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Στις 24 ’Ιανουάριου, στην αίθουσα τε
λετών τών Σχολών Χωροφυλακής, ό Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Αναστ. Μπάλκος 
εκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα τοΰ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής. Μέ τήν εύκαιρία 
αυτή, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 'Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, έκανε τον άπο- 
λογισμό τοΰ έργου τοΰ Σώματος για τόν 
χρόνο-που πέρασε, εκφράζοντας τήν ευχή, 
πώς με τή συμπαράσταση τής Πολιτείας 
και μέ τή βοήθεια καί τήν εκτίμηση τοΰ 
'Ελληνικού Λαού, τό 1980 θά είναι καλύτε
ρος καί ειρηνικότερος χρόνος.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τήν 
τελετή τής κοπής τής πίττας. (Εκτενές ρε
πορτάζ στις επόμενες σελίδες).
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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο
Κατάλενκες οί πλα
γιές τον Παρνασ
σόν, αληθινός μαγνή
της γιά χειμερινά 
σπόρ, περιμένουν τούς 
πιστούς τον σκί. ’Α 
κόμα όμως καί στις 
χιονοδρομικές πίσ
τες ή διακριτική πα
ρουσία τον "Ελληνα 
Χωροφύλακα δημι
ουργεί τό πιο ζεστό 
αίσθημα άσφάλειας 
και εμπιστοσύνης·

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

"Οπω  ̂ κάθε έ π ο χ ή , έ τ σ ι  καί ό 
χειμώνας έ χ ε ι  τ ί ς  ε ύ χ ά ρ ι -  

στες  καί  δυσάρεστες σ τ ιγ μ έ ς  το υ .  
Τά τ ε λ ε υ τ α ία  δμως γ ρ ό ν ια  ο ι  εύχά -  
ρ ι σ τ ε ς  σ τ ιγ μ έ ς  που χ α ρ ί ζ ε ι  στόν  
άνθρωπο πληθυναν.  'Η διάδοση των 
Αθλητικών π α ι γ ν ι δ ι ώ ν  ε ί ν α ι  ένας  
Από τους λόγους που ^κάνουν τόν  
χειμώνα εύχαριστο  καί έπιθυμητδ  
σε πολλούς .

Στά χ ιο ν ο δ ρ ο μ ικ ά  κ έντ ρ α  τή ς  
χώρας μ α ς ,π ο ύ  συγκ εντρ ώ νουν  

κάθε χρ δ νο  ολο  κ α ί  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς  
φ ί λ ο υ ς ,μ  Χωροφυλακή δ ί ν ε ι  τ ό  δ ικ ό  
τη ς  παρόν* μέ τ ο ύ ς  ά νδ ρ ε ς  τ η ς  νά  
πληροφορούν καί νά  έ ξυ π η ρ ε τ ο ύ ν  
κάθε εκδρομέα  σέ ό , τ ι δ ή π ο τ ε  χ ρ ε ι 
α σ τ ε ί .  Καί πά ντα  μ ’ ένα  χ α μ ό γελ ο  
στά χ ε ί λ η  κ αί μ ιά  αύθόρμητη προ
θ υ μ ία .

' Ε χ ε ι ,  όμως, 
δύσκ ολες

ο χειμώνας και 
σ τ ιγ μ έ ς  το υ .τ ί ς  δύσκολες  ̂σ τ ιγ μ έ ς  το υ .  

Σ τιγμές  αγωνίας^ γ ι ά  ό μ ε ιν α  γωριά 
Αποκλεισμένα Από τό  χ ι ό ν ι , γ ι α  έκ -  
δρομεί^ καί ό ρ ε ιβ ά τε ς  π α γ ιδ ε υ μ έ -  
νους σε χ ι ο ν ι σ μ έ ν α  βουνά, γ ι ά  αυ
το κ ίνη τα  Ακινητοποιημένα σέ Αδιά
βατους δρ ό μ ο υ ς .Σ τ ιγ μ ές  πού γ ι ά  τή 
Χωροφυλακή Αποτελούν προσκλητήριο  
Χρέους.

Στό π ροσ κ λη τή ριο  α ύ τ δ ,  τό
Αγωνιώδες κάλεσμα Ανάγκης,  

π αρουσιάζοντα ι  καί πάλι  πρώτοι ο ί  
ανδρες  τής Χωροφυλακής.πού^Αγνοώ
ντας τους  κ ίνδυνου ς  Αγωνίζονται  
νά προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια  
καί νά θέσουν τέρμα στην Αγωνία 
τών συνανθρώπων τους  πού κ ιν δ υ 
ν ε ύ ο υ ν .

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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Μέσα σέ μια εγκάρδια ατ
μόσφαιρα καί μέ τήν τιμ η τι
κή παρουσία τοΰ 'Υ πουργού Δ η 
μοσίας Τάξεως κ . ’Αναστασίου  
Μ πάλκου , τοΰ Γενικού Γραμμα- 
τέω ς τοΰ 'Υ πουργείου κ . Κ ω ν) 
νου Σ αψ άλη , τής ή γεσ ία ςτοΰ  
Σώ ματος , καί π ολλώ ν επισήμω ν  
φ ίλ ω ν  τοΰ Σώ ματος καί δη
μ οσ ιογρ ά φ ω ν, έγ ινε  στις Σ χ ο 
λές Χ ω ροφυλακής ’Αθηνών ή 
τελετή τής κοπής τής Π ρω το
χρονιάτικης Π ίττας τής Χ ω ρο
φυλακής .

'Η  τελετή έγινε στις 24 ’ Ια
νουάριου , στις 12 τό μεσημέρι 
παρουσία τοΰ κ . 'Υ πουργοΰ καί 
τοΰ κ . Γενικού Γ ραμματέω ς, 
δπω ς προαναφ έραμε, τοΰ Νο
μάρχου ’Α νατολικής ’Αττικής 
κ . Ν ικ . Κ ω βα ίου , τοΰ ’Α ρχηγού  
τής Κ .Υ .Π . ’Α ντιστράτηγου κ . 
Γ . Β ά μ βα , τοΰ ’Α ρχηγού τής 
Υ Π .Ε .Α . ’Α ντιστράτηγου κ . 
Κ ρητικού, τοΰ Ά ρ χ η γ ο ΰ  τής 
’Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Κ . Λ ε
μονή , τοΰ Π ροϊσταμένου τοΰ 
Σ υντονιστικού ’Ε πιτελείου τοΰ 
Υ .Δ .Τ .  ’Α ντιστράτηγου κ . Σ . 
Γ κίκα, τοΰ Γενικοΰ Δ )ντο ΰ  τής 
’Α γροφ υλακής κ . Κ . Γ καζέτα , 
τοΰ Δ ιευθυντοΰ τής Δ )νσ εω ς  
Έ γκ λη μ α τολογικ ώ ν 'Υ πηρε
σιώ ν Ε ίσαγγελέω ς Έ φ ετ ώ ν  κ .

Μακράκη , τώ ν Α' καί Β' Ύ π α ρ -  
χ η γ ώ ν Χ ω ροφ υλακής 'Υ ποστρα
τή γω ν κ . κ . Γ . Μ ανωλάκου 
καί ’ Ιω ά ν . Π απαναστασίου , τώ ν  
Α' , Β' καί Γ' ’Επιθεω ρητώ ν 
Χ ω ροφ υλακής 'Υ ποστρατήγω ν  
κ .κ .  Κ . Σ μαριανάκη, Χ ρ . Σ α- 
κελλάρη καί ’ Ιω ά ν . Κ ούρβα , 
τοΰ 'Υ παρχηγοΰ τοΰ Λ ιμενικοΰ  
Σώματος , έκπρσσώ πω ν τοΰ Π υ
ροσβεστικού Σ ώ μ α τος, τώ ν τ .  
’Α ρχη γώ ν Χ ω ροφ υλακής Ά ν -  
τιστρατήγω ν έ . ά . κ .κ .  Σ τ . 
Β αλσαμάκη, Ν . Π αναγόπου- 
λ ο υ , Ά ν .  Κ αρυώ τη, Χ ρ . Κα- 
ρα βίτη , Ν . Μ ακρυνιώτη καί 
Ν . Π αναγιω τακόπουλου, τώ ν  
Δ ιευθυντώ ν Δ ιευθύνσεω ς’ Α στυ
νομίας Π ρ . Π ρω τευούσης καί 
Θ εσσαλονίκης, τώ ν Ά νω τέρ ω ν  
Δ ιοικητώ ν Χ ω ροφ υλακής τής 
χ ώ ρ α ς, τώ ν Προέδρων καί τώ ν  
μελώ ν τώ ν Δ ιοικητικώ ν Σ υμ 
βουλίω ν τώ ν 'Ο μίλω ν Φ ίλω ν  
Χ ω ροφ υλακής Κ η φ ισ ία ς, Γ λυ
φάδας καί 'Α γ . Π αρασκευής, 
δημοσιογράφ ω ν καί εκπροσώ 
πω ν τοΰ Τύπου καί τώ ν Ραδιο
τηλεοπτικώ ν Δ ικτύω ν Ε .Ρ .Τ .  
καί Υ .ΕΝ .Ε . Δ . , π ολλώ ν φ ίλ ω ν  
τοΰ Σ ώ μ α τος, Κ αθηγητώ ν τώ ν  
Σ χ ο λ ώ ν , άντιπροσω πειώ ν τώ ν  
'Υ πηρεσιώ ν τοΰ λεκανοπεδίου  
τής ’Α ττικ ή ς, κ . ά . Τήν πίττα

εύλόγησε ό παριστάμενος Π α
νο σ ιο λ ο γιό τα το ς ’Α ρχιμανδρί
της Π . Ε ύσέβιος Π ιστολή ς, 
Π ροϊστάμενος τής Θ ρησκευτι
κής 'Υ πηρεσίας τοΰ Σώ ματος  
καί τήν έκοψ αν ό κ . 'Υ π ουρ γός, 
ό κ . Γενικός Γραμματέας καί 
ό κ . ’Α ρ χη γός.

Πριν άπό τήν κοπή τής π ίτ 
τας μίλησε ό ’Α ρχη γός Χ ω ρο
φ υλακής ’Α ντιστράτηγος κ . 
Μ ιλτιάδης Ά ρ γ ιά ν ν η ς , για  τό 
έργο πού έπιτελέστηκε στους 
κυριώ τερους τομείς τής αρμο
διότητας τής Χ ω ροφ υλα κή ς.

Στή σ υνέχεια  ό κ . ’Α ρχηγός  
κάλεσε τόν 'Υ πουργό Δημοσίας  
Τάξεω ς κ . ’Α ναστάσιο Μ πάλκο, 
νά κόψ ει τήν π ίτ τ α .

'Ο κ . 'Υ π ουρ γός, άπηύθυνε  
πρώ τα θερμό χαιρετισμό προς 
τούς παρισταμένους καί στή 
συνέχεια  άναφέρθηκε για  λ ίγο  
στή δραστηριότητα τής Χ ω ρο
φ υλακής κατά τό χρόνο πού  
πέρασε καί στούς μελλοντικούς  
στόχους τη ς .

Ή  δλη τελετή έληξε μέ μικρή 
δεξίω ση πού δόθηκε στο 'Ε 
στιατόρια τής Σ χολή ς ’Α ξιω μ α
τ ικ ώ ν , πρός τιμήν τώ ν παρι- 
σταμένω ν καί εκτέλεση μουσι
κού προγράμματος άπό άνδρες 
τής Μουσικής τοΰ Σ ώ ματος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΤΟΥ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Μέ τήν σεμνή αυτή γιορτή nob πηγάζει άπό τήν 
Χριστιανική παράδοση, γιορτάζουμε τό πέρασμα 
ενός χρόνου, τοΰ 1979 και χαιρετίζουμε τόν ερχομό τοΰ 
καινούργιου, τοΰ 1980.

Συνηθίζεται ακόμη με τήν ευκαιρία αυτής τής έκδη- 
λώσεως νά γίνεται αναδρομή στο παρελθόν, για νά 
έκτιμηθοϋν όσα έπράχθηκαν ή όσα παραλείφθηκαν, για 
νά βγουν χρήσιμα συμπεράσματα που θά βοηθήσουν 
στήν άντψετώπιση, χωρίς τό σφάλματα τοΰ παρελθόν
τος, τών προβλημάτων καί τών άναγκών τοΰ μέλλοντος.

’Ακολουθώντας τήν παράδοση αυτή θά προβώ 
σέ σύντομη παρουσίαση τών κυριωτέρων γεγονότων 
που άντιμετιόπισαν οί 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
κατά τόν χρόνο πού μάς πέρασε καί τήν προσπάθεια πού 
κατέβαλαν γιά τήν άντψετώπιση τής εγκληματικότητας 
καί τήν διασφάλιση τής τάξεως καί τής κοινωνικής 
γαλήνης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ή  άποστολή τής άστυνομίας συνίσταται στήν πρό

ληψη καί τήν καταστολή τοΰ εγκλήματος. Ό  προλη
πτικός τομέας, είναι ό πιο σημαντικός καί συνίσταται 
στήν ματαίωση τής τελέσεως κάθε παρανόμου πράξεως.

Εύνομουμένη είναι ή Πολιτεία στήν οποία δεν τε- 
λοΰνται εγκλήματα καί δέν παραβιάζεται τό νομικό 
καθεστώς, γιατί οί πολίτες είναι ενάρετοι, απαλλαγμέ
νοι εγκληματικών τάσεων καί νομοταγείς.

' Υπ’ αυτήν τήν έννοια καί ή πρόληψη τοΰ εγκλήμα
τος επιδιώκεται κατά δύο τρόπους. Μέ τόν ένα τρόπο 
καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας έναρέτων καί 
νομοταγών πολιτών. Στό χώρο αυτό συνεργάζονται 
πολλοί παράγοντες. Ή  ήθική διαπαιδαγώγηση άνήκει 
στήν οικογένεια, στό σχολείο, στήν εκκλησία, στις κοι
νωνικές ομάδες, στις κρατικές υπηρεσίες. "Ολοι αυτοί 
οί παράγοντες εύθύνονται γιά τήν καλή ή τήν κακή κα
τεύθυνση τών άτόμων. "Ολοι έχουν υποχρέωση νά δι
δάσκουν τό καλό καί τό ηθικό καί νά παρέχουν πρακτικά 
δείγματα ήθικοΰ καί ενάρετου βίου.

Ό  άλλος τρόπος είναι ό φόβος τής τιμωρίας. Είναι 
ή άποθάρρυνση άπό τήν πραγματοποίηση τών έγκλη-
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f----- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ----- \
Τά δεδομένα τω ν επιτευγμάτω ν  

τής Χ ω ροφυλακής όμιλοΰν άπό μόνα 
τους γιά  τήν απόδοση καί τό κολοσ
σιαίο έργο τοΰ Σ ώ ματος, κατά τό 
1979. Κατά τό έτος α ύτό , μέ τρόπο 
παραδειγματικά ευσυνείδητο, τό Σώ
μα έπραγματοποίησε έργο αξιοζή
λευτο καί ανέβηκε δίκαια , μέ τό 
μόχθο δλω ν σα ς, στή συνείδηση τοΰ 
'Ελληνικού Λ α ο ΰ .

Δέν υπάρχει ά μ φ ιβ ολ ία , στόν κάθε 
άμερόληπτο παρατηρητή, πώ ς στό 
έτος πού πέρασε π ετύχατε πάρα πολ
λά , καταναλώνοντας χρόνο , κόπους, 
ύποβαλλόμενοι σέ σοβαρούς, πολλές  
φ ορές, κ ινδύνους, σέ μιά κοινή 
άδελφική προσπάθεια μαζί μέ τούς 
συναδέλφους σας τής ’Αστυνομίας 
Π όλεων καί καταστήσατε πράγματι 
τήν 'Ελλάδα νησίδα τάξεω ς καί ά σ φ α -  
λείας . Τά σκόρπια ολίγα περιστατικά, 
δπως καί τό τραγικό τελευταίο  
τω ν δολοφονιώ ν τώ ν δύο συν
αδέλφ ω ν σας τής 'Α στυνομίας, 
δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά 
νά τονίζουν τήν εικ όνα . ’Ε ντυπω 
σιάζουν δμως δπως άκριβώς θά έν -  
τυπω σίαζε μιά βροντή στόν αίθριο 
ούρανό . Κ ατορθώσατε, έξ άλλου , 
χάρη στις σω στές, άποφασιστικές  
ένέργειές σας άλλά καί τήν ευγενική  
συμπεριφορά σας νά σάς αισθάνονται 
πλέον οί φ ιλόνομοι πολίτες σάν φ ί
λους καί συμπαραστάτες στά προ- 
βλήματά τ ο υ ς . Σ ’ αυτό νά έντείνετε  
τίς προσπάθειές σας γιατί χω ρίς τή 
συμπαράσταση τοΰ Λαοΰ τό έργο 
σας είναι ά δύνατο .

Γενικά, λ ο ιπ ό ν , σάν πολιτικός σας 
Προϊστάμενος, είμαι ιδιαίτερα ικανο
ποιημένος άπό τά έπιτεύγματά σας 
τό 1979, τοΰτο δέ άποκτά ιδιαίτερη 
άξια γιατί άντιμετω πίσατε π άμ πολ- 
λες δυσχέρειες, τίς όποιες γνω ρίζω  
καλύτερα άπό κάθε ά λ λ ο ν .

Πέρα δμως άπό τή γενική καί ά ντι-  
κειμενική καί άκρως έλπιδοφόρο  
αυτή διαπίστω ση, θά ήθελα μέ τήν

σημερινή εύκαιρία νά έπισημάνω  
τούς τομείς πού χω ρεΐ καί έπ ιβά λλε-  
ται βελτίω σις καί γιά  τούς όποιους 
νομίζω  πώ ς πρέπει νά  ίπιστήσω  
ιδιαίτερα τήν προσοχή σ α ς . Φυσικά 
ό χρ όνος , ό τόπος καί ό σκοπός τής 
σημερινής συγκεντρώ σεω ς δέν είναι 
κατάλληλα γιά μιά έκτεταμένη ά νά - 
λυση , πού άλλω στε έγινε χθές ατούς 
υπηρεσιακούς παράγοντες τής Χωρο
φ υλακής μέ τήν ευκαιρία τοΰ Σεμι
ναρίου τώ ν Ά ν ω τ έ ρ ω ν . ’Εδώ θά 
έπισημάνω  δύο κυρίους τομείς τοΰ  
έργου σας : Ό  ένας είναι αυτός τώ ν  
άναρχικώ ν καί ιδιαίτερα τώ ν δολοφό
νω ν , δπου πρέπει νά έξαντληθεΐ κάθε 
δραστηριότητά σ α ς, γ ιά  νά διαλευ- 
κανθοΰν τά έγκ λή μ α τα . Ή  κοινω
νική γαλήνη καί ή Δημόσια άσφάλεια  
άπειλοΰνται άπό τίς έξτρεμιστικές 
ένέργειες αυτώ ν τώ ν άτόμ ω ν, πού  
έχουν άποκηρυχθεΐ άπό τούς π ά ντες , 
άνεξάρτητα πολιτικής τοποθετήσεω ς, 
άπό τά Κ όμματα, τίς οργανώσεις 
καί άπό τό Λ α ό . ’Από τά έγκλήματα  
αυτά άπειλεϊται αυτή τή στιγμή ή 
κοινωνική εΰρυθμία καί τίθενται ύπό  
δοκιμασίαν οί δημοκρατικοί μας θε
σμοί . Τρέμω δέ εις τήν σκέψ ιν τοΰ τί 
θά σ υ μ β εΐ, άν τυχόν άτομα μέ έκ δια
μέτρου άντίθετες πρός τούς ά ναρ χι- 
κούς αυτούς ιδέες, έπιχειρήσουν κι’ 
αυτοί νά άνταποδώσουν τά ίσ α , δπως 
γίνεται ήδη σέ γειτονική μας Χ ώ ρ α . 
Σκεφθεΐτε τί θά στοιχίσει κάτι τέτοιο  
στήν Πατρίδα μας καί επιστρατεύσετε 
δλες σας τίς δυνάμ εις, ένεργώ ντας  
πάντα μέσα στά πλαίσια τοΰ Συντά
γματος καί τώ ν Νόμων , γιά  νά  ά χθ εΐ-  
τε νωρίς σέ αίσιο τέλος .

"Ο άλλος σημαντικός τομ εύ ς, πού  
πρέπει νά σάς άπασχολή σει, είναι 
έκεΐνος τώ ν Ναρκωτικών δπου ή 
μάχη τώ ν Υ πη ρ εσ ιώ ν Χ ω ροφ υλακής, 
κατά τό έτος 1979, υπήρξε ά να μ φ ι-  
σβήτητα άκρως ικανοποιητική. Ω 
στόσο ό έχθρός, κι’ έδώ , δέν νικήθηκε 
άκ όμ η . ’Α ντίθετα παρουσιάζει κ ι’

αύτός έ π ιτ υ χ ίε ς : τά ναρκωτικά απο
τελούν  π λέον  άμεση  άπειλή κατά τώ ν  
θεμελίω ν τής κ ο ινω νία ς . Ή  περσινή  
αύξηση τοΰ 50 ο)ο  άνέβηκε άκόμη 
περισσότερο καί άπαιτεΐται έγρήγορ- 
σ η , ένταση προσπαθειώ ν, περισσό
τερα μέσα έρεΰνης, ώστε μέ τήν βοή
θεια καί τώ ν άλλω ν φορέω ν τής δη
μοσίας καί ιδιωτικής ζω ή ς, νά μπο
ρέσουμε ν ’ άπαλλαγοΰμε άπό τά ναρ
κωτικά καί νά σώσουμε τή νεολαία  
μ α ς . Παρακαλώ συνεπώ ς νά  σ υ ν εχ ί-  
σετε άοκνες τίς προσπάθειές σ α ς , 
γιά  τόν έντοπισμό καί εξάρθρωση 
τώ ν όμάδων εισ α γω γή ς, έμπορίας 
καί διανομής τώ ν ναρκω τικώ ν, μέ 
τήν πεποίθηση δτι κάθε έπ ιτυχία  σας 
στόν τομέα αύτό σώ ζει πολλές ζω ές  
καί αποσοβεί δράματα.

Καί στά δύο παραπάνω προβλήμα
τα , τώ ν ’Α ναρχικώ ν καί τώ ν Ναρκω
τικώ ν , ή συμπαράσταση τής Κ υβερ- 
νήσεως υπήρξε καί θά συνεχισθεΐ νά  
είναι άμέριστος, άπό πάσης άπόψεω ς 
—τό γνω ρίζετε ήδη αύτό κ α λ ώ ς . 

Ή  προσωπική μου έξ άλλου βοήθεια, 
σάν πολ.ιτικοΰ Προϊσταμένου σ α ς , 
ήταν καί θά είναι πάντα στή διάθεσή 
σα ς, σ ’ δποια στιγμή κι’ άν έχετε  
τήν άνάγκη τ η ς .

Έ χ ο ν τ α ς , λ ο ιπ ό ν , έμπιστοσύνη  
στήν προσήλωσή σας στό καθήκον, 
στήν ευσυνειδησία καί τό ζήλο σ α ς, 
σάς καλώ νά μεθοδεύσετε άκόμη καλ
λίτερα τίς προσπάθειές σας καί νά  
βελτιώ σετε άκόμη περισσότερο τήν 
ποιότητα τής έργασίας σ α ς , ώστε νά  
έπ ιτύχετε ύψηλότερες επιδόσεις πού  
θά έξασφ αλίσουν άπόλυτα τήν έπ ι-  
τυχή  έκπλήρωση τής αποστολής σ α ς .

Σάς συγχαίρω  τέλος καί πάλι γιά  
δσα έπράξατε τό 1979, σάς συγχαίρω  
γιά  τή σημερινή σεμνή έκδήλωσή σας 
καί σάς εύχομαι τό έτος 1980 νά είναι 
μ ’ άκόμη μεγαλύτερες έπ ιτυ χ ίες , νά  
είναι ειρηνικό καί νά χαρίσει σέ σάς 
καί τίς οίκογένειές σ α ς , υγεία  καί 
προκοπή.

μαζικών τους σκοπών εκείνων που έχουν εγκληματικές 
τάσεις, που δέν επηρεάζονται άπό τους κανόνες τής 
ηθικής καί στερούνται εσωτερικών ηθικών αναστολών.

Στόν τομέα αύτό τής προλήψεως κινείται ή αστυ
νομία. Είναι δύσκολο νά .προσδιορίζει κανείς τό ποσο
στό τών άτόμων πού δέν διαπράττουν έγκλήματα λό
γω τοΰ ηθικού τους χαρακτήρος, καί εκείνων πού άπέ- 
χουν άπό αύτά ένεκα τοΰ φόβου τής τιμωρίας. "Οπως 
καί ναχει όμως τό πράγμα είναι βέβαιο ότι ό προλη
πτικός ρόλος τής άστυνομίας είναι ούσιαστικός καί 
μεγάλος άριθμός άτόμων δέν άποτολμά τήν υλοποίηση 
τών εγκληματικών του σκέψεων άπό τόν φόβο τής άπο- 
καλύψεως καί τοΰ κολασμού τους.

Ή  άποτελεσματικότης τής άστυνομίας στόν προλη
πτικό τομέα, έξαρτάται άπό τρεις βασικά παράγοντες, 
οί όποιοι άλληλοεπηρεάζονται :

α) Άπό τόν βαθμό εμπιστοσύνης τοΰ κοινού πρός 
τήν ’Αστυνομία καί τήν φήμη της γιά τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τών ενεργειών της.

β) Άπό τόν βαθμό έτοιμότητος τής άστυνομίας καί

γ) Ά πό τήν έκταση τών πληροφοριών καί τόν βα
θμό ελέγχου τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος τών κακο
ποιών.

Ή  άξιοποίηση τών τριών αύτών παραγόντων απο
τελεί μόνιμη καί σταθερή επιδίωξη τής Χωροφυλακής. 
Οί συνθήκες άσφαλείας καί τάξεως πού επικρατούν στή 
Χώρα μας καί ό έλεγχος τής εγκληματικότητας, άπο- 
τελοΰν τά μοναδικά άλλά άδιάψευστα στοιχεία γιά νά 
κριθεΐ τό προληπτικό της έργο καί πιστεύω ότι τά στοι
χεία αύτά πρέπει νά ικανοποιούν τόν *Ελληνικό Λαό.

Ή  διαρκής βελτίωση τών άστυνομικών συστημάτων 
καί μεθόδων καί ή άρτια επάνδρωση καί ό εξοπλισμός 
τών άστυνομικών υπηρεσιών θά ανεβάσουν άκόμη πε
ρισσότερο τήν άξιοπιστία τής άστυνομίας μέ εύμενεΐς 
επιπτώσεις στό προληπτικό της έργο.

Πρέπει νά γνωρίζουμε ότι τό προληπτικό έργο είναι 
δύσκολο, επίπονο καί πολ,υδάπανο.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μεγάλο καί σημαντικό επίσης κεφάλαιο, είναι ό
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κατασταλτικός τομέας τοΰ εγκλήματος. ’Εδώ δοκιμά
ζεται ή ίκανότης τής αστυνομίας και κρίνεται τό έργο 
της βάσει στοιχείων.

Στον τομέα αυτό θά άναφερθώ επ' ολίγον αναλύον
τας τά στατιστικά στοιχεία πού σκιαγραφούν τήν κατά
σταση πού επικράτησε τό παρελθόν έτος.

Δημοσία Τάξη - ’Ασφάλεια.
α) Στον τομέα τής Δημοσίας Τάζεως, ή δραστηριό- 

της τής Χωροφυλακής υπήρξε έντονη καί ή απασχόληση 
τών αστυνομικών δυνάμεων στην τήρηση τής τάξεως 
ήταν πολύ συχνή καί παρατεταμένη. Τούτο ήταν συνέ
πεια τών πολλών κινητοποιήσεων πού πραγματοποίησαν 
διάφορες επαγγελματικές τάξεις, γιά τήν προβολή αι
τημάτων τους καί τών λοιπών εκδηλώσεων διαφόρων 
'Οργανώσεων καί Σωματείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
σε τέτοιες περιπτώσεις λαϊκών κινητοποιήσεων, δη- 
μιουργοΰνται πολλά προβλήματα τά όποια καλείται νά 
αντιμετωπίσει ή αστυνομία, ή όποια είναι υποχρεωμένη 
νά διαθέσει γγιά τό σκοπό αυτό τό σύνολο τών άνδρών 
της (Τροχαίας, 'Ασφαλείας, Τμημάτων τάξεως, Μ.Α.Τ. 
κ.λ.π.) καί νά τούς διατηρήσει σέ ετοιμότητα επί πολ
λές ώρες καί πολλές φορές γιά πολλές ημέρες. Σ ' όλες 
τις περιπτώσεις ή επιβολή τοΰ νόμου έπιδιώχθηκε μέ τά 
ήπιώτερα μέσα καί δέν σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια.

β) Στον τομέα τής Δημοσίας 'Ασφαλείας καί κυρίως 
σ' ό,τι αφορά τήν καταστολ.ή τής έγκλ,ηματικότητος καί 
τών λοιπών παράνομων πράξεων, σύμφωνα μέ τά στα
τιστικά στοιχεία πού συγκέντρωσε ή στατιστική υπη
ρεσία τής Χωροφυλακής βεβαιώθηκαν τά ακόλουθα 
αδικήματα :

1. Κακουργήματα 597 έναντι 546 τό 1978, αύξηση 
+  9,3 ο]ο.

2. Πλημμελήματα 239.435 έναντι 210.154 τό 1978, 
αύξηση +  13,3 ο]ο.

3. Πταίσματα 757.295 έναντι 911.916 τό 1978, μείω
ση — 17 ο]ο.

Στά κακουργήματα περιλαμβάνονται :
43 ανθρωποκτονίες καί 52 απόπειρες, καθώς καί 37 
ληστείες τελ.εσμένες καί 5 απόπειρες. Συνολ.ικά δια- 
πράχθηκαν 137 ανθρωποκτονίες καί λ.ηστεϊες συμπε
ριλαμβανομένων καί τών αποπειρών έναντι 135 τοΰ 
προηγουμένου έτους. Τά σοβαρά αυτά αδικήματα πού 
συγκινοΰν περισσότερο τήν κοινή γνώμη αυξήθηκαν 
κατά 2 μόνο μονάδες έναντι τοΰ προηγουμένου έτους.

Μέχρι τό τέλ.ος Δεκεμβρίου 1979 πού συγκεντρώθη
καν τά στοιχεία, δέν είχαν έξιχνιασθεϊ (3) ανθρωπο
κτονίες καί (9) λ.ηστεϊες, γιά τις οποίες, όπως είναι φυ
σικό, οί έρευνες συνεχίζονται .

Ή  συμμετοχή τών νέων ήλ.ικίας μέχρι 20 έτών σέ 
ορισμένα άπό τά αδικήματα πού άναφέρθηκαν ανωτέρω 
έχει σέ ποσοστό ώς εξής :
Ναρκωτικά 1!,4ο] ο
Κλ.οπές 58 ο]ο
Σωματικές βλ.άβες 9,8 ο]ο
'Εμπρησμοί 17,7 ο]ο

Γιά παραβάσεις τής Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών 
συνελ,ήφθησαν τό 1979 άπό τις Υπηρεσίες Χωροφυλ.α- 
κής 373 άτομα, έναντι 292 τοΰ προηγουμένου έτους.

'Επίσης άπό τό σύνολο τών συλ.λ.ηφθέντων, 61 ήταν 
ήλ.ικίας μέχρι 20 έτών. Τό ποσοστό συμμετοχής στις 
παραβάσεις περί Ναρκωτικών τών μέν άλ.λ.οδαπών 
άνέρχεται σέ 34,6 ο ο τών δέ άνηλ.ίκων σέ 16,4 ο Jo.

Στον σημαντικό αυτό τομέα τής άντιμετωπίσεως 
τής διαδόσεως καί χρήσεως τών ναρκωτικών, πού άπο-
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τελοΰν κοινωνική πληγή καί άπειλοΰν τήν νεότητα μέ 
πλήρη έξαθλ.ίωση καί άφανισμό, τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής έχει αρχίσει άπό πολλ,ών έτών καί συνεχίζει 
μέ αυξανόμενο ρυθμό διαφωτιστική έκστρατεία, πού 
άποσκοπεϊ στήν ένημέρωση κυρίως τών νέων, 'επάνω 
στις καταστρεπτικές συνέπειες πού συνεπάγεται ή 
χρήση τών ναρκωτικών, άλ.λ.ά έπίσης καί έπί τών με
θόδων, τών τεχνασμάτων καί τών άπατών πού χρησι
μοποιούν οί έμποροι τοΰ θανάτου, γιά νά παρασύρουν τά 
ανύποπτα θύματά τους.

Τ ροχ αί α.
Η πρόληψη τών τροχαίων ατυχημάτων καί ή εξα

σφάλιση τών άπαιτουμένων συνθηκών κυκλ,οφορίας 
τών οχημάτων αποτελεί μόνιμο πρόβλημα σ' όλόκλ.ηρο 
τόν ανεπτυγμένο οικονομικά κόσμο, τό όποιο όχι μόνον 
δέν έπιλύεται άλλά αντίθετα διαρκώς γίνεται πολ.υπλο- 
κότερο καί όξύτερο.

Στήν Έλλ.άδα, όπως είναι σ' όλους μας γνωστό, 
τά πράγματα είναι άκόμη χειρότερα γιά δύο κυρίως 
λόγους. (α) Διότι οί δρόμοι μας καί έκτος τών κατοικη- 
μένων περιοχών καί εντός αυτών, δέν 'επαρκούν γιά νά 
καλύψουν τις κυκλοφοριακές ανάγκες, έπειδή δέχονται 
αριθμό οχημάτων πολύ μεγαλύτερο άπό έκεΐνο πού 
μποροΰν νά έξυπηρετήσουν καί (β) λόγω τεχνικών 
άτελειών καί έλλείψεως έξοπλισμοΰ πού παρουσιάζουν 
οί Ελληνικοί δρόμοι.

Οί λόγοι αυτοί όπως είναι φυσικό αυξάνουν τά προ- 
βλ.ήματα τής Τροχαίας, ή όποια έπιδιώκει τήν αντιμε
τώπισή τους μέ αυστηρότερους καί περισσότερους 
ελέγχους κατά τούς όποιους απαιτείται μεγαλύτερη προ
σπάθεια έκ μέρους τών οδηγών. Τοΰτο είναι ευνόητο, 
διότι οί παράγοντες οδός καί χώρος σταθρεύ
σεως βελτιώνονται κατά τρόπο δυσανάλ.ογο σέ σχέση 
μέ τήν αύξηση τών οχημάτων, καί ή πίεση πέφτει στο αυ
τοκίνητο τό όποιο ήδη έχει τεθεί α ναγκαστικά υπό αυ
στηρούς περιορισμούς.

Είναι σημαντικό καί παρήγορο τό γεγονός ότι οί 
οδηγοί στή μεγίστη πλ.ειοψηφία τους έχουν συνειδητο
ποιήσει τά προβλήματα καί συνεργάζονται μέ τά όργανα 
τής Τροχαίας γιά τήν έξασφάλ.ιση όσο γίνεται καλ.υτέρων 
συνθηκών κυκλ,οφορίας.

Ή  βελτίωση τής καταστάσεως προκύπτει καί άπό 
τήν μείωση τών παραβάσεων πού διαπιστώθηκαν άπό 
τις Υπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής κατά τό 1979.

Είδικόηερα τά στατιστικά στοιχεία τοΰ προηγου
μένου έτους παρουσιάζουν τήν κατωτέρω εικόνα στον 
τομέα τής Τροχαίας :
1. Έγιναν τά έξής τροχαία άτυχήματα :

1979 1978
α) Θανατηφόρα 1.167 έναντι 1.241
β) Σωματικών βλαβών 13.192 » 14.044
γ) Ύλ.ικών ζημιών 21.473 » 23.279

Σύνολ.ο 35.832 » 49.764
Νεκροί 1.416, » 1.469
Τραυματίες . 21.064 » 22.152

II. Βεβαιωθεϊσεί; παραβάσεις :
Πλ.ημμελ.ήμα-rα 108.258 έναντι 88.172
Πταίσματα 599.651 έναντι 724.845
Συστάσεις 41.430 » 55.381
Σ ύ ν ο λ ο 749.339 » 868.398

111. Διοικητικές κυρώσεις 1979 : 
’Αφαίρεση αδειών όδηγήσεως 136.592 
'Αφαίρεση άδειών κυκλ,οφορίας 100.065 

Σ ύ ν ο λ ο  236.657



Αγορανομία - Δημόσια 'Υγεία.
"Οπως είναι γνωστό ή αστυνομία στην 'Ελλάδα, 

ύποβοηθεΐ στο έργο τους καί τα. ' Υπουργεία ’Εμπορίου 
και Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Ο τομέας τής αγορα
νομίας είναι βασικός, διότι σχετίζεται με την οικονομική 
προστασία τών εύρυτέρων κοινωνικών τάξεων.

Η σημασία τοϋ τομέα αύτοϋ αποκτά μεγαλύτερες 
διαστάσεις, σ'ε περιόδους οικονομικής κρίσεως πού οί 
ανατιμήσεις τών ειδών βιοτικής ανάγκης, εξαφανίζουν 
τις οικονομικές παροχές και ανοίγουν τό δρόμο προς 
τον πληθωρισμό και την οικονομική ϋφεση. Σ ' αυτές τις 
περιπτώσεις τό έργο τών υπηρεσιών αγορανομίας άλλα 
καί τών άλλων υπηρεσιών τοϋ Σώματος που έκτελοϋν 
άγορανομικά καθήκοντα αποκτά ιδιαιτέρως μεγάλη αξία.

’Επίσης βασικός είναι καί ό τομέας τής δημοσίας 
υγείας και τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, διότι 
ή μή τήρηση τών όρων υγιεινής γενικώς και ή αδιαφο
ρία διά τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος θέτουν σε 
κίνδυνο τήν υγεία τοϋ κοινοΰ καί υποβαθμίζουν τό πολι
τιστικό επίπεδο τής Χώρας μας.

’Ακόμη ή καλή ή κακή κατάσταση στους τομείς τής 
’Αγορανομίας και τής Δημοσίας υγείας έχει επιπτώσεις 
καί στον Τουρισμό τής Χώρας.

Καί στους δυό τομείς ο ί ' Υπηρεσίες τής Χωροφυλα
κής μόνες ή σε συνεργασία με όργανα άλλων Υπηρε
σιών ανέπτυξαν εξαιρετική δραστηριότητα.

Είδικώτερα στο 1979 από τις πολλές χιλιάδες ελέγ
χους που ένεργήθηκαν διαπιστώθηκαν καί καταμηνύ- 
θηκαν (37.857) ’ Αγοράν ομικές παραβάσεις καί 21.256 
παραβάσεις τοϋ ' ΥγειονομικοίJ Κανονισμοΰ.

Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς .
Ό  Τουρισμός σαν ανθρώπινη κίνηση καί σαν κοι

νωνική εκδήλωση αναπτύσσεται καί διευρύνεται μέ 
παράλληλη ανάπτυξη καί τών δραστηριοτήτων που έπε- 
κτείνονται σ’ ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο, για νά 
καλύψουν τις ανάγκες καί νά ικανοποιήσουν τις τάσεις 
τοϋ Τουρισμού.

Τον περασμένο χρόνο λειτούργησαν στήν 'Ελλάδα 
3.631 Ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητος 256.128 
κλινών. ’Από αυτές (3.222) μονάδες δυναμικότητος 
(215.835) κλινών λειτούργησαν στήν περιοχή άρμο- 
διότητος τής Χωροφυλακής.

’Ακόμη λειτούργησαν (1.401) Γραφεία Τουριστικά 
καί (391)Γραφεία ένοικιάσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Στή διάρκεια τοϋ ίδιου έτους άφίχθηκαν καί διακι- 
νήθηκαν στον 'Ελληνικό χώρο (5.850.000) τουρίστες 
περίπου.

'Η  Χωροφυλακή αντιμετώπισε τά προβλήματα καί 
έκάλυψε τις άνάγκες τοϋ Τουρισμού μέ 65 μόνιμες καί 
θερινές 'Υπηρεσίες συνολικής δυνάμεως 357 άνδρών.

Οί 'Υπηρεσίες αυτές παρουσίασαν τις εξής δραστη
ριότητες :

α) ’Ενήργησαν συνολικά (137.505 ) επιθεωρήσεις, 
καί ελέγχους.

β) Διαπίστωσαν (7.192) παραβάσεις σέ βαθμό 
Πλημμελήματος (5.087) σέ βαθμό Πταίσματος καί έκα
ναν (68.769) συστάσεις καί έπέβαλ.αν πρόστιμα σέ 
(10.314) περιπτώσεις.

Γενικά ό Τουρισμός είναι ένας δυναμικός τομέας 
πού επιβάλλει τήν λήψη περισσοτέρων μέτρων γιά τήν 
συνεχή εξυπηρέτηση τών Τουριστών καί γιά τήν προ
στασία τών συμφερόντων τής Χοίρας μας άπό τις πα
ρενέργειες τοϋ Τουρισμού.

Κοινωνική προσφορά.
Τό έργο τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής είναι κατ’ 

εξοχήν έργο κοινωνικό. 'Οποιαδήποτε αστυνομική 
ενέργεια είτε στον προληπτικό, είτε στον κατασταλτικό 
τομέα έχει κοινωνικές προεκτάσεις.

Δέν μπορεί νά εννοηθεί αστυνομικό έργο μακρυά 
άπό τό κοινωνικό σύνολο, τό όποιο τό δέχεται, άλλες 
φορές σάν εκπλήρωση υπηρεσιακών καθηκόντων καί 
άλ.λες φορές σάν άνθρώπινες προσφορές καί εκπλήρωση 
Χρέους, πού πηγάζουν άπό τήν καθημερινή επαφή τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής μέ τον άνθρώπινο πόνο.

Τούτο τό δεύτερο, δηλαδή ή προσφορά υπηρεσιών 
καί ή εκπλήρωση άνθρωπίνου χρέους, είναι αυτό πού 
έχει σημασία καί πρέπει ιδιαίτερα αυτή τή στιγμή νά 
τονιστεί.

Νκόβουμε όλοι μας υπερηφάνεια γι’ αυτές τις κοι
νωνικές προσφορέ ς κα ί είμαστε άπόλυτα βέβαιοι πόες 
δέν θά σταματήσουν ποτέ, γιατί άποτελοΰν τήν ώραιό- 
τερ η έκφρασ η τών πι ό λεπτών, τών πιο άνθρωπίνων 
αισθημάτων πού πλημμυρίζουν τήν ψυχή τού Χώροςύ- 
λακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

"Αν θελήσουμε νά συνοψίσουμε τά γεγονότα πού 
σκιαγραφούν τήν κατάσταση άπό άπόψεως Τάξεως καί 
’Ασφαλείας τον χρόνο πού πέρασε σέ όλους τούς τομείς 
τής άστυνομικής δραστηριότητος, ή γενική εικόνα είναι 
ικανοποιητική.

Είδικώτερα στούς βασικότερους τομείς τής ’Ασφα
λείας καί τής Τροχαίας μπορούμε νά παρατηρήσουμε 
τά εξής :

α) Στον τομέα τής Τάξεως καί τής ’Ασφαλείας ή 
δραστηριότης τής Χωροφυλακής υπήρξε έντονη καί ή 
έγκληματικότης κινήθηκε στά αυτά επίπεδα μέ τά 
προηγούμενα χρόνια. Ή  παρατηρούμενη αύξηση στά 
πλημμελήματα οφείλεται περισσότερο στήν αύξηση τής 
δραστηριοποιήσεως τών 'Υπηρεσιών παρά στήν αύξηση 
τής εγκληματικότητας.

β) Στήν Τροχαία παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
καί τών άτυχημάτων καί τών τροχαίων παραβάσεων 
πού διαπιστώθηκαν, τούτο μπορεί ν’ άποδοθεϊ έν μέρει 
στούς περιορισμούς τής κυκλοφορίας τών Ι.Χ.Ε. αυτο
κινήτων προς εξοικονόμηση ένεργείας άλλα καί στήν 
προσαρμογή τών οδηγών στούς κανόνες σωστής καί 
προσεκτικής όδηγήσεως σέ συνάρτηση μέ τή δραστη
ριότητα πού έπιδείχθηκε άπό τις 'Υπηρεσίες Τροχαίας.

Κλείνοντας τον σύντομο αύτό άπολογισμό επιθυμώ 
νά ευχαριστήσω άπό τή θέση αυτή, όλο τό προσωπικό 
τού Σώματος, γιά τήν άφοσίωση καί τήν πίστη του 
στο καθήκον καί γιά τά άνθρωπιστικά αισθήματα πού 
κυριάρχησαν σ ’ όλες τις υπηρεσιακές του εκδηλώσεις.

Σέ δ,τι έξαρτάται άπό μάς θά καταβάλουμε όπως 
πάντα κάθε προσπάθεια γιά νά άνταποκριθοΰμε στις 
άπαιτήσεις πού επιβάλλουν οί συνθήκες πού διαμορ
φώνονται στο χώρο τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφα
λείας καί θά άξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις γιά 
νά άποκλείσουμε τό κύμα βίας πού επίμονα προσπαθεί 
νά είσδύσει στή Χώρα μας, ώστε νά διατηρηθούν καί 
στο μέλλον, συνθήκες τάξεως καί άσφαλείας υψηλού 
επιπέδου, όπως μέχρι σήμερα, γιά νά μπορεί ό 'Ελληνι
κός Λαός νά επιδίδεται άπερίσπαστος στά ειρηνικά καί 
προοδευτικά του έργα.
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Η Ευρώπη ώς ήπειρος εχασε με 
τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμο 
την πολιτική καί τήν οικονομι

κή εξουσία τοΰ κόσμου. Συγχρόνως με 
τό τέρμα τοΰ Β’ Παγκοσμίου Πο
λέμου έγινε τό πρωτάκουστο έγκλη
μα ή Ευρώπη να γίνει δυο κομμάτια. 
Τήν ευθύνη για τον διαμελισμό αυτόν 
τής Ευρώπης φέρουν οί δυό μεγάλοι: 
Ρώσοι καί 'Αμερικανοί. 'Επίσης κιν
δυνέυσε νά χάσει τήν πνευματική εξου
σία επάνω στο ίδιο της τό είναι. "Αν 
καί έχει δυό μεγάλα προγεφυρώματα, 
τήν 'Αγγλία με τό συντηρητικό πνεύ
μα, καί τήν 'Αμερική, με τήν ορμητι
κή της αλκή, ή όποια επιφυλάσσει τίς 
πιό απίθανες εξελίξεις για τήν Ιστο
ρία τής γης. ’Από τό άλλο μέρος, 
όμως, ά τεχνικός πολιτισμός τής

Ευρώπης καί ό διαφωτισμός, καλός 
ή κακός, απλώνεται με ταχύτατα βή
ματα επάνω στον πλανήτη. 'Εξ άλλου, 
παλαιότατοι μονολιθικοί πολιτισμοί 
τής 'Ασίας μέ τον διαφωτισμό καί 
τήν τεχνική τραυματίζονται καί δια- 
β’.βρώσκονται, ενώ άλλοι ημιτελείς 
πολιτισμοί ή καί πρωτόγονοι με τα 
τεχνικά μέσα καί τή διαφώτιση, αλλά 
καί με βαρβαρικό μεσσιανισμό ορ
θώνονται καί ζητούν αδυσώπητα νά 
εξουσιάσουν τή γη καί νά μετεκπαι
δεύσουν καί τήν Ιδια τήν Εύρώπη.

Παράλληλα, βαδίζει ή απαξίωση 
των άνθριύπων, δηλαδή, ή Αποκοπή 
τους άπό τήν ανθρωπιστική τους πα
ράδοση. Οί άνθρωποι χάνουν ο,τι εί
χαν καί γίνονται μάζα, καί από παντού 
γίνεται μιά πνευματική μετανάστευση 
των λαών, ή όποια όμως γιά τήν 
Εύρώπη είναι καί κίνδυνος, γιατί μπο
ρεί αύτή ή πνευματική μετανάστευση 
τών λαών νά μεταβληθεϊ σε πραγμα
τική άνοδο καί κάθοδο τού βαρβαρι- 
σμοΰ. Ή  μάζα είναι σήμερα ή επικρα
τέστερη έννοια επάνω στον πλανήτη 
μας, δεν έχει σημασία ποιο ιδεολόγη
μα τήν εξουσιάζει. Κι ενώ θριαμβεύει 
ό διαφωτισμός τών μαζών, από τό 
άλλο μέρος περιορίζεται θανάσιμα ό 
κύκλος τών ελευθέρων ανθρώπων 
too πνεύματος αύτών πού παράγουν 
τό φαις ξξ αρχής. ’Εξ άλλου, ή μάζα, 
οσο κι αν διαφωτισθεΐ, μένει πάντα 
αδιαφώτιστη. "Αν εκείνοι πού παρά
γουν τό φώς τοΰ πνεύματος καί τής 
ελευθερίας κι’ έχουν τή ζωντανή του 
Ρνήμη, γίνονται σήμερα ολοένα καί 
λιγότεροι, κι αν ή ήθική καί πνευμα
τική τους εξουσία επάνω στή ζωή

μειωθεί ακόμα πιό πολύ αν ή μάζα 
άναλάβει μόνη της ολόκληρη τήν 
εξουσία τής ζωής, τότε απειλείται 
νά πέσει ανεπανόρθωτα καί ή πνευμα
τική στάθμη τής ζωής. Ό  σοσιαλι
σμός θά έχει τότε πράγματι νικήσει, 
αλλά ό άνθρωπος θά έχει ήττηθεΐ. 
"Ολη ή ζωή θά έχει γίνει μονοσήμαντη, 
ή εύρωπαϊκή ενεργητικότητα τότε θά 
οδηγηθεί στή μαζική αύτοκαταστρο- 
φή της. Ή  Εύρώπη, όμως, δέν φαίνε
ται ότι είναι αποφασισμένη νά παρα- 
δοθεϊ στή μονοσήμαντη τυραννία τής 
μάζας καί νά εκβαρβαρωθεί. ' Υπάρχουν 
μέσα της αιώνια σπέρματα τού πνεύ
ματος, πού όσο κι αν σήμερα κατα
πιέζονται, καί ίσως γι αύτό ακριβώς, 
θά αναφανούν, καί δέν είναι τόσο τά 
χριστιανικά κόμματα τής Δυτικής

Εύρώπης, γιατί κι αύτά έπεσαν στήν 
παγίδα τής μάζας, άλλ.ά είναι ή αλη
θινή ήθική καί πνευματική ηγεσία, ή 
όποια θά φέρει στο μέσον—καί ήδη 
άρχισε τούτο νά γίνεται—τά νοήματα 
καί τίς Αξίες πού γι' αύτά Αγωνίζεται 
ή Εύρώπη.

Τούτο γίνεται Αφότου ή Εύρώπη 
ύψωσε τον άνθρωπο, Αφότου δηλαδή 
οί "Ελληνες ύψωσαν τό πνεύμα, τήν 
Αρετή καί τήν έ/.ευθερία σε κανόνα 
ζωής.

"Οσο κι’ άν διαλύεται ό μύθος τής 
Εύρώπης καί ή μαγεία του άλλο τόσο 
είναι βέβαιο ότι μέσα Από τή δραμα- 
τικότητα καί τον δαιμονισμό τής 
εποχής θά Ανακύψει πάλ.ι τό Ανθρωπι
στικό πνεύμα, πού γίνεται σκλ.ηρό 
στόν εαυτό του καί νικηφόρο προς 
τά πάθη τών Ανθρώπων. 'Από τήν 
κόλ.αση, Από τήν Απερίγραπτη δοκι
μασία συχνά μέσα στήν ιστορία Ανα
φαίνεται ένας πρωτόφαντος καίρωμα- 
λ.έυς Ανθρωπισμός.

Ό  καπιταλισμός, ή τεχνική, ό σο- 
σιαλ.ισμός καί τέλ.ος ό κομμουνισμός, 
μεταβάλ.λ.ουν τούς Ανθρώπους σε μάζα. 
Μέ κανένα Από αύτά τά συστήματα 
οί άνθρωποι καί προ παντός οί Εύρω- 
παϊοι δέν σώζονται. Μόνο τό παλ.αιό 
πολυδύναμο πνεύμα τής Εύρώπης, 
όπως αύτό γεννήθηκε στις έλ.λ.ηνικές 
Ακτές τής Μεσογείου καί τράβηξε 
ύστερα μέσα του καί τό πνεύμα τοΰ 
χριστιανισμού καί Από τότε κρα
τήθηκε μέ αγώνες μέχρι σήμερα καί 
χωρίζει τήν Εύρώπη Από τήν ’Ασία, 
μόνον αύτό τό πνεύμα μπορεί νά σώ
σει τήν Εύρώπη. Τούτο είναι τό πνεύ
μα τής Αρχαίας πόλ.εως. Καί ή σημερι

νή δοκιμασία τοΰ ανθρωπιστικού 
αύτοΰ πνεύματος θά τό κάνει δυνατό
τερο, γιατί αύτό είναι Απ’ αρχής τό 
δυναμικότερο.

Αύτό Ακριβώς τό ανθρωπιστικό 
πνεύμα είναι πού χτυπιέται σήμερα 
μέσα στήν Εύρώπη κι όχι ό καπιταλι
σμός. Αυτός αποθνήσκει. Οί άλλοι 
δυναμισμοί—όποιαδήποτε καταγωγή 
κι άν έχουν —είναι δυναμισμοί τής 
βίας καί θά πέσουν. Μόνον ό δυνα
μισμός τοΰ Ανθρωπισμού θά έπιζήσει, 
γιατί αύτός μόνος προσφέρει τήν ελευ
θερία.

Τήν κόρη Εύρώπη, λέγει ό Ηρόδο
τος, τήν άρπαξαν οί Κρήτες Από τήν 
Φοινίκη γιά νά εκδικηθούν τούς Φοί
νικες, οί όποιοι πρωτύτερα τούς είχαν 
αρπάξει τή δική τους κόρη, τήν Ίώ. 
Ό  μύθος αύτός έχει μεγάλη σημασία 
καί γιά τόν Ηρόδοτο καί γι’ αύτό τον 
βάζει στήν αρχή τής ιστορίας του. Τό 
νοήμά του είναι οτι ή Εύρώπη γεν
νήθηκε Από τόν προαιώνιο Αγώνα τών 
Ελλήνων προς τήν ’Ασία. Ή  ’Ασία ή 
μάλλον, όπως λέγει ό Αισχύλος, τό 
«μαχαιροφόρον έθνος έκ πάσης Ασίας» 
Από τήν εποχή τών Περσών συσσω
ματώθηκε γιά νά επιβάλει στήν Έλ- 
λ.άδα, ή όποια τότε ήταν ή Εύρώπη, τόν 
ζυγόν τής δουλείας: «Ζυγόν Αμφί- 
βαλεϊν δούλ,ειον Έλλάδι».

Ή  τάση τής βόρειας ’Ασίας, δηλαδή, 
τοΰ ρωσικού κομμουνισμού, είναι νά 
μεταβάλ.ει τήν Εύρώπη σέ Απλό της 
προαύλ.ιο. Ή  ιστορική όμως μοίρα 
έχώρισε έσαεί τά πνεύματα τής Εύ
ρώπης καί τής ’Ασίας καί είναι ύβρις 
νά θέλει ή μιά νά κατακτήσει τήν άλ.λη.

Τήν Εύρώπη όλόκλ.ηρη πρέπει νά 
τήν δούμε ώς μία ζωική ψυχική καί 
ιστορική οντότητα. Μέ τούς Αγώνες 
καί προς τά μέσα καί προς τά έξω, οί 
όποιοι ήσαν Αμυντικοί, εκτός Απ' τή 
γερμανική "Υβρι, ή όποια έξεφράσθη 
μέ τόν Χιλ.τερισμό δέν επιδιώκει τίπο
τε άλλο ή Εύρώπη παρά πώς νά κρα
τήσει τό πνεύμα της καί νά φέρει στο 
φώς τόν εσωτερικό καί ήθικό δυναμι
σμό της. Μέσα σ’ αύτόν τόν δυναμι
σμό μάχονται Ακόμη σήμερα δύο 
στρώματα ζωής καί πνεύματος: 
τό Αρχαίο μεσογειακό μαζί μέ τόν με
σαιωνικό χριστιανικό καί τό νεώτερο, 
όπως γεννήθηκε τούτο μέ τήν ’Ανα
γέννηση καί τή θρησκευτική μεταρ
ρύθμιση τών διαμαρτυρομένων, όπου 
υπάρχουν οί Απαρχές τής κεφαλαιο
κρατ ίας καί τής τεχνικής. Είναι γνω
στό ότι ό Λεονάρντο ντά Βίτσι σχέ
διασε τίς πρώτες μηχανές καί τά πρώ
τα Αεροπλ.άνα. Καί πολ.ύ πριν, δηλ.αδή, 
στόν ΙΓ ’ αιώνα, ό "Αγγλ.ος φραγ
κισκανός, μοναχός ROGER BACON

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Όμ. Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών — ’Ακαδημαϊκού 
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σχεδίασε αυτοκίνητα, ατμομηχανές 
καί αεροπλάνα. Τέλος, ό Λούθηρος 
καί ό Καλβϊνος άξιοποίησαν την ερ
γασία ώς εντολή τοϋ Θεοϋ πρός τον 
άνθρωπο. Έ τσι εξηγείται γιατί ή κε
φαλαιοκρατ ία αναπτύχθηκε κατ’ εξο
χήν σέ χώρες διαμαρτνρόμενες, ενώ 
στην κοσμοκράτειρα 'Ισπανία μ'ε τόν 
καθολικισμό της δεν αναπτύχθηκε 
κεφαλαιοκρατία.

Αυτά τά δυό στρώματα ζωής και 
πνεύματος, τό βόρειο καί τό μεσογεια
κό, άντιφέρνονται τό ένα στο άλλο, 
αλλά καί έλκονται τό ένα από τό άλλο. 
Ή  βαθύτερη τάση τοϋ βορείου πνεύ
ματος είναι ή τάση πρός τη Μεσόγειο, 
ή άνάγκη τοϋ εξανθρωπισμού του άπό 
τό ελληνικό στοιχείο. Καί ή τριαδική 
γεωγραφική, τομή τής Εύρυϊπης με τά 
άνάλογα άνοίγματά της πρός τή Με
σόγειο—Ελλάς, ’Ιταλία καί Ισπανία 
προσδιόρισε άπό τήν άρχαιότητα τήν 
πνευματική της μοίρα. Δηλαδή, ή Ευ
ρώπη έγινε ό πνευματικός κληρονόμος 
τοϋ μεσογειακού πολιτισμού. Τούτο 
όμως έγινε άπό τήν άρχαιότητα μέχρι 
σήμερα με άγώνες κοσμοϊστορικής 
σημασίας. Ή  έλξη τού βορρά πρός 
τό νότο τής Ευρώπης συμβολίζει με 
τόν Φάουστ, ό οποίος καταλήγει στήν 
Ελλάδα γιά νά εϋρει τήν ιδέα τού κάλ
λους, ενσαρκωμένη στήν Ελένη. Και 
άπό τόν έρωτά του πρός τήν Ελένη 
γεννήθηκε ό Ευφοριών. Ή  ζωή όμως 
τοϋ Εύφορίωνος είναι εφήμερη καί 
τούτο σημαίνει δτι όλοι οί πολιτισμοί 
τής Ευρώπης μετά τόν ελληνικό, 
έχουν κάτι τό εφήμερο, ενώ εκείνος 
μένει σταθερός.

Ή  αντίστοιχη τάση τού Νότου πρός 
τόν Βορρά είναι ή άγάπη μας πρός 
τήν μουσική τού βορρά, όπως αυτή 
γεννήθηκε κατά τόν ΙΖ ’ καί ΙΗ ’αίώ- 
νος. Έ ξ άλλ.ου, ή μουσική αυτή είναι 
ή αιώνια νοσταλ.γία τοϋ βορείου πρός 
τό μεσογειακό φώς καί τή συμμετρία 
καί ή τάση του νά φεύγει άπό τή βα
ρύτητα τοϋ φυσικού του περιβάλλον
τος.

Γιά νά καταλάβουμε τώρα τούς 
άλλους έξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς 
καί ιδιαίτερα τούς άσιατικούς, πρέπει 
ν’ άποφύγουμε τόν καταστροφικό μο
νισμό τών ιδεών. Στήν ουσία της ή 
άνθρωπότητα χωρίζεται σέ πολλούς 
άνθρωπισμούς. Δέν υπάρχει ένας ενι
αίος άνθρωπισμός, ούτε καί έχει ή 
άνθρωπότητα τήν ίδια ηλικία πολι
τισμού. Άλ.λ.η ήλικία πολιτισμού έχει 
ή Ευρώπη καί άλλη ή βόρεια 'Ασία, 
όπου οί λ.αοί δέν κατόρθωσαν άκόμη 
νά δώσουν μεγάλα παραδείγματα άν- 
θρωπιστικοϋ περιεχομένου, όπως έγινε 
τούτο στήν άρχαία Αίγυπτο καί γίνε

ται δίχως διακοπή στήν ιστορία τού 
ελληνισμού. Ό  Ντοστογιέφσκυ όμως 
άποτελεϊ ένα μεγαλόψυχο προμήνυμα 
γιά τό τί μπορεί νά κατορθώσει ή 
Ρωσία, όταν δουλευθεί με άνθρωπι- 
στικά καί χριστιανικά ιδανικά.

Τήν πολυδιάστατη καί πολυσήμαν
τη έννοια τούάνθρωπισμοΰ τής άνθρω- 
πότητας έρχεται νά εκβιάσει σήμερα 
ό μονισμός τοϋ κομμουνισμού. ’Από 
τά πράγματα, όμως, είναι άδύνατον 
νά συλλάιβει κανείς μιά μονοσήμαντη 
κίνηση τής άνθρωπότητας, μιά κοινή 
θρησκεία, ένα κοινό φρόνημα, ένα κοι
νό πολιτισμό καί μιά κοινή τέχνη. Ό  
μονισμός αυτός τού κομμουνισμού 
καταστρέφει τήν πολυμορφία τών πο
λιτισμών, τή λαμπρότερη δημιουργία 
τής γής, τούς άνθρωπισμούς τής γής. 
Ό  κόσμος μπορεί νά φθάσει σέ άμοι- 
βαία εμπιστοσύνη, σέ ενιαία τεχνική 
καί οικονομία, ποτέ όμως σέ ενιαίο 
πολιτισμό. Χτυπητό παράδειγμα είναι 
ή ’Ιαπωνία, ή όποια διατηρεί τόν πολι
τισμό της, τήν τέχνη της καί τή θρη
σκεία της, άν καί έχει άφομοιώσει τήν 
ευρωπαϊκή τεχνική. Τά σύγχρονα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι οί 
σκληρότεροι καί βιαιότεροι μονισμοί 
πού γνώρισε ή ιστορία καί στή θεωρία 
καί στήν πράξη. Γιά τούτο είναι επι
κίνδυνα όχι μόνο γιά τήν Ευρώπη, 
άλλά καί γιά κάθε πολιτισμό τής γής. 
Καί έχει ή γή πολλούς άνθρωπισμούς 
καί πολλούς πολιτισμούς καί δέν 
έχουμε λογικό δικαίωμα νά πούμε ότι 
ό δικός μας είναι καλ.ύτερος καί νά 
ζητήσουμε νά τόν επιβάλουμε μέ βία 
στοάς άλλους.

ΕΧΕΙ όμως ένα γνιύρισμα ό πολι
τισμός καί ό άνθρώπισμός τής Ευρώ
πης καί αυτό τό γνώρισμα πού τόν χω
ρίζει άπό όλους τούς άλ.λ.ους πολιτι
σμούς είναι ό Λόγος. Ό  Έγελ.ος ονό
μασε τήν Ευρώπη τό λ.ογικό μέρος 
τής γής, γιατί ή άρχή τού πνεύματός 
της είναι ό αύτοσυνείδητος λόγος. Ό  
Λόγος είναι ή άρχή τών οντων γιά 
τούς Έλληνες. Καί τό χαρακτηριστι
κό πού γράφει επάνω στο μέτωπό του 
ό Χριστιανισμός είναι τό «εν Άρχή 
ήν ό Λόγος».

Χρειάζεται, πράγματι, θάρρος καί 
καρτερία νά μείνει ή Ευρώπη πιστή 
στήν ιστορική της μοίρα σέ μιά επο
χή πού ό δυναμισμός καί ό μηδενισμός 
καί άπό μέσα της καί άπ' έξω θέλ,ει 
νά τ’ άνατινάξει όλ.α στόν άέρα. Άπό  
τ’ άλ.λο μέρος, όμως, ή ιστορία διδά
σκει ότι κανείς, μήτε άνθρωπος, μή
τε λ.αός, μήτε πολιτισμός, δέν μπορεί 
νά προσπεράσει τά όρια τής μοίρας 
του, δίχως νά κινδυνέψει ν’ αύτοκατα-

στραφεϊ. Ή  χιτλερική "Υβρις πρέπει 
νά διδάξει όλους εκείνους, οί όποιοι 
άπό άλλη σκοπιά βαδίζουν επάνω στο 
ίχνος της. Υπάρχουν μέσα στήν 
ιστορία τής γής πολλές μορφές άν- 
θρωπισμοΰ. Τούτο είναι πού πρέπει 
νά καταλ.άβει ό σοσιαλισμός καί ό 
κομμουνισμός. Οί πολλές αυτές μορ
φές τού άνθρωπισμοΰ επάνω στο πρό
σωπο τής γής εκφράζουν ένα άόρατο 
γενικό άνθρωπισμό. "Ομως, μόνον 
άπό τό βλέμμα τού Θεού θά ήταν 
δυνατή ή σύνοψη τού γενικού αυτού 
άνθρωπισμοΰ ώς «ψυχή άπάντων», 
όπως λέγει ένας παλαιός λόγος. ’Εμείς 
οί άνθρωποι, μόλις ζητήσουμε νά πε
ράσουμε τά όρια τής μοίρας μας πάντο
τε τιμωρούμεθα άπό τήν Δίκη κι όταν 
προχωρήσουμε πρός τήν "Υβριν, 
πρός τούς ολοκληρωτισμούς, οί ό
ποιοι μοιραία οδηγούν στήν καταστρο
φή, άκοΰμε τότε τόν Μεφιστοφελή νά 
μάς ειρωνεύεται καί νά μάς λέει:
«Μένεις, βέβαια πάντα ό,τι είσαι». 
Καί τό χειρότερο άκόμη άκοΰμε μέσα 
άπό τά ερείπια καί τήν καταστροφή 
τό αιώνιο πνεύμα τής γής, πού θελή
σαμε μέ τούς ολοκληρωτισμούς νά τό 
κυριεύσωμε, νά μάς λ-έγει:
« Μοιάζεις μέ τό πνεύμα πού καταλα
βαίνεις, όχι μέ μένα». ’Ετσι γιά τήν 
Ευρώπη τήν ίδια ό,τι πράγματι, υπάρ
χει είναι ή ιστορία τού δικού της 
πνεύματος.
Ή  τάση τού Ευρωπαίου νά βγει έξω 

άπό τά όρια τής ιστορικής του μοίρας 
καί νά σκύψει στά πνεύματα τών άλ
λων πολιτισμών, είναι άντίθετη μέ τήν 
εσώτατη ιστορική νομοτέλεια τού 
πνεύματος, τό όποιον φανερώνεται 
πάντοτε άτομικό καί συγκεκριμένο. 
Γιατί καί ό πολιτισμός τής Ευρώπης 
κατ’ εξοχήν έχει άτομικότητα καί 
προσωπικότητα. Αέν είναι βέβαια 
άσκοπο εντελώς νά προσπαθεί ό 
Ευρωπαίος νά συγκρίνει τό πνεύμα 
του μέ τό πνεύμα άλλων πολιτισμών, 
άλ.λ.ά είναι άδύνατον νά ενωθεί μ' 
αυτούς, έστω καί πνευματικά, ώστε 
νά συμπέσει ή νά συγχωνευθεϊ μ’ 
αυτούς. Καί είναι τούτο άδύνατο, γιατί 
υπάρχει κάτι πού χωρίζει άπαρχής 
τούς πολ.ιτισμούς τών ηπείρων, οί 
όποιοι άποτελ.οΰν χωριστές ενότητες. 
Έ τσι χωρίζεται ό πολιτισμός τής 
Ευρώπης άπό τούς πολ.ιτισμούς τής 
Ασίας, οί όποιοι άποτελ.οΰν κλ.ειστή 
γιά μάς ενότητα. Τό κυριώτερο γνώ
ρισμα τού πολ.ιτισμοΰ τής Εύριόπης 
είναι ό λ.όγος, ή κατακάθαρη λ.ογική. 
Αντίθετα, οί Άσιάτες μένουν μέσα 
στή μυθολογία τής θρησκείας. Αυτή 
τή διαφορά είχε παρατηρήσει άλ.λ.οτε
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ο φυσιοδίφης KARL ERNST YON 
BAER.

Ό  Λόγος των 'Ελλήνων είναι αυ
τός πού έκαμε την Ευρώπη δ,τι αυτή 
είναι. Ό  λόγος αυτός γίνεται σήμερα 
περισσότερο ιστορικός, δηλαδή βοη
θέ! την Ευρώπη να ιστορήσει τον 
δρόμο καί την πάλη της. ’Αντίθετα 
ή ’Ασία δεν κατόρθωσε να αναπτύξει 
ιστορική κατανόηση τής ζωής. Οί 
πολιτισμοί τής ’Ασίας έχουν στα- 
τικότητα. Ό  "Εγελος λέγει δτι ή ’Α
σία έχει τη βακχική υπερβολή, ώς 
άμορφη δημιουργία καί δεν έχει την 
ιστορικότητα. Είναι , λοιπόν αυτο
νόητο δτι αυτό πού δεν έκανε ή ’Ασία 
για τόν εαυτό της, δηλαδή, νά ιστορή
σει τούς πολιτισμούς της, δεν μπο
ρούμε νά τό κάνουμε εμείς πού βρι
σκόμαστε έξω από τα φαινόμενα των 
πολιτισμών της. Οί ’Ασιατικοί πολι
τισμοί <5έν έχουν ιστορικότητα καί 
τραγικότητα, γι’ αύτό καί δέν έγραψαν 
τραγωδία. Τραγωδία έγραψαν πρώτοι 
οί "Ελλ,ηνες καί έπειτα οί δυτικοί 
Ευρωπαίοι, με επικεφαλής τόν Σαίξ- 
πηρ. ’Αντίθετα, ό Ευρωπαϊκός πολι
τισμός διακατέχεται άπό την ιστορι
κή του αύτοσυνειδησία καί είναι δυ
ναμικός καί δχι στατικός—επίσης 
είναι διαρκώς εφευρετικός.

Ή  ιστορική συνείδηση, πού αναπτύ
χθηκε πρώτα στήν 'Ελλάδα, έντείνε- 
ται ύστερα με τόν Χριστιανισμό, άνα- 
μιγμένομε τόν'Ελληνισμό καί γίνεται, 
δπως λέγει ό Νίτσε, ή έκτη αίσθηση 
τής Ευρώπης. Δίχως τήν ιστορική 
της συνείδηση ή Ευρώπη θά έχανε 
τήν εύγένειά της. Γιατί , δμως, ή αί
σθηση τού ευρωπαϊκού ανθρωπισμού 
τρέχει σήμερα κίνδυνο νά καταλήξει 
στο σκεπτικισμό; Ό  κλονισμός είναι, 
πράγματι, βαθύς, αλλά καί τώρα, 
είμαι πεπεισμένος δτι ή δημιουργική 
έννοια τής ιστορίας θά ξαναζήσει. Ό  
Ευρωπαίος είναι υποχρεωμένος νά 
κρατάει μέσα του ζωντανό δλο τό 
υλικό τής ιστορίας του. Συνάμα, 
εκτός τού λογικού, ή φαντασία, τό 
συναίσθημα καί ή βουλητική του ικα
νότητα δεν μπορούν νά κρατηθούν σε 
νεότητα δίχως τήν άκατάπαυστη ανα
φορά καί άντιμέτρηση με τά προηγού
μενα. Λογικός καί διαισθητικός άν
θρωπος έχει άνάγκη άπό τήν ιστορική 
συνείδηση καί αυτή είναι πού ψυχικώς 
καί πνευματικώς κρατάει σε συμμε
τρία δ λες τις δυνάμεις τού ευρωπαϊ
κού ανθρώπου.

ΤΩΡΑ πού κρίνεται ή τύχη τού 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, ή φιλοσοφία 
τής ιστορίας είναι εκείνη πού βοηθάει 
τό ευρωπαϊκό άνθρωπο ν’ αγγίξει τό

βάθος τής αρχής του καί ν’ άκροασθεϊ 
τόν λόγο τής μοίρας του, ό όποιος τού 
λέγει άλλη μιά φορά, «κράτησε τήν 
ίστορικότητά σου». ’Από αυτήν τήν 
ιστορικότητα λαμβάνει ή Ευρώπη τήν 
ικανότητα ν’ ανανεώνεται αδιάκοπα 
καί νά μεταλλάζει τά κινήματα τού 
πολιτισμού της, δίχως νά χάνει τήν 
προσωπικότητά της. Ό  χρονικο
γράφος καί ό προφήτης στήν ’Ασία 
έμειναν αύτό πού ήσαν πάντοτε, στα
τικοί. Στήν Ευρώπη, δμως χρονικο
γράφος καί προφήτης έγιναν ιστορι
κοί καί φιλόσοφοι τής ιστορίας, γιατί 
εδώ ό πολιτισμός πήγε πέρα άπό τή 
χρονικογραφία καί τήν προφητεία, 
έγινε ιστορικός, δηλαδή, έλαβε έσώ- 
βαθη συνείδηση τού είναι του, τής 
άφετηρίας του, τής διαδρομής καί τού 
σκοπού του. Ή  φιλοσοφία τής 'Ιστο
ρίας ενώνει τό παρόν μέ τό παρελθόν 
καί άνοίγει προοπτική προς τό μέλλον.
’Εξ άλλου ό προφήτης άμαυρώνει τό 
παρόν με τό φανατισμό του καί τό εν
διαφέρον του στρέφεται μόνο προς τό 
μέλλον. Ό  πολιτικός εργάζεται γιά 
τό παρόν καί τό άμεσο μέλλον, ενώ ό 
άπλός ιστοριογράφος βλέπει μόνο τό 
παρελθόν. Ό  φιλόσοφος, δμως, τής 
'Ιστορίας άνοίγει, δσο γίνεται τήν 
δράσή του προς τό παρελθόν δηλαδή 
προς τόν δυναμισμό τού παρελθόντος 
καί άπό τό σημείο δπου είναι το
ποθετημένος άπό τή ζωή, τείνει, επί
σης προς ένα συνειδητό μέλλον δχι άπο- 
καλυπτικό καί φανατικό, άλλά ιστο
ρικό δηλαδή σύμμετρο μέ τήν ιστορι
κή μοίρα τής Ευρώπης. Τήν πίστη 
προς τή ζωή καί τή δύναμη τής ιστο
ρίας ό φιλόσοφος τή δυναμώνει περισ
σότερο καί άπό τόν πολιτικό καί άπό 
τόν προφήτη. Γιατί αυτός βλέπει τό 
μέλλον άπό τό παρελθόν καί έχει συνεί
δηση τού άμετατρέπτου δυναμισμού, 
πού κλείνει μέσα του τό παρελθόν. 
Αύτός μόνο δέν φανατίζει, ούτε άγρι- 
εύει τή ζωή. Γιατί μέσα στο νοΰ του 
κατασταλάζει κάποια γνώση άπό τις 
άρχαϊες φλέβες τής ζωής, τής ιστορίας 
καί καταλαβαίνει δτι μόνο μ ’ αυτήν 
τήν γνώση πρέπει ή ζωή νά ζητήσει 
καί τις δροσερές πηγές τού μέλλον
τος. Τούτο τό μέλλον είναι πού επι
τάσσει σήμερα καί τό φιλόσοφο τής 
ιστορίας, δηλαδή, τόν πνευματικό άν
θρωπο τής Ευρώπης νά περιοριστεί 
στά δρια τής μοίρας του, νά ερμηνεύ
σει καί νά ενώσει διαλεκτικά τό ιστο
ρικό γίγνεσθαι τής Ευρώπης. Τούτο 
δμως έχει άξια μόνο δταν γίνει τό τρα
γικό βίωμα τού παρόντος, τό όποιο 
περισφίγγεται άπό τό μεγαλείο τού 
ωκεανού ( ’Αμερική), πού σήμερα 
είναι αυτοδύναμη εξουσία μέ βλέμμα

τα συμπάθειας καί ελέους προς τήν 
Ευρώπη καί άπό τό άλλο μέρος εξ 
’Ανατολών περισφίγγεται άπό τήν 
άδυσώπητη στέππα, έγινε σήμερα επί
σης, αυτοδύναμη εξουσία πού κανένα 
άγαθό τής Ευρώπης δέν φαίνεται δτι 
μπορεί νά τήν δυσωπήσει, γιατί τά 
καταπίνει δλα δίχως κόρο, άλ.λά καί 
δίχως ίχνος ευγνωμοσύνης. Μέσα άπό 
αυτήν τήν τραγικότητα καί μέ τήν 
άναφορά προς τό ένδοξό του παρελ
θόν, ό νοΰς τού Ευρωπαίου θά μοχθή
σει νά οικοδομήσει τό μέλλον του, 
δίχως δμως νά χάσει τήν αυτοκριτική 
καί νά πέσει σε άποκαλυπτικά σχε
διάσματα. Ό  πνευματικός άνθρωπος 
τής Ευρώπης, πού γίνεται σήμερα 
άπό τήν τραγικότητα των καιρών φι
λόσοφος τής ιστορίας, αύτός εξε
τάζει τό μέλλον στοχαστικά, δχι φαν- 
νατικά, δπως ό προφήτης ή ό κομμου
νιστής, μένει ιστορικά μέσα στο παρόν 
δέν ξεχνά τό παρελθόν καί μάχεται 
γιά τό μέλλον.

Είναι σήμερα καυστική ή άνάγκη 
νά γίνει συνειδητή ή ουσία τής Ευρώ
πης, νά προβληθεί ώς λόγος ζωής καί 
έτσι ν’ άνοιχθεί τό μέλλον τής Ευρώ
πης. Ούτε ή φιλοσοφία τής ύπάρξεως, 
πού τόσο θόρυβο δημιούργησε, σώζει 
γιατί αύτή μένει μέσα στον ήδονισμό 
τής τραγικότητας. Δέν προχωρεί στήν 
δημιουργία ζωής, άλλά άναλ.ύεται σέ 
άπειρόμορφα βιώματα, πού διαλύουν 
καί τήν προσωπικότητα τού άνθρώπου. 
Τό μέλλον τής Εύρώπης είναι ό Εύ- 
ρωπαϊος πολίτης καί ό πνευματικός 
της άνθρωπος καί αύτός είτε φυσική 
κάνει, είτε ιστορία, είναι σήμερα, 
υποχρεωμένος νά φιλοσοφήσει τήν 
ζωή του καί τήν ιστορία τής Εύρώπης. 
Αλλιώς είναι ένα τραγικό υπόλοιπο 
παλιάς δόξας καί θά περιμένει ή τήν 
άποκάλυψη τής ’Ανατολής γιά νά 
σωθεί, δηλαδή νά δουλωθεί, ή τήν 
μετανάστευση σέ υπερπόντιους τόπους. 
Καί είναι, πράγματι, τραγικό νά.βλέ
πει κανείς δτι σήμερα πολλοί Εύρω- 
παϊοι επιστήμονες καί πνευματικοί 
άνθρωποι εκπατρίζονται. Τό πρό
βλημα είναι σήμερα, άν θά μπορέσει ή 
Εύρώπη μέ τούς πνευματικούς αν
θρώπους καί τούς πολιτικούς της νά 
δει μέσα άπό τό παρόν καί μέσα άπό 
τά πάθη τής εποχής μέ καινούργιο 
βλέμμα τό παρελθόν καί ν’ άνοίξει τό 
μέλλον μέ τήν πολυδύναμη ίστορικό
τητά της.

ΓΙΝΕΤΑΙ βαθύτατη στροφή σήμερα 
τής εύρωπαϊκής μοίρας. Καί δέν ώ- 
φελεί ν’ άναστενάζει κανείς, ούτε νά 
κατηγορεί τόν ιστορισμό καί τό φόρ
τωμα τής μνήμης πού αύτός φέρνει
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Ο Λογος τ (I)V ΓI'.A/.ljV·>)ν είναι 
αυτός πού έκαμε την Ευρώπη δ,τι 
είναι. Ο Λόγος αυτός γίνεται σή
μερα, παρά ποτέ άλλοτε, πιο ση
μαντικός γιατί μπορεί νά βοηθήσει 
την Ευρώπη νά ξαναβρεί τον εαυτό 
της καί την ταυτότητά της. Ή  ισ
τορική επίσης συνείδηση που ανα
πτύχθηκε πρώτα στην Ελλάδα γ ί
νεται σήμερα «ή έκτη αίσθηση», 
όπως ελεγε ό Νίτσε, γιά τον Ευρω
παίο άνθρωπο, γιατί μέσα στο νοϋ 
τον κατασταλάζει ή γνώση από τις 
αρχαίες φλέβες τής ζωής καί τής 
ιστορίας καί καταλαβαίνει δτι μόνο 
fl αυτή τη γνώση ή ζωή πρέπει 
νά ζητησει γιά νά βρει τις πηγές τοΰ 
μέλ.λον τος.

όταν δέν είναι ζωτικός, άλλα πρέπει 
μέ θάρρος πάλι από την ιστορία νά 
σωθεί ή ζωή τής Ευρώπης, γιατί απ' 
έξω τίποτε δέν τη σώζει πνευματικά, 
ηθικά καί πολιτικά.

Μέσα στην Ευρώπη παρόλη την 
καλλιέργεια των αιώνων υπάρχει ένα 
βαρβαρικό πρωτόγονο στοιχείο, τό 
όποιον παρουσιάστηκε κατά τρόπο 
έντονο μέ τό χιλτερισμό. ’Εκτός όμως 
τής μορφής αυτής τοΰ βαρβαρισμοϋ 
καί πρωτογονισμού υπάρχει καί μιά 
άλλη, πού εκδηλώνεται μέ τά κομ
μουνιστικά κόμματα τής Ευρώπης 
καθώς καί μέ τις τρομοκρατικές ομά
δες. Ό  Χίτλερ άλλωστε έχρησιμο- 
ποίησε στό ξεκίνημά του μερικά εκα
τομμύρια ανέργων προλεταρίων. Ό  
έσωευρωπαϊκός αυτός βαρβαρισμός

έμπνέεται καί άπό τον ανιστόρητο 
άνθρωπο τής βόρειας ’Ασίας. "Οσο 
όμως ακμαίος κι αν είναι ό άνθρωπος 
αυτός, όσο δυναμισμό κι άν έχει ή 
δεξαμενή τοΰ αίματος πού λέγεται 
Ρωσία, δέν μπορούμε εμείς οι Ευρω
παίοι νά τον άκολουθήσωμε, γιατί 
θά χάσουμε τήν ταυτότητά μας άμέ- 
σως. Τοΰτο θά έσήμαινε πλήρη άλ/.ο- 
τρίωση τοΰ πνεύματος τής Ευρώπης, 
τό όποιον έχει ύποστεϊ βασικές μετα
βολές, πρώτον μέ τή θεωρία τής εκλε
κτής κοινωνικής τάξεως, δηλαδή τής 
εργατικής, καί δεύτερον, μέ τή θεωρία 
τής εκλεκτής φυλής, όπως τήν ανέ
πτυξαν οί Γερμανοί. Η Γερμανική 
"Υβρις κάποτε άντέταξε στήν όλη 
ιστορία τής Ευρώπης τον βαρβαρισμό 
ώς μέσον θεραπείας. Τον κακό της
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ιστορισμό που βαραίνει ίσως σήμερα 
μερικά κεφάλαια τής ευρωπαϊκής 
ζωής, ή Ευρώπη δεν μπορεί αλ
λιώς να τον νικήσει, παρά'με την κα- 
λή της ιστορικότητα. Ο ιστορισμός 
είναι έν γένει βλαβερός, άλλα έχει τό 
προνόμιο νά μην εκβαρβαρώνει.

Θά ρωτήσει Ισως κανείς, γιατί νά 
μη φύγουμε από τον βαρβαρισμό τοϋ 
κομμουνισμού καί τον κακό ιστορισμό 
πού βαραίνει τη ζωή μας καί νά προ
χωρήσουμε έξω από την Ευρώπη, 
νά συναντήσουμε τά πνεύματα των 
άλλων πολιτισμών καί νά συγχωνευ- 
θονμε μαζί τους, νά γίνουμε παναν
θρώπινη κοινωνία καί παγκόσμια 
ιστορία; ’Αλλά ό Ιδιος λόγος, πού 
εμποδίζει τόν κομμουνισμό νά γίνει 
πανανθρώπινος, δηλαδή, τό ιδιότυπο

πνεύμα των διαφόρων πολιτισμών 
πού υπάρχουν επάνω στη γή, αυτός 
εμποδίζει καί μας, άν θέλουμε νά προ- 
χωρήσουμε σε πανανθρώπινη Ιστορία.
’Εκείνο πού θά γεννηθεί άπό την τάση 
αυτή δεν θά είναι τίποτε άλλο, παρά 
ένας ρομαντικός πανθεϊσμός. Αυτός 
όμως εύκολα χάνει την πραγματικό
τητα καί γυρίζει γρήγορα σ’ έναν ιστο
ρικό σκεπτικισμό οπότε καί τά πνεύ
ματα τών άλλων πολιτισμών καί τό 
πνεύμα τού δικού μας, χάνουν τήν 
προσωπικότητά τους.

Ευτυχώς ότι, τά πράγματα τής γής 
είναι έτσι, γιατί πραγματικά, ποτέ 
δεν μπορεί νά επικρατήσει ένα μονο
σήμαντο πνεύμα επάνω στη γή. Τούτο 
θά ήταν ένας αφόρητος δογματισμός, 
πού θά έσήμαινε καίτή συντέλεια τοϋ

πνεύματος. Κατά καλή όμως τύχη, τά 
πνεύματα τών πολλών πολιτισμών 
έχουν δική τους προσωπικότητα καί 
έτσι άφίσταται τό ένα εναντίον τού 
άλλου. Τό οικουμενικό ποθούμενο 
λοιπόν τών φαντασιοκόπων δ ’εν υπάρ
χει, υπάρχουν μόνον τά πνεύματα τών 
λαών καί τών πολιτισμών. Τά πνεύ
ματα αυτά απλώνονται τό καθένα 
ανάλογα μέ τό δυναμισμό του, αλλά 
<5έν γίνονται κατ’ ουσίαν οικουμενικά. 
"Ετσι, μέ τόν ’Αλέξανδρο απλώθηκε 
τό ελληνικό πνεύμα ώς τά ανώτατα 
δυνατά όρια, ώς τις ’Ινδίες. ’Από τό 
άλλο μέρος, όμως, αδυνάτισε πολύ 
ή πρώτη του εστία, ή μητρόπολη. Τό 
ίδιο έγινε καί μέ τούς Ρωμαίους. Κα
τά δέ τή νεώτερη εποχή τό ίδιο έγινε 
καί μέ τή Δυτική Ευρώπη. Ή  έπέ-
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κταση τοΰ πνεύματος τής Δυτικής 
Ευρώπης έόημιούργησε υπερπόντια 
κέντρα πολιτισμού καί τό κ-υριώτερο 
ήταν ή ’Αμερική. Όπου όμως συ
νάντησε αρχαίους ισχυρούς πολιτι
σμούς, όπως στην Κίνα καί στις 
’Ινδίες, εκεί δεν κατόρθωσε κατ’ 
ουσία να επικρατήσει καί να έπε- 
κταθεϊ ό πολιτισμός του. Τό γεγο
νός τούτο, ότι, δηλαδή, ό ευρωπαϊ
κός πολιτισμός παρόλα τα μηχανικά 
μέσα που διέθετε, σταμάτησε σε 
ορισμένα όρια από την ανάγκη των 
πραγμάτων, θά έπρεπε νά γίνει δί
δαγμα γιά τον κομμουνισμό. "Οπως 
δέν υπάρχει παγκόσμιο πνεύμα, αλλά 
μόνον πολλά πνεύματα, όπως δεν 
υπάρχει παγκόσμια ιστορία μέ την 
πραγματική της έννοια, όπως δ'εν 
υπάρχει παγκόσμιος βουδδισμός, τό 
ίδιο δεν μπορεί νά υπάρξει παγκό
σμιος κομμουνισμός, έστω κι αν 
τον δεχτούμε ώς θρησκεία.

ΕΙΝΑΙ ανάγκη νά λεχθεί εδώ, ότι ή 
’Ασία δέν συνέλαβε ποτέ ούτε την 
άφηρημένη ιδέα τής οικουμένης, ού
τε τής παγκόσμιας ιστορίας. ’Έτσι ή 
’Ασία έμεινε καί είναι εγγύτερα στην 
πραγματικότητα καί περισσότερο πι
στή στον εαυτό της. ’Αντίθετα, εμείς 
οί Ευρωπαίοι συλλάβαμε αυτή την 
ιδέα τής -παγκόσμιας ιστορίας, τή 
γράφουμε όμως από τή σκοπιά μας, 
δηλαδή, κατ’ ουσία γράφουμε πάν
τα Ευρωπαϊκή ιστορία. "Ολα τά 
πνεύματα, έτσι πιστεύουμε, εκβάλ
λουν μέσα στο πνεύμα τής Ευρώπης 
ενώ στην πραγματικότητα, αυτά εί
ναι αυτοκέφαλα καί αύτόγνωμα καί 
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τό πνεύμα 
τής Ευρώπης. ’Ακόμη καί ή μεγαλό
πνοη φιλοσοφία τής ιστορίας τοΰ Έ- 
γέλου βάζει την Ευρώπη στο τέρμα 
τής πορείας τοΰ πνεύματος καί θεω
ρεί τήν ’Ασία ώς απαρχή τοΰ πο
λιτισμού. Μέσα άπό αυτή τή συ
νείδηση, ότι ή ιστορία προχωρεί άπό 
τήν ’Ανατολή προς τή Δύση έγραψε 
τή φιλοσοφία τής παγκόσμιας ι
στορίας δ Εγελος. Πράγματι, όμως 
καί ό "Εγελος έγραψε φιλοσοφία τής 
Ευρωπαϊκής ιστορίας, γιατί δέν ήταν 
δυνατόν νά γίνει άλιώς, αφού ή ’Α
σία είναι κλ,ειστή καί aiojvia άμί- 
λητη προς εμάς.

Ό  σκοπός όμως τής ιστορίας εί
ναι, κατά τον Έγελ.ο, νά συμπέσει τό 
ατομικό μέ τό γενικό, ό άνθρωπος νά 
συμπέσει μέ τό λόγο τοΰ κόσμου, τό 
υποκείμενο νά συμπέσει μέ τό αντι
κείμενο. Τούτο τό γενικό πού γίνεται 
πρόσωπο στην ιστορία, είναι, κατά 
τόν Έγελ.ο, τό νόημα τής ελευθερίας.

Ή  αρχή τής ελευθερίας στην ’Α
σία—κατά τόν Έγελο—ήταν ότι ε
κεί ήταν ένας μόνο ελεύθερος κι 
αυτός τύραννος. "Ολοι οί άλλοι ήταν 
δούλοι. Τό βήμα όμως προς εσωτερι
κή ελευθερία, όπου όλοι τείνουν νά 
συμπέσουν μέ τό λόγο καί νά παρ- 
γματώσουν μέσα τους τό πνεύμα τοΰ 
κόσμου, τούτο δέν έγινε στην ’Α
σία, άλλ.ά στήν Ευρώπη. Ό  μαρξι
σμός διετήρησε τήν διαλεκτική τοΰ 
Έγέλ.ου, αλλά άνέτρεψε τό νόημά 
της. ’Άλλαξε τή φιλοσοφική της 
βάση. Τή διέστρεψε καί τήν παρέ- 
φθειρε. Έχει όμως καί σ ’ αυτόν ή 
διαλεκτική τήν τάση προς τό καθο
λικό, προς τήν καθολική εξέλιξη 
τής άνθρωπότητος. Ό  σκοπός όμως 
αλλάζει. Ό  σκοπός στον Μάρξ 
δέν είναι νά γίνει ό άνθρωπος λόγος, 
όπως ζητεί ό ’Έγελ,ος, αλλά ό σκοπός 
είναι ν’ ακολουθήσει ό άνθρωπος τή 
βουβή νομοτέλεια τής ύλης καί νά 
υπαχθεί σ’ αυτή τή νομοτέλεια. Είναι 
βέβαιο ότι καί όΜάρξ καί ό ”Εγελος 
είχαν κατανοήσει γιά ϋ,τι ονομάζε
ται διαλεκτική, έστω κι αν ή εφαρ
μογή της γίνεται άπό αυτούς στήν υλι
κή πλευρά τής ζωής καί όχι στήν 
πνευματική. Οί επίγονοι όμως καί 
τών δύο αυτών συντακτών τοΰ κομ- 
μονιστικοΰ μανιφέστου έμειναν πο
λύ μακριά άπό τή διαλεκτική, πρα
γματικά τήν άντικατέστησαν μέ τό 
νόμο τής αιτιότητας, δηλαδή, τήν 
άπλοποίησαν κατά τρόπο βάναυσο.

’Αλλά είτε τή διαλεκτική τού 
Έγέλου, είτε τή μαρξική διαλεκτι
κή, είτε τήν αιτιότητα τών επιγό
νων τοΰ Μάρξ, είτε άκόμη τά σχή
ματα τής νεώτερης κοινωνιολογίας 
χρησιμοποιήσουμε, δέν θά μπορέσου
με νά καταλάβουμε τό νόημα τοΰ 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί όλα 
αυτά τά σχήματα άδικοΰν τήν πρα
γματικότητα, τήν παραποιούν.

’Αναγκαιότητα καί ελευθερία εί
ναι πού δημιουργούν τήν ιστορία καί ή 
διαλεκτική της δέν είναι βουβή, άλ- 
λά έχει καί λόγο, καί τόν λόγο αυτόν 
τόν προβάλλει ό άνθρωπος γιά νά τήν 
κατευθύνει. "Ο,τι ενδιαφέρει όμως 
τόν ευρωπαϊκό άνθρωπο είναι νά 
συλλάβει τό νόημα τής ιστορίας του, 
νά τό αύτοσυνειδητοποιήσει μέσα 
του. Ούτε ή λεγάμενη παγκόσμια 
ιστορία, ούτε ό μαρξισμός τόν βοη
θούν σ’ αυτό, γιατί όλα αυτά τά σχή
ματα άπολυτοποιούν μιά πλευρά τής 
ιστορίας καί συγχρόνως αποχρωμα
τίζουν τά πράγματα καί γεννούν μιά 
πνευματική άλαζονεία άπαράδεκτη.

Τό χρέος είναι νά καταλάβουμε 
ότι ή Ευρώπη υπάρχει ώς χωριστή

οντότητα πνεύματος, μέ ύφος πο
λιτισμού δικό της. Άπό αυτόν τόν 
ίδιο τόν πολιτισμό πρέπει συνεπώς 
νά έλθει καί ή αύτοκατανόησή του. 
Ό  μαρξισμός, όμως, δέν είναι αΰτο- 
κατανόηση τοΰ πολιτισμού αυτού, 
γιατί τόν ενδιαφέρει μόνο ή αποκα
λυπτική ιδέα τοΰ μέλλοντος. Τό 
πνεύμα, όμως, πού γεννήθηκε στήν 
Ελλάδα καί απλώθηκε ύστερα στήν 
Ευρώπη άναμιγμένο καί μέ τόν εξελ
ληνισμένο χριστιανισμό δέν είναι 
πνεύμα προφητικό, ούτε Αποκαλυπτι
κό, αλλά προσκαλεϊ τόν άνθρωπο 
νά βρει μέσα του τόν προσωπικό του 
δαίμονα κι αυτόν νά τόν καλλιεργή
σει, δηλαδή τό πνεύμα τοΰ ευρωπαϊ
κού πολιτισμού συγκεντρώνεται γύ
ρω από τήν έννοια τής προσωπικό
τητας.

Μέ τήν ανεύρεση καί τήν καλλιέρ
γεια τοΰ ατομικού δαίμονος πλάθε
ται ή προσωπικότης καί ασφαλίζε
ται ή εσωτερική ευδαιμονία. Τούτο 
επικυρώνεται καί άπό τό γεγονός ότι ό 
πολιτισμός τής Ευρώπης δέν είναι 
πολιτισμός ενός λαού, αλλά ταυτό
χρονα πολλών λαών, πού όλοι έχουν 
ατομικότητα καί προσωπικότητα.

Τούτο, άλλωστε, είναι τό νόημα 
τής ελληνικής ιδέας: κάθε λαός νά 
γίνει πρόσωπο. Ό  ευρωπαϊκός πο
λιτισμός κλείνει, λοιπόν, μέσα του 
τόν πλούτο πολλών εποχών καί πολ
λών πνευμάτων, πράγμα πού δέν 
έγινε πουθενά αλλού. Αυτή ή πολυ
τυπία πνευμάτων καί λαών τοΰ ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού αποκλείει κά
θε μονοσήμαντη καί μονόγραμμη 
ερμηνεία. Δέν είναι ή εξωτερική 
μνήμη, αλλά ή εσωτερική, πού οδη
γεί πάντοτε τό νεώτερο ευρωπαϊ
κό πολιτισμό ώς τήν αρχή τής κα
ταγωγής του, τήν Ελλάδα. Ή  μόνη 
αυτή, μάλιστα έντείνεται καί γίνε
ται γονιμότερη σέ κάθε μεγάλη στρο
φή τοΰ εύροοπαϊκού πολιτισμού. Έ 
τσι έγινε στήν Αναγέννηση, στήν 
εποχή τής θύελλας καί τής ορμής, 
οπότε οί ενθουσιαστικοί της φορείς 
φθάνουν ώς τή δημιουργική αμνη
σία. Στήν Ευρώπη αίματα καί πνεύ
ματα δουλεύτηκαν, άλλά ποτέ δέν 
ενώθηκαν, ώστε νά δώσουν μονο
σήμαντη έννοια τοΰ ευρωπαϊκού πο
λιτισμού, όπως ζητά ό κομμουνι
σμός καί ό χλωμός άφηρημένος ιστο
ρισμός καί ρομαντισμός. Αναμφί
βολο είναι ότι οί "Ελληνες μέσα σ’ 
αυτό τό πολυδύναμο γίγνεσθαι τής 
Ευρώπης είναι ή μοναδική αληθινή 
μεγαλοφυία, γιατί έγέννησαν απ' αρ
χής όλα τά νοήματα καί έσχημάτι
σαν πρώτοι όλα τά μεγάλα πρότυπα.
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Για τοϋτο ενώνεται ή νεώτερη Ευ
ρώπη, οί λαοί της με τά καινούργια 
τους αίματα, τόσο συνειδητά με την 
'Ελλάδα καί καλλιεργούν τόσο έντο
να την ιστορική τους μνήμη.

Κάθε βήμα τοΰ νεώτερου πολι
τισμού προϋποθέτει τον αρχαίο. Τό 
ίδιο γίνεται καί με τούς Ρωμαίους, 
όσον αφόρα στην ιδέα τοΰ θετικού 
δικαίου. Καί κατά τον Μεσαίωνα 
υπήρχε ή μνήμη για την αρχαιότητα. 
Με την αναγέννηση, όμως καί την 
Μεταρρύθμιση ή μνήμη ήλθε εγγύ
τερα στις πρώτες πηγές, στα αρχαία 
κείμενα καί στα κείμενα τής Καινής 
Διαθήκης. Ή  πάλη που ανοίγει ή 
Ευρώπη κάθε φορά που αναγεννιέται, 
έγκειται σέ τοϋτο! ότι τείνει νά 
άποβάλει, από τη μνήμη της τό πε
ριττό. Καί περιττό γίνεται κάποτε ένα 
μέρος τοΰ συστήματος των έν- 
νοιών που έσχημάτισε μιά προηγού
μενη εποχή γιά τήν αρχαιότητα. Τοΰ- 
το έγινε στην ’Αναγέννηση, στην 
εποχή τής θύελλας καί τής ορμής 
καί στον αιώνα μας, ό οποίος 
έμόχθησε ν’ άποβάλει τό περιττό 
περίβλημα πολλών εννοιών τοΰ πε
ρασμένου αιώνα γιά τήν αρχαιό
τητα.

Η ΕΠΟΧΗ μας έχει εγγύτερη σχέση 
προς τά πράγματα τής άρχαιότητος. 
"Ετσι, π.χ. ό Πλάτων γιά τον πολύ 
ZELLER δ'εν είναι δ,τι είναι γιά 
μάς σήμερα, ολόδροσος καί 
αιώνια νέος. Ή  αδιάκοπη αύτή αυ
τοκριτική από τό ένα μέρος καί επι
στροφή στις καθαρές πηγές τών 
Ελλήνων, από τό άλλο, δίνει στόν 
ευρωπαϊκό πολιτισμό τό βάθος του, 
τον περίπλοκο δυναμισμό του, τήν 
αέναη κίνησή του προς τά εμπρός, 
καί ταυτόχρονα τήν αυτοσυνείδηση 
τής ίστορικότητάς του, δηλαδή τήν 
αμφίστομη κόψη του. "Ετσι συμβαί
νει, ώστε μόνον εδώ στην Ευρώπη 
νά υπάρχει ό παράδοξος αυτός δυϊ- 
κός δυναμισμός, δηλαδή τό πνεΰμα, 
ενώ κινείται προς τά εμπρός νά 
έχει συνάμα καί συνείδηση γιά τις 
ρίζες του. Καθώς τό πνεΰμα κι
νείται πρός τά εμπρός στην Ευρώπη, 
δέν αφήνει πίσω του απολιθώματα, 
αλλά ζωντανές μορφές τής πορείας 
του, οί όποιες τοΰ είναι απαραίτητες 
γιά τήν αυτοσυνείδηση τοΰ παρόντος. 
"Ετσι τίποτα δέν βοηθεΐ νά καταλά
βουμε τήν ιστορική στιγμή, δπου 
βρισκόμαστε, όσο ή ’Αναγέννηση 
καί ή εποχή τής θύελλας καί τής 
άρμης. "Οπως στην ’Αναγέννηση δια
λύθηκε τό μεσαιωνικό σύστημα ζωής 
έτσι καί σήμερα διαλύεται τό σύστη

μα ζωής καί ιδρύεται καινούργια. 
Είμαστε στην απαρχή, μεγάλης στρο
φής τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμοί) καί 
ίσως αύτή είναι συγκλονιστικότερη 
από εκείνη. "Οπως ή 'Αναγέννηση 
προέκυψε μέσα από τά σπλάχνα τοΰ 
Μεσαίωνα, όμοια καί τά σπέρματα 
τής σημερινής στροφής είναι μέσα 
στο πνεΰμα τών τριών τελευταίων 
αιώνων. "Οπως στην ’Αναγέννηση 
έτσι καί σήμερα τό πρώτον κινοΰν 
είναι ή επιστήμη, μέ τον απίθανο 
δυναμισμό τών εννοιών της. 'Αντί
θετα πρός τήν Εύρώπη οί έξωευρω- 
παϊκοί πολιτισμοί δέν έχουν τη συ
νείδηση γιά τη διαλεκτική τών γε
γονότων πού τούς έδημιούργησαν. 
Τοϋτο, λοιπόν, εξηγεί καί τό γεγο
νός ότι μόνον στόν ευρωπαϊκό πο
λιτισμό ήταν δυνατό νά γεννηθεί καί 
ή έννοια τής εντελέχειας. Ό  ’Αρι
στοτέλης τήν συνέλαβε πρώτος καί 
ερμήνευσε μ ’ αυτήν τήν ζωή καί ό 
χριστιανισμός τής έδωσε μεγαλύτερο 
βάθος, γιατί κατ’ αυτόν ό άνθρωπος 
καί ή άνθρωπότης έχουν τό 
σκοπό μέσα τους. ”Ετσι ό ευρωπαϊ
κός πολιτισμός είναι μιά εντελέχεια 
μέ τήν όλη διαλεκτική τών μορφών 
καί τών δυνάμεών του. Άπλοι3- 
στερα είναι ένα αδιάκοπο γίγνεσθαι 
μορφών πού έχει τό σκοπό μέσα 
του. Οί σημερινές δυνάμεις πού κι
νούνται μέ τόση βιαιότητα καί όρμη- 
τικότητα είναι οί καρποί πού προέ- 
κυψαν από τήν εποχή τής ’Αναγεν
νήσεως καί έντεΰθεν. Ό  δυναμισμός 
τών καρπών αύτών είναι πολύ ισχυ
ρός, κάποτε μάλιστα, οδηγεί καί στόν 
αύτομηδενισμό του. ’Αλλά καθώς τό 
πνεΰμα αγωνίζεται νά θέσει πανουρ
γίες μορφές, πολλά αύτοκαταστρέ- 
φονται, καί πολλά παρασύρονται από 
τήν όρμητικότητά του. Οί δυνατό
τητες είναι πολλές, αλλά επικρα
τούν μόνο εκείνες πού έχουν μέσα 
τους τό σπέρμα τοΰ μέλλοντος. 
Τοϋτο είναι ή εσωτερική διαλεκτική 
τής Ευρώπης, ή όποια εντείνει τήν 
ίστορικότητά της, δηλαδή τή συνεί
δηση ότι τό πνεΰμα της έρχεται άπό 
κάπου καί βαδίζει πρός κάπου. ’Αρ
νητική καί θετική πλευρά, άποσυνθέ- 
τουσα καί συνθέτουσα πλευρά αυ
τής τής διαλεκτικής συνοδεύουν ή 
μία τήν άλλη. Ίσως εμείς βλέπουμε 
μόνο τήν αποσύνθεση. Μαζί μέ 
τήν άποσυνθέτουσα διαδικασία βαδί
ζει καί ή πλαστουργική. Στή διαδικα
σία, όμως, αύτή, τίποτε γόνιμο δέν 
χάνεται. Αύτή τήν εσωτερική αυ
τοκάθαρση ή 'Ασία δέν τήν γνωρί
ζει. Ή  Ευρώπη, όπως καί 'Ελλάς 
στήν αρχαιότητα, είναι ανοιχτή,

γιατί δεν φοβάται κατ’ ουσίαν καμιά 
ιδέα, γιατί ή διαλεκτική της είναι 
οργανική εσωτερική. Άντιθέτως, τά 
κομμουνιστικά καθεστώτα είναι κλει
στά, γιατί εκεί δέν υπάρχει διαλε
κτική.

Μέ τήν εσωτερική της διαλεκτική, 
ή Εύρώπη θά υπερνικήσει κάθε ανα
τρεπτική ιδέα. Ό  ευρωπαϊκός πολι
τισμός εξελίσσεται πράγματι, κατά τον 
κανόνα τοΰ εσωτερικού του πυρήνα, 
ό όποιος είναι πολυδύναμος καί άντ ι
νομικός. "Ετσι, π.χ., όταν ή λατινι
κή Εύρώπη γίνεται στατική στο θέμα 
τής θρησκείας σηκώνεται ή βόρεια 
Εύρώπη καί διαμαρτύρεται καί συνά
μα αναπτύσσει έναν τεράστιο δυνα
μισμό, ό όποιος έχει αντίκτυπο όχι 
μόνο στήν πνευματική, αλλά καί στήν 
οικονομική ζωή, όπως κατά τρόπο 
μνημειώδη έδειξε ό MAX WEBER 
μέ τό έργο του: Κοινωνιολογία τής 
Θρησκείας. Ό  WEBER έδειξε ότι 
τό θρησκευτικό συναίσθημα έχει πρω
ταρχική σημασία γιά τήν οικονομική 
ανάπτυξη ενός λαοΰ ή ενός πολιτι
σμού. Ό  WEBER κατέδειξε ότι τά 
θρησκευτικό συναίσθημα τών δια- 
μαρτυρομένων καταξίωσε τήν εργα
σία κατά τρόπο απόλυτο. Αυτής δε 
τής εργασίας καί τοΰ θρησκευτικού 
συναισθήματος δημιούργημα είναι ή 
οικονομική ζωή τοΰ νεώτερου πολι
τισμού. Συνάμα ό WEBER έδειξε 
ότι ή οικονομία τών ασιατικών πο
λιτισμών έξαρτάται άπό τή θρη
σκεία τους. Καί ή οικονομία είναι 
δημιούργημα τοΰ πνεύματος τοΰ αν
θρώπου. Τοϋτο καταφαίνεται σήμερα 
άπό τήν μελέτη όλων τών πολιτισμών 
τής γής. "Ενας λαός ή ένας πολι
τισμός έχει τόση άνάπτυξη τής 
οικονομίας του, όση άνάπτυξη έχει 
τό πνεΰμα του.

Καταλήγουμε μέ τήν γνώμη ότι ό 
Ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι σήμερα 
πάλι σέ μιά καινούργια άφετηρία. Συ
νάμα πιστεύουμε ότι ό Ευρωπαϊκός 
άνθρωπισμός λαξεύει βαθύτερα τό 
νόημα καί τήν αξία τοΰ ανθρώπου. 
Τοϋτο πηγάζει άπό τό εσωτερικό 
παράδοξο τής Εύρώπης. Τοϋτο εί
ναι τό γεγονός ότι άπό τό ένα μέ
ρος είναι ή Μεσόγειος μέ τά δύο 
κλασικά πνεύματα τών 'Ελλήνων 
καί τών Ρωμαίων, κι’ άπό τό άλλο 
μέρος ή βόρεια πλευρά της μέ τό 
καινούργια αίματα καί μέ τον φαουστι- 
κό τιτάνιάμό πού τά διακρίνει.

«Δ ιά λεξη  στήν ’Ακαδημία  
’Αθηνών τον ’Α πρίλιο τοΰ  
1979».
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“Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Τ ί γ κ α  

Συνταγματάρχου Χωροφυλακής 

Πτυχιούχου Θεολογίας

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ή  θυσία άνθρώπων διά θρησκευτικούς 
ή άλλους παρεμφερείς λόγους είς τήν 
ιστορίαν τής άνθρωπότητος ή το άρχαιο- 
τάτη συνήθεια. Ή  προσφορά άνθρωπί- 
νων ζωών, ή άνθρωποθυσία, είς τήν συν- 
είδησιν τών σωφρόνων άνθρώπων άπε- 
τέλει πράξιν βδελυράν, διάβημα άποτρό- 
παιον καί έν ταύτφ δεινοτάτην ΰβριν 
κατά τού Δημιουργού Θεού, διότι διά 
τής τοιαύτης θυσίας ήμποδίζετο άκαίρως 
ή όλοκλήρωσις τής Αποστολής τού άν- 
θρώπου έπί τής γής.

Αί άνθρωποθυσίαι κατά τήν άρχαιό- 
τητα ήσαν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, γενι- 
κώτερον φαινόμενον. Δέν περιωρίζοντο 
μόνον είς λαούς καθυστερημένους έξ 
έπόψεως μορφώσεως καί κοινωνικής 
συμπεριφοράς, άλλ’ έξετείνοντο καί είς 
προηγμένους τοιούτους καί είς αύτούς 
δηλαδή τούς λαούς, οί όποιοι λίαν ένω- 
ρίς παρουσίασαν πλήρη καί δικαίαν νο
μοθεσίαν, διεμόρφωσαν τελείους κανόνας 
δικαίου, μάλιστα δέ τό φονικόν αύτών 
δίκαιον ήτο πλήρως συγκεκροτημένον 
μέ τεράστιας συνέπειας μεταξύ τού κοι
νωνικού συνόλου καί μέ άνυπολογίστους 
εύεργετικάς έπιδράσεις έπΐ τής ζωής 
καί τής συμπεριφοράς τών άνθρώπων.

Ούτω σήμερον εχομεν ίκανάς πληρο
φορίας, ότι ή προσφορά άνθρωπίνης 
ζωής ήτο εύρύτατα διαδεδομένη κατά 
τούς άρχαίους χρόνους μεταξύ διαφόρων 
λαών, ώς μεταξύ τών ’Ινδών, τών Περσών, 
τών Φοινίκων, τών Καρχηδονίων, τών 
Γ'αλατών, τών Αίγυπτίων, τών Ελλήνων, 
τών Ρωμαίων κ.λ.π. (1)

'Ωραίος ζωγραφικός πίνακας μέ θέμα 
τήν θυσία τον ’Ισαάκ, Ισπανόν ζωγράφον 
πού σώζεται στο Μουσείο Πράντο τής 
Μαδρίτης.

92



Η ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

’Εκτός τών προαναφερθέντων λαών ή 
ανθρωποθυσία παρετηρείτο καί μετα
ξύ τών ’Ιουδαίων. Οί ’Ιουδαίοι δέν άνήκον 
εις τόν έθνικόν κόσμον. Έπίστευον εις 
ϋνα άληθινόν Θεόν, διά τήν βεβαίωσιν 
ΰπάρξεως τοϋ όποιου εσχον πολλάκις 
πολλάς όχι μόνον ένδείξεις άλλα καί άπο- 
δείξεις. Οί ’Ιουδαίοι έλαβον προσέτι παρά 
τοΰ Θεοϋ τόν ήθικόν Νόμον καί ήξιώ- 
θησαν νά έχουν θαυμάσιους χειραγωγούς 
καί άνυπέρβλητα ηθικά στηρίγματα εις 
τάς πάσης (ρύσεως έκδηλώσεις των ήτοι 
τούς προφήτας καί τάς άλλας προσωπι
κότητας τής Παλαιός Διαθήκης. Ή  προσ
φορά άνθρωπίνης ζωής ύπό τών ’Ιου
δαίων έδίδετο ούχί βεβαίως εις τόν άλη- 
θινόν Θεόν, άλλ’ είς άλλοτρίους ψευδείς 
θεούς, ώς είδωλα, ξόανα καί γενικώτερον 
είς τούς θεούς τών έθνών, πρός τούς 
όποιους πολλάκις έκλιναν οί ’Ιουδαίοι (2).

Αί θυσίαι άνθρώπων έκ μέρους τών 
’Ιουδαίων δέν ήσαν ιδία αυτών σκέψις, 
άλλά προήλθον έξ έπιδράσεως τών δια
φόρων κακών συνηθειών τών γειτονικών 
πρός αΰτούς λαών (3).

Ή  Παλαιά Διαθήκη άκροθιγώς μόνον 
ποιείται μνείαν τών τοιούτων θυσιών 
τών έθνικών είς τάς διαφόρους θεότητας, 
ώς είς τόν Βάαλ, είς τόν Μολώχ, είς τόν 
Χαμώς, είς τήν Άστάρτην κ.λ.π. Τούτο 
βεβαίως δέν ήτο είς τάς προθέσεις τών 
διαφόρων συγγραφέων αύτής.

'Η Σοφία Σολομώντος όμιλεί περί τών 
παλαιών κατοίκων τής Χαναάν, οί όποιοι 
έμισήθησαν τόσον πολύ ύπό τού Θεού 
διά τό «έπί τώ έχθιστα πράσσειν έργα 
φαρμακειών καί τελετάς άνοσίους τέκνων 
τε φονέας άνελεήμονας καί σπλαγχνο- 
φάγων άνθρωπίνων σαρκών θοϊναν καί
αίματος__, καί αύθέντας γονείς ψυχών
άβοηθήτων» (4). Ώστε οί Χαναναΐοι, 
πέρα τής θανατώσεως τών τέκνων αυτών

(1) Ένδεικτικώς διά τούς "Ελληνας ή 
άνθρωποθυσία μνημονεύεται είς τήν άρ- 
χαίαν Ελληνικήν ιστορίαν. Ό  "Ομηρος 
γράφει, ότι ό Άχιλλεύς εσφαξεν έπί τής 
πυράς του Πατρόκλου διά νά καταστήση 
πρός τόν φίλον του εύνοϊκούς τούςχθονίους 
θεούς, «δώδεκα Τρώων μεγαθύμων υίέας 
έσθλούς». Ό  Έρεχθεύς έθυσίασε μίαν 
θυγατέραν του διά νά έξασφαλίση τήν 
νίκην τών ’Αθηναίων. Ό  Τειρεσίας έδω- 
κεν έντολήν είς τόν Κρέοντα νά θυσιάση 
τόν υίόν αυτού Μενοικέα. Προσέτι άνα- 
φέρεται εύρέως ή άποφασισ θείσα, άλλά 
μή συντελεσθεϊσα, θυσία τής ’Ιφιγένειας.

(2) Περί τής λατρείας ξένων θεών ύπό 
τών ’Ιουδαίων ομιλούν όλα σχεδόν τά 
βιβλία τής Παλαιός Διαθήκης. Ένδει- 
κτικώς δρα : Δευτ. κθ 17, Γ’ Βασ. ια 5—8, 
Β’ Παραλ. λγ 22, λδ 25, Τωβ. α 5, Ώσ. ια 
2, Ίερ. β 28, Βαρ. δ 7, Α' Μακκ. α 43 κλπ.

(3) Π.χ. οί κάτοικοι τής Οΰρ, πόλεως 
τών Χαλδαίων, έκ τής όποιας ήλθεν είς 
τήν Χαναάν ό ’Αβραάμ, συνήθιζον νά 
θυσιάζουν άνθρώπους. Ό  ’Αβραάμ, λοι
πόν, όταν διετάχθη παρά τοΰ Θεού νά 
θυσιάση τόν ’Ισαάκ, έγνώριζε τάς τοιαύ- 
τας άποτροπαίους θυσίας.

(4) Σοφ. Σολ. ιβ 4—6. "Ορα καί ιδ 23, 
Δευτ. ιβ 31.

ήρέσκοντο κατόπιν νά κατατρώγουν τά 
σπλάγχνα τών σπλάγχνων των, όσα βε
βαίως δέν κατηνάλωσεν ή πυρά.

’Εξ έτέρου καί ό βασιλεύς τών Μωα- 
βιτών Μωσά, καταδιωκόμενος ύπό τών 
’Ισραηλιτών έντός τοΰ έδάφους τής χώ
ρας αύτοΰ, έπεχείρησε νά διάνοιξη δίοδον 
διά νά σωθή πρός τόν βασιλέα τής Έδώμ. 
’Επειδή δέν κατώρθωσε τούτο, προετράπη 
είς τήν άλλην λύσιν, τήν γνωστήν είς 
αυτόν νά θυσιάση τόν υίόν του· «έλαβε 
τόν υίόν αυτού τόν πρωτότοκον— , καί 
άνήνεγκεν αυτόν όλοκαύτωμα έπί τοΰ 
τείχους» (5), πρός τόν άποκλειστικόν 
σκοπόν νά καταφοβίση τούς πολιορκη
τής του Ίσραηλίτας, ότι πρό ούδεμιάς 
άπειλής θά ύποχωρήση. ’Επέτυχε δέ τοΰ 
σκοπού του ό Μωσά, διότι οί Τσραηλΐται 
κατάπληκτοι πρό τού θεάματος, τής θυ
σίας δηλαδή ανθρώπινης ζωής, άπεχώ- 
ρησαν είς τήν χώραν αύτών. ’Αλλ’ άτυ- 
χώς μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή άνθρω
ποθυσία κατέστη συνήθεια καί αυτών 
τούτων τών ’Ισραηλιτών.

ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΘΥΣΙΑΙ 
ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Ό  ’Ιουδαϊκός λαός πριν έγκατασταθή 
είς τήν έπηγγελμένην γήν έλαβε παρά 
τοΰ Θεού τήν έντολήν, νά μή λατρεύση 
ξένους θεούς. «Ού προσκυνήσεις τοίς 
θεοΐς αύτών» (6). Ό χ ι μόνον τούτο ό 
Θεός έπέβαλε καί τήν καταστροφήν τών 
είδωλολατρικών θυσιαστηρίων καί τών 
ιερών άλσών, όσα οί έθνικοί έπί μακράν 
σειράν ετών καθιέρωσαν είς τήν γήν τών 
πατέρων των : «Τούς βωμούς αύτών κα- 
θελεΐτε καί τάς στήλας αύτών συντρίψετε 
καί τά άλση αύτών έκκόψετε, καί τά γλυ
πτά τών θεών αύτών κατακαύσετε έν πυ- 
ρί>:(17) Κατόπιν τούτου είναι αύτονόητον, 
ότι είς τούς ’Ιουδαίους, έπανελθόντας είς 
τήν γήν αυτών, δέν έπετρέπετο ούτε νά 
διανοηθοΰν προσφοράν είδωλολατρικών 
θυσιών. «Μή ποτέ θής διαθήκην τοίς 
έγκαθημένοις έπί τής γής..., καί θύσωσι 
τοίς θεοΐς αύτών, καί καλέσωσί σε, καί 
φάγης τών αιμάτων αύτών» (8). Καί ήπεί- 
λησεν ό Θεός τόν περιούσιον λαόν Του, 
ότι «έάν τις άπό τών υιών ’Ισραήλ ή άπό 
τών γεγεννημένων προσηλύτων έν’Ισραήλ 
ός άν δώ τοΰ σπέρματος αύτοΰ άρχοντι, 
θανάτω θανατούσθω» (9).

Ή  θυσία πρός τόν Θεόν γενικώς άπε- 
τέλει τρόπον τινα, τόσον πρό τής έγκα- 
ταστάσεως τοΰ περιουσίου λαοΰ είς τήν 
πατρώαν γήν, όσον καί μετά τήν έγκατά- 
στασίν του είς τήν Παλαιστίνην, βασικήν 
ύποχρέωσιν. Ή  θυσία τών ’Ιουδαίων, 
έκτος τοΰ ότι μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου 
κατέστη τό βόθρον τής όλης λατρευτικής

(5) Δ' Βασ. γ 27. ’Αλλά καί οί Σεπφα- 
ρουαΐμ κατέκαιον τά τέκνα των, θυσιά- 
ζοντες αύτά είς τάς θεότητας ’Αδραμέλεχ 
καί ’Ανημελέχ. «Καί οί Σεπφαρουαΐμ 
κατέκαιον τούς υιούς αύτών έν πυρί τώ 
’Αδραμέλεχ καί ’Ανημελέχ» Δ' Βασ. 
ιζ 31. Έκ τούτων ή μέν ήτο ήλιακή θεό- 
της, ή δέ παρίστατο μέ ένδυμα ιχθύος.

(6) Έξ. κγ 24. "Ορα καί στίχ. 32.
(7) Έξ. λδ 13.
(8) Έξ. λδ 15.
(9) Λευϊτ. κ 2, Δευτ. ιβ 31.

ζωής των, ήτο καί δείγμα εύγνωμοσύνης 
πρός τόν Θεόν διά τάς άπειρους εύεργε- 
σίας, τάς όποιας παρέσχε πρός τόν λαόν, 
πολλάκις δέ καί όταν ήγανάκτει κατά τοΰ 
Θεοΰ ή όταν ήσχημόνει ή όταν άπεστάτει.

Αί θυσίαι τών ’Ιουδαίων ήσαν ποικίλοι. 
Κατά τό προσφερόμενον διηροΰντο είς 
έναίμους καί άναιμάκτους. Αί άναίμακτοι 
ώνομάζοντο καί προσφοραί. Ώ ς πρός 
τόν σκοπόν δέ τόν όποιον ήθελε νά έπι- 
τύχη ό θυσιάζων, διηροΰντο είς χαρι- 
στηρίους, ίλαστικάς καί όλοκαυτώματα, 
ένώ ώς πρός τόν χρόνον πραγματώ- 
σεως τών θυσιών φαίνεται πως, ότι «τρεις 
καιρούς τοΰ ένιαυτοΰ όφθήσεται πάν 
άρσενικόν σου ένώπιον Κυρίου τοΰ Θεοΰ 
σου» (10). Τακτοί χρόνοι θυσιών καθω- 
ρίσθησαν όλίγον πρό τής είσόδου είς 
τήν Παλαιστίνην τών έξελθόντων ’Ιου
δαίων έκ τής Αιγύπτιας χώρας. Τό ύπο- 
κείμενον είς θυσίαν δηλαδή τό θύμα ήτο 
ζώον καί ούχί άνθρωπος, προκειμένου 
μέν περί τών έναίμων θυσιών καί συνη- 
θέστατα πρόβατα, μόσχοι, κριοί, τρυγό- 
νες, νεοσσοί περιστεράς κ.λ.π. προκει
μένου δέ περί τών άναιμάκτων θυσιών 
«οί καρποί τής γής» (11), άλλά καί υφά
σματα χρυσοΰφαντα καί πολύτιμα κο
σμήματα (12). Ώστε έξ άντικειμένου 
ύπήρχον είς τήν διάθεσιν τών ’Ιουδαίων 
όλαι αί προϋποθέσεις άνταποκρίσεως 
είς τήν βασικήν ύποχρέωσιν έναντι τοΰ 
Θεοΰ. Επομένως ούδεμία δικαιολογία 
ύφίστατο νά προβαίνουν οΰτοι καί είς 
τήν θυσίαν άνθρώπων.

'Οπωσδήποτε αί προσφερόμεναι θυσίαι 
τοΰ λαοΰ, έάν προήρχοντο έκ καθαροΰ 
συνειδότος καί θερμής καρδίας καί έάν 
άνέβαινον πρός τόν ούρανόν μέ πνεύμα 
συντετριμμένον έγένοντο δεκταί ύπό τοΰ 
Θεοΰ (13). Αί Θυσίαι τών άσεβών παρί- 
σταντο ένώπιον τοΰ Θεοΰ ώς βδέλυγμα, 
δέν ηύχαρίστουν Αύτόν, ήσαν μυκτηρι
σμός τοΰ ονόματος Του (14). Άλλωστε ό 
Θεός έπέκρινε τό πλήθος καί τήν ποικι
λίαν τών θυσιών τών ’Ιουδαίων είπών : 
«Τί μοι πλήθος τών θυσιών ύμών; λέγει 
Κύριος- πλήρης είμϊ όλοκαυτωμάτων 
κριών, καί στέαρ άρνών καί αίμα ταύρων 
καί τράγων ού βούλομαι» (15). ’Αντί τών 
θυσιών τούτων ό Θεός προετίμα «έλεος» 
καί «ού θυσίαν καί έπίγνωσιν Θεοΰ ή 
όλοκαυτώματα» (16).

(10) Έξ. κγ 17, λδ 23.
(11) Γεν. δ 3.
(12) «Έξ. κε 2—4. Λάβετε άπαρχάς 

παρά πάντων, οίς άν δόξη τή καρδία, καί 
λήψεσθε τάς άπαρχάς μου. Καί αΰτη 
έστίν ή άπαρχή, ήν λήψεσθε παρ’ αύτών 
χρυσίον καί άργύριον καί χαλκόν καί 
υάκινθον καί πορφύραν καί κόκκινον 
καί βύσσον κεκλωσμένην καί τρίχας 
αίγείας....».

(13) Α' Βασ. κστ 19, Ψαλμ. ν 17—19, 
Σειρ. λε (λβ) 7, Μαλ. a l l ,  'Ησ. νστ 7.

(14) Παροιμ. ιε 8, κα 27, Ώσ. θ 4, Άμ.
ε 21, 22.
(15) Ήσ. all. Τοιουτοτρόπως, καυτηριά- 

ζων ό Θεός τήν τυπολατρείαν, παροτρύ
νει τόν λαόν ν’ άνταποκρίνηται μετά 
περισσοτέρας συνέσεως είς τήν ύποχρέω- 
σιν ταύτην.

(16) Ώσ. στ 6. Άνάγνωθι έπί πλέον 
καί Α' Βασ. ιε 22, Ψαλμ. λθ 7, Μιχ. στ 
6—8, Ματθ. θ 13, ιβ 7.
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Μετά τήν έγκατάστασιν εις τήν Πα
λαιστίνην οί ’Ιουδαίοι έλάτρευσαν, κυ
ριολεκτικές άφωσιώθησαν εις τόν Θεόν 
τών πατέρων των. ΕΙς τόν μόνον τοΟτον 
άληθινόν Θεόν προσέφερον θυσίας καί 
άφιέρουν τά λάφυρα έκ των νικηφόρων 
μαχών (17). Ώ ς καί προηγουμένως έλέ- 
χθη, υπήρχε ρητή ή έντολή τοΰ Θεού, 
ότι δέν έπρεπε νά θυσιάσουν εις ούδεμίαν 
περίπτωσιν άνθρώπους, ώθούμενοι έκ 
τών έξωθεν έπιδράσεων καί τών κακών 
συνηθειών τών γειτονικών λαών : «Ούχ 
εύρεθήσεται έν σοί περικαθαίρων τόν 
υίόν αΰτοϋ ή τήν θυγατέρα αϋτοΰ έν πυρί, 
μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος 
καί οίωνιζόμενος» (18), καί «άπό τοΰ 
σπέρματός σου ού δώσεις λατρεύειν άρ- 
χοντι καί οό βεβηλώσεις τό όνομα τό 
άγιον» (19). Τοιουτοτρόπως ή περαιτέρω 
συμπεριφορά τοΰ περιουσίου λαού καί ή 
σχέσις του πρός τούς έθνικούς θεούς θά 
έβάρυνε μόνον τούς ίδιους μέ όλας τάς έκ 
ταύτης τραγικός συνεπείας.

Ά λλ’ οί ’Ιουδαίοι δέν κατώρθωσαν ή 
μάλλον δέν προσεπάθησαν ν’ άποφύγουν 
τήν λατρείαν τών ξένων θεών (20). Καί, 
ένώ έπρεπεν ήδη νά προσφέρουν τάς κα
θορισμένος θυσίας είς τά πρός τούτο 
κατασκευασθέντα θυσιαστήρια, παρεξέ- 
κλιναν οίκειοθελώς τής γραμμής καί τής 
οόσίας. 'Ο λαός καί οί άρχοντες, κατά 
συνήθειαν, ήρέσκοντο νά προσφέρουν 
τήν θυσίαν των ύπό τήν σκιάν καί τάς 
συστάδας τών υψηλών δένδρων καί έπί 
τών υψωμάτων τών όρέων ή πλησίον 
πηγών (21). Παρεισέφρησαν, λοιπόν, Χα- 
νανιτικά στοιχεία καί ήμαύρωσαν τήν κα
θαρότητα τοΰ Νόμου, άλλά καί έμείωσαν 
τήν άστραπη βόλον λάμψιν του εις τήν 
προχριστιανικήν έποχήν. Ούτως άντί 
θυσιών ζφων καί προσφοράς καρπών έκ 
τών πολλών καί ποικίλων τής Παλαι
στινιακής γής, έθυσίαζον άνθρώπους διά 
τούς άλλοτρίους θεούς.

ΑΙ ΑΝΘΡΟΠΟΘΥΣΙΑΙ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ Ϊ ΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Είς τόν ’Ιουδαϊκόν κόσμον έχομεν κολ

λάς περιπτώσεις άνθρωποθυσιών, αί όποΐ- 
αι δεικνύουν τό μέγεθος τής διαφθοράς 
τού λαού καί τό χάος τό όποιον παρενε- 
βάλλετο πολλάς φοράς μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ Θεού :

α . ”Η θυσία τοΰ ’Αβραάμ . Ή  πρώτη 
θυσία ή μάλλον άπόπειρα θυσίας άνθρω- 
πίνης ζωής μνημονεύεται είς τό πρώτον 
βιβλίον τής Παλαιός Διαθήκης, είς τήν 
Γένεσιν. Ό  Θεός έκεΐ διατάσσει τόν 
’Αβραάμ νά θυσιάση τόν δι’ άνυπερβλή- 
του θαύματος γεννηθέντα υίόν του ’Ισαάκ 
έκ μητρός προβεβηκυίας τήν ήλικίαν. Ό  
’Αβραάμ πιστός είς τόν Θεόν δέχεται τήν 
έντολήν τοΰ Κυρίου καί συγκατατίθεται 
έπί τό πατρικόν μαρτύριον. Δέν διχάζεται 
ή πίστις του. άλλά μένει άκεραία καί ύπό 
τάς συνθήκας αύτάς, άνευ χρονοτριβής,

(17) Ίησ. ζ 23.
(18) Δευτ. ιη 10.
(19) Λευϊτ. ιη 21.
(20) Κρ. β. 13, 17, 19, γ 7,η 33,ι 6, 13, 

16, Α’ Βασ. ιβ 10 κ.λ.π.
(21) Δευτ. ιβ 2, Γ' Βασ. ιδ 23, ιστ 28β, 

Ώσ. δ 13 κ.λ.π.

όδηγεΐ τόν ’Ισαάκ είς τόν προστεταγμένον 
τόπον διά τήν θυσίαν. ’Αλλά, μετά τήν 
έπί τοσοΰτον δοκιμασίαν τής πίστεως 
τοΰ ’Αβραάμ καί άφοΰ τά πάντα προητοι- 
μάσθησαν διά τήν τελείωσιν τής θυσίας, 
τήν τελευταίαν στιγμήν ό Θεός ματαιοϊ 
ταύτην καί είς όλοκάρπωσιν θυσιάζεται 
κριός άντί τοΰ ’Ισαάκ.

Βεβαίως, έπί τής μή πραγματοποιη- 
θείσης θυσίας τοΰ ’Ισαάκ, προβάλλονται 
πολλά προβλήματα, ή λύσις τών όποιων 
δέν είναι τοΰ παρόντος. ’Εκείνο όμως τό 
όποιον πρέπει νά προστεθή έδώ είναι, 
ότι ή μή πραγματοποίησις τής θυσίας τοΰ 
’Ισαάκ σημαίνει, ότι αί θυσίαι άνθρώπων 
δέν έγκρίνονται ύπό τής Αγίας Γ ραφής. 
Ή  δημιουργική χειρ τοΰ Θεοΰ δέν έπλασε 
τόν άνθρωπον κατ’ εικόνα καί όμοίωσίν 
Του διά νά προσφέρηται βορά πρός τούς 
οίουσδήποτε άδηφάγους έθνικούς θεούς, 
άλλά διά νά κατατείνη ούτος τό μέν νά 
τελειωθή έπί τής γής, ώστε νά γίνη μέ
τοχος τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ, τό δέ νά 
συμβάλη έπί τής γής, ώστε οί άνθρωποι 
ώς άτομα καί κοινωνικόν σύνολον νά 
θεμελιώσουν μίαν ιδανικήν κοινωνίαν, 
έκ τής όποιας θά έλλείπουν παντελώς αί 
άντιθέσεις, αί διχογνωμίαι καί ό ύποκει- 
μενικός παράγων.

Άλλά πέρα τής άποδείξεως ταύτης 
ύπάρχουν είς τό πλάτος καί τό μήκος 
τής Παλαιός Διαθήκης καί οί προφήται, 
οί όποιοι καταφέρονται κατά τών βδελυ- 
ρών τούτων πράξεων. Ή  πρός θυσία προ
σφορά τοΰ ’Ισαάκ ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ 
σημαίνει, ότι ό Θεός θέλει αί θυσίαι τών 
ζφων καί τών καρπών νά προσφέρωνται 
μέ άνυπόκριτον έσωτερικήν διάθεσιν. Ή  
τυπική έκπλήρωσις τής ύποχρεώσεως 
τοΰ λατρευτικού μέρους τής θρησκευτι
κής ζωής, κατά τήν προχριστιανικήν 
έποχήν, είναι άνευ νοήματος, γράμμα 
κενόν.

Η θυσία τοΰ ’Ισαάκ άποτελεΐ εΰγλωτ- 
τον προτύπωσιν καί προεικόνισιν αυ
τής ταύτης τής θυσίας τοΰ Ίησοΰ Χρι- 
στοΰ. Αντιπαραβολή τών δύο τούτων 
θυσιών δεικνύει, ότι ώς ό ’Ισαάκ μετέφερε 
τά άναγκαϊα διά τήν πυράν ξύλα οΰτω 
καί ό ’Ιησούς μετέφερε τόν έκ ξύλου 
σταυρόν Αύτοΰ διά τήν σταύρωσιν. Καί 
ό μέν Κύριος ύπέστη τήν άνεπανάληπτον 
θυσίαν διά τήν σωτηρίαν τών άνθρώπων 
έπί τοΰ Σταυροΰ τήν πρωίαν έκείνην τής 
Παρασκευής, ό δέ ’Ισαάκ όχι, έδωκεν 
όμως αύτός καί ό πατήρ του τά στοιχεία 
έκεΐνα, τά όποια δεικνύουν κατά ποιον 
τρόπον πρέπει νά προσφέρηται ή θυσία. 
Διά τής θυσίας τοΰ Κυρίου κατηργήθη 
πάσα άλλη θυσία ώς έξιλαστική τών άνο- 
μημάτων τών άνθρώπων. Τό αίμα τοΰ 
Κυρίου είναι είς τούς αιώνας ικανόν διά 
τόν καθαρισμόν τών ψυχών τών άνθρώ
πων όλων τών γενεών καί όλων τών έπο- 
χών (22).

β . Ή  θυσία τοΰ Ό ζ α ν . Ώ ς πρώτη άν- 
θρωποθυσία έκ μέρους τοΰ περιουσίου 
λαοΰ τοΰ Θεοΰ άναφέρεται έκείνη τοΰ 
Όζάν τοΰ έκ τής Βαιθήλ καταγομένου. 
Ό  Όζάν έθυσίασε τόν πρωτότοκον υίόν 
του Άβιρών προκειμένου νά θέση τά 
θεμέλια τής όχυρώσεως τής πόλεως Τε- 
ριχοΰς. Διά τήν όχύρωσιν τής πόλεως 
ταύτης προηγουμένως ό Ίησοΰς τοΰ Ναυή 
είχε καταρασθή πάντα, όστις θά άπεπει- 
ράτο τοιαύτην πράξιν. Τοΰτο άποτολμά

(22) Π λείο να περί τής θυσίας τοΰ ’Ισαάκ 
όρα Γεν. κβ', Έβρ. ια 17, Ίακ. β 21.

ό Όζάν, ό όποιος τήν τολμηράν πράξίν 
του συνοδεύει μέ τήν θυσίαν τοΰ υίοΰ του 
Άβιρών κατά τήν θεμελίωσιν τών όχυ- 
ρών καί έν συνεχεία, μετά τήν άποπερά- 
τωσιν τούτων, μέ τήν θυσίαν τοΰ μικρο- 
τέρου υίοΰ του, τοΰ Σεγούβ (23).

Τό κείμενον δέν όμιλεϊ περί έπιβολής 
ποινής εις τόν Όζάν διά τήν τοιαύτην 
πράίξν του. Απλώς ό Όζάν χαρακτηρί
ζεται ώς έπικατάρατος. 
γ . *Η θυσία τοΰ Ί ε φ θ ά ε . Εις τούς Κρι- 
τάς άναφέρεται, ότι ό γνωστός Κριτής 
τοΰ Ίσραηλιτικοΰ λαοΰ, ό Ίεφθάε έταξεν 
είς τόν Θεόν νά προσφέρη ώς όλοκαύτω- 
μα έκεϊνον τόν άνθρωπον, τόν όποιον 
θά έβλεπεν έξερχόμενον έκ τής οικίας, 
όταν θά έπέστρεφε νικητής τών Άμμω- 
νιτών. Τελικώς, άφοΰ ό Θεός κατέστησε 
τούς Άμμωνίτας ύποχειρίους τοΰ Ίεφθάε, 
ούτος έπέστρεφε νικητής είς τήν οικίαν 
του, δτε άντιλαμβάνεται έξερχομένην 
τής οικίας τήν μονογενή θυγατέρα του. 
Φοβερός ό όρκος τοΰ Ίεφθάε. Δεσμευό
μενος ύπό τούτου ήναγκάσθη νά θυσιάση 
ό,τι έταξεν ήτοι τήν θυγατέρα του πρός 
τόν άληθινόν Θεόν.

Ή  θυσία τής θυγατρός τοΰ Ίεφθάε κατ’ 
έξαίρεσιν είναι ή μόνη, ή όποια προσε- 
φέρθη είς τόν άληθινόν Θεόν. Πάσαι αί 
άλλαι θυσίαι τοΰ περιουσίου λαοΰ προ- 
σεφέροντο είς άλλας ψευδείς θεότητας. 
‘Η πραγματοποίησις τής θυσίας ταύτης 
προφανώς σχετίζεται πρός τόν δοθέντα 
ύπό τοΰ Ίεφθάε πρός τόν Θεόν προηγου
μένως όρκον. Ό  Ίεφθάε εΰρέθη προ δι
λήμματος ή ν’ άθετήση τόν όρκον ή νά 
θυσιάση τήν θυγατέρα του. Πρό τών δύο 
τούτων κακών προύτίμησε νά μή παραβή 
τόν όρκον (24), «καί έποίησεν έν αύτή 
εΰχήν αύτοΰ» (25).

Καί ό Ίεφθάε, ώς καί ό Όζάν, δέν μνη
μονεύεται, ότι έτιμωρήθη ύπό τοΰ Θεοΰ.

(23) Ίησ. στ 26. Έκπλήρωσιν τής προ
φητείας βλέπομεν είς Γ' Βασ. ιστ 34. Ή  
θυσία τοΰ Όζάν άνάγεται είς τάς οίκο
δομικάς λεγομένας θυσίας, αί όποίαι 
έλάμβανον χώραν κατά τήν θεμελίωσιν 
τών οικοδομών προκειμένου νά σχημα- 
τισθή έκ τών προτέρων ή βεβαιότης, ότι 
τό οικοδόμημα θά είναι καί θά παραμείνη 
άσφαλές. Έκ τής θυσίας ταύτης άγει τήν 
άρχήν καί ό θρΰλος «τοΰ γεφυριοΰ τής 
Άρτας», τό όποιον διά νά στερεωθή άσ- 
φαλώς έπρεπε νά θυσιασθή «νά στοι- 
χειώση» ή σύζυγος τοΰ πρωτομάστορα. 
Έκ τής θυσίας ταύτης έχει έπίσης τήν 
άρχήν καί ή σήμερον έπικρατοΰσα συ
νήθεια νά θυσιάζηται κατά τά θεμέλια 
τών οικοδομών πετεινός, άμνός ή έριφος, 
ό όποιος καταναλίσκεται χαρμοσύνως 
μεταξύ τών οικείων καί τών τεχνιτών.
(24) . Άπροσέκτους όρκους έδοσαν καί 
άλλοι είς τήν Αγίαν Γραφήν μέ θλιβε
ρός ή μή δι’ αυτούς συνεπείας. Όρα 
Έσθ. ε 3, ζ 2 καίΜατθ. ιδ 3—ΙΟ,Μάρκ. στ 
22-27.
(25) . Κρ. ια 39. Είς τήν πρός Εβραίους 
έπιστολήν (ια 32)μ άναφέρεται μεταξύ τών 
όλίγων, τών έλαχίστων προσώπων καί ό 
Ίεφθάε, ώς ήρωικόν παράδειγμα πίστεως. 
Ό  Απόστολος Παύλος δέν ήθελε μέ τήν 
έξαιρετικήν ταύτην μνείαν νά έπιδοκι- 
μάση τήν πράξιν τής άνθρωποθυσίας. Ό  
Παύλος, φαίνεται, ότι άναφέρεται μό
νον είς έκείνας τάς πράξεις τοΰ Ίεφθάε, 
αί όποίαι άφοροΰν εις τήν άπαλλαγήν του 
έκ τών Άμμωνιτών διά τής πίστεως.
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'Ασφαλώς βαρύτερα ποινή άπό τού νά 
στερηΟή τής μονογενούς θυγατρός του 
δέν θά υπήρχε διά τόν Ίεφθάε καί τό 
χειρότερον 6T αυτόν, διότι δέν ήτο πατήρ 
άλλου άρρενος ή θήλεος τέκνου.

δ . Ή  θυσία τού ”Α χ α ζ . Ό  "Αχαζ, ό 
χειρότερος βασιλεύς τού βασιλείου τού 
’Ιούδα, δέν έδίστασε νά θέση τόν υίόν του 
έπϊ τής πυράς καί νά θυσιάση τούτον κατά 
τήν συνήθειαν των γειτονικών λαών. 
«Καί γε τόν υίόν αύτοΰ διήγεν έν πυρί κα
τά τά βδελύγματα τών έθνών» (26). Έδώ 
έθυσιάσθη ό υίός τού Άχαζ εϊς τόν θεόν 
Μολώχ. Ή  πληροφορία διασταυρώνεται 
καί ύπό άλλου προφήτου, τού Ίερεμίου, ό 
όποιος άβιάστως έκθέτει, ότι οί ’Ιουδαίοι 
«φκοδόμησαν τόν βωμόν τού Ταφέθ..., 
τού κατακαίειν τούς υιούς αύτών καί τάς 
θυγατέρας αυτών έν πυρί» (27).

Ό  "Αχαζ διά τήν χαρακτηριστικήν 
είδωλολατρείαν του έτιμωρήθη ύπό τού 
Θεού αύστηρώς. Προσεβλήθη ύπό τού 
έχθροΰ του, τούς Σύρους. Ό  βασιλεύς 
τού έτέρου βασιλείου, τού ’Ισραήλ, ό 
Φακεέ, έιρόνευσεν έκατόν είκοσι χιλιάδας 
στρατιωτών τού Άχαζ. Άλλαι τριακό
σιοι χιλιάδες λαού ήχμαλωτίσθησαν ύπό 
τών ’Ισραηλιτών, διότι «όργή Κυρίου 
Θεού τών πατέρων υμών έπί ’Ιούδαν». Καί 
άλλα πολλά δεινά ύπέστη ή βασιλεία τού 
Άχαζ. Ό  άσεβής ούτος βασιλεύς δέν έδι- 
καιώθη, ούτε νά ταφή εις τόν τάφον τών 
βασιλέων, άλλά μόνον εις τήν πόλιν 
Δαυίδ· ή τιμωρία του διά τήν άνείπωτον 
είδωλολατρείαν έξετάθη καί μετά θάνα
τον ύπό τών θνητών άνθρώπων είς βάρος 
του (28).
e . Ή  θυσία τού Μαννασή . Άλλος βα

σιλεύς τού βασιλείου τού ’Ιούδα, ό Μα- 
νασσής, βαρυνόμενος καί ούτος μέ άχα- 
ρακτήριστον άσέβειαν έναντι τού Θεού, 
δέν έδίστασε νά κατακαύση τούς υιούς 
του πρός τιμήν καί ίκανοποίησιν τού 
Μολώχ. Ό  Μανασσής προέβη είς τήν 
πράξιν ταύτην, διότι ήθελε κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον νά έξευμενίση τόν έθνικόν 
θεόν Μολώχ διά ν’ άποσπάση παρ’ αύτοΰ 
τό χάρισμα τής προγνώσεως ώρισμένων 
μελλοντικών γεγονότων. Ούτως ό Μα
νασσής «διήγε τούς υίούς αύτοΰ έν πυρί 
καί έκληδονίζετο καί οίωνίζετο» (29).

Διά τόν λόγον τούτον καί ό Μανασσής 
δέν άπέφυγε τήν όργήν τού Θεού. Τούτο 
προκύπτει άπό τάς σχετικός χαρακτηρι
στικός έκφράσεις τής Παλαιός Διαθήκης. 
«Κύριος ό Θεός ’Ισραήλ· ιδού έγώ φέρω 
κακά έπί Ιερουσαλήμ καί ’Ιούδαν, ώστε 
παντός άκούοντος ήχήσει άμφότερα τά 
ώτα αύτοΰ» (30). Δηλαδή έπί έκείνων οί 
όποιοι θά άκούσουν τήν φοβερόν όργήν 
τού Θεού διά τοιαΰτα άνομήματα θά προ- 
κληθή είς τήν άκοήν ένοχλητικός βόμβος 
άσυγκρίτως μεγαλύτερος έκείνου, τόν

26. Δ’ Βασ. ιστ 3. Όρα καί Β’ Παραλ. κη 3
27. Ίερ . ζ 31.
28. Β' Παραλ. κη 1—27 Όρα καί Δ' Βασ. 
ιστ 5—20.
29Δ' Βασ. κα 6. Όρα καί Β' Παραλ. λγ 6 
ένθα άναφέρεται, ότι όΜανασσής «διήγα- 
γε τά τέκνα αύτοΰ έν πυρί έν Γεβενεννόμ» 
τουτέστιν είς τήν κοιλάδα Έννόμ, είς τήν 
όποιαν άναφέρεται καί ό 'Ιερεμίας (ζ 31)
30. Δ' Βασ. κα 12. Ή  ήχησις τών ώτων ώς 
τιμωρία τού Θεού άναφέρεται καί άλλα- 
χοϋ τής Παλαιός Διαθήκης, ώς Ίερ. ιθ 3, 
Α' Βασ. γ 11—14.

Ό  ’Αβραάμ καί ό ’Ισαάκ μεταφέρουν ξύλα εις τόν τόπον τής ανθρωποθυσίας, 
ή οποία τελικά άπεφενχθη διότι ό Θεός έδοκίμασε τήν δνναμιν τής πιστεως τον 
’Αβραάμ.

όποιον ύποφέρουν οί άνθρωποι, όταν 
έπηρεάσουν ταύτην έκκωφαντικοί θό
ρυβοι. Ό  Μανασσής ήχμαλωτίσθη διά 
τό άμάρτημά του καί ώδηγήθη είς τήν 
Βαβυλώνα. Έκεΐ προσηυχήθη πρός τόν 
Θεόν καί ή προσευχή του είσηκούσθη 
καί έπανήλθεν έλεύθερος είς τήν Ιερου
σαλήμ ένθα «περιεΐλε τούς θεούς τούς άλ- 
λοτρίους καί τό γλυπτόν έξ οίκου Κυρίου 
καί πάντα τά θυσιαστήρια, ά φκοδόμησεν 
έν δρει οίκου Κυρίου καί έν Ιερουσαλήμ 
καί έξωθεν τής πόλεως» (31). Χαρακτη
ριστικόν είναι, ότι καί ό άσεβής βασιλεύς 
ούτος δέν έτάφη είς βασιλικόν τάφον, 
άλλ’ έν παραδείσιο οϊκω αύτοΰ, λόγω 
άκριβώς τής λατρείας του πρός άλλοτρί- 
ους θεούς (32).

31. Β' Παραλ. λγ 15.
32. Β' Παραλ. λγ 10-20.Όρα καί Δ' Βασ. 
κα 10—18.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ

Άλλ’ ή Παλαιά Διαθήκη όμιλεϊ πολ- 
λαχού άλλαχοΰ περί τής προσφοράς άν- 
θρωπίνων ζωών έκ μέρους τού λαού τού 
Θεού. Δέν άναφέρει μέν όνομαστικώς 
τούς θύτας ή τά θύματα, άλλωστε δέν 
ήτο ούτος ό σκοπός τών συγγραφέων, 
άλλά καί δέν παραλείπει νά καυτή ριάση 
τό μέγεθος τού άνοσιουργήματος, τό 
όποιον κατά περιόδους παρουσιάζετο 
είς τήν μακραίωνα καί πολυτάραχον 
Ίσραηλιτικήν ιστορίαν.

Ό  προφήτης ’Ιεζεκιήλ μετ’ άποτρο- 
πιασμοΰ στρέφεται έναντίον τής Ιερου
σαλήμ, τής όποιας κατηγορεί συλλήβδην 
τόν λαόν ότι, καίτοι έδέχθη τάς ποικίλας 
εύεργεσίας τού Θεού έφάνη αχάριστος 
καί ειδωλολάτρης, μάλιστα είς τήν χει- 
ροτέραν τής άχαριστίας έκφανσιν. Κα-

I
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’Ανθρωποθυσία εις τον 
Θεόν Μολώχ τον όποιο οί 
Εβραίοι έλάτρενσαν κατά 
τάς περιπλανήσεις των εις 
την έρημον. ’Επάνω κεφαλ.ή 
τοϋ Θεοΰ Βάαλ είς τον ό
ποιον επίσης προσεφέροντο 
άνθρωποθνσίαι.

τηγορείται ή Ιερουσαλήμ, διότι έσφαξε 
τά τέκνα αυτής καί έδωκεν αύτά «έν τώ 
άποτροπιάζεσθαί σε έν αύτοϊς» (33). Ή  
κατηγορία άναφέρεται είς παρελθούσας 
σφαγάς άθώων ύπάρξεων, διά τάς όποιας 
σφαγάς ή αισχύνη καί ή αμαρτία τής 
ίεράς πόλεως είναι αιώνια, καθώς έπι- 
βεβαιούται άπό τούς κατά τής πόλεως 
ταύτης λόγους τοΰ Ιησού Χριστού (34) 
Ή  τιμωρία τής 'Ιερουσαλήμ θά όμοιάζη 
μέ έκείνην, ή όποια έπιβάλλεται είς τάς 
μοιχαλίδας γυναίκας καί είς έκείνας, αί 
όποΐαι έγιναν αιτία νά χυθή αίμα άθώ
ων, (35) δηλαδή ή τιμωρία θά είναι ό 
θάνατος (36). Ή  'Ιερουσαλήμ ίπέστη 
τάς συνέπειας τών άνοσίων πράξεων των 
κατοίκων της είς μεταγενέστερον χρό
νον δηλαδή κατά' τήν άλωσίν της ύπό 
τού Ναβουχοδονόσορος ώς καί υπό τοΰ 
Ρωμαίου Τίτου -(37).

33. Ίεζ. ιστ 20, 21. Όρα καί στίχ. 36.
34. Λουκ. ιγ 34,Ματθ. κγ 37.
35. Ίεζ. ιστ 38.
36. Δευτ. ιγ 6, κβ 24 έξ. Λευϊτ. κ 2, 10, κδ 

17, Ίω. η 5—7.
37. Θρ. β 20, δ 10, Βαρ. β 3, Λουκ. ιθ 43.

Είς άλλο σημεϊον ό Ιεζεκιήλ (38) ιστο
ρεί, ότι ό ’Ιουδαϊκός λαός άπό τής ήμέ- 
ρας τής έγκαταστάσεώς του είς τήν Πα
λαιστίνην δέν έπαυσε νά τελή τάς φοβέ
ρας θυσίας άνθρώπων είς τούς ξένους 
θεούς, διά τούτο ό Θεός τών πατέρων λέ
γει: «"Αξιο ύμας είς τήν έρημον τών λαών, 
καί διακριθήσομαι πρός υμάς έκεϊ πρό- 
σωπον κατά πρόσωπον....».

Οί ’Ιουδαίοι, κατά τόν προφήτην Ιε
ρεμίαν άνωκοδόμησαν βωμόν—έστίαν— 
είς τήν κοιλάδα ’Εννόμ, ένθα κατέκαιον 
τούς υιούς καί τάς θυγατέρας των. Μάλι
στα δέ — οί άχρείοι — έψρόντιζον τούς 
θρήνους καί τάς οίμωγάς τών σπλάγχνων 
— τέκνων των— νά καλύπτουν διά θο
ρυβωδών χορών καί άσμάτων(39). Ή  
κοιλάς αϋτη, κατά τόν Ιερεμίαν, δέν ήτο 
άξια νά καλήται κοιλάς Έννόμ παρά 
«Φάραγξ τών άνηρημένων» (40). Πιθα- 
νώτατα έδώ έλαβε ποτέ χώραν τρομερά 
σφαγή τών ’Ιουδαίων, οί όποιοι πρό τών 
συγκεκριμένων άνοσιουργημάτων αυτών 
ύπέστησαν τά έπίχειρα τών πράξεών των

38. κ 35. "Ορα καί στίχ. 31 έξ.
39. Ίερ. ζ 31. Όρα καί ιθ 5, λθ (λβ) 35. 

Ήσ. λ 33).
40. Ίερ. ζ 32.

ύπό τού θεού. Δέν ύπήρχε πλέον έδώ 
τόπος ταφής τών νεκρών, ώστε ούτοι 
έθάπτοντο καί είς τήν κοιλάδα ταύτην. 
’Ακόμη χειρότερον, οί νεκροί θά έμενον 
καί άταφοι «είς βρώσιν τοΐς πετεινοϊς τού 
ουρανού καί τοΐς θηρίοις τής γής» (41). 
Ό  ιερός Χρυσόστομος όρθότατα έπί τοΰ 
σημείου τούτου, μεμφόμενος, παρατηρεί: 
«Βούλεσθε σφαγήν: έγώ ποιήσω νόμο) 
πολέμου τούτο. Βέλτιον ούτως άναιρεί- 
σθαι τούς υίούς, ή χερσί πατρικαϊς» (42).

Ό  έκ τών μειζόνων προφήτης, ό Ήσα- 
ΐας, κατά τρόπον εύγλωττον στρέφεται 
έναντίον τών διεφθαρμένων άνθρώπων, 
οί όποιοι περιφρονοΰν τόν ίδιον τόν Θεόν, 
όχι διότι «παρακαλοΰν είδωλα», δηλαδή 
προσεύχονται είς αύτά, άλλά διότι σφά
ζουν «τά τέκνα αυτών έν ταΐς φάραγξιν 
άναμέσον τών πετρών» (43).

Οί άπόγονοι τοΰ Έφραίμ, υίοΰ τοΰ 
παγκάλου Ιωσήφ, έθετον τά καθ’ υπερο
χήν δικαιώματά των (44) είς τόν Βάαλ.

41. Ίερ. ζ 33. "Ορα καί Δευτ. κη 26.
42. Χρυσόστομος, MIGNE 64, 841 D.
43. Ήσ. νζ 5.
44. Γεν. μθ 26, Δευτ. λγ 17.
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Κατεσκεύαζον άγάλματα έξ αργύρου, 
έχοντα μορφήν τής ιδίας αυτών φαντα
σίας. 'Η διαφθορά, ακόμη καί έπί τής 
έποχής δράσεως τού προφήτου Ώσηέ, 
εΰρίσκετο εις τό άποκορύφωμα αύτής(45). 
Τό προστακτικόν σύνθημα τών Έφραι- 
μιτών «θύσατε ανθρώπους, μόσχοι γάρ 
έκλελοίπασι», τό όποιον αναφέρει ό 
Ώσηέ (46) άκούεται μέ πολύν πόνον, όσον 
καί μέ δικαίαν άγανάκτησιν. "Οσον καί 
αν ύπάρχη ή ύπερβολή εις τήν φράσιν 
τού προφήτου ή καί άν αΰτη είναι σχήμα 
λόγου, δεικνύει εις ήμάς τό μέγεθος τής 
καταπτώσεως ένός λαού, άγαπηθέντος 
τόσον πολύ ύπό του Θεοΰ. Διά τούτο ό 
λαός έναντι τού αληθινού Θεού θά είναι 
ώς «νεφέλη πρωινή καί ώς δρόσος ορ
θρινή πορευομένη, ώσπερ χνοΰς άποφυ- 
σώμενος άφ’ άλωνος καί ώς άτμίς άπό 
δακρύων» (47).

Οί ψαλμοί όμιλοϋν γενικώς, πλήν συγ
κεκριμένος, ότι οί ’Ιουδαίοι τό κακόν 
τής είδωλολατρείας έπέτεινον έτι μάλλον 
καί μέ τήν προσφοράν θυσίας άνθρω- 
πίνων ζωών εις τούς άλλοτρίους θεούς : 
«Καί έθυσαν τούς υιούς αύτών καί τάς 
θυγατέρας αύτών τοίς δαιμονίοις καί 
έξέχεαν αίμα άθφον, αίμα υιών αύτών καί 
θυγατέρων, ών έθυσαν τοίς γλυπτοϊς 
Χαναάν καί έφονοκτονήθη ή γή έν τοίς 
αϊμασι» (48). Τά δαιμόνια εις τά όποια οί 
’Ιουδαίοι έθυσίαζον τά τέκνα των, είναι 
πάντες οί θεοί τών έθνών (49) δηλαδή 
όλων τών έθνών εκτός τού μοναδικού 
Θεοΰ τού περιουσίου λαού.

Τέλος καί εις άλλο βιβλίον τής Πα
λαιός Διαθήκης έκτίθεται κατά γενικόν 
τρόπον, πλήν ώρισμένως, ότι οί Ίσραη- 
λΐται «διήγον τούς υιούς αύτών καί τάς 
θυγατέρας αύτών έν πυρί καί έμαντεύοντο 
μαντείας καί οίωνίζοντο» (50).

Τό μέγεθος τών άνθρωποθυσιών καί ή 
γενίκευσις τού μέτρου έφθασεν εις ώρι- 
σμένον χρόνον εις έπικίνδυνον βαθμόν. 
Τό έθιμον είχε ριζώσει εις τήν συνείδησιν 
τού λαού τού Θεού καί τό κακόν είχε γίνει 
βίωμα. Ή  μακρά καί όμοιόμορφος σχε
δόν τέλεσις τών θυσιών έγένετο σταθερόν 
σημεϊον παρεκκλίσεως έκ τής άληθοΰς 
όδοΰ.

Τήν προσπάθειαν τής έκριζώσεως, τό 
ιερόν χρέος τής άποτινάξεως τού μιά
σματος τής είδωλολατρείας, άνέλαβον 
νά φέρουν εις πέρας εύσεβείς βασιλείς 
καί θαρραλέοι προφήται. Οί μέν μέ τήν 
ίσχύν τής κρατικής έξουσίας «έξήρον 
τά ύψηλά καί συνέτριψαν τάς στήλας καί 
έξωλόθρευσαν τά άλση καί τόν όφιν τόν 
χαλκοΰν» ή «πάντα τά σκεύη τά πεποιη- 
μένα τώ Βάαλ καί τώ άλσει.... κατέ- 
καυσαν», έξυγιάναντες τήν λατρείαν άφού 
«έμίαναν τόν Ταφέθ τόν έν φάραγγι υιού 
Έννόμ τού διαγαγεΐν άνδρα τόν υιόν αύ- 
τού καί άνδρα τήν θυγατέρα αύτοΰ τώ 
Μολόχ έν πυρί» (51), οί δέ μέ τήν δύνα- 
μιν τής πίστεως καί τήν έπίδρασιν τού 
παραδείγματος, άλλά καί τού διαπρυσίου

45. Ήσ. β 8,13, ια 2.
46. Ώσ. ιγ. 2.
47. Ώσ. ιγ 3.
48. Ψαλμ. ρε 37, 38.
49. Ήσ. ιγ 21, λδ 14, Δευτ. λβ 17, Α' Κορ. 

ι 20.

50. Δ' Βασ. ιζ 17.
51. Δ’ Βασ. ιη 4, κγ 4, 10.

κηρύγματος άπέδειξαν εύρέως, ότι όχι 
μόνον αί θυσίαι τών ανθρώπων, άλλά καί 
αύτή αΰτη ή προσφορά τών καρπών είναι 
άχρηστος καί άνωφελής ένώπιον τού 
Θεοΰ (52). ’Αντί τούτων μεγαλυτέραν 
εύεργετικήν έπίδρασιν ή μάλλον τήν 
μοναδικήν έπίδρασιν άσκεί ή άπονομή 
τής δικαιοσύνης, ή έπιδίωξις τής πί
στεως καί ή έξάσκησις τής ταπεινοφρο
σύνης, ή όποια προέρχεται έκ τού φόβου 
τού Θεοΰ (53).

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Τό φαινόμενον τής άνθρωποθυσίας πα
ρά τοίς διαφόροις λαοϊς, τό όποιον έπε- 
κράτησε κατά τήν προχριστιανικήν έπο- 
χήν εις ολόκληρον σχεδόν τόν έθνικόν 
κόσμον, δέν άπετέλεσεν άντικείμενον 
τού παρόντος άρθρου. Ούχ ήττον όμως ή 
έμφάνισις ταύτης καί μεταξύ τού περιου
σίου λαού τού Θεού, ό όποιος λαός έδέχθη 
τήν άποκάλυψιν Αύτοΰ, προξενεί κατά- 
πληξιν, διότι ό δοθείς Νόμος άπηγό- 
ρευεν αύστηρώς τόν φόνον ύπό οίασδή- 
ποτε συνθήκας. Αί άνθρωποθυσίαι, ώς 
φόνος έν ψυχρώ, ότι μέν εις μεγαλυτέραν, 
ότέ δέ εις μικροτέραν κλίμακα εις συνε
χείς ή διακεκομμένος περιόδους τής ιστο
ρίας τού ’Ιουδαϊκού λαού, δύνανται νά τε
θούν δι’ ολίγων ύπό τό δίκρανον τής κρι
τικής καί τής έρεύνης :
—'Η άνθρωποθυσία ώς γενικόν φαινό- 
μενον εις τόν έθνικόν κόσμον, ό όποιος 
παρέπαιε μεταξύ τού κακού καί τού χει
ροτέρου, δέν ήτο δυνατόν νά μή έπηρεάση 
έστω καί εις τόν μικρότερον βαθμόν καί 
τόν ’Ιουδαϊκόν λαόν. Κατά πρώτον ό τό
πος έγκαταστάσεως τού λαού τούτου 
έδεσπόζετο ύπό πολλών έθνικών κρατών 
κυριαρχουμένων ύπό εύαρίθμων πληθυ
σμών. Ό  ’Ιουδαϊκός λαός εύθύς άμα τή 
έγκαταστάσει του εις τήν Παλαιστίνην, 
δέν έφρόντισε νά ύποταχθή εις τάς έντο- 
λάς τού Θεοΰ καί ν’ άκούση τής φωνής 
τών μεγάλων προσωπικοτήτων τής Πα
λαιός Διαθήκης. Έφάνη πολύ χλιαρός 
εις τά θέματα τής σχέσεώς του μετά τού 
Θεοΰ καί εις τάς διαφόρους θρησκευτικός 
εκδηλώσεις του τήν μίαν παρεδέχετο τόν 
Θεόν μεθ’ όσης ήδύνατο πίστεως καί άφο- 
σιώσεως καί τήν άλλην ήρνεΐτο τούτον 
μετά χαρακτηριστικής έπιμονής καί άδια- 
φορίας. Δέν έφρόντισε ν’ άπομακρύνη 
ό,τι ύπενθύμιζε τήν είδωλολατρείαν τών 
παλαιών οϊκητόρων λαών καί ν’ άπομα- 
κρυνθή συγχρόνως τού έθνικοΰ κόσμου, 
διακόπτων πάσαν σχέσιν καί συνάφειαν 
μετ’ αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως ή άνθρωπο
θυσία είσήλθεν εις τήν χώραν των ώς 
φυσιολογικόν περιστατικόν, τό όποιον 
ένεκολπώθησαν οί άνθρωποι. Καί άλλοι 
λαοί, εύρισκόμενοι έκτος τού χώρου τής 
άποκαλύψεως, καίτοι ή νομοθεσία των 
άπηγόρευε τόν φόνον, έδέχθησαν τήν 
άνθρωποθυσίαν, ώς έξιλαστήριον μέσον 
τής ήθικής καί θρησκευτικής καταπτώ- 
σεώς των. Έδέχθησαν δηλαδή τούτην 
άκολουθοΰντες τόν συρμόν τής έποχής. 
Εις τόν συρμόν τούτον «μόδαν» ένέπεσαν 
δυστυχώς καί οί ’Ιουδαίοι, μή δυνηθέντες 
νά έξαιρεθοΰν τού κανόνος τούτου. Τό 
μόνον έλαφρυντικόν καί παρήγορον δι’

αύτούς είναι, ότι δέν άπεδέχθησαν άφ’ 
ένός τάς άνθρωποθυσίας ώς βίωμα καί 
γεγονός καθημερινόν, άλλ’ ώς άπλοΰν 
περιστατικόν, έπαναλαμβανόμενον πε- 
ριοδικώς καί άφ’ έτέρου δέν προσεφέ- 
ροντο αύται εις τόν Θεόν αύτών, άλλ’ εις 
άλλοτρίους θεούς.
—Μέ τήν γενίκευσιν όσημέραι τής θυ
σίας μεταξύ τού περιουσίου λαού ώς άνα- 
ποσπάστου μέρους τής λατρευτικής ζωής 
έπεκράτησεν ή άνάγκη τής μεγαλυτέρας 
καί τιμιωτέρας προσφοράς αίματος πρός 
τόν Θεόν, μάλιστα αίματος άνθρωπίνου 
διά τόν έξευμενισμόν έκάστοτε εύκολώ- 
τερον καί εύνοϊκώτερον τού Θεού. Μέ 
τοιαύτην καί τοσαύτην παραδοχήν ή 
θυσία άνθρωπίνων υπάρξεων κατέστη 
τόσον άναγκαία, όσον ή ένοχή έβάρυνε 
τούς άνθρώπους. Όταν ό περιούσιος 
λαός έμεθύσκετο ύπό τών καθημερινών 
άσωτειών καί έκυλίετο εις τόν βόρβορον 
τών κακιών καί τής μισαλλοδοξίας, δέν 
ήτο δυνατόν ν’ άπαιτή κανείς έπιμόνως 
τήν ίεράρχησιν τών αξιών καί κατά συ
νέπειαν τήν άποφυγήν τής θυσίας άνθρω
πίνων ζωών.
—Ή έγκατάλειψις τού άληθινοΰ Θεοΰ 
έτρευ/ε τόν λαόν πρός άλλας όδούς. Ή  
περιωπή τής λατρευτικής ζωής έμειώθη. 
Αί σχέσεις τών ’Ιουδαίων καί τού Θεού 
διεταράχθησαν. Έκ τούτου ούδεμία διά- 
κρισις ήδύνατο νά γίνη μεταξύ τών 
θυσιών δηλαδή τού θύματος καί τό τόπου 
καί τού χρόνου τής θυσίας. ’Αδιακρίτως, 
λοιπόν, έχύνετο αίμα διά νά κατευνασθή 
ή οργή τού Θεοΰ καί νά προσκλίνη τό 
ένδιαφέρον Του έπί τούς άνθρώπους. 
Ύπό τάς συνθήκας ταύτας οί προφήται, 
τά ήθικά στηρίγματα τού λαού εις τάς 
δυσκολωτέρας περιόδους, παρώτρυναν 
τόν λαόν ν’ άκολουθήση τόν παρ’ αύτών 
χαραχθέντα δρόμον, μέχρις ότου έλθη 
τό πλήρωμα τού χρόνου καί λάβη άνθρω- 
πίνην σάρκα ό Υιός τού Θεοΰ.. ..
—Κατά ταύτα έσχηματίσθη ή έσφαλμένη 
άντίληψις, ώς πάντοτε σχηματίζεται ύπό 
τήν άχλύν τής άπιστίας, τής πολυθεΐας 
καί τής είδωλολατρείας, ότι χρειάζεται 
περισσότερον αίμα, αίμα άνθρώπου διά 
νά συγκινηθή ό Θεός καί ίκανοποιηθή 
ή δικαιοσύνη Του. Άλλ’ ό αληθινός Θεός 
τού περιουσίου λαού άπό καταβολής κό
σμου περιέλαβεν εις τό προαιώνιον σχέ- 
διον τής φιλανθρωπίας ν’ άποστείλη έν 
ώρισμένιρ χρόνω καί έν συγκεκριμένο,) 
τόπω τόν Μονογενή Αύτοΰ Υιόν, ό 
όποιος, θυσιαζόμενος, θά έχυνε τό αίμά 
Του διά τήν σωτηρίαν όλοκλήρου τής 
άνθρωπότητος. Μέ τήν θυσίαν τού Κυ
ρίου θά κατηργοΰντο αύτομάτως καί πά- 
σαι αί ποικίλοι λατρευτικοί θυσίαι τής 
Παλαιός Διαθήκης. Ά ν  εις τήν Παλαιόν 
Διαθήκην αί θυσίαι τών ζώων καί αί 
προσφοραί τών καρπών ήσαν καθημερινή 
άνάγκη άναμνήσεως τών άμαρτιών, διά 
τούς προσφέροντας τάς θυσίας (54), εις 
τήν Καινήν Διαθήκην ή μετάληψις τού 
Άχράντου Σώματος καί τού Τιμίου Αί
ματος τού Κυρίου, εις τά όποια καθ’ έκά- 
στην Θείαν λειτουργίαν μετουσιδινεται 
θαυματουργικώς ό άρτος καί ό οίνος, δέν 
είναι μόνον άνάμνησις τής αμαρτίας, 
άλλά καί άπαλλαγή έκ ταύτης καί σω
τηρία καί κληρονομιά τής αιωνίου ζωής 
(55).

52. Άμ. ε 21, Ώσ. στ 6, Ήσ. a l l .
54. Έβρ. ι 2.

53. Άμ. ε 24, Ήσ. ζ. 9. κη 16, Παροιμ.
κθ 23, Λουκ. ιη 9—14. 55. Α' Ίω. β 2, κδ 10, Ίω. στ 53—56
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ΤΟ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  
Τ Η Σ  Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ

Ί ω ά ν ν ο υ  Ρ ο ύ μ π α ,  Ταγματάρχου Χωροφυλακής,
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

"Ενα από τά συλλογικά όργανα 
τής Κεντρικής Διοικήσεως είναι καί 
τό Συμβούλιο Επικράτειας. Τά 
άλλα είναι τό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
τό Νομικό Συμβούλιο τού Κράτους, 
καί τό ’Ανώτατο Συμβούλιο Δημο
σίων 'Υπαλλήλων (Α.Σ.Δ.Υ.).

Τό Συμβούλιο ’Επικράτειας συ- 
στήθηκε τό 1835 (28 ’Οκτωβρίου 
1835) κατ’ απομίμηση τοϋ Γαλλικοΰ 
θεσμού CONSE I’L D’ ΕΤΑΤ.

Τό Συμβούλιο ’Επικράτειας όταν 
πρωτοϊδρύθηκε άποτελοΰσε συμ
βουλευτικό σώμα τής Κυβερνή- 
σεως καί μάλιστα μεγίστου κύρους, 
επειδή δέν υπήρχε λαϊκή αντιπρο
σωπεία καί διότι ήταν Διοικητικό 
Δικαστήριο, αρμόδιο νά δικάζει τις 
εφέσεις κατ’ άποφάσεων τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου καί κάθε άλλη 
διοικητική διαφορά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τό Συμβούλιο ’Επικράτειας με 
τήν σημερινή του μορφή λειτουρ
γεί άπό τόνΜάϊο τού 1929, δυνάμει 
τού ιδρυτικού Νόμου 3713]24-12- 
1928. Σήμερα τά θέματα τής 
συγκροτήσεως, τής λειτουργίας καί 
των αρμοδιοτήτων του ρυθμίζονται 
άπό τό άρθρο 95 τού Συντάγματος 
καί τόν Ν. 170] 1973, πού συμπλη
ρώθηκε μέ τόν Ν. 702]77.

Κατά τό άρθρο 95 τού σημερινού 
Συντάγματος στήν άρμοδιότητα τού 
Συμβουλίου ’Επικράτειας άνήκουν 
ιδίως:
α. 'Η κατ’ αίτηση άκύρωση των 
εκτελεστών πράξεων τών διοικητι
κών δικαστηρίων, γιά υπέρβαση 
έξουσίας ή παράβαση Νόμου.

β. Ή  κατ’ αίτηση άναίρεση τών 
τελεσιδίκων άποφάσεων τών διοι
κητικών δικαστηρίων, γιά υπέρβα

ση έξουσίας ή παράβαση νόμου.
γ. 'Η εκδίκαση τών κατά τό 

Σύνταγμα καί τούς νόμους ύποβαλ- 
λομένων σ’ αύτό διοικητικών δια
φορών καί

δ. Ή  επεξεργασία όλων τών κα
νονιστικού χαρακτήρος διαταγμά
των.

Βάσει τού άρθρου 15 τού Ν. 
170]73 τά κανονιστικά διατάγματα 
(πού περιέχουν κανόνες δικαίου), 
γιά νά τύχουν τής κατά τό Σύντα
γμα επεξεργασίας, άπυστέλλονται 
στό Συμβούλιο, εν σχεδίω, άπό τόν 
αρμόδιο 'Υπουργό πού μπορεί νά 
τάξει καί προθεσμία άνάλογη μέ 
τήν σπουδαιότητα καί τό τυχόν 
κατεπεΐγον τού Διατάγματος.

Στό προοίμιο πρέπει νά άναγρά- 
φονται οί διατάξεις τών νόμων στις 
όποιες βασίζεται ειδικά ή έκδοσή 
τους καί οί τυχόν άπαιτούμενες κα
τά νόμον προτάσεις ή γνωματεύ
σεις. ’Επίσης στό προοίμιο τών δη- 
μοσιευομένων διαταγμάτων πρέπει 
νά άναγράφεται καί ό άριθμός μέ 
τήν χρονολογία τής γνωματεύσεως 
τού Σ.Ε. ή σέ άντίθετη περίπτωση 
νά μνημονεύεται ότι τό Διάταγμα 
έκδόθηκε μετά τήν άπρακτη παρέ
λευση τής ταχθείσης πρός σύνταξη 
τής γνωμοδοτήσεως στό Σ.Ε. προ
θεσμίας.

'Η γνωμοδότηση τού Σ.Ε. έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα καί δέν 
είναι υποχρεωτική γιά τήν διοίκηση 
Διάταγμα πού δέν έτυχε τής 
έπεξεργασίας τού Συμβουλίου 
’Επικράτειας άκυρώνεται διότι ή 
έπεξεργασία του άποτελεΐ ουσιώ
δη τύπο τής διαδικασίας έκδόσεώς 
του καί έφόσον προσβληθή έμπρό- 
θεσμα μέ αίτηση άκυρώσεως.

Μετά τήν παρέλευση τής προ
θεσμίας άσκήσεως αίτήσεως άκυ
ρώσεως, τό κατά παράλειψη τού 
ουσιώδους τύπου τής έπεξεργασίας 
έκδοθέν Διάταγμα κρίνεται ώς μή

νόμιμο, κατόπιν άσκήσεως άκυρώ
σεως άτομικής πράξεως πού έκδό
θηκε κατ’ έφαρμογή του, πράγμα 
πού άποτελεΐ καί λόγο άκυρώσεως 
τής κρινομένης άτομικής πράξεως.

'Η έπεξεργασία τών Διαταγμάτων 
κατά τήν κρατούσα πρακτική, πε
ριορίζεται στήν κρίση τής νομιμό- 
τητος έν εύρείοι έννοια (συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής συνταγματι
κότητας) τών τιθεμένων κανόνων 
δικαίου καί σέ υποδείξεις νομοτε- 
χνικής φύσεως. Έλεγχος τής σκο- 
πιμότητος γιά τό ουσιαστικό περιε
χόμενο τού Διατάγματος δέν γίνεται.

Ή  έπεξεργασία γίνεται άπό τό 
Α' Τμήμα. Στή σχετική συνεδρίαση 
μπορεί νά παρίσταται ό ίδιος ό 
άρμόδιος Υπουργός, ή νά άντιπρο- 
σωπευθεΐ άπό τόν προϊστάμενο τής 
οικείας 'Υπηρεσίας , ή καί άπό 
άλλο άνώτερο υπάλληλο. 'Η γνω
μοδότηση συντάσσεται άπό τόν 
Εισηγητή πού ώρίσθηκε καί θεω
ρείται έπικρατήσασα ή γνώμη μέ 
τήν οποία έτάχθηκε ή πλειοψηφία 
τών παρισταμένων συμβούλων 
(άρθρ. 16).

Μέλη τού Σ.Ε., δυνάμει τού άρ
θρου 1 τού Ν.Δ. 170] 1973, είναι οί 
Σύμβουλοι Επικράτειας, στούς 
όποιους συμπεριλαμβάνονται ό 
Πρόεδρος καί τρεις ’Αντιπροέδρου 
Ό  άριθμός όλων αύτών είναι 29. 
’Επίσης υπάρχουν 32 Πάρεδροι οί 
όποιοι έκτελοΰν, ιδίως, έργα είση- 
γήσεως καί μετέχουν στις συνε
δριάσεις μέ ψήφο συμβουλευτική 
καί 40 Εισηγητές οί όποιοι βοηθούν 
τούς Συμβούλους καί τούς Παρέ- 
δρους στήν παρασκευή καί διάγνω
ση τών υποθέσεων (άρθρ. 3 Ν.Δ. 
170] 1973). "Ολοι αύτοί είναι δικα
στικοί λειτουργοί καί συνεπώς 
ισόβιοι. Τά μέλη τού Σ.Ε., οί Πά- 
ρεδροι καί οί Γραμματείς φέρουν 
στις δημόσιες συνεδριάσεις τήβεν-
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νο, όπως καθορίζεται μέ Π.Δ. 
(αρθρ. 6.).

Τό Συμβούλιο ασκεί τις άρμοδιό- 
τητές του μέ τήν ολομέλεια καί τά 
τέσσερα τμήματά του, δηλαδή τά 
Α' Β',Γ' καί Δ' (Δικαστικοί σχη
ματισμοί).

Ή  ολομέλεια συνεδριάζει δημο
σία καί άποτελεΐται από τόν Πρό
εδρο καί δέκα (10) τουλάχιστον 
Συμβούλους, δύο Παρέδρους καί 
τόν Γραμματέα. Έάν προσέλθουν 
περισσότεροι άπό ένδεκα Σύμβου
λοι, άποχωρεϊ ό νεώτερος, πρός 
διατήρηση τοϋ αριθμού περιττού.

Τά Τμήματα συγκροτούνται διά 
τής κατανομής των μελών καί των 
Παρέδρων πού γίνεται μέ απόφαση 
τής όλομελείας. Οί άρμοδιότητες 
κάθε Τμήματος έχουν καθορισθεΐ 
άπό τό Π.Δ. 441)73 (Α -331) πού 
έκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση τού 
άρθρου 10 τού Π.Δ. 170] 1973.

Ε Ν Δ Ι Κ Α  Μ Ε Σ Α

Τά ένδικα μέσα ασκούνται μέ 
κατάθεση σχετικού δικογράφου 
είτε άπ’ ευθείας στήν Γραμματεία 
τού Συμβουλίου ’Επικράτειας είτε 
σέ όποιαδήποτε δημοσία αρχή ή 
οποία ύποχρεοΰται νά τό διαβιβά
σει άμελλητί στό Συμβούλιο Επι
κράτειας. Τά ενώπιον τού Σ.Ε. 
άσκούμενα ένδικα μέσα, τά όποια 
άποτελοΰν καί άρμοδιότητες αυτού, 
ώς άνωτάτου Διοικητικού Δικα
στηρίου, είναι ή υπαλληλική προσ
φυγή, ή αίτηση άκυρώσεως καί ή 
αίτηση άναιρέσεως.

Ή  ύπαλληλική προσφυγή ύπο- 
βάλλεται μέσα σέ 60 ήμέρες άπό 
τήν ήμέρα πού θά κοινοποιηθεί 
στόν ένδιαφερόμενο ή προσβαλλο- 
μένη άπόφαση. ’Εφόσον διαρκεΐ 
ή προθεσμία άσκήσεως τής προσ
φυγής καί μέχρι τής ςκδικάσεώς 
της, άναστέλλεται ή εκτέλεση τής 
προσβληθείσης άποφάσεως, έπι- 
φυλασσομένων των ειδικών διατά
ξεων μέ τις όποιες ρυθμίζεται ή κα
τάσταση τού υπαλλήλου κατά τόν 
ώς άνω χρόνο (άρθρα 41 καί 42 Ν.Δ. 
170] 1973).

Προκειμένου περί ’Αξιωματικών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, δυνάμει 
τού άρθρου 42 Ν.Δ. 343]69 «περί 
βαθμού καί καταστάσεως έν γένει 
Αξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφα

λείας» προσφυγή στό Συμβούλιο 
Επικράτειας γίνεται άπό τόν έν

διαφερόμενο καί έγκαλούμενο γιά 
άκυρότητα ή τής οριστικής άποφά
σεως τού πρωτοβαθμίου άνακριτι-

κοΰ Συμβουλίου, ή τής άποφάσεως 
τού δευτεροβαθμίου άνακριτικοΰ 
Συμβουλίου, ή τής άποφάσεως τού 
δευτεροβαθμίου μέσα σέ δέκα ήμέ
ρες άπό τήν κοινοποίηση σ’ αύτόν, 
τής σχετικής άποφάσεως τού Άνα- 
κριτικοΰ Συμβουλίου. Κατά τό άρ
θρο 4 τού ίδιου Ν.Δ. οί ’Αξιωμα
τικοί πού έχουν προσφύγει στό 
Συμβούλιο ’Επικράτειας γιά άκυ
ρότητα άποφάσεως Άνακρ. Συμ
βουλίου, τίθενται σέ διαθεσιμότητα 
μέχρι τής κοινοποιήσεως στόν 
'Υπουργό Δημοσίας Τάξεως τής 
άποφάσεως τού Συμβουλίου ’Επι
κράτειας.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 38 τού Ν.Δ. 
935)71 «περί καταστάσεως έν γένει 
'Οπλιτών Χωροφυλακής κ.λ.π.» τά 
ίδια ισχύουν καί γιά τά κατώτερα 
όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
έκτος άπό τό γεγονός ότι, βάσει τού 
άρθρου·52 τού Ν. 170)73 «περί Συμ
βουλίου ’Επικράτειας», παρέχεται 
τό δικαίωμα στόν 'Υπουργό Δημο
σίας Τάξεως νά διατάξει ή μή, τήν 
άναστολή τής έκτελέσεως τής προσ- 
βαλλομένης άποφάσεως τού Άνα- 
κριτικοϋ Συμβουλίου.

Ή  προσφυγή είναι τό ένδικο μέ- 
δικο μέσο τό όποιο άσκεΐται άπό 
τούς δημοσίους ύπαλλήλους ή 
υποψηφίους ύπαλλήλους κατά διοι
κητικών πράξεων, οί όποιες άφο- 
ροΰν τήν κατάστασή τους μέ σκοπό 
νέας κρίσεως τής ύποθέσεως. Προ- 
βλέπεται άπό τό άρθρο 103 παρ. 4 
τού Συντάγματος καί άσκεΐται κατά 
τών άποφάσεων τών υπηρεσιακών 
ή πειθαρχικών συμβουλίων περί 
υποβιβασμού ή παύσεως καί άπό 
ειδικές διατάξεις κατ’ άλλων άπο
φάσεων τών ύπηρεσιακών καί πει
θαρχικών συμβουλίων.

'Η άρμοδιότης έπομένως τού 
Σ.Ε. γιά τις άνωτέρω τελευταίες 
προσφυγές πηγάζει άπό νομοθετι
κές πράξεις καί ώς έκ τούτου είναι 
δυνατό νά μεταβληθεΐ έλεύθερα 
άπό τό νομοθετικό όργανο. Στις 
άνωτέρω περιπτώσεις τό Σ.Ε. κρί
νει κατ’ ούσίαν σάν δευτεροβάθμιο 
υπηρεσιακό ή πειθαρχικό Συμβού
λιο.

Ή  αίτηση άκυρώσεως ύποβάλ- 
λεται γιά λόγους ύπερβάσεως νό
μου, κατ’ έκτελεστών μόνον πρά
ξεων τών διοικητικών ’Αρχών ή 
Ν.Π.Δ.Δ. πού δέν ύπόκεινται σέ 
άλλο ένδικο μέσο μέ άλλη δικαστι
κή όδό (άρθρ. 45) καί άποσκοπεΐ 
στήν έξαφάνιση μιας διοικητικής 
πράξεως.

Γιά τήν άσκηση έπομένως τού

ένδικου μέσου τής αίτήσεως άκυ
ρώσεως πρέπει νά συντρέχουν δύο 
προϋποθέσεις:
α. 'Η προέλευση τής πράξεως άπό 
διοικητικό όργανο , δηλαδή όργανο 
τού Κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. καί 

β. 'Η διοικητική πράξη νά είναι 
έκτελεστή δηλ. νά θεσπίζεται μέ 
αύτήν κανόνας δικαίου μέ τήν μο
νομερή διατύπωση τής βουλήσεως 
τού διοικητικού όργάνου.

Λόγοι πού θεμελιώνουν τήν άσκη
ση άκυρώσεως (άρθρ. 48) είναι: 

α. Άναρμοδιότης τής έκδοόσης 
τήν πράξη διοικητικής ’Αρχής.

β. Παράβαση ούσιώδους τύπου 
διατεταγμένου περί τήν ένέργεια 
τής πράξεως.

γ. Παράβαση κατ’ ούσίαν δια- 
τάξεως τινός τού Νόμου καί 

δ. Κατάχρηση έξουσίας, όταν 
μιά πράξη τής Διοικήσεως φέρει 
μέν καθ’ έαυτήν όλα τά στοιχεία 
τής νομιμότητος, γίνεται όμως μέ 
σκοπό ολοφάνερα άλλον άπό έκεΐ- 
νον γιά τόν όποιο νομοθετήθηκε.

Ή  προθεσμία υποβολής αίτή
σεως άκυρώσεως όρίζεται σέ 60 
ήμέρες άπό τήν δημοσίευση ή τήν 
κοινοποίηση τής προσβαλλομένης 
πράξεως.

Αίτηση άκυρώσεως είναι δεκτή 
καί έπί παραλείψεως τής ’Αρχής 
όπως προβεΐ σέ όφειλόμενη νόμιμη 
ένέργεια, όταν άπό τόν νόμο έπι- 
βάλλεται σ’ αυτήν ρύθμιση συγκε
κριμένης σχέσεως μέ έκτελεστή 
πράξη, λόγω ύπερβάσεως ή παρα- 
βάσεως νόμου (άρθρ. 45 καί 5).

'Η Διοίκηση, βάσει τής παρ. 5 
τού άρθρου 95 τού ίσχύοντος Συν
τάγματος έχει υποχρέωση νά συμ
μορφώνεται μέ τις άκυρωτικές άπο- 
φάσεις τού Σ.Ε. 'Η παράβαση τής 
ύποχρεώσεως αύτής δημιουργεί 
εύθύνη γιά κάθε υπαίτιο όργανο 
όπως ό νόμος ορίζει.

Ή  αίτηση άναιρέσεως είναι τό 
ένδικο μέσο πού άσκεΐται ένώπιον 
τού Σ.Ε. μέ τό όποιο έπιδιώκεται ό 
έλεγχος τής όρθότητος μιας τελε
σιδίκου άποφάσεως Διοικητικού 
Δικαστηρίου.

Σέ αίτηση άναιρέσεως ύπόκεινται 
μόνον δικαστικές άποφάσεις τών 
τακτικών ή ειδικών Διοικητικών 
Δικαστή ρίων (πλή ν τού ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου) οί όποιες έχουν κατα- 
σίεΐ τελεσίδικες.

Μέ τήν αίτηση άναιρέσεως πού 
κατοχυρώνεται συνταγματικά τό 
Συμβούλιο ’Επικράτειας καθίστα
ται τό Ανώτατο Τακτικό Διοικητι
κό Δικαστήριο.
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τ η ς  ψ υ χ ο Α ο ν ί α ς  
ο τ η  A ciT O u p y ia  
τ ό ν  Ο η μ ο σ ίω ν  Ζ χ έ ο β β ν
Τοΰ κ. Ή λ ί α  Π. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η .

’Απαραίτητη τυγχάνει ή άνα- 
φορά σέ ορισμένες ψυχολογικές έν
νοιες πριν άπό τήν άνάπτυξη τοΰ 
κυρίως θέματος, για νά μπορέσει ό 
άναγνώστης νά έξοικειωθή κάπως 
μέ τήν ειδική ορολογία πού ίσως τοΰ 
φανή λίγο παράξενη.

'Ο δρος συμπεριφορά, (BEHA
VIOR -  COMPORTMENT), ι
δίως έπειτα άπδ τήν έπικράτηση τοΰ 
Μπεχαβιορισμού στήν ψυχολογία έ
γινε ιδιαίτερα συχνόχρηστος. Είναι 
δμως ένας ορος γενικός, πράγμα πού 
σημαίνει άρκετά άόριστος, καί γι 
αύτό μπορεί νά παρθεΐ μέ διάφορες 
νοηματικές αποχρώσεις, άνάλογα μέ 
τόν τομέα στον όποιο άναφερόμαστε.

Βασικά μιλάμε γιά συμπεριφο
ρά όταν πρόκειται γιά ζωντανούς 
οργανισμούς δπως π.χ. γιά τήν 
συμπεριφορά ενός ζωϊκοΰ είδους, 
μιάς συνομοταξίας ή κοινότητας ζώ
ων, μιάς όμάδος άνθρώπων ή ένός 
μέλους της, άλλά άκόμη καί άν πρό
κειται γιά ένα συγκεκριμένο σωμα- 
ματικό όργανό. Κατά τίς τελευταίες 
δεκαετίες, ή συμπεριφορά έγινε κεν
τρική έννοια γιά κάθε έπιστήμη πού 
άσχολεΐται μέ τίς σχέσεις ζωντανών 
οργανισμών. 'Απλώθηκε δμως καί 
σέ άλλες έπιστήμες πού άσχολοΰν- 
ται μέ άψυχα φυσικά σώματα ή άντι- 
κείμενα δπως στή Φυσική, Μαθημα
τικά κλπ. Γι’ αύτό καί στήν Πυρη
νική Φυσική άκοΰμε γιά «συμπερι

φορά τοΰ άτόμου» ή στήν άστρο- 
νομία γιά «συμπεριφορά τοΰ τάδε 
κομήτη».

Στά πλαίσια τής καθημερινής 
ζωής καί άναφορικά μέ τόν άνθρωπο, 
ό δρος ταυτίζεται μέ τόν καλό ή τόν 
κακό τρόπο έπαφής καί επικοινω
νίας μέ τούς άλλους. Άνακεφαλαιώ- 
νει έπίσης ένα σύνολο άπό κοινωνι
κές συμβατικότητες, μέσα στούς 
οδηγούς καλής συμπεριφοράς.

Στήν ψυχολογία, ή έννοια τής συμ
περιφοράς άναφέρεται σ’ ένα σύστη
μα προσαρμοστικών άντιδράσεων 
τοΰ όργανισμοΰ προς τούς δρους 
τοΰ περιβάλλοντος. Κάθε οργανι
σμός ζεΐ μέσα σ’ ένα ορισμένο περι
βάλλον καί δέχεται άπ’ αύτό άστα- 
μάτητα πολλούς καί διάφορους ερε
θισμούς. Πρόκειται στήν περίπτωση 
αύτή γιά τούς έξωτερικούς ερεθι
σμούς, αύτούς δηλαδή πού προέρχον
ται άπό τίς συνθήκες τοΰ περιβάλ
λοντος. Κάθε οργανισμός ζεΐ μέσα 
σ’ ένα ορισμένο περιβάλλον καί δέ
χεται δπως είπαμε έρεθισμούς καί 
φυσικά «προσφέρει» εξαρτημένες άν- 
τιδράσεις. 'Ωστόσο υπάρχουν καί 
οί έσωτερικοί ερεθισμοί πού άνα- 
δύονται άπό τήν κυτταρική στοιβάδα 
τοΰ δέρματός του. 'Ο οργανισμός ά
παντά έκλεκτικά στούς ερεθισμούς 
τούς οποίους δέχεται, άνάλογα μέ 
τήν ψυχολογική καί φυσιολογική 
του κατάσταση. Αύτό πρέπει νά

έπιτυγχάνουν οί Δημόσιες Σχέσεις, 
δηλαδή τά μηνύματά τους νά είναι 
προσαρμοσμένα σ’ ένα γενικό πλαί
σιο άποδοχής, πού θά προέλθει άπό 
τήν κατάλληλη διάθεση τοΰ δέκτου 
νά δεχτεί τό δεδομένο μήνυμα στή 
δεδομένη στιγμή. Γιατί πρέπει νά 
γνωρίζουμε δτι δέν υπάρχει αύθόρ- 
μητη συμπεριφορά. Τήν θεωροΰμε 
αύθόρμητη γιατί δέν συνειδητοποι- 
οΰμε τούς συνειρμούς πού τή διεγεί
ρουν, άλλά αύτό πού συμβαίνει στήν 
πραγματικότητα, είναι δτι ή αύθόρ
μητη συμπεριφορά άποτελεΐ τήν 
εξαίρεση καί όχι τόν κανόνα.

Ή  συμπεριφορά μπορεί νά εκδη
λωθεί είτε μέ παρατηρητή άντί- 
δραση είτε μέ διαμόρφωση έσωτε- 
ρικής γνώμης. 'Η  πρώτη μπορεί νά 
καταγραφεΐ καί νά άνακοινωθεΐ. 'Η 
δεύτερη καθορίζει τήν συμπεριφορά, 
πού κινητική έκδήλωσή της είναι ή 
εξωτερική άντίδραση. Εύνόητον δτι 
γιά νά έπιτευχθή τό δεύτερο πρέπει 
νά συνυπάρξουν πολλά χαρακτηρι
στικά. Καί αύτό είναι έργο τών Δη
μοσίων Σχέσεων.

'Η  συμπεριφορά ένός όργανισμοΰ 
συνεπάγεται ορισμένες έξωτερικές 
άλλαγές πού τίς ονομάζουμε άπο- 
τελέσματα (EFFECTS). Τά άποτε- 
λέσματα αύτά δέν πρέπει νά συγχέ- 
ονται μέ τίς αιτίες, είναι δέ πάντοτε 
συγκινησιακά φορτισμένα γιά τόν 
οργανισμό, εύχάριστα ή δυσάρεστα.

100



Σέ τελευταία ανάλυση ή συμπερι
φορά είναι ένας τρόπος μέ τον όποιο 
τό άτομο εκφράζεται καί δημιουρ
γεί σχέσεις προς τό περιβάλλον, 
φυσικό καί κοινωνικό. Εκφράζομαι 
όμως καί δημιουργώ σχέσεις θά 
πει «έπικοινωνώ».

'Η επικοινωνία όμως ταυτίζεται 
μέ την συμπεριφορά;

'Η  επικοινωνία ασφαλώς είναι 
πιο έξειδικευμένη γιατί προϋποθέτει 
την μεταβίβαση η την ανταλλαγή 
ένός μηνύματος άπό τον πομπό στον 
δέκτη, τή μεταβίβαση σημάτων .ή 
πληροφοριών μεταξύ δύο τούλάχι- 
στον ατόμων. 'Η συμπεριφορά εί
ναι επικοινωνία σέ όσο μέτρο οί 
κινήσεις του οργανισμού καί οί μι
μικές συσπάσεις τού προσώπου μπο
ρούν νά θεωρηθούν σάν σήματα καί 
σέ όσο βαθμό ή γλωσσική επικοι
νωνία άνήκει στον κύκλο τής ανοι
κτής συμπεριφοράς. Είναι προφανές 
όμως, ότι αύθεντικώτερα καί άπό 
τά λόγια ή συμπεριφορά μεταδίδει 
—καί κάποτε προδίδει—τον τρόπο 
πού ενεργεί κανείς μέσα στον κόσμο.

Εκείνο πού θά έπρεπε νά τονί
σουμε είναι ότι ό άνθρωπος θεωρεί
ται ένα σύνθετο ψυχοφυσικό σύνολο, 
οπού κάθε επί μέρους αντίδραση καί 
κάθε επί μέρους φαινόμενο, κατα- 
νοεΐται καί ερμηνεύεται μέσα στο 
ψυχοβιολογικό βάθος στο όποιο άνή- 
κει. Δέν μιλάμε γιά «σωματικό» ή 
«ψυχολογικό», έκτος εάν θέλουμε

νά ορίσουμε δύο διαφορετικές από
ψεις μέσα στήν ίδια ολότητα.

Συνεπώς δέν μπορούμε νά άπο- 
μονώσουμε κάθε φορά μιά ψυχολο
γική ικανότατα ή διαδικασία καί νά 
μιλάμε γι’ αυτή, άγνοώντας τόσο 
τό βιολογικό ύπόστρωμά της, όσο 
καί τις άλληλεξαρτήσεις της μέ τις 
ύπόλοιπες ψυχολογικές διαδικασίες.

Μιλήσαμε πιο πάνω γιά τήν πα
ρατηρητή άντίδραση καί τή διαμόρ
φωση εσωτερικής γνώμης καί τονί
σαμε ότι τό πρώτο είναι χαρακτη
ριστικό τού άποτελέσματος πού φέρ
νει ή διαφήμιση ένώ τό δεύτερο τό 
συναντάμε στις Δημόσιες Σχέσεις. 
Θάλεγα ότι πρέπει νά προηγηθεΐ τό 
δεύτερο γιά νά βρει στέρεο έδαφος ή 
Διαφήμιση νά στηριχτεί.

Γιατί χωρίς τήν έμπιστοσύνη σέ 
κάποιο φορέα, δηλαδή έπιχείρηση, 
οργανισμό, άτομο κλπ., αύτό πού 
λέμε «CORPORATE IMAGE», 
δηλαδή «Εικόνα Έπιχειρήσεως», ή 
διαφήμιση θά προσκρούη στήν έκ 
τών προτέρων αντίσταση τού Κοινού 
στο όποιο άπευθύνεται, νά δεχτεί τό 
μήνυμά της. ’Ά ς δούμε λοιπόν πώς 
δημιουργεΐται αύτή ή εμπιστοσύνη 
μέσα άπό τή λειτουργία τών Δημο
σίων Σχέσεων.

Οί Δημόσιες Σχέσεις είναι «ή προ- 
μελετημένη, προδιαγεγραμμένη καί 
συστηματικά καταβαλλόμενη προσ
πάθεια γιά τήν δημιουργία καί δια
τήρηση κλίματος άμοιβαίας εμπι

στοσύνης καί κατανοήσεως μεταξύ 
ένός φορέα έπιχειρήσεως, οργανι
σμού, άτόμου κλπ. —καί τού κοινού 
του». Πώς έπιτυγχάνεται αύτό; 
Μέ πολλούς τρόπους. ’Αλλά γιά νά 
τό κατανοήσουμε θά πρέπει νά κά
νουμε τή Διάκριση τών Δημοσίων 
Σχέσεων σέ

α) Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις
β) Εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις
αι) Εσωτερικές Δημόσιες Σχέ

σεις είναι οί Σχέσεις μέ τά άτομα 
πού απαρτίζουν τον οργανισμό ή 
τήν έπιχείρηση καθώς καί μέ τά 
άτομα μέ τά όποια ό φορέας έχει 
άμεση σχέση π.χ.

1) 'Υπάλληλοι
2) Μέτοχοι
3) ΓΙωλητές
4) ’Αντιπρόσωποι
5) Προμηθευτές
’Εσωτερικές Σχέσεις ή ’Ανθρώ

πινες Σχέσεις όπως τείνουν νά κα
θιερωθούν, είναι οί σχέσεις πού κά
νουν τον έργαζόμενο νά μήν προσ
φέρει άπλώς οκτώ ώρες χειρονακτι- 
κής ή πνευματικής έργασίας, άλλά 
τον κάνουν νά θέλει νά προσφέρει 
καί κάτι άπ’ τον εαυτό του, άκρι- 
βώς γιατί αισθάνεται τον χώρο τής 
έργασίας του σάν κάτι δικό του, 
σάν κάτι στο όποιο συμμετέχει καί 
συμβάλλει στήν σωστή λειτουργία 
του.

Αύτό πρέπει νά έπιτύχουν οί ’Αν
θρώπινες Σχέσεις. Πώς όμως;

1) Δημιουργία χώρων άναψυχής 
καί άναπαύσεως.

2) Κοινωνικές έκδηλώσεις.
3) Μέριμνα γιά τά παιδιά τών 

έργαζομένων.
4) ’Έκτακτες ή τακτικές έπιδο- 

τήσεις.
5) Βραβεύσεις ιδεών—προτάσεων 

καί σωστών ύποδείξεων καθώς καί 
πολλές άλλες έκδηλώσεις πού δεί
χνουν ότι οί έργοδότες ένδιαφέρονται 
εΐλικρινά γιά τήν προσωπικότητα 
καί τις άνάγκες τών ύπαλλήλων 
τους. Δηλαδή βλέπουμε μέ τις Δημό
σιες Σχέσεις ότι απευθυνόμαστε 
στήν κοινή λογική καί στο συναί
σθημα, ιδίως στις ’Ανθρώπινες Σχέ
σεις.

Δηλαδή μέ τήν ικανοποίηση άτο- 
μικών καί συλλογικών αναγκών 
πραγματικών όμως, όπως π.χ. ομα
δική άσφάλιση, χωρίς νά έ'χη ή 
έπιχείρηση άμεσα όφελος όπως άπό 
τή διαφήμιση, κερδίζει μακροπρό
θεσμα διότι αύτές της τις ένέργειες 
θά τις άποσβέσει μέ τήν μεγαλύτε-
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ρη όρεξη τοϋ εργαζόμενου για δου
λειά, μέ την άφοσίωσή του σ’ αυ
τήν, μέ την καλή γνώμη πού θά 
έχη και δεν θά ψάξει άλλου γιά κα
λύτερη εργασία καί μέ τόσους άλ
λους τρόπους.

"Οπως είπε ό Πρόεδρος τής 
GENERAL FOODS «μπορείς νά 
άγοράσεις τήν παρουσία τοΰ εργα
ζομένου στον τομέα καί στον τόπο τής 
εργασίας του, μπορείς ακόμη νά 
άγοράσεις ορισμένο αριθμό μυϊκών 
του κινήσεων, άλλά δεν μπορείς νά 
αγοράσεις τήν ψυχή του καί τή διά
θεσή του γιά έργασία. Αύτή δεν 
άγοράζεται μέ τίποτα. Αυτή μόνο 
κερδίζεται».

Χρήσιμο θά ήταν τώρα καί πριν 
άναπτύξουμε τις Εξωτερικές Σχέ
σεις νά κάνομε μιά διάκριση τών 
κινήτρων που κατά τον MASLOW 
παρωθούν τή συμπεριφορά καί νά 
δοϋμε πώς οί Δημόσιες Σχέσεις τά 
έπηρεάζουν. 'Υπάρχουν κατ’ αύτόν 
πέντε κατηγορίες κινήτρων.

1) Φυσιολογικά
2) ’Ασφάλειας
3) ’Αγάπης
4) Έκτιμήσεως
5) Αύτοπραγματώσεως.
Σέ κάθε άτομο καί άνάλογα μέ τίς 

άτομικές διαφορές, άλλα κίνητρα 
προηγούνται καί άλλα επονται. Χρέος 
τών Δημοσίων Σχέσεων είναι νά 
βρει σέ κάθε άτομο τίς συνιστώσες 
πού άπαρτίζουν τήν συμπεριφορά 
του, έτσι πού τό μήνυμά τους νά 
βρει άκριβώς τον στόχο του.

Μεγάλο ρόλο στήν προσπάθειά 
μας θά έπαιζε ή γνώση τοϋ καθενός 
γιά τον εαυτό του. Πράγματι κάθε 
άτομο έχει ένα πρόσωπο, μιά προ
σωπική «εικόνα». Αύτή ή εικόνα 
έχει τά εξής στοιχεία:

α. Τό πραγματικό πρόσωπο—Τί 
είναι το πρόσωπο πραγματικά σάν 
άνθρωπος.

β. Προσωπική εΐκών — 'Ο τρό
πος πού ό άνθρωπος βλέπει τον 
εαυτό του .

γ. Τό ιδανικό πρόσωπο —'Ο τρό
πος πού θά ήθελε ό άνθρωπος νά τον 
βλέπουν.

δ. Τό πρόσωπο τοϋ καθρέφτη— 
Ό  τρόπος πού ό άνθρωπος πιστεύει 
δτι τον βλέπουν οί άλλοι.

Πολλές φορές βέβαια αύτά δέν 
βρίσκονται σέ άρμονία μέ τήν πρα
γματικότητα. Συνεπώς σκόπιμο θά 
ήταν έάν τά άτομα μέ τά όποια συν
εργαζόμαστε είχαν έναρμονίσει μέσα 
τους τά στάδια αύτά καί επομένως 
είχαν καλύτερη έπίγνωση τοϋ έαυ- 
τοϋ τους. Αύτό θά βοηθοΰσε τελικά

τίς Δημόσιες Σχέσεις νά κάνουν πιο 
άποτελεσματικές τίς τεχνικές τους.

βι. "Ας δοϋμε τώρα τήν επίδρα
ση τής ψυχολογίας στις ’Εξωτερι
κές Σχέσεις. Καί έδώ δπως στις 
Εσωτερικές, κάθε ένέργειά μας θά 
πρέπει νά είναι προσαρμοσμένη στα 
ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήμα
τα τοΰ κάθε εργαζόμενου δεδομέ
νου δτι ή ικανοποίηση έκ τών 
κινήτρων είναι διαφορετική, έτσι 
καί μέ τίς εξωτερικές ομάδες κοι
νού, διαφορετικοί θά είναι οί τρό
ποι προσεγγίσεως σέ κάθε μιά απ 
αύτές. Πέρα άπ’ αύτό, δπως είπαμε, 
οί Δημόσιες Σχέσεις άπευθύνονται 
στή Λογική, ύφίστανται κριτική 
καθώς καί συγκρίσεις. Επομένως ή 
φήμη πού προσπαθούμε νά δημιουρ
γήσουμε θά είναι συνάρτηση τής 
ποιότητας καί σοβαρότητας τών 
ενεργειών μας. 'Η  ψυχολογία θά 
συμβάλει στήν κατανόηση άφ’ ενός 
τών υφισταμένων προβλημάτων— 
καί κάθε πρόβλημα μπορεί νά είναι 
πρόβλημα Δημοσίων Σχέσεων— καί 
άφ’ έτέρου στον κατάλληλο χειρι
σμό τών προσώπων πού έχουν ή πού 
θά έχουν σχέση μέ αύτά. Γιά τίς 
Δημόσιες Σχέσεις κανένα άτομο δέν 
είναι άσήμαντο. Κάθε ένα έχει τήν 
προσωπική του γνώμη καί αύτή τή 
γνώμη θά πρέπει νά τήν κατευθύ
νουμε ύπέρ τοΰ φορέα γιά τον όποιο 
άσκοΰμε τίς Δημόσιες Σχέσεις.

Τό πώς θά τήν κατευθύνουμε εί
ναι άποτέλεσμα τών τάσεων, τών 
διαθέσεων καθώς καί τής μελέτης 
τών άπαιτήσεων τών διαφόρων ομά
δων κοινοΰ δπως καί τοΰ τρόπου μέ 
τον όποιον θά τίς προσεγγίσουμε.

Μόνο έτσι θά είμαστε βέβαιοι δτι 
τό μήνυμά μας θά φθάσει ασφαλώς 
στον δέκτη του, θά τό κατανοήσει 
καί θά τό άποδεχτεΐ ή θά τό άπορρί- 
ψει. Έ ξ άλλου οί Δημόσιες Σχέσεις 
βασίζονται στον διάλογο, επομένως 
καί στήν άντίθετη άποψη. "Αν έκ- 
τραποΰν άπό αύτήν τήν λειτουργι
κότητα, τότε πρόκειται γιά κάτι άλ
λο, έκτος άπό Δημόσιες Σχέσεις.

Είδαμε λοιπόν τήν λειτουργία 
τών Δημοσίων Σχέσεων καί ανα
λύσαμε τήν έπίδραση τής Ψυχολο
γίας πάνω σ’ αύτήν. Είδαμε πόσο 
κυριαρχικός είναι ό ρόλος αύτός 
δπως άλλωστε καί σέ πολλές άλλες 
πτυχές τής ζωής μας. Ένας ρόλος 
πού αφορά τήν μελέτη τής ιδιαιτε
ρότητας τής λειτουργίας αύτής καθ’ 
αύτής, καθώς καί τήν γνώση τοϋ 
ανθρώπινου δυναμικού πού άποτελεΐ 
τό άντικείμενό της. Τον Σκεπτό- 
μενο δηλαδή "Ανθρωπο.

'Η Τοπική Αύτοδιοίκησις είναι 
μία έκ τών σπουδαιοτέρων μορφών 
τής διοικητικής όργανώσεως, άσκοϋ- 
σα έξουσίαν παράγωγον κατά πα- 
ραχώρησιν ταύτης ύπό τοΰ Κρά
τους, δπερ, δμως, εξακολουθεί νά 
άσκή επί τών οργανισμών της άνω- 
τάτην έποπτείαν κατά τρόπον μή 
έμποδίζοντα τήν πρωτοβουλίαν καί 
έλευθέραν δράσιν των.

'Η  άνάγκη τής ύπάρξεώς της, βα
σίζεται εις τήν έξασφάλισιν τής 
καλυτέρας ίκανοποιήσεως τών γε
νικών συμφερόντων τών διοικουμέ- 
μένων, μή δυναμένης πάντοτε νά 
έπιτευχθή δι’ ένιαίων μέτρων καί 
διαταγών, ούδέ καί διά τοΰ λαμπρο- 
τέρου συστήματος διοικητικής άπο- 
κεντρώσεως.

Καίτοι ούδαμοΰ έν τή σχετική νο
μοθεσία ορίζεται τι περί τής νομικής 
προσωπικότητος τών ’Οργανισμών 
τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, πλήν 
τοΰ άρθρου 106 τοΰ Εισαγωγικού 
Νόμου τοΰ ’Αστικού Κώδικος, δι’ 
ού έμμέσως, πλήν δμως ρητώς, οί 
Δήμοι καί αί Κοινότητες καλούνται 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί
ου, έν τούτοις ή νομολογία τών δι
καστηρίων, δέχεται παγίως δτι ό 
Δήμος καί ή Κοινότης είναι νομικά 
πρόσωπα καί δή έκ τών άσκούντων 
δημοσίαν διοικητικήν καί πολιτι
κήν έξουσίαν.

Κατωτέρω προβαίνομεν έν συν
τομία εις έπισκόπησιν τής έξελίξεως 
τοΰ δλου θεσμοΰ τής Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως έν Έλλάδι άπό νομικής 
καί ιστορικής άπόψεως.

Ή  Τοπική Αύτοδιοίκησις ώς μέ
ρος τής διοικητικής όργανώσεως τοΰ 
κράτους, άποτελοΰσα παρ’ ήμΐν ισ
τορικήν παράδοσιν, άνταποκρινομέ- 
νην εις τά αισθήματα καί τάς άνάγ- 
κας τοΰ έλληνικοΰ λαού, άνεγνωρί- 
σθη εύθύς άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Ελλάδος έκ τοΰ μακραίωνος 
τουρκικού ζυγοΰ, ύπό τοΰ Νόμου 
τής 23] 12] 1833 «Περί τής συστά- 
σεως τών Δήμων», δι’ ού ώρίσθη 
τό πρώτον δτι «ολόκληρον τό βασι
λείαν τής Ελλάδος θέλει διαιρεθή 
εις Δήμους» καί δτι «παν χωρίον, 
έχον 300 τούλάχιστον κατοίκους, 
δύναται νά σχηματίση ίδιον Δήμον 
μέ ιδίαν δημοτικήν άρχήν».

Εις τό Σύνταγμα τοΰ 1844 δέν 
περιελήφθη διάταξίς της περί τής 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, έμμέσως, 
δμως έν αύτώ άνεγνωρίζετο ή ΰπαρ- 
ξις τών Δήμων διά τοΰ άρθρου 11 αυ-
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Χ ι ώ λ ο υ ,  Δικηγόρου Παρ' Άρείω Πάγω.Τού κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ

τοϋ, εις τό όποιον ώρίζετο ότι «αί 
δαπάναι τής δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως, βαρύνουν τούς Δήμους, συν- 
τρέχοντος καί τοϋ κράτους κατά τό 
μέτρον τής άνάγκης αύτών».

Εις τα έπακολουθήσαντα Συντά
γματα των ετών 1864 καί 1911 καί 
εις τό άρθρον 105 αύτών, περιελή- 
φθη προστατευτική διά την αύτο- 
διοίκησιν διάταξις, άφορώσα μόνον 
εις τό αιρετόν τών οργάνων αύτής.

*Η Τοπική Αύτοδιοίκησις ώς 
θεσμός, έθεσπίσθη τό πρώτον παρ’ 
ήμΐν διά τοϋ Νόμου ΔΝΖ]1912 
«Περί συστάσεως Δήμων καί Κοι
νοτήτων» καί ,κατωχυρώθη διά τοϋ 
άρθρου 107 τοϋ Συντάγματος τοϋ 
1927, τό όποιο καί παραθέτομεν 
αύτολεξεί, λόγω τής προφανοΰς σπου- 
δαιότητός του: «Τό Κράτος διαι
ρείται εις περιφερείας, εντός τών 
όποιων οΐ πολϊται διαχειρίζονται 
άπ’ εύθείας τάς τοπικάς υποθέσεις 
ώς ό νόμος θέλει ορίσει. Ή  κοινό- 
της άποτελει άπαραιτήτως τήν πρώ- 
την βαθμίδα τών τοιούτων οργανι
σμών τής τοπικής αύτοδιοικήσεως, 
οι όποιοι πρέπει νά είναι κατ’ έλά- 
χιστον όρον δύο βαθμών, ανεξαρτή
τως τών δήμων καί τών συνδέσμων 
τών κοινοτήτων. Τό δικαίωμα τοϋ 
άποφασίζειν εις τούς ανωτέρω ορ
γανισμούς έπί ζητημάτων ύπαγο- 
μένων εις τήν σφαίραν τής τοπικής 
αύτοδιοικήσεως άνήκει άπαραιτή- 
τως εις αιρετά όργανα, εκλεγόμενα 
διά καθολικής ψηφοφορίας ή καί 
αμέσως εις τό σύνολον τών εις έκα
στον έξ αύτών άνηκόντων πολιτών. 
Τό Κράτος άσκεΐ, καθώς ό νόμος 
θέλει ορίσει, μόνον άνωτάτην έπο- 
πτείαν έπί τών οργανισμών τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως, μή έμπο- 
δίζουσαν τήν πρωτοβουλίαν καί τήν 
ελευθέραν δράσιν αύτών. Τό Κράτος

δύναται νά συντρέχη οΐκονομικώς 
τούς οργανισμούς τής τοπικής αύτο- 
διοικήσεοκ».

Κατά δέ τον νόμον ΔΝΖ']1912, 
όστις, σημειωτέον, κατ’ έπανάλη- 
ψιν τροποποιηθείς εκτοτε, ισχύει 
κατά βάσιν μέχρι σήμερον, κωδικο- 
ποιηθείς δίς τό 1926 καί τό 1936 
ήδύναντο νά άποτελέσουν δήμους, 
μόνον αί πρωτεύουσα! τών νομών 
καί αί πόλεις πληθυσμού άνω τών 
10.000 κατοίκων, κοινότητας δέ οι 
μόνιμοι συνοικισμοί, ύφ’ ώρισμένας 
προϋποθέσεις πληθυσμοΰ, εσόδων 
κ.λ.π. ’Εξ άλλου, διά τοϋ αύτοΰ νό
μου, κατηργήθη τό τοϋ προαναφερ- 
θέντος Νόμου τής 23] 12] 1833 εισα- 
χθέν ένιαιον καθεστώς τής τοπικής 
αύτοδιοικήσεως, δηλονότι τής ύπάρ- 
ξεως ένός μόνον είδους πρωτοβαθ
μίων οργανισμών τοπικής αύτοδιοι- 
κήσεως, τών δήμων καί εισήχθη καί 
δεύτερον είδος αί κοινότητες, ώς νέα 
(άπό τής συστάσεως τούλάχιστον 
τοϋ ελληνικού κράτους) μορφή αύτο- 
διοικήσεως, έπιτρέπουσα τήν άνα- 
γνώρισιν όλιγομελεστέρων μονίμων 
συνοικισμών ώς νομικών προσώπων 
άσκούντων τοπικήν αύτοδιοίκησιν. 
’Ά ς παρατηρηθή ενταύθα ότι, ειςτά 
άρθρα 19 καί 83 (τής γενομένης έν 
ετει 1936 κωδικοποιήσεως) τοϋ 
Νόμου ΔΝΖΊ1912, περιελήφθη διε- 
ξοδικώτερος ορισμός τής έννοιας 
τής τοπικής αύτοδ to ικήσεojς, έχων 
οΰτω: «Αί Κοινότητες καί οί Δή
μοι εχουσι τήν αύτοδιοίκησιν τών 
έκ τοϋ κοινωνικού καί δημοσίου αύ
τών προορισμού άπορρεουσών ιδίων 
τοπικών υποθέσεων κατά τούς ορι
σμούς τών νόμων».

Τά αύτά περίπου διαλαμβάνει καί 
τό Ν. Δ. 2888J54 «Περί κυρώσεως 
τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κω
δικός», όρίζον εις τό άρθρον 20 αυ

τού ότι «εις τήν αρμοδιότητα τών 
Δήμων καί Κοινοτήτων άνήκει ή 
διοίκησις τών τοπικών υποθέσεων».

Μετά τήν κατάργησιν τού Συντά
γματος τού 1927 διά τού Θ' Ψηφί
σματος τής Ε' ’Εθνικής τών Ε λ 
λήνων Συνελεύσεως (10-10-1935), 
έπανεφέρθη έν ισχύϊ, ώς ποός τον 
θεσμόν τής τοπικής αύτοδιοικήσεως, 
τό άρθρον 105 τού Συντάγματος τού 
1911.

Τό προϊσχΰσαν Σύνταγμα τού 
1952, διέλαβεν καί τούτο σχετικήν 
διάταξιν περί τής τοπικής αύτοδιοι- 
κήσεως έν άρθρω 99 αύτοΰ, έχου- 
σαν οΰτω: «‘Η διοικητική όργάνω- 
σις τού Κράτους βασίζεται εις τήν 
άποκέντρωσιν καί τήν τοπικήν αύ- 
τοδιοίκησιν ώς νόμος ορίζει».

Τέλος, τό ισχΰον Σύνταγμα τού 
1975 καθιεροϊ καί τούτο τον θεσμόν 
τής τοπικής αύτοδιοικήσεως, εις τό 
άρθρον 102 αύτοΰ, όρίζον, μεταξύ 
άλλων ότι «Ή  διοίκησις τών τοπι
κών υποθέσεων άνήκει εις τούς ’Ορ
γανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως 
τών όποιων τήν πρώτην βαθμίδα 
άποτελοϋν οί Δήμοι καί αί Κοινό
τητες. Οί ’Οργανισμοί Τοπικής Αύ- 
τοδιοικήσεως άπολαύουν διοικητι
κής αύτοτελείας. Αί άρχαί αύτών 
έκλέγονται διά καθολικής μυστικής 
ψηφοφορίας.

Τό Κράτος άσκει έποπτείαν έπί 
τών ’Οργανισμών τής Τοπικής Αύ- 
τοδιοικήσεως, μή έμποδίζουσαν τήν 
πρωτοβουλίαν καί τήν έλευθέραν 
δράσιν αύτών. Τό Κράτος μεριμνά 
διά τήν έξασφάλισιν τών άναγκαίων 
πόρων, προς έκπλήρωσιν τής άπο- 
στολής τών ’Οργανισμών Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως».
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ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Δ Ε Σ Τ Ο  Υ Ν Η 

Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου, 

Προέδρου

'Ελληνικής 'Εταιρίας 

Ψυχοσωματικής Ιατρικής.

'Ο πατήρ τής Ψυχαναλύσεως 
FREUD έθεσε τάς βάσεις τής’Ια
τρικής ψυχολογίας καί καθώρισεν 
τήν διαμόρφωσιν του ατόμου άπό 
ψυχοσεξουαλικής πλευράς. /

Σήμερον, ή νεολαία διέρχεται διά 
μέσου μιας κρίσεως ταυτίσεως άνευ 
ποοηγουμένης έντάσεως. Δι’ αύτοϋ 
έννοοϋμεν ότι τό άτομον άναποφεύ- 
κτως διέρχεται διά μέσου πολλα
πλών κρίσεων ταυτίσεως αί όποΐαι 
τό βοηθούν σημαντικώς διά νά ώρι- 
μάση, νά άποκτήση μίαν καλυτέραν 
εικόνα τοϋ έαυτοϋ του. 'Η ταύτισις 
τοϋ ατόμου είναι στενώς συνυφα- 
σμένη μέ: 1) τό άμεσον περιβάλλον 
είς τό όποιον ζεϊ καί κινείται, 2) μέ

τό κοινωνικόν σύστημα καί σύστημα 
άξιων μιας δεδομένης κοινωνίας, 3) 
μέ τό πολιτιστικόν έπίπεδον τής 
κοινωνίας είς τήν οποίαν ζεΐ καί 4) 
μέ τήν ’Εθνικήν ταύτισιν καί παρά- 
δοσιν μιας χώρας.

'Η σημερινή νεολαία, διψά διά 
κάτι τό νέον καί τό άληθινόν. 'Η 
άκατάσχετος αύτή δίψα καί τάσις 
διά κάτι τό τέ? ε̂ιον κατά τήν γνώ
μη μας δημιουργεί μίαν κρίσιν ταυ
τίσεως ή οποία δύναται νά έχη σο- 
βαράς επιπτώσεις επί μιας κοινω
νίας άκόμη καί επί ένός έθνους. 'Η 
διαπίστωσις αΰτη δέν είναι νέα, υ
πήρχε καί είς τάς προηγουμένας γε
νεάς. Έ ν τούτοις θά πρέπει νά έπι-
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σημάνωμεν δτι αυτό τό γεγονός 
διαφέρει άπό χώρας εις χώραν. Σή
μερον π.χ. ή νεολαία εις ώρισμένας 
χοορας εύρίσκεται ύπό την έπίδρασιν 
μιας συγχύσεως ή όποια γέννα οχι μό
νον μίαν κρίσιν ταυτίσεως άλλά έχει 
και επεκτάσεις τόσον ψυχολογικάς 
οσον καί κοινωνικοπολιτιστικάς ύπό 
τήν έννοιαν τής χρήσεως των ναρ
κωτικών. 'Η  χρήσις αύτών είναι 
δυνατόν νά όδηγήση τον νέον άφ’ 
ενός μέν προς τήν βίαν καί τό έγκλη
μα, άφ’ έτέρου δέ προς τήν αύτοκα- 
ταστροφήν.

Επιπλέον, οί νέοι αυτοί οί όποιοι 
κάμουν χρήσιν των ναρκωτικών επι
θυμούν πολλές φορές τήν καταστρο

φήν κάθε τι του παλαιού καί παρα
δοσιακού, ακόμη δέ καί τήν (ανα
τροπήν του κοινωνικού καθεστώτος.

Τό παιδί κατά τήν γέννησιν είναι 
ατελές, μεγάλα μέρη τοϋ Νευρικοΰ 
Συστήματος είναι υπανάπτυκτα καί 
ή διανοητική του δραστηριότης άνει- 
δίκευτος. Αί διανοητικαί του δρα
στηριότητες σκοπεύουν προς τήν 
εύχαρίστησιν καί τήν αποφυγήν τοϋ 
πόνου. 'Η  δλη του υπαρξις έμφανί- 
ζεται βασιζομένη επί ενστικτωδών 
παρορμήσεων καί διά τό άμεσον. 
Ή  προσπάθεια αυτή διά τήν εύχα- 
ρίστησιν καί τήν άποφυγήν τής 
δυσαρέσκειας είναι ή άμεσος άρχή 
τοϋ σχηματισμού τοϋ ΕΓΩ. Τοϋτο

είναι ό ώργανωμένος πυρήν τής 
προσωπικότητος. Τό έγώ εύρίσκεται 
έν επαφή μετά τοϋ περιβάλλοντος 
διά μέσου τών αισθήσεων, δέχεται 
καί άξιοποιεϊ τό MILIEU διά μέσου 
έξύπνων λειτουργιών καί διευθύνει 
τήν συμπεριφοράν εις εύπροσδέ- 
κτους συμβιβασμούς μεταξύ τών 
τυφλών ωθήσεων τοϋ Ιϋ(προεγώ). 
Τό Έ γώ  μάχεται μεταξύ τοϋ Προ- 
εγού καί τοϋ 'Υπερεγώ εξισορρο
πούν σταθερώς καί κηδεμονεΰον 
τάς άκραίας απαιτήσεις τών άλλων 
δύο, διατηρούν τήν επαφήν μετά τής 
πραγματικότητος, έλέγχον τάς προσ- 
λαμβανομένας παραστάσεις, έπιλέ- 
γον τάς αναμνήσεις, κυβερνόντάς
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” Αγνοια, άγχη, μιμητισμός, συνανα
στροφές. Μερικές από τις κυριώτερες αί
τιες πού οδηγούν τούς νέους να δοκιμά
σουν την απατηλή απόλαυση των ναρκω
τικών. Τό ολίσθημα αυτό όμως ατούς ψεύ
τικους παράδεισους μπορεί νά στοιχίσει 
καί την ίδια την ζωή. Είναι καθήκον και 
υποχρέωση ολ,ων νά διαφωτίσουν τά άπει
ρα νιάτα για τον ύπουλο εχθρό πού παρα
μονεύει μέ την μορφή σαγηνευτικής Σει
ρήνας.
πράξεις καί παντοιοτρόπως όλοκλη- 
ροϋν τάς ικανότητας τοϋ άτόμου 
προς προσανατολισμόν καί έπιτέλε- 
σιν σχεδίων.

Τό 'Υπερεγώ είναι τό τρίτον μέ
ρος της προσωπικότητος, τό όποιον 
μεγαλώνει· μαζί μέ μάς. Λειτουρ
γεί όπως ό δικαστής, άγκαλιάζει 
τρόπον τινά εκείνο τό όποιον καλου- 
μεν συνείδησιν.

Θά πρέπει νά τονίσωμεν έδώ ότι 
τά τρία αύτά μέρη της προσωπικό
τητος δεν είναι φυσικά μέρη τοϋ 
εγκεφάλου, άλλά μάλλον λειτουρ
γικά συστήματα, καί τό ολικόν άθροι
σμα των έκφράσεών των είναι η 
Συμπεριφορά.
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Ή  πρώτη άπόδειξις τής κοινωνι
κής προσαρμογής εις τό βρέφος εί
ναι ή εύκολία τής λήψεως τής τρο
φής του, τό βάθος τοϋ ΰπνου του 
καί ή άνακούφισις τοϋ έντέρου του. 
Κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν υπάρ
χει μία σύγχυσις ταυτίσεως. Κατ’ 
αύτήν τον πρωτεύοντα ρόλον παίζει 
ή άνικανότης νά κατασταλάξη δ νέος 
εις μίαν έπαγγελματικήν ταύτισιν. 
Οί νέοι διά νά άνταπεξέλθουν αύτό 
τό στάδιον τής συγχύσεως, προσω
ρινούς ΰπερταυτίζουν, μέχρι τοϋ ση
μείου μιάς φαινομενικώς ολοκλη
ρωμένης άπωλείας τής ταυτότητος 
μέ τούς ήρωας καί τό πλήθος.

Ή  μελέτη τής ταυτίσεως είναι 
έν δύσκολον έργον όπως ήτο ή σε- 
ξουαλικότης κατά τήν εποχήν τοϋ 
FREUD. Νομίζομεν ότι, διά νά 
άντιληφθώμεν είτε τήν παιδικήν ήλι
κίαν είτε τήν κοινωνίαν, πρέπει νά 
μελετήσωμεν περισσότερον έπιστα- 
μένως τον τρόπον μέ τον όποιον αί 
κοινωνίαι ελαφρύνουν τάς άναπο- 
φεύκτους συγκρούσεις τής παιδικής

ηλικίας μέ μίαν ύπόσχεσιν κάποιας 
άσφαλείας ταυτίσεως καί άκεραιό- 
τητος. Τοιουτοτρόπως, ένισχύοντας 
τάς άξίας τοϋ Έ γώ, αί κοινωνίαι δη- 
μιουργοϋν τάς μάνας συνθήκας ύπό 
τάς οποίας είναι δυνατή ή άνθρω- 
πίνη άνάπτυξις. Κατά τήν γνώμην 
μας ή προσωπικότης δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή έκ τοϋ γεγονότος ότι εί
ναι μοναδική διότι άνήκει εις τό Α' 
άτομον καί όχι εις τό Β', άποτελεϊ 
δηλαδή μίαν ψυχολογικήν όλοκλή- 
ρωσιν ένός άτόμου ή οποία δημιουρ- 
γεϊται έξελικτικώς καί τελικώς έκ- 
δηλοΰται διά μιάς συμπεριφοράς 
βασιζομένης έπί τής ίκανότητος τής 
προσαρμογής καί άναπροσαρμογής.

Μέ άλλες λέξεις ό σχηματισμός 
τής προσωπικότητος ένός άτόμου 
έξαρτάται όχι μόνον έκ των κλη
ρονομικών καί σωματικών στοι
χείων, άλλά έπίσης καί έκ τής συ- 
σωρευμένης παρακαταθήκης τής φυ
σικής καί ψυχολογικής πείρας άπό 
τήν ζωήν.

Αί ψυχικαί νόσοι, τά νεανικά πα-



ραπτώματα, αί διαταραχαί της προ- 
σωπικότητος και ή χρήσις των ναρ
κωτικών μεταξύ των νέων έχουν 
κατά πολύ αύξηθή.

Εμφανές είναι ότι ή άναμενομένη 
αΰξησις βασίζεται εις τον μεγαλύ- 
τερον άριθμόν νέων, άλλά πρέπει νά 
λάβη κανείς ύπ’ οψιν καί τάς άλλα- 
γάς εις τάς κοινωνικάς καί τοϋ περι
βάλλοντος συνήθειας καθώς καί την 
ψυχολογικήν σύγχυσιν (κρίσιν ταυ- 
τίσεως) τήν οποίαν διέρχονται οί 
νέοι.

’Ανεξαρτήτως τοϋ παρελθόντος, 
ή κατάστασις αΰτη ήρχισε νά επι
κρατή μεταξύ ένός μεγάλου αρι
θμού νέων καί θά πρέπει νά μή στα- 
θώμεν άνίσχυροι, άλλά έπιστρατεύ- 
οντες ολας τάς δυνάμεις μας, νά 
έρευνήσωμεν το πρόβλημα αύτο 
διά νά δυνηθώμεν ν’ έξαγάγωμεν 
συμπεράσματα ώς προς τήν αιτίαν 
οδτως ώστε νά εύρεθώμεν εις καλ- 
λιτέραν θέσιν άπο άλλα κράτη.

'Ο δικαστής βλέπει το νεανικόν 
παράπτωμα (βία, έπιθετικότης, χρή

σις ναρκωτικών κλπ.) ώς έν ζήτη
μα πταίσματος έναντίον τής κοινω
νίας, άλλά ό ιατρός, καί ιδιαιτέρως 
ό ψυχίατρος, δεν δύναται νά δώση 
τον αύτόν χαρακτηρισμόν. Οί νόμοι 
διαφέρουν άπο χώρας εις χώραν.

Εις πολλά εύρωπαϊκά κράτη, ό 
νέος θεωρείται ώς πταίστης, μόνον 
εαν το άδίκημά του έναντίον τοϋ 
ποινικοΰ κώδικος είναι μία παρά- 
βασις δι’ όλον τον πληθυσμόν, άλλά 
εις τάς ΗΠΑ οί νέοι εμφανίζονται 
προ τοϋ δικαστηρίου μέ μίαν εύ- 
ρεϊαν ποικιλίαν παραπτωμάτων άπο 
φυγοπονίαν, · άπείθειαν, χρήσιν άλ- 
κοόλ, χρήσιν ναρκωτικών κλπ.

'Η επιβολή τοϋ νόμου ύπο τών 
άστυνομικών άρχών εις ΗIIΑ ποι
κίλλει άπο πόλιν εις πόλιν. 'II άφθο- 
νία οικογενειών μέ έπιρροήν καί κοι
νωνικήν θέσιν, ή στάσις τοϋ δικα- 
στοΰ ώς προς τήν σοβαρότητα τοϋ 
έγκλήματος, ή ψυχολογική τελειο- 
ποίησις τών άτόμων εις τήν κοινό
τητα προσωπικώς ή λόγω τής έξε- 
γέρσεως τής κοινότητος ό>ς προς το

άδίκημα, ολα αυτά θ’ άποφασίσουν 
τι δύναται τότε νά θεωρηθή ώς πα
ράπτωμα. Τό άδίκημα δέν πίπτει 
εις εν ψυχιατρικόν ομογενές επί
πεδον. Περιστάσεις έξ άλλου άπο- 
φασίζουν τήν έ'ντασιν, τήν ωριμό
τητα τοϋ παραπτώματος εις κάθε 
ύπάρχουσαν κατάστασιν. Δέν δυνά- 
μεθα ν’ άρνηθώμεν όμως μίαν συ- 
σχέτισιν μεταξύ τοϋ παραπτώματος 
καί ψυχιατρικών καί ψυχολογικών 
γεγονότων τά όποια σχηματίζουν 
τό επίπεδον τό όνομαζόμενον κακή 
κοινωνική προσαρμογή.

Ή  κοινωνική προσαρμογή κατορ- 
θοΰται συναντώντας τάς άπαιτή- 
σεις τής κοινωνίας, δι’ άναπτύξεως 
τής ίκανότητος διά καλάς διανθρώ
πινους σχέσεις, άμφοτέρας διανοη- 
τικάς καί ψυχολογικάς. Αύτό κα- 
τορθοΰται διά μιας καλής κοινωνι- 
κοποιήσεως τής σκέψεως καί τών 
αισθημάτων βαθμιαίως εις έν στά- 
διον άμοιβαίου σεβασμού καί αισθή
ματος.

Ή  χρήσις τών ναρκωτικών με-
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ταξύ των νέων συνήθως παρατηρεΐ- 
ται εις άτομα μέ διαταραχάς της 
προσωπικότητος.

Αί διαταραχαί τής προσωπικό
τητας παρατηρούνται ώς άποτέλε- 
σμα συγγενούς βλάβης ή έπικτήτου 
άνωμαλίας εις την ομαλήν συγκρό- 
τησιν καί περαιτέρω έξέλιξίν της. 
Γενικώς εις τάς διαταραχάς αΰτάς 
δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν ώρι- 
σμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ή ιδιότητας της προσωπικότητος μέ 
άποτέλεσμα νά δημιουργηθοΰν αί 
διάφοροι κλινικαί πλέον υποδιαιρέ
σεις αί όποΐαι δεν θά μας άπασχο- 
λήσουν έδώ.

Διά νά δυνηθή κανείς νά άντιλη- 
φθή τί είδους διαταραχάς δυνατόν 
νά συνάντηση μεταξύ των νέων οί 
όποιοι κάμουν χρήσιν ναρκωτικών, 
θά , άναφέρωμεν ώρισμένας χαρα- 
κτηριστικάς ομάδας, π .χ .:

1) Νέοι έγωκεντρικοί, άνίκανοι 
νά ωφεληθούν, νά κερδίσουν διά 
τής πείρας, ψυχολογικώς άσταθεϊς, 
ζώντες δι’ άμεσον κέρδος καί ίκα- 
νοποίησιν. Ούτοι έ'χουν ώς κανόνα 
μίαν έλλειψιν ήθικών ενδοιασμών καί 
άναισθησίαν ώς προς τά δικαιώματα 
τών άλλων.

2) Νέοι μέ μίαν ανεπαρκή προ
σωπικότητα, δηλαδή, άτομα τά ό
ποια αντιδρούν άνεπαρκώς προς τάς 
συναισθηματικάς, κοινωνικάς καί ψυ- 
χολογικάς σχέσεις καί άπαιτήσεις 
τού περιβάλλοντος εις τό όποιον ζούν 
καί έργάζονται.

3) Νέοι μέ μοναστικάς τάσεις, ήτοι 
άτομα τά όποια δέν είναι ικανά νά 
δημιουργήσουν υγιείς διανθρώπινους 
σχέσεις. Άρέσκονται είς τούς 
ρεμβασμούς, είς τάς ονειροπολήσεις 
καί γενικώς είναι άντικοινωνικά, 
έκκεντρικά ή ένδοστρεφή άτομα. 
(Σχιζοειδική προσωπικότης).

4) Νέοι τών οποίων ή προσωπικό
της είναι κυκλοθυμική, δηλαδή έ
χουν διακυμάνσεις τής ψυχικής δια- 
θέσεως άπό τής άπλής αισιοδοξίας 
προς τήν τελείαν άπαισιοδοξίαν (κα- 
τάθλιψιν μέ ιδέας αύτοκαταστρο-
φήζ)·

5) Νέοι, οί όποιοι είναι καχυπο- 
πτοι, ζηλότυποι, έχουν τάσεις έπι- 
θετικάς καί γενικώς άμύνονται χρη- 
σιμοποιούντες τον μηχανισμόν τής 
προβολής (παρανοϊκή προσωπικό-
τηΟ·

6) Νέοι, τών οποίων ή ψυχοσε- 
ξουαλική άνάπτυξις υπολείπεται μέ 
συνέπειαν τήν άδυναμίαν των νά δια
φυλάξουν άκεραίαν τήν συναισθη
ματικήν των άκεραιότητα καί εύ- 
στάθειαν.

7) Νέοι, οί όποιοι είναι άνίκανοι 
νά προσαρμοσθοΰν κοινωνικώς καί 
έρχονται εις άντίθεσιν προς τούς 
Νόμους, συχνά δέ άδυνατοΰν νά άπο- 
δεχθοΰν τό περιβάλλον εις τό όποιον 
ζούν (οικογενειακόν, σχολικόν, κοι
νωνικόν). Τά άτομα αυτά είναι άντι- 
κοινωνικά, άνίκανα νά συνετισθοΰν 
διά μέσου διαφόρων έμπειριών, τι
μωρούμενα δέ, ούδεμίαν μεταμέλειαν 
επιδεικνύουν καί γενικώς είναι συν- 
αισθηματικώς άνώριμα καί χωρίς 
τήν αΐσθησιν τής εύθύνης.

8) Νέοι μέ διαφόρους σεξουαλι
κάς διαστροφάς.

Τώ 1952 έδόθη ό ακόλουθος ορι
σμός τής τοξικομανίας ύπό τής 
ειδικής Επιτροπής τής Παγκο
σμίου Όργανούσεως'Υγείας (W ΗΟ): 

«Ή  τοξικομανία είναι κατάστα- 
σις περιοδικής ή χρονιάς δηλητη- 
ριάσεως, επιζήμιας διά τό άτομον 
καί τήν κοινωνίαν. Προκαλεϊται δι’ 
επανειλημμένης λήψεως φυσικής ή 
συνθετικής τίνος τοξικής ούσίας. 
Τά.κύρια χαρακτηριστικά της είναι: 
α) ή άκατανίκητος επιθυμία προς 
συνέχισιν λήψεως τής τοξικής ού
σίας, β) ή άνάγκη προοδευτικής αύ- 
ξήσεως τής αρχικής δόσεώς της 
(έθισμός) καί γ) τά ψυχολογικά καί 
φαρμακολογικά επακόλουθα τής δρά- 
σεως τής τοξικής ούσίας επί τού 
οργανισμού (ψυχολογική — σωμα
τική έξάρτησις άπό τού φαρμάκου».

'Η  τοξικομανία προϋποθέτει τον 
έθισμόν είς τό φάρμακον, διότι δέν 
αρκεί ή καθ’ έξιν λήψις τής χημι
κής ούσίας δπως, μόνη αύτη προ- 
καλέση τοξικομανίαν. 'Η έξις (HA
BIT) είναι ψυχικόν- φαινόμενου επα
κόλουθου είς συχνήν έπανάληψιν 
σειράς άλλων πράξεων, αί όποΐαι 
αύτοματοποιούνται, ή δέ έπιτέλε- 
σίς των λαμβάνει καταναγκαστικόν 
χαρακτήρα.

*0 έθισμός (ADDICTION), οφεί
λεται είς ψυχολογικάς καί βιοχημο- 
φυσιολογικάς εξεργασίας τάς όποιας 
αί περισσότεραι τών τοξικών ού- 
σιών καί φαρμάκων προκαλοΰν είς 
τον οργανισμόν. 'Η μακροχρόνιος 
χρήσις τών φαρμάκων αύτών δη
μιουργεί έν είδος βιολογικής έπι- 
φοράς καί έτοιμότητος τού οργανι
σμού δπως λάβη έκ νέου τήν «ιδίαν 
τροφήν είς ηύξημένην δόσιν». Οΰ- 
τω, τό άτομον έξαρτάται ώς ψυχο
σωματική όλότης άπό τής τοξικής 
ούσίας, ή στέρησις τής οποίας προ- 
καλεΐ γενικήν άναστάτωσιν τού ορ
γανισμού τής οποίας αί κλινικαί εκ
δηλώσεις, γνωσταί ώς φαινόμενα 
άποχής ή άπεθισμοΰ φθάνουν συχνά

μέχρι ψυχωτικής άντιδραστικής κα- 
ταστάσεως.

Θά άναφέρωμεν ώρισμένας μόνον 
χημικάς ούσίας αί όποΐαι προκα
λοΰν έθισμόν, ώς: 1) Τά όπιούχα 
(μορφίνη, ήρωΐνη, κωδείνη).

2) Τά συνθετικά ναρκωτικά (κο
καΐνη), τά βαρβιτουρικά, τά βρω- 
μιούχα, ή ινδική κάνναβις (χασίς) 
κλπ.

3) Συνθετικαί ούσίαι ώς αί άφε- 
ταμΐναι.

4) Παραισθησιογόναι ούσίαι ώς 
τό LSD.

5) 'Η  μαριχουάνα κ. ά.
Α. Ή  μορφίνη είναι γνωστή διά 

τήν άναλγητικήν δράσιν της, είς τήν 
όποιαν οφείλεται καί ό μορφινισμός 
(θεραπευτική προσπάθεια). 'Η  άνο- 
χή προς τήν μορφίνην είναι ύψηλή, 
φθάνουσα μέχρις 1—2 γραμμαρίων 
δι’ ήμέρας, ήτοι ποσόν δεκαπλάσιου 
—είκοσαπλάσιον πέραν τής μεγί
στης ήμερησίας δόσεως.

Συμπτώματα:

1) Έλάττωσις LIBIDO.

2) Αίσθημα πείνης.

3) Παροδική εύφορία.

4) Έλάττωσις μνήμης μέ διατα-

ραχάς άπό ΚΝΣ.
5) Διαταραχαί συμπεριφοράς (έπι- 

θετικότης, βία ή παθητικότης καί 
άβουλία μέχρις άλητείας).

Β' Ή  ήρωΐνη: Είναι δυνατόν νά 
ληφθή άπό τής ρινός δι’ άναρροφή- 
σεως, άλλά ιδιαιτέρως δι’ ένδομυϊ- 
κών ή ένδοφλεβίων ένέσεων. Προ- 
καλεΐ διέγερσιν, εύφορίαν, άργό- 
τερον νωθρότητα, έλάττωσιν LI- 
ΒΙ DO κλπ. Σήμερον είς τήν πόλιν 
τής Ν. Υ. μέ πληθυσμών πλέον 
τών 8.000.000 άνθρώπων ύπάρχουν 
περίπου 300.000 τοξικομανείς οί 
περισσότεροι τών όποιων κάμουν 
χρήσιν τής ήρωΐνης. Τό τραγικώ- 
τερον γεγονός δέ είναι δτι τώ 1971 
50.000 νέοι ήλικίας 12-18 έτών άπέ- 
θανον είς Η.Π.Α. έκ τής χρήσεως 
τής ήρωΐνης! ('Ημείς προσωπικώς 
κατά τά έτη 1970—72 είς τήν πό
λιν τής Ν.Υ. καί είς τήν Πανεπιστη
μιακήν Κλινικήν τού AECOM παρα- 
κολουθούσαμεν περί τούς 200 ήρωΐ- 
νομανεΐς έβδομαδιαίως (!!) ήλικίας 
14—50 έτών).
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'Η ήρωΐνη προκαλεΐ κατ’ άρχάς 
διέγερσιν, αίσθημα ευφορίας καί ευ
χάριστου διαθέσεως. Ό  ήρωϊνισμός 
επέρχεται ταχύτερου λόγω τής με
γάλης τοξικότητος της ουσίας αύ- 
τής.

Ψυχιατρικώς, ό ήρωϊνομανής πα
ρουσιάζει προοδευτικώς διαταρα- 
χάς εις την συμπεριφοράν του (νω- 
θρότης, αδιαφορία κλπ.).

Γ Βαρβιτουρικά: Τά τελευταία 
έτη ή χρήσις των βαρβιτουρικών 
εχει λαβει διαστάσεις άνησυχητικάς. 
Ό  συνδυασμός δέ των ουσιών αυτών 
μετά τών οινοπνευματωδών ποτών 
και τών λεγομένων ήρεμιστικών φάρ
μακων οδηγεί χιλιάδες άνθρώπινες 
υπάρξεις εις τον τάφον. Άλλα καί 
η ευθυνη τών ιατρών είναι έξ ίσου 
σοβαρά διότι πολλές φορές άνευ ω
ρίμου σκέψεως μερικοί ιατροί δί
δουν συνταγάς βαρβιτουρικών, διά 
την καταπολέμησιν τής άυπνίας!

’Αποτέλεσμα:
1) Απόπειραι αυτοκτονίας διά 

βαρβιτουρικών ή καί αύτοκτονίαι. 
(εις Η.Π.Α. 50.000 άτομα αύτοκτο- 
νοϋν έτησίως. Τά περισσότερα έξ 
αυτών οδηγούνται εις τον θάνατον 
διά τής χρήσεως τών βαρβιτουρι- 
κών ή τού συνδυασμού μετά τών 
οινοπνευματωδών ποτών).

2) Χρονία χρήσις διά τών βαοβι- 
τουρικών παραγώγων καί έθισμός 
εξ αυτών μέ ολας τάς καταστρεπτι- 
κας κοινωνικοψυχολογικάς έπιπτώ- 
σεις.

Δ Χασίς: 'Η  χασισική τοξικο
μανία οφείλεται εις την χρονιάν 
χρήσιν τής ινδικής καννάβεως. Τέ 
χασίς ̂  λαμβάνεται διά καπνίσματος 
σιγαρεττων ή ειδικών συσκευών ή 
άκόμη διά μασήσεο^ς. 'Η  χρήσις τού 
χασις πολλές φορές γίνεται καθ’ 
ομάδας. Παρατηρεί δέ κανείς έ\ 
ομαδικόν παραλήρημα συνοδευόμε- 
νον και υπο παροδικής αύξήσεως τήί 
γενετήσιου ορμής. 'Η χρονία χρή
σις τού χασίς δύναται νά όδηγήση 
τά άτομα αύτά προς ψυχωτικάς κα
ταστάσεις καί τελείας αποδιοργα
νώσεις τής προσωπικότητάς τονν.

Παραισθησιογόναι ούσία! 
(PS1CHADELIE): Θά άναφέρω- 
μεν εδώ δι’ ολίγων μόνον τό LSD 
το όποιον προκαλεΐ εις μή θερα- 
πευτικας δόσεις, ψευδαισθήσεις, δια- 
ταραχάς τής προσωπικότητος. αί 
οποΐαι φθάνουν μέχρι πλήρους άπο- 
συνθεσεως καί αποδιοργανώσεις τού 
ΕΓΩ, δηλαδή μέχρι ψυχωτικών άντι- 
δρασεων. Εις νέα άτομα δέ, εις τά 
όποια υπάρχει κι εν ψυχοπαθολογι- 
κον υπόστρωμα είναι δυνατόν ή

χρήσις τού LSD νά όδηγήση αύτά 
μέχρι αυτοκτονίας.

Ζ Αφεταμΐναι: Αί ούσίαι αύταί 
άποτελοΰν τό μεγαλύτερον πρόβλη
μα εις τον Δυτικόν κόσμον λόγω τής 
άνευθύνου χρήσεώς των διά τήν 
απώλειαν τού βάρους. Συγχρόνως 
όμως γίνεται χρήσις αύτών έκ μέ
ρους τών οδηγών αύτοκινήτων, πι
λότων καί φοιτητών διά νά μή άπο- 
κοιμηθούν καί οΰτω δυνηθοΰν νά 
μελετήσουν. Αί ούσίαι αύταί πού 
ονομάζονται «PEP PILLS» ή «GO
OF BALLS» οδηγούν τούς νέους 
προς ψυχωτικάς έκδηλώσεις καί ή 
άνεύθυνος χρήσις αύτών άποτελεί 
εν νέον μέσον δι’ αύτοκτονίαν.

Η' Μαριχουάνα: ’Ήδη έχει άπο- 
δειχθή εις Η.Π.Α., δτι τόσον ή 
βραχεία  ̂χρήσις τής μαριχουάνας, 
δσον καί ή χρονία χρήσις αύτής 
επιδρούν έπιβλαβώς έπί τής νοη
μοσύνης, τής κινητικής σφαίρας 
καί τής άναπτύξεως ψυχωτικών έκ- 
δηλώσεων.

Ή  μαριχουάνα δέν είναι μία άπλή 
ούσία, δέν είναι δηλαδή ομοιομόρ
φου τύπου καί κατά συνέπειαν, αί 
επιβλαβείς επιδράσεις αύτής δια
φέρουν, ιδίως δσον άφορα εις τήν 
δόσιν, τον τρόπον χρήσεως (κάπνι
σμα, διά τού στόματος), δηλαδή άπό 
τον τρόπον καί τήν οδόν άπορροφή- 
σεως.

Κατά τό τέλος τού 1970 εις Η. 
Π.Α. ένας φοιτητής εις τούς έπτά 
είχε κάμει χρήσιν τής μαριχουάνας, 
σήμερον δέ αύτός ό άριθμός έχει 
αύξηθή σημαντικώς.

Καί επειδή πολλοί έρευνηταί ομι
λούν περί «κοινωνικής δόσεως» έπι- 
τρέψατέ μου νά άναφέρω δτι ή ΐδική 
μας κλινική έμπειρία άπέδειξεν δτι 
οι νέοι αύτοί οί οποίοι έλάμβανον 
αύτάς τάς δόσεις έπαρουσίαζον τά 
εξής:

1) Διαταραχήν τής μνήμης.
2) Εύφορίαν.
3) Διαταραχήν τής προσωπικό

τητος.
4) Ζάλες.
5) Διαταραχήν τού προσανατολι

σμού.
Παρετηρήσαμεν δέ δτι εάν αί δό

σεις αύταί αύξηθοΰν, τότε αί δια- 
ταραχαί φθάνουν καί μέχρι παρα
νοϊκών ιδεών, ψευδαισθήσεων καί 
γενικώς ψυχωτικών έκδηλώσεων.

Γενικώς, κατά τήν γνώμην μας, 
αί διαταραχαί έξαρτώνται κατά εν 
μεγάλον ποσοστόν άπό τήν παρου
σίαν ή μή ψυχοπαθολογικοΰ ύπο- 
στρώματος. Άλλαι διαταραχαί, αί 
όποΐαι παρετηρήθησαν ήσαν: Αυ- 
ξησις τών σφυγμών, ξηρότης τού

στόματος, μεταβολαί τής αρτηρια
κής πιέσεως, νευρολογικά συμπτώ
ματα καί ήλεκτρο - έγκεφαλογρα- 
φικαί μεταβολαί. Τέλος ή χρονία 
χρήσις τής μαριχουάνας, πιθανώς νά 
προκαλή διαταραχάς τών χρωμο
σωμάτων, μέ άποτέλεσμα γενετικάς 
άνωμαλίας έπί βρεφών τών οποίων 
αί μητέρες έκαμον χρήσιν κατά τήν 
διάρκειαν τής εγκυμοσύνης.

Περαίνοντες, έπιθυμώμεν νά τονί- 
σωμεν δτι ή σημερινή νεολαία διέρ
χεται διά μέσου μιας κρίσεως ταυτί- 
σεως ή όποια οδηγεί πολλές φορές τον 
νέον εις τον φόβον τής άβεβαιότη- 
τος, τού άγχους, τής συγχύσεως μέ 
άποτέλεσμα άλλοτε μέν τήν βίαν 
καί τήν επιθετικότητα καί άλλοτε 
τήν χρήσιν τών ναρκωτικών ως 
διέξοδον.

'Ο σημερινός ψυχίατρος θά πρέ
πει άμέσως νά συνεργασθή μετά 
τού κοινωνιολόγου, τού ύυχολόγου, 
τού εκπαιδευτικού, τού δικαστοΰ, 
τού δημοσιογράφου, τού άστυνομι- 
κοΰ κλπ. καί ώς συντονιστής νά 
προσπαθήση νά έξεύρη τήν λύσιν 
αύτοΰ τού προβλήματος τό οποίον 
εις άλλα κράτη άποτελεί τον ύπ’ 
άριθμόν 1 δημόσιον κίνδυνον.

Κατά τήν γνώμην μας, ήμείς εϊ- 
μεθα ύπεύθυνοι, ή Εθνική Πνευμα
τική Ηγεσία, διά νά δημιουργή- 
σωμεν αΰριον μίαν νεολαίαν Ελλη
νικήν μέ εθνικήν ταυτότητα καί 
χαρακτήρα βασιζόμενου έπί ιστο
ρικών, πολιτικών, πνευματικών καί 
πολιτιστικών εξελίξεων.

'Ημείς είμεθα ύπεύθυνοι διά τήν 
δημιουργίαν τής αύριανής ήγεσίας 
τής χώρας καί σάν νέοι πνευματικοί 
άνθρωποι όφείλομεν καί ύποχρεού- 
μεθα νά κάμωμεν δ,τι είναι δυνατόν 
διά νά πλησιάσωμεν τούς νέους καί 
διά τού παραδείγματος μας νά βοη- 
θήσωμεν αύτούς νά άναπτύξουν μίαν 
ώριμον προσωπικότητα ή όποια θά 
άπαλλάξη αύτούς άπό τήν σύγχυσιν 
ιδεών, τήν κρίσιν τής ταυτίσεως καί 
τήν χρήσιν τών ναρκωτικών. Τό 
πρόβλημα τών ναρκωτικών είναι 
συνεπώς ψυχο—κοινωνικό — πολιτι
στικόν.

Δέν υπάρχει δέ ούδεμία αμφιβο
λία δτι οί διάφοροι μηδενισταί χρη
σιμοποιούν τά ναρκωτικά ώς νέον 
δπλον, ιδιαιτέρως εις τούς κόλπους 
τής νεολαίας, διά νά τήν καταστή
σουν ευκολον λείαν τών σκοπών των. 
Οί κίνδυνοι, συνεπώς έκ τής χρή
σεως τών ναρκωτικών είναι πολύ
πλευροι διότι, έκτος τών άναφερο- 
μένων ιατρικών, ψυχολογικών, οικο
νομικών καί κοινωνικών, έ'χουν καί' 
Έθνικάς έπιπτώσεις.
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Τ Μ  Η Α Ρ β Ζ

τ ο υ  χ ο ρ ο ύ  5

T m a m a t u t

ΟΥΤΕ μια σερπαντίνα δεν 
κατσαρώνει φέτος στους 
δρόμους. Ούτε ένα μικρό 
συννεφάκι κομφετί δεν χρω
ματίζει την αποκριάτικη 
νύχτα. Πολύ περισσότερο 
δεν άκούγεται ένα τραγούδι 
καρναβαλιού καί δέν σκάει 
μύτη ένας. . .  αληθινός μασ- 
καράς. Έτσι διαβαίνει ή 
δόξα στον κόσμο. Ή  δόξα 
ενός εύγενικοϋ εθίμου, τής 
’Αποκριάς, πού αιώνες ολό
κληρους χάρησε την ξενοια
σιά, τό κέφι καί την κοι
νωνική άδερφοσύνη στούς 
άνθρώπους.

Τοΰ
Δ η μ ή τ ρ η  Σ ι α τ ό π ο υ λ ο υ ,  
Λ ο γ ο τ έ χ ν η .

Πρόδρομος τής μεγάλης 
τέχνης.

'Η  σατυρική μεταμφίεση, το εύ
θυμο προσωπείο στάθηκαν στήν 
άφετηρίατής μεγάλης τέχνης. ’Εκεί 
στις Διονυσιακές γιορτές των Ε λ 
λήνων μέ τούς χορούς καί τα τρα
γούδια των δουλευτάδων τής γης, 
των σατύρων, των ταχυδρόμων αυ
τών του γέλιου, βρίσκονται τα σπέρ
ματα τοΰ άσύγκριτου θεατρικού 
λόγου. ’Από τα εγκώμια στο θεό 
τής χαράς καί τής γονιμότητας, τό 
Διόνυσο καί τούς εύθυμους διαλόγους 
άνάμεσα στούς γιορταστικούς ομί
λους γεννήθηκαν ή κωμωδία καί ή

τραγωδία. "Οπως, τό θαύμα τής με
γάλης τέχνης, πού ξεπηδάει άπό τή 
λαϊκή ψυχή μια μελωδία, για νά τα
ξιδέψει αιώνιο μήνυμα στά φτερά 
τοΰ καιρού.

Έθιμο πού φαίδρυνε τή ζωή.

Κι’ άπό τότε τό έθιμο τού κεφιού 
καί τής ξενοιασιάς, για λίγες μέρες 
τό χρόνο, φαίδρυνε τή γή κι έδιωχνε 
τή συνοφρύωση. Ή  μεγατεχνική 
έποχή μας, μέ τό άγχος καί τούς 
ποικίλους προβληματισμούς, δέν 
ανέχεται ούτε κι αυτήν άκόμα τήν 
λιγοήμερη ουδετερότητα τής χαράς 
στή φρενιτική της πορεία...

Σωρός, ώς τό γόνατο, ό χαρτοπό
λεμος καί οί κορδέλλες άπό τήν 'Ομό
νοια ώς τό Σύνταγμα, Σαββατόβρα
δο Καρναβαλιού πριν 4 —5 δεκαε
τίες. 'Η  ελληνική άποκριάτικη 
«Μπέλ έπόκ». Κι’ οί εύθυμες μασκα
ράτες νά χαλούν τον κόσμο μέ τά 
τραγούδια, τό κέφι, τούς σατιρικούς 
στίχους καί τά πειράγματα. Σ’ όλες 
τις αίθουσες χοροί καί σ’ όλες τις 
καρδιές τό κάλεσμα τής άγάπης. 
Μια ειρηνική άλλοφροσύνη κεφιού 

καί μιά ειδυλλιακή άδερφοσύνη των 
άνθρώπων. Κι άνάμεσα σ’ όλα, τό 
γραφικό γαϊτανάκι, το άκούραστο 
«γαϊδουράκι» πού περνούσε χορεύον
τας όλη τήν ’Αθήνα. Κι’ ή «Γκαμή
λα», τά «Ρόπαλα»...
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’Έγραφε ό χρονογράφος τής έποχής. 
«Τά πλήθη των παιδιών θαυμάζουν 
αύτήν την καλλιτεχνίαν καί μέ βλέμ
ματα ζηλότυπα κυττάζουν ιδίως 
δυο παιδιά πού είναι εις τον θίασον 
των άκροβατών. Πόσα άπό τά παι
διά πού κυττάζουν δεν θά ζηλεύουν 
τήν δόξαν των συνομηλίκων των, 
εις τά πρόσωπα καί τάς κινήσεις των 
όποιων είναι ζωγραφισμένη ή υπε
ρηφάνεια, διότι γυρίζουν έτσι στούς 
δρόμους ντυμένα ισπανικά!

’Έπειτα έρχεται ή σειρά τοϋ πά
λη άτσου.
«Παληάτσο.» λέει ό Μπράχαλος. 
«Χαιρέτα τον κόσμο, κάνε τεμενά». 
«Πού νά τό εΰρω τό.. Μηνά»; λέει 
ό παληάτσος.

Καί φωνάζει:
—Μηνά !! Έ , Μηνά ρεεεέ !...
—“Ε, έ, έ, έ...
Φωνάζουν χίλια παιδιά, ξεκαρδι

σμένα στά γέλια. Καί, άπό τον ενθου
σιασμόν τους, πετοΰν πλήθος πεντά
ρες στον παληάτσο, ό όποιος μέ τό 
φέσι του τις πιάνει, σάν... πετα
λούδες».

Ό  μεθυσμένος Πιερρότος.

Είναι ή άθηναϊκή άποκριά τού 
δρόμου. 'Υπάρχει όμως κι αυτή τού 
σαλονιού.

’Εκεί πού οί άνθρωποι κάθε επαγ
γέλματος καί ηλικίας διασκεδάζουν 
μασκαρεμένοι ως τά ξημερώματα. 
Ελάχιστα σπίτια έμεναν πού νά μην 
έχουν άποκριάτικο γλεντοκόπι στά 
τέσσερα Σαββατοκύριακα τού Καρ
ναβαλιού. Μέ τις τρυφερές μελωδίες 
τού ταγκό κι άργότερα τις ρούμπες 
καί τά νεώτερα. Χωρίς νά λείπη, 
βέβαια καί ή σχετική τάση γιά έ'να 
συναγωνισμό ποιο σπίτι θά έχει τό 
περισσότερο κέφι. Καί τά ξημερώ

ματα τό συνηθισμένο φαινόμενο τοϋ 
πονεμένου καί ζαλισμένου άπό τό 
πιοτό καί τον έρωτα πιερρότου, στο 
δρόμο, νά ψιθυρίζη τρυφερούς στί
χους στο φευγαλέο του είδωλο. Τούς 
άποθατάτισε ό Τίμος Μωραΐτίνης, 
σ’ ένα του ποίημα, πού πρωτακού- 
στηκε στήν έπιθεώρησή του «Τό 
Τζιτζίκι» άπό τον Κώστα Μουσούρη: 

Γιά σένα πίνω καί μεθάω καί 
ζαλίζομαι

Κι’ εμπρός στήν Παναγία τό ορ
κίζομαι,

Τό λέω μέ σεβασμό καί μέ κατά
νυξη

"Οτι μέ τούτο τό μαχαίρι μου καί
μόνο,

Στον τόπο θά τήν κάρφωνα τήν 
άνοιξη,

Γιά νάχης τριαντάφυλλα όλο τό 
χρόνο!...

Γ ιά σένα παίρνω δύναμη κι άξια, 
Κι άν ήθελες νά ταξιδέψης καί 

στον "Αρη,
Χρυσό ποτάμι θά σοΰ έκανα τό 

Γ αλαξία.
Βαρκούλα μέ μισό φεγγάρι.
Κι άν ήθελες νά πάς καί ποδαράδα 
Σ’ όλα τ’ άστέρια άρράδα,
Στήν πούλια, στον Αυγερινό καί

πιο οξω
Γεφύρι θά σοΰ έστηνα τό ουράνιο

τόξο
Γιά νά περνάς, άγάπη μου άπ’ τό 

δικό σου σπίτι, 
Στήν Πούλια, στον Αύγερινό καί 
στον ’Αποσπερίτη !...

Ή  ιδία εικόνα 
και στήν επαρχία.

Ή  ίδια εικόνα σέ μικρογραφία πα
ρουσιαζόταν καί στον υπόλοιπο έλλη- 
νικό χώρο. Παντού καρναβάλι. Κέφι, 
ξενοιασιά, διασκέδαση. Καί τραγού

δια τού χορού καί τού τραπεζιού— 
«τής ταύλας»—πότε πειραχτικά καί 
πότε γλυκά, λυρικά κελαϊδίσματα, 
πού γέμιζαν τις ψυχές ευφροσύνη.

Γράφει σχετικά ό Δημήτρης Σέ- 
τας στο βιβλίο του «Εύβοια—Λαϊκός 
Πολιτισμός» πού έξέδωσε ό οίκος 
τού Κώστα Σπανού, στήν ’Αθήνα.

«Τ’ αποκριάτικα τραγούδια είναι 
έλευθερόστομα, καί μερικά άπ’ 
αύτά στερούνται λεπτότητας. "Ομως 
είναι ρεαλιστικά καί σκοπό έχουν 
νά στηλιτεύσουν, άλλά καί νά διορ
θώσουν τό κακώς κείμενα, νά γνω
στοποιήσουν στο κοινό μιά κατά
σταση, άλλά καί νά διδάξουν καί νά 
συμμορφώσουν. Πολλά άπ’ αύτά 
είναι επιγραμματικά.

Τ’ άποκριάτικα είναι τραγούδια 
τού χορού. Τραγουδάει, συνήθως 
ό πρώτος πού σέρνει τό χορό, καί 
οί άλλοι τό επαναλαμβάνουν. ’Επι
κρατέστερος άποκριάτικος χορός, 
είναι ό χορός «στά τρία». Καί λέ
γεται έτσι, γιατί ό χορευτής κάθε 
τρία βήματα, σταματάει, κάνει 
μιά «σταφίδα» (γράφει «στροφή» ή 
«βόλτα») καί ξανά άρχίζει τό χορό.

Τώρα στις ήμέρες μας, όλα έχουν 
άπολησμονηθεΐ μέ τον καλπάζον- 
τα τεχνολογικό πολιτισμό. Πνέουν 
σήμερα άλλοι άνεμοι καταλυτι
κοί καί τά παλιά μένουν στο περιθώ
ριο ή σωστότερα έξαφανίζονται καί 
έρχονται καινά δαιμόνια, καινούργια 
ήθη καί έθιμα. Νόμος αυτός φυσικός, 
άναπόδραστος καί άσταμάτητος». 
"Ομως δέν έσβησαν όλα. Σέ πολλές 
περιοχές τής χώρας διατηρείται τό 
ωραίο έθιμο τής ’Αποκριάς. Καί μιά 
άπό τις επικρατέστερες είναι ή Πά
τρα, μέ τά περίφημα καρναβάλια 
καί τά «Μπουρμπούλια». ’Επίσης 
καί τά Επτάνησα μέ τήν τόσο παλιά 
πνευματική παράδοση.
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ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΑ

ΟΙ "ΜΑΥΡΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ..
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ, Ταγματάρχου Χωροφυλακής.

ΤΟ 1914 ή Μητροπολιτική ’Α
στυνομία της ’Αγγλίας, για πρώτη 
φορά, άνέθεσε σέ 172 ’Αστυνομικούς 
να περιπολοϋν μέ σκύλους στά 
πάρκα καί τούς δρόμους του Λονδί
νου. ’Από τήν έφαρμογή όμως του 
μέτρου αύτοϋ ελάχιστες έπιτυχίες 
σημειώθηκαν' γι’ αυτό ή ιδέα, έπειτα 
άπό λίγα χρόνια, έγκαταλείφθηκε. 
’Αντίθετα, τό 1918 στη Γερμανία, 
ή ’Αστυνομία μέ ενθουσιασμό καί 
ενδιαφέρον άνάπτυξε περιπολίες μέ 
σκύλους.

Κατά τον ίδιο χρόνο ό Βρεττα- 
νικός στρατός χρησιμοποίησε σκύ
λους ώς φρουρούς. Καί στις δύο 
αύτές περιπτώσεις σημειώθηκαν πολ
λές έπιτυχίες. Αύτό έδωσε τήν 
άφορμή στο 'Υπουργείο ’Εσωτε
ρικών της Βρεττανίας νά συστήσει,
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τό 1934, μία επιτροπή για νά εξε
τάσει τήν άξια των σκύλων στήν 
’Αστυνομία, παρά τις έπιφυλάξεις 
καί τον φόβο τής τελευταίας, ότι οί 
σκύλοι θά μπορούσαν νά άποδει- 
χθοΰν έπικίνδυνοι καί ή χρησιμοποί
ησή τους επιζήμια στις σχέσεις 
τής ’Αστυνομίας μετά τού κοινού.

Τό 1935 τό 'Υπουργείο ’Εσωτε
ρικών άποφάσισε τήν εκτέλεση δια
φόρων πειραμάτων γιά νά διαπι
στωθεί πώς οί σκύλοι θά μπορούσαν 
νά βοηθήσουν τήν ’Αστυνομία στήν 
έκτέλεση τών καθηκόντων της. 'Ό 
μως, όλα τά πειράματα καί οί έρευ
νες σταμάτησαν μέ τήν έκρηξη τού 
Β'. Παγκοσμίου Πολέμου.

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας άνανεώθηκε 
τό 1946 καί άποφάσισε νά δει στά

σοβαρά τήν πιθανότητα χρησιμο- 
ποιήσεως σκύλων γιά αστυνομική 
έργασία. Στο τέλος τού 1946, έξι 
σκυλιά μέ τούς οδηγούς των ύπέ- 
στησαν μία πλήρη εκπαίδευση καί 
μετά έστάλησαν νά έργασθούν στο 
Κεντρικό Λονδίνο. Τά σκυλιά αύτά 
είχαν πολλές έπιτυχίες. ιδία στά 
Πάρκα. ’Έτσι άποφασίσθηκε ή χρη
σιμοποίηση σκύλων σέ ολόκληρη τήν 
περιοχή τής Μητροπολιτικής ’Α
στυνομίας. Σήμερα υπάρχουν 300 
περίπου αστυνομικοί σκύλοι πού 
έργάζονται στο Λονδίνο. Τ ά πλέον 
γνωστά σκυλιά γιά άστυνομική έρ
γασία είναι τά Σέφερντς καί τά 
Ααμπράντορς, άλλά καί τά Μπό- 
ξερς, τά Ντόμπερμανς καί άλλα.

’Από τό 1960 ή Μητροπολιτική 
’Αστυνομία άναπαράγει πολλούς 
άπό τούς δικούς της σκύλους. Μετά 
τήν γέννηση, τά κουταβάκια καί οί 
μητέρες τους μεταφέρονται στά Κεν
τρικά συγκροτήματα έκτροφής καί 
έκπαιδεύσεως σκύλων. Μερικά σκυ
λιά προέρχονται, είτε άπό δωρεά τού 
κοινού, είτε άγοράζονται άπό τούς 
πολίτες. Τά κυριώτερα προσόντα 
ενός άστυνομικοΰ σκύλου είναι ή 
άρίστη φυσική κατάσταση καί ιδιο
συγκρασία του. Τά νέα σκυλιά 
άρχικά κρατούνται στά άνωτέρω 
συγκροτήματα γιά 1—3 έβδομάδες, 
ώστε νά έκτιμηθεΐ ή υγεία καί οί 
ίκανότητές τους γιά έργασία.

"Οταν ένα κουτάβι γίνει 3 μηνών 
παραδίδεται σέ ένα οδηγό ’Αστυ
νομικό πού τό πηγαίνει στο σπίτι 
του νά ζήσει μαζί του. Αύτό τό 
στάδιο είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
ή καλή σχέση έργασίας μεταξύ 
οδηγού καί σκύλου έξαρτάται άπό 
τήν έμπιστοσύνη καί άγάπη πού 
αισθάνονται ό ένας γιά τον άλλο.

Σέ ήλικία 9 μηνών, αύτό καί ό 
οδηγός του έπιστρέφουν στο Κέν
τρο γιά έκπαίδευση 1 έβδομάδας σέ 
βασικά θέματα ύπακοής καί όσφρή- 
σεως. ’Έπειτα, όταν ό σκύλος είναι 
ενός χρόνου, οδηγείται σέ άλλη 
έκπαίδευση διάρκειας 12—14 εβδο
μάδων.

Διδάσκεται νά ιχνηλατεί, άκο- 
λουθώντας μιά «πατημασιά», νά 
έρευνα διάφορα είδη τοποθεσιών, 
όπως είναι οί άνοικτές έκτάσεις, 
δασωμένες ή κατοικημένες περιο
χές κ.λπ., προς άνεύρεση έγκλημα- 
τιών ή άντικειμένων καί νά δίδει 
σήμα ή νά «όμιλεΐ» μόλις ευρει 
αύτό πού άναζητεΐται. Διδάσκεται 
έπίσης νά κυνηγάει καί νά κρατάει 
τούς έγκληματίες, χωρίς όμως νά 
τούς δαγκώνει.



ΜΕΤΑ τον κύκλο αυτών των 
εκπαιδεύσεων, τό σκυλί αρχίζει να 
εργάζεται στο Τμήμα πού είναι 
τοποθετημένο, άλλα μαζί μέ τον 
οδηγό του έπιβάλλεται νά παρακο
λουθούν συχνά σεμινάρια, για «φρε- 
σκάρισμα» των γνώσεών τους, σέ 
ένα άπό τα 5 Κέντρα Έκπαιδεύ- 
σεως πού διαθέτει ή Μητροπολο- 
τική ’Αστυνομία. Οί οδηγοί των 
σκύλων εργάζονται μέ τό ίδιο σύ
στημα άλλαγής πού εργάζονται οί 
άνδρες των, μέ στολή, μαχίμων 
'Υπηρεσιών. Εύρίσκονται σέ περι
πολία 7 ώρες τό 24ωρο καί ό υπό
λοιπος χρόνος παρέχεται για φα
γητό, περιποίηση καί εξάσκηση 
τοϋ ζώου.

'Η πραγματική άξια ενός σκύλου 
έγκειται στην πρόληψη καί έξιχνί- 
αση τοΰ έγκλήματος. Τό είδος τοϋ 
τομέως τον όποιο περιπολοϋν ποι
κίλλει άνάλογα μέ την περιοχή στήν 
οποία ύπηρετοΰν.

Μέ τήν εισαγωγή στήν ’Αστυ
νομία τοΰ άτομικοΰ άσυρμάτου καί 
των είδικώς εξοπλισμένων οχη
μάτων, οί οδηγοί των σκύλων έχουν 
γίνει άρκετά ταχυκίνητοι καί αύτό 
έχει αυξήσει τήν άποτελεσμα- 
τικότητα των ενεργειών τους.

’Εκτός άπό τήν έρευνα, τήν κατα
δίωξη καί τήν ιχνηλασία, τά σκυ
λιά χρησιμοποιούνται έπίσης γιά 
τήν άνακάλυψη κλαπέντων άντικει- 
μένων πού έχουν έγκαταλειφθεΐ καί 
τήν άνεύρεση άγνοουμένων προ
σώπων. Νέα πειράματα γίνονται 
συνεχώς, σχετικά μέ τις μεθόδους 
βελτιώσεως της άποδόσεως καί σκο
πός τών καταλλήλως έκπαιδευομέ- 
νων καί καθοδηγουμένων σκύλων 
είναι νά αυξηθεί τό πεδίο τής δρα- 
στηριότητός τους. Μέ τον τρόπο 
τους τά σκυλιά τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας, έχουν έκτελέσει κάθε 
είδος άστυνομικής εργασίας, άπό 
τής άκινητοποιήσεως 11 νεαρών 
ταραξιών, ένώ ό οδηγός καλοϋσε γιά 
βοήθεια, μέχρι τής άνευρέσεως ένός 
ζεύγους δακτυλιδίων άρραβώνων. 
Ή  επίδοσή τους σέ συλλήψεις είναι 
ή πλέον εντυπωσιακή εργασία.

ΚΑΤΑ τήν διάρκεια τοϋ έτους 
ή 'Υπηρεσία άστυνομικών σκύλων 
δίνει δημόσιες επιδείξεις, περί τών 
προσόντων τών σκύλων καί τών 
οδηγών τους, συχνά δέ εμφανί
ζονται καί στούς άστυνομικούς άλ
λων 'Υπηρεσιών.

’Επίσης πραγματοποιούνται καί 
άγώνες πρωταθλήματος άστυνο
μικών σκύλων τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας στο Λονδίνο, κάθε Σε

πτέμβριο. Στούς άγώνες άθλοθε- 
τεΐται τρόπαιο γιά τό καλύτερο 
σκυλί καί οδηγό τής χρονιάς. 'Η 
έκλογή βασίζεται στά επιτεύγματα 
έκ τής ομαδικής εργασίας τους ολό
κληρο τον χρόνο. Τό τοόπαιο ονο
μάζεται «BLACK KNIGHT», τό 
όποιο καθιέρωσε ή κυρία MUN- 
NINGS, σύζυγος τοΰ περιφήμου 
ζωγράφου Σέρ A. MUNNINGS.

Ό  Σέρ A. MUNNINGS έτρεφε

μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν έφιππη 
’Αστυνομία καί μετά τό θάνατό του 
ή σύζυγός του, πού άγαποΰσε 
υπερβολικά τά σκυλιά, άποφάσισε 
νά διατηρήσει τούς δεσμούς μέ τό 
τό Σώμα προσφέροντας τό τρόπαιο. 
’Ονομάστηκε έτσι μετά τήν άνακή- 
ρυξη ώς πρωταθλητοΰ τοΰ σκύλου 
της, BLACK KNICHT (Μαύρος 
'Ιππότης,) καί είναι ένα χρυσό 
δισκοπότηρο.
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ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ό βορειοηπειρώτης αγωνιστής τής εθνικής ανε
ξαρτησίας επίλεκτο στέλεχος τής Χωροφυλακής.
Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς  Δ ο κ α ν ά ρ η ,  Ταγματάρχου Χωροφυλακής, 
Πτυχιούχου Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

/ --------------------------------------

Θά έπρεπε νά περάσει ένας όλόκληρος 
καί μισός ακόμη αιώ νας για  νά έπέλθει ή 
απομυθοποίηση (1 )  τοϋ Μ εγάλου 2 1 . Σή
μερα , πού ό συναισθηματισμός έχ ε ι π ε 
ράσει , μπορούμε νά αναλύσουμε τους  
συντελεστές τής επ ιτυ χία ς τοϋ πιό έπικοΰ  
άγώ να τής φ υ λή ς μας καί άπό τήν άνάλυση  
αύτή νά βγάλουμ ε χρήσιμα καί διδακτικά  
γιά  τό μέλλον συμπεράσματα .

Β εβ α ίω ς, στήν έργασία μας α ύ τή , δέν 
σκοπεύουμε νά  κάνουμε ανατομή τοϋ Με
γάλου άγώ να τής άνεξαρτησίας, γιατί κάτι 
τέτο ιο , ούτε στις προθέσεις μας ε ίνα ι, αλλ  
ούτε καί τό χρόνο διαθέτουμε. Μ πορούμε 
όμω ς νά πούμε ά φ ο β α , μέ βάση τα πορί
σματα τής σύγχρονη ς έπιστημονικής έρευ
ν α ς , ότι τό Μ εγάλο 21 δέν είναι δημιούρ
γημα τοϋ ένός ή τού άλλου π αρά γοντα , (2 )  
άλλ’ ή συνισταμένη τω ν προσπαθειώ ν τού  
συνόλου τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Λ α ού , πού έκρά- 
τησε στούς ώ μους του ολόκληρο τό βάρος 
τού ΙΟχρονου ά γ ώ να , μέ μοναδική έπ ιδ ί- 
ωξη τήν έθνική του αποκατάσταση .

Τά είδω λα τώ ν μ εγά λω ν όνομάτω ν έπρε
πε καί είναι καιρός νά πάρουν τις σω στές  
τους διαστάσεις. Ό  ανώ νυμος λαός είναι 
έκεΐνος πού π έτυ χε  τό Μ εγάλο θαύμα και 
σ’ αύτόν καί μόνον άνήκει τό μεγάλο τ ί
μημα τής νίκ η ς. Οί μεγάλες μ ο ρ φ ές , όπω ς  
καί τά κεφ αλαία  (3 )  γρ ά μ μ α τα , μ α γνη τί
ζουν τήν προσοχή , άλλ’ όπω ς ή ιστορία δέν 
γράφ ετα ι μόνο μέ τά κεφ αλαία  γρ άμ μ α τα , 
άλλο τόσο καί οί ήγετικές μορφ ές δέν 
μπορούν μόνες τους νά κάνουν άγώ να  χω ρίς  
τό ανώ νυμο πλήθος τώ ν ά γ ω νισ τώ ν.

’Εκείνο πού προκαλεΐ ιδιαίτερη έντύ -  
πωση είναι ή έλλειψ η  κάθε ιεράρχησης τής 
προσφοράς τώ ν ά γω νιστώ ν στο Μ εγάλο 
άγώ να τοϋ 2 1 . ’Εκτός άπό τά μεγάλα ονό
ματα , πού κατέλαβαν δυσανάλογες μέ τήν 
προσφορά τους διαστάσεις, οί λοιποί α γω 
νιστές έμειναν στήν ά φ ά νε ια , έστω  καί άν 
π ολλοί άπό αύτούς προσέφεραν σπουδαίες 
υπηρεσίες στον άγώ να καί στήν πατρίδα  
καί θά μπορούσαν επάξια νά καταλάβουν  
μιά επώ νυμη θέση στο πάνθεο τώ ν ήρώων 
τού 2 1 . 'Η  καταδίκη τους στήν ανω νυμία  
προσβάλλει τόν ίδιο τό λαό πού τούς άνέ- 
δειξε ήγέτες του στις κρίσιμες ώρες τοϋ 
ά γ ώ ν α .

Είναι χρέος λοιπόν κάθε πνευματικού  
άνθρώπου νά φ έρνει στήν έπ ιφ ά νεια  τις  
ξεχα σ μ ένες μ ορφ ές τοϋ Μ εγάλου αγώ να  
τής φ υ λή ς καί χω ρ ίς φ ό β ο  καί π άθος, πέρα  
άπό όποιεσδήποτε προκ ατα λή ψ εις, νά  τις  
παρουσιάζει στο λ α ό , μέ στόχο  τή σωστή  
διαπαιδαγώ γηση τής νεολ α ία ς , πού απο
τε λ ε ί  τή χρυσή ελπίδα τοϋ έθ νο υ ς . Μέ τήν 
εύθύνη τού χρέους έναντι τής δικής μας 
γενιά ς καί τώ ν γενεώ ν πού θά έλθουν , θα 
προσπαθήσουμε κι έμεΐς νά  προσθέσουμε 
κάτι στή μεγάλη έθνική ύ π όθ εσ η .

Σήμερα θά παρουσιάσουμε μέσα άπό 
άνέκδοτα στοιχεία  τώ ν Γενικώ ν ’Α ρχείω ν  
τού Κ ράτους (ΓΑ Κ ) τήν προσω πογραφ ία  
ένός λαμπρού άγω νιστή τής έπαναστάσεω ς  
τού 1821, τού Κ ω ν)νου  Π αλάσκα, π ο ύ , 
άν καί προσέφερε πολύτιμ ες ύπηρεσίες  
στον άπελευθερω τικό άγώ να  τού έθνους, 
τό όνομά του είναι πολύ λ ίγο  γ ν ω σ τ ό .
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

'Ο Κων ]νος Παλάσκας γεννήθη
κε στις 26 ’Ιουλίου τον 1800 στο 
χωριό Κοσόβα ΓΙρεμετής τής Βο
ρείου Ήπειρον. ’Από νεαρής ηλικίας 
ακολούθησε τό επάγγελμα των 
όπλων και έπειτα από πολλές περι
πλανήσεις κατέφυγε στις παραδουνά
βιες ηγεμονίες, όπου συνέχισε τον 
άρματ ολικό βίο. Τον Φεβρουάριο 
τοΰ 1821 μετέχει τον κινήματος τον 
Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου στη Μολ
δοβλαχία καί εντάσσεται στη δύνα
μη τον Γεωργάκη ’Ολύμπιου. 'Ως 
οπλαρχηγός 'ιππέας πολέμησε στις 
μάχ<.ς Τσιντζαρένης, Ρους δέ —Βέδε 
καί Δραγατσανίου. Στη Ρους —δέ 
Βέδε (4), την 23 ’Απριλίου τον 
1821, τραυματίζεται σοβαρά στην 
δσφύ, όταν δυνάμεις τοΰ Γεωργάκη 
’Ολύμπιου, στις όποιες μετείχε καί 
ο Παλάσκας, προσέβαλαν καί κατέ
κοψαν τουρκικό απόσπασμα από 
150 ανδρες. Στη συνέχεια άγωνίζε- 
ται μέ τον Γεωργάκη ’.Ολύμπιο ατό 
Δραγατσάνι, για τή διάσωση των 
υπολειμμάτων τον 'Ιερού Λόχου 
καί τραυματίζεται, για δεύτερη 
φορά, «καίρια στο δεξιό ποδάρι».

'Ο Κων ]νος Παλάσκας δεν εγκα
ταλείπει τον αγώνα ούτε καί μετά 
την αποτυχία τοΰ κινήματος καί τή 
φυγή τού 'Υψηλάντου, άλλα εξακο
λούθησε πολεμώντας στις δύσβατες

κορφές των Καρπαθίων, μέχρι τα 
τέλη ’Ιουλίου 1821, οπότε, όταν πια 
τά πάντα είχαν τελειώσει, κατέφυγε 
στο Αυστριακό έδαφος. Οι Αυστρια
κές ίώχές τον συλλαμβάνουν, αλλά 
μετά όλιγόμηνη κράτηση τον αφή
νουν ελεύθερο κοί καταφεύγει στο 
Ρωσικό έδαφος. Στή Νότια Ρωσία 
δεν μένει άργός αλλά σχεδιάζει νέα 
εισβολή στή Μολδαβία. Τό 1823 
συγκροτεί σώμα άπό 203 ανδρες (5), 
άλλα οί Ρωσικές αρχές πληροφο
ρούνται τις κινήσεις τον καί τον συλ
λαμβάνουν, προτού υλοποιήσει τά 
σχέδιά του. Στα φοβερά κάτεργα 
τής Κριμαίας μένει φυλακισμένος 
γιά τρία ολόκληρα χρόνια. Μόνο περί 
τό τέλος τού 1826 κατορθώνει νά 
δραπετεύσει άπό τό Φρούριο Κάμ- 
πρου τής Κριμαίος κοί καταφεύγει 
σιήν IΊελοπόννηαο κο.ί άπό εκεί στή 
Ρούμελη, όπου τίθεται στις διαταγές 
τού συμπατριώττ/ του στρατηγού 
Χατζημιχάλη —Νταλιάνη, όπως ό 
ίδιος ό Παλάοκας άιρηγείναι στον 
εγκεκριμένο άπό τό 'Υπουργείο 
Στρατιωτικών πίνακα έκδουλεύοεών 
του (6) :

«__ ’Ήμουν άρχηγός καί συνε-
λήφθημεν άπό τήν άρχήν τής Ρω
σίας καί έφυλακίσθημεν εις τά κά
στρα έως εις τά 1826 όπου έδραπέ- 
τευσα άπό τό Φρούριον Κάμπρου 
τής Κρίμης καί έλθών εις τήν 'Ελλά
δα .... επήγα υπό τήν οδηγίαν τού 
’Αρχηγού Χατζημιχάλη ώς ίμπρο- 
χώρης (όστις διορισμός ίμπρσχώρη 
έθεωρεϊτο άνώτερος βαθμός όπου

έκτελούσα καί άπόντος τού άρχηγοϋ 
τά χρέη) άπό τά 1827, 1 Ιανουά
ριου—  ».

Στή Ρούμελη φθάνει τήν εποχή 
πού τό άστρο τού Καραϊσκάκη με- 
σουρανοΰοε στο ελληνικό στερέωμα. 
Τήν άνδρεία καί τή γενναιότητα τού 
Παλάσκα έξετίμησε καί ο ’ίδιος ό 
Στρατάρχης τής Ρούμελης, Γεώρ
γιος Καραϊσκάκης, όπως άναφέρει 
ό Περραιβός. Έλαβε μέρος στην 
εκστρατεία των ’Αθηνών, ώς οπλαρ
χηγός τοΰ ιππικού, διακρίθηκε στή 
μάχη τού Διστόμου καί στο Κερα- 
τσίνι, όπου σκοτώθηκε τό αλογό του 
καί ό ίδιος πληγώθηκε στα δυό του 
χέρια.

'Ο Παλάσκας έδρασε κο.ί κινή
θηκε στή σκιά δύο μεγάλων άνδρών’. 
τού Χο.τζημιχάλη καί τον Χατζη- 
χρήστοο καί γιά τό λόγο αυτό τό 
όνομά του έμεινε στην άφάνεια ή 
μάλλον έγινε πολύ λίγο γνωστό.

Μετά τό θάνατο τού Καραϊσκάκη 
καί τή διάλυση τού στρατοπέδου τών 
’Αθηνών κατέβηκε μέ τον Χατζημι
χάλη στήν Πελοπόννησο καί άπό 
εκεί, μέ τό βαθμό έκατοντάρχου 
τού ιππικού, άκολούθηαε τον ’Αρχη
γό Χατζημιχάλη μέ τό Ήπειροηικό 
Σώμα πού είχε σταλεί στήν Κρήτη 
τον ’Ιανουάριο τού 1828. ’Έλαβε 
μέρος στις επιχειρήσεις πού άνέλαβε 
ό Χατζημιχάλης εναντίον τών Τούρ
κων καί τούς άνάγκσσε νά κλειστούν 
στο Φρούριο τής Ρεθύμνης (7).

Στις 18 Μαιου, επικεφαλής Μοί
ρας ιππικού, πολεμά (8)γενναία δίπλα
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στον ’Αρχηγό Χατζημιχάλη καί 
δταν ο τελευταίος πέφτει νεκρός 
μπροστά στην πλημμυρίδα τών ορ
δών τοϋ Μονσταφά Πασά, ό Παλά
σκας Αναλαμβάνει την αρχηγία εκεί
νων πού διασώθηκαν από τη συμφο
ρά και κατορθώνει, όχι μόνο νά 
είοέλθει στο Φραγκοκάστελλο καί 
νά σώοει τούς άνδρες του, άλλα 
καί νά εμποδίσει τούς Τούρκους νά 
είσ έλθουν σ’ αυτό, προκαλώντας 
τους μεγάλη φθορά. Στην κρισιμό
τερη φάση τής τουρκικής έπιθέσεως 
καί όταν Τούρκος σημαιοφόρος είχε 
υψώσει τη σημαία τον στην Πύλη 
τοϋ Φραγκοκάστελλου καί οί "Ελ
ληνες είχαν άνατραπεί, τό προσω
πικό ανδραγάθημα ενός στρατιώτη 
τοϋ Παλάσκα έσωσε την κατάστα
ση. Ά λ λ ’ ας ακούσουμε την περι
γραφή από τον Κριτοβουλίδη (9):

«Σημαιοφόρος δέ τις έκ τών πο
λεμίων έτόλμησεν επ’ αμοιβή με
γάλη νά στήση την σημαίαν του επ' 
αυτής τής πύλ.ης, Αλ.λ.’ έπεσεν έν 
άκαρεΐ πιστοληθείς υπό στρατιώτου 
τοϋ Παλ,άσκα».

”Επειτα από έντιμες διαπραγμα
τεύσεις (10) με τούς Τούρκους, οί 
διασωθέντες αξιωματικοί τοϋ Χα
τζημιχάλη Κων ]νος Παλάσκας, 
Γεώργιος Μανιάτης (μετέπειτα Α
ξιωματικός τής 'Ελλ.ηνικής Χωρο- 
φνλακής), Νικόλαος Τσομπάνος καί 
’Αθανάσιος Βασιλείου, με τούς αν
δρες τους καί τον οπλισμό τους, 
εξέρχονται τοϋ Φρουρίου καί Ανα
χωρούν γιά την ηπειρωτική 'Ελλά
δα, όπου συνέχισαν τούς Αγώνες 
τους. Οί διασωθέν τες Κρητικοί πο
λεμιστές, βγήκαν καί αυτοί Από τό 
Φραγκοκάστελλο, μέ τον οπλισμό 
τους, καί συνέχισο.ν τον Αγώνα στα 
Απάτητα Κρητικά βουνά.

Μετά την· επιστροφή του στην 
'Ελλάδα, ό Παλάσκας τίθεται στις 
διαταγές τοϋ άλλου πολέμαρχου 
Χατζηχρήστου (11) καί επικεφαλής 
Μοίρας ιππέων λαμβάνει μέρος στις 
επιχειρήσεις γιά τήν Απελευθέρωση 
τοϋ ’ Αντιρρίου καί τής Ναυπάκτου 
(Μάρτιος — Μάιος 1829). Στή 
Ναύπακτο τραυματίζεται στο Αρι
στερό του χέρι καί στή συνέχεια 
παίρνει μέρος στις επιχειρήσεις γιά 
τήν Απελευθέρωση τοϋ Μεσολογγίου 
όπου έζησε τις μεγάλες στιγμές 
τής Απελενθερώσεως «τής 'Ιεράς 
Πόλ,εως τοϋ Άγώνος τής ’Ανεξαρ
τησίας».

Τέλος, στην προσπάθεια τών Κρη
τών όπλαρχηγίϋν νά περιληφθεϊ καί 
ή Κρήτη στα σύνορα τοϋ 'Ελλ.ηνικοϋ 
Κράτους, τον Αύγουστο τοϋ 1829 ό

Παλάσκας έρχεται γιά δεύτερη φορά 
στήν Κρήτη (12) μαζί μέ τούς 60 
ιππείς τοϋ άλλοτε Σώματος Χατζη
μιχάλη καί τούς συναδέλφους του 
Αξιωματικούς, πού σώθηκαν Από τη 
συμφορά τοϋ Φραγκοκάατελλ.ου, 
’Αθανάσιο Βασιλείου, Γεώργιο Μα
νιάτη καί Νικόλαο Τσομπάνο. Μέ 
τό βαθμό τοϋ έκατοντάρχου τοϋ 
ιππικού καί πεντακοσιάρχου τής 
ξηράς, ό Κων ]νος Παλάσκας έλαβε 
μέρος στις επιχειρήσεις 'Αγίας Κυ
ριακής, Χανιών, Ρεθύμνης, Μεγά
λων Κάστρου (' Ηρακλ.είου) καί Μεα- 
σαριάς πού είχαν σαν Αποτέλεσμα, 
σέ συνεργασία μέ τούς Ανωτέρω συ
ναδέλφους του καί τούς λαμπρούς 
Κρήτες πολεμιστές, νά περιορίσουν 
τούς Τούρκους στά Φρούρια Χα
νιών, Ρεθύμνης καί 'Ηρακλείου. 
«Τό μικρό αυτό επικουρικό σώμα, 
υποστηριζόμενο καί Από Κυδωνιά
τες, Σελ.ινιώτες καί Κισσαμίτες κα- 
τώρθώσε σέ σύντομο διάστημα νά 
έξαναγκάση τούς Τούρκους τής Κυ
δωνιάς ( Χανιών), τοϋ Ρεθύμνου καί 
τοϋ Μεγάλου Κάστρου νά μένουν 
κλεισμένοι στά Φρούρια», γράψει ή 
ιστορικός ”Εψη ’ Αλλαμανή (13).

’Αλλά, δυστυχώς, ή στρατιωτική 
κατάσταση στήν Κρήτη δέν εβάρυνε 
στις Αποφάσεις τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, πού, μέ τό Πρωτόκολλο 
τής 3ης Φεβρουάριου 1830, άφηναν 
τή σχεδόν ελεύθερη Κρήτη στήν 
κυριαρχία τοϋ Σουλτάνου (14).’Έτσι 
ό Παλάσκας, αφού έμεινε γιά οκτώ 
Ακόμη μήνες στο Κρητικό έδαφος 
πολεμώντας μέ τούς συμπολεμιστές 
τον Αδιάκοπα, Ανακαλείται Από τήν 
Κυβέρνηση στο Ναύπλιο όπου καί 
φθάνει στις 22 Αύγούστον 1830.

Αυτή είναι, σέ γενικές γραμμές, 
ή επαναστατική δράση τοϋ Βορειο
ηπειρώτη Αγωνιστή Κων ]νου Πα
λάσκα άρχισε τον Αγώνα μέ τούς 
πρώτους επαναστάτες Από τή Βλα
χία καί τον τελείωσε μέ τούς τε
λευταίους στήν Κρήτη. ’Αλλά ή 
εθνική προσφορά τοϋ Κων ]νον Πα
λάσκα δέν τελειώνει εδώ. Στο επό
μενο κεφάλαιο θά τον παρακολουθή
σουμε. σάν επίλεκτο στέλεχος τής 
'Ελληνικής Χωροφυλακής καί θά 
δοϋμε πόσο εμόχθησε γιά τήν εμπέ
δωση τής τάξεως καί Ασφαλείας στο 
νεοσύστατο 'Ελληνικό κράτος. ’Ακό
μη θά τον δοϋμε νά υπηρετεί μέ πά
θος τούς σκοπούς τής Μεγάλης 
’Ιδέας καί τελικά νά πέφτει θϋμα 
στις επάλξεις τοϋ καθήκοντος Από 
τις κακουχίες τής ’Ηπειροθεσσαλι- 
κής Έπαναστάσεως τοϋ 1854, στήν 
όποια είχε λάβει μέρος (15).

ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Οί υπηρεσίες πού είχε προσφέρει 
ό Κων ]νος Παλάσκας στή διάρ
κεια τοϋ Αγώνα τής Ανεξαρτησίας 
τοϋ εξασφάλισαν τήν παραμονή του 
στο στρατό καί τοϋ άπονεμήθηκε ό 
βαθμός τοϋ Λοχαγού τών τακτικών 
στρατευμάτων Αντί τοϋ βαθμού τοϋ 
πεντηκοσιάρχου πού έφερε στά 
άτακτα σώματα.

Στις 12 ’Ιανουάριου 1834 μετε- 
τάγη στή Χωροφυλακή μέ τό βαθμό 
τοϋ 'Υπομοιράρχου Α! Τάξεως, πού 
εξομοιωνόταν μέ τό βαθμό τοϋ 
Λοχαγού τών τακτικών στρατευ
μάτων (16). Στή Χωροφυλακή υπη
ρέτησε επί 20 ολόκληρα χρόνια καί 
πέθανε, όπως προείπαμε, Από τις 
κακουχίες τής ’Ηπειροθεσσαλικής 
’Επανασι ά,σεως τοϋ 1854.

'Η  μακρά θητεία του στή Χωρο
φυλακή (1834—1854) υπήρξε καρ
ποφόρος καί τιμήθηκε μέ σειρά με
ταλλίων καί παρασήμων. Παραθέ
τουμε ενδεικτικά μερικά Από αυτά 
καί Από τή στήλη «Διακρίσεις καί 
Ανταμοιβαί» τοϋ πίνακα εκδου
λεύσεων του (17): «Τό Άργυροΰν 
’Εθνόσημου κατά τό έτος 1836 καί 
κατά 1837, ’Ιουνίου 5 ό Αργυρούς 
σταυρός τών ιπποτών τοϋ Τάγματος 
τοϋ Σωτήρος. ’Επηνέθην διά Β.Δ. 
ώς Αριστεύσας κατά τών Ανταρτών 
εις τήν μάχην Σόλο. ’Επηνέθην 
διά Β.Δ. κατά τα 1837 διά τον εις 
Πόρον εξαίρετου τρόπον καθ’ όν 
έφέρθην εις τήν διάρκειαν τής νόσου 
πανώλης...»

Πέραν όμως Από τις επίσημες τι
μητικές διακρίσεις πού τοϋ Απένειμε 
ή Πολιτεία, ό Κων ]νος Παλάσκας 
υπήρξε μιά Αγωνιστική φυσιογνω
μία πού έτίμησε τό Σώμα τής 'Ελ
ληνικής Χωροφυλακής σέ όλη τή 
μακρά σταδιοδρομία του. Τό όνομά 
του συνδέεται μέ τούς Αγώνες τής 
Χωροφυλακής εναντίον τής ληστείας. 
’Από τό Σόλο τής περιοχής Καλα
βρύτων τό 1834, τή Σούρπη τής 
Φθιώτιδος τό 1835, τή Μανολιά καί 
τή Φτέρη τής ’ Αχαϊοήλιδος τό 1836, 
τον Πόρο τής Τροιζηνίας, όπου είχε 
σταλεί ειδικά Από τήν ’Αθήνα τό 
1837 γιά νά έπιβλέψει τά μέτρα 
προστασίας τοϋ πληθυσμού Από 
τήν επιδημία τής πανώλης καί είχε 
Αποσπάσει τήν ευγνωμοσύνη τών 
κατοίκων καί τής Δημοτικής Αρχής 
Καλαυρίας (18), μέχρι τό Καρακό- 
λιθο τής Βοιωτίας τό 1849 καί τήν
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Ό  Δημήτριος Καλλέργης επικεφαλής τοϋ επαναστατικόν σώματος μπροστά στα ανάκτορα τον ’Όθωνος την 3η 
Σεπτέμβριον 1843. Τό Σύνταγμα τής 'Ελλάδος είναι πιά γεγονός.

άφθαστη ένεργητικότητά του στην 
περιοχή τής Μεσσηνίας κατά τα 
έτη 1841 —1843, δείχνουν το υψη
λά αίσθημα ευθύνης τοϋ Κων ]νου 
Παλάσκα στην εκτέλεση τον υπη
ρεσιακού του καθήκοντος.

Τά σκληρά όμως μέτρα πού έλαβε 
εναντίον των ληστανταρτών και 
των ληστοτρόφων τής Μεσσηνίας 
προκάλεσαν την αντίδραση μερικών 
πολ.ιτενομενών τής περιοχής, πού, 
εξωθώντας μερίδα τον ’Αθηναϊκού 
τύπον, ακόμη και τον «σοβαροφα
νή» Αιώνα (19), εξαπέλυσαν συ
κοφαντικούς μύδρους εναντίον τον, 
αλλ’ ό υπέροχος ’Αξιωματικός, 
αλώβητος άπο τις συκοφαντίες τών 
διαβολέων του, θά συνεχίσει απτόη
τος τό έργο τον.

’Από εδώ καί πέρα αρχίζει ό κα
τατρεγμός τοϋ Παλάσκα, θά δια- 
βλ.ηθεϊ, θά διωχθει άπό τό Βαυαρικό 
περιβάλλ.ον τον "Οθωνα καί χωρίς 
να τηρηθούν οι νόμιμες υπηρεσιακές

διαδικασίες θά άποβληθεί άπό τις 
τάξεις τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής. Με προσωπική του όμως ανα
φορά στο Βασιλιά "Οθωνα αναφέρει 
τις υπηρεσίες πού προαέφερε στην 
πατρίδα κατά τη διάρκεια τοϋ αγώ
να τής ανεξαρτησίας καί τις επίση
μες διακρίσεις πού τοϋ έγιναν άπό 
την Πολιτεία κατά τη διάρκεια τής 
υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας στη 
Χωροφυλακή.

Ο "Οθωνας, πού διακρινόταν γιά 
την ευαισθησία του στά θέματα τών 
αγωνιστών τής έπαναστάσεως τοϋ 
1821, διέταξε την έπαναξέταση τής 
νποθέσεως Παλάσκα (20). Ά πό  
την επανεξέταση προέκνψε ή σκευ
ωρία που εΐχεν έξυφανθεϊ σέ βάρος 
ενός τίμιου αγωνιστή καί πατριώτη 
καί έτσι διατάχθηκε όχι μόνον ή 
αποκατάσταση τοϋ αδικημένου Α 
ξιωματικού άλλά καί ή ταυτόχρονη 
προαγωγι) τον στά βαθμό τοϋ Μοι
ράρχου. Στην επετηρίδα πήρε την

κανονική τον θέση ανάμεσα ατούς 
συναδέλφους του πού είχαν προαχθεΐ.

’Έ τσι τό 1845 με τό βαθμό τοϋ 
Μοιράρχου υπηρετεί οτή νευραλγική 
Μοιραρχία τής Αιτωλοακαρνανίας 

καί άναδεικνύεται ώς ό νπ άριθ.1 
λ.ηστοκτόνος ’Αξιωματικός τής Χω
ροφυλακής. Σέ αναγνώριση τών υπη
ρεσιών του, μέ πρόταση τοϋ 'Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών, ό "Οθωνας 
τον προάγει σέ Ταγματάρχη καί 
τον μετατάσσει στη Φάλ.αγγα (21). 
Στη Φάλ.αγγα όμως υπηρέτησε γιά 
πολ.ύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί 
μέ αίτησή τον ζήτησε καί επανήλθε 
στη Χωροφυλακή.

'Ο απόηχος τοϋ Κριμαϊκού πολέ
μου, τό έτος 1853, προκαλ,εϊ πανελ
λήνιο ενθουσιασμό καί ό Βορειοη
πειρώτης Ταγματάρχης Χωροφυ
λακής Κων)νος Παλάσκας, νπα- 
κούοντας στη φωνή τής Πατρίδος, 
εγκαταλείπει τις τάξεις τον καί 
εισέρχεται στην υπόδουλη "Ηπειρο,
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(22), όπου αναλαμβάνει τον τομέα 
τής κατασκοπείας και τής συλλογής 
πληροφοριών. 01 κακουχίες από τό 
δύσκολο έργο τής άποστολής τον και 
ό ψυχικός πόνος από την αποτυχία 
τον κινήματος εκείνον, που είχε 
πιστέψει ότι θά έδινε την πολυπόθη
τη ελευθερία στην ιδιαίτερη του 
πατρίδα, έκλόνισαν την υγεία τον. 
Στις άρχές 'Ιουλίου 1854 καί έπειτα 
από οκτάμηνη παραμονή στην άγα- 
πητή τον 'Ήπειρο, ό Κων)νος Πα
λάσκας επιστρέφει στο Ελληνικό 
έδαφος σέ κατάσταση απελπιστική 
από άπόψεως υγείας.

Στις 18 'Ιουλίου 1854 ό θάνατος 
ήλθε νά δώσει τέλος στήν πολυτά
ραχη ζωή του. 'Άρχισε τον άγώνα 
από τη Μολδοβλαχία παιδί 20 χρονο 
καί τον τελείωσε στήν αρχή τής 
ωριμότητάς του σέ ήλ.ικία 54 χρόνων. 
Ό  πρόωρος χαμός τον προκάλεσε 
συγκίνηση στήν 'Αθηναϊκή κοινωνία, 
γιατί δ Κων)νος Παλάσκας ήταν 
γαμπρός τής γνωστής 'Αθηναϊκής 
οικογένειας Κάλκον καί είχε συγ
γενικούς δεσμούς, από τή γυναίκα 
του, με τις οικογένειες Μανρομι- 
χάλη καί Νικ. Πατούσα.

Στο Παρεκκλήσι "Αγιος Παντε- 
λεήμων τής οικογένειας Κάλκον, 
στις Τρεις Γέφυρες τής 'Αττικής, 
έναποτέθηκε ή σορός τοϋ Κων)νου 
Παλάσκα. Στον τάφο του άνεγέρθηκε 
επιτύμβια στήλη, στο άνω μέρος τής 
όποιας είναι χαραγμένα δυο τετρά
στιχα ενδεικτικά τών άγώνων τον 
Τονρκομάχον Βορειοηπειρώτη άγω- 
νιστή Κων)νον Παλάσκα. Τά τετρά
στιχα αυτά, πού καταχωρήθηκαν 
στο βιβλίο τοϋ ιστορικού Κων)νου 
Άντοονίου (23), έχουν ώς εξής:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΣΚΑ  
Ταγματάρχη τής Χωροφυλακής 

'Αποβιώσαντι τή 18 'Ιουλίου 1854 
Σκεπάζει λάθος έρημος εις τά 

ψυχρά του στήθη 
τον άθλητήν τής πίστεως καί τής 

ελευθερίας
εις τής Ήπειρον τά βουνά οπλίτης 

έγεννήθη
καί τοϋ αγώνας έπευαε τήν αύραν

νεανίας.
”Οπον θανάτου σνμπλ.οκή όπου 

σιδήρου κρότος 
ώδήγει χρεμετίζοντας τον Τονρκο

μάχον ίππον. 
Κι' εις απαιτήσεις έσχατος εις 

κινδύνους πρώτος 
με μόνον διεκρίνετο τον ξίφους του 

τον κτύπον. 
Ή  απέριττη αυτή επιγραφή είναι 

άρκετή γιά νά θυμίζει τό πέρασμα 
από τή ζωή τοϋ Κων )νον Παλάσκα

στον αιώνα τον άπαντα , έστω καί άν 
ή επίσημη Ιστοριογραφία δεν έχει 
ασχοληθεί σοβαρά μαζί του.

Τό παράδειγμά τον όμως θά 
εμπνέει τις έπερχόμενες γενεές καί 
θά φρονηματίζει τούς νέους σέ επο
χές δύσκολες καί θολές, σάν τή δική

1. ΓΙΑΝ Ν Η  ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ . «Τό 
Είκοαιένα χωοίς μύθο». Καλαμάτα 
1971, σελ. 4. '
2. ΑΛΕΞ. Δ ΕΣΠΟ TOIIΟ ΥΛ Ο Υ. 
«Παράγοντες πού οδήγησαν στήν 
Επανάσταση», σελ. 8 —11, τόμ. ΙΒ, 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
— ’Εκδοτική 'Αθηνών Α.Ε.
3. ΑΛΕΞ. ΙΊΑΠ ΑΓΟΥ. « Ή  Νίκη 
τον Στρατού», σελ. 762, Περιοδικό 
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 
έτος Β '. τεύχος 42 (1949).
4. Π ΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΕΩΝ. 
Ύπομ ]ρχαυ Κων ]νου Παλάσκα. 
Γενικά Αρχεία  τοϋ Κράτους ( ΓΑΚ )
— 'Οθωνικό 'Αργείο Υπουργείου 
'Εσωτερικών —Φ. 147, ύποφάκελλος 
«Άρχαιότης Αξιωματικών».
5. 'Ανωτέρω πίνακας εκδουλεύσεων 
Κων ]ναυ Παλάσκα.
6. ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α από τον πίνακα 
εκδουλεύσεων τοϋ Ύπομ ]ρχου Κ. 
Παλάσκα πού παρατίθεται σέ φω
τοτυπία στήν έναντι σελίδα.
7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ, φύλλο 42 τής 13 
'Ιουνίου 1828, σελ. 173.
8. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ  
ΕΔΔΑΔΟΣ, σελ. 174, φύλλ'ο 42 
τής 13-6-1828.
9. ΖΑΜ 11ΕΛΙ0Υ -  ΚΡΙΤΟΒΟΥ- 
ΛΙΔΟΥ. «Ιστορία τών Επαναστά
σεων Κρήτης» (Έπανέκδοσις ΑΦΩΝ 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, Άθήναι 1971 
σελ. 698.
10. ΖΑΜ ΠΕΛΙΟΥ -  ΚΡΙΤΟΒΟΥ- 
ΑΙΔΟ Υ κτλ, σΛ. 702.
11. Έκτος από τον Παλάσκα καί
τον Γ. Μανιάτη (ό τελευταίος ε- 
μάτισε καί υπασπιστής τοϋ Χα- 
τζηχρήστου) καί άλλοι ανδρες τοϋ 
ιππικόν σώματος Χατζηχρήστου 
κατατάχθηκαν στή Χωροφυλακή, 
μετά τον άγώνα, μέ προτροπή μά- 
λ.ιστα τοϋ Ίδιου τοϋ 'Αρχηγού
Χατζηχοήστου. Βλ. Π.Α. ΣΪΪΟΡΙ- 
Δ Η  «'Ο Βίος τοϋ Χατζηχοήστου», 
Άθήναι 1855, σελ. 48. « '0  X. διέ
ταξε νά καταταχθώαιν εις τά όργα- 
νωθησόμενα σώματα, οί πλεΐστοι 
τών όποιων κατετάχθηααν εις τήν 
Χωροφυλακήν».

μας, οπον τό αιώνιο αξίωμα τής 
ζωής τοϋ Μεγάλου μας Σωκράτους 
«Μητρός τε καί πατρός καί τών 
άλλων προγόνων απάντων τιμιώ- 
τερον έστίν ή πατρίς» έχει ριφθεϊ 
ατό καλάθι τών άχρήατων άπό τούς 
οπαδούς τοϋ σύγχρονου θετικισμού.

12. ΖΑΜ ΠΕΑΙΟΥ— ΚΡΙΤΟΒΟΥ- 
Λ ΙΔ Ο Υ κτλ, σελ. 720.
13. ΕΦΗΣ ΑΛΔΑΜ ΑΝ Η  «'Ο 
Αγώνας στήν Κρήτη», σελ. 535. 
τόμος ΙΒ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗ 
ΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -  Εκδοτική 
Αθηνών Α.Ε.
14. ΕΦΗΣ ΑΛΑ AM  Α Ν  Η  «Υπο
ταγή τής Κοήτης», οελ. 548 —549, 
τόσος ΙΒ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ε Λ Λ Η 
ΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -  Εκδοτική 
Αθηνών Α.Ε.
15. ΚΩΝ ]ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 
«'Ιστορία τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής», τόμος Α ’, σβλ. 349.
16. Τήν αντιστοιχία βαθμών στή 
Χωροφυλακή σέ σχέση μέ τό Στρά
τευμα καθόριζε τό άρθρο 16 τον Β. 
Δ. τής 20 Μαΐου ]3 Ιουνίου 1833 
«Περί σνστάσεως Χωροφυλακής».
17. Περιλαμβάνονται οί διακρίσεις 
καί ανταμοιβές πού άπονεμήθηκαν 
στον Παλάσκα μέχρι τό έτος 1842.
18. Έφημερίς «ΕΛΠΙΣ», φύλλο 77 
τής 16 Σεπ. 1837, στο όποιο κατα- 
χωροϋνται:
(ο.) τό νπ’ άριθ. 21 άπό 30 Ιουλίου 
1837 ευχαριστήριο έγγραφο τοϋ 
Δημάρχου Καλαυρίας προς τον Υ π ο 
μοίραρχο Κων ]ντ ϊνο Παλάσκα καί 
(β) τό νπ άριθ. 131 άπό 28 Ιουλίου 
1837 έγγραφο τής Υγειονομικής 
Επιτροπής Πόρον, στο όποιο εκ
φράζονται οί ευχαριστίες τής Ε π ι
τροπής καί τών κατοίκων Πόρου 
προς τον Παλάσκα.
19. Έφημερίς «ΑΙΩΝ», φύλλο 
286 τής 28 Αύν. 1841.
20. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑ
ΤΟΥΣ (Γ Α Κ )—'Οθωνικό 'Αρχείο 
Υπουργείου Εσωτερικών, Φ. 147, 
νποφάκελλος «Άρχαιότης Α ξιω 
ματικών».
21. Ύ π ' άριθ. 10.533 άπό 28 'Ιου
λίου 1847 Δ ]γμα. Γ Α Κ —'Οθωνι
κό 'Αρχείο Υπουργείου Στρατιω
τικών, Φ. 605 «Χωροφυλακή 1845 
—1847».
22. ΚΩΝ ]ΝΟ Υ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 
«'Ιστορία τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής», τόμος Α, σελ. 349.
23. ΚΩΝ ]ΝΟ Υ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, άνω- 
τέρω, οελ. 349.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
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ΤΟ  ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
Ω Σ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟ Υ ΙΔ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

’Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ ,
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής.

'Η άναγνώρισις ιδίας νομικής 
προσωπικότητος εις σύνολο ατόμων 
ή περιουσίας εΐχεν ώς άποτέλεσμα 
την γέννησιν τοϋ θεσμού νομικών 
προσώπων. Τό κράτος, οί δήμοι, αί 
κοινότητες, αί έταιρεΐαι ύπό διαφό
ρους μορφάς, τά σωματεία κ.λ.π. 
αποτελούν οργανισμούς, οϊτινες μέ 
την δραστηριότητα των καλύπτουν 
μέγα μέρος τού συγχρόνου κοινωνι
κού έννόμου βίου μιας χώρας. Ή  
ΰπαρξις κοινωνικών συμφερόντων, 
ή σύγκρουσις τών συμφερόντων με
ταξύ των καί ή θεραπεία των έσχε 
την γέννησιν τών ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ
ΣΩΠΩΝ.

Τά νομικά όμως πρόσωπα δεν ή- 
το δυνατόν νά περιορίσουν την δρα- 
στηριότητά των εντός τών ορίων 
μιας χώρας- όπως τά φυσικά πρό
σωπα κινούνται καί συναλλάσσον
ται καί πέραν τών ορίων μιας πολι
τείας, οΰτω καί τά νομικά πρόσωπα 
έξέρχονται τής επικράτειας καί δη- 
μιουργεΐται πρόβλημα Ίδ. Δ. Δ.

Τό πρόβλημα μάλιστα τούτο εί
ναι πλέον δυσχερές καί πολύπλοκου, 
καθ’ όσον τό Νομικόν πρόσωπον 
είναι δημιούργημα τής τεχνικής τού 
Δικαίου. 'Ο νομοθέτης έκάστης χώ
ρας, καθορίζει αύτονόμως τούς ό
ρους τής δημιουργίας τών ποικίλων 
τύπων νομικών προσώπων, οιτινες 
τώ όντι διαφέρουν άπό πολιτείας εις 
πολιτείαν. Οΰτω νομικά πρόσωπα 
αναπτύσσουν δραστηριότητα είςπλεί- 
ονας πολιτείας, άλλ’ αύτομάτως άνα- 
κυπτεt τό πρόβλημα, ποιον δίκαιον 
είναι αρμόδιον νά άποφανθή, ήτοι, 
περί τής έγκυρότητος συστάσεώε

του, περί τών όρων λειτουργίας του, 
περί τών ικανοτήτων του κ.λ.π. Εί
ναι δυνατόν καί τά νομικά πρόσωπα 
νά συνδεθοΰν νομικώς προς τό δί
καιον πολιτείας, ής οί κανόνες δι
καίου διέπουν την σύστασιν τής λει
τουργίας ;

Ή  άπάντησις είναι δυσχερής, ούχ’ 
ήττον όμως, βάσει τών διατυπωθει- 
σών θεωριών τού ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
καί τής ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ή ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ, προκύπτει ή άνά- 
γκη τής διεθνούς άναγνωρίσεως.

Κατά την θεωρίαν τού πλάσ
ματος τό νομικόν πρόσωπον εκ
λαμβάνεται ώς τεχνικόν κατασκεύα
σμα τού νομοθέτου μη άντικατοπ- 
τρΐζον την άντικειμενικήν πραγμα
τικότητα, άλλ’ εξυπηρετούν κοινω
νικήν σκοπιμότητα. Δηλαδή τό νο
μικόν πρόσωπον δέν έχει πραγματι
κήν καί υλικήν ύπόστασιν, ώς τό φυ
σικόν πρόσωπον.

Άντιθέτως ή οργανική θεωρία 
εκλαμβάνει τό νομικόν πρόσωπον ώς 
έχον ιδίαν ύλ.ικήν αντικειμενικήν 
ύπόστασιν καί ότι είναι άνεξάρτη- 
τον τής ύποστάσεως τών συνιστών- 
των τούτο ατόμων ή περιουσίας, ό 
δέ νομοθέτης δέν δημιουργεί κατα
σκεύασμα έκ τού μή όντος, άλλά 
προσδίδει νομικόν χρίσμα εις υπαρ
κτήν οντότητα βιοτικώς.

Ή  διάστασις τών ώς άνω θεω
ριών είχεν αντίκτυπον εις τό πεδίον 
τής διεθνούς άναγνωοίσεως τών νο
μικών προσώπων.

'Η διχογνωμία αύτη σήμερον έ
χει άμβλυνθή, έξ άπόψεως δέ ουσια
στικού δικαίου αί θεωρίαι αύται

εμφανίζονται ώς περιέχουσαι μι- 
κράν άλήθειαν καί ότι δυνατόν νά 
συγκερασθοΰν. Είτε πραγματικό- 
της, είτε πλάσμα τό νομικόν πρό
σωπον είναι δυνατόν νά καθιδρύε
ται εις μίαν έννομον τάξιν καί ν’ 
άναγνωρίζεται εϊς άλλην, τούλάχι- 
στον, ώς εξυπηρετούν νομικοκοινω- 
νική σκοπιμότητα. Αί σύγχρονοι 
διεθνείς συναλλαγαί έπιβάλλουν τήν 
διεθνή άναγνώρισιν τών νομικών 
προσώπων. Παρά ταΰτα όμως τό 
πρόβλημα, ποιον δίκαιον διέπει τό 
νομικόν πρόσωπον, παραμ.ένει άλυ
του. Έ π ’ αυτού θά δοθή άπάντησις 
αφού προηγουμένως έπισκοπηθοΰν 
αί διατυπωθεΐσαι ώς κατωτέρω θεω- 
ρίαι:

α . Θεωρία τ ή ς ’Ιθαγένειας τώ ν  
συγκροτούντω ν τό νομ ικόν πρό
σω πον φ υσ ικ ώ ν προσώ πω ν . Κα
τά τήν θεωρίαν ταύτην τό νομικόν 
πρόσωπον διέπεται- ύπό τού δικαίου 
τής ιθαγένειας τών συνιστώντων τού
το φυσικών προσώπων (ίδρυόντων ή 
συγκροτούντων) π.χ. Εταιρεία ίδρυ- 
θεΐσα ύπό Γερμανών διέπεται ύπό 
τού Γερμανικού δικαίου. Κατά τό 
γερμανικόν δίκαιον θά κριθή, έάν 
συνεστήθη έγκύρως, έάν καί πώς 
θά έκπροσωπηθή, έάν έχει ικανό
τητα δικαίου καί δικαιοπραξίας, ήτοι 
ή έταιρία αυτή θά διέπεται ύπό τού 
Γερμανικού δικαίου, έστω καί έάν, 
πλήν τής ’Ιθαγένειας, ούδένα δεσμόν 
άλλον έχει μέ τήν Γερμανικήν πολι
τείαν, δηλαδή εδρεύει καί άσκη έπι- 
χείρησιν εις ’Ιταλίαν.

'Η λύσις αυτή έχει πολλά μειονε
κτήματα. διότι, έάν τό νομικόν πρό-
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σωπον είναι άνώνυμος εταιρία, τά 
μέλη της δυνατόν να είναι έκ πολ
λών χωρών και νά έχουν άλλας ιθα
γένειας. Ουτω ή ’Ιθαγένεια τών με
λών ένός Νομικού προσώπου δεν 
είναι ό προσήκων σύνδεσμος, παρά 
ταϋτα δμώς επηρεάζει την μεταχεί- 
ρισιν τοΰ νομικού προσούπου εις το 
πεδίο τοΰ δικαίου άλλοδαπών, ώς θέ
λει έκτεθή κατωτέρω:

β .  Θεωρία τοϋ δικαίου τοΰ τό 
που Ιδρύσεως τοΰ νομικού προ
σώ που .

Κατά την ώς άνω θεωρίαν τό νομι
κόν πρόσωπον διέπεται ύπό τοϋ δι
καίου τής πολιτείας, εις ήν έγένετο 
ή θεμελιαύδης συστατική πραξις, ώς 
επί παραδείγματι ή κατάρτισις τοϋ 
έταιρικοΰ έπί εταιριών.

'Η  θεωρία δμως αΰτη παρουσιά
ζει σοβαρόν μειονέκτημα, ήτοι θέλει 
προσδεδεμένον τό νομικόν πρόσωπον 
εις τινα πολιτείαν, μεθ’ ής πολλά- 
κις οόδένα ούσιαστικόν δεσμόν έχει 
καί έπιπροσθέτως παρουσιάζει πλεί- 
στας δσας δυσχερείας, ήτοι, εις 
έταιρικήν σύμβασιν καταοτισθεΐτα 
κατ’ άλληλοδιάδοχα στάδια μεταξύ 
άπόντων ή είς διαφόρους τόπους ύπό- 
κειται άκολούθως εις έγκρισιν Δη
μοσίας αρχής άλλης πολιτείας.

γ .  Θεωρία τοΰ δικαίου τής 
δημιουργίας ή συσσω ματώ σεω ς  
τοΰ νομικού προσώ που .
Τό σύστημα τοϋτο έχει τό πλεονέ
κτημα τής βεβαιότητος τοΰ δικαίου, 
ήτοι τό νομικόν πρόσιυπον ρυθμί
ζεται ύπό τοϋ δικαίου πού έφηρμό- 
σθη κατά την σύστασίν του. Τό 
δίκαιον τοϋτο έπιβάλλει την τήρη- 
σιν ώρισμένων προϋποθέσεων διά 
την σύστασίν του καί συνεπώς, έφ’ 
δσον έπληρώθησαν αί άπαιτούμεναι 
προϋποθέσεις, τοϋτο διέπει τό νο
μικόν πρόσωπον. 'Η  θεωρία αΰτη, 
ήτις έγένετο άποδεκτή ύπό τοΰ 
άγγλοαμερικανικοϋ δικαίου, ύποστη- 
ρίζει δτι, έφ’ δσον σύνολον προσώ
πων ή περιουσίας συνεκροτήθη εις 
νομικόν πρόσωπον, συνεσωματώθη 
(INCORPORATED), άρμόδιον ό
πως διέπει τό νομικόν πρόσωπον 
είναι τό δίκαιον τής πολιτείας, εις ήν 
συνεστήθη τοϋτο. Καί ή θεωρία δ
μως αΰτη, παρά τό σοβαρόν πλεο
νέκτημα, τούτέστιν τής βεβαιότη
τος δικαίου, παρουσιάζει καί τά 
μειονεκτήματά του. Βασικόν μειο
νέκτημα είναι ή πρόσδεσις τοϋ νο- 
μικοΰ προσώπου εις τό δίκαιον μιας 
πολιτείας, προς ήν τοϋτο δυνατόν 
νά μή παρουσιάζει ούσιαστικόν δεσ
μόν. “Ετερον μειονέκτημα είναι καί 
ή σύστασις νομικοΰ προσώπου χω

ρίς διατυπώσεις, ήτοι δίχως έγγρα
φον δημοσίας αρχής ή πράξεως ταύ- 
της, ώς λ.χ. εις περίπτωσιν 'Ιδρυ
μάτων δυναμένων νά συσταθοΰν διά 
πράξεως τελευταίας βουλήσεως. Έ 
πί τοΰ προκειμένου δεν προκύπτει, 
ποιον δίκαιον θά ίσχύση διά τήν σύ- 
στασιν τοΰ νομικοΰ προσώπου.

’Εν πάση δμως περιπτώσει, έπει- 
δή ή θεωρία αΰτη ετυχεν άποδοχής 
ύπό τοΰ άγγλοαμερικανικοϋ δικαίου 
καί έφαρμογής, τά πλεονεκτήματα 
ταύτης καί μειονεκτήματα θά έπι- 
σημάνωμεν ευθύς άμέσως καί μετά 
τήν άνάπτυξιν τής θεωρίας τής έδρας 
τοΰ νομικοΰ προσώπου, ήτις σή
μερον κατέστη άποδεκτή ύπό τών 
Κρατών τής ’Ηπειρωτικής Εύρώπης 
καί παρ’ ήμϊν.

δ . Θεωρία τοΰ δικαίου τής 
έδρας τοΰ νομικοΰ π ρ ο σ ώ π ο υ .

'Η  θεωρία αΰτη είναι σήμερον ή 
κρατούσα εις τήν ’Ηπειρωτικήν Ευ
ρώπην καί παρ’ ήμΐν. Κατ’ αυτήν 
άρμόδιον δίκαιον δι’ έφαρμογήν εί
ναι τό δίκαιον τής πολιτείας τής 
έδρας τοΰ νομικοΰ προσώπου. Έ κ 
τής θεωρίας ταύτης προκύπτουν 
προδήλως καί άναμφισβητήτως τά 
παρά πόδας μειονεκτήματα καί έν 
ταύτώ προβλήματα.

(1) Τί είναι έδρα τοΰ νομικοΰ 
προσώπου; (2) Είναι ή τοιαύτη ή 
ύπό τοΰ καταστατικού προσδιορι
σμένη ; (3) Είναι ό τόπος, δπου άσ- 
κεΐται ή δραστηριότης ή, έπί νομι
κών προσώπων κερδοσκοπίας, ή 
έπιχείρησις αύτοΰ; (4) Μήπως ό 
τόπος εις δν είναι έγκατεστημένη 
ή διοίκησις τοΰ Νομικοΰ προσώπου;

Κατά τάς απόψεις τής πλέον έγ- 
κύοου γνώμης, έπιρρωννυομένης καί 
έκ τής νομολογίας μας, άρμόδιον 
περί τής συστάσεως τοΰ νομικοΰ 
προσώπου δίκαιον είναι τό τής πολι
τείας έκείνης, εις ήν είναι έγκατε
στημένη ή διοίκησις, ήτοι τοϋ ένσαρ- 
κωτοΰ τής βουλήσεως τοΰ νομικοΰ 
προσώπου, οργάνου ύπευθύνου διά 
τήν λήψιν άποφάσεων. 'Η  διοίκησις 
είναι ό πλέον ούσιαστικός δεσμός 
μεταξύ τοΰ νομικού προσώπου καί 
τής πολιτείας, εις ήν έγκατεστάθη, 
ήτοι άνήκει εις τήν έννομον τάξιν της.

'Ο αστικός Κώδιξ έν άρθρω 10 
δίδει τήν ώς άνω λύσιν:

«Ή  ίκανότης τοΰ νομικού προ
σώπου ρυθμίζεται ύπό τοΰ δικαίου 
τής έδρας αύτοΰ». 'Η Ελληνική 
νομολογία καί προ τοΰ άστικοΰ Κώ- 
δικος υίοθετοΰσε τήν ιδίαν λύσιν, 
έλλείψει νομοθετικής ρυθμίσεως. Μι
κρά παρέκκλισις άπό τά ώςάνωύπο- 
στηριζόμενα εισάγει μόνον ή Συν

θήκη φιλίας, έμπορίας καί ναυτιλίας, 
(1951) μεταξύ Ελλάδος καί Η.ΓΙ.Α.

ε .  Σ ύγκρισις τώ ν θεω ριώ ν τής 
συσσω ματώ σεω ς καί τής έδρας 
τοΰ νομικοΰ π ρ ο σ ώ π ο υ .

'II  άπλότης μέ τήν οποίαν πα
ρουσιάζεται ή θεωρία τής δημιουρ
γίας ή συσσωματούσεως δεν είναι 
πάντοτε έπιδοκιμαστέα άπό τό θε
τικόν δίκαιον, διότι άπόλυτος απο
δοχή τής θεωρίας ταύτης θά έδη- 
μιούργει ύπέρμετρον έξουσίαν είς 
τήν βούλησιν τών συνιστώντων τό 
νομικόν πρόσωπον άτόμων. Άντι- 
θέτως ή έπιλογή τοΰ δικαίου τής 
πολιτείας, ένθα ή έδρα τοΰ νομικοΰ 
προσώπου δημιουργεί σύνδεσμον έν- 
νόμου σχέσεως ούσιαστικής συγκρο- 
τήσεως.

σ τ . Ή  ’Ιθαγένεια τοΰ νομικοΰ  
προσώ που — έκτασις έφ αρμογής  
τοΰ δικαίου τοΰ διέποντος τό 
νομικόν πρόσω πον — μεταφ ορά  
τής έδρας αύτοΰ— τά διεθνή νο 
μικά πρόσω πα — ΕΛΛΑΣ καί 
Ε . Ο . Κ .

Νομικόν πρόσωπον διεπόμενον ύ
πό τοΰ δικαίου πολιτείας τινός, έχει 
τήν «ιθαγένειαν» ταύτης λ.χ. έάν 
διέπεται ύπό τοΰ Ελληνικού δικαίου 
είναι «ήμεδαπόν», ή έάν διέπεται 
ύπό τοΰ δικαίου ξένης πολιτείας εί
ναι «άλλοδαπόν». —'Ο χαρακτηρι
σμός, περί τής ήμεδαπότητος ή άλ- 
λοδαπότητος είναι συνέπεια τοΰ δι
καίου, τό όποιον έπί τής συγκεκρι
μένης περιπτώσεως θά έφαρμοσθή. 
Ταΰτα άνελύθησαν άνωτέρω καί συν
δέονται άμεσα μέ τό πεδίον τοΰ Ίδ. 
Δ.Δ. ’Ανακύπτει δμως αύτομάτως 
τό πρόβλημα περί τής έφαρμογής τοΰ 
δικαίου καταστάσεως άλλοδαπών, δι’ 
ού ένίοτε θεσπίζονται έτεραι λύσεις. 
'Ο σύνδεσμος νομικοΰ προσώπου 
τοΰ οποίου ή διοίκησις εύρίσκεται 
έν Έλλάδι, κατά τό Ίδ. Δ.Δ. κρί- 
νεται έπαρκής. 'Ο νομοθέτης δμως 
τοΰ Δικαίου καταστάσεως άλλοδα
πών ένίοτε ζητεί στενώτερον σύν
δεσμον καί ούσιαστικωτέρας προϋ
ποθέσεις, περί τής ήμεδαπότητος 
τοΰ νομικοΰ προσώπου.

'Η  τοιαύτη άναζήτησις ύπαγο- 
ρεύεται έκ λόγων δημοσίας τάξεως 
ή ’Εθνικής οικονομικής πολιτικής. 
Έ π ί παραδείγματι, ή έγκατάστασις 
τής διοικήσεως είς Ελλάδα Νομι
κού τίνος προσώπου δυνατόν νά 
μή δημιουργή κατ’ οψιν ούδέν πρό
βλημα, όπισθεν όμως ταύτης δυνα
τόν νά καλύπτεται άλλοδαπή δρα
στηριότης. Οΰτω, ό νομοθέτης τοΰ 
δικαίου καταστάσεως άλλοδαπών, 
έπιζητεΐ ούσιαστικώτερα κριτήρια
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καί έξαρτά πολλάκις τήν ήμεδαπό- 
τητα ή άλλοδαπότητα νομικού τίνος 
προσώπου έκ τής ιθαγένειας των 
φυσικών προσώπων, τά όποια ασ
κούν έλεγχον εις τοΰτο. Αυτή είναι 
ή θεωρία τοϋ ελέγχου, όσον άφορα 
των άσκούντων τον έλεγχον των νο
μικών προσώπων άτόμων, ένίοτε 
όμως άναζητεΐται καί ή προέλευσις 
τών κεφαλαίων τοϋ νομικού προσοό- 
που. Πάντα ταϋτα έτυχον εφαρμο
γής εις καταστάσεις πολέμων ή έσω- 
τερικών άνωμαλιών, τόσον εις ’Η
πειρωτικήν Ευρώπην, όσον καί παρ’ 
ήμΐν. ’Ιδία, παρ’ ήμΐν δεν έπιτρέ- 
πεται καί είναι άκυρος ή έκχώρησις 
υπό τοϋ δημοσίου τοϋ δικαιώματος 
άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλ- 
λεύσεως κοιτασμάτων πετρελαίου 
καί ύγραερίων έν Έλλάδι καί εις 
έπιχειρήσεις έλεγχομένας ύπό ξέ
νων κυβερνήσεων.

Τον «έλεγχον», ώς κριτήριον, τον 
συναντώμεν καί εις διμερείς άερο- 
πορικάς συμβάσεις.

Τό δίκαιον τής έδρας ή συσσω- 
ματώσεως ένός νομικοϋ προσώπου 
ώς διέπον τοΰτο, ρυθμίζει εις έκτα- 
σιν τήν ύπόστασιν καί τήν δραστη
ριότητα τοϋ νομικοϋ προσώπου. Εις 
τό άρθρον 10 A. Κ. ό ορος «ίκανό- 
της τοϋ νομικοϋ προσώπου» πρέπει 
να έρμηνευθή ύπό εύρεΐαν έννοιαν. 
Ή  LEX CAUSALE αύτοΰ, δηλαδή 
τό διέπον τό νομικόν πρόσωπον δί
καιον, καθορίζει τάς ούσιαστικάς 
προϋποθέσεις καί τον τύπον αύτοΰ. 
Δηλαδή καθορίζει τάς προϋποθέ
σεις καί βάσει ποιων, όλότης περι
ουσίας ή ένωσις προσώπων αποκτά 
νομικήν προσωπικότητα, τήν έκτα- 
σιν τής ίκανότητος δικαίου καί τούς 
λόγους διαλύσεως αύτοΰ. 'Ωσαύ
τως διέπει τά τής όργανώσεως καί 
λειτουργίας, τής έκπροσωπήσεως καί 
περί τής ίκανότητος δικαίου.

"Οσον άφορα τήν μεταφοράν τής 
έδρας τοϋ νομικοϋ προσώπου άπό 
πολιτείας εις πολιτείαν ύπεστηρί- 
χθησαν δύο γνώμαι. Κατά τινα δεν 
είναι δυνατή ή μεταβολή τής έδρας 
τοϋ νομικοϋ προσώπου, μέ άναλ- 
λοίωτον τήν νομικήν του προσωπι
κότητα. Κατ’ άλλην γνώμην όμως, 
αντίθετον προς τήν άνωτέρω, είναι 
δυνατή ή μεταφορά τής έδρας τοϋ 
νομικοϋ προσώπου, χωρίς νά άλ- 
λοιοΰται ή νομική προσωπικότης.

"Ετερον πρόβλημα, όπερ προκύ
πτει, είναι ή έγκατάστασις άλλοδα- 
πών νομικών προσώπων έν Έλλάδι. 
Είναι έπιτρεπτή ή έγκατάστασις 
αλλοδαπών νομικών προσώπων έν 
τή ήμεδαπή A. Ε. καί Ε. Π. Ε.—

Έ π ’ αύτοΰ ή Ελληνική νομοθεσία 
παρέχει ώρισμένα προνόμια. Βασι- 
κώς άπαιτεΐται νά ύφίσταται άμοι- 
βαιότης, δηλαδή καί ήμέτεραι έται- 
ρεΐαι νά δύνανται νά έγκαθιστοΰν 
ύποκαταστήματα ή πρακτορεία καί 
εις χώρας, αΐτινες προβαίνουν εις 
παρόμοιας έγκαταστάσεις. Βεβαίως 
ό νομοθέτης διά νόμων έθέσπισε ώρι- 
σμένας βασικάς προϋποθέσεις, ήτοι 
πληρεξουσιότητα τοϋ άντιπροσώπου 
ή πράκτορος κεκυρωμένου ύπό τής 
άρμοδίας Προξενικής ’Αρχής, μέ 
διορισμόν άντικλήτου, στοιχεία τών 
εκπροσωπούντων τήν έταιρίαν εις 
τήν έδρα της κ.λ.π.

Εΐδικώς έχει ρυθμισθή ή "λειτουρ
γία άλλοδαπών άσφαλιστικών εται
ρειών. 'Ο Έλλην νομοθέτης έθέσ- 
πισε προϋποθέσεις, εύνοούσας τήν 
χώραν μας έπί τής λειτουργίας, ύπό 
τύπον έγκαταστάσεως ασφαλιστι
κών άλλοδαπών Εταιριών.

Συναφές πρόβλημα διά τό Ίδ. 
Δ. Δ. είναι καί τά λεγάμενα διεθνή 
νομικά πρόσωπα ή αί Εύρωπαϊκαί 
Έταιρεΐαι, ώς καί ή σύμβασις τών 
’Αθηνών (1961), περί συνδέσεως 
μεταξύ Ελλάδος καί Εύρωπαϊκής 
Οικονομικής ΚοινότητοςίΕ. Ο. Κ.).

Τά διεθνή νομ,ικά πρόσωπα, ώς
λ.χ. Ο Η Ε, Δ Ο Ε, UNESCO
κ.λ.π. είναι χαρακτήρος Δημοσίου 
Δικαίου, έκ τοϋ λόγου ότι συγκρο
τούνται δι’ άμέσου συμμετοχής εις 
ταϋτα τών έπί μέρους πολιτειών. 
'Η νομ,ική προσωπικότης τούτων 
έχει ώς πηγή τήν ίδρύουσα ταύτην 
διεθνή σύμβασιν, ήτις άποτελεΐ καί 
τό καταστατικόν των, τό καθορίζον 
τήν συγκρότησιν, τούς όρους λει
τουργίας κ.λ.π.

Τί έπίμαχον όμως έπί τοϋ προ- 
κειμένου είναι, έάν ύφίστανται καί 
διεθνή νομικά πρόσωπα’Ιδ. Δ. Δ.— 
Δυσχερής είναι ή άπάντησις, έν πά- 
ση όμως περιπτώσει, ή ΐδρυσις διε
θνών εταιρειών ώς νομικών προσώ
πων άνευ συνδέσεως εις τινα έννο- 
μον τάξιν μέ προνομιακήν μεταχεί- 
ρισιν δυνάμει διεθνοΰς συμβάσεως 
δεσμεύει τάς ένδιαφερομένας πολι
τείας καί κατέστη άπό τά πλέον 
δυσχερή προβλήματα, καθ’ όσον, 
έφ’ όσον δέν προσδιορίζεται ή έν- 
νομος τάξις, τό καταστατικόν τοϋ 
νομικοϋ προσώπου δέν καλύπτει νο- 
μικώς τήν δραστηριότητά του. Τό 
πρόβλημ.α οπωσδήποτε θά λυθή, θά 
πρέπει όμως, όπως διά τό Δημ. Δ.Δ. 
ύφίστανται γενικαί άρχαί εις τά πε- 
πολιτισμένα έθνη, οϋτω καί διά τό 
Ίδ. Δ. Δ. νά ύφίστανται γενικαί 
άρχαί. Πάντως αί προοπτικαί πα

ρουσιάζονται εύοίωνοι καί οπωσδή
ποτε εις τό έγγύς μέλλον θά δημιουρ- 
γηθή δίκαιον γενικών άρχών ’ίδ. 
Δ.Δ., ιδία εις τό Εύρωπαίκόν συν
αλλακτικόν δίκαιον, προς άνάπτυ- 
ξιν τής Εύρωπαϊκής συνεργασίας εις 
τον οικονομικόν τομέα.

'Η σύνδεσις τής Ελλάδος μέ τήν 
Ε.Ο.Κ. (1961) άποτελεΐ συνεργα
σίαν έλαστικωτέραν καί χαλαρω- 
ρωτέραν, άπό έκείνην τής προσχω- 
ρήσεως ώς πλήρους μέλους πρός 
τήν κοινότητα. 'II Ελλάς εύθυγραμ- 
μίσασα τήν οικονομικήν της πο
ρείαν, εύρίσκεται εις τά πρόθυρα 
τής πλήρους έντάξεώς της εις τάν
Ε.Ο.Κ. ' '

Έ π ί τοϋ προκειμένου θά πρέπει 
νά έχωμεν ύπ’ οψιν μας τήν συμφω
νίαν τών ’Αθηνών εις ήν, εις τάς 
παντοειδείς διευκολύνσεις εις τάς 
συναλλαγάς, διαλαμβάνονται καί δια
τάξεις άφορώσαι τά κερδοσκοπικού 
χαρακτήρος νομικά πρόσωπα καί 
έταιρείας.

Εις διατάξεις τής συνθήκης τής 
Ρώμης τοϋ 1957, περί ίδρύσεως 
Ε.Ο.Κ. καί εις διατάξεις τής συμ
φωνίας τών ’Αθηνών (1961) παρα
τηρεί τις, ότι ή κατάργησις τών 
διακρίσεων, λόγω ιθαγένειας τών 
φυσικών προσώπων, έπεκτείνεται 
καί εις τά κερδοσκοπικού χαρακτή
ρος νομικά πρόσωπα. Εις τά φυσικά 
πρόσωπα ή ιθαγένεια καί οτι είναι 
ταϋτα ύπήκοοι ένός κράτους - μέ
λους είναι εύχερής, εις τά νομικά 
όμως πρόσο^πα είναι δυσχερής.

Κατά ταϋτα ή συμφωνία συνδέ
σεως είσήγαγε ώς κριτήριον ιθα
γένειας τήν σύστασιν τοϋ νομικοϋ 
προσώπου βάσει τοϋ δικαίου ένός 
τών συμβαλλομένων μελών ή τήν 
έδραν τήν έκ τοϋ καταστατικού προ- 
κύπτουσαν ή τήν κεντρικήν αύτοΰ 
διοίκησιν ή τήν κυρίαν αύτών έγκα- 
τάστασιν. Έ κ τών άνωτέρω προκύ
πτει οτι ή συμφωνία υίοθέτησεν έν 
πολλούς τάς λύσεις τής Συνδιασκέ- 
ψεως τής Χάγης Ίδ. Δ.Δ., καίτοι 
οπωσδήποτε άναμένονται εύρεΐαι ά- 
νακατατάξεις εις τό άπώτερον μέλ
λον.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Δ. ΕΥΡΤΓΕΝΗ, Καθηγητοϋ τοϋ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδ ιω 
τικόν Διεθνές Δίκαιον.

AIM. ΜΓΙΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ — 
ΓΕΡΟΥΣ Η, Καθηγητοϋ τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσ]νίκης Ελληνικόν Δί
καιον Ιθαγένειας. Σ Τ Ρ Ε Ί'Τ  — 
ΒΑΑΑΗΝΔΑΣ, Κ. ΠΑΜΠΟΥ- 
ΚΗΣ:  Νομικά Πρόσωπα — Ε τα ι
ρεία'..
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’Εγκαινιάζομε στο τωρινό τεϋχος τήν καινούργια αύτή στήλη, μέ 
τήν πεποίθηση οτι θά προσφέρουμε στο άναγνωστικο κοινο του Περιοδι
κού, ένα άκόμη κομμάτι μέ ενδιαφέρουσα υλη.

Χωρίς νά άποκομίζουμε τις δάφνες τής κορυφαίας είδησεογραφίας 
στον κόσμο, θά παρουσιάσουμε άπό τή φιλόξενη γωνιά μας, μέ σχόλια απο 
μιά διαφορετική σκοπιά, μερικά άπό τά πρόσφατα γεγονότα τής υδρογεί
ου, πού έχουν σχέση μέ την εγκληματική διάθεση τοΰ άνθρώπου καί τήν 
ιδιότροπη παρουσία του στή γή.

Τά γεγονότα αύτά όπως παρουσιάζονται άπό τον ημερήσιο και περιο
δικό ελληνικό καί ξένο Τύπο, έχουν συγκλονίσει μέ τήν ιδιορρυθμία 
τους τήν κοινή γνώμη σέ παγκόσμια ή στενότερη κλίμακα. Άπό τά πε
ριεχόμενά τους προβάλλει ολοκάθαρο τό πρόβλημα τής ανθρώπινης συμ
περιφοράς, πού στις ήμέρες μας έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις απειλών
τας τήν δημιουργική καί εξελικτική πορεία τού άνθρωπινου γένους με 
οπισθοδρόμηση καί μαρασμό.

’Επειδή πιστεύομε ότι ή λογική έπίλυση του προβλήματος βασίζεται 
καί στήν κατάλληλη άξιολόγηση τοΰ συνόλου των εμπειριών τής ζωής, 
έναρμονίζουμε τήν σκέψη μας σέ αύτά πού άκοϋμεκαι βλέπουμε να συμβαί
νουν γύρω μας καί συγχρόνως τά δίνουμε στή διάθεση τοΰ άναγνωστικοϋ 
μας κοινού, γιά μιά ευρύτερη άνασκόπηση καί καλύτερη άπό μέρους 
τους εκμετάλλευση.

Σταχυολόγημα άπό τά συμβάντα τής υδρογείου, λοιπόν, μέ περιστατικά, 
εκδηλώσεις καί έγκλήματα άπό τήν καθημερινή ζωή των συνάνθρωπων 
μας πού ζοΰν σέ· όλα τά μήκη καί πλάτη τής γής, μέ τήν βεβαιότητα ότι 
εκπληρώνουμε ένα άκόμη χρέος προς τούς άναγνώστες μας.

ΣΙΓΓΑΠΟΥΡΗ
Σ τ ό , . τ ρ ό π α ι ο  τ ο ύ  Κ α ζ α ν ό β α .

Γιά πρωτοφανούς έκτάσεως παράνομη 
δράση στό χώρο τοΰ «ώραίου φύλου», 
πού θά τήν ζήλευε κι αύτός άκόμη ό θρυ
λικός άγρευτής τής περιπέτειας καί τοΰ 
άπροόπτου ό καρδιοκατακτητής Τζιά- 
κομο Καζανόβα, άπελάθηκε άπό τήν 
Σιγγαπούρη ένας 30χρονος ’Αμερικανός. 
Ό  άπομακρυνθείς, Εμφανιζόμενος στά 
θύματά του σάν φωτογράφος, τά έπειθε 
ότι άποτελοΟσαν τό «μοντέλο τής ζωής 
του» καί κατώρθωσε, έτσι, νά άποπλανή- 
σει σέ δύο χρόνια 150 νεαρές καί άνήλι- 
κες γυναίκες.

Συγκρίνοντας άπό τά στοιχεία πού 
έχομε στή διάθεσή μας (Περιοδικό, Ει
κονογραφημένη Ιστορία) τόν Βενετσιάνο 
κυνηγό τών άπολαύσεων μέ τόν ’Αμερι
κανό φωτογράφο, δσο άφορά στις κατα
κτήσεις τους, βρίσκομε :

Ό  πρώτος, πού πέθανε τό 1798 σέ 
ήλικία 73 χρόνων, αν καί ύπήρξε ό ίδανι- 
κώτερος όπαδός τού έρωτα καί ήταν πιό 
διάσημος καί άπό τόν 'Ισπανό Δόν Ζουάν, 
στά άπομνημονεύματά του άναφέρει 116 
έρωτικές κατακτήσεις σέ 40 χρόνων δρα
στηριότητες. Δηλαδή, άναλογία μία γυ
ναίκα κάθε τέσσερεις μήνες.

Ό  δεύτερος, μέ 150 γυναίκες σέ δυό 
μόλις χρόνια, έρχεται πρώτος μέ άναλογία 
μία γυναίκα κάθε πέντε ήμέρες, καί είναι 
25 φορές άνώτερος τοΰ Καζανόβα. "Αν 
μάλιστα ή Σιγγαπουρινή ’Αστυνομία δέν 
τοΰ κατέστρεφε τόν ρυθμό δράσεως φυ- 
γαδεύοντάς τον νύκτα, θά άφηνε στή χώ
ρα της 3.000φωτομοντέλα τής πρωτοπο
ριακής του σχολής.

Αύτά κάνουν οί φύλακες τοΰ νόμου 
στούς ντοπαρισμένους μέ άναισχυντία 
άγωνιστές τής άτακτης ζωής.

ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ

Ό  ά ν τ ε ρ ο β γ ά λ τ η ς  θά σ τ α μ α τ ή σ ε ι ;

ΦΡΙΚΤΑ άκρωτηριασμένο βρέθηκε στήν αυλή έγκαταλε- 
λειμμένου σπιτιοΰ στή συνοικία τών Κόκκινων Φαναριών τοΰ 
Μπράντιρορντ, τό πτώμα τής 20χρονης φοιτήτριας Μπάρμπα- 
ρα Τζαίην Λήτς. Ήταν τό 12ο θΰμα τοΰ μανιακοΰ άντεροβγάλ- 
τη τοΰ Γιορκσάϊρ, πού έχει τρομοκρατήσει στήν κυριολεξία 
τόν γυναικόκοσμο τής Βρεταννίας καί κρατάει σέ συναγερμό 
διάρκειας τήν ’Αστυνομία της.

Στό πάνθεο τών πρωταγωνιστών τής πιό παρεξηγημένης 
ζωής, ό άντεροβγάλτης κακοποιός, Εξοντώνει άνθρώπινες 
ύπάρξεις γιά τό τίποτα καί μέ άπόκοσμη άγριότητα. Οί πράξεις 
του στιγματίζουν μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν παρουσία τοΰ 
άνθρώπου στή γή. ’Εμείς καί όλος ό κόσμος, πού μέ κομμένη 
άνάσα πληροφορούμαστε τις άπερίγραπτα άποτρόπαιες καί 
άνατριχιαστικές έγκληματικές του διαθέσεις, τόν θεωρούμε 
σάν τήν πιό παραλογισμένη ύπαρξη τής γής. Λαμβάνοντας 
μάλιστα ύπ’ όψιν ότι τά ζώα πού φθάνουν στή θέση νά σκο
τώσουν, τό κάνουν έπειδή ύπακούουν πιστά στό ένστικτο τής 
αύτοσυντηρήσεως καί μόνο, δέν μπορούμε νά τόν χαρακτη
ρίσουμε ούτε σάν κτηνώδη όντότητα.

’Αφού, όμως, όλοι έμεΐς δέν μποροΰμε νά άλλάξουμε τις 
διαθέσεις του, άς εύχηθοΰμε, τουλάχιστον, νά είναι τό στερνο
παίδι τής οικογένειας τών έγκληματιών αύτής τής κατηγορίας 
καί νά τερματισθεϊ ή σταδιοδρομία του, πριν προλάβει νά στή
σει τό έπόμενο άπάνθρωπο καρτέρι στό 13ο υποψήφιο θΰμα 
του.

Δέν είμαστε προληπτικοί, άλλά μπροστά στήν ένδεχόμενη 
δεισιδαιμονία έν όψει τοΰ «13» όλα είναι πιθανά νά συμβοΰν. 
Είναι καιρός νά σταματήσει ή θανατηφόρα παρουσία του στή
7ή·

ΣΑΙΝΤ ΠΠΛ
Θ ΰ μ α  τ ώ ν  U F O .

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ πού ή έπιστήμη έρευνά νά διαπιστώσει άν 
ύπάρχουν ή όχι τά UFO, ένα περιστατικό πού συνέβη στήν 
’Αμερική άποδεικνύει ότι τά έξωγήινα αύτά άντικείμενα άπο- 
τελοΰν, γιά τόν άνθρωπο, τροφή καί μάλιστα άπαραίτητη.

Συγκεκριμένα, ένα δεκαπεντάχρονο ’Αμερικανόπουλο αύ- 
τοκτόνησε πέφτοντας άπό μιά γέφυρα τοΰ Σαίντ Πώλ, γιατί ή 
τηλεόραση έπαψε νά μεταδίδει ένα σήριαλ έπιστημονικής φαν
τασίας μέ διαστημικές περιπέτειες.

Μετά άπό αύτό καί πολλά άλλα πού βλέπομε καθημερινά, 
μποροΰμε νά έκφράσουμε τήν γνώμη ότι οί σημερινοί νέοι 
μαστίζονται άπό μιά άσυγχώρητη άσιτεία. Πολλές άπό τις 
πράξεις ή τις άποφάσεις τους, δέν φαίνεται νά άποδεικνύουν 
τό άντίθετο.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Τ ο ΰ  σ τ έ ρ η σ α ν  τ ή ν... π ρ ό ο δ ο.

ΕΝΔΕΚΑ γυναίκες λήστεψε καί βίασε ένας Γιουγκοσλάβος 
φοιτητής, 21 χρόνων, μέσα στόν άνελκυστήρα μιάς πολυκατοι
κίας τοΰ Βελιγραδιού καί συνελήφθη, τελικά, άπό τήν ’Αστυ
νομία, άφοΰ οί δράστηριότητές του αυτές κράτησαν μόνο δύο 
μήνες.

Αύτά τά όλίγα γιά τά έξωσχολικά του. Περισσότερες λε
πτομέρειες δέν έχομε καί ούτε γνωρίζομε μέ ποιο κλάδο τής 
έπιστήμης άσχολοΰνταν στό Πανεπιστήμιο καί ποιές ήταν οί 
έπιδόσεις του. Πάντως, έξω, καί μέχρι πού παρατράβηξε τό 
σχοινί, πήγαινε περίφημα. Είχε... πρόοδο μέ άντιπάλους τό 
φιλότιμο καί τούς ’Αστυνομικούς, πού δέν τόν άφησαν νά γίνει 
Επιστήμονας. Τί Επιστήμονας θά γινόταν καί ως ποΰ θά έφθανε 
ή χάρη του δέν μποροΰμε νά τό ύπολογίσουμε. Μιά σχετική 
άπάντηση βρίσκομε στό έπόμενο περιστατικό.
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ΛΟΣ ΑΝΖΕΛΕΣ

Τ ό θ ή ρ α μ α  τ ο ϋ  μ α ν ι α κ ό 0.
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ φορές άλλαξε κατοικία ατούς τελευταίους 

μήνες ή διάσημη ’Αμερικανίδα ήθοποιός, Τζαίην Σαίημουρ, 
τρομοκρατημένη άπό τις άπειλητικές έπιστολές καί τά τηλε
φωνήματα κάποιου άγνωστου μανιακού. Τό μαρτύριο της, όμως, 
συνεχίζεται αμείωτο, γιατί έκεϊνος άνακαλύπτει κάθε καινούρ
γιο της καταφύγιο.

Σέ παρόμοια μαρτύρια ΰποβάλλονται καθημερινά έκατομ- 
μύρια συνάνθρωποί μας σέ όλο τόν κόσμο. Πρόκειται γιά έγ- 
κλήματα άπό δράστες πού έμαθαν νά δρούν ύπουλα κρυμμένοι 
πίσω άπό τήν άνωνυμία. Είναι έγκλήματα πού παρουσιάζονται 
σκοτεινά, άλλά άποκαλύπτονται σχετικά εύκολα, καί έκεϊ, 
βέβαια, όπου οί αρμόδιοι ή αύτοί πού μπορούν νά προσφέρουν 
κάτι τό ούσιαστικό, δίνουν προτεραιότητα σέ κείνο πού συμ
φέρει, συνεργαζόμενοι μέ τις ’Αστυνομικές ή Δικαστικές ’Αρ
χές καί διαχωρίζουν τις έννοιες: «ύποχρέωση», «δικαίωμα».

Στήν άπόγνωση τής γοητευτικής Τζαίην καλούνται, τώρα, 
νά δώσουν τέρμα οί άνδρες τού Έφ Μπί Ά ϊ. Ποιά μέσα, τεχνι
κά, θά μπορέσουν, άραγε, νά χρησιμοποιήσουν ;

ΛΟΝΔΙΝΟ
Σ τ ή ν  ί δ ι α  κ ο ύ ν ι α .

ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ μελέτη, πού 
έγινε στήν ’Αγγλία, έφερε στό φώς μιά 
συνταρακτική άριθμητική άποκάλυψη : 
«3.500 μαθήτριες, ήλικίας μικρότερης 
τών 16 χρόνων, μένουν κάθε χρόνο 
έγκυες στήν Βρεταννία».

Ό  συγκλονιστικός άριθμός άπέδειξε 
ότι ό νόμος πού άπαγορεύει τό σέξ στά 
παιδιά τής ήλικίας αύτής, φοβίζει τις 
μαθήτριες νά άναζητούν ιατρική βοήθεια 
καί τά άγόρια νά άναλαμβάνουν τήν εύθύ- 
νη γιά τήν πατρότητα τού έμβρύου. Αύτό 
άνάγκασε τούς μελετητές νά προτείνουν 
τήν κατάργηση τού νόμου καί νά συ
στήσουν τήν καθιέρωση τής σεξουαλικής 
άγωγής στά σχολεία, άπό τήν ήλικία 
τών πρώτων πέντε χρόνων τών παιδιών.

Τά παιδιά, δέν είναι καθόλου άσχημο 
νά γνωρίζουν τί συμβαίνει γύρω τους. 
Στό σημείο, όμως, πού οί εύφάνταστοι 
λιλλιπούτειοι, μέ τονωμένες τίς άνησυχίες 
μπροστά στή νέα πραγματικότητα, ώρι- 
μάσουν—  νωρίς, θά ληφθεΐ μέριμνα 
γιά τήν φροντίδα μητέρας καί μωρού πού 
δέν θά έχουν καί μεγάλη διαφορά ήλικίας;

ΓΕΝΕΥΗ
Π ρ ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς  δ ι α θ έ σ ε ι ς

Στή διάρκεια συζητήσεως πού έγινε 
στή Γενεύη, μέ πρωτοβουλία ύποεπιτρο- 
πής τού Ο.Η.Ε., ή Διεθνής ’Οργάνωση 
’Εργασίας κατήγγειλε τά έξής: «Περισ
σότερα άπό 50.000 άνήλικα κορίτσια έκ- 
δίδονται κάθε χρόνο έκβιαστικά σέ πορ
νεία πόλεων τής Βορειοανατολικής Βρα
ζιλίας καί πιάνουν δουλειά στους οίκους 
άνοχής άπό τήν ήλικία τών 12 ή 14 χρό
νων, ένώ, όταν φθάνουν στά 20 άντικα- 
θίστανται άπό τούς έκμεταλλευτές τους 
γιατί θεωρούνται γερασμένα. Πολλά 
πωλοΰνται στά χωριά άπό τούς ίδιους 
τούς γονείς τους καί άπό έκεΐ μεταφέρον- 
ται στις πόλεις μέ φορτηγά αύτοκίνητα, 
όπου, πλέον, γίνεται ή τελική μεταπώληση 
μέ σύστημα δουλεμπορίου πού στηρίζεται 
στήν έξόφληση χρεών τών χωρικών».

Τά άποτελέσματα τών μέτρων πού θά 
ληφθούν γιά τήν πάταξη τού άποκτηνω- 
τικοΰ αύτοΰ φαινομένου, είναι άγνωστα, 
γιατί τά κάστρα τής διαφθοράς, σήμερα, 
είναι μέχρι ένός σημείου άπαραβίαστα

ΛΟΝΔΙΝΟ
'Ο δ ρ ά σ τ η ς  β ρ έ θ η κ ε  θύμα.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ Έφετείου τού Λονδίνου άπάλλαξαν τόν 28χρονο 
όδηγό λεωφορείου Άδριανό Μάλλετ άπό ποινή φυλακίσεως 
ένός έτους, τήν όποια τού έπέβαλε τό προηγούμενο δικαστήριο 
γιά άποπλάνηση Ιίχρονης συμπατριώτισσάς του, παρ’ όλο 
ότι τό άδίκημα διαπράχθηκε!.

Ή  άπαλλακτική άπόφαση στηρίχθηκε στό γεγονός ότι ή 
άνήλικη Άγγλίδα, πριν συμβεΐ ή άποπλάνηση, έτρεφε ιδιαί
τερη συμπάθεια πρός τό άνδρικό φύλο, είχε περισσότερες 
άπό....λίγες κατακτήσεις στό ένεργητικό της καί ήταν πιό 
έμπειρη άπό τόν.. ..ντροπαλό δράστη. ’Ακόμη, ήταν καλο- 
θρεμένη, φαινόταν γιά μεγαλύτερη άπό όσο ήταν καί άκολού- 
θησε μέ τήν θέλησή της τόν δράστη στό σπίτι του, όπου έγινε, 
ό,τι έγινε.

Μέ λίγα λόγια, ξαναγυρίζομε στό γνωστό ρητό τών ’Αρ
χαίων μας προγόνων, πού έλεγαν: «"Αρκτου παρούσης ίχνη 
ζητείς», δηλαδή, «άφοϋ ή άρκούδα είναι παρούσα, ζητάς τά 
ίχνη της». Αύτό συμβαίνει, καί σέ ’Αστυνομικούς, μερικές 
φορές, λόγω τής ϊδΓομορφίας ώρισμένων άδικημάτων.
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Ρ Ω Μ Η

Ή  π ιό  κ ρ ί σ η μ η  ά π ό φ α σ η .
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ της άρνήθηκαν νά τής δώσουν χρήματα γιά νά 

άγοράσειήρωΐνη καί ή 20χρονη ’Ιταλίδα Ρίνα Καρουγκάτι κλεί- 
σθηκε στό δωμάτιό της, άνοιξε τό παράθυρο καί ρίχθηκε στό 
κενό. Τό θλιβερό αύτό γεγονός συγκλόνισε όλόκληρη τήν 
Ιταλία. Ό  δυστυχισμένος πατέρας τής νέας, λίγο άργότερα, 
άποκάλυψε στούς δημοσιογράφους μέ συντριβή: «Τί άλλο μπο
ρούσα νά κάνω; "Ηξερα ότι ή κόρη μου έπαιρνε σκληρά ναρ
κωτικά. "Εκανα άπεγνωσμένες προσπάθειες νά τή σώσω....Τήν 
έβαλα σέ Νοσοκομείο άλλά μάταιος κόπος. "Ετσι άποφάσισα 
νά μήν τής ξαναδώσω χρήματα. "Ηξερα ότι ή κόρη μου άργο- 
πεθαίνει μέσα σέ μιά άνεκτική κοινωνία, όπου οί έπιτήδειοι 
πωλοΰν ναρκωτικά στίς γωνιές τών δρόμων...».

Άνεκτική κοινωνία.... Ή  πικρή άλήθεια γιά τήν τεράστια 
έξάπλωση τών ναρκωτικών καί τήν καταστροφή πού προμηνύει 
ή Χρήση τους. Καί θά ήταν άκόμη πιό πικρή άν καί ή ’Αστυνο
μία άνεχόταν τήν τόσο καταστροφική μάστιγα τής νεολαίας 
μας. Τότε, τό δίλημα τού κ. Καρουγκάτι θά άπασχολοΰσε, 
άσφαλώς, τήν συντριπτική πλειοψηφία τών γονέων όλης τής 
ϊής.

Αραγε, ποιά θά ήταν ή άπόφασή τους; Ή  ζωή ή ό θάνατος 
7°0 παιδιού τους ; Ποιά ζωή θά στερούσαν; Πώς θά κρίναμε 
εμείς τήν άπόφασή τους ;

ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΑΙ
Δ έν  θά κ ο ι μ ό τ α ν  ποτ έ .

ΕΝΩ ΚΟΙΜΟΤΑΝ άμέριμνος στόν έπάνω όροφο τής βίλλας 
του, στό Σαίν Τροπαί τής Γαλλίας, ό περίφημος διευθυντής 
όρχήστρας Χέρμπερτ Φόν Κάραγιαν, τίς ίδιες ώρες, στόν κάτω 
όροφο, οί διαρρήκτες δρούσαν άνενόχλητοι μέ άποτέλεσμα νά 
τού άφαιρέσουν μία σπάνια συλλογή κοσμημάτων καί πίνακες 
μεγάλων ζωγράφων, πού άξιζαν περισσότερο άπό ένα έκατομ- 
μύριο δολλάρια.

Άπό ό,τι γνωρίζομε, αύτοί πού άσχολοΰνται μέ τίς συλλο
γές άντικειμένων, προκειμένου νά άποκτήσουν κάτι πού σπα
νίζει, είναι Ικανοί νά θυσιάσουν ό,τι έχουν καί δέν έχουν. 
Στήν ιδέα τής συλλογής στηρίζουν τίς έλπίδες άκόμη καί όλό- 
κληρης τής ζωής τους. Κοιμούνται μέ τό όνειρό της καί ξυ
πνούν μέ τήν λαχτάρα της. Είναι άσυνήθιστη ή κίνηση γύρω 
άπό τό δυσεύρετο. Οί κλοπές τους, όταν γίνονται «στ’ .. . .άλή- 
θεια», σκεπάζονται άπό μυστήριο καί φαντασία. Οί κλέφτες 
αύτοΰ τού είδους σπανίζουν, ζοΰν σέ διαφορετικό κόσμο καί 
άκριβοπληρώνονται γιά τίς μεγάλες δουλειές.

Ά ν έδινε σημασία στό τελευταίο ό κ. Κάραγιαν, θά άσφά- 
λιζε καλύτερα τό θησαυρό του καί τώρα δέν θά καμάρωνε άλλος 
μπροστά στίς συλλογές του. Δέν θά κοιμόταν, ίσως, ποτέ.

ΓΙΑΝΝΗΣ — ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΛΗΣ, ’Ε νω μοτάρχης
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13 7 0
ή άρχη  ^ιά ένα 
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  
ξ ε κ ί ν η μ α  ιού  
άθληηομούμας.
‘Επιμέλεια :
Σ π ύ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς  
Πολιτικός 'Υπάλληλος 
Χωροφυλακής.

Τό 1979 ήταν για τον Ελληνικό άθλη- 
τισμό ή καλύτερη χρονιά τής τελευταίας 
πενταετίας.

Οί "Ελληνες άθλητές προσέφεραν πολ
λές συγκινήσεις στους φιλάθλους μας 
καί μέ τις έξοχες, πραγματικά, έμφανί- 
σεις τους άνέβασαν σέ μεγάλο βαθμό τό 
γόητρο τής χώρας καί τό πεσμένο ηθικό 
των τελευταίων χρόνων. Μέ ωραίες έπι- 
δόσεις άνοιξαν καινούργιους ορίζοντες για 
τον άθλητισμό μας καί πέτυχαν τήν διεθνή 
άναγνώριση τής άναμφισβήτητης άξίας 
τους.

Τα περισσότερα αθλήματα βελτιώ

θηκαν αισθητά πράγμα πού μάς δίνει έλ- 
πίδες γιά ένα καλύτερο αύριο. Έπισφρά- 
γισμα τής έλπιδοφόρας αυτής εικόνας 
ήταν ή θεμελίωση τοϋ ’Ολυμπιακού Στα
δίου τό όποιο κατασκευάζεται ήδη στην 
Καλογρέζα καί πιστεύεται ότι θά άποτε- 
λέσει τον πόλο έλξεως γιά τή νεολαία μας, 
μέ άπώτερο σκοπό τό καλό των ’ίδιων καί 
τήν πρόοδο τοϋ άθλητισμοϋ μας.

Τά πιο σημαντικά γεγονότα στο χρό
νο πού πέρασε ήταν, ή πρόκριση τής Εθνι
κής μας όμάδος Ποδοσφαίρου στά τελικά 
τοϋ κυπέλλου ’Εθνών Ευρώπης, ή κατά- 
κτηση τής πρώτης θέσεως στούς Βαλκα
νικούς καί Μεσογειακούς άγώνες άπό τήν 
’Εθνική ομάδα Μπάσκετ, ή διάκριση τοϋ 
Μιχάλη Κούση στό Μαραθώνιο, τό χρυσό 
μετάλλιο τοϋ Στέλιου Μηγιάκη στούς 
Πανευρωπαϊκούς, ή εκπληκτική πορεία 
τοϋ 19χρονου έφηβου Χωροφύλακα Βαμ- 
βακά, ή θαυμάσια άπόδοση τοϋ Χωροφύ
λακα πρωταθλητή μας στό ύψος, Πατρώνη 
καί ή εξαιρετική εμφάνιση τής πρωταθλή- 
τριας Λάμπρου.

Κοντά σ’ 'αυτά έχομε, άκόμη, πολλές 
καλές έπιτυχίες σ’ όλα σχεδόν τά αθλή
ματα μέ άνάλογες ευοίωνες προοπτικές.

Τά άθλήματα κατά κατηγορία παρου
σίασαν τις άκόλουθες εξελίξεις:

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο
Πέρα άπό τήν λαμπρή επιτυχία τής 

’Εθνικής μας στην προκριματική φάση 
τοϋ κυπέλλου ’Εθνών Εύρώπης, τό ποδό
σφαιρο παρέμεινε σέ μιά φανερή στασι
μότητα. Μοναδική εξαίρεση ή θεσμοποίη
ση τοϋ επαγγελματισμού, τά άποτελέ- 
σματα τής όποιας θά φανούν στό προσεχές

μέλλον μιας καί βρισκόμαστε, άκόμη, στό 
στάδιο τής προσαρμογής. Έδώ θά πρέπει 
ίσως νά προσέξουμε ιδιαίτερα, γιά νά 
φθάσουμε σέ κάτι θετικό καί σωστό. Πρέ
πει νά οικοδομήσουμε τό δημοφιλέστατο 
αυτό σπόρ σέ βάσεις υγιεινές καί γιά νά 
τό πετύχουμε θά άναγκασθοΰμε νά άπο- 
μακρύνουμε κάθε κακιά συνήθεια τοϋ πα
ρελθόντος. Προέχει ή κατανόηση, ή υπο
μονή καί προπαντός ή καλή πίστη. Είναι 
τά στοιχεία πού θά μάς φέρουν στό δρόμο 
τής επιτυχίας. Χωρίς αυτά θά γυρίσουμε <
πίσω κι άπό δσο βρισκόμασταν πρίν.

Ή  προτροπή πού άπηύθυνε ό άρμό- 
διος γιά τά θέματα αθλητισμού τής χώ
ρας μας Υφυπουργός Προεδρίας κ. Ά χιλ- 
λέας Καραμανλής προς τούς Προέδρους 
τών ’Ανωνύμων Εταιρειών τό περασμένο 
καλοκαίρι, «απομονώστε τούς δολιοφθο- 
ρεϊς τού πρωταθλήματος...» άς γίνει άπό 
δλους δσοι άγαποΰν πραγματικά τό ποδό
σφαιρο, μιά εύχή.

Γιά νά γυρίσουμε, τώρα, στά γεγονότα 
τού 1979, πρωταθλήτρια άναδείχθηκε 
στήν Α' ’Εθνική κατηγορία ή Α.Ε.Κ. μέ 
μιά μεγάλη γιά τήν ίδια καί τό 'Ελληνικό 
ποδόσφαιρο άπώλεια, τήν άποχώρηση στό 
τέλος τής περιόδου τού μεγάλου της άσσου 
Π απαιωάννου. ΤΗταν ή ποδοσφαιρική 
μορφή πού άγαπήθηκε δσο λίγες στον 
Ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο, ένας άκέ- 
ραιος ποδοσφαιριστής καί σεμνός άθλη- 
τής. 'Ένα παράδειγμα γιά μίμηση άπό 
ολους. Άπό άθλητές, παράγοντες καί φι
λάθλους.

Τό κύπελλο κατέκτησε ή ομάδα τών 
εκπλήξεων, όπως τήν χαρακτηρίζουν πολ
λοί, 6 Πανιώνιος πού πήγε περίφημα καί 
στή διοργάνωση του κυπέλλου κυπελλού- 
χων ομάδων Εύρώπης.

Άκόμη, εξαιρετική ήταν καί ή πο- ι
ρεία του ’Άρη Θεσσαλονίκης στό κύπελλο 
ΟΤΕΦΑ μέ τις έπιτυχίες της επί της 
Μπενφίκα καί τής Ιταλικής Περούτζια.

Στή Β' Εθνική, πρωταθλήτριες άνα- 
δείχθηκαν οί ομάδες τής Κορίνθου καί τής 
Δόξας Δράμας πού συνεχίζουν μιά ικανο
ποιητική πορεία στο φετεινό πρωτάθλη
μα τής Α' Εθνικής.

Τον τίτλο τού πρώτου σκόρερ κέρδισε 
γιά μιά άκόμη φορά ό Μαύρος τής Α.Ε.Κ. 
μέ 31 τέρματα.

ΤΟ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο
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Μ Π Α Ι Κ Ε Τ  - Μ Π Ω Λ

Τό 1979 μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ σάν 
ή «χρυσή χρονιά» τοϋ Μπάσκετ.

Ή  άρχή έγινε μέ τήν επιτυχία τοϋ 
’Ολυμπιακού, πού έφθασε στις (6) καλύ
τερες ομάδες τής Ευρώπης καί συνεχί- 
σθηκε μέ τήν κατάκτηση του πρωταθλή
ματος άπό τον ’Άρη Θεσσαλονίκης.

Κυπελλοΰχος άναδείχθηκε ό Παναθη
ναϊκός, ό όποιος πέρυσι βρέθηκε σέ κά
ποια φυσιολογική κάμψη, ενώ στή Β' 
Εθνική, πρωτάθλημα πήραν, οί ομάδες 
τοϋ ’Απόλλωνα Πατρών καί Β.Α.Ο.

Σκόρερ για τήν Α' ’Εθνική ό Παπαγε- 
γεωργίου τοϋ Ά ρη μέ 924 πόντους.

Τό πρωτάθλημα γυναικών πήρε ή ομά
δα τοϋ Σπόρτιγκ.

Ή  καταπληκτική συνέχεια για τό 
άθλημα δόθηκε στο Άλεξάνδρειο Μέλα- 
θρο τής συμπρωτεύουσας μέ τήν κατά
κτηση τοϋ Βαλκανικού πρωταθλήματος 
άπό τήν ομάδα άνδρών καί κορυφώθηκε 
λίγο άργότερα, στο Σπλΐτ τής Γιουγκο- 
σλαβίας, μέ τήν κατάκτηση τής πρώτης 
θέσεως στούς 8ους Μεσογειακούς.

Οί διεθνείς "Ελληνες καλαθοσφαιρι
στές νίκησαν καί στις δυό περιπτώσεις 
τούς «άχτύπητους» ώς τότε Γιουγκοσλά- 
βους, πραγματοποιώντας, έτσι, τό μεγα
λύτερο άθλο στήν ιστορία τοϋ Ελληνικού 
Μπάσκετ.

Σ Τ Ι Β Ο Ι

Ό  Ελληνικός Στίβος άναπτύσσεται 
ικανοποιητικά. Αύτό μας τό επιβεβαιώ
νουν οί φιλότιμες προσπάθειες όλων τών 
νέων άθλητών, πού έδειξαν ότι μπορούν 
νά φέρουν τόν κλασσικό μας άθλητισμό 
στή θέση πού τού άνήκει.

Γενικώς, όλοι τους έδειξαν θέληση καί 
ότι έχουν περιθώρια γιά ραγδαίες έξελί- 
ξεις. Τό μέλλον, αναμφισβήτητα, τούς 
άνήκει. Οί διευκολύνσεις πού τούς παρέ
χουν οί ’Αρχές καί ή συνέπεια πού καλούν
ται νά δείξουν στή συνέχεια, θά άποδώ- 
σουν ουσιαστικά άποτελέσματα. Στό ση

μείο αύτό πρέπει νά τονισθεϊ ότι οί "Ελ
ληνες φίλαθλοι είναι άνάγκη νά τούς συμ
παρασταθούν. Γιά τόν άθλητή ή μεγαλύ
τερη συμπαράσταση είναι ή «κερκίδα». 
Καιρός, λοιπόν, νά ξαναγεμίσουν οί κερ
κίδες άπό φιλάθλους. Φιλάθλους άγνούς 
καί δίκαιους.

Πρώτη μορφή γιά τό 1979 ό Μιχάλης 
Κούσης. Οί δυό άνεπανάληπτες επιτυχίες 
του, στούς Βαλκανικούς καί τούς Μεσο
γειακούς καί ή επιμονή του, μέ τήν σκλη
ρή, παράλληλα, προπόνηση, τόν φέρουν 
σάν τήν μεγαλύτερη έλπίδα μας γιά τούς 
’Ολυμπιακούς τής Μόσχας. Ό  Κούσης 
είναι πράγματι ικανός γιά όλα καί πι
στεύουμε πώς θά τά δώσει όλα. Ή  μεγά
λη του ψυχή θά ξαναζωντανέψει στις καρ
διές μας τή δόξα τού Σπύρου Λούη. Ή  
μεγάλη στιγμή πλησιάζει.

Φανταστική ή πορεία τού Χωροφύ
λακα εμποδιστή Βαμβακά. Μέσα στό 1979, 
βελτίωσε τέσσερεις φορές τό ρεκόρ εφή
βων στά 400 μέτρα μετ’ έμποδίων, ένώ, 
κερδίζοντας τήν πρώτη θέση στούς Πα
νευρωπαϊκούς τού Μπίντγκοτζ άφησε 
«άφωνη» ολόκληρη τήν Εύρώπη. Στον 
'Ελληνικό Στίβο γεννιέται ένα νέο «άστέ- 
ρι».

'Ο Πατρώνης έδειξε ότι συνέρχεται 
καί πάλι. Στούς Βαλκανικούς κέρδισε τήν 
πρώτη θέση μέ 2,17 μέτρα καί τό 1980 
θέτει υποψηφιότητα γιά μιά έπιτυχία ανά
λογη μέ τις άπεριόριστες δυνατότητές 
του.

Ή  Λάμπρου κατέπληξε μέ 11", 93 
στά 100 μέτρα καί τό μεγάλο της άλμα 
στό μήκος, μέ 6,64 μ. Σταθερή στις επι
δόσεις της, σωστή άθλήτρια, θά μάς χαρί
σει άσφαλώς μεγαλύτερες έπιτυχίες.

Τό άλλο μεγάλο ταλέντο τού Στίβου 
μας, ό τριπλουνίστας Αύθϊνος μέ πανελ
λήνιο ρεκόρ (16,66μ.) ήταν άπό τούς πρό>- 
τους τής χρονιάς. Μέ μιά άνάλογη στα
θερότητα, θά φθάσει πολύ γρήγορα καί 
μέσα στό 1980 κοντά στήν κορυφή.

Θαυμάσια ήταν καί ή ομάδα τής σκυ 
ταλοδρομίας (4X100) μέ χρόνο 39",86, 
ένώ πολύ καλά πήγαν καί οί υπόλοιποι 
άθλητές, παρ’ όλες τις άτυχίες πού είχαν 
ορισμένοι άπ’ αύτούς.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

"Αν εξαιρέσουμε τόν Βαγγέλη Κοσ
κινά στήν κολύμβηση πού κατέκτησε τρία 
χρυσά μετάλλια στούς Βαλκανικούς καί 
τήν Δάρα πού κέρδισε άσημένιο στούς 
Μεσογειακούς, οί ύπόλοιποι κολυμβητές 
μας δέν πήγαν καθόλου καλά. Ή  κάμψη 
πού διέρχεται τό άθλημα είναι φανερή. 
"Ας ελπίσουμε σέ κάτι καλύτερο γιά φέ
τος.

Πρωταθλητής στήν κολύμβηση άνα
δείχθηκε ό ’Ολυμπιακός Πειραιώς.

"Οπως πάντα ή πάλη είναι τό άθλημα 
πού μάς χαρίζει τις περισσότερες δια
κρίσεις. Οί άθλητές μας φέτος θριάμβευ
σαν σέ όσες διοργανώσεις έλαβαν μέρος.

’Ιδιαίτερα ξεχώρισαν οί έλπιδοφόροι 
έφηβοι Ποικιλίδης καί Άθανασιάδης μέ 
τις έπιδόσεις τους στό Παγκόσμιο πρω
τάθλημα έφήβων τού Κολοράντο τών Η. 
Π.Α. όπου, στά Β.Β. καί τά 65 κιλά στό 
«ελεύθερο» άντίστοιχα, κατέκτησαν άση
μένιο μετάλλιο ό πρώτος καί χάλκινο ό 
δεύτερος.

Παράλληλα μέ τήν πάλη εντυπώσια
σαν καί οί άθλητές τής πυγμαχίας. Σέ 
όλους τούς τομείς της παρουσιάστηκε μιά 
άλματώδης πρόοδος. Ό  άθλητής τής 
Χωροφυλακής Χουλιάρας κλείνοντας θρι
αμβευτικά τήν πολύχρονη πυγμαχική του 
καριέρα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο 
στό κύπελλο «Άκρόπολις» μέ νίκη του 
στά 51 κιλά.

Βελτιωμένο αισθητά καί τό Ελληνικό 
Βόλλεϋ άπό άλλες χρονιές.

Πρωταθλήτρια ή ομάδα τού ’Ολυμπια
κού στούς άνδρες καί τού Παναθηναϊκού 
στις γυναίκες.

’Ισχυρότατη ή Εθνική ’Ενόπλων πήρε 
τή δεύτερη θέση στό πρωτάθλημα τού 
ΣΙΣΜ χάνοντας άπό τήν άκατανίκητη 
ομάδα τής Κίνας στον τελικό μέ 3—1 σέτ. 
Τήν βάση τής όμάδος άποτελοΰσαν οί 
άθλητές τής Χωροφυλακής.

Τά υπόλοιπα άθλήματα παρουσίασαν 
μιά στασιμότητα μέ έξαίρεση τήν άρση 
βαρών.

’Αθλητές τής Χωροφυλακής βοήθησαν 
καί διακρίθηκαν περισσότερο στά άθλή- 
ματα τής ξιφασκίας καί τής σκοποβολής.

Τ ΟΥ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  ΠΟΥ Π Ε Ρ Α Σ Ε
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ τής Φλουροΰς Μπούρα, 
στή πόλη τής Σκιάθου, είδε τό ιρώς τής 
ζωής έδώ καί 130 χρόνια ό έξαίρετος Διη- 
γηματογράφος, Δημοσιογράφος καί Εκ
παιδευτικός, ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.

Μέσα σ’ αυτό τό γραφικό σπίτι πού 
βρίσκεται χτισμένο σιμά σ’ ένα πλατάνι 
τοΰ Σκιαθίτικου λιμανιού, πήρε τις πρώ
τες του άναπνοές στις 15-10-1850 ό μικρός 
’Αλέξανδρος. Στό σπίτι αύτό κατοικεί 
σήμερα μιά άνεψιά του καί ταυτόχρονα, 
λειτουργεί στό ισόγειό του κατάστημα 
ειδών λαϊκής τέχνης μέ τή φίρμα «Ναυ- 
σικα».

Ό  έπισκέπτης τού κοσμοπολίτικου 
αύτού νησιού θά παρατηρήσει μέ συγκί
νηση ότι στήν πρόσοψη τοΰ σπιτιού 
Μπούρα είναι έντοιχισμένη, σήμερα 
μιά άπέριττη μαρμάρινη αναμνηστική 
πλάκα στήν όποια είναι χαραγμένα τά 
γράμματα : «ΕΔΩ ΕΓΕΝΝΗΘΗ 15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1850 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
ΜΟΝΑΧΟΣ».

Ό  Μωραϊτίδης πέθανε στις 25-10-1929 
στό σπίτι τού Ραφτάκη τό όποιο τώρα 
είναι πιά έρειπωμένο στή θέση «Περιβό- 
λα». Στό σπίτι τού Ραφτάκη κατοίκησε 
άφότου πάντρεψε τήν άδελφή του Σοφία 
καί τής έδωσε γιά προίκα τό σπίτι τού 
Ζαχαράκη πούναι δίπλα στήν Έκκλησιά 
τής Παναγίας τής Λιμνιας. Σ’ αύτό τό 
τρίτο σπίτι του, ύπάρχει σέ πολλή καλή 
κατάσταση, σήμερα, ή προτομή του.

Μιά μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη καί 
ένας ξύλινος σταυρός είναι τά χαρακτη

ριστικά σημεία τής τελευταίας του κα
τοικίας πού βρίσκεται σχεδόν δίπλα, σ’ 
έλάχιστη άπόσταση, άπό τόν οικογενεια
κό τάφο τού άλλου άγιου τών νεοελληνι
κών γραμμάτων, τοΰ ’Αλέξανδρου Παπα- 
διαμάντη. Οί τάφοι τών δύο Άλεξάνδρων 
βρίσκονται στό γραφικό Νεκροταφείο 
τής πόλεως τής Σκιάθου, πούναι χτισμένο 
σιμά στή βόρεια παραλία της.

Πολλοί Σκιαθίτες θυμούνται άκόμη 
ώς σήμερα τήν κηδεία του πού έγινε τήν 
έπομένη μέρα τοΰ θανάτου του, άνήμερα 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (26-10-1929).

Ό  ποιητής Κωστής Παλαμας, έκ- 
πληρώνοντας χρέη Προέδρου τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, μιά έβδομάδα μετά τόν 
θάνατό του, μίλησε μ’ αύτή τήν εύκαιρία 
καί άναφέρθηκε διεξοδικά στή ζωή τού 
Μωραϊτίδη κάνοντας, ταυτόχρονα, καί 
μιά ρεαλιστική κριτική άνάλυση τού έρ
γου του. Ή  όμιλία τοΰ Παλαμά πού χα
ρακτηρίσθηκε σάν ένα «έπάξιο μνημό
συνο» γιά τόν Μωραϊτίδη, είναι γραμμένη 
στά Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
(τόμος Δ', Άθήναι 1929, σελ. 205—211).

Ο ΜΩΡΑ Ϊ ΤΙΔΗΣ είναι όμότεχνος 
τού συνομηλίκου τριτεξαδέλφου του 
’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ό όποιος 
έζησε πολλές άξιοπρόσεχτες πτυχές τών 
έκδηλώσεων τής κοινωνικής ζωής τής 
τής γενέτειράς του στήν όποια άρχισε 
τις γυμνασιακές σπουδές του γιά νά πε
ράσει έπειτα άπ’ τή Σύρο καί νά καταλή- 
ξει στήν ’Αθήνα, όπου θά τις τελειώσει 
καί θά φοιτήσει άργότερα, στή Φιλοσο

φική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου γιά νά 
γίνει φιλόλογος.

"Ετσι τόν βρίσκουμε στά 1873 στήν 
πρωτεύουσα, δευτεροετή φοιτητή πού 
ταυτόχρονα, άσχολεΐται μέ τό δημοσιο
γραφικό λειτούργημα γιά βιοπορισμό, 
χωρίς μ’ αύτό νά παραμελεί τις Πανεπι
στημιακές του σπουδές.

Σέ λίγο τόν συναντάμε νά έργάζεται 
σάν Γραμματέας τής Βουλής (1874—1880) 
όπου τιμήθηκε μάλιστα άπό τόν τότε 
Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη γιά 
τήν έπιτυχία τής άποστολής του, έφ’ όσον 
ήταν άλλωστε ό πρώτος πρακτικογράφος 
πού «διήνθιζε» τά Πρακτικά της, ξεφεύ- 
γοντας άπό τις τυπικότητες καί τις ξηρές 
διατυπώσεις τών νομοθετικών κειμένων.

Ά π’ τις άρχές τής έπαγγελματικής 
του άπασχολήσεως άκόμη, άφοΰ ήταν 
νέος μέ πολλά πνευματικά ένδιαφέροντα, 
έγινε μέλος τού γνωστού στό πανελλήνιο 
γιά τήν έθνικο—κοινωνική του δράση 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 
καί παρακολουθούσε συχνά τις συζητή
σεις καί τις συνεδριάσεις του.

Σάν δημοσιογράφος προσλήφθηκε γιά 
έργασία, άρχικά, στήν τότε μοναδική 
καθημερινή έφημερίδα, τήν «ΕΦΗΜΕ
ΡΙΔΑ» τοΰ Κορόμηλά, έπειτα στήν «Α
ΚΡΟΠΟΛΗ» τού Γαβριηλίδη,τάς «ΑΘΗ
ΝΑΣ», καθώς καί σέ άλλες έφημερίδες 
καί περιοδικά, σάν πολιτικός συντάκτης, 
έπιφυλλιδογράφος, χρονογράφος κ.λ.π.

Στά 1874—1876 έκυκλοφόρησε μάλι
στα τήν σατυρική του έφημερίδα «ΑΓΟ
ΡΑ» πού ήταν, άνάμεσα στις άλλες εύθύ-
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ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ τής Ε ύβοιας βρίσκεται τό καταπράσινο α ίγα ι- 
οπελαγίτικο νησί ή Σκιάθος, πού τόσο υμνήθηκε από "Ελληνες 
καί ξένους λ ό γ ιο υ ς . ’Α νάμεσα τ ο υ ς , ό μ ω ς , ξεχω ρ ίζου ν  δύο με
γά λες πνευματικές μορφ ές πού τ ’ άγάπησαν πολύ και τ’ ανέ
βασαν ψ ηλά στή συνείδηση τού π α νελ λη νίο υ .

Είναι οί δύο Ά λ έξ α νδ ρ ο ι, ό Μωραϊτίδης καί ό Π απαδιαμάν- 
τ η ς , οί δύο άγιοι τω ν Ν εολληνικώ ν Γ ραμ μ άτω ν, πού είδαν τό 
φ ώ ς τής ζω ής -εδώ καί 130 περίπου χρόνια  σ’ αύτό τό νησί στό 
όποιο καί κοιμούνται τώρα για  π ά ντα .

Στό δημοσίευμα αύτό γ ίνετα ι λόγος μόνο για  τον Μ ΩΡΑ’ Γ - 
Τ ΙΔ Η  γιά  τον όποιο ό Δ ήμαρχος Σκιάθου μέ τον Σκιαθίτη σ υ γ
γρ α φ έα —λόγιο  Χρήστο Χ ειμώ να καί άλλους πνευματικούς παρά
γοντες πρω τοστάτησαν στις 4ήμερες πνευματικές εκδηλώσεις 
πού έγινα ν στή Σκιάθο (30 )8—2)9)1979) μέ την συμπλήρω ση τω ν  
50 χρ όνω ν άπό τον θάνατό τ ο υ .

Μέ τό γεγονός αύτό δόθηκε ή εύκαιρία στούς Σκιαθίτες καί 
σέ πολλούς άλλους πού βρέθηκαν εκεί στόν εορτασμό, νά άπο- 
τίσουν τον όφ ειλόμ ενο  φόρο τιμής στόν έξοχο  αύτό διηγηματο- 
γράφ ο καί ήθογράφο τής εποχής του , τον Σκιαθίτη ’Ακαδημαϊκό, 
πού στό τέλος τής ζω ής του έγ ινε  ό μοναχός ’Α νδρόνικος.

Σ τις έκδηλώ σεις τού εορτασμού συμπεριλαμβάνονται δύο 
κατανυκτικές επιμνημόσυνες δεήσεις, άπό τις όποιες ή μια έγινε  
στόν Μ ητροπολιτικό Ναό τω ν 3 'Ιεραρχώ ν τής πόλεω ς καί ή 
άλλη στήν Μονή τού Ε ύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου πού βρίσκεται 
μια ώρα έξω  άπό την π ό λ η , στό ρέμα Ά γ α λ λ ια ν ο ΰ . ’Έ γινε  επ ί
σ η ς, προσκύνημα στόν τάφ ο  τ ο υ , καθώς καί επίσκεψη στα 3 
σπίτια όπου έζησε καί σώ ζονται άκόμα , σήμερα, στήν Σκιαθίτικη  
π ό λ η .

'Ο κύκλος τού έορτασμοΰ τώ ν Μ ωραϊτιδείων 1979 έκλεισε 
μέ δύο εξαιρετικές διαλέξεις πού δόθηκαν άπό τον Καθηγητή 
Π ανεπιστημίου Ε ύάγγελο Σκουβαρά καί τόν Σκιαθίτη ιστορικό 
Δρα Ι . Ν .  Φ ραγκούλα, οί όποιοι άναφέρθηκαν στήν ζωή καί τό 
έργο τού μεγάλου πεζογράφ ου μ α ς.

νες του, καί χρονογράφος της.
Τις χρήσιμες αυτές ειδήσεις τις ανα

φέρει ό ίδιος στόν πρόλογο τοΰ Α' τόμου 
τοΰ έργου του «Μέ τοϋ Βορηά τά Κύμα
τα».

ΆφοΟ τελείωσε τις φιλολογικές του 
σπουδές, διορίσθηκε Καθηγητής Γυμνα
σίου, διδάσκοντας 'Ελληνικά καί Γεω
γραφία. "Ετσι υπηρέτησε σάν έκπαιδευ- 
τικός μιά όλόκληρη 20ετία στήν ’Αθήνα 
καί τήν Σκιάθο. ’Αργότερα άναγορεύθηκε 
Διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας στό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών.

Μετά τό πρώτο ξεκίνημά του, άπό τή 
Σκιάθο, φθάνει στό «κλεινόν άστυ», οπού 
σπουδάζει, έργαζόμενος, ταυτόχρονα, γιά 
λόγους βιοπορισμού καί οδηγείται, έτσι 
στό ευχάριστο έκεϊνο σημείο τής άρχι- 
κής του καριέρας άπ’ όπου κατορθώνει, 
μέ τό σπινθηροβόλο πνεύμα του, τόν έξαί- 
ρετο δημοσιογραφικό του κάλαμο καί 
τόν άσυνήθη ρόλο πού έπαιξε στό είδος 
του, σάν πρακτικογράφος τής Βουλής, 
νά δημιουργήσει έπαφές ύψηλοΰ έπιπέδου 
καί γνωριμίες μέ πολλούς πνευματικούς 
παράγοντες περιωπής, καθώς καί άλλα 
έπίλεκτα μέλη τής τότε ’Αθηναϊκής κοι
νωνίας.

Σάν ώριμη πιά πνευματική προσωπι
κότητα πού ήταν μέ βαθειά κοσμοθεωρια- 
κή συγκρότηση καί όχι ευκαταφρόνητη 
έπιστημονική καί έπαγγελματική κατάρ
τιση, άρχισε τις πολύμορφες δημοσιο
γραφικές του άποστολές.

’Απεσταλμένος σοβαρών ’Αθηναϊκών 
Εφημερίδων, πηγαίνει όχι μόνο σέ διά
φορα μέρη τής τότε, χωρικά μικρής, έλεύ-

θερης πατρίδας μας, άλλά καί σέ αρκετές 
άλλες χώρες. Σ’ όλα αυτά τά μέρη ό ζω
τικός αυτός έκπρόσωπος τής τετάρτης 
έξουσίας, κινείται, βλέπει, ακούει, καί 
συγκεντρώνει πλούσιο Ολικό άπό τις 
προσωπικές του έμπειρίες καί τις έντυ- 
πώσεις πού άποκομίζει άπό τή ζωή τής 
κοινωνίας καθώς καί τά παραδοσιακά 
τοπία τών γεωγραφικών περιοχών πού 
διαδοχικά, έπισκέπτεται.

Μ’ αύτό τό πρίσμα βλέπουμε νά συμ- 
περιλαμβάνονται στό προγραμματισμένο 
διάγραμμα τών 20χρονης διάρκειας δη
μοσιογραφικών περιοδειών τού Μωραϊ- 
τίδη, πού σάν άλλος Όμηρος τής έποχής 
του ύλοποίησε ικανοποιητικά τήν 'Ομη
ρική ρήση «πολλών δ’ άνθρώπων ΐδεν 
άστεα καί νόον έγνω», έκτος άπ’ τά Αί- 
γαιοπελαγίτικα νησιά μας, ή Κωνσταντι
νούπολη, ή Σμύρνη, ή Νικομήδεια, οί 
"Αγιοι τόποι (Βηθλεέμ, Ιερουσαλήμ 
κ.ά.), χωρίς νά έξαιρεΐται τό Μέγα Σπή
λαιο καί ό μεγαλοπρεπής "Αθως μέ τις 
φυσικές καλλονές καί τις ποικιλώνυμες 
Μονές καί Σκήτες του, καθώς καί άλλα 
μέρη.

ΜΕΣΑ σ’ αύτές τις συνθήκες έμπλου- 
τίσθηκε γνωσιολογικά καί κοινωνιολογι
κά σέ μεγάλο βαθμό ό έσωτερικός του 
κόσμος καί άνοιξαν νέοι όρίζοντες στήν 
πολυδιάστατη σκέψη του πού πολύ εύ
στοχα άποτύπωσε τις έντυπώσεις του σέ 
βιβλία, έφημερίδες, περιοδικά καί λοιπά 
έντυπα καί μέ τήν μορφή τής Ταξιδιω
τικής Λογοτεχνίας.

Αύτό τό πράγμα συνέβη γιατί ξέφυγε

άπό τά όρια καί τούς κανόνες τής τυπικής 
έπαγγελματικής δεοντολογίας καί τό 
συνηθισμένο στύλ τοΰ καθαρού δημο
σιογραφικού λόγου, κι’ άναζήτησε στούς 
καινούργιους γι’ αύτόν κόσμους πού έπι- 
σκέφθηκε, νέες πηγές έμπνεύσεως, κΓ 
έκφράσθηκε μ’ άσυνήθιστο πλούτο καί 
σπάνια πρωτοτυπία στις δημοσιογραφι
κές του άνταποκρίσεις, σάν καλλιτέχνης 
άπό ιδιοσυγκρασία.

Θεωρήθηκε πολύ ίκανός ταξιδευτής 
πού ξεχώρισε άνάμεσα στούς όμοτέχνους 
του τοΰ τέλους τοΰ 19ου καί τής άρχής 
τοΰ 20ου αιώνα μέ άποτέλεσμα νά βρα- 
βευθεϊ καί έπίσημα ή σημαντική αύτή 
προσφορά του στόν τόπο μας.

Οί έξαιρετικές αύτές στό είδος τους 
ταξιδιωτικές περιγραφές πού συγκινοΰν 
καί έντυπωσιάζουν, άλλά ταυτόχρονα, 
δίνουν στόν άναγνώστη άρκετές πολύ
τιμες πληροφορίες, δείχνουν πώς ό Μω- 
ραϊτίδης έβλεπε βαθειά, διέκρινε καθαρά 
καί άφομοίωνε καλά, κάθε άξιόλογο 
στοιχείο ζωής, δράσεως, τοπίου ή άλλου 
άντικειμένου πού παρουσιαζόταν μπρο
στά του σέ κάθε μέρος πού έπισκεπτόταν. 
Καί διαπιστώνει κανείς, εύκολα, ότι κάθε 
άντικείμενο τοΰ περιβάλλοντος πού πιά
νει ό φακός τής σκέψεως καί τής φαντα
σίας του, παίρνει μέ τήν έκφραστική του 
γραφίδα, σάν γραπτό κείμενο, τέτοιο 
χρώμα καί τέτοια ζωντάνια πού θαρρεί 
κανείς άθελά του πώς είχε συνταξιδέψει 
μαζί μέ τόν συγγραφέα.

Γι’ αύτό τό λόγο τά ταξιδιωτικά τού 
Μωραϊτίδη κατέχουν πραγματικά έπί- 
ζηλη θέση στά Νεοελληνικά γράμματα 
καί ό συντάκτης τους, δίκαια θεωρήθη
κε άξιος συνεχιστής τής πολιτιστικής 
τοΰ τόπου παραδόσεως, αφού περιέγραψε 
καί πρόσφερε στό κοινό πολλά βιώματα 
κι άμέτρητες κοινωνικές έμπειρίες τοΰ 
κόσμου τής έποχής του, μ’ άποτέλεσμα 
νά ξεχωρίσει άνάμεσα σ’ άλλους όμοτέ
χνους του καί νά χαρακτηρισθεΐ σάν ένας 
ευσυνείδητος πρόδρομος καί διαμορφω
τής τής ταξιδιωτικής μας λογοτεχνίας.

Τά Ταξιδιωτικά κείμενά του κυκλο
φόρησαν σέ 6 τόμους. Στόν Α'. τόμο 
μιλάει γιά τήν Νικομήδεια, τήν Σμύρνη, 
τήν Αιδηψό καί τήν Σύρο. Ό  Β.' πρα
γματεύεται γιά τήν Κωνσταντινούπολη. 
Ό  Γ.' άναφέρεται στόν Άθω. Στόν Δ.' 
τόμο κάνει λόγο γιά τήν Βηθλεέμ, τήν 
Τήνο καί τήν Σκιάθο. Στούς δύο τελευ
ταίους, τούς Ε.' καί ΣΤ.' τόμους, υπάρχουν 
τά παραλειπόμενα άπό διάφορα ταξίδια 
του μέ άρκετά στοιχεία γιά τά μνημεία 
τής Παλαιστίνης καί τοΰ Άθω, κείμενα 
γιά τόν Παπαδιαμάντη καί γιά τά «Σύγ
χρονα 40θήμερα».

ΑΞΙΟ ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι 
ό Μωραϊτίδης, όπως καί ό Παπαδιαμάν- 
της, μάς φέρνουν πιό κοντά στις χριστια
νικές παραδόσεις μέ τήν έορταστική 
φιλολογία τους, δηλαδή τά Χριστουγεν
νιάτικα, τά Πρωτοχρονιάτικα καί τά 
Πασχαλινά τους διηγήματα πού πραγμα
τικά ψυχαγωγούν, συναρπάζουν καί έμ- 
πνέουν θείο ζήλο καί πνεύμα αυτογνω
σίας στόν άναγνώστη.

Ό  Μωραϊτίδης, ειδικότερα, πού προ
ηγείται, χρονικά, τοϋ όμοτέχνου του 
Παπαδιαμάντη, γιά τήν πρώτη παρου
σίαση καί καθιέρωση τοϋ νέου αύτοϋ 
λογοτεχνικού είδους στήν νεοελληνική 
σκέψη, έδημοσίευσε στά 1884 στήν Αθη
ναϊκή ’Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», τό 
πρώτο γιορταστικό του κείμενο, τίς 
«Εικόνες», σύμφωνα μέ όσα γράφει στόν

129



πρόλογο των Διηγημάτων του (τόμος 
ΣΤ.'). Έτσι βλέπει τό φως στην Α.' έπι
φυλλίδα τής «Άκροπόλεως» μέ τόν τίτλο 
«Εικόνες» (Χριστούγεννα), ή νοσταλγική 
έκείνη άφήγησή του πού περιέχει σκηνές 
άπό οικογένεια ξενητεμένου ναυτικού 
πού άναμένεται νά γυρίσει σπίτι του γιά 
νά συνεορτάσει μέ τούς συγγενείς του στή 
Σκιάθο τίς άγιες μέρες. Καί έπακολουθεΐ 
στήν έπομένη έπιφυλλίδα τό συναφές 
κείμενό του «Εικόνες» (Πρωτοχρονιά). 
Αύτά τά δύο πρωτόλεια κείμενα των Διη
γημάτων του είναι άναμνήσεις καί έμπει- 
ρίες του άπό Σκιαθίτικα, κυρίως, ήθη, 
έθιμα καί παραδόσεις έμπνευσμένες άπό 
τόν κύκλο ιών εορτών τής Ένανθρωπή- 
σεως (Χριστούγεννα) καί τής Πρωτο
χρονιάς.

Τά έορταστικά διηγήματα πού δίνουν 
ιδιαίτερο λογοτεχνικό τόνο στό έργο 
του, έχουν άξιόλογα λαογραφικά στοι
χεία, καλλιλογία, άκακο χιούμορ μέ δόση 
ειρωνείας, άφθαστη περιγραφικότητα, 
στρωτή γλώσσα τής έποχής (καθαρεύου
σα), στερεότυπη ήθογραφία κλπ.

Σ’ αυτά ό Μωραϊτίδης, έκφράζει, κα
θαρά, χριστιανική έμπνευση καί άφοσίω- 
ση στή Θεία Λατρεία, τονίζοντας τήν 
φιλακόλουθη άτμόσφαιρα πού έδημιουρ- 
γείτο στήν Σκιαθίτικη, κυρίως, κοινωνία 
τής έποχής του, μέ τήν συχνή προσωπική 
του συμμετοχή στις κατανυχτικές λει
τουργίες, τούς έσπερινούς, τίς όλονυχτίες 
καί άλλες Ιερές άκολουθίες πού είχαν 
ένίοτε καί άντίστοιχες λαϊκές έορταστι- 
κές έκδηλώσεις πού γινόντουσαν στήν 
συνέχεια (χοροί, πανηγύρια....), σέ γρα
φικά, κατά κανόνα, έξωκλήσια.

Αυτά τά όμορφα έξωκλήσια βρίσκον
ταν πάνω σέ λόφους μέ θάμνους ή ψηλό- 
κορμα δένδρα, ή σέ ένυδρες ρεματιές μέ 
δροσερά πλατάνια καί άλλες φυσικές 
καλλονές τής Σκιάθου, ή όποια μ’ αυτές 
τίς συνθήκες, παρετυμολογείται καί έξο- 
μοιώνεται μέ τόν ύψιπετή "Αθω τής Χαλ
κιδικής.

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ άναμνήσεις του έχουν 
δυνατή Χριστιανική έμπειρία καί δεί
χνουν άγάπη γιά τή φύση. Αύτές άκριβώς 
θυμόταν, τότε πού έγραφε μέ νοσταλγία: 
«"Οταν ήμαστε παιδιά, συνοδεύαμε τή 
νύχτα τόν πατέρα τού Παπαδιαμάντη, τόν 
Ιερέα, πού έπήγαινε στά έξωκλήσια νά 
λειτουργήσει. Ώ , ήταν ωραία έκείνα τά 
χρόνια. Έπηγαίναμε στούς μακρινούς 
δρόμους, μάς έφώτιζε τό φεγγάρι καί ψάλ
λαμε καί μεΐς μέ γοργόν ήχον «Πάσα 
πνοή αίνεσάτω τόν Κύριον».

Σάν έργάτης τού πνεύματος μέ πίστη, 
συνέπεια καί κατάρτιση, άσχολήθηκε, 
όπως είναι στούς όμοτέχνους του τουλά
χιστον γνωστό, μέ πολλά είδη τού γρα
πτού λόγου, άφοΰ προβληματίσθηκε μέ 
τό δράμα, τήν ποίηση, τό μυθιστόρημα, 
τήν έπιφυλλίδα, τό χρονογράφημα, τήν 
έκκλησιαστική ύμνογραφία, τό διήγημα 
καί τίς ταξιδιωτικές έντυπώσεις. Στό έργο 
του, όμως, έχουν έπισημανθεΐ, κυρίως, 
γιά τήν μεγαλύτερη ποιοτική τους άξια, 
τά Ταξιδιωτικά του κείμενα καί τά Διη- 
γήματά του.

Στά διηγήματά του μάλιστα, έκτος άπ’ 
τά άλλα άξιολογίσιμα στοιχεία πού πε- 
περιέχουν, διακρίνεται ιδιαίτερα ή ήθο- 
γραφική του ικανότητα. Σέ άρκετά άπ’ 
αύτά έχει δώσει άξιόλογα στοιχεία πού 
άναφέρονται στόν τομέα τής ’Ηθογραφίας 
καί τής Λαογραφίας καί μπορούν νά γί
νουν άντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας καί 
μελέτης γιά μιά πληρέστερη κατανόηση 
τής Σκιαθίτικης ζωής μέ τίς λαϊκές παρα

δόσεις, τίς προλήψεις, τά ήθη καί τά έθι
μα τών κατοίκων τού νησιού τού περα
σμένου καί τού τρέχοντα αιώνα.

Μέσα σ’ αύτά, όμως υπάρχουν άρκετά 
έορταστικά διηγήματα πού ένέχουν τά 
στοιχεία πού προαναφέρθηκαν.

Σέ Πρωτοχρονιάτικα έθιμα καί λαϊκές 
δοξασίες άναφέρονται τά διηγήματά του, 
«οί Βασιλόπητες καί ό Μπακλαβάς τού 
γαμπρού».

Γιά τίς Βασιλόπητες μιλάει στό διή
γημά του «Ό Μπάρμπα Δήμαρχος». Λέει 
πώς στήν Σκιάθο ζύμωναν πολλές Βασι
λόπητες όπως «Μιά γιά τό σπίτι μέ τό 
φλουρί, μιά γιά νά τήν φωτίση ό παπάς 
τά φώτα (Οεοφάνεια), μιά γιά τήν κου
μπάρα, μιά γιά τό δάσκαλο».......

’Επίσης μάς δίνει τήν είδηση ότι τήν 
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς οί άρρα- 
βωνιασμένες νέες έτοίμαζαν τόν μπακλα
βά τού γαμπρού (γευστικό χάρμα), πού 
τόν πήγαινε ή πεθερά, σάν δώρο στό 
σπίτι του.

Χριστουγεννιάτικα έθιμα περιέχουν 
τά Διηγήματα «Ή Θεία Μυγδαλίτσα» καί 
«ό ’Αναποδιασμένος» (τόμος Β.'). Στό 
πρώτο πού έχει σχέση μέ τά Χριστου
γεννιάτικα Κάλαντα, άναφέρει τόν 1 Ιστι- 
χο Χριστουγεννιάτικο ύμνο .«Χριστού
γεννα! Πρωτούγεννα! Πρώτη γιορτή τού 
Χρόνου! Έβγάτε, άκοΰστε, μάθετε πώς 
ό Χριστός γεννιέται». Στό δεύτερο κάνει 
λόγο γιά τήν «Κοκώνα», λέγοντας πώς 
είναι «Τό έξ άρτου έκεϊνο μέ τό λευκόν 
ώόν άνθρωπάριον». Δηλαδή, κατά τόν 
Παπαδιαμάντη, είναι ή παιδική κουλούρα 
πού έφτιαχναν οί νοικοκυρές κάθε Μεγ. 
Πέμπτη γιά τά έγγόνια, τούς βαφτιστι- 
κούς τους κ.λ.π.

Χριστουγεννιάτικο χρώμα έχουν έπί- 
σης, τά διηγήματά του: «Χριστούγεννα 
στις τρεις Μπούκαις» (τόμος Δ.') — όπου 
ό Καπετάν Γιακουμής παίζοντας τήν 
«Μαριγοΰλλαν» τραγουδάει τό δίστιχο : 

Πάρε τήν άργυρόρροκα 
κ’ έλα τήν φράχτη — φράχτη 
Κι’ δν σ’ άρωτήσ’ ή μάννα σου, 
πές, έχασα τ’ άδράχτη».
Ό  «Σκαλικάντζαρος» (τόμος 6), στό 

όποιο παρουσιάζει τόν γέρο Μάρκο 
πού πηγαίνοντας στό Κάστρο, διηγιέται 
στόν κυρ—’Αναγνώστη (περιγραφή Καλ- 
λικαντζάρων): «’Εδώ δά.... είχαν άναμ- 
μένη μιά φωτιά, καί καθόντανε γύρω— 
γύρω, σάν τούς γύφτους....».

Καθώς καί τό διήγημά του «Θεία 
Μυγδαλίτσα» όπου, άνάμεσα στά άλλα, 
περιγράφει έξοχα τήν περιπέτεια μιάς 
Σκιαθίτισσας πού, άνήμερα τά Χριστού
γεννα έπήγε νύχτα στό Κάστρο ν’ άνάψει 
τά καντήλια κι έξαφνα βρέθηκε σ’ ένα 
φαράγγι άπότομο, «άκριβώς έν τώ όρμη- 
τηρίιρ έκείνω τών φοβερών πνευμάτων, 
τών Σκαλικαντζάρων, οί όποιοι συγκεν- 
τρούμενοι οίκογενειακώς μετά γερόντων, 
άνδρών, γυναικών καί παιδιών, διεσπεί- 
ροντο έν όργάνοις, χοροΐς καί τυμπάνοις 
είς τάς οικίας τής πολίχνης καταλαμβά- 
νοντες έν τή ύψηλή κυριαρχία των τάς 
καπνοδόχους». Ή  γριά γιά νά τονωθεί 
άρχισε νά λέει τό «Πιστεύω», άλλά 
σιγά—σιγά όσο προχωρεί μέσα της ό 
φόβος, άπολησμονιέται καί άρχίζει νά 
μουρμουρίζει τό άσμα τών Καλλικαντζά- 
ρων πού έλεγε στό μικρό παιδί της : 

«Σκάλικος είμαι, Σκάλικος είσαι.
Μή φοβάστε βρέ παιδιά ! ...........
Πριν ό πετεινός λαλήση, ά ! νά
μπούμε στά χωριά !..........................
Γ Γ αυτούς μάλιστα τούς πολυκουβεν- 

τιασμένους άπό τίς έλληνίδες γιαγιά

δες «Καλλικαντζάρους», ό ρηξικέλευθος 
συγγραφέας, νομοφύλαξ, φιλόσοφος καί 
άνώτατος άξιωματοΰχος τού Βυζαντίου, 
Μιχαήλ Ψελλός (1018—1096), λέει πώς 
«είναι δαιμόνια πού, σύμφωνα μέ τίς λαϊ
κές δοξασίες, παρουσιάζονται στις μέρες 
τής Γεννήσεως τού Χριστού ώς τά Φώτα 
καί ότι ό φόβος καί ή προκατάληψη τών 
άμορφώτων άνθρώπων, γεννά τίς φαντα
σίες καί τούς όπτασιασμοϋς τών δαιμονι
κών».

Οί Λαϊκές παραδόσεις είναι ένας 
άλλος τομέας στόν όποιο άναφέρονται 
τά διηγήματα τού Α.' τόμου τής όμώνυμης 
Συλλογής του. Στό ένα, δηλαδή, «τίς Νε
ράιδες», μιλάει γιά τήν Μεταξοσκωλη
κοτροφία πού είχε διαδοθή πολύ στήν 
Σκιάθο, τόν περασμένο αιώνα καί τόν 
μύθο τών Άναράϊδων. Στό άλλο πού 
έχει τόν τίτλο «Μέ τά Πανιά», πού είναι 
ένα άπό τά πιό πετυχημένα διηγήματά του 
όπου δίνει τό μέτρο τής περιγραφικής του 
τέχνης, κάνει μιά περιγραφή γιά τόν 
Άράπη ώς καί γιά διάφορες προλήψεις, 
καί τό διήγημά του «Ό ’Αναποδιασμένος» 
(τόμος Β.'), τό όποιο μαζί μέ τ’ άλλα έχει 
καί τό κομμάτι (περιγραφή), Τό τυρί τής 
Κουρούνας.

Στά Πασχαλινά του διηγήματα έξ 
άλλου παρουσιάζει σάν θέματα, έθιμα 
τών συμπατριωτών του πού άναφέρονται 
στήν γιορτή τού Πάσχα. Σ’ αύτά περι
λαμβάνονται ή Περιφορά τού ’Επιταφίου 
(διήγημα «"Αρατε Πύλας», τόμος Β.'), 
ό Χορός τής Καμάρας καί οί στολές τών 
χορευτριών (διήγημα «Τά Βακούφικα 
τόμος Α.') καθώς καί τό διήγημα «Κύρ 
Μανωλάκης (τόμος Δ.') πού άναφέρεται 
στήν Πασχαλινή Γυναικεία ’Ενδυμασία 
καί τήν έπίσημη άστική γυναικεία στολή.

Στις ’Ενδυμασίες, γενικά, τά χρώματα - 
καί άλλα χαρακτηριστικά τους γνωρίσμα
τα, άναφέρονται τά διηγήματα ό Μπάρμπα 
Δήμαρχος (τόμος Β.') καί ή Βαρυχειμω
νιά (τόμος Δ.').

Γιά τά Ψυχοσάββατα μέ τά κόλλυβα, 
τά κεριά κλπ., γίνεται λόγος στό διήγημα 
«Ψυχοσάββατον» (τόμος Δ.'), ένώ στό 
διήγημα «Κουκίτσα» (τόμος Β.') ύπάρ- 
χουν πληροφορίες γιά τά Στεφάνια τού 
Γάμου στό Κοιμητήρι (Νεκρικό Έθιμο), 
γιά τό Βρυκολάκιασμα μιάς κόρης (δει
σιδαιμονία) κ.λ.π.

ΤΟ ΕΡΓΟ τού Μωραϊτίδη, γενικότερα, 
έκτος άπό τά 'Οδοιπορικά του, δηλαδή 
τίς Ταξιδιωτικές του έντυπώσεις καθώς 
καί τά Διηγήματά του, τά όποια έθεωρή- 
θηκαν άπό έκλεκτούς κριτικούς τής Λο
γοτεχνίας μας, σάν τό πιό σημαντικό 
μέρος τής δημιουργίας του, περιλαμβάνει 
καί άλλα άξιόλογα έργα πού άνέρχονται 
περίπου, σέ 500 μικρά καί μεγάλα, πού 
τά περισσότερα στή δομή τους είναι λο
γοτεχνικά μέ βάθος, ύφος γλαφυρό, ποι
κιλία χρωμάτων, πλατειές διαστάσεις 
κειμένου καί εικόνων κ.λ.π.

Χρονολογικά άν τό δούμε, βλέπομε 
πώς άρχίζει μέ νεανικά ποιήματα, θεα
τρικά έργα καί ένα ιστορικό μυθιστόρη
μα. Έτσι έχομε τό, χωρίς ιδιαίτερες 
άπαιτήσεις, δράμα του «Βάρδας Καλλέρ- 
γης» (1874), τίς Κωμωδίες «Τίς Πταίει;» 
(1875) καί τά «Δύο Δόμινα» (1876). Τά 
δράματα «Μιχαήλ Κομνηνός» (βραβείο 
Βουτσιναίου διαγωνισμού), ή «Καταστρο
φή τών ψαρών» (1876), τό «Πόλεως Άλω- 
σις» (έπαινος Λασσανείου διαγωνισμού) 
καί τό έργο «Χαμάρετος». Τήν τραγωδία 
«Τιμολέων» (5πρακτη) πού δέν τυπώθηκε 
καί τίς Μεταφράσεις του (1911) «Εύθύ-
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φρων» κιύ «’Απολογία Σωκράτους» του 
Πλάτωνα. Στά ’Εκκλησιαστικά κείμενα 
άνήκουν τά έργα καί οί μεταφράσεις 
«Παρθενίας Έγκώμιον» (1922), «Ποιή
ματα κατ’ εκλογήν έκ τών ’Επών του 
Γ'ρηγορίου Θεολόγου» (1926), «’Ακο
λουθία Πανηγυρική τοΰ Προφήτου Έλισ- 
σαίου», (1925) κ.λ.π.

Στήν αφηγηματική Πεζογραφία άνή
κουν τά έργα του «Δημήτριος Πολιορ
κητής» (1876), τά Διηγήματα (1884— 
1908) πού τά συγκέντρωσε ό ίδιος καθώς 
καί τά 'Οδοιπορικά (ταξιδιωτικές έντυ- 
πώσεις) του, πού δημοσιεύθηκαν όλα 
άπό τόν έκδοτικό οίκο Σιδέρη μέ τόν 
τίτλο «Μέ του Βορηα τά Κύματα». 
Μερικά διηγήματα του, όμως, όπως ή 
«Χρυσή Καδένα», οί «Νεράιδες» καί ό 
«Δικαστής» έχουν χαρακτηρισθεϊ σάν 
Νουβέλλες.

Είναι άπαραίτητο νά τονισθεΐ πώς ή 
άκμή τοΰ λογοτεχνικού έργου του άρχισε 
μέ τά Διηγήματα «Θεία Μυγδαλίτσα» 
καί «Τών Θαλασσών ό Άγιος» στά 1888, 
καί τελείωσε μέ τήν «Κουκίτσα» καί τό 
«Ψυχοσάββατο» στά 1907, αφού στήν 
κατοπινή περίοδο άσχολήθηκε ολοκλη
ρωτικά μέ έργο πού έχει έκδηλο τό 
χριστιανικό συναίσθημα πού τόν διακα
τέχει καί τόν πόθο του νά πλησιάσει τόν 
Δημιουργό του.

Έτσι άπό τό 1911 μέχρι τό 1927 άσχο
λήθηκε μέ τις Μεταφράσεις Πατερικών 
κειμένων καί τήν Ύμνογραφία.

Τό Ύμνογραφικό έργο του πού συμπλη
ρώνει επάξια τήν πεζογραφία του φαίνεται 
πώς άρχισε μέ τροπάρια άφιερωμένα στόν 
ομώνυμό του άγιο καί συνεχίσθηκε μέ 
τήν ακολουθία τών Αγίων ’Ανδρονίκου 
καί ’Αθανασίας τό 1914 πού πέθανε ή γυ
ναίκα του γιά τήν όποια λέγεται πώς έπή- 
ρε τό όνομα ’Αθανασία, όταν έγινε μοναχή.

Στόν τομέα αυτό βέβαια ανήκει καί ή 
παραπάνω άναφερθεΐσα άκολουθία του 
γιά τόν Προφήτη Έλισσαϊο, καθώς καί ή 
πρώτη ύμνογραφία του (1925) δηλαδή 
παρακλητικός κανών, γιά τήν Παναγία 
τήν Εΐκονίστρια «Δέξασθε τά άλση καί οί 
δρυμοί... τήν λάμψασαν έν πεύκη τήν 
Είκονίστριαν...».

Στήν Παναγία αύτή άναφέρεται καί ό 
ύμνος «Σταλάξατε τά όρη τής Σκιάθου... 
καί ό βουνός... χόρευε.... ότι... ώς όρνις 
ιερά ή είκών.... άπαντα τόν δρυμόν... κα- 
τηγλάϊσεν... χαϊρε ή δάμαλις». Καί συνε
χίζει σέ παρεμφερή τόνο μέ τό « Συγκλο-
νεΐται ό δρυμός... ευώδης ό άήρ....Όρος
σύ εΐ Πανευλόγητε» κ.λ.π.

Έδώ ό ΎμνογράφοςΜωραϊτίδης παρο
μοιάζει τήν «Θεοτόκο» μέ όρος, δάμαλι 
πουλί, άφοϋ έδώ παραβλέπει τ’ άλλα θεία 
της έπίθετα, γιά νά καθαγιάσει τό αγροτι
κό περιβάλλον τού νησιού του. Ταυτόχρο
να καλεΐ σέ συμμετοχή χαράς καί άγαλ- 
λιάσεως τήν «Φύση»... ή όποια βέβαια καί 
συνεορτάζει (όρη, δρυμοί, λόφοι, πουλιά, 
εύωδιές δασών, άέρας αρωματισμένος...) τό 
γεγονός τής εύρέσεως μιας εικόνας τής 
Παναγίας (Κουνίστρας—Είκονίστριας).

Δηλαδή, έδώ, κυριαρχεί τό Φυσιολα
τρικό στοιχείο, ένώ δείχνει αυτό τό ίδιο 
τό ύμνογραφικό έργο του, γενικά, πώς ό 
φιλόλογος Μωραϊτίδης, έχει έξοικειωθεΐ 
καί μέ τήν 'Ομηρική ποίηση, άφοϋ συναν
τιόνται σ’ αύτό 'Ομηρικές λέξεις (άσινής, 
άμάρυγμα, όρπαξ ), ρυθμικοί ανάπαιστοι 
κ· “ .

Στις δύο παρακάτω ’Ακολουθίες πού 
έγραψε στά 1918—1920 όταν ήταν σέ 
άρκετά ώριμη ήλικία, διακρίνεται ό ζωη
ρός του θαυμασμός γιά τόν μοναχισμό. 
Συναντώνται δέ καθαρά τά συναισθήματα 
τής κατανύξεως καί τής μετάνοιας πού 
πλημμυρίζουν τό είναι του, χωρίς νά λεί
πουν καί οί παρομοιώσεις μέ άνθη, δηλαδή 
τά κρίνα, πού συμβολίζουν τήν άγνόΐητα.

Οί ’Ακολουθίες αυτές είναι α) τής Ό- 
σίαςΜακρίνης, άδελφής τοΰΜεγάλου Βα
σιλείου καί β) τού Όσιου Μιχαήλ τού 

Μαλεΐνου, τις όποιες έφερε στό φώς τής 
δημοσιότητος, τελευταία, ό βαθυστόχα
στος έρευνητής τής Θεολογικής σκέψεως 
καί έξαίρετος συγγραφέας, ’Αρχιμανδρίτης 
Ήλίας Μαστρογιαννόπουλος, έπειτα άπό 
έπίμονες έρευνές του σέ Σκήτη τοΰ 'Αγίου 
Όρους.

Διήγηματα ή άποσπάσματα άπό τό έργο 
τού Μωραϊτίδη διδάσκονται μέ έγκριση 
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, άπό παληότερα 
μέχρι σήμερα, σέ Λύκεια καί Γυμνάσια 
τής Μέσης Έκπαιδεύσεως άπό Φιλολό
γους Καθηγητές πού τά παίρνουν άπό τά 
Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα, δηλαδή τά 
’Αναγνωσματάρια διαφόρων τάξεων στά 
όποια έχουν καταχωρισθεΐ γιά διδαχή. Σ’ 
αύτά συμπεριλαμβάνονται τά εξής: «Ή 
Μονή τοΰ Ηηροποτάμου» (Άθω), πού είναι 
μιά έξαιρετική ταξιδιωτική περιγραφή, 
«Ό Άθωνας» (παρμένο άπό τό βιβλίο του 
τό Άγιο Όρος), «'Η Αγία Σοφία», 
«Άρατε Πύλας», «Τών θαλασσών ό Ά γι
ος» κ. ά. τά όποια, κατά κανόνα, προέρ
χονται άπό τό βασικό του έργο «Μέ τοΰ 
Βορά τά Κύματα».

Ό  Μωραϊτίδης ήταν εύφυολόγος, έξω- 
στρεφής, οξυδερκής καίεϋχαρις πεζογρά- 
φος ,πού ή βασική του άδυναμία ήταν ή 
περιγραφή. Τά στοιχεία τής Χριστιανι
κής πίστεως καί τής φιλοπατρίας κυριαρ- 
χοΰν μέσα του καί εκφράζονται στό έργο 
του. Τόν άνακούφιζε βέβαια ή λειτουργι
κή άτμόσφαιρα τοΰ Προφήτη Έλισσαίου 
τής ’Αθήνας, όπως τόν δονούσε καί ό Ά 
θως, άλλά τόν ήλέκτριζε έξ ίσου δυνατά 
καί ή γενέτειρά του μέ τις τόσες γραφικές 
τοποθεσίες της, τό όμορφα άκρογιάλια 
της, τά άθάνατα έξωκλήσια της καί τούς 
άπλούς συμπατριώτες του.

Γι’ αύτό νοσταλγώντας τήν πατρίδα του, 
παρά τήν ιδιότητα του σάν ’Ακαδημαϊκός, 
άφησε τις τιμές μέ τά βραβεία, καί όλες τις 
άλλες ευμενείς συνθήκες γιά μιά πολιτι
σμένη κοινωνική ζωή πού είχε δημιουρ
γήσει στήν ’Αθήνα, γιά νά γυρίσει πάλι 
στήν άγαπητή του Σκιάθο νά περιβληθή 
τελικά, τό μοναχικό σχήμα, καί σέ λίγο 
νά άναχωρήσει κι άπό κεί γιά πάντα, άφή- 
νοντας πίσω του τό γεμάτο κοινωνισμό, 
χριστιανική πνοή καί άγάπη πρός τήν 
φύση καί τόν άνθρωπο έργο του.

ΠΗΓΕΣ
1. —’Αφιέρωμα στόν Αλέξανδρο Μωραί- 
τίδη «Σκιάθος», τρίμηνη Σκιαθίτικη ’Επι
θεώρηση τ. 12] 1979), Χρήστου Χειμώνα.
2. —'Ομιλία Κωστή Παλαμά στήν ’Ακα
δημία Αθηνών (31-10-1929) γιά τόν

θάνατο καί τό έργο τοΰ Μωραϊτίδη.
3. —'Ιστορία Νεολληνικής Λογοτεχνίας

Σπ. Μελά <1962).
4. —Ελληνική Δημιουργία τόμος 1950.
5. —Άπαντα πεζά, Γ. Βερίτη (1958).
6. —Έφημερίδες«Καθημερινή» 25-10-1979 
καί «Βραδυνή» 25-9-1979.

Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ  A

Θ ρ ι α μ β ο λ ο γ ίε ς
’Α νάλογα μέ τόν τύπο ό καθένας 

« επιδεικνύεται» στήν κοινω νία . Συμ
μετέχει δηλαδή σέ μιά πάλη έπιβολής  
σέ όλους τούς τομείς .

Ό  τρόπος π ο ικ ίλλει, ό σκοπός 
είναι σχεδόν πάντοτε ό ίδ ιος . ’Επι
δίωξη τοΰ άλλου είναι νά θριαμβεύσει 
στις θέσεις πού υποστηρίζει, στό 
πρόγραμμα πού εφ α ρ μ ό ζει.

Δέν έχει σημασία αν ό θρίαμβος θά 
είναι μεγάλης ή μικράς διάρκειας.

’Αρκεί ό στιγμιαίος αφοπλισμός  
τής άλλης πλευράς γιά  νά δανειστεί 
άπειρα επιχειρήματα τά οποία στρέ
φ ει στόν συνομιλητή , γιά  νά τόν 
σταματήσει.

Νά φανερώ σει ένα μεγάλο σήμα 
STOP στόν κώδικα τής συμπεριφοράς.

'Ο άλλος νά κλονιστεί μπροστά του . 
Νά παραδεχθεί τήν όρθότητά τών 
σκέψεών του , νά τόν άκούει μέ άνοι- 
κτό τό στόμα καί νά συμ φ ω νεί μέ 
ό ,τι υποστηρίζει, σάν δογματικός 
οπαδός.

Ή  πάλη αύτή τοΰ θριάμβου είναι 
αόρατη . ’Ε μφ ανίζεται μέ κάτι μικρο- 
δ ιαφ ω νίες, οί όποιες σκεπάζουν τά 
σοβαρά προβλήματα καί υποβόσκουν 
μέ μιά άντιπάθεια στις σχέσεις μας.

'Υ πεισέρχονται σέ όλα τά στάδια 
τής καθημερινής ζωής καί συντηρούν
ται σάν μύκητες στό οικογενειακό 
περιβάλλον .

Έ ξω  άπό αύτό ή διάρκεια τοΰ θρι
άμβου είναι σύντομη , ένώ μέσα μετα- 
βολίζεται καί χρω ματίζεται άνάλογα  
μέ τά υπάρχοντα π ροβλήματα.

Σ’ αύτά , αν οί λύσεις είναι εύκολες, 
κανένας δέν μπορεί, χω ρίς περιφρό
νηση νά θριαμβολογήσει. Έ νώ  αν 
είναι δύσκολα, μετά άπό άτέρμονες 
συζητήσεις, άντεγκλήσεις, ά ψ ιμ α -1 
μαχίες καί έριδες καταλήγουν σέ μιά I 
ύποπτη άνακωχή .

Σχεδόν όλοι βρισκόμαστε σέ στάση 
προετοιμασίας νά δούμε σέ ποιά  
κατεύθυνση θά κλίνει ή π λά σ τιγγα .

Περιμένουμε τις ιδιαίτερες συγκυ
ρίες πού θά έπιδράσουν στις δικές 
μας άπ όψ εις, γιά  νά άμυνθοΰμε σέ 
περίπτωση πού ή κατάσταση θά δια
μορφωθεί διαφορετικά.

Ή  ένδόμυχη καί άκατανίκητη έπ ι-  
θυμία μας νά δικαιωθούμε μεγα
λώ νει κάθε ήμέρα.

Αύτή ή σκέψη μάς πολιορκεί εφ ι
αλτικά πολλές φορές καί ένώ όλα 
δείχνουν ότι οί παλιές διαφορές είναι 
ξεχα σμ ένες, σέ κάποια γω νία τού 
υποσυνειδήτου, συνυπάρχει ή καυτή 
έπιθυμία ό «άντίπαλος» νά νικηθεί.·

Καί ένώ τότε ή νίκη είναι έπ ιζη μία , 
έμεΐς μέσα στήν παραζάλη προσπα
θούμε νά θριαμβολογήσουμε.

...Κ α ί όπως όλοι σας ξέρετε άπό 
παντού άκούγονται ήχηρές θριαμβο
λογίες . . .

. .  .'Υ ποχω ρεϊστε σάς παρακαλώ  
έγκαίρω ς. Οί θριαμβολογίες άνατρέ- 
πουν τις έπ ιτυ χ ίες , γίνονται εύκολα  
κ απνός, πού συνήθως δέν φ εύγει 
χω ρίς δά κ ρ υα !...

-----------------------------Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ -------
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Τ ο ύ
Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η  
Λ ο γ ο τ έ χ ν η

ΤΡΕΙΣ ώρες τώρα βάδιζε χωρίς σκοπό. 
Κάπου—κάπου σταματούσε. Άφηνε τό 
βλέμμα του νά πλανιέται στον Θερμαϊκό, 
άναβε ένα τσιγάρο, έστριβε νευρικά στά 
δάκτυλα τό σπίρτο. "Υστερα άρχιζε πάλι 
απ’ τήν άρχή. Τρεις ώρες πάνω—κάτω 
στήν παραλία.

Τό δειλινό έπεφτε άργά στον Θερμαϊ
κό. "Ενα άπαλό χρυσάφι φώς τύλιγε τις 
πιό μακρυνές γραμμές γιά νά μετατραπεΐ 
σέ πορτοκαλιά σύννεφα πού όλο καί 
σκούραιναν. Εκείνος συνέχιζε νά βαδί
ζει. Πάνω—κάτω στήν παραλία, χωρίς 
σκοπό, χωρίς προορισμό.

Τρεις ώρες τώρα βασάνιζε στό μυαλό 
του τήν κουβέντα πούχε ακούσει τό πρωί. 
Οί τρεις άντρες πού συζητούσαν απόμερα 
στό καφενείο τού έθνικοΰ δρόμου Θεσσα
λονίκης—Καβάλας δέν είχαν προσέξει 
τήν παρουσία του. Ούτε κι αύτός  ̂ τούς 
είχε προσέξει. Μόνο σάν έπιασε τ’ άφτί 
του έκεΐνες τις μισοσπασμένες κουβέντες 
έδωσε προσοχή. Μά τότε ήταν άργά. Τότε 
πρόσεξαν τήν παρουσία του οί τρεις πού 
συζητούσαν σκυφτά—σκυφτά καί σώ- 
πασαν. Τώρα πάσχιζε νά ένώσει έκεΐνες 
τις μισοσπασμένες κουβέντες, νά βγάλει 
άκρη στήν απορία του.

«Τά μάρμαρα. .. καλά’ναι ... έχουν 
πέραση .... όμως καί τ’ άλλα.... Φτη νό- 
πραμα βέβαια, άλλά.... Μάς έσφαξε ό 
κερατάς.... δυό χήνες τό κομμάτι....» 
Κι άλλες δυό — τρεις μισοσπασμένες 
λέξεις: «σάλτο.... στενή.... μπασκίνες..».

Δέν χωρούσε άμφιβολία. Οί τρεις πού 
παράμερα κουβέντιαζαν, μιλούσαν γι’ 
αρχαία. Ήταν σίγουρο πώς μιλούσαν 
γι’ άρχαΐα. Γιατί τόσο χαμηλόφωνα ; 
Γιατί νά σταματήσουν τόσο άπότομα; 
Θυμόταν καλά. Μόλις τόν έπιασε ή ματιά 
τού ένός, σταμάτησαν καί οί ψίθυροι.

Ό  Μοίραρχος Λίπλας άναψε κΓ άλλο 
τσιγάρο. Τώρα τό σκοτάδι είχε πέσει γιά 
καλά. Τά φώτα τών αυτοκινήτων περνού
σαν άπό μπροστά του άφήνοντας μιά 
γεύση άργοσβησμένων προβολέων πού 
άδικα πάσχισαν νά διαλύσουν τό σκοτάδι. 
Τό δικό του σκοτάδι, όμως . . ..

’Ανέβηκε τά σκαλοπάτια άργά. Ούτε 
πού πρόσεξε τόν σκοπό στήν είσοδο τού 
κτιρίου. Έπρεπε νά μιλήσει μέ τόν προϊ
στάμενο. 'Αραγε θά τόν εΰρισκε στό 
γραφείο....

ΉΤΑΝ τόσο τυχαία έκείνη ή συνάντη
ση. Πονοΰσαν τά κόκκαλά του όταν 
σταμάτησε τ’ αυτοκίνητο έξω άπ’ τό 
μικρό καφενεδάκι τού έθνικοΰ δρόμου.

Ένα καφέ νάπινε, νά. ξεμούδιαζε καί νά- 
φευγε. Εκατό χιλιόμετρα ήθελε ακόμα 
γιά τή Θεσσαλονίκη. Καί πριν άκόμα 
’ρθεϊ ό καφές, οί μισοσπασμένες κουβέν
τες τού τρύπησαν τ’ άφτιά καί καρφώθη
καν βαθειά μέσα του. Σάν τότε πού χωρίς 
νά τό θέλει βρέθηκε μπροστά σέ κείνο 
τόν φορτωτή πού έσκαβε στήν Πέρα Ρά
χη. "Οταν υπηρετούσε σάν Σταθμάρχης. 
Κοντά είκοσι χρόνια, δεκαοχτώ.... 
Μούγκριζε τό σιδερένιο θεριό κι έχωνε 
τήν κουτάλα του στό χώμα. Μέχρι πού 
ό γέρος σήκωσε τό χέρι κι έκανε νεύμα 
στόν χειριστή νά σταματήσει. "Ορμησαν 
καί οί δυό μέσα στό λάκκο, πέταξαν 
κάμποσες φτυαριές χώμα κΓ ακούσε πού 
φώναζαν άπότομα, νικητήρια θαρρείς, 
«τά μάρμαρα!».

Πρώτη φορά ήταν πού άκουγε τούτη 
τή λέξη. Είκοσιδυό χρονώ τότε. Δυό 
χρόνια Σταθμάρχης, στήν Ραχούλα. Πρωί 
—βράδυ διάβασμα. Τά «μάρμαρα» ούτε 
πού τάξερε. Έμεινε καρφωμένος πίσω 
άπ’ τούς θάμνους, καρτερώντας νά δει 
τί θάβγαζαν οί δυό μοναχικοί έπισκέπτες 
τής Πέρα Ράχης. Τρία λεπτά άργότερα 
είδε. Μιά πέτρα μακρόστενη, ώς ένα 
μέτρο περίπου. Τίναξαν τά χώματα καί 
δειλά—δειλά φάνηκε στόν ήλιο θαμπό 
καί λερωμένο τό άσπρο. Λίγο μετά, τό χώ
μα άφησε νά φανεί ένα κεφάλι. "Ενα 
μικρό πέτρινο κεφάλι γυναίκας. «Άγαλ
μα .......  ’Αρχαίο άγαλμα.......  οί κα
κούργοι.. ..».

Κάπου--κάπου θυμάται έκείνη τήν 
άποκοτιά. Γιατί δέν φοβήθηκε; Μόνος 
ήταν. Οί άλλοι ήταν δυό. Αποφασισμένοι 
γιά όλα. Καί πάνω άπ’ όλα νά μήν μποΰν 
φυλακή. Βέβαια, πετάχτηκε μπροστά 
τους μέ τό περίστροφο στό χέρι. Μά 
ούτε καί ό ίδιος δέν ήταν σίγουρος άν 
θά τό χρησιμοποιούσε. Άλλωστε μπορεί 
καί κείνοι νάχαν μαζί τους κανένα σιδε
ρικό.

Ίσως ήταν έκεΐνο τό πέτρινο αχνό 
χαμόγελο, έκεΐνα τά νεκρά λιθωμένα 
μάτια. Ήταν σίγουρος πώς ήταν τής θεάς 
Άθηνάς. Καί δέν είχε πέσει έξω. «Τής 
Παλλάδας είναι», τουπέ τήν άλλη μέρα 
τό πρωΐ ό Έφορος Αρχαιοτήτων. Ήξερε 
άπ’ αύτά ό Έφορος. ’Εκείνος όμως δέν 
ήξερε. Μόνο ένιωθε. Έκεΐνο τό πέτρινο 
άχνό χαμόγελο.... έκεΐνα τά νεκρά λιθω- 
μένα μάτια.... Λές κι ήταν έτοιμα ν’ άρ- 
χίσουν ένα κλάμμα βουβό, έναν σιωπηλό 
θρήνο. Πού τ’ άνησύχησαν, πού χάλασαν 
τόν ύπνο τους τόν βαθύ, πού ένιωσαν 
τήν σκληράδα τών βέβηλων χεριών.

Ό  Έφορος είχε άνοίξει τόν τάφο. 
«Τού 6ου αιώνα π.Χ.», είχε πει. Είχε 
βγάλει κι άλλα πολλά. «"Ολα μεγάλης, 
αμύθητης αξίας», είχε συμπληρώσει ό 
κύρ—Έφορος. "Ομως αύτός είχε κρα
τήσει μιά μόνο λέξη. «Θά τά ξεπούλα
γαν», είχε πει ό προϊστάμενος, καλή του 
ώρα όπου καί νάναι.... «Θά τά ξεπού
λαγαν».... έκεΐνα τά λιθωμένα μάτια,

έκεΐνο τό πέτρινο άχνά χαμόγελο.. . Για 
ένα μάτσο χιλιάρικα. .. Γιά λίγες χού
φτες άργύριυ. Μιά ζωή τ' αργύρια. Πάντα 
τ’ άργύρια .. .. Μά γιατί . . .

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας έκοψε 
τούς λογισμούς του.

Πήραν άπό τις Σέρρες τηλέφωνο. 
Έκεΐνο τό καφενείο είναι σίγουρα στέκι 
άρχαιοκαπήλων. Οί άντρες τού Τμήμα
τος Ασφαλείας δούλεψαν καλά. Εγκέ
φαλος πρέπει νάναι ό καφετζής. Ό  Θα
νάσης Παπαϊωάννου. Αύτός ό κοντός μέ 
τά μουστάκια πού σέ πρόσεξε. Συμφωνή
σαμε νά τούς παρακολουθούν. Θά στεί- 
λουμε κι έμεΐς μιά ομάδα. Δέν μιλάς ;

—Είναι έκεΐνο τό πέτρινο χαμόγελο, 
προϊστάμενε. Άσε. Άλλη φορά θά τά 
πούμε. Θ’ άναλάβω έγώ τή δική μας 
ομάδα....

ΤΟ σήμα τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Σερρών, είχε γεμίσει κόκκινες μο
λυβιές. «Έκλάπησαν έκ τού Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου τής πόλεως Σερρών τά κάτωθι 
αντικείμενα: 1) Μία εϊκών Άγιου Γεωρ
γίου, διαστάσεων 0,30X0,20 μ. άγνώστου 
άρχαιολογικής άξίας, 2) μία εϊκών Αγίας 
Τριάδος, διαστάσεων 0,30X0,20 μ. άγνώ
στου άρχαιολογικής άξίας, 3) μία εϊκών 
Γεννήσεως τού Κυρίου, διαστάσεων 
0,40X0,30 μ. άγνώστου άρχαιολογικής 
άξίας, 4) Μία λειψανοθήκη περιέχουσα 
οστά Αγίων καί είς Σταυρός άργυρόχρυ- 
σος, 5) είς Στάυρός έπίχρυσος Εύαγγε- 
λίου καί 6) άφιερώματα πιστών (4—5 
διάφορα ώρολόγια 4—5 χρυσά νομίσματα 
καί 3—4 δακτυλίδια)....».

Ό  Μοίραρχος Δίπλας συνέχιζε νά 
τραβά μηχανικά τις κόκκινες μολυβιές. 
Τό σήμα ένημέρωνε καί γιά υπόνοιες 
πού ύπήρχαν πώς ό δράστης τής ιεροσυ
λίας έπρεπε νάταν κάτοικος Θεσσαλονί
κης. Καί κείνος ό Καρμίλης, άργοϋσε 
νά φανεί. Ό  Άντισυνταγματάρχης ήταν 
κλεισμένος μιά ώρα τώρα στό γραφείο 
τού. Στό τοίχο άπέναντι, τά δυό μάτια 
έξακολουθούσαν νά τόν καρφώνουν. Καί 
κείνα τ’ άγκάθια μπήγονταν βαθιά στά 
μάτια του. Πόσο παράξενα πικραμένος 
τού φαινόταν σήμερα ό ’Εσταυρωμένος. 
Συλλογίστηκε τόν Ά η Γιώργη, τό Βρέφος 
μέσα στήν Φάτνη .... Θάταν τό ίδιο πι
κραμένα τά μάτια τους, τό ίδιο παγωμένα 
τά πρόσωπα.... Ίσως καί νά δάκρυζαν. 
Καί κεΐ, στήν έκκλησιά τού Ά η Γιώργη, 
έξη κενές θέσεις, έξη άδεια τετραγωνάκια, 
θυμητάρια τού ήχου πού άφήνουν τ’ άργύ
ρια σάν κυλούν στό τραπέζι τής προδο
σίας ....

Ό  Άνθυπασπιστής Καρμίλης μπήκε 
καί στάθηκε μπροστά του. Άπλωσε ένα 
φάκελλο.

—Καταδικασμένος γιά κλοπές, άπο- 
φυλακίσθηκε τόν Αύγουστο. Λίγο μετά 
τήν άποφυλάκισή του στήν όδό Άνθέων 
είχαμε μιά διάρρηξη πού θύμιζε δικό του 
τρόπο δράσεως. Άπό τό σπίτι τής Εύγε- 
νίας Γερμάνη, ό διαρρήκτης τό μόνο 
πού πήρε ήταν μιά εικόνα μεγάλης άρχαι- 
ολογικής άξίας, οικογενειακό κειμήλιο. 
Κανένας άπό τούς χώρους τού σπιτιού 
δέν είχε έρευνηθεΐ.



—Τοϋ έφτανε φαίνεται του Στέργιου 
Γούτα ή εικόνα.

—Είναι ή άδυναμία του οί εικόνες καί 
τά «μάρμαρα». Παρ' όλες τις άναζητή- 
σεις μας, όμως , ό Γούτας δέν έντοπίστη- 
κε. Τί σας κάνει καί τόν ύποπτεύεστε 
πάλι ;

—Τίποτα θετικό. "Ενα άόριστο ένστι- 
χτο. "Επειτα είναι καί τό ότι κατάγεται 
άπό διπλανό χωριό....

—Αύτό δέν λέει τίποτα....
—"Εχεις δίκηο. Μ ά.... άπό κάπου 

πρέπει νά πιαστούμε. Ό  Στέργιος Γ ούτας 
είναι ειδικός στις εικόνες. Δέν παίρνει 
όποιες νάναι.... "Αλλωστε τόσοι άλλοι 
ύποπτοι πού έξετάστηκαν δέν μάς βοή
θησαν σέ τίποτε....

Στό άνοιγμα τής πόρτας πρόσεξε τόν 
Άντισυνταγματάρχη Λίρα. Στεκόταν 
ακουμπισμένος κουρασμένος δίπλα στήν 
πόρτα, ρουφώντας άργά—άργά τήν πίπα 
του.

—Ή  ίδια ένστιχτη παρόρμηση κινεί 
καί τή δική μου σκέψη πρός τό πρόσωπο 
τού Γούτα. "Ομως ό ίδιος δέν βρίσκεται 
πουθενά....

Ό  Μοίραρχος Δίπλας βυθίστηκε πάλι 
στις σκέψεις του. Κάτι έπρεπε νά γίνει. 
Όλες οί πληροφορίες μιλούσαν γιά εύρύ 
δίκτυο άρχαιοκαπήλων, όλα έδειχναν 
πώς κάπου κοντά τους όργίαζε τό παζά
ρεμα τών «μαρμάρων». Μά άπό πού νά 
ξεκινούσαν. Άπό πού νά πιάνονταν.... 
Όλα γύρω τους ήταν τόσο σκοτεινά.

Φόρεσε τό σακκάκι του καί κατέβηκε 
άργά—άργά τά σκαλιά. Βγήκε στόν δρό
μο. Ό  άέρας ήταν κι έδώ πνιχτικός. 
"Ενιωθε βαρύ τό κεφάλι του καί τά γόνατα 
μουδιασμένα. Ό  Θερμαϊκός μέ τόν ήλιο 
στό γέρμα του, περίμενε γιά ένα άκόμα 
δειλινό τό κουρασμένο βλέμμα τού Μοί
ραρχου.

ΤΟ μικρό φορτηγό άνέβαινε σιγά— 
σιγά τ’ άνηφορικά δρομάκια τού χωριού. 
Ό  Θανάσης Παπαϊωάννου έρριχνε βια
στικές ματιές στόν καθρέφτη, προσέχον
τας τήν κίνηση τού δρόμου. "Ενα μικρό 
τρακτέρ πού άπό ώρα έρχόταν πίσω του 
έστριψε λίγο πριν άπό τήν πλατεία. Άνα
ψε τό δεξί «φλάς» κι έκοψε ταχύτητα.
Ενα μοτοσακό τόν προσπέρασε άφή- 

νοντας πίσω του ένα δαιμονισμένο μούγ- 
κρισμα. Λίγο πιό κάτω, στή γωνία τού 
Ταχυδρομείου, σταμάτησε. Ό  φίλος του 
δέν άργησε νά φανεί. Γρήγορα πήδησε 
στό διπλανό κάθισμα καί τό μικρό φορ
τηγό ξαναξεκίνησε.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Ρήγας ξεβίδωσε 
τ°Υ ̂ ηλεφακό τής φωτογραφικής μηχανής 
καί έκλεισε τό μικρό παράθυρο, ποϋβλεπε 
στή γωνία τού Ταχυδρομείου. "Εκλεισε 
τήν πόρτα τού άποχωρητηρίου καί κατέ
βηκε τά ξύλινα σκαλοπάτια τοϋ μικρού 
ξενοδοχείου.

—Έντάξη μπάρμπα — Νίκο.
—Νά μάθω ποιος είναι; Είμαι σίγουρος 

πως είναι άπό κοντινό χωριό.
Οχι μπάρμπα — Νίκο. Θά φροντίσω 

έΥώ γ ι’ αύτό.
Βγήκε άδιάφορα στό πεζοδρόμιο. Ό  

Χωροφύλακας Παντής έβαλε μπροστά 
το μοτοσακό. Ένα λεπτό άργότερα διέ
σχισαν γρήγορα τούς δρόμους τού χωριού.

Τό μικρό φορτηγό ήταν σταματημένο 
εξω άπό τό καφενείο τού Θανάση Πα- 
παϊωάννου. Τό μοτοσακό μέ τούς δυό 
άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσα- 
λονικης, προσπέρασε γρήγορα. Ένα 
χιλΊόμετρο πιό κάτω σταμάτησε. Οί δυό 
άντρες γλίστρησαν πίσω άπό τό εικονο

στάσι τού δρόμου. Ή  ώρα πλησίαζε τρεις 
μετά τό μεσημέρι. Ποιος ξέρει πόσο θά 
περίμεναν....

Όταν φάνηκε τό μικρό φορτηγό έβγα
λαν ένα άναστεναγμό άνακούφισης. Καί 
γλίστρησαν άπαλά στό χώμα. Ό  οδηγός 
του ούτε πού τούς πρόσεξε. Πρόλαβαν 
νά διακρίνουν τό πρόσωπό του. Δέν ήταν 
ό Θανάσης Παπαϊωάννου. Ό  Χωροφύλα
κας Παντής έβαλε τό φορητό ραδιοτηλέ
φωνο. Έδώ σταματούσε ή δική τους πα
ρακολούθηση.

Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ Θέλκος άνέβηκε 
γρήγορα τά σκαλοπάτια καί όρμησε στό 
γραφείο τού Μοίραρχου Δίπλα.

—Είναι ό Νίκος Κορνάρογλου. Άρ- 
χαιοκάπηλος μέ παρελθόν. Άπό κατα
δίκη σέ καταδίκη. Γνωστός στά πιό πολλά 
παιδιά τής ’Υπηρεσίας. Έφερα καί τόν 
φάκελλο.... Ό  Άνθυπασπιστής Γιαλα- 
μάς μόλις είδε τήν φωτογραφία τόν άνα- 
γνώρισε.

—"Εχει συνεργαστεί παληότερα μέ τόν 
Παπαϊωάννου ;

—"Οχι.
Ό  Μοίραρχος Δίπλας έμεινε νά κοι

τάζει τή φωτογραφία. Ίσως αύτή έκλεινε 
τό μυστικό όλης τής ύποθέσεως. Όμως, 
μιά συνάντηση ένός παληοϋ άρχαιοκά- 
πηλου μ’ έναν ύποπτο γιά άρχαιοκαπηλία, 
δέν λέει τόσα όσα μπορούν ν’ άποδείξουν 
κάτι. Είναι βέβαια κάτι σημαντικό. Αλλά, 
μόνο σάν άρχή, όχι σάν τέλος.

Τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου έκοψε 
τις σκέψεις του.

—Άπό τό Τμήμα Ασφαλείας Σερρών, 
Μοίραρχος Καρράς.

Οί πληροφορίες τού συνάδελφου ήταν 
θετικές. Ό  Θανάσης Παπαϊωάννου καί ό 
Νίκος Κορνάρογλου είχαν έπισκεφθεϊ 
άρκετές φορές τό σπίτι τού Γιώργου 
Παρέλη. Μικρό τό χωριό καί δύσκολα 
μπορεί κανείς νά κρυφτεί. Ό  Γιώργος Πα- 
ρέλης συγκέντρωνε πάνω του πολλές 
ύποψίες γιά άρχαιοκαπηλία. Τελευταία 
είχε κυκλοφορήσει μιά φήμη πώς είχε 
άγοράσει ένα καλό κτήμα έξω άπό τό 
χωριό, κάπου 350.000 δραχμές. Μερικοί 
ψιθύριζαν στά κρυφά πώς είχε πουλήσει 
άρχαϊα. Έλεγαν γιά 180 νομίσματα.

Ό  Μοίραρχος Δίπλας έμεινε συλλο
γισμένος. Νά μπορούσε νά πληροφορη- 
θεί γιά τά οικονομικά τού Παπαϊωάννου 
καί τού Παρέλη....

Τό τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Τό σή
κωσε διώχνοντας τις σκέψεις του.

—Άπό τό Τμήμα ’Ασφαλείας Καβά
λας, Ταγματάρχης Ρηνιός.

Ούτε συνεννοημένοι νά ήταν, σκέ- 
φτηκε ό Μοίραρχος Δίπλας, άκούγοντας 
τή φωνή τού Ταγματάρχη. Οί νέες πλη
ροφορίες ήταν άρκετά ένδιαφέρουσες. 
Κάποιος όδηγός φορτηγού, πού σταμά
τησε γιά λίγο στό καφενείο τού Παπαϊ- 
ωάννου ύποπτεύθηκε πώς μέσα έκεϊ 
«έδιναν κι έπαιρναν» τά ναρκωτικά. Ό  
καφετζής μιλούσε όλο γιά «καλές φούν
τες, πράμα καθαρό», μ’ έναν άλλο όδηγό 
φορτηγού, παληό «πρεζάκια». Τρεις φο
ρές είχε ρίξει, ό άλλος όδηγός, έξω τ’ 
αύτοκίνητο. Καί λέγανε πώς τότε ήταν 
«μαστουρωμένος».

Πόσο γεμάτο μπορεί νάναι ένα άπό- 
γευμα. Πόσα πολλά μπορεί νά συμβοΰν 
μέσα σέ λίγες ώρες, 350 χιλιάρικα δέν 
ήταν τίποτε γιά τόν Παπαϊωάννου, άν 
πουλούσε λίγες «φούντες». Ήταν όμως 
γιά τόν Γιώργο Παρέλη ποϋψαχνε νά 
βρει λεφτά γιά ν’ άγοράσει τό κτήμα.

Προχώρησε στο γραφείο τοϋ Άντι- 
συνταγματάρχη. Ό  ξερακιανός προϊστά
μενος άκουσε μέ προσοχή κάθε πληρο
φορία. Μέσα στό μυαλό του σχεδιαζόταν 
μόνο του τό σχέδιο. Θά μπλόκαραν τούς 
δυό συνεργάτες καί θάκαναν έρευνα στ’ 
αύτοκίνητο, στό καφενείο, στά σπίτια 
τους. Ό  Μοίραρχος Δίπλας είχε διαφο
ρετική γνώμη. Ίσως νάπεφταν έξω. Ίσως 
χρειάζονταν άποδείξεις κΓ όχι ένδείξεις. 
Σκοπός δέν ήταν μόνο νά συλληφθοΰν 
οί άρχαιοκάπηλοι, μά καί νά βρεθούν 
όλα τ’ εύρήματα.

Οί δυό άντρες έμειναν σύμφωνοι. Ή 
παρακολούθηση θά συνεχιζόταν.
Ό  ΞΕΝΟΣ τουρίστας μέ τις φωτογραφι

κές μηχανές, τά βιβλία καί τούς χάρτες, 
φαινόταν άποξεχασμένος στά έρείπια 
τής άρχαίας νεκρούπολης. Κάπου—κάπου 
χάϊδευε κι ένα σπασμένο μάρμαρο, με
τρούσε άποστάσεις, φωτογράφιζε. Ώρες 
ολόκληρες κάτω άπό τόν φθινοπωριάτικο 
ήλιο, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τούς 
γύρω του.

Τό μικρό φορτηγό ούτε πού τό είχε 
προσέξει. Δυό ώρες τώρα σταματημένο 
πίσω άπό τή στροφή τού δρόμου, φαινό
ταν έγκαταλειμμένο. Οί δυό άντρες πού 
άνηφόριζαν στούς διπλανούς λοφίσκους 
ήταν συνηθισμένοι άπό τήν παρουσία 
αύτών τών ξένων τουριστών μέ τις φω
τογραφικές μηχανές, τά βιβλία, τούς 
χάρτες. Δέν μπορούσαν νά καταλάβουν 
τί γύρευαν οί ξένοι άπ’ αυτές τις μισο- 
σπασμένες μαρμαροκολώνες. ’Εκείνοι 
όμως ήξεραν ν? άκοΰν τόν ήχο τών «άργύ- 
ριων» πού άντηχοΰσε σάν τό βλέμμα τους 
συναντιώνταν μέ κάτι ποϋμοιαζε μ’ άρ- 
χαΐο τάφο ή κάτι παρόμοιο. Όταν γύρι
σαν στό φορτηγό τους ό ξένος τουρίστας 
ήταν άκόμα έκεϊ. Βυθισμένος σ’ ένα 
χοντρό βιβλίο, χωρίς νά νιώθει τόν παλμό 
τής ζωής πού διψούσε γύρω του. Μιά δίψα 
γιά χιλιάρικα. Ακόρεστη__

Ό  Μοίραρχος Δίπλας, άφησε στή 
σπασμένη μαρμαροκολώνα τό βιβλίο καί 
σηκώθηκε. Τό μικρό φορτηγό είχε άπο- 
μακρυνθεΐ. Σάν κουκίδα φαινόταν στό 
βάθος τού δρόμου. Προχώρησε έξω άπ’ 
τήν νεκρούπολη, στούς διπλανούς λοφί
σκους, έκεϊ πού έψάχναν προηγουμένως 
οί δυό άντρες. Μέ τό βλέμμα του άγκά- 
λιασε όλες τις μικρές τοΰμπες πού άπλώ- 
νονταν διάσπαρτες γύρω του. Ήταν 
περιοχή πού άκόμα δέν είχε έρευνηθεί 
άπ’ τούς άρχαιολόγους. Ποιος ξέρει τί 
θά’κρυβε μέσα στά σπλάχνα της, άκόμα, 
τούτη ή γή .... Στά μάτια του πρόβαλαν 
σαρκοφάγοι, άμφορεΐς δακρυδόχοι· σιω
πηλοί μάρτυρες μιας έποχής, ένός πολι
τισμού πού όσο καί νάψαχνε στό μυαλό 
του ταίρι δέν εύρισκε.

Κατηφόρισε πάλι στήν νεκρούπολη 
καί μάζεψε τά σύνεργά του. Κυάλια, 
φωτογραφική μηχανή, βιβλία, χάρτες. 
Τρεις μέρες τώρα τό ίδιο δρομολόγιο. 
Τούτη τή φορά όμως είχε φανεί τυχερός. 
Μέσα άπ’ τούς φακούς είχε δει καθαρά 
τά πρόσωπα τού Θανάση Παπαϊωάννου 
καί τού Νίκου Κορνάρογλου. Σίγουρα 
ό κόπος του δέν είχε πάει χαμένος.

Όταν άργότερα άνέβαινε τά σκαλο
πάτια τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης ένιωθε τόσο άνάλαφρος.... Ό  
προϊστάμενος τόν περίμενε στό γραφείο 
του. Ήταν έκεϊ μαζεμένοι όλοι σχεδόν 
οί άντρες. Ήξεραν πώς ή ύπομονή τού 
Μοίραρχου Δίπλα ήταν πάντα καρπο
φόρα.
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ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ

—Έκεΐ στήν νεκρού πόλη, άναζητοΰν 
τή λεία τους. Φαίνεται πώς -ό συνεται
ρισμός τους είναι άρκετά στενός.

—Δέν μένει λοιπόν παρά νά περιμέ
νουμε τήν πιό κατάλληλη στιγμή, είπε 
ό Άντισυνταγματάρχης Λίρας.

—Γιά τις εικόνες τού Ά η Γιώργη, 
κανένα νεώτερο; ρώτησε ό Μοίραρχος.

—Ό χι. Ούτε ό Στέργιος Γούτας έντο- 
πίστηκε.

ΘΑ μπορούσε κανείς νά χαρακτηρίσει 
τούτη τή βραδυά παράξενα ήσυχη. Ού
τε δυό φορές δέν είχε χτυπήσει όλη τή 
νύχτα τό-τηλέφωνο τής Γενικής ’Ασφά
λειας. Μιά καί μοναδική. Κι αυτή γιά 
κάτι πού δέν χρειάστηκε ούτε τήν έλά- 
χιστη κινητοποίηση. Τό Κέντρο "Αμεσης 
Επέμβασης είχε ένημερώσει τόν ’Αξιω
ματικό 'Υπηρεσίας πώς κάποιος ιερέας 
σ’ ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τή 
Θεσσαλονίκη είχε πιάσει κάποιον πού 
προσπαθούσε νά διαρρήξει τήν έκκλησία 
τού χωριού.

Ό  Υπομοίραρχος Γεωργιάδης έστει
λε μέχρι τό χωριό τό αύτοκίνητο μέ τόν 
Άνθυπασπιστή Θεοδώρου καί τόν Χω
ροφύλακα Σαλμά. Δέν θ’ άργοΰσαν νά γυ
ρίσουν. Θάφερναν μαζί τους καί τόν «πον
τικό». Ό  'Υπομοίραρχος Γεωργιάδης 
χαμογέλασε : «Σοβαρός ποντικός γιά νά 
πιαστεί στά πράσα...». Θά τοϋκανε 
δυό—τρεις έρωτήσεις, στοιχεία ταύτότη- 
τος κ.λ.π., θά τόν έστελνε στό κρατητήριο 
καί τό πρωί θάπαιρνε τις καταθέσεις γιά 
νά τόν στείλει στόν Εισαγγελέα. "Ετσι ή 
νύχτα θάμενε ήρεμη, μιά άπό τις πιό ήσυ
χες νύχτες στά δυό χρόνια πού υπηρετού
σε στή Γενική.

«Μακάρι όλους νά τούς πιάνουν πριν 
προλαβαίνουν νά κάνουν τό κακό», ακού
σε τόν ’Ενωμοτάρχη Καλημέρη νά μονο
λογεί. Δίκηο είχε. Μακάρι. ’Αλλά νά 
πού τις περισσότερες φορές οί «ποντικοί» 
ξεφεύγουν. "Αλλοι γιά λίγο καιρό, άλλοι 
γιά πολύ. Κι αύτός ό άθεόφοβος στήν 
έκκλησιά πήγε νά κλέψει. .. Μά δέν 
τρέμει τό χέρι τους σάν τ’ απλώνουν νά 
κλέψουν τά εικονίσματα ή τά παγκάρια..

"Ακούσε βήματα ν’ άνεβαίνουν τά 
σκαλοπάτια. Σηκώθηκε. Σίγουρα αύτοί 
θάταν. Ήταν ώρα νά γυρίσουν. Στό άνοι
γμα τής πόρτας, στό βάθος τού διαδρό
μου, φάνηκαν οί τρεις άντρες.

«Ό Γούτας...... Ή  φωνή ξέφυγε αύ-
θόρμητα άπ’ τά χείλη τού 'Υπομοίραρχου. 
Ό  Στέργιος Γούτας. Μέ τις χειροπέδες 
στά χέρια. ’Ανάμεσα στόν Άνθυπασπι- 
στή καί τόν Χωροφύλακα. "Αλλο πάλι 
καί τούτο. Τόσες μήνες έψαχναν νά τόν 
βροΰν. Τυχεροί πού τόν έπιασε ό παπάς. 
Σήκωσε τό τηλέφωνο καί σχημάτισε 
τόν άριθμό τού Άντισυνταγματάρχη. 
Σίγουρα θάταν καί γι’ αύτόν μιά άπ’ τις 
πιό εύχάριστες έκπλήξεις. Τό ίδιο καί 
γιά τόν Μοίραρχο.

Ακούσε τήν νυσταγμένη φωνή τού 
Άντισυνταγματάρχη Λίρα. Μετά ένα 
έπιφώνημα χαράς. Τό ίδιο κι όταν ειδο
ποίησε τόν Μοίραρχο. Σέ λίγο όλη ή 
Ασφάλεια θά γέμιζε πρόσωπα άγουρο- 
ξυπνημένα. Αύτή τήν στιγμή όλοι τήν πε- 
ρίμεναν.
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Τρεις ώρες άργότερα ό Άντισυντα- 
γματάρχης Λίρας ειδοποιούσε τόν Εισαγ
γελέα. 'Ο Στέρ. Γούτας είχε μιλήσει.Αύτός 
είχε κλέψε ιτίς εικόνες καί τ’ άλλα ιερά 
άπό τήν έκκλησία τού Ά η Γιώργη στις 
Σέρρες. Καί τήν άλλη εικόνα, πάλι αύτός.

Ό  Μοίραρχος Δίπλας άκουγε τόν 
προϊστάμενο νά ξετυλίγει όλη τήν ύπό- 
θεση στόν Εισαγγελέα. Τις τρεις εΐκόνες- 
τοΰ Ά η  Γιώργη — τις πούλησε στόν 
Θανάση Παπαϊωάννου, 5.000 δραχμές τή 
μία. Τήν άλλη, ποϋκλεψε άπό σπίτι σέ 
κάποιον άλλον, τόν Παναγ. Κορνάρο- 
γλου, άδελφό τού Νίκου Κορνάρογλου 
τού άρχαιοκάπηλου.

Έβλεπε τις εικόνες ν’ άλλάζουν χέ
ρια, τά χιλιάρικα νά μετριώνται ένα-ένα, 
τόν Εσταυρωμένο—άπέναντι στό τοίχο— 
νά καρφώνει τό βλέμμα του όλο πίκρα 
μέσα στά μάτια του, τόν παπά τού χωριού 
ν’ άκινητοποιεΐ τόν Γούτα, τ’ άδεια τε
τράγωνα στούς τοίχους τής έκκλησίας 
νά μαρτυρούν τήν λεηλασία. «ΓιατίΘεέ 
μου...... Ή  φωνή βγήκε μόνη της. Ό
Άντισυνταγματάρχης Λίρας γύρισε καί 
τόν κοίταξε παράξενα. Ό  Μοίραρχος 
έμεινε μέ τό βλέμμα άκίνητο, άνέκφρα- 
στο, γεμάτο εικόνες. Εικόνες καί μάρμα
ρα. '.Ο Εισαγγελέας δέν είχε άντίρρηση. 
Θά ξεκινούσαν άμέσως. Πριν τις δέκα 
τό πρωί θάταν στό καφενείο. Τήν ίδια 
ώρα θάφταναν καί άπό τίς Σέρρες οί 
άντρες τού Τμήματος Ασφαλείας. Ό  
Μοίραρχος Δίπλας άκολούθησε τόν 
Άντισυνταγματάρχη στό αύτοκίνητο.

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Παπαϊωάννου έλειπε 
άπό τό καφενείο. Ήταν έκεϊ ή γυναίκα 
του. Ή  έρευνα στις άποθήκες κι ένα γύρω 
στούς άλλους χώρους έβγαλε πολλά στό 
φώς τού ήλιου : 1850 άρχαϊα νομίσματα, 
μία κοτύλη μελανοβαφής, ένα ληκύθιο 
κλασσικών χρόνων, δυό σφαιρικά άγγεϊα, 
έναν άμφορέα, έπτά δακρυδόχους, δύο 
άγαλμάτια καθιστής γυναίκας, έννιά 
τμήματα παρόμοιων άγαλμάτων, δώδεκα 
γυναικεία κεφάλια πήλινων ειδωλίων, 
δεκαοχτώ μολύβδινα βαρύδια καί πέντε 
σφενδόνες κλασσικών χρόνων, κάτω 
τμήμα ειδωλίου τής Κυβέλης, άκρωτη- 
ριασμένο μαρμάρινο άγαλμα άγοριοΰ μέ 
ένα πουλί στά χέρια, δεκάδες άσημένια, 
γυάλινα καί χάλκινα βραχιόλια, αιχμές 
άρχαίων τόξων καί δεκάδες άρχαϊα μι- 
κροαντικείμενα άπό πέτρες δακτυλιδιών 
μέχρι πόρπες, χάλκινες, άσημένιες, χρυ
σές καί πιθάρια ένα μέτρο ψηλά.

Ό  Μοίραρχος Δίπλας έμεινε νά κοι
τάζει τό άγουρο κεφάλι τού μισοσπασμέ- 
νου άγάλματος τού μικρού παιδιού μέ τό 
πουλάκι στό χέρι άκινητοποιημένο τήν 
ώρα πούταν έτοιμο νά πετάξει, νά ξεφύγει. 
Καλά καθαρισμένο τό μάρμαρο έμοιαζε 
ν’ άναριγούσε στό δυνατό φώς τού μεση
μεριανού ήλιου. Μιά φωνή τόν έβγαλε 
άπ’ τούς συλλογισμούς του. Προχώρησε 
δεξιά πρός τήν μικρή ξύλινη άποθήκη 
μέ τούς άδειους σκουριασμένους τενεκέ
δες. Οί άλλοι έψαχναν στό μικρό κοτέτσι. 
Πέταξε μηχανικά καμμιά εικοσαριά τε
νεκέδες καί χώθηκε ολόκληρος στή μικρή 
άποθήκη. Δυό τρεις τενεκέδες άκόμα, 
μερικά παληά άδεια τσουβάλια καί....

«Θεέ μου.... εικόνες».
Ό  μικρός Χριστός τόν κοιτούσε πα

ράξενα. Σέ κείνο τό βλέμμα διάκρινε τήν 
πίκρα πού ξεχείλιζε άπ’ τά χείλη Του 
στήν εικόνα τού Εσταυρωμένου. 'Εσκυ
ψε, πήρε στοργικά στά χέρια τήν εικόνα, 
τήν έφερε στήν πόρτα τής άποθήκης. 
«Διά χειρός Γ. 1667», διάβασε. ..

Έσφιξε τά χείλη του. Πίσω άπ’ τή 
εικόνα τής Γέννησης κι άλλες εικόνες, 
πολλές. Δέκα, είκοσι, τριανταδυό. Καί 
μιά λειψανοθήκη καί τρεις σταυροί. 
«Γιατί Θεέ μου.... . .

Ακούσε θόρυβο πίσω του. Ό  Χω
ροφύλακας Δήμας είχε βαλθεί ν’ άνοίγει 
τούς άχρηστους παληοτενεκέδες. Έναν— 
έναν τούς έψαχνε καί τούς πέταγε μακρυά. 
«Χασίς». Γύρισε άπότομα. Ό  Δήμας συ
νέχιζε νά φωνάζει. «Χασίς.... Χασίς.... 
κορφάδες καί μπουμπάρι καί παντόφλες.. 
χασίς».

Βγήκε μέ τήν εικόνα τής Γέννησης 
στήν άγκαλιά. Οί διασκορπισμένοι άν
τρες μαζεύονταν γύρω άπό τόν Δήμα. Ό  
Άντισυνταγματάρχης Λίρας κρατούσε 
στά χέρια του ένα κατακαίνουργο πι
στόλι καί στή χούφτα του καμμιά εικο
σαριά σφαίρες....

Συγκέντρωσαν τά ευρήματα στά κι
βώτια καί πέρασαν όλοι σχεδόν στό 
καφενείο. Είχε άρχίσει νά νυχτώνει. 
Ένας θόρυβος άπό τρακτέρ άκούστηκε 
στό δρόμο. Ό  Άνθυπασπιστής Γιαλαμάς 
έρριξε άδιάφορα τή ματιά του.

—Είναι ό Παναγιώτης Κορνάρογλου.
Ο άδελφός τού Νίκου. Σ’ αύτόν πούλησε 

ό Γ ούτας τή μιά εικόνα.
Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας στά

θηκε πίσω άπ’ τήν πόρτα. Ένα λεπτό 
άργότερα τού περνούσε τίς χειροπέδες. 
Ψάχτηκαν οί τσέπες του. Ένα άγαλματά- 
κι, ούτε μιά πιθαμή ύψος δέν είχε, βγήκε 
άπ’ τήν τσέπη τού σακκακιοΰ του.

Ό  Έφορος Αρχαιοτήτων τό τύλιξε 
μέ μιά έξεταστική ματιά. «Είναι ό Ερμής. 
Κλασσικής έποχής».

Λίγο άργότερα έφτανε άπό τίς Σέρρες 
ό Θανάσης Παπαϊωάννου. Δέν έκανε 
ούτε μιά κίνηση νά ξεφύγει Οί άντρες 
πού τόν κύκλωσαν έδειχναν άποφασι- 
σμένοι νά κερδίσουν τό παιγνίδι.

Λίγο πριν τά μεσάνυχτα χτυπούσαν 
τήν πόρτα τού Νίκου Κορνάρογλου. Ό  
Εισαγγελέας έδειξε τήν ταύτότητά του 
καί προχώρησε. Τό πρόσωπο τού Νίκου 
Κορνάρογλου μέ κέρινο τό χρώμα του 
έστεκε βουβό μπροστά τους. Λίγο άργό
τερα έστρεφε τά μάτια του στό χώρο όπου 
συγκεντρώνονταν ή «περιουσία» του. 
Δεκάδες άρχαϊα νομίσματα, άγάλματα 
ήνίοχων, έφιππων πολεμιστών, κοσμή
ματα χρυσά, άσημένια, χάλκινα, εικόνες, 
μουσείο όλόκλη ρο..

Η ΩΡΑ πλησίαζε μεσημέρι. Οί δη
μοσιογράφοι είχαν φύγει. Οί πιό πολ
λοί άντρες άποκαμωμένοι άπό τήν έπι- 
χείρηση πήραν τό δρόμο γιά τά σπίτια 
τους. Στό μεγάλο γραφείο τού Άντισυν- 
ταγματάρχη έμειναν μόνο οί υπάλληλοι 
τής Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ό  Μοί
ραρχος Αναγνώστου συνέχιζε τήν κα
ταγραφή.

« ...........
62) Ακρωτηριασμένο άγαλμα μικρού 

άγοριοΰ μ’ ένα....... ».
Σήκωσε τό κεφάλι του. Τό βλέμμα του 

καρφώθηκε σ’ έκεΐνο τό άγουρο πρό
σωπο. Τού φάνηκε πώς στά χείλη του 
άχνόφεγγε ένα πέτρινο χαμόγελο καί 
στά νεκρά λιθωμένα του μάτια ετοιμαζό
ταν νά πετάξει τό πουλί. Θυμήθηκε τήν 
Παλλάδα, τόν ήνίοχο, τόν έφιππο πολε
μιστή. Θυμήθηκε τή Γέννηση. «Διά 
χειρός Γ. 1667». Τό πικρό πρόσωπο τού 
Βρέφους. Ένας μισοσπασμένος λυγμός 
άνέβηκε στό λαρύγγι του καί οί ύπάλλη- 
λοι γύρισαν τρομαγμένοι νά δούν πούθε 
ξέφυγε κείνο τό «γιατί;....».
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Μέ την εύκαιρία 
τής κοπής 
τής πρωτοχρο
νιάτικης 
πίττας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ τοϋ έργου πού πρόσ- 
φεραν στο 1979 οι Υπηρεσίες της Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης έκανε μέ ομιλία τόυ ό Διευθυν
τής της Ταξίαρχος κ. Θεοχάρης Σπέν- 
τζας, στη διάρκεια ειδικής τελετής πού 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ίανουαρίου 
στό Ξενοδοχείο «ΑΠΕΡΓΗΣ» τής Κη
φισίας.

Μέ την εύκαιρία αυτή έγινε καί ή κοπή 
τής πίττας τής Διευθύνσεως άπύ τον Γενικό 
Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων]νο Σαψάλη. Παρέστησαν 
ακόμη, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
’Αττικής κ. Δωρόθεος, οί Νομάρχες ’Ανα
τολικής καί Δυτικής ’Αττικής κ. κ. Νι
κήτας Κωβαϊος καί Κων]νος Δαβάκης, ό 
’Αρχηγός" Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 
κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό ’Αρχηγός τής 
Κ.Τ.Π. ’Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Βάμ- 
βας, ό Προϊστάμενος τοϋ Σ.Ε. τοϋ Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως ’Αντιστράτηγος κ. 
Σωτήριος Γκίκας, ό ’Αρχηγός τοϋ Πυρο
σβεστικού Σώματος κ. Παν. Ποτουρίδης, 
οί Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγοι κ. κ. Γεώργιος Μανωλάκος καί 
’Ιωάννης Παπαναστασίου, ό Α' Ύπαρχη- 
γός της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. ’Ακρι
βός, οί Α' καί Γ' ’Επιθεωρητές Χωροφυ
λακής 'Υποστράτηγοι κ. κ. Κων. Σμα- 
ριανάκης καί ’Ιωάννης Κούρβας, ό Διευ
θυντής τής Διευθύνσεως Έγκληματολο- 
γικών Υπηρεσιών Εισαγγελέας Έφετών 
κ. Εύθ. Μαρκάκης, ό Γενικός Διευθυντής 
Αγροφυλακής κ. Κ. Γκαζέτας, ό Δήμαρ

χος Κηφισίας κ. Δημ. Ζωμόπουλος, ό 
Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής Υ πη
ρεσίας τοϋ Σώματος Πανοσ. Άρχιμ. Π. 
Ευσέβιος Πιστολής, οί Ταξίαρχοι Χω
ροφυλακής κ. κ. Σπ. Πυρπίλης, Κων. Ζα- 
χαράκης, Σπ. Φτερνιάτης καί Άνδρ. Λε- 
χουρίτης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυντές ’Α
θηνών καί Πειραιώς κ. κ. Λάος καί Ραυ- 
τογιάννης, οί Διευθυντές —’Διοικητές τών 
Υπηρεσιών τής Δ.Α.Π.Π., ή σύζυγος τοϋ 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Κα Μπάλ- 

κου, Πρόεδροι καί εκπρόσωποι τών 
Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων 

Πρωτευούσης, άντιπροσωπεΐες άνδρών 
και γυναικών άπό 'Υπηρεσίες τής Δ.Α.Π. 
Π., άλλοι έπίσημοι καί πολλοί προσκαλε- 
σμένοι.

Η τελετή άρχισε μέ ομιλία τοϋ Διευ- 
θυντοΰ τής Δ.Α.Π.Π., ό όποιος άφοΰ τόνι
σε̂  οτι οί ήθικές δυνάμεις άποτελοϋν γιά 
J 011* άνδρες τοϋ Σώματος τήν κυριώτερη

προϋπόθεση γιά τήν διεξαγωγή τοϋ έργου 
τους, άναφέρθηκε στις βασικές αρχές πού 
τούς διέπουν κατά .τήν εκτέλεση τοϋ κα
θήκοντος καί στό πολύπλευρο έργο πού 
έπιτέλεσαν οί 'Υπηρεσίες τής Διευθύνσεως 
κατά τό 1979. Στή συνέχεια τής ομιλίας 
του, ό Ταξίαρχος κ. Σπέντζας έδωσε μέ 
αριθμητικά στοιχεία τις δραστηριότητες 
τής Δ.Α.Π.Π. τονίζοντας, μεταξύ άλλων, 
ότι:

α. . . Ή  Διεύθυνση, διά τών 'Υπηρε
σιών της, έλαβε μέτρα τάξεως σέ 533 δη
μόσιες συναθροίσεις, σέ 539 άπεργίες, 
σέ 2.719 ποδοσφαιρικούς άγώνες καί σέ 
158 άλλες δημόσιες έκδηλώσεις. ’Εξίχνια
σε 104 κακουργήματα καί 1.391 κλοπές. 
’Αποκάλυψε συνολικώς 39 αδικήματα, 
τιμωρούμενα άπό τή Νομοθεσία περί ναρ
κωτικών, διά τά όποια συνέβαλε ή κατεμή- 
νυσε 121 άτομα. ’Αποκάλυψε 4 αδικήματα 
άρχαιοκαπηλίας, διά τά όποια συνέλαβε 
συνολικώς 38 άτομα καί κατέσχε εικόνες 
καί αντικείμενα μεγάλης άρχαιολογικής 
άξίας. Έβεβαίωσε 139.420 τροχονομικές 
παραβάσεις, 4.984 άγορανομικές, 4.000 
περίπου υγειονομικές καί 4.500 παραβά
σεις διατάξεων περί θορύβων. Έπέδωσε 
700.000 περίπου δικόγραφα. Ένήργησε 
προανακρίσεις ή έξετέλεσε παραγγελίες 
δικαστικών ’Αρχών, 60.000περίπου. Συνέ
βαλε κατ’ αίτηση Στρατιωτικών ’Αρχών 
στήν τακτοποίηση άνω τών 320.000 στρα
τολογικών ή άλλων στρατιωτικής φύσεως 
υποθέσεων. Έξετέλεσε άνω τών 36.000 
ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως τών 
Δημοσίων Ταμείων καί άνω τών 9.000 
καταδιωκτικών έγγράφων τών Δικαστι
κών ’Αρχών. ’Αλλά καί σέ ανθρωπιστικές 
εκδηλώσεις δέν υστέρησε. ’Αναφέρω τήν 
πιο χαρακτηριστική, τήν αιμοδοσία. 145 
άνδρες μας αύθορμήτως προσέφεραν 45 
κιλά αίμα σέ πάσχοντες συνανθρώπους 
μας. . .».

’Ακολούθως, ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Σαψά- 
λης άφοΰ μετέφερε τις ευχές καί τούς χαι
ρετισμούς τοϋ κ. 'Υπουργού, συγχάρηκε τό 
Προσωπικό τής Δ.Α.Π.Π. γιά τό έργο 
του, εύχήθηκε, τό 1980 νά είναι περισσό
τερο παραγωγικό καί δημιουργικό άπό 
τό 1979 καί έκοψε τήν πίττα.

Χαιρετισμό άπηύθυνε καί ό κ. ’Αρχηγός 
τοϋ Σώματος, ό όποιος έξέφρασε τά συγ
χαρητήριά του προς τούς άνδρες καί γυ
ναίκες τών 'Υπηρεσιών τής Δ.Α.Π.Π. γιά 
τό έπιτελεσθέν στό 1979 έργο, καί εύχήθηκε 
νά έπιδείξουν μεγαλύτερη δραστηριότητα, 
ιδίως στον προληπτικό τομέα γιά νά είναι 
τό 1980 πιό δημιουργικό καί ειρηνικό.

Ή  τελετή συνεχίσθηκε καί τελείωσε 
μέ δεξίωση. Τυχερός τής βραδυάς στό 
«φλουρί» τής πίττας ήταν ό ’Αντιστράτηγος 
κ. Γκίκας, στό κομμάτι τοϋ όποιου βρέ
θηκε τό νόμισμά της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΠΝ ΓΙΑ ΤΟ 1979 
ΤΗΣ ΔΙΝΣΕΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΟΑΣΤΙΟΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Το πρόσωπό της έδειχνε κουρασμένο. Στα μάτια της τρεμόπαιζε ή 

άγωνία. Πίσω άπ’ τη σκιά τοϋ προσώπου της διακρινόταν μια ραγισμένη 
πρόωρα ομορφιά. Μιά ομορφιά πού σίγουρα κάποτε θά θύμιζε φρεσκα- 
νοιγμένο τριαντάφυλλο. Ρώτησα νά μάθω τήν αιτία πού την είχε φέρει 
μέχρι τά γραφεία τοϋ Τμήματος Ναρκωτικών τής Ύποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. "Ενας συνάδελφος άπάντησε: 
«Ναρκωτικά».

Μιά μόνο λέξη έ'φτασε γιά νά έκφράσει το δράμα της νέας κοπέλλας. 
’Εννιά γράμματα όλο κι’ όλο, χώρεσαν τήν κατάντια μιας ζωής πού άκόμα 
δεν είχε άνθίσει όσο έ'πρεπε.

Συλλογίστηκα τούς άνθρώπους αύτούς πού καθημερινά έ'ρχονται 
άντιμέτωποι μέ παρόμοια δράματα. Καί τούς άλλους πού ανταμώ
νουν τά βήματά τους μέ τά βήματα των άρχαιοκαπήλων, των διαρρη
κτών, τών φονιάδων. Τί καί πόσα ν’ άκοϋν τ’ αφτιά τους; "Αραγε πόσες 
πικρές έμπειρίες μετουσιώθηκαν σέ πικρές γνώσεις;

Συλλογίζομαι κι αύτούς πού παίρνουν το δρόμο τής φυλακής, 
πού κλείνουν τη ζωή τους στούς τέσσερις τοίχους της καί άλυσσοδένουν 
τά όνειρά τους σέ πάθη καί συνήθειες αντικοινωνικές. Καί πάντα το ΐδιο 
ερώτημα προβάλλει, ή ίδια λέξη : «γιατί;».

Γιατί έκείνη ή νέα γυναίκα ν’ άφήνει νά μαδηθεϊ τόσο φτηνά ή 
ζωή της; Κι αν τό σήμερα παρουσιαζόταν μπροστά της γαλήνιο καί 
εύχάριστο άπο τις παραισθήσεις, τό αύριο, τό μεθαύριο, ή άλλη ζωή 
πώς θά ξεπρόβαλε άπό τή σκέψη καί τά όνειρά της; ,

Κλείνω τούτο τό μικρό εισαγωγικό σημείωμα μέ μιά εύχή: Μα
κάρι όλου τοϋ κόσμου οί νέοι άνθρωποι νάφταναν σέ κείνο τό σταυροδρό
μι τής ζωής, όπου ό καθένας προβληματίζεται μπροστά στούς δρόμους 
πού άνοίγονται γιά τά δικά του βήματα, καί νά διάλεγαν έκεΐνο τό δρόμο 
πού οδηγεί έκεΐ όπου τά πάντα διέπονται άπ’ τή δικαιοσύνη καί τον 
άλληλοσεβασμό. Μακάρι . . .

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ό  άνθρωπος πουλούσε ραδιοτηλέφωνα 
καί ταυτόχρονα αναζητούσε καί αντιπρο
σώπους τών προϊόντων του στην έπαρχία. 
Τό μόνο πρόβλημα πού είχε ήταν οί πολ
λές άπαιτήσεις του γιά τήν έντιμότητα 
τών ύποψηφίων αντιπροσώπων.

Εκτός άπό ραδιοτηλέφωνα, διέθετε 
καί διάφορα μικροαντικείμενα αυτοκινή
των. "Ολο του τό έμπόρευμα τό χαρακτή
ριζαν οί χαμηλές τιμές. Ήθελε—λέει— 
νά «σπάσει» τήν άγορά. Καί θά τό πετύ
χαινε αύτό, μιά καί ή διαφορά τιμής τών 
παρόμοιων ειδών πού κυκλοφορούν στό 
έμπόριο ήταν μεγάλη. Συχνά, περισσό
τερη άπό 5.000 δραχμάς.

Ή  περιοδεία του στήν Πελοπόννησο 
μέχρι καί τήν Όρεστιάδα θά πρέπει 
νάταν άρκετά προσοδοφόρα. Διόριζε 
άντιπροσώπους, έπαιρνε παραγγελίες καί 
μέ τήν προκαταβολή στή τσέπη—πού 
ήταν άπό 10—25 χιλιάδες δραχμές — 
άνοιγε τά πανιά του γι’ άλλού.

Κάποιος, άπ’ αύτούς πούχε... διορί
σει άντιπροσώπους, βαρέθηκε νά περι
μένει τήν παραγγελία καί πήρε στό τη
λέφωνο τόν άριθμό 9586444 τής ’Αθήνας, 
άναζητώντας τήν ELEKTRONIC — 
HELLAS. 'Ετσι, ήταν ό πρώτος πού πήρε 
τήν ψυχρολουσία. Τό τηλέφωνο δέν 
άνήκε ούτε στήν παραπάνω έταιρία, πού 
ήταν άνύπαρκτη, ούτε στόν «άποκλειστι- 
κό» άντιπρόσωπο καί «εισαγωγέα» Κώ
στα Μπαλοδήμο.

Τήν άλλη μέρα τό «Δελτίο Παραγγε
λίας» έφτασε στό Τμήμα ’Απατών τής 
Υ.Α.Π.Π., όπου πήρε τή θέση του στόν 
φάκελλο τού Κώστα Μπαλοδήμου, κα- 
ταζητουμένου μέχρι έκείνη τή στιγμή 
μέ όκτώ καταδικαστικές άποφάσεις γιά 
σωρεία άλλων άπατών.

Οί παθόντες τόν άναγνώρισαν εύκολα 
άπό τή φωτογραφία του καί οί άΦδρες 
τού Τμήματος ’Απατών άρχισαν μιά νέα 
προσπάθεια γιά νά τόν έντοπίσουν. Δέν 
χρειάστηκε όμως νά κουραστούν πολύ, 
γιατί ό Κώστας Μπαλοδήμος βλέποντας 
ότι καθημερινά στενεύει γύρω του ό 
κλοιός, πήγε καί παραδόθηκε, μόνος του, 
στόν Εισαγγελέα, πού τόν προφυλάκισε.

Τώρα σ’ όλόκληρη τή χώρα περιέρχε
ται ή φωτογραφία του , γιά νά έξακριβω- 
θεϊ, έτσι, ή τελική έκταση τής άπάτης του, 
πού ύπολογίζεται πώς πρέπει νά ξεπερ
νάει τό ένα έκατομμύριο δραχμές.

Ίσως θά πρέπει, οί έμποροι νά είναι 
πιό προσεκτικοί στις έπαγγελματικές 
τους σχέσεις καί νά μήν πέφτουν τόσο 
εύκολα θύματα τών διαφόρων άπατεώνων 
πού περιέρχονται τόν έλληνικό χώρο, 
πουλώντας.. ..άέρα.

ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ

Κάτι δέν πήγαινε καλά στήν Ηλιού
πολη καί στό διπλανό Παγκράτι. ’Από 
τις 25 Νοεμβρίου καί μετά, κάθε βράδυ 
οί «ποντικοί» τής νύχτας «έσπαζαν» καί
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τρία—τέσσερα περίπτερα, ξεσηκώνοντας 
χρήματα, τσιγάρα, ραδιόφωνα, άναπτή- 
ρες, στυλό καί άλλα μικροπράγματα. Τό 
Π.Α. Ηλιουπόλεως καθώς καί τό γειτο
νικό Παράρτημα ’Ασφαλείας τού άδελ- 
φού Σώματος στό Παγκράτι, θορυβήθη
καν. Ή  έρευνα τού τρόπου τών διαρρή
ξεων είχε άποδείξει ότι οί δράστες έκο
βαν τό λουκέτο τής κλειδαριάς μέ μεγάλο 
σιδεροψάλλιδο.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής αύξησαν 
τις περιπολίες τους καί κάθε βράδυ όργω
ναν κυριολεκτικά όλη τήν περιοχή τής 
Ηλιουπόλεως. Ή  κινητοποίησή τους 
αύτή είχε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, 
κάποιο πρωί, κατά τις 3, πραγμα
τοποίησαν τήν «συνάντησή» τους μέ 
τούς «ποντικούς» τών περιπτέρων, τήν 
στιγμή άκριβώς πού οί δεύτεροι προσπα
θούσαν νά σπάσουν τήν κλειδωνιά ένός 
περιπτέρου στή γωνία τών όδών Φρειδε
ρίκης καί Πατρών.

Οί δυό νεαροί οδηγήθηκαν στό Πα
ράρτημα καί μετά άπό λίγο μεταφέρθηκαν 
στά γραφεία τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασ
φαλείας Προαστίων, όπου οί άνδρες τού 
Τμήματος Διαρρηκτών άνάλαβαν τήν 
ολοκλήρωση τής άνακρίσεως.

Ό  Βασίλης Βεργέτης καί ό Χρήστος 
Πάνου ομολόγησαν κάπου 39 διαρρήξεις 
περιπτέρων σέ διάστημα μικρότερο τών 
15 ημερών. Στις 11 άπ’ αύτές είχαν καί 
άλλους δυό συνεργούς, τόν Γ ιώργο 
Σταύρου καί τόν Βασίλη Μπαλαντάνη.

Στά χέρια τους κατασχέθηκαν δυό 
μεγάλα σιδεροψάλλιδα πού είχαν κλέψει 
άπό οικοδομές γιά νά σπάζουν τά λου- 
κέτα τών περιπτέρων.

0 «Κ ΥΡ ΙΟ Σ» ΜΕ Τ Α ... ΜΕΣΑ

Υπάρχουν πολλών ειδών άπάτες. Ά λ 
λες μέ τό πρόσχημα γάμων, άλλες άπό 
άνθρώπους πού πουλούν... άέρα, όπως 
ή πρώτη περίπτωση πού άναφέρεται πα
ραπάνω, άλλες μέ τό πρόσχημα έξυπη- 
ρετήσεων καί άλλες πού έκμεταλλεύονται 
τήν άφέλεια Καί τήν άδυναμία μερικών 
συμπατριωτών μας γιά έκδουλεύσεις, 
«ρουσφέτια» κ.λ.π. Συνήθως οί άπατεώ- 
νες τής τελευταίας κατηγορίας έπικα- 
λοΰνται στις έπαφές τους μέ τά υποψήφια 
θύματα, μεγάλες γνωριμίες, συγγένεια 
μέ πρόσωπα τού πολιτικού κόσμου καί 
άλλες προσωπικότητες. Είναι ντυμένοι 
πάντοτε μέ τή τελευταία λέξη τής μόδας, 
πολυάσχολοι καί βιαστικοί, γενναιόδω
ροι, «άεράτοι».

Ό  Χρυσόστομος Άλτίνης, άπό τήν 
Θεσσαλονίκη, ήταν ό άνθρωπος μέ τις... 
μεγάλες γνωριμίες. Αφού φρόντισε νά 
έξαπατήσει άρκετούς Θεσσαλονικεϊς, έμ- 
φανιζόμενος σάν έκπρόσωπος τών Ηνω
μένων Ναυπηγείων Περάματος, Σκαρα- 
μαγκά κ.λπ. καί νά τούς άποσπάσει προ
καταβολές γιά έπισκευές καραβιών ή 
Ιδιωτικών κοττέρων, άνοιξε τά φτερά του 
γιά τήν Αθήνα.

Μέ ύφος «μπίζνες—μαν» έφτασε στό 
ξενοδοχείο «Άκάδημος», δήλωσε βιαστι
κά τά στοιχεία του στόν υπάλληλο τής 
ύποδοχής (Αντώνιος Ματόπουλος, άπό 
τή Βέροια, Πολιτικός Μηχανικός — 
’Εργολάβος), άφήνοντας νά τού «ξεφύγει»
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ή .. ..συγγένεια του μέ τόν Γενικό Γραμ
ματέα τοΟ Ε.Ο.Τ. 'Η φράση «είμαι κου
μπάρος του», ειπωμένη άρκετά άδιάφορα 
καί τά μεγάλα φιλοδωρήματα, έντυπω- 
σίασαν τό προσωπικό τού ξενοδοχείου, 
μέ άποτέλεσμα ν’ άρχίσουν οί παρακλή
σεις γιά έκδουλεύσεις. Μαζί μέ τις πα
ρακλήσεις έπεφτε καί τό σχετικό παρα- 
δάκι. Δυό μήνες κράτησε τό παιγνίδι του. 
"Ενα πρωινό τοΰ περασμένου Δεκέμβριου 
μάταια οί ύπάλληλοι τοΟ ξενοδοχείου 
περίμεναν νά γυρ’ίσει. Μάταια τόν άνα- 
ζήτησε καί ή διεύθυνση γιά νά πληρώσει 
τόν λογαριασμό δυό μηνών. Ό  Άντώνης 
Ματόπουλος είχε γίνει άφαντος.

Τό παιχνίδι του τό συνέχισε σέ άλλο 
ξενοδοχείο τής Πρωτεύουσας. Αυτή τή 
φορά όχι σάν Ματόπουλος, άλλά σάν 
Αλεξίου καί όχι σάν Πολιτικός Μηχα
νικός, άλλά σάν πιλότος τών άεροπορι- 
κών γραμμών τοΰ Κουβέιτ, μέ «ύπηρε- 
σιακή» ταυτότητα, φωτογραφίες μέ στο
λές καί πουλάδες ιπταμένων, ξένες γλώσ
σες καί τά παρόμοια.

Σέ κάποια, όμως, βόλτα του στήν ’Αθή
να σκέφτηκε νά έπεκτείνει τις «έπιχει- 
ρήσεις» του. Έτσι πούλησε αισθήματα 
καί έρωτα σέ κάποια νεαρά ίδιοκτήτρια

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ «ΜΠΟΥΚΑΔΟΡΟΣ»

Ή  «μπούκα» — ή μέθοδος τών κλε
φτών νά μπαίνουν στά σπίτια άπό άνοιχτά 
παράθυρα καί μπαλκονόπορτες — είναι 
κάτι τό ασυνήθιστο τούς χειμωνιάτικους 
μήνες γιά τούς άνδρες τών 'Υπηρεσιών 
Άσφαλείας.Όμως,τόν τελευταίο καιρόπα- 
ρουσιάστηκαν άρκετά κρούσματα «μπού
κας», τόσο στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, 
όσο καί στά Προάστια. Συνήθως θύματά 
του έπεφταν σπίτια μονόροφα ή διώροφα, 
πού οί ένοικοί τους άφηναν ξεκλείδωτο 
κάποιο παράθυρο ή μπαλκονόπορτα.

Τις περισσότερες φορές ό «μπουκα- 
δόρος» περιοριζόταν στό νά ψάχνει μόνο 
τά παντελόνια καί τις τσάντες πού έβρι
σκε πρόχειρα άκουμπησμένες σέ καρέ
κλες. Λίγες φορές ή δράση του έκτεί- 
νονταν καί σέ κομοδίνα ή άλλα μέρη τοΰ 
σπιτιού πού κατά τήν γνώμη του πι
θανόν νά χρησίμευαν γιά κρυψώνες 
χρημάτων. Καί πάντα μέ τήν άπαραί- 
τητη προφύλαξη γιά νά μή ξυπνήσουν 
οί ένοικοι.

"Ολα αυτά είχαν Ανησυχήσει σοβαρά 
τούς άνδρες τού Τμήματος Κλεπτών τής 
Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστί
ων Πρωτευούσης, πού μαζί μέ όλους τούς 
άλλους «πονοκεφάλους», άνάλαβαν νά 
λύσουν τήν άνωνυμία τού έπικίνδυνου 
«μπουκαδόρου» καί νά σταματήσουν 
τήν παράνομη δραστηριότητά του.

Οί «μπούκες» όμως συνεχίζονταν, χω
ρίς ό κλέφτης νά έντοπίζεται. Μέχρι 
πού ένα βράδυ κάποιος άπό τούς ένοι-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ

Ή ιστορία τής ζωής του μοιάζει μέ 
τήν ιστορία τής ζωής κάθε λαθρέμπορου. 
Ένας διαρκής έφιάλτης, ένα Αδιάκοπο

άνδρικής «μπουτίκ», άπ’ τήν όποια μέ 
εύσχημο τρόπο άπόσπασε κάπου 80.000 
δραχμές.

Δυστυχώς γιά τό θύμα του, όταν κατά
λαβε τήν άπάτη, ό Άλτίνης είχε κάνει 
φτερά. ’Αναζητώντας τον ή κοπελιά 
έφτασε μέχρι τήν Υποδιεύθυνση ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, όπου 
οί άνδρες τού Τμήματος ’Απατών δέν 
άργησαν νά καταλάβουν — άπό τήν πε
ριγραφή — γιά ποιόν έπρόκειτο.

Ό  Άλτίνης δέν βρέθηκε στό Ξενοδο
χείο πού έμενε, ούτε σάν Άλτίνης, ούτε 
σάν Αλεξίου. Βρέθηκε όμως κάποιο 
σημειωματάριό του μέ τηλέφωνα. Έτσι 
μέ όδηγό τά τηλέφωνα τού σημειωματά
ριου έντοπίστηκε σέ κάποιο ξενοδοχείο 
τής Αθήνας. Έγινε τό «μπλόκο» καί 
πριν ό Χρυσόστομος Άλτίνης ξαναεξα- 
φανιστεΐ, τού πέρασαν τις χειροπέδες 
καί τόν έστειλαν στή Θεσσαλονίκη, 
όπου τόν περίμενε σωρεία καταγγελιών 
γιά άπάτες.

Καλό θάταν οί υπάλληλοι τών ξενο
δοχείων νά προσέχουν περισσότερο τις 
ταότότητες πού έπιδεικνύουν οί πελάτες 
τους, γιατί υπάρχουν πολλές πιθανότητες 
νά πέσουν θύματα Απατεώνων.

κους ξύπνησε άπό ένα παράξενο θόρυβο. 
Τό κατάλαβε αύτό ό Απρόσκλητος έπι- 
σκέπτης καί ξαναπηδώντας άπ’ τό πα
ράθυρο τδβαλε στά πόδια.

Λίγο Αργότερα ό ιδιοκτήτης τοδ σπι
τιού ειδοποιούσε γιά τό συμβάν τό «109» 
καί αύτό μέ τή σειρά του κινητοποιούσε τά 
περιπολικά αύτοκίνητα τής περιοχής 
Νέας ’Ιωνίας. Τρία λεπτά Αργότερα ή 
πραγματικά έκπληκτική κινητοποίηση 
τών περιπολικών αύτοκινήτων, άποδεί- 
χτηκε καταστρεπτική γιά τόν «μπουκα- 
δόρο». Δυό άνδρες τού Παραρτήματος 
Ασφαλείας Ν. ’Ιωνίας τόν έντόπισαν καί 
τού πέρασαν τις χειροπέδες, γιά νά τόν 
μεταφέρουν στή συνέχεια στήν Υ.Α.Π.Π.

Ή  Ανάκριση κράτησε πολύ. 'Ο νεαρός 
Χρήστος Χανδρινός, πού όπως άποδεί- 
χτηκε ήταν καί λιποτάκτης, είχε νά πεί 
πολλά. 'Ομολόγησε, ατούς άνδρες τοΰ 
Τμήματος Διαρρηκτών—Κλεπτών 14 κλο
πές στήν περιοχή Αθηνών, 5 στήν περιο
χή τού Πειραιά καί 39 στά Προάστια 
τής Αθήνας, όλες μέ τή μέθοδο τής 
«μπούκας». Στό ξενοδοχείο πού έμενε 
μαζί μέ κάποια Μαροκινή τραγουδίστρια 
βρέθηκαν, κάπου 160.000 δραχμές, 
όσες άπόμειναν άπό τις έπτακόσιες τόσες 
χιλιάδες πού είχε «ξαφρίσει» ό Χανδρι- 
νός μέσα σέ λίγους μήνες.

Τό χαρακτηριστικό άπ’ όλη τήν ύπό- 
θεση ήταν ότι πολλές άπό τις κλοπές δέν 
είχαν καταγγελθεί γιατί οί παθόντες δέν 
πίστευαν ότι είχαν πέσει θύματα κακο
ποιών, άλλά . . . οικογενειακών κλεφτών, 
πράγμα πού είχε σπείρει καί άρκετά 
δαιμόνια στις ποθούσες οικογένειες.

κυνηγητό. Τά τελευταία χρόνια τά είχε 
περάσει στή Γερμανία. Λαθρεμπόριο 
σκληρών ναρκωτικών ή ειδικότητά του. 
Μά κάποτε έφτασε καί ή δική του ώρα 
καί οί Γερμανοί συνάδελφοι τού πέρα
σαν τά «βραχιολάκια» τής δικαιοσύνης.

Ακολούθησε ή φυλακή καί ή άπέλαση.
Αναγκαστικά άλλαξε τά στέκια του. 

Ή  ’Ιταλία, ή Γαλλία, ή Αύστρία, ή 'Ολ
λανδία καί άλλες χώρες έγιναν οί νέοι 
«προσωρινοί τόποι διαμονής» του. Ε 
πάγγελμα έπίσημο: άεργος. Ανεπίσημο: 
λαθρέμπορος ναρκωτικών.

Κάπου στήν ’Ιταλία τά βήματά του 
συναντήθηκαν μέ τά βήματα άλλου συ
μπατριώτη μας λαθρέμπορου. Οί ματιές 
πού Αντάλλαξαν ήταν περισσότερο εύ
γλωττες άπ’ όποιαδήποτε γλώσσα. Έτσι 
άρχισε ή συνεργασία.

Στό τελευταίο ταξίδι άπό τήν ’Ιταλία 
στήν Ελλάδα έφερε μαζί του Αρκε
τή ποσότητα κοκαΐνης. Κάπου 50 γραμ
μάρια, άρκετή καί γιά έμπόριο καί γιά 
δική του χρήση. Λίγες μέρες μετά τόν 
γυρισμό του, συνάντησε καί τόν «φίλο». 
Έγινε ή Αγοραπωλησία μά κάτω άπό συν
θήκες πού κίνησαν τήν περιέργεια τών 
«λαγωνικών» τοΰ Τμήματος Λαθρεμπο
ρίου—Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π.

Τρία συνεχή εικοσιτετράωρα κράτησε 
ή παρακολούθηση. Δυό έμπειρες όμάδες 
άνδρών, άνάλαβαν νά γίνουν σκιές τους 
σέ κάθε δευτερόλεπτο τής ώρας. Καί 
πέτυχαν νά «συναντηθούν» μαζί του τήν 
ώρα πού είχε πάνω του όλόκληρη τήν 
ποσότητα πού τοΰ είχε άπομείνει.

Ό  ίδιος δέν πρέπει νά κατάλαβε καί 
πολλά πράγματα γιά τό πώς βρέθηκε 
Αντιμέτωπος μέ τή Χωροφυλακή. Περί
μενε σέ κεντρικό δρόμο τών Προαστίων 
γιά νά περάσει κανένα έλεύθερο ταξί. 
Καί τή στιγμή πού σήκωσε τό χέρι του νά 
σταματήσει ένα πού φάνηκε νάρχεταιάπό 
τό βάθος τοΰ δρόμου, ένα άλλο αύτο- 
κίνητο σταμάτησε μπροστά του καί τέσ
σερις άνδρες ξεπετάχτηκαν στό λεπτό 
καί τόν κύκλωσαν. Καί πριν καλά—κα
λά τό καταλάβει, έπαιρνε τό δρόμο γιά 
τήν Υ.Α.Π.Π.

Ό  Άνδρέας Σακελλαρίου τήν ώρα τής 
σύλληψης κρατούσε μαζί του 41 γραμ
μάρια κοκκαΐνης σέ σκόνη. Μετά άπό 
τήν Ανάκριση όμολόγησε ότι είχε που
λήσει τήν ύπόλοιπη στό φίλο του καί 
παληό συνεργάτη του Τοκούρογλου.

"Οσο γιά τό άπό πού προμηθεύτηκε τήν 
κοκαΐνη είπε πώς τήν Αγόρασε στήν ’Ι
ταλία άπό κάποιον Φάμπιο, άντί 55.000 
δραχμές τά 50 γραμμάρια. Τώρα, πόσο θά 
πουλούσε ό ίδιος τή δόση στή μαύρη 
Αγορά . . . ό Θεός καί ή ψυχή του.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ό  Παναγιώτης, ό Άνδρέας καί ή Αθα
νασία Ραδαίου, 67, 60 καί 58 χρονών, 
Αντίστοιχα, ζούσαν στόν Πύργο τής 
’Ηλείας, όπου διατηρούσαν μιά μάντρα 
μέ οίκοδομικά Ολικά. Οικογένειες δέν 
είχαν κάνει καί ή ζωή τους ήταν άρκε
τά περιορισμένη. Κάπου—κάπου σέ συ
ζητήσεις άφηναν νά έννοηθεϊ ότι είχαν 
Αρκετό «κομπόδεμα». "Ολα κυλούσαν ήρε
μα γιά τά τρία Αδέλφια, μέχρι πού ένα 
βράδυ ξύπνησαν άπό άγριες καί Απειλη
τικές φωνές.

Λίγο Αργότερα τό ένα άπό τ’ Αδέλφια 
ειδοποιούσε τό Τμήμα Ασφαλείας Πύρ
γου πώς είχαν πέσει θύματα ληστείας.

Τρεις ληστές, φορώντας κάλτσες στά 
πρόσωπα καί γάντια στά χέρια, είχαν
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ληστέψει τά τρία άδέλφια, άφοΟ πρώτα 
έδεσαν τό ένα στό κρεββάτι μέ καλώδιο 
καί άπείλησαν μέ πιστόλι καί μαχαίρι τ’ 
άλλα δύο.

’Από τήν έρευνα πού έκαναν οί άνδρες 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Πύργου 
έφτασαν στό συμπέρασμα πώς τουλάχι
στον ό ένας άπό τούς τρείς ληστές έπρεπε 
νάταν κάτοικος τού Πύργου καί πολύ 
γνωστός μέ τά θύματα. Τούτο γιατί όλα 
έδειχναν πώς οί δράστες έπρεπε· νάξεραν 
πού έκρυβαν τό θησαυρό τους οί άδελ- 
φοί Ραδαίου, ένα θησαυρό πού άποτελούν- 
ταν άπό 600 χρυσές λίρες άξίας 4 έκα- 
τομμυρίων περίπου δραχμών, 1.805 δολ- 
λάρια, 130.000 έλληνικές δραχμές, 100 
άναμνηστικά τριαντάδραχμα καί 500 
άσημένια εικοσάδραχμα.

Γιά τό λόγο αύτό άλλωστε οί δράστες 
δέν συνέχισαν τήν έρευνά τους καί σέ 
άλλους χώρους, όπου υπήρχαν καί άλλες 
λίρες καί χμρτονομίσματα.

Μέ τίς σκέψεις αύτές οί έρευνες 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής έπε- 
κτάθηκαν σέ πρόσωπα πού κατάγον
ταν άπό τόν Πύργο καί ζούσαν στήν 
’Αθήνα καί τήν Πάτρα, καθώς καί σέ 
άλλους σεσημασμένους κακοποιούς, ή 
ύποπτους, πού γνωρίζονταν μέ άτομα τά 
όποια είχαν έπαφές μέ τούς άδελφούς 
Ραδαίου. ’Εκείνο πού προσέχτηκε ιδιαί
τερα ήταν ή άνίχνευση τών πειστηρίων 
πού βρέθηκαν κατά τήν έπιστημονική 
έρευνα τών χώρων τού σπιτιού, άπό τούς 
άνδρες τής Διευθύνσεως Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών.

"Ομως πέρα άπ’ όλα αυτά οί ύποπτες 
κινήσεις πρός τήν Πάτρα κάποιου Θεό
δωρου Βισβάρδη, κίνησαν τό ένδιαφέρον 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, μέ άποτέλεσμα οί 
άνδρες τού Τμήματος Διώξεως ’Αδικη
μάτων κατά τής Ζωής καί τής ’Ιδιοκτη
σίας, νά τεθούν σέ διαρκή παρακολούθη
σή του. "Ετσι είχαν τήν ευκαιρία νά πλη- 
ροφορηθούν ότι παληότερα είχε άπελα- 
θεΐ άπό τόν Καναδά γιά λαθρομετανά-

ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΕΣ ΧΑΙΙΣΕΜΠΟΡΟΙ

Οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής τού Ρε- 
θύμνου άπό πολύ καιρό άσχολοΰνταν 
συστηματικά μέ συλλογή πληροφοριών 
γιά έμπόριο χασίς στή περιοχή τους άπό 
ύποπτα άτομα.

"Αρχισαν τίς παρακολουθήσεις καί τίς 
έρευνες, πού γρήγορα κατάληξαν σέ 
τρία πρόσωπα, πού όπως έδειχναν τά 
πράγματα έπρεπε ν’ άποτελούσαν τήν 
σπείρα πού διακινούσε τό χασίς.

Μεθοδεύτηκαν οί ένέργειες καί ένα 
άπόγευμα κάπου έξω άπό τό Ρέθυμνο 
στήθηκε ή έπιχείρηση. ’Επικεφαλής τών 
άνδρών τέθηκε ό ίδιος ό Διοικητής Χω
ροφυλακής Ρεθύμνου πού κατεύθυνε όλο 
τό σχέδιο.

Δέν χρειάστηκε νά περιμένουν πολύ. 
Ή  τρίκυκλη μοτοσυκλέττα μέ δυό άπό 
Χούς τρείς ύποπτους, έφτασε μπροστά 
τους καί άκινητοποιήθηκε. "Εγινε ή

στευση καί άλλα άδικήματα. Μαζί μ’ 
άλλα, πληροφορήθηκαν ότι στόν Καναδά 
είχε σχετιστεί μέ έναν άλλο λαθρομετα
νάστη, κάποιον Τάσο Γιαννόπουλο, κά. 
τοικο Πύργου. Αύτός ό Γιαννόπουλος 
δούλευε σέ μιά βιοτεχνία τσιμεντόλιθων, 
πού τά υλικά της τά προμηθεύονταν άπό 
τούς άδελφούς Ραδαίου. Ήταν έπόμενο 
λοιπόν ό Γιαννόπουλος νά γνώριζε τόν 
θησαυρό τών Ραδαίων.

Ή  έπιστημονική έρευνα τής Διευθύν- 
σεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών 
έπιβεβαίωσε τίς πιθανότητες ένοχής 
τού Βισβάρδη καί δέν έμενε πιά παρά ό 
αιφνιδιασμός του.

Τρείς μέρες μετά τή ληστεία έντοπί- 
στηκε καί τό σπίτι του. Οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού τόν παρακολουθούσαν 
άποφάσισαν νά δράσουν. Ό  Βισβάρδης 
χλώμιασε στό άκουσμα τής φωνής τού 
Ταγματάρχη: «Θόδωρε, τόχασες τό παι
χνίδι». 'Ομολόγησε γρήγορα καί όλοι 
μαζί πήραν τόν δρόμο γιά τόν Πύργο, 
όπου συνελήφθηκαν οί συνεργοί του, 
Τάσος Γιαννόπουλος καί Άγγελος Στυ- 
λιανίδης, στή βιοτεχνία τού όποιου 
δούλευε ό Γιαννόπουλος.

Οί λίρες καί τά νομίσματα βρέθηκαν 
πριν προλάβουν νά τά κατασπαταλήσουν 
οί δράστες, στό σπίτι τού πεθερού τού 
Άγ. Στυλιανίδη, στήν Πάτρα.

Ή  άνάκριση μέ τήν ολοκλήρωσή της 
άπόδειξε ότι οί τρεις ληστές είχαν σχε
διάσει καί τήν έπιδρομή τους. Είχαν 
ξαναεπιχειρήσει, μάλιστα, νά μποΰν στό 
σπίτι καί λίγες μέρες πρίν. ’Αλλά τότε 
ένα μεγάλο σκυλί έμπόδιζε τίς κινήσεις 
τους, μέ άποτέλεσμα ν’ άναβάλουν τήν 
ληστεία μέχρι νά βροΰν κάποιον πιό 
άκίνδυνο τρόπο. Καί ή λύση βρέθηκε μέ 
τό φαρμάκωμα τού σκυλιού.

"Ωμως οί τρεις ληστές δέν είχαν ύπο- 
λογίσει καλά τά πράγματα παρ’ όλες τίς 
προφυλάξεις πού πήραν. Καί τό βασικό
τερο: άγνόησαν τήν παρουσία τής 
Χωροφυλακής μέσα σ’ έναν χώρο πού 
κατόρθωσε νά τόν διαφυλάξει άπό τό 
έγκλημα. . .

έρευνα, άλλά τίποτε δέν βρέθηκε. Δέν 
άπογοητεύθηκαν όμως οί άνδρες τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρεθύμνου καί 
περίμεναν. Δέκα λεπτά άργότερα έμφα- 
νίστηκε καί ό τρίτος ύποπτος, όδηγώντας 
ένα μικρό φορτηγό.

Αύτή τή φορά ή έρευνα έφερε στό φώς 
δυό σακκουλάκια χασίς σέ φούντα, πρόσ
φατης καλλιέργειας. Ό  άνθρωπος πού 
τά κατείχε, ό Γιώργος Κούρκουλος, ομο
λόγησε εύκολα τήν ένοχή του, τούς συ
νεργάτες του Μανόλη Τσιριντάνη καί 
Μανόλη Γρυντάκη, καθώς καί τό μέρος 
όπου είχε κρυμμένη καί άλλη ποσότητα 
χασίς σέ φούντα, βάρους μισού κιλού.

Μαζί μέ τούς Ρεθυμνιώτες πού άνα- 
κουφίστηκαν άπό τήν έπιτυχία τής Χωρο
φυλακής, άνακουφίστηκαν καί άρκετοί 
«λάτρεις» τού χασίς, πού όπως δήλωσαν, 
ό Μανόλης Τσιριντάνης, πού ήταν καί 
ό έγκέφαλος τής σπείρας, «τούς ρουφούσε 
τό αίμα». Μαύρη άγορά λοιπόν καί στό 
χασίς....

ΤΟ «ΒΑΠΟΡΑΚΙ»

"Ενα άκόμα δίκτυο διακινήσεως ναρ
κωτικών έξαρθρώθηκε στήν Αθήνα, μετά 
άπό ένέργειες τών άνδρών τού Τμήματος 
Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. Ήταν ένα 
δίκτυο πού «πλάσσαρε» χασίς, ήρωΐνη 
καί κοκαΐνη σέ νέους πού συχνάζουν σέ 
καφετερίες καί «ντισκοτέκ», άπομυζών- 
τας τό αίμα τους.

Τά συχνά ταξίδια τού Άργύρη Γαρδέλη 
καί τής φίλης του Ελένης Μπογιόπου- 
λου, στή Συρία καί τήν Ταϋλάνδη καί 
άόριστες πληροφορίες ότι ό άδελφός του 
Μιχάλης Γαρδέλης, ιδιοκτήτης μπάρ 
τού Κολωνοΰ, «έσπρωχνε» ναρκωτικά σέ 
νεαρούς πελάτες του, κίνησαν τίς υποψίες 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής, πού άρχι
σαν μιά έντατική παρακολούθηση τής 
παρέας.

’Εξακρίβωσαν ότι τόσο ό Άργύρης 
Γαρδέλης, όσο καί ή φίλη του, έφευγαν 
μαζί γιά τό έξωτερικό (Συρία καί Ταϋλάν
δη), όπου έμεναν άρκετές μέρες κάθε 
φορά. "Ομως στήν έπιστροφή πάντοτε ό 
Άργύρης έρχόταν τελευταίος, μέ καθυ
στέρηση μιάς ή δυό ήμερών. Ό  τρόπος 
αύτός στό κύκλωμα τών έμπορων ναρ
κωτικών είναι γνωστός σάν «βαποράκι» 
καί έφαρμόζεται στις περιπτώσεις πού 
κάποιος ή κάποιοι τής σπείρας είναι 
γνωστοί γιά τίς παράνομες ένασχολήσεις 
τους στήν Αστυνομία.

Πιστεύοντας λοιπόν ότι πρόκειται γιά 
«βαποράκι» άποφάσισαν τήν έφοδο στό 
σπίτι τού Άργύρη. Πραγματικά, οί ύπό- 
νοιές τους βγήκαν άληθινές. ’Επάνω σέ 
κάποιο σώμα «καλοριφέρ» βρέθηκε ένα 
φακελλάκι μέ ήρωΐνη, πού τό ζευγάρι 
είχε άφήσει έκει προφανώς γιατί είχε 
βραχεί, χωρίς νά περιμένει τήν έπίσκεψη 
τής Χωροφυλακής.

Άνακρινόμενος ό Άργύρης Γαρδέλης 
άποκάλυψε τήν «καβάντζα» — κρυψώνα 
τών ναρκωτικών — πού ήταν άρκετά 
έξυπνη: τόν θερμοθάλαμο τής ήλεκτρι- 
κής κουζίνας. Λίγο «λευκοπλάστ» συγ
κροτούσε τά φακελλάκια μέ τίς δόσεις 
τών ναρκωτικών στό κάτω μέρος τής 
οροφής τού θερμοθάλαμου, μέ τρόπο 
ώστε νά μήν φαίνονται. Τά φακελλάκια 
άνοίχτηκαν καί άποκάλυψαν τό περιεχό
μενό τους : κοκαΐνη, ήρωΐνη (όκτώ
«φιξάκια» — δόσεις), χασίς κατεργασμέ
νο σέ σκόνη καί άκατέργαστο, καθώς 
καί 50.000 έλληνικές δραχμές, 730 δολ- 
λάρια καί 220 μάρκα, πού προέρχονταν 
άπό τίς πωλήσεις τών ναρκωτικών.

Τό άτύχημα γιά τούς δυό έμπορους 
ήταν ότι κατά τή διάρκεια πού γινόταν 
ή έρευνα, ένας νεαρός πλησίασε μέ θάρ
ρος τήν έξώπορτα τού σπιτιού. "Ομως τήν 
ώρα πού άντίκρυσε καί άλλα πρόσωπα 
μαζί μέ τούς ένοικους ξαφνιάστηκε καί 
τόβαλε στά πόδια. Αύτό δέν πέρασε άπα- 
ρατήρητο άπό τούς άνδρες τής Υ.Α.Π.Π. 
πού έρευνώντας έξω άπό τό σπίτι βρήκαν 
ένα σακκουλάκι μέ 96 γραμμάρια χασίς 
σέ σκόνη, τό όποιο είχε πετάξει ό άπρόσ- 
κλητος έπισκέπτης φεύγοντας.

Μετά άπ’ αύτό, ό Άργύρης Γ αρδέλης 
άποκάλυψε ότι ό νεαρός ήταν ό Τάσος 
Καραμανώλης, 24 χρονών, πού μέχρι 
τή στιγμή πού γράφονταν αύτές οί γραμ-
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μές δέν είχε άκόμα συλληφθεΐ και κατα
ζητούνταν.

Στή συνέχεια ήρθε ή σειρά τού Μιχάλη 
Γαρδέλη, πού συνελήφθηκε μέσα στό 
μπαρ, πού διατηρούσε στον Κολωνό. 
Τά 200 γραμμάρια χασίς πού τού είχε πα- 
ραδώσει ό άδελφός του γιά νά τά «σπρώ
ξει» στούς νεαρούς πελάτες του, δέν βρέ

θηκαν. Ό  ίδιος όμολόγησε δτι μόλις κα
τάλαβε τό τι είχε συμβεΐ, τά πέταξε στή 
λεκάνη τής τουαλέττας. Βρέθηκε όμως 
στά χέρια του ή βαλίτσα πού χρησίμευε 
γιά τή μεταφορά τών ναρκωτικών, μέ 
τούς διπλούς πάτους νά όμολογούν τήν 
ένοχή τού άδελφού του καί τής νεαρής 
φίλης του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Συνέβη στό χωριό Διάβα τής Καλα
μπάκας. Οί άνδρες τού ’Αστυνομικού 
Τμήματος Καλαμπάκας, είχαν άπό καιρό 
υποψιαστεί πώς κάτι δέν πήγαινε καλά 
στις πολλές σχέσεις πού είχαν μεταξύ 
τους δυό άδέλφια καί μιά μάνα μέ τό γιό 
της. Συγκεκριμένα ό Βασίλης καί ό 
Κώστας Πανάγου κίνησαν τις ύπόνοιες 
γιά κάποιου είδους παράνομες συναλ
λαγές μέτόν Μιχάλη Χριστοδούλου καί 
τή μητέρα του Άννα. Συχνά, άνάμεσα 
στά τέσσερα αύτά πρόσωπα μπλέκονταν 
καί ένα πέμπτο, ό Στέλιος Γκίνιας.

Ή  παρουσία τους σέ χώρους καί χρό
νους ύποπτους, οί κρυφές ματιές καί τά 
μισόλογα πού άφηναν άρκετά υπονοού
μενα, ήταν άρκετά γιά νά προκαλέσουν 
μιά πραγματικά έξουθενωτική γιά τούς 
άνδρες τού τοπικού Τμήματος παρακο
λούθηση, πού δέν άργησαν νά καταλή
ξουν στό συμπέρασμα πώς καί τά πέντε 
αύτά πρόσωπα έπιδίδονταν σέ καλλιέρ
γεια ινδικής καννάβεως.

Οί πληροφορίες πού συγκέντρωσαν 
έλεγαν πώς άπό κοινού καλλιεργούσαν 
χασίς σέ άπομακρυσμένες περιοχές τής 
Καλαμπάκας, τό όποιο μόνοι τους τό 
έπεξεργάζονταν σε σκόνη καί σέ πλα
κίδια.

Τηρώντας όλους τούς κανόνες τής 
Ποινικής Δικονομίας ένήργησαν τήν 
έρευνα στό σπίτι τών άδελφών Πανάγου, 
μέ άποτέλεσμα νά βροΰν καί νά κατά
σχουν 1.008 γραμμάρια χασίς κατεργα
σμένο σέ σκόνη καί πλακίδια.

Όμως ή ένέργεια αύτή έγινε άντιληπτή 
άπό τόν Χριστοδούλου καί τή μητέρα 
του, πού πρόλαβαν νά ρίξουν στή σόμπα 
όλη τήν ποσότητα πού είχαν καί νά τήν 
καταστρέψουν. Βρέθηκαν όμως καί στό 
δικό τους σπίτι λίγα γραμμάρια χασίς, 
άρκετά γιά ν’ άποδείξουν τήν ένοχή τους 
καί νά συμπληρώσουν τις μαρτυρίες τών 
άλλων.

Έτσι μπήκε τέρμα στήν οικογενειακή 
έπιχείρηση τής Διάβας—Καλαμπάκας, 
τήν τόσο κερδοφόρα καί θανατογόνα.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ

Μιά άκόμα μεγάλη ύπόθεση άρχαιο- 
καπηλίας ήρθε πρόσφατα στό φώς τής 
έπικαιρότητας μετά άπό έπίμονες καί 
συντονισμένες προσπάθειες τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής. Τόσο ό Τύπος,

όσο καί ή κοινή γνώμη σχολίασαν με 
εύμενέστατα λόγια τήν έπιτυχία αύτή τής 
Χωροφυλακής πού ξεσκέπασε άκόμα μιά 
σπείρα πού λυμαίνονταν τά άρχαιολο- 
γικά εύρήματα τού τόπου.

Είναι άπό τις ύποθέσεις έκεΐνες πού 
προκαλοΰν τόν οίκτο γιά τούς πρωτα
γωνιστές. Υποθέσεις γεμάτες βρώμικα 
σχέδια στηριγμένα στήν μεγάλη άγορα-

στική άξια τών άρχαίων στό λαθρεμπό
ριο.
Ό λα ξεκίνησαν άπό τις μακρινές Σέρρες. 
Αόριστες πληροφορίες μιλούσαν γι’ 
άρκετά «κομμάτια» άρχαΐα μεγάλης άρ- 
χαιολογικής άξίας, πού ύπήρχαν στόν 
Αλμυρό καί πού «έψαχναν» γι’ άγοραστή.

Ό  Διοικητής Χωροφυλακής Σερρών, 
μέ παληές γνωριμίες στήν περιοχή τού 
Αλμυρού μιά καί παληότερα είχε ύπη- 
ρετήσει στήν περιοχή, έβαλε σ’ ένέργεια 
τό σχέδιό του γιά περαιτέρω δραστηριο- 
ποίηση.

Έτσι ή Διοίκηση Χωροφυλακής Σερ
ρών σέ συνεργασία μέ τή Διοίκηση Μα
γνησίας ξεκίνησαν μιά συντονισμένη 
προσπάθεια έντοπίσεως τής σπείρας τών 
άρχαιοκαπήλων. Έμπειροι άνδρες αύ- 
τών τών Υπηρεσιών άκολουθώντας, άλ
λοτε πιστά τό καταρτισμένο σχέδιο καί 
άλλοτε αύτρσχεδιάζοντας κατόρθωσαν 
νά μποΰν στ’ άχνάρια τής σπείρας καί 
μέσα σέ λίγες μέρες νά κάνουν τήν πρώτη 
τουςέπαφή. Μιάέπαφή ιδιαίτερα χρήσιμη 
μιά καί μαθεύτηκε ό άριθμός τών άρ
χαίων άντικειμένων καί ή προέλευσή 
τους. Τά περισσότερα προέρχονταν άπό 
άνασκαφές άρχαίων τάφων σέ διάφορες 
περιοχές τής Θεσσαλίας καί άνάγονταν 
στόν 10° , περίπου, π.Χ. αιώνα, κατά τούς 
ισχυρισμούς τών άρχαιοκάπηλων.

Μετά τις πρώτες έπαφές μέ τόν οικο
νομικό μεσολαβητή τής σπείρας οί συ
ζητήσεις στράφηκαν στήν τιμή. Μόνο 
γιά τό ένα άγαλματίδιο τής θεάς Άθηνάς 
ή σπείρα ζητούσε 4 έκατομμύρια δρα
χμές, ένώ γιά όλα τά ύπόλοιπα, άλλα 3 
έκατομμύρια. Ποσά ύπερβολικά σάν πρώ
το άκουσμα, άλλά πραγματικά στούς χώ
ρους τού πιό αισχρού λαθρεμπορίου. Πο
σά πού δείχνουν μέχρι πιό ύψος μπορεί 
νά φτάσει ή τιμή τής πατρίδας γιά όσους 
είναι διατεθειμένοι νά τήν ξεπουλήσουν.

Τελικά ή συμφωνία κλείστηκε. Μά 
πριν δοθούν τά χρήματα, οί «άγοραστές» 
καί ό ειδικός χιέκτιμητής» άπαίτησαν νά 
δοΰν τ’ άρχαΐα. Έτσι συμφωνήθηκε μιά 
συνάντηση μέ τόν μόνιμο διαπραγματευ
τή τής σπείρας. Πραγματικά ό Χρήστος 
Κυριάκος πήγε στό καθορισμένο σημείο, 
έχοντας μαζί του τό «έμπόρευμα». Καί 
τήν ώρα πού μ’ άρκετή υπερηφάνεια τό 
παρουσίαζε, πρόβαλαν στά μάτια του 
οί ταυτότητες τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής κι’ άκουσε μιά άποφασιστική φω
νή δίπλα του, πού έλεγε: «’Ακίνητος... 
Χωρ]κή... Τό παιχνίδι σας τέλειωσε».

Στήν άνάκριση πού άκολούθησε άκού- 
στηκαν καί άλλα όνόματα. Λίγες ώρες 
άργότερα, κοντά στά μεσάνυχτα συλλαμ- 
βάνονταν καί τά ύπόλοιπα μέλη τής σπεί
ρας, Παναγιώτης Μπουλαμάκης, Κώ
στας Παππάς, ’Αποστολής καί Νίκος Πο
λύζος, δίδυμα άδέλφια.

Κατασχέθηκαν τρεις τριφυλλόσχη- 
μες οΐνοχόες, κύπελλα, πήλινη βάση άμ- 
φορέα, σιδερένιο ξίφος, χάλκινοι κρίκοι, 
βραχιόλια, δακτυλίδια, άγαλματίδια τής 
’Αθήνας καί πολλά νομίσματα.

Κατά δήλωση τού ’Αρχαιολογικού 
’Εφόρου Θεσσαλίας τά άρχαΐα εύρήματα 
είναι κτερίσματα τάφων τού Θεσσαλικοΰ 
χώρου καί άνήκουν στήν Μυκηναϊκή 
περίοδο τού 1.100 π. X.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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*Εμείς καί οί 
αναγνώστες μας

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  Χ ΩΡ ΟΦΥ Λ Α Κ ΩΝ
Πληροφορούμε τις άναγνώστριές μας πού ζητούν νά τις ενη

μερώσουμε για τυχόν νέα κατάταξη γυναικών στο Σώμα τής 
Χωροφυλακής, οτι άπο το 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως άπο- 
φασίστηκε ή κατάταξη 300 νέων γυναικών ώς Χωροφυλάκων.

Τα προσόντα καί τις άλλες προϋποθέσεις πού άπαιτοϋνται για 
την κατάταξη, θά τα πληροφορηθοϋν άπό σχετικές άνακοινώ- 
σεις καί έγκύκλιες διαταγές τοϋ ’Αρχηγείου ■ Χωροφυλακής, 
πού σύντομα θά δοθούν στη δημοσιότητα καί θά σταλούν στις 
τοπικές 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής.

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Τ’ ’Αστυνομικά Δ ιη γή μ α τα .
«’Αγαπητό Περιοδικό.
Είμαι κι έγώ μια άπό τίς πιο φανατι

κές άναγνώστριές σου. ’Ονομάζομαι Δερ- 
μανοπούλου Εύαγγελία καί είμαι 14 
έτών. 'Ο πατέρας μου είναι ’Ενωμοτάρ
χης καί υπηρετεί στήν Πιερία. Κάθε 
μήνα περιμένω μέ άγωνία νά σέ πάρω 
στά χέρια μου. "Ολα τά άρθρα σου μ’ 
εύχαριστοΰν, μά πιο πολύ τ ’ ’Αστυνομικά 
Διηγήματα. ’Ίσως γιατί θέλω όταν τε
λειώσω τό Λύκειο νά καταταγώ στη 
Χωροφυλακή. ’Ελπίζω νά τά δημο
σιεύσεις για πολύ καιρό άκόμα . . .

Εύαγγελία Δερμανοπούλου 
Μαθήτρια Γυμνασίου»

Σ η μ . Σ υ ντ .
Ευχαριστούμε την μικρή φίλη μας 

για τά καλά της λόγια καί την πληρο
φορούμε ότι τό Περιοδικό θά προσπα
θήσει νά συνεχίσει τη σειρά αύτών των 
Διηγημάτων.

Χ ω ρ ί ς  Σ χ ό λ ι α .
«Γεμάτος χαρά, γεμάτος λαχτάρα, 

παίρνω καί διαβάζω τό περιοδικό, πού 
τά κείμενα του είναι τό ένα καλύτερο 
άπό τό άλλο. Τά ωραία του άρθρα είναι 
γεμάτα φ ω ς ,  ναι φως άληθινό. "Ο,τι 
νά διαβάσεις ενθουσιάζεσαι, ότι νά δια
βάσεις έμψυχώνεσαι, μορφώνεσαι. Σοΰ 
γίνεται πλέον άπαραίτητο, νά τό έχεις 
μαζί σου έκλεκτό σύντροφο, σύντροφο 
πού ποτέ δέν χάνεις.

Έ τσ ι λοιπόν έκφράζοντας καί έγώ 6 
ελάχιστος την γνώμη μου γιά τό έκλεκτό 
αυτό περιοδικό, εκφράζω θερμά συγχα
ρητήρια στούς μοχθοΰντες γιά τήν συνε
χή έκδοσίν του. Τώρα δέ, λόγω των έορ-
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των καί τοϋ νέου έτους, όλοψύχως σάς 
εύχομαι Χ ρ ό ν ι α  Π ο λ λ ά  μέ 
οικογενειακή ύγεία καί χαρά. Γιά δέ τό 
περιοδικό, τώρα πού έκλεισε τά 10 του 
χρόνια εύχομαι ποτέ νά μήν έχει τέλος 
ή έκδοσή του, έπ’ ώφελεία τής φιλτάτης 
μας Πατρίδας.

Μ’ ά γ  ά π η
Ευάγγελος Σπ. Βελλινιάτης 

Γραμματεύς Κοινότητος 
Λαλιώτη Κορινθίας».

Ν εανικοί Π ροβληματισμοί.

«Είμαι μαθήτρια τής Α' Λυκείου καί 
μιά άπό τίς τόσες άναγνώστριές σου. Δια
βάζω τό περιοδικό σου καί μ’ άρέσει 
πολύ γιατί μέσα σ’ αύτό βρίσκω πολλές 
φορές τίς άπαντήσεις πάνω σέ διάφορα 
θέματα.

Έ χω  σκεφτεΐ πολλές φορές διάφορα 
προβλήματα καί κυρίως σκέφτομαι γιά τούς 
άνήλικους ναρκομανείς καί έγκληματίες, 
καί όλους αυτούς πού συμπληρώνουν τό 
ταμπλώ των παραστρατημένων. Των νέων 
πού ζοΰν χωρίς ιδανικά, καί χωρίς όνειρα 
γιά τή ζωή καί τό μέλλον.

Μέ προβληματίζει πολύ, γιατί αύτοί 
οί νέοι, αύτά τά παιδιά, πού έχουν όλη 
τή ζωή μπροστά τους, καί όλες τίς δυνά
μεις γιά νά άντιμετωπίσουν όλες τίς δυ
σκολίες, καταλήγουν στούς ψεύτικους 
παραδείσους.

Νά ζοΰν, χωρίς νά περιμένουν κάτι άπό 
τή ζωή, χωρίς νά άγωνίζονται γιά ένα 
μεγάλο ιδανικό, όπως τόσοι καί τόσοι 
άλλοι συνομήλικοί τους, πού γεμίζουν 
τίς αίθουσες στά σχολεία, ή τά έργο- 
στάσια τήν ήμέρα, καί τήν νύκτα διαβά
ζουν, καί άγωνίζονται μέ τά δικά τους 
όπλα, γιά κάτι καλύτερο, γιά κάτι πιο 
ωραίο, γιά ένα καλύτερο αύριο.

Ποιοι είναι οί παράγοντες πού τά 
κάνουν νά καταλήγουν στά ναρκωτικά 
καί νά πεθαίνουν άπ’ αύτά;

Είναι άραγε, ή κοινωνία, τό περιβάλ" 
λον πού ζοΰν, οί γονείς τους, ή μήπως 
φταίνε αύτοί οί ίδιοι; Σάς παρακαλώ πολύ 
βοηθεϊστε με νά βρω τήν άπάντηση σ’ 
όλα αύτά τά έρωτήματα.

Μέ πολλή άγάπη 
Χρυσάνθη Άγαπάκη 

μαθήτρια Α' Λ υ κ ε ί ο υ  
’Άνω Βιάννος, Ηράκλειον ΚΡΗΤΗΣ

Σ η μ . Σ υ ν τ .
Ευχαριστούμε γιά τά καλά σας λόγια. 

Οί σκέψεις σας προβληματίζουν κάθε 
άνθρωπο καί θέλουμε νά πιστεύουμε ότι 
άντιπροσωπεύουν σκέψεις τού συνόλου 
τής ελληνικής νεολαίας. Γιά τά Ναρκω
τικά καί τά αίτια πού οδηγούν τούς 
νέους σ’ αύτά, έχουμε γράψει άρκετές 
φορές παληότερα. Σέ λίγο όμως καιρό, 
θά δει τό φως τής δημοσιότητας ειδική 
έρευνα συντάκτη τού Περιοδικού γι’ 
αύτό τό θέμα, πού μεταξύ άλλων θά παρου
σιάζει καί ζωντανές συνεντεύξεις νέων 
πού κύλησαν στήν άνυπαρξία των ναρκω
τικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΟΠΗ ΣΚΙΤΖΟΥΚΟΥ,
Μύρινα Λήμνου.
Πάνω άπ’ όλα πρέπει νά σ’-ευχαριστή

σουμε γιά τά καλά σου λόγια. Μάς δί
νουν πραγματικά κουράγιο γιά νά συ- 
νεχίσουμε τίς προσπάθειες άνοδικής πο
ρείας.

Γιά τή Σχολή τών Γυναικών Χωροφυ
λάκων έχουμε γράψει άναλυτικά στο τεύ
χος τοϋ Φεβρουάριου 1979.

Τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα τοϋ 
άστυνομικοΰ, συχνά, προβάλλουν μέσα 
άπό τίς σελίδες τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», όταν αύτές μιλούν 
γιά τό έργο τους καί τήν προσφορά τους. 
’Επίσης καί στο τεύχος τού Δεκεμρρίου 
1979, τό κείμενο τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας κ. Κων]νου Τσάτσου, γιά τά 
«Δικαιώματα τού ’Ανθρώπου».

Τό ποίημά σου συγκινεΐ, άλλά θέλει, 
περισσότερη δουλειά γιά νά δεϊ τό φώς 
τής δημοσιότητας.
ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΤΟ -Ν έ α  Μουδανιά 
Χαλκιδικής.

Στις εξετάσεις γιά τήν Σχολή ’Ανθυ
πομοιράρχων έχουν δικαίωμα νά λά
βουν μέρος άπόφοιτοι Γυμνασίου ’Ενωμο
τάρχες καί Άνθυπασπιστές, ήλικίας μέ
χρι 35 έτών. Στή Σχολή ’Ενωμοταρχών 
είσάγονται οί ιδιώτες —άπόφοιτοι Λυ
κείου — πού θά πετύχουν στις εισαγω
γικές έξετάσεις.
ΤΟΥΛΙΑ ΤΣΙΑΝΤΗ, Φούρνοι ’Ικαρίας.

Εύχαριστοΰμε γιά τά ζεστά λόγια πού 
συγκινοΰν. ’Αποτελεί χαρά γιά τό πε
ριοδικό τό γεγονός ότι γιά πολλούς άναγ- 
νώστες του άποτελεΐ άπαραίτητη συν
τροφιά.

Α



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Για τά ποιήματα πού μας έστειλες, 
άφοβα μπορούμε να πούμε δτι κλείνουν 
μιά εύαισθησία καί μια ζεστασιά πού εν
τυπωσιάζει. Καί μέσα τους μπορεί να δια
κρίνει κανείς ένα άνεπαίσθητο δάκρυ νά 
κυλάει για δλα δσα χάνονται μέσα στό 
πανηγύρι της άδιαφορίας των άνθρώπων.

"Ομως, ίσως θά πρέπει νά προσεχτεί 
περισσότερο ή τεχνική τους δομή, νά 
σφιχτεί περισσότερο ό στίχος καί ή στί
ξη. Περιμένουμε μέ χαρά νέες σου δημιουρ
γίες.
ΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, 
Σιδηροχώρι Κομοτηνής.

Είναι γεγονός δτι τό ενδιαφέρον σου 
γιάτό Περιοδικό, άποτελεΐ γιά μάς μιά 
ξέχωρη χαρά. Παρόμοια λόγια συνα- 
δελφικά, είναι γιά δλους μας προσφορά 
κουράγιου καί ήθικής συμπαράστασης. 
"Ομως, δυστυχώς, τά τεύχη πού λείπουν 
άπό τη βιβλιοθήκη σου, έχουν έξαντλη- 
θεΐ άπό καιρό καί δέν μπορούμε νά σοΰ 
τά στείλουμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑΔΗ,
Λαγυνά Θεσσαλονίκης.

Άπό έρευνα πού έγινε δέν βρέθηκαν οί 
έργασίες στό ’Αρχείο τού Περιοδικού, 
"ίσως νά χάθηκαν ή νά καταστράφηκαν 
κατά τήν μεταφορά των Γραφείων άπό 
Ίουλιανοΰ 36 σέ Πατησίων 207, ή άπό 
Πατησίων 207 σέ Άριστοτέλους 175. 
Ζητούμε συγνώμη γιά τό γεγονός παρά 
τη βασική άρχή περί μή έπιστροφής 
των εργασιών. Ευχαρίστως θά περιμέ
ναμε νέες συνεργασίες, πού, νά είστε σί
γουρος, θά προσεχτούν ιδιαίτερα άπό τή 
Σύνταξη τού Περιοδικού.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΙΑΟΥΛΗ, Πάτμο.

Κάθε άρθρο τού Περιοδικού μπορείτε 
νά τό άναδημοσιεύσετε. Τό τεύχος τού 
Δεκεμβρίου 1978 έχει εξαντληθεί. Μπο
ρείτε νά γίνετε συνδρομητής τής «’Ε
πιθεώρησης Χωροφυλακής» στέλνοντας 
τή συνδρομή σας στήν Οικονομική Δια
χείριση τού Περιοδικού, (Άριστοτέλους 
175, ’Αθήνα), μέ έπιταγή. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, 
Άλίαρτο Βοιωτίας.

Δυστυχώς, έπειδή παληότερα παρου
σιάστηκαν άνωμαλίες σέ παρόμοιες απα
ντήσεις, δέν μπορούμε νά άπαντήσουμε 
σχετικά μέ δτι ένδιαφέρεστε. Λυπού- 
μεθα είλικρινά. Γιά δ,τι άλλο, στή διά
θεσή σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Γ.Κ. Α θ ή ν α ,

Ή  έργασία σας: « Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑ- 
ΚΤΗΡ», παρουσιάζει κενά καί δέν 
έξετάζει τό θέμα στις πραγματικές 
του διαστάσεις. Λυπούμεθα άλλά δέν 
κρίθηκε δημοσιεύσιμη.
Σ.Ν. Σπήλαιο Έβρου.

Τό ποίημά σας «ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑ» έχει άτέλειες καί οπωσδήπο
τε δέν άποτελεΐ ποιητικό λόγο, πράγμα 
πού δέν συνηγορεί γιά τή δημοσίευσή του.
Σ.Π. Αθήνα.

«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» μάς 
προβλημάτισε. Έχουυε συνηθίσει σέ πε
ρισσότερα δεμένα κείμενά σου. Οί στο
χασμοί παρουσιάζουν χάσματα καί ίσως 
χρειάζεται περισσότερο διάβασμα γιά νά 
φτάσεις στή σωστή έκφρασή τους.
Π.Κ. Κοζάνη.

Σωστή ή έργασία σας, άλλά δέν ανήκει 
στά ένδιαφέροντα τού Περιοδικού.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ έφθασαν στά 
Γραφεία τού Περιοδικού, ονόματα καί 
άλλων έπιτυχόντων στά Ανώτατα καί 
Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής 
χώρας μας, παιδιών τών άνδρών τού 
Σώματος.

Δημοσιεύομε τώρα τά ονόματα πού λά
βαμε καί εκφράζομε τά συγχαρητήρια 
καί τις εύχές μας πρός τούς έπιτυχόντες.

Πέτυχαν στις άντίστοιχες Σχολές οί 
κατωτέρω :

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ’Όλγα τού 
Παντελή, θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ, στή 
Δασολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

ΚΙΤΣΟΥ Βασιλική τού Λεωνίδα, θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ, στή Νομική 
Αθηνών.

ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ Γεώργιος τού Εύ- 
αγγέλου, γιός ’Ενωμοτάρχου, στήν Νο
μική Αθηνών.

ΠΑΥΛΗΣ Θεόδωρος τού Δημητρίρυ, 
γιόςΆντ]ρχου στά Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ’Αθηνών.

1'ΚΙΚΑ Σοφία τού Ευθυμίου, θυγα
τέρα ' Γπενωμοτάρχου στά Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
Αθηνών.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  - ΒΙ ΒΛΙ Α 
ΠΟΥ  Λ Α Β Α ΜΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
'Ο ’Ενωμοτάρχης κ. Χρήστος Παπαδη- 

μητρίου πού υπηρετείστήνΤ.Μ.Μ.Χ.ΙΙ.ΙΙ. 
(Μ.Α.Τ. (άπώλεσε τό κυνηγετικό του 
σκυλί ράτσας «Βουλγαρογκέκας», 4 ε
τών, άρσενικό, μέτριου άναστήματος μέ 
μικρή λεπτή ουρά, πού άκούει στό δνομα 
«Ντερβίσης». Ή  άμοιβή γιά οποίον 
τό βρει είναι 5.000 δραχμές καί τά τη
λέφωνα τού κ. Παπαδημητρίου είναι : 
24.63.549 καί 86.50.586.

Στό προηγούμενο τεύχος τού 
περιοδικού καί στό ειδικό αφ ιέ
ρωμα γιά τά δεκάχρονα τής 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ » , λόγω  τής πλη
θώρας τού στοιχείω ν πού έπρε
πε νά συγκεντρωθούν καί νά 
παρουσιαστούν, σημειώθηκε 
μία παράλειψη ώς πρός τούς 
διατελέσαντες κατά τή διάρ
κεια τής δεκαετίας, Διευθυν
τές τού Περιοδικού, ή προ
σφορά τώ ν όποιω ν στήν πρόο
δο τού Περιοδικού υπήρξε ό -  
πωσδήποτε μ εγ ά λ η .

Θεωρούμε χρέος μας νά έ— 
πανορθώσουμε τήν ουσιαστι
κή αυτή παράλειψη καί νά  
άναφέρουμε δτι πρώτος Διευ
θυντής ύπήρξε ό τότε Ταγμα
τάρχης κ . ’Ιωάννης Μαριό
λης καί στή συνέχεια  οι τό
τε Ταγματάρχες κ .κ . ’ Ιωάν
νης Φ ωτόπουλος , Φαίδων Π α- 
παευα γγέλου, Γεώργιος Ή -  
λιόπ ουλος, Α θανάσιος Παπα
δημητρίου, ’ Ιωάννης Ρούμπας 
καί Γεώργιος Φ λέσσας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 
τού Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 
Η ΔΡα Σ ιΣ Μα Σ τής Χριστιανικής 
Φοιτητικής Δράσεως τού Συλλόγου ό 
«Μέγας Βασίλειος» , Η ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ τής Αδελφότητος «Εύσέ- 
βεια», ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ τής Χριστιανι
κής Στέγης Καλαμάτας, ΟΜΟΛΟΓΙΑ 
τής Ίεράς Μητρόπολης Νίκαιας, 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΙΙΚΑ — ΜΕΤΑΛ
ΛΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ τού Συλλόγου 
Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλ
λείων καί Μεταλλουργών Μηχανικών, 
ΒΩΜΟΙ τού Πατριωτικού 'Ομίλου Απο
γόνων Αγωνιστών 1821, ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΝΙΑΤΑ τής Διευθύνσεως Γεωργικής 
Έκπαιδεύσεως καί Πληροφοριών τού 
'Υπουργείου Γεωργίαε, Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ τής 
Πανελληνίου Ένώσεως Αναπήρων 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής Πολεμικής Περιό
δου ΚΡΙΚΟΣ —Διεθνής Ελληνική Έ - 
πιθεώρησις, Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ επίσημο 
όργανο τού Σ.Ε. Προσκόπων, ΣΥΓΧΡΟ
ΝΗ ΣΚΕΨΗ, περιοδική έκδοση Γραμ
μάτων καί Τεχνών, ΕΚΚΛΗΣΙΑ — έπί- 
σημο δελτίο τής ’Εκκλησίας τής Ε λ
λάδος, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ -  ΣΥ
ΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ τής 'Υπηρεσίας Τύ
που—Διαφωτίσεως τής ΠΑΣΕΓΕΣ, ΔΥ
ΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ—ΚΑΡΑΤΕ, μη
νιαίο άθλητικό Περιοδικό πού έκδίδει ό 
Θ. Περσίδης.

Είναι έπτά χρονών. Τ’ όνομά της είναι 
Αναστασία Μουχτάρη. Έ χει όνειρα γιά 
μιά πετυχημένη σταδιοδρομία στή Χωρο
φυλακή. Τής ευχόμαστε μ’ όλη μας τήν 
καρδιά νά γίνουν πραγματικότητα.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία 
τοϋ Σώματος πραγματοποιήθηκαν πρό
σφατα προαγωγές των κάτωθι ’Αξιωμα
τικών :

Στο βαθμό τοϋ Ταγματάρχου προήχθη- 
σαν οί Μοίραρχοι: ΒΙΡΒΙΛΗΣ Θεόδω
ρος, ΤΖΟΒΑΡΑΣ ’Απόστολος, ΒΛΑΧΑ- 
ΒΑΣ Νικόλαος κα'ι ΧΕΙΛΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος.

Στο βαθμό τοϋ Υπομοιράρχου προ- 
ήχθησαν από 1-1-1980 οί έξ Άνθυπα- 
σπιστών ’Ανθυπομοίραρχοι: ΠΑΠΑΧΑ- 
ΡΑΛΑΜΠΟΤΣ Δημήτριος, ΚΟΤΤΖΗΣ 
Νικόλαος,, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Θεόδωρος, ΣΩΤΗ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρηστός, ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Φί
λιππος, ΖΑΚΚΑΣ Νικόλαος, ΝΤΕΛΑ- 
ΚΗΣ Νικόλαος, ΣΕΒΗΣ Βλαδίμηρος, 
ΝΙΝΙΟΣ Λεωνίδας, ΒΟΥΤΣΑΣ Πολυ- 
ζώης, ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ’Ιωάννης, 
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ Σεραφείμ, ΒΟΥΡ- 
ΔΑΣ ’Ιωάννης, ΔΑΝΙΗΛ Δημήτριος, 
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΑΡ- 
ΡΙΙΣ Μιχαήλ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΜΕΛΙΟΣ Χρηστός, ΝΤΖΙ- 
ΦΑΣ Γεώργιος, ΜΕΓΡΕΜΗΣ Πανα
γιώτης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθέ
νης, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Χαρίλαος, ΜΑΥ- 
ΡΟΕΙΔΗΣ Χρηστός, ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ’Ι
ωάννης, ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ Διονύσιος, ΚΑ- 
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, ΤΑΡΑΒΗ- 
ΡΑΣ Λουκάς, ΖΩΝΤΑΝΟΣ Κων]νος, 
ΚΑΛΛΟΕΙΔΑΣ ’Ιάκωβος, ΔΟΣΗΣ Σω
κράτης, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γρηγόριος, ΜΑΡ- 
ΚΙΔΗΣ Μιχαήλ, ΚΟΣΜΑΣ ’Απόστολος, 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μάρκος, ΝΙ- 
ΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Εύάγγελος, ΚΟΛΟΒΟΣ 
Βασίλειος, ΑΝΑΓΝΟΥ ’Αθανάσιος, ΚΑ- 
ΡΑΒΑΤΣΟΣ Θεμιστοκλής, ΦΡΟΥΖΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ Σωτή
ριος, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΜΙΧΑΛΕΣΗΣ Νικόλαος, ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ 
’Ιωάννης, ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ Γεώργιος, ΚΑ- 
ΡΑΝΙΚΟΣ Δημήτριος, ΚΟΥΤΗΣ Δη- 
μήτριος, ΝΤΟΥΡΟΣ ’Ιωάννης, ΜΠΑΚΑ- 
ΛΩΝΗΣ Γεώργιος, ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ Κων] 
σταντΐνος, ΠΟΜΟΝΗΣ Νικόλαος, ΧΡΟ
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός καί ΚΟΥΡΜΠΕ- 
ΤΗΣ ’Αθανάσιος.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Οί έντονες προσπάθειες τοϋ Σώματος 
πού συνεχίζονται άπό παληότερα, για 
τό θέμα της προσελεύσεως ιδιωτών για 
νά καταταγοΰν στή Χωροφυλακή, ώς Δό
κιμοι Χωροφύλακες, νά εξελιχθούν βαθμο
λογικά καί νά σταδιοδρομήσουν, τελευ
ταία, έχουν λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Αυτό συνέβη διότι έγιναν μελέτες οί 
όποιες στηρίζονται σέ σύγχρονα θετικά 
δεδομένα γιά τήν καλύτερη καί πιο ρεαλι
στική αντιμετώπιση τοϋ σοβαρού αύτοϋ 
υπηρεσιακού άντικειμένου.

Είδικώτερα, προγραμματίσθηκε γιά 
τό 3μηνο ’Ιανουάριου — Μαρτίου 1980 ή 
κατάταξη τριακοσίων (300 i Έλληνίδων

Γυναικών, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων, 
γιά τήν πλήρωση ισαρίθμων κενών θέσεων 
τοϋ βαθμοΰ τους. Γιά τό θέμα αύτό θά κυ
κλοφορήσει προσεχώς σχετική έγκύκλιος 
τοϋ ’Αρχηγείου.

Σύμφωνα μέ σχετική προκήρυξη τοϋ 
’Αρχηγείου, καθορίσθηκε εξάλλου, νά 
καταταγοΰν τόν μήνα αύτό στό Σώμα, ώς 
Δόκιμοι Χωροφύλακες, διακόσιοι (200) 
ιδιώτες πού ΔΕΝ έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις καί πρέ
πει, άνάμεσα στ’ άλλα προσόντα τους, νά 
είναι άγαμοι καί νά άνήκουν στήν στρα
τολογική κλάση τοϋ 1982, δηλαδή νά έ
χουν γεννηθεί τό έτος 1961. Οί υποψήφιοι 
πού θά καταταγοΰν, τελικά, άναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωση, νά ύπηρετήσουν στό Σώ
μα, έθελοντικά γιά μιά 5ετία πού άρχίζει 
άπό τήν ημέρα έξόδου τους άπό τήν Σ.Ο.Χ.

Επίσης άποφασίσθηκε άρμοδίως, ή 
κατάταξη οκτακόσιων (800) άποστράτων 
ιδιωτών, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων, στή 
διάρκεια τοϋ 8μήνου Φεβρουάριου —Σε
πτεμβρίου 1980 ήτοι άνά διακοσίων (200) 
ιδιωτών γιά κάθε ένα άπό τούς μήνες Φε
βρουάριο, Μάιο, ’Ιούλιο καί Σεπτέμβριο 
τοϋ 1980.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ -  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Νέα άξιολογικά κριτήρια γιά τήν ομα
λή βαθμολογική εξέλιξη των Ύπαξιωμα- 
τικών καί των Χωροφυλάκων καθιερώθη
καν στήν ίσχύουσα νομοθεσία τοϋ Σώμα
τος, κατά τήν τελευταία 5ετία, μέ άποτέ- 
λεσμα νά βελτιωθεί ουσιαστικά ή υπη
ρεσιακή τους κατάσταση, καθώς καί ή θέση 
τους μέσα στή σύγχρονη κοινωνία τήν 
οποία ύπηρετοΰν, σάν κρατικά όργανα.

Τά νομοθετικά αύτά εύεργετήματα 
πού έγιναν γιά τήν βελτίωση τής θέσεώς 
τους άπό βαθμολογική καί οικονομική 
άποψη, άποτέλεσαν άντικείμενο πολύχρο
νης έπίμοχθης έρευνας καί νομικών δια
δικασιών άπό πλευράς τής ήγεσίας τοϋ 
Σώματος πού έτυχε, βέβαια, τής έπιβαλ- 
λομένης κατανοήσεως καί τής θετικής 
συμπαραστάσεως τών άρμοδίων παραγόν
των τής Πολιτείας.

Χάρη σ’ αύτή λοιπόν, τήν Διοικητική 
μέριμνα, ψηφίσθηκαν νέοι οργανικοί νό
μοι πού άλλαξαν τή δομή τοϋ νομικού συ
στήματος πού ϊσχυσε άπό παληότερα στό 
Σώμα γιά τις προαγωγές τών Ύπαξ]κών 
καί τών Χωροφυλάκων. Μέ αύτό τόν τρό
πο έβελτιώθηκε σημαντικά καί έκσυγχρο- 
νίσθηκε, γενικά, ή άντίστοιχη νομοθεσία 
τοϋ Σώματος πού άνοιξε νέους ορίζοντες 
στούς όποιους προσανατολίζονται ήδη μέ 
έπιτυχία οί ένδιαφερόμενοι άνδρες μέ θε
τική άνταπόκριση στήν ποιοτική, κυρίως, 
ύπηρεσιακή τους άπόδοση.

Σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες στό Σώ
μα οργανικούς Νόμους, στήν τελευταία 
5ετία, έπραγματοποιήθηκαν προαγωγές 
τών Ύπαξ]κών καί τών Χωροφυλάκων 
πού είχαν τά προβλεπόμενα άπό τόν νόμο 
προσόντα, χωρίς προαγωγικές έξετάσεις. 
Έτσι οί προαγωγές τους στήν 5ετία 1975 
—1979 άνήλθαν, συνολικά, στις 14.112.

Άναλυτικώτερα, οί προαγωγές πού 
έγιναν στήν ύπό μελέτη περίοδο, κατά 
βαθμούς, είναι οί άκόλουθες:

Στό βαθμό τοϋ Άνθυπασπιστή προ- 
ήχθησαν, συνολικά 2.643 ’Ενωμοτάρχες 
ήτοι: 178 στό 1975, 141 στό 1976, 547 
στό 1977, 1.636 στό 1978 καί 141 στό 
1979.

Στό βαθμό τοϋ ’Ενωμοτάρχη προή- 
χθησαν, συνολικά, 6.507 Ύπεν]ρχες ήτοι: 
1.754 στό 1975, 843 στό 1976, 639 στό 
1977, 3.256 στό 1978 καί 15 στό 1979.

Στό βαθμό τοϋ Υπενωμοτάρχη προ- 
ήχθησαν συνολικά 4.962 Χωροφύλακες 
ήτοι: 576 στό 1975,1.083 στό 1976,1.702 
στό 1977, 1.164 στό 1978 καί 437 στό 
έτος 1979.

Οί προαγωγές τής 5ετίας αύτής, γιά 
κάθε χρόνο χωριστά, όλων τών προαχθέν- 
των Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων, 
συγκεντρωτικά, είναι οί έξης: 2.508 έγι
ναν στό 1975, 2.067 στό 1976, 2.888 στό 
1977, 6.056 στή διάρκεια τοϋ έτους 1978 
καί 593 στό 1979.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

*0 Διαγωνισμός γιά τήν μετάταξη 
Χωροφυλάκων τών Γενικών ‘Υπηρεσιών 
στις Τεχνικές ‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής, 
ώς Τεχνιτών (Γ' Τάξεως) Αύτοκινήτων, 
Τεχνιτών Τυπογραφείου καί ’Ηλεκτρο
τεχνιτών, διενεργήθηκε τόν Νοέμβριο 
1979 στήν ’Αθήνα.

Στον Διαγοινισμό αύτό πού έγινε χω
ριστά γιά κάθε κλάδο τεχνικής ‘Υπηρεσίας 
έλαβαν μέρος, συνολικά ογδόντα τρεις (83) 
υποψήφιοι Χωροφύλακες — τεχνίτες.

Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα τοϋ Δια- 
γωνισμοΰ πού κοινοποιήθηκαν μέ τήν 
301]11]40β διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου 
γιά τήν άνακοίνωση στούς ένδιαφερομέ- 
νους, ή πλήρωση τών κενών θέσεων ένερ- 
γεϊται, κατά τόν νόμο, μέσα σ’ ένα μήνα 
άπό τήν δημοσίευσή τους, άπό τήν Διεύ
θυνση Προσωπικού (Τμήμα ‘Οπλιτών) 
τοϋ ’Αρχηγείου.

Τά άποτελέσματα γιά κάθε ειδικό
τητα, χωριστά είναι τά έξής: ’Από τούς 
58 ύποψηφίους τεχνίτες Αύτοκινήτου, 
έπέτυχαν 17. Άπό τούς 16 διαγωνισθέν- 
τες ύποψηφίους γιά τό Τυπογραφείο, έπέ
τυχαν 14 καί άπό τούς 9 ύποψηφίους ’Η
λεκτροτεχνίτες, έπέτυχαν 4. Δηλαδή, άπό 
τούς 83 υποψηφίους πού εξετάσθηκαν, έπέ
τυχαν 35 συνολικά, καί άπέτυχαν οί υπό
λοιποι 48.

Στό Τυπογραφείο Χωροφυλακής, ειδι
κότερα, έδημιουργήθηκαν στή λήξη τοϋ 
περασμένου χρόνου δύο (2) κενές θέσεις 
πρός κάλυψη, μετά άπό τήν άποστρατεία 
δύο (2) τεχνιτών του πού έλαβε χώραν 
στις 31-12-1979.

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέ ιδιαίτερη φροντίδα άντιμετωπίζε- 
ται άπό τό Σώμα τό πρόβλημα τής υγειο
νομικής περιθάλψεως τών άνδρών Χωρο
φυλακής, άφοϋ έπιτεύχθηκε νά γίνεται 
πιό συστηματικά ό έλεγχος τής υγείας 
τους, σχεδόν άδάπανα γιά τούς ένδιαφε- 
ρομένους καί τις οίκογένειές τους.
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Το γεγονός αύτό άποτελεϊ πραγματι
κότητα άπό τότε πού άρχισε, ή εφαρμογή 
τοϋ συστήματος τής έλεύθερης εκλογής 
ίατροϋ, συμβεβλημένου μέ τό Δημόσιο, 
άπό τούς ενδιαφερομένους άνδρες μέ τήν 
χρήση των άτομικών βιβλιαρίων υγείας 
τόσο για τον έαυτό τους, όσο καί γιά τά 
προστατευόμενα άπ’ αυτούς, μέλη τής 
οικογένειας τους.

Ή  Διοικητική μέριμνα πού έλήφθηκε 
στήν τελευταία ΙΟετία γιά τήν προστασία 
τής υγείας των άνδρών Χωροφυλακής μέ 
τόν έκσυγχρονισμό τής 'Τγειονομικής Υ
πηρεσίας τοϋ Σώματος, τήν λειτουργία 
Πολυϊατρείων καί Τραπεζών Αίματος 
Χωροφυλακής καί τήν τοποθέτηση ’Ια
τρών Χωροφυλακής καί σέ περιφερειακές 
"Υπηρεσίες Χωροφυλακής, αποτελεί ά- 
σφαλώς μια ανεκτίμητη προσφορά τής 
πολιτείας προς τά άστυνομικά όργανα.

Παράλληλα όμως μέ τήν νομοθετικά 
κατοχυρωμένη έλεύθερη ύγειονομική περί
θαλψη τών άνδρών Χωροφυλακής δέν πρέ
πει νά παραβλέπεται —άλλ’ άντίθετα νά 
άξιοποιεϊται — ή δυνατότητα πού τούς 
παρέχεται γιά τήν υγειονομική καί κυρίως, 
τήν νοσοκομειακή τους περίθαλψη σέ ώρι- 
σμένα άλλα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύ
ματα μέ άρτιο εξοπλισμό σέ προσωπικό 
καί σέ τεχνικά μέσα. Αύτά είναι τά Στρα
τιωτικά Νοσοκομεία πού λειτουργούν 
στήν ’Αττική καί τόν ’Επαρχιακό χώρο 
καί τό Νοσηλευτικό "Ίδρυμα τοϋ Μετο
χικού Ταμείου Στρατού τό όποιο λειτουρ
γεί στήν ’Αθήνα, στήν όδό Βασιλίσσης 
Σοφίας (κοντά στο Ξενοδοχείο Χίλτον).

Στό Νοσηλευτικό "Ίδρυμα (Ν.Ι.Μ.Τ. 
Σ .), σύμφωνα μέ άπόφαση τής Διοική- 
σεώς του, ύπάρχει δυνατότητα εισαγω
γής γιά περίθαλψη τόσο γιά τούς άνδρες 
τοϋ Σώματος, όσο καί γιά τά μέλη τών 
οικογενειών τους πού προστατεύουν οί 
ίδιοι κατά τόν νόμο.

'Η μόνη βασική προϋπόθεση πού άπαι- 
τεϊται γιά τήν εισαγωγή μελών τών οικο
γενειών τους στό Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι ή έγ
καιρη έπικοινωνία καί συνεννόηση μέ τή 
Διεύθυνση τοϋ "Ιδρύματος γιά τήν εξα
σφάλιση κλίνης, πράγμα, φυσικά πού γί
νεται καί μέ τά άλλα Νοσοκομεία.

Πρέπει μέ τήν εύκαιρία αύτή νά διευ- 
κρινισθεΐ ότι κρατήσεις γιά τό Ν.Ι.Μ.Τ. 
Σ. γίνονται μόνο άπό τις άποδοχές τών 
’Αξιωματικών καί τών Άνθυπασπιστών 
καί όχι άπό τις άποδοχές τών 'Υπαξιωματι- 
κών καί τών Χωροφυλάκων. Σχετική μέ 
τό θέμα αύτό είναι ή 315 ]1 ]103 διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ίσως άπό όλου; τούς 
άλλους αισθάνονται τόν άνθρώπινο πόνο 
καί τή δοκιμασία όσοι υπηρετούν στή 
Χωροφυλακή. "Ένας λόγος γι’ αύτό είναι 
ότι στή διάρκεια τής υπηρεσιακής τους 
ζωής ένώνονται μαζί του καί ζοΰν άπό 
κοντά όλες τις άτυχες στιγμές του.

Πιστεύουν άπόλυτα στήν προσφορά 
υπηρεσιών προς τόν δοκιμαζόμενο συν
άνθρωπο καί θεωρούν τήν προσφορά 
αύτή σάν τήν πιό υψηλή καί εύγενική 
ύποχρέωση.

Μέ τήν εύκαιρία τών έορτών τών Χρι
στουγέννων καί τοϋ νέου έτους, στάθηκαν 
περισσότερο κοντά του γιά νά άπαλύνουν 
τόν πόνο του καί τοϋ φέρθηκαν όσο πιό 
παρήγορα καί στοργικά μπορούσαν. ’Άν
δρες καί γυναίκες τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής όλης τής χώρας, έπισκέφθηκαν 
τά κατά τόπους νοσηλευτικά ιδρύματα καί 
μοίρασαν, δώρα στούς άσθενεϊς, δίνοντάς 
τους κουράγιο καί εύχές γιά άνάρρωση, 
ύγεία καί εύτυχία.

Στήν ’Αθήνα, έκτος άπό τις έπισκέ- 
ψεις σέ Νοσοκομεία κ.λ.π., πού γράψαμε 
στό προηγούμενο τεύχος τού Περιοδικού, 
ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως Όργανώ- 
σεως τού ’Αρχηγείου Ταξίαρχος κ. Δη- 
μήτριος Δούκας, συνοδευόμενος άπό τόν 
Φρούραρχο Χωροφυλακής Συνταγματάρ
χη κ. ’Εμμ. Κουκουράκη, έπισκέφθηκε 
τό 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
καί προσέφερε δώρα έκ μέρους τού ’Αρ
χηγού τού Σώματος Άντιστρατήγου κ.
Μιλτ. Άργιάννη στούς νοσηλευομένους 

έκεϊ άνδρες τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής καί τού Στρατού.

Στή Θεσσαλονίκη, άντιπροσωπεία 
’Αξιωματικών τού Σώματος μέ έπικεφα- 
λής τόν Διευθυντή τής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Φιλ. 
Τερζή, έπισκέφθηκε τά νοσηλευτικά ιδρύ
ματα τής πόλεως καί διένειμε δώρα στούς 
άνδρες τού Σώματος πού νοσηλεύονταν 
έκεΐ.

’Επίσης, άλλη άντιπροσωπεία ’Αξιω
ματικών μέ επικεφαλής τούς Α’ καί Β' 
"Υποδιευθυντές τής Δ.Α.Θ. Συνταγμα
τάρχες κ.κ. Νικ. ’Ελευθερίου καί Άθαν. 
Παπαδημητρίου μετέβη στά κοινωφελή 
καί φιλανθρωπικά ιδρύματα τής συμπρω
τεύουσας καί πρόσφερε χρηματικά ποσά

γιά τήν οικονομική ένίσχυση τοϋ θεάρε
στου έργου τους. Τά ποσά συγκεντρώθη
καν άπό προαιρετικές εισφορές τού 
Προσωπικού τών 'Υπηρεσιών τής Διευ- 
θύνσεως.

’Ακόμη, σύζυγοι άνδρών τών "Υπη
ρεσιών τής Θεσσαλονίκης έπισκέφθηκαν 
τό Γηροκομείο Σταυρουπόλεως «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» καί πρόσφεραν 
δώρα καί είδη ρουχισμού στούς τροφίμους 
γέροντες τού ιδρύματος.

Στά Χανιά, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης Συνταγματάρχης 
κ. Έμμ. Τζιρίτας, προσέφερε 25.000 
δραχμές γιά τήν οικονομική ένίσχυση τού 
έργου πού γίνεται πρός άνέγερση τής 
νέας πτέρυγας τού Γηροκομείου τής πό
λεως. Συγχρόνως διανεμήθηκαν διάφορα 
δώρα καί γλυκίσματα στούς τροφίμους 
τού Γηροκομείου, άπό άνδρες καί γυναί
κες τού Σώματος πού υπηρετούν στήν 
περιοχή.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ποσό 86.530 δραχμών 
συγκεντρώθηκε άπό προαιρετικό έρανο 
πού διενεργήθηκε μεταξύ τού Προσωπι
κού τών "Υπηρεσιών τής Άνωτέρας Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Δυτικής "Ελλάδος. 
Τά χρήματα δόθηκαν στή σύζυγο τού 
"Υπενωμοτάρχου Γεωργίου Κατσιλιέρη 
τού Τ.Α. Προαστίων Πατρών, ό όποιος 
πέθανε άπό καρδιακό νόσημα στις άρχές 
τού περασμένου χρόνου.

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ πρός τήν προηγού
μενη πρωτοβουλία, οί άνδρες καί γυναίκες 
τών "Υπηρεσιών τής Άνωτέρας Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Στερεάς "Ελλάδος 
έκδήλωσαν τήν συμπαράστασή τους στήν 
οικογένεια τού ’Ενωμοτάρχου Γεωργίου 
Πάτσαλη, πού σκοτώθηκε σέ τροχαίο 
άτύχημα άφήνοντας ορφανά τά τρία άνή- 
λικα παιδιά του.

Μετά άπό προαιρετικό έρανο πού διε- 
νήργησαν μεταξύ τους, συγκέντρωσαν 
ποσό 98.965 δραχμών, πού προσφέρθηκε 
στή χήρα τού φονευθέντος, Παναγιώτα, 
άπό τον ’Ανώτερο Διοικητή Ταξίαρχο 
κ. Γεώργιο Ράλλη.

ΕΚΑΟΘΗΚΕ 0 ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ,,

ΕΚΔΟΘΗΚΕ άπό τό ’Αρχηγείο Χω
ροφυλακής καί άποστέλλεται στις "Υπη
ρεσίες τού Σώματος,^ ό πρώτος τόμος τοϋ 
Κώδικα διαρκούς ένημερώσεως, «ΣΥΛ
ΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ». - .

"Ο νέος Κώδικας έκδίδεται σέ άντικα- 
τάσταση τού ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. "Η άναμόρφωση τής 
ύλης τού ’Επισήμου Δελτίου καί γενικά 
ή επιμέλεια τού νέου έργου άνατέθηκε 
στό Δ' Τμήμα τής Διευθύνσεως Όργα- 
νώσεως τού ’Αρχηγείου.

"Ο πρώτος τόμος, τού όποιου ή έκτύ- 
πωση περατώθηκε τόν προηγούμενο μήνα, 
έχει τίτλο «ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Τό

περιεχόμενό του άποτελεϊται άπό τά 
σπουδαιότερα νομοθετήματα τών άγο- 
ρανομικών θεμάτων, τά όποια άπασχο- 
λούν, κατά τήν κρίση τού ’Αρχηγείου, τις 
"Υπηρεσίες τού Σώματος στον τομέα 
τής Αγορανομίας. Τήν ύλη συμπληρώ
νουν οί άποφάσεις (νομολογίες) τών δια
φόρων δικαστηρίων καί, άκόμη, γνωμο
δοτήσεις τών δικαστικών οργάνων. Ή  
παράθεση τών γνωμοδοτήσεων αύτών 
κρίθηκε άπολύτως άναγκαία καί ή κάθε 
μία σχετίζεται μέ τό κείμενο τού άνάλο- 
γου νομοθετήματος.

"Η κωδικοποίηση τών Νόμων προχωρεί 
μέ έντατικό ρυθμό. Προτεραιότητα γιά 
τό άμεσο μέλλον καί μέσα στό 1980, 
οπότε θά έκδοθοϋν καί άλλοι τόμοι, θά 
δοθεί στά άντικείμενα τής Τροχαίας. Γιά 
τις μελλοντικές μεταβολές καί τις τρο
ποποιήσεις, ή ένημέρωση τού νέου Κώ- 
δικα θά γίνεται άπό τό παραπάνω Τμή-

μα τής Διευθύνσεως Όργανώσεως, τό 
όποιο έχει τήν φροντίδα τής έκδόσεως 
καί άποστολής τών σχετικών ενημερωτι
κών φυλλαδίων.

Τά έξώφυλλα τών τόμων θά κατα- 
σκευασθοΰν άπό φαιοπράσινο πλαστικό 
δέρμα άριστης ποιότητας πού θά φέρει 
μεταλλικό μηχανισμό γιά τήν σταθερο
ποίηση τών φύλλων. Μέ τόν τρόπο αύτό 
θά γίνεται εύχερέστερα ή χρησιμοποίηση 
τών τόμων.

Ή  σοβαρότητα καί ύπευθυνότητα τής 
έργασίας πού γίνεται γιά τήν ολοκλήρω
ση τού Κώδικα, άποτελοΰν τήν καλύτερη 
εγγύηση γιά μιά άψογη άπό κάθε πλευ
ρά έκδοση, ή όποια θά συντελέσει στήν 
ένημέρωση τών άνδρών τού Σώματος 
πάνω στούς ίσχύοντες Νόμους, στις νεώ- 
τερες νομοθεσίες, νομολογίες κ.λ.π., γιά 
τήν καλύτερη άσκηση τών καθηκόντων 
τους._____________________________
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Πρός τόν ’Α ρχηγό Χ ωροφυλακής  

’Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Ά ργιάννη

Κύριε ’Αρχηγέ,
Μετά άπό μίαν οικογενειακήν μου περι

πέτειαν, λόγω σοβαρας άσθενείας τής 
συζύγου μου, αισθάνομαι τήν ανάγκην 
νά γράψω σέ σάς αύτά τά λίγα λόγια καί 
νά εύχαριστήσω ώρισμένους άπό τούς 
άνδρες τοΰ Σώματος, αν καί γνωρίζω 
άπόλυτα ότι θά προσκρούσω στή μετριο
φροσύνη των.

Στό διαγνωστικό Νοσοκομείο Μεταξά 
Πειραιώς μετέφερα τήν σύζυγό μου γιά 
εξέταση καί άποφασίσθηκε ή άμεση χει
ρουργική της έπέμβαση. ’Από τούς ια
τρούς μοΰ συστήθηκε ή προσκόμιση 
οκτώ, τουλάχιστον, φιαλών αίματος... 
Οί φίλοι μου, κύριε Αρχηγέ,-είναι πολλοί 
αλλά δέν ήταν δυνατόν νά άνευρεθοϋν 
αμέσως, άλλά καί άν εύρίσκοντο ίσως νά 
μήν ήταν σέ θέση νά προσφέρουν αίμα. 
Θυμήθηκα τότε τήν 'Ελληνική Χωροφυ
λακή καί τις παραγωγικές της Σχολές. 
Μέσα στήν παραζάλη μου κάλεσα στό 
τηλέφωνο τόν Συνταγματάρχη κ. Γεώργιο 
Παπαπέτρου. Μέ τρεμάμενα άπό τήν άγω- 
νία γιά τήν τύχη τής καλής μου συντρόφου 
λόγια,τοΟ έθεσα τό αίτημά μου καί ό καλός 
γιά μένα, αυτός Άγγελος μέ παρηγόρησε 
καί μοΰ συνέστησε νά άπευθυνθώ στήν 
Τράπεζα Αίματος τής Χωροφυλακής. 
"Ετσι καί έγινε. Σέ διάστημα λιγότερο άπό 
δύο ώρες, πέντε φιάλες μέ αίμα άνδρών 
τής Χωροφυλακής, βρίσκονταν στή διά
θεση τοΰ χειρουργείου, όπου έγινε μέ 
έπιτυχία ή έγχείρηση. Στις φλέβες τής 
συζύγου μου ρέει, σήμερα, τό αίμα άν
δρών τής Χωροφυλακής καί ή ύγεία της 
άποκαθίσταται μέρα μέ τήν ήμέρα.

Κατά τήν διάρκεια τής νοσηλείας πολ
λοί άνδρες τής Χωροφυλακής μοΟ συμπα
ραστάθηκαν μέ άρκετά μεγάλο ένδιαφέρον 
καί παρήγορα λόγια. Μετά τήν καταιγίδα, 
στό σπιτικό μου έπικρατεΐ καί πάλι ή 
γαλήνη. . . Αισθάνομαι έπιτακτική τήν 
άνάγκη νά εύχαριστήσω τόν Συνταγμα
τάρχη κ. Παπαπέτρο καθώς καί όλους 
τούς άνδρες τής Χωροφυλακής πού μοΰ 
συμπαραστάθηκαν στήν τόσο δύσκολη 
καμπή τής ζωής μου.

Ακόμη ευχαριστώ όλους τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής οί όποιοι έχουν συλ- 
λάβει τό νόημα τής άποστολής τους στόν 
υψηλότερο βαθμό καί ή προσφορέςτων 
δέν περιορίζονται μόνο στά καθαρώς 
άστυνομικά τους καθήκοντα άλλά έπε- 
κτείνονται σέ όλες τις κατευθύνσεις τής 
κοινωνικής ζωής, μέ άποτέλεσμα νά έχουν 
άποκτήσει στό άκέραιο τήν έκτίμηση, τήν 
άγάπη καί τήν συμπάθεια τών πολιτών. 
Πρέπει ,κ. Αρχηγέ, νά αίσθάνεσθε υπερή
φανος διότι ήγεϊσθε αΰτοΰ τοΰ ήρωϊκοΰ 
Σώματος.

Μέ όλη μου τήν άγάπη καί έκτίμηση 
Σεραφείμ Χρ. Αθανασίου—Βόλος.

Πρός τόν ’Αρχηγό Χ ω ροφυλακής  
’Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Ά ργιά ννη

Κύριε Αρχηγέ,
Πολλές φορές είχα τήν ευκαιρία νά 

ευχαριστήσω καί νά συγχαρώ τούς έκλε-

κτούς άνδρες τής Χωροφυλακής τής όποι
ας ήγεϊσθε, αύτή τή φορά όμως ή έκτί- 
μησή μου γιά τή Χωροφυλακή έδραιώ- 
θηκε άκόμη περισσότερο έξ αιτίας τοΰ 
παρακάτω γεγονότος. . . Άπό τό σπίτι 
μας, στήν Αθήνα, έξαφανίσθηκε ό 17χρο- 
νος υιός μου πού έχει φιλομοναχικές τά
σεις. ’Επειδή ύποψιάσθηκα ότι ένδεχο- 
μένως νά πήγαινε στό Άγιο Όρος έπικοι- 
νώνησα μέ τόν άγνωστο, έως σήμερα 
Διοικητή τοΰ Φυλακίου Χωροφυλακής 
Ούρανουπόλεως Χαλκιδικής ’Ενωμοτάρ
χην κ. Παναγιώτην Καφρίτσαν. Ό  ’Ενω
μοτάρχης αυτός μοΰ έγινε τώρα γνωστός 
γιά τό ήθος καί τήν πιστή έκτέλεση τοΰ 
καθήκοντος του. Μέ υπομονή καί έπι- 
μέλεια κατώρθωσε νά άνακαλύψει τόν 
υίό μου στόν όποιο φέρθηκε άψογα μέ 
εύγένεια καί καλωσύνη, σάν νά ήταν ό 
μεγαλύτερος άδελφός του.. . ’Εκτός άπ’ 
αυτό παρέθεσε στόν υίό μου γεΰμα κανο
νικό σέ κοντινό έστιατόριο καί τόν συμ- 
βούλευσε δεόντως μέ παραδείγματά του, 
μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήσει ευνοϊκές 
προϋποθέσεις στό νά πεισθεϊ νά έπιστρέ- 
ψει στό σπίτι μας.. . πράγμα πού τελικά 
έγινε.

Ό  έκλεκτός Ύπαξιωματικός σας ’Ενω
μοτάρχης Παναγιώτης Καφρίτσας, μέ τήν 
ευγενική του συμπεριφορά τίμησε τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής. . . .

Μέ πολλές εύχαριστίες, ευγνωμοσύνη 
καί άγάπη, Πρωτοπρεσβύτερος Νικ. Γ, 
Φιλίας, ’Εφημέριος Αγίου Νικολάου 
Πευκακίων Αττικής—Άθήναι.

Πρός τόν Α’ Ύ π οδ)ντή  Δ .Α .Π .Π .  
Σ υντ)ρχη  κ . Κ . Π απαθανασόπουλον.

Θά ήθελα νά σάς διαβιβάσω τις θερμές 
εύχαριστίες μου καθώς καί τών μελών 
τής Όργανώσεώς μου, γιά τήν βοήθεια 
καί τή συμπαράσταση πού μάς παρείχατε 
κατά τήν έκδήλωση διαμαρτυρίας, στά 
γραφεία μας, τών Ασσυριών Χριστιανών 
προσφύγων άπό τό ’Ιράκ στις 19-11-1979.

Χωρίς τήν προσωπική σας συμβολή, 
νομίζω ότι δέ θά έπιτυγχάναμε τή μέ 
όμαλό καί ειρηνικό τρόπο διάλυση τής 
συγκεντρώσεως καί τήν άποχώρηση άπό 
τά γραφεία μας τών διαμαρτυρομένων 
προσφύγων.

Σάς παρακαλώ νά διαβιβάσετε τις θερ
μές ευχαριστίες καί τά συγχαρητήριά μας 
στους Αξιωματικούς: Άντισυνταγμα-
τάρχες κ.κ. Ε. Κυριακουλάκον καί Γ. 
Ρομοσιόν, τούς Υπομοιράρχους κ.κ. Κ. 
Σωτηρίου καί Δ. Τσερεγκούνια, τούς άλ
λους Αξιωματικούς καί τούς άνδρες τής 
Χωροφυλακής γιά τήν βοήθεια, τήν ύπο- 
μονητικότητα καί τήν άψογη συμπεριφορά 
τους σ’ όλη τή διάρκεια τής διαμαρτυρίας.

Ή  Αρχηγός τής Άποστολής τής Δια
κυβερνητικής ’Επιτροπής Μεταναστεύ- 
σεως έξ Εΰρώπης, X. Άλεξανδράκη.

Πρός τόν Διοικητή Δ  .X . Δράμας 
Ά ν τ ισ )ρ χ η  κ .  Γ . Φ λω ρόπουλο.

Παρακαλοϋμε δεχθείτε τις θερμές μας 
ευχαριστίες καί τά συγχαρητήριά μας, 
γιά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πού 
καταβάλατε κάτω άπό δυσμενέστατες

καιρικές συνθήκες γιά τήν άπελευθέρωση 
προχθές 2-1-1980 στό όρος Φαλακρό 
δεκαεπτά (17) νεαρών ορειβατών.

Ό  ζήλος πού έπεδείξατε, ή αύταπάρνη- 
σή σας καί ή αύτοθυσία σας γιά τή διά
σωση τών συνανθρώπων σας, μας συγκί
νησαν βαθύτατα καί άποδεικνύουν πόσο 
άναπτυγμένο έχετε τό συναίσθημα τοΰ 
καθήκοντος καί τής ευθύνης, άλλά καί 
πόση άνθρωπιά κλείνετε μέσα σας, άφοϋ 
μέ κίνδυνο τής ζωής σας προχωρήσατε 
στήν έπιτυχή έκτέλεση τής άποστολής 
σας.

Παρακαλοϋμε νά διαβιβάσετε τά συγ
χαρητήριά μας καί στους άνδρες τής 
'Υπηρεσίας σας πού πήραν ενεργό μέρος 
στήν έπικίνδυνη αύτή άποστολή.

Ό  Νομάρχης Δράμας 
’Αναστάσιος Νικολαΐδης.

Πρός τόν ’Α ρχηγόν Χ ωροφυλακής  
’Αντιστράτηγον κ . Μιλτιάδην Ά ρ γ ι-  
ά ν ν η ν .

Μέ τήν παρούσα μου έπιστολή αισθά
νομαι τήν υποχρέωση νά αναφέρω γρα- 
πτώς τόν έπαινό μου στόν Διοικητή τοΰ 
Σταθμού Χωροφυλακής Παραλίας Τυ
ρού Κυνουρίας Άνθυπασπιστήν κ. Σω
τήριον Κουτίβαν, διότι μέ τήν επιμονή του, 
τήν υπομονή του καί τήν πίστη στήν 
άποστολή του σάν άστυνομικοΰ οργάνου, 
προσέφερε πολλά στόν τομέα τής άστυνο- 
μεύσεως τού χωριού καί έμφύσησε συνει
δητή τουριστική συμπεριφορά στους κα
τοίκους, έναντι τών παραθεριστών, μέ 
άποτέλεσμα τό άνωτέρω χωριό νά έξε- 
λιχθεϊ σήμερα σέ ένα τών ώραιοτέρων πα
ραλίων παραθεριστικών κέντρων.

Κατόπιν τών άνωτέρω θέλω νά έξά- 
ρω τήν προσπάθεια αύτή τοΰ κ. Κουτί- 
βα καί εκφράζομαι μέ πλήρη άντικειμενι- 
κότητα γιά τόν νοικοκυρεμένο αύτό κρατι
κό λειτουργό πού έκπροσωπεΐ έπαξίως 
τόν Κρατικό μηχανισμό καί τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, προσφέροντας μεγάλο έργο 
στήν προσπάθεια τής Κυβερνήσεώς μας 
γιά τήν προαγωγή τοΰ τουρισμού στόν 
τόπο μας.

Μέ σεβασμό
Νικόλαος Ρήγας — Χολαργός ’Αττικής.

Πρός τήν Διεύθυυσιν Τροχαίας τού  
’Αρχηγείου Χ ω ροφυλακής.

Έ χω καθήκον νά σας γνωρίσω τήν έκ- 
πληξίν μου γιά τήν εύχάριστον προθυμίαν 
τού 'Υπενωμοτάρχη Κων]νου Στρώματα 
τής Τροχαίας Άμφίσσης, γιά τήν_έξυ- 
πηρέτησιν καί μάλιστα χωρίς νά τό 
ζητήσω καί άρνούμενος κατ’ άρχήν, 
εις τήν άντικατάστασιν τροχού τού αυ
τοκινήτου μου κοντά στό Χρυσό Δελφών.

Πρώτη φορά έδέχθην, ύστερα άπό οδή
γηση 60 ετών έδώ καί στό έξωτερικό συ
νεχώς, αυτήν τήν συμπαράστασιν. ’Ή 
μουν, καί είμαι, πάντοτε προσεκτικός 
άπό νεαράς ήλικίας καί ουδέποτε έδωσα 
τό δικαίωμα μέχρι σήμερα (Δόξασοι ό 
Θεός) νά μοΰ γίνει κάποια τυπική ύπό- 
δειξις καί αύτό έφαρμόζοντας πάντοτε 
τούς κανόνες.

Τά θερμά μου συγχαρητήρια καί εύχομαι 
καί είμαι βέβαιος δτι έτσι πάντα τιμούν 
δλοι τό ’Επίτιμο Σώμα σας.

Ευπειθέστατος 
Μιχ. Α. Γαζιάδης.
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ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΣΤ Ο  ΑΡΧΗΓΕΙ Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ 
Τ Η Σ  I. Ρ. Α.

ΣΤΜΦΩΝΑ μέ στοιχεία πού πήραμε 
άπό το Ελληνικό Τμήμα τής Διεθνούς '£ - 
νώσεως ’Αστυνομικών, τά μέλη της στις 
30 Νοεμβρίου 1979 άνέρχονταν σέ 1553, 
ένώ συνεχίζεται ή έγγραφή καί νέων με
λών.

"Οπως είναι γνωστό, μέλη· τής Ένώ- 
σεως μπορούν να γίνουν όλοι οί έν ένεργεία 
ή άποστρατεία Έλληνες ’Αστυνομικοί. 
Ή  έγγραφή γίνεται άπ’ ευθείας στον Γε
νικό Γραμματέα τής Ένώσεως, Ταγμα
τάρχη κ. Κων]νο Βασιλάκη τού ’Αστυνο
μικού Τμήματος 'Ηλιουπόλεως ’Αττι
κής (τηλ. 9919-529) μέ τήν υποβολή αI- 
τήσεως σέ απλό χαρτί, ή μέσω τών Το
πικών Διοικήσεων. ’Απαιτείται μία φωτο
γραφία τού αίτοΰντος μέ πολιτική περι- 
βολή ή μέ στολή καί 150 δραχμές για έτή- 
σια συνδρομή.

Τά μέλη πού έπιθυμούν συνέχιση τής 
παραμονής τους στήν "Ενωση, μπορούν νά 
άποστείλουν τις συνδρομές τους δπως στό 
παρελθόν. Στήν άντίθετη περίπτωση, 
νά έπικοινωνήσουν έγγράφως μέ τόν Γε
νικό Γραμματέα τής Ένώσεως έπιστρέ- 
φοντας τό Δελτίο Ταυτότητος μέλους.

ΚΑΤΟΠΙΝ έφαρμογής τού άρθρου 21 
τού Καταστατικού τής Ένώσεως, άπο-' 
φασίσθηκε ή ίδρυση τών Τοπικών της 
Διοικήσεων, πού έχουν έδαφική άρμοδιό- 
τητα τήν άνάλογη τών Άνωτέρων Διοική
σεων Χωροφυλακής.

Μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν οί παρακάτω 
τοπικές Διοικήσεις καί έκλέγηκαν τά μέλη 
τών Διοικητικών τους Συμβουλίων.

—ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩ- 
ΤΕΤΟΤΣΗΣ.

Πρόεδρος Ταγματάρχης Νικόλαος Κου- 
τρουμπής, ’Αντιπρόεδρος Ταξίαρχος έ. ά., 
Δημήτριος ’Ελευθερίου, Γραμματέας Άν- 
θυπασπιστής ’Αθανάσιος Στρατής, Τα
μίας 'Άνθυπασπιστής ’Ιωάννης Κασσω- 
τάκης.μέλη Υπομοίραρχοι Δημήτριος Μη- 
τρόπουλος καί ’Αλέξανδρος Βλάχος.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ.
Πρόεδρος 'Υπομοίραρχος Βασίλειος 

Σεκλερέντος, ’Αντιπρόεδρος ’Ανθυπομοί
ραρχος Νικόλαος Λουκάς, Γραμματέας 
Άνθ. ’Ιωάννης Κυπριωτάκης, Βοηθός 
Γραμμ. ’Ενωμοτάρχης Νικόλαος Χαρκιο- 
λάκης, Ταμίας Άνθ. Σουσώνας Γεώργιος 
καί Ειδικός έπί πολιτιστικών έκδηλώσεων 
’Ανθυπομοίραρχος Εύτύχιος Τζεμενάκης.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ.

Πρόεδρος Ταγματάρχης Κων]νος 
Μπούρας, ’Αντιπρόεδρος Μοίραρχος Σπυ
ρίδων Ράϊκος, Γραμματέας 'Υπομοίραρ
χος Παναγιώτης Ηολύδωρος, Βοηθός 
Γραμμ. ’Ανθυπομοίραρχος Δημήτριος Μα
ρίνος, Ταμίας Χωρ. Βασιλική Άγγελο- 
πούλου καί Ειδικός έπί πολιτιστικών υπο
θέσεων Άνθυπασπιστής Σπυρίδων Θει- 
δωρόπουλος.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ.

Πλειοψήφισαν οί: Ταγματάρχης Δη- 
μήτριος Φωτεινόπουλος, Μοίραρχος Πα
ναγιώτης Ταβλάς, Μοίραρχος Παναγιώ
της Άναγνωστόπουλος, Άνθυπασπιστής 
Δημήτριος Πολύμερος, Άνθυπασπιστής 
Ευάγγελος Κεχαγιάς καί Χωροφύλακας 
Αντωνόπουλος.

ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ μέ Πρ. Διάταγμα στό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής 'Υπηρεσία Δη
μοσίων Σχέσεων τού Σώματος, ή οποία 
μέχρι τιόρα λειτουργούσε σάν Τμήμα τής 
Διευθύνσεως Όργανώσεως. 'Η  λειτουργία 
τής 'Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων άπο- 
φασίσθηκε μέ τό άρθρο 6 τού Προεδρι
κού Διατάγματος 946J19-11-1979 (Φ. 
Ε.Κ. Α', 264, 30-11-1979) πού συμπλή
ρωσε τόν κανονισμό ’Εσωτερικής Υπη
ρεσίας τού Αρχηγείου.

Μέ τή νέα της μορφή ή 'Υπηρεσία 
Δημ. Σχέσεων έξομοιώνεται μέ Διεύθυν
ση, ύπάγεται άπ’ εύθείας στόν Αρχηγό 
διά τού Α' Ύπαρχηγοΰ τού Σώματος 
καί συγκροτείται άπό τό Γραφείο τού 
Προϊσταμένου της, τό Γραφείο τού Α ρ
χηγού, τό Αρχείο καί δύο Τμήματα.

Αποστολή τής 'Υπηρεσίας είναι ή 
άνάπτυξη τών Δημοσίων Σχέσεων τού 
Σώματος, ή κάλυψη τών εθιμοτυπικών 
υποχρεώσεων τής ήγεσίας του καί ή 
οργάνωση τών έκδηλώσεων προβολής 
τού έργου του.

Τό Γ ραφείο τού Αρχηγού έχει ώς 
άρμοδιότητα τήν παραλαβή καί διαχεί- 
ρηση τής προσωπικής του άλληλογραφίας 
σύμφωνα μέ τις οδηγίες του, τήν άποστολή 
τής ύπηρεσιακής του άλληλογραφίας, 
τήν ένέργεια τής άλληλογραφίας πού 
άποστέλλεται σέ υπηρεσιακά πρόσωπα 
καί σέ ιδιώτες καθώς τή ρύθμιση τών 
έθιμοτυπικών του επισκέψεων κ.λ.π.

ΤΟ Α' ΤΜΗΜΑ συγκροτείται άπό 
δύο Γραφεία, τό πρώτο άπό τά όποια έχει 
άρμοδιότητα στήν οργάνωση τελετών, 
εορτών, δεξιώσεων καί τών υπολοίπων 
πολιτιστικών έκδηλώσεων τού Σώματος, 
στήν καλλιέργεια σχέσεων μέ τούς Συλ
λόγους, τά Σωματεία καί τις ’Οργανώσεις 
κοινωνικού, μορφωτικού, έπιστημονικοΰ 
καί πολιτιστικού χαρακτήρος, στήν διά
θεση τής Μουσικής τού Σώματος, στήν 
επιμέλεια τής έκδόσεως τών ήμερησίων 
διαταγών τού Αρχηγού καί σέ πλήθος 
άλλων σχετικών θεμάτων.

Τό δεύτερο Γ ραφείο προγραμματίζει 
καί οργανώνει τις εκθέσεις δραστηριοτή
των τής Χωροφυλακής, μεριμνά γιά τήν 
άνέγερση μνημείων γιά τούς άνδρες τού 
Σώματος πού έπεσαν στήν έκτέλεση τού 
καθήκοντος καί γιά τήν άνάπτυξη τού 
άθλητισμού στό Σώμα προγραμματίζοντας 
τις άνάλογες έκδηλώσεις καί διαχειρι- 
ζόμενο τά σχετικά μέ τήν κίνηση τών 
άθλητών τού Σώματος θέματα. Τέλος καλ
λιεργεί τις δημόσιες σχέσεις μέ Αστυνο
μίες ξένων χωρών, ύποδέχεται καί ξε
ναγεί τούς άλλοδαπούς συναδέλφους, έχει 
άρμοδιότητα σέ θέματα πού σχετίζονται 
μέ τό Ελληνικό Τμήμα Ι.Ρ.Α. καί με
ριμνά γιά τή διατήρηση τών δεσμών με
ταξύ τών άποστράτων καί έν ένεργεία 
άνδρών τού Σώματος, παρακολουθώντας 
τήν διεκπεραίωση τών γενικών ζητημάτων 
τών άποστράτων άρμοδιότητας τής Χω
ροφυλακής.

ΤΟ Β' ΤΜΗΜΑ συγκροτείται άπό 
τρία Γραφεία. Τό πρώτο παρακολουθεί τόν 
ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο γιά δημο
σιεύματα πού ένδιαφέρουν τό Σώμα, 
μεριμνά γιά τήν σχεδίαση πληροφορήσεως 
τού κοινού μέ τά μέσα μαζικής ένη- 
μερώσεως πάνω σέ θέματα τής Χωρο
φυλακής, άπαντά στόν Τύπο σέ δημο
σιεύματα πού άφοροΰν τό Σώμα καί τό 
Προσωπικό του καί καλλιεργεί τις σχέσεις 
μέ τούς δημοσιογράφους καί παράγοντες 
τού Τύπου καί τών άλλων μέσων μαζικής 
ένημερώσεως γιά τήν επιτυχία τών σκο
πών καί έπιδιώξεων τού Σώματος.

Τό δεύτερο γραφείο επιμελείται τών 
ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών εκπομπών 
τού Σώματος, παράγει καί προβάλλει 
ταινίες μορφωτικού περιεχομένου καί ται
νίες πού άναφέρονται στή δράση τής 
Χωροφυλακής, τηρεί σχέσεις μέ τούς 
φορείς παραγωγής κινηματογραφικών ται
νιών μεριμνά γιά τήν έκπαίδευση τού 
Προσωπικού τού Σώματος στήν κινημα
τογραφική καί φωτογραφική τέχνη καί, 
τέλος, προβαίνει στήν κινηματογραφική— 
φωτογραφική κάλυψη τής έπικαιρότητας 
πού σχετίζεται μέ τό έργο τού Σώματος 
γιά τήν ένημέρωση τού κοινού.

Τό τρίτο Γραφείο (’Εκδόσεων) εκδίδει 
τό Περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ», τό «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», τά «ΠΕΠΡΑ
ΓΜΕΝΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» τόν «ΤΗ
ΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ», τις εύχετήριες κάρτες, τά 
διάφορα ένημερωτικά φυλλάδια καί τις 
άλλες έκδόσεις τού Σώματος. Παρακο
λουθεί τά θέματα τών συνδρομητών τού 
Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ», μεριμνά γιά τήν κυκλοφο
ρία του καί γιά τήν διανομή του στούς 
συνδρομητές καί τούς ύπόλοιπους -άπο- 
δέκτες. Διανέμει τά παραπάνω έντυπα 
καί διαχειρίζεται οικονομικά τις έκδόσεις 
αύτές. Τέλος, οργανώνει καί μεθοδεύει 
τήν συγκέντρωση, τήν έπιλογή καί τήν 
έπεξεργασία τής άναγκαιούσης γιά τις 
εκδόσεις αύτές ύλης καί συνεργάζεται 
μέ έκδοτικούς οίκους έλληνικών καί 
ξένων έντυπων, συγγραφείς καί γενικά 
μέ πρόσωπα τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών γιά τήν έξασφάλιση συνεργατών 
καί δημοσιευμάτων.

Τά έσοδα άπό τις διάφορες έκδόσεις 
διατίθενται γιά τήν κάλυψη τών δαπανών 
πού άπαιτοΰνται γιά τήν έκδοσή τους 
γιά τήν άντιμετώπιση δαπανών τών 
Δημοσίων σχέσεων τού Σώματος, γιά 
τήν ένίσχυση άναξιοπαθούντων μελών 
του καί γιά κοινωφελείς γενικά σκοπούς. 
Ή  διάθεσή τους γίνεται μετά άπό έγκριση 
τού Αρχηγού, ό όποιος καθορίζει τό 
αντίστοιχο γιά τήν κάθε περίπτωση ύψος 
τού χρηματικού ποσού.
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ΝΕΑ ΑΠ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α

ΜΕΓΑΛΗ διάλεξη μέ θέμα «Ποια εϊ- 
ναι τά ναρκωτικά καί ποιες οι επιπτώσεις 
στον άνθρωπο καί γενικώτερα στην κοι- 
νωνία άπό τή χρησιμοποίησή τους»,διορ- 
γανώθηκε άπό την Εταιρεία Προστασίας 
’Ανηλίκων Τρικάλων μέ τήν συμπαράστα
ση της Υπηρεσίας ’Επιμελητών ’Ανηλί
κων τής πόλεως.

Ή  διάλεξη πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα τοϋ κινηματογράφου «ΠΑΛ- 
ΛΑΣ» των Τρικάλων καί τήν παρα
κολούθησαν, έκπρόσωπος τοϋ Μητρο
πολίτου Τρίκκης καί Σταγών, ό Δή
μαρχος τής πόλεως κ. Παπαστεργιου, 
ό Εισαγγελέας κ. Μαρκόπουλος, ο Αντει
σαγγελέας κ. Μπατζιάκας, Πρωτόδικες 
καί άλλοι δικαστικοί λειτουργοί τοϋ Νο
μού, ό Στρατιωτικός Διοικητής Ταξιαρ- 
χος κ. Ψίχας, ό Διοικητής τής Δ.Χ. Τρι
κάλων Συνταγματάρχης κ. Άθαν. Πανα- 
γόπουλος, ό Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικού 
Συλλόγου κ. Σφύρης, έκπρόσωποι Σω
ματείων, ’Οργανώσεων, Συλλόγων και 
Ενώσεων τού Νομού, άλλοι επίσημοι και 
περισσότερα άπό 700 άτομα, κυρίως νέοι 
καί νέες τής όμορφης Θεσσαλικής πόλεως 
των Τοικάλων.

'Ομιλητής ήταν ό Άντισυνταγματάρχης 
τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής κ. Νικήτας 
Τζαμουράνης, ό όποιος άναφέρθηκε στις 
κατηγορίες των τοξικών ούσιών και ανέλυ
σε τά καταστροφικά άποτελέσματα τής 
χρήσης τους. Ταυτόχρονα μέ τήν ομιλία 
έγινε προβολή έγχρωμων διαφανείων καί 
ταινίας, πού ήταν σχετικά μέ τό θέμα.^

"Ολοι στά Τρίκαλα έκφράστηκαν μέ τά 
πιο κολακευτικά σχόλια γιά τά άποτελε- 
σματα τής επιτυχημένης αυτής διαλέξεως 
καί τήν πρωτοστασία τοϋ Σώματος τής 
'Ελληνικής Χωροφυλακής στον άγώνα τής 
Πολιτείας έναντίον τής μάστιγας των ναρ
κωτικών. 'Ο τοπικός Τύπος μέ δημοσιεύ- 
ματά του έξήρε τήν ολη προσπάθεια καί 
τήν ώφελιμότητα τής διαλέξεως στον το
μέα διαφωτίσεως τοϋ κοινού καί περισσό
τερο τής νεολαίας, όσο άφορά στον κίν
δυνο πού προέρχεται άπό τή χρήση τών 
ναρκωτικών.

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ διάλεξη μέ θέμα «Κοσμάς 
£ Αίτωλός, 6 ’Απόστολος τής άγάπης καί

εργάτης τής ελευθερίας», πραγματοποιή
θηκε πρόσφατα στήν Κατερίνη. Τήν διορ- 
γάνωσε ό Σύνδεσμος Φίλων Χωροφυλακής 
Πιερίας στά πλαίσια τών Πανελήνιων 
έορταστικών έκδηλώσεων πού έγιναν πέρυ
σι, 200 χρόνια μετά τό θάνατο τοϋ 'Αγίου 
καί Ίσαποστόλου Κοσμά τοϋ Αίτωλοϋ.

'Ομιλητής ήταν ό Καθηγητής τής Θεο- 
λογικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Σάκ- 
κος. Στό κοινό, πού κατέκλυσε άσφυκτικά 
τήν αίθουσα τοϋ Πνευματικού Κέντρου 
Κατερίνης, τον παρουσίασε ό δραστήριος 
Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου καί Διευθυντής 
τοϋ Υποκαταστήματος ’Εμπορικής Τρα- 
πέζης Κατερίνης κ. Γεώργιος Κουντου- 
ράς.

Τήν διάλεξη παρακολούθησαν μέ ξεχω
ριστό ένδιαφέρον, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Κίτρους κ. Βαρνάβας, ό Νο
μάρχης Πιερίας κ. Παπαδημητρίου —Δού
κας,·ό Βουλευτής κ. Έλευθεριάδης, ό Ει
σαγγελέας Πρωτοδικών κ. Χατζάκος, ό 
Άντισαγγελέας κ. Κωνσταντινίδης, 6 Δή
μαρχος Κατερίνης κ. Χαραλαμπίδης, ό 
Διοικητής τής Δ. X. Πιερίας Άντισυντα- 
γματάρχης κ. Χαριζόπουλος, ό Διοικητής 
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας τής πό
λεως, ’Εκπαιδευτικοί, τά μέλη τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοϋ Σ.Φ.Χ. Πιερίας,

εκπρόσωποι διαφόρων ’Οργανισμών καί 
Συλλόγων καί πλήθος κόσμου.

Στή συνέχεια τών δραστηριοτήτων του 
ό Σύνδεσμος Φίλων Χωροφυλακής Πιε
ρίας διοργάνωσε μιά θαυμάσια Χριστου
γεννιάτικη γιορτή γιά τά παιδιά τών άν-

δρών τής Χωροφυλακής πού υπηρετούν 
στις 'Υπηρεσίες τής Δ.Χ. Πιερίας. Τό 
πρόγραμμα τής γιορτής, τήν οποία τίμη
σε μέ τήν παρουσία του ό Β' ’Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Χρή- 
στος Σακελλάρης, περιλάμβανε άπαγγε- 
λίες ποιημάτων, προβολή έπίκαιρης κινη
ματογραφικής ταινίας. καί διανομή πλού
σιων δώρων σέ όλα τά παιδιά.

Στή διάρκεια τής έκδηλώσεως ό Σύνδε
σμος πρόσφερε βραβεία καί έπαίνους στά 
παιδιά τών άνδρών τής Διοικήσεως πού 
πέτυχαν στά ’Ανώτατα καί ’Ανώτερα ’Εκ
παιδευτικά 'Ιδρύματα καί στούς μαθητές 
τών Γυμνασίων καί Λυκείων πού άρίστευ- 
σαν στήν προηγούμενη σχολική περίοδο.

Τέλος, σύσσωμο τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ Σ.Φ.Χ. Πιερίας μοίρασε πλού
σια δώρα καί τρόφιμα σέ άπορες οικογέ
νειες τής Κατερίνης καί τών χωριών τοϋ 
Νομοΰ.

Χ Α Ν Ι Α

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ήταν οί δυό τελευ
ταίες συνεστιάσεις τοϋ Ροταριανού 'Ομί
λου Χανίων πού πραγματοποιήθηκαν στό 
•Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» τής πόλεως.

Στή διάρκεια τής πρώτης συνεστιάσεως 
μίλησε ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Κρήτης κ. ’Εμμανουήλ Τζιρίτας, ό 
όποιος μέ σαφήνεια καί παραστατικότητα 
παρουσίασε τό θέμα «Περί ήγητόρων». 
Τό περιεχόμενο τής ομιλίας ήταν θαυμά
σιο άπό κάθε άποψη καί είχε εύμενέστατη 
άπήχηση σέ όλους όσοι παρευρεθηκαν 
στή συνεστίαση.

Μετά τήν ομιλία τοϋ κ. Τζιρίτα έγινε ή 
βράβευση ’Οργάνων τής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας Χανίων καί τοϋ Διοικητοϋ της 
γιά τήν άποφασιστική τους συμβολή στήν 
άντιμετώπιση τής μεγάλης τραγωδίας πού 
έπληξε τήν κωμόπολη τής Σούδας άπό τήν 
έκρηξη τοϋ μότορσιπ «Πανορμίτης» πού 
έγινε τον περασμένο ’Οκτώβριο.

Στή συνεστίαση παρευρέθηκαν, ό Νο
μάρχης Χανίων κ. Χαραλαμπόπουλος, ό 
Διοικητής τοϋ Ναυστάθμου Κρήτης κ. 
Μανιουδάκης, ό 'Υποδ]τής τής 5ης Με
ραρχίας Ταξίαρχος κ. Μανουσόπουλος, ό 
Λιμενάρχης Χανίων κ. Παΐζης κ. ά.

Στήν έπόμενη συνεστίαση πού μεταξύ 
τών άλλων παρευρέθηκαν καί ό 'Υφυπουρ
γός Παιδείας κ. Καρατζάς, ό Νομάρχης 
Χανίων καί άλλοι επίσημοι, βραβεύθηκαν 
άπό τόν "Ομιλο ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης, ό Διοικητής ·Χω-
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Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ έκδήλωση για τά 
παιδιά των Δημοτικών Σχολείων της 
πόλεως τής Λευκάδας διοργανώθηκε άπδ 
τή Διοίκηση Χωροφυλακής τοϋ νησιοϋ.

Ή  εκδήλωση έγινε στον κινηματογρά
φο «ΠΑΝΘΕΟ» τής πόλεως καί περιλάμ
βανε σύντομη όμιλία, απαγγελία ποιή
ματος άπό γυναίκα Χωροφύλακα, προβο
λή χαρούμενης παιδικής ταινίας καί μικρή 
δεξίωση. Ή  δεξίωση πραγματοποιήθη
κε στή Λέσχη Χωροφυλακής, ένώ στους 
μικρούς μαθητές προσφέρθηκαν άναψυ- 
κτικά καί γλυκά. Τέλος, έγινε διανομή 
των φυλλαδίων πού έκδόθηκαν πέρυσι 
άπό τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μέ τήν 
ευκαιρία των έκδηλώσεων γιά τό έτος 
τοϋ παιδιού.

Τά σχόλια των μικρών μαθητών καί 
τοϋ Λευκαδίτικου κοινοΰ γιά τήν ωραία 
αύτή έκδήλωση ήταν εύμενέστατα. ’Ακό
μη, ό Διευθυντής τής Δημοτ. Έκπαιδεύ- 
σεως τοϋ Νομοΰ έστειλε στόν Διοικητή 
τής Διοικήσεως συγκινητική εύχαριστή- 
ρια έπιστολή.

Α Θ Η Ν Α

ΟΛΟΚΛΗΡΗ τή σειρά τοϋ Διαρκοΰς 
Ενημερωσεως Κώδικα τοϋ Ραπτάρχη, 

πού άποτελεϊται άπό 91 τόμους, δώρησε 
στή βιβλιοθήκη τής 'Τποδιευθύνσεως 
Αστυνομίας Κηφισίας μέ μιά συγκινητι

κή του, πραγματικά, χειρονομία, ό Υπο
στράτηγος Χωροφυλακής έ.ά. κ. Βασίλειος 
Μιχαήλ.

Ό  δωρητής, πού άποστρατεύθηκε προ 
εξαμήνου υπηρετώντας στο Σώμα μέ πί
στη, ευσυνειδησία καί αφοσίωση 34 ολό
κληρα χρόνια, ήταν συνδρομητής τοϋ 
έργου άπό 25ετίας περίπου.

Γιά τήν άγνή καί λαμπρή του δωρεά, 
πού άποτελεϊ ένδειξη ευγνωμοσύνης καί 
άπεριόριστης άγάπης πρός τή Χωροφυ
λακή, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης έστει
λε στόν Υποστράτηγο κ. Μιχαήλ, στήν 
Νέα ’Ερυθραία δπου κατοικεί, τήν άκό- 
λουθη έπιστολή:

«’Αγαπητέ κ. Μιχαήλ,
’Έλαβα τήν έπιστολή σας καί σάς ευ

χαριστώ θερμά γιά τήν ευγενική σας 
χειρονομία νά δωρίσετε ολόκληρη τή 
σειρά τοϋ Διαρκοΰς Κώδικος Νομοθε
σίας τοϋ Ραπτάρχη στήν Υποδιεύθυνση 
Χωροφυλακής Κηφισιάς.

Ή  προσφορά σας αύτή έγινε δεκτή καί 
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία σας, ή Νομοθε
σία θά άποτελέσει ύλικό τής άνωτέρω 
Υπηρεσίας.

Μέ έξαιρετική τιμή 
, Ό  'Αρχηγός

Μιλτιάδης Άργιάννης — ’ Αντιστράτηγο::».

ΔΙΑΛΕΞΗ μέ θέμα «Άνασκαφές Βερ
γίνας —’Αρχαιολογικά ευρήματα καί ή 
σημασία τους», πραγματοποιήθηκε, στις 
14 ’Ιανουάριου, στή Σχολή ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής, άπό τον Καθηγητή τής 
’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης κ. Μανόλη ’Ανδρόνικο.

Ή  διάλεξη έγινε στά πλαίσια τοϋ έκ- 
παιδευτικοΰ προγράμματος τής Σχολής 
γιά τήν ένημέρωση τών Δοκίμων καί τήν 
έπιμόρφωσή τους πάνω στά σύγχρονα θέ-

ρ]κής Χανίων Συν]ρχης κ. Γ.Μαρκουλάκης 
καί ό Διοικητής τοϋ Α.Τ.Σούδας Ύπομ]ρ- 
χος κ. Μιχ. Πόθος γιά τις υψηλές υπηρε
σίες πού προσέφεραν στους κατοίκους τής 
Σούδας πού πλήγηκαν άπό τις καταστρο
φές τις όποιες προκάλεσε ή έκρηξη τοϋ 
μότορσιπ.

Κ Α Β Α Λ Α

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ στις άρχές τοϋ 
προηγούμενου μήνα, στήν Καβάλα, τό νέο 
Μέγαρο Χωροφυλακής Πόλεως.

Παρέστησαν, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί 
Θάσου κ. Προκόπιος, ό Νομάρχης Καβά
λας κ. Δημήτριος Κιουρκτσής, ό Βουλευ
τής κ. Μάρκος Άντωνιάδης, οί Πρόεδροι 
Πρωτοδικών καί Διοικητικού Δικαστηρίου 
Καβάλας, ό ’Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, 
ό Β’ ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Χρήστος Σακελλάρης, ό Δι
οικητής τής XI Μεραρχίας 'Υποστράτη
γος κ. Κων]νος Μαλάμας ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής ’Ανατολικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχος κ. Ήλ. Δαδώλης, ό 
Δήμαρχος Καβάλας κ. Δημ. Λολίδης, οί 
Διευθυντές Τραπεζών καί ’Οργανισμών 
τής πόλεως, ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Φ.Χ. Κα
βάλας, άνδρες καί γυναίκες τοϋ Σώματος 
άπό Υπηρεσίες τής Δ.Χ. Καβάλας, πλή

θος κόσμου καί έκπρόσωποι τοϋ τοπικού 
Τύπου.

Ή  τελετή τών έγκαινίων άρχισε μέ άγια- 
σμό στόν όποιο χοροστάτησε ό Σεβασμιώ
τατος Μητροπολίτης κ. Προκόπιος καί 
συνεχίσθηκε μέ όμιλία τοϋ Διοικητοΰ Χω
ροφυλακής Καβάλας Συνταγματάρχου κ. 
Κων]νου Κλωνάρη. Ό  κ. Διοικητής άνέ- 
φερε, μεταξύ άλλων, δτι τό Μέγαρο είναι 
άπόκτημα τοϋ Σώματος χάρη στή στοργή 
τής Πολιτείας καί χτίσθηκε σέ οικόπεδο 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Τήν 
μελέτη καί έκπόνηση τών σχεδίων άλλά 
καί τήν έπίβλεψη τοϋ δλου έργου άνέλαβε 
ή Διεύθυνση Τεχνικών 'Υπηρεσιών τής 
Νομαρχίας. 'Η κατασκευή τοϋ κτιρίου, τό 
όποιο είναι πενταόροφο, στοίχισε 20.000. 
000 δραχμές καί έχει συνολικό έμβαδόν 
2.646 τ.μ. Στή συνέχεια τής ομιλίας του 
ό κ. Κλωνάρης εύχαρίστησε όλους δσοι 
συντέλεσαν στήν άνέγερση καί τόν σύγχρο
νο έξοπλισμό τοϋ Μεγάρου καί τελειώνον
τας έκανε άπολογισμό τοϋ έργου πού προ
σέφεραν οί 'Υπηρεσίες τής Διοικήσεως στόν 
προηγούμενο χρόνο.

Μετά τήν τελετή τοϋ άγιασμοϋ έγινε 
ή κοπή τής πίττας τής Διοικήσεως καί ή 
έκδήλωση έκλεισε μέ μιά ώραία παιδική 
γιορτή πού έγινε άπό τόν 'Όμιλο Φίλων 
Χωροφυλακής τής πόλεως γιά τά παιδιά 
τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών τής έδρας τής 
Διοικήσεως. Στά παιδιά μοιράσθηκαν 
διάφορα δώρα καί γλυκίσματα.
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’Ακολούθως καί παρουσία τών Ύπαρ- 
χηγών Χωροφυλακής Υποστρατήγων κ.κ. 
Γεωργίου Μανωλάκου καί Ίωάννου Πα
παναστασίου,6 κ. ’Αρχηγός έπέδωσε στον 
ξένο επισκέπτη άναμνηστική πλακέττα 
μέ τό έμβλημα τοϋ Σώματος.

Στη συνέχεια τής έδώ παραμονής του 
ό κ. Μποσσάρ, έπισκέφθηκε καί γνώρισε 
άπό κοντά διάφορους άρχαιολογικούς καί 
τουριστικούς τόπους τής χώρας μας.

ΤΟ ΧΡΤΣΟ ΕΤΣΗΜΟ τοϋ Ίεροϋ 
Προσκυνήματος τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου 
Καμάριζας ’Αττικής, έπέδωσε στον ’Αρ
χηγό Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγο κ. 
Μιλτιάδη Άργιάννη, 6 Πανοσιολογιώ- 
τατος ’Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Βι- 
τάλης, έκπρόσωπος τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου τοϋ Προσκυνήματος τοϋ οποίου 
Πρόεδρος είναι ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. 
Άγαθόνικος.

Ή  τελετή τής άπονομής έγινε στο 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής παρουσία τών 
'Τπαρχηγών 'Υποστρατήγων κ.κ. Γεωρ
γίου Μανωλάκου καί Ίωάννου Παπανα
στασίου καί τών Α’ καί Γ’ ’Επιθεωρητών 
Χωροφυλακής 'Υποστρατήγων κ.κ. Κων] 
νου Σμαριανάκη καί Ίωάννου Κούρβα.

Τό ανωτέρω εύσημο άποτελεϊ τήν άνω- 
τάτη διάκριση τοϋ Προσκυνήματος καί 
άπονέμεται σέ διακεκριμένες προσωπικό
τητες τής ’Εκκλησίας καί τής Πολι
τείας γιά προσφερόμενες υπηρεσίες πρός 
τό κοινωνικό σύνολο.

Άπονέμοντας τό Χρυσό Εύσημο ό 
’Αρχιμανδρίτης Π. Νεκτάριος τόνισε με
ταξύ άλλων καί τα έξής :

« . . .  Έν τώ Άξιοτίμω προσώπω υμών 
κύριε ’Αρχηγέ τής Χωροφυλακής, τιμά- 
ται τό λαοφίλητον καί ένδοξον Σώμα τής 
είρηνοποιοΰ καί νομοφύλακος Ελληνι
κής Χωροφυλακής, άπαρτιζομένης άπό 
έπίλεκτα τέκνα τής 'Ελληνικής Πατρίδος. 
'Ημείς τιμώμεν τό προσφιλές τοΰτο Σώ
μα διά τήν πολύτιμον καί τόσον άπαραί- 
τητον συμβολήν αύτοΰ κατά τάς έκδη- 
λώσεις τοϋ Ίεροϋ Προσκυνήματος καί 
έχομεν λόγους πολλούς νά είμεθα δια
πρύσιοι κήρυκες τής θετικής καί μεγά
λης προσφοράς τοϋ Σιόματος 'Υμών πρός 
τήν Ελληνικήν ύπαιθρον άλλά καί πό
σον έχει συνδεθεί ή ’Ορθόδοξος 'Ελλη
νική Εκκλησία, διά κοινών άγώνων μετά 
τής ένδοξου καί εύσεβόφρονος Ελληνι
κής Χωροφυλακής . . .».

Ό  κ. ’Αρχηγός, άποδεχόμενος τήν 
γενομένη σ’ αύτόν τιμητική διάκριση, 
ευχαρίστησε τον ’Αρχιμανδρίτη Π. Νεκτά
ριο καί μέσου αύτοΰ τά μέλη τοϋ Διοικη
τικό ΰ Συμβουλίου τοϋ Ίεροϋ Προσκυνή
ματος γιά τήν απονομή τής τιμητικής 
διακρίσεως, ή όποια, δπως είπε, «άν- 
τανακλά σέ ολόκληρο τό Σώμα τής 'Ελλη
νικής Χωροφυλακής».

150 ΔΟΚΙΜΟΙ ’Ενωμοτάρχες τής Σχο
λής 'Οπλιτών Χωροφυλακής ’Αθηνών έ
δωσαν  ̂αίμα γιά τήν Τράπεζα, Αίματος 
τοϋ Σώματος πού λειτουργεί στο Ίππο- 
κράτειο Νοσοκομείο ’Αθηνών.

Ή  αιμοληψία έγινε άπό συνεργείο- τοϋ 
Νοσοκομείου, στή Σχολή Χωροφυλακής 
Αθηνών, άπό όπου, τό αίμα πού συγκεν

τρώθηκε, μεταφέρθηκε στήν Τράπεζα 
Αίματος τοϋ Ίποκρατείου.

Παρόντες στή διάρκεια τής άνθρωπιστικής 
αυτής πρεσφοράς ήταν ό Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Κων]νος Ζαχα- 
ράκης καί ό Υποδιοικητής τής Σχολής 
Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Καζαμίας.

Εεε ΑΑΑΟΥ 12 Δόκιμοι ’Ανθυπομοί
ραρχοι έδωσαν αίμα γιά τήν Τράπεζα 
τοϋ Σώματος τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα μέ στοιχεία πού μάς έδωσε 
ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Φτερνιάτης, τον προηγούμενο χρόνο έδω
σαν, συνολικά, αίμα, 160 Δόκιμοι ’Ανθυ
πομοίραρχοι, πού άντιστοιχεΐ σέ 48.300 
γραμμάρια.

ματα τής κοινωνικής πνευματικής καί 
πολιτιστικής ζωής τοϋ τόπου.

Τήν παρακολούθησαν, ό Γ' ’Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
Ιωάννης Κούρβας, ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. 
Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, ό 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Κων] 
νος Ζαχαράκης, ό Καθηγητής τής ψυχο
λογίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. 
Μαρκαντώνης, οί ’Αξιωματικοί τής Σ.Α. 
X., οί Μοίραρχοι πού φοιτούν στή Σχολή 
Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων καί 250 
Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι.

Κάνοντας μιά άξιολογική παρουσίαση 
τών ευρημάτων τής Βεργίνας ό κ. ’Αν
δρόνικος, τόνισε ιδιαίτερα τή σημαντική 
άξία τών τοιχογραφιών τών τριών τά
φων καί έπέδειξε τά έλεφαντοστέϊνα γλυ
πτά, τά χρυσά άντικείμενα, τά άσημένια 
άγγεϊα, τά δπλα καί τέλος τό μοναδικό 
ύφασμα. ’Ακόμη παρουσίασε τις επιτύμ
βιες στήλες πού βρέθηκαν στήν έπίχωση 
τής Μεγάλης Τούμπας μέ τά ονόματα τών 
νεκρών πού άποδεικνύουν τήν άναμφισβή- 
τητη έλληνικότητα τών Μακεδόνων.

Στόν κ. ’Ανδρόνικο, ό Διοικητής τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. Φτερ
νιάτης, έπέδωσε άναμνηστική πλακέττα 
μέ τό έμβλημα τής Σχολής.

ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ μήνα έπι
σκέφθηκε τή χώρα μας ό Γ ενικός Γ ραμ- 
ματέας τής INTERPOL κ. Μποσσάρ.

Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεώς του 
αυτής ό κ. Μποσσάρ μετέβει στό ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής, δπου συναντήθηκε μέ 
τόν ’Αρχηγό τοϋ Σώματος ’Αντιστράτη
γο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη καί άντάλ- 
λαξε μαζί του άπόψεις σέ θέματα άστυ- 
νομικοΰ ένδιαφέροντος.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ μέ καταπληκτική επι
τυχία για δεύτερο μήνα, ή λειτουργία της 
Έκθέσεως καταπολεμήαεως των ναρκω
τικών τοϋ Ο.Φ.Χ. Νέας ’Ιωνίας.

"Ως τή στιγμή πού τελειώνει ή σύνταξη 
της στήλης, το χώρο τής Έκθέσεως — στο 
Ιο Γυμνάσιο Νέας ’Ιωνίας, άπέναντι άπ’ 
τον ηλεκτρικό σταθμό, στά Πευκάκια 
’Αττικής, έπισκέφθηκαν περισσότερα άπό 
80.000 άτομα, ένώ γιά τήν ξενάγηση καί 
τον προγραμματισμό τών επισκέψεων τών 
Σχολείων κ.λ.π. οί υπεύθυνοι τοϋ 'Ομίλου 
καταβάλλουν μια εξαντλητική, πράγματι, 
προσπάθεια.

Δεν θά ήταν υπερβολή να λεχθεί δτι κύ
ριο θέμα τών συζητήσεων μεταξύ τών 
μαθητών στά περισσότερα Γυμνάσια καί 
Λύκεια τής περιοχής, είναι, αυτές τις μέ
ρες, οί έντυπώσεις τους άπό τήν ’Έκθεση 
αύτή, πού έπέφερε ένα ισχυρότατο, κυριο
λεκτικά, ράπισμα στο θανατηφόρο κύκλω
μα τών ναρκωτικών.

Πιστεύομε καί πρέπει ή Έκθεση αύτή 
νά άνοίξει τό δρόμο γιά μιά γενικώτερη 
σταυροφορία έναντίον τών ναρκωτικών, 
γιά μιά σίγουρη νίκη έναντίον τοϋ άργοΰ 
θανάτου γιά τό καλό όλων μας καί κυρίως 
τής αυριανής γενιάς. Τό παράδειγμα τών 
διοργανωτών, μελών τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής 
Νέας ’Ιωνίας, πρέπει νά βρει άνταπόκριση 
καί μίμηση άπό όλους τούς παράγοντες τοϋ 
τόπου, οί όποιοι μπορούν νά προσφέρουν 
κάτι τό θετικό.

Είναι κάτι πού επιβάλλεται νά συμβεΐ 
γρήγορα.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ 
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Π ΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΜΕΣΑ στις κατάλληλα διακοσμημένες, 
τις ευρύχωρες καί καλαίσθητες αίθουσες τοϋ 
Ξενοδοχείου «ΑΠΕΡΓΗΣ» τής Κηφι
σιάς, πραγματοποιήθηκε στις άρχές τοϋ 
περασμένου μήνα ή κοπή τής πίττας τών 
'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων 
Πρωτευούσης.

Τήν πίττα έκοψε ό Γενικός Γραμματέας 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων]νος Σαψάλης, παρουσία τοϋ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου ’Αττικής κ. 
Δωροθέου, Βουλευτών, τοϋ ’Αρχηγού 
Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Μιλ
τιάδη Άργιάννη, τοϋ Α' Ύπαρχηγοϋ Υ 
ποστρατήγου κ. Γεωργίου Μανωλάκου, 
τών Α' καί Γ' ’Επιθεωρητών Χωροφυλα
κής Υποστρατήγων κ. κ. Κων]νου Σμα- 
ριανάκη καί Ίωάννου Κούρβα, ’Ανώτα
των καί Άνωτέρων ’Αξιωματικών άπό 
Υπηρεσίες Χωροφυλακής τοϋ λεκανοπε
δίου ’Αττικής, τοϋ Προϊσταμένου της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας τοϋ Σώματος 
Πανοσιολ. ’Αρχιμανδρίτου Π. Εύσεβίου, 
τοϋ κ. Γερονικολοϋ ώς έκπροσώπου τοϋ 
Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων κ. Βαρβιτσιώτη, τοϋ Δημάρ
χου Κηφισιάς κ. Ζωμοπούλου, τών Προέ
δρων καί μελών τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών 'Ομίλων Φ.Χ. Προαστίων 
Πρωτευούσης, άντιπροσωπείας άνδρών 
καί γυναικών τών Υπηρεσιών τής Δ.Α. 
Π.Π., άλλων επισήμων καί πλήθους προσ
κεκλημένων.

Ή  τελετή άρχισε μέ ομιλία τοϋ Προέ
δρου τοϋ Ο.Φ.Χ. Νέας ’Ιωνίας κ. Σωκρά

τη Θεολογίδη, ό όποιος, άφοϋ εύχαρίστησε 
τούς παρευρεθέντες στήν τελετή έκανε 
μιά σύντομη άνασκόπηση τών όσων έγι
ναν άπό τούς παραπάνω 'Ομίλους στο χρό
νο πού πέρασε, τονίζοντας ιδιαιτέρως τις 
βραβεύσεις τών άριστούχων μαθητών, τούς 
άποκριάτικους χορούς, τις προσφορές καί 
συνεστιάσεις γιά τά παιδιά τών κατασκη
νώσεων Χωροφυλακής άπό τον "Ομιλο 
Κηφισιάς καί τήν ήθική τόνωση καί συμ
παράσταση άπό τούς άλλους 'Ομίλους καί, 
τέλος, τήν έπιτυχία τής Έκθέσεως κατά 
τών ναρκωτικών πού διοργανώθηκε άπό 
τον "Ομιλο Νέας ’Ιωνίας.

Τελειώνοντας ό κ. Θεολογίδης είπε: 
«... Πρέπει τά βήματά μας νά μάς όδη- 
γοϋν δίπλα στο μόχθο τών 25.000 άνδρών 
τής Χωροφυλακής καί νά πασχίζουμε μαζί 
τους νά προσφέρουμε όσο τό δυνατόν 
περισσότερα στον πολίτη. Παράλληλα καί 
ταυτόχρονα νά ένώσουμε τις προσπάθειές 
μας γιά νά πλησιάσουμε τόν Πολίτη κοντά 
στον Χωροφύλακα, δείχνοντάς του, πώς 
καί πόσο εκείνος άγωνίζεται γι’ αυτόν. 
Νά σφίξουμε δηλαδή τά δεσμά φιλίας τους 
μέ τήν έκτίμηση καί τήν επίγνωση τής 
υπεύθυνης καταξιώσεως...».

Επακολούθησε ή κοπή τής πίττας άπό 
τόν κ. Γενικό. Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως καί ή ωραία τελετή 
έκλεισε μέ δεξίωση μέσα σέ άτμόσφαιρα 
έντονης φιλίας καί θερμής εγκαρδιότητας.

Θαυμάσιες εντυπώσεις άφησαν στους 
παρισταμένους οί έμφανίσεις τής Χορω
δίας Κηφισιάς καί Τμήματος Μουσικής 
τής Χωροφυλακής.
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Σ Χ ΟΛΙ Α Τ Ο Υ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Υ  Τ Υ Π Ο Υ  

ΓΙΑ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟ ρεπορτάζ μέ κολα
κευτικά σχόλια, γιά τις γυναίκες Χωροφύ
λακες Τροχονόμους πού ύπηρετοΰν στη 
συμπρωτεύουσα διαβάσαμε πρόσφατα στη 
μηνιαία έπιστημονική έρευνητική καί πο
λιτιστική εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» τοΰ 
Κέντρου ’Ελευθέρων Φιλοσοφικών —Κοι
νωνικών Σπουδών τής Θεσσαλονίκης.

Συντάκτριες τοΰ ρεπορτάζ, πού έχει 
τίτλο, «Πήρα κλήση άπ’ τήν Τροχονόμο 
κι’ είπα γελαστά ευχαριστώ» καί υπό
τιτλους, «Δροσερές νότες στο καυτό μας 
κυκλοφοριακό». «Καταξιώνονται οί γυ
ναίκες καί σ’ αύτον τον χώρο». (('Αλμυρές 
κλήσεις καί δυναμικά σφυρίγματα», εΐ- 
ναι οί σπουδάστριες τοΰ Κύκλου Σπουδών 
Δημοσιογραφίας τοΰ Κ.Ε.Φ.Τ.Σ., "Αννα 
Γκαντούτσου καί Δέσποινα Πιστοφίδου.

Στις γραμμές του, οί παραπάνω συν- 
τάκτριες παρουσίασαν, μέ (ώριμη δη
μοσιογραφική σκέψη, μέ άριστη διατύ
πωση νοημάτων καί προπαντός μέ άντι- 
κειμενικές, δίκαιες κρίσεις καί εύστοχα 
σχόλια, τήν πραγματικότητα γύρω άπ’ τό 
θεσμό τής γυναίκας ’Αστυνομικού καί τήν 
ουσιαστική προσφορά τών γυναικών τής 
Χωροφυλακής προς τό κοινωνικό σύνολο.

Άναφερόμενες, είδικώτερα, στο έργο 
τών γυναικών Χωροφυλάκων Τροχονόμων, 
έξήραν τον τρόπο μέ τον όποιο ρυθμίζουν 
τήν κυκλοφορία στή συμπρωτεύουσα καί τά 
εύεργετικά, γιά τό κυκλοφοριακό, άπο- 
τελέσματα τής έργασίας τους. ’Ακόμη, 
παρουσίασαν δύο σχετικές συνεντεύξεις 
—απόψεις τού Διευθυντοϋ τής 'Υποδιευθύν- 
σεως Τροχαίας Θεσσαλονίκης Συντ]ρχου 
κ. Ντούμα καί τής Τροχονόμου 8 ]δας 
Στ. Παπαμιχαήλ.

Τό Περιοδικό, πού λόγω τού περιορι
σμένου χώρου άδυνατεΐ νά άναδημοσιεύ- 
σει τό θαυμάσιο καί ολοκληρωμένο αυτό 
ρεπορτάζ, εύχεται στις δύο νέες συν- 
τάκτριες νά συνεχίσουν μέ έπιτυχία τό 
δημιουργικό τους έργο στο χώρο τής 
τέταρτης έξουσίας καί μέ πίστη μιας 
πραγματικής κοινωνικής προσφοράς.

ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ σχόλιό της μέ τίτλο 
«Εύγε στήν Τροχαία Προαστίων» ή εφη
μερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙ
ΤΣΩΝ» γράφει.

Πολλές φορές ή έφημερίδα μας ασχολή
θηκε μέ τό θέμα τής ταλαιπωρίας στή 
γέφυρα τού ’Αξιού καί δημοσιεύσαμε καί 
τις υποσχέσεις τών αρμοδίων ότι τό 
1980 θά γίνει οπωσδήποτε διπλής κα- 
τευθύνσεως ή γέφυρα μέ δαπάνη 200.000. 
000 δραχμών, οπότε θά έκλείψει κάθε 
ταλαιπωρία .τού κοινού.

’Εδώ δμως καί λίγες βδομάδες _ μέ 
χαρά παρατηρεί ή έφημερίδα μας δτι χάρις 
στις άοκνες προσπάθειες τοΰ Διοικητοΰ 
τής Τροχαίας Προαστίων Θεσσαλονίκης 
Ταγματάρχου κ. Χρυσοστόμου Κορ- 
λού, άρχισαν νά έξυπηρετοΰνται τρο
χοφόρα καί έπιβατικό κοινό κατα τη 
διέλευσή τους άπό τήν έν λόγω γέφυρα.

Ό  άνωτέρω Διοικητής έχει τοποθετή
σει γιά δλη τήν ή μέρα Τροχονόμους 
(άρρενες καί θήλεις) ένθεν καί έκεϊθεν

τής γέφυρας Άξιου, πού κατευθύνουν μέ 
τάξη καί ταχύτητα καί έπαγρυπνοΰν γιά 
τήν δλη κίνηση, προς μεγάλη άνακούφιση 
τοΰ έπιβατικού κοινού καί τών τροχοφό
ρων.

Μέχρι τελευταία είχαμε ούρές άπό 
αυτοκίνητα, καθυστερήσεις καί άγωνιώδεις 
ταλαιπωρίες, διότι οί διερχόμενοι —μή 
βλέποντας Τροχονόμους — προχωρούσαν 
συνεχώς χωρίς νά πειθαρχούν στούς ση
ματοδότες κι έτσι ή άνωμαλία ήταν άφάν- 
ταστη. Τώρα μπήκε μεγάλη τάξη πού 
αισθητά ανακουφίζει τήν κατάσταση, ή 
όποια, καί είμαστε βέβαιοι πώς θά δια
τηρηθεί καί θά συνεχισθεϊ γιά νά γίνεται 
έλεύθερα ή κίνηση.

Κατόπιν τών άνωτέρω ή έφημερίδα 
μας συγχαίρει θερμά τον Διοικητή κ. 
Κορλό καί το προσωπικό τής Τροχαίας 
καί τούς έκφράζει ένα μεγάλο «ΕΤΓΕ».

ΜΕ ΩΡΑΙΟ ρεπορτάζ κάλυψε τήν εκδή
λωση — διάλεξη γιά τά ναρκωτικά πού 
πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, ή τοπι
κή έφημερίδα «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ».

'Ο συντάκτης τοΰ ρεπορτάζ, σέ σχό
λιό του άναφέρει μεταξύ άλλων καί τά
έξής «........... "Οσοι άκουσαν τον ειδικό
περί τά ναρκωτικά Άντισυνταγματάρχη 
τού Αρχηγείου Χωροφυλακής κ. Νικήτα 
Τζαμουράνη, κι είδαν τήν ταινία πού 
προβλήθηκε, μεταβλήθηκαν άσφαλώς σέ 
ένεργούς στρατιώτες τής έκστρατείας 
κατά τών ναρκωτικών. Γιατί ήταν τόσο 
συντριπτικά τά στοιχεία τοΰ ομιλητή 
καί τόσο συγκλονιστικές καί άδιάψευστες 
οί εικόνες τής ταινίας γιά τό κακό πού 
κάνουν στούς νέους τά ναρκωτικά ώστε 
οί άκροατές καί θεατές πού κατέκλυσαν 
προχθές τό «Παλλάς», φεύγοντας ένοιω
σαν δυνατό τό αίσθημα τής συμμετοχής 
τους σ’ αυτόν τον άγώνα κατά τών ναρ
κωτικών ούσιών. Καί κοινή έντύπωση δλων 
ήταν πώς αυτή ή ταινία θάπρεπε νά 
προβάλλεται σ’ δλα τά Σχολεία Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, γιά ν’ άποτρέπει τήν ευ
κολόπιστη καί θερμόαιμη μαθητιώσα νεο
λαία, άπ’ τήν θανάσιμη παγίδα τών ναρ
κωτικών . . .».

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ καλύφθηκαν άπό τις 
έπαρχιακές έφημερίδες, μέ έκτενή ρεπορ
τάζ καί σχόλια, οί πλούσιες έκδηλώσεις 
πού διοργανώθηκαν άπό τις 'Υπηρεσίες 
τού Σώματος σ’ δλη τή χώρα μέ τήν 
ευκαιρία τών εορτών τών Χριστουγέννων 
καί τού Νέου Έτους. Λόγω τής πληθώ
ρας τών έκδηλώσεων καί τής ανάλογης 
ύλης, ή στήλη μας άδυνατεΐ νά παρουσιά
σει αύτά τά ρεπορτάζ.

Ή  σύνταξη τού Περιοδικού, έκφράζει 
τις εύχαριστίες της πρός τούς συντάκτες 
τών έφημερίδων αυτών γιά τή βοήθεια 
πού προσφέρουν στο έργο της καθώς καί 
τις συνεργασίες πού μας έστειλαν, δπως 
ή έφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τής Λα- 
ρίσης κ.ά.

Διευθυντής :
Τ α γμ]η χη ς Ν . Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Η Σ

’Αρχισυντάκτης :

Μ οίραρχος Ε ν ά γ γ ε λ . Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Βοηθός ’Α ρχισυντάκτου :
Ά ν θ ]σ τ ή ς  Β α σ ίλειος  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ  

Σύνταξη -Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
Ά ν θ ν π .  Π αν. Π  Α Π  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  
’ Ε νω μ . ν Λ γ γ . Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  

»  I. Δ Η Μ Ο Σ — Τ Σ Ο Λ Η Σ

Δακτυλογράφηση Κ ειμ ένω ν:
Έ ν ω μ ]ρ χ η ς  Δ ημ ήτριος Ρ Η Γ Α Σ  

Μ ακέττες :
’Α νθνπ . Γ εώ ρ. Π Α Π Α Δ Ι Ω Τ Η Σ  

Βιβλιοθήκη —Α ρ χ ε ίο  :
Π ο λιτ . Ύ π α λ . Σ π νρ . Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ

ΟΙκονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Ά ν θ ν π .  Ν α πολ. Ρ Α Π Τ Η Σ  

Έ ν ω μ . Η ιχ .  Τ Α Σ Σ Η Σ

Διεκπεραίωση :
Ύ π ε ν :  Κ ω ν. Ζ Ω Τ Ο Σ  —

» Ε ν α γ . Μ Π Α Λ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τ υπ ογρ α φ είο  Χ ω ροφυλακής

’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν 
—Μοντάζ — Ε κ τύπ ω ση  :
Γραφ. Τ έχνες: Γ . Β Ο Υ Δ Γ Α Ρ Ι Δ Η  
—  Δ . Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Υ Λ Η Σ  Ο .Ε .  
Κ ο ρ νζή  23  - Τ ηλέφ . 3 4 .6 6 .3 1 0

Β ιβλιοδεσ ία :
Γ ρα φ εμ πορ ιχή  Ο .Ε . Ταύρου 17  
Τ ηλέφ . 3 4 .6 4 .5 2 6 .

Τ ά δημοσιευόμενα κείμενα  άπη-  
χοϋν τις γνώ μ ες  x a i τ ις  απόψεις τοϋ  
σ υγγρ α φ έα  ή συντάκτη κα ί δέν 
εκφράζουν τις επ ίσ η μ ες  θέσεις τοϋ  
Σ ώ μ α τος. Κ είμ ενα  που δημοσιεύ
ονται ή  δ χ ι δέν έπ ιστρέφ οντα ι. Τά  
κείμενα  πού ά ποστέλλοντα ι γ ιά  
δημοσίευση π ρ έπ ει νά  είνα ι δα κτυ
λογρα φ ημ ένα  κατά προτίμ ηση  και 
νά συνοδεύονται άπό σ χετικ ό  φ ω 
τογρα φ ικό  ύλικό.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στις 23 
καί 24 Ιανουάριου ύπό τήν Προεδρία τοϋ 
’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστρατήγου 
κ. Μιλτιάδη Άργιάννη, ή ετήσια σύσκεψη 
των Άνωτέρων Διοικητών καί Διευθυν
τών ’Αστυνομίας τοϋ Σώματος.

Ή  σύσκεψη έγινε στο ’Αρχηγείο Χω
ροφυλακής καί πήραν, άκόμη, μέρος, οί 
'Υπαρχηγοί τοϋ Σώματος 'Υποστράτηγοι 
κ. κ. Γεώργιος Μανωλάκος καί ’Ιωάννης 
Παπαναστασίου, οί ’Επιθεωρητές 'Υπο
στράτηγοι κ. κ. Κων. Σμαριανάκης, Χρ. 
Σακελλάρης καί ’Ιωάννης Κούρβας, καθώς 
καί ’Επιτελείς ’Αξιωματικοί τοϋ ’Αρχη
γείου.

Στη διάρκεια τής συσκέψεως έγινε 
ένημέρωση τής Ηγεσίας γιά τή γενική 
κατάσταση πού έπικράτησε τόν προηγού
μενο χρόνο σ’ ολόκληρη τή χώρα άπό άπό- 
ψεως τάξεως καί άσφαλείας. ’Ακόμη, έξε- 
τάσθηκαν θέματα αστυνομικής φύσεως καί 
άναζητήθηκαν οί λύσεις τής καλύτερης 
άντιμετωπίσεώς τους.

Τήν πρώτη ήμέρα ό Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, 
συνοδευόμενος άπό τόν Γενικό Γραμμα
τέα τοϋ 'Υπουργείου κ. Κων. Σαψάλη, 
μετέβη στή σύσκεψη καί άφοϋ χαιρέτησε 
τούς παρισταμένους, τούς συγχάρηκε γιά 
τά εντυπωσιακά—όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε—επιτεύγματα τοϋ Προσωπικού τής 
Χωροφυλακής σέ όλους τούς τομείς τής 
ευθύνης της.

Στή συνέχεια ό κ. 'Υπουργός άναφέρ- 
θηκε στά θέματα πού παρουσιάζουν ιδιαί
τερο αστυνομικό ενδιαφέρον καί κάλεσε 
τούς παρευρεθέντες νά έντείνουν σέ 'υψη
λότερο βαθμό, τή δραστηριότητα τών Υ 
πηρεσιών.

Τελειώνοντας, τόνισε ιδιαίτερα τή ση
μασία πού πρέπει νά δοθεί σέ θέματα όπως 
ή περιφρούρηση τοϋ Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος, ή πρόληψη καί καταστολή 
τών τρομοκρατικών ένεργειών, ό έλεγχος 
της διακινήσεως τών ναρκωτικών, ή έφαρ- 
μογή τών διατάξεων γιά τόν περιορισμό 
τής καταναλισκομένης ένεργείας, οί σχέ
σεις τών άνδρών τοϋ Σώματος μέ τό κοι
νό, ή έκπαίδευση τοϋ Προσωπικού κ.λ.π.

Στή σύσκεψη παρευρέθηκαν, έπίσης, 
ό ’Αρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος 
κ. Κων]νος Κρητικός καί ό Προϊστάμενος 
τοϋ Συντονιστικού ’Επιτελείου τοϋ 'Υ
πουργείου Δημ. Τάξεως ’Αντιστράτηγος 
κ. Σωτήριος Γκίκας.

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ι Κ Η  Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Η  
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  - 
ΑΝΩΤΕ ΡΩΝ Δ)ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Π ο λ λ ά  α υ το κίνη τα  α π ο κλείσ θ η κα ν  
άπά τά χιόνια σ τ ις  π ρ ό σ φ α τ ε ς  κ α 
κ ο κ α ιρ ίες  πού σ η μ ειώ θ η κ α ν  σ χ εθ ό ν  
σ ’ ο λ ό κ λ η ρ η  τή  χώ ρα. Οι α ν θ ρ ε ς  τί 
Χ ω ρ ο φ / κ η ς  πρώτοι, όπ ω ς π ά ντα , έ  
σ π ευ α α ν  νά  π ρ ο σ φ έρ ο υ ν  τή βοή Βει 
ό τ ο υ ς  σ ’ ε κ ε ίν ο υ ς  πού ε ίχ α ν  α ν ά 
γκη .


