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Ε Ξ Π Φ Υ Λ Α Ο
Ή αρχαιοκαπηλία στην 'Ελλάδα 
παίρνει επικίνδυνες διαστά
σεις. "Ολοι οί "Ελληνες έχουν 
καθήκον νά προστατεύσουν 
τούς θησαυρούς αύτούς τής 
Φυλής μας.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχούν τ ίς  γνώμες καί τίς  
άπόψεις τού  συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δεν εκφρά
ζουν τίς  επίσημες θέσεις 
τού Σώ ματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
έπι στρέφονται.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
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ΜΠΗΚΑΜΕ στο 1981. "Ενας νέος χρόνος άνάτειλε 
στη γη. Στιγμές για απολογισμό τοΰ παρελθόντος καί 
σχεδίασμά τοΰ μέλλοντος... Σημείο σολλογισμοΰ και 
αναφοράς ή Πρωτοχρονιά, πού ή λαϊκή ψοχή τής χάρισε 
μια ξεχωριστής ομορφιάς γιορταστική φορεσιά...

Τομή στο ασταμάτητο γύρισμα τοΰ χρόνου... Μια το
μή που άποτελ,εϊ αφετηρία για πολίτες ελπίδες, όνειρα καί 
σχέδια. Μά άν τής άφαιρέσουμε τό συναισθηματικό μαν
δύα πού τής φορέσαμε για νά απαλύνουμε καί νά ομορ
φύνουμετή σκληρή πραγματικότητα, αν δοΰμε τή στι
γμή αυτή σαν υπεύθυνα κοινωνικά άτομα, τότε δεν είναι 
τίποτα άλλ,ο παρά ή ώρα τής ευθύνης.

Ετσι δεν μάς μένει άλλο παρά νά εξετάσουμε κριτικά 
καί σε βάθος τις αποτυχίες καί επιτυχίες μας για νά 
μπορέσουμε νά σχεδιάσουμε τό μέλλον. Η συνείδηση των 
αδυναμιών μας καί των λανθασμένων ενεργειών, ή εκτί
μηση των δυνατοτήτων μας καί ή ρεαλιστική θεώρηση των 
των σφαλμάτων μας είναι ή πιο άμεσα απαραίτητη ένέρ- 
γειά μας. Αυτή θά μάς σώσει από τούς κινδύνους τής 
μεγαλοστομιας, ενώ παράλληλ.α θά μάς δώσει τά φτερά 
νά πετάξουμε στο χώρο τής ελπίδας.

Γία ένα σωστό σχεδίασμά τοΰ μέλλοντος χρειάζεται 
πάντα μια βαθειά, κριτική θεώρηση τοΰ παρελθόντος. 
Χωρίς αυτή, τό πιθανότερο είναι πέος θά κτίσουμε στήν 
άμμο. Αυτό όμως επιβάλλει έγκαιρη σύλληψη καί ορθή 
εκτίμηση των μηνυμάτων των καιρών, πού, όσο ζοφεροί 
κι άν φαίνονται, αφήνουν περιθώρια στον άνθρωπο νά 
μή χάσει τον ΑΝΘΡΩΠΟ, νά μή χάσει τήν ταυτότητά 
του, νά μή χάσει τήν πορεία του, αλλά μέσα άπ τό τρι
κυμισμένο πέλαγο νά οδηγηθεί στο λιμάνι τής ειρήνης.

Δεν έχουμε λοιπόν παρά νά σκύψουμε πάνω στον 
«άνθρωπο», νά κάνουμε τά προβλήματά του δικά μας 
προβλήματα, νά τοΰ θυμίσουμε τό μεγαλείο του καί τό 
δικαίωμα νά ζεΐ ευτυχισμένος, τό δικαίωμα νά είναι 
«άνθρωπος».

ΤΟ ΧΡΟΝΟ πού πέρασε σημειώθηκε μιά αποφασι
στικής καμπή στήν ιστορία τής Χώρας μας. Ή  Ελλάδα 
συνδέθηκε οργανικά μέ τή μεγάλη ευρωπαϊκή οικογέ
νεια, τήν οικογένεια πού διαμορφιοθηκε κάτω από τήν

επίδραση τοΰ δικοΰ της, τοΰ ελληνικού πνεύματος. Ή  
Χώρα μας έγινε τό δέκατο μέλος τών Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, τής Μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, στήν 
οποία πολιτιστικά, γεωγραφικά καί οικονομικά ανήκει. 
Ανοιξε, ετσ/, μπρος μας ό δρόμος, όπου οί "Ελληνες θά 

μπορέσουν ν αναπτύξουν όλες τις διανοητικές, ηθικές 
καί δημιουργικές τους αρετές.

Τό γεγονός είναι πολυσήμαντο, γιατί όπως είπε παλιό- 
τερα ό τ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ’Ακαδημαϊκός 
κ \ Κωνήνος Τσάτσος «... εκτός από τήν διεύρυνση τών 
οικονομικών μας δυνατοτήτων, κατοχυρώνει οριστικά 
τή' δημοκρατική μας τάξη, τήν όποια, άπ’ εδώ καί πέρα, 
μέσα στον επιβλητικό κύκλω τών στερεώτερων δημοκρα
τιών τής γής, κανείς τυχάρπαστος τής βίας, αλλά καί κά
νεις αρνητής τής πολιτικής ελευθερίας δεν θά τολμήσει 
νά διαταράξη...».

Η  κοινή αγορά δεν είναι ένα τέλος■ είναι μιά αρχή. 'Ή 
αφετηρία ενός αγώνα, τό ξεκίνημα τοΰ ’Εθνους μέ τούς 
πιο ευνοϊκούς όρους, πού ώς τά σήμερα γνώρισε ό τό- 
π,°9\ όκ&>σδήποτε δέν είναι μιά θριαμβευτική πορεία 
αλλά ή αρχή μιάς σειράς σκληρών αγώνων ανάμεσα σέ 
ισότιμους εταίρους. Οί συνέπειες τής έντάξεώς μας θά 
είναι καθοριστικές γιά τό μέλλον τής 'Ελλάδος. Ή  έλευ- 
θερια στη διακίνηση αγαθών, εργατικού δυναμικού αλλά 
καί' ιδεών, σέ συνδυασμό μέ τήν αλματώδη τεχνολογική 
εξέλιξη μάς θέτει μπρος σέ νέα προβλήματα. Καί ναι 
//ο ν τά προβλήματα είναι μεγάλα αλλά καί οί δυνατότητες 
γιά προκοπή καί ευημερία είναι εξίσου σημαντικές. 'Αρ
κεί νά σταθούμε στο 'ύψος τών περιστάσεων. Χρειάζε
ται δουλειά, αλλά δουλειά συστηματικά καί περίτεχνα 
οργανωμένη. Χρειάζεται καί κάτι άλλο, στο όποιο δυστυ
χώς δεν έχουμε νά επιδειξουμε πολλά: προσπάθεια συλ- 
λογικιβ αμοιβαία εμπιστοσύνη, εγκατάλειψη τής τακτι- 
κής των μικροσυμφερόντων καί κυρίως αυτοπειθαρχία. 
Μονάχα κάτω άπ αυτούς τούς όρους θά μπορέσουμε νά 
κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας στά κανάλια τής 
δημιουργίας καί τής προκοπής.

ΣΤΟ Ν ' ΤΟΜΕΑ τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Α
σφαλείας τό Χρόνο πού πέρασε, έγιναν —αλήθεια —πολ
λά. Τό σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα δέν κατόρθωσε
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νά εισβάλει στη Χώρα μας. To ίδιο και ίο κνμα τής τρο
μοκρατίας όλων των αποχρώσεων, που μαστίζει δχι μό
νο τή γηραια μας ήπειρο, άλλα κι όλο σχεδόν τον κό
σμο. Και οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να άναγραφεϊ στο 
ενεργητικό των άνδρών των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Βέβαια υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις σοβαρών 

εγκλημάτων που δεν κατορθώθηκε νά εξιχνιαστούν ή να 
προληφθοϋν, άλλα αυτό είναι τόσο λίγα που δεν μπορούν 
νά χρωματίσουν τό σύνολο. Αυτό όμως δεν πρέπει να 
μας καθησυχάζει. ’ Αντίθετα κρούει τον κώδωνα τοΰ 
κινδύνου· κινδύνου πού έπισείεται από τις πιθανότητες 
εισβολής στη Χώρα μας ξενόφερτων μορφών βίας. "Οσο 
κι αν τό ψυχολογικό κλίμα τοΰ λαοϋ μας δεν τις ευνοεί, 
υπάρχουν πάντα τα περιθωριακό εκείνα στοιχεία που θα 
μπορούσαν νά τις έκκολάψουν. Κι αυτό μας κ'αλεΐ σε 
διαρκή εγρήγορση.

Άλλα καί πέρα από τή σφαίρα τής προλήψεως καί 
καταστολής τών κρουσμάτων βίας, ή δραστηριότητα 
τής Χωροφυλακής κάλυψε ικανοποιητικό καί τό χώρο 
τής προστασίας τών δημοκρατικών θεσμών καί τών 
συνταγματικό κατοχυρωμένων δικαιωμάτων καί ελευθε
ριών τών πολιτών. Τό ίδιο πέτυχε καί στους έπιμέρους 
τομείς άστυνομεύσεως. Στον τομέα τής τροχαίας, τής 
αγορανομίας, τοΰ τουρισμού, τής υγείας καί γενικό όπου 
κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Άλλ’ έκτος 
από τα καθαρό αστυνομικό καθήκοντα ή Χωροφυλακή 
διακρίθηκε καί στον τομέα τής προσφοράς προς τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο. Αμέτρητα είναι τα περιστατικό 
παροχής πρώτων βοηθειών, μεταφοράς άσθενών, αιμο
δοσίας, κ. ά.

"Ολα όμως αυτό δεν έγιναν μόνα τους· τα υλοποίησε 
δ άνώνυμος Χωροφύλακας είτε πάνω στην καυτή άσφαλ
το, είτε μέσα στα χιόνια· στήν επαρχία ή στ άστικα 
κέντρα, νύχτα καί μέρα, πάντα με τον κίνδυνο συντρο
φιά, άκοίμητος φρουρός, συμπαραστάτης στο δοκιμαζό
μενο άνθρωπο. Αυτόν τον ανώνυμο Χωροφύλακα 
άναλογιζόμαστέ τούτη τή στιγμή καί σ ’ αυτόν εκφρά
ζουμε τή βαθειά μας ευγνωμοσύνη. Σ ’ αυτόν πού ξενυχ- 
τάει μέσα στήν παγωνιά, προστάτης τής αξίας 
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Είναι επίσης αλήθεια πώς τό χρόνο πού πέρασε ή Πο
λιτεία έλαβε σοβαρή μέριμνα για την επίλυση τών προ
βλημάτων τοΰ προσωπικού τοΰ Σώματος. Βελτιωθήκαν 
οί συνθήκες εργασίας καί οί άπολαυές του, ρυθμίστηκε 
τό ώράριο άπασχολήσεως καί κινήθηκε  ̂ή νομοθετική 
διαδικασία για τήν ταχύτερη βαθμολογική και μισθολο- 
γική του εξέλιξη.

Για τον καινούργιο χρόνο στόχος μας είναι, η προσ- 
φορά μας να γίνει πιο τελεσφόρα, να δώσουμε πιο πολλά 
στον άνθρωπο καί τή Χώρα, καί να παραμεινει η Ελλά
δα όαση γαλήνης, προϋπόθεση άμεσα απαραίτητη για 
τήν προκοπή καί ευημερία τοΰ τόπου. <3/ προοπτικές 
για επιτυχία είναι ευνοϊκές. Τό υπόσχεται ή στοργή τής 
Πολιτείας, οί ορθές κατευθύνσεις τής ηγεσίας τοΰ Σώ
ματος άλλα καί ή εξαίρετη ήθική συγκρότηση καί άρτια 
επαγγελματική κατάρτιση τοΰ προσωπικού.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μπαί
νοντας φέτος στο δωδέκατο χρόνο έκδόσεώς της, έκλει
σε ένα ακόμα κύκλο δημιουργίας. Νέος στόχος της, 
να προσφέρει στους άναγνώστες της ο,τι καλύτερο είναι 
δυνατό, διευρύνοντας τον κύκλο τών συνεργατών της 
μεταξύ τοΰ αναγνωστικού της κοινού .

’Εκείνο βέβαια που θα συμβάλει σημαντικό στην ανο
δική της πορεία είναι ή καλόπιστη κριτική τών αναγνω
στών της.

Καλωσορίζουμε λοιπόν τον καινούργιο χρόνο όχι 
μόνο με αισιοδοξία άλλα καί με τήν ακλόνητη θέληση να 
βαδίσουμε μπροστά.

'Η συγκρατημένη αισιοδοξία δεν είναι αίσθημα απα
τηλό, δεν μυοοπάζει τις δυσκολίες τής ζωής, αλΧ αντί
θετα βοηθάει τον άνθρωπο να ακολουθήσει τον ανηφο
ρικό μα σωστό δρόμο του, τον συνδράμει στήν άντιμε- 
τώπιση τών δυσκολιών τής ζωής με θάρρος κι ελπίδα.

” Ας καθορίσουμε, λοιπόν με σύνεση τούς στόχους 
μας κι άς οπλιστούμε μέ αισιοδοξία. Μονάχα έτσ/ Οα 
τούς υλοποιήσουμε, μονάχα έτσι δ καινούργιος χρόνος 
θ&ναι καλύτερος άπ’ τον προηγούμενο.

Η ((ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»



« l  ένα πσΡΙστι αρχοντικό 6ΐόν ξακουδμένο τόπο 
ξενπτεμένη βρίεκεται κι αώταρτη βαβίΡΙεύει 
μαρμαρογέννπτη θεά,της Mnrloc η "Αφροδίτη.
"Από μπροβτά της6 Ιόαιρός περναει,δέν τηναγγίζει, 
τά μάτια της δε δέχονται τό Φως απο τόν ήλιο, 
καί λάμπουν οδα γ'υρω της απ’τη δίκη της άάμψη* 
τα μάτια της αδάκρυτα, β’άλάους τά δάκρυα Φέρνουν, 
τά 6ΤΠ0Π της αμάραντα καρίιάχτυπο δεν"έχουν, 
όμως ραγίζουν τις καρδιές,τά γόνατα λυγίζουν* 
τά χειάη της αγέλαετα τους πονηρούς Φοβίζουν, 
καί τά κομμένα χέρια της βαθιά οΐκαρδιές τά νοιώθουν
να ξεριζώνουν βτοχαβμους αναξίους Φαύλα πάθη* 
καί τά παλάτι είν’έκκληειά πού αντί βωμούς καί εικόνες 
κρατεί τον ίδιο το θεό μέοα Φανερωμένο,
κι οθο απο Νοτο καί Βοριά κι "Ανατολή καί Αυ6η 
μπροδτά της κόβμος δέρνεται για νά την προβκυνηβη.»

( Κ .  1 Ι Λ  Α Λ Μ Α  : I



Ή  διάφανη πίκρα του μεγάλου Κω- 
στήΠαλαμά, σμιλευμένη το ίδιο συγ
κρατημένα όπως στο «Γύφτο» του, 
όπως στ ακίνητα βλέφαρα των αρ
χαίων κούρων, έρχεται από τό μακρι
νό 1892, πού πρωτόειδε τό φως τής 
δημοσιότητας, να κοινωνήσει μέ τα 
δικά μας μάτια, τή δική μας καρδιά, 
μέ τό είναι μας. Καί μας καλεΐ στη 
σιωπή τού στοχασμού, τού χρέους 
πού έχουμε νά μείνουμε, μόνοι, αντί
κρυ στην ευθύνη των πατρογονικών 
κληρονομιών και ν αναλογιστοϋμε τι 
ό καθένας μας έχει κάνει για νά μεί
νουν στο τόπο πού γεννήθηκαν τ’ 
αρχαία μάρμαρα, τα κεραμόφτιαχτα 
αγγεία, τά μπρούτζινα αγάλματα, τα 
ιερά κειμήλια, οί αυστηρές βυζαντινές 
εικόνες, οί μαυρισμένες απ’ τον χρό
νο τοιχογραφίες...

Τί έχει κάνει ό καθένας μας λοιπόν..
5Όχι, τί έχουν κάνει οί άλλοι. «Μή 
ρωτάς ποτέ για ποιόν χτυπάει ή κα
μπάνα. Ή  καμπάνα χτυπάει για σένα», 
είπε ό JOHN DONNE. Ή  ευθύνη 
μοιράζεται ακριβοδίκαια στον κα
θένα μας, καλώντας τον νά σηκώσει 
στούς ώμους του τό βάρος καί νά 
διαφυλάξει ό,τι μπόρεσαν οί παληό- 
τεροι νά φέρουν μέχρι τις μέρες μας^

’Εθνικό θέμα καί κληρονομιά οί 
αρχαιότητες καί εθνικό πρόβλημα ή 
αρχαιοκαπηλία. Προδοσιά τής ίδιας 
τής πατρίδας τό ξεπούλημα τής ιστο
ρικής της συνέχειας. Πληγή πού έχει 
τις ρίζες της βαθειά στούς αιώνες, 
στήν πρώτη κιόλας μέρα πού διαδέ
χτηκε τήν αρχαιότητα. Τά πλοκάμια 
της απλώθηκαν κι έσφιξαν θανατερά 
τήν ιδέα τού ’Έθνους στά δύσκολα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας, βρίσκον

τας πρόσφορο έδαφος τήν καταπιε
σμένη από τον καταχτητή ελληνική 
συνείδηση καί τήν αμορφωσιά πού 
μάστιζε τούς πατέρες μας. Μά ή πλη
γή, στά χρόνια πού ακολούθησαν τήν 
’Απελευθέρωση, δέν έκλεισε. Απλά 
καί μόνο ρούχα άλλαξε. Καί σήμερα, 
στή δύση τού εικοστού αιώνα, πού 
υποτίθεται πώς τά 160 περίπου χρό
νια ’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας, έδωσαν 
τήν ευκαιρία σ ’ όλους μας νά πιστέ
ψουν μέ φανατισμό στήν αξία αυτών 
των πατρογονικών κληρονομιών, βρί
σκονται άνάμεσά μας άτομα, συνο
δοιπόροι μας στή ζωή, πού ξεπου
λούν αδίστακτα αρχαιότητες καί κει
μήλια, μέ μοναδικό σκοπό τό κέρδος.

’Ίσως, αν ζοΰσε σήμερα εκείνος δ 
’Ολύμπιος Γέρος, δ Κωστής Παλα- 
μάς, χωρίς οίκτο καί φόβο, αλλά μέ 
πάθος— ιερή οργή— νά ξανάγραφε 
ένα νέο «Γύφτο» αναθεματίζοντας 
αυτούς πού τόσο αλύπητα «βγάζουν 
στο σφυρί», ό,τι μέ αγάπη καί πόνο 
φύλαξε στά σπλάχνα της ή ελληνική 
γή, μακρυά από τά βέβηλα χέρια των 
ξένων, πού στο όνομα τής «ανθρω
πότητας» καί τής «επιστήμης», άπλη
στα κι άσπλαχνα ξερίζωσαν αγάλμα
τα, κολώνες, αγγεία...

Δύσκολο καί μεγάλο πρόβλημα ή 
αρχαιοκαπηλία. Οί διαστάσεις της 
δλοένα καί μεγαλώνουν. Οί ξένες 
ιδιωτικές συλλογές, τά διεθνή δημο
πρατήρια έργων τέχνης, οί ξένες «γκα- 
λερί» κρατούν πάντα από ένα μικρό 
ή μεγάλο κομμάτι τής ελληνικής ψυ-
χήζ·

Παράλληλα, στή χώρα μας, λίγοι 
αρχαιολόγοι καί τό ίδιο λίγοι αστυ

νομικοί, λιμενικοί καί φύλακες αρ
χαιοτήτων, πασχίζουν, παλεύουν στήν 
κυριολεξία, όχι γιά νά εξαλείψουν — 
γιατί δέν εξαλείφεται τουλάχιστον μέ 
τις σημερινές προϋποθέσεις παιδείας 
τού συνόλου γιά τήν προστασία των 
αρχαιοτήτων —αλλά γιά νά περιορί
σουν τή δραστηριότητα των άρχαιο- 
καπήλων.

Ό  αγώνας αυτός συχνά στέφεται 
από εντυπωσιακές επιτυχίες, πού 
πάλι δείχνουν τό μέγεθος τής πλη
γής καί κρούουν γιά όλους μας τον 
κώδωνα τού κινδύνου. "Ενα κίνδυνο 
πού κανείς δέν έχει δικαίωμα ν 
αγνοεί.

Είναι καιρός, όλοι οί "Ελληνες, 
νά ξεκινήσουμε μιά πανεθνική εκ
στρατεία γιά τήν διαφύλαξη των αρ
χαιοτήτων καί των κειμηλίων μας. 
Μιά εκστρατεία μέ σκοπό νά πει- 
σθοΰν αυτοί πού ξεπουλούν τις εθνικές 
κληρονομιές πώς οί πράξεις τους 
ζημιώνουν κι αυτούς τούς ίδιους καί 
τά παιδιά τους. Πώς τά εθνικής ση
μασίας θέματα δέν διατιμώνται. Καί 
πώς οί κληρονομιές αυτές δέν ανή
κουν σέ κανένα «σήμερα», μά στο 
παντοτινό «αύριο».

’Έτσι, μέσα στά πλαίσια αυτά ή «Ε
ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
θά προσπαθήσει νά παρουσιάσει στο 
αναγνωστικό της κοινό τό πρόβλημα 
«ΑΡΧΙΟΚΑΠΗΛΙΑ», όσο τό δυνα
τόν μέ περισσότερη ένάργεια. Τά 
κείμενα πού ακολουθούν είναι γραμ
μένα από τούς συντάκτες της, Άν- 
θυπασπιστή Κων]νο ΔΑΝΟΥΣΗκαί 
’Ενωμοτάρχη 'Αγγελο ΠΕΤΡΟΥ
ΛΑΚΗ.
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ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ

ΠΛΗΓΗ flP X R M  
ΟΣΟ Γ  ΠΡΗΠΙΠ

Σ τ’ ονομα τής 
λαφυραγωγίας.

Τό πρόσωπο της άρχαιοκαπηλίας πού 
μάστιζε και μαστίζει τή χώρα μας 
ήταν πάντα το ίδιο έδώ καί δυο χιλιάδες 
περίπου χρονιά. Μόνο προσωπεία άλ
λαζε. Κάτω, δμως άπό τά προσωπεία αυτά, 
πίσω απ τις ανόσιες αύτές παραλλα
γές τής ατιμίας σέ βάρος μιας χώρας πού 
ποτέ δέν καπηλεύτηκε ξένες κληρο
νομιές, κυριαρχούσε ή ίδια τραγική σκο
πιμότητα: τό υλικό άντίκρυσμα των
αςιών πού έκπροσώπευε καί έκπροσωπεύει 
ή( ελληνική Τέχνη. Καί οί άξίες αύτές 
δέν ήταν μόνο καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές 
και τό σπουδαιότερο ιστορικές.

Στήν αρχαιότητα ή πληγή αύτή παρου
σιάζεται άρκετά διαδεδομένη μέ τή 
μορφή τής αρπαγής αρχαιοτήτων. Οί Πέρ- 
σες μετά τή συντριβή τους στή Σαλαμί
να καί έγκαταλείποντας τήν ’Αθήνα πήραν 
μαζί τους τ ’ άγάλματα των Τυραννοκτόνων.

Η  ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται, δπως 
άφηγεϊται ό Λουκιανός καί ό Διό
δωρος ό Σικελιώτης, άπό τούς Καρχηδό- 
νιους, δταν κατά τή διάρκεια των επιδρο
μών τους στις ελληνικές άποικίες τής Σικε
λίας δέν παραλείπουν νά τις ξεγυμνώ
σουν άπό τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς. 
Τούς Καρχηδόνιους μιμούνται καί οί 
Ρωμαίοι, αλλά καί άλλοι λαοί πού κατά 
καιρούς προσπαθούν νά κορέσουν τή 
βί“ τους στήν αδύναμη πιά 'Ελλάδα, αλ
λά ακόμα πλούσια σέ καλλιτεχνικά έργα. 
Η Ρώμη καί τ ’ άλλα ρωμαϊκά κέντρα 

στολίζονται μέ χιλιάδες έλληνικά άγάλμα
τα, γλυπτά καί άγγεϊα.

Τούς Ρωμαίους ακολούθησαν οί πρώτοι 
Βυζαντινοί αύτοκράτορες. Τώρα οί άρ- 
χαιότητες μεταφέρονται στήν Κωνσταντι
νούπολη, ενώ παραλληλα φανατισμένοι 
χριστιανοί τών πρωτοχριστιανικών χρό
νων καταστρέφουν κάθε τι πού θυμί
ζει τόν αρχαίο κόσμο, πιστεύοντας οτι 
συντελούν στό θάνατο τής είδωλολα- 
τρειας. ’Αργότερα, οί Σταυροφόροι, θ’ 
άφήσουν κι αυτοί τήν παρουσία τους στό 
μεγάλο καί τραγικό κεφάλαιο τής άρπα- 
γής τών ελληνικών άρχαιοτήτων. Τά μαρ
μάρινα άγάλματα προσφέρονταν γιά δια- 
κόσμηση τών κήπων καί τών πύργων τών 
φεουδαρχών τους, ένώ τά μπρούτζινα, εύ
κολα έλιωναν καί γίνονταν νομίσμάτα.

Διάδοχοι τών Σταυροφόρων ύπήρξαν οί 
Καταλανοί, οί Γενοβέζοι καί οί Β έ
νετοι. Ο Κυριάκος Σιμόπουλος στό μνη
μειώδες έργο του «Ξένοι Ταξιδιώτες 
στην Ελλά δα », πού συχνά άναφέρεται μέ 
λεπτομέρεια σ’ αυτού τού είδους τις

επιδρομές, παρουσιάζει άτόφιες μαρτυρίες 
ξένων περιηγητών πού μιλούν μέ πό
νο γιά τά δσα διαπίστωναν. ’Έ τσ ι πληρο
φορούμαστε πώς ό Γερμανός περιηγητής 
L U D O L P H  SU C H EN  πού ταξίδεψε 
στήν ’Ιταλία καί στήν Ελλάδα έπί Κατα
λανιών ξέγραψε πώς: «'Ολόκληρη ή πολι
τεία τής Γένοβας είναι χτισμένη άπό τά 
μάρμαρα καί τούς κίονες πού έχουν μετα- 
φερθεϊ άπό τήν ’Αθήνα».

Θά μπορούσε δμως κανείς νά βρει άρκε- 
τα έλαφρυντικά τόσο στούς Πέρσες, 
δσο καί στούς Ρωμαίους καί τούς Καρχη
δόνιους, άκόμα καί στούς Καταλανούς, 
τούς Γενοβέζους καί τούς Βενετούς, πού 
γέμιζαν τά καράβια τους μ ’ έλληνι- 
κές άρχαιότητες καί στόλιζαν μ ’ αύτές τις 
πατρίδες τους. Έλαφρυντικά άνάλογα 
μέ τήν πνευματική τους στάθμη καί τήν 
καλλιτεχνική τους εύαισθησία, ή έλαφρυν- 
τικα που πηγάζουν άπ’ άγρια ένστικτα 
τού κάθε έπιδρομέα.

Αλλά γιά τούς αρπαγές τών κατοπινών 
χρόνων, αυτούς πού δροΰσαν γιά τό 
λογαριασμό τών διαφόρων βασιλικών 
Αύλών τής Ευρώπης, αύτούς πού ίσως 
έκλεψαν περισσότερα άπ’ δσα λαφυραγώ
γησαν οί στρατιές τών επιδρομέων, έλα
φρυντικά δέν υπάρχουν.

“ Μ εταφύτευση,,
αρχαιοτήτων.

Μετά το 1400, ή Εύρώπτ), ή σωστότερα 
όσοι, αποτελούσαν τήν πνευματική «κά- 
στα» τών ευρωπαϊκών κρατών, έχουν τήν 
^ Χ 7) νάρθουν σέ εύρύτερη έπαφή μέ 
τα κείμενα τών Ελλήνων Φιλοσόφων. 
Ποιητών, Ιστορικών καί Περιηγητών. 
Η έπαφή αύτή προκαλεί μια —συχνά πα

θιασμένη —άρχαιοφιλία. Καί δέν εί
ναι λίγες οι περιπτώσεις πού αύτή ακριβώς 
η̂  αρχαιοφιλία ξύπνησε τό πάθος τών 
τότε περιηγητών γιά τήν άρπαγή αρχαιο
τήτων. Μετά δμως τόν 16ο αιώνα οί 
αρπαγές παύουν νάναι άρχαιόφιλοι καί 
πολύ περισσότερο φιλέλληνες άκόμα κι 
όταν είναι αρχαιολόγοι.

Οί άρχαιοκάπηλοι τής εποχής, κρυμ
μένοι κάτω άπό τό προσωπείο τού δι
πλωμάτη, τού πρεσβευτή, τού άρχαιολόγου 
ή τού ζωγράφου, περιέρχονται τούς 
αρχαιολογικούς χώρους καί τά μοναστή- 
pta  ̂τής χώρας καί είτε λεηλατώντας, εί
τε εξαγοράζοντας , φυγαδεύουν στό εξω
τερικό πολυτίμους άρχαιολογικούς θησαυ
ρούς. Στήν άρχή τού 1 6ου αιώνα οί πάμπλου 
τοι και «προστάτες» τών γραμμάτων 
Μπαρμπερίνι τής Φλωρεντίας, συγκεν
τρώνουν συλλογές άρχαίων γλυπτών. Στά

μέσα τού αιώνα ό C H ISE L IN  D E BU  
8 Β Ε Γ Ο , πρεσβευτής τού Φερδινάνδου 

ϊυστριας στήν Κωνσταντινούπολη 
«ρημάζει» κυριολεκτικά τά κειμήλια.

r Θ ίδιος εςομολογεΐται καυχώμενος: 
«Έφ ερα μεγάλη ποικιλία άρχαίων νομι
σμάτων. Τά περισσότερα άπ’ αύτά θά τά 
παρουσιάσω στον αφέντη μου. Έ χ ω  φορ
τώσει ολόκληρα άμάξια, ολόκληρα καρά
βια άπό άρχαιότητες καί έλληνικά χει
ρόγραφα. Έ σ τειλα  στή Βενετία διά θα
λασσής 240 ελληνικά βιβλία μέ προορι
σμό τή Βιέννη γιά νά τοποθετηθούν στήν 
Αύτοκρατορική Βιβλιοθήκη. Δέν άφη
σα γωνιά πού νά μήν τήν έψαξα γιά νά μα
ζέψω δ,τι έχει άπομείνει» (1). 

t Καί δμως είχαν άπομείνει πολλά. Έ τ σ ι  
οί κατοπινοί άρχαιοκάπηλοι θά βροΰν εύρύ- 
τατα πεδία «δράσης». Ό  ναύαρχος Κ ΕΝ Ε - 
LM D IO BT λεηλατεί, λίγα χρόνια άργό- 
τερα, το ναο τού ’Απόλλωνα στή Δήλο, 
για λογαριασμό τού Κάρολου τού Ε ',  
που η συλλογή του περιλάμβανε άνάμεσα 
σ’ άλλα έργα Τέχνης καί 399 άρχαιολογικά 
γλυπτά.

Λίγο μετά τό 1600 ό THOMAS  
H O W A R D , άγγλος στρατάρχης καί συλ
λέκτης, μέ τή βοήθεια τού πρεσβευτή τής 
’Αγγλίας στήν Κων]πολη R O E  «μεταφυ
τεύει» τις ελληνικές άρχαιότητες στούς 
κήπους τού παλατιού του.

 ̂ ’Άλλος άγγλος, ό κόμης A R U N D E L , 
τό 1627, άγοράζει άπό έναν άλλο με
γάλο άρχαιοκάπηλο, τόν Ρ Ε Τ Τ Τ  τις περί
φημες  ̂ μαρμάρινες πλάκες πού άργό- 
τερα θά πάρουν τ ’ όνομα Πάριο Χρονικό 
ή Άρουνδέλεια Μάρμαρα καί πού άποτε- 
λοΰν ένα χρονικό τών σπουδαιότερων λογο
τεχνών τής αρχαιότητας. Ό  Ρ Ε Τ Τ Τ  είχε 
φορτώσει τό Πάριο Χρονικό, καθώς καί 
έναν μεγάλο δγκο άρχαιοτήτων στό καρά
βι του πού ναυάγησε έξω άπό τή Χίο καί 
πού ό ίδιος άργότερα κατόρθωσε ν’ 
άνεκλύσει.

Μοροζίνι ό βέβηλος.

Απ τόν διεθνή άνταγωνισμό άρχαιοκα- 
πηλίας δέν έμειναν έξω οί Γάλλοι. Τό 
1670 διορίζεται πρεσβευτής στήν Κων
σταντινούπολη ό Μαρκήσιος D E ΝΟΙ- 
N T E L  πού γιά κύρια άπασχόληση είχε τήν 
έντόπιση τών άρχαιοτήτων. Σ έ συνεργα
σία μέ τούς πειρατές τού Αιγαίου ό γάλ- 
λος πρεσβευτής λεηλατεί τις νεκρές 
πολιτείες καί στέλνει σπάνια είδη Τέχνης, 
καθώς καί πολύτιμα έλληνικά χειρό
γραφα στον Λουδοβίκο ΙΔ' τής Γαλλίας 
καί στον 'Υπουργό τών ’Εξωτερικών 
Κολμπέρ. Σέ μιά άπό τις έκστρατεΐες γιά 
άρπαγή αρχαιοτήτων άπό τήν Πάρο
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καί άφοϋ γέμισε μέ άρχαιότητες τ ό καρά
βι του, γίνεται ή αιτία για ν’ άνακα- 
λυφθεΐ τό περίφημο σπήλαιο της ’Αντιπά
ρου. Καί αύτό έγινε μετά άπό μια πλη
ροφορία των Παριανών, πώς υπάρχει ένα 
τεράστιο άγαλμα στην ’Αντίπαρο. 'Ο 
μαρκήσιος φτάνει στην ’Αντίπαρο καί πε
ρίεργος προχωρεί στο άνοιγμα τής βραχο- 
σπηλιάς. Μπαίνει μέ συντροφιά μόνο ένα 
πειρατή καί πρώτος αύτός άντικρύζει 
τό μεγαλειώδες θέαμα.

Τό 1687 την ’Αθήνα θά πολιορκήσει ό 
πολεμικός στόλος της Βενετίας μέ αρχι
στράτηγο τό Μοροζίνι καί ύπαρχηγό τον 
Σουηδό Καίνιξμαρκ. Οί μισθοφόροι τοϋ 
δευτέρου αποβιβάζονται στον Πειραιά 
καί περιορίζουν τούς Τούρκους στην 
’Ακρόπολη, πού γίνεται πιά ό στόχος 
όλων τών κανονιών τών πολιορκητών. 
Τό δειλινό τής Παρασκευής, 26 Σεπτεμ
βρίου 1687, ένα άπό τά βλήματα 
πέφτει στον Παρθενώνα καί ανατινάζει την 
μπαρουταποθήκη. Τό κορυφαίο δημι
ούργημα τής έλληνικής Σκέψης καί Τέχνης 
μετά άπό 2.125 χρόνια ζωής (438π .Χ . 
ώς 1687 μ .Χ .), πληγώνεται θανάσιμα. 
Δράστες , οί πλέον «πολιτισμένοι» τής 
έποχής, πού στο όνομα τής Γαληνότατης 
Δημοκρατίας τους ατίμασαν ό,τι σεβάστη
καν οί άπολίτιστοι Τούρκοι, οί όποιοι 
μετά τό γκρέμισμα έγκατάλειψαν τήν 
’Ακρόπολη.

Ό  Μοροζίνι, άσυγκίνητος γιά ό,τι μέχρι 
εκείνη τή στιγμή έχει κάνει, άποφα- 
σίζει νά στείλει στή Βενετία ένα τρόπαιο 
τής «νίκης» του, τρόπαιο πού διαλέγει 
άπό τά γλυπτά τής ’Ακρόπολης καί ειδι
κότερα τό γλυπτικό σύμπλεγμα τοϋ Πο- 
σειδώνα (ό ίδιος νομίζει πώς είναι τοϋ 
Δία) άπό τό δυτικό διάζωμα, πού είχε 
μείνει ανέπαφο άπ’ τήν καταστροφή. ’Αλ
λά γιά τίς λεπτομέρειες τής συνέχειας πιο 
κατατοπιστική είναι ή παρακάτω άναφο- 
ράτου πού τή γράφει στίς 19 Μαρτίου 1688 
στον Πειραιά καί τήν άπευθύνει στή βενε
τική Σύγκλητο:

« Έ π ί τή προβλέψει τής έγκαταλείψεως 
τών ’Αθηνών συνέλαβον τό σχέδιον άπο- 
σπάσεως μερικών έκ τών ώραιοτέρων έρ
γων τέχνης τά όποια θά ήδύναντο νά 
προσθέσουν νέαν λάμψιν εις τήν Δημοκρα
τίαν. Διέταξα όθεν νά άφαιρεθή άπό 
τήν πρόσοψη τοϋ ναοΰ τής ’Αθήνας, όπου 
υπάρχουν τά ωραιότερα γλυπτά, τό 
άγαλμα ένός Διός (τοϋ Ποσειδώνα) καί 
τ ’ άνάγλυφα δυό μεγαλοπρεπών ίππων. 
Εύθύς, όμως, ώς ήρχισεν ή εργασία κα- 
τέρρευσεν ολόκληρον τό άνω τμήμα τής 
κορωνίδος τοϋ ναοΰ. Κ α ί  ά π ο τ ε λ ε ΐ  
θ α ΰ μ α  τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ύ- 
δ ε ΐ ς  έ κ  τ ώ ν  τ ε χ ν ι τ ώ ν  έ π α θ ε τ ι .

»Τό άτύχημα τοΰτο αποδίδεται εις τον 
τρόπον κατασκευής τοϋ ναοϋ. Οί λί

θοι προσαρμόζονται ό εις προς τον άλλον 
άνευ άμμοκονίας καί μέ θαυμαστήν 
τέχνην. Τό δλον, όμως, οικοδόμημα εΐχεν 
είς τό σημεΐον έκεϊνο έξαρθρωθεϊ άπό τον 
κλονισμόν τον όποιον προεκάλεσεν ή έκρη
ξή· η ,

» Ή  άδυναμια τοποθετησεως ικριωμα- 
μάτων καί μεταφοράς έπί τοϋ φρουρίου 
κεραιών έκ τών γαλερών καί άλλων μη
χανημάτων διά τήν κατασκευήν βαρούλ
κων κατέστησε δύσκολον καί έπικίνδυνον 
οίανδήποτε νέαν προσπάθειαν. Διέ
ταξα, όθεν, τήν διακοπήν τών έργασιών. 
Πολλω μάλλον έπειδή, μή ύπάρχοντος 
πλέον τοϋ σημαντικωτέρου τμήματος τοϋ 
ναοΰ, ό,τι άπέμεινεν μοϋ έφάνη κατώ
τερον καί κατεστραμμένον άπό τήν δια- 
βρωτικήν έπενέργειαν τοϋ χρόνου. Έ ν  
τούτοις, άπεφάσισα νά παραλάβω μίαν 
λέαιναν άρίστης τέχνης, άκέφαλον όμως. 
Θά ήτο δυνατή ή τελεία άντικατάστασις 
τής κεφαλής μέ άλλης μαρμάρινης, παρό
μοιας προς τήν άρχικήν.
Πόρτο Λιόν (Πειραιάς) 14 Μαρτίου 1688»  

Τελικά όμως τά λιοντάρια πού θά φτά
σουν στή Βενετία είναι τέσσερα. Τά 
δυό τ ’ άφαιρεϊ άπό τό Θησείο καί τ ’ άλλο 
άπ’ τόν Πειραιά. Μά δέν ήταν μόνο 
τά λιοντάρια τοϋ Μοροζίνι. 'Ο SAN G A L
LO πήρε μαζί του τό κεφάλι τής Ά π τέ -  
ρου Νίκης, ένώ τήν τακτική τους αυτή άκο- 
λούθησαν φεύγοντας πολλοί βαθμοφόροι 
τοϋ έκστρατευτικοΰ σώματος.

Τό 1788, στή πολιορκία τής Χαλκίδας 
άπό τό Μοροζίνι, κάνει τήν έμφάνισή 
του ένας γάλλος τυχοδιώκτης ό P A U L  
LU CA S, γεννημένος πριν 24 χρόνια στή 
Ρουέν, πού έπιστρέφοντας στή Γαλλία 
πουλάει στήν Αύλή τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' 
μιά μεγάλη συλλογή σπάνιων έλληνικών 
νομισμάτων. Αύτή ή συλλογή άποδεικνύ- 
εται ικανή νά τοϋ προσφέρει τή βασιλική 
έμπιστοσύνη καί έπίσημα πιά, τό 1704, 
νά επιτρέψει στήν 'Ελλάδα εφοδιασμένος 
μέ κάθε λογής βασιλικά προστατευτικά 
έγγραφα καί νά έπιδοθεϊ άνενόχλητος στήν 
άναζήτηση άρχαίων νομισμάτων. Τό 1705  
(25 Φεβρουάριου) στέλνει μέσω τοϋ δι
πλωματικού άντιπροσώπου F E R R IO L  
καί μέ τόν κυβερνήτη πολεμικού, πλοίαρχο 
L A R EIZ O N , τό πρώτο του έμπόρευμα, 
άποτελούμενο άπό 63 νομίσματα (μετάλ
λια) καί πολλές έπιγραφές. Αύτή ήταν ή 
άρχή. Μέσα σέ τέσσερα χρόνια στέλνει στο 
Λουδοβίκο ΙΔ' 1 .800 άρχαϊα νομίσματα, 
22 άρχαϊα χειρόγραφα καί 52 έπιγραφές. 
’Άλλα 190 νομίσματα είναι ή σοδειά τής 
τρίτης περιήγησής του στήν 'Ελλάδα, στά 
1714, ένώ στά 1724 πού πραγματοποιεί 
τήν τελευταία του περιήγηση, γιά λο- 
γαριασμ,ό τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ ', αύτή τή 
φορά, ή σοδειά φτάνει στά 500 άρχαϊα 
έλληνικά νομίσματα καί μετάλλια.

Ε π ά ν ω  άπό αριστερό.: Στατήρας από 
ήλεκτρο της Μυτιλήνης τοϋ 430—420  π .χ., 
στατήρας τής Μεσσήνης (άπό τά νομί
σματα που κόπηκαν μετά τήν απελευθέρω
ση τής Μεσσηνίας άπ ’ τό ζυγό των Λακε
δαιμονίων ) ,  άργυρο σπαρτιατικό τετρά
δραχμο τών ελληνιστικών χρόνων και 
δίδραχμο τοϋ Κοινού τών Ηπειρο)τών 
τοϋ 280—220 π .Χ . (Βρεταννικό Μουσείο).

Κ άτω : ’Αφροδίτη τον 200 π .Χ . περίπου. 
Βρέθηκε στά περίχωρα τής Πάτρας 
(Βρεταννικό Μουσείο).
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To πέρασμα 
του Fourmont.

Ιη νϊόω  περίπου έποχή (1729) ένας άλ
λος γαλλος αββας, δ FO U RM O N T, καθη- 

συριακής στο C O LLEG E D E  
I1 KAiNLE, διερμηνέας της Βασ. Βιβλιοθή- 
κηςκαι μέλος της Ά καδ. ’Επιγραφών καί 
Ααλων Γεχνων, έφοδιασμένος μέ επίσημα 
°τ ϊΡ α9 α γαλλικής Αύλης καί φιρμά- 
νια του Σουλτάνου, περιηγείται τδν έλ- 
λαδικό χώρο. ^Αποστολή ήταν ή αντιγραφή 
και μελετη τών αρχαιοελληνικών επιγρα
φών. Μετατρέπεται όμως σέ βάνδαλο. Κά- 
0 ε , επιγραφή που άντιγράφει, προστάζει 
τους εργάτες του καί μέ καλέμια τήν κα
ταστρέφουν. Κι’ δταν τά ένεπίγραφα μάρ
μαρα στεκουν κάπου ψηλά, ή υποπτεύεται 
πως μπορεί _νάναι θαμμένα, γκρεμίζει. 
Καστρα, αρχαίοι ναοί καί κτίσματα, λείψα
να λαμπρών έποχών δέχονται τη μανία του 
και μενουν μετά τό πέρασμά του συν- 
τριμια. Έ ν α  μικρό απόσπασμα μιας έπι- 
στολης του προς τον συμπατριώτη του 
αρχαιοκαπηλο άββά SEV IN  (περιέχεται 
μαζί μ̂  άλλες στο έργο «Ξένοι Ταξιδιώ- 
τες στην Ελλάδα» του Κ. Σιμόπουλου) 
την 1 0 -4 -1 7 3 0 , δείχνει τό μέγεθος της 
κτηνωδιας του. «...Δεν θέλω ν’ άφήσω 
λίθον επί λίθου. Δεν ξέρω, κύριε καί 
αγαπητέ,^ φίλε αν υπάρχει στον κόσμο 
πραγμα ικανό να δοξάση μιά αποστολή 
περισσότερό- άπό τό νά σκορπίσης στούς 
άνεμους τη στάχτη τοΰ ’Αγησίλαου, άπό 
το να ανακαλυφης τά ονόματα τών εφό
ρων, γυμνασιαρχών, άγορανόμων, φιλοσό
φων, γιατρών ποιητών ρητόρων, διάσημων 
γιατρών, τα ψηφίσματα της γερουσίας, 
τους νομούς τοΰ Λυκούργου

»Οί Άμύκλες είναι πολύ κοντά γιά νά 
τις παραμελήσω. Έ σ τειλα  έργάτες καί 
γκρέμισαν τά λείψανα τοΰ περίφημου ναοϋ 
του Απόλλωνα...».

Καί σέ μιά άλλη έπιστολή του προς τον 
πρεσβευτή της Γαλλίας στήν Κωνίπολ» 
V IL L E N E U V E  γράφει: «Βρίσκομαι σ’ 
ενα φοβερο τόπο, στήν περίφημη Μάνη. 
Κακός λαός κι είμαι εύτυχής πού γλύτωσα. 
Εφυγα αηο τη βάρβαρη πατρίδα τους χω

ρίς να αποκομίσω τίποτα άξιόλογο, τίποτα 
για νά βγουν τουλάχιστον στά έξοδά μου.
1 ια να ξεσπάσω, γιά νά εκδικηθώ αύτό τό 
σκυλολόι, ρίχτηκα πάνω στήν άρχαία 
Σπάρτη. Δεν ήθελα νά μείνη τίποτα άπό 
. ην πόλη που έχτισαν ο ί προγονοί

τους. Την έσβησα, τήν ανασκάλεψα, τήν 
ξεθεμέλιωσα, δέν έμεινε λίθος έπί λί
θου...».

-Α-υτο ήταν τό πέρασμα τοΰ άββι 
FO U RM O N T άπ’ τήν Ελλάδα , πού ϊσω. 
να  ̂ μην ^ανήκει τούς άρχαιοκάπηλους 
ανήκει  ̂ όμως στο μεγάλο κύκλο τώ' 
ανθελλήνων.

Α μέσω ς μετά τά Όρλωφικά, ό Ολ
λανδός λοχαγος τοΰ ρώσικου στόλοι.

0 ί , Τυραννοκτόνοι ’Αρμόδιος καί Α ρισ το
γείτων σέ αντίγραφο, πού βρίσκεται 
σήμερα στο ’Εθνικό Μουσείο Νεαπόλεως. 
Γο πρωτότυπο ήταν ενα άπό τ ’ άγάλ- 
ματα πού εγκαινίασαν τήν άρχαιοκαπηλία 
στ?;ν ’Ελλάδα.
, Τ ° -πήραν μαζί τους οι Πέρσες όταν 
εγκατέλειφαν την Αθήνα μετά τή συντρι
βή τους στη Σαλαμίνα.



PASCH VAN K R IE N E N , πού περιέρχε
ται. τά νησιά τού ’Αρχιπελάγους καί που συ- 
νετάραξε την εύρωπαϊκή κοινή γνώμη υπο
στηρίζοντας δήθεν την ανακαλυψη τού τα- 
φου του 'Ομήρου, φορτώνει στο καράβι 
του κατά τό διάστημα παραμονής του 
στίς Κυκλάδες καί τ ’ άλλα νησιά (1771— 
1774), πλήθος άρχαιοτήτων .Το ίδιο 
κάνουν καί άλλοι αξιωματικοί του ρω
σικού στόλου, όπως ό ναύαρχος Σπυρ ι̂- 
ντώφ ή ό άξιωματικός Δομάσνεφ πού δω- 
ρησε στον κόμη Στρογονώφ μια σαρκοφα- 
γο.Σαρκοφάγους καί υδρίες ξεσήκωσαν 
άπό τη Μήλο, ένώ άνάγλυφα, αγάλματα 
καί έπιγραφές άπό τή Σαντορίνη.

Κανείς δεν υστέρησε.

’Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, όλοι λοιπόν οί 
, ισχυροί τής έποχής στό κυνήγι των 
I άρχαιοτήτων. Μ ετά φιρμάνια τοϋ Σουλτα- 
I νου ξεπερνοϋσαν κάθε δυσκολία. Μέ 
! τά γεμάτα πουγγιά τους διαλοϋσαν κάθε 

δυσπιστία. Στά μάτια τοϋ κατατρεγμέ
νου καί άμόρφωτου τότε Έλληνα φάντα
ζαν μυστηριακοί, αλλόκοτοι άνθρωποι. 
Σπάνια συναντούσαν άντίσταση, μιά και 
σχεδόν κανείς δεν ήξερε τι σήμαιναν 
γιά τό μέλλον τοϋ τόπου τά σπασμένα μάρ
μαρα. Καί όσοι ύποπτεύονταν ή διαι- 

| σθάνονταν τό κακό, πάντοτε ύπήρχε γι’
! αυτούς ένα πουγγί έτοιμο ν άνοίξει.
I Κι’ αν τύχαινε κανείς πού οΰτε τό πουγγί, 

ούτε ή λαμπρή έμφάνιση των «μυλό- 
I ρδων» τον συγκινοΰσε, τότε ύπήρχε γι 

αύτόν ή δύναμη των τοπικών τουρκικών 
ι φρουρών πού δεν μπορούσαν ν’ άρνηθοΰν 
j; βοήθεια σ’ αυτόν πού κουβαλούσε τό σουλ- 
>: τανικό φιρμάνι ή έχωνε στίς τσέπες τους 
ί κάμποσα γρόσια.

Καί οί «μυλόρδοι»—έτσι τούς βάφτισε 
τούς ξένους περιηγητές ό λαός — μέρα 
τή μέρα πλήθαιναν. Μέρα τη μέρα άπο- 
θρασύνονταν. Ρίχνονταν μέ τό πάθος 
τοϋ φανατισμένου πάνω στίς άρχαιοτητες, 
προσπαθώντας νά προλάβει ό ένας τον άλ
λον, σάν σέ άγώνα δρόμου, μη τύχει καί η 
χώρα του κλέψει λιγότερα άπό μιά άλ
λη. 'Ο άγριος αύτός συναγωνισμός, ιδιαί
τερα μεταξύ τών Άγγλογάλλων, πή
ρε φοβερές διαστάσεις μετά τό 1780 καί 
μέχρι τά χρόνια τοϋ Μεγάλου Ξεσηκωμού.

I Καί όλοι μέ μιά δικαιολογία στά χεί
λη: Νά σώσουν τις αρχαιότητες, να
χαρίσουν στην άνθρωπότητα τή γνώση τοϋ 
μεγαλείου τής έλληνικής Τέχνης. «Χ ω 
ρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς 
αιδώ»— κατά τον Καβαφικό λόγο —μι
λούσαν τότε γιά κινδύνους άνύπαρκτους. 
Σήμερα τό Ιδιο άναίσχυντα δικαιολογούν 
τή στάση τους, όπως γιά παράδειγμα τό 
παρακάτω άπόσπασμα τού επεξηγητικού 
σημειώματος τού τόμου «Βρεταννικό Μου
σείο» τής σειράς «Μεγάλα Μουσεία», 
γραμμένο άπό τόν SEBASTIAN  LEIG H - 
B R O W H E  (τό άπόσπασμα άναφέρεται 
στόν έπαίσχυντο λόρδο Έ λ γ ιν ): « Ο λορ-

------------ ►-
' Ομαδικό ζύμωμα κάτω άπό τούς ήχους 
δίαυλου ( επάνω). Μοναδικό βοιωτικό ειδώ
λιο (Ε '  π .Χ .) , μέ σκηνή οικιακής ζωής, 
πού βρίσκεται στό Λούβρο.
Στό μέσο ’Αθηναϊκή πυξίδα ( κοσμηματο
θήκη) τοϋ 8ου π .Χ . αιώνα, πού βρί
σκεται στό Βρετανικό Μουσείο. Κάτω: 
Ή  ’Αφροδίτη ξαπλωμένη στήν αγκαλιά 
τής μητέρας της, Διώνης, και δίπλα της 
ή Λητώ (Βρεταννικό Μουσείο) .
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8ος Έλγιν είχε διορισθεΐ πρεσβευτής στήν 
Τψηλη Πύλη, το 1799. Α ντίθετα προς 

τους άλλους διπλωμάτες του καιρού του, 
ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τήν Τέχνη 
παρα για την πολίτικη. Είχε συγκροτήσει 
μια ομάδα άπό άρχιτέκτονες ,σχεδία
σ ή  t χ.(χι προπλάστες, επιφορτισμένους 
να εκτελεσουν σχέδια καί αντίγραφα 
ελληνικών άρχαιοτήτων. Βλέποντας 
δμως σέ ποια κατάσταση έγκαταλείψεως 
βρίσκονταν τά γλυπτά των ’Αθηνών, ό 
πρεσβευτής πήρε έπισήμως τήν άδεια νά 
μεταφέρη μερικά έργα «σέ άσφαλές μέρος». 
Τό Βρεταννικό Μουσείο τά δέχθηκε 
κάτω^ άπό τή στέγη του μόλις έφτασαν 
στήν ’Αγγλία».

Στόν άνταγωνισμό τών άγγλογάλλων 
κυριαρχούν δυο μορφές: Τοϋ γάλλου
πρεσβευτή στήν Κωνσταντ]πολη CH O I- 
S E U L  -  G O U F F IE R  καί τοϋ άγγλου 
συναδέλφου του λόρδου E LG IN .

J O  γάλλος πρεσβευτής μέ τή βοήθεια 
τών ύποπροξένων του Γάσπαρη στήν 
Αθήνα, A M O R E U X  στή Σμύρνη καί 

K A U F F E R  στήν Κωνσταντινούπολη καί 
τοϋ συμπατριώτη του ζωγράφου F A U V E L  
συγκεντρώνει πλήθος αρχαιοτήτων πού 
προωθεί στην Γαλλία. Μιά επιστολή τοϋ 
υποπρόξενου Γάσπαρη μέ ήμερομηνία 
1 -2 -1 7 8 7  είναι αρκετά κατατοπιστική:«'0 
κ. F  A U V E L  τερμάτισε μέ επιτυχία τήν άπο- 
στολη του. Φόρτωσε σ’ αυτό τό μπριγκαν- 
τινι (το « Αφρική», μέ προορισμό τή 
Μασσαλία) 26 κάσσες άριθμημένες». Τό 
περιεχόμενο τών 26 κιβωτίων—γλυπτά, 
ένεπίγραφα, άγγεϊα —κρύβεται σέ μυ
στική άποθήκη τοϋ πρεσβευτή στή Μασ
σαλία. Στήν ίδια άποθήκη θά μεταφερθοΰν 
αργότερα εκατοντάδες άρχαιότητες πού 
θά συγκενρώσει ό F A U V E L  άπό τις Κυ
κλάδες, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται 
καί τό ^άγαλμα της μούσας Ουρανίας. Τό 
1788 ή ’Ακρόπολη γίνεται στόχος τής 
άνόσιας ^μανίας του. Μεταξύ τών" άλλων 
κλεβει ένα κομμάτι τής ζωφόρου τοϋ 
Παρθενώνα καί μιά άπό τις μετόπες τής 
νότιας πλευράς. Μιά έπιστολή (1 4 -2 -1 7 8 9 )  
τοϋ άφέντη του πρεσβευτή C H O ISE U L — 

G O U F F IE R  είναι ιδιαίτερα αποκαλυ
πτική: «"Αρπαξε ό,τι μπορέσης. Μήν αφή
νεις καμμια ευκαιρία γιά λαφυραγωγία 
στήν ’Αθήνα καί στήν περιοχή της. Ξεσή
κωσε ο,τι περνάει άπό τό χέρι σου. Μή 
λυπάσαι ούτε ζωντανούς,οΰτεπεθαμένους».

Στα νύχια τοϋ Έ λ γ ιν .

Τό πέρασμα τοϋ Φωβέλ άπ’ τήν 'Ελλά
δα, πού τό έγκαινίασε στά 1784 μέ τήν 
αρπαγή ένός άλλου τμήματος τής ζω
φόρου τοϋ Παρθενώνα τό όποιο ποτέ 
δέν έφτασε στή Γαλλία, άφοΰ τό καράβι 
που το μετεφερε αιχμαλωτίστηκε άπό 
τ °δζ "Αγγλους μέ άποτέλεσμα νά πουλη
θεί σέ δημοπρασία τοϋ Λονδίνου, είχε 
γιά  ̂ διάδοχη κατάσταση τις άρχαιοκαπη- 
λικες επιχειρήσεις τοϋ άγγλου λόρδου 
Έ λ γιν . ’Ενεργεί γιά λογαριασμό τής αγ
γλικής κυβέρνησης Π ίττ, άλλά καί 
δικό του, μιά καί ό πύργος του πού χτίζει 
στή Σκωτία έχει άνάγκη διακόσμησης.

Τό 1799 στέλνει τούς πρώτους τεχνίτες, 
στήν ’Αθήνα. Γράφει γ ι’ αύτό στο 
χρονικο του ό ’Ιωάννης Μπενιζέλος: 
«Περί τα τέλη τοϋ ’Ιουλίου τοϋ αύ- 
τοΰ έτους 1799 ό μιλόρ Έ λ γιν , πληρεξού
σιος πρέσβυς τής Βρεταννίας παρά τη 
’Οθωμανική Πόρτα έστειλε είς ’Αθήνας 
τεχνίτας Ρωμαίους καί Άναπολιτά-

νους διά νά κατασκάψουν καί νά έρευνή- 
σουν εις τά  ̂ ένδόμυχα τής γής διά μάρ
μαρα και κτίρια παλαια και νά κατεβάσουν 
άπό τον περίφημον ναόν τής Άθηνάς 
εκείνα τα άξιολογώτατα μάρμαρα καί 
ανδριάντες^ τά όποια έδιδαν θάμβος καί 
έκπληξιν είς όλους τούς περιηγητάς». Τό 
1801 παραχωροΰνται άπό τον Σουλτάνο τά 
ευεργετικά φιρμανια και ο "Ελγιν στέλνει 
σαφείς εντολές στο συνεργείο του: «Πρέπει 
να προτιμηθούν οι μετόπες, τά ανάγλυφα 
και τα λείψανα τών αγαλμάτων. Καί τό 
ελάχιστο άντικείμενο άπό τήν ’Αθήνα είναι 
ανεκτίμητο».

Οι άνθρωποι τοϋ συνεργείου του δου
λεύουν με πάθος. Οί άρχαιότητες συγκεν
τρώνονται, ταξινομούνται, φορτώνονται 
σια καραβια και παίρνουν τό δρόμο γιά 
την ’Αγγλία. Έ ν α  άπ’ τά καράβια αύτά, 
το «Μέντωρ» θά ναυαγήσει στά Κύθηρα, 
μα μέ πολύμοχθες προσπάθειες τό φορτίο 
του θ’ άνελκυθεϊ, γιά νά πουληθεί αργότερα 
στο Βρεταννικό Μουσείο.

Επικεφαλής τοϋ συνεργείου τοϋ "Ελγιν 
είναι ό ’Ιταλός ζωγράφος Λουσιέρι, 
που είναι τό ίδιο άδίστακτος μέ τον άφέ
ντη του. Μεγάλος στόχος τοϋ Λουσιέρι 
είναι ό Παρθενώνας καί τ ’ άλλα ιερά 
κτίσματα τής ’Ακρόπολης. Έ ν α  άπό- 
σπασμα απο το χρονικό του περιηγητη 
Έντουαρντ Κλάρκ, πού παρακολούθησε 
άπό κοντά μιά άπό τις πλέον άνόσιες 
επιχειρήσεις τού Λουσιέρι, παρμένο κι 
αύτό άπ’ τό πολύτιμο έργο τοϋ Κ. Σιμό- 
πουλου «Ξένοι Ταξιδιώτες στήν 'Ελλάδα», 
μάς πληροφορεί:

«Μερικοί έργάτες πού δούλευαν ύπό τή 
διεύθυνση τοϋ Λουσιέρι γιά λογαρια
σμό τοϋ "Αγγλου πρεσβευτή, κατέβαζαν 
από τον Παρθενώνα, χρησιμοποιώντας 
σκοινιά καί μακαράδες, τις μετόπες μέ τά 
εντελώς άθικτα γλυπτά. 'Ο Λουσιέ- 
ρι μάς  ̂ είπε πως αντιμετώπιζε μεγάλες 
δυσκολίες σ’ αυτή τήν προσπάθεια έξ 
αίτιας τών αντιδράσεων τών Τούρκων πού 
διατηρούσαν δεσμούς θρησκευτικής λα
τρείας μέ τον μεταμορφωμένο σέ οθωμα
νικό τέμενος ναό τής ’Αθήνας. Τοϋ 
έξομολογηθήκαμε ότι σ’ αύτή τήν περί
πτωση τρεφαμε τα ίδια αισθήματα μέ τούς 
Μουσουλμάνους κι ότι θά νοιώθαμε μεγάλη 
χαρά αν ερχόταν μιά διαταγή πού θά 
έπέβαλε τήν προστασία καί όχι τήν κατα
στροφή τοϋ ένδοξου αύτοΰ άρχιτεκτο- 
νήματος. Κι’ ένώ παρατηρούσαμε τά διά
φορα μέρη τοϋ ναοϋ έρχεται ένας εργά
της καί λέει στόν Ντον Μπατίστα Λουσιέρι 
οτι θά κατέβαζαν μιά άπό τις μετό
πες. Είδαμε αύτό τό εξαίσιο γλυπτό νά 
άνασηκώνεται άπό τή θέση του άνά- 
μεσα στα τρίγλυφα. ’Αλλά ένώ προσπαθού
σαν οι εργάτες νά τοϋ δώσουν τήν κα
τάλληλη προεξεχουσα θέση γιά νά άρχίση 
η κάθοδος ένα κομμάτι άπό τήν παρα
κείμενη τοιχοδομή χαλάρωσε έξ αιτίας τών 
μηχανημάτων. Καί τότε γκρεμίστηκαν 
τά ογκώδη  ̂πεντελίσια μάρμαρα μέ φοβερό 
βρόντο καί τά θρυμματισμένα κομμάτια 
τους διασκορπίστηκαν ανάμεσα στά ερεί
πια. Ο δισδάρης, βλέποντας τήν καταστρο
φή δεν μπόρεσε νά συγκράτηση τή συγκί
νησή του. Παραμέρισε τό τσιμπούκι του 
καί δακρύζοντας φώναξε:

—Τέλος 1
ι Καί  ̂ δήλωσε μέ αποφασιστικότητα πώς 

δεν θα επετρεπε με κανέναν τρόπο νά 
συνεχιστή ή κατεδάφιση τοϋ ναοϋ... 

«Κυττάζοντας ψηλά είδαμε μέ θλίψη τό 
χάσμα πού δημιουργήθηκε άπό τήν 
πτώση. Αυτό το κενό δέν θά μπορέσουν

νά τό̂  καλύψουν ποτέ πιά όλοι οί πρε
σβευτές τής γής μέ όλους τούς μονάρχες 
που εκπροσωπούν καί μέ όλα τά πλού- 
τη καί τούς σοφούς πού έχουν στή διάθεσή 
τους».

Καί ό Κλάρκ συνεχίζει:
, “Σε μιά άκρη τοϋ αετώματος πάνω άπό 

την ανατολική πρόσοψη τοϋ ναοϋ ύπήρχε 
ή κεφαλή ένός άλογου, ίσως τοϋ άλογου πού 
άναπήδησε άπό τή γή όταν ό Ποσειδώνας 
την έκρουσε μέ τήν τρίαινα κατά τήν έριδα 
μέ τήν Ά θηνά γιά τήν κατοχή τής πόλης. 
Η κεφαλή αύτή είχε τοποθετηθεί άπό τον 

Φειδία τόσο μελετημένα πού ό θεατής άπό 
κάτω είχε την αίσθηση πώς τό άλογο τινα- 
ζοταν απο την άβυσσο, αφρίζοντας καί πα- 
λεύοντας νά λυτρωθή άπό τά δεσμά του. 
'Όλη ή προοπτική τοϋ γλυπτού, όλη ή άρ- 
μο^ία „καί ,ή τελειότητα τών άναλο- 
γιών, όλος  ̂ ό δυναμισμός πού άπέπνεε ή 
σύνθεση, έξαρτιόταν άπό τή θέση τοϋ 
καλλιτεχνήματος. Έ π ρ επ ε νά τό βλέπη 
κανείς ^άπό τήν άπόσταση άκριβώς πού 
όρισε ο Φειδίας. Μέ τή μετακίνησή του 
όμως ματαιωνόταν ό σκοπός τοϋ καλλι
τέχνη, έξαφανιζόταν αύτόματα ή δημιουρ
γία του.
^»Θα ^μπορούσε κανείς νά πιστέψη ότι 
ολα αυτά θά γίνονταν έν όνόματι ένός 
έθνους περήφανου γιά τις επιτεύξεις του 
στον τομέα τών Καλών Τεχνών; Οί 
καταστροφές πού σημειώθηκαν στό ναό 
ήταν μεγαλύτερες άπό εκείνες πού εί- 
χε ΐ);ιοστεϊ απο το πυροβολικό τών Βένε
των. κεφαλή του άλογου μετακινή
θηκε. Κι εκεί πού θά τοποθετηθή τώρα 
είναι εντελώς άδύνατο νά άναπλάση 
στό θεατή τήν αρχική έντύπωση. 'Η  ιστο
ρία αυτή μου θυμίζει εναν άλλον εύγενή 
πού παρακολούθησε κάποτε κουκλοθέ
ατρο. Καταγοητεύτηκε άπό τήν παρά
σταση καί άγόρασε τις φιγοΰρες. ’Αλλά 

σπιτι του άποροΰσε για- 
? L ι/κ0^κ ·̂εζ έχασαν τό χιοΰμορ τους. 

Και επειτα μάς λένε σοβαρά πώς ή 
επιχείρηση είχε σκοπό «νά σώση αύτά τά 
γλυπτά άπό τήν έπικείμενη καταστροφή...
> Μ Αλλά γιατί δέν άσκοΰσαν όλη τήν 
έπιρροή πού χρειάστηκε γιά τήν άπό- 
σπαση τών γλυπτών, στήν τουρκική κυ
βέρνηση, για να λαβή άποτελεσματίκά 
μέτρα προστασίας τών καλλιτεχνημάτων 
\  ο χ ι! Είχαν σοφώτατα σχέδια στό 

νοΰ τους!...» .
Πολλοί ήταν οί κατήγοροι εκείνων τών 

βαρβαροτήτων. Ανάμεσά τους πιο ρω
μαλέα ξεχώρισε ή φωνή τοϋ Λόρδου Βύρω
να, πού δέν διστάζει νά γράψει πικρόχολα 
ποιήματα γιά τούς βανδαλισμούς. Είναι 
χαρακτηριστικό το παρακάτω άπόσπασμα:

“ ··· Η  λεύτερη Αλβιόνα] τοϋ ώκεανοΰ 
ή  ̂ βασίλισσα κλέβει] τής ματωμένης 
χωράς τά στερνά της λείψανα !
Η  Βρεταννια, ναι, ] πού τ ’ όνομά της 

προστασία σημαίνει,] μ* "Αρπυιας χέρια 
καταγκρέμισε τά λείψανα 
πού σεβαστήκανε δυνάστες βάρβαροι 
καί χρόνοι φθονεροί...».
’Ανάμεσα στά κατωρθώματα τοϋ Έ λ γιν  

ήταν καί ή άπόσπαση άπό τό Έρεχθεΐο  
μιας Καρυάτιδας. Τό συμβάν άναστά- 
τωσε τούς ’Αθηναίους, άλλά καί τούς 
Τούρκους  ̂τής φρουράς. Χαρακτηριστική 
δέ είναι ή λαϊκή παράδοση τής εποχής, 
καταγραμμένη άπο τό Ν. Πολίτη (2) :  
«Ό τα ν ό μιλόρδος έπήρε τή μία άπό 
τοΐς έξι κόραις τοϋ Κάστρου, άφησε παραγ
γελία ’ς τούς Τούρκους νά τοϋ κου
βαλήσουν καί τοΐς άλλαις τή νύχτα. Ά λλά  
κεϊ πού πήγαιναν νά τοΐς βγάλουν,
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j ’Από τους « θησαυρούς» τοϋΛονβρου: Τμη- 
ί μα τής Ανατολικής ζωφόρον τοϋ Παρθε
νώνα άτι6 τήν Πομτιή τών Παναθηναιιον 
ΐ(άριοτερά). Αντίγραφο τον «Σαυροκτο- 
Ινον» τοϋ Πραξιτέλη (δεξιά).

ίΐ,τοϊς άκοΰν νά σκούζουν λυπητερά και να 
φωνάζουν τήν άδελφή τους. 

μ »Οί Τούρκοι τρομασμένοι έφυγαν, καί 
■ μέ κανένα λόγο δεν ήθελαν να δοκιμά- 
ι):σουν νά τοις βγάλουν. Καί άλλοι κάτω απο 
ό Κάστρο τοϊς άκουγαν τοϊς μαρμαρέναις 
·*κόραις νά κλαϊν τή νύχτα για τήν άδελφή 
τους πού τούς τήν πήραν».

Έ τ σ ι  έφυγε γιά πάντα μακρυά άπ’ τή 
 ̂χώρα της ή Καρυάτιδα. Η επιστροφή 

S της δέ ζεϊ πιά παρά μόνο στά προ- 
;ι φητικά οράματα τών ποιητών:

«ΤΩ Καρυάτιδες, δέ μέ γνωρίζετε;
[Ξένη δένεΐμαι, 

άπό τά ξένα άν εγυρισα, είμαι η χαμεν/] 
[άδελφή σας,

ξαναγκαλιάστεμε, ό τόπος μου  ̂ έδώ μέ 
[προσμένει σά θρόνος. 

Φράγκοι, Άλαμάνοι καί Σκύθες τό γάλα 
[μου βύζαξαν δλοι, 

ήρωες γινήκαν οί κλεφτες και τώρα 
[τού βάρβαρου ή φλέβα 

άπ’ τό αίμα χτυπάει τ ’ άκριβό τών πα- 
[τέρων Ελλήνω ν...». 

(Κ. Παλαμάς: « Ή  ’Ασάλευτη Ζωή»).
Τελικά δμως ϊσως ν’ άποτελεΐ ευτύχημα 

γιά τό Έ θνος πού οί άνθρωποι τ ο ϋ ’Έλγιν  
φόρτωσαν καί έστειλαν στήν ’Αγγλία μ,όνο 
τή μιά άπό τις Καρυάτιδες, γιατί, όπως 
άποκαλύφθηκε άργότερα, υπήρχαν καί 
μελετούνταν σοβαρα οι πιθανότητες για 
τή μεταφορά ολόκληρου του μνημείου. 
Τόσο ό λοχαγός THOMAS LA C 1 που 
ύπτ,ρετοϋσε στο Τούρκικο στρατό (3),  όσο 
καί ό παπάς, δόκτορας P H IL IP  H U N T, 
άλλά καί άλλοι είχαν κάνει συγκεκριμένες 
προτάσεις στο ,ΛΕλγιν, όπως ^εκείνη του 
H UN T πού μεταξύ άλλων έλεγε: «’Ά ν  
βρισκόταν στον Πειραιά μεγάλο άγγλικό 
πολεμικό καράβι θά μπορούσαμε νά φορτώ
σουμε ολόκληρο τό εξαίσιο αυτό κτισμα 
κι’ όχι μιά μονάχα κόρη».
Ό  ιερέας HUNT θ’ άποδειχθεϊ στά πρώτα 
χρόνια τού 1800 ένας απο τους μεγαλύ
τερους κυνηγούς χειρογράφων, άξιος διά
δοχος τών πρώτων χειρογραφοκυνηγών, 
όπως τού Ίανοΰ Αάσκαρι, που για λογα
ριασμό τού Φλωρεντιανού ηγεμόνα Λαυ
ρέντιου τών Μεδικων, φυγαδευσε σ .ς  
Φλωρεντία μεγάλο άριθμο κωδίκων με

έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τού 
Μιχαήλ Τριβώλη (Μάξιμος ο Γραικός) 
πού τό 1516 φυγάδεψε στή Ρωσία σημάν- 
τικό άριθμο χειρογράφων, τού Νικο
λάου Σοφιανού, πού γιά λογαριασμό ^τού 
Βενετοΰ Μεντόζα, στά 1542, απο- 
σπασε 300 κώδικες ,τοΰ Ρωσσου μοναχού 
καί άπεσταλμένου τού Τσάρου, Αρσένιου 
Σουχανώφ πού στα 1654 κυριολεκτικά αρπα 
ξε 500 κώδικες.

Τό αγαλμα τής Δήμητρας.
’Αλλά καί ό ’Ά γγλος περιηγητής Έ ν -  

τουαρντ Κλάρκ, πού τόσο σκληρά μίλη
σε γιά τ ’ άνοσιουργήματα τού Έ λγιν  δέν 
παράλειψε νά γυρίσει στο Λονδίνο φορ
τωμένος μέ παληά χειρόγραφα, έργα Τέ
χνης καί άρχαΐα νομίσματα. Μεταξύ 
τών χειρόγραφων κωδίκων περιλαμβάνον
ταν ό 24ος Διάλογος τού Πλάτωνα 
καί τό Λεξικό τού Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς 
πού τ ’ άγόρασε άπό τον ήγούμενο καί δυο 
καλόγερους τού μοναστηριού τής Πάτμου.

Μιά όμως άπ’ τις σημαντικότερες κλο
πές του είναι ή άρπαγή άπό τό χώρο τού 
ναού τής Δήμητρας τού άγάλματος τής 
Κιστοφόρου θεάς. 'Ο Κλάρκ, άφοΰ  ̂ έξα- 
σφάλισε τήν άπαραίτητη άδεια άπό τον 
βοεβόδα τής ’Αθήνας, έπεισε τον πα
πά ν’ άσκήσει ολη τήν επιρροή του στούς 
κατοίκους γιά νά τον άφήσουν νά πάρει 
τό άγαλμα. Γιά τή μεταφορά του άπαιτή- 
θηκαν 140 άτομα καί χρειάστηκαν 9 
ώρες γιά νά τό κυλήσουν μέχρι τη θαλασ- 
σα πάνω σέ μεγάλα δοκάρια.

Σχετική μέ τή άρπαγή τού άγάλματος 
τής Κιστοφόρου Δήμητρας είναι καί ή 
παρακάτω λαϊκή παράδοση, ^συνδεμένη 
μέ τήν πίστη τών κατοίκων τής ’Ελευσίνας 
πώς τό άγαλμα προστάτευε τις σοδειές.

« Σ ’ ένα άλώνι ’ς τή Λεψίνα ήταν ένα 
μαρμαρένιο άγαλμα, που προστάτευε 
τό χωριό και μέ τή βοήθειά του πήγαιναν 
πάντα καλά τά γεννήματα. Κάθε γιορ
τή τού άναβαν καντήλι, καθώς ’ς τά εικο
νίσματα. Κανείς δέν μπορούσε νά τό 
πάρη, όποιος έδοκίμαζε νά τό κουνήση 
άπό κεϊ πού ήταν στημένο, τού κοβό
τανε τό χέρι. Μιά φορά τό πήραν Φράγκοι, 
καί τό τραύηξαν ώς τό γιαλό καί ήθελαν 
νά τό φορτώσουν, άλλά τή νύχτα εγυρισε 
μοναχό του ’ς τή θέση του.

’Ήξευραν όλοι πώς άν τό έβαναν σέ κα
ράβι νά τό παν άλλοΰ, τό καράβι θά βού- 
λιαζε. "Ομως κατώρθωσαν νά τό πάρουν

οί ’Εγγλέζοι ’ς τά 1801, άφοΰ έδωκαν 
πολλά χρήματα ’ς τούς Τούρκους. Τήν 
παραμονή τής ήμέρας πού ήθελε νά τό 
πάρουν, ένα βόϊδι έκοψε τό ζυγό, έχούμησε 
καταπάνω ’ς τό μάρμαρο καί τό χτύπησε 
μέ τά κέρατά του, κι’ άποκεϊ άπολύθη 
μουγκρίζοντας ’ς τον κάμπο. Οί χωριανοί 
κατάλαβαν πώς θά τούς εύρη μεγάλο κακό 
άν τό άφήσουν, καί δέν ήθελαν, κ’ έλεγαν 
πώς θά καταστραφοϋν τά γεννήματά τους. 
Ά λλά  οί ’Εγγλέζοι τούς έπεισαν πώς δέν 
θά πάθουν τίποτα καί τήν άλλη μέρα τό 
πρωί, έβαλαν τον παπά μέ τό πετραχήλι 
καί πρώτος μέ τήν άξίνα έσκαψε τό 
χώμα πού ήταν γύρω ’ς τό μάρμαρο. 
Τό σήκωσαν λοιπόν, τό φόρτωσαν ’ς 
τό καράβι τους καί τό πήγαν ’ς τήν ’Αγ
γλία κ’ έκεϊ τό βαλαν ’ς ένα μουσείο. 
Τό καράβι όμως πού τό φόρτωσαν πραγμα- 
τικώς έπεσε έξω, κ’ έχάθηκε.

Τον άλλο χρόνο ήταν καλή σοδειά καί οί 
χωριάταις έπίστεψαν πώς τό άγαλμα θά 
γυρίση πάλι. "Υστερα ήρθαν δύστυχοι 
χρόνοι καί είδαν πώς αύτό ήταν γιατί άφη
σαν νά τούς πάρουν τό άγαλμα» (4).

Πολυεθνική εταιρία.
Λίγα χρόνια άργότερα, τό 1807, εμφα

νίζεται στον έλλαδικό χώρο μια πολυεθνική 
έταιρία μέ σκοπό τις άνασκαφές καί την 
φυγάδευση στο εξωτερικό των ελληνικών 
άρχαιοτήτων. Μέλη της ο άγγλος αρχι
τέκτονας Τσάρλ Κόκεραλ, ό βαυαρός Φόν 
Χέκεν, ό έσθονός άρχαιολόγος ’Ό ττο φόν 
Στάκελμπεργκ, ό γερμανος ζωγράφος 
Λίνκ, οί δανοί άρχαιολόγοι Μπέσταντ και 
Κόες, ό άγγλος Τζών Φόστερ, ό γερμανος 
άρχιτέκτονας Χάλλερ Φον Χαλλεστραϊν 
καί ό αυστριακός ζωγράφος Γκρόπιους. Η  
έταιρία ενεργεί άνασκαφές στο ναο τής 
’Αφαίας στήν Αίγινα απ οπού και αφαι- 
ρεϊ τά γλυπτά τών άετωμάτων καί πολ
λά άγάλματα, πού εκτέθηκαν σέ δημοπρα
σία στή Ζάκυνθο. Μετά απο πολλές περιπέ
τειες τά γλυπτά τής ’Αφαίας άγοράστηκαν 
άπό τον Μάρτιν Βάγνερ γιά λογαρια
σμό τού Λουδοβίκου τής Βαυαρίας αντί 
70.000 φιορινίων καί κατάληξαν στο μου
σείο τοϋ Μονάχου. ( ,

Τό 1813 άρχίζουν τις άνασκαφές  ̂ στο 
ναό τού ’Απόλλων α τών Βασσών. Μετά απο 
δυό—τρεις μήνες δουλειάς, φόρτωσαν ένα 
καράβι μέ γλυπτά τοϋ ναού, που, πάλι 
μετά άπό άρκετές περιπετειες, πουλήθη
καν στον διοικητή τών 'Επτανήσων,
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ΐΓίπτπτΓ,τί;

Π άνω : 'Ο  περίφημος κρατήρας τοϋ Ενφρό- 
νίου ( παράσταση πάλης τοϋ 'Ηρακλή 
μέ τον Ανταίο), τοϋ Γ '  π .Χ . αιώνα, 
κοσμεί τις προθήκες τοϋ Λούβρου. 
Στο μέσο: Ροδίτικα κοσμήματα στήθους 
(πάνω ) και ενώτια από ήλεκτρο (κ ά 
τω ) τοϋ Ζ ' π .Χ . αιώνα (Λονβρος).

Κ άτω : Βοιωτικό ειδώλιο τον 5ου π .Χ . 
αιώνα μέ παράσταση ξυλουργοϋ πού 
βρίσκεται στο ’Εθν. Μονσ. Κοπεγχάγης.

στρατηγό Τζέϊμς Κάμπελλ,γιάλογαριασμό 
της βρεταννικής Αυλής. Την ίδια τύχη 
είχαν καί τ ’ αγάλματα  καθώς καί δλα τ ’ 
άλλα ευρήματα πού ένα άπό τά μέλη της 
σπείρας, ό δανός αρχαιολόγος Μπέσταντ, 
άνακάλυψε μετά άπό άνασκαφές στη Τζιά.

Ή  άρπαγή 
τής ’Αφροδίτης.

Καράβια ολόκληρα, λοιπόν, φορτωμένα 
μ αρχαιότητες σάλπαραν κάθε τόσο απ’ 
τά ελληνικά λιμάνια γιά τά λιμάνια της 
Εύρώπης. Καί οί άρχαιότητες έ'χαναν τήν 
πατρίδα τους, τη ζεστασιά της μητρικής 
γης που κοντά δυο χιλιάδες χρόνια τις 
κρατούσε κρυμμένες στά σπλάχνα της, γιά 
νά βρεθούν, σχεδόν πάντα μετά άπό πολλές 
περιπετειες, στις αίθουσες των ευρωπαϊ
κών Μουσείων. Βέβαια, πάντα ή ευθύνη 
δεν βάραινε μόνο τούς Εύρωπαίους άρχαιο- 
κάπηλους πού ένεργοΰσαν «έν όνόματι».... 
τής ανθρωπότητας καί τού...πολιτισμού 
καί μέ τή δύναμη τής επιρροής των Κυβερ
νήσεων τους στον Σουλτάνο, καθώς καί 
τη δύναμη πού τούς χάριζαν τά παραφου
σκωμένα πουγγιά, αλλά καί τούς ίδιους 
τους Έλληνες. ’Ίσω ς ή άγνοια, ίσως ό 
«ραγιαδισμός», ίσως ό ήχος των «άργύ- 
ριων», ίσως καί τά τρία αύτά μαζί, νάταν 
αιτία τής συνεργασίας των κατοίκων των 
διάφορων περιοχών μέ τούς εύρωπαίους 
αρχαιοκαπηλους: Μιας συνεργασίας πού κά
νεις δεν μπορεί ν’ άρνηθεϊ σάν ιστορική 
πραγματικότητα, δσο κι αν αύτό δέν 
τιμά αυτους πού τότε βοήθησαν στο νά 
μεταφερονται τά κιβώτια μέ τις άρχαιο- 
τητες στά καράβια, ή πού δούλεψαν στις 
άνασκαφικές «επιχειρήσεις» τών άρχαιο- 
καπήλων.

Τό γεγονός δμως είναι πώς οί άρχαιό
τητες εκείνες—αυτές πού σήμερα ό 
καθένας μπορεί νά θαυμάσει στά ξένα Μου
σεία—δέν θά γυρίσουν ποτέ την πατρίδα 
τους, δσα όνειρα, δσες έπικλήσεις κι άν 
κάνουν οί ποιητές μας:

«...Γύρισε πάλι, στά μέρη πού έγεννήθης !
"Οτι κι άν είσαι δύναμη, βασίλισσα, 

δνειρο, ίσκιος,
Θεά τής ομορφιάς, πηγή τής άρετής, ώ

Νίκη,
γύρισε πάλι, ώ ! γύρισε στά μέρη δπου 

έγεννήθης.......

Σέ καρτερούν τά Κύθηρα κ’ ή Πάφος σου 
κ’ ή ’Αθήνα, 

ή Σπάρτ’ ή άνυπόταχτη, τό φημισμένο 
τό ’Άργος,

θεα, στόν Ακροκόρινθο σέ καρτερούν»
καί πέρα

στ’ άγαπημένα σου βουνά, στις άκριβές 
σου χώρες...»_

(Κ. Παλαμά: « Ή  Ξενητεμένη»).

Αντιπροσωπευτικός ό παραπάνω Λόγος 
τού Μεγάλου μας Παλαμά, καθώς μέ

τα ματια τής τραγικής ψυχής του άντικρύ- 1 
ζει την υπέροχη ’Αφροδίτη τής Μή- I 
λου, τήν «Ξενητεμένη» του. Τήν ’Αφροδίτη I 
που πήρε κι αύτή τό δρόμο τής ξενιτιάς, 1 
άρπαγμενη μέ τό ξίφος τού νεαρού γάλλου I 
διπλωμάτη υποκόμη D E M A R C E L - 
L U S , στά 1820.

Τό Φεβρουάριο τοϋ 1820, στην περιοχή I 
τού άρχαίου θεάτρου τής Μήλου —τό I 
θέατρο είχε άποκαλυφθεΐ τό 1814 καί I 
είχε... πουληθεί, απο τον ’Αναγνώστη I 
Κόμη,  ̂στον  ̂ Χαλλερ φον Χάλλερσταϊν, I 
πού  ̂ τ ’ άγόρασε γιά λογαριασμό τού I 
διαδόχου Λουδοβίκου τής Βαυαρίας ( ! )  I 

ο Θεόδωρός Κεντρωτάς ή Μποτό- I 
νης ένιώ έσκαβε στο χωράφι του βρέθηκε I 
μπροστά σ’ ένα ύπόγειο άρχαίο κτί- I 
σμα που αποτελοΰνταν άπό τρεις στοές. I 
Σέ_ μιά άπ’ αύτές είδε όρθιο ένα γυναι- I 
κείο αγαλμα. Χωρίς νά καθυστερήσει τό 1 
χώρισε στα δυο και το μετέφερε στόν I 
άχυρώνα του. Τό άγαλμα τ ’ άγόρασε γιά I 
2·000^πιάστρα ό παπάς Οικονόμος Βερ- 
Υής τήζ Μήλου, μέ πρόθεση νά τό στείλει I 
στόν δραγουμάνο τού σουλτανικοΰ Σ τό- I 
λου Νικόλαο Μουρούζη, τρίτου γιοΰ τού I 
άλλοτε^ όσποδάρου τής Μολδαβίας Ά λέξ. I ·: 
Μουρούζη (5). Τό άγαλμα δμως τό είδαν 1 
δυο γαλλοι αςιωματικοι του ύδρογραφικοΰ ] :: 
πλοίου «L A  C H E V R E T T E »  καί είδο- | ε 
ποίησαν σχετικά τήν γαλλική Πρεσβεία | c 
τής Κων)πόλης. Έ τ σ ι  στις 23 Μαΐου « 
τού 1820 έφτασε στή Μήλο ό νεαρός I ρ 
M A R C E L L U S  μέ άποστολή τήν άπόκτη- ] r 
ση τής ’̂Αφροδίτης τής Μήλου, πού τή I :: 
στιγμή εκείνη οί Μηλιώτες τήν φόρτωναν r 
σ’ ένα̂  γαλαξειδιώτικο καράβι γιά νά ιι 
τη στειλουν στην Κων]πολη. *0  νεαρός ' ■ 
γάλλος διπλωμάτης άρχισε τις διαπραγμα- : 
τεύσεις μέ τούς προεστούς καί τούς άλ- I ι 
λους Μηλιώτες. ’Εκείνοι ήταν άνένδοτοι. I [ 
Στο τέλος τη λύση τήν έδωσαν τά σπα- : 
θιά τών ναυτών τού πολεμικού «E S T A - : 
F E T T E »  πού είχε μεταφέρει τον M A R 
C E L L U S  στη Μήλο. Μετά άπό σύντομη : 
συμπλοκή πού είχε άποτέλεσμα καί I 
τον άκρωτηριασμό τού άγάλματος, ή 
γλυκειά ’Αφροδίτη, τοποθετούνταν στ’ 
άμπάρια τοϋ γαλλικού πλοίου γιά νά κα- 
ταλήξει στή συνέχεια στό Παρίσι... στις 
αίθουσες τού Λούβρου...

Τήν άρπαγή τής ’Αφροδίτης τής Μήλου 
ακολούθησαν κι’ άλλες άρπαγές... κι 
άλλες λεηλασίες... κι άλλες άνόσιες άγο- 
ραπωλησιες... Μόνο πού μέτό πέρασμα τών ί 
χρόνων τά σπαθιά άντικαταστάθηκαν μ’ 
ένα σωρό μοντέρνους τρόπους... τά γρό- 
σια, τά πιάστρα, τά φλουριά άπό δολλάρια, 
μάρκα, φράγκα... καί δυστυχώς οί αίθου
σες τών ξένων Μουσείων άπό τις «γκαλλε- 
ρί», τά δημοπρατήρια, τις άδήλωτες ιδιω
τικές συλλογές...

I ~
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι Ταξιδιώ
τες στην Ελλάδα».
2. Νικολάου Πολίτη: «Παραδόσεις», Τό
μος Α' 671,  παράδοση 136η. (Έκδοση, 
« Ε Ρ Γ Α Ν Η » , 196 5 ).
3. ’Ιωάν. Γενναδίου: « Ό  λόρδος Έ λ γιν  
καί οί προ αύτοΰ άνά τήν Ελλάδα καί τάς 
’Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες έπιδρο- 
μείς 144 0 —1837», ’Αθήνα 1930.
4. Νικολάου Πολίτη: «Παραδόσεις» Τό
μος Α' 674, παράδοση 139η, (Έκδοση  
« Ε Ρ Γ Α Ν Η », ’Αθήνα 196 5 ).
5. Γ .Θ . Γαϊτάνου «Πραγματεία περί τής 
’Αφροδίτης τής Μήλου», ’Αθήνα 1928.
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Α Ρ Χ ΑΙ Ο ΚΑ ΠΗ ΛΙ Α

'Υπάρχουν μερικά θέματα, μερικά 
προβλήματα, πού δπως καί νά επιχει
ρήσει κανείς νά τ ’ αγγίξει δεν γίνεται πα
ρά νά τον πληγώσουν. Είναι θέματα 
καυτά, προβλήματα άκανθώδη, πληγές 
αίμορροοϋσες, πού ή γιατρειά τους  ̂μέ
νει πάντα στο χώρο τού υποθετικού, από
μακρη. Ή  άγωνία τους σφραγίζει έναν 
άπελπισμένο άγώνα λίγων, μαραζώνει 
μέσα σ’ ένα σύνολο ευχών, καταρρέει 
κάτω άπ’ την αδιαφορία των πολλών

! καί θανατώνεται μέσα σ’ ένα ανήθικο 
πλέγμα οικονομικών συμφερόντων.

Ή  άρχαιοκαπηλία ανήκει στον κύ
κλο τών προβλημάτων πού δσο και να 
ζητάει κάποιος τη λύση τους δεν θα τη 
βρίσκει. Θά μένει πάντα πληγή καί 
θά καλεϊ εναγώνια μέ τή φωνή τής συ
νείδησής του καθένα πού σκέφτεται 
αληθινά —εθνικά. Θά μένει πάντα πλη
γή—μαχαιριά στά σπλάχνα τής έλληνί-

Πόσο μεγάλο είναι τό 
πρόβλημα;

’Ίσως οι σκέψεις αύτές νά φανούν πιό
τερο άπαισιόδοξες άπ’ δσο είναι, άν δεν 
σκύψει κανείς μέ πόνο καί στοχασμό 
πάνω στο εθνικό αύτό πρόβλημα, άν δέν 
δει τις διαστάσεις τής πληγής στήν παρ- 
γματική τους έκταση καί στο υπαρκτό, 
μά άθέατο συχνά, βάθος τους. Δυστυχώς, 
τά περισσότερα κρούσματα άρχαιοκα- 
πηλίας περνούν συχνά στον ήμερήσιο Τύ
πο σαν ειδήσεις δεύτερης, τρίτης ή καί 
τελευταίας αξίας. Καί δυστυχώς περ
νούν σάν πρώτες ειδήσεις μόνο κρούσμα
τα πού τ ’ άντικείμενό τους χαρακτηρί
στηκε άπ’ τούς ειδικούς σάν μεγάλης 
άρχαιολογικής, ιστορικής, θρησκευτικής 
ή καλλιτεχνικής άξίας. Βέβαια οί διά
φοροι χαρακτηρισμοί «άξίας» είναι άνά- 
λογοι μέ τήν σπανιότητα τού άντικει- 
μένου καί άλλα ειδικά στοιχεία. Δέν 
παύουν, όμως,· οί άρχαΐες κληρονομιές 
—είτε είναι «μεγάλης», είτε είναι «μι
κρής» άξίας —νάναι παιδιά τής ίδιας 
γής, γεννημένα καί μεγαλωμένα μέ τήν 
ίδια άγάπη, άντιπρόσωποι τό καθένα καί 
μιας ξέχωρης ιστορικής καί χρονικής 
στιγμής άπό κείνες πού άποτελοΰν τούς 
κρίκους τής άλυσίδας—πορείας τής Φυ
λής μέσα άπ’ τό χρόνο. Δέν παύουν νά

δας γής, τής εθνικής ολότητας, γιά ν’ 
άποκαλύπτει μιά διαρκώς αυξανόμενη τρα
γικότητα πού χαρακτηρίζει τις πράξεις 
τού "Ελληνα καθώς πορεύεται μέσα 
στούς αιώνες καί τις πολιτιστικές ανα
κατατάξεις.

Είναι καί Θά μένει πληγή, γιατίάφαι- 
ρεϊ κομμάτια ολόκληρα άπ’ τό κορμί 
τής ίδιας τής Πατρίδας, καί είναι καί 
θά μένει άγιάτρευτη, γιατί ή γιατρειά 
της είναι θέμα πού άφορα δλους, χωρίς 
ούτε μιά έξαίρεση, τούς "Ελληνες καί 
θέμα εθνικής παιδαγώγησης. "Οσο θά 
υπάρχουν —έστω καί ελάχιστοι—’Εφιάλ
τες γύρω μας, δσο θά υπάρχουν Έλληνες  
πού πίσω άπό κάθε τι πατρογονικό Θά 
βλέπουν οικονομικές διαστάσεις, ή Θά 
μετρουν τήν τιμή τους με καττοια «τι.- 
μή» κι οχι ιδέες καί ιδανικά, ή άρχαιο
καπηλία Θά υπάρχει, θά ζεΐ, θά πληγώνει 
άλύπητα τον τόπο.

κλείνουν μέσα τους τον ιδρώτα τού δη
μιουργού, τή μυρωδιά τής σάρκας καί 
τής ψυχής κάποιου παληοΰ πατέρα μας 
... τής ίδιας πανάρχαιας μάνας, τής γής 
τής Ελλάδας. Καί δπως έγραψε (λίγο 
μετά τήν λεηλασία τού Μουσείου τού 
Κιλκίς καί τήν αρπαγή τής κεφαλής 
τού «Εύρωπαίου Κούρου») στήν εφη
μερίδα «Ελληνικός Βορράς» ό Καθηγη
τής κ. Φ. Πέτσας: «νά μήν ξαναρωτη- 
Θεϊ άρχαιολόγος ποιά ή άξια τού άρ- 
χαίου ή τής είκόνος. Δέν είναι αύτό τό 
ζήτημα. Τή μάννα πού έχασε τό παιδί 
της, δέν τήν ρωτούν ποιά ήταν ή άξια του. 
Δέν Θ’ άπαντοΰσε ποτέ σέ τέτοιο ερώ
τημα. Θ’ άπαντοΰσε μ’ ένα σκούξιμο. 
Κατάρα στούς φονιάδες!».

Οί χαρακτηρισμοί «μεγάλης» ή «μι
κρής άξίας» κρύβουν τό πρόβλημα, δπως 
τό κρύβουν καί πολλά άλλα. Λίγες εί
ναι οί περιπτώσεις πού άποκαλύπτεται 
ή έκταση μιας άρχαιοκαπηλίας, ιδιαί
τερα δταν τ ’ άντικείμενα προέρχονται 
άπό άνασκαφές ή άπό έκκλησιές πού οί 
εικόνες τους δέν είναι καταγραμμένες. 
’Ακόμα κι άν συλληφθούν οί δράστες, 
κανείς δέν είναι σίγουρος γιά τό άν άπο- 
κάλυψαν ή κατά πόσο άπόκρυψαν τήν 
άλήθεια. Θί ίδιοι είναι φυσικό νά προ
σπαθήσουν νά κρύψουν δσο πιο πολλά 
μπορούν, νά μιλήσουν μόνο γι’ αύτά 
πού κατασχέθηκαν στά χέρια τους. Γιά

τ ’ άλλα, έκεϊνα πού μέχρι εκείνη τή στι
γμή είχαν φυγαδεύσει, ή έχουν καλα κρυμ
μένα, ούτε λόγος. Σέ κανένα τους δεν 
συμφέρει μιά κατηγορία παραπάνω. Έ 
τσι τό πρόσωπο τής άρχαιοκαπηλίας 
μένει πάντα ανεξερεύνητο, σκοτεινό. Καί 
οί στατιστικές στηρίζονται στά στοι
χεία πού οί καταδιωκτικές Αρχές κα
τορθώνουν νά συγκεντρώσουν.

Τό μόνο πού μένει είναι νά μαντέψει 
κανείς—βλέποντας πίσω άπό τό σκοτει
νό πρόσωπο—τις περίπου αληθινές δια
στάσεις. ’Αλλά, ή άρχαιοκαπηλία δεν 
άντιμετωπίζεται, ούτε μέ υποθέσεις, ού
τε μέ σχετικότητες, δπως δέν άντιμετω- 
πίζεται ένας εχθρικός στρατός δταν 6 
άντίπαλος δέν γνωρίζει τις δυνατότητες 
του.

Μιά γρήγορη ματιά σέ αριθμητικά 
στοιχεία τής τελευταίας πενταετίας, 
1976 — 1980, καί μόνο στο χώρο αρ
μοδιότητας τής Χωροφυλακής, ίσως 
άποκαλύψει ένα τμήμα αύτού τού προ
σώπου καί ίσως δώσει μια σχετικά 
άληθινή εικόνα τού προβλήματος.

Τό 1976 είχαν συλληφθεΐ σέ 9 περι
πτώσεις άνασκαφής ή άπόπειρας ανα- 
σκαφής, 31 άτομα (2 αλλοδαποί), ενώ 
δέν είχαν άποκαλυφθεΐ οί δράστες άλλων 
5 άνασκαφών πού έπεσαν στην αντί
λ η ψ η  τών 'Υπηρεσιών τού Σώματος. Οι 
5 άπό τις άνασκαφές ή άποπειρες ήταν 
στήν περιοχή τών Τρικάλων.

’Επίσης, "τον ίδιο χρόνο είχαν καταγ
γελθεί 4 κλοπές άρχαιοτήτων. Έ ν α  
παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο στό Π ε- 
τρί Κορινθίας, τεμάχια βυζαντινής τοι
χογραφίας στό Γεωργίτσι Λακωνίας, 
δυο μαρμάρινα κομμάτια άπό τον ’Αρ
χαιολογικό χώρο τών Φιλίππων και 31 
ειδώλια κυκλαδικά (τή νύχτα τής 28[29  
-11 -1976) άπό τό Μουσείο τής Νάξου. 
Έ κ τος άπό τήν περίπτωση τού Πετρι 
Κορινθίας, οί άλλες έξιχνιάστηκαν (πε
ρίπτωση Νάξου), ή οί δράστες συνελ- 
λήφθηκαν άμέσως. Στήν περίπτωση τών 
Φιλίππων οί δράστες ήταν άλλοδαποί.

’Ακόμα, συνελήφθηκαν 2 άτομα για
τί επιχείρησαν—μεμονωμένα—να εξά
γουν άπό τή χώρα, τό ενα 4 νομίσματα, 
καί τό άλλο 2 άμφορεΐς. Μιά τρίτη 
άπόπειρα εξαγωγής άποκαλυφθηκε με 
άντικείμενό 16 Θραύσματα άγγείων  ̂πού 
οί δράστες τά είχαν κρύψει μ’ επιμέλεια 
σέ άμαξοστοιχία γραμμής εξωτερικού.
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Σ ’ αύτή τήν περίπτωση οί δράστες δεν άπο
καλύφθηκαν. Καί οί τρεις περιπτώσεις 
είχαν συμβεΐ στον Έ λεγχο Διαβατη
ρίων της Είδομένης.

Για κατοχή άρχαιολογικών ευρημάτων 
είχαν συλληφθεΐ 2 Έλληνες καί 1 άλ
λοδαπός. Στην κατοχή τοϋ άλλοδαποΰ βρέ
θηκαν 69 όστρακα τήςΜεσοανακτορικής 
καί 'Τστεροανακτορικής Περιόδου καί 
της ’Αρχαϊκής εποχής. Στήν κατοχή 
των Ελλήνων βρέθηκαν, στόν μέν έναν 
10 βυζαντινές εικόνες καί 1 μπρούτζι- 
νο άγαλματίδιο τοϋ Δία, στόν δέ άλλο μία 
σαρκοφάγος ΰστεροανακτορικής εποχής, 
5 λίθινα άγγεΐα φωλεόσχημα, 2 πήλινα 
άγγεΐα ΰστεροανακτορικής έποχής καί 
πολλά άλλα κεραμεικά.

"Αλλα 13 άτομα συνελήφθηκαν για
τί είχαν έμπλακεϊ σέ 5 περιπτώσεις πω- 
λήχεως άρχαιοτήτων πού κατείχαν. Τέ
λος συνελήφθη 1 άλλοδαπός πού άνάσυρε 
κομμάτια άμφορέων άπό θαλάσσια πε
ριοχή τής ’Αλονήσου.

Τό 1977 άποκαλύφθηκαν 31 περι
πτώσεις άνασκαφών ή άπόπειρας άνασκα- 
φών, άπό τίς όποιες οί 10 έμειναν άνε- 
ξιχνίαστες, ένώ γιά τίς ύπόλοιπες 21 
συνελήφθηκαν ώς δράστες 65 "Ελληνες 
καί 6 άλλοδαποί. Οί 6 άπό τίς 31 περι
πτώσεις ήταν στήν περιοχή των Τρια- 
κάλων, ένώ άπό 2 στις περιοχές ’Αττικής, 
Ξάνθης, Γρεβενών καί Άχαΐας.

’Από τίς 4 κλοπές σέ άρχαιολογικούς 
χώρους (Ελευσίνας, Νικόπολης, Πρε- 
βέζης καί Μαρώνειας) καί στο Μουσείο 
Σάμου, οί δυο έμειναν άνεξιχνίαστες, ένώ 
συνελήφθηκαν οί δράστες τών άλλων δυο 
(4 άλλοδαποί).

’Επίσης 4 άλλοδαποί, καθώς καί 13 
Έλληνες συνελήφθηκαν γιατί έμπλέκον- 
ταν σέ 9 περιπτώσεις κατοχής άρχαιο- 
τήτων, οί 3 άπ’ τίς όποιες ήταν στήν 
περιοχή τής Θεσσαλονίκης. Τά εύρή- 
ματα τών άλλων δυο προέρχονταν άπό 
θαλάσσιες έρευνες στις περιοχές τής Μυ
τιλήνης καί τής Μεθώνης. Ή  σημαντι
κότερη περίπτωση ήταν ή άποκάλυψη 
μιας πολυπρόσωπης σπείρας πού δροΰ- 
σε στόν άρχαιολογικό χώρο τής Άμφιπό- 
λεως. ’Επίσης άποκαλύφθηκε άλλη 1 
ύπόθεση κατοχής άρχαιοτήτων (Ρέθυμνο) 
πού όμως ό δράστης έμεινε άγνωστος.

Τό 1978 οί περιπτώσεις τών άνασκα
φών έφτασαν τίς 34, άπό τίς όποιες οί 
14 έμειναν άνεξιχνίαστες. Γιά τίς ύπό- 
λοιπες 20 πού έξιχνιάστηκαν ή άποκά- 
λύφθηκαν στο στάδιο τής άπόπειρας, συ
νελήφθηκαν 68 Έλληνες καί 6 άλλοδαποί. 
Ά λλος 1 άλλοδαπός συνελήφθη ένώ έπι- 
χειροϋσε ν’ άνασύρει άπό τή θάλασσα 
(Άερόπολη — Λακωνίας) κομμάτια άμ
φορέων.

Τόν ίδιο χρόνο ή περιοχή τών Σερρών 
έχει νά παρουσιάσει μιά σημαντική «σο
δειά» άρχαιοκαπήλων. Ά π ό  τίς 7 πε
ριπτώσεις, πού άποκαλύθηκε παράνο
μη κατοχή άρχαιοτήτων, οί 4 ήταν στήν 
περιοχή Παλαιοκώμης Σερρών καί 1 
στή Μαυροθάλασσα Σερρών. Ά π ό τίς 
άλλες δυο ή μία στις Παπαδάτες τής 
Ηρεβέζης καί ή άλλη στή Λάρισα. Στά  
χέρια τών 11 άρχαιοκαπήλων πού συνε
λήφθηκαν γιά κατοχή άρχαιοτήτων κα
τασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες άρχαί- 
ων νομισμάτων (563) όλων τών έποχών, 
άγγεΐα (26), πήλινα άγαλματίδια καί 
πολλά άλλα άρχαϊα άντικείμενα. "Ενα 
άκόμα άτομο συνελήφθηκε ένώ προσπαθού
σε νά πουλήσει άρχαϊα άντικείμενα.

Τά Μουσεία τής Χαλκίδας καί τοϋ 
Καλάμου Α ττικής άποτέλεσαν στόχους 
άρχαιοκαπήλων. Οί δράστες τοϋ Μουσείου 
τοϋ Καλάμου θά άποκαλυφθοΰν μέ τή 
σύλληψη τής σπείρας Γκέρικε —Βάγια 
κ.λ.π. Ά λλων δυό κλοπών άρχαιοτήτων 
οί δράστες (3) συνελήφθηκαν άμέσως 
μετά τίς κλοπές.

Τό 1979 οί περιπτώσεις παρανόμων 
άνασκαφών πού άποκαλύφθηκαν άνέ- 
βηκαν στις 45. Οί 17 άπό τίς 45 έμειναν 
άνεξιχνίαστες, ένώ στις ύπόλοιπες 28 
συνελήφθηκαν 93 άτομα.

Γόνιμος ήταν έπίσης ό χρόνος αύτός 
καί στις περιπτώσεις κατοχής—αγορα
πωλησίας "άρχαιοτήτων. Οί 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής άποκάλυψαν 21 συνολικά 
περιπτώσεις καί συνέλαβαν 51 άτομα. 
’Επίσης άποκαλύφθηκε μιά άκόμα πε
ρίπτωση κλοπών καί έμπορίας άρχαιο- 
τήτων (ύπόθεση Γκέρικε) στήν προανα- 
κριτική φάση τής οποίας συνελήφθηκαν 
25 άτομα.

Τό 1980 (μέχρι 20 Δεκεμβρίου) 
άποκαλύφθηκαν 36 περιπτώσεις παρα
νόμων άνασκαφών, άπό τίς όποιες οί 5 
έμειναν άνεξιχνίαστες, ένώ γιά τίς ύπό- 
λοιπες συνελήφθηκαν 105 άτομα (.4 άλ
λοδαποί). Ή  πιο σημαντική—άπ’ ότι 
άπόδειξε ή προανάκριση—ήταν ή άνασκα- 
φή δυό άλλοδαπών στήν περιοχή τής Ση- 
τείας στά χέρια τών όποιων κατασχέ
θηκαν 60 μινωϊκά άγγεΐα — «προϊό
ντα» τών άνασκαφικών «έπιχειρήσεών» 
τους.

Ό  άρχαιολογικός χώρος τών Δελφών 
έγινε δυό φορές στόχος άλλοδαπών 
τουριστών. Συνελήφθηκαν γιά κλοπή άρ- 
χαιοτήτων 3 άλλοδαποί. Έπίσης παρου
σιάστηκαν άλλα δυό κρούσματα κλοπών, 
ένα στή Μύκονο καί ένα στό Μουσείο 
τής Χαλκίδας.

Τέλος γιά κατοχή καί άγοραπωλησία 
άρχαιοτήτων συνελήφθηκαν 40 άτομα 
πού είχαν έμπλακεϊ σέ 11 περιπτώσεις. 
Οί πιό σημαντικές ήταν στήν περιο
χή τοϋ Άλμυροϋ Μαγνησίας πού κατα
σχέθηκαν μεγάλοι άριθμοί πήλινων άγ- 
γείων, κοσμημάτων, όπλων, καθώς καί 
81 νομίσματα, στήν περιοχή τών Τρι
κάλων, όπου κατασχέθηκαν σπάνια νο
μίσματα καί ένα μπρούτζινο σύμπλεγμα 
πολεμιστών, στήν ’Ηλιούπολη τής Α θή 
νας όπου κατασχέθηκαν 804 νομίσματα, 
στή Χαλκίδα πού κατασχέθηκε μεταξύ 
τών άλλων καί ένα μπρούτζινο άγαλμα τής 
Πρώιμης Γεωμετρικής Περιόδου, στή 
Σπάρτη όπου κατασχέθηκαν 56 άρχαϊα 
άντικείμενα τών Μυκηναϊκών Περιόδων 
καί 407 άρχαϊα νομίσματα όλων τών έπο
χών, καθώς καί στήν Κόρινθο πού κα
τασχέθηκε μεγάλος άριθμός νομισμάτων, 
διάφορα άγγεΐα καί μαρμάρινα άνάγλυφα.

Μεγάλος στόχος:
Ο ί Ε ι κ ό ν ε ς .

Μεγαλύτερες όμως διαστάσεις πα
ρουσιάζει ή κλοπή τών ιερών εικόνων, 
έγκλημα άγνωστο πριν λίγες δεκαετίες 
στή χώρα μας, πού τελευταία παρουσιά
ζεται όλοένα καί όξύτερο.

Είναι γεγονός ότι ή βυζαντινή αγιο
γραφία στις άρχές τοϋ αιώνα μας έγινε 
άντικείμενο Ιδιαίτερης μελέτης καί ή 
άξια της συγκέντρωσε τήν προσοχή 
πολλών έρευνητών. Αποτέλεσμα τής 
στροφής αύτής τοϋ καλλιτεχνικοΰ καί 
πνευματικού κόσμου πρός τήν βυζαντινή

άγιογραφία ύπήρξε ή γνωριμία της μέ 
τό πλατύ κοινό, τόσο μέσα στήν Ελλάδα, 
όσο καί στόν διεθνή χώρο. Παράλληλα 
άρχισε νά δημιουργεΐται έντονο ρεΰμα 
προτιμήσεώς της άπό τούς έπαγγελμα- 
τίες καί έρασιτέχνες συλλέκτες τών καλ
λιτεχνικών έργων. Βυζαντινές εικόνες, 
χειρόγραφα, κώδικες, ιερά σκεύη, σχε
δόν αύτόματα μπήκαν στούς τιμοκατα
λόγους τών δημοπρατηρίων καί τών 
«γκαλερί». "Ομως τόσο οί εικόνες όσο 
καί τ ’ άλλα άντικείμενα θρησκευτικής 
λατρείας ήταν καί είναι είδη πού" πολύ 
σπάνια βρίσκονται καί βρίσκονται στά 
χέρια νόμιμων κατόχων, σάν κειμήλια 
περισσότερο. Έ τ σ ι  ή άναζήτησή τους 
άκολούθησε τούς παράνομους δρόμους. 
Τά ξωκλήσια καί τά άπομακρυσμένα 
μοναστήρια έγιναν στόχος τών έμπόρων 
καί ό νέος πόλος έλξεως τών άρχαιοκα
πήλων.

Γιά τίς διαστάσεις τής άρχαιοκαπη- 
λίας στό τομέα τών εικόνων κατά τήν 
τελευταία πενταετία, 1976—1980, μι
λούν ίσως πιό εύγλωττα τ ’ άριθμητικά 
στοιχεία πού άφοροΰν τίς περιπτώσεις πού 
παρουσιάστηκαν στό χώρο τής έδαφικής 
άρμοδιότητας τής Χωροφυλακής.

Τό 1976 καταγγέλθηκαν 69 περι
πτώσεις εικόνων. Οί 19 έξιχνιάστηκαν 
μέσα στόν ίδιο χρόνο. Ό  άριθμός τών 
εικόνων πού κλάπηκαν ήταν 298. Οί 37 
άπ’ αύτές είχαν χαρακτηρισθεΐ ώς με
γάλης άξίας, ένώ οί ύπόλοιπες χαρακτη
ρίστηκαν ώς άνευ ή άγνωστης άξίας. Τόν 
ίδιο χρόνο συνελήφθηκαν γιά κλοπές ει
κόνων 34 'Έλληνες καί 3 άλλοδαποί, 
στά χέρια τών όποιων κατασχέθηκαν 
108 εικόνες, οί 3 άπό τίς όποιες χαρα
κτηρίστηκαν ώς άξίας, ένώ οί ύπόλοιπες 
άνευ ή άγνωστης άξίας.

Τό 1977 καταγγέλθηκαν 43 περιπτώ
σεις κλοπής εικόνων, άπό τίς όποιες 
οί 9 έξιχνιάστηκαν τόν ίδιο χρόνο. Τό 
σύνολο τών εικόνων πού κλάπηκαν ήταν 
198. Οί 34 άπ’ αύτές είχαν χαρακτηρι- 
σθεΐ ώς μεγάλης άξίας, ένώ οί ύπόλοιπες 
164, άνευ ή άγνωστης άξίας. Συνελήφθη
καν 8 άτομα (Έλληνες) καί στά χέρια 
τους κατασχέθηκαν 67 εικόνες, άπό τίς 
όποιες οί 6 χαρακτηρίστηκαν ώς άξίας.

Τό 1978 οί περιπτώσεις πού καταγ
γέλθηκαν ήταν 49, άπό τίς όποιες οί 
17 έξιχνιάσθηκαν τόν ίδιο χρόνο. Οί ει
κόνες πού κλάπηκαν ήταν 238 άπό τίς 
όποιες οί 65 είχαν χαρακτηρισθεΐ ώς 
μεγάλης άξίας, ένώ οί ύπόλοιπες 173 
άνευ ή άγνωστης άξίας. Τόν ίδιο χρόνο 
κατασχέθηκαν 83 εικόνες, άπό τίς όποιες 
οί 26 χαρακτηρίσθηκαν ώς άξίας καί συ
νελήφθηκαν 32 άτομα (Έλληνες).

Τό 1979 οί άριθμοί άνέβηκαν. Τά κρού
σματα τών κλοπών έφτασαν τά 72, 
άπ’ τίς όποιες οί 19 έξιχνιάσθηκαν τόν 
ίδιο χρόνο. Οί εικόνες πού κλάπηκαν 
έφτασαν τίς 343, άπό τίς όποιες οί 26 
είχαν χαρακτηρισθεΐ ώς μεγάλης άξίας, 
ένώ οί ύπόλοιπες 317 άνευ ή άγνωστης 
άξίας. Στό τομέα τής δίωξης συνελή
φθηκαν 44 Έλληνες καί 6 άλλοδαποί ώς 
έμπλεκόμενοι σέ κλοπές εικόνων, στά 
χέρια τών οποίων κατασχέθηκαν 150 
εικόνες, άπό τίς όποιες οί 12 χαρακτηρί
στηκαν ώς άξίας, ένώ οί ύπόλοιπες 138 
άνευ ή άγνωστης άξίας.

Τό 1980 (μέχρι 20-12-1980) καταγγέλ
θηκαν 43 κρούσματα κλοπών. Οί κλοπές 
πές πού είχαν έξιχνιασθεΐ στό διάστημα 
αύτό ήταν 6. Ά π ό τίς 156 εικόνες πού
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κλάπηκαν οί 70 είχαν χαρακτηρισθεΐ ώς 
μεγάλης αξίας, ένώ οί 86 άνευ ή άγνω
στης αξίας. Στα χέρια των 10 'Ελλήνων 
καί 5 άλλοδαπών πού συνελήφθηκαν κα
τασχέθηκαν 214 εικόνες άπό τίς όποιες 
οί 187 χαρακτηρίσθηκαν ώς άξίας καί οί 
27 άνευ ή άγνωστης άξίας.

Τά 276 κρούσματα κλοπής εικόνων 
πού έχει νά παρουσιάσει ή τελευταία 
πενταετία είναι οπωσδήποτε ένας μεγά
λος άριθμός. 'Ο άριθμός αυτός τό λιγό
τερο πού πρέπει είναι ν’ άνησυχεϊ τό 
κοινωνικό σύνολο καί νά προβληματί
ζει τά πρόσωπα πού . μπορεί νάχουν 
κάποια υπευθυνότητα γι’ αύτό. Δείχνει άλ
λωστε καθαρά καί πόσο μεγάλος στόχος 
έχουν γίνει οί έκκλησιές καί οί εικόνες 
πού άποτελοϋν μιά άπό τίς πιο πολύτιμες 
κληρονομιές τοΰ νεοελληνισμοϋ. Στόχος 
συχνά εύκολος καί άπροστάτευτος, μιά 
καί είναι κατάσπαρτες σ’ δλο τον Έ λλα- 
δικό χώρο, μακρυά άπό κατοικημένες 
περιοχές, ούσιαστικά άνασφάλιστες, μ’ 
άκατάγραφτα τά κειμήλια.

Λένε την αλήθεια 
οί αριθμοί;

Τά στατιστικά στοιχεία πού παραπά
νω άναφέρθηκαν δείχνουν οπωσδήποτε 
ένα πρόσωπο της άρχαιοκαπηλίας. Καί 
δείχνουν μόνο «ένα» γιατί τό φάσμα της 
είναι τόσο ρευστό πού κάθε άπόπειρα 
γιά όριοθέτησή του τό πιθανότερο είναι 
νά δώσει πλαστές διαπιστώσεις.

’Ίσως τό γεγονός αύτό νά είναι ή αι
τία καί γιά ένα μεγάλο μέρος των αδυ
ναμιών πού παρουσιάζει ή προσπάθεια 
γιά την άντιμετώπιση τής άρχαιοκαπη
λίας. Λέν άρκεϊ κανείς νά ξέρει άν είναι 
μεγάλο ή μικρό ένα πρόβλημα γιά νά τό 
άντιμετωπίσει, άλλά νά ξέρει τό πόσο με
γάλο ή τό πόσο μικρό είναι. Νά γνω
ρίζει, δηλαδή, όσο τό δυνατόν πιο άπόλυ- 
τα τίς διαστάσεις ,πού στην περίπτωση 
τής άρχαιοκαπηλίας είναι σχεδόν άδύ- 
νατο νά καθοριστούν, παρά μόνο σέ ει
δικές περιπτώσεις.

Οί ειδικές περιπτώσεις είναι έλάχιστες 
καί αφορούν μόνο τίς κλοπές άπό τά μου
σεία καί τίς έκκλησιές. Μιά κλοπή σέ 
μουσείο καί εύκολα καί έγκαιρα διαπι
στώνεται καί τό ίδιο εύκολα διαπιστώ
νονται καί τ ’ άντικείμενα πού άποτέ- 
λεσαν τη «λεία» τών δραστών, άφοΰ εί
ναι καταγραμμένα καί υπάρχει άκριβής 
περιγραφή τους. Γ ι’ αυτόν άκριβώς τόν 
λόγο είναι καί εύκολος ό έντοπισμός 
τους σέ περίπτωση έξιχνιάσεως τοΰ αδι
κήματος, ή ή άναζήτησή τους στά διεθνή 
δημοπρατήρια ή τίς «γκαλλερί».

Τά ίδια όμως δέν μπορεί νά υποστη
ρίξει κανείς καί γιά τίς κλοπές πού γί
νονται άπό τίς έκκλησιές. Λίγες είναι 
οί περιπτώσεις πού άναφέρθηκαν έγ
καιρα. Συχνά ή διαπίστωσή τους 
γίνεται άρκετές μέρες άργότερα, έτσι 
πού κανείς δέν είναι άπόλυτα βέ
βαιος γιά τό πότε διαπράχθηκε τό άδι
κη μα. Τό σύνολο τών εκκλησιών πού 
δέχονται τίς επιδρομές τών βέβηλων βρί
σκονται σ’ άπομακρυσμένες τοποθεσίες, 
χωρίς συχνή έπιτήρηση. Οί τακτικότεροι 
προσκυνητές τους είναι οί κτηνοτρόφοι 
τής περιοχής, ή οί γριοΰλες τών κοντι
νών χωριών πού κατά άραιά διαστήματα 
πηγαίνουν «ν’ ανάψουν ένα κερί». Τότε 
παρατηρούν δτι λείπουν οί «τάδε» ει

κόνες, ή δτι λείπει κάποιο τμήμα τού τέμ
πλου. ’Αλλά τότε οί δράστες βρίσκονται 
άρκετά μακρυά καί ίσως χωρίς τίς ει
κόνες, πού μπορεί στό μεταξύ νάχουν 
πουληθεί ή νάχουν πάρει τό δρόμο τής 
ξενιτειάς. Πέρα δμως άπό τίς δυσκολίες 
πού παρουσιάζει ή πρόληψη καί ή δια- 
πτωση μιας κλοπής, υπάρχει καί μιά 
άλλη, πούναι καί ή σημαντικότερη: Ή  μη 
καταγραφή τών ιερών εικόνων καί τών κει
μηλίων. Γιά τίς περισσότερες άπό τίς 
εικόνες πού άποτελοϋν τούς στόχους τών 
ιερόσυλων δέν υπάρχουν οί άναγκαϊες 
περιγραφές. Σπάνια παρουσιάζονται πε
ριπτώσεις πού οί διαστάσεις τους είναι 
γνωστές καί άκόμα πιο σπάνιες—σχεδόν 
άνύπαρκτες — πού υπάρχουν φωτογρα
φίες τών κλεμμένων εικόνων. Έ τ σ ι  οί 
διωκτικές άρχές άρχίζουν στά «τυφλά» 
τίς έρευνες, ξέροντας τίς περισσότερες 
φορές μόνο τό είκονιζόμενο θέμα. Αύ
τό άκριβώς τό γεγονός εμποδίζει καί την 
επιστροφή πολλών εικόνων πού εντο
πίζονται σέ διάφορες «γκαλλερί» τοΰ εξω
τερικού, ή τού κατάσχονται στά χέρια 
τών άρχαιοκαπήλων. 'Υπάρχουν, δέ, σή
μερα εκατοντάδες εικόνες στις ξένες 
«γκαλλερί» ή κατασχεμένες άπό τίς διά
φορες 'Υπηρεσίες τού Σώματος, πού κανείς 
δέν γνωρίζει τήν προέλευσή τους καί πού 
ούδέποτε καταγγέλθηκε ή κλοπή τους. 
Καί είναι λυπηρό νά συλλαμβάνεται ένας 
άρχαιοκάπηλος καί νά μήν μπορεί κανείς 
νά βεβαιώσει άπό πού έχουν κλαπεΐ οί 
εικόνες πού βρέθηκαν στά χέρια του.

Οί σκέψεις αύτές οδηγούν στό συμπέ
ρασμα πώς άκόμα καί στις περιπτώσεις 
τών κλοπών οί άριθμοί μπορούν ν’ άμφι- 
σβητηθοΰν, δπως μπορούν ν’ άμφισβητη- 
θοϋν οί άριθμοί καί τών άλλων άδικημά- 
των, δπως γιά παράδειγμα τών άνασκα- 
φών.

Οί περιπτώσεις καταγγελίας ή αυτό
φωρης διαπίστωσης άνασκαφών είναι κάτι 
τό δεδομένο. 'Υπάρχουν ένδείξεις ή άπο- 
δείξεις πού βεβαιώνουν τήν διενέργεια 
άνασκαφής. ’Αλλά υπάρχουν μόνο έκεϊ 
πού έχουν ύποπέσει στήν άντίληψη κάποιου 
ή πού μετά άπό άστυνομικές έρευνες έπε- 
τεύχθηκε αυτόφωρη σύλληψη. "Ομως τό 
γεγονός δτι μπορούν νά γίνουν άνασκαφές 
σέ δυσπρόσιτες περιοχές άπομακρυ
σμένες άπό κατοικημένους τόπους, ση
μαίνει δτι μπορεί νάχουν διενεργηθεΐ άνα
σκαφές πού κανείς ποτέ νά έχει άντιληφ- 
θεϊ, ή έστω έκ τών υστέρων διαπιστώσει.

’Αλλά καί ό ίδιος ό άριθμός τών άνα
σκαφών πού έχουν άπόλυτα διαπιστω
θεί μπορεί ν’ άμφισβητηθεΐ δχι βέβαια ώς 
προς τό άν έγιναν ή οχι, άλλά άν αύτές 
πού έγιναν είχαν σκοπό τήν άνεύρεση 
άρχαιοτήτων. Σέ πολλές περιοχές τής 
χώρας κυκλοφορούν φήμες κρυμμένων θη
σαυρών, πού μιλούν συνήθως γιά θαμ
μένα κιβώτια λίρες. Καί δέν είναι λίγοι 
αυτοί πού έπιχειροΰν τήν άνεύρεσή τους. 
’Εξοπλισμένοι μέ ειδικούς άνιχνευτές 
μετάλλων ξεκινούν γιά τήν άναζή- 
τηση τών θησαυρών πιστεύοντας πώς 
αύτοί θάναι οί τυχεροί. Έ τ σ ι  κανείς δέν 
μπορεί νάναι σίγουρος άν μιά περιοχή 
άνασκάφτηκε γιά άρχαιότητες ή γιά θαμ
μένες λίρες. "Οπως κανείς δέν μπορεί 
νάναι άπόλυτα βέβαιος άν έκεΐνοι πού 
καταλήφθηκαν κατά τήν ώρα τής άνα
σκαφής έψαχναν γι’ άρχαϊα ή γιά λίρες, 
άκόμα κι άν οί ίδιοι άποκαλύψουν τά 
σχέδια τους γιατί άπλούστατα μπο
ρούν ν’ άποκρύψουν τήν άλήθεια. ’Ελά
χιστες είναι οί περιπτώσεις άνασκαφών

πού μπορεί νά μιλήσει κανείς μέ σιγου
ριά καί τούτο γιατί έλάχιστες είναι οί 
φορές πού στά χέρια τών δραστών δια
πιστώνεται κατοχή ευρημάτων.

Μιά άκόμα άπροσδιόριστη ώς πρός τίς 
διαστάσεις της πτυχή τής άρχαιοκαπη- 
πηλίας είναι οί άνασύρσεις άρχαιοτήτων 
άπό τόν πυθμένα τής θάλασσας. ’Εδώ άριθ- 
μητικά στοιχεία δέν υπάρχουν. Ή  έπι
τήρηση τών θαλασσίων περιοχών είναι, άν 
δχι άδύνατη, δύσκολη. Τά πρόσωπα πού 
άσχολοΰνται συνήθως μ’ αύτοΰ τοΰ είδους 
τίς έρευνες είναι άλλοδαποί καί διαθέ
τουν ταχυκίνητα καί μέ πλήρη έξοπλισμό 
σκάφη. Μέ προκάλυμμα τήν «κρουαζιέρα» 
καί μέ τό προσωπείο τοΰ πλούσιου του
ρίστα, τοΰ έλληνολάτρη περιηγητή καί 
τοΰ θαυμαστή τής έλληνίκής φύσης, άγκυ- 
ροβολοΰν σ’ άπόμερους ορμίσκους καί 
έπιδίδονται σ’ ένα άνελέητο θαλάσσιο κυ
νήγι τών άρχαιοτήτων πού εντοπίζουν. 
'Η  φυγάδευση τής λείας τους είναι πιό 
εύκολη καί άπό τήν έντόπιση καί άπό τήν 
άνεύρεσή της. Ειδικές κρύπτες προο
ρισμένες γιά τήν άπόκρυψη τών εύρημά- 
των, καθώς καί προσχεδιασμένες συναντή
σεις μέ άλλα σκάφη, προορισμένα γιά 
τήν παραλαβή καί τήν φυγάδευσή τους, 
διευκολύνουν άφάνταστα τά πράγματα.

Δύσκολο λοιπόν νά όριοθετηθοΰν οί 
διαστάσεις τής άρχαιοκαπηλίας. Μόνο 
υποθέσεις μποροΰν νά γίνουν. ’Αλλά άκό
μα καί οί υποθέσεις μόνο άπαισιοδο- 
ξία είναι ίκανέςνάσκορπίσουν.’Απαισιοδο
ξία γιατί τά πολλά κρούσματα βε
βαιώνουν αύτό πού στις 27-8-1978  έγρα
ψε στήν « ’Ακρόπολη» ό δημοσιογράφος 
Δημήτρης Σταυρόπουλος:

«Γιά μάς τούς δημοσιογράφους πού 
«κοσκινίζουμε» καθημερινά τήν έπικαι- 
ρότητα αύτές οί ειδήσεις ονομάζονται 
«ειδήσεις ρουτίνας». Καί κάθε φορά πού 
φτάνουν στά γραφεία μας, δέν μάς προ
ξενούν σχεδόν καμμιά εντύπωση. Ή  συ- 
χνότης τους μάς έχει πείσει ήδη, δτι τά 
τελευταία χρόνια πραγματοποιείται ένα 
συστηματικό «ξεπάστρεμα» τών άρχαί- 
ων θησαυρών τής πατρίδας μας άπό έπαγ- 
γελματίες ή μή άρχαιοκαπήλους, πόύ 
πλουτίζουν μεταφέροντας τά άρχαϊα εύ- 
ρήματα σέ ιδιωτικές συλλογές εξωτε
ρικού».

Που πηγαίνουν 
οί άρχαιότητες;

Ό  δρόμος τής ξενιτειάς περιμένει 
τίς περισσότερες άρχαιότητες καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τών εικόνων πού πέ
φτουν στά χέρια τών άρχαιοκάπηλων. Οί 
ύπόλοιπες καταλήγουν στά χέρια Έ λλή- 
λήνων συλλεκτών, πού διατηροΰν άδή- 
λωτες ιδιωτικές συλλογές άποσκοπώντας 
στήν έπένδυση, μ’ αύτόν τόν τρόπο, τών 
χρημάτων τους.

Ή  ξένη άγορά έχει άποδειχθεΐ άρκε
τά φιλόξενη γιά τίς ελληνικές άρχαι
ότητες πού ξεχωρίζουν γιά τήν έμπορι- 
κότητά τους. Σ ’ όλες σχεδόν τίς μεγάλες 
Εύρωπαϊκές πόλεις, καθώς καί τής ’Αμε
ρικής, τά μεγάλα καταστήματα πωλήσεως 
καλλιτεχνικών έργων, οί γνωστές «γκαλ
λερί», διαθέτουν στήν πελατεία τους 
έλληνικά άρχαϊα άντικείμενα ή έλληνι- 
κές εικόνες. Αύτές οί «γκαλλερί» διαθέ
τουν όλόκληρα κυκλώματα γιά τόν εντο
πισμό καί τήν άναζήτηση άρχαιοτήτων 
καί συνεργάζονται μέ διεθνείς ή ντόπιες
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σπείρες άπ’ τις όποιες αγοράζουν σέ 
τιμές «χοντρικής» τήν πραμάτεια τους.
Επίσης διαθέτουν έ'μπειρους τεχνίτες 

και ζωγράφους για έπιζωγραφήσεις ει
κόνων, απεικονίσεις προσώπων 'Αγίων 
άπιο βημόθυρα η πολυπρόσωπες ζωγρα
φικές συνθέσεις καί στη συνέχεια για ανα
συνθέσεις νέων εικόνων, γιά τεμαχισμό ή 
συγκόλληση τεμαχισμένων εικόνων, γιά 
συγκολλήσεις κεραμεικών ή μαομάρινων 
αντικειμένων κ.λ.π. "Ολα αύτά' τά πο
λυπρόσωπα συνεργεία δουλεύουν κάτω 
α>ιθ τις εντολες των ειδικών συμβού
λων αύτών των έπιχειρήσεων πού σφυ- 
γμομετρρϋν τήν εμπορικότητα τοϋ εί
δους καί τις προτιμήσεις της πελατείας 
τους.  ̂ Συχνά οί διευθύνοντες αυτές τίς 
Εκθέσεις Έ ργω ν Τέχνης είναι καί χρη
ματοδότες των αλλοδαπών άρχαιοκαπή- 
λων πού φτάνουν στην χώρα μας έφο- 
διασμενοι μέ κάθε απαραίτητο τεχνι
κό ή μηχανικό μέσο.

Μεγάλος επίσης αριθμός αρχαιοτή
των «βγαίνει» σέ δημοπρασίες έργων 
Τέχνης πού οργανώνονται ή άπό συλ
λέκτες ή άπό τίς διάφορες «γκαλλερί». 
Τά σίγουρο είναι πώς μετά άπό μιά με
γάλη περιπλάνηση καταλήγουν στις ίδιω- 
τικες συλλογές τών διαφόρων πλουσίων, 
που αναζητούν διάφορους τρόπους γιά 
σίγουρες επενδύσεις. Καί οί άρχαιότη- 
τες είναι μιά άπό τίς πιο σίγουρες επεν
δύσεις!

Ή  μεγάλη επιτυχία τοϋ Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών καί Αρχαιοκαπη
λίας της Τ .Α .Π .Π . τον Μάρτιο τοϋ 1979, 
πού έθεσε «έκτος μάχης» τήν πλέον 
πολυπρόσωπη σπείρα πού έδρασε ποτέ 
στη χωρά, την περίφημη γιά τήν παράνομη 
δράση της σπείρα Γκέρικε—Λίντερ—Βά
για κ.λ.π., αποκαλυψε ένα ολόκληρο 
πλέγμα διεθνή άλυσίδα—ξένων πωλη- 
τών αρχαιοτήτων, πού άποδέχονταν τίς 
αρχαιότητες καί τίς εικόνες πού έκλεβε 
απο τή χώρα ή σπείρα.

Απο την ανάκριση άποκαλύφθηκε ότι 
οι κυριωτεροι άποδέκτες ήταν οί «γκαλ
λερί» : « W A L T E R » , «IN JU K A » τοϋ 
Μονάχου, καθώς καί τοϋ Έ λ?ηνα  Σερα
φείμ Δρίτσουλα, στή ίδια πόλη,' ή 
« N E F E R »  τής Ζυρίχης, ή «CAZA V E L -  
L U D I» τοϋ Λουγκάνο τής Ελβετίας κ.ά.

Τ ° φθινόπωρό τοϋ ίδιου χρόνου οί τό- 
.ε Μοίραρχοι Νικ. Φωτεινόπουλος καί 

Νικ. Ράπτης μεταβήκαν στή Δυτική 
Γερμανία με σκοπό νά συνεργασθοΰν μέ τίς 
αστυνομικές και δικαστικές άρχές τοϋ 
Μονάχου για το θέμα τής κατάσχεσης 
τής κλεμμένης κεφαλής τοϋ «Κούρου 
τοϋ Κιλκίς)) καί τής έντόπισης άλλων κλεμ
μένων αρχαιοτήτων καί εικόνων. "Οταν, 
λοιπον, μετά άπό τίς πρώτες διαπιστώ
σεις αποφασίστηκε έρευνα στις «γκαλλερί» 
που συγκέντρωναν τίς περισσότερες ύπό- 
νοιες, βρέθηκε στήν «γκαλλερί» τοϋ Σερ. 
Δρίτσουλα μεγάλος αριθμός' βυζαντινών 
εικόνων ελληνικής καί ρώσικης προέ
λευσης, όπως επίσης μιά έπιτύμβια στή
λη, μιά μαρμάρινη κεφαλή άγάλματος 
καί δυο πρωτοκυκλαδικά ειδώλια.

f
Ο Κοϋρος τοϋ Κιλκίς πριν άπό τήν 

διάρρηξη τοϋ Μουσείου Κιλκίς καί τον 
ακρωτηριασμό του άπ5 τους άρχαιοκά- 
πήλους. Είναι ό μοναδικός κοϋρος πού 
βρέθηκε στή Μακεδονία.
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Δεν είναι δμως μόνο ή παραπάνω ύπό- 
:ι θέση πού επιβεβαιώνει τό ρόλο πού 

. II παίζουν οί «γκαλλερΐ» τής Ευρώπης στο 
|j θέμα τής άρχαιοκαπηλίας. Κάθε τόσο 
| ξένες άστυνομίες στέλνουν στη χώρα μας 
|< μέσω των Κεντρικών Γραφείων τής 
I: IN T E R P O L  δεκάδες φωτογραφίες έλλη- 
)' νικών εικόνων καί αρχαιοτήτων για άναγ- 
ί νώριση καί διαπίστωση τής προελεύσεώς 
| τους. Καί δυστυχώς ελάχιστες άπ’ αύτές 
I άναγνωρίζονται...

’Αλλά καί ή ντόπια άγορά παρουσιά- 
ί), ζει ζήτηση άρχαιοτήτων καί εικόνων.
S j l  Εύποροι συμπατριώτες μας, άλλοτε απο 
||| εμπορικότητα—έπένδυση χρημάτων τους 

—άλλοτε άπύ «σνομπισμό»—έγιναν τής 
V; Η μόδας καί οί ιδιωτικές συλλογές—πλη- 

1| ρώνουν «όσα—όσα)) για ν’ αποκτήσουν ένα 
1 κεραμεικό, ένα κομμάτι μάρμαρο, ένα I πήλινο ειδώλιο, μια εικόνα... Μια προ- 
ι] σφατη περίπτωση άρχαιοκαπηλίας που 
ί άποκαλύφθηκε στη Σπάρτη, άπό τούς 
jj άντρες του τοπικού Τμήματος Ασφα- 
J λίεας, είχε άγοραστές μια ένδεκάδα άπο 
j τούς πλέον εύϋπόληπτους πολίτες. Στα  
I χέρια τους κατασχέθηκαν μεγάλες σει- 
I ρές άρχαίων νομισμάτων, πήλινων πρω
ί τομυκηναϊκών άγγείων, λύχνων κ.ά.

Μια άλλη παληότερη περίπτωση πού 
ί| άποκαλύφθηκε στο Κολωνάκι άπο τό αρ

μόδιο Τμήμα τής Τ .Α .Π .Π . ^έφερε στο 
|| φως περισσότερες άπό 170 εικόνες που 
1 άποτελούσαν την άδήλωτη ιδιωτική συλ- 
t λογή ένός άρχιτέκτονα.

Τά περιστατικά πού άποκαλύπτουν 
ώς άγοραστές — κυνηγούς τών έθνι- 

! κών μας κληρονομιών—’’Ελληνες όλο και 
παρουσιάζονται συχνότερα.

Πολυπρόσωπες οί σπείρες 
πού λυμαίνονταν τή χώρα;

Κυκλώματα πολυπρόσωπα, «συνε- 
] ταιρισμοί» καλά οργανωμένοι, σπείρες με 

άπίθανες προεκτάσεις άποτελοϋν τις «οι
κογένειες» τών άρχαιοκαπήλων. Κοινά 

] τους γνωρίσματα ή άδιαφορία για ό,τι 
συνθέτει την έθνική υπόσταση τής χώ
ρας καί τό πάθος τους γιά εύκολο κέρδος. 
Πάθος πού βρίσκει διέξοδο στο ξεπού
λημα τών άρχαιοτήτων καί τών θρησκευ
τικών κειμηλίων. Γ ι’ αύτούς όλα αύτά 
δέν σημαίνουν τίποτα άλλο έκτος άπό τό

' X P W · , , , , ,
Ή  ιστορική ή ή καλλιτεχνική αξία των 

άντικειμένων αύτών μετράει γι’ αύ
τούς μόνο οικονομικά. "Οσο σπανιό
τερο, όσο παληότερο, όσο άντιπροσω- 
πευτικότερο είναι τό «είδος)) πού δια- 

j πραγματεύονται, τόσο πιο πολύ άνεβαί-
νει ή τιμή του. Τήν έθνική τους άξια τήν 

i διαγράφουν μέ μιά μονοκονδυλιά. Τό
ότι δέν τούς άνήκουν, τό ότι δέν άνή- 

| κουν σέ κανέναν παρά μόνον στις μέλ-
λουσες γενιές τών 'Ελλήνων, άποτελεϊ 

• γι’ αύτούς σχήμα λόγου, «πιστεύω»
τών άνόητων, ή τών άτολμων, ή τών ού- 
τοπιστών. Τό δικό τους «πιστεύω» είναι 
ό ήχος τών άργύριων.

'Η  άντιμετώπισή τους άπ’ τις διωκτι
κές αρχές άπαιτεϊ πολύμοχθες προ
σπάθειες καί συχνά άγώνα μέ τά ’ίδια 
όπλα. Πολλές άπό τις σπείρες πού 
τέθηκαν «εκτός μάχης» άπό τις άστυ- 
νομικές άρχές, άποκαλύφθηκαν μετά άπό 
πολύμηνες παρακολουθήσεις καί εξαντλη
τικές προσπάθειες.

Ό  άρχαιοκάπηλος δέν είναι ό κοινός

κακοποιός. Τις πράξεις του τις χαρακτηρί
ζει ή πλήρη άπουσία τοϋ συναισθήματος. 
’Ενεργεί ψυχρά, προσχεδιασμένα, προ- 
φυλακτικά. Ή  λογική καί ή άμφιβο- 
λία είναι τά κυρίαρχα στοιχεία σέ κά- 
του κίνηση. Σπάνια άποκαλύπτει τ ’ 
όνομά του στούς «επαγγελματικούς» του 
κύκλους καί άκόμα πιο σπάνια τον τόπο 
κατοικίας του ή τό μέρος πού κρύβει τ ’ 
άντικείμενα πού εμπορεύεται. Στις δια
πραγματεύσεις του είναι σκληρός καί πά
ντα επιφυλακτικός. Δύσκολα κάνει λάθη, 
λάθη πού άναζητοϋν οί διώκτες του γιά 
νά τον πλησιάσουν. Τις περισσότερες φο
ρές οί γνώσεις του έντυπωσιάζουν καί 
τούς πλέον ειδικούς. Ειδικές μελέτες γιά 
τις ελληνικές άρχαιότητες ή τή βυζαντινή 
άγιογραφία, καθώς καί ταξιδιωτικά βι
βλία περιηγητών, όπως καί σπάνιες ιστο
ρικές εκδόσεις, άποτελοϋν τή βιβλιοθήκη 
του. Αύτά βέβαια δέν ισχύουν γιά τον 
περιστασιακό άρχαιοκάπηλο, τό γεωργό 
πού γιά πρώτη φορά βρήκε σκάβοντας στό 
χωράφι του ένα κομμάτι πήλινου άγγείου, ή 
μερικά νομίσματα. Αύτός, άντί γιά γνώ
σεις, έχει οδηγό τό ένστικτο, τή διαίσθη
ση πού τοϋ ψιθυρίζει πώς ό,τι κρατεί στά 
χέρια του έχει μεγάλο οικονομικό άντί- 
κρυσμα. ’Από κεϊ καί πέρα ενεργεί τό ίδιο 
ψυχρά καί ύπολογισμένα όπως ό έπαγγελ- 
ματίας. Μόνο πού συχνά χρειάζεται τή 
βοήθεια κάποιου «ειδικού». ’Έ τσ ι άρχί- 
ζει τό «άνοιγμα», τά πρώτα βήματα γιά 
τή σύνθεση τής σπείρας, ή ή ένταξή του 
σέ κάποια άπ’ τις σπείρες ώς προμηθευτή. 
Ή  συνέχεια είναι πιο εύκολη. Ό  ίδιος 
συνεχίζει νά ψάχνει γι’ άρχαια ή ν’ άναζη- 
τάει εικόνες στις άπομακρυσμένες καί λη
σμονημένες έκκλησιές τοϋ χωριοϋ του, 
ένώ άλλοι άναλαμβάνουν τις διαπραγματεύ
σεις καί τήν προώθηση τοϋ «εμπορεύμα
τος».

Γιά τούς έπαγγελματίες άρχαιοκάπη- 
λους τά πράγματα είναι συνήθως διαφορε
τικά. Αύτοί γνωρίζουν ποΰ θά «χτυπή
σουν». Γνωρίζουν τήν άξια τοϋ κάθε άντι- 
κειμένου. Συχνά ένεργοϋν μέ βάση τις 
εντολές τοϋ «εγκέφαλου». Τό επάγγελμα 
πού μπορεί νά έξασκοϋν είναι μιά άπ’ τις 
προκαλύψεις τους. Έχουν στή διάθεσή 
τους κάθε άπαραίτητο τεχνικό ή μηχανικό 
μέσο. «Δουλεύουν» δυό, ή τρεις μαζί καί 
σχεδιάζουν τις «έκστρατεϊες» τους μέ κά
θε λεπτομέρεια πού άφορά όχι μόνο τις 
άνασκαφικές έρευνες, ή τις διαρρήξεις καί 
τό ξεγύμνωμα τών έκκλησιών, άλλά καί 
τήν επιστροφή τους στή βάση τους, καθώς 
καί τον τρόπο παράδοσης τής «λείας» 
στούς έντολοδόχους.

Στό Περιοδικό «ΕΠ ΙΚ Α ΙΡΑ » (τεύχος 
559, 19 —25 ’Απριλίου 1979), ό αστυνο
μικός συντάκτης Ή λίας Μαλάτος δημο
σιεύει μιά συνομιλία του μέ τον ’Αναστά
σιο Βάγια (ένα άπό τά πλέον δραστήρια 
μέλη τής δαιμόνιας σπείρας τοϋ γερμα- 
νοϋ Γκέρικε) στήν οποία μεταξύ τών άλ
λων άναφέρονται τά έξής:

«Βάγιας: Μπορώ νά εντοπίσω μέ ακρί
βεια τό σημείο όπου ύπάρχει άρχαιολογι- 
κός θησαυρός.

Ποϋ άνήκουν αύτές οί εικόνες; Ποιος τις 
γνωρίζει; Οί μέχρι τώρα άναζητήσεις είναι 
αρνητικές. Κι δμως είναι έλληνικές και 
κλεμμένες άπό τις έκκλησιές μας. ΙΙρός 
τό παρόν αποτελούν τό εκλεκτότερο εμπό
ρευμα τών «γκαλερί» στό Μόναχο.
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κο.ο/αές καί μπορούν εύκολα νά ξεφύγουν ] 
αλλάζοντας το αυτοκίνητο η παραποιών
τας «τυχαία» τούς αριθμούς κυκλοφορίας 
του. Καί δέν είναι λίγες οί φορές πού οί 
διακινητές τους είναι οδηγοί «ταξί», άμοι- 
β ο μεν οι οχι σύμφωνα μ δσα γράφει το 
ταξίμετρο τοΰ αυτοκινήτου τους, άλλα 
σύμφωνα μέ τις ικανότητες τους στην πα
ρανομία. Παρανομία πού συχνά μπλέκον
ται στα δίχτυα της ακόμα καί συνήγοροι 
υπερασπισεως των άρχαιοκαπήλων, αν 
τυχει καί ή λαβίδα τοΰ νόμου τούς φέρει 
αντιμέτωπους μέ τή δικαιοσύνη.

Π ολλοί δρόμοι για 
φυγάδευση.

Κάποτε τά γοργοτάξιδα εγγλέζικα πο
λεμικά καράβια, ή τά καράβια τοΰ γαλ
λικού στόλου ήταν κυρίως τά μέσα μετα
φοράς των αρχαιοτήτων απ’ την Ελλάδα  
προς την Εύρώπη. Καί μέχρι νά φτάσουν 
στά λιμάνια οί αρχαιότητες, φορτώνονταν 
στούς αραμπάδες της έποχής ή —0ί μι
κρότερες σέ μέγεθος —στά ζώα.

Τώρα τά πράγματα άλλαξαν. ’Ακολού
θησαν την εξέλιξη των έποχών. Καί κα
θημερινά κάνουν την έμφάνισή τους νέοι 
τ ρ ό ™  μεταφοράς, υπέρ—μοντέρνοι 
μπορούν νά χαρακτηριστούν, χάρη στά συ- 
νεχώς βελτιωνόμενα συγκοινωνιακά μέσα. 
Ταχύπλοα σκάφη, αυτοκίνητα όλων των 
τύπων, άεροπλάνα, είναι τά μέσα πού μπο
ρούν νά χρησιμοποιήσουν οΐ σπείρες γιά την 
μεταφορά των αρχαιοτήτων. ’Ακόμα καί 
τους σιδηροδρομικούς συρμούς.

Η  θαλασσα όμως παραμένει ό κυριό- 
τερος ή μάλλον ό λιγότερο επικίνδυνος 
δρόμος μεταφοράς καί πρώτος στις προ
τιμήσεις τών αλλοδαπών άρχαιοκάπηλων. 
Ιδιωτικά κότερα, πολυτελείς θαλαμηγοί, 

ακόμα και κρουαζιερόπλοια οργώνουν 
τις ελληνικές θάλασσες και εύκολα προσφέ- 
ρονται γιά νά διευκολύνουν τή φυγά
δευση τών εθνικών μας θησαυρών. Τά ξε
ρονήσια τοΰ Αρχιπέλαγους προσφέρονται 
γιά τόποι διαπραγματεύσεων, όταν αύτές 
δέν έπιχειροΰνται στήν άνοιχτή θάλασσα.

Τό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται τδ 
ίδιο ευρυτατα όπως τά θαλάσσια μέσα. 
Ειδικές κρύπτες, πού συχνά γιά νά βρε
θούν πρέπει νά διαλυθεί ολόκληρο τό 
αυτοκίνητο, φιλοξενούν τις κλεμμένες κλη
ρονομιές μας. Μέ τδ τρόπο αύτδ φυ-

01 « ειδικοί»  τών σπειρών μπορούν καί 
« ξηλώνουν»  ολόκληρα τμήματα τέμπλιων 
(προέρχονται άπό ξωκλήσια τής περιοχής 
Γρεβενών. Αριστερά). Δ ε ξ ιά :' Ο Κονρος 
τοϋ Κιλκίς.

Μαλάτος: Πώς μπορείς;
Βαγιας: Απο τη σύνθεση τού εδάφους. 

Ακόμα και τα χόρτα πού φυτρώνουν στη 
γη καθοδηγούν. Μπορώ νά δ'ώ την επι
φάνεια τών χόρτων νά καταλάβω αν ύπάρ- 
χουν άρχαία ή όχι...

Μαλάτος: Καί πώς τδ έ'μαθες αυτό;
Βαγιας. Απο τον πατέρα μου! Τά πρώ

τα μαθήματα μοΰ τά έδωσε αύτός...
Μαλάτος: Ηταν άρχαιοκάπηλος;
Βάγιας: ’Ό χι. Ή τα ν φύλακας σέ με

ταλλείο στδ Λαύριο...
Μαλατος: ’Έ χεις εκπαιδεύσει κι άλλους;
Βαγιας: Οχι. Προσπαθώ νά μάθω

στον γιό μου τά μυστικά. Δέν βλέπω όμως 
νά υπάρχει ανταπόκριση. Δέν θέλει ή δέν 
μπορεί.

Μαλάτος: ’Εσύ δέν κάνεις μόνο άνα- 
σκαφές  ̂ άλλα καί πραγμάτϋγνωμοσύνες 
πάνω σέ άρχαία άντικείμενα... Μέ ποιές 
γνώσεις;

Βαγιας: Έ χ ω  μελετήσει συγγράμματα, 
έχω διαβάσει άρχαιολογία. Ξέρω ιστο
ρία. Κι όταν δώ, π .χ., ένα αγγείο, μπορώ 
νά πω μέ ακρίβεια τήν εποχή τής κατα
σκευής του άλλα καί τί άλλο μπορεί άκόμη 
να υπάρχει γύρω στδ σημείο όπου βρέ
θηκε το αγγείο. Σ ’ έναν άρχαίο τάφο, πριν 
τον άνακαλύψουν μπορώ νά πώ σέ ποιδ 
σημείο βρίσκεται τό κεφάλι τοΰ νεκρού 
καί πού τά πόδια...

Μαλάτος: Έ χ ε ις  μιλήσει ποτέ μέ αρ
χαιολόγο!

' Βαγιας: Δεν θέλω νά μιλήσω μέ άρχαιο- 
λογο! Αλλα εν παση περιπτώσει, ας μοΰ 
δώσουν έναν άρχαιολόγο καί θά τού δείξω 
εγω πού και ποιά άρχαία ύπάρχουν...»

Οι ισχυρισμοί αύτοί τού Βάγια δέν στε
ρούνται αλήθειας. Μόνο πού δέν είναι ό 
μοναδικός στο «είδος» του. Οΐ περισσό
τεροι έπαγγελματίες άρχαιοκάπηλοι δια
θέτουν αύτά τά «προσόντα.)).

^Πέρα άπ’ αύτούς όμως, τά κυκλώματα 
τών αρχαιοκάπηλων πλαισιώνονται άπό ει
δικευμένο «προσωπικό)) καί σέ άλλες δρα
στηριότητες τών «έπιχειρήσεών» τους.
Και πρώτα —πρώτα τούς μεσίτες, άνθρώ- 
πους με την ίδια ψυχογραφία, πού διακρί- 
νονται για τις «διπλωματικές)) τους ικα

νότητες, το «εμπορικό τους δαιμόνιο, τήν 
πειθώ πού διαθέτουν... Αύτοί θά διαπρα
γματευτούν τις πωλησεις, θά συμφωνή
σουν τους ορούς, ή θ’ άναλάβουν νά βρούν 
άγοραστες. Συνήθως ή άμοιβή τους ορί
ζεται μέ ποσοστά. ’Αποτελούν τούς πλέον 
«έμπιστους» τής σπείρας καί ξέρουν καλά 
β ω β Τ'Σ περισσότερες φορές όλα χάνονται 
“ «■ο δίκη τους αδεξιότητα. Σπάνια στις 
συναντήσεις κρατουν μαζί τους δείγματα 
άπο τδ ίδιο τδ «εμπόρευμα». Τις πιδ πολ
λές φορές κλείνουν τις «δουλειές» μέ φω- 
ιογραφιες, ιδιαίτερα όταν τδ «εμπόρευμα)) 

είναι μεγάλων διαστάσεων ή βάρους. Συνή
θως αγνοούν τήν προέλευση τοϋ άντικει- 
μένου πού διαπραγματεύονται, όχι όμως 
καί τον κάτοχό του. Είναι άνθρωποι μέ με
γάλο κύκλο γνωριμιών, ενήμεροι γιά τήν 
«εμπορικότητα» τού κάθε είδους καί τήν 
ζητησ/] τής «αγοράς)). Τδ κυριότερο «προ
σόν» τους  ̂είναι πώς δέν έχουν άπασχολή- 
σει τις άστυνομικές άρχές γιά ποινικά 
αδικήματα και παράλληλα «περνούν)) σάν 
ευυπόληπτα ατομα στδ κοινωνικό σύνολο.

Σπουδαίος είναι έπίσης δ ρόλος τών 
«καλλιτεχνών» πού διαθέτουν τά μεγάλα 
κυκλώματα τών άρχαιοκάπηλων, ιδιαί
τερα σε περιπτώσεις εμπορίας εικόνων,
0 κεραμεικων που ξεθάβονται τεμαχισμένα 
απο τη γή. Ειδικοί τεχνίτες καί ζωγράφοι 
άναλαμβάνουν συγκολλήσεις ή τεμαχι
σμούς αντικειμένων, έπιζωγραφίζουν τις 
εικόνες, η αντίστροφα άφαιροΰν τήν έπι- 
ζωγραφίση, συντηρούν τά μαρμάρινα ευ
ρήματα, συσκευάζουν τά «έμπορεύματα» 
και γενικά καλυτυτουν ολόκληρο τό φάσμα 
των τεχνικών καί επιστημονικών αναγκών 
της σπείρας που άνήκουν. ’Ιδιαίτερα οί 
επιζωγραφιστες είναι άπό τά πλέον επί
λεκτα μέλη αύτών τών κυκλωμάτων, για
τί δίνουν την δυνατότητα στη σπείρα, ζω
γραφίζοντας επάνω στήν πλατιά εικόνα, 
ν,ά «βγάλει» νόμιμα, μετά άπό τις 
αναγκαίες διατυπώσεις, άπό τή χώρα. Ή  
έπιζωγραφισμένη εικόνα φτάνοντας στον 
τόπο του προορισμού της θά δεχθεί τήν- 
καταλληλη τεχνική έπεξεργασία καί θ ’ 
αφαιρεθεΐ, αποκαλύπτοντας έτσι τήν γνή
σια .

Πολυπρόσωπα λοιπόν κυκλώματα οί 
σπείρες. ’Οργανωμένα μέ προσοχή καί 
πενισχυμένα» μέ ειδικευμένο προσωπικό. 
Ακόμα και ((δικούς)) τους οδηγούς χρη

σιμοποιούν κατά τήν διακίνηση του ((έμπο- 
ρευματος)). 'Οδηγούς πού ξέρουν τις κα-
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I γαδεύονται τεμαχισμένα αγγεία, πήλινα ή 
I λίθινα ειδώλια, τεμαχισμένες εικόνες καί 
jl γενικά άντικείμενα πού δεν καταλαμβά- 
>ί νουν μεγάλο χώρο.

Τελευταία όμως στο χώρο των φυγα- 
I  δεύσεων έχουν προστεθεί τά μεγάλα φορ- 
1 τηγά αύτοκινητα διεθνών μεταφορών, τα
1 γνωστά T .I .R  (T R A N SPO R T  IN T E R -  
1 NATIONAL R U T IE R S ). ’Έ τσ ι άνοί- 
I  χτηκαν οί δυνατότητες για την οδική μετα- 
I φορά μεγάλων σέ μέγεθος αρχαιοτήτων,
I όπως μαρμάρινες επιτύμβιες πλάκες, άνά- 
] γλυφά, μαρμάρινα καί χάλκινα άγάλματα,
I τεμάχια τέμπλων κ. ά. Τ ’ αύτοκινητα 
sj| αυτά μπορούν νά διαθέτουν κρύπτες καί 
1 μέσα σ’ αύτές νά τοποθετούνται τ ’ άρχαϊα 
I άντικείμενα πριν τη φόρτωσή τους και τη 
ί| σφράγισή τους άπό τις τελωνειακός αρχές.
| ’Έ τσ ι ταξιδεύουν σφραγισμένα μέχρι το 
| τόπο προορισμού τους καί χωρίς κίνδυνο ν 
jj άποκαλυφθοΰν. 'Αλλες πάλι φορές φορ- 
| τώνονται μετά τή σφράγισή τους, άφού ή 
( σπείρα άφαιρέσει κατάλληλα τις σφραγί

δες καί τις ξανατοποθετήσει, έτσι ώστε 
νά μή κινούν ύποψίες. 'IT σπείρα «Γκέρικε» 
άλλά καί μεμονωμένα ένας άπό  ̂ τούς 
πιο δαιμόνιους «άρχαιοκάπηλους», ό Ανα
στάσιος Στεργιόπουλος, φυγάδευαν τις 
άρχαιότητες στο εξωτερικό κρυμμένες μέ
σα σέ φορτηγό T .I .R ., μέ την άπαραίτητη 
συνεργασία τού οδηγού Κ. Λεονταρίδη.

'Υπάρχει καί ό «νόμιμος δρόμος τής 
φυγής πού αφορά όμ.ως μόνο τις εικό
νες. Είναι ό δρόμ,ος τής έπιζωγράφισης 
πού αναπτύχθηκε παραπάνω. Δρόμος 
άσφαλής, άλλά μόνο γιά σπείρες πού δια
θέτουν τέλειους έπιζωγραφιστές.

Εύθύνη γιά δλους.

Ή  πιο δύσκολη, ή πιο σκληρή λέξη 
πού μπορεί νά προφέρει κανείς, όταν 
επιχειρήσει νά μιλήσει γιά άρχαιοκαπηλία, 
είναι ή «ευθύνη». ’Ίσως γιατί βαραίνει 
όλους μας. Καί αύτό δεν είναι άπλό σχήμα 
λόγου, άλλά μιά άνελέητη πραγματικότητα 
πού είτε θέλουμε νά τό παραδεχτούμε, είτε 
όχι, τήν δημιουργοϋμ,ε έμεϊς. Τό δέ «έμεϊς» 
είναι τόσο κατηγορημ.ατικό, πού δεν ανα
γνωρίζει καμμιά εξαίρεση. ’Απόδειξη για 
τά παραπάνω αποτελεί ή καθημερινότητα, 
πού άποκαλύπτει στά μάτια μας περιστα
τικά τέτοια, ώστε κάλλιστα μπορεί κανείς

νά τά θεωρήσει σαν δριμύ «κατηγορώ» 
έναντίον όλων μας.

Σκληρή ,λοιπόν ή λέξη εύθύνη, μ’ άκόμα 
πιο σκληρή ή πραγματικότητα—τ ’ άδική- 
ματα άρχαιοκαπηλίας πού αποκαλύπτονται 
"Ολοι μας γνωρίζουμε τό πόσους καί πόσο 
πολύτιμους θησαυρούς κλείνουν τά μουσεία 
μας. Κι όμως οί διαρρήξεις των μουσείων 
τού Κιλκίς, τής Νάξου, τού Κάλαμου κ. α. 
άπόδειξαν μιά άμέλεια, ή μιά άδιαφορία, η 
μιά αδυναμία προστασίας τους. Αύτό, σε 
μιά εποχή πού ό καθένας γνωρίζει πόσο 
άδίστακτοι είναι οί άρχαιοκάπηλοι. Θά πει 
κανείς πώς διαρρήξεις συμβαίνουν καθη
μερινά καί μάλιστα καί σέ κτίρια πού δια
θέτουν σύγχρονα συστήματα άσφαλειας. 
Κανείς δέν αντιλέγει σ’ αύτό, μά μιά 
διάρρηξη σ’ ένα όποιοδήποτε κτίριο ζημιώ
νει άμεσα τον ιδιοκτήτη, ένα ή πολλά πρό
σωπα, πού έχουν τή δυνατότητα μέ τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο νά άποκαταστή- 
σουν, μακροχρόνια έστω, τή ζημία που 
τούς έγινε. Διάρρηξη όμως σε μουσείο είναι 
μαχαίρωμα στο σώμα τής ίδιας τής 
τής πατρίδας, σημαίνει εθνική ζημιά και 
μάλιστα τέτοια πού δέν μπορεί ν’ άποκα- 
τασταθεΐ—άν δέν βρεθούν τ ’ άντικείμενα 
όσα χρόνια κι άν περάσουν. Καί τούτη τη 
στιγμή πού γράφονται οί γραμμές αύτές 
ποιος ξέρει πόσα μουσεία μας τριγυρνοΰν 
σάν έμμονες ιδέες ή μελλοντικοί στόχοι 
στο μυαλό τών άρχαιοκάπηλων; Στόχοι 
πού ίσως εύκολα πραγματοποιηθούν, τό ίδιο 
εύκολα όπως πραγματοποιήθηκαν οί προη
γούμενοι. Τό έρώτημα άν είμαστε έτοιμοι ν 
αντιμετωπίσουμε μιά παρόμοια επιδρομή, 
στέκει μετέωρο γυρεύοντας άπάντηση μόνο 
άπ’ τή συνείδησή μας, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει στά μάτια μας ερωτηματική 
τή λέξη «εύθύνη».

Γνωρίζουμε ότι ό πυθμένας τών θαλασ
σών μας δέχεται τις καταδυτικές επιχει
ρήσεις τών άρχαιοκάπηλων. Γνωρίζουμε 
έπίσης πώς αύτοί άκριβώς οί άρχαιοκά- 
πηλοι διαθέτουν τεχνικά μέσα άφταστης 
τελειότητας, καθώς καί ταχύπλοα σκάφη, 
σκάφη πού έμεϊς δέν διαθέτουμε. Μέ ποιο 
τρόπο, λοιπόν, θ’ άντιμετωπισθοϋν οί επι
δρομείς τών θαλασσών μας;

Ά ς  μή κρύβονται οί αλήθειες. Είναι προ
τιμότερο ό καθένας νά σηκώνει τό φορ
τίο τής εύθύνης του. Συνηθίσαμε σ’ αύτό 
τό τόπο νά ωραιοποιούμε τά πράγμα
τα ή νά τ ’ άπαλύνουμε. Αύτός όμ.ως είναι

Τό κεφάλι τοϋ Κούρου τοϋ Κιλκίς πού 
πήραν μαζί τους οί άρχαιοκάπηλοι 
(αριστερά)-Νομίσματα ελληνικά άπό τις 
συλλογές τών άρχαιοκάπηλων τοϋ Μόναγ^ον 
(μέσον). Τμήμα τής λείας άρχαιοκάπηλων 
άπό τήν επιδρομή τους στην έκκλησία της 
Ά γ ια ς  Παρασκευής Σιατίστης (δεξιά).

αίτια τής κακοδαιμονίας μας. Πρέπει νά 
βιώσουμε τήν αλήθεια, πρέπει επιτελούς να 
μή φαινόμαστε, άλλά και να είμαστε 
τίμιοι.

Λέμε: Δέν θά φύγουν οί εικόνες άπ’ τά 
ξωκλήσια τοϋ χωριού μας. Ανήκουν στις 
έκκλησιές μας, στο χωρίο μας, σε μάς. 
Δέν έχουν τή θέση τους σέ μουσεία ή 
σ’ άλλες κεντρικότερες έκκλησιές. Τήν 
άλλη όμως στιγμή χάνονται οί εικόνες, 
μένουν άδειοι οί τοίχοι τών εκκλησιών. 
Καί λέμε: Κατάρα στούς βέβηλους, δέν 
μπόρεσε νά τούς πιάσει ή ’Αστυνομία, δεν 
έχουμ,ε κράτος. Ά λλά , γιά τό τι καναμε 
έμεϊς γιά νά μή πέσουν στά χέρια τών βέ
βηλων, ούτε κουβέντα. Καί μάλιστα τή 
στιγμή πού ξέρουμε πώς οί «βάρβαροι» 
Οάρθουν. Έκλεψαν τις εικόνες άπ’ τό Με- 
ταξοχώρι τής Α γίας Λαρίσης. Δέν ήταν τό 
πρώτο χωριό πού δεχόταν παρόμοια έπίθε- 
ση. Κι’ όμως οί έκκλησιές ήταν άνασφάλι- 
στες, έκτος άν ένα άπλό μισοσκουριασμένο 
λουκέτο σημαίνει άσφάλεια. Κανείς δέν 
διαπίστωσε έγκαιρα τήν κλοπή. Πού 
ήταν ή θεοσέβεια μας τότε, πού ήταν 
ή άγάπη μας γιά τις κληρονομιές τών 
προγόνων μας; Νά καταγράφουν καί νά 
συγκεντρωθούν οί εικόνες καί τά κειμήλια 
τών έκκλησιών άποφάσισε τό 'Υύτουργεΐο 
Πολιτισμού. Λίγοι τό δέχτηκαν. Οί_πιό 
πολλοί άντέδρασαν καί άντιδροΰν σάν νάταν 
περιουσία τους. 'Η  συνέχεια δέν άργησε νά 
ρθεΐ. Γράφτηκε στο μοναστήρι τής Μα- 
κελλαριάς. Τώρα τί θ’ άπαντήσουμε στή 
συνείδησή μας;

Περιμένουμε τά πάντα άπ’ τή Χωρο
φυλακή ή τήν ’Αστυνομία Πόλεων. Τά πά
ντα, πρόληψη, καταστολή. Μά τί νά προ
λάβει κανείς, όταν ολόκληρη ή Ελλά
δα είναι ένας άπέραντος άρχαιολογικός 
χώρος καί κάθε πιθαμή της έχει και 
άπό ένα ξωκλήσι; Οί έκκλησιές τής περιο
χής τής Ά γιας, γιά παράδειγμα, εί
ναι περισσότερες άπό τό προσωπικό που 
άποτελεΐ τή δύναμη τών τοπικών ‘Υπη
ρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό τό παρα-
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κάτω απόσπασμα άπό τήν «Καθημερινή» 
της 26 -9 -1 9 8 0 , ( Ο λιμενοφύλακας τοϋ
Αλοννήσου, τ. 5 ) :

«Οι ειδήσεις για αρπαγή εικόνων καί 
άλλων αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας 
απο εκκλησίες και μοναστήρια, κοντεύουν 
να γίνουν συχνές όσο καί οϊ ειδήσεις γιά 
τα τροχαία ατυχήματα. Καί εμείς κοντεύ
ουμε να τις συνηθίσουμε, νά θεωρή
σουμε ώς κάτι περίπου φυσικό, καί τις 
πρώτες και τις δεύτερες. Αλλά φαίνεται 
πως  ̂ κοντεύουν νά τις συνηθίσουν καί οί 
αρμόδιοι μας καί νά τις θεωρούν καί αύτοί 
να θεωρούν δηλαδή τις άρπαγές —ώς περί- 
που κάτι τό φυσικό.

»Είναι άσφαλώς υπερβολικό αύτό. Καί 
αλλοίμονο άν συνέβαινε. ’Αλλά τί άλ- 
άλλο νά πει κανείς όταν βλέπει πώς δέν 
πρόκειται νά μείνει εκκλησία, ή μονα- 
στήρι χωρίς νά λεηλατηθεί άπό τά καλλι
τεχνικά του αντικείμενα καί έμεϊς άπλώς 
καταγράφουμε κάθε φορά τήν κλοπή 
αναμένοντας τήν έπομένη; Τι εμποδί
ζει τέλος πάντων νά αρχίσουν νά προστα- 
τεύονται αυτοί οί άπροστάτευτοι μάρ- 
τυρες τού παρελθόντος μας; Καί βέβαια δέν 
θά_ προστατευθοΰν μέ τήν έγκατάσταση 
μιας στρατιωτικής φρουράς σέ κάθε ξω
κλήσι, γιατί αυτό είναι άδύνατο νά γίνει. 
Θά προστατευθοΰν όμως καί μάλιστα πολύ 
αποτελεσματικά άν άρχίσουν νά συγκεντρώ
νονται στα μουσεία της περιοχής τους καί 
αντικατασταθοΰν μέ αντίγραφα, πού μπο
ρεί νά γίνουν άριστα.

^ύΐε την ευκαιρία έρχονται στή μνήμη 
παλαιοτερες, λίαν μεγαλόστομες άνακοινώ- 
σεις̂  για... έναρξη συνομιλιών (σάν νά 
έπρόκειτο γιά παγκόσμιο πρόβλημα) με
ταξύ παραγόντων τού κράτους καί τής εκ
κλησίας. Οί δεμενοι μοναχοί τής μονής 
Μακελλαριας είναι μια ωραία απάντηση 
και για τις συνομιλίες πού έγιναν καί γιά 
• α αποτελέσματα που είχαν. ’Ό σο γιά τον 

λιμενοφύλακα τής Αλοννήσου, στον όποιο 
το έλληνικό κράτος έχει άναθέσει τήν έπι- 
τήρηση παντός βυθού καί πάσης νησίδας 
τών Βορείων Σποράδων, χωρίς μάλιστα 
και να τού διαθετει ούτε ψαρόβαρκα, αυ
τός αποτελεί τήν καλύτερη ένσάρκωση τής 
έπίσημης νοοτροπίας μας. Μή χειρότερα..».

Τα λόγια αύτά δέν έχουν σκοπό νά 
θιςουν κανεναν. Αλλωστε «ό αναμάρτη
τος πρώτος τον λίθον βαλέτω». Καί 
άναμάρτητος κανείς δέν ύπάρχει τουλάχι
στον <3 αυτό το θέμα. Άποσκοποΰν μόνο 
νά φανερώσουν αλήθειες, πού κι αυτές 
ποτέ δέν ύπηρξαν κρυμμένες, μόνο πού 
έμεϊς δέν θέλαμε νά τις κοιτάξουμε 
καταματα. Κι ας μή θελήσει κάποιος νά 
πει πως δέν είναι πραγματικότητα αύ
τά, γιατί τότε θά πρέπει ν’ άποδείξει 
πώς δέν είναι αλήθεια τό δτι υπάρ
χουν άνάμεσά μας εργολάβοι οικοδομών 
πού ιδιοποιούνται τυχόν ευρήματα κατά 
τη διάρκεια τής έσκαφής τών θεμελίων, 
γιά να ^μήν «μπλέξουν» μέ τή ’Αρχαιο
λογική 'Υπηρεσία. Θά πρέπει ν’ αποδείξει 
πώς δέν είναι άλήθεια ότι δέν είναι 
λίγοι οί γεωργοί που βρίσκουν αρχαιότητες 
στα χωράφια τους καί τις ιδιοποιούνται 
για να τις ξεπουλήσουν στην πρώτη εύκαι- 
ρία.  ̂ Οί αρχαιότητες καί οί εικόνες πού 
κατάσχονται στσ. χέρια τών άρχαιοκά- 
ιτηλων είναι όχι μόνο σκληροί, αλλά καί 
άδιάψευστοι κατήγοροι. Τό δικό τους «κα
τηγορώ» είναι αύτό πού πρέπει νά μάς 
συγκλονίζει και οχι μιά δημοσιογραφική 
έρευνα ή οί ύποκειμενικές κρίσεις. Καί οί 
κατά καιρούς κατασχόμενες , στα χέρια 
άρχαιοκάπηλων, άρχαιότητες, εικόνες καί

κειμήλια, φωνάζουν πώς ή ευθύνη βαραίνει 
όλους μας.

Τι θά γίνει λοιπόν;

Πληγή καί πρόβλημα ή αρχαιοκαπηλία. 
Ό λοι μας τό ξέρουμε, όλοι μας τό πι
στεύουμε. Μά δέν άρκεϊ αύτό, δέν άρκεΐ 
το νά δει κανείς τήν πληγή στο άληθινό 
μεγεθος. Οι σωστοί γιατροί ψάχνουν σέ 
βάθος γιά  ̂νά̂  βρουν τά αίτια τής άρ- 
ρωστιας και μονο σαν τά βρουν προχωρούν 
στη θεραπευτική αγωγή. Κι αύτό" είναι 
πού ζητάει ή αρχαιοκαπηλία. Νά βρεθούν 
ια αίτια της, να βρεθούν καί οί αφορμές 
της,  ̂να βρεθεί ό,τι κρύβεται μέσα της καί 
μετά νάρθει ή θεραπεία.

Αένε: Τό μόνο κίνητρο είναι τό χρήμα, 
τά  ̂ μεγάλα ποσά, συχνά απίστευτα 
που προσφέρουν οί συλλέκτες.Σύμφωνοι. 
Τίποτα S h  γίνεται χωρίς τό ‘ χρήμα. 
Χρηματιστήρια κατάντησαν οί κοινωνίες 
μας, μα όχι σ’ όλες τις φάσεις τής ζωής, 
όπου μπορούν ακόμα καί φυτρώνουν λου
λούδια ανθρωπιάς, τιμής, δικαιοσύνης 
καί ελευθερίας. "Ομως τό χρήμα είναι κί- 
νητρο, ένα̂  ισχυρό δελεαστικό κάλεσμα, 
ένα τραγούδι σύγχρονων Σειρήνων πού 
πετυχαίνει το σκοπο του σάν δέν βρίσκει 
αντίπαλο, σάν δέν βρίσκει αύτό πού λέμε 
«άντικίνητρο».

Είναι γεγονός ότι τά άντικίνητρα είναι 
μικρά καί συνεπώς άνίσχυρα νά σταμα
τήσουν τήν επιρροή τών κινήτρων. ’Ελά
χιστα είναι όσα πληρώνει τό επίσημο κρά- 
τος ως αμοιβή αυτών πού παραδίνουν 
άρχαιότητες, μπροστά σ’ εκείνα πού προσ
φέρουν οί άρχαιοκάπηλοι. Καί είναι σωστό 
αυτό, αφού τα οποιαδήποτε εύρήματα δέν 
αποτελούν κτήμα κανενός, αλλά όλων καί 
αφού ούτε τά χρήματα πού δίνονται γιά 
αμοιβή είναι κανενος, αλλα του Κράτους, 
όλων, δηλαδή. 'Όμως αύτό είναι τό ιδα
νικό, είναι τό άπόλυτο. Ό  άνθρωπος—δυ- 
στυχώς λογαριάζει δικό του μόνο αύτό 
πού φουσκώνει τις τσέπες του. Κάθε τι 
άντίθετο μ’ αύτή τήν πίστη, άποτελεϊ γιά 
τ?υ<’ ; π°λλους «θεωρία», προπαγάνδα, 
ουτοπία. Ετσι τά μόνα πού μένουν είναι, 
ή να πεισθεϊ καί νά πιστέψει στο ιδανικό, 
το απόλυτα σωστό ή νά επικρατήσει ή κα
θημερινότητα καί ό συμβιβασμός τού ιδανι
κού μ̂ε το ρεαλιστικό. Γιά νά πιστέψει 
κανείς στο ιδανικό προϋποθέτει καί άνά- 
λογη παιδεία. Τέτοια παιδεία ώστε νά νιώ
θει πως είναι φυσικό νά μή τού ανήκουν 
δσες^άρχαιότητες βρίσκει καί αύτά ν’ άπο- 
τελεϊ πίστη του, τοσο χαλύβδινη, πού νά- 
ναι άδύνατο νά βρει μέσα του άντίκρυ- 
σμα οικονομικής προσφοράς.

Δυστυχώς, αύτό δέν συμβαίνει μέ μάς 
τους "Ελληνες καί ίσως καί σ’ άλλους 
λαούς, γεγονός πού αφήνει τήν πλά
στιγγα _ νά γέρνει πρός τή λύση τών 
αντικινήτρων, ενώ παράλληλα είναι ανα
γκαίο νά συστηματοποιηθεί καί ή προ
σπάθεια να γίνει συνείδηση τού συνόλου 
πως έχει ιερή ύποχρέωση ν’ αύτοπρο- 
στατευσει τις έθνικές κληρονομιές. Σ χε
τικά μ αύτό γράφει ό ομότιμος Καθη- 
γητης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. Νικόλαος Πλάτωνας, στό άρθρο του 
« ’Αρχαιοκαπηλία καί άρχαιοκιβδηλία» πού 
δημοσιευθηκε στο περιοδικό «’Επίκαιρα»
(τ. 559, 19—25 ’Απριλίου 1 9 7 9 ), πώς: 
«επιβάλλεται φό Κράτος νά πάρει δρα- 
κοντια μέτρα μέ τήν ψήφιση ειδικής νο
μοθεσίας για τή δίωξη τόσο τής αρ
χαιοκαπηλίας καί άρχαιοκιβδηλίας, όσο

και τών λαθραίων άνασκαφών γιά ανα
κάλυψη αρχαιοτήτων. Πρέπει νά προβλε- 
φθοΰν σημαντικές αμοιβές γιά όσους 
συντελούν στη δίωξη αύτή καί γενικότερα 
στη διάσωση τών αρχαιοτήτων. Ειδι
κά μέτρα πρεπει νά παρθοΰν γιά νά δη- 
μιουργηθεΐ κοινή συνείδηση πάνω στή 
σημασία των σεπτών λειψάνων της αρχαι
ότητας^ μέ τήν  ̂ εισαγωγή ειδικής δι- 
δασκαλίας στήν ’Εκπαίδευση σ’ όλα τά 
στάδιά της και με τήν έκλαΐκευση τών 
διδαγμάτων τής αρχαιολογικής επιστήμης 
στη χωρά μας. Παράλληλα, κρίνεται 
άπαραίτητο νά δημιουργηθεΐ ειδικό σώμα 
για την καταδίωξη τής αρχαιοκαπη
λίας,  ̂ πού θά πραγματοποιήσει πλατύτερη 
δικτύωση γιά νά γίνει κατορθωτό νά 
εςουδετερωθοΰν οί δικτυώσεις τών άρχαιο- 
καπηλων καί άρχαιοκιβδήλων».

Στο ίδιο περιοδικό καί σέ συνέντευξη 
τού τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Δ. 
Νιάνια πρός τή δημοσιογράφο κ. Μ. 
Λάμπρου^ επισημαίνεται ή ανάγκη γιά 
κοινωνική κινητοποίηση: «’Εκείνο πού 
χρειάζεται γιά νά έξαφανισθεϊ άπό τον 
τόπο^ μας  ̂ ή άρχαιοκαπηλία, πού μάς 
ζημιώνει εθνικά καί σάν κοινωνία», είπε 
ό κ. Νιάνιας, «είναι ή γενική κινητοποίηση 
τού λαού».

Συνειδητή πίστη γιά τήν αξία τών πα
τρογονικών κληρονομιών μας, άντικί
νητρα οικονομικά, κινητοποίηση τού λαού 
καί περισσότερη άσφάλεια τών τόπων 
που αποτελούν στόχους τών άρχαιοκά- 
πηλων, λοιπον. Ως πρός τό τελευταίο 
αυτό την ασφαλεία τών άρχαιολογικών 
χωρων Ηχε πει στον δημοσιογράφο 
κ. Δημ. Σταυρόπουλο τό καλοκαίρι τού 
1978 (έφημερίδα «Άκρόπολις», 2 7 -8 -  
1978)  ο τότε Ίπουργός Πολιτισμού 
κ. Πλυτάς: Γιά νά πούμε ότι ή φύλαξις 
τών αρχαίων είναι άπόλυτη, θά πρέπει οί 
φύλακες νά αύξηθοΰν κατά 20 φορές. 
Ολόκληρη ή Ε λλά ς είναι άρχαιολογικός 

χώρος. "Οπου καί νά ψάξη κανείς, θά 
βρή έναμαρμαρο. Τί νά πρωτοφυλάξουμε;»

Δέν είναι όμως μόνο αύτά. ’Απαιτείται 
καί κάποια άλλαγή στήν νομική αντιμε
τώπιση τής άρχαιοκαπηλίας. Γράφει στό 
άρθρο του, πού παραπάνω άναφέραμε, 
ο Καθηγητης κ. Νικ. Πλάτωνας γι’ αύτή 
τήν αναγκαιότητα:

«Είναι πολύ γνωστές οί βασικές διατά
ξεις του Νόμου περί αρχαιοτήτων: 
'Όλες οί άρχαιότητες, οπουδήποτε κι 
άν βρίσκονται μέσα στήν Επικράτεια  
ανήκουν στό Έλληνικό Κράτος. *Η άνακά- 
λυψη τους πρέπει ύποχρεωτικά νά δηλώ
νεται μέσα σέ νόμιμη προθεσμία καί μόνο 
έτσι εξασφαλίζεται άνάλογη άμοιβή στον 
ιδιοκτήτη του χώρου, όπου άνακαλύφθη- 
καν, ή στον ύποδείκτη. Διαφορετικά 
οί άρχαιότητες κατάσχονται καί αύτοί πού 
παραλειψαν τή δήλωση τιμωρούνται. 
Ποινές επιβάλλονται καί σ’ αύτούς πού 
διενεργούν παράνομες άνασκαφές γιά 
ανακαλυψη καί λαθραία διάθεση άρχαιο- 
τητων, καί ιδιαίτερα σ’ αύτούς πού 
λαθραία προχωρούν σέ εξαγωγή στό 
Εξωτερικό. 'Όμως ό Νόμος καί οί ποι

νές του δέν στάθηκαν ικανά νά περεμπο- 
δίσουν τις λαθραίες άνασκαφές, τήν 
άρχαιοκαπηλία καί λαθραία έξαγωγή άρχαι- 
οτητων εξω άπό τά όρια της χώρας 
μας. ’Ιδιαίτερα άποδείχθηκαν άνίσχυρα 
μπροστά στήν οργανωμένη άρχαιοκαπη
λία, πού κινούνταν μέ έγκεφάλους οί όποιοι 
κατεύθυναν τις ενέργειες τό πιό πολύ 
άπό τό ’Εξωτερικό χρησιμοποιώντας κάθε
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θεμιτό ή αθέμιτο μέσο. ’Αποτελεί κοινό 
μυστικό δτι ακόμη καί μερικά άπό τα 
μεγαλύτερα Μουσεία τοϋ ’Εξωτερικού 
οργάνωσαν στή χώρα μας συστηματική 
αρχαιοκαπηλία, έξαγοράζοντας μέ άφθο
να μέσα συνειδήσεις, άποδοτικούς αγρούς, 
μεσάζοντες καί δημιουργώντας ολόκληρες 
σπείρες έμπειρων λαθρανασκαφέων καί 
άρχαιοκαπήλων. Ή  καταπληκτική ύψω
ση των τιμών γιά τις άρχαιότητες πού 
έφευγαν άπό τον τόπο μας άποτελεσε 
ισχυρό κίνητρο, πού οί διατάξεις τοϋ άρχαι- 
ολογικοϋ Νόμου μέ τίς σχετικά ελαφρές 
κυρώσεις στάθηκαν άνίσχυρες νά τό έξου-

δετερώσουν. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό 
Νόμος αυτός πρέπει νά άνανεωθεΐ. Τά πρό
στιμα καί τίς εξαγορές ποινών εύκολα τίς 
πληρώνουν εκείνοι πού συμμετέχουν στ 
άφάνταστα κέρδη καί δέν προβλεπονται 
ποινές έκτοπίσεων καί μεγάλων ποινών πού 
δέν εξαγοράζονται, δπως γιά τούς ζωοκλέ
φτες καί τούς εμπόρους ναρκωτικών».

Πολλά λοιπόν πρέπει νά γίνουν καί μά
λιστα δσο γίνεται πιο γρήγορα. Σ ’ αύτή 
τήν πληγή δέν έχουν θέση τά «θά». Κάθε 
στιγμή πού περνάει είναι σέ βάρος των 
θησαυρών τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοϋ καί 
σέ κέρδος τών βάνδαλων καί τώνίερόσυλων.

κειμήλια τής χώρας μας γιά τήν ΐδια τή 
ζωή τοϋ έθνους. Νά γίνει πίστη δλων δτι ή 
άφαίρεσή τους ίσοδυναμεϊ μέ τήν άφαίρεση 
ενός τόπου, ένός κομματιού τής ελληνικής 
επικράτειας, μέ τό λιγόστεμα τής ίδιας 
τής 'Ελλάδας.

Νά αΰξηθοΰν οί ποινές πού έπιβάλλονται 
άπό τά ελληνικά δικαστήρια, Ινώ παράλ
ληλα νά αΰξηθοΰν καί οί άμοιβές τών ιδιω
τών πού παραδίνουν στις ’Εφορίες ’Αρχαι
οτήτων τά εύρήματα. Μ’ αυτό τον τρόπο, 
δύσκολα ό κάθε εύρέτης θά διακινδυνεύει 
μιά πολύχρονη στέρηση τής έλευθερίας του, 
τή στιγμή μάλιστα πού τό χάσμα τών 
νόμιμων άμοιβών καί τών τιμών τής παρά- 
νιμης άγορας δέν θάναι τόσο μεγάλο, 
δσο σήμερα.
Νά συσταθεϊ ειδικό ’Αστυνομικό Σώμα μέ 
άποκλειστική άρμοδιότητα τίς’Αρχαιότη
τες, στή διάθεση τοϋ όποιου νά τεθοΰν δλα 
τά σύγχρονα μηχανικά τεχνικά καί επιστη
μονικά μέσα, δπως ταχύπλοα σκάφη, αύ- 
τοκίνητα κ.λ.π. Νά αύξηθοΰν οί φύλακες 
τών άρχαιολογικών χώρων καθώς καί οί 
άμοιβές τους, γεγονός πού θά δίνει τήν 
εύχέρεια στήν Πολιτεία νά κάνει καί σω
στή άξιολόγηση τοϋ προσωπικού αύτοΰ.
Νά έφοδιασθοϋν μέ συστήματα συναγερ
μού δλα τά Μουσεία καί νά καταγραφοΰν 
δλεςοί Βυζαντινές εικόνες πού χαρακτηρί
ζονται ώς κειμήλια, ή ώς έχουσες άρχαιο- 
λογική ή καλλιτεχνική αξία.

Σήμερα ύπάρχουν έκατοντάδες ξω
κλήσια σ’ δλη τή χώρα, άπομακρυσμένα 
καί άφύλαχτα μέ πλήθος κειμηλίων, πού 
δέν έχουν καταγραφεΐ καί πού κινδυνεύ
ουν στιγμή σέ στιγμή άπό κλοπές, άλλά καί 
τίς καταστροφές πού προκαλεϊ ό χρόνος. 
Ή  άνάγκη συντηρήσεως τους είναι μεγάλη. 
Δυστυχώς, δμως, δέν είναι λίγοι εκείνοι 
πού άρνοΰνται στο προσωπικό τών ’Αρχαιο
λογικών ’Εφοριών νά καταγράψει καί νά 
συντηρήσει τά κειμήλια καί τίς εικόνες 
αύτές. Καί αύτοί συχνά είναι διάφοροι εκ
κλησιαστικοί έπίτροποι, ιερείς ή καί πρό
εδροι κοινοτήτων.

’Επίσης σημαντικό μέτρο γιά τήν λα
θραία εξαγωγή τών άρχαιοτήτων, θ’ 
άποτελέσει, άν τελικά υπογράφει άπό τίς 
ξένες Κυβερνήσεις, ένας διεθνής νόμος, 
πού προτάθηκε μέ πρωτοβουλία τής ’Ιτα
λίας, τής χώρας μας καί τής Τουρκίας, καί 
πού θ’ άπαγορεύει τήν εισαγωγή τών 
άρχαιοτήτων, άν αύτές δέν έχουν επίσημα 
δηλωθεί κατά τήν εξαγωγή τους, ή δέν 
συνοδεύονται άπό έπίσημα έγγραφα νόμι
μης κατοχής τους.

Στο επόμενο τεϋχος ή 
Ε . Χ .  θά παρουσιάσει τό 
δεύτερο μέρος τοΰ αφιερώ
ματος « ’Αρχαιοκαπηλία» 
πού θά περιλαμβάνει:

α) Τίς μεγαλύτερες υπο
θέσεις αρχαιοκαπηλίας, καί

β) Τή νομοθεσία πού 
ισχύει στήν Ελλάδα γιά 
τήν προστασία τών άρχαιο- 
τήτων.

Ή  ’Αρχαιολόγος κ. ΖΑ Φ ΕΙΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  

μιλάει στήν «Επιθεώ ρηση Χωροφυλακής».

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πώς διαμορφώνεται τά τε
λευταία χρόνια ή άρχαιοκαπηλία άπό 
πλευράς μεθόδου καί δράσεως τών άρχαιο
καπήλων;

Α Π Ο Κ ΡΙΣΗ : Είναι γεγονός δτι τό φαι
νόμενο τής άρχαιοκαπηλίας παίρνει δλο 
καί περισσότερο μεγαλύτερες διαστάσεις 
καί ή 'δίωξη τών άρχαιοκαπήλων γίνεται 
ολοένα καί πιο δύσκολη. Οί σπείρες τών 
άρχαιοκαπήλων εμφανίζονται περισσότερο 
οργανωμένες καί εξοπλισμένες μέ κάθε 
μηχανικό μέσο πού τούς επιτρέπει νά εντο
πίζουν τίς θαμμένες άρχαιότητες καί νά 
ένεργοϋν ταχύτατες άνασκαφές. ’Επίσης 
οί περισσότερες σπείρες διατηρούν διασυν
δέσεις μέ έμπόρους άρχαιοτήτων τοΰ 
έξωτερικοΰ, δπως διασυνδέσεις διατηρούν 
καί οί διεθνείς σπείρες πού δροΰν στον 
έλληνικό χώρο. Γιά τή φυγάδευση τών 
άρχαιοτήτων, έκτος άπό τούς παραδοσια
κούς τρόπους, χρησιμοποιούνται ταχύπλοα 
ιδιωτικά σκάφη καί τά μεγάλα φορτηγά 
αύτοκίνητα καί ψυγεία T .I .R ., πού έκτε- 
λοϋν διεθνείς μεταφορές, πού δίνουν τήν 
δυνατότητα τής μεταφοράς εύμεγέθων άρ- 
χαιοτήτων. Παράδειγμα ή περίπτωση τής 
φυγαδεύσεως μέ αύτοκίνητα T .I .R . άπό 
τή σπείρα Γκέρικε κ.λ.π. μεγάλων μαρ
μάρινων επιτύμβιων άναγλύφων, πού τό 
ΰψος τους ξεπερνοΰσε τό 1 ,50 μέτρο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιοι είναι οί σπουδαιότεροι 
στόχοι τών άρχαιοκαπήλων;

Α Π Ο Κ ΡΙΣΗ : Οί άρχαιοκάπηλοι, πού
διακρίνονται γιά τίς γνώσεις καί τήν 
πείρα τους σέ θέματα άρχαιοτήτων, 
δέν έξαιροΰν τίποτε. Γ ι’ αύτούς δλα έχουν 
κάποια άξια. "Ομως οί στόχοι τους συχνά 
έξαρτώνται άπό τό είδος πού ζητοΰν οί 
διεθνείς άγορές.

’Έ τσ ι τήν τελευταία δεκαετία, ευαίσθη
τοι στόχοι τους είναι τά κυκλαδικά ειδώ
λια, πού συνήθως βρίσκονται στις κεντρι
κές Κυκλάδες, Νάξο—’Αμοργό—Σαντορί
νη. Οί τιμές δέ πού προσφέρονται είναι 
έντυπωσιακές. Πριν άπό άρκετά χρόνια 
είχα πληροφορηθεΐ πώς στις διεθνείς άγο
ρές κυμαίνονταν άπό 10.000 ώς 30.000  
δραχμές ό πόντος, καί πώς σέ μιά δημο
πρασία τοΰ «Σόφτυ» στό Λονδίνο ένα 
μεγάλο μαρμάρινο κεφάλι είχε «χτυπηθεί» 
μέ 1 .500.000 δραχμές.

’Επίσης σπάνια καί μεγάλης άξίας είναι 
τά χάλκινα άγαλματίδια τής Γεωμετρικής

καί ’Αρχαϊκής έποχής, πού συχνά προέρ
χονται άπό τίς περιοχές ’Ακαρνανίας — 
Αιτωλίας καί Μαγνησίας. .

’Ακόμα καί τ ’ άσημένια καί τά μεγάλα 
χάλκινα νομίσματα πού άποτελοϋν στόχο 
φανατικών συλλεκτών καί πού προέρχονται 
άπό τή Θεσσαλία καί τή Χαλκιδική, κα
θώς καί τά χρυσά Μακεδονικά.

Τέλος οί πήλινες σαρκοφάγοι πού συχνά 
δέν φτάνουν τό ένα μέτρο, μέ ζωγραφικές 
παραστάσεις, προελεύσεως κυρίως Βοιω
τίας, μινωϊκής έποχής, πού προτιμοΰνται 
άπό τούς άμερικανούς συλλέκτες. Αλλα 
καί οί άρχαιότητες τής Κρήτης, συνήθως 
τής Μινωϊκής περιόδου, δπως σαρκοφάγοι, 
μεγέθους άπό 60 εκατοστά μέχρι 2,30  
μέτρα, τερακότες καί λήθινα άγγεΐα.

Τά τελευταία δμως χρόνια, μεγάλη άξια 
έχουν πάρει καί οί βυζαντινές εικόνες καί οί 
τοιχογραφίες βυζαντινών έκκλησιών, που 
άφαιροϋνται ή άπό απομακρυσμένες εκ
κλησίες, ή άπό ιδιωτικές συλλογές. Είναι 
δέ τόσο ειδικευμένοι οί ιερόσυλοι που 
συχνά άφαιροϋν ολόκληρα τεμάχια τοιχο
γραφιών. Σήμερα έκατοντάδες κλεμμένες 
εικόνες βρίσκονται στις βιτρίνες καταστη
μάτων Τέχνης τοϋ έξωτερικοΰ καί στά 
διάφορα δημοπρατήρια. Τό άτύχημα δμως 
είναι δτι σχεδόν γιά τό σύνολο τους κάνεις 
δέν ξέρει άπό ποΰ καί πότε έχουν κλαπεΐ 
καί έτσι γίνεται άδύνατη ή κίνηση διαδι
κασίας γιά τήν κατάσχεση καί τήν άπό- 
δοσή τους στήν 'Ελλάδα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιά είναι τά χαρακτηριστι
κότερα στοιχεία γιά τήν άξιολόγηση τών 
άρχαιοτήτων;

Α Π Ο Κ ΡΙΣ Η : Ό  τόπος τής άνευρέσε- 
ώς τους, ή πολιτιστική περίοδος τής προε- 
λεύσεώς τους καί τό κατά πόσο σπάνια εί
ναι. Γιά παράδειγμα: ’Ά ν ό Κούρος τοϋ 
Κιλκίς βρισκόταν στήν περιοχή ’Αττικής, 
θά είχε πολύ μικρότερη άξια καί τούτο για
τί στό Κιλκίς καί σ’ δλο τό μακεδονικό 
χώρο είναι μοναδικός.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Τί κατά τή γνώμη σας 
πρέπει νά γίνει ώστε νά περιοριστοΰν τά 
κρούσματα άρχαιοκαπηλίας καί νά διαφυ- 
λαχτοΰν οί έθνικές μας κληρονομιές.

Α Π Ο Κ ΡΙΣ Η : Πρώτα άπ’ δλα πρέπει 
νά γίνει πλατειά διαφώτιση, έτσι ώστε νά 
κατανοήσουν δλοι οί "Ελληνες τό πόσο 
μεγάλη άξια έχουν οί άρχαιότητες καί τά
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ΒΑ Θ ΕΙΑ  συγκίνηση πλημμύρισε τις καρδιές όλων 
μας, δταν τον προηγούμενο μήνα, μέ σεμνές εκδηλώ
σεις πού πραγματοποιήθηκαν στις έ'δρες των ’Ανώ
τερων Διοικήσεων Χωροφυλακής, το Σώμα τίμησε 
ιδιαίτερα και προεπεμψε στον ιδιωτικό βίο τούς συνα
δέλφους πού άποστρατεύθηκαν καταλαμβανόμενοι άπ’ 
το όριο ήλικίας.

Γιά τούς συναδέλφους πού υπηρετούσαν στο λεκανο
πέδιο ’Αττικής, ή έκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
20 Δεκεμβρίου στην αίθουσα τελετών τών Σχολών 
Χωροφυλακής ’Αθηνών παρουσία τού Γενικού Γραμ
ματέα τού Ιπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νου 
Σαψάλη καί τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγου κ. Μιλτιάδη Αργιάννη. Παρέστησαν ακόμη, ό 
Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τού 
Σώματος Πανοσιολογιωτατος Αρχιμανδρίτης π. Ευ
σέβιος Πιστολής, οι Οπαρχηγοι του Σώματος 'Υπο
στράτηγοι κ.κ. Σπυρίδων Πυρπίλης καί Γεώργιος 
Μάντης, ο Α Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγο ή κ · Βασίλειος Βασιλοπουλος, οί Ταξίαρχοι 
κ.κ. Αθανάσιος Παπαδημητριου, Διευθυντής ’Αστυ
νομίας Προαστίων Πρωτευούσης, ’Ιωάννης Πα
πακωνσταντίνου, Διευθυντής Όργανώσεως τού 
’Αρχηγείου, Νικόλαος Γαρνέλης, Διοικητής τής Σ .Ο .Χ .

και Αριστομένης Γκρίτζαλης, Διοικητής τής Σ .Α .Χ . 
αντιπροσωπεία άνδρών τού Σώματος άπό 'Υπηρεσίες 
του λεκανοπεδίου καί αντιπροσωπεία Δοκίμων ’Ανθυ
πομοιράρχων.

Στήν άρχή τής έκδηλώσεως, ό κ. ’Αρχηγός, μι
λώντας προς τούς άποστρατευθέντες είπε μεταξύ 
άλλων και τα έξης:

, (<· · · σημερινή μας συγκέντρωση στο χώοο αύτό 
γίνεται για να τιμήσουμε εκείνους οί όποιοι μετά από 

ιγες ήμερες θα παύσουν νά είναι ένεργά μάχιμα μέλη 
της μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής Χωροφυλακής.

, τελετή αυτή είναι τμήμα παρόμοιων έκδηλώσεων 
που γινονται^στις Ιδρες τών Άνωτέρων Διοικήσεων 
διότι ̂ λογω πςς φυσεως τών καθηκόντων καί τής δια- 
σ,.ορας των 'Υπηρεσιών τού Σώματος, δέν ήταν δυνατό 
να βρίσκονται μαζί μας καί οί άνδρες τών 'Υπηρεσιών 
αυτών. h

, ι  , χολε5 Χ ω Ρ°φυλακής έπελέγησαν συμβολικώς 
σαν, το,/'·°ζ εκδηλωσεως αυτής γιά νά υπενθυμίσουν 
στους αποχωρουντες άπό τήν ενεργό υπηρεσία άνδοες 
τα νεανικα τους χρόνια, ό'ταν έφηβοι άκόμη δοασκέ- 
λιζαν την πύλη τους γιά νά αρχίσουν τή σταδιοδρομία 
ιούς στο Σώμα. Τότε κύριοι συνάδελφοι σάς διακα- 

τειχαν αισθήματα αισιοδοξίας, άλλά καί ανησυχίας γιά 
το πως θα είναι ή έπαγγελματική σας ζωή καί ή έξέ- 
λιξη σας στο Σώμα. Σήμερα, μετά άπό μιά υπηρεσιακή 
σταδιοδρομία τριαντα καί πλέον ίσως ετών, είμαι βέ
βαιος οτι σας διακατέχουν συναισθήματα ίκανοποιή- 
σεως, διότι κατά τή διάρκεια τής υπηρεσιακής σας 
σταδιοδρομίας επιτελεσατε απόλυτα τό καθήκον σας. 
Εκπληρώσατε στο άκέραιο τήν αποστολή σας καί οί 

προσφερθεΐσες προς τήν Πατρίδα υπηρεσίες σας ήταν 
αντάξιες τών προσδοκιών της.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ή υπηρεσία σας στή Χωρο
φυλακή σάς  ̂εφόδιασε μέ προσόντα μοναδικά. ’Απο
κτήσατε^ γνώσεις^ πολλές καί πείρα κοινωνική, τερά- 
στια. Σας προτρέπω, νά μήν άφήσετε σέ άδράνεια'τά 
εφόδια σας αυτα, άλλά νά τά άξιοποιήσετε καί στήν 
ιδιωτική σας ζωή. ’Ά ς  έχετε κατά νού ότι είστε μέν 
αποστρατοί, άλλά εξακολουθείτε νά παραμένετε μά
χη ιες τής ζωής.^ Ας έχετε άκόμη ύπόψη σας ότι μα
χητές^ όπως εσείς είναι το καλύτερο ένεργό δυναμικό 
για την προοδο τής Πατρίδος.

,, ΛπεΡΧ°μεν°ι ^τής Χωροφυλακής σάς παρακαλώ νά 
εχετε παντα προ οφθαλμών οτι υπήρξατε μέλη ένός 
Σώματος, πού  ̂μετά άπό λίγο θά εορτάσει τά 150 
χρονιά του, άπό τά οποία, τριάντα χρόνια ζωής τού
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χαρίσατε έσεΐς. 'Ω ς μέλη, λοιπόν αυτού του Σώματος 
αποκτήσατε βαρεία κληρονομιά την όποια, πρεπει να 
διαφυλάξετε, όπου κι άν βρεθείτε, ακηλίδωτη. α 
είστε ύπερήφανοι, γιατί είναι τιμητικός ό τίτλος του 
άπόστρατου άνδρα τής Χωροφυλακής. Τίτλος που 
έσεΐς μέ την έν γένει δράση σας κατά τή δημοσία ζωη 
σας, την πολυσχιδή προσφορά σας προς τό κοινωνικό 
σύνολο, τό άλτρουϊστικό σας πνεύμα καί την αυτοθυ
σία σας, κερδίσατε επαςια.. . .   ̂ ; „ ,

Περνώντας στη νέα σας ιδιότητα, στη νεα σας ζωη 
τού ιδιώτη, σάς προτρέπω νά μην άπομακρυνθεΐτε απο 
τό περιβάλλον τής μεγάλης μας οικογένειας. Οι. συνά
δελφοί σας πού βρίσκονται σέ ενέργεια θ̂α σας δει̂  
χνουν πάντοτε τήν αυτή στοργή, την αύτή αγαπη που 
καί σείς έχετε μέχρι σήμερα δείξει προς τους παλαιο- 
τερους άπόστρατους συναδέλφους σας. ’ Ας έχετε κατα 
νοϋ, ότι όλοι μας έχουμε τήν άνάγκη^τοΰ πλησίον μας. 
Τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς έν ένεργεία συνάδελ
φους, γιατί καί αύτοί θέλουν τή δίκη σας συμπαρά
σταση, τήν ωριμότητά σας, τις δοκιμασμένες απο το 
χρόνο έμπειρίες καί τή βοήθειά σας. Μείνε-re λοιπον 
κοντά τους καί βοηθήστε τους νά φέρουν σε ̂  αίσιο 
πέρας τή δύκολη άποστολή τους. Συμμετεχετε ενεργά 
στις διάφορες έκδηλώσεις τού Σώματος καί μήν αδια
φορείτε. Οί τυχόν πικρίες πού δοκιμάσατε κατα τή 
διάρκεια τής ύπηρεσιακής σας ζωής, είμαι βέβαιος 
ότι δεν θά σταθούν έμπόδιο, νά̂  δείτε μέ ευρυτερο 
■πνεύμα, τις κατά καιρούς δυσκολίες που αντιμετωπί
σατε εσείς καί τό Σ ώ μ α ....)) . ;  ̂ ;

Τον κύριο ’Αρχηγό άντιφώνησε άπό μέρους  ̂των 
άποστρατευθέντων ό Μοίραρχος έ.ά.  ̂ κ.  ̂Διονύσιος 
Λύτρας, ό όποιος μεταξύ άλλων είπε και τα έξης. ^

«. . . 'Η  ημέρα άποτελεϊ γιά μάς σπουδαιότατο 
σταθμό τού βίου μας, διότι τερματίζεται κατ’ αυτήν 
ή ένεργός ζωή μας στο Σώμα. Μιά ολόκληρη ζωή ή 
οποία άνά πάσαν στιγμήν ήτο άρρήκτως συνδεδεμένη 
μέ τό Σώμα καί τήν άποστολήν του. ’Αποχωροΰντες 
άπό τήν ενεργό υπηρεσία, στήν οποία άναλώσαμε 
τό ωραιότερο καί παραγωγικότερο τμήμα τής ζωής 
μας, διακατεχόμεθα άπό αισθήματα βαθυτάτης συγκι-
νήσεως.... , ν ,

Αισθανόμαστε υπερήφανοι διότι οι^κοποι^και οι 
μόχθοι μας, σέ όλη τή διαδρομή της ^υπηρεσίας μας 
στή Χωροφυλακή, καρποφόρησαν άπόλυτα.^ Ευχαρι- 
στοΰντες καί δοξάζοντες τον "Τψιστον πού μάς άξίωσε 
νά τερματίσουμε τήν υπηρεσιακή μας σταδιοδρομία 
μέ τό κεφάλι ψηλά καί υγιείς, παραδιδομε την σκυ- 
άτλη στούς νεωτέρους μας---- ».

Στή συνέχεια άπαύθυνε χαιρετισμό ό κ. Γενικός 
Γραμματέας τού 'Τπουργείου, ό οποίος αφού μετεφερε 
τούς χαιρετισμούς, τήν άγάπη καί τις εύχές τού κ. 
'Υπουργού προς τούς άποστρατευθέντες τούς είπε ότι 
θά πρέπει νά αισθάνονται υπερήφανοι διότι υπηρέ
τησαν στή Χωροφυλακή και οτι μετά την αποστρα
τεία τους άπ’ αύτή θά πρέπει νά κάνουν πιο έντονη την 
παρουσία τους στον, έλληνικό χώρο για την επικράτηση 
τών ιδανικών πού τούς διέπουν. Τέλος ο κ. Γενικός 
άναφέρθηκε στο ενδιαφέρον τής Πολιτείας, μέσα στα 
πλαίσια τών δυνατοτήτων της, γιά τήν επίλυση των 
προβλημάτων τους καί συγχαίροντάς τους γιά τις 
υπηρεσίες πού προσέφεραν στήν 'Ίπηρεσία και την 
Πατρίδα, τούς ευχήθηκε υγεία καί εύτυχία στον πολι
τικό τους βίο.

'Η  συγκινητική έκδήλο^ση συνεχίστηκε μέ τήν άπο- 
νομή ειδικών τιμητικών διπλωμάτων καί μεταλλίων 
προς τούς άποστρατευθέντες σέ άναγνώριση τών υπη
ρεσιών πού πρόσφεραν, κατά την υπηρεσία τους στη 
Χωροφυλακή, προς τήν κοινωνία γιά τή διατηρηση τής 
τάξεως, τής άσφαλείας καί κοινωνικής γαλήνης στή 
χώρα μας. Τήν άπονομή έκανε ό κ. Γενικός.

Μετά τήν άπονομή τών διπλωμάτων δόθηκε δεξίω
ση προς τιμή τών άποστρατευθέντων.
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1930
1980

Me πολλές εκδηλώσεις, πού 
πραγματοποιήθηκαν άπ’ τις 15 
μέχρι τις 19 τού περασμένου μή- 
να, γιορτάστηκε σ’ ολόκληρη τή 
χώρα ό μισός αιώνας ζωής τοϋ 
Πυροσβεστικού Σώματος . 'Ο ελ
ληνικός Λαός αναγνωρίζοντας 
τό πραγματικό μέγεθος της συγ
κινητικά υψηλού βαθμού προσ
φοράς τού Πυροσβεστικού Σώ
ματος στον τόπο μας, τίμησε με 
ξεχωριστή λαμπρότητα τήν επέ
τειο τής συμπληρώσεως των 
πενήντα χρόνων του . Ήταν μια 
τιμή που άξιζε τόσο όσο καί ό α
διάκοπος αγώνας τού "Ελληνα 
Πυροσβέστη άπ’ τό 1930 πού 
συστήθηκε τό Πυροσβεστικό Σώ
μα, μέχρι σήμερα. '0  άγώνας 
πού τον έφερνε πάντα κοντά στή 
δυστυχία τού συνανθρώπου , κον
τά στή θλίψη καί τά οδυνηρά 
περιστατικά τής ζωής του . Πάν
τα πρώτο κοντά του, κάθε πού 
οί πυρκαγιές, οί θεομηνίες καί 
οι άλλοι κίνδυνοι απειλούσαν 
τή ζωή καί τήν περιουσία του. 
Κοντά στή σωτηρία, πού δεν

ήλθε ποτέ χωρίς τή δική του 
άγνή φιλοδοξία καί προθυμία 
γιά προσφορά, ποτέ χωρίς τή 
δική του άπροσμέτρητη ευψυχία, 
ποτέ χωρίς τή δική του αλύγιστη 
τόλμη , ποτέ χωρίς τή δική του 
μοναδική αυτοθυσία.

Είναι δυστυχώς πολύ λίγα 
αυτά πού μπορούν νά γραφτούν 
άπό άνθρώπινο χέρι γιά νά εκ- 
φράσουν τό μέγεθος τών πρα
γματικών προσφορών τού "Ελ
ληνα Πυροσβέστη στον τόπο 
μ.ας καί τις πολλαπλές συνεχείς 
δραστηριότητες τού Πυροσβε
στικού Σώματος στή διάρκεια 
τών πενήντα χρόνων τής ζωής 
του . Ή  ((’Επιθεώρηση Χωροφυ- 
λακής» τιμώντας μέ συγκίνηση 
αυτές τις προσφορές, μέ τήν 
ευκαιρία τού εορτασμού γιά τή 
συμπλήρωση τών πενήντα χρό
νων απο τής ίδρύσεως τού «ά- 
δελφού» Πυροσβεστικού Σώ
ματος , θα παρουσιάσει στή συνέ
χεια μιά συνοπτική άναδρομή 
στήν ιστορία, τήν άποστολή καί 
τήν εξέλιξή του.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟ 1854

Στο έλεος τών δυνατοτήτων τού 
ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη βρισκό
ταν μέχρι τό 1854 ή διαφύλαξη τής 
περιουσίας του πού προσβάλλονταν 
άπό πυρκαγιές. Στήν κατάσβεσή 
τους βοηθούσαν ακόμη τά μέλη τής 
οικογένειας του, οΐ γείτονες καί οί 
περίοικοι, αν φυσικά υπήρχαν. Καί 
βοηθούσαν μέ όσα πρόχειρα άντικεί- 
μενα καί άλλα μέσα έβρισκαν μπρο
στά τους εκείνη τή στιγμή. Τήν όλη 
προσπάθεια τών κ.ατασβέσεων επι
τηρούσαν οί επιτόπιοι δημοτικοί 
άρχοντες, πού συγχρόνως φρόντι
ζαν καί γιά τήν περιφρούρηση τών 
χώρων πού καίγονταν (καταστήμα
τα, οικίες κ.λ.π.) γιά τήν αποφυγή 
λεηλασιών.

Μέ αυτά όμως τά μέσα πού χρη
σιμοποιούσαν γιά τήν κατάσβεση, 
ό περιορισμός τών τελικών κατα
στροφών πού συνέβαιναν ήταν ελά
χιστος. Οί καταστροφές ήταν ανα
πόφευκτες στή συντριπτική πλειο
νότητα τών πυρκαγιών καί συγχρό
νως εκτεταμένες μέ σοβαρότατες

26



για τήν άτομική και εθνική οικονο
μία συνέπειες.

Τούτες οί συνέπειες οδήγησαν 
τούς αρμόδιους φορείς στην άπόφα- 
ση τής δημιουργίας μιας κρατικής 
'Υπηρεσίας πού θά είχε αρμοδιότη
τα στην κατάσβεση των πυρκαγιών. 
’Έ τσ ι, στις 28 ’Οκτωβρίου του 1854, 
ό τότε 'Υπουργός Στρατιωτικών 
Δημήτριος Καλλέργης έστειλε στο 
Βασιλιά ’Όθωνα μια εισηγητική έκ
θεση, μέ τήν οποία άνέφερε ότι είχε 
συγκροτήσει ένα Λόχο Πυροσβε
στών πού θά αποτελούσε τήν Πυ
ροσβεστική 'Υπηρεσία τής Ε λλά 
δος. Μέ τήν ’ίδια έκθεση ό εισηγη
τής 'Υπουργός Καλλέργης ζητούσε 
απ’ τό Βασιλιά τήν έγκριση αύτής 
τής ένέργειάς του, πού όντως πρα
γματοποιήθηκε τρεις μέρες άργό- 
τερα.

Μετά τήν έγκριση ακολούθησε ή 
επικύρωση μέ σχετικό Διάταγμα 
πού καθόριζε τις λεπτομέρειες τής 
λειτουργίας τού συγκροτηθέντος αρ
χικού Πυροσβεστικού Λόχου.

'Η αρχή λοιπόν έγινε. Τή δύναμη 
τού Πυροσβεστικού Λόχου, ό όποιος

διέθετε οκτώ ζύγιους ίππους, αποτε
λούσαν 93 συνολικά άνδρες (3 ’Α ξιω
ματικοί, 15 'Υπαξιωματικοί καί 75 
στρατιώτες) πού προέρχονταν άπ 
τό στράτευμα καί συγκεκριμένα άπ’ 
τό Πεζικό καί τό Μηχανικό του Σ ώ 
μα. Ε π τά  χρόνια αργότερα, (στις 
17 ’Ιουλίου τού 1861), ό Λόχος με
τατράπηκε σέ Διλοχία, ή οργάνωση 
καί λειτουργία τής όποιας γινόταν 
σύμφωνα μέ τά γαλλικά πρότυπα 
τής εποχής. Τή δύναμη τής Διλο- 
χίας αποτελούσαν 255 συνολικά αν- 
δρες, πού υποβάλλονταν σέ ανάλογη 
έκπαίδευση. Τά πυροσβεστικά μέσα 
της ήταν μιά ΐπποκίνητη άντλια 
καί μερικές χειροκίνητες.

'Η  συνέχεια γιά τον περιορισμό 
τής καταστροφής πού προκαλοΰσαν 
οί έλάχιστες έστω άντιμετωπιζόμε- 
νες πυρκαγιές ήταν πλέον θέμα χρό
νου.

1 9 1 0 :  Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
'I I  άφετηρία γιά τήν άνεξαρτητο- 

ποίηση τής Πυροσβεστικής 'Ίπ ηρε- 
σίας έγινε στις 27 Μαρτίου τού 1910 
μέ τή δημοσίευση στήν έφημερίδα

τής Κυβερνήσεως τού Νόμου Γ Χ ΰ Ζ  
«περί άναδιοργανώσεως τής Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας». 'Ο νέος 
Νόμος καταργούσε τή «Διαλοχία 
Πυροσβεστών» καί προχωρούσε στή 
συγκρότηση ξεχωριστού Στρατιω
τικού Σώματος, τό όποιο ονομάστη
κε «Πυροσβεστική Μοίρα», υπαγό
ταν άπευθείας στο 'Υπουργείο Στρα
τιωτικών καί τό αποτελούσαν δυο 
Λόχοι. ’Οργανικά τμήματα τού νέου 
Σώματος, πού είχε έδρα στήν ’Αθή
να, άποσπάστηκαν σέ διάφορες—τις 
μεγαλύτερες—πόλεις τού κράτους. 
Μέ τον τρόπο αύτό άρκετές πυρκα
γιές αντιμετωπίζονταν μέ σχετική 
άποτελεσματικότητα, ενώ τό κέρ
δος τής όλης ύποθέσεως μεγάλωνε, 
μιάς καί τό σύνολο σχεδόν τών πολι
τών αυτών τών πόλεων μπορούσε 
νά βοηθήσει καλύτερα, άφοΰ πλέον 
άποκτοΰσε ανάλογες θετικες γνώ
σεις καί έμπειρίες γύρω άπ τους 
τρόπους καί τά μέσα άντιμετωπι- 
σεως τών πυρκαγιών.

Στήν εικοσαετία πού άκολούθησε 
μετά τό 1910, οί τρόποι έγιναν πιο 
άποτελεσματικοί. 'Η  σημαντική προ- 
οδος πού σημειώθηκε στον τεχνολο-
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γικο τομέα της έποχής έφερε στην 
έπιφάνεια τά ύδροφόρα πυροσβε
στικά οχήματα, πού άντικατάστη- 
σαν τις χειροκίνητες καί ίπποκίνητες 
αντλίες νερού. Τά οχήματα αύτά διέ
θεταν τελειότερες άντλίες καί δεξα
μενές πού χωρούσαν δυόμισυ καί 
τρεις τοννους νερού, έφταναν πιο γρή
γορα στον τόπο τής πυρκαγιάς καί 
ήταν αποτελεσματικότερα ώς προς 
τήν άντιμετώπισή της.

Ομως οι κίνδυνοι των πυρκαγιών 
πολλαπλασιάστηκαν, λόγω της ίδιας 
τής τεχνολογικής έξελίξεως, μέ άπο- 
τέλεσμ,α νά προβάλλει επιτακτική 
η αναγκη τού προληπτικού έργου 
που καλούνταν νά δώσει ή Πυροσβε
στική Μοίρα. Προληπτικό όχι μόνο 
στήν ειρηνική περίοδο, αλλά καί στήν 
εμπόλεμη. ’Αλλά τό δυναμικό—έμψυ
χο καί άψυχο—πού διέθετε, δεν έπαρ- 
κοΰσε νά καλύψει κι αύτό τον τομέα 
τής πυρασφάλειας τής χώρας. Πα
ράλληλα είχαν προκόψει κι άλλες 
δυσχερειες, κι έτσι, ή ανάγκη τής 
δημιουργίας μιας Πυροσβεστικής 
ά πηρεσιας κάτω από μιά νέα καί 

σύγχρονη μορφή ζητούσε τήν ίδρυ
ση ένός άνεξάρτητου Πυροσβεστικού 
Σιυματος με αρτιότερη οργάνωση 
και έξοπλισμ,ό.

1 9 3 0:  Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕ
ΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η τελευταία άναγκαιότητα έρ
χεται να υλοποιηθεί τό έτος 1930. 
Είναι το έτος «σταθμός» στήν ιστο
ρία του Πυροσβεστικού Σώμ,ατος. 
Στις 17 Μαίου, στην Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως δημοσιεύεται ό 
Νομος 4661, μέ τον όποιο καταργεί- 
ται η Πυροσβεστική Μοίρα καί ιδρύ
εται τό Πυροσβεστικό Σώμα μέ τή

σημερινή του μορφή. Είναι μιά άνε- 
άρτητη 'Υπηρεσία καί τήν αποτε
λούν ’Αξιωματικοί, 'Υπαξιωματικοί 
καί Πυροσβέστες, πού φέρουν ειδική 
στολή καί διακριτικά. ’Αρχικά τό 
Πυροσβεστικό Σώμα, τό όποιο βρί
σκεται σέ καθεστώς Στρατιωτικού 
Κανονισμού, άνήκει στήν αρμοδιό
τητα τού 'Υπουργείου Εσωτερικώ ν. 
’Αργότερα μεταφέρεται στήν αρμο
διότητα τού 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, όπου υπάγεται μέχρι σή
μερα.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

Σέ γενικές γραμμές, προορισμός 
και αποστολή του Σώματος είναι:

— Η προστασία τής ζωής καί τής 
περιουσίας τών πολιτών καί τού κρά
τους από πυρκαγιές, θεομηνίες καί 
άλλους κινδύνους.

Η παροχή πρώτων βοηθειών 
στους παθοντες άπό τις παραπάνω 
αιτίες.

— Η συμβολή σέ καιρό πολέμου 
στήν πολιτική καί εθνική άμυνα τής 
χωράς, με τήν πυροπροστασία τών 
πόλεων, τών πλοίων, τών δασών, 
τών πολεμικών αεροδρομίων, τών 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Η ενίσχυση τών άλλων Σωμά
των Ασφαλείας στήν αντιμετώπιση 
παρανόμων συγκεντρώσεων γιά τή 
διατήρηση τής τάξεως.

Η επιβολή καί ό έλεγχος προ
ληπτικών καί κατασταλτικών μέ
τρων πυροπροστασίας.

Η έκδοση πυροσβεστικών δια
τάξεων καί ή ενέργεια προανακρί
σεων για την εξακρίβωση τών αί
τιων τών πυρκαγιών.

Μια αποστολή δύσκολη καί έπι- 
κινδυνη, που εκτελεΐται στο ακέραιο 
γιατί ο Ελληνας Πυροσβέστης έχει

συνειδητοποιήσει απόλυτα πώς δέν 
εκτελεί απλώς ένα βιοποριστικό 
επάγγελμα, άλλά ένα ύψηλό λειτούρ- 
γημα.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τό 1943, μέ τό Νόμο 376 καθο
ρίζεται νέα σύνθεση τών 'Υπηρεσιών 
τού Σώματος, πού τό άποτελοΰν: 
Τό ’Αρχηγείο του, πού εδρεύει στήν 
’Αθήνα καί ποοίσταται όλων τών 
1 πηρεσιών του, οί Διοικήσεις Πυ

ροσβεστικών 'Υπηρεσιών Πόλεων, 
οί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πόλεων, 
Λιμένων καί ’Αεροδρομίων (πολι
τικών καί στρατιωτικών), τά Πυρο
σβεστικά Συνεργεία, οί ’Αποθήκες 
'1  λικοΰ, τό Κέντρο ’Ασυρμάτου ’Επι
κοινωνίας καί τέλος ή Πυροσβεστική 
Σχολή πού ιδρύθηκε τό 1968 μέ τον 
A. Ν. 360 καί περιλαμβάνει Τμή
ματα Δοκίμων Πυροσβεστών, Ά ρχι- 
πυροσβεστών καί Άνθυποπυραγών, 
καθώς καί Τμήματα σεμιναρίων έπι- 
μορφώσεο^ς τού καί μετεκπαιδεύ
σεων προσωπικού.

Στις 28 Νοεμβρίου τού 1975, μέ 
τό Νόμο 220 καθορ ίζεται νά προ
έρχεται ή ηγεσία τού Σώματος άπό 
τά ίδια του τά στελέχη. Μέχρι τότε 
ή ήγεσία του προερχόταν άπό στε- 
λεχη άλλων Στρατιωτικών Σωμά
των.

’Αμέσως μετά τήν ίδρυση τού Πυ
ροσβεστικού Σώματος οί 'Υπηρεσίες 
του λειτουργούσαν μόνο στις έξη 
μεγαλύτερες πόλεις τής χώρας. Σή
μερα ή πυρασφάλεια καλύπτει όλη 
τήν έπικράτεια καί έπιπλέον έπι- 
φορτιζεται μέ σημαντική άποστολή 
για περιπτώσεις έκτακτης άνάγκης 
ή πόλεμου. ’Αξίζει έδώ νά σημειω
θεί ό σημαντικός ρόλος πού διαδρα
μάτισε στον πόλεμο τού ’40, όταν

28



I οχήματα και ανδρες t o u  έφτασαν 
I μέχρι τήν Κορυτσά τής Βόρειας 
ι! ’Ηπείρου ένισχύοντας σέ μ.εγαλο 
! βαθμό τον ελληνικό στρατό άπό 
I πλευράς πυρασφάλειας. Σήμερα ή 
■ οργάνωση, ή έκπαίδευση καί ό εξο

πλισμός του Σώματος βρίσκεται σε 
ί πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ή  συνο- 
! λική δύναμή του άνέρχεται σέ 4.022 
! ανδρες άπ’ τούς οποίους οί 1.262 εί

ναι ’Αξιωματικοί καί οί υπόλοιποι 
i 2.760 'Τπαξιωματικοί καί Πυρο

σβέστες. Οί 'Υπηρεσίες του καλύ
πτουν την προληπτική καί κατασταλ- 
τική πυροπροστασία σέ 53 πρωτεύ
ουσες Νομών, 11 πόλεις καί κωμο- 
πόλεις, 5 πολιτικά καί 8 πολεμικά 

| άεροδρόμια, καθώς καί 3 λιμάνια.
Στο μεταξύ ή ραγδαία έξέλιξη 

του συνεχίζεται, τόσο ώς προς την 
κατεύθυνση τής ίδρύσεως νέων 1 - 
πηρεσιών, όσο και ως προς τον 
τομέα τοϋ εκσυγχρονισμού του, μέ 
τήν προμήθεια μηχανικού έξοπλι- 
σμοΰ τελευταίου τύπου.

0 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

’Από τό 1930 πού ιδρύθηκε μέχρι 
τό 1940, τό Πυροσβεστικό Σώμα 
διέθετε κυρίως άντλιοφόρα οχήματα 
μέ ύδατοδεξαμενή τύπου DENIS. 
Μαζί διέθετε καί διάφορα άλλα ε’ίδη 
οχημάτων όπως έπιβατηγά, φορτη
γά, σκευοφόρα κ.λ.π. διαφόρων τύ
πων.

Τό έτος 1940 γίνεται ή πρώτη 
παραλαβή τεσσάρων κλιμακοφόρων 
οχημάτων ΰψους 26,5 μέτρων, που 
διατηρούνται άκόμη καί σήμερα. 
Τον ’ίδιο χρόνο γίνεται καί ή πρώτη 
προμήθεια σύγχρονων γιά τήν έπο- 
χή οχημάτων διαφόρων τύπων. Αυ
τά είναι: 68 πυροσβεστικά όχήμαρα
τύπου MAGI ROUS καί F E  DE RAL

μέ κουβούκλιο γιά τον οδηγό καί 
συνοδηγό καί θεσεις δεξιά και αρι
στερά τής υδατοδεξαμενής για το 
προσωπικό κατασβέσεως τών πυρ
καγιών, 20 πυροσβεστικά επίσης 
οχήμ,ατα του πρώτου τυτυου ρ.ε χου- 
βούκλιο γιά τον οδηγό τό συνοδηγο 
καί τό πλήρωμα, 6 υγειονομικά οχή
ματα, 2 έπιβατηγά καί 5 λεωφο
ρεία.

Στη συνέχεια μεσολαβεί 6 Β ’ παγ
κόσμιος πόλεμος καί ή γερμανική 
κατοχή, οπότε άναγκαστικά σταμα
τάει κάθε προμήθεια υλικού. Μέ τήν 
άπελευθέρωση, καί συγκεκριμένα τό 
1946, γίνεται προμήθεια διαφόρων 
βοηθητικών οχημάτων (έπιβατηγά— 
φορτηγά) καί ενός οχήματος παρα
σκευής άεραφροΰ. Ά π ’ τό 1946 μέχ
ρι τό 1951, τό Σώμα προμηθεύεται 
33 οχήματα διαφόρων τύπων. Α κ ο 
λούθως καί μέχρι τό 1956 δέν γίνε
ται καμμιά προμήθεια, γιά νά έλθει 
τό 1957 πού αρχίζει ή κανονική άνα- 
νέωση καί συμπλήρωση τού μηχανι
κού εξοπλισμού. ’Απ’ αυτό τό χρό
νο μέχρι τό 1968 παραλαμβάνονται 
100 πυροσβεστικά, κλιμακοφόρα τρία 
κλιμακοφόρα τών πενήντα μέτρων, 
ένα γερανοφόρο, ένα υγειονομικό, 11 
ημιφορτηγά, 12 έπιβατηγά καί τέσ
σερα οχήματα διαλύσεως παράνο
μων συναθροίσεων.

Ά π ’ τό 1969 μέχρι τό 1979, μέ
τήν ίδρυση νέων Πυροσβεστικών 
Σταθμών σέ μεγάλο αριθμό πόλεων, 
γίνεται ή προμήθεια τών παοακατω 
υλικών: 204 πυροσβεστικών οχημά
των διαφόρων τύπων, 15 επιβατη
γών, 4 υγειονομικών, 6 γερανών, 
79 τζιπ, 3 ειδικών πυροσβεστικών 
βραχιονοφόρων, 13 ειδικών κατα
σβέσεως πυρκαγιών δασών καί άρ- 
κετών κλιμακοφόρων διαφόρων τύ- 
πο̂ ν, φορτηγών καί λεωφορείων.

Άκόμη προμηθεύεται ένα βυτιοφόρο 
μεταφοράς καυσίμων, ενα αυτοκί
νητο κινητό συνεργείο, τρία πυρο
σβεστικά πλοιάρια καί διάφορα άλλα 
υλικά νεοτάτου τύπου, όπως: αντι
πυρικές στολές, συσκευές οξυγόνου, 
στολές προστασίας άπό τήν αμμω
νία καί πλήθος άλλων συσκευών, υλι
κών καί άνταλλακτικών, τά όποια 
είναι απαραίτητα γιά τήν έκπλη- 
ρωση τής άποστολής του.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΛΕΙΓΜΛ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα μέ στατιστικά στοιχεία 
πού περιλαμβάνονται στήν τελευ
ταία έκθεση δραστηριοτήτων τού Πυ
ροσβεστικού Σώματος, οί συνολικές 
κλήσεις άπό πολίτες γιά παροχή 
συνδρομής, οί όποιες έγιναν στις 
Πυροσβεστικές 'Υπηρεσίες όλης 
τής χώρας, τό 1979 άνήλθαν σέ 
25.071. Ά π ’ αυτές, οί 12.168 άνα-
φέρονταν σέ πυρκαγιές, οί 12.606 σέ 
παροχή βοήθειας γιά πλημμυροπα- 
θεΐς, διασώσεις ιδιωτών καί ζώων, 
καταρρεύσεις οικιών κ.λ.π. καί οί 
297 ήταν ψευδείς αγγελίες...

Στις 12.168 πυρκαγιές, ή ολική 
άξια τής κινητής καί ακίνητης περι
ουσίας πού προσβλήθηκε άνερχό- 
ταν στο ποσό τών 99.805.010.750 
περίπου δραχμών. Χάρη στήν έγκαι
ρη έπέμβαση τού Πυροσβεστικού 
Σοόματος διασώθηκαν περιουσίες υ
ψους 93.310.716.330 περίπου δρα
χμών, ένώ οί ζημιές άνήλθαν στο 
ποσό τών 6 .494.294.420 δραχμών.

Τον ίδιο χρόνο διασώθηκαν 11.247 
κινδυνεύοντα άτομα καί 1999 ζώα 
καί πτηνά.

Στις διάφορες έπεμβάσεις, τραυ
ματίστηκαν κατά τήν έκτέλεση τού 
καθήκοντος 56 πυροσβέστες...
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Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΉ  ανατολή τοΰ καινούργιου χρόνου 
βρήκε τή Χώρα μας να διαγράφει μια 
σημαντική καμπή στην ιστορία της.

’Από την 1η 'Ιανουάριου 1981 ή 
Xcbpa μας μπήκε στη μεγάλη Οίκο 
γένεια τής «ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ 10».

Η είσοδος αυτή στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες ανοίγει ένα καινούργιο 
κεφάλαιο στην Ιστορία τής Πατρίδας 
μας κι απαιτεί τήν επιστράτευση ό
λων των δυνάμεων του έθνους, γιο.τΐ 
ή πρόοδος καί ή ευημερία είναι α
σφαλής, άλλα ό δρόμος δύσκολος κι 
ανηφορικός.

Η προσαρμογή μας στήν Ευρω
παϊκή νοοτροπία και μέθοδο εργα
σίας, συνδυαζόμενη μέ τή διατήρηση 
των στοιχείων πού συνθέτουν τήν 
παράδοση καί το χρώμα τής φυλής 
μας θά δώσει τό ποθητό άποτέλεσμα..

Μέ τήν ευκαιρία αυτή ή Ε.Χ. δημο
σιεύει ένα εμπεριστατωμένο άρθρο 
του Μοιράρχου κ. 'Ιωάννη ΒΑΝΙ- 
ΚΙΩΤΗ, πιστεύοντας ότι συμβάλλει 
στή σωστή πληροφόρηση τοΰ ανα
γνωστικού της κοινού για ένα τόσο 
σημαντικό θέμα.

Πριν από είκοσι πέντε περίπου αιώ
νες ή Ελλάδα ύπήρξε, σέ σμικρογραφία, 
ή απεικόνιση καί συμπλήρωση της ση
μερινής Εύρωπαϊκής μορφής. Στήν ιστο
ρία τής ’Αρχαίας 'Ελλάδας βρίσκουμε 
όλα τα χαρακτηριστικά τής σημερινής 
Εύρωπαϊκής φυσιογνωμίας.

Στην Ελλάδα γεννήθηκε πρώτα —πρώ
τα ή ιδέα τής «Κοινότητας», τής λεγά
μενης π α ν ε λ λ ή ν ι α ς  Κοινότητας. 
Διευρυνόμενη ή 'Ελλάδα, όπως ή σημερινή 
Εύρώπη, καλοϋσε σέ συνένωση τις έπί 
μέρους « π ό λ ε ι ς  — κ ρ ά τ η »  σέ ομο
σπονδιακό σύστημα.

Μέ θεωρητική καί στοχαστική άξιο- 
λόγηση τών πραγμάτων θά μπορούσε νά 
πει κανείς ότι ή κίνηση, γιά ένοποίηση, 
στή Δυτική Εύρώπη έχει σάν κοινή βάση 
καί αφετηρία τήν άποκάλυψη τού 'Ελλη
νορωμαϊκού πνεύματος καί πολιτισμού 
και την καθολικότητα τοΰ Χριστιανισμού 
και σαν άποστολή τήν προστασία της 
απο παρεκκλίσεις ή άπόπειρες καταστρο
φής της άπό τούς διεισδύοντες σ’ αύτή 
λοιπούς οικονομικούς γίγαντες.

Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
μπήκε ένα νέο στοιχείο στή ζωή τών λαών

Τό Βυζαντινό πνεύμα έφθασε πολύ νω
ρίς στή Ραβέννα καί στή Βενετία καί μέ 
αύτές τις δυο γέφυρες, καί πολλές άλλες 
αργότερα, συνέβαλε πολύπλευρα στή γέν- 
νεση καί έςάπλωση τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Ούμα- 
νισμοΰ. Ή  Φραγκική αύτοκρατορία τοΰ 
Καρλομάγνου (768 — 814), ή R E S  P U B -  
L IC A  C H R IST IA N A  τοΰ Πάπα, οί 
μεγάλες συνθήκες ειρήνης (Βεστφαλίας 
1648, Ούτρέχτης 1713, ’Άαχεν 1748, 
Βιέννης 1815 καί Παρισίων 1856), τό 
μεγάλο σχέδιο τού Δούκα D E S U L L T  
τό 1617, τό έργο τού Κάντ «περί αιώνιας 
ειρήνης» τό 1795, τό σχέδιο τού ’Ιταλού 
πολιτικού Μ ΑΖΖΙΝ Ι καί τοΰ 'Ελβετού 
διεθνολόγου B LU N T SC H LI (1878), τό 
έργο (Βιβλίο) τοΰ κόμη CO U D EH O V E — 
K A L L E R G I «PAN  E U R O P A » ,™  1924, 
οί προτάσεις τού Γάλλου πολιτικού A R I
S T ID E  B R IA N D  τό 1929 στήν Γενική 
Συνέλευση τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, 
ή Ρωσική επανάσταση τό 1917, ό πρώτος 
καί ιδιαίτερα ό δεύτερος παγκόσμιος πό
λεμος διαμόρφωσαν τήν άντίληψη τής 
ένωμένης Εύρώπης.

τής Εύρώπης. Τό στοιχείο αύτό είναι ή 
ταχύτητα πού είσόρμησε ακάθεκτα στις

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
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I προσωπικές και διακρατικές σχεσεις, δη- 
Η μιούργησε μια επιταχυνόμενη κίνηση, 
ί ένα προγραμματισμό καί τούς παρεσυρε 
i σέ ένα ρυθμό ιλίγγου, μέ την ελπίδα τής 
Ι κατάχτησης τής ευτυχίας τους και μέ 
j; στόχο την ένοποίησή τους.

Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει για μια 
| άκόμη φορά ότι τό φθαρτό ανθρώπινο 
I σκεύος περιέχει άκόμη μια τεράστια δυ- 
I ναμη, πνεύματος καί ψυχικού μεγαλείου 

στον Εύρωπαϊκό χώρο, ή όποια έλεγχό- 
μενη καί δεσμευόμενη από τό Εύρωπαΐκο 
πνεύμα μπορεί νά δώσει ένα καλλίτερο 
μέλλον γιά τούς λαούς τής Ευρώπης. 
Στο στοιχείο τής ταχύτητας έχουν προ-ί—ι L '  1^3 Λ . I  τ> / .  i 

σαρμοσθεΐ δλες οί γ!.ά τον άνθρωπο λει,τουρ-
•Ν /ίσ -κ - ι Λ τ τ - Λ Λ Ο ί - Γ ί  c - r  Μ ρ γ γ γ /  Γ Γ - Γ ί  Γ  Τ ι Ρ Η Τ Ο Π Ω  Y L £ C

ή επικοινωνία των λαών τής Εύρώπης 
καί μάλιστα μέ μορφή προσωπικών επα
φών, ανταλλαγής άγαθών, ύλικών και 
πνευματικών έπιτευγμάτων, καλλιέργεια

πολιτιστικών σχέσεων, μέ στόχο την 
κοινωνική πρόοδο στον υλικό καί πνευ
ματικό τομέα. Ή  ανάγκη αύτής τής επι
κοινωνίας πού ξεπήδησε μέσα άπό τα 
«συντρίμμια» καί τή στάχτη τής Εύρώπης 
ύστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο, μορφοποίησε τή σημερινή Ε.Ο .Κ . 
Ή  τάση τής επικοινωνίας αύτής βασί
σθηκε στούς εξής λόγους :

Στήν άνάγκη μιας διεθνούς συνεργα
σίας σέ δλες τις κυβερνητικές δραστη
ριότητες γιά τήν άντιμετώπιση πρακτι
κών άναγκών (Κοινή άμυνα, χάραξη κοι
νής οικονομικής καί κοινωνικής πολιτικής, 
εξασφάλιση κοινών άγορών κλπ.).

Ή  αύξανόμενη σπουδαιότητα τής αρ
χής τού Οίκουμενισμοΰ έναντι τής αρχής 
τού τοπικισμού, ή φράση «ένας κόσμος» 
πού άποτελοΰσε τό κοινό σύνθημα τήν 
εποχή εκείνη, άλλα καί ή ύποστηριζόμενη 
καί ιστορικά διαπιστωμένη άνάγκη τής 
Ευρωπαϊκής ένότητας καί συνεργασίας.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Στα μέσα ’Ιανουάριου τό 1950, ό τότε 

Γάλλος υπουργός ’Εξωτερικών Ρομπέρ 
Σουμάν, έκαμε τήν πρώτη επαφή, στή 
Βόννη, μέ τον Άντενάουερ. «Μιλήσαμε 
κυρίως γιά φιλοσοφία», λέγει ό Γάλλος 
'Υπουργός καί ό Καγκελάριος δηλώνει: 
«ή ιδέα τής Ευρωπαϊκής ενοποίησης δια- 
κυβεύεται σοβαρά σήμερα στή Γερμανία' 
καί μπορούμε νά πούμε ότι ή άτμόσφαιρα 
ήταν τεταμένη».

Στις 7-3 -1950  ό Άντενάουερ κάλεσε 
τό μεγάλο ’Αμερικανό δημοσιογράφο 
Ινίνγκσμπουρι Σμίθ καί τού είπε: «Μιά 
ένωση άνάμεσα στή Γαλλία καί τή Γερ
μανία θά έδινε νέα ζωή καί ισχυρή ώθηση 
στή βαριά άρρωστη Ευρώπη. Ή  ψυχο
λογική καί ύλική επίδραση θά ήταν ση
μαντική καί θ’ άπελευθέρωνε δυνάμεις 
πού σίγουρα θά διέσωζαν τήν Εύρώπη. 
Πιστεύω ότι είναι ή μόνη δυνατότητα

Οι σημαίες τών δέκα Κρατών—μελών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριστερά) ■ 
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου στο Στρασβούργο τής Γαλλίας (δε
ξ ιά ) .

γιά νά μπορέσουμε νά ένοποιήσουμε τήν 
Εύρώπη. Ή  ένωση άνάμεσα στή Γαλλία 
καί τή Γερμανία θά έπρεπε νά ολοκλη
ρωθεί μέ τή συγχώνευση τών Κοινοβου
λίων τους, τής έθνικότητάς τους, τής οι
κονομίας τους».

Αύτή ή μεγαλειώδης καί εκπληκτική 
έκκληση προκάλεσε θετική άντίδραση 
μόνο στο Στρατηγό Ντέ Γκώλ πού είπε: 
«’Ανάμεσα σέ αύτά πού είπε ό καλός 
αύτός Γερμανός, διέκρινα ένα κάποιο 
άντίλαλο άπό τήν έκκληση τής κατεστραμ
μένης, αίματοβαμένης καί διαλυμένης Ευ
ρώπης, πού καλεΐ τά παιδιά της νά ένω- 
θο ΰ ν .... Ά ν  δεν εϊμασταν άναγκασμένοι 
νά δούμε τά πράγματα ψυχρά θά θαμπω
νόμασταν άπό τήν προοπτική αύτοϋ τού 
οράματος, πού θά μπορούσε νά δώσει ή 
σύζευξη τής Γερμανικής άξίας μέ _τή 
Γαλλική, πού μέ τή σειρά της άποκτοΰσε 
άλλη διάσταση μέ τήν ’Αφρική. Θά ήταν, 
μέ δυο λόγια, μιά έπανάληψη τού εγχει
ρήματος τού Καρλομάγνου σέ σύγχρονες 
βάσεις, οικονομικές, στρατηγικές, πολι
τιστικές».

Τήν 9η Μα'ί'ου 1950 ό τότε υπουργός 
εξωτερικών τής Γαλλίας Ρομπέρ Σου
μάν δήλωνε: « Ή  παγκόσμια ειρήνη, δέν 
μπορεί νά διασφαλιστεί χωρίς δημιουρ
γικές προσπάθειες στο ύψος τών κίνδυνων 
πού τήν άπειλούν.... 'Η  Εύρώπη δεν
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φτιάχτηκε. Είχαμε τον πόλεμο. Ή  Ε υ
ρώπη δεν θά δημιουργηθεΐ όλη μέ μιας, 
ούτε μέσα σ’ έ'να συνολικό οικοδόμημα. 
Θα δημιουργηθεΐ μέσα άπό συγκεκριμένες 
έπιτεύξεις πού θά δημιουργούν πρώτα 
μια ντε φάκτο αλληλεγγύη καί θά χρεια- 
σθεΐ καιρός γιά νά οικοδομήσουμε την 
Ε υ ρ ώ π η ... . . .  Την ΐδια ημέρα ό Σουμάν
πρότεινε, βάσει ένός αρχικού σχεδίου τού 
Ζάν Μονέ (τελικά γνωστού σάν σχεδίου 
Σουμάν), την 'ίδρυση μιας Εύρωπαϊκής 
Κοινότητας ’Άνθρακα καί Χάλυβα, με
ταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας καί όποιας 
άλλης Ευρωπαϊκής χώρας ήταν πρόθυμη 
νά συμμετάσχει. Τό νέο στοιχείο στην 
πρόταση αύτή βρισκόταν στήν ιδέα τής 
«Κοινότητας», δηλαδή στήν τοποθέτηση 
τομέων τής οικονομίας στον έλεγχο μιας 
ύπερεθνικής άρχής, πού έπέτρεπε όχι μόνο 
τήν άλληλοπροσέγγιση, αλλά καί τήν 
βαθμιαία ενοποίηση στούς τομείς αύτούς. 
Τή γαλλική πρόταση δέχθηκαν ή Γερμα
νία, ή ’Ιταλία, ή 'Ολλανδία, τό Βέλγιο 
καί τό Λουξεμβούργο.

Τήν 18-4 -1 9 5 1  υπογράφτηκε στο Π α
ρίσι ή συνθήκη περί ίδρύσεως τής Εύρω- 
παϊκής Κοινότητας Άνθρακα καί Χ ά 
λυβα, πού άρχισε νά ισχύει άπό 2 3 -9 -  
1952.

Τήν 2 4 -1 0 -1 9 5 0  ό τότε Γάλλος Πρω
θυπουργός R E N E  P L E V E N  πρότεινε 
τήν ίδρυση μιας Εύρωπαϊκής ’Αμυντικής 
Κοινότητας, στό πλαίσιο τής όποιας οί 
εθνικές ένοπλες δυνάμεις θά μετατρέπον
ταν σέ Εύρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις. 
Η  σχετική αύτή συνθήκη ύπογράφτηκε 

την 27-5 -1 9 5 2 , ένώ ταυτόχρονα καταρτί
σθηκε στό πλαίσιο τής Συνέλευσης τής 
Ε .Κ .Α .Χ . ένα σχέδιο γιά τήν ίδρυση μιας 
Εύρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότη τας (Ε. 
Π .Κ .) μέ ομοσπονδιακό χαρακτήρα. 'Η  
συνθήκη κυρώθηκε άπό τά κράτη τής 
Μπενελούξ, άπό τήν ’Ιταλία καί τή Γερ
μανία, αλλά ή Γαλλική ’Εθνική Συνέλευση 
άρνήθηκε, τήν 3 0 -8 -1 9 5 4 , τήν κύρωση 
τής συνθήκης, μέ άποτέλεσμα νά ματαιω
θεί ή ίδρυση τής Εύρωπαϊκής ’Αμυντικής 
Κοινότητας.

Τήν 9 -5 -1950  ό Υπουργός ’Εξωτερικών 
τής Γαλλίας  R O B E R T  SCHUM AN  
έδωσε στούς δημοσιογράφους μια δήλωση 
της Κυβερνήσεώς του πού σημειώνει τήν 
αρχή τής πολιτικής γιά τήν 'Ενωμένη 
Ευρώπη (επάνω).

25-3-1957 . Ή  υπογραφή των Συνθηκών 
τής Ρώμης γιά τήν Ε .Ο .Κ . και τήν 
Ε .Κ .Α .Ε . (κάτω ).

Στή διάσκεψη των 'Υπουργών ’Ε ξω 
τερικών τών έξι στήν Μ ΕΣΙΝ Α  τής 
Ιταλίας τήν 1η καί 2α ’Ιουνίου 1955  
αποφασισθηκε ή σύσταση επιτροπής εμ
πειρογνωμόνων ύπό τον Βέλγο ύπουργό 
’Εξωτερικών H E N R Y  SPA A K . Τήν 
30η Μαιου 1956 οί ύπουργοί ’Εξωτερι
κών τών έξι άποφάσισαν στή Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ  
νά αρχίσουν διαπραγματεύσεις γιά τήν 
ίδρυση τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας καί τής Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας ’Ατομικής Ένεργείας, δηλ. τής 
ΕΟ Κ  καί Ε Κ Α Ε . Τήν 2 5 -3 -1 9 5 7  υπο
γράφτηκαν στή Ρώμη οί συνθήκες τής 
Ε.Ο .Κ . και Ε .Κ .Α .Ε . καί άρχισαν νά 
ισχύουν άπό τήν 1η ’Ιανουάριου 1958.

Σέ αντιστάθμισμα τής Ε .Ο .Κ . υπο
γράφτηκε τήν 6 -1 -1 9 6 0  καί κυρώθηκε 
τήν 3 -5 -1 9 6 0  ή Ευρωπαϊκή Ζώνη ’Ελευ
θέρων Συναλλαγών (Ε .Ζ .Ε .Σ .)  άπό τήν 
Αύστρία,_ Δανία, Ε λβετία , Μεγάλη Βρε- 
ταννία, Νορβηγία, Πορτογαλία καί Σουη
δία. Την 1 -3 -1 9 7 0  προσχώρησεή ’Ισλανδία 
και την 2 7 -3 -1971  ή Φινλανδία ύπέγραψε 
συμφωνία γιά σύνδεση μέ τήν Ε Ζ Ε Σ .

Η  Μεγάλη Βρεταννία άποφάσισε τό 
1961 νά ζητήσει τήν ένταξή της στις Κοι
νότητες. Παρόμοιες αιτήσεις υπέβαλαν 
η Δανία, ή ’Ιρλανδία καί ή Νορβηγία, 
ένώ ή Αύστρία, ή Ε λβετία  καί ή Σουηδία 
ζήτησαν τήν σύναψη συμφωνιών γιά 
σύνδεση. Τον ’Ιανουάριο τού 1963 οί δια
πραγματεύσεις ναυάγησαν, γιατί προ- 
σέκρουσαν στήν άντίρρηση τής Γαλλίας. 
Ή  Μεγάλη Βρεταννία τό Μάϊο τού 1967  
έπανέλαβε τήν αίτησή της, μαζί μέ τή 
Δανία, ’ Ιρλανδία καί Νορβηγία, άλλά καί 
πάλι ή Γαλλία έλαβε άρνητική θέση καί 
έτσι δέν άρχισαν οί διαπραγματεύσεις. 
Τό Δεκέμβριο τού 1969 ή Γαλλία άλλαξε 
στάση καί στή διάσκεψη κορυφής τών 
Κοινοτήτων στή Χάγη άποφασίσθηκε νά 
άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις. Τον ’Ιού
νιο τού 1972 έγινε πολιτική συμφωνία 
γιά τήν προσχώρηση. Ή  συνθήκη προσ
χώρησης ύπογράφτηκε τήν 2 2 -1 -1 9 7 2  
στις Βρυξέλλες καί άρχισε νά ισχύει γιά 
τή Δανία, ’Ιρλανδία καί Μεγάλη Βρε
ταννία (ή Νορβηγία άποσύρθηκε άπό τό 
άρνητικό άποτέλεσμα ένός δημοψηφίσμα
τος) άπό τήν 1η ’Ιανουάριου 1973. Τά  
νέα αύτά μέλη άποχώρησαν ά π ότήνΕ Ζ ΕΣ .

Τό έτος 1967 ή Ε .Κ .Α .Χ . καί ή Ε .Κ . 
Α .Ε . συγχώνευσαν τά θεσμικά τους όρ
γανα μέ τήν Ε .Ο .Κ .

Ή  συνθήκη τής Ε .Ο .Κ . ή όποια ύπο
γράφτηκε μεταξύ Γαλλίας, Δυτ. Γερ
μανίας, ’Ιταλίας, Βελγίου, 'Ολλανδίας καί 
Λουξεμβούργου προήλθε άπό τή συμβολή 
δύο κινήσεων οί όποιες χαρακτήρισαν 
τήν Εύρώπη μετά τό τέλος τού πολέμου. 
Ή  πρώτη εκδηλώθηκε σάν μιά πολιτική 
συνειδητοποίηση, ένώ ή δεύτερη περιείχε 
μιά οικονομική έπιταγή. Ή  οικονομική 
πλευρά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ένώ 
στον τομέα τής πολιτικής είναι βέβαιο 
ότι τό σύνολο τών διατάξεων δέν προήλθε 
κατά τύχη άπό τις διαπραγματεύσεις, 
άλλά άνταποκρίνεται στή διπλή ένσυνεί- 
δητη κίνηση τών λαών τής Δυτ. Εύρώπης.
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Οί σκοποί καί οί έπιδιώξεις τής Ε .Ο .Κ . 
καθορίζονται άπό τή διακήρυξη τοϋ 
SCHUMAN καί τις ιδρυτικές συνθή
κες, ιδιαίτερα δέ στα προ'ί'μια των συνθη
κών αύτών έχει συμπυκνωθεί ολόκληρη ή 
φιλοσοφία καί ή προβληματική των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βασικός στόχος είναι να οργανωθεί μια 
καινούργια μορφή συνεργασίας άνάμεσα 
στα κράτη — μέλη καί τούς λαούς τής 
Εύρώπης, τόσο στενή, πού θά κάνει 
όχι μόνο πολιτικά άδιανόητη άλλά καί 
πρακτικά άδύνατη όποιαδήποτε σύγκρου
σή τους στο μέλλον.

Μιά τέτοια συνεργασία θά βασίζεται 
στήν κοινή δράση γιά τήν εξασφάλιση 
τής οικονομικής καί κοινωνικής προόδου 
όχι όμως άφηρημένα άλλά μέ συγκεκρι
μένο σκοπό τήν ούσιαστική βελτίωση 
τών συνθηκών τής ζωής καί τής έργα- 
σίας όλων τών πολιτών τής Εύρωπαϊκής 
Κοινότητας. Τούτο σημαίνει πώς ή οι
κονομική ανάπτυξη πρέπει νά ένισχυθεϊ 
μέ τρόπο άρμονικό, γιά όλες τις περιοχές, 
ώστε νά μειωθεί ή μεγάλη απόσταση πού 
τις χωρίζει καί νά ένισχυθοϋν ιδιαίτερα 

'οί λιγότερο άναπτυγμένες περιφέρειες.
Ή  επιδίωξη αυτή τών κοινών στόχων 

προϋποθέτει τή διαρκώς μεγαλύτερη 
ενότητα τών οικονομιών τών χωρών — 
μελών. Μιά τέτοια ένότητα βέβαια προϋ
ποθέτει ότι θά καταργηθοΰν όλοι οί πε
ριορισμοί στις συναλλαγές, δασμοί, πο
σοτικοί περιορισμοί, τεχνικά καί διοικη
τικά εμπόδια. Μέ άλλα λόγια σημαίνει 
τήν κατάργηση τών οικονομικών συνόρων 
άνάμεσα στά κράτη — μέλη καί τήν ελεύ
θερη διακίνηση τών προσώπων ,τών έμπο- 
ρευμάτων καί τών κεφαλαίων. Αύτες 
οί έλευθερίες, ένισχυμένες άπό ένα σύστημα

άποτελεσματικής προστασίας τού έλευ- 
θέρου ανταγωνισμού, αποτελούν τις βα
σικές προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία 
μιας ένιαίας Κοινής ’Αγοράς.

Ή  δημιουργία όμως μιας Κοινής ’Αγο
ράς δεν είναι παρά μιά φάση, ένα βήμα 
προς μιά καθολικότερη καί βαθύτερη 
συγχώνευση τών οικονομικών λειτουρ
γιών τών χωρών — μελών, που θα κατα- 
λήξει σ’ ένα ενοποιημένο, σ’ ένα ενιαίο 
εύρωπαϊκό σύστημα. Ή  υιοθέτηση κοινής 
πολιτικής σέ μερικούς βασικούς τομείς 
τής οικονομίας (ενέργεια, εξωτερικό εμ
πόριο, βοήθεια στήν άνάπτυξη τών τρί
των χωρών κ.λ.π.) κάνει άναγκαία τήν 
έφαρμογή κοινών μέτρων ή τουλάχιστον 
τήν εναρμόνιση καί άλλων οικονομικών 
λειτουργιών, όπως ή φορολογία, η νομι
σματική πολιτική κ.λ.π.

'Ολόκληρο τό κοινοτικό έργο άποτελεϊ 
μιά ζωντανή καί άδιάψευστη άπόδειξη, 
πώς οί χώρες τής Εύρώπης έχουν καί 
τή σοφία καί τή θέληση καί τή δυνατό.- 
τητα ν’ άναζητήσουν ή κάθε μιά τό συμ
φέρον της μέσα σ’ ένα κοινό, καθολικό και 
άνώτερο συμφέρον, πού γι’ αύτό είναι 
καί μονιμότερο. Μπορούμε νά πούμε πως 
οί σκοποί καί οί έπιδιώξεις τής Ε.Ο .Κ . 
βασίζονται στις άξιες τής άνθρώπινης 
έλευθερίας καί αξιοπρέπειας, τής πολιτι
κής δημοκρατίας καί κοινωνικής δικαιο
σύνης, στήν κατάκτηση μιάς άνώτερης 
ποιότητας ζωής, στή διασφάλιση τών 
δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί στήν 
ειρηνική συμβίωση καί συνεργασία τών 
λαών τής Εύρώπης, πού χώριζαν, έπί αιώ
νες, συγκρούσεις καί πόλεμοι, μέ εκατομ
μύρια νεκρούς καί ανυπολόγιστες ύλικές 
ζημιές, σέ νικητές καί νικημένους.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Στα χρόνια πού υπάρχει ή Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα, οί Κυνερνήσεις τών κρα
τών —μελών της καί τά κόμματα πού τις 
στήριξαν άλλαξαν πολλές φορές. Οί 
εθνικές προτεραιότητες ή ή πολιτική κάθε 
μέλους στο ένα ή τό άλλο θέμα τροπο
ποιήθηκαν λίγο ή πολύ, άλλά οί Κυ
βερνήσεις καί όλα τά κόμματα πού 
άσκησαν τήν έξουσια στις χώρες —μέλη, 
σεβάστηκαν πάντα, παρά τις πολιτικές 
δυσκολίες πού άντιμετώπισαν πολλές φορές 
σέ έθνικό ή κομματικό επίπεδο, εκεί
νο πού είχε γίνει σέ κάθε τομέα κοι
νοτικής άρμοδιότητας. Συνεργάστηκαν 
τελικά όλες οί χώρες—μέλη, μέ τήν ίδια 
επιμονή καί τήν ίδια θέληση, στήν 
προσπάθεια νά προχωρήσει καί νά ολοκλη
ρωθεί ή Εύρωπαϊκή ένότητα. Αύτή ή 
κοινή θέληση κ υ β ε ρ ν ά ε ι  ουσιαστικά 
τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Ή  κοι
νοτική αύτή θέληση διαμορφώνεται, εκ
φράζεται καί έκτελεΐται άπό ένα μη
χανισμό πολλύπλοκο καί πρωτότυπο, άν 
συγκριθεϊ βέβαια μέ τήν οργάνωση 
ένός κράτους. Οί ιδρυτικές συνθήκες καθο
ρίζουν ένα συγκεκριμένο πεδίο άρμο
διότητας τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γιά όλα τά θέματα πού άνήκουν σ’ αύτό 
τό πεδίο, προτείνουν, νομοθετούν, φροντί
ζουν γιά τήν έκτέλεση, ελέγχουν καί κρί
νουν τά Κοινοτικά ’Όργανα. Τά κράτη— 
μέλη έχουν δηλαδή μεταβιβάσει τό άντί- 
στοιχο τμήμα άπό τή δική τους κυριαρ
χική εξουσία στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, 
πού τήν άσκεϊ μέ τά Κοινοτικά όργανα.

Οί ιδρυτικές συνθήκες μάς λέγουν ότι 
τά έμπιστευθέντα στήν Κοινότητα έρ
γα θά έκτελοΰνται άπό τή Σ υ ν έ λ ε υ σ η  
(Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο), τ ό Σ υ μ β ο ύ -  
λ ι ο , τ ή ν  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  καί τό Δ ι κ α 
σ τ ή ρ ι ο .  Αύτά βέβαια είναι τά κύρια 
όργανα τής Ε .Ο .Κ . ’Εκτός άπό αύτά ή 
Κοινότητα έχει καί πρόσθετα όργανα πού 
είναι τό ’Ε λ ε γ κ τ ι κ ό  Σ υ ν έ 
δρι ο ,  ή Ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ί Κ ο ι ν ω -  
ν ι κ ή ’ Ε π ι τ ρ ο π ή  καί ή Σ  υ μ β ο υ-  
λ ε υ τ ι κ ή ’ Ε π ι τ ρ ο π ή τ ή ς Ε . Κ  . Α. 
X , άλλά καί οργανισμοί όπως ή Ε  ύ ρ ω - 
π α ϊ κ ή Τ ρ ά π ε ζ α  ’Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  
καί τ ό Ε  ύ ρ ω π α ϊ κ ό  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
Τ α μ ε ί ο .  ’Επίσης έχει καί έπικουρικά 
όργανα όπως τήν ’Ε π ι τ ρ ο π ή  έπί τών 
Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κ α ί  τή Ν ο μ ι σ μ α 
τ ι κ ή  ’ Ε π ι τ ρ ο π ή .

Στό παρελθόν, όταν συσσωρεύονταν 
αρκετά θέματα, τόσο μεγάλης πολιτικής 
σημασίας, πού ένα συνηθισμένο Συμβού
λιο 'Υπουργών τής Κοινότητας δεν ήταν 
σέ θέση ή δεν ήταν πολιτικά σκόπιμο ν’ 
άποφασίσει σέ υπουργικό έπίπεδο, οί 
’Αρχηγοί τών χωρών —μελών ή τών Κυ- 
βερνήσεών τους, συνεδρίαζαν σέ μιά 
Δ ι ά σ κ ε ψ η  Κ ο ρ υ φ ή ς .  Χάραζαν άπό 
κοινού τις γενικές γραμμές πού θάπρεπε ή 
πού συμφωνούσαν ότι ήταν δυνατόν νά 
κατευθύνουν τήν κοινοτική δραστηριότητα.

Διασκέψεις κορυφής έξω άπό τις θε
σμικές καί διαδικαστικές διαδικασίες τού 
Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων έλαβαν χώρα τό 1961 (Βόννη), 
1967 (Ρώμη), τήν 1 2-12-1969  ή ιστορική 
Διάσκεψη Κορυφής τής Χάγης, πού διατύ
πωσε όμόφωνη πλέον θέση νά διευρυνθεϊ ή 
Κοινότητα μέ τήν ένταξη τής Μεγάλης 
Βρεταννίας καί άλλων χωρών, 1972  
(Παρίσι I), 1973 ή διάσκεψη κορυφής τής 
Κοπεγχάγης, πού διατύπωσε σε αδρές 
γραμμές τήν κοινή άντίληψη γιά τήν «Κοι
νοτική ταυτότητα» καί ή διάσκεψη κορυ
φής τού Δεκεμβρίου 1974 (Παρίσι II) που 
άποφασίσθηκε «οί Πρόεδροι Κυβερνήσεων 
νά συνέρχονται τρεις φορές τό χρόνο, καθώς 
καί κάθε φορά πού θεωρείται τούτο άναγ- 
καίο, μαζί μέ τούς ύπουργούς τών έξωτε- 
ρικών καί τον Πρόεδρο τής Εύρωπαϊκής 
’Επιτροπής, ώς Συμβούλιο τής Κοινότητας 
καί στό πλαίσιο τής πολιτικής συνεργα
σίας».

Μέ αύτό τον τρόπο οί συναντήσεις τών 
Προέδρων Κυβερνήσεων άναγνωρίσθη- 
καν έπίσημα σάν θεσμός τής Κοινότητας 
καί άρχισε νά λειτουργεί σάν Εύρω- 
παϊκό Συμβούλιο μέ τή συνάντηση τοϋ 
Δουβλίνου τό Μάρτιο τού 1975.

Οί ήγέτες τών χωρών - μελών τής Κοι
νότητας κάνουν συνήθως μιά γενική 
άνασκόπηση τής καταστάσεως στον χώρο 
τής Κοινότητας καί άπό τις συζητή
σεις τους προκύπτουν τά όρια τής πολιτι
κής συναίνεσης γιά τή λύση τών πιό 
ώριμων κάθε φορά θεμάτων, έπιβεβαιώνε- 
ται ή βούληση καί δίνεται νέα ώθηση 
καί πολιτική πνοή γιά άλλα βήματα στό 
δρόμο τής Εύρωπαϊκής ένότητας.

β . Τό Συμβούλιο τών 'Υπουρ
γών .

Είναι τό κύριο ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό  
ό ρ γ α ν ο  τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 
καί καθορίζει τήν εσωτερική καί τήν εξω
τερική πολιτική τους. Τό Συμβούλιο άπαρ- 
τίζεται άπό άντιπροσώπους τών κρατών— 
μελών. Κάθε Κυβέρνηση άντιπροσωπεύεται 
σ’ αύτό άπό ένα μέλος της, άνάλογα μέ 
τά συζητούμενα θέματα. ’Ά ν καί ό 'Υπουρ
γός ’Εξωτερικών θεωρείται σάν ό κύριος 
άντιπρόσωπος τής Χώρας του στό Συμ
βούλιο, όμως οί 'Υπουργοί Γεωργίας, 
Συγκοινωνιών, Οικονομικών, Βιομηχα
νίας κ.λ.π. συμμετέχουν συχνά στις συνε
δριάσεις τού Συμβουλίου, είτε μόνοι, είτε 
μαζί μέ τον 'Υπουργό ’Εξωτερικών. 'Ο 
άριθμός τών μελών τού Συμβουλίου είναι 
ίσος μέ τόν άριθμό τών κρατών —μελών,
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δηλαδή δέκα προς τδ παρόν. Τά μέλη συνο
δεύονται βέβαια άπδ σημαντικό αριθμό 
συμβούλων και βοηθών. Τά μέλη τοϋ Συμ
βουλίου δεν ορίζονται AD PERSO N A M , 
άλλα AD O FFIC IU M . Επομένως τό Συμ 
βούλιο δέν έχει μέλη μέ ορισμένη θητεία, 
άλλα μόνο AD HOC, για τήν συγκε
κριμένη συνεδρίαση. Τά μέλη του Συμ
βουλίου ψηφίζουν σάν' Υπουργοί καί 
Κυβερνητικοί εκπρόσωποι καί κινούνται 
καί συμπεριφέρονται άνάλογα μέ τις 
άποφάσεις καί οδηγίες των Κυβερνήσεών 
τους.

Ή  τακτική αύτή τοϋ Συμβουλίου φανε
ρώνει τήν π ο λ ι τ ι κ ή  σημασία πού 
δίνουν οι συνθήκες στο όργανο αύτό 
καί τή θέληση των συμβαλλομένων 
κρατών—μελών νά διατηρήσουν τήν έξου- 
σία τους στή λήψη όλων τών σπου
δαίων άποφάσεων τών Κοινοτήτων. Μέ 
τή συμφωνία τοϋ Λουξεμβούργου τό 
1965 οΐ άποφάσεις παίρνονται ομόφωνα 
όταν πρόκειται γιά ζωτικό εθνικό συμ
φέρον ενός κράτους—μέλους. Καθήκοντα 
Προέδρου άσκεϊ κάθε μέλος έκ περι
τροπής καί γιά έξι μήνες. ’Επί πο
λιτικών θεμάτων έχει δικαίωμα νά άκυ- 
ρώσει άποφάσεις τής ’Επιτροπής. Τό 
Συμβούλιο συντονίζει τήν γενική οί- 
κ'ονομική πολιτική τών κρατών—μελών. 
Κατά τις συνθήκες τό Συμβούλιο δέν 
είναι όργανο τών εθνικών Κυβερνήσεων, 
οΰτε διφυές όργανο, άλλα καθαρά καί 
μόνο όργανο τών Κοινοτήτων καί έπιδιώ- 
κει τήν πραγματοποίηση τών κοινοτικών 
σκοπών.

Μέσα στο Συμβούλιο λειτουργεί ή ’Ε π ι
τροπή τών Μ ο ν ί μ ω ν  ’ Α ν τ ι π ρ ο 
σ ώ π ω ν .  Ή  ’Επιτροπή προετοιμάζει 
τις συζητήσεις τοϋ Συμβουλίου καί έκτελεϊ 
τις άποφάσεις του. Άποτελεΐται άπό τούς 
μονίμους άντιπροσώπους (σέ βαθμό Πρέ
σβεως) τών κρατών—μελών στις Κοινότη
τες ,πού είναι ταυτόχρονα επικεφαλής τών 
έθνικών μονίμων άντιπροσωπειών (Πρε
σβειών) τών κρατών—μελών στις Κοινότη
τες. Ή  Επιτροπή είναι όργανο τών Κοινο
τήτων στο πλαίσιο τοϋ Συμβουλίου. Ή  
’Επιτροπή συνιστά μόνιμες ή AD HOC 
ομάδες εργασίας.

Τήν ύποδομή τοϋ Συμβουλίου άποτελοΰν 
πολυάριθμες ομάδες εργασίας.

Ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  τοϋ Συμβουλίου 
μέ τό Γενικό της Γραμματέα άποτελεϊ 
μιά Κοινοτική ύπηρεσία, στελεχομένη μέ 
κοινοτικούς ύπαλλήλους. "Εργο της είναι 
νά προπαρασκευάζει, νά έκτελεϊ και να 
δημοσιεύει τις άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου, 
νά προετοιμάζει τό σχέδιο τοϋ προϋπολογι
σμού καί νά τον έκτελεϊ. Ή  Γενική Γραμ
ματεία τοϋ Συμβουλίου είναι στή διάθεση 
τής ’Επιτροπής τών Μονίμων ’Αντιπρο
σώπων καί ιδιαίτερα τοϋ Προέδρου της.

Ό  κύριος τόπος συνεδριάσεων τοϋ 
Συμβουλίου είναι οΐ Βρυξέλλες. Τρεις όμως 
μήνες τό χρόνο (’Απρίλιο, ’Ιούνιο και 
’Οκτώβριο) συνέρχεται καί στο Λουξεμ
βούργο.

Μέ τή σειρά άπό πάνω προς τά κάτω: 
Ό  χάρτης της Ευρώπης τών Δέκα.

'Άποψη τοϋ κτιρίου τοϋ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο—Γαλλίας.

’Εθνικά νομίσματα τών δέκα κρατών— 
μελών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.



'Αρμοδιότητες: Συντονιστική, νομοθετι
κή, έκτελεστική.

γ . Ή  Εύρωπαϊκή ’Επιτροπή.

Ό  αριθμός των μελών είναι 14, ένας 
Πρόεδρος καί πέντε άντιπρόεδροι.

'Ορίζονται μέ κοινή συμφωνία των Κυ
βερνήσεων των κρατών μελών. Ή  θη
τεία είναι διάρκειας 4 χρόνων άλλα μπο
ρεί νά άνανεωθεϊ. Ή  επιτροπή ένεργει (α
νεξάρτητα από τό Συμβούλιο καί τις Κυ
βερνήσεις. Τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ύστερα άπό πρόταση μομφής, μπορεί να 
προκαλέσει τήν αυτόματη παραίτηση τής 
Επιτροπής. Είναι τό πλέον ιδιότυπο Κοι
νοτικό όργανό καί ένεργει μόνο προς τό 
συμφέρον τής Κοινότητας καί τήν τήρηση 
τών συνθηκών καί τοϋ κοινοτικού δίκαιου. 
Είναι συλλογικό όργανο καί λαβαίνει άπο- 
φάσεις κατά πλειοψηφία. Είναι υπερεθνικό 
όργανο, μέ υπερεθνικό χαρακτήρα. Μόνο 
υπήκοοι τών κρατών —μελών μπορούν νά 
είναι μέλη τής ’Επιτροπής. Ή  λειτουργία 
τής Επιτροπής είναι νά:
«Θέτει σέ κίνηση τήν κοινοτική δράση, 
είναι φύλακας τών ιδρυτικών συνθηκών 
καί συμμετέχει σάν εκφραστής τού κοινοτι
κού συμφέροντος, στή νομοθετική δια
δικασία».

Ή  ’Επιτροπή συγκροτείται άπό Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις καί Τμήματα.

Γραφεία τής ’Επιτροπής υπάρχουν σέ 
διάφορες πρωτεύουσες μέσα καί έξω 
άπό τήν Κοινότητα. Τά γραφεία αύτά λει
τουργούν σάν κέντραπληροφοριώνκαί έπα- 
φής μέ τις ύπηρεσίες τού κράτους—μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένα.

δ. Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα μέ τις ιδρυτικές συνθήκες 
τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο άποτελεϊται 
άπό άντιπροσώπους τών λαών τών κρατών 
—μελών πού συνενώθηκαν στήν Κοινό
τητα καί μάλιστα άπό βουλευτές οί όποιοι 
εκλέγονται μέ διαδικασία πού θεσπίζεται 
άπό κάθε κράτος—μέλος. Τό Κοινοβούλιο 
άντιπροσωπεύει τούς λαούς τών δέκα κρα
τών—μελών τής Κοινότητας συλλογικά.

Είναι τό κύριο πολιτικό όργανο τής 
Κοινότητας πού άσκεϊ πολιτικό έλεγχο 
στά υπόλοιπα όργανά της καί έκφράζει τά 
διάφορα πολιτικά ρεύματα τής κοινής 
γνώμης τών χωρών —μελών.

Κατά τις ιδρυτικές συνθήκες λέγεται 
Συνέλευση αλλά μέ τή συντακτική 
της σύνοδο πού πραγματοποιήθηκε στις 
19-3-1958  στό Στρασβούργο ονομάστη
κε «Ε  ύ ρ ω π α ϊ κ ή  Κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ 
τ ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η »  καί άργότερα, 
στις 30-3-1962 , « Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ό  Κ ο ί 
νο  β ο ύλ ι ο». Τά μέλη του ήταν 142 καί 
μέ τήν προσχώρηση τής Μεγάλης Βρεταν- 
νίας, Δανίας καί ’Ιρλανδίας τό 1973 αύξή- 
θηκε ό άριθμός σέ 198. ’Από τό 1979 τά 
μέλη τοϋ Κοινοβουλίου είναι 410 καί άπό 
1-1-1981  μέ τήν είσοδο τής Ελλάδας 
στήν Ε .Ο .Κ . είναι 434. (Δυτ. Γερμα
νία 81, Γαλλία 81, ’Ιταλία 81, Μεγάλη 
Βρεταννία 81, Βέλγιο 24, Δανία 16, ’Ιρ
λανδία 15, Λουξεμβούργο 6, 'Ολλανδία 25 
καί 'Ελλάδα 24).

Τό πράσινο φως γιά τήν έκλογή τοϋ 
Κοινοβουλίου μέ καθολική ψηφοφορία

δόθηκε άπό τή διάσκεψη κορυφής τού Πα
ρισιού στις 9[ 10 Δεκεμβρίου τοϋ 1974. Ή  
διάσκεψη ύπέδειξε ότι οί έκλογές αύτέςθά 
έπρεπε νά διεξαχθοΰν τό 1978 καί κάλεσε 
τό Κοινοβούλιο νά υποβάλει νέες προτά
σεις. Ά π ό  τον ’Ιανουάριο τοϋ 1975 οί Ευ
ρωβουλευτές είχαν έγκρίνει ένα νέο σχέδιο.

Τον ’Ιούλιο τοϋ 1976 οί άρχηγοί τών 
κρατών—μελών κατέληξαν σέ συμφω
νία νά γίνουν οί έκλογές τό 1978. Τελικά 
λόγιο εσωτερικών δυσκολιών ορισμένων 
κρατών—μελών δέν έγιναν τό 1978, άλλά 
στις 7 καί 10 ’Ιουνίου 1979 καί έλαβαν 
μέρος 180,3 έκατομμύρια ψηφοφόροι. 'Η  
έκλογή ήταν άμεση καί καθολική καί διάνοι- 
ξε έτσι τό δρόμο γιά ένα μεγάλο πολι
τικό βήμα προς τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση.

Οί Κυβερνήσεις τών κρατών —μελών 
δέν έχουν δικαίωμα νά δίνουν οδηγίες στό 
Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ή ψήφος κάθε 
βουλευτή τού Κοινοβουλίου είναι άτομική.

Οί Εύρωβουλευτές άπολαμβάνουν τις 
άσυλίες καί τά προνόμια πού προβλέπονται 
γιά τό προσωπικό τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων. Γενικά έχουν έλευθερία κινήσεως, 
βουλευτική άσυλία καί βουλευτικό άνεύ- 
θυνο.

Στούς κόλπους του παρατηρεϊται ή δη
μιουργία εύρωπαϊκών πολιτικών κομ
μάτων. Τά κόμματα αύτά βάζουν τή 
σφραγίδα τους στις εργασίες τού Εύρω- 
παϊκοϋ Κοινοβουλίου. Τό Μάϊο τού 1977 
ήταν έξι έπίσημα άναγνωρισμένες πολι
τικές ομάδες: Σοσιαλιστές 65, Χριστιανο
δημοκράτες 50, Φιλελεύθεροι 27, Εύρω- 
παΐοι Συντηρητικοί 17, Εύρωπαΐοι Προο
δευτικοί Δημοκρατικοί 17 καί Κομμουνι
στές 17 .01 υπόλοιποι πέντε ήταν άνεξάρ- 
τητοι. Στις έκλογές τοϋ ’Ιουνίου 1979 είχα
με τήν εξής άναλογία: Χριστιανοδημοκρά
τες 105, Φιλελεύθεροι 42, Σοσιαλιστές 
111, Κομμουνιστές 42, Δημοκράτες Προ
όδου 21, Συντηρητικοί 63, διάφοροι άνε- 
ξάρτητοι 24. Σύνολο 410.

Τό Κοινοβούλιο έχει 15 έπιτροπές πού 
άποτελοΰν μόνιμα όργανα έργασίας καί 
είναι αρμόδιο γιά ένα ειδικό τομέα τής 
Κοινοτικής δραστηριότητας (Πολιτική 
Γεωργίας, Προϋπολογισμών, Οικονομική 
καί νομισματική, ένεργείας καί έρευνας, 
έξωτερικών οικονομικών σχέσεων, Νομική, 
κοινοτικών ύποθέσεων καί άπασχόλη- 
σης, περιφερειακής πολιτικής καί χωρο
ταξίας, μεταφορών, περιβάλλοντος — 
δημοσίας ύγείας καί προστασίας κατανα- 
λ.ωτών, νεότητας — πολιτισμού — έκπαι- 
δευσης—πληροφόρησης καί σπόρ, άνά- 
πτυξης καί συνεργασίας, έλέγχου καί 
προϋπολογισμού, κανονισμού καί άναφο- 
ρών). Ά π ό  τον ’Οκτώβριο τού 1979 συγ
κρότησε μιά AD HOC έπιτροπή γιά τά 
δικαιώματα τής γυναίκας.

Τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει 
μιά φορά τό μήνα κανονικά καί γιά μιά 
εβδομάδα. Κατ’ έξαίρεση μπορεί  ̂νά 
συγκληθεϊ άπό τον Πρόεδρό του μετά άπό 
αίτηση τής πλειοψηφίας τών μελών του ή 
τής ’Επιτροπής ή τού Συμβουλίου τών 
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οί σύνοδοι τοϋ 
Κοινοβουλίου γίνονται κανονικά στό Στρα
σβούργο, στό Μ έ γ α ρ ο  τής Εύρώπης, 
άλλά καί στό Εύρωπαϊκό Κέντρο τοϋ 
Λουξεμβούργου, όπου έχει τήν έδρα της ή 
Γενική Γραμματεία τού Κοινοβουλίου, 
ένώ οί κοινοβουλευτικές ομάδες στις 
Βρυξέλλες. Οί συνεδριάσεις είναι δημόσιες 
ή δέ κοινοβουλευτική περίοδος είναι 5 έτη. 
Είναι κατά βάση έξεταστικό καί συμβου
λευτικό όργανο. Δέν είναι βέβαια νομοθε

τικό, άλλά είναι ό δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  
φρουρός τής Κοινότητας. Οί κύριες έξου- 
σίες του είναι:

α. Απόλυση τής ’Επιτροπής, 
β. Προσφυγή στό Εύρωπαϊκό δικαστήριο, 
γ. ’Ερωτήσεις, έκθέσεις καί συζητήσεις, 
δ. Συμβουλευτικές εξουσίες στή νομο

θετική διαδικασία.
ε. ’Εποπτικές έξουσίες στήν έξωτερική 

πολιτική.
’Έχουν έπίσης υποβληθεί έκθέσεις γιά 

τή διεύρυνση τών άρμοδιοτήτων τοϋ Κοι
νοβουλίου καί στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Ά σκηση νομοθετικής εξουσίας, 
β. Κατάρτιση σχεδίων οικονομικής πο

λιτικής.
γ. Νά συναποφασίζουν Κοινοβούλιο καί 

’Επιτροπή στά θέματα τού προϋπολογι
σμού καί τέλος

δ. Νά διορίζεται ό Πρόεδρος τής ’Επι
τροπής μέ κοινή άπόφαση τοϋ Κοινοβου
λίου καί τού Συμβουλίου τής Κοινότητας.

e. Τό Εύρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τό Δικαστήριο έχει σάν έργο νά έξασφα- 
λίσει τή νομιμότητα κατά τήν ερμη
νεία καί έφαρμογή τών συνθηκών καί τής 
σχετικής νομοθεσίας τής Κοινότητας, 
δηλαδή έξασφαλίζει τό σεβασμό τού δι
καίου στήν έφαρμογή τών συνθηκών καί 
τής νομοθεσίας. Οί έξουσίες του μπορούν 
νάκαταταγοΰν σέ τρεις βασικές κατηγορίες: 

α. Γιά τήν έπίλυση διαφορών τής άμ- 
φισβητούμενης δικαιοδοσίας.

β. Γιά τή διατύπωση γνώμης πού έχει 
δεσμευτική δύναμη, καί

γ. Γιά έκδοση προδικαστικών κρίσεων. 
Τό Δικαστήριο είναι τό μόνο όργανο 

τών Κοινοτήτων πού είναι παράλληλο 
μέ τά άντίστοιχα έθνικά όργανα καί ταυ
τόχρονα τό μόνο όργανο πού είναι πλή
ρως άνεπτυγμένο άπό τήν άποψη τής 
Εύρωπαϊκής έ ν ο π ο ί η σ η ς .

Οί ιδρυτές τών Κοινοτήτων ν ο μ ι κ ο
π ο ί  η σ α ν  τ ή ν  κοινοτική διαδικασία 
καί έδωσαν στό Δικαστήριο κεντρική θέση 
στήν πορεία τής Εύρωπαϊκής ένοποίησης. 
Τούτο είναι ένα δ ι ε θ ν έ ς ,  συνταγμα
τικό, διοικητικό καί πολιτικό δικαστήριο, 
άλλά δέν είναι τό άνώτατο δικαστήριο 
τών κρατών —μελών. Τό Δικαστήριο άντα- 
ποκρίθηκε στον προγραμματισμένο ρόλο 
του καί άποδείχτηκε τό κατ’ έξοχήν συνε
πές καί άποδοτικό κοινοτικό όργανο. Δια- 
κρίνεται γιά τήν τόλμη καί τή φρόνηση 
καί μέχρι σήμερα δέν ύπήρξε κανένα κρά
τος — μέλος πού νά άρνήθηκε νά συμ
μορφωθεί στις άποφάσεις του.

Σ ύ ν θ ε σ η :  Άποτελεϊται άπό δ έ κ α  
δικαστές καί έπικουρεϊται άπό 4 γενικούς 
ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς .  Οί δικαστές ορίζον
ται άπό τά κράτη—μέλη μέ κοινή συμ
φωνία, ένώ οί εισαγγελείς προέρχονται άπό 
τά τέσσερα μεγάλα κράτη—μέλη .

Προσόντα δικαστών: Νά παρέχουν πλη- 
ρη άνεξαρτησία νά συγκεντρώνουν στις 
χώρες τους τις άναγκαΐες προϋποθέσεις για 
τό διορισμό στά άνώτατα δικαστικά άξιω- 
ματα ή νά είναι νομικοί άναγνωρισμένου 
κύρους.

'Η  διάρκεια τής θητείας τών δικαστών 
είναι έξι έτών καί δύναται νά άνανεωθεϊ. 
Οί δικαστές έκλέγουν σέ μυστική ψηφοφο
ρία τον Πρόεδρο τού Δικαστηρίου γιά 
τρία χρόνια. Τό Δικαστήριο έκλέγει κά03 
χρόνοτοΰς Προέδρους τών Τμημάτων καί
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ένα πρώτο Γενικό Εισαγγελέα καί ένα 
Γενικό Γραμματέα γιά έξι χρόνια.

Βασικά συνεδριάζει έν όλομελεία καί 
κατά τμήματα, ανάλογα μέ τις περιπτώ
σεις. Οί συνεδριάσεις είναι δημόσιες καί 
μυστικές στις περιπτώσεις προσφυγής κα
τά κράτους—μέλους, στήν περίπτωση 
παύσης δικαστοϋ ή γενικού εισαγγελέα, καί 
αύτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης γιά 
σπουδαίους λόγους. 'Η  συζήτηση γίνεται 
σέ μιά άπό τις έθνικές γλώσσες τών κρατών 
—μελών. Προσφυγή στο δικαστήριο γίνε
ται άπό τά κράτη—μέλη ή άπό ιδιώτες. 
Τό δικαστήριο έχει στόχο την έρμηνεία 
τοΰ κοινοτικού δικαίου, ένώ τά έθνικά δι
καστήρια άσχολοϋνται μέ τό εσωτερικό 
δίκαιο.

Έ δ ρ α  τοΰ δικαστηρίου είναι προσωρινά 
τό Λουξεμβούργο.

στ. Οικονομική καί Κοινωνική 
’Επιτροπή ΕΟΚ -  ΕΚΑΕ 
καί Συμβουλευτική ’Επι
τροπή Ε Κ Α Χ .

'Π  σ ύ ν θ ε σ η  ρυθμίζεται άπό τις 
συνθήκες καί βασικά μέσα σ’ αυτή άντι- 
προσωπεύονται παραγωγοί, εργαζόμενοι, 
καταναλωτές, έμποροι άνθρακα καί χά
λυβα, άγρότες, μεταφορείς, έμποροι γενι
κά, βιοτέχνες, έλεύθερα επαγγέλματα. Ή  
οργανωτική διαδικασία είναι κατά τέτοιο 
τρόπο πού νά διασφαλίζεται ή εύκολη άντι- 
προσώπευσή τους. Ή  άντιπροσώπευση γί
νεται χωρίς έθνικές διακρίσεις. Οί θέσεις 
είναι 156 καί κατανέμονται μεταξύ τών 
κρατών— μελών: (Γερμανία 24, Γαλλία 24, 
’Ιταλία 24, Μεγάλη Βρεταννία 24, Βέλγιο12 
'Ολλανδία 12, Δανία 9, ’Ιρλανδία 9, Λου
ξεμβούργο 6, 'Ελλάδα 12).

'Ο διορισμός γίνεται άπό τό Συμβούλιο. 
Θητεία 4 χρόνια. Οί ’Επιτροπές έκλέγουν 
μεταξύ τους τάν Πρόεδρο καί τούς ’Αντι
προέδρους γιά περίοδο δυό ετών. Ή  ’Επι
τροπή διαιρείται σέ ειδικευμένα Τμήματα 
(Γεωργίας, Μεταφορών, κ .λ .π .) καί συνι- 
στά καί επιτροπές, όπως οί ομάδες εργο
δοτών, έργαζομένων κ.λ.π. Οί υποθέσεις 
διεκπεραιώνονται άπό τή Γενική Γραμ
ματεία.

Οί ’Επιτροπές είναι σ ύ μ β ο υ λ ε  υ-  
τ ι κ ά δ ο γ α ν α  καί οί γνώμες τους έχουν 
ορισμένη πολιτική βαρύτητα.

"Αλλα σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι  κά όργανα: 
1. ’Όργανα πού προβλέπονται άπό τις 
ιδρυτικές συνθήκες:

A ) Ε .Ο .Κ .:

—'Η  Συμβουλευτική ’Επιτροπή επί 
τών μεταφορών (άρθρ. 83 ).

—Ή  ’Επιτροπή κοινής έμπορικής πολι
τικής (άρθρ. 1 13).

—'Η  Νομισματική ’Επιτροπή (άρθρ. 
1 05).

— Η  Επιτροπή τοΰ Εύρωπαϊκού Κοινω
νικού Κεφαλαίου (άρθρ. 1 2 4 ), καί

—Τό Συμβούλιο Ελέγχου Λογαριασμών 
(άρθρ. 2 06).

Β ) Ε .Κ .Α .Ε .:

—'Η  Διαιτητική ’Επιτροπή (άρθρ. 18 ).
—Ή  Ό μάς Ειδικών (άρθρ. 31 ).
—Ή  ’Επιστημονική καί Τεχνική επι

τροπή (άρθρ. 1 3 4 ), καί
—Τό Συμβούλιο ’Ελέγχου λογαριασμών 

(άρθρ. 1 80).

Γ )  Ε .Κ .Α .Χ .:

—Οί ’Επιτροπές Μελετών, περιλαμβα- 
νομένης καί της ’Επιτροπής Οικονομικών 
Μελετών (άρθρ. 1 6 ).
2. Όργανα πού προβλέπονται άπό άπο- 
φάσεις τού Συμβουλίου.

—'Η  ’Επιτροπή έπί τής βραχυπρόθε
σμης οικονομικής πολιτικής (άπόφαση 
764 ] 6 0 ).

—Ή  Ειδική ’Αγροτική Επιτροπή (άπό
φαση 1217 ] 6 0 ).

Ή  Συμβουλευτική ’Επιτροπή έπί τών 
συμφωνιών καί μονοπωλείων (άπόφ. 
1031 ]6 4 ).

—Ή  Μόνιμη ’Επιτροπή έπί τών 
άγροτικών δομών (άπόφ. 2892 ]62 ).

•— Η  Επιτροπή έπί τής μεσοπρόθε
σμης Οικονομικής πολιτικής (άπόφ. 2 4 7 ]  
6 4 ).

— Η  ’Επιτροπή έπί τής πολιτικής τοΰ 
προϋπολογισμού (άπόφ. 299 ]64 ).

—Ή  ’Επιτροπή τών διοικητών τών 
κεντρικών τραπεζών (άπόφ. 3 0 0 ]6 4 ).

— Η  ’Επιτροπή έπί τών σπόρων καί 
φυτών (άπόφ. 399 ]6 6 ).

—'Η  Μόνιμη ’Επιτροπή κανόνων τρο
φίμων (άπόφ. 4 1 4 ]6 9 ) .
— Η  Μόνιμη ’Επιτροπή έπί τής άπασχό- 

λησης (πρόσληψης) έργατών (άπόφ. 5 3 2 ]  
7 0 ), καί

—Οί ’Επιτροπές τελωνειακών κανονι
σμών (Κανον. 8 0 2 ]68, 8 0 3 ]68, 9 7 ]6 9 , 
542 ]69 καί οδηγία 63 ]73 ).

Έ κ τος άπ’ αυτές υπάρχει ένας μεγάλος 
κατάλογος άπό έπιτροπές στά παραρτή
ματα V III καί IX  τής πράξης εισδοχής 
τής Μεγάλης Βρεταννίας κ.λ.π.

ζ . Τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέχρι τό 1975 ό δημοσιονομικός έλε
γχος τών Κοινοτήτων ήταν άνατεθειμένος 
στήν ’Ε λ ε γ κ τ ι κ ή  ’Επιτροπή. 'Η  νέα 
συνθήκη προϋπολογισμού τής 2 2 -7 -1 9 7 5  
(πού άρχισε νά ισχύει τήν 1 -7 -1 9 7 7  ) 
συνέστησε τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο γιά 
τό δημοσιονομικό έλεγχο τών Κοινοτή
των. Τούτο είναι αρμόδιο καί γιά τις τρεις 
Κοινότητες, είναι εξοπλισμένο μέ τά προ
νόμια τού Δικαστηρίου καί είναι ισχυρό
τερο καί πιο ανεξάρτητο άπό τήν ’Ελεγκτι
κή ’Επιτροπή.

Αποτελεϊται άπό δέκα μέλη (ένα γιά 
κάθε κράτος—μέλος) πού έχουν έκλεγεϊ μέ 
κριτήρια τήν πείρα καί τις ίκανότητές τους 
αναγνωρισμένες σέ άντίστοιχους οργανι
σμούς τής χώρας τους καί βασικά νά πα
ρέχουν έγγύηση άνεξαρτησίας (προσόντα 
καταλληλότητας καί άνεξαρτησίας).

Τά μέλη διορίζονται γιά έξι χρόνια, άλ- 
λά γιά νά έξασφαλισθεΐ μελλοντικά ή 
διαρκής ανανέωση τού Σώματος ή θητεία 
ορισμένων μελών τήν πρώτη φορά είναι 
τετραετής. Διορίζονται ομόφωνα άπό τό 
Συμβούλιο μέ γνώμη τού Κοινοβουλίου. 
Δεν δέχονται οδηγίες άπό τις Κυβερνήσεις 
τών κρατών —μελών. Θεσπίζεται τό επαγ
γελματικό ά σ υ μ β ί β α σ τ ο  καί προβλέ- 
πεται ύποχρέωση έ χ ε μ υ θ ε ί α ς  .Μετα
ξύ τους τα μέλη εκλεγούν ένα Πρόεδρο γιά 
περίοδο τριών ετών. Αποφασίζει μέ τήν 
πλειοψηφία τών μελών του.

Αρμοδιότητα: Ελεγχος τών έσόδων
των Κοινοτήτων καί τών διαφόρων ορ
γάνων. 'Ο έλεγχος άφορα τή νομιμότητα— 
κανονικότητα καί τήν καλή δημοσιονο

μικής διαχείριση. Δηλαδή παρακολουθεί 
μέ τό φακό του τον Κοινοτικό προϋπολο
γισμό καί μπορεί νά προβεϊ σε επαληθεύ
σεις κάθε στιγμή, άκόμη καί πριν άπό τή 
λήξ7) τής οικονομικής χρήσης, ώστε νά 
διευκολύνεται, οποτεδήποτε τό θελήσει, ή 
άποκατάσταση ένδεχομένων λογιστικών 
άνωμαλιών. Μετά τό κλείσιμο κάθε οικο
νομικού έτους καταρτίζει έ τ  ή σ ι α έκθε
τη, πού διαβιβάζει στά όργανα τών Κοινο
τήτων καί δημοσιεύει στήν έπίσημη έφη- 
μερίδα τής Κοινότητας μαζί μέ τις άπαν- 
τησεις τών οργάνων, στις παρατηρήσεις 
τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε π ίση ς προ- 
βαίνει στήν αύτεπάγγελτη υποβολή παρα
τηρήσεων  ̂σέ ειδικά ζητήματα. Μέ λίγα 
λόγια το Ελεγκτικό Συνέδριο δέν περιο
ρίζεται νά έλέγχει λογαριασμούς, άλλά ζη
τάει έπίσης λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς .

η.  Ή  Εύρωπαϊκή Τράπεζα ’Ε 
πενδύσεων .

Προβλέπε ται άπό τήν ιδρυτική συνθήκη 
της Ρώμης, έχει νομική προσωπικότητα 
καί μέλη της είναι τά κράτη—μέλη.

_ ’Αποστολή έχει νά χρηματοδοτεί επεν
δύσεις, χωρίς νά έχει κερδοσκοπικά κί
νητρα, στή βιομηχανία καί έργα ύποδομής 
καί γενικά νά συμβάλλει στήν ισόρροπη καί 
άπρόσκοπτη άνάπτυξη καί τό συμφέρον 
τής Κοινότητας. Γ ι ’ αύτό τό λόγο προσ
φεύγει στήν κεφαλαιοαγορά καί στούς πό
ρους της (συνεισφορές) καί γενικά είναι 
τό χρηματοδοτικό όργανο τής Κοινότητας. 
Είναι αύτόνομος οργανισμός δημοσίου δι
καίου, άποβλέπει στήν άξιοποίηση καθυ
στερημένων περιοχών καί χορηγεί μακρο
πρόθεσμα δάνεια ή εγγυήσεις σέ ιδιωτικές 
ή δημόσιες επιχειρήσεις, σέ οικονομικούς 
οργανισμούς καί σέ Δήμους καί Κοινότη
τες τών κρατών μελών. Στόχος λοιπόν τής 
Τράπεζας ’Επενδύσεων είναι νά μειώσει 
τήν άνισότητα μεταξύ πλουσίων καί φτω
χών περιοχών τής Κοινότητας, νά κεντρί
σει τό ένδιαφέρον ορισμένων κρατών—με
λών στό σύνολό τους, σέ ορισμένους το
μείς—όπως οι διεθνείς έπικοινωνίες, ή 
βιομηχανική συνεργασία, ύψηλή τεχ
νολογία—ή καί στήν έκμετάλλευση ενερ
γειακών πόρων τής Εύρώπης.

Γενικά ή Τράπεζα εύνοεί, σχέδια γιά τήν 
άξιοπο ίηση καθυστερημένων περιοχών, 
τον έκσυχρονισμό ή μετατροπή τών επιχει
ρήσεων καί σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 
γιά περισσότερα κράτη—μέλη.

Αιτήσεις γιά τή χορήγηση δανείων ή 
εγγυήσεων υποβάλλονται είτε στήν έπι- 
τροπή, είτε στά κράτη —μέλη στό έδαφος 
πού θά έκτελεσθεί τό έργο. Τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής τράπεζας άποφασίζει γιά 
τις αιτήσεις. Προσφυγές μπορούν νά 
ύποβληθοϋν στό Δικαστήριο τής Κοινότη
τας.

'Η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα ’Επενδύσεων 
χρηματοδοτεί τήν Ελλάδα άπό τό 1963  
καί μέχρι τώρα συμμετείχε στή χρημα
τοδότηση γιά άρδευση 120 .000  έκτα- 
ρίων γιά τήν κατασκευή δρόμων άνω τών 
400 χιλιομέτρων καί ειδικότερα γιά 
τό δρόμο ’Αθήνα —Πάτρα, γιά ένα έργο- 
στασιο λιπασμάτων, τρία έργοστάσια 
τσιμέντου, ενός συγκροτήματος άλουμίνας 
και άλουμινίου, ένός εργοστασίου καλω
δίων καί μιας μονάδας πεπλατυσμένων 
προϊόντων άπό άλουμίνιο. Έ δ ω σ ε ένα δά
νειο στήν ΕΤ Β Α γιά τή χρηματοδότηση 18
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μικρομεσαίων έπιχειρήσεων σέ ολη την. 
‘Ελλάδα, κ.λ.π.

Ή  Τράπεζα διοικεϊται καί διευθύνεται 
άπό ένα συμβούλιο Δ ι ο ι κ η τ ώ ν ,  ένα 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο , ^  μια 
Δ ι ε υ θ ύ ν ο υ σ α  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  και 

ι, την ’Επιτροπή ’Ελέγχου.
Τό Συμβούλιο των διοικητών άποτε- 

λεϊται άπό υπουργούς πού ορίζονται άπό 
τά κράτη - μέλη. Τοϋτοκαθορίζει τή γενική 

|! πιστωτική πολιτική της τράπεζας και 
φριΛτίζει γιά τήν έφαρμογή τών κατευθύν- 

.! σεων αύτών. ’Ακόμη άποφασίζει γιά τήν 
! αύξηση τοϋ κεφαλαίου, έγκρίνει τόν κανο

νισμό και άσκεϊ τις εξουσίες πού προβλέ- 
πονται άπό τίς συνθήκες.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο έχει τήν άπο- 
κλειστικότητα να άποφασίζει γιά τήν 
παροχή πιστώσεων καί εγγυήσεων καί τη 
σύναψη διαφόρων δανείων, ελεγχει τη 
διαχείριση τής Τράπεζας καί γενικά ενερ
γεί σύμφωνα μέ τό καταστατικό καί τίς 
δδηγίες τοϋ Συμβουλίου τών διοικητών. 
Τά τακτικά μέλη διορίζονται άπό τό Συμ
βούλιο τών διοικητών γιά περίοδο πέντε 
έτών καί κατανέμονται ώς εξής: Γερμανία 
3, Γαλλία3, ’Ιταλία 3, Μεγάλη Βρεταννία 
3, Βέλγιο I, Δανία I, Ελλάδα I, ’Ιρλανδία 
I, Λουξεμβούργο I, ‘Ολλανδία I, ’Επιτρο
πή 1, Σύνολο 19.

‘Η Διευθύνουσα ’Επιτροπή άποτελεϊται 
άπό ένα πρόεδρο καί πέντε άντιπροέδρους 
πού διορίζονται, γιά μιά περίοδο έξι έτών, 
άπό τό Συμβούλιο τών Διοικητών, μέ πρό
ταση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή 
διασφαλίζει τή διαχείριση τών τρεχουσών 
ύποθέσεων τής Τράπεζας, μέ τήν έποπτεία 
τοϋ Προέδρου καί τόν έλεγχο τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου. ’Ακόμη προετοιμάζει 
τίς άποφάσειςτοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Ή  ’Επιτροπή ’Ελέγχου είναι τριμελής 
καί διορίζεται άπό τό Συμβούλιο τών 
Διοικητών, μέ κριτήριο τήν ικανότητα 
τών μελών. Είναι άρμόδια γιά τόν 
έλεγχο τών πράξεων καί τών βιβλίων 
τής Τράπεζας καί γιά τήν πιστοποίηση 
τοϋ συμφώνου τού ισολογισμού και τού 
λογαριασμού τών κερδών ή ζημιών μέ 
τίς λογιστικές εγγραφές τής Τράπεζας.

θ . Τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο.

Έ χ ε ι  προορισμό νά συμβάλει στήν 
έπαγγελματική άναπροσαρμογή, τήν άνα- 
κατάταξη τοϋ έργατικοΰ δυναμικού τής 
Κοινότητας καί τήν έν γένει εξέλιξη 
τών κοινωνικών διαρθρώσεων. Τό τα
μείο προβλέπεται άπό τήν συνθήκη τής 
Ρώμης καί άρχι,κά ήταν ένας μηχανισμός 
αύτόματης άνακύκλωσης κονδυλίων πού 
δαπανούσαν τά κράτη — μέλη, γιά τήν 
άπορρόφηση τής άνεργίας πού δημιουρ
γούσαν οί οικονομικές άνακατατάξεις 
στήν Κοινότητα. ’Εξέταζε προγράμματα 
έπανεκπαίδευσης καί έπανεγκατάστασης 
πού ύπέβαλαν τά κράτη καί ύστερα κα
τέβαλε μέχρι 50 ο]ο τοϋ κόστους τους. 
’Από τήν 1-5-1972  άρχισε νά λειτουργεί 
τό κοινωνικό ταμείο μέ νέα μορφή. ΤΗταν 
τό πιό εύκαμπτο καί πιό ένεργητικό μέσο 
τής κοινωνικής πολιτικής τής Κοινότητας 
καί είχε περισσότερους πόρους στή διά
θεσή του.

Ά π ό τό ταμείο παρασχέθηκε βοήθεια 
στις άκόλουθες περιπτώσεις :

Τεχνική κατάρτιση έργατών πού εγκα
ταλείπουν τήν γεωργία, τεχνική κατάρ
τιση έργατών έτοιμων ένδυμάτων, προ
γράμματα ειδίκευσης καί κοινωνικής έν
ταξης γιά τούς μετανάστες καί τίς οίκο- 
γένειές τους, πειραματικά προγράμματα 
γιά άνάπηρους, προγράμματα γιά άνερ
γους νέους κάτω άπό 25 χρονών, άπασχό- 
ληση γυναικών.

Ά π ό τόν ’Ιανουάριο τού 1978 τό τα
μείο άρχισε νά λειτουργεί πάνω σέ νέα 
βάση καί οί δραστηριότητές του άκολου- 
θοΰν δύο δρόμους : ‘Η  διοχέτευση τού 
50 ο ]ο τουλάχιστο τών διαθεσίμων πόρων 
σέ προγράμματα συγκεντρωμένα στις 
πιό καθυστερημένες περιοχές τής Κοινό
τητας. Έ τ σ ι  θά κατορθωθεί τό μέγιστο 
δυνατό άποτέλεσμα έκεϊ άκριβώς που 
υπάρχουν οί μεγαλύτερες άνάγκες. Η  
βοήθεια στά προγράμματα πού άφοροΰν 
τούς έργαζόμενους πού έγκαταλείπουν 
τόν άγροτικό τομέα καί τούς μετανάστες 
γιά τήν άφομοίωσή τους στο νέο περιβάλ
λον. Γενικά τό ταμείο δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στούς άνεργους νέους, στήν 
ισότητα τών γυναικών, στούς μετανάστες, 
στούς άνάπηρους, στούς άπορους, στην 
ύγεία καί τήν άσφάλεια τών έργαζομένων, 
στή βελτίωση τού περιβάλλοντος εργα
σίας, στήν προστασία τών συμφερόντων 
τών έργαζομένων, στή βελτίωση τής 
κατοικίας τών έργαζομένων, στή βελ
τίωση τής κοινωνικής προστασίας και 
γενικά στον έξανθρωπισμό τής έργασίας.

ι. Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργι
κού Προσανατολισμού και 
Έγγυήσεω ς.

Διαθέτει σημαντικά ποσά, βοηθάει 
στον πλήρη έκσυγχρονισμό τής γεωργίας 
(μηχανική — έπιστημονική έφαρμογή) 
καί στόν προσανατολισμό τής καλλιέρ
γειας μέσα στό σύνολο τοϋ κοινοτικού 
εδάφους.

Τούτο χωρίζεται σέ δύο τμήματα. Τό 
Τμήμα Προσανατολισμού καί τό Τμήμα 
’Εγγύησης.

ια. Τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ά να- 
πτύξεως·

Έ χ ε ι  σάν ειδική άποστολή τήν άνάπτυ- 
ξη τών Αφρικανικών κρατών καί τής 
Μαδαγασκάρης μέ βάση τή συνθήκη 
τής Λομέ (υπογράφτηκε στις 31-10-79  
στήν πρωτεύουσα τοϋ Τόγκο άμό τήν 
Ε .Ο .Κ . καί άπό 58 άναπτυσσόμενες 
χώρες τής Αφρικής, τής Καραϊβικής 
καί τοϋ Ειρηνικού).

Μέ τή σειρά άπό πάνω προς τά κάτω: 
’Άποψη τοϋ Κτιρίου τής Ευρωπαϊκής 

’Επιτροπής και τοϋ Συμβουλίου ' Υπουρ
γών στις Βρυξέλλες.

Συνεδρίαση τής Ευρωπαϊκής’ Επιτροπής. 
’Άποψη τοϋ κτιρίου τοϋ Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου στό Λουξεμβούργο.
”Αποψη τοϋ κτιρίου τής Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας ’Επενδύσεων στό Λουξεμβούργο.
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ιβ . To Εύρωπαϊκό Ταμείο Πε
ριφερειακής άναπτύξεως.

Τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Άναπτύξεως είναι το κύριο όργανο της 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. ’Έ 
χει σχεδιασθεΐ νά παρέχει πρόσθετη 
βοήθεια σέ ενέργειες κα'ι προγράμματα

1 . Τό Κοινοτικό Δίκαιο .

"Οπως είναι γνωστό οί Κοινότητες 
δημιουργήθηκαν μέ διεθνείς συνθήκες. 
Ή  έφαρμογή των συνθηκών αύτών επη
ρεάζει βαθειά τό εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών — μελών, κάτω άπό μια μορφή 
κοινής ειρηνικής διαδικασίας καί προσπά
θειας, γιατί οί Κοινότητες στηρίζονται 
στην ελεύθερη συμφωνία καί στη θέληση 
ελευθέρων άνθρώπων πού έχουν συνεί
δηση τών μεγάλων μεταβολών πού έφερε 
ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος καί φιλο
δοξούν νά συνενώσουν τις προσπάθειές 
τους για μια διαρθρωτική άνανέωση. Βα
σικά οί Κοινότητες στηρίζονται στο δίκαιο 
πού στο βάθος έχει δύο γνωρίσματα. Τήν 
άμεση έφαρμογή τού Κοινοτικού Δικαίου 
καί τή δική του νομική δομή καί τάξη 
πού εγκαθιδρύει.

Τό Εύρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο είναι 
τό δίκαιο τών τριών Κοινοτήτων, ήτοι 
τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 
καί Χάλυβα (Ε .Κ .Α .Χ . — 1 9 5 1 ), τής 
Ε .Ο .Κ . (1957) καί τής Εύρωπαϊκής 
Κοινότητας ’Ατομικής ’Ενέργειας (Ε.Κ . 
Α .Ε . — 1 9 5 7 ).

Τό Κοινοτικό Δίκαιο άποτελεϊ μιά νέα 
έννομη τάξη, άνεξάρτητη άπό τήν έσωτερι- 
κή καί διεθνή έννομη τάξη. Οί Κοινότητες 
είναι ύποκείμενα τού διεθνούς δικαίου 
καί οί σχέσεις μεταξύ κοινοτικού καί 
διεθνούς δικαίου δέν έχουν ποιοτικές δια
φορές, σέ σύγκριση μέ τις σχέσεις μεταξύ 
διεθνούς καί έθνικοΰ δικαίου. Παρ’ όλα 
αύτά μπορούμε νά εντοπίσουμε τήν θε- 
μελίωση τής υπεροχής τού Κοινοτικού 
Δικαίου, μέ τή νομολογία τού Εύρωπαϊ- 
κοΰ Δικαστηρίου σέ τέσσερα βασικά 
έπιχειρήματα :

— Στή φύση τών ύποχρεώσεων τών 
κρατών — μελών, οί όποιες περιέχουν 
περιορισμό τών κυριαρχικών τους δικαιω
μάτων γιά τήν Κοινότητα.

—· Στή φύση τής Κοινότητας, ώς αύτό- 
νομης έννομης τάξης πού είναι ύποχρεω- 
τική γιά τά κράτη — μέλη καί τούς 
λαούς τους.

— Στην ισότητα καί ένότητα έφαρμο- 
γής τού κοινοτικού δικαίου σέ όλα τά 
κράτη — μέλη, καί

— Στήν ένιαία διασφάλιση τών σκοπών 
τής Κοινότητας.

Τό Κοινοτικό δίκαιο άποτελεϊ τό 
άντικείμενο μιας διαδικασίας ενοποίησης, 
δηλαδή τής συμμετοχής τών κρατών — 
μελών σέ μιά βαθμιαία δημιουργούμενη 
κοινοτική κυριαρχία.

πού σχεδιάζονται καί έκτελοΰνται άπό 
εθνικές δημόσιες ύπηρεσίες ύπεύθυνες 
γιά τήν περιφερειακή άνάπτυξη. Αύτό 
σημαίνει ότι κοινοτικά κεφάλαια ενι
σχύουν τις προσπάθειες τών κρατών — 
μελών γιά άνάπτυξη τών περιφερειών.

Τό Ταμείο, ώς γνωστό, ιδρύθηκε τό 
1975 μέ πρόθεση νά έπιχειρήσει τήν εξά
λειψη τών διαφορών μεταξύ τών εύρωπαϊ- 
κών περιοχών πού εύημεροϋν καί εκείνων 
πού βρίσκονται σέ οικονομική άνάπτυξη 
ή άπέχουν άπ’ αύτή.

— Δεσμεύσεις τών κρατών — μελών : 
Οί προβλεπόμενες άπό τις ιδρυτικές πρά
ξεις τών Κοινοτήτων καί άπό τις πράξεις 
προσχώρησης τών κρατών — μελών 
(τούτο είναι καί τό πρωτογενές δίκαιο 

τής Κοινότητας), καθώς επίσης καί οί 
δεσμεύσεις πού δημιουργούνται άπό τό 
δευτερογενές δίκαιο.

— Πρωτογενές δίκαιο είναι τό συμβα
τικό δίκαιο πού δημιούργησε ή τροπο
ποίησε τις Κοινότητες.

— Δευτερογενές — παράγωγο δίκαιο 
είναι τό δίκαιο πού δημιούργησαν οί Κοι
νότητες καί τό όποιο είναι :

α .  Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί .

—Τά βασικά χαρακτηριστικά ένός κα
νονισμού είναι τρία: Ή  γενικότητα τής 
εφαρμογής του, ή δεσμευτική φύση του 
καί ή άμεση έφαρμογή του στά κράτη — 
μέλη. Γενικά είναι οί κατ’ έξοχή νόμοι 
τής Κοινότητας, έχουν γενική ισχύ καί 
είναι δεσμευτικοί γιά όλα τά μέρη καί 
ισχύουν άμεσα σέ κάθε κράτος — μέλος.

—Ή  γενικότητα τής έφαρμογής τού 
Κανονισμού σημαίνει ότι έφαρμόζεται 
σέ άντικειμενικά καθοριζόμενες κατα
στάσεις καί έχει νομικά άποτελέσματα 
σέ τάξεις προσώπων πού προσδιορίζονται 
γενικά καί άφηρημένα. Τό δικαστήριο 
έχει ορίσει ότι «ό κανονισμός έχει ουσια
στική νομοθετική φύση καί δέν έφαρμό- 
ζεται σέ περιορισμένο άριθμό προσώπων 
πού καθορίζονται καί έξατομικεύονται, 
άλλά σέ κατηγορίες προσώπων πού καθο
ρίζονται άφηρημένα καί στο σύνολό τους».

—Ή  δεσμευτική φύση του άποκτάει 
ιδιαίτερη σημασία, άν συνδυασθεϊ μέ τό 
τρίτο χαρακτηριστικό, τήν άμεση έφαρ
μογή του στά κράτη — μέλη καί τούς 
πολίτες τών κρατών — μελών. Ή  άμεση 
έφαρμογή τού Κανονισμού σημαίνει ότι 
αυτός είναι δεσμευτικός στά κράτη — 
μέλη καί έφαρμόζεται άπ’ αύτά, ώς κανό
νας δικαίου καί παράλληλα προς τό έσω- 
τερικό δίκαιο, άπό τό όποιο ύπερισχύει 
σέ περίπτωση σύγκρουσής τους, καί δέν 
έχει άνάγκη μετασχηματισμού σέ έσω- 
τερικό δίκαιο μέ έσωτερική πράξη. 
’Εσωτερικά μέτρα τών κρατών — μελών 
πού θίγουν τον κανονισμό άπαγορεύονται. 
’Επίσης είναι άνεπίτρεπτες καί διεθνείς 
συνθήκες τών κρατών — μελών, κατά 
τήν έκταση πού θίγουν τούς κανονισμούς.

—Αρμόδια όργανα γιά τήν έκδοση 
τών κανονισμών είναι τό Συμβούλιο καί 
ή ’Επιτροπή. Καί τά δύο όργανα μπορούν

νά έκδόσουν κανονισμό μόνο στις περιπτώ
σεις πού έχουν ειδική έξουσιοδότηση άπό 
τις συνθήκες. Οί περισσότερες έξουσιο- 
δοτήσεις άπευθύνονται στο Συμβούλιο.

—Ό  κανονισμός πρέπει νά αιτιολογεί
ται άν καί ή υποχρέωση αύτή δέν έχει 
τήν έκταση τήν όποια λαμβάνει στις ατο
μικές πράξεις. ’Επίσης δημοσιεύεται στήν 
έπίσημη ’Εφημερίδα τής Κοινότητας καί 
άρχίζει νά ισχύει άπό τήν ημερομηνία πού 
ορίζει, ειδεμή τήν εικοστή ημέρα άπό τή 
δημοσίευσή του.

β . ' Ο δ η γ ί ε ς .

—Ή  οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος — 
μέλος στο όποιο άπευθύνεται, όσο άφορα 
τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα, άλλά άφή- 
νει τήν έπιλογή τού τύπου καί τών μέσων 
στήν άρμοδιότητα τών έθνικών άρχών. 
'Η  οδηγία είναι ιδιότυπη πηγή τού κοινο
τικού δικαίου.

—'Η  οδηγία μπορεί νά έπιβάλει υποχρεώ
σεις μόνο στά κράτη — μέλη. Ή  δε
σμευτική δύναμη άναφέρεται χαρακτηρι
στικά καί ρητά στο άποτέλεσμα πού έπι- 
διώκεται μέ αύτή, ένώ γιά τή μορφή καί 
τή μέθοδο, τον τύπο καί τά μέσα, μέ 
τά όποια θά έπιτύχουμε τό άποτέλεσμα, 
ή οδηγία δέν έχει δεσμευτική δύναμη.

—Ή  οδηγία δεσμεύει τή νομοθετική 
έξουσία ένός ή περισσοτέρων κρατών — 
μελών άτομικά ή συλογικά σέ συγκεκρι
μένα θέματα. Κανονικά ή οδηγία είναι 
όργανο κοινοτικού παρεμβατισμού, μέ 
σκοπό νά έναρμονίσει τούς νόμους τών 
κρατών — μελών σέ συγκεκριμένους το
μείς, πού έχουν σχέση μέ τό Κοινοτικό 
Δίκαιο. Τέτοιες επεμβάσεις επιτρέπονται 
στήν έκταση πού άπαιτεΐται γιά τήν ικα
νοποίηση ορισμένου κοινοτικού συμφέ
ροντος (π.χ. άνιση μεταχείριση υπηκόων 
άλλων κρατών — μελών κ .λ .π .).

—Δέν είναι εύκολο πάντοτε νά εξα
κριβωθεί μέχρι ποιού σημείου επιτρέ
πεται νά φθάσει ή παρέμβαση τής Κοι
νότητας μέ τήν οδηγία, χωρίς νά συνεπά
γεται τήν κατάργηση τής εξουσίας τών 
κρατών — μελών.

—Διαφέρει άπό τόν κανονισμό :
—'Ως προς τήν περιοχή πού ισχύει, 

γιατί δέν είναι άπαραίτητο νά ισχύει 
σ’ όλα τά κράτη — μέλη ταυτόχρονα. Καί

—'Ως προς τήν δεσμευτικότητα, γιατί 
δεσμεύει ώς προς τό έπιδιωκόμενο άπο
τέλεσμα.

—'Η  οδηγία απευθύνεται μόνο στά 
κράτη — μέλη. Αρμόδια όργανα γιά τήν 
έκδοση οδηγιών είναι τό Συμβούλιο καί 
ή ’Επιτροπή καί άπαιτεΐται ειδική εξου
σιοδότηση άπό τις συνθήκες. Οί οδηγίες 
πρέπει νά αιτιολογούνται. Δέν άπαιτεΐται 
νά δημοσιεύονται, άλλά άρκεΐ ή γνωστο
ποίηση στά κράτη ·— μέλη στά όποια 
άπευθύνονται. Στήν πράξη όμως δημο
σιεύονται στήν έπίσημη ’Εφημερίδα τών 
Κοινοτήτων. ’Ισχύουν άπό τής γνωστο
ποίησης καί όχι άπό τής δημοσίευσής 
τους.

—Πολλές άπό τις οδηγίες είναι πολύ 
λεπτομερειακές πού ούσιαστικά δέν δια
φέρουν άπό τούς Κανονισμούς. ’Εφαρ
μόζονται άμέσως καί μέσα στις προθε
σμίες στά κράτη — μέλη, στά όποια άπευ- 
θύνονται, όπως προβλέπεται μέ πάγια 
νομολογία τού Εύρωπαϊκοΰ Δικαστηρίου.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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γ.  01  α π ο φ ά σ ε ι ς .

Ή  άπόφαση είναι πράξη ή όποια δε
σμεύει στο σύνολο έκείνους στους όποιους 
άπευθύνεται. Οί άποφάσεις είναι ατομι
κές καί γενικές.

Μιά άπόφαση είναι άτομ.ική σύμφωνα 
μέ τή νομολογία τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Δι
καστηρίου, «άν οΐ διατάξεις της μπορούν 
νά έπηρεάσουν άμεσα καί άτομικά την 
κατάσταση των προσώπων στα οποία 
εφαρμόζονται» καί γενική όταν βάζει 
κανονιστικές άρχές, έξειδικεύει μέ τρόπο 
άφηρημένο τούς όρους τής εφαρμογής της, 
βάζει γενικούς οργανωτικούς κανόνες 
πού ρυθμίζουν μέ τρόπο ταυτόσημο ένα 
άκαθόριστο άριθμό περιπτώσεων καί οί 
κανόνες της εφαρμόζονται σέ κάθε κα
τάσταση πού εμπίπτει ή θα εμπεσει 
στα όρια τής έφαρμογής της. ’Ακόμη 
γενική άπόφαση είναι εκείνη πού τροπο
ποιεί μιά άλλη άπόφαση γενικής μορφής.

—Οί άποφάσεις δέν άποτελοϋν πηγή 
τοΰ κοινοτικού δικαίου. 'Αρμόδια όργανα 
γιά τήν έκδοση των άποφάσεων είναι το 
Συμβούλιο καί ή ’Επιτροπή, άλλα στήν 
πράξη είναι μόνο ή ’Επιτροπή. Γιά τήν 
έκδοση των άποφάσεων πρεπει νά υπάρ
χει ειδική εξουσιοδότηση πού μπορεί 
νά υπάρχει καί στούς Κανονισμούς.

Οί άποφάσεις πρέπει νά αιτιολογούν
ται καί μέσα σ’ αύτές ν’ άναφερονται 
οί προτάσεις ή οί γνώμες πού άπαιτοΰν- 
ται μέ τις ιδρυτικές καί λοιπές συνθήκες. 
Οί άποφάσεις γνωστοποιούνται στά κρά
τη — μέλη στά όποια άπευθύνονται καί 
άρχίζουν νά ισχύουν άπό τήν στιγμή τής 
γνωστοποίησης, άλλά στήν πράξη δημο
σιεύονται καί στήν έπίσημη ’Εφημερίδα 
των Κοινοτήτων.

Γενικά ή άπόφαση είναι ή κυριαρχική 
πράξη τοΰ Συμβουλίου ή τής Επιτροπής 
πού άπευθύνεται σέ ορισμένο άποδέκτη 
καί ρυθμίζει μιά συγκεκριμένη περίπτω
ση μέ εξωτερικές νομικές συνέπειες καί 
άμεση νομική ισχύ.

‘Η άπόφαση καταργεΐται μέ τήν πα
ρέλευση τής προθεσμίας πού ενδεχόμενα 
γράφει ότι θά ισχύει ή μέ τή διοικητική 
της άνάκληση ή τή δικαστική της άρση. 
Ή  κατάργηση ενός κανονισμού δέν έπι- 
φέρει καί τήν κατάργηση των άτομικών 
άποφάσεων πού έχουν έκδοθεί με βάση 
τόν κανονισμό αυτό.

Οί άποφάσεις μπορεί νά άπευθύνονται 
στά κράτη — μέλη ή σέ ιδιωτικά πρόσω
πα. Μπορούμε νά πούμε ότι είναι τό μέσο 
μέ τό όποιο οί Κοινότητες έκτελοΰν τή 
διοικητική της λειτουργία. Μιά άπόφαση 
θά πρέπει νά έμφανίζεται, σαν ένα μέτρο, 
άπό τήν ’Επιτροπή πού ένεργεΐ σάν Σώμα 
καί έχει σκοπό νά δημιουργήσει νομικά 
άποτελέσματα. ’Έ τσ ι κατά τό δικαστήριο 
άπόφαση είναι «ή πράξη αρμοδίου οργά
νου πού προορίζεται νά έπιφέρει νομικά 
άποτελέσματα καί λαμβάνεται, ώς τό 
τελικό συμπέρασμα μιας συζήτησης τοΰ 
οργάνου αύτοΰ, ώς σώματος, στήν εσω
τερική του διαδικασία».

δ.  Οί  σ υ σ τ ά σ ε ι ς .

—Είναι πράξεις τοΰ Συμβουλίου η 
τής ’Επιτροπής, δηλαδή ύποδείξεις με 
δική τους πρωτοβουλία, γιά μιά ορισμένη 
συμπεριφορά καί άπευθύνονται σε ένα 
κράτος — μέλος καί κατ’ έξαίρεση σε 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς νά

δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις. Σύμφω
να μέ τις ιδρυτικές συνθήκες τό δικαστήριο 
ελέγχει τή νομιμότητα τών πράξεων 
τού Συμβουλίου καί τής ’Επιτροπής έκτος 
άπό τις συστάσεις καί τις γνώμες. Οί 
συστάσεις δέν ύπόκεινται στο ένδικο μέσο 
τής προσφυγής γιά άκύρωσή τους άλλά 
δέν άπαλλάσονται έξ ολοκλήρου τοΰ δικα
στικού ελέγχου (π.χ. προσφυγή γιά πα
ράλειψη πράξης, αίτηση εθνικού δικαστη
ρίου κράτους — μέλους γιά έκδοση προδι- 
καστικής κρίσης κ.λ.π.). Ή  μή έκδοση 
σύστασης στις περιπτώσεις πού προβλέ- 
πεται άπό τις συνθήκες αποτελεί παρά
λειψη όφειλόμενης ενέργειας καί μπορεί 
νά προσβληθεί μέ τήν προσφυγή κατά 
παράλειψης. Καί

e . Οί γ ν ώ μ ε ς .

Γνώμη είναι ή διατυπωμένη εκτίμηση 
τών συνθηκών ή περιστατικό)1; άπό τό 
Συμβούλιο ή τήν. ’Επιτροπή, κατόπιν 
σχετικής αίτησης τού Συμβουλίου ή ενός 
κράτους — μέλους. 'Η  γνώμη τής ’Επι
τροπής τις περισσότερες φορές αποτελεί 
προϋπόθεση γιά περαιτέρω ενέργεια τού 
Συμβουλίου ή γιά τήν έγκριση προσφυ
γής κατά κράτους — μέλους. Γιά τή 
δεσμευτικότατα καί τήν προσφυγή ισχύ
ουν τά ίδια μέ τή σύσταση.

2 . Οί πράξεις τοϋ Συμβουλίου 
καί τ.ής ’Επιτροπής.

Οί Κανονισμοί, οί 'Οδηγίες καί οί 
’Αποφάσεις τού Συμβουλίου καί τής 
’Επιτροπής πρέπει νά εκθέτουν τούς λό
γους στούς όποιους στηρίζονται καί 
πρέπει νά άναφέρονται στις προτάσεις 
καί τις γνώμες πού έπρεπε νά παρθοϋν 
σύμφωνα μέ τις συνθήκες. Μέ βάση αύτά 
τό Δικαστήριο θά κάνει τόν έλεγχο, άλλά 
καί τά κράτη — μέλη καί οί πολίτες τους 
θά εκτιμήσουν τόν λόγο γιά τόν όποιο 
τό Συμβούλιο καί περισσότερο ή ’Επι
τροπή εφάρμοσαν τις συνθήκες.

Πιο πάνιυ είπαμε τί δημοσιεύεται στήν 
έπίσημη ’Εφημερίδα τής Κοινότητας. 
Καί γιά τις τρεις Κοινότητες υπάρχει 
μιά έπίσημη έφημερίδα. Οί κανονισμοί 
άρχίζουν νά ισχύουν άπό τήν ήμερομηνία 
πού γράφουν στο κείμενό τους καί άν 
δέν γράφουν ήμερομηνία θά ίσχύσουν τήν 
εικοστή ήμέρα άπό τή δημοσίευσή τους.

Οί οδηγίες καί οί άποφάσεις πρέπει 
νά γνωστοποιηθούν σέ έκείνους πού άπευ- 
θύνονται καί ισχύουν άπό τής γνωστο
ποίησης, πλήν όμως λόγω τών σοβαρών 
άποτελεσμάτων πού έπιφέρουν σέ πρό
σωπα άλλα, έκτος άπό εκείνα στά όποια 
άπευθύνονται, κατά κανόνα τά όργανα τής 
Κοινότητας δημοσιεύουν καί αύτές στήν 
’Εφημερίδα τής Κοινότητας.

Οί άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου καί τής 
’Επιτροπής πού έπιβάλλουν χρηματική 
ύποχρέωση σέ πρόσωπα άλλα, έκτος 
άπό τά κράτη, θά είναι έκτελεστές, ή δέ 
εκτέλεσή τους θά γίνεται άπό τούς κα
νόνες τής πολιτικής δικονομίας, ή οποία 
θά ισχύει στή χώρα, στο έδαφος τής 
οποίας θά γίνει ή έκτέλεση. 'Ο τύπος τής 
έκτέλεσης θά περιέχεται στήν άπόφαση, 
χωρίς άλλη διατύπωση, έκτος άπό τή 
διαπίστωση τής αυθεντικότητας τής άπό-

φασης, άπό τήν Εθνική ’Αρχή, τήν όποια 
ή Κυβέρνηση κάθε κράτους — μέλους 
θά καθορίσει γιά τό σκοπό τούτο καί θά 
τήν κάνει γνωστή στήν ’Επιτροπή καί 
τό Δικαστήριο. 'Όταν αύτές οί διατυπώ
σεις τηρηθούν, μέ τήν αίτηση τού ένδια- 
φερόμενου μέρους, τότε γίνεται ή έκτέλεση 
σύμφωνα μέ τό έθνικό δίκαιο καί έρχεται 
ή ύπόθεση άμέσως ένώπιον τής αρμόδιας 
άρχής. Ή  έκτέλεση μπορεί νά άνασταλεΐ 
μόνο μέ άπόφαση τοϋ Δικαστηρίου, άλλά 
τά Δικαστήρια τής ένδιαφερόμενης χώ
ρας θά έχουν δικαιοδοσία έπί παραπόνων, 
γιατί ή έκτέλεση γίνεται κατά μή κανονι
κό τρόπο. Αύτές οί διατάξεις έφαρμόζον- 
ται καί γιά τήν έκτέλεση τών άποφάσεων 
τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Δικαστηρίου.

3 . Κοινοτικό καί Έθνικό δί
καιο .

Οί συνθήκες τών Κοινοτήτων καθορί
ζουν τις άρμοδιότητές τους μέ ορισμένες 
έπιφυλάξεις γιά τήν έθνική έξουσία 
(’Ασφάλεια, Δημόσια Τάξη καί 'Τγεία, 
όπου τό κράτος — μέλος δέν ύποχρεοΰται 
νά έφαρμόσει τις συνθήκες) τού κράτους— 
μέλους, μέ τήν προϋπόθεση ότι οί 
έπιφυλάξεις αύτές άφοροΰν τό δημό
σιο συμφέρον τών κρατών — μελών. 
’Επίσης οί συνθήκες έπιτρέπουν στά 
κράτη — μέλη :

α. Νά περιορίζουν ή νά άπαγορεύουν 
τήν εισαγωγή, έξαγωγή ή διαμετακόμιση 
προϊόντων, γιά λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ήθικής, δημόσιας άσφάλειας, 
προστασίας τής ύγείας καί τής ζωής τών 
άνθρώπων καί τών ζώων ή προφύλαξης 
τών φυτών, προστασίας τών εθνικών θη
σαυρών μέ καλλιτεχνική, ιστορική ή 
άρχαιολογική άξια ή προστασία τής βιο
μηχανικής καί έμπορικής ιδιοκτησίας, καί

β. Νά περιορίζουν τήν έλεύθερη κυ
κλοφορία τών έργαζομένων γιά λόγους 
δημόσιας τάξης, δημόσιας άσφάλειας 
καί δημόσιας ύγείας.

Κατά τό άρθρο 28, παρ. 1, τού Συντά
γματος τοΰ 1975 «οί γενικώς παραδε
δεγμένοι κανόνες τοΰ διεθνούς δικαίου 
καί αί διεθνείς συνθήκαι, τάς οποίας 
έχει επικυρώσει ή Βουλή άποτελοϋν άνα- 
πόσπαστον μέρος τοϋ έσωτερικοΰ 'Ε λ 
ληνικού δικαίου καί ύπερισχύουν πάσης 
άντιθέτου διατάξεως νόμου, άν καί ή έφαρ- 
μογή τους έναντι άλλοδαπών έξαρτάται 
άπό τόν όρον τής άμοιβαιότητος. 'Η  
διάταξις αύτή περιέχει μία άμεσον γενι
κήν μετατροπήν ώρισμένων κανόνων τού 
διεθνούς δικαίου εις κανόνας τού δικαίου 
τό όποιον ισχύει εις τήν Ελλάδα».

Μέ τήν έννοια τής προηγούμενης παρα
γράφου ή συνθήκη προσχώρησης τής 
Ελλάδας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες 
θά ύπερισχύσει τών 'Ελληνικών τυπικών 
νόμων. Ή  μετατροπή τής ίδιας τής συν
θήκης σέ έσωτερικό δίκαιο στηρίζεται 
άμεσα στο Σύνταγμα. Τό Σύνταγμα προ
βλέπει ότι ή κυρωμένη συνθήκη υπερι
σχύει «πάσης άντιθέτου διατάξεως νόμου». 
Έ τ σ ι  ή κυρωμένη διεθνής σύμβαση 
(συνθήκη), ώς «άναπόσπαστον μέρος τού 
έσωτερικοΰ Ελληνικού δικαίου» δέν δύ- 
ναται νά τροποποιηθεί ή νά καταργηθεΐ 
παρά μέ συνταγματική άναθεώρηση ή μέ 
νεώτερη συνθήκη έπίσης κυρωμένη άπό 
τή Βουλή.
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Τό ιστορικό τής Έντάξεω ς.

—Μέ την εύκαιρία της ένταξης της 
Ελλάδας στην Εύρωπαϊκή Κοινότητα, θά 
παρουσιάσουμε μιά πληροφοριακή περί
ληψη της μακροχρόνιας προσπάθειας καί 
την περίληψη των άποτελεσμάτων των 
διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται βέ
βαια για έπίσημο άπολογισμό, γιατί τό 
κείμενο τής συνθήκης άποτελεΐ τον έπί
σημο απολογισμό. Ή  περίληψη αύτή 
άποβλέπει απλά στην περιγραφή οσο 
γίνεται ακριβέστερα καί εύληπτα, για 
νά δείξει μέ τρόπο σαφή καί ειλικρινή 
αύτή την πορεία του ’Έθνους.

—Γιά την 'Ελλάδα, ή είσοδός της στην 
Ε .Ο .Κ ., είναι γεγονός ΰψιστης καί εξαι
ρετικής ιστορικής σημασίας. 'I I  'Ελλάδα 
έπιτέλεσε ένα σημαντικό έργο, πού άρχισε 
πριν άπό 21 περίπου χρόνια όταν τό 1960  
υπόβαλε τήν αίτηση σύνδεσης της μέ τήν 
Ε .Ο .Κ . καί ήταν ή πρώτη χώρα πού 
ξεκινούσε έπίσημα μιά τέτοια προσπάθεια.

— Τήν 9 ’Ιουλίου 1961 ύπογράφτηκε 
στην ’Αθήνα ή συμφωνία σύνδεσής της 
'Ελλάδας μέ τήν Ε .Ο .Κ ., ή όποια καί 
άρχισε νά ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1962. 
Μέ τή συμφωνία αύτή ή Ε .Ο .Κ . παραχώ
ρησε προθεσμία 22 έτών, γιά τή σταδιακή 
μείωση των δασμών των βιομηχανικών 
προϊόντων τά όποια παράγονται καί στήν 
'Ελλάδα καί μιά προθεσμία 12 έτών γιά 
τήν κατάργηση τών δασμών σέ προϊόντα 
πού ή Ελλάδα δέν παρήγαγε.

— Τήν 12η ’Ιουνίου 1975 ή Ελλάδα  
υπόβαλε αίτηση γιά νά γίνει τό δέκατο 
μέλος τής Ε .Ο .Κ . Τήν 24 ’Ιουνίου 1975  
τό Συμβούλιο τών 'Τπουργών κάλεσε 
τήν Ευρωπαϊκή ’Επιτροπή γιά νά υπο
βάλει τή γνωμοδότησή της σχετικά μέ 
τήν 'Ελληνική αίτηση. Τήν 28 ’Ιανουάριου 
1976 ή ’Επιτροπή ύπόβαλε τή γνωμοδό
τησή της, μέ τήν οποία συνιστοϋσε νά 
δοθεί θετική άπάντηση στήν 'Ελληνική 
αίτηση. Τήν 9 Φεβρουάριου 1976 τό 
Συμβούλιο τών 'Τπουργών έξετάζει τήν 
αίτηση μέ βάση τήν γνωμοδότηση τής 
.Επιτροπής, τάσσεται ύπέρ τής αίτησης

καί άποφασίζει οί προκαταρκτικές συ
νομιλίες, γιά τον καθορισμό κοινής βά
σης γιά τις διαπραγματεύσεις, νά αρχί
σουν τό δυνατό συντομότερο καί μέ θετικό 
πνεύμα. Τήν 27 ’Ιουλίου 1976 έγινε ή 
έναρκτήρια διάσκεψη διαπραγματεύσεων 
στις Βρυξέλλες καί έγιναν επίσημες δη
λώσεις γιά τις βασικές διαπραγματευτικές 
θέσεις. Τήν 19 ’Οκτωβρίου 1976 έγινε 
ή πρώτη ύπουργική σύνοδος γιά διευθέ
τηση διαδικαστικών θεμάτων. Στις 10 
Δεκεμβρίου 1976 έγινε ή πρώτη σύνοδος 
σέ έπίπεδο αναπληρωτών ύπουργών (Πρε
σβευτών). Τον ’Ιανουάριο τού 1977 ή 
’Επιτροπή διαβίβασε τή γνώμη της στο 
Συμβούλιο καί τούτο, τήν 5  ’Απριλίου 
1977 , έκανε σχετικές δηλώσεις γιά τήν 
πρόοδο τών διαπραγματεύσεων καί δέ
χθηκε, κατ’ αρχήν, ομόφωνα τήν προσχώ
ρηση. Τήν 25  ’Ιουλίου 1977 έγινε νέα 
ύπουργική σύνοδος. Τήν 17 ’Οκτωβρίου
1977 έγινε ύπουργική σύνοδος γιά τήν 
ανασκόπηση τής προόδου τών διαπρα
γματεύσεων καί γιά τόν προσδιορισμό 
ορισμένων τομέων, όπως ή τελωνειακή 
ένωση, οΐ εξωτερικές σχέσεις, ή Ε .Κ .Α .Χ ., 
καί ή κίνηση τών κεφαί,αίων, γιά νά 
διεξαχθοΰν ούσιαστικές διαπραγματεύσεις 
μόλις συμπληρωθεί ή τεχνική προεργασία. 
Τόν ’Ιανουάριο τού 1978 ή έπιτροπή ύπό
βαλε στο Συμβούλιο τών 'Τπουργών τις 
πρώτες προτάσεις της γιά τούς επί μέρους 
τομείς. Τήν 7 Φεβρουάριου 1978 τό Συμ
βούλιο άποφασίζει νά καταβάλει κάθε 
προσπάθεια γιά τήν ολοκλήρωση τής ού- 
σιαστικής φύσης τών διαπραγματεύσεων 
μέχρι τό τέλος τού έτους. Τήν 3 ’Απριλίου
1978 έγινε ύπουργική σύνοδος γιά ούσια
στικές διαπραγματεύσεις στους τομείς 
τής κίνησης κεφαλαίων, τής τελωνειακής 
ένωσης καί τών εξωτερικών σχέσεων 
(Βιομηχανικός τομέας). Τήν 20 ’Απριλίου 
1978 ή ’Επιτροπή γνωστοποίησε στο 
Συμβούλιο τήν έκθεσή της γιά τή διεύ
ρυνση τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων καί 
τήν 19 Μαΐου γιά τις αιτήσεις τής Πορ
τογαλίας καί 'Ισπανίας. Τήν 6 ’Ιουνίου 
1978 έγινε ύπουργική σύνοδος γιά ούσια
στικές διαπραγματεύσεις στούς τομείς 
τή ςκίνησης κεφαλαίων, τής Ε .Κ .Α .Χ . 
καί Ε .Κ .Α .Ε . Τήν 6 Νοεμβρίου 1978 έγι

νε ύπουργική σύνοδος γιά θεσμικά θέμα
τα. Τήν 6 Δεκεμβρίου 1978 ύπουργική 
σύνοδος γιά κοινοτικές θέσεις γιά τήν 
μεταβατική περίοδο, τά κοινωνικά θέ
ματα καί τή γεωργία. Τήν 20 ]2 1  Δε
κεμβρίου 1978 έγινε υπουργική σύνοδος 
καί οδήγησε σέ συμφωνία (ώρα 03 .00 ' 
τής 2 1 -1 2 -1 9 7 8 ) στα περισσότερα βα
σικά ζητήματα. Ή  ήμερομηνία αύτή άπο
τελεΐ σημαντική καμπή στις διαπραγμα
τεύσεις. Ή  συμφωνία ολοκληρώθηκε 
τόν ’Απρίλιο τοΰ 1978 καί στις 3 ’Απρι
λίου 1979 έγινε ή τελική ύπουργική σύ
νοδος μέ τήν οποία ολοκληρώθηκαν οί 
διαπραγματεύσεις γιά τά εκκρεμή θέματα 
ούσίας καί ιδιαίτερα τά σχετικά μέ τις 
δημοσιονομικές ρυθμίσεις.

Τελικά τήν 28 Μαΐου 1979 έγινε ή 
ύπογραφή τής συνθήκης ένταξης τής 'Ε λ 
λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες καί 
ή μακροχρόνια πλέον προσπάθεια γιά 
τήν προσχώρηση τής Ελλάδας στις Κοι
νότητες έγινε πραγματικότητα. Ή  συνθή
κη ύπογράφτηκε στο Ζ Α Π Π Ε ΙΟ  Μ Ε
ΓΑ ΡΟ .

Τή συνθήκη ύπέγραψαν γιά τή Γαλλία 
ό 'Τπουργός ’Εξωτερικών κ. Πονσέ καί 
6 ύφυπουργός ’Εξωτερικών κ. Μπερνάρ 
Ρεϋμόν, γιά τό Βέλγιο ό Πρωθυπουργός 
κ. Μαρτένς καί ό 'Τπουργός ’Εξωτερικών 
κ. Σιμονέ, γιά τή Δανία ό 'Τπουργός 
Γεωργίας κ. Κόφαντ, γιά τή Δυτ. Γερ
μανία ό Άντικαγκελάριος καί 'Τπουργός 
’Εξωτερικών κ. Γκένσερ, γιά τήν ’Ιρλαν
δία ό 'Τπουργός ’Εξωτερικών κ. Ο’ Κέν- 
νεντυ, γιά τήν ’Ιταλία ό Πρωθυπουργός 
κ. Ά ντρεόττι καί ό'Τφυπουργός ’Ε ξω τε
ρικών κ. Μπατάλια, γιά τό Αουξεμβοϋρ- 
γο ό Πρωθυπουργός κ. Τόρν, γιά τήν 
'Ολλανδία ό 'Τπουργός ’Εξωτερικών κ. 
Βάν ντέρ Κλάου, γιά τήν Μεγάλη Βρεταν- 
νία ό 'Τπουργός ’Εξωτερικών Λόρδος 
Κάρρινγκτον. ’Επίσης τή συνθήκη ύπέ
γραψαν όλοι οί πρέσβεις τών χωρών — 
μελών τής Ε .Ο .Κ . Ά π ό  'Ελληνικής 
πλευράς ύπέγραψαν ό τότε Πρωθυπουργός 
κ. Κων]νος Καραμανλής, ό τότε 'Τπουρ
γός ’Εξωτερικών κ. Ράλλης καί ό αρμό
διος γιά θέματα Ε .Ο .Κ . κ. Κοντογεώρ- 
γης. Γιά τήν ύπογραφή τής συνθήκης 
έστειλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα 
διάφορες προσωπικότητες παγκοσμίου κύ
ρους καί ό παγκόσμιος τύπος σχολίασε 
εύμενέστατα τό ιστορικό αύτό γεγονός.

Ή  συνθήκη προσχώρησης τής 'Ελλά
δας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες κυρώ-
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θηκε άπό την Ελληνική Βουλή μέ τον Ν. 
945 J7-7-79 πού δημοσιεύθηκε στο Φ .Ε.Κ. 
A—170 J27-7-1979 .

Μετά τήν ύπογραφή τής συνθήκης ή 
'Ελλάδα μπορούσε νά μετέχει σαν παρα
τηρητής στά διάφορα όργανα τής Ε.Ο .Κ . 
καί ή συμπεριφορά των εταίρων μέχρι 
31-12-1980  ήταν προς τήν 'Ελλάδα σάν 
νά άντιμετώπιζαν ένα ισότιμο μέλος. Τήν 
1-11-1980  ό Πρωθυπουργός τής Ε λ λ ά 
δας γιά πρώτη φορά μετείχε στο Εύρω- 
παϊκό Συμβούλιο (Διάσκεψη Κορυφής). 
’Από τήν 1η ’Ιανουάριου ή 'Ελλάδα είναι 
πλέον καί τυπικά καί ούσιαστικά ισότιμο 
μέλος καί μετέχει σέ όλα τά όργανα των 
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων καί ή γνώμη της 
έχει τήν ίδια βαρύτητα, όπως καί των 
άλλων εταίρων τής Κοινότητας, ή δέ σει
ρά της γιά τήν άσκηση τής Προεδρίας 
στο Συμβούλιο των 'Υπουργών θά συμπέ- 
σει γιά πρώτη φορά στο δεύτερο εξάμηνο 
τού 1983.

Οί επιπτώσεις από τήν έντα
ξ ή

Ή  συνθήκη προβλέπει μιά γενική 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών καί μιά 
ιδιαίτερη μεταβατική περίοδο επτά ετών 
γιά τήν έλεύθερη διακίνηση τώ εργατών, 
γιά τις ντομάτες καί τά ροδάκινα.

Ή  Ελλάδα θά έχει γενικά μιά διαφο
ροποίηση μέ τήν ένταξή της στήν Κοι
νότητα, άλλά αν θελήσουμε νά εξετάσου
με μέ ορθολογιστική καί ρεαλιστική σκέ
ψη τό γεγονός τής ένταξης θά διαπιστώ
σουμε τήν πολιτικοκοινωνικοοικονομική 
ώφέλειά μας τόσο στή δημόσια, όσο καί 
στήν ιδιωτική οικονομική μας ζωή. Σέ 
γενικές γραμμές στήν 'Ελλάδα θά δια
μορφωθούν οί άκόλουθες καταστάσεις, 
μέ χρονικό κριτήριο τις μεταβατικές περιό
δους, πού προβλέπονται άπό τήν συνθήκη :

—’Ελεύθερη κυκλοφορία τών έμπο- 
ρευμάτων (κατάργηση τών τελωνειακών 
δασμών, καθιέρωση κοινού δασμολογίου 
μεταξύ τών κρατών — μελών).

—’Εναρμόνιση τής γεωργικής μας πο
λιτικής, πού σημαίνει μέ δυο λόγια έπι- 
στημονική καί τεχνική καλλιέργεια καί 
ποιοτική — ποσοτική καί χρήσιμη πα
ραγωγή.

—’Εναρμόνιση τής νομοθεσίας μας 
μέ τήν Κοινοτική καί αύτόματη έφαρμογή, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, τής Κοι
νοτικής νομοθεσίας στή Χώρα μας.

—’Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
υπηρεσιών καί κεφαλαίων.

—’Ελεύθερη διακίνηση τών οχημάτων 
τών χωρών — μελών τής Κοινότητας στή 
χώρα μας.

—’Ελευθερία στις έμπορευματικές με
ταφορές.

— Βελτίωση τής παραγωγικότητας τών 
έπιχειρήσεων καί τών βιομηχανιών καί 
βελτίωση τής ποιότητας τής παραγωγής 
τους.

—’Ελευθερία τής εργασίας.
— Βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου 

όλων τών 'Ελλήνων καί ιδιαίτερα τών 
άγροτοεργατοϋπαλλήλων, μέ αποτέλεσμα 
νά βελτιωθεί σημαντικά ή ποιότητα ζωής.

— Οικονομική άνάπτυξη τής Χώρας.
—Ή  'Ελλάδα θά γίνει μεγάλο συγκοι

νωνιακό, οικονομικό καί μεταφορικό κέν
τρο, λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως, 
τής μεγάλης της ναυτιλίας καί τούς μα
κραίωνους φιλικούς καί πολιτιστικούς 
δεσμούς μέ τις χώρες τής ’Ασίας, Μέσης 
’Ανατολής, ’Αφρικής καί Βαλκανικής.

— Θά είσαχθεΐ ελεύθερα ή υψηλή Εύ- 
ρωπαϊκή τεχνολογία.

— Θά χρηματοδοτείται ή χώρα μας

1. 'Η  Κοινή ’Αγορά—F. DEN IAU (Με
τάφραση I. ΖΑ ΧΑ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ—196 4 ).
2. Ή  έγκατάστασις φυσικών προσώπων 
καί έπιχειρήσεων εις τά πλαίσια τής Ε.Ο . 
Κ .— Θεσσαλονίκη 1967 ]68 (Έκδοσις 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης—Δ. Ε Υ Ρ Υ Γ Ε Ν Η ).
3. Μελέται Κοινοτικού καί Οικονομικού 
Δικαίου (ΕΟΚ — Ε Α Α Α Σ) — Άθήναι, 
1973—Α. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ.
4. Αί Εΰρωπαϊκαί Κοινότητες, ώς Διεθνείς 
’Οργανισμοί καί τό θεσμικόν τούτων πλαί- 
σιον—Άθήναι 1977—Α. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ.
5. Ή  προσφυγή τών εθνικών δικαστηρίων 
εις τό δικαστήριον τών Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων—Άθήναι—Θεσσαλονίκη 1976— 
Σ. ΚΑΤΣΑΟ ΥΝ Η .
6. 'Η  συμφωνία συνδέσεως τής 'Ελλάδος 
μετά τής Ε .Ο .Κ . —Άθήναι 1962, Ι.ΚΟ - 
Μ ΙΤΣΑ—Γ . Κ Ο Ν Τ Ο ΓΕΩ ΡΓΗ .

Ά π ό  αριστερά προς τά δεξιά:
Ό  τότε Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής 

στήν ’Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων (1 2 -1 -1 9 7 8 ).

Συνεδρίαση τοϋ Συμβουλίου τών’ Υπουρ- 
γών Ε .Ο .Κ .— ’Ελλάδος, κατά τις δια
πραγματεύσεις εισόδου (2 0 -1 2 -1 9 7 8 ).

Ή  ύπογραφή τής Συνθήκης προσχωρή- 
σεως τής ’Ελλάδος (2 8 -5 -1 9 7 9 ).

Οί υπογραφές τής Συνθήκης Έντάξεως 
τής ’Ελλάδος (2 8 -5 -1 9 7 9 ).

άπό τά διάφορα οικονομικά όργανα τής 
Ε .Ο .Κ . είτε μέ μορφή δανείων, είτε μέ 
μορφή δωρεάς άνάπτυξης.

— Οί σκοποί καί οί έπιδιώξεις τής 
Ε .Ο .Κ . έπεκτείνονται καί στήν Ελλάδα.

— Θά εδραιωθούν καλλίτερα οί άτομι- 
κές καί πολιτικές έλευθερίες.

—'Η  'Ελληνική γλώσσα γίνεται μιά 
άπό τις έπίσημες γλώσσες τών Εύρωπαϊ- 
κών Κοινοτήτων.

— Θά έδραιωθεΐ καλλίτερα τό αίσθημα 
άσφαλείας τού λαού, ή 'Ελλάδα θά άκο- 
λουθήσει τις τύχες τών μεγάλων καί 
υπερήφανων λαών τής Δημοκρατικής 
Ευρώπης καί όλοι θά προσβλέπουμε στήν 
Εύρώπη σάν μιά πηγή εμπλουτισμού καί 
σάν μιά ευκαιρία νά άκτινοβολήσει καί πά
λι ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός, τού όποιου 
ή Ελλάδα υπήρξε τό ένδοξο λίκνο.

7. 'Η  κατάρτισις τών συμβάσεων κατά 
τό Εύρωπαϊκόν Δίκαιον—Άθήναι 1978— 
ΑΝ. Π Α Π Α Λ Η ΓΟ Υ ΡΑ .
8. 'Ο δικαστικός έλεγχος τών διοικητικών 
πράξεων στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα— 
Άθήναι 1976—ΑΙΚ. ΣΤ Α ΣΙΝ Ο Π Ο Υ - 
ΛΟΥ.
9. Εύρωπαϊκόν Κοινοτικόν Δίκαιον — 
Άθήναι 1979—Π .Δ Α ΓΤ Ο ΓΑ Ο Υ .
10. Δίκαιον τής ΕΟ Κ —Άθήναι—Κομοτη- 
ν ή -Α . Μ ΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
11. AN IN TR O D U C TIO N  ΤΟ ΤΡΙΕ  
LAW  AND INSTITUTIONS O F T H E  
E U R O P E A N  COM M UNITIES, β' εκδο- 
σις 1976— D .L A S O K JJ.B R ID G E .
12 L .J .B R IK I-IO R S T ]H .G . S C H E R -  
M ER S, Y U D IC IA L  R E M E D IE S  IN  
T H E  E U R O P E A N  COM M UNITIES, 
Β' έκδ., A M STERD A M  1977.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
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Τής 'Υπομ)ρχου κ. ’Ανδρομά
χης ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ -  ΙΩΝΑ.

ΤΛ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ή  Διεθνής Ένωση . ’Αστυνομι
κών ιδρύθηκε στή Μ. Βρετανία τό 
έτος 1950. Έμπνευστής γιά τήν 
ίδρυσή της ήταν ό άρχιφύλακας 
A R TH U R  TROOP, ξεκινώντας 
άπ’ τή διαπίστωση, δτι οί αστυ
νομικοί δλου τοΰ κόσμου έχουν 
ένα κοινό σκοπό- τή διατήρηση 
τής τάξεως καί τής γαλήνης στόν 
τόπο τους καί τήν καταπολέμηση 
εγκλήματος. Στόχος της ή δημιουρ
γία δεσμών φιλίας μεταξύ τών 
αστυνομικών δλου τοΰ κόσμου 
στά πλαίσια μιας αποκλειστικά 
δικής τους όργανώσεως.

Μ έχρι τότε είχαν ιδρυθεί καί 
λειτουργούσαν πολυάριθμες πα
ρόμοιες οργανώσεις σέ εθνι
κό επίπεδο αλλά δέν υπήρχε κα
μιά διασύνδεση στο διεθνές πε
δίο.

’Αρχικά έξελέγη ένα Διεθνές 
Εκτελεστικό Συμβούλιο στό Πα
ρίσι τό 1955. Τό Συμβούλιο αυτό 
απαρτίζεται από μέλη εκλεγμένα 
άπ’ τή Γενική Συνέλευση τών αν
τιπροσώπων τών ’Εθνικών Τμημά
των καί συνεδριάζει κάθε χρόνο 
σέ μιά χώρα μέλος. Είναι τό όρ
γανο πού κατευθύνει σέ διεθνές 
επίπεδο τις δραστηριότητες τής 
Ένώσεως.

Σάν έμβλημα τής Ένώσεως κα
θιερώθηκε ή φράση Εσπεράντο 
«SERVO P E R  AMIKECO» πού

σημαίνει «Εξυπηρέτηση διά τής 
φιλίας».

Μέσα στήν Έ νωση, πού μπο
ρούν νά γραφούν σάν μέλη οί εν 
ένεργεία καί συνταξιούχοι άστυ- 
νομικοί δλου τοΰ κόσμου, δέν 
υπάρχουν διακρίσεις, βαθμού, φύ
λου, χρώματος, φυλής, πεποιθή- 
θήσεων καί γλώσσας καί ή "Ενω
ση δέν έχει καμιά σχέση μέ όποιεσ- 
δήποτε πολιτικές θέσεις.

Ή  Έ νωση πού είναι γνωστή σάν 
INTERNATIONAL POLICE AS
SOCIATION (Ι.Ρ.Α.). έχει άναγ- 
νωρισθεΐ από τά 'Ηνωμένα Έ θ 
νη, τήν UNESKO καθώς καί άπό 
πολλές Κυβερνήσεις σάν μιά 
άνεξάρτητη μή κερδοσκοπική ορ
γάνωση, έχει δέ σχέση καί μέ 
άλλες σύγχρονες άστυνομικές ορ
γανώσεις.

Ό  τρόπος λειτουργίας τής Ι.Ρ.Α. 
σέ διεθνές επίπεδο καθορίζεται άπ’ 
τό Καταστατικό της. Σύμφωνα μ’ 
αυτό πρέπει καί τά Ε θνικά  Τμή
ματα νά προσαρμόζουν τά δικά 
τους καταστατικά.

01 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

Οί σκοποί τής Διεθνούς Έ νώ 
σεως ’Αστυνομικών, δπως άναφέ- 
ρονται στό καταστατικό της είναι 
κυρίως :

Ή  σύνδεση, μέ τήν έννοια τής 
έξυπηρετήσεως καί φιλίας, τών έν 
ένεργεία καί συνταξιούχων αστυ
νομικών δλου τοΰ κόσμου.

Ή  διοργάνωση εκδρομών, 
σπουδαστικών καί μορφωτικών επι

σκέψεων καί άλλων εκδηλώσεων 
φιλίας.

Ή  ενθάρρυνση καί προώθηση 
τών δημοσίων σχέσεων, τών πολι
τιστικών καί κοινωνικών εκδηλώ
σεων, καθώς καί ό σεβασμός καί ή 
υπεράσπιση τών νόμων καί τής 
τάξεως άπ’ τούς άστυνομικούς δλου 
τοΰ κόσμου.

Ή  έκδοση ενός διεθνούς άστυ- 
νομικοΰ περιοδικού, μεταφρασμέ
νου σέ διάφορες γλώσσες, όπου 
θά δημοσιεύονται ειδήσεις καί 
άλλα θέματα άστυνομικοΰ ένδια- 
φέροντος.

Ή  δημιουργία μιας 'Υπηρεσίας 
’Αλληλογραφίας πού θά δίνει κάθε 
σχετική πληροφορία γιά θέματα 
άρμοδιότητας τής Ένώσεως.

Οι δραστηριότητες πού άναφέ- 
ρονται παραπάνω δέν είναι ποτέ 
δυνατό, σύμφωνα μέ τό καταστατι
κό, νά συγκρούονται μέ δραστηριό
τητες τών διαφόρων άλλων έπαγ- 
γελματικών άστυνομικών οργανώ
σεων.

I  Ρ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

α. Σέ διεθνές επίπεδο.

Ό  έλεγχος καί ή διοίκηση τής 
τής Ένώσεως έχει άνατεθεΐ στό 
Διεθνές Εκτελεστικό Συμβούλιο 
πού συνέρχεται κάθε χρόνο, ή 
ένωρίτερα αν ύπάρχει άνάγκη, σέ 
μία χώρα μέλος.

Ή  τρέχουσα έργασία τής Έ νώ
σεως έχει άνατεθεΐ σ ’ ένα Διαρκές 
Εκτελεστικό Γραφείο πού απαρ
τίζεται απ’ τούς Διεθνείς: Πρόεδρο; 
’Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμμα.
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τέα καί ’Αναπληρωτή Γενικό Γραμ
ματέα.

Κάθε τρία χρόνια πραγματο
ποιείται μία Διεθνής Γενική Συνέ
λευση σέ μία Χώρα—μέλος όπου 
μπορούν νά πάρουν μέρος όλα τά 
Εθνικά Τμήματα μέ αντιπροσώ
πους τους. Στή Συνέλευση αύτή 
εκλέγονται τά διεθνή στελέχη, 
τροποποιείται τό καταστατικό, γί
νεται απολογισμός του έργου τής 
Ένώσεως καί λαμβάνονται απο
φάσεις γιά τό μέλλον. Κάθε χώρα 
—μέλος έχει στή Συνέλευση μία 
ψήφο άναξάρτητα άπ’ τόν αριθμό 
των μελών πού διαθέτει. ’Απ’ τή 
Διεθνή Γενική Συνέλευση εκλέ
γονται επίσης διάφορες διαρκείς 
ύποεπιτροπές πού επιφορτίζονται 
μέ τό χειρισμό των κυριοτέρων 
δραστηριοτήτων τής Ένώσεως κα
τά τομείς όπως ή Επιτροπή 'Υπο
δοχής, τά Γραφεία ψυχαγωγίας, 
μορφωτικών εκδηλώσεων, κ.λ.π.

β . Σέ εθνικό επίπεδο.

Σέ κάθε χώρα—μέλος ένα ’Εθνι
κό Διοικητικό ’Εκτελεστικό Συμ
βούλιο κατευθύνει τις δραστηριό
τητες τής Ένώσεως Ό  αριθμός 
τών μελών τοϋ Συμβουλίου αύτοϋ 
δεν καθορίζεται άπ’ τό διεθνές κα
ταστατικό καί ποικίλει άπό χώρα 
σέ χώρα, πάντα όμως πρέπει νά 
περιλαμβάνει ένα Πρόεδρο, έναν 
Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμμα
τέα κι ένα Ταμία. Είναι δυνατό 
στό Συμβούλιο νά μετέχουν καί 
άντιπρόσωποι τών τοπικών Τμη
μάτων ή πρόσωπα πού έχουν άνα- 
λάβει ειδικά καθήκοντα στό Τμή

μα, π.χ. βοηθός γραμματέως, γραμ
ματείς ειδικών Επιτροπών ή Συμ
βουλίων, κ.λ.π.

Ή  Γενική Συνέλευση συγκαλεΐ- 
ται σέ χρονικά διαστήματα πού 
καθορίζονται άπ’ τό καταστατικό 
κάθε Εθνικού Τμήματος (συνήθως 
κάθε χρόνο), γίνονται άρχαιρε- 
σίες καί λαμβάνονται άποφάσεις 
γιά τά διάφορα θέματα πού απα
σχολούν τό Τμήμα. Ή  συνέλευση 
αυτή είναι άνοιχτή καί μπορούν νά 
λάβουν μέρος κα· νά έκφράσουν 
τις άπόψεις τους όλα τά μέλη.
γ . Σέ τοπικό επίπεδο.

Ά ν  καί σέ κάθε χώρα—μέλος 
είναι δυνατόν νά ύπάρχουν γεω
γραφικές, γλωσσικές ή άλλες διά- 
φορές είναι γενική αρχή, ότι 
πρέπει νά λειτουργούν τοπικές 
Διοικήσεις ύπό τήν έποπτεία καί 
τις κατευθύνσεις τού Εθνικού Τμή
ματος. Οί τοπικές Διοικήσεις μέ 
τή συνεργασία καί τή συμπαρά
σταση τού Εθνικού Τμήματος ανα
πτύσσουν τή δράστηριότητά τους 
στό χώρο τής άρμοδιότητάς τους.

Οί Διοικήσεις αυτές εκλέγονται 
άπό μία ετήσια γενική συνέλευση 
καί άποτελοΰνται άπό μέλη τής 
περιοχής, περιλαμβάνουν δέ Πρόε
δρο, ’Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμμα
τέα καί όσα μέλη κρίνονται άπα- 
ραίτητα.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΡΑ

"Ολοι οί εν ένεργεία καί οί συν
ταξιούχοι άστυνομικοί μπορούν ν’ 
άποκτήσουν τήν ιδιότητα τού μέ

Στιγμιότνπα άπό διάφορες εκδηλώσεις 
τής Διεθνούς ’Ενώσεως ’Αστυνομικών.

λους τής Ι.Ρ.Α. άν στή χώρα τους 
υπάρχει Εθνικό Τμήμα συμπερι
λαμβανομένων καί τών αστυνομι
κών πού άνήκουν σέ βοηθητικούς 
κλάδους, άρκεί νά συμπληρώσουν 
ένα ειδικό έντυπο καί νά καταβά
λουν τήν καθορισμένη συνδρομή. 
Ά πό τά χρήματα αυτά ένα ποσο
στό άποστέλλεται στόν διεθνή Τα
μία τής Ένώσεως γιά τις εκδηλώ
σεις σέ διεθνές έπίπεδο, ένα πο
σοστό στή τοπική Διοίκηση πού 
άνήκει τό μέλος καί τό υπόλοιπο 
παραμένει στό ’Εθνικό Τμήμα.

Παράλληλα λειτουργεί κι ένα 
άλλο σύστημα άποκτήσεως τής 
ιδιότητας τού μέλους τής Ένώσεως, 
πού άφορα τούς αστυνομικούς τών 
χωρών πού δέν λειτουργούν Ε θ ν ι
κά Τμήματα τής Ι.Ρ.Α. Οί ενδια
φερόμενοι μπορούν νά έπιλέξουν 
μέ ποιο Εθνικό Τμήμα θά συνδε- 
θοΰν. "Οταν συγκεντρωθούν σέ 
μία χώρα είκοσι άτομα πού επι
θυμούν νά γίνουν μέλη τής Ένώ
σεως μπορεί ν’ αρχίσουν οί δια
δικασίες έγκρίσεως άπ’ τό Διεθνές 
Εκτελεστικό Συμβούλιο, ώστε νά 
ιδρυθεί στή χώρα αυτή Εθνικό 
Τμήμα.

Κάθε μέλος τής Ι.Ρ.Α. είναι εφο
διασμένο μέ δελτίο ταυτότητας πού 
άναγνωρίζεται διεθνώς καί είναι 
παντού τό ίδιο. Τό δελτίο αυτό 
άναγράφει τό όνομα καί άλλα στοι
χεία κατόχου, έχει έπικολλημένη 
τή φωτογραφία του φέρει τήν ύπο-
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γραφή του και είναι έπικυρωμένο 
άπ’ τά αρμόδια όργανα τοΰ Ε θ ν ι
κού Τμήματος, στό όποιο ανήκει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

Οί δραστηριότητες των εθνι
κών Τμημάτων καί των τοπικών 
Διοικήσεων τής Ι.Ρ.Α. είναι πά
ρα πολλές καί κυμαίνονται από 
διοργανώσεις ομαδικών επισκέ
ψεων καί έκδηλώσεων μέχρι ιδιω
τικές συνεννοήσεις γιά διακοπές 
αναψυχής ή άλλες έξυπηρετήσεις. 
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλ
λεται γιά τήν ανάπτυξη κοινωνι
κής καί πολιτιστικής δραστηριό
τητας. Στά πλαίσια αύτά διοργανώ- 
νονται έπιμορφωτικές εκδρομές 
στό Εξωτερικό, εβδομάδες φι- 
λ ας, όπου συμμετέχουν μέλη από 
διάφορες χώρες καί άλλες έκδη- 
λώσεις.

Τά περισσότερα Εθνικά Τμή
ματα έκδίδουν κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα έφημερίδες, περιοδι
κά, ένημερωτικά δελτία καί άλλα 
έντυπα, όπου δημοσιεύονται ει
δήσεις καί άλλα θέματα έθνικοϋ 
καί τοπικού ένδιαφέροντος.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρέπει νά σημειωθεί ιδιαίτερα 

ότι ή Διεθνής "Ενωση ’Αστυνομι
κών αποτελεί τήν μεγαλύτερη α
στυνομική οργάνωση μέ κλάδους 
σ’ όλο τόν κόσμο. Περιλαμβάνει 43 
’Εθνικά Τμήματα μέ 147.000 μέ
λη. Γιά τή συμμετοχή στήν "Ενω
ση αρκεί μόνο ή αστυνομική ιδιό
τητα- όλες οί άλλες διαφορές πα
ραμερίζονται. Δέν ύπάρχει στήν 
Ένωση αυτή θέση γιά φυλετικές, 
γλωσσικές, μορφωτικές καί λοι
πές διακρίσεις.

Τά ήγετικά στελέχη τής Ένώ- 
σεως έκλέγονται χάρη στό έργο 
πού έχουν προσφέρει καί συνεχί
ζουν νά προσφέρουν καί δέν λαμ- 
βάνεται ύπ’ όψει ό βαθμός, ή χώ
ρα προελεύσεως ή κάποιος άλλος 
παράγοντας.

"Οσο αφορά τά οικονομικά, οί 
δαπάνες γιά τή λειτουργία καί τήν 
έκπλήρωση τής άποστολής τής 
Ένώσεως σέ διεθνές, εθνικό καί 
τοπικό έπίπεδο καλύπτονται άπό 
τις συνδρομές τών μελών, τις δω
ρεές, καθώς καί άπό χρήματα πού 
συγκεντρώνονται άπό ειδικές έκ- 
δηλώσεις.

Ή  Ι.Ρ.Α. συνεργάζεται μέ άλλες 
αστυνομικές οργανώσεις σ’ όλο

τόν κόσμο, καθώς καί μέ διεθνείς 
οργανώσεις, όπως τά Ηνωμένα 
Έ θνη, ή UNESKO, κ.λ.π.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ι.Ρ.Α.

Τό ξεκίνημα στή Χώρα μας έγινε 
τό 1965 όταν μερικοί άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού είχαν γραφεί 
σάν μέλη σέ άλλα Εθνικά Τμήματα 
πέτυχαν τήν αναγνώριση άπ’ τό 
Διεθνές Εκτελεστικό Συμβούλιο 
ανεξάρτητου Εθνικού Τμήματος 
στήν Ελλάδα. Μέ απόφαση τοΰ 
Δικαστηρίου Πρωτοδικών ’Αθηνών 
άναγνωρίστηκε ή ίδρυση τοΰ « Ε λ 
ληνικού Τμήματος τής Ι.Ρ.Α».

Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής μέ 
έγκριση τοΰ Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως έπέτρεψε μέ τήν υπ’ άριθ. 
178]50]1δ άπό10-9-1968 διαταγή 
του τήν έγγραφή τών άνδρών καί 
γυναικών πού έπιθυμοΰν στήν 
Ι.Ρ.Α. χωρίς σχετική έγκριση κα
τά παρέκλιση τοΰ άρθρου 132, παρ. 
2, τοΰ Κανονισμού Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής.

Σήμερα τό Ελληνικό Τμήμα τής 
Ι.Ρ.Α. αριθμεί 2.000 μέλη. Τό Ε θ ν ι
κό Τμήμα έδρεύει στήν ’Αθήνα καί 
ή ταχυδρομική του διεύθυνση εί

ναι : Άριστοτέλους 175, Τ.Τ. 813, 
Τηλεφ. 86.22.411 έσωτ. 276.

Παράλληλα έχουν οργανωθεί καί 
οί κατωτέρω έξη Τοπικές Διοική
σεις :

1. Διοίκηση Πρωτευούσης, μέ 
έδρα τήν ’Αθήνα. Ταχ. Δ]νση: οδός 
Άριστοτέλους 175, τ.τ. 813, ’Αθή
να (τηλ. 86.22—411, έσωτ. 249).

2. Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος 
μέ έδρα τήν Πάτρα. Ταχ. Δ]νση : 
Τμήμα ’Αστυνομίας Τουρισμού 
Προαστ. Πατρών, οδός "Οθωνος 
καί ’Αμαλίας 45—Πάτρα (τηλ. 
061. 220-516).

3. Διοίκηση Δωδεκανήσου μέ 
έδρα τή Ρόδο. Ταχ. Δ]νση : Τμή
μα Άστυνομ ας Τουρισμοΰ Ρόδου 
(τηλ. 0241-29-329).

4. Διοίκηση Κρήτης μέ έδρα τό 
Ηράκλειο. Ταχ. Δ]νση : Τμήμα 

’Αστυνομίας Τουρισμοΰ Ή ρα- 
κλε ου (τηλ. 081-283-190).

5. Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος 
μέ έδρα τή Λαμία. Ταχ. Δ]νση : 
Α.Δ.Χ. Στερεάς Ελλάδος (τηλ. 
0231-22-492).

6. Διοίκηση Πελοποννήσου μέ 
έδρα τήν Τρίπολη. Ταχ. Δ]νση : 
Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, δδός Κύ
πρου 1, Τρίπολη (τηλ. 071-222-627).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι ένδιαφερόμενοι νά έγγραφοΰν στήν Διεθνή "Ενωση ’Αστυνομι

κών μπορούν νά συμπληρώσουν τόν ακόλουθο τύπο αίτήσεως καί νά 
τήν άποστείλουν στό Ελληνικό Τμήμα Διεθνοΰς Ένώσεως ’Αστυνο
μικών, οδός Άριστοτέλους 175, τ.τ. 813, Άθήναι.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

Τήν Διεθνή "Ενωση Αστυνομικών 
INTERNATIONAL POLICE ASSO
CIATION
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (G R E E K - 
SECTION — Άθήναι.

Παρακαλώ όπως μέ γράψετε σύμφω
να μέ τό Καταστατικό καί σχετικές 
έγκριτικές Διαταγές τοΰ Α ρχηγείου 
Χωροφυλακής, μέλος τής Διεθνοΰς 
Ένώσεως Αστυνομικών καί μοΰ άπο- 
στείλετε τό Ειδικό Δελτίο ταύτότη- 
τος αυτής.

Γιά τόν ανωτέρω σκοπό έπισυ- 
νάπτω 2 πρόσφατες φωτογραφίες μου 
μέ πολιτική περιβολή.

Ο Α Ϊ Τ Ω Ν

Η έτήσια συνδρομή τών εκατό πενήντα (150) δραχμών γιά τό έν 
ένεργεία προσωπικό τής Χωροφυλακής κρατείται άπό τις αποδοχές 
τοΰ μηνός Δεκεμβρίου μέσω τής Διαχειρίσεως Χρηματικοΰ Χωρ]κής.

Οί συνταξιούχοι οφείλουν νά άποστείλουν, μαζί μέ τήν αίτηση έγ- 
■ΧΡάφμς ΐόύς. το ίδιο ποσο στό Γραφείο τοΰ Έλ.λ.ηνικ-nn Τμήμα-της

τοΰ.............................................
ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................
ΟΝΟΜΑ: ...............................

» ΠΑΤΡΟΣ: ........
» ΜΗΤΡΟΣ: ........

Ημερομηνία: ......................

Συμπλη ρωματικά Στοιχεία

1) ’Έτος Γεννήσεως ..........
2) Τόπος » ..........
3) Δ]νση Κατοικίας ..........
4) Υ πηρεσία πού υπηρετεί:
5) Ξένες γλώ σ σ ες.................
6) Χόμπυ ..............................
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ΒΡΑΒΕΙλ ΕλΠΑ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ άπ’ τήν Ελληνική  

Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων οί 
καλύτεροι Τροχονόμοι κα'ι όδηγοί τοϋ 
1980.

Ή  βράβευση έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 
στά έντευκτήρια τής Λέσχης, στήν ’Αθή
να, στή διάρκεια τής καθιερωμένης έτή- 
σιας τελετής, τήν όποια τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους, οί Υπουργοί Δημοσίας 
Τάξεως καί Εσωτερικών κ. κ. Δημήτριος 
Δαβάκης καί Χριστόφορος Στράτος^ οί 
Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων 
Δημοσίας Τάξεως καί Συγκοινωνιών κ. κ. 
Κων]νος Σαψάλης καί Διονύσιος Λίβα
νός, ό Πρόεδρος τοϋ Ελληνικού ’Οργα
νισμού Τουρισμού κ. Γεώργιος Δασκαλά- 
κης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό 
’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων
σταντίνος Λεμονής, οί Ύπαρχηγοί Χω
ροφυλακής Υποστράτηγοι κ. κ. Σπυρί
δων Πυρπίλης καί Γεώργιος Μάντης, 
οί Α' καί Γ ' ’Επιθεωρητές Χωροφυλακής 
Υποστράτηγοι κ. κ. Βασίλειος Βασιλό- 
πουλος καί Άνδρέας Λεχουρίτης, ό Ύ -  
παρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Βασίλειος Ραυτογιάννης, ό Διευθυντής 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. ’Αθανάσιος 
Παπαδημητρίου, οί ’Αστυνομικοί Διευ
θυντές ’Αθηνών καί Πειραιώς, ’Ανώτατοι 
καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χωρο
φυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, οί 
Διοικητές τών Υπηρεσιώ ν Τροχαίας 
’Αθηνών, Πειραιώς καί Προαστίων, τά 
μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Ε Λ Π Α  μέ έπικεφαλής τόν Πρόεδρό 
του κ. ’Αλέξανδρο Δαρδούφα, άλλοι έπί- 
σημοι καί πλήθος προσκαλεσμένων.

Ή  τελετή άρχισε μέ όμιλία τοϋ κ. 
Δαρδούφα, ό όποιος ένημέρωσε τούς πα- 
ρισταμένους γιά τό έργο καί τά μελλοντι
κά σχέδια τής Ε Α Π Α, τονίζοντας ότι 
μέ τήν καθιέρωση τοϋ αυτοκινήτου σάν 
πρωταρχικού παράγοντα στό σύγχρονο 
τρόπο ζωής, ή Ε Λ Π Α έγινε ό μόνος 
πυρήνας έπαφής τών αΰτοκινητιστών, 
άνέλαβε άπ’ τήν πρώτη στιγμή τις εύθύνες 
της καί σήμερα είναι ένας κοινωφελής 
όργανισμός μέ 150.000 περίπου συνδρο
μητές. Οί υπηρεσίες πού προσφέρει —  
τόνισε στή συνέχεια τής όμιλίας του ό κ. 
Δαρδούφας — είναι πολλές. Χωρίς νά 
συνδικαλίζεται, υποστηρίζει τά δίκαια 
καί συμφέροντα τών κατόχων αΰτοκινή- 
του ή μοτοσυκλέττας καί κινείται σέ στε
νή έπαφή μέ τις άρμόδιες υπηρεσίες γιά 
τήν έπίλυση τών προβλημάτων τους. 
Τελειώνοντας άναφέρθηκε στήν υψηλή 
προσφορά τών Υπηρεσιώ ν Τροχαίας γιά 
τήν έπίλυση τοϋ κυκλοφοριακοϋ.

Μετά τήν όμιλία τοϋ κ. Δαρδούφα έγινε 
ή άπονομή τών βραβείων. Βραβεύτηκαν, 
ή Χωροφύλακας Παναγιώτα Άναστασο- 
πούλου τής Τροχαίας Γλυφάδας άπό 
τόν κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, ή

’Αστυφύλακας Σοφία Γιούπη τής Τρο
χαίας ’Αθηνών άπό τόν κ. Υ πουργό  
’Εσωτερικών, ό Χωροφύλακας Σταϋρος 
Ταρινίδης τής Τροχαίας Κηφισίας άπό 
τόν κ. Γενικό Γραμματέα τοϋ 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών, ό ’Αστυφύλακας 
’Ανάργυρος Τσιφάκης τής Τροχαίας Πει
ραιώς άπό τόν κ. Γραμματέα τοϋ Υ π ου ρ 
γείου Δημοσίας Τάξεως, ό όδηγός λεω
φορείου Εΰγένιος Κυπριανού άπό τόν 
κ. ’Αρχηγό Χωροφυλακής καί ό όδηγός 
Ταξί κ. Γεώργιος Πονηρός άπό τόν κ. 
’Αρχηγό ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τέλος, ειδική τιμητική διάκριση δόθη
κε στούς «βετεράνους» όδηγούς αυτοκι
νήτου πού συμπλήρωσαν πεντηκονταετία 
άπό τήν έκδοση τής άδειας όδηγήσεως 
πού κατέχουν.

Στή συνέχεια μίλησε ό βραβευθείς Χω
ροφύλακας Τροχονόμος ό όποιος μεταξύ 
άλλων είπε καί τά έξης:

«Αισθάνομαι τήν ύποχρέωση νά εύχα- 
ριστήσω τούς προϊσταμένους μου γιά 
τήν τιμητική διάκριση πού μοϋ έπεφύ- 
λαξαν, έπιλέγοντας έμένα μαζί μέ τή συν
άδελφό μου Τροχονόμο — Χωροφύλακα 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, σάν 
τούς καλλίτερους Τροχονόμους τοϋ Σώ
ματος γιά τό 1980. Ή  διάκριση αύτή μας 
δημιουργεί μεγαλύτερες εύθϋνες καί υπο
χρεώσεις.

’Οφείλω, έπίσης νά έκφράσω τις ίδιες 
ευχαριστίες στήν Ελληνικ ή Λέσχη Περι
ηγήσεων καί Αυτοκινήτου, πού μέ τήν 
πράξη της αύτή έξωτερικεύει τήν άνα- 
γνώριση τών κόπων καί μόχθων μας καί 
τής κοινωνικής προσφοράς....

Τό βραβείο, πού κρατώ στά χέρια μου, 
δέν άνήκει άποκλειστικά καί μόνο σέ 
μένα. ’Ανήκει έξ ίσου σέ όλους τούς 
συναδέλφους μου Τροχονόμους, πού μέ 
άλτρουϊστικά αισθήματα βρίσκονται κά
θε στιγμή δίπλα σας γιά νά προστατεύ
σουν καί όχι γιά νά τιμωρήσουν.

Ή  έκτέλεση τοϋ καθήκοντος είναι, 
πολλές φορές, έργο δύσκολο, βαρύ καί 
όδυνηρό γιά όλους μας. Στενοχωρούμεθα, 
δοκιμάζουμε πικρία καί ύποφέρουμε ψυ
χικά, όταν, άφοϋ έχει έξαντληθεΐ κάθε 
περιθώριο παραινέσεων καί συστάσεων, 
έπιβάλλονται σέ παραβάτες διοικητικές 
ή άκόμη καί ποινικές κυρώσεις.

Γ ι’ αύτό, θέλοντας νά άποφύγουμε τά 
δυσάρεστα αυτά άποτελέσματα, ζητοϋμε 
τήν ειλικρινή καί δημιουργική συνεργα
σία κάθε πολίτη, προκειμένου νά έπι- 
τύχουμε καλύτερες συνθήκες τροχαίας κι- 
νήσεως στούς έλληνικούς δρόμους...».

’Ακολούθησαν σύντομες εύχαριστή- 
ριες όμιλίες καί τών άλλων βραβευθέντων 
καί στό τέλος άπηύθυνε χαιρετισμό ό Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Δαβάκης, 
ό όποιος έξήρε τό έργο τής Ε.Λ .Π .Α . καί 
τήν εύχαρίστησε γιά τις τεράστιες ύπη- 
ρεσίες πού προσφέρει.

Ή  ώραία έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίωση.
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--------------Α Γ Γ Λ I A-------------
Η λ ι κ ι ω μ έ ν ο  ν... ά τ τ ο λ ο ε ύ σ ε ι ς

Κ Α Τ Ι παραπάνω άπό ανήσυχος ήταν ό 
Εγγλέζος φίλαθλος Σάμ Φίλιπς. Κάθε φο
ρά πού άγωνιζόταν ή «όμάδα» του, δέν 
τώχε σέ καλό νά μή δημιουργήσει καί κά
ποιο σοβαρότατο επεισόδιό. 'Αδυναμία του 
οί διαιτητές, μέ τις άποφάσεις των οποίων 
διαφωνούσε σχεδόν πάντα. Κάθε λίγο καί... 
λιγάκι υπερπηδούσε τό μαντρότοιχο πού 
χωρίζει τον αγωνιστικό χώρο άπ’ τις κερ
κίδες, έπιτίθετο έναντίον τους καί τούς 
γρονθοκοποΰσε άγρια.

Θα πείτε άσφαλώς πώς ή περίπτωση 
δεν χρειαζόταν καί τόση δημοσιότητα, αφού 
μόνο λίγες σάν κι αυτή δέν... συμβαίνουν 
στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. ’Ελάτε 
όμως πού ό πολεμοχαρής φίλαθλος είναι 
υπερήλιξ ( !) Κι ελάτε πού οι αρμόδιες 
βρετανικές άρχές δέν σεβάστηκαν καθόλου 
τα 82 χρονακια του καί τού απαγόρεψαν 
τήν είσοδο σ’ όλα τά ποδοσφαιρικά γήπεδα 
της χώρας του, διαπαντός..., πράγμα πού 
αποτελεί τή μεγαλύτερη καταισχύνη γιά 
τους εγγλεζους φιλάθλους, οί όποιοι φη
μίζονται, σάν έγγλέζοι πού είναι, γιά τό 
αγνό φίλαθλο πνεύμα... τους!

Μετά τήν εξοντωτική τιμωρία τού από
μαχου της ζωής, άλλά πρόμαχου των πρά
ξεων βίας στα γήπεδα, παππού Σάμ, οί 
φίλαθλοι τής αθλητικής λέσχης στήν οποία 
ανήκει κι ό ίδιος έκαναν ένσταση καί πα- 
ρακάλεσαν νά γίνει άρση τής ποινής, 
επειδή, όπως είπαν, «οί ηλικιωμένοι άν
θρωποι έχουν στήν πραγματικότητα πολύ 
λίγες άπολαύσεις σ’ αυτή τή ζωή καί δέν 
είναι δίκαιο νά τούς τις στερούμε, άκόμη 
κι αν οί άνθρωποι αύτοί παρεκτρέπονται 
καμιά φορά».

f Απόλαυση, λοιπόν, θεωρούν τό γρονθο- 
κοπημα των διαιτητών οί νέοι, γιά τούς 
γέρους. Κατά πώς λέμε στον τόπο μας 
«όχι γιά μένα, άλλά γιά σένα» ( ! )  δηλαδή ...

Μ α κ ά ρ ι  ν ά τ α ν  κ λ έ φ τ η ς . . .

ΕΚ ΕΙ Π Ο Υ ξεσκόνιζε αμέριμνος με
ρικά αντικείμενα στό κατάστημά του 
στό Λονδίνο, ό Πήτερ Τζόρνταν, ξαφνι
κά ακούσε πίσω του ενα τρομακτικό 
θόρυβο. Γυρίζοντας τό βλέμμα του άντί- 
κρυσε ενα εξαγριωμένο ταύρο πού έσπα
ζε τή βιτρίνα καί προχωρούσε ακάθεκτος 
πρός τό μέρος πού στεκόταν αυτός. 
Εντρομος τότε ό καταστηματάρχης, 

άνοιξε αστραπιαία τήν πίσω πόρτα τού 
μαγαζιού καί πετάχτηκε στό δρόμο γιά 
νά ζητήσει τή βοήθεια τής αστυνομίας.

Πράγματι, σέ λίγο, ό ταύρος περιμα
ζεύτηκε, αφού προηγουμένως μετέβαλε 
τό κατάστημα κινεζικών ειδών τού Πήτερ 
σέ  ̂ «γής Μαδιάμ». Παρατηρώντας μετά 
απ’ αύτό τό καταστραμένο «βιός» του 
ό άτυχος Πήτερ, μονολόγησε: «Καλύτε
ρα  ̂ νά μοΰ τύχαιναν κλέφτες, παρά ό 
ταύρος...». Θά εννοούσε άσφαλώς τούς 
κλέφτες πού αφήνουν καί κάτι έκεΐ άπ’ 
όπου κλέβουν. Εστω καί τ’ άποτυπώματά 
τους.

Ι Τ Α Λ Ι Α
Π υ ρ π ο λ ο ύ σ ε  έ π ί  δ έ κ α  χ ρ ό 
ν ι α . . .

ΔΕΚΑΔΕΣ άπό αινιγματικές πυρκαγιές 
μέ άρκετά άνθρώπινα θύματα απασχο
λούσαν γιά μιά όλόκληρη δεκαετία τήν 
άγγλική κοινή γνώμη, χωρίς νά μπορεί νά 
δοθεί καμμιά έξήγηση γιά τήν τακτική 
έμφάνισή τους.

Οί πυρκαγιές έκδηλώνονταν στήν πόλη 
Χ άλλ, άπ’ τήν άστυνομία τής όποιας α
νακοινώθηκε έπίσημα ότι οφείλονταν 
σέ εμπρησμούς! ’Εμπρηστής ήταν ένας 
νεαρός εικοσάχρονος έγγλέζος, ό όποιος 
συνελήφθη καί ομολόγησε ότι άρχισε 
τις πυρπολήσεις άπό τότε πού ήταν έννιά 
χρόνων. . .

Οί πιό πολύνεκρες πυρκαγιές του έγιναν 
τό 1970 καί τό 1977, σέ σπίτι καί γηροκο
μείο τής πόλεως, αντίστοιχα. Μέ τήν 
πρώτη κάηκαν ζωντανοί μιά γυναίκα μέ 
τά τρία της παιδιά καί μέ τή δεύτερη έντε
κα ηλικιωμένοι. Στήν ανακοίνωση άνα- 
φέρεται χαρακτηριστικά ότι οί πιό πολ
λοί εμπρησμοί έγιναν σέ ιδιωτικές κατοι- 
κίες καί ότι εννιά άπ’ τά θύματα ήταν 
μικρά παιδιά.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ώς τήν ημέρα 
πού συνελήφθη ό δράστης, κανένας δέν 
μπορούσε νά φανταστεί πώς οί πυρκαγιές 
οφείλονταν σέ εγκληματικές ενέργειες. 
Ολοι τις απέδιδαν σέ τυχαία γεγονότα κι 

ό μικρός, πού μεγάλωνε τελειοποιώντας 
τά εγκληματικά του τεχνάσματα, σκορ
πούσε αδίστακτα τό θάνατο.

Ή τα ν  ένας σύγχρονος Νέρων. . .

Τ α  α ί τ ι α  τ ώ ν  μ ι σ ώ ν  ε γ κ λ η 
μ ά τ ω ν .

ΤΑ  Μ ΙΣΑ  άπό τά έγκλήματα πού δια- 
κραχτηκαν τον τελευταίο καιρό στήν ’Α γ
γλία καί ρτήν Ούαλία, έγιναν άπό 'άτομα 
πού τήν ώρα τής διαπράξεως τών έγκλη- 
μάτων ήταν μεθυσμένα.
, ^ τ °_  ε ν̂οα, τ °  συμπέρασμα ’Άγγλων  
ερευνητών καί κοινωνιολόγων, οί όποιοι 
έκτος άπ το αλκοόλ κατηγόρησαν καί τήν 
πορνογραφία. Στό μεταξύ, στό Ιδιο 
συμπέρασμα κατάληξε καί μιά όμάδα 
Δανών επιστημόνων, οι οποίοι κινήθηκαν 
πάνω σε άνάλογα στατιστικά στοιχεία 
εγκλημάτων τής χώρας τους.

, Πολλά απο τα εγκλήματα, καταλήγουν 
σε ανακοινώσεις τους οί ερευνητές, δέν 
θα είχαν διαπραχτεί άν προηγουμένως οί 
δράστες δέν είχαν «πιει». ’Αξίζει άκό
μη νά τονιστεί ότι στή Δανία τό 20 %  τών 
εγκλημάτων είναι σεξουαλικά καί ότι 
σ -ζν Αγγλία η εγκληματικότητα παρου
σιάστηκε στά χρόνια 1978 καί 1979  
αύξημένη κατά 50 % .

Τό «τάς καρδίας εύφραϊνον » τής άμπέ- 
λου προίον, λοιπον, κατά κύριο λόγο, 
και οι αχαλίνωτες ανθρώπινες σεξουαλικές 
επιθυμίες,^ εκ παραλλήλου, στήν...υπηρεσία 
τοϋ εγκλήματος...

Θ α ν α τ η φ ό ρ α  ό ν ε ι ρ α .

 ̂ ΤΑ_ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ ΙΒ Ω Τ ΙΑ  όταν δέν 
είναι αδειανα δεν παύουν νάναι συγχρόνως 
καί προκλητικά γιά τούς κλέφτες. Καί τό 
χρηματοκιβώτιο τοϋ δικαστήριου τής Τερ
γέστης δέν ήταν καθόλου άδειανό. Περιείχε 
σαράντα τρία κιλά ναρκωτικών οΰσιών(ήρω- 
ίνη, μορφίνη, χασίς) κοσμήματα άξίας 
ένός εκατομμυρίου δραχμών καί μεγάλο 
χρηματικό ποσό σέ μετρητά. "Ολα συνολι
κού ύψους 2 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0  δραχμών.

Αύτό τό γνώριζαν κάποιοι άγνωστοι 
κλέφτες καί ένα Σάββατο, πριν τό κλεί
σιμο τών δικαστηρίων, φρόντισαν νά κρυ
φτούν μέσα στό δικαστικό μέγαρο ώς τή 
νύχτα, οπότε καί εργάστηκαν, μέ τήν άνε
ση τους. Ή  εργασία τους συνίστατο στό 
νά διαρρήξουν τό χρηματοκιβώτιο, νά κλέ
ψουν το περιεχόμενό του καί νά φύγουν 
χωρίς νά γίνουν άντιληπτοί. "Οπερ καί 
έγένετο...

Τα ναρκωτικά πού άφαίρεσαν οί κλέφτες 
είχαν κατασχεθεί τρεις μέρες γρη
γορότερα όταν βρέθηκαν πάνω σέ 38 Τουρ
κάλες, οί όποιες πήγαιναν μέσω Τεργέ
στης στή Γερμανία καί τή Γαλλία νά έρ- 
γαστοϋν σάν μετανάστριες καί φυσικά 
«δούλευαν» γιά λογαριασμό κάποιας άγνω- 
στης διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών, πού δέν άποκλείεται νά είναι ή 
ίδια πού τάκλεψε. Στή τελευταία περί
πτωση «τί είχε, τί έχασε...». Πάλι κερδι
σμένη βγήκε.

Αυτή πού έχασε καί χάνει βέβαια άπ’ τά 
ναρκωτικά είναι μόνο ή κοινωνία, κι 
όχι φυσικά τό δικαστήριο τής Τεργέστης— 
για τήν προκειμένη περίπτωση— πού 
κάποια μέρα θά τάρριχνε σέ κάποια υψι
κάμινο γιά νά διασκορπιστούν άπό κεί 
σάν καπνός στήν άτμόσφαιρα. Τώρα θά 
διασκορπιστούν μεταξύ μας σάν όνειρα. 
Θερινής νυκτός, εννοείται, καί θανατηφόρα.

--------------Β Ε Λ Γ I □ ---------------
I ι

Π έ ν τ ε  ν ε κ ρ ο ί  ά π ό  ο ι κ ο γ ε 
ν ε ι α κ ό  κ α υ γ ά .

> Π Ε Ν Τ Ε  νεκροί ήταν τό άποτέλεσμα 
οικογενειακού καυγά πού ξέσπασε σέ σπίτι 
τής ’Αμβέρσας όταν ένας νεαρός Τοΰρ- ' 
κος, ηλικίας 23 χρόνων, λογομάχησε γιά 
ασήμαντο λόγο μέ τή γυναίκα του.

Στή διάρκεια τής φιλονικίας ό έγγαμος 
νεαρός σκότωσε μέ πιστόλι τή δεκαεν- i \
νιάχρονη γυναίκα του καί τά δυο παιδιά του, | “
ήλικίας τριών καί ένός χρόνου άντίστοιχα. “
Αμέσως μετά μπήκε σέ γειτονικό καφε

νείο και σέ κατάσταση παραφροσύνης 
άρχισε νά πυροβολεί έναντίον τών θαμώ- “ 
νων του σκοτώνοντας δυο άπ’ αύτούς.

’Αργότερα ό δολοφόνος παραδόθηκε 
στην άστυνομία. Ή τα ν όμως πολύ άργά, Γ
όταν σκέφτηκε τις συνέπειες τής τραγω- V
δίας πού έγραψε, μέ τά ίδια του τά χέρια.. Ιξ
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-ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ—
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο ΰ θα ν ά του . «Μέ τό ίδιο νόμισμα»... διδάσκει ό Βέρ-

μελ, του όποιου ή ζωή είναι γεμάτη άπό 
ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ πού βασίζεται στην αρχή περιπέτειες καί κατορθώματα. Στο μεταξύ

οτι μπορεί να περιοριστεί σημαντικά ή 
διεθνής τρομοκρατία άν οί τρομοκράτες 
παθαίνουν αύτό πού οί ίδιοι κάνουν στούς 
άλλους, δηλαδή αν θανατώνονται, διευθύ
νει εδώ καί δυόμισι χρόνια ό Μίτσελ 
Βέρμελ στο κτήμα του, στο Πάουντερ 
Σπρίνγκς τής Γεωργίας.

Ή  διάρκεια φοιτήσεως στήν... ακαδημία 
του Βέρμελ είναι 10 ήμερων καί οί 
σπουδαστές της, πληρώνοντας 3.000 δολ- 
λάρια, διδάσκονται άπ’ τύν ίδιο καί το 
δεκαμελές εκπαιδευτικό επιτελείο-του 21 
διαφορετικά μαθήματα σχετικά μέ τά 
μέσα...έπιβιώσεως. Εκπαιδεύονται δηλαδή 
πάνω στούς θανάσιμους κανόνες των 
αθέμιτων πολεμικών τεχνών, στή χρήση 
τών πυροβόλων όπλων γενικά, στήν τεχνι
κή τής άντιενέδρας, στή λειτουργία τών μή 
συμβατικών όπλων, στήν τέχνη τής 
όδηγήσεωςμέ σκοπό τή διαφυγή, στήνέφαρ- 
μογή τών έπειγουσών ιατρικών βοηθειών 
καί στά άλλα σχετικά παραπλήσια θέματα 
πού δέν διδάσκονται στά συνηθισμένα κολ- 
λέγια αύτοάμυνας κ.λπ.

Στά μέσα τοϋ περασμένου χρόνου οί 
άπόφοιτοι αύτής τής άκαδημίας άνέρχον- 
ταν σέ 220. Οί πιο πολλοί άπ’ αυτούς θά 
εργάζονται χωρίς τό φόβο ότι θά χά
σουν τή ζωή τους (άν είναι δυνατόν) σαν 
ιδιωτικοί ή άπλοι αστυνομικοί, σωματοφύ
λακες καί φρουροί επιχειρηματιών, Ανώ
τερα στελέχη έταιριών καί σωματείων. 
’Ακόμη θά μπορούν νά ύπερασπίζονται 
τούς έαυτούς τους, τήν οΐκογενειά τους καί 
τήν περιουσία τους.

-  — Γ Α Λ
Π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ό  ί... ά π α τ ε ώ ν ες.

Δ ΙΕΘ Ν Η Σ συμμορία απατεώνων εξαρ
θρώθηκε άπ’ τή γαλλική άστυνομία καί συ- 
νελήφθησαν τά τριάντα μέλη της, άφοϋ 
προηγουμένως κατάφεραν νά κλέψουν άρ~ 
κετά εκατομμύρια γαλλικών φράγκων άπό 
καζίνα διαφόρων κρατών.

Ή  υπόθεση άρχισε άπό τό 1976 όταν 
έπισημάνθηκαν πολλοί παίχτες πού σέ 
καζίνα τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας, τής 
’Αφρικής καί τής Νότιας ’Αμερικής κέρ
διζαν άσυνήθιστα μεγάλα χρηματικά ποσά 
μέ πρωτοφανή συχνότητα.

’Εμπειρογνώμονες άστυνομικοί ερεύ
νησαν τότε τά τραπέζια τών ρουλετών 
χωρίς άποτέλεσμα. Κατάληξαν όμως στο 
συμπέρασμα ότι τά περιστατικά δέν μπο
ρούσε νά ήταν τυχαία. Τό συμπέρασμα 
αύτό τούς άνάγκασε νά έπιχειρήσουν μιά 
συνεχή διακριτική παρακολούθηση τών 
καζίνων καί ή ... άκρη βρέθηκε: Σέ δυο 
μικρά καζίνα τής Κυανής άκτής, ό περι
στρεφόμενος κύλινδρος τών τραπέζιών 
τής ρουλέτας είχε έπιδιορθωθεΐ μέ τέτοιο 
τρόπο, ώστε σ’ ενα συγκεκριμένο ση
μείο τής ρουλέτας νά δίνει μιά άνεπαίσθητη 
ελαστικότητα, πού ήταν ικανή νά συγκρα- 
τεϊ πολλές φορές (τις περισσότερες) τήν 
περιστρεφόμενη μπίλια.

Τούτο ήταν άρκετό γιά τούς ρέκτες άπα- 
τεώνες πού ποντάριζαν άσταμάτητα 
στούς άριθμούς τού συγκεκριμένου τμή
ματος τής ρουλέτας εξασφαλίζοντας 
μακροπρόθεσμα μεγάλα κέρδη. ’Αρκετό 
επίσης γιά νά τούς έξασφαλίσει καί τό 
εισιτήριο τής φυλακής.

τό «κέντρο άντιτρομοκρατικής εκπαιδευ- 
σεώς» του, πού στεγάζεται στο έκτάσεως 
165 στρεμμάτων κτήμα του, είναι άπα- 
ραβίαστο. Ή  περιοχή περιβάλλεται άπό 
λυκόσκυλα. Φρουρεΐται άπό ένοπλο προσω
πικό, φωτίζεται τή νύχτα σάν στάδιο καί 
μιά έπιγραφή του άναρτημένη εξωτερικά 
προειδοποιεί: «Ένδιαφέρεστε γιά τή μετά 
θάνατον ζωή; Τότε μπήτε παράνομα 
έδώ μέσα».

’Α φ ρ ο δ ί τ η  ά ν ί κ α τ ε . . .

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ή εικοσάχρονη 
άμερικανίδα Τάμυ Ρέτμαν πόσο πιστά 
ήταν άφοσιωμένη στόν άγαπημένο της, 
όταν έκεΐνος τής ζήτησε νά ληστέψουν 
μαζ'ι μιά Τράπεζα τοϋ Ό ρεγκον, πήρε στά 
χέρια της ενα όπλισμένο αυτόματο καί 
εισέβαλε πίσω άπ’ αύτόν στήν Τράπεζα.

Ή  έρωτευμένη δράστιδα τελικά συνε- 
λήφθη καί οδηγήθηκε στό δικαστήριο, 
όπου κατάφερε νά πείσει τό δικαστή ότι 
ή συμμετοχή της στή ληστεία άποτελοϋσε 
γι’ αύτήν μιά πρώτης τάξεως εύκαιρία ν’ 
αποδείξει στόν Αρχιληστή τόν τρελό 
της έρωτα. Έ τ σ ι, καταδικάστηκε σέ φυ
λάκιση έξη μηνών, στή μικρότερη δη
λαδή ποινή πού όριζε ό νόμος, ένώ ό 
ληστής θά παραμείνει γιά άρκετά χρόνια 
στή φυλακή.

Ό  παράφορος έρωτας τής πιστής 
τής... ’Αφροδίτης, πραγματικά συγκλό
νισε καί νίκησε τούς πιστούς τής...Θέ- 
μιδας.

Λ I Α----------------------------------------
1 3 χ ρ ο ν ο ς  λ η σ τ ή ς  σ κ ο τ ώ ν ε τ α ι .

Α Π Ο Π ΕΙΡΑ  ληστείας σέ φούρνο τής 
γαλλικής πόλεως Μέτς επιχείρησε ένα άγό- 
ρι ήλικίας 13 χρόνων μέ τή βοήθεια μιας 
δωδεκάχρονης φίλης του.

Τή στιγμή τής άπόπειρας, ή οποία έγινε 
νύχτα, ό ιδιοκτήτης τού φούρνου Ραϋμόν 
Λερουά, ήλικίας 42 χρόνων, μή γνωρίζοντας 
ποιοι ήταν οί ληστές πυροβόλησε μέσα στό 
σκοτάδι έναντίον τους σκοτώνοντας τό 
άγόρι, ένώ ή μικρή κατάφερε νά γλυτώσει 
φεύγοντας.

Στή δίκη, πού έγινε πρόσφατα, ό κατη
γορούμενος γιά άνθρωποκτονία Λερουά 
υποστήριξε ότι φοβήθηκε καί πυροβόλησε 
βρισκόμενος σέ νόμιμη άμυνα.

Τελικά οί δικαστές τόν άπάλλαξαν 
άπ’ τήν κατηγορία τής άνθρωποκτο- 
νίας, άφοΰ κι ό εισαγγελέας τής έδρας 
δέν ήταν ιδιαίτερα δριμύς άπέναντί του. 
Παρ’ όλα αύτά, όμως, στήν άγόρευσή του 
παρατήρησε: «ναι, ήταν σέ άμυνα. Θά 
ήθελα όμως σέ κάποια στιγμή αύτής τής 
δίκης, ό κατηγορούμενος νά είχε προφέρει 
τή λέξη λυπάμαι... λυπάμαι πού σκότωσα 
ένα παιδί. Τίποτ’ άλλο».

ΤΗταν πράγματι συγκλονιστικές αύτές 
οί λέξεις τού εισαγγελέα. "Οσο συγκλονι
στική είναι κι’ ή άλήθεια ότι μπροστά 
στόν πανικό πού σπέρνει στό θύμα ό 
οποιοσδήποτε ληστής δέν υπάρχουν περι
θώρια έπιλογής... κατάλληλων λύσεων 
άπό μέρους του. ’Έπειτα οί ληστές δέν κα
τόρθωσαν νά μάς πείσουν ότι δέν άστειεύ- 
ονται... κι ότι λυπούνται γιά δ,τι μάς κά
νουν.

- I Α Π Ω Ν I Α------------
Τ ή  σ κ ό τ ω σ ε  ή . . .  έ κ π λ η ξ η !

ΗΘΕΛΕ νά συναντήσει τόν έραστή 
της μιά παντρεμένη σαραντάχρονη για- 
πωνέζα καί σκέφθηκε νά τοϋ κάνει, κατά 
τή συνάντηση, μιά πρωτότυπη έκπληξη.

Πήγε, λοιπόν, στό σημείο πού έκεΐνος 
είχε παρκάρει τό αΰτοκίνητο καί κλεί
στηκε μέσα στό πόρτ— μπαγκάζ. Ή  πο
λύωρη Αναμονή, ό καύσωνας πού έπι- 
κρατοΰσε κείνες τις ώρες κι ό ύπνος πού 
επιασε τή γυναίκα ήταν άρκετά γιά τήν 
έκπληξη, πού στό περιστατικό αύτό είχε 
συνοδό καί σύμμαχο τήν έλλειψη όξυ- 
γόνου στό κλεισμένο άεροστεγώς πόρτ—· 
μπαγκάζ. Πόσο συγκινητική ήταν ή έκ
πληξη, γνωρίζει μόνο ό έραστής πού κά
ποτε άνοιξε τό αΰτοκίνητο κι άντίκρυσε 
στό πόρτ μπαγκάζ τήν Αγαπημένη του, 
νεκ ρ ή .. .

Μέ τήν εύκαιρία αύτοϋ τοϋ περιστατι- 
κοϋ κάνομε μιά παράκληση — έκκληση 
σέ όλους τούς αΰτοκινητιστές: Νά κλει
δώνουν καλά τά «πόρτ -μπαγκάζ » γιατί 
πολλές φορές είδαμε μικρά παιδιά νά 
προσπαθούν νά τ’ Ανοίξουν. . . Τσως κά
ποτε νά τά χρησιμοποιήσουν γιά κατα
φύγιο ή κρυψώνα στό «κρυφτούλι» τους 
κι άν δέν τ’ άντιληφτεΐ κανείς, πού θά 
προσπαθήσουν νά μή τ’ άντιληφτεΐ, άλί- 
μονο. . .___________________________________

------------ Π Ε Ρ  Ο V --------------
’Ά ν δ ε ι ς . . .  ε γ κ λ η μ ά τ ω ν  σ υ ν έ 
χ ε ι α .

Τ Ρ Ε ΙΣ  Δυτικογερμανοί φοιτητές βρέ
θηκαν δολοφονημένοι μέ άνεξήγητη Αγριό
τητα στούς πρόποδες τών Άνδεων, ένώ 
ένας άλλος συμπατριώτης τους φοιτητής 
βρέθηκε δίπλα τους τραυματισμένος άπό 
πυροβολισμούς στό κεφάλι καί έπέζησε.

Λίγο μετά τή δολοφονία ή άστυνομία 
τής Αίμα άνακοίνωσε τή σύλληψη τριών 
φοιτητών καί ένός καθηγητή τού πανεπι
στημίου στό όποιο φοιτούσαν, ώς ύπο
πτων γιά τή διάπραξη τού ομαδικού 
εγκλήματος. Στά χέρια τους βρέθηκαν με
ρικά άπό τά χρήματα καί τά ρούχα τών 
Γερμανών φοιτητών.

Τά τρία θύματα βρέθηκαν δεμένα 
χειροπόδαρα καί άποκεφαλισμένα. Πριν 
άποκεφαλιστούν είχαν πυροβοληθεϊ άπ’ 
τούς δράστες στό κεφάλι. Ό  λόγος πού 
δέν άποκεφαλίστηκε κι ό τέταρτος, παρα
μένει άκόμη άγνωστος.

'Ωστόσο, οί εγκληματίες στις χιλιοτρα- 
γουδισμένες Άνδεις δίνουν καί παίρνουν...

Κ Ο Ρ Ε Α --------------
Σ τ ρ α γ γ ά λ ι σ α ν  τ ό ν  π α τ έ ρ α  
τ ο υ ς .

Μ Ε Α ΓΡ ΙΟ Τ Η Τ Α  στραγγάλισαν τόν 
πατέρα τους οί τρεις κόρες του, στή Σεούλ, 
καί στούς Αστυνομικούς πού τις συνέλαβαν 
λίγο μετά τή δολοφονία, Απολογούμε
νες ισχυρίστηκαν ότι τόν στραγγάλισαν 
επειδή τό είχε ρίξει στό ποτό καί στά 
χαρτιά καί δέν άφηνε ούτε μιά δεκάρα γιά 
τήν οικογένεια πού πεινούσε πίσω του...

Έ να ς παραστρατημένος γονιός-άν ήταν— 
κρίθηκε άπ’ τά παιδιά του ώς μή Απα
ραίτητος γιά τή ζωή. Κι’ όμως τό πάθος 
τού πότη καί τού χαρτοπαίχτη, καί μι
κρότερο άπό άλλα χειρότερα είναι, καί 
μπορεί νά διορθωθεί. Δέν είχαν όμως τά 
παιδιά του τήν ύπομονή ν’ Ασχοληθούν μα
ζί του καί τόν στραγγάλισαν...

Ό  Π ε ρ ι σ κ ό π ι ο ς



Τά Χριστούγεννα είναι δ,τι 
πιο μεγάλο καί ύψηλό υπάρχει 
στον κόσμο, μια άφάνταστα χαρ
μόσυνη καί κοσμοσωτηρία γιορ
τ ή . Παράλληλα, για τά παιδιά, 
τά Χριστούγεννα καί ή Πρωτο
χρονιά είναι οί γιορτές πού περι
μένουν δλο τον χρόνο. Είναι οί 
δικές τους γιορτές, οί γιορτές 
των δώρων .Κι’ δπως ό Θεάνθρω
πος, τό χαριτωμένο θειο βρέφος 
της φάτνης δέχτηκε τά δώρα 
της καρδιάς των άπλών ποι
μένων καί τον άσπασμό της 
εύλάβειας των σοφών καί τών 
μάγων, έτσι καί τά παιδιά πε
ριμένουν, τις άγιες μέρες, άπ’ 
τούς μεγάλους νά τούς χαρίσουν 
τά δικά τους δώρα.

Τά παιδιά τών άνδρών καί

Ή ΧωροφυΑακη 
έόωαε χαρά 
ατά παιάιά
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πολιτικών υπαλλήλων τής Χω
ροφυλακής, γνωρίζοντας δτι 
κι αυτές τις γιορτές ή Χωροφυ
λακή θά τά περιέβαλε μέ ξεχω
ριστή αγάπη καί στοργή δέν 
έβλεπαν τή μέρα πού θάφταναν . 
Καί ή δική τους γιορτή έγινε στις 
23 Δεκεμβρίου στις έδρες των 
Διοικήσεων Χωροφυλακής.

Ή  Χωροφυλακή λοιπόν, διορ- 
γάνωσε χαρούμενες παιδικές 
γιορτές στις έδρες όλων της 
των Διοικήσεων. Επίκεντρο 
των εκδηλώσεων ήταν οί Σχολές 
Χωροφυλακής ’Αθηνών, δπου , 
παρουσία τοΰ Γενικού Γραμμα
τέα τού 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων)νου Σαψάλη, 
τών 'Υπαρχηγών τού Σώματος 
‘Υποστρατήγων κ .κ . Σπυρίδωνα

Πυρπίλη καί Γεωργίου Μάντη, 
τού Προ ϊσταμένου τής Θρησκευ
τικής 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής 
Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτη π . Εύσέ- 
βιου Πιστολή, τού Διευθυντοΰ 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης Τα
ξιάρχου κ. Ά θαν. Παπαδημη- 
τρίου , τού Διευθυντοΰ Όργανώ- 
σεως τοΰ ’Αρχηγείου Ταξιάρχου 
κ. ’ Ιωάννη Παπακωνσταντίνου, 
τών Διοικητών τών Σχολών 
Χωροφυλακής ’Αθηνών Ταξιάρ
χων κ .κ . Ά ριστ. Γκρίτζαλη 
καί Νικ. Γαρνέλη καί άντιπρο- 
σωπείας άνδρών καί γυναικών 
τοΰ Σώματος, πραγματοποιή
θηκε μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 
παιδική έκδήλωση για τά παι
διά τών άνδρών καί πολιτικών

υπαλλήλων τοΰ Σώματος πού 
ύπηρετοΰν στις 'Υπηρεσίες τοΰ 
λεκανοπεδίου ’Αττικής.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ χαι
ρετισμούς τών Διοικητών τών 
Σχολών καί συνεχίστηκε μέ τή 
συμβολική διανομή δώρων άπό 
τον Γενικό Γραμματέα τοΰ 
'Υπουργείου κ. Σαψάλη. Στή 
συνέχεια τά παιδιά παρακολού
θησαν ένα πλούσιο γιορταστικό 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα πού 
παρουσίασε ό θίασος τοΰ γνω- 
στοΰ ήθοποιοΰ Βασίλη Μαλούχου 
’Ακόμη, ή χορωδία τών άνδρών 
καί γυναικών Δοκίμων ’Ενω
μοταρχών έψαλε Χρ ιστουγεννιά- 
τικους ύμνους κι έπαιξε χαρού
μενη μουσική ένα τμήμα τής 
Μουσικής τοΰ Σώματος.
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ΑΧΤΥΝΟΛΙΙΚΟ 
ΔΙΗΓΗΜΑ

O y c N  iff] Μu u

T o 0
Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η .

Κ Α ΤΕΒΗ Κ Ε γρήγορα από τή σκάλα. 
Οί φωνές τοϋ Δημήτρη Μάρνη γίνονταν 
δλο καί πιό δυνατές καί κάθε λέξη έπαιρ
νε ένα δικό της δραματικό χρώμα. Στό τε
λευταίο σκαλοπάτι σκόνταψε. Κράτησε 
όμως τήν ισορροπία του καί δυό δευτερό
λεπτα μετά βρέθηκε στό τελευταίο δωμά
τιο τοϋ κτιρίου πού χρησίμευε γιά ζυμω
τήριο τοϋ φούρνου. Ό  Δημήτρης Μάρ
νης ήταν σκυμμένος πάνω άπό ένα γυναι
κείο σώμα, πεσμένο μπρούμητα στό δά
πεδο. Ή  απόγνωση έπνιγε τίς λέξεις λίγο 
πριν φτάσουν στά χείλη του καί μόνο 
κραυγές τρόμου συγκλόνιζαν τώρα τό μι
κρό δωμάτιο. Έσκυψε πάνω του μέ κομένη 
τήν ανάσα. Προσπάθησε νά τόν συνεφέ- 
ρει, μά άδικα. Ό  νεαρός υπάλληλος τοϋ 
μαγαζιού είχε γαντζωθεί άπό τό γυναικείο 
κορμί, αφήνοντας μόνο τά ούρλιαχτά του 
έλεύθερα.

Πρόσεξε καλύτερα. Τά μαλλιά της ήταν 
γεμάτα αίμα, ένώ στό δάπεδο σχηματιζό
ταν μιά όλο καί μεγαλύτερη κόκκινη λι- 
μνούλα. Σίγουρα ήταν νεκρή. "Οπως έκεί- 
νη ή συμπρωταγωνίστρια τής κινηματο
γραφικής ταινίας πού πριν λίγο είχε δει 
στό «Ά ττίκ». Μόνο πού έκείνη ήταν πιό 
νέα καί πιό όμορφη. Δέν έπρεπε νάταν 
πάνω άπό 30. Ό  άντρας της ήταν άρκετά 
μεγαλύτερος, κόντευε 50. Έ τ σ ι  ήταν άνα- 
πόφευκτο τό νά θεριεύει, μέρα τή μέρα, ή 
ζήλεια μέσα του. Κι όταν βρήκε τυχαία 
στό πορτοφόλι της εκείνο τό καταραμένο 
σημείωμα τοϋ Ά λ λ α ν — έτσι έλεγαν τόν 
έραστή τής συμπρωταγωνίστριας — άφρι
σε άπ’ τό κακό του. Κυριάρχησε, όμως, 
ή λογική καί ό καλός σχεδιασμός. Έ ν α ς  
φόνος μέ κίνητρο τή ληστεία θ’ άφηνε 
έξω άπ’ τόν κύκλο των ύποπτων τόν ίδιο. 
Έ τ σ ι  όταν σήκωσε τό λοστό καί τής σύν-

τριψε τό κεφάλι φρόντισε ν’ άνακατώσει 
τό δωμάτιο, νά πάρει καί νά έξαφανίσει 
τά κοσμήματα... Μόνο πού ό νεαρός ’Α σ
τυνομικός Επιθεω ρητής τής ταινίας μάν
τεψε μέσα στά μάτια τοϋ δολοφόνου συζύ
γου μιά μαύρη σκιά, σημάδι άνησυχίας, 
καί τοϋστησε τή μοιραία παγίδα. Αύτά 
όμως, γίνονται μόνο έξω... εκεί πού οί 
’Αστυνομικοί ’Επιθεωρητές είναι νέοι, 
όμορφοι καί ξέρουν νά ένσαρκώνουν τούς 
ήρωες... ’Εδώ, ποιος ξέρει τί θά κάνει μέ 
τή δολοφονία τής κυρα— Μάρως ή Χω
ροφυλακή...

Σκούπισε τό μέτωπό του κι έδιωξε μα- 
κρυά τίς εικόνες τής κινηματογραφικής 
ταινίας. Ό  νεαρός ύπάλληλος τοϋ μαγα
ζιού ήταν άκόμα πεσμένος στό πτώμα τής 
γυναίκας τοϋ άφεντικοϋ του, άφήνοντας 
τίς κραυγές του σέ άτακτα χρονικά δια
στήματα... Τόν έπιασε άπό τούς ώμους 
καί τόν άνασήκωσε. Πήγαν μαζί μέχρι τό 
τηλέφωνο καί σχημάτισε τόν άριθμό τοϋ 
Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβάσεως. Στή φωνή 
πού άπάντησε άπό τήν άλλη άκρη τοϋ 
σύρματος είπε βιαστικά καί τρομαγμένα 
μερικές λέξεις... σχεδόν ίδιες μ’ έκεΐνες 
πού είχε πει ό δολοφόνος — σύζυγος —  
τής κινηματογραφικής ταινίας.

— Έ γκλημα ... μέσα στό φοϋρνο τοϋ 
Καλούδη... Στην όδό Γεωργίου 20... Έ γ 
κλημα γιά λόγους ληστ... τιαής...

"Εκλεισε τό τηλέφωνο καί β^ήκε στό 
δρόμο. Οί λιγοστοί διαβάτες περνούσαν 
βιαστικοί... Έ β α λ ε  τίς φωνές... δέν άντε- 
χε άλλο. Κάποτε καί οί πιό ψύχραιμοι 
πανικοβάλλονται...

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Φολίκας καί ό Υ 
πομοίραρχος Βασιλείου ήταν άπό τούς 
πρώτους πού έφτασαν. Ρώτησαν άν είχε

μετακινηθεί καθόλου τό πτώμα καί τί ώρα 
βρέθηκε. Ό  νεαρός Μάρνης άπάντησε 
πώς βρήκε τό πτώμα στις 5:15', πριν μισή 
ώρα, δηλαδή, στήν ίδια άκριβώς θέση.

— Καί τά χέρια σου γιατί είναι ματω
μένα; ρώτησε ό Μοίραρχος Φολίκας.

— Προσπάθησα νά σηκώσω τό κεφάλι 
της νά δώ άν ζεΐ... Ά π ό  τό στόμα της 
έτρεχε αίμα. Ό λ ο  τό κεφάλι ήταν πνι
γμένο στό αίμα...

— Έ τ σ ι  είναι. "Οταν ήρθα έγώ ήταν 
πεσμένος πάνω της καί έκλαιγε...

— “Εσύ ποιος είσαι;
—Τίνος Λαμπέρτης λέγομαι. Είμαι 

πελάτης τοϋ μαγαζιού. Είδα τήν πόρτα 
άνοιχτή καί μπήκα ν’ άγοράσω ψωμί... 
Προσπάθησα νά συνεφέρω τόν μικρό, 
μά ήταν άδύνατο. Έ τ σ ι  πήρα πρωτοβου
λία καί τηλεφώνησα στό «100»...

Δέν συνέχισε. Στό δωμάτιο τοϋ ζυμω
τηρίου μπήκαν ό Διοικητής Χωροφυλα
κής καί ό 'Υποδιοικητής. Έ ν α  λεπτό άρ- 
γότερα έφταναν καί οί άντρες τοϋ συνερ
γείου σημάνσεως γιά τήν άναζήτηση τών 
ιχνών...

ΤΟ ΖΥΜ ΩΤΗΡΙΟ ήταν ένα δωμάτιο 
στό τέλος τοϋ κτιρίου πού έπικοινωνοϋ- 
σε μέ τήν πίσω αύλή μέ μιά μικρή ξύλινη 
πόρτα. Δυό σακκιά γεμάτα άλεύρι πού 
ήταν ριγμένα πίσω άπό τήν πόρτα τρά
βηξαν άμέσως τό ένδιαφέρον τών άντρων 
τής Χωροφυλακής. Ρώτησαν τόν υπάλ
ληλο άν εκείνος τά τοποθέτησε; ή άν ή
ταν έκεΐ ή θέση τους. Ή  άπάντηση ήταν 
άρνητική. « Ή  πόρτα αύτή έμενε σχεδόν 
πάντα ανοιχτή», άπάντησε.

Ποιος λοιπόν έρριξε πίσω άπ’ τήν πόρτα 
τά δυό σακκιά; Καί γιατί; «Σίγουρα ό δρά-
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στης», σκέφτηκε, ό Μοίραρχος Φολίκας, 
καί έξωτερικεύοντας τή σκέψη του συνέ
χισε:

«Φαίνεται, γιά τήν πραγματοποίηση 
τοϋ σκοποΟ του, ό δράστης, ήθελε αρκετό 
χρόνο καί φοβόταν μήπως στό διάστημα 
αυτό έχει άνεπιθύμητες έπισκέψεις».

Τράβηξαν μέ προσοχή τά σακκιά καί 
έξέτασαν τήν πόρτα. Πραγματικά δέν 
κλείδωνε. Τήν άνοιξαν. Όδηγοϋσε στην 
πίσω αυλή πού ήταν κυκλωμένη άπό ένα 
μαντρότοιχο, κάπου 1,50 μέτρο ΰψος. 
«Πολύ εύκολο, γιά έναν νεαρό, νά πηδή
σει μέσα», σκέφτηκε ό Ταγματάρχης Νί 
κας.

Γύρισαν πίσω στό ζυμωτήριο καί έξέ
τασαν προσεχτικά τό πτώμα. Τά χτυπή
ματα είχαν βρει τή Μάρω Καλούδη στό 
πίσω μέρος του κεφαλιού, λίγο πιό πάνω 
άπό τόν αύχένα καί τόν είχαν σχεδόν 
πολτοποιήσει. Ούτε στά χέρια, ούτε στό 
πρόσωπό της είχε ίχνη πάλης, ένώ τά 
ρούχα της δέν έδειχναν νά είχαν πειραχ- 
τεϊ.

— Ή ταν παντρεμένη; ρώτησε τόν υ 
πάλληλο ό 'Υπομοίραρχος Βασιλείου.

— Ναί. Ό  άντρας της ό κυρ— Γιώργης 
έχει τό μαγαζί.

— Πού είναι τώρα;
— Δέν ξέρω.
— Έ σ ύ  πώς μπήκες;
— Είχα τά κλειδιά άπό τήν κεντρική 

πόρτα. Ή ρθα γιά νά πιάσω μαγιές.
Τέτοια ώρα έρχομαι κάθε άπόγευμα...
— Ό ταν ήρθες ήταν κλειδωμένη ή πόρ

τα;
— Ναί... άνοιξα μέ τά κλειδιά μου.
— Πού μένει τό άντρόγυνο;
— Πάνω...
Έ δειξε μέ τό χέρι του τή βάση μιας 

σκάλας στό τέλος τού διαδρόμου πού όδη
γοϋσε στόν έπάνω όροφο.

Έκαναν ν’ άνέβουν. Ό  Ταγματάρχης 
Νίκας κοντοστάθηκε. Κύτταξε τόν τρια- 
νταπεντάρη άντρα πού είχε τηλεφωνήσει 
καί άναγγείλει τό έγκλημα...

— Έ σ ύ, πώς είπες ότι λέγεσαι;
—Τίνος Λαμπέρτης, πελάτης είμαι... 

καί φίλος τού κυρ— Γιώργη.
—Τί γύρευες έδώ;
— Περνούσα καί είδα άνοιχτή τήν πόρ

τα. Σκέφτηκα πώς δέν έχουμε ψωμί στό 
σπίτι καί είπα νά δώ μήν έχει, γιά ν’ άγο- 
ράσω...

__Μά σήμερα είναι Τετάρτη. Κι όπως
ξέρεις κάθε Τετάρτη άπόγευμα τά μαγα
ζιά είναι κλειστά.

—Ναί, άλλά ό κυρ— Γιώργης είναι φί
λος καί άν είχε θά μοΰδινε...

Ό  Ταγματάρχης δέν ρώτησε τίποτα 
άλλο. ’Ανέβηκε μαζί μέ τούς άλλους άξιω- 
ματικούς τή σκάλα καί πέρασαν στό διά
δρομο πού όδηγοϋσε σέ δυό άντικρυστά 
δωμάτια. Τούς σταμάτησε, όμως, ή φωνή 
τοΰ Υπομοίραρχου Βασιλείου...

— Έδώ  είναι πεταγμένα κέρματα...
’Ακριβώς στήν είσοδο τοΰ διαδρόμου, 

στή γωνία πού σχημάτιζε ό τοίχος μέ τό 
δάπεδο, ήταν πεταγμένα τρία δεκάδραχμα, 
δυό εικοσάδραχμα, ένα πεντάδραχμο καί 
πέντε δίδραχμα...

Δέν τά πείραξαν καί προχώρησαν. ’Α
κριβώς στήν είσοδο τοϋ δεξιού δωματίου, 
ύπήρχαν κι άλλα- «Τί σημαίνει αύτό», ά- 
ναρωτήθηκε ό Μοίραρχος Φολίκας. Δέν 
πρόλαβε όμως νά έξωτερικεύσει τή σκέ
ψη του καί τό μάτι του έπεσε σ ’ έναν αίμό- 
φυρτο άντρα ξαπλωμένο μπρούμητα στό 
κρεβάτι. Έ τρ εξε  κοντά άκολουθούμενος 
άπό τούς άλλους. Έσκυψε στό καταμα-

τωμένο κεφάλι... Μιά άχτίδα έλπίδας 
πέρασε άπ’ τά μάτια του...

— Δέν έχει πεθάνει. ’Αναπνέει... ’Αργά 
βέβαια, άλλά άναπνέει.

Ό  Υπομοίραρχος Βασιλείου κατέβηκε 
γρήγορα τις σκάλες καί έτρεξε στό τηλέ
φωνο. Ζήτησε ένα έξοπλισμένο μέ όξυ- 
γόνο νοσοκομειακό καί έναν γιατρό. 
Ίσω ς προλάβαιναν ένα δεύτερο θάνατο...

ΜΑΖΙ μέ τόν ήχο τής σειρήνας πού σι- 
γόσβυνε καθώς τό νοσοκομειακό αύτοκί- 
νητο άπομακρυνόταν, άρχισαν νά σβύ- 
νουν καί οί φωνές τοϋ συγκεντρωμένου 
έξω άπό τό μαγαζί πλήθους. Οί λιγότερο 
περίεργοι έφευγαν, ένώ άρκετοί γείτονες 
συγκεντρώνονταν στό άπέναντι πεζοδρό
μιο, σχηματίζοντας μικρές όμάδες καί 
συζητώντας γιά τό στυγερό έγκλημα...

Οί άντρες τής Χωροφυλακής ξαναγύρι- 
σαν στό δωμάτιο πού βρέθηκε βαριά τραυ
ματισμένος ό άντρας τής νεκρής καί συνέ
χισαν τήν αΰτοψία.

Πάνω στό τραπέζι βρέθηκαν κάπου έξα- 
κόσιες δραχμές σέ κέρματα, ένώ μικρό
τερα ποσά βρέθηκαν πεταγμένα σέ διά
φορες γωνιές τού δωματίου.

Ερεύνησαν μέ προσοχή τά ροϋχα πού 
ήταν κρεμασμένα στήν κρεμάστρα. Μέ
σα στό σακκάκι τοΰ Καλούδη βρέθηκε 
ένα πορτοφόλι μέ 3.850 δραχμές σέ χαρ
τονομίσματα. 'Α λλες 7.200 δραχμές βρέ
θηκαν καί στό πρώτο συρτάρι τοϋ κομο
δίνου, ένώ μέσα στή ντουλάπα, σ ’ ένα με
ταλλικό κουτί, βρέθηκαν 25 χαρτονομί
σματα τών χιλίων δραχμών...

—"Αν κίνητρο τού δράστη ήταν ή λη
στεία, τότε σημαίνει πώς δέν πρόλαβε 
...πώς κάτι τοϋ άνάτρεψε τά σχέδιά του... 
είπε ό Μοίραρχος.

— "Ισως ό έρχομός τοϋ υπαλλήλου, ύ- 
πόθεσε ό Υπομοίραρχος, κυττώντας στά 
μάτια τόν Ταγματάρχη, σάν νά ζητοϋσε τή 
δική του γνώμη...

— Αύτό σημαίνει, είπε έκεϊνος, πώς ό
ταν ήρθε ό ύπάλληλος, ό δράστης ήταν 
μέσα σ ’ αύτό τό δωμάτιο... ’Αλλά τότε 
πώς έφυγε... Καί πότε...

— Ε κτός άν δέν έφυγε καθόλου... συμ
πλήρωσε ό Μοίραρχος Φολίκας.

—Τί έννοείς;
— Νά ήταν μέσα άκόμα καί τή στιγμή 

πού ήρθαμε έμεΐς...
— Δηλαδή, ένας άπό τούς δυό πού είδαν 

πρώτοι τό πτώμα, ό ύπάλληλος ή ό Λαμπέ- 
πέρτης, ή κάποιος άπ’ τούς περίεργους.

— Καί πώς κατέβηκε άπό τή σκάλα χω
ρίς νά τόν δει κανείς...

— Ή  σκάλα δέν βγαίνει στό ζυμωτήριο, 
άλλά στό διάδρομο. Δέν άποκλείεται όταν 
αύτός πού βρήκε τό πτώμα, ή αύτοί πού 
έτρεξαν πρώτοι, ήταν μέσα στό ζυμωτή
ριο, νά κατέβηκε μέ προφύλαξη, τή σκά
λα καί νά φανερώθηκε, ώς δήθεν προστρέ- 
ξας έκείνη τή στιγμή...

Έμειναν συλλογισμένοι... Ή ταν κάτι 
πού μπορούσε νάχε συμβεϊ. Κάτι πού δύσ
κολα θά μπορούσαν ν’ άποδείξουν.

ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ βυθισμένοι στις σκέ
ψεις τους. Ή  ώρα πλησίαζε 10 τό βράδυ. 
Έστειλαν τόν ’Ενωμοτάρχη Παρασκευάκο 
μέ δυό Χωροφύλακες τοΰ Τμήματος ’Ασ
φαλείας νά έρευνήσουν. τούς υπόλοιπους 
χώρους τοΰ σπιτιού καί ιδιαίτερα τήν 
ταράτσα καί πλησίασαν τούς δυό πρώ
τους μάρτυρες.

Ό  νεαρός ύπάλληλος ήταν άκόμα ταρα
γμένος. Ό  Τίνος Λαμπέρτης διηγούνταν

στό Χωροφύλακα πού φρουρούσε τήν 
είσοδο τοΰ φούρνου τήν ύπόθεση τής 
κινηματογραφικής ταινίας πού είχε δει 
νωρίς τό άπόγευμα. Ή ταν κατά τύχη ή 
ίδια. Μόνο πού ό δράστης ήταν έκεϊνος 
πού πρώτος — δήθεν— βρήκε τό πτώμα 
τής γυναίκας του. Στήν περίπτωση όμως 
τής κυρα— Μάρως, ό σύζυγος βρέθηκε 
κι αύτός χτυπημένος άσχημα. "Αρα δέν 
μπορούσε νάναι καί ό δράστης... ’Εκτός 
άν... άν αύτοτραυματίστηκε...

Ό  Ταγματάρχης Νίκας πού διακριτικά 
άκουγε τά λεγάμενα, ρώτησε άδιάφορα:

— Καί γιατί νά τή σκοτώσει τή γυναίκα 
του ό Καλούδης;

— Μά... γιά λόγους τιμής... όπως στήν 
ταινία...

— Τί λόγους μπορούσε νάχε... Καί οί 
δυό ήταν 55 χρονών, σέ ήλικία δηλαδή 
πού τούλάχιστον γιά τή γυναίκα δέν πα
ρουσιάζει καί πολλές δυνατότητες γιά 
ηθικές προσβολές. Ά ν  ήταν κάποιος πού 
θά μπορούσε νά προσβάλει τόν άλλον σέ 
ζητήματα ήθικής, αύτός θάταν ό σύζυγος, 
πού σημαίνει πώς έκεϊνος θά ήταν καί τό 
θύμα...

— Δέν ξέρω... πάντως έγώ βλέπω πολλές 
άστυνομικές ταινίες καί αύτό μέ κάνει 
νά ύποψιάζομαι τούς πάντες.

Τό ύφος του ήταν σχεδόν άστεΐο. Ό 
μως ό Ταγματάρχης Νίκας ήξερε πώς 
δέν είναι καί λίγοι έκεΐνοι πού ζοΰν μέσα 
στή φαντασία τους ό,τι διαβάζουν καί 
βλέπουν... Θέλησε κάτι νά πει, μά άμέσως 
μετάνοιωσε. Μόνο ζήτησε άπό τούς δυό 
μάρτυρες νά τούς άκολουθήσουν στό Τμή
μα.

Έκείνη τή στιγμή φάνηκε στό βάθος 
τού διαδρόμου, νάρχεται πρός τό μέρος 
τους, ό Ενωμοτάρχης Παρασκευάκος. 
Κρατούσε άπό τήν μιά άκρη, μέ τό μαν
τήλι του, ένα σιδερένιο λοστό κάπου 1,20 
μέτρο μάκρύ.

— Τόν βρήκα πεταγμένο στήν ταράτσα.. 
Στήν μιά άκρη έχει αίμα...

Ό  Ταγματάρχης περιεργάστηκε λίγο 
τό λοστό καί γυρνώντας στόν Τίνο Λα- 
μπέρτη...

— Είδες λοιπόν πώς δέν είναι ό Γιώρ
γος Καλούδης ό δράστης. Μ’ αύτόν τό 
λοστό δέν μπορεί κανείς τόσο βαρειά ν’ 
αύτοτραυματιστεΐ καί μάλιστα στό πίσω 
μέρος τοΰ κεφαλιού. Ά λ λ ά  κι άν αύτό 
μπορούσε νά τό κάνει, τότε στήν κατά
σταση πού θά βρισκόταν πώς θ’ άνέβαινε 
τά σκαλοπάτια μέχρι τή ταράτσα καί πώς 
θά κατέβαινε, μέ τί δυνάμεις, δηλαδή, γιά 
νά ξαπλώσει στό κρεβάτι;

—Ά ν  μέχρι τότε είχε διατηρήσει τις 
δυνάμεις του καί μετά τις έχασε άπό τήν 
αιμορραγία;

— Μεγάλη ή φαντασία σου Λαμπέρτη. 
Όμως ξεχνάς πώς κατά τή διαδρομή αυτή 
θά γέμιζε μέ αίμα τό δάπεδο...

Η ΕΙΔΗΣΗ γιά τήν δολοφονία τής Μά
ρως Καλούδη καί τήν άπόπειρα σέ βάρος 
τοϋ άντρα της, άναστάτωσε τήν πολιτεία. 
Οί δημοσιογράφοι τών τοπικών έφημερί- 
δων είχαν «στρατοπεδεύσει» στό γραφείο 
τοΰ Αξιωματικού Υπηρεσίας, περιμένον- 
τας κάποια νεώτερη είδηση, κάτι πού θά 
μπορούσαν νά δώσουν γρήγορα καί σω
στά στούς άναγνώστες τους. Μάταια ό
μως περίμεναν ν’ άνοίξουν οί πόρτες τών 
άλλων γραφείων, όπου συνεχιζόταν ή 
άνάκριση τών συγγενών καί τών γνωστών 
τού ζεύγους Καλούδη. Δέκα λεπτά μετά
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τά μεσάνυχτα ειδοποίησαν μέ τό τηλέφω
νο τις έφημερίδες τους νά «κλείσουν» μέ 
δσα τούς είχαν δώσει μέχρι έκείνη τή 
στιγμή.

Τήν ίδια ώρα ό Άντισυνταγματάρχης 
Παναγιώτου άνάφερε στον ’Ανώτερο 
Διοικητή Χωροφυλακής «άρνητικώς» ώς 
πρός τ’ άποτέλεσμα τών άνακρίσεων.

Μετά τή σύντομη αύτή άναφορά, ό 
Άντισυνταγματάρχης κάλεσε στό γρα
φείο του τούς άντρες πού είχαν άναλάβει 
τήν υπόθεση. Ό  καθένας θάχε καί κάτι 
νά πει. Ά λλω σ τε ήταν ή ώρα πού όπου 
νάταν θά γύριζαν κι έκεΐνοι πού είχαν 
άναλάβει τή συλλογή πληροφοριών γιά 
τό άντρόγυνο καί τις σχέσεις του μέ τόν 
κόσμο. Έ π ρεπ ε νά έξετάσουν άπ’ τήν 
άρχή τό θέμα.

Ή  συζήτηση πού άκολούθησε δέν έρ- 
ριξε καί πολύ φώς στήν υπόθεση. Είχαν 
βεβαιωθεί γιά τήν άθωότητα τού νεαρού 
ύπαλλήλου καί γιά τις καλές σχέσεις πού 
διατηρούσαν τά θύματα μέ τό περιβάλ
λον τους. Ή  έξέταση τών φιλικών προ
σώπων είχε άποδείξει πώς δέν υπήρχε κά
τι σκοτεινό στή ζωή τους καί ή συμβίω
σή τους ήταν άρμονική. Ή  Μάρω καί ό 
Γιώργης Καλούδης ήταν υπόδειγμα φιλή
συχων άνθρώπων. Δούλευαν άπό νύχτα 
σέ νύχτα στό μαγαζί τους καί ζοΰσαν μιά 
άρκετά περιορισμένη ζωή. Δέν είχαν παι
διά καί ούτε έδειχναν έπηρεασμένοι άπ’ 
αύτό. Έτρεφαν έξαιρετική άδυναμία σ ’ 
έναν άνιψιό τους παρ' όλο ότι έκεϊνος 
παληότερα τούς είχε καταστεναχωρήσει... 
Μεταξύ τών άλλων συγγενών, ψυθυριζό- 
ταν ότι τόν είχαν πιάσει τρεις φορές νά 
τούς κλέβει... Αύτό όμως δέν τούς έμπό- 
διζε νά τόν φέρνουν σάν μοναδικό τους 
κληρονόμο. Ή τα ν ό πιό στενός συγγενής 
τού Γιώργη Καλούδη καί όρφανός. Αύτό 
ίσως τούς έκανε νά τόν συγχωρέσουν. 7οϋ- 
σε μόνος του σέ κεντρική συνοικία τής 
πόλης, χωρίς νά δουλεύει.

Ό  Μοίραρχος Φολίκας είχε γιά μιά 
στιγμή υποψιαστεί πώς ίσως ό άνηψιός 
αύτός, νά ήταν ό δράστης, μιά καί ήταν 
ό μοναδικός κληρονόμος... Ίσω ς πάλι νά 
είχε πάει γιά νά ζητήσει χρήματα ή νά 
τούς πάρει τις οικονομίες τους.... Ό μω ς  
ό νεαρός άνιψιός, όταν έξετάστηκε είχε 
άκλόνητο άλλοθι. Τό έγκλημα έγινε γύρω 
στις 5 τό άπόγευμα. Αύτός άπό τις 3 μέχρι 
τις 8 βρισκόταν στό πανηγύρι ένός δι
πλανού χωριού μέ άλλους φίλους του.

Τόσο οί φίλοι του, όσο καί μερικοί κά
τοικοι τού χωριού, πού τόν γνώριζαν, τό 
βεβαίωναν αύτό. Έ τ σ ι  είχε έξαιρεθεΐ άπό 
τόν κύκλο τών ύποπτων όπως είχαν έξαι- 
ρεθεΐ καί πολλοί άλλοι...

Ή  ώρα κυλούσε άργά μέσα στις ύπο- 
θέσεις... Ό λ ο ι είχαν άποκλείσει τήν περί
πτωση τών λόγων «τιμής» σάν κίνητρο 
καί πίστευαν άκράδαντα πώς ή ληστεία 
καί μόνο ήταν αύτό πού έσπρωξε τόν δρά
στη στό έγκλημα. Ίσω ς πάλι πίστευε πώς 
έπειδή έκεΐνο τό άπόγευμα τά καταστή
ματα ήταν κλειστά, θά έλλειπε τό ζεύγος 
Καλούδη. Έ τ σ ι  άποπειράθηκε νά μπει 
άπό τήν πίσω πόρτα — πού πιθανόν νά 
ήξερε πώς μένει άκλείδωτη — άφοΰ πή
δησε, σέ μιά στιγμή πού δέν υπήρχε κίνη
ση στό δρόμο, τό μαντρότοιχο. Όμως  
μπαίνοντας είδε τή Μάρω Καλούδη στό 
ζυμωτήριο καί άποφασισμένος νά συνεχί
σει τή χτύπησε μέ τόν σιδερένιο λοστό 
πού τόν βρήκε μπροστά του. Μετά άπ’ 
αύτό άμπάρωσε μέ τά δυό σακκιά τήν 
πόρτα καί άνέβηκε στά δωμάτια τού σπι
τιού νά ψάξει γιά χρήματα. ’Εκεί είδε τόν 
άντρα της νά κοιμάται καί φοβούμενος 
μήν ξυπνήσει, τόν χτύπησε. Πήρε τά κέρ
ματα πού βρήκε στό τραπέζι, άλλά πριν 
προλάβει νά ψάξει γιά χαρτονομίσματα, 
άκουσε τό θόρυβο πού έκανε ή πόρτα ό
ταν άνοιξε ό υπάλληλος. Πέταξε πάλι τά 
κέρματα, άνέβηκε στή ταράτσα ψάχνον
τας τρόπο νά διαφύγει καί άφοΰ είδε πώς 
δέν ύπήρχε, έγκατάλειψε τό λοστό καί...

— Έ τ σ ι  όμως φτάνουμε στούς πρώτους 
συλλογισμούς, είπε συλλογισμένος δ 
Υπομοίραρχος Βασιλείου, καί συνέχισε: 
«πώς έφυγε χωρίς νά τόν άντιληφθοΰν ούτε 
ό ύπάλληλος, ούτε ό Λαμπέρτης;»

— ’Εδώ είναι τό πρόβλημα, είπε ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης, τονίζοντας μιά - μιά τις 
λέξεις.

— ’Εκτός άν δέν είναι έτσι πού τά υπο
λογίζουμε, είπε ό Άνθυπασπιστής Καλη- 
μέρης...

Ό  Άνθυπασπιστής Καλημέρης άκουγε 
άμίλητος όλες τις ύποθέσεις, άπό τή στι
γμή πού πρωτόφτασε στόν τόπο τού έγ- 
κλήματος, μαζί μέ τόν Μοίραρχο Φολίκα 
καί τόν 'Υπομοίραρχο Βασιλείου. Ό μω ς  
άπό κείνη τή στιγμή μιά σκέψη βασάνιζε 
τό μυαλό του... Ά ν  ύπήρχε κάποιος πού 
έχθρευόταν τά θύματα καί γιά λόγους 
έκδίκησης θέλησε νά σκοτώσει... Ά ν  
είχε κατορθώσει νάχει μαζί του άν-

τικλείδι. Ά ν  μετά τό έγκλημα άνα- 
κάτεψε τά κέρματα γιά νά δημιουργήσει 
τις συνθήκες μιας ληστείας καί ό ίδιος 
έφυγε, κλειδώνοντας πάλι τήν πόρτα...

Τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου έκοψε 
τούς συλλογισμούς του. Ή τα ν ό ’Ενωμο
τάρχης Παρασκευάκος. Είχε κάτι σημαν
τικό νά πει. Κάποιος τόν είχε πληροφο
ρήσει πώς ό Γιώργης Καλούδης, ένα χρό
νο πριν είχε έναν άλλο ύπάλληλο, τόν 
Θάνο Κατσικάρη, άτομο άτίθασο, έριστι- 
κό καί μέ ροπή στις κλοπές. Πριν ένα 
χρόνο, περίπου, τόν είχαν πιάσει τήν στι
γμή πού προσπαθούσε νά διαρρήξει ένα 
περίπτερο. Στήν άνάκριση, μεταξύ τών 
άλλων, είχε ομολογήσει πώς στό παρελ
θόν είχε διαρρήξει τρεις φορές τό κατά
στημα τού άφεντικοΰ του. Ό  Γιώργης Κα
λούδης ύπήρξε καί ό πιό δριμύς του κατή
γορος στή δίκη. Ό  Κατσικάρης δικάστη
κε σέ 11 μήνες φυλακή. Πριν πέντε μέρες 
άποφυλακίστηκε καί στό διάστημα τών 
πέντε αύτών ήμερων θεάθηκε νά περνάει 
συχνά άπό τό δρόμο πού βρισκόταν τό 
μαγαζί τού παληοΰ του άφεντικού...

Ό  Άντισυνταγματάρχης θυμήθηκε τήν 
περίπτωση καί τόν ρώτησε άν θά μπορού
σε νά τόν βρει πριν ξημερώσει. «Πιθανόν 
τού άπάντησε έκεϊνος...

Ο ΘΑΝΟΣ Κατσικάρης άκούμπησε τά 
χαρτιά πού κρατούσε στό χέρι του στήν 
πράσινη τσόχα καί σήκωσε τά μάτια του. 
Στή θέα τού ’Ενωμοτάρχη τά μάτια του 
σκοτείνιασαν.

—Τί θέλεις;
— Νά σ ’ άπασχολήσω γιά λίγο...
Σηκώθηκε άκεφα. Έ ν α ς άπ’ αυτούς πού 

παρακολουθούσαν τό παιχνίδι πήρε τή 
θέση του.

Βγήκαν στό χώλ τής λέσχης. Συζήτη
σαν ένα λεπτό καί προχώρησαν στήν 
έξοδο. Σέ λίγο έφτασαν στά γραφεία τού 
Τμήματος Ασφαλείας. Ή  ώρα ήταν 3 
μετά τά μεσάνυχτα.

Ό  Μοίραρχος Φολίκας άνάλαβε τήν 
έξέτασή του. Ά δικα όμως έπέμενε. Ό  
Κατσικάρης βεβαίωνε μέ πείσμα πώς δέν 
γνωρίζει τίποτα γιά τό έγκλημα. Ό  ίδιος 
υποστήριζε, βρισκόταν όλο τ’ άπόγευμα 
σ’ ένα άπ’ τά «μπιλιάρδα» τής πόλης. Ά 
πό κεΐ πήγε στή λέσχη. Είχε καί μάρτυρες 
πού μπορούσαν νά βεβαιώσουν γι’ αύτό.

Δέκα λεπτά άργότερα ό νεαρός Κατσι
κάρης έφευγε άπό τό Τμήμα Ασφαλείας 
μέ τό ίδιο είρωνικό ύφος πού είχε όταν 
πήγε. Καί ό Μοίραρχος Φολίκας πέρασε 
στό γραφείο όπου ό 'Υπομοίραρχος Βα
σιλείου είχε ξαναρχίσει τήν άνάκριση 
τού Τίνου Λαμπέρτη. Έ ν α  λεπτό άργό
τερα ή πόρτα άνοιξε καί μπήκε ό Ταγμα
τάρχης Νίκας. Κανείς δέν πρόσεξε τό 
μικρό χαρτί πού κρατούσε στά χέρια του.

— Τί τό ήθελες τό ψωμί, Λαμπέρτη...
— Μά γιά φαγητό... Δέν είχαμε άρκετό 

στό σπίτι...
— Τί ώρα είχες πάει στόν κινηματο

γράφο;
— Στήν πρώτη προβολή. Ά π ό  τίς 2 

μέχρι τίς 4 τό άπόγευμα.
— Καί μετά;
— Μετά πήγα μιά βόλτα μέχρι τό λιμάνι.
— Γιατί δέν άγόρασε τό πρωί ή γυναίκα 

σου ψωμί;
— Ά γόρασε μά δέν έφτασε...
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—Τέλος στό παιχνίδι σου Λαμπέρτη. 
'Υπομοίραρχε πάρε του τ’ άποτυπώματα 
καί σύνταξε τήν έκθεση συλλήψεώς του. 
Είναι ό δολοφόνος τής Μάρως Καλούδη 
και παραλίγο καί τοϋ άντρα της...

— Μά...
— Είναι αργά, 6 ,τι καί νά πεις... ’Από 

τήν πρώτη στιγμή κατάλαβα πώς κάτι 
δέν πήγαινε καλά μέ σένα. Ό χ ι βέβαια 
έπειδή βρέθηκες έκεϊ, αλλά έξαιτίας τής 
έπιμονής σου στό έγκλημα «τιμής». Έ 
πρεπε όμως νά πάρω τό σήμα άπ’ τό Τμή
μα ’Ασφαλείας Τρικάλων όπου έμενες 
μέχρι πριν από ένα χρόνο. Μιλάς γιά 
σπίτι καί γυναίκα... Δέ μας λές όμως πώς 
τήν έχεις έγκαταλείψει στά Τρίκαλα μαζί 
μέ τά δυό σου παιδιά. Όπως δέν μάς λές 
καί γιά τόν κατοπινό σου γάμο, τόν ψεύ
τικο, αυτόν πού σ’ έστειλε στή φυλακή 
πριν τρία χρόνια γιά διγαμία. "Οπως δέν 
μιλάς καί γιά τις απάτες, τις πλαστογρα
φίες καί τις ύπεξαιρέσεις πού είναι ή 
«άδυναμία» σου.

Ό  Τίνος Λαμπέρτης άκουγε άμίλητος. 
"Ενα τείχος ύψωνόταν στά μάτια του, ενώ 
γύρω του ό κόσμος έπαιρνε ένα βαθύ κόκ
κινο χρώμα όπως τό αίμα. Δοκίμασε κάτι 
νά πει μά οί λέξεις πνίγηκαν στό στόμα 
του... Δέκα λεπτά άργότερα ομολογούσε...

Στό διάστημα πού ζοϋσε μόνος του στήν 
πόλη είχε γνωριστεί μέ τό Γιώργη Κα
λούδη. ’Εκείνο τό άπόγευμα μέ τά τελευ
ταία του χρήματα πήγε στόν κινηματο
γράφο. ’Εκεί τοϋ πέρασε ή ιδέα τής κλο
πής τοϋ φούρναρη. Βγήκε καί κατευθύν- 
θηκε πρός τό μαγαζί του. Υπολόγισε πώς 
δέν θάβρισκε κανένα μέσα. Πήδησε τό 
μαντρότοιχο μά άνοίγοντας τήν πίσω 
πόρτα είδε τήν κυρά Μάρω. Τής είπε 
διάφορες δικαιολογίες καί τής ζήτησε 
χρήματα. ’Εκείνη άρνήθηκε καί άπείλησε 
πώς θά ξυπνούσε τόν άντρα της. Σέ μιά 
στιγμή είδε τό σιδερένιο λοστό κι όταν 
έκείνη γύρισε τό κεφάλι της, τής κατέ
φερε δυό χτυπήματα. ’Ανέβηκε τά σκα
λιά καί βρέθηκε στό ύπνοδωμάτιο. Ό  
Καλούδης κοιμόταν. Τόν χτύπησε στόν 
ύπνο του, πήρε τά κέρματα πού βρήκε 
στό τραπέζι, μά πριν άρχίσει νά ψάχνει 
γιά χαρτονομίσματα άκουγε τό θόρυβο 
πού έκανε ή πόρτα πού άνοιγε. Έ ρ ρ ιξε  
τά κέρματα βιαστικά καί άνέβηκε άπ’ 
τήν έσωτερική σκάλα στήν ταράτσα, άνα- 
ζητώντας διέξοδο. Μάταια όμως. ’Από 
κεΐ δέν μπορούσε νά φύγει. "Αφησε τό λο
στό καί κατέβηκε. "Ακούσε τις κραυγές 
τοϋ νεαροϋ ύπαλλήλου καί άθόρυβα κατέ
βηκε στό διάδρομο. Τό ζυμωτήριο δέν 
έβλεπε στή σκάλα κι έτσι μπόρεσε νά γλι
στρήσει μέχρι έκεϊ καί νά εμφανιστεί 
δήθεν τυχαία...

"Ενας κόμπος άνέβηκε στό λαιμό του 
καί ξανάπνιξε τις λέξεις. "Ακούσε τή φω
νή τοϋ Ταγματάρχη πού μιλούσε γιά ένα 
σωρό σκέψεις καί συλλογισμούς. Δέν 
μπόρεσε όμως νά συγκροτήσει τίποτα πα
ρά μόνο τό ότι...

—Ό ταν ήρθαμε στό Τμήμα ρώτησα νά 
μάθω κάτι γι’ αύτόν. Ή ταν σ ’όλους άγνω
στος. "Ετσι σκέφτηκα νά ζητήσω πληρο
φορίες άπό τό Τμήμα ’Ασφαλείας τοϋ 
τόπου καταγωγής του. Καί πριν λίγο ήρ
θε ή άπάντηση γιά τό παρελθόν του...

Είδε τόν Ταγματάρχη νά δείχνει τό μι
κρό χαρτί—τό σήμα τοϋ Τμήματος ’Α
σφαλείας Τρικάλων— στούς δυό άξιωμα- 
τικούς. Έ ν α  χαρτί τόσο μικρό, μά τόσο 
μεγάλο γιά τόν ίδιο πού χωρούσε όλό- 
κληρη τή ζωή του... τό παρελθόν μά καί 
τό μέλλον του...

ΑΝΗΣΥΧΑ, στό μεγαλύτερο ποσο
στό, τά έλληνόπουλα τής νηπιακής ηλι
κίας. Πεισματάρικα, κλαψιάρικα, γκρι
νιάρικα, ζηλιάρικα, ζημιάρικα, ζαβολιά
ρικα... "Ασπονδοι έχθροί τής ήσυχίας 
τών γονιών (κυρίως) καί τής ορθοστασίας 
τών πάσης φύσεως κινητών καί άκινή- 
των τοϋ σπιτιοϋ, τοϋ δρόμου, τοϋ αυτοκί
νητου, τής πλατείας... Δέν άφήνουν λιθάρι 
άπανωτό, όπως χαρακτηριστικότατα τό 
λένε στήν έλληνική έπαρχία.

Είναι μέ μιά λέξη άνυπόφορα, άλλά καί 
τί νά τά κάνουμε; Παιδιά μας είναι. "Αν 
ήταν ξυπνητήρια ρολόια καί μάς ένοχλοϋ- 
σαν θά τά έκπαραθυρώναμε. "Αν ήταν 
γατιά πού έσκουζαν θά τά πνίγαμε, έστω 
κι άν έπεφτε καταπάνω μας ή όργή καί 
δικιολογημένη άγανάκτηση τών ζωόφι
λων ή ό άτεγκτος πέλεκας τοϋ νόμου. 
Θέλοντας καί μή, λοιπόν, είμαστε υπο
χρεωμένοι νά τ’ άνεχτοϋμε, πράγμα πού 
δέν μάς συμφέρει, όπως δέν μάς συμφέρει 
καί ή συνταγή «τό ξύλο βγήκε άπ’ τόν 
παράδεισο» μιάς καί τό ξυλοφόρτωμα 
είναι οδυνηρό καί φέρνει άντίθετα άπο- 
τελέσματα. Τό συμφέρον μας είναι νά 
σοφιστούμε κάτι πού θά τά έπηρεάσει 
καί θ’ άναγκαστοϋν νά μή μάς σκοτίζουν 
(μάς πρήζουν τό συκώτι άπ’ τήν άντράλα) 
καί τούτου ένεκα, όλο καί κάτι σκαρώ
νομε γιά νά τά φέρουμε στή διανοητική... 
μας ισορροπία.

Γιά νά τά φέρουμε στά νερά μας, πιό 
πρόχειρος, άποτελεσματικός καί εύκο
λος τρόπος είναι νά τά κάνουμε νά φοβη
θούν (τούς δύσκολους τρόπους, όσοι δέν 
έχουν τήν ύπομονή τοϋ γνωστού μας συμ
παθέστατου τετράποδου, τούς άποφεύ- 
γουν). Μεταβιβάζομε μιά ισχυρή δόση 
φόβου ή μικρότερη γιά τις μικρές άτα- 
ξίες, στά μικρά καί κείνα, κατατρομα
γμένα, μάς τό κάνουν τό χατήρι.

Ποιό είναι κείνο πού θά κάνει τά παι
διά νά φοβηθούν; Μά φυσικά τό μορμο- 
λύκειον, ό άπαίσιος, δηλαδή, στήν όψη 
καί τά έργα άνθρωπος καί κοινώς έν Έ λ -  
λάδι άποκαλούμενος μπαμπούλας. Αύτός 
πού, όταν τά παιδάκια άτακτοϋν, τά κατα
σπαράζει, αύτός πού, όταν δέν άκοΰνε 
τούς γονείς, τά ξεσκίζει μέ τά νύχια του 
καί μετά τά τρώει, αύτός πού, όταν δέν 
τρώνε όλο τό φαγητό τους, τά βάζει στό 
τσουβάλι καί τά πετάει στά σκουπίδια, 
αύτός πού, όταν δέν κάνουν «νάνι» άρ- 
πάζει τή μαννούλα καί τόν πατερούλη 
καί τ’ άφήνει μόνα τους στόν κόσμο, κ.λπ. 
κ.λπ. Σχέδια, μέ λίγα λόγια, άγριων ψυ

χικών πολέμων, καταστρωμένα «έλαφρά 
τή καρδία» γιά σίγουρη επιτυχία. ’Ακό
μη, θέματα γιά σενάρια κινηματογραφι
κών ταινιών άπόκοσμης φρίκης καί με
σαιωνικής βαρβαρότητας, πού ούτε ό συ
χωρεμένος ό Άλφρέδος Χίτσκοκ είχε 
παρουσιάσει στά έργα του.

Ό  χώρος δέν έπιτρέπει άνάλυση μαθη
μάτων διαπαιδαγώγησης κι ούτε θεωρού
με πώς είμαστε έμεϊς οί κατάλληλοι νά 
τά προσφέρουμε καί καμμιά φορά ικανοί 
νά τά έφαρμόσουμε κιόλας. Θά σταθούμε 
όμως γιά λίγο στό ότι οί παραπάνω γο
νιοί καί οί δορυφόροι τους... συγγενείς 
καί λοιποί συμπαιδοκόμοι, περιλαμβά
νουν στούς κόλπους τών μορμολύκειων 
καί τόν άστυνομικό. «Τώρα — φοβερίζουν 
μέ χαρακτηριστική άπάθεια, όταν κάτι 
δέν πάει καλά μέ τό παιδί— καί θά φωνά
ξω τό χωροφύλακα νά σέ πάρει καί νά σέ 
πετάξει στά ποντίκια νά σέ φάνε γιά 
νά ξεγνοιάσω...», όπότε, αύτόματα, τό 
νερό μπαίνει στ’ αύλάκι τής άρεσκείας 
τους: Τό άβουλο βλαστάρι δηλώνει ολο
κληρωτική υποταγή, άφοϋ, γιά νά τό λέει 
ό μπαμπάς καί ή μαμά, ό «σκληρός»,«άκαρ- 
δος» καί «βάρβαρος» χωροφύλακας δέν 
άστειεύεται κι ούτε τώχει σέ τίποτα νά τά 
χρησιμοποιήσει γιά τροφές τών ποντι
κών του...

’Αναπαύεται στή συνείδηση καί τήν 
κρίση τοϋ καθενός, ό τρόπος πού θά μεθο
δεύσει σάν γονιός, γιά ν’ άναθρέψει τό 
παιδί του. ’Αλίμονο, όμως, γονιέ, όταν 
μεγαλώνεις τό παιδί σου μέ ψυχικές τρο
φές τά δικά σου έπιπόλαια τερατοκατα
σκευάσματα... Δέν κόβει γλώσσες ό πα
πάς, δέν είναι σκιάχτρο ή ρυτιδιασμένη 
γερόντισσα τής γειτονιάς, δέν είναι δρά
κος ό βροντόφωνος παλιατζής, δέν έχει 
υπόγειο γιά άτακτα παιδιά ό δάσκαλος, 
δέ βασανίζει μέ τή σύρριγγα ό γιατρός, 
δέν..., δέν..., δέν..., δέν έχει ποντίκια ό 
χωροφύλακας. Τ ’ άγαπάει — σέ πληροφο
ρούμε, μά καί σύ τό ξέρεις αύτό—καί τά 
προστατεύει τά παιδιά περισσότερο άπ’ 
όλους.

Μή στηρίζεις, συνεπώς, σέ τέτοιας λο- 
γής άμπελοσοφίες τήν καλή άνατροφή 
τοϋ παιδιοϋ σου, προσπαθώντας νά έξα- 
γοράσεις μ’ αυτές τό «άραλίκι». Ό  καλός 
γονιός καί οί περί αύτόν συνεργοί παι
δοκόμοι, δέν παιδιαρίζουν όταν άνατρέ- 
φουν τά παιδιά τους μέ ύγιεινές βάσεις. 
Φροντίζουν νά τούς μεταδώσουν τήν άλή- 
θεια, τή φιλία, τήν άγάπη καί τό σεβασμό.

Γιάννης Λιρζιώτης
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Me τήν παρουσίαση μιας —«στυγε

ρής», όπως χαρακτηρίσθηκε—ανθρω
ποκτονίας, πού συντάραξε τό πανελ
λήνιο, καθώς καί μ’ αρκετές άλλες 
επιτυχίες τών 'Υπηρεσιών τοϋ Σώ
ματος στό τομέα διώξεως τοϋ κοινοΰ 
εγκλήματος, ανοίγει ή αυλαία τών 
«Γεγονότων καί Συμβάντων» τοϋ 
1981 .

"Ολες οί υποθέσεις είναι τοϋ χρό
νου πού πέρασε , ενός χρόνου πού εί
χε νά παρουσιάσει μιά αύξημένη δρα
στηριότητα, ιδιαίτερα γύρω άπό θέ
ματα καυτά, ή θέματα πού άπασχό- 
λησαν τήν κοινή γνώμη . Οί ύποθέσεις 
τών βιαστών Ρωχάμη κ .λ .π . , τού 
νεαρού δολοφόνου Ξυράφη , τοϋ εκδι
κητή τής ’Άρτας, τοϋ Λίβυου εκτε
λεστή , τής άνθρωποκτονίας στό Χαλ- 
κούτσι, καθώς καί άλλων, παρουσιά
στηκαν άπό τή στήλη κατά τή διάρ
κεια τοϋ περασμένου χρόνου με κάθε 
άντικειμενικότητα καί μέ μόνη πρό
θεση τήν άποκάλυψη τών άληθινών 
πτυχών πού έκρυβε πίσω της ή κα
θεμιά άπ’ τις ύποθέσεις αυτές.

Βέβαια, θάταν άδικο νά μη λεχθεί, 
πώς οί ύποθέσεις πού παρουσιάστη
καν , αποτελούσαν στό σύνολό τους 
μόνο ενα μικρό μέρος μιας μεγάλης 
καί άπόλυτα σημαντικής δραστηριό-

Ύ ποπτη εξαφάνιση.

Λίγες μέρες μετά τήν έξιχνίαση τής 
άνθρωποκτονίας πού έγινε τό βράδυ 
τής 26]27 του περασμένου Νοεμβρίου 
καί τή σύλληψη του δράστη (3-12-1980), 
μιά άκόμα ανθρωποκτονία, τό ίδιο 
σκληρή, τό ίδιο—  ίσως καί περισσότερο— 
μελετημένη, ήρθε νά συνταράξει τό πα
νελλήνιο. Μόνο πού μεταξύ τών δυό έγ- 
κλημάτων ύπήρξαν καί μερικές ούσιώδεις 
διαφορές, ή κυριότερη άπ’ τις όποιες 
ήταν ή άπουσία. . . .  πτώματος, στή δεύ
τερη ανθρωποκτονία.

Ό λ α  ξεκίνησαν γιά τή Χωροφυλακή 
καί συγκεκριμένα γιά τό Τμήμα ’Αναζη
τήσεων τής Υ .Α .Π .Π .άπό μιά καταγγελία. 
Ό  Καίσαρας Κουλμποϋρος, χρυσοχόος 
στή Νέα ’Ιωνία—  Α ττικής δηλώνει στό 
τοπικό Παράρτημα ’Ασφαλείας στις 8 
τοϋ περασμένου μήνα, πώς ό πατέρας του 
έχει έξαφανισθεΐ άπό τις 27 Νοεμβρίου.

Μετά άπό πρόχειρη έξέταση τοϋ γιοϋ, 
τό Π.Α.Ν. ’Ιωνίας διαπιστώνει πώς πα
τέρας καί γιός, αν καί έμεναν στό ίδιο 
σπίτι, ζοΰσαν σέ τελείως ξεχωριστά 
δωμάτια, γιά διάφορους οικογενειακούς 
λόγους καί είχαν διακόψει τις σχέσεις 
τους άπό ένα χρόνο περίπου. Ε π ίση ς

τητας . 'Υπήρξαν περιστατικά ισάξια 
καί τό ίδιο ενδιαφέροντα πού δεν έ
φτασαν μέχρι τή στήλη καί πού ή μή 
δημοσίευσή τους άποτέλεσε οπωσδή
ποτε μειονέκτημά τη ς. ΤΗταν όμως 
αύτό αναπότρεπτο, μιά καί ό χώρος 
τής στήλης είναι περιορισμένος καί οί 
επιτυχίες αύτες ξέφευγαν γιά τυχαί
ους ή ειδικούς λόγους άπ’ τήν επικαι- 
ρότητα.

Γιά τόν καινούργιο χρόνο , ή στήλη , 
απευθύνει παράκληση πρός τις 'Υπη
ρεσίες τοϋ Σώματος καί ιδιαίτερα 
τά Τμήματα ’Ασφαλείας καί τις Διοι
κήσεις Χωροφυλακής, γιά στενότερη 
συνεργασία . Θάταν εύχής έργο κάθε 
'Υπηρεσία νά έπαιρνε καί τή δική της 
θέση σ’ αύτό τό μικρό χώρο , όταν θά- 
χε νά παρουσιάσει κάτι τά ξεχωριστό. 
"Ενα μικρό ένημερωτικό σημείωμα, 
μιά—δυό φωτογραφίες σχετικές με 
τήν ύπόθεση , σ’ ένα φάκελλο μέ πα
ραλήπτη τά Περιοδικό, άρκοϋν γι’ 
αύτό .

Ή  στήλη θάναι πάντα στή διάθεση 
τών Υπηρεσιών καί τοϋ προσιυπικοϋ 
τους, γιά νά παρουσιάσει τό δικό τους 
μόχθο όσο πιό αντικειμενικά γίνεται, 
μόχθο πού άποτελεϊ τή σύγχρονη ιστο
ρία τοϋ Σώματος.

Θά περιμένουμε , λοιπόν . . .

διαπιστώνεται ότι ό γιός παρ’ όλο ότι γνώ
ριζε τήν έξαφάνιση τοϋ πατέρα του, 
αναγκάστηκε νά τήν καταγγείλει μετά 
άπό πιέσεις φίλων τους.

Τό Τμήμα ’Αναζητήσεων τής Υ .Α .Π .Π . 
έχει νάάπαντήσεισέ μερικά ερωτηματικά: 
Γιατί ό γιός κατάγγειλε τήν έξαφάνιση 
μετά άπό 12 ολόκληρες μέρες; Τί τόν 
έμπόδιζε νά τήν καταγγείλει τήν έπόμενη 
μέρα; Καί γιατί νά τό κάνει άπό πιέσεις 
κοινών φίλων; Είναι πολύ μεγάλο τό 
διάστημα τών 12 ήμερων γιά τήν καταγγε
λία μιας έξαφανίσεως, τόσο μεγάλο ώστε 
δημιουργεί σοβαρές ύπόνοιες.

’Εξετάζονται έπίμονα, τόσο ό γιός, 
όσο καί οί φίλοι τοϋ έξαφανισθέντα, 
χωρίς όμως νά βγει κάτι τό θετικό, παρά 
μόνο νά φωτιστοϋν μερικές πτυχές τής 
ζωής του, όπως ή άδυναμία του στά χαρ
τοπαίγνια καί στις νεαρές γυναίκες. Γιά  
τό δεύτερο άλλωστε διατηρούσε καί 
«γνωριμία» μέ μιά 18χρονη κοπέλλα. 
Ή  ύπαρξη αύτής τής «γνωριμίας» στήν 
ιδιωτική ζωή του άποτελεϊ σημείο έρευ
νας άπό τούς άντρες τοϋ Τμήματος’Ανα
ζητήσεων καί τοϋ Παραρτήματος ’Ασφα
λείας. Ή  διαφορά ήλικίας—  61 χρόνων 
ό έξαφανισθείς καί 18 ή κοπέλλα—  είναι 
ικανή νά δημιουργήσει ύπόνοιες καί έρω- 
τηματικά !

’Εκείνο όμως πού κάνει βάσιμες τις 
υπόνοιες είναι μιά άκλόνητη μαρτυρία 
κάποιου φίλου τοϋ έξαφανισθέντα, πού 
δηλώνει πώς τήν τελευταία φορά πού 
πού τόν είδε, συνόδευε τήν 18χρονη 
φίλη του.

Τό «Χριστουγεννιάτικο 
δώρο».

’Αλλά, ποιά είναι ή 18χρονη πού γνω
ρίζεται μέ τόνΔημ. Κουλμποϋρο καί πού 
κατά τά «λεχθέντα» κατά καιρούς σέ 
διάφορους φίλους του, τήν παρουσίαζε 
σάν «Χριστουγεννιάτικο δώρο»; Καί 
τί είδους γνωριμία ήταν αύτή; Τά πλη
ροφοριακά στοιχεία τήν έφερναν μέ 
μαλλιά ξανθά καί χαμηλό άνάστημα. 
Σ’ αυτά πρόσθεταν καί δυό—  τρία χαρα
κτηριστικά τοϋ προσώπου της καί τό 
τό γεγονός ότι σύχναζε σέ διάφορες 
καφετέριες ή μ π ά ρ ....

Έ τ σ ι  παράλληλα μέ τήν έξέταση τοϋ 
γιοϋ καί τών άλλων γνωστών τοϋ Κουλ- 
μπούρου άρχισαν, μέ τήν καθοδήγηση 
τοϋ Ταγματάρχη τοϋ Τμήματος ’Αναζη
τήσεων, έκτεταμένες έρευνες άπ’ όλο τό 
προσωπικό τοϋ Τμήματος Αναζητήσεων, 
καθώς καί τοϋ Π.Α.Ν. ’Ιωνίας, γιά τήν 
άνεύρεση τής ξανθιάς Ιδχρονης. Τώρα, 
τό νά ψάξει κανείς μέσα στή Ν. ’Ιωνία 
καί στά γειτονικά προάστια γιά μιά 
18χρονη, ξανθιά, «μπαρόβια» είναι σάν 
νά ψάχνει—  κατά τό λαϊκό-γιά «ψύλλους 
σ τ’ άχυρα». Παρ’ όλα αύτά όμως, μετά 
άπό μιά γενική κινητοποίηση τών όμάδων 
ένα όνομα φέρεται σάν πιθανότερο : 
« Ε λένη » . Νέα κινητοποίηση καί σιγά—· 
σιγά συμπληρώνεται όλόκληρη ή ταυτό
τητά της. Λέγεται Ε λένη  Δήμου καί 
μένει κάπου στό Ν. Η ράκλειο—  ’Αττικής. 
Ταυτότητα γνωστή στό Τμήμα ’Αναζητή
σεων μιά καί παληότερα είχε δυό φορές 
έξαφανισθεΐ.

Παρακολουθεϊται διακριτικά τό σπίτι 
της γιά νά διαπιστωθεί ότι ή Ε λένη  
Δήμου δέν είχε ξανθά μαλλιά, όπως έλε
γαν οί διάφορες πληροφορίες, άλλά κα
στανά. Τί συμβαίνει λοιπόν; Είναι ή 
Ε λέν η  Δήμου ή 18χρονη φίλη τοϋ Δημ. 
Κουλμπούρου ή πρόκειται γιά άλλη κο- 
πςλλα; Σέ περίπτωση πού είναι αύτή, ση
μαίνει ότι έχει βάψει τά μαλλιά της. 
Γιατί; Ίσω ς νά υπάρχει κάποιος λόγος, 
ίσως καί νά μήν ύπάρχει, παρά μόνο 
ή γυναικεία φιλαρέσκεια. Ά λλω σ τε μιά 
άπό τις συχνότερες συνήθειες τών γυναι
κών είναι ή άλλαγή τοϋ χρώματος τών 
μαλλιών τους.

Άποφασίζεται, γιά νά διαπιστωθεί 
ή ταυτοπροσωπεία της μέ τή φίλη τοϋ 
έξαφανισθέντα ή διακριτική συνάντησή 
της μέ φίλους τοϋ Κουλμπούρου πού γνω
ρίζουν καλά τό 18χρονο «Χριστουγεννιά
τικο δώρο». Έ τ σ ι  ή Ε λέν η  Δήμου κα
λείται στό Π.Α. Ν. Η ρακλείου γιά συμ
πληρωματική έξέταση σχετικά μέ τή 
δεύτερη έξαφάνισή της. Πραγματικά, 
άφοϋ πρώτα χρειάζεται νά κληθεί δυό 
φορές, παρουσιάζεται καί άναγνωρίζεται 
άπό τούς γνωστούς τοϋ Κουλμπούρου.

Ή  συνέχεια διαδραματίζεται στά γρα
φεία τοϋ Τμήματος ’Αναζητήσεων τής 
Υ .Α .Π .Π . Ψύχραιμα ή 'Ελένη άπαντάει

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  
Τ Η Σ
Λ Υ Κ Ο Β Ρ Υ Σ Η Σ
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σέ κάθε έρώτηση σχετική μέ τή ζωή της 
καί Ιδιαίτερα γύρω άπό ένα γεγονός 
σταθμό γιά τό μέλλον της : τή γνωριμία 
της καί στή συνέχεια άρραβώνα της μέ 
τό Στέλιο Μαθα. Στό άκουσμά τοϋ ονό
ματος «Στέλιος Μαθάς», οί άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π. θυμούνται (αργότερα θά θυ
μηθεί κι αυτός όταν έρχεται πρόσωπο μέ 
πρόσωπο μέ τόν Ταγματάρχη των ’Ανα
ζητήσεων) πώς έχουν ξανασυναντηθεί. 
Ή ταν σεσημασμένος διαρρήκτης καί 
είχε άποφυλακισθεί στις άρχές τού χρό
νου, μετά άπ’ τήν έκτιση τής Πμηνης 
ποινής του.

Συνεχίζοντας τήν άφήγησή της ή 
Δήμου καί μιλώντας γιά τις κατά διαστή
ματα γνωριμίες της, άναιρέρεται καί σέ 
κάποιον «Δημήτρη», πού όταν τής ζη
τούνται περισσότερες λεπτομέρειες, συμ
πληρώνει ότι ήταν γύρω στά 60 καί είχε 
γνωριστεί μαζί του στό τέλος τού 1979 
καί άπό τότε δέν τόν είχε ξαναδεϊ.

"Ομως πολλοί γνωστοί τού έξαφανι- 
σθέντα είχαν δηλώσει μέ βεβαιότητα 
ότι τούς είχαν δει πρόσφατα καί πολλές 
φορές μαζί. Τί συνέβαινε λοιπόν;Μήπως 
ή 'Ελένη έκρυβε κάποια άλήθεια; Γιατί 
νά πεί αύτό τό ψέμα;

’Ακολουθεί νέα έξέταση, κατά τή 
διάρκεια τής όποιας παραδέχεται πώς 
πραγματικά συνέχιζαν νά βλέπονται μέ
χρι πρόσφατα. "Ομως είχε άρκετές μέρες 
νά συναντηθεί μαζί του. Γιά τις συναν
τήσεις αύτές καί τή συντροφιά πού τού 
πρόσφερε άμειβόταν άπό 1.000— 2.000 
δραχμές, γεγονός πού όχι μόνο γνώριζε 
ό αρραβωνιαστικός της, αλλά γινόταν 
καί μέ τήν προτροπή του, όπως καί μέ τή 
δική του προτροπή δούλευε κατά διαστή
ματα σέ διάφορα μπάρ ή «γνώριζε» 
άλλους «κυρίους». Αύτές όμως οί άποκα- 
λύψεις δέν έρριχναν φώς στήν έξαφά- 
νιση τού Δημ. Κουλμπούρου. ’Αντίθετα 
άφηναν δυό σκοτεινά σημεία: Τό λόγο 
πού τήν άνάγκασε νά πει, άρχικά πώς 
έχει κοντά ένα χρόνο νά τόν δει καί τό 
τί είδους άγάπη καί άρραβώνας ήταν 
αύτά, πού τήν έδεναν μέ τό ΣτέλιοΜαθά, 
τή στιγμή πού έκεΐνος (ό όποιος ήταν 
σέ διάσταση μέ τή γυναίκα του καί είχε 
καί ένα άγοράκι μαζί της) τής πρότεινε 
νά δουλεύει σέ μπάρ καί τήν παρακινούσε 
νά προσφέρει τή συντροφιά της σέ κυ
ρίους. Κάτι δέν πήγαινε καλά σ ’ όλη 
αύτή τήν ύπόθεση. ’Αρραβώνας, καί μά
λιστα έπίσημος, υπήρχε βεβαίως, άλλά 
πάνω σέ τί στηριζόταν;Μήπως μόνο στά 
χιλιάρικα πού γέμιζαν τό πορτοφόλι τής 
Ιδχρονης 'Ελένης καί πού ήταν άρκετά 
ώστε ό ίδιος νά μή δουλεύει; Μόνιμη 
απασχόλησή του ήταν τό χαρτοπαίγνιο 
(γιατί νά κουραστεί ό άνθρωπος, τή στι
γμή πού τήν «έβρισκαν» κι έτσι;).

« Οχι, δέν ζεΐ πιά».
Τρίτη, έξέταση, λοιπόν γιά τήν Ε λένη . 

Ποιος ξέρει τί μπορεί νά κρύβει ένα μι
κρό ψ έμα.... Οί έρωτήσεις πέφτουν πιά 
βροχή καί φέρνουν σέ δύσκολη θέση 
τήν 'Ελένη Δήμου, πού συχνά πέφτει 
σ ’ άντιφάσεις. Στά χείλη τού Ταγματάρ
χ η — πού διαισθάνεται πώς ή νεαρή κο- 
πέλλα κάτι πρέπει νά ξέρει — καί τού 
Άντισυνταγματάρχη πού προΐσταται τής 
'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού Εγκλήμα
τος, έχει καρφωθεί μιά μόνιμη έρώτηση: 
«Είναι ζωντανός ή όχι;». Έρώτηση

Στιγμιότυπα άπ’ την αναπαράσταση 
τοϋ εγκλήματος τής Λνκόβρυσης.

πού χτυπάει σά μαχαιριά στ’ αφτιά τής 
Ε λένης, πού στιγμή μέ στιγμή χάνει τή 
ψυχραιμία της γιά νά ψιθυρίσει σέ μιά 
στιγμή: «Δέν ζεϊ. Τόν σ κ ό τω σ α ......

"Ομως αύτό δέ λέει τίποτα γιά τούς 
άντρες τής Υ.Α.Π .Π . Έ χο υν μιά ομολο
γία άνθρωποκτονίας χωρίς νάχουν, όμως, 
τό πτώ μα.... Ζήτησαν νά μάθουν τί 
άπέγινε καί παίρνουν τήν άπάντηση : 
«Τόν έκαψα». Πώς νά πιστέψει όμως κα
νείς σ ’ αύτή τή νέα όμολογία, τή στιγμή 
πού όλοι ξέρουν πώς τό άνθρώπινο σώμα 
ούτε εύκολα καίγεται, ούτε έντελώς καί
γ ετα ι.... Έ τ σ ι  οί έρωτήσεις συνεχίζον
ται γιά ν’ άποκαλυφθεΐ λίγο μετά πώς 
πράγματι έγινε άπόπειρα άποτεφρώσεώς 
του, άνεπιτυχώς όμως.

Μετά άπ’ όλα αύτά άναλαμβάνει νά 
τούς οδηγήσει στό μέρος όπου πέταξε 
τό πτώμα. Πώς τό πέταξε;Μά μέ τή βοή
θεια τού μνηστήρα της, πού τού όμολό- 
γησε τό τί είχε κάνει. . . .

Δυό αύτοκίνητα τής Υ .Α .Π .Π . φεύγουν 
γιά τήν ’Εθνική όδό καί παίρνουν τήν 
κατεύθυνση πρός τή Λαμία .Κάπου 
στό 25ο χιλιόμετρο, ή Ε λένη  υποδει
κνύει τού οδηγού νά σταματήσει στό πα
ρακείμενο «πάρκινγκ». Ψύχραιμα δείχνει 
μιά μικρή χαράδρα—  κάπου 5— 8 μέτρα 
βάθος— δίπλα στό «πάρκινγκ»; « ’Εκεί 
είναι». Ό  Άντισυνταγματάρχης μέ τόν 
Ταγματάρχη κατηφορίζουν μέσα στό 
σκοτάδι καί στις λάσπες μέχρι ένα σκού
ρο όγκο σκεπασμένο μέ χόρτα καί 
μισοκαμμένες κουβέρτες. Παραμερίζουν 
τά χόρτα γιά νά βρεθούν μπροστά σ ’ ένα 
άνθρώπινο χέρι κι ένα κρανίο, μπροστά 
στό πτώμα τού θύματος.

"Αλλά καί πάλι ή ύπόθεση δέν σταμα
τάει έδώ. "Ισως νάταν ή διαίσθηση αυτό 
πού έσπρωχνε τούς άντρες τής Υ .Α .Π .Π . 
στό νά μήν πιστεύουν πολύ, άλλά νά 
ρωτούν πολλά. "Ισως καί νάταν μερικά 
πράγματα πού δύσκολα στέκονταν άπέ- 
ναντι σέ μιά λογική κρίση : Πώς τόν 
σκότωσε καί πού; Μέ τή βαριοπούλα 
(χοντρό σφυρί) τού έσπασε τό κεφάλι 
ένώ έκεΐνος κοιμόταν στό σπίτι τού άρ- 
ραβωνιαστικοΰ της! Γιατί; ’Επειδή τις 
έκανε άνήθικες προτάσεις! Καί τί γύρευε 
στό σπίτι τού άρραβωνιαστικοΰ της;

Νέες ερωτήσεις, νέες άντιφάσεις, με
γαλύτερα χάσματα.

’Αρχίζει καί ή έξέταση τού Στέλιου 
Μαθά. Αυτός τό μόνο πού ήξερε ήταν 
πώς γυρνώντας στό σπίτι του βρήκε 
ένα πτώμα μπροστά στήν πόρτα πού όδη- 
γεΐ άπ’ τό δωμάτιο στήν κουζίνα καί τήν 
Ε λένη  νά κ λ α ίει.... Καί προσφέρθηκε 
νά τήν παρηγορήσει καί νά τή λυτρώσει 
άπ’ τήν παρουσία τού πτώματος. Πριν 
πάει στό σπίτι του ήταν σέ κάποια χαρτο- 
παιχτική λέσχη τής πλατείας ’Αμερικής 
καί έπαιζε χαρτιά. Κέρδισε μάλιστα καί 
6.000 δραχμές!

Όμως ή Ε λένη  είχε πει πώς τόν χτύ
πησε στό κρεβάτι. Πώς, λοιπόν, βρέ
θηκε τό πτώμα στό δάπεδο μπροστά στήν 
πόρτα. Ό  Στέλιος άπ’ τήν άλλη μεριά 
δ έ ν . . .. θυμόταν σέ ποιά λέσχη είχε παί
ξει χαρτιά, ούτε καί μέ ποιούς έπ α ιξε ....

Γ ι ’ αύτούς τούς λόγους ή άνάκριση 
συνεχίζεται. Σκοπός δέν είναι νά «κλεί
σει» γρήγορα μιά ύπόθεση, άλλά νά 
βγει ή ά λή θεια .... r
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« Ό χ ι  εγώ, εκείνος».

Μετά άπό λίγο καί όταν ή 18χρονη 
Ε λέν η  πληροφορείται πώς δέν είναι 
ποινικώς ανήλικη, αλλά ένήλικη κα'ι 
πώς δ δρόμος πού δείχνει ό νόμος γι’ 
αυτή δέν είναι τό άναμορφωτήριο, άλλά 
ή φυλακή, μιλάει.

Είχαν συνενοηθεΐ γιά τό έγκλημα καί 
περίμεναν τήν ευκαιρία, δηλαδή, τό 
πότε θάχε μαζί του χρήματα τό θύμα. 
Υπολόγιζαν πώς ήταν πολύ πλούσιος 
καί πώς ίσως «φτιάχνονταν». Τό άπομε- 
σήμερο τής 27 Νοεμβρίου ό Στέλιος τή 
συνοδέυσε μέχρι τό σπίτι τού Δημήτρη 
Κουλμπούρου στή Ν. ’Ιωνία. ’Εκείνη 
μπήκε μέσα καί τόν είδε ντυμένο καί 
έτοιμο νά βγει. Θά πήγαινε νά παίξει 
χαρτιά. Τού μίλησε γιά ενα σπίτι μιας 
φίλης της πού έλλειπε καί πού ή ίδια 
είχε τά κλειδιά. Θά μπορούσαν νά περά
σουν τή νύχτα τους έκεϊ. ’Εκείνος δέχτη
κε, ένώ τήν ίδια στιγμή έκείνη σκεφτό
ταν πώς γιά νά πάει νά παίξει χαρτιά θάχε 
καί πολλά χρήματα μαζί του. Βγήκαν στό 
δρόμο καί μέ τήν τσάντα της έκανε τή 
συνθηματική κίνηση πού περίμενε ό Στέ
λιος «της». Ά π ό  κεϊ καί πέρα τά πράγμα
τα έξελίσσονται «φυσιολογικά», όπως 
δηλαδή τάχαν σχεδιάσει. Ό  Στέλιος φεύ
γει μέ ταξί γιά τό σπίτι του, ένώ τό «ζευ
γάρι» άκολουθεΐ χωρίς νά βιάζεται. Πρέ
πει νά φτάσει πολύ πιό πριν ό Στέλιος.

Ή  συνέχεια είναι γνωστή άπό τις έφη- 
μερίδες. Ό  Στέλιος πού μπήκε καί κλεί
δωσε πάλι τήν έξώπορτα, κρύβεται πίσω 
άπό τήν πόρτα πού χωρίζει τήν κουζίνα 
καί τό δωμάτιο. Ό τα ν τό ζευγάρι φτάνει 
στό σπίτι ή Ε λ έν η  άνοίγει μέ τά δικά 
της κλειδιά καί προχωράει στήν κουζίνα 
ύποδεικνύοντας στόν Κουλμποϋρο νά πε
ράσει στό δωμάτιο, μέχρι ή ίδια νά καθα
ρίσει ένα μανταρίνι. 'Ενα δευτερόλεπτο 
μετά ό συνοδός της δέχεται τό χτύπημα 
μέ τή «βαριοπούλα» καί σωριάζεται στό 
δάπεδο. ’Ακολουθούν δύο - τρία χτυπή
ματα καί ή φωνή τής Ε λέν η ς  πού ρωτάει: 
«’Εντάξει;»...

Δέν καίγονταν.

Τό «έντάξει» πού ήταν ή άπάντηση τού 
Στέλιου έκλεισε καί τήν πρώτη πράξη 
τού δράματος. Ή  δεύτερη πράξη άνοιξε 
μέ τήν έσπευσμένη αναχώρηση τού Στέ
λιου Μαθα γιά τό πατρικό του σπίτι στόν 
Πειραιά, άπ’ όπου καί παίρνει τό δίπλω
μά του καί τή μετάβασή του στήν πλα
τεία Βικτωρίας, όπου νοικιάζει αύτοκίνη- 
το, μέ τά χρήματα πού προηγουμένως 
είχαν πάρει άπό τις τσέπες τού θύματος. 
Ή  δέ Ε λέν η  πήγε γιά νά περάσει τήν ώρα 
της δίπλα σέ μιά συγγενή τού άρραβωνια- 
στικοΰ της, όπου τής ζήτησαν νά βοηθή
σει στήν άριθμητική τή μικρή κόρη τής 
οικογένειας. Δέν μπορούσε όμως. « Ή 
μουν ταραγμένη καί έτσι έφυγα άμέσως» 
θά πει στήν τελική της άνάκριση. Περί
μενε τό Στέλιο στό σπίτι κι όταν ήρθε, 
άφοΰ άγόρασαν σπάγγο, κάλυψαν μέ κου
βέρτες τό πτώμα καί τό έδεσαν, καθάρι
σαν τά αίματα τού δωματίου, καί φορτώ- 
νοντάς το στό αύτοκίνητο έφυγαν άναζη- 
τώντας μέρος, όπου θά τό πετοΰσαν. Τό 
μέρος βρέθηκε, τό πτώμα πετάχτηκε, μά 
τήν άλλη μέρα πού ξαναπέρασαν είδαν 
ότι φαινόταν. Έ τ σ ι  τό βράδυ ξαναγύρι- 
σαν καί έρριξαν πετρέλαιο γιά νά τό κά
ψουν. Μάταια όμως. Χρειάστηκε νά ξα- 
ναπάνε καί τήν άλλη βραδυά μέ τριπλά
σια ποσότητα πετρελαίου γιά νά τό κά
ψουν. Μά καί πάλι τίποτα. Μόνο πού άπ’ 
τή φωτιά πού άναψε άρχισαν νά καίγον
ται τά γύρω δέντρα. Ή  άφιξη τής Πυρο
σβεστικής ματαίωσε τή διάδοση τής πυρ- 
καϊάς στό δάσος, άλλά τό πτώμα κανείς 
δέν τό είδε. Έ τ σ ι  τήν έπομένη ξαναπήγαν 
καί πάλι καί έρριξαν πάνω του χόρτα καί 
χώματα, έτσι ώστε νά καλυφτεί. Καί μιά—  
δυό μέρες μετά, άφοΰ βεβαιώθηκαν πώς 
ό γιός τού θύματος ήταν στό μαγαζί του, 
πήγαν στό σπίτι τού Κουλμπούρου καί, 
μέ τά κλειδιά πού τού είχαν πάρει, μπή
καν νά άφαιρέσουν όσα χρήματα είχε 
(κάπου 30.000 καί άλλες 20.000 άπό τις 
τσέπες του όταν τόν σκότωσαν), 10 χρυ
σές λίρες, 5 αντρικά ρολόγια καί διάφορα 
μικροκοσμήματα (τό θύμα ήταν πλανό
διος πωλητής κοσμημάτων) .’Από τά

χρήματα αυτά άλλα τά «φάγαμε στά κέν
τρα» θά πουν άργότερα καί άλλα γιά νά 
καλύψουν τά έξοδα τού αρραβώνα τους. 
Μέ λίρες, μάλιστα, άγόρασαν καί τις βέ
ρες τών αρραβώνων τους, κλείνοντας έτσι 
καί τή δεύτερη πράξη τού δράματος.

Γιατί λοιπόν;

Ή  τρίτη πράξη, πού άρχισε μέ τήν 
προσαγωγή τής Ε λέν η ς  Δήμου στό Π.Α. 
Ν. Η ρακλείου, έκλεισε μέ τήν άναπαρά- 
σταση στό σπίτι τού εγκλήματος, κάπου 
στή Λυκόβρυση, αναπαράσταση χωρι
σμένη κι αυτή σέ τρεις πράξεις: Στήν 
πρώτη πού ή Ε λέν η  Δήμου περιέγραψε 
μέ κάθε λεπτομέρεια τό έγκλημα, τή δεύ
τερη πού ό Στέλιος Μαθάς ύποστήριξε 
τά όσα έλεγε μέχρι τότε καί τήν τρίτη 
πού μέσα στόν ίδιο χώρο ήρθαν πρόσωπο 
μέ πρόσωπο καί οί δυό. Ή τα ν ίσως ή 
σημαντικότερη πράξη όλου τού δράμα
τος. Ο Στέλιος Μαθάς πριν ακόμα κά
ποιος μιλήσει, πριν ακόμα άκουστεΐ έστω 
μιά λέξη, άνοιξε τό στόμα του καί: «Πές 
τήν άλήθεια, ότι τόν σκότωσες έσύ, π ρ ό 
σ ε ξ ε  τ ί  λ έ ς ,  γιατί έδώ βρίσκονται 
δημοσιογράφοι πού θά γράψουν στις έφη- 
μερίδες καί αύτά πού λές μαγνητοφωνούν
ται, έγώ είδες πού σέ βοήθησα νά τόν με
ταφέρουμε, όταν ήλθα στό σπίτι καί είδα 
ότι τόν είχες σκοτώσει...».

Ό μω ς τούτη τή φορά ή Ε λένη  Δήμου 
δέν έρριξε τό βλέμμα της χαμηλά καί κοι- 
τάζοντάς τον κατάματα, άπάντησε στήν 
έρώτηση: «Τόν σκότωσε ό Στέλιος, όπως 
σάς είπα, μέ τό πρώτο κτύπημα έπεσε κά
τω τό θύμα καί στή συνέχεια τόν κτύπησε 
τρεις ή τέσσερις φορές ένώ έγώ βρισκό
μουν στήν τουαλέτα μέ ανοικτή τήν 
πόρτα».

Καί όλα αύτά, γιατί; Γιατί τόσο αίμα 
άπό δυό νέους άνθρώπους;

Γιατί «όσες φορές πήγα στό σπίτι τού 
Δημήτρη είδα ότι είχε λεφτά καί τό είπα 
στόν Στέλιο. Ό  Στέλιος μοΰ είπε άν μπο
ρώ νά σκεφτώ ένα τρόπο γιά νά τού πά
ρουμε πολλά χρήματα. Έ γώ  τού είπα ότι 
ό μόνος τρόπος είναι νά τόν βγάλουμε άπό 
τή μέση καί ό Στέλιος μοΰ είπε πώς τό ίδιο 
σκέφτεται κι αύτός...».

Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Ε Σ . . .  Π Ο Ι Ν Ω Ν

’Εντυπωσιακή ήταν ή εξόρμηση τοϋ 
Τμήματος Καταδιωκτικών της Τ .Α .Π .Π . 
τόν τελευταίο καιρό. Τό προσωπικό του 
κινούμενο δραστήρια τόσο στήν ’Αθήνα 
όσο καί στά Προάστια κατόρθωσε νά έν- 
τοπίσει καί νά συλλάβει καταδιωκόμενους 
πού χρόνια ολόκληρα «άλώνιζαν» έλεύ- 
θερα τήν πρωτεύουσα. Πολλοί άπ’ αυτούς 
ήταν κακοποιοί ολκής, άλλοι τους δεινοί 
πλαστογράφοι καί τετραπέρατοι άπατεώ- 
νες ολοι τους φορτωμένοι μ’ άρκετά χρό
νια φυλακή καί ένα σωρό έντάλματα καί 
βουλεύματα.

Στά Πετράλωνα, τήν ώρα πού έ'τρωγε 
σέ εστιατόριο μέ μιά φίλη του ίερόδουλο, 
συνελήφθη ό Βασίλης Κρέτσης, δραπέτης 
τών φυλακών Κορυδαλλού, όπου έξέτιε ποι

νή καθείρξεως 9 χρόνων, γιά εμπορία ναρ
κωτικών, χρήση, κ. ά.

Στά Ά νω  Πατήσια έντοπίστηκε καί 
συνελήφθη μετά άπό οργανωμένη «έπι- 
χείρηση» ό Φίλ. Φιλιππόπουλος, διωκό
μενος μέ καταδικαστικές αποφάσεις φυ- 
λακίσεως 29 συνολικά χρόνων καί 50.000  
δραχμών χρηματική ποινή. ’Επίσης σέ 
βάρος του έκκρεμοϋσε μιά δωδεκάδα βου
λεύματα καί έντάλματα συλλήψεως. "Ολα 
γιά άπάτες καί άκάλυπτες έπιταγές.

Μετά άπό πολύμηνη παρακολούθηση 
συνελήφθη σέ γκαρσονιέρα της Γλυφάδας 
ό διεθνούς φήμης άπατεώνας Κώστας Π α- 
παδημητρίου πού σέ βάρος του υπήρχαν 
καταδικαστικές άποφάσεις φυλακίσεως 
30 συνολικά χρόνων καί δεκάδες βουλεύ
ματα καί έντάλματα συλλήψεως.

Γιά άπάτες, πλαστογραφίες καί άκά
λυπτες έπιταγές ήταν οί καταδικαστικές 
άποφάσεις σέ βάρος τού Σπύρου Πρωτο
ψάλτη, πού τού «χάρισαν» συνολικά 12 
χρόνια φυλακής. Ό  Πρωτοψάλτης συνε
λήφθη τή στιγμή πού ετοιμαζόταν γιά νέα 
του ... κατορθώματα.

Έ ν α  έκατομμύριο δραχμές χρηματική 
ποινή καί 15 χρόνια φυλακή συγκέντρω
ναν οί καταδικαστικές άποφάσεις πού έκ- 
κρεμοΰσαν σέ βάρος τού Παναγιώτη Κα
λαματιανού, όλες γιά άπάτες καί γιά άκά
λυπτες έπιταγές. Συνελήφθη κάπου στήν 
’Αθήνα.

Στήν ’Αθήνα, έπίσης, συνελήφθη καί ό 
Γιώργος Τελλίδης; πού σέ βάρος του έκ- 
κρεμοΰσαν καταδικαστικές άποφάσεις φυ
λακίσεων 19 συνολικά χρόνων καί χρη
ματική ποινή 700.000 δραχμών. "Ολες 
οί καταδίκες του ήταν γιά έκδοση άκάλυ- 
πτων έπιταγών.
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ΤΟ Μ ΣΚΟΤΩΣΕ 
ΓΙΑ
75.000 ΔΡΑΧ.

ΛΙΓΟ πριν τό 1980 γίνει παρελθόν μιά 
ανθρωποκτονία σέ βάρος ξενοδόχου στή 
Χαλκίδα, συντάραξε τό πανελλήνιο καί 
κινητοποίησε όλες τις 'Υπηρεσίες του 
Σώματος. Ο τρόπος δράσεως τοϋ δολο
φόνου έδειχνε μιά άγριότητα πού δέν 
συναντιέτει συχνά καί μιά σπάνια εύφυΐα. 
Μιά βδομάδα αργότερα τό έγκλημα εξι
χνιάζεται καί ό δράστης συλλαμβάνεται. 
Οι εφημερίδες γεμίζουν μέ πηχιαίους τί
τλους καί άποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Οί 
άποκαλύψεις τοϋ δολοφόνου είναι τό ί
διο συνταρακτικές μέ τήν πράξη του. "Ο
μως, σχεδόν όλοι, ξεχνούν νά μιλήσουν 
γιά τούς ανθρώπους πού παράδωσαν τό 
δράστη στή Δικαιοσύνη, γιά τόν τρόπο 
πού ένήργησαν, τόν μόχθο καί τήν άγω- 
νία τους. Στή δική τους προσφορά, λοι
πόν, είναι αφιερωμένο τό σημείωμα πού 
άκολουθεΐ, προσφορά Ανεκτίμητη, πρός 
τήν έλληνική κοινωνία, σμιλευμένη μ’ 
έναν υπέροχο ύπηρεσιακό ζήλο, πού δεί
χνει τό μέγεθος τής ύπεύθυνης εκπλήρω
σης τοϋ χρέους, τοϋ μόνου κίνητρου κάθε 
τους άγώνα.

ΣΤΙΣ 0 9 .0 0 'τής Τετάρτης, 27-11-1980, 
ένα τηλεφώνημα γιατροϋ τοϋ Γενικοΰ 
Κρατικοϋ Νοσοκομείου Χαλκίδας, κινη
τοποιεί τό τοπικό Τμήμα ’Ασφαλείας, 
καθώς καί τις άλλες ’Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής τής πόλης. Ό  γιατρός πληροφορεί 
πώς πριν λίγο μεταφέρθηκε νεκρός στό 
νοσοκομείο ένας άντρας πού έφερε βαθύ 
καί έκτεταμένο τραϋμα στό λαιμό. Τά 
στοιχεία τοϋ θύματος ήταν: ’Ιδομενέας 
Μάντζος, 53 χρόνων,Διευθυντής τοϋ ξενο
δοχείου «Εϋριπος» τής Χαλκίδας.

ΜΙΑ ομάδα άντρων φεύγει γιά τό Κρα
τικό Νοσοκομείο, ένώ μιά άλλη μεταβαί
νει στό ξενοδοχείο «Εϋριπος». Ή  δεύ
τερη όμάδα μπαίνοντας στό ξενοδοχείο, 
πληροφορείται άπό γείτονες ότι τό πτώ
μα βρέθηκε σ ’ ένα μικρό δωμάτιο, στό 
ισόγειο τοϋ κτιρίου, Ακριβώς δίπλα άπό 
τό μικρό σαλόνι. Πράγματι μέσα στό δω
μάτιο μιά λίμνη αίματος μιλάει εϋγλωτα 
γιά τό φονικό. Τό αίμα είναι χυμένο κάτω 
άπό τό κρεβάτι καί πάνω στά κλινοσκε
πάσματα τοϋ κρεβατιοΰ, πράγμα πού δίνει 
τή δυνατότητα στούς άντρες τής Χωροφυ
λακής νά υποθέσουν πώς τό θύμα λίγο 
πριν δεχτεί τήν έπίθεση ήταν ξαπλωμένο 
στό κρεβάτι· ίσως, άκόμα, καί νά κοι
μόταν. ’Από πληροφορίες μαθαίνουν πώς 
τό πτώμα βρέθηκε άπό τή σύζυγο τοϋ θύ
ματος, όταν πριν άπό λίγη ώρα είχε πάει 
στό ξενοδοχείο γιά δουλειές της. Ά πό  
τις κραυγές της κατάλαβαν μερικοί γεί
τονες πώς κάτι κακό έχει συμβεΐ καί έτρε- 
ξαν νά πληροφορηθοϋν. Ό λ ο ι μαζί πήραν 
τό θύμα καί,έλπίζοντας πώςΐσως δέν είναι 
νεκρό, τό μετέφεραν στό Κρατικό Νοσο
κομείο.

ΜΕΤΑ άπ’ αύτά, Ακολούθησε μιά πιό 
λεπτομερής έρευνα τοϋ δωματίου τοϋ ξε
νοδοχείου μέ Αποτέλεσμα νά βρεθεί σ ’ 
ένα σεντόνι τοϋ κρεβατιοΰ γραμμένο μέ 
μπλέ στυλό τό έξής:

«ΚΑΛΟ  
ΑΔΕΛΦΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ»

’Επίσης στήν πόρτα πού όδηγοϋσε στό 
δωμάτιο ήταν γραμμένο, πιθανότατα μέ τό 
ίδιο στυλό: «ΘΑ ΜΑΣ ΣΙΝΧΟΡΕΣΙ». Στό 
δάπεδο τοϋ δωματίου ύπήρχε τό πάνω μέ
ρος (λαιμός) ενός μπουκαλιού «ΚΟΚΑ—  
ΚΟΛΑ» τοϋ λίτρου, καθώς καί μικρά 
θραύσματα γυαλιοϋ καί μιά τεχνητή οδο
ντοστοιχία. Σέ μιά άκρη τοϋ ματωμένου 
μαξιλαριού ήταν γραμμένη ή λέξη: 
«ΓΙΑΣ». Ίχνη πάλης δέν υπήρχαν, οΰτε 
κάτι άλλο πού νά έδειχνε πώς οί χώροι 
είχαν έρευνηθεΐ. Στό διπλανό Ακριβώς 
δωμάτιο, πού χρησίμευε σάν σαλόνι, ΰπήρ- 
χε έκτος τών άλλων Αντικειμένων καί τό 
χρηματοκιβώτιο τοϋ ξενοδοχείου, πού ή
ταν κλειδωμένο.

ΛΙΓΗ ώρα άργότερα καί ένώ τό πτώμα 
μεταφερόταν στό Νεκροτομείο Αθηνών  
έφταναν στήν Χαλκίδα άντρες τής Διευ- 
θύνσεως Έγκληματολογικών Υ π η ρ εσι
ών γιά περισσότερο έμπεριστατωμένη έξε- 
ρεύνηση τών χώρων καί τήν Αναζήτηση 
ιχνών ή πειστηρίων σχετικών μέ τό έγκλη
μα. Οί Αναζητήσεις τοϋ ύπόλοιπου μέρους 
τοϋ μπουκαλιού καθώς καί τών κλειδιών 
τοϋ χρηματοκιβωτίου ήταν Αρνητικές. 
Τό χρηματοκιβώτιο παραβιάστηκε καί 
διαπιστώθηκε πώς μέσα ύπήρχαν κάπου 
5— 6 χιλιάδες δραχμές, μερικά κοσμήματα 
καί άλλα Αντικείμενα πού έδειχναν Απεί
ραχτα...

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗπού άρχισε σχεδόν Αμέ
σως είχε νά διαλευκάνει ένα μυστηριώ
δες έγκλημα, πού κανείς δέν ήξερε τά κί
νητρά του. Τά βασικά έρωτηματικά πού 
Απασχολούσαν τούς άντρες τής Χωροφυ
λακής ήταν: Ποιά ήταν ή Ιδιωτική ζωή 
τοϋ θύματος καί ποιές οί σχέσεις του μέ 
τήν οικογένειά του; Ά ν  είχε διαφορές 
μέ κάποιον πού θέλησε νά «ξεκαθαρίσει» 
παληούς λογαριασμούς καί άν είχε δώ
σει Αφορμή γιά δ,τιδήποτε άλλο... Τί 
σήμαιναν οί γραμμένες στό σεντόνι καί 
στήν πόρτα φράσεις καί γιατί ό δολοφό
νος Αποφάσισε νά τις γράψει. Ποιο ήταν 
τό μέσο τοϋ έγκλήματος; Ποιά ή Ακριβής 
ώρα; Ποϋ ήταν τά κλειδιά τοϋ χρηματο
κιβωτίου καί τό υπόλοιπο τοϋ μπουκαλιού;

ΜΙΑ μέρα άργότερα ή ’Ιατροδικαστική 
Υ πηρεσία  Αθηνών Απάντησε πώς τό

Στιγμιότυπα άπό τήν άναπαράσταση 
τοϋ έγκλήματος τής Χαλκίδας.
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θύμα είχε πληγεί μ’ ένα άρκετά δυνατό 
άντικείμενο στόν κρόταφο καί στή συνέ
χεια ό δράστης μέ μιά καί μόνο μαχαιριά 
τοΟ έκοψε πέρα γιά πέρα τήν καρωτίδα. 
Ε π ίσ η ς  ότι τό έγκλημα έπρεπε νά είχε 
γίνει μετά τά μεσάνυχτα της 26]27-11- 
1980. Ή τα ν πλέον σίγουρο πώς τό μπου
κάλι τής «ΚΟ ΚΑ— ΚΟΛΑ» ήταν αυτό 
μέ τό όποιο ό δράστης είχε καταφέρει τό 
χτύπημα στόν κρόταφο. Ποϋ ήταν όμως 
τό μαχαίρι; Σίγουρα τό είχε πάρει— μαζί 
μέ τό ύπόλοιπο μέρος τοϋ μπουκαλιού— ό 
δράστης. Ή  άπάντηση τής Διευθύνσεως 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών δυσκό
λεψε άκόμα πιό πολύ τά πράγματα καί 
γέννησε κιάλλα έρωτηματικά: Ή τα ν  έντε- 
λώς άρνητική. Ό  δράστης είχε φροντίσει 
ν’ άπαλείψει κάθε τι πού μπορούσε νά 
προδώσει τό πέρασμά του άπ’ τό ξενοδο
χείο. Γιατί άραγε; Μήπως ήταν σεσημα
σμένος κακοποιός;

Ο Ε Λ ΕΓΧ Ο Σ όμως τού βιβλίου όπου κα- 
ταχωροϋνταν οί πελάτες τού ξενοδοχείου 
άποκάλυψε ότι τήν βραδυά τής ανθρω
ποκτονίας διανυκτέρευε στό ξενοδοχείο 
μόνο ένα άτομο μέ τά στοιχεία «Λάμπρος 
Στεφάνής». "Ομως τό όνομα αύτό ήταν 
σβησμένο μέ στυλό, πού σήμαινε πώς ή ό 
πελάτης είχε φύγει, ή ό δράστης τό είχε 
σβήσει... Τήν δεύτερη άποψη ένίσχυε καί 
τό γεγονός ότι κάπου στήν ίδια σελίδα 
βρέθηκε καί μιά μικρή κηλίδα αίμα. Ποι
όν λοιπόν ήθελε νά ένοχοποιήσει ό δρά
στης;

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ άρχισαν άπό τό οι
κογενειακό περιβάλλον καί άπό τούς γεί
τονες. Σύντομα διαπιστώθηκε πώς τό θύμα 
είχε σοβαρές διαφορές μέ τήν γυναίκα 
του καί τήν οίκογένειά της. Διαφορές πού 
ξεκινούσαν άπό κάποια άνεντιμότητα πού 
είχε δείξει σέ διάφορες οικονομικού χα
ρακτήρα συναλλαγές, άλλά καί άπό άλ
λες διαφορές. Συγκεκριμένα, τό θύμα, 
άρνοΰνταν έπίμονα νά δεχτεί γιά όνομα 
τής τρίτης κατά σειρά κόρης του, τό όνο
μα αδελφής τής γυναίκας του πού είχε 
άπό καιρό πεθάνει, μέ άποτέλεσμα νά άνα- 
βάλλεται συνεχώς ή βάπτιση τής κόρης 
πού είχε γίνει ήδη έπτά χρόνων. Πέρα άπ’ 
αύτό ή συμπεριφορά του πρός τήν γυναί
κα του ήταν κάθε άλλο παρά συμπεριφορά 
συζύγου, μ’ άποτέλεσμα νά έγερθοϋν σο
βαρά προβλήματα συμβιώσεως. Ή  συνε
χής αύτή σύγκρουσή του μέ τό οικογε
νειακό περιβάλλον τής γυναίκας του είχε 
σάν άποτέλεσμα, πριν ένα είκοσαήμερο 
περίπου άπ’ τό έγκλημα, νά ’ρθεΐ σ ’ άντί- 
θεση καί σοβαρή ρήξη μ’ ένα άπό τ’ άδέλ- 
φια τής γυναίκας του, πού κατά τή διάρ
κεια τού καυγά τους τού δήλωσε άπειλη- 
τικά πώς θά τόν «σφάξει». Στόν καυγά πού 
έγινε πρωί στό ξενοδοχείο ήταν μπροστά 
καί άλλα άτομα τά όποια καί άβίαστα κα- 
τάθεσαν τά όσα είχαν συμβεΐ.

ΕΤΣΙ έρμηνεύτηκε ή φράση «ΚΑΛΟ  
ΑΔΕΛΦΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν »; Ό  θάνατος τού 
Μάντζου νά ήταν κάτι τό καλό γιά τή 
μνήμη τής άδελφής τής γυναίκας του, ή 
όποια καί θά συγχωρούσε «τούς έκτε- 
λεστές», μιά καί στή δεύτερη φράση τονι
ζόταν τό «ΜΑΣ». ’Εξετάστηκαν ή γυναί
κα τού θύματος καί τ’ άδέλφια της πού 
πρόβαλαν ισχυρά άλλοθι, τέτοια ώστε 
άπέκλεισαν κάθε ύπόνοια γιά ένοχή τους. 
Ή τα ν όμως καί κάτι άλλο πού συνηγο
ρούσε στήν άθωότητά τους: Τό γεγονός

ότι κανείς δράστης δέν όδηγεϊ τις έρευ
νες πίσω άπ’ τά δικά του βήματα. ’Αντί
θετα προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά παρα
πλανήσει αυτούς πού αναλαμβάνουν τήν 
έρευνα καί νά κερδίσει έτσι όσο περισσό
τερο χρόνο μπορεί γιά νά καλύψει τά 
δικά του βήματα. Δέν ήταν λοιπόν δυνα
τόν νάταν δράστης κάποιος άπό τό οικο
γενειακό περιβάλλον καί νάγραφε αύτά 
τά ένοχοποιητικά σέ βάρος τής οικογέ
νειας στοιχεία.

Σ ’ Α ΥΤΗ  τήν περίπτωση Ισως νάκανε 
κάτι άλλο. Νά προσπαθούσε, γιά παρά
δειγμα νά δημιουργήσει κατάλληλο σκη
νικό πού νά έδειχνε ώς κίνητρο τή λη 
στεία. "Ομως τό χρηματοκιβώτιο βρέθηκε 
κλειδωμένο, οί χώροι άπείραχτοι...

"Ενα έρωτηματικό γεννήθηκε μετά άπ’ 
αυτά. Μήπως τό κίνητρο ήταν ή ληστεία  
καί όλα τ’ άλλα ήταν παραπλανητικές 
κινήσεις; Πώς όμως θά μπορούσε νάχε 
γίνει αύτό, τή στιγμή πού όλα βρέθηκαν 
έντάξει;

ΥΠ Η ΡΧΑ Ν  όμως πολλές άλλες πτυχές 
πού έπρεπε νά έρευνηθοΰν. Καί πρώτα—  
πρώτα τό είδος τής πελατείας πού σύχνα
ζε στό ξενοδοχείο. "Ολοι οί μάρτυρες τό 
χαρακτήριζαν κακόφημο. ’Εκεί έβρισκαν 
όλιγόωρο καταφύγιο παράνομα ζευγάρια 
τής Χαλκίδας καί άνθρωποι τού ύποκό- 
σμου. Αύτή ή άποκάλυψη έγινε αιτία νά 
διευρυνθοΰν οί έρευνες σ ’ ένα μεγάλο άρι- 
θμό πελατών μέσα στούς οποίους περιέ- 
χονταν «πεταλουδίτσες» τής νύχτας, γυ
ναίκες καί άντρες μέ διπλή ερωτική ζωή, 
σεσημασμένοι κακοποιοί κ. ά. Τά πάντα 
όμως είχαν άρνητικά άποτελέσματα. 
Ό  δολοφόνος είχε κάνει τέλεια τή δου
λειά του!

ΟΤΑΝ όλες οί έρευνες έφτασαν στό ά- 
διέξοδο οί προσπάθειες γιά τήν έξιχνία- 
ση στράφηκαν στήν έξέταση τών προ
σώπων πού είχαν περάσει κατά καιρούς, 
παληότερα, άπό τό ξενοδοχείο, ή γνωρί
ζονταν μέ τό θύμα. Τό θύμα, παρ’ όλο 
πού δέν είχε περάσει ένας χρόνος άπό 
τήν άποστρατεία του άπό τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, ώς ’Ανθυπομοίραρχος έ. 
ά., είχε κατορθώσει ν’ άποκτήσει ένα εύρύ 
κύκλο γνωριμιών, μέ άποτέλεσμα οί έρευ
νες ν’ άπλωθοϋν σ ’ άπίστευτα μεγάλο πε
δίο.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ τούς γνωστούς τού θύ
ματος, καθώς καί όσους είχαν περάσει άπ’ 
τό ξενοδοχείο, οί άντρες τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Χαλκίδας, διαπίστωσαν πώς 
γιά ένα είκοσαήμερο περίπου είχε μείνει 
στό ξενοδοχείο κάποιος Βαγγέλης Ζορ- 
μπάς. Ό  Ζορμπάς είχε φύγει άπ’ τό ξενο
δοχείο— χωρίς κανείς νά ξέρει γιά πού—  
τήν έπομένη τοϋ καυγά τού θύματος μέ 
τόν άδελφό τής γυναίκας του. "Οπως 
δέ έγινε γνωστό, στόν καυγά είχε παρε- 
βρεθεΐ καί ό Ζορμπάς, γιατί οί σχέσεις 
του μέ τό θύμα ήταν άρκετά οικείες, παρ’ 
όλο τό σύντομο χρονικό διάστημα τής 
γνωριμίας τους. Μάλιστα τό θύμα είχε 
προτείνει νά τού πουλήσει τήν έπιχεί- 
ρηση ή νά δουλεύουν συνεταιρικά. Ό  
Ζορμπάς κατά τή διάρκεια τής παραμο
νής του στό ξενοδοχείο, δούλευε σ ’ αύτό 
καί είχε άποκτήσει τήν έμπιστοσύνη τού 
Μάντζου. Πού ήταν ό Ζορμπάς; Σίγουρα 
άπό τις έφημερίδες θά είχε πληροφορη- 
θεΐ τό θάνατο τού φίλου του καί όμως ού

τε πού νά συλλυπηθεί τή χήρα. Γιατί άρα
γε;

ΣΕ ΜΙΑ νέα έρευνα στούς χώρους καί 
σέ διάφορα αντικείμενα τού ξενοδοχείου 
διαπιστώνεται ότι σέ κάποια έγκαταλειμ- 
μένη βαλίτσα ύπάρχει μιά άπόδειξη ’Α σ
φαλιστικού Ταμείου στό όνομα τού Ζορ- 
μπά. Γίνεται έρευνα στό έργοστάσιο πού 
δούλευε πριν εγκατασταθεί στό ξενοδο
χείο καί διαπιστώνεται πώς ή διεύθυνση 
τού έργοστασίου άποφάσισε νά τόν άπο- 
λύσει γιατί δέν τής «άρεσε» ή φυσιογνω
μία του. «Είχε κάτι τό εγκληματικό» θά 
ποΰν οί άνθρωποι πού είχαν μαζί του συ
νεργαστεί. Τό ίδιο θά ποΰν καί όσοι τόν 
είχαν γνωρίσει πριν πάει νά μείνει στό 
ξενοδοχείο, όταν ζοΰσε σέ κάποια «τρώ
γλη» τής Χαλκίδας. Ά π ό  πρόσωπα πού 
τόν είχαν γνωρίσει πληροφορούνται τό 
τόπο καταγωγής του: 'Αγία Τριάδα Καρ
δίτσας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ σήματα πρός τις 
'Υπηρεσίες Χωρ]κής τής Καρδίτσας καί 
πρός όλες τις έξόδους τής χώρας γιά τόν 
έντοπισμό του. Κανείς όμως δέν γνωρίζει 
πού βρίσκεται ό Ζορμπάς. ’Από τήν Καρ
δίτσα, όμως, οί πληροφορίες λένε πώς 
παληότερα σύχναζε στό σπίτι πού έμεναν 
δυό ξεδέλφες του, κάπου στό Παγκράτι 
τής ’Αθήνας.

ΑΝΤΡΕΣ τού Τμήματος Διώξεως ’Εγ
κλημάτων κατά Ζωής—  Περιουσίας κλπ. 
τής Υ .Α .Π .Π . άναλαμβάνουν τήν έντό- 
πισή του στήν ’Αθήνα. Μετά άπό έπίμονες 
προσπάθειες έντοπίζεται τό διαμέρισμα 
τών δυό κοριτσιών καί εξακριβώνεται 
πώς άπό είκοσαημέρου περίπου ό Ζορ
μπάς μένει μαζί τους. Τόν άναζητοΰν 
καί τελικά έντοπίζεται σέ καφενείο τής 
γειτονιάς. Έ τ σ ι  στις 10 τό βράδυ, πε
ρίπου, τής 2ας Δεκεμβρίου, ό Ζορμπάς 
όδηγεϊται στά γραφεία τής Υ .Α .Π .Π  
γιά έξέταση.

Κ AT Α τή ν σωματική έρευνα πού άκολου- 
θεϊ βρίσκονται πάνω του 48.300 δραχμές. 
Τό ποσό ήταν μοιρασμένο σέ διάφορες 
τσέπες τους. Ό  Ζορμπάς όμως είχες 
νά δουλέψει περισσότερο άπό 20 μέρες. 
Είχε, δέ, δουλέψει πρίν, μόνο ένα μήνα 
γιατί, όπως άποκαλύφθηκε, μόλις τόν 
Μάιο είχε άποφυλακισθεϊ. Στήν φυλακή 
τόν είχε στείλει μιά κατάχρηση 150.000 
δραχμών περίπου, πού είχε κάνει όταν κα
τά τή διάρκεια λιποταξίας του άπό τό 
Στρατό δούλευε ώς υπάλληλος σ ’ έμπορο, 
μέ τόν όποιο πουλούσαν σεντόνια στήν 
Κρήτη. ’Επίσης άποκαλύπτει πώς παληό
τερα, ώς ναυτικός, είχε συλληφθεί άπό 
τήν ’Αστυνομία τής ’Ιαπωνίας γιά ναρ
κωτικά.

ΠΟΥ ΛΟΙΠΟΝ είχε βρει τά χρήματα; Τήν 
άπάντηση τήν έδωσε άβίαστα ό ίδιος: 
Είχε κρύψει σέ μιά σπηλιά ένα μέρος 
τών χρημάτων πού είχε καταχραστεϊ 
καί όταν άποφυλακίστηκε τά πήρε καί 
τά έκρυψε σ ’ ένα βαρέλι πού βρισκό
ταν στήν αυλή τού διαμερίσματος πού 
έμενάν οί ξαδέλφες του. Ό σ ο  γιά τό πού 
βρισκόταν τή νύχτα τής 26]27 Νοεμβ
ρίου, δηλώνει πώς ήταν στήν ’Αθήνα. Οί 
δυό ξαδέλφες του καταθέτουν πώς άπό 
νωρίς τό βράδυ είχε βγει έξω καί γύρισε 
πίσω μετά τά μεσάνυχτα, όταν οί ίδιες 
είχαν άποκοιμηθεΐ.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΟΜΩΣ, κάτι δέν στεκόταν καλά σ ’ 

όλη τήν άνάκριση. Ό  25χρονος ύποπτος 
είχε άποκαλύψει καί κάτι πού έβαλε σέ 
σκέψεις τούς άντρες πού τόν άνάκριναν: 
Πώς δέν είχε συνεταιρισθεΐ μέ τόν Μάν- 
τζο γιατί τόν απασχολούσε ένα πρόβλημα 
αρκετά σοβαρό. Κατά τή διάρκεια τής 
συγκατοικήσεώς του μέ τις δυό του ξαδέλ- 
φες, μετά τήν άποφυλάκισή του, είχε συ
νάψει έρωτικές σχέσεις μέ μιά άπ’ αυτές 
•—ή άλλη άγνοούσε τά πάντα— μ’ άπο- 
τέλεσμα νά τήν καταστήσει έγκυο. Τόν 
άπασχολοϋσε λοιπόν τό πρόβλημα τής 
εγκυμοσύνης καί άναζητοϋσε τρόπο δια
κοπής της. Οί γιατροί, όμως, λόγω 
τού ότι ή έγκυμοσύνη ήταν άρκετά προ
χωρημένη, τού ζητούσαν ένα ποσό γύρω 
στις 70.000 πού ό ίδιος δέν είχε. Έ τ σ ι  πε- 
ρίμενε πρώτα νά «ξεκαθαρίσει» μ’ αύτό 
τό θέμα καί μετά νά συνεταιρισθεΐ μέ τόν 
Μάντζο. Καί έπικαλοϋνταν πάνω σ’ αύτό 
τή μαρτυρία τούΜάντζου!!!! «Τηλεφωνή
στε του νά σας πει αυτός!» ήταν ή φράση 
πού συχνά στήριζε τούς ισχυρισμούς 
του. Μέχρι έκείνη τή στιγμή κανείς δέν 
τούχε μιλήσει γιά έγκλημα καί ό ίδιος δέν 
έκανε λέξη γι’ αύτό. Ή ταν σάν νά τ’ 
αγνοούσε έντελώς.

ΟΛΗ ή νύχτα καί τό πρωί τής έπόμενης 
πέρασε χωρίς κάτι τό θετικό. Ό  νεαρός 
Ζορμπας δικαιολογούσε άνετα κάθε του 
κίνηση καί συχνά έκανε έπίδειξη τής 
ευφυΐας του.

ΛΙΓΟ πριν τό μεσημέρι τής έπομένης 
(3-12-1980) κουράστηκε νά έπαναλαμ- 
βάνει τά ίδια πράγματα. Δυό— τρεις έν
τεχνες έρωτήσεις ξύπνησαν μέσα του 
τή συνειδησιακή του κρίση καί ό Βαγ
γέλης Ζορμπας, άφοΰ πρώτα ζητάει νά 
τού λύσουν τις χειροπέδες, ομολογεί. Αυ
τός σκότωσε τόν ’Ιδομενέα (Μένιο) Μάν
τζο. Άβίαστα, πιά, καί χωρίς ύπεκφυγές 
μιλάει γιά τά κίνητρα: ’Απόκτηση χρημά
των. Μόνο έτσι νόμιζε πώς θά μπορούσε

νά δώσει τέλος στήν περιπέτειά του 
μέ τήν ξαδέλφη. Στή συνέχεια άποκαλύ- 
πτει πώς τό βράδυ τής 26 Νοεμβρίου έφτα
σε μέ τό τραίνο στή Χαλκίδα καί περι
πλανύθηκε στήν παραλία περιμένοντας 
νά πλησιάσουν μεσάνυχτα. Λίγο πριν τις 
12 πήγε στό ξενοδοχείο καί συζήτησε 
πάλι μέ τόν Μάντζο γιά τόν συνεταιρισμό 
τους. Τού έπανέλαβε τά προβληματά 
του καί τού ζήτησε 70.000 δραχμές γιά νά 
«καθαρίσει» μέ τήν έγκυμοσύνη. Ό  
Μάντζος άρνήθηκε νά τού δανείσει τά 
χρήματα. Μετά άπ’ τή συζήτηση αυτή 
τό θύμα ξάπλωσε γιά νά κοιμηθεί, ένώ 
ό Ζορμπας πήγε νά «στρώσει» σ ’ ένα κον
τινό δωμάτιο. Μιά ώρα περίπου μετά ση
κώθηκε καί πήγε στήν κουζίνα τού ξενο
δοχείου πού ήταν άπέναντι άπ’ τό δωμά
τιο όπου κοιμόταν ό ξενοδόχος. Ή θελε  
νά βάλει λίγο ούζο στό δόντι του πού τόν 
πονοϋσε. Διαπίστωσε τότε ότι ό Μάντζος 
είχε άποκοιμηθεϊ. Ή ξερ ε πώς οί εισπρά
ξεις τού ξενοδοχείου ήταν κάπου 8.000 
τήν ημέρα καί πώς μαζί μέ τις εισπρά
ξεις τών άλλων ήμερων βρισκόταν μέσα 
στό χρηματοκιβώτιο. Ό  μόνος τρόπος νά 
τις πάρει ήταν τό «ξεπάστρεμα» τού Μάν- 
τζου. Πήρε ένα μισογεμάτο μπουκάλι 
«ΚΟΚΑ— ΚΟΛΑ» τού λίτρου κι ένα μα
χαίρι άπ’ τήν κουζίνα καί άθόρυβα μπή
κε στό δωμάτιο. Χτύπησε στό κεφάλι τόν 
ξενοδόχο μέ τό μπουκάλι πού έσπασε στά 
χέρια του. Τό θύμα «μούγκρισε» καί κου
νήθηκε. Ψύχραιμα έπιασε τό μαχαίρι. 
Μιά καί μόνη κίνηση έφτασε γιά νά τού 
κόψει πέρα γιά πέρα τό λαιμό καί μαζί 
καί τήν καρωτίδα. Τό θύμα ξανακουνή- 
θηκε γιά μιά άκόμα φορά. Καί ένώ άκου- 
γόταν άκόμα ό ρόγχος του έπλυνε τό 
αίμα άπό τά χέρια του στήν κουζίνα καί 
έψαξε στις τσέπες τού θύματος γιά 
τό κλειδί τού χρηματοκιβωτίου. Δέν τό 
βρήκε όμως έκεΐ, άλλά πάνω στό περ
βάζι τού παραθύρου. "Ανοιξε τό χρηματο
κιβώτιο καί πήρε 75.000 δραχμές, αφή

νοντας μερικά χρήματα μέσα καί έντελώς 
άθικτα άλλα αντικείμενα. Δέν έπρε
πε κανείς νά υποψιαστεί ώς κίνητρο τήν 
αφαίρεση χρημάτων. Έ τ σ ι κλείδωσε 
πάλι τό χρηματοκιβώτιο καί σκούπισε μ’ 
ένα πανί κάθε τί πού μπορούσε νά κρα
τήσει τ’ άποτυπώματά του. Πήγε στό δω
μάτιό του, άλλαξε ρούχα καί παπούτσια, 
έβαλε τά ματωμένα ρούχα μέσα σέ μιά 
νάϋλον σακκούλα μαζί μέ τό μισό μπουκά
λι καί τό μαχαίρι καί άφοΰ έγραψε τις 
παραπλανητικές φράσεις στό σεντόνι 
καί στήν πόρτα έφυγε. ’Από τήν «πιά
τσα» τών ταξί μίσθωσε ένα αύτοκίνητο 
καί πήγε στή Θήβα. Έ κ εΐ έρριξε σέ σκου- 
πιδοτενεκέ τή σακκούλα καί μ’ άλλο 
ταξί πήγε στά διόδια. Λίγο άργότερα μ’ 
ένα τρίτο ταξί έφτασε στήν ’Αθήνα, 
στόν Σταθμό Λαρίσης, άπ’ όπου πήρε τό
τε τό τέταρτο κατά σειρά ταξί καί πήγε 
στό σπίτι πού έμεναν οί ξαδέλφες του. 
’Εκείνες δέν τόν πήραν είδηση, παρά 
μόνο όταν στις 6 τό πρωί τις ξύπνησε γιά 
νά πάνε στή δουλειά.

ΣΤΗΝ άναπαράσταση πού έγινε τό 
πρωί τής 4-12-1980 ήταν Ιδιαίτερα ψύ
χραιμος. Κάτω άπ’ τά μάτια τού ει
σαγγελέα καί τών άντρων τού Σώματος 
πού έξιχνίασαν τό έγκλημα έδειξε κάθε 
λεπτομέρεια σχετική μέ τό φόνο. Τά 
«φλάς» τών φωτορεπόρτερ χτυπούσαν 
έπίμονα στό πρόσωπό του χωρίς όμως 
νά συναντούν έστω γιά μόνο μιά στιγμή 
ένα ίχνος μετάνοιας στά μάτια του. Ό  
Βαγγέλης Ζορμπας άντιμετώπιζε άδιά- 
φορα τ'ις έρωτήσεις σάν ν’ άναφερόταν 
στό πιό φυσικό πράγμα τού κόσμου.

Καί έξω, στούς γύρω δρόμους, τό έξα- 
γριωμένο πλήθος τών Χαλκιδέων πού 
πάσχιζε νά σπάσει τούς ισχυρούς κλοι
ούς τών Χωροφυλάκων, έκλεισε τήν τόσο 
ματωμένη αυλαία πού άνοιξε τό βράδυ 
τής 26]27 Νοεμβρίου τού 1980 στό ξενο
δοχείο «Εΰριπος».

Η “ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο . . . .  Κ Ο Μ Π Ι Ν Α , ,
Ή  εύφυϊα μιας φαρμακοποιού καί ή 

άξιέπαινη τιμιότητά της στάθηκαν οί αί
τιες γιά νά συλληφθοΰν δυό πανέξυπνες 
«κομπιναδόρισσες», πού πλαστογραφών
τας ύπαρκτές ή άνύπαρκτες ιατρικές συν
ταγές, πού έκλεβαν ή σύντασσαν οί ίδιες, 
είχαν κατορθώσει νά «αύξάνουν» τά 
έσοδά τους σέ βάρος ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων...

Μέ τή συνεργασία άλλων φαρμακο
ποιών κατόρθωναν καί έπαιρναν φάρμακα 
ή τήν άξια τών φαρμάκων, άφού πρώτα 
τοποθετούσαν στις συνταγές τών άλλων, 
τις άπαραίτητες έλεγκτικές σφραγίδες;

Ή  Ά θηνά Ρηγάτου καί ή φίλη της 
Ειρήνη Γουβιώτου, συνελήφθησαν τήν 
ώρα πού έπιχειροΰσαν νά έκτελέσουν σέ 
φαρμακείο τών Προαστίων τις πλαστές 
συνταγές καί άποκάλυψαν στή συνέχεια 
πώς ή «έπίδοσή »τους σ ’ αύτοϋ τού εί
δους τις έπιχειρήσεις ξεκίνησε στις άρ- 
χές τού περασμένου χρόνου.

Π ροχωρώντας σέ βάθος ή έρευνα έφτασε 
καί στις συνεργάτιδές τους φαρμακο
ποιούς, πού όμολόγησαν πώς άγόραζαν 
φάρμακα ή έξαργύρωναν, κρατώντας τά 
ποσοστά τους, τις συνταγές τής Άθηνάς  
Ρηγάτου.

’Αποτέλεσμα τής όλης έρευνας ήταν 
νά βρεθούν καί νά κατασχεθούν στά χέ
ρια φίλης τής Ρηγάτου, πού κατάρτιζε καί 
τις πλαστές συνταγές, πολλές πλαστές 
σφραγίδες Υπηρεσιών καί γιατρών, βι
βλιάρια άσφαλισμένων ύπαλλήλων τού 
Δημοσίου καί συνταγολόγια, συνταγο
λόγια άσφαλισμένων τής Δ.Ε.Η., κου
πόνια μέ τήν όνομαστική άξια τών φαρ

μάκων κ. ά. "Ολα φυλάγονταν καλά σέ 
μιά μικρή βαλίτσα πού ή Ρηγάτου είχε 
παραδώσει στή φίλη της.

Ά π ό ένα πρόχειρο ύπολογισμό τών 
κουπονιών πού βρέθηκαν στήν βαλίτσα, 
ή άξια τους έφτανε τις 700.000 δραχμές.

Έ τ σ ι σταμάτησε μιά άρκετά έκτετα- 
μένη «φαρμακοκομπίνα» σέ βάρος τού 
Δημοσίου καί τής Δ.Ε.Η. καί πού είχε 
φέρει άρκετά χιλιάρικα κέρδος στις τσέ
πες τών έμπνευστών της.
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Ή  υπόθεση έξελισσόταν σέ δυο παράλ
ληλους δρόμους. Στον εναν διαδραματι
ζόταν ή δράση μιας πολυμελούς — όπως 
έδειχναν τά πράγματα — σπείρας διαρ
ρηκτών πού «χτυπούσαν» χρηματοκιβώ
τια έργοστασίων ή επιχειρήσεων καί σπί
τια όπου πίστευαν πώς θάβρισκαν πλού
σια λεία, ιδίως σέ χρυσαφικά. Στον άλλον 
διαδραματιζόταν τό σύνολο των προσπα
θειών τών άντρών τοϋ Τμήματος Διαρ
ρηκτών της Τ .Α .Π .Π ., πού μετά άπό 
έρευνες καί λογικές συσχετίσεις είχαν οδη
γηθεί στο συμπέρασμα πώς ή σειρά τών 
διαρρήξεων σέ εργοστάσια καί έπιχειρή- 
σεις μέ σκοπό τό άνοιγμα χρηματοκιβω
τίων, καθώς καί ή παράλληλη σειρά τών 
διαρρήξεων σέ σπίτια όπου υπήρχαν κο
σμήματα καί τιμαλφή, ήταν έργα μιας ή 
τό πολύ δυό σπειρών. Μέσα σ’ αύτές, άπό 
τό τρόπο της δράσεως διέκριναν την πι
θανή συμμετοχή τών σεσημασμένων κα
κοποιών Άνδρέα Μονοχώλια, Γιώργου 
Χονδρού καί Μανόλη Γεωργά.

Ή  σύλληψη όμως τών υπόπτων για 
τις διαρρήξεις κακοποιών συναντούσε 
απροσπέλαστες δυσχέρειες. Ή ξεραν οί 
άντρες τής Υ .Α .Π .Π . πώς κανείς τους 
δεν θά ομολογούσε κάτι σέ μιά όποιαδή- 
ποτε έξέταση, άν σέ βάρος του δέν ύπήρ- 
χαν συντριπτικά στοιχεία, όπως άνεύρεση 
κλοπιμαίων ή έπ’ αύτοφώρω σύλληψη. 
Ή  πείρα τους βεβαίωνε πώς ήταν άρκετά 
«σκληροί»» σέ όποιαδήποτε άνάκριση...

"Ομως πρόσφατα ή τύχη σταμάτησε 
νά χαμογελάει στούς κακοποιούς. Αιτία 
στάθηκε μιά διάρρηξη στο σπίτι τού. 
Θεοφάνη Βλάση, κάπου στο Χαϊδάρι ’Α τ

τικής. Φάνηκαν όμως έλαφρά απρόσεκτοι, 
μέ άποτέλεσμα κάποιος άπό τούς γείτονες 
νά ειδοποιήσει τό «109» πώς κάτι ύποπτο 
συμβαίνει...

Τό περιπολικό αυτοκίνητο τής περιοχής 
κινήθηκε ταχύτατα προς τό σημείο πού 
τού ύποδείχτηκε. Φτάνοντας όμως έκεϊ 
δέν πρόλαβε παρά μόνο τον έναν άπό τούς 
διαρρήκτες, ένώ οί υπόλοιποι, μαζί μέ τά 
κλοπιμαία, είχαν προλάβει νά εξαφανι
στούν. Λίγο αργότερα, τό Τμήμα Διαρ
ρηκτών τής Τ .Α .Π .Π . ειδοποιούνταν για 
τή σύλληψη «κάποιου» Μανόλη Γεωργά.

Ή  «ταυτότητα» τοϋ τελευταίου ήταν 
γνωστή στήν Τ .Α .Π .Π . ’Έ τσ ι μ—ήκαν 
άμέσως στο «θέμα». Μετά άπό πολύωρη 
άνάκριση ό Γεωργάς «έσπασε» καί άπο- 
κάλυψε καί τ ’ άλλα μέλη τής σπείρας, Ν. 
Μοίρα, Γ . Βασιλείου, Ν. Ά σπιώ τη, Π. 
Διολέτη, Γ . Βοϊζόλα καί Στ. Μαυράκη 
πού συνελήφθηκαν, καθώς καί τούς Ά ν -  
δρέα Μονοχώλια, Γιώργο Χονδρό, Θεο
δόση Βενέτη καί Νικ. Μαρίνη, οί όποιοι 
μέχρι τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί 
γραμμές, καταζητούνταν.

Ό  Γεωργάς καί οί ύπόλοιποι πού συνε
λήφθηκαν ομολόγησαν περισσότερες άπό 
σαράντα διαρρήξεις, οί περισσότερες μέ 
στόχο χρηματοκιβώτια. Τά ποσά, τά 
κοσμήματα, καθώς καί τ ’ άλλα είδη πού 
είχαν άποτελέσει τή «λεία» τους ξεπερ- 
νοΰσαν σέ συνολική άξια τά 7 .0 0 0 .0 0 0 (1 )  
δραχμές.

Έ τ σ ι ,  τέθηκε προσωρινά ένα τέλος στήν 
παράνομη ύπερδραστηριότητα τής σπεί
ρας, πού στήν κυριολεξία είχε καταστεί 
σοβαρή πληγή τού λεκανοπεδίου ’Αττικής.

Μ Ι Α  Β Ρ Α Δ ΙΑ  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Α Μ Α
Στο Πέραμα τής ’Αττικής όλα έδειχναν 

ήσυχα εκείνο τό βράδυ. Στή γαλήνια θά
λασσα άκινητοϋσαν οί τεράστιοι σκούροι 
όγκοι τών καραβιών, ένώ πιο βαθειά μερι
κά χλωμά φώτα συντρόφευαν τά μάτια 
τών άνθρώπων πού, άντίθετα μ’ όλους 
τούς άλλους, ξενυχτοΰσαν. . .

Ή  νυχτερινή περιπολία τών άντρών 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Περάματος, 
βάδιζε παραλιακά, έλέγχοντας ό,τιδήποτε 
στήν άντίληψή τους. Κατά τή 1 μετά τά 
μεσάνυχτα άντιλήφθηκαν ένα άγνωστο στήν 
περιοχή άτομο, νά κινείται μ’ ένα τρίτρο
χο μοτοποδήλατο, στήν καρότσα τού ο
ποίου ύπήρχε ένα άρκετά μεγάλο δέμα. 
Δέν δίστασαν νά τό σταματήσουν για έλεγ
χο, ούτε άργησαν νά καταλάβουν πώς μέσα 
στά μισόλογα μέ τά όποια προσπαθούσε

νά δικαιολογήσει τήν παρουσία του έκεΐ, 
κάτι ύποπτο ύπήρχε. Ζήτησαν νά δοΰν 
τό περιεχόμενο τού δέματος. Τότε άπο- 
καλύφθηκε καί ή αιτία τής άνησυχίας τού 
άγνωστου: μιά γεννήτρια, ένα πολύμετρο 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος, ένας ηλεκτρικός 
τροχός κοπής σιδήρων καί άλλα ήλεκτρικά 
μηχανήματα, έκαναν τήν εμφάνισή το,ις.

Μαζί μέ τον Δημ. Παπουτσά, αύτό ή
ταν τό όνομα τού άγνωστου, γύρισαν στο 
Τμήμα γιά τά περαιτέρω Έ κ ε ΐ, ό Π α- 
πουτσάς ομολόγησε πώς τά κλοπιμαία τά 
είχε άφαιρέσει άπό τό έμπορικό πλοίο 
«Δημήτριος» πού ήταν άγκυροβολημένο 
στήν προβλήτα τού Περάματος, χωρίς 
φυσικά νά πιστεύει ότι τή νύχτα υπάρχουν 
κι άλλοι. . . άνοιχτομάτηδες, έκτος άπ’ 
τον ίδιο. . .

Α Π Ο  Τ Η  Μ Α Κ Ρ Ι Ν Η  Β Ο Μ Β Α Η
Μορφίνη σέ σκόνη ήταν τό ναρκωτικό 

πού άποτελοϋσε τό έπίκεντρο τών συζη
τήσεων τής νεανικής συντροφιάς στήν 
καφετερία τής πλατείας Βικτωρίας τής 
’Αθήνας. Ή  συζήτηση πού γινόταν σέ 
χαμηλό τόνο όσο πήγαινε καί άναβε. Ή  
περιέργεια δυό μελών τής συντροφιάς, 
λέξη μέ λέξη μεγάλωνε καί όλο ρωτού
σαν καί ξαναρωτοϋσαν. Δίπλα τους όμως 
είχε «στήσει αφτί» τό «λαγωνικό» τοϋ

Τμήματος Ναρκωτικών τής Υ .Α .Π .Π . 
Μερικές σημαδιακές γιά τόν κόσμο τών 
ναρκωτικών λέξεις, όπως «Μόρφω», 
«σπρώχνει» καί δυό τρεις άλλες τού κί
νησαν τήν περιέργεια. Οί νεαροί μιλού
σαν γιά κάποιον πού άνετα «πλάσσαρε» 
(έσπρωχνε) μορφίνη στά κυκλώματά 
τους.

Τό αφτί τού... λαγωνικού «στήθηκε» 
γιά καλά περιμένοντας τήν ώρα πού οί

νεαροί θά έφευγαν, πράγμα πού δέν άργη
σε νά γίνει. ’Ακολούθησε τόν μεγαλύτερο 
τής συντροφιάς πού έδειχνε καί περισσό
τερο «μπασμένος» στό κόλπο. Μιά ώρα 
αργότερα βάδιζαν στούς δρόμους τοϋ 
Πειραιά καί άπό κεϊ μέ ταξί βρέθηκαν 
στοϋ Ρέντη. Ό  νεαρός κατευθύνθηκε σέ 
μιά καφετέρια τής περιοχής, ένώ ό 
συνάδελφος ζητούσε άπό ένα κοντινό 
τηλέφωνο, άντικαταστάτη στήν παρα
κολούθηση. Ό  νεαρός κάθησε μόνος του 
σ’ ένα τραπέζι καί περίμενε συχνοκοι- 
τώντας τήν πόρτα. Καί λίγο πριν φτάσουν 
οί άλλοι συνάδελφοι, φάνηκε τό «πρό
σωπο». Προχώρησε μ’ αυτοπεποίθηση 
καί κάθησε στό διπλανό του κάθισμα.

Τήν ώρα πού ό συνάδελφος μέ τή συνά
δελφο καθόνταν δίπλα τους άκριβώς, άδια- 
φορώντας γιά τήν παρουσία άλλων καί 
κοιτώντας ό ένας μέσα στά μάτια τού άλλου 
(«έρωτας... γάρ), «έπιασε» τ’ αυτί τους 
μισοσπασμένη τή φράση «Στήν Θεσσα
λονίκης... έδώ πιό κάτω... κατά τις 10». 
«Πρωί δέν είναι;» ρώτησε άλλος. «Δέν 
μπορώ άργότερα» ήταν ή άπάντηση.

Δέν χωρούσε άμφιβολία πώς συζητού
σαν γιά τό ραντεβού, πού κατά πάσα πι
θανότητα ήταν γιά τό πρωί τής έπομένης. 
Τό τραπεζάκι τών συναδέλφων άδειασε 
άφοΰ πρώτα οί δυό νεαροί είχαν φύγει καί 
είχαν χαθεί στό βάθος τού δρόμου...

Τήν έπομένη, τό πρωί, τό «μπλόκο» 
είχε στηθεί. Ή δ η  τρεις συνάδελφοι ήξε
ραν τό πρόσωπο τού προμηθευτή καί ίσως 
καί τοϋ αγοραστή, άν ό άλλος νεαρός ή
ταν ό άμεσα ένδιαφερόμενος καί όχι ό με
σίτης.

Λίγο μετά τις 10 φάνηκε στό δρόμο ό 
προμηθευτής. Οί συνάδελφοι πού ήταν 
«στημένοι» στις γωνιές τών τετραγώνων, 
άρχισαν, άλλος νά σφίγγει τή γραβάτα 
του, άλλος νά χαϊδεύει τό μούσι του, άλ
λος νά ξεκουμπώνει τό σακκάκι του, ει
δοποιώντας έτσι ό ένας μέ τόν άλλον γιά 
τήν έμφάνιση τοϋ «προσώπου». Ό  προ
μηθευτής πλησίασε άμέριμνα έναν νεαρό 
πού καθάριζε τό μπουζί τής μοτοσυκλέτ- 
τας του καί έπιασε μαζί του συζήτηση. 
Κ ι’ όταν ό νεαρός, άνέβηκε στή μοτοσυ- 
κλέττα έκανε τήν κίνηση. Μιά κίνηση πού 
έμεινε μετέωρη...

Ή  μοτοσυκλέττα μ’ ένα τίναγμα έξαφα- 
νίστηκε στό βάθος τού δρόμου, μόλις ό 
οδηγός της είδε νά κυκλώνονται άπό άγνω
στα πρόσωπα. Τό ίδιο δέν πρόλαβε νά 
κάνει, όμως, ό προμηθευτής καί είδε μέ
σα σ ’ ένα λεπτό τό μικρό χαρτόδεμα μέ 
τά γραμμάρια τής μορφίνης ν’ αλλάζει 
χέρια.

"Οταν μετά άπό τις πρώτες έρωτήσεις 
κατάλαβε πώς ήταν μάταια κάθε άρνηση 
ή δικαιολογία, μίλησε, άποκαλύπτοντας 
πώς άλλα 10 γραμμάρια άπ’ τό ίδιο ναρκω
τικό είχε στό σπίτι του. Αύτές οί δυό πο
σότητες ήταν τό υπόλοιπο, τών 133 γραμ- 
μαρίωνπού είχε εισάγει πριν λίγο καιρό, 
τόν περασμένο Όοτώβριο, άπ’ τήν Βομ
βάη τής ’Ινδίας, όπου είχε μεταβεϊ γιά νά 
γνωρίσει τούς παράδεισους τού άργοΰ 
θανάτου.

Άνακρινόμενος ό 20χρονος Σταύρος 
Πελάκης μίλησε μέ ειλικρίνεια γιά τό πά
θος του, πάθος καί άρρώστια πού είχαν 
δεσμεύσει τά νιάτα του πριν άκόμα άνθί- 
σουν...
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"Ολα γίά τό Τμήμα ’Ασφαλείας Μυ
τιλήνης άρχισαν τόν περασμένο Σεπτέμ
βριο μέ τήν είσοδο του φθινοπώρου δη
λαδή. Πρώτο θύμα τών άγνωστων διαρ
ρηκτών τό Πρατήριο Υγρώ ν Καυσίμων 
του Χρ. ’Ορφανού, στήν έπαρχιακή όδό 
Μυτιλήνης — 'Αγιάσου, πού ό ιδιοκτή
της του, τό πρωί τής 4ης Σεπτεμβρίου, τό 
βρήκε ανοιχτό. Οί διαρρήκτες κατά τή 
διάρκεια τής «έπιχείρησης» είχαν φανεί 
ιδιαίτερα βιαστικοί καί φεύγοντας άφη
σαν πίσω τους καί ζημιές άξίας 20.000

( δραχμών περίπου. Μαζί τους πήραν χρή
ματα καί εόκολομεταφερόμενα άντικεί- 
μενα.

Τήν έπόμενη τό πρωί ό ιδιοκτήτης ένός 
καταστήματος νεωτερισμών διαπιστώνει 
πώς είχε πέσει κι αύτό, θύμα τών διαρ
ρηκτών, οί όποιοι είχαν άφαιρέσει χρή
ματα καί είδη ρουχισμού πού ή αξία τους 
έφτανε τις 100.000 δραχμές.

Βραδυά παρά βραδυά οί διαρρήκτες 
«χτυπούσαν» σπίτια, καταστήματα, έργο- 
στάσια, έκκλησίες. Οί άντρες τού Τμή
ματος Ασφαλείας βοηθούμενοι άπό συνα
δέλφους τους τών άλλων 'Υπηρεσιών τού 
νησιού είχαν έπιδοθεϊ σ ’ ένα έξαντλητικό 
κυνηγητό τών φαντομάδων τής Μυτιλή
νης, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Οί κακο
ποιοί «χτυπούσαν» γρήγορα καί πάντα 
σέ διαφορετικό σημείο, έτσι ώστε νά θο
λώνουν τις κινήσεις τους. Φεύγοντας 
έπαιρναν μαζί τους, άδιάκριτα, ότι έβρι
σκαν. ’Ακόμα καί ποτά. Συχνά άποπει- 
ράθηκαν νά διαρρήξουν χρηματοκιβώ
τια καί Δημόσια Καταστήματα (Τ.Ε.Β.Ε. 
— Ο.Α.Ε.Δ.) χωρίς όμως νά τό κατορθώ-

ΌΛώλος . . . ήταν άπ’ τούς γνωστό
τερους τοξικομανείς τής ’Αθήνας. Μόνο 
πού ήταν κάτι περισσότερο άπό δαιμό
νιος καί πάντοτε ξέφευγε σάν χέλι 
όταν προαισθανόταν ότι πλησίαζε ή 
ώρα γιά . . . χειροπέδες.

Οί άντρες τού Τμήματος Ναρκωτικών 
τής Υ.Α.Π.Π. άποφάσισαν νά τόν θέ

σουν. Σέ μιά άπ’ τις τελευταίες «έπιχειρή- 
σεις» τους πήραν μαζί τους καί ένα πιστό
λι μέ 35 φυσίγγια πού παράνομα κατείχε 
ό ιδιοκτήτης τού καταστήματος.

Τώρα οί συνάδελφοι τής Μυτιλήνης 
ήξεραν καί πώς οί διαρρήκτες οπλοφο
ρούσαν, γεγονός πού τούς έκανε άκόμα 
πιό έπικίνδυνους. Μ’ ένα πιστόλι γεμάτο 
σφαίρες εύκολα φτάνει κανείς στή λη
στεία ή καί σέ χειρότερα άκόμα αδική
ματα. Καί πάνω άπό όλα άποθρασύνεται.

Οί περιπολίες καί οί «λοΰφες» έντά- 
θηκαν. Οί νύχτες έγιναν μέρες γιά τούς 
συναδέλφους τού όμορφου νησιού. Μό
νιμος σύντροφός' τους τό κρύο τής χει
μωνιάτικης νύχτας καί ή ύγρασία...

Μέχρι πού μιά νύχτα πριν λίγο καιρό 
βρέθηκαν «πρόσωπο μέ πρόσωπο» μέ 
τούς φαντομάδες. Ή  σύλληψή τους ήταν 
φανταστική. ’Αστραπιαία άκινητοποιή- 
θηκαν καί στά χέρια τους περάστηκαν οί 
χειροπέδες. Ό  25χρονος "Αρης Κρικλά- 
νης, ό 18χρονος Ε. Κ., ό 20χρονος Νίκος 
Κουνιάρης, στρατιώτης, καί δ 20χρονος 
Τάσος Παπαπορφυρίου όμολόγησαν 17 
συνολικά κλοπές, διαρρήξεις καί άπό- 
πειρες διαρρήξεων, πού άποτελοΰσαν τό 
ένεργητικό τους κατά τούς δυο τελευταί
ους μήνες. Μεταξύ δέ τών άλλων καί μία 
κλοπή πολεμικού όπλου Μ Ι, καθώς καί 
77 φυσίγγια, πού ό στρατιώτης Νίκος 
Κουνιάρης είχε κλέψει άπό τις άποθήκες 
τού 221 Τ.Ε. όπου ύπηρετοΰσε.

"Ετσι μπήκε τέρμα στήν παράνομη 
δραστηριότητα τής συμμορίας τών «4» 
πού είχε άναστατώσει τή φιλήσυχη κοι
νωνία τής Μυτιλήνης...

σουν σέ αυστηρή παρακολούθηση καί νά 
μάθουν κάθε του κίνηση καθώς καί τήν 
πηγή πού τού προμήθευε τήν ήρωΐνη 
πού μεταπουλούσε. "Ετσι σέ λίγες μέρες
διαπίστωσαν ότι ό Λ ώ λος.........είχε τήν
πρόθεση νά ταξιδεύσει στήν Τουρ
κία. Ή  παρακολούθηση στένεψε καί άθέα- 
τα οί άντρες τής Χωροφυλακής είδαν

τόν δαιμόνιο έμπορο νά έπιβιβάζεται σέ 
άεροπλάνο πού κατευθυνόταν στήν Κων
σταντινούπολη. Τώρα είχαν βεβαιωθεί 
ότι πηγή του άποτελοΰσαν οί έμποροι 
ήρωΐνης τής Κωνσταντινούπολης. Δέν 
έμενε πιά παρά νάπεριμένουντήνέπιστρο- 
φή του. Πότε όμως θά έπέστρεφε κανείς 
δέν ήξερε . . .

’Ενώ άπό τήν πρώτη στιγμή τής άνα- 
χωρήσεώς του μιά ομάδα τού Τμήματος 
τής Υ.Α.Π .Π . έγκαταστάθηκε μόνιμα στό 
άεροδρόμιο περιμένοντας τήν έπιστρο- 
φή του, επείγοντα σήματα έφευγαν πρός 
τό Τμήμα ’Ελέγχου Διαβατηρίων Κήπων, 
έφιστώντας τήν προσοχή τών συναδέλφων 
τους, μιά καί δέν ήταν άπίθανο ό Λώλος 
νά έπιστρέψει όδικώς, στήν προσπά- 
θειά του νά «θολώσει» τις κινήσεις του.

Ή  δεύτερη αυτή ένέργεια καρποφό
ρησε. Δυό μέρες μετά, ένα έπεΐγον σήμα 
άπό τόν Ε.Δ. Κήπων ειδοποιούσε τήν 
Υ.Α.Π .Π . πώς ό Λώλος πέρασε τά σύνορα 
σάν έπιβάτης I X . αύτοκινήτου πού οδη
γούσε κάποιος Τούρκος Κεμάλ μέ αυ
στραλιανή ύπηκοότητα. Στόν ενδελεχή 
έλεγχο πού ύποβλήθηκαν οί δυό άντρες, 
όσο καί τό αύτοκίνητο, δέν βρέθηκε έστω 
καί ίχνος ήρωΐνης.

Τό Τμήμα Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π .Π . 
χωρίς νά χάσει ούτε ένα λεπτό ειδο
ποιεί τηλεφωνικά τις Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής τής Άλεξανδρουπόλεως, οί 
όποιες καί έντοπίζουν τό αύτοκίνητο τού 
Τούρκου. Τήν ίδια μέρα άπαντοϋν στήν 
Υ.Α.Π .Π . πώς ό Τούρκος Κεμάλ άφησε 
στήν ’Αλεξανδρούπολη τό Λώλο καί γύ
ρισε πίσω στήν Τουρκία.

Τώρα πιά όλα έδειχναν πώς ό Λώλος 
έφερνε μαζί του ήρωΐνη. Πώς όμως; 
Στόν έλεγχο πού τού έγινε στά σύνορα 
δέν βρέθηκε τίποτα πάνω του. Οί όδη- 
γίες τής Υ .Α .Π .Π . συνεχίστηκαν. Έ π ρ ε
πε νά παρακολουθηθεί ό Λώλος καί νά 
διαπιστωθεί ό τρόπος έπιστροφής του 
στήν ’Αθήνα.

Μέ τήν άγωνία άνεβασμένη στό κα- 
τακόρυφο, διαπιστώνουν οί 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τής Άλεξανδρουπόλεως 
πώς ό ύποπτος έμπορος έπιβιβάζεται στό 
'Υπεραστικό Λεωφορείο τής γραμμής 
Αθηνών. Κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει 
μαζί του: Αποφεύγει νά έπιβιβασθεΐ 
άπ’ τήν άφετηρία καί έπιβιβάζεται σ ’ 
αύτό άρκετά έξω άπ’ τήν πόλη. Γιατί;

Στή σύσκεψη πού άκολουθεΐ άπορρί- 
πτεται ή σκέψη νά έλεγχθεϊ ό Λώλος κατά 
τή διάρκεια τού ταξιδιού του. Κανείς δέν 
μπορεί νάναι βέβαιος άν τήν ήρωΐνη πού 
μπορεί νά έφερνε άπ’ τήν Τουρκία τήν 
είχε μαζί του ή κάπου στις άποσκευές 
του. Τί θά τόν έμπόδιζε νά τήν είχε κρυμ
μένη κάπου μέσα ή κάτω άπ’ τό λεωφορείο 
μακρυά του, έτσι ώστε κανείς νά μήν μπο
ρεί ν’ άποδείξει ότι ήταν δική του. Καί 
ήταν εύκολο νά τό έπιχειρήσει αύτό για
τί καί νύχτα ταξίδευε καί στάσεις γιά κα
φέ ή φαγητό έκανε τό λεωφορείο, μ’ άπο
τέλεσμα νά κατεβαίνουν άπ’ αύτό οί έπι- 
βάτες του.

Τό μόνο πού μπορούσαν νά κάνουν ή
ταν νά περιμένουν τήν άφιξη τού λεωφο
ρείου στήν Α θήνα. Δέν παράλειψαν όμως 
νά ειδοποιήσουν καί τά κατά μήκος τού 
όδικοΰ δρόμου περιπολοΰντα περιπολικά 
αύτοκίνητα τής Χωροφυλακής γιά δια
κριτική παρακολούθηση τού λεωφορείου. 
Τίποτα δέν έμπόδιζε τόν Λώλο ν’ άλλά-
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ξει λεωφορείο κατά τή διάρκεια τοϋ τα
ξιδιού καί νά καθυστερήσει τήν άφιξή 
του ή ν’ άποβιβαστεϊ σ ’ άλλο σημείο των 
’Αθηνών. Δέν συνέβη δμως τίποτα άπ’ 
δλα αυτά. Ό  λαθρέμπορος ήρωίνης έφτα
σε κανονικά στό τέρμα τής διαδρομής. 
Ίσω ς γιατί περίμενε τέτοια παρακολού
θηση καί δέν θέλησε νά κινήσει περισσό
τερες υπόνοιες σέ βάρος του... Ίσω ς γιατί 
δέν πίστευε πώς θά μπορούσαν οί 'Υ π η
ρεσίες Χωροφυλακής νά πετύχουν μιά 
τόσο στενή παρακολούθηση.

Έ τ σ ι , «τυχερή» στάθηκε ή όμάδα των 
άντρων τοϋ Τμήματος Ναρκωτικών τής 
Υ .Α .Π .Π . πού περίμενε στά πρακτορεία 
των ’Αθηνών. Ό  Λώλος δέν πρόλαβε νά 
κατέβει άπ’ τό λεωφορείο καί βρέθηκε 
κυκλωμένος. Στή τσέπη του βρέθηκαν σ ’

Οί πληροφορίες μιλούσαν γιά κά
ποιον τριαντάρη άντρα τόν «Σπύρο», 
πού «πλάσσαρε» ήρωΐνη στήν περιοχή 
τών Έξαρχείων. Έ κ α νε τήν έμφάνισή του 
μέρα παρά μέρα καί χρησιμοποιϋσε, συχ
νά, βοηθούς του έναν νεαρό— τόν «Γιάν
νη»— καί μιά κοπέλλα, πού γιά άμοι- 
βή τούς έδινε τις δικές τους δόσεις, μιά 
καί δλοι τους ήταν τοξικομανείς. ’Εκεί
νο, δέ πού έκανε κατάπληξη στούς κύ
κλους τών τοξικομανών ήταν τό γεγονός 
πώς ό «Γιάννης» παρ’ δλο δτι σέ βάρος 
του έκκρεμοΰσε καταδικαστική άπόφαση 
γιά 34 μήνες, κυκλοφορούσε όχι μόνο 
έλεύθερα, άλλά καί άφοβα. Τόση ήταν ή 
αύτοπεποίθησή του . . .

Τό κύκλωμα τών τοξικομανών πού σύ" 
χναζαν στά Έ ξάρχεια  άρχισε νά παρα- 
κολουθεΐται στενά. Ή  μιά βάρδια άκο- 
λουθοϋσε τήν άλλη καί οί άντρες τοϋ 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών— Λα
θρεμπορίου κ.λ.π. τής Υ .Α .Π .Π . ήταν σί
γουροι πώς δέν θά άργοΰσε νά κάνει τήν 
έμφάνισή του ό «Σπόρος». Καί δέν έπεσαν 
έξω στούς υπολογισμούς τους. Ό  «Σπό
ρος» έμφανίστηκε στό κύκλωμα καί άρ
χισε τις βολιδοσκοπήσεις. "Ομως αύτή 
τή φορά στάθηκε άτυχος. «Τσίμπησε» τό 
δόλωμα καί δέχτηκε νά πουλήσει ό 
ίδιος ήρωΐνη. Τό ραντεβού κλείστηκε 
κάπου στήν Τοσίτσα. Θάταν περίπου 3 
τό μεσημέρι δταν φάνηκε νάρχεται πρός 
τό μέρος τής συναντήσεως δπου περί
μενε ό άγοραστής. Δυό λεπτά άργότερα

ΔΕΝ μάς δίνεται συχνά ή εύκαιρία νά 
μιλήσουμε γιά τή δραστηριότητα τών 
'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος στό τομέα τής 
διώξεως τής χαρτοπαιξίας καί τών 
άλλων τυχερών κ.λ.π. παιχνιδιών. Εί
ναι δμως άναγκαΐο κάπου—  κάπου νά πα
ρουσιάζεται κι αυτός ό αγώνας καί νάρ- 
χονται στή δημοσιότητα περιστατικά πού 
δείχνουν όχι μόνο τήν έκτασή της— αύτή 
είναι γνωστή—  άλλά τούς τρόπους 
πού μηχανεύονται οί λάτρεις τής θεάς 
τύχης γιά νά έπιδίδονται ακίνδυνα στό 
κυνήγι της.

Είναι γεγονός δτι ή μάστιγα τής χαρτο
παιξίας καί τών άλλων παιχνιδιών

ένα μικρόδεμα 14 γραμμάρια ήρωίνης, τό 
έμπόρευμα δηλαδή πού είχε φέρει μαζί 
του άπ’ τήν Τουρκία.

Στήν άνάκριση πού άκολούθησε άπο- 
κάλυψε δτι ξέφυγε άπό τόν έλεγχο τοϋ 
Τ.Ε.Δ. Κήπων έκμεταλλευόμενος τήν φυ
σική κρύπτη τοϋ... άπευθυσμένου του... 
Στή συνέχεια, φτάνοντας στήν Αλεξαν
δρούπολη καί λίγο πριν έπιβιβασθεΐ στό 
λεωφορείο τήν έβγαλε χωρίς πολλές δυσ
κολίες. Γιά τό φόβο, δέ, τών ’Ιουδαίων 
έπιβιβαζόμενος στό λεωφορείο τήν το
ποθέτησε σέ κάθισμα άλλου επιβάτη, πέν
τε σειρές μπροστά άπ’ αυτόν, έτσι ώστε 
νά μπορεί νά τήν παρακολουθεί...

Ά λ λ ά  οί διώκτες του φάνηκαν σ ’ αύτή 
τους τήν έπιχείρηση περισσότερο δαι
μόνιοι άπ’ τόν ίδιο...

συζητούσε μέ τόν ύποψήφιο άγοραστή 
του. "Ηταν ή κατάλληλη στιγμή. Οί άν
τρες τής Υ .Α .Π .Π . τόν κύκλωσαν καί 
τόν άκινητοποίησαν πριν προλάβει νά κα
ταπιεί τό χαρτάκι πού είχε στά χέρια 
του καί πού περιείχε περί τά 3 γραμμά
ρια ήρωίνης χωρισμένης σέ επτά δόσεις.

Ό  Σπόρος Στουρνάρας ισχυρίστηκε 
πώς τήν ήρωΐνη αύτή καθώς καί άλλη πο
σότητα 5 γραμμαρίων, περίπου, τήν είχε 
προμηθευτεί άντί 20.000 δραχμών άπό 
κάποιον 'Ολλανδό. Κράτησε δμως τό 
στόμα του κλειστό καί δέν άποκά- 
λυψε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δυό ώρες άργότερα «τσιμποϋσε» τό 
δόλωμα καί ό «Γιάννης», χωρίς νά ξέρει 
βέβαια, τή τύχη τοϋ «άφεντικοϋ» του. 
Τόπος ραντεβού πάλι ή οδός Τοσίτσα. 
"Ομως ό «Γιάννης» φάνηκε περισσότερο 
έξυπνος άπ’ δτι οί πληροφορίες άνά- 
φεραν. Τό γεγονός τής παληάς καταδί
κης τόν έκανε έπιφυλακτικό. Έ τ σ ι  πε
νήντα μέτρα μπροστά άπ’ αύτόν βάδιζε 
ή κοπέλλα πού χρησιμοποιούσε γιά κά
λυμμα. Αύτό τό άντιλήφθηκαν οί άντρες 
τής Υ.Α .Π .Π . καί διακριτικά χωρίστηκαν 
σέ δυό ομάδες, σ ’ έκατό μέτρα άπόσταση 
ή μιά μέ τήν άλλη, μ’ άποτέλεσμα δταν 
ό «Γιάννης» είδε τήν φίλη του Σταυρούλα 
Βούλγαρη νά συλλαμβάνεται καί γύρισε 
πίσω προσπαθώντας νά έξαφανιστεί έπε
σε πάνω στή δεύτερη όμάδα πού καρα
δοκούσε. Ή τα ν κάτι πού δέν τό είχε ύπο- 
λογίσει . . .

παίρνει δλο καί μεγαλύτερες διαστά
σεις, πού φυσικό είναι νάναι άγνωστα 
τά όριά τους. Μεγάλα χρηματικά ποσά 
παίζονται κάθε βράδυ, έκατομμύρια περ
νούν άπό χέρια σ ’ άλλα χέρια, τσέπες 
άδειάζουν ή γεμίζουν τό ίδιο εύκολα πού 
γέμισαν ή άδεισαν τήν προηγούμενη βρα- 
δυά, σπίτια πού μένουν χωρίς τ’ άπαραί- 
τητα, μιά καί οί οικονομίες παίχτηκαν καί 
χάθηκαν, καί άλλα πολλά. Τά διάφορα 
«έντευκτήρια» κρύβουν πολλά μέσα στούς 
τοίχους τους . . .

Οί μέθοδοι τών έπαγγελματιών κυνη
γών τής τύχης μέρα μέ τή μέρα τελειο
ποιούνται. Οί «τσιλιαδόροι» έγιναν μον

τέρνο καί έπικερδές έπάγγελμα πού πέ
ρα άπ’ τά «προσόντα» πού άπαιτεΐ, χρη
σιμοποιεί κάθε δυνατό τρόπο γιά τήν εξα
σφάλιση τής σιγουριάς τών παικτών. Ά πό  
πρόσφατη περίπτωση πού άνακάλυψε 
τό αρμόδιο Τμήμα τής Υ .Α .Π .Π . άποδεί- 
χτηκε πώς καφενείο τών Προαστίων τής 
Α θήνας πέρα άπ’ τούς σταθερούς τσι
λιαδόρους του, διέθετε κι άλλους πού εί
χαν στή διάθεσή τους ταξί μέ τό όποιο 
περιπολοϋσαν τούς γύρω δρόμους τήν 
έντόπιση «ύποπτων κινήσεων».

Τό φαινόμενο αύτό παρουσιάζεται ι
διαίτερα έντονο μετά τά μέσα Νοεμ
βρίου καί μέχρι τά μέσα Φέβρουαρίου. 
Μέ τό πρόσχημα τού πρωτοχρονιάτικου 
εθίμου— έστω κι αν ή Πρωτοχρονιά άπέ- 
χει 30 ή 50_ μέρες, ή έχει περάσει πριν 
30^ ή 50 ήμέρες— ερασιτέχνες χαρτο
παίκτες ή «ζαράκηδες», πιάνονται στό χο
ρό τής θεάς τύχης χέρι— χέρι μέ τούς έ- 
παγγελματίες τού είδουςκΓ έξαντλοΰν κά
θε ικμάδα τής προσωπικότητάς τους στά 
τραπέζια μέ τις πράσινες τσόχες ή 
στούς κύβους μέ τά μαϋρα στίγματα. 
Μόνο οίκτο μπορεί κανείς νά νοιώσει γιά 
δλα αύτά . . . καί μάλιστα τή στιγμή πού 
γύρω μας ύψώνονται πόσα άπροσπέλαστα 
προβλήματα έπιβιώσεως . . .

Ά π ’ τό κοντινό— σέ άπόσταση— πρός 
τό Περιοδικό Τμήμα Η θώ ν καί Λε
σχών τής Υ .Α .Π .Π . θά μεταφέρουμε με
ρικά, πραγματικά άξιόλογα καί ένδιαφέ- 
ροντα περιστατικά, ικανά ν’ άποδείξουν 
πόσο δύσκολος γίνεται μέρα μέ τή μέρα 
ό άγώνας αύτός τής Χωροφυλακής καί 
ίσως πόσο άναγκαία είναι σ ’ αύτόν άκρι- 
βώς τόν τομέα τοϋ άγώνα της ή παρου
σία τών γυναικών συναδέλφων.

ΔΥΟ «τσιλιαδόρους» διέθετε τό καφε
νείο τού Κώστα Καραγιάννη στή Νέα 
’Ερυθραία ’Αττικής, πού έκαναν άπροσπέ- 
λαστη τήν είσοδο σ ’ αύτό κάθε άτόμου 
«άγνωστης ταυτότητας». Αύτό καί μόνο 
έδειχνε πώς μέσα στό καφενείο παίζο
νταν άρκετά μεγάλα ποσά. Πώς, λοιπόν, 
θά μπορούσε τό Τμήμα ’Ηθών καί Λ ε
σχών νά φτάσει μέχρι τήν πόρτα τους.;

Μετά άπό πολλές σκέψεις άποφασί- 
στηκε ν’ άρχίσει ή έπιχείρηση μέ τις 
δυό συναδέλφους τοϋ Τμήματος. Αύτές 
θ άποτελοϋσαν τό δόλωμα γιά τούς «τσι
λιαδόρους». Καί δέν άποτελεΐ ούτε 
ύπερβολή, ούτε προβολή, παρά μόνο ήθι- 
κή δικαίωση, τό δτι τοΰτες οί σύντομες 
γραμμές οφείλουν νά τονίσουν καί τήν 
θετική προσφορά αύτών τών δυό νεαρών 
κοριτσιών, πού εξασφάλισαν τήν έπι- 
τυχία στήν έξέλιξη τής έπιχείρησης.

Ή τα ν τό δόλωμα, λοιπόν. Βρέθηκαν 
σχεδόν «τυχαία» στήν περιοχή κατά 
τις 8.30 τό βράδυ. Ά π ό  μακρυά έδειχναν 
πώς σάν νάψαχναν κάτι. Πλησίασαν 
πρός τό καφενείο. Τά άβέβαια χαμόγε
λα καί γενικά δλο τό ύφος τους τράβηξαν 
τήν προσοχή τών «τσιλιαδόρων», πού 
μέσα τους ξύπνησε έντονο τό ένστικτο 
τού άντρα. Αύθόρμητα καί πριν προλά
βουν έκείνοι νά ποΰν δ,τιδήποτε, οί δυό 
κοπέλλες ζήτησαν τή βοήθειά τους. Γιά 
κάποιο δρόμο έψαχναν καί είχαν χάσει 
τόν προσανατολισμό τους. Οί νεαροί 
προθυμοποιήθηκαν νά τις «έξυπηρετή- 
σουν». Ποιος ξέρει . . . κάτι μπορεί 
«νάβγαινε» . . .

Ο Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ω Ν  Ε Ξ Α Ρ Χ Ε ΙΩ Ν

Σ Τ Α  Δ Ι Χ Τ Υ Α  Τ Η Σ  Θ Ε Α Σ  Τ Υ Χ Η Σ
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Δέν «βγήκε» όμως· άντίθετα «μπήκε» 
στό καφενείο μιά όμάδα άντρων συνα
δέλφων τοϋ Τμήματος πού άθέατοι πα
ρακολουθούσαν τις κινήσεις. Οί «τσιλια
δόροι» είχαν χάσει τό παιχνίδι τους. 
"Ενα— δυό δευτερόλεπτα άποσπάστηκε ή 
προσοχή τους καί αύτά ήταν αρκετά, ώστε 
νά κατορθώσουν νά εισβάλουν στόν 
άπαγορευμένο γι’ αύτούς χώρο, οί συ
νάδελφοι τοϋ Τμήματος Η θών καί Λε
σχών. Οί τέσσερις «ζαράκηδες» πιά
στηκαν τήν ώρα πού έρριχναν μέ πάθος 
τις ζαριές τους. Μαζί τους καί ό ιδιοκτή
της τοϋ καφενείου. Στό τραπέζι, κατα
σχέθηκαν έκτος άπ’ τά ζάρια καί 122.750 
δραχμές, πού στριφογύριζαν, σέ κάθε ζα
ριά, άπό χέρι σέ χέρι . . .

ΤΡΕΙΣ μέρες άργότερα ή έπιχείρηση 
έπαναλήφθηκε κάπου στή Νέα ’Ιωνία 
τής ’Αττικής. Μόνο πού αύτή τή φορά 
τό παιχνίδι είχε στηθεί σέ πατάρι κα
φενείου καί οί «τσιλιαδόροι» ήταν τρεις. 
Ή  μέθοδος γιά τις κοπέλλες ήταν ή 
ίδια. Μόνο πού χρειάστηκε λίγα περισ
σότερα χαμόγελα καί πιό έντονο τό 
χρώμα τής γυναικείας πρόκλησης. "Αλ
λωστε πλησίαζε 11 τό βράδυ καί ή κίνηση 
ήταν άραιωμένη. "Ετσι οί «τσιλιαδό
ροι» είχαν μεγαλύτερη εύχέρεια έλέγχου. 
Τσίμπησαν όμως τό δόλωμα καί ή προ
σοχή τους άποσπάστηκε κάπου στά όμορ
φα μάτια των δυό κοριτσιών. "Ισως κιό
λας νάχαν άρχίσει νά ονειρεύονται μιά 
οπωσδήποτε όμορφη βραδυά.

'Η βραδυά, τελικά, δέν ήταν όμορφη. 
Ή ταν βέβαια ξεχωριστή, μιά καί πέ
ρασε μέσα στούς τέσσερις τοίχους 
τοϋ κρατητηρίου, άντάμα μέ τούς έξη 
«ζαράκηδες». Γιατί, κι έδώ όπως καί στήν 
άλλη περίπτωση, οί άντρες συνάδελφοι 
έκμεταλεύτηκαν άπόλυτα σωστά τήν 
άπόσπαση τής προσοχής των «φρου
ρών» γιά νά εισβάλουν στό καφενείο, 
ν’ άνεβοϋν στό πατάρι καί ν’ άκινητο- 
ποιήσουν τούς έξη παίκτες.

ΜΕ ΜΙΑ άκόμα ένδιαφέρουσα περί
πτωση κλείνουμε τούτη τήν παρουσίαση 
τής δραστηριότητας τοϋ Τμήματος ’Η
θών καί Λεσχών τής Υ.Α .Π .Π . Συνέβη 
στό Αιγάλεω, στό καφενείο τοϋ Νικολά
ου Ρούσση, πού διέθετε τρεις «τσιλια
δόρους»· δυό στήν πόρτα τοϋ καφενείου 
καί ένα στά γύρω τετράγωνα πού κινεί
ται μέ ταξί! Αύτός, ό τρίτος, άποτελοϋσε 
τήν κινητή περιπολία τοϋ καφενείου. 
Ή  παρακολούθηση τοϋ ύποπτου κρυ- 
σφύγετου έδωσε τις άπαραίτητες γνώσεις 
γιά τις κινήσεις τοϋ ταξιτζή, τά ένδιαφέ- 
ροντα τών πεζών «συναδέλφων» του καί 
γενικά γιά κάθε τι χρήσιμο. Έ τ σ ι  τό σχέ
διο πού έφαρμόζεται είναι άρκετά έξυ
πνο. "Ενα αύτοκίνητο τής υπηρεσίας μέ 
συμβατικό άριθμό «κόβει» βόλτες μπρο
στά άπ’ τό καφενείο κατά τρόπο ώστε νά 
προκαλέσει τό ένδιαφέρον τών «τσι
λιαδόρων». Ό  ταξιτζής τό παίρνει άπό 
πίσω έπιδιώκοντας νά λύσει τό μυστή
ριο. Τήν ίδια στιγμή πού τά δυό αυτοκί
νητα χάνονται στό βάθος τοϋ δρόμου, 
οί δυό κοπέλλες τοϋ Τμήματος πλησιά
ζουν τούς άλλους. Πρέπει όμως νά βια
στούν καί νά τραβήξουν τήν προσοχή 
τους πριν τά δυό αύτοκίνητα κάνουν 
τό γύρω τοϋ τετραγώνου καί βρεθοϋν 
πάλι μπροστά στό καφενείο. Καί πάλι 
έκεΐνο πού ρωτοϋν είναι ό δρόμος πού... 
έχασαν. Μόνο πού είναι περισσότερο 
«προκλητικές» αύτή τή φορά. Ό ,τ ι  εί
ναι νά γίνει πρέπει νά γίνει γρήγορα. Πρα
γματικά. Μιά απροσεξία δευτερολέπτου 
δίνει τήν ευκαιρία σ ’ άλλους καραδο- 
κοϋντες άντρες νά εισβάλουν στό καφε
νείο καί άπό κεΐ στόν συνεχόμενο ιδιαί
τερο χώρο, όπου άκινητοποιοϋν τήν συν
τροφιά τών «ζαράκηδων». "Εντεκα άτομα 
συλλαμβάνονται καί κατάσχονται: ένα 
ζευγάρι ζάρια καί 214.000 δραχμές.

Έδώ τελειώνει ή παρουσίαση τής δρα
στηριότητας τοϋ Τμήματος ’Ηθών καί 
Λεσχών τής Υ .Α .Π .Π . χωρίς δμως νά 
τελειώνει καί ή δράση του, όπως καί τών 
άλλων ύπηρεσιών τοϋ Σώματος, στό το
μέα αύτό.

Σ Τ Η Ν  Α Ρ Χ Η  Τ Η Σ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ε ΙΑ Σ

"Ηταν πραγματικά παγωμένη έκείνη 
ή νύχτα στήν Κόρινθο. Οί δυό άντρες τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας πού περιπολοΰσαν 
άπό τις 1 μετά τά μεσάνυχτα, ένιωθαν 
βαρειά τά πόδια τους...

Στρίβοντας άπ’ τήν παραλιακή λεωφό
ρο σ ’ ένα άπ’ τά στενά δρομάκια κοντο- 
στάθηκαν. Κάπου μπροστά τους δυό νεα
ροί κατέβαιναν άπό ένα σταματημένο αύ
τοκίνητο καί μέ κάθε προφύλαξη πλη
σίαζαν ένα κατάστημα νεωτερισμών. Οί 
δυό συνάδελφοι έμειναν άκίνητοι σέ μιά 
σκοτεινή είσοδο πολυκατοικίας καί περί- 
μεναν κρατώντας τήν άναπνοή τους. ’Ε 
κείνο πού τούς προξενούσε δικαιολογη
μένη περιέργεια ήταν τό ότι οί δυό άγνω
στοι είχαν άφήσει άναμμένη τή μηχανή 
τοϋ αύτοκινήτου. Δυό λεπτά άργότερα οί 
ύποψίες τους έπαληθεύτηκαν. Οί δυό άγνω 
στοι προσπαθούσαν νά παραβιάσουν τήν 
πίσω πόρτα τοϋ καταστήματος. Χωρίς νά 
καθυστερήσουν, προχώρησαν άθόρυβα 
καί βρέθηκαν πίσω τους, προκαλώντας 
τήν έκπληξη στόν σεσημασμένο διαρρή

κτη Παϋλο Σούλη, 25 χρονών, άπ’ τήν 
Πετρούπολη ’Αττικής καί τόν 15χρονο 
Π .Χ.

Οί δυό διαρρήκτες όδηγήθηκαν στό 
Τμήμα ’Ασφαλείας όπου ό Π. Σούλης 
ομολόγησε άρκετές κλοπές αύτοκινήτων, 
όλες, βέβαια, μετά τήν άποφυλάκισή του 
(28-7-80). Τελευταία, όμως, μετά τήν γνω
ριμία του μέ τόν άνήλικο Π .Χ. άποφάσισε 
νά έπεκτείνει τις δραστηριότητές του σ ’ 
όλο τόν έλλαδικό χώρο. "Ετσι άφοΰ έκα
ναν τρεις —  τέσσερις «δοκιμαστικές» διαρ 
ρήξεις στά Προάστια τής ’Αθήνας, μέ 
τό ΒΒ 5668 Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο, πού είχε 
κλέψει ό Σούλης καί πάνω του είχε τοπο
θετήσει τις ΑΖ 1136 πινακίδες κυκλοφο
ρίας τις όποιες έκλεψε άπό άλλο αυτοκί
νητο, ξεκίνησαν τήν περιοδεία τους. Πρώ
τος τους σταθμός καί στόχος ή Κόρινθος 
πού τελικά άποδείχτηκε καί γιά τούς δυό 
μοιραία...

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

Π Α Τ Ρ Ο Τ Η Τ Α

« .. .'Η άγάπη τοΰ συζύγου είναι 
δυνατή άλλα σαρκική καί ζηλότυπη· 
εκείνη τοϋ αδελφού συχνά δηλητηριά
ζεται άπό τό μίσος· έκείνη τοϋ γυιοϋ 
έχει τό μόλυσμα τής εξέγερσης· έκεί
νη τοϋ φίλου έχει τό στίγμα τής άπά- 
της" έκείνη τοϋ άφεντικοϋ έχει τό 
μειονέκτημα τής ύπερηφάνειας. Μο
νάχα ή άγάπη τοΰ πατέρα προς τά 
παιδιά του είναι τελεία άγάπη, άγνή 
άγάπη χωρίς συμφέρον καί δόλο. 
“Ο γυιός είναι δημιούργημά του , σάρ
κα άπό τις σάρκες του , κόκκαλο άπό 
τά κόκκαλά του· είναι ένα κομμάτι 
άπ’ αύτόν πού μεγάλωσε κοντά του 
μέρα μέ τή μέρα είναι ένα έξακολού- 
θημά του μιά τελειοποίησή του- ό 
γέρος ξαναζή στό νέο· τό παρελθόν 
άντικρύζει τό μέλλον όποιος έζησε 
θυσιάζεται γιά έκεΐνον πού πρέπει νά 
ζήσει· ό πατέρας ζή γιά τό γυιό· στό 
γυιό ξαναβλέπει τόν εαυτό του καί 
ικανοποιείται γιά τό δημιούργημά του- 
όταν άτενίζει τό πλάσμα του σκέ
φτεται ότι αύτός είναι ό δημιουργός 
του- τό ιταιδί αύτό γεννήθηκε σέ μιά 
στιγμή ήδονής στήν άγκαλιά μιας 
γυναίκας πού διάλεξε άνάμεσα σ’ 
όλες τις άλλες γυναίκες· έκλαψε καί 
πόνεσε πολύ γι’ αύτό τό παιδί- τό 
είδε νά μεγαλώνει κοντά καί τοϋ ζέ
στανε άπειρες φορές τά μικρά του 
κρύα χέρια μέσα στά δικά του, ακού
σε τά πρώτα λόγια του—αιώνιο καί 
πάντα καινούργιο θαϋμα—είδε τά 
πρώτα βήματα πού σιγά σιγά γί
νονταν καί πιό σταθερά . Είδε τό βλα
στάρι αύτό νά μεγαλώνει ν’ άνθίζει, νά 
γονιμοποιεΐται, νά έκδηλώνεται σέ 
μιά ψυχή—μιά νέα άνθρώπινη ψυ
χή· μοναδικός θησαυρός άνεκτίμητος 
—είδε στό πρόσωπό του τόν καρπό πού 
βγήκε άπό τήν ένωσή του μέ μιά γυ
ναίκα καί άπό τά δυό κορμιά τους 
βγήκε ένα- άντικρύζει έναν καινούρ
γιο άνθρωπο, δημιούργημά του καί 
νοιώθει πώς αύτός είναι ό δημιουρ
γός του , αύτός είναι ό εύτυχισμένος 
πατέρας. Κι’ ό γυιός περιμένει τά 
πάντα άπό τόν πατέρα κι όσο είναι 
μικρός πιστεύει μονάχα στόν πατέρα 
του καί νοιώθει άσφάλεια μονάχα 
κοντά στόν πατέρα του . Κι’ ό 
πατέρας ξέρει ότι πρέπει νά ζήσει ιγ’ 
αύτόν, νά υποφέρει γι’ αύτόν, νά 
δουλέψει γι’ αύτόν .

Στήν άγάπη τοΰ πατέρα δέν υπάρ
χει ίχνος υποχρέωσης καί συνήθειας 
όπως στόν άδελφό οϋτε καί ό ύπολο- 
γισμός καί ή άμιλλα τοϋ φίλου, ούτε 
ή έπιθυμία τοΰ έραστή οϋτε κι’ ή 
προσποιημένη άφοσίωση τοϋ υπη
ρέτη . Ή  άγάπη τοϋ πατέρα είναι ή 
άγνή άγάπη, ή μοναδική πραγματική 
άγάπη , ή μόνη πού μπορεί νά λέγεται 
’Αγάπη.. .
’Απόσπασμα άπό τό βιβλίο ή «'Ιστο
ρία τοϋ Χριστοϋ» τοϋ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ 
ΠΑΠΙΝΙ.
_________________  Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ  -----
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ΔΕΝ πέρασαν παρά μόνον λίγα εικοσιτετράωρα απ’ τή στιγμή πού ό 
καινούργιος χρόνος παρέλαβε απ’ τό 1980 τή σκυτάλη γιά νά διανύσει τήν 
επομένη απόσταση τού άθλητικοϋ δρόμου . Νά διανύσει μιά διαδρομή δύσκο
λη , πού γίνεται άκόμη δυσκολότερη γιά τόν άπλούστατο λόγο οτι ό δρομέας 
«1980)> δεν υπήρξε ένας δρομέας τυχαίος .. .'Υπήρξε μιά ολυμπιακή χρονιά , 
πού πάνω άπ’ όλα πρόσφερε άρκετά , τά περισσότερα 'ίσως άπό κάθε προη
γούμενη, στην άναγνώριση των άναμφισβήτητων άξιων τής ολυμπιακής 
ιδέας . Καλείται λοιπόν ό καινούργιος χρόνος νά φανεί αντάξιος τού προ— 
κατόχου του και νά χαρίσει στον κόσμο των σπόρ τις συγκινήσεις πού πε
ριμένει . Καί κάτι άκόμη : Νά κερδίσει τό έδαφος πού έχασε ό ολυμπισμός 
στις προηγούμενες αθλητικές χρονιές . . .

Η Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

1 9  8  0
Εντυπωσιακός 

ό αθλητικός άπο- 
λογιαμός γιά τή 
Χωροφυλακή.

22Η Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Δ Α :  ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ  
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ  Τ Η Σ  Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

Ή  ολυμπιάδα τής Μόσχας, ή 22η άπ’ 
τήν αναβίωση τοΰ πανάρχαιου θεσμού 
των ολυμπιακών άγώνων, ήταν τό σημαν
τικότερο αθλητικό γεγονός τής χρονιάς 
πού πέρασε.

Έ μ ε λ ε  νά είναι ή πιο πολυσυζητημένη 
ολυμπιάδα ή 22η. Οί πολιτικές διαφορές με
ταξύ κρατών, μεταφρασμένες στα γνωστά 
αθλητικά «μποϋκοτάζ», ξέσπασαν όταν 
όλα ήταν πανέτοιμα γιά τήν έναρξη τοΰ 
παγκόσμιου ειρηνικού άθλητικοϋ πανη
γυριού της. Καί κατάφεραν νά τήν πλη
γώσουν, χωρίς νά άντιληφθοΰν ότι συνάμα 
πρόσφεραν μιά θριαμβευτική νίκη στο 
ολυμπιακό ιδεώδες. Τό έκαναν πιο ακ
μαίο άπό κάθε άλλη φορά κι άνάδειξαν 
τις άξιες του, πού οί ’ίδιες οί πολιτικές 
διαφορές είχαν παραγκωνίσει. Παράλληλα 
άπέδειξαν ότι οί ολυμπιάδες θά έπρεπε νά 
ήταν πανανθρώπινος θεσμός, πού μόνο 
αύτός θά μπορούσε νά κρατήσει στήν ει
ρηνική του άγκαλιά άδελφωμένα όλου τού 
κόσμου τά νιάτα, κι οχι μιά εντυπωσιακά 
θεαματική γιορτή τών σπόρ.

Τό κυριότερο όμως άπ’ όλα ήταν ότι 
κατάφεραν ν’ αποδείξουν πώς γιά τή 
σωτηρία τού θεσμού δέν άπομένει άλλη 
λύση άπ’ τήν θριαμβευτική έπιστροφή 
τών ολυμπιακών άγώνων στήν Ελλάδα  
καί τή μόνιμη -διεξαγωγή τους στον τόπο 
πού τούς γέννησε, τήν άρχαία ’Ολυμπία. 
Είναι ή μόνη λύση καί ή πιο κατάλληλη 
γιά νά στεραιώσει τήν ολυμπιακή ιδέα 
στις καρδιές τών άνθρώπων όλης τής 
γής. Ή  μόνη, άφοΰ καμιά άλλη δέν μπορεί 
να προεξοφλήσει ότι καί στο μέλλον 
δέν θά πληγωθούν ξανά οί ολυμπιακοί 
άγώνες έστω κι άν τελικά κατορθώσουν νά 
σταθούν όρθιοι.

Ή  θριαμβευτική έπιστροφή τών όλυ- 
μιακών άγώνων στήν ’Ολυμπία δέν εί
ναι, οπωσδήποτε, άπαίτηση ελληνική, άλ
λα εύχή παγκόσμια. Εύχή γιά έδραίωση 
μιας ιδέας μακριά άπό πολιτικές διαμάχες 
καί εξάψεις. Μακριά άπό πάθη, μίση καί 
πολέμους. Μακρυά άπό μποϋκοτάζ σάν 
αύτά τών τελευταίων ολυμπιάδων καί άπό 
γεγονότα σάν αύτά τής αιματηρής όλυ-

μιάδας στο Μόναχο, καί κοντά, όσο πιο 
κοντά γίνεται, στήν άνθρώπινη αξιοπρέ
πεια. Κοντά στήν ειρήνη καί κάτω άπ’ τή 
γαλήνια σκιά τής κοιλάδας το ύ ’Αλφειού... 
Αύτή θά γεφυρώσει τό χάσμα πού άνοιξαν 
στο θεσμό οί πολιτικές συγκρούσεις. 
Μόνο σ’ αύτήν δέν θά γίνονται ολυμπιάδες 
κάτω άπ’ τή σκιά τών όπλων, έστω κι 
άν αύτά είναι προστατευτικά άγώνων καί 
άθλητών. Κι ίσως επικρατήσει ξανά τό 
πνεύμα στο όποιο άπέβλεπε ό πανάρχαιος 
θεσμός. Νά σταματούν, δηλαδή, έχθρο- 
πραξίες γιά ν’ άρχίζουν ολυμπιάδες. Αύ- 
τό δηλαδή πού συνέβαινε πάντοτε κι άπο- 
τελοΰσε τή βάση γιά τή συνέχιση τών 
άγώνων.

Μέ άπρόσμενη νίκη τού ολυμπιακού ιδε
ώδους κύλισαν συνεπώς οί 22οι ολυμ
πιακοί άγώνες. Ή ταν μιά νίκη δίκαιη, κρυ
στάλλινη, πεντακάθαρη καί βοήθησαν στήν 
επιτυχία της όχι μόνο τά γνωστά «μποϋ
κοτάζ», άλλά κι ό σωβινισμός τών 
θεατών τού γιγαντιαίου σταδίου «Λένιν» 
τής σοβιετικής πρωτεύουσας κι άκόμη 
οί δικαιολογημένες έντονες διαμαρτυρίες 
πολλών άθλητών καί ομάδων, όσο άφορά 
στήν άντικειμενικότητα πού., δέν έδειξαν 
οι κριτές μερικών άγνωνισμάτων τής ολυ
μπιάδας εύνοοϋντες τούς άθλητές τής διορ- 
γανώτριας.

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τ Η Σ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
Π Ο Λ Λ ΕΣ συγκινήσεις χάρισε στούς 

θεατές της ή 22η ολυμπιάδα, πού συγχρό
νως άνέδειξε καί πολλές μεγάλες μορφές.

Κορυφαίος στο στίβο ήταν άναμφίβολα 
ό πολωνός άθλητής τού άλματος έπί κοντώ 
Βλαντισλάβ Κοζακίεβιτς πού κέρδισε τό 
χρυσό μετάλλιο μέ νέο παγκόσμιο ρεκόρ 
(5 ,78 μέτρα) άντιμετωπίζοντας, έκτος 
άπ’ τόν μεγάλο συναγωνισμό τών άθλητών

τοΰ άγωνίσματος καί τις άποδοκιμασίες 
τών θεατών τοΰ σταδίου «Λένιν» οί όποιοι 
επιθυμούσαν νίκη συμπατριώτη τους... 
αθλητή.

π-εχωρισαν άκόμη ό 36χρονος αίθίοπας 
δρομέας τών μεγάλων αποστάσεων Μί- 
ρουτς Γιφτερ πού κέρδισε δυύ χρυσά με
τάλλιά στά 5 καί 10 χιλιόμετρα, δ άνα- 
τολικογερμανός Γκέρντ Βέσσιχ (παγκό

σμιο ρεκόρ στο ύψος μέ 2 ,36 μέτρα), 
ό συμπατριώτης του Λούτς Ντομπρόβσκι 
(8 ,54 μέτρα στό μήκος), ό άλλος συμ

πατριώτης του Βάλντ. Τσιερπίνσκυ (όλυ- 
μπιονίκης γιά δεύτερη συνεχή χρονιά 
στό μαραθώνιο μέ 2 ώρες 1 1 Ό 3 " )  ό σοβιε
τικός Γιούρι Σέντυχ (παγκόσμιο ρεκόρ 
στή σφύρα μέ 81,80 μέτρα), ό βρετανός 
’Άλλαν Γουέλλς (1 0 " 25 στά 100 μέτρα), 
δ Ιταλός Πιέτρο Μεννέα (2 0 "  19 στά 200  
μέτρα) καί άλλοι.

Στις γυναίκες τού στίβου ξεχώρισαν οί
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σοβιετικές Ναντέζντα Όλιζαρένκο καί 
Ναντέζντα Τκατσένκο πού πέτυχαν πα
γκόσμια ρεκόρ (στα 800 μέτρα μέ Γ 5 3  5
ή πρώτη και στο πένταθλο μέ 5.003 βα
θμούς ή δεύτερη), ή άνατολικογερμανίδα 
’Ίλονα Σλούπιανεκ (παγκόσμιο ρεκόρ 
στη σφαίρα μέ 22, 41 μέτρα), ή Ιταλίδα 
Σάρα Σιμεόνι (1,97 μέτρα στο ύψος), ή 
άνατολικογερμανίδα Μαρίτα Κόχ (48 
88 στα 400 μέτρα) και άλλες.

ΣΤΗ Ν  ΚΟΛΥΜ ΒΗΣΗ οπού ήταν 
αισθητή ή άπουσία των άμερικανών καί 
καναδών κολυμβητών ξεχώρισαν, ό σοβιε
τικός Σαλνίκωφ (πέτυχε τό μοναδικό 
παγκόσμιο ρεκόρ άνδρών στα 1.500  
μέτρα μέ 14' 58” 27) ό σουηδός Μπάρον, 
ό βρετανός Γκούντχιου, ή άνατολικογερμα- 
νίδα Κράουζε (τέσσαρα χρυσά μετάλλια) ή 
συμπατριώτισσά της Ράϊνιτς (τρία χρυσά) 
καί ή αύστραλέζα Φόρντ.

ΣΤΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΑ άγωνίσματα ξεχώ
ρισαν, ή Σοβιετική "Ενωση στο βόλλεϋ, 
στή γυμναστική, στήν άρση βαρών, στήν 
πάλη, στο πόλο, στήν ποδηλασία, στήν 
ιππασία καί στή σκοποβολή, ή Ανατολική 
Γερμανία στήν κωπηλασία, στήν ποδηλα
σία καί στο χάντ—μπώλ, ή Γιουγκοσλα- 
βία στό μπάσκετ καί στο πόλο, ή Βουλγα
ρία στήν άρση βαρών καί στήν πάλη, ή 
Γαλλία στήν οπλομαχία καί στό τζούντο, 
ή Βραζιλία στήν ιστιοπλοΐα, ή Κούβα στήν 
πυγμαχία, ή ’Ινδία στό χόκεϋ, ή Ιταλία  
στό μπάσκετ καί στήν ιππασία, καί ή 
Ουγγαρία στήν πάλη καί στή σκοποβολή.

Ή  καλύτερη μεταπολεμική 
Ε λλη νικ ή  συμμετοχή.

Ή  ελληνική συμμετοχή στήν ολυμπιά
δα τής Μόσχας, ήταν ή καλύτερη για τή 
μεταπολεμική περίοδο.

Στήν κορυφή τών άθλητών μας πού δια- 
κρίθηκαν ιδιαίτερα τοποθετείται άσφα- 
λώς ό πρωτοπαλαιστής μας Στέλιος 
Μηγιάκης, πού κατάκτησε τό χρυσό 
μετάλλιο στήν κατηγορία τών 62 κι
λών τής ελληνορωμαϊκής πάλης, κατα- 
νικώντας διαδοχικά δλους τούς άντιπάλους 
του, μεταξύ τών οποίων καί τον χρυσό 
όλυμπιονίκη τής προηγούμενης ολυμπιά
δας.

’Ακολούθησαν, ό Γιώργος Χατζηϊωαν- 
νίδης πού κατάκτησε τό χάλκινο μετάλλιο 
στήν έλευθέρα πάλη καί ό Τάσος Μπουν- 
τούρης, πού μαζί μέ τούς Ραπανάκη καί 
Γαβρίλη, στήν κατηγορία τών σκαφών 
«Σόλινγκ» τής ιστιοπλοΐας πήρε επίσης 
χάλκινο μετάλλιο.

’Αρκετά καλή ήταν άκόμη ή έμφάνιση 
τών παλαιστών μας Ποικιλίδη καί Πο- 
ζίδη, τοϋ άρσηβαρίστα Ήλιάδη καί τής 
ομάδας μας στό πόλο.

Στό στίβο καλή ήταν ή έμφάνιση τών 
άδελφών Καραγιώργου στό βάδην καί 
τού Δεληφώτη στό μήκος, ένω άτύχησαν, 
ή Λάμπρου, ή Σακοράφα, ό Κεφάλας καί 
φυσικά ή μεγάλη ελληνική ελπίδα ό Μι- 
χάλης Κούσης, πού στό μαραθώνιο δέν 
έτρεξε ανάλογα μέ τις δυνατότητες του.

ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  ΠΟΥ Π Ε Ρ Α Ι Ε
ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΟΛΥΑΡΙΘΜ Α ρεκόρ άνδρών καί γυναι
κών καταρίφθηκαν στό στίβο, τον προηγού
μενο χρόνο. Στό μεταξύ ούτε αύτό τόχρόνο 
καταρίφθηκαν τά τρία ρεκόρ τής δεκαετίας 
τοϋ ’70. Είναι τά ρεκόρ τών 400 μέτρων 
τοϋ Λή Έβανς μέ 43” 86, τών 100 
μέτρων τοϋ Τζίμ Χάϊνες μέ 9” 9 5 καί τοϋ 
μήκους τοϋ Μπόμπ Μπήμον μέ 8,90, πού 
όπως εΐναι γνωστό σημειώθηκαν στήν 
ολυμπιάδα τοϋ ’68 στό Μεξικό μέ τή βοή
θεια τοϋ ύψόμετρου. Για τή δεκαετία τοϋ 
’80 προβλέπεται νά βελτιωθούν τά δυο 
πρώτα, ένώ για τό ρεκόρ του Μπήμον οί 
ειδικοί πιστεύουν ότι δέν πρόκειται νά 
καταριφθεΐ οΰτε στή δεκαετία τοϋ ’90.

Παγκόσμια ρεκόρ άνδρών.

Παγκόσμια ρεκόρ πέρυσι στούς άνδρες 
πέτυχαν:

—ό βρετανός Στήβ ’Ό βετ δυο φορές 
στά 1.500 μέτρα (μέ χρόνο 3' 31” 4 τή 
δεύτερη).

—ό Έντουϊν Μάζες τών Η Π Α στά 
400 μέτρα μετ’ εμποδίων μέ 4 7 " 13.

—ό άνατολικογερμανός Γκέρντ Βέσσιχ 
στό ύψος μέ 2,36 μ. (τό ρεκόρ είχε 
βελτιωθεί γρηγορότερα άπ’ τον πολωνό

Γιάσεκ Βσιόλα καί τον δυτικογερμανό 
Ντήμαρ Μαίγκενμπουργκ.

—ό πολωνός Βλαντισλάβ Κοζακίεβιτς 
στό έπί κοντώ μέ 5,78 μ. (τό ρεκόρ εί
χε καταρίψει προηγουμένως ό ’ίδιος μέ 
5,72 μ. τό πήρε στή συνέχεια ό γάλ- 
λος Τιερρύ Βινιερόν μέ 5,75 μ. καί 17 μέ
ρες πριν τή Μόσχα ό γάλλος Φιλίπ 
Ούβιόν μέ 5,77 μ .).

—Οί σοβιετικοί Γιούρι Σέντυχ καί 
Σεργκέϊ Αιτβίνωφ (συγκάτοχοι) στή σφύ
ρα μέ 81,80μ. Τό ρεκόρ είχε βελτιώσει 
προηγουμένως πάλι ό Σέντυχ μέ 80,64 μ.

—ό Ούγγρος Φέρεντς Πάραγκι στό 
ακόντιο μέ 96,72 μ.

—ό δυτικογερμανός Γκυοΐντο Κάτσμερ 
στό δέκαθλο μέ 8.649 βαθμούς (τό ρε
κόρ είχε βελτιωθεί γρηγορότερα άπ’ τό 
βρετανό Νταίηλυ Τόμσον μέ 8.622 β.).

—ό βρετανός Σεμπάστιαν Κόου στό χι
λιόμετρο μέ 2 Ί 3 "  4,

—ό ίδιος στό μίλι μέ 48” 8 καί 
—ό μεξικανός Νταν. Μπάουτίστα πού 

πού σέ μιά ώρα κάλυψε απόσταση 15,121 
χιλιομέτρων.

Παγκόσμια ρεκόρ γυναικών.

—Ή  σοβιετική Ναντέζντα Όλιζαρένκο

στά 800 μέτρα δυο φορές τή δεύτερη 
μέ 1 '3 3 ” 4).

—ή συμπατριώτισσά της Τατιάνα Κα- 
ζανκίνα στά 1.500 μέτρα δυο έπίσης φο
ρές (τή δεύτερη μέ 3' 5 2 " 5).

—ή πολωνέζα Γκραζύνα Ράμπστυν στά 
100 μέτρα μετ’ εμποδίων μέ 12” 36. .

—ή άνατολικογερμανική ομάδα τής 
σκυταλοδρομίας 4X 100 τρεις φορές (τήν 
τελευταία μέ χρόνο 41 ” 60 ).

—ή άνατολικογερμανίδα ’Ίλονα Σλού
πιανεκ στή σφαίρα δυο φορές (τή δεύτερη 
μέ 22,45 μέτρα.

—ή βουλγάρα Μαρία Βέργκοβα στό δί
σκο μέ 71, 80 μ. (προηγουμένως τό είχε 
βελτιώσει ή άνατολικογερμανίδα ’Έβελυν 
Γιάλ μέ 71,50 μ .).

—ή σοβιετική Νατάλια Μπιργιούλινα 
στό άκόντιο μέ 70,08 μ. (προηγουμένως 
τό ρεκόρ είχε βελτιωθεί άπ’ τήν άνατολικο- 
γερμανίδα Ρούθ Φούκς μέ 69,96 μ.)

—ή συμπατριώτισσά της Ναντέζντα 
Τκατσένκο στό πένταθλο μέ 5.083 βαθμούς 
(τό ρεκόρ είχε βεί,τιωθεϊ γρηγορότερα άπ’ 
τήν σοβιετική έπίσης άθλήτρια Ό λγκα  
Κουραγκίνα μέ 4.856 β . ).

—ή Μαίρυ Νταΐκερ τών ΙΤΠΑ στό 
μίλι μέ 4' 2 1 " 7.

—ή άνατολικογερμανίδα Κάριν Ρόσλεϋ 
στά 400 μέτρα μετ’ εμποδίων μέ 54” 28 
καί

—ή άνατολικογερμανική ομάδα τής 
σκυταλοδρομίας 4X 200 μέ 1' 28” 15.
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Γ ΙΑ  τις αθλητικές διακρίσεις στον ελ
ληνικό χώρο θά πρέπει νά ξεχωρίσουμε 
για τον προηγούμενο χρόνο τις έξης:

—ΤΗ Ν  εκπληκτική άνοδο τοϋ ελληνικού 
βόλλεϋ καί κυρίως τήν θριαμβευτική 
πορεία τής εθνικής μας ομάδας βόλλεϋ άν- 
δρών, ή όποια κατέκτησε τό «κύπελλο 
άνοίξεως» νικώντας διαδοχικά τις άντίστοι- 
χες ομάδες τής 'Ισπανίας, τής ’Α γ
γλίας, τής ’Ιταλίας ,τής Σουηδίας, τής 'Ολ
λανδίας, τής Δυτικής Γερμανίας καί 
στον τελικό τής πανίσχυρης Γαλλίας, καί, 
άκόμη, κατέκτησε τό 11ο βαλκανικό πρω
τάθλημα βόλλεϋ άνδρών, νικώντας τήν 
’Αλβανία μέ 3—1 σέτ, τη Βουλγαρία μέ 
3—Ο, τή Ρουμανία μέ 3—2 καί τή Γιου
γκοσλαβία μέ 3—1.

Η άνοδος αύτή πιστοποίησε τίς μεγάλες 
δυνατότητες, τήν ωριμότητα καί τό 
ταλέντο των άθλητών τοϋ έλληνικοΰ βόλ
λεϋ, οί όποιοι κατάφεραν νά φέρουν

τό θεαματικό αύτό άθλημα σέ μια περίοπτη 
θέση στό παγκόσμιο στερέωμα. Στή 
θέση πού αποτελεί καί μια βαριά κληρο
νομιά γιά τό μέλλον. Οί Έλληνες φί
λαθλοι πιστεύουν πώς οί αθλητές αυτοί 
έχουν τίς δυνατότητες νά κρατήσουν 
τή μεγάλη κληρονομιά. Θά τά καταφέρουν 
όμως, μόνο όταν τούς συμπαρασταθούν 
οί ’ίδιοι οί φίλαθλοι πρώτα καί ή Ε .Ο .Π Ε . 
κι αν φυσικά δέν έπαναπαυτοΰν στις δόξες 
τους καί προσπαθήσουν όσο χρειάζεται.

—ΤΙΤΝ πρόκριση τής εθνικής μας ομά
δας ύδατοσφαιρίσεως γιά τήν ολυμπιάδα 
τής Μόσχας, οπού πραγματοποίησε εξαι
ρετική εμφάνιση.

—ΤΗ Ν  εντυπωσιακή πορεία τοϋ Έ θνι- 
κοΰ Πειραιώς στό πόλο, στό κύπελλο πρω- 
ταθλητριών ομάδων Εύρώπης, όπου έφτα
σε στις τέσσερες καλύτερες ομάδες τής 
ήπείρου.

—ΤΗ Ν  πολύ καλή εμφάνιση τής έθνικής

ποδοσφαιρικής μας ομάδας, στους τελι
κούς τοϋ κυπέλλου έθνών Ευρώπης, στήν 
’Ιταλία, καί τήν ένθαρρυντική της άρ- 
χή στούς προκριματικούς αγώνες τοϋ 
παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου γιά 
τούς τελικούς αγώνες πού θά γίνουν τό 
1982 στήν 'Ισπανία.

—Τ Η  στασιμότητα στό χώρο τοϋ 
μπάσκετ, όπου είχαμε μιά κατακόρυφη 
πτώση μετά τά περυσινά εκπληκτικά απο
τελέσματα.

- Τ Η  σταθερή άνοδο πού παρουσίασαν 
τά άθλήματα τής πάλης, τής άρσεως βα
ρών, τής ιστιοπλοΐας, τής ποδηλασίας καί 
τής κωπηλασίας.

—ΤΑ έλπιδοφόρα γιά τό μέλλον μηνύ
ματα πού έρχονται άπ’ τό χώρο τής ενόρ
γανης γυμναστικής καί τής ιππασίας, καί, 
τέλος.

—ΤΙΤΝ προγραμματισμένη καί βαθμι
αία άπό κρατικής πλευράς αντιμετώπιση 
των προβλημάτων πού μαστίζουν όλα 
σχεδόν τά άθλήματα (έλλειψη καταλλήλων 
καί επαρκών άθλητικών χώρων καί ικανών 
προπονητών, οικονομικές δυσχέρειες 
κλπ.) μέ άποτέλεσμα νά έχουμε μιά διά
χυτη αισιοδοξία γιά τήν άνοδο των σπόρ 
στον τόπο μας κατά τό προσεχές μέλλον.

—ό άδελφός του ’Άρης Καραγιώργος 
στά 20 χιλιόμετρα βάδην εντός σταδίου 
με 1 ώρα 28' 27 ” 6 (3 Μαΐου στό Μπέργκεν)

Στις γυναίκες :
—ή Ά λέκα Σιούλη στά 100 μέτρα μέ 

11 ” 79 (24 Μαΐου στό Παλέρμο).
—ή ίδια στά 200 μέτρα μέ 24” 33 (31 

Αύγούστου στό Νέο Φάληρο).
—ή Βασιλική Άρωνιάδου δυο φορές στά 

3 χιλιόμετρα (τή δεύτερη μέ 9' 5 8 "  
5 στις 9 ’Οκτωβρίου στό Νέο Φάληρο.

—ή Σίσσυ Πανταζή στά 400 μέτρα μετ’ 
εμποδίων μέ 59” 36 (29 ’Ιουνίου στό 
Τέλ Ά β ί β ).

—ή Σουλτάνα Σαρούδη στή σφαίρα μέ 
17 ,25  μ. (7 ’Ιουνίου στή Θεσσαλονίκη).

—ή Ειρήνη ιιαγδατή στό πένταθλο μέ 
3.867 βαθμούς (10 Μαΐου στό Νέο Φάληρο).

—ή ομάδα σκυταλοδρομίας στά 4X 400  
μέτρα μέ 3 '4 4 ” 45 (21 ’Ιουνίου στό
Τελ Αβιβ). Τήν ομάδα άποτελοΰσαν οί 
άθλήτριες: Τρουμπούκη, Μουζούρου, Με
νελάου καί Κωνσταντινίδου.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται : ’Αρι
στερά δ Τάσος Ψαθας (  βαλκανιονίκης 
στό «μαραθώνιο» τής Σόφιας), στό μ έ
σον ό Άρσένης Τσιμίνος (παγκόσμιο ρε
κόρ έφηβων στά 2 .000  μ . στήπλ) και 
δεξιά ό Γιάννης Περιστέρης (πανελλήνιο 
ρεκόρ στό ακόντιο).

ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΒΟΥ

ΟΚΤΩ αγωνίσματα άνδρών καί επτά γυναι
κών γνώρισαν νέους κατόχους πανελ
λήνιων ρεκόρ στό 1980.

Στους άνδρες :
Οί νέοι κάτοχοι τών ρεκόρ στούς άνδρες 

είναι:
—ό Νίκος Άγγελόπουλος στά 200  

μέτρα μέ 2 0 "  71 (τό ρεκόρ καταρίφθηκε 
στις 15 ’Ιουνίου στή Σόφια).

—ό Χρήστος Παπαχρήστος στά 1.500  
μέτρα μέ 3' 38 ” 3 (16 ’Ιουνίου στό Φά
ληρο)·

—ό Μάριος Κασσιανίδης στά 10 χιλιό
μετρα μέ 2 8 '3 8 ” 7 (7 Σεπτεμβρίου στό

Μπέρκγεν).
—ό Χρήστος Καραγιώργος στά 20 χιλιό

μετρα βάδην μέ 1 ώρα 23' 08 ” 0 (24 
Φεβρουάριου στή Βέροια).

—ό Δημήτρης Δεληφώτης στό μήκος 
—ίσοφάριση—μέ 7,81 μ. (14 ’Ιουνίου στή 
Σόφια).

—ό Γιάννης Περιστέρης στό άκόντιο μέ 
82. μ. (26 Σεπτεμβρίου στή Λευκωσία).

—ό Κλεάνθης Ίεοισιώτης τρεις φορές 
στή σφύρα (τήν τελευταία στις 18 Σ ε
πτεμβρίου στό Νέο Φάληρο μέ 73 μ . )

—ό Χρήστος Καραγιώργος στά 10 χιλιό
μετρα βάδην μέ 4 1 '2 8 "0  (3 Μαΐου στό 
Μπέργκεν), καί
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
Τ Ο  1 9 8 0

ΕΝ ΤΥΠ Ω ΣΙΑ Κ Ο Σ υπήρξε γιά τή 
Χωροφυλακή ό (απολογισμός των άθλητι- 
κών δραστηριοτήτων της στό χρόνο πού 
πέρασε. Σ ’ όλα σχεδόν τά πρωταθλήματα 
μ,εταξύ αθλητών καί ομάδων των ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας ήταν 
πρωταγωνίστρια.

Οί ομάδες των άθλημάτων πού καλιερ- 
γοϋνται άπ’ τό Σώμα θαυμάστηκαν ιδιαί
τερα γιά τις λαμπρές όμολογουμένως έμ- 
φανίσεις καί επιτυχίες τους, ένω αξίζει 
νά τονιστεί ότι οί άθλητές του στις συμ
μετοχές τους σέ εκδηλώσεις έκτος επιπέ

δου στρατιωτικών αγώνων πέτυχαν πολύ 
καλές έπιδόσεις καί διακρίσεις.

’Αρκετά μεγάλη ήταν επίσης ή προσφο
ρά των αθλητών τής Χωροφυλακής πού 
άγωνίστηκαν μέ τις εθνικές ομάδες τής 
χώρας μας σέ διάφορα διεθνή «τουρνουά» 
πού έγιναν στην Ελλάδα καί τό εξωτερι
κό.

Στη συνέχεια θά δώσουμε σέ γενικές 
γραμμές τις δραστηριότητες τών αθλη
τών καί ομάδων τής Χωροφυλακής στά 
πρωταθλήματα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας τοϋ 1980.

’Ά ρ σ η  β α ρ ώ ν .

Τό πρωτάθλημα άρσεως βαρών έγινε 
στά Γιάννενα άπό 28 μέχρι 30 Μαρτίου, 
στό κλειστό γυμναστήριο τής πόλεως. 
Τούς άγώνες διοργάνωσε μέ εξαιρετική 
επιτυχία ή Διοίκηση Χωροφυλακής Ίωαν- 
νίνων μέ τή συνεργασία της ‘Υπηρεσίας 
Φυσικής ’Αγωγής — ’Αθλητισμού τοϋ 
Σώματος (Υ.Φ .Α .Α .).

’Από πλευράς Χοίροφυλακής είχαμε μιά 
πρώτη νίκη στήν κατηγορία τών 100 
κιλών άπ’ τον Χωροφύλακα ’Ιωάννη Σλού- 
κα, μιά δεύτερη στά 67,5 κιλά άπ’ τόν 
Χωροφύλακα ’Αντώνιο Κουτσουριδάκη καί 
μιά τρίτη άπ’ τό Χοίροφύλακα Νέστορα 
Τούλια στά 82 κιλά.

Προπονητής ήταν ό Κουτσουριδάκης.

Β ό λ λ e ϋ .

Στό πρωτάθλημα τοϋ βόλλεϋ πού διε- 
ξήχθη άπό 6 μέχρι 10 ’Ιουνίου στην 
Τρίπολη, ή Χωροφυλακή πήρε τή δεύτερη 
θέση νικώντας μέ 3—0 σέτ τό Στρατό 
καί μέ τό ίδιο σκόρ τήν ’Αεροπορία, ένω 
έχασε μόνο άπ’ τό Λιμενικό πού πήρε 
τήν πρώτη θέση.

Μέ τήν ομάδα τοϋ Σώματος, πού είχε 
προπονητή τον διεθνή βόλλεϋ—μπωλίστα 
Χωροφύλακα Γιώργο Δερμάτη, άγωνί- 
στηκαν οί,Χωροφύλακες: Μιχάλης Γεωρ- 
γαντής, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νικόλαος 
Μελίτσης, Νικόλαος ’Αστράς, Στέφανος 
Πολύζος, ’Αναστάσιος Κούρτογλου, Ά ρ -  
χοντέλλης Σωτήρχος, Νικόλαος Παπαδά- 
κης καί ό προπονητής Δερμάτης.

Π ά λ η .

Τό πρωτάθλημα πάλης έγινε άπό 1 
μέχρι 6 ’ Ιουνίου στήν Πάτρα. Γιά τή Χ ώ - 
ροφυλακή, δυο δεύτερες νίκες κατέκτησαν 
Χωροφύλακες Στυλιανός Σπανουδάκης 
καί ’Αναστάσιος Κουτρούμπας στά 100 
καί 62 κιλά άντίστοιχα, ένω δυο τέταρτες 
νίκες πήραν οί Χωροφύλακες Γεώργιος 
Δανηλάκογλου στά βαρέα βάρη καί Γεώρ- 
γιος Πατσιανίδης στά 62 κιλά.

Μ π ά α κ ε τ .
Τό πρωτάθλημα μπάσκετ έγινε άπό 6 

μέχρι 10 Αύγούστου στήν Κατερίνη μέ 
διοργανώτρια τή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Πιερίας σέ συνεργασία μέ τήν Υ.Φ .Α.Α.

Μέ τήν όιαάδα τοϋ Σώματος πού κα-
τατάγηκε τέταρτη άγωνίστηκαν οί ’Ενωμο
τάρχες Γεώργιος Κοτζιάς καί Δημήτριος 
Τσούκας, οί Χωροφύλακες Ευστράτιος 
Παπαδάκης, Νικόλαος Παύλου, Χαρά
λαμπος Μπόγδανος, Παρασκευας Τσάν- 
ταλης καί Γεώργιος Κατσίνης, ό Δόκιμος 
Χοιροφύλακας ’Αλέξανδρος Κορωναΐος 
καί ό προπονητής -της Νικόλαος Τσοσκού- 
νογλου, Χωροφύλακας.

Π υ γ μ α χ  ί α .
Τό πρωτάθλημα πυγμαχίας διεξήχθη 

άπό 22 μέχρι 24 Αύγούστου στό κλειστό 
γυμναστήριο Πειραιώς.

Πρωταθλήτρια καί πολυνίκης άναδεί- 
χτηκε ή ομάδα τοϋ Σώματος πού τήν άπο- 
τελοϋσαν: 'Ο Χοίροφύλακας ’Αθανάσιος

Χουλιάρας (1ος στά 54 κιλά), ό Χωροφύ
λακας Βασίλειος Μπούτας (Ιος στά βα
ρέα βάρη), ό Δόκιμος Χοίροφύλακας 
Κοίν]νος Σύρρας (1ος στά 63,5 κιλά), ό 
Χοίροφύλακας ’Απόστολος Γασπαρίδης 
(3ος στά 71 κιλά) καί ό Ενωμοτάρχης 
Δημήτριος Στρούμπης (4ος στά 75 κιλά). 
Προπονητές τών πυγμάχων συναδέλφων 
οί Χουλιάρας καί Μπούτας.

Σ τ ί β ο ς .

Πολυνίκης ήταν ή Χωροφυλακή καί στό 
πρωτάθλημ,α στίβου πού διεξήχθη άπό 
19 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου στή Δράμα.

Πρώτες νίκες πήραν, οί Χοίροφύλακες 
Δημήτρης Πατρώνης στό ύψος, Παναγιώ
της Στεφανόπουλος στά 400 μέτρα, Θεό
δωρος Γκάτζιος στά 100 μ,έτρα καί Στέφα
νος Συμεοινίδης στό μήκος, καί άκόμη, ή 
ομάδα σκυταλοδρομίας τοϋ Σώματος στά 
4X 400 μέ τούς Χοίροφύλακες Παξινό, 
Σουλτάνη, Μανδέλλο καί Στεφανόπουλο.

Δεύτερες νίκες πήραν, οί Χοίροφύλακες 
Ά γγελος Σουλτάνης στά 400 μέτρα, 
Θεόδοίρος Γκάτζιος στά 200 μέτρα, Ά γ 
γελος Νικολαΐδης στή δισκοβολία, Δημή
τρης Κυτέας στό έπί κοντώ καί Ίοίάννης 
Μανδέλλος στά 400 μέτρα μετ' εμποδίων, 
ό 'Υπενοίμοτάρχης Γεώργιος Μπαμπανιώ- 
της στή σφύρα, ό Δόκιμος Χωροφύλακας 
Γεώργιος Μυλωνάς στό άκόντιο καί ή ομά
δα σκυταλοδρομίας στά 4 X 1 00 μέ τούς 
Χωροφύλακες Πολυχρονάκη, Συμεωνίδη, 
Παπανικολάου καί Γκάτζιο.

Τέλος τρίτες νίκες κατέκτησαν ,οί Χοί- 
ροφύλακες Πέτρος Παπαγεωργίου στά 
10 χιλιόμετρα, Νικόλαος Παπανικολάου 
στά 11 0 μέτρα μετ’ εμποδίων, ’Αθανάσι
ος Παπαθανασίου στόν άκοντισμό καί 
Παναγιώτης Στεφανόπουλος στά 800 
μέτρα.

Στούς άγώνες δέν πήρε μέρος λόγω 
τραυματισμού ό πρωταθλητής Εύρώπης 
στά χαμηλά εμπόδια Χωροφύλακας Γιώρ
γος Βαμ.βακας.

Προπονητής τής όμ,άδας ό ’Ενωμοτάρχης 
Γεώργιος ’Αποστολόπουλος.

Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο .

’Αήττητη ήταν στούς περυσινούς άγώ
νες της ή ποδοσφαιρική όμάδα τής Χοίρο- 
φυλακής. Διαδοχικά νίκησε, τόν Παναιτω- 
λικό μέ 2—0, τόν Φροϊξο Όρχομενοΰ μέ 
6—0, τόν Α.Ο. Σπάρτης μ.έ 5—2 καί τόν 
Α.Ο. Πάτραι μέ 2—0. Οί άγώνες έγιναν 
γιά οικονομική ενίσχυση τών σωματείων 
αύτών.

’Ακόμη ή «Χωροφυλακή» σέ άγώνα, πού 
διεξήχθη στό γήπεδο Περιστεριού μέ Αντί
παλο τήν όμ,άδα τοϋ Άτρομήτου ’Αθηνών 
ήλθε ισόπαλη μέ σκόρ 2—2. Οί εισπράξεις 
του διατέθηκαν γιά τήν οικονομική ενίσχυ
ση τοϋ άσθενοϋντος πρώην διεθνή ποδο
σφαιριστή Κυριάκου Μακρή.

Μέ τήν όμάδα τοϋ Σώματος άγωνίστη
καν οί ποδοσφαιριστές του: ’Ενωμοτάρχης 
Ιίων]νος Γεωργιάδης καί οί Χοίροφύλακες 
Πέτρος Ζερβουδάκης, ’Ελευθέριος Θεο- 
δοίρόπουλος, Νικόλαος Καρούλιας, Γεούρ- 
γιος Κοντογιώργος, ’Ιωάννης Κυριαζής, 
Στέφανος Κυριαζής, Παναγιώτης Λε
μονής, Δημήτριος Ρεμ,οΰνδος, Ίοίάν
νης Ροπόκης, Γεώργιος Σπυρόπουλος, 
Νικόλαος Σταθόπουλος καί Στυλιανός 
Τουρκομένης.

Προπονητής ό Λεοινίδας Άδαμαντίδης.
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’Από τήν άναγνώστριά μας, δεσποινίδα 

Κ ΑΡΚ ΑΝ ΙΑ  Λίτσα (Λουκιανού 10, Καρ
δίτσα) πήραμε τήν άκόλουθη επιστολή:

«Είμαι σπουδάστρια τής Σχολής Νη
πιαγωγών Καρδίτσης καί θερμή άναγνώ- 
στριά σου. Για μένα είσαι τό πιο σπουδαίο 
καί σοβαρό περιοδικό πού κυκλοφορεί 
στην 'Ελλάδα.

Μου κάνει έντύπωση μέ πόση υπευθυνό
τητα άγκαλιάζεις δλα τά θέματα πού 
πρέπει νά άπασχολοΰν τον σημερινό άν
θρωπο καί κυρίως μέ πόσο ενδιαφέρον ά- 
σχολεϊσαι μέ τή μάστιγα αύτή τής κοινω
νίας μας, τα ναρκωτικά. Είναι πράγματι 
μεγάλη τιμή καί τύχη για τήν σημερινή 
νεολαία όταν μπορεί καί διαβάζει ένα 
τόσο υπεύθυνο περιοδικό, όπως έσύ, πού 
δίνεις άπαντήσεις σέ τόσο καυτά θέμα
τα τά όποια τήν άπασχολοΰν.

Δέξου τά ειλικρινή συγχαρητήρια τόσο 
τά δικά μου δσο καί δλων των νέων, οί 
όποιοι πιστεύω δτι συμφωνούν, γιά τήν 
πολύτιμη προσφορά σου.

Σοϋ εύχομαι νά έκπληρώσεις δλους τούς 
στόχους σου καί πάντα νά άνεβαίνεις ψηλά, 
πράγμα πού μάς εύχαριστεϊ ιδιαίτερα.

Σ .Σ . Εύχαριστοϋμε τήν άναγνώστριά μας 
γιά τά ενθαρρυντικά της λόγια. Τέτοιες 
επιστολές τονίζουν τήν εύθύνη μας γιά 
ενα συνεχές ποιοτικό άνέβασμα τοϋ Περιο
δικού.

Ό  άντιστράτηγος έ. ά. κ. Χρήστος Μαν- 
τάς, (Βαρβάκη 18, ’Αθήνα), έπίτιμος 
Διοικητής τής X V  Μεραρχίας, ένας άπό 
τούς βασικούς συντελεστές τοϋ έπους 
τοϋ 1940, μέ επιστολή του χαρακτηρίζει 
τήν ύλη τοϋ τεύχους ’Οκτωβρίου 1980 τοϋ 
Περιοδικοΰ«... πολλοΰ ενδιαφέροντος ύλη, 
ποικίλη εις πολεμικά καί αστυνομικά γεγο
νότα καί έγκυκλοπαιδικά θέματα, όπως τό 
κάπνισμα, κ. ά. ...» . Ευχαριστούμε τον 
Στρατηγό γιά τις κρίσεις του.

’Από τον κ. Ά ριστ. Δεληγιάννη (Χ ίος) 
πήραμε τήν παρακάτω έπιστολή, τήν 
οποία καί δημοσιεύουμε:

«’Αγαπητή μου ’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής.

Σάς γράφω άπό τή Χίο δπου καί υπηρε
τώ σάν Δημόσιος ύπάλληλος καί τυγ
χάνω άναγνώστης τοϋ περιοδικού σας. Θά 
προσπαθήσω νά γράψω λίγα γιά νά μην 
σάς προβληματίσω γιά τό χρόνο πού θά 
διαθέσετε διαβάζοντας τήν έπιστολή μου. 
"Ομως μοϋ είναι άδύνατο τουλάχιστο νά 
μην άναφερθώ καί νά χρωματίσω τήν 
ΰλη τοϋ περιοδικού σας: Είναι ένα Έ θν ι-  
κοκ οινωνικό Ευαγγέλιο τής Πολιτείας 
πού δυστυχώς διαβάζεται άπό λίγους μα
θητές καί μαθήτριες.

Τό πρόβλημα είναι μέ ποιο τρόπο 
«ύτό τό περιοδικό θά μπορούσε νά φθάνει
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μέ οικονομική ευχέρεια μέσα στά σχολεία 
Μέσης καί Δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
Ά ν  τοΰτο καθίσταται άνέφικτο, φρονώ δτι 
θά μπορούσε τούλάχιστο μιά ή δυο σελί
δες του «Γεγονότα καί Συμβάντα» νά δια- 
βάζον ται άπό τούς μαθητές καί μαθήτριες.

Γιά δλα τά παιδιά ύπάρχει ή ύποχρεω- 
τική φοίτηση μέχρι τήν Γ ' Γυμνασίου 
καί κατά συνέπεια δλη μας τήν δραστηριό
τατα στη κοινωνική διαπαιδαγώγηση πρέ
πει νά στρέψουμε, γονείς καί Πολιτεία, 
προς ^αύτά μέ δλες μας τις δυνατότητες 
πριν ένηλικιωθοΰν διότι τότε πιά θά είναι 
άργά. Οί άναγνώστες τοϋ κεφαλαίου 
«Γεγονότα καί Συμβάντα» πρέπει νά είναι 
κατά τή γνώμη μου παιδιά ήλικίας 11-25  
ετών καί δχι τής μέσης καί άνω ήλικίας. 
Οι τελευταίοι έχουν πλέον διαμορφώσει 
τον χαρακτήρα τους, καλό ή κακό.

Στή σκέψη μου αύτή γιά τήν ικανοποί
ησή της θά προβληθεί εύλογα έκ μέ
ρους σας η έλλειψη οικονομικών πόρων γιά 
τήν άντιμετώπιση τών στοιχειωδών δα
πανών χάρτου καί λοιπών έξόδων έκτυ- 
πωσεως τών σελίδων «Γεγονότα καί Συμ
βάντα». "Ομως τό θέμα νομίζω δτι μπορεί 
νά άντιμετωπισθεΐ άν οί αρμόδιοι φο
ρείς τών Υπουργείων Προεδρίας Κυβερ- 
νησεως, Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί Κοινωνικών Υπηρεσιών συλ
λαβουν σωστά τά άποτελέσματα πού θά 
έχει μιά άνελλιπής ενημέρωση τών παιδιών 
καί τών δικών τους καί δλων μας στά « Γ ε
γονότα καί Συμβάντα» τοϋ Περιοδικού 
σας.

Δέν είναι μόνο τά Μαθηματικά καί Ε λ 
ληνικά πού θά φτιάξουν τά παιδιά μας τήν 
υγιή κοινωνία τους, είναι κι’ άλλα μαθή
ματα πού δυστυχώς άπό αμέλεια βοηθού
με άθελα μας νά μή τά διδάσκονται καί 
είναι τοσο εύκολα κι εύχάριστα αύτά τά 
μαθήματα γιά τά παιδιά...

Γιατι λοιπόν νά μή βρεθεί ένας τρόπος 
νά φθάνει καί μέσα στά μαθηματικά 
θρανία ή μηνιαία ΰλη τών «Γεγονότων καί 
Συμβάντων» τού Περιοδικού σας; Είναι 
άσήμαντες λεπτομέρειες τής άρχής καί οί 
μεγάλες τού τέλους τής εφηβικής ήλικίας 
τού άτόμου μιάς κοινωνίας.

Μετά τιμής 
Ά ρ . Δεληγιάννης»

Σ .Σ . Σάς εύχαριστοϋμε γιά τις κρίσεις σας. 
Τό ενδιαφέρον σας γιά τά νειάτα τής Χ ώ 
ρας μας τιμά. Τό θέμα αύτό —τόσο καυτό 
καί έπίκαιρο—μάς προβληματίζει σοβα
ρά. ’Επιθυμία μας είναι τό Περιοδικό νά 
διαβάζεται άπ’ δσο τό δυνατό περισ
σότερους άναγνώστες κι ιδιαίτερα νέους. 
Δυστυχώς οικονομικοί κυρίως λόγοι δέν 
επιτρέπουν τήν άποστολή του σ’ δλα τά 
σχολεία. ’Ίσως στό μέλλον νά υπάρξει κά
ποια δυνατότητα γιά τήν υλοποίηση τών 
ύποδείξεών σας.

κ . Κων . Δημητρίου (Πήλιο): ’Αγαπητέ 
μας φίλε δέν είναι δυνατόν νά δώσετε 
άπευθείας εξετάσεις στή Σχολή ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής, δπως συμβαίνει μέ 
τις άντίστοιχες Σχολές τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων (Εύελπίδων, ’Ικάρων, Ναυτικών 
Δοκίμων). Στήν περίπτωση μας θά πρέ
πει να δώσετε πρώτα έξετάσεις γιά τή 
Σχολή Δοκίμων ’Ενωμοταρχών, έπειδή 
μονο οι Ενωμοτάρχες πού έχουν συμπλη
ρώσει δυο χρόνια ύπηρεσία—πέρα άπό τό 
χρόνο έκπαιδεύσεως στή Σχολή—μπο
ρούν νά συμμετάσχουν στις εΐσιτήριες εξε
τάσεις τής Σχολής ’Αξιωματικών Χ ω 
ροφυλακής. Κάθε Μάρτιο προκηρύσσεται 
διαγωνισμός γιά τήν Σχολή Δοκίμων ’Ενω
μοταρχών. Γιά περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τά προσόντα τών ύποψηφίων 
καί τά έξεταζόμενα μαθήματα θά πρέπει 
νά άπευθυνθεΐτε στις κατά τόπους 
1 πηρεσιες Χωροφυλακής στις οποίες 

στέλνονται άνάλογες διαταγές, τό ίδιο 
καί γιά τις άλλες Στρατιωτικές Σχολές. 
Για τις λοιπές (’Εμποροπλοιάρχων, 
κ .λ .π .) θά πρέπει νά άπευθυνθεΐτε στις 
αντίστοιχες Γραμματείες τους.

Δ)δα Κυρ . Θεοδοσίου (Πολύκαστρο): 
Δυστυχώς σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία, πού 
ισχύει σήμερα, δέν είναι δυνατή ή κατά
ταξη στό Σώμα τής Χωροφυλακής γυναι
κών πού δέν έχουν άπολυτήριο Λυκείου.

κ . Ελευθ . Χατζόπουλο (Κομοτηνή): 
Σχετικά μέ τό Π .Δ . 934J1980  (ΦΕΚ, Α, 
237 ] 1980 ) δέν μπορούμε νά σάς δώσουμε 
συγκεκριμένη άπάντηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Μήτσου Πλατανιά: « Ή  κλοπή στον Ά η  
Δημήτρη τής Σαλονίκης». Δυστυχώς δέν 
είναι δυνατή ή δημοσίευση τής συνεργα
σίας σας.

Νικολάου Άλαμάρα: « Ό  άνθρωπος· κα
ταγωγή, φύσις καί κατάστασις» καί 
«Καθολική Συναγωγή». "Οπως σάς έχουμε 
ξαναπαντήσει τέτοια άρθρα βρίσκονται 
έξω άπό τά πλαίσια μέσα στά οποία κινεί
ται τό περιοδικό μας καί έτσι είναι άδύ
νατο νά δημοσιευθοΰν.

Ι . Κ .  Δικαίου: «Στρατηγός Χωρ]κής 
Άργύριος Δίκαιος». Εύχαριστοϋμε γιά 
τήν συνεργασία σας. Ή  δράση τού στρα
τηγού είναι γνωστή καί άξια κάθε τιμής 
πλήν δμως τό άρθρο σας μέ τήν μορφή πού 
παρουσιάζεται δέν είναι δυνατόν νά δη- 
μοσιευθεΐ.



Δ Ι Α Κ Ρ Ι  Ν Ο Ν Τ Α Ι
Διακρίνονται πράγματι τά δίδυμα άδέλ- 

φια, Γιώργος καί Χαρίλαος, 7 χρόνων, 
παιδιά τοϋ 'Υπενωμοτάρχη ΠΑΝΤΕΡ- 
ΜΑΚΗ Ιωάννη πού ύπηρετεΐ στό Έ π ι- 

ί τελεϊο τής Α.Δ.Χ. Κρήτης. Συγκεκριμένα
Ι; πρωτοεμφανίστηκαν άπό διόμισυ χρόνων 

στην ΕΡΤ καί Υ.Ε.Ν .Ε.Δ . σέ παιδικά προ
γράμματα μέ Κρητικούς χορούς. Πήραν τό 
πρώτο βραβείο Ελληνικού χορού στό 

I φεστιβάλ τής Φλώρινας. Συμμετείχαν σέ 
I άνάλογη έκδήλωση στην Κύπρο, πήγαν
Ι στή Γαλλία προσκαλεσμένα άπό βιομη

χανία παιδικών τροφών καί τά κινηματο- 
γράφησαν ή Γερμανική καί Καναδέζικη 
τηλεόραση. Επίσης έλαβαν μέρος σέ 
χορευτικές έκδηλώσεις στήν ’Αθήνα, στή 
Νέα Φιλαδέλφεια ’Αττικής, στό Παλαί 
ντέ Σπόρ Θεσσαλονίκης καί τελευταία 
στή Ναύπακτο (στά Ναυπάκτεια).

Τό Περιοδικό μας συγχαίρει τούς μι- 
κρούς χορευτές, καθώς καί τούς γονείς 

y, τους, καί τούς εύχεται ολόθερμα νά δια- 
| κρίνονται πάντοτε.

Ε Κ -

Σ Ε ΙΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ 
ί Νικ. Παπαναστασίου καί Σπυρίδ .
, Σπυρόγλου, ’Ιατρών.

Το βιβλίο άναφέρεται σέ δλες τις τοξικές 
καί ναρκωτικές ουσίες, στή θεραπεία καί 
πρόληψη τής τοξικομανίας καί περιλαμβά
νει δλη την ίσχύουσα νομοθεσία... Ά ποτε- 
λεϊται άπό 112 σελίδες καί γιά τό προσω
πικό των Σωμάτων ’Ασφαλείας προσφέ- 

( ρεται στήν τιμή των 300 δραχμών.
"Οσοι ένδιαφέρονται νά τό προμηθευ- 

I τοϋν νά άπευθύνονται στον συγγραφέα 
I κ. Παπαναστασίου στήν ’Αθήνα, οδός Κυ

ψέλης 17, τηλέφωνο 82.37.240.

i ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (285 — 

} 1354 μ . X .) , Γεωργίου I . Θεοχαρίδη .

Έκδόθηκε άπό τήν Εταιρεία Μακεδονι
κών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 1980, σε
λίδες 492). Τό έργο έρχεται νά καλύψει 
μιά σημαντική περίοδο τοϋ Ελληνικού 
Βορρά. ‘Ο καθηγητής Δημήτριος Κανα- 
τσούζης είχε καλύψει τήν ιστορία τής Μα
κεδονίας μέχρι τον Μέγα Κων]νο, ένώ ό 
καθηγητής ’Απόστολος Βακαλόπουλος 
τήν περίοδο 1453—1833. Στό παρελθόν 
ό κ. Θεοχαρίδης είχε προσπαθήσει νά καλύ- 

; ψει τό κενό μέ τό σύντομο καί έκλαϊκευμέ-
ι νο έργο του «Σύντομη ιστορία τής Μακε-
- δονίας έως τήν Τουρκοκρατία». Τό σημε-
: ρινό δμως έργο είναι βασισμένο σέ

ί  μιά πλατύτερη βιβλιογραφική ενημέρωση
πάνω σέ θέματα τής βυζαντινής ιστορίας 
πού έχουν σχέση μέ τήν Μακεδονία καί

οπωσδήποτε σέ στέρεες έπιστημονικές 
βάσεις. Τό δλο κείμενο διακρίνεται μετά 
τήν εισαγωγή σέ τρεις βασικές ενότητες— 
περιόδους, τήν Προβυζαντινή (285—395), 
τήν Πρωτοβυζαντική (395—641) καί τήν 
κυρίως Βυζαντινή (641—145 3 ).

«ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΛ
ΛΑΔΑ ΤΟΥ ’21» , Κυρ . Σιμόπουλου .

Κυκλοφόρησε καί ό τρίτος τόμος τής 
σειράς αυτής (’Αθήνα, 1980, σελίδες 540) 
πού έρχεται σάν συνέχεια τής άλλης τε
τράτομης σειράς τοϋ ’ίδιου συγγραφέα «Ξέ
νοι ταξειδιώτες στήν Ελλάδα». 'Ο τόμος 
αυτός άναφέρεται στήν περίοδο τών έτών 
1823—1824, ή οποία αν καί δέν έχει νά 
παρουσιάσει σπουδαία πολεμικά συμβάντα, 
ύπήρξε άρκετά σημαντική γιά τον άγώνα 
τής άνεξαρτησίας, γιατί τότε άρχίζουν οί 
προσβάσεις τών Εύρωπαϊκών Δυνάμων 
στήν 'Ελλάδα. Δεκάδες υπομνήματα, χρο
νικά, ήμερολόγια κ.λ.π. περιηγητών, 
κ.ά. μάς παρουσιάζουν άνάγλυφα τό πώς 
έβλεπαν τό ελληνικό «κοινωνικό—πολιτικό» 
τοπίο οί ξένοι.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
ΜΕ Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Α  ενδιαφέρουσες τι

μές διαθέτει τά είδη του, τό κατάστημα 
’Οπτικών ειδών τοϋ διπλωματούχου ’Οπτι
κού κ. Μιχαήλ Θεοφιλίδη, προς τό Προσω
πικό τής Χωροφυλακής.

Συγκεκριμένα, γιά τά άγοραζόμενα 
«τοϊς μετρητοις» εΐδη, (σκελετούς όμμα- 
τοϋαλίων, κρύσταλλα όράσεως καί ήλιου 
άπορροφητικά) παρέχει έκπτωση 3 0 % ,  
ειδικά δέ γιά τά όμματοϋάλια ΡΕΥ Ρ Α Ν , 
έκπτωση 10 % .

Τά φωτογραφικά είδη (φωτογραφικές 
μηχανές, φίλμς, φλάς, τηλεσκόπια, διόπ
τρες, μικροσκόπια, προβολείς σλάϊντς 
κ.λ.π.) προσφέρονται μέ έκπτωση 10 % .

’Ακόμη τό κατάστημα παρέχει άνάλο- 
γες εκπτώσεις γιά εκτελέσεις οφθαλμια
τρικών συνταγών, καθώς καί εμφανίσεις 
καί εκτυπώσεις έγχρωμων καί άσπρόμαυ- 
ρων φίλμς.

Οί ενδιαφερόμενοι νά άπευθύνονται στή 
Διεύθυνση τοϋ καταστήματος , στήν 
όδό Αιόλου 105 καί Πανεπιστημίου, στήν 
’Αθήνα, τηλέφωνο 32.40.487.

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος ’Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη -  Ρηάίτερ -  Διορθώσεις:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ένωμ/ρχης "Αγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

» Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ 

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Παν. ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ

Μοκέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη -  Αρχείο:
Ένωμ. Ίωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές -  
Διεκπεραίωση:
Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική 'Υπηρεσία Χωρ/κής.

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών -  Μοντάζ -  
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ: 3464.526.

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον εύανάγνωστα, 
σέ δυό αντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό υλικό έφ’ όσον 
ύπάρχει.
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Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ  
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Άποστρατεύθηκε, τελευταία, άπό τό 
Σώμα ό Ταγματάρχης Κ Α ΡΑ ΓΕΩ ΡΓΟ Σ  
Γεώργιος.

Στις 31-12-1980 άποστρατεύθηκαν, λό
γω ορίου ήλικίας, οί κατωτέρω ’Αξιω
ματικοί:

Υπομοίραρχοι, προαχθέντες ένα μήνα 
πρό τής άποστρατείας τους σέ Μοιράρ
χους: ΒΩΣΣΟΣ Χαράλαμπος, ΔΕΚΑ 
Ν ΕΑΣ Ά ργύριος, ΤΕΛΙΟΣ Τηλέμαχος, 
ΚΑΛΑΜ ΑΡΑΣ ’Ιωάννης, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Α λέξιος, ΛΩΛΗΣ Γεώργιος, 
Λ ΥΤΡΑ Σ Διονύσιος, ΑΣΗΜ ΑΚΟΠΟΫ- 
ΑΟΣ ’Αναστάσιος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Βίκτωρ, ΠΙΕΡΡΟΣ Γεώργιος, ΜΑΝΔΑ- 
ΑΟΣ Χρίστος καί ΠΟΜΟΝΗΣ Νικό
λαος.

’Ανθυπομοίραρχοι, προαχθέντες ενα μή
να πρό τής άποστρατείας τους, σέ 'Υ π ο
μοιράρχους: ΘΗΒΑΙΟΣ ’Ιωάννης, ΑΘΑ- 
ΝΑΣΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος καί ΚΑΣΒΙΚΗΣ  
Θεόδωρος.

’Επίσης άποστρατεύθηκαν οί κατωτέρω 
Άνθυπασπιστές, οί όποιοι προήχθησαν 
σέ ’Ανθυπομοιράρχους στις 30-11-1980: 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος, ΠΑΠ ΑΖΑΧΑ- 
ΡΙΟΥ Ευθύμιος, ΚΟΥΑΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος, ΜΗΤΣΙΟΣ Βασίλειος, ΚΡΕΜ - 
ΜΥΔΑΣ Δημήτριος, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ  
Νικόλαος, ΠΑΠΑΛΙΩΣΗΣ Δημήτριος, 
ΣΤΑΜ ΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΒΑΜ ΠΟΥ- 
ΑΑΣ Σωτήριος, ΚΟΚΚΟΤΗΣ Γεώργιος, 
ΞΕΡΑΣ Χριστόδουλος, ΤΖΙΜ ΑΣ Λάμ
προς, Α ΓΓΕΛ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ Άνδρέας, ΜΑ- 
ΡΑ ΓΚ Ο ΥΔ Α Κ Η Σ Διονύσιος, Κ Υ ΡΙΑ 
Κ Ο Υ Γεώργιος, ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Σω
κράτης, ΒΙΟΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΚΑΠΟ- 
ΝΑΣ Διονύσιος, ΧΟ ΥΛ ΙΑ ΡΑ Σ Ματθαίος, 
ΓΚ Ο ΓΚ Α Σ  Θεόδωρος, ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ 
’Αθανάσιος, ΚΟ ΥΤΣΟ ΥΚ Ο Σ ’Α λέξαν
δρος, Μ ΠΑΤΣΗΣ Χ ρήστος, ΞΑ ΓΡΕΜ Ε- 
ΝΑΚΟΣ Νικόλαος, ΠΟΡΦΥΡΗΣ Δημή- 
τριος, ΒΟ ΓΚ ΑΣ Σωτήριος, ΚΟΤΣΟΒΙ- 
ΛΗΣ Ό θω ν, Μ ΑΜ ΟΥΡΗΣ ’Απόστολος 
ΠΑΠ ΑΝ ΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτης, Κ Ο Υ- 
ΦΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΝΤΖΙΑΝΤΖΙΑΣ  
’Αθανάσιος, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χρήστος, 
Π Η ΡΟ ΥΝ Α ΚΗ Σ ’Αντώνιος, ΣΩΜ ΑΡΑ- 
ΚΗΣ ’Αριστοτέλης, Μ ΠΑΚΟΣ Κων]νος, 
Κ Ο ΡΑΚΗ Σ Θεόδωρος, ΚΛΕΙΣΟΥΡΗΣ  
’Αριστοτέλης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στέ
φανος, ΓΕΩ ΡΚ Α Κ ΙΛ Α Σ Ίωάν., ΣΤΑΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Γεώρ., ΦΡΑΓΚΟΣ Ά νδρ. ΜΠΛΑ- 
ΝΗΣ Ίωάν., Π ΑΝ Α ΓΙΩΤΑ Κ Η Σ Μιχ., 
Χ Α ΒΕΛ Α Σ Βασίλειος, ΤΣΙΛΙΠΗΣ ’Αν
τώνιος, ΔΕΔΕΣ Γεώργιος, ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ  
Γεώργιος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 
ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γεώργιος, Κ Ο ΥΤΣΟ Π Ε- 
ΤΡΑΣ Ή λίας, ΖΑΡΑΝΙΚΑΣ Χρήστος, 
ΣΥΡΜ Ο Σ Γρηγόριος, ΓΟ Ν ΕΑ Κ Η Σ ’Ιω

άννης, ΖΙΝΤΖΑΡΑΣ 'Απόστολος, ΚΟ- 
ΡΟΜΗΛΑΣ Σταύρος, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Παύλος, Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  ’Αθανάσιος, ΤΑ- 
ΡΑΒΗΡΑΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ Γεώργιος, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΜΑΛΛΙΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑ- 
ΚΩΣΤΑΣ ’Αλέξιος, Α ΓΓΟ Υ ΡΑ Κ Η Σ  ’Ιω
άννης, ΓΡΥΛ Λ Η Σ Σταμάτιος, Α ΓΓΕΛ Ο 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΨ ΩΑΝΝΟΥ  
’Ιωάννης, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Άνδρέας, ΦΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΜΙΜΜΗΣ Νικό
λαος, ΑΛΕΣΗ Σ ’Ιωάννης, ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ 
Σταύρος, Μ ΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ Χρήστος, 
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ’Ιωάννης, ΜΠΑ- 
Κ ΕΛ Λ ΑΣ ’Επαμεινώνδας, ΒΙΤΕΡΑΤΟΣ  
Γρηγόριος, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΚΑΡΑ- 
ΣΤΑΤΗΡΗΣ Γεώργιος, ΖΕΡΒΑ Κ Η Σ Ίω- 
άννης, ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ Διονύσιος, ΦΑ
ΝΑΡΑΣ Κων]νος, ΛΙΑΚΕΑΣ Ή λίας, ΠΟ
Α ΥΤΣΑ ΡΧΑ Κ Η Σ ’Ιωάννης καί ΒΑΒΟ Υ- 
ΔΑΚΗΣ ’Ιωάννης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τή διάρκεια τού έτους 1980 πρα
γματοποιήθηκαν, σύμφωνα μέ τήν ίσχύ- 
ουσα νομοθεσία τού Σώματος, 725 π ρ ο 
α γ ω γ έ ς  Ύπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων.

Ειδικότερα κατά βαθμούς, οί προαγω
γές έχουν άκόλουθη εικόνα: Στό βαθμό 
τού Άνθυπασπιστοΰ προήχθησαν 155 
’Ενωμοτάρχες καί ταυτόχρονα προήχθη
σαν 303 Υπενωμοτάρχες σέ ’Ενωμοτάρ
χες καί 267 Χωροφύλακες σέ Υπενω μο
τάρχες.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΟ 
ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

25ΕΤΙΑΣ

Σύμφωνα μέ τις ευεργετικές διατάξεις 
τής νομοθεσίας τού Σώματος πού ισχύει, 
τελευταία, καί γιά τούς Ό πλΐτες, εξακο
λουθούν νά παραμένουν στήν ένεργό 
Υ π ηρεσία  Χωροφυλακής, παρά τό γεγο
νός ότι στις 31-12-1980 καταλήφθηκαν 
άπ’ τό όριο ήλικίας τού βαθμού τους, οί 
κατωτέρω Ύπαξιωματικοί: ’Ενωμοτάρχες 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος καί ΧΑΝ ΤΖΗ Σ  
Παναγιώτης, καί Υπενωμοτάρχες ΚΑ- 
ΜΠΑΝΟΣ Δημήτριος καί Μ ΕΤΑΞΑΚΗΣ  
’Ιωάννης.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Έ ν α  άπό τά σοβαρά προβλήματα τού 
Σώματος είναι ή άνανέωση τού προσω
πικού του — ιδιαίτερα των οπλιτών — καί 
ή κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. 
Τό γεγονός αυτό έχει άπό χρόνια προβλη
ματίσει τούς αρμόδιους παράγοντες τού

’ Ε π ι μ έ λ ε ι α :

Κ ω ν) ν ο ς Δ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  
Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ ή ς

Σώματος καί κατά καιρούς έχουν έκπο- 
νηθεΐ βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα 
σχέδια γιά τήν κατάταξη νέων Χωροφυ
λάκων, κυρίως άνδρών. Βέβαια τό πρό
βλημα έπιτείνεται άπό τόν περιορισμένο 
άριθμό άστράτευτων ιδιωτών, κατά στρα
τολογική κλάση, πού έπιτρέπεται νά κα- 
ταταγοΰν στό Σώμα.

Έ τ σ ι  είχαμε κατά τά τελευταία τρία 
χρόνια τις άκόλουθες κατατάξεις νέων 
Χωροφυλάκων: Τό 1978 κατετάγησαν στό 
Σώμα 586 άνδρες(486 πού έκπλήρωσαν τις 
στρατιωτικές ύποχρεώσεις καί 100 άστρά- 
τευτοι) καί 455 γυναίκες, δηλαδή 1.041 
συνολικά άτομα. Τό 1979 ό άριθμός τών 
νέων άνδρών Χωροφυλάκων παρουσίασε 
μιά πολύ σημαντική άνοδο, 
τή χρονιά αύτή κατατάγηκαν 853 άνδρες 
(467 αστράτευτοι καί 386 πού έκπλήρω
σαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις), 
ένώ δέν έγινε κατάταξη γυναικών. Τή 
χρονιά πού μάς πέρασε, 1980, τά άποτε- 
λέσματα ήταν επίσης αισιόδοξα. Τό πλά
νο κατατάξεως κατώτερου προσωπικού 
υπερκαλύφθηκε. Λεπτομερέστερα, ένώ 
είχε προγραμματιστεί ή κατάταξη 1.000 
άνδρών (800 άποστράτων καί 200 άστρά
τευτων) καί 300 γυναικών Χωροφυλάκων, 
μέχρι τό τέλος τού χρόνου είχαν κατατ- 
γεΐ 1.009 άνδρες, άπό τούς όποιους οί 
225 άστράτευτοι, καί 303 γυναίκες.

Ή  εξέλιξη τής προσπάθειας γιά άνα
νέωση τού προσωπικού είναι ενθαρρυντι
κή. Τούτο θά πρέπει νά άποδοθεΐ κατά 
ένα μεγάλο μέρος στή βελτίωση τών συν
θηκών έργασίας καί άπολαυών αύτοΰ.

Έ τ σ ι, πιστεύεται ότι μέ τήν ίδια επιτυ
χία θά στεφθεϊ καί τό άντίστοιχο πρό
γραμμα τού 1981, άρκεΐ νά βοηθήσουμε 
όλοι μας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Μέσα στά πλαίσια τών προσπαθειών 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως γιά 
τήν καλλιέργεια καλών σχέσεων ’Αστυ
νομίας καί Κοινού, έντάσσεται καί ή 
14096Φ. 503]62]1 έ. έ. έγκύκλιός του, πού 
κοινοποιήθηκε μέ τήν 702]90]3α έ. έ. 
διαταγή τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής. 
Μ’ αύτήν ρυθμίζεται ένα βασικό γιά τις 
σχέσεις άστυνομίας —  πολίτη θέμα, ή 
πρόσκληση πολιτών στά άστυνομικά 
καταστήματα. Θέμα πού κατά τό παρελ
θόν είχε δημιουργήσει πολλές φορές όχι 
καί τόσο εύχάριστες καταστάσεις. Έ τ σ ι, 
καθορίστηκε πώς στούς ιδιώτες πού κα
λούνται στις άστυνομικές ύπηρεσίες θά 
πρέπει νά γίνεται γνωστός ό λόγος γιά 
τόν όποιο καλούνται, τό άρμόδιο όργανο 
στό όποιο θά πρέπει νά άπευθυνθοΰν καί 
ό άναπληρωτής του, καθώς καί ή νομική 
διάταξη βάσει τής οποίας έκδίδεται ή 
πρόσκληση. Μέ τήν ίδια μάλιστα διατα
γή κοινοποιήθηκε καί υπόδειγμα προσ- 
κλήσεως γιά τήν ένιαία άντιμετώπιση τού
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θέματος άπ’ όλες τις Υπηρεσίες τοϋ Υ 
πουργείου, καί πιστεύεται δτι άφ’ ένός 
θά συντελέσει στήν προαγωγή των σχέ
σεων τής ’Αστυνομίας μέ τούς πολίτες καί 
άφ’ έτέρου θά αποφεύγονται οΐ εϋλογες 
άνησυχίες των τελευταίων, πού προκα- 
λοϋνται άπό τή μή γνωστοποίηση τής 
αιτίας προσκλήσεώς τους.

ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μιά νέα καινοτομία! Τά φύλλα διακο
πής μισθοδοσίας των άνδρών πού κατα
λήφθηκαν στις 31-12-1980 άπό τό δριο 
ήλικίας, καί τά όποια θά έκδοθοϋν μέ 
τή μισθοδοσία του Φεβρουάριου 1981, δέν 
θ ’ άποστέλλονται πλέον σ’ αύτούς γιά νά 
τά υποβάλλουν άργότερα στά ’Ασφαλι
στικά Ταμεία τους (Τ.Α.Α.Χ. —Τ.Α.Ο .Χ. 
Ε .Τ .Ε .Χ . — Μ .Τ.Σ.) άλλά γιά διευκό

λυνση των ένδιαφερομένων θά άποστέλ- 
λονται άπό τήν Διαχείριση Χρηματικού 
του Σώματος άπευθείας σ ’ αύτά. Τό ίδιο 
θά γίνεται καί μέ τό Ταμείο Παρακατα
θηκών καί Δανείων γιά όσους έχουν ύπό- 
λοιπο άπό στεγαστικό δάνειο πού πήραν 
άπ’ αύτό. Ό μοια άντίτυπα των Φ.Δ.Μ. 
θά υποβάλλονται άπό τήν παραπάνω 'Υ 
πηρεσία καί στήν Διεύθυνση Οικονο
μικού τοϋ ’Αρχηγείου γιά νά έπισυνα- 
φθοΰν στά λοιπά δικαιολοηητικά συντα- 
ξιοδοτήσεως των ένδιαφερομένων.

Έ τ σ ι γίνεται ένα άκόμη βήμα στήν 
προσπάθεια άπλοποιήσεως τής διαδικα
σίας γιά τήν καταβολή τών έφ’ άπαξ βοη
θημάτων καί μερισμάτων.

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ Τ . Α . Α . Χ .

α. ’Εφ’ άπαξ βοήθημα.

Οί βασικοί μισθοί, δηλ. οί συντελεστές, 
μέ τούς όποιους καθορίζεται τό έφάπαξ 
βοήθημα πού χορηγεί τό Τ .Α .Α .Χ . στους 
μετόχους του στρατιωτικούς καί πολιτι
κούς υπαλλήλους κατά τό 1980, έγκρίθη- 
καν μέ σχετική άπόφαση τοϋ 'Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών πού κοινοποιή
θηκε ήδη μέ τήν 519]4]30α (1980) διαταγή 
τού ’Αρχηγείου.

Τό βοήθημα, βέβαια, πού δικαιούται 
κάθε μέτοχος, είναι άνάλογο μέ τό βαθμό 
πού είχε όταν ήταν στήν ένεργό υπηρε
σία Χωροφυλακής καθώς καί τά χρόνια 
συμμετοχής του στό Τ .Α.Α.Χ. πού συμ
πίπτουν μέ τά άναγνωρισμένα πραγματικά 
χρόνια τής 'Υπηρεσίας του στό Δημόσιο 
(Χωροφυλακή).

Στήν Ιδια διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου άνα- 
φέρονται άναλυτικά στοιχεία γιά τούς 
βασικούς μισθούς τών μετόχων του, χω
ριστά κατά βαθμούς, τή μηνιαία κράτηση 
πού έπιβαρύνει τις άποδοχές τους, τό 
ύψος τής συνδρομής τους γιά τό Ε .Δ .Χ ., 
καθώς καί άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

β . Δάνεια.

Τό Τ.Α .Α .Χ ., βρέθηκε στήν άνάγκη νά 
αύξήσει τά έπιτόκια, έφ’ όσον ή Νομι
σματική ’Επιτροπή, τελευταία, καθώρισε

τά έπιτόκια γιά τά διαθέσιμα κεφάλαια 
τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών στά 
ποσοστά 1 0 %  καί 11,50 % .

Έ τ σ ι τό Τ .Α .Α .Χ ., δρισε τό έπιτόκιο 
τών Δανείων πού χορηγήθηκαν στούς με
τόχους του μετά τήν 1-7-1980 σέ 11,50 0]0, 
καθώς καί τήν άναπροσαρμογή τών ύπο- 
λοίπων δανείων πού ύπήρχαν στις 31-8- 
1979 άπό 6 0]0 σέ 10 0]0 καί έκείνων τής 
30-6-1980 άπό 10 0]0 σέ 11,50 0]0.

Ή  άναπροσαρμογή τοϋ έπιτοκίου γιά 
τά ύπόλοιπα τών άνωτέρω δανείων τών 
μετόχων θά γίνει άπό τή Μηχανογραφική 
Υπηρεσία Χωροφυλακής. Περισσότερες 
πληροφορίες γιά τό θέμα αύτό άναφέρον- 
ται στήν 519]40]1 (1980) διαταγή τού 
’Αρχηγείου.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ πρόσφατη άπόφαση τοϋ 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιώ ν έγκρί- 
θηκε, έπειτα άπό σχετική πρόταση τοϋ

Δ. Σ. τοϋ Ταμείου, ή αύξηση τών μηνιαίων 
μερισμάτων πρός τούς μεριδιούχους του, 
άπό 1-1-1981 σέ ποσοστό 20% , μέ τή 
σημειωθεΐσα άντίστοιχη αύξηση τής τι
μής κάθε μεριδίου άπό 5 σέ 6 δραχμές.

Ό σ ο ι απολύθηκαν γιά όποιοδήποτε 
λόγο άπό τό Σώμα μέ δικαίωμα συνταξιο- 
δοτήσεως άπό τό Δημόσιο μέχρι τις 15- 
8-1980 έμπίπτουν στήν κλίμακα τών 23 
έτών άπό πλευράς άσφαλίσεως τους στό 
Ταμείο. ’Εκείνοι δέ πού άποχώρησαν άπό 
τό Σώμα άπό τις 31-12-1980 καί μετέπειτα, 
έμπίπτουν στήν κλίμακα τών 24 έτών καί 
δικαιούνται νά εισπράττουν τό άντίστοι- 
χο μηνιαίο μέρισμα τοϋ Ε .Τ .Ε .Χ ., τό 
όποιο βέβαια καταβάλλεται στούς δι
καιούχους κάθε 2μηνία.

Άναλυτικά στοιχεία τών άπό 1-1-1981 
διαμορφωθέντων νέων (αυξημένων) με
ρισμάτων, χωριστά κατά βαθμούς καί έτη 
άσφαλίσεως τών άμέσως ή έμμέσως άσ- 
φαλισμένων μεριδιούχων, άναφέρονται 
στό 221]43]79β άπό 4-12-1980 σχετικό 
έγγραφο τοϋ Ε .Τ .Ε .Χ . πρός τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής.

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Μ Π Ο Υ Γ Α Σ  Π α ν ο ς
Χωροφύλαξ 

A' A . Τ . Καλαμάτας.

Γεννήθηκε στά 1947 στό Στρέφιο ’Η 
λείας. Κατατάχθηκε στό Σώμα τής Χω
ροφυλακής στά 1966 καί υπηρέτησε σέ 
διάφορες Υπηρεσίες τής Δ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης καί τής Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου 
μέ καλή υπηρεσιακή άπόδοση. Νυμφεύ- 
θηκε τό 1975 καί απόκτησε ένα κορίτσι. 
Είχε γυμνασιακή μόρφωση, άπόκτησε 
τήν ειδικότητα τοϋ όδηγοΰ ύπηρεσιακοΰ 
αύτοκινήτου καί διακρίθηκε γιά τήν άφο- 
σίωσή του στό ύπηρεσιακό καθήκον καί 
τήν οίκογένειά του. Άπεβίωσε στις 21- 
10-1980 σέ νοσοκομείο τών ’Αθηνών. 
Ή  κηδεία του έγινε τήν έπομένη, 22-10- 
1980, στήν Χώρα Τριφυλίας καί τήν πα
ρακολούθησαν συγγενείς, φίλοι τοϋ με- 
ταστάντος καί άντιπροσωπεία άνδρών 
τού Σώματος.

Κατατέθηκε στεφάνι καί άποδόθηκαν 
οί προβλεπόμενες τιμές άπό άνδρες τής 
Δ.Χ. Τριφυλίας.

Γ Λ Ε Ν Τ Η Σ  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
’Ενωμοτάρχης 

’Επιτελείου τής Υ.Α. Π.Π.

Γεννήθηκε τό 1933 στό Έλληνόκα- 
στρο Καρδίτσης. Κατατάχθηκε στή Χω
ροφυλακή τό 1954. Προήχθη στό βαθμό 
τοϋ 'Υπενωμοτάρχη τό 1976 καί τοϋ ’Ενω
μοτάρχη στά 1978. 'Υπηρέτησε σέ διά
φορες 'Υπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. Κεντρικής 
Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, Συντάγμα
τος Χωροφυλακής ’Αθηνών, Διευθύνσεως 
’Αλλοδαπών, Γ.Δ.Ε.Α. καί τελευταία στήν 
Υ.Α .Π . Πρωτευούσης. Νυμφεύθηκε τό 
1967 καί άπόκτησε δυό παιδιά, ένα αγόρι

καί ένα κορίτσι. Είχε γυμνασιακή μόρ
φωση, ύπήρξε καλός οικογενειάρχης, ευ
συνείδητος άστυνομικός καί τιμήθηκε 
μέ μετάλλιο εύδοκίμου ύπηρεσίας Γ ' τά- 
ξεως. Άπεβίωσε στις 27-11-1980 άπό καρ
διακό νόσημα στήν Αργυρούπολη Α τ 
τικής όπου διέμενε οίκογενειακώς. Ή  
κηδεία του έγινε τήν έπομένη, 28-11-80, 
στό νεκροταφείο Αργυρουπόλεως άνά- 
μεσα σέ συγγενείς, συναδέλφους καί φί
λους. Αντιπροσωπεία τής Δ.Α.Π. Πρω
τευούσης κατάθεσε στεφάνι καί άπόδωσε 
τις κανονισμένες τιμές στον νεκρό.

Γ Ι Ο Υ Σ Ο Υ Λ Α Σ  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
’Ενωμοτάρχης

’Επιτελείου Α. Δ . Χ.  Θράκης.

Γεννήθηκε τό 1931 στις Φέρρες Ά λ ε-  
ξανδρουπόλεως "Εβρου. Κατατάχθηκε 
στό Σώμα τό 1955. Ή ταν άπόφοιτος Γυ
μνασίου. Νυμφεύθηκε τό 1963. Προήχθη 
στό βαθμό τού Υπενωμοτάρχη τό 1977 
καί τοϋ ’Ενωμοτάρχη τό 1978. Υ π η ρ έ
τησε σέ διάφορες 'Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής τής Δ Ά . Θεσσαλονίκης καί τής 
Α.Δ.Χ. Θράκης μέ τήν ειδικότητα τοϋ 
άρχειοθέτη καί διακρίθηκε γιά τήν άφο- 
σίωσή του στό ύπηρεσιακό καθήκον καί 
τήν καλή ύπηρεσιακή του άπόδοση. Ά π ε
βίωσε στις 23-10-1980 άπό χρόνια ήπατί- 
τιδα στό Γ .Κ . Νοσοκομείο Κομοτηνής. 
Φεύγοντας άφησε πίσω στή ζωή τή γυναί
κα του μέ 2 άνήλικα παιδιά (ένα άγόρι καί 
ένα κορίτσι).

Ή  κηδεία του έγινε στις 24-10-80, στήν 
Αλεξανδρούπολη άνάμεσα σέ συγγενείς, 
φίλους, συναδέλφους καί συμπατριώτες 
του. Αντιπροσωπεία άνδρών Χωρο
φυλακής τής Δ.Χ. Έ β ρ ου  πού συλ- 
λυπήθηκε τήν οίκογένειά του, κατάθεσε 
στεφάνι, έκφώνησε έπικήδειο λόγο καί 
άπόδωσε τις κανονισμένες τιμές στόν 
νεκρό.
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ άπ’ τό Σχολείο Ε ι
δικής Έκπαιδεύσεως Μοιράρχων οί 59 
Μοίραρχοι τής 25ης εκπαιδευτικής σει
ράς.

Ή  τελετή τής άποφοιτήσεως έγινε 
στήν αίθουσα τελετών των Σχολών Χω ρο
φυλακής ’Αθηνών, παρουσία τοϋ ’Α ρχη
γού τοϋ Σώματος Άντιστρατήγου κ. 
Μιλτιάδη Άργιάννη καί τοϋ Γ ' ’Επιθε
ωρητή Χωροφυλακής Υποστρατήγου κ. 
Ά νδρέα Λεχουρίτη. Παρέστησαν ακό
μη, ό Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής 
'Υπηρεσίας τοϋ Σώματος Πανοσιολογιώ- 
τατος ’Αρχιμανδρίτης κ. Εύσέβιος Πι- 
στολής, ό Διευθυντής Όργανώσεως τοϋ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. 
’Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, ό Διοικη
τής τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυ

λακής Ταξίαρχος κ. Α ριστομένης Γκρίτ- 
ζαλης, ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών 
Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Γαρνέλης, ’Ανώ
τεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ 
Σώματος από 'Υπηρεσίες τοϋ λεκανοπε
δίου Αττικής καί οί Καθηγητές πού δί
δαξαν στή διάρκεια λειτουργίας τοϋ Σχο
λείου.

Η εκδήλωση άρχισε μέ προσφώνηση 
τοϋ Διοικητή τής Σ .Α .Χ ., ό όποιος άνα- 
φέρθηκε στούς σκοπούς τής λειτουργίας 
τοϋ Σχολείου τονίζοντας ιδιαίτερα τήν 
επιτυχία τους καί εύχαρίστησε τούς δι- 
δάξαντες Καθηγητές, καθώς καί τούς 
άποφοιτήσαντες γιά τήν έπιμέλεια πού 
έπέδειξαν στήν τρίμηνη διάρκεια τής 
φοιτήσεώς τους.

Ακολούθως ό κ. ’Αρχηγός μέ σύντο
μο χαιρετισμό του, άναφέρθηκε στή σπου- 
δαιότητα τής λειτουργίας τοϋ Σχολείου 
καί τήν ώφελιμότητα τής φοιτήσεώς σ ’

αύτό των Μοιράρχων, τούς όποιους συγ
χάρηκε γιά τό ένδιαφέρον, τό ζήλο, καί 
τήν επιμέλεια πού έπέδειξαν. Στή συνέ
χεια τοϋ χαιρετισμού του έξέφρασε τις 
ευχαριστίες του στούς Καθηγητές γιά 
τήν αγάπη πού δείχνουν στή Χωροφυλα
κή καί τήν έθελοντική— όπως χαρακτη
ριστικά τόνισε— προσέλευσή τους στή 
Σχολή γιά τή μετάδοση των γνώσεών 
τους στούς φοιτοϋντες, καί, τελειώνον
τας εύχήθηκε σέ όλους «καλές γιορτές» 
καί «εύτυχισμένο τό νέο έτος» γιά τούς 
ίδιους καί τις οίκογένειές τους.

Στή συνέχεια αντιφώνησε ό ’Αρχηγός 
τών έκπαιδευθέντων Μοιράρχων κ. Στέ
φανος Ζουρνατζής, ό όποιος διερμηνεύον
τας τά αισθήματα τών συναδέλφων του, 
μεταξύ άλλων είπε καί τά έξης : «... Τό 
έργο πού έπιτελοϋμε είναι δύσκολο 
καί πολύμοχθο καί είμαστε ύποχρεωμέ- 
νοι λόγω τής κοινωνικής, τεχνικής καί έ- 
πιστημονικής έξελίξεως νά βελτιώνου
με συνεχώς τις γνώσεις μας γιά νά μπο
ρέσουμε νά άνταπεξέλθουμε αποτελε
σματικά στήν εκπλήρωση τών καθηκόν
των μας... Σάς διαβεβαιώνουμε ότι έπα- 
νερχόμενοι στις 'Υπηρεσίες μας, μέ πλή- 
ρη τή συναίσθηση τής αποστολής μας 
απέναντι στό κοινωνικό σύνολο καί μέ 
έμπλουτισμένες καί ανανεωμένες τις 
γνώσεις μας θά συμβάλλουμε αποφασι
στικά καί μέ μεγαλύτερη έπιτυχία στήν 
έκπλήρωση τών σκοπών καί επιδιώξεων 
τοϋ Σώματος...».

Η έκδήλωση συνεχίστηκε μέ τή λή 
ψη αναμνηστικών φωτογραφιών καί έ
κλεισε μέ μικρή δεξίωση.

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α

ΣΥΝ ΑΝ ΤΗ ΣΗ  γνωριμίας μέ τούς δη
μοσιογράφους τοϋ μεσσηνιακοϋ Τύπου 
καί τούς τοπικούς ανταποκριτές τών 
αθηναϊκών εφημερίδων πραγματοποιή
θηκε στις 2 Δεκεμβρίου μέ πρωτοβου
λία τοϋ Διοικητή τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Μεσσηνίας Άντισυνταγματάρ- 
χη κ. Εύθυμίου Ρόκκα, στό Γραφείο του.

Παρόντες στή συνάντηση ήταν άκό- 
μη ό 'Υποδιοικητής τής Διοικήσεως, οί 
’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος πού ύπηρε- 
τοϋν στις Υ π ηρεσίες της καθώς καί γυ
ναίκες συνάδελφοι.

Στή διάρκεια τής συναντήσεως, ή ο
ποία έγινε μέσα σέ εγκάρδια καί φιλική 
άτμόσφαιρα, συζητήθηκαν θέματα κοι- 
νοϋ ένδιαφέροντος καί υιοθετήθηκαν λύ
σεις συνεργασίας γιά τήν καλύτερη ένη- 
μέρωση τοϋ κοινοϋ τής περιοχής όσο 
αφορά τήν καταπολέμηση τής εγκλημα
τικότητας.

Οί δημοσιογράφοι έξέφρασαν τις ευχα
ριστίες τους γιά τήν πρωτοβουλία νά 
πραγματοποιηθεί ή συνάντηση αύτή 
καί τήν εποικοδομητική συνεργασία πού 
τούς πρόσφεραν οί ’Αξιωματικοί τοϋ Σώ
ματος.

Η έκδήλωση έκλεισε μέ μικρή δεξίω
ση.

Α Θ Η Ν Α

ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗ Χριστουγεννιάτικη 
μουσικοφιλολογική εκδήλωση πραγμα
τοποιήθηκε τό βράδυτής 17ης Δεκεμβρίου 
στήν αίθουσα τελετών τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Η έκδήλωση έγινε μέ πρωτοβουλία 
τοϋ Προϊσταμένου τής θρησκευτικής  
Υπηρεσίας τοϋ Σώματος Πανοσιολο- 

γιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Εύσεβίου 
Π ιστολή, σέ συνεργασία μέ τις Διοική
σεις τών Σχολών Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Την παρακολούθησαν, ό Θεοφιλέστα
τος Επίσκοπος Έλευσίνος κ. 'Ιερόθεος, 
ό Α ’ Ύ παρχηγός Χωροφυλακής Υ π ο 
στράτηγος κ. Σπυρίδων Πυρπίλης, ό Δι
οικητής τής Σ.Ο .Χ. Ταξίαρχος κ. Νικό
λαος Γαρνέλης, ό 'Υποδιοικητής της 
Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Άντω- 
νόπουλος, Αξιωματικοί καί Ύπαξιωμα- 
τικοί εκπαιδευτές τών Σχολών, οί Δόκιμοι 
’Ανθυπομοίραρχοι καί οί Δόκιμοι ’Ενω
μοτάρχες.

Αρχή στή μουσικοφιλολογική σύναξη 
έκανε ό̂  ’Αρχιμανδρίτης π. Εύσέβιος, ό 
όποιος άνέλυσε τό πρόγραμμα τής έκδη-



λώσεως και ευχαρίστησε τούς συμμετέ- 
χοντες σ ’ αύτή.

’Ακολούθως, ή χορωδία τής ’Εκκλησια

στικής Σχολής ’Αθηνών απέδωσε έπίκαι- 
ρους εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμ
νους, ύπό τήν διεύθυνση του καθηγητή 
Μουσικής καί πρωτοψάλτη τοϋ ‘Ιερού 
Ναού Ζωοδόχου Πηγής ’Ακαδημίας κ. 
Ά θαν. Παπαζαρή. Τούς ύμνους ανέλυσε 
ό Θεολόγος καθηγητής καί διδάκτωρ 
τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών κ. ’Ιωάννης Κωνσταντινί- 
δης.

Στή συνέχεια, ό Θεοφιλέστατος ’Επί
σκοπος κ. ‘Ιερόθεος, μέ θεόπνευστη ομι
λία άνέλυσε τό βαθύτερο νόημα τής 
γιορτής των Χριστουγέννων καί ή έκδή
λωση τελείωσε μέ τή χορωδία τής ’Εκκλη
σιαστικής Σχολής πού έψαλε ύμνους τής 
’Ακολουθίας τών Χριστουγέννων.

Α Θ Η  TST A

ΣΕ κατάλληλους άπό κάθε πλευρά χώ
ρους μεταστεγάστηκε τόν προηγούμενο 
μήνα ή Ύποδιεύθνση 'Αστυνομίας Νέας 
’Ιωνίας.

Ε κτός άπ’ τήν Υποδιεύθυνση, στούς 
νέους χώρους στεγάζονται ήδη μέ εύρυ- 
χωρία τό ’Αστυνομικό Τμήμα, τό Παράρ
τημα ’Ασφαλείας καί τό Γραφείο Δημο
σίου Κατηγόρου Νέας ’Ιωνίας.

Στή διάρκεια ειδικής τελετής έγινε 
Αγιασμός τών νέων χώρων, χοροστα- 
τοΰντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Νέας 'Ιωνίας καί Φιλαδέλφειας κ. 
Τιμοθέου. Παρέστησαν, οί άπόστρατοι 
Στρατηγοί Χωροφυλακής κ. κ. Παναγιω- 
τόπουλος Άργύριος, Λάζαρος Σακελα- 
ρίου καί Κων]νος Ά λεξόπουλος, ό Διευ
θυντής τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. ’Αθα
νάσιος Παπαδημητρίου, Αντιπροσωπεία. 
’Αξιωματικών καί ‘Οπλιτών τοϋ Σώματος, 
ό Δήμαρχος Νέας ’Ιωνίας κ. ’Ιωάννης 
Δομνάκης, Διευθυντές τών Δημοσίων 
Υπηρεσιώ ν τής περιοχής, έκπρόσωποι 
καί Πρόεδροι τοπικών συλλόγων.

Μετά τόν Αγιασμό, σέ σύντομη ομιλία 
του ό Άντισυνταγματάρχης κ. Ρούμπας 
τόνισε ότι στήν απόδοση τοϋ έργου τά 
μέγιστα συντελούν ό χώρος έργασίας καί 
οί συνθήκες στεγάσεως τοϋ προσωπικού.

Ή  έκδήλωση τελείωσε μέ μικρή δεξίω
ση.

Α Θ Η Ν Α

ΜΙΑ ώραία Χριστουγεννιάτικη γιορ
ταστική έκδήλωση έγινε τό βράδυ τής 
19ης Δεκεμβρίου στήν αίθουσα έκδηλώ- 
σεων τής Σ.Ο .Χ. ’Αθηνών.

Τήν παρακολούθησαν, ό Πανοσιολο
γιότατος ’Αρχιμανδρίτης π. Εύσέβιος, ό 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Νικ. 
Γαρνέλης καί οί Δόκιμοι ’Ενωμοτάρχες 
μέ έπικεφαλής τούς έκπαιδευτές τους 
’Αξιωματικούς καί Ύπαξιωματικούς.

Τό πρόγραμμα τής έκδηλώσεως περι
λάμβανε απόδοση Χριστουγεννιάτικων 
ύμνων καί τραγουδιών άπ’ τή χορωδία τών 
Δοκίμων ’Ενωμοταρχών. ’Επίσης περι
λάμβανε όμιλίες, Απαγγελίες ποιημάτων 
καί έρμηνεία θεατρικού σκέτς.

Ή ταν μιά υπέροχη όμολογουμένως 
γιορταστική βραδυά πού έντυπωσίασε 
όλους όσους τήν παρακολούθησαν. ’Εκεί
νο όμως πού έντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν 
τό άρκετά Αναπτυγμένο καλλιτεχνικό... 
ταλέντο τών Δοκίμων.

ΕΚΘΕΣ Η Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ λειτούργησε άπό 23 
μέχρι 30 Νοεμβρίου σέ αίθουσα τοϋ 
«Κοβεντάρειου» ιδρύματος τής Κοζά
νης ή "Εκθεση Τροχαίας τής πόλεως πού 
διοργανώθηκε άπ’ τήν οικεία Διοίκη
ση Χωροφυλακής μέ σύνθημα: ΟΧΙ ΑΛ
ΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ.

Τήν Έ κ θεση  έγκαινίασε ό Νομάρχης 
Κοζάνης κ. Γρηγόριος Θεοδοσίου, παρου
σία βουλευτών τοϋ Νομοϋ, τοϋ Διοικη
τή τής 9ης Μεραρχίας ‘Υποστρατή
γου κ. Ίωάννου Γκόλφη, τοϋ ’Ανώτερου 
Διοικητή Χωροφυλακής Δυτικής Μακε
δονίας Συνταγματάρχη κ. Βάϊου Μόσια-

λου, τοϋ Διοικητή Χωροφυλακής Κο
ζάνης Άντισυνταγματάρχη κ. Σταύρου 
Σαραντωνίδη, τοϋ Δήμαρχου τής πόλεως 
κ. Ιωάννη Παπαγιάννη, Διευθυντών καί 
έκπροσώπων τών άλλων ’Αρχών, ’Οργα
νισμών καί Ιδρυμάτων τής περιρχής, 
άντιπροσωπείας άνδρών καί γυναικών 
τοϋ Σώματος άπό ‘Υπηρεσίες τής Διοική- 
σεως καί πλήθους κόσμου.

Στήν Αρχή τών έγκαινίων έψάλη Αγια
σμός μετά τό τέλος τοϋ όποιου μίλησε ό 
Διοικητής Χωροφυλακής Κοζάνης, ό 
όποιος άναφέρθηκε στούς σκοπούς λει
τουργίας τής Έκθέσεως, τονίζοντας τά 
αίτια τών τροχαίων άτυχημάτων καί τήν 
Ανάγκη άποκτήσεως άπό όλους ένσυνεί- 
δητης κυκλοφοριακής Αγωγής.

Ή  "Εκθεση ήταν άρτια οργανωμένη 
καί περιλάμβανε φωτογραφικό υλικό τρο
χαίων άτυχημάτων τής περιοχής, στα
τιστικούς πίνακες, μακέτα μικρής πό
λεως μέ σηματοδότηση καί άλλα παρα
στατικά κυκλοφοριακά θέματα, ζωγρα
φικό υλικό καί σκίτσα μέ ύποδείξεις, 
συμβουλές καί οδηγίες τροχονομικοϋ πε
ριεχομένου.

Τά περισσότερα άπό 7.000 άτομα πού 
έπισκέφθηκαν τό χώρο τής Έκθέσεως, 
διατύπωσαν κολακευτικά σχόλια γιά 
τήν έπιτυχία της στόν τομέα τοϋ προ
βληματισμού τους γιά τούς κινδύνους 
πού άπειλοϋν τόν καθένα άπό τήν κακή 
χρήση τών οχημάτων γενικά καί τήν 
άγνοια τών κανόνων οδικής κυκλοφορίας 
άπό οδηγούς καί πεζούς.

73



Κ Α Λ Α Ν Τ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ
Τά κάλαντα, τό πατροπαράδοτο αύτό 

έθιμο τοϋ τόπου μας, χάρισε τό δικό του 
ξεχωριστά όμορφο παραδοσιακό χρώμα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων καί τής 
Πρωτοχρονιάς πού πέρασαν.

ΤΗταν τό έθιμο πού περισσότερο άπ’ 
όλα κυριάρχησε γιά μιά ακόμη φορά άπό 
άκρη σέ άκρη τής Ε λληνικ ής γής κι 
έδωσε σέ μικρούς καί μεγάλους τήν εύκαι- 
ρία νά αισθανθούν πιό έντονα καί νά δε
θούν πιό ζεστά μέ τήν αγαλλίαση πού 
σκόρπισε σ ’ όλους ή γιορταστική άτ- 
μόσφαιρα των ημερών.

Οί ποικιλόμορφες χορωδίες, όπως πάν
τα τραγούδησαν τά κάλαντα καί στά κα
ταστήματα τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών 
πού λειτουργούσαν τις παραμονές τών 
Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς.

Στήν ’Αθήνα, ή ήγεσία τού Σώματος 
μέ έπικεφαλής τόν ’Α ρχηγό ’Αντιστρά
τηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη ακούσε τά 
κάλαντα στήν αίθουσα τελετών τού ’Αρ
χηγείου άπό Τμήματα Μουσικής τής 
Χωροφυλακής καί τοϋ Στρατού.

’Ακόμη, μικτή μπάντα τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας πήγε στό 'Υπουργείο Δη
μοσίας Τάξεως καί παιάνισε τά κάλαντα 
στόν 'Υπουργό κ. Δημήτριο Δαβάκη, 
τόν Γενικό Γραμματέα τού 'Υπουργείου 
κ. Κων]νο Σαψάλη, τόν Διευθυντή τής 
Π .Σ.Ε.Α . κ. Γκίκα καί τούς επιτελείς 
τού Υπουργείου.

Τέλος στήν ήγεσία τοϋ Σώματος τρα
γούδησε τά κάλαντα χορωδία Δοκίμων 
’Ανθυπομοιράρχων.

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ω Ν Ι Α Τ Ι Κ Α  Δ Ω Ρ Α  Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ρ Ο Χ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Σ
’Ιδιαίτερα αύξημένη ήταν ή κίνηση 

πού παρουσίασαν τή φετεινή Πρωτοχρο
νιά οί 'Ελληνικοί δρόμοι. Κι ένώ όλοι 
υποδέχονταν μέ χαρές καί γλέντια τόν 
καινούργιο χρόνο, οί Τροχονόμοι έστε
καν στό «πεζοδρόμιο» καί φρόντιζαν 
γιά τήν άσφαλή κυκλοφορία αυτοκινή
των καί πεζών. Ά γρυπνοι, μακρυά άπ’ 
τή ζέστη τής οικογενειακής γιορταστι
κής ατμόσφαιρας, άλλά συνεπείς στήν 
υποχρέωση τής παροχής υπηρεσιών γιά 
τήν άσφάλεια τού κοινωνικού συνόλου.

’Εκείνες λοιπόν τις ώρες οί nto πολ
λοί στάθηκαν καί χαιρέτησαν έγκάρδια 
τούς συναδέλφους Τροχονόμους καί πολ
λοί άπ’ αύτούς τούς πρόσφεραν διάφορα 
συμβολικά δώρα. Τούς τροχονόμους 
τής Χωροφυλακής, πού ύπηρετοϋν στά 
προάστια τής Πρωτεύουσας, τούς έπι- 
σκέφθηκαν τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς στούς κυριώτερους συγκοινω
νιακούς κόμβους, τούς χαιρέτησαν, τούς 
άπηύθυναν ευχές καί τούς πρόσφεραν 
δώρα, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Δημήτριος Δαβάκης, οί Γενικοί 
Γραμματείς τών 'Υπουργείων Δημοσίας 
Τάξεως καί Συγκοινωνιών κ.κ. Κων]νος 
Σαψάλης καί Διονύσιος Λίβανός, ό 
Πρόεδρος τοϋ Ε.Ο.Τ. κ. Δημήτριος Δα- 
σκαλάκης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Ά ργιάν- 
νης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό- 
λεως κ. Κων]νος Λεμονής, οί 'Υπαρχη- 
γοί Χωροφυλακής, άλλοι έπίσημοι καί 
έκατοντάδες πολιτών.

Ε π ίση ς ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
μετέβη στήν πλατεία Όμονοίας καί πρό- 
σφερε δώρο στόν Τροχονόμο τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ft*

Δ Η Μ .Τ Α Ξ Ε Ω Σ
Κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  ’Αξιωματικοί, 'Οπλίτες καί Υπάλληλοι

των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Αγροφυλακής,
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 
και τοΰ Νέου έτους εύχομαι σε δλους καί στις 
οΐκογένειές σας υγεία καί ευτυχία.
Εϊθε τό κήρυγμα τής άγάπης καί ειρήνης τοϋ Κυ
ρίου μας, να σας οδηγεί στήν όδό τής άγάπης 
καί τής δικαιοσύνης.
Όπου καί άν βρίσκεστε, άκοίμητοι φρουροί τής 
Τάξεως καί ’Ασφαλείας, σάς εύχομαι Καλά Χρι
στούγεννα, τό δε 1981 να είναι ειρηνικό καί δη
μιουργικό.

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

I

κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

’Αξιωματικοί, ’Ανθυπασπιστές,
'Οπλίτες καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι,

'Ένας ακόμη χρόνος πέρασε άπό τή ζωή 
όλων μας καί τή ζωή τοΰ Σώματος της Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής. Τό 1980 ανήκει πλέ
ον στο παρελθόν καί πριν άπό λίγες ώρες 
άνέτειλε ένας καινούργιος χρόνος γεμάτος 
ελπίδες καί προσδοκίες.

Βρισκόμαστε στήν άρχή ενός έτους, πού 
θά άποτελέσει σταθμό στή νεώτερη ιστο

ρία τής Πατρίδος μας. Ή  ένταξή μας στήν 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είναι 
πλέον γεγονός. 'Η Χώρα μας έπήρε τή 
θέση , πού τής άνήκει μέσα στή χορεία των 
δημοκρατικών καί προοδευτικών Χωρών 
τής Ευρώπης . Τό γεγονός αύτό μας επιβάλ
λει αυξημένες υποχρεώσεις, στις όποιες 
είμαι πεπεισμένος ότι θά άνταποκριθοΰμε 
πλήρως.

'Ο περασμένος χρόνος ήταν γόνιμος σέ 
επιτεύγματα στή Δημόσια Τάξη καί ’Ασφά
λεια , χάρις στήν άκαταπόνητη εργατικότη
τα , στήν επιμονή καί συνεχή προσπάθεια 
καί στήν συναίσθηση τών ύποχρεώσεων, 
πού έχουμε άναλάβει. Τό Σώμα εκπλήρωσε 
άπόλυτα τήν ύψηλή αποστολή του καί δι
καίωσε τις προσδοκίες τοϋ 'Ελληνικού 
Λαοϋ. Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά 
έκφράσω τήν εύαρέσκειά μου σέ όλους, διό
τι μέ ακατάβλητη θέληση καί καταπληκτική 
ψυχική αντοχή, φέρατε σέ αίσιο πέρας τή 
δύσκολη αποστολή σας.

Σάς άπευθύνω τις πιο εγκάρδιες εύχές μου 
γιά τον καινούργιο χρόνο καί εύελπιστώ 
ότι θά είναι αίσιος καί εύτυχισμένος γιά 
εσάς καί τις οΐκογένειές σας.

Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά .
Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 
’Αντιστράτηγος
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ΟΐΐίΙΒηνικές αρχαιότητες ίναι οι πιο 
γνήδιοι μάρτυρες τής Τβτορικής nopeiad 
καί τοΰ ποιΐιτίδτικοϋ μεγαόέ'ιου τήςφυΙ 
Αής μας.

CH διαώΰίίαξη καί προβταβΐα τους εί
ναι υπέρτατο χρέος κάθεβ,ΕΛΛηνα.
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