισε πάλι νά τρέχει πίσω άπό τόν 
άγνωστο. Ένιωθε όμως τίς δυνάμεις του 
νά τόν έγκαταλείπουν καί τό μέτωπό του 
νά δροσίζεται άπό ένα μικρό αύλάκι. 
«Αίμα θάναι» σκέφτηκε, ένώ έβλεπε τόν 
άγνωστο ν’ άπομακρύνεται μέσα στή 
νύχτα. Κοίταξε γύρω του. Σίγουρα ό 
συνάδελφός του είχε άκολουθήσει άλλη 
κατεύθυνση. Ίσως γιατί δέν ύπολόγισε 
ότι τό κυνήγι θά περνούσε άπό τό ένα 
στενοσόκκακο στό άλλο. Ό  άγνωστος 
δέν ήταν παρά μιά σκιά πού σέ λίγο θά 
χανόταν στό σκοτάδι. Ένιωσε τό κεφάλι 
του νά τυλίγεται άπό μιά ζάλη καί τά γό
νατά του νά λυγίζουν. Ή άπόσταση θάταν 
μεγαλύτερη άπό διακόσια μέτρα. Κλο
νίστηκε. Σάν άπό ένστικτο έπιασε τό πε
ρίστροφο. Τού φώναζε νά σταματήσει. 
Εκείνος έτρεχε άσταμάτητα. Ξαναφώ- 
ναξε. Τίποτα. Πίεσε τήν σκανδάλη τού 
περίστροφου καί τό κρύο σίδερο κουνή
θηκε άπότομα στό χέρι του, ένώ μιά 
λάμψη διαπέρασε τό σκοτάδι. Ξαναπίεσε 
τή σκαντάλη. Τό ίδιο τίναγμα, ό ίδιος 
ήχος. Μόνο πού αύτή τή φορά δέν άκου- 
γόταν ό ήχος τού άγνωστου πού έτρεχε. 
Είχε χαθεί στό σκοτάδι τής νύχτας....

Ό  Χωροφύλακας Παπούδης στηρί
χτηκε σ’ ένα δέντρο, σκουπίζοντας τό 
αίμα άπό τό πρόσωπό του. Ήταν ό με
γάλος άτυχος τής νύχτας. Μιά σκέψη 
πέρασε άπό τό μυαλό του καί φώτισε τό 
βλέμμα του. Α κούσε δίπλα του τή λα
χανιασμένη άνάσα τού συναδέλφου του. 
Δέν ήταν όμως καιρός γιά πράγματα δευ- 
τερεύοντα.

Κίνησαν κι οί δυό γιά τό μέρος πού 
δέχτηκε τά κτυπήματα άπό τό σκεπάρνι 
τού άγνωστου.

Ή έλπίδα τους δικαιώθηκε γρήγορα. 
Ένα μικρό μπλοκ βρέθηκε έκεΐ πού ό 
άγνωστος γύρισε ξαφνικά καί κτύπησε 
τόν διώκτη του. Ένα μπλοκ, πού όπως 
είπε ό Άντισυνταγματάρχης Λίρας, λίγη 
ώρα άργότερα, θά χρησίμευε σάν πολύ
τιμο στοιχείο στήν πορεία τής έρευνας.

«Μιά δολοφονία φοιτήτριας κάνει 
τήν κοινωνία νά μήν πιστεύει στή Χω
ροφυλακή. Μιά δολοφονία φοιτήτριας 
ξευτελίζει τούς άστυνομικούς. 23]8] 1975». 
Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας, διάβασε, 
ξαναδιάβασε αύτές τίς φράσεις πού ήταν 
Ανορθόγραφα γραμμένες στό μπλοκ πού 
έπεσε άπό τόν άγνωστο. «Αύτός είναι ό 
δολοφόνος» ψιθύρισε. «Ά λλά  γιατί; Μέ 
ποιά κίνητρα;» άναρωτήθηκε. «Ίσως 
νάναι μανιακός. Ίσως νά είχε φαντασιώ

σεις καί νά θέλησε νά έκδικηθεΐ», συμ
πλήρωσε ό Ταγματάρχης Νικολαΐδης, 
πού παρακολουθούσε τούς συλλογισμούς 
τού Προϊσταμένου του.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας γύρισε 
τήν έπόμενη σελίδα. «Μόνο έτσι θά συμ
μορφωθεί ή κοινωνία», διάβασε. «Ίσως 
πιστεύει ότι ή κοινωνία τόν μ ισεί καί θέ
λησε έτσι νά πάρει έκδίκηση», είπε ό 
Μοίραρχος Καλαντζής. «Δέν είναι σπά
νιο, συνέχισε, άτομα πού ύποφέρουν άπό 
τήν ιδέα ότι άδικοΰνται ή καταδιώκονται 
νά θέλουν νά έκδικηθοΰν τό σύνολο ή τό 
κράτος σκοτώνοντας χωρίς λόγο. Αύτές 
οί νοσηρές καταστάσεις άντιμετωπίζον- 
ται συχνά άπό τήν Ψυχιατρική».

Τώρα οί έρευνες άκολοθοΰσαν τό δρόμο 
πού άνοιξε τό μπλοκ. Μ ερικοί άριθμοί 
τηλεφώνων, όδήγησαν τούς άντρες τής 
Χωροφυλακής τό ίδιο κιόλας πρωί σέ 
τέσσερες—πέντε βιοτεχνίες έπίπλων. Οί 
ιδιοκτήτες καί τό προσωπικό δέν άργη
σαν νά θυμηθούν, αύτόν τόν παράξενο 
άνθρωπο, πού κατά καιρούς είχε δουλέψει 
μαζί τους. Εκείνο πού δέν μπορούσαν νά 
θυμηθούν ήταν τό έπώνυμο. Μόνο τό 
όνομα γνώριζαν Γιώργος.

Ό  ψαρομάλλης έπιπλοτεχνίτης άναψε 
συλλογισμένος τήν πίπα του.

—Γιώργος, είπατε κύριε Μοίραρχε; 
Ρώτησε.

—Ναί, Γιώργος. Μέτριο άνάστημα, 
τριανταπέντε—σαράντα χρονών, σκληρά 
χαρακτηριστικά, προβληματική προσω
πικότητα, συμπλήρωσε ό Μοίραρχος 
Αθανασίου.

—Γιώ ργος.. . Γιώ ργος.. .  Τσιμούχας, 
άπό τή Θήβα. Ναί θυμάμαι καλά, άπό τή 
Θήβα. Γιώργος Τσιμούχας. Δούλεψε δυό 
μήνες μαζί μου, πριν ένα έξάμηνο.

Ό  Μοίραρχος Αθανασίου πλησίασε 
τό τηλέφωνο καί σχημάτισε τόν άριθμό. 
Σέ λίγη ώρα τό όνομα Τσιμούχας Γεώρ
γιος, άπό τήν περιοχή τών Θηβών, έπρεπε 
ν’ άνοίξει όλοκάθαρα τόν κόσμο πού 
έκρυβε.

ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ μετά τό μεσημέρι ήρθε 
ή άπάντηση. Ή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Θηβών, μ’ ένα λακωνικώτατο σήμα ξεκα
θάριζε τά πράγματα: Γεώργιος Τσιμούχας 
τού Δημοσθένους καί τής Εύαγγελίας, 
γεννημένος τό 1936 στά Βάγια—Θηβών. 
Τό 1956, στήν πλατεία τοϋ χωριού του 
είχε σκοτώσει έναν δεκαεπτάχρονο συγ
χωριανό του καί είχε καταδικαστεί σέ 
ισόβια κάθειρξη, άλλά μετριάστηκε ή 
ποινή του κι άποφυλακίστηκε τό 1972. 
Δέν κάθησε παραπάνω άπό δυό χρόνια 
στό χωριό του κι έφυγε γιά τή Θεσσαλο
νίκη, μή μπορώντας νά προσαρμοστεί 
στό περιβάλλον τής μικρής κοινωνίας. 
Κοινωνικά άπροσάρμοστο άτομο, δηλα
δή.

—Καί τώρα πού νάναι ό δολοφόνος; 
άναρωτήθηκε ό 'Υπομοίραρχος Βαγενάς, 
κοιτάζοντας στό μέτωπο τού Χωροφύ
λακα Παπούδη, τήν τετράγωνη γάζα μέ 
τό λευκοπλάστ.

—Ά κου, Υπομοίραρχε, άπάντησε μέ
σα άπό τούς συλλογισμούς του ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης Λίρας. Σήμερα τό ήμε- 
ρολόγιο δείχνει 20 Σεπτεμβρίου. Άπό τίς 
πρώτες ώρες τής μέρας άρχισε νά γρά
φεται τό τέλος αύτής τής ιστορίας. "Ενα 
τέλος πού τό δείχνει ή γάζα στό μέτωπο 
τού Παπούδη. Καί μέχρι νά ξεψυχήσει 
αύτή ή μέρα, μάθαμε τόσα πολλά. Ή 
συνέχεια πρέπει νάναι πιό εύκολη. Μιά 
παράκληση όμως σ’ όλους σας. Ά ς
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άγωνιστοΰμε τώρα άκόμα πιό έντονα. 
Γνωρίζουμε τό δράστη, χωρίς νά γνωρί
ζουμε ποΟ βρίσκεται. Ό λο ι ξέρουμε τή 
Θεσσαλονίκη καλύτερα άπό τή χούφτα 
τού χεριού μας. Στενό μέ στενό, πάρκο 
μέ πάρκο, δάση, λόφοι, άγροικίες, οικο
δομές, άκόμα—άκόμα καί έγκαταλειμ- 
μένες βάρκες, μπορεί νάναι τό καταφύγιο 
τού δολοφόνου.

Ά ς  ψάξουμε χωρίς έξαιρέσεις παντού. 
Δέν πρέπει νά κλείσει μήνα αύτή ή ΰπό- 
θεση. Ζήτημα τιμής άς γίνει γιά όλους 
μας. Ό  παπούδης μέ τόν ’Ενωμοτάρχη 
Κωστόπουλο θά περιπολοΰν, μέ αυτο
κίνητο, στά κεντρικά σημεία καί στά 
πάρκα. Ίσως νάναι αυτοί οί τυχεροί, μιά 
καί υπάρχει πίσω τους τό προηγούμενο 
περιστατικό μέ τόν Παπούδη.

Μάταια έψαξαν καί κείνη τή μέρα οί 
άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης. Ό  Γιώργος Τσιμούχας δέν βρέ
θηκε πουθενά. Οί έρευνες συνεχίστηκαν 
καί τήν έπομένη. Ό  Ενωμοτάρχης Κω- 
στόπουλος μέ τόν Χωροφύλακα Παπούδη 
πέρασαν τις δυό βραδυές περιπολώντας 
σ’ όλα τά πάρκα τής Θεσσαλονίκης. Λίγο 
μετά τά μεσάνυχτα, στις 1 παρά 20 τής 
22 Σεπτεμβρίου, κατηφόριζαν άπό τό 
πάρκο τού Πανεπιστημίου πρός τό Λευκό 
Πύργο. Έστριψαν καί πέρασαν στό 
μεγάλο πάρκο καί στάθηκαν άπέναντι 
άπό τό άγαλμα τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
Τά φώτα τού αύτοκινήτου έπεσαν στό 
παγκάκι πού ήταν δίπλα στό άγαλμα. 
Πάνω του κοιμόταν ένα άτομο, γυρμένο 
στό δεξί πλευρό. Κατέβηκαν καί πλησία
σαν μέ προσοχή. Τά μάτια τού Παπούδη 
άνοιξαν διάπλατα όταν άντίκρυσαν τό 
ίδιο πρόσωπο πού είχαν άντικρύσει τήν 
προπερασμένη βραδυά στή διασταύρωση 
τής I. Δραγούμη καί Καποδιστρίου, μέ 
τις ίδιες ρυτίδες πού τό αύλάκωναν καί 
τά ίδια άτακτα καστανόξανθα μαλλιά.

—Ξύπνα Τσιρούχα, άκούστηκε ή φωνή 
τού Χωροφύλακα.

Ό  κοιμισμένος άντρας άνοιγόκλεισε 
τά βλέφαρα κι άνασηκώθηκε.

—Πού μέ ξέρεις; Ποιος είσαι τού 
λόγου σου. . .

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει. Μέ μιά 
άστραπιαία κίνηση ό ’Ενωμοτάρχης Κω- 
στόπουλος τού έπιασε τό χέρι καί στρί- 
βοντάς το συνέχεια, τόν άκινητοποίησε, 
άφαιρώντας του άπό τή μέση ένα δίκοπο 
μαχαίρι, ένώ ταυτόχρονα σχεδόν, όλα τά 
περιπολικά αυτοκίνητα τής Θεσσαλο
νίκης, άκουγαν τή φωνή τού Παπούδη, 
ν’ άναγγέλλει τή σύλληψη.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, κάπου σ’ ένα 
λόφο τής Θεσσαλονίκης, στό ύψωμα 
«Σ ιβρ ί» βρέθηκε τό σκεπάρνι καί μερικά 
κλοπιμαία, λεία τού Τσιρούχα άπό έπτά 
κλοπές πού είχε κάνει άπό τή μέρα τού 
φόνου. Τρεις—τέσσερες μέρες άργότερα 
ό Γιώργος Τσιρούχας έκλεινε τήν άπολο- 
γία του μέ τή φράση «αύτή ήταν ή άρχή». 
Μιά άπολογία πού μιλούσε γιά ένα άσί- 
γαστο μίσος κατά τής κοινωνίας, γιά 
έγκλήματα χωρίς κίνητρα, μέ μόνη έπι- 
δίωξη τήν έκδίκηση, γιά τή φοιτήτρια 
πού συνάντησε τό μοιραίο άπόγευμα στό 
γήπεδο τού 'Ηρακλή καί πού δέν άπάν- 
τησε όταν τής μίλησε, παρά μόνο βόγ- 
γηξε, όταν τήν κτύπησε μέ τό σκεπάρνι 
καί τής κάρφωσε τό μαχαίρι στά πλευρά, 
γιά τό Χωροφύλακα πού δέν μπόρεσε νά 
σκοτώσει.........

Κ ι’ όλα αύτά γιατί έτσι «ήταν ή άρχή» 
του.

Μ ΙΑ  Μ Ε Σ Ο Κ Ο Π Η , μαυροφό
ρε μένη γυναίκα, βγα ίνε ι ατό πολυ
σύχναστο παρκάκι πού ε ίνα ι μπρο
στά οτήν είσοδο τής ισόγειας μονο
κατο ικ ίας  της κα ί μ έ σπαρακτικές 
κραυγές δ ιακόβει τά  π α ιγνίδ ιαματα  
των μ ικρώ ν πού παίζουν ε κ ε ί αμέ
ριμνα κα ί φέρνει αναστάτωση α ιόν  
φιλήσυχο κόσμο τής απόμερης γ ε ι
τον ιάς:

—Βοήθεια, βοήθεια ! ! !  Χάθηκα, 
π ιάστε την, σώστε μ ε ! ! !

Π αρατάν οί γειτόνισες τ  άγγειά  
στους νεροχύτες, μισοπλυμενα, αρ
πάζουν τά  μωρά παραμάσκαλα κα ι 
πετάγσντα ι όλες β ια σ τικά  σ ιο  πάρ
κο.

—Π ιά σ τε  την, π ιάστε τηηηην! ! ,  
επαναλαμβάνει ή έρημη κα ί καθώς 
βλέπει τ ις  γειτόνισσες κρεμασμένες 
οτά  χε ίλ ια  της, τής δένεται ή γλώ σ
σα, τά  μ ά τ ια  πλαγιοκοποϋν, λύνον
τα ι τά  γόνατα κα ί πέφτει. Τή ση
κώνουν, τήν ξαπλώνουν στο θνρο
στό μ ι τής εξώπορτας, τής βρέχουν 
τό μέτωπο γ ιά  νά συνελθεί, τή  χα
στουκίζουν, αλλά τίπ οτε. Ερχετα ι 
σέ λίγο τό ασθενοφόρο των πρώτων 
βοηθειών, τήν παίρνει κ ι αφήνει 
πίσω τ ις  γειτόνισσες, μαζεμένες, νά 
κα ίγοντα ι άπ' τήν περιέργεια. Π ο ια  
νά πιάσουν τώρα ετούτες; Π α ρ α τη 
ρούν τό δρόμο, αλλά η προσφορά του 
στή λύση τής απορίας τους ε ίνα ι 
αρνητική, αφού όλοι ο ί διαβάτες ε ί 
ναι ύποπτοι, γ ια τ ί ολοι β ιασ τικά  
περπατάν, όλοι τρέχουν φεύγουν σά 
νάκαναν κά τ ι.

Τά πράγματα θά ξεκαθαρίσουν, 
μ ετά  άπό λ ίγο  μπροστά στον ’Α ξ ιω 
μ α τ ικό  'Υπηρεσίας τού Τμήματος^ 
τής περιοχής, όπου κατάληξε ή 
δύστυχη μ ετά  τ ις  πρώτες βοήθειες:

—Σκούπ ιζα τό προαύλιο τού σπι
τ ιο ύ  μου. Μ ιά  τσ ιγγάνα , πού διάβαι
νε στό δρόμο μ ’ ένα κ ιλ ίμ ι ριγμένο 
στήν πλάτη μον φώναξε: « Εσένα 
κυρά μου, κακό μεγάλο σοντυχε στο 
σ π ίτ ι σου, μά γ ια  σοϋκαναν καψερή 
μον. Ν ά σέ πώ τή  μοίρα σου, 
νά σέ πώ τό ρ ιζ ικό  σου; "Ο λα τά  
βασανά σου κακίες γυναίκες τά  
φκιάξαν, σά φ ίδ ια σέρνονται ολόγυρά 
σου, αυτές τόν άνδρα σου σκότωσαν. 
Φ ω τιά  νά πέσει νά τ ις  κάψει, μαγ ια  
σοϋκαναν φουκαριάρα μου, κακό μ ε 
γάλο θά οού τύχει. Π ρόσεξε· έχεις 
παιδιά στον κόσμο ορφανα, τ ίπ ο τε  
δέ φ τα ίνε τά  σπλάχνα σου. Π ά μ ε  
μέσα νά σού λύσω τά  μάγ ια , μανο- 
γαλο νά σού δώσω...» Ε ίπ ε κ ι αλλα 
κυρ—’ Αστυνομ ικέ μου, ή γλώσσα

Μ ο ί ρ α
καί.......
άοήμωμα

Τού κ. I. Τ σ ό λ η -  Δ ή μ ο υ  
Έ ν ω μ ο τ ά ρ χ ο  υ

της πήγαινε πολυβόλο. Τάχασα, 
άνοιξα ασυναίσθητα τήν πόρτα κα ί 
κάτσαμε οτήν κρεβατοκάμαρα. Μοϋ 
ζήτησε νά τής φέρω μ ιά  καθαρή 
π ετσέτα  κ ι ένα αυγό άβραοτο. Τής 
τά  πήγα. ’Έ στρω σε οτό τραπέζι τήν  
πετσέτα κ ι άρμάθιασε πάνω της  
φασόλια μ έ χρώμα άσπρο, μαύρο κ ι 
ασπρόμαυρο. Κ ά τ ι ε ίπ ε  ψιθυριστά 
οτό αυγό, τοβαλε λ ίγο στον κόρφο 
της κα ί τό ξανάβγαλε. Τό έσπασε κ ι 
έβγαλε άπό μέσα ένα μ ικρό κάβουρα 
ζωντανό. Συναρμολόγησε πάλι τό  
σπασμένο αυγό κα ί μ ετά  τό ξανάσπα- 
αε κ ι έβγαλε άπό μέσα μ ιά  κλειδα
ριά. τήν κατοράστηκε κά ί μοϋ ε ίπ ε : 
«Βρήκαμε τήν άκρη, σέ κλειδωμένο  
πράμα είνα ι τά  μά γ ια . Ξεκλείδωσε, 
ξεκλείδω σε γρήγορα δ ,τ ι έχεις κ λ ε ι
δωμένο». Ξεκλείδωσα τ ις  πόρτες, 
τ ις  ντουλάπες, τά  δω μάτια  κα ί μ ετά  
μοϋ ζήτησε ένα κέρμα. Τής τό πήγα, 
τού διάβασε κ ά τ ι παράξενες κουβέν
τες άπό ένα χαρτί πού δέν ε ίχε ... 
γράμματα  κα ί μοϋ τό  έπέστρεψε 
πάλ.ι. Μ ετά  μοϋ ζήτησε ένα πενηντά
ρικο, κατοστάρικο, πεντακοσάρικο, 
χ ιλ ιάρ ικο  κα ί τά  ίδ ια  ξανά, τά  δ ιά 
βαζε κα ί μοϋ τάδωνε. "Ε π ε ιτα  μοϋ 
ζήτησε πέντε χ ιλ ιάρ ικα  μαζωμένα. 
Ε π ε ιδ ή  δέν τά  ε ίχ α  πρόχειρα, άνοιξα 
τό συρτάρι τής ντουλάπας κα ί έβγαλα

1

338



από κ ε ϊ. Τα πήρε ο τά  χέρια της, τά  
αναθεμάτισε κ ι έγειρε τό κεφάλι της 
στο τραπέζι. Την κούρασαν —μοϋ  
είπε —τά κακά πνεύματα κα ί ζήτησε 
νά τής ψήσω καφέ. Π ή γ α  στην κου
ζίνα, έφκιαοα. τον καφέ, ήπ ιε λίγο  
κα ί σταμάτησε. Φαινόταν πολύ κου
ρασμένη. Μ οϋ έδωσε τρ ιάντα  σπυριά 
«μανόγαλο» γ ια  νά τά  βάλω στις  
γωνίες τοϋ σπ ιτιού κα ί σηκώθηκε 
νά φύγει. ΤΗ τα ν  β ια σ τική . Π ή γα  νά 
τής δώσω ένα πενηντάρικο, αλλά δεν 
τό δέχτηκε. «Δέ θέλω λεφτά, ε ίσ α ι 
φτώ χιά εσύ, καλή τύχη κορ ίτσ ι μου», 
μοϋ ε ίπ ε κ ι έφυγε. Π ή γα  μ ετά  από 
λ ίγη  ωρα νά συγκαιριάσω τά  λεφτά  
στο συρτάρι τής ντουλάπας κα ί ... 
τρελλάθηκα. Δ έ βρήκα οϋτε μ ία  δρα
χμή. Δ ιακόσ ιες χιλιάδες δραχμές, 
από οικονομίες που έκανε ο συχω
ρεμένος, έκαναν φτερά. Μ ε τ ί  θά 
ζήσω τώρα τά  ορφανά μου;

Ή  περίπτωση θά γ ίνε ι την άλλη 
μέρα τροφή γ ιά  τά  αχόρταγα μ ά 
τ ια  τών εφημεριδοφάγων. Ο ι κα 
ταδ ιω κτικές  ' Αρχές θά ριχτούν στή  
μάχη γ ιά  τήν ανακάλυψη τής . . . 
πηγής τοϋ ««μανόγαλου», πού φο
ρούσε τσ ιγγά ν ικη  φούστα κα ί τσεμπ έ  
ρι, πού ε ίχ ε  χρυσά δόντια κ ι ήταν 
μέτριου αναστήματος, αδύνατη, 
ηλιοκαμένη.

Μπροστά, λοιπόν, σ’ ένα περιστα
τ ικό  πού μο ιά ζε ι μ έ τά  πολλά πού 
συμβαίνουν κάθε λ ίγο κα ί λ ιγά κ ι 
κα ί ε ίνα ι πολλά τά  περ ιστατικά , 
άσχετα, βέβαια, άν τά  περισσότερα 
θύματα ντρέπονται νά πουν τ ί  έπα- 
θαν. Κ α ί λέμε δ τ ι τά  π ερ ιστατικά  
μοιάζουν μεταξύ  τους, γ ια τ ί ο ί 
μεροκαματιάρισσες αυτού τοϋ είδους 
δεν «χτυπούν» πάντα μ έ  τό  ίδιο  
κολπο. πέσουν πολλούς τρόπους, ή 
κάθε μ ιά  κα ί τον δ ικό της. Μ έ λ ίγα  
λόγια είνα ι γυναίκες προοδευτικές. 
’ Οργανώνουν κα ί προγραμματίζουν. 
Καλυτερεύουν τά  συστήματά τους 
κα ί μεθοδεύουν τήν. . . εργασία τους.

Γράφουν ο ι εφημερίδες κα ί σχο
λιάζουν συμφορές συνανθρώπων μας, 
πού έψαχναν νά δουν μέσα από τά  
έξασκημένα δάχτυλα τής τσ ιγγάνας  
ν'ι βγα ίνε ι ή μο ίρα τους. Κ α ί πού τά  
διαβάζομε δμως δέν γ ίν ετα ι τ ίπ ο τε  
γ ια τ ί τό κακό εξακολουθεί νά, γ ίνε
τα ι, νά συμβαίνει μ έ  τήν ίδ ια  συχνό
τητα . ' Υπάρχουν άνθρωποι πού συνε
χίζουν νά πιστεύουν δ τ ι ο ί τσ ιγγάνες  
βλέπουν τό μέλλον τοϋ κόσμου.

Ο Παντοδύναμος, σε μάς τούς 
ανθρώπους, χάρισε δλα τά  αισθη
τήρια όργανα κα ί κ ά τ ι παραπάνω.

Τη λογ ική , γ ιά  νά ξεχωρίζουμε από 
τα  οντα πού στερούνται γνώσης, γ ιά  
να μήν ε ίμ α σ τε  σάν τά  ζώα πού ζοϋν 
μέ μοναδικό δπλο τή  δύναμη. "Αν  
χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτά τά  
χαρίσματα, αν βάλουμε σε ένα 
πρόγραμμα τ ις  πράξεις μας, άν στο
χαστούμε μ έ  λογική  τό σκοπό μας . 
κ ι επιδιώξουμε μ έ  θέληση τήν επ ιτυ 
χ ία  του, θά φτάσουμε σίγουρα ατό  
ποθητό αποτέλεσμα, ατό στόχο. 'Ο  
στόχος αυτός βρ ίσκετα ι μπροστά  
μας, τον βλέπομε, ε ίνα ι δικός μας. 
Τον δ ιαλέξαμε κ ι ακολουθούμε τά  
βήματά  τον, τήν πορεία του. Αυτός  
είνα ι ή μο ίρα μας. Θά φύγουμε απ' 
την τροχιά της άν αλλάξουμε πορεία, 
αλλα κα ι πάλι θα γνωρίζουμε τό τέρ
μ α  της. Σ τή ν  εποχή μας ε ίνα ι τόσο 
φανερα ολα. Κ ι '  δμως ορισμένοι 
κλείνομε τά  μ ά τ ια , γυρνάμε τήν  
πλάτη, κλείνομε τ '  αυτιά . Δέν βλέ
πομε κα ί δέν άκου με. Τρέχομε στις  
τσ ιγγάνες κα ί ζη τάμε τ ις  μοίρες. 
Α υτές  πού θά μάς χαρίσουν λεφτά, 
αυτές πού θά μάς ανοίξουν στά πέλα- 
γα τής ευτυχίας. Α υτές  πού θά μάς 
βροϋν καλό κ ι ’ άμορφο σύντροφο, 
αυτές πού θά μάς ανταμώσουν παρά
νομα μ έ τό τα ίρ ι άλλου. Αύτές πού 
θά ρίξουν τό «μάνα» νά μάς ταΐσουν 
κ.λ.π.

” Ομως, δταν ζη τάμε τέτο ια  πρά
γματα , δταν μοιρολατροϋμε, δέν 
κάνομε τ ίπ ο τε διαφορετικό από κείνο  
πού έκανε 6 γνωστός τεμπέλης.
' Εκείνος πού καθόνταν κάτω  απ' τή  
μηλ ιά  ώρες ατέλειω τες κα ί καρτέ
ραγε τή  μο ίρα του, Ν ά έρθει νά τ ι 
νάξει τή  μηλ ιά , γ ιά  νά πέσουν τά  
μήλα στο στόμα τον νά φάει. Τά
χα, δέν έβλεπε αυτός τή  μο ίρα τον, 
δέν έβλεπε τήν εύνοιά τη ς ; Τήν 
έβλεπε κα ί τήν  παραέβλεπε. "Αν  
φύσαγε αεράκι, θάτρωγε μήλα, άν δέ 
φύοαγε θά στόμωνε τό στομάχ ι τον 
από τήν πείνα. Θά πέθαινε δ  ... 
κακομοίρης ΓΕ μάς, φυσικά, δέν σκε
πάζουν μηλ ιές  τον ήλιο  μας. Μ άς 
σκεπάζει τό πέπλο τής αφέλειας, τό  
ρίχνομε οτό ραχάτι κ ι έχομε κα ί τ ις  
ανησυχίες μας.

Γ ιο μ ίζο μ ε  τό μεσοφόρι τής τσ ιγ -  
γάνας μ έ χ ιλ ιάρ ικα  κα ί χρυσαφικά, 
εξαγοράζοντας τον ιδρώτα, τό μόχθο, 
τ ις  θυσίες μας, μ έ τό  «μανόγαλο». 
Κ ρ ίμ α  γ ια τ ί τό μανόγαλο δέν ε ίνα ι 
τ ίπ ο τε  άλλο, τ ίπ ο τε τό παράξενο. 
Ε ίνα ι σπυριά από τραχανά. Κ α ί τ ις  
ίδιες τ ις  τσ ιγγάνες άν ρωτήσουμε 
οέ ανύποπτο χρόνο, θά τό άποκα- 
λύψονν ! ! ! .
____________________________ /

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

ΕΠΙ8ΕΠΡΗΣΗ ΧΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Α Ο Υ Σ  175 Α Θ Η Ν Α Ι  

Τ Η Λ Ε Φ .  8 6 .7<5.401

Διευθυντής :

Άντ]ρχης Χριστοφ. ΓΊΑΠΠΑΣ

Διευθυντής Συντάξεως— 
Α ρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Ενάγγελ. ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ  

Βοηθός 'Α ρχισυντάκτου : 

Άνθ]στής Βασίλειος ΤΖΑ ΒΑ ΡΑ Σ  

Σύνταξη -Ρηράϊτερ-Διορθώ σεις :
Άνθυπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
Ένωμ. "Αγγ. Π ΕΤΡΟ ΥΛ Α Κ Η Σ  

»  I. ΔΗ Μ Ο Σ— ΤΣΟ Λ Η Σ

Δακτυλογράφηση Κ ε ιμ έν ω ν :
Ένωμ]ρχης Δημήτριος Ρ Η Γ Α Σ  

Μ ακέττες :
Άνθυπ. Γεώρ. Π Α Π Α ΔΙΩ ΤΗ Σ  

Β ιβλ ιο θήκη  —'Α ρχείο  :
Πολιτ. Ύπαλ. Σπυρ. ΤΖ Ε Τ Ζ ΙΑ Σ

Οικονομική Δ ια χείρ ισ η— 
Συνδρομητές :

Άνθυπ. Ίωάνν. ΚΑ ΣΣΩ ΤΑ Κ Η Σ  
»  Ναπολ. Ρ Α Π Τ Η Σ

Διεκπεραίω ση :
Ύ πεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ  —

» Ε ϋαγ. Μ Π Α Α Α ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

Στο ιχειοθεσ ία  Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μοντάζ — 'Εκτύπω ση :
Γραφ. Τέχνες: Γ . ΒΟ Υ Λ ΓΑ ΡΙΔΗ  
— Δ. Χ Α Τ Ζ Η ΣΤ Υ Λ Η Σ Ο .Ε . 
Κορνζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Β ιβλ ιοδεσ ία  :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τις γνώμες καί τις απόψεις τον 
συγγραφέα ή συντάκτη καί δέν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα πού δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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Ή  ο π ο υ δ α ι ό τ η ς  

τής άοτυνομικής έπιοτήμης 

κα ι ό ρόλος τής άοτυνομιας  

είς το σύγχρονον κρότος δ ίκα ιου

Τού Μοιράρχου κ. Ί ω ά ν ν ο υ  Κ α ρ α κ ώ σ τ α ,
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής Παν/μίου ’Αθηνών, Δημοσιολόγου.

Ε Π ΙΣ Τ  Η  Μ  Η  ε ίνα ι εν σύνολον συ
στηματοποιημένων γνώσεων, έχον- 
σών αντικειμεν ικόν κύρος. Μ ε άλ
λους λόγους επ ιστήμη ε ίνα ι εν σύ
στημα γνώσεων αί όποϊαι έχουν 
ώρισμένον άντικείμενον, άρχάς κα ι 
μέθοδον. Π άσα γνώσις δεν ε ίνα ι 
επ ιστημονική, εάν δεν έχη τά  σ το ι
χε ία  αυτά, δηλαδή άντικείμενον, 
άρχάς, μέθοδον κα ί επ ί πλέον α ν τ ι
κειμενικόν κύρος. 'Η  γνώσις έχει 
αντικειμεν ικόν κύρος, όταν άντέχη  
είς την κρ ιτ ικήν  βάσανον τής λογικής 
κα ί τής αντικε ιμεν ικής εμπειρίας. 
Α ί έπ ισ τήμα ι κυρίως διακρίνονται 
εκ τοϋ αντικειμένου μελέτης των κα ί 
έκάστη έχει τάς άρχάς της εις τό  
πεδίον εφαρμογής της. Βεβαίως 
πάσαι α ί έπ ισ τήμα ι έχουν τήν ιδίαν 
παραγωγικήν μέθοδον κα ί κοινός 
άρχάς.

'Η  Α σ τυ ν ο μ ικ ή  άπ οτελεΐ ιδ ια ί
τερον αυτοτελή κλάδον τής νομικής 
ποινικής επ ιστήμης. Ε ίς  τήν Π ο ιν ι
κήν επ ιστήμην, περιλαμβάνουσαν τή  
επ ιστήμην τοϋ Π ο ιν ικού  δικαίου κα ί 
τής Π ο ιν ικής  δικονομίας, τήν ’Ε γ 
κληματολογίαν κα ί τήν Σω φρονι
σ τ ική ν , συγκαταλέγετα ι κα ί ή ’ Α 
σ τ υ ν ο μ ι κ ή . "Εκαστος των επ ι
στημονικώ ν τούτων κλάδων έχει 
ίδιον άντικείμενον μελέτης. Ε ίδ ι-  
κώτερον τό άντικείμενον σπουδής 
τής ’ Α στυνομ ικής Ε π ισ τή μ η ς  ε ίν α ι: 
Ή  έρευνα τής προλήψεως κα ί τής  
καταστολής τοϋ εγκλήματος διά 
τής εφαρμογής τοϋ θετικού ποιν ι
κού δικαίου, παραλλήλως δε κα ί ή

μελέτη  τοϋ θεσμού τής άοτυνομιας 
ώς αυτονόμου οργανισμού κρατικής  
κα ί κοινωνικής λειτουργίας.

Τό άντικείμενον μελέτης τής επ ι
στήμης αυτής συστηματικώ ς τήν  
κατατάσ σει ένδιαμέσως των δύο 
άδελφών επ ιστημών, τής Ε γ κ λ η μ α 
τολογίας κ α \  τής Σω φρονιστικής. 
Οντω  τοϋτο, δηλαδή τό ά ν τ ικ ε ίμ ε -  
νον μελέτης της, δεν συμπ ίπτει μέ  
τό τών άλλων συγγενών αυτής επ ι
στημών, πράγμα τό όποιον υπό
χρεοι τον μ ελετη τήν  νά άκολουθήση 
ίδιον σύστημα σπονδής τώ ν θεμά
των τά  όποια ανάγονται είς τήν  
σφαίραν δράσεως κα ί λειτουργίας  
τής άοτυνομιας. Μ έ άλλους λόγους 
τά  θέματα μεθ ’ ών άσχολ ίτ α ι ή 
άστυνομία δεν ε ίνα ι δυνατόν νά απο
τελούν άντικείμενον σπουδής ο ία- 
οδήποτε άλλης επ ιστήμης, πλήν 
τής ’ Α στυνομ ικής. Ή  τελευτα ία , 
εκτός τώ ν ιδίων αυτής γνώσεων, 
ίσως νά δανείζετα ι κα ί έξ άλλων 
επ ιστημών γνώσεις, α ί όποϊαι όμως 
κα ί αντα ι πρέπει νά τ ίθ εν τα ι υπό 
τό πρίσμα κα ί τήν βάσανον τής 
ίδ ικής της άποκλειστικώ ς σπουδής 
κα ί μεθοδολογίας. Συνεπώς πάσα 
άλλη επ ιστημονική γνώσις δεν ε ίνα ι 
πάντοτε χρήσιμος διά τό έργον τής  
’Αστυνομίας, εάν δεν άντέχη είς τήν  
βάσανον κα ί τήν κρ ιτ ικήν  τής ’Α 
στυνομικής επ ιστήμης. "Οθεν, ή 
ανάγκη σπουδής τοϋ αντικειμένου  
τοϋ επ ιστημονικού τούτου κλάδου, 
ό όποιος δεν άπησχόλησε σοβαρώς 
μέχρ ι σήμερον τήν επ ιστήμην, κρ ί-

νετα ι επ ιτα κ τική .

Ή  ’Αστυνομ ική  επ ιστήμη, έχου- 
σα ίδιον άντικείμενον μελέτης, σπου
δάζει κα ί υποδεικνύει άρχάς ή κα 
νόνας, οι όποιοι απορρέουν από τήν  
μακράν άντικε ιμεν ικήν παρατήρησιν 
επ ί τής κοινωνικής π ραγματικό 
τητας κα ί τώ>ν δεδομένων τών εγ 
κλημάτω ν. Τό έγκλημα, άφ ής 
σ τιγμής  τελεσθή, προκαλεϊ ανω
μαλίαν είς τό κοινωνικόν σύνολον, 
δτε άναγκαίως τ ίθ εν τα ι είς λειτουρ
γίαν ο ι κανόνες τοϋ ποινικού δ ι
καίου διά τον κολασμόν τής πρά- 
ξεως κα ί τήν έντεϋθεν προληπτικήν 
προστασίαν τής κοινωνίας. Δ ιά  νά 
δράσουν δμως άποτελεσματικώ ς ο ί 
κανόνες οϋτοι τοϋ δικαίου τά  διά τήν  
εφαρμογήν αυτού τεταγμένα  όργανα 
άκολουθοϋν, πέραν τής  υπό τών 
κανόνων τοϋ Δ ικονομικοϋ δικαίου  
καθιερωμένης διαδικασίας διώξεως 
κα ί παραπομπής τώ ν δραστών είς 
τά  δικαστήρια, ίδιους κανόνας κα ί 
μεθόδους διά τήν κα τ απολέμησιν 
τής εγκληματικό τη τας . Τούς κανό
νας αυτούς κα ί τάς  μεθόδους υπο
δεικνύει ή ’ Α στυνομ ική  επ ισ τήμη, 
ή όποια ώς μέθοδον χρησ ιμοπ οιε ί τήν  
άντικε ιμεν ικήν  παρατήρησιν εκ τής  
αστυνομικής τών οργάνων εμπ ει
ρίας, έξ ής διαμορφοϋνται πορί
σματα άναντιλέκτου όρθότητος, λό
γω τής μακράς κα ί ομοιομόρφου 
άσκήσεως τής κα τά  τοϋ εγκλή 
ματος πάλης. Τά πορίσματα αυτά  
τής αστυνομικής πείρας, κα τά  τήν  
έφαρμογήν τοϋ θετικού ποινικού
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δίκα ιον κα ι είδικώτερον κατά  την  
δίω ξιν τοϋ εγκλήματος, συγκροτούν 
εν σύνολον Ιδίων κανόνων τελούν
το>ν εις άδιάσπαστον σχέσιν κα ι 
ενότητα προς τούς κανόνας τής 
ποινικής επ ιστήμης.

Ή  ’ Α στυνομ ική  επ ιστήμη, διά 
των εκ τής αντικε ιμεν ικής παρα- 
τηρήσεως σνλλεγομένων γνώσεων, 
καταλήγε ι εις ένια ϊον σύστημα αρ
χών χρησίμων διά την καταπολέ- 
μησ ιν τών εγκλημάτω ν τόσον προ- 
ληπτικώ ς όσον κα ι κατασταλτικώ ς. 
Δ ιά  τών αρχών αυτών επ ιδ ιώ κετα ι 
ή πρόληψις τον εγκλήματος πριν 
τούτο έκδηλωθή ώς πραγματικόν  
γεγονός ή έκδηλούμενον τουλάχι
στον νά διωχθή, ώστε διά τής  
κατασ ταλτικής  μεθόδου νά προλη- 
φθή γενικώ ς ή είδ ικώ ς. ” Ομως ή 
σημαντικω τέρα συμβολή τής  ’Α 
στυνομικής επ ιστήμης, ώς κοινω
νικής επ ιστήμης, ε ίνα ι ή ύπόδειξις 
άρχών κα ι μεθόδων προλήψεως τον 
έγκλήματος, όταν τούτο δηλαδή ώς 
άπειλονμενον κακόν δεν προφθάση 
νά πλήξη τήν κοινωνίαν. Τάς πολυ
τίμους γνώσεις προς εξαγωγήν τών 
συμπερασμάτων της ή ’ Α στυνομ ική  
επ ιστήμη τάς α ν τλε ί κυρίως από 
τήν μακράν εμπειρίαν τών οργάνων 
τής αστυνομίας ώς διω κτώ ν τοϋ 
έγκλήματος. 01 καλλ ίτερο ι μελε- 
τη τα ί τής ανθρώπινης κοινωνίας 
ε ίνα ι άναμφιβόλως οι αστυνομικοί. 
Ο ύτοι φοιτούν εις τό σχολεϊον τής 
κοινωνίας, σπουδάζουν αυτήν κα ι 
τήν γνωρίζουν κάλλιον παντός αλ- 
λ.ου.' Η  Αστυνομία δύναται νά γνω- 
ματεύη από τ ί  πάσχει ή κοινωνία  
κα ί νά υποδεικνύει τά  φάρμακα δ ι’ ών 
καταπολεμούνται α ί κο ινω νικο ί νό
σοι. Ή  θεω ρητική γνώσις δεν ε ίνα ι 
μόνη ικανή νά αποκάλυψη, τά  βαθύ
τερα α ίτ ια  τής κοινωνικής νόσον τοϋ 
έγκλήματος, χωρίς τήν βαθείαν έμ - 
πειρίαν, ή τ ις  απ οκτάτα ι διά τής  
μακράς έν τή  κοινωνία παρατηρή- 
σεως.

Ά λ λ ’ ή ’Α στυνομ ική  έπ ιστήμη, 
ώς έκ τοϋ αντικειμένου μελέτης της 
κα ι τοϋ κοινωνικού της σκοπού, 
έχει ανάγκην έπ ιστημονικής κα ί νο
μ ική ς  αυτονομίας. 'Η  έπ ιατημονική  
της αυτονομία συν ίστατα ι εις τήν  
συστηματικήν κα τά τα ξ ιν  ·τών άπο- 
κομιζομένων έκ  τής  παρατηρήσεως 
γνωσεων κα ί τήν  θεω ρητικήν κα ί 
πρακτικήν διδασκαλίαν τής  έπ ισ τη 
μονικής της ύλης κεχωρισμένως τών 
άλλων επ ιστημώ ν. 'Η  ύλη αυτή  
ε ίνα ι λ ίαν αξιόλογος κα ί τό πεδίον 
έρεύνης της ενρύτατον. Ή  συστη
μ α τ ικ ή  συγκέντρωσις κα ί κα τά τα ξ ις

τών άφορωσών τήν αστυνομίαν γνώ
σεων, έγκατεσπαρμένων εις διαφό
ρους έπ ιστημονικούς κλάδους, ε ίνα ι 
άναγκα ιοτάτη διά τήν εύρυθμον λ ε ι
τουργίαν της εις τό σύγχρονον κρά
τος δικαίου. 'Η  από τής σκοπιάς 
άλλων έπ ιστημών έρευνα τοϋ α ν τ ι
κειμένου τής ’Αστυνομ ικής έπ ι- 
στήμης ε ίνα ι λίαν έπισφαλής κα ί 
καθ’ ολοκληρίαν άποκρουστέα. 'Η  
νομική αυτονομία τής Α σ τυ νο μ ική ς  
έπ ιστήμης, ή το ι ή οργανική ένότης 
τών έγκατεσπαρμένων εις άλλους 
κλάδους τοϋ δικαίου νομικών κα 
νόνων, ο ίτινες άναφέρονται εις τήν 
όργάνωσιν κα ί λειτουργίαν τής α
στυνομίας, τήν αποστολήν, δράσιν 
κα ί δ ιο ίκησ ίν της ώς κρατικού κα ί 
κοινωνικού οργανισμού, καθ ίσ τατα ι 
όσημέραι έπ ιτα κ τ ική . Προς τήν  
κατεύθυνσιν αυτήν καταβάλλετα ι προ
σπάθεια διαμορφώσεως Ιδιου κλά 
δου τοϋ δημοσίου δικαίου, τό όποιον 
κα λε ίτα ι ’ Αστυνομικόν δίκαιον.

Έ ξ  άλλου ή ’Αστυνομ ική  έπ ι
στήμη διά νά απόκτηση έπ ιστημο- 
νικήν κα ί νομικήν αυτονομίαν θεω
ρ ε ίτα ι απαραίτητος ή θέσπισις όρ- 
νανικοΰ νόμου περιλαμβάνοντας πάν- 
τας τούς νομικούς κανόνας, δι ών 
ρυθμ ίζετα ι ή όργάνωσις κα ί λειτουρ
γ ία  τής αστυνομίας, ώς αυτοτελούς 
κρατικού κα ί κοινωνικού οργανι
σμού διά τήν έφαρμογήν τοϋ άνα τι- 
θεμένου εις αυτόν θετικού δικαίου  
προς προληψιν κα ί καταστολήν τής 
έγκληματικό τη τος  κα ί πόσης έκνό- 
μου ένεργείας. Τεχνικώς ή συλλογή 
τών κανόνων αυτών θά έπ ιτευχθή  
δι ενός κωδικοποιονμένου νομοθε- 
τήματος, τοϋ Α σ τυ νο μ ικο ύ  Κ ώ - 
δικος, διά τήν  σύνταξιν τοϋ όποιου 
πρέπει νά τεθή ώς βάσις ή περί ’Α 
στυνομικού δικαίου θεωρία κατά  
τάς άρχάς κα ί υποδείξεις τής ’Α 
στυνομικής έπ ιστήμης. Κ α τά  ταϋτα  
τό ’Αστυνομικόν δίκαιον, ώς ού- 
νολον κανόνων δικαίου, οί όποιοι 
διέπουν γενικώ ς τον οργανισμόν 
( όργάνωσιν, δράσιν κα ί αρμοδιότητα) 
τής αστυνομίας ώς κρατικής κα ί 
κοινωνικής λειτουργίας, διαφέρει τής 
’ Αστυνομ ικής έπ ιστήμης κα τά  τού
το. Ή  μεν σπουδάζει άρχάς άνιλου- 
μένας έκ τής αντικε ιμεν ικής παρα
τηρήσεως κα ί υποδεικνύει μεθόδους 
προλήψεως κα ί καταστολής τοϋ έγ- 
κληματος διά τής έφαρμογής τοϋ  
διά τήν αστυνομίαν θετικού ποινι
κού δικαίου ώς κα ί το ιαύτας όρ- 
γανώσεως κα ί λειτουργίας ώς αυτο
νόμου κρατικού κα ί κοινωνικού ορ
γανισμού, εκείνο δε ε ίνα ι ή θετική  
έφαρμογή τής ’ Αστυνομ ικής έπ ι
στήμης εις τό νομοθετικόν πεδίον.

"Ομως, διά νά δειχθή ή σπονδαι- 
ότης τής ’ Αστυνομ ικής έπ ιστήμης  
πρέπει νά δοθή άπάντησις ε ’ις τό  
έρώ τημα: Τ ι έπ ιστήμη ε ίνα ι ή ’Α 
σ τυνομ ική ; Ή  Α σ τυ ν ο μ ικ ή  έπ ι
στήμη ε ίν α ι: 1 )  ’Ε μ π ε ι ρ ι κ ή ,  
δ ιό τ ι ώς μέθοδον μελάτης, τοϋ α ν τ ι
κειμένου της έχει τήν αντικε ιμεν ικήν  
παρατήρησιν, δηλαδή τήν  κ α τ ’ α ί-  
σθησιν άντίληψ ιν τών φαινομένων ή 
τών γεγονότων. 2 )  Π ε ι ρ α μ α 
τ ι κ ή ,  δ ιό τ ι παραλλήλως δύναται 
νά χρησιμοποιή ώς μέθοδον μελέτης  
τοϋ αντικειμένου της κα ί τό π εί
ραμα. Τήν μέθοδον δηλαδή τής δο
κ ιμής  ή τής έπαναλήψεως τοϋ φ α ι
νομένου προς συσχέτισιν ομο ιοτή
των, άνεύρεσιν τής φύσεως κα ί τών 
α ιτίω ν αυτού κα ί έξαγω γήν συμπε
ρασμάτων. 3 ) Έ  φ η ρ ιu ο σ μ  έ
ν η, δ ιό τ ι διά τών γνώσεών της άνα- 
ζητοϋντα ι α ί μέθοδοι, τά  όργανα ή 
τά  μέσα, διά τήν έξυπηρέτησιν (βρι
σμένης περιοχής αναγκών τοϋ πρα
κτικο ύ  βίου τών ανθρώπων. Κ α ί 
4 ) Δεν ε ίνα ι δογματική  έπ ιστήμη, 
δ ιό τ ι α ί γνώσεις της δέν στηρίζον
τα ι εις δόγματα, ώς έκεϊνα τών 
μεταφυσικώ ν έπ ιστημών, αλλά εις 
άρχάς ή κανόνας ο ί όποιοι άπορ- 
ρέουν έκ τής κοινωνικής π ραγματι
κότητας κα ί τέϋν κοινωνικών δεδο
μένων.

’ Ε κ  τής άνωτέρω άναλύσεως προ
κύπ τει ό τ ι τό άντικείμενον έρεύνης 
τής ’Αστυνομ ικής έπ ιστήμης ε ίνα ι 
εύρύτατον κα ί λίαν άξιόλογον ώς έκ 
τοϋ κοινωνικού σκοπού εις δν άποβλέ 
πει κα ί τον όποιον υπηρετεί. Δ ιά  τού
το αϋτη ε ίνα ι έπ ιστήμη άναμφισβη- 
τή τω ς τεράστιας κοινωνικής σημα
σίας. Δηλονότι, έάν ή Σω φρονιστική, 
ώς κοινωνική έπ ιστήμη, σπουδάζει 
τον έγκληματίαν άπό τής καταδ ίκης  
του μέχρ ι τής έπαναφοράς του ώς 
υγιούς μέλους τής κοινωνίας, τήν  
οποίαν έβλαψεν, ή ’Α στυνομ ική  έπ ι
στήμη μ ελετά  τήν πρόληψιν τής  
έγκληματικό τη τος, τούτέστιν  έπ ι- 
δ ιώ κει τήν καταπολέμησιν τού  
έγκλήματος πριν βλαβή τό κοινω νι
κόν σύνολον, ότε π αρ ίστατα ι άνάγκη 
μερίμνης υπό τής πολιτείας άποκα- 
ταστάσεως τώ ν έγκληματησάντω ν  
καθ’ όν χρόνον έπήλθεν τό άποτέλεσμα 
τοϋ διπλού κακού έπ ί τής κοινωνίας 
κα ί τοϋ βλάψαντος αυτήν. ' Η  πολι
τε ία  δέ έν τή  προσπάθεια της νά 
βελτιώση τούς έγκληματήσαντας έπί 
σοβαρά οικονομική έπιβαρύνσει τοϋ 
κοινωνικού συνόλου διά τήν δ ια τή- 
ρησιν καταλλήλω ν σωφρονιστηρίων 
κα ί συντήρησιν τών έν αύτοϊς κα τα 
δίκων ώς κα ί καταλλήλω ς πεπαιδευ
μένου προσωπικού, ούδέν άλλο πράτ-
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Ή σπουδαιότης 
τής αστυνομικής 
έπιστήμης καί ό 
ρόλος τής αστυνο
μίας εις ένα σύγ
χρονον κράτος δι
καίου.

0
τ ε ι παρά διορθώνει εν μέρει το σφάλ
μα της, καθ’ ό τ ι ώφειλεν εγκαίρως 
νά μεριμνήση διά την  προσήκουσαν 
τής αστυνομίας όργάνωσιν κα ι εύρυ
θμον αυτής λειτουργίαν προς δρα
στικήν  προληπτικήν τοϋ εγκλήμα
τος κα τ απολέμησιν.

Ή  ’ Α σ τυνομ ική  επ ιστήμη κα τα - 
λήγουσα εκ τής έρεύνης τοϋ α ν τ ικ ε ι
μένου της εις το συμπέρασμα δ τι 
ασφαλές μέσον απαλλαγής τής κ ο ι
νωνίας εκ τής εγκληματικής  μ ά σ τ ι
γος κα ί προστασίας τω ν έννόμων 
άγαθών ε ίνα ι ή αστυνομία, υποδει
κνύει άρχάς ή κανόνας, ο ίτινες  πρέ
πει νά διέπουν τον οργανισμόν αυτόν 
διά τήν άποτελεσματικω τέραν έκπλή- 
ρωσιν τής άποστολ.ής τον. ’ Α λλά  διά 
νά άντ αποκριθή ή αστυνομία εις 
μ ίαν το ιαύτην άποστολ.ήν νψίστης 
κοινωνικής σημασίας, οι διέποντες 
αυτήν κανόνες τοϋ δικαίου πρέπει νά 
έχουν τον χαρακτήρα τής επ ιστημο
νικής κα ί νομικής αυτονομίας κα ί νά 
αποτελούν ιδ ια ίτερον κλάδον εις το  
δίκα ιον καθόλου. Προς τήν κατεύθυν
ση1 αυτήν ή συμβολή τής ’Α στυνομ ι
κής έπ ιστήμης ε ίνα ι μ εγ ίσ τη .

Ά ν τ ιθ έ τω ς  ή έλλειψ ις συσ τηματι
κής κατατάξεω ς κα ί σπονδής των 
άφορώντων τήν αστυνομίαν θεμάτων 
καθ ισ τά  το έργον της λίαν δυσχερές 
μέ αποτέλεσμα νά αμβλύνετα ι ή προς 
τά  όργανα τής έννόμου τάξεως εμπ ι
στοσύνη τών πολιτών, νά άντιπο- 
λ ιτεύω ντα ι αυτά κα ί νά δοκιμάζετα ι 
το κύρος των. Τοιουτοτρόπως ό κο ι
νωνικός ρόλος τής αστυνομίας ε ίνα ι 
άγνωστος εις τό εύρύτερον κοινόν. Ή  
σημασία τοϋ πολυπλεύρου κα ί λίαν 
κοινωφελούς έργου της ουσιαστικώς  
αγνοε ίτα ι ή εν πολλοις παρανοεί- 
τα ι. Τά όργανα τής αστυνομίας ε ίνα ι 
ο ί φορείς τής τηρήσεως τής δημο
σίας τάξεως κα ί ασφαλείας κα ί γ εν ι
κώς ο ί θεματοφύλακες τώ ν κο ινω νι
κών άγαθών. 'Ο  κοινωνικός βίος τών

ανθρώπων διασαλευόμενος πολλάκις, 
συνεπεία τής κακής λειτουργίας τέϋν 
θεσμών κα ί τής έντεϋθεν κα τά  τής 
κο ινο τική ς  γαλήνης κα ί κρατικής  
εύρυθμίας αλογίστου δράσεως ατό
μων ή ομάδων, προβληματίζει σο- 
βαρώς τούς φιλησύχους κα ί νομοτα
γε ίς  πολίτας κα ί εκθέτε ι εις μέγα  
κίνδυνον τήν κοινωνικήν ισορροπίαν. 
Ε ις  τήν δίνην τώ ν ανθρωπίνων α ν τ ι
θέσεων μοναδικός κα τά  τό μάλλον 
άναστολεύς τής οδηγούμένης εις αναρ
χίαν πολιτείας ε ίνα ι ή αστυνομία, 
αποτελούσα άναντιλ,έκτως τήν ασφα
λή έγγύησιν διασώσεως τών απει
λούμενων θεσμών, ανευ καταστρα- 
τηγήσεως τών συνταγματικώς προ- 
στατευομένων ελευθεριών τώ ν πο
λιτώ ν.

ΙΊολλάκ ις  τά  άντ ικοινωνικώς  
δρώντα άτομα ή ομάδες , κινούμενα 
εκ διαφόρων ελατηρίω ν προς άμφιβό- 
λου ηθικής σκοπούς, άντιστρατεύον- 
τα ι τήν υπό τοϋ κοινωνικού συνόλου 
παραδεδεγμένην έννομον τάξ ιν . Ή  
άστυνομία εις τον κυκεώνα τών κο ι
νωνικών άντιθέσεων κ α λ ε ίτα ι εκ κα 
θήκοντος νά προστατεύση τά  άπει- 
λούμενα άνθρώπινα άγαθά. Α ϋτη  
ενεργούσα δυναμικώς, βάσει τής  
υπό τον νόμου παρεχομένης εις αυ
τήν εξουσίας κα ί ανευ παραβιάσεως 
τών δ ικα ιω μάτω ν τών πολιτών, προ
στατεύει τά  έννομα συμφέροντα τών 
άτόμων κα ί τοϋ συνόλου. Ούδείς 
δ ικα ιούτα ι, ε ίτ ε  ώς ατομον ε ίτ ε  ώς 
όμάς νά βλάπτη τά  έννόμως προ- 
στατευόμενα άγαθά. Ή  άστννομία  
διά προληπτικών κα ί κ α τα σ τα λ τ ι
κών ενεργειών της έχει εκ τοϋ νόμου 
τήν αρμοδιότητα νά λαμβάνη τά  
προσήκοντα μέτρα έξασφαλίσεως 
τής έννόμου τάξεω ς. Ά λ λ ’ έν τή  
έκτελέσει τής σοβαράς αυτής άπο- 
στολής της δεν πρέπει νά νπείσέρ- 
χω ντα ι παράγοντες δυνάμενοι νά 
άβλννουν τήν προς τά  όργανα έφαρμο- 
γής τοϋ δικαίου έμπιστοσύνην τών 
κοινωνών κα ί τεθή έν άμφ ισβητή- 
σει ή άντικε ιμεν ικό της  τών ένερ- 
γειώ ν τω ν, ότε άπό φορείς δικαίου  
μετατρέπ οντα ι εις άδικους έφαρμο- 
στάς αυτού. Α ι  όμαδ ικα ί ταραχαί 
πλήττουν τήν ειρηνικήν συμβίωσιν 
κα ί κα τά  κανόνα βάλλουν κα τά  τού 
δημοκρατικού πολιτεύματος, μ ετα -  
βαλλομένου άλλοτε μέν εις οχλοκρα
τ ία ν  άλλοτε δέ εις δ ικτατορ ίαν, κα 
τ  αλυο μενών ούτως άναποτρέπτως 
τών τόσον άπαραιτήτων διά τήν ζω
ήν τών πολιτώ ν άτομ ικώ ν κα ί πολι
τ ικώ ν έλευθεριών. "Ομω ς ούδέν τού
τω ν δεινότερον άλ/.ά κα ί μωρότερον 
το ϊς  άνθρώποις.

Α ι  κο ινω νικοί ταραχαί τρέφουν 
τήν έγκλη μ α τικό τη τα . "Α το μ α  ή 
κο ινω νικο ί ομάδες, έχθροί τής τά 
ξεως, τυφλωμένα έκ τοϋ άσιγάατου  
πάθους τοϋ φανατισμού προς τούς 
σκοπούς τούς όποιους έχουν τά ξε ι, 
καθ ίσ ταντα ι άμέσως ή έμμέσως δη
μιουργοί κοινωνικών ταραχών κα ί 
μετέρχοντα ι παν μέσον προς δ ια- 
σάλευσιν τής ησυχίας κα ί κο ινω νι
κής- γαλήνης. Ο ί άπλοι άνθρωποι 
τών διαφόρων κοινωνικών τάξεω ν  
υπό τήν έπίδρασιν τών άπασχο- 
λούντων αύτάς άείποτε ο ικονομι
κ ο ί  κα ί κοινωνικών προβλημάτων 
άκουσίως μεταβάλλοντα ι έν ίοτε εις 
συνεργούς έγκληματικώ ν πράξεων. 
Ή  άστννομία όμως τεταγμένη  νά 
προστατεύη τά  κοινω νικά άγαθά, 
έκ καθήκοντος ένίοτε συγκρούεται 
προς τούς άπειθούντας εις τούς νό
μους κοινωνούς μ έ  αποτέλεσμα νά 
τ ίθ ε τα ι άντιμέτω πος τοϋ πολίτου, 
τοϋ όποιου τά  δ ικα ιώ ματα  οφείλει 
νά περιφρουρή. Τοιουτοτρόπως άν
τ  ιτ ιθ ε  μέν ου τοϋ πολίτου προς τά  
άστυνομικά όργανα άποβάλλεται το  
προς αυτά όφειλόμενον σέβας, έκ- 
τραχύνεται τό ο ίκειον συναίσθημα 
κα ί τρα υμα τίζετα ι άνεπανορθώτως 
τό α ίσθημα τό συν δέον τον πολίτην 
μ ετά  τής άστυνομίας. "Ομως τό  
φαινόμενου τούτο τής  πάλης άστυνο
μ ίας  κα ί πολιτών ε ίνα ι άνακόλουθον 
τής λογικής συνυπάρξεως κα ί συνερ
γασίας το>ν δύο αυτών στοιχείω ν.

Ό  κοινωνικός ρόλος τής άστυνο
μ ίας δέν έξα ντλε ίτα ι μόνον εις τήν  
διά προληπτικών κα ί κατασταλτικώ ν  
αυτής ένεργειών προστασίαν τών 
κοινωνικών άγαθών, άλλά κα ί εις τήν  
διά τής έργώδους συμβολής της πα
ροχήν συνδρομής εις τά  δ ικαστήρια  
προς άπονομήν δικαιοσύνης. 'Η  βε- 
βαίωσις πάσης έγκληματικής  πρά- 
ξεως κα ί ή άνακάλυψις τοϋ πράξαν- 
τος ώς κα ί ή όλη παραστατική έμφά- 
νισις τοϋ έγκλήματος κα ί τής προσω
π ικότητας τοϋ έγκληματίου  ένώπιον 
τών δικαστηρίων ε ίνα ι σοβαρώτατον 
έργον κα ί κα τά  τό Ισχϋον σύστημα 
τής ποινικής Δ ικονομ ίας άνήκει εις  
τήν άποστολήν τής  άστυνομίας. 'Η  
συλλογή όλων τών άποδεικτικώ ν  
στοιχείω ν τοϋ έγκλήματος άπ οτελεΐ 
τό πραγματικόν μέρος, τό  όποιον θά 
χρησιμεύση όμως εις τον δικαστήν  
νά κρίνη περί τού έφαρμοστέου νο
μ ικού  κανόνος. ’Εάν τά  π ραγματι
κά σ το ιχε ία  έρευνηθοϋν κα ί περι- 
γραφοΰν καλώς ή κακώς ύπό τής  
άστυνομίας άνάλογος θά ε ίνα ι ή 
υπαγωγή αυτών εις τον ο ικείον κα 
νόνα δ ικα ίου ύπό τοϋ δικαστοϋ.
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Τά όργανα τής αστυνομίας έχουν 
βαθεϊαν πείραν τοϋ πραγματικού  
κα ι κοινωνικού φαινομένου τοϋ εγ 
κλήματος. Έ κ  τής αντικειμεν ικής  
παρατηρήσεως προκύπτει ό τ ι οι 
έγκλη μα τία ι δεν ομοιάζουν, ουδέ 
εις κατηγορίας ε ίνα ι δυνατόν νά 
καταταχθοϋν παρά την γινομένην 
το ιαύτην κα τά τα ξ ιν  διά λόγους επ ι
στημονικούς. Ε ις  την πραγματικό
τη τα  ο ί έγκλη μ α τία ι ε ίνα ι ανόμοι
οι, ώς κα ί τά  δακτυλικά  τών αν
θρώπων άποτυπάιματα. Εκαστος 
έχει την ίδ ικήν του προσωπικότητα 
διά την μελέτην τής οποίας απαι
τ ε ίτ α ι εις πάσαν συγκεκριμένην πε- 
ρίπτω σιν ανάλογος επ ιστημονική κα- 
τάρ τισ ις  κα ί κοινωνική εμπειρία, 
βαθεία, οϊαν έχουν μόνον τά  αστυ
νομικά όργανα ώς έκ τής έν τή  κο ι
νωνία άποστολής των. Δ ιά  τον λό
γον αυτόν τά  δ ιδάγματα έκ τής 
αστυνομικής πρακτικής αποτελούν 
πολύτιμον θησαυρόν γνώσεων διά 
τήν αστυνομικήν επ ιστήμην.

Κ α τά  τά  ανωτέρω τά  όργανα τής  
αστυνομίας, κ α τ ' έξοχήν όργανα 
έκτελέσεως τών νόμων κα ί προστα
γών τών κρατικώ ν άρχών, διαδρα
ματίζουν σπουδαιότατον ρόλον εις 
τό  σύγχρονον κράτος δικαίου. Θεω
ρ ε ίτα ι δέ Κράτος δικαίου εκείνο εις 
τό όποιον έφαρμόζεται τό έν αύτώ

ίσχϋον δίκαιον κα ί δ ι αυτού έξυ- 
π ηρ ετε ϊτα ι τό γενικόν κα ί ατομικόν  
συμφέρον τών πολιτών. ' Ε κείνο  εις 
τό οποίον προστατεύονται τά  δ ι
κα ιώ ματα  τοϋ πολίτου έν πνεύματι 
ισότητας, ελευθερίας κα ί αμοιβαίου  
σεβασμού τής ανθρώπινης προσωπι
κότητας κα ί αξιοπρέπειας. Ε ις  μ ίαν  
το ιαύτην αξιοκρατικήν πολιτείαν τό  
έφαρμοζόμενον άπό τά  όργανα τής  
αστυνομίας δίκα ιον αποβαίνει έπ ί 
μ εγ ίσ τη  ώφελεία τοϋ κοινωνικού  
συνόλου. 'Επομένως ή αστυνομία  
τοϋ κράτους δικαίου δεν επ ιτρέπε
τα ι νά ένεργή έναντίον τοϋ νόμου 
(CONTRA' LEGEM ) ,  ούτε αντί 
τοϋ νόμου (P R A E T E R  LEG EM ; 
άλλά μόνον συμφώνως τό) νόμω  
(SECU N DU M  LEG EM ; κα ί 
έντός τών πλαισίων τών νόμων 
(IN TR A  LEG EM ;. Έ ν  τούτοις  
όμως αϋτη ενίοτε άφεύκτως δέχε
τα ι έπεμβάσεις, α ϊτ ιν ες  τήν έκτρέ- 
πουν τής κοινωνικής άποστολής της.

'Ό μω ς, διά νά απαλλαγούν τά  τής  
αστυνομίας όργανα άπό πάσαν φθο
ροποιόν έπίδρασιν πρέπει ταϋτα , έπί 
τή  βάσει τώ ν υποδείξεων τής Α σ τ υ 
νομικής επ ιστήμης, νά απολαύουν 
προσωπικής κα ί λειτουργικής ανε
ξαρτησίας έν τή  έκτελέσει τού λ ε ι
τουργήματος των. Τότε κα ί μόνον 
ταϋτα  θά δύνανται νά έπιτελέσουν

ΑΝ ΘΕΛΑΜΕ νά χαρακτηρίσουμε 
ένα θόρυβο, νά ποΰμε αν καί σέ ποιο βα
θμό είναι ένοχλητικός, έκνευριστικός ή 
έπικίνδυνος, θά συναντούσαμε πολλές 
διαφορετικές γνώμες. Γ ια τίδλο ιο ί άνθρω
ποι δέν έχουν τά ίδια αυτιά. Μερικοί, λές 
κι είναι βαρύκοοι, δέν ένοχλοΰνται κα
θόλου άκόμα κ ι άπό ένα δυνατό θόρυβο, 
όταν μάλιστα.. .  τόν κάνουν οί ίδ ιο ι. 
Ά λ λ ο ι δέν άνέχονται ούτε τόν παραμικρό 
θόρυβο.. .  όταν προέρχεται άπό τρίτους.

Είναι συνεπώς πολύ δύσκολη νά προσ
διορίσουμε τό άνεκτό έπίπεδο θορύβου 
καί νά καθιερώσουμε κανόνες άποδεκτούς 
άπό όλους. Ά λλά, αύτό δέν άλλάζει τ ί
ποτα άπό τό γεγονός, ότι, μέ τήν έκβιο- 
μηχάνιση, ό θόρυβος έγινε άληθινή μά
στιγα, πολύ έπικίνδυνη γιά τό νευρικό 
μας σύστημα. Κ ι άκριβώς γ ι' αύτό τό 
λόγο, ό άγώνας έναντίον αύτής τής θεο
μηνίας έντείνεται στά τελευταία χρόνια, 
κυρίως στόν εύρωπάϊκό χώρο.

Θ Ο Ρ Υ Β Ο Σ
Μιά μάστιγα τής 

σύγχρονης κοινωνίας

Σέ μιά πρώτη φάση, ό άγώνας έναντίον 
τοϋ θορύβου στράφηκε έναντίον τών βα
σικών καθημερινών πηγών του, πού 
είναι τά κάθε είδους αύτοκίνητα, οί 
μοτοσυκλέττες, τά μηχανήματα οικο
δομών καί όδοποιΐας καί τ' άεροπλάνα.

Καθώς έχουν γραφεί πολλά γιά τό 
θόρυβο, άκόμα καί τά παιδιά γνωρίζουν 
τώρα τό ντεσιμπέλ, δηλαδή τή μονάδα 
μετρήσεως αύτής τής μάστιγας. Όταν 
λέμε, ότι ένας θόρυβος αυξήθηκε κατά 
10 ντεσιμπέλ, αύτό σημαίνει ότι ή έν
τασή του δεκαπλασιάσθηκε. Στά 20 ντε
σιμπέλ, είναι έκατονταπλάσια. Μ’ άλλα 
λόγια έχουμε αύτό πού στά μαθηματικά 
όνομάζεται λογαριθμική πρόοδος.

Σύμφωνα μέ τις μελέτες τής ειδικής 
έπιτροπής τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
πέντε είναι οί δυσάρεστες έπιδράσεις τοΰ 
θορύβου: 1) 'Ενόχληση, τά 15% τών 
άνθρώπων αισθάνονται κάποια δυσφορία, 
μικρή ή μεγάλη, μετά τά 45 ντεσιμπέλ. 
Στά 65% , τό ποσοστό τών ένοχλουμένων 
ύπερβαίνει τό 40% . Αύτό τό ποσοστό 
ξεπερνιέται συχνά στις πόλεις. 2) Δια
ταραχή τοϋ ύπνου. Τά 10%  τών άνθρώ
πων δέν μποροΟν νά κοιμηθούν, όταν ή

τό καθήκον των άφόβως, ά ν τ ικ ε ι-  
μενικώ ς κα ί άμερολήπτως, ώς αρ
μόζε ι εις  όργανα υπηρετούν τα  πρά
γ μ α τ ι τήν ιδέαν τοϋ έθνους κα ί τοϋ  
δημοκρατικού πολιτεύματος, τά  δ ι
κα ιώ ματα  κα ί συμφέροντα τών κ α τ ' 
ιδίαν πολιτώ ν κα ί τοϋ κοινωνικού 
συνόλου. 'Ε άν ή π ολ ιτε ία  αδύνατή 
νά πράττη τό καθήκον τούτο, τό τε  
μοιραίως τά  αστυνομικά όργανα 
έφαρμόζουν τό εις αυτά άνατεθει- 
μένον θετικόν δ ίκα ιον έμπειρικώ ς, 
ότε α ί πράξεις κα ί ένέργεια ί των 
δέν διέπονται άπό άρχάς ή κανόνας, 
άλλ' άπό τήν θέλησιν παντός αύ- 
θαιρετοϋντος κα ί έχοντος τήν δύνα- 
μ ιν  νά τάς κατευθύνη. "Ομως ή κα- 
τενθυνομένη έφαρμογή τώ ν νόμων 
περικλείε ι δεινούς κινδύνους διά τήν  
πολιτείαν κα ί τούς πολίτας της κα ί 
έκτρέπει τήν άστυνομίαν τής υψη
λής άποστολής της κα ί τοϋ κοινω 
νικού της προορισμού. Έ π ί τώ  λόγω  
τούτω  ή αστυνομία διά τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν της πρέπει νά δ ιέπετα ι 
άπό ίδιους νομικούς κανόνας, ο ί 
όποιοι νά ε ίνα ι απόρροια τών άρχών, 
πορισμάτων κα ί δ ιδαγμάτω ν τής  
αστυνομικής επ ιστήμης, ής ή θ ετ ι
κή έφαρμογή είνα ι τό ' Αστυνομικόν  
δίκαιον.

ένταση τοϋ θορύβου ύπερβαίνει τά 40 
ντεσιμπέλ. 3) Αδυναμία παρακολουθή- 
σεως μιας συζητήσεως. Όταν ή ένταση 
τού θορύβου ύπερβαίνει τά 65 ντεσιμπέλ, 
δύσκολα μπορούμε ν’ Ακούσουμε κά
ποιον πού μιλάει, άκόμα καί άπό Από
σταση ένός μέτρου. 4) Ό  θόρυβος μει
ώνει τήν Απόδοση τού έργαζόμενου καί 
τήν ποιότητα τής έργασίας του. 5) Ακου
στικές βλάβες. Ή Ακοή μειώνεται, Ανά
λογα μέ τή διάρκεια καί τήν ένταση τού 
θορύβου.

Τό πρόγραμμα δράσεως τής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας έναντίον τής μολύνσεως 
τοΰ περιβάλλοντος περιλαμβάνει καί τήν 
Ανάγκη μελέτης καί καθιερώσεως ένός 
πανευρωπαϊκού άντιθορυβικοΰ σχεδίου. 
Δέν πρόκειται μόνο γιά τή λήψη μέτρων 
στις πληγές τοΰ θορύβου (αύτοκίνητα, 
μοτοσυκλέττες, άεροπλάνα), προσδιορί
ζοντας άνώτατα ήχητικά έπίπεδα. Ανα
γνωρίζεται έπίσης ή άνάγκη νά έμποδι- 
στεϊ ή διάδοση τού Αναπόφευκτου θο
ρύβου. Παραδείγματος χάρη, δέν Αρκεί 
νά περιορισθεΐ ή ένταση τοΰ θορύβου πού 
παράγουν τά αύτοκίνητα, Αλλά πρέπει 
έπίσης νά έπενδυθούν οί αύτοκινητόδρο- 
μοι μέ άντηχητικά ύλικά, όπως πρέπει νά 
γενικευθεϊ καί νά βελτιωθεί ή ήχητική 
μόνωση τών κατοικιών. Τό ιδεώδες θά 
ήταν νά Απομακρυνθούν οί ζώνες έργα
σίας (έργοστάσια, έμπορικά καταστή
ματα κ.λπ.) άπό τις ζώνες κατοικίας.

Ό  θόρυβος είναι έπιβλαβής, μολονότι 
καμιά φορά μπορεί νά είναι σωτήριος. 
Παραδείγματος χάρη, ένα κορνάρισμα 
μπορεί νά σώσει μιά ζωή, άλλά τά Ασκοπα 
κορναρίσματα μπορούν νά κάνουν τή ζωή 
Ανυπόφορη.
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Εμείς καί οι 
αναγνώστες

Οί προσδοκίες μας για την επ ιτυχ ία , αυτής τής στήλης δικαιώθηκαν. 
Καί ίσως περισσότερο άπ’ ό,τι περιμέναμε. Οί άναγνώστες μας άνταπο- 
κρίθηκαν πρόθυμα σ’ αυτή την πρόσκληση για διάλογο καί τα γράμματά 
τους πού καταφθάνουν στα γραφεία τοϋ περιοδικού μάς εκπλήσσουν για 
τον ιδιαίτερα μεγάλο άριθμό. ’Έ τσ ι άναγκαστικά δημοσιεύονται οί κυ- 
ριώτερες έπιστολές, πού μιλούν για πράγματα τά όποια ένδιαφέρουν 
ενα άρκετά μεγάλο σύνολο.

’ Επίσης μέ μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε δτι άρκετοί άναγνώστες 
μάς στέλνουν συνεργασίες τους. ’ Εδώ θά πρέπει νά γνωστοποιήσουμε 
δτι όλες οί συνεργασίες είναι δεκτές, άλλά ή δημοσίευσή τους άπαιτεΐ 
κάποια άξιολόγηση, ανάλογα μέ τήν έπικαιρότητα τού άρθρου, τό μέγε
θος, τή νοηματική καί συντακτική του άρτιότητα κ. ά. Επ ίσ ης έξαρ- 
τάται καί άπό άλλους παράγοντες, 'όπως ό προγραμματισμός τής μηνι
αίας ύλης τοϋ περιοδικού, πού στηρίζεται σ’ ενα ευρύτερο σχέδιο παρουσιά- 
σεως ορισμένων θεμάτων. Πάντοις, όλες οί συνεργασίες τών αναγνωστών 
άξιολογοΰνται καί προγραμματίζεται ή δημοσίευση τών καλυτέρων, 
πάντοτε μέ άντικειμενικότητα καί υπευθυνότητα.

ΟΙ AIM ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ’Άνω Κώμη τής Κοζάνης, 
ό μαθητής Λυκείου ’Αντώνιος Παπαϊω- 
άννου μας γράφει, έκτος άπδ τά συγχαρη
τήριά του προς τδ περιοδικό γιά τήν πλού
σια Ολη του, μερικές του σκέψεις: «'Ο 
φετινός χρόνος δεν είναι μόνον άφιερω- 
μένος στο Διεθνές ’Έτος τοϋ Παιδιού, 
άλλά καί’ στήν Ελληνική Παράδοση. 
Σ έ τοϋτον, λοιπόν, τον τόπο, πού τό χώ
μα του είναι ζυμωμένο μέ αίμα καί πού 
ή γη του είναι σπαρμένη μέ κόκκαλα μυ
ριάδων ήρώων καί μαρτύρων, τά τελευ
ταία χρόνια παρουσιάστηκαν ξένα, προς 
τήν έλληνική παράδοση φροϋτα, όπως οί 
«ντισκοτέκς», τά «σκυλάδικα» κ. ά., πού 
σάν μανιτάρια έχουν φυτρώσει παντοϋ. 
Ποιά σχέση λοιπόν έχουν αυτά τά κέντρα 
μέ τήν έλληνική παράδοση; Ποιά σχέση 
έχει ή έξαλλη μουσική καί οί άναρθρες 
κραυγές μέ τό έλληνικό δημοτικό τρα
γούδι; Ποιά σχέση έχουν οί κανιβαλικοί 
χοροί άγριων τής ζούγκλας μέ τούς λεβέν
τικους έλληνικούς χορούς; Ποιά σχέση 
έχει ή φτηνή ψυχαγωγία πού ναι σ’ δλο 
της τό βάθος ψύχοφθόρα, μέ τήν γνήσια 
τήν έλληνική ψυχαγωγία;».

ΑΠΟ ΤΗ Ν Πάτρα, δ άναγνώστης μας 
Κων]νος Χαλατσάνης, άπόστρατος ’Ενωμο
τάρχης, μας γράφει γιά τις έλλείψεις, πού 
παρουσιάζει τό περιοδικό σέ θέματα γύρω 
άπό τήν ’Επανάσταση τοϋ 1821, ιστορικά 
άναγνώσματα σχετικά μέ τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής καί γιά τήν κατάργηση μό
νιμων στηλών πού άναφέρονταν στό πρό
σφατο παρελθόν.

Δέν συμφωνούμε μέ τόν άναγνώστη μας, 
γιατί ποτέ δέν έπαψε τό Περιοδικό ν’ άφιε- 
ρώνει άρκετές σελίδες κάθε τεύχους του

τόσο στήν ιστορία τοϋ Έθνους, δσο καί 
στήν ιστορία τής Χωροφυλακής. Μόνο πού 
μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, πλούτισε τήν 
ΰλη του μέ δημοσιεύσεις πού άφοροΰν 
σύγχρονα θέματα καί προβλήματα τών 
καιρών μας, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο 
πλαίσιο δημοσιευμάτων.

’Άλλωστε δ σκοπός τούτου τοϋ Περιοδι
κού δέν είναι μόνο ή παρουσίαση ιστορικών 
πτυχών, άλλά καί ή παρουσίαση τής δρα
στηριότητας τών άνδρών τοϋ Σώματος, 
ή προσφορά σελίδων κοινωνιολογικού καί 
φιλολογικού περιεχομένου, παιδαγωγικών 
μελετών κ.λ.π.

Έ χ ε ι δέ προγραμματισθεΐ, γιά τό μέλ
λον, ή δημοσίευση μιας σειράς άρθρων 
γύρω άπό τήν πρόσφατη ιστορία τού Σώ
ματος μέ τρόπο πρωτότυπο, πού ελπίζου
με θά ικανοποιήσει πλήρως τούς άναγνώ
στες μας.

"Οσο γιά τήν κατάργηση μόνιμων στη
λών μπορούμε νά πούμε δτι είναι άναγκαία 
ή άνανέωση τού Περιοδικού, γιά νά μήν 
κουράζει άλλά καί γιά νά βρίσκεται πάντα 
κοντά στήν έπικαιρότητα.

ΑΠΟ ΤΟΝ Πύργο ό άναγνώστης μας 
Νικόλαος Λαμπίρης μάς γράφει: «Δυνατόν 
κατά τή γνώμη μου νά χρειάζονταν καί μιά 
στήλη φιλοτελισμού, πού έχει λάβει μεγά
λες διαστάσεις στή χώρα μας, μιά καί 
προβάλλει θέματα τής ιστορικής, τουριστι
κής, κοινωνικής κ.λ.π. ζωής τής Ελλάδος».

Τό θέμα γιά τήν καθιέρωση στήλης φι
λοτελισμού, μελετάται άπό τό περιοδικό 
καί έλπίζουμε σύντομα νά καθιερωθεί μιά 
μόνιμη στήλη γιά τούς φιλοτελιστές άνα
γνώστες μας.

ΑΠΟ ΤΑ Γρεβενά ό άναγνώστης μας 
Κων]νος Χριστογιαννούλας, μάς γράφει 
τις άπόψεις του γιά τό περιοδικό: Παρα
τηρώντας τήν πλούσια ύλη του, βλέπω 
δτι δέν λείπουν τά στοιχεία πού θυμίζουν 
μιά άληθινή Ελλάδα, άφοΰ άναφέρεται 
πότε στά ήθη καί έθιμά μας, πότε στον 
άρχαϊο πολιτισμό της, τή μυθολογία της, 
τήν ιστορία της καθώς καί στό ώραΐο φυ
σικό περιβάλλον της...».

’Επίσης ζητάει πληροφορίες γιά τή 
Σχολή Εΰελπίδων. Γ ι ’ αύτό τό θέμα πρέ
πει νά φροντίσει νά προμηθευτεί τή σχετική 
έγκύκλιο, άπό τις τοπικές Στρατιωτικές 
καί Δημοτικές άρχές.

ΑΠΟ ΤΗ μακρινή Αύστραλία δ άνα
γνώστης μας κ. A R T H U R  BA LA SSIS, 
στέλνοντας τις εύχές καί τά συγχαρητήρια 
του γιά τήν άνοδική πορεία τοϋ περιοδικού, 
γράφει μεταξύ τών άλλων: «Θά έπιθυμοΰ- 
σα νά σάς είσηγηθώ έάν φυσικά υπάρχουν 
περιθώρια στό άγαπητό περιοδικό σας, 
νά άσχοληθεΐτε καί λίγο μέ τόν άπόδημο 
Ελληνισμό, π.χ. πώς έορτάζομε τις ’Εθνι
κές μας καί θρησκευτικές μας έορτές καί 
γενικά τήν κίνηση τών έλληνικών παροι
κιών άνά τόν κόσμο. ’Επίσης σάς προτεί
νω νά ταχυδρομείτε τό περιοδικό σας 
μαζί μέ τις έλληνικές έφημερίδες καί περιο
δικά στούς "Ελληνες άντιπροσώπους Τύ
που τού εξωτερικού γιά πώληση, ή στά 
γραφεία τών διπλωματικών μας άντιπρο- 
σωπειών (Προξενεία —Λιμεναρχεία τού 
εξωτερικού). ’Έτσι εγώ πιστεύω δτι ό 
"Ελλην πολίτης τού εξωτερικού θά μάθει 
καί θ’ άγαπήσει τό Περιοδικό σας».

Γιά τό πρώτο, τό θέμα δηλαδή τού άπό- 
δημου 'Ελληνισμού, τό Περιοδικό σύντομα 
θά άσχοληθεϊ μέ μιά σειρά ειδικών άρ
θρων. Γιά τό δεύτερο, τήν ελεύθερη πώλη- 
σή του, γνωρίζουμε στον άναγνώστη μας 
δτι ή ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής διακι- 
νεΐται μόνο μέ τό σύστημα τών συνδρομών.

'Ο ΕΝΩΜ ΟΤΑΡΧΗΣ Ήλίας Μαντάς 
τού A’ . Α.Τ. Χανίων, επιθυμεί άμοιβαία 
μετάθεση γιά δποιαδήποτε Υπηρεσία τής 
Δ.Α .Π .Π . Κάθε ένδιαφερόμενος μπορεί νά 
έπικοινωνήσει μαζί του στά τηλέφωνα 
0821.22424 ή 0821.22426. Τά έξοδα 
μεταθέσεως σέ βάρος άμφοτέρων.

Ο ΕΝΩΜ ΟΤΑΡΧΗΣ Πέτρος Κοντο
δήμος, ζήτησε νά πληροφορηθεϊ τό ύψος 
τής συντάξεως καί τού έφ’ άπαξ βοηθήμα
τος πού θά πάρει μέ τή συμπλήρωση πραγ
ματικής ύπηρεσίας 25 έτών καί δύο χρόνων 
τού Στρατού.

Δέν μπορούμε δμως ν’ άπαντήσουμε έφ’ 
δσον δέν μάς γνωρίσει αν έχει τά πέντε 
χρόνια μάχιμης ύπηρεσίας, πράγμα πού 
είναι άπαραίτητο γιά τόν υπολογισμό τής 
συντάξεως.

344



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΝ Κ. ΤΣΙΜΑΝΗ, Πόρτο 
Χέλι. Λάβαμε τις δυό συνεργασίες σας καί 
σας ευχαριστούμε. Θά προγραμματιστεί ή 
μελλοντική τους δημοσίευση.

ΚΩΝ]ΝΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ’Αρχιμαν
δρίτη, Πάτρα. Ευχαριστούμε γιά τό άρθρο 
σας «Τό Μεγάλο Χρονικό». ’’Εφτασε όμως 
καθυστερημένα, όταν τό τεύχος τοϋ 
’Απριλίου βρίσκονταν ύπό έκδοση καί γιά 
τό λόγο αύτό θά προγραμματισθεϊ γιά τον 
έπόμενο χρόνο.

ΣΠΥΡΟ Ν  ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Ενωμοτάρχην, 
Σκριπερό Κέρκυρας. Λάβαμε τό άρθρο σας 
« 'Π  Μεγάλη Νίκη» καί σάς συγχαίριυμε 
γιά την προσπάθεια, πού είναι πραγμα
τικά άξιόλογη καί άρκετά κατατοπιστική. 
Μαζί μέ τά συγχαρητήρια μας σάς πλη
ροφορούμε ότι προγραμματίστηκε ή δημο
σίευσή του γιά τόν έπόμενο χρόνο γιατί 
έφτασε πολύ καθυστερημένα καί ήταν άδύ- 
νατη ή δημοσίευσή του στο τεύχος τοϋ 
περασμένου ’Απριλίου.

ΣΠ ΥΡΟ  ΣΤ. Μ ΕΣΗ Μ ΕΡΗ , Φιλόλογο, 
Κέρκυρα. Ευχαριστούμε γιά τό άξιόλόγο 
άρθρο σας» Ή  Ελληνική Παράδοση άπα- 
ραίτητος οδηγός τοϋ ’Έθνους μας», πού 
θά δημοσιευθεΐ σ’ ένα άπό τά επόμενα τεύ
χη τού περιοδικού. Περιμένουμε καί άλλες 
συνεργασίες σας.

ΕΥΘΥΜΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΕΝΙΟ, Τεχνο
λόγο Δασοπονίας, Φλώρινα. Λάβαμε τό 
άρθρο σας «'Ελλάς, παρόν ,παρελθόν καί 
μέλλον». Θά προγραμματισθεϊ γιά δημο
σίευση σ’ έναν άπό τούς έρχόμενους μήνες. 
Σάς εύχαριστοΰμε γιά τίς εύχές σας καί τίς 
συνεργασίες πού μάς στέλνετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΕΛΛΟ, Δάσκαλο, 
Κοζάνη. Ευχαριστούμε γιά την άποστολή 
τού «Ημερολογίου Κοζάνης» καί γιά τό 
άρθρο σας «Πεσόντες εις τά Καστανοχώ
ρια». Έφτασε όμως μέ άρκετή καθυστέ- 
ρηση γιά τό τεύχος Μαΐου. Θά ήταν 
σκόπιμο νά είχαμε μιά εκτενέστερη εργα
σία σας γύρω άπό τό θέμα αύτό, γιά νά 
τήν προγραμματίσουμε γιά τόν έρχόμενο 
χρόνο.

ΚΩΝ]ΝΟΝΔΑΝΟΥΣΗ, Άνθ]σπιστή, 
’Άνδρο. Ή  μελέτη σας «Συμβολή στή 
διερεύνηση της μέθης» είναι άξιόλογη. Σάς 
συγχαίρουμε καί σάς πληροφορούμε ότι θά 
δημοσιευθεΐ σέ ένα άπό τά επόμενα τεύχη 
τού περιοδικού.

«Γ ΙΑ  ΝΑ ΕΠ ΙΖΗ ΣΗ  
Η ΔΗ Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ »

A . Ν . Τσ ιρ ιντά νη.

Οί ’Εκδόσεις «Συζήτησις» κυκλοφόρη
σαν πρόσφατα τό βιβλίο τού άείμνηστου 
καθηγητή Α.Ν. Τσιριντάνη,, «Γ ιά  νά έπι- 
ζήση ή Δημοκρατία», πού άποτελεϊται άπό 
βαθυστόχαστες μελέτες τού μεγάλου πνευ
ματικού αύτοΰ οδηγού, δημοσιευμένες 
παληότερα στό περιοδικό Συζήτηση.

*0  κριτικός νοΰς τού Α.Ν. Τσιριντάνη 
στέκεται καί σ’ αύτό τό βιβλίο μ’ άμί- 
λεικτη άντικειμενικότητα μπροστά στά 
προβλήματα των καιρών μας καί χωρίς 
μισόλογα καί υπεκφυγές άνατέμνει τό τί 
«μέλλει» νά συμβεϊ, αν όλοι μας δέν άντα- 
ποκριθούμε στό κάλεσμα εύθύνης, πού 
έκπέμπει ή κουρασμένη έλευθερία τής 
έποχης μας.

Κάθε του λέξη είναι καί μιά πρόσκληση 
γιά τήν οικοδόμηση ένός πολιτισμού πού 
θά καταξιώνει όλες τίς ήθικές άξιες καί θά 
πληροί τίς προϋποθέσεις γιά τήν πνευμα
τική θεμελίωση τής έποχής πού έρχεται.

Μέ τήν ίδια ύπεύθυνη ματιά, έξετάζονται

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΟΥΣΙΑ, Πολιτικό 
Υπάλληλο Χωροφυλακής, Θεσσαλονίκη. 

Σάς εύχαριστοΰμε γιά τήν συνεργασία πού 
μάς στείλατε, άλλά λυπούμεθα γιατί πρός 
τό παρόν δέν μπορούμε νά τή δημοσιεύ
σουμε.

τά έκκλησιαστικά, πολιτικά, κοινωνικά 
πράγματα τής χώραςμας, ή λειτουργία τής 
κρατικής μηχανής, τά σύγχρονα πολιτικά 
καί κοινωνιολογικά ρεύματα καί κάθε τί 
πού άποτελεϊ τή ζωή τού νεοέλληνα.

«Ο  Δ Α ΣΚ Α Λ Ο Σ»
Δ  . Κ ω νσταντόπουλου.

Ή  φωνή τού Δημήτρη Κωνσταντόπου
λου, έρχεται συγκινητ.κά ρωμαλέα άπό 
τόν Πύργο τής ’Ηλείας γιά νά θυμίσει 
στούς γεμάτους άμφιβολίες καιρούς μας, 
ότι 6 Δάσκαλος είναι ή μάλλον πρέπει νά 
είναι «άπόστολος τού Θεού, έλπίδα τής 
Πατρίδας, άναμορφωτής τής κοινωνίας, 
κήρυκας των Χριστιανικών άληθειών, ύπε- 
ρασπιστής τών ελληνοχριστιανικών Ιδανι
κών, άξονας γύρω άπό τόν όποιο γυρίζουν 
όλες οί ήθικές άξιες πού συνθέτουν τή 
ζωή».

Μέ άντικειμενικότητα καί σαφήνεια 
άναλύει τίς πτυχές καί τίς προϋποθέσεις 
τού ρόλου τού Δασκάλου άπέναντι στό 
σχολικό έργο, καθώς καί τίς εύθύνες του 
μπροστά στά μηνύματα τής έποχής του.

ENGLISH FOR STUDENTS
Ε . Χα ιρόπουλου.

Ό  Ε. Χαιρόπουλος, Καθηγητής τής 
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, (τ.θ. 
4417, τ.τ. 919) Αθήνα), κυκλοφόρησε 
καί άποστέλλει διά ταχυδρομικής επιταγής 
220 δραχμών, τό παραπάνω βιβλίο του, 
κατάλληλο γιά φοιτητές καί σπουδαστές 
Α .Ε.Ι. πού πλαισιώνεται μέ τίς άπαραί- 
-,ητες βάσεις Γραμματικής καί Συντακτι - 
κοΰ ώστε οί σπουδαστές νά μπο ρέσουν νά 
παρακολουθήσουν τά άγγλικά ειδικά μαθή
ματα 'Ορολογίας τ^ύ 3ου καί 4ου έ.συς 
σπουδών.

Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ  Π Α ΙΑ ΙΚΩ Ν  
ΚΑ ΤΑΣΚΗ Ν Ω ΣΕΩ Ν  ΣΤΟΝ  
Α ΓΙΟ  ΑΝΑΡΕΑ Α ΤΤΙΚΗ Σ

Απο τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής άνα- 
κοινώθηκε ότι κατά τή θερινή περίοδο 
έτους 1979, θά λειτουργήσουν οί Παιδικές 
’Εξοχές Χωροφυλακής, στον "Αγιο Ά ν- 
δρέα ’Αττικής, άπό τό διάστημα 1-7-79 
μέχρι 1-9-79.

Τά παιδιά πού θά φιλοξενηθούν δέν 
πρέπει νά υπερβαίνουν τά 450 στό σύνολό 
τους, ήλικίας 7—16 έτών (έτος γεννήσεως 
1964 μέχρι 1973 συμπεριλαμβανομένου).

( Οι Παιδικές ’Εξοχές θά λειτουργήσουν 
σέ τρεις 20ημέρους περιόδους, ως έξής: 
Ά . περίοδος^ 1-7-79 μέχρι 20-7-79, γιά 
τά παιδιά καί τών δυό φύλων ήλικίας 7-9 
έτών. Β \  περίοδος, 22-7-79 μέχρι 10-8-79 
γιά κορίτσια άπό 10—16 έτών καί Γ '. 
περίοδος άπό 12-8-79 μέχρι 31-8-79, 
γιά άγόρια ήλικίας 10-16 έτών.

ι Στίς Παιδικές ’Εξοχές Χωροφυλακής 
θά φιλοξενηθούν παιδιά άντρών τού 
Σώματος, όπως επίσης καί έ. ά. καί π.δ. 
άντρών καί παιδιά Πολιτικών Υπαλλήλων 
τής Χωροφυλακής.

Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς καί 
πληροφορίες γιά τίς προϋποθέσεις συμ- 
μετοχής, θά παράσχει μέ ειδική γνωστο
ποίηση τό "Ιδρυμα « ’Εξοχές Χωροφυλα
κής».

Π Ω Σ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

«ΣΥΛ Λ ΟΓΟΣ Π ΡΟ Σ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗ
ΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗ  22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 
Πρός τό Περιοδικό « ’Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής».
Κύριε Διευθυντά

Παρακολουθούντες τά έκδιδόμενα τεύχη 
τού Περιοδικού σας αίσθανόμεθα τήν 
ύποχρέωσιν νά σάς διαβιβάσωμεν, καθώς 
καί εις όλους τούς συνεργάτας, πού άνή- 
κουν στό συντακτικό καί τεχνικό πρόσω 
πικό, ολόθερμα συγχαρητήρια όχι μόνον 
διά τό όλον περιεχόμενον τής δημοσιευομέ- 
νης ύλης, άλλά καί γιά τήν άρτια καί έπι- 
μελημένην έμφάνισιν, ταξινόμησιν καί 
έκτύπωσιν τού Περιοδικού πού τό κατατάσ
σουν στήν πρώτη σειρά. ’Ακόμα δέ περισ
σότερον γιατί μάς δίδει άπτά δείγματα τού 
ρόλου καί τής δράσεως τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής πού σιωπηλά καί άθόρυβα 
στεριώνει γερά τά θεμέλια καί τό οικοδό
μημα τής πατρίδος μας, άντιπαλαίοντας 
σέ πλεΐστα έμπόδια άλλά καί πολλές φορές 
σέ κακή πίστι, πού γιά νά εξυπηρετήσει 
άνομα συμφέροντα διαστρέφει καί συ
κοφαντεί.

Χρειάζεται μεγάλο ψυχικό σθένος γιά 
ν’ άντιμετωπίζει κανείς άπτόητα όλα 
όλα αύτά, καί αύτό τό έχει τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής καί γ ι’ αύτό μέ υπερηφά
νεια καί χαρά άποβλέπομε μέ έμπιστο- 
σύνη στό μεγάλο καί ειρηνικό του αύτό 
έργο καί άποστολή. Αύτά δείχνει τό 
ώραΐο Περιοδικό σας, γιά τό όποιο 
σάς στέλνομε όλόθερμα συγχαρητήρια 
καί πολλές εύχές νά συνεχίσετε τήν έκ
δοσή του.

Μέ πολλή έκτίμησι 
Ό  Πρόεδρος

ΦΙΑΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ
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ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΙΑΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΦΙΛΗΣ

Γιά τΙς γιορτές τοϋ Πάσχα, ή μικρή μας 
φίλη ΑΓΛΑ Ϊ Α ΒΑΣ. ΓΚΟΥΡΛΙΑ, κόρη 
Άνθυπασπιστοΰ Χωροφυλακής καί μαθή
τρια Δ', τάξεως τοϋ 3ου Δημοτικού Σχο
λείου Μεσολογγίου, μάς έστειλε τή χαρι
τωμένη ζωγραφιά της. Ήταν ένα όλό- 
θερμο καί άγνό «Χρόνια Πολλά», σταλ
μένο μέ άγάπη άπό ένα δεκάχρονο παιδί.

Κ ι έμεΐς, μέ τή σειρά μας, τής εύχόμα- 
στε, όπως καί σ’ όλα τά παιδιά τού κόσμου, 
τό ίδιο ολόθερμα, «Χρόνια Πολλά» καί 
κάθε της όνειρο νά γίνει πραγματικότητα.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μέ την ευκαιρία τοϋ παγκοσμίου Έτους τοϋ Παιδιού, ο Πρό
εδρός τής Δημοκρατίας κ. Κ. Τσάτσος άπηύθυνε τό άκόλουθο μήνυμα,
την Κυριακή τοϋ Πάσχα, 2 2 ’Απριλίου πού μεταδόθηκε άπό τά ραδιοφω
νικά καί τηλεοπτικά δίκτυα τής Χώρας:

«Τό έτος τοϋ παιδιού, πού άνήγαγαν 
σέ παγκόσμιο θέμα τά Ηνωμένα Εθνη, 
ένα βασικό νόημα έχει: Άφήσετε γιά λ ί
γο τά παρόντα καί κοιτάξετε τό μέλλον. 
Τό παιδί είναι τό μέλλον. Ή ευτυχία τοϋ 
παιδιού είναι ή ευτυχία τού μέλλοντος. 
Γιά τήν ευτυχία τοϋ μέλλοντος θυσιά
σετε κάτι άπό τήν καλοπέραση τού πα
ρόντος. Σωματική, ήθική καί πνευματική 
υγεία χαρίσετε στά παιδιά. "Οχι μόνο 
τά δικά σας, άλλά σέ όλα τά παιδιά τής 
Οικουμένης. Δώσετε μέ μόνο άντάλλα- 
γμα ότι κάνατε τό χρέος σας απέναντι 
στό Θεό καί απέναντι σέ κάθε άλλη άν- 
θρώπινη ύπαρξη. Τά παιδιά βρίσκονται 
άκόμα έξω άπό τά μίση, έξω άπό τή τύ
φλωση πού φέρνουν τά άτομικά καί τά 
συλλογικά πάθη. Δέν πρόφθασαν νά γ ί
νουν κακοί, όπως οί μεγάλοι. Πεινούν 
γιά ψωμί, άλλά πεινοΰν καί γιά λίγο χάδι. 
"Ολα τά συμφέροντα καί οί βουλιμίες 
πού μάς χωρίζουν έπί αιώνες, σταματούν 
μπρος στό παιδί. Τό παιδί ένώνει. Δέν 
άνήκει άκόμα στό άθλιο καί άμαρτωλό 
γένος τών άνθρώπων. ’Ανήκει στό Θεό.

Ποιος άμφισβητεϊ αύτές τις άλήθειες; 
Μερικά έλάχιστα τέρατα. Οί τρελλοί τής 
γενοκτονίας. Κανείς άλλος δέν άρνεΐται 
τήν ιερότητα τοϋ παιδιού. Καί όμως ή 
έκκληση τών Ηνωμένων ’Εθνών δείχνει 
ότι άπό τήν άναγνώριση τής σημασίας 
τού παιδιοϋ, ως τήν έμπρακτη προστασία 
του υπάρχει άβυσσος. Πονάμε εύκολα 
όσους βλέπομε νά ύποφέρουν. ’Αλλά

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΑΙ
Στά μέσα τοϋ καλοκαιριού πρόκειται 

νά κυκλοφορήσει άπό τά 'Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛ. ΤΑ.), μιά άναμνηστική 
σειρά γραμματοσήμων, πού θά είναι άφιε- 
ρωμένη στό Διεθνές "Ετος τού Παιδιού. 
Ή σειρά αΰτή πού άποτελεΐται άπό τρία 
γραμματόσημα περιλαμβάνει λεπτομέρεια 
άπό τόν πίνακα τοϋ μεγάλου "Ελληνα 
ζωγράφου Ίακωβίδη «τά πρώτα βήματα», 
λεπτομέρεια άπό μία άρχαία «άρκτο» τής 
Βραυρώνας καί μιά έλεύθερη σύνθεση, 
πού άπεικονίζει ένα παιδί μέ περιστέ
ρια.

ποιοι νοιάζονται γιά τά έκατομμύρια τών 
άγνωστων παιδιών πού σέ χώρες πρωτό
γονες ή πεθαίνουν, ή γίνονται βιολογικά 
καί πνευματικά άνάπηρα;

Ά ς  έπαινέσωμε λοιπόν τήν πρωτοβου
λία αΰτή τών 'Ηνωμένων ’Εθνών. Καί νά 
μήν σταματήσωμε στόν έπαινο. Ά ς  κάνω- 
με καί έμεΐς κάτι γιά τά παιδιά όλου τοϋ 
κόσμου. Ά ς  βοηθήσουν οί πλούσιοι μέ 
πολλά καί οί φτωχοί μέ λίγα. Ά ς  γίνη 
συνείδηση όλων μας ότι ή έκκληση τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών άποτελεΐ μιά παγκό
σμιας ισχύος ήθική έντολή, όλων τών 
θρησκειών καί όλων τών πολιτισμένων 
λαών.

Παλεύομε, ισχυριζόμαστε τούλάχιστον 
ότι παλεύομε όλοι γιά έναν καλλίτερο 
κόσμο. Ά λλά σέ ποιόν θά άνήκη αυτός 
ό καλλίτερος κόσμος; Στόν αΰριανό άν
θρωπο, στό παιδί. Πώς θά γίνη όμως καλ
λίτερος κόσμος, άν δέν γίνη καλλίτερος 
ό άνθρωπος τοϋ μέλλοντος, τό παιδί;

Λέμε τό «Έτος τοϋ παιδιοϋ». Καί έγώ 
τολμώ νά πώ «Κάθε έτος πρέπει νά είναι 
έτος τοϋ παιδιοϋ». Κάθε έτος. Διότι άν 
κάτι διακρίνει τούς πολιτισμένους άν- 
θρώπους άπό τά ζώα είναι ότι τά ζώα ζοϋν 
μόνο στό άμεσο παρόν, ένώ ό άνθρωπος 
ζεΐ καί στό παρελθόν καί στό μέλλον. 
Ζεΐ τή ζωή τοϋ παιδιοϋ. Τό παιδί, τό κα
θαρό καί ιερό αύτό πλάσμα, πού είναι ό 
ίδιος ό έαυτός μας στό μέλλον πέρα άπό 
τό θάνατο».
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Μέ θέμα «Ή  Οικογένεια καί τό παιδί» 
μίλησε ή δ. 'Αγνή Παπαδοπούλου Κα- 
θηγήτρια Θεολόγος—Παιδαγωγός, τόν 
περασμένο μήνα στήν Κατερίνη, σέ έκ- 
δήλωση πού διοργάνωσε ό Σύνδεσμος 
Φίλων Χωροφυλακής Πιερίας, στά πλαί
σια τού Έτους τοϋ Παιδιού», πού έγινε 
στήν αίθουσα διαλέξεων τοϋ Πνευματι
κού Κέντρου τής Κατερίνης.

Τήν έκδήλωση πλαισίωσε ή χορωδία 
τού Β \ Λυκείου Θηλέων Κοζάνης καί 
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ό Β’ 
Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Κων]νας Καλογερόπουλος, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μακεδονίας, Συνταγματάρχης κ. 
Φιλ. Τερζής, ό Πρόεδρος τού Σ.Φ.Χ. 
Πιερίας κ. Κουντουράς καί πλήθος κό
σμου.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σέ έκατό χιλιάδες περίπου άντίτυπα 
έκδόθηκε τό τρίπτυχο πού ήταν αφιερω
μένο στό Έτος Παιδιού καί μοιράστηκε 
στις γιορτές τού Πάσχα άπό τούς άντρες 
τής Τροχαίας Χωροφυλακής, στούς όδη- 
γούς.

Ήταν μιά άκόμα έκδοση τού Τμήμα
τος Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, πού αύτή τή φορά Απευ
θύνονταν τόσο στούς όδηγούς, όσο καί 
στά παιδιά, μέ συμβουλές καί ευχές γιά 
λιγότερα τροχαία ατυχήματα.

Είναι γεγονός ότι έχομε πολλούς φί
λους στον κόσμο τών παιδιών, άν καί γιά 
μάς αύτός ό κόσμος είναι πάντα ό καλύ
τερός μας φίλος.

Ή λέξη φίλος, άλλωστε, ταιριάζει πιό 
πολύ στό παιδί, τόν άνθρωπο πού μεγα
λώνει μέ τά μάτια του καρφωμένα στό 
μέλλον καί τά όνειρά του νά φτερουγί- 
ζουν όπως τά λευκά περιστέρια.

Κ ι αύτά τά λευκά περιστέρια στό πέτα
γμά τους, άγγίζουν μ’ άγάπη τήν τιμημένη 
στολή τού Χωροφύλακα, πού στέκεται 
άγρυπνος φρουρός καί φύλακας άγγελος, 
σέ κάθε άνοιγμά τους στή ζωή.

Καί κλείνει γιά τά παιδικά μάτια, τό 
κοίταγμα αυτής τής στολής, ένα μεγα
λείο, πού μέσα τους ύψώνεται σέ όριοδείχ- 
της τού δρόμου τους καί πού δέν είναι 
άλλο άπό τό μεγαλείο τής προσφοράς. 
Μιάς άδιάκοπης προσφοράς, πού συναν
τάει κανείς σέ κάθε πτυχή τής έλληνικής 
ζωής.

Μ’ αύτή τήν άγάπη ποτίζει τά όνειρά 
της καί ή μικρούλα ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 
ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ, πού άπό τή μακρινή Ξάν
θη μάς έστειλε εύχές μαζί μέ μιά φω
τογραφία της.

Μιά φωτογραφία πού λέει πολλά, άφοΰ 
ή πεντάχρονη φίλη μας, ντυμένη μέ 
τ’ όνειρό της, κοιτάζει μ’ έμπιστοσύνη 
στό αύριο, πού τό συνοδεύουν οί καλύ
τερες εύχές μας...

Π Α Ι Δ Ι  Μ Ο Υ
Ν ί κ ο υ  Π α τ σ α τ ζ ή

Π αιδί μου ,
όταν έσύ γελάς έμείς  είμαστε ευτυχισμένο ι 
γ ια τ ί π ιστεύουμε πώς κερδίσαμε τόν Κόσμο 
καί δέν γυρεύουμε άλλη χα ρά.
"Οταν στις δύσκολες ώρες σου τό δάκρυ μας κυλάει σιωπηλό  
πάνω στά λιπόσαρκα μάγουλά μ α ς .
"Οταν ή άγωνία μας γιά  σένα κα ίει τά σωθικά μας, 
δέ γυρεύουμε καμιά άνταμοιβή .
Μιά κορδέλλα άπό τό γέλ ιο  σου σ βύνει δλες τ ις  άγω νίες μας ,
δταν τά ματάκια σου μέσα στις αύγές
λάμπουν άπό άκαθόριστη προσδοκία,
δταν ή μικρή σου όψη είνα ι μ ιά  ολόκληρη σιωπή ,
δταν τά χεράκια σου δουλεύουν τό χώ μα
προσπαθώντας νά μας παρουσιάσεις τήν πρώτη δημιουργία σου , 
έμ ε ίς  τραγουδάμε τό τραγούδι τής Ε ιρήνης . . .

"Ομως Π αιδί μου ,
δταν κάποτε τρα νέψ εις  καί γυ ρ έψ εις  νά π ετά ξεις , 
μή μάς μισήσεις άν άπό ένδεια
δέ μπορέσουμε νά σοϋ δώσουμε μεγάλα φτερά . . .
(Κάποτε τά μεγάλα φτερά πετάνε πολύ ψηλά  
καί λησμονούνε τούς άνθρώπους . . .
Κάποτε τά μεγάλα φτερά γκρεμίζοντα ι σέ βάραθρα . . .)

Κ ι’ άν στό δρόμο σου , Π αιδί μου ,
έρθουν κάποιοι καί γιά  πόλεμο σοΰ μιλήσουν ,
έσϋ τραγούδα τους τό τραγούδι τής Ε ΙΡ Η Ν Η Σ .
Κ ι άν θελήσουν κάποιοι νά σοΰ διδάξουν τό σκοτάδι, 
άπλωσε τό χέρ ι σου καί δείχτους τό φ ώ ς .
Κ ι άν κάποιοι θελήσουν νά σού είποΰνε τή γνώ μη τους 
τή σοφή συμβουλή τους μήν π ερ ιφ ρο νήσ εις .
Μά άν θέλουν κάποιοι νά σοΰ έπ ιβάλλουν τ ις  ιδέες τους,
μ είνε Π αιδί μου άλώ βητο ,
άφοΰ έσύ γεννήθηκες μέ δική σου σ κ έψ η .

Κ ι δταν έρθει τό πλήρωμα τοΰ χρόνου
καί μεΐς θά είμαστε δυό σκουριασμένα άνθρωπάκια,
θυμήσου πώς κάποτε σέ γεννήσαμε
κ ι άπλωσέ μας τό δυνατό σου χ έ ρ ι,
γ ια τ ί ή ζωή , Π αιδί μου , ε ίνα ι ένας σύντομος κύκλος . . .
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Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ  μέσα στον όποιο 
ζουμε κα ί μάς περ ιστο ιχ ίζει, δεν 
ε ίνα ι μόνο χρήσιμος ε ίνα ι κα ί ωραίος.

Ο ι ομορφιές του, ο ι ομορφιές τής 
φύσεως ε ίνα ι πολλές: Τα μελω δικά  
πουλιά, τά  βαθύσκια δέντρα, τά  
γάργαρα νερά, ή γαλ.άζια θάλασσα, 
τά  χιονισμένα βουνά κα ί τόσα άλλα, 
είνα ι στολάδια της.

’Ε κε ίνα  δμως που μπορούν νά 
θεωρηθούν—κα ί π ραγματικά  ε ίνα ι— 
σαν βασιλείς τής φύσεως, ε ίνα ι τά  
Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ ΙΑ .

'Ένας ανατολίτικος παλιός θρύλος 
λέε ι: 'Ο  Θεός σαν τελείω σε τό έργο 
τής Δημιουργίας του, στάθηκε γ ιά  
λ ίγο Ακίνητος νά τον θαυμάσει. Π ρό
σεξε όμως, πώς τού έλ.ειπε κά τ ι.

’Έ λειπ ε τό χαμογελώ.Καί τό τε  έφκια- 
ξε τά  λ.ουλούδια. Σάν τά  ε ίδ ε έτσ ι 
πολύχρωμα κα ί όλ.άνθιστα νά τού  
χαμογελούν, ένιωσε μ ιά  απέραντη 
αγαλλίαση.

Γ ια τ ί  π ραγματικά  τά  λουλούδια 
ε ίνα ι τό χαμόγελ.ο τού κόσμον.

Κ α ί ό άνθρωπος, τό  τελειότερο  
δημιούργημα αυτό τού Θεού, νιώθει 
την ίδ ια  ευχαρίστηση, την ίδ ια  αγαλ
λίαση πού ένιωσε κα ί νιώθει κα ί ό 
Π λάστης του, κάθε φορά παν τό  
βλέμμα τον πέφτει πάνω σ’ ένα λου
λούδι.

Μ πήκε λοιπόν στον κόσμο τό 
λουλούδι κα ί τον στόλισε. ’Έ γ ιν ε  χα
μογελώ, τραγούδι, άρωμα, στολίδι. 
’Έ γ ιν ε  ό αχώριστος σύντροφος, έγινε 
ή χαρά των ανθρώπων.

Τό λουλούδι ε ίνα ι τό λ.επτότερο κα ί 
ομορφότερο δημιούργημα τής φύ
σεως, πού ό άνθρωπος μ έ  πολ.ή 
συγκίνηση κα ί χαρά τό ύμνησε.
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E T f l  z s m  Μ Α Σ Τού κ. Ν ί κ ο υ  Κ ο ύ ρ τ η  
Τεχνολόγου Δασοπονίας

<*-

Ε ίν α ι ευλογία τον Θεόν κα ί δώρο 
ανεκτίμητο  γ ι ’ αυτόν.

" Οπου υπάρχουν λουλούδια ε ίνα ι 
γιορτή ...λέε ι ένα λαϊκό Ιν δ ικ ό  τρα
γούδι.

Γ ια τ ί  τό άντίκρυσμά τους ξυπνά
ει στην καρδιά μας, τά  πιο τρυφερά, 
τά  πιο ευχάριστα συναισθήματα.

Χωρίς τά  λουλούδια ή ζωή μας θά 
ήταν πολύ πεζή, πολύ άδεια κα ί χω 
ρίς περιεχόμενο.

Α υ τά  μάς γεμίζουν μ έ  αισιοδοξία, 
μας μεταφέρουν τό μήνυμα τής χα
ράς, τό μήνυμα τής ίδιας τής ζωής.

Θά. έλεγε ό καθένας μας άφοβα, 
δ τι τά  λουλούδια έγιναν μ έ  μοναδικό 
σκοπό, νά ευχαριστούν την δράση κα ί 
νά μεθούν την όσφρηση τού άνθρω
πον, αφού άλλωστε μ έ την ομορφιά 
τους κα ί μ έ  τά  μεθυστικά  τους αρώ
μα τα  δίνουν σ’ αυτόν την εντύπωση 
δ τ ι βρ ίσκετα ι στον Παράδεισο.

Κ α ί ε ίνα ι π ραγματικά  ασύλληπτη  
ή π ο ικ ιλ ία  κα ί ή ομορφιά των χρω
μάτω ν κα ί των σχημάτω ν των λου- 
λουδιών.

Χ ρώ ματα  ζωηρά κα ί άπαλά, γλύ
κες αποχρώσεις, συνδυασμοί κα ί α ν τ ι
θέσεις εναλλάσσονται επάνω στα  
πέταλα κα ί τά  σέπαλα των λουλου- 
διών κα ί δημιουργούν μ ια  φαντασ
μαγορική κα ί μαγευ τική  εικόνα πού 
συγκ ινε ϊ καλα ισθητικά  κάθε άνθρω
πο.

’Α λλά  κα ί ή π ο ικ ιλ ία , ε ίνα ι κά τ ι 
πού προκαλεϊ τό θαυμασμό μας.

'  Υπάρχουν λουλούδια μεγάλα, 
μικρά , ακόμα κα ί μ ικροσκοπικά.

' Υπάρχουν λουλούδια άγρια —τά  
Αγριολούλουδα—κα ί εξευγενισμένα.

’Αληθινά ό κόσμος των λουλου- 
διών ε ίνα ι θαυμαστός.

’Ανθίζουν αυτά μέσα στή σιωπηλή 
ατμόσφαιρα. Ό  ήλιος κα ί τό νερό 
αποτελούν τήν πολ.ύτιμη τροφή τους.

Τό χώμα δέ ε ίνα ι ή μητέρα  τους.
Φ τάνει λοιπόν ό ήλιος, λίγο νερό 

κα ί λ ίγο χώμα, γιάνά φυτρώσουν κα ί 
νά ανθίσουν.

Κ α ί δεν ανθίζουν μόνο παντού, αλ
λά κα ί πάντοτε.

Ή  φύση φρόντισε, ώ στε ποτέ 
νά μην τής λείπουν τά  στολίδ ια  της, 
γ ια τ ί ε ίνα ι κα ί αυτή σάν τ ις  γυ 
ναίκες, πολύ φιλάρεσκη.

' Υπάρχουν λουλούδια πού ανθί
ζουν ακόμα κα ί μέσα στο χειμώνα  
γ ιά  νά θυμίζουν στον άνθρωπο δ τ ι 
ποτέ, μά  ποτέ δέν τον εγκα τα λε ί
πουν.

’ Ιδ ια ίτερα  δμως τήν άνοιξη κα τα 
κλύζουν τή  φύση κα ί γοητεύουν τον 
άνθρωπο μέ τά  μ α γευ τικά  τους χρώ
μ α τα  κα ί τά  μεθυστικά  τους Αρώ
ματα .

Κ α μ ιά  άλλη εποχή, δέν φοράει, 
τόσο άμορφο κα ί γιορτινό φόρεμα 
σαν τή φύση.

.
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Τ ά  λ ο υ λ ο ύ δ ι α  
θ τ ή

ζ ω ή  μ α ς
Κ α ί αυτό γ ια  νά γιορτάσει το 

ξύπνημά της από την  νάρκη τον 
χειμώνα.

Γ ι ’ αυτό άλλωστε κα ι ή ’Ά ν ο ιξη  
ε ίνα ι ή ωραιότερη εποχή τοΰ χρόνον.

Α υ τή  ε ίνα ι ή γ ιορτή κα ι τό  πανη
γύρι τής ψύσεως.

Τό πανηγύρι όμως αυτό τής (ρύ
σεως τό αισθάνονται περισσότερο οι 
άνθρωποι όταν βρ ίσκοντα ι στο ύ
παιθρο, κα ί φυσικά αυτοί πού έχουν 
μ ά τ ια  κα ι αυτιά  κα ι μπορούν νά 
βλέπουν, νά άκοϋν κα ι νά μιλούν  
με τή  φύση, μ έ  τά  λουλούδια.

Γ ια τ ί  τά  λουλούδια έχουν δ ική  
τους γλώσσα, πού μ ιλά ε ι κ α τ ’ ευ
θείαν στήν ψυχή κάθε ανθρώπου, κα ι 
τήν κάνουν νά νιώθει ανώτερα συναι
σθήματα.

Μ ιλούν &έ τόσο βαθειά στήν 
ψυχή μας, πού μπ ορεί νά π ε ι κα 
νένας ό τ ι μας επ ιβάλλονται.

’ Από τήν εποχή τής άνοίξεως, 
πού όλα τά  βουνά κ ι οι κάμποι, τά  
περιβόλια κ ι ο ι κήποι ε ίνα ι σκεπα
σμένοι από όμορφα λουλούδια έ μ πνεύ
στηκε δ εθνικός μας ποιητής κσ'ι 
αναφώνησε:

Μ άγεμα  ή φύση κιόνειρο,στήν  
ομορφιά κα ί χάρη.

Μ έ χ ίλ ιες  βρύσες χύνετα ι, μέ  
χ ίλ ιες  γλώσσες κραίνει.

Π ρ α γ μ α τ ικ ά  ή ανθισμένη φύση 
ε ίνα ι ό ,τ ι ωραιότερο μπ ορεί νά δ ε ι 
τό ανθρώπινο μ ά τ ι.

Τά λουλούδια ε ίνα ι άναπόσπαστα 
δεμένα μέ τήν ύπαρξή μας, κα ί πα ί
ζουν μεγάλο ρόλο στή ζωή μας. Ε ίνα ι 
ό πιστός συμπαραστάτης σέ κάθε 
άνθρώπινη εκδήλωση.

’ Από τή  σ τ ιγμ ή  πού θά γεννηθεί ο 
άνθρωπος, μέχρ ι κα ί τήν τραγικότερη  
σ τιγμ ή , πού θά φύγει ορ ιστικά  κα ί 
π αντοτινά, τον θάνατο, αυτά θά τον 
συνοδεύουν.

"Ενας κρίνος θεά θά σέ θυμ ίζει
ένας κρίνος τή  δόξα σου θά λέει
ένας κρίνος θά σέ μοαχομυρίζει
ένας κρίνος στον τάφο σου θά 

κ λ α ίε ι. . . .

τραγουδάει ό μεγάλος μας Π αλαμάς.
’Έ τσ ι τή  σ τ ιγμ ή  πού θά γεννηθεί 

ένα παιδ ί ένα όμορφο μπουκέτο λου
λούδια από τον πατέρα, τούς συγγε

νείς κα ί τούς φίλους θά προσφερθοΰν 
στή μητέρα σέ ένδειξη ευγνωμοσύ
νης κα ί χαράς.

"Ενα μπουκέτο λουλούδια, θά 
συνοδέψουν στήν τελευτα ία  του κα 
το ικ ία  ένα αγαπημένο μας πρόσωπο.

’Α λλά  κα ί σέ κάθε άλλο σπουδαίο 
γεγονός τής ζωής, λωυλούδια δεχό
μαστε κα ί λουλούδια προσφέρουμε.

Κ α ί πολλά άλλα βαθιά του συναι
σθήματα, ο άνθρωπος μ έ λουλούδια 
τά  εκφράζει.

"Ενα μπουκέτο λουλούδια, στον 
άρρωστο φέρνουν μήνυμα αισιοδο
ξίας, στον καταπονεμένο κα ί πνευ
μ α τ ικ ά  εργαζόμενο θά φέρει ηρεμία 
κα ί στον γιορτάζοντα θά φέρει τή  
χο.ρά.

Τον έρωτά του 6 νέος , πιο εύγλω τ
τα  θά τον φανερώσει στήν εκλεκτή  
του μ έ λουλούδια, κα ί μ έ λουλούδια 
θά υποδεχθούμε ή θά άποχαιρετή- 
σουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο.

Δ ικα ιολογημένα ό λαός μας τά  
τραγούδησε κα ί τά  ’ κάνε σύμβολο 
κα ί έκφραση στή ζωή του κα ί στά  
συναισθήματά του.

’ Ιδ ια ίτερ α  ή γυναίκα, έχει μ εγ ά 
λες κα ί ακατάλυτες φ ιλίες μέ τά  
λουλούδια.

’ Από τά  μαθη τικά  της χρόνια, 
λουλούδια βάζει μέσα στά β ιβλ ία  της  
γ ιά  νά τής  φέρουν γούρι.

Σ τή ν  πιο σημαντική ημέρα τής  
ζωής της, τό γάμο της, κα ί δίπλα 
στον αγαπημένο της, λουλούδια Οά 
κρατάει στά χέρια , μ έ λουλούδια θά 
ε ίνα ι στολισμένη, λουλούδια θά στο
λίζουν τήν εκκλησία, κατάφορτο  
λουλούδια Οά ε ίνα ι τό αυτοκίνητο  
πού θά τήν πάει ο τήν ευτυχία.

Κ α ί πιο υστέρα τά  λουλούδια θά 
ε ίνα ι ή αχώριστη συντροφιά της, 
στο σ π ίτ ι κα ί στον κήπο.

Σω στά  λοιπόν μ ιά  'Ο λλανδική πα
ροιμ ία  μας λέε ι:

"Α ν ποτέ λείψ ει ή γυναίκα από 
τή  γή

θά έξαφανιαθοϋν κο,ί τά  λουλούδια.
Ο ι αρχαίοι μας πρόγονοι νωρίς 

γοητεύτηκαν από τήν  ομορφιά των 
λουλουδιών, γ ι ’ αυτό ένδιαφέρθηκαν, 
τά  άγάπησαν κα ί τά  έκαναν μύθουε 
κα ί θρύλους. Κ α ί σέ πολλά έδωσαν 
ονόματα ημιθέων κα ί όμορφων 
νέων—’Ίρ ιδ α , Νάρκισσος, ’Ά δω νις  
κ.λ.π. Καθιέρωσαν μάλ ισ τα  κα ί δ ιά
φορες γ ιορτές γ ι ’ αυτά.

Τά « Ά νθεσ τήρ ια »  δέν ήταν τ ί 
ποτε άλλο παρά μ ιά  γ ιορτή  σάν 
τή  δ ική μας Π ρω τομαγιά .

Τά «Άνθεσφόρια» ήταν γιορ
τή  πού γίνονταν τήν ’Ά ν ο ιξη ,

σέ ανάμνηση τής αρπαγής τής Π ερ - 
σεφόνης, κόρης τής  θεάς Δήμητρας, 
από τον Π λούτω να, τήν ώρα πού 
αυτή μάζευε λουλούδια στά χωράφια.

Π ίσ τευαν δέ ό τ ι πολλά λουλούδια 
είχαν κα ί μεταφυσ ικές ιδ ιό τη τες ' 
υπολείμματα μάλ ισ τα  αυτών τών δο
ξασιών έφτασαν κα ί σέ μάς σήμε
ρα.

Π ίσ τευαν ακόμα ό τ ι, όσοι αγα
πούσαν τά  λουλούδια, ε ίχαν τήν  εύ
νοια τών θεών. ’ Α λλά  τά  λουλούδια 
δέν τά  συναντούμε μόνο στή λατρεία  
τώ ν προγόνων μας. Μπήκαν αυτά  
κα ί δέθηκαν κα ί μ έ τή  δ ική μας θρη
σκεία.

Μ έ ένα κάτασπρο κρίνο παρουσιά
ζετα ι ό ’Ά γγελο ς  Κυρίου νά αναγ
γ ε ίλ ε ι στήν Παρθένο Μ αρία τον 
ερχομό τού Θεανθρώπου στή γή.

'Ο  μυρωδάτος Β ασιλ ικός φανερώ
νει κα ί τον Σεπ τό  τάφο τού Κυρίου, 
κα ί τον σταυρό τού Μαρτυρίου.

Μ έ λουλούδια στολίζουμε τον 
’ Ε π ιτάφ ιο  τήν Μ εγάλη Παρασκευή.

'Η  λαμπρότερη δέ γ ιορτή τού Χ ρ ι
στιανισμού, ή γ ιορτή  τής  Ά ν α σ τά  
σεως συμπ ίπτει μ έ  τήν ωραιότερη 
εποχή τού χρόνου, τήν ’Ά νο ιξη .

Ε π όμενο βέβαια ήταν , τά  λουλού
δια νά συγκινήσουν πολλούς κα λλ ι
τέχνες κα ί ζωγράφους, λογοτέχνες 
κα ί ποιητές, οι όποιοι έκαναν αυτά  
αβρό τους θέμα κα ί δημιούργησαν 
άθάνατα έργα τέχνης, ωραία λογο
τεχνήματα  κα ί υπέροχους στίχους.

Σ τή ν  Ε λλ η ν ικ ή  ποίηση, π ιστεύω  
ό τι έξέχουσα θέση κα τέχε ι ή ’ Α νθ ι
σμένη ’ Α μυγδα λ ιά» τού αείμνηστου  
Δροσίνη.

"Ομως τά  λουλούδια δέν γεμίζουν 
μόνο τό συναισθηματικό κόσμο τού  
ανθρώπου, έχουν κσ.ί π ρακτική  ση
μασ ία  στή ζωή του.

’Από αυτά μαζεύουν ο ι μέλισσες 
τό τόσο γευστικό  κα ί θρεπτικό όλό- 
ξανθο μ έλ ι. Π ολλά  από αυτά  
δίνουν αρώματα, α ιθέρια έλα ια κα ί 
φάρμακα, προϊόντα τόσο απαραίτητα  
κα ί τόσο χρήσιμα στον άνθρωπο.

Τέλος τά  λουλούδια, στά εξελ ιγμ έ
να φυτά, έκτος τού ό τ ι αποτελούν τά  
όργανα αναπαραγωγής τους, ε ίνα ι 
κα ί τό έλπιδοφόρο μήνυμα γ ιά  μάς 
τούς ανθρώπους, ό τ ι σύντομα θά 
απολαύσουμε τούς γλυκόχυμους καρ
πούς τους.

’Έ τσ ι δ ικα ιώ νετα ι απόλυτα, ό 
λογοτέχνης μας Πολύβιος Δ ημ η - 
τρακόπουλος πού ε ίπ ε:

’ Α γαπ άτε τά  λουλούδια, ε ίνα ι τό  
σιωπηλό κα ί άγραφο Ευαγγέλιο  τής  
φύσεως.
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Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Λ ε κ ά κ η  
Ενωμοτάρχου

ΠΟΛΛΕΣ φορές, ώρισμένες άπο- 
φάσεις πού παίρνουμε, παίζουν σπου
δαίο ρόλο στήν μετέπειτα εξέλιξη 
τής προσωπικής μας ζωής καί έν 
γένει τής σταδιοδρομίας μας. Μία 
άπ’ αύτές τις άποφάσεις είναι καί 
τ ί τομέα θά άκολουθήσουμε στήν 
ζωή μας, τ ί έπάγγελμα θά διαλέ
ξουμε. Καί θά πρέπει νά προσέξουμε 
πριν πάρουμε μιά όποιαδήποτε από
φαση, διότι αύτή καθ’ αυτή ή από
φαση θά έπηρεάση άμεσα τό μέλ
λον μας. Μιά τυχόν βιαστική καί 
χωρίς προσχεδιασμό άπόφαση είναι 
δυνατόν νά άποτελέση τροχοπέδη 
στήν πρόοδο καί τήν έξέλιξή μας.

Δεν θά πρέπει νά έπηρεασθοϋμε 
άπ’ δ,τι μας λένε. Ε μ ε ίς  θά έξα- 
σκήσουμε τό έπάγγελμα καί μεϊς 
θά τό διαλέξουμε. Γ ι ’ αυτό μέ ώριμη 
σκέψη καί μέ συναίσθηση των πρά- 
ξεών μας, θά πρέπει, άναλογιζόμενοι 
τις έπιπτώσεις πού μπορεί νά έχει 
αύτή ή άπόφαση μας, νά προχωρή
σουμε στήν έπιλογή τοϋ καταλλήλου 
επαγγέλματος.

Σ έ κάθε έπάγγελμα υπάρχουν τά 
ύπέρ καί τά κατά. Δεν είναι δυνατόν 
νά τά περιμένουμε δλα τέλεια. Πρέπει 
άφοϋ υπερπηδήσουμε τις δυσκολίες 
νά φτάσουμε στο ποθητό άποτέ- 
λεσμα.

Συχνά τό άμεσο οικογενειακό 
περιβάλλον, άσκεΐ πιέσεις όσον 
αφορά τήν μονοπώληση κάποιας 
οικογενειακής παραδόσεως, ή τήν 
χάραξη τής, κατά τήν γνώμη του, 
άκολουθητέας γραμμής ώς προς τήν 
έκλογή τοϋ επαγγέλματος. Σφάλμα. 
Γ ιατί αν άναγκασθοϋμε νά άκολου
θήσουμε ένα τομέα πού δεν μάς 
άρέσει, άλλά μάς τον έπιβάλλουν, 
θά υποφέρουμε οέ δλη μας τήν 
ζωή, κ ι’ αυτό γιατί δ,τι δεν μάς 
προσφέρει ικανοποίηση τό κάνουμε 
μέ δυσανασχέτηση. ’Άλλωστε τό νά 
άκολουθήσουμε κάτι πού μάς έπ ι
βάλλουν, δείχνει έλλειψη ύπευθυνό- 
τητος καί ολοκληρωμένης προσωπι- 
κότητος, έλλειψη έκείνων των προ
σόντων πού δημιουργούν τον ολοκλη
ρωμένο χαρακτήρα.

Ο ί γονείς πολλές φορές άπό 
άγνοια, θέλουν μέν ντή πρόοδο 
των παιδιών τους, άλλά τά πιέζουν 
νά άκολουθήσουν ένα τομέα πού 
νομίζουν κατά τήν γνώμην τους, δτι 
τούς ταιριάζει, ή δτι εξυψώνει τό 
γόητρο τής .οικογένειας τους, παρα

γνωρίζοντας τις πραγματικές δυνα
τότητες καί κάνοντας κακή έκτίμηση 
των πραγμάτων. Γ ι ’ αυτό καί σέ 
τυχόν άποτυχία τους τά έπιπλήτ- 
τουν πληγώνοντας τον ευαίσθητο 
ψυχικό τους κόσμο καί δημιουρ
γώντας έτσι άνεπούλωτα ψυχικά 
τραύματα. Αύτό δμως, είναι άπαρά- 
δεκτο καί άπό παιδαγωγικής καί 
άπό κοινωνικής πλευράς.

’Εδώ θά πρέπει νά σημειώσουμε 
δτι ύπάρχουν περιπτώσεις νέων αν
θρώπων πού ένεκα ειδικών περιστά
σεων (π.χ. πρόβλημα έπιβιώσεως 
τής οικογένειας, οικογενειακά βάρη 
κ .ά .) άναγκάζονται νά άκολουθή
σουν διαφορετικό τομέα άπό έκεϊνο 
πού σχέδιαζαν, καταγινόμενοι μέ 
βιοποριστικά έπαγγέλματα, μέ άπο- 
τελεσμα τυχόν υπάρχοντα προσόντα 
καί ικανότητες νά καλύπτωνται μέ 
τον πέπλο τής άφανείας.

'Η  άντικειμενική αξιολόγηση τών 
πραγματικών δυνατοτήτων μας καί 
ή κρατούσα κατάσταση τών πρα
γμάτων θά πρέπει νά είναι τά βασικά 
κριτήρια γιά μιά ιδανική έπιλογή 
τοϋ καταλλήλου επαγγέλματος. Δ η
λαδή θά πρέπει νά ένεργοΰμε σύμ
φωνα μέ τις δυνατότητές μας καί 
δχι μόνον μέ ύπέρ μέτρο ένθαυ- 
σιασμό. Τό πρόβλημα τής επαγγελ
ματικής άποκαταστάσεως καί τής 
ορθής εκλογής έκείνου τοϋ έπαγγέλ- 
ματος πού ταιριάζει στήν ιδιο
συγκρασία καί τήν προσωπικότητα 
μας, άπασχολοΰσε πάντοτε χιλιάδες 
νέους, γίνεται δέ περισσότερο όξύ 
καί άγωνιώδες στήν σημερινή εποχή 
τών άμφισβητήσεων καί τών κοι
νωνικών ανακατατάξεων.

Χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο βλέ
πουν τά δνειρά τους νά γκρεμίζονται 
σάν χάρτινος πύργος έξ αιτίας μιάς 
άποτυχίας στον έπαγγελματικό στί
βο, μέ άποτέλεσμα νά κυριεύονται 
άπό άπαισιοδοξία καί άπογοήτευση, 
καταφεύγοντας σέ έναλλακτικές λύ
σεις. Τέτοιες λύσεις προσφέρονται 
πολλές, άλλάτό άγωνιώδες πρόβλημα 
τής έπαγγελματικής άποκαταστά
σεως προβάλλει πάντα μέ οξύτητα.

Τήν κρίσιμη, λοιπόν, ώρα πού θά 
άποφασίσουμε γιά τό μέλλον μας σάν 
ζωντανών κυττάρων τής κοινωνίας, 
εκτιμώντας ρεαλιστικά καί υπεύθυνα 
τήν κατάσταση καί τάδεδομένα πού 
μάς προσφέρονται, θά πρέπει νά 
προχωρήσουμε στήν έκλογή τοϋ 
κατάλληλου επαγγέλματος· μιά έκ
λογή πού θά χαράζει νέους δρόμους 
καί θ’ άνοίγει νέες προοπτικές γιά 
τό μέλλον μας.
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Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ
ΚΑΙ
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
ΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ 
Α' ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΡΓΠΝ Τ Ε Χ Ν Η Σ  
Κ Ρ Α Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ν  
ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑΝ  
Χ Α Λ Κ Ι Δ Ο Σ

Τού Μοιράρχου 
κ. Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρέττπα

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε εφέτος μια Ιδιαιτέρων 
αξιώσεων Πανελλήνια έκθεση με έργα τέχνης κρατουμένων φυ
λακών, με την οργάνωση τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί την 
προστασία της συζύγου τής Α .Ε. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας. Προάγγελος τής σπουδαίας άπό καλλιτεχνική, κοινωνική 
καί σωφρονιστική σκοπιά έκδηλώσεως αύτής, υπήρξε μιά πα
ρόμοια έκθεση πού λειτούργησε στη Χαλκίδα άπό 14 —25 Μαρ
τίου 1979 καί γνώρισε μεγάλη έπιτυχία. Έ τσι ώστε νά παίρνει 
δικαιωματικά τό χρίσμα τοΰ μόνιμου θεσμού γιά τήν ομορφη 
Εύβοϊκή πρωτεύουσα.

ΠΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Μέσα στο θαυμάσω κλίμα τής πνευμα
τικής—πολιτιστικής δραστηριότητας πού 
επικρατεί στη Χαλκίδα, μιά έκθεση με 
έργα κρατουμένων των φυλακών τής 
πόλεως, ήταν φυσικό νά βρει τήν ανά
λογη υποδοχή. Πριν περιγράφω τήν τερά
στια απήχηση πού είχε, όχι μόνο στους

πνευματικούς κύκλους άλλα και στο ευ
ρύτερο κοινό, θά πρέπει νά άναφερθώ μέ 
λίγα λόγια στο πώς φυτεύτηκε και ριζο- 
βόλησε ή ιδέα γιά τήν πραγματοποίησή 
της.

"Οπως είναι γνωστό, ή σύγχρονη Ε λ 
ληνική Νομοθεσία έχει θεσπίσει διάφορα 
σωφρονιστικά μέτρα τοποθετημένα μέσα 
σ’ ένα ανθρωποκεντρικό κύκλο. Ό  κρα
τούμενος γιά όποιαδήποτε αξιόποινη πρά
ξη του, θεωρείται πάντοτε ενεργό μέλος 
τής κοινωνίας. Γ ι ’ αϋτό καί ή επανέντα
ξή του σ’ αυτή άμέσως μετά τήν άπο- 
φνλάκισή του θεωρείται βασικός σκοπός 
τής Πολιτείας.
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Στά πλαίσια τής προσπάθειας αυτής 
ό Ε'ισαγγελεύς Πλημ)κών Χαλκίδας κ. 
Λάμπρος Καράμπελας, ό Διευθυντής τών 
Φυλακών κ. Γεώργιος Στέψης και ό 
Διευθυντής τής Κεντρικής Δημόσιας Β ι
βλιοθήκης Χαλκίδας κ. Γεώργιος Κα- 
ροϋσος, συνεργάστηκαν στενά καταρτί
ζοντας ένα νέο πρόγραμμα για την μεγα
λύτερη τόνωση τοϋ ηθικού τών κρατου
μένων, την επιμόρφωσή τους κ.λ.π. με 
ό μιλιές, προβολές, δανεισμό βιβλίων και 
τήν εξασφάλιση περισσότερων υλικών 
για τήν κατασκευή βελτιωμένων χειρο
τεχνημάτων.

'Η  ανταπόκριση τών κρατουμένων υπήρ
ξε εντυπωσιακή. Μέ μιας διάφοροι χώροι 
τών φυλακών μεταβλήθηκαν σέ αληθινό 
πνευματικό ησυχαστήριο καί καλλιτε
χνικό εργαστήριο μέ νέες αναζητήσεις 
ιδιαίτερα στο χώρο τής χαλκογραφίας, 
τής πυρογραφίας καί τής ξυλογλυπτικής. 
ΟΙ φιλότιμες προσπάθειες τους καί ή 
ποιότητα τών έργων τους έκαναν πραγμα
τικότητα τήν Ιδέα τής έκθέσεως, πού στε
γάστηκε στο ισόγειο τοϋ κτιρίου τής κεν
τρικής Δημοσίας βιβλιοθήκης.

Στο χώρο αυτό δούλεψαν μέ ξεχωριστό 
κέφι μέ τήν καθοδήγηση τοϋ Διευθυντοϋ 
τους κ. Καρούσον οΐ εύγενέστατοι καί 
ακούραστοι υπάλληλοι—όσοι πηγαίνουν 
στο αναγνωστήριο τής βιβλιοθήκης τό 
διαπιστώνουν αυτό όπως ή δίς Σωφρό
νιό Μελετιάδου καί οι κ.κ. ’Ιωάννης Σούρας 
καί ’Αντώνιος Κρητικός. Σέ συνεργασία 
μέ τήν κεντρική Υπηρεσία καί τήν 
Διεύθυνση τών Φυλακών Χαλκίδας τύπω
σαν προσκλήσεις, καταλόγους τών έργων 
καί ένα ενημερωτικό μονόφυλλο, τοποθέ

τησαν τα έργα καί γενικά έκαναν κάθε τι 
γιά νά πετύχει ή έκθεση.

Μέ τήν άμέριστη πάντα συμπαράσταση 
τοϋ Είσαγγελέως κ. Καράμπελα ξεπερά- 
στηκε κάθε δυσκολία καί υιοθετήθηκε κάθε 
πρωτότυπη ιδέα. ’Αξίζει άκόμη νά σημειω
θεί ότι ό τοπικός τύπος συμπαραστάθηκε 
στήν όλη προσπάθεια. Μάλιστα μιά εφη
μερίδα —ή « ’Αλήθεια» πρόσφερε χρημα
τικό βραβείο. Ή  ίδια προσφορά έγινε καί 
από πλευράς ' Υπουργείου Πολιτισμού— 
Επιστημών, Δικηγορικού Συλλόγου 
Χαλκίδας, ’Εμπορικού —Βιομηχανικού 
Συλλόγου Χαλκίδας, γνωστής μεταλλευτι
κής ’Εταιρίας μέ εγκαταστάσεις στήν 
Εύβοια, καί ένός μεγάλου καταστήματος 
τής Χαλκίδας. Τέλος σάν μέλη Κριτικής 
’Επιτροπής γιά τά βραβεία πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους οί Χαλκιδαΐοι κ.κ. Γεώρ
γιος Γατόπουλος, Ήλίας Ματζάνας, Σάβ
βας Καλοχέρης, ’Αριστείδης Κάτρης καί 
Γεώργιος Μιστριώτης.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Ή  έκθεση λειτούργησε άπό 14 μέχρι 
25 Μαρτίου. Στις 12 αυτές ημέρες στήν 
αίθουσα τής βιβλιοθήκης επικρατούσε 
πάντα τό άδιαχώρητο, άπό ένα εναλλασ
σόμενο πλήθος επισκεπτών. Στο βλέμμα 
τους παρατηρούσε κανείς μιά έκφραση 
ανάμικτη άπό συγκίνηση καί θαυμασμό. 
Μιά γέφυρα ψυχικής επικοινωνίας ξεκι
νούσε κάθε φορά άπό τον εκθεσιακό χώρο 
φτάνοντας μέχρι τό κελλί τοϋ άγνωστου 
φυλακισμένου καλλιτέχνη. Μιά γέφυρα 
άπροσχημάτιστης άγάπης, πού περνούσε

Χαρακτηριστικά δείγματα έρ
γων τέχνης απ’ αυτά πού εκτέ
θηκαν στήν ’’Εκθεση τών κρατου
μένων Φυλακών Χαλκίδος καί προ- 
κάλεσαν τά ευμενέστατα σχόλια 
τών επισκεπτών καί τών μέσων ένη- 
μερώσεως. Ήταν μιά πραγματική 
αποκάλυψη ταλέντων πού στις δύ- 
σκολες στιγμές τής φυλακής βρή- 

ι Ρ καν τή σωστή αξιοποίησή τους.

πάνω άπό τελματωμένες προκαταλήψεις 
αιώνων γιά τον φυλακισμένο, έχοντας γιά 
ύποστηλώματα τήν δφειλόμενη κατανόηση 
προς τον παράγοντα άνθρωπο, μέ τά προ
τερήματα, τά πάθη καί τις άδυναμίες του.

Στά εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
όλων τών ’Αρχών τής πόλεως, μέ επικε
φαλής τον Νομάρχη Εύβοιας κ. Θεόφρα- 
στο Πιμπλή. Τή σημασία καί τούς σκο
πούς τής έκδηλώσεως άνέλυσε σέ σύντομη 
ομιλία του δ Ε ’ισαγγελεύς κ. Καράμπελας, 
ό όποιος είπε τά άκόλουθα:

« ’ Εργασθήτε! Μιά άπό τις συμφορές 
τής εποχής μας είναι ότι θεωρεί τήν εργα
σία κατάρα, ενώ δέν είναι παρά άπολύτρω- 
ση. Πιστέψτε στήν καλωσύνη, στήν τα
πεινή καί υπέροχη καλωσύνη. Υπάρχουν 
στήν καρδιά κάθε άνθρώπου θησαυροί ά
γάπης. Ή  μόνη άλήθεια είναι νά άγαποϋμε. 
Ν ’ άγαποϋμε ό ένας τον άλλον, ν’ άγαποϋ
με όλους, όχι σ’ ώρισμένες ώρες άλλά σ’ 
ολόκληρη τή ζωή μας. Νά βλέπωμε σέ 
κάθε άνθρώπινη ύπαρξη έναν άνθρωπο καί 
σέ κάθε άνθρωπο έναν άδελφό. Τότε 
μιά καινούργια άνοιξη θ’ άνθίσει στον 
κόσμο...»

Αυτά τά λόγια ήταν άπό τά τελευταία 
τον μεγάλου Γάλλου άνθρωπιστοϋ Ρα- 
ονλ Φολλερώ, τοϋ σύγχρονον κήρνκα τής 
άγάπης, πού προ αιώνων ό Ναζωραίος 
μέ τό «άγαπάτε άλλήλονς» έτόνισε τήν 
αξίαν της.

«Κ ι όμως έμείς βάζουμε» τό μέλλον μας 
στο γκαράζ» όπως δ ίδιος χαρακτηρι-
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στικώς έτόνισε. Δικαιούμεθα όμως νά κά
νουμε το Ιδιο δηλαδή νά αδιαφορούμε, αν 
οχι νά άλληλο μισού μέθα, όταν τούτο έχει 
σημασία και γιά το μέλλον τών παιδιών
μας;

«Ή  χρονιά αυτή είναι αφιερωμένη απ’ 
τούς μεγάλους στο παιδί, συνεπώς και 
ατά παιδιά τών φυλακισμένων, και ατά 
παιδιά πού νοιώθουν τόσο έντονα και 
έμπρακτα τις συνέπειες τής κρατήσεως 
τον γονιού των. Τά παιδιά αυτά δεν στε
ρούνται μόνον το τόσο απαραίτητο γιά την 
καλή πνευματική τους ανάπτυξη πατρικό 
χάδι και τον «Ισκιο τον», δεν νοιώθουν μό
νον ανασφάλεια από τήν άπονσία τον και 
τήν αδιαφορία τών άλλων.

« ’Αλήθεια πόσοι τό σκέφθηκαν αυτό; 
Κ ι’ όμως και τά παιδιά αυτά θά κληθούν 
στο μέλλον νά πολεμήσουν αν χρειασθή γιά 
νά διατηρήσουμε εμείς οί αδιάφοροι, 
ο,τι έχουμε, κι αυτά θά αποτελόσουν μέλη 
τής αυριανής κοινωνίας, πού θέλουμε νά 
είναι καλύτερη από τή δική μας, κι’ όμως 
αυτά ξεκινούν τό δρόμο τον αύριο με τήν 
πικρή εμπειρία τής αδιαφορίας μας.
« Τουλάχιστον άφοϋ δεν σκεφθήκαμε ή δέν 
θελήσαμε νά αναπληρώσουμε τή θαλπωρή 
πού τούς λείπει, ας αφυπνιστούμε καί άς 
φροντίσουμε νά τούς εξασφαλίσουμε μιά 
κάποια άνεση υλική κι’ αυτό οχι σάν φι
λανθρωπική πράξη αλλά σάν έκπλήρωση 
ύποχρεώσεως πού έχουμε γιά τήν αυριανή 
κοινωνία καί προς τόν πάσχοντα μικρό 
άννπαίτιο συνάνθρωπό μας, τό παιδί.
«Αυτό είναι καί έκ τών στόχων τής σημε
ρινής έκθέσεως. Ή  ηθική ένίσχυσις πρώ
τον γιά τήν καλλιέργεια τού τυχόν υπάρ
χοντας μικρού ή μεγάλου ταλέντου τού 
κρατουμένου πατέρα πού θάχει ώς αποτέ
λεσμα τήν υλική ανακούφιση αυτού καί τής 
οικογένειας τον. καί δεύτερον τήν καί διά 
τής εργασίας βελτίωσιν τού παρεκτραπέν- 
τος ό όποιος βρίσκει στήν εργασία απολύ
τρωση καί ένα μέλλον.

» ’Ενισχνοντας τήν προσπάθειαν τών 
εγκλείστων τον σωφρονιστηρίου Χαλκίδος 
με τήν παρουσία μας καί μέ τήν άγορά 
τών έργων των θά αποδείξουμε άτι τούς 
ανθρώπους πού ή σε κράτος οργανωμένη 
κοινωνία διά τών πρός τούτο Αρμοδίων 
οργάνων έστειλε εκεί, δέν τούς θεωρούμε 
ξοφλημένους.

»" Αλλωστε παρήλθε άνεπιτρεπτί, ευτυ
χώς ή εποχή πού ή ποινή έθεωρείτο «κα
κόν» έπιβαλλόμενον πρός ίκανοποίησιν 
τού συναισθήματος τής άποστροφής καί 
τής άπεχθείας τού προκαλουμένου έκ τού 
εγκλήματος ή πρός Ικανοποίησιν τον 
συναισθήματος τού φόβον καί τού δέους 
τού προκαλουμένου έκ τού κακουργήματος, 
μ’ άλλα λόγια ή ποινή δέν επιβάλλεται χά- 
ριν έκδικήαεως καί ίκανοποιήσεως τον 
παθόντος ή χάριν τής κοινωνικής ασφα
λείας.

»Σήμερα μέ τήν έπικράτησιν τού συναι
σθήματος τής Χριστιανικής αγάπης πρός 
τόν πλησίον διά τής ίσχνούσης ποινικής 
νομοθεσίας μας, άποβλέπομεν εις τήν 
διάσωσιν τού Αμαρτωλού καί τήν βελτί- 
ωσιν τής προσωπικότητάς τον μέ τήν 
έπίδειξιν Αγάπης πρός αυτόν, πρός ίκανο- 
ποίησιν τής εντολής τού Χριστιανισμού 
καί τού Θεού «ό όποιος κατήλθεν επί τής 
γης καί έγένετο άνθρωπος διά τόν άνθρω
πον καί ό όποιος αφού έπροδόθη, ένεπαίχθη 
έμαστιγώθη, ένεπτύσθη, έσύρθη μέχρι 
ενός τόπου κρανίου έκαρφώθη έφ’ ενός 
σταυρού εποτίσθη δι οξους καί έλογχίσθη 
υπό μιας άγνώμονος καί τυφλής άνθρωπό- 
τητος, έλάληαε τήν εκπληκτικήν άνά τούς

αιώνας εκείνην δέησιν «πάτερ άφες αντοϊς 
ον γάρ οΐδασι τι ποιούσι» παραδώαας πρός 
τό γένος τών Ανθρώπων τήν εντολήν τής 
ηρωικής καί τιτανικής Αγάπης. . .».

ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Στήν έκθεση πήραν μέρος 16 συνολικά 
κρατούμενοι μέ 221 έργα. ’Αναλυτικότερα 
πήραν μέρος οί κ.κ. Σ . Λενθεράκης μέ (16) 
έργα, Ν. Κατσιφής (3 ) , Θ. Κιοσσές— 
Γ. Αάμπρης (17 ), Δ. Κοντογιάννης (31), 
Α. Μπερσίμης (2 ), Α. Ντζούφας (12), 
Κ. Πασχαλίδης (26), Σ . Σπίγγος (52), 
Π. Σταμέλος (2 ), Γ . Τζιατζιάς (1 ) , Δ. 
Ενστρατονδάκης (18), Σ . Τονωνίδης (2 ), 
Β. Τουλούμης (11), Γ . Τσανακαλιώτης 
(3 ), Κ. Τσουκαλιάς (11), καί Ε. Χατζη- 
αργύρης (14).

Τά έργα ήταν χαλκογραφίες, πυρογρα
φίες, διάφορα ξυλόγλυπτα είδη λαϊκής 
τέχνης, κοσμήματα, φωτιστικά, μινιατού
ρες καί ένα σωρό άλλα έργα καμωμένα από 
συνηθισμένες καί ασυνήθιστες πρώτες 
ϋλες. 'Έργα πού έγιναν κυριολεκτικά ανάρ
παστα, ένώ δεκάδες παραγγελίες στάλθη
καν στις Φυλακές.

’Εκείνο πού έντυπωσίαζε τόν έπισκέπτη 
δέν ήταν μόνο ή ποικιλία τών έργων 
Αλλά καί ή σφραγίδα τής ευαισθησίας καί 
υπευθυνότητας άποτυπωμένη στο σύνολο 
καί τις λεπτομέρειές τους καί δεμένη Αρ
μονικά μέ ένα πάθος θά έλεγα γιά καλλι
τεχνική δημιουργία. Κοντολογίς οί συνάν
θρωποί μας αύτοί πού ζοϋν σήμερα πίσω 
από τά τείχη τής έλευθερίας, δούλεψαν 
Αληθινά απελευθερωμένοι δημιουργώντας 
έργα —ψυχογραφήματα.

Οι παραστάσεις τού Ναζωραίου μέ τό 
Αγκάθινο στεφάνι, τής Παναγίας πού 
δακρύζει, τού "Αη—Γιώργη καί τού "Αη— 
Δημήτρη πού λογχίζουν τά τέρατα ή τού 
ασκητή Ίωάννου Προδρόμου, τόνιζαν τήν 
καταφυγή στή θεία δύναμη σε ώρες δοκι
μασίας, τήν μεταμέλεια, τήν προσδοκία 
τήν έγκαρτέρηση, τή λαχτάρα γιά τή 
συντριβή τού κάθε κακού στή ρίζα του, 
τούς ψυχικούς μέ ένα λόγο κραδασμούς 
τών δημιουργών τους από τή θέση τού 
«ένώπιος ένωπίω...».

’Εκείνες πάλι οί παραστάσεις μέ άμορφα 
τοπία, πουλιά καί καράβια, τά παιδικά 
σχέδια καί οί χαριτωμένοι φασουλήδες 
δέν ήταν παρά σημάδια από φτερουγίσμα- 
τα τής μνήμης τών δημιουργών τους σέ 
τόπους πού έζησαν ή πού ήθελαν νά ζήσουν 
σέ παιδικά χρόνια ή Αγαπημένα παιδικά 
πρόσωπα πού έμειναν στερημένα από τή 
βοήθεια καί τό χάδι τού φυλακισμένου 
πατέρα θείου, αδελφού...

Γιατί δμως νά προσπαθώ νά εντοπίσω 
τά ψυχικά ερεθίσματα πού μεταβλήθηκαν 
σέ έργα τέχνης; Πρόσφατη είναι ή δήλω
ση τού κ. Κ. Πασχαλίδη μετά τή βράβευση 
στήν Πανελλήνια έκθεση κρατουμένων 
φυλακών μιας χαλκογραφίας του μέ τίτλο 
«τό παιδί πού κλαίει». "Οταν ένας συντά
κτης ’Αθηναϊκής εφημερίδας τόν ρώτησε 
από τό τηλέφωνο γιατί διάλεξε αυτό τό 
θέμα, εκείνος τού άπάντησε άπλά δτι δέν 
έκανε τίποτε άλλο άπό τού νά παρουσιάσει 
ένα έργο μέ τό θλιμένο όπως πάντα φαντά
ζεται πρόσωπο τού παιδιού του πού άφησε 
πίσω του μπαίνοντας στή φυλακή...

Θυμάμαι ακόμη ένα άλλο Ανάλογο περι
στατικό πού έζησα στο Γραφείο τού 
κ. Καρούσου, τού κοινού αυτού φίλου όλων 
τών κρατουμένων τών Φυλακών τής 
Χαλκίδας. Συζητούσαμε γιά τήν έκθεση

τους πού ετοιμαζόταν τότε Ακόμη, όταν 
μού έδειξε συγκινημένος τό πιο Ακριβό δώ
ρο όπως μού είπε—τής ζωής τον, στο σχή
μα μιας πρωτότυπης ευχετήριας κάρτας— 
χαλκογραφίας μέ χαραγμένο πάνω της τό 
ακόλουθο κείμενο: «Ευτυχές τό νέο έτος 
στον Αδελφό μας Γ . Καροϋσο, Δ )ντή τής 
Κ.Δ.Β. Χαλκίδος—οί κρατούμενοι Κ.Φ. 
Χαλκίδος...». Τό κείμενο στόλιζε ή γνω
στή παράσταση τού περιστεριού πού μετέ- 
φέρει τό συμβολισμένο μέ κλαδί ελιάς 
μήνυμα τής ειρήνης...

Συμπέρασμα: "Οταν κατηγορούμε τήν 
εποχή μας άνυδρη σέ συναισθήματα καί 
γενικά φτωχή σέ Ανθρωπιά—γνήσια καί 
απροσχημάτιστη Ανθρωπιά—άς ψάχνουμε 
γιά ένοχους σέ ολόκληρη τήν κοινωνία, 
ξεκινώντας πρώτα άπό τόν εαυτό μας. 
Τήν κοινωνία μέ τις τραγικές αντιφάσεις 
της άπό τήν εποχή τού Κάϊν καί τού ”Αβελ, 
μέ αποκορύφωμα τις σημερινές, πού ζων
τανεύουν περισσότερο παραστατικά άπό 
κάθε άλλη φορά τή συμβολική ιστορία τών 
άσυνεννοήτων μαστόρων τού Πύργου τής 
Βαβέλ...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

"Οταν έπισκέφθηκα στο Γραφείο του 
τόν Διευθυντή τών Φυλακών κ. Γ . Σ τέ
ψη, τόν βρήκα νά διαβάζει τήν ε ’ισερχομένη 
αλληλογραφία. ’ Ετοιμάστηκε νά κλείσει 
τό «ντοσσιέ» αλλά τόν έπεισα νά ολοκλη
ρώσει τήν εργασία του καί ύστερα νά μέ 
ξεναγήσει στο εσωτερικό τού κτιρίου. ’Ε 
ξακολουθούσε νά μονογράφει συζητώντας 
μαζί μου όταν σέ μιά στιγμή είδα τό 
βλέμμα τον νά φωτίζεται ξαφνικά δίνοντας 
έτσι τήν εντύπωση δτι τό χαρτί πού κρα
τούσε ατά χέρια τον τόν πληροφορούσε γιά 
κάτι τό συγκλονιστικά εντυπωσιακό. Πρό
σεξα μάλιστα δτι τό δεξί τον χέρι έτρεμε 
ελαφρά άπό σνγκρατημένη συγκίνηση. 
Δέν συνηθίζω ποτέ νά υπερβάλλω· τά γε
γονότα ούτε καί νά παρακολουθώ—καί πολύ 
περισσότερο νά σχολιάζω—τά αντανακλα
στικά τών άλλων. "Οσο γιά τήν περιγραφή 
πού κάνω εδώ, μέ δικαιώνει «κατά συνθή
κην». Γιατί -τό χαρτί αυτό ήταν απόφαση 
γιά χαριστική άποφνλάκιση κρατουμένου, 
πού «βγήκε» ύστερα άπό αίτησή τον καί 
θετική βέβαια εισήγηση τού Διευθυντοϋ 
τών Φυλακών.

Φυσιολογική ήταν λοιπόν ή συγκίνηση 
τού τελευταίου πού μεταδόθηκε Αμέ
σως καί σ’ εμένα καί κορνφώθηκε λίγα 
λεπτά Αργότερα, όταν είδα τόν περί
που 30χρονο ευεργετημένο κρατούμενο νά 
πέφτει στήν Αγκαλιά τού κ. Στέψη κλαί- 
γοντας άπό χαρά καί ευγνωμοσύνη καί στή 
συνέχεια νά γονατίζει καί νά σταυροκοπιέ- 
ται λέγοντας: « Σ ’ ευχαριστώ Θεέ μου πού 
ακόυσες τις προσευχές τις δικές μου καί 
τών παιδιών μου...» Αυτή ήταν ή πρώτη 
επαφή μου μέ τούς κρατουμένους τών 
Φυλακών Χαλκίδας στις 13 ’Απριλίου 1979 
ημέρα Πέμπτη, καί ώρα πέντε τό Από
γευμα...

"Εμεινα δύο περίπου ώρες σέ διάφορους 
χώρους τής Φυλακής καί ούτε τό κατάλαβα 
πώς πέρασαν. Μίλησα μέ πάρα πολλούς 
μέσα άπό πολλά Ανθρώπινα « πηγαδάκια»  
πού σχηματίζονταν κάθε τόσο ολόγυρά 
μου. "Ολοι τους ήταν εκδηλωτικοί καί αυ
θόρμητοι. "Ολοι ήθελαν νά μάθουν πώς μέ 
λένε, άπό πού κατάγομαι, πού ύπηρετώ, 
αν θά περάσω νά τούς ξαναδώ, ποιά ήταν
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ή γνώμη των επισκεπτών τής έκθέσεως 
για τά έργα τονς, και ένα σωρό ακόμη 
ερωτήσεις που φανέρωναν την επιθυμία 
τονς νά έρχονται σ’ επαφή μέ καλοπρο
αίρετους επισκέπτες.

’Εντύπωση μοϋ έκανε ή αδημονία τους 
νά φτάσει τό δίπλωμα τοϋ Α' βραβείου 
στην Πανελλήνια ’’Εκθεση που άπέσπασε 
ή Φυλακή Χαλκίδας σαν σύνολο. Θέλουν 
νά τό πλαισιώσουν μέ τήν καλύτερη κορνί
ζα και νάτό τοποθετήσουν στο Γραφείο τον 
Δ ιενθνντοϋ τους «γιά νά τό βλέπουν οσοι 
περνάνε από εκεί και νά καταλαβαίνουν τι 
σημαίνει αγάπη και ομόνοια»  όπως μου 
είπε κάποιος.

'Ομολογώ δτι εντυπωσιάσθηκα από τόν 
αυθορμητισμό καί τήν καλοπροαίρετη 
σύμπνοια που έχουν μεταξύ τονς , καθώς 
καί τό σεβασμό πού τρέφουν στο προσω
πικό τών φυλακών, που δεν άποτελεϊται 
άπό «άγριους καί κατσούφηδες όπως τους 
δείχνουν οί ταινίες» όπως παρατήρησε 
κάποιος νεαρός κρατούμενος τής συντρο
φιάς μου. «Νάρθει εδώ οποίος θέλει νά Ιδεί 
τί γ ίνετα ι!», συμπλήρωσε άπό δίπλα φω
ναχτά ό ’Αριστείδης Μπερσίμης, ένας 
μελαχροινός καί λ.επτός νέος μέ αεικίνητα 
φωτεινά μαύρα μάτια.

Λίγα λεπτά άργότερα όταν άπομακρύ- 
νθηκε γιά λίγο ό κ. Στέφης, ό ίδιος 
μοϋ ψιθύρισε βιαστικά στο αυτί: «Γράψε 
σε παρακαλώ δτι πρόκειται περί ευγενικού 
άνθρώπον. Μαζί μέ δλο τό προσωπικό είναι 
κοντά μας. "Ολοι μάς δείχνουν κατανόηση 
καί ήθική συμπαράσταση μέχρι τοϋ σημεί
ου πού ώρες —ώρες ξεχνάμε δτι είμαστε 
κρατούμενοι!...».

Μέ τό ίδιο πνεύμα μοϋ μίλησαν άργό
τερα στο ηλεκτροκίνητο υφαντουργείο ό 
Γιάννης Λαμπράκος καί ό Πέτρος Χέλμης 
δύο δχι μόνο σπουδαίοι τεχνίτες, άλλά 
καί καλοί νοικοκύρηδες. ’Έλαμπαν τά 
μάτια τους άπό ικανοποίηση γιά τή δουλειά 
πού τούς εξασφαλίζει ημερομίσθιο 
άλλά καί σύντομο χρόνο γιά τήν άποφυλά- 
κισή τους, άφοϋ μέ τόν τρόπο αυτό ή μιά 
ημέρα υπολογίζεται γιά δύο.

"Οπως μοϋ είπε δ ’Αλκιβιάδης Παπα- 
γιάννης δταν τόν συνάντησα στο χώρο 
τού στρωματοποιείου, ή εργασία στις φυ
λακές εξασφαλίζει ξεκούραση ψυχική καί 
σωματική. Μιλώντας γιά τό ίδιο θέμα ό 
Νίκος Xονδρογιάννης παρατήρησε δτι ή 
άσχολία του στο εργαστήριο ειδών τέχνης 
τόν απαλλάσσει άπό τοϋ νά συλλογίζεται 
άπρακτος τήν ημέρα καί νά μένει άγρυπνος 
τή νύχτα. «Τώρα κοιμάμαι σάν τό πουλί 
άπό τις 9 τό βράδυ καί είμαι ξεκούραστος 
στο πόδι άπό τις 6 τό πρωί μέ κέφι γιά 
δουλειά» μοϋ είπε καρφώνοντας μέ προ
σοχή τήν κορνίζα μιάς θαλασσογραφίας 
του ζωγραφισμένης πάνω σέ ύφασμα 
«τζήν».

Ό  συνομιλητής μου αυτός έχει άναμφι- 
σβήτητα μεγάλη καλλιτεχνική φλέβα. 
Στήν έκθεση τής Χαλκίδας τιμήθηκε μέ 
βραβείο, ενώ στήν Πανελλήνια, μιά χαλκο
γραφία του εμπνευσμένη άπό τήν ’Επα
νάσταση τον «2 1 »  άγοράστηκε άπό 
τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Προβλημα
τίζομαι—μοϋ είπε μέ τή χαλκογραφία 
καί τή ζωγραφική καί δταν μέ τή δύναμη 
τοϋ Θεού γυρίσω ατό σπίτι μου θά άσχο- 
ληθώ επαγγελματικά». Τοϋ συνέστησα νά 
παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα δι’ 
αλληλογραφίας καί μέ διαβεβαίωσε οτι 
τήν άλλη φορά πού θά τόν έπιακεφθώ θάχει 
αρχίσει κιόλας τις σπονδές του.

Ενα ακόμα έργο τέχνης άπό τά πολλά πού εκτέθηκαν κατά τή διάρκεια τής 
λειτουργίας τής Εκθεσεως πού σημείωσε εξαιρετική επιτυχία κατά κοινή ομολογία 
όλων όσων τήν επεσκέφθησαν.

Τό εργαστήριο ειδών τέχνης είναι άρτια 
εξοπλισμένο. Παρακολούθησα μέ προ
σοχή μέ πόσο μεράκι τά κούτσουρα τής 
ελιάς και τής δξυάς μεταμορφώνονται 
σέ περίτεχνα βάζα καί άλλα είδη λαϊκής 
τέχνης μέ παραδοσιακή γραμμή, πώς 
οί ψυχρές χάλκινες πλάκες δένουν μέ τό 
σμάλτο καί γίνονται έργα αξιώσεων, καί 
πώς πολλά άλλα συνηθισμένα καί άσυνή- 
θιστα υλικά μεταμορφώνονται σέ παιχνί
δια, δίσκους επιτραπέζιους, είδη γραφείου, 
κοσμήματα κ.λ.π. Μέχρι καί πλαστικό 
θαλάσσιο ποδήλατο είδα νά κατασκευάζεται 
άπό τήν αρχή μέ δλα του τά εξαρτήματα 
«κομπλέ».

"Οπως μέ πληροφόρησαν πολλοί, σάν 
«μαιτρ στή χαλκογραφία, τήν πυρογραφία, 
ξυλογλυπτική καί τήν ψαθοπλεκτική θεω
ρείται ό Σπύρος Σπίγγος. ’Εκείνος μοϋ 
είπαν— τούς μύησε σέ πολλά μυστικά τών 
τεχνών αυτών σάν σπουδασμένος καλλι
τέχνης, δεινός μελετητής βιβλίων καί γενι
κά διανοούμενος μέ πλατειά γλωσσομάθεια.
Στήν έκθεση τής Χαλκίδας πήρε βραβείο 
μιά πυρογραφία τον μέ παράσταση τοϋ 
Χριστού.

Ό  ίδιος πάντως θεωρεί σπουδαίο τόν 
Κώστα Πασχαλίδη πού βραβεύτηκε στή 
Χαλκίδα μιά πρωτότυπη χαλκογραφία 
του μέ τίτλο « θαλασσινός βυθός», καί 
στήν Πανελλήνια άπέσπασε τό πρώτο 
βραβείο ή άλλη πού άνέφερα παραπάνω.
"Οταν ρώτησα τόν τελευταίο ποιούς θεω
ρεί ικανούς μοϋ υπέδειξε τούς προαναφερό- 
μενονς καθώς καί τούς επίσης βραβευμέ
νους στήν έκθεση τής Χαλκίδας, Δημήτρη 
Εΰστρατουδάκη (γιά τά ξυλόγλυπτα βάζα 
του), Σπύρο Λενθεράκη (πυρογραφία μέ 
τίτλο «ζώδια»), καί τά «δίδυμα» Γιάννη 
Λάμπρη—Θεόδωρο Κιοσσέ ( Χαλκογραφία 
μέ τίτλο « σκακιέρα»  καί Δημήτρη Κο- 
ντογιάννη — Νίκο Χονδρογιάννη (Χαλκο
γραφία μέ τίτλο «καράβι»),
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ν Ολες αυτές οι αμοιβαίες φιλοφρονήσεις 
έγιναν στο Γραφείο τοϋ κ. Διευ- 
θυντοϋ τών φυλακών σέ μιά συνάντηση 
γνωριμίας στήν όποια πήραν μέρος καί οί 
άρχιφνλακες κ.κ. ’Ιωάννης Παπανικολάου, 
Γεράσιμος Βλάχος καί Δημήτριος Τσου
καλάς,^καθώς και μερικοί κρατούμενοι άπό 
τούς όποιους θυμάμαι μόνο τούς Στέλιο 
Τορνονιδη και Νίκο Κατσιφή. Συγκρότησα 
τά ονόματα τών τελευταίων επειδή είπαν 
αστειενομενοι οτι δεν μπορούσαν ποτέ νά 
φανταστούν δτι έχουν καλλιτεχνικές 'ικα
νότητες.

Θυμάμαι ακόμη τόν Θόδωρο Κιοσσέ 
ό οποίος απαντώντας σέ διαβεβαίωση 
τοϋ Διευθυντοϋ οτι όλοι οί κρατούμενοι 
εφαρμόζουν συνειδητά τούς σωφρονι
στικούς κανονισμούς, παρατήρησε οτι 
θά ήταν παράλογο νά μή τούς εφα
ρμόζουν άφοϋ έχουν ανθρωπιστικό πε
ριεχόμενο. «Καί νά σκεφθείτε κύ
ριε Μοίραρχε — πρόσδεσε μέ ένα χα
μόγελο — ότί μπαίνοντας στή φυλακή 
περίμενά νά μοϋ περάσουν στο πόδι 
μπίλλια σιδερένια... Μάλιστα! Αυτά ακόυ
σα δταν ήμουν έξω...».

"Ομως τ ί νά πρωτοθυμηθώ καί τί νά 
πρωτογράψω άπό δσα είδα καί ακόυσα 
σ’ αυτό τό σωφρονιστήριο δπου προετοι
μάζεται αθόρυβα άλλά μεθοδικά ή σω
στή επανένταξη στήν κοινωνία εκείνων 
που ξεστράτησαν κάποτε άπό τις γραμ
μές της άλλά ωστόσο δέν έπαψαν ποτέ 
νά θεωρούνται ενεργά μέλη της.
~Ας σταματήσω λοιπόν έδώ μέ τις θερμές 
μου ευχαριστίες γιά δσους βοήθησαν νά 
γίνει αυτό τό κείμενο που γράφτηκε μέ 
μιά καί μόνη φιλοδοξία:

Νά παρουσιάσει τις τεράστιας κοινωνικής 
σημασίας πρωτοβουλίες καί παράλληλα 
νά άναμεταδώσει τά μηνύματα εκείνων 
πού άναβαπτίζονται ηθικά καί κοινωνικά 
πίσω άπό κλειστές πόρτες.



rat τότε μιά σιγαλή μελωδία, μια μουσική 
γλυκεία νοσταλγική, λές και τ’ άψυχα 
κιτρινισμένα φύλλα μεταμορφώθηκαν σέ 
πλήκτρα υπεργήϊνου πιάνου και σέ διά
φανα δάκτυλα νπέρκοσμου πιανίστα τα 
πρωτοβρόχια. Αυτή ή ένωση τής βροχής 
μέ τή γή, κρύβει μέσα της κάτι τό^μυστη- 
ριακό, κάτι σαγηνευτικό, που έχει τή 
δύναμη νά σκλαβώνει για πάντα την καρ
διά, οποίου θ’ αποφασίσει ένα περίπατο, 
τούτες τις βρόχινες ώρες, δίπλα στις όχθες 
τον Πηνειού, κοιτάζοντας μια τά θολά 
ρυτιδιασμένα νερά καί μιά τον κάμπο, 
ντυμένο στις καστανόχρωμες φορεσιές τού 
Θεσσαλικον φθινόπωρου.

Ό  χειμώνας κρυσταλλώνει τή (-)εασα- 
λική πρωτεύουσα. Ή  ανάσα της άκούγεται 
άχνή καί στις άτέλειωτες ώρες τής νύχτας 
μιά ασάλευτη σιωπή σκεπάζει τά δρομά
κια της. Τά δέντρα τού Πηνειού καί τοϋ 
κάμπον τής Λάρισας τεντώνουν γκρίζα καί 
γυμνά τά κλαδιά τους, σάν χέρια απόκλη
ρων, που υψώνονται ικετευτικά στον ουρα
νό ζητώντας έλεος.

Μόνο σάν πλησιάζει ό Φλεβάρης, σπά
ζει τούτη ή κρυστάλλινη παγερή εικόνα. 
Τότε που πλησιάζει ή ώρα γιά τήν άνά- 
σταση τής φύσης κι απλώνεται πρόσχαρο 
τραγούδι, τό μήνυμα τής άμυγδ αλιάς. 
Ό  στερνός χειμωνιάτικος ήλιος είναι ικα
νός νά ζεστάνει τή γή καί τά φουσκωμένα 
κλαδιά τής άμνγδαλιάς, κι είναι ικανός 
νά ντύσει νυφούλα τήν πιο βιαστική κο-

πελλιά τής έλληνικής φύσης. Γιορτάζει 
καί τότε ό Θεσσαλικός κάμπος κι αναπνέ
ει ή Λάρισα τό αχνό άρωμα των ανθισμέ
νων δέντρων, σφαλίζοντας στά μάτια της 
τούτη τήν ανείπωτη ομορφιά.

Κάθε εποχή καί τό δικό της χρώμα. Κάθε 
εποχή κι άλλη φορεσιά. Δροσερή τήν 
άνοιξη, ακίνητη τό καλοκαίρι. Σιωπηλή τό 
φθινόπωρο, κρυστάλλινη τό χειμώνα. Ή  
κάθε μιά τή δική της χάρη. Κ ι’ όλες μαζί 
τή χάρη καί τήν ομορφιά τής Λάρισας, τής 
πολιτείας που ακούει κάθε βράδυ τους 
θρύλους πού ψιθυρίζει ό Πηνειός, καθώς 
άργοκυλάει γιά νάμπει στήν κοιλάδα των 
Τεμπών καί νά χυθεί πέρα μακρυά ατό 
Τσάγεζι.

Κ ι οι θρύλοι τού ποταμού δέν έχουν νά 
διηγηθουν ιστορίες ένδοξες, παρά μόνο 
βαθειά ανθρώπινες. Δέν μιλούν γ ι’ άπόρθη- 
τα κάστρα, γιά πρόσωπα πού κράτησαν 
στά χέρια τους τις τύχες των εποχών. Μ ι
λούν γιά χώματα πολύπαθα, γιά τό ριζικό 
τής μεγάλης πολιτείας νά κερδίζει τά 
όνειρα τών ισχυρών καί νά υπομένει τήν 
απληστία τών δυνατών. "Ενα ριζικό πού 
σμίλεψε ό εύφορος κάμπος της καί τ’ ατέ
λειωτο γεννοβόλημά του. Θάλασσα καί 
βράχια δέν είχε ποτέ ή Λάρισα γιά νά 
προστατευτεί. Στο σταυροδρόμι τών φυλών 
ήταν από παληά χτισμένη. Τά τείχη της 
όσο ψηλά κι άν ήταν, ήταν ανθρώπινα καί 
νά κρατήσουν τήν ορμή τοϋ κάθε επιδρομέα 
δέν μπορούσαν. Κ ι’ έτσι, ένας μετά τον

Στις 15 Μοΐου , ή θύμιση 
στρέφεται στή Λάρισα, τήν 
καρδιά τής Θεσσαλικής γης 
πού ντυμένη στά γιορτινά, 
τιμά τή μνήμη τοΰ πολιού
χου καί προστάτη της "Α
γιου ’Αχίλλειου. Κ ι’ άνά- 
μεσα στούς γιορταστικούς 
τόνους τούτης τής ξέχωρης 
μέρας, ζωντανεύει ή πο
ρεία αύτης της πολιτείας, 
μιά πορεία πού ξεκινάει 
άπό τά βάθη της ελληνικής 
μυθολογίας καί φτάνει μέ
χρι τις μέρες μας, πλέ
κοντας τήν ιστορία καί 
τήν προσωπικότητα μιας 
άπό τις πιο παληές πόλεις 
τοϋ κόσμου, τής Λάρισας. 
Κι είναι ή πορεία αύτή 
άνάμεσα άπό τούς αιώνες, 
πολυτάραχη, σημαδεμένη 
μέ γεγονότα πού χαρακτη
ρίζει ή σφραγίδα τοϋ Ιστο
ρικού, τοΰ άφθαρτου καί 
τοΰ αιώνιου. Σ ’ αύτή τήν 
πολιτεία αφιερώνει σέ τού
τη τήν έκδοση ή « ’Επιθε
ώρηση Χωροφυλακής» λ ί
γες σελίδες της, τιμή στή 
μνήμη τοϋ. "Αγιου ’Αχίλ
λειου , πού φέτος συμπλη
ρώνονται 1620 χρόνια άπό 
τή μέρα πού πέρασε στήν 
αιωνιότητα.

Η Φ Ω Ν Η  Τ Η Σ  Γ Η Σ

Καταμεσίς στον κάμπο τό Θεσσαλικό, 
δίπλα στις όχθες τοϋ Πηνειού, κάτω άπό 
τό βλέμμα τοϋ ”Ολυμπου, απλώνεται η 
πολύβουη πολιτεία τής Λάρισας. Κάθε 
πού πιάνει ή "Λνοιξη ό κάμπος βγάζει από 
τά σπλάχνα του τις δροσερές καταπράσινες 
φορεσιές του καί ντύνει τούτη τήν πόλη μέ 
χρώματα απαλά, χαρίζοντάς της μια 
ζοιντάνια καί μιά χάρη διαλεχτή.

Κ ι’ όταν αργότερα τά στάχυα αρχίζουν 
καί χρυσίζουν καί πιάνει τό κατακαλόκαιρο, 
άλλάζει ή όψη τούτης τής πολιτείας, που 
μοιάζει πετράδι αργυρόχρωμο σ’ ατέλειωτο 
χρυσό άλώνι. Μόνο οί όχθες τοΰ Πηνειού 
μένουν άκόμα καταπράσινες, χαρίζοντας 
κάθε ξημέρωμα καί δείλι τό χρώμα τους 
στά ήρεμα νερά του.

Μέχρι πού φτάνει τό φθινόπωρο.....Κ ι’
ενώ ό κάμπος χαράζεται βαθιά άπό τά 
σιδερένια άροτρα, γιά νά δεχτεί τό σπορο 
τοϋ σταριού, χρυσίζουν οί όχθες του Π η
νειού, γεμίζουν φύλλα κίτρινα πού δέχονται 
σιωπηλά τή δροσιά τοϋ οι’ιρανοϋ. Άκονγε-
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άλλο άλλαζαν οί αφέντες της, χωρίς όμως— 
ούτε για μιά στιγμή ν’ αλλάζει κι ό ρυθμός 
τής ανασας της. 'Η  Λάρισα έμεινε στο πέ
ρασμα των χρόνων, στο διάβα τής ιστο
ρίας, αναλλοίωτη μεγάλη αγκαλιά που χά
ριζε στοργή και σιγουριά στους άνθρώπους 
της.

Μιλούνόμως οί Θρύλοι τοϋ Πηνειόν γιά 
τους Θεούς τοϋ Ολυμπου, πού λρνζονταν 
στις όχθες του, μιλούν γ ι’ άνθρώπους πού 
χάραξαν ανεξίτηλα στήν ιστορία τοϋ πολι- 
τισμοϋ το πέρασμά τους άπ τή ζωή και 

ατέλειωτες βροχές ίδρωτα πού πότισαν 
κι άκόμα ποτίζουν τά χώματα τούτης τής 
γης, πού δέχεται σάν ευλογία τοϋ Θεοϋ 
το μόχθο των παιδιών της.

Εχει ποτιστεί με γόνιμο ίδρωτα ό 
κάμπος^ τής Λάρισας. Τό «πολύσβωλο» 
χώμα έχει θρέψει άτέλειωτες γενιές άν
θρώπων πού τ ’ άγάπησαν τόσο, οσο ποτέ 
άλλα χώματα έχουν άγαπηθεί άπό τά παι
διά τους. Στήν ιστορία αυτής τής πόλης 
κάνεις δεν μπορεί νά διακρίνει τάσεις κα
τακτητικές. Οί άνθρωποι ποϋζησαν εδώ, 
ποτέ δέν ονειρεύτηκαν άλλους τόπους, ξένα 
πλούτη. Δούλεψαν μέ πόνο τά χώματα πού 
τους γέννησαν και δημιούργησαν τό δικό 
τους πολιτισμό, πολιτισμό δεμένο μέ τή 
φύση καί τό μυστηριοκό γεννοβόλημα 
τής γής.

Περπατώντας σήμερα στον κάμπο τής 
Λάρισας, άκοϋς γύρω σου ψιθυριστές φω
νές νά σοϋ μιλοϋν σέ μιά γλώσσα άγνωστη.
Ομως σάν καλά άφουγκραστεϊς κι ένώσεις 

τη ψυχή σου μέ τή μυρουδιά τής φρεσκο-- 
βρεγμένης γής, θά νιώσεις τούτη τή γλώσ
σα, πού άλλο δέν είναι παρά ή λαχανιασμέ
νη άνάσα ολόκληρων γενιών, πού πάλευαν 
από τούς χρόνους τής προϊστορίας , μ ’ 
εργαλεία πρωτόγονα κι άφθονο μόχθο, ν’ 
αντέξουν τό χρόνο και τή βουλημία τών 
άλλων άνθρώπων και νά μείνουν ορθές στα 
ξεσπάσματα τής φύσης.

Κ ι αυτές οί γενιές τών άνθρώπων ξεκι
νούν από τά βάθη τών αιώνων, άπό τήν 
Νεολιθική έποχή. Τό μαρτυρούν αυτό τά 
ειδώλια πού βρίσκονται στις μαγοϋλες, 
τούς χαμηλούς λοφίσκους τής Λ αρισινής 

*·πεδιάδας, δημιουργήματα άνθρώπων ποϋ
ζησαν πριν τό 3.000 π.Χ. Καί δείχνουν 
αυτά τά ειδώλια, τά φτιαγμένα άπό πηλό, 
γυναίκες έγκυους, σύμβολα τής γονιμό
τητας, καλλίγραμμα γυναικεία σώματα> 
σύμβολα τοϋ έρωτα καί τής ομορφιάς κι 
ένα άλλο μεγάλο πλήθος άνθρώπινων σχη
μάτων. Είναι μαζί μέ τούς σποραδικούς 
τάφους καί τά μαυρισμένα στάρια, τά 
μόνα δείγματα, οί μόνες άναμνήσεις πού 
έμειναν άπό κείνους τούς πρώτους οικι
σμούς τής νεολιθικής εποχής.

Α Π ’ Τ Η Ν  Α Χ Λ Η  Τ Ο Υ  Μ Υ Θ Ο Υ

«Τ ή ν  δέ άκρόπολιν Λάρισαν μέν κα- 
λοΰσιν άπό τής Πελασγού θυγατρός· 
άπό ταύτης δέ καί δυό τώ ν έν Θεσ
σαλία πόλεω ν, ή τ ε  έπ ί θαλάσση 
καί ή παρά τόν Π ηνειόν, ώνομά- 
σθησαν». Παυσανίας, Κορινθιακά, 
24 , 1 .

Τήν δέ άκρόπολη (τοϋ ’Ά ργους) 
Λάρισα τήν όνομάζουν, άπό τήν  
κόρη τού Π ε λ α σ γ ο ύ Α π ’ αύτή (τή ν  
κόρη τού Πελασγού) δόθηκε τ ’ όνο
μα καί σέ δυό Θεσσαλικές π ό λεις , 
μιά κοντά στή θάλασσα καί μιά στις  
όχθες τού Π η νειο ύ .

Κόρη τοϋ Πελασγόν, λοιπόν, ή Λάρισα, 
πονδωσε τ ’ όνομά της—κατά τόν Παυσα
νία, στήν πανάρχαια πόλη τής Θεσσαλίας, 
που απλώνεται νωχελικά στις όχθες τοϋ 
Πηνειόν, καί παίρνει ζωή άπ’ τά νερά 
τον, δένοντας έτσι τ’ όνομά της μέ τ’ 
άργοκνλισμά τον. Πόσο στενά έχει δεθεί 
αυτό τό ποτάμι μέ τή ζωή τής Λάρισας. . .

Γιά τήν καταγωγή τοϋ ονόματος τής 
Λάρισας, που ό Παυσανίας αναφέρει ότι 
προήλθε άπό τήν κόρη τοϋ Θεσσαλον, τή 
Λάρισα, άλλοι μϋθοι λέγουν ότι προέρ-

ANAAPDMH ΣΤΟ ΜΥΟΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Τ Η Σ  Ο Ε Σ Σ Α Λ Ι Κ Η Σ  Ρ Ρ Ρ Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α Σ
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Νομίσματα τής Λάρισας και επι
τύμβιες στήλες πού σώζονται στο 
Μουσείο της μαρτυρούν την ελλη
νικότητα τής πόλεως καί τη λαμπρή 
πολιτιστική της κληρονομιά από 
τα βάθη τής αρχαιότητας μέχρι 
σήμερα.

χεται από τον Λάρισο, γιό τον Πελασγού. 
"Ομως όπως και νάχει τό πράγμα, ή αλή
θεια είναι δτι ή πόλη έχει χτιστεί πριν 
από άλλες ξακουστές πόλεις, όπως οι 
Μυκήνες κ.λπ. ' Υπάρχει άλλωστε μια 
άλλη μαρτυρία τον Παυσανία, που μιλά 
για τον φόνο τον ' Αρκίσιου, βασιλιά τον 
"Αργους, από τον έγγονό τον Περσέα στή 
Λάρισα: «Χρόνοι δέ ύστερον ’Αρκίσιος 
Περσέα αυτό τε περιείναι πυνθανόμένος 
και έργα άποδείκνυσθαι, εις Λάρισαν 
άπεχώρησε τήν επί τώ Πηνειώ. Περσεύς 
δέ—ίδεΐν γάρ πάντως ήθελε τον γονέα 
τής μητρός καί λόγοις τε χρηστοϊς καί 
έργοις δεξιώσασθαι—έρχεται παρ’ αυτόν 
εις τήν Λάρισαν· καί ό μεν οϊα ήλικία τε 
άκμάζων καί τον δίσκον χαίρων τώ ενρή- 
ματι έπεδείκνντο ές άπαντας, ’Αρκίσιος 
δέ λανθάνει κατά δαίμονα υποπεσών τον 
δίσκον τή ορμή». Παυσανίας, Κορινθιακά 
—16,2. ("Οταν μετά άπό λίγο καιρό, ό 
’Αρκίσιος πληροφορήθηκε δτι ό Περσέας 
ζοΰσε καί διακρίνονταν γιά τά έργα τον, 
άποανρθηκε στή Λάρισα, κοντά στον 
Πηνειό. Ό  Περσέας δμως ήθελε νά τον 
δει καί νά εκδηλώσει τήν άγάπη τον μέ 
λόγια καί έργα στον γεννήτορα τής μητέ
ρας τον. Πήγε λοιπόν νά τόν συναντήσει 
στή Λάρισα. ’Εκεί, δ Περσέας, νεώτατος 
καί γεμάτος σφρίγος έπεδείκννε σ’ δλονς 
τά χαρίσματά τον. ’Ιδιαίτερα τού άρεσε 
νά ρίχνει μπροστά σέ πολύ κόσμο τόν 
δίσκο, πού ήταν δικής τον έφευρέσεως. 
Μιά μέρα, ενώ Ασκούνταν, κτνπησε καί 
φόνενσε μέ τό δίσκο τόν ’Αρκίσιο, πού 
σνμπτωματικά βρέθηκε στο σημείο πού 
έπεσε ό δίσκος).

Συνεχίζοντας ό Παυσανίας άναφέρεται 
στις τύψεις πού άρχισαν νά βασανίζουν 
τόν Περσέα, πού μή μπορώντας ν’ άντέξει 
τά δσα λέγονται σέ βάρος τον στο "Αργος, 
γιά τό φόνο τον παππού τον, άντάλλαξε 
τό βασίλειό του μέ τό βασίλειο τον Μεγα- 
πένθη, τό γιό τον Προίτον καί έκτισε μιά 
νέα πόλη πού τήν ονόμασε Μυκήνες: 
«Μεγαπένθην τού Προίτον πείθει οί τήν 
αρχήν άντιδονναι, παραλαβών δέ αυτός 
τήν εκείνου Μνκήνας κτίζει», (Κορινθιακά
—16, 3).

Πολλοί γοητευτικοί μύθοι άναφέρονται 
καί ατούς Λάπιθες, πού ζούσαν γύρω άπό 
τή Λάρισα. Οί δέ ζωγράφοι καί γλύπτες 
αφήνοντας ελεύθερη τή φαντασία τους νά 
πλανηθεί σέ κείνους τούς άπό μάκρους 
χρόνους, χάρισαν ατήν άνθρώπινη ιστορία 
τον πολιτισμού καί στή μελέτη τής κοινω- 
νιολογίας τήν περίφημη άρπαγή τών γυ
ναικών τών Λαπίθων άπό τούς Κένταυ
ρους, πού είναι γνωστή καί σάν Κενταν- 
ρομαχία.

"Ομως καί ή καταγωγή τών Κενταύ
ρων είναι δεμένη μέ τή Λάρισα καί τούς 
Λάπιθες καί ιδιαίτερα μέ τόν βασιλιά 
Ίξίωνα, τό γιό τον “Αρη ή τού Φλεγνα. 
Ό  Ίξίωνας, λοιπόν, είχε θελήσει γιά 
γυναίκα τον τή Δία , πού είναι ένα άλλο 
άνομα τής "Ηβης, τής κόρης τής "Ηρας 
καί γιά τό λόγο αυτό είχε νποσχεθεϊ στον 
πεθερό του Δηιωνέα, πλούσια γαμήλια 
δώρα. "Ομως αθέτησε τήν υπόσχεσή τον, 
μέ άποτέλεαμα, ό Δ ιηωνέας γιά νά τόν εκδι
κηθεί, νά τού κλέψει τ’ άλογα. Αύτό δέν τό 
συγχώρησε ό Ίξίωνας καί προφασίζεται 
πώς θέλει ν’ άποκαταστήσει τις φιλικές 
σχέσεις μέ τόν πεθερό τον, πού τόν καλεί σε 
συμπόσιο καί τόν ρίχνει σ’ ένα φλέγόμενο 
λάκκο, σκεπασμένο μέ λεπτά ξύλα καί 
σκόνη. Ά πό κείνη τή στιγμή δ Ίξίωνας 
είχε φέρει στήν άνθρωπότητα τό άποτρό- 
παιο έγκλημα μεταξύ τών συγγενών.

Κυνηγημένος ό βασιλιάς τών Λαπίθων

άπό τις τύψεις καί ζώντας σέ μιά κατά
σταση μανίας καί λύσσας ζήτησε άπό τόν 
Αία τή λύτρωση. Κ ι’ αυτός τον τήν έδωσε, 
παίρνοντάς τον μαζί τον στον "Ολυμπο καί 
χαρίζοντάς τον τήν άθανασία. Μά ό Ίξίω 
νας ήταν γραφτό νά φέρει στον κόσμο καί 
τήν αγνωμοσύνη. Ξεχνώντας τά βάσανα 
πού χρόνια τόν τυραννούνσαν, χωρίς περί
σκεψη, έρριξε ερωτικά τά μάτια στήν "Ηρα.
’Εκείνη τό εξομολογήθηκε στο Δία, πού 
έδωσε τή μορφή της στή Νεφέλη. Παθια
σμένος ό - Ίξίωνας Αγκάλιασε τά σύννε
φο προκαλώντας έτσι τήν οργή τον ευεργέ
τη του, πού διέταξε τόν 'Ερμή νά τόν 
δέσει —μέ φίδια γιά δεσμά— σ’ ένα φτε
ρωτό Αναμμένο τροχό, πού στροβιλίζονταν 
αιώνια στον Αέρα, ενώ δ Ίξίωνας επανα
λάμβανε: «οφείλεις νά είσαι ευγνώμων 
στον ευεργέτη σου!»

Οί ίδιοι μύθοι λένε δτι άπό εκείνη τήν 
ένωση τού Ίξίωνα μέ τή Νεφέλη ή τού Δ ία 
μέ τήν γυναίκα τον Ίξίωνα, ή άπό ένα κυ
νήγι άγριων ταύρων στις Θεσσαλικές πε
διάδες άπό ιππείς Λάπιθες, προήλθαν οί 
Κένταυροι, πού κατοικούσαν στο γειτονικό 
Πήλιο. Κ ι’ όταν ό Πειρίθονς, δ διάδοχος 
τού Ίξίωνα στο βασίλειο τής Λάρισας, 
τούς κάλεσε ατούς γάμονς του μέ τήν 
Ιπποδάμεια, μεθυσμένοι οί Κένταυροι, 
άποπειράθηκαν ν’ αρπάξουν τις γυναίκες 
τών Λαπίθων. ’Εκείνοι μέ τή βοήθεια τού 
Θησέα, ανγκρούστηκαν μέ τους Κένταυ
ρους, πού νικημένοι έφυγαν στο Πήλιο. Γιά  
τόν Πειρίθους, πάλι, καί τό Θησέα, ή 
φαντασία τών Θεαααλών έπλεξε άμορφους 
θρύλους πού μιλούν γιά ζευγαρώματα μέ 
τήν 'Ελένη καί τήν Περσεφόνη.

Λίγο Αργότερα, στον "Ομηρο, βρίσκουμε ,
τις φυλές πού κατοικούσαν γύρω άπό τή 
Λάρισα, στις δχθες τού Πηνειού, ενωμένες 
μέ τις φυλές πού ζούσαν ατούς πρόποδες 
τού Πηλίου, κάτω άπό τήν Αρχηγία τού 
Πρόθον, ν’ Ακολουθούν τούς ’Αχαιούς στή 
Τροία:
«Μ αγνήτων δ’ ήρχε Πρόθοος Τευθρη- 

δόνος υΙός,
οΐ περί Πηνειόν καί Π ήλιον είνοσ ί-

φυλλον
ναίεσκον" τώ ν μέν Πρόθοος θοός 

ήγεμόνευεν,
τώ  δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλα ινα ι 

νήες εποντο »  Ί λ ιά δ α , Β , 756—759 .
(Ό  Πρόθοος, ό γιός του Τευθρηδό- 

νος, ήταν άρχηγός τώ ν Μαγνήτων 
δσοι άπό δώ κ ι άπό κ ε ΐ στόν Πηνειό  
καί στό Π ήλιο πού τά φ ύλλα  του 
σαλεύουν , κατοικούσαν . Αύτών μέν 
άρχηγός ήταν ό Πρόθοος πούχε τά 
πόδια γρήγορα, μαζί μ ' αύτόν δέ 
άκολουθοΰσαν σκούρα κ α ρ ά β ια ).

"Ομως καί τούς γεναίους Λάπιθες, τούς 
πρώτους εκείνους οικιστές τής Λάρισας,
Αναφέρει ό "Ομηρος, καί μάλιστα μέ λέ
ξεις πού τονίζουν τήν άντριωσύνη τους, 
μιά καί στάθηκαν όρθιοι στήν ορμή τών 
Τρώων, όταν εκείνοι θέλησαν νά κάψουν 
τά πλοία τών 'Ελλήνων.
«ν ή π ιο ι, έν δέ πύλησ ι δύ’ άνέρας ,.

εύρον άρΙστούς, 
υΐας ΰπερθύμους Λαπιθάων α ίχ -

μητά ω ν,
τόν μέν Πειριθόου υ ΐα , κρατερόν 

Π ολυποίτην, 
τόν δέ Λ εοντήα, βροτολοιγώ  Ισον

’Ά ρ η ι» .
Ίλ ιά δ α  Μ , 127—130

(Σ τΙς  πύλες δμως βρήκαν οΐ άνόη- 
τ ο ι,  δυό άντρες ψ υ χω μ ένο υς, γιους
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μεγαλόψυχους πολεμιστάδων Λα- 
πιθώ ν , τό γ ιό  τοΰ Πειριθόου , τό δυνα
τό ΠολυποΙτη καί τόν Λ έοντα, πού 
ήταν ίσος μέ τόν άντροφονιά τόν 
’Ά ρη) .

Λυτοί, λοιπόν συνεχίζει ό "Ομηρος, 
έστεκαν μπροστά στις πύλες σαν τις 
τρανόκορφες βελανιδιές, που υπομένουν 
πάνω στα βουνά, καθημερινά άνέμονς 
και βροχές, μέ μάκρυνες καί απλωμένες 
ρίζες καλά στερεωμένες. Κ ι όταν ή μάχη 
άρχισε οί δυο γενναίοι Θεσσαλοί κράτησαν 
την φοβερή επίθεση των Τρώων, σαρώνον
τας τούς άντρες των πιο καλών παλληκα- 
ριών τους τοϋ Δάμασαν, τον Πυλώνα, τον 
’Όρμενου, τοΰ Ίππόμαχον, τον Άντιφάνη, 
τοϋ Μένωνα, τοϋ Ίαμενοϋ καί τοϋ Όρέ- 
στη, «πάντας έπαασντέρονς πέλασε χθονί 
πονλνβοτειρη» , ( ολονς, τόν ένα πάνω
στον άλλο, τούς έστρωσε στη γή πού τρέφει 
πολλά πλάσματα), Ίλιάδα Μ. 181 —194.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Λίγα χρόνια πριν την εκστρατεία των 
Περσών στην "Ελλάδα, παρουσιάζονται 
στο ιστορικό προσκήνιο καί πάλι οί Θεσ- 
σαλοί. Τούς συναντάμε σέ μιά άναδρομή 
τοϋ Ηρόδοτον, νά εκστρατεύουν εναντίον 
των Φωκέων. "Ομως δεν είναι ιστορικά 
εξακριβωμένο αν στην εκστρατεία αυτή 
των Θεσσαλών είχαν πάρει μέρος καί δσοι 
κατοικούσαν στην περιοχή τής Λάρισας. 
Καί τοντο γιατί αυτή ή εκστρατεία, πού 
κατάληξε σέ πανωλεθρία γιά τούς Θεσ- 
σαλονς καί τούς συμμάχους τους, είχε 
χαρακτήρα επιδρομής γιά εξοικονόμηση 
οικονομικών κερδών. Οί μόνοι πού είχαν 
λόγο νά επιχειρήσουν μιά τέτοια επιδρομή 
ήταν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών 
τής Θεσσαλίας καί όχι τής Λαρισινής 
πεδιάδάς, πού πάντα ύπήρξαν αντάρκεις.

Την εποχή των Περσικών πολέμων, 
συναντάμε στήν περιοχή τής Λάρισας, 
τήν ισχυρή οικογένεια τών Άλενάδων, 
πού μϋθοι γιά τήν καταγωγή τους έλεγαν 
οτι ήταν απόγονοι τών 'Πρακλειδων. Οί 
Αλεναδες θέλοντας νά επεκτείνουν τήν 

κυριαρχία τους στή Θεσσαλία, νποσχέ- 
θηκαν βοήθεια στον Ξέρξη, υπόσχεση πού 
πραγματοποίησαν, όταν οί Πέρσες επι
χείρησαν την κατάκτηση τής Ελλάδας. 
"Ομως μέ τήν απόφαση αυτή τών Άλενά
δων δέν ήταν σύμφωνοι οί κάτοικοι τής 
Λαρισας και τών γύρω περιοχών, πού 
άποφάσισαν νά παραβλέψονν τή θέληση 
τών ηγεμόνων τους καί νά ζητήσουν άπό 
τούς υπόλοιπους "Ελληνες βοήθεια γιά 
ν’ άντιμετωπίσουν τόν Ξέρξη ατά στενά 
τών Τεμπών.

«Θεσσαλοί δέ υπό άναγκαίης τό πρώ
τον έμήδισαν, ώς διέδεξαν, οτι ονσφι 
ηνδανε τά οι Άλενάδαι έμηχανώντο», λέει 
ο Ηροδοτος. Ληλαδη, οι Θεσσαλοί στήν 
άρχή άπό άνάγκη πήγαν μέ τό μέρος τών 
Μήδων καί έδειξαν ξεκάθαρα οτι δεν άρε
σαν σ’ αυτούς οί μηχανορραφίες τών ’Α- 
λενάδων, (Ζ —172).

Αποφάσισαν λοιπόν νά σηκώσουν τό 
βάρος τής ευθύνης γιά τήν ελευθερία τους, 
μόνοι, χωρίς τή συνδρομή τών ήγεμόνων. 
Κι είναι χαρακτηριστικό αϋτοϋ τοϋ τό
που, οι ταπεινοί καί οί ανώνυμοι νά θέ
λουν ν’ άλλάξονν μέ τή θυσία τους δ,τι ή 
θέληση τών δυνατών έχει άποφασίσει.

Καί πραγματικά έστειλαν τήν βοήθεια 
οί "Ελληνες πού κατά τόν 'Ηρόδοτο ήταν 
μαζί μέ τούς πεζούς πολεμιστές τών Θεσ-

Η/\α ρ ι<^7^ cu JLLe/yciKfyb KhpuflMj
(Ιϊ TuveHv

v c o 0 9 V  e y jH  η 'Θ κ κ ^Κ η ο Ι,α  d  

H jielo d JU vTe c  ^ 6 ζ μ ο ν ο ^ ^ ( Μ ν  q ,p v fw r  
ol îjULuyvjec

+  0 A A flC H C  A .G O P O £ £ O a v

Ό  "Αγιος ’Αχίλλειος πολιούχος καί προστάτης τής Λάρισας στις δύσκολες 
στιγμές, έχει συνδέσει τό δνομά του στενά μέ τήν όμορφη Θεσσαλική πόλη. (Σ χ έ
διο Άγησ. Άστεριάδη άπό παλιά τοιχογραφία τής Ίεράς Μονής ' Υπαπαντής Μετε- 
ώρων).
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καί οί Θηβαίοι τον Πελοπίδα, έρημώνον- 
τας κάθε τόσο τη Λάρισα καί τη γύρω 
περιοχή της.

Στη μεγάλη ελληνική εκστρατεία τον 
Μακεδόνα Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ή Λά
ρισα ακολουθεί με τδ περίφημο Ιππικό 
της τις στρατιές των ' Ελλήνων στην 
’Ασία. Κάτω από την επιρροή των Μα- 
κεδόνων ηγεμόνων, ή Λάρισα, έμεινε μέ
χρι τό 197 π.Χ ., εποχή πού ό Ρωμαίος 
στρατηγός Τίτος Κοΐντιος κατέλαβε τήν 
περιοχή με τις ρωμαϊκές λεγεώνες. Λίγο 
αργότερα γίνεται τό θέατρο των εμφύλιων 
ρωμαϊκών συγκρούσεων, πού κορνφώθη- 
καν στις 20 ’Ιουνίου του 48 π.Χ. μέ τή 
συντριβή τών λεγεώνων τοΰ Πομπήϊου 
από τον ’ Ιούλιο Καίσαρα, στήν περίφημη 
μάχη τών Κυνών Κεφαλών, δηλαδή τής 
σημερινής Σκοτούσας.

Τέλος, στή Λάρισα έζησε καί πέθανε 
ό περίφημος γιατρός τής αρχαιότητας 
'Ιπποκράτης, για τον τάφο τοΰ όποιον 
διηγείται ό ’Άνθιμος Γαζής: «Ό  τάφος 
τον Ίπποκράτονς κείται έξω τής Λαρί- 
σης, μεταξύ εις τά τών Τούρκων μνήματα, 
επάνω εις τον δρόμον (Λαρίσης — Τυρνά- 
βου μετά τίνος επιγραφής) τον όποιον 
είδον κι εγώ άναγνώσας καί τήν επιγρα
φήν. Μή δννηθείς νά τήν αντιγράφω διά 
τον φόβον τών περικυκλωσάν των με 
τουρκοπαίδων άνεχώρησα λυπημένος καί 
μέ στεναγμούς». Σήμερα στο μέρος όπου 
πιθανολογείται δ τάφος τον 'Ιπποκράτη, 
έχει στηθεί μαρμάρινος ανδριάντας τον 
καί μαυσωλείο, έργα τον Τνρναβίτη γλύ
πτη Καλακαλα. Κ ι όπως κοιτούν τά μάτια 
τού μεγάλου πρωτοπόρου τής ’ Ιατρικής, 
πέρα στις δεντροκορφές πού υψώνονται 
γύρω από τις όχθες τού Πηνειού, είναι 
σάν νά διαλαλούν στά πέρατα τού κόσμον, 
πώς τούτος εδώ ό τόπος είναι τό λίκνο 
τού πολιτισμού, είναι ό τόπος όπου 
κράτησε στήν αγκαλιά τον χρόνια καί 
χρόνια τις Τέχνες καί τά Γράμματα καί 
δόξασε τά πιο ευγενικά αισθήματα τού

σαλών, μέχρι δέκα χιλιάδες άντρες. Κ ι’ 
όλος αυτός ό στρατός βάδισε ακολουθών
τας τήν πορεία τον ποταμού Πηνειού, 
προς τά στενά τών Τεμπών, γιά ν’ άντι- 
σταθεΐ στις Περσικές στρατιές. Ό  Εύαί- 
νετος, ό γιος τού Κάρυνου, ήταν ό στρα
τηγός τών Λακεδαιμονίων καί ό Θεμιστο
κλής, ό γιος τον Νεοκλή, τών ’Αθηναίων. 
"Ομως λίγο πριν τήν κάθοδο τών Περσών 
απεσταλμένοι τού Μακεδόνα τού Άμύντα 
τούς ειδοποίησαν ότι οί Πέρσες θά δια
βούν όχι άπό τά στενά τών Τεμπών, άλλα 
από άλλη δίοδο, πού υπήρχε στήν περιοχή 
τών Περραιβών, κοντά στους Γόννους. 
Αυτό φόβισε τούς άλλους "Ελληνες πού 
έγκατέλειψαν ολόκληρη τή Θεσσαλία στο 
έλεος τού Ξέρξη καί άποσύρθηκαν στις 
Θερμοπύλες. Κανείς σήμερα δεν  ̂ ξέρει 
αν θαταν άλλα τ ’ αποτελέσματα στήν πε
ρίπτωση πού ή ελληνική άμυνα γίνονταν 
στις κορυφογραμμές καί στις χαράδρες 
που χωρίζουν τή Θεσσαλία απ’ τή Μακε
δονία. "Ενα όμως είναι σίγουρο: "Οτι οί 
κάτοικοι τής περιοχής γύρω άπό τή Λά
ρισα δέν θέλησαν νά συμβιβαστούν μέ τή 
δουλειά. ”Εμειναν μόνοι σ’ ένα  ̂ αγώνα 
πού αφορούσε όλο το ελληνικό έθνος κι̂  
άναγκαστικά νπόκνψαν. Αλλωστε οι 
άτέλειωτες πεδιάδες τής Λάρισας ήταν 
τό μόνο άπρόσφορο έδαφος γιά ν’ άντιμε- 
τωπίσονν οί λίγες χιλιάδες υπερασπιστές, 
τά μυριάδες βαρβαρικά στίφη.

’Αργότερα, ή Λάρισα γίνεται κέντρο 
τού «Κοινού τών Θεσσαλών», πού τό 
αποτελούσαν 402 Θεσσαλικες πόλεις. 
Μιά σειρά πολεμικών γεγονότων άρχίζει 
γιά τή Λάρισα, μέ τό ξέσπασμα τού Πε- 
λοποννησιακοϋ πολέμου, πού βρήκε τους 
Λαρισαίους συμμάχους τών Αθηναίων. 
Είχε γιά αιτία τή διαμάχη μεταξύ τών 
ΊΗγεμονικών οίκων τών Λλεναδων τής 
Λάρισας καί τού Λνκόφρονος τών Φερών, 
πού κατέληξε ατό μαρασμό τής Θεσσα- 
λικής πρωτεύουσας, άφοϋ πέρασαν άπό 
τή γή της οί πρώτοι Μακεδονες βασιλείς
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Κι έχει νά δείξει πολλ.ά ή Λάρισα στήν 

ιστορία τού πολιτισμού. Καί πρώτα — 
πρώτα τούς δικούς της πανελλήνιους 
άγώνες τά περίφημα « ’Ελευθέρια» πού 
πολλά άγωνίσματά τους ξεπερνοϋσαν σ’ 
ομορφιά τούς άλλους άγώνες καί ήταν 
ξακουστά σ’ όλους τούς γύρω λαούς. Άπό  
τις δυο μισοσπασμένες ενεπίγραφες πλά
κες πού σώζονται στο Μουσείο τής Λά
ρισας ( υπάρχει καί τρίτη, αλλά δέν δια
βάζεται γιατί έχει σπάσει κάθετα), μα
θαίνουμε ότι οί άγώνες αυτοί ήταν μου
σικοί, γυμνικοί καί περιλάμβαναν ιππο
δρομίες, άρματοδρομίες, ταυρομαχίες κλπ. 
"Ομως δυο ήταν οί άγώνες πού ξεχώριζαν 
τούτες τις έκδηλώσεις κάθε άλλη. Ό  
ένας, μέ τό όνομα «ά/ ελεμπάδι»  καί
δ άλλος μέ τό όνομα ανροθηρίην». Καί
ατούς δύο έπαιρναν μέρος ιππείς. Στον 
πρώτο έτρεχαν κρατώντας πυρσό αναμ
μένο κυνηγώντας τήν πρωτιά άλλά καί 
πασχίζοντας νά κρατήσουν άσβεστη τή 
φλόγα. Στο δεύτερο κυνηγούσαν άγριους 
ταύρους, τούς όποιους πλησίαζαν τόσο, 
όσο νά μπορούν νά πηδήξουν στο σβέρκο 
τους καί μέ χειρολαβή άπό τά κέρατα νά 
τούς άκινητοποιήσουν. Ήταν ένα όμορφο 
αγώνισμα ποϋθελε τέχνη, δύναμη καί 
θάρρος. Κ ι ήταν ανάμνηση τού πανάρχαιου 
μύθου πονλεγε πώς κάποτε στή χώρα 
τού Πηνειού, όταν βασίλευε ό Ίξίωνας, 
είχαν εισβάλει κοπάδια άγριοι ταύροι, 
πού έδιωξαν κι εξόντωσαν λεβεντόκορμοι 
νέοι τής Λάρισας, αφού τούς κυνηγούσαν 
άνελέητα μέ άλογα δυνατά στις απέραντες 
πεδιάδες της. Σ ’ ένα άρχαίο νόμισμα τής 
Λάρισας είκονίζεται νεαρός ιππέας κάτω 
άπό τ’ άλογό του ( στή μία όψη) καί τό 
άλογό του ( στήν άλλη)  πού ξεφεύγει καλ
πάζοντας. Τό άλογο είναι δεμένο μέ τήν 
ιστορία τής Λάρισας, τόσο, όσο κι δ Π η 
νειός καί οί Λαρισινοί ιππείς, οί περίφημοι 
γιά τή δεξιότητά τους, πού ήταν ξακου
στοί σ’ όλο τό γνωστό τότε κόσαο.



Πολλά θά μπορούσε νά γράψει κανείς 
γιά τά χρόνια τής άρχαιό τητας καί 
τή Λάρισα, τά κιτρινισμένα φύλλα πού 
σκεπάζουν τις όχθες τον Πηνειού κάθε 
φθινόπωρο___

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Ό  ίσκιος τον ’Όλυμπου μέ το δωδεκά
θεο καί τούς άλλους θεούς, τις νύμφες 
καί τούς ημίθεους, έπεφτε πάντα βαρύς 
στη Θεσσαλική λεκάνη. Στί.ς όχθες τού 
Πηνειού, συχνά άκούγονταν θρύλοι, γιά 
νεράιδες καί θεές πού ζευγαρώνονταν μέ
θνητούς, καί γιά θεϊκά κυνήγια___ Κι
αυτή ή στενή επαφή μέ το αίσθημα τον 
υπεράνθρωπου, μέ τή σφραγίδα Θεού, 
σμίλεψε μιά προσωπικότητα ανθρώπων 
δεμένη στις παραδόσεις καί στις προλή
ψεις τοϋ τόπον. Ή  ίπιβλητικότητα τού 
τοπίου, αλλά καί οι συχνές δοκιμασίες 
τής φύσης, τά ξεσπάσματα τοϋ ποταμού 
πού πλημμύριζε καί σάρωνε ο,τι έβρισκε 
στο διάβα τον, γέμιζαν μέ δέος τούς κα
τοίκους τής Λάρισας, σάν έρχονταν αντι
μέτωποι μέ συμβάντα ανεξήγητα. Καί 
ό ίσκιος αυτός τοϋ ”Ολυμπου, άργησε 
πολύ νά φύγει άπ’ τήν καρδιά τους, σάν 
νά τρομάζαν νά πιστέψουν κάθε τι νέο 
καί νά έπέστρεφαν μετανοιωμένοι ατά 
παλιά, όταν σήκωναν τά μάτια τους κι 
άντίκρνζαν τή φοβερή θωριά τον.

Τά βήματα τής πίστης τον έσπρωξαν 
σ’ αυτή τή γή τον Ήρωδίωνα, μαθητή 
τοϋ ’Απόστολον Παύλον, γύρω στά 150 
μ.Χ ., γιά νά διδάξει τή νέα αλήθεια, τό 
Χριστό. Καί μέχρι τό 324 μ.Χ ., τούς χρό
νους τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνον, ή ’Εκ
κλησία τοϋ Χριστού ζοϋσε κυνηγημένη 
άπό τή δυσπιστία τών πολλών. Καί τότε, 
έφτασε στή Λάρισα άπό τή μακρινή Καπ
παδοκία ό Αχίλλειος, που ονομάστηκε 
καί πρώτος της ’Αρχιεπίσκοπος. "Ενα

χρόνο αργότερα, τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια 
τής Βιθυνίας άκούγεται ή φωνή τής χρι
στιανικής Λάρισας. Είναι στήν Πρώτη 
Οικουμενική Σύνοδο, πού ό ’Αχίλλειος, 
ό ’Αρχιεπίσκοπος τής Λάρισας, αποστό
μωσε τον "Αρειο κι άπόσπασε τον θαυ
μασμό τών άλλ.ων θεόπνευστων άντρών 
γιά τήν πίστη τον.

’Από κείνη τήν απόμακρη εποχή έγινε 
ό ’Αχίλλειος ό θρησκευτικός ηγέτης τήν 
τής Λάρισας, πού πάλεψε 35 ολόκληρα 
χρόνια, μέχρι τό θάνατό τον, τό 359, γιά 
τήν έδραίωση τον Χριστιανισμού. Άνα- 
κηρύχθηκε "Αγιος κι οί Λαρισαιοι τιμών
τας τή μνήμη του τον άνακήρνξαν Προ
στάτη καί Πολιούχο τους. Στά δικά του 
βήματα περπάτησαν καί οί ιεράρχες πού 
τον διαδέχτηκαν, ό Αλέξανδρος, ό Βα
σίλειος — πού πήρε μέρος στή Τρίτη 
Οικουμενική Σύνοδο τό 431, στήν ’Έφεσ- 
σο —, ό Βιγιλάντιος — πού πήρε μέρος 
στή Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο — 
προσφέροντας τό πνεύμα καί τις γνώσεις 
τους σ’ αύτή τή πολύπαθη περιοχή, που 
άπό τά πρώτα χρόνια τοϋ Βυζαντίου, 
έγινε ό στόχος όλων τών βαρβαρικών επι
δρομών.

Πόσοι καί πόσοι δέν πέρασαν άπό τούτη 
τή γή σκορπώντας τήν καταστροφή καί 
τον όλεθρό. . . .  ’Απ’ άκρη σ’ άκρη καί
γονταν κάθε τόσο ό κάμπος τής Λάρισας, 
τά σπίτια της γκρεμίζονταν καί οί κάτοι
κοι σέρνονταν σκλάβοι κι υπηρέτες τών 
αγρίων. ’Απομακρυσμένη άπ’ τήν Βασι
λεύουσα, αφύλακτη κι άπροστάτευτη άπό 
τή φύση, νπόμενε τή φωτιά καί τό τσε
κούρι τών άγριων φυλών, πού κάθε τόσο 
όρμονααν γιά νά κάψουν, νά λεηλατήσουν, 
νά σκοτώσουν. Άπό δώ πέρασαν οί Κέλ

τες του Βρένον, οί Γότθοι τον Άλάριχον, 
οί Βηαιγότθοι τοϋ Θεοδώριχον. "Ολοι 
γιά νά λεηλατήσουν, νά μήν άφήσονν 
πέτρα πάνω στήν πέτρα. Καί κανείς 
τους δέν άφησε κάτι έστω γιά θυμητάρι. 
Μόνο φωτιές καί στάχτες καί χήρες καί 
ορφανά. Ή  Λάρισα φορούσε τά πένθιμα 
ρούχα της κι άναλογίζονταν πόσα άκόμα 
τής γράφει ή μοίρα νά περάσει.. . .  τΗρθαν 
άργότερα οί θύννοι καί ή Σλαϋοι. Καί 
φεύγοντας άφησαν κι αυτοί πίσω τους 
ερείπια καί στάχτες. Κ ι οί Λαρισαιοι 
σύρθηκαν καί πάλι στά σκλαβοπάζαρα 
καί ή γή τους γέμισε γ ι' άλλη μιά φορά 
αίμα. Ήταν ή εποχή που στήν Κωνσταν
τινούπολη, τή Βασιλεύουσα τον Κόσμον, 
οί μέρες κύλαγαν μέσα στή χλιδή καί στις 
ραδιουργίες τών παλατιανών. τΗταν ή 
εποχή πού τά Βυζαντινά Μοναστήρια, 
πρόσφεραν τή σιγουριά τους σ’ δσους πε- 
ριφρονοϋσαν τά εγκόσμια. ’Εκείνη τήν 
εποχή ή ιστορία στή Λάρισα βάφονταν 
μέ αίμα, πού άπροσ τάτευτη σφαγιάζον
ταν άπ’ τά γυρτά σπαθιά τών δερματο-
ντυμένων επιδρομέων. Ωστόσο άντεχε___

Μέχρι πού πέρασαν άπό τά στενά τών 
Τεμπών καί ξεχύθηκαν στον άτέλειωτο 
κάμπο, οί ορδές τον Σαμουήλ (986 μ .Χ .). 
Είχαν πιά συνηθίσει οί Λαρισαιοι τις 
σφαγές καί δέν τρόμαξαν σάν άντίκρυσαν 
τά σύννεφα τής σκόνης πού υψώνονταν 
στον ουρανό άπό τον καλπασμό τών άλο
γων. Μά τούτες οί ορδές ξεπέρασαν κάθε 
παληότερη επιδρομή σε καταστροφές. 
Λένε, πώς τότε, πήρε μαζί τον ό Σαμουήλ 
κι όλες τις όμορφες Λαρισαϊες καί πώς 
μιά άπ’ αυτές τήν έκανε βασίλισσα. Ά κό
μα λένε πώς ό Γαβριήλ Ρωμανός, ό διάδο
χός τον, ήταν δικό της παιδί. Αλλά ύπάρ-

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό τή σύγχρονη Λάρισα πού 
σφύζει άπό ζωή καί κίνηση διεκδικώντας πρωτεύουσα θέση σέ ρυθμό άναπτύξεως άνά- 
μεσα σ’ όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις.
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χει ακόμα ένας Θρύλος πού μιλά γιά τήν 
"Ελλά, τη γυναίκα ενός ’Αξιωματικόν 
τον Βυζαντίου, τοΰ Ρηγίνου και λέει πώς 
αυτήν άρπαζε ό Σαμουήλ και πώς ό 
γενναίος Ριγίνος αποφασισμένος να ξα- 
πάρει πίσω τήν "Ελλά, πήγε στις Πρέ- 
σπες, μπήκε μεταμφιεσμένος στο βασι
λικό παλάτι και τήν άπήγαγε. "Ομως ή 
"Ελλά, στήν επιστροφή, πνίγηκε καθώς 
προσπαθούσαν να περάσουν τον ’Αλιάκμο
να. "Ομως αυτά είναι θρύλοι----

Μακρνά από τό θρύλο και μέσα στήν 
πραγματικότητα είναι τό ξεσήκωμα των 
Λαρισαίων γιά ν’ άποτινάξουν τό ζυγό 
των Βουλγάρων. ’ Οχυρωμένοι στά τείχη 
τής πόλης τους, πιστεύοντας και στή 
βοήθεια τού στρατού τού Βυζαντίου, 
άρχισαν νέους άγώνες. Τώρα πιά, ήταν 
άποφασισμένοι νά μήν ύποκύψουν. Πέντε 
ολόκληρα χρόνια άντεξαν τις επιθέσεις 
των Βουλγάρων. Δυο χιλιάδες μερόνυχτα 
στις πολεμίστρες γέμιζαν τον κάμπο με 
τά κουφάρια των επιδρομέων. Και πάνω 
στον έκτο χρόνο έπεσε λιμός στήν πόλη, 
με αποτέλεσμα ή Λάρισα νά δεχτεί γιά 
δεύτερη φορά τή βία των Βουλγάρων. 
Πέτρα γιά πέτρα δεν έμεινε. ’ Από τή 
μιά άκρη στήν άλλη έβαλαν φωτιά οι 
στρατιώτες τού Σαμουήλ, φωτιά πού 
έκανε τό αίμα, πού κυλούσε, νά βράζει. 
Κι όσοι γλύτωσαν άπό τον λιμό, τή σφαγή 
και τή φωτιά σύρθηκαν αιχμάλωτοι στις 
Πρέσπες. Μαζί τους πήραν και τον προ
στάτη τους, τον "Αγιο ’Αχίλλειο. Τά λεί
ψανά του, τά φύλαξαν στούς κόρφους 
τους και τάφεραν μέχρι τό νησάκι πού 
υψώνεται καταμεσίς τής Μικρής Πρέ-

σπας. τΗταν γ ι’ αυτούς ό φύλακάς τους 
και προστάτης τους στο νέο τόπο πού 
Θάχαν γιά πατρίδα. ’Εκεί σ’ αυτό τό 
νησάκι, πού τάπαν "Αγιο ’Αχίλλειο, 
έχτισαν ξανά τις εκκλησίες τους και τή 
Μητρόπολη, πού σήμερα τσακισμένη άπό 
τά χρόνια και τήν ανεμελιά τ ανθρώπου, 
περιμένει μιά φορά τό χρόνο τή γιορτή 
της, τή μέρα πού θάρθουν οι προσκυνητές 
με τις βάρκες, νά διασχίσουν τά καλάμια, 
γιά νά προσευχηθούν στις πέτρες της καί 
νά φύγουν ξανά.

νΕπρεπε νά πέσει ή Αάρισα και νά 
καταστραφεί γιά νά στείλει ό Βασίλειος 
ό Βουλγαροκτόνος τις στρατιές τού Βυ
ζαντίου, νά διώξουν τούς Βουλγάρους, 
πού λίγο αργότερα συντρίβονταν από τον 
Νικηφόρο Ουρανό, στή μάχη τού Σπερ
χειού.

Τά πάθη όμως συνεχίζονται. Ό  Βοη- 
μοϋνδος μέ τούς Νορμανδούς του ξε
χύνεται τό 1083 στο Ααρισινό κάμπο, πού 
φλέγεται ξανά. rH  Αάρισα πολιορκείται. 
Τούτη τή φορά έχει γιά φρούραρχο τον 
Αέοντα και τρέχει γιά τή προστασία της μέ 
ισχυρές ενισχύσεις καί ό Αύτοκράτορας 
’Αλέξιος Α '. Κομνηνός. 'Ηταν τότε πού 
τ ό Βυζάντιο άρχιζε νά συνειδητοποιεί τήν 
ελληνική καταγωγή του.

'Η  ιστορία όμως βαδίζει τό δρόμο της, 
γιά νά φθάσουν στή Αάρισα τό 1210 οι 
Σταυροφόροι, πού νικιώνται τό 1228 άπό 
τον Δεσπότη τής Ηπείρου Θεόδωρο κ ι’ 
εγκαταλείπουν τήν πόλη.

Μιά ένδοξη σελίδα κάνει τό 1271 τήν 
εμφάνισή της στήν ιστορία τής Λάρισας, 
πού γίνεται πρωτεύουσα τού Θεσσαλικού

Κράτους των Αγγέλων, πού ίδρυσε ό 
Ιωάννης Α' ’Άγγελος, νόθος γιος τού 
Μιχαήλ Β ' τού Δεσπότη τής ’Ηπείρου. 
Μιά σελίδα πού δέν κρατά παρά 47 μόνο 
χρόνια, γιατί τό 1318 πεθαίνει ό ’Ιωάν
νης Α' ’Άγγελος καί τό κράτος διαλύεται.

’Ήδη όμως έχει χαραχτεί στον ορίζοντα 
τής ιστορίας μιά απειλή, πού ακούει στο 
άνομα: Τούρκοι!...

ΠΟΣΟ ΒΑΡΕΙΑ ΕΙΝ’ Η ΣΚΛΑΒΙΑ...

1396 καί ό κάμπος τής Λάρισας έχει 
πλημμυρίσει από τά ’ Οθωμανικά στίφη. 
Οι στρατιές τού Βογιαζήτ σπέρνουν 
παντού τον όλεθρο. Οι νέοι επιδρομείς 
έχουν κάτι τό διαφορετικό άπό όλους τούς 
άλλους, τον φανατισμό πού άγριεύει τά 
μάτια τους καί σκορπάει τον πανικό στούς 
πολυβασανισμένους Ααρισινούς. "Ομως 
επτά χρόνια άργότερα οι Τούρκοι άπομα- 
κρύνονται. rO πληθυσμός άναπνέει, τόσο, 
όσο τού επιτρέπει ένα προαίσθημα θανατε
ρό πού φωλιάζει σάν φίδι στήν καρδιά 
του, ένα προαίσθημα πού γίνεται πραγμα
τικότητα.

1423 καί στις πύλες τής Λάρισας 
εμφανίζονται νέες τουρκικές στρατιές. 
'Ο στρατηγός τού Μουράτ Β ', Τουραχάν 
πολιορκεί άσφυκτικά τήν πολιτεία. Οι κά
τοικοι άμύνονται. Δέν συμβιβάζονται μέ μιά 
νέα δουλεία. "Ομως τά τείχη τής Λάρισας 
πέφτουν καί οι μαχητές της παίρνουν τό 
δρόμο γιά τις κορφές τού νΟλυμπου καί 
τού Κίσσαβου. Στή Αάρισα μένουν λίγοι. 
’Οχυρωμένοι στο Φρούριο, τό πιο ψηλό
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Πάρκα, πλατείες, αγάλματα, παντού 
προκοπή καί πρόοδος στην Θεσσαλική 
πρωτεύουσα πού αναπτύσσεται μέ γρή
γορο καί εντυπωσιακό ρυθμό σε μια με
γαλούπολη ευρωπαϊκών αξιώσεων.

μέρος τής Λάρισας, πολεμούν. "Ολα όμως 
είναι μάταια. Ή  τουρκική σκλαβιά είναι 
γεγονός. Τριάντα χρόνια αργότερα πέφτει 
κι ή Βασιλεύουσα...

Ο'ι ’Εκκλησίες τής Λάρισας γίνονται τζα
μιά καί στον κάμπο της στρατοπεδεύουν 
ισχυρές τουρκικές δυνάμεις. Γίνεται κέν
τρο τής τουρκικής διοίκησης, άπ’ όπου 
ξεκινούν ο'ι στρατιές τών κατακτητών γιά 
νά πνίξουν κάθε επαναστατική κίνηση. 
Μέσα άπό τό δημοτικό τραγούδι του ”Ο
λυμπον καί τού Κίσσαβου, φαίνεται ξεκά
θαρα δτι ή Λάρισα γίνεται κέντρο τουρ
κικών δυνάμεων. Μιλάει γιά «Λαρισινονς 
άγάδες». ”Οχι γιά έναν αλλά γιά πολλούς.

Ή  Λάρισα στενάζει. Μέ τόσο στρατό 
στο στήθος της πώς νά ξεσηκωθεί; 
Βάλσαμο παρηγοριάς γίνεται γιά ■ τούς 
Λαρισαίονς τό πέρασμα άπό τήν Μητρό
πολη της, του "Αγιου Βησσαρίωνα, που 
τονώνει τό ηθικό τών ραγιάδων. Λίγα 
χρόνια άργότ ερα,τό 16010 τοποτηρητής τής 
Μητροπόλεως, Μητροπολίτης Τρίκκης 
Διονύσιος ξεσηκώνει τη Θεσσαλία. Νέο 
αίμα, νέοι θρήνοι, πού συμπληρώνονται 
τό 1770 μέ τή σφαγή τριών χιλιάδων Λα- 
ρισαίων, άντίποινα τών Τούρκων γιά τήν 
επανάσταση τον Όρλώφ. Λένε πώς τότε

βάφτηκε, γιά μέρες πολλές, ό Πηνειός 
κόκκινος..."Ηταν 9 Μαρτίου τού 1770 κι 
ήταν τ’ αποτέλεσμα τής θηριωδίας τών 
Γενιτσάρων, θάνατος καί μόνο θάνατος. 
Τότε κάηκε ξανά ή ’Εκκλησία τον"Αγιον 
Άχίλειου. "Ομως ο'ι Τούρκοι δέν ήταν ή 
μόνη πληγή.

Τρεις φορές, τό 1667, τό 1792 καί τό 
1793 δοκιμάστηκε σκληρά άπό λιμό κ ι’ 
άλλες δυο φορές, τό 1743 καί τό 1781, άπό 
φοβερό σεισμό. Ξέχωρα ο'ι πλημμύρες τού 
Πηνειού, ξέχωρα κι οί πνρκαίές πού κάθε 
τόσο κι άποτέφρωναν κ ι’ ένα «μαχαλά» 
της.

Τί καί τί νά ιστορήσει κανείς άπό τά πύ
θια της κι άπό τά βάσανά της σ’ αυτούς 
τους άτέλειωτους χρόνους τής δουλείας; 
Πληγώνεται ή καρδιά σάν προσπαθεί νά 
νιώσει, λίγο, τή μοίρα αυτής τής πολιτείας 
καί τό τραγούδι τον Πηνειού πού μιλά γιά 
τά περασμένα. "Ομως μέσα στις τόσες 
θυσίες θάταν παράλειψη νά μήν αναφέρου
με καί τό μαρτυρικό θάνατο τού Μητρο
πολίτη τής Λάρισας Πολύκαρπου Δαρ- 
δαίου, τ ’ άπομεσήμερο τής 17ης Σεπτεμ
βρίου τον 1821, δίπλα στις όχθες τού Π η
νειού, πού σφάχτηκε καί πετάχτηκε μέσα 
στο ποτάμι άπό τούς στρατιώτες τον Δρά- 
μαλη.

Στο διάστημα τής τουρκικής σκλαβιάς 
άπό τή Λάρισα καί τήν περιοχή της έκαναν 
τήν εμφάνιση τους μεγάλες μορφές τού ύπό- 
δουλου Γένους, πού μέ τό πνεύμα τους 
πρόσφεραν άνεκτιμητές ύπηρεσίες τόσο στον 
άγώνα, όσο καί στήν ιδέα τον 'Ελληνι
σμού. Οί Λαρισαίοι ’Αλέξανδρος 'Ελλά- 
διος καί Κωνσταντίνος Κούμας, ό Θεό

κλητος Φαρμακώδης, άπό τή Νίκαια καί 
ό Κωνσταντίνος Οικονόμος έξ Οικονό
μων, έγιναν Δάσκαλοι τού Γένους καί 
πρόσφεραν τό πνεύμα τους στήν υπηρεσία 
τού Ελληνισμού.

Κι άν ή υπόλοιπη 'Ελλάδα, είδε τή μέρα 
τής λευτεριάς μέ τό χάραμα τού 1821, ή 
Λάρισα έμεινε ακόμα εξήντα χρόνια κάτω 
από τό ζυγό. τΗταν 31 Αυγούστου τού 
1881, όταν ό στρατηγός Σκαρλάτος Σού- 
τσος έμπαινε ελευθερωτής στήν πόλη τού 
άργυροδίνη Πηνειού. Τελευταίος Τούρκος 
στρατιωτικός διοικητής ήταν ό Χαλήλ 
Πασάς. Τότε τά σύνορα μετατοπίστηκαν 
λίγο έξω άπό τήν Λάρισα, στον Τύρναβο, 
μέχρι πού τό 1912 οί στρατιές τών 'Ελλή
νων κίνησαν γιά τήν πραγ ματοποίηση 
τής Μεγάλης ’ Ιδέας.

Η ΦΩΝ Η  Τ Η Σ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ

’Έ χει περάσει σχεδόν ένας αιώνας 
άπό τότε πού ή Λάρισα άνάπνευαε τον 
αέρα τής λευτεριάς. Σ ’ αυτά τά χρόνια 
ξεχάστηκαν οί λιμοί, οί πνρκαίές, ή χο
λέρα κι όλα τά θανατικά πού τήν βασάνι
ζαν κάθε τόσο. Ξεχάστηκαν καί οί 
σεισμοί καί τό τραγούδι τού ’Εγκέλαδου 
έμεινε άνάμνηση στις ιστορίες τών γε- 
ρον τότερων. Ή  Λάρισα συνεχίζει τήν 
πορεία της ολοένα καί μέ σταθερότερα 
βήματα, ολοένα καί μέ μεγαλύτερα άλμα
τα. Οί τελευταίες δοκιμασίες τής όμορφης 
πολιτείας ήταν γενναιόδωρες προσφορές 
βομβαρδισμών καί λεηλασίας τών Γερ
μανών: Μά έγιναν κι αυτές άνάμνηση.

Σήμερα δέν θυμίζει τίποτε άπό κείνη 
τή μικρή πολιτεία πού κάθε τόσο έπινε τό 
φαρμάκι τού πόνον. Μόνο λίγα μέτρα τε ί
χος, θυμίζει τό Φρούριο τής πόλης καί 
λίγες προτομές τήν πρόσφατη ιστορία της. 
Κι όμως αυτή ή πόλη είναι άπό τις πιο 
παληές, τις πιο άρχαίες πόλεις τού κό
σμον. ’Αναπνέει άπό τότε πού ό άνθρωπος 
σμίλευε τήν πέτρα γιά νά τήν κάνει τσε
κούρι καί αιχμή τού κονταριού του καί 
υπάρχει σάν μιά οντότητα άπό τότε πού 
οί άνθρωποι χαρακτηρίστηκαν μέ τή σφρα
γίδα τού νεολιθικού. Χιλιάδες καί χιλιά
δες χρόνοι ζωής. Τό νιώθεις σάν βγεις λίγο 
έξω άπό τή Λάρισα καί βαδίζοντας μέσα 
στά φρεσκοοργωμένα χωράφια της, σκύ
ψεις καί πάρεις στά χέρια σου σπασμένα 
κεραμικά πού βρίσκονται έδώ καί κ εί κα
τά χιλιάδες. Αύτά τά πήλινα θυμητάρια 
μπορούν νά εξομολογηθούν τήν ιστορία 
τους καί τήν 'ιστορία τής Λάρισας.

Τώρα οί μέρες περνούν ήσυχα μέσα σέ 
μιά εμπορική δραστηριότητα πού δίνει 
ζωή στήν πύλη καί στις γύρω περιοχές. 
Κέντρο τής Θεσσαλίας καί σταυροδρόμι 
όλης τής χώρας, συνδυάζει τον άέρα τής 
μεγαλούπολης μέ τήν γραφικότητα τής 
ελληνικής υπαίθρου. Δίπλα στις τεράστιες 
πολυκατοικίες της μέ τό τσιμέντο καί τό 
σίδερο, διατηρούνται κτίρια παραδοσιακά 
μέ κείνη τήν άρχοντική όψη πού χαρίζουν 
οί ανάερες γραμμές καί τά φωτεινά τους 
χρώματα. Καί στις άπομακρυσμένες γει
τονιές, τά στενοσόκκακα, μέ τά γιασεμιά 
καί τις περικοκλάδες, τις γριούλες καί τά 
μωρά παιδιά, νά συνθέτουν γαλήνιες άνοι- 
ξιάτικες καί φθινοπωρινές ώρες.

Λάρισα ή πόλη τού Πηνειού, ή πόλη 
τών Θεσσαλών, ή πόλη πού αισθάνεται 
περήφανη γιά τό πέρασμά της μέσα άπό 
τούς αιώνες κι ή πόλη πονδωσε σ’ αυτό 
τό πέρασμα τή δική της τήν άνεπανάληπτη 
σφραγίδα..
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Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο
Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α
Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η !

Α ρ ι σ τ ε ς  έπιδόσεις 
τών Ελλήνων οκο- 
πευτών καί πολύ ι
κανοποιητική ή προ
σπάθεια τών αθλητών 
τή ς  Χωροφυλακής.

’Επιμέλεια:
Σ π ύ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς
Πολ. 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ τής Καισαρια- 
νής άπό 31 Μαρτίου έως 7 ’Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε μέ έξαιρετική διορ
γάνωση και έπιτυχία τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ) τό έτή- 
σιο πρωτάθλημα σκοποβολής. Στους φε
τινούς άγώνες πήραν μέρος σκοπευτές 
καί σκοπεύτριες καί τών 3 κατηγοριών 
(άνδρών -γυναικών - έφήβων). Οί όμά- 
δες καί τά σωματεία πού έλαβαν μέρος 
ήταν: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ - ΔΕΗ - ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩ
ΜΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛ- 
ΠΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΣΧΟ
ΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΑΣΟΕΕ - ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΚΑΙ 
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ Ε
ΤΑΙΡΕΙΑ. Σ ’ αΰτούς τούς αγώνες έλαβαν 
μέρος πολλοί γνωστοί άθλητές καί άθλή- 
τριες οί όποιοι έντυπωσίασαν μέ τήν 
τεχνική καί τήν άγωνιστικότητά τους.

Ή όμάδα τής Χωροφυλακής χάρις στήν 
ικανότητα, τήν πείρα καί τήν δυναμισμό 
τών άθλητών της παρουσίασε μιά σω
στά προπονημένη όμάδα μέ πολλές αθλη
τικές άρετές πού έντυπωσίασαν.

Ή σταθερότητα καί ή τεχνική τών 
σκοπευτών καί σκοπευτριών τού Σώ
ματος έδωσαν ξεχωριστό τόνο στό πρω
τάθλημα. ΑΝΔΡΩΝ: Θαυμάσιος ό ’Ενω
μοτάρχης Πελοπίδας Ήλιάδης κατά
κτησε πολλαπλές νίκες καί άναδείχθηκε

ό «πολυνίκης» άθλήτής τοΰ πανελληνίου 
πρωταθλήματος γιά τό 1979.

Καραμπίνα «όρθίως» 1ος 364J400, 
Καραμπίνα «γονυπετώς» 3ος 380]400, 
Καραμπίνα «3 στάσεων» 3X40 1ος 1141] 
1200β, ή έπίδοση αυτή είναι καί ίσο- 
φάριση τοΰ πανελληνίου ρεκόρ.

Ό  Ταγματάρχης τοΰ Σώματος Δημή- 
τριος Κοτρώνης στό άγώνισμα «έλεύ- 
θερο πιστόλι» άπό 50 μ. κατάκτησε τήν 
τρίτη θέση μέ 537]600β καί χειροκρο
τήθηκε θερμά άπό τούς παρισταμένους.

Οί άλλοι άθλητές τού Σώματος άγωνί- 
στηκαν φιλότιμα καί πραγματοποίησαν 
ικανοποιητικές έπιδόσεις- πρέπει ιδιαί
τερα νά τονισθεΐ ή φιλότιμη προσπάθεια 
τοΰ ’Ενωμοτάρχη Βασίλη Βασιλειάδη 
του όποιου οί βαθμοί έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στήν γενική κατάταξη.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΉΈνωμοτάρχης Ε. Τσέ
λου στό άγώνισμα «Τ. 22 STA N D A R D  
3X20» κατάκτησε τήν δεύτερη θέση μέ 
539]600 β. Ή ’Ενωμοτάρχης Δήμητρα 
Γαλάνη άγωνίστηκε φιλότιμα καί ικα
νοποίησε μέ τήν έπιδοσή της στό «πι
στόλι - γυναικών» 30—30 κερδίζοντας 
τήν 4η θέση μέ 534]600 β.

Αυτό πού πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθεΐ 
είναι ή συμμετοχή τής πρωταθλητρίας 
’Ενωμοτάρχου Βάσως Νικολοπούλου— 
Θεοδωροπούλου ή όποια ήρθε άπό τήν 
Επαρχία σέ κατάσταόη έγκυμοσύνης γιά 
νά άγωνισθεϊ καί νά προσφέρει τούς πο
λύτιμους βαθμούς της στήν όμάδα τής 
Χωροφυλακής. Στό ίδιο άγώνισμα ή 
Βάσω Θεοδωροπούλου άγωνίστηκε μέ 
πείσμα καί κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ 
547]600 βαθμούς.

Καί οί άλλες σκοπεύτριες τής όμάδος 
τοΰ Σώματος ικανοποίησαν έπίσης μέ 
τις επιδόσεις τους.

Καί κάτι άλλο πού πρέπει νά γραφεί 
είναι ή φιλότιμη συμμετοχή τών σκο
πευτών Δοκίμων ’Αξιωματικών τής Σχο
λής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής πού 
άγωνίστηκαν μέ δύναμη καί άπέσπασαν 
τά κολακευτικά σχόλια τών ειδικών.

Τέλος στή γενική κατάταξη τήν πρώτη 
θέση κατάκτησε ή σκοπευτική όμάδα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Μετά τό τέλος 
τών άγώνων έγινε ή άπονομή τών έπά- 
θλων στούς άθλητές καί στά σωματεία 
πού πήραν μέρος στό φετινό πανελλήνιο 
πρωτάθλημα σκοποβολής άπό έκπροσώ- 
πους τών Όπλων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί άθλητικών παραγόντων τής 
χώρας.

Η
n a n
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Μ Α Τ Ι Ε Σ  Σ Τ Α  Σ Π Ο ΡΧ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  ΚΑΙ  Β Ο Λ Λ Ε Ϊ  - ΜΠΟΛ
Μια συνεχής καί συνεπής προσπάθεια για 
τήν καλλιέργεια τού ώραίου αθλήματος.
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ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ τό άθλημα τοϋ Βόλ- 
λεΰ τά τελευταία χρόνια χάρις στή δυνα
μικότητα καί στό πλούσιο θέαμα πού 
προσφέρει κατόρθωσε νά κερδίσει τά 
φίλαθλα συναισθήματα καί νά γίνει ένα 
άπό τά πιό άγαπητά όμαδικά άθλήματα 
στον τόπο μας. Τά διάφορα έπιτεύγματα 
τόσο στον Έλλαδικό χώρο όσο καί στό 
έξωτερικό αύξησαν έντυπωσιακά τή δη- 
μοτικότητά του καί σήμερα κατέχει τήν 
τρίτη θέση μετά τό ποδόσφαιρο καί τό 
μπάσκετ. Ή έντυπωσιακή του πορεία 
στις διάφορες διοργανώσεις έδώ καί στήν 
Εόρώπη κατόρθωσε νά άγγίξει τό φίλα
θλο πνεύμα καί νά καταξιώσει τό βόλλεύ 
σάν ένα άπό τά πιό δυναμικά καί συναρ
παστικά σπόρ.

’Εκτός άπό τά πρωταθλήματα τών δια
φόρων μικρών κατηγοριών καί αύτό τού 
πρωταθλήματος τής Α'. ’Εθνικής κατη
γορίας υπάρχει καί ένα άλλο πρωτάθλη
μα έξ ίσου δυναμικό καί ένδιαφέρον. Αύ
τό είναι τό Στρατιωτικό Πρωτάθλημα τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, πού καθιερώθηκε πλέον σάν 
θεσμός μέ πολλές άθλητικές συγκινήσεις 
καί ώραϊο θέαμα.

Διεξάγεται κάθε χρόνο σέ διαφορετική 
πάλι μέ σκοπό τήν άνάπτυξη καί τήν 
δημιουργία εύκαιρίας στό φίλαθλο κοι
νό τής έπαρχίας νά δει καί νά χειροκρο
τήσει τά «Αστέρια» τού Ελληνικού Βόλ- 
λεύ .Διότι όπως είναι γνωστό οί στρατιω
τικές όμάδες διαθέτουν παίκτες άναγνω- 
ρισμένους καί άξίας οί όποιοι είναι βασι
κά στελέχη τόσο τών πολιτικών όμάδων 
όσο καί τών ’Εθνικών μας συγκροτημά
των. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής πάντα 
πρωτοπόρο καί δημιουργικό μέ άθλητικό 
πνεύμα Αναπτυγμένο σέ σωστά πλαίσια 
έκτος άπό τά άλλα άθλητικά τμήματα 
(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σκοποβολή, πυ
γμαχία) κ.λ.π. έδώ καί άρκετά χρόνια 
καί πιό συγκεκριμένα τό 1969 παρου
σίασε καί μιά θαυμάσια όμάδα πετοσφαί
ρας παίρνοντας γνωστούς άθλητές καί 
μέ τεχνικό ήγέτη τόν ικανότατο ’Ενωμο
τάρχη Παναγιώτη Άργυρόπουλο πραγμα
τοποίησε δική της ξεχωριστή λαμπρή 
καρριέρα καί έντυπωσίασε μέ τις έμφα- 
νίσεις της καί μέ τά άποτελέσματά της.

Ή όμάδα βόλλεύ τού Σώματος έχει 
λάβει μέρος σέ 9 στρατιωτικά πρωταθλή
ματα άπό τά όποια κατέκτησε τά πέντε 
στά δέ υπόλοιπα πήρε τήν δεύτερη θέση. 
Τήν όμάδα έκείνη τού 69 ή όποια είχε 
κερδίσει τό πρώτο στρατιωτικό πρωτά
θλημα άπό τήν δημιουργία τού θεσμού 
στό γήπεδο τού ’Ολυμπιακού στό Πασα- 
λιμάνρ άποτελούσαν οί άθλητές (Πρέν- 
τζας, Καράγιωργας, Καρατζάς, Χριστο
δούλου, Βουτηράκης, Ζώτος, Δερμάτης 
καί Παπαδόπουλος. Προπονητής πάντα 
ήταν ό τότε χωροφύλακας Π. Άργυρό- 
πουλος. Άπό τήν τωρινή όμάδα τού 
Σώματος πρέπει νά σημειωθεί ότι πολλοί 
άθλητές της παίρνοντας κατά καιρούς 
μέρος σέ διεθνείς άγώνες μέ τήν Εθνική 
’Ενόπλων όπως τό Παγκόσμιο πρωτά
θλημα τού ΣΙΣΜ, διακρίθηκαν Ιδιαίτερα 
γιά τήν άπόδοσή τους καί τό ύψηλό ήθος.

Τήν σημερινή όμάδα τής Χωροφυλα
κής άπαρτίζουν οί Διεθνείς Χωροφύλακες 
Μιχάλης Γεωργαντής, Γιώργος Δερμά
της, Βασίλης Γαλάκος, Στέφανος Πολύ
ζος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κων]νος 
Ά λέλης καί οί νεοαποκτηθέντες Νίκος 
Παπαδάκης καί Νίκος Μηλίτσης καί οί 
δυό παίκτες τής ’Εθνικής Νέων μέ πλού
σιο ταλέντο πού θά βοηθήσουν Αποτελε
σματικά στή ισχυροποίηση τής όμάδος.

Πάντως ένα είναι βέβαιο πώς στό προ
σεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα τού ΣΙΣΜ 
πού φέτος θά γίνει στή Θεσσαλονίκη 
τόν ’Οκτώβριο οί παίκτες τής Χωροφυ
λακής θά είναι καί πάλι ό «κορμός» τής 
’Εθνικής ’Ενόπλων καί μέ τήν άπόδοσή 
τους θά συντελέσουν στήν καλλίτερη 
έκπροσώπηση τού Ελληνικού Βόλλεύ 
σέ παγκόσμια κλίμακα.

Τελειώνοντας πρέπει νά άναφέρουμε 
τήν συμβολή τού Διοικητοΰ τής ΥΦΑΑ 
Ταγματάρχου κ. Λεωνίδα Γογγάκη καί 
τού άλλου προσωπικού τής ύπηρεσίας 
στήν όλη αύτή προσπάθεια γιά τήν καλ
λίτερη παρουσίαση καί έκπροσώπηση 
τού άθλητισμοΰ τής Χωροφυλακής στον 
Ελληνικό  καί Ξένο άθλητικό χώρο.

Ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
Ικανοποιητικές άπό τεχνικής άπόψεως 

ήταν οί έμφανίσεις πού πραγματοποίησε 
ή ποδοσφαιρική όμάδα τού Σώματος, 
άσχετα μέ τά άποτελέσματα στους δύο 
άγώνας πού έδωσε πριν λίγο καιρό (Πιε- 
ρικός —Χωρ]λακή 3 —2, ΟΦΗ — Χωρο
φυλακή 3 —1). Τά άποτελέσματα δέν ή
ταν τά άναμενόμενα άλλά δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε τήν δυναμικότητα τών άλλων 
όμάδων. Πιστεύεται δέ ότι σύντομα ή 
όμάδα θά βρει καί πάλι τήν γνωστή φόρ
μα της καί στούς άγώνες τής Άρτας, τού 
Κ ιλκίς καί τής Καστοριάς πού έχουν 
προγραμματισθεϊ γιά φέτος θά έχουν ν ι
κηφόρα άποτελέσματα. Οί εισπράξεις 
τών Αγώνων θά διατεθούν γιά τις παι
δικές κατασκηνώσεις τού Σώματος.

Πρωτά
θλημα
Πάλης.

Στις 25 - 27 Μαΐου στό ’Εθνικό στά
διο τής Κοζάνης θά διεξαχθεϊ τό έτήσιο 
πρωτάθλημα πάλης τών ΕΔ—ΣΑ. Οί 
άθλητές τού Σώματος Σπανουδάκης, Γου- 
νελάς, Πατσιανλίδης, Δανηλάκογλου καί 
ό Δόκιμος Χωροφύλακας Κουτρουμπάς 
θά άγωνισθοΰν δυναμικά γιά νά χαρίσουν 
στό Σώμα πρώτες νίκες. Σέ έπόμενο τεύ
χος τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ» θά παρουσιάσουμε ένα ειδικό 
ρεπορτάζ άφιερωμένο στούς άγώνες.

Παγκόσμιο ρεκόρ.
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ άνοιχτού στί

βου πραγματοποίησε στό Σάν —Χοσέ 
τών ΗΠΑ ό Αμερικανός Νιένια μέ χρόνο 
13"16στά 110 μέτρα. Τό προηγούμενο 
ήταν τού Κουβανού^ Καζάνα άπό τό 1977 
μέ χρόνο 13"21.

Πρωτάθλημα Άνοίξεως.
Στό φετινό «κύπελλο άνοίξεως» ή έθνι- 

κή όμάδα βόλλεύ άνδρών πήρε τελικά 
τήν 5η θέση. Πρώτη νικήτρια τού τουρ
νουά άναδείχθηκε ή Φιλλανδία άφοΰ στόν 
τελικό νίκησε τήν έθνική Βελγίου μέ 
3 - 0  σέτ. Άπό Ελληνικής πλευράς ιδιαί
τερα διακρίθηκαν οί άθλητές Καζάζης 
τού Δημοκρίτου Θεσσαλονίκης καί ό 
Μαλούσαρης τού Παναθηναϊκού.
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τό σκόρπισμα στους τέσσερους άνεμους 
αύτών πού μιλούν γιά τις ρίζες μας και 
τήν καταγωγή μας. Μά η ευχή, δπως και 
οί πιο πολλές ευχές, έμεινε μονο ευχή. 
Αύτύ τουλάχιστον έδειξε μια πραγματικό
τητα άδιάψευστη πού άποκαλυφθηκε πριν 
λίγο καιρό, μετά άπο έξαντλητικές προ
σπάθειες των άνδρών τής Χωροφυλακής.

Πρόκειται γιά τήν εξάρθρωση τής 
μεγάλης σπείρας των άρχαιοκαπήλων που 
δρούσε σ’ όλη τη χώρα. Μια σπείρα που 
άντικρύζοντας τήν ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ απο
κάλυψε ένα πρόσωπο που μονο ντροπή 
καί άηδία να προκαλέσει, τύ πρόσωπό των 
ντόπιων άρχαιοκαπήλων.

Είναι γεγονός ότι σ’ αύτο τό τόπο άν
θισαν, σέ χρόνια δπου ή άνθρωποτητα 
άγνοοϋσε τήν ίδια της την ταυτότητα, 
πολιτισμοί γιά τούς όποιους σήμερα 
αισθάνεται ό άνθρωπος υπερήφανος. Απο 
τά χρόνια τού μύθου κι άκόμα πιο παληα, 
άπό τις εποχές πού σήμερα τις χαρακτη
ρίζουν νεολιθικές, μέχρι τούς πρόσφχτους 
καιρούς, άνθρωποι πλασμένοι απο ήλιο 
καί άγάπη γιά τούτο τά χώματα, σμίλεψαν 
μέ τά χέρια τους άξιες καί Ιδανικά, 6νειΡα 
καί θεότητες, εκφράσεις καί συναισίή*

Γ ΙΑ  ΜΙΑ ακ όμ α  φορά αυτή ή στήλη θά σφίξει νοερά τό χέρι των συναδέλφων 
πού ύψωσαν τους εαυτούς τους εμπόδιο σ τά  βρώ μικα σχέδια των υπάνθρωπων τής 
κοινωνίας μας κα ι μόχθησαν νά σταματήσουν τήν παράνομη δραστηριότητα τους. 
Τούς άξίζουν ολόθερμα συγχαρητήρια. Κ ι Ισως νά μην υπάρχουν λέξεις πού μ πο
ρούν νά έκφράσουν τήν ευγνωμοσύνη τής ελληνικής κοινωνίας. Σ  αυτές τις π ερ ι
π τώ σεις  ταιριάζουν π ιο  πολύ τ ’ απλά λόγια. 'Ά λλωστε αυτοί πού μέ τήν αγωνία  
τους καί τον ιδρώ τα τους χτίζουν τά  τείχη τού δικαίου, δεν έχουν συνηθίσει ποτέ  
σέ μεγαλόστομους επαίνους κα ί ξέφρενα χειροκροτήματα. Γεύονται την ικανοποίηση  
πού παίρνουν άπό  τήν καταξίω ση  τού μόχθου τους καί ανώνυμοι όπω ς π άντα  ξαναρ
χίζουν νέους αγώνες, άνάμεσα στους δρόμους τής βρω μιάς κα ι τής λάσπης.

Ε ίναι οί ανώνυμοι μαχητές, πού έχουν τάξει ευσυνείδητα τον εαυτό τους στις 
πρώ τες γραμμές κάποιου ασήκω του χρέους: νάναι θεματοφύλακες κάθε Ιδανικού. 
Κ ι αύτό δέν είναι σχήμα λόγου, είναι μ ιά  καθημερινά δικαιωνόμενη δ ιαπίστω ση . 
Γ ια τ ί τις ώρες τής σχόλης, τις ώρες τής γαλήνης κα ί τής άπνοιας, τις ώρες πού ή 
ζωή χαλαρώνει τό ρυθμό της κι οί παλμοί τής καρδιάς της λιγοστεύουν, αυτοί συνε
χίζουν νά βαδίζουν τούς δρόμους τους, αυτοί μένουν άγρυπνοι κι άλύτρωτοι, μέ μ ιά  
σκέψη νά τούς βασανίζει τούς λογισμούς, τή σκέψη μιας επικείμενης άδικ ίας κα ί μ ’ 
ένα μονάχα όνειρο: νά μείνουν αυτές ο ί ώρες τής γαλήνης τών άλλων μ ακρυά άπό  
εφιάλτες κα ί άγχη, μακρυά άπό  τήν αβεβα ιότη τα  τού αντικοινωνισμοϋ.

Σκληρός, συχνά άπάνθρωπος, ό  άγώνας τους. Χ ωρίς ανασα κα ί διακοπή. Γ ιο ρ 
τές κα ί νύχτες δέν γνωρίζει. Τό σάλπ ισμ α τής άνακωχής είναι άγνωστος ήχος σ τ ’ 
αφ τιά τους. Μέ πόδια  μουδιασμένα κα ί γόνατα νά τρέμουν άπό  τον κάμ ατο , μέ μ ά 
τ ια  κόκκινα άπό  τό  ξενύχτι κα ί π ρόσω πα σκαμμένα άπό  τις ευθύνες, μέ τή θύμιση 
νά νοσταλγεί τή θαλπωρή τής οικογένειας, βαδίζουν τούς άτέλειω τους δρόμους τους, 
έχοντας σ τά  μ άτ ια  τους τό όραμα μ ιας κοινωνίας δίκαιης, τό όραμα ενός κόσμου  
γαλήνιου. Κ ι άς βλέπουν αυτά  τά  μ άτ ια  όλες τις σπάνιες πτυχές τούτου τού κόσμου. 
Κ ι άς βαδίζουν αυ τά  τά  π όδ ια  σέ μονοπάτια πνιγμένα στή γλ ίτσα  τής άνομίας . . .

Π ώ ς λοιπόν νά μήν τούς σφίξει κανείς τό χ έρ ι; Π ώ ς νά μή νιώθει υπερήφανος 
γι' αυτούς;

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

"Εχουμε μιλήσει καί παληότερα γιά 
τούς χαμένους θησαυρούς τής εθνικής μας 
κληρονομιάς. Καί μιλήσαμε μέ λόγια 
πικρά, λόγια πού κουβαλούσαν μέσα τους 
μιά βαθειά άπογοήτευση. Καί τότε κάναμε 
μιά ευχή: "Ολοι μας, κάποτε νά νιώσουμε 
τις εύθΰνες μας γ ι’ αύτό τό τόπο καί τήν 
άξια ποΰχει γιά τό μέλλον τής Φυλής κάθε 
τ ι πού έμεινε μέχρι τις μέρες μας σάν 
έθνική κληρονομιά καί νά σταματήσουμε

ματα, δημιουργώντας αύτό πού δλοι όνο- 
μάζουν πολιτισμό, αύτό πού είναι οί δικές 
μας ρίζες. Κ ι άργότερα σέ χρόνια δύσκολα, 
στά χρόνια τής τούρκικης σκλαβιάς, χέρια 
εύλαβικά ζωγράφισαν μ’ άγάπη πάνω σέ 
ξύλο καί σέ μουσαμά, τό πρόσωπο τού 
Θεού καί τών 'Αγίων τους κι έπλασαν 
κόσμους παρηγοριάς κι έλπίδας, κόσμους 
πού έκφράζαν κι έκφράζουν πιο έντονα 
σήμερα, τό μεγαλείο τής ψυχής τού 
’Έθνους. "Ολα αύτά είναι τά Ιερά θυμη
τάρια καί ή μεγάλη μας κληρονομιά.

Κ ι αυτή τήν κληρονομιά τήν ξεπουλάμε 
στούς ξένους. Χωρίς δισταγμό, περίσκεψη, 
ντροπή. Σκάβουν οί γεωργοί βρίσκουν

τ ’ άγάλματα, άρχίζουν τά παζαρέματα 
μέ τούς μεσίτες. «Μοΰ δίνεις; σού δίνω». 
"Ασχετα αν δέν είναι δικοί τους κόποι, 
δική τους περιουσία. Μπαίνουν στις εκ
κλησίες οί άετονύχηδες καί τις ρημάζουν. 
Ούτε 6 φόβος τού Θεού είναι άρκετός νά 
τούς σταματήσει. Καί γεμίζουν οί άγορές 
τής Εύρώπης άπό δικούς μας θησαυρούς. 
Μουσεία όλόκληρα μέ τή σφραγίδα τού 
έλληνικοΰ. ’Αδειάζει ή χώρα μας, δίνει 
έντύπωση ξέφραγου άμπελιοΰ. Α ίτια : ή 
φιλοχρηματία, λένε. Μά δέν είναι αύτή. 
Ή  έλλειψη εθνικής συνείδησης είναι καί 
τίποτε άλλο. Καί γιά προδοσία τής χώρας 
πρέπει νά δικάζονται οί άρχαιοκάπηλοι. 
Μόνο γιά προδοσία. "Εγκλημα άσυγχώ- 
ρητο, πού δέν χωράει συγγνώμη.

"Ομως ή χώρα μας δέν είναι ξέφραγο 
άμπέλι. Στήν άσυνειδησία καί τήν ποτα
πότητα τών άρχαιοκαπήλων, στά ύπουλα 
κι άντεθνικά τους σχέδια στέκεται έμπό- 
διο, συχνά άδιάβατο, ό μόχθος καί ή 
άγωνία αύτών πού τάχθηκαν νά προστα
τεύουν τούτο τό τόπο. Στέκονται τίμιοι 
άντίπαλοι, άτιμων έπιδρομέων, οί άντρες 
τής Χωροφυλακής. Καί συχνά κερδίζουν 
αυτές τις μάχες, πού οί νίκες τους ,στό 
τέλος, άποκαλύπτουν δλο τό πρόσωπο τής 
αισχύνης, τό πλέγμα τής άρχαιοκαπη- 
λείας.

Τό τελευταίο ταξίδι.

'Η  είδηση στήν ’Ίο, δτι άγνωστοι 
έκλεψαν τήν εικόνα «Ή  Βασίλισσα τών 
Προφητών» μέ τήν Παναγία Βρεφοκρα- 
τούσα καί τούς τέσσερεις προφητάνακτες 
τού ’ Ισραήλ, συγκλόνισε τό νησί. Ξεχύ
θηκαν στις άκρογιαλιές καί στις έρημες 
τοποθεσίες οί άντρες τής Χωροφυλακής, 
άρχίζοντας ένα άνθρωποκυνηγητό, έχον
τας μόνο μιά άόριστη πληροφορία. Μιά 
γερόντισσα είχε δει σέ κείνη τήν περιοχή 
δυο άγνωστους ξενομερίτες, ποΰψαχναν 
γιά τό ξωκκλήσι. Κάποιος άλλος, θυμή
θηκε πώς γιά τις έκκλησιές τού νησιού, 
ρώτησε, δήθεν άδιάφορα, ένας έπισκέπτης 
πού τόν έλεγαν Κώστα. Έντάθηκαν οί 
έρευνες μέχρι πού στ’ άφτιά τών άντρών 
τής Χωροφυλακής έφτασε τ’ όνομα Πανα- 
γιωτίδης. Μ’ αύτό τό όνομα ξεκίνησαν, 
μέχρι πού διαπίστωσαν δτι οί δυο άγνω
στοι είχαν έγκαταλείψει τό νησί.

Δέν έχασαν δμως καιρό. "Ενα μετά τό 
άλλο άρχισαν τά σήματα, μέχρι πού 
βρέθηκε ό Παναγιωτίδης, νά ταξιδεύει 
γιά τόν Πειραιά. Πρώτη καί δεύτερη 
έρευνα χωρίς άποτέλεσμα. Έπέμειναν 
δπως τά σήματα πού ξεκινούσαν άπό τήν 
’Ίο, μέχρι πού φτάνοντας στόν Πειραιά, 
ό Παναγιωτίδης άντιμετωπίζει τή σύλ- 
ληψη, γιά ν’ άποκαλύψει στήν άνάκριση 
τήν κλοπή. Μιλιά δμως γιά τό σύνεργό 
του. 'Ο κοντόχοντρος άντρας μέ τά κου
ρεμένα μαλλιά ήταν γ ι’ αύτόν. . . άγνω
στος. "Οχι δμως γιά τούς άντρες τής 
Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης πού γνώριζαν τόν κύκλο 
τού Παναγιωτίδη.

Μέ μόνο στοιχείο τήν κλεμμένη εικόνα, 
πού γιά λόγους άσφαλείας οί ιερόσυλοι 
είχαν κόψει μέ πριόνι στά δυό καί τις γνωρι
μίες τού Παναγιωτίδη, ξεκίνησε ή άνά- 
κριση στά γραφεία τής Ύποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Τό 
στόμα του δμως ό Παναγιωτίδης τό κρά- 
ταγε κλειστό. ΤΗταν άλλωστε βέβαιος 
πώς τό στερνό ταξίδι του άργοΰσε πολύ 
άκόμα.
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"Ομως είχε ξεχάσει κάτι. "Οτι τά 
σκαλοπάτια πού οδηγούσαν στα γραφεία 
της Τ .Α .Π .Π . τάχει διαβεϊ πολλές φορές 
καί τελευταία φορά πριν λίγους μήνες, 
δταν τον κάλεσαν για νά τόν άνακρίνουν 
σχετικά μέ μιά εξαφάνιση ένος φίλου του. 
Ήταν Μάρτιος τού 1978, δταν δηλώθηκε 
στο ΙΑ'. Α.Τ. ’Αθηνών ή εξαφάνιση τού 
Βασίλη Ψαραδέλλη, 33 χρόνων, λιθο
γράφου. Κι επειδή ή εξαφάνιση, δπως 
δηλώθηκε, έγινε άπό την περιοχή τής 
Γλυφάδας, άνάλαβε τήν υπόθεση ή Χω
ροφυλακή, πού οΐ άντρες της, τού Τμή
ματος ’Αναζητήσεων τής Τ .Α .Π .Π ., μαζί 
μ’ άλλους πολλούς πού εξέτασαν, άνά- 
κριναν καί τόν Κώστα Παναγιωτίδη. 
Καί τότε ή άνάκριση είχε ρίξει δλο τό 
βάρος των ύπονοιών στον Παναγιωτίδη 
καί σέ κάποιον Τάσο Βάγια, άπο το Λαύ
ριο, πρόσωπα τού φιλικού περιβάλλοντος 
τού Ψαραδέλλη, πού τη βραδυά τής έξα- 
φανίσεως βρίσκονταν μαζί του.

Οΐ δυο φίλοι, Παναγιωτίδης καί Βά
γιας, είχαν ίσχυρισθεϊ τότε δτι δέν γνώ
ριζαν τίποτε γιά τήν έξαφάνιση τού Ψα
ραδέλλη, παρ’ δλο δτι τήν έπομένη τής 
έξαφανίσεως ό Βάγιας μέ τον Ψαραδέλλη 
θά υπόγραφαν συμβόλαια γιά έκταση 
6.800 τ.μ. πού άγόρασε ό δεύτερος άπο 
τόν πρώτο—πού άνήκε στο Δημόσιο γιατί 
ήταν καταπατημένη, πράγμα πού ό Ψαρα- 
δέλλης είχε ύποψιασθεΐ καί ζητούσε νά 
μάθει λεπτομέρειες—καί τού δτι λίγες 
ώρες πριν τήν έξαφάνιση ό Παναγιωτίδης 
είχε πάει στο σπίτι του μαζί μέ τόν Ψαρα
δέλλη γιά νά τού δώσει ένα καμινέτο γιά 
τήν πλαστικοποίηση τής βάρκας του. 
Τότε ό έξαφανισθείς—κατά τά λεγάμενα 
τού Παναγιωτίδη—άφοΰ διαπίστωσε δτι 
τό καμινέτο δέν ήταν κατάλληλο γιά τή 
δουλειά πού τό ήθελε, ζήτησε άπο τόν 
Παναγιωτίδη νά τόν μεταφέρει μέχρι 
τή Γλυφάδα, άπ’ δπου πήρε ταξί καί 
έφυγε, γιά νά μήν ξαναδώσει άπο τότε 
ίχνη ζωής. "Ομως αύτά δέν είχαν πείσει 
τούς άντρες τού Τμήματος ’Αναζητήσεων, 
πού άρχισαν νά μαζεύουν στοιχεία γιά νά 
διαλευκάνουν τήν υπόθεση.

Κάτω άπό τό βάρος τής άρχαιοκαπη- 
λείας καί τών ύπονοιών γιά τήν έξαφάνιση 
τού Ψαραδέλλη, ό Παναγιωτίδης «σπάζει» 
καί θέλοντας νά ρίξει άλλοΰ τις έρευνες 
άφήνει νά εννοηθεί δτι «δούλευε» γιά 
λογαριασμό άλλοδαποΰ.

Ό  Στέφαν, Γερμανός άποτυχημένος 
άρχαιολόγος καί άρχαιοκάπηλος μέ πα
ρελθόν, ήταν γνωστός στούς άντρες τού 
Τμήματος Διώξεως Άρχαιοκαπηλείας, 
Ναρκωτικών, ’Απάτης καί Πλαστογρα
φίας, πού δυο χρόνια τώρα τόν άναζη- 
τοΰσαν στή χώρα μας, παρ’ δλο πού μετά 
άπό τήν έκτιση μιάς 7χρονης καταδίκης 
είχε άπελαθεϊ. Οί τελευταίες κλοπές 
εικόνων τούς είχαν πείσει δτι ό άρχαιο
κάπηλος—φάντασμα δέν έπρεπε νά ήταν 
άλλος άπό τόν Στέφαν Γκέρικε, πού θά 
είχε περάσει τά σύνορα μέ πλαστά δια
βατήρια καί μεταμφιεσμένος. Κανείς δ- 
μως δέν ήξερε πού κρύβονταν ό Γκέρικε. 
Ό  συνδυασμός τής παρουσίας στήν Ε λ 
λάδα τού Γερμανού άρχαιοκάπηλου· καί 
τού άλλοδαποΰ έργοδότη τού Παναγιω- 
τίδη, οδήγησε στή σκέψη δτι πρέπει νά 
ήταν τό ίδιο πρόσωπο ό έγκέφαλος τής 
υποθέσεως. Μιά σκέψη—παράλογη ίσως 
γιά πολλούς—πέρασε άπ’ τό μυαλό τών 
άντρών τού Τμήματος Άρχαιοκαπηλείας. 
Άφοΰ ό Παναγιωτίδης είχε πάει στήν 
’Ίο γιά τις «δουλειές» τού έργοδότη του, 
μαζί μέ τόν κοντόχοντρο κουρεμένο άντρα,

πού ήταν σίγουροι δτι δέν ήταν άλλος 
άπό τόν Βάγια, δέν ήταν άπίθανο νά 
ήταν μαζί τους καί ό Γερμανός, γιά περι- 
σότερη έποπτεία— οί κακοποιοί δέν έχουν 
ποτέ μεταξύ τους έμπιστοσύνη—καί ά- 
σφάλεια. Κι αν δέν ήταν στήν ’Ίο, ίσως 
νάταν σέ κάποιο κοντινό νησί.

Τις σκέψεις αύτές έπιβεβαίωσε μιά 
άκόμα έπιτυχία τους. ’Ερευνώντας σάν άπό 
ένστικτο τής περιοχές μεταξύ τού Λαυ
ρίου καί τής Γλυφάδας, έντόπισαν κάπου 
στό Λαγονήσι, μιά Γερμανίδα πού τό 
παρουσιαστικό της κινούσε άδιόρατες 
ύπόνοιες. Άπό τούς περίοικους έμαθαν 
δτι μένει έδώ καί λίγο καιρό σέ μιά βίλλα 
πού είχε ένοικιάσει μαζί μ’ έναν άλλον 
Γερμανό. Οί γείτονες είχαν παρατηρήσει 
δτι τό ζευγάρι τών Γερμανών καί πιό 
συχνά μόνος του ό άντρας, άπουσίαζαν 
ολόκληρες μέρες άπό τή βίλλα. ’Επίσης 
γνώριζαν δτι συχνά δέχονταν έπισκέψεις. 
Οί υποψίες τους μεγάλωσαν καί άποφάσι- 
σαν νά δράσουν, διακριτικά βέβαια. Μιά 
κίνηση τής Γερμανίδας νά κρύψει τήν 
έφημερίδα πού διάβαζε μεγάλωσε τις 
ύποψίες. "Ισως γιατί ή έφημερίδα ήταν 
άνοιγμένη στήν είδηση γιά τή σύλληψη 
τού Παναγιωτίδη. "Ηξερε καλά τά Γερ
μανικά ή Γερμανίδα, πού ελέγχεται καί 
μέσα στά μάτια της διαπερνά μιά άνεπαί- 
σθητη ταραχή. Κι ένώ μέ τό ραδιοτηλέ
φωνο διαβιβάζονταν τά στοιχεία τής στήν 
Τ .Α .Π .Π . καί στήν συνέχεια στό ’Εθνικό 
Γραφείο τής IN T E R P O L , άρχισε ή 
έρευνα τής βίλλας, γιά νά δικαιωθούν οί 
ύποψίες.

Δυό μαρμάρινες έπιτύμβιες στήλες, 
ή μιά κομμένη στά δυό, μιλούσαν εύ
γλωττα γιά τήν ένοχή της. Μέχρι νά 
τελειώσει ή έρευνα καί οί πρώτες έρω- 
τήσεις, έρχεται καί ή είδηση άπό τήν 
IN TER PO L. Τά στοιχεία της, Κίντλερ 
Οΰρσουλα Μαριάν, δέν ήταν άληθινά καί 
τό διαβατήριο 9293421 ήταν κλεμ
μένο, άσυπλήρωτο, άπό τήν κοινότητα 
Μπράχμελ τής Γερμανίας. Ήταν άργά 
πιά γ ι’ αύτήν νά κρύψει τήν αλήθεια. 
Μαζί μέ τό άληθινό δνομά της, Οΰρλικε 
Λίντνερ, άποκάλυψε δτι ό Γερμανός πού 
συζοΰσε μαζί της δέν ήταν άλλος άπό τόν 
Στέφαν, πού δπως είπε χαρακτηριστικά, 
έκείνη τήν στιγμή βρίσκονταν «στά νη
σιά».

Τά νησιά δμως «δούλεψαν» καλά. Στήν 
Πάρο οί άντρες τής Χωροφυλακής έντό
πισαν τόν Γερμανό μέ τά χαρακτηριστικά 
πού είχε δώσει ή Ασφάλεια Προαστίων, 
καθώς κι έναν «κοντόχοντρο κουρεμένο» 
άντρα πού ήταν μαζί του καί πού πριν 
λίγο είχαν φύγει άπό τό νησί.

Κι έδώ ή έξήγηση δόθηκε μέ έξυπνες 
σκέψεις. Οί δυό συνεργοί, σίγουρα θά 
είχαν μάθει τήν σύλληψη τού φίλου τους 
Παναγιωτίδη καί ίσως ν’ άποφάσισαν νά 
θολώσουν τά νερά. Κ ι ίσως νά μήν έφτα
ναν μαζί στόν Πειραιά. . .

"Ετσι οί άντρες τής Ασφάλειας Προα
στίων «στήθηκαν» άλλοι στόν Πειραιά 
κι άλλοι στό Πόρτο Ράφτη. Ή  σκέψη 
τους δέν άργησε νά δικαιωθεί, δταν είδαν 
-νά κατεβαίνει άπό τό πλοίο, στήν προ
κυμαία τού Πόρτο Ράφτη, ό παληός τους 
γνώριμος, Στέφαν Γκέρικε. Λίγες ώρες 
άργότερα στόν Πειραιά, τό σκοτάδι τής 
νύχτας δέν μπόρεσε νά κρύψει τό πρόσωπο 
τού Βάγια, πού τρομοκρατημένος έτρεχε 
προς τήν πιάτσα τών ταξί, άφοΰ κοίταξε 
γιά τελευταία φορά τό πλοίο πού τόν είχε 
φέρει άπό τήν Πάρο. Οί χειροπέδες πού

περάστηκαν στά χέρια τους μιλούσαν γιά 
τό στερνό τους ταξίδι.

Επιχείρηση
«αρχαιότητες».

Δυό νύχτες καί δυό μέρες κρατούσε 
τό στόμα του κλειστό ό Παναγιωτίδης, 
μέχρι πού μέσα στούς διαδρόμους τής 
Τ .Α .Π .Π . συνάντησε τούς συνεταίρους 
του μέ χειροπέδες στά χέρια. "Ετσι άρχι
σαν οί αποκαλύψεις. Δέν έχει σημασία 
ποιός μίλησε πρώτος. Σημασία έχει δτι 
ό νεαρός Κώστας Παναγιωτίδης ήταν 
άπό τούς κυριώτερους συνεργάτες τού 
Γερμανού άρχαιοκάπηλου πού κυκλοφο
ρούσε στήν Ελλάδα μέ πλαστό διαβα
τήριο καί μέ τό δνομα Μόρις Θεοδώρ 
Μάνφρεντ.

Οί άποκαλύψεις ήταν συγκλονιστικές. 
Ό  Γκέρικε είχε άγοράσει κάπου άπό τήν 
περιοχή τού Μαρτίνου Φθιώτιδας, άπό 
κάποιο Δημήτρη Γιάνγκο, παληότερα, 
τρεις λήκυθους καί τρεις κύληκες τού 
5ου π.Χ. αιώνα, πού τις πούλησε στήν 
Γκαλλερί Βάλτερ τού Μονάχου τής Δυ
τικής Γερμανίας, ένώ άπό τόν ίδιο προμη
θευτή είχε άγοράσει ένα άκέφαλο μαρμά
ρινο άγαλμα τού 2ου π.Χ. αιώνα, άντί
350.000 δραχμών, πού τό πούλησε στήν 
Ελβετία , στήν Γκαλλερί Νέφερ, άντί
600.000 δραχμών, μιά πήλινη κούκλα τού 
5ου π.Χ. αιώνα, άντί 18.000 δραχμών, 
πού πούλησε σέ μιά έκθεση Αρχαιοτήτων 
τής Κολωνίας καί μιά λήκυθο τού 7 ου 
π.Χ. αιώνα, πού πούλησε στή φίλη του 
Λίντνερ, γιά 105.000 δραχμές καί αύτή 
μέ τή σειρά της στή Γκαλερί Νέφερ γιά
255.000 δραχμές.

’Εδώ ή υπόθεση άρχίζει νά ξηλώνεται 
σέ βάθος. Συλλαμβάνεται ό κρεοπώλης 
Δημήτρης Γιάνγκος, πού. . . περιμένει 
τή σειρά του στ’ άνακριτικά γραφεία, 
ένώ οί άποκαλύψεις τού Γκέρικε συνεχί
ζονται μέ μιά. . . περιήγηση στόν έλλα- 
δικό χώρο, πού φέρνει στό φώς δτι: Άπό 
τό Μαρτίνο άγόρασε μία άκόμα μαρμά
ρινη λήκυθο τού 4ου π.Χ. αιώνα, πού που
λήθηκε στή Γκαλλερί Βάλτερ. Άπό τόν 
Άπείρανθο Νάξου μαρμάρινα Κυκλαδικά 
καντήλια, πού πέντε άπ’ αύτά τά πούλησε 
στή Γκαλλερί Κάζα Βελούντι, άντί 130.000 
δραχμών. Κάπου άπό τήν Κόρινθο άγόρασε 
22 πήλινα λυχνάρια τής Ρωμαϊκής έποχής 
άντι 22.000 δραχμών, πού τά πούλησε 
στή Δυτ. Γερμανία άντί 32.000 δραχμών. 
Αρχαία νομίσματα άγόρασε άπό τήν 
περιοχή Φαρσάλων, ένώ άπό τήν περιοχή 
τής Λειβαδιάς άγόρασε μαρμάρινη αχι
βάδα τού 4ου π.Χ. αιώνα, άντί 15.000 
δραχμών, πού τήν πούλησε στή Γκαλλερί 
Αρετή τής Ζυρίχης γιά 50.000 δραχμές. 
Μέσα στις άλλες άγοραπωλησίες ήταν 
καί τά δύο, άπό τά 31 κλεμμένα ειδώλια 
τού Μουσείου τής Νάξου, τά όποια άγό
ρασε άπό τό δράστη τής κλοπής πού. . .  
φιλοξενείται μέ τήν πρωτοβουλία τής 
Χωροφυλακής στις φυλακές, άντί 250.000 
δραχμών. Πέρα άπ’ αύτά, άγόρασε καί 
φυγάδευσε στό έξωτερικό δεκάδες άλλες 
άρχαιότητες καθώς καί δεκάδες εικόνες 
πού μεταξύ τών προμηθευτών τους ήταν 
καί τό ζευγάρι Βάγια—Παναγιωτίδη.

Οί νεκροί δέν μιλούν.

Ή  άνάκριση ξαναγυρίζει στόν Πανα- 
γιωτίδη πού τώρα πιά δέν μπορεί ν’ άρνη-
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θεί δτι τόν ’Ιούνιο τοϋ 1978 έκλεψε άπό 
τό τέμπλο της Εκκλησίας "Αγιος Πρό
δρομος ’Άνω Λουτρακίου ’Αριδαίας 13 
εικόνες, άπό τήν έκκλησία "Αγιος Δημή- 
τριος της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας, 
άλλες 4 είκόνες καί άπό τήν περιοχή τής 
Χαλκιδικής, 6, πού όλες τις πούλησε ό 
Βάγιας στή Γερμανία.

Μέχρι ποϋ φτάνουν, δμως, οΐ σχέσεις 
Βάγια—Παναγιωτίδη; Ή  άνάκριση προ- 
χωράει άκόμα πιό βαθειά για ν’ άποκαλύ- 
ψει δτι: Μαζί, τόν Φεβρουάριο 1978, 
διάρρηξαν τό ’Αμφιθέατρο τοϋ ’Αρχαίου 
Μουσείου Καλάμου και άφαίρεσαν άγαλμα 
έφήβου. Ά πό τόν 'Ιερό Ναό ’Επισκοπής 
τοϋ ’Άνω Βόλου, έκλεψαν μαρμάρινη 
άνάγλυφη πλάκα πού είκόνιζε τή Θεοτόκο 
να κρατα τό Χριστό σέ παιδική ηλικία, 
πού πούλησαν στόν Γκέρικε ό όποιος στή 
συνέχεια τήν πούλησε στή Δυτική Γερ
μανία. Ά πό τό ξωκκλήσι τοϋ Αγίου 
Δημητρίου στ’ Άθήκια τής Κορινθίας 
έκλεψαν εικόνα τοϋ Αγίου Δημητρίου, 
πού τήν πούλησαν πάλι στόν Γκέρικε κ ι’ 
αύτός μέ τή σειρά του στή Γερμανία.

Οί στιγμές πού διαδέχονται, μέσα στα 
διαλείμματα τής σιωπής, τίς βραχνές 
άπολογίες των δυό κακοποιών, κρύβουν 
μιά παράξενη ταραχή. "Οσο πιό βαθειά 
προχωράει ή άνάκριση τόσο νιώθουν νά

πνίγονται άπό ένα αίσθημα άβεβαιότητας. 
Ό  Παναγιωτίδης έρχεται άντιμέτωπος 
μέ τίς αμαρτωλές θυμίσεις του καί άνα- 
τριχιάζει. Τό ερευνητικό μάτι των άντρων 
τής Χωροφυλακής εισχωρεί βαθειά μέσα 
του. Θάταν περασμένα μεσάνυχτα δταν σέ 
μιά έντεχνη έρώτηση δέν μπορεί νά κρα
τήσει κλειστό τό στόμα του καί ψιθυρίζει. 
« ’Εδώ ύπάρχει έγκλημα καί σείς ψάχνετε 
γιά μάρμαρα. . .». Ή  άρχή έγινε κι ή 
ψυχραιμία του καταρρέει. Μέσα στή σιωπή 
τής νύχτας άφήνει έναν άναστεναγμό κι 
ομολογεί: «Έ γώ  σκότωσα τόν Ψαρα- 
δέλλη».

ΤΗταν κάτι πού περίμεναν οί άντρες 
τής Χωροφυλακής, κάτι πού δέν ξάφνιασε 
κανέναν. Τό μόνο πού ήταν πιά άγνωστο 
ήταν ή αιτία. Τά κίνητρα δηλαδή. Οΐ 
ύποπτες συνεργασίες τοϋ θύματος μέ τό 
δράστη συνηγορούσαν βέβαια γιά τήν 
άποψη τοϋ ξεκαθαρίσματος κάποιων λογα
ριασμών. "Ισως δμως νάθελε νά κλείσει 
τό στόμα τοϋ Ψαραδέλλη, σέ περίπτωση 
πού ήξερε πολλά κι επικίνδυνα γ ι’ αύτόν 
καί γ ι’ άλλους συνεργάτες. Τ ί δμως μπο
ρούσε νάξερε;

'Ο Παναγιωτίδης συνέχισε τίς άποκα- 
λύψεις. ’Ό χι δέν ήταν μόνο αύτός 6 δρά
στης. Ε ίχε γιά σύνεργό καί τό Βάγια. 
Αύτός άλλωστε τόν βοήθησε νά έξαφα-

νίσει τό πτώμα, πού μετά τό έγκλημα τό 
έρριξε σ’ ένα πηγάδι μεταλλείου στό 
Ααύριο. Τό μυστήριο τής έξαφανίσεως 
τοϋ Ψαραδέλλη είχε λυθεί. 'Ο άτυχος 
συνέταιρός τους βρίσκονταν τώρα νεκρός 
στό βάθος ένός έγκαταλειμμένου πηγα
διού, βάθους 156 μέτρων. "Ομως τί ρόλο 
είχε ό καθένας τους στό αμαρτωλό «τρ ίο »; 
Καί γιατί πίεσε τή σκανδάλη τού δπλου 
ό Παναγιωτίδης; Καί μιά κι οί νεκροί δέν 
μιλούν, έπρεπε νά μιλήσουν οί ζωντανοί 
δράστες πού μίλησαν.

Τό λαχείο πού σκοτώνει.

Τό βράδυ τής 23 Μαρτίου 1978, κάπου 
στήν Καλλιθέα, στήν πιτσαρία «'Ο  Περι
κλής» συναντήθηκαν ό Παναγιωτίδης, 
ό Βάγιας, ό Ψαραδέλλης καί τ’ άφεντικό 
τού τελευταίου ό Γαβριήλ Μπεβεράτος. 
Οί δυό τελευταίοι είχαν άγοράσει άπό τόν 
δεύτερο, άπό ένα άγροτεμάχιο στήν περιο
χή τού Λαυρίου, πού τελικά άμφισβη- 
τούσαν τή νόμιμη προέλευσή του. Καί 
κείνη τή βραδυά, αύτή άκριβώς τή νομι
μότητα θά συζητούσαν κι ίσως ζητούσαν 
πίσω τά χρήματα. Ποιος ήταν δμως ό 
Ψαραδέλλης καί ποιός ό Μπερεβάτος; 
Καί πού είχαν βρει τίς 680.000 δραχμές,

7ο έλληνικό εγκληματικό πάνθεο λίγες, ίσως ελάχιστες φο
ρές, έχει νά παρουσιάσει τέτοιες υποθέσεις εγκλημάτων. Λη
στείες, διαρρήξεις, κλοπές, ανθρωποκτονίες αρχαιοκαπηλία καί 
πολλά άλλα συνδέονται μέ τόν βόρβορο τής σπείρας που απο
γύμνωσε τή χώρα άπό αρχαιολογικούς θησαυρούς γιά τίς ιδιω
τικές συλλογές πλούσιων αλλοδαπών. Γ ι ’ αύτό ή επιτυχία 
τής Χωροφυλακής έχει ιδιαίτερη αξία καί είναι πραγματικά μιά 
εθνική προσφορά.
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ό πρώτος καί τις 220.000 δραχμές, ό 
δεύτερος για ν’ αγοράσουν τά οικόπεδα;

Πέρα άπό τήν επαγγελματική τους 
συνεργασία, δπως άποκάλυψε καί στην 
ομολογία του ό Μπεβεράτος, πού συνε- 
λήφθηκε άμέσως μετά τις άποκαλύψεις 
των Παναγιωτίδη καί Βάγια, είχαν συνερ
γαστεί καί σέ άλλες «δουλειές». ’Έτσι 
λίγο πριν τά Χριστούγεννα τοϋ 1977, μαζί 
καί μέ κάποιον άλλο φίλο τους, τον πλα- 
σιέ Γιώργο Ζάκκα, είχαν διαρρήξει τό 
κατάστημα πωλήσεως δίσκων τοϋ Λεω
νίδα Άθανασάκη στην Καλλιθέα, άπ’ 
όπου έκλεψαν περισσότερους άπό 1.500 
δίσκους, ενισχυτές, μεγάφωνα, μαγνητό
φωνα καί άλλα ήλεκτρονικά μηχανήματα, 
άξίας μεγαλύτερης τοϋ 1.000.000 δρα
χμών. Λίγες μέρες άργότερα, τη νύχτα 
τής δεύτερης μέρας τών Χριστουγέννων, 
χωρίς τόν Ζάκκα αυτή τή φορά, διάρρηξαν 
τό κατάστημα δίσκων τοϋ Χρήστου Ζ εϊ
μπέκη, στο Χολαργό κι έκλεψαν ήλεκτρο
νικά άξίας περισσότερης άπό 400.000 
δραχμές. 'Όμως ή «χοντρή» δουλειά γιά 
τόν Ψαραδέλλη, πού συμπτωματικά έγινε 
«χοντρή» καί πού ίσως στάθηκε μοιραία 
γιά τή ζωή του, έγινε τό βράδυ τής 17[18 
Μαρτίου, πέντε μέρες πριν πέσει θΰμα 
τής σφαίρας τοϋ Παναγιωτίδη.

’Εκείνη τή βραδυά «χτύπησε» μόνος

του τό πρακτορείο ΠΡΟ—ΠΟ καί Λα
χείων, τοϋ Δημήτρη Χριστοδούλου στήν 
’Άνω Ν. Σμύρνη. Μόνο 8.000 δραχμές 
βρήκε στο ταμείο κι άποφάσισε νά συ
μπληρώσει τή σοδειά μέ λαχεία. Δυο 
μέρες άργότερα, τό 11.030 Λαϊκό Λα
χείο—άπό τά κλεμμένα— κερδίζει δύο 
έκατομμύρια δραχμές. Καί γιά νά μή 
διακινδυνεύσει ό Ψαραδέλλης κάνει συμ
φωνία «τιμής» μέ τόν Μπερεβάτο, πού 
δίνει στήν άδελφή του τό λαχείο γιά νά 
τό έξαργυρώσει. Λύτή, μέ τόν άντρα της 
Κώστα Τσολάκη καί μετά άπό πετυχη
μένους θεατρινισμούς, πείθουν τό θΰμα 
Δημήτρη Χριστοδούλου καί έξαργυρώ- 
νουν τό λαχείο. ’Ακολούθησε ή μοιρασιά:
500.000 δραχμές τό μερίδιο τοϋ Μπερεβά- 
του, 250.000 δραχμές τό μερίδιο τοϋ 
ζεύγους Τσολάκη καί 100.000 δραχμές 
τό μερίδιο τοϋ άχώριστου φίλου τοϋ 
Ψαραδέλλη, Ζάκκα, γιατί είχε μυηθεϊ 
στήν υπόθεση. Τά υπόλοιπα έμειναν στον 
Ψαραδέλλη, πού τά μισά σχεδόν έδωσε 
γιά τήν άγορά τής άγροτικής έκτάσεως 
στό Λαύριο καί τ ’ άλλα τά κουβαλούσε 
έπιδεικτικά μαζί του.

Στήν πιτσαρία «Ό  Περικλής», λοιπόν, 
οί τέσσεροι ντόπιοι μαφιόζοι συζητούσαν 
γιά τά οικόπεδα καί γ ι’ άλλα πολλά, 
μεταξύ τών οποίων καί γιά όπλα. Ήταν

κι αυτά μία άπό τις άδυναμίες τοϋ Ψαρα
δέλλη. Τό «μυρίστηκε» αύτό ό Παναγιω- 
τίδης καί άφήνει νά εννοηθεί δτι έχει δυο 
περίστροφα γιά πούλημα. «Τσίμπησε» τό 
θΰμα καί προχώρησαν στις συνεννοήσεις, 
γιά νά φύγουν λίγο άργότερα μέ τό Ε .Τ . 
Ι.Χ .Ε . αύτ[το τοϋ άδελφοΰ τοϋ Πανα- 
γιωτίδη, οί δυό τους, γιά τήν περιοχή 
Παληομάντρες τής Βάρης, όπου δ δράστης 
θά παρέδιδε στό θΰμα τά περίστροφα.

Πήγαν στις Παληόμαντρες, σταμάτησε 
ό Παναγιωτίδης τ’ αυτοκίνητο, βγήκε 
έξω κι έκανε πώς έψαχνε, μά γύρισε 
άπρακτος. «Ποΰ είναι τά περίστροφα»; 
ρώτησε ό Ψαραδέλλης. «Δέν τά βρήκα, 
θάρθω αύριο τό πρωί νά τά βρώ καί θά 
σοΰ τά φέρω» ήταν ή άπάντηση τοϋ δρά
στη, δπως θά πει άργότερα στήν άναπα- 
ράσταση. «Μέ δουλεύεις;» ξαναρώτησε ό 
Ψαραδέλλης. Ήταν ή τελευταία του 
έρώτηση. ’Αντί γιά τόν Παναγιωτίδη, 
άπάντησε τό περίστροφο. Τρεις σφαίρες 
ήταν πολλές γιά τή ζωή τοϋ Ψαραδέλλη, 
πού νεκρό τόν μετέφερε μέχρι τό σπίτι 
τής άδελφής του στή Βούλα, άπ’ δπου 
τηλεφώνησε στήν πιτσαρία, πού περίμενε 
ό Βάγιας μέ τόν Μπεβεράτο. «Τόν καθά
ρισα», είπε στόν Βάγια, «έλα κάτω 
γρήγορα». Κι οί δυό «συνέταιροι» μισή 
ώρα άργότερα βάδιζαν γιά τό Λαύριο.
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«Θά τον άδειάσουμε σ’ ένα πηγάδι πού 
ξέρω έγώ», είπε ό Βάγιας στόν Πανα- 
γιωτίδη καί βάδισαν για τις Σιδερίνες 
Καμάριζες, δπου άφοϋ πήραν τα χρήματα 
(πού ήταν, κατά πολύ λιγότερα άπ’ δσα 
ύπολόγιζαν, μιά κι ό Ψαραδέλλης πριν 
φύγουν άφησε στο σπίτι τής άδελφής του 
δλο το ποσό καί πήρε μαζί του μόνο 8.000 
δραχμές κι έκαψαν τή ταυτότητα «γιά νά 
μην άναγνωρισθεΐ τό πτώμα, άν ποτέ 
βρεθεί», το πέταξαν στο πάλη ο πηγάδι 
των μεταλλείων.

Ον χρυσοδάκτυλοι.

Στην άνάκριση έχουν μπει πιά καί οί 
άντρες τοϋ Τμήματος Διώξεως Διαρ
ρηκτών τής Τ .Α .Π .Π . Τό δίδυμο Πανα- 
γιωτίδη—Βάγια, έκρυβε γ ι’ αύτούς ένα 
άκόμα μυστήριο, πού δέν άργησε ν’ άνα- 
καλυφθεϊ, άποκαλύπτοντας συνάμα μιά 
τεράστια δραστηριότητα σέ διαρρήξεις, 
κλοπές κι άπάτες. Μαζί μέ τον ’Αλέ
ξανδρο ’Ορφανό, τον ’Ιούνιο τού 1977 
είχαν κλέψει ένα καινούργιο φορτηγό 
αύτοκίνητο άπό Έκθεση Αυτοκινήτων, 
πού άφοϋ τό διάλυσαν, κατασκεύασαν 
άπό τήν άρχή άλλο, μέ διαφορετικό χρώμα 
καί μέ άδεια κυκλοφορίας, τήν άδεια ένός 
παλιού φορτηγού τοϋ Όρφανοΰ. Λίγες 
μέρες άργότερα διάρρηξαν τό κατάστημα 
ήλεκτρικών ειδών τής Α.Ε. SIEM EN S κι 
έκλεψαν ήλεκτρικά είδη, άξίας 300.000 
δραχμών περίπου, ένώ μία μέρα άργότερα 
άπό τό κατάστημα έτοιμων ένδυμάτων 
Γιώργου Καρακώστα, έκλεψαν παντε
λόνια, πουκάμισα καί άλλα ροΰχα άξίας
220.000 δραχμών. Στις 24 ’Ιουλίου τοϋ 
1977 άπό τήν 'Υπεραγορά τοϋ Μάριου

Βίλλα έκλεψαν τρόφιμα 50.000 δραχμών. 
’Ακολουθεί μιά σειρά διαδοχικών διαρρή
ξεων σέ καταστήματα καί έξοχικά σπίτια, 
μέχρι πού τό βράδυ τής 7[8 Δεκεμβρίου 
τοϋ 1977 άποφασίζουν νά «χτυπήσουν 
στά γερά». ’Από διπλανή οικοδομή πηδοΰν 
στόν πρώτο όροφο τοϋ Δημοσίου Ταμείου 
Καλλιθέας καί άφαιροΰν συναλλαγματικές, 
γραμμάτια καί χαρτόσημα, άξίας 1.891.87 
δραχμών, πού τά πωλοϋν στόν ’Ελευθέριο 
Άνταλή, Θεοχάρη Χαντζηκοκόλη καί 
τόν γνωστό μας Γαβριήλ Μπεβεράτο.

"Ομως κατά τή διάρκεια τών άλληλο- 
αποκαλύψεων έρχεται στο φώς καί μιά 
άλλη συνεργασία. Σέ μιά άπό τις διαρρή
ξεις, ό Βάγιας συνεργάστηκε μέ κάποιον 
Ζενεμπίση Γιώργο καί σέ μιά άλλη, τό 
«δίδυμο» μέ κάποιον Σωτήρη Λιάπη, πού 
συλλαμβάνονται καί οί δυό γιά ν’ άπο- 
καλύψουν ότι έκτός άπό τις διαρρήξεις 
έχουν στο ένεργητικό τους καί άρκετά άπό 
τό πλέγμα τής άρχαιοκαπηλείας. Βέβαια 
δέν χρειάζονταν γ ι’ αύτό νά ομολογήσουν 
κι οί Ιδιοι, μιά καί στά σπίτια τους βρέ
θηκαν άρκετές άρχαιότητες πού μιλούσαν 
μέ τή δική τους φωνή.

Ή  σύλληψη τοϋ Λιάπη έλυσε ένα άκόμα 
έρωτηματικό, μιά κι άποκαλύφθηκε δτι 
αύτός μαζί μέ τόν Βάγια, είχαν νοικιάσει 
γιά λογαριασμό τους τή βίλλα πού έμενε 
ό Γερμανός άρχαιοκάπηλος καί δτι μαζί 
μέ τό Βάγια καί τόν Παναγιωτίδη κι 
άλλες φορές μέ τούς Κορώνια, Παπαμι- 
χάλη καί Μπόρτζη είχαν κάνει πολλές 
άνασκαφές. Νέα πρόσωπα λοιπόν ξε
σκεπάζει ή άνάκριση, μέσα στά όποια 
φιγουράρει κι ένα άλλο όνομα: Στεργιό- 
πουλος. Σ ’ αύτόν, άποκαλύπτει ό Λιάπης, 
πούλησε ένα Γεωμετρικό ’Αμφορέα, άντί
350.000 δραχμών.

’Αμφορείς, ολόσωμα αγάλματα, αρχαίες κεφάλες και πολλοί άλλοι, ανυπολό
γιστης άξίας αρχαιολογικοί θησαυροί κατασχέθηκαν άπό την Χωροφυλακή στα χέρια 
τής σπείρας τών άρχαιοκαπήλων.

Τό ξεσκέπασμα τής σπείρας.

Ό  Στεργιόπουλος, στις 30 Μαρτίου, 
συλλαμβάνεται στόν Ν. Κόσμο τής ’Αθή
νας καί στά χέρια του κατάσχονται άρχαι- 
ολογικά ευρήματα ανυπολόγιστης άξίας. 
Μεταξύ τών άλλων βρέθηκαν στο σπίτι 
του: "Ενας γεωμετρικός αμφορέας μέ
λαιμό κοσμημένο άπό μαίανδρο καί δικτυ- 
ωτά τρίγωνα καί πού κατέληγε στο στόμιο 
σέ πλαστικό φίδι καί στις πλευρές του 
σειρές άλλόγων καί αρμάτων μέ ήνίοχο, 
του 8ου π.Χ. αιώνα. ’Άλλος γεωμετρικός 
άμφορέας μέ σπασμένη τή μιά λαβή κι 
αύτός του 8ου π.Χ. αιώνα. 'Υστερογεω- 
μετρικός άμφορέας μέ παραστάσεις καί 
έπάλληλες ταινίες του 8ου π.Χ. αιώνα. 
Τρεις οίνοχόες, ή μιά κορινθιακού ώριμου 
ρυθμού μέ παραστάσεις πτηνών, αιγά
γρων καί πανθήρων, ή άλλη μέ έπάλληλες 
πολύχρωμες ταινίες καί παράσταση αί
γαγρου τής γεωμετρικής εποχής καί ή 
τρίτη πάλι γεωμετρική τριφυλλοειδής μέ 
καστανέρυθρο βερνίκι καί έγκάρσιες ται
νίες. "Ενα πρωτοκοριανθιακό κι ένα γεω
μετρικό σκύφος μέ παραστάσεις ύδροβίων 
πτηνών, καθώς καί ένα μεγάλο άκόμα 
πλήθος εύρημάτων.

Στην άνάκριση ομολογεί ότι κατά τό 
παρελθόν είχε συνεργαστεί γιά τήν άγορά 
άρχαιοτήτων μέ τόν Παναγιοοτίδη καί 
άλλους άρχαιοκάπηλους καί ότι έχει που
λήσει άντί 3.500.000 δραχμών στην 
Ελβετία  διάφορα άρχαιολογικά εύρήματα, 
πού σήμερα έκθέτονται σέ εκθέσεις καί 
Γκαλλερί τής Εύρώπης. Φυσικά οί άπο- 
καλύψεις του δέν θ’ άφοροΰν παρά μόνο 
ένα μέρος άπ’ όλη του τήν παράνομη δρα
στηριότητα, πού περιλαμβάνει μεταξύ τών 
άλλων καί μιά μεσιτεία γιά τήν άγορά 
άπό ένα Ελβετό έμπορα τεσσάρων 
χάλκινων άγαλμάτων. Μόνο γιά τή μεσι
τεία του αύτή, πήρε 700.000 δραχμές, 
ένώ τ ’ άγάλματα πουλήθηκαν περισσό
τερο άπό 5.000.000 δραχμές.
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Είναι λυπηρά νά γράφει καί νά σχο
λιάζει κανείς τό ξεπούλημα της ’Εθνικής 
μας κληρονομιάς. «Πόσα μοΰ δίνεις για νά 
σου δώσω τήν Ελλάδα;» Στό χορό των 
εκατομμυρίων, "Ελληνες άπάτριδες, που
λούν δ,τι τό ιερότερο υπάρχει γ ι’ αύτό τόν 
κόσμο κ ι’ άποκαλύπτουν πικρές πτυχές 
ενός ψυχισμού πού κατατρώγει σαν σαράκι 
τις άξιες τού Έθνους.

Είναι λυπηρό, λοιπόν, καί άξιο κάθε 
μορφής. Παράλληλα, παρήγορο τό δτι 
οί άντρες τής Χωροφυλακής δίνουν κάθε 
μέρα καί κάτι άπό τόν έαυτό τους για νά 
πολεμήσουν αύτό τό άτιμωτικό εμπόριο. 
Καί ή επιτυχία αύτή των άντρων τής 
Υ.Α .Π.Π . παράδωσε στά χέρια τής δικαι
οσύνης 33 μέλη μιας πολυπρόσωπης σπεί
ρας καί άνοιξε τό δρόμο για τήν άποκά- 
λυψη τουλάχιστον άλλων τόσων, άποτελεϊ 
μαζί μέ τήν έξιχνίαση τής κλοπής των 
είδωλείων τού Μουσείου τής Νάξου, κατά 
τό παρελθόν, τήν μεγαλύτερη έπιτυχία 
τού αιώνα μας, στον τομέα τής διώξεως 
των άρχαιοκάπηλων. Καί είναι εύτύχημα 
δτι οΐ συντονισμένες καί γρήγορες ενέρ
γειες των άντρων τής Υ.Α .Π .Π ., πέτυχαν 
πέρα άπό τη σύλληψη των μελών τής 
σπείρας, πού εκτός άπ’ αυτούς πού άναφέρ- 
θηκαν, τήν άποτελοΰν καί άλλοι πολλοί, 
μέ τήν ίδια σημαντική δραστηριότητα, καί 
τήν άνεύρεση καί κατάσχεση τουλάχιστον 
160 άρχαίων εύρημάτων καί βυζαντινών 
εικόνων, πού σέ λίγο καιρό σίγουρα θά- 
παιρναν κι αυτά τό δρόμο γιά τις Γκαλλερί 
τής Εύρώπης.

Γιά τήν ιστορία άξίζει ν’ άναφερθοΰν 
καί τά ονόματα τών άλλων συλληφθέντων: 
Βασίλης Σιδέρης, Σπύρος Ντούγιας, Σπό
ρος Σωφρόνης, Νίκος Τσεβάς, ’Αναστά
σιος Κουλοχέρης, Μανόλης Παπαγιάννης, 
Γιάννης Συρίγος, Πολυζώης Κασούλας, 
Βασίλης Πέτσης, Κώστας Γκίκας, Δη- 
μήτρης Άγγέλης, Μενέλαος Γκίκας, Γ ι
ώργος Σωτήρχος κ.ά.

0 Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  
0 . . .  Κ Ο Σ Μ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

Τό πρωί τής 11 Αύγούστου τού 1978 
οΐ υπάλληλοι τού Νομαρχιακού Κατα
στήματος Δυτικής ’Αττικής στό Αιγάλεω, 
διαπίστωσαν μ’ έκπληξή τους δτι άπό 
τις άρχειοθήκες είχαν έξαφανισθεΐ εβδο
μήντα διαβατήρια καί 32 σφραγίδες τής 
'Υπηρεσίας τους. Ή  κλοπή καταγγέλ
θηκε στό Παράρτημα ’Ασφαλείας τού 
Αιγάλεω καί τήν άλλη μέρα πέρασε στις 
πρώτες σελίδες τών εφημερίδων μέ ένα 
σύνολο άδυσώπητων ερωτηματικών. Ποιος 
έκλεψε τά διαβατήρια; Πού θά τά χρησι
μοποιήσει; Μήπως ύπάρχει σχέδιο φυγα- 
δεύσεως υπόπτων άτόμων άπό τή χώρα 
μας; Οί 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας κινη
τοποιήθηκαν κι δσο ό δημοσιογραφικός 
θόρυβος κορυφώνονταν τόσο ή ύπόθεση 
βυθίζονταν στό μυστήριο, ένα μυστήριο 
πού πύκνωνε μέ τήν κυκλοφορία άνεύ- 
θυνων φημών δτι τά διαβατήρια κλά- 
πηκαν άπό παρακρατική οργάνωση γιά νά 
χρησιμοποιηθούν σέ παράνομες ένέρ- 
γειές της.

Ή  έρευνα πού άκολούθησε τήν άναγ- 
γελία τής κλοπής, τό μόνο πού διαπίστωσε 
ήταν δτι ό διαρρήκτης είχε μπει στή 
Νομαρχία χρησιμοποιώντας ένα σχοινί 
δεμένο στά σίδερα τής ταράτσας, μέ τή 
βοήθεια τού οποίου κατέβηκε στον πρώτο 
όροφο καί στή συνέχεια άπό άνασφάλιστο 
παράθυρο μπήκε στά γραφεία τής Νομαρ
χίας·

Λίγο καιρό άργότερα, μιά παράξενη 
ύπόθεση ύπεξαιρέσεως άπασχολεϊ τις 
'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί τήν ’Ασφάλεια Προαστίων 
Πρωτευούσης. "Ενας νεαρός χωρίς ταυτό
τητα, νοίκιασε μέ τήν βοήθεια τού δια

βατηρίου του καί μέ τό όνομα Πέτρος 
Παπαδόπουλος, πέντε αύτοκίνητα άπό 
πέντε διαφορετικά γραφεία ένοίκιάσεως 
αύτοκινήτων, τά όποια δέν έπέστρεψε. 
Τό γεγονός μάλιστα δτι 5 αύτοκίνητα 
νοικιάστηκαν στις 11, 12, 14, 16, 17 
’Οκτωβρίου, άπό τό ίδιο άτομο, μεγά
λωσε τις υπόνοιες γιά κάποια οργανωμένη 
σπείρα.

Πέρασαν τέσσερις μήνες περίπου, χωρίς 
νά παρουσιαστεί άλλο κρούσμα. Σ ’ αύτούς 
δμως τούς μήνες οί άντρες τού Τμήματος 
’Αναζητήσεων τής Ύποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, δού
λεψαν καλά, προετοιμάζοντας τό έδαφος 
μεταξύ τών γραφείων ένοίκιάσεως αύτο- 
κινήτων. Πίστευαν άπόλυτα πώς ό μυστη
ριώδης Παπαδόπουλος θά ξαναχτυπούσε...

Καί δέν έπεσαν έξω. Μόνο πού αυτή τή 
φορά ό Παπαδόπουλος δέν ήταν. . . Παπα
δόπουλος, άλλά. . . Γεωργιάδης, πού νοί
κιασε άπό τό Γραφείο τού Εύθυμίου Μη- 
τρούλια, ένα αύτοκίνητο, F IA T  128, 
χωρίς νά τό έπιστρέψει. Τώρα πιά οί 
άντρες τού Τμήματος ’Αναζητήσεων ήταν 
σίγουροι δτι ό Πέτρος Παπαδόπουλος καί 
ό Γιώργος Γεωργιάδης ήταν τό ίδιο πρό
σωπο. Καί τό μόνο πού είχαν νά κάνουν 
ήταν νά περιμένουν τή μεγάλη στιγμή, 
πού δέν άργησε νάρθει.

Δυο μέρες άργότερα ό Γιώργος Γεωρ
γιάδης ξανακάνει τήν εμφάνισή του, τηλε- 
φωνικώς δμως. Δίνει παραγγελία σέ γρα
φείο ένοίκιάσεως αύτοκινήτων τής Λεω
φόρου ’Αλεξάνδρας τών ’Αθηνών, νά τού 
ετοιμάσουν άλλο FIA T 128, γιά νά τό 
παραλάβει μετά δυό ώρες. Στό ραντεβού 
του ό Γιώργος Γεωργιάδης ήταν αρκετά 
συνεπής. Μπήκε μ’ έναν άέρα κοσμοπο
λίτικο, μ’ ένα ύφος ανθρώπου πετυχημέ
νου στή ζωή. Δέν πρόλαβε δμως νά δώσει 
τό διαβατήριο στά χέρια τού υπαλλήλου, 
γιατί στά δικά του χέρια οί άντρες τής 
Χωροφυλακής είχαν περάσει τις χειρο
πέδες.

Ή  θρασύτητα τού Παναγιώτη Παπαϊ- 
ωάννου, αύτό ήταν τό όνομα τό πραγμα
τικό τού νεαρού κοσμοπολίτη, σαρώθηκε 
μόλις οί άντρες τής Υ.Α .Π.Π . βρήκαν 
στό σπίτι του 34 άσυμπλήρωτα διαβα
τήρια καί 18 σφραγίδες. 'Ο κοσμοπολίτης 
νεαρός άποκάλυψε, δτι τέσσερα άπό τά 
πέντε πρώτα κλεμμένα αυτοκίνητα, τά 
πούλησε σέ άντιπροσωπεΐες αύτοκινήτων, 
άφοϋ τά έφοδίασε μέ πλαστές άδειες. 
Μέ τό πέμπτο αύτοκίνητο καί τις 750.000 
δραχμές πού συγκέντρωσε άπό τό. . . 
έμπόριο, πέρασε όμορφα τέσσερους περί
που μήνες διακοπών στή Γαλλία. Μέ 
τήν έπιστροφή του στήν 'Ελλάδα, πού
λησε τό πέμπτο καί τό έκτο αύτοκίνητο, 
σέ τιμές εύκαιρίας: 390.000 καί τά δυό.

Τώρα πού τά βρήκε τά διαβατήρια, τις 
σφραγίδες καί τά άλλα; 'Απλούστατα άπό 
τό Νομαρχιακό Κατάστημα τού Αιγάλεω 
πού ό ίδιος είχε διαρρήξει. Σέ λίγο καιρό, 
ίσως στό Δικαστήριο δπου θ’ άντιμετω- 
πίσει τις πράξεις του, ισχυριστεί έπιπο- 
λαιότατα καί τά γνωστά. ’Ίσως τό ίδιο 
ισχυριστούν καί οί συγκατηγορούμενοί 
του πού τού προμήθευαν, άνεύθυνα, 
σφραγίδες, έντυπα άδειών αύτοκινήτων 
κ.λπ. ’ ί Iταν κι αύτή μιά άκόμα έπιτυχία 
τής Χωροφυλακής, πού σχολιάστηκε μέ 
κολακευτικά λόγια άπό τόν ήμερήσιο καί 
περιοδικό Τύπο τής Χώρας μας.

Ό Ρεπόρτερ
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ειδήσεις ·  σχόλια ·  επικαιροτητες
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ

ΚΩΝ -  ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα απο τό 
Σώμα μέ αίτησή τους οί κάτωθι:

—Άντισυνταγματάρχης: ΚΑΛΟΓΕ- 
ΡΟΠΟΤΛΟΣ Κων[νος, Ταγματάρχης 
ΦΩΤΟΠΟΤΛΟΣ Ήλίας και 'Υπομοί
ραρχος ΣΠΑΝΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Κων[νος.

Άνθυπασπιστές: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
Διονύσιος, ΠΑΓΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΤ Θεόδω
ρός, ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΑ ΚΟ Σ Πουλΐκος, ΚΑ- 
ΤΣΑΜ ΠΑΝΗΣ Βασίλειος καί ΠΑΠΑ- 
ΣΠ Τ ΡΟ Τ Έλπιδοφόρος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Προήχθη προς κάλυψη κενής οργα
νικής θέσεως σέ Άντισυνταγματάρχη, ό 
Ταγματάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤ ΛΟΣ 
Κων[νος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ — ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στή διάρκεια τοϋ 4μήνου ’Ιανουάριου 
’Απριλίου 1979 έπραγματοποιήθηκαν 192 
προαγωγές 'Υπαξιωματικών καί Χωρο- 
φυλάκων των Γενικών καί τών Ειδικών 
του Σώματος 'Τπηρεσιών. Ειδικότερα, 
προήχθησαν χωρίς εξετάσεις στον  ̂έπο- 
μενο βαθμό, σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα 
νομοθεσία περί προαγωγών 27 ’Ενωμο
τάρχες στο βαθμό τού Ανθυπασπιστη, 6 
'Υπενωμοτάρχες σέ ’Ενωμοτάρχες και 
159 Χωροφύλακες σέ 'Υπενωμοτάρχες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΩΝ

Στά πλαίσια του έκσυγχρονισμου τών 
συστημάτων έκπαιδεύσεως του Σώματος 
και τής διευρύνσεως τών πνευματικών και 
έπαγγελματικών οριζόντων τών άνδρών 
του, έπραγματοποιήθηκαν κατά τον προη
γούμενο μήνα, σύμφωνα μέ το πρργραμμα 
’ Εκπαιδεύσεων — Μετεκπαιδεύσεων τοϋ 
’Αρχηγείου, οί κάτωθι εκπαιδεύσεις ■ 1) 
’Επιμορφωτικό σεμινάριο στην ’Αθήνα, 
20 Άνωτέρων ’Αξιωματικών μαζί μέ 
συναδέλφους τους τής Α.Π. (9-14]4]1979) 
καί 2) 30 ’Αξιωματικών για επιμόρφωση 
σέ θέματα τροχαίας στην ’Αθήνα (Σ.Α .Χ. 
27[3—14[4[79).

—Σ τις διαστάσεις τοϋ ίδιου προγράμ
ματος άρχισαν πρόσφατα για τόν ίδιο 
σκοπό καί συνεχίζονται οί εκπαιδεύσεις:
1) Στή Σχολή ’Αλεξιπτωτιστών Στρατοΰ, 
στον Άσπρόπυργο ’Αττικής (ΤΑΕΚ 
WON DO), για ένα 3μηνο (έναρξι στίς 
6-3-79), 1 Άξιωματικοΰ μέ 9 'Οπλίτες.
2) ’Ενωμοταρχών 2, ώς Σταθμαρχών 
Η .Σ.Α .Π ., γιά 7 μήνες καί Χωροφυλά
κων 15 ώς έκδοτών — συλλεκτών για 20 
μέρες (έναρξη 1-3-79). 3) Χωροφυλάκων 
30 ώς χειριστών Σ[Α (Διαβιβαστών) στό 
Κ .Ε .Δ .[Β  Χαϊδαρίου ’Αττικής (6[3— 
26[5[79). 4) ’Ενωμοταρχών 5 στη Δ .Ε .Υ .

(’Αθήνα) γιά θέματα έγκληματολογικής 
φύσεως (30[4—8[6[79). 5) 1 Αξ[κοΰ 
καί 5 Άνθυπασπιστών είς Κ Ε .Τ .Χ . ως 
τεχνιτών οχημάτων, γιά 12 έβδομάδες 
(έναοξη 2Γ4Γ79). 6) 3 ’Αξιωματικών καί 
3 Άνθυπασπιστών στό Σ .Ε .Τ .Τ .Υ .Λ . 
(Πύργος ’Ηλείας), ώς τεχνιτών τηλεπι
κοινωνιών γιά 17 έβδομάδες (έναρξη 
2[4[79).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

—Στις 27-4-1979 πραγματοποιήθηκε 
ή έξοδος 253 Γυναικών Χωροφυλάκων άπό 
τήν Σ.Ο .Χ. ’Αθηνών (Α’ σειρά 1978) δπου 
έκπαιδεύονταν άπό τόν ’Οκτώβριο 1978 
καί τοποθετήθηκαν μέ διαταγή τοϋ ’Αρ
χηγείου σέ διάφορες Υπηρεσίες τοϋ Σώ 
ματος γιά νά ένισχύσουν τή δύναμή τους 
καί νά συνεργασθοΰν παραλληλα μέ τους 
άνδρες συναδέλφους τους γι2ι τήν έπιτυχή 
έκτέλεση τών άστυνομικών τους καθη
κόντων.

—Στό Π .Σ.Ο .Χ. Κρήτης συνεχίζεται 
έξ άλλου μέ γοργό ρυθμό άπό τις 28-12-78 
ή έκπαίδευσις 202 Γυναικών Δοκίμων 
Χωροφυλάκων (Β’ σειρά 1978) οί οποίες 
θά όνομασθοϋν Χωροφύλακες καί θά τοποθε
τηθούν στίς νέες τους υπηρεσιακές θέσεις 
κατά τόν προσεχή ’Ιούλιο.

—Στό Π .Σ.Ο .Χ . Ρόδου συνεχίζεται, 
κανονικά, ή έκπαίδευση 149 Δοκίμων 
'Υπαξιωματικών (’Ενωμοταρχών) καί 98 
Δοκίμων Χωροφυλάκων, διαφόρων στρα
τολογικών κλάσεων, πού έχουν προϋπη
ρετήσει γιά τήν έκπλήρωση τής στρατιω
τικής τους θητείας στό στράτευμα καί οί 
όποιοι κατετάγησαν στό Σώμα στις 
10-4-1979. Στό ίδιο Π .Σ.Ο .Χ . άλλωστε 
έκπαιδεύονται ταυτόχρονα 197 ιδιώτες, 
κλάσεως 1981, δηλαδή άστράτευτοι, οί 
όποιοι κατετάγησαν ώς Δόκιμοι Χωρο
φύλακες στίς 10-3-1979. Στό τρέχον 
3μηνο πραγματοποιήθηκε έπίσης μετά 
άπό έντονες υπηρεσιακές ένέργειες ή επι
λογή 275 καί πλέον ιδιωτών, κλάσεως 
1981, οί οποίοι θά καταταγοϋν στό Σώμα 
κατά τόν τρέχοντα μήνα και θα εκπαι- 
δευθοΰν ώς Δόκιμοι Χωροφυλακές στό 
Π .Σ.Ο .Χ. Ρόδου, παράλληλα, μέ τούς 
προαναφερθέντες συναδέλφους τους.

—Στίς 30-5-1979 λήγει ή έκπαίδευση 
130 προϋπηρετησάντων στό στράτευμα 
ίδιωτών οί όποιοι θά άναχωρήσουν άπό 
τό Π .Σ.Ο .Χ . Ρόδου δπου έκπαιδεύονται 
άπό τόν Δεκέμβριο 1978, ως Δοκιμοι 
Χωροφύλακες, καί θά τοποθετηθούν στή 
συνέχεια σέ διάφορες 'Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής γιά τήν ένίσχυση τοϋ προσωπι
κού τους καί τήν ταύτόχρονη κάλυψη 
άντιστοίχων κενών θέσεων του βαθμού 
τους.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑ
ΤΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 1978

Α' ’Α π ο σ τ ρ α τ ε ί ε ς

—Στή διάρκεια τού έτους 1978 άπο
στρατεύθηκαν άπό τό Σώμα γιά διάφο

ρους λόγους, σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα 
νομοθεσία, (649) έξακόσιοι σαράντα έννέα 
άπό τούς έν ένεργείι? άνδρες τής Χωροφυ
λακής. Ειδικότερα δέ οί αποστρατείες 
αύτές, κατά βαθμούς, είναι: ’Ανώτατοι 
’Αξιωματικοί 13 ήτοι, ’Αντιστράτηγος 1, 
Υποστράτηγοι 4, Ταξίαρχοι 8.

—’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 49 ήτοι, 
Συνταγματάρχες 24, Άντισυντ[ρχες 17, 
Ταγματάρχες 8.

—Κατώτεροι ’Αξιωματικοί 35, ήτοι 
Μοίραρχοι 4, 'Υπομοίραρχοι 26, ’Ανθυ
πομοίραρχοι 5, Άνθυπασπιστές 144, καί 
’Ενωμοτάρχες 408 οί όποιοι άποστρα- 
τεύθηκαν στίς 31-12-1978, λόγω ορίου 
ήλικίας, καί προήχθησαν στό βαθμό τού 
Άνθυπασπιστή, ένα μήνα προ τής άπο- 
στρατείας τους (30-11-1978).

—Πρέπει δέ νά διευκρινισθεΐ, σύμφωνα 
μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία τού Σώματος 
δτι έπαψαν πλέον νά πραγματοποιούνται 
άποστρατεΐες Χωροφυλάκων καί 'Υπενω
μοταρχών, λόγω ορίου ήλικίας, έφόσον 
προάγονται στον έπόμενο βαθμό καί γ ί
νονται, ήδη 'Υπενωμοτάρχες δλοι οί 
Χωροφύλακες πού κρίνονται, κατά τόν 
νόμο ικανοί γιά προαγωγή, μόλις συμπλη
ρώσουν 18χρονη υπηρεσία στό βαθμό τους 
καί ’Ενωμοτάρχες μετά άπό τήν συμπλή
ρωση 4ετοΰς ύπηρεσίας στό βαθμό τού 
'Υπενωμοτάρχη καί 22ετοΰς συνολικής 
ύπηρεσίας στό Σώμα.

Β' Θ ά ν α τ ο ι
Στή διάρκεια τού έτους 1978 άπεβίωσαν 

άπό διάφορες αιτίες τριάντα επτά (37) 
άπό τούς ύπηρετοΰντες στό Σώμα άνδρες 
διαφόρων βαθμών. Στούς άποβιώσαντες 
περιλαμβάνονται 4 Αξιωματικοί (1 Τα- 
ξίαρχος, 2 Μοίραρχοι, 1 'Υπομοίραρχος),
3 Άνθυπασπιστές, 19 'Υπαξιωματικοί 
(13 ’Ενωμοτάρχες καί 6 'Υπενωμοτάρχες) 
καί 11 Χωροφύλακες.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑ
ΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 1949 — 1979

— Στήν περίοδο 1949 — 1977,
έπραγματοποιήθηκαν 3.782 άποστρατεΐες 
Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών τοϋ 
Σώματος, μετόχων τού Τ.Α .Α .Χ.. Πιο 
άναλυτικά οί άποστρατεΐες τής περιόδου 
αύτής κατά βαθμούς, είναι: Αντιστρά
τηγοι 14, 'Υποστράτηγοι 135, Ταξίαρχοι 
132, Συνταγματάρχες 212, Άντισυντα- 
γματάρχες 258, Ταγματάρχες 228, Μοί
ραρχοι 447, 'Υπομοίραρχοι 408, Ανθυ
πομοίραρχοι 80, Δόκιμοι Αξιωματικοί 
τής Σ.Α .Χ . 3 καί Άνθυπασπιστές 1.865.

—Πρέπει δμως νά άναφερθεΐ δτι ή 
μεγάλη σέ άριθμό έξοδος (άποστρατεία) 
τών Άνθυπασπιστών οφείλεται στόν πρα- 
γματοποιηθέντα ύπερδιπλασιασμό σχεδόν 
τής άριθμητικής δυνάμεως τού Σώματος 
σέ Άνθυπασπιστές, λόγω τής άθρόας 
προαγωγής ’Ενωμοταρχών στό βαθμό τού 
Άνθ[στή, χωρίς προαγωγικές έξετάσεις, 
άπό τό 1971 καί μετέπειτα.

—Στούς προαναφερθέντες περιλαμβά
νονται καί 149 άποβιώσαντες ήτοι 104 
Ά ξ]κο ί καί 45 Άνθ]στές.
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Ε Π ΙΚ Ο Υ Ρ ΙΚ Ο  ΤΑΜ ΕΙΟ Χ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
"Ιδρυση Ε .Τ .Ε .Χ .: Τό Ε .Τ .Ε .Χ . είναι 

Ν .Π.Δ.Δ. που συστήθηκε (ίδρυση) τό 
1957 μέ τό Β.Δ. 13[5-6-1957. ’Εποπτεύ
εται καί ελέγχεται άπό τό Υπουργείο 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Μέτοχοί του 
είναι υποχρεωτικά δλοι οί έν ένεργεία 
άνδρες καί πολιτικοί ύπάλληλοι Χωροφυ
λακής. "Ολοι οί άσφαλισμένοι μέτοχοί 
του μόλις αποχωρήσουν άπό τήν ένεργό 
υπηρεσία τοϋ Σώματος καί συνταξιοδο- 
τηθοϋν άπό τό Δημόσιο, γίνονται Μεριδι- 
οϋχοι καί παίρνουν άπό Ε .Τ .Ε .Χ . μηνιαίο 
Μέρισμα (σύνταξη).

’Έσοδα Ε .Τ .Ε .Χ . Οί πόροι τοϋ Ε .Τ .Ε .Χ  
είναι οί λεγόμενοι Μετοχικοί, στούς οποί
ους, κυρίως, στηρίζεται καί οί όποιοι 
άνέρχονται σέ ποσοστό 92%  καθώς καί 
οί Κοινωνικοί πού άνέρχονται σέ ποσοστό 
8 %·

—Δηλαδή άναλυτικότερα, οί πόροι του 
προέρχονται άπό : τη πάγια μηνιαία κρά
τηση 5% , τήν έφάπαξ εισφορά 1 βασικού 
μισθοϋ, τή καταβολή άπό πρόσθετες απο
ζημιώσεις (έκτος έδρας, συμμετοχή σέ 
συμβούλια ή επιτροπές κ.ά.), τή καταβολή 
άπό τις μισθολογικές αυξήσεις (προαγωγές, 
επιδόματα χρόνου), τή κράτηση γιά τις 
Λέσχες τής Χωροφυλακής, τή κράτηση 
2 ,5%  άπό τή τιμή εισιτηρίου τών ποδο
σφαιρικών άγώνων, τις προσόδους κεφα
λαίων, τις δωρεές κ.λπ.

Χρόνος Ά σ φ α λίσ εω ς: Ή  χρονολογία 
άσφαλίσεως τών μετόχων τοϋ Ε .Τ .Ε .Χ . 
καί τής καταβολής τής παγίας κρατή- 
σεως άπό τις άποδοχές τους υπέρ τοϋ 
Ε .Τ .Ε .Χ . άρχισε στις 16-8-1957 καί 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ή ασφάλιση 
τών Μετόχων λήγει μόλις έξέλθουν άπό 
τήν ένεργό υπηρεσία Χωροφυλακής καί 
άρχίσουν νά συνταξιοδοτοϋνται άπό τό 
Δημόσιο.

Είδη Μερίσματος, χρόνος καί τρόπος 
παροχής: Τό Μέρισμα τοϋ Ταμείου είναι 
’Άρτιο (πλήρες), ελαττωμένο καί προσαυ
ξημένο. ’Άρτιο δικαιοϋνται νά πάρουν 
οί μέτοχοι μετά τή συμπλήρωση 25ετοΰς 
υπηρεσίας στή Χωροφυλακή καί ισό
χρονης άσφαλίσεώς τους στό Ε .Τ .Ε .Χ . 
’Ελαττωμένο παίρνουν δσοι μέτοχοι άπο- 
χωρήσουν άπό τό Σώμα, πριν συμπλη
ρώσουν 25ετή ύπηρεσία καί ισόχρονη 
άσφάλιση στό Ταμείο. Προσαυξημένο 
μέρισμα απολαμβάνουν μόνον οί μέτοχοι 
εκείνοι πού συμπληρώνουν στό Σώμα 
υπηρεσία άνω τών 25 έτών μέ ταύτόχρονη, 
άντιστοίχως, άσφάλισή τους στό Ε .Τ .Ε .Χ .

—Τό δικαίωμα άπολήψεως τοϋ Μερί
σματος άρχίζει άπό τήν έπομένη τής ή μέ
ρας εκείνης πού θά λήξει ή άσφάλιση τοϋ 
Μετόχου ή οποία, βέβαια, συμπίπτει χρο
νικά μέ τήν έναρξη τής συνταξιοδοτήσεώς 
του άπό τό Δημόσιο. Δηλαδή άπαραίτητη 
βασική προϋπόθεση γιά τή χορήγηση 
Μερίσματος είναι ή μετά τήν οριστική 
άποχώρηση άπό τήν ένεργό υπηρεσία, 
συνταξιοδότηση τοϋ μετόχου ώστε νά 
γίνει, στή συνέχεια, κανονικός Μεριδι- 
οϋχος τοϋ Ε .Τ .Ε .Χ .

—Τό Μέρισμα στέλνεται μέσα στό 
Α’ 5νθήμερο κάθε άρτιου μήνα (2μηνο) 
στή διεύθυνση κατοικίας τοϋ Μεριδιούχου 
ή τοϋ πληρεξουσίου του, μέ Τραπεζική 
’Επιταγή.

Τρόπος έξευρέσεως τοϋ ΰψους τοΰ 
Μερίσματος: Τό Μέρισμα προσδιορίζεται 
μέ τον πολλαπλασιασμό τών μεριδίων 
έπι τά έτη άσφαλίσεως, προσαυξημένα 
μέ τό 1[3 τοΰ μεριδίου γιά κάθε έτος 
άσφαλίσεως πού λείπει άπό τήν 25ετία. 
Γιά κάθε έτος μετά τήν 25ετία καί μέχρι 
30 έτη άσφαλίσεως άντιστοιχεϊ 1[2 
τοΰ  ̂μεριδίου καί μέχρι 27 1[2 μερίδια 
κατ’ άνώτατο δριο. Δηλαδή, τό ύψος τοΰ 
μηνιαίου μερίσματος είναι συνάρτηση 
δλων τών μεριδίων πού άντιστοιχοΰν στό 
χρόνο άσφαλίσεως τοΰ μετόχου, τοΰ 
συντελεστοΰ τών μεριδίων τοΰ βαθμοΰ 
πού είχεν ό μέτοχος κατά τήν έξοδό του 
άπό τήν ένεργό ύπηρεσία καί τής ίσχυού- 
σης τιμής τοΰ μεριδίου. Οί πάγιες κρα
τήσεις δέ πού διαδοχικά ένεργήθηκαν 
υπέρ τοΰ Ε .Τ .Ε .Χ . άπό τις άποδοχές τοΰ 
τελευταίου βαθμοΰ ένεργείας τοΰ μετόχου, 
πρέπει νά διήρκεσαν τούλάχιστο έπί 
2ετίαν.

— Ο άριθμός τών μεριδίων τοΰ μετόχου 
καθορίζεται άπό τό Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Ταμείου.

’Αναπροσαρμογή τοΰ Μερίσματος:
Ή  αύξηση τής τιμής τοΰ Μεριδίου τοΰ 
μερίσματος γίνεται μέ άπόφαση τοΰ 
'Τπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών, έπει
τα άπό προηγούμενη άντίστοιχη Γνώμη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ε .Τ .Ε .Χ . 
ή όποια πάντοτε στηρίζεται σέ έπίσημη 
άναλογιστική μελέτη, καί ποτέ ένωρίτερα 
τής 2ετίας άπό κάθε προηγούμενη άναπρο- 
σαρμογή του.

—Τό άναπροσαρμοζόμενο άρτιο μέ
ρισμα (25ετοΰς) άσφαλίσεως δέν μπορεί νά 
υπερβαίνει σέ ποσοστό τό 15%  τοΰ ίσχύ- 
οντος κάθε φορά βασικοΰ μισθοΰ τών 
μετόχων.

’Αναπροσαρμογές Μερίσματος τοΰ Ε. 
Τ .Ε .Χ . έπραγματοποιήθηκαν στό παοελ- 
θόν μέ τά Β .Δ . 587J1969, 264J1970, 
654]1971, τις 3]1 τοΰ 1977 καί 151]3] 
2895 τοΰ 1978 άποφάσεις τοΰ 'Τπουργοΰ 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λ.π.

—Μέ τήν τελευταία δέ αύτή 'Υπουρ
γική ’Απόφαση αύξήθηκε ή τιμή κάθε 
μεριδίου (άπό 3,90 )σέ 5 δραχμές ήτοι 
ποσοστό 28,2%  άπό τήν 1-1-1979.
Κίνηση ’Α σφαλισμένω ν Ε .Τ .Ε .Χ . Σύμ
φωνα μέ τά στοιχεία τής Μηχανογραφικής 
ύπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου προς τό Ε .Τ .Ε .
Χ ., ή δύναμη τών Μεριδιούχων τοΰ
Ε .Τ .Ε .Χ . στήν τελευταία 3ετία ήταν ή 
άκόλουθη: τό 1976 υπήρχαν 7.658 μερι- 
διοΰχοι, τό 1977 αύξήθηκαν σέ 8.458 καί 
στά τέλη τοΰ περασμένου χρόνου 1978 
άνήλθαν στούς 9.124. Μέ τά σημερινά 
δέ δεδομένα, προβλέπεται ότι μέχρι τό 
1985 πού θά άποστρατευθοΰν πολλοί 
άνδρες, λόγω ορίου ήλικίας, θά διπλασια- 
σθή ό άριθμός τών Μεριδιούχων τοϋ
Ε .Τ .Ε .Χ .

Ν Ε Α  

ΑΠΟ ΤΟ 
Χ Ω Ρ Ο  

Τ Η Ι Α ΙΕΘ Ν Ο ΥΖ ΕΝΩΖΕΩΖ 
ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩ Ν

—Συνεχίζεται ή έγγραφή νέων μελών 
στο Εθνικό Τμήμα 'Ελλάδος τής Δ ιε
θνούς 'Ενώσεως ’Αστυνομικών (Ι.Ρ .Α .), 
ό άριθμός τών οποίων, τήν 31-3-1979, 
ανήλθε στους 1023. Μέλη μποροΰν νά 
γίνουν όλοι ̂ οί Έλληνες Αστυνομικοί, έν 
ένεργεία ή έν άποστρατεία, άφοϋ υποβάλ
λουν στον Γενικό Γραμματέα τής Ένώ- 
σεως μία άπλή αίτηση, μία φωτογραφία 
τους καί 150 δραχμές γιά έτήσια συνδρομή.

Το  ̂Αρχηγείο Χωροφυλακής (Διεύ
θυνση Οίκονομικοΰ) ένέκρινε τήν είσπραξη 
τών συνδρομών τών μελών τής 'Ενώσεως, 
υπο τής Διαχειρισεως Χρηματικοΰ Χωρο
φυλακής, άπό τό μισθό τοΰ μηνός Δεκε
μβρίου. Για τον λόγο αύτό, πριν καταρ- 
τισθοΰν οί σχετικές καταστάσεις καί γ ί
νουν οί κρατήσεις, τά μέλη τής Ενώσεως, 
πού γιά όποιοδήποτε λόγο δέν έπιθυμοΰν 
τήν περαιτέρω συμμετοχή τους σ’ αύτή, 
παρακαλοΰνται νά τό γνωρίσουν στήν 
"Ενωση έ γ γ ρ ά φ ω ς  καί έγκαίρως ."Οσοι 
άκόμη, έπιθυμοΰν, μποροΰν νά άποστεί- 
λουν τις συνδρομές, τους στόν Γενικό 
Γραμματέα, όπως γινόταν μέχα τώρα.

—Τά μέλη πού μετατέθηκαν, μετακι
νήθηκαν, πήραν προαγωγή ή άπολύθηκαν 
κ.λ.π. παρακαλοΰνται νά ένημερώσουν 
σχετικώς τήν Ένωση.

—"Οπως καί τό προηγούμενο καλοκαίρι 
έτσι κι έφέτος τό ’Εθνικό Τμήμα 'Ελλάδος 
θά  ̂ πραγματοποιήσει 14ήμερη έκδρομή 
στήν Εύρώπη. Τά έξοδα συμμετοχής γιά 
κάθε άτομο είναι 13.000 δραχμές καί πε
ριλαμβάνονται σ’ αύτά : Μεταφορά μέ 
πούλμαν, διανυκτέρευση σέ Ξενοδοχεία 
Β.' κατηγορίας μέ δίκλινα δωμάτια, λου
τρό καί πρωινό καί ή διαδρομή μέ φέρι— 
μπότ, σέ καθίσματα μεταξύ Ζεέρ—Μπρί- 
κε—Ντόβερ—Καλαί καί σέ τετράκλινες 
καμπίνες μεταξύ Μπάρι—Πάτρας.

"Οσοι θά λάβουν μέρος στήν έκδρομή, 
ή οποία θά άρχίσει στις 30-6-1979, θά 
έπισκεφθοΰν τις χώρες τής Γερμανίας, 
Βελγίου, Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Ε λ β ε
τίας μέσω Γιουγκοσλαβίας καί ’Ιταλίας, 
θά διανυκτερέψουν διαδοχικά στό Μόναχο, 
Βρυξέλλες, Λονδίνο. Παρίσι, Άόστα. Θά 
ξεναγηθοΰν στά μουσεία καί τά άλλα 
άξιοθέατα τών κυριωτέρων πόλεων τών 
άνωτέρω χωρών καί θά παρακολουθήσουν 
διάφορες έκδηλώσεις τών Τμημάτων τής 
Ενώσεως στις πόλεις πού θά έπισκεφθοΰν 
(δεξιώσεις, έπισκέψεις σέ ’Αστυνομικές 
Υπηρεσίες κ.λ.π .).

’Επειδή οί θέσεις είναι περιορισμένες 
(52 συνολικά) παρακαλοΰνται όσοι έπι
θυμοΰν νά λάβουν μέρος στήν έκδρομή νά 
τό δηλώσουν τό συντομώτερο ,έγγράφως 
ή προφορικώς, στόν Γραμματέα τής Ένώ- 
σεως Ταγματάρχη κ. Κων]νο Βασιλάκη 
τοΰ Άστυνομικοΰ Τμήματος Ηλιουπό
λεως ’Αττικής, τηλέφωνα 9919-529 καί 
3450-331.
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ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΑΡΚΠΤΙΚΠΝ

Διαλέξεις σέ μαθητές δλης 
τής χώρας για τον κίνδυνο 

τοΰ άργοΰ θανάτου.

Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, στα πλαί
σια τοϋ έορτασμοϋ τοϋ έτους τοΰ παιδιού 
προγραμμάτισε άπό την άρχή τοϋ χρόνου 
αύτοϋ ένα πλήθος διαλέξεων μέ ομιλίες 
γύρω άπ’ τά ναρκωτικά, άπευθυνόμενες 
κυρίως σέ νέους καί νέες καί ειδικώτερα 
σέ μαθητές καί σπουδαστές Μέσης καί 
Κατωτέρας έκπαιδεύσεως. Είναι γεγονός 
ότι στόχος των έμπορων των ναρκωτικών 
γιά την έπιτυχία των επιδιώξεων και 
σκοπών τους είναι να μυήσουν στη χρήση 
τους τούς νέους, εκμεταλλευόμενοι κατα 
κύριο λόγο την άπειρία του_ς. Γ ι ’ αυτό ή 
Διεύθυνση ’Ασφαλείας του Αρχηγείου 
προγραμμάτισε τις ομιλίες αυτές μέ 
σκοπό νά έρθει σέ επαφή μέ τήν νεολαία 
καί νά τή διαφωτίσει γιά τούς άνυπολό- 
γιστους κινδύνους που κρυβουν για το 
μέλλον τής άνθρωπότητος τά ναρκωτικά 
καί τήν καταστροφή πού επιφερει η χρή
σή τους στον άνθρώπινο οργανισμό.

'Ομιλητής ήταν ό Άντισυνταγματάρχης 
κ. Νικήτας Τζαμουράνης, προϊστάμενος 
τοϋ Τμήματος Ναρκωτικών καί Συναλ
λάγματος τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
’Ασφαλείας τοΰ ’Αρχηγείου, ό όποιος 
περιόδευσε σέ διάφορες πόλεις τής χώρας 
καί μίλησε σέ μεγάλες _ συγκεντρώσεις 
μαθητών τών Λυκείων και Σχολών τους. 
Συγκεκριμένα, κατόπιν προσκλήσεων τών 
οικείων Επιθεωρήσεων Μέσης Εκπαι- 
δεύσεως, μίλησε σέ μαθητές τών Λυκείων 
τοΰ Ρεθύμνου, τοϋ Περάματος Ρεθύμνου, 
τής Παιανίας ’Αττικής, τής_Νέας ’Ιωνίας 
’Αττικής, τής Άμφίσσης, τής ’Άρτης καί 
τής 'Ερμουπόλεως Σύρου. ’Έπειτα απο 
πρόσκληση τοϋ Είσαγγελέως Μεσολογ
γίου, σάν Προέδρου τής 'Εταιρείας Προ
στασίας ’Ανηλίκων τής περιοχής, μίλησε 
σέ μαθητές τών Λυκείων τοΰ Μεσολογ
γίου καί τής Ναυπάκτου, καθώς σέ μαθη
τές τής ’Ιτέας έπειτα άπό πρόσκληση τοΰ 
Πολιτιστικοϋ 'Ομίλου τής πόλεως. Τέλος, 
στά πλαίσια τής έβδομάδος διαφωτίσεως, 
γιά τήν καταπολέμηση τών ναρκωτικών 
πού διοργανώθηκε στο Κιατο, μετέβη καί 
μίλησε σέ μαθητές τής περιοχής, μετά άπό 
πρόσκληση τοΰ Δημάρχου Κιάτου καί τής 
Τοπικής ’Εφορείας Σικυωνίας τοΰ Σώμα
τος Ελλήνων Προσκόπων. ’Ακόμη μέ τήν 
ευκαιρία τής περιοδείας του αυτής, έκανε 
σχετικές μέ τό ίδιο θέμα διαλέξεις προς 
τις Δόκιμες Χωροφύλακες τοΰ Παραρτή
ματος Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής 
Κρήτης, στο Ρέθυμνο, τούς άνδρες τών Δ ι
οικήσεων Χωροφυλακής ’Άρτης καί 
Σύρου καί τούς μαθητές τής Σχολής ’Εμπο
ροπλοιάρχων 'Ερμουπόλεως.

Περισσότεροι άπό 8.000 μαθητές, τών 
άνωτέρω πόλεων, έκατοντάδες εκπαιδευ
τικοί καί παράγοντες τών πολιτικών, δι
καστικών, στρατιωτικών καί δημοτικών 
άρχών, καθώς καί πλήθος άπό έκπροσώ- 
πους διαφόρων Σωματείων, Συλλόγων

καί ’Οργανισμών παρακολούθησαν τις δια
λέξεις οί όποιες έντυπωσίασαν όλους 
καί σχολιάστηκαν εύμενέστατα. Άθρόα 
τηλεγραφήματα, επιστολές καί έγγραφα 
στάλθηκαν στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
άπό ιδιώτες, Σωματεία, ’Οργανισμούς 
κ.λ.π. μέ τά όποια έκφράζονται τά συγχα
ρητήριά τους πρός τό Σώμα γιά τή συμβο
λή του στήν προσπάθεια τής διαφωτίσεως 
τοΰ κοινοΰ γιά τις καταστροφικές συνέ
πειες άπό τή χρήση τών ναρκωτικών. 
’Ιδιαίτερα συγχαίρουν τον κ. Τζαμουράνη 
γιά τήν μεγάλη κατάρτισή του στό πο
λύπλευρο αυτό θέμα καί τόν εύχαριστοΰν 
γιά τόν τρόπο καί τή σαφήνεια μέ τήν 
όποια τό άνέπτυξε. ’Επίσης .κολακευτικά 
λόγια έξέφρασαν γιά τόν Άνθυπασπιστή 
κ. Τηλέμαχο Ά γγέλη, τόν ’Ενωμοτάρχη 
κ. Κων ]νο Γκίζα, τόν 'Υπενωμοτάρχη 
κ. Κων]νο Σώκο καί τόν Χωροφύλακα 
κ. Διονύσιο Καγιούλη τοΰ Τηλεοπτικοΰ 
Συνεργείου τοΰ Τμήματος Δήμοσίων Σχέ
σεων τοΰ ’Αρχηγείου, γιά τήν έπιδεξιότη- 
τα μέ τήν όποια χειρίστηκαν τά μηχανή
ματα προβολής τών ταινιών. Παραθέτομε 
μερικά χαρακτηριστικά άποσπάσματα 
τών επιστολών, ενδεικτικά τοΰ τρόπου 
μέ τόν όποιο έκθειάζεται ή πρωτοβουλία 
τοΰ Σώματος καί ή προσφορά τοΰ Ά ντ] 
ρχη κ. Τζαμουράνη στήν προσπάθεια γιά 
τή διαφώτιση τοΰ κοινοΰ σχετικά μέ τούς 
κινδύνους τών ναρκωτικών :

—Τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Λυκείου Παια-
νίας κ. Παπαδημητρίου: « ----ή έκδήλωση
μίλησε μέσα στις καρδιές τών παιδιών μας».

—Τής Τοπικής ’Εφορείας Σικυωνίας, 
τοΰ Σώματος 'Ελλήνων Προσκόπων, διά 
τοΰ ’Εφόρου της κ. Σμυρναίου: « . . .  . ’ιδιαι
τέρως έκφράζομεν τάς εύχαριστίας μας 
εις τόν Άντισυνταγματάρχην κ. Νικήταν 
Τζαμουράνην διά τήν τόσο χρήσιμον καί 
μεστήν περιεχομένου ομιλίαν του περί 
τών ολέθριων άποτελεσμάτων τής χρήσεως 
τών ναρκωτικών καί εις τόν Διοικητήν 
τοΰ Α.Τ. Κιάτου Ταγματάρχην κ. Ά ρι- 
στομένην Πατσιλίβαν διά τήν συμπαρά
στασή καί τήν βοήθειαν πού μας προσέ- 
φερε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών έκδη- 
λώσεων.. . . » .

—Τοΰ Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ Μέσης
Έκπαιδεύσεως Ά ρτης κ. Πέππα: « ----
τέτοιες πράξεις τιμοΰν τό Σώμα καί άπο- 
τελοΰν τήν πιό πολύτιμη προσφορά πρός 
τούς νέους πού βρίσκονται στήν πιό κρίσι
μη ήλικία καί δοκιμάζονται κάτω άπό 
τις σαρωτικές δυνάμεις τής εποχής----».

—Τοΰ Πολιτιστικού 'Ομίλου ’Ιτέας :
« ___είναι δμολογουμένως θεάρεστο τό
έργο αυτό τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
γιατί άποβλέπει στό νά προφυλάξει τά 
έλληνόπουλα άπό τή μάστιγα αύτή τής 
έποχής μας καί νά κρατήσει τήν φυλή μας 
εύρωστη καί γερή----».

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή Τοπική 
’Εφορεία Σικυωνίας τής Περιφερείας Κο
ρινθίας, τοΰ Σώματος Ελλήνων Προσκό
πων, άπένειμε άναμνηστικό δίπλωμα 
στόν Άντισυνταγματάρχη κ. Τζαμουράνη, 
γιά τή συμβολή του στήν έπιτυχία τών 
έκδηλώσεων.

ΑΠ’ ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ 
Ο Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

’Απερίγραπτος ζήλος.

Τόν θαυμασμό καί τά ειλικρινή συγχα
ρητήριά του γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί 
άνδρες τοΰ Σώματος έκπληρώνουν τήν κοι
νωνική τους άποστολή, έξέφρασε μέ έπι- 
στολή του πού έστειλε στόν ’Αρχηγό τοΰ 
Σώματος’Αντιστράτηγο κ. Μιλτ. Άργιάν- 
νη, ό κ. Σταΰρος Καραβελάκης, κάτοικος 
Ηλιουπόλεως ’Αττικής. ’Αφορμή γιά τήν 
έπιστολή του αύτή έδωσε ό τρόπος μέ τόν 
όποιο ένήργησαν ό Διοικητής καί οί άνδρες 
τοΰ Α.Τ. Ερμουπόλεως Σύρου προκειμένου 
νά διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω άπό 
τις όποιες βρέθηκε νεκρός στή θαλάσσια 
περιοχή τής Σύρου ό γαμβρός του Ε. 
Παρίσης. Μεταξύ άλλων ό κ. Καραβελά
κης γράφει: «'Ομολογώ ότι μέχρι πρότινος 
δέν είχα συνειδητοποιήσει ποιά είναι ή 
άποστολή τής Χωροφυλακής καί πώς έκ- 
πληρώνεται άπό τούς άνδρες της, γιατί 
δέν βρέθηκα ποτέ στήν άνάγκη νά τούς 
παρακολουθήσω άπό κοντά καί νά άντι- 
ληφθώ πόσο άνθρώπινο καί κουραστικό 
είναι τό έργο τους καί μέ πόση μεθοδικό- 
τητα ένεργοΰν. 'Ολόκληρα 24ωρα ό Δ ιοι
κητής καί οί άνδρες τοϋ Α.Τ. Έρμουπό- 
λεως Σύρου, άϋπνοι, νηστικοί καί χωρίς 
άνάπαυση, έργάστηκαν μέ μεθοδικότητα, 
μεγάλη ταχύτητα καί άπερίγραπτο ζήλο 
γιά νά έξακριβώσουν τις συνθήκες θανάτου 
τοΰ γαμβροΰ μου. "Οσοι παρακολουθήσαμε 
άπό κοντά τις ολοκληρωμένες ένέργειές 
τους, αίσθανθήκαμε άπόλυτη ικανοποίηση 
καί θαυμασμό άλλά καί τήν άνάγκη νά 
έκφράσουμε τά συγχαρηρτήριά μας σέ σάς 
πού προΐστασθε τέτοιων άξιων οργάνων...»

’Αποφασιστική συμβολή.

Μέ τήν λήξη τής κυνηγετικής περιόδου 
ή Διοίκηση τοΰ Α' κυνηγετικοΰ Συλλόγου 
Πατρών διά τοΰ Προέδρου της κ. Δημ. 
Στουρνάρα έστειλε εύχαριστήριο έγγραφο 
στό ’Αρχηγείο τοΰ Σώματος μέ τό όποιο 
έξέφρασε τις δλόθερμες ευχαριστίες τοΰ 
Συλλόγου πρός τις 'Υπηρεσίες τών Άνω- 
τέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής Πελοπον- 
νήσου καί Δυτικής 'Ελλάδος γιά τήν πρόθυ
μη,άποτελεσματική καί άποφασιστική συμ
βολή τους στή πάταξη τής λαθροθηρίαςκαί 
τήν προστασία τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος. 
Μεταφέρομε ορισμένα άποσπάσματα τοΰ 
έγγράφου: ...Στή σωστή καί νοικοκυρεμένη 
φροντίδα τής Διοικήσεως τών δ.ΟΟΟκυνη- 
γών τής Πάτρας, ζωντανή καί ύλοποιημένη 
προσφορά έκανε ή Άνωτέρα Διοίκηση 
Χωροφυλακής Πελοποννήσου μέ τόν οξυ
δερκή καί δραστήριο ’Ανώτερο Διοικητή 
της Ταξίαρχο κ. Βασ. Μιχαήλ. Τις έκκλή- 
σεις μας γιά βοήθεια καί συμπαράσταση, 
όχι απλώς είσάκουσε ό κ. ’Ανώτερος, άλ
λά σέ συνεργασία μέ τόν Διοικητή τής Δ .Χ . 
Άχαΐας Συνταγματάρχη κ. Σπηλιόπουλο, 
μέ ένημερωτικές ομιλίες καί έγκύκλιες 
διαταγές σέ όλες τις Διοικήσεις Χωροφυ
λακής τής δικαιοδοσίας του, μαζί μέ τήν 
έκπλήρωση πολλαπλών καί δυσχερών κα
θηκόντων τών άνδρών τής Χωροφυλακής^
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συνιστούσε καί τό ζωηρό ένδιαφέρον των 
νυχθημερόν μοχθούντων φρουρών τής έννό- 
μου τάξεως, για τήν προστασία τοΰέθνικοΰ 
θηραματικοϋ μας πλούτου...»

Κατάσβεση πυρκαϊας.

Μέ εύχαριστήριο τηλεγράφημα πού 
έστειλε στον Διοικητή τής Άνωτέρας 
Δ ]σεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου 
Συνταγματάρχη κ. Γεώργιο Ήλιόπουλο, 
ό Βουλευτής κ. Ά ριστ. Παυλίδης, άνα- 
φέρει: «...Εύχαριστώ έκ μέρους συμπατρι
ωτών μου διά τήν τόσον ένεργόν συμμετοχήν 
σας εις κατάσβεσιν πυρκαϊας έκραγδίσης 
περιοχήν Ίαστρίου Σιάνα τής Ρόδου. Με
ταβιβάσατε εις συνεργάτες σας ’Αξιωματι
κούς καί άνδρες Υπηρεσιών σας, πέρα τών 
ευχαριστιών, θερμά συγχαρητήρια διά 
συγκινητικήν καί αποτελεσματικήν προσ- 
πάθειάν των.

Σωτήρια ανεύρεση .

*0  ’Αγροφύλακας κ. Νικόλαος Μαστρο- 
λάμπρος άπό τά Κάτω Πορρόϊα Σερρών 
έστειλε ευχαριστήρια έπιστολή στο ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής μέ τήν οποία έξέφρασε 
τίς ευχαριστίες του σέ δύο άνδρες τοϋ Β' 
’Αστυνομικού Τμήματος Σερρών γιά τήν 
συμπαράστασή τους σέ κρίσιμη στιγμή τής 
ζωής του καί συγχαρητήρια στις Υπηρεσίες 
τοϋ Σώματος γιά τό κοινωνικό τους έργο. 
Σέ σημείο τής έπιστολής του άναφέρει: 
«...Ε ίχα χτυπήσει μέ τσεκούρι τό πόδι 
μου καί πήγαινα στο Νοσοκομείο Σερρών. 
Στό δρόμο όμως λιποθύμησα καί έχασα 
τίς αισθήσεις μου άπό τήν άκατάσχετη 
αιμορραγία χωρίς νά βρίσκεται κανείς νά 
μέ βοηθήσει. Εύτυχώς γιά καλή μου τύχη 
πέρασε άπό τό σημείο πού ήμουν πεσμένος 
ό Χωροφύλακας ’Ιωάννης Κτενιαδάκης 
τοϋ Β' Α.Τ. Σερρών μαζί μέ ένα συνάδελφό 
του πού έκτελοΰσαν ύπηρεσία, είδαν τήν 
κατάστασή μου καί μέ μετέφεραν μέ υπη
ρεσιακό αύτοκίνητο στό Νοσοκομείο Σερ
ρών όπου γλύτωσα μέ τίς φροντίδες τών 
γιατρών ...».

’Άμεση ανταπόκριση .

είχαν μάνα. Σας έκφράζομε τίς πιό θερμές 
μας εύχαριστίες...» Ό  κ. Πεχλιβάν ευχα
ρίστησε καί διά μέσου τοϋ τύπου τής Κομο
τηνής, τήν άξιέπαινη ενέργεια τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Ροδόπης.

Χ ω ρ ί ς  σ χ ό λ ι α .

Δημοσιεύομε πιό κάτω αύτούσιες έπι- 
στολές πού άπευθύνονται σέ διάφορες 
’Υπηρεσίες τοϋ Σώματος καί δέν χρειά
ζονται σχόλια:
***«Π ρός τόν ’Αρχηγόν Χωροφυλακής.

Τό Διοικητικό Συμβούλιου τής Ε τ α ι
ρίας Προστασίας τών Ζώων καί έγώ 
προσωπικώς σάς ευχαριστούμε θερμώς 
διά τήν άγοράν εισιτηρίων τής κινηματο
γραφικής προβολής ή όποια έγένετο εις τό 
κινηματοθέατρου ΠΑΛΛΑΣ καί αί εισ
πράξεις της θά διατεθούν διά τούς σκο
πούς τής 'Εταιρίας μας. Ε ις τό έκπολιτι- 
στικόν καί δημοσίας ύγείας έργον μας, 
τό όποιον έπιτελοϋμεν έπί μίαν εξηκοντα
ετίαν, τό έκλεκτόν Σώμα τής Χωροφυλα
κής καί οί ήγήτορές του συμπαρίστανται 
πάντοτε ένεργώς. Ό  Πρόεδρος τής 'Εται
ρίας Προστασίας Ζώων, Δημ. Ζώρας — 
Έ πιτ. Νομικός Σύμβουλος τού Κράτους».

***«Π ρό ς τό ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.
Εύχαριστοΰμεν τούς άνδρες τού τμήμα

τος Διώξεως ’Αδικημάτων κατά ζωής 
καί ιδιοκτησίας τής Ύποδ]νσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, οί 
όποιοι ΰπό τήν καθοδήγησιν τού Διευθνυν- 
τοϋ των κατώρθωσαν νά έντοπίσουν 
τό ταχύτερου τούς δράστας, οί όποιοι 
έπί δύο συνεχείς φοράς, διέρρηξαν κατά 
τρόπον θρασύτατον τό χρηματοκιβώτιον 
τού ’Εργοστασίου μας τό όποιον εύρί- 
σκεται εις τό 8ον χιλιόμετρου τής ’Εθνι
κής όδοΰ ’Αθηνών—Λαμίας καί άφήρε- 
σαν 1.500.000 δραχμάς. ’ Ιδιαιτέρως εύ- 
χαριστοΰμεν τόν προϊστάμενον τού Τμή
ματος Διώξεως, Ταγματάρχην κ. Μα- 
ραγιάννην καί τούς ’Αξιωματικούς τού 
ίδιου Τμήματος, Μοίραρχον κ. Καρβέ- 
λην, Υπομοίραρχον κ. Τζιώκον καί ’Αν
θυπομοίραρχον κ. Μαργαρίτην οί όποιοι 
έπέδειξαν άφθαστου ζήλον καί ύπη ρε- 
σιακόν ένδιαφέρον. Διά τήν H E L L A S 
DUST CONTROL Ε .Π .Ε ., ό Δια
χειριστής Γεώργιος Ζαμπέης.»

'Ο ιδιώτης κ. Πεχλιβάν Μεμέτ άπό τήν 
’Εσοχή Ροδόπης έστειλε εύχαριστήρια 
έπιστολή στή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Ροδόπης γιά τήν άμεση άνταπόκριση στήν 
βοήθεια πού τής ζήτησε γιά τήν μεταφορά 
τής συζύγου του στό Νοσοκομείο Κομο
τηνής, μέ ύπηρεσιακό αύτοκίνητο:.... 
Λόγω τοκετού ή γυναίκα μου έπαθε αιμορ
ραγία καί έπρεπε νά μεταφερθεϊ τό γρηγο- 
ρώτερο στό Γ.Κ .Ν . Κομοτηνής. Ένώ 
όμως όλοι πρός τούς όποιους άπευθύνθηκα 
δήλωσαν άδυναμία νά τή μεταφέρουν γιατί 
τό χωριό μας είναι ορεινό καί ό δρόμος 
παρουσίαζε έμπόδια, σεις άνταποκριθή- 
κατε άμέσως στήν έκκληση βοήθειας πού 
σάς έκανα καί στείλατε ύπηρεσιακό σας 
αύτοκίνητο. Έ τσ ι μεταφέρθηκε ή γυναίκα 
μου στό Νοσοκομείο καί γλύτωσε. ’Εάν 
δέν στέλνατε τό περιπολικό σας, θά είχε 
πεθάνει καί τά παιδιά μας σήμερα δέν θά

«Πρός τόν Διοικητή τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Λαμίας, Συνταγματάρχην 

κ. ’Απόστολον Ζάχον.
Οί ύπεύθυνοι τού Τμήματος 'Υγιεινής 

Φθιώτιδος μοΰ γνώρισαν γιά τή συμβολή 
σας στήν προετοιμασία τής δεύτερης γιά 
τό Νομό σας έθελοντικής αιμοδοσίας 
άπό πολίτες, πού έγινε έκεϊ τελευταία. 
Αύτό άποκτά γιά μάς ιδιαίτερη σημασία, 
άφοϋ ή αιμοδοσία είναι θέμα άσχετο πρός 
τήν ιδιότητα καί τά καθήκοντά σας, γ ι’ 
αύτό καί σάς εύχαριστώ θερμά καί σάς 
συγχαίρω. Πιστέυω πώς τό ένδιαφέρον 
σας γιά τό θέμα αύτό είδικώτερα, γιά τή 
διαφώτιση τού κοινού θά παραμείνει 
άμείωτο. Μόνο έτσι, μέ τή βοήθεια όλων 
σας, θά μπορέσουμε νά έπιλύσουμε τό 
πρόβλημα αύτό, πού μάς άπασχολεϊ σή
μερα. 'Ο 'Υπουργός Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, Σπ. Δοξιάδης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Τό "Ιδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών 
(Ι.Κ .Υ .) προκήρυξε τούς διαγωνισμούς 
τού 14ου προγράμματος μεταπτυχιακών 
ύποτροφιών γιά τό 1979, πού προβλέπει 
82 θέσεις ύποτροφιών γιά πτυχιούχους 
’Ανωτάτων Σχολών, χρηματοδοτούμενες 
άπό τό «Χρυσοβέργειο κληροδότημα». 
Στό διαγωνισμό μπορούν νά λάβουν μέρος 
ύποψήφιοι Ελληνικής ’Εθνικότητας πού 
έχουν γεννηθεί τό 1939 ή μεταγενέστερα. 
Οί αιτήσεις καί τά δικαιολογητικά συμ
μετοχής πρέπει νά ύποβληθοΰν στό "Ιδρυμα 
μέχρι τίς 10 Αύγούστου 1979.

"Οσοι ένδιαφέρονται γιά τίς παρα
πάνω υποτροφίες, μπορούν νά πα
ραλάβουν τά σχετικά έντυπα, μέ αύτοπρό- 
σωπη έπίσκεψη στά γραφεία τού Ι.Κ .Υ. 
(Λυσικράτους 14 — Μακρυγιάννη ’Αθη
νών, Τ.Τ. 119, τηλ. 3235-580, 3230-274, 
3247-457 πού είναι άνοιχτά γιά τό κοινό 
όλες τίς έργάσιμες ημέρες καί ώρες ή 
στέλνοντας έπιστολή μέ τά στοιχεία τού 
ονόματος καί τήςδιευθύνσεώς τους.

’Από τόν Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
’Αθηνών κ. Παπαδογιάννη, έκδόθη- 
κε καί κυκλοφορεί βιβλίο μέ τίτλο « Ε ρ 
μηνεία Άγορανομικού Κώδικος», πού 
περιέχει Νομολογία τών δικαστηρίων καί 
ιδίως τού ’Αρείου Πάγου άπό τού έτους 
1950 μέχρι τό 1978. ’Επίσης περιλαμβά
νει τήν ίσχύουσα ’Αγορανομική Διάταξη, 
Κώδ. Τροφίμων καί άναλυτικά εύρετήρια. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά τό προμη
θευτούν άπό τό βιβλιοπωλείο τού Α. 
Σάκκουλα, (Σόλωνος 7, ’Αθήναι — τηλ. 
3615-440 καί 3618-198). Ή  τιμή του 
είναι 600 δραχμές καί γιά τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, προσφέρεται μέ έκπτωση 25 ο]ο.

’Από τόν ’Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών 
Πατρών κ. Φ. Μακρή, έκδόθηκε βιβλίο 
μέ τίτλο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» μέ 
μορφή διαρκούς ένημερώσεως. Οί ένδια- 
φερόμενοι μπορούν νά τό προμηθευτούν 
άπευθυνόμενοι στον συγγραφέα ή τόν 
έκπρόσωπό του κ. I. Καρφή (Κολοκοτρώ- 
νη 57, ’Αθήναι — τηλ. 3228-088). Γιά 
τούς άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
τό βιβλίο προσφέρεται στήν τιμή τών 500 
δραχμών.

'Η  Εταιρεία «ΑΡΑΣΚΑ Α. Ε .»  
(Λεωφ. Συγγροΰ 85, τηλ. 9225-522—5) 
διαθέτει πρός πώληση μοτοσυκλέττες καί 
μοτοποδήλατα παντός τύπου μέ προκατα
βολή 5.000 δραχμών καί δόσεις 1.000 
δρχμών τό μήνα. ’Επίσης γιά τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής διαθέτει σκάφη άνα- 
ψυχής καί αύτοκίνητα καινουργή μέ έκπτω
ση 10.000—20.000 δραχμών.

’Ανακοινώνεται γιά ένημέρωση τού 
κοινού, ότι ή 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, μεταστεγά
στηκε άπό τήν όδό Χαλκοκονδύλη 31 στήν 
όδό Τ’αρρών 2 καί 'Αγίου Κωνσταντίνου. 
Οί άριθμοί κλήσεως τών τηλεφωνικών 
συσκευών της παρέμειναν οί ίδιοι.
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Λ Ι Τ Ο Χ Ω Ρ Ο

Γιορτάστηκε τον περασμένο μήνα πα
ρουσία τοϋ μόνου έπιζήσαντα τής μάχης 
Άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής έ.ά. κ. 
Παπακωνσταντίνου, ήρωϊκής άντιστάσεως 
των άνδρών τοϋ Στάθμου Χωροφυλακής 
Λιτοχώρου καί τοϋ στρατιωτικού Τμή
ματος πού στρατοπέδευε έκεϊ, εναντίον 
των κομμουνιστοσυμμοριτών, ή όποια 
έγινε στις 30 Μαρτίου τοϋ 1946. Ό  έορ- 
τασμός άρχισε μέ επιμνημόσυνη δέηση 
πού έψάλει στο 'Ηρώο των πεσόντων 
κατά τη διάρκεια τής ιστορικής μάχης, 
χοροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτη Κίτρους κ. Βαρνάβα. Στη συ
νέχεια καί μετά τήν κατάθεση στεφάνων 
καί το προσκλητήριο των νεκρών, μίλησε 
ό Έφεδρος ’Αξιωματικός κ. Μελετίδης 
άναφερθείς στο ιστορικό τής μάχης καί 
τής ήρωϊκής θυσίας τών άνδρών Χωρο
φυλακής τοϋ Σταθμοΰ καί τοϋ Στρατοΰ. 
’Επακολούθησε παρέλαση μαθητών τών 
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυ
κείων καί τοπικών Σχολών, Προσκόπων, 
μηχανοκινήτων στρατιωτικών μονάδων καί 
πεζοπόρων τμημάτων τής Χωροφυλακής 
καί τοϋ Στρατοΰ μέ επικεφαλής τη Μουσική 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, ό Σε- 
βασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. 
Βαρνάβας, ό Νομάρχης Πιερίας κ. Νικ. 
Παπαδημητρίου — Δούκας, οί Βουλευτές 
κ.κ. Σουσουρογιάννης καί ’Ελευθεριάδης, 
ό Διοικητής τής 20ης τεθωρακισμένης Με-
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ραρχίας Υποστράτηγος κ. Σένης, ό Β.' 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτη
γος κ. Κων]νος Καλογερόπουλος ,ό άνα- 
πληρωτής τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών 
Πρωτόδικης κ. Ίωαννίδης, ό Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών κ. Χατζάκος, ό Δήμαρχος 
Κολινδροΰ κ. Μπιλιαδέρης, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μα
κεδονίας Συνταγματάρχης κ. Φιλ. Τερζής 
ό Διοικητής τής 29ης τεθωρακισμένης 
Ταξιαρχίας Συνταγματάρχης κ. Παπαθέος, 
ό Διοικητής τής Δ .Χ . Πιερίας Άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Γ . Παναγόπουλος, Διευ
θυντές, προϊστάμενοι τών δημοσίων, 
πολιτικών καί δικαστικών άρχών τοϋ 
Νομοΰ Πιερίας, Πρόεδροι Κοινοτήτων 
τής περιοχής, έκπρόσωποι Συλλόγων, 
Σωματείων καί ’Οργανώσεων, άντιπρο- 
σωπεϊες άνδρών τοϋ Σώματος καί πλήθος 
κόσμου.

Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α

Ό  Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλω- 
ρίνης «Ό  ’Αριστοτέλης» προς τιμή 
τοϋ ’Αρχιμανδρίτη — Καθηγητή Γερμα
νού Χρηστίδη, διοργάνωσε τελετή βρα- 
βεύσεως τών άριστούχων μαθητών καί 
σπουδαστών τής Φλώρινας. Σ ’ αύτούς 
έγινε άπονομή βραβείων καί βιβλίων, 
κατά τήν διάρκεια ειδικής τελετής πού 
έγινε πρόσφατα στά πλαίσια τών πολιτι
στικών εκδηλώσεων τοϋ Συλλόγου. Ή  
Διοίκηση Χωροφυλακής Φλωρίνης, συμ
βάλλοντας στήν προσπάθεια τοϋ Συλ
λόγου γιά τήν έπιτυχία τών σκοπών 
του, πρόσφερε οκτώ τόμους διαφόρων 
βιβλίων σέ ισάριθμους βραβευθέιτες μα
θητές. Τά βιβλία άπένειμε ό Διοικητής 
τής Δ .Χ . Φλωρίνης Συνταγματάρχης 
κ. Νικ. Άγγελόπουλος ό όποιος παρέστη 
στήν άπονομή τών βραβείων.

Γιά τήν προσφορά αύτή τής Aiot- 
κήσεως, τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ 
Συλλόγου, έστειλε εύχαριστήρια επιστολή 
στήν όποια μεταξύ άλλων άναφέρει καί 
τά έξής: « ....Β α θ ε ιά  συγκινημένοι έκ 
τής τόσον εύγενικής δωρεάς σας, συγκει- 
μένης έκ βιβλίων σημαντικής χρηματικής 
άξίας, άλλά καί άνεκτιμήτου ήθικής 
τοιαύτης, αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν 
νά έκφράσωμεν πρός ύμας καί τούς άν- 
δρες σας, τάς πιο θερμάς εύχαριστίας μας.

Ή  τελετή βραβεύσεως τών άριστούχων 
σπουδαστών καί μαθητών τοϋ άκριτικοϋ 
μας Νομοΰ, άγκάλιασε έφέτος χάριν καί 
στή δική σας πολύτιμη συμπαράσταση 
159 άριστούχους___».

’Εξόρμηση άναδασώσεως έγινε πρό
σφατα στή Φλώρινα, μέ πρωτοβουλία τοϋ 
Νομάρχου της κ. Άσπασίδη. Ή  άνα- 
δάσωση πού προγραμματίστηκε άπό τήν 
Διεύθυνση Δασών τής Νομαρχίας, πρα
γματοποιήθηκε στά πλαίσια τοϋ έορτα- 
σμοΰ τής παγκόσμιας ήμέρας τής Δασο
πονίας. Στούς Δήμους καί τις Κοινότητες 
τοϋ Νομοΰ φυτεύθηκαν, συνολικά, 27.000 
δένδρα.

Στήν έξόρμηση συυιμετειχαν καί άνδρες 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Φλωρίνης, 
μέ επικεφαλής τον Διοικητή της Συντα
γματάρχη κ. Νικ. Άγγελόπουλο, οί 
όποιοι πρόσφεραν σημαντικές ύπηρεσίες 
στο έργο τής άναδασώσεως καί άπόσπα- 
σαν τά εύμενέστερα σχόλια τοϋ κοινοΰ 
τής περιοχής.

Στό τουριστικό Ξενοδοχείο τοϋ πα
νέμορφου χωριοΰ Νυμφαίου τής Φλώρι
νας, έγινε τήν 24-3-79, στά πλαίσια τοϋ 
εορτασμού τής 25ης Μαρτίου, μεγάλη 
χοροεσπερίδα, τά έσοδα τής όποιας 
(97.000 δραχμές) διατέθηκαν γιά τήν άπο- 
περάτωση τοϋ οικήματος τοϋ Σταθμοΰ 
Χωροφυλακής Νυμφαίου. Στή χοροεσπε
ρίδα παραβρέθηκαν, ό Νομάρχης Φλω
ρίνης κ. Άσπασίδης μετά τής συζύγου 
του, ό Διοικητής τής 9ης Μεραρχίας 
Υποστράτηγος κ. Άποστολόπουλος, ό 
Υποδιοικητής τής Άνωτέρας Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Δυτικής Μακεδονίας 
Συνταγματάρχης κ. Καρκαμπούλιας, ό 
Διοικητής τής Δ .Χ . Φλωρίνης Συντα
γματάρχης κ. Νικ. Άγγελόπουλος οί 
επιμελητές τής ’ Ιατρικής καί Νομικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης κ.κ. Κουτσός καί Πετρίδης, ό γνω
στός Νυμφαιώτης δημοσιογράφος κ. Μέρ- 
τζος, ό Πρόεδρος, ό ’Εφημέριος καί ό 
Διευθυντής τοϋ Δημοτικού Σχολείου τής 
ομώνυμης Κοινότητας καθώς καί πολλοί 
κάτοικοι τοϋ χωριοΰ, τών γύρω περιοχών 
καί τής πόλεως τής Φλωρίνης.

Ή  άνέγερση τοΰ οικήματος τοΰ Σ.Χ . 
Νυμφαίου, πού άρχισε στά μέσα τοΰ πε
ρασμένου χρόνου, γίνεται μέ κρατικές δα
πάνες καί μέ τήν έπίβλεψη τής Διευθύν- 
σεως Τεχνικών 'Υπηρεσιών τής Νομαρχίας 
Φλωρίνης ή όποια γιά τό σκοπό αύτό 
διέθεσε μέχρι τώρα 200.000 δραχμές. 
’Αξίζει νά σημειωθεί δτι σημαντικά χρη
ματικά ποσά πρόσφεραν ιδιώτες, Σύλλογοι 
καί Σωματεία τής περιοχής.
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Τον περασμένο μήνα, σέ γνωστά Ξενο
δοχείο της Κηφισίας έγινε μεγάλη χορο
εσπερίδα την οποία διοργάνωσε ό "Ομιλος 
Φίλων Χωροφυλακής Κηφισίας. Στην 
αρχή τοϋ χοροϋ ή Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου 
κ. Δήμα μέ σύντομο λόγο της ευχαρί
στησε τούς προσκαλεσμένους, άναφέρ- 
θηκε στίς δραστηριότητες τοϋ 'Ομίλου καί 
τόνισε την ανάγκη της συσφίξεως των 
σχέσεων φιλίας μεταξύ πολιτών καί άν- 
δρών τοϋ Σώματος και τής συνεργασίας 
τους γιά τήν καλύτερη άνάπτυξη τοϋ 
τόπου. ’Επακολούθησε πλούσιο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα μέ τήν συμμετοχή 
τής Μουσικής τοϋ Σώματος, τοϋ συγκρο
τήματος Βασιλειάδη, καί των γνωστών καλ
λιτεχνών, Πετρόπουλου, Ζαμπέτα, Ά στε- 
ριάδη, κ. δ. Χάρη στή μέριμνα καί τις 
προσπάθειες τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ ομίλου μέ έπικεφαλήςτήνκ. Δήμα καί 
τήν Γεν. Γραμματέα του κ. Διβανίου ή 
χοροσπερίδα σημείωσε μεγάλη έπιτυχία.

Παραβρέθηκαν, ό Γενικός Γραμματέας 
τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων ]νος Σαψάλης, Βουλευτές, ό Δήμαρχος 
Κηφισίας, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, 
ό Α’ . Ύπαρχηγός 'Υποστράτηγος κ. Σω
τήριος Πουλόπουλος, οί Α’ καί Γ \  ’Επ ι
θεωρητές Χωροφυλακής Υποστράτηγοι 
κ.κ. Κων]νος Τσίντζος καί ’Αθανάσιος 
Μελιντζής, ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Προαστ. Πρωτ σης Ταξίαρχος 
κ. Παπαναστασίου, οί Ταξίαρχοι τοϋ Σώ
ματος κ.κ. Δούκας, Σδρόλιας καί Κούρβας, 
ό Συνταγματάρχης κ. Ζαχαράκης, ό 
Πρόεδρος τοϋ Ο.Φ.Χ. 'Αγίας Παρασκευ
ής κ. Σαπουνάκης, εκπρόσωποι τών 
'Ομίλων Φίλων Χωρ]κής ’Αττικής άντι- 
προσωπεία άνδρών τοϋ Σώματος καί πλή
θος άλλων προσκαλεσμένων.

τών κυριωτέρο>ν ελέγχων διαβατηρίων τής 
χώρας. Μίλησαν ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
τοϋ Σώματος, ειδικοί στα θέματα τών 
άνωτέρω άντικειμένων καί έγινε ανταλλαγή 
άπόψεων σχετικά μέ τον τρόπο άντιμετω- 
πίσεως άντιστοίχων προβλημάτων. Με
τά τή λήξη τοϋ σεμιναρίου ό ’Αρχηγός τοϋ 
Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης 
Άργιάννης έδωσε γενικές οδηγίες καί 
κατευθύνσεις πρός τούς παρακολουθήσαν- 
τες τό σεμινάριο γιά τήν εκτέλεση τοϋ 
έργου τους.

Στά πλαίσια τοϋ έκπαιδευτικοΰ προ
γράμματος τής Σχολής 'Οπλιτών Αθηνών, 
πραγματοποιήθηκαν τρεις ήμερήσιες εκ
δρομές τών Γυναικών Δοκίμων Χωροφυ
λάκων, λίγες μέρες πριν άπό τήν έξοδό τους 
άπό τή Σχολή. Στίς έκδρομές αύτές πού 
είχαν έκπαιδευτικό χαρακτήρα, συνοδεύ
ονταν άπό τον Διοικητή τής Σ.Ο .Χ. Τα- 
ξίαρχο κ. Λουκά Φωτόπουλο καί τούς έκ- 
παιδευτές τους ’Αξιωματικούς.

Η πρώτη εκδρομή έγινε στήν Κόρινθο, 
Αρχαία Κόρινθο, Μυκήνες, Ναύπλιο, 
Παλαμήδι, Έπίδευρο, ή δεύτερη στή λίμνη 
τοϋ Μαραθώνος, τούς τύμβους Μαραθώνος 
καί Θηβών, τό σπήλαιο Παιανίας, τό Σού

Ή  μεταστέγαση τοϋ Αρχηγείου Χωρο
φυλακής άπό τήν όδό ’Γουλιανού 36, όπου 
στεγάζονταν άπό τό έτος 1938, στο νέο 
κτίριο τής όδοΰ Άριστοτέλους 175, ολο
κληρώθηκε στίς αρχές τοϋ περασμένου μη
νάς. Μετά τήν ολοκλήρωση τής μετα- 
στεγάσεως, τελέστηκε, στο νέο κτίριο, 
άγιασμός χοροστατοΰντος τοϋ προϊσταμέ
νου τής θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τοϋ 
Σώματος, Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμαν
δρίτη π. Εύσεβίου Πιστολή.

Παρέστησαν, ό Αρχηγός Αντιστράτη
γος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, οί Ύπαρχη- 
γοί 'Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτήριος Πουλό
πουλος καί Γεώργιος Μανωλάκος, οί ’Επ ι
θεωρητές τοϋ Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ. 
Κων]νος Τσίντζος, Κων]νος Καλογερό- 
πολλος καί Αθανάσιος Μελιντζής, ’Ανώ
τατοι καί Ανώτεροι Αξιωματικοί τοϋ 
Σώματος καί άντιπροσωπειες άνδρών καί 
Πολιτικών 'Υπαλλήλων τοϋ Αρχηγείου.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρ
τιο στήν Θεσσαλονίκη ή εκπαίδευση 40 
'Οπλιτών τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Βορείου 'Ελλάδος, σέ θέματα προστασίας 
Έθνικοΰ Νομίσματος, Διαβατηριακοϋ 
’Ελέγχου, Ναρκωτικών καί Λαθρεμπορίου, 
γενικά. Δίδαξαν Αξιωματικοί τοϋ Σώμα
τος στά προαναφερθέντα θέματα. Ή  εκπαί
δευση είχε σάν θέμα τήν έπιμόρφωση τών 
άνδρών στά άντικείμενα αυτά γιά τήν έπι- 
τυχημένη άντιμετώπιση τών προβλημάτων 
πού θά προκόψουν κατά τήν έκτέλεση τής 
άποστολής τους.

’Ενημερωτικό σεμινάριο πραγματοποιή
θηκε στήν Αθήνα στά πλαίσια τής ένη- 
μερώσεως τών άνδρών τοϋ _ Σώματος γιά 
τις τελευταίες εξελίξεις καί τούς τρόπους 
άντιμετωπίσεως τών εγκλημάτων καί κυ
ρίως γιά θέματα διαβατηριακοϋ καί συναλ
λαγματικού έλέγχου, διακινήσεως ναρκω
τικών, όπλων καί εκρηκτικών ύλών, άνα- 
ζητήσεως καταζητουμένων άτόμων καί 
κλαπέντων όχημάτων κ.λ.π. Τό σεμινάριο 
παρακολούθησαν Αξιωματικοί Διοικητές

νιο, τις έγκαταστάσεις Χωροφυλακής τοϋ 
Λαγονησίου καί τήν Γλυφάδα καί ή τρίτη 
στήν Λειβαδιά, τήν Άράχωβα τούς Δελ
φούς, καί τό Μοναστήρι τοϋ 'Οσίου Λουκά.

Οί Γυναϊκες Δόκιμοι Χωροφύλακες, ξενα- 
γήθηκαν στούς άρχαιολογικούς χώ
ρους τών άνωτέρω περιοχών άπό ξενα
γούς καί άνδρες τών κατά τόπους 'Υ 
πηρεσιών Τουρισμοΰ τοϋ Σώματος. Στίς 
εγκαταστάσεις τοϋ Λαγονησίου παρακο
λούθησαν επίδειξη ΤΖΟΥΝΤΟ—ΚΑΡΑΤΕ

’Επίσης, πριν άπό λίγες μέρες, έληξε 
στήν Θεσσαλονίκη ή λειτουργία τοϋ σεμι
ναρίου θεωρητικής καί πρακτικής έκπαι- 
δεύσεως σέ θέματα Αγορανομίας, 20 
'Οπλιτών πού ύπηρετοΰν σέ διάφορες 
'Υπηρεσίες τών Άνωτέρων Διοικήσεων 
Χωροφυλακής Κεντρικής καί Ανατολικής 
Μακεδονίας καί Θράκης. Μαθήματα δίδα
ξαν Αξιωματικοί τοϋ Σώματος ειδικοί σέ 
θέματα Αγορανομίας. Τήν ήμέρα τής λή- 
ξεως τοϋ σεμιναρίου παρέστησαν ό 'Υπο
διευθυντής τής Διευθύνσεως Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Συνταγματάρχης κ. Τζιρίτας 
καί ό Διευθυντής τής 'Υποδιευθύνσεως 
Αγορανομίας Θεσσαλονίκης Άντ]ρχης κ. 
Παπαδημητρίου, οι όποιοι έδωσαν σχετι
κές κατευθύνσεις καί οδηγίες πρός τούς 
έκπαιδευθέντες.
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ΤΟ Π Α ΣΧ Α , τό χαρμόσυνο μήνυμα τής άγάπης, τής αιω νιότητας καί 
τής έλπ ίδας, τής άνεξικακίας, τής συγγνώ μης καί τής ψ υ χ ικ ή ς  ειρήνης, 
γιορτάστηκε μέ λαμπρότητα σέ όλες τΙς ’ Υπηρεσίες της Χ ω ροφ υλακής. ΟΙ 
άνδρες τοϋ Σώ μα τος, αναπόσπαστα προσκολλημενοι στα έθιμα που μας 
κληρονόμησε ό άγραφος νόμος ό όποιος συνδέει τήν θρησκεία μέ τήν παρα— 
δόση γιόρτασαν μέ τΙς χ ιλ ιά δες τω ν έπ ισκεπτώ ν τους τό χαρμόσυνο γε
γονός τής Ά ναστάσεω ς. Κ ι όλοι μαζί τσούγκρισαν τά πασχαλινά αυγά, 
πλημμυρισμένο ι άπ’ τή χαρά καί τήν έλπίδα πού σκόρπισε ό κενός τάφος 
τού Θεανθρώπου , μέ παρέα τό γλυκόπιοτο κρα σί, τήν κνίσα του όβελία  πά
νω άπ’ τή θράκα τού σκαμμένου λάκκου, τό άχολόγημα τής έλληνικής λ εβεν
τιάν άπό τούς ήχους τού κλαρίνου καί τ ις  μεθυστικές μυρωδιές τής Ανοιξης , 
τής π ιό όμορφης έποχής τής έλληνικής υπαίθρου. «Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Α Ν ΕΣΤΗ »  
κ ι άτέλειώ τες ευχές άπό τούς άνδρες τού Σώ ματος για  τό έλληνικό  κοινό
καί άντίστροφ α . , , . . .  , π ,

Σ τ ις  Σχολές Χ ω ροφ υλακής, στήν Αθήνα, τό Πασχα γιορτάστηκε 
μέ ιδ ια ίτερη έπ ισημότητα , μέσα σέ μιά έντονα πασχαλιάτικη διακόσμηση, 
μέ ξεχω ριστό κ έφ ι καί γ λ έ ν τ ι . Συνεόρτασαν, οι Δ ό κ ιμ ο ι ’Α ξιω μα τικο ί καί 
ο ίΓυνα ίκες  Δ όκ ιμο ι Χ ω ροφ ύλα κες, οί Δ ιο ικ η τές , ο ί έκπαιδευτές ’Α ξιωμα
τ ικ ο ί καί οί καθηγητές τους. Μαζί τους, ό ’ Αρχηγός τού Σώματος ’ Α ντι
στράτηγος κ .  Μ ιλτιάδης Ά ρ γ ιά ννη ς , ό Α' . Ύ παρχηγός ’ Υποστράτηγος κ .  
Σω τήριος Πουλόπουλος , ό Γ' . Ε π ιθ εω ρη τή ς  Χω ροφυλακής Υποστράτηγος  
κ . ’ Αθανάσιος Μ ελιντζής, Α νώ τερο ι καί Κατώ τεροι Α ξ ιω μ α τικ ο ί καί 
άνδρες τού Σώ μα τος, άπόστρατοι Ά ξ ιφ μ α τικ ο Ι καί άνδρες, π ολιτ ικο ί 
Υ π ά λ λ η λ ο ι καί έκατοντάδες έπ ισ κεπ τώ ν. Τούς έπ ισκέφ θηκαν, τσούγκρι
σαν κόκκινα αύγά, αντάλλαξαν εύχές καί γλέντησαν μαζί τους , ό Πρό
εδρος τής Βουλής κ . Παπασπύρου , ό Υ πουργός ’ Εσω τερικώ ν κ .  Στράτος , 
ό Γενικός Γραμματέας τού ’Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ .  Σ α ψ ά λη ς, ό 
Νομάρχης ’ Ανατολικής ’ Α ττικής κ . Κω βαίος , ό προϊστάμενος τού Σ  .Ε . τού 
Υ  .Δ .Τ . ’ Αντιστράτηγος κ . Βάμβας , ό Γενικός^ Επιθεω ρητής Στρατού  
Α ντιστρά τηγος κ . Καραγιάννης, ό Αρχηγός καί ο Β . Υπαρχηγός τής 
’ Αστυνομίας Πόλεων κ .κ .  Παπαγεωργίου καί Καραθανάσης, ό ’ Αρχηγός 
τού Πυροσβεστικού Σώματος κ . Ποτουρίδης κ .ά . . f

Τό ’ίδιο κ έφ ι καί ή ίδ ια  έορταστική ατμόσφαιρα έπεκρατησε και 
στή Δ ιεύθυνση ’ Ασφαλείας Υ ψ η λ ώ ν  Προσώπων στήν όποία προσήλθε 
καί εόρτασε τό Πάσχα ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ . Κω ν)νος Τσάτσος 
μέ τή σύζυγό του κ .  ’ Ιωάννα Τσατσου.

Μέ τήν εύκαιρία τής γιορτής τού Πάσχα, ό Ύ π ο υρ γό ςΔ η μο σ ία ς  
Τάξεως κ . ’ Αναστάσιος Μπάλκος , άπηύθυνε πρός τούς άνδρες τού Σώματος 
τ ις  άκόλουθες εύ χ ές : «Γ ιά  τ ις  "Α γιες ημέρες τού Πάσχα, άπευθύνω σέ 
όλους τούς ’ Α ξιωματικούς , ’ Ο πλίτες καί Υ π α λλήλο υς τ ις  πλέον έγκαρδιες 
εύχές μου γιά  προσωπική καί οικογενειακή εύ τ υ χ ία » .

’ Ε π ίσ η ς, ό ’ Αρχηγός Χω ροφυλακής ’ Αντιστράτηγος κ .  Μ ιλτιάδης 
Ά ρ γ ιά ννη ς , έξέδωσε τήν κατωτέρω ημερήσια διαταγή : _

«Τ ό  χαρμόσυνο μήνυμα τής Ά ναστάσεως τού Κυρίου που ά ντηχει καί 
πάλι στή γή | άποτελεΐ τήν πεμπτουσία καί τό ισχυρότερο στήριγμα τής π ί-  
στεώς μ α ς . Ν

Κ α ί ε ίνα ι άνάγκη νά ένστερνιστούμε βαθύτατα τό μήνυμα τούτο, 
ιδ ια ίτερα στήν έποχή μας , ή όποία κυρια ρχείτα ι άπό εύδαιμονιστικές άντι-  
λ ή ψ ε ις  καί πού όλες σχεδόν οί άξίες δοκιμάζονται σκληρά , αν θέλουμε να 
έπανεύρουμε τό πραγματικό νόημα τής ζ ω ή ς .

Εύχομα ι νά περάσετε τ ις  "Α γιες αυτές ήμέρες μέ υγεία  και χαρα, το 
δέ άνέσπερο φω ς τής Ά ναστάσεως νά φ ω τ ίζ ε ι πάντοτε τή σκέψη και να 
καθοδηγεί τά βήματα δλων μας στήν έκπλήρωση τής άποστολής μ α ς » .

Σ τ ις  φ ω τογραφ ίες στιγμ ιότυπα άπό τ ις  έορταστικές έκδηλώ σεις τού 
Πάσχα σέ διάφορες *Υπηρεσίες τού Σ ώ μα το ς.
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ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΟΦΥΠΗΚΗΣ



’Από την εορτή τής Άγιας Ειρηνης 

στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών^
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