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To Σώμα τής Χωροφυλακής τιμά και δοξάζει 

σήμερα με εύλάβεια καί θρησκευτική κατάνυξη 
τή μνήμη τής Προστάτιδός του 'Αγίας και Μ εγα
λομάρτυρας ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ή Μεγαλομάρτυς και Ίσαπόστολος 'Αγία 
Ειρήνη, γεννήθηκε στις άρχές τοϋ 4ου μ.Χ. 
αιώνα στην πόλη Μεγεδώ τής Περσίας καί μορ
φώθηκε άπό τον Άπελλιανό σοφό δάσκαλο στά 
χρόνια έκεΐνα, ό όποιος τής μετέδωσε τή σοφία 
καί τήν πολυμάθειά του.

Από μιά θεραπενίδα της, κατηχήθηκε στις 
αιώνιες άλήθειες τής διδασκαλίας τοϋ θεα ν
θρώπου καί τής Χριστιανικής πίστεως. Μ ετά τή 
βάπτισή της, κατά τήν όποια άπαρνήθηκε το πα
λαιό όνομα «Πηνελόπη» καί έπήρε το όνομα ΕΙ
ΡΗΝΗ, δίνει όλη της τήν πνοή καί όλη της τήν 
ύπαρξη στο κήρυγμα τοϋ λόγου τοϋ Θεού καί 
γίνεται πρότυπο μιμήσεως γιά τούς άνθρώπους 
τής έποχής της καί τούς μεταγενέστερους.

Ή ’ Εκκλησία γιά όσα προσέφερε καί ύπό- 
φερε για τήν έδραίωσή της, τήν κατέταξε στή 
χορεία τών τιμωμένων Αγίων της καί ή Χωροφυ
λακή τήν έπ έλεξε γιά Προστάτιδά της, διότι τό 
όνομα καί ό βίος της έκφράζουν τό βαθύτερο 
περιεχόμενο τής άποστολής τού Σώματος καί 
άνταποκρίνονται στο θρησκευτικό συναίσθημα 
τών άνδρών της.

Οί άγώνες τής 'Αγίας Ειρήνης γιά τήν ήθική 
καί χριστιανική άναμόρφωση τής κοινωνίας πού 
ζοΰσε, τό άπαράμιλλο σθένος της καί τά μαρτύ
ρια στά όποια ύποβλήθηκε καί τά όποια τελικά 
δυνάμωσαν τήν άφοσίωσή της στο θεό  καί τόνω
σαν τό σώμα καί τό πνεύμα της ώστε νά συνεχίσει 
μέχρι τού θανάτου της τό χριστιανικό της έργο, 
άποτελοΰν γιά τούς ανδρες τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής φωτεινά παραδείγματα πού πρέ
πει νά όδηγουν πάντοτε τις καρδιές καί τις σκέ
ψεις τους στήν ’ Εθνική καί Κοινωνική άποστολή

τους. Αποστολή οπωσδήποτε δυσχερή πού παρά 
τις κατά καιρούς άντιξοότητες ή Χωροφυλακή 
έφ ερε πάντοτε μέ κόπους πολλούς καί θυσίες 
άμέτρητες σε αίσιο πέρας.

Τούτο μαρτυρεί καί ό μάκρος βίος τού Σώμα
τος.

Ή Χωροφυλακή συμπληρώνει τό έτος 1983 
έκατόν πενήντα χρόνια ζωής άπό τής ίδρύσεώς 
της. Στο διάστημα αύτό έχει στεριώσει σάν θε
σμός στή χώρα μας καί συνεχώς βελτιώνεται καί 
άναπτύσσεται, προσφέροντας, κάθε χρόνο πού 
περνάει, κατά τρόπο άποτελεσματικώτερο, τις 
καλύτερες ύπηρεσίες της στον 'Ελληνικό Λαό, 
άφοϋ μοχθεί καί άγωνίζεται γιά τήν άσφάλεια, 
τήν ησυχία καί τή γαλήνη του, ώστε άπαλλαγμέ- 
νος άπό φόβους καί άβεβαιότητες νά έπιδίδεται 
άπερίσπαστος στά ειρηνικά του έργα.

Οί ανδρες τοϋ Σώματος έχουν συνειδητο
ποιήσει τή σπουδαιότητα αύτή τής άποστολής 
τους, άλλά καί τό μέγεθος τής εύθύνης τους 
έναντι τού 'Ελληνικού Λαού καί τοϋ ’Έθνους καί 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τό 
Σώμα νά βαδίζει άταλάντευτο, χωρίς παρεκκλί
σεις καί έπηρεασμοϋς τό δρόμο τής 'ιστορικής 
του πορείας, έχοντας πάντα σάν γνώμονα τών 
ένεργειων του, τό πραγματικό συμφέρον τοϋ πο
λίτη καί τής Πατρίδος.

Μέ τήν βοήθεια τής 'Αγίας Ειρήνης καί τήν 
συμπαράσταση καί έμπιστοσύνη τοϋ Ελληνικού 
Λαού, πιστεύουμε ότι καί στο μέλλον τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής θά άνταποκριθεΐ άπόλυτα 
στον προορισμό του καί θά συνεχίζει μέ έπιτυχία 
τούς άγώνες του γιά τήν προστασία τών έννόμων 
άγαθών όλων τών Ελλήνων, γιά τή διασφάλιση 
τοϋ Δημοκρατικού μας πολιτεύματος καί μαζί μέ 
τούς άλλους κρατικούς φορείς, γιά τήν πρόοδο 
καί εύημερία τής Πατρίδος μας.

Ό Αρχηγός 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

’Αντιστράτηγος



Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Η Ω Ρ Ο Φ ν η Π Κ Η Σ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ή τροχαία Χωροφυλακής 

αγωνίζεται άδιάκοπα για νά 
μειώσει το φόρο αίματος 
στην άσφαλτο.

Τά  δημ ο σ ιευ ό μ ενα  κε ίμενα  
αττηχοΰν τ ίς  γ ν ώ μ ε ς  κα ί  τ ίς  
άττόψε ις  τ ου  σ υ γ γ ρ α φ έ α  ή 
συ ντά κτη  κα ί  δεν ε κ φ ρ ά 
ζου ν  τ ίς  έττίσημες θέσε ις  
τ ου  Σ ώ μ α τ ο ς .  Κε ίμενα π ο ύ  
δημο σ ιεύ ον τα ι  ή όχ ι δέν 
έπ ι σ τρ έφ οντα ι .
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Η ΚΟΡΟΦΥ
ΛΑΚΗ ΤΙΜΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΙΤΑ 
ΤΙΑλ ΤΗΙ 
ΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Στις 5 Μαΐου ιό  Σώμα τής Χωροφυλακής 
τίμησε την προστάτιδά του 'Αγία Ειρήνη. ’ Επί
κεντρο τών γιορταστικών έκδηλώσεων υπήρξαν 
καί φέτος οί Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών. 
Την παραμονή τελέστηκε στον I. Ν. Ταξιαρχών 
τών Σχολών Μέγας Εσπερινός μέ άρτοκλασία. 
Χοροστάτησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. ’Αμβρόσιος και 
παρέστη ή ήγεσία τού Σώματος, άνδρες καί 
γυναίκες τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής καί I 
πλήθος κόσμου. Τήν έπομένη μετά τη θεία 
λειτουργία τελέστηκε δοξολογία στο προαύλιο 
τών Σχολών, τήν οποία τίμησε μέ τήν παρουσία 
του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων/νος 
Καραμανλής. Παρέστησαν έπίσης ό Πρόεδρος 
καί ό Β' Αντιπρόεδρος τής Βουλής κ.κ. Παπα- 
σπύρου καί Λαυρεντίδης, οί ύπουργοί ’ Εσωτε
ρικών καί Δημοσίας Τάξεως κ.κ. Χριστόφορος 
Στράτος καί Δημητριος Δαβάκης, οί ύφυπουρ- 
γοί Εθνικής Άμύνης καί ’ Εξωτερικών κ.κ. Ρο-1 
δίου καί Βουδούρης, ό τέως Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, ό έκ- 
πρόσωπος τού κόμματος τής ’Αξιωματικής 
Άντιπολιτεύσεως βουλευτής κ. Σερπάνος, ό 
άρχηγός τής Παρατάξεως Κέντρου κ. Γεώργιος 
Μαύρος, ό Γ ενικός Γραμματέας τού Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων/νος Σαψάλης, I

-
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οι νομάρχες Άνατολ. καί Δυι. ’Αττικής κ.κ. 
Κω6αΐος καί Δαβάκης , ό αρχιεπίσκοπος ’Αθη
νών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ, οί Μη
τροπολίτες Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας κ. ’Αμ
βρόσιος καί Μεγάρων καί ΣαλαμΤνος κ. Βαρθο
λομαίος, ό αρχηγός τού Γ.Ε.ΕΘ.Α. στρατηγός 
Αγαμέμνων Γκράτσιος, ό άρχηγός τοϋ Γ.Ε.Σ. 
αντιστράτηγος κ. Καραγιάννης, έκπρόσωποι 
των άρχηγών Γ.Ε.Α. καί Γ.Ε.Ν., ό άρχηγός Χω
ροφυλακής αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άρ- 
γιάννης, οί ύπαρχηγοί υποστράτηγοι κ.κ. Σπυ
ρίδων Πυρπίλης καί Γεώργιος Μάντης, οί Α' 
καί Ρ  ’Επιθεωρητές υποστράτηγοι κ.κ. Βασί
λειος Βασιλόπουλος καί Άνδρέας Λεχουρίτης, 
οί αρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Λεμο
νής, τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ξιφαράς 
καί τοϋ Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος κ. 
Χρυσανθακόπουλος, αντιπροσωπείες τών 
παραγωγικών Σχολών τών Ε.Δ. καίΣ.Α., καθώς 
καί πλήθος προσκεκλημένων.

Ακολούθησε άνάγνωση τού έορταστικοΰ μη
νύματος άπό τον ’Αρχηγό Χωροφυλακής καί ή 
τελετή έκλεισε με δεξίωση στή Λέσχη τών Σχο
λών.

Ανάλογες έκδηλώσεις έγιναν καί στις 
έδρες τών Άνωτέρων Διοικήσεων καί Διοική
σεων Χωροφυλακής όλης τής Χώρας.
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ΠΑΣΧΑ
1981
ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ
Γιά μια άκόμη φορά γιορτάστηκε μέ ιδιαίτερη λαμπρό

τητα τό Πάσχα στις 'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος. Σ’ όλη τη 
χώρα, χιλιάδες έπισκέπτες διάβηκαν τά κατώφλια τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής γιά ν ’ άνταλλάξουν εύχές μ’ 

αύτούς πού νύχτα -  μέρα μοχθούν γιά την προστασία τών 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών τους. Κι δλοι μαζί, πλημμυρι
σμένοι άπ’ την άφατη χαρά τοϋ «κενού μνημείου» πίστω
σαν μέ νέες ελπίδες τό χρόνο. Ανάμεσα στά «Χριστός 
Ανέστη», στο τσούγκρισμα τών κόκκινων αύγών, στους 

διάφορους μεζέδες καί τό μυρωδάτο κοκκινέλι, οί εύχές 
τους έδωσαν νέο κουράγιο στούς άνδρες τοϋ Σώματος γιά 
τή συνέχιση τοϋ τόσο δύσκολου έργου τους.

Οπως τόνισε στό πασχαλινό του μήνυμα ό Αρχηγός 
Χωροφυλακής:«7ο γεγονός τής Άναστάσεως τού θεαν
θρώπου άποτελεΐ τό ισχυρό θεμέλιο πάνω στό όποιο στη
ρίζεται ολόκληρο τό χριστιανικό οικοδόμημα καί συνάμα 
τον τηλαυγή φάρο πού μέ τό άνέσπερο φώς του καθοδηγεί 
τά Βήματα κάθε χριστιανού στήν όδό τής άρετής καί τοϋ 
καθήκοντος πρός τόν θεό καί τούς άνθρώπους.

Επίκεντρο τών γιορταστικών έκδηλώσεων ήταν καί 
φέτος οί Σχολές Χωροφυλακής Αθηνών. Σέ μιά άτμό- 
σφαιρα κεφιού, οί μαθητές τών Σχολών- δόκιμοι άξιωματι- 
κοί καί ύπαξιωματικοί (άνδρες -  γυναίκες) -  οί έκπαιδευ- 
τές καί οί καθηγητές τους, καθώς καί πλήθος έπισκεπτών 
συνεόρτασαν την άνάσταση τοϋ Χριστού. Η όρχήστρα τής 
Μουσικής τοϋ Σώματος έπαιξε δημοτικούς κυρίως σκο
πούς, δίνοντας έτσι ένα ιδιαίτερα χαρούμενο τόνο στήν 
όλη γιορταστική άτμόσφαιρα. Μαζί τους συνεόρτασαν τό 
Πάσχα ό άρχηγός Χωροφυλακής άντιστράτηγος κ. Μιλτιά
δης Αργιάννης, οί ύπαρχηγοί τοϋ Σώματος υποστράτηγοι 
κ.κ. Σπυρίδων Πυρπίλης καί Γεώργιος Μάντης, οί Α' καί Γ '

Επιθεωρητές ύποστράτηγοι κ.κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος 
καί Άνδρέας Λεχουρίτης καί πολλοί άξιωματικοί καί όπλί- 
τες.

Τούς έπισκέφθηκαν καί άντάλλαξαν μαζί τους εύχές, ό 
πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Ράλλης, ό άρχηγός τής άξιω- 
ματικης άντιπολιτεύσεως κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ό 
ύπουργός Εσωτερικών κ. Χριστόφορος Στράτος, ό άρχη
γός τοϋ Γ.Ε.ΕΘ.Α. στρατηγός κ. ’Αγαμέμνων Γκράτσιος, ό 
άρχηγός τοϋ Γ.Ε.Σ. άντιστράτηγος κ. Καραγιάννης, ό Γενι
κός Γραμματέας τοϋ ύπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων/νος Σαψάλης, οί άρχηγοί Αστυνομίας Πόλεων καί 
Πυροσβεστικού Σώματος κ.κ. Λεμονής καί Ξιφαράς, ό νο
μάρχης ’Ανατολικής Αττικής κ. Νικήτας Κωβαϊος, κ.ά.

Η ίδια γιορταστική άτμόσφαιρα έπικράτησε καί στις 
έγκαταστάσεις τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, 
στήν Αμυγδαλέζα, όπου οί άνδρες τών έκεϊ Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής συνεόρτασαν μέ τούς έπισκέπτες τους τό 
Πάσχα.

Σέ χαρούμενη, επίσης, παραδοσιακή άτμόσφαιρα καί 
μέ τή συμμετοχή τής ορχήστρας τής Χωροφυλακής γιορ
τάστηκε τό Πάσχα στή Λέσχη τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης. Τούς συνεορτάζοντες άνδρες τής 
Διευθύνσεως έπισκέφθηκαν καί άντάλλαξαν μαζί τους εύ
χές, ό ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος κ. Νικόλαος Μάρτης, 
ό υφυπουργός Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μποκοβός, ό 
Β Επιθεωρητής Χωροφυλακής ύποστράτηγος κ. ’ Ιωάννης 
Πάλλας, ό διοικητής τοϋ Γ ' Σώματος Στρατού άντιστράτη- 
γος κ. Δημήτριος Παναγόπουλος, κ.ά. έπίσημοι.

’Ανάλογες έκδηλώσεις έγιναν καί στις έδρες πολλών 
Ανωτέρων Διοικήσεων καί Διοικήσεων Χωροφυλακής τής 

χώρας.
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Τά δράματα τής ασφάλτου είναι αιτία τής πιο μεγάλης κοινωνικής 
πληγής τής έποχής μας. Ή σοβαρότητα τού προβλήματος είναι κατα
φανής αν άναλογιστοϋμε ότι μέσα ατό χρόνο 1980 στήν 'Ελλάδα πέρα
σαν άπ’ τή ζωή ατό θάνατο 1.519 άνθρωποι καί τραυματίσθηκαν άλλοι 
28.410.

01 αναλύσεις πού γίνονται άπό χρόνια τώρα γιά τή σοβαρότητα και 
τις αιτίες των τροχαίων άτυχημάτων, καταδεικνύουν άτι τά πιο σοβαρά 
καί πολύνεκρα δυστυχήματα συμβαίνουν στις μεγάλες ταχύτητες. 
'Ένας όμως μεγάλος άριθμός άπ’ τά θύματα αύτά τής άσφάλτου θά 
μπορούσε νά σωθεί χάρη στήν άποτελεσματική παροχή των πρώτων 
βοηθειών.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» θέλοντας νά προβληματίσει καί 
νά ενημερώσει τούς άναγνώστες της πάνω ατό θέμα αύτά παρουσιάζει 
ένα άρθρο τού Γάλλου καθηγητή ARNAUD μέλους τής ’Ακαδημίας 
τής Χειρουργικής σέ μετάφραση τού 'Υπομοιράρχου ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟ- 
ΛΩΥ πού άναφέρεται στο μηχανισμό προκλήσεως τών σοβαρών τραυμα
τισμών άπό τροχαία άτυχήματα καί τις πρώτες βοήθειες πού πρέπει νά 
παρέχονται έπί τόπου στις περιπτώσεις αύτές.

επέρχονται μέσα στις 48 ώρες κι αυτό είναι 
έξϊσου σημαντικό και άξιοσημείωτο. Κατά 
συνέπεια οί πρώτες Βοήθειες μπορούν νά 
παρασχεθούν γιά ν' άποτρέψουν αύτά τό 
55% τών θανάτων. Είναι σημαντικό νά γνω
ρίζουμε δτι τό 55% αύτών τών θυμάτων πού 
δέν ύπέκυψαν κατά τή σύγκρουση, μπο
ρούν νά Βοηθηθούν καί μπορούν πολλές 
φορές νά διαφύγουν ιόν θάνατο.

6) Εκείνο πού είναι πολύ σοΒαρό γιά 
τούς τραυματίες τής άσφάλτου είναι ότι 
πολλά άπό τά τραύματά τους δέν είναι εμ
φανή: έτσι πολλοί άπ' αύτούς έμφανίζουν 
τραύματα στό πρόσωπο, στά γόνατα, στούς 
μηρούς, στή σπονδυλική στήλη, ένώ έχουν 
έπιπλέον Βλάβες πού μάς διαφεύγουν. Τέ
τοιες Βλάβες είναι τά έσωτερικά τραύματα 
πού δέν φαίνονται άπ’ τήν πρώτη στιγμή καί 
δέν φαίνονται, γιατί δέν παρουσιάζουν έμ- 
φανή αιματώματα ή παραμορφώσεις, άλλά 
υπάρχουν έν τούτοις καί άποκαλύπτονται 
στή συνέχεια, όταν είναι συνήθως πολύ 
άργά. Στήν πραγματικότητα αύτά τά έσωτε
ρικά τραύματα έπιφέρουν τό θάνατο.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατ’ άρχήν πρέπει νά κάνουμε μιά μικρή 
άναφορά στή συχνότητα τών τροχαίων άτυ
χημάτων. Ή συχνότητα τών άτυχημάτων ε ί
ναι άπόλυτα άναγκαϊο νά έπισημανθεϊ στήν 
άρχή, γιατί καθορίζει αύτή καθ’ έαυτή τή 
σοβαρότητα τού προβλήματος· πρόκειται 
στήν πραγματικότητα γιά μάς, στή Γαλλία, 
γιά 12.000 νεκρούς, θύματα τών τροχών 
κάθε χρόνο. Σκοπεύουμε όμως νά μιλή
σουμε γιά τούς πολύ βαριά τραυματίες καί 
κυρίως γι’ αύτούς πού πεθαίνουν τις πρώ
τες ώρες μετά τό άτύχημα. Μ ’ αύτούς θ’ 
άσχοληθούμε στή συνέχεια.

α) Όταν κανείς έξετάζει τούς τραυμα
τίες άπό τροχαία άτυχήματα άντιλαμβάνε- 
ται ότι παρουσιάζουν μιά πολύ σοβαρή 
μορφή πού έπιδεινώνεται άκόμα περισσό
τερο όταν πρόκειται γιά τούς πολύ Βαριά 
τραυματίες -  «θύματα τών τροχών». Είναι 
λοιπόν κυρίως αύτά τά θύματα, πού έχουν 
τήν άνάγκη μας, γιατί οί νεκροί τών 48 
πρώτων ώρών καί σχεδόν τό σύνολο τών 
νεκρών τού πρώτου μήνα προέρχονται άπ' 
αύτή τήν κατηγορία.

Ή Στατιστική δείχνει ότι έπί 100 θανά
των οί 10 συμβαίνουν κατά τή σύγκρουση, 
οί 20 μέσα στις 4 ώρες πού άκολουθοϋν, κι 
αυτό είναι πολύ σημαντικό γιά τήν παροχή 
των πρώτων Βοηθειών, ένώ 35 θάνατοι

II. 0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

α) "Ας δούμε κατ’ άρχήν πώς προκαλεΐται 
ένας πολυτραυματισμός. Τό πρώτο πράγμα 
πού πρέπει νά καταλάβουμε καλά, είναι ότι 
κατά τή στιγμή ένός άτυχήματος, οί νόμοι 
τής φυσικής παίζουν άποφασιστικό ρόλο, 
τόσο γιά τούς άνθρώπινους οργανισμούς, 
όσο καί γιά τις μεταλλικές κατασκευές πού 
άποτελούν τά οχήματα. Ποτέ ό άνθρωπος 
δέν άποτελεί καί δέν θ’ άποτελέσει εξαί
ρεση αύτοϋ τού κανόνα. "Ετσι ύπακούει 
στούς νόμους τής έπιβράδυνσης, δηλαδή 
περίπου στό νόμο τής Βαρύτητας (Ε =  1/2 
Μ. V2, Μ =  μάζα, V =  ταχύτητα).

Τό άποτέλεσμα αύτής τής έπιβράδυνσητ
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πού είναι ιό άντίστροφο τής έπιτάχυνσης, 
είναι Βέβαια γνωστό: Όταν κάποιος Βρί
σκεται σέ αύτοκίνητο ή σέ τραίνο ένα άπό- 
τομο σταμάτημα άναγκάζει τά πάντα νά εκ
τιναχθούν πρός τά μπρος, οί άνθρωποι καί 
τά άντικείμενα ποϋ Βρίσκονται στό εσωτε
ρικό τοΰ αυτοκινήτου ή τοϋ Βαγονιού, εκ
σφενδονίζονται πρός τά μπρος καί μάλιστα 
τόσο πιό Βίαια, όσο ή ταχύτητα είναι μεγα
λύτερη καί τά σταμάτημα πιό άπότομο. "Αν 
άναλύσουμε κινηματογραφικά ένα σταμά
τημα αυτοκινήτου, μέ άργό γύρισμα τής 
ταινίας θά δούμε ότι ό οδηγός άρχίζει νά 
γλυστρά πρός τά μπρος, τά γόνατά του 
άκουμποϋν στό ταμπλώ καί στή συνέχεια 
εκσφενδονίζεται έξω άπ’ τ' αύτοκίνητο, 
άφοϋ τό σώμα του πιεσθεΐ Βίαια πάνω στό 
τιμόνι. Αύτή ή έκσφενδόνιση ποϋ είναι τό 
άμεσο άποτέλεσμα μιάς Βίαιης επιβράδυν
σης πραγματοποιείται μέ μιά ένέργεια καί 
μιά ώθηση άρκετά σημαντική. "Ετσι υπολο
γίζεται πώς άν ένα άτομο Βάρους 70 κιλών 
ποϋ κινείται μέ ταχύτητα (σέ αύτοκίνητο) 
60 χλμ. / ώρα, σταματήσει άπότομα, δη
μιουργεί ώθηση (δύναμη) 9,5 τόννων. Πολ
λοί έκπλήσσονται γιατί κατά τή σύγκρουση 
έσπασαν ολόκληρες Βέργες άπό άτσάλι, τή 
στιγμή πού οί ίδιοι δέν ζυγίζουν στην πρα
γματικότητα παρά 50 ή 60 κιλά. Είναι όμως 
γιατί άναπτύσσουν μιά δύναμη καταπλη
κτική. "Αν θέλετε νά κάνετε ένα συγκριτικό 
ύπολογισμό τής δυνάμεως πού άναπτύσσε- 
ται σ' αύτά τ' άπότομα σταματήματα, άρκεί 
νά σκεφθήτε ότι μιά άμεση στάση μέ ταχύ
τητα 50 χιλ/τρων / ώρα άντιστοιχεΐ μέ ελεύ
θερη πτώση άπό ύψος 22 μέτρων καί μέ 100 
χιλιόμετρα / ώρα μέ πτώση άπό ύψος 39 
μέτρων.

Νά λοιπόν μιά άκριΒής εικόνα αύτοϋ ποϋ 
συμβαίνει άπό πλευράς φυσικής. Είναι 
πλέον σαφές γιατί τά ατυχήματα τών μεγά
λων ταχυτήτων είναι αιτία τών πιό σοβαρών 
σωματικών κακώσεων... Είναι τό σημείο

πού έπρεπε πρώτα -  πρώτα νά συνεννοη- 
θοΰμε.

6) Πώς όμως όλα αύτά έπιδροϋν πάνω 
στό σώμα τοϋ άνθρώπου; Ό άνθρωπος κι 
όλα τ ’ άντικείμενα πού Βρίσκονται μέσα σ’ 
ένα αύτοκίνητο μέ ταχύτητα 100 χιλιόμετρα 
/ ώρα συμπεριφέρονται πολύ καλά, όσο τό 
σύνολο κινείται μέ τήν ’ίδια ταχύτητα' τή 
στιγμή όμως ποϋ τό αύτοκίνητο άκινητο- 
ποιείται άπότομα, ό άνθρωπος, καί τ ’ άντι- 
κείμενα έξακολουθοΰν τήν κίνηση μέ 100 
χιλιόμετρα / ώρα καί πέφτουν ορμητικά 
πάνω στά μπροστινά τοιχώματα τοϋ αύτοκι- 
νήτου. Περιττό νά πούμε πώς όλες οί έσω- 
τερικές προεξοχές τού αύτοκινήτου άπο- 
τυπώνονται σάν κακώσεις στό σώμα τοϋ άν
θρώπου. Νά λοιπόν τό σώμα τοϋ άνθρώπου 
πού άκινητοποιεΐται πάνω στά τοιχώματα 
τοϋ αύτοκινήτου, τή στιγμή ποϋ τά έσωτε- 
ρικά του όργανα (πού είναι περισσότερο ή 
λιγώτερο κινητά μέσα στις διάφορες κοιλό
τητες -  ό έγκέφαλος στό κρανίο, ή καρδιά 
στό θώρακα, τό συκώτι καί ή σπλήνα στην 
κοιλιακή χώρα), συνεχίζουν τήν κίνησή 
τους μέ τήν ίδια ταχύτητα γιά νά διαρρα- 
γοϋν καί νά άχρηστευθοϋν πάνω στά τοιχώ
ματα τής κοιλότητας πού τά περικλείει.

'Υπάρχει όμως έπιπλέον ένα φαινόμενο 
κεφαλαιώδους σημασίας πού προκύπτει άπ’ 
τούς νόμους τής έπιΒράδυνσης καί τής Βα
ρύτητας: Τή στιγμή τής άκινητοποιήσεως 
αύτής ποϋ παράγεται, έξυπακούεται, μιά 
νέα ένέργεια, δημιουργεϊται μιά αύξηση 
τού Βάρους τών έσωτερικών οργάνων έτσι 
τό συκώτι πού ζυγίζει φυσιολογικά 1.700 
γραμμ., κάτω άπό τήν έπίδραση μιάς άκινη- 
τοποίησης στά 60 χιλιόμετρα / ώρα φθάνει 
νά ζυγίζει 28.750 γραμμ., ο έγκέφαλος ποϋ 
ζυγίζει φυσιολογικά 1.500 γραμμ. φθάνει 
τήν στιγμή τής άκινητοποίησης τά 25.330 
γραμμ. Σκεφθείτε λοιπόν αύτόν τόν εγκέ
φαλο νά χτυπήσει πάνω στό έσωτερικό τοί

χωμα τοϋ κρανίου πού άκινητοποιήθηκε 
άπότομα σ' όποιοδήποτε έμπόδιο. Αύτό ε ί
ναι ένα Βασικό σημείο πού πρέπει νά κατα
νοήσουμε.

γ) Μ' αύτά τά δεδομένα θ’ άναλύσουμε 
τώρα ένα άτύχημα καί θά δούμε ότι όλη 
αύτή ή φυσική τής άκινητοποίησης καί ή 
ένέργεια πού παράγεται (είναι άνάλογη 
πρός τό τετράγωνο τής ταχύτητας) προκα- 
λούν στόν άνθρωπο τριών ειδών κακώσεις 
πού οφείλονται έ ξ ’ άλλου σέ τριών τύπων 
παθολογικά περιστατικά:

(1) Ή πρώτη περίπτωση είναι ένας ευ
θύς μηχανισμός. Μόλις τό αύτοκίνητο άκι- 
νητοποιηθει Βίαια, ό άνθρωπος χτυπάει 
κατ’ εύθείαν μέ τό κεφάλι του, τά χέρια, τό 
θώρακα, τήν κοιλιακή χώρα καί τά γόνατα, 
πράγμα πού προκαλεΐ πληγές, θλάσεις, 
κατάγματα καί έξωτερικά αιματώματα.

(2) Ή δεύτερη σειρά είναι έμμεσες συν
έπειες· κατά τή διάρκεια τής άκινητοποίη- 
σης ή σπονδυλική στήλη κάτω άπ’ τό αύξα- 
νόμενο Βάρος τής κεφαλής κάμπτεται Βίαια 
πρός τά μπρος στό ύψος τοϋ αύχένα (6ος 
αύχενικός σπόνδυλος), στό ύψος τής πλά
της (12ος θωρακικός σπόνδυλος) καί στό 
ύψος τής μέσης (4 ος οσφυϊκός σπόνδυ
λος).

(3) Επιπλέον οί κακώσεις πού δεσπό
ζουν όλων τών άλλων (καί οί πιό Βαριές) 
είναι τής τρίτης κατηγορίας: τά εσωτερικά 
όργανα έκτινάσσονται καί προσκρούουν στά 
τοιχώματα τών κοιλοτήτων πού Βρίσκονται 
(ό έγκέφαλος, ή καρδιά, τά σπλάχνα).

Νά λοιπόν τι συμβαίνει σέ μιά Βίαιη άκι- 
νητοποίηση, γιατί Βέβαια όλα αύτά τά φαι
νόμενα παρουσιάζονται ταυτόχρονα. Αύτή 
είναι ή φύση τών πολυτραυματιών τής 
άσφάλτου, οί όποιοι είναι θύματα άτυχημά- 
των πού συμβαίνουν συνήθως στις μεγάλες 
ταχύτητες.

δ) Μόλις είδαμε ότι τά έσωτερικά όργανα
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χτυπούν μέ δύναμη οτά τοιχώματα τών κοι
λοτήτων τους. Πού βρίσκονται όμως οί κοι
λότητες αύτών τών οργάνων; "Ολες βρί
σκονται στό μέσο και τό άνώτερο τμήμα τού 
σώματος- οί έμμεσες λοιπόν κακώσεις πού 
είναι οι πιό βαριές (κρανίο, σπονδυλική 
στήλη καί σπλάχνα) εντοπίζονται στό μέσο 
καί άνώτερο τμήμα τού σώματος. Αύτό ε ί
ναι επίσης ένα βασικό στοιχείο πού πρέπει 
νά λάβουμε ύπ' όψη γιά τά προβλήματα τών 
πρώτων βοηθειών στά θύματα τής άσφάλ- 
του.

_ε) Φθάνουμε λοιπόν τώρα στην καρδιά 
τού προβλήματος, γιατί αύτό πού είναι πιό 
σημαντικό είναι ότι σ’ αύτή τήν άξονική καί 
ανώτερη περιοχή τού σώματος έδρεύουν 
όλα τά βασικά κέντρα τών νευροφυτικών 
λειτουργιών, άναπνοής καί κυκλοφορίας 
τού αίματος.

III. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΖΩΗΣ

Χρησιμοποίησα τόν όρο «Κέντρο ζωής» 
καί θά ήθελα στό σημείο αύτό, νά σταθούμε 
μιά στιγμή γιά νά έξηγήσουμε αύτή τή 
«ζωή», χρησιμοποιώντας γι’ αύτό ένα 
παραλληλισμό πού έπέλεξα άπό ένα θέμα 
μέ τό όποιο είστε οπωσδήποτε έξοικειωμέ- 
νοι. Ολοι σας έχετε δεϊ ένα νεογέννητο 
πού έχει στή ζωή μόλις μερικές ώρες. Τί 
κάνει λοιπόν αύτό τό νεογέννητο; άνα- 
πνέει, κοιμάται, πίνει- τό αίμα του κυκλο
φορεί, ή καρδιά του χτυπά κι άντιλαμβάνε- 
ται κανείς τούς σφυγμούς του, χάνει τά 
ούρα του καί τά κόπρανά τ ο υ . . . , άλλά ζεΐ! 
Αύτή είναι ή φυτική ζωή, είναι άκριβώς ή 
ζωή τού νεογέννητου.

Αύτή ή άρχή τής ζωής είναι ο,τι άπομένει 
άπ τή ζωή ενός άνθρώπου, όταν χάσει τήν 
«άλλη ζωή» πού είναι ή «έγκεφαλο-νω- 
τιαία» καί . . .  «έπιζήσει».

Γιατί όμως τήν ονομάζουμε φυτική; Γιατί 
ή ζωή αύτή ύποβαθμισμένη στις στοιχειώ
δεις λειτουργίες είναι έντελώς όμοια μέ τή 
ζωή ένός φυτού, τό οποίο άναπνέει, πίνει 
έχει μιά κυκλοφορία χυμών καί άποβάλλει 
ορισμένα στοιχεία. Επιμένω λοιπόν πάρα 
πολύ νά κατανοήσετε τό έξης: όπως άκρι
βώς κάθε νεογέννητο ύπάρχει χάρη σ’ αύ- 
τές τις βασικές λειτουργίες σ’ αύτή τή φυ
τική ζωή χωρίς τήν όποια θά είχε πεθάνει 
έτσι άκριβώς οί βαριά τραυματίες τής 
άσφάλτου σέ πολύ σοβαρή κατάσταση καί 
σέ κώμα, βρίσκονται στήν ίδια άκριβώς 
θέση: ζοϋν σάν φυτά. Αύτή ή ζωή, πού είναι 
ή πρώτη γιά τό νεογέννητο, είναι ή τελευ
ταία γιά τούς τραυματίες κι αύτός είναι ό 
βασικός λόγος πού πρέπει νά τήν προστα
τεύσουμε.

6) Πού βρίσκεται λοιπόν αύτή ή φυτική 
ζωή; Σέ ποιο μέρος τού άνθρώπινου σώμα
τος έδρεύει τό κέντρο τής φυτικής ζωής; Τί 
πρέπει νά κατορθώσουμε νά προστατεύ
σουμε γιά νά μπορέσει τό θύμα τού άτυχή- 
ματος πού βρίσκεται σ’ αύτή τήν τελευταία 
μορφή ζωής, νά τή διατηρήσει καί νά μήν 
ύποκύψει;

Τό κέντρο αύτό βρίσκεται, όπως πολύ 
καλά άντιλαμβάνεσθε, στό κάτω τμήμα τού

εγκέφαλου, στή βάση του. Είναι άκριβώς 
στό κέντρο τής βάσεως τού κρανίου, στό 
σημείο έπαφής τού πάνω μέρους τής σπον
δυλικής στήλης, όπου βρίσκονται διάφοροι 
ύπερευαίσθητοι σχηματισμοί νεύρων.

γ) Τι άκριβώς κάνουν αυτά τά κέντρα;
Εκπέμπουν ερεθισμούς πού εξασφαλίζουν 

τήν αυτόματη λειτουργία τού άναπνευστι- 
κοϋ καί κυκλοφοριακού συστήματος κι αύτή 
είναι γιά μάς έδώ ή βασικότερη άπ' τις 
λειτουργίες του- όσο αύτές οί λειτουργίες 
εναρμονίζονται καί ύπάρχουν, όλα πάνε 
καλά καί τό άτομο συνεχίζει νά έπιζεΤ άπ' 
τή στιγμή όμως πού μία άπ’ τις λειτουργίες 
αύτές σταματάει, όλα άλλάζουν γρήγορα 
καί οδηγούν στό θάνατο.

δ) Παρακαλώ σημειώστε τήν ύπαρξη 
ένός βασικού έγκέφαλου πού είναι τό κέν
τρο τής φυτικής ζωής, τό κέντρο τών νευ
ροφυτικών λειτουργιών καί ιδίως τό κέντρο 
των θεμελιωδών λειτουργιών τής ζωής. 
Οταν αύτός ό βασικός έγκέφαλος σταμα

τήσει νά λειτουργεί, ή ζωή σταματάει καί ό 
άνθρωπος πεθαίνει.

Νά γιατί κάθε προσπάθεια πρέπει νά 
κατατείνει στήν άποτροπή τής διακοπής 
τών λειτουργιών τού βασικού έγκέφαλου. 
Αύτός είναι ό κύριος στόχος τών πρώτων 
βοηθειών. Πέρα άπ’ τις άμεσες άλλοιώ- 
σεις, ό βασικός αύτός έγκέφαλος πάσχει 
έπίσης άπ’ τή στιγμή πού δέν τροφοδοτεί
ται πιά ή δέν τροφοδοτείται άρκετά μέ οξυ
γόνο, μέ αίμα δηλαδή καλά οξυγονωμένο.

ε. Ό βασικός έγκέφαλος μπορεί νά πά
σχει άμεσα κατά τούς έξής τρόπους: άπό 
άμεσα τραύματα πού τόν προσβάλλουν 
μέσω τής αύχενικής μοίρας τής σπονδυλι
κής στήλης, καθώς έπίσης δευτερευόντως 
άπό μιά κακή αίμάτωση.

"Ας ξαναδοϋμε τις λειτουργίες του:
Σ ένα φυσιολογικό άτομο ό βασικός έγ

κέφαλος έξασφαλίζει τή λειτουργία τού 
άναπνευστικοϋ καί τού κυκλοφοριακού συ
στήματος καί σ’ αύτή τήν περίπτωση τό 
οξυγόνο (κατανεμημένο μέσω τού αίματος 
καί ειδικότερα μέ τήν αίμογλομπίνη), τρο
φοδοτεί φυσιολογικά τόν εύαίσθητο αύτό 
έγκέφαλο μέ τήν έλάχιστη άπαραίτητη δόση 
οξυγόνου. Αντίθετα χωρίς οξυγόνο διατα- 
ράσσεται σοβαρά ή εκπομπή τών ερεθι
σμών αύτό είναι ή άπαρχή τής φοβερής 
έμπλοκής πού ονομάζεται έγκεφαλική άνο- 
ξία καί είναι τό πρώτο στάδιο της άσφυξίας. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε φορά πού λείπει 
τό οξυγόνο άπ' τό βασικό έγκέφαλο είτε 
γιατί τό αίμα μή έχοντας άποβάλλει τό διο
ξείδιο τού άνθρακος δέν περιέχει άρκετό 
(τό αίμα είναι πολύ λίγο στις περιπτώσεις 
αιμορραγιών), ε ίτε γιατί ή καρδιά δέν έχει 
τήν άπαιτούμενη δύναμη (πράγμα πού συμ
βαίνει σέ περίπτωση συμπιέσεώς της άπό 
θωρακικό τραύμα), ε ίτε γιατί ή πνευμονική 
άναπνοή εκπληρώνει κακώς τήν άποστολή 
της (πράγμα πού συμβαίνει όταν ύπάρχουν 
τραύματα στούς πνεύμονες), ε ίτε γιατί οί 
πνεύμονες γεμίζουν μέ ύγρό άπ’ τήν πε
πτική όδό, είτε γιατί στό ύψος τού στόμα
τος φθάνει άνεπαρκής ποσότητα άέρος, μέ 
δυό λόγια κάθε φορά πού ύπάρχει ελλειψη

οξυγόνου στό αίμα, ό βασικός έγκέφαλος 
πού κατευθύνει τή φυτική ζωή, τή ζωή πού 
άπομένει στούς βαριά τραυματίες, άρχίζει 
νά πάσχει άπό άνοξία.

Τώρα πού είδαμε αύτά τά φαινόμενα θά 
σταματήσουμε μιά στιγμή γιά ν’ άνακεφα- 
λαιώσουμε:

1. Ό παράγοντας «ταχύτητα» αύξάνειτο 
βάρος τών έσωτερικων οργάνων κατά τήν 
πρόσκρουση.

2. Ό ίδιος παράγοντας προκαλεϊ τρεις 
τύπους κακώσεων πού συνυπάρχουν καί 
συνδέονται μεταξύ τους. 'Εκτίναξη καί 
πρόσκρουση τού άτόμου πάνω στά τοιχώ
ματα του αύτοκινήτου (εύθεϊες κακώσεις), 
αύχενο-θωρακο-όσφυϊκές κακώσεις τής 
σπονδυλικής στήλης καί έμμεσες κακώσεις 
τών έσωτερικών οργάνων άπ’ τήν πρόσ
κρουση στά τοιχώματα τών κοιλοτήτων 
τους.

3. Αλλο σημαντικό σημείο γιά τό όποιο 
μιλήσαμε είναι ότι οί κακώσεις, αύτές έν- 
τοπίζονται στό μέσο καί άνω τμήμα τού σώ
ματος καί ιδιαίτερα στό ύψος τού κρανίου, 
τού βασικού έγκέφαλου ό όποιος είναι κατ' 
εξοχήν εύαίσθητος σέ κάθε έλλειψη οξυ
γόνου. Ή έλλειψη αύτή σέ οξυγόνο, όταν 
έντείνεται προκαλεϊ άνοξία καί άσφυξία.

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

_ Ή ασφυξία λοιπόν είναι τό βασικό σημείο 
τής άμεσης παθολογίας τών πολυτραυμα- 
τιών τής άσφάλτου: είναι ή άσφυξία πού 
τούς όδηγεΐ πολϋ γρήγορα στό θάνατο, 
στήν άκρη τού δρόμου. Αύτό δέν πρέπει νά 
τό λησμονούμε ποτέ!
τ Οπως βλέπετε οί σημερινές άντιλήψεις 

είναι πολύ διαφορετικές άπ' ό,τι πιστεύον
ταν στό παρελθόν πού θεωρούνταν σάν βα
σική αιτία θανάτου τών θυμάτων αύτών, τά 
έξωτερικά αιματηρά τραύματα, τά πολλα
πλά κατάγματα κ.λ.π. Εδώ είναι ή άσφυξία 
πού καθορίζει άποφασιστικά τήν τύχη τού 
θύματος κι αύτό παρακαλώ σημειώστε το, 
γιατί άποτελεϊ βασική έννοια όταν μιλάμε 
γιά τροχαία άτυχήματα. . .

Εξ άλλου, γιά νά τό συγκρατήσουμε κα
λύτερα θά δούμε τώρα πως εμφανίζονται 
στήν πράξη έπί τόπου οί βαριά τραυματίες 
τής άσφάλτου.

Νομίζω πώς πρέπει νά τούς διακρίνουμε 
σέ τρεις κατηγορίες:

α. Στήν πρώτη κατηγορία έντάσσονται οί 
πολύ βαριά τραυματίες πού κατ’ άρχή βρί
σκονται σέ κώμα καί τούς άντιλαμβανόμα- 
στε στήν πράξη σάν νά βρίσκονται σέ άσφυ
ξία. Βλέπει κανείς θύματα μέ πολλαπλά 
τραύματα στά χέρια, στούς μηρούς, στό 
κρανίο, στό πρόσωπο, άλλά οί κακώσεις 
αύτές άν καί εμφανείς περνούν σέ δεύτερο 
πλάνο γιατί τό θύμα είναι έτοιμοθάνατο. Ή 
έλλειψη οξυγόνου είναι σημαντική καί ή 
καρδιά καί ό έγκέφαλος ύποφέρουν. Σ' 
αύτή τήν περίπτωση τό μόνο πράγμα πού θά 
μπορούσε νά μεταβάλλει τήν κατάσταση ε ί
ναι ή άμεση χορήγηση οξυγόνου.
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!
6. Υπάρχει μιά δεύτερη κατηγορία 

τραυματιών πού έκ πρώτης όψεως φαίνον
ται σάν έλαφρά τραυματίες. 'Εμφανίζονται 
καθένας μέσα ατό γενικότερο περιβάλλον 
τής φυσικής αιτίας τού άτυχήματος: Μέ 
ενα θωρακικό τραύμα γιά παράδειγμα μέ 
ένα τραύμα ατό κρανίο (στό θώρακα άπ' τό 
τιμόνι, στό πρόσωπο άπ’ τόν καθρέπτη), μέ 
ένα τραύμα στά γόνατα (άπ’ τό ταμπλώ τού 
αύτοκινήτου), μέ ένα τραύμα στο μέτωπο 
(άπ' τόν καθρέπτη), έ.να τραύμα στή βάση 
τού λαιμού καί τό θώρακα (πού προκλήθηκε 
άπό κουμπιά τού ταμπλώ). Πρόκειται όμως 
έδώ γιά τραυματίες έκ πρώτης δψεως μέ
σης βαρύτητας γιατί δέν παρουσιάζουν 
άμεσα συμπτώματα άνοξίας.

γ. Αλλά ύπάρχουν έπίσης τραυματίες 
πού φαίνονται έκ πρώτης δψεως «έλα
φρά», γιατί δυστυχώς δέν γνωρίζουμε ποτέ 
τήν κατάσταση πού θά βρεθούν οί τραυμα
τίες αύτοί ύστερα άπό μερικές ώρες. 
Πολλά είναι τά θύματα τής άσφάλτου πού 
δυό -  τρεις ώρες μετά τό άτύχμα άρχισαν 
νά έμφανίζουν πνευμονικές άνεπάρκειες 
πού μετατράπηκαν σέ πνιγμονή μέ έλλειψη 
οξυγόνου καί κατέληξε μερικές ώρες άρ- 
γότερα, σέ άνοξία. Πρέπει λοιπόν νά είναι 
κανείς έπιφυλακτικός στήν πρόγνωση πού 
κάνει γι’ αύτούς τούς τραυματίες.

(1) Δέν πρόκειται έδώ γιά κλινική διά
γνωση πού είναι δυνατή καί άκριβής καί 
ύπάρχει πάντα μιά άξιοσημείωτη άμφιβολία 
πού πρέπει νά διατηρήσουμε γιά τά έσωτε- 
ρικά τραύματα πού μπορεί νά παραμείνουν 
άφανή γιά ορισμένο χρόνο καί τά όποια στή 
συνέχεια έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες.

"Εχω μιά εμπειρία -  κιεϊναι σοβαρή γι’ 
αύτό τό θυμούμαι συχνά -  μιας νέας πού μέ 
τό μοτοποδήλατό της μιά άνοιξιάτικη Κυ
ριακή μέ ώραϊο καιρό έπισκέφθηκε ένα 
συμφοιτητή της. Μιά μικρή λακούβαστό 
δρόμο πού δέν τήν πρόσεξε είχε σάν απο
τέλεσμα νά πέσει. Μέ μιά μικρή πληγή στό 
γόνατο, μιά γρατσουνιά στό πρόσωπο κι ένα 
έλαφρό πόνο στή σπονδυλική στήλη στό 
ύψος τού αύχένα, πέρασε σ’ ένα φαρμα
κείο γιά τις πρώτες βοήθειες καί γύρισε 
στό σπίτι της σέ άπόσταση 15 χιλιομέτρων 
μέ τό μοτοποδήλατο πού οδηγούσε ό φίλος

| της-
Κατά τις 7 τό βράδυ (τό άτύχημα είχε 

γίνει στις 4 τό άπόγευμα), ή οίκογένειά της 
άναστατώθηκε γιατί ή νέα ένιωσε ισχυρό 
πόνο στόν αύχένα καί μυρμήγκισμα στά πό- 

j δια καί τά χέρια της. Μιά ώρα άργότερα ή 
θερμοκρασία της άνέβηκε στό 39, άλλά ήδη 
άνέπνεε μέ κόπο. Κλήθηκε επειγόντως 
ένας γιατρός πού συνέστησε τήν άμεση 
μεταφορά της στό νοσοκομείο. Έφθασε σέ 
μένα γύρω στις 10 τό βράδυ. Είχε 41 πυ
ρετό . . . μέ σοβαρά συμπτώματα άνοξίας 

I καί πέθανε μιά ώρα άργότερα.
Τό περιστατικό αύτό άπεικονίζει κατά τόν 

πιό τραγικό τρόπο, αύτό πού μόλις πιό πάνω 
είπα, ότι δηλαδή πριν γίνει μιά γνωμάτευση 
γιά έλαφρό τραυματισμό άπό τροχαίο άτύ
χημα πρέπει τό θύμα νά έξετάζεται μέ με
γάλη προσοχή. Ή δυστυχής αύτή νέα δέν 
θά ήταν καταδικασμένη νά πεθάνει άν κά

ποιος είχε σκεφθεΐ νά τή μεταφέρει ξα
πλωμένη στό σπίτι της κι όχι μέ τό μοτοπο

δήλατο. Είναι θάνατοι πού πρέπει νά ξ έ 
ρουμε νά τούς άποφεύγουμε κι αύτό είναι ό 
πρωταρχικός ρόλος τών πρώτων βοηθειών. 
Ή παροχή τών πρώτων βοηθειών δέν άπο- 
βλέπει μόνο νά μεταφερθοϋν «καλά» οί βα
ριά τραυματίες, άλλά έπίσης καί στό νά 
μεταφερθοϋν «πολύ καλά» οί έκ πρώτης 
δψεως έλαφρά τραυματίες.

V. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑ
ΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Είδαμε τό μηχανισμό πού προκαλοϋνται 
οί πολυτραυματισμοί άπ’ τά τροχαία άτυχή- 
ματα καί τήν ξεχωριστή τους μορφή πού 
οφείλεται κυρίως στά τραύματα τών έσω- 
τερικων οργάνων καί στό γεγονός ότι προσ
βάλλεται ό_ βασικός έγκέφαλος. Σημειώ
σαμε ότι κάθε τί πού άφορά βλάβες στό 
θώρακα, στήν καρδιά καί στούς πνεύμονες 
έπιδρά στό οξυγόνο τού αίματος καί ότι ή 
κατανομή του (ή κυκλοφορία του) είναι 
πρωταρχική, γιατί άλλιώς άρχίζει μέ τήν 
ασφυξία ό μή άναστρέψιμος κύκλος τής 
ανοξίας.

1. "Ας δούμε τώρα μερικά χαρακτηρι
στικά πού δέ συνδέονται άμεσα μέ τά θύ
ματα καί τά όποια έχουν μεγάλη σημασία 
γιά τούς τραυματίες τής άσφάλτου καί γιά 
τις πρώτες βοήθειες πού έπιβάλλεται νά 
τούς παρασχεθούν.

Ανάμεσα σ’ αύτά τά χαρακτηριστικά θά 
πρέπει νά γνωρίζουμε ότι τά άτυχήματα 
έχουν τά δικά τους ώράρια κι αύτό βγαίνει 
άπ’ τις στατιστικές πού δημοσιεύονται κάθε 
χρόνο.

Νά λοιπόν οί ώρες πού συμβαίνουν τά 
άτυχήματα: Τό μάξιμουμ τοποθετείται 
μεταξύ 18.00" καί 20.00" (τά στοιχεία άνα- 
φέρονται στή Γαλλία) καί κατά τό διάστημα 
αύτό θά πρέπει νά ύπάρχει κυρίως άπαραί- 
τητη ύποδομή γιά τις άποτελεσματικές 
πρώτες βοήθειες.

2. Πρέπει νά σημειωθεί έπίσης τό γεγο
νός ότι αύτοί οί τραυματίες μπορεί νά βρε
θούν παντού’ μακριά άπό μιά πόλη, σ’ ένα 
μικρό δρόμο, στό βάθος μιάς χαράδρας, 
ανάμεσα στούς θάμνους ή μέσα σ’ ένα έλος 
άν έχουν έκτοξευθεϊ έξω άπό τ ’ αύτοκίνητό 
τους.

3. Αλλά άν ό τραυματίας δέν έχει έκτο- 
ξευθεϊ άπ’ τ' αύτοκίνητό του -  κι αύτό συμ
βαίνει όλο καί πιό συχνά χάρη στις ζώνες 
άσφαλείας -  δημιουργεί καινούργια προ
βλήματα καί δυσκολίες ή άποπαγίδευσή 
του. Έπίσης πρέπει νά σημειωθεί ότι ό 
πολυτραυματίας μπορεί νά βρεθεί κάτω 
άπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, 
κρύο, χιόνι, παγωνιά).

4. Δέν μπορούμε ν’ άγνοήσουμε ότι θύμα

c>
Τά ατυχήματα μέ τις πιό τραγικές συνέπειες συμβαί

νουν ατίς μεγάλες ταχύτητες.
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πολλαπλού καί σοβαρού τραυματισμού από 
τροχαίο άτύχημα μπορεί νά είναι όποιοσ- 
δήποτε -  παιδί, ενήλικας, έφηβος (δυστυ
χώς είναι ή πιό συχνή περίπτωση), νέος, 
γέρος -  καθώς έπίσης δτι μπορεί νά συγκα
ταλέγονται άνάμεσα στά θύματα δχι μόνο 
υγιείς άλλα καί άρρωστοι όπως διαβητικοί, 
καρκινοπαθείς, ημιπληγικοί καί καθένας 
απ' αυτούς θά εμφανίσει κατάσταση πού 
καθορίζεται δχι μόνο άπ’ τή μηχανική τού 
άτυχήματος άλλά κι άπ’ τήν ίδια τήν κατά
σταση τής ύγείας του. Ξέρουμε έπίσης δτι 
άν αυτός πού οδηγεί κάτω άπ’ τήν επήρεια 
οινοπνεύματος προκαλεί συχνά άτυχήματα 
κι αύτός πού δέν έχει πιεί καθόλου παθαί
νει σ’ ένα άτύχημα βλάβες ιδιαίτερα σοβα
ρές. Κατά συνέπεια ύπάρχουν άκόμα άκα- 
θόριστες κλιμακώσεις τών πολυτραυματι- 
σμών πού οφείλονται όχι μόνο στά καθαυτά 
περιστατικά τού άτυχήματος, άλλά έπίσης 
στά θύμα αυτό καθαυτό στήν άνθεκτικότητά 
του, στήν παθολογία του καί στή φυσική του 
κατάσταση κατά τόν χρόνο τού άτυχήματος.

5. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε έπίσης δτι 
γύρω άπ’ τόν πολυτραυματία τής άσφάλτου 
διαμορφώνεται πάντα ένα ιδιαίτερο κλίμα, 
ένα κλίμα άγχους πού οφείλεται στά δράμα 
καί τούς θεατές του καί στά μέλη τής οικο
γένειας, πού δέν τραυματίσθηκαν ή τραυ
ματίσθηκαν έλαφρά, κι ένα κλίμα κινητικό
τητας καί σύγχυσης πού οφείλεται στήν 
επέμβαση μαρτύρων καί περαστικών οί 
όποιοι μπερδεύονται στά πόδια έκείνων 
πού παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

6. Τέλος ύπάρχει ένα άλλο κλίμα γιά τό 
οποίο πρέπει νά πούμε δυό λέξεις γιατί 
περιπλέκει άρκετά τήν κατάσταση, ορισμέ

νων τραυματιών ιδίως όταν δέν είναι τόσο 
πολύ βαριά τραυματισμένοι. Είναι ένα 
κλίμα, πού θά μπορούσαμε νά τ' ονομά
σουμε «κοινωνικό». Πολλοί άπ’ τούς τραυ
ματίες τής άσφάλτου άντιλαμβάνονται τή 
στιγμή τού τραυματισμού ότι οί συνεπιβά
τες τους δέν είναι αυτοί πού θά έπρεπε 
«φυσιολογικά»· πολλές γυναίκες π.χ. πού 
οδηγούν αύτοκίνητα άντιλαμβάνονται τή 
στιγμή τού άτυχήματος ότι θά ύποχρεωθοϋν 
ίσως νά βρεθούν στό Νοσοκομείο δίπλα -  
δίπλα μ' ένα κύριο τραυματισμένο μέσα στ’ 
αύτοκίνητό τους καί τόν οποίο δέν θά 
έπρεπε κανένας νά δει! Αύτό δημιουργεί 
νέες παθολογικές περιπλοκές ψυχοσωμα
τικής μορφής, τήν ίδια στιγμή τού άτυχήμα
τος, οί οποίες έπηρεάζουν τήν κατάσταση 
τού θύματος. 'Υπάρχει λοιπόν μιά- ολό
κληρη σειρά στοιχείων πού πρέπει νά κατα
νοήσουμε καί τά όποια συνθέτουν τήν ιδιο
μορφία καί τή μοναδικότητα τού τραυματία 
τής άσφάλτου.

Πιστεύω ότι έχετε ήδη καταλάβει πώς 
βρισκόμαστε πολύ μακριά άπ' τις παραδο
σιακές πρώτες βοήθειες. Βέβαια οί παρα
δοσιακοί τρόποι πρώτων βοηθειών εξακο
λουθούν νά ισχύουν γιά όλες τις άλλες 
μορφές άτυχημάτων, άλλά είναι πολύ ξ ε 
περασμένες στήν περίπτωσή μας γιά τούς 
πολυτραυματίες τής άσφάλτου. Πιστεύω 
πώς άκριβώς αύτό τό ξεπέρασμα έπιβάλλει 
μιά ιδιαίτερη άπαίτηση γι’ αυτούς τούς πο
λυτραυματίες καί άξίζει νά γίνει μιά ειδική 
μελέτη ειδικών πρώτων βοηθειών γι’ αύ- 
τούς.

7. Ή βοήθεια τών τραυματιών γιά τούς 
όποιους σάς έχω ήδη περιγράφει τις μορ

φές καί τήν κατάσταση πού παρουσιάζουν 
είναι μιά βαριά, σκληρή, δύσκολη καί άχαρη 
ύπόθεση. Είναι βαριά γιατί άπαιτεΐ μιά δι
αρκή έτοιμότητα γιά ταχεία έπέμβαση. Εί
ναι σκληρή γιατί οί επεμβάσεις γίνονται καί 
στις πιό δύσκολες ώρες κάτω άπό όποιεσ- 
δήποτε καιρικές συνθήκες καί μέ θύματα 
πού βρίσκονται κοντά στό θάνατο! Ύπάρ
χουν πολυτραυματίες τής άσφάλτου πού 
πρέπει νά άποπαγιδευθοϋν κάτω άπό δύσ
κολες συνθήκες καί πρέπει νά μεταφερ
θούν μερικές φορές άρκετά μακριά' καί 
βέβαια είναι προφανές ότι ένας άνδρας 80 
κιλών δέν μπορεί εύκολα ν' άπελευθερω- 
θεΐ άπ' τό βάθος τού αύτοκινήτου παρά μέ 
τήν επέμβαση άρκετών καί καλά εκπαιδευ
μένων άνδρών. Αύτό δέν είναι έργο νεαρών 
νοσοκόμωντοΰ 'Ερυθρού Σταυρού! Ή καλή 
θέληση καί ή πρόθυμη βοήθεια είναι στήν 
προκειμένη περίπτωση συχνά άνεπαρκής.

Σέ κάθε περίπτωση ή όμάδα αύτών πού 
παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, άντιμετω- 
πίζει τήν πραγματικότητα. Κατά συνέπεια 
ύπάρχει όχι μόνο μιά τακτική άλλά καί μιά 
ολόκληρη σειρά κινήσεων, άλλων στοιχειω
δών κι άλλων περισσότερο σύνθετων πού 
πρέπει νά γνωρίζουν καλά καί πού πρέπει 
πολύ συχνά νά έπαναλαμβάνουν όμαδικά 
ώστε περιπτώσεως συντρεχούσης νά άντα- 
ποκριθοϋν τέλεια.

Είδαμε τί είναι ένας βαριά πολυτραυμα- 
τίας τής άσφάλτου, άνάμεσα στους άλλους

Οταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ολα τά σύγ
χρονα μέσα πρέπει νά κινητοποιούνται άμέσως.

POLICE
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τραυματίες δηλαδή άπό έργαχικά καί λοιπά 
άτυχήματα. Είδαμε ότι ό ιδιαίτερος χαρα
κτήρας αύτών των περιπτώσεων οφείλεται 
πρωταρχικά στόν παράγοντα ταχύτητα πού 
προκαλεΐ τραύματα τριών τύπων: (α) τραύ
ματα άπό τήν κατευθείαν πρόσκρουση τού 
θύματος στά τοιχώματα τού αύτοκινήτου, 
(8) τραύματα κατά τήν άπότομη κίνηση τής 
ράχης είτε πρός τά μπρος, είτε πρός τά 
πίσω (αυτό πού δημιουργεί κυρίως τά 
τραύματα στή σπονδυλική στήλη καί ιδιαί
τερα στόν αυχένα) και (γ) τραύματα έμμεσα 
άπό τήν πρόσκρουση τών έσωτερικών ορ
γάνων στά τοιχώματα τών κοιλοτήτων πού 
είναι εγκατεστημένα.

'Επιμένω έκ νέου έντούτοις στά γεγονός 
ότι τά τραύματα αύτά συμβαίνουν συγχρό
νως: τά πρώτα πού είναι συχνά τά πιό θεα
ματικά είναι τά άμεσα. Τά άλλα είναι τά 
έμμεσα τραύματα πού είναι συνήθως 
άφανή, κυρίως στήν σπονδυλική στήλη καί 
ιδιαίτερα ατό ύψος τού αυχένα (κάταγμα, 
μετατόπιση, έξάρθρημα).

Οί τελευταίες κακώσεις είναι οί πιό σο
βαρές καί οί πιό βαριές: κατά τό μεγαλύ
τερο χρόνο τά θύματα βρίσκονται σέ κώμα 
καί κατά συνέπεια τούς λείπει τό οξυγόνο, 
πράγμα πού τούς όδηγεϊ πολύ γρήγορα 
στήν άσφυξία.

Είναι τό πρώτο σημείο πού πρέπει νά 
συγκρατήσουμε γιατί είναι τό πιό σημαντικό 
μέσα σ’ όλο τό φάσμα τού προβλήματος.

Τό δεύτερο σημείο πού πρέπει νά συγ
κρατήσουμε έπίσης είναι τό γεγονός ότι 
όλα τά όργανα πού προσβάλλονται άπ’ αύτά 
τά σοβαρά καί άφανή τραύματα βρίσκονται 
στό μέσο καί άνώτερο τμήμα τού σώματος,

πράγμα πού μάς ύποχρεώνει νά ύπολογί- 
ζουμε αύτές τις περιοχές σάν ένα σύμπλε
γμα εντελώς ιδιαίτερο πού άποτελείται άπό 
τό κρανίο, τό λαιμό, τόν αύχένα καί τό θώ
ρακα. Τά τραύματα σ’ αύτή τή ζώνη είναι 
έκεΐνα πού προδιαγράφουν τήν έσωτερική 
σοβαρότητα τής καταστάσεως τών πολυ- 
τραυματιών καί προκαλοϋν τήν άσφυξία. 
Έπίσης ή άμεση ενέργεια είναι ύποχρεω- 
τικά νά εισαγάγουμε οξυγόνο στις άνα- 
πνευστικές οδούς. Σάς είπα ότι αύτή ή 
άσφυξία γίνεται ταχύτατα θανάσιμη καί δέν 
διαθέτουμε παρά μερικά λεπτά (5 λεπτά 
περίπου) γιά νά προλάβουμε τόν τραυματία 
νά μή μπει σ' ένα θανάσιμο κύκλο πού είναι 
ό κλασικός μή άναστρέψιμος κύκλος τής 
βαριάς άνοξίας.

Σάς ύπενθυμίζω ότι ή άσφυξία αύτή είναι 
μερικές φορές άμεση στούς πιό βαριά 
τραυματίες, άλλά καί ότι σ' άλλες περιπτώ
σεις γιά ορισμένους πού θεωρούνται έκ 
πρώτης ΰψεως σάν έλαφρά τραυματίες 
μπορεί νά έκδηλωθεί έξ αιτίας μιάς κακό
τεχνης έπεμβάσεως (μετακινήσεως κ.λ.π.) 
καί μπορεί νά έπιδεινώσει τήν κατάσταση 
τού θύματος.

Αύτό θά μάς χρησιμεύσει σάν βάση στήν 
τακτική καί τις αρχές τών πρώτων βοη
θειών, πού πρέπει νά παρέχονται έπί τόπου 
στούς βαριά τραυματίες τής άσφάλτου.

VI. ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τι βλέπει όμως κανείς άμέσως μετά άπό

ένα άτύχημα: Μιλάω βέβαια γιά ΰ,τι βλέπει 
κανείς πάνω στά άτομα, νεκρούς καί τραυ
ματίες. 0ά μιλήσουμε πρώτα γιά τούς νε
κρούς, γιατί όπως θά δείτε τά προβλήματα 
πού γεννιούνται γι' αύτούς είναι έξαιρετικά 
άκανθώδη.

Πριν άπό 10 χρόνια ύπήρξα μάρτυρας 
τού έξής περιστατικού: Στό 18ο χιλιόμετρο 
τής έθνικής όδού ύπ’ άριθ. 7 καθόμουν ένα 
μεσημέρι σ’ ένα μικρό έστιατόριο δίπλα στό 
δρόμο' μπροστά μου ένα αύτοκίνητο έμ
παινε μέ μεγάλη ταχύτητα σέ μιά διακλά
δωση τού δρόμου κι έπεσε πάνω σ’ ένα 
μοτοποδηλάτη. Ήταν μιά σύγκρουση τής 
οποίας ό χαρακτηριστικός θόρυβος ήχοϋσε 
στ' αύτιά μου γιά πολύ καιρό καί ό μοτοπο- 
δηλάτης άφοϋ έκτινάχτηκε στόν δέρα 
έπεσε στό γεμάτο πέτρες χαντάκι δίπλα 
στό δρόμο. Τό θύμα ήταν διπλωμένο, τό 
πρόσωπό του έβλεπε πρός τόν ούρανό, τό 
κεφάλι του είχε έξαρθρωθεί άπ’ τή βάση κι 
άπό ένα μεγάλο άνοιγμα έβγαινε μαύρο 
αίμα. Απ’ τό στόμα έβγαινε έπίσης αίμα. 
Τό άριστερό μηραΐο όστό είχε ύποστεΐ 
κάταγμα καί βγήκε έξω άπ' το παντελόνι 
τρυπώντας το.

Τό σώμα ήταν μελανιασμένο, ή άναπνοή 
είχε διακοπεί, δέν βρήκαμε κανένα ίχνος 
σφιγμοϋ καί ή καρδιά είχε έντελώς σταμα
τήσει. Κατά πλήρη συμφωνία μ’ ένα άλλο 
γιατρό πού βρέθηκε δίπλα μου μάρτυρας κι 
αύτός τού άτυχήματος άποφανθήκαμε άτι 
τό θύμα είχε σκοτωθεί έπιτόπου. Καθάρισα 
λοιπόν τά αίματα πού έτρεχαν μέ πετσέτε- 
ςπού μοϋ έδωσε ό έστιάτορας, τοποθέτησα 
όσο μπορούσα στή σωστή τους θέση τά 
διάφορα μέλη τού σώματός του καί είδα άτι
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fin L rI!,0Pu  °α ™ πΡ°σΨέ Ρω καμία άλ\η βοήθεια. Μέχρι να έρθει ή Χωροφυλακή 
που ειδοποιήθηκε μέ τό τηλέφωνο, εμείς 
είχαμε τό χρόνο νά παρατηρούμε τό αύτο- 
κινητο πού είχε άκινητοποιηθεϊ 50 μέτρα 
μακρια: Είχε παραμορφωθεί τό καπώ τά 
φαναρια είχαν σπάσει, ένώ φαινόταν μέχρι 
το παρ-μπρ'ιζ ίχνη αίματος. Αυτό ήταν ή 
απόδειξη ότι ή σοβαρότητα των τραυμάτων 
οφείλονταν στό πρώτο χτύπημα τού αύτικι- 
νητου και οχι στή δευτερεύουσα πτώση τού 
θύματος στό έδαφος. 20 λεπτά περίπου 
αργότερα κατέφθασε στόν τόπο τού άτυχή- 
ματος ή Χωροφυλακή. Εκείνη τή στιγμή 
πλησιάζοντας πάλι̂  στό πτώμα παρατήρησα 
οτι, το πρόσωπο ήταν λιγώτερο μελανια
σμένο καί κυρίως μικρές φυσαλίδες έμφα- 
νιζονταν στο αίμα πού συνέχιζε νά βγαίνει 
απ το στόμα ..  Ναί, ή ζωή άρχισε νά ξα- 
ναεμφανίζεται, τό «πτώμα» άνέπνεε ή 
καρδιά άρχισε νά χτυπά έλαφρά. Καλέσαμε 
ενα ασθενοφόρο καί μεταφέρθηκε σ' ένα
τερα0Κ0μεΪ0, °™ U ύπεκυψε 5 ώΡε ζ άργό-

Σάς παρακαλώ νά κρατήσετε στή μνήμη 
σας αυτή τήν έντυπωσιακή περίπτωση ή 
οποία εμένα προσωπικά μέ άναστάτωσε 
γιατί δείχνει ότι ή κατάσταση καί ή πρώτη 
εμφάνιση τών θυμάτων στά δευτερόλεπτα 
που ακολουθούν τό άτύχημα μπορεί νά δια
φέρουν ριζικά άπ’ τήν κατάσταση τών θυμά
των πού εξετάζονται λίγο άργότερα. "Ενα 
τέταρτο τής ώρας στην προκειμένη περί
πτωση αλλαξε ή μοίρα τού θύματος -  όχι 
βέβαια γιά πολύ, -  σύμφωνοι -  άλλα θά 
μπορούσε νά είχε συμβεί καί διαφορετικά.

Σ αύτή τήν περίοδο ή κατάσταση τού 
τραυματία περνάει άπό πολλές διαδοχικές 
φάσεις. Η πρώτη φάση μπορεί νά μάς δια
φεύγει παντελώς άν δέν είμαστε άμεσοι 
Ρ ,Ρ,,τυΡε5 κατΡ Τή επτγμή τού άτυχήματος 
μ αλλα λόγια οί διαπιστώσεις πού κάνουμε 
όταν φθάνουμε στόν τόπο τού άτυχήματος 
2U 30 λεπτά μετά τό δράμα άφορουν ήδη 
«δευτερεύουσες» καταστάσεις.
Τ Τ'1 θο είχε συμβεϊ άν έντελώς φυσικά 

είχε κάποιος ρίξει μιά κουβέρτα στό 
πρόσωπό αύτου τού τραυματία, πού τόν ε ί
χαμε θεωρήσει άμέσως νεκρό; "Εθεσα τό 
ερώτημα αύτό σέ πολλούς Ιατροδικαστές 
καί_ όλοι μου άπάντησαν ότι είναι έντελώς 
αδύνατο νά κάνουμε μιά όριστική διαπί
στωση θανάτου έκείνη τή στιγμή.

Απ τήν άλλη πλευρά ξέρουμε όλοι ότι 
πτο χειρουργείο συμβαίνει πολλοί άσθε- 
νεις να είναι έκ πρώτης δψεως νεκροί καί 
νά επανέρχονται στή ζωή χάρη στά τεχνικά 
μέσα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει νά είμα
στε πολύ προσεκτικοί σ’ αύτό τό στάδιο 
προτού ν ’ άποφανθοϋμε ότι ένα θύμα είναι 
νεκρό.

Σ αύτές τις πρώτες στιγμές μετά τό 
ατύχημα ιδίως γιά τούς έκ πρώτης οψεως 
και τονίζω ιδιαίτερα «φαινομενικά» νε
κρούς, γιατί σ’ αύτό τό στάδιο όλα είναι 
φαινομενικά τόσο ό θάνατος όσο καί ή ζωή 
τίθεται ένας πρωταρχικός στόχος: νά έπα- 
ναφερουμε στή ζωή αύτά τά θύματα ή του
λάχιστον να μή τούς έμποδίζουμε στήν έν- 
στικτωδη προσπάθεια νά ζήσουν. Καί τούς 
εμποδίζουμε πάντα, πράγμα πού τούς οδη
γεί στο θάνατο, όταν τούς κινούμε ιδίως 
γύρω απ τον εαυτό τους (άλλαγή τής θέ- 
σεως των μελών τους). Πρέπει νά τηρούν
ται κυρίως οί έξης άρχές:

α. Νά μή γίνεται καμία μετατόπιση τής 
ενότητας κρανίο -  αύχένας -  θώρακας -  
λεκάνη ούτε κατά τήν κάθετη ούτε κατά τήν 
αξονική έννοια, γιατί πρόκειται γιά τήν πιό 
ευαίσθητη περιοχή τού σώματος. Επιμένω 
σ αυτό τό σημείο, έπειδή είναι πολύ ση
μαντικό για την παροχή τών πρώτων βοη
θειών καί πρέπει ή μεταφορά τού θύματος 
να γίνεται μέ τις λιγώτερες δυνατές μετα
κινήσεις τής ενότητας κρανίο -  αύχένας -  
θώρακας -  λεκάνη. s

, ?■ ^ ε σ η  παροχή βοήθειας στά θύματα 
ν αναπνεύσουν κι άν αύτό δέν επιτυγχάνε
ται μ άλλο τρόπο νά έφαρμόζεται ή μέθο
δος «φιλί τής ζωής».

Υ· Επιβάλλεται νά ξαπλώνονται οριζόν
τια, μέ τό κεφάλι στό ίδιο έπίπεδο, όλα τά 
θύματά άκόμη καί οί έκ πρώτης όψεως 
ελαφρα τραυματίες, γιατί κι αύτοί παραμέ- 
νοντας έτσι ήρεμα γιά μισή ώρα έξασφαλί- 
ζουν καλύτερα τήν τύχη τους παρά άν κά
θονται η κινούνται.

δ. Η αντιμετώπιση τής αιμορραγίας μέ 
άμεση έπίδεση των τραυμάτων, έστω καί υέ 
πρόχειρα μέσα.

θά μοϋ πείτε βέβαια ότι αύτοί οί στόχοι 
δεν αφορούν τούς άρμόδιους νά παρά
σχουν βοήθεια (νοσοκόμοι κ.λ.π.), γιατί ε ί
ναι άμεσοι. Αύτό τό γνωρίζω καλά καί γι’ 
αυτό πρέπει νά έπιδιωχθεϊ ή ένημέρωση 
όλων όσων κυκλοφορούν ατούς δρόμους, 
μ αλλα λόγια όλου τού κόσμου, κατ’ άρχήν 
γι αυτές τις τέσσερες άπλές καί βασικές 
αρχές διασώσεως καί βοήθειας τών θυμά
των πού είναι ενδεχόμενο νά συναντήσουν, 
δυστυχώς, όλο καί συχνότερα στό δρόμο. 
Κυρίως πρέπει νά ξέρουν τί πρέπει καί τί 
δεν πρέπει νά κάνουν, μ’ άλλα λόγια ν ’ 
αποφεύγουν νά καθίσουν τό θύμα, ν ’ άπο- 
φεύγουν νά τό μεταφέρουν μισοκαθιστό καί 
ν αποφεύγουν τήν τεχνητή άναπνοή μέ τή 
μέθοδο SILVESTER (συμπίεση τού θώ-

Να τί πρέπει νά ξέρει °λ0^ ό κό’

Η προσεκτική μετακίνηση καί ή τοποθέτηση στήν 
πιό κατάλληλη θέση του βοριά τρουροτίο, άμέσως μετά 
τό άτύχημα έχει καθοριστική σημασία γιά τήν τύχη του.

τ Κατά δεύτερο λόγο πρέπει νά μάθει ότι 
είναι άπόλυτα άναγκαΐο νά ειδοποιήσει 
γρήγορα, πολύ γρήγορα τήν τροχαία χρησι
μοποιώντας γι’ αύτό τό προσφορώτερο 
μέρο. Ή τροχαία θά ένημερώσει άμέσως 
τίζ άρμόδιες ύπηρεσίες (περιπολικά, νο
σοκομείο, κέντρο πρώτων βοηθειών 
κ.λ.π.). Ό συναγερμός αύτός θά προκαλέ- 
σει ή έν πάση περιπτώσει πρέπει νά προκα- 
λέσει τήν άμεση μετάβαση έπί τόπου τών 
«πρώτων βοηθειών», έφ ’ όσον όλα είναι 
καλά οργανωμένα. Κι όταν μιλάω γιά «πρώ-
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τες Βοήθειες» εννοώ καλά έκπαιδευμένο 
προσωπικό μέ τό απαραίτητο υλικό κι όλα τά 
άπαραίτητα μέσα για τήν άποπαγίδευση των 
θυμάτων. Νά σέ τι συνίσταται ή κινητο
ποίηση γιά τήν παροχή τών πρώτων Βοη
θειών κι όλων τών άπαραιτήτων ενεργειών 
έπί τόπου. Νά- γιατί ή άμεση ειδοποίηση 
έχει κεφαλαιώδη σημασία καί προκαθορίζει 
τό Βαθμό άποτελεσματικότητας όλων τών 
άλλων ενεργειών.

Απ’ τή στιγμή πού γίνεται ή ειδοποίηση 
μέχρι νά φθάσει τό άσθενοφόρο στόν τόπο 
τού άτυχήματος μεσολαβεί πάντα ένας νε
κρός χρόνος. Ό χρόνος αυτός έχει άποφα- 
σιστική σημασία. "Αν τό κοινό δέν είναι Εν
ημερωμένο συμβαίνει πάντα τό ίδιο πρά
γμα, ό τραυματίας μετακινείται όπως -  
όπως, μ’ όποιοδήποτε αύτοκίνητο καί 
μεταφέρεται οπουδήποτε. Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικό νά χρησιμοποιήσουμε τό 
Κοινό κατά τή διάρκεια τού νεκρού χρόνου 
καί νά τό έντάξουμε στόν κύκλο αύτών πού 
παρέχουν τις πρώτες Βοήθειες, ένημερώ- 
νοντάς το Βέβαια, γιά τόν κεφαλαιώδη ρόλο 
πού έχει νά διαδραματίσει κατά τή διάρκεια 
τών 20 ή 30 λεπτών μέχρι νά φθάσει τό 
άσθενοφόρο. Ό ρόλος του αύτός συνίστα- 
ται στό νά έμποδίσει τήν άσφυξία ή νά άπο- 
καταστήσει τήν άναπνοή πού διακόπηκε δί
νοντας «τό φιλί τής ζωής», νά έπιδέσει τά 
τραύματα πού αίμορραγούν καί νά έπιδιώ- 
ξει τήν οριζόντια τοποθέτηση τού θύματος 
άπ' τή μιά πλευρά, μέ τό πρόσωπο στό έδα
φος. Νά λοιπόν ό ρόλος τού Κοινού άφού 
ειδοποιήσει τις άρμόδιες ύπηρεσίες: νά 
άντιμετωπίσει τήν έλλειψη οξυγόνου καί 
τήν αίμοραγία, νά άκινητοποιήσει τά θύ
ματα στή θέση πού είπαμε καί νά περιμένει 
τό άσθενοφόρο. Έν πάση περιπτώσει νά μή 
δώσει στά θύματα τίποτε νά πιούν καί νά μή 
τά μετακινήσει καθόλου άν δέν ξέρει νά τό 
κάνει άπόλυτα σωστά.

Νομίζω πώς είναι θεμελιώδες νά θυμού
μαστε πάντα ότι ύπάρχει ένας νεκρός χρό
νος 20-30 λεπτών, πού πρέπει νά έκμεταλ- 
λευόμαστε. Ένα μόνο μέσο ύπάρχει γιά νά 
τό πετύχουμε, νά περιλάβουμε τό εύρύ 
κοινό στόν κύκλο αύτών πού μπορούν νά 
προσφέρουν τις πρώτες Βοήθειες. Αύτό θ’ 
άποτελέσει τή Βάση αύτής τής άλυσίδας 
τών προσώπων πού θά έμπλακούν. γιατί ε ί
ναι συνήθως τό πρώτο πού Βρίσκεται έπί 
τόπου γιά να δώσει τις άμεσες Βοήθειες. 
Πρέπει αύτές οί Βοήθειες νά είναι πολύ 
άπλές. άλλά κυρίως πρέπει τό Κοινό νά 
γνωρίζει ακριβώς τί δέν πρέπει νά κάνει.

Σέ καμμιά περίπτωση δέν τίθεται θέμα 
ύποκαταστάσεως τών ειδικευμένων στις 
πρώτες Βοήθειες άπό τό Κοινό. Απ’ τή 
στιγμή πού αύτοί φθάνουν στόν τόπο τού 
άτυχήματος μέ τό άσθενοφόρο ό ρόλος τού 
κοινού τελειώνει κι άρχίζει ό δικός· τους. 
Αρχίζει μέ τήν άπομάκρυνση τού κοινού τό 

όποιο άφού πολλές φορές έδωσε τό φιλί 
τής ζωής άντικαθίσταται άπό έναν ειδικό 
πού διαθέτει μάσκα οξυγόνου κι όλα τ ’ άπα
ραίτητα μέσα Τά πρόχειρα μέσα πού άντι- 
μετωπίαθηκε ή αιμορραγία άντικαθίστανται 
μέ έλαστικούς επιδέσμους

Οί ειδικοί είναι οί μόνοι έπιφορτισμένοι

νά μετακινήσουν τούς τραυματίες. Αύτή ή 
μετακίνηση είναι πάντα μιά λεπτή έργασία 

'κι άποΒλέπει στό νά δώσει στά θύματα μιά 
«ιδανική» θέση, δηλαδή τό κεφάλι χαμηλά 
καί γυρτά πρός τά πίσω καί εύθυγράμμιση 
τού σώματος μέ κλίση 20° περίπου, μέ τά 
πόδια πιό ψηλά. Ή θέση τής κεφαλής χα
μηλά μέ τό πρόσωπο πρός τό έδαφος είναι 
ιδανική γιατί έπιτρέπει στό θύμα νά Βγάζει 
τό αίμα άπό έσωτερική αιμορραγία ή τά 
ύγρά πού έχουν πάει στά πνευμόνια του. 
Επιτρέπει έξ άλλου νά παρακολουθεΐται ή 

άναπνοή του άν είναι καθαρή ή όχι, καθώς 
έπίσης νά παρατηρούνται τά Βασικά σημεία 
τής άνοξίας τά όποια άναζητοϋνται στό 
ύψος τών χειλιών καί στά νύχια, τά όποια 
πρέπει νά είναι έφυθρωπά και όχι ώχρά ή 
μελανιασμένα. Έ ξ’ άύου ή θέση αύτή τής 
«λορδώσεως» έπιτρέπει τήν τοποθέτηση 
τής κεφαλής πρός τά πίσω, πράγμα πού 
έξασφαλίζει τήν έλεύθερη δίοδο τού άέρα.

Ή έκταση έπίσης κεφαλής -  ποδιών ε ί
ναι πολύ κατάλληλη τόσο γιά τήν άλλαγη τής 
θέσεως τού θύματος πού είναι ξαπλωμένο 
στό έδαφος, όσο καί γιά τήν τοποθέτησή 
του σέ φορείο. Στήν περίπτωση αύτή πρέ
πει τό σώμα του νά σηκώνεται ταυτόχρονα 
άπό δύο άτομα, γιά νά κατανέμεται τό Βά
ρος τού θώρακος -  κεφαλής καί λεκάνης -  
κάτω άκρων. Προτιμούμε αύτόν τόν χειρι
σμό γιατί είναι ό καταλληλότερος γιά τήν 
τοποθέτηση, ιδίως τού τραυματία, σέ φο
ρείο.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό νά μήν είμα
στε ποτέ πολύ Βιαστικοί σ’ αύτοϋς τούς 
χειρισμούς κατά τή διάρκεια τών όποιων 
πρέπει νά παρακολουθούμε και τήν κατά
σταση τού τραυματία (σφιγμός, άναπνοή, 
μέγεθος τής κόρης τών ματιών). Δέν πρέ
πει σέ τελευταία άνάλυση νά ξεχνάμε ότι 
όταν πρόκειται γιά ένα τραυματία πού έχει 
τις αισθήσεις του κάθε φορά πού τόν κι
νούμε Βίαια φωνάζει, διαμαρτύρεται καί 
σταματάμε. "Οταν όμως πρόκειται γιά 
άτομο πού έχει χάσει τις αισθήσεις, παρα
μένει σιωπηλός, δέν λέει τίποτα, άλλά ό 
οργανισμός του ύφίσταται πάντα τις ίδιες 
συνέπειες άπ’ τις άδέξιες κινήσεις είτε 
έχει τίς αισθήσεις είτε όχι.

Σ’ όλες τίς περιπτώσεις συνίσταται τό 
κεφάλι τού τραυματία νά τοποθετείται σέ 
χαμηλότερο έπίπεδο, θέση πού δυστυχώς 
είναι άντίθετη άπ’ αύτή πού διαγράφεται μέ 
τά κλασικά φορεία, πού πολλές φορές είναι 
καλύτερα νά χρησιμοποιούνται άνάποδα, 
τοποθετώντας δηλαδή πάντα τά πόδια σέ 
ψηλότερο έπίπεδο. Πάντα έξυπακούεται. 
πρέπει νά τοποθετείται μάσκα οξυγόνου. 
"Αν τά θύματα έχουν τραύματα στό 
πρόσωπο πού αίμορραγούν πρέπει νά το
ποθετούνται μέ τήν κοιλιά πρός τό έδαφος.

Τά προβλήματα γίνονται πιό δύσκολα γιά 
τά θύματα πού μένουν έγκλωβισμένα μέσα 
στά αύτοκίνητα. Στήν περίπτωση αύτή πρέ
πει ν’ άποπαγιδευθοΰν χωρίς έξαρθρήματα 
καί χωρίς νά τά τραβάμε άπ’ τά άκρα. Σέ 
περίπτωση άδυναμίας νά τά άποπαγι- 
δεύουμε Βγάζοντας όλόκληρο τό κάθισμα, 
πράγμα πού συνήθως είναι πολύ δύσκολο,

πρέπει όπωσδήποτε ν’ άνοίξουμε μιά με
γάλη οπή στήν όροφή η στά πλάγια τού 
αύτοκινήτου κατά τρόπο ώστε ό τραυματίας 
νά Βγει όπως είναι, παραμένοντας στή διά
ταξη πού Βρίσκονται τό κεφάλι, ό αύχένας 
καί ό θώρακας.

Έχω ήδη καταδικάσει τούς πιεστικούς 
επιδέσμους γιά τούς Βαριά τραυματίες τής 
ασφάλτου κι αύτό γιατί σήμερα είναι δυνατή 
ή άποκατάσταση ΒλαΒών στις άρτηρίες μέ 
χειρουργική έπέμβαση ένώ άν έφαρμοσθεί 
ένας πιεστικός έπίδεσμος ή άποκατάσταση 
είναι άδύνατη. Πολύ συχνά όδηγεί στη γάγ
γραινα καί τόν άκρωτηριασμό. Άλλά καθώς 
οί Βαριά τραυματίες τής άσφάλτου δέν αί- 
μορραγοϋν πολύ, είναι άπλό καί εύκολο νά 
έφαρμοσθεί μιά άπλή πίεση μέ τά χέρια ή μ’ 
ένα όποιοδήποτε έπίδεσμο γιά νά σταματή
σει ή αιμορραγία.

Μάς άπομένει νά μιλήσουμε τώρα γιά τήν 
άκινητοποίηση τών μελών. Δέν θά άνα- 
φερθώ στό πώς άκινητοποιεϊ κανείς ένα 
μέλος γιατί ύπάρχουν γιά τό σκοπό αύτό 
πάρα πολλοί τρόποι καί πολλών ειδών νάρ
θηκες πού έπιτρέπουν μιά έξαιρετική άκι- 
νητοποίηση τών μελών. Τώρα ξέρουμε ότι ή 
άκινητοποίηση αύτή τών μελών δέν είναι 
εξαιρετικής καί άμεσης σημασίας γιά τούς 
πολυτραυματίες τής άσφάλτου. Δέν άξίζει 
τόν κόπο νά σπαταληθοϋν 20' γιά νά άκινη- 
τοποιηθεΐ ένα πόδι. Τοποθετώντας τό σπα
σμένο πόδι δίπλα στό γερό καί τυλίγοντάς 
τα μαζί έπιτυγχάνεται πολύ πιό εύκολα η 
άκινητοποίηση ένώ άλλοι σχολαστικοί τρό
ποι απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.

Επιμένουμε όλο καί περισσότερο στό 
γεγονός ότι είναι άπαραίτητο τά αύτοκίνητα 
πρώτων Βοηθειών νά Βρίσκονται σέ διαρκή 
ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία μέ τά νοσο
κομεία. Αύτό δίνει τή δυνατότητα στό πλή
ρωμά τους νά Βρίσκεται σ’ επαφή μέ τό 
χειροΰργο καί νά τού μεταβιβάζει τίς άνη- 
συχίες καί τίς δυσκολίες του ζητώντας 
οδηγίες.

Εχω προσωπικά κάνει δοκιμές κατευ- 
θύνσεως τών πρώτων Βοηθειών άπό μακριά 
μέ τή βοήθεια μιάς τηλεοράσεως πού μοϋ 
μεταβίβαζε ό,τι συνέβαινε στόν τόπο τού 
άτυχήματος κι έγώ μέ τή σειρά μου έδινα 
τίς άπαραίτητες όδηγίες.

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό σχήμα αύτό πού σάς έδωσα είναι 
ιδεώδες και θεωρητικό. Ιδεώδες γιατί 
-προσπαθεί νά έξαλείψει τούς κινδύνους 
πού διατρέχουν οί Βαριά τραυματίες τής 
άσφάλτου καί ιδίως νά άποφευχθεΐ ή έπι- 
δείνωση τής καταστάσεώς τους, θεωρη
τικό γιατί δέν άντιμετωπίζει όλες τίς άπρό- 
Βλεπτες συνθήκες πού μπορούν νά παρου
σιαστούν στήν πράξη γιά κάθε περίπτωση. 
Αύτό πού μπορεί νά σάς ζητηθεί είναι νά 
έμπνευσθεΐτε άπ’ τό σχήμα αύτό καί τίς 
άρχές του γιά νά μπορείτε νά δώσετε τήν 
καλύτερη δυνατή λύση έπί τόπου, κυρίως 
όταν Βρεθείτε μπροστά σ’ ένα τροχαίο άτύ- 
χημα μέ Βαριά τραυματίες πού πρέπει νά 
τούς Βοηθήσετε.
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Τοϋ κ. Ευαγγέλου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ταγματάρχου

1. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΑ!!

Κάθε φορά πού κάποιος άποπειράται να 
δολοφονήσει έναν 'Αμερικανό άξιωμα- 
τοϋχο, ή αυτόματη άντίδραση τής κοινής 
γνώμης εκφράζεται μέ τήν άπορία «πώς 
ήταν δυνατόν;». Καί ή άπάντηση στό καίριο 
αυτό έρώτημα είναι πάντα στερεότυπη από 
επίσημα καί άνεπίσημα χείλη: «Ζοϋμε σέ 
μιά άπόλυτα ελεύθερη χώρα». Σ' αύτήν

όμως τήν χώρα τής ελευθερίας όπου τά 
δικαιώματα τοΰ άνθρώπου, «RICHTS OF 
INDIVIDUAL», βρίσκονται πάνω άπ’ όλα. 
καί έν όνόματι αύτών των δικαιωμάτων δια- 
πράττονται καί τά πιό ειδεχθή έγκλήματα. 
Δεν έχουμε παρά νά άνατρέξουμε στό άπώ- 
τερο παρελθόν γιά νά θυμηθούμε τήν 
παρανοϊκή δολοφονία τοϋ Προέδρου Λίν- 
κολ, καθώς καί των Προέδρων Γκάρφιλντ 
καί Μάκ - Κίνλεϋ, άλλά καί στό πρόσφατο 
παρελθόν γιά νά ξαναφέρουμε στή μνήμη 
τήν δολοφονία τοϋ Προέδρου Τζών - Φι- 
τζέραλντ Κέννεντυ, τοϋ άδελφοϋ του Ρόμ- 
περτ, τοϋ νέγρου ιεροκήρυκα Μάρτιν - 
Αοϋθερ Κίνγκ μέχρι καί τήν πιό πρόσφατη 
δολοφονία τοϋ ινδάλματος τής μουσικής 
Τζών Λένον.

Σάν μιά συνέχεια όλων αύτών των δολο

φονιών, πριν άπό λίγο καιρό καί συγκεκρι
μένα τήν 30 Μαρτίου 1981, σέ κάποιο 
δρόμο τής Ούάσιγκτον ένας άσυνείδητος 
παρανοϊκός προσπάθησε, χωρίς εύτυχώς 
νά τά καταφέρει, νά σκοτώσει τόν 'Αμερι
κανό Πρόεδρο Ρόλαντ Ρήγκαν, προκαλών- 
τας συγκίνηση σ’ όλόκληρο τόν κόσμο καί 
θέτοντας πάλι έπί τάπητος τό καυτό έρώ
τημα ποϋ βρίσκεται ή έγκληματικότητα στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Λίγο πριν άπό τή δολοφονική άπόπειρα ό 
Πρόεδρος των ΗΠΑ στό λόγο πού εκφώ
νησε στό ξενοδοχείο Χίλτον τής Ούάσιγ-
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κτον, είχε κάνει μιά τραγικά προφητική 
αναφορά στήν αύξηση τής έγκληματικότη- 
τας. «Τά Βίαια έγκλήματα, είχε πει, έχουν 
αυξηθεί στη χώρα μας, σέ σημείο πού οί 
δρόμοι νά μήν είναι πιά άσφαλεϊς και οί 
οικογένειες νά φοβούνται άκόμα καί μέσα 
στά σπίτια τους». Καί είναι γεγονός ότι 
σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη έκθεση τού 
F.B.I. ή εγκληματικότητα σημείωσε τό 
1980 στις ΗΠΑ αύξηση πάνω άπό 10%. Τό 
ποσοστό αύτό τής αύξήσεως άπασχόλησε 
έπανειλημμένα τήν άμερικανική κοινή 
γνώμη καί πολλοί είναι έκεΐνοι πού συν
δέουν τήν έξαρση τής έγκληματικότητας μέ 
τήν έλαστικότητα τών άμερικανικών νόμων 
σ’ ό,τι άφορά τήν έπιβολή αυστηρών ποι
νών, καθώς καί τήν άνοχή τής άμερικανικής 
κοινωνίας στις παράνομες πράξεις.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

ματα κατά τής περιουσίας πού συνολικά τό 
1979 παρουσίασαν μίαν αύξηση 9% καί 
'καταλαμβάνουν τό 80% τού συνόλου τών 
έγκληματικών πράξεων, σημαντική αύξηση 
παρουσίασαν οί κλοπές τών αύτοκινήτων, 
οί διαρρήξεις καί οί άπάτες. Σημαντική 
επίσης ήταν ή αύξηση τών έμπρησμών, 
παρ’ δλο δτι οί άριθμοί δέν μπορούσαν νά 
άποδοθοϋν στατιστικά, διότι μόνο τά τελευ
ταία χρόνια οί εμπρησμοί συγκεντρώνονται 
και υπολογίζονται έπί έθνικοϋ καί όχι μόνο 
έπί πολιτειακού έπιπέδου.

Τό 1979 ή Αστυνομία σ’ όλόκληρη τήν 
Αμερική άποκάλυψε μόνο τό 20% τών έγ- 

κλημάτων πού καταγγέλθηκαν. Στήν Ε λ
λάδα τό άντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε τό 
80%. Στά έγκλήματα βίας είδικώτερα ή 
άποκάλυψη καί σύλληψη τών δραστών ήταν 
44% (73% δολοφονίες, 50% άδικες έπι- 
θέσεις, 48% βιασμοί, καί 25% ληστείες). 
Στήν Ελλάδα τά άντίστοιχα ποσοστά έπιτυ- 
χίας τών Αστυνομικών Σωμάτων (Χωροφυ
λακή καί Αστυνομία Πόλεων) ήταν 95% 
περίπου.

Στά έγκλήματα κατά τής περιουσίας ή 
έπιτυχία τής Αστυνομίας φθάνει τό 
17% -  19% στις κλοπές, 15% στις διαρ
ρήξεις, 14% στις κλοπές αύτοκινήτων. 0ά 
πρέπει καί έδώ νά τονισθεΐ ότι οί έπιτυχίες 
τής Αστυνομίας στήν Ελλάδα καί σ’ αύτόν 
τόν τομέα τής έγκληματικότητας είναι 
άσύγκριτα ύψηλότερες σέ ποσοστά. Δέν θά 
πρέπει όμως ούτε νά παραμελείται άλλά 
ούτε καί νά ύποτιμάται τό γεγονός τής μι
κρής μέν άλλά όπωσδήποτε συνεχούς αύ
ξήσεως τών έγκλημάτων κατά τής περιου
σίας στήν Ελλάδα, όπως αύτά έπισημαί- 
νονται καί παρουσιάζονται στις επίσημες 
στατιστικές έκδόσεις τής Έκθέσεως Πε

πραγμένων Χωροφυλακής καί τής Έκθέ
σεως Δραστηριότητος τής Αστυνομίας 
ΓΤόλεων.
Οί άνήλικοι κάτω τών 18 έτών στις ΗΠΑ 
είχαν άνάμιξη στό 27% όλων τών έγκλημά
των πού άναφέρονται στους στατιστικούς 
πίνακες καί ειδικότερα είχαν διαπράξει τό 
12% τών έγκλημάτων βίας καί τό 31 % τών 
άδικημάτων κατά τής περιουσίας. Ή νεο
λαία τής πατρίδος μας θά πρέπει νά νοιώθει 
ιδιαίτερα περήφανη στόν τομέα αύτόν καί 
μαζύ της όλόκληρη ή έλληνική κοινωνία, 
γιατί άπό τά στατιστικά στοιχεία τού άντί- 
στοιχου χρόνου, σύμφωνα μέ τήν Έκθεση 
Πεπραγμένων Χωροφυλακής, προκύπτει 
ότι οί νέοι τής πατρίδος μας είχαν άνάμιξη 
μόνο στό 10,6% τού συνόλου τών έγκλημα
τικών πράξεων πού διαπράχθηκαν.

Στις πενήντα δύο Πολιτείες τής ’Ομο
σπονδίας τών ΗΠΑ τό 1979 έγιναν δέκα 
έκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες συλλήψεις 
προσώπων πού ήταν 1% αύξημένες σέ 
σύγκριση μέ τό 1978. Άπό τό σύνολο τών 
συλληφθέντων 23% ήταν ήλικίας κάτω τών 
18 έτών, 40% κάτω τών 21 καί 51 % κάτω 
τών 25 έτών. Ή συμμετοχή τών συλλη
φθέντων σέ ανδρες καί γυναίκες ήταν 5 
πρός 1 καί άντιστοιχεΐ σέ 84% περίπου γιά 
τό άνδρικό καί σέ 16% γιά τό γυναικείο 
φύλο.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ

Απ’ όλες τις περιοχές τής Αμερικής 
στις άγροτικές τό 1979 σημειώθηκε μείωση 
τών έγκλημάτων βίας κατά 2%. Γιά κάθε
100.000 κατοίκους, σύμφωνα πάντα μέ τά 
στοιχεία τού πίνακος πού έδωσε στή δημο
σιότητα τό F.B.I., άντιστοιχοϋσαν πέντε

Στήν έτήσια έκδοση τού F.B.I. μέ τίτλο 
«Τό έγκλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες», 
τό όποιο δημοσιεύει μέ λεπτομέρειες τήν 
έγκληματικότητα τού περασμένου χρόνου, 
τά στοιχεία γιά τό 1979 παρουσιάζονται ώς 
έξής: Τό 1979 διαπράχθηκαν περίπου 12 
έκατομμύρια άδικήματα πού σημαίνει κατά 
μέσο όρο 5.522 έγκλήματα γιά κάθε
100.000 κατοίκους. Σέ σύγκριση μέ τό 
1978 έμφανίζεται αύξηση 9%, ένώ ύπολο- 
γίσθηκε ότι ή αύξηση τού πληθυσμού ήταν 
μόνο 1 % στό ίδιο διάστημα. Τά έγκλήματα 
βίας σημείωσαν αύξηση 10%. Οί άνθρωπο- 
κτονίες καί οί άπόπειρες αύξήθηκαν 10%, 
ένώ οί ληστείες παρουσιάσθηκαν αύξημέ
νες 12% καί οί βιασμοί 13%. Στά έγκλή-
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δολοφονίες, άπό τις όποιες τό 65% δια- 
πράχθηκαν μέ πυροβόλα όπλα. Άπό ιούς 
συλληφθέντες δολοφόνους 44% ήταν ήλι- 
κίας κάτω των 25 έτών καί 25% ήταν ήλι- 
κίας 18 έως 22 έτών.

Τό 1979 έξήντα έπτά γυναίκες σέ γυναι
κείο πληθυσμό 100.000 έπεσαν θύματα 
βιασμού, πού σημαίνει μιά αύξηση 12%, σέ 
σύγκριση μέ τό 1978 . Οί βιαστές κάτω των 
25 έτών ήσαν 57% καί 30% άπό αύτούς 
νέοι 18 έως 22 έτών.

Στους 100.000 κατοίκους τών Η.Π.Α., 
τόν ίδιο πάντα χρόνο, άντιστοιχοϋσαν 212 
ληστείες, δηλαδή μιά αύξηση 11 % σέ σύγ
κριση μέ τό προηγούμενο έτος. Οί έπτά 
ληστείες στις δέκα, δηλαδή ποσοστό 70% 
συνέβησαν σέ πόλεις μέ πληθυσμό πάνω 
άπό 100.000 κατοίκους πού σημαίνει έπί- 
σης μιά μέση τιμή 561 ληστείες γιά κάθε
100.000 κατοίκους τών πόλεων. Ό υπολο
γισμός τών ληστειών σέ χρήματα ήταν 248 
έκατομμύρια δολλάρια, η 532 δολλάρια γιά 
κάθε ληστεία. Τά 38% τών ληστειών έγιναν 
μέ τήν άπειλή πυροβόλου όπλου, ένώ οί 
υπόλοιπες μέ μαχαίρια, αιχμηρά έργαλεΐα 
κ.λ.π. Άπό τούς ληστές συνελήφθησαν 
μόλις τό 3% άπό τούς όποιους τό 74 % ήταν 
ήλικίας μέχρι 25 έτών, ένώ ή συμμετοχή 
τού γυναικείου φύλου στις ληστείες ήταν 
μόνον έπτά στις έκατό περιπτώσεις.

Οί άδικες καί άναίτιες έπιθέσεις κατά 
τών προσώπων τό 1979ήταν 9% περισσό
τερες άπό τό 1978. "Ετσι 279 πρόσωπα 
στους 100.000 κατοίκους έπεσαν θύματα 
άδικων έπιθέσεων. Άπ’ αύτές τό 23% Δια- 
πράχθηκε μέ πυροβόλα όπλα, τό 22% μέ 
μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά δπλα και τό ύπό- 
λοιπο μέ τά χέρια, τις γροθιές, τά πόδια 
κ.λ.π.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οί διαρρήξεις στοίχισαν στά θύματά τους 
2 δισεκατομμύρια 1 έκατομμύριο δολλάρια 
μέ μιά μέση κατάσταση 644 δολλαρίων γιά 
κάθε διάρρηξη. Τό 1979 σημειώθηκαν 
1.499 διαρρήξεις σέ κάθε 100.000 κατοί
κους καί σημείωσαν αύξηση 5% σέ σύγ
κριση μέ τό 1978. 01 συλλήψεις ένηλίκων 
γιά διαρρήξεις σημείωσαν αύξηση 6%, ένώ 
τών ήλικίας κάτω τών 18 έτών συμμετοχή 
σέ συλλήψεις, γιά διάρρηξη μειώθηκε κατά 
6% σέ σύγκριση μέ τό 1978. Άπό τούς 
συλληφθέντες τό 83% ήταν ήλικίας κάτω 
τών 25 έτών καί άπό αύτούς τό 49% ήταν 
νέοι κάτω τών 18 έτών. Μεταξύ τών συλλη- 
φθέντων ήσαν καί γυναίκες πού ή συμμε
τοχή τους ήταν κατ’ άναλογία έξη στους 
έκατό.

Σημειώθηκαν άκόμα τό 1979 2.988 κλο
πές σέ κάθε 100.000 κατοίκους πού μετα
φράζεται σέ μιά αύξηση 9% σέ σύγκριση μέ 
τόν προηγούμενο χρόνο. Τό κόστος τών 
κλοπών αυτών άνήλθε στό ένα δισεκατομ
μύριο έπτακόσια έκατομμύρια δολλάρια καί 
άντιστοιχεΐ διακόσια πενήντα έξη δολλάρια 
γιά κάθε κλοπή. Οί κλοπές κατέχουν στόν 
πίνακα τών έγκλημάτων τό μεγαλύτερο

συγκριτικά ποσοστό καθώς έπίσης καί οί 
συλληφθέντες γιά κλοπές κατέχουν τήν 
'πρώτη θέση μέ 51 % σέ όλους τούς συλλη
φθέντες γιά διάφορες έγκληματικές πρά
ξεις. Σαράντα στις έκατό στούς συλλη
φθέντες κλέφτες ήσαν ήλικίας κάτω τών 18 
έτών καί τριάντα στις έκατό άντιπροσώ- 
πευαν τό γυναικείο φύλο. Έπίσης ή άποκά- 
λυψη κλοπών πού έγιναν άπό γυναίκες ήταν 
πιό εύκολη καί γι’ αύτό οί συλλήψεις πιό 
συχνές άπ’ ότι οί κλοπές πού έγιναν άπό 
άνδρες.

Αλλά καί οί κλοπές αύτοκινήτων στις 
Η.Π.Α. τό 1979, σύμφωνα μέ τήν στατιστική 
παρουσίασαν αύξηση πού κυμαινόταν στό 
10% περίπου σέ σύγκριση μέ τό προηγού
μενο έτος. Έτσι ένα αύτοκίνητο σέ κάθε 
έκατόν σαράντα πέντε έγινε άντικείμενο 
κλοπής. Γιά κάθε έκατό χιλιάδες κατοίκους 
καταγγέλθηκαν τετρακόσιες ένενήντα 
οχτώ κλοπές αύτοκινήτων. Οί έξήντα έννέα 
στις έκατό συλληφθέντες γιά κλοπές αύτο- 
κινήτων ήταν ήλικίας κάτω τών είκοσι ένός 
έτών καί άνάμεσα σ’ αύτούς οί σαράντα 
έννέα στούς έκατό ήσαν νέοι ήλικίας μέχρι 
δέκα οχτώ έτών. 'Η στατιστική μαρτυρεί 
τήν τάση τών νεαρών Αμερικανών στήν 
άπόκτηση τών έμπειριών στό νέο τεχνοκρα
τούμενο τρόπο ζωής, πού όπωσδήποτε έκ- 
φράζεται μέ τήν ταχύτητα, τήν άδιαφορία 
γιά τις καθιερωμένες ήθικές άξιες καί τήν 
κρίση τού κοινωνικού συνόλου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

' Εκατόν έξη Αστυνομικοί σκοτώθηκαν τό 
1979 στις Η.Π.Α. ένώ έκτελοϋσαντό καθή
κον τους και δέκα έπτά άνδρες τής Αστυ
νομίας στούς έκατό έγιναν θύματα άδικων 
έπιθέσεων. Άπό τις έπιθέσεις αύτές ε ί
κοσι δύο χιλιάδες κατέληξαν σέ τραυματι
σμό πού σημαίνει ότι έξη Αστυνομικοί 
στούς έκατό τραυματίστηκαν άλλοι έλα- 
φρότερα καί άλλοι βαρύτερα κατά τήν έκτέ- 
λεση τής ύπηρεσίας τους. Στις ογδόντα 
δύο άπό τις έκατό περιπτώσεις τραυματι
σμού Αστυνομικών χρησιμοποιήθηκαν 
προσωπικά όπλα (γροθιές, κλωτσιές κ.λ.π.) 
καί στις ύπόλοιπες πυροβόλα όπλα, μαχαί
ρια ή άλλα άντικείμενα. Οί μισές περίπου 
τών περιπτώσεων πού άναφέρονται παρα
πάνω έγιναν κατά τή διάρκεια τής ήμέρας 
καί τριάντα δύο στις έκατό περιπτώσεις 
συνέβησαν ένώ οί Αστυνομικοί άσχολοϋν- 
ταν μέ τήν διευθέτηση προσωπικών διαφο
ρών ή τροχαίων παραβάσεων. Εκτός άπό 
όλους αύτούς υπάρχουν έπί πλέον ογδόντα 
νεκροί Αστυνομικοί πού σκοτώθηκαν σέ 
τροχαία άτυχήματα κατά τήν έκτέλεση τής 
ύπηρεσίας τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αύτή ήταν σέ άδρές άλλα πολύ χαρακτη

ριστικές γραμμές ή έγκληματικότητα στις

Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής γιά τό
1979. Τά στοιχεία αύτά δόθηκαν στή δημο
σιότητα άπό τόν ύπεύθυνο φορέα τού 
’Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών καί 
δημοσιεύθηκαν στό περιοδικό F B I .  
BULETTIN (τεύχος μηνός-Δεκεμβρίου
1980, σελ. 14, 15, 16).
. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά, στις 
Η.Π.Α. συμβαίνει ένα έγκλημα κάθε τρία 
δευτερόλεπτα. Κάθε είκοσι έπτά δευτερό
λεπτα γίνεται ένα έγκλημα βίας καί κάθε 
τρία δευτερόλεπτα ένα έγκλημα κατά τής 
περιουσίας.

Άπό τά έγκλήματα βίας, κάθε πενήντα 
δευτερόλεπτα συμβαίνει μιά άδικη επί
θεση , κάθε έξήντα οκτώ δευτερόλεπτα μιά 
ληστεία, κάθε έπτά λεπτά ένας βιασμός καί 
κάθε είκοσι τέσσερα λεπτά μιά δολοφονία.

Άπό τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας, 
κάθε πέντε δευτερόλεπτα γίνεται μιά 
κλοπή, κάθε δέκα δευτερόλεπτα μιά διάρ
ρηξη καί κάθε έννιά δευτερόλεπτα μιά 
κλοπή αυτοκινήτου.

Άπό τά στατιστικά αύτά άλλά καί πολλά 
άλλα στοιχεία πού δείχνουν μιά σταθερή 
αύξηση τής έγκληματικότητας έρχεται τό 
άγωνιώδες έρώτημα, πού βρίσκεται άλλά 
καί πού βαδίζει ή έγκληματικότητα στή με
γάλη αύτή ύπερατλαντική Δημοκρατία;

Οί Κασσάνδρες τής άπαισιοδοξίας καί οί 
οπαδοί τών εύκολων άφορισμών διαρρη
γνύουν τά ίμάτιά τους, ότι ή έγκληματικό
τητα στις Η.Π.Α. έχει ξεπεράσει ήδη τά 
άνεκτά έπίπεδα καί έξελίσσεται σέ μάστιγα 
κοινωνική μέ καταστρεπτικά στό άμεσο 
μέλλον έπακόλουθα.

Είναι πολύ άφελές νά συμφωνήσει ή νά 
ύπερθεματίσει κανείς στις άπόψεις αύτές 
άλλά καί περισσότερο έπιπόλαιο νά μή προ- 
βληματισθεϊ μέ τό κοινωνικό αύτό φαινό
μενο καί τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοϋν 
γιά τήν καταπολέμησή του. Περισσότερο 
όμως άπ’ όλους αισθάνονται τήν άνάγκη 
θωρακίσεως τής άμερικανικής κοινωνίας οί 
ίδιοι οί Αμερικανοί. Είναι βέβαιο ότι θά 
βρεθεί καί ό τρόπος καί ή μέθοδος πάταξης 
τής έγκληματικότητας. Ό Γερουσιαστής 
Έντουαρντ Κέννεντυ, άμέσως μετά τή δο
λοφονική άπόπειρα, έναντίον τού Προέ
δρου Ρόλαντ Ρήγκαν δήλωσε τά έξής: 
«'Όλοι μας αισθανόμαστε οργή καί λύπη γιά 
τήν δολοφονική άπόπειρα έναντίον τού 
Προέδρου Ρήγκαν καί τών συνοδών του. Ή 
οίκογένειά μου έχει χτυπηθεί βάναυσα άπό 
τή βία. Χρόνο μέ τό χρόνο, στούς τελευ
ταίους καιρούς γνωρίζουμε όλο καί πιό 
άδυσώπητο τό πρόσωπο τής βίας. Τό φαι
νόμενο αύτό δέν έχει καμμιά θέση στήν 
κοινωνία μας. Ή βία πού δέν ξεχωρίζει 
άτομα, κόμματα ή πολπ κή καί δέν έχει λο
γική, πρέπει νά ξεριζωθεί καί νά παταχθεί 
άμείλικτα». Ίσως τά λόγια αύτά τού γερου
σιαστή Κέννεντυ άποδειχθούν προφητικά 
καί άποτελέσουν τήν άρχή μιάς γενικότε
ρης έκστρατείας κατά τού καρκινώματος 
αύτοϋ τών Ηνωμένων Πολιτειών πού λέγε
ται έγκληματικότητα.
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ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΓΕΏ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΟΡΟΣ

η Τόεγκλημα -άποτελεΐ Ψα|νόμενο άντικοινωνικής συμπεριφο-

«»1 Ιό κ » « ω ™ Ε ; „ ^ ν Γ ς Ρ5 ε £ ς ' 4" 0
ν ή τε ί » Μ λησ|  άρχ' ί ά τούς ν°μοθέτες καί κυβερ- νη ιες γιατί ή τέλεση του διαταράσσει την άρμονία πού έπιδιώ-
κώου^Κάτπ δ π ή τ? ηΓπΐΚά’ Καν0νες ούσ,αστ,κοΰ Ποινικού Δίκαιου Κάτω άπο το πρίσμα αυτό άντιμετωπίσθηκε τό ένκλπππ
«αιίιΜ φορους τρόπους, μέ σκοπό τή ϊ έ ξ α ο 2  ™ 1  , Z Uc
ί ϊ ϊ Γ * " 1· '  ™  «Ρ<"”όό «οι ιήΛόμΖςΖξεΤΖ,

πη,·, ^  εγ^λΓ1^ατικότΠ9. όμως, σάν «τό σύνολο των έγκλημάτων 
που τελούνται κατα τή διάρκεια μιάς όρισμένης χρονικής πεοι-
ένπήηιπ™ °ε μ-α κοινωνικ|ί όμάδα πού είναι έγκατεστημένη σέ 
ενα ορισμένο τόπο»*, άρχισε νά έρευνάται τά πρώτα χρόνια τοΟ 
19ου αιωνο και πολύ γρήγορα συγκέντρωσε τό έ ν δ Γ έ  ο ϊ 
S f lp ^ r C'nfn‘(n1M0V(l)V δια(ΡόΡων ειδικοτήτων. Χάρις στϊς προσ 
πάθειες αυτές δημιουργήθηκε ένας νέος πολύπλευρος έπιστπ 
μονικος κλάδος, ή Εγκληματολογία6. Μεταγενέστερα τό κοινω- 
rn o  φαινόμενό της έγκληματικότητος έγινε ά ν τ ικ ε ϊν ο  ίδ Γ τ ε -  
άπή Τήίκτης από.πλειστους επιστημονικούς κλάδους, όπως π 5 
αΖ ρΓ οΚ Γ , Ζ ” ' ^  Κ“ ™ ™ Ί ^ΧοΑΟϊίό. π?. Κοινωνική

Εκτός όμως άπό τις επιστήμες, τό φαινόμενο αύτό άογισε 
ολοένα και περισσότερο νά άπαοχολεϊ τόσο τούς άρμόδιους
γαοακτάοί/ηντπι ? V/ 0lvfl.r νώΜΠ των σύγχρονων κοινωνιών πού χαρακτηρίζονται άπό τον υπερβολικό ρυθμό έξαστισμού τους6
E im  ε_ απόλυτα βεβαιωμένο οτ, μ,ά άπό τις συνέπειες πού
εΓνπι^πΐ' ή συσ,σωρευστΙ Μεγάλων πληθυσμών μέσα στις πόλειες 
είναι και η αύξηση της έγκληματικότητος7 Γιά τό θέυα αύτό 
έχουν δημοσιευθεϊ πολλές μελέτες, σχετικές μέ τά αϊπα πο,ύ
ήθϊίάλνηοηνΤε ™ Υίνεται τό πεΡιβόλλον τών'πόλεων ιδιαίτερα ηθικά νοοογονο και νά εύνοεί τήν άνάπτυξη τής έγκληυατικότη

. ς .Πρεπει δε νά σημειωθεί δτι ή έγκληματικότης έχει άογίσει 
να γίνεται φαινόμενο ιδιαίτερα πιεστικό άκόμη καί Κ ρ α ί α ς

οπ>ν βκ?θΠμε Ρ*νή ζωή καί εϊδηίεογραφία κ α ί Κ
γϊε?1 ν  ? 9 ? ^ μ^ 7 ο ηΤ  άτ η ΐ1ς έπίσηνμες ' ^ σ ε ι ς  Πεπρα-
i o » s  V o S  s

τ „ , ι ^ πρώτες. προσπάθειες προσεγγίσεως τής Γεωνοαοικπς 
Επιστήμης στο κοινωνικό φαινόμενο τής έγκληματικότητος εμ

φανίσθηκαν ιαπό τάμέσα τού 19ου αιώνα. Άπό τήν έποχή εκείνη 
αι μέχρι σήμερα έγιναν πολλές μελέτες καί έρευνες νιά την 

εγκληματικότητα άπό Γεωγράφους. "Ολες αύτές οί ποοσπάθειεο 
θα μποροΟσα» να χωρ,σθοϋν αέ δϋο περιόδους S Z o i o t a  
των αναζητήσεων καί στή σύγχρονη περίοδο. Ρ
Α™ΗΑΠρώτ^ πεΡίοδ°ς ιών άναζητήσεων άρχίζει άπό τό ι «qq
τήν’ έναοΕηε ™-?θσπηΚε ή πρώτηπ̂ ετικΠ Μελέτη καί τελειώνει μέ την έναρξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Ή έκρηξή του πτηνό 
αφετηρία της σύγχρονης περιόδου. ™  Π Π

I ου Κ. A. Κ. ΜΙΧΑΛΕΑ, 
δρ. Οίκ. ’Επιστημών -  Δικηγόρου, 

Επιμελητή τής έδρας Οίκον. Γεωγραφίας 
Άριστ. Πανεπιστημίου θεσ/νίκηςΚΑΙ
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Κατα την πρώτη περίοδο ή Γεωγραφική 'Επιστήμη άρχισε νά 
μελετά, περιθωριακά, τήν εγκληματικότητα μέ τις σειρές τών 
Χαρτογραφικών μελετών τών πρωτοπόρων Α.Μ. Guerry8 καί 
κυρίως τών J. Fletcher9 καί Η. Mayhew10. Πολύ άργότερα 
περιέλαβε τό φαινόμενο αυτό μέσα στά κύρια άντικείμενα τών 
ενδιαφερόντων της. Αυτή ή ενσωμάτωση άρχισε βαθμιαία άπό τις 
αρχές του αιώνα μας καί τελικά έπετεύχθη χάρη στήν διάσπαση 
των στενών πλαισίων, πού παραδοσιακά ήταν περιχαρακωμένη ή 
Γεωγραφική έρευνα μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή έποχή 
εκείνη αποτέλεσε τό όρόσημο καί τήν άφετηρία μιας νέας έπι-
στημονικής εποχής γιά τήν όλη Γεωγ^αφική^Έπ^ήμη" τής 

νο υπέστη μιά σημαντικότατη μεγέθυνση καιόποιας τό άντικείμενο ύ π ^ „ ,  u,|Mu ,u ^ iu i , |  Mi,ytouvui| kui 
ουσιώδη διαφοροποίηση. Αμεσο άποτέλεσμα τής διευρύνσεως 
των ορίων τού άντικειμένου τής Γεωγραφικής Επιστήμης 
υπήρξε ή πρωτοφανής άνάπτυξη τών ιδιαιτέρων κλάδων της καί 
ειδικωτερα τής Κοινωνικής καί Οικονομικής Γεωγραφίας είναι ή 
ερευνά, ή περιγραφή καί ή έξήγηση τής Κοινωνίας καί τών 
διάφορων Κοινωνικών σχηματισμών καί φαινομένων καί ή κατα
νομή τους στήν ύφήλιο, σάν συσχετίσεων πού προέρχονται άπό 
τις αλληλεπιδράσεις των φυσικοβιολογικών δυνάμεων τού χώ
ρου, από τήν μιά καί τών κοινωνικών άλλά καί λοιπών πολιτιστικών 
και ιστορικών δυνάμεων άπό τήν άλλη πλευρά11. Ή σπουδή τής 
έγκληματικότητος περιλήφθηκε μέσα στά όρια τοϋ άντικειμένου 
τής Κοινωνικής Γεωγραφίας καί έτσι άρχισε νά άναδιπλούται ένα 
εύρύτατο πεδίο μελετών καί έρευνών γύρω άπ’ αυτήν, άπό τήν 
ιδιαίτερη σκοπιά καί θεώρηση τής Κοινωνικής Γεωγραφίας.

Σκοπός καί στόχος τής σύντομης αύτής έργασίας είναι ή 
γενική παρουσίαση τών τρόπων μέ τούς όποιους ή Κοινωνική 
Γεωγραφία προσεγγίζει καί μελετά τό κοινωνικό φαινόμενο τής 
εγκληματικότητας ατό Χώρο καί ιδιαίτερα ατό Χώρο των μεγάλων 
αστικών συγκεντρώσεων. Παράλληλα καταβάλλεται ή προσπάθεια 
παρουσιάσεως τής ιδιαίτερης συνεισφοράς τής μελέτης τής 
Κοινωνικής Γεωγραφίας στή διερεύνηση τού κοινωνικού φαινο
μένου τής έγκληματικότητος.

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι μεταξύ τών στόχων τής έργα
σίας αυτής δέν περιλαμβάνεται ή διάθεση έξαντλήσεως τής 
σχετικής ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, ή όποια κυρίως χρησιμο
ποιήθηκε, γιατί άνάλογη γιά τό θέμα 'Ελληνική βιβλιογραφία είναι 
ουσιαστικά άνύπαρκτη. Αντίθετα μάλιστα οί παραπομπές περι- 
ορίσθηκαν στις βασικώτερες, κατά τή γνώμη τού γράφοντος 
εργασίες, έγιναν κατά τρόπο γενικό καί μόνο στά σημεία πού 
κριθηκαν ιδιαίτερα άναγκαίες.

1. Ή περίοδος ιών άναζητήσεων.

Ή έγκληματικότης είναι ένα άπό τά πολλά κοινωνικά φαινό
μενα πού άρχισαν νά γίνονται εύδιάκριτα άπό τις άρχές τοϋ 19ου 
αιώνα, μέσα στις νέες αστικές κοινωνίες πού προήλθαν άπό τή 
Βιομηχανική Επανάσταση. Τό φαινόμενο αύτό προσέλκυσε τό 
ενδιαφέρον πολλών έπιστημονικών ειδικοτήτων, οί όποιες έθε
σαν τά θεμέλια τής μελέτης του.

Η Γεωγραφική Επιστήμη άρχισε νά μελετά, άρχικά, τήν 
εγκληματικότητα στό περιθώριο τών έρευνών της. Οί βασικώτε
ρες έρευνες πάνω στό θέμα αύτό έμφανίσθηκαν μετά τό 1830 καί 
έγιναν άπό Στατιστικογεωγράφους καί Χαρτογράφους, οί όποιοι 
προσπάθησαν νά έντοπίσουν τήν έγκληματικότητα στό Χώρο.

Ή άρχική προσπάθεια τών σκαπανέων τής Γεωγραφικής 
προσεγγίσεως Α.Μ. Guerry, J. Fletcher, Η. Mayhew καί άλ
λων, άπέβλεπε στήν Χαρτογράφηση τής έγκληματικότητος. Μέ 
τήν καταγραφή όμως καί τοποθέτησα τών δεδομένων καί στατι
στικών στοιχείων, γιά τήν έγκληματικότητα, στό Χώρο, έμφανί
σθηκαν οί διαφορροποιήσεις καί παραλλαγές της. Δηλαδή, έκτος 
από τις άλλες λεπτομέρειες, παρουσιάσθηκε καθαρά ή ποσο
στιαία διαφορά έγκληματικότητος μεταξύ τού Χώρου τής ύπαί- 
θρου καί τοϋ Χώρου τών πόλεων.· Ή μεταγενέστερη συγκριτική 
μελέτη καί επεξεργασία του συνόλου τών στοιχείων, όδήγησε 
τον Η. Mayhew στό συμπέρασμα ότι τά περισσότερα έγκλήματα 
γίνονται στα γεωγραφικά τμήματα μιας χώρας, όπου σημειοϋται ή 
μεγαλύτερη βιομηχανική καί άατική άνάπτυξη.

Στή συνέχεια ή ένδελεχέστερη καταγραφή τών στοιχείων τής 
έγκληματικότητος σέ χάρτες μεγάλης κλίμακος τοϋ Λονδίνου, 
άπέδειξε τον ποιοτικό καί ποσοτικό διαφορισμό τών έγκλημάτων 
στις κατ ιδίαν περιοχές τοϋ άστικοϋ αύτοϋ Χώρου. Στό συμπέρα
σμα αύτό κατέληξε ή έρευνα μετά τή χάραξη πάνω στούς χάρτες 
των ορίων των έπτά άστυνομικων ζωνων εύθύνης, πού ύπήρχαν 
τότε στό Λονδίνο. Άπό τήν άθροιση καί τή σύγκριση τών αριθμη
τικών καί λοιπών στοιχείων, αποδείχθηκε ότι δύο άπό τις έπτά 
αύτές περιοχές συγκέντρωναν δυσανάλογα μεγάλα ποσοστά έγ
κληματικότητος, ένώ ή μία τουλάχιστον άπό τις ύπόλοιπες έμφά- 
νιζε έλαχιστότατο ποσοστό.

η περαιτέρω Γεωγραφική έρευνα τών πρωτοπόρων προσ- 
ανατολισθηκε στην προσπάθεια γιά τήν άνεύρεση τών αιτίων πού 
συντελούν στο σχηματισμό διαφορετικών ποσοστών έγκληματικό
τητος σέ γειτονικές περιοχές μέσα στήν ίδια πόλη. "Ετσι γιά μιά 
ακόμη φορά ή Γεωγραφική έρευνα τέθηκε άντιμέτωπη μέ τό 
βασικό γεωγραφικό πρόβλημα τής άνισοκατανομής στό Χώρο τών 
διαφόρων φαινομένων καί δραστηριοτήτων. Μέ τήν προβληματική 
αυτή το ολο θέμα τής έγκληματικότητος μεταφέρθηκε σέ ένα άπό 
τους πιο γνωστούς καί φίλιους χώρους τής Κοινωνικής καί Οικο
νομικής Γεωγραφίας. Δηλαδή συνέπεσε στό πεδίο έρεύνης 
περιγραφής και εξηγήσεως της κοινωνίας καί τής κατανομής των 
διαφόρων κοινωνικών σχηματισμών καί φαινομένων στό Χώρο. 
Κάτω από τό πρίσμα αύτό ή έγκληματικότης άντιμετωπίσθηκε, 
πολύ σωστά, σάν φαινόμενο -  άποτέλεσμα συσχετίσεων προερ- 
χομένων άπό τις άλληλοεπιδράσεις πού άναπτύσσονται μεταξύ 
φυσικών καί βιολογικών δυνάμεων τοϋ χώρου καί τοϋ άνθρώπου, 
που ζεΐ καί δρά μέσα σ’ αύτόν τόν συγκεκριμένο Χώρο.

Αμεσο αποτέλεσμα τής έρευνητικής διαδικασίας πού άναδι- 
πλωθηκε απο τη σκοπιά καί θεώρηση τής Κοινωνικής καί Οικονο
μικής I εωγραφίας, ήταν ή άναγνώριση τών «Ποιοτήτων τοϋ Χώ
ρου".

Οί «Ποιότητες τοϋ Χώρου» ή «Χωρολογικές Ποιότητες» άπο- 
τελουν πολυσύνθετο άθροισμα διαφόρων παραγόντων πού πηγά
ζουν άπό τις ιδιοτυπίες τού Χώρου τών κατ’ ιδίαν περιοχών τών 
πόλεων. Οί παράγοντες αύτοί άσκούν πλεγματική έπίδραση, 
σχεδόν καθοριστική, τόσο στήν ιδιοσυστασία όσο καί στήν έξωτε- 
ρική συμπεριφορά των μελών τών κοινωνικών όμάδων, πού σχη
ματίζουν τούς άστικούς πληθυσμούς καί οί όποιοι συνδέονται μέ 
τους ξεχωριστούς Χώρους των πόλεων. Στή διαμόρφωση τών 

ωρολογικών Ποιοτήτων συμβάλλουν άποφασιστικά ή φυσική 
μορφολογία του δομημένου άστικοϋ Χώρου, οί τρόποι χρησιμο- 
ποιησεως αύτοϋ καί τών γειτονικών Χώρων, ή οικονομική καί 
κοινωνική κατάσταση τών περίοικων κ.λ.π.12

Στά χρόνια πού έπακολούθησαν, μέχρι τις παραμονές τοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, είδαν τό φώς τής δημοσιότητος πολλές 
και σημαντικές έρευνες Κοινωνικογεωγράφων γιά τήν έγκληματι- 
κοτητα σε διάφορες πόλεις τής Υδρογείου. Οί έρευνες αύτές 
ακολούθησαν, μέ μικρές παραλλαγές, τά πλαίσια πού χάραξαν οί 
μελετες των πρωτοπόρων τού β'μισού τοϋ 19ου αιώνα Μέ τίο 
μεταγενεστερες αύτές έρευνες δοκιμάσθηκαν καί έπαληθεύθη- 
καν οι βασικές απόψεις τών σκαπανέων, άφοϋ άποδείχθηκε πει
ραματικά ή μεγάλη έπίδραση των Χωρολογικών ποιοτήτων στήν 
συμπεριφορά τοϋ άτόμου καί τής κοινωνικής όμάδος.

Στις κυριώτερες άπό τις σχετικές μελέτες τής περιόδου 
αύτής καταβλήθηκε άπό τούς έρευνητές ή προσπάθεια νά πα- 
ρουσιασθοϋν οί μεγάλες ποσοστιαίες διαφορές έγκληματικότη
τος πού σημειώθηκαν στις κατ’ ιδίαν περιοχές διαφόρων κρα
τών13, καθώς καί οί άνάλογες διαφορές στις ιδιαίτερες περιοχές 
τών πόλεων. Παράλληλα μελετήθηκε ιδιαίτερα ή κατανομή στό 
χώρο τών πόλεων της έγκληματικότητος τών ιδιαιτέρων κατηγο
ριών των κοινωνικών όμάδων, όπως π.χ. τής έγκληματικότητος 
των νέων14, της έγκληματικότητος τών ιδιαιτέρων εισοδηματι
κών15 καί επαγγελματικών τάξεων16 κ.λ.π. Στό σημείο αύτό πρέ
πει νά τονισθεΐ τό ότι οί τελευταίες μελέτες τής περιόδου αύτής, 
όπως π.χ. τών C.R. Shaw, H.D. Mckay, άρχισαν νά αποδίδουν 
μεγάλη σημασία στις ποιότητες τοϋ χώρου καί ιδιαίτερα στις 
οικολογικές ποιότητες, καθώς καί οτήν κοινωνική δομή τών πο- 
λεακών κοινωνιών.
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2. Ή περίοδος ιών σύγχρονων προσεγγίσεων.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις τής Κοινωνικής Γεωγραφίας στήν 
εγκληματικότητα, άρχισαν νά θεμελιοϋνται άπό τά πρώτα μετά 
τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χρόνια. "Εχει σημειωθεί ότι άπό τή 
μεγάλη αυτή καταστροφική περιπέτεια προήλθαν οί νέες ιδέες 
καί τό νέο εύρϋ πεδίο έρευνας τής Κοινωνικής Γεωγραφίας.

Στις απαρχές τής νέας αύτής περιόδου, πού ή μακρόχρονη 
παράδοση ήταν πολύ ισχυρή, ή σύγχρονη Κοινωνική Γεωγραφία 
χρησιμοποίησε σάν όργανα τούς ακόλουθους δύο τρόπους προσ- 
εγγίσεως στό κοινωνικό φαινόμενο τής έγκληματικότητος:

1 Τήν κατανομή στό Χώρο τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τής
έγκληματικότητος, καί

2. Τις Ποιότητες τού Χώρου, μέσα στόν όποιο παρουσιαζόταν ή
έγκληματικότης.
Ή χρήση τών δύο αύτών τρόπων προσεγγίσεως στήν εγκλη

ματικότητα οδήγησε τις σχετικές έρευνες στά ακόλουθα δύο 
βασικά συμπεράσματα:

Τό πρώτο συμπέρασμα, πού προήλθε άπό τή χαρτογραφική 
εργασία, άναφέρεται στήν ιδιότυπη ροπή γιά συγκέντρωση τών 
έγκλημάτων σέ μερικές προβληματικές περιοχές τών άστικών 
κέντρων. Ή συγκριτική μελέτη τών στοιχείων άπό περισσότερες 
πόλεις άπέδειξε τήν ύπαρξη παραλληλισμού καί άναλογίας τόσο 
μεταξύ τών περιοχών τών διαφόρων πόλεων, όσο καί μεταξύ τού 
ποσοστού καί τού είδους τών έγκλημάτων πού σημειώνεται σ' 
αύτές.

Τό δεύτερο συμπέρασμα, πού προήλθε άπό τή μελέτη τών 
ποιοτήτων τού Χώρου, άναφέρεται στήν ιδιαίτερη σύνδεση πού 
έχει τό έγκλημα μέ τό Χώρο. Ή άναλυτική μελέτη άπέδειξε ότι 
ύφίσταται ένας άπόλυτα άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ έγκληματι
κότητος καί Χώρου.

Τά δύο αυτά γενικά συμπεράσματα έστρεψαν τήν προσοχή 
τών έρευνητών τής Κοινωνικής Γ εωγραφίας στήν ένδελεχέστερη 
καί κατά τό δυνατό βαθύτερη μελέτη τού περιβάλλοντος τών 
πόλεων. "Ετσι άναγνώρισαν καί άπέδωσαν νέες σημασίες στις 
δύο βασικές μορφές τού περιβάλλοντος τών πόλεων17, δηλαδή:

1. Στή μορφή τού άψυχου οίκοδομημένου άστικοϋ Χώρου, καί
2. Στή μορφή τού ζωντανού καί δυναμικού κοινωνικού Χώρου.

Ό Οίκοδομημένος Αστικός Χώρος είναι τό περιβάλλον πού 
ζοϋν καί δροϋν οί κάτοικοι τών πόλεων. Τό περιβάλλον αύτό 
άποτελεϊται άπό κτιριακά συγκροτήματα, πού δομήθηκαν μέ ποι- 
κίλλη δομή καί γιά άνάλογους σκοπούς, άπό δρόμους καί άλλες 
σχετικές κατασκευές γιά τή διευκόλυνση τής κινήσεως καί έπι- 
κοινωνίας καί άπό χώρους άκτιστους, γιά διάφορες χρήσεις. 
Αύτός ό Αστικός Χώρος άναγνωρίσθηκε ότι άποτελεΤ τό υπόβα
θρο τής συμπεριφοράς τού άνθρώπου καί θά μπορούσε νά παρο- 
μοιασθεΐ μέ τό θαλασσινό νερό μέσα στό όποιο ζεΐ ή θαλάσσια 
χλωρίδα καί πανίδα. "Οταν τό περιβάλλον αύτό μολυνθεϊ, άλ- 
λοιωθεϊ ή καταστραφεϊ, τότε μολύνεται, άλλοιούται ή πεθαίνει, 
άντίστοιχα, ή ζωή.

Ό Κοινωνικός Χώρος είναι ό ζωντανός περίγυρος τών άν- 
θρώπων, πού ζοϋν καί δρούν στόν Οίκοδομημένο Χώρο. Ό Κοι
νωνικός Χώρος άναγνωρίσθηκε ότι είναι τό πολυσύνθετο καί 
πολυμερές παράγωγο τών έπιδράσεων έσωγενών καί έξωγενών 
διαρθρωτικών δυνάμεων πού άσκοϋν καί δέχονται οί κοινωνικές 
ομάδες πού συμβιούν στό δεδομένο γεωγραφικό Χώρο.

Ξεκινώντας άπό τις γενικές αύτές διαπιστώσεις, ή Κοινωνι- 
κογεωγραφική έρευνα άναγνώρισε τήν ύπαρξη τριών βασικών 
παραγόντων γιά τή μελέτη τής έγκληματικότητος.

Οί παράγοντες αύτοί είναι οί άκόλουθοι:

1. Τά κύρια χαρακτηριστικά τής κατανομής τών έγκλημάτων στό
Χώρο,

2. Τά ιδιαίτερα στοιχεία τού οικολογικού περιβάλλοντος, καί
3. Τά θεμελιώδη γνωρίσματα τών Ποιοτήτων τού Χώρου.

Η άναγνώριση αύτών τών παραγόντων βοήθησε στήν έξ- 
ήγηση καί κατανόηση τού προβλήματος τής ύπάρξεως, μέσα στις 
πόλεις, περιοχών, όπου σημειώνεται ό μεγαλύτερος άριθμός 
εγκλημάτων καί οί όποιες χαρακτηρίζονται σάν «έγκληματικές 
περιοχές» ή «έγκληματικές ζώνες».

Η νέα θεώρηση τών έγκληματικών περιοχών ή ζωνών, μέσα 
στις πόλεις είχε σάν άποτέλεσμα τή μεγιστοποίηση τής σημαντι
κότατος, πού άποδιδόταν μέχρι τότε στις Ποιότητες τού Χώρου 
πράγμα πού συγκέντρωσε τήν προσοχή τών Κοινωνικογεωγράιρων 
στην μελέτη τους.

Στό στάδιο αύτό ή Κοινωνική Γεωγραφία χρησιμοποίησε με
θόδους καί εύρήματα τής Κοινωνιολογίας καί κυρίως τής Οικο
νομικής Γεωγραφίας καί είδικώτερα τής Αστικής Οικονομικής 
Γεωγραφίας. Επί πλέον δέ άρχισε νά μελετά, έπισταμένα, τήν 
πόλη μέ βάση τούς διαχωρισμούς τού χώρου της, πού έκανε ή 
Σχολή τών Οίκολόγων Γεωγράφων καί τις μελέτες γιά τό Χώρο 
αυτό, πού έγιναν άπό τούς Αστικούς Κοινωνιολόγους.

Κάτω άπό τό έξελιγμένο καί πολυσχιδές αύτό πρίσμα έρευ
νας ή μελετη τών Χωρολογικών Ποιοτήτων άπόκτησε νέες έν
νοιες καί διαστάσεις. Ιδιαίτερα κατανοήθηκε ή κοινωνική σύν
θεση τών ομάδων πού συνδέονται με τίςοίκιστικές περιοχές καί 
ζώνες των πόλεων, πού χαρακτηρίζονται σάν «έγκληματικές», 
καθώς καί τό είδος των δραστηριοτήτων πού είναι έγκαταστημέ- 
νες στις περιοχές αύτές. Σχετικές έρευνες κατέληξαν στό συμ
πέρασμα οτι οι περιοχές αύτές παρέχουν πρόσφορο έδαφος γιά 
δυο κυρίως χρήσεις. Η πρώτη είναι σχετική μέ τή χρησιμοποίηση 
τ°ϋ Χώρου αύτου γιά κατοικία και ή δεύτερη γιά έγκατάσταση 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Στήν πρώτη περίπτωση οί περι
οχές αύτές κατοικοΰνται καί «καταλαμβάνονται άπό τούς ήττημέ- 
νους τής μάχης γιά ένα καλύτερο οικιστικό περιβάλλον»18. Στή 
δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται σάν τόποι έγκαταστάσεως 
μεγάλων έπιχειρήσεων καί δραστηριοτήτων τού τριτογενούς το- 
μέως.

Η άποδοχή τού συμπεράσματος ότι ό Χώρος τών δυσμενέ
στερων οικιστικών περιοχών, πού κατοικοΰνται άπό τούς «ήττη- 
μενους τής μάχης γιά καλύτερη κατοικία», ταυτίζεται με τις 
εγκληματικές περιοχές, οδήγησε στήν περαιτέρω μελέτη τών 
οικιστικών περιοχών. Έτσι θεμελιώθηκαν οί παλαιότερες άπό- 
ψεις γιά τήν ιδιαίτερη κοινωνική συμπεριφορά, πού διακρίνει τις 
κοινωνικές ομάδες κάθε οικιστικής ζώνης18. Δηλαδή, κάτω άπό 
την έπίδραση τών Χωρολογικών Ποιοτήτων κάθε οικιστικής περι
οχής, διαμορφώνεται μία ιδιαίτερη «Οικιστική Τάξη». 'Αλλά ή 
«Οικιστική Τάξη» δέν πρέπει γενικά νά συγχέεται μέ τήν κοινω- 
νική τάξη, έστω καί άν μερικά στοιχεία τής πρώτης άπαντώνται 
καί προσαρμόζονται μέ τόν χαρακτήρα τής δεύτερης. Ή «Οικι
στική Τάξη» άποτελεϊται άπό άνομοιογενεϊς κοινωνικές ένότητες 
(μέ διαφορετικό πολιτιστικό, φυλετικό, θρησκευτικό, έθνικό, πο
λιτικό, επαγγελματικό καί πολλές φορές καί διαφορετικό οικονο
μικό ύπόβαθρο), πού διαμορφώνουν μία σχεδόν ταυτόσημη συμ
περιφορά κάτω άπό τις έπιδράσεις τών χωρολογικών ποιοτήτων.

ΟΙ προηγούμενες άπόψεις δοκιμάσθησαν μέ μεγάλη έπιτυχία 
σέ Κοινωνικογεωγραφικές πειραματικές μελέτες γιά τήν έγκλη- 
ματικότητα στις πόλεις τής 'Αγγλίας20 τών Η.Π.Α.21 καί άλλων 
χωρών.

Ή ένδελεχέστερη μελέτη, πού άκολούθησε22 κατέληξε στό 
γενικό συμπέρασμα ότι «οί χωρολογικοί τύποι είναι ή βάση άπό 
τήν όποια πρέπει νά ξεκινούν όλες οί άναλύσεις γιά τά κοινωνικά 
προβλήματα».

Μεταγενέστερη έρευνα23 συνόψισε τις προσεγγίσεις τής 
Κοινωνικής Γεωγραφίας στήν έγκληματικότητα παραθέτοντας 
ενδεικτικά μερικούς τρόπους μέ τούς όποιους οί Χωρολογικοί 
Τύποι, σάν ποιότητες τού Χώρου, κρίνονται άπαραίτητοι γιά τή 
μελέτη τής έγκληματικότητος. Αύτοί οί Χωρολογικοί Τύποι, είναι 
πολυσύνθετο άποτέλεσμα τών πλεγματικών επιδράσεων τών 
έξής παραγόντων:
1. Περιοχικών (πού είναι άθροισμα παραγόντων πού προέρχον

ται άπό τά σημεία διαμονής, τις πρόσκαιρες μεταβολές τού
Χώρου, τήν τμηματοποίηση τού Χώρου, τούς Χωρολογικοϋς
δεσμούς κ.λ.π.).

2. Συμπεριφορικών (πού είναιάποτέλεσμα άπό τήν γειτονεία,
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τΙς χωρολογικές συμπεριφορές και απεικονίσεις κ.λ.π.).
3. Οικολογικών (πού είναι άθροισμα συγγενών παραγόντων τού 

περιβάλλοντος όπως π.χ. ή ροπή πρός τήν έγκληματικότπτα 
η παραγωγή έγκλημάτων κ.λ.π.) καί

4. Κοινωνικών (όπως, κοινωνικό—νομικό σύστημα, διαδικασίες 
κοινωνικής άλλοτριώσεως κ.λ.π.).
Εξ άλλου ή έντόπιση τού έγκληματικοϋ περιστατικού, καί 

κατά συνέπεια ή κατανόηση τών λόγων γιά τούς όποιους σέ μιά 
περιοχή γίνονται συχνά έγκλήματα, όδήγησε στήν άποκάλυψη 
των παραγόντων έκείνων άπό τούς όποιους έξαρτάται αυτή ή 
έντόπιση. Οί παράγοντες αύτοί είναι:
1. Οί γειτονικές χρήσεις γής.
2. Ή χρήση πού γίνεται στήν ίδια περιοχή.
3. Οί άπόψεις τής κοινής γνώμης κ.λ.π. γιά τή χρήση τής 

περιοχής.
4. Οί ποιότητες τής σχεδιάσεως τής περιοχής.
5. Ή τοπική διοίκηση.
6. Οί εύκαιριακοί στόχοι πού παρέχει ή περιοχή.
7. Οί δυνατότητες έπιβλέψεως καί έπιτηρήσεως τής περιοχής 

άπό τήν άποψη τής μορφολογίας της.
8. Τό επίπεδο τής δραστηριότητος καί τό ποσοστό τών έπιτυ- 

χιών καί τής άποτελεσματικότητος τής άστυνομικής άρχής 
τής περιοχής καί

9. Οί τρόποι καί μέθοδοι κοινωνικής άναγνωρίσεως καί καθιε- 
ρώσεως του προσώπου μέσα στό χώρο του.

θά πρέπει νά σημειωθεί ότι σέ πολλές σύγχρονες μελέτες 
αμερικανών24, κυρίως, Κοινωνικογεωγράφων καί Οίκονομικο- 
γεωγράφων χρησιμοποιούνται, έπιπρόσθετα, καί άλλοι κοινωνικοί 
παράγοντες γιά τή μελέτη τής έντοπίσεως τής έγκληματικότη- 
τος. Τέτοιοι παράγοντες είναι αύτοί πού άνάγονται:

α. Στό άπρόσωπο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. τό εισοδημα
τικό επίπεδο τών κατοίκων, οί εύχέρειες εύρέσεως έργασίας, οί 
δυνατότητες άποκτήσεως δωρεάν ή μέ εύκολίες στέγης κ.λ.π.), 
καί

6. Σιό προσωπικό κοινωνικό περιβάλλον (όπως π.χ. οί ηθικές 
άξιες, οί κανόνες συμπεριφοράς, ή ύγεία κ.λ.π.).

Οί παράγοντες πού προαναφέρθηκαν σχηματοποιούν ένα κοι- 
νωνικοχωρολογικό σύστημα, πού βασίζεται στήν άναγνώριση τής

θεμελιώδους σημασίας τών έπιδράσεων πού άσκοϋν οί χωρολο- 
γικές ποιότητες καί ό άστικός κοινωνικός χώρος στήν άνθρώπινη 
συμπεριφορά25.

’Ανακεφαλαίωση.
Στή σύντομη αύτή μελέτη καταβλήθηκε προσπάθεια νά πα- 

ρουσιασθεϊ ή έξελικτική πορεία τών Γεωγραφικών προσεγγίσεων 
στό φαινόμενο τής έγκληματικότητος. Γιά τό θέμα αύτό, δυστυ
χώς, δέν έχει δημοσιευθεΐ άλλη γεωγραφική έργασία στή γλώσσα 
μας. "Ετσι ή μελέτη αύτή, πού έχει τό άτυχέςπρονόμιο νά είναι ή 
πρώτη σχετική προσπάθεια στήν 'Ελληνική γλώσσα, άναγκάσθηκε 
νά στραφεί σέ περιοριστικά έπιλεγμένες ξένες πηγές.

'Όπως άναφέρθηκε οί άπαρχές τών Γ εωγραφικών προσεγγί
σεων στήν έγκληματικότητα βρίσκονται στά τέλη τής πρώτης 
πεντηκονταετίας τού παρελθόντος αίώνος. Οί πρωτοπόροι ήσαν 
Στατιστικογεωγράφοι και Χαρτογράφοι.

Η έπέκταση όμως τών έρευνών καί ή διεύρυνση τού άντικει- 
μένου τής Κοινωνικής καί Οικονομικής Γεωγραφίας συνέβαλαν 
στή βαθύτερη μελέτη τού θέματος καί στήν άποκάλυψη τών 
ποιοτήτων τού Χώρου, τών Οικιστικών Τάξεων, τώνΧωρολογικών 
Τύπων, τών Εγκληματικών Ζωνών κ.λ.π.

Στή συνέχεια ή νέα Γεωγραφική θεώρηση συνέβαλε στήν 
άνεύρεση τών παραγόντων τής έντοπίσεως τών εγκληματικών 
περιστατικών καί στή θεμελίωση τής δικαιολογητικής τους βά- 
σεως.

Οί σύγχρονες προσεγγίσεις τής Κοινωνικής Γεωγραφίας στήν 
έγκληματικότητα παρουσιάζουν ένα τεράστιο εύρος καί χαρακτη
ρίζονται άπό τήν ποικίλλη μεθοδολογία, τις διάφορες σκοπιές 
θεωρήσεως τού θέματος καί τήν πληθώρα τών κατευθύνσεών 
τους. Ολες όμως αύτές οί ροπές, πού παρουσιάζονται στις 
έρευνες πού προαναφέρθηκαν, έπιδιώκουν τήν άποσαφήνιση καί 
ενδελεχή μελέτη τού τόσο καίριου κοινωνικού φαινομένου τής 
έγκληματικότητος. "Εχουν δέ σάν κύριο σκοπό τήν άποκάλυψη 
τών δυσμενών χωρολογικών έπιδράσεων, τήν θεραπεία ή τουλά
χιστον τήν άπάμβλυνσή τους καί άποβλέπουν στήν βαθύτερη 
κατανόηση τών κοινωνικών προβλημάτων, κατανόηση πού άποτε- 
λεϊ προανάκρουσμα μελλοντικής έπιλύσεώς τους.

Άπό τό περιοδικό «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Βιβλιογραφία
1. Πρβλ. Ίωάννου Β Ζησιάδου, Ποινικόν Δίκαιον, Γενικόν Μέρος, τόμος Α’ 

θεοοαλονίκη 1971, Σάκκουλας, αελ. 7 κ.έ. -  Κ.Γ. Γαρδίκα. Εγχειριδιον 
Εγκληματολογίας, Β' έκδοοις Άθήναι (δ.χ ), Δ Τζάκα. οελ. 1 κ.έ.

2. Στεργίου Α. Άλεξιάδη, Η καταγγελία τού έγκλήματος, θεοοαλονίκη 1973, α

3. Κωνσταντίνου Ν. Βουγιούκα, Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον, τεύχος πρώτον, 
έκδοοις γ . Θεσσαλονίκη 1975, Σάκκουλας, σελ. 8 -  Τηλεμάχου Φιλιππίδου, 
Μαθήματα Ποινικού Δικαίου, Γενικόν Μέρος, τεύχος α', Θεσσαλονίκη, ο 1 
κ.£.

4. Στεργίου Α Άλεξιάδη, Τό φαινόμενον τής έγκληματικότητος. Προβλήματα καί 
Προοπτικοί, Θεσσαλονίκη 1973, έκδ. Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομέ- 
νων Θεσσαλονίκης, σ. 14.

5. Κ. Γ. Γαρδίκα, ένθ' άνωτ., σελ. 3 2 .-Γεωργίου Αρ. Κανάτοιου, Εγκληματολο
γία, Θεσσαλονίκη 1970, έκδ. Ορθοδόξου Κυψέλης σ. 12 κ.έ.

6. Βλ γεν. Α. Κ Μιχαλέα, Πόλεις: Οίκονομικο—γεωγραφική προσέγγιση στήν 
έννοια, τήν έξέλιξη καί τό μέλλον τών άστικών οίκισμών, Θεσσαλονίκη 1980 
Πρωταγόρας.

7. Τ .Ρ . M o rris , T h e  C rim in a l A rea : A  S tu d y  in S o c ia l E co lo gy . L o n d o n  1957, 
R o u tle d g e  a n d  K eg a n  P au l

8. A  M G u e rry , E ssa i s u r la  s ta tis t iq u e  m o ra le  d e  la  F ra n c e  a v e c  ca rtes , 
P a r is  1933 , C ro cha rd .

9. J. F le tch e r, M o ra l S ta tis tic s  o f E n g la n d  and  W a le s , in. J o u rn a l o f the  
R oya l S ta tis tic a l S o c ie ty  o f L o ndon , v. 12, pp . 151 -1 8 1  a n d  189  - 3 3 5  
L o n d o n  1849.

10. h la rry  M a yh e w , L o n d o n  L a b o u r an d  the  L o n d o n  p o o r L o n d o n  1862 
G riffin .

11 Στυλιανού Κ. Πουλοπούλου, θεωρητική Οικονομική Γεωγραφία, έκδοοις γ'. 
Θεσσαλονίκη 1976, Σάκκουλας. σελ. 15.

12. Βλ. D av id  H e rbe rt, U rb a n  G e o g ra p h y : A  S o c ia l P e rsp e c tiv e , L o n d o n  
19 77 . D a v id  and  C h a rle s , p 199 κ .έ.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

2 0 .

21.

22 .

23.

24.

S. L o ttie r, D is tr ib u tio n  o f c r im in a l o f fe n c e s  in s e c to ria l re g io n s , φωτοτυ- 
πημένο ανάτυπο άπό J o u rn a l o f C r im in a l L a w  a n d  C r im in o lo q y  v 29  
1938 , p. 3 2 9  - 34 4 .

C .R  S h a w  and  H D. M cka y , J u v e n ile  d e liq u e n c y  and  U rb a n  A re a  
C h ica g o , F irs t E d itio n  1942. R ev. Ed. 1969 , C h ic a g o  U n iv e rs ity  P ress .
C. B o o th . L ife  a n d  L a b o u r o f th e  p e o p le . L o n d o n  1891, W illia m s  and 
M arga te .
E .H . S u th e rla n d . W h ite  c o lla r  c r im in a lity , in A m e ric a n  S o c io lo g ic a l 
R e v ie w , N o  5. 19 40 , p. 1 - 12.
D a v id  H e rb e rt, U rb an  D e p riva tio n : D e fin itio n . M e a s u re m e n t a n d  S p a 
tia l Q u a lit ie s , in G e o g ra p h ic a l J o u rn a l N o  141, 19 73 , p. 3 6 2  - 372  
Βλ. D a v id  H e rbe rt, U rb a n  G e o g ra p h y , op . cit.

R e x  an d  R M oo re . R ace , c o m m u n ity  a n d  co n flic t, L o n d o n  1967 
O x fo rd  U n iv e rc ity  P ress .

u a iu w n i,  o n iis r i  a re a l s tu d ie s  o f c rim e :■ . -  --------- — ---------------  n n  a s s e s m e r u ,  ,,, ^ , , lloM
J o u rn a l o f C r im in o lo g y . N o  1 5 .1 9 7 5 , p 211 - 22 7 . - J. B a ld w in  and  A  E 
B o tto m s , T h e  U rb an  C rim in a l, L o n d o n  1976, T a v is to c k  - F .H . M a c - 
C lin to c k  and  N .H . A v iso n , C r im e  in  E n g la n d  a n d  W a le s , L o n d o n  1968 
H e in e m a n n .
F. T h ra s h e r, T h e  g a n g  - C h ica g o , C h ica g o  19 27 , C h ic a g o  U n iv e rs ity  
P ress . - J .J  T o b ia s . C rim e  and  in d u s tr ia l S o c ie ty  in th e  n in e te e n th  
ce n tu ry , M id d le s e x  1972, P e n g u in
D a v id  H e rb e rt, U rb a n  G e o g ra p h y , op . cit.
D a v id  H e rbe rt, C rim e , d e liq u e n c y  a n d  th e  u rb a n  e n v iro n m e n t, in P ro 
g re ss  in  H u m a n  G e o g ra p h y , L o n d o n  19 77 . v. 1. N o  2. p. 20 8  - 23 9 .
M R u tte r and  N. M a d g e . C y c le s  o f d is a d v a n ta g e , L o n d o n  1976  H e i
n e m a n n

25 . R E P ah l, W h o s e  c ity , M id d le se x  1975 . P e n g u in . - L. J. K in g  and  R .G  
G o lle d g e . C itie s . S p a ce , and  B e h a v io r. N e w  J e rs e y  19 78 . P re n tic e  
H a ll - B r ia n  J .L  B erry , T he  H u m a n  C o n c e q u e n c e s  o f U rb a n isa tio n , 
re p r 1979 , Lo n d o n , M a cM illa n

329



Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΑΙΟΙλΙΗ 1DN NEIDPDN
Τοϋ κ. Εύαγγέλου ΔΡΟΣΙΝΟΥ 

Ένωμ/ρχου -  Φοιτητοϋ Ιατρικής

Ό σχηματισμός λίθων στό ούροποιητικό 
σύστημα είναι μία άπό τις άρχαιότερες 
άσθένειες. ΤΗταν γνωστή άπό πολλούς 
αιώνες, ιδιαίτερα στην περιοχή τής Μέσης 
Ανατολής και περισσότερο στήν Αίγυπτο. 
Ό αρχαιότερος λίθος των νεφρών βρέθηκε 
σέ μια μούμια ένός Φαραώ, πού ή ιστορία 
απέδειξε ότι έζησε πρ'ιν άπό 7.000 περίπου 
χρόνια. Αναφέρεται άκόμη ότι ή πρώτη 
προσπάθεια έγχειρήσεως λίθου τών νε
φρών έγινε τό 700 π.Χ. στις Ινδ ίες. Τό 
πρώτο έπιστημονικό κείμενο γιά τή λιθίαση 
είναι τοϋ "Ελληνα πατέρα τής 'Ιατρικής 'Ιπ
ποκράτη (460-370 π.Χ.), πού μέ θαυμαστή 
γιά τήν έποχή του επιστημονική σαφήνεια 
έγραψε γιά τά συμπτώματά της στό έργο 
του «περί άέρων, ύδάτων καί τόπων». Στή 
χώρα μας ή λιθίαση είναι πολύ συχνή νόσος 
καί προσβάλλει συνήθως άτομα νεαρής καί 
μέσης ηλικίας καί τών δύο φύλων, ένώ 
παρατηρεϊται σπάνια σέ παιδιά.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Νεφρολιθίαση ονομάζεται ή παρουσία 

μέσα στήν άποχετευτική μοίρα τών νεφρών 
(πυελοκαλυκικό σύστημα) λίθων μέ μέγε
θος πού κυμαίνεται άπό τό μέγεθος τών 
κόκκων άμμου (ψαμμίαση), μέχρι τών κο- 
ραλλιοειδών λίθων πού καταλαμβάνουν τήν 
κοιλότητα τών καλύκων καί τής νεφρικής 
πυέλου σέ τέτοιο Βαθμό πού άποτελοϋν 
έκμαγείο τους. Ή κατάσταση αύτή μπορεί 
νά είναι τελείως άθόρυβη, συνήθως όμως 
παρουσιάζει χαρακτηριστικά ή μή συμπτώ
ματα, πού είναι:

1 Π ό ν ο ς ,  είτε σάν κωλικός τοϋ νε
φρού πού παρουσιάζεται κατά τή μετακί
νηση λίθου μέ άποτέλεσμα τή μερική ή 
πλήρη άπόφραξη τής άποχετευτικής μοί
ρας τοϋ ούροποιητικοΰ συστήματος καί τήν 
ξαφνική αύξηση τόσο τής ύδροστατικής 
πιέσεως όσο καί τής περισταλτικότητας 
στήν ύπερκείμενη άπό τήν άπόφραξη μοίρα 
τής άποχετευτικής όδοϋ, είτε σάν διάχυτος 
οσφυϊκός πόνος πού μοιάζει άρκετά μέ τόν 
πόνο τής σπονδυλαρθρίτιδας, τής οσφυαλ
γίας καί τών άλλων έκφυλιστικών άλλοιώ- 
σεων τής οσφυϊκής μοίρας τής σπονδυλι
κής στήλης.

2 .-  Α ι μ α τ ο υ ρ ί α ,  πού έμφανίζεται 
συνήθως ύστερα άπό κωλικό, σωματική κό
πωση ή παρατεταμένη μετακίνηση, όπως 
ατά ταξίδια. Συνήθως συνοδεύεται άπό 
πόνο καί χρωματίζει, λιγότερο ή περισσό
τερο τά ούρα έρυθρά, άλλοτε όμως μπορεί

νά είναι τελείως άνώδυνη, μικρής διάρ
κειας ή νά γίνεται άντιληπτή μόνο μέ μικρο- 
σκοπική έξέταση.

3 . -  Λ ο ί μ ω ξ η .  Από τή μιά μεριά ή 
ύπαρξη μικροβίων, όπως θά άναφερθεΐ 
παρακάτω, ενοχοποιείται γιά συμβολή στό 
σχηματισμό λίθων, άλλά άπό τήν άλλη ή 
λιθίαση μέ τή στάση τών ούρων πού προκα- 
λεϊ, μέ τήν έλάττωση τής αίματώσεως, 
λόγω πιέσεως, τού νεφρικού παρεγχύμα
τος καί μέ τή μεταβολή τής οξύτητας τών 
ούρων, άποτελοϋν ιδεώδεις συνθήκες γιά 
τήν άνάπτυξη μικροβίων. Ή λοίμωξη, άλ
λοτε είναι άνώδυνη, μέ ύψηλό πυρετό καί 
ρίγος, πού επηρεάζει δυσμενώς τή γενική 
κατάσταση τοϋ άσθενοϋς καί άλλοτε είναι 
άπλή παρουσία στά ούρα πυοσφαιρίων ή 
μικροβίων, μέ καλή γενική κατάσταση.

4 . -  Ύ δ ρ ο ν έ φ ρ ω σ η .  Είναι ή διά
ταση τής άποχετευτικής μοίρας τών νε
φρών, πού οφείλεται στό μηχανικό κώλυμα 
έξ αιτίας τής παρουσίας λίθου καί άρα 
στήν μή καλή άποχέτευση τών ούρων πού 
παράγονται.
5 .-  Χ ρ ό ν ι α  ν ε φ ρ ι κ ή  ά ν ε π ά ρ -  
κ ε ι α .  Λίγες εύτυχώς φορές, είναι ή 
πρώτη έκδήλωση μιάς άμφοτερόπλευρης 
νεφρολιθιάσεως, πού έξελίσεται σχεδόν 
άθόρυβα, χωρίς πόνους ή αιματουρίες. Σ ’ 
αύτή τήν περίπτωση θά είναι άντιληπτά τά 
συμπτώματα τής χρόνιας νεφρικής άνεπάρ- 
κειας (ύπέρταση, ούραιμία, άναιμία. διατα
ραχές τού άσβεστίου κ.λ.π.).

6 -  Ά ν ο υ ρ ί α .  Είναι ή κατάσταση 
στήν οποία τό ποσό τών ούρων πού παράγε- 
ται άπό τούς νεφροϋς στό 24ωρο, είναι 
μικρότερο άπό 100 κυβικά εκατοστόμετρα. 
Είναι φυσικό ότι ή κατάσταση αύτή δέν συν
οδεύεται άπό καμιά επιθυμία γιά ούρηση, 
πράγμα πού σημαίνει ότι ή κύστη τοϋ άνου- 
ρικοϋ άρρώστου, είναι άδεια άπό ούρα. 
'Οφείλεται στήν άπόφραξη καί τών δύο ού- 
ρητήρων σέ μία άμφοτερόπλευρη λιθίαση ή 
στήν άπόφραξη τοϋ ούρητήρα σέ ένα μο
νήρη νεφρό (ύπαρξη ένός μόνο νεφρού). 
Αύτή ή άπόφραξη συνήθως είναι έπώδυνη, 
άλλοτε όμως ό πόνος άπουσιάζει.

7. -  Ν ε φ ρ ι κ ή  δ ι ό γ κ ω σ η  . Παρα- 
τηρείται πολύ σπάνια σέ ένα πολύ μεγάλο 
λίθο τής νεφρικής πυέλου.

8 . -  Κ υ σ τ ι κ ά  έ ν ο χ λ ή μ α τ α .  Σέ 
μετακίνηση τού λίθου μέσα στήν κύστη, ή 
άκόμη καί χωρίς μετακίνηση, έκτος άπό τόν 
πόνο, παρουσιάζονται καί κυστικά ένοχλή
ματα (συχνουρία, κάψιμο, δυσουρία).

Γενικά ή κλινική εικόνα έξαρτάται άπό τό 
μέγεθος, τό σχήμα καί τή θέση τών λίθων, 
όπως έπίσης καί άπό τήν άσθένεια ή άνατο-

μική βλάβη, πού εύθύνεται γιά τή δημιουρ
γία τών λίθων, όπως άναφέρεται παρακάτω 
στήν αιτιολογία. Ή διάγνωση τής νεφρολι- 
θιάσεως είναι τις πιό πολλές φορές εύκολη 
και βασίζεται στό ιστορικό, στην κλινική έ ξ 
έταση, στον άκτινολογικό καί εργαστηριακό 
έλεγχο τών ούρων καί τοϋ αίματος, πού θά 
δώσουν σημαντικές πληροφορίες πού έπι- 
βεβαιώνουν τή διάγνωση, ένψ πάρα πολύ 
σπάνια άπαιτεϊται ή διενέργεια πιό ειδικών 
έξετάσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ -  ΠΑ0ΟΓΕΝΕΙΑ

Ή άκριβής αιτιολογία τής νεφρολιθιά- 
σεως, πλήν όρισμένων έξαιρέσεων, είναι 
άγνωστη. "Εχει όμως στατιστικά άποδειχθεϊ 
ότι ορισμένες συνθήκες τοϋ περιβάλλον
τος καί παθολογικές καταστάσεις προκα- 
λούν ή τουλάχιστον εύνοοϋν τό σχηματισμό 
λίθων. Οί κυριώτεροι άπό τούς προδιαθεσι- 
κούς αύτούς παράγοντες είναι:

1. -  Παθολογικές καταστάσεις πού συν
επάγονται αύξημένη άποβολή άσβεστίου 
διά τών ούρων, όπως είναι ό ύπερπαραθυ- 
ρεοειδισμός, ή σαρκοείδωση, ή ύπερβιτα- 
μίνωση D, ή ιδιοπαθής ύπερασβαιστιαιμία 
τών παιδιών, τά νεοπλάσματα πού δίνουν 
δοτικές μεταστάσεις, τό σύνδρομο τοϋ 
BURNETT, τό σύνδρομο CUSHING, ή 
νόσος τοϋ PAGET, τό πολλαπλό μυέλωμα, 
ή παρατεταμένη άκινητοποίηση. Στις περι
πτώσεις αύτές οί λίθοι άποτελοΰνται άπό 
άλατα άσβεστίου καί κυρίως φωσφορικό καί 
οξαλικό άσβέστιο.

2. -  Παθολογικές καταστάσεις πού συν
επάγονται αύξημένη άποβολή ούρικοΰ 
οξέος διά τών ούρων, όπως είναι ή ούρική 
άρθρίτιδα, οί λευχαιμίες, τά λεμφώματα, οί 
διαταραχές τού μεταβολισμού τών πυρηνο- 
πρωτεϊδών, οί διαταραχές έκκρίσεως καί 
άπεκκρίσεως τού ούρικοϋ όξέος στό έπί- 
πεδο τών ούροφόρων σωληνάριων, οί θε
ραπείες μέ όρισμένα χημειοθεραπευτικά, 
ή πολυκυτταραιμία, τό μυέλωμα, ή παρατε
ταμένη άκτινοθεραπεία. Στις περιπτώσεις 
αύτές οί λίθοι άποτελοΰνται άπό ούρικό 
όξύ.

3. -  Σπάνιες συγγενείς μεταβολικές 
διαταραχές όπως ή ιδιοπαθής ύπεροξα- 
λουρία, όπότε οί λίθοι άποτελοΰνται άπό 
οξαλικά άλατα καί ή κυστινουρία, όπότε οί 
λίθοι άποτελοΰνται άπό κυστίνη.
Στις δύο αύτές περιπτώσεις ό σχηματισμός 
λίθων πραγματοποιείται στήν παιδική ήλι- 
κία.

4 . -Λοιμώξεις τού ούροποιητικοΰ συστή
ματος κυρίως άπό GRAM -  άρνητικά μι-
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κρόβια (συνήθως πρωτέα, κολοβακτηρίδια 
καί ψευδομονάδα) όπότε προκαλεΐται 
μεταβολή τής οξύτητας των ούρων πού άλ- 
καλοποιοϋνται καί έτσι ευνοείται ή καθί
ζηση άλάτων, πού σχηματίζουν λίθους των 
νεφρών.

5. -  Στάση των ούρων ή έλαττωμένη 
διούρηση (ιδρώτας, ξηρά κλίματα).

6. -  Παρουσία ξένων σωμάτων στην 
άποχετευτική μοίρα (κυρίως ραμμάτων άπό 
προηγούμενες χειρουργικές έπεμβάσεις), 
πού άποτελοΰν λιθογόνο πυρήνα.

7. -  "Ελλειψη ορισμένων προστατευτι
κών ουσιών στά ούρα, πού προκαλεϊ καθί
ζηση κρυστάλλων διαφόρων άλάτων.

Από τά παρακάτω είναι αυτονόητο ότι 
μεγάλη σημασία γιά τήν όρθή διάγνωση έχει 
ή χημική άνάλυση τού λίθου για τήν άνεύ- 
ρεση τού είδους τών άλάτων καί ούσιών 
πού τόν άποτελοΰν, ή έξέταση όμως αύτή 
δέν είναι εύκολο νά γίνει. 0ά πρέπει νά 
άναφερθεϊ ότι ή λιθιασική διάθεση είναι κυ
ρίως ίδιοσυστασιακή καί όλοι οί παραπάνω 
παράγοντες δροϋν σέ άτομα πού έχουν 
αύτή τή διάθεση.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Όπως συμβαίνει μέ όλα τά μεγάλα προ
βλήματα, οί λύσεις πού προτείνονται είναι 
πολλές. Γενικά όμως δ θεράπων ιατρός 
έχει νά έπιλέξει μεταξύ τής συντηρητικής 
καί τής χειρουργικής θεραπείας. Τά κριτή
ρια έπιλογής είναι καθορισμένα, ή συντη
ρητική όμως θεραπεία έφαρμόζεται συν
ήθως πάντοτε. Σ' αύτήν περιλαμβάνονται: 

α. Ή άφθονη χορήγηση ύγρών όλο τό 
24ωρο (μέρα καί νύχτα).

β. Ή αντιμετώπιση κάθε μεταβολικής 
διαταραχής.

γ. Ή ρύθμιση τής οξύτητας τών ούρων, 
δ. Ή άντιμετώπιση τών ουρολοιμώξεων, 
ε. Ή θεραπεία άνακουφίσεως τών συμ

πτωμάτων τής νεφρολιθιάσεως. 
στ. Τό σωστό διαιτολόγιο.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Επειδή είναι άποδεκτή άπό όλους ή 
άποψη ότι ή ορθότερη ιατρική είναι ή προ
ληπτική, είναι αύτονόητο, ότι άτομα μέ αύ- 
ξημένες πιθανότητες λιθιάσεως τού ουρο
ποιητικού ουστήματος, πρέπει νά άκολου- 
θοϋν κατά γράμμα τις συμβουλές τού θε
ράποντος ιατρού, άκόμη καί άν ή τήρησή 
τους δέν είναι άρεστή (π.χ. ειδικό διαιτο
λόγιο ή μακροχρόνια λήψη φαρμάκων). Ή 
νοοτροπία επίσης μερικών άσθενών νά 
προσπαθούν νά θεραπεύσουν τή λιθίαση, 
πού όπως ίσως έγινε κατανοητό δέν είναι 
καί τόσο εύκολη ύπόθεση, μέ διάφορα πρα
κτικά «φάρμακα», είναι έπικίνδυνη γιά τούς 
νεφρούς. Οί νεφροί μαζί μέ τόν έγκέφαλο, 
τήν καρδιά καί τό συκώτι άποτελούν τά «εύ- 
γενή όργανα», πού ή καλή τους λειτουργία 
είναι άπαραίτητη γιά τήν έπιβίωση τού άν- 
θρώπου.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΒ ΚΙ ΕΚΕΙ...

ΒΓΗΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ . . .
0ά μάς έπιτρέψει, νομίζομε, ό «κλεινός» άττικός τόπος νά άσχοληθοϋμε καί σέ 

τούτο τό τεύχος μέ μιά άκόμη θλιβερή κατάντια τών σημερινών πεζοδρομίων του. 0ά 
μάς έπιτρέψει, γιατί κι ό ίδιος (ό τόπος) γνωρίζει πώς ή εικόνα πού θά παραθέσουμε 
στή συνέχεια έχει καθίσει στό. .. στομάχι όλων τών κατοίκων καί όλων τών έπισκεπτών 
του.

Εδώ, λοιπόν, στήν πανσεβάσμια άττική γή, οί περιπατητές τών πεζοδρομίων της 
βλέπουν καί παθαίνουν τά πάνδεινα ώσπου νά καταλήξουν στον προορισμό τους. Τό 
περπάτημά τους σ’ αυτά είναι τουλάχιστον περιπετειώδες. Πολύ λίγες φορές τούς 
βλέπεις νά βαδίζουν σταθερά, χωρίς, δηλαδή, σκουντουφλήματα, «ζίκ-ζάκ», τσουλή
θρες, πεσίματα, τρακαρίσματα μέ άλλους... περιπατητές καί άθέλητες προσκρού
σεις στά ποικίλα, σταθερά καί μή, πεζοδρομιακά άντικείμενα, δέντρα κ.λπ.

Αλλά ή πιό τραγική άσφαλώς στιγμή τού μετ’ έμποδίων άλλοπρόσαλλου βαδίσμα
τος τους, είναι ή στιγμή πού άποφεύγουν νά πατήσουν ή πατούν πάνω στά περιττώματα 
τών σκυλιών (κυρίως). Γιατί; Γιατί, όταν άποφεύγουν νά τά πατήσουν ό διασκελισμός 
τους μεταβάλλεται άπότομα σέ άλμα -  γιά όσους φυσικά διαθέτουν ικανότητες καί 
ταλέντο άλτη -  ένώ όταν τά πατούν είναι άναγκασμένοι νά άκροβατήσουν γιά νά 
σταθούν όρθιοι, πράγμα πού τό καταφέρνουν σπανίως.

Τά περιττώματα συνεπώς τών σκυλιών είναι αύτά πού δίνουν μιά άκόμη θλιβερή 
όψη στά πεζοδρόμια τού «κλεινού άστεος» καί τών πέριξ τούτου «κλεινών». . .  προα
στίων. Όλοστρούμπουλοι σωροί στήν άρχή τής έμφανίσεώς τους στήν κοινωνική . . .  
ζωή τής πολιτισμένης έλληνικής ύπερπολιτείας (τά περιττώματα), άκροβολισμένοι έπί 
τών πεζοδρομίων -  γύρω άπ' τις ρίζες τών δέντρων καί τις γωνιές τών οικοδομών ή 
όπου ύπάρχει χλωρασιά καί άμμος, τά περισσότερα -  καρτερούν τήν πρόκληση γιά νά 
κάνουν τό «θάμα». . .  τους. Καρτερούν τό ύποψήφιο θύμα πού θά πέσει στήν καλοστη
μένη ύπουλη παγίδα τους.

Η πρόκληση δέν καθυστερεί καθόλου νά δοθεί. Τή δίνει πάντοτε τό παπούτσι 
κάποιου άφηρημένου περιπατητή, ό οποίος τούς πατάει καί συνήθως πέφτει έπάνω 
τους μέ άποτέλεσμα, έκτός τών άλλων, νά σπάζει κάπου -  κάπου καί κάποιο χέρι, 
κάποιο πόδι, κάποιο κεφάλι. .. Καθένας πού τούς πατάει -  πολλοί λίγοι είναι αύτοί πού 
δέν πάτησαν, ως τώρα, περιττώματα σκυλιών στό «κλεινόν άστυ» -  προστίθεται μέ τή 
σειρά του στά θύματα μιάς κακής νοοτροπίας μερικών άπ’ τούς ζωόφιλους τούτης τής 
γής. Αύτών δηλαδή πού δέν τώχουν σέ τίποτα νά βγάζουν τά σκυλάκια τους στά 
πεζοδρόμια ή στις πλατείες ή στά πάρκα τής γειτονιάς γιά νά έκπληρώσουν έκεΐ τις 
σωματικές τους . . .  ύποχρεώσεις.

Πολλοί μάς είπαν ότι τά περιττώματα τών σκυλιών, πού τόσο πολύ άφθονοϋν στά 
άττικά πεζοδρόμια, προέρχονται άπό άδέσποτα σκυλιά. Έδώ θά διαφωνήσουμε, πρώ
τον γιατί τά άδέσποτα δέν φτάνουν ποτέ σχεδόν στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, καί 
δεύτερον γιατί οί ίδιοι διαπιστώνομε πώς τά «περί ών λόγος» σκυλιά είναι τά λεγάμενα 
«σπιτικά» ή αν θέλετε καλύτερα τά άνήκοντα σέ ζωόφιλους. Καί μή μάς πείτε ότι κι 
έσεΐς δέν είδατε ποτέ κάποιον καθωσπρέπει κύριο ή νεαρό, κάποιαν καθωσπρέπει 
κυρία ή νεάνιδα. νά βγάζει στή γειτονιά τό σκυλάκι της βόλτα κι έκείνο μόλις φτάνει σέ 
κάποιο δέντρο νά άναστρέφει πρός τή ρίζα του τό ένα άπ’ τά πισινά πόδια καί νά κάνει 
ο,τι κά νε ι... "Ολοι είδατε, δέν γίνεται!

Και δέν τά γράφομε αύτά έπειδή έχομε προηγούμενα μέ τούς ζωόφιλους, ούτε 
έπειδή αμφισβητούμε τά άκέραια καί άκρως εύγενικά ψυχικά χαρίσματά τους. Τουναν
τίον, μάλιστα, είμαστε κι έμεΐς ζωόφιλοι καί αισθανόμαστε επιτακτική τήν ανάγκη 
συσφίξεως τών «λογικών». . .  σχέσεων μεταξύ άνθρώπων καί σκυλιών.

Τά γράφομε έπειδή δέν συμφωνούμε καθόλου μέ όσους ζωόφιλους βγάζουν τά 
σκυλιά τους σεργιάνι ατούς κοινόχρηστους χώρους μέ σκοπό νά άποθέσουν. . .  έκεΐ τά 
ττεριττώματά τους. Τά γράφομε γιατί θέλομε νά βλέπομε τόν τόπο μας καθαρό κι 
άμόλυντο, γιατί θέλομε τήν ύγεία μας καί τήν υγεία τών παιδιών μας, γιατί θέλομε νά 
περπατάμε στά άττικά πεζοδρόμια άνεμπόδιστα. Καί πιστεύομε πώς θά τά πετύχουμε 
αύτά πού θέλομε γιατί θά καταλάβουν κάποτε οί ζωόφιλοι -  προτού είναι άργά καί γι’ 
αύτούς -  πώς δέν πρέπει νά έπιμένουν άλλο στήν συνταγή: «βγήτε σκύλοι άλέστε».. . 
Γιατί πιστεύομε πώς θά μετανοήσουν καί οί μέχρι τώρα άμετανόητοι.

Γιάννης Λιρζιώτης
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Φύγε ψεύτικο πουλί 
άπ' των άϊτών τή χώρα  
όπου δέν ζεΐ άλλο πουλί 

μόνο ό σταυραίτός τής Χώρας.

Αίγες μέρες μετά την κατάληψη τής Κρήτης άπ’ τους 
Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οί Γερμανοί σ’ ενθύμιο τής 
αεροπορικής τους επιδρομής ατό νησί, έστησαν έξω άπό 
τό χωριό Γαλατά, ένα πελώριο πέτρινο άετό. Καί ή κρητική 
φωνή λίγες μέρες μετά άπάντησε σ’ αύτή τήν πρόκληση μέ 
τήν παραπάνω μαντινάδα. Τό πέτρινο αύτό πουλί ύπάρχει 
άκόμα έκεΐ πού πρωτοστήθηκε καί θυμίζει στον ταξιδιώτη 
πού πηγαίνει άπ τά Χανιά προς τό Μάλεμε, όχι μόνο τήν 
πρώτη στήν πολεμική ιστορία τού άνθρώπου άπό άέρος 
έπιδρομή, άλλα καί τό αίμα πού χύθηκε στά περήφανα 
κρητικά χώματα γιά νά μείνει έλεύθερο τό στερνό αύτό 
κομμάτι τής ελληνικής γής.

Πολλά έχουν γραφεί γιά τή μάχη τής Κρήτης, τήν 
καταπληκτική επιχείρηση τών Γερμανών άλεξιπτωτιστών 
καί τήν τιτανική προσπάθεια καί άνθρωποθυσία τών υπερ
ασπιστών της. Ή ιστορία έκείνων τών ήμερων ξεδιπλώ
θηκε σ’ όλες τις λεπτομέρειές της άφήνοντας τούς μελε
τητές νά κρίνουν κάθε πτυχή τού συγκλονιστικού έκείνου 
αγώνα.

Μά στό ξεδίπλωμά της, δίπλα υιούς ύπερασπιστές 
της, ξεπετάχτηκαν στό ιστορικό προσκήνιο καί λιγότεροι 
άπό δυό χιλιάδες άντρες μέ μπαρουτοκαπνισμένες πρασι- 
νόφαιες στολές καί άμφιμασχάλιο στό άριστερό χέρι: οί 
άντρες τής Χωροφυλακής.

Ούτε δυό χιλιάδες όλοι κι όλοι. . .  Όσοι άνήκαν στό 
Τάγμα τής Σχολής Χωροφυλακής πού είχε τήν έδρα του 
στό Ρέθυμνο καί όσοι άποτελούσαν τή δύναμη τών στατι
κών Υπηρεσιών τού νησιού. Οί πρώτοι, τού Τάγματος, 
ήταν στό σύνολό τους εικοσάχρονα παιδιά πού γιά πρώτη 
φορά γεύτηκαν τήν φωτιά τού πολέμου, πολέμου πρωτο
φανέρωτου γιά τό είδος του στήν παγκόσμια ιστορία.

Στό Ρέθυμνο, στά Χανιά, στό 'Ηράκλειο, στόν "Αγιο 
Νικόλαο, άλλά καί σ’ όλη τήν άλλη Κρήτη, ή Χωροφυλακή 
πιάστηκε, ψυχωμένη, στό χορό τού θανάτου, προσφέρον- 
τάς του ό,τι καλύτερο είχε: τά νιάτα της.

Αύτά τά νιάτα ύψωσαν, μέ μιά μόνο άπόφαση, νά πεθά- 
νουν, τά στήθη τους προς τόν ούρανό, τό γεμάτο άπ’ τις 
πολύχρωμες όμπρέλλες καί θάνατο:

«"Αμα ήλθε ή στιγμή, ύστερα άπό τήν κόλαση τού Βομ
βαρδισμού τής 20 Μαΐου, πού δέν έμεινε τίποτα όρ
θιο -  θά γράψει άρκετά χρόνια μετά στις προσωπικές 
του σημειώσεις ό άείμνηστος Διοικητής τού Τάγματος,

Τοΰ κ. "Αγγέλου Π ΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, Ενωμοτάρχου
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ταγματάρχης 'Ιάκωβος Χανιώχης -  ξεχύθηκαν όλοι μέ 
μια φωνή «άέρα», μόλις φάνηκαν τά πρώτα κύματα των 
προσγειούμενων άλεξιπτωτιστών και σάν δαιμονισμένοι 
άρχισαν τό τουφεκίδι πού άπό τήν πρώτη στιγμή καθή
λωσε τον έχθρό έξω άπό τό έργοστάσιο τής ΒΙΟ. Δέν 
μπόρεσε νά προχωρήσει περισσότερο· έκεϊ ήταν ό τά
φος του. Τά αύτόματα, τά πολυβόλα, τά κανόνια, οί 
όλμοι και οί χειροβομβίδες τού εχθρού δέν στάθηκαν 
ικανά ν' άνακάμψουν τήν όρμή τους. Σκοτώνεται ένας 
Ανθυπομοίραρχος (Νικόλαος Χλεμπογιάννης), τραυ

ματίζονται άλλοι δυό άμέσως (Βασίλειος Τραϊφόρος καί 
Νικήτας Πρόκος), τήν ’ίδια στιγμή τής έξορμήσεως, 
τούς αντικαθιστούν άλλοι πού προχωρούν όλοένα. . .  
Οί μάχες συνεχίστηκαν καί τις άλλες μέρες μέ τήν ίδια 
ένταση τήν ϊδια όρμή, τόν 'ίδιο ένθουσιασμό. Οι Γερμα- 
νοί κάθε μέρα καί τήν πλήρωναν άκριβώτερα. ..».
Κι ένώ στό Ρέθυμνο οί Γερμανοί βλέπουν πώς πλησιά

ζει όλο καί πιο κοντά ή ώρα τής παράδοσής τους, στις 
άλλες περιοχές τής Κρήτης προχωρούν, μέ βαριές θυ
σίες, βέβαια, άλλα νικηφόρα.

Εμπόδιο στήν προέλασή τους, μετά τήν κατάληψη τού 
Μάλεμε, στέκουν μόνο οί Κρητικοί καί οί άνδρες τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής πληρώνοντας πάντα μέ τό αίμα 
τους τήν ύπακοή στήν κραυγή τής ψυχής τους πού μιλάει 
γιά λευτεριά. Νά πώς περιγράφει ό 'Υποστράτηγος έ.ά. 
Μουρκογιάννης, Ανθυπομοίραρχος τότε καί Διοικητής 
τής Υ.Χ. Σέλινου μέ έδρα τήν Κάνδανο, τά γεγονότα: 

«Μιά περιπολία Χωροφυλάκων καί κατοίκων τού χωριού 
μέ έπικεφαλής τόν Χωροφύλακα Άθανασιάδη, τόν ιε
ρέα παπα -  Πολύκαρπο καί τόν ιδιώτη Δημ. Βαρδα- 
λάκη, μέ οπλισμό πολεμικά όπλα καί δίκανα, στή θέση 
Φλόρια στις 23-5-1941, βρέθηκε άντιμέτωπη μιάς γερ
μανικής δυνάμεως άναγνωρίσεως καί συγκρούστηκε 
μαζί της. Οί Γερμανοί κυκλώθηκαν καί τέθηκαν έκτος 
μάχης, έκτός άπό δυό, πού γλύτωσαν. Στις 4 τό πρωί 
τής επομένης, 24-5-1941, συγκέντρωσα τούς άνδρες 
τής Υπηρεσίας μου στήν άγορά τής Κανδάνου καί 
σηκώνοντας τό χέρι μου φώναξα πώς_ όποιος ήθελε νά 
πολεμήσει τούς Γερμανούς, μπορούσε νά συνταχθεϊ 
μαζί μας. Σέ διάστημα λίγων λεπτών ήρθαν κοντά μας 
περισσότεροι άπό 100 Κανδανιώτες καί όλοι μαζί πιά- 
σαμε τά ύψώματα τού Φαραγγιού, πού θέτουν τό δημό
σιο δρόμο Χανίων -  Κανδάνου βαλλόμενο κατ' άξονα. 
Έκεϊ ένεδρεύοντες ήρθαμε σ’ έπαφή μέ τούς Γερμα
νούς, όταν μπήκαν στή στροφή τού δρόμου, μέ προ
πομπούς δυό μοτοσυκλεττιστές. 'Εναντίον τους ρί- 
φθηκαν βολές καί άμέσως εξουδετερώθηκαν. Στή συν
έχεια, όμως, άρχισαν οί έξορμήσεις. Οί Γερμανοί 
έβγαιναν κατά διμοιρίες. Τούς ύποδεχτήκαμε μέ εύ
στοχες βολές καί κατέπανάληψη έξερχομένους τούς 
διαλύαμε. Δέν μπόρεσαν έπί πολλές ώρες νά σημειώ
σουν καμιά πρόοδο, γιατί τά πυρά μας ήταν πυκνά. 
Αφού δέν μπορούσαν νά εισχωρήσουν στό Φαράγγι, 

έπικαλέσθηκαν τή συνδρομή τής άεροπορίας τους.

Ήρθαν διαδοχικά κύματα γερμανικών άεροπλάνων καί 
μάς βομβάρδισαν, χωρίς νά μπορέσουν νά μάς έξουδε- 
τερώσουν. Δυδ τραυματίες είχα άπό τούς βομβαρδι
σμούς, ένα Χωροφύλακα καί έναν Κανδανιώτη.

Ή δύναμή μου συνεχίζει νά μάχεται άκμαία καί 
άκέραια. Μόνο τά πυρομαχικά μας έλαττώνονται. 
Έχρησιμοποιήθη καί πυροβολικό έναντίον μας χωρίς 
νά μπορέσει νά μάς κάμψει. "Ομως στις τρεις τό άπό- 
γευμα τά πυρά μας άραίωσαν, τά φυσίγγιά μας τελείω
ναν. Οί Γ ερμανοί τό κατάλαβαν αύτό καί άρχισαν νά 
κάνουν κυκλικές κινήσεις. Κι όταν λίγο άργότερα 
έμεινε άπό ένα φυσίγγι στόν καθένα μας, χωρίς νά 
ύπάρχει ελπίδα ένισχύσεως άπό πουθενά, διέταξα τήν 
ύποχώρηση καί τήν άνασυγκρότηση τού τμήματος στά 
βουνά γιά νά συνεχίσουμε έκεϊ τόν άγώνα.. .» .  

Αγώνας μέχρι έσχάτων. Χωρίς ελπίδα βοήθειας, χω
ρίς πυρομαχικά, οί άντρες τής Χωροφυλακής έγιναν ένα 
μέ τούς Κρητικούς κι έστησαν τό δικό τους χορό τού 
θανάτου, περιφρονώντας τό τι μπορούσε νά συμβεί μετά. 
"Ετσι τις εκατόμβες πού πρόσφεραν κατά τό διάστημα τών 
πρώτων ημερών, τις άκολούθησαν άλλες: τ' άντίποινα τών 
στρατευμάτων κατοχής γιά τή συμμετοχή τους στήν άντί- 
σταση. Ό Γεώργιος Παπαδάκης, δικηγόρος στό Ρέθυμνο, 
θυμάται:

« . . .  Στο χωριό Πηγή Ρεθύμνου ύπήρχε Σταθμός Χω
ροφυλακής, μέ διοικητή τόν Ενωμοτάρχη Νικόλαο Για- 
πιτζάκη, 38 χρονών, άπό τήν περιοχή τών Χανίων, πού 
άπ' τήν πρώτη στιγμή πού έπεφταν άλεξιπτωτιστές δη
μιούργησε μιά όμάδα άπό χωροφύλακες καί πολίτες καί 
κατέβηκαν στό άεροδρόμιο καί πολεμούσαν τούς Γερ
μανούς. 'Έφερε τούς πρώτους αιχμαλώτους καί τούς 
έκλεισε στό Σταθμό Χωροφυλακής, οί όποιοι, μετά τήν 
έπικράτησή τους, τόν άναγνώρισαν καί τόν έπιασαν. 
’Αφού τόν είχαν κατασκοτώσει γιά νά μαρτυρήσει ποιοι 
πολίτες πολέμησαν μαζί του καί αύτός άρνήθηκε καί 
άφοϋ τόν χτύπησαν άνηλεώς, τού σπάσανε τά δόντια, 
τού έκοψαν τή μύτη, τόν έφεραν σέ σημείο άφασίας, 
τόν έβαλαν καί νά σκάψει ένα λάκκο καί μετά τόν 
έκτέλεσαν καί τόν έριξαν μέσα, μισοσκεπάζοντάς τον 
μέ χώμα. "Ομως, τήν άλλη μέρα, οί χωριανοί καί ιδιαί
τερα οί γέροι, πήγαν, τόν ξέθαψαν καί τό πτώμα του τό 
μετέφεραν στό νεκροταφείο, όπου μετά τρεις μέρες 
τόν διάβασε ό παπάς καί τόν έθαψαν».
Ή Κρήτη ύπήρξε γιά τή Χωροφυλακή τό μαρμαρένιο 

άλώνι της. Τά κρητικά χώματα, τά χορτασμένα άπό τό αίμα 
τών παιδιών τους, ένιωσαν καί τό αίμα τής Χωροφυλακής κι 
έγιναν τάφος, στοργική μητρική άγκαλιά τών ήρωικών παι
διών της. Καί κάθε χρόνο στήν έπέτειο έκείνης τής έπο- 
ποιίας, άνοίγουν τά χώματα τής Κρήτης κι άφήνουν νά 
ξεπηδήσουν άπό τήν άγκαλιά τους οί νεκροί ήρωες γιά νά 
στήσουν τό χορό τους άπ' τό ένα στ' άλλο άκρο τού νη
σιού.. .Κι έμείς, οί κατοπινές γενιές μένουμε βουβοί μέ τή 
σκέψη άκινητοποιημένη στό μέγεθος τής θυσίας, σκέ
ψη - σπονδή στούς μαχητές τής Κρήτης...
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40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ε Π Ι  ΕΠΕΣΕ 
ΤΟ ΜΜΙΕΜΕ

Τοϋ κ. Ιωάννη ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 
Ανθυπομοίραρχου

Πρωί, 20 Μαίου 1941.

Ή Κρήτη βρισκόταν βαριά πληγωμένη σ' 
όλο τό βόρειο τμήμα της άπό τό ένα άκρο 
μέχρι τό άλλο. Τέσσερις -  πέντε βδομάδες 
πριν, τά γερμανικά άεροπλάνα ξερνοϋσαν 
τό καυτό τους μολύβι, άπό τήν άνατολή 
μέχρι τή δύση τού ήλιου, στό θεριό πού 
κοίτονταν στή θάλασσα, άνήμπορο νά τούς 
ένοχλήσει. Τό σμήνη τού «Ριχτχόφεν καί 
Κόνραντ» είχαν σιγάσει τήν άνεπαρκή άντι- 
αεροπορική άμυνα τού νησιού. Φωτιά καί 
σύννεφα άπό καπνό κάλυπταν δλα τά βόρεια 
πεδινά παράλια άπ' άκρου σ’ άκρο.

Τό γερμανικό σχέδιο «Κομήτης», πού 
ήταν ένα μέρος τοϋ σχεδίου «Ερμής» 
(κατάληψη τής Κρήτης), περιοριζόταν στήν 
κατάληψη τού άεροδρομίου τοϋ Μάλεμε. 
Ό Γερμανός Πτέραρχος Κοϋρτ Στουντέντ, 
άρχηγός των δυνάμεων άέρος, είχε πείσει 
τό Χίτλερ νά δεχθεί τήν πραγματοποίηση 
τής έπιθέσεως κατά τής Κρήτης άπό τούς 
άλεξιπτωτιστές τοϋ έπίλεκτου Συντάγμα
τος τοϋ Μάϊντλ πού θά σχημάτιζαν προγε
φύρωμα άμέσως μετά τήν κατάληψη τοϋ 
άεροδρομίου γιά νά έπεκταθεΐ στή συν
έχεια ή κατάληψη και στό ύπόλοιπο νησί. 
Σύμφωνα μέ τήν πρόταση τοϋ Στουντέντ 
άλεξιπτωτιστές θά έπεφταν συγχρόνως καί 
στήν κοιλάδα τής Άγυιάς, τοϋ Καστελλίου, 
στή Γεωργιούπολη, στό Ρέθυμνο, στά Μισ- 
σίρια καί γενικά στά πεδινά μέρη μέχρι τό 
'Ηράκλειο.

Τό ίδιο σχέδιο πρότεινε ό Στουντέντ καί 
γιά τήν κατάληψη τής Κύπρου, τής Μάλτας 
καί τοϋ Σουέζ καί ό Χίτλερ τό δέχτηκε.

Άπό τήν άλλη πλευρά των Συμμάχων, ό 
Νεοζηλανδός Στρατηγός Φράϋμπεργκ είχε 
άναλάβει τήν 'Ανώτατη Διοίκηση τής Κρή

της καί είχε στήσει τό στρατηγείο του στό 
Άκρωτήρι. Πίστευε, μέχρι τέλους, δτι δέν 
θά άποτολμοϋσαν οϊ Γερμανοί τήν κατά
ληψη τής Κρήτης άπό άέρος, άλλα άπό τή 
θάλασσα, μέ άπόβαση.

Τήν άπόβαση αύτή περίμενε -  μάταια -  
μέχρι πού έπεσε τό Μάλεμε. Καί ή άναμονή 
του αύτή στοίχησε άκριβά στήν Κρήτη καί 
στους ύπερασπιστές της.

Σύμφωνα μέ τό βρετανικό οχέδιο 
(FIRE), προβλεπόταν καί ό άντιαεροπορι- 
κός έλεγχος, έκτός άπό τής περιοχής τοϋ 
Μάλεμε καί τής κοιλάδας τής Άγυιάς κα
θώς καί Καστελλίου, μέ άντεπιθέσεις πεζι
κού γιά τήν έξουδετέρωση τών άλεξιπτωτι- 
στών τόσο κατά τήν κάθοδό τους, όσο καί 
μετά τήν προσγείωση.

Ο τομέας τής άμυνας τών περιοχών Μά
λεμε, Άγυιάς καί Καστελλίου, είχε συγ
κροτηθεί άπό τήν 5η καί 10η Ταξιαρχία τών 
Νεοζηλανδών, άπό τή Στρατιωτική Σχολή 
Εύελπίδων, άπό ένα τάγμα τής 4ης Ταξιαρ
χίας τών Νεοζηλανδών, άπό 3 'Ελληνικά 
Συντάγματα Πεζικού, μιά μοίρα έπάκτιας 
άμυνας, 4 Πυροβολαρχίες, 2 μοίρες πυρο
βολικού καί 12 έλαφρά καί μεσαία άρματα 
μάχης.

Τό πρωί τής 20ης Μαΐου μιά άπό τις 
συγκλονιστικότερες φάσεις τής άμυνας 
διαδραματίστηκε γύρω άπό τό ϋψωμα 107. 
Τό ϋψωμα αύτό πού δέν βρισκόταν καί πολύ 
κοντά στό άεροδρόμιο, μπορούσε νά έλέγ- 
χει τουλάχιστον ένα μέρος άπό τό διάδρομό 
του.

Ή ύπεράσπιση τοϋ ύψώματος 107 είχε 
άνατεθεί στό 22ο Τάγμα τών Νεοζηλανδών 
πού διοικούσε ό Ταγματάρχης Άντριους 
καί διέθετε μικρό άριθμό πυροβόλων κινη
τών καί σταθερών, μιά διμοιρία πυροβόλων 
καί δύο μεσαία άρματα. Ή άποστολή του 
ήταν νά έμποδίσει τον έχθρό στήν κατά
ληψη καί χρησιμοποίηση τοϋ άεροδρομίου. 
'Ενίσχυση μπορούσε νά ζητήσει άπό τό 23ο

Τάγμα ποϋ ήταν άνατολικότερά του.
Τά γερμανικά άεροπλάνα άπό τό πρώτο 

φώς τής 20ης Μαΐου άρχισαν σφοδρότερο 
βομβαρδισμό άπό τις προηγούμενες μέρες 
στήν περιοχή γύρω άπό τό Μάλεμε, γεγο
νός πού σήμαινε δτι κάτι τό ιδιαίτερο θά 
συνέβαινε αύτή τή μέρα. Σέ συσχέτιση δέ 
καί μέ τήν εύαισθησία ποϋ έδειχναν τά 
στούκας στό διάδρομο τοϋ άεροδρομίου, 
ένίσχυσαν τήν ύποψία τοϋ Άντριους του
λάχιστον δτι ό στόχος ήταν τό Μάλεμε καί 
ότι ή κατάληψή του θά γινόταν άπό τόν άέρα 
καί όχι μέ άπόβαση όπως περίμενε ό 
Φράϋμπεργκ.

Πράγματι, στις 8.10' τό πρωί, μετά άπό 
ένα λυσσαλέο βομβαρδισμό, ό άέρας βογγά 
άπό τά μεταγωγικά, πού συνοδεύονταν άπό 
άεροπλάνα συνοδείας. Σέ λίγα λεπτά ό ού- 
ρανός γέμισε άπό κουκίδες πού μεγάλωναν 
καί σιγά -  σιγά άρχισαν νά διακρίνονται οί 
χιλιάδες έπίλεκτοι άλεξιπτωτιστές τοϋ 
ύποστράτηγου Μάϊντλ μέ τόν τελειότατο 
οπλισμό τους.

Οί άνδρες τοϋ 22ου Τάγματος σκούπιζαν 
τά χώματα καί τούς καπνούς άπό τό 
πρόσωπό τους καί παρατηρούσαν τό θέαμα. 
Γρήγορα, όμως, άπό τούς άσύρματους 
άκουσαν τήν φωνή τοϋ Άντριους πού διέ
ταξε: «Αρχίσατε πϋρ».

Συνήλθαν καί άρχισαν νά κτυποϋν τά γε
ράκια τοϋ Μάϊντλ πριν άκόμη φθάσουν στό 
έδαφος.

Συγκινητική ήταν όμως καί ή συμμετοχή 
τών κατοίκων τής περιοχής τοϋ Μάλεμε. 
Μέ μαγκούρες καί γκράδες άρχισαν κι αύ- 
τοί νά άποδεκατίζουν τούς «έπίλεκτους» 
γερμανούς, άφοϋ τά όπλα πού είχε ζητήσει 
ό Πρωθυπουργός Τσουδερός άπό τό Λον
δίνο δέν έφθασαν ποτέ. "Ετσι ό πληθυσμός 
μόνο άπό τήν αίσθηση τοϋ χρέους ηρός τήν 
παράδοσή του πάλευε μέ ξύλα καί πέτρες 
έναντίον τών «άστακών» τοϋ γερμανικού 
στρατού.
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Αριστερά: Όσοι σώθηκαν απ' τό Σύντογμσ έφόδου 
τού Μάϊντλ θρηνούν μπροστά στους τάφους τών συν
τρόφων τους. Πάνω: Μια πινακίδα ξεχασμένη δείχνει 
τό ύψωμα 107. 0 νεοζηλονδός στρατηγός Φράϋν- 
μπεργκ. Ο στέρορχος Στουντέντ, έμσνευστής κοί έκ- 
τελεστής τού σχεδίου « Ερμής» γιό τήν κατάληψη τής 
Κρήτης.

Ό υποστράτηγος Μάϊντλ, άφοϋ περί- 
μενε νά πέσουν μερικές έκατοντάδες 
άκόμη άπό τό έπίλεκτο οώμα του πήδησε 
κατόπιν καί ό ίδιος. Ήταν, όμως τό τελευ
ταίο του πήδημα. Σέ λίγο, σέ μιά γωνιά του 
Ταυρωνίτη, θά ήταν κι αύτός ένας άπό τις 
χιλιάδες νεκρούς τών «καλυτέρων στρα
τιωτών τού κόσμου», πού έπεσαν στή Μάχη 
τής Κρήτης.

Ό Ταγματάρχης του Μπράουν τόν άκο- 
λούθησε κι αύτός στό θάνατο. Οί Γερμανοί, 
όμως, άλεξιπτωτιστές γεμίζουν λίγο -  λίγο 
τήν περιοχή. Καταλαβαίνουν τή σημασία 
τού ύψώματος 107 καί άρχίζουν νά συγκεν
τρώνουν σ' αύτό τά πυρά τους. Προχωρών
τας ή μάχη άποδεκατίζεται καί τό τάγμα τού 
άλλου Ταγματάρχου τών άλεξιπτωτιστών, 
τού Κώχ. Ό "Αντριους καί οί μαχητές του 
κρατάν τό ύψωμα.

Πλησιάζει μεσημέρι καί τό 22 τάγμα άμύ- 
νεται νικηφόρα. Η πίεση όμως πού δέχεται 
γίνεται όλο καί πιό άφόρητη, γιατί τό ύψωμα 
άρχίζει νά Βάλλεται καί μέ όλμους. Υπο
χωρούν οί Νεοζηλανδοί άπό τή γέφυρα τού 
Ταυρωνίτη, πού στή συνέχεια καταλαμβά
νεται άπό τούς Γερμανούς. Ό Ταγματάρ
χης "Αντριους ζητά, σύμφωνα μέ τό σχέδιο, 
βοήθεια άπό τό 23ο Τάγμα, όμως ό Ταξίαρ- 
χος διοικητής του δέν τή διαθέτει, γιατί 
ισχυρίζεται ότι καί στή περιοχή του πέφ
τουν άλεξιπτωτιστές. Ζητά τότε νά κτυπή- 
σουν τουλάχιστο τις θέσεις τών Γερμανών 
όλμιστών μέ κάθε μέσο, γιατί δέν τού άφη
σαν περιθώρια γιά ν' άναπτυχθεΐ. Πάλι καμ- 
μιά βοήθεια. Ό "Αντριους συνεχίζει νά μά

χεται, παρά τόν έντονο έκνευρισμό του. 
Τότε σκέφτεται νά χρησιμοποιήσει τά 2 άρ
ματα πού είχε στή διάθεσή του. Δίδει έν- 
τολή μέ τόν μοναδικό άσύρματο πού τού 
είχε άπομείνει νά βγούν καί νά κινηθούν 
πρός τήν κοιλάδα τού Ταυρωνίτη. Όμως τό 
ένα λόγω βλάβης έπιστρέφει. Μένει τό 
άλλο. "Εστω μέ τό ένα. Πλαισιώνεται άπό 50 
-  60 Νεοζηλανδούς καί βγαίνει σιγά -  σιγά 
άπό τήν κρυψώνα του. Προχωρεί πρός τή 
Γέφυρα. Οί Γερμανοί πού τήν είχαν κατα
λάβει άρχίζουν νά ύποχωροϋν. Τό άρμα 
προχωρεί σιγά -  σιγά άλλά σταθερά, περνά 
τή γέφυρα, μπαίνει στή κοιλάδα παρ' δλο 
πού τά γερμανικά πυρά έχουν στραφεί όλα 
έπάνω του. Ό "Αντριους ικανοποιημένος 
παρακολουθεί τό άρμα πού προχωρεί. 
"Ομως σέ μιά στιγμή πιάνει τό κεφάλι του■ 
«όχι!» φωνάζει, καθώς βλέπει τό άρμα νά 
πέφτει σ’ ένα λάκκο. "Ετσι χάνει καί τις 
τελευταίες του έλπίδες.

Ό ήλιος άρχίζει νά γέρνει καί τό ύψωμα 
107 άρχίζει νά σφίγγεται θανάσιμα.

Ό "Αντριους μέ τόν άσύρματο ζητά άπό 
τόν Στρατηγό Φράυμπεργκ βοήθεια. Ή 
άπάντηση τού Στρατηγού ήταν νά κρατήσει 
τό ύψωμα μέχρι τό βράδυ. Περίμενε άκόμα 
άπόβαση!

Ζητά τότε άπελπισμένος νά επικοινωνή
σει καί πάλι -  γιά τελευταία φορά μέ τόν 
Ταξίαρχό του: «"Αν μοϋ είχατε διαθέσει 60 
άνδρες άπό τό 23ο Τάγμα, τό ύψωμα 107 θά 
κρατούσε. Τώρα άρχίζω νά συμπτύσσομαι, 
γειά σας».

Ό Ταξίαρχος πού γνώριζε τί σημαίνει 
σύμπτυξη τού "Αντριους διατάζει ένα λόχο 
τού 23ου Τάγματος νά φτάσει στό ύψωμα 
μήπως καί τόν προλάβει.

Ό λόχος φτάνει, άλλά τό 107 είναι 
έρημο καί άναγκάζεται έτσι νά γυρίσει 
πίσω.

Τό ήλιοβασίλεμα βρίσκει τό ύψωμα 107

χωρίς ύπερασπιστές. Άπό κείνη τή στιγμή 
τά γερμανικά άεροπλάνα άνενόχλητα θά 
χρησιμοποιούν τό Μάλεμε.

Τό πρωί οί πρώτοι Γερμανοί φθάνουν 
στήν κορυφή τού 107, χωρίς άντίσταση, 
γράφοντας έτσι τόν έπίλογο μιας άπό τις 
πιό συγκλονιστικές σελίδες τής μάχης.

Αργότερα ό Γερμανός Πτέραρχος 
Στουντέντ θά ομολογήσει:

«Βρέθηκα σέ δύσκολη θέση. Μιά άντε- 
πίθεση τό βράδυ τής 20/21 Μαίου δέν ξέρω 
άν τήν άντεχα, γιατί είχα διαθέσει ήδη καί 
τις έφεδρεΐες μου!!!».

Ό Τσώρτσιλ έπίσης θά καταλογίσει εύ- 
θύνη γιά τήν άμυνα τής Κρήτης στό Κάιρο 
(Στρατηγείο Μέσης Ανατολής) καί στό 
Λονδίνο (!), γιατί έπρεπε νά άναμένουν 
προσβολή τής Κρήτης άπό τόν άέρα καί 
έπρεπε νά έχουν άνάλογα οργανώσει τήν 
άμυνά της.

Τό ύψωμα, όμως 107 καί ή άντίσταση 
γενικά στήν Κρήτη, άποκρυστάλλωσαν τήν 
ιδέα στό X ίτλερ ότι ή «έποχή τών άλεξιπτω- 
τιστών» πέρασε πριν άκόμα καλά -  καλά 
άρχίσει καί μετά άπό τή Μάχη τής Κρήτης 
δέν ήθελε πλέον νά άκούσει τό σχέδιο τού 
Στουντέντ γιά Κύπρο, Μάλτα καί Σουέζ.

Ή Κρήτη, έπίσης στάθηκε ή άρχή διαλύ- 
σεως τών επίλεκτων άλεξιπτωτιστών. Στήν 
έρώτηση πού γεννάται: Μπορούσε νά κερ- 
διθεΐ ή ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; ή άπάντηση 
είναι δύσκολη- καί ναι καί όχι. Κάθε μιά έχει 
καί τή δική της δικαιολόγηση.

"Ενα είναι όμως τό γεγονός: ότι ή Κρήτη 
πλήρωσε άκριβά τήν άντίστασή της αύτή. 
Γιατί ή μεγάλη άνθρωποθυσία της άρχισε 
τήν έπομένη τής 21ης Μαίου 1941 καί κρά
τησε μέχρι τήν άπελευθέρωση.

Στό μόνο δέ σημείο πού συμφωνούν 
Γερμανοί, Άγγλοι καί Νεοζηλανδοί είναι 
ότι οί Κρητικοί έγραψαν ένα ΑΘΑΝΑΤΟ 
ΕΠΟΣ.

335



, ,^· Εδώ στην Κρήτη δέ μιλούνε
^ ■ ^Β τή ν  ψυχή μας μονάχα αυτό·

' 'πού βλέπουνε τά μάτια μας 
μια δεύτερη πατρίδα, πές την 
Απάνω Κρήτη, φεγγοβολά από 

μεγαλοσύνη κι ομορφάδες».
*

Παντελής Πρεβελακηφ
tft-L·
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ΑΠ' ΤΗΝ ΚΟΥΠΑΣΤΗ τού «Κάντια» τά μά
τια ψάχνουν άνυπόμονα μέσα ατό μισοσκό
ταδο νά ξεδιαλύνουν τό παρθένο όραμα.

Μαχμουρλίδικη μέσα στην άχλϋ τού 
πρωϊνοϋ ή δυτική Κρήτη άνακλαδίζεται, 
λές, ξαφνιασμένη στόν ήχητικό χαιρετισμό 
τού πλοίου καί μάς ύποδέχεται σκυθρωπή.

Σάν ωστόσο τό ορθρινό φώς παίρνει ν’ 
άσπρογαλιάζει στις μακρινές κορφογραμ- 
μές κι ό χρυσομάλλης ήλιος έρχεται κατα
πόδι νά ντύσει μέ τό μελί του φώς τό περι
γιάλι, τις βουνοκορφές, τις πλαγιές καί τά 
λαγκάδια, δλα παίρνουν μιάν άλλη χαρωπή 
δψη. Ή Κρήτη θυμάται ξαφνικά πώς ό ξέ
νος είναι πάντα γι' αύτήν ό άγνωστος θεός  
της, ντύνεται στά καλά της, γίνεται όλά- 
κερη ένα χαμόγελο καί καλοδέχεται τούς 
έπισκέπτες της.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ τό δρόμο πού θά μάς φέρει 
στά Χανιά κι ή ματιά μας περιτρέχει άνεπί- 
σχετα τόν ένάγυρο χιλιοτραγουδισμένο 
χώρο. Τό στεριανό τοπίο, λουσμένο στό 
αύγινό φώς, κυματίζει αύστηρά λιτό άνά
μεσα στό δαντελωτό άκρογιάλι καί στόν 
άπόμακρο καί πολύκορφο όγκο τών Λευκών 
Όρέων πού έφιαλτικά γυμνά δίνουν τήν 
έντύπωση θεόκτιστου κάστρου.

Ή μάνα φύση, σκεφτόμαστε, δέ στάθηκε 
ιδιαίτερα σπάταλη σέ γονιμότητα έδώ όπου 
περσεύουν τά κράκουρα καί τό πράσινο δί
νεται μ' άναιμικές μονάχα πινελιές, μέσα 
στις όποιες λευκάζουν μικρά κι άπολησμο- 
νημένα, λές, χωριουδάκια.

Τούτη ή πρώτη έντύπωση άπ’ τή γνωριμιά 
μέ τό κρητικό τοπίο, έμελλε νά ’ναι κι ή 
κυρίαρχη όλες τις μέρες πού περιτρέχομε 
κι άνιχνεύαμε άπ' άκρη σ’ άκρη τό νησί 
άναζητώντας τόν τοπιακό χαρακτήρα του. 
Ή διαλεκτική άντίθεση άνάμεσα στό τραχύ 
καί τό ήμερο, τό άγονο καί τό γόνιμο, τό 
έφιαλτικά γκρίζο καί τό παραδεισιακά πρά
σινο είναι ένα πασίχαρο γιά τό μάτι παιγνίδι 
στήν Κρήτη, ένα παιγνίδι πού έπαναλαμβά- 
νεται μέ μικρές παραλλαγές παντού καί πού 
δίνει τό μέτρο τού άντιφατικοΰ χαρακτήρα 
τού κρητικού τοπίου.

"Ο,τι όμως συνθέτει αύτό τό παιγνίδι τών 
άντιθέσεων, άπ' τήν πιό άχαρη καί θεόγυ- 
μνη βουνοκορφή ώς τήν πιό τερπνή καί 
θρασωμένη κοιλάδα κι ώς τό τελευταίο 
γραμμένο άκρογιάλι, έχει τή σφραγίδα τού

Τού Κώστα ΛΙΑΠΗ

αύστηροϋ δωρικού μέτρου πού άπεχθάνε- 
ται τις έντυπωσιακές έξάρσεις καί τις με
γαλόσχημες ρητορείες.

Τό κρητικό τοπίο, όσο τουλάχιστον 
παραμένει άναλλοτρίωτο άπ’ τή βάναυση 
«άξιοποίηση», είναι άκόμα όπως τό είδε μέ 
τή βαθυστόχαστη ματιά του ό Καζαντζάκης: 
«καλοδουλεμένο, λιγόλογο, λυτρωμένο 
άπό περιττά πλούτη, δυνατό καί συγκρατη
μένο». 'Ένα τοπίο πού «διατυπώνει μέ τ ’ 
άπλούστερα μέσα τήν ούσία. Πού δέν παί
ζει, δέν ρητορεύει, λέει ό,τι θέλει νά πει μ’ 
άντρίκια αύστηρότητα. Μά άνάμεσα άπ’ τις 
αύστηρές γραμμές του ξεχωρίζεις άπροσ- 
δόκητη εύαισθησία καί τρυφεράδα». Είναι 
οί άπάνεμες γούβες καί λαγκαδιές όπου 
μοσχοβολούν οί λεμονιές κι οί πορτοκα
λιές, είναι οί είρηνοφόρες πλαγιές όπου 
τεντώνουν τήν τεφροπράσινη γαλήνη τους 
τά καρπερά λιόφυτα ή ξεδιπλώνουν τή βα- 
θυπράσινη εύλογία τους τά ξακουστά άμ- 
πέλια μέ τά ροζακί κλήματα, είναι οί γραμ
μένες ράχες όπου τεντώνουν τ ’ άψήλου 
τήν ψιλόλιγνη κορμοστασιά τους ξεμονα
χιασμένα λειτουργικά κυπαρίσσια, είναι κι 
οί λευκοί περιστερώνες τών μικρών χωριών 
τού νησιού πού λουφάζουν κρυμμένοι μέσα 
στις κληματαριές, τις μουριές καί τά λεμο- 
νΰπορτοκαλίκια όλα τούτα πού δίνουν έναν 
μικρό καί δειλό τόνο τρυφεράδας κάτω άπ’ 
τό άγριόθωρο μάτι τών κακοτράχαλων καί 
γιγάντιων βουνών πού στηλωμένα στις 
προαιώνιες μονιές τους διαφεντεύουν 
άγρυπνα τόν κόσμο τού νησιού τους.

ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ βουνά είναι μιά σκληρή κι 
αψιά γεύση γιά τόν άνυποψίαστο ταξιδευτή 
τού κρητικού χώρου. Βαριά, έπιβλητικά, 
θεόγυμνα, κάστρα, λές, άλλοτινών καιρών, 
τινάζουν στά ύψη τούς γρανίτινους όγκους 
τους σά συμβολικές έξάρσεις τής περήφα
νης κι άνυπόταχτης, σάν τά ίδια, κρητικής 
ψυχής πού στις τεφρόχρωμες άετοράχες 
τους έγραψε μέσα στούς αιώνες τά πολυ- 
τραγουδισμένα έπη της. Έδώ ή γή τής Κρή
της είναι πάντα όπως τήν είδε ό Μίλλερ- 
«πελιδνή, ύπερφυσική, άγονη όλότελα, 
άπανθρωποποιημένη, μέ τήν άχρωμη ιδιό
τητα τού θανάτου».

Φορτωμένα πανάρχαιους μύθους τά Κρη
τικά βουνά, στεφανωμένα μέ σκοτεινές νε
φέλες, άνταριασμένα κι όλοχιόνιστα ένσ 
μεγάλο μέρος τού χρόνου δίνουν διαλε
κτικά μέ τήν άγριάδα τους καί τό έφιαλτικό 
τους όραμα τόν τόνο τής πρόκλησης, άλλά 
καί τήν αίσθηση τής άσφάλειας σ’ όλες τις 
είρηνοφόρες γωνιές τού νησιού πού λου
φάζουν περίτρομες, κάτω άπ’ τό βαρύ τους 
ίσκιο στά τιτανικά πόδια τους.

Στή γραμμή τά Λευκά "Ορη, ό Ψηλορεί
της, τά Δικταία καθώς καί τά βουνά τού

Λασηθιού, χωρίζουν τό νησί σέ βορινό καί 
νότιο καί κρατούν άπ’ τή μεριά τις ξακου
στές πολιτείες κατάντικρυ στό λουλακί 
όνειρο τού Αιγαίου κι άπ’ τήν άλλη τά γραμ
μένα περιγιάλια μέ τά πολύκαρπα χωριά πού 
πίνουν τή ζεστή θαλπωρή τού Λιβυκοϋ πε- 
λάγου καί σοδεύουν όλο τό χρόνο όλα τά 
έλέη τού μεγάλου θεού.

Βλοσυροί φύλακες κι αύστηροί προστά
τες τού κόσμου τού νησιού τους τά κρητικά 
βουνά, δέχονται καλόβουλα όλες τις άντά- 
ρες τού καιρού καί τού χρόνου, πολεμούν 
σκληρά έδώ κι αιώνες μ’ όλους τούς 
έχθρούς τής κρητικής γής καί χαρίζουν τόν 
πλούτο καί τή γαλήνη, στερημένα τά ίδια 
άπό δαϋτα, στούς μικρούς κάμπους «πού 
χάνουνται», γιά νά θυμηθούμε τόν Γιαλου- 
ράκη, «στήν τραχιά άγκαλιά τους».

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ τής Σαμαριάς στάθηκε όμως 
ή πιό άψιά εμπειρία τής γνωριμίας μας μέ τό 
κρητικό τοπίο. Μοναδικό στόν κόσμο τούτο 
τό αλλόκοτο φαινόμενο τών σεισμών καί 
τών καταιγίδων, άποτελεΐ μιά χαρακτηρι
στική πινελιά πού τονίζει τή θέληση γιά 
συνδιαλλαγή τού άξεστου βουνού μέ τό 
γραμμένο άκρογιάλι.

Ό δρόμος πού οδηγεί στό σέ ύψόμετρο 
1.200 μέτρα φρύδι τής χαράδρας, πάνω άπ’ 
τό μεγάλο υψίπεδο τού 'Ομαλού, περνάει 
μέσα άπ’ τόν ειρηνικό χανιώτικο πορτοκα- 
λιώνα πριν άρχίσει νά φιδοσέρνεται τ ’ άψή
λου. Ή άντίθεση άνάμεσα στό ήρεμο καί τό 
άγριο δίνεται τόσο άπρόσμενα πού ξαφνιά
ζει κι άφήνει άφωνο τόν ταξιδιώτη. Ή έκ
πληξη όμως κορυφώνεται σάν φτάσει ή 
ρόδα πού σέ κουβαλάει στό τέρμα τού δρό
μου της, κατάντικρυ έκεΐ στόν έφιαλτικό 
όγκο τού Γκίγκιλου, πού είναι πιό γνωστό σά 
«βουνό τού διαόλου».

Κομμένο, λές, μέ γιγάντια σπάθα τό 
βουνό, άποκαλύπτει στά κατάπληκτα μάτια 
τού έπισκέπτη τή χαώδη πληγή του. Τό φα
ράγγι είναι μπροστά σου, κάτω άπ' τά πόδια 
σου καί προκαλεΐ τά κότσια σου. Όσοι πι
στοί. . . κατέλθετε. 'Ωστόσο ή κάθοδος, 
στήν άρχή της τουλάχιστον, δέν έχει τίποτα 
τό βασανιστικό. Ή πευκόφυτη καί μυρω
μένη άπ’ τό θεϊκό δίκταμο πλαγιά τού έθνι- 
κοϋ δρυμού έχει τις τεχνητές άναβαθμΐδες 
της γιά ένα δυό χιλιόμετρα. "Ισα -  ίσα 
γιά νά πάρει κανείς μιά γεύση τού φαραγ
γιού. "Ολη ή άλλη όμως διαδρομή πού φιδο
σέρνεται στήν άπότομη πλαγιά ώς τό βάθος 
τού φαραγγιού κι άπό κεϊ, μέσα σέ ένα 
όργιο άγριας ομορφιάς, ώς τήν έξοδό του 
στήν 'Άγια Ρουμέλη, κοντά στό περιγιάλι 
τού Λιβυκού πέλαγου, είναι μιά σκληρή δο
κιμασία γιά τά κότσια, άλλά καί μιά άνεπα- 
νάληπτη έμπειρία γιά τά μάτια, τις άλλες
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αισθήσεις άλλα και τήν καρδιά τοϋ όδοιπό- 
ρου -  ταξιδευτή.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΥΜΗΘΕΙ όμως και τι νά 
ξεχωρίσει κανείς άπ’ τις άκριβοτίμητες 
έπιζήσεις πού φυλάει γιά ιόν ξένο της ή 
σοφά σχεδιασμένη φύση τής Κρήτης.

Νά μιλήσουμε γιά τ’ άπόμερα και ειδυλ
λιακά Καστανοχώρια τής έπαρχίας Κισάμου 
ή τά παραδοσιακά χωριά τοϋ Ψηλορείτη; Νά 
θυμηθούμε τήν άπέραντη και παραδείσια 
άμμουδιά τής "Αγιας Γαλήνης ή τό χρυσο- 
φόρο κάμπο μέ τ ’ άρίφνητα θερμοκήπια τής 
Μεσαράς πού ’ναι, κατά τόν Γίαλουράκη, 
«τό ρογοβύζι τής Κρήτης πού στάζει άστέ- 
ρευτο πλούτο»; Ν’ άναπολήσουμε τήν 
άπροσπέλαστη γοητεία τοϋ Άη -  Νικόλα 
και τής Σητείας; Ν' άναπλάσουμε στή θύ
μησή μας τό πασίχαρο θέαμα των χιλιάδων 
άνεμόμυλων τοϋ λασηθιώτικου όροπέδιου; 
Νά λούσουμε τή μνήμη μας ατό μελτεμίσιο 
χνώτο τοϋ ονειρικού Μακρύγιαλου ή νά ξα- 
νασταθμέψουμε άναζητώντας τή δροσιά 
άπ’ τήν άπλόχωρη Γεωργιούπολη καί τό πο- 
νεμένο Σπήλι; Ν’ άνακυλίσουμε βιωμένη τή 
θύμησή μας στή ζεστή άμμουδιά τής Ίερά- 
πετρας ή νά ξαναζήσουμε γιά λίγο, έστω 
και νοερά, τήν πρωτόγονη άφροντισιά πού 
δοκιμάσαμε μέσα στ’ άφρικάνικο τοπίο τοϋ 
Βάι, δίπλα σέ μιά άτλαζένια θάλασσα;

Μιά άκαταμάχητη μαγεία άναδύεται άπό 
κάθε πόρο τής πελώριας τούτης γοργόνας 
τοϋ έλληνικοϋ άρχιπέλαγου, μιά μαγεία πού 
δένεται άρμονικά μέ τήν άστείρευτη 
ποίηση τοϋ άτέρμονου πόντου πού τήν τρι- 
γυραγκαλιάζει γιά νά συντεθεί έτσι τό 
θαύμα μιας θεσπέσιας σύζευξης, αύτής 
πού άποτελεϊ τό έπος καί τήν πεμπτουσία 
τής κρητικής όμορφιάς.

Ιχνηλατώντας τήν Ιστορία

«Ή Κρήτη είναι τό πιό λαμπρό 
πετράδι ατό στέμμα τής 'Ελλά
δας. Είναι ή άκοίμητη χρυσοκαντή- 
λα στό έθνικό μας εικονοστάσι».

Στρατής Μυριβήλης

ΠΕΡΑ όμως άπ’ τήν ειδυλλιακή ομορφιά 
καί τή διαβρωτική γοητεία ό κρητικός χώ
ρος άγλαίζεται, ζεσταίνεται καί καταξιώνε
ται άπ’ τήν άόρατη παρουσία καί τό σφι- 
χταγκάλιασμα τής Ιστορίας πενήντα αιώ
νων. Κι είναι Ισως τ' άχνάρια τής θεσπέσιας 
τούτης κυράς πού σφραγίζουν τήν κάθε 
σπιθαμή τής κρητικής γής μέ τή βούλα τής 
πιό άκριβής δικαίωσης. Τόσο πού ή αισθη
τική άποτίμηση κάθε γωνιάς τής Μεγαλό- 
νησου νά 'ναι άδιανόητη χωρίς τό άναβάφ- 
τισμά της στήν ιστορική μνήμη πού τή δένει 
άρρηκτα μαζί της. Κι ή συνολική τούτη 
μνήμη μάς θυμίζει πώς στό θαλασσόβρεχτο 
τούτο βράχο, πού άρμενίζει αιώνες τώρα 
άνάμεσα «στοϋς τρεϊςσπερματικοϋς άνέ-

μους τής Αγιας Ανατολής, τής φλέγόμε
νης Αφρικής καί τής νηφάλιας Εύρώπης», 
γεννήθηκαν οί ώραιότεροι θρύλοι, σφυρη- 
λατήθηκε ό πρώτος κοινωνικός πολιτισμός, 
τράφηκαν μέ στεναγμό καί αίμα ο'ι ένδοξό- 
τερες πολεμικές παραδόσεις, άντήχησε ή 
κλαγγή των όπλων, τό τραγούδι μιας άνυ- 
πέρβλητης λεβεντιάς κι ό θούριος τής πιό 
άνυπόταχτης στόν κόσμο ψυχής.

ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ γιά τόν έπισκέπτη -  
προσκυνητή ή περιήγηση καί ξενάγηση ατά 
παλάτια τής Φαιστού καί τής Κνωσού καί 
στό μοναδικό στό είδος του άρχαιολογικό 
μουσείο τού 'Ηρακλείου, όπου φυλάγονται 
όλοι οί Μινωϊκοί θησαυροί τής Κρήτης. Δο
κιμασία σκληρή γιά τά κότσια ώσπου νά γυ- 
ροφέρεις τούς άρίφνητους «δαιδαλώδεις» 
χώρους πού «άποκρυπτογράφησε» ή άρ- 
χαιολογική σκαπάνη καί τό δαιμόνιο ένός 
Έβανς κι ένός "Αλμπερ καί τις άπέραντες 
καί πολυάριθμες μουσιακές αίθουσες μέ 
τις χιλιάδες τά εύρήματα όχι μονάχα άπ’ τήν 
Κνωσό καί τή Φαιστό, άλλά κι άπ’ τά Μάλλια, 
τή Γόρτυνα, τόΖάκρο, άπ’ τό Δικταϊο καί τό 
Ίδαίο άντρο κι άπ' όλους τούς άλλους χώ
ρους πού σφραγίστηκαν μέ τόν άπαράμιλλο 
κρητομινωικό πολιτισμό.

Χαρμονή βασανιστική, θά λεγες, καί γιά 
τό μάτι πού περιτρέχει βιαστικά καί δέν 
προλαβαίνει νά χαρεί πλέρια τούς θησαυ
ρούς πού γεννήθηκαν άπό μιά εύτυχισμένη 
σύζευξη νοϋ καί καρδιάς.

Τό πιό μεγάλο όμως σόκ είναι αύτό πού 
τυραγνάει τήν καρδιά τοϋ έπισκέπτη πού, 
όντας άμήχανος κι άνήμπορος νά χωρέσει 
στό νοϋ τό πολιτιστικό τούτο θαϋμα, πασχί
ζει μέ τό συναίσθημα νά δώσει μιά φόρμα 
στις άκαταστάλλαχτες κι οδυνηρές έντυ- 
πώσεις πού δεινά κι εύφρόσυνα, άν δέν 
είναι άταίριαστο τό άντιφατικό σχήμα, τόν 
ταλάνισαν.

Ξαναγυρίζουν τούτη τήν ώρα στή μνήμη 
οί θείες έκείνες κι άμήχανες στιγμές τής 
περιπλάνησης στούς σφραγισμένους άπ’ τό 
μυστήριο χώρους τής μυθικής Κρήτης. 
Περνούν άπ’ τά μάτια μου σά σέ όραμα, οί 
άξαίσιες εικόνες των παραμυθένιων παλα- 
τιών όπως τις άντίκρισε κι ό Καζαντζάκης- 
«μάτια μεγάλα, μυγδαλάτα, μαύρες πλε
ξούδες κυματιστές, βαριές κυράδες άνοι- 
χτοστήθες, μέ χοντρά φιλήδονα χείλια, 
πουλιά, φασιανοί καί πέρδικες, μαϊμούδες 
γαλάζιες, βασιλόπουλα μέ φτερά παγωνιού 
στό κεφάλι, άγριοι άγιοι ταύροι, νιούτσικες 
Ιέρειες μέ τά μπράτσα τυλιγμένα μέ ιερά 
φίδια, γαλάζια άγόρια σ’ άνθισμένους κή
πους, χαρά, δύναμη, πλούτος μεγάλος, 
ένας κόσμος όλο μυστήριο, μιά Άτλαντίδα 
πού πρόβαλε άπ’ τό βυθό τής κρητικιάς γής 
καί μάς κοιτάζει μέ τεράστια μαύρα μάτια 
καί μέ χείλια σφραγισμένα. . .».

ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ θά βρεις τό ματωμένο 
άχνάρι τής πιό μεγάλης δόξας τής νεώτε- 
ρης Κρήτης, θά συναπαντηθεϊς μέ τήν ίδια 
τήν προαιώνια άρετή τοϋ κρητικοϋ λαού πού 
θέλει καταξιωμένη τήν άνθρώπινη ζωή μο
νάχα μέσα στή λευτεριά, θά γευθεΐς τήν 
πεμπτουσία τής έθελοθυσίας πού γίνε

τροπάριο καί ύμνος δοξαστικός γιά τούτη 
τήν ίδια τή χιλιάκριβη τή λευτεριά.

Τ’ αύτοκίνητο άκολουθώντας άπ’ τό Ρέ- 
θεμνος μέσα άπ’ τό τραχύ τοπίο, πού τό 
ήμερεύουν έδώ κι έκεϊ άσημόκλωνοι έλιω
νες, τό ίδιο δρομολόγιο πού άκολούθησε 
μέ τά λυσσιασμένα άσκέρια του τό Νοέμβρη 
τοϋ 1866 κι ό Μουσταφάς Πασάς, φτάνει ως 
έξω άπ’ τόν περίβολο τοϋ παλιού μοναστη
ριού. Ή συγκίνηση δένει πιό πολύ τά μου
διασμένα μέλη μας στ’ άνάβλεμα τοϋ ιερού 
χώρου πού ’γίνε πανανθρώπινο σύμβολο 
τής πιό άγρυπνης συνείδησης τού χρέους 
γιά λευτεριά.

Ή φύση ένάγυρο άπ’ τό παλιό τοιχογυρι
σμένο χτίσμα είναι τραχιά χωρίς νά ’ναι 
άγρια κι ό άγέρας βουνίσιος καί μυρωμένος 
κατηφορίζει όλοκάθαρος άπ’ τόν Ψηλο
ρείτη πού στέκεται άπίκου άπό πάνω σου, 
γυμνός καί φοβερός σά γιγάντια σπάθα.

Μπαίνουμε μέ λυμένα τά γόνατα άπ’ τή 
μεγάλη δυτική πύλη στόν έσωτερικό περί
βολο όπου ύψώνεται ή παλιά μπαρουτοκα- 
πνισμένη έκκλησιά, ή άφιερωμένη στό Σω- 
τήρα Χριστό καί στούς 'Αγίους Κωνσταν
τίνο καί 'Ελένη, πλαισιωμένη ολόγυρα άπ’ 
τό οικοδομικό ορθογώνιο τών κελιών, τοϋ 
γουμενικοϋ, τής Τράπεζας, τής έρειπωμέ- 
νης μπαρουταποθήκης καί τών άλλων μο
ναστηριακών χτισμάτων πού ’γιναν έκεΐνο 
τόν άξέχαστο Νοέμβρη τοϋ ’66 οί χώροι τοϋ 
μαρτυρίου, άλλά καί τής περίσσιας δόξας 
800 διψασμένων γιά τιμή καί λευτεριά ψυ
χών πού ξοδεύτηκαν ήρωικά στόν τιτάνιο 
άγώνα τής Μονής καί χρεώθηκαν στό λογα
ριασμό τής άπό πάντα της άνυπόταχτης 
Κρήτης.

Ό χώρος ολόγυρα άνασαίνει βουβός τό 
άπροσπέλαστο μεγαλείο του. Στέκεσαι κι ό 
ίδιος άφωνος μπροστά στά θυμητάρια τοϋ 
όλοκαυτώματος κι ώς κλώθεις στά ταρα
γμένα φρένα σου τις δοξασμένες ώρες τοϋ 
πικροτραγουδισμένου τόπου κι ώς άναμε- 
τράς μέ δέος τό ματωμένο έπος πού κορύ- 
φωσε καί σφράγισε τό άτρόμητο χέρι τοϋ 
Κωνσταντή Γιαμπουδάκη, μιά λαχτάρα, μιά 
ταραχή, μιά άγωνία άνείπωτη, συνδυα
σμένη μέ τήν αισθητική έκείνη συγκίνηση 
πού γεννάει ή ομορφιά «πράξης σπου
δαίας», βγαλμένης άπ’ τήν ήθική άναγκαιό- 
τητα τής θυσίας, πλημμυρίζει τό μέσα σου 
κόσμο.

Τώρα πού άναθιβάνω κείνες τις τρομε
ρές στιγμές τής προσέγγισής μου μέ τό 
ματωμένο νόημα τού μαρτυρικού χώρου, 
ξαναβεβαιώνομαι σάν τόν Πρεβελάκη πώς, 
ναί, άλλος τρόπος δέν είναι νά γνωρίσεις 
τό Άρκάδι άπό τό νά τ' άφήσεις νά πυρπο
λήσει τά σπλάχνα σου. . .

ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ στό Μάλεμε. Τ' άμπέ- 
λια άναρριγοϋν άπ’ τόν οργασμό τής χλω
ροφύλλης τους κι οί σκιές άπ’ τά λιόδεντρα 
μακραίνουν καθώς ή λιόχαρη εύδία τής αύ- 
γουστιάτικης μέρας δίνει διακριτικά τή 
θέση της σ’ ένα μενεξεδένιο δειλινό. Ό 
τόπος ολόγυρα μέ τούς ήρεμους γυμνούς 
λόφους του, πού κυματίζουν άπαλά μέσα 
στό πρώτο μούχρωμα τής 'Εσπέρας, μέ τά 
κατάλευκα χωριά του μισοκρυμένα στίς 
χλωρασιές, μέ τ ’ άνάρια κι ειρηνικά του
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λιόφυτα, μέ τούς πυκνούς πορτοκαλιώνες 
πού ομίγουν μέ τ’ άμπελοκλήματα, δίνει μιά 
βουκολική εικόνα γαλήνης. Τίποτα έδώ δέν 
ύποβάλλει στή σκέψη καί τήν άπλή έστω 
νύξη πώς σέ τούτο τόν τόπο ή Κρήτη γλέν
τησε πριν λίγες μονάχα δεκάδες χρόνια στό 
μεγαλύτερο χαροπανήγυρο τής ιστορίας 
της. Τό άθέατο μονάχα γερμανικό νεκρο
ταφείο στό ύψωμα 107, πάνω άπ’ τό άερο- 
δρόμιο τού Μάλεμε κι ένα παράξενο κι έπι- 
βλητικό μνημείο, στά ζερβά τού δρόμου, 
πού τό έπιστέφει ένα γιγάντιο χάλκινο γε
ράκι, είναι όσα μαρτυράνε πώς ό χώρος 
τούτος σύνθεσε τό Μάη τού 1941 τά μαρ- 
μαρένια άλώνια τού μαρτυρικού νησιού, 
όπου ή πεισματωμένη κι άδούλωτη ψυχή 
τής Κρήτης, βαρυμένη μέ μιά πανάρχαια 
συνείδηση χρέους στή λευτεριά, πάλεψε κι 
αιματοκυλίστηκε στήν τιτάνια προσπάθειά 
της νά φανεί άξια τής ιστορίας της.

Τά μάτια περιτρέχουν βουρκωμένα τήν 
άπλωσιά πού σφραγίστηκε μέ τή μεγαλύ
τερη έποποιία τού Β' παγκόσμιου πολέμου, 
αύτή πού στοίχισε τή ζωή σέ 7.000 «έπιλέ- 
κτους τών έπιλέκτων» και τόν άφανισμό σέ 
400 άεροπλάνατής Βέρμαχτ, αύτή πού διά
λυσε τό θρύλο τού γερμανού ύπερανθρώ- 
που καί ύψωσε στά ούράνια τήν πυρακτω
μένη δύναμη τής άδούλωτης κρητικής ψυ
χής.

Στό Μάλεμε, πού στάθηκε καί τό κεν
τρικό μέτωπο τής Μάχης τής Κρήτης, ή 
ψυχή μας γονάτισε μέ σεβασμό καί δέος, 
μά στάθηκε άνήμπορη, μ’ όλη τήν έπικουρία 
τής ιστορικής μνήμης, νά συλλάβειτό 
ασύλληπτο μεγαλείο καί τό θαύμα τού άμα
χου άλλα μέ τήν ψυχή πάνοπλη κρητικοϋ 
λαού. Τά θαύματα δέ βιώνονται παρά μο
νάχα άπό κείνους πού τά πραγματοποιούν.

Η ΨΥΧΗ γονατίζει ώστόσο σέ χίλιους 
άκόμα ματωμένους τόπους τής μαρτυρικής 
κρητικής γής. Τόπους όπου ή Μεγαλόνη- 
σος σπαρτάρησε σέ νύχια άρπακτικά. 
άγριομάτα. λαβωμένη κι όλομάτωτη καί 
γέννησε κουφάρια, στάχτες καί χαλάσματα 
νά χορτάσει τήν ιστορία της, τόπους πού 
πότισε άπ’ τή βρύση τής φλέβας της νά 
ξεδιψάσει τή λευτεριά της.

Στά ρεπιασμένα κάστρα τών Σαρακηνών, 
στά καστέλα καί στις φορτέτσες τών Φράγ
κων καί τών Βενετσιάνων θά βρεις άκόμα τά 
ματωμένα άχνάρια τής άπροσκύνητης κρη
τικής λεβεντιάς. Στά Σφακιά, τό Μελιδόνι 
καί τό θέρισο θά συναπαντηθεΐς μέ τό έπος 
τής άδούλωτης στά χρόνια τής τουρκοκρα
τίας κρητικής ψυ,χής. Στήν Κάνδανο, στή 
Βιάννο, στά χωριά τού Αμαριοϋ καί σέ χί
λιες άκόμα ματωμένες γωνιές τού νησιού, 
θά συναντήσεις τά πιό όψιμα δείγματα τής 
λατρείας τού άδάμαστου λαού τής Κρήτης 
στήν προαιώνια θεά τού νησιού, στή χιλιά
κριβη τή Λευτεριά.

Πέντε χιλιάδες χρόνια παλεύει ή Κρήτη 
μέ τούς αιώνες, μέ τούς λαούς, μέ τίς 
ιδέες.

Πέντε χιλιάδες χρόνια ταΐζει τήν άρχόν- 
τισσα Ιστορία της μέ κουφάρια καί αίμα, μέ 
άγώνες καί θυσίες.

Τοϋ κ. Γεωργίου ΛΕΚΑΚΗ 
’Ενωμοτάρχου

"Αν κάποιος άνθρωπος άπό τά βάθη τών 
αιώνων μπορούσε νά πληροφορηθεΐ τά 
καταπληκτι^ κατορθώματα τής έπιστήμης 
στήν έποχή μας, τίς θαυμαστές έφευρέ- 
σεις πού άλλαξαν ριζικά τή ζωή τοϋ άνθρώ- 
που, τοϋ έξασφάλισαν τόσες άνέσεις καί 
τοϋ χάρισαν συγκλονιστικές έμπειρίες, 
άσφαλώς έκείνος θά άναφωνοϋσε: Τι εύτυ- 
χισμένη έποχή! Πόσο καλότυχοι θά είναι οί 
άνθρωποι τοϋ είκοστοϋ αιώνα! Β'μαστε 
όμως πράγματι εύτυχισμένοι;

Ή έποχή μας χαρακτηρίστηκε σάν ή 
έποχή τοϋ διαστήματος, τής διάσπασης τοϋ 
ατόμου, άλλά συγχρόνως καί έποχή τής 
άγωνίας καί τοϋ φόβου. Φόβοι κατέχουν τίς 
καρδιές τών σημερινών άνθρώπων. Σάν φί
δια τά προβλήματα ζώνουν καί βασανίζουν 
τήν άνθρωπότητα πού ζεΐ κάτω άπό τό άγ
χος καί τήν έπικρεμάμενη άπειλή τοϋ πυρη
νικού έφιάλτη. "Αραγε όλοι έμεΐς οί άν
θρωποι βρήκαμε τήν άληθινή χαρά καί εύ- 
τυχία; Γεμίζει ή καρδιά μας άπό ειρήνη, 
άπό αίσθημα άσφαλείας καί βεβαιότητας 
γιά τό μέλλον; Φοβούμαι ότι θά άπαντή- 
σουμε πώς δέν είμαστε εύτυχεϊς. "Ενα 
σωρό άνθρωποι στή σημερινή υλιστική 
έποχή μας όμολογοϋν ότι είναι δυστυχι
σμένοι παρ’ όλες τίς γνώσεις καί τά έπιτεύ- 
γματα τής διαστημικής έποχής μας. Τί 
άραγε φταίει γιά τή σημερινή άθλια ψυχο
λογική καί πνευματική κατάπτωση τοϋ άν- 
θρώπου;

Πολλοί προσπάθησαν νά δώσουν κάποια 
έρμηνεία γιά τό κατάντημα αύτό. Οπωσδή
ποτε πολλές αιτίες γιά τή δυστυχία τοϋ 
άνθρώπου άναφύονται, κάθε μία μέ τά δικά 
της έπιχειρήματα. Ή άπομάκρυνσή του άπό 
τίς αιώνιες πηγές τής θρησκείας, άπό τόν 
ζωντανό καί άληθινό θεό, ή όλοκληρωτική 
κατάλυση κάθε έννοιας ύγιοϋς καί κοινωνι
κής συμπεριφοράς στις άτομικές μας σχέ
σεις, κάθε άξίας καί ιδανικού, ή πνευμα
τική κατάπτωση σέ άντίθεση μέ τήν άπο- 
θέωση τού ύλισμοϋ καί τής βίας είναι μερι
κές άπό τίς βασικότερες αιτίες γιά τή θλι
βερή πορεία τοϋ άνθρώπου στόν σημερινό 
κόσμο.

Ό  άνθρωπος τής έποχής μας παρουσιά
ζει πολλές άντιφάσεις, πολλά κενά, προ
βληματίζει γιά τήν άστάθεια τών πράξεών 
του, γιά τό άλλοπρόσαλο τοϋ ιδιόμορφου 
χαρακτήρα του. Δίκαια ό Πασκάλ πριν άπό 
τρεις αιώνες έλεγε: «Τί χίμαιρα λοιπόν εί
ναι ό άνθρωπος; Τέρας, φωλεό άντιφά- 
σεων, ή θαύμα; Κριτής τών πάντων, άνόη- 
τος σκώληξ, θεματοφύλαξ τής άληθείας, 
συσσωρευτής άβεβαιοτήτων καί πλανών, 
δόξα ή άπόρριμμα τοϋ Σύμπαντος;». Έξ

άλλου ή τεχνοκρατική έποχή μας μέ τίς 
άναμφισβήτητα έκπληκτικές προόδους της, 
δέν έξασφάλισε στόν άνθρωπο τήν άληθινή 
εύτυχία καί χαρά γιατί άπλούστατα δέν τόν 
άγγιξε δέν πλησίασε, δέν εισχώρησε στά 
άδυτα τής ψυχής του γιά νά τοϋ διοχετεύ
σει τό κατάλληλο φάρμακο. ’Όπως έλεγε ό 
Γάλλος φιλόσοφος Άνρί Μπερξόν στό έργο 
του, «Οί δύο πηγές τής ήθικής καί τής 
θρησκείας», «Ή άνθρωπότηςστενάζειύπό 
τό βάροςτών προόδων τάς όποιας αϋτη 
έπετέλεσεν. . .». Πέρα γιά πέρα άληθινό, 
προειδοποιητικό γιά νά άφυπνισθοϋμε όσο 
άκόμη ύπάρχει καιρός. Διότι ό άνθρωπος 
έδωσε μεγαλύτερη σημασία στήν έξασφά- 
λιση άνετοτέρων συνθηκών ζωής, εύμά- 
ρειας καί προσωπικής Ικανοποίησης παρο
δικών άπολαύσεων, πράγμα πού τοϋ έξ
ασφάλισε ή άδηφάγος τεχνική έξέλιξη καί 
πρόοδος. Δέν μπόρεσε όμως, δέν έπε- 
δίωξε νά πλησιάσει πιό κοντά τόν συνάν
θρωπό του, νά τόν άγγίξει, νά άναθερμάνει 
τήν εύαισθησία καί τόν άνθρωπισμό του, γιά 
νά κτίσουν μαζί σιγά -  σιγά, βάζοντας πέ
τρα -  πέτρα τόν πύργο τής άληθινής εύτυ- 
χίας, γιά νά στεγαστεί ή περιπλανώμενη 
στό χάος καί τήν άπόγνωση κοινωνία μας.

Άπ’ όσα γενικά ειπώθηκαν άντιλαμβανό- 
μαστε ότι ό σημερινός άνθρωπος ζεί σέ μιά 
ταραγμένη έποχή μέ πολλά καί διάφορα 
προβλήματα, πού τά έπιτείνουν άκόμη 
περισσότερο ή έλλειψη στοργής, άλληλεγ- 
γύης καί άλτρουϊσμοϋ μεταξύ τών άτόμων, 
μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργία χάους μέ 
άπρόβλεπτες διαστάσεις, δυστυχίας καί 
άπόγνωσης τοϋ κοινωνικού συνόλου. Ό  
άνθρωπος ξεπερνώντας κάθε όριο όδηγή- 
θηκε σέ πνευματικό μαρασμό. Άν προσπα
θήσουμε έστω καί γιά λίγο νά διερευνή- 
σούμε τά άδυτα τής ψυχής μας, θά άντιλη- 
φθοϋμε τήν μικρότητα τής σκέψης μας, τών 
ένεργειών μας. θά δοϋμε πόσο χαμηλά 
έχουμε πέσει, σέ νάρκη πνευματικής καί 
ψυχικής άναζήτησης, γιατί ποτέ δέν διερω- 
τηθήκαμε, δέν προσπαθήσαμε νά καλλιτε- 
ρεύσουμε τήν ψυχή μας, νά τήν όδηγή- 
σουμε σέ κόσμους πνευματικής άνατά- 
σεως.

Αύτό θά πρέπει νά έπιδιωχθεί μέ κάθε 
τρόπο, θά πρέπει ό σημερινός άνθρωπος νά 
ξεφύγει άπό όρισμένες καταστάσεις πού 
τόν κρατούν δέσμιο, πρέπει νά δώσει ένα 
καινούργιο νόημα στήν άγχώδη καί ταρα
γμένη ζωή του, καταφεύγοντας σέ πηγές 
καί ιδέες αιώνια παραδεκτές, άναλλοίωτες 
άπό τή φθορά τού χρόνου, άφθαρτες άπό 
τίς ύλικές έπιδράσεις.

Όλα αύτά πρέπει νά γίνουν πριν είναι 
άργά. Διότι άργότερα ίσως νά μήν ύπάρχει 
τίποτε. Ίσως αύριο νά θρηνήσουμε στά 
έρείπια τοϋ κόσμου, τοϋ όποιου μόνοι μας 
προκαλέσαμε τόν άφανισμό.
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Μ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  ήμ ερ ες - γ ιο ρ τέ ς  έχ_ουν τόσο β α θ ιές  ρ ίζ ε ς , 
ε ίν α ι τοσο γέρα  δ εμ ένες  μ ε  τ η  μ νή μ η  κ α ί τή  ζω ή  τώ ν  
α νθ ρ ώ π ω ν , που ε νώ  όλα  α λ λ ά ζ ο υ ν  α υ τ έ ς  μ ένο υ ν . ’ Α λ λ α 

ξαν θ ρ η σ κ ε ίε ς , ά λ λ α ξ α ν  λ α ο ί , ά λ λ α ξ α ν  γ λ ώ σ σ ε ς , μ έτρ α  
κ α ι σ τα θ μ α , νο μ ίσ μ α τα  κ α ι κ υβ ερ νη τ ικ ά  σ υ σ τή μ α τα , οι 
β α σ ιλ ιά δ ε ς  έ γ ιν α ν  πρόεδροι δ η μ ο κ ρ α τ ία ς , το  μ έ γ α  π ο λ ε 
μ ικό  όπλο , η « σ φ ε ν τ ο ν ά » , έ γ ιν ε  πα ιδ ικό  π α ιγ ν ίδ ι ,  κ α ί τό 
μ οσχάρ ι γ ε ν ν ιέ τ α ι  μ έσ α  σε σ ω λ ή ν α  γο ν ιμ ο π ο ίη 
σ η ς . Α λ λ α  ή Π ρ ω το μ α γ ιά  εμ ε ιν ε  Π ρ ω το μ α γ ιά . Γ ιο ρ τή . 
Γ ια τ ί  δεν ε ίν α ι μόνο γ ιο ρ τή . Έ χ ε ι  π ολύ  βαθύτερο νόημα  
γ ια  τον άνθρ ω πο . Τό λουλούδ ι που γ ιο ρ τ ά ζ ε ι τη ν  ημέρα  
α υ τ ή , ε ίν α ι μ ια  ά π λ η  α π ό δ ειξη  π ω ς  ή ζω ή  δεν ν ικ ιέ τ α ι ,  
π ω ς  ο θ α να το ς  ε ίν α ι έ να  σ τ ιγ μ ια ίο  επεισόδ ιο , ε νώ  ή 
ο ια ρ κ ε ια  κ α ι ή α ν α ν έω σ η  ε ίν α ι τό σ υ ν εχ ές .

Ο π α να ρ χ α ιο ς  προγονος, που ε ίχ ε  κ α τα τρ ο μ ά ξε ι κ α ί  
ε ίχ ε  ά π ο ο εκ α τ ισ θ ε ί σ τη  ο ια ρ κ ε ια  τού χ ε ιμ ώ ν α , ό τα ν  
έβ λ ε π ε  τ η ν  ά νο ιξη , ό τα ν  έ β λ ε π ε  τ ά  λ ο υλο ύδ ια , ξ α ν ά -  
π α ιρ νε  κουράγ ιο . Α έ ν  ε ίχ ε  φ τά σ ε ι τό τ έ λ ο ς . Ό  χ ε ιμ ώ ν α ς  
ή τ α ν  ενα  επ ε ισ ό δ ιό . Το χ ε ιρ ο π ια σ τό  δεδομένο ή τ α ν  ή 
σ υ ν ε χ ε ία , ή δ ιά ρ κ ε ια  τ ή ς  ζ ω ή ς . Κ ι έ τρ εχ ε  κ ι έκοβε λ ίγ α  
λουλούδ ια  κ α ι ~α κρεμούσε στο  ά ν ώ φ λ ι  τ ή ς  π όρ τα ς  του, 
πράξη  τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ικ ή  μ έ  θ ρ η σ κευτ ική  σ η μ α σ ία . Μ α ζ ί μ έ  
τα  λο υλο ύδ ια  θ ερ ιζε  κ α ί κρεμούσε σ τη  πόρτα του ε λ π ίδ α  
κ α ι π ίσ τ η  γ ια  τη  ζ ω η , κ α ι κ ά τ ω  από  τ η ν  προ σ τα σ ία  τους  
ε β α ζε  τον ευτο  του , τους δ ικούς το υ , τό  σ π ιτ ικ ό  του. Το 
ο τ ι το κρ έμ α σμ α  τ ω ν  λο υλο υο ιώ ν  σ τη ν  πόρτα ε ίχ ε  θρη
σ κ ευ τ ικ ή  σ η μ α σ ία  κ α ί νόημ α , τό β εβ α ιώ νο υν π λή θ ο ς  
ομο ιες π ρ ά ξ ε ις , άπο  το κ ά ρ φ ω μ α  τού π έ τ α λ ο υ , που α πο 
δ ιώ χ ν ε ι το κακό  κ α ί φ έρ νε ι κ α λ ή  τ ύ χ η , μ έχ ρ ι τό σταυρό

340



μ ε  καπνιό , άπ'ο κερί τ ή ς  Λ α μ πρ ή ς , γ ια  προστασ ία  άπ'ο 
κά θε επ ή ρ ε ια  τού Πονηρού.

Ό  π α νά ρ χ α ιο ς  πρόγονος, που εξ έφ ρ α ζε  τ η ν  π ίσ τ η  του 
κ α ι τη ν  ε λ π ίδ α  του σ τη  ζω ή  μ έ  το λουλούδ ι τ ή ς  Π ρ ω το 
μ α γ ιά ς , ή τα ν  α γρ ό τη ς , κ α λ λ ιε ρ γ η τ ή ς . Η τα ν  φυσικό  νά  
χρησ ιμ οπο ιήσει σ το ιχ ε ία  από τ η ν  α γρ ο τ ική  ζω ή  του, 
λουλούδ ια , ακόμα κ α ί γ ια  νά εκ φ ρ α σ τε ί θρ η σκευτ ικά  κα ί 
φ ιλο σ ο φ ικ ά . Τό λουλούδ ι τού Μ άη  ή τ α ν  μ ιά  ολόκληρη  
βιοθεωρια  γ ια  τον κ α λ λ ιε ρ γ η τ ή  πρόγονό μ α ς .

Π έρασαν πολλο ί α ιώ ν ε ς  ώ σπου ό κ α λ λ ιε ρ γ η τ ή ς  έ γ ιν ε  
ά σ το ς , κά το ικο ς  π ό λ η ς , ερ γαζόμ ενος σέ ά λ λ ε ς  τ έ χ ν ε ς  
έξω  από τή ν  α γ ρ ο κ α λ λ ιέρ γ ε ια . Τώρα ζούσε σέ σ π ίτ ια  τό 
ένα  κο ντά  στο ά λ λ ο , δούλευε σέ ερ γα σ τή ρ ι τή ν  π έτρ α  ή 
τον πη λό  ή το ξύλο  ή τό μ έ τ α λ λ ο  ή τό ύφασμ α  ή τό δέρμα, 
ή ή τα ν  υ π ά λ λ η λ ο ς  τ ή ς  π ό λη ς  ή σ τ ρ α τ ιώ τ η ς . Ή  Π ρ ω το 
μ α γ ιά , ό μ ω ς, τού ή τα ν  τόσο βαθ ιά  ρ ιζω μ ένη  μ έσα  του, 
που ενώ  ξεχ α σ ε  ά λ λ ε ς  σ υ νή θ ε ιε ς  από τή ν  προηγούμενη  
ζω ή  του, τη  γ ιορ τή  α ύ τη  δέν τή ν  ξ έχ α σ ε . Τήν έφ ερε κα ί 
σ τή ν  π ό λη . Τήν έκαμ ε « α σ τ ικ ή »  γ ιο ρ τή . Ο θρ η σ κευτ ι
κός χ α ρ α κ τή ρ α ς  έμ ε ιν ε  στο υποσυνε ίδητο , ενώ  σ τή ν  ε π ι
φ ά νε ια  δ ια τη ρ ή θη κε σάν μ ή νυμ α  α ισ ιοδοξία ς κα ί χ α ρ ά ς .

Ξ α να π ερ α σ α ν π ά λ ι αρκετο ί α ιώ ν ε ς , ίύσπου ό τ ε χ ν ίτ η ς  
πρόγονος έ γ ιν ε  ερ γ ά τη ς  τ ή ς  β ιο μ η χ α ν ία ς . Α λ υσ ο δ εμ έ
νος μ προστά  σ τή  μ η χ α νή , πού τού κ α νο ν ίζ ε ι τό ρυθμό τή ς  
ερ γα σ ία ς  κα ί τ ή ς ζ ω ή ς  του γ ιά  ο χ τώ  ώ ρες τή ν  ήμ έρα , 
ά λ λ α ξ ε  τοσο, που ό ά λ λ ο ς  πρόγονος δέν θά τον ά ν ε γ ν ώ -  
ρ ιζε  γ ια  δικό του απόγονο . 'Έ χ α σ ε  τή  χαρά  τ η ς  ερ γ α 
σ ία ς , έμ ενε  βουβός, χ ω ρ ίς  τρ αγο ύδ ι, ενώ  ή μ η χ α νή  τόν 
ξεκουφανε- ζούσε σ ' ένα  κ λ ε ισ τ ό , φ τ ια χ τ ό , περ ίεργο

π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Κ α ί θά να ι περ ίπου εκατό  χρόνια  από τό τε  
πού ο ργα νώ θη κε κ α ί ζ ή τη σ ε  τά  δ ικ α ιώ μ α τά  του. Κ α ί 
μ α ζ ί μ  α υ τά  ζή τη σ ε  κ α ί μ ιά  μ έρα  γ ιο ρ τή ς  δ ική του, 
ερ γ α τ ικ ή  γ ιο ρ τή . Ο χρόνος έχ ε ι τρ ια κό σ ιες  ε ξή ν τα  
π ε ν τ ε  μ ερ ες . Ό  σύγχρονός μ α ς  άνθρω πος, ό ε ρ γ ά τη ς , 
δ ιά λ ε ξ ε  άπο τ ις  τρ ια κό σ ιες  ε ξ ή ν τα  π έ ν τ ε  ήμ έρες τή ν  
Π ρ ω το μ α γ ιά  γ ια  να  τη ν  κ ά νε ι γ ιο ρ τή  του. Γ ια τ ί  στο  
’υποσυνε ίδη το , ό 'αγρότης πρόγονος τού θ ύμ ιζε  π ώ ς  α υ τή  
ε ίν α ι ή πιο εκ φ ρ α σ τ ική  γ ιο ρ τή  γ ιά  τόν ερ γά τη  απόγονό  
του. Κ α ι έ τσ ι ή Π ρ ω το μ α γ ιά  άπο α γρ ο τ ική  γ ιο ρ τή  μ ε τ α 
μ ορφώ θηκε  σέ ερ γ α τ ικ ή  Π ρ ω το μ α γ ιά . Από τό 1 9 4 8  
μ ά λ ισ τ α  έχ ε ι κα θ ιερ ω θ ε ί σά ν τ έ τ ο ια  δ ιεθ νώ ς .

Τά τ ε λ ε υ τ α ία  χρόνια  ή Π ρ ω το μ α γ ιά  χ ά ν ε ι τον όποια- 
δήποτε χ α ρ α κ τή ρ α  τ η ς  κ α ί γ ίν ε τ α ι  Π άνδη μ η  γ ιο ρ τή , γ ια  
όλους α ν ε ξ α ιρ έ τ ω ς . Η  ο ργάνω ση  τ ή ς  σ ύγχρονης ζ ω ή ς  
μ ά ς  κ ά νε ι όλους, ε ρ γ ά τ ε ς , υ π α λ λ ή λ ο υ ς , ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς , 
πλούσ ιο υς , φ τω χ ο ύ ς , γέρους, νέους , ά ν τρ ες , γ υ ν α ίκ ε ς , νά  
θέλουμε τή ν  Π ρ ω το μ α γ ιά  νά βγούμε έξω  από τ ή ν  πόλη  
κ α ί νά  π ά μ ε γ ιά  λ ίγ ο  κο ντά  σ τή  φ ύσ η . Οί άριθμοί εξόδου 
πού δ ίν ε ι κάθε χρόνο τό ραδ ιόφω νο , μ ά ς  άφή νουν κ α τ ά 
π λ η κ το υ ς . Τόσες χ ιλ ιά δ ε ς  ιδ ιω τ ικ ά  α υ το κ ίν η τα , τόσα  
λ εω φ ο ρ ε ία , τόσα π λ ο ία , τόσα 'αεροπορικά ε ισ ιτ ή ρ ια ! !

Ά λ λ α ξ α ν  γύρω  μ α ς  τόσα κ α ί τόσα .. Ε ίδαμ ε λ ιμ ο ύς , 
πολέμ ους, σ ε ισμ ούς, κ α τα σ τρ ο φ ές  κ α ί π ε ίν α . Ή  λ α 

χ τά ρ α  όμω ς νά  γ ιο ρ τ ά ζ ε τ α ι ή Π ρ ω το μ α γ ιά , σάν έκφραση  
τ ή ς  π ίσ τ η ς  κ α ί τ ή ς  ε λ π ίδ α ς  σ τή  ζ ω ή , δέν ά λ λ α ξ ε .  Μ ένε ι 
α ν α λ λ ο ίω τ η , οσα φορέμ ατα  κ ι ά ν  τ ή ς  φορούν κάθε φορά οί 
α ιώ ν ε ς . 'Α γρ ο τ ικ ή , α σ τ ικ ή , ε ρ γ α τ ικ ή , ε ίδ ω λ ο λ α τρ ικ ή , 
χ ρ ισ τ ια ν ικ ή . Π ά ν τ α , ελ π ίδ α  κ α ί π ίσ τ η  σ τή  ζ ω ή .
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Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Μ Ο Ρ Φ Ε Σ  Τ Ο Υ  Γ Ε Ν Ο Υ Σ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

«Συνετός καί σοβαρός άνήρ, εις ών καί λέγων καί πράττων, 
πλήρης δέ άγαθότητος, έπιθυμίας τού καλού καί έρωτος προς την 
πατρίδα, ό άρχιμ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ είργάοθη διά διαφερούσης επιτυ
χίας ύπό τον διπλόν χαρακτήρα τού ίερέως καί διδασκάλου. Πας λόγος 
αύτοϋ καί ενέργεια περί τού πολέμου, ήκούετο παρά των θεσσαλομα- 
γνητών ώς φωνή έξ ουρανού καί έφερεν ήγεμονικής διαταγής κύρος»,

Ίωάν. Φιλήμων.

Τού κ. Δημητρίου ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ 
'Υπομοιράρχου

Μέσα άπό τά σπέρματα τής άναγέννησης 
τής Φυλής μας ξεφύτρωσε ό έθνικός άφυ- 
πνιστής «ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ», έκείνη τήν 
έποχή πού τοχάος καί ή άμάθεια βασίλευε 
παντού. Τότε πού τό παρελθόν ξεχνιόταν 
καί ή ιστορία των αιώνων καί των χιλιετιών 
έφτανε στ’ αύτιά τών σκλαβωμένων Ελλή
νων σάν ξεθωριασμένο παραμύθι.

Τό χωριό Κοκκωτοί ’Αλμυρού Μαγνησίας 
καί οί Μηλιές Πηλίου, πού θεωρούνταν σάν 
μιά κωμόπολη άπό τις μεγαλύτερες τών 
«Πηλιάδων Κωμών», διεκδικοϋν τήν ρίζα 
τής καταγωγής τού φωτισμένου αύτοϋ ρα
σοφόρου. Επικρατέστερη, δμως, είναι ή

πληροφορία τού ιστορικού Κων/νου ΣΑΘΑ, 
πώς ό "Ανθιμος ΓΑΖΗΣ γεννήθηκε στις Μη
λιές Πηλίου τό έτος 1758.

Γ ιά τόν μηλιώτη άρχιμανδρίτη δέν σώζον
ται πολλές πληροφορίες. Γιά τά παιδικά του 
χρόνια μάς πληροφορεί ό ιστορικός Ιωάν
νης ΦΙΛΗΜΩΝ. Υπήρξε γιός άγρότη μέ 
μεγάλη, έννεαμελή, οικογένεια. Τά πρώτα 
γράμματα τά διδάχθηκε άπό τόν δραστήριο 
μηλιώτη ιερομόναχο "Ανθιμο Παπαπανταζή. 
Αρκετά μικρός μέ τήν προτροπή ένάς 

θείου του χειροτονήθηκε διάκος καί άργό- 
τερα ιερέας. Σάν Ιερέας πού ήταν στις 
Μηλιές έκανε καί τό δάσκαλο. Γ ιά νά συμ
πληρώσει τις γνώσεις του καί τις παιδευτι
κές ίκανότητές του, φοίτησε καί στό φημι
σμένο Έλληνομουσεΐο τής Ζαγοράς Πη

λίου. Επειδή, όμως, ή δίψα του γιά μάθηση 
δέν έσβηνε άπό τις γνώσεις πού τού έδω
σαν οί άξιοι καί φωτισμένοι δάσκαλοί του 
καί τό Έλληνομουσεΐο τής Ζαγοράς, θέ
λησε νά κάνει τό πρώτο πνευματικό του 
φτερούγισμα στό τότε κέντρο τού έλληνι- 
σμοϋ καί τής όρθοδοξίας, στήν Κωνσταντι
νούπολη. Στήν Πόλη τού δόθηκε τό όφίκιο 
τού άρχιμανδρίτη καί μέ τή βοήθεια τού 
έπιφανή φαναριώτη Άγγελή ΜΑΡΜΑΡΑ έκ- 
λέχθηκε προϊστάμενος τής έλληνικής έκ- 
κλησίας τού Αγίου Γεωργίου στή Βιέννη. 
Στήν πρωτεύουσα τής Αύστρίας έφτασε, 
όπως προκύπτει άπό τά άρχεία τής αύ- 
στριακής άστυνομίας, τό έτος 1797.

Ή αύστριακή πρωτεύουσα, γιά τό φωτι
σμένο άρχιμανδρίτη, άποτέλεσε τό έναυ- 
σμα γιά νά ξυπνήσει καί νά φουντώσει μέσα 
του ή έπαναστατική του συνείδηση. Τά χρό
νια παραμονής του στήν γενέτειρά του, τό 
Πήλιο, οί άθλιες συνθήκες ζωής, οί κατα
τρεγμοί καί οί κάθε φύσεως έξευτελισμοί 
ατούς ύπόδουλους Έλληνες τού δημιούρ
γησαν τήν μόνιμη καί άμετάπειστη πεποί
θηση, ότι τό έθνος μας έπρεπε νά λυτρωθεί 
άπά τήν άσιατική λαίλαπα.

Στή Βιέννη έργάζεται άδιάκοπα γιά τήν 
έθνική άφύπνιση τού γένους μας. Γνωρίζε
ται μέ τόν μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας 
Ιγνάτιο καί μέ τή συμπαράστασή του κυ

κλοφορεί τήν 1η Ίανουαρίου 1811 τό 
πρώτο φύλλο τού περιοδικού «ΕΡΜΗΣ Ο 
ΛΟΓΙΟΣ» ή «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ». Τό 
νεοσύστατο αύτό περιοδικό πού είχε σάν 
στόχο νά ξυπνήσει πνευματικά τούς Έλλη
νες, φύτρωσε μέ πολλές προφυλάξεις 
κάτω άπό τήν άγρυπνη λογοκρισία τού 
ιδρυτή τής Ιερής Συμμαχίας Μέττερνιχ, 
πού παρακολουθούσε κάθε έλληνικό γρα
πτό πού ήταν δυνατόν νά διαταράξει τις 
σχέσεις του μέ τήν Πύλη. «ΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟ- 
ΜΕΝΑ» τού Άδαμ. ΚΟΡΑΗ καί ό «ΕΡΜΗΣ Ο 
ΛΟΓΙΟΣ» τού "Ανθιμου ΓΑΖΗ, τά δύο αύτά 
περιοδικά, άναψαν τό μεγάλο δαυλό καί 
φώτισαν τήν κοιμισμένη συνείδηση τών Ελ
λήνων, πού δέν μπόρεσε τό χέρι τού Σουλ
τάνου νά σβήσει.

Τό έτος 1815 ιδρύεται ή «ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στή Βιέννη. Μέλος τής έται- 
ρείας ό ΓΑΖΗΣ έργάσθηκε μέ φλόγα καί 
πάθος γιά τήν ύλοποίηση τών σκοπών τής 
ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δηλ. γιά τή συγ
κέντρωση τών άναγκαίων χρημάτων προ- 
κειμένου νά έπεκταθεΐ ή παιδεία στήν Ελ
λάδα μέ τήν έκδοση τών άρχαίων κλασσικών 
συγγραμμάτων. Στή Βιέννη έπίσης όραμα- 
τίζεται τήν ίδρυση Ακαδημίας στό Πήλιο, 
παρόμοια μέ αύτές πού λειτουργούσαν

-

φ
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τότε στήν Εύρώπη. Αύτή ή πολύπλευρη 
δράση τού ΓΑΖΗ κίνησε τήν περιέργεια τής 
μυστικής αύστριακής άστυνομίας, πού τότε 
ήταν όργανο πειθήνιο τού Μέπερνιχ. Όρ
γανα τού Μέπερνιχ, άποσφράγιζαν τήν άλ- 
ληλογραφία του καί τόν παρακολουθούσαν 
στενά. Στά τελευταία χρόνια τής παραμο
νής του στή Βιέννη, τό έτος 1816, γίνεται 
μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας. ΠαραιτεΤται 
άπό τή διεύθυνση τού περιοδικού «ΕΡΜΗΣ 
Ο ΛΟΓΙΟΣ» καί παίρνει τήν άπόφαση νά 
κατεβεΐ στήν Ελλάδα, έπειδή πείσθηκε ότι 
ή ώρα τού ξεσηκωμού είχε φθάσει. Τό έτος 
1817 έρχεται στήν Ελλάδα καί μέ τήν συν
εργασία καί τήν βοήθεια τού κληρικού καί 
διδασκάλου τού Γένους Γρηγορίου Κων- 
σταντά, ιδρύει στή γενέτειρά του, τή Μη- 
λιώτικη Σχολή. Ή Σχολή αύτή πού Ιδρύθηκε 
χάρη στά φιλογενή αισθήματα των ιδρυτών 
της καί κτητόρων, άποτέλεσε τό φυτώριο 
καί τό προπύργιο τού Πηλιορείτικου ξεση
κωμού.

Τό Πάσχα τού έτους 1821, στίς 10 Απρι
λίου, όΓΑΖΗΣ έδωσε έντολήσ’ όλους τούς 
δικούς του στά χωριά τού Πηλίου ν’ άντιφω- 
νάξουν στήν προσφώνηση τού παπά «ΧΡΙΣ
ΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», θέλοντας έτσι νά σφυγμο- 
μετρήσει τόν έθνικό πόθο καί παλμό τών 
σκλαβωμένων ραγιάδων. Σ’ ένα μήνα περί
που κατορθώνει καί ξεσηκώνει καί τά είκοσι 
τέσσερα χωριά τού Πηλίου. "Εγραφε προ
κηρύξεις καί έστελνε σ’ όλους χαιρετιστή
ρια μηνύματα καί γράμματα παντού. Μέ 
‘χαρά έβλεπε πώς ή ώρα τής λευτεριάς τής 
πατρίδας ήταν κοντά. Στίς 7 Μαίου 1821, 
όταν τά ύδραίκα καράβια, μπήκαν στόν Πα- 
γασητικό κόλπο, ξεσηκώνει τό Π ήλιο καί 
άρχίζει τούς κοινούς άγώνες μ’ όλους τούς 
σκλαβωμένους άδελφούς γιά τήν άποτί- 
ναξη τού ζυγού. Στίς 9 Μαίου 1821 Ιδρύει 
μαζί μέ τούς όπλαρχηγούς τής Πηλιορείτι- 
κης ’Επανάστασης τή «ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΕΤΤΑ- 
ΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» καί έκλέγεται ό ίδιος 
πρόεδρος. Τό Νοέμβριο τού 1821, όταν στά 
Σάλωνα συνήλθε ή Συνέλευση τής Ανατο
λικής Χέρσου Ελλάδος, προκειμένου νά 
λάβει άποφάσεις γιά τούς μελλοντικούς 
χειρισμούς καί γιά τήν έξέλιξη τού έπανα- 
στατικοϋ κινήματος, διορίσθηκε μέλος τού 
Άρείου Πάγου καί έκπρόσωπος τής Θεσ
σαλίας. Ό  Γαζής μέ τις Ικανότητάς του καί 
μέ τίς σπάνιες άρετές άναδείχθηκε ένας 
άπό τούς βασικώτερους έργάτες τού νεο
σύστατου σώματος, τού Βουλευτικού, καί 
ύπεύθυνος γιά τήν μελέτη τών προβλημά
των τής παιδείας. Από τήν θέση του αύτή 
νέοι άγώνες καί νέες θυσίες λάμπρυναν 
τήν έθνική του δράση μέσα στό μικρό έλευ- 
θερωμένο τμήμα τής Ελλάδας, μέχρι τό 
έτος 1828. Στίς 28 Νοεμβρίου 1828, ό θά
νατος σταμάτησε κάθε πρωτοποριακή δρα- 
στηριότητά του. Πέθανε στή νήσο Σκύρο 
άπό άρρώστια πού τόν σημάδεψε στά τε
λευταία χρόνια τής ζωής του. Ό  θάνατος 
τού άρχιμανδρίτη ΓΑΖΗ τράνταξε συθέμελα 
τό νεοσύστατο έλληνικό κράτος καί σταμά
τησε γιά πάντα τίς μεγάλες του -  άνεπα- 
νάληπτες -  προσφορές στό άναστημένο 
πλέον Γένος τών Ελλήνων, προσφορές 
πού σημάδεψαν ένα άπό τά μεγαλύτερα 
κομμάτια τής νεοελληνικής ιστορίας.

Ν Ε Α

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ή έβδομάδα Εύρώπης πού οργανώθηκε απ’ τό Έθνικό Τμήμα Ι.Ρ.Α. τής 'Ολλαν
δίας καί πραγματοποιήθηκε άπό τήν 18 μέχρι τήν 25 Μαρτίου στό Μάαστριχ είχε 
εξαιρετική έπιτυχία. Στό πρόγραμμα τής εβδομάδας αύτής περιλαμβάνονταν ξεναγή
σεις, επισκέψεις σέ αξιοθέατα, συνεστιάσεις καί άλλες έκδηλώσεις όπου οί αστυνομι
κοί πήραν μέρος είχαν τήν εύκαιρία νά διασκεδάσουν καί νά γνωριστούν μεταξύ τους. 
Στις έκδηλώσεις αύτές πήραν μέρος δυό αστυνομικοί άπό κάθε χώρα -  μέλος τής 
Ε.Ο.Κ., όπως φαίνονται στήν παρακάτω φωτογραφία, οί οποίοι άστυνόμευαν κατά τό 
διάστημα αύτό, δέκα δρόμους τής πόλεως πού είχαν πάρει άντίστοιχα τά ονόματα τών 
δέκα μελών τής Κοινότητας.

Τό 18ο έτήσιο διεθνές συνέδριο τής Ι.Ρ.Α. θά πραγματοποιηθεί στήν Ούάσιγκτον 
τών Η.Π.Α. άπό τήν 1η μέχρι τήν 6η Σεπτεμβρίου 1981. Όπως ανακοίνωσε τό Έθνικό 
Τμήμα τής Ι.Ρ.Α. τών Η.Π.Α. οί τιμές τού ξενοδοχείου, όπου θά πραγματοποιηθεί τό 
Συνέδριο είναι περίπου οί έξής:

Γιά 5 μέρες διαμονής 214 δολλάρια τό δίκλινο καί 150 τό μονόκλινο. Τά γεύματα 
τών πέντε ήμερών θά κοστίσουν 125 δολλάρια περίπου. Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά 
δηλώσουν συμμετοχή είτε μέσω τού Ελληνικού Τμήματος τής Ι.Ρ.Α. είτε άπ’ εύθείας 
στόν ύπεύθυνο, τή διεύθυνση τού όποιου μπορούν νάπληροφορηθούνάπ’ τό Έλληνικό 
τμήμα Ι.Ρ.Α.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

"Οπως κάθε χρόνο, τό Έλληνικό Τμήμα Ι.Ρ.Α. οργανώνει καί φέτος τίς έξής 
έκδρομές στό έξωτερικό:
1. Κρουαζιέρα στά Ελληνικά νησιά, Ισραήλ, Αίγυπτο καί Τουρκία. Διάρκεια 7 μέρες. 

"Εξοδα συμμετοχής 24.000 δραχμές. Τό Έλληνικό Τμήμα Ι.Ρ.Α. θά συμμετάσχει 
στήν κρουαζιέρα αύτή δύο φορές, 3 -  10 Αύγούστου καί 7 -  14 Σεπτεμβρίου 1981.

2. Σκανδιναυϊκές χώρες (Δανία -  Σουηδία -  Φινλανδία -  Νορβηγία). Διάρκεια 15 
μέρες (27/6 μέχρι 11 /7-1981). "Εξοδα συμμετοχής 50.000 δραχμές.

3. Ό γύρος τής Ιταλίας. Διάρκεια 13 μέρες (25/8 -  6/9/1981). "Εξοδα συμμετοχής 
24.000 δραχμές.

Στίς έκδρομές αύτές μπορούν νά συμμετάσχουν μέλη τής Ι.Ρ.Α., άλλοι ύπηρε- 
τοϋντες στή Χωροφυλακή καί φιλικά τους πρόσωπα.

Οί δηλώσεις συμμετοχής θά γίνονται δεκτές μέχρι τή 15η Μαίου 1981, άπό τό 
Γενικό Γραμματέα τού Ελληνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Άντισ/ρχη κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κων/νο, 
τηλ. 26.13.913 καί τόν Υπομοίραρχο κ. ΒΛΑΧΟ Αλέξανδρο, τηλ. 86.13.811 (έσ249).

Σ’ όλα τά μέλη τού ’Ελληνικού Τμήματος I.Ρ.Α. έχουν σταλεί τά προγράμματα τών 
έκδρομών.

343



344



Μ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΤ MANAT
Πόσα άκούγονται, πόσα λέγονται, πόσα γρά

φονται κάθε μέρα, κάθε χρόνο γιά την προσωπι
κότητα τής μάνας. Πόσα καί π όσα... Αυτό τό 
μαγικό άστέρι πού σέ τραβά κοντά του, πού σέ 
κάνει νά χάνεις τά λογικά σου σάν βυθίζεται τό 
βλέμμα του βαθειά στις κόρες των ματιών σου, 
αυτό τ ’ άστέρι, πού λέγεται Μάνα, είναι παντού! 
"Οπότε κι άν πονέσει ή καρδιά σου θά τό νιώσεις 
δίπλα σου, νά χαϊδεύει άπαλά την πληγή σου καί 
ό πόνος σου νά χάνεται μονομιάς. Σ ’ αύτή τήν 
ύπαρξη μέ τήν εύκαιρία τής Γιορτής τής Μ ητέ
ρας, άφιερώνονται καί τά παρακάτω λόγια.

Τής κ. Μαίρης ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι Μανούλα μου, αύγή γλυκόχαρη, μ ενεξεδ έν ιο  δειλινό! 
Σάν φτάνει ή στιγμή της γέννας, ή άγωνία καί ή λαχτάρα, νά 
δεις  αύτό πού έκρυβες έννέα  μήνες ατά σπλάχνα σου, σέ 
λούζει γλυκά. Καί σάν άντικρύζεις τό μικρά αύτό πλασμα- 

τάκι τά φύλλα τής ψυχής σου άναδεύουν γεμάτα κρυφή 
ικανοποίηση. Τήν στιγμή αύτή ξέρ ε ις  πώς δίκαια ύπόφε- 
ρες, γιατί κυοφορούσες μιά ζωη, γιατί έβαλες ένα άκομα 
λιθάρι στό κτίσμα τού κόσμου!

Έσύ μάς βγάζεις άπό τό χάος τής άνυπαρξίας. Παίρ
νεις στά χέρια σου μιά άγαλβάνιστη ύπαρξη γιά νά τήν 
πλάσεις καί νά τήν ζυμώσεις μέ τά καλλίτερα καί ύγιέστερα 
ύλικά. Παίρνεις μέ χάρη καί προσοχή τό άβάκιο τής ψυχής 
μας, άλλοτε γιά νά γράψεις κάθε τι τό ώραϊο καί ήθικό,

I άλλοτε γιά νά ζωγραφίσεις τήν άγάπη, τήν άγνότητα, τήν 
άλήθεια, τήν σιγουριά. Μάς γαλουχεϊς χρόνια όλόκληρα, 
νανουρίζοντάς μας γλυκά καί άγρυπνώντας νύχτες όλάκε- 
ρες στό προσκεφάλι μας, κρύβοντας πάντα κάποιο δικό 
σου πόνο.

Κι όταν πιά ξέρ ε ις  δτι τό παιδί σου σέ άντικρύζει 
συνειδητά καί σέ άποκαλεϊ «μητέρα» ή εύτυχία σου μεγα
λώνει, έχοντας συνάμα καί μύριους μύχιους φόβους γιά 
τήν πορεία του, έπειδή γνωρίζεις ότι ό άνθρωπος δέν είναι 
μόνον δ,τι γεννιέται, άλλά καί ό,τι γίνεται. Προσπαθείς νά 
διώξεις αύτούς τούς φόβους, βαφτίζοντάς μας στά νερά 
τής σωστής κοινωνίας, μιας κοινωνίας μέ ά ξιες  καί ιδα
νικά. Μάς δίνεις στή κοινωνία γεμάτους έφόδια, έτοιμους 
γιά δράση, γιά έργα μεγάλα καί ειρηνικά, γεμάτα πίστη καί 
όνειρα. Μάς παίρνεις άπό τό χέρι, διασχίζουμε μαζί σου τά 
δασώδη μονοπάτια τής ζωής καί μάς βγάζεις στό δρόμο 
τής άλήθειας καί τού καλού. Κρατάς στά χέρια σου τή ζωή 
μας καί στιλβώνεις τό μυαλό μας μέ τά νάματα τής θρη
σκείας, τής οικογένειας, τής πατρίδας. Μάς διδάσκεις 
τήν ανθρωπιά, νά ξεχωρίζουμε τό καλό άπό τό κακό, τό 
σωστό άπό τό λανθασμένο, τό δίκαιο άπό τό άδικο, χαρί- 
ζοντάς μας τό μεγάλο δίδαγμα τής προσφοράς.

Γιά σένα, δέν άρκεί τό «έτσι είναι», άλλά προσπαθείς 
όσοτό δυνατόν, νά μάς δώσεις άντικειμενικά τά ήνία γιά τή 
δική μας 'Ιθάκη. Καί άν τύχει νά τραβήξουμε τόν άντίθετο

-  άπ' αύτόν πού μάς δ ίδαξες -  δρόμο, τό τε  ή καρδιά σου 
γίνεται συντρίμμια, ό πόνος καί ή λαχτάρα γίνονται καρφιά, 
πού άνελέητα βυθίζονται στά μύχια τής καρδιάς σου καί τό 
αιμα σου άργοκυλά μέσα στή σιωπή τής άπογοήτευσης. Καί 
τή στιγμή αύτή στό μυαλό σου, άστραπιαία, περνά ή ιδέα 
πώς δλοι οί κόποι καί οί προσπάθειές σου πήγαν χαμένες. 
Μά, μετά, γ εμ ίζεις  αισιοδοξία, κάνεις τό σταυρό σου καί 
ξαναρίχνεσαι άνανεωμένη στόν άγώνα, γιά νά μάς ξανα- 
φ έρεις  στόν ίσιο δρόμο. Τά πλοκάμια τής άγάπης σου 
τυλίγονται καί πάλι γύρω μας. Μάς άγγίζουν σάν γλυκό 
χάδι καί τό λιόσπαρτο χαμόγελό σου μάς δίνει κουράγιο νά 
σού ζητήσουμε μιά μεγάλη συγνώμη καί ν ’ άκολουθήσουμε 
τό σωστό μονοπάτι. Καί, πάλι άπό τήν άρχή προσπαθείς νά 
μείνει άγνός ό έαυτός μας, άνεπίληπτος ό χαρακτήρας 
μας. Καί μ είς , άντικρύζοντας τό βλέμμα σου, λαμπρό να 
μάς άκολουθεί, νιώθουμε άσφάλεια καί έμπιστοσύνη. 'Εν
δόμυχοι, ίσως, πάλι λαχταράμε νά μάς πάρεις στά γόνατά 
σου καί νά μάς πείς παραμύθια, ιστορίες καί χίλια δυο 
γλυκά τραγούδια. Ή ολομέταξη πορφύρα τής συγνώμης 
σου, μέ ρυθμικές κινήσεις, έρχεται πάντα νά σκεπάσει τά 
σφάλματά μας καί νά μάς διαβεβαιώσει άτι τά χαμόγελο καί 
ή τρυφερότητά σου θάναι συνοδοιπόροι στό μεγάλο ταξίδι 
τής ζωής, πού άνοίγεται όλόπλατα μπροστά μας:

Μάνα, παραμύθι τρυφερό μές στή καρδιά μας.
Ανεπανάληπτη μορφή στό διάβα των αιώνων.

Ναέ παρηγοριάς κι ελπίδας τής εγκοπής ψυχής.
Ακοίμητο λυχνάρι τής ζωής μας.
Μάνα, παρθενική εικόνα τ’ ούρανοΰ!
Ολο τό είναι σου θυσιαστήριο είναι.
Υπαρξη γλυκειά, θεά αγαπημένη!

θυμάμαι μιά άραβική παροιμία, πού λέγε ι πώς μόλις ό 
θ εό ς  δημιούργησε τόν κόσμο, κατάλαβε δτι τό δημιούρ
γημά του δέν ήταν τέλειο  γ ι’ αύτό στηρίχθηκε στή Μάνα γιά 
νά τό βελτιώσει. Σέ σένα, λοιπόν στή θεά τής στοργής καί 
τής θυσίας στηρίχτηκε ό κόσμος. Σέ σένα, πού ραντίζεις 
μέ τό μητρικό σου φίλτρο όλους μας. Σέ σένα, τή μούσα 
τής άγάπης, πού έναποθέτουν τά λουλούδια τής ψυχής 
τους οί ποιητές καί οί ζωγράφοι όλου τού κόσμου, ένώ 
γύρω στροβιλίζουν ύπέροχες οί μελω δίες τών μουσουρ
γών, πού σκλάβωσαν στό δοξάρι τους τή μυστική συναυλία 
τής καρδιάς σου.

Ό  χειρούργος χρόνος δέν τολμά τ ’όνομά σου ν ’ αύλα- 
κώσει, τ ’ άφήνει άνέγγιχτο, στή νύχτα μας λυχνάρι. Έσύ 
σαι τό άπόσταγμα τής θαλπωρής καί τής νουθεσίας· ή 

ουσία τής ζωής, τό πρωτόπλασμα καί ό πυρήνας τού κυτ
τάρου πού λέγετα ι άνθρωπος, κοινωνία. Έσύ σταλάζεις 
στή ψυχή μας, γλυκά, τήν προσπάθεια, τήν ύπομονή καί 
τήν έλπίδα. Στάζεις εύωδιαστό τό κρινέλαιο τής σπλαγχνι- 
κότητας καί τής συμπαράστασης. Είσαι μιά μέλισσα πού 
έναποθέτεις τό τόσο πολύτιμο μελισσοβότανό σου στις 
κυψ έλες όλων τών άνθρώπων.

Μάνα! Συνέχεια τού κόσμου, ομορφιά τής γής καί τ ’ 
άνθρώπου μόνη παρηγοριά!

Μάνα!
Λυχνάρι άς είναι έμπρός σου κρεμαστό, τό φώς τ ’ 

Αποσπερίτη!
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ΑΠΟ ΤΗ Ν  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
Τού κ. Γεωργίου ΜΑΤΟΥΛΑ 

Διδασκάλου, Πτυχ. Φιλολογίας 
καί Πολ. 'Επιστημών

'Ένα άπό τά βασικά γνωρίσματα μιας λαο- 
γραφικής συγγραφής, ιδιαίτερα καταγρα
φής άσματος, εθίμου, παραμυθιού κ.ά. ε ί
ναι ή καταγραφή τοϋ θέματος, «όπως τό 
άφηγεϊται ό πληροφοριοδότης, χωρίς 
μεταβολάς εις τό γλωσσικό ιδίωμα τής δια- 
τυπώσεως αύτοϋ. Διά τήν αρτιότητα τής 
συλλογής είναι αναγκαία όχι μόνο ή άκρι- 
βής γλωσσική καταγραφή, άλλα καί ή παρά- 
θεσις όλων των σχετικών λεπτομερειών, 
ακόμη καί τών θεωρουμένων έκ πρώτης 
οψεως ώς άσήμαντων», όπως λέγει ό κα- 
θηγητής Σπυριδάκης στόν «Λαογραφικό 
οδηγό». Ή παραπάνω ρήση τοϋ καθηγητοϋ 
πρέπει νά άποτελεΐ τό πρώτο μέλημα εκεί
νου πού θ’ άσχοληθεϊ μέ τά λαογραφικό 
θέματα, έφ ’ όσον θέλει (ό καταγραφέας) νά 
υπηρετήσει τή λαογραφία. Συνηθίζεται σή
μερα ή παρουσίαση λαϊκών έθίμων καί συν
ηθειών μέ συγγραφική δεινότητα, προκει- 
μένου νά τά εμφανίσουν σάν μια συγγραφή 
μέ γλαφυρή άπόδοση καί συγγραφικό ϋφος, 
θέτοντας έτσι καί τή σφραγίδα τοϋ προσω
πικού τους ταλέντου. Αύτό απορρίπτεται 
άπό τόν καθηγητή, γιατί νοθεύεται τό περι
εχόμενο γλωσσικά καί έννοιολογικά. Ή 
λαογραφική έρευνα καί έπιστήμη άποβλέ- 
πουν στήν άνόθευτη διατήρηση τοϋ λαϊκού 
πολιτισμού, όπως αυτός λατρεύτηκε σ’ όλο 
του τό μεγαλείο άπό τις λαϊκές μάζες.

Ή Μηλέα τής Ελασσόνας είναι ένα χω
ριό μέ πλούσια παράδοση καί λατρευτικές 
συνήθειες άνάμεσα στά χωριά τής έπαρ- 
χίας Ελασσόνας. Είναι παραδοσιακό καί 
πρωτοπόρο στήν περιοχή σέ ήθη καί έθιμα 
τά οποία τά θεωρεί καί σήμερα σάν στοιχεία 
άπαραίτητα τής ζωής του. Βρίσκεται άπέ- 
ναντι άπ' τό Σαραντάπορο καί είναι πλούσιο 
σέ γεωργική σοδειά. Τό καλοκαίρι τοϋ 1980 
προσπαθήσαμε νά καταγράψουμε όσο ήταν 
δυνατό όλα τά στοιχεία τής ύλικής καί 
πνευματικής ζωής τοϋ χωριού αύτοϋ, μέ 
τήν ελπίδα ότι θά συμβάλουμε στή διατή
ρησή τους άπό τόν έξολοθρεμό που άπειλεϊ 
ή μανία τοϋ σύγχρονου τεχνικού πολιτι
σμού.

Ίσως μετά άπό λίγα χρόνια όλες οί μορ
φές τοϋ λαϊκού μας πολιτισμού ν ’ άνήκουν 
σ’ ένα νέο κεφάλαιο τής Ιστορίας πού θά

τού ταίριαζε ό χαρακτηρισμός τής σύγχρο
νης μυθολογίας, άφοϋ οί διηγήσεις τους θά 
έχουν χαρακτήρα καί περιεχόμενο μυθικό 
γιά τις νεότερες γενιές.

Από τό πλήθος τών στοιχείων πού κατα
γράψαμε σημαντική θέση κατέχουν οί λαϊ
κές δοξασίες γύρω άπό τόν θάνατο καί τά 
έθιμα τής περιποίησης τοϋ νεκρού. Ή πα
ρουσίασή τους δέν πλαισιώνεται άπό κα
νένα σχολιασμό γιατί άποβλέπει στήν αύ- 
τούσια παράθεση τοϋ θέματος μέ τήν έλ- 
πίδα ότι: μέ τή γλώσσα, όπως άκριβώς έκ- 
φράσθηκε ό άφηγητής γιά τό θέμα αύτό, ά 
αναγνώστης θά μπορέσει νά συμμετάσχει 
άνεπηρέαστα στά περιεχόμενο αύτής τής 
πτυχής τής κοινωνικής ζωής. Τούτο θεμε
λιώνεται καί άπό τήν κλασική αντίληψη ότι: 
Ένας πολιτισμός σπουδάζεται καί μελετά- 
ται μόνο μέ τό όργανο (γλώσσα) πού έκ- 
φράσθηκε, διαφορετικά έγκυμονοϋνται 
κίνδυνοι δογματισμών κατά τήν έρμηνεία 
του.

Τό θέμα τής «τελευτής» είναι μέν γιά τό 
άτομο πού πεθαίνει κάτι τό στατικό άφοϋ 
σημαίνει καί τό τέρμα μιάς βιολογικής έξ- 
έλιξης, όμως γιά τούς ύπόλοιπους -  αύ- 
τούς πού μένουν -  άποτελεΐ άρχή γιά μιά 
σειρά ύποχρεώσεων καί καθηκόντων, πού 
ξεκινούν άπό τή στιγμή τοϋ θλιβερού άγ- 
γέλμαχος μέχρι καί τής έκταφής, ίσως καί 
πιό πέρα ακόμα μέ τά έτήσια μνημόσυνα. 
Από τό πλήθος τών ύποχρεώσεων άπέναντι 

στό νεκρό, ή παρούσα έργασία άναφέρεται: 
α) στις άντιλήψεις γύρω άπό τό θάνατο, β) 
στις συνήθειες καί τήν τακτοποίηση τοϋ 
νεκρού, γ) στά μοιρολόγια, δ) στό φύλαγμα 
τού νεκρού καί ε) στήν ταφή. Άπό τήν 
άφήγηση τοϋ πιό κατάλληλου στό χωριό 
προσώπου θά διαπιστώσει κανένας πώς όχι 
μόνο διαπερνούν οί συνήθειες καί τά έθιμα 
άπό γενιά σέ γενιά άλλά δικαιολογείται τ ε 
λολογικά καί ή σκοπιμότητα κάθε ένέρ- 
γειας.

ΑΦΗΓΗΣΗ ( Αφηγητής: Κων/νος Γαλά- 
ρας, έτών 72, Β Δημοτικού).

α. 'Αντιλήψεις γύρω άπό τό θά
νατο:

« . .  ."Οταν πέθαινε κανένας πιστευάμε 
πώς τελείωνε τό καντήλι καί ότι έτσι ήταν 
γραφτό άπ’ τ ’ μοίρα νά τελειώσει, άλλ’ λέν 
ότι τό νήμα κόπκε. Πολλά σμάδια είχαμε

πού δείχναν τόν πεθαμό καί τό κακό μέσα 
στό σπίτι. Όταν τό σκλί (σκυλί) ούρλιαζε, 
αν έσκουζε ό κόρακας γύρω άπ' τό σπίτι τ' 
άρρώστου τότε έλεγάμε: Βρέ κόρακα τι 
μαύρο χαμπέρι θά μέ φέρς, άν πάλι ό άρρω
στος παραλαλοϋσε καταλαβαινάμε ότι θά 
χαθεί. Ά ν  ό φουκαράς ζητούσε νά δει τόν 
παπάτό κακό πλησίαζε πολύ. Πιστευάμε ότι 
ό άνθρωπος παλεύει μέ τό χάρο ώρες, γι’ 
αύτό καί μεϊς βοηθάμε τόν άρρωστο νά 
ξεψυχήσει γιά νά μήν τυραννιέται. Άμα άρ- 
γοϋσε νά βγεϊ ή ψχή πιστευάμε ότι ό χάρος 
τόν παίδευε πολύ. Όταν έμεϊς έβλεπάμε 
τόν παιδεμό αύτόν καταριόμασταν τό χάρο 
καί παρακαλούσαμε νά τελειώσει τό κακό 
καί νά ξελευτερωθεΐ ό άνθρωπος.. .» .

6. Συνήθειες καί τακτοποίηση 
τού νεκρού:

«Μόλις ξεψυχούσε ό άνθρωπος τότε τό 
σπίτι γίνονταν πάνω κατ’: Φωνές, μοιρολό- 
για. κατάρες κι άλλα, νά μή τύχς νάσαι κεϊ 
αύτή τ ’ νώρα. Αμέσως άρχινούσανε τις 
δλειές (δουλειές). Άλλαζάμε τό νεκρό άπό 
παπούτσια μέχρι καπέλο, δοποιούσαμε νά 
χτυπήσν’ γκαμπάνα νεκρικίσιν καί στελνάμε 
χαμπέρια στά χωριά νά μάθν’ οί συγγενήδες 
τό μαντάτο. "Επαιρναν ϋστρα πανί καί τόν 
βούλωναν τό στόμα, τ ’ αύτιά, τόν έκλειναν 
τά μάτια γιά νά μή βλέπ’ ούτε ν ’ άκούει τό 
κακό πού γένετε μές στό σπίτι. Μετά άπ’ τό 
ντύσμο τόν έδεναν σταυρωτά τά χέρια γιά 
νά τά βλέπει στό ταξίδι ό διάολος καί ν ’ 
αλλάζει δρόμο, τόν ξάπλωναν πάνω στό 
κρεβάτι, τό σκέπαζαν μέ τό σάββανο πού 
τόφκιαναν άπό πανί άσπρο (χασέ), όσοι 
τσάκωναν τόν πεθαμένο έπλεναν τά χέρια 
καί άλλαζαν ρούχα. "Οταν τελείωναν όλα 
αύτά φκιάναν τ ’ γκάσα (φέρετρο) άπό καβα- 
κίσσες (λεύκη) σανίδες στά μέτρα καί λίγο 
τρανότερο γιατί έλεγάμε ότι πρέπει νά γυρ
νάει καί νά αλλάζει πλευρό καί νά μή μου
διάζει. Όσοι τώρα έρχονταν έρριχναν άση- 
μικά πάνω στόν πεθαμένο, δίπλα έβαζάμε 
ένα μαγκάνι μέ κάρνα (κάρβουνα) κΓ έρρι- 
χνάμε θυμίαμα γιά νά φεύγ’ τά διαβόλια, 
όσο ήταν ό νεκρός μέσα δέν φουκαλνού- 
σαμε (σκουπίζαμε)».

γ. Μοιρολόγια:

«Σ’ όλα τά χωριά ύπάρχν γναϊκες καί άν
τρες πού τραγδοϋν καλά σέ γάμους καί 
κηδείες, αύτές ξέρν όλα τά τραγούδια,
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φκιάν και δικάτς, ποϋ όταν τ' άκοϋς σέ πονά 
ή καρδιά, αύτές κάθονται γύρω άπ’ τό νε
κρό πού έχει κεριά καί άρχζν νά τραγδοϋν. 
Ό  παπούς ό Γκουργκουλές όταν μοιρολο- 
γάει σέ παίρνει τό κλάμα κΓ ό πόνος. Απ’ 
αύτά τά μοιρολόγια πού ξέρω θά σάς πώ:

Ο Ηλιος βάρεσε κι ο σταυραετός
κο ιμάτα ι

όταν ξύπνησε ό ήλιος βασίλεψε
με τ  άστρο μάλωνε και το κατηγορούσε:
δέν με φώναξς νά δώ τον ήλιο.

Θελτε δεντράμ ’ ν' ανθίσετε 
θελτε να μαραθείτε 
στον Ίσκιο σας δεν κάθομαι 
ούτε καί στη  δροσιά σας 
μον καρτερώ την άνοιξη 
τ  όμορφο καλοκαίρι 
να βγουν οί βλάχοι στα  βουνά 
να βγουν κ ι ’ οί βλαχοπούλες 
να βγουν τα λ ά γ ια  πρόβατα 
με τα βαρια κουδούνια

Μού γελάσανε τά  πουλιά
της άνοιξης τ  αηδόνια
μού παν ποτέ δεν άρρωστώ
ποτέ δεν θά πεθάνω
φκιανω τα σπ ίτ ια  μου ψηλά
τις πόρτες ασημένιες
στο παραθύρι κάθομαι
τ ις  στράτες άγνατεύω
βλέπω το χάρο πούρχεται
στο άλογο καβάλα
χτυπάει την πόρτα μ ιά  φορά . . .

δ. Τό φύλαγμα τού νεκρού:
«"Ολη νύχτα ξενυχτάν τό νεκρό χωρίς νά 

τραγδοϋν, συζητούν ήσυχα άλλά λέν κανά 
αστείο γιατί ή νύχτα δέν περνάει εύκολα 
ιδίως άμα είναι καί χειμώνας. Ή πόρτα άπ' 
τό σπίτι δέν κλείνει μένει άνοιχτή. Ή ψχή 
πιστευάμε ότι είναι ζωντανή καί ταξιδεύει 
γιά νά 6ρει τό θεό. Γυρίζει ΰμως καί άνά- 
μεσά μας. Ό  νεκρός φυλάγεται ολη τ ’ νύ
χτα νά μή ντρασκελτστεΐ άπό καμμιά γάτα ή 
ποντίκι γιατί τότε ή ψυχή θά γίνει βρυκόλα- 
κας καί θά γυρνάει γύρω γύρω άπ’ τό σπίτι 
μέ παράπονο. Αυτό είχε γίνει σ’ ένα δι
πλανό χωριό καί ή ψυχή γυρνοϋσε γύρω -  
γύρω στό σπίτι καί φώναζε μέ παράπονο. 
"Αμα φύγει ή ψυχή μέ παράπονο κάθε μέρα 
θά στό κοπανάει στόν ύπνο. Ή κουβέντα 
πού γίνεται τ ’ νύχτα στό φύλαγμα είναι γιά 
τό πεθαμένο όταν ζοϋσε τι έκανε πόσο κα
λός ήταν κι άλλα όλο καλά λόγια λέν (ό 
πεθαμένος δεδικαίοται). Πολύ παλιά θυ
μούμαι άντί γιά κάσσα έφκιανάμε ξυλοκρέ- 
ματα δύο ξύλα μακρυά καί περνούσαμε τρι
χιά, έρριχνάμε ένα κιλίμι άπάνω καί όταν 
έφτανάμε στ’ γούρνα (λάκο) άναποδογυρ- 
ζάμε τό πεθαμένο μέσα καί τόν παραχω- 
νάμε. Τά χρόνια έκεΐνα δέν πάαινε κόσμος 
στ' γκηδεία γιατί έλεγαν άτι άμα κοιτάξ’

κατάματα τόν πεθαμένο μπορεί νά πεθάντς 
καί σύ πάνω στό χρόνο, γι' αύτό όταν περ
νούσε ό νεκρός στό δρόμο σφραγιζάμε 
παράθυρα, έκλεινάμε πόρτες παράθυρα, 
έδενάμε τά ζώα σάν νά μήν ήταν κάνας στό 
σπίτι μέσα.

"Οταν σήκωναν τό νεκρό, γιά νά τό πάν 
στό νεκροταφείο έκοβαν ένα κομμάτι άπ’ τά 
ρούχα τ' καί τό κρατούσαν στό στίίτι γιά 
ένθύμιο, ξεκνούσε ή άκολουθεία, ή γκαμ- 
πάνα χτποϋσε λυπητερά. Τ' γκάσσα τήν 
κρατούσαν 4 φίλοι τ' γιατί οί συγγενείς δέν 
μπορούσαν νά τ ’ γκρατήσν γιατί είχαν τα
ραχή.

Στό σπίτι πίσω μέν μερκές γυναίκες γιά 
νά σμάζεψν καί νά συγυρίσν τό σπίτι, νά 
βγάλν τραπέζια όξω σν’ αύλή, καρέκλες, 
καί νά μαγειρέψν φαί ιδίως φασούλια καί 
ρύζι γιατί μόλις γυρνάμε άπ' τό νεκρό πρέ
πει νά φάν καί νά δώσν σχώρεση. "Αμα ό 
γάμος συναντούσε κηδεία ήταν κακό σμάδι 
γιά τό άντρόγυνο. Γι αύτό άμα τύχαινε νά 
πεθάνει κανένας τ’ μέρα αύτή κανόντζαν νά 
μή σταυρωθούν πουθενά. "Αμα τό πρόσωπο 
τ ’ πεθαμένο είναι γελαστό πιστευάμε άτι θά 
πάρει κι’ άλλον κοντά καί πολύ γρήγορα σέ 
40 μέρες, δταν μετά άπό έναν πεθαμό γίν- 
ταν κι άλλος πιστευάμε άτι δέν χόρτασε ό 
πρώτος καί παίρνει άκόμα. "Αμα ό παπάς τ ’ 
νώρα ποϋ πααίνει γιά παράχωμα γυρίσει 
πίσω καί κτάξει τό ξεταζάμε γιά κακό καί 
πιστευάμε άτι θά γίνει κι άλλο θανατικό».

ε. Ταψή -  Έκταφιασμός:

«Τά παλιά τά χρόνια δέν ύπήρχαν άνθρω
ποι γιά νά φκιάσν τ ’ γούρνα (τάφο), τ ’ ν’ 
άνοιγαν συγγενήδες καί φίλοι. Γιά κάθε 
μνημόρι (τάφο) πάαιναν τρεις νά τ ’ άνοίξν. 
Μόλις τ ’ άνοιγαν, έφευγν οί δυό κΓ έμενε ό 
τρίτος καί τό φύλαγε, γιατί δέν έπρεπε νά 
μείνει μόνος του ό τάφος καί πέσν τίποτα 
μέσα. “Οσο νά τελειώσει ή λειτουργία σν’ 
έκκλησιά, ό τάφος ήταν έτοιμος, ή πομπή 
ξεκινούσε γιά τό νεκροταφείο καί ή καμ
πάνα χτυπούσε συνέχεια λυπητερά, νεκρι- 
κίσια. Μόλις έφταναν άφναν δίπλα τό νε
κρό, τό ξεσταύρωναν, λύναντά χέρια καί τά 
ποδάρια, άνοιγαν γκάσσα, έδονε εύχές ό 
παπάς, άλειφαν τό πρόσωπο μέ λάδι, τόν 
έρριχναν καί κρασί καί μέ δυό τριχιές τόν 
κατέβαζαν στόν τάφο. Ό παπάς έρριχνε μιά 
χούφτα χώμα τό ίδιο κάναν κι όλοι οί άλλοι. 
Μόλις τελείωνε τό παράχωμα έσπαζαν ένα 
λαΐνι μέ νερό. Παλιότερα έπλεναν τά χέρια 
μέ τό νερό καί ϋστρα τσάκζαν τό λαΐνι. Στ’ 
μπόρτα άπ’ τό νεκροταφείο κάθονταν δυό 
συγγενήδες καί μέραζαν στιάρι, ψωμιά, 
σπυριά ρόιδο μέ ζάχαρι κΓ έδοναν κΓ ένα 
ποτήρι κρασί γιά τό «θεσχωρέστον». Τόν 
τάφο τόν σκέπαζαν μέ παλιούρια καί άλλα 
άγγάδια γιά νά μή περνούν τά σκλιά (σκυλιά) 
άπό πάν’. Στό κεφάλι άπάν’ έβαζαν ένα 
κρούπι (σπασμένο σταμνί) καί μέσα έβαζαν 
νά καίει μιά λαμπάδα κάθε βράδυ. Πολύ 
λυπηρό ήταν νά τύχς σέ κηδεία όρφανοϋ 
καί έρμου (χωρίς συγγενείς). Αύτό είχαμε 
τ’ συνήθεια νά τό παροχών οί συγγενήδες. 
Μετά τό παράχωμα έπρεπε όλο τό χωριό ν'

άλλάξει τό νερό, γιατί τό παλιό ήταν νεκρι- 
κίσιο, μέ τό φρέσκο τό νερό έπλεναν τά 
χέρια όλοι υποχρεωτικά ποϋ πήγαν στ’ γκε- 
δεία (κηδεία). Στρώνονταν τραπέζι πού κά
θονταν ό παπάς, ό άστυνόμος, ό δάσκαλος 
κΓ έπιτρόποι. Ό πεθαμένος έβλεπε τό 
τραπέζι κΓ εύχαριστιόταν πού έτρωγαν γι’ 
αύτόν. Τό τραπέζι τό λέγαμε σουφρά καί τό 
είχαμε φτιάσει άπό δεντρίσιες σκίζες. 
Μετά τό φαΐ μάς έφερναν καφέ ποϋ τόν 
έφκιανάμε μέ κριθάρι καί καλαμπούκι ψη
μένο καί στουμπιζμένο στό ντουμπέκι τό 
παλαντζάδικο. Ό  παπάς έπρεπε νά φύγει 
πρώτος καί ϋστρα ν’ άρχινίσν νά φεύγν οί 
άλλοι. Τό βράδυ δέν κοιμοϋνταν άλλά κά
θονταν χωρίς νά κουβεντιάζν, δέν άναβαν 
φωτιά οϋτε φώς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Εκτός άπό τις παρατηρήσεις πού κά

ναμε στήν εισαγωγή, άπό τήν άφήγηση τού 
πληροφοριοδότη διαπιστώνονται καί τά
έξης:

α. Τό τελετουργικό μέρος έχει πολλές 
όμοιότητες μ’ αύτό ποϋ παρουσιάζεται σέ 
άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα καί τούτο 
γιατί ή χριστιανική πίστη καί λατρεία έκφρά- 
ζεται ένιαία στό χριστιανικό χώρο κατευθυ- 
νόμενη όπωσδήποτε άπό τήν έκκλησία.

β. Στις δοξασίες γύρω άπό τό νεκρό 
παρατηρούμε μεταφυσικές άντιλήψεις γιά 
ύπαρξη ζωής ή καλύτερα μιάς συνέχειας 
τής έπίγειας ζωής μέ μιά έπαφή νοητική 
πού έκδηλώνεται μέ λατρευτικές πράξεις.

γ. Συσχετίζοντας τις άντιλήψεις τις ση
μερινές μέ τις άρχαΐες, γύρω άπό τις λα
τρευτικές γιά τό νεκρό ύποχρεώσεις τού 
άτόμου, βλέπουμε στενές σχέσεις μεταξύ 
τους, π.χ. κλάμα, κακά σημάδια, σπονδές, 
ικανοποίηση τελευταίων έπιθυμιών, εύχές 
κ.λ.π.

Τό παραπάνω ένισχύει τήν άντίληψη πώς 
ό Χριστιανισμός περιβλήθηκε μέ λατρευτι
κές συνήθειες τής άρχαίας έλληνικής θρη
σκείας. θά μπορούσε έδώ νά γίνει ή σκέψη:

Ό  Χριστιανισμός υιοθέτησε τις ouvJ 
ήθειες αυτές έπειδή τις βρήκε σωστές ή 
έπειδή δέν μπόρεσε νά τις άπομακρύνει 
άπό τή ζωή τών Χριστιανών. 'Ανεξάρτητα, 
όμως, άπό αύτά έκεΐνο πού έχει σημασία, 
είναι, ότι μέ τό τελετουργικό τού θανάτου 
τό άτομο βρίσκει μιά διέξοδο έκφόρτισης 
τού πόνου, ποϋ δημιουργεί ό άποχωρισμός 
προσφιλών προσώπων.

Τέλος ή λατρεία τού νεκρού λειτουργεί 
σάν ένας μηχανισμός άμυνας τού «Έγώ» 
(κοινωνικής συμπεριφοράς), γιά άποκατά- 
σταση τυχόν παραλείψεων καί άδικιών τών 
ζώντων πρός τόν νεκρό. Ό  νεκρός στή 
λαϊκή σκέψη φέρεται πιό ισχυρός καί μπο
ρεί νά πάρει έκδίκηση άφού θεωρείται, πιά, 
ώς πνεύμα μέ ύπερφυσικές δυνάμεις. Τέ
λος κάθε φορά πού συμμετέχει τό άτομο σέ 
κηδεία, έστω καί άν δέν μπορεί ν’ άντιλη- 
φθεί τό μεγαλείο τής νεκρώσιμης άκολου- 
θίας, άντιλαμβάνεται όμως εύκολα τή μα
ταιότητα καί τήν προσωρινότητα τού έπί- 
γειου κόσμου.
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Ή Τηλεόραση άπ οτελεϊ πια μιά πραγματικότητα πού. κ υ ρ ιο λ εκ τώ , δ ε 
σπόζει στην καθημερινή μας ζωή και επιδρά ποικιλλότροπα πάνω στή συμπερι
φορά των ατόμων μέσα στό κοινωνικό και ο ικογενειακό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, δμως, μέ τ ις  θ ετ ικ ές  έπιδράσεις τού θαύματος αύτοϋ τής 
σύγχρονης τεχνολογίας ύπάρχουν και οί αρνητικές, οί όποιες έχουν πολλές 
φορές στενή σχέση μέ κρούσματα άντικοινωνικής, έγκληματικής, συμπεριφο
ράς και αποτελούν πλέον άντικείμενο  έρευνας τής  έγκληματολογίας.

Αποσκοπώντας νά συμβάλλει οτόν εντοπισμό, άνάλυση καί θεραπεία τού 
προβλήματος αύτοϋ, ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» δημοσιεύει σέ δύο 
σ υνέχειες  διασκευασμένη διάλεξη τού Δρ. Νομικής και καθηγητή τής Σχολής 
Κοινωνικής 'Εργασίας -  Διακονίσσων κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου. πού δόθηκε 
τήν 1-4-1981 στόν «Παρνασσό»

ΜΕΡΟΣ Α'
Μεταξύ των πολυαρίθμων έπιτευγμάτων 

τού 20οϋ αιώνα, άναμφιβόλως περιλαμβά
νονται άφ1 ένός μέν ή εφεύρεση καί ή τε 
λειοποίηση τού Κινηματογράφου1, τής 7ης 
τέχνης, τού ραδιόφωνου, τής 8ης τέχνης 
καί τής Τηλεοράσεως, τής 9ης τέχνης, ώς 
μορφωτικών καί ψυχαγωγικών μέσων καί 
άφ1 έτέρου ή έδραίωση τής θέσεως τού 
παιδιού, πού έγινε πλέον, τόσο έπί διε
θνούς, όσο καί κρατικού έπιπέδου, άντι- 
κείμενο πρωταρχικής άπααχολήσεως καί 
μερίμνης καί τούτο γιατί συνειδητοποιή
θηκε άπόλυτα δτι Λαός πού στερείται 
έπαρκοϋς ύγιοϋς ψυχοσωματικώς παιδικού 
πληθυσμού είναι καταδικασμένος σ’ άφανι- 
σμό καί δτι κατά συνέπεια ή άνατροφή καί ή

άγωγή τών παιδιών δέν είναι πλέον άτομική 
ύπόθεση τών γονιών τους, άλλά θέμα πού 
ένδιαφέρει άμέσως τόσο τό Κράτος, όσο 
καί τήν Διεθνή Κοινωνία2.

Από τά έκτεθέντα, όμως, άνακύπτουν 
τά έξής έρωτήματα. α) Τι θεωρείται 
«Παιδί» καί ποιές είναι οί πρός αύτό ύπο- 
χρεώσεις τών γονέων, τής κοινωνίας, τού 
Κράτους; 6) Τι είναι Κινηματογράφος καί τι 
Τηλεόραση καί ποιά ή προσφορά τής τελευ
ταίας στή σύγχρονη ζωή, καθώς καί ή έπί- 
δρασή της στην τρυφερή ήλικία;

Επί τών έρωτημάτων αύτών θά καταβλη
θεί προσπάθεια νά δοθεί μιά έμπεριστατω- 
μένη άπάντηση, έδραιωμένη όχι μόνο στήν 
ύπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία, άλλά καί 
ατά πορίσματα διαφόρων ειδικών έρευνών, 
έλληνικών καί ξένων.

I. ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Κατά τούς ειδικούς επιστήμονες: «Παι
δική ήλικία, καλείται ή άπό τού τοκετού 
μέχρι της ένηβώσεως περίοδος τής άν- 
θρώπινης ζωής», δηλαδή τό άπό τού τοκε
τού μέχρι τής ήλικίας 12-14 έτών χρονικό 
διάστημα τής ζωής τού άνθρώπου. Τήν παι
δική ήλικία διακρίνουμε, βάσει όρισμένων 
άνατομικοβιολογικών δεδομένων, σέ3: α) 
Βρεφική ή νηπιακή περίοδο, 0-36 μήνες, 
πού χαρακτηρίζεται άπό τήν εύθύνη τής 
τροφού καί τήν αίσθητικοκινητική δραστη
ριότητα καί τά γλωσσικά ένδιαφέροντα τού 
βρέφους, 6) Πρώτη παιδική ήλικία ή προσ- 
χολική περίοδο, 3-7 έτών, μέ χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τήν έντονη κινητικότητα, 
τήν περίεργη παρατήρηση τού περιβάλλον
τος, όπότε τό παιδί συγχέει τό πραγματικό 
μέ τό φανταστικό, τό παιχνίδι καί τήν πρόσ
κτηση συνηθειών, καί γ) Δεύτερη παιδική 
ήλικία ή μαθητική περίοδο, 7-11 έτών, καί 
κατ’ άλλους 7—14 έτών, μέ κύριο χαρακτη
ριστικό γνώρισμα τή μετάβαση άπό τό παι
χνίδι στήν έργασία. Είναι ή περίοδος τής 
μνήμης καί τής είσόδου στό έννοιολογικό 
στάδιο καί στή λογική σκέψη. Μετά άπ’ 
αυτά άκολουθούν άλλες φάσεις, ώς λ.χ. 
τής έφηβείας, πού κάθε μιά άπ’ αύτές έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού 
χρήζουν ιδιαίτερης έρευνας καί μελέτης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1. Τ Φιλιππίδου, Η έπίδρασις του Κινηματογράφου έπί της έγκληματικόχητος ιών 

άνηλίκων, Θεσσαλονίκη 1952, σελ. 7 καί Άρ. Άσπιώτη, Τδ παιδί καί τό 
παιχνίδι, Άθήναι 1960, σελ. 125.

2. Κ. ΚωνσταντινΙδου, Αίτια τών ψυχοπαθολογιών καί άντικοινωνικών έκδηλώ- 
σεων τών παίδων. Τδ θέαμα ώς αίτιον, άπό τό θιβλίον. «θέαμα καί Νεότης» 
1962 σελ. 19.

3. Ν. Σκόπα, Προβλήματα προσαρμογής του παιδιού, έκδ. Ί. Σιδέρη, Αθήναι, 
χ.χ , αελ. 31 έπ.

4. Δημ Μωραίτου, Χαρακτηριστικό σημεία τής ψυχολογικής έξελίξεως τού παι- 
δός, τού έφήβου, Εν Άθήναις 1964, σελ. 3.

5. Ν Εξαρχοπούλου, Ψυχολογία τού παιδός, τόμ. Α’, Εν Άθήναις 1955 σελ
116 έπ.

6. Κ.ΓαρδΙκα, Εγκληματολογία, τόμ. Α \  έκδοση Ε', Αθήναι 1966, σελ. 370, καί 
Αρ. Κατσαούνη. Επιβλαβής Τύπος καί Εγκληματικότης, Θεσσαλονίκη 1950, 

σελ. 9.
7. CONTRA: Γιάννη Γαλανού, Απελεύθερο Εγώ καί Κατεστημένο, έκδ. Μπου- 

κουμάνη, Αθήναι 1975, σελ. 106 έπ.
7α. Π.Τρεμπέλα. Η Καινή Διαθήκη, μετά συντόμου έρμηνεΐας, Άθήναι 1964, σελ. 

97-98. καί Τζιοβάννι ΠαπΙνι, Ή Ιστορία τού Χριστού, έκδ. οίκος «Μέλισσα», 
σελ. 258.
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Ή διαφορά τοΰ παιδιού άπό τόν ένήλικο 
είναι, δτι αύτό δέν έχει ύποστεΐ τήν όρι- 
στική του λειτουργική καί φυσιολογική δια
μόρφωση. Κάθε περίοδος τής ζωής τού 
παιδιού άνταποκρίνεται πρός όρισμένο βα
θμό καί έπίπεδο διαπλάσεως τής ψυχοσω
ματικής έξελίξεως, δηλαδή ή αύξηση γενι
κώς τού παιδικού όργανισμοϋ, ώς ελεγχό
μενη άπό ένδογενεϊς παράγοντες, άκο- 
λουθεϊ μιά προκαθορισμένη, σταθερή, 
χρονολογική πορεία4. Ή πορεία, όμως, 
αυτή ύφίσταται έντονώτερα, περισσότερο 
άπό κάθε άλλη περίοδο τής ζωής τού άν- 
θρώπου, τήν έπίδραση τού περιβάλλοντος 
καί μάλιστα τόσο περισσότερο, όσο νεαρώ- 
τερος είναι ό όργανισμός.

Σάν συμπέρασμα μπορούμε νά πούμε, 
ότι τό παιδί είναι ένας όργανισμός έξελισ- 
σόμενος, πού τά κύρια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματά του είναι τά έξής: α) Ή μή 
όλοκληρωμένη ψυχοσωματική άνάπτυξη, 
στήν τελική διαμόρφωση τής όποιας συμ
βάλλουν καί επηρεάζουν πολλοί έσωγενεΐς 
καί έξωγενεϊς παράγοντες5, 8) Ή άτελής 
κρίση καί ή έλλειψη πείρας τής ζωής, καί ή 
έκ τούτων άδυναμία διακρίσεως τού πρα
γματικού άπό τού σκηνοθετημένου6, γ) Τό 
εύμετάβολο των συναισθημάτων, δ) Τό 
άδολο τού χαρακτήρα καί ή άθωότητα τής 
σκέψεως7. Τό μεγαλείο τής άθωότητας τού 
παιδιού καί τό άδολο τού χαρακτήρα του, 
πολύ γλαφυρά καί παραστατικά διακηρύσ
σονται στή θεία διδασκαλία τού Ιησού Χρι
στού:

«2. καί προσκαλεσάμενος ό Ιησούς παι- 
δίον έστησεν αύτό έν μέσω αύτών καί 

εΐπεν
3. άμήν λέγω ύμΐν, έάν μή στραφήτε καί 

γένησθε ώς τά παιδία ού μή είσέλθητε 
εις τήν βασιλείαν τών ούρανών».
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ε) Ή μίμηση ή καί ό ταυτισμός 8 σέ κάθετί 
πού άκούει ή ύποπίπτει στήν άντίληψή του 
καί ιδιαίτερα τής συμπεριφοράς καί τών 

! ενεργειών τών μεγάλων83 καί φυσικά άνά- 
λογα διαμορφώνει τις αισθητικές άντιλή- 
ψεις καί προτιμήσεις του, στ) Ή ύπαρξη 
μεγάλης φαντασίας, ό υπερβολικός ένθου- 
σιασμάς καί ή μεγαλοποίηση τών συνήθων 
γεγονότων τής ζωής9 ζ) 'Η έπιδεικτικότητα 
σέ μεγάλο βαθμό στήν ύποβολή10, γεγονός 
πού τό έκμεταλλεύονται τά διάφορα άντι- 
κοινωνικά στοιχεία11, καί η) Ή εξάρτησή 
του σέ όλες τις έκδηλώσεις του άπό τούς 
μεγάλους, γι' αύτό καί αισθάνεται τήν άνά- 

I γκη περισσότερο άπό κάθε άλλον, νά περι
βάλλεται από τό ένδιαφέρον, τήν άγάπη καί 
τήν στοργή των12.

Μέ άλλα λόγια τό παιδί είναι μιά εϋπλα- 
στη ζύμη πού άπό θεία επιταγή μάς παρα- 
δίδεται γιά νά τήν διαπλάσσουμε καί νά τήν 
καταστήσουμε ικανή ν' άνταποκριθεΐ στις 
δυσκολίες τής ζωής καί νά συμβάλλει στή 
συνέχεια, μέ τή σειρά του, στήν εξέλιξη καί 
τήν άνάπτυξη τής κοινωνίας, πού άποτελεί 
μέλος καί τού "Εθνους στό όποιο άνήκει! 
Κατά συνέπεια τεράστιες είναι οί ευθύνες 
όλων όσων άσχολοϋνται μέ τό ΠΑΙΔΙ, είτε 
πρόκειται περί γονέων, είτε περί κρατικών 
οργάνων, είτε άκόμη περί άπλών πολιτών, 
γιά τή δημιουργία εύνοϊκών συνθηκών, ώς 
έπίσης καί τού καταλλήλου περιβάλλοντος 
(Οικογενειακού -  Σχολικού -  Κοινωνικού -  
Κρατικού -  Διεθνούς) πού θά τό βοηθήσουν 
στήν ένδεδειγμένη άνατροφή καί διαπαιδα
γώγησή του.

II. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ή προσπάθεια τού άνθρώπου νά παρου
σιάσει κινούμενες εικόνες ξεκινά άπό τούς 
άρχαιότατους χρόνους, γιά νά όλοκληρω- 
θεΐ μέ τά πετυχημένα πειράματα τού Αμε
ρικανού έφευρέτη THOMAS EDISON καί 
τήν κατασκευή άπό τούς Γάλλους άδελ- 
φούς LOUIS καί AUGUSTE LUMIERE. 
τό έτος 1895, ένός μηχανήματος, πού συν
δύαζε τήν άνάλυση καί τή σύνθεση τών κι
νήσεων κατά πιστό τρόπο, πού τόν ονόμα
σαν «Κινηματογράφο» καί πού προκάλεσε, 
στήν άρχή, όρισμένες άντιδράσεις, ώς 
πρός τήν άξια καί τή χρησιμότητά του.

Από τότε ραγδαία ύπήρξε ή πρόοδος 
τού κινηματογράφου, ιδιαίτερα όταν μέ 
σύνθεση εικόνας, όμιλίας, χρώματος καί 
"μουσικής δημιουργήθηκε μιά κινηματογρα
φική αισθητική, πού άποκαλεϊται «Έβδομη 
Τέχνη» καί πού μετά τό δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο έφθασε σέ καταπληκτικά έπίπεδα 
τελειοποιήσεως καί έξελίξεως, μέ άποτέ- 
λεσμα σήμερα κανείς νά μή τολμά ν’ άμφι- 
σβητήσει τήν άξια τού κινηματογράφου, 
πού έγινε είδος άνάγκης γιά τό μεγάλο 
κοινό.

III. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στήν προσπάθεια τού άνθρώπου νά πα
ρουσιάσει κινούμενες εικόνες προστέ
θηκε, κυρίως μετά τό δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, ένα άκόμη τεχνικό έπίτευγμα: «Η 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, δηλαδή ή μέ ήλεκτρικά μέσα 
έπιτυγχανόμενη μετάδοση κινούμενων 
οπτικών εικόνων, σέ συνδυασμό μέ τόν 
λόγο, τήν κίνηση, τό φώς καί τό χρώμα», 
πού παρέχει τις αυτές δυνατότητες, ώς καί

ό Κινηματογράφος, ψυχαγωγίας, μορφώ- 
σεως καί ένημερώσεως, στά άτομα μέσα 
στά σπίτια των13, μέ άμεσο άποτέλεσμα τόν 
περιορισμό τών φίλων τού κινηματογρά
φου14.

"Ηδη καί τό νέο τούτο έπίτευγμα τής 
τεχνικής κατάκτησε ολόκληρο τόν κόσμο 
καί έλάχιστες είναι σήμερα οί χώρες πού 
δέν διαθέτουν πομπούς τηλεοράσεως. 
Στήν 'Ελλάδα ύπάρχουν δύο πομποί τηλεο
ράσεως (Ε.Ρ.Τ. -Υ.ΕΝ.Ε.Δ.) καί υπολογί
ζεται, ότι αύτή τή στιγμή, ό αριθμός τών 
δεκτών τηλεοράσεως στή Χώρα μας υπερ
βαίνει τό 1.000.000.

Ή Τηλεόραση πραγματικά άποτελεί ένα 
άπό τά καλύτερα μέσα:

α. ' Ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  μ ο ρ -  
φ ώ σ ε ω ς  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  ιδιαίτερα 
δέ τών μαθητών, σπουδαστών καί φοιτητών 
(μορφωτική ή έκπαιδευτική τηλεόραση) μέ 
άπειρες δυνατότητες, θέματα πού άλλοτε 
ήσαν προνόμιο λίγων άνθρώπων π.χ. ή 
παρακολούθηση μιάς έγχειρήσεως άνοι- 
κτής καρδιάς στό χειρουργείο, σήμερα κα
θίστανται κτήμα χιλιάδων άνθρώπων, μέ 
άποτέλεσμα τήν άνύψωση τού πνευματικού 
έπιπέδου, τήν έξάλειψη τών προλήψεων, 
τών δεισιδαιμονιών καί τής άμάθειας15.

β. Ψ υ χ α γ ω γ ί α ς  καί  ί κ α ν ο 
ποί  ή σ ε ω ς τ ώ ν  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ώ ν  
α ι σ θ η μ ά τ ω ν  τ ο ύ  Κ ο ι ν ο ύ ,  μέ τήν 
προβολή πλήθους ταινιών ή σήριαλ, μέ θέ
ματα παρμένα άπό τά άριστουργήματα τών 
καλλίτερων συγχρόνων καί μή συγγρα
φέων, μουσουργών καί άλλων έκπροσώπων 
τής Τέχνης καί τής Επιστήμης, ή άκόμη καί 
τής παρακολουθήσεως διαφόρων καλλιτε
χνικών καί ψυχαγωγικών έκδηλώσεων, κατ’ 
άμεσο καί ταυτόχρονο τρόπο, δηλαδή τή 
στιγμή τής πραγματοποιήσεώς των16.

γ. ' Ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  τ ο ΰ  Κ ο ι 
ν ο ύ ,  έ π ί  σ υ γ χ ρ ό ν ω ν  γ ε γ ο ν ό 
τ ω ν ,  κατ’ άμεσο καί ταυτόχρονο τρόπο 
π.χ. ή παρακολούθηση μιάς πολιτικής συγ- 
κεντρώσεως, τής στέψεως ένός Πάπα, τής 
διεξαγωγής ένός ποδοσφαιρικού αγώνα, 
τής έξόδου άπό τό σεληνόπλοιο τών άστρο- 
ναυτών καί τής περιηγήσεώς των στή Σε
λήνη, καθώς καί πολλών άλλων σημαντικών 
γεγονότων τής καθημερινής ζωής.

δ. Π ρ ο β ο λ ή ς ,  τόσο τών επαγγελμα
τικών έπιδιώξεων π.χ. τά διάφορα διαφημι
στικά μηνύματα, όσο καί τών κοινωνικών, 
οικονομικών, πολιτικών καί πολιτιστικών 
ιδεών καί έπιδιώξεων, άτόμων ή ομάδων, 
πού μέ τά άλλα μέσα επικοινωνίας είναι 
άμφίβολο άν θά μεταβιβάζονταν σέ μεγά
λες κατηγορίες άτόμων.

Βέβαια, τά μέχρι στιγμής λεχθέντα άπο-

8 I Κιτσαρά, Κινηματογράφος καί Νεότης, Αθήναι 1974, σελ. 25.
8α Ί. Κιτοαρα, Κινηματογράφος καί Νεότης, Αθήναι 1974, οελ. 25, 27, καί Άρ 

Κατοαούνη, ένθα άν σελ. 9
9. Κ. ΚωνσταντινΙδη, ένθα άν., σελ. 30, καί Αρ. Κατοαούνη, ένθα άν., σελ. 9.

10. Αρ. Κατοαούνη, ένθα άν., σελ. 9.
11. Ί . ΠαπαγεωργΙου, Ή Κοινωνική Προστασία τού Παιδιού είς τήν Ελληνικήν 

Νομοθεσίαν, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθήναι 1972, οελ. 11.
12. J BOW LBY, Μητρική στοργή καί ψυχική ύγεία, Αθήναι 1964, οελ. 85 έπ.

13. Παντελή Βαφειάδη, Μαθήματα Τηλεοράσεως, έκδ Β , Αθήναι 1969 -  Ί. 
Κολιόπουλου, Ή έπίδρασις τής Τηλεοράσεως έπί τής όράσεως, άνάτυπον έκ 
τών «Όφθαλμολογικών Χρονικών», τ. 1/70, σελ. 3. -Βασ. Γιαννακόπουλου, Ή 
Τηλεόρασις καί τά παιδιά, είς Διδασκαλικόν Βήμα, φ. 650/1969.

14. U N ESC O , Ιστορία τής ’ Ανθρωπότητες, τόμ. ΣΤ’ , σελ. 883 έπ.
15 Βλέπε περισσότερα στό τεύχος «Εκπαιδευτική Τηλεόραση», έκδοση τού 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί τής Ε.Ρ.Τ , Αθήναι 1977.
16. Έμμ. Καναθάκη, Ή θέση τής τηλεοράσεως στήν έλληνική οικογένεια (Διατριβή 

έπί διδακτορίρ), Αθήναι 1977, σελ. 19.
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τελούν τή θετική πλευρά τής Τηλεορά- 
σεως, γιατί υπάρχει καί ή άρνητική πλευρά 
της, πολύ έπιζήμια γιά τ' άτομα καί τήν 
κοινωνία. Όπως παρατηρείται στη φύση καί 
στή ζωή, κάθετί ώραΐο δέν σημαίνει, άτι 
είναι πάντοτε χρήσιμο ή ώφέλιμο ή άκόμη 
είναι δυνατόν, άντί ίκανοποιήσεως, μέ τήν 
μή ένδεδειγμένη ή μέ τήν άλόγιστη χρήση, 
νά έχουμε πολύ επιβλαβείς συνέπειες, 
όπως πολύ προφητικά είπε γιά τόν Κινημα
τογράφο καί ισχύει σήμερα καί γιά τήν Τη
λεόραση, ό μεγάλος εφευρέτης θωμάς 
"Εδισον, σ’ ένα λόγο του πρός τούς παρα
γωγούς καί επιχειρηματίες ταινιών, τό 
192417: «Πιστεύω, όπως καί πάντοτε έπί- 
στευα, ότι κατέχετε τό ίσχυρότερον όργα- 
νον εις τόν κόσμον διά τά καλόν καί τό 
κακόν».

Στήν Τηλεόραση ή άρνητική πλευρά δη- 
μιουργεϊται άπό τό γεγονός ότι οί τηλεοπτι
κοί σταθμοί, άν καί κρατικές ύπηρεσίες σέ 
πολλές χώρες, λειτουργούν άποκλειστικά 
μέ έμπορικά κριτήρια ή μεθόδους καί προ- 
κειμένου νά καλύψουν τά ύπέρογκα έξοδα 
λειτουργίας των προβαίνουν στήν προβολή 
προγραμμάτων, μέ τά όποια βασικά έπιδιώ- 
κουν, άφ' ένός τή μεγαλύτερη δυνατή 
άκροαματικότητα καί άφ’ έτέρου τή δη
μιουργία έσόδων, άδιαφορώντας γιά τις 
επιπτώσεις στό Κοινό18, καί όχι προγραμ
μάτων ποιότητας πού θά έχουν προορισμό 
τήν πνευματική, ψυχική καί κοινωνική καλ- 
λιέργειά του.

Η Τηλεόραση άσκεΐ μιά ύπνωτιστική 
γοητεία έπί όλων των άτόμων καί αύτό γιατί 
τά προβαλλόμενα άπ’ αύτή έργα (σήριαλ -  
ταινίες) έχουν μεγαλύτερη δύναμη διεισ
δυτικότητας καί φυσικά έπηρεασμού άπό 
κάθε άλλο θέαμα.

Συγκεκριμένα ή Τηλεόραση.
1. Προκαλεΐ έντονώτερους καρδιακούς 

παλμούς καί διεγερτικές συγκινήσεις.
2. Αφυπνίζει ένστικτα καί ιδιαίτερα όταν 

προβάλλει σκηνές βίας ή έντόνου έρω- 
τισμοϋ.

3. Διεγείρει αισθήματα καί καθιστά εύχε- 
ρέστερη καί ισχυρότερη τήν ύποβολή 
στά άτομα, πού ταυτιζόμενα πλέον μέ 
τήν προσωπικότητα τού τηλεοπτικού 
ηρώα, σέ συνδυασμό βέβαια καί μέ τήν 
ήλικία των καί άλλων παραγόντων (μόρ
φωση, σωματικές, ψυχικές καί πνευμα
τικές μειονεξίες, περιβάλλον στό όποιο 
γεννήθηκαν, άνατράφηκαν, κατοικούν, 
έργάζονται καί κινούνται) άντιδρούν ή 
συμπεριφέρονται άνάλογα.

Έτσι άτομα άνώριμα ψυχικά καί 
πνευματικά, μέ τήν επιρροή τής τηλεο- 
ράσεως είναι βέβαιο, ότι θά συμπερι- 
φερθούν άντικοινωνικά καί μερικές φο
ρές καί έγκληματικά. Έπί τής τελευ

ταίας αύτής διαπιστώσεως, όλοι οί περί 
τήν έγκληματολογία άσχολούμενοι 
συμφωνούν, ότι σήμερα στή διάπραξη 
έγκλημάτων, συμβάλλει κατά πολύ αύ- 
ξημένο ποσοστό καί ή τηλεόραση.

4. Ισοπεδώνει τά άτομα, τά ομαδοποιεί 
καί τά άλλοτριώνει, έπιβάλλουσα όμοιο- 
μορφία στις γνώσεις, τις προτιμήσεις 
καί τις άντιδράσεις, καί

5. Συμβάλλει στή διεύρυνση τής κρίσεως 
πού διέρχεται σήμερα ή Ελληνική Οικο
γένεια. Τά μέλη της δέν συγκεντρώνον
ται πλέον στό τραπέζι, δέν άνταλλάσ- 
σουν πιά τις σκέψεις των, δέν συζητούν 
μεταξύ τους τά κοινά ένδιαφέροντά 
τους καί τά προβλήματά τους, γιατί ή 
Τηλεόραση τούς άπορροφά καί τούς 
άπομονώνει. Αλλά καί ή συνηθισμένη 
ζωή μέσα στή οικογένεια διαταράσσε- 
ται, γιατί ττολές φορές, ή Τηλεόραση 
γίνεται άφορμή μεταβολής τού καθορι
σμένου προγράμματος τού ύπνου καί 
τού φαγητού, άφού οί ώρες αύτές, τώρα 
καθορίζονται άπό τό συγκεκριμένο πρό
γραμμα πού κάθε μέλος θέλει νά παρα
κολουθήσει19.

Ειδικότερα, όμως, ή Τηλεόραση είναι 
περισσότερο καταστρεπτική γιά τά παιδιά, 
γιατί άποτελοϋσα πλέον άναγκαϊο έξάρ- 
τημα τού συγχρόνου Ελληνικού σπιτιού, 
προσιτή καί εύκολη στή χρήση κι’ άπό τά 
πλέον νεαρά μέλη τής οικογένειας, παρα- 
κολουθείται μετά μανίας άπ' αυτά, καθη
μερινά, κι’ όπως άποδείχθηκε άπό διάφο
ρες έρευνες ειδικών έπιστημόνων, έπί 
πολλές ώρες, σέ βάρος τόσο τού χρόνου 
μελέτης των όσο καί τής ύγείας των. Συγ
κεκριμένα άναφέρεται ότι: α) Τά 'Ελληνό
πουλα προσχολικής ήλικίας παρακολου
θούν, κατά ποσοστό 6 0 -7 0  %, 2 - 5  ώρες 
καθημερινά τηλεόραση20, καί 6) Από 
ερευνά μας, σέ 1000 μαθητές τής Ε' καί 
ΣΤ τάξεως τού Δημοτικού Σχολείου, προέ- 
κυψε, ότι τό 62 % παρακολουθούσε, καθη
μερινά, τηλεόραση 3^1 ώρες, ένώ τά Σαβ
βατοκύριακα οί ώρες αύξάνουν καί πέραν 
τού διπλάσιου21.

Αλλά τί βλέπουν τά παιδιά άπό τούς δύο 
Κρατικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς: Ή 
άπάντηση δυστυχώς, όλων τών άσχολουμέ- 
νων μέ τό καυτό αύτό θέμα είναι άπογοη- 
τευτική καί αύτό γιατί:
1. Ή ποιότητα τών προγραμμάτων τών ' Ελ

ληνικών Τηλεοπτικών Σταθμών δέν είναι 
πάντα ή ένδεδειγμένη, ούτε γιά μεγά
λους, ούτε γιά μικρούς καί ειδικότερα: 

α. Προβάλλονται, κατά πλειοψηφία, ται
νίες καί σήριαλ, άλλοδαπής προελεύσεως 
πού έκτος τού ότι περιέχουν πλήθος σκη
νών βίας (π.χ. Χαβάη 5-0, Λάς Βέγκας, οί 
Επαγγελματίες κ.λ.π.) καί άλλες άντικοι- 

νωνικές έκδηλώσεις (θρίλλερ -  Εκβιασμοί

-  Απάτες -  Φόνοι κ.λ.π.), αντικατοπτρί
ζουν τήν κοινωνική δομή καί ζωή, ώς καί τά 
ήθη καί έθιμα τών χωρών παραγωγής των, 
δηλαδή καταστάσεις τελείως ξένες πρός 
τήν πολιτιστική ιδιαιτερότητα τού 'Ελληνι
κού Λαού, μέ άποτέλεσμα άνεπιθύμητες 
άντιγραφές καί μιμήσεις (ξενομανία).

β. Οί 'Ελληνικές ταινίες ή τά σήριαλ, 
πολύ λιγότερες σέ σχέση μέ τις ξένες 
παραγωγές, είτε κρίνονται όλες άνεξέλεγ- 
κτα κατάλληλες είτε περιέχουν έξοργιστι- 
κές άνακρίβειες, ιδιαίτερα δέ έπί ιστορι
κών θεμάτων, ή λειτουργίας διαφόρων θε
σμών (π.χ. συνεδριάσεις δικαστηρίων 
κ.λ.π.), ένώ συγχρόνως τό έξαλλο γυμνό, ή 
οί σκηνές έντόνου έρωτισμοϋ, έχουν τήν 
πρωτοκαθεδρία, σέ πολλά έλληνικά τηλεο
πτικά προγράμματα (π.χ. τό σήριαλ 
«Λάουρα») καί μάλιστα προβαλλόμενα σέ 
ώρες προσιτές στά παιδιά.

γ. Ή προβολή τόσο τών ξένων, όσο καί 
τών έλληνικών ταινιών καί σήριαλ, μέ περι
εχόμενο σκηνών βίας, θρίλλερ καί γενικά 
άκατάλληλο ή άντικοινωνικά, ένεργεΐται όχι 
μόνο τις νυκτερινές ώρες, οπότε ύποτίθε- 
ται ότι τά παιδιά κοιμούνται καί δέν παρακο
λουθούν τηλεόραση, άλλά καί σέ ώρες 
προσιτές σ' αύτά π.χ. (1) Ή ταινία τού 
Σαββάτου καί τής Κυριακής (Μεσημβρινή -  
Βραδυνή). (2) Τό ήμερολόγιο ένός θυρω
ρού, ώρα 21, (3) Ή κραυγή τών Λύκων, ώρα 
21, (4) Τό έγκλημα τού Ψυχικού, ώρα 21, 
(5) Λάουρα, ώρα 20.45' καί (6) Οί 'Άθλιοι 
τών Αθηνών, ώρα 20.05'.

Σημειώνεται, ότι κατά τήν προαναφερ- 
θεΐσα έρευνά μας, προέκυψαν τά έξης 
στοιχεία:

Επί 58 προγραμμάτων, πού δήλωσαν οί 
1.000 μαθητές ότι παρακολουθούν, προ
βάλλονται21:
άπό 17-18 ώρα τό 1 

» 18-19 » τά 12 
» 19-20 » » 7
» 20-21 » » 13
» 21-22 » » 2
» 22—23 » » 13 (Κατά τήν ώρα

αύτή προβάλλονται τά άστυνομικά σήριαλ, 
τά θρίλλερ καί λοιπά σήριαλ μέ σκηνές 
βίας) άπό 23-24 ώρα τά 5.

Διευκρινίζεται ότι ό άριθμός τών μαθη
τών πού παρακολουθούν τά προγράμματα 
άπό 20ης ώρας καί μετά, ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερος τού άριθμοΰ τών παρακολου- 
θούντων άπό 17ης έως 20ης ώρας.

Από τά 58 αύτά προγράμματα22:
17 ήταν κατάλληλα γιά παιδιά 
26 ήταν άκατάλληλα γιά παιδιά 

3 ήταν άλλοτε κατάλληλα καί άλλοτε άκα
τάλληλα.
12 ήταν παιδικά προγράμματα καί κατά τε 
κμήριο κατάλληλα.

17. Κινηματογράφος καί Νεότης, δκδ. 'Αδελφότητος θεολόγων «Ή Ζωή», Άθήναι 
1953, οελ. 4.

18 M /C R O U Z E T , Παγκόσμιος 'Ιστορία τοϋ Πολιτισμού, Άθήναι 1959, σελ. 755 
έπ.

19 Ρούντολφ Ντραΐκορς -  ΒΙκυ Σόλτζ, Τό παιδί, μετάφραση I. Καββαδά, έκδ. 
Ερμής, Αθήνα, σελ. 314,

20. Μιχάλη Κασσωτάκη, Τηλεόραση καί Αγωγή, Αθήνα 1978, σελ. 13.
21 I. Παπαγεωργίου, Κινηματογράφος — Τηλεόρασις καί Παιδική ήλικία, περιοδικό 

« Αστυνομικό Χρονικά», τόμ. ΚΙ", σελ. 684.
22. Ί . Παπαγεωργίου, ένθα άν., σελ. 691.
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Σέ 7 από τά 58 προγράμματα, σέ διά
στημα μηνάς, περιλαμβάνονταν:

1 'Απαγωγή 
1 Απόπειρα βιασμού 
1 Απόπειρα φόνου 
1 Φόνος έξ άμελείας 
6 Φόνοι έκ προθέσεως
1 Ληστεία μετά φόνου 
3 "Αδικες επιθέσεις
2 Ληστείες μέ άπόπειρα φόνου 
1 Ανήλικη επίθεση
1 Επίθεση κατ' αστυνομικού οργάνου
3 θανάσιμοι τραυματισμοί 
1 Κλοπή
1 Παράβαση καθήκοντος άπό άστυνο- 

μικό όργανο, καί 
1 Αύτοκτονία.

Hi
Σπάνια άναφέρεται πρό τής προβολής 

τής ταινίας ή τού σήριαλ άν τό περιεχόμενο 
είναι κατάλληλο ή όχι γιά παιδιά ή προβάλ
λεται τό διεθνές σήμα «Α», μέ άποτέλεσμα 
οί γονείς νά παγιδεύονται καί νά έπιτρέ- 
πουν τήν παρακολούθησή τους άπό τά παι
διά καί φυσικά όταν άντιληφθούν τήν άκα- 
ταλληλότητα είναι πλέον άργά γιά νά τά 

£1 άπομακρύνουν, ή άν τό πράξουν δημιουρ- 
γούνται προστριβές. Επί τού θέματος τού
του ύπάρχουν καί άντίθετες άπόψεις καί 
συγκεκριμένα υποστηρίζεται οτιή προαναγ
γελία έξάπτει περισσότερο τήν περιέργεια, 
ιδιαίτερα τών νεαρών θεατών.

Ill
ε. Τά παιδικά προγράμματα τών τηλεο- 

. πτικών δικτύων Ε.Ρ.Τ. καί Υ.ΕΝ. Ε.Δ., έκ
τος τού ότι δέν είναι έπαρκή σέ άριθμό, 
παρατηρεϊται ότι κατ’ άρχήν δέν ακολου
θούν τήν άπό ειδικούς παιδαγωγούς ύπο- 
στηριζόμενη άρχή τού διαχωρισμού των 
ανάλογα μέ τήν ήλικία τών παιδιών καί συγ- 

: κεκριμένα σέ δύο κατηγορίες: τών 5-8 
έτών καί 9-12 έτών, άλλά οί σχετικές παι
δικές έκπομπές άπευθύνονται στά παιδιά 
άδιακρίτως τής ήλικίας των. Τά παρουσια- 
ζόμενα προγράμματα, είτε κατά πλειοψη- 
φία είναι ξένα καί συνεπώς μερικά άπ1 αύτά 
άκατάλληλα γιά τή νοοτροπία, τά ήθη καί τά 
έθιμα τών ' Ελληνοπαίδων, είτε ώς έλλη- 
νικά, μερικές φορές είναι άντιπαιδαγωγικά 
π.χ. σέ όριομένα παραμύθια πού παρουσιά- 
σθηκαν στά τηλεοπτικά μας κανάλια, τονί
ζεται κατά ύπέρμετρο καί άντιπαιδαγωγικά 
τρόπο ή κακιά μητριά πού καταδυναστεύει 
τό παιδί, η χλευάζονται άτομα πού έχουν 
ένα ορισμένο μειονέκτημα, μέ κάθε άλλο 
παρά ήθοποιούς έκφράσεις π.χ. «παλιο- 
στραβούλιακα», ή φέρουν τή σφραγίδα τής 
προχειρότητας, γιατί ή παραγωγή των πρα
γματοποιείται άπό άτομα, έχοντα μέν καλές 
προθέσεις, άλλά όχι καί παιδαγωγικές γνώ
σεις, μέ άποτέλεσμα τά παιδιά νά μή προσ- 
ελκύονται άπό τις έκπομπές αύτές καί νά 
στρέφονται στό χώρο τών έκπομπών γιά με

γάλους24. Αντίθετα στό έξωτερικό οί 
ασχολούμενοι μέ τήν παραγωγή, συγ
γραφή, σκηνογραφία καί παρουσίαση παιδι
κών έκπομπών, ύφίστανται ειδική έκπαί- 
δευση, ένώ συγχρόνως στις άλλες χώρες 
τής Εύρώπης (Φιλανδία -  'Ολλανδία -  Βέλ
γιο -  Γερμανία -  Ιταλία καί Αγγλία), τά έξ 
άλλων χωρών είσαγόμενα παιδικά προ
γράμματα καλύπτουν μόλις ποσοστό 0,5% 
έως 1,2%, τών ύπολοίπων προγραμμάτων 
προερχομένων άπό τήν τοπική παραγωγή, 
λαμβανομένης προνοίας, ώστε νά είναι 
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες καί 
τή νοοτροπία τών παιδιών κάθε συγκεκρι
μένης χώρας, δημιουργουμένων έντεχνα 
καί έθνικής νοοτροπίας τηλεοπτικών 
ήρώων25.

Κατά τήν έρευνά μας, μεταξύ άγοριών 
καί κοριτσιών, διαπιστώθηκε, ότιτά άγόρια 
έπιδεικνύουν μεγαλύτερη προτίμηση πρός 
τις παιδικές έκπομπές26.
2. Προβάλλεται πλήθος διαφημίσεων άνε- 

ξελέγκτου περιεχομένου, κατά τό 
μεταξύ τών διαφόρων ταινιών ή σήριαλ 
χρονικό διάστημα, σέ όλες τις ώρες λει
τουργίας τών τηλεοπτικών σταθμών.

Βέβαια ύποτίθεται ότι οί διαφημίσεις 
άπευθύνονται ατούς μεγάλους, πλήν όμως 
οί νεαροί βλαστοί τής 'Ελληνικής οικογέ
νειας καί μάλιστα τής προσχολικής ήλικίας 
τις παρακολουθούν μέ μανία, πολλών δέ 
γνωρίζουν τόσο καλά τή μουσική καί τά λό
για, ώστε νά είναι σέ θέση νά τις έπανα- 
λαμβάνουν σέ κάθε στιγμή27. 'Υπολογίζε
ται ότι ένα παιδί, πού άπό τήν νηπιακή ήλι
κία παρακολουθεί τηλεόραση, τελειώνον
τας τό Γυμνάσιο, έχει παρακολουθήσει 
350.000 διαφημίσεις.

Τά παιδιά όμως δέν έχουν ούτε τις γνώ
σεις, ούτε τήν πείρα γιά νά κρίνουν άν μιά 
διαφήμιση είναι έπιβλαβής, παραπλανητική 
ή πραγματική κι έτσι παρατηρεϊται άποπρο- 
σανατολισμός των άπό βασικές,, άξιες ή 
καταστάσεις, π.χ. τό πατρικό ή' μητρικό 
πρότυπο καί δημιουργοΰνται έσφαλμένες 
εντυπώσεις ή μειονεκτικές καταστάσεις 
καί συγκεκριμένα, πολλές διαφημίσεις:

α. Είναι άντιπαιδαγωγικές, π.χ. ή διαφή
μιση πού δείχνει τή σκηνή, όπου οί πιτσιρί
κοι τρώνε τήν τούρτα μέ τά χέρια καί στή 
συνέχεια τά σκουπίζουν στήν λευκή 
μπλούζα τ ους . . .  'Αλλά εύτυχώς πού 
ύπάρχει τό Α' άπορρυπαντικό πού σώζει τήν 
κατάσταση.

6. Κλονίζουν τά πρότυπα, πού στήν παι
δική ψυχή μέ κόπο έχει δημιουργήσει τό 
οικογενειακό, σχολικό καί κοινωνικό περι
βάλλον, όταν: (1) βλέπουν τή μητέρα, τήν 
άδελφή, τήν φίλη, όχι σάν άτομα έχοντα 
άξιοπρέπεια καί δικαιούμενα σεβασμού, 
άλλά σάν έμπορικά άντικείμενα, σάν σε
ξουαλικά σύμβολα, πού μέ τά κάλλη τους

καί κατά τρόπο έξευτελιστικό τής προσωπι
κότητάς των διαφημίζουν διάφορα 
προϊόντα. (2) Συγκρίνουν τή δροσερή, ξε- 
κούραστη, κομψότατη καί καλοχτενισμένη 
τηλεοπτική μητέρα πού στή κουζίνα της 
διαφημίζει διάφορα προϊόντα, μέ τή μητέρα 
τους πού στόν ίδιο χώρο, προσπαθώντας ν' 
άνταποκριθεΤ, σ’ έλάχιστο χρονικό διά
στημα, στις οικογενειακές καί έπαγγελμα- 
τικές ύποχρεώσεις της, έκτελεϊ τις ίδιες 
έργασίες, ίσως άτημέλητα ντυμένη, άχτέ- 
νιστη καί φυσικά κουρασμένη, ή τόν τηλεο
πτικό πατέρα, πού σέ στύλ Δόν Ζουάν καί 
μέ τά καλλίτερα ρούχα του ντυμένος, έκτε- 
λεϊ διάφορες έργασίες, μέ τό γεμάτο 
φροντίδες πατέρα των, μέ τελικό άποτέλε
σμα τό παιδί νά ύποτιμά, άθελά του, τούς 
γονείς του, ή νά τού δημιουργοΰνται αι
σθήματα κατωτερότητας28. Χαρακτηριστι
κός είναι ό διάλογος, μεταξύ ένός πατέρα 
καί τής μικρής κόρης του, πού δημοσιεύ
τηκε στό περιοδικό «Ταχυδρόμος», σέ σχε
τική μέ τήν Τηλεόραση έρευνά του:

«Δέν είσαι καλός πατέρας», λέει ή μι
κρή Μαρία στό πατέρα της, τήν ώρα πού 
βρίσκονται στό λουτρό! Αυτός σταμα
τάει τό ξύρισμά του καί κυττάει τήν 
έπτάχρονη κορούλα του πανικόβλητος.
-  Καί γιατί δέν είμαι καλός πατέρας; τή 
ρωτάει.
-  Επειδή δέν μάς άγοράζεις τή σωστή 
οδοντόπαστα!
-  Τί θέλεις νά πεις;
-  Ναί, τή σωστή όδοντόπαστα, πού ό 
οδοντογιατρός συνιστάει σέ όλόκληρη 
τήν οικογένεια. Ό όδοντογιατρδς τής 
τηλεοράσεως φροντίζει γιά τις οικογέ
νειες, έσϋ δέν φροντίζεις γιά τή δική 
σου».

γ. Δημιουργούν τήν έσφαλμένη έντύ- 
πωση, ότι τά πάντα είναι εύκολο νά τά άγο- 
ράσουμε καί νά λύσουμε τά προβλήματά 
μας, άν ύπάρχει τό χρήμα29. Άλλά πώς 
βρίσκεται τό χρήμα; Καί πάλι ή Τηλεόραση 
δίνει τήν άπάντηση, κατά προσωπική έμπει- 
ρία ένός φίλου πατέρα όταν είπε στή μικρή 
κόρη του, ότι αύτοί δέν έχουν χρήματα ν' 
άγοράσουν σπίτι στήν έξοχή, όπως άγό- 
ρασε ή τηλεοπτική οικογένεια, τού άπάν- 
τησε: «Νά σκοτώσουμε κι εμείς κάποιον καί 
νά τού πάρουμε τά λεπτά!».

δ. Διδάσκουν τις νεαρές κοπέλλες, ότι 
στή σημερινή έποχή οί άνδρες δέν προσελ- 
κύονται άπό τά ψυχικά καί πνευματικά χαρί
σματα, άλλά άπό τήν έμφάνιση, πού έπιτυγ- 
χάνεται μέ τή χρήση όρισμένων καλλυντι
κών, έσωρούχων ή κοσμημάτων (π.χ. ή δια
φήμιση: «Πώς πάνε οί κατακτήσεις;») καί 
άντιστοίχως οί άνδρες άποκτούν Ικανότη
τες Δόν Ζουάν άν χρησιμοποιήσουν όρι- 
σμένες κολόνιες ή ντυθούν σέ όρισμένο

23, Ί. ΠαπαγεωργΙου, ένθα άν., σελ. 689.
24  Ν. Σαμαρά, -'Ελληνική T.V.», Ακατάλληλη δι' άνηλίκους», περιοδικό «Ταχυ

δρόμος», τεύχος 1090/27-2-1975, σελ. 76.
25. Ν. Σαμαρά, ένθα άν., σελ. 76.
26. Ί. ΠαπαγεωργΙου, ένθα άν., σελ. 690.

27. Έμμ. Καναβάκη, ένθα άν., σελ. 19.
28. Έμμ. Καναβάκη, ένθαάν., σελ. 20.
29. Έμμ. Καναβάκη, ένθα άν., σελ. 20.
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κατάστημα. Όσο γιά τήν έπαγγελματική 
καριέρα, άσφαλώς θά είναι μεγάλο λάθος 
άν ύποστηριχθεϊ στά παιδιά, δτι μόνο μέ τήν 
μελέτη καί τήν έργασία έπιτυγχάνεται! 
Γιατί κατά τήν διαφημιζομένη όδοντόπαστα. 
ποϋ καί τά επηρεάζει άμεσα, οί πόρτες τής 
έπιτυχίας θ’ άνοίξουν διάπλατα μόνο μ’ 
αυτή, γιατί τό χαμόγελο πού θά τούς χαρί
σει θά ουγκινήσει όχι μόνο τόν άναφερό- 
μενο στή διαφήμιση σκηνοθέτη «X» άλλά 
καί τόν πιό στρυφνό καί άδιάφορο προϊστά
μενο, π.χ. τόν κυβερνήτη άεροπλάνου «Ζ».

ε. Δημιουργούν σοβαρά έρωτηματικά 
στά παιδιά έπί όρισμένων βασικών θεμά
των. Συγκεκριμένα τά παιδιά βλέποντας 
όρισμένες διαφημίσεις διερωτώνται, άν ή 
οικογένεια καί τό σχολείο έχουν δίκιο, ή οί 
διαφημίσεις τής τηλεοράσεως, όταν άκοϋν 
ότι: (α) «Τά οινοπνευματώδη ποτά βλά
πτουν τόν όργανισμό τού άνθρώπου καί ότι 
όδηγοϋν στή διάπραξη έγκληματικών πρά
ξεων!». Είναι όμως άλήθεια αύτό; Γιατί 
στήν τηλεόραση οί νταήδες, οί έκλεκτοί 
άνθρωποι, οί άριστοκράτες, οί μοντέρνες 
γυναίκες καί μάλιστα σέ τρυφερές στιγμές, 
πίνουν τό Α' ή τό ΕΓ κρασί ή ποτό; (6) «Τά 
τυχηρά παιχνίδια είναι καταστρεπτικά γιά τό 
άτομο, τήν οικογένεια καί τήν κοινωνία καί 
ότι ή μελέτη καί ή έργασία είναι τά μόνα 
μέσα έπιτυχίας στή ζωή!». Άσφαλώς, 
όμως, θά πρόκειται περί έπινοήσεως τών 
μεγάλων, άφοϋ κατά τις τηλεοπτικές δια
φημίσεις καί δυστυχώς Κρατικών Υπηρε
σιών ή Οργανισμών, όλα τά προβλήματα 
λύνονται μ' ένα λαχείο, ή μέ τή συμπλή
ρωση ένός δελτίου ΠΡΟ—ΠΟ, ή όποία μάλι
στα γίνεται, κατά τή σχετική διαφήμιση, 
άκόμη καί στους τόπους έργασίας, άπό 
άγρότες, επιστήμονες, έργάτες, νέους καί 
γέρους.

Ή άπογοητευτική αύτή κατάσταση επι
τείνεται άκόμη περισσότερο άπ' τό γεγο
νός, ότι όπως άποδείχτηκε άπό έρευνες 
διαφόρων επιστημόνων, οί περισσότεροι 
γονείς άγνοούν τις δυσμενείς έπιδράσεις 
τής Τηλεοράσεως έπί τών παιδιών καί λόγω 
τής άγνοιας αύτής, προκειμένου νά τά 
άπασχολούν ή άκόμη μή θέλοντας νά θυ
σιάσουν τήν ψυχαγωγία τους, έπιτρέπουν 
σ' αύτά νά παρακολουθούν άνεξέλεγκτα 
κάθε είδους ταινία ή σήριαλ. Ή άνεξέλεγ- 
κτη αύτή παρακολούθηση προγραμμάτων 
παρατηρεϊται σέ μεγαλύτερο βαθμό, σέ 
περιπτώσεις οικογενειών πού οί γονείς: α) 
άπουσιάζουν, χάριν ψυχαγωγίας (χαρτιά, 
ταβέρνες κ.λ.π.) τά βράδυα άπό τό σπίτι ή 
είναι πολυάσχολοι, 6) στερούνται έπαρ- 
κούς πνευματικού έπιπέδου, ή ή μόρφωσή 
τους είναι κατώτερη τών παιδιών, καί- γ) 
έχουν σχέσεις συμβατικές ή εύρίσκονται 
σέ διάσταση.

Στο επόμενο τεύχος θα δημο- 
σιευθεΐ τό ΕΓ μέρος τού άρθρου.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ άτομα πού ύποφέρουν άπό συ
χνούς πονοκεφάλους. Πονοκεφάλους, πού είναι 
τόαο έντονοι, ώστε μερικές φορές νά χρειάζεται 
νοσοκομειακή περίθαλψις (στήν Αμερική φτά
νουν τά 20 έκατομμύρια τόν χρόνο) καί πού, 
ώστόσο, ό όργανισμός τους, δέν παρουσιάζει 
καμμιά άτέλεια, καμμιά ιδιομορφία, κανένα άλλο 
νόσημα, πού νά δικαιολογή τήν έμφάνισι τού πο
νοκεφάλου. Καί, στόν τομέα αύτόν, ή Ιατρική 
δέν είναι σέ θέση νά δώση μιά ικανοποιητική 
έξήγησι αύτοϋ τού φαινομένου. Αφού μάλιστα 
δέν άναγνωρίζει τήν ϋπαρξι άτόμων πού ό όργα- 
νισμός τους νά είναι λιγώτερο ή περισσότερο 
εύαίσθητος σ' αύτό τό Βασανιστικό νόσημα.

Σήμερα όμως παραδέχονται, άτι, πιό πολλά 
άτομα άπό ποτέ άλλοτε, ύποφέρουν άπό έντο
νους πονοκεφάλους. Καί αύτό τό άποδίδουν 
στήν έντονη ζωή, ποϋ είναι άναγκασμένος νά 
κάνη στήν έποχή μας ό άνθρωπος.
Αλλά, τό περίεργο είναι άτι ό πονοκέφαλος δέν 

παρουσιάζεται τις ώρες τής έντάσεως, τις 
ώρες, δηλαδή, πού τό άτομο καταβάλλει τις πιό 
έντατικές προσπάθειες, άλλά άντίθετα. δταν ή 
έντασις παρέλθη καί ό άνθρωπος έτοιμάζεται νά 
ξεκουραστή, νά «ρελαξάρη» -  γιά νά χρησιμο
ποιήσουμε τόν σύγχρονο δρο.

ΚΓ αύτό, σύμφωνα μέ τήν άποψι έκείνων πού 
έχουν έρευνήαει τό θέμα, όφείλεται ατό γεγο
νός, άτι κατά τήν διάρκεια της έντατικής έργα
σίας ή ροή τού αίματος γίνεται μέ άλλο ρυθμό καί 
τήν ώρα τής ξεκούρασης μέ άλλον.

ΚΓ άκριβώς αύτή ή διαφορά στόν ρυθμό είναι 
πούπροκαλεϊ τόν πονοκέφαλο. "Ετσι, όταν πέσει 
ό ρυθμός, στόν έγκέφαλο, δέν φτάνει άρκετό 
αίμα καί συνεπώς άρκετό όξυγόνο, μέ συνέπεια 
νά παρουσιασθή ό πονοκέφαλος.

Φυσικά, μιλάμε γιά τόν πονοκέφαλο, πού δέν 
όφείλεται σέ μιά παθολογική αιτία, σέ κάποιο 
νόσημα, δηλαδή, πού σ’ αύτό ό πονοκέφαλος νά 
παρουσιάζεται σάν άπλό σύμπτωμα.

Οί πιό συνηθισμένες μορφές τού πονοκεφά
λου είναι οί λεγάμενες «ήμικρανίες» πού σ' αύ- 
τές πονάει τό μισό μονάχα κεφάλι, τό άριστερό, 
δηλαδή, ή τό δεξιό τμήμα του, μονάχα.

Αλλά, όπως παραδέχονται σήμερα, οί ήμι- 
κρανίες μπορεί νά είναι κληρονομικές. Συν
ήθως, δηλαδή, κάποιος άπό τούς γονείς ύπέ- 
φερε άπό ήμικρανίες. ΚΓ αύτές, σέ άντίθεση μέ 
τις άλλες μορφές πονοκεφάλου άρχίζουν άπό 
πολύ νωρίς, άπό τήν παιδική, δηλαδή, συνήθως 
ήλικία.

Ένα χαρακτηριστικό δέ σύμπτωμα τής ήμικρα- 
νίας είναι άτι ό πόνος έπιτείνεται δταν στό μάτι 
πού Βρίσκεται πρός τήν πλευρά πού πονάει, πέφ
τει φώς. Επιτείνεται έπίσης ό πόνος άπό τούς 
διαφόρους θορύβους.

Ή ήμικρανία έπίσης, παραδέχονται σήμερα, 
συχνά όφείλεται σέ όρμονικές διαταραχές. 
Αλλά, πώς άκριβώς είναι ό μηχανισμός αύτός,

δέν είναι γνωστό. Συχνά, όμως, παρουσιάζεται 
τις μέρες πού οί γυναίκες άδιαθετοϋν.

Ό πονοκέφαλος γενικά -  μπορεί νά όφείλε- 
ται καί στις Βαρομετρικές άλλαγές.

Ό καιρός, δηλαδή, μπορεί νά έπιδράσει έτσι, 
ώστε νά έμφανισθή είτε πονοκέφαλος, είτε ήμι- 
κρανία. Καί συνήθως αύτός ό πονοκέφαλος πα
ρουσιάζεται τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά 
πού θά ξυπνήση ό άνθρωπος.

Ό πονοκέφαλος γενικά, είναι Βασανιστικός. 
Όμως, σπάνια είναι έπίκνδυνος. Καί είναι έπι- 
κίνδυνος, μονάχα στις περιπτώσεις πού συνεχί
ζεται γιά πολλές μέρες μέ τήν ίδια έντασι καί 
χωρίς διακοπή.

Στις τέτοιες περιπτώσεις είναι άπαραίτητο, ό 
άρρωστος νά καταφύγη στόν γιατρό. Εύτυχώς 
όμως, τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες, 
έκτός φυσικά στις περιπτώσεις πού ό πονοκέφα
λος οφείλεται σέ κάποιο άλλο νόσημα, σέ κάποιο 
νόσημα, πού ό πονοκέφαλος άποτελεί άπλώς 
ένα σύμπτωμα.

Ό πονοκέφαλος συνήθως κρατάει άπό μερικά 
λεπτά -  ένα τέταρτο τής ώρας συνήθως -  ώς 
μερικές ώρες. Καί κατά κανόνα, τούλάχιστον, 
παρουσιάζεται στήν άρχή πιό έντονος, γιά νά 
σβύση προοδευτικά.

Φυσικά, μπορεί ν’ άκολουθήση καί τήν άκρι
βώς άντίθετη πορεία -  νά παρουσιασθή δηλαδή, 
σάν έλαφρός πονοκέφαλος καί μετά νά γίνη πιό 
έντονος γιά νά ξαναρχίση μετά νά γίνεται λιγώ- 
τερο έντονος όσο νά παρέλθη έντελώς. Άλλά, 
συνήθως, είναι ή πρώτη μορφή πού παρουσιάζε
ται.

Σέ μερικές μορφές πονοκεφάλου τά κρύα έπι- 
θέματα (κομπρέσες) κάνουν καλό. ΚΓ αύτές εί
ναι οί πιό πολλές περιπτώσεις. Όμως, ύπάρχουν 
καί φορές πού τό κρύο έπιδεινώνει τήν κατά- 
στασι.

"Αν όμως τό κρύο κάνη καλό, τότε είναι σχε
δόν σίγουρο, ότι κι' ένας καφές κάνει έπίσης 
καλό. Άν, άντίθετα τόν έπιδεινώνει, τότε ό κα
φές θά κάνη άκόμα χειρότερη τήν κατάστασι.

Γιά τήν άντιμετώπιση τού πονοκεφάλου, σή
μερα ύπάρχουν ένα σωρό φάρμακα. Άλλά, γεγο
νός είναι, ότι καί σήμερα άκόμα. τό πιό άποτελε- 
σματικό φάρμακο γιά τήν καταπολέμησι τού πο
νοκεφάλου έξακολουθεϊ νά είναι ή άσπιρίνη.

θά πρέπει όμως, τήν άσπιρίνη νά τήν παίρνει 
κανείς μέ τό σωστό τρόπο. Δέν θά πρέπει, δη
λαδή, νά καταπίνουμε τό δισκίο μέ λίγο νερό -  ή 
άκόμα χειρότερα χωρίς καθόλου νερό -  άλλά νά 
διαλύουμε τό δισκίο σέ μισό περίπου ποτήρι νερό 
καί έτσι διαλυμένο νά τό πίνουμε.

Μέ τόν τρόπο αύτόν θά έχουμε καί πιό γρή
γορα άποτελέσματα -  γιατί τό φάρμακο πάει 
διαλυμένο στό στομάχι -  κΓ έπί πλέον έτσι δια
λυμένο, δέν πειράζει -  ή έστω πειράζει λιγώ- 
τερο τό στομάχι.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οί ιδρυτικές πράξεις τής κοινότητας (Ε.Κ.Α.Χ.. Ε.Ο.Κ.. Ε.Κ.Α.Ε.) 
καθόρισαν ένα σύστημα έπίλυσης των κοινοτικών διαφορών, πού δέν 
στηρίζεται στην άμφίΒολη έγγύηση τής διαιτησίας άλλα στά δικαστική 
λύση καί μάλιστα άνάθεσαν τήν άρμοδιότητα αύτή σέ ειδικό όργανο πού 
λέγεται Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό  Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο .

Τό χαρακτηριστικό στοιχείο τής ρύθμισης είναι ή λεπτή ισορροπία 
πού δημιουργήθηκε μεταξύ τής κοινοτικής καί εθνικής έξουσίας των 
κρατών -  μελών, άλλά καί ό έλεγχος τής νομιμότητας πού γίνεται με 
μια ιδιαίτερη εύαισθησία κι έτσι άποφεύγονται τά προβλήματα. Τό όλο 
σύστημα απονομής τής δικαιοσύνης λειτουργεί στά πλαίσια ένος δικο- 
νομικού συστήματος, πού είναι προσαρμοσμένο στήν κοινοτική πρα
γματικότητα και διαγράφει γιά τό κοινοτικό δίκαιο καί ιδιομορφία διά
πλασης καί έξέλιξης.

Τού κ. 'Ιωάννη ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ 
Μοιράρχου

1.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙ
ΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Τό κοινοτικό δίκαιο καθιστά τό Εύρω- 
παϊκό Δικαστήριο, οέ πρώτο και τελευταίο 
βαθμό, δ ι ε θ ν έ ς ,  « σ υ ν τ α γ μ α 
τ ι κ ό » ,  δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  καί  ά σ τ ι κ ό  
δικαστήριο. Διεθνές γιατί ιδρύθηκε μέ διε
θνείς συνθήκες τις όποιες αποκλειστικά 
έρμηνεύει καί μέ βάση αυτές δικάζει τις

παραβάσεις μεταξύ των κρατών -  μελών. 
«Συνταγματικό» γιατί έξασφαλίζει τήν 
εφαρμογή νόμου μέ αύξημένο κύρος καί 
τυπική δύναμη, όπως είναι οί ιδρυτικές 
συνθήκες πού είναι «θεμελιώδης νόμος», 
χωρίς νά είναι καί σύνταγμα όπως τό ξέ 
ρουμε στήν έθνική νομοθεσία. Διοικητικό 
γιατί άποφαίνεται μετά άπό προσφυγή γιά 
τό κύρος διοικητικών πράξεων κανονιστικού 
καί άτομικοϋ χαρακτήρα. Άστικό γιατί δικά
ζει προσφυγές γιά άποζημίωση, λόγω έξ- 
ωσυμβατικής εύθύνης τής κοινότητας, 
άλλά καί διαιτητικό, γιατί άποκτά τή δικαιο
δοσία του καί μέ διαιτητική ρήτρα.

Ή δικαιοδοσία τού δικαστηρίου δέν έξ- 
αρτάται άπό τή συναίνεση τών κρατών -  
μελών πού έμπλέκονται καί οί άποφάσεις

του είναι δεσμευτικές καί κάτω άπό όρι- 
σμένους ορούς έκτελεστές, σέ κάθε κρά
τος -  μέλος. Είναι άξιοσημείωτο δτι μέχρι 
σήμερα οί άποφάσεις αύτές έγιναν πάντοτε 
σεβαστές.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

α. Ή δ ι κ α σ τ ι κ ή :  Μπορεί νά ζητηθεί 
μέ άσκηση προσφυγής ή άγωγής άπό ένα 
κράτος -  μέλος, κοινοτικό όργανο ή θίγό
μενο ιδιώτη καί μέ τήν υποβολή αίτησης 
έθνικού δικαστηρίου στό εύρωπαϊκό δικα
στήριο γιά νά πάρει π ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή  
άπόφαση σέ ζήτημα κοινοτικού δικαίου. 
Ά λλες άρμοδιότητές του είναι ή έκδίκαση:

-  Τών αιτήσεων τού Συμβουλίου ή τής 
Επιτροπής, γιά παύση μέλους ή τής έπι-

τροπής.
-  Τών υπαλληλικών προσφυγών.
-  Τών διαφορών μέ τήν Εύρωπαΐκή Τρά

πεζα Επενδύσεων.
-  Διαφορών σέ σύμβαση δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου πού γίνεται άπό τήν κοι
νότητα ή γιά λογαριασμό της καί έχει ρήτρα 
διαιτησίας, καί

-  Διαφορών μεταξύ κρατών -  μελών 
άπό σύμβαση διαιτησίας.

6. Ή γ ν ω μ ο δ ο τ ι κ ή :  Τό Συμβού
λιο, ή Επιτροπή ή κράτος -  μέλος μπορούν
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νά ζητήσουν γνωμοδότηση ιοϋ δικαστηρίου 
σέ περίπτωση συμφωνίας τής Ε.Ο.Κ. μέ 
τρίτα κράτη ή διεθνείς όργανισμούς. Ή 
γνώμη τοΰ δικαστηρίου άπαιτεΐται καί σέ 
άλλες περιπτώσεις πού προβλέπει ό κανο
νισμός λειτουργίας του.

Τό κοινοτικό δίκαιο προβλέπει διαφορές 
μόνο μεταξύ κρατών -  μελών καί όργάνων 
των κοινοτήτων καί μάλιστα μόνο τού Συμ
βουλίου καί τής Επιτροπής. Οί διαφορές 
αύτές λύνονται ύστερα άπό προσφυγή κρά
τους -  μέλους ή τής 'Επιτροπής καί ποτέ 
τοϋ Συμβουλίου.

3. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Αντικείμενο τοΰ δικαστικού έλέγχου 
στις εύρωπαϊκές κοινότητες μπορεί νά ε ί
ναι πράξεις ή παραλείψεις των κοινοτήτων 
καί τών κρατών -  μελών καί στην προδικα- 
στική διαδικασία μπορεί άκόμη έμμεσα νά 
κριθοΰν καί πράξεις ιδιωτών ή άκόμη μπο
ρεί νά είναι πράξεις κοινοτικών όργανισμών 
άν τό προβλέπουν οί συνθήκες ή έχει συμ- 
φωνηθεϊ σέ σύμβαση διαιτησίας. Οί έλεγ- 
χόμενες πράξεις ή παραλείψεις τών κρα
τών -  μελών μπορεί νά προέρχονται άπό τό 
κράτος, άπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δι
καίου ή άπό δημόσιο όργανισμό ιδιωτικού 
δικαίου. Οί πράξεις ή παραλείψεις έξετά- 
ζονται μέ βάση τό κ ο ι ν ο τ ι κ ό  δ ί 
κ α ι ο .

Υποκείμενα τής νομικής προστασίας ε ί
ναι τά κράτη -  μέλη, τό κοινοτικά όργανα 
(τού Συμβουλίου κατά τής Επιτροπής, τής 
Επιτροπής κατά τοϋ Συμβουλίου ή άλλου 

κράτους -  μέλους, άλλου κοινοτικού οργά
νου κατά παραλείψεων τοΰ Συμβουλίου ή 
τής Επιτροπής) καί τά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου 
(μόνο κατά πράξεων τού Συμβουλίου ή τής 
Επιτροπής πού τούς θίγουν άμεσα καί άτο- 

μικά).
Δ ι α δ ι κ α σ τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α  

έχουν:
α. Στις προσφυγές κατά κρατών -  με

λών μόνο τά άλλα κράτη καί ή Επιτροπή.
β. Στις προσφυγές γιά παραλείψεις τοϋ 

Συμβουλίου ή τής 'Επιτροπής, τά κράτη -  
μέλη, τά άλλα κοινοτικά όργανα καί φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα.

γ. Στις προσφυγές κατά πράξεων τοϋ 
Συμβουλίου ή τής ’Επιτροπής, τά κράτη -  
μέλη, τό Συμβούλιο, ή 'Επιτροπή καί φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, καί

δ. Στήν άγωγή άποζημίωσης, κάθε ζη
μιωθείς.

Ή νομική προστασία στό κοινοτικό δίκαιο 
είναι έδραιωμένη στήν άντικειμενική τή
ρηση τοϋ κοινοτικού δικαίου έκ μέρους τών 
κρατών -  μελών καί τών κοινοτικών όργά- 
νων καί έν μέρει στήν προστασία τών δι
καιωμάτων τοϋ θιγομένου άπό τή δραστη
ριότητα ή άδράνεια τών κρατών -  μελών ή 
τών κοινοτικών όργάνων. Γιά τήν άσκηση 
προσφυγής δέν είναι άναγκαία ή άπόδειξη 
ή πιθανολόγηση έννόμου συμφέροντος γιά

τά κράτη -  μεΛη η τά κοινοτικά Οργανα, 
ένώ τά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει νά 
άποδείξουν τήν ύπαρξη ή πιθανολόγηση 
έννόμου συμφέροντος.

Τά κράτη -  μέλη καί τά κοινοτικά όργανα 
εκπροσωπούνται στό Δικαστήριο άπό ειδικό 
άντιπρόσωπο πού μπορεί νά βοηθεΐται άπό 
σύμβουλο ή δικηγόρο, γραμμένο σέ δικη
γορικό σύλλογο σέ ένα κράτος -  μέλος. Οί 
ιδιώτες έκπροσωποϋνται μόνο άπό δικη
γόρο γραμμένο σέ δικηγορικό σύλλογο σέ 
ένα κράτος -μέλος. Οί έκπρόσωποι αύτοί 
στήν άσκηση τών καθηκόντων τους άπο- 
λαμβάνουν τών δικαιωμάτων καί έγγυήσεων 
έκείνων πού άπαιτούνται γιά μιά άνεξάρ- 
τητη άσκηση τού λειτουργήματος πού άνά- 
λαβαν κάτω άπό τούς ορούς πού όρίζει ό 
κανονισμός διαδικασίας.

4. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ.

Δ ι ά δ ι κ ο ι : Είναι ό προσφεύγων ή έν- 
άγων καί ό έναγόμενος. Στή διαδικασία έκ
δοσης προδικαστικής άπόφασης δέν ύπάρ- 
χουν διάδικοι. Παρέμβαση σέ μιά δ ί κ η  
μπορεί νά άσκηθεΐ μέχρι τήν έναρξη τής 
προφορικής συζήτησης.

Ή διαδικασία στό δικαστήριο τών εύρω- 
παϊκών κοινοτήτων χωρίζεται στήν π ρ ο 
δ ι κ α σ ί α  πού γίνεται γραπτά καί στήν 
κ ύ ρ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  πού γίνεται προ
φορικά. Ή προδικασία περιλαμβάνει τή 
διαβίβαση άπό τό γραμματέα τοϋ δικαστη
ρίου τής προσφυγής -  άγωγής, τών προτά
σεων, τής άπαντήσεως, τών ένστάσεων καί 
ένδεχόμενα τής άνταπολογίας καί έπαναν- 
ταπολογίας καί άλα τά μεταφρασμένα στοι
χεία καί έγγραφα γιά τούς διάδικους καί τά 
όργανα τής κοινότητας. Ή έ κ κ ρ ε μ ο -  
δ ι κ ί α άρχίζει μέ τήν κατάθεση στό γραμ
ματέα τοΰ έγγράφου τής προσφυγής -  άγω
γής (περιέχει όνομα, κατοικία τοΰ προσ- 
φεύγοντος, τήν ιδιότητα τοΰ ύπογράφον- 
τος, τό όνομα τοΰ έναγομένου, τό αντικεί
μενο τής δίκης, τό αίτημα καί συνοπτική 
περιγραφή τών λόγων πού στηρίζουν τό αί
τημα, δήλωση έκλογής κατοικίας στήν έδρα 
τού δικαστηρίου, διορισμό άντίκλητου καί 
καταχώρηση τοϋ εγγράφου στό πρωτό
κολλο). Τό εισαγωγικό αυτό έγγραφο κοι
νοποιείται άπό τό γραμματέα στόν έναγό- 
μενο, πού πρέπει νά υποβάλει άπολογητικό 
ύπόμνημα μέ τις θέσεις του, μέσα σέ ένα 
μήνα άπό τήν κοινοποίηση. Τό εισαγωγικό 
έγγραφο βελτιώνεται άπό τόν ένάγοντα με 
απολογητικό έγγραφο, πού υποβάλλει σέ 
προθεσμία, πού καθορίζει ό πρόεδρος. Τό 
ύπόμνημα αύτό μπορεί νά συμπληρωθεί μέ 
μιά άπάντηση άπό τόν ένάγοντα καί μιά άν- 
ταπάντηση άπό τόν έναγόμενο. Μετά άπό 
όλα αύτά ό πρόεδρος καθορίζει τήν ήμερο- 
μηνία τής δικασίμου, στήν όποια ό εισηγη
τής παρουσιάζει τήν εισήγησή του καί τό 
δικαστήριο άποφασίζει σχετικά. "Αν τό δι
καστήριο δεχθεί τήν άνάγκη άπόδειξης, 
καθορίζει τό θέμα, τά μέσα καί τό τμήμα, 
πού θά κριθοΰν οί άποδείξεις, διαφορετικά

ορίζεται ή ήμερομηνία προφορικής συζή
τησης τής ύπόθεσης καί έτσι τελειώνει ή 
προδικασία.

Ή κ ύ ρ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  άρχίζει μέ 
τήν εκφώνηση τής ύπόθεσης, διαβάζεται ή 
εισήγηση τοϋ εισηγητή -  δικαστή, πού πρέ
πει νά έχει διανεμηθεί, πριν άπό τή συζή
τηση στοϋς διάδικους. Ή συζήτηση άρχίζει 
μέ τις άγορεύσεις τών δικηγόρων καί τις 
ένδεχόμενες ερωτήσεις τών δικαστών καί 
τοϋ γενικού εισαγγελέα στοϋς διάδικους, 
έμπειρογνώμονες καί μάρτυρες. Τό δικα
στήριο μπορεί νά διατάξει τήν προσωπική 
εμφάνιση τών διαδίκων καί τή συμπλήρωση 
τών άποδείξεων. Στό τέλος ό γενικός εισ
αγγελέας άναπτύσει τις προτάσεις του καί 
ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου κηρύσσει τό 
πέρας τής προφορικής διαδικασίας, γιά νά 
άκολουθήσει ή διάσκεψη γιά τήν έκδοση 
τής άπόφασης. Τό δικαστήριο μπορεί σέ 
περίπτωση συναφών ύποθέσεων νά διατά
ξει τήν ένωσή τους καί νά έκδόσει μιά κοινή 
απόφαση, άλλά μπορεί έπίσης νά διατάξει 
τήν άρση τής ένωσης αύτής. Ή ένωση έχει 
δικονομική μόνο σημασία καί δέν επηρεάζει 
κατ’ άνάγκη τήν ούσιαστική έκβαση τών 
ένωμένων δικών.

Ή δ η μ ο σ ι ό τ η τ α  τ ώ ν  σ υ ν 
ε δ ρ ι ά σ ε ω ν  προβλέπεται άπό τις συν
θήκες καί είναι υποχρεωτική, έκτος άν τό 
δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

Γιά κάθε συνεδρίαση συντάσσονται 
π ρ α κ τ ι κ ά  άπό τόν γραμματέα καί υπο
γράφονται άπό τόν ίδιο τόν πρόεδρο.

Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ά  μ έ σ α  είναι οί μάρ
τυρες, ή αύτοψία, οί πληροφορίες, τά έγ
γραφα, ή πραγματογνωμοσύνη καί ή έξ- 
έταση τών διαδίκων.

Ή ο ρ ι σ τ ι κ ή  ά π ό φ α σ η τ ο ΰ  δικα
στηρίου έκδίδεται μετά άπό μυστική διά
σκεψη τών δικαστών καί έπικρατεϊ ή γνώμη 
τής πλειοψηφίας. Ή άπόφαση διατυπώνε
ται γραπτά καί περιέχει τούς δικαστές, 
τούς διάδικους, τόν γενικό εισαγγελέα, τό 
γραμματέα, τό αίτημα τών διαδίκων, περι
γραφή πραγματικών περιστατικών, τήν αι
τιολογία, τό διατακτικό καί τόν καταλογισμό 
τής δικαστικής δαπάνης, καί άπαγγέλλεται 
σέ δημόσια συνεδρίαση μέ παρουσία τών 
διαδίκων ή τών πληρεξουσίων τους. Τό 
πρωτότυπο μένει στή γραμματεία καί άντί- 
γραφο κοινοποιείται στοϋς διάδικους.

Οί οριστικές άποφάσεις είναι δεσμευτι
κές καί παράγουν έ κ τ ε λ ε σ τ ό τ η τ α  
κ α ί  δ ε δ ι κ α σ μ έ ν ο .  Ή έκτελεστό
τητα ισχύει μέ τούς όρους τών άρθρων 192 
καί 169 -  171 τής συνθήκης Ε.Ο.Κ.

Π α ρ έ μ β α σ η  έπιτρέπεται σέ έκ- 
κρεμή δίκη στό δικαστήριο, στά κράτη -  
μέλη καί τά πρωτεύοντα όργανα τής κοινό
τητας, γιατί άναγνωρίζεται σ’ αύτά, άμά- 
χητα, έννομο συμφέρον. 'Επίσης παρέμ
βαση έπιτρέπεται καί στούς ιδιώτες (φυ
σικά -  νομικά πρόσωπα), άλλά πρέπει νά 
δικαιολογήσουν τήν ϋπαρξη έννόμου συμ
φέροντος στήν έπίλυση τής έκκρεμοϋς αύ
τής διαφοράς. Τό έγγραφο τής παρέμβα
σης, πού πρέπει νά περιέχει τά στοιχεία 
τής προσφυγής, κατατίθεται στό δικαστή-
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ριο καί κοινοποιείται ατούς διαδίκους. Τό 
δικαστήριο δίνει προθεσμία στους διάδι
κους γιά νά ποϋν τις άπόψεις τους πάνω 
στήν παρέμβαση καί συνέχεια άποφαίνεται 
με διαταγή. "Αν έπιτρέψειτήνπαρέμβαση ό 
παρεμβαίνων γίνεται διάδικος.

Π ρ ο θ ε σ μ ί ε ς  δικονομικές προβλέ
πει ή συνθήκη, τό πρωτόκολλο καί ό κανονι
σμός τού Δικαστηρίου. 'Αρχίζουν την έπό- 
μενη ημέρα άπό εκείνη πού έλαβε χώρα τό 
γεγονός. Οί προσφυγές γιά πράξεις κοινο
τικών οργάνων άρχίζουν σέ περίπτωση πού 
είναι άπευθυντέες, άπό τήν κοινοποίησή 
τους, άν δέ είναι δημοσιεύσιμες, τήν 15η 
ημέρα άπό τήν ημερομηνία πού έχει ή 
Έφημερίδα τής Κοινότητας πού δημοσιεύ- 
θηκαν. Γενικά δέν διακόπτονται, ούτε άνα- 
στέλλονται κατά τις δικαστικές διακοπές, 
πλήν όμως άν συμπληρώνονται σέ άργία 
παρατείνονται μέχρι τήν έπόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Οί προθεσμίες πού προβλέπονται 
άπό τόν κανονισμό τού δικαστηρίου παρα- 
τείνονται άπό τό ίδιο καί έτσι τό δικαστήριο 
μέ απόφασή του έχει παρατείνει τις διαδι
καστικές προθεσμίες κατά 2 μέρες γιά τό 
Βέλγιο, 6 μέρες γιά τή Γερμανία καί τά 
ευρωπαϊκά έδάφη τής Γαλλίας καί 'Ολλαν
δίας, 10 μέρες γιά τήν 'Ιταλία, 'Αγγλία, 
Ιρλανδία καί τό Ευρωπαϊκό έδαφος τής 
Δανίας, 2 βδομάδες γιά άλλες χώρες τής 
Ευρώπης καί ένα μήνα γιά άλλα μέρη.

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  -  ά σ φ α λ ι ο τ ι κ ά  
μ έ τ ρ α :  Τό δικαστήριο στήν περίπτωση 
τού άρθρου 192 (άπόφαση τού Συμβουλίου 
-  Επιτροπής πού έπιβάλλει χρηματική υπο
χρέωση σέ ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα), στήν περίπτωση τού άρθρου 
187, στήν περίπτωση τών άρθρων 172 καί 
173 (προσφυγή κατά κοινοτικής πράξης άπό 
ένα κράτος -  μέλος, τήν 'Επιτροπή ή τό 
Συμβούλιο) καί στήν περίπτωση άσκησης 
άνακοπής έρημοδικίας ή τριτανακοπής, 
μπορεί νά έπιβάλλει σάν άσφαλιστικό μέτρο 
τήν άναστολή εκτέλεσης τής άπόφασης, 
πού προσβάλλει ή προσφυγή. Τό μέτρο 
παίρνεται μέ διαταγή τού προέδρου ή τού 
άναπληρωτή του καί μετά άπό συνοπτική 
διαδικασία καί έφ’ όσον συντρέχουν οί έξής 
ούσιαστικές προϋποθέσεις: Ό αϊτών νά εί
ναι διάδικος ένώπιον τού δικαστηρίου, νά 
έχει άσκηθεϊ κανονικά προσφυγή κατά τής 
πράξης ή τής άπόφασης, δηλαδή στη συν
δρομή νομικών ή πραγματικών λόγων πού νά 
δικαιολογούν έκ πρώτης οψεως τό προσω
ρινό μέτρο καί σέ περίπτωση μή χορήγησης 
τούτου νά ύπάρχει κίνδυνος νά επιφέρει 
βλάβη στά συμφέροντα τού αίτοϋντος, 
δυσανάλογη μέ τή συνδεόμενη μέ τήν άνα
στολή. Ή διαταγή δέν προδικάζει καί τήν 
οριστική κρίση τού δικαστηρίου, δέν ύπό- 
κειται σέ ένδικα μέσα, άλλά μπορεί νά τρο
ποποιηθεί ή νά άνακληθεΐ αύτεπάγγελτα ή 
καί μέ αίτηση στήν περίπτωση μεταβολής 
τών περιστάσεων. Μέ γνώμονα όλα αύτά τό 
δικαστήριο πρέπει νά καθορίσει τό περι
εχόμενο τών διατασσομένων προσωρινών 
μέτρων. Τέλος μέ τό άρθρο 186 τό δικα
στήριο σέ έκεΐνες τις περιπτώσεις πού έχει 
δικάσει μπορεί νά έπιβάλει προσωρινά μέ
τρα.

5. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.

α. Α ν α κ ο π ή  έ ρ η μ ο δ ι κ ί α ς :  
Ασκείται άπό τόν έρήμην δικασθέντα καί 

μέσα σέ ένα μήνα άπό τήν κοινοποίηση τής 
άπόφασης. 'Η άνακοπή δέν έχει άνασταλ- 
τικό άποτέλεσμα τής έκτελεστότητας τής 
άπόφασης, έκτός άν άποφασίσει διαφορε
τικά τό δικαστήριο καί κάτω άπό τόν δρο τής 
εγγυοδοσίας. Ή διαδικασία τής έκδίκασης 
τής άνακοπής είναι όμοια μέ τή διαδικασία 
τής προσφυγής.

β. Τ ρ ι τ α ν α κ ο π ή :  Αναγνωρίζεται 
στά κράτη -  μέλη, τά κοινοτικά όργανα, τά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά άπόφασης 
τού δικαστηρίου, πού θίγει τά δικαιώματα 
τού τριτανακόπτοντος, γιατί δέν είχαν 
προσεπικληθεί ή δέν τούς είχε άνακοινω- 
θεΐ ή δίκη. 'Από τόν κανονισμό τού δικα
στηρίου προβλέπεται ότι ύπάρχει δικαίωμα 
τριτανακοπής καί στήν περίπτωση τής νομι
κής άδυναμίας τού τριτανακόπτοντος λόγω 
άνωτέρας βίας, ή τυχερού νά παρέμβει στή_ 
δίκη. 'Εάν ή άπόφαση έχει δημοσιευθεΐ 
στήν έπίσημη έφημερίδα τής κοινότητας ή 
τριτανακοπή πρέπει νά άσκηθεϊ μέσα σέ 
δύο μήνες άπό τή δημοσίευση. Τό έγγραφο 
τής τριτανακοπής πρέπει νά περιέχει τά 
τυπικά στοιχεία τών λόγων πού τή στηρί
ζουν καί κατατίθεται στό γραμματέα τού 
δικαστηρίου καί κοινοποιείται στούς κύ
ριους διάδικους. "Αν γίνει δεκτή ή τριτανα
κοπή, τροποποιείται άπό τό δικαστήριο ή 
προσβαλλόμενη άπόφαση.

γ. ’ Ε π α ν ά λ η ψ η  τ ή ς  δ ι α δ ι κ α 
σ ί α ς  (άναθεώρηση τής άπόφασης).

Γίνεται μέ αίτηση ένός άπό τούς διαδί
κους, σέ περίπτωση πού έγινε γνωστό γε
γονός άποφασιστικής σημασίας τό όποιο 
ήταν άγνωστο στό δικαστήριο καί τό διά
δικο, πού ζητεί τήν επανάληψη καί πριν άπό 
τήν άπαγγελία τής άπόφασης. 'Απόφαση 
έθνικοΰ δικαστηρίου πού έκδίδεται μετά 
άπό τήν άπόφαση τού δικαστηρίου τής κοι
νότητας, άλλά επιβεβαιώνει προηγούμενες 
άποφάσεις, δέν άποτελεϊ «νέο γεγονός».

Ή αίτηση γίνεται μέσα στήν άποκλει- 
στική προθεσμία τών τριών μηνών άπό τότε 
πού ό διάδικος έλαβε γνώση τού γεγονότος 
καί ποτέ μετά πάροδο δέκα έτών άπό τήν 
έκδοση τής άπόφασης. Τό έγγραφο πρέπει 
νά έχει στοιχεία τής προσφυγής, νά προσ
διορίζει τήν προσβαλλόμενη άπόφαση, νά 
έχει άναλυτική περιγραφή τών νέων γεγο
νότων, νά προσδιορίζει τά μέσα άπόδειξης, 
νά στρέφεται κατά τών λοιπών διαδίκων καί 
νά κατατίθεται δπως ή προσφυγή. Τό δικα
στήριο μόλις δεχθεί τό άπολογητικό ύπό- 
μνημα τού αίτοϋντος καί άκούσει τόν γενικό 
εισαγγελέα έκδίδει άπόφαση. Ά ν  δεχθεί 
ότι ύπάρχει νέο γεγονός, κηρύσσει τήν έν
αρξη τής διαδικασίας στήν ούσία καί προ
χωρεί όπως καί στήν προσφυγή.

Π α ρ α γ ρ α φ ή :  Παραγράφεται ή
άξίωση κατά τής κοινότητας σέ πέντε χρό
νια άπό τήν έπέλευση τού ζημιογόνου γε
γονότος. Διακόπτεται μέ τήν κατάθεση τής

προσφυγής ή τήν ύποβολή αίτησης γιά άπο- 
ζημίωση.

δ. Α ί τ η σ η  ά κ υ ρ ώ σ ε ω ς .
Μέ τό άρθρο 173 τής συνθήκης τής 

Ε.Ο.Κ. τό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία νά 
έλέγχει τήν νομιμότητα τών πράξεων τού 
Συμβουλίου καί τής Επιτροπής, έκτός άπό 
τις συστάσεις καί τις γνώμες. Γιά τό σκοπό 
αύτό έχει δικαιοδοσία σέ προσφυγές πού 
γίνονται άπό τά κράτη -  μέλη, τό Συμβού
λιο ή τήν Επιτροπή, γιά έλλειψη άρμοδιό- 
τητας, παράβαση ουσιώδους διαδικαστικής 
προϋπόθεσης, παράβαση τής συνθήκης ή 
όποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού μέ 
τήν έφαρμογή της ή γιά κατάχρηση έξου- 
σίας. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπο
ρεί μέ τούς ίδιους όρους νά άσκήσει προσ
φυγή γιά άπόφαση πούάπευθύνεται σέ αύτό 
ή έναντίον άπόφασης πού τό άφορά άμεσα 
καί άτομικά. Ή προσφυγή πρέπει νά γίνει 
μέσα σέ δυό μήνες άπό τήν δημοσίευση τού 
μέτρου η άπό τή γνωστοποίησή του στόν 
προσφεύγοντα καί γενικά άπό τήν ήμέρα 
πού έλαβε γνώση ό προσφεύγων. Τό δικα
στήριο, έάν ή προσφυγή είναι βάσιμη, θά 
κηρύξει άκυρη τήν προσβαλλόμενη άπό
φαση, δηλαδή πρόκειται έδώ γιά μιά δια
πλαστική άγωγή.
ε. 'Η  έ ν σ τ α σ η  τ ή ς  π α ρ α ν ο μ ί α ς .

Ή αίτηση άκυρώσεως μπορεί νά γίνει 
μέσα σέ ορισμένη προθεσμία. Μετά τήν 
προθεσμία ή πράξη δέν μπορεί νά προσ
βληθεί δικαστικά καί νά άκυρωθεϊ. Οί συν
θήκες καλύπτουν αύτό τό κενό μέ τήν έ ν 
σ τ α σ η  τ ή ς  π α ρ α ν ο  μ ί α ς  . Μέ αύτή 
τήν ένσταση κάθε διάδικος σχετικά μέ τήν 
ισχύ κανονισμού τού Συμβουλίου ή τής 
Επιτροπής μπορεί νά έπικαλεσθεϊ στό δι
καστήριο τό άνεφάρμοστο τού κανονισμού 
γιά ένα άπό τούς λόγους τής αίτησης άκυ
ρώσεως. "Ετσι επιτυγχάνεται ό παρεμπί- 
πτων έλεγχος τής νομιμότητας τών κανονι
σμών, στόν όποιο τό δικαστήριο μπορεί καί 
αύτεπάγγελτα νά προχωρήσει. Ή ένσταση 
αύτή δέν άποτελεϊ προσφυγή, άλλά μία 
άπλή ένσταση στά πλαίσια μιάς όποιασδή- 
ποτε δίκης πού έκκρεμεϊ στό δικαστήριο 
τής Κοινότητας. Ή ένσταση αύτή δέν μπο
ρεί νά έγερθεΐγιά άτομικέςπράξεις. Γενό- 
μενη δεκτή ή ένσταση τής παρανομίας έχει 
σάν άποτέλεσμα τήν μή έφαρμογή τού κα
νονισμού στήν έκκρεμή δίκη. Στήν πράξη τό 
Συμβούλιο ή ή 'Επιτροπή καταργούν τόν 
κανονισμό αύτό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -  ΠΗΓΕΣ

1. - Νομολογία Δικαστηρίου Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Άριστ.
ΒΛΑΧΟΥ -  Δικαστοϋ, Ά θήνα ι -  Κομοτηνή 1980.

2 . -  Ερμηνεία κατ' άρθρο τή ς  Συνθήκης Ε.Ο.Κ , Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝ-
ΝΙΔΗΣ -  Δ ικηγόρος καί ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ -  Δικηγό
ρος, Ά θήνα ι 1981.

3 .  -  H .G . S C H E R M E R S , J U D IC IA L  P R O T E C T IO N  IN
E U R O P E A N  C O M M U N IT IE S , A M S T E R D A M  1976 .

4 .  - J .A . U S C H E R : C O M P E N D IU M  O F  C A S E  L A W  R E L A 
T IN G  T O  T H E  E U R O P E A N  C O M M U N IT IE S .

5 . -  Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Π .Δ . Δαγτόγλου, Αθήνα 1979.

6 — Δίκαιο τή ς  Εύρωπαϊκής Ο ικονομικής Κοινότητας, Αγησ. 
Μπακοπούλου -  Έ φ έτο υ , Ά θήνα ι -  Κομοτηνή 1980.
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'Τ'Θ-νβΥΤΧΙΧΙ ΗΜ6ΡΧΙ 
T O Y  Κ Υ Ζ Χ Ν Τ ΊΟ Υ

Τοϋ κ. Β.Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ
Έπιτ. Έπιθ/τοϋ Μ.Ε. -  Συγγραφέως

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΡΑΣ

Ούδεμία σκηνή εις τήν ιστορίαν ιών έθνών 
ύπήρξεν όμοίως φρικώδης, ώς ή τής 29ης Μαΐου 
1453 ήμέρα τής έβδομάδος Τρίτη, θλιβερά καί 
άποφράς έπί 528 ένιαυτούς. Τό αίμα έρρεε 
καταγής, ώς έάν είχε βρέξει καί ώς έάν έτρεχεν 
ύδωρ κατά ρύακας. 01 νεκροί των Χριστιανών καί 
Τούρκων είχον φθάσει μέχρι τού ύψους τών 
έπάλξεων τών θεοφρουρήτων τειχών, οί δρόμοι 
είχον φραχθή άπό τά πτώματα, τά όποια έρρί- 
φθησαν εις τήν θάλασσαν καί παρευρίσκοντο 
περιδινούμενα εις τόν Κεράτιον κόλπον, ώς οί 
πέπονες εις τάς διώρυγας τής Βενετίας. Οί δυσ
τυχείς κάτοικοι τής βασιλίδος τών πόλεων, τής 
Κωνσταντινουπόλεως, έξερχόμενοι τών οικιών 
των πίπτουν ύπά τό ξίφος τών πορθητών ή φο
νεύονται έντός αύτών. Από τάς έπάλξεις τών 
τειχών καί άνά τάς όδούς ήκούετο ή σπαραξι
κάρδιος ιαχή « έ ά λ ω  ή Π ό λ ι ς ,  έ ά λ ω τ ό  
φ ρ ο ύ ρ ι ο ν ,  έ ά λ ω σ α ν  τ ά  σ τ ρ α τ η 
γ ε ί α ,  κ α ί  τ ά  σ η μ α ί α  τ ή ς  ά σ ε -  
β ε ί α ς  ά ν ω θ ε ν  έ ν  τ ο ί ς  π ύ ρ γ ο ι ς  
έ σ τ η σ α ν ,  έ λ ε ο ς ,  έ λ ε ο ς ,  έ π ο υ -  
ρ ά ν ι ε θ ε έ . . . » .  ·

Η πτώοις τής βασίλιδος τών πόλεων, τής κα- 
θέδρας τής Ορθοδοξίας τοϋ Χριστιανισμού ε ί

ναι έπέτειος θλιβερά τοϋ μακραίωνος ύπερτρι- 
σχιλιετοϋς ιστορικού βίου τοϋ έθνους μας. Δέν 
τήν λησμονοϋμεν, άλλά προθυμούμεθα εις άπό- 
τισιν χρέους τιμής, εϊμεθα εύγνώμονες πρός 
τούς άγωνισαμένους ύπέρ τών αιωνίων άρχών 
καί ιδεωδών τής Ελευθερίας. Αί τελευταίοι 
ήμέραι τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί οί 
διεξαχθέντες έκεϊ δραματικοί άγώνες πρέπει νά 
συγκινοϋν τήν ψυχήν τοϋ γνήσιου "Ελληνος καί 
τοϋ Ορθόδοξου Χριστιανού, διότι άν άπέθανε 
μαχόμενος ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος τήν 
αυγήν τής 29ης Μαΐου 1453 άμυνόμενος ύπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος έκληροδότησε τήν καρ- 
ποφόρον παλιγγενεσίαν τοϋ 1821 καί διδάσκει 
δτι τό ίδιότροπον δένδρον τής Ελευθερίας, διά 
νά βλαστάνη χρειάζεται νά άρδεύεται μέ ιδρώτα 
καί αίμα.

Καί έρωτάται, ποιοι κόσμοι συνεκρούσθησαν, 
ποια τά κίνητρα έκατέρου καί οί άρχηγοί τών 
άντιπάλων δυνάμεων;

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

Τήνθην Ιανουάριου 1449 έορτήντώνθεοφα- 
νείων, ενώπιον πρεσβείας έλθούσης έκ Κων/πό- 
λεως έστέφθη έν Μυστρρ, παρά τήν Σπάρτην, 
Αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου, ό πορφυρογέννητος 
Δεσπότης Κων/νος ό Παλαιολόγος καί άνεχώρη- 
σεν άμέσως εις τήν άγωνιώσαν καί άλλοτε άρ- 
χουσαν Ανατολής καί Δύσεως βασιλίδα τών πό
λεων, τήν Κωνσταντινούπολή. Ήτο τό δον έκ 
τών 10 τέκνων τοϋ αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου 
ΜανουήλΒ' θανόντοςτήν21 Ιουλίου 1425. Είχε 
ηλικίαν 45 έτών (έγεννήθη 9 Φεβρουάριου τοϋ 
1404) καί διεδέχθη τόν άτεκνον άδελφόν του

Ιωάννην τόν Η ’, άποθανόντα τήν 31η Οκτω
βρίου τοϋ έτους 1448. Ήτο Έλλην έξ Ελλήνων, 
τής μητρός του Ελένης, θυγατρός τοϋ χωροδε
σπότου τής ΒΔ. Μακεδονίας Κωνσταντίνου Δρα- 
γάση. Ώ ς βασιλεύς έχαρακτηρίσθη ύπό τών 
συγχρόνων του θειότατος καί παραβάλλεται 
πρός τούς διαπρεπεστέρους άνδρας τής έλληνι- 
κής άρχαιότητος. 'Οχύρωσε τόν Ισθμόν τής Κό
ρινθου καί ώνειρεύθη τήν δημιουργίαν ίδιοτύπου 
καί άσφαλοϋς Κράτους. Δίς νυμφευθείς άπώ- 
λεσε τάς συζύγους του. Ήτο σοφός καί φίλος 
τών γραμμάτων, καλοπροαίρετος ώς άνθρωπος 
καί αύτοκράτωρ.

Η Κων/πολις άγωνιά άπό τής πρώτης άλώ- 
σεως ύπό των Σταυροφόρων 1204, άφοϋ έχει 
ύποστή 20 πολιορκίας εις τήν ύπερχιλιετη ιστο
ρίαν της. Περιλαμβάνει πενιχρά περίχωρα, τήν 
μικρήν πάλιν τής Σηλυβρίας, τάς Πριγκηποννή- 
σους, έπί δέ τής Εύρωπαϊκής άκτης τοϋ Βοσπό- 
ρου κατέχει περιοχήν μόλις 3 ώρας άπέχουσαν 
τής Πόλεως. Παραμένει έδρα τών αύτοκρατό- 
ρων. κορωνίς καί σύμβολοντοϋ άλλοτε κραταιοϋ 
Βυζαντίου, πάλλει δέ ώς καρδία καί όχυρόν τού 
Χριστιανισμού κειμήλιον.

Ο Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος προβλέπει 
καί συνειδητοποιεί τόν άμεσον κίνδυνον άπό τό 
έδραιωθέν εις Μ . Ασίαν καί Εύρώπην σφριγηλόν 
Σουλτανατον τών Οσμανιδών. Επιχειρεί νά 
καταπαύσουν αί θρησκευτικοί διαμάχαι, αί δο
γματικοί αιρέσεις, καί νά παύση τό θανάσιμον 
μίσος μεταξύ ένωτικων καί άνθενωτικών καί νά 
πραγματωθοϋν οί έν Φλωρεντίμ καί Φερράρρ 
αποφάσεις τών έκεϊ συνόδων (1438 -1 4 3 9 ) περί 
ένώσεως τών δύο έκκλησιών. Ό θρόνος του 
έπέχων θέσιν Γολγοθά, ύπήρξε τό μεγαλοπρε
πές σύντριμμα, άλλ’ εύγενές τέλος τής έπί αίώ-
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νας Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. "Ο άντίπαλός 
του Μωάμεθ ό Β' άνεκηρύχθη Σουλτάνος εις 
ήλικίαν 21 ετών, σπεύσας έκ Γίρούσης είς Άν- 
δριανούπολιν τόν Φεβρουάριον τού 1451 μετά 
τόν αίφνίδιον θάνατον έξ άποπληξίας έν συμπο- 
σίωτού πατρόςτου ΆμουράτΒ'. Ήφάνισε τούς 
συγγενείς του, όσους ήτο δυνατόν νά διεκδική- 
σουν τήν διαδοχήν. Είχε όξύνοιαν όφειλομένην 
είς τήν καταγωγήν του έκ μητρός, δούλης έκ 
χριστανοϋ. Επέβαλε άκρατον πειθαρχίαν καί 
έπέδειξε μεγαλειώδη στρατηγικήν ικανότητα. 
Σκληρός, ώμός καί φανατικός. Ήτο πρόσωπον 
έλκυστικόν, έγεννήθη διά νά διοική καί διεκαίετο 
άπό προητοιμασμένον όνειρον διά τήν έκπόρθη- 
σιν τής Κων/πόλεως. Τολμηρός δέν έδίσταζε 
πρό ούδενός διά τήν ίκανοποιησιν τών θελήσεων 
του.

. . .ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ. . .

01 δύο άντίπαλοι ήγεμόνες έκπροσωποϋν δύο 
κόσμους άντιθέτους καί ή άναμέτρησις τού Ι ε 
ρού πολέμου τού Σταυρού καί τής Ημισελήνου 
είναι έπί θύραις. Επί τή άναρρήσει του ό Μωά
μεθ ό Β' συμπεριεφέρθη τό πρώτον φιλικώτατα, 
όρκισθείς είς τόν θεόν, τόν Προφήτην καί τό 
Κοράνιον ότι θά έτήρει τάς πατροπαραδότους 
συνθήκας. Πλήν όμως ό δόλος ένεφώλευεν είς 
τήν ψυχήν του. Κατά τήν ιδίαν έποχήν πρεσβεΐαι 
έκ Κων/πόλεως πεμφθείσαι είς τήν Δύσιν έζή- 
τουν τήν βοήθειαν τής Χριστιανοσύνης πρό τού 
έπικρεμαμένου κινδύνου. Αί παρακλήσεις καί 
προσπάθειαι όμως άπέβαινον άκαρποι. Ούτε 
πλοία πρός βοήθειαν έφαίνοντο, οϋχε άνδρες 
μαχηταί ηρχοντο. Αί ναυτικοί δυνάμεις τής Βε
νετίας καί Γενούης έκώφευον. Αί σχολαστικοί 
καί άκαρποι θεολογικαί συζητήσεις διεξάγονται 
μετά φανατισμού, όμιλοϋν διά πράγματα άσύλλη- 
πτα είς τόν κοινόν νοϋν, είς τούς δρόμους καί 
χαμόσπιτα, είς τάς πλατείας, άγοράς, τά σταυ
ροδρόμια, περί τής έκπορεύσεως τού Αγίου 
Πνεύματος, τής φύσεως τού υιού καί σχέσεως 
χρονικής πρός τόν πατέρα, περί τού φύλου τών 
άγγέλων κ.λ.π,, ένώ ό εχθρός προσεγγίζει καί 
είναι φανερόν ότι άπειλεΐ καί αύτάς τός πύλας 
τής Πόλεως. Οί κάτοικοι άλληλομισοϋνται έμπα- 
θώς καί επικρίνουν τόν οξυδερκή Αύτοκράτορα 
διά τήν γενομένην τελετουργίαν τής Ένώσεως 
τών δύο Εκκλησιών είς τόν Ναόν τής Αγίας 
Σοφίας, τήν 12ην Δεκεμβρίου 1452 έορτήν του 
άγιου Σπυρίδωνος, παρισταμένου τού Κωνσταν
τίνου τού Παλαιολόγου, συλλειτουργησάντων 
300 ιερέων ορθοδόξων καί καθολικών, κατά τήν 
οποίαν αύτός ό πρωθυπουργός Λουκάς Νοταράς 
ήκούσθη άνακράζων τήν φανατικήν διά τήν 
άδιαλλαξίαν ρήσιν «Κρειττότερόν έστι είδέναι έν 
μέσει τή Πόλει φακιόλιον βασιλεΰον Τούρκων ή 
τιάραν λατινικήν» καί οί άνθενωτικοί, ό πολύς 
όχλος έφώναζε «Τήν γάρ Λατίνων βοήθειαν ούτε 
ένωσιν χρήζομεν άπέστω άφ1 ήμών ή τών άζυμι- 
τών λατρεία».

Ο Μωάμεθ ό Β' κατά τόν χειμώνα τού 1453 
είχεν έπιτελέσει τήν άπαρχήν τού έπιθετικοϋ του 
έργου. "Εκτισε κατεσπευσμένως κολοσσιαϊον 
φρούριον έπί τής Εύρωπαϊκής άκτής, κατά τό 
Ρήγιον, τό Ρούμελη Χισάρ, τό Νεόκαστρον ή 
Πορθμότοπον ή Λαιμοκοπίαν άκριβώς είς τό ση- 
μεϊον τού Πορθμού, όπου ό Δαρείος τόν 6ον 
π.Χ. αιώνα έκστρατεύων κατά τών Σκυθών, κα
τασκεύασε μέ πλοία γέφυραν καί διεπεραιώθη τό 
στράτευμά του είς Εύρώπην. Έτσι άπεκόπη ή 
Κων/πολις έπισιτιστικώς έκ τού Εύξείνου Πόντου 
διό τού Βοσπόρου. Είργάσθησαν έκεΐ 5.000 έρ- 
γάται καί 10.000 χειροτέχναι, κατεσκευάσθη 
φρούριον μέ πολλούς πύργους, καί έστήθησαν 
πυροβόλα δυνάμενα νά έκτοξεύουν βλήματα έκ 
γρανίτου βάρους 600 λιτρών. "Ο αύτοκράτωρ 
λαμβάνει πάν δυνατόν μέτρον διά τήν άμυναν τών 
τειχών καί φράσσει τό Στόμιον τού Κερατίου κόλ

που μέ τήν περίφημον άλυσιν. Είς πρεσβείαν 
σταλεΐσαν ότι παραβαίνει τάς συνθήκας άπαντά ΰ 
Μωάμεθ: «ό νΰν τούρκος ήγεμών ούκ έστι τών 
πρώην όμοιος. "Α ούκ ήδύναντο οί πρόγονοι 
έκεϊνοι ποιήσαι, οϋτος (ό Μωάμεθ Β") ύπό τήν 
χείρα καί εύκόλως έχει τού πράξαι, καί ά ούκ 
έβούλοντο έκεϊνοι, ούτος θέλει καί βούλεται. . .  
Πάς έκ μέρους τού βασιλέως Ρωμαίων, ό έλθών 
άπό τού νϋν, ένεκα τής ύποθέσεως ταύτης άφαι- 
ρεθήσεται τήν δοράν. . .» ,  δηλ. θά έκδαρή ζων
τανός. "Ο Αύτοκράτωρ άνταπαντά: «Ή πόλις τού 
Κωνσταντίνου ή τών πόλεων βασιλεύουσα γενή- 
σεται ό τάφος ήμών. . .  έως ό δίκαιος Κριτής 
άποδώσει έκάστω, έμοί τε καί σοί τήν δικαίαν 
άπόφασιν.. .» .

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Τήν 6ην "Απριλίου τού 1453, σμήνος άνθρώ- 
πων άλαλαζόντων τά φοβερόν στράτευμα, 
έφθασε άπό ξηρός πρό τών τειχών τού Βυζαν
τίου. Είχον διαπεραιωθή διά γεφύρας όπισθεν 
τής σιδηροφράκτου άλύσεως τού Κερατίου, 72 
φαϋσται (πλοία έξωπλισμένα). Έπέρασαν άπό τό 
Διπλοκιόνιον είς τάς Ψυχράς πηγάς (Κασίμ 
πασά), καί άπό τό ύψος τού Πέραν (έναντι τού 
Βυζαντίου) μέ τά ιστία των άναπεπταμένα καί οί 
έπί τών έπάλξεων τών τειχών άμύντορες είδαν 
τό άπίστευτον θέαμα. Διεπιστώθη ότι οί Γενουή- 
σιοι κάτοικοι τού Πέραν είχον διαπράξει βδελυ- 
ράν προδοσίαν, βοηθήσαντες τόν έπιδρομέα 
Σουλτάνον. Τήν22αν "Απριλίου κατεβιβάσθησαν 
είς τόν Κεράτιον, διά διόλκου μήκους 12 χιλιομέ
τρων είλκύσθησαν μέ βαρούλκα, διά ξύλινων 
τροχών μέ βοήθειαν άπειραρίθμων ζευγών βοών 
καί χιλιάδων έργατών συρόντων καί ώθούντων τά 
πλοία. Ανέβαινον είς τούς λόφους ώς νά 
έπλεον έπί τής θαλάσσης μέ τά "ιστία των άναπε
πταμένα καί μέ τούς κωπηλάτες είς τάς θέσεις 
των, διά τής πίστας τής διόλκου πού ήτο κατα
σκευασμένη μέ ξύλα καί άλειμμένη μέ λίπος, 
έλαιον καί λαρδί. Διά τής κατασκευασθείσης άπό 
τό Π έραν πρός τό Βυζάντιον γεφύρας 50 όργυιών 
καί είς μήκος 100 μετρ, έπέρασε δυτικά πρός τά 
χερσαία τείχη τό άπειράριθμον στράτευμα, ένώ 
από Προποντίδες καί Βοσπόρου είχε άποκλεισθή 
ναυτικώς τό Βυζάντιον.

ΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ύπελογίσθη ό στρατός τού Μωάμεθ τού Β" 
τακτικού καί άτάκτων, ότι ύπερέβαινε τάς 
258.000 χιλιάδας, τό σύνολον τών πλοίων 420, 
τό δέ πλήθος τών κτηνών 700.000 ("ίππων, βοών, 
προβάτων, αιγών, κυνών, καμήλων κ.λ.π.), μέ 
έφόδια άφθονα, πολλοί προσδοκώντας ύλικάς 
άμοιβάς καί πλούτη. Ό Σουλτάνος διέθετε νέου 
τύπου πολιορκητικός μηχανάς, πυροβολικόν, τη- 
λεβολίσκους, σιδηρούς σίφωνας, τυφέκια τειχο- 
μαχικά, βαλλιστρίδας, μπουμπάρδας, άσπίδας, 
άκόντια. δόρατα, ξίφη γιαταγάνια. Μεταξύ πάν
των τούτων τών θανατηφόρων μηχανημάτων τό 
φοβερώτερον πυροβόλον ήτο τό άποκληθέν 
«βασιλικόν τέρας τε φοβερόν καί έξαίσιον», είχε 
πλάτος στόματος 12 σπιθαμάς, περιφέρειαν 9 
ποδών καί 3 ποδών διάμετρον, ή βοή έφθανε 
μέχρι 18 χιλιόμετρα καί ό βαλλόμενος λίθος είχε 
βάρος 1.200 λιτρών, έρριπτε τό βλήμα άπό άπο- 
στάσεως ένός μιλίου καί όπου έπιπτε ό βαλλόμε
νος λίθος έσχηματίζετο βόθρος όργυιάς μιας. 
Τό πυροβόλον έχύθη είς Άνδριανούπολιν ύπό 
τού Ούγγρου μηχανικού Ούρβανοϋ καί μετε- 
φέρθη είς Κων/πολιν συρθέν ύπό 150 ζευγών 
βοών καί 2.000 άνδρών. Καί ήρχισε τό καταστρε
πτικόν του έργον κατά τών τειχών άπό τής 6ης 
"Απριλίου. Έξ έτέρου ή έντός τής Πόλεως δύ- 
ναμις τών άμυνομένων τού Αύτοκράτορος άνήρ-

χοντο μόλις είς 4.973 άνδρας Είς αύτούς πρέ
πει νά προστεθούν 2.000 άνδρες ξένοι συμμαχι
κών στρατευμάτων καί τά πλοία είς 26 έως 32 
μετά 2.000 άνδρών τών πληρωμάτων των. "Ο 
όλος πληθυσμός τής Πόλεως ύπελογίσθη είς 
80.000, άπό τούς όποιους άνδρες 14.000, άλλ" 
όχι κατάλληλοι πάντες διά πόλεμον. Ή έκτασις 
τήν όποιαν έπρεπε νά ύπερασπίσουν έν συνόλω 
7.000 μαχηταί είναι μεγάλη. Πολλαί έπάλξεις 
άναγκαστικά θά μείνουν άφρούρητοι, "ίσως καί 
μερικοί πύργοι. Μόνον άπό τού έπταπυργίου μέ
χρι τών Βλαχερνών έχομεν 112 πύργους. 'Η άνα- 
λογία τών άντιπάλων ύπερβαίνει τού ένός πρός 
είκοσι, δηλ. ύπάρχει καταπληκτική άνισότης είς 
πολεμιστάς, έφόδια καί έπισιτισμόν. Ή πολιορ
κία άνεπιτυχώς διαρκεΐ 52 ήμέρας. Δι’ ύπογείου 
σήραγγος πού κατεσκεύασεν ό δαιμόνιος Γερ
μανός μηχανικός "Ιωάννης Γκράντ άνετινάχθη ή 
μεγάλη βομβάρδα τού Ούρβανοϋ. "Ο Μωάμεθ 
έθρήνησεν σφόδρα καί προτείνει συνθηκολόγη
σή, μετά τήν παράδοσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως, τήν έλευθέραν άναχώρησιν καί έγκατά- 
στασίν του είς τήν βασιλείαν του είς τήν Πελο
πόννησον, ένώ ό Πρωθυπουργός Μέγας Βεζύ- 
ρης Χαλήλ είχε προτείνει είς τόν Σουλτάνον νά 
λύση τήν πολιορκίαν φιλικώς διακείμενος πρός 
τόν Αύτοκράτορα.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

Τήν 27ην Μαίου συγκαλεΐται είς τά "Ανάκτορα 
τό τελευταίον πολεμικόν συμβούλιον διά τάς 
διαβουλεύσεις μέ κεντρικός προτάσεις τό μή
νυμα τού Μωάμεθ τού Β": «Ούκ έστι δυνατόν 
άναχωρήσαί με. Ή τήν Πόλιν λαμβάνω η ή Πόλις 
λαμβάνει με ζώντα ή τεθνεώτα. "Η τήν Πόλιν καί 
ξίφος η τό Ίσλάμ

Ό  Αύτοκράτωρ άπορρίπτει τήν πρότασιν τού 
Μωάμεθ καί τήν προτροπήν τών στρατηγών του 
ν' άναχωρήση. Τό άπαντητικόν μήνυμα τού Αύτο
κράτορος: «Ό ποιμήν ό καλός τίθησι τήν ψυχήν 
αύτού ύπέρ τών έαυτού προβάτων. Τό τήν Πόλιν 
σοί δούναι ούκ έμόν έστιν, οϋτ’ άλλου τών κατοι- 
κούντων έν ταύτη, κοινή γάρ γνώμη πάντες αύ- 
τοπροαιρέτως άποθανούμεν καί ού φεισόμεθα 
τής ζωής ήμώ ν...» . "Υπέροχος είναι ό τελευ
ταίος λόγος τού Αύτοκοάτορος διά τήν πίστιν του 
είς τόν Χριστόν καί τήν αύτοθυσίαν χάριν τής 
πατρίδος καί τών ιδεωδών τής "Ελευθερίας: 
«Πολύτιμος έσεται ύμϊν στέφανος, ούχί μόνον ό 
φθαρτός καί γήινος, άλλά ό Έπουράνιος. Ό  
θεάς ύπέρ ήμών πολεμεϊ, δειλία καθέξει τό 
πλήθος τών άσεβών». ' Εξ άντιθέτου ό λόγος τού 
Μωάμεθ είναι πλήρης παραινέσεων πρός τελι
κήν έφοδον καί ύποσχέσεων διά τούς επιζήσαν- 
τας άγαθών πλούτου άρκοΰντος δΓ 100 έτη άνέ- 
του διαβιώσεως αύτών καί τών άπογόνων των, δΓ 
άνηλέητον διαρπαγήν έπί 3 ήμέρας τών θησαυ
ρών τής Πόλεως καί λεηλασίαν τών κατοίκων, 
μεταθανάτιος εύδαιμονία, κατά τάς προφητείας 
καί τά Κοράνιον.

ΕΦΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

Τήν δευτέραν ώραν τής δευτέρας άλεκτρο- 
φωνίας τής πρωίας τής 29ης Μαίου έδόθη τά 
σύνθημα τής σφοδροτάτης έπιθέσεως -  έφόδου. 
Είς τό κινδυνωδέστερον μέρος παρά τήν πύλην 
τού "Αγίου Ρωμανού προεξάρχει τού Άγώνος ό 
Αύτοκράτωρ. Οί πολιορκηταί εΰρον κακώς κλει- 
σμένην, ή, κατ’ άλλην έκδοχήν, άνοιχθείσαν διά 
προδοσίας μικρόν ήμιυπόγειον πυλίδα, τήν πόρ
ταν τού Κέρκου, τήν όποιαν σπανίως ήνοιγον δΓ 
ύδρευτικάς άνάγκας. Αύτή ή μοιραία Κερκό- 
πορτα κατέστησε δυνατήν τήν είσοδον τών 
Τούρκων. Ό Αύτοκράτωρ έπί 5 ώρας άπό βαθυ- 
τάτης πρωίας έπάλαιεν έξαντλητικώς καί ένώ ή
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Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ό τελευταίος τών Βυ
ζαντινών Αύτοκρατόρων.

σπαραξικάρδιος ιαχή έκ τής συγχύσεως καί τού 
άπροόπτου έφθανε εις τά ωτα του -<έάλω ή πό
λις, έάλωσαν τά στρατήγεια», ό μάρτυς τής πί- 
στεως "Ελλην βασιλεύς τά ύστατον άναφωνεΤ: 
«Ή Πόλις άλίσκεται κάμοί ζήν έτιπερίεστιν; Τ6ν 
δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα.. .  ούκ 
έστι τις τών Χριστιανών τού λαβεϊν τήν κεφαλήν 
Μ°υ ■»!_ Καί καταλήγει ό χρονογράφος «έν 
εκείνη τή ώρρ Τούρκος μαύρος καί υψηλός, 
άπαίσιος τήν δψιν, κραδαίνων γιαταγάνιον δρα
κών πλήττει τόν Αύτοκράτορα μαχόμενον, έκ τών 
όπισθεν, δοΰς καιρίαν πληγήν καί φονεύει αύτόν 
πίπτοντα έν μέσω πτωμάτων φίλων τε καί 
έχθρώ ν...» .

Η ημισέληνος, ή σημαία τού αίματος έστήθη 
εις τήν Πόλιν τού Σταυρού. Κατά προσταγήν τού 
κρατούντος πορθητοϋ Σουλτάνου--. .  .κατά τήν 
τού 'Αγίου Ρωμανού, δπου σωροί πτωμάτων 'Ελ
λήνων καί Τούρκων έφθανον μέχρι τών έπάλξεων 

. .  πλείστων νεκρών τάς κεφαλάς έπλυναν 
καί τό τεθνεός πτώμα τού βασιλέως εύρόντες, δ 
έγνώρισαν έκ τών βασιλικών περικνημίδων, ένθα 
χρυσοί άετοί ήσαν γεγραμμένοι, ώς έθος τοίς 
βασιλεϋσι. . .  καί μαθών ό Άμηράς περιχαρής 
εύφραινόμενος υπήρχε καί προστάζει αύτοϋ οί 
εύρεθέντες χριστιανοί έθαψαν τό βασιλικόν 
πτώμα μετά βασιλικής τιμής», ό τόπος μέχρι σή
μερα παραμένει άγνωστος. Ίσως ύπόκειται τής 
λάρνακος του Μωάμεθ τού Β’ εις τό Μαυσω- 
λεΐον τέμενος «Φατίχ τζαμί» κατά τό έθος τών 
Μωαμεθανών.

Η λαϊκή μούσα θρηνεί έπιλέγουσα «έσκότω- 
σαν τόν βασιλέ οί σκύλοι Γιανιτζάροι, άνεκατώθη 
τό αίμα του μέ τών πολλών τό αίμα». Κατά τούς 
ιστορικούς «ή κεφαλή έκ τού πτώματος άποκο- 
πεϊσα έστήθη εις περίοπτον σημεϊον τής πό- 
λεως, κατά διαταγήν Μωάμεθ Β' τού Πορθητοϋ 
καί έφρουρεΐτο άπό 40 νέους καί νέας αιχμαλώ
τους, διά νά περιαχθή ύστερον εις τάς πόλεις 
τής Μουσουλμανικής 'Ασίας, όπως πεισθοϋν οί 
πάντες περί τής νίκης τού Μωάμεθ έπί τού Χρι
στού».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφή μέχρι σήμε
ρον. Προκύπτει τό έρώτημα: Ποιος είναι ό "Ηρως 
τής ήμέρας 29ης Μαίου 1453. Συνομολογεϊται 
καί άπό Τούρκους ιστορικούς ότι «Ήρως είναι 
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος», έθνομάρτυς καί 
άγιος τής Πίστεως. Ό  Ελληνισμός, έζησε τήν 
δουλείαν καί έπίστευεν εις τό θαύμα τής Άνα- 
στάσεως καί τό 1821 έπήραν τά καριοφίλια φωτιά 
καί ή πυρκαιά τής έθνεγερσίας συνειδοτηποιη- 
θείοα επί 400 περίπου έτη διεδόθη άστραπιαίως 
άπό τού Ίασίου εις δλον τόν κυρίως έλλαδικόν 
χώρον.

Η δημώδης καί ή έντεχνος ποίησις περι- 
έγραψαν θρηνητικώς καί εύελπίστως τό δράμα 
τής άλώσεως καί τούς θρύλους ότι τό Γένος δέν 
ύπετάχθη όλοκληρωτικώς καί δέν έσυνθηκολό- 
γησε, ούτε άπέθανε στά Κάστρα του στή Μάνη, 
στο Σούλι, στά "Αγραφα καί είχε τόν στρατόν τού 
τούς κλέφτες καί τάς συνεχείς έπαναστάσεις 
καί διετήρησεν άδούλωτον τό ΟΧΙ. Έτάχθη έν
δοξον όρόσημον, ότι τά έθνη μέ τοιαύτην ιστο
ρίαν καί παραδόσεις δέν άφανίζονται, άλλά οί 
φωτοβόλοι φάροι φωτίζουν τόν δρόμον καί όδη- 
γοϋν εις τά ύψηλά καί γενναία άκατάλυτα καί 
αιώνια ιδεώδη καί διατηρούν διδάγματα οικου
μενικής άξίας μέ σύμβολα τήν 'Ελευθερίαν τού 
άνθρώπου άπό τάς 0 ερμοπύλας μέχρι σήμερα.
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«ετοι.,.οπως 
φτιάχνεις το καπεΛο...»

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τοϋ Δημήτρη Δαμιανιδη

'Ένα πτώμα πνιγμένο ατό αίμα.

Ό Συνταγματάρχης Λίρας υπόγραψε καί τό 
τελευταίο έγγραφο καί σκούπισε μέ τό μαντήλι 
τό ίδρωμένο του μέτωπο. Ή ώρα πλησίαζε 2.15' 
τό μεσημέρι καί ή ζέστη ήταν άφόρητη. Φώναξε 
τόν Αξιωματικό 'Υπηρεσίας νά πάρει τούς φα- 
κέλλους πού είχε ύπογράψει καί προχώρησε στό 
διάδρομο πού όδηγοϋσε στήν έξοδο τής Ύπηρε- 
σίας. Ενα λεπτό μετά έμπαινε στό ύπηρεσιακό 
αύτοκίνητο.

-  Αργήσατε σήμερα, τοϋ είπε ό όδηγός του, 
Βάζοντας μπροστά τή μηχανή.

-  0ά φύγω αύριο μέ πέντε μέρες άδεια καί 
καθυστέρησα λίγο γιά νά τακτοποιήσω κάτι έκ- 
κρεμότητες . . .  "Ανοιξε λίγο τήν ένταση τού ρα
διοτηλεφώνου- έχω τήν έντύπωση πώς τό Κέντρο 
καλεϊ έπειγόντως περιπολικά. . .  Κάτι θάχει γί
ν ε ι. . .

Ό όδηγός δυνάμωσε τήν ένταση τού ραδιοτη
λεφώνου γιά νά ξεχυθεί μέσα στ' αύτοκίνητο, 
έντονα άνησυχητική ή φωνή τού έκφωνητή: 
«Κέντρο 2 . . , Κέντρο 2 . . .  πρός τούς σταθμούς 
πού Βρίσκονται κοντά στήν Κ . . , 13. Σπεύσατε 
στό κατάστημα τουριστικών ειδών Κωνσταντίνου, 
στήν όδό Κ. . .  13. 'Υπάρχει έκεΐ πτώμα γυναι- 
κός . Διαφυλάξτε άνέπαφο τό χώρο μέχρι άφί- 
ξεως τής Γενικής. . .» .

Ό  Συνταγματάρχης τινάχτηκε. Πήρε στό χέρι 
του νευρικά τό μικρόφωνο κι ένημέρωσε τό Κέν
τρο πώς ό ίδιος κατευθύνεται έκεΐ πού Βρέθηκε 
τό πτώμα.

"Οταν μετά άπό πέντε λεπτά έφτασε στό κατά
στημα, Βρήκε έξη Χωροφύλακες πού προσπα
θούσαν μέ κόπο νά συγκρατήσουν ένα πλήθος 
άπό περίεργους, μαζεμένους μπροστά στό πε
ζοδρόμιο. Μπήκε στό έσωτερικό τοϋ καταστήμα
τος προσέχοντας νά μήν πειράξει δ,τιδήποτε.

-  Πού είναι τό πτώμα; ρώτησε τό Χωροφύλακα 
πού στεκόταν στό κέντρο τού καταστήματος.

-  Έκεΐ, πίσω άπ’ τήν κρεμάστρα μέ τά φορέ
ματα . . .  άπάντησε έκεϊνος δείχνοντας μέ τό 
χέρι του μιά κρεμάστρα μέ παραδοσιακά φορέ- 

ιματα στό Βάθος τοϋ καταστήματος.
' 0 Συνταγματάρχης προχώρησε πρός τήν κρε

μάστρα Φτάνοντας όμως στό ύψος ένός γρα
φείου είδε στό δάπεδο, πλάι άπό τό γραφείο, 
έκτεταμένες κηλίδες αίματος, καθώς καί ίχνη

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α'

Ή σφαίρα πού σφηνώθηκε στό κρανίο τής Αλίκης Κωνσταντίνου 
άνοιξε μιά καινούργια σελίδα άγωνίας γιά τή Γενική Ασφάλεια τής 
Θεσσαλονίκης. Όμως, ό μεγάλος σεισμός πού συγκλόνισε δυό μέρες 
αργότερα τήν πόλη, άποπροσανατόλισε τις έρευνες. "Ετσι κάθε μέρα 
πού περνούσε σκόρπιζε σ’ όλους τήν άπόγνωση κι έσπρωχνε όλο πιό 
μακρυά τους τό δράστη...

άπό σύρσιμο τοϋ πτώματος πάνω στό πάτωμα πού 
οδηγούσαν πρός τήν κρεμάστρα. Παραμέρισε 
ένα -  δυό φορέματα, χωρίς νά πειράξει τά 
μεταλλικά μέρη τής κρεμάστρας, ή νά τή μετακι
νήσει, καί στά μάτια του πρόΒαλε τό πτώμα μιας 
νέας γυναίκας, δχι περισσότερο άπό τριάντα 
χρονών, ξαπλωμένης άνάσκελα στό πάτωμα μέ 
τά χέρια στήν έκταση. Φορούσε σκούρα καφέ 
φούστα καί ένα μακό μπλουζάκι, κοντομάνικο, 
έπίσης καφέ χρώματος. Ήταν κανονικά ντυ
μένη, χωρίς ίχνη πάλης στά ρούχα ή τό πρόσωπό 
της. Κάτω άπ’ τό κεφάλι της άπλωνόταν μιά μικρή 
λίμνη άπό αίμα καί πίσω άπ’ τό δεξί άφτί διακρι- 
νόταν μιά ματωμένη πληγή.

-  Πώς λέγεται τό θύμα; ρώτησε τόν Χωροφύ
λακα.

-  Αλίκη Κωνσταντίνου. Τό μαγαζί είναι τού 
άντρα της. Ή γυναίκα πού έχει τό περίπτερο έξω 
στό πεζοδρόμιο είπε πώς στό μαγαζί καθόταν μιά 
αύτή καί μιά ό άντρας της, γιατί αύτοϋ τοϋ εί
δους τά μαγαζιά όλη τή μέρα μένουν άνοιχτά.

-  Ποιός βρήκε τό πτώμα;
-Ή  γυναίκα πού έχει τό περίπτερο. Τό θύμα 

είχε παραγγείλει μιά πορτοκαλάδα. Ή περιπτε- 
ροϋχος όταν έφερε τήν πορτοκαλάδα δέν τήν 
Βρήκε στό γραφείο, όπου συνήθως καθόταν. 
Ακουμπώντας τό μπουκάλι στό γραφείο είδε τά 

αίματα καί φοβήθηκε. "Αρχισε νά τή φωνάζει μέ 
τ’ όνομά της, μέχρι πού προχώρησε ώς τήν κρε
μάστρα. Τότε τήν είδε κάτω, μέσα στό αίμα, 
τρόμαξε κι έβαλε τις φωνές. . .

Ό  Συνταγματάρχης άπόμεινε σκεφτικός, 
έρευνώντας μέ τή ματιά του τό κατάστημα. Εκ
τός άπ’ τήν κρεμάστρα πού έκρυβε τό πτώμα, 
έτσι ώστε νά μήν είναι όρατό άπ’ τήν είσοδο, 
τίποτε άλλο δέν είχε μετακινηθεί άπό τή θέση 
του. Κάτω στό δάπεδο καί δίπλα άκριβώς στό 
γραφείο ύπήρχε ένα μικρό κομμάτι χαρτιού περι
τυλίγματος. Έκανε τή σκέψη πώς ίσως τό θύμα 
καθόταν στήν μικρή περιστρεφόμενη πολυθρόνα 
τού γραφείου καί τήν στιγμή τής έκτέλεσής του 
εξυπηρετούσε τό δράστη, πού πιθανόν νά είχε 
εμφανιστεί σάν πελάτης. Αύτά τουλάχιστον 
έδειχναν τό αίμα καί τό χαρτί περιτυλίγματος στό 
δάπεδο, άκριβώς δίπλα άπ’ τό γραφείο.

Τις πρώτες αύτές σκέψεις του, τις διέκοψε ή 
άφιξη μιας όμάδας πέντε άντρώντής Υπηρεσίας 
του μ’ έπικεφαλής τόν Άντισυνταγματάρχη Κρα- 
νέλη, καθώς καί τών άντρων τοϋ Συνεργείου 
Σημάνσεως καί Έξερευνήσεως τής Υποδιευ
θύνσεις Εγκληματολογιών Υπηρεσιών Βο
ρείου Ελλάδος. Ό  Άντισυνταγματάρχης έν

ημέρωσε πώς είχε ειδοποιήσει τόν Εισαγγελέα, 
πού θά έφτανε άπό στιγμή σέ στιγμή, όχι όμως 
καί τόν Ιατροδικαστή, ό όποιος έλειπε άπ’ τήν 
πόλη. "Ετσι θάταν ύποχρεωμένοι νά περιμένουν 
μέχρι τό πρωί τής έπομένης γιά νά μάθουν τις 
λεπτομέρειες τής αιτίας τού θανάτου τής Α λί
κης Κωνσταντίνου.

Πριν άκόμα άρχίσει ή έρευνα τοϋ καταστήμα
τος γιά τήν άναζήτηση άποτυπωμάτων, ιχνών καί 
πειστηρίων, ό Συνταγματάρχης Λίρας έδωσε έν- 
τολή γιά ν’ άναζητηθεΐ ό σύζυγος τής Κωνσταντί
νου, καθώς καί κάθε άτομο τοϋ συγγενικού ή 
φιλικού περιβάλλοντος τής οικογένειας τής νε
κρής πού θά μπορούσε νά βοηθήσει τήν άνά- 
κριση.

Έρευνώντας τά συρτάρια τοϋ μεταλλικού 
γραφείου Βρήκαν μέσα στό τελευταίο συρτάρι 
ογδόντα χιλιάδες δραχμές σέ χαρτονομίσματα 
τών πεντακοσίων καί χιλίων δραχμών, πού όμως 
ή θέση όπου ήταν τοποθετημένα έδειχνε ότι δέν 
ήταν τά χρήματα τοϋ ταμείου τής ήμέρας. Πρά
γματι είκοσι λεπτά άργότερα ό Άντώνης Κων
σταντίνου, ό σύζυγος τοϋ θύματος, βεβαίωνε 
πώς τά χρήματα αύτά προορίζονταν γιά τήν έξ- 
ώφληση δυό τιμολογίων, άπό είδη πού είχαν 
προμηθευτεί παληότερα. Ό ίδιος, είπε, πώς 
έλειπαν οι εισπράξεις τής ήμέρας, πού μέχρι 
έκείνη τήν ώρα έπρεπε νάταν γύρω στις δέκα 
χιλιάδες δραχμές, καθώς καί πολλά ξένα νομί
σματα πού ύπήρχαν στό πρώτο συρτάρι. . .

«Δέν εϊχαμε διαφορές».

Ό  Άντώνης Κωνσταντίνου ήταν ένας συμπα
θητικός άντρας γύρω στά τριανταπέντε, ψηλός 
κάπου 1,70, μέ άθώο παιδικό βλέμμα. Ό  ταγμα- 
τάρχης Γούλης, πού τόν είχε άναζητήσει, τόν 
είχε βρει στό σπίτι του, καθισμένο στή βεράντα, 
φορώντας πυτζάμες. Τόν ρώτησε τό λόγο πού 
βρισκόταν στό σπίτι καί κείνος τοϋ άπάντησε πώς 
τοϋ πονοϋσε τό στομάχι καί ήταν ή δεύτερη μέρα 
πού δέν πήγαινε στό μαγαζί. Τό σόκ τοϋ Άντώνη 
Κωνσταντίνου όταν έμαθε τό συμβάν ήταν 
ισχυρό. 01 κραυγές του έβγαιναν βαθειά άπό τό 
στήθος κι έσχιζαν τόν άέρα σκορπώντας ρίγη. 
Οταν τελικά έφτασαν στό κατάστημά του, ό Άν- 

τώνης Κωνσταντίνου ξέσπασε σ’ ένα βουβό 
κλάμα καί σωριάστηκε στό δάπεδο. Άπ’ τά χείλη 
του έβγαιναν μισοσπασμένες λέξεις πνιγμένες
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σ' άναφιλητά πού δσο κι αν προσπαθούσαν οί 
ΰντρες τής Γενικής νά τις συνδέσουν μεταξύ 
τους δέν τδ κατόρθωναν.

Όταν ό Εισαγγελέας έδωσε έντολή νά πάρουν 
τό πτώμα, μετά τή φωτογράφησή του, ό Άντώνης 
Κωνσταντίνου ρίχτηκε πάνω ατή νεκρή γυναίκα 
του άγκαλιάζοντάς την υστερικά. Αύτές οί σκη
νές άλλοφροσύνης δέν άποτελοϋσαν βέβαια κάτι 
νέο γιά τούς ΰντρες τής Γενικής, όπωσδήποτε 
όμως ούτε καί ή συχνή έπανάληψή τους δέν είχε 
κατορθώσει νά τούς κάνει ψυχρούς δσο ίσως 
έπρεπε. ΓΓ αύτό καί δέν έμειναν άλλο στό κατά
στημα, άλλά άφοΰ τό σφράγισαν καί τοποθέτησαν 
φρουρά έξω στό πεζοδρόμιο, έφυγαν γιά τά γρα
φεία τους παίρνοντας μαζί τους τόν Άντώνη 
Κωνσταντίνου.

Αργά τό άπόγευμα, δταν πλέον είχε άρχίσει 
νά συνέρχεται, ό Κωνσταντίνου, απάντησε σέ 
δεκάδες έρωτήσεις τού Εισαγγελέα, τού Συντα
γματάρχη , καθώς καί άλλων άντρών τής Γ ενικής, 
γύρω άπό τή ζωή του μέ τό θύμα, τις τυχόν 
διαφορές πού μπορεί νά ύπήρχαν μεταξύ τους, ή 
μεταξύ αύτών καί τού περιβάλλοντός τ ο υ ς .. .  Ό  
Αντώνης Κωνσταντίνου ύπήρξε σαφής καί κατη

γορηματικός στις άπαντήσεις. « Όχι, δέν είχαμε 
διαφορές», είπε . . .  «Ούτε μεταξύ μας, ούτε μέ 
κανέναν άλλο. Ή δουλειά μας άλλωστε δέν μάς 
άφηνε καί πολλά περιθώρια ν' άσχοληθούμε μέ 
κάτι άλλο έξω άπ' αύτήν. . .» .  Τόν ρώτησαν άν 
ύποπτεύεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ώς 
δράστη καί κούνησε άρνητικά τό κεφάλι του. 
Πρόθυμα δέ, έδωσε τά όνόματα καί τις διευθύν
σεις τών συγγενών καί τών φίλων τους . . .

Πριν άκόμα τελειώσει ή έξέταση τού Κωνσταν
τίνου, είχαν βγει στήν πόλη οί πρώτες όμάδες 
άντρών τής Γ ενικής Ασφάλειας γιά τόν έλεγχο 
τών ύποπτων άτόμων πού κινούνταν ιδιαίτερα σέ 
χώρους πρακτορείων 'Υπεραστικών Λεωφο
ρείων καί στό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ό  έλεγ
χος συνεχίστηκε μέχρι άργά τή νύχτα καί συμ
πληρώθηκε άπό άλλες όμάδες άντρών πού έπι- 
σκέφτηκαν πολλά άπ' τά ξενοδοχεία τής Θεσσα
λονίκης, καμπαρέ, πορνεία, πάρκα καί κινηματο
γράφους. Λίγο πριν τά μεσάνυχτα είχαν προσ- 
αχθεΐ στά γραφεία τής Γ ενικής περισσότερα άπό 
πενήντα άτομα πού δέν μπόρεσαν ν' άποδείξουν 
τήν ταυτότητά τους καί νά δικαιολογήσουν τήν 
παρουσία τους σέ κάποιο άπ' τούς παραπάνω 
χώρους, χωρίς όμως νά κρατηθεί ούτε ένα άπ' 
αύτά, άφοΰ μετά άπό σύντομη έξέταση οί άνα- 
κριτές τους διαπίστωσαν πώς δέν είχαν καμμιά 
σχέση μέ τό έγκλημα.

Στις δυό μετά τά μεσάνυχτα οί άξιωματικοί 
πού ήταν έπικεφαλής τών όμάδων ειδοποιήθηκαν 
μέ τό ραδιοτηλέφωνο νά έπιστρέψουν στά γρα
φεία τής Γενικής, ένώ οί υπόλοιποι άντρες τών 
όμάδων θά συνέχιζαν τις έρευνες. Μισή ώρα 
μετά μιά δωδεκάδα άντρες έλεγαν, ό ένας μετά 
τάν άλλον, τις σκέψεις τους γύρω άπ' τήν υπό
θεση Κωνσταντίνου, κάνοντας ό καθένας καί μιά 
σύντομη άναφορά τών πληροφοριών πού ή όμάδα 
του είχε συλλέξει. Ό  Συνταγματάρχης Λίρας 
άκουσε προσεχτικά τόν καθένα χωρίς ό ίδιος νά 
μιλάει. Δίπλα του ό ύποδιοικητής τής 'Υπηρε
σίας Άντισυνταγματάρχης Κρανέλης κρατούσε 
σημειώσεις γιο τά κυριότερα άπ' δσα λέγονταν.

Τελευταίος μίλησε ό Μοίραρχος Παπαθεοδώ- 
ρου πού είχε άναλάβει νά έξετάσει τό συγγενικό 
περιβάλλον τού θύματος καί ιδιαίτερα τόν 
αδελφό τού Αντώνη Κωνσταντίνου καί κουνιάδο 
τού θύματος. 'Ενωμοτάρχη Παρασκευά Κων
σταντίνου, πού ύπηρετούσε στή Θεσσαλονίκη. 
Ηταν ό μόνος άπ' τό περιβάλλον τού άντρόγυνου 

πού είχε όπλο, τό ύπηρεσιακό του περίστροφο.
Ό  Μοίραρχος Παπαθεοδώρου συνάντησε 

πέντε ώρες μετά τήν άνεύρεση τού πτώματος 
τόν Ενωμοτάρχη Παρασκευά Κωνσταντίνου, στό 
σπίτι του Ό κουνιάδος τής Αλίκης Κωνσταντί-
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νου, τή στιγμή πού κτύπησε τό κουδούνι τού 
σπιτιού του κοιμόταν. Ή γυναίκα τ'ου είπε στό 
Μοίραρχο Π-απαθεοδώρου πώς ό άντρας της 
ήταν νυχτερινός καί γι' αύτό, άλλωστε, κοιμόταν, 
θά ξυπνούσε στις όκτώ τό βράδυ, δυό ώρες, 
δηλαδή, πριν άναλάβει ύπηρεσία. Από τό ύφος 
της ό Μοίραρχος κατάλαβε πώς ή γυναίκα δέν 
ήξερε τίποτε γιά τό τί είχε συμβεί στήν Αλίκη 
καί τή ρώτησε, πριν άκόμα ξυπνήσει τάν άντρα 
της, γιά τό άν είχαν διαφορές μέ τήν οικογένεια 
τού κουνιάδου της, γιά τό ποιά ώρα γύρισε στό 
σπίτι τό μεσημέρι ό άντρας της καί μερικά άλλα. 
Ή ζανθή Κωνσταντίνου είπε πώς οί σχέσεις 
τους μέ τήν οικογένεια τού κουνιάδου της ήταν 
άριστες καί ζήτησε νά μάθει τά λόγο τών έρωτή- 
σεων. Όσο γιά τήν ώρα έπιστροφής τού άντρα 
της είπε πώς ήταν όλη τή μέρα στό σπίτι έκτος 
άπό τις 12 μέχρι τήν 1.30' τό μεσημέρι, πού 
βγήκε μέχρι τό καφενείο τής γειτονιάς. Μετά 
άπό λίγο, ό Μοίραρχος άνακοίνωνε στόν άγου- 
ροξυπνημένο Ενωμοτάρχη τό συμβάν καί τού 
ζητούσε τό περίστροφο. Πήγαν μαζί μέχρι τήν 
άποθήκη τού σπιτιού, όπου μέσα άπό ένα κλει
δωμένο μπαούλο ό Ενωμοτάρχης έβγαλε τό 
υπηρεσιακό του περίστροφο. «Έδώ τό βάζω 
όταν γυρίζω άπ' τήν Υπηρεσία», είπε, τή στιγμή 
πού τού τδδινε. Ό  Μοίραρχος τά κοίταξε στό 
φώς καί είδε πώς ήταν έντελώς καθαρό, ένώ ό 
μύλος του ήταν άδειος. Ζήτησε τις σφαίρες καί 
πρόθυμα ό Ενωμοτάρχης τοϋδωσε ένα μικρό 
κουτί μέ τις σφαίρες. Πήρε τό περίστροφο καί 
τις σφαίρες κι έφυγε. Κάπου διακόσια μέτρα 
μακρυά άπ’ τό σπίτι σταμάτησε καί μπήκε σ' ένα 
χαμηλοτάβανο καφενείο. Πλησίασε τόν καφετζή 
καί έπιασε μαζί του συζήτηση. Λίγα λεπτά μετά 
πληροφορούνταν πώς ό Ενωμοτάρχης Παρα- 
σκευάς Κωνσταντίνου βρισκόταν στό καφενείο 
του άπό τις 12 μέχρι τήν 1.30' τό μεσημέρι, 
παρέα μέ δυό δασκάλους τής γειτονιάς. Μετά 
άπ’ όλα αύτά δέν έμενε παρά μόνο ό έλεγχος τού 
υπηρεσιακού περιστρόφου άπό τά ειδικό τμήμα 
τής Ύποδιευθύνσεως Εγκληματολογιών Υπη
ρεσιών. Αργότερα, συντάσοντας τήν άναφορά 
του ό Μοίραρχος, έγραφε πώς μόνο καί μόνο τό 
γεγονός ότι κατά τό κρίσιμο χρονικό διάστημα 
τής δολοφονίας ό Παρασκευάς Κωνσταντίνου 
βρισκόταν στό καφενείο τής γειτονιάς του, άπο- 
κλείει κάθε σκέψη γιά συμμετοχή του στό έγ
κλημα.

-  Όχι, είπε άμέσως μόλις διάβασε τήν άνα
φορά του, ό Συνταγματάρχης. Αύτό δέν μπο
ρούμε νά τό πούμε μέ βάση τά στοιχεία αύτά, 
παρά μόνο άν άποδειχτεϊ έκατό τά έκατό πώς 
δέν χρησιμοποιήθηκε τό όπλο του, ή πώς τό 
βλήμα, πού πιθανόν νά βρεθεί στό κρανίο τού 
θύματος κατά τή νεκροτομή, δέν έχει ριχτεί 
άπ' τό δικό του περίστροφο. Μέχρι τότε καί ό 
Παρασκευάς θ' άνήκει στόν κύκλο τών ύπο
πτων, γιατί άν τό άλλοθι του άποκλείει τήν 
άμεση συμμετοχή του στό φόνο, δέν άπο
κλείει καί τήν πιθανότητα νάναι αύτός ό δα
νειστής τού περιστρόφου στό δράστη, τό 
όποιο καί καθάρισε σχολαστικά μετά τό έγ
κλημα. Όλα αύτά βέβαια μέσα στόν χώρο τών 
ύποθέσεων. . .

Ό  Συνταγματάρχης συνέχισε, άνακεφαλαιώ- 
νοντας στή συνέχεια κάθε ένδιαφέρουσα πλη
ροφορία καί κάνοντας παράλληλα ένα διάγραμμα 
τών μέχρι έκείνη τή στιγμή ένεργειών τους. 
«Ό λες οί όμάδες -  είπε τελειώνοντας ό Συντα- 
γματάρχης -  δηλαδή οί όμάδες συλλογής πλη
ροφοριών, προσαγωγής ύποπτων άτόμων. έξ- 
ετάσεων. άνακρίσεων, έξερευνήσεως, άξιολο- 
γήσεως στοιχείων καί έρευνας, καθώς καί διε
ξαγωγής αλληλογραφίας, θά βρίσκονται σέ συν̂  
εχή έπαφή μεταξύ τους, οί δέ έπικεφαλής τους 
κάθε βράδυ στις δέκα θά συγκεντρώνονται στό 
γραφείο μου καί θ' άνταλλάσουμε πληροφορίες 
καί άπόψεις. Τό έγκλημα τής Αλίκης Κωνσταντί

νου προβλέπω νά μάς άπασχολεΐ γιά πολύ καιρό. 
Κάθε μέρα όμως πού περνάει είναι σέ βάρος 
μ α ς . . » .

Ή συγκέντρωση τελείωσε λίγο πριν τά χαρά
ματα καί οί ξενυχτισμένοι άντρες έφυγαν νά 
συναντήσουν τις όμάδες τους. . .

Άπό αδιέξοδο σέ αδιέξοδο.
Όλο τό πρωινό κύλισε χωρίς νά βρεθεί κάποιο 

στοιχείο πού θά βοηθούσε τήν εξέλιξη τής έρευ
νας. Ό  Ιατροδικαστής πού είχε κάνει πρωί -  
πρωί τή νεκροτομή είχε βρει σφηνωμένο στό 
κρανίο τής Αλίκης Κωνσταντίνου τό φονικό 
βλήμα, πού στάλθηκε άμέσως στά έργαστήρια 
τής Ύποδιευθύνσεως Εγκληματολογιών Υπη
ρεσιών γιά έξέταση. Από κεϊ δέν άργησε νά βγεί 
τό πόρισμα: ανήκε σέ σφαίρα περιστρόφου 
«SM ITH AND W ES SO N . No 38, SPESIAL». 
όμοιου μέ τό περίστροφο τού κουνιάδου τού θύ
ματος. Όμως οί δοκιμαστικές βολές τού περι
στρόφου τού Παρασκευά Κωνσταντίνου δέν 
έδωσαν στά βλήματα τήν παραμόρφωση πού είχε 
τό φονικό βλήμα. "Ετσι άποκλείστηκε καί ή πιθα
νότητα νά είχε δώσει ό Ενωμοτάρχης Κωνσταν
τίνου τό περίστροφό του στόν άγνωστο δράστη. 
Ταυτόχρονα μειώθηκαν σημαντικά καί οί ύποψίες 
πού έφερναν ώς δράστη κάποιο συγγενικό ή φι
λικό πρόσωπο τού θύματος, θετικές πληροφο
ρίες άπό τό ίδιο περιβάλλον τού ζεύγους Κων
σταντίνου έλεγαν, άλλωστε, πώς κανείς άπ’ 
όσους διατηρούσαν σχέσεις μαζί του. δέν είχε 
όπλο.

Οί ίδιες πληροφορίες έλεγαν πώς γύρω άπ' τό 
πρόσωπο τής Αλίκης δέν ύπήρχαν ούτε ερα
στές, ούτε έκβιασμοί οικονομικοί, ούτε κληρο
νομικές διαφορές, ούτε προσωπικές αντεκδική
σεις .

Ολα αύτά. συνδυαζόμενα μέ τό γεγονός ότι 
έλειπαν άπ' τό ταμείο τού μαγαζιού οί εισπρά
ξεις τής ήμέρας καί τά ξένα νομίσματα, οδηγού
σαν στό συμπέρασμα πώς ό δράστης έπρεπε 
νάταν άγνωστος στό θύμα καί πιθανότατα άλλο- 
δαπός τουρίστας, πού μέ τό πρόσχημα άγοράς 
κάποιου αναμνηστικού άπ’ τήν Ελλάδα, δολοφό
νησε τήν Αλίκη καί πήρε όσα χρήματα βρήκε 
εύκολα. Τήν έκδοχή αύτή ένίσχυαν καί μερικά 
άλλα στοιχεία, πού δύσκολα μπορούσε κανείς νά 
τά συναντήσει στά έλληνικά έγκληματολογικά 
χρονικά μέ δράστες Έλληνες, πού άπό τήν 
πρώτη στιγμή βασάνιζαν τό μυαλό τών άντρών 
πού είχαν άναλάβει τήν έξιχνίαση τής ύποθέ- 
σεως:

Τό έγκλημα είχε γίνει σ' ένα άπό τούς πιό 
πολυσύχναστους δρόμους τής Θεσσαλονίκης καί 
σέ ώρα πού ή κυκλοφορία ήταν άρκετά μεγάλη. 
Ήταν μιά «έν ψυχρώ» έκτέλεση μέ περίστροφο, 
μέσα σ' ένα κατάστημα πού λειτουργούσε καί 
άπό στιγμή σέ στιγμή ήταν πιθανό νά μπεϊ σ' αύτό I 
κάποιος πελάτης. Όλα αύτά έδειχναν πώς ό 
δράστης έπρεπε νάταν άδίστακτος, χωρίς ούτε 
ίχνος άναστολής. σπάνιο πράγμα γιά Έλληνα κα
κοποιό. άκόμα καί έπαγγελματία. «Μέρα -  με
σημέρι έκτελέσεις δέν πολυέχουμε στήν Ελ
λάδα», μουρμούριζε κάθε τόσο ό Συνταγματάρ
χης. φέρνοντας καί ξαναφέρνοντας στό νοϋ του 
τις συνθήκες τού έγκλήματος. Αύτή ήταν καί ή ! 
σκέψη πού έγινε αιτία γιά νά στείλει, λίγες ώρες j 
μετά τήν άνεύρεση τού πτώματος, τό σήμα πρός 
τό Εθνικό Κεντρικό Γ ραφείο Ίντερπόλ -  Ελλά
δος, γνωστοποιώντας τό έγκλημα καί στις ξένες 
'Αστυνομίες.

Τό μεσημέρι τής επομένης τού έγκλήματος 
ένα σχεδόν τυχαίο περιστατικό πύκνωσε άκόμα 
πιό πολύ τό μυστήριο. Ή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης ένημέρωσε τή Γενική Ασφάλεια 
πώς ό ιδιοκτήτης ένός άγροτόσπιτου σέ κάποιο 
άπό τά κοντινά χωριά τής Θεσσαλονίκης, βρήκε



στόν κήπο τοϋ σπιτιού xog ένα όκτάσφαιρο περί
στροφο LEPAGE A LIEGE, χωρίς φυσίγγια 
στό μύλο του, τριανταμία σφαίρες περιστρόφων 
διαφόρων διαμετρημάτων καί διάφορα άλλα άντι- 
κείμενα μεταξύ των όποιων σημειώσεις στά γαλ
λικά, χάρτες, άποδείξεις πληρωμής γαλλικών 
καταστημάτων καί άλλα μικροπράγματα.

Χωρίς νά χάσει καιρό ό Συνταγματάρχης Λί
ρας, παίρνοντας δσους διαθέσιμους άντρες είχε 
καί μιά όμάδα άντρών τής Σημάνσεως, έφυγε γιά 
τό παραθαλάσιο χωριό. Τριάντα περίπου χιλιόμε
τρα μακρυά άπ’ τή Θεσσαλονίκη καί κάπου δυό 
χιλιόμετρα μακρυά άπ' τό χωριό συνάντησαν τούς 
άντρες τού τοπικού 'Αστυνομικού Τμήματος πού 
κρατούσαν άνέπαφο τόν τόπο όπου είχαν βρεθεί 
τά έγκαταλειμμένα άντικείμενα, μιά άπόμακρη 
γωνία ένός μικρού άγροτόσπιτου. 'Εκεί, λίγη 
ώρα μετά, τούς συνάντησε καί ό Ιδιοκτήτης μιάς 
διπλανής θίλλας γιά νά καταγγείλει πώς τό σπίτι 
του είχε δεχτεί τήν .. έπίσκεψη κάποιου διαρ
ρήκτη. Καί ένώ ή έρευνα ιχνών καί άποτυπωμά- 
των συνεχίστηκε καί στή διπλανή θίλλα, άλλος 
ένας Ιδιοκτήτης διπλανού, πάλι, σπιτιού, τούς 

I κατάγγειλε διάρρηξη καί τού δικού του σπιτιού.
Λίγο πριν νυχτώσει, ή έρευνα τών σπιτιών είχε 

τελειώσει καί ό Συνταγματάρχης μέ τούς άντρες 
του ξαναπήραν τό δρόμο τής έπιστροφής. Στό 
μυαλό τού Συνταγματάρχη χόρευαν άμέτρητες 
σκέψεις, προσπαθώντας ή μιά νά στηρίξει ή νά 
άνατρέψει τήν άλλη . . .  Γι σχέση μπορούσε νά 
είχε ή δολοφονία τής Αλίκης Κωνσταντίνου μέ 
τις διαρρήξεις τών τριών έξοχικών σπιτιών; Δυσ
τυχώς ή συγκριτική έξέταση τών άποτυπωμάτων 
πού είχαν βρεθεί στό κατάστημα τού θύματος 
είχε άποδείξει πώς άλα τ' άποτυπώματα άνήκαν 
στό ζεύγος Κωνσταντίνου καί στό συγγενικό 
τους περιβάλλον. "Ετσι άκόμα κι άν ένα άπό τ’ 
άποτυπώματα πού βρέθηκαν στά τρία έξοχικά 
σπίτια δέν άνήκε σέ κανέναν άπ’ τούς Ιδιοκτή
τες, ή τό περιβάλλον τών φίλων τους, δέν θά 
μπορούσε ν' άποδειχτεϊ άν ό δράστης τών διαρ
ρήξεων είχε έπισκεφτεί τό κατάστημα Κωνσταν
τίνου, άφοϋ δέν βρέθηκε σ’ αύτό ούτε ένα άπο- 
τύπωμα άγνωστου προσώπου γιά νά γίνει δυνατή 
ή σύγκριση. Πέρα άπ' αύτό, τά σημειώματα στή

I
 γαλλική καί οί άποδείξεις τών γαλλικών καταστη

μάτων, μαρτυρούσαν πώς πιθανότατα ό δράστης 
νά ήταν άλλοδαπός, Γάλλος. Κι άν αύτό ήταν 
γεγονός, τότε δύσκολα θά μπορούσαν νά φτά
σουν στό δράστη, ό όποιος φυσιολογικά έπρεπε 
νά είχε σπεύσει νά φύγει μακρυά άπ' τή Θεσσα
λονίκη.

Μέ τις σκέψεις αύτές, ό Συνταγματάρχης, 
έφτασε στό γραφείο του καί κάλεσε τόν Ταγμα
τάρχη Γ ούλη:

-  Νά στείλουμε τά σημειώματα αύτά, καθώς 
καί τις άποδείξεις στήν Ίντερπόλ, ζητώντας νά 
έρευνήσουν κι αυτοί τήν ύπόθεση .

Ό  Ταγματάρχης κούνησε καταφατικά τό κε
φάλι του καί μιά μέρα μετά, ό Μοίραρχος Χαρα- 
λάμπους τοϋ Εθνικού Κεντρικού Γραφείου τής 
Ίντερπόλ, έπαιρνε -  άεροπορικώς -  τό έγγραφο 
μέ τά προσηρτημένα σ' αύτό σημειώματα καί 
άποδείξεις. Στό ίδιο φάκελλο ύπήρχαν καί πέντε 
φωτογραφίες ένός άποτυπώματος. . .  τού μονα
δικού άπ' αύτά πού είχαν βρεθεί στά έξοχικά 
σπίτια καί δέν είχε έξακριβωθεϊ σέ ποιόν άνήκε 
Τήν ίδια, δμως, στιγμή πού ό Μοίραρχος Χαρα- 
λάμπους σύντασε τό δικό του έγγραφο πρός τό 
'Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Ίντερπόλ Γαλλίας, οί 
άντρες τοϋ συνεργείου Σημάνσεως έρευνοϋσαν 
γιά τρίτη φορά όλους τούς χώρους τού καταστή
ματος πού βρέθηκε τό θύμα, σέ μιά άγωνιώδη 
προσπάθεια γιά νά βροϋν έστω ύπολείμματα άπό 
κάποιο δακτυλικό άποτύπωμα πού πιθανόν νά 
τούς είχε ξεφύγει τις δυό πρώτες φορές 

"Οταν μετά άπό ώρες έξετάστηκαν όλα τά δα
κτυλικά άποτυπώματα πού είχαν συλλεγεϊ τήν

τρίτη φορά, βρέθηκε ένα άκόμα άποτύπωμα.
Εμφανίστηκε μέ καταπληκτική ταχύτητα καί τρία 

ζευγάρια μάτια έπεσαν έναγώνια πάνω του συγ- 
κρίνοντάς το, πρώτα μέ κείνο πού είχε βρεθεί 
στό ένα άπ’ τά σπίτια τά όποια βρέθηκαν διαρρη- 
γμένα, καί μετά μέ άλλα. Ένα έπιφώνημα άπο- 
γοήτευσης ξέφυγε άπ' τά χείλη τους. "Ενας άπ’ 
αύτούς πήγε στό τηλέφωνο καί σχημάτισε τόν 
άριθμό τοϋ τηλεφώνου τού Συνταγματάρχη 
Λ ίρ α ...

-  Τό νέο άποτύπωμα πού βρήκαμε στό μαγαζί 
τοϋ θύματος δέν ταυτίζεται μέ κανένα άπ' δσα 
έχουμε στή διάθεσή μας. . .

Ακολούθησαν μερικές στιγμές σιωπής.
-  Από άπογοήτευση σέ άπογοήτευση, δη

λαδή, είπε ό Συνταγματάρχης.
Έκλεισε τό τηλέφωνο σκεφτικός. Ή ώρα πλη

σίαζε δέκα τό βράδυ. Άκούμπησε μέ τούς όγκω
νες του στό γραφείο καί στήριξε μέ τις παλάμες 
τό κεφάλι του. Ή πρώτη καί δεύτερη έρευνα ατό 
άρχείο τών σεσημασμένων κακοποιών τής Θεσ
σαλονίκης είχε άποδείξει πώς τά άποτυπώματα 
πού είχαν βρεθεί δέν άνήκαν σέ κανέναν άπ’ 
τούς σεσημασμένους κακοποιούς. Βέβαια άπό- 
μενε ή άπάντηση τής Διευθύνσεως Έγκληματο- 
λογικών Υπηρεσιών, άπό τήν Αθήνα, άλλά τά 
σημειώματα στή γαλλική, τόν έσπρωχναν στό νά 
πιστεύει πώς κι έκείνη ή άπάντηση θά ήταν άρνη- 
τική. ’Ήδη άπό τό πρωί είχαν άρχίσει νά έρχονται 
καί άρνητικές οί άπαντήσεις τών 'Υπηρεσιών τής 
χώρας, πού τούς είχε ζητηθεί νά έλέγχουν κάθε 
ύποπτο άτομο καί ιδιαίτερα τουρίστες. Άκόμα 
άρνητικά ήταν καί τά πρώτα σήματα πού είχαν 
φτάσει άπό τά Τμήματα 'Ελέγχου Διαβατηρίων.

Σηκώθηκε καί πλησίασε τό ραδιοτηλέφωνο τού 
γραφείου του. Πίεσε τά κουμπί πού έγραφε 
«πρές» καί ζήτησε άπό τις όμάδες τών άντρών 
τής 'Υπηρεσίας του τ’ άποτελέσματα τών έρευ- 
νών τους. "Ενα λεπτό μετά, ένας -  ένας οί έπι- 
κεφαλής τών όμάδων, άπαντοϋσαν: «άρνητι- 
κώς».

-  Πολύ φοβάμαι πώς τό «άρνητικώς» θά κα
λύψει γιά πάντα τόν φόνο τής Κωνσταντίνου, 
μουρμούρισε μέσα άπ’ τά δόντια του ό Συνταγμα
τάρχης, άφήνοντας τό μικρόφωνο τοϋ ραδιοτη- 
λέφωνου.

Δέν πρόλαβε ν' άποσώσει τή φράση του καί 
ένα μουγκρητό, μιά ύπόκωφη βουή δρμησε στό 
γραφείο του, ένώ ταυτόχρονα είδε τις καρέκλες 
καί τις βιβλιοθήκες νά χορεύουν. Άπλωσε τά 
χέρι του καί στηρίχτηκε στόν τοίχο. Όλο τό 
κτίριο έτριζε. Ένας άπαίσιος θόρυβος άπό τζά
μια πού έσπαζαν, πόρτες πού έκλειναν όρμητικά, 
ποδοβολητά άνθρώπων, γέμισε τ' άφτιά του καί 
τόν έκανε ν' άνατριχιάσει. Ακούσε άνθρώπινες 
φωνές πού ούρλιαζαν. Μέσα άπ’ τις κραυγές μιά 
λέξη μόνο ξεχώριζε: «Σεισμός!». Τό κτίριο χό
ρευε άκόμα πιό πολύ. Άκουγε τό τρίξιμο τού 
μπετόν καί τού σίδηρου καί τήν άλλη στιγμή ένας 
δυνατός θόρυβος πίσω του τόν έκανε νά γυρίσει 
άπότομα. Είδε κάτω στό δάπεδο σωριασμένους 
δλους τούς σοβάδες τής όροφής. Λίγα · λάσματα 
τοϋ δευτερόλεπτου άκόμα, ένα τελευταίο τίνα- 
γμα τοϋ κτιρίου πρός τά πλάγια καί μετά άλα 
ήσύχασαν. Ή γαλήνη ξαναγύρισε στό γρα
φείο . . .  γιά λίγο όμως, γιατί δέν άργησαν ν’ 
άκουστούν τρομοκρατημένες κραυγές άπ’ τό 
δρόμο, καθώς καί οί φωνές τών άντρών του πού 
έντρομοι ξεπετάγονταν άπ’ τά γραφεία τους. 
Προσπάθησε νά έπικοινωνήσει μέ τό Κέντρο 
Άδικα όμως. Κανένας δέν σήκωνε τό τηλέφωνο. 
Στό δρόμο άκούστηκαν τά πρώτα ούρλιαχτά τών 
σειρήνων άπό άστυνομικά καί νοσοκομειακά αύ- 
τοκίνητα. Βγήκε στό διάδρομο .

-  Ήταν σεισμός. Πρέπει νά έχουμε μεγάλες 
ζημιές, είπε ό Ταγματάρχης Κρίκος πού τήν ίδια 
στιγμή έβγαινε κι αύτός άπό τό γραφείο του.

-  Κάλεσε άλες τις όμάδες πίσω καί νά τις 
θέσεις σ’ έπιφυλακή καί ύπηρεσία μέσα στήν 
πόλη. Ίσως αύτή τή στιγμή ύπάρχουν πολύ πιό 
έπείγουσες άνάγκες άπό τή σύλληψη τοϋ δράστη 
τής άνθρωποκτονίας ..

Ό Ταγματάρχης μουρμούρισε ένα «ναι» καί 
πήρε στις χούφτες του τό μικρόφωνο τοϋ ραδιο- 
τηλέφωνου. Έξω στό δρόμο τά ούρλιαχτά τών 
σειρήνων, τά κλάξον τών αύτοκινήτων καί οί 
κραυγές τών άνθρώπων -  σκόρπιζαν τόν πανι
κό. . . Ο Ταγματάρχης δέν πρόλαβε νά πιέσει τό 
«πρές» καί άκούστηκε ταραγμένη ή φωνή ένός 
Χωροφύλακα πού ένημέρωνε τό Κέντρο πώς μιά 
πολυκατοικία στήν όδό Ιπποδρομίου είχε σω
ριαστεί, παρασέρνοντας στό θάνατο έναν άγνω
στο άριθμό ένοικων της. Στό άκουσμα τής είδη
σης άνατριχίασε. . .

Ανάμεσα στά ερείπ ια . . ,

Ή νύχτα τής 20ης πρός τήν 21 η Ιουνίου ήταν 
κάτι περισσότερο άπό εφιαλτική -  κολασμένη. 
Άνθρωποι έντρομοι, κυνηγημένοι άπό τόν πα
νικό καί τό φάσμα τής καταστροφής, άφηναν τήν 
πολιτεία καί έφευγαν πρός τις έξόδους της. 
Στους κεντρικούς δρόμους έμειναν μόνο τά 
στραπατσαρισμένα άπ’ τά έρείπια αύτοκίνητα, 
καί τά ούρλιαχτά πού έβγαζαν οί σειρήνες τών 
άστυνομικών καί νοσοκομειακών αύτοκινήτων. 
Τά πάρκα καί οί πλατείες είχαν γεμίσει άπό πανι
κόβλητους άνθρώπους καί παιδιά πού έκλαιγαν. 
Στήν πολυκατοικία τής όδοΰ Ιπποδρομίου όμά
δες άντρών άπό τις Μονάδες Άποκαταστάσεως 
Τάξεως τής Χωροφυλακής, καθώς κι ένα πλήθος 
Πυροσβέστες προσπαθούσαν ν’ άποσύρουν άπ’ 
τά έρείπια καταπλακωμένους άνθρώπους, πού 
μεγάλωναν τόν κατάλογο τών νεκρών. Ή δολο
φονία τής Αλίκης Κωνσταντίνου είχε περάσει, 
έκείνη τή νύχτα, στό τελευταίο πλάνο τών έν- 
διαφερόντων.

Δυό μέρες μετά ή πολιτεία άρχισε νά ήρεμεϊ. 
Οί άνθρωποι γυρνούσαν σιγά -  σιγά στις δου
λειές τους καί ή ζωή έπαιρνε τό γνώριμο καθη
μερινό της ρυθμό. Οί άντρες τής Γ ενικής Ασφά
λειας γύρισαν κι αύτοί στό δικό τους πρόβλημα, 
προσπαθώντας νά καλύψουν τήν άπώλεια τών 
δυό ήμερων, πού δμως ήταν άρκετές γιά νά 
μεγαλώσουν τήν άπόσταση πού τούς χώριζε άπ’ 
τό δράστη.

Δεκάδες ύποπτοι πού είχαν προσαχθεϊ, τις 
μέρες πού είχαν άκολουθήσει τό έγκλημα, στή 
Γενική, έξετάστηκαν μέ κάθε σχολαστικότητα, 
χωρίς ν' άποδειχθεΐ έστω καί στό έλάχιστο κάτι 
τό ενοχοποιητικό. "Ετσι, μέρα τή μέρα ή άπό- 
γνωση μεγάλωνε καί ή άμηχανία πού τούς κύ
κλωνε καθήλωνε τις έρευνες.
-  Δέν έχουμε παρά νά περιμένουμε τήν άπάν

τηση τής Ίντερπόλ, έλεγε καί ξανάλεγε
κάθε τόσο ό Συνταγματάρχης Λίρας, χωρίς
δμως μέσα του νά έλπίζει σέ κάτι θετικό.

Μοναδική τους προσδοκία άπόμενε κάποιο 
θετικό σήμα τής Ίντερπόλ άπό τήν Αθήνα, πού 
είχε στείλει στή Γαλλία τά δσα είχαν βρεθεί στά 
έξοχικά σπίτια, καθώς καί τ' άποτυπώματα. 
Όμως καί τό σήμα τής Ίντερπόλ άργούσε. 
«Άλλά κι άν έρχόταν, σκέφτηκε ό Συνταγματάρ
χης, τί θά μπορούσε νά λέει; Οί σημειώσεις πού 
βρήκαμε ήταν τόσο άόριστες . . . ».

Ζήτησε άπό τόν Ο.Τ.Ε. νά τόν συνδέσει μέ τό 
Εθνικό Κεντρικό Γραφείο τής Ίντερπόλ τής 
Αθήνας καί σέ λίγο μιλούσε μέ τό Μοίραρχο 

Χαραλάμπους. «Δέν έχω καμιά άπάντηση», τοϋ 
είπε ό Μοίραρχος, άπό τήν άλλη άκρη τοϋ σύρ
ματος. Ή φωνή του έδειχνε κουρασμένη. «"Εχω 
στείλει φωτογραφίες τών σημειωμάτων καί τοϋ 
άποτυπώματος καί στά γραφεία τής Ίντερπόλ
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δλων των κρατών πού μιλούν τή γαλλική 
γλώσσα», συμπλήρωσε λίγο μετά ό Μοίραρχος. 
Ο Συνταγματάρχης τόν ευχαρίστησε κι έκλεισε 

τό τηλέφωνο. Γι άλλο θά μπορούσε νά κάνει άπό 
τό νά περιμένει; Νά περιμένει, δμως, τί; Μήπως 
ένα δεύτερο φόνο; "Αν ό δράστης δέν ήταν άλ- 
λοδαπός καί άποθρασυνόταν, δέν ήταν άπίθανο 
νά έπιχειρήσει ένα άκόμα έγκλημα. Αλλά καί 
άλλοδαπός άν ήταν γιατί νά μήν τό έπαναλάβει; 
Ο τρόπος πού είχε δράσει μαρτυρούσε έπαγ- 

γελματία κακοποιό. Τί, λοιπόν, θά σταματούσε 
έναν έπαγγελματία κακοποιό άπό ένα δεύτερο 
έγκλημα;

Μέσα στα «τέλεξ» τής Ίντερ - 
πόλ.

Ό Μοίραρχος Χαραλάμπους τού 'Εθνικού 
Κεντρικού Γραφείου τής Ίντερπόλ στήν Αθήνα, 
έκλεισε τό τηλέφωνο καί πήρε μπροστά του τό 
νέο «τέλεξ» πού τού έφερε ό διαβιβαστής τής 
Υπηρεσίας, χωρίς νά βγάλει άπό τή σκέψη του 
τήν ύπόθεση τής Κωνσταντίνου. Γνώριζε άπό 
παληότερα τόν Συνταγματάρχη Λίρα, μά τούτη τή 
φορά πού μίλησε μαζί του, ή φωντή του είχε ένα 
τόνο έντονης άπογοήτευσης. Ήταν φανερό πώς 
ή άπόγνωση έσφιγγε όλο καί πιό πολύ τή Γενική 
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης . . .  Κι αύτός δέν μπο

ρούσε νά κάνει τίποτα άλλο, παρά μόνο τά τυπικά 
καί καθιερωμένα σήματα, γιά νά τούς βοηθή
σ ε ι. . .

"Εδιωξε τις σκέψεις άπό τό μυαλό του καί 
άφοσιώθηκε στό «τέλεξ». Ήταν άπό τό Ε.Κ.Γ 
Ίντερπόλ Γιουγκοσλαβίας καί άπευθυνόταν 
πρός τ άντίστοιχα Γραφεία τού Βισμπάντεν καί 
τής Αθήνας. Διάβασε: «Σάς πληροφορούμε πώς 
Γάλλος ύπήκοος Μπουλανζέ Φιλίπ, πού γεννή
θηκε στις 11 -9-1954 στό Μονπελλιέ, συνελήφθη 
στις 24 τρέχοντος μηνός στή Γιουγκοσλαβία ώς 
ύποπτος άνθρωποκτονίας κατά τού Γερμανού 
Στέφαν Σχάλερ, γεννημένου στίς 3 -2 -5 8  στό 
Ανόβερο. Επίσης είναι άρκετά ύποπτος γιά 

άπόπειρα άνθρωποκτονίας κατά τού "Ελληνα 
Φραγκάκη Εύάγγελου. Παρακαλούμε νά μάς δια
βιβάσετε κάθε πληροφορία σχετική μέ τούς 
παραπάνω».

Ό Μοίραρχος πήρε στό έσωτερικό τηλέφωνο 
τό Αρχείο καί ζήτησε άν ύπήρχε κάτι γιά τόν 
Εύάγγελο Φραγκάκη. Μιάώρα άργότερα είχε στά 
χέρια του τή φωτογραφία τού Φραγκάκη, Οχι 
δμως καί τήν άληθινή διεύθυνση. Ή Γενική 
Ασφάλεια τής Αθήνας μάταια είχε άναζητήσει 

τήν οίκογένειά του στή δηλωμένη στό διαβατήριό 
του διεύθυνση. "Ετσι καμμιά χρήσιμη πληροφο
ρία δέν ύπήρχε γιά τήν Ίντερπόλ Βελιγραδιού 
Ο Μοίραρχος έτοίμασε τό σήμα καί τό έδωσε 

στό διαβιβαστή. Τό γραφείο τους δέν θά μπο
ρούσε νά φανεί χρήσιμο στούς Γιουγκοσλάβους 
συναδέλφους του.

Τέσσερις μέρες, δμως, άργότερα καί ένώ ό 
Μοίραρχος Χαραλάμπους άγωνιοϋσε περιμένον- 
τας τό «τέλεξ» τού Εθνικού Κεντρικού Γρα
φείου Ιντερπόλ Γαλλίας, ήρθε ένα άκόμα «τέ
λεξ» τής Ιντερπόλ Βελιγραδιού, πού πληροφο
ρούσε πώς ό Φραγκάκης είχε πεθάνει πριν άπό 
δυό μέρες σέ νοσοκομείο τής Γιουγκοσλαβίας 
καί πώς τό Γραφείο τής Ίντερπόλ στό Παρίσι 
τους είχε γνωστοποιήσει δτι ό Φιλίπ Μπουλανζέ 
πού είχε συλληφθεϊ ώς ύποπτος γιά τούς φόνους 
καί κρατούνταν στή Γιουγκοσλαβία, δέν ήταν ό 
Μπουλανζέ. Ό  πραγματικός Φιλίπ Μπουλανζέ 
είχε βρεθεί στή Γαλλία καί είχε δηλώσει πώς τό 
διαβατήριό του είχε κλαπεϊ. 'Επίσης τό «τέλεξ» 
πληροφορούσε πώς τόσο τά θύματα Σχάλερ καί 
Φραγκάκης, όσο καί ό ύποπτος ώς δράστης ψευ- 
το -  Μπουλανζέ, είχαν μπει στό Γιουγκοσλαβικό 
έδαφος συγχρόνως καί προερχόμενοι άπό τήν

Ελλάδα. Στήν Ελλάδα, δμως, ό Σχάλερ είχε 
μπει προερχόμενος άπό τή Συρία, ό Φραγκάκης 
άπό τή Δυτική Γερμανία, δπου καί κατοικούσε 
τόν τελευταίο καιρό, ένώ ό δήθεν Μπουλανζέ 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη.

Ο Μοίραρχος άπόμεινε σκεφτικός. Ποιά 
σχέση μπορούσαν νά είχαν τά θύματα μέ τό δρά
στη; Μπήκαν στή χώρα προερχόμενοι άπό τρία 
διαφορετικά μέρη καί πέρασαν ταυτόχρονα τά 
Γιουγκοσλαβικά σύνορα. Ήταν τυχαία αύτή ή 
συνοριακή συνάντηση; Γιατί κατάληξε στό διπλό 
έγκλημα ό ένας άπ' αύτούς. Τά «τέλεξ» ήταν 
τόσο λιγόλογα πού δέν μπορούσε νά κάνει ούτε 
ένα συνδυασμό. "Αν είχε τουλάχιστον μιά περι
γραφή τού τρόπου δράσεως τού δολοφόνου, 
Ισως έφτανε σέ κάποιο συμπέρασμα.

Δέν πρόλαβε νά σκεφτεΐ κάτι περισσότερο καί 
στό άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε ό διαβιβαστής 
τής 'Υπηρεσίας μ’ ένα τέλεξ στό χέρι. «Είναι άπό 
τό Γ ραφείο τής Ίντερπόλ Δυτικής Γ ερμανίας», 
είπε άπλώνοντάς του τό γαλάζιο μακρόστενο 
χαρτί. Ό  Μοίραρχος τό πήρε άνυπόμονα στά 
χέρια του καί άρχιζε νά διαβάζει:

«Σύμφωνα μέ τά όσα είπε ό πατέρας τού Στέ
φαν Σχάλερ, ό γιός του έφυγε στίς 22 Μαίου άπό 
τό Ανόβερο γιά τό Μόναχο. Εκεί θά παραλάμ- 
βανε ένα αύτοκίνητο πού θά τό μετέφερε στό 
Αμμάν της Ιορδανίας. Από τό Άμμάν πήγε 

άεροπορικως στήν Κρήτη καί κατόπιν στήν 
Αθήνα. Στό τελευταίο του γράμμα άπ' τήν 
Αθήνα έγραφε: Αναχωρώ αύριο γιά τό σπίτι, 

διερχόμενος άπό Γαλλία γιά νά έπισκεφΐώ έκεϊ 
κάτι φίλους. . .

»Τό τελευταίο αύτό γράμμα έχει ώς διεύ
θυνση τού άποστολέα τήν όδό Αμφιτρίτης 12, 
Παγκράτι, Αθήνα. Στήν παραπάνω διεύθυνση 
μένει κάποιος φίλος του Σχάλερ πού λέγεται 
Τόραλης Νίκος καί είναι φοιτητής ιατρικής. Τόν- 
Τόραλη γνώρισε ό Σχάλερ στήν Κρήτη μέσω ένός 
γερμανοϋ κοινού φίλου τους, τόν Βάλλερ Μπόν.
Ο Βάλλερ είπε πώς ό ίδιος έφυγε γιά τή Γερμα- 

νία άπό τήν Κρήτη, ένώ ό Σχάλερ, μαζί μέ τόν 
Τόραλη καί ένα Γάλλο τουρίστα φίλο τους θά 
πήγαινε στήν Αθήνα, στό σπίτι τού Τόραλη πού 
είναι στή διεύθυνση: Αμφιτρίτης 12, Παγκράτι 
Αθήνα.

»Άπό έρευνα πού έγινε γιά τόν Φραγκάκη, 
διαπιστώθηκε πώς ή γυναίκα του καί ό άδελφός 
του μένουν στη Γερμανία. Ό  άδελφός του είπε 
πώς τό θύμα στήν Ελλάδα θά έμενε κάπου στήν 
Κηφισιά. Γνωρίζει μόνο τό τηλέφωνο τού σπιτιού 
πού θά έμενε ό άδελφός του, δχι δμως καί τή 
διεύθυνση. Τό τηλέφωνο είναι: 8016 . . Σχε

τικά μέ τό ταξίδι του: 0ά έφευγε άπ’ τήν 'Ελλάδα 
στίς 23 ή 24 Ιουνίου γιά τή Γαλλία. Όσο γιά τό 
όπλο πού βρέθηκε στίς άποσκευές τού ύποπτου 
ώς δράστη (SM ITH  AND W ES SO N , διαμετρή
ματος 38, SPESIAL. μέ άριθμό κατασκευής 
7277736), ούδέν γνωρίζουμε».

Ό Μοίραρχος διάβασε καί ξαναδιάβασε τό 
σήμα Απευθυνόταν πρός τά Εθνικά Κεντρικά 
Γραφεία τής Ίντερπόλ Βελιγραδιού καί Αθή
νας Τά στοιχεία πού ένδιέφεραν τήν Ελλάδα 
ήταν άρκετά σημαντικά, άφού μέ τόν άριθμό τη
λεφώνου πού έξυπηρετοϋνταν ό Φραγκάκης, θά 
μπορούσε ή Χωροφυλακή νά ρθεϊ σ’ έπαφή μέ 
κάποιον άπ' αύτούς πού τόν είδαν τελευταία. 
Ισως καί νά μπορούσε νά διαπιστωθεί τό άν ό 

Φραγκάκης γνωριζόταν μέ τό άλλο θύμα ή καί μέ 
τό δολοφόνο τους. Ακόμα ίσως μπορούσε ή 
Αστυνομία Πόλεων νά φτάσει μέχρι τόν Τόραλη, 

τό φοιτητή ιατρικής πού είχε φιλοξενήσει τό 
άλλο θύμα στό σπίτι του καί νά μάθαινε κάτι τό 
σημαντικό μέ_ τις έρευνες γιά τό δολοφόνο, θυ
μήθηκε τό σήμα πού πριν άπό μέρες είχε πάρει 
άπ’ τή Θεσσαλονίκη σχετικά μέ τήν άνθρωποκτο- 
νία κατά τής Αλίκης Κωνσταντίνου. «Κι έκεϊ, ό 
δολοφόνος χρησιμοποίησε S M ITH  AND W E S 
SON 38άρι σπέσιαλ», μουρμούρισε.

Δράστης καί θύματα στήν ’ίδια 
σπείρα;

Η άπάντηση της Γ ενικής Ασφάλειας Αθηνών 
έφτασε στά χέρια τού Μοίραρχου Χαραλάμπους 
τό πρωί τής έπομένης. Ό φοιτητής Νίκος Τόρα
λης είχε βρεθεί στό σπίτι του καί είχε ύποστηρί- 
ξει πώς μέ τόν Στέφαν Σχάλερ καί έναν άλλο 
γερμανό, πού τόν έλεγαν Βάλλερ είχαν γνωρι
στεί τυχαία στή Παλαιόχωρα της Κρήτης πριν 
δεκαπέντε περίπου μέρες. Ό  Σχάλερ γνωριζό
ταν καί μ’ έναν άλλο τουρίστα, γαλλικής καταγω
γής, πού δμως ό ίδιος δέν γνώριζε τό όνομά του. 
Στό σπίτι του είχε φιλοξενήσει τό Σχάλερ γιατί 
είχε χάσει τά χρήματά του. Φεύγοντας, τού 
έδωσε ό ίδιος λίγα χρήματα, τόσα δσα τού έδιναν 
τή δυνατότητα νά φτάσει μέχρι τή Γερμανία, 
όπότε ό Σχάλερ θά τού τά έπέστρεφε. . . Επί
σης είχε πεϊ πώς δέν είχε ό Σχάλερ σχέσεις μέ 
άλλον "Ελληνα στήν Αθήνα.

Τό βράδυ τής ίδιας μέρας ή Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης γνώριζε 
στήν Ίντερπόλ πώς ό Φραγκάκης ταξίδευε συ
χνά άπό τήν Γ ερμανία στήν Ελλάδα καί στή Μέση 
Ανατολή. Τήν τελευταία φορά, στήν Αθήνα είχε 

μείνει μόνο τρεις μέρες καί στις 23 Ιουνίου 
έφυγε γιά τή Γ ερμανία. Κατά τό διάστημα τών
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τριών αυτών ήμερων επικοινωνούσε τηλεφωνικά 
μέ κάποιο γερμανό πού τόν έλεγαν «Στέφαν» καί 
μιλούσε μαζί του γιά ταξίδια στή Μέση Ανατολή. 
Στήν τελευταία τηλεφωνική του επικοινωνία τού 
είχε πει πως θά συναντηθούν στή Θεσσαλονίκη 
γιά νά συζητήσουν «κάτι» καί πώς μετά τή Γιουγ- 
κοσλαβία θά ταξίδευαν μέ τό δικό του αύτοκί- 
νητο. Ό συγγενής τού Φραγκάκη πού τόν φιλο
ξενούσε στήν Κηφισιά, δέν είχε άκούσει τίποτα 
σχετικά μέ άλλο πρόσωπο, γαλλικής καταγωγής.

«Σίγουρα ό Στέφαν -  συλλογίστηκε ό Μοίραρ
χος Χαραλάμπους -  πού έπικοινωνούσε μαζί του 
ό Φραγκάκης είναι ό Σχάλερ, άψοϋ κι έκεΐνος 

"I ταξίδευε στή Μέση 'Ανατολή. "Αλλωστε μαζί πέ
ρασαν καί τά σύνορα γιά τή Γιουγκοσλαβία. Ό  
Σχάλερ είχε μεταφέρει κάποιο αύτοκίνητο στήν 
Ιορδανία καί γύρισε χωρίς αυτό. Ό  Φραγκάκης 

προσφέρθηκε νά πάρει ατό αύτοκίνητό του τόν 
Στέφαν Σχάλερ μετά τή Γιουγκοσλαβία, παρ’ δλο 
πού ταυτόχρονα έφυγαν άπ' τήν Αθήνα, παρ’ 
δλο πού θά συναντήθηκαν στή Θεσσαλονίκη καί 
παρ' δλο πού πέρασαν μαζί τά σύνορα. Γιατί νά 
μήν συνταξιδεύσουν άπδ τήν Αθήνα; Τί σήμαιναν 
τά συχνά ταξίδια στή Μέση Ανατολή;».

Χωρίς νά καθυστερήσει σύνταξε τό σήμα πρός 
τά Γραφεία τής Ίντερπόλ Γιουγκοσλαβίας καί 
Δυτικής Γερμανίας, ζητώντας άπό τά Βελιγράδι 
νά γνωστοποιήσει στήν Ίντερπόλ Αθηνών αν καί 
πόσα χρήματα βρέθηκαν κατά τήν άνεύρεση τού 
πτώματος τού Σχάλερ. Ίσως ό Τόραλης νά μήν 
είχε πει τήν άλήθεια, ίσως πίσω άπ’ δλα αυτά νά 
κρυβόταν κάποια πολυπρόσωπη σπείρα καί ίσως 
οί δολοφονίες ν’ άποτελοϋσαν ξεκαθάρισμα δια
φορών. Μπορεί ό Γ άλλος τουρίστας πού γνώριζε 
ό Σχάλερ νά ήταν ό δολοφόνος του καί ν' άρνοϋν- 
ταν τό έγκλημα θέλοντας νά διαφυλάξει τή 
σπείρα άπό τό κυνήγι τής 'Αστυνομίας . . .  Τί 
σπείρα όμως μπορούσε νά ήταν; «Δυό είναι οί 
πιδ πιθανές έκδοχές, μουρμούρισε μονολογών
τας ό Μοίραρχος. "Η νά είναι λαθρέμποροι αύτο- 
κινήτων ή έμποροι ναρκωτικών.' 0 Σχάλερ -  στήν 
πρώτη περίπτωση -  θά ήταν ό μεταφορέας τού 
αύτοκινήτου, καί τών χρημάτων πιθανόν, άπό τόν 
τόπο τής συναλλαγής στ’ άφεντικά. Στή δεύτερη 
περίπτωση θά μετέφερε μόνο τό αύτοκίνητο πού 
μπορεί νά ήταν διασκευασμένο έτσι ώστε νά διέ
θετε ειδικές κρύπτες όπου θά τοποθετούνταν τά 
ναρκωτικά καί στή συνέχεια μέ άλλον όδηγό, τό 
αύτοκίνητο, θά γύριζε στή Γερμανία. . .  Αλλά ό 
δράστης. τί ρόλο έπαιζε ό δράστης στήν όλη 
υπόθεση; 'Ανήκε στή σπείρα; Γιατί είχε μαζί του 
τό κλεμμένο διαβατήριο; Ποιό ήταν τό άληθινό 
του όνομα;».

Στό τελευταίο άπ’ τά έρωτηματικά έδωσε 
απάντηση ένα νέο «τέλεξ» άπό τήν Ίντερπόλ 
Βελιγραδιού, τήν έπομένη τό πρωί, 3 Ιουλίου, 
πού γνώριζε στά ενδιαφερόμενο Γραφεία, πώς 
λίγο πριν προφυλακιστεί ό ύποπτος γιά τις άν- 
θρωποκτονίες τουρίστας, όμολόγηοε πώς όνο- 
μάζεται Χιόσεφ Αντώνιο Λοβρένκο Γκαμπράλο.
Ο Λοβρένκο Γκαμπράλο ήταν γεννημένος στις 

4 -6 -57  στή Λισσαβώνα, πού σήμαινε πώς μόλις 
είχε συμπληρώσει τά 21 του χρόνια. Είχε πεϊ πώς 
βρήκε τό διαβατήριο τού Μπουλανζέ πεταγμένο 
στό δρόμο. Στή Γαλλία είχε πάει δυό χρόνια πρίν, 
τό καλοκαίρι τού 1976, γιά ν’ άποφύγει τή στρα
τιωτική θητεία στή χώρα του. Τό γιουγκοσλαβικό 
«τέλεξ» τελείωνε μέ τήν γνωστοποίηση πώς ό 
Λοβρένκο Γκαμπράλο δέν είχε όμολογήσει τις 
ανθρωποκτονίες, παρόλα τά στοιχεία πού ύπήρ- 
χαν σέ βάρος του. Στήν Ελλάδα είχε μπει χρησι
μοποιώντας τό διαβατήριο Μπουλανζέ στις 16 
Ιουνίου καί άπό τόν Έλεγχο Διαβατηρίων Εύζώ- 

ίι νων. . .

-------  1 · --------

( Η συνέχεια στό έπόμενο τεύχος)

Ε Ν Α  Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο  Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο

ΤΟ f l l f l B A T H P I O
Από έγγραφο επισήμανσης των κακοποιών έγινε σήμερα άπαραί- 

τητο στοιχείο γιά τόν ταξιδιώτη.
Οταν ό Φιλέας Φόγκ ξεκίνησε γιά τό περίφημο 

ταξίδι του, όπως άναφέρεται στό περίφημο μυθι
στόρημα «Ό γύρος τού κόσμου σέ 80 ήμέρες», 
συνοδευόταν άπό έναν πολύτιμο καί πολύπλαγ- 
κτο Γάλλο ύπηρέτη, πού τόν έλεγαν Πασπαρτού 
(πού σημαίνει περνάει παντού). 'Αλλά, τούτο 
συνέβαινε τό 1872.

Σήμερα δέν ύπάρχει κανένας ταξιδιώτης πού 
νά χρειάζεται έναν Πασπαρτού, σάν τόν ύπηρέτη 
τού Φόγκ πού τού νοίκιαζε έλέφαντες, τού 
άνοιγε δρόμο άνάμεσα άπό τά δάση τής 'Ινδίας ή 
τόν βοηθούσε νά περάσει άνάμεσα άπό τούς 
έπικίνδυνους έρυθρόδερμους τής φυλής Σιού 
άπέραντες άμερικανικές πεδιάδες. Ό  σημερι
νός ταξιδιώτης συνοδεύεται άπό ένα πολύτιμο 
ντοκουμέντο πού άνοίγει δλες τις πόρτες καί 
βοηθά σέ χίλια δυό πράγματα, τό διαβατήριο. Τό 
ντοκουμέντο αύτό έγινε πιά συνήθεια σέ όλους 
καί φαίνεται σάν κάτι φυσικό, άφοϋ ταξιδεύει 
σχεδόν δλος ό κόσμος. Αλλά γιά νά φτάοει στό 
σημερινό σημείο ξεκίνησε άπό πολύ περιορισμέ
νες άρχές. Ό  σημερινός τύπος τού ταξιδιώτη 
γεννήθηκε μαζί μέ τό διαβατήριο, πού έπιπρό- 
σθετα πρός τό γεγονός ότι μάς πηγαίνει όπου 
θελουμε νά πάμε, περιλαμβάνει καί μερικά χα
ρακτηριστικά τής πολυσύνθετης ταυτότητας τής 
κοινότητας τών έθνών πού ζεί στόν πλανήτη μας.

Τό γεγονός ότι γίναμε έπίμονοι καί άκατάσχε- 
τοι ταξιδιώτες σέ παγκόσμια κλίμακα φαίνεται σέ 
μιά τελευταία στατιστική τών 'Ηνωμένων Έθνών 
γιά τόν διεθνή τουρισμό. Ή στατιστική αύτή άνα- 
φέρει ότι τό σύνολο τών ταξιδιωτών τού έξωτερι- 
κού άνέρχεται σέ 300 έκατομμύρια τό χρόνο και 
ότι στό σύνολο τών ταξιδιωτών αύτών ξοδεύονται 
περί τά 45 δισεκατομμύρια δολλάρια. Όλα σχε
δόν τά ταξίδια αύτά άρχίζουν μέ τήν συνηθισμένη 
διαδικασία τού διαβατηρίου.

Όποιος έπιθυμεϊ νά ταξιδέψει στό έξωτερικό 
έκδίδει διαβατήριο, πλήρες μέ τήν φωτογραφία 
του καί τά στοιχεία τής ταυτότητάς του άπό τις 
άρχές τής χώρας του. Καί ύστερα τό βιβλιαράκι 
αύτό, πού χωρεϊ ίσα -  ίσα στήν τσέπη του, τού 
χρησιμεύει σάν ένα δεύτερο εισιτήριο γιά τό 
ταξίδι του, ένα άποδεικτικό τής έθνικότητας καί 
τής ύπηκοότητάς του.

Καί όμως τό διαβατήριο αύτό ξεκίνησε κάτω 
άπό πολύ ειδικές περιστάσεις. Οί Ρωμαίοι κατέ
φυγαν σέ ένα είδος διαβατηρίου γιά τά ταξίδια 
τους στήν άχανή αύτοκρατορία. Ένας χρονικο
γράφος τό περιγράφει μέ λεπτομέρειες: «01 
άνώτατοι άξιωματοϋχοι καί οί αύλικοί τής αύτο- 
κρατορικής αύλής είχαν ειδικά έγγραφα (τά δι
πλώματα) μέ τά όποια είχαν τό δικαίωμα νά χρη
σιμοποιούν άλογα τής αύτοκρατορικής ταχυδρο
μικής ύπηρεσίας καί νά έχουν προστασία σ' δλο 
τό θαυμάσιο σύστημα τών δρόμων πού έφθανε 
στά πέρατα τής άχανοϋς αύτοκρατορίας». Πέ
ρασαν άπό τότε αιώνες καί τό διαβατήριο δέν 
είχε άποκτήσει γενική χρήση. 'Υπήρξε έποχή 
πού τό διαβατήριο είχε άρνητική άποστολή. 
Οταν οί τελευταίοι βασιλιάδες τής Γαλλίας θέ

λησαν νά άπαγορεύσουν τήν μετανάστευση τών 
ειδικευμένων έργατών άπό τήν χώρα τους, έφο-

δίαζαν τούς πολίτες πού ταξίδευαν στό έξωτε
ρικό μέ ένα είδος βεβαίωσης πού έγραφε ότι δέν 
ήταν ειδικευμένοι έργάτες γιά νά μπορέσουν νά 
περάσουν τά σύνορα τής χώρας. ΓΓ αύτό καί οί 
εκπρόσωποι τής Γαλλικής Επανάστασης είχαν 
χαρακτηρίσει τά διαβατήρια τού είδους έκείνου 
τυρρανικό έγγραφο «πού άπαγόρευε στόν πολίτη 
νά άναπνέει τόν άέρα πού ήθελε».

Η γενική χρήση τών διαβατηρίων άρχισε τόν 
19ον αιώνα στήν άρχή σάν προαιρετική άνεση γιά 
τόν ταξιδιώτη νά εξασφαλίζει τήν ύποστήριξη τών 
αρχών τής χώρας πού έπισκεπτόταν καί τελικά 
έγινε άπαραίτητο, υποχρεωτικό, ντοκουμέντο. 
"Ετσι έγινε θεσμός γιά τά έθνικά κράτη πού άνά- 
κυψαν καί γιά τις γραφειοκρατίες τους. Ταυτό
χρονα, όμως έγινε καί τό ταξίδι έξάρτηση τής 
άπόφασης καί τής έπιθυμίας τών άρχών. Στά 
μέσα τού 19ου αιώνα άτόνησε καί πάλι ό θεσμός 
γιατί μέ τούς σιδηροδρόμους καί τά άτμόπλοια ό 
αριθμός τών ταξιδιφτών αύξήθηκε σημαντικά καί 
έγγραφα ταξιδιού χορηγούνταν άπό τις άρχές γιά 
νά χαρακτηρίζουν μονάχα τούς ύποπτους. Τούτο 
ίσχυε ιδιαίτερα στή Γαλλία καί γι’ αύτό ό Ναπο- 
λέοντας ό Γ' κατήργησε τό διαβατήριο καί τό 
χαρακτήρισε σάν «άνθρωποπαγίδα πού παγι
δεύει τούς τίμιους άνθρώπους, ένώ ποτέ δέν 
βοηθά νά συλληφθούν οί έπικίνδυνοι γιά τούς 
οποίους καί θεσπίστηκε».

Ή ιστορία τών διαβατηρίων, όπως περιλαμβά
νεται σέ άρχεϊα τών διαφόρων κρατών, όδηγεί σέ 
περίεργες άλλά καί ένδιαφέρουσες διαπιστώ
σεις. Στό πρώτο μισό τού 19ου αιώνα πολλές 
χώρες δέν έθεταν κανένα περιορισμό στά ταξί
δια. Η Σουηδία, ή Νορβηγία, ή Βρεταννία καί οί 
Ηνωμένες Πολιτείες, έκτός άπό περιόδους πο

λέμων, δέν ζητούσαν κανένα έγγραφο άπό τούς 
πολίτες τους πού ταξίδευαν στό έξωτερικό μέχρι 
τό 1940. Μέχρι τις άρχές τού Α' παγκοσμίου 
πολέμου τό διαβατήριο ήταν ύποχρεωτικό μο
νάχα σέ πολύ λίγες χώρες, στή Βουλγαρία τήν 
Κολομβία, τή Γουατεμάλα, τήν Αϊτή, τήν Περ
σία, τή Ρουμανία, τή Ρωσία, τήν Τουρκία, τήν 
Ούρουγουάη καί τ’ις αύστριακές έπαρχίες τής 
Βοσνίας καί τής Ερζεγοβίνης. Αξίζει νά ση
μειωθεί, ότι όταν ό Ιούλιος Βέρν έγραψε τό 
μυθιστόρημά του γιά τό Φιλέα Φόγκ καί τόν Πα
σπαρτού, δέν σκέφτηκε νά δημιουργήσει κανένα 
πρόβλημα μέ τό διαβατήριο. Ό  Φόγκ ζητούσε 
παντού νά τού τό σφραγίσουν σάν άπόδειξη δτι 
πέρασε άπό όλες τις χώρες γιά νά κάνει τό γύρο 
τού κόσμου.

Αλλά στόν 20ο αιώνα, πού τόν τραυμάτισαν 
δύο παγκόσμιοι πόλεμοι καί άναρίθμητες άλλες 
διεθνείς πληγές, τά κράτη περιόρισαν τήν κί
νηση στά σύνορά τους. Όλοι συνήθισαν νά δια
βάζουν στίς έφημερίδες γιά περιορισμούς στήν 
κίνηση στά σύνορα καί όχι γιά τήν κατάργηση τών 
διαβατηρίων. Οί άεροπειρατεϊες, ή κατασκο
πεία, οί τρομοκρατικές έκδηλώσεις καί οί περι
ορισμοί στή μετανάστευση, δλα αύτά ένθαρρύ- 
νουν τίς κυβερνήσεις νά παρακολουθούν τούς 
ταξιδιώτες καί τό διαβατήριο άπόκτησε έτσι τή 
δική του Ιστορία.
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’ Ε π ι μ έ λ ε ι α :  
'Ιω άννης Δ ήμος —  Τσόλης  

’ Ενω μοτάρχης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΕΩΣ
Μ έ  ε ξα ιρ ε τ ικ ή  ε π ιτ υ χ ία  π ρ α 

γ μ α το π ο ιή θ η κ α ν  άπό  7 μ έ χ ρ ι 9 
Α π ρ ιλ ίο υ  στο κ λ ε ισ τ ό  γ υ μ ν α σ τή 

ριο Κ ο μ ο τη ν ή ς  ο ί φ ετε ινο ί α γώ νες  
άρσεω ς βαρών τώ ν  Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά 
μ εω ν κ α ί Σ ω μ ά τ ω ν  ’ Α σ φ α λ ε ία ς .

Σ τ ο ύ ς  ά γώ νες  πήραν μέρος 51 
σ υ νολ ικά  ά ρ σ ιβ α ρ ίσ τ ε ς  ά π ’ τό  Σ τ ρ α 
τό, την  ’ Α ε ρ ο π ο ρ ία , τή  Χ ω ρ ο φ υ 
λα κή , τη ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ία  Π ό λεω ν , τό 
Π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ό  Σ ώ μ α  κ α ί τό  Λ ι 
μ εν ικό , ο ί ό π ο ιο ι κ ά τ ω  άπό  μ ια  
άρ ισ τη  δ ιοργάνω ση  πρόσφεραν ό ,τ ι 
καλύτερο  μπορούσαν άπό  α γ ω ν ι
σ τ ικ ή ς  πλευράς, άποζημ ιούνοντας 
έ τσ ι στο έ'παρκο τ ις  χ ιλ ιά δ ε ς  τώ ν 
θεατώ ν πού παρακολούθησ αν  μέ 
ζω η ρ ό τα το  ενδιαφέρον τ ις  π ρο σ π α - 
θ ε ιές  τους.

Ό ρ γ α ν ώ τ ρ ια  ή ταν  ή Δ ιο ίκ η σ η  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  Ρ ο δ ό π η ς , τό π ρο 
σ ω π ικ ό  του έπ ιτ ελ ε ίο υ  τ ή ς  οπ ο ία ς

ΒΑΡΩΝ Ε .Δ . ΚΑΙ Σ .Α .
συνεργάστηκαν  θ α υ μ ά σ ια  μ έ τ ις  
ά ρμ ό δ ιε ς  α θ λ η τ ικ έ ς  κ α ί λ ο ιπ έ ς  αρ 
χ έ ς  μ έ ά π ο τέλ εσ μ α  να λ ε ιτ ο υ ρ γ ή 
σουν όλα μ έ απ όλυτη  τ ά ξη  κ α ί α κ ρ ί
β ε ια . Σ η μ α ν τ ικ έ ς  υ π η ρεσ ίες  στήν 
οργάνω ση  πρόσφεραν, ά κό μ η , άν- 
δρες τ ή ς  Υ π η ρ ε σ ία ς  Φ υ σ ικ ή ς  ’ Α 
γ ω γ ή ς  — ’Α θ λ η τ ισ μ ο ύ  τ ή ς  Χ ω ρ ο 
φ υλακής, ο ί ό π ο ιο ι κ ιν ήθ ηκα ν  προς 
κά θ ε  κατεύθυνση  ώ στε να εξα σ φ α 
λ ίσουν τήν  άψ ογη  άπό  τ ε χ ν ικ ή ς  
π λευράς τέλ εσ η  τώ ν  ά γω ν ισ μ ά τω ν .

Ο ί έπ ιδ ό σ ε ις  τώ ν  άθλητώ ν ύπ ήο - 
ξα ν  ικ α ν ο π ο ιη τ ικ έ ς  μ έ έπ ισ φ ρά - 
γ ισ μ α  τή ν  κα τάρρ ιψ η  ενός π α ν ελ 
λήν ιου  ρεκόρ πού π έτυ χ ε  ό Π α ύ λ ο ς  
Λ εσ π ο υ ρ ίδ η ς  τ ή ς  ’ Α σ τυ ν ο μ ία ς  
Π ό λεω ν , άνυψ ώνοντας 135  κ ιλ ά  
στήν κ ίν ησ η  άρασέ τ ή ς  κ α τη γο ρ ία ς  
τώ ν  75 κ ιλ ώ ν  (τό προηγούμενο  
ρεκόρ κ α τ ε ίχ ε  ό ίδ ιο ς  μ έ  132 ,5  
κ ιλ ά ).

Τ ή ν  έναρξη  τώ ν  άγώ νω ν  κ ή 
ρυξε ό Ν ο μ ά ρ χ η ς  Ρ ο δ ό π η ς  κ . Φ ώ 
τ ιο ς , ό ό π ο ιο ς , συγχρόνω ς, μ έ σύν
τομ ο  χ α ιρ ε τ ισ μ ό  του σ υ γχά ρ η κε  
τή  Δ ιο ίκ η σ η  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  Ρ ο δ ό 
π η ς , όπ ω ς κ α ί τούς άλλους άθλη - 
τ ικ ο ύ ς  κ .λ π . φ ορε ίς  πού συνεργά
σ τη καν  μ α ζ ί τ η ς  γ ιά  τήν  ά ρ τ ια  
δ ιοργάνω ση  τώ ν  άγώ νω ν. Σ τ ή ν  τ ε 
λ ετή  ένάρ ξεω ς παραβρέθηκαν  ά 
κ ό μ η , ό σ εβ α σ μ ιώ τα το ς  Μ η τ ρ ο 
π ο λ ίτ η ς  κ . Δ α μ α σ κη νό ς , ό άνώ τερος 
δ ιο ικ η τ ή ς  Φ ρουράς Κ ο μ ο τη ν ή ς  συν
τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  κ . Τ ρ α ϊτό ρ ο ς , ό δ ιο ι
κ η τ ή ς  τού 29ου Σ . Π .  σ υ ντα γμ α τά ρ 
χ η ς  κ . Σ π α ρ τ ιά τ η ς , ό υ π ο δ ιο ικ η 
τ ή ς  τ ή ς  Ά ν ω τ έ ρ α ς  Δ ιο ικ ή σ ε ω ς  Χ ω 
ροφ υλακής Θ ρ ά κη ς  σ υ ντα γμ α τά ρ 
χ η ς  κ . Κ ό κο ρ η ς , εκπ ρ ό σ ω π ο ς  τή ς  
Ε λ λ η ν ικ ή ς  'Ο μ ο σ π ο νδ ία ς  ’Ά ρ 
σ εω ς Β α ρώ ν , ό δ ιο ικ η τή ς  τ ή ς  Δ ιο ι-  
κ ή σ εω ς  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  Ρ ο δ ό π η ς  άν- 
τ ισ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ς  κ . Ρ ά π τ η ς , ά - 
ξ ιω μ α τ ικ ο ί — εκπ ρ ό σ ω π ο ι τώ ν  Σ ω 
μ ά τω ν  πού π ήραν  μέρος στούς 
ά γώ νες  κ α ί π αρά γο ντες  τώ ν  τ ο 
π ικ ώ ν  άρχώ ν, σ ω μ α τε ίω ν , συν
δέσμω ν κ α ί οργανώ σεω ν.

Π ρ ώ τ ο ι ν ικ η τ έ ς  σ τ ις  κ α τη γο ρ ίε ς  
τώ ν  ά γω ν ισ μ ά τω ν , πού  π ε ρ ιλ α μ 
βάνονταν στο π ρ ό γρ α μ μ α  τώ ν  ά γ ώ 
νων, ά να δ ε ίχ τη κα ν  ο ί :

Θ εο δω ρ ίδη ς  τού Σ τρ α το ύ  σ τά  
56  κ ιλ ά , Κ α τ σ α ϊδ ώ ν η ς  τού Π υ 
ροσβ εστ ικού  σ τά  60  κ ιλ ά , Μ π α 
λ ά σ κα ς  τού Π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ο ύ  σ τά  
6 7 ,5  κ ιλ ά , Λ εσ π ο υ ρ ίδ η ς  τ ή ς  ’ Α 
σ τυ νο μ ία ς  σ τά  75 κ ιλ ά , Ζ ή κ α ς  
τού Λ ιμ ε ν ικ ο ύ  σ τά  8 2 ,5  κ ιλ ά , Ή -  
λ ιά δ η ς  τού Π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ο ύ  σ τά  90  
κ ιλ ά , Ζ α ρ α β α σ τ ίδ η ς  τού Σ τ ρ α 
τού σ τά  100  κ ιλ ά , Ά μ α ξ ό π ο υ λ ο ς  
τού Π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ο ύ  σ τά  110  κ ι 
λ ά  κ α ί Γ  ρ α μ μ α τ ικ ό π ο υ λο ς  τού 
Σ τρ α το ύ  σ τά  βαρέα βάρη.

Ά π ό  π λευράς Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  ά γ ω - 
ν ίσ τη κα ν , ό Σ λ ο ύ κ α ς  πού ήλθε δεύ
τερος σ τά  9 0  κ ιλ ά , ό Μ π ασ ούρη ς  
δεύτερος σ τά  6 7 ,5  κ ιλ ά ) ,  ό Τ ο ύ - 
λ ια ς  (τέταρτο ς σ τά  8 2 ,5  κ ιλ ά )  κ α ί 
ό Ζ ω γρ ά φ ο ς  (π έμ π το ς  σ τά  110  
κ ιλ ά ).



ΑΓΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ε.Δ . ΚΑΙ Σ .Α .
Δ ιε ξή χ θ η κ α ν  μέ μ εγάλη  έπ ιτυ - 

χ ία  στο άλσος 'Α γ ίο υ  Γ εω ρ γ ίο υ  
τη ς  Τ ρ ιπ ό λ εω ς  ο ί έ τή σ ιο ι αγώ νες 
άνω μάλου δρόμου μ ετα ξύ  αθλητώ ν 
κ α ί αθλητρ ιώ ν τών Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ - 
νά εω μ  κ α ί Σ ω μ ά τ ω ν  ’Α σ φ α λε ία ς .

Τ η ν  οργάνωση τώ ν άγώ νω ν ε ίχ ε  
ή 'Υ π η ρ εσ ία  ’Α θ λη τ ισ μ ο ύ  τού Γ ε 
ν ικού  ’ Ε π ιτ ε λ ε ίο υ  ’ Α ερ οπ ορ ία ς , ή 
οπ ο ία  συνέβαλε κ α τά  πολύ στήν 
άπρόσκοπτη  δ ια ξα γ ω γ ή  τους. Π α -  
ρόντες μ ετα ξύ  τώ ν έκατοντάδω ν 
πού τούς παρακολούθησαν ήταν, 
ό δ ιευθυντής Β '  Κ λάδ ου  τού Γ ε ν ι
κού ’ Ε π ιτ ε λ ε ίο υ  ’ Ε θ ν ικ ή ς  Ά μ ύ ν η ς ,  
υποπτέραρχος κ . Σταθόπουλος, ό 
γ εν ικ ό ς  γρα μ μ α τέα ς  τού Ά ν ω τ ά τ ο υ  
Συμβουλ ίου  ’Α θ λη τ ισ μ ο ύ  ’ Ε νόπ λω ν  
Δ υνάμεω ν συνταγμ ατάρχη ς κ . Μ έ ρ 
μ η γκα ς , ό υπ οδ ιο ικη τή ς  τή ς  Ά ν ω -  
τέρας Δ ιο ικ ή σ ε ω ς  Χω ροφ υλακή ς  
Π ελοποννήσου συ ντα γμ ατάρχη ς κ. 
Στεφ άνου , εκπρόσ ω πο ι τώ ν τ ο π ι
κώ ν αρχών, ά ν τ ιπ ρο σ ω π ε ΐε ς  α ξ ιω 
μ α τ ικώ ν  κ α ί οπ λ ιτώ ν  τώ ν ’ Ε ν ό 
πλω ν Δ υνάμεω ν κ α ί Σ ω μ ά τ ω ν  ’ Α σ 
φ αλεία ς κ α ί π ο λλο ί άλλο ι.

Σ το ύ ς  άγώ νες πήραν μέρος 74, 
συνολικά, δρομε ίς  (55 αθλητές κ α ί 

j 19 ά λθή τρ ιες ), ο ί ό π ο ιο ι α γ ω ν ί
στηκαν στά α γω ν ίσ μ α τα  τώ ν  τρ ι-

Α λ λεπ ά λλη λ ες  δ ια κ ρ ίσ ε ις  χ α ρ ί
ζουν στή Χω ροφ υλακή  ο ί σ κο 
π ευτές  τη ς  ά π ’ τ ις  άρχές του 
χρόνου. Κ ορυφ α ίο ς  μ ετα ξύ  αυτών, 
ό χω ροφ ύλακας Π ε λο π ίδ α ς  Ή -  
λ ιαδης, δ ιανύε ι περ ίοδο ε ξα ιρ ε τ ικ ή ς  
φόρμας, β ελτ ιώ νε ι συνεχώ ς τ ις  ε π ι
δόσεις του κ ι όλα δείχνουν ό τ ι ή 

ι| απόσταση  πού τον χ ω ρ ίζ ε ι ά π ’ 
j τούς π α γκό σ μ ιο υ ς  π ρω ταθλη τές  θά 

λ ιγοσ τέψ ε ι άκόμη  περ ισσότερο, χ ω - 
| ρ ίς  νά ά π ο κ λ ε ίε τα ι κ α ί τό ένδεχό-

ών, τεσσάρων κ α ί οκτώ  χ ιλ ιο μ έ 
τρων, σέ κ α τη γο ρ ίε ς  άναγνο^ρισμέ- 
νων κ α ί μή  α θ λ η τώ ν .

Σ υ γ κ ε κρ ιμ έ να , στο α γ ώ ν ισ μ α  τών 
τρ ιώ ν  χ ιλ ιο μ έ τρ ω ν  γυνα ικώ ν , ή πρω - 
τα θλή τρ ια  χω ροφ ύλακας Γ ε ω ρ γ ία  
Τ ρουμπ ούκη , τρ έχοντας μ έ άνεση  
σ ’ ολόκληρη τή  δ ιαδρομή, τ ερ μ ά 
τ ισ ε  πρώ τη  καλύπ τοντα ς  τήν α π ό 
σταση μ έ χρόνο 1 2 '3 6 "0 0 .

Σ τ ο  α γ ώ ν ισ μ α  τώ ν τεσσάρων 
χ ιλ ιο μ έ τρ ω ν  ό χω ροφ ύλακας Χ α 
ράλαμπος Γ εω ρ γα κό π ο υλο ς  τερ 
μ ά τ ισ ε  δεύτερος μέ χρόνο 1 2 Ί 4 ' '2 ,  
μ ετά  άπό θαυμάσ ια  όμολογουμένω ς 
π ροσπάθε ια , π ίσ ω  ά π ’ τον π ρ ω 
ταθλητή  Χ α λ ά τσ η  του Σ τρα το ύ
(1 1 '5 4 "4 ) .

Σ τ ο  ’ίδ ιο  α γώ ν ισ μ α , μ ετα ξύ  τών 
μή άναγνω ρ ισμένω ν ά π ’ τον Σ  Ε  
Γ  Α  Σ  άθλητών, ό ενω μ ο τά ρ χ η ς  
Χ ρη σ τό ς  Γ ο ύ λα ς  κ α τά κ τη σ ε  τήν 
π ρώ τη  θέση .

’ Ε π ίσ η ς  στο α γώ ν ισ μ α  τώ ν οχτώ  
χ ιλ ιο μ έτρω ν  άνδρών, ό χω ροφ ύλα
κ α ς  Π έ τρ ο ς  Π α π α γ εω ρ γ ίο υ  τ ερ 
μ ά τ ισ ε  δεύτερος μέ θαυμάσ ιο  χ ρό 
νο τώ ν 2 4 '5 3 '0  (πρώ τος άναδε ί- 
χ τ η κ ε  ό Λ α ζα ρ ίδ η ς  τού Σ τρ α το ύ  
μέ 2 4 Ί 5 '  '4  κ α ί τρ ίτο ς  ό Π α π α χ ρ ή -  
στος τή ς  ’ Α σ τυ νο μ ία ς  μέ 2 5 Ό 7 "0 ) .

μενο νά καλυφ θε ί σέ ορ ισμένα 
α γω ν ίσ μ α τα . Τ ο  α ναμ φ ισ βή τητα  μ ε 
γάλο ταλέντο  του, ή θέληση πού 
τον δ ια κρ ίν ε ι κ α ί ή σ υ μ πα ρά σ τα 
ση που τυ χα ίν ε ι άπό πλευράς υπευ 
θύνων παραγόντω ν τή ς  Υ  Φ  A  A  
Χ ω ροφ υλακή ς  μά ς  δίνουν τό δ ι
κ α ίω μ α  νά α ίσ ιοδ ο ξο ύμ ε  κ α ί νά 
π ισ τεύουμε π ώ ς ό πρω ταθλη τή ς  
μα ς  που ε ίν α ι κ α ί μ ό ν ιμ ο ς σ τέλε
χος  τή ς  ’ Ε θ ν ικ ή ς  σ κο π ευ τ ικ ή ς  ο μ ά 
δας μας θα εκπ ρ ο σ ω π ή σ ε ι έ π ά ξ ια

τά  εθ ν ικά  μ α ς  χ ρ ώ μ α τα  στούς 
δ ιεθ νε ίς  άγώ νες πού θά λ ά β ε ι μ ε λ 
λ ο ν τ ικ ά  μέρος.

’ Ε κ τ ό ς  ά π ’ τού Ή λ ιά δ η ,  λα - 
πρή  π ρομηνύ ετα ι κ α ί ή  καρ ιέρα  
τή ς  χω ροφ ύλακος Μ α ρ ία ς  Χ α τ ζ ή ,  
ή οπ ο ία  πρόσφ ατα  κ λή θ η κ ε  στήν 
’ Ε θ ν ικ ή  ομάδα  τή ς  χώ ρα ς  μα ς  
γ ιά  νά λ ά β ε ι μέρος στούς β α λ κ α 
ν ικού ς άγώ νες  πυροβόλων όπλων 
τού 1981.

Σ τα θ ερή  ε ξ έ λ ιξη  παρουσ ιά ζουν  
έπ ίσ η ς  κ α ί ο ί ύ π όλο ιπ ε ς  νέες σκο- 
π εύ τρ ιε ς  τού Σ ώ μ α τ ο ς , ένώ εύ- 
χ ά ρ ισ τ ες  ε κ π λ ή ξ ε ις  μάς επ ιφ ύλαξαν  
τ ελ ευ τα ία  κ α ί ο ί ενω μοτά ρχες  Δ ή -  
μή τρα  Γα λά νη  κ α ί Β α σ ιλ ικ ή  Ν ι-  
κολοπούλου. ’ Α ξ ί ζ ε ι  μ ά λ ισ τα  νά 
σ η μ ε ιω θ ε ί ό τ ι ή δεύτερη μ ε τ ε ίχ ε  
στούς τελευτα ίους άγώ νες  μέ έπ ΐ^  
τυ χ ία  παρόλο ό τ ι βρ ισ κόταν  στον 
τελ ευ τα ίο  μήνα τή ς  κυήσεω ς ( !).

Σ το ύ ς  πανελλήν ιου ς άγώ νες  π υ 
ροβόλων όπλων πού έγ ιναν  στο 
Έ θ ν  ικό  Σ κο π ευ τή ρ ιο  'Υ μ η τ τ ο ύ  άπό 
28  Μ α ρ τ ίο υ  μ έχ ρ ι 2 ’Α π ρ ιλ ίο υ  
ή Χ ω ροφ υλακή  κ α τά κ τη σ ε  δυο π ρ ώ 
τες, μ ιά  δεύτερη κ α ί μ ιά  τρ ίτη  
ν ίκη  σ τά  ά τ ο μ ικ ά  ά γω ν ίσ μ α τα , ένώ 
στά  ο μ α δ ικά  κ α τά κ τη σ ε  τ ρ ε ις  δεύ
τερες.

Ό  Ή λ ιά δ η ς  ά να δ ε ίχ τη κ ε  π ρ ώ 
τος στο τυφ έκ ιο  πρηνηδόν (βο
λές 6 0 )  μέ 595  ]600  βαθμούς. ’ Ε 
π ίσ η ς , ό ίδ ιο ς  σκοπ ευ τής, άνα 
δ ε ίχ τη κ ε  πρώ τος κ α ί στο τυφέ
κ ιο  τρ ιώ ν στάσεω ν (βολές 1 20 ) 
μέ 1 1 4 2 ]1 2 0 0  βαθμούς.

'Η  Γα λά νη  κ έρδ ισ ε  τή  δεύτερη 
θέση στο π ισ τ ό λ ι μ ετα ξύ  γ υ ν α ι
κώ ν ( 3 0 + 3 0 )  μ έ 5 5 1 J6 0 0  βαθ 
μούς.

Σ τ ο  τυφ έκ ιο  πρηνηδόν μ ετα ξύ  
γυνα ικώ ν  (βολές 6 0 ) ή Χ α τ ζ ή  κ έ ρ δ ι
σε τήν τρ ίτη  θέση μέ 5 8 4 ]  600  
βαθμούς. Σ τ ο  ομ αδ ικό  τού ίδ ιου  
ά γω ν ίσ μ α το ς  ή ομάδα  τού Σ ώ μ α 
τος πού τήν αποτελούσαν ο ί Χ ω ρ ο 
φ ύλακες Ζ α χα ρ ού λα  Μ π ίρ η , Ε λ έ ν η  
Τσ έλου  κ α ί Μ α ρ ία  Χ α τ ζ ή ,  κ α τ ά 
κ τη σ ε  τή  δεύτερη θέση.

Σ τ ο  ομ αδ ικό  τού τυφεκίου στάν- 
ταρ 3 X 2 0 , ή ομάδα  μας πού τήν 
άποτελοΰσαν ο ί ίδ ιε ς  σκοπ εύ τρ ιες  
κ α τά κ τη σ ε  τή  δεύτερη θέση.

Τ έλο ς , στο ομ αδ ικό  τού ά γ ω 
ν ίσ μα το ς  π ισ τ ό λ ι γυ να ικώ ν  3 0 + 3 0  
ή ομάδα τού Σ ώ μ α τ ο ς , πού τήν 
άποτελοΰσαν ο ί ένω μοτάρχες  Ν ι-  
κολοπούλου κ α ί Γα λά νη  κ α ί ή δόκ. 
ένω μοτάρχης ’ Ιω άννα Μ α τσ α κ ά , κ α 
τά κ τη σ ε  τή  δεύτερη θέση.
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' ϋ  δ ι κ α σ τ ή ς  κ α ί  
τ η μ α.

α μ α ρ-

Χωρίς τήν παραδοσιακή περούκα πήρε 
τη θέση του στο τοπικό δικαστήριο τοϋ 
Λήντς ένας βρετανός δικαστής. Ή  κατά
σταση αύτή, εντελώς άντίθετη με τούς κα
νονισμούς της βρετανικής δικαιοσύνης, 
ήταν έπόμενο νά προκαλέσει διαμαρτυ
ρίες και άλλες έντονες αντιδράσεις στήν 
αίθουσα τού δικαστηρίου.

Εναντίον φυσικά τού δικαστή υπο
βλήθηκε μήνυση καί μετά άπ’ αύτό ό κα
τηγορούμενος υποχρεώθηκε νά ομολογή
σει ότι η αξίας 150 λιρών στερλ,ινών 
περούκα του είχε κλαπεϊ άπ’ τήν ιματιο
θήκη τού δικαστηρίου.

Ο δικαστικός επιθεωρητής Χάουαρντ 
πού δέχτηκε τή μήνυση κι άνάλαβε τήν 
ύπόθεση, βρίσκεται σε άρκετά δύσκολη 
θέση. Ο λόγος τής δυσκολίας είναι απλός 
καί βρίσκεται στο γεγονός δτι στό χώρο τής 
κλοπής συχνάζουν μόνο δικαστές...

16 χ ρ ό ν ι α  μέ  τό  π τ ώ μ α  
γ υ ν α ί κ α ς  του .

"ό ζ

'II Τζάνετ Τραίηνορ, άπ’ τό ΙΙέρθ τής 
Σκωτίας, ήταν έγκυος. Μιά μέρα, στή 
διάρκεια μιας φιλονικίας μέ τον άντρα της 
Τζών, τοϋ άποκάλυψε (χωρίς φόβο καί πά
θος) ότι τό κυοφορούμενο δέν ήταν δικό . . . 
του. Ή  άποκάλυψη χτύπησε σάν κεραυνός 
στο κεφάλι τοϋ άπατημένου σύζυγου καί ή 
φιλονικία κατέληξε σέ συμπλοκή. Πιο χει

ροδύναμος ό Τζών κατάφερε μιά ισχυρή 
γροθιά στό πρόσωπο τής Τζάνετ — νομί
ζοντας πώς θά λυνόταν καλύτερα τό 
πρόβλημα έτσι, προφανώς...—κι’ εκείνη, 
πέφτοντας στό δάπεδο μέ τό πισινό μέρος 
τοϋ κεφαλιού, σκοτώθηκε.

Αύτά έγιναν τό 1965 Μετά τό έγκλημα 
ό συζυγοκτόνος, τύλιξε τό πτώμα μέ σεντό
νια καί κουβέρτες καί τόκρυψε μέ ψυχραι
μία στήν εντοιχισμένη ντουλάπα τής κρε
βατοκάμαρας. Πέντε χρόνια αργότερα με
τακόμισε άπ’ τό σπίτι, καί μαζί μέ τις οι
κοσκευές μετέφερε στήν καινούργια κατοι
κία καί τό μουμιοποιημένο, πλέον, πτώμα 
τής Τζάνετ, τό όποιο έκρυψε στήν καρβου
ναποθήκη (βαρέθηκε, φαίνεται, νά κοιμά
ται άλλο κοντά του) άσφαλίζοντάς -την κα
νονικά.

Πέρασαν άλλα δέκα χρόνια καί τό μυστή
ριο τής φερομένης ώς εξαφανισμένης . . . 
γυναίκας του (στήν άστυνομία δήλωσε ότι 
εξαφανίστηκε) λύθηκε: Ένας άνηψιός του, 
ψάχνοντας νά βρει κάτι στήν καρβουναπο
θήκη, βρήκε τυχαία τό πτώμα καί άνάφερε 
τό συμβάν στήν ’Αστυνομία.

Ο συζυγοκτόνος συνελήφθη καί μετά 
τήν άνάκριση ή ύπόθεση έφτασε στό δικα
στήριο, τό όποιο, μετά άπο τρίωρη διαδικα
σία τοϋ επιφύλαξε μιά εύχάριστη έκπληξη: 
Τον έκρινε «έπιεικώς» καί τον καταδίκασε 
σέ φυλάκιση μόνο 15 μηνών. Δικηολογών- 
τας τήν υπέρμετρη επιείκεια ό δικαστής 
τοϋ Πέρθ, δήλωσε μετά τό τέλος τής δίκης 
ότι οφειλόταν στό γεγονός ότι «ό δολοφό
νος έ ζ η σ ε μέ τις ενοχές του έπί 16 
ολόκληρα χρόνια......

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Σ υ ν ε λ ή φ θ η  σ α ν  κ ά θ ε  ύ δ ο ν τ ε τ ! μέσα του και
-5 παληκάρια — εγκληματίες άπό τό 

Μεξικό, άποφασισμένα νά βροϋν κάποιον 
γιά νά εξυπηρετήσει τις εγκληματικές ορέ
ξεις τους, κατέβηκαν σέ αύτοκινητόδρομο 
τής  ̂πόλης Άπατσίγκαν καί περίμεναν...

Στό καρτέρι έπεσε πρώτος ένας ταλαί
πωρος οδηγός λεωφορείου, πού περνούσε 
μέ τό αύτοκίνητο αδειανό.Βλέποντας κατα-

Λεπτα μας, τώρα...» ει 
πεοίμενε διαταγές.

«Μέξικο Σίτυ» ακούσε πίσω του τή δια 
ταγή καί υπάκουσε. «Εντάξει ρέ παιδιά, 
ό,τι πείτε σείς...» απάντησε, καί έστριψε 
γιά τήν πόλη τοϋ Μεξικοΰ πού άπείχε άπό 
κεί 555 χιλιόμετρα. 'Όσο δηλαδή άπέχει ή 
Έδεσα άπ’ τήν ’Αθήνα.

μεσις στό δρόμο παρατεταγμένα τά πάλη 
κάρια, ύπόθεσε πώς κάποιο πρόβλημα
αντιμετώπιζαν (άνθρωποι ήταν άλλωστε) 
και σταμάτησε νά τούς ρωτήσει άν ήθελαν 
καμιά έξυπηρέτηση...

ρια
Δέν πρόλαβε, όμως, γιατί τά 25 παληκά- 
/. απο το Μεξικό μπήκαν άστραπιαΐα στό

λεωφορείο καί τοϋ είπαν: «...προχώρα 
μπροστά καί μή μιλάς γιατί κάηκες...» 
Κάτι πήγε νά πει ό δύστυχος, άλλά όταν 
ένιωσε μιά κρυάδα σιδερικού στό σβέρκο, 
κατάλαβε ότι έπρόκειτο γιά πιστόλι, κατά
λαβε ότι έπρόκειτο γιά ληστεία κι ότι ήταν 
όμηρος, κατάλαβε ότι δέν γινόταν τίποτα, 
και τράβηςε μπροστά, «...τά πιάσαμε τά

Πολλά, βέβαια, τά χιλιόμετρα γιά τό 
Μεξικό, καί τά 25 παληκάρια άπό τό Με
ξικό, μόνο Μεξικό δέν είδαν στά μάτια 
τους. Γιατί στή διαδρομή τά άντάμωσε ό 
ύπνος (όλα άνεξαιρέτως!) , οπότε ό οδηγός 
δέν ήταν καί τόσο κορόιδο,' ώστε νά τούς 
χαλάσει τον ΰπνο, καί μιά καί δυο σταμά
τησε τό λεωφορείο έξω άπ’ τό πρώτο άστυ- 
νομικό τμήμα πού συνάντησε στό δρόμο 
του, όπου άνάφερε τά καθέκαστα...

Οι άστυνομικοί τοϋ τμήματος σήμαναν 
τότε... έγερτήριο καί όπως καταλαβαίνετε 
κι έσείς, τά 25 παληκάρια άπό τό Μεξικό 
έπεσαν... άπ’ τά σύγνεφα καί προσγειούθη- 
καν στό κρατητήριο! Γιά τά, «περαιτέ
ρω».. φυσικά.

Γ Δ Υ Τ .  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α -

Α η σ τ ε ι α μ ε ■ μ π ο δ ί ω ν !
300.000 μάρκα άποκόμισαν δυο κακο

ποιοί στό Μύνστερ τής Δυτικής Γερμανίας, 
άφοϋ στή διάρκεια μιά.ς θρασύτατης λη
στείας διαρκείας, κράτησαν γιά ομήρους 
14 άτομα.

Οΐ δυο ληστές άρχικά μπήκαν στό δια
μέρισμα τού διευθυντή τοπικού ταμιευτή
ριου καί κράτησαν ομήρους τά δυό παιδιά 
του, τή γιαγιά καί μιά θεία τους, μέχρι νά 

στρεψει ό διευθυντής πού κείνη τή στι
γμή άπουσίαζε.'Όταν ό διευθυντής έπέστρε
ψε, τον παράλαβε ό ένας άπ’ τούς δυό 
ληστές καί τόν άνάγκασε νά τόν οδηγήσει 
στά σπίτια των υπαλλήλων τοϋ ταμιευτή
ριου, οί όποιοι κρατούσαν τά κλειδιά τού 
χρηματοκιβωτίου του.

Πήγαν στό σπίτι τού ενός καί ό ληστής 
τόν άνάγκασε νά τόν άκολουθήσει μαζί μέ 
τά μέλη τής οικογένειας του. Τό ίδιο έγινε 
και μέ τούς άλλους ύπαλλήλους, μέ απο
τέλεσμα οΐ όμηροι νά γίνουν δεκατέσσερεις 
(επτά παιδιά, τέσσερεις γυναίκες, τρεις 
τραπεζικοί). Οΐ ληστές, τούς έδεσαν χειρο
πόδαρα, τούς έκλεισαν στό ύπόγειο τοϋ 
σπιτιού όπου καθόταν ό διευθυντή::, τούς 
κλείδωσαν καλά καί συνέχισαν τή δουλειά... 
τους.

Πήγαν στό ταμιευτήριο, τό άνοιξαν, 
Ρεκλείδωσαν τό χρηματοκιβώτιο, μάζεψαν 
όσα μάρκα βρήκαν μέσα καί εξαφανίστηκαν 
μέ τήν ήσυχία τους...

Η άστυνομία πληροφορήθηκε τό περι
στατικό, όταν κατάφεραν νά άπελευθερω- 
θοΰν οί όμηροι. Καί μέχρι νά άπαλευθερω- 
θοϋν πέρασαν πολλές ιύρες...

Δ υ ό μ ι σ υ έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ σ ι 
γ α ρ ι λ ί κ ι α . . .

Δυόμισυ τόννοι χασίς, πού ήταν έπιμε- 
λώς κρυμμένο σέ μικρό ήμιφορτηγό αύτο
κίνητο, άνακάλυψε καί κατάσχεσε πριν 
λίγο καιρό ή άστυνομία τού ’Αμβούργου.

Ήταν ή μεγαλύτερη ποσότητα χασίς 
πού κατασχέθηκε ποτέ στή Δυτική Γερμα
νία κι έφτασε στό λιμάνι τού ’Αμβούργου 
μέ πλοίο πού προερχόταν άπ’ τό Λίβανο. 
"Οπως δήλωσε ό προϊστάμενος τής δυτικο- 
γερμανικής υπηρεσίας διώξεως λαθρεμ
πορίου ναρκωτικών κ. Βόλφ Πλέφκα, ή 
άξια τού κατασχεθέντος ναρκωτικού άνέρ- 
χεται στό ποσό των 5.000.000 δολλαρίων. 
Ο ίδιος δήλοισε ότι εφόσον ένα γραμμάριο 

χασίς άρκεΐ στό ναρκομανή γιά τήν κατα
σκευή μιας «δόσης)), οΐ δυόμισυ τόννοι 
αντιστοιχούν σέ δυόμισυ εκατομμύρια 
« δόσεις».

Φαντάζεστε άσφαλώς τί καί πόσες κα- 
τάρες θάχουν «μαζέψει» οί άστυνομικοί 
οϋ Αμβούργου άπ’ τούς συμπατρκώτες 
ους χασισοπότες καί χασισέμπορους γιά 

τή «ζημιά» πού τούς έκαναν. Δυόμισυ έκα- 
τομμύρια τσιγαριλίκια έχασαν οί άνθρωποι. 
Δέν ήταν καί...λίγα!
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Α ν α ι σ θ η τ ι κ ό  ΰ... τ ί ν ο ς .

Ό φόβος άπ’ τούς μεταθανάτιους άνα- 
στεναγμούς του Εγκέλαδου μάς στέρησε 
φέτος τή χαρά τού γιορτασμού τής άπο- 
κριάς. ’Έτσι, οί πολλοί την περιμένομε 
τού χρόνου (πρώτα ό Θεός), άλλοι αναγ
καστήκαμε να μασκαρευτούμε κατόπιν 
έορτής καί μερικοί άρκεστήκαμε να παρα
κολουθήσουμε (άπλώς καί μετά των σχετι
κών σχολίων) τά μασκαραλίκια τών άλλου- 
νών.

Οί τελευταίοι εύτύχησαν—όσοι δέν εύ- 
τύχησαν ας εύτυχήσουν τώρα—νά πληρο- 
φορηθούν απ’ τον Τύπο τό παρακάτω άνά- 
λογο ρεπορτάζ:

«Μ| τή συμμετοχή 400 συνέδρων άπ’ 
ολο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στο 
Χιούστον τού Τέξας τό τέταρτο παγκόσμιο 
συνέδριο καλλιτεχνών καί μοντέλλων τού

τατουάζ. 'Όλοι είναι μέλη διαφόρων εξω
φρενικών σωματείων όλου τού κόσμου, 
πού οπωσδήποτε δέν εξυπηρετούν κανένα, 
απολύτως, σκοπό))...

Τό τελευταίο θά τό διαπιστώσετε καί 
σεις παρακολουθώντας τήν παρακάτω 
φωτογραφία, στήν όποια ποζάρει γιά φω
τογράφηση ένα μέρος τών συνέδρων. Πρό
κειται γιά άνθρώπους πού μασκαρεύονται 
γιά τό...τίποτα, οί πιο πολλές δέ άπ’ τις 
παραστάσεις έχουν σχέση μέ τή σεξουα
λική συμπεριφορά καί διαστροφές τους.

’Αφήστε... πού, γιά νά χαραχτούν πολλά 
άπ’ τά .εν λόγω «παράσημα» στο δέρμα μέ 
ξυραφάκια κ.λ.π. πρέπει ό ανθρώπινος 
οργανισμός τού «μοντέλλου» νά βρίσκεται 
οπωσδήποτε υπό τήν επήρεια άναισθητι- 
κού....τίνος.

Μασκαρέματα, ναρκωτικά καί μή 
χειρότερα... λοιπόν.

«Μ ή δ ε ι α»... μ έ π ι π έ ρ ι .
Σέ κάθειρξη είκοσι χρόνων καταδικά

στηκε άπό δικαστήριο τής Μπουένα Βίστα 
ή τριαντάχρονη Νταϊάνα ΓΙάγκ, όταν άπο- 
δείχτηκε άπ’ τήν άκροαματική διαδικασία 
ότι έπνιξε τήν ήλικίας τριών χρόνων κόρη 
της ρίχνοντάς της πιπέρι στο λαιμό !

Ό  γιατρός πού πιστοποίησε τό θάνατο 
τού κοριτσιού, άνάφερε στο δικαστήριο ότι 
διαπίστωσε στο σωματάκι του τήν ύπαρξη 
πολλών πρόσφατων έκχυμώσεων άπό 
χτυπήματα. ’Επίσης είπε ότι, όταν βρισκό
ταν στή ζωή, ύπόφερε άπό άσιτεία καί ότι 
τό βάρος του ήταν τόσο λίγο, όσο ενός βρέ

φους ήλικίας έννιά μηνών...
* Η καταδικασθεϊσα, άντί νά δώσει στούς 

δικαστές κάποια εξήγηση γιά τό άποτρό- 
παιο έγκλημά της, στο μεγαλύτερο μέρος 
τής δίκης έκλαιγε μέ άναφιλητά καί ισχυρι
ζόταν πώς ήταν άθώα. "Οποια κι αν ήταν, 
όμως, ή στάση της, ή περίπτωση τής 
άνατριχιαστικής παιδοκτονίας της μάς 
Εανάφερε στο νού τό μυθικό πρόσωπο τής 
Μήδε ιας, ή όποια σκότωσε καί τά δυο 
παιδιά της όταν ό άντρας της, Ίάσονας, 
τήν έγκατάλειψε στήν Κόρινθο.

"Ολοι—θά πείτε—κάποιον εκδικούνται 
όταν εγκληματούν. Καί θεωρούν τήν εκδί
κηση δικηολογία...

Β ί α σ ε  κ α ί  δ ο λ ο φ ό ν η σ ε  π έ ν 
τ ε  γ υ ν α ί κ ε ς .

Κακουργιοδικεΐο τής πόλης Τόρανς τής 
Καλιφόρνια καταδίκασε, τελευταία, σέ 
θάνατο τον σαραντάχρονο μηχανικό αύτο- 
κινήτων Λώρενς Μοϊται'καίηρ, επειδή τον 
έκρινε ένοχο βασανισμού, βιασμού καί 
δολοφονίας πέντε νεαρών γυναικών άπ’ τήν 
Καλιφόρνια.

Στή διάρκεια τής συγκλονιστικής, όπως 
άποκαλέστηκε, δίκης, ό πρόεδρος καί οί 
ένορκοι τού κακουργιοδικείου παρακολούθη
σαν μιά φρικιαστική μαγνητοταινία διάρ
κειας 17 λεπτών τής ώρας, στήν όποια ό 
δολοφόνος είχε καταγράψει τις κραυγές 
μερικών άπ’ τά θύματά του στις στιγμές 
πού τά βασάνισε μέ σαδισμό, τά βίαζε 
κτηνωδώς καί τά δολοφονούσε μέ αγριό
τητα.

Γ υ ν α ί κ α  σ κ ο ρ π ί ζ ε ι  τό  θ ά 
ν α τ ο .

"Ολο καί πιο επικίνδυνη παρουσιάζεται 
ή δράση τής σύγχρονης γυναίκας στήν 
παγκόσμια εγκληματική «ζωή».

Αύτό μπορούν νά μάς τό βεβαιώσουν 
καλύτερα οί 4.000 άντρες ένός ινδικού 
αποσπάσματος (3.000 ειδικά εκπαιδευμέ
νοι άστυνομικοί καί 1.000 στρατιώτες,) 
οί όποιοι έχουν εξαπολύσει ένα πρωτοφανές 
άνθρωποκυνηγητό στήν περιοχή Μπεχράι 
γιά τή σύλληψη μιάς είκοσιεξάχρονης 
λησταρχίνας.

Πρόκειται γιά τή γοητευτική τραγου
δίστρια Φουλάν Ντεβί, ή όποια είναι άρχη- 
γός μιάς φοβερής συμμορίας 40 άντρών, 
φοράει στολή εκστρατείας, είναι οπλισμένη 
μέ τά πιο σύγχρονα όπλα καί επιτίθεται 
έφιππη σέ χωριά τής ινδικής υπαίθρου 
σκοτώνοντας αθώους καί κατά προτίμηση 
πλούσιους χωρικούς, τούς όποιους συγχρό
νως ληστεύει. Τά χρήμματα πού συγκεν
τρώνει άπ’ τις ληστείες τά μοιράζει σέ 
φτωχούς τής περιοχής...

II συμμορία, σέ πρόσφατη επιδρομή 
της σέ ινδικό χωριό, κατάσφαξε είκοσι 
άτομα, έπειδή είχε πληροφορίες ότι τά 
θύματα βοήθησαν μιά άλλη συμμορία 
εγκληματιών νά δολοφονήσει τον εραστή 
τής Φουλάν. Μετά τήν άγρια σφαγή, ή 
λησταρχίνα έστειλε επιστολή στο διοικητή 
τής τοπικής άστυνομίας, στήν όποια άνά
φερε ότι διεκδικεΐ τήν εύθύνη τών είκοσι 
δολοφονιών κι οτι θά εξακολουθήσει νά 
σκοτώνει άδίστακτα, άν δέν τής παραδώ
σουν στά...χέρια της τον άρχηγό τής συμ
μορίας πού σκότωσε τον έραστή της.

«...Δέν πρόκειται νά ησυχάσω άν δέν 
ρουφήξω τό αίμα (!) τού Σρι Ράμ Σίγκ, 
δολοφόνου εκείνου πού άγαπούσα περισσό
τερο άπό κάθε τί άλλο στον κόσμο.», κατα
λήγει στήν επιστολή—τελεσίγραφο ή Φου
λάν.

Καί νά είστε σίγουροι ότι 0ά τό κάνει 
αύτό πού άπειλεΐ νά κάνει.Πρόκειται γιά 
μιά γυναίκα αίμοβόρα καί ικανή γιά όλα 
τονίζει σέ άνακοινώσεις της ή ινδική 
άστυνομία.

--------Α  Γ  Γ  Λ  I A --------

' Όχ ι  σ τί ς ζ ώ ν ε ς  α σ φ α λ ε ί α ς
Γιά πέμπτη συνεχή φορά ή Βρετανική 

βουλή άρνήθηκε νά ψηφίσει νόμο γιά τήν 
υποχρεωτική καθιέρωση τών ζωνών ασφα
λείας στούς οδηγούς αύτοκινήτων.

Αύτό συνέβη, παρόλο ότι ή οργάνωση 
τής χώρας γιά τήν πρόληψη ατυχημάτων 
υποστήριξε, μέ σχετικό ύπομνημά της 
στή βουλή, πώς άν τό μέτρο είχε καθιερωθεί 
καί έφαρμοζόταν άπό τότε πού γιά πρώτη 
φορά ό νόμος πήγε γιά ψήφισμα στή βου
λή, ή χώρα θά είχε 1.000 νεκρούς καί 
13.000 τραυματίες λιγότερους άπό τρο
χαία ατυχήματα.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή ’Αγγλία καί 
ή Ιρλανδία είναι οί μοναδικές χώρες 
τή; Κοινής ’Αγοράς, στις όποιες οί ζώ
νες άσφαλείας δέν είναι υποχρεωτικές γιά 
τούς οδηγούς.

Ό  Περισκόπιος
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Τεκες μέ άτμόσφαιρα Κρίσνα καί ψυχροί υπολογισμοί για 

περισσότερα άνομα κέρδη άπό πωλήσεις ναρκωτικών, πλαστά 
οολλαρια καί κίβδηλες λίρες έτοιμες νά ριχτούν μισοτιμής οπήν 
αγορα για να εξανεμίσουν ίδρωτες καί μόχθους υποψήφιων θυ
μάτων, φυτώριο συστηματικής καλλιέργειας χασίς, «κομπίνες» 
και θρασυτατες άπατες, διαρρήξεις καταστημάτων, σπιτιών καί 
φαρμακείων -  για τ απαραίτητα ναρκωτικά -  συνθέτουν τήν 
παρουσία τής στήλης αυτό τό μήνα, πλαισιωμένης καί άπό δυο -  
τρία ακόμα περιστατικά.
- Ολα τους -  τα περιστατικά -  είναι άπό τις άσχημες πτυχές 

της ζωής, άπό κείνες τις φάσεις τής ζωής πού προβληματίζουν 
και επιτείνουν τήν άνησυχία του ειρηνόφιλου πολίτη.

Από τη μιά πλευρά τό έγκλημα καί οί άνθρωποί του, άπό τήν 
άλλη πλευρά οί διώκτες του, ό Νόμος καί ή Δικαιοσύνη καί στή 
μέση το κοινωνικό σύνολο πού θέλει νά ζήσει χωρίς άγχος καί 
δίχως άβεβαιότητα για τη ζωή του, τήν περιουσία καί τάλλα του 
δικαιώματα. Μέσα σ’ αύτό συναντιέται ή δράση των πρώτων καί ή 
αντίδραση των δεύτερων σ ένα άγώνα πού μοιάζει συχνά μέ
κρυφτούλι. . .  ένα κρυφτούλι όμως όχι καί τόσο άνώδυνο γεμάτο 
αγωνίες καί πίκρες.________

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ. . .

Ό έπαινος άνήκει ατό Τμήμα Διώξεως 
Αρχαιοκαπηλίας της Γενικής Ασφαλείας 

Θεσσαλονίκης καί στή Διοίκηση Χωροφυ
λακής Σερρών. Ή περιέργεια καί ή παρα
τηρητικότητα των άντρων τους είχαν άπο- 
τέλεσμα ν άποκαλυφθεϊ μιά μεγάλη ποσό
τητα άρχαιολογικών εύρημάτων μεγάλης 
αξίας. ^

Ολα ξεκίνησαν άπό μερικές ύποπτες κι
νήσεις του χειριστή έκσκαφέα Δανιήλ 
Παραστατίδη άπό τό Καλοχώρι Σερρών, κα
τοίκου Θεσσαλονίκης, ό Παραστατίδης 
παρακολουθήθηκε καί διαπιστώθηκε πώς 
μέ κάποιο Μιχάλη Κεπελέκ, άπό τή Βυρώ- 
νεια Σερρών, κατοίκου Δυτικής Γερμανίας, 
όπου δούλευε σάν μετανάστης, ό όποιος 
Βρισκόταν μέ άδεια σχήν Ελλάδα, επισκε
πτόταν τό σπίτι τού άδελφοϋ του Γ. Παρα
στατίδη, στό Καλοχώρι Σερρών. Οϋτε όμως 
προηγούμενη γνωριμία, οϋτε κάτι άλλο 
υπήρχε μεταξύ τους γιά νά δικαιολογείται 
αυτή ή σχέση τους.
Παρακολουθούνται καί οί δυό, ένώ παράλ
ληλα άξιοποιεϊται καί κάθε πληροφορία. 
Μετά άπό λίγες μέρες ό Δανιήλ Παραστα- 
πδης καί ό Μιχάλης Κεπελέκ έπισκέπτον- 
ται ξανά τό Καλοχώρι, άπ’ όπου ό δεύτερος 
φεύγει μ ένα μικρό δέμα, υποσχόμενος 
πως θά έπικοινωνήσει μαζί του, πάλι, τηλε
φωνικά όμως άπό τή Γερμανία, γ’ιά τήν 
οποία θά έφευγε τήν έπομένη τό πρωί. 
Ολα αύτά σημαίνουν γιά τούς άντρες τού 

Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας λαθρεμπόριο 
άρχαιοτήτων. Πιστεύουν πώς ό Κεπελέκ 
είχε πάρει μαζί του δείγματα άρχαιοτήτων,

πού θά τά έπιδείκνυε σέ συλλέκτες τού 
εξωτερικού.

Αποφασίζουν νά δράσουν. "Ετσι ένα 
πρωί έρευνούν τούς χώρους τού σπιτιού 
τού αδελφού τού Παραστατίδη, όπου μπρο
στά στά μάτια τού έκπληκτου Γιώργου, πού 
αγνοούσε τά πάντα, άνακαλύπτουν καί 
κατάσχουν ένα σπάνιο ειδώλιο Βρεφικής 
κούνιας, ένα σπάνιο ειδώλιο έφιππου πίθη
κου, δυό είδωλα πτηνών, ένα πήλινο θήλα
στρο, ενα πήλινο τροχιστή, ένα πήλινο κάν
θαρο, μιά πήλινη φιάλη, μιά μολύβδινη πυ- 
ξιδισκη τεμαχισμένη, ένα μικρό χάλκινο 
σπειροειδή δακτύλιο, ένα τετράπλευρο 
πλακίδιο άπό πράσινη πέτρα, τρία σιδερέ
νια σπασμένα έλάσματα, ένα τμήμα μολυ- 
Βενιου πλάχμου καί 111 χάλκινα νομίσματα 
ρωμαϊκών χρόνων, καθώς καί άλλες άρ- 
χαιότητες. Ο Δανιήλ Παραστατίδης συλ- 
λαμβανεται γιά νά ομολογήσει πώς τις άρ- 
χαιοτητες τις είχε βρει κατά τήν άνάσκαψη 
κάποιου χωραφιού στό χωριό Κεντρικό τού 
Κιλκίς. Επίσης πώς παράδωσε στόν Κεπε- 
λεκ άλλα 6 άρχαϊα νομίσματα, 2 χρυσά παι
δικά σκουλαρίκια καί 2 άσημένια Βραχιόλια, 
για νά τά πουλήσει στή Γερμανία καί νά 
μεσολαβήσει γιά τό πούλημα καί τών ύπό- 
λοιπων. Λίγο άργότερα ό Μιχάλης Κεπελέκ 
εφτανε μέ τό αύτοκίνητό του στόν έλεγχο 
Διαβατηρίων Εύζώνων Κιλκίς. Τό αύτοκί- 
νητό του ελέγχεται εξονυχιστικά. Μέσα στό 
φαρμακείο Βρίσκονταν συσκευασμένα μ ’ 
επιμέλεια τά ευρήματα πού τού παράδωσε 
ο Δανιήλ Παραστατίδης. Τά άρχαία άντικεί- 
μενα κατάσχονται καί στά χέρια τού Κεπε- 
λεκ περνιοϋνται οί χειροπέδες, πρίνάκόμα 
προλάβει νά παίξει τό ρόλο τού μεσίτη άρ- 
χαιοτήτων.. 1 μ

ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

Η διάρρηξη ένός έξοχικού σπιτιού στό 
«Λιμανάκ; Αγάπης» τού Πόρου καί ή κλοπή 
απ αύτό ήλεκτρικών ειδών καί ρούχων, κι
νητοποίησαν τούς άντρες τού 'Αστυνομι
κού Τμήματος Πόρου. Τό γεγονός αύτό, 
πού ίσως γιά κάποιο μεγάλο άστικό κέντρο 
αποτελούσε συνηθισμένο περιστατικό, 
αναστάτωσε τή μικρή κοινωνία τού γραφι- 
κοϋ θέρετρου. Όμως ή κινητοποίηση τών 
αντρών τού τοπικού Τμήματος ήταν άστρα- 
πιαία καί είχε θετικά άποτελέσματα.

Ετσι μέσα σέ λίγο διάστημα οδηγήθηκε 
στό Τμήμα σάν ύποπτος διαρρήξεως ένας 
ανατολικογερμανός τουρίστας, ό FRANK 
NIEMEYER. Κατά τήν σωματική έρευνα 
που τού έγινε, Βρέθηκαν πάνω του δυό 
ξένα διαβατήρια πού άναγκάστηκε νά ομο
λογήσει πώς ήταν «προϊόντα» κλοπών του 
γιατί ό ίδιος ήταν δραπέτης τών φυλακών 
τής Στουτγάρδης, όπου έξέτιε ποινή πο
λυετούς κάθείρξεως γιά σωρεία κλοπών.

Στή συνέχεια τής άνακρίσεως ομολό
γησε πώς μετά τήν δραπέτευσή του στις 
28-10-1980, διέρρηξε μεγάλο άριθμό σπι- 
τιωνστήν Ελβετία, Γαλλία καί Ιταλία, οί 
όποιες τού «πρόσφεραν» μεγάλα χρημα
τικά ποσά. Επίσης, από τή μέρα πού μπήκε 
στο ελληνικό έδαφος, ή δραστηριότητά του 
«διοχετεύτηκε» σέ διαρρήξεις 9 σπιτιών.

Η σύλληψη τού άνατολικογερμανοϋ 
τουρίστα έθεσε τέρμα καί στις άναζητήσεις 
τών Γ ραφείων τής Ίντερπόλ, πού δέχτηκαν 
μέ άνακούφιση τήν είδηση.

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ή όλη έμφάνισή τους θύμιζε άλλοδα- 
πους μύστες ναρκωτικών. Μακρυά μαλλιά 
που έφταναν πολύ κάτω άπ’ τούς ώμους 
μούσι πού θύμιζε 'Ινδία καί Κρίσνα, μοτο- 
συκλέττες όμοιες μ’ έκεϊνες τών «άγγέλων 
της κολάσεως» τής ’Αμερικής

Νύχτα -  μέρα γύριζαν τούς δρόμους τής 
Πλακας καί τής Γλυφάδας παρέα μέ νεα
ρούς Ελληνες καί ξένους άλητόβιους του
ρίστες. Η δουλειά, άπ’ ό,τι έδειχναν ήταν 
κάτι ξένο μέ τις συνήθειές τους.

Ολα αύτά κίνησαν τήν υποψία τών άν
τρων του Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών 
της Υ.Α.Π.Π., πού επιχείρησαν νά μπουν 
στο «κύκλωμά» τους καί τό πέτυχαν. "Ετσι 
έμαθαν πώς τον έναν τόν φώναζαν 
«Ντούφυ» καί τόν άλλον «Τζίμυ» καί πώς 
ζουσαν μαζί κάπου στή Νέα Σμύρνη. Παρα- 
κολουθήθηκαν στενά οί κινήσεις τους καί 
διαπιστώθηκε πώς άλλοτε ό ένας, άλλοτε ό 
άλλος κι άλλοτε καί οί δυό μαζί, συνόδευαν 
μια νεαρή καί όμορφη κοπέλα, παρόμοιας 
εμφανισεως.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Τό σημαντικότερο όμώς πού διαπιστώ

θηκε ήταν ότι ή τριμελής παρέα «έσπρω
χνε» ναρκωτικά στις πιάτσες τής Πλάκας 
καί τής Γλυφάδας. "Ετσι γρήγορα κατα
στρώθηκε τό σχέδιο καί μέσα στό «κύ
κλωμά» τους «έπεσαν» τ ’ άβέβαια Βήματα 
ενός τοξικομανή, άγνωστου στην παρέα. Ή 
παρέα δέχτηκε χωρίς δυσκολίες τόν νέο 
σύντροφο καί έδειξε τήν άνάλογη κατα
νόηση στις άνάγκες του. φέρνοντάς τον σ’ 
επαφή μέ τόν «Τζίμυ». Ό «Τζίμυ» ψυχρός 
καί άνέκφραστος κατάλαβε άμέσως τό πά
θος τού νεαρού γιά ναρκωτικά. Τόν πλη
σίασε καί άρχισε τό «ψάρεμα». Ό νεαρός 
ζητούσε σκληρά ναρκωτικά. Ήταν πολύς 
καιρός πού τό χασισάκι τού προξενούσε 
άηδία. Ή μεγάλη του άγάπη ήταν πιά ή

ήρωίνη. Ό «Τζίμυ», όμως, κούνησε άρνη- 
τικά τό κεφάλι του. "Ο χι... δέν είχε 
ήρωίνη. Τουλάχιστον έκείνη τή στιγμή. 
Μόνο μορφίνη μπορούσε νά τού β ρει.. 
μορφίνη σέ σκόνη. Είδε καί άποεϊδε ό'τοξι- 
κομανής καί δέχτηκε, (στήν αναβροχιά 
καλό είναι καί τό χαλάζι). Τράβηξε ένα 
δερμάτινο λουρί άπ’ τό λαιμό του κι άνοιξε 
ένα επίσης δερμάτινο σακκουλάκι πού κρε
μόταν στήν άκρη του, κάνοντας μιά κίνηση 
γιά νά βγάλει χρήματα. «’Όχι», είπε ό 
«Τζίμυ». Δέν είχε μαζί του τή μορφίνη. 
"Ετσι συμφώνησαν νά κλείσουν ένα ραντε
βού στή Γλυφάδα.

Τό πρωί τής άλλης μέρας στό προκαθο
ρισμένο σημείο περίμενε ό τοξικομανής

τόν «Τζίμυ». 'Αλλά άντί γιά τόν «Τζίμυ», 
είδε νά σταματάει μπροστά του, καβάλα σέ 
μιά μοτοσυκλέπα, ό «Ντούφυ» μέ τήν κο
πέλα. Αντάλλαξαν δυό -  τρεις κουβέντες 
καί ό «Ντούφυ» έκανε νόημα τής κοπέλας 
νά βγάλει τό έμπόρευμα. Δέν πρόλαβε 
όμως, γιατί ό τοξικομανής -  πελάτης τους, 
παρουσίασε στά χέρια του μιά, διαφορετική 
άπό τις κοινές, ταυτότητα καί ταυτόχρονα 
δυό τρεις άγνωστοι άνδρες τούς περικύ
κλωσαν. Ό «Ντούφυ» τάχασε, ή κοπέλα 
άπόμεινε έμβρόντητη μέ τά χέρια της νά 
έχουν παραλύσει. Ενας άπό τούς άντρες 
έσκυψε καί πήρε άπό κάτω τό δεματάκι πού 
τής ξέφυγε άπό τόχέρι. Ό «τοξικομανής-  
πελάτης» τό άνοιξε. Είχε μορφίνη, ή όποια 
άργότερα διαπιστώθηκε πώς ήταν 22 γραμ
μάρια. Στά χέρια τού «Ντούφυ» ή Δημήτρη 
Κάϊμα, 30 χρόνων, άπό τά Τρίκαλα, περά
στηκαν οί χειροπέδες καί μαζί μέ τήν κο
πέλα, τήν Εύσεβία Κουβέλογλου, 21 χρο- 
νών, άπ’ τό Άκριτοχώριο Σερρών, πήραν 
όλοι μαζί τό δρόμο γιά τό σπίτι τής Νέας 
Σμύρνης.

Ό Κάϊμας άνοιξε τήν πόρτα μέ τά κλειδιά 
του. Στό τρίξιμο τής πόρτας ό «Τζίμυ», πού 
βρισκόταν μέσα στό σπίτι, πήγε νά τόν 
προϋπαντήσει. «Εντάξει;» τόν ρώτησε, ζη
τώντας νά μάθει άν πήγε καλά ή δουλειά, 
άλλά τήν ίδια στιγμή πάγωσε. Είδε τόν φίλο 
του μέ τις χειροπέδες καί έμεινε άναυδος.

Μπαίνοντας στό σπίτι, οί άνδρες τού 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π. βρέθηκαν σ’ έναν πραγματικό 
άνατολίτικο τεκέ. Άφίσες στούς τοίχους 
μέ συνθήματα όπως «L.S.D.» καί τά παρό
μοια, ειδικά άρωματικά ινδικά κεριά τής λα
τρείας τού Κρίσνα, σύνεργα χρήσης ναρ
κωτικών, καθώς καί μικροποσότητες μορ
φίνης, L.S.D. καί οπίου.

Άπό τό σπίτι τής Νέας Σμύρνης, παίρ
νοντας μαζί τους καί τόν «Τζίμυ» ή Κώστα 
Μπύρταχα, 27 χρονών, ντόπιο Αθηναίο, τό 
σκηνικό μεταφέρθηκε στά γραφεία τού 
Τμήματος, στόν Περισσό. Έκεϊ ό 
«Ντούφυ» ή Κάϊμας, δήλωσε ψυχρά πώς 
ό,τι έκανε τό έκανε έπειδή αύτή ήταν ή 
δουλειά του (!!!), ένώ ό «Τζίμυ» ή Μπύρτα- 
χας, ήταν ό «πέμπτος τροχός» τής παρέας, 
ό άνθρωπος «ρεζέρβα», δηλαδή, πού δέν 
έπαιζε κανένα κύριο ρόλο στις «εισαγωγι
κές έπιχειρήσεις» ναρκωτικών τού φίλου 
του.

"Οσο γιά τήν Κουβέλογλου ολα ήταν πολύ 
διαφορετικά. 'Ορφανή άπό μητέρα πριν 
ακόμα κλείσει τά τρία της χρόνια, είχε τήν 
άτυχία νά ζήσει ένα δεύτερο γάμο τού πα
τέρα της, πού μέ τή νέα του γυναίκα έφυγε 
γιά τή Γερμανία. Ή μικρή, τότε, Εύσεβία 
κλείστηκε στό ορφανοτροφείο γιά νά περά
σει έκεϊ όλα της τά χρόνια μέχρι καί τήν 
έφηβία της. Κι όταν κάποτε ξεπρόβαλε στή 
ζωή κουβαλούσε μέσα της έμπειρίες πι
κρές καί καταστάσεις τέτοιες ώστε νά κα
θιστούν τή νεαρή κοπέλα εύκολη λεία τών 
άνθρώπων πού άναζητούν ζωντανά θύματα 
γιά νά έξυπηρετοϋν τά σχέδιά τους.
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Ο ΜΕΓΑΑΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Εντυπωσιακές είναι οί έπιιυχίες τοϋ 
Τμήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου στον 
αγώνα του κατά τών ναρκωτικών καί ιδιαί
τερο κατά τών καλλιεργητών ινδικής καν
νάβεως. Οί άντρες του άκούραστοι οργώ
νουν στην κυριολεξία τήν ύπαιθρο, ερευ
νώντας κάθε άπόμερη γωνιά, προσπαθών
τας ν άνακαλύψουν τ ’ άμαρτωλά φυτώρια 
καί νά σταματήσουν τις κερδοφόρες έπι- 
χειρήσεις. σέ βάρος τών κοινωνικών θεμε
λίων, αυτών πού μπορεί ν’ άποτολμήσουν 
κάτι τέτοιο.

Παράλληλα παρακολουθοϋνται στενά καί 
τά πιθανά «στέκια» τών χασισοποτών, έτσι 
ώστε νά έλένχεται -  προληπτικά -  κάθε 
διακίνηση χασίς σέ περίπτωση πού θά έπι- 
χειρηθεϊ νά γίνει.

Πρόσφατα σέ μιά άπό τις έκστρατεΐες 
τους στήν ύπαιθρο βρέθηκαν μπροστά σέ 
μιά καλοστημένη φυτεία ινδικής καννά
βεως. σέ χώρο πού μέ θαυμαστό τρόπο 
είχε διαμορφωθεί γι’ αύτή τή δουλειά. Δέν 
χρειάστηκε καί μεγάλος κόπος γιά νά έξ- 
ακριβώσουν ποιος ήταν ό καλλιεργητής τής 
φυτείας. Έτσι, άφοΰ σχεδιάστηκε ή έπι- 
χείρηση μιά ομάδα άντρών τού Τμήματος 
«μπλόκαρε» τό σπίτι τοϋ Μανόλη Μιχελι- 
δάκη -  τοϋ καλλιεργητή -  καί μιά άλλη κύ
κλωσε τή φυτεία.

Ο χώρος όπου καλλιεργούνταν τά φυτά 
βρισκόταν δίπλα στό σταϋλο τοϋ Μιχελι- 
δάκη καί ήταν περιτοιχισμένος μέ τσιμεν
τόλιθους σέ μήκος 15 καί πλάτος 4 μέτρων, 
είχε δέ, ό τοίχος, ύψος 2,60 μέτρα, έτσι 
ώστε τά φυτά νά είναι έντελώς άθέατα άπό 
τά μάτια τών περαστικών.

Μπαίνοντας οί άντρες τής δεύτερης 
όμάδας στόν περιτοιχισμένο αύτό χώρο 
βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα πλήθος φυτών, 
άπό τά όποια άλλα ήταν φυτεμένα στή γή 
καί άλλα ήταν μέσα σέ νάϋλον σακκουλάκια 
καί γλάστρες φυτωρίου. Μετρήθηκαν 333 
φυτά ινδικής καννάβεως ϋψους 1,10 μέ
τρων καί άλλα 435 φυτά ϋψους μέχρι 30 
έκατοστά, γεγονός πού σήμαινε πώς σέ 
λίγο καιρό ό καλλιεργητής τους θά είχε στή 
διάθεσή του μιά σημαντικότατη σοδειά άπό 
768 δενδρύλλια ινδικής καννάβεως.

Ερευνώντας τούς γύρω χώρους βρήκαν 
δυό γυάλινα δοχεία μέ σπόρους ινδικής 
καννάβεως, λίπασμα ταχείας άναπτύξεως, 
νάϋλον σακκοϋλες έτοιμες γιά νά χρησιμο
π ο ιη θ ο ύ ν ^  φυτώριο καθώς καί τό λάστιχο 
μέ τό όποιο πότιζε τά φυτά. Ή μιά άκρη τοϋ 
λάστιχου, πού είχε μήκος 91 μέτρα, ήταν 
στή βρύση του σπιτιού τοϋ δράστη καί ή 
άλλη στό φυτώριο, στή δέ άπόσταση πού 
χώριζε τό σπίτι άπό τό φυτώριο τό λάστιχο 
περνούσε κάτω άπό τήν έπιφάνεια τής γής, 
έτσι ώστε νά μήν ύπάρχει καμμιά πιθανό
τητα νά κινήσει ύποψίες.

Τήν ίδια στιγμή πού ή δεύτερη όμάδα 
καταμετρούσε τά άμαρτωλά φυτά, οί άν
τρες τής πρώτης όμάδας, συνοδευόμενοι 
άπό έκπρόσωπο τής δικαστικής άρχής, χτυ
πούσαν τήν πόρτα τοϋ σπιτιού τοϋ Μανόλη 
Μιχελιδάκη, πού όταν έμαθε τό σκοπό τής 
έπισκέψεώς τους ήταν σάν νά τόν χτύπησε 
κεραυνός, άφοϋ έπεσε κάτω άναίσθητος. 
Ή δικαιολογία του, όταν μετά μιά έβδο- 
μάδα συνήλθε στό Κρατικό Νοσοκομείο Ρε
θύμνου, ήταν πώς τά καλλιεργούσε γιά λο
γαριασμό κάποιου Γερμανού τουρίστα, ό 
όποιος καί τοϋ είχε παραδώσει τούς σπό
ρους, καί πού θά του τά άγόραζε πρός 
6.000 δραχμές τή ρίζα.

ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΚΙΒΔΗΛΑ

Ολη ή ύπόθεση ξεκίνησε στις άρχές τοϋ 
περασμένου Φεβρουάριου. Ή πληροφορία 
πού έφτασε μέχρι τό Αστυνομικό Τμήμα 
Έπανωμής μιλούσε γιά πλαστά δολλάρια

Αμερικής. Μεσολαβητής στις πωλήσεις 
φαινόταν κάποιος μάγειρας νυχτερινού 
κέντρου διασκεδάσεως τών περιχώρων τής 
Θεσσαλονίκης, πού άκουγε στό όνομα Βα
σίλης. Μεθοδεύτηκε ή έρευνα καί έντοπί- 
οτηκε ό Βασίλης Σταντσίδης, κάτοικος τής 
όδοϋ Πανεπιστημίου 4 τής Θεσσαλονίκης 
καί μάγειρας στό κέντρο «Νεράιδα».

Από κει καί πέρα ή έρευνα μεθοδεύτηκε 
μέ κάθε προσοχή καί δίπλα στόν μάγειρα 
Σταντσίδη «έπεσε» ένας πρόθυμος «άγο- 
ραστής», πού γρήγορα ήρθε στά χέρια του 
ένα χαρτονόμισμα τών έκατό δολλαρίων. Τό 
χαρτονόμισμα έξετάστηκε στήν Εθνική 
Τράπεζα καί διαπιστώθηκε πώς ήταν πλα
στό, ή δέ παραχάραξή του έφτανε στά δρια 
τής τελειότητας.

Λίγες μέρες μετά ό μεσολαβητής πήγε 
στόν «άγοραστή» άλλα 19 χαρτονομίσματα 
τών έκατό δολλαρίων καί γιά τό σύνολό 
τους-2 .00 0  δολλάρια-πήρε 50.000 δρα
χμές, δίνοντάς του ταυτόχρονα τήν ύπό- 
σχεση πώς σέ λίγο καιρό θά τόν προμήθευε 
μέ μεγάλες ποσότητες πλαστών δολλαρίων 
μισοτιμής, καθώς καί -  άν ό άγοραστής 
ή θ ελε-λ ίρ ες  Αγγλίας στήν τιμή τών2.000 
δραχμών.

Η νέα αύτή πρόταση έκανε τούς άντρες 
τοϋ Αστυνομικού Τμήματος Έπανωμής νά 
ύποψιαστοϋν πώς βρίσκονταν μπροστά σέ 
μεγάλο κύκλωμα έμπορίας πλαστών δολλα
ρίων καί κίβδηλων λιρών.

Ετσι μέ τήν καθοδήγηση τοϋ Διοικητή 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής θεσσαλονί- 
κης_ έπιχειρήθηκε τό άνοιγμα τής «δου
λειάς». Ό «άγοραστής» δέχτηκε ν' άγορά 
σει καί λίρες. Σ ’ ένα νέο ραντεβού ό Σταν
τσίδης τοϋ παράδωσε 45 παραποιημένες 
χρυσές λίρες Αγγλίας άντί 90.000 δρα
χμών. Τά λεφτά όμως συμφώνησαν νά τά 
πάρει μόλις θά παράδινε όλη τήν ποσότητα 
τών δολλαρίων καί τών λιρών, πού θά έφ
τανε άπ' τό έξωτερικό.

Ό Σταντσίδης μετά άπό λίγες μέρες ξα
νάρχεται σ' έπαφή μέ τόν «άγοραστή» καί 
τού λέει πώς δήθεν ταξίδεψε στή Γερμα
νία, άλλά δέν μπόρεσε νά φέρει μεγάλη 
ποσότητα, γιατί ό «χρηματοδότης» του δέν 
τοϋ είχε δώσει πολλά χρήματα. Είχε φέρει 
μόνο 5.000 δολλάρια καί 40 χρυσές λίρες.
Ο άγοραστής συμφώνησε νά τ ’ άγοράσει 

καί ζήτησε νά προχωρήσει ή «δουλειά».
Ενα άπ τα έπόμενα βράδυα. ό Σταντσί

δης έγκαταλείπει ξαφνικά τήν κουζίνα τού 
κέντρου όπου εργαζόταν καί μπαίνοντας 
στήν αίθουσα, κάθεται στό τραπέζι ένός 
ζευγαριού, πού παρακολουθούσαν τό πρό
γραμμα ώς πελάτες. Τό ζευγάρι παρακο- 
λουθεϊται καί έξακριβώνεται πώς ό άντρας 
λέγεται Ηλίας Πουρανόπουλος, είναι κά
τοικος Θεσσαλονίκης καί άσχολεϊται μέ 
εισαγωγές, ή δέ γυναίκα, πού είναι έρω- 
μένη του, λέγεται "Αννα Κυριακοπούλου.

Ό «άγοραστής», παράλληλα πιέζει τόν 
Σταντσίδη νά τοϋ δώσει τά δολλάρια καί τις 
λίρες πού έχουν συμφωνήσει κι έκεΐνος 
τοϋ έξομολογεΐται πώς αύτά τά έχει τό 
άτομο πού συνάντησε στό κέντρο, προτεί- 
νοντάς του νά ρθεΐ σ’ άπ’ εύθείας έπαφή 
μαζί του. Κλείνεται νέα συμφωνία καί ορί
ζεται ή μέρα τής συναλλαγής, πού θά γινό
ταν στό νυχτερινό κέντρο πού δούλευε ό 
μάγειρας. Στή συναλλαγή όμως έπεμβαί-
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
νουν οΐ άντρες ιοϋ Αστυνομικού Τμήματος 
Έπανωμής καί κατάσχουν 5.600 πλαστά 
δολλάρια καί 40 κίβδηλες λίρες, συλλαμ- 
βάνοντας τόν Σταντσίδη, τόν Πουρανό- 
πουλο καί τήν Κυριακοπούλου.

'Ακολουθεί ή «κατ’ οίκον έρευνα» των 
σπιτιών των δραστών καί ή κατάσχεση άλ
λων 4 λιρών στό σπίτι τοϋ Σταντσίδη καί 3 
πλακιδίων «χρυσού» (σέ άπομίμηση) τών50 
γραμμαρίων.

Στήν άνάκριση ό Πουρανόπουλος άποκά- 
λυψε πώς τά πλαστά δολλάρια τά προμη
θεύτηκε κατά τή διάρκεια ένός ταξιδιού του 
στή Γερμανία καί στήν Ιταλία, άπό κάποιον 
Ιταλό, ένώ τις κίβδηλες λίρες καί τά πλα
κίδια τοϋ ψευτοχρυσοϋ άπό τόν Άντρέα 
Λαζαρίδη, γνωστό άπό τήν ύπόθεση τών 
κίβδηλων πλακιδίων χρυσού πού είχε άπο- 
καλυφθεΐ πριν μερικούς μήνες στή Θεσσα
λονίκη.

ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Είναι γεγονός πώς τόν τελευταίο καιρό 
μιά σειρά άπό διαρρήξεις καταστημάτων καί 
διαμερισμάτων πού είχαν στόχο χρηματοκι
βώτια είχε άνησυχήσει ιδιαίτερα τούς άν
τρες τοϋ Τμήματος Διώξεως Εγκλημάτων 

;ΐ κατά Ζωής καί Ιδιοκτησίας (τό γνωστό Δι-

I αρρηκτών) τής Υ.Α.Π.Π. Μέ φιλότιμες 
προσπάθειες ξεχύθηκαν στά στέκια τών κα
κοποιών, παρακολουθώντας τις κινήσεις 
τών σεσημασμένων καθώς καί τήν όλη συμ
περιφορά τους.

Παράλληλα έστηναν άδιάκοπα ένέδρες 
σέ «εύαίσθητα» σημεία τής περιοχής τους, 
ελπίζοντας πώς κάποτε «θάπεφταν» έπάνω 
στή σπείρα.

Κι αύτό δέν άργησε νά γίνει. "Ετσι σέ μιά 
i άπό τις «έπιχειρήσεις» τους οί νεαροί κα

κοποιοί, πού είχαν άδυναμία στά χρηματο
κιβώτια, έπεσαν πάνω ατούς άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π., χωρίς νά μπορέσουν νά δικαιο
λογήσουν τά όσα βρέθηκαν πάνω τους κατά 
τήν έρευνα.

Όταν ό Μιχάλης Κοντέλης, 27 χρονών, ό 
Ματθαίος Καλογρίδης, 23 χρονών, ό Στρα- 
τής Γιαννόπουλος, 24 χρονών, ό Εύάγγε- 

, λος Τσεβάς, 18 χρονών, ό Κώστας Δανέλ- 
λης, 17 χρονών, ό "Αγγελος Έσκιόγλου, 17 
χρονών, ό Γεώργιος θωμάς, 19 χρονών, ό 
Π .Β ., 14 χρονών, οδηγήθηκαν στά γραφεία 
τής Υ.Α.Π.Π. γιά άνάκριση, άποκάλυψαν 
πώς σέ διάστημα έξη μηνών είχαν διαπρά- 

: ξει, μαζί μ’ άλλους φίλους τους, άλλοτε 
I ένας -  ένας καί άλλοτε όμαδικά περισσό

τερες άπό 40 διαρρήξεις. Ή άξια τών άντι- 
κειμένων, καθώς καί τά χρήματα πού είχαν 
άφαιρέσει ξεπερνούσαντά6.000.000 δρα- 

;· χμές κατά τις δηλώσεις τών παθόντων.
Ανάμεσα στις επιχειρησιακές τους δρα- 

: στηριότητες άνήκε καί μιά σειρά διαρρή- 
I ξεων σέ φαρμακεία τής Αθήνας, άπ’ όπου,

έκτός άπό τά χρήματα, άφαιροΰσαν μεγά
λες ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, μιά 
καί οί τέσσερις άπ’ αύτούς, μεταξύ τών 
όποιων καί ό 14χρονος Π.Β., ήταν «μύ
στες» τών ναρκωτικών καί ιδιαίτερα τής 
ήρωίνης.

Ο ΜΕΓΑΛΟ -  ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ

Στό προσωπικό τού Παραρτήματος 
Ασφαλείας Παπάγου άνήκει όλοκληρωτικά 

ό έπαινος γιά τήν άποκάλυψη ένός άπό 
τούς μεγαλύτερους άπατεώνες πού έχουν 
έμφανισθεϊ στά έγκληματολογικά χρονικά 
τής χώρας.

Ή όλη δραστηριότητα τοϋ μεγαλοαπα
τεώνα στηρίχτηκε στή θρασύτητά του, μιά 
θρασύτητα χωρίς όρια, ικανή νά έκπλήξει 
καί τήν πιό μεγάλη φαντασία.

Ή ύπόθεση γιά τό Παράρτημα 'Ασφα
λείας Παπάγου ξεκίνησε μετά άπό ένα τη
λεφώνημα πού δέχτηκε ό Διοικητής του, 
άπό κάποιον πού αύτοσυστήθηκε -  τηλεφω
νικά -  ώς Εισαγγελέας Έφετών καί μέ τό 
τηλεφώνημα αύτό ζητούσε νά σταματήσει 
μιά έρευνα τής Υπηρεσίας γύρω άπό κά
ποιο ύποπτο γιά άπάτες πρόσωπο.

Ο Διοικητής τοϋ Παραρτήματος, άφοϋ 
«ύποσχέθηκε» στό συνομιλητή του πώς τό 
θέμα θά τό «τακτοποιούσε», έπιχείρησε νά 
εξακριβώσει τό τί κρυβόταν πίσω άπ’ αύτό 
τότηλεφώνημα. 'Αναζητήθηκε τό όνομα 
τού Είσαγγελέως καί διαπιστώθηκε πώς 
ήταν πρόσωπο ύπαρκτό, χωρίς όμως νά 
έχει προβεΐ -  ποτέ -  σ’ αύτή τήν τηλεφω
νική ένέργεια.

Μετά άπ' αύτή τή διαπίστωση άρχισε ή 
συστηματική έρευνα τοϋ ύποπτου προσώ
που γιά τό οποίο ένδιαφέρθηκε ό δήθεν 
Εισαγγελέας. Τό άτομο αύτό ήταν ό Δημή- 
τρης Γεροδήμος 35 χρονών, άπό τό Περι
στέρι, πού πέρα άπό τ ’ άλλα έκανε καί τό 
«γαμπρό» σέ μιά άπό τις νοσοκόμες νοσο
κομείου τής περιοχής Παπάγου.

Από τήν έρευνα τοϋ παρελθόντος του 
εξακριβώθηκε πώς ό Γεροδήμος είχε πα- 
ληότερα καταδικαστεί καί έκτίσει 12ετή 
κάθειρξη γιά ληστεία, όπλοφορία, άπάτες, 
σωματικές βλάβες, εκβιασμούς, έξυβρί- 
σεις καί συκοφαντικές δυσφημήσεις. Επί
σης έχει καταδικαστεί πρόσφατα, έρήμην 
όμως, σέ 3 χρόνια καί 10 μήνες φυλάκιση 
γιά άπάτες καί σωματικές βλάβες, ένώ ταυ
τόχρονα μέ ψευδή ύπεύθυνη δήλωση είχε 
κατορθώσει νά βγάλει ταυτότητα όπου έμ- 
φανιζόταν ώς ύπάλληλος τοϋ Υπουργείου 
Προεδρίας.

Μέ τή φωτογραφία τής ταυτότητάς του 
στά χέρια του, τό προσωπικό τού Παραρτή
ματος 'Ασφαλείας Παπάγου συγκεκριμενο
ποίησε τις έρευνες καί οί άντρες του άπο- 
φάσισαν νά «στηθούν» στό νοσοκομείο τής 
περιοχής, τους όπου σύμφωνα μέ τις πλη
ροφορίες δούλευε μιά άπό τις «άγαπημέ-

νες» του. Παράλληλα, μιά Χωροφυλακίνα 
τοϋ Παραρτήματος, είχε «στηθεί», έξω 
άπό τό σπίτι μιάς άλλης άπό τις «άγαπημέ- 
νες» του, πού οί πληροφορίες τήν έφερναν 
ώς μνηστή του.

Στό νοσοκομείο ή «παγίδα» είχε στηθεί 
μέ κάθε προσοχή. Δυό 'Ενωμοτάρχες τοϋ 
Παραρτήματος, φορώντας μπλούζες για
τρών, άποτελοϋσαν γιά άρκετές μέρες δυό 
νέα στελέχη τοϋ ιατρικού προσωπικού, 
έχοντας όμως πάντα στά μάτια τους τή νο
σοκόμα. Παράλληλα κάπου στήν είσοδο τής 
αύλής τοϋ νοσοκομείου είχε «στηθεί» έπ’ 
άόριστο ό Υπομοίραρχος τοϋ Παραρτήμα
τος, περιμένοντας κι αυτός τήν έμφάνιση 
τοϋ μεγαλοαπατεώνα. "Ωσπου τελικά φά
νηκε . . .

Αύτοσυστήθηκε στό θυρωρό ώς άνώτα- 
τος ύπάλληλος τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών καί προχώρησε μέ «ύφος» 
στό έσωτερικό τοϋ νοσοκομείου. Λίγο πριν 
φτάσει στό «στόχο» του, συναντήθηκε μέ 
τούς δυό γιατρούς, πού άντί ν’ άνταποδώ- 
σουν τό χαιρετισμό του, τοϋ πέρασαν τις 
χειροπέδες, δείχνοντάς του τήν έρήμην 
καταδικαστική άπόφαση πού ύπήρχε σέ βά
ρος του.

'Οδηγήθηκε γρήγορα στό Παράρτημα 
Ασφαλείας, όπου άρχισε ή άνάκριση, ή 

μάλλον οί άποκαλύψεις πού κάλυπταν ένα 
φάσμα περισσότερων άπό 50 περιπτώσεων 
άπάτης.

Ό Δημήτρης Γεροδήμος, θρασύτατος 
όπως γράφτηκε πιό μπροστά, χρησιμο
ποιούσε ώς μέσο γιά τήν έπίτευξη τών σκο
πών του τό τηλέφωνο. Χωρίς δισταγμό σχη
μάτιζε στόν τηλεφωνικό δίσκο τόν άριθμό 
διαφόρων Μητροπολιτών καί μόλις άκουγε 
τό χαρακτηριστικό «εμπρός», αύτοσυστη- 
νόταν, άλλοτε σάν 'Υπουργός «τάδε» κι 
άλλοτε σάν Υφυπουργός «τάδε». Στή συν
έχεια ζητούσε άπό τούς Μητροπολίτες 
συνομιλητές του «μικρές έξυπηρετήσεις». 
Πιό συγκεκριμένα ζητούσε νά στείλουν σέ 
«κάποιο» γνωστό του -  βαρεία άρρωστο 
πού είχε άνάγκη θεραπείας στό εξωτερικό, 
καί πού λεγόταν -  ό δήθεν γνωστός του -  
Δημήτριος Γεροδήμος -  δηλαδή στόν 
έαυτό του -  χρηματικές ενισχύσεις. "Οταν 
τά ποσά πού λάβαινε δέν τόν ικανοποιούσαν 
ξανάπαιρνε -  πάλι ώς 'Υπουργός -  στό τη
λέφωνο τόν Μητροπολίτη άποστολέα καί 
τοϋ παραπονιόταν πώς ή ενίσχυση ήταν .. . 
μικρή καί δέν έφτανε νά καλύψει τις άνάγ- 
κες τοϋ «άσθενή».

Μέ τόν ίδιο τρόπο, αύτοσυστηνόμενος 
άλλοτε σάν Εισαγγελέας Έφετών, άλλοτε 
σάν άνώτατος ύπάλληλος Υπουργείων, 
άλλοτε ώς Ανώτατος Αξιωματικός κ.λ.π. 
τηλεφωνούσε γιά νά πετύχει μέ διάφορες 
δικαιολογίες διάφορα πράγματα. Ακόμα 
καί τής «μνηστής» του είχε άποσπάσει 
70.000 δραχμές .. .

Ο «Ρεπόρτερ»
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Εμείς και oi 
άναννώστες

Τελευταία φτάνουν στο περιοδικό άρ- 
κετές επιστολές νεαρών κοριτσιών πού 
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη Χω
ροφυλακή καί ζητούν ποικίλες πληροφο
ρίες, άνάμεσα στις όποιες καί τά προσόν
τα πού θά πρέπει να συγκεντρώνει κάθε 
ύποψήφια.

"Αν καί σέ μια σειρά τευχών γράψαμε 
άναλυτικά σχετικά μέ τό θέμα αυτό, εν
τούτοις τά ερωτήματα συνεχίζονται μέ

’Ιδιαίτερα συγκινητική είναι ή επιστο
λή τού ταξιάρχου Χωροφυλακής έ. ά. κ. 
Στέφανου Στεφανίδη ('Αγ. ’Ανάργυροι 
’Αττικής, Μ. ’Αλεξάνδρου 35), προς τον 
κ. Δεληγιάννη (Χίο), ό όποιος στο πρόσ
φατο παρελθόν είχε προτείνει άπό τήν 
στήλη μας τή δωρεάν άποστολή τού περι
οδικού μας — ή τουλάχιστον τών σελί
δων τής στήλης «ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ» — σ’ όλα τά σχολεία τής 
Χώρας γιά τή σωστή ένημέρωση τών 
μαθητών πάνω στούς κινδύνους πού καθη
μερινά καραδοκούν. Δημοσιεύουμε άπό- 
σπασμα τής επιστολής αύτής, πού κοινο
ποιήθηκε καί σέ μας μέ μιά αξιέπαινη πρό
ταση — πρωτοβουλία:

«Κύριε Δεληγιάννη,
Είς τό τεύχος τού μηνός Μαρτίου έ. έ. 

τού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» εις τήν στήλην « ’Εμείς 
καί οί άναγνώστες μας» άνέγνωσα τήν 
χειρονομίαν 'Υπεν]ρχου δστις, μέ άφορ- 
μήν ύμετέραν πρότασιν προς τό περιοδικό 
(τεύχος ’Ιανουάριου έ. I . ) νά στέλνεται 
τούτο είς τά σχολεία Μέσης καί Δημοτι
κής Έκπαιδεύσεως, έφ’ όσον υπάρχει 
δυνατότης, έχορήγησε τά υπάρχοντα εις 
χείρας του τεύχη, είς τό Δημοτικόν Σχο- 
λεϊον τής Κοινότητάς του.

Τή άληθεία, πολύ σημαντική ή ιδέα 
τής προτάσεώς σας, επίσης λίαν ορθή 
καί ή γνώμη σας, διά τό περιοδικόν. Πρά
γματι είναι, άπό τά ολίγα τού είδους του, 
πού κυκλοφορούν είς τον τόπον μας, άπό 
πλευράς περιεχομένου καί καλαισθητικής 
έμφανίσεως.

Μέ αφορμήν λοιπόν τήν πρότασίν σας, 
ή όποια εύχομαι νά ύλοποιηθεΐ τό ταχύ- 
τερον δυνατόν, έκ μέρους τού περιοδικού, 
σας στέλνω τά είς χείρας μου υπάρχοντα 
τεύχη (12 έτους 1980 καί 3 τού 1981) 
νά τά χορηγήσητε, κατά τήν κρίσιν σας, 
είς ένα Σχολεΐον τής ΧΙΟΥ. Προσοχή 
όμως, σέ Σχολεΐον πού νά έχη βιβλιοθή
κην, είς τήν όποιαν νά τοποθετηθούν καί 
νά χορηγούνται, προς μελέτην είς τούς 
μαθητάς καί επιστροφήν πάλιν είς αύτήν. 
ΘΕ0Υ θέλοντος, είς τό τέλος τού έτους,

αποτέλεσμα νά έπαναλαμβάνουμε συνε
χώς τά ίδια πράγματα.

Παρακαλοΰμε λοιπόν τις άναγνώστριές 
μας πριν μας γράψουν νά ανατρέχουν στά 
προηγούμενα τεύχη μήπως τό θέμα έχει 
καλυφθεί. Σχετικά μέ τον διαγωνισμό 
γιά τήν κατάταξη γυναικών δοκίμων Χω
ροφυλάκων, όταν προκηρυχθεί, τό περιο
δικό θά δώσει όλες τις άπαιτούμενες πλη
ροφορίες.

θά σας στείλω καί τά άλλα τεύχη τού 
έτους 1981.

Μ ε τ ά
Πλείστης Τιμής 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
έ. ά. Ταξίαρχος Χωρ]κής 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:'
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
'Υπηρ. Δημ. Σχέσεων 

’Αθήνας
Προς ό έχω τήν τιμήν, νά γνωρίσω ότι 

διά τήν ύλοποίησιν τής προτάσεώς τού 
κ. Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, άναλαμβάνω τήν 
πληρωμήν έπί μίαν πενταετίαν τής αξίας 
τριών ετησίων συνδρομών διότι θεωρώ τον 
σκοπόν λίαν σημαντικόν. Είμαι βέβαιος 
ότι θά άντιμετωπίσητε σοβαράς άντιδρά- 
σεις άπό φορείς καί άτομα, πλήν αξίζει 
τον κόπον νά άρχίσητε τήν προσπάθειαν.

Πιστεύω άπόλυτα πώς θά μεριμνήση 
ό "Υψιστος, όπως μεριμνά καί ενισχύει παν 
έργον άγαθόν, νά εύρεθοΰν οί τίμιοι καί 
καλής πίστεως άνθρωποι, πού θά συνδρά
μουν τήν προσπάθει,άν σας υλικά καί ήθικά.

Πάνω στο ίδιο θέμα πήραμε κι άλλη 
μιά ενδιαφέρουσα έπιστολή, τού κ. Κων
σταντίνου Πατρικίου (Σέρρες, Άθ. Διάκου 
38), μαθητή Τεχνικού Λυκείου:

« ’Αγαπητό Περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Την άφορ- 
μή γιά νά σοΰ γράψω αυτό τό γράμμα τήν 
πήρα άπό έναν άλλο συνδρομητή σου ό 
όποιος μιλάει γιά τό πώς μπορεί τό πολύ
τιμο σήμερα, μπορούμε νά πούμε, περιο
δικό σου νά φτάσει στά σχολεία γιά νά 
δοΰν τά παιδιά τό κακό πού παραμονεύει 
πίσω άπό κάθε ναρκωτικό. Συμφωνώ 
άπόλυτα μέ τον κύριο αυτόν, άλλά όπως 
άπαντήσατε οί λόγοι είναι οικονομικοί καί 
τό κατανοώ άπολύτως. Θά ήθελα νά ρω
τήσω μήπως μπορεί νά γίνει τίποτε μέ 
τήν τηλεόραση, γιατί είναι ένα μέσο πού 
ό κάθε ένας τό παρακολουθεί, μικρός κα 
μεγάλος. Τήν ερώτηση αύτή στήν κάνω 
γιατί ύπάρχουν εκπομπές, όπως τής ’Αε
ροπορίας, τού Στρατού καί τού Ναυτικού 
πού κάθε έβδομάδα παρουσιάζουν έπί μι- 
σή ώρα θέματα άπό τήν δραστηριότητα 
τού κάθε "Οπλου. Μήπως λοιπόν μπορεί

νά γίνει μία έκπομπή, έστω ενός τετάρτου 
τής ώρας τήν έβδομάδα, πού θά άναφέρε- 
ται στήν δραστηριότητα τής Χωροφυλακής 
γιά νά δοΰν μικροί καί μεγάλοι τά άπο- 
τελέσματα τών ναρκωτικών, τών ατυχη
μάτων καί άλλων πολλών πράξεων;

Υπογραφή».
Σ.Σ.

’Αγαπητέ μας φίλε μάς συγκινεΐ τό 
ενδιαφέρον σου. 'Όπως τά περισσότερα 
προβλήματα, έτσι κι αύτό είναι πολυσύν
θετο. Νά είσθε βέβαιος, όμως, πώς τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής εξαντλεί, καί 
πάντα θά έξαντλεΐ, κάθε δυνατότητα, κάθε 
ευκαιρία, γιά τή διαφώτιση τού έλληνικοΰ 
λαού στούς τομείς πού θίγετε μέ τήν έπι
στολή σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
δ. Ε ΰη  Σ ι δ η ρ ο π ο ύ λ ο υ  (Κο

μοτηνή ): Ένα άπό τά προσόντα τών ύπο- 
ψηφίων γυναικών Χωροφυλάκων είναι νά 
έχουν ύψος τουλάχιστον 1,63 μ.

δ. Ε λ έ ν η  Σ ά ρ ρ ο υ  (Παναγία 
Καλ]κας): Σχετικά μέ τις γραμματικές 
γνώσεις τών υποψηφίων γυναικών, όπως 
έχουμε ξαναγράψει, άπαιτεΐται νά έχουν 
άπολυτήριο Λυκείου (γενικής ή θετικής 
κατευθύνσεως ή τεχνικό).

δ. ' Ε λ έ ν η  Π υ ξ α ρ α  (Πιλέα Δρά
μας): Κατ’ άρχάς δέν υπάρχουν παραγω
γικές σχολές γιά γυναίκες χωροφύλακες 
τροχονόμους. Θά πρέπει νά καταταγεΐτε 
στή Χωροφυλακή, νά άποφοιτήσετε άπό 
τή Σχολή Γυναικών Χωροφυλάκων, καί 
έφ’ όσον ή 'Υπηρεσία σας κρίνει κατάλ
ληλη θά σάς τοποθετήσει σέ υπηρεσία 
τροχαίας. ’Εννοείται, βέβαια, πώς όσοι 
υπηρετούν σέ υπηρεσίες τροχαίας έχουν 
μετεκπαιδευτεί πάνω στο άντικείμενο τής 
εργασίας τους. 'Όλα, όμως, αυτά θά πρέ
πει νά τά δείτε ύπό τήν προϋπόθεση ότι 
θά προκηρυχθεί στο μέλλον διαγωνισμός 
γιά τήν κατάταξη γυναικών χωροφυλά
κων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
Μ α ρ ί α ς  Μ α σ τ ρ ο μ η ν ά :  «Καρ- 

παθίτικος γάμος» (λαογραφικό), Ευχαρι
στούμε γιά τή συνεργασία σας. Είναι πολύ 
ώραία. Σέ πρώτη εύκαιρία θά δημοσιευθεΐ 
στή «στήλη τών νέων».
Κ α σ σ α β έ τ η  Σ ο φ ί α ς :  « ’Α π ο 

κ ρ ι έ ς - τό άλλο νόημα τής άποκριάς». 
"Οταν πήραμε τήν έργασία σας τό θέμα 
ήταν πιά άνεπίκαιρο καί ή ύλη τού τεύ
χους τού Μαρτίου είχε προγραμματιστεί. 
Θά εξεταστεί τό ενδεχόμενο δημοσίευσής 
της στο άντίστοιχο τεύχος τού έπόμενου 
χρόνου. Εύχαριστοΰμε γιά τά καλά σας 
λόγια.
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Ζ ω ή ς  Μ α ν ό γ λ ο υ  : «Στήν
Κύπρο» καί «Κύπρο μου» (ποιήματα). 
Εύχαριστοΰμε για τά ποιήματά σας. Δη
μοσιεύουμε το πρώτο άπ’ αύτά:

ΣΤΗΝ ΚΤΠΡΟ
Κύπρο μου, υπερήφανη,
χιλιοτραγουδημένη
σκλάβα δεν έγινες ποτέ
τί κι αν κτυπήματα πολλά, σοϋ δώσανε

(μεγάλα.
Καί προσπαθούν οί βάρβαροι, 
για νά σοϋ δώσουν κι άλλα.
’Εσύ σαν βράχος στέκεσαι- ψηλά έχεις

(το κεφάλι,
γιατί βαθειά μεσ’ τήν καρδιά, 
τής λευτεριάς άσάλευτες 
τίς ρίζες έχεις βάλει.
Προχώρα, Λεβεντόκορμη, Κύπρο άγα-

(πημένη.
Εΐν’ το στημόνι σου γερό, γ ι’ αυτό μη φο-

(βηθής.
"Τφαινε τήν υπομονή,
καί δεν θ’ άργήση ή ποθητή
γιά σένα νά ’ρθει ή ώρα,
πού θά σημάνη ό Θεός νά έλευθερωθής.

Στά χώματά σου, Κύπρο μου, 
ένα λουλούδι άνθίζει, 
πού ή ψυχή σου, ασκλάβωτη, 
μέ αίμα τό ποτίζει.
Πολλοί τά χέρια άπλώσανε, 
νά τό κορφολογήσουνε, 
κι άκόμη προσπαθήσανε 
τίς ρίζες του νά βγάλουνε 
άπ’ τό άγιο χώμα σου, 
γιά νά τό έξαφανίσουνε.
Μά άδικα κουράζονται.
Λουλούδι, πού τό όνομά του είναι Λευτεριά 
καί τό ’σπείρε ό Δημιουργός, 
ό Ουράνιος Πατέρας, 
νά μή φοβάσαι Κύπρο μου,
’Εκείνος, δέν θ’ άφήση 
βέβηλο χέρι ν’ άπλωθή 
καί τ ’ όμορφο λουλούδι σου,
Κύπρο μου, νά μαδήση.

ΚΩΝ]ΝΟΤ Π. ΔΕΜΕΡΤΖΗ 
«Κείμενα καί στοχασμοί ένός 

δασκάλου ».
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ

Πρόσφατα, άπό τίς εκδόσεις Στρατή Γ. 
Φιλιππότη (’Ακαδημίας 52 καί ’Ασκλη
πιού), κυκλοφόρησαν τά «Κείμενα καί 
στοχασμοί ένός δασκάλου», τού εκπαι
δευτικού Κ. Π. Δεμερτζή, διευθυντή άπό 
τό 1957 τής ’Ιταλικής Σχολής ’Αθηνών 
καί προέδρου τού «Κύκλου τού ελληνικού 
παιδικού βιβλίου».

Μιά σειρά κειμένων πού άπευθύνονται 
άλλα στούς έκπαιδευτικούς, άλλα στους 
μαθητές καί άλλα στούς γονείς, γραμμένα

μέ έντυπωσιακή υπευθυνότητα άπό άξιο 
χέρι παιδαγωγού, δίνουν σελίδα μέ σελίδα 
ό,τι μπορεί ν’ άποτελέσει θεμέλιο στίς 
σχέσεις τού τρίπτυχου: δάσκαλος, μαθητής, 
γονιός. Τό τρίπτυχο αύτό νοείται άπό τόν 
συγγραφέα σάν μιά συνεχής εναλλαγή τών 
μηνυμάτων πού εκπέμπουν οί τρεις αύτές 
πτυχές κατά τήν έπικοινωνία τους- έναλ- 
λαγή πού έχει γιά μοναδικό της φορέα 
τήν άγάπη πρός τό παιδί.

Αύτή άκριβώς ή άγάπη πού «φύσει» 
πρέπει νά δέχεται τό παιδί, θέτει κανόνες 
συμπεριφοράς στο δάσκαλο καί στό γονιό 
άπέναντί του γιά τήν όσο δυνατό ίδανικό- 
τερή άγωγή.

«Μέ τήν άγάπη καί μόνο μ’ αύτήν — γρά
φει στό Γράμμα του πρός ένα νέο δάσκαλο 
—θά μπορέσεις, μαζί μέ τήν έπιβολή τής 
λογικής καί τή μετάγγιση τών γνώσεων, 
νά πετύχεις καί τή μετάγγιση τής ψυχής 
σου στήν άλλη ψυχή, πού είναι άνοιχτή, 
έτοιμη γιά νά δεχτεί άπό σένα τό λόγο τόν 
έμπνευσμένο, πού θά τή βοηθήσει νά 
άγαπήσει ό,τι είναι υψηλό, ό,τι είναι άλη- 
θινό, ό,τι είναι ωραίο. Καί φυσικά, δέ θά. 
λησμονήσεις πώς ή μετάγγιση αύτή δέν 
γίνεται άνέξοδα: πρέπει νά δώσεις, γιά νά 
πετύχεις, τήν καρδιά σου τήν ίδια, νά άνα- 
λωθεϊς ολόκληρος, νά εξαντληθείς, νά λιώ- 
σεις, γιά νά μπορέσεις νά δώσεις κάτι άπό 
τό φώς σου στον άπέναντί σου άνθρωπο..».

Ή  υπευθυνότητα καί ή άγάπη του πρός 
τό παιδί διατρέχουν τό βιβλίο του άπό 
τήν πρώτη ώς τήν τελευταία σελίδα, σάν 
ένα άπλό, χωρίς εξάρσεις, γαλήνιο τραγού
δι, πού είναι άπόσταγμα πείρας ολόκλη
ρων δεκαετιών έπαφής του μέ τά παιδιά. 
Καί ή φωνή τής πολύτιμης αύτής πείρας 
αποκρυσταλλώνεται στούς «Στοχασμούς» 
του, τό τελευταίο μέρος τού βιβλίου, ό
που μπορεί νά διαβάσει κανείς: «Τά νιάτα 
πολύ συχνά έχουν αποδείξει πώς έχουν 
πολύ εύαίσθητες κεραίες" πιάνουν καί έντο
να καί έγκαιρα τά μηνύματα τών νέων 
καιρών. Έ τσι δίνουν τήν εύκαιρία στούς 
γονείς τους νά είναι περήφανοι γ ι’ αύτά. 
Τό πρόβλημα είναι πώς θά μπορέσουν καί 
οί γονείς νά δώσουν στά παιδιά τους τήν 
εύκαιρία νά είναι περήφανα γ ι’ αύτούς».

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
Ό τέως άνθυπασπιστής Χωροφυλακής 

κ. Παναγιώτης Κυρίτσης, πού διατηρεί 
βιβλιοπωλείο στήν ’Αθήνα (Άκομινάτου 
39, τηλ. 52-20-395 καί 52-20-270), 
διαθέτει στό Προσωπικό τού Σώματος 
διάφορα βιβλία καί εγκυκλοπαίδειες μέ 
έκπτωση μέχρι καί 40%.

Ή  «Εταιρεία Ελληνικών ’Εκδόσεων» 
εκδίδει τήν Εγκυκλοπαίδεια ΤΔΡΙΑ πού 
άποτελεΐται άπό 40 τόμους άπό τούς οποί
ους έχουν ολοκληρωθεί οί 13.

Τό έργο έκτείνεται σ’ όλο τό φάσμα τής 
γενικής μορφώσεως καί παρέχει πλήρη, 
άσφαλή καί επίκαιρη πληροφόρηση μέ ει
δικό σύστημα ένημερώσεως (εύρεοιτε- 
χνία).

Κάθε τόμος τιμάται 1.700 δρχ. καί στό 
προσωπικό καί τίς 'Υπηρεσίες τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας προσφέρεται μέ έκ
πτωση 20% καί μέ μεγάλες εύκολίες πλη
ρωμής.

Οί ενδιαφερόμενοι ν’ άπευθύνονται στον 
άντιπρόσωπο τής Εταιρείας, ’Ακαδημίας 
84, τηλέφωνα 3607-343 καί 3630-282.

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη -  Ρηράϊτερ -  Διορθώσεις:
Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ένωμ/ρχης "Αγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

» Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ 

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Παν. ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ

Μακέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη -  Αρχείο:
Ένωμ. Ιωάν. 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:
Γοαφεμπορική 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 άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
ύπάρχει.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕ ΥΣΕΙΣ

Αποφοίτησαν στις 27-3-1981 άπό τή 
Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων α' 
περιόδου 1981 οί ακόλουθοι 50 μοίραρχοι:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤΛΟΣ Γεώργιος, 
ΑΡΓΤΡΙΟΤ Μιλτιάδης, ΒΑΡΔΟΥΛΑ
ΚΗΣ Ευτύχιος, ΓΑΚΗΣ ’Αγαθάγγελος, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός, ΓΚΟΡ- 
ΤΖΗΣ ’Ιωάννης, ΔΙΠΛΑΣ Τιμολέων, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παύλος, ΔΡΟΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Θεμιστοκλής, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος, ΘΑΝΑΣΟΥΑΟΠΟΥΛΟΣ 
Διονύσιος, ΘΑΝΕΛΛΑΣ Δημήτριος, ΘΕ- 
ΟΛΟΓΙΔΗΣ Δημήτριος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Θωμάς, ΙΩΑΝΝΟΥ Χρηστός, ΚΑΡΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ ’Αναστάσιος, ΚΑΡΑΚΩ- 
ΣΤΑΣ ’Ιωάννης, ΚΑΡΦΗΣ Λεωνίδας, 
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος, ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
Κων ]νος, ΚΟΝΤΑΞΗΣ Ήλίας, ΚΟΡ- 
ΜΠΑΣ "Αγγελος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος, ΜΑΘΕΣ Παναγιώ
της, ΜΑΡΓΑΡΗΣ Παντελής, ΜΙΧΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΠΙΝΙΧΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης, ΜΠΟΥΡΑΣ Γρηγόριος, 
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης ΝΗ- 
ΣΤΙΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΠΑΛΥΒΟΣ Άλέ- 
ξιος, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας, ΠΕΠΟΝΗΣ 
Βασίλειος, ΣΔΡΑΛΗΣ Κωνίνος, ΣΠΗ- 
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος, ΣΟ- 
ΦΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΣΦΗΚΑΣ Δημήτριος, 
ΤΑΒΛΑΣ Παναγιώτης, ΤΑΜΠΑΚΗΣ 
Βασίλειος, ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ Γεώργιος 
ΤΣΙΑΡΑΣ Ήλίας ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ Θωμάς 
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ’Ιωάννης, ΤΣΟΓΚΑΣ Παύ
λος, ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος, ΧΟΛΕΒΑΣ 
Ιωάννης, ΨΥΧΑΡΗΣ Παναγιώτης.

Οι παραπανω αξιωματικοί σαν πνευ
ματικό μνημόσυνο για τό συνάδελφό τους 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, πού χάθηκε 
πρόωρα, διάθεσαν συμβολικά τό ποσό των 
7.000 δρχ. τό όποιο καί έστειλαν στο Δη
μοτικό Σχολείο τής γενέτειράς του, Άνά- 
λ'θΨ'Ή Τριχωνίδας, γιά τον εμπλουτισμό 
τής βιβλιοθήκης του. Συγχαίρουμε τούς 
κ. κ. Μοιράρχους γιά τήν πραγματικά 
συγκινητική τους χειρονομία.

Στις 6-4-1981 άρχισε ή λειτουργία μι
κτού Σχολείου Έπιμορφώσεως έξήντα 
ανώτερων άξιωματικών Χωροφυλακής καί 
Αστυνομίας Πόλεων σε αίθουσα τής Σχο- 

λής Αξιωματικών τού άδελφοϋ Σώματος.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ — ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Διατάχτηκε πρόσφατα ή κατάταξη 336 
ιδιωτών, πουχουν έκπληρώσει τις στρα
τιωτικές τους ύποχρεώσεις, ώς δοκίμων 
Χωροφυλάκων. Οί νεοκαταταγέντες άφοΰ 
σείς 8-4-81 έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο 
στις κατά τόπους Διοικήσεις Χωροφυλα

κής, στάλθηκαν στά οικεία Παραρτήματα 
τής Σχολής ’Οπλιτών Χωροφυλακής γιά 
έκπαίδευση.

’Επίσης ονομάστηκαν Χωροφύλακες καί 
τοποθετήθηκαν σέ διάφορες ύπηρεσίες 
τής Χωροφυλακής τής έπικράτειας:

α. Στις 19-3-1981 οί 168 δόκιμοι Χω
ροφύλακες τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρεθύμνου, καί

β. Στις 30-3-1981 οι 155 δόκιμοι Χω
ροφύλακες τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου. Τούς 
εύχόμαστε καλή έπιτυχία στο έργο τους.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, άντισ- 
τράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, μέ 
τήν305 ]2 ]239α έ.έ. διαταγή του άπένειμε 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ στούς άκόλου- 
θους άνδρες καί γυναίκες τού Σώματος: 
Συνταγματάρχη ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟ Σάββα, 
άντισυνταγματάρχη ΜΑΜΟΥΧΑ ’Αθα
νάσιο, ταγματάρχη ΚΑΡΒΕΛΗ Φώτιο, 
υπομοίραρχο ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικ., ανθυ
πομοίραρχο ΣΕΡΡΑ ’Ιωάννη, ενωμοτάρχη 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δημήτριο καί χωροφύ
λακες ΚΑΛΛΙΔΛ ’Ιωάννη, ΠΑΠΑΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΥ Καίτη καί ΚΑΡΑΤΖΑ 
Σοφία, γιατί...«έργάσθηκαν μέ εύσυνειδη- 
σία, προθυμία, ζήλο καί μεθοδικότητα, μέ 
άποτέλεσμα νά κατορθώσουν σέ σύντομο 
χρονικό διάστημα ύστερα άπό καταγγελία 
περί έξαφανίσεως τού ιδιώτου ΚΑΛ- 
ΜΠΟΥΡΟΥ Δημητρίου— ’Ελευθερίου, 
κατοίκου Ν. ΙΩΝΙΑΣ — ΑΤΤΙΚΗΣ, 
πλασιέ χρυσαφικών, καί ορθή άξιολόγηση 
τών συλλεγέντων στοιχείων, νά εντοπίσουν 
καί συλλάβουν τήν 1 0-12-80 τήν ΔΗΜΟΥ 
’Ελένη, ετών 17, κάτοικο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
καί τον μνηστήρα της ΜΑΘΑ Στυλιανό, 
ετών 26, κάτοικο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, οί όποιοι τήν 27-11-1980 
παρέσυραν τον άνωτέρω ιδιώτη στην οικία 
τού δευτέρου, όπου αύτός τον έφόνευσε, 
στην συνέχεια δέ άφοΰ άφήρεσαν τά προσω
πικά του άντικείμενα μετέφεραν τό πτώμα 
του σε χαράδρα παρά τό 25ο χιλιόμετρο 
τής εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ — ΛΑΜΙΑΣ 
όπου τό περιέλουσαν μέ πετρέλαιο καί τό 
έκαυσαν, έπί πλέον δέ διαρρήξαντες καί 
τήν οικία τού παθόντος άφήρεσαν χρυσές 
λίρες, χρήματα, καί διάφορα τιμαφλή 
σημαντικής άξίας, προσφέροντεας κατ’ 
αύτόν τον τρόπο πολύ σπουδαία υπηρεσία 
στην Δημόσια ’Ασφάλεια τής Χώρας καί 
άποσπάσαντες τά κολακευτικά σχόλια 
τού τύπου καί τού κοινού προς όφελος τής 
υπηρεσίας των καί τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής γενικώτερα...».

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τό Αρχηγείο Χωροφυλακής μέ πρόσ
φατη διαταγή του έπέστησε τήν προσοχή 
τών Υπηρεσιών του γιά τήν διεκπεραίωση 
στο συντομότερο χρόνο τών διαφόρων 
υποθέσεων ιδιωτών καί τήν άμεση απάντη
ση στά αΐτήματά τους, είτε ικανοποιούνται 
είτε όχι.

’ 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 ισ τ ή ς

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

.Μέ τελευταία διαταγή τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής ρυθμίστηκε τό θέμα τών 
γαντιών. Συγκεκριμένα θά φέρουν γάντια:

α. Οί άξιωματικοί καί άνθυπασπιστές 
ύποχρεωτικά μέ τις ύπ’ άριθμόν 1,2,3 καί 
3α στολές καί προαιρετικά μέ τις ύπόλοι- 
πες, εκτός αν όρίζε-αι αντίθετα μέ υπηρε
σιακή διαταγή.

β. Οί οπλίτες, άνδρες καί γυναίκες, 
προχιρετικά μ’ όλες τις στολές τους, έκτος 
άν μέ υπηρεσιακή διαταγή καθοριστεί τό 
άντίθετο.

γ. Οί δόκιμοι άξιωματικοί, ύπαξιωμα- 
τικοί καί χωροφύλακες ύποχρεωτικά μ’ 
όλες τις στολές τους, γιά τις όποιες βέβαια 
προβλέπονται, καί

δ. Οί οπλίτες ειδικοτήτων ύποχρεωτικά, 
μέ τις στολές γιά τις όποιες προβλέπονται.

Επίσης γιά έναρμονισμό μέ τόν αντί
στοιχο κανονισμό στολής τών άξιωματικών 
τού Στρατού Ξηρας, διατάχθηκε πώς, όταν 
καθορίζεται γ ι’ αυτούς ή ύπ’ άριθ. 9 
στολή ασκήσεων — εκστρατείας γιά παρε
λάσεις ή παρατάξεις, οί άξιωματικοί Χω
ροφυλακής θά φέρουν τήν ύπ’ άριθ. 7 στο
λή «μετ’ ενόπλου τμήματος».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΟΥ Μ. Τ . Σ .
Στά τέλη τού 1980 ή Βουλή ψήφισε δυο 

σημαντικά νομοθετήματα μέ τά όποια 
τροποποιείται ή συμπληροόνεται ή νομο
θεσία τού Μ.Τ.Σ. Πρόκειται γιά τούς 
Νόμους 1105 καί 1106 τού 1980, πού 
δημοσιεύθηκαν στά φύλλα 299 καί 301 — 
άντίστοιχα —τού Α' τεύχους τής ’Εφημε
ρίδας τής Κυβερνήσεως.

1. Μέ τόν πρώτο νόμο επέρχονται οί 
παρακάτω θετικές μεταβολές στή σχετική 
νομοθεσία:

α. Ευθυγραμμίζεται ό χρόνος μετοχικής 
σχέσεως, δηλαδή άσφαλίσεως, μέ τό χρό
νο συντάξιμης ύπηρεσίας. Συγκεκριμένα μέ 
τό άρθρο 1, άφού καθορίζεται πώς βασική 
προϋπόθεση γιά τήν λήψη μερίσματος 
είναι ή κτήση στρατιωτικής συντάξεως 
(παραγρ. 1 ), διευκρινίζεται ότι.... « ’Ως 
χρόνος μετοχικής σχέσεως διά τήν θεμε- 
λίωσιν τών δικαιωμάτων τών μετόχων 
καί τών οικογενειών αύτών, λογίζεται ό 
εν τή οικεία πράξει κανονισμού συντάξεως 
άναφερόμενος χρόνος συνταξίμου ύπη
ρεσίας, ό υπολογιζόμενος διά τόν κανο
νισμόν τής συντάξεως...» (παραγρ. 2).

β. Μέ τό άρθρο 2 καθορίζεται πώς: (1 ) 
οι μέτοχοι πού έρχονται σέ πρώτο γάμο 
ύποχρεοΰνται νά καταβάλλουν ύπέρ τού 
Ταμείου μόνο έ'να βασικό μισθό τού βα
θμού πού φέρουν «κατά, τόν χρόνο τής 
καταβολής», χωρίς άλ,λη ύποχρέωση γιά 
τήν άναγνώριση τού γάμου ή τήν έγγραφή 
τών παιδιών. Ή  κατάργηση τής συμπλη
ρωματικής καταβολής τυχόν διαφοράς ,
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τού βασικού μισθού του στρατιωτικού, 
πού πιθανόν μεσολαβούσε από τήν έκδοση 
της άδειας γάμου ώς τήν τέλεσή του, απο
τελεί ένα έπίσης θετικό βήμα. (2) Για 
τήν έκδοση άδειας δεύτερου ή τρίτου γά
μου δέν άπαιτείται πιά καταβολή 1 βα
σικού μισθού υπέρ τού Ταμείου, καί (3) 
Οί γυναίκες μέτοχοι πού παντρεύονται 
μετόχους τού ίδιου Ταμείου άπαλλάσο- 
νται άπό τήν παραπάνω καταβολή, μέ τήν 
οποία βαρύνεται μόνο ό άνδρας μέτοχος.

γ. Οί κρατήσεις πού γίνονται στον μέ
τοχο ή μερισματούχο για προικοδότηση 
άγαμης θυγατέ, ας παύουν όταν αύτή φτά
σει στήν ήλικία των 45 χρόνων άντί 50, 
πού ίσχυε παλαιότερα. Έπίσης αν με
σολαβήσει θάνατος της άγαμης θυγατέρας, 
τότε οί γονείς, μέτοχοι ή μερισματούχοι, 
μπορούν να πάρουν πίσω τις κρατήσεις 
πού τούς έγιναν γ ι’ αύτή, χωρίς όμως τόκο 
(άρθρο 4). "Οπως ξέρουμε τό ύψος τής 
προικοδότησης άνέρχεται σέ 60 μερίσμα
τα. Καί

δ. ‘Η σημαντικότερη όμως μεταβολή 
είναι έκείνη τού άρθρου 5. Μέ τό άρθρο 
αύτο καθορίζεται: «... 1 ) Κατ’ έξαίρεσιν 
των περί άπονομής μερίσματος σχετικών 
διατάξεων τού Ταμείου, δικαιούνται μερί
σματος καί των λοιπών παροχών τού τα
μείου αί μετά τέκνων χήραι σύζυγοι, ώς 
καί τα ορφανά μητρός τέκνα άποβιούντων 
μετόχων καί άν έτι δέν έτυχον συντάξεως 
λόγω μή συμπληρώσεως ύπό τών μετό
χων τού ττρός άπονομήν ταύτης άπαιτου- 
μένου συνταξίμου χρόνου. 2 ) Εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην τό μέρισμα είναι άνάλογον 
προς τα έτη τής στρατιωτικής συνταξί
μου ύπηρεσίας τού άποβιώσαντος μετό
χου, μή δυνάμενον εν πάση περιπτώσει 
να είναι μικρότερον τού άντιστοιχούντος 
εις ΙΟετή στρατιωτικήν ύπηρεσίαν 
(άρθρο 5).

2. λ Ιέ τό δεύτερο νόμο καθορίζεται πώς 
όλοι οί μέτοχοι καί μερισματούχοι τού 
Ταμείου, καί φυσικά οί άξιωματικοί, άνθυ- 
πασπιστές καί οπλίτες τής Χωροφυλακής 
(άνδρες — γυναίκες), πού έφυγαν ή φεύ
γουν άπό τήν ενεργό ύπηρεσία μετά άπό 
τις 10 ’Ιουνίου 1974, καθώς καί οί χηρεύ- 
ουσες οίκογένειές τους (έφ όσον βέβαια 
συντρέχουν καί οί λοιπές προϋποθέσεις 
πού ζητάει ή νομοθεσία τού Μ.Τ.Σ.), 
δικαιούνται μ,έρισμα τού βαθμού τον ό
ποιον έφεραν καί μέ τον όποιο μισθοδο
τούνταν ή τού βαθμού τού όποιου τις άπο- 
δοχές έπαιρναν κατά τήν έξοδό τους άπό 
τήν 'Υπηρεσία. Τό δικαίωμα στο μέρισμα 
εκείνων πού έχουν φύγει άπό τό Σώμα, 
καθώς καί τών χηρευουσών οικογενειών 
τους, άρχίζει άπό τήν ήμερομηνία άπό τήν 
όποια άρχίζει καί τό δικαίωμά τους στή 
σύνταξη (άρθρο 1, παρ. 1 ).

Οί παραπάνω μερισματούχοι τού Μ.Τ. 
Σ. — άν στήν σύνταξη πού πήραν ύπο- 
λογίστηκε επίδομα χρόνου ύπηρεσίας πού 
φτάνει τουλάχιστον τά 44ο ]ο τού βασι
κού μισθού —παίρνουν άπό 1-1-1978 
μέρισμα τού άμέσως έπόμενου άνώτε- 
ρου βαθμού. 'Άν όμως τό επίδομα χρό
νου ύπηρεσίας πού υπολογίστηκε στή 
σύνταξη είναι κατώτερο άπό 44ο]ο άλλά 
τουλάχιστο 28ο]ο τού βασικού μισθού, 
τότε, παίρνουν άπό τήν ίδια ήμερομηνία 
το μέρισμα πού άντιστοιχεί στο βαθμό 
τους αύξημένο κατά τό μισό τής διαφοράς 
τού μερίσματος τού βαθμού τους καί εκεί
νου τού άμέσως έπομένου άνοοτέρου βαθμού. 
Φυσικά κανείς δέν είναι δυνατό νά πάρει 
μέρισμα λιγότερο άπό όσο έπαιρνε ώς 
τώρα (άρθρο 1, παρ. 2).

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Θεοφάνης 
’Αντισυνταγματάρχης 

Διοικητής Δ .X . Σπάρτης
'Άφησε τήν τελευταία του πνοή τό πρωι

νό (07.30) τής 2-4-1981 στο νοσοκομείο 
Σπάρτης ένας εξαίρετος άξιωματικός, οι
κογενειάρχης καί άνθρωπος, ό Διοικητής 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Σπάρτης 
άντισυνταγματάρχης ΚΩΣΤΑΚΗΣ Θεο
φάνης τοϋ Ήλία. Πέθανε άπό όξύ πνευ- 
μονικό οίδημα καί έμφραγμα τοϋ μυοκαρ
δίου.

ΊΤ είδηση συντάραξε τή μικρή κοινω
νία τής Σπάρτης, άνάμεσα στήν οποία 
ήταν ιδιαίτερα άγαπητός, καθώς καί τό 
προσωπικό πού τελούσε ύπό τις διαταγές 
του: Ό άντισυνταγματάρχης, ό άνθρωπος 
μέ τό γλυκό χαμόγελο, δέν υπήρχε πιά.

Ό άντισυνταγματάρχης ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
γεννήθηκε τό 1926 στο Διάσελλο 'Άρτας. 
Στή Χωροφυλακή κατατάχτηκε σαν δό
κιμος Χωροφύλακας τή δύσκολη χρονιά 
για τό Σώμα καί τήν πατρίδα, τό 1948. 
’Ακολούθως πέρασε ευδόκιμα άπ’ όλους 

" τούς βαθμούς. Χωροφύλακας τό Νοέμβριο 
τοϋ 1948, υπενωμοτάρχης τό 1951, ενωμο
τάρχης τό 1954, άνθυπομοίραρχος τό 1957, 
ύπομοίραρχος τό 1960, μοίραρχος τό 1968, 
καί ταγματάρχης τό 1973 γιά νά προαχθεϊ 
τό 1978 σέ άντισυνταγματάρχη.

Υπηρέτησε στή Διεύθυνση ’Αστυνομίας 
Προαστίων ΓΙρωτευούσης, στή Διεύθυνση 
Οικονομικού τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλα
κής καθώς καί στις Α. Δ. X. ’Ηπείρου, 
Δυτικής 'Ελλάδος, Θεσσαλίας καί Πελο- 
ποννήσου. Τον Αύγουστο τοϋ 1977 τοπο 
θετήθηκε υποδιοικητής τής Δ. X. Σπάρτης 
γιά νά άναλάβει Διοικητής της τον ’Ιού
λιο τοϋ έπόμενου χρόνου.

Γιά τήν άφοσίωσή του στό καθήκον 
είχε τιμηθεί μέ έπαινο τοϋ ’Αρχηγείου, 
μέ μετάλλιο στρατιωτικής άξίας Δ'  τά- 
ξεως, καθώς καί μέ τό χρυσό Σταυρό τοϋ 
Βασιλικού Τάγματος τοϋ Φοίνικα.

Παντρεύτηκε τό 1965 καί άπόκτησε 
δυο παιδιά, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, 15 
καί 13 χρόνων, άντίστοιχα, σήμερα.

Ή  κηδεία του έγινε στήν Άρτα τήν 
έπομένη μέσα σέ γενική συντριβή. Τό 
νεκρό συνοδέυσαν στήν τελευταία του κα

τοικία, εκτός άπό τήν οικογένεια καί τούς 
συγγενείς του, άντιπροσωπεία άπό 20 
άνδρες τής Δ. X. Σπάρτης καί πλήθος 
φίλων. Τιμές άπόδωσε ή Δ. X. ’Άρτας.

Στήν οίκογένειά του ευχόμαστε την 
«έξ ύψους παρηγοριάν».

ΜΑΡΤΙΝΟΣ Νικόλαος 
‘Υπενωμοτάρχης 

Τ . Τ . Κ .  Κέρκυρας
Ένας εξαίρετος οικογενειάρχης καί 

συνάδελφος έφυγε γιά πάντα άπ’ τή 
ζωή. Ό Νικόλαος Μαρτίνος.

Γεννήθηκε τό 1937 στούς Άντιπτερ- 
νούς τής Κέρκυρας. Στή Χωροφυλακή 
κατατάγηκε τό 1961 καί τό 1979 προή- 
χθη στό βαθμό τοϋ Ύπεν]ρχη. 'ϊπηρέ- 
τησε σέ υπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. Πελο- 
ποννήσου καί ’Ηπείρου, όπου διακρί- 
θηκε γιά τό ήθος καί τήν εύσυνειδησία 
του.

Τό 1968 παντρεύτηκε καί άπόκτησε ένα 
άγόρι ήλικίας 11 χρόνων σήμερα.

Πέθανε στις 24-2-1981 στό 401 Γ.Σ.Ν. 
Α. όπου νοσηλευόταν, μετά μακρόχρονη 
πάλη μέ τον καρκίνο. Ή  σορός του μετα
φέρθηκε στή γενέτειρά του, όπου τήν 
επόμενη μέσα σέ άτμόσφαιρα γενικής 
όδύνης, έγινε ή κηδεία του. Στήν τε
λευταία του κατοικία τόν συνόδεψαν οί 
συγγενείς καί πλήθος συναδέλφων καί 
φίλων, ένώ άνδρες τής Δ.Χ. Κερκύρας 
άπόδοσαν τις καθιερωμένες τιμές.

ΓΚΑΛΑΠΗΣ Γεώργιος 
Χωροφύλακας 

Φρουραρχείο Βουλής
Γεννήθηκε τό 1950 στή Νέα Ζίχνη 

Σερρών. Στή Χωροφυλακή κατατάχτηκε 
τό Δεκέμβριο τοϋ 1972 καί υπηρέτησε 
στήν Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας καί 
στό Φρουραρχείο Βουλής, δπου έδειξε 
ιδιαίτερο ζήλο καί ήθος.

Τό 1976 παντρεύτηκε καί τό 1977 
άπόκτησε ένα κοριτσάκι.

Πέθανε στις 5-2-1981 στό Θεαγένειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης άπό ολική 
γαστρεκτομή. Ή  σορός του μεταφέρ
θηκε στή Νέα Ζίχνη Σερρών, δπου μέσα 
σέ γενικό πένθος, οδηγήθηκε στήν τε
λευταία του κατοικία. Τήν κηδεία, έκτός 
τούς συγγενείς, παρακολούθησε καί πλή
θος φίλων τοϋ νεκροϋ. Ή  Δ.Χ. Σερρών 
άπόδοσε τις προβλεπόμενες τιμές, ένώ 
κατατέθηκε στέφανος καί άπό μέρους 
τοϋ Φρουραρχείου Βουλής.

ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ 
Χωροφύλακας 

Σ . Χ .  Βάθης Χ ανίων
Τραγικό καί πρόωρο θάνατο βρήκε σέ 

τροχαίο άτύχημα στις 15-2-1981 τό 
βράδυ, ένώ όδηγοϋσε τό δίκυκλο μοτοποδή
λατό του άπό τή Βάθη στόν Κίσαμο Χα
νίων, ό νεαρός συνάδελφος ΤΣίΓΩΝΑ- 
ΚΙΙΣ ’Εμμανουήλ.

Γεννήθηκε τό 1957 στά Βουτσιανά 
Γαύδου Χανίων. Στή Χωροφυλακή κα
τατάχτηκε τό 1976 καί υπηρέτησε σέ 
υπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου 
καί Κρήτης.

'Η κηδεία του έγινε τήν έπόμενη σέ 
άτμόσφαιρα γενικής συντριβής. Ή  Δ.Χ. 
Χανίων άπόδοσε τις καθιερωμένες τιμές.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γυνακεία τσάντα πού περιείχε βιβλιάρια 
καταθέσεων ύψους 1.300.000 δραχμών, 
τιμαφλή^ άξίας^ 50.000 δραχμών, βρήκε 
στό ταξί του ό θεσσαλονικιός ταξιτζής 
κ. Γεώργιος Κλοσνικόπουλος.

Αμέσως μετά την ανεύρεση, ό ταξιτζής, 
συνοδευόμενος άπό τον πρόεδρο καί τον 
γενικό γραμματέα τοϋ Σωματείου Αυτο
κινητιστών «ΕΡΜΗΣ)» τής συμπρωτεύου
σας κ.κ. Τσακνάκη καί Γεωργιάδη, μετέβη 
στύν διευθυντή της 'Τποδιευθύνσεως 
Τροχαίας τής πόλεως άντισυνταγματάρχη 
κ. Μαρίνο Δαβίλλα καί τού παράδωσε 
τήν τσάντα μέ τό περιεχόμενό της. ’Από

τήν έρευνα πού έπακολούθησε προέκυψε 
δτι τά άνευρεθέντα άνήκαν στήν Κα Δ.Π., 
κάτοικο Θεσσαλονίκης, ή όποια, άφοϋ τά 
παρέλαβε, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κλοσ- 
νικόπουλο γιά τήν εύγενική χειρονομία του 
δηλώνοντας μέ συγκίνηση ότι τό περιεχό
μενο τής τσάντας αντιπροσώπευε γ ι’ αύτήν 
τούς κόπους, τούς μόχθους καί τις στερή
σεις μιας ολόκληρης ζωής.

Ακολούθως δ διευθυντής τής Τροχαίας, 
έξαίροντας τό ήθος καί τό χαρακτήρα τοϋ 
ταξιτζή κ. Κλοσνικόπουλου, τον συγχάρηκε 
θερμότατα καί δήλωσε ότι ή πράξη του 
τιμά ιδιαίτερα τον κλάδο τής εργασίας του 
καί τον άνθρωπο γενικώτερα, γιατί άποτε- 
λεϊ μια λαμπρή, εξαίρετη καί επαινετή 
άπ όλους χειρονομία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τελείωσε ή έξάμηνη εκπαίδευση 20 α
ξιωματικών καί 16 οπλιτών τοϋ Σώματος, 
οΐ όποιοι εκπαιδεύτηκαν στή Σχολή Ξέ

νων Γλωσσών πού λειτουργεί στή Θεσ
σαλονίκη.

Ή  απονομή τών πτυχίων στούς άποφοι- 
τήσαντες έγινε στις 7 Απριλίου στή Λέ
σχη Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, στή 
διάρκεια ειδικής τελετής πού πραγματο

ποιήθηκε παρουσία τοϋ διευθυντή ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης ταξιάρχου κ. ’Ιωάν
νη Τρύπη, τών υποδιευθυντών, συνταγμα
ταρχών κ. κ. Γεωργίου Ντούμα καί Γεωρ
γίου Χαρζημανωλάκη καί άντισυνταγμα- 
τάρχη κ. Γεωργίου Οικονόμου, άλλων άξιω 
ωματικών 'Τπηρεσιών τής Διευθύνσεως 
καί τών καθηγητών πού δίδαξαν στή Σχο
λή.

Στήν αρχή τής τελετής μίλησε ό ταξίαρ- 
χος κ. Τρύπης, ό οποίος ευχαρίστησε τούς 
καθηγητές γιά τις προσπάθειες πού κατέ- 
βαλ,αν γιά νά μεταδώσουν τις πολύτιμες 
γνώσεις τους στούς έκπαιδευθέντες καί 
άπηύθυνε συστάσεις πρός τούς άποφοιτή- 
σαντες γιά τήν καλύτερη άξιοποίηση τών 
γνώσεων πού άπόκτησαν.

Στη συνέχεια μίλησε ό άρχηγός τής 
τάξεως της Σχολής ύπομοίραρχος κ. Πα- 
νουσάκης, ό οποίος ευχαρίστησε μέ τή 
σειρά του τούς καθηγητές, καθώς καί τό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής γιά τή λειτουρ
γία τής Σχολής, καί τή Διεύθυνση ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης γιά τις διευκολύν
σεις πού τούς παρείχε στή διάρκεια τής 
έκπαιδεύσεως.

'Ο ταξίαρχος κ. Τρύπης έπέδωσε κατό
πιν τά πτυχία στούς άποφοιτήσαντες, καί 
ή έκδήλωση τελείωσε μέ μικρή δεξίωση.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Μια άξιέπαινη συναδελφική χειρονομία 
τοϋ προσωπικού τών 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής τής Κέρκυρας μάς γέμισε όλους 
συγκίνηση καί υπερηφάνεια.

Πρόσφατα είχε πεθάνει ό ύπενωμοτάρ- 
χης Νικόλαος .Μαρτίνος πού ύπηρετοΰσε 
στήνΚέρκυρα καί οΐ συνάδελφοι πού ύττηρε- 
τοΰν στό νησί αίσθάνθηκαν άπ’ τήν πρώτη 
στιγμή τήν άνάγκη νά σταθοΰν όσο πιο 
άνθρώπινα μπορούσαν κοντά στή χα
ροκαμένη οίκογένειά του. 'Ο πόνος γιά 
τον πρόωρο χαμό του τούς οδήγησε, έκτος 
τών άλλων, καί στή χρηματική ένίσχυσή 
της.
’Έτσι, μέ προαιρετικό έρανο πού διενεργή- 

θηκε μεταξύ τους συγκεντρώθηκαν 112.000 
δραχμές οί οποίες κατατέθηκαν στήν Τρά
πεζα στό όνομα τοϋ μονάκριβου γιου 
τοϋ άποθανόντα συναδέλφου. Τό βιβλιάριο 
καταθέσεως έπέδωσε ό διοικητής τής 
Διοικήσεως συνταγματάρχης κ. Κων]νος 
Καραγκούνης στή χήρα τοϋ άποθανόντα, 
σέ σεμνή τελετή πού πραγματοποιήθηκε 
στό Γραφείο του παρουσία τοϋ υποδιοικητή 
τής Διοικήσεως Άντ]ρχη κ. Κων]νου 
Παπαδόγιαννη καί άντιπροσωπείας άνδρών 
καί γυναικών Χωροφυλακής τής Κέρκυρας.



τοϋ Βόλου, καθηγητές Ξένων Γλωσσών 
και σπουδαστές των Φροντιστηρίων.

Σέ σύντομη ομιλία του ό διοικητής τής 
Διοικήσεως έξήρε την άφιλοκερδή προσ
φορά τοϋ Συνδέσμου, εύχαρίστησε θερμά 
τον παραβρεθέντα πρόεδρό του καί συνέ
στησε στους σπουδαστές νά έπιδεικνύουν 
επιμέλεια καί ζήλο στή διάρκεια τής φοιτή- 
σεως καί νά παρακολουθούν άνελλιπώς τά 
διδασκόμενα μαθήματα, γιατί μέ την 
εκμάθηση τής Αγγλικής θά ωφεληθούν 
κατά πρώτο λόγο οί ’ίδιοι καί κατά δεύτερο 
ή Υπηρεσία στήν όποια ύπηρετοΰν.

Τά μαθήματα γίνονται σέ αίθουσα τοϋ 
Α' γυμνασίου τής πόλεως, πού παραχωρή- 
θηκε γιά τό σκοπό αυτό.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πραγματοποιήθηκε μέ εξαιρετική επι
τυχία στο κέντρο «ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΛΛΑ» 
τής Κατερίνης ό ετήσιος παιδικός χορός 
τοϋ Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλακής Πιε
ρίας.

Στήν εκδήλωση, ή όποια έγινε γιά τά 
παιδιά τοϋ προσωπικού τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής Νομοΰ Πιερίας καί τών 
μελών τοϋ Συνδέσμου, παραβρέθηκε σύσ
σωμο τό διοικητικό συμβούλιο μέ επικε
φαλής τον πρόεδρο τοϋ Συνδέσμου κ. 
Γεώργιο Κουντουρά, τό όποιο περιέβαλε 
μέ ιδιαίτερη στοργή καί φροντίδα τούς 
μικρούς καλεσμένους του. Παραβρέθη
καν, άκόμη, ό άντισαγγελέας κ. Ευάγγε
λος Βαρέλης, ό υποδιοικητής τής Δ. X. 
Πιερίας ταγματάρχης κ. Βασίλειος Κοΰ- 
κος, ό διοικητής τής Πυροσβεστικής 'Υπη
ρεσίας Κατερίνης έπιπυραγός κ. Σωτήριος 
Τσαπράζης, διοικητές Τμημάτων καί 
Σταθμών Χωροφυλακής τοϋ Νομοΰ καί 
πολλοί άλλοι.

Τά μικρά παιδιά χόρεψαν καί γλέντη
σαν μέ μεγάλο κέφι, ένώ στο τέλος τής 
έκδηλώσεως βραβεύτηκαν μέ χρηματικά 
βραβεία τά καλύτερα ζευγάρια, καθώς καί 
τά παιδιά πού είχαν τις πιο εντυπωσιακές 
στολές.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τελετή λήξεως τής έκπαιδεύσεως 155 
δοκίμων Χωροφυλάκων έγινε στις 30 Μαρ
τίου στο Παράρτημα τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Στήν εκδήλωση παρέστησαν, οί σεβα- 
σμιώτατοι Μητροπολίτες Ρεθύμνης καί 
Αύλοποτάμου κ. κ. Τίτος καί Λάμπης καί 
Σφακίων κ. Θεόδωρος, ό διευθυντής Νο
μαρχίας Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαζονά- 
κης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Κρήτης ταξίαρχος κ. ’Εμμανουήλ Τζιρί- 
τας, ό άνώτερος διοικητής Φρουράς Ρεθύ
μνης συνταγματάρχης κ. Κοκκινάκης, ό 
διοικητής Χωροφυλακής Ρεθύμνης άντι- 
συνταγματάρχης κ. Νικόλαος Μανιατά- 
κης, εκπρόσωποι τών στρατιωτικών, δι
καστικών, πολιτικών καί δημοτικών άρ- 
χών τοϋ Ρεθύμνου, οί καθηγητές τής Σχο
λής καί οί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί 
εκπαιδευτές τών δοκίμων, άλλοι προσκα- 
λεσμένοι καί πλήθος συγγενών καί φίλων 
τών Ικπαιδευθέντων.

Μετά τήν άφιξη τών επισήμων στο 
χώρο τής τελετής, ό άρχηγός τών νέων 
χωροφυλάκων κατάθεσε στεφά'Ί στό· μνη
μείο τών πεσόντων τής Σχολής καί αμέσως 
μετά τηρήθηκε ένός λεπτού σιγή στή μνή
μη τους. ’Ακολούθως, ό ταξίαρχος κ. Τζι- 
ρίτας άπηύθυνε προς τούς έξελθόντες χαι-

Α Θ Η Ν Α

Δωδεκαμελής άντιπροσωπεία μελών τής 
Ένώσεως Φίλων τών ’Ακριτών καί Φρου
ρών τής Πατρίδος έπισκέφτηκε στις 4 
’Απριλίου τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί 
άπένειμε στόν αρχηγό τοϋ Σώματος άντι- 
σρράτηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη ειδικό 
μετάλλιο μέ δίπλωμα τής Ένώσεως σέ 
ένδειξη εύγνωμοσύνης καί τιμής πρός τό 
προσωπικό τοϋ Σώματος γιά τις πολλα
πλές υπηρεσίες πού προσέφεραν καί προσ
φέρουν στήν Πατρίδα.

Τήν άπονομή έκανε ό έπικεφαλής τής 
αντιπροσωπείας, πρόεδρος τής Ένώσεως 
κ. ’Ιωάννης Τάσσος, ό όποιος σέ σύντομη 
προσφώνησή του έξήρε τις εθνικές προσ
φορές τοϋ Σώματος καί τις θυσίες τών 
άνδρών στήν προσπάθειά τους γιά τήν 
τήρηση τής ασφαλείας καί τής τάξεως τοϋ 
έλληνικοϋ λαοΰ. Τελειώνοντας ό κ. Τάσ

σος είπε: «. . . πρός τούς έν ένεργεία καί 
άποστρατεία άνδρες τής Χωροφυλακής 
εκφράζομε τήν ευγνωμοσύνη καί τις εύχα- 
ριστίες μας καί τούς διαβεβαιώνομε ότι 
θά είμαστε συμπαραστάτες τους καί πάντα 
έτοιμοι νά βοηθήσουμε τήν Ελληνική 
Χωροφυλακή όταν καί δποτε μάς χρειαστεί 
. . .».

’Ακολούθως ό κ. άρχηγός, άφοΰ εύχαρί
στησε τά μέλη τής άντιπροσωπείας γιά 
τήν τιμητική γιά τό Σώμα διάκριση, έπέ- 
δωσε στόν πρόεδρο τής Ένώσεως άναμνη- 
στική πλακέτα τοϋ Σώματος μετ’ άναμνη- 
στικοϋ διπλώματος, σέ ένδειξη άναγνωρί- 
σεως τών ύπηρεσιών πού προσφέρουν πρός 
τήν Πατρίδα, τά μέλη της.

Στήν τελετή τής άπονομής παραβρέ
θηκαν, οί ΰπαρχηγοί τοϋ Σώματος ύποστρά- 
τηγοι κ. κ. Σπυρίδων Πυρπίλης καί Γεώρ
γιος Μάντης, οί διευθυντές τοϋ ’Αρχη
γείου καί πολλοί άξιωματικοί τοϋ έπιτε- 
λείου.

Β Ο Λ Ο Σ

Δωρεάν παράδοση μαθημάτων ’Αγγλι
κής Γλώσσας γιά τό προσωπικό τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής Βόλου γίνεται άπ’ τό 
Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων 
Ξένων Γλωσσών Νομοΰ Μαγνησίας.

'Η προσφορά αυτή έγινε άποδεκτή άπ’ 
τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί τά μαθή
ματα, πού ήδη παρακολουθούν 2 άνθυπασ-

πιστές καί 27 οπλίτες, άρχισαν στο τέλος 
ματα, πού ήδη παρακολουθούν 2 άνθυπασ- 
τοϋ περασμένου Φεβρουάριου.

Στήν έναρξη τών μαθημάτων παρέστη- 
σαν, ό διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Μαγνησίας συνταγματάρχης κ. 
’Ιωάννης Μουζουράκης, ό πρόεδρος τοϋ 
παραπάνω Συνδέσμου κ. Παναγιώτης 
Βογιατζόπουλος, οί διοικητές άξιωματικοί 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής τής πόλεως
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ρετισμό και τούς μετέφερε τά συγχαρητή
ρια τοϋ άρχηγοΰ τοϋ Σώματος άντιστρά- 
τηγου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη για τήν ευ
δόκιμη φοίτησή τους. ’Ακολούθως μίλησε 
ό διοικητής τοϋ Παραρτήματος άντισυντα- 
γματάρχης κ. Κων]νος Κωνσταντόπου- 
λος, ό όποιος, άφοΰ ενημέρωσε τούς παρα- 
βρεθέντες για τό πρόγραμμα της έκπαι- 
δεύσεως, άπηύθυνε συμβουλές καί παραι
νέσεις προς τούς νέους χωροφύλακες για 
τήν επιτυχία τοϋ έργου τους καί τούς εύ- 
χήθηκε καλή σταδιοδρομία στή Χωροφυ-

φυλακή.
Στή συνέχεια άντιφώνησε ό άρχηγός των 

νέων χωροφυλάκων κ. Δημήτριος Κερφε- 
λεκίδης καί ή έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίω
ση πού δόθηκε στο άλσύλιο τής Σχολής 
μέ τή συνοδεία καλλιτεχνικού προγράμμα
τος πού παρουσιάστηκε άπό τοπικό μου
σικό συγκρότημα καί ορχήστρα των νέων 
χωροφυλάκων.

’Ήδη οί νέοι χωροφύλακες τοποθετή
θηκαν καί υπηρετούν σέ διάφορες 'Υπηρε
σίες τοϋ Σώματος όλης τής χώρας.

Ρ Ο Δ Ο Σ

Σέ ειδική τελετή πού πραγματοποιή
θηκε στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, βρα
βεύτηκαν άπ’ τήν Ένωση Ξενοδόχων τοϋ 
νησιού τά καλύτερα όργανα Χωροφυλακής, 
Λιμενικού καί Πυροσβεστικού Σώματος 
πού υπηρετούν στή Ρόδο.

’Από πλευράς Χωροφυλακής τιμήθηκαν 
οί ένωμοτάρχες κ. κ. Νικόλαος Ρουσσινός 
τού Κ. Α. Δωδεκανήσου, Άχιλλέας Ζέρ- 
βας τού Τ. Α. Ρόδου καί Κων]νος Παπα- 
γεωργίου τού Τμ. Άγορ. Ρόδου καί οί 
χωροφύλακες κ. κ. ’Αντώνιος Γάλλης τοϋ 
Τ. Τουρ. Άστ. Ρόδου, Γεώργιος Χαρδα- 
λιάς τού Τ. Τ. Κ. Ρόδου καί Νικόλαος 
Άντωνάκης τού A. Τ. Ίαλυσσοΰ.

Ή  έκδήλωση έγινε παρουσία εκπροσώ
πων των ’Αρχών τοϋ νησιού καί άρχισε μέ 
ομιλία τού προέδρου τής Ένώσεως κ. 
’Εμμανουήλ Καστελλοριζοϋ, ό όποιος 
άναφέρθηκε στο έργο των άνδρών τής 
Χωροφυλακής, τοϋ Λιμενικού καί τοϋ Πυ
ροσβεστικού καί στή συμβολή τους στήν 
άνάπτυξη τοϋ ροδιακοΰ τουρισμού.

Στή συνέχεια μίλησε ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου συντα
γματάρχης κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, 
ό όποιος εύχαρίστησε τήν "Ενωση Ξενο
δόχων για τήν τιμητική έκδήλωση καί 
τόνισε ότι ή βράβευση περιέχει ήθική άξια 
μεγάλης σπουδαιότητος, γιατί άποδεικνύει 
τά αισθήματα άγάπης τού κοινού προς 
τά όργανα τής τάξεως καί τήν άναγνώριση 
των προσπαθειών καί θυσιών τους χάρη 
τών συμφερόντων τού κοινωνικού συνόλου. 
Καταλήγοντας ό κ. Παπαδημητρίου άνα
φέρθηκε στή σημασία τού έργου τής Χω
ροφυλακής καί τή μεγάλη δραστηριότητα 
πού έδειξαν οί άνδρες καί γυναίκες τών 
'Υπηρεσιών τής Ρόδου στήν τουριστική 
άνάπτυξη τής περιοχής.

Ακολούθως μίλησαν, ό κεντρικός λιμέ 
νάρχης καί ό διοικητής τής Πυροσβεστι
κής 'Υπηρεσίας καί ή έκδήλωση συνεχί
στηκε μέ τήν άπονομή τών τιμητικών δι
πλωμάτων στούς βραβευθέντες.

'Η έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίωση πού 
δόθηκε προς τιμή τών βραβευθέντων σέ 
αίθουσα τού ξενοδοχείου GRAND HO
TEL.

Η ΣΤ1
"Ενα τηλεφώνημα άπ’ τούς γείτονες τής 

ένατης έργατικής πολυκατοικίας τού Μα- 
ρουσιού κινητοποίησε τούς άνδρες τοϋ 
ομώνυμου αστυνομικού Τμήματος. «Ό 
28χρονος Γιώργος Τόλος απειλούσε πώς 
θά πέσει άπ’ τό μπαλκόνι τοϋ πέμπτου όρο- 
φου».

"Οταν οί ανδρες τού Αστυνομικού Τμή
ματος Αμαρουσίου έφτασαν στήν ένατη 
πολυκατοικία, μέ δυσκολία άνοιξαν δρόμο 
άνάμεσα στούς συγκεντρωμένους 2.000 
περίπου περίεργους. Ψηλά πάνω στό κάγ
κελο τού μπαλκονιού τού πέμπτου όροφου 
βάδιζε ένας νέος άνθρωπος, κρατώντας 
άνετα τήν ισορροπία του και άπειλώντας 
πώς θάπεφτε στό κενό, πράγμα πού μπο
ρούσε νά γίνει άπό στιγμή σέ στιγμή.

Κάτω, στό έδαφος ή μητέρα του τόν ικέ
τευε μέ δάκρυα. «’Αγόρι μου μήνπέφτεις. 
0ά πεθάνω άν σκοτωθείς.. .» . Οί στιγμές 
ήταν πράγματι τραγικές. Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής άνέβηκαν έπάνω. Οί πόρτες! 
τού διαμερίσματος ήταν άνοιχτές καί δλα 
μέσα, έπιπλα κ.ά. άντικείμενα θύμιζαν έκ
ρηξη βόμβας, θύματα τής κρίσης τού νεα
ρού Τόλου, ό όποιος είχε διακόψει πρόσ
φατα τή θεραπεία πού τού ’χαν συστήσει 
άπό τή Νευρολογική Κλινική όπου είχε νο 
σηλευθεϊ.

Π
Γ ύρω στις 20.15' ή άγωνία είχε κορυφω- j * 

θεΐ. ζαφνικά ό Τόλος κάθεται ιππαστί πάνω ι 
στό κάγκελο καί τή στιγμή πού στρέφει τό 
πρόσωπό του προς τό συγκεντρωμένο κό- ; 
σμο, ένας νεαρός ’Ενωμοτάρχης -  ό ’Αλέ 
ξανδρος ΚΑΖΟΥΚΑΣ -  πού κρυμμένος j 
περίμενε τήν κατάλληλη εύκαιρία, όρμά καί I 
τόν άρπάζει. Ό νεαρός άσθενής στρέφει |  
τό σώμα του προς τό κενό. Τό σώμα του ι 
γλιστράει σιγά -  σιγά άπ’ τά χέρια τοϋ ένω- j 
μοτάρχη.

Τήν τελευταία, όμως -  τήν πιό κρίσιμη I 
στιγμή -  ό ένωμοτάρχης άντιδρά σωστά j 
σπρώχνοντας τό αίωρούμενο σώμα τοϋ Τό-1 
λου πρός τά μέσα για νά πέσει στό δάπεδο L  
τοϋ 4 ου όροφου καί νά σωθεί χωρίς καν νά [  
χτυπήσει.

Ένας στεναγμός άνακούφισης βγαίνει |  
άπ’ τά στήθη όλων, όσων παρακολουθούσαν Κ 
τις γεμάτες άγωνία στιγμές τοϋ έγχειρήμα- ψ 
τος, καί μετά ένα θερμό παρατεταμένο 
χειροκρότημα γιά τόν ’Ενωμοτάρχη τού ί 
Α.Τ. Αμαρουσίου, πού δέν έκανε παρά μο
νάχα τό καθήκον του, όπως τόσοι άλλοι 
συνάδελφοι.

Ό φωτογραφικός φακός τοϋ Νίκου Στα- 
θάκη άποθανάτισε τήν κρίσιμη σκηνή καί ή I 
έφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» είχε τήν | 
εύγενή καλωσύνη νά μάς παραχωρήσει τή | 
φωτογραφία πού δημοσιεύουμε.
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