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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συμπληρώνονται σήμερα 41 χρόνια άπό την ήμέρα τής φασι
στικής έπίθεσης κατά τής πατρίδας μας.

Ή 28η τού Όκτώ βρη 1940, ή ήμέρα, πού ό έλληνικός λαός 
άποφάσισε ν' άντισταθει στή μαύρη λαίλαπα πού σάρωσε τήν 
Ευρώπη, πέρασε στήν ιστορία σάν έπ έτειος άντάξια των παλαιο- 
τέρων άγώνων τοϋ Έ θνους μας και προστέθηκε στή μακριά 
άλυσσίδα των άγώνων τους γιά έλευθερ ία  και άνεξαρτησία.

Τό 1940 ό λαός μας, ζώντας κάτω άπό συνθήκες περιοριστι
κές τών άτομικών έλευθεριών, θροντοφώναξε «Ο X I» στή φασι
στική πρόκληση, παραμερίζοντας τ ις  όποιες άναστολές δημιουρ
γούσε αύτή ή κατάσταση.

Σήμερα, 41 χρόνια μετά, ό Έ λληνικός λαός, έχοντας γιά ήγε- 
σία μιά λαοπρόβλητη Κυβέρνηση καί μονοιασμένος όσο ποτέ, 
άγωνίζεται γιά νά ο ικοδομήσει τό μέλλον τής Πατρίδας μας.

Στήν προσπάθειά του αύτή, τά Σώματα Ασφαλείας πού είναι 
ταγμένα νά ύπηρετούν τό κοινωνικό σύνολο, θά πρέπει νά συμ
βάλλουν στο πνεύμα τής συμφιλίωσης τοϋ έλληνικοϋ λαού, πού 
άποτελεΐ κυρίαρχο στόχο τής νέας Κυβέρνησης γιά νά ο ικοδομή
σουμε μιά καινούργια κοινωνία πάνω στά έρείπια τής κοινωνίας 
πού βρισκόμαστε.

Η Ιστορία μάς δείχνε ι ότι όταν θέλουμε, μπορούμε. Καί 
έπειδή πραγματικά ό Έ λληνικός λαός έχει τή θέληση νά χαράξει 
τόν δρόμο γιά μιά άλλη πορεία τής Πατρίδας μας, καθήκον όλων 
μας ε ίνα ι νά έργαστούμε συνειδητά σέ τρόπο ώστε ή θέληση νά 
γ ίνε ι πράξη γιά ένα καλύτερο μέλλον.

Ό  Υπουργός 
Γιάννης ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Γεννήθηκε τό 1928 στήν Κοινότητα Σμύλα 'Ηλείας, όπου καί μεγάλωσε. Είναι 
πτυχιοϋχος τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί δικηγόρος στόν "Αρειο 
Πάγο καί τό Συμβούλιο τής Έπικρατείας, μέ ειδίκευση στό Εργατικό Δίκαιο.
Π Ρ Ο Δ Ι Κ Τ Α Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η :

Συμμετείχε σέ όλους τούς κοινωνικούς καί πολιτικούς άγώνες τού καιρού μας, 
άπό τά έφηβικά του χρόνια σάν μέλος τής ΕΠΟΝ καί στέλεχος φοιτητικών καί άλλων 
όργανώσεων καί σάν δικηγόρος στίς φοιτητικές καί όλες τΙς μεγάλες πολιτικές δίκες 
τού άνένδοτου άγώνα τής Ένώσεως Κέντρου (περίοδος 1961 - 1963).

'Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος καί πρόεδρος τών «Δημοκρατικών Συνδέσμων», δργά- 
νωση προσκείμενη στόν Άνδρέα Παπανδρέου κατά τήν προδικτατορική περίοδο, πού 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο καί πρόβαλαν τΙς θέσεις τού σημερινού προέδρου τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

'Επίσης διατέλεσε Νομικός Σύμβουλος τής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 'Ελλάδος (ΓΣΕΕ) κατά τά έτη 1964 - 1965. 

Δ Ι Κ Τ Α Τ Ο Ρ Ι Α  1 9 6 7  -  1 9 7 4 :

'Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος τών 'Αντιστασιακών 'Οργανώσεων ΕΚΔΑ καί ΔΕΚΑ καί στή συνέχεια τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑ
ΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΚ) ύπό τήν ήγεσία τού Άνδρέα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

Τόν συνέλαβαν κατ’ έπανάληψη στή διάρκεια τής δικτατορίας. Κρατήθηκε στή Γενική 'Ασφάλεια, στήν δδό Μπουμπουλί- 
νας, καί στήν Άμεση 'Επέμβαση Αμαρουσίου καί όδηγήθηκε σέ πολύχρονη έξορία διαδοχικά στά Καρδάμυλα Χίου, τόν Άγιο 
Νικόλαο Κυνουρίας, τόν Πεντάλοφο Γράμμου καί τήν Αγία Πελαγία Κυθήρων.

Όσο καιρό ήταν έλεύθερος, καί μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν έξορία, έλαβε μέρος σάν δικηγόρος - ύπερασπιστής 
άντιστασιακών στις δίκες στό "Εκτακτο Στρατοδικείο.
Μ Ε Τ Α Δ Ι Κ Τ Α Τ Ο Ρ Ι Κ Α :

Είναι ένα άπό τά Ιδρυτικά μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), τού όποίου καί έξελέγη 
βουλευτής στό Νομό 'Ηλείας στις έκλογές τού 1974, έπανεκλεγείς στίς έκλογές τού 1977 καί 1981.

Επίσης είναι:
-  Μέλος τής Κεντρικής 'Επιτροπής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.
-  Μέλος τού Συμβουλίου Κοινοβουλευτικής Λειτουργίας (ΣΚΟΛ) ΠΑ.ΣΟ.Κ.
-  Γραμματέας τού Κοινοβουλευτικού Τομέα Γεωργίας (ΚΤΕ Γεωργίας) ΠΑ.ΣΟ.Κ.
-  Μέλος τής Τριμελούς Γραμματείας Συνεταιριστικού Αγροτών ΠΑ.ΣΟ.Κ.
-  Μέλος τής 'Επιτροπής Ανάλυσης καί Προγραμματισμού τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.
-  Γραμματέας τής Επιτροπής Κατάρτισης τού άγροτικοϋ προγράμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Είναι έγγαμος μέ τή Βασιλική Πούλου. "Εχει δυό παιδιά, ένα κορίτσι (Άθηνά) 12 χρόνων καί ένα άγόρι (Πόνο) 10 χρόνων.

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στά Καλάβρυτα, άποφοίτησε άπό τή Σχολή Εύελπίδων κι άργότερα άπό 
τήν Ανώτατη Σχολή Πολέμου καί τή Σχολή 'Εθνικής Άμύνης.

Πολέμησε έναντίον τού φασιστικού άξονα στήν 'Ελλάδα καί τή Μέση Ανατολή καί 
τιμήθηκε μέ χρυσά Αριστεία Ανδρείας.

Δημοκράτης ό κ. Άναγνωστόπουλος, έπελέγη άπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου καί 
τοποθετήθηκε διευθυντής τής ΚΥΠ. Μέ αύτή τήν Ιδιότητα άποκάλυψε τό σχέδιο 
«Περικλής» τής βίας καί νοθείας τών έκλογών τού 1961 καί έκανε προσπάθειες νά 
έξαρθρώσει άπό τό στράτευμα τήν παραστρατιωτική όργάνωση «ΙΔΕΑ». Μετά τό 
βασιλικό πραξικόπημα τού 'Ιουλίου 1965, τό όνομά του ένεπλάκη στή γνωστή σκευωρία 
τού «Ασπίδα» μέ άποτέλεσμα ό κ. Άναγνωστόπουλος νά άποταχθεί άπό τό στράτευμα 
καί, στή συνέχεια νά φυλακισθεϊ.

Στή διάρκεια τής δικτατορίας, ό κ. Άναγνωστόπουλος διώχθηκε. Είναι Ιδρυτικό μέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τό όποιο 
πολιτεύτηκε στίς τελευταίες έκλογές, στό ψηφοδέλτιο τής Β' περιφέρειας Αθήνας.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΗ

Τ Ο Υ  κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  ΔΗ Μ . Τ Α Ξ Ε Ω Σ  
Π Ρ Ο Σ  ΤΑ Σ Ω Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  

ΓΙΑ ΤΗΝ Α Ν Α Λ Η Ψ Η  
ΤΩ Ν  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ω Ν  Τ Ο Υ

Είναι μεγάλη τιμή γιά μένα πού ό Πρωθυπουργός τής Χώρας, κ. Ά νδρέας Παπανδρέου, μοϋ 
άνέθεσε τά καθήκοντα τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Αλλά, όσο μεγάλη είναι ή τιμή, άλλο τόσο μεγάλες είναι και οί ευθύνες πού έπωμίζομαι.
Αναλαμβάνω τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ένώ είναι νωπή άκόμη ή λαϊκή ετυμηγορία μέ 

τή σαφή εντολή γιά τήν πραγματοποίηση μιάς άλλαγής πού δέ θά σημαίνει άλλαγή προσώπων, άλλά 
τήν έναρξη μιάς καινούργιας πορείας στά δημόσια καί κοινωνικά πράγματα τής Χώρας.

Γιά τά Σώματα Ασφαλείας ή έντολή αύτή παίρνει μιά άκόμα πρόσθετη διάσταση: Οί σχέσεις 
τών οργάνων μέ τό λαό θά πρέπει νά διαπνέονται άπό τήν άρχή πώς τά Σώματα Ασφαλείας δέν 
είναι καταπιεστικός μηχανισμός, πού δ ιαχειρ ίζετα ι τήν κρατική έξουσία σέ βάρος τού πολίτη, άλλά 
όργανα ταγμένα νά διατηρούν τήν έννομο τάξη κατά τρόπο πού νά διασφαλίζει τά άτομικά καί 
κοινωνικά δικαιώματα τού λαού καί νά διαφυλάττουν τήν άνθρώπινη άξια, πού άποτελεΐ θεμελιώδη 
έπιταγή τού Συντάγματος.

Δέν παραγνωρίζεται φυσικά τό γεγονός, πώς ή άποστολή τών οργάνων τής Τάξης περιέχει 
άπό τή φύση της άρκετές δυσκολίες καί ότι πολλές φορές καλεϊσθε νά ένεργήσετε κάτω άπό 
πραγματικά άντίξοες συνθήκες.

Ά λλά άν τηρηθεί χωρίς παρέκκλιση ή παραπάνω άρχή καί ή έπιταγή τής άμοιβαίας κατανόη
σης μέ τόν πολίτη, είμαι βέβαιος ότι θά πετύχετε στό έργο σας, όσες καί όποιες είναι οί άντιξοότη- 
τες.

Η έπιτυχία αύτή θά σάς καταξιώσει στή συνείδηση τού λαού μας, πού περιμένει ένα νέο, πιό 
προσιτό πρόσωπο άπό τά Σώματα Ασφαλείας.

Τό σημείο αύτό θά συγκεντρώσει τήν ιδ ια ίτερη προσοχή μου, γ ιατί ό έλληνικός λαός προσ
δοκά νά δει τήν Αλλαγή, πού συντελείτα ι ήδη ατούς άλλους τομείς τής δημόσιας ζωής, νά γ ίνετα ι 
τρόπος συμπεριφοράς καί τών οργάνων τής τάξης.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά σάς τονίσω, ότι πρέπει νά άγαπάτε τό λαό. περισσότερο άπό τόν 
εαυτό σας, κι ότι πρέπει νά έφαρμόζετε τό νόμο, πάντα μέ εύγένεια, κατανόηση, σύνεση καί 
άντικειμενικότητα.

Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά, πώς δέν εΐσθε μόνο όργανα, άλλά καί έργαζόμενοι. Καί 
στόν τομέα αύτό, θά προσπαθήσει νά βελτιώσει καί τις  συνθήκες δουλειάς σας καί νά προωθήσει 
τά κάθε είδους προβλήματα καί α ιτήματα τού κλάδου μέ τή συνεργασία σας, πού θά έκφραστεί 
κατά τόν καλύτερο τρόπο, όπως άρμόζει σέ έλεύθερους πολίτες.

Μέ τις  σκέψεις αύτές σάς καλώ στό καινούργιο ξεκίνημα γιά νά συμβάλουμε καί έμείς στήν 
οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, γιά τό λαό καί τήν πατρίδα μας.

Ό  Υπουργός 
Γιάννης Σκουλαρίκης
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CONOR

πόλη
εγκληματ ικότητα

Πρόσφατα, άπό 28 Σεπτεμβρίου έως 2 ’Οκτωβρίου, 
έλαβαν χώρα στή Θεσσαλονίκη οί έργασίες τοϋ 10ου Παγ
κοσμίου Συνεδρίου τής Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής 
Άμύνης μέ θέμα «Πόλη και έγκληματικότητα», γεγονός πού 
γιά μιά ακόμα φορά έφερε στή διεθνή έπικαιρότητα τήν 
έλληνική συμπρωτεύουσα. Σκοπός τοϋ Συνεδρίου ήταν νά 
συμβάλει στήν κατανόηση καί τήν ένεργητική άντιμετώπιση 
τοϋ προβλήματος τής έγκληματικότητας αύτής.

Όπως είναι πιά σήμερα άπ’ όλους άποδεκτό, ή σχέση 
τής πόλεως, τοϋ μεγάλου δηλαδή άστικοϋ κέντρου μέ τήν 
έγκληματικότητα, είναι ένα θέμα πού προβληματίζει σο
βαρό όχι μόνο τούς ειδικούς έπιστήμονες, έγκληματολό- 
γους και κοινωνιολόγους, άλλα και τόν άπλό πολίτη, ό 
οποίος δέχεται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, τις συνέπειες 
τής έγκληματικότητας στο χώρο αύτό.

Ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άποσκοπώντας νά 
ενημερώσει τό προσωπικό τού Σώματος άλλά και τό εύρύ- 
τερο άναγνωστικό της κοινό πάνω στό κρίσιμο αύτό θέμα, 
παρουσιάζει τά σημαντικότερα σημεία άπό τις εισηγήσεις 
καί παρεμβάσεις πού έγιναν στό Συνέδριο, στό οποίο έλαβε 
μέρος,καθώς καί τά κύρια συμπεράσματά του.

Παράλληλα έκφράζει τις εύχαριστίες της πρός τήν 'Ορ
γανωτική ’Επιτροπή τοϋ Συνεδρίου καί ιδιαίτερα τόν καθη
γητή κ. Κων/νο Βουγιούκα, γιά τήν άμέριστη συνδρομή 
τους.
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Ή Δ ιεθνής Ε τα ιρ ε ία  Κοινωνικής 
Ά μύνης έχει έδρα τό Γαλλικό Κέν
τρο Συγκριτικού Δικαίου (Centre 
Francais de Droit Compare) ατό Πα
ρίσι, ένώ ή Γενική Γραμματεία της 
έδρεύε ι στό Ιτα λ ικό  Εθνικό Κέντρο 
Προλήψεως και Κοινωνικής Άμύνης 
(Centro Nationale di Prevenzione e Di- 
fesaSociale)oT0 Μιλάνο. Παράλληλα 
ή Ε τα ιρ ε ία  αύτή άποτελεί καί συμ
βουλευτικό  όργανο τού Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τού Δ ιο ικητικού 
Συμβουλίου τής Ε τα ιρ ε ία ς  είνα ι έπι 
σειρά ετών ό κ. Marc ANCEL. γάλλος 
ομότιμος καθηγητής πανεπιστη
μίου. μέλος τού «Institut de France», 
πρόεδρος τού γαλλικού «Κέντρου 
Συγκριτικού Δικαίου» και έπίτιμος 
πρόεδρος τού Ακυρωτικού Δ ικα
στηρίου.

Απ' τήν Ελλάδα μέλη τού Δ.Σ. τής 
Ε τα ιρ ε ία ς  είναι ό καθηγητής τού 
Ποινικού Δ ικαίου στό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος ΒΟΥ- 
ΓΙΟΥΓΑΣ καί ή έπίτιμη γενική δ ιευ 
θύντρια τού 'Υπουργείου Δ ικα ιοσύ
νης κ. Μαρία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ.



ΤΟ 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1981, στήν 
αίθουσα συνεδρίων τής Δ ιεθνούς 
Έκθέσεως Θεοσαλονίκης, άρχισαν 
οί έργασίες τού 10ου Παγκοσμίου 
Συνεδρίου τής Δ ιεθνούς 'Εταιρείας 
Κοινωνικής Άμύνης (Δ.Ε.Κ.Α.), μέ 
θέμα «Πόλη και έγκληματικότητα» 
μέ τή συμμετοχή 350 περίπου ε ιδ ι
κών έπιστημόνων άπό 44 χώρες τού 
κόσμου. Τό συνέδριο οργάνωσε ή 
άνωτέρω Ε τα ιρε ία  καί τό Ιτα λ ικό  
Κέντρο Προλήψεως καί Κοινωνικής 
Άμύνης, μέ τή συνεργασία τού έλ- 
ληνικοϋ τμήματος τής Δ.Ε.Κ.Α. καί 
τή σύμπραξη τού Ινσ τιτούτου  
Ερευνών γιά τήν Κοινωνική Άμυνα 
τού 'Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. Ή όλη οργάνωση έτέλε ι ύπό 
τήν αιγίδα τών Υπουργείων Δ ικα ιο
σύνης καί Πολιτισμού καί 'Επιστη
μών, καθώς καί τής Σχολής Νομικών 
καί Οικονομικών 'Επιστημών τού 
Ά ρ ισ τοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Τούς συνέδρους χαιρέτησε ό 
πρόεδρος τού Ελληνικού Τμήματος 
τής Δ ιεθνούς Ε τα ιρε ίας Κοινωνικής 
Άμύνης, πρόεδρος τής οργανωτι
κής έπιτροπής τού Συνεδρίου καί 
καθηγητής τού Ποινικού Δικαίου 
στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. 
Κωνσταντίνος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, πού 
είπε μεταξύ άλλων: «Ή πόλη μας καί 
τό Πανεπιστήμιό μας μέ ύπερηφά- 
νεια καί χαρά δέχονται σ' αύτή τήν 
αίθουσα τούς διακεκριμένους ε ιδ ι
κούς πού έρχονται νά πάρουν μέρος 
σ' αύτή τή διεθνή έπιστημονική έκ- 
δήλωση. Θά έχουμε τήν τύχη καί τή 
χαρά νά έρθουμε σέ έπαφή μέ τήν 
πρωτοπορεία τού Ποινικού Δικαίου, 
τής Εγκληματολογίας και τής Κοι- 
νωνιολογίας καί νά συζητήσουμε μέ 
συναδέλφους άπό διάφόρες εθνι
κότητες τό μεγάλο σύγχρονο πρό
βλημα, τό πρόβλημα τής έγκληματι- 
κότητας μέσα στις μεγάλες πόλεις 
τού καιρού μας».

Θερμότατο έπίσης χαιρετισμό 
στους συνέδρους άπηύθυνε καί ό 
πρόεδρος τής Δ ιεθνούς 'Εταιρείας 
Κοινωνικής Άμύνης Marc ANCEL, ό 
όποιος άφού συνεχάρη τήν οργανω
τική έπιτροπή τού Συνεδρίου γιά τήν 
άρτια καί άπό κάθε άποψη έπιτυχή 
οργάνωσή του, στή συνέχεια άνα- 
φέρθηκε στήν ιστορία τής 'Εται
ρείας καί στήν έπιστημονική συμ
βολή τών προηγούμενων συνεδρίων 
της.

Τέλος ή γενική γραμματέας τής 
Οργανωτικής Επιτροπής τού Συν

εδρίου κ. Μαρία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ διά
βασε ατούς συνέδρους τό χαιρετη- 
στήριο μήνυμα τού δημάρχου τού 
Μιλάνου κ. Carlo TOGNOLI, τό οποίο 
παραθέτουμε μεταφρασμένο στά 
ελληνικά.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, διαπρεπείς σύνεδροι,

Σάς εύχαριστώ γιά τήν εύγενική σας πρόσκληση νά παρακολουθήσω τό 
10ο Δ ιεθνές Συνέδριο τής 'Εταιρίας Κοινωνικής Άμυνας μέ θέμα «Πόλη 
καί Έγκληματικότητα». Λυπούμαι, όμως, πού άνειλημμένες ύποχρεώ- 
σεις στό Μιλάνο δέν μού έπιτρέπουν νά βρεθώ κοντά σας. Πάντως, σάν 
δήμαρχος μιάς μεγάλης πόλεως ένδιαφέρομαι άμεσα γιά τό θέμα τού 
συνεδρίου σας έξα ιτίας τής σχέσεώς του μέ τή ζωή σέ κάθε μεγάλη 
άστική περιοχή.

Παλαιότερα, ή πόλη ήταν ό τόπος όπου ή ζωή έξελίσσονταν δημιουρ
γικά καί όπου κάποιος μπορούσε νά βρεί βασικές ύπηρεσίες άνέσεως καί 
υγιεινής καί όπου άνθούσαν οί έπιστήμες καί οί τέχνες. Ή συγκέντρωση 
τού πληθυσμού έπέφερε θετικές άλλαγές, πού έπέτρεψαν τόν καταμε
ρισμό έργασίας καί τήν άνάπτυξη τών δημοσίων ύπηρεσιών. Σήμερα τό 
έρώτημα είναι άν πράγματι ή πόλη παρέχει μιά καλύτερη ζωή. Οί μεγάλες 
πόλεις ύποφέρουν άπό πολλαπλά προβλήματα καί, σέ μερικές βιομηχα
νικές χώρες, μπορεί κανείς νά διαπιστώσει σέ κατοίκους τους τή διάθεση 
άπομακρύνσεως άπ' αύτές, πού βρίσκονται σέ μιά προϊούσα παρακμή. Ή 
ζωή γιά πάρα πολλούς άνθρώπους, σέ πάρα πολλές πόλεις, σημαίνει 
μόλυνση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, βρωμιά, άνασφάλεια καί άταξία. 
Αύτό σημαίνει ότι ένα άπό τά πιό δύσκολα καί σπουδαία προβλήματα πού 
έχουν νά άντιμετωπίσουν οί μητροπολιτικές μας περιοχές είνα ι ή εγκλη
ματικότητα και ή άρρωστη κοινωνική κατάσταση. Αλλά ξέρουμε πώς 
τόσο οί δ ιο ικητικές όσο καί οί άλλες τοπικές άρχές τής πόλεως άγωνίζον- 
ται καθημερινά έναντίον τής έγκληματικότητας καί τών αιτίων της. Καί 
νομίζω ότι ένας άπό τούς καλύτερους τρόπους γιά νά καταπολεμηθεί ή 
έγκληματικότητα είνα ι νά γ ίνε ι ή πόλη ένας καλύτερος τόπος γιά νά ζήσει 
κάποιος, μέ τή βοήθεια πρός έκείνα τά μέλη τής κοινωνίας μας πού 
δυσκολεύονται περισσότερο νά προσαρμοσθούν στό άγχος καί τήν 
καταπίεση τής άστικής ζωής. Σάν δήμαρχος ξέρω έπίσης πώς ή μάχη κατά 
τής έγκληματικότητας δέ θά είνα ι εύκολο νά εύωδοθεί. Αλλά  σάν πολί
της μιάς πολύ παλιάς πόλης σέ μιά έπίσης πολύ παλιά χώρα, άναγνωρίζω 
ότι μέσα στήν ιστορία οί πόλεις' παρουσίασαν ό,τι καλύτερο έχουν νά 
έπιδείξουν οί πολιτισμοί.

Δέν ύπάρχει λόγος νά τραβήξουμε στά βουνά ή στις άκτές γιά νά 
λύσουμε ένα πρόβλημα όπως ή έγκληματικότητα στις βιομηχανικές πό
λεις μας. Τό πρόβλημα έντοπ ίζετα ι βασικά στά άστικά κέντρα καί γιά νά 
τό άντιμετωπίσουμε θά πρέπει νά κάνουμε μιά «ένεση ζωτικότητας» στις 
πόλεις μας. Καί σάν πρόεδρος τού Κέντρου Συνεργασίας μεταξύ τών 
Μεγάλων Πόλεων τού Κόσμου, ξέρω πώς τό πρόβλημα τής έγκληματικό
τητας είναι ούσιαστικά τό ’ίδιο σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις καί έξαρτάτα ι 
άπό τήν ποιότητα ζωής σ' αύτές. Όπου ή πόλη είναι άρμονικά ένταγμένη 
στό άνθρώπινο καί φυσικό περιβάλλον καί όπου προσφέρει μιά άνώτερη 
ποιότητα ζωής, τό πρόβλημα δέν είναι τόσο όξύ ούτε τόσο σοβαρό. Όπου 
τά περισσότερα κύρια προβλήματα, έκείνα πού άναφέρονται καί στις 
εύκαιρ ίες γιά στέγη, δουλειά καί έκπαίδευση, οί μεταφορές καί ή μό
λυνση είναι λυμένα, όπου οί πόλεις έχουν θεμελιωθεί πάνω στή συμμε
τοχή τών πολιτών τους, στή λήψη άποφάσεων καί στήν άποκέντρωση, 
έκε ί οί πόλεις ε ίναι εύδ ιο ίκητες καί ή έγκληματικότητα τε ίν ε ι νά μειωθεί.

Γιά νά μειωθεί ή έγκληματικότητα στις άστικές περιοχές, πρέπει νά 
χτίσουμε μιά διαφορετική πόλη, στηριγμένη σέ δ ιαφορετικές άξιες, σέ 
άνθρώπινες καί κοινωνικές σχέσεις πού άπορρίπτουν τή βία καί τήν 
άπανθρωπιά. Μιά διαφορετική πόλη σέ μιά νέα κοινωνία, πού θά τήν 
διέπουν άνώτερες πολιτιστικές άξιες.

CARLO TOGNOLI
Δήμαρχος τοϋ Μιλάνου 

Πρόεδρος τοϋ Κέντρου Συνεργα
σίας μεταξύ τών πόλεων τοϋ Κό

σμου.
Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Κέντρου Προλήψεως καί Κοινω

νικής Άμύνης.
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τό συνέδριο αντιμετώπισε το φαινόμενο τής έγκλημα- 

τικότητας στα μεγάλα άστικά κέντρα άπό τρείς πλευρές, 
δηλαδή άπό έγκληματολογική, κοινωνιολογική και νομική 
άποψη, άν καί, όπως τελικά φάνηκε, δέν είναι εύκολο νά 
διαχωρίσει κανείς έντελώς τις τρείς αύτές όψεις τού θέμα
τος. Έτσι γιά κάθε μιά άπ’ αύτές συντάχθηκε μιά γενική 
εισήγηση μέ βάση τις έθνικές ή άτομικές εισηγήσεις πού 
είχαν ύποβληθεΐ στή Γραμματεία τής Εταιρείας.

Τις γενικές εισηγήσεις έκαναν, γιά τήν έγκληματολο- 
γική πλευρά ό κ. Derick McClintock, διευθυντής τού Έγκλη- 
ματολογικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου τού Εδιμβούρ
γου, γιά τήν κοινωνιολογική πλευρά ό κ. Raymond Screvens, 
άνώτατος δικαστικός, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπι
στημίου τών Βρυξελλών καί διευθυντής τού ’Εθνικού Κέν
τρου 'Εγκληματολογίας στις Βρυξέλλες, καί γιά τή νομική ό 
καθηγητής τού Ποινικού Δικαίου στό Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης. Ακολούθησαν παρεμ
βάσεις τών συνέδρων οί οποίες συνολικά πλησίασαν τις 
έκατό.

Στή συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά τά κυριότερα 
σημεία τών γενικών εισηγήσεων καί περίληψη ορισμένων 
παρεμβάσεων πού έχουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Μέ προμετωπίδα ένα σονέτο -  

ύμνο στήν ομορφιά τής μεγαλούπο
λης τού Λονδίνου τού 19ου αιώνα -  
άρχισε τή γενική του εισήγηση ό κ. 
McClintock, ό οποίος τόνισε μεταξύ 
άλλων και τά έξής:
□  Ή ραγδαία αύξηση τού πληθυ

σμού τής γής άκολουθήθηκε και 
άπό μιά διαρκώς αύξανόμενη 
άστικοποίηση, δηλαδή αύξηση 
τού άστικοϋ πληθυσμού, τού πλη
θυσμού τών πόλεων, σέ σχέση μέ 
τόν άγροτικό. Ά ν  δεχτούμε -  
συμβατικά -  σάν πόλη μιά πληθυ- 
σμιακή έγκατάσταση 20.000 κα
τοίκων και άνω, θά δούμε ότι στις 
πόλεις στά τέλη  τού 19ου αιώνα 
κατοικούσε τό 15% τού πληθυ
σμού τού πλανήτη, ένώ τώρα -  80 
χρόνια μ ε τ ά - τ ό  50%, πράγμα πού 
θ έτε ι τό ερώτημα σέ ποιά έκταση 
ή άστικοποίηση αύτή σχετίζετα ι 
μέ τήν έγκληματικότητα  και τήν 
άντιμετώπισή της.

□  Ή κοινωνιολογία τών πόλεων άπό
θεωρητική άποψη δέν έξελ ίχ τηκε 
σημαντικά μετά τό Max Welet. Οί 
σύγχρονες άστικές, όμως, μονά
δες δ ιαφέρουν σημαντικά άπό τό 
μοντέλο άστικής κο ινότητας πού 
περιέγραψε. Κατ' αύτόν: «Ή
άστική κο ινότητα έχει προέχουσα 
έμπορευματική, άγοραστική, καί 
όχι άγροτική οικονομία, ιδεατά ε ί
ναι μιά σχετικά αύτόνομη έν-

ότητα, έφοδιασμένη ως ένα βα
θμό μέ έξω τερική προστασία και 
έσωτερικούς νόμους καί ρυθμί
σεις, σχετικές μέ τή συμπεριφορά 
τών πολιτών της, καθώς καί μιά 
πολιτική καί δ ιοκητική  οργάνωση 
στήν όποια οί πολίτες μετέχουν 
μέ έκλογές, έμπλεκόμενοι άμεσα 
στις υποθέσεις της». 'Α ντίθετα  
στις σύγχρονες άστικές μονάδες 
ή άμυνα, οί νόμοι καί τά δ ικαστή
ρια τής άστικής κο ινότητας βρί
σκονται στά χέρια τού kpάτouς. 
Τό έπαγγελματικό προσωπικό της 
έλέγχετα ι άπό έθνικά σώματα. Οί 
πολίτες έγιναν μέλη έπιχειρησια- 
κών οργανισμών καί βιομηχανιών, 
οργανωμένων σέ έθνικό καί δ ιε 
θνές έπίπεδο. 'Ολόκληρη ή βάση 
τής κο ινότητας συρρικνώθηκε ή 
καί σκόπιμα άπορροφήθηκε άπό 
τά συμφέροντα τού Κράτους καί 
αύτή ή άπώλειά της έχει σημαντι
κές συνέπειες στά θέματα τής έγ- 
κλματικότητας καί τήν άντιμετώ- 
πισή τους.

□  Οί συγκρ ιτικές μ ελέτες  τής έγ- 
κληματικότητας τών σύγχρονων 
πόλεων άντιμετωπίζουν σοβαρά, 
ίσως άξεπέραστα, προβλήματα, 
όμως τ ις  πολιτισμικές διαφορές 
καθώς καί τις  δ ιαφ ορετικές άντι- 
λήψεις πάνω στό τ ι ε ίνα ι έγκλημα 
καί τήν έκταση τού νομικού κατα
ναγκασμού (ποινικών κυρώσεων).

Βασικά, όμως, μπορεί νά λεχθεί 
πώς: «Όσο ή άστική μονάδα Απο
μακρύνετα ι άπό τή διαδικασία τής 
εσωτερικής συνοχής και άφο- 
μοίωσης, πού όρίζονται στό βεμ- 
περιανό μοντέλο, τόσο περισσό
τερο  θά έκδηλώ νεται τό φ α 
ν ε ρ ό  έγκλημα καί σέ τόσο μεγα
λύτερη έκταση θά έμφανίζετα ι ή 
π ο ι ν ι κ ο π ο ί η σ η  καί ό ποινι
κός έλεγχος».

□  Οί δ ιαφορές πού παρατηρήθηκαν 
στήν αύξηση τού καταγραμμένου 
έγκλήματος άνάμεσα στις άστικές 
μονάδες καί τήν ύπαιθρο (οί πρώ
τες  παρουσίασαν σημαντικά με
γαλύτερη αύξηση) μπορούν νά 
δώσουν λανθασμένες έκτιμήσεις. 
Ή σύγκριση καί ή έκτίμηση τής 
έγκληματικότητας άνάλογα μέ 
τήν πληθυσμιακή συγκέντρωση 
συναντάει σοβαρά έμπόδια καί 
άπέχει πολύ άπό τού νά βρίσκεται 
σέ ικανοποιητική βάση. Κι αύτό 
γιά πολλούς λόγους, όμως:
-  Ό  δ ιαφορετικός τρόπος ζωής 
στις άστικές καί άγροτικές περι
οχές.
-  Εγκλήματα πού κάτοικοι τής 
ύπαίθρου διαπράττουν στις πό
λεις.
-  Οί κάτο ικοι τών πόλεων καταγ
γέλλουν εύκολότερα ένα έγ
κλημα, ένώ τά μέσα μαζικής έν- 
ημερώσεως τούς είνα ι πιό προσ
ιτά, κ.λ.π.

□  Ή «σκοτεινή έγκληματικότητα», 
δηλαδή τά έγκλήματα πού δέν 
κταγράφονται, δυσκολεύει άκόμα 
πιό πολύ τή διερεύνηση τής σχέ- 
σεως «Πόλεως καί έγκληματικό
τητας» (π.χ. τά οικονομικά έγκλή
ματα, οί ESOC, Economic Spesial 
Opportunity Conduct = κατάχρηση 
ιδ ια ίτερης ο ικονομικής εύκαιρίας, 
σπάνια τιμωρούνται, ένώ πολλοί 
διστάζουν νά καταγγείλλουν ένα 
έγκλημα, κ.λ.π.). Γενικά, όμως, 
θεω ρείτα ι ότι ό δείκτης τής σκο
τε ινής έγκληματικότητας Ανεβαί
νει μέ τήν έξάπλωση τής άστικο- 
ποιήσεως, ή όποια συνεπάγεται: 
σπάσιμο τών κοινωνικών δεσμών 
καί άνάπτυξη τής άνωνυμίας καί 
τών έγωίστικών τάσεων.

□  Παρ' όλο πού έρευνες βασισμέ
νες στήν έκτίμηση τού καταγραμ
μένου έγκλήματος καθώς καί 
ατούς ύπολογισμούς τής σ κοτει
νής έγκληματικότητας, έδειξαν 
πώς σέ άστικές περιοχές μέ υψη
λούς δ είκ τες  έγκληματικότητας ή 
περίπτωση νά πέσει κανείς θύμα 
έγκλήματος ή νά ζημειωθεί άπ' 
αύτό είνα ι έξα ιρετικά  σπάνια, έν 
τούτο ις  ό κάτο ικος τών πόλεων 
έχει ένα έντονο αίσθημα άνασφά- 
λειας, πού ίσως όφ είλετα ι στόν 
τρόπο είδησεογραφικής καλύ- 
ψεως τών γεγονότων. Καί συν-

668



ήθως ό φόβος τού έγκλήματος 
δημιουργεί χε ιρότερες καταστά
σεις άπό τό ίδιο τό έγκλημα.

□  'Ιδια ίτερα εύπαθεϊς στήν έγκλη- 
ματικότητα είναι oi φτω χογειτο
νιές των πόλεων, τά «γκέτο» τών 
μεταναστών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων, οί άθίγγανοι, οί 
άπροσάρμοστοι νέοι (περιθωρια
κοί), κ.ά., πράγμα πού μόνο μέ 
κοινωνικά μέτρα μπορεί νά λυθεί.

□  "Εξαρση παρουσιάζουν στ'ις πό
λεις οϊ προσβολές κατά τής περι
ουσίας, τά οικονομικά έγκλήματα, 
τά έγκλήματα βίας, τά φαινόμενα 
τής πορνείας, τής ύπερβολικής 
καταναλώσεως οίνοπνεύματός 
καί τής έξω -ιατρ ικής χρήσεως 
ναρκωτικών, καθώς καί τά προ
βλήματα τής κυκλοφορίας. Τά 
σημερινά, όμως, στοιχεία κρίνον- 
ται γενικά άνεπαρκή γιά μιά σο
βαρή μελέτη τής εγκληματικότη
τας.

□  Μακροπρόθεσμα είναι άνεδα- 
φική ή πρόληψη τής εγκληματι
κότητας στις πόλεις μέ τή λήψη 
ιδιαίτερων μέτρων άσφαλείας καί 
πολεοδομικού σχεδιααμού, κα
θώς καί μέ τήν άφύπνιση τών πο
λιτών ένόψη τού κινδύνου νά πέ
σουν θύματα έγκλήματος. 'Εξάλ
λου έχουν διατυπωθεί πολλές 
άμφιβολίες γιά τήν άποτελεσμα- 
τικότητα  τής άποτροπής τής 
έγληματικότητας μέσω τής ε ιδ ι
κής καί γενικής προλήψεως ή μέ 
τήν άναμόρφωση τών εγκλημα
τιών. 'Επίσης τά έγκληματοπρο- 
ληπτικά μέτρα στις άστικές περι
οχές παίρνονται καί έκτελούντα ι 
άπό γραφειοκρατικά διαρθρω
μένα όργανα τού κράτους (δηλ. 
μακροκοινωνιολογικά)καί έτσι 
άποκλείεται κατά κανόνα ή συμ
μετοχή τών πολιτών, δηλαδή 
εκείνων γιά τούς όποιους προο
ρίζονται. Μ' άλλα λόγια ό πολίτης 
στερείτα ι άπό κάθε πρωτοβουλία.

□  Γι' αύτό οί σύγχρονες προληπτι
κές τάσεις ένθαρρύνουν τήν έν- 
εργό συμμετοχή τών πολιτών στις 
διαδικασίες κοινωνικού έλέγχου 
τής εγκληματικότητας τών πό
λεων, ή όποια θά πρέπει νά άντι- 
μετωπίζεται -  όπως και τ ' άλλα 
κοινωνικά προβλήματα -  σέ μικρό 
-  κοινωνιολογικό επίπεδο, όπου οί 
λεπτομέρειες τών κοινωνικών 
συνθηκών είναι γνωστές, καί όχι 
μονάχα στό μακρο-κοινωνιολο- 
γικό. 'Ίσως ή πιό γόνιμη κατεύ
θυνση γιά τό μέλλον είναι ή έν- 
θάρρυνση τής αύτοδιοικήσεως 
μέσα σέ ένα μοντέλο πόλεως βα
σισμένο στά «βεμπεριανά» κριτή
ρια τής κοινότητας, ένα μοντέλο 
θεμελιωμένο στήν προσέγγιση 
τού «λαϊκού φρονήματος».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ 
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΚΟΥΡΑ

Μετά τόν κ. McClintock, πήρε 
τό λόγο, εκπροσωπώντας τό 
Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυ
λακής, ό άντισυνταγματάρχης κ. 
Θεόδωρος Δακουράς, διοικητής 
τού Κέντρου Αλλοδαπών Θεσ
σαλονίκης, ό οποίος άναφερό- 
μενος στά έλληνικά δεδομένα 
είπε περιληπτικά τά άκόλουθα:

«Οί δ ιαφορετικές συνθήκες 
διαβιώσεως στήν πόλη καί τήν 
ύπαιθρο άποτελοΰν σοβαρούς 
παράγοντες, οί οποίοι επιδρούν 
στήν εγκληματικότητα. Ή κατά 
ποιόν καί ποσόν διάφορη έγκλη- 
ματικότητα τών άνθρώπων τών 
πόλεων καί τής ύπαίθρου, προ
κύπτει άμεσα άπό τά στατιστικά 
δεδομένα.

Άπό τήν έλληνική στατιστική 
έγκληματικότητας τού έτους 
1980, πληροφορούμεθα άτι στήν 
Ελλάδα, διαπράχθησαν συν
ολικά 295.353 έγκλήματα. Από 
αύτά 167.872 (57%) στις άστικές 
περιοχές, 44.572 (15%) στις
ημιαστικές καί 82.909 (28%) στις 
άγροτικές περιοχές.

Άπό τήν άνάλυση τών στοι
χείων τούτων προκύπτει ότι έμ- 
φανίζουν μεγαλύτερη συχνό
τητα στις πόλεις τά έγκλήματα 
κατά τής περιουσίας (κλοπές, 
διαρρήξεις, άπάτες), κατά τών 
ήθών, παραβάσεων τών νόμων 
περί τών ναρκωτικών, περί τυχε
ρών παιγνίων καί τά έγκλήματα 
βίας. Γιά τά περισσότερα άπ' 
αύτά ή πόλις άποτελεί τά καταλ
ληλότερο περιβάλλον καί δ ιευ
κολύνει τήν διάπραξή των. Επ ί
σης στήν πόλη παρατηρείται 
λίαν αύξημένη ή έγκληματικό- 
τητα τών άνηλίκων όφειλομένη 
στή μεγαλύτερη κοινωνική 
άνοχή καί τή χαλάρωση τών 
ήθών, άλλά καί στις συνθήκες 
διαβιώσεως τών άνηλίκων στις 
μεγαλουπόλεις μέ τούς περισ
σοτέρους πειρασμούς, ποικί
λους έπηρεασμούς, τούς δυσ
μενέστερους πολλές φορές οι
κονομικούς όρους καί τή μικρό
τερη οίκονειακή έπίβλεψη.

Σάν γενικό συμπέρασμα προ
κύπτει ότι ή αύξημένη έγκλημα- 
τικότητα τών πόλεων οφείλετα ι

στήνπυκνότητα τού πληθυσμού, 
όπου τό πολυάνθρωπο περιβάλ
λον κάνει τ ις  σχέσεις τών άν
θρώπων τυχαίες, σχεδόν άπρό- 
σωπες καί παρέχει τήν εύκαιρία 
στή διάπραξή καί δ ιευκολύνει 
τήν έκτέλεση τών κάθε είδους 
έγκλημάτων.

Σήμερα οί μεγαλουπόλεις 
έχουν άποκτήσει καί τήν άπο- 
κλειστικότητα μίας άλλης μορ
φής έγκλήματος. Τήν μορφή τού 
πολιτικού έγκλήματος, μέ δολο
φονίες άπαγωγές, έμπρησμούς, 
λεηλασίες καί άλλες τρομοκρα
τικές  πράξεις, πού άναστατώ- 
νουν πολλές χώρες τού κόσμου. 
Έγκλήματα ειδεχθή, τά οποία 
καίτοι έχουν τύχει τής γενικής 
άποδοκιμασίας δημιουργούν 
σοβαρούς προβληματισμούς γιά 
τό μέλλον τής κοινωνίας.

Στά μέτρα πού ή πολιτεία 
παίρνει γιά τήν άνάσχεση καί 
πρόληψη τού φαινομένου, μέ 
τόν έκσυγχρονισμό καί άναπρο- 
σαρμογή τού άμυντικοΰ της συ
στήματος, πρωταρχικής σημα
σίας είναι καί ή προληπτική δρα
στηριότητα τής άστυνομίας. Έ φ ’ 
όσον όμως, τό έγκλημα άποτελεί 
τήν συνισταμένη πολλών καί 
ποικίλων παραγόντων, ή πρό
ληψή του δέν έξαρτάται μόνο 
άπό τή προληπτική αύτή άστυ- 
νομική δραστηριότητα, άλλά 
περισσότερο άπό τήν άρτιότητα 
τού συστήματος κοινωνικής 
άμύνης, προβλήματος σοβαρού 
καί έπείγοντος πού άντιμετωπί- 
ζει σήμερα κάθε κοινωνία».
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ή σχέση άνάμεσα στήν πόλη και 

τήν έγκληματικότητα, ιδ ια ίτερα 
όταν έξετάζετα ι άπ' τήν κοινωνιολο
γική της πλευρά, δύσκολα μπορεί νά 
προσδιορισθεΊ άπόλυτα, έπειδή τό 
φαινόμενο τής έγκληματικότητας 
είνα ι πολυδιάστατο καί οί ιδ ια ίτερες 
συνθήκες ποικίλλουν σέ μεγάλο βα
θμό άπό πόλη σέ πόλη καί άπό σύ
στημα σέ σύστημα.

Ό  καθηγητής Raymond Screvens 
πού ήταν καί ό γεν ικός εισηγητής 
τής κοινω νιολογικής πλευράς τού 
θέματος στό Συνέδριο, έκανε τή 
διαπίστωση πώς οί μ ελέτες  πού 
άφοροϋν Χώρες μέ διάφορα Κοινω
νικά καί Ο ικονομικά συστήματα, έπι- 
τρέπουν βέβαια χρήσιμες συγκρί
σεις, άφήνοντας πάντως άκάλυπτα 
σημαντικά πεδία, γ ια τί δέν μπορούν 
νά γεν ικεύσουν ορισμένα δεδο
μένα.

Παρ' όλες τ ις  δυσκολίες γιά τήν 
άνάλυση τού προβλήματος, μπο
ρούν νά έπισημανθοϋν μερ ικές άπ' 
τ ις  α ίτ ιες  πού δίνουν στήν πόλη πο
σοτικά μεγαλύτερη έγκληματικό
τητα  καί μάλιστα ορισμένες μορφές 
έγκλήματος άγνωστες ή έλάχιστα 
γνωστές στήν ύπαιθρο.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Είναι δύο βασικά στο ιχεία πού χα
ρακτηρίζουν τή μορφή τής πόλεως 
καί δημιουργούν άνάλογο ύπόβα- 
θρο γιά τήν αύξηση τής έγκληματι
κότητας. Στό σημείο αύτό φα ίνετα ι 
νά συμφωνούν πολλοί έγκληματο- 
λόγοι πού κατηγορούν τό γ ιγα ντι
σμό τών πόλεων καί ύποστηρίζουν 
πώς τό μέτρο τών 500.000 κατοίκων 
δέν πρέπει νά ξεπ ερνιέτα ι άν καί ένα 
τέτο ιο  όριο φα ίνετα ι λίγο - πολύ αύ- 
θαίρετο. Ιδ ια ίτερα έπίσης τον ίζετα ι 
ότι ή έγκληματικότητα  τών πόλεων 
έπηρεάζετα ι περισσότερο άπό τήν 
ταχύτητα  τής δημογραφικής έκρη
ξης παρά άπό τό μέγεθος της κα
θαυτό.

Ή πυκνότητα τού πληθυσμού άπ’ 
τήν άλλη πλευρά συνδέετα ι άμεσα 
μέ τήν έγκληματικότητα  γ ια τί είναι 
αύτή πού προσδιορίζει τό ζωτικό 
χώρο κάθε άτόμου. Γι' αύτό οί πό
λεις  ή οί συνοικ ίες πού άναπτύσσον- 
τα ι καθ’ ύψος σέ περιορισμένη έδα- 
φική έκταση άντιμετωπίζουν μεγα
λύτερα προβλήματα έγκληματικό 
τη τας άπό κε ίνες  πού άναπτύσσον- 
τα ι όριζόντια.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Ή γεωγραφική κατανομή τής έγ
κληματικότητας μέσα στήν ίδ ια  τήν 
πόλη είνα ι κάτι πού ιδ ια ίτερα ένδια- 
φέρει τ ις  έγκληματολογικές μελέ
τες  γ ια τί παρατηρείται μιά διαφορο
ποίηση στις μορφές τού έγκλήματος 
άπό γε ιτον ιά  σέ γειτον ιά , άνάλογα 
μέ τή σύνθεση τού πληθυσμού.

Διαπιστώνεται γεν ικά  ή ύπαρξη 
ζωνών ή συνοικιών πού κατοικούν- 
τα ι άπό Κοινωνικές 'Ομάδες περισ
σότερο ομο ιογενείς, οί όποιες άντι- 
στοιχούν σέ κατο ικ ίες άνάλογα 
ομο ιογενείς  πού χαρακτηρίζουν τήν 
ομάδα άπό πλευράς μόρφωσης, 
έπαγγέλματος, καί ύψους εισοδή
ματος.

Τό κέντρο τών πόλεων φα ίνετα ι 
συνηθέστατα νά μήν κατέχετα ι άπό 
εύπορο πληθυσμό. Αύτή ή καρδιά 
των πόλεων, θορυβώδης καί δυσ
πρόσιτη, στις πιό πολλές περιπτώ
σεις, ολοένα και έγκαταλείπ ετα ι άπ’ 
τούς κατο ίκους της. Τό εύπορο 
τμήμα τού πληθυσμού δέ δ ιαμένει 
πιά, όπως φα ίνετα ι στις κεντρ ικές 
συνοικίες, άφού αύτές έπαψαν νά 
άποτελούν τήν εύάερη καί κατα- 
πράσινη έκταση τής πόλης.

Τά λ ιγότερο εύπορα τμήματα τού 
πληθυσμού συγκεντρώνονται συχνά 
σέ συνοικισμούς πού βρίσκονται 
κοντά στή συσσώρευση ή είνα ι δ ιά
σπαρτα σ' όλη τήν πόλη, σέ συνοικ ι
σμούς πού βρίσκονται γεν ικά  στις 
ζώνες τών συνηθισμένων κατοικιών.

Ό σ ο  άφορά τις  φτω χογειτονιές, ή 
προσπέλαση τού προβλήματος σέ 
παγκόσμια κλίμακα ε ίνα ι δύσκολη, 
γ ια τί ό έρευνητής θά πρέπει νά διε- 
ρωτηθεί άν ύπάρχουν φτω χογειτο 
νιές στις πόλεις όλου τού κόσμου. 
Εξ’ άλλου ή εικόνα πού δίνουν στις 

φτω χογειτον ιές ποικίλλει, πάντα 
όμως τό σπουδαιότερο χαρακτηρι
στικό είνα ι ό ο ικονομικός παράγον
τας πού σημαδεύει τήν ποιότητα 
ζωής.

Κατά κανόνα στις φτω χογειτονιές 
κατο ικούν πληθυσμοί στούς 
όποιους σωρεύονται διάφορα κοι
νωνικά μειονεκτήματα : έκπαιδευ- 
τική  ένδεια, έλλειπής μόρφωση, ο ι
κονομική δυσπραγία, άνεργία, 
άθλιότητα. Ό σ ο  γιά τ ις  δραστηριό
τη τες  τού πληθυσμού τους είνα ι 
προπάντων περιθωριακές, άν όχι 
παράνομες. Ή πορνεία σημειώνεται 
στις πιό πολλές περιπτώσεις σάν

συνηθισμένη δραστηριότητα μ ’ 
όλες τις έπιμέρους παρεμφερείς 
δραστηριότητες («νονοί», προαγω- 
γοί, θυρωροί μπάρ κ.λ.π.).

Παρ’ όλο όμως πού στις φτω χογει
τον ιές  άναφέρετα ι μιά όρισμένη 
περιθωριακότατα καί ειδ ική  έγκλη
ματικότητα, δέν είναι βέβαιο ότι αύ
τές  οί συνοικίες άποτελούν γενικά 
τόν κύριο δημιουργό τής έγκλημα
τικότητας γιά τό σύνολο τής πόλης. 
Μπορεί ένδεχομένως νά ύπάρχουν 
σ' αύτές καί νά στρατολογούνται έκ- 
τελεσ τές  έγκλημάτων, άλλά δέν 
πρέπει βέβαια ν' άναζητηθούν έκεί 
οί μεγάλοι δράστες τής έγκληματι
κότητας τών πόλεων. Είναι φανερό 
πώς δέν μπορεί κανείς νά βρει έκε ί 
τούς δράστες τών οικονομικών έγ
κλημάτων πού παρουσιάζουν ιδ ια ί
τερη ένταση στήν έποχή μας.

Μιά μάζα άνθρώπων πού παίζει 
έπίσης σημαντικό ρόλο στή ζωή τής 
πόλης και έν τε ίν ε ι τήν έννοια τής 
άνωνυμίας τού πλήθους είνα ι οί έρ- 
γαζόμενοι πού συρρέουν σ' αύτή τις 
έργάσιμες μέρες καί ώρες.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Ή συσσώρευση τού πληθυσμού 
στις μεγαλουπόλεις γεννά τήν τάση 
τής καθ' ύψος άνάπτυξής τους καί 
τής δημιουργίας πόλεων - δορυφό
ρων γύρω άπ' τήν παλιά πόλη, μέ τ ε 
ράστια οικοδομικά συγκροτήματα. 
Τό πρόβλημα όμως δέ λύνετα ι έτσι 
γ ια τί ή πυκνότητα τού πληθυσμού 
παραμένει μεγάλη. Ή συγκέντρωση 
τού πληθυσμού στά συγκροτήματα 
αύτά, χωρίς νά δημιουργήσει ένα 
άποδεκτό περιβάλλον κατάντησε νά 
γ ίνε ι τόσο εύκολότερα μιά έστία 
άπροσαρμοστικότητας, όσο περισ
σότερα άτομα ή ο ικογένειες, ήδη 
λίγο ή πολύ άπροσάρμοστες περι
είχε στούς κόλπους της. Ό  συγχρω
τισμός καί ό θόρυβος, α ιτίες  συγ
κρούσεων καί έπ ιθετικότητας, έξ- 
ακολουθούν νά ύπάρχουν καί μάλι
στα αύξάνονται στό μέτρο πού τά 
συγκροτήματα αύτά δέν δ ιαθέτουν, 
τουλάχιστο σέ κοντινή άπόσταση. 
τόπους συναντήσεων ή διασκεδά- 
σεως.

Θά ήταν εύχής έργο άν στούς 
σχεδιασμούς τών πόλεων καί στά 
άρχιτεκτονικά  σχέδια έπαιρναν ύπ’ 
όψη τους τή δυσμενή έπίδραση πού 
μπορεί ν ’ άσκήσει τό φυσικό περι
βάλλον στή συμπεριφορά τών άν
θρώπων. Ή γνώση αύτών τών έπι- 
δράσεων είνα ι άναγκαία μέ ψυχολο
γ ικές  μελέτες  βασισμένες σέ διαπι
στώσεις μέσα σέ συγκεκριμένες 
γεω γραφικές περιοχές πού πρέπει 
νά περιλαμβάνουν τόσο τήν πόλη, 
όσο καί τό περιβάλλον της.
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η 

ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ό σο πιό έκτεταμένη είναι μιά 
πόλη, τόσο λιγότερο συχνές γ ίνον
ται οί έπαφές άνάμεσα στους κατοί
κους της. Από τήν άλλη πλευρά, τό 
πλήθος πού πλημμυρίζει τις  πόλεις, 
ιδ ια ίτερα τις εργάσιμες μέρες, κάνει 
αύτούς πού συχνάζουν σ' αύτές 
άκόμα πιό ξένους μεταξύ τους. Ό λα  
αύτά συνεπάγονται μιά μεγάλη 
άδιαφορία γιά τόν άπέναντι, έτο ι 
ώστε, όσο κι άν φα ίνετα ι παράδοξο, 
νά μπορεί ένα άτομο νά βρεθεί 
άγρια άπομονωμένο μέσα στό άδιά- 
φορο και καταπιεστικό πλήθος.

Ή άπομόνωση αύτή τού άτόμου 
μέ τή συμβολή κι όλων των άλλων 
προβλημάτων τής πόλεως (άνεργία, 
ο ικονομικές δυσχέρειες κ.λ.π.), 
προωθούν τήν περιθωριοποίησή του 
και τή δράση του πλέον σάν αύτόνο- 
μου άτόμου κι όχι σάν μέλους τής 
συγκεκριμένης κοινωνίας.

Έ τσ ι ή πόλη δημιουργεί μιά άνω- 
νυμία, ιδ ια ίτερα εύνοίκή γιά τήν εγ
κληματικότητα, γ ια τί όσο λιγο
στεύουν οί π ιθανότητες νά άναγνω- 
ρισθούν καί νά διωχθούν τά άτομα, 
τόσο εύκολότερα άποφασίζουν νά 
διαπράξουν ένα έγκλημα.

Ή αύξημένη λοιπόν άνωνυμία τού 
άτόμου μέσα στήν πόλη πού τό κάνει 
νά μοιάζει μέ βελόνι στόν άχυρώνα 
καί οί αύξημένες εύκα ιρ ίες γιά τήν 
τέλεση έγκλημάτων πού τού παρέ
χονται (περισσότερα οικονομικά 
άγαθά, περισσότερα ερεθίσματα 
κ.λ.π.), άποτελούν δύο σημαντικούς 
παράγοντες πού εύνοοϋν τήν έγ- 
κληματικότητα των πόλεων.

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Ένα φαινόμενο πού πρέπει νά 
ύπογραμμισθεΐ, άφού έμφανίζεται 
σάν γενικό, είναι τό συναίσθημα 
άνασφάλειας πού δ ιακατέχει πολ
λούς άπ' τούς κατοίκους των πό
λεων. Τό συναίσθημα αύτό πού θά 
μπορούσε νά προσδιορισθε! σάν 
ένας μακρινός κι άπροσδιόριστος 
φόβος τής βίας έμφανίζεται σέ πό
λεις όλου τού κόσμου μέ χαρακτη
ριστικά έντελώς διαφορετικά 
μεταξύ τους. Ά ν  κι αύτός ό φόβος 
έμφανίζεται σ' όρισμένες περιπτώ
σεις περισσότερο σάν φόβος άπέ- 
ναντι στό έγκλημα γενικά, έκδηλώ- 
νεται πιό έντονα γιά ορισμένα έγ- 
κλήματα πού άν καί μπορεί νά δια
φέρουν άπό πόλη σέ πόλη είναι βα
σικά οί ληστείες, οί άδικες έπιθέ- 
σεις, οί βιασμοί καί τά μαχαιρώματα.

Ό  εισηγητής τής νομικής πλευ
ράς τής σχέσεως «Πόλεως καί Ε γ 
κληματικότητας» καθηγητής κ. Μα- 
νωλεδάκης άφού παρουσίασε σέ μιά 
δυναμική σύνθεση τις διάφορες 
εισηγήσεις, κατάληξε στά άκόλουθα 
συμπεράσματα:

1. Κανένα νομικό μέτρο κατά τής 
εγκληματικότητας δέν είναι δυνατό 
νά παρθεί χωρίς νά ληφθούν ύπόψη 
οί βασικοί παράγοντες πού προκα- 
λοϋν τήν έξάπλωση τής άντικοινω- 
νικής συμπεριφοράς καθώς καί οί 
κοινωνικές συνθήκες πού τήν εύ 
νοοϋν.

2. Δέν είνα ι τόσο ή διόγκωση τών 
πόλεων, όσο ό τρόπος ζωής καί άνα- 
πτύξεως τών μεγάλων πόλεων, οέ 
συνδυασμό μέ τά πολιτικά καί κοι
νωνικά συστήματα πού εύνοοϋν τήν 
κοινωνικά άποκλίνουσα συμπερι
φορά, ή όποια προκαλεί τήν αύξηση 
τής έγκληματικότητας τών πόλεων 
καί τής γενικής έγκληματικότητας.

3. Παράλληλα μέ τήν αύξανόμενη 
έγκληματικότητα τών πόλεων, ένα 
ισχυρό συναίσθημα άνασφάλειας 
τών κατοίκων τών σύγχρονων μεγα- 
λουπόλεων έπηρεάζει τό σύνολο 
τής κοινωνικής ζωής. Κάτω άπό όρι
σμένες συνθήκες, ό φόβος τού έγ- 
κλήματος έπιδρά πολύ περισσότερο 
πάνω στήν ποιότητα τής ζωής άπό τό 
ίδιο τό έγκλημα.

4. Ή αύξηση τής έγκληματικότη
τας άκολουθήθηκε άπό άνάλογη 
διόγκωση τής ποινικής νομοθεσίας 
μέ τή θέσπιση νέων ειδικών ποινικών 
νόμων, χωρίς όμως νά λυθεί έτσι τό 
πρόβλημα. Αντίθετα, ή άποποινικο- 
ποίηση τών προσβολών πού έχουν 
διο ικητικό παρά ποινικό ένδιαφέρον 
είναι άναγκαία γιά τήν έλάττωση τού 
ποσοστού έγκληματικότητας, στις 
πραγματικές του διαστάσεις, καθώς 
καί γιά τήν έπιτάχυνση τής άπονο- 
μής τής ποινικής δικαιοσύνης.

5. Ά λλες  όμως μορφές έγκλημα
τικότητας τών πόλεων θά πρέπει νά

Τού Κ.

Κων/νου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
Είσαγ. Πρωτοδικών Θεσ/κης

Στή διόγκωση τής ποινικής νομο
θεσίας καί στις συνέπειές της, στόν 
έλλαδικό χώρο, άναφέρθηκε μέ τήν 
παρέμβασή του ό Εισαγγελέας κ. 
Κων/νος Κωνσταντινίδης, ό όποιος 
μεταξύ τών άλλων τόνισε πώς:

άντιμετωπιστούν αύστηρότερα. Γιά 
παράδειγμα, τά έγκλήματα σέ βάρος 
άνηλίκων καί τά οικονομικά έγκλή
ματα (ESOC = Economic Special Op
portunity Conduct, δηλαδή «κατά
χρηση ιδ ια ίτερης οικονομικής εύ- 
καιρίας», αύτό πού μέχρι τώρα οί έγ- 
κληματολόγοι ονόμαζαν έγκλήματα 
τού άσπρου κολάρου). Πολλοί έκ- 
πρόσωποι τής άρχουσας τάξης καί 
τών κυβερνήσεων έμπλέκονται συ
χνά σέ οικονομικά έγκλήματα. Δω
ροδοκίες, διαφθορά, φοροδιαφυγή 
είνα ι μερικές άπό τις  παραβάσεις 
πού διαπράττονται άπό μέλη καί ορ
γανισμούς τής κοινωνικά κυρίαρχης 
τάξης, ένώ οί νόμοι πού θεσπίζουν 
ποινικές εύθύνες γ ι' αύτές, τελικά 
δέν εξυπηρετούν τούς σκοπούς 
ούτε τής γενικής ούτε τής ε ιδ ικής 
προλήψεως.

6. Ή τεράστια αύξηση τών ποινι
κών ύποθέσεων έπιβραδύνει τήν 
άπονομή δικαιοσύνης ένθαρρύνον- 
τας έτσι τούς έπίδοξους δράστες. Ή 
αύξηση τού άριθμού τών δικαστών 
καί ή άποποινικοποίηση προσβολών 
μέ καθαρά δ ιο ικητικό  χαρακτήρα θά 
'ταν θετική συμβολή στήν ταχύτερη 
καί καλύτερη άπονομή δικαιοσύνης. 
Επίσης ή σύγχρονη τεχνολογία θά 

μπορούσε νά βοηθήσει σημαντικά 
τήν τεχνική τελειοποίηση τής δικα
στικής διαδικασίας. Ή έπιδίωξη, 
όμως, τής παροχής ταχείας καί ορ
θής ποινικής δικαιοσύνης πρέπει 
άπαραίτητα νά εναρμονίζεται μέ τή 
διασφάλιση μεγαλύτερης προστα
σίας τών δικαιωμάτων καί ελευθε
ριών όλων τών άνθρώπων. Καί τέλος

7. Γιά νά άντιμετωπιστεί τό πρό
βλημα τής αύξανόμενης έγκληματι
κότητας στή ρίζα του δέν άρκούν 
μεμονωμένα νομικά μέτρα, άλλά 
χρειάζετα ι κοινωνικός μετασχημα
τισμός. Μέ ειρηνικό τρόπο, αύτός 
μπορεί νά γ ίνε ι μέσω μιάς νομοθετι
κής πολιτικής βασισμένης στήν ιδέα 
τής κοινωνικής, πολιτικής καί ο ικο
νομικής άποκεντρώσεως.

«Καθημερινά ό έφαρμοστής τού 
δικαίου καταγίνετα ι μέ ένα τεράστιο 
άριθμό ποινικών ύποθέσεων χωρίς 
σοβαρή έγκληματική άπαξία. Τό γε
γονός αύτό δέν προκαλεί μόνο έπι- 
βράδυνση στήν άπονομή τής ποινι
κής δικαιοσύνης, άμεση συνέπεια 
τής όποιας είνα ι ή ένθάρρυνση τών 
έπίδοξων δραστών, άλλά κατατα- 
λαιπωρεί τά άρμόδια δικαστικά καί 
άστυνομικά όργανα, τά όποια άδυ- 
νατοϋν έτσι νά άσχοληθοϋν μέ τήν

Παρεμβάσεις
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Από τήν έναρξη τοϋ 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Κοινωνικής Άμύνης.

καταπολέμηση τού σοβαρού έγκλή- 
ματος.

Πράγματι, πώς νά αντιμετω πι
στούν οί πράξεις, οί όποιες περι
έχουν σοβαρή έγκληματική άπαξία, 
όταν οί έν τετα λμ ένο ι γιά τή δίωξη 
καί καταστολή τού έγκλήματος είναι 
κυρ ιολεκτικά  πνιγμένοι μέσα σ ’ ένα 
άτέρμονα άριθμό ποινικών ύποθέ- 
σεων, οί περισσότερες άπό τις 
όποιες ε ίνα ι δυνατό νά άντιμετωπι- 
στούν μέ τήν άπειλή καί έπιβολή κά
ποιας δ ιο ικητικής ποινής;

Ή άποποινικοποίηση συνεπώς 
άποτελεΐ τό μοναδικό μέτρο γιά τή 
ρύθμιση τού προβλήματος. Αποτε
λε ί πιά έπ ιτακτική άνάγκη τό νά 
άντικατασταθεΐ σέ πολλές ύποθέ- 
σεις ό δικαστής άπό τά δ ιο ικητικά 
όργανα καί ή άρχή πρέπει νά γ ίνε ι μέ 
τά πταίσματα κι ένα μεγάλο άριθμό 
πλημμελημάτων, πού άποτελούν 
άδικήματα τάξεως. Ή διοίκηση σέ 
πολλές περιπτώσεις είνα ι πιό εύέλ ι- 
χτη καί περισσότερο άποτελεσμα- 
τική στήν καταπολέμηση μιάς άντι- 
κοινωνικής συμπεριφοράς.

Δέν άγνοώ ότι ή θέση τού ζητήμα
τος αύτού τρομάζει. Κάθε φορά πού 
τ ίθ ετα ι προκαλεΐ άντίδραση, πού ώς 
δ ικα ιολογία έχε ι τή δυσπιστία ή 
όποια ύπάρχει άπέναντι στή δ ιο ί
κηση. Στερεότυπη ε ίνα ι σχεδόν ή 
άπάντηση: «Ή άνεξάρτητη δ ικα ιο 
σύνη είνα ι έκείνη , πού πρέπει νά 
έπωμίζεται τό βάρος αύτό». Ή τ ε 
λευτα ία  πλάνη είνα ι χε ιρότερη  άπό 
τήν πρώτη.

Στ' άλήθεια ποιά έγγύηση μπορεί 
νά έχει ό πολίτης μπροστά στήν 
«άνεξάρτητη δικαιοσύνη», τόν 
Πταισματοδίκη, πού είνα ι έπ ιφορτι-

σμένος νά έκδικάσει σέ μία δικάσιμο 
τετρακόσ ιες περίπου ύποθέσεις, 
όταν ό χρόνος πού τού παρέχεται 
γιά τήν άπόκρουση τής κατηγορίας 
άρκεΐ μόνο γιά τή λήψη τών στο ι
χείων τής ταυτότη τάς  του;

Τοϋ Κ.
Φ ρίξου ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 
Είσ. Πρωτ/κών Θ εσ/κης

Ό  Εισαγγελέας κ. Φρίξος Α. Πά- 
σχαλίδης, άναφέρθηκε κατά τήν πα
ρέμβασή του στήν διαρκώς αύξανό- 
μενη έγκληματικότητα  τών άνηλί- 
κων καί τόνισε ιδ ια ίτερα  τή βαρύ
τητα  τών έγκλημάτων πού διαπράτ- 
τοντα ι άπό «συμμορίες άνηλίκων», 
οί οποίες σέ πολλές μεγαλουπόλεις 
άποκτούν τόν έλεγχο έκτεταμένω ν 
περιοχών.

Στή συνέχεια ό ομιλητής άνα- 
λύοντας τήν άποψή του πάνω στά 
γεννεσ ιουργά αίτια  τής παιδικής έγ- 
κληματικότητας άναφέρθηκε στήν 
άδυναμία τής σημερινής ο ικογέ
νειας νά άσκήσει έπιτυχή έπίβλεψη 
στά μέλη της καί νά δημιουργήσει 
ατούς νέους άναστολές, ήθικούς 
φραγμούς, καί ύγ ιε ίς  άντιλήψ εις γιά 
τούς συνανθρώπους καί τό περι
βάλλον τους.

Τέλος, άφού έντόπ ισε άνάλογες 
α ιτ ίες  ατούς πολυαίμακτους πολέ
μους, τήν άλόγιστη συγκέντρωση σέ 
πόλεις - τέρατα  καί στήν ποικίλης 
α ιτιολογίας άμβλυνση τών ήθικών 
φραγμών, κατέληξε στις άκόλουθες 
προτάσεις γιά μιά ριζική άντιμετώ- 
πιση τής παιδικής έγκληματικότη- 
τας:
□  Νά προσεχθεί άρχικά καί κύρια τό 

πρωταρχικό κύταρο τής κοινω
νίας - ή ο ικογένεια . Οί κοινωνιο
λόγοι θά δώσουν τή δυνατότητα 
σ' αύτήν νά συνεχίσει τή ζωή της

καί τό ρόλο της γιά νά μπορεί έπι- 
τυχώς νά κατευθύνει τόν άνώριμο 
βλαστό της, έφοδιάζοντάς τον μέ 
ήθικές άναστολές κι ύγιείς άντι- 
λήψεις γιά τό συνάνθρωπο καί τό 
περιβάλλον.

□  Νάρθει γεν ικά  ή κοινωνία άρωγός 
μέ τις λε ιτουρ γ ίες  της (σχολείο 
καί οργανώσεις) γιά τή διάσωση 
τής ο ικογένειας. Τολμώ πάνω σ' 
αύτό νά πώ ότι ή πολιτικοποίηση 
τών νέων μέ ένδιαφ έροντα γιά τά 
κοινά - όχι στό σημείο νά καταντά 
κίνδυνος γιά τις  σπουδές - μπορεί 
νά τούς άποτρέψει άπ’ τό έγ
κλημα, γ ια τί τούς δ ίδει ένδ ιαφ έ
ροντα καί τούς ικανοποιεί τις  
ανησυχίες καί τούς προβληματι
σμούς τους. Σ' άλλες περιπτώσεις 
ό άθλητισμός μπορεί ν ’ άποτελέ- 
σει παράγοντα μιάς τέτο ια ς  λ ε ι
τουργίας.

□  Χρειάζετα ι νά δώσει περαιτέρω ή 
Π ολιτεία  δ ιέξοδο στά όνειρα καί 
τις  έπ ιδιώξεις τών νέων χαρίζον
τας σωστή κι άνθρώπινη παιδεία, 
αύτοσεβασμό καί ύπευθυνότητα. 
Πρέπει νά δημιουργηθούν κέντρα 
γιά σωστή ψυχαγωγία κι όχι τού 
τύπου τών DISCO ή ήλεκτρονικών 
SPACE. Καί τέλος

□  Νά βρεθεί άκόμα τρόπος νά ξανα- 
γεννηθεί ή γε ιτον ιά  κι ή μικρή 
πόλη. Κι άν αύτό δέ μπορεί νά 
συντελεσθεί, νά δημιουργηθούν 
αύτόνομες πόλεις μέ πράσινο καί 
παιδικές χαρές, μέ χώμα γιά τό 
παιδικό παιχνίδι. Μή δ ίνοντας στό 
παιδί τή δυνατότητα νά παίξει καί 
νά έκτονω θεί. τού στερούμε τή 
χαρά τοϋ αύτορμητισμοϋ καί τής 
ύγιεινής ψυχικής άνάπτυξης. 
Κλείνοντας τ ις  τρυφ ερές παιδι
κές ψυχές μέσ' τ ις  κατο ικ ίες - φυ
λακές στις άπάνθρωπες μεγα- 
λουπόλεις προετοιμάζουμε τούς 
αύριανούς έγκληματίες.
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Ε.Χ.»

Στό περιθώριο τού συνεδρίου άπάντησαν σέ σχετικές 
έρωτήσεις τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» τέσσε- 
ρες διαπρεπείς προσωπικότητες στό χώρο τού Ποινικού 
Δικαίου καί τής ’Εγκληματολογίας. Συγκεκριμένα μάς μίλη
σαν οί κ.κ. Κωνσταντίνος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ καί ’Ιωάννης ΜΑΝΩ- 
ΛΕΔΑΚΗΣ, καθηγητές Ποινικού Δικαίου στό Άριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή κ. Mireille DELMAS - MARTY, 
καθηγήτρια τού Ποινικού Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τού 
Μπορντώ (Paris - Sud) καί ό κ. Giandomenico ΡΙΖΑΡΙΑ, καθη
γητής τής Ποινικής Δικονομίας στό Πανεπιστήμιο τού Μι
λάνου, οί όποιοι άνάμεσα στά άλλα είπαν:

Ό  κ. Κων. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ:

ΕΡΩΤ.: Είστε πρόεδρος τής 'Οργα
νωτικής 'Επιτροπής τού 10ου Παγ
κοσμίου Συνεδρίου τής Εταιρείας  
Κοινωνικής Άμύνης μέ θέμα «Πόλη 
και Εγκληματικότητα». "Οσα άνα- 
κοινώθηκαν στό συνέδριο αυτό πι
στεύετε ότι προώθησαν τόν αγώνα 
κατά τής έγκληματικότητας;

ΑΠΑΝΤ.: 'Ελπίζω ναί. Τό ζήτημα ε ί
ναι πολύ φλέγον και τό έξετάζουμε 
άπό κάθε πλευρά· έγκληματολογικά, 
κοινωνιολογικά καί νομικά, προσπα
θώντας νά βρούμε λύσεις πρακτικά 
εφαρμόσιμες, ώστε νά μειωθεί στό 
έλάχιστο δυνατό ή έγκληματικό- 
τητα.

ΕΡΩΤ.: Πόσο σημαντικός πιστεύε
ται πώς είναι ό ρόλος τής αστυνο
μίας στον τομέα τής προλήψεως τού 
έγκλήματος;

ΑΠΑΝΤ.: Δένπρέπει νά μειώσουμε 
ή νά άγνοήσουμε τή συμβολή τής 
άστυνομίας. Είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας. "Οχι, όμως, και ό μονα
δικός. Στήν πρόληψη τής έγκλημα
τικότητας εμπλέκονται πάρα πολλοί 
παράγοντες καί κοινωνικοί φορείς, 
των όποιων άπαιτείτα ι συνδυασμένη 
δραστηριότητα.

Ό  κ. Ίωάν. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ:

ΕΡΩΤ.: Στήν εισήγησή σας θίξατε 
τό θέμα τής άποποινικοποιήσεως 
ένός μεγάλου άριθμοϋ παραβά
σεων, κυρίως τάξεως, πού δέν έχουν  
σοβαρή κοινωνική άπαξία, ώστε νά 
άποσυμφορηθούν τά δικαστήρια και 
νά διευκολυνθεί ή άπονομή τής δι
καιοσύνης. Μήμως μετατοπίζοντας  
τήν άπονομή δικαιοσύνης στή Διοί

κηση νοθεύεται ή άρχή τής διακρί- 
σεως των έξουσιών;

ΑΠΑΝΤ.: Ό τα ν  λέμε άποποινικο- 
ποίηση έννοοϋμε νά άκολουθή- 
σουμε τή συντηρητική άποποινικο- 
ποίηση, αύτή πού δέχομαι καί έγώ, 
γ ια τί ύπάρχει καί μιά πολύ προχω
ρημένη, έκείνη  τού γάλλου Jean -  
Pierre Delmas Saint -  Hillaire. Είναι νά 
βγάλουμε άπό τήν ποινική νομοθε
σία όλες τις  δ ιο ικητικής φύσεως 
παραβάσεις, δηλαδή δέν κόλλησε 
κάποιος έργοδότης τά ,ένσημα, ή 
κάποιος άνοιξε πιό νωρίς ή έκλεισε 
πιό άργά τό κατάστημά του. Αύτά 
δέν είναι πράγματα πού πρέπει νά 
άπασχολοϋν τά δικαστήρια. Θά μπο
ρούσε ή άστυνομία, καλά καί έπι- 
στημονικά οργανωμένη, νά άντιμε- 
τωπίσει τό πρόβλημα αύτά. Όμιλώ 
δηλαδή γιά τις παραβάσεις τάξεως, 
οί οποίες δέν άποτελοϋν προσβολές 
έννόμων άγαθών, προσβολές κατά 
τών στοιχείων τής κοινωνικής ζωής, 
καθ' αύτό γνήσια έγκλήματα. Βέ
βαια, μιά τέτο ιου  είδους άποποινι- 
κοποίηση δέ λύνει τό πρόβλημα. 
Απλώς ξαλαφρώνει τά δικαστήρια. 

'Ωστόσο αύτό τό ξελάφρωμα έχει 
δυό μεγάλες ούσιαστικές συν
έπειες: Ή πρώτη είναι ότι μέ τό ξε
λάφρωμα τών πινακίων βοηθούμε νά 
άπονέμεται καλύτερα ή δικαιοσύνη 
στις σοβαρές περιπτώσεις. Ή δεύ
τερη, ή πιό σπουδαία, είνα ι ή ψυχο
λογική άποψη τού θέματος. Ψυχο
λογικά είναι μεγάλο πράγμα νά εθ ί
ζεται ό πολίτης στό τ ί πραγματικά 
είναι έγκλημα. "Αν δέν γίνει, λοιπόν, 
αύτή ή άποποινικοποίηση, μέ τή 
θεώρηση ώς έγκλημάτων κι αύτών 
τών παραβάσεων τάξεως, άποπρο- 
σανατολίζεται ό πολίτης γιά τό τ ί ε ί
ναι έγκλημα. Δέν πρέπει νά άντιμε- 
τωπίζεται τό ίδιο ό κλέφτης καί ό 
παραβάτης τού Κ.Ο.Κ., γ ια τί έτσι άμ- 
βλύνεται τό αίσθημα τού τ ί είναι 
πραγματικά έγκλημα.

Σχετικά μέ τήν πιθανή νόθευση 
τής άρχής τής διακρίσεως τών έξ
ουσιών είναι κι αύτό ένα πρόβλημα, 
όπως είναι κι αύτό πού έθεσε ό κ. 
Άλεξιάδης, δηλαδή ότι οί δ ιο ικητι
κές άρχές δέν παρέχουν πάντα τις 
έγγυήσεις πού παρέχει ή Δ ικα ιο
σύνη. Ό μως αύτά δέν άποτελοϋν 
άκαταμάχητα έπιχειρήματα γιά νά 
σταματήσουν τήν άποποινικο- 
ποίηση. Ή Δικαιοσύνη έπιβάλλει 
ποινές, ένώ ή Διοίκηση διο ικητικά 
πρόστιμα. Είναι δυνατό νά βάλουν 
σέ ένα πολίτη 10.000 δρχ. καί νά ’ναι 
ποινή (χρηματική), όπως έπίσης νά 
τού βάλουν 100.000 δρχ. καί νάναι 
δ ιο ικητικό πρόστιμο. Ή ειδοποιός 
διαφορά δ ιο ικητικού προστίμου και 
ποινής δέν είνα ι τό ύψος τού ποσού, 
τό μέγεθος δηλαδή, άλλά ή κοινω
νική άποδοκιμασία, ό κοινωνικός 
στιγματισμός. Κ ι’ αύτός θά πρέπει 
νά άκολουθεί μόνο γνήσια έγκλή
ματα κι όχι δ ιο ικητικής φύσεως 
παραβάσεις.

ΕΡΩΤ.: Μέσα στό συγκεκριμένο  
έλλαδικό χώρο, ποιος πιστεύετε πώς 
είναι ό ρόλος τών άστυνομικών σω
μάτων στήν πρόληψη ή καταστολή 
τής έγκληματικότητας;

ΑΠΑΝΤ.: Κατά τήν προσωπική μου 
άποψη ή άστυνομία μπορεί νά παίξει 
τεράστιο ρόλο, άρκεί νά τις δοθούν 
οί σωστές άρμοδιότητες. Καί τούτο 
γ ιατί τό κράτος μας -  όπως πάρα 
πολλά κράτη -  είναι συγκεντρωτικό. 
Ή συγκεντρω τικότητα μπορεί άλ- 
λού νά ώφελεί. Στόν τομέα, όμως 
άντιμετωπίσεως τής έγκληματικό
τητας άποβαίνει ολέθρια. Τή στιγμή 
πού όλα άνάγονται, σέ μία κεντρική, 
άς πούμε, άρχή, ή όποια έλέγχει μέ
χρι καί τήν τελευτα ία  λεπτομέρεια, 
στερεί άπό τις μ ικρότερες μονάδες 
-  ύπηρεσίες -  καί άπό τό άστυνομικό 
όργανο κάθε πρωτοβουλία. Χρειά
ζεται άποκέντρωση, ώστε ή έγκλη- 
ματικότητα νά μήν άντιμετωπίζεται 
μονάχα ένιαία καί κατά τρόπο άκαμ
πτο σ' όλη τή χώρα άλλά καί σέ έπί- 
πεδο νομού καί, εί δυνατό, σέ πιό 
χαμηλό άκόμη έπίπεδο, όταν ό νο
μός έχει μεγάλες πόλεις, όπως ή 
Αθήνα ή ή Θεσσαλονίκη. Καί πάντα 
μετά προηγούμενη έκτίμηση τών ε ι
δικών συνθηκών κάθε περιοχής. Βέ
βαια, μέσα στά ύφιστάμενα πλαίσια 
κάνετε ό,τι μπορείτε. Τί άλλο νά κά
νετε  παραπάνω. . .  Ή έλληνική 
άστυνομία είναι φημισμένη, είναι 
άπό τις  καλύτερες τού κόσμου. Κά
νετε ό,τι μπορείτε άλλά είναι ή συγ
κεντρωτικότητα πού δυσκολεύει τό 
έργο σας.
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Ή κ. Mireille DELMAS -  
MARTY:

ΕΡΩΤ.: Τονίσατε στήν εισήγησή 
σας ότι βασικά στοιχεία γιά τήν αύ
ξηση τής έχκληματικότητας στις με- 
γαλουπόλεις είναι ή μείωση τού 
έλεύθερου χώρου καί ή έλλειψη  
διαπροσωπικών σχέσεων.

Νομίζετε ότι πρέπει νά αναζητή
σουμε τή λύση τού προβλήματος  
προσανατολιζόμενοι στη δημιουρ
γία νέων, άνθρώπινων, πόλεων ή 
πρέπει νά προσπαθήσουμε νά βελ
τιώσουμε τις συνθήκες ζωής στις 
σημερινές μεγαλουπόλεις;

ΑΠΑΝΤ.: Ή σοβαρή μείωση τού 
έλεύθερου χώρου στις σημερινές 
μεγαλουπόλεις (πλατείες, πάρκα, 
χώροι περιπάτου, κ.λ.π.) περιορί
ζουν τούς κατο ίκους τους στά μικρά 
διαμερίσματα και καλλιεργούν εν 
τελώς  μηχανικές καί τυχα ίες σχέ
σεις μεταξύ τους.

Βέβαια, οί σημερινές μεγαλουπό- 
λεις, καλώς ή κακώς, ύπάρχουν καί 
θά ύπάρχουν δημιουργώντας ένα 
σωρό προβλήματα. Νομίζω, όμως, 
πώς δέν είνα ι σωστό νά άναζητή- 
σουμε τή λύση τού προβλήματος 
τής έγκληματικότητας καταφεύ- 
γοντας στήν ύπαιθρο ή προσπαθών
τας νά δημιουργήσουμε καινούρ
γ ιες  πόλεις, γ ια τί αύτό είνα ι πρα
κτικά άδύνατο. Ή λύση πρέπει νά 
άναζητηθει μέσα άπό τή διαφορο
ποίηση τής λε ιτουργ ικής δομής τών 
σημερινών πόλεων. Θά μπορούσε, 
δηλαδή, ή οργάνωση τής ζωής τών 
μεγαλουπόλεων νά πάρει μιά πολυ- 
κεντρ ική μορφή, δ ίνοντας μιά αύτό- 
νομη ζωή σέ κάθε συνοικία (δη
μιουργία πάρκων, πνευματικού κέν
τρου, χώρων άθλήσεως -  ψυχαγω
γίας, κ.λ.π.).

Ό  κ. Giandomenico RIZAPIA:

ΕΡΩΤ.: Συνήθως ή δράση τών τρο
μοκρατών έκδηλώνεται μέσα στις 
πόλεις. Π ιστεύετε πώς αύτό οφ ε ίλ ε 
ται στά ότι οί πόλεις γεννούν τήν 
τρομοκρατία ή στο ότι οί στόχοι τών 
τρομοκρατών βρίσκονται στις πό
λεις ;

ΑΠΑΝΤ.: Τό πρόβλημα αύτό είνα ι 
πολύπλοκο καί δέν μπορεί νά δοθεί 
εύκολα μία άπάντηση. Όπως ξέ 
ρετε, τά κίνητρα τών τρομοκρατών 
καλύπτουν ένα εύρύ φάσμα (πολι
τικά, κοινωνικά, οικονομικά, κ.λ.π.) 
καί οί ίδ ιο ι οί τρομοκράτες προέρ
χοντα ι άπ' όλες τ ις  κατευθύνσεις. 
Είναι γεγονός ότι στις μεγαλουπό- 
λε ις  οί συνθήκες γιά τήν άνάπτυξη 
τής τρομοκρατίας ε ίνα ι εύνο ίκότε- 
ρες, γ ια τί έκε ΐ ύπάρχουν πολλά 
περιθωριακά στοιχεία, καθώς καί

πολλοί κακοποιοί τού κοινού έγκλή- 
ματος πού τροφ οδοτούν τ ις  τάξεις  
τών τρομοκρατών, ένώ παράλληλα 
τό χαώδες καί άπρόσωπο τών μεγα- 
λουπόλεων δ ιευκολύνει τή δράση 
τους.

ΕΡΩΤ.: Ποιος π ιστεύετε πώς είναι 
ό ρόλος τής άστυνομίας στήν πρό
ληψη τής έγκληματικότητας καί ε ιδ ι
κότερα τής τρομοκρατίας;

Μετά τις  τρε ίς  γεν ικές  εισ
ηγήσεις και τ ις  παρεμβάσεις πού 
επακολούθησαν ό καθηγητής 
Ποινικής Δ ικονομίας στό Πανε
πιστήμιο τού Μιλάνου κ. Gian
domenico ΡΙΖΑΡΙΑ, έκανε τήν τ ε 
λική γενική εισήγηση. Σέ μιά δυ
ναμική σύνθεση, τόνισε τά ού- 
σ ιαστικότερα σημεία τών τριών 
εισηγήσεων καί τών παρεμβά
σεων.

Αρχικά έπεσήμανε ότι ή έπι- 
τυχία τού συνεδρίου ήταν άναμ- 
φισβήτητη, πράγμα πού άπέ- 
δειξε ό άριθμός τών παρεμβά
σεων -  γύρω στις εκατό -  έπι- 
στημόνων άπό τόσες χώρες μέ 
τόσο διαφοροποιημένες ιδ εο 
λογικές και κοινωνικό - πολιτικές 
θέσεις.

Ακολούθως, άνάμεσα στά 
άλλα, τόνισε ότι:
□  'Υπάρχει άναμφισβήτητα, 

πέρα άπ' τά ε ιδ ικότερα  αίτια, 
μιά έμφανής σχέση - εξάρτηση 
τής έγκληματικότητας καί τών 
μεγάλων άστικών κέντρων. 
Χρειάζετα ι λοιπόν έναρμόνιση 
τής άντεγκληματικής πολιτι
κής μέ τ ις  ιδ ια ίτερες  συνθή
κες λειτουργίας κάθε άστικοϋ 
σχηματισμού.

□  'Οπωσδήποτε θά πρέπει νά 
συνδεθεί καί ή ο ικολογία μέ τό 
πρόβλημα τής έγκληματικό
τητας στις πόλεις, όπως άπέ- 
δειξαν έρευνες πού γιναν 
πρόσφατα πάνω στή σχέση 
άστικοποιήσεως καί κοινωνι
κής άποκλίσεως. Τό περιβάλ
λον, κοινωνικό, πολιτιστικό 
καί φυσικό έχε ι άναμφισβή- 
τητα  έπιπτώσεις πάνω στήν 
έγκληματικότητα.

ΑΠΑΝΤ.: Ή άστυνομία άναμφί- 
βολα δ ιαδραματίζει ένα πολύ βασικό 
ρόλο στήν άντιμετώπιση τού προ
βλήματος τής έγκληματικότητας. 
Δέν μπορεί, όμως, ή άστυνομία νά 
λύσει άπό μόνη της τό πρόβλημα 
γ ια τί οί α ιτ ίες  είναι πολλές καί ή έξ- 
άλειψή τους είναι ύπόθεση πού άνά- 
γετα ι οτήν άρμοδιότητα πολλών 
φορέων μιάς οργανωμένης κοινω
νίας.

□  Α νάλογο ρόλο παίζει καί ή 
περιθωριοποίηση κοινωνικών 
ομάδων μέσα στις πόλεις, 
όπως τά γκέτο  μεταναστών, οί 
έθν ικές καί θρησκευτικές 
μειονότητες, φτω χογειτονιές, 
κ.λ.π.

□  Ή άνωνυμία τής πόλεως συν
ηγορεί ύπέρ τής έγκληματι- 
κής διαθέσεως, ένώ τό καθη
μερινό άγχος δέν είνα ι λ ιγό
τερο ένοχο.

□  Οί ο ικονομικές συνθήκες 
συνδέονται άμεσα μέ τήν έγ
κληματικότητα, ένώ δέ θά 
πρέπει νά μάς δ ιαφεύγει ή έξ
αρση τών οικονομικών έγκλη- 
μάτων, δηλαδή τών έγκλημά- 
των τού «λευκού κολλάρου» ή 
τών ESOC, όπως πρόσφατα 
καθιερώθηκε. Καί τέλος

□  Ένώ θά πρέπει νά άντιμετωπί- 
ζονται αύστηρότερα τά ο ικο
νομικά έγκλήματα, καθώς κι 
έκείνα  κατά τών άνηλίκων, γιά 
τήν γεν ικότερη  άντιμετώπιση 
τής έγκληματικότητας έπι- 
βάλλεται:

α. Νά ένεργοποιηθεί ό άστικός 
κοινωνικός έλεγχος.

β. Νά συσχετισθεί μέ τις  κρα
τούσες κοινωνικές συνθήκες.

γ. Νά συνοδευτεί άπό σειρά 
άποποινικοποιήσεων παρα
βάσεων τάξεως καί άποκέν- 
τρωση τής άντεγκληματικής 
πολιτικής, καί

δ. Στήν ύλοποίηση τού κοινωνι
κού έλέγχου νά συμμετά- 
σχουν ένεργά καί ιδ ιώ τες - 
μέλη τής συγκεκριμένης 
άστικής μονάδας, όπως άκρι- 
βώς τό είδε ό Max Weber.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α ΣΜ Α ΤΑ  
ΤΟΥ ΣΥ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Υ
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Τοϋ κ. Παν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Μετεωρολόγου Ε.Μ.Υ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό  άνθρωπος, άπ' τή στιγμή πού 
έμψανίστηκε πάνω στή γη, ήταν έκ- 
τεθειμένος στις κάθε είδους άτμο- 
σφαιρικές μεταβολές καί, μάλιστα, 
μικρός κι άδύναμος σέ μιά άτμό- 
σφαιρα άνήσυχη και ταραγμένη. Μέ 
μεγάλη δυσκολία μπόρεσε νά προσ
τα τευ τε ί αύτός και τά πρωτόγονα 
εργαλεία του σ' ένα στοιχειώδες και 
προσωρινό καταφύγιο καί πολλές 
φορές ήταν καταδικασμένος σέ θά
νατο άπό πείνα, όταν οί κακοκαιρίες

δέν τού έπέτρεπαν νά βγεί γιά κυ
νήγι ή νά μαζέψει φρούτα καί χόρτα 
γιά τήν τροφή του.

Ά π ’ τήν έποχή πού άπέκτησε μό
νιμο τόπο παραμονής κι άρχισε νά 
έκμεταλλεύετα ι τή γή καί νά έξημε- 
ρώνει ζώα γιά τή διατροφή του, 
έπρεπε πρώτα ν' άξιοποιήσει τόν 
καιρικό παράγοντα, γιά νά έχει με
γαλύτερη παραγωγή κι έπειτα νά 
προστατέψει τις  καλλιέργειες κα ίτά  
ζώα του άπ’ τις  κα ιρ ικές καταστρο
φές, γιά νά μήν πεινάσει.

Μετά άπ' τήν προσπάθεια αύτή καί 
μέσα άπ’ τή γνώση πού είχε τό τε γιά 
τά φυσικά φαινόμενα, ή βροχή, ή 
άστραπή, ό κεραυνός, τό χαλάζι κι 
όλα τά άλλα καιρικά φαινόμενα πή
ραν διαστάσεις θεϊκές, μπήκαν βα
θιά στήν άτομική καί κοινωνική του 
ζωή καί μάς παραδόθηκαν μέ τή

μορφή άρχέγονων θρησκειών κι 
έθίμων.

Μέ τελ ετές  κι έξορκισμούς ξεκ ι
νούσε τήν καλλιεργητική περίοδο, 
τό κυνήγι, τό ψάρεμα, ένώ ή έποχή 
τής συγκομιδής συνοδευόταν μέ 
εύχαριστίες πρός τούς θεούς τής 
φύσεως. Άπό τότε, μέ συνεχείς κι 
άκατάβλητες προσπάθειες ό άν
θρωπος προχώρησε στήν πρόοδο 
γιά τήν έκμετάλλευση τής γής καί 
τήν προστασία τής παραγωγής άπ’ 
τις  καιρικές άντιξοότητες. Ό μω ς καί 
σήμερα, στις πλημμύρες, στις θύελ
λες, στις καταιγίδες, στό χαλάζι, 
στον παγετό, στήν ξηρασία είνα ι έκ- 
τεθε ιμ ένα  τά ζώα καί οί άγροί. Ό  άν
θρωπος είναι ταγμένος στον άγώνα 
γιά τή διάσωση τής παραγωγής του. 
Σ ’ αύτόν τόν άγώνα ή έπιστήμη κι ή 
τεχνολογία έρχοντα ι άρωγοί.
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ΑΡΧΗ
ΤΗΣ Μ Ε ΤΕ Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η Σ  

Ε Π ΙΣΤ Η Μ Η Σ

Ό  άνθρωπος, όπως είνα ι γνωστό, 
άπ' τή στιγμή πού έρχετα ι στον κό
σμο, α ισθάνετα ι τήν άμεση έπί- 
δραση των καιρικών φαινομένων. Τά 
φαινόμενα αυτά τής φύσεως κίνη
σαν τήν προσοχή και στον πρωτό
γονο άνθρωπο, ό οποίος πραγματο
ποιούσε τυχα ίες κα ιρ ικές παρατη
ρήσεις γ ιά  τήν προστασία του άπ’ τά 
καιρικά φαινόμενα και γιά τή δ ια
τροφή του. Μέ τήν πάροδο των αιώ
νων και μετά τήν άνακάλυψη τής 
γραφής έγ ινε γνωστό, ότι παρατη
ρήσεις καιρικών φαινομένων, καθώς 
καί οδηγίες ή συμβουλές πρός τούς 
ναυτιλλομένους περιλαμβάνονταν 
σέ μερικά άρχαΐα συγγράμματα.

Μ ελέτη  μετεω ρολογικού περι
εχομένου έκανε πρώτος ό Ιπποκρά
της μέ τίτλο  «Περί άνέμων καί ύδά- 
των» καί περιγράφει σ ’ αύτήν, τήν 
επίδραση πού έχει ό καιρός στον 
άνθρωπο.

Επίσης, ό Α ρ ισ το τέλη ς  έγραψε 
τά «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ», μιά έργασία

Ό  πύργος τών άνέμων ή άέρηδες

πού ήταν ή βάση τής Μ ετεω ρολο
γίας μέχρι τις  άρχές τού 17ου αιώνα. 
Τά παράδειγμα τού 'Αρ ιστοτέλη 
άκολούθησαν κι άλλοι σοφοί, πλήν, 
όμως, τά γραφόμενά τους βασίζον
ταν σέ άπλές παρατηρήσεις χωρίς 
έπ ιστημονική έργασία, όπως γιά 
παράδειγμα ό πύργος τών Άνέμω ν ή 
Ά έρ ηδες .

Ό  οκτάγωνος μαρμάρινος πύργος 
πού βρίσκετα ι στό τέρμα τής όδοϋ 
Αιόλου, άπέναντι άπ' τά προπύλαια 
τής Ρωμαϊκής άγοράς, κτίσ τηκε άπ' 
τόν Σύριο Ανδρόνικο Κυρήστο τόν 
Α' π.Χ. αιώνα. Κάτω άπ’ τή στέγη του 
ύπάρχει ζωοφόρος μέ άνάγλυφες 
παραστάσεις τών όκτώ άνέμων τής 
άθηναϊκής πυξίδας. Κάθε άνεμος εί-

κονίζετα ι πρός τήν πλευρά πού βλέ
πει στό άντίστο ιχο σημείο τού ορί
ζοντα. Ό  πύργος χρησιμοποιείτο 
στήν άρχαιότητα σάν ρολόι καί λ ε 
γόταν «'Ωρολόγιο τού Κυρρήστου» 
άλλά καί σάν μετεω ρολογικός στα
θμός. Στις όκτώ πλευρές του είκονί- 
ζονται οί άνεμοι: Βορέας, Καικίας, 
Απηλιώτης, Εύρος, Νότος, Λίψ, Ζέ
φυρος καί Σκύρων.

ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΗΣ Μ Ε ΤΕ Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η Σ  

ΕΠ ΙΣΤ Η Μ Η Σ

Άπ ' τό έτος 1820 άρχίζει ή συλ
λογή κι ή έπεξεργασία τών μετεω 
ρολογικών παρατηρήσεων κι ή 
καταχώρησή τους σέ ε ιδ ικούς χάρ
τες. Αύτό όμως δέν είνα ι άρκετό, 
γ ια τί ό χώρος πού έξετάζετα ι είνα ι 
μικρός κι οί παρατηρήσεις λ ίγες, μέ 
συνέπεια τά άποτελέσματα τών 
προγνώσεων καί γεν ικά  τών μελε
τών τού καιρού νά είνα ι περιορι
σμένα.

Ή άνακάλυψη τού ήλεκτρ ικού τη 
λεγράφου τό 1843 άπ' τόν MORSE, 
έφ ερε πραγματική έπανάσταση στή 
Μ ετεωρολογία, γ ια τί έπέτρεψε τή 
γρήγορη συγκέντρωση τών μετεω 
ρολογικών παρατηρήσεων, τήν επε
ξεργασία τους καί, στή συνέχεια, 
τήν έκδοση προγνώσεων γιά ορι
σμένες άνάγκες. Οί πρώτοι μετεω 
ρολογικοί χάρτες, πού βασίζονται 
στή γρήγορη συγκέντρωση μετεω 
ρολογικών παρατηρήσεων, άρχισαν 
νά παρουσιάζονται δημόσια τό 1850 
στήν Ούάσιγκτον καί τό 1855 στή 
Γ αλλία.

Μ ετά άπό 50 χρόνια, δηλαδή στήν 
άρχή τού 20ου αιώνα, ή ύπό τού 
MARCONI έφεύρεση τής άσύρματης 
τηλεγραφ ίας έδωσε ώθηση στή συλ
λογή πληροφοριών κι ε ιδ ικότερα  
στήν πρόγνωση τού καιρού, γ ια τί ή 
Μ ετεω ρολογία είνα ι μιά έπιστήμη 
πού βασίζεται στήν παρατήρηση, 
ένώ ή δυνατότητα  τού πειράματος

Τό σήμα τού Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανι
σμού.

είνα ι πολύ περιορισμένη. Ή παρα
τήρηση είνα ι ό θεμέλιος λίθος πάνω 
στον οποίο ο ίκοδομοϋνται οί δυό 
μεγάλοι τομείς  τής Μετεωρολογίας 
πού είνα ι ή πρόγνωση καί ή σ τατι
στική μελέτη τών στοιχείων τού και
ρού.

Ά λλά  γιά νά γ ίνε ι μιά πρόγνωση, 
γιά όποιοδήποτε έξυπηρέτηση, 
άπαιτούνται παρατηρήσεις μιάς έκ- 
τεταμένης περιοχής πού τήν άποτε- 
λούν πολλά κράτη ε ίτε  μεγάλα ε ίτε  
μικρά. Οί παρατηρήσεις αύτές θά 
πρέπει νά συγκεντρωθούν σέ μικρό 
χρονικό διάστημα καί νά γ ίνε ι ή έπε- 
ξεργασία τους κατάλληλα κι έγ 
καιρα. "Ετσι, μπορούμε νά πούμε 
πώς ό καιρός δέ γνωρίζει σύνορα 
κρατών, ο ικονομικά καί κοινωνικά 
συστήματα καί δέν κάνει έθν ικές  και 
φ υλετικές  διακρίσεις. Τό γεγονός 
αύτό καί μόνο οδηγεί στή σκέψη ότι 
δέν είνα ι δυνατό νά ύπάρξει Μ ετεω 
ρολογία χωρίς τή στενή διεθνή συν
εργασία σέ όλους τούς τομείς  καί 
πολύ περισσότερο στόν τομέα τής 
προγνώσεως.

Η Μ ΕΤΕ Ω ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  
ΣΤΟΝ ΠΑ ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ  ΧΩΡΟ

Η πρώτη δ ιεθνής συνεργασία 
στόν τομέα τής Μ ετεω ρολογίας άρ
χισε τό 1873 στή Β ιέννη, όταν ύπο- 
ΥΡάφηκε τό καταστατικό τής Δ ιε 
θνούς Μ ετεω ρολογικής Όργανώ- 
σεως. Αργότερα, όμως, καί συγκε
κριμένα μετά τό Β' Παγκόσμιο πό
λεμο, έγ ινε άντιληπτό ότι ή παρα
πάνω οργάνωση δέν κάλυπτε τις 
νέες  άνάγκες τής δ ιεθνούς συνερ
γασίας στόν τομέα τής Μ ετεω ρολο
γίας κι ότι έπρεπε νά τεθ ε ί σέ νέα 
βάση. Γιά τό σκοπό αύτό συνήλθε 
στήν Ούάσιγκτον, τόν Οκτώβριο 
τού 1947, συνέδριο δ ιευθυντώ ν με
τεωρολογικών ύπηρεσιών (σάν έκ- 
πρόσωποι, πλέον, τών Κυβερνήσεών 
τους) κατά τό οποίο ύπογράφηκε ή 
σύμβαση ίδρύσεως τού ΠΑΓΚΟ
ΣΜΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΥ «WORLD METEOROLOGI
CAL ORGANIZATION» ή άπλώς 
«W.M.O.» πού ή Ελλάδα  τήν έπικύ- 
ρωσε μέ τό νόμο 1047 τού 1949. Ή 
άνωτέρω σύμβαση τέθηκε σέ ισχύ 
στις 23 Μαρτίου 1950, γιαυτό κι ή 
ήμέρα αύτή γ ιορτάζετα ι κάθε χρόνο 
ώς ή παγκόσμια ήμέρα τής Μ ετεω 
ρολογίας.

Ό  Παγκόσμιος Μ ετεω ρολογικός 
Οργανισμός, πού άποτελεϊ μέλος 

τού Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, έδρεύε ι στή Γενεύη κι έχει 

σήμερα 150 περίπου κράτη -  μέλη 
μεταξύ τών οποίων είνα ι κι ή χώρα 
μας. Επ ικεφαλής του βρίσκονται 
ένας πρόεδρος καί τρ ε ις  άντιπρόε- 
δροι πού έκλέγοντα ι κάθε 4 χρόνια
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άπ' τά κράτη -  μέλη. Ή άποοτολή 
του είναι, σέ γεν ικές  γραμμές, ή 
έξης:

α. Ή διευκόλυνση τής δ ιεθνούς 
συνεργασίας γιά τήν έγκατάσταση 
δίκτυου σταθμών σέ όλη τήν ύδρό- 
γειο  γιά τήν έκτέλεση μετεωρολογι
κών παρατηρήσεων.

6. Ή διευκόλυνση τής ίδρύσεως 
συστημάτων γιά τήν ταχεία άνταλ- 
λαγή τών μετεωρολογικών παρατη
ρήσεων.

γ. Ή τυποποίηση τών μετεωρο
λογικών παρατηρήσεων κι ή όμοιό- 
μορφη δημοσίευσή τους.

δ. Ή προώθηση τών έφαρμογών 
τής Μ ετεωρολογίας στήν Αεροπο
ρία, τή Ναυτιλία, τήν Υδρολογία, τή 
Γεωργία και τούς άλλους οργανι
σμούς κοινής ώφελείας.

ε. Ό  συντονισμός τής έρευνας κι 
έκπαιδεύσεως κ.λ.π.

Γιά τήν καλύτερη έξυπηρέτηση 
όλων τών κρατών -  μελών ή ύδρό- 
γειος έχει χωριστεί σέ έξη περιοχές 
-  ένώσεις: Τήν Αφρική, τήν Άσία, τή 
Νότια Αμερική, τή Βόρεια και Κεν
τρική Αμερική, τό Νοτιοδυτικό Ει
ρηνικό καί τήν Εύρώπη, όπου άνήκει 
κι ή Ελλάδα.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΤΗΣ Ε Μ Υ

Γιά έκατοντάδες χρόνια, μετά τόν 
Α ρ ισ τοτέλη  καί τούς άλλους φ ιλό
σοφους δέν παρουσιάζεται στή 
χώρα μας τίποτα τό άξιόλογο καί 
μόνο τό 1839 άρχίζει στήν Α θήνα ή 
πραγματοποίηση μετεωρολογικών 
παρατηρήσεων άπ’ τόν τότε δ ιευ
θυντή τού Αστεροσκοπείου Γ. 
Βούρη, ένώ παράλληλα οργανώνε
ται ή Μετεωρολογία σάν ξεχωριστό 
τμήμα.

Τό 1890 άρχίζει άπ' τό νέο δ ιευ
θυντή τού Αστεροσκοπείου, καθη
γητή Δ. Α ίγινίτη. ή έγκατάσταση κι ή 
λειτουργία ένός μικρού δίκτυου με
τεωρολογικών σταθμών.

Τό 1931 μέ τό Ν.Α. 5258 ή Μετεω
ρολογία άποσπάται άπ' τό Αστερο
σκοπείο κι υπάγεται ατό Υπουργείο 
Αεροπορίας μαζί μέ μικρό άριθμό 
ύπαλλληλων. Έ τσ ι δημιουργείται ή 
μετεωρολογική ύπηρεσία μέ σκοπό 
τήν έξυπηρέτηση τών Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τής Ε θν ικής Οικονομίας 
τής χώρας. Στή συνέχεια, καί μετά 
τό Β' παγκόσμιο πόλεμο, ή Μετεω
ρολογική Ύπηρεσία μετονομάζεται 
σέ «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ή κοινώς «ΕΜΥ» καί στό 
έξής. μέ τήν κατάργηση τού Υπουρ
γείου Αεροπορίας καί τήν ίδρυση

τού Υπουργείου Ε θν ικής Άμύνης, 
ύπάγεται σ’ αύτό.

Τήν έποχή αύτή οί σοβαρές άνάγ- 
κες στόν τομέα τής παροχής μετεω
ρολογικής ύποστηρίξεως στήν Πο
λεμική καί Πολιτική Αεροπορία 
έχουν σάν συνέπεια τή διεύρυνση 
τών δραστηριοτήτων τής ΕΜΥ. 
Έ τσι, ιδρύονται δυό μετεωρολογικά 
κέντρα προγνώσεων καιρού στό 
«Ελληνικό» καί στή Λάρισα κι αύξά- 
νουν οί σταθμοί έπιφανείας, ένώ, 
παράλληλα, δημιουργούνται τρείς 
σταθμοί παρατηρήσεων άνώτερης 
άτμόσφαιρας. Μέ τή πάροδο τού 
χρόνου οί άπαιτήσεις αύξάνουν κι ή 
ΕΜΥ γ ίνετα ι όλο καί περισσότερο 
χρήσιμη στούς ναυτιλλομένους στή 
Γεωργία, στόν Τουρισμό, στά δημό
σια έργα καί σέ άλλους κρατικούς ή 
ιδιωτικούς τομείς. Αλλά, πριν προ
χωρήσουμε άναλυτικώτερα στό 
έργο καί στή διόρθωση τής ΕΜΥ, άς 
δούμε τ ί ε ίνα ι Μ ετεωρολογία καί τί 
μελετά.

Όπως είναι γνωστό, ό άέρας πού 
περιβάλλει τή γή άποτελεί τήν 
άτμόσφαιρά της. Έ τσι, Μ ετεωρολο
γία είναι ή έπιστήμη τής άτμόσφαι- 
ρας τής γής, δηλαδή ή Μ ετεωρολο
γία περιγράφει καί μελετά τά φυσικά 
φαινόμενα πού παρατηρούνται 
μέσα στήν άτμόσφαιρα, όπως είναι ή 
μεταφορά ένέργειας, οί κινήσεις 
τών άέριων μαζών, οί άκτινοβολίες 
κ.λ.π. Ή άλληλοεπίδραση τών φαι
νόμενων αύτών προκαλεί τ ις  διάφο
ρες καιρικές καταστάσεις, όπως: 
βροχές, καταιγίδες, χιόνια, άνέμους 
κι άλλα. Επίσης είνα ι γνωστό ότι ό 
ήλιος είνα ι ή μοναδική πηγή ένέρ- 
γειας γιά τήν άτμόσφαιρα τής γής 
καί, καθώς ή άκτινοβολία τού ήλιου 
πέφτει πάνω στήν ύλη, μετατρέπε- 
ται σέ θερμότητα. Επειδή ή κατα
νομή τής θερμότητας αυτής δέν ε ί
ναι ομοιόμορφη, έχομε τή δημιουρ
γία κινητικής καί δυναμικής ένέρ- 
γειας, πού άποτελούν στή γλώσσα 
τής Μ ετεωρολογίας τήν κυκλοφο
ρία τής άτμόσφαιρας.

Επομένως, σκοπός τής Μετεω
ρολογίας είναι ή μελέτη τής έξελί- 
ξεως τών διάφορων συστημάτων 
πού διαμορφώνονται στήν άτμό- 
σφαιρα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μιά μετεωρολογική ύπηρεσία, καί 
σάν παράδειγμα παίρνομε τήν ΕΜΥ, 
δέ θά μπορούσε ποτέ νά έκδόσει 
πρόγνωση όποιασδήποτε διάρκειας, 
στηριζόμενη μόνο στις δικές της 
παρατηρήσεις, γ ια τί τά συστήματα 
πού κυκλοφορούν μέσα στήν άτμό-

σφαιρα καλύπτουν περιοχές πολύ 
μεγαλύτερες άπ’ τήν Ελλάδα. Συν
επώς άπαιτοϋνται παρατηρήσεις 
πολλών άλλων γειτονικώ ν κρατών. 
Δηλαδή, ή ΕΜΥ, προκειμένου νά έκ- 
δόσει μιά πρόγνωση χρειάζετα ι τις  
παρατηρήσεις όλόκληρης τής Εύ- 
ρώπης ε ίτε  είνα ι άνατολική ε ίτε  δυ
τική, καθώς καί μέρους τής Βόρειας 
Αφρικής καί τής Ασίας.

Παρατηρήσεις γ ίνοντα ι σέ όλα τά 
κράτη, τήν ίδια ώρα και κάθε τρίωρο, 
δηλαδή 0000Ζ -  0300Ζ κ.ο.κ. Οί 
παρατηρήσεις αύτές πού περιλαμ
βάνουν όλα τά στο ιχεία (διεύθυνση 
κι ένταση άνέμων, θερμοκρασία, 
ύγρασία, πίεση, όρατότητα, ποσόν κι 
είδος νεφών, όμίχλη, βροχή, καται
γίδα κι άλλα) πρέπει νά συγκεντρω
θούν πολύ γρήγορα προκειμένου νά 
καταχωρηθούν στούς μετεωρολογι
κούς χάρτες καί στή συνέχεια νά με
λετηθούν τά διάφορα συστήματα 
πού θά προκύψουν μετά τήν άνά- 
λυση τών χαρτών.

Γιά τήν ταχεία άνταλλαγή τών 
παρατηρήσεων ό W .M .O .έχει οργα
νώσει ένα τέλε ιο  τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο, μέσου τού όποιου διακι- 
νούνται οί παρατηρήσεις σέ όλό- 
κληρο τόν κόσμο καί σέ πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα. Τό δίκτυο αύτό 
άποτελείτα ι άπό τρία κύρια κέντρα 
(Ούάσιγκτον, Μελβούρνη. Μόσχα) 
καί πολλά δευτερεύοντα ι, όπως γιά 
τήν Εύρώπη τά κέντρα τού Λονδί
νου, τής Ρώμης καί τής Σόφιας.

Ε κτός, όμως, άπ' τις  παρατηρή
σεις στήν έπιφάνεια, δυό φορές τήν 
ήμέρα γίνοντα ι καί παρατηρήσεις 
στήν άνώτερη άτμόσφαιρα, άπ’ όπου 
λαμβάνονται, μέ ειδικά όργανα, όρι- 
σμένα στοιχεία σέ διάφορα ύψη. 
Μπορούμε νά πούμε πώς οί παρατη
ρήσεις αύτές είνα ι οί πιό σημαντι
κές, άφοϋ μάς φανερώνουν τήν κυ
κλοφορία στά άνώτερα στρώματα 
τής άτμόσφαιρας, άλλά όλες οί 
παρατηρήσεις πού συγκεντρώνον
τα ι είνα ι «παρόν» ή «παρελθόν» καί 
μιά μετεωρολογική ύπηρεσία πού 
κάνειπρόγνωση ένδ ια φ έρ ετα ιγ ιά τό  
μέλλον, δηλαδή γιά τήν κίνηση κι έξ- 
έλιξη τών διάφορων συστημάτων.

Τά τελευτα ία  χρόνια μέ τήν άνα- 
κάλυψη τών ηλεκτρονικών ύπολογι- 
στών, ή διαδικασία γιά μιά πρόγνωση 
έχει άλλάξει πολύ, άφού είναι δυ
νατό νά κατασκευάζονται προγνω
στικοί χάρτες άπό 24 μέχρι 144 
ώρες.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ή διαδικασία τής προγνώσεως 
περιλαμβάνει δυό στάδια: α) τήν 
κατασκευή τών προγνωστικών χαρ
τών, καί διαγραμμάτων και θ) τήν
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Διάγραμμα του δικτύου αυνδέοεως τής ΈΑΑόδος μέ 
τά διάφορα κράτη μέοω τού άποίου άνταλλάοοονται 
άλες οΙ μετεωρολογικές πληροφορίες.

έρμηνεία  των προγνωστικών αύτων 
χαρτών μέ τό μελλοντικό  καιρό:

01 προγνωστικοί μ ελλοντικο ί χάρ
τες  είνα ι οί Ίδιοι χάρτες πού δη- 
μ ιουργοΰντα ι μέ τ ις  άναλύσεις μετά 
τήν καταχώρηση τών διάφορων 
παρατηρήσεων, άλλά δείχνουν πώς 
θά έχουν μεταβληθεΐ τ ' άτμοσφαι- 
ρικά κύματα και ποιά μορφή και θέση 
θά έχουν πάρει μετά άπό 24, 48, 72 
κ.λ.π. ώρες. Ή διαδικασία πού άκο- 
λουθεΊτα ι γιά τήν κατασκευή τών 
προγνωστικών μετεωρολογικών 
χαρτών ε ίνα ι τό κυρίως έπιστημο- 
νικό έργο τών μετεωρολόγων πού 
άσχολούνται μέ τήν πρόγνωση τού 
καιρού.

Οί παραδοσιακές έμπειρ ίες καί 
κατά μεγάλο μέρος ύποκειμενικές 
μέθοδοι τής προγνώσεως τού και
ρού, πού βασίζονται άρκετά στήν 
πείρα, στή δεξ ιο τεχν ία  καί στήν 
κρίση ένός μόνο προγνώστη, έχουν 
σταδιακά παραχωρήσει έδαφος στις 
μαθηματικές προγνώσεις πού γ ί
νοντα ι μέ τή βοήθεια ισχυρών ήλε- 
κτρονικών ύπολογιστών. Στή συν
έχεια  θά άναπτύξουμε πώς γ ίνετα ι ή 
πρόγνωση τού καιρού μέ τή σύγ
χρονη μορφή κι όχι μέ τήν παλιά 
παραδοσιακή μορφή πού άποτελεϊ 
μόνον ιστορικό γεγονός.

Οί άρ ιθμητικές προγνώσεις και
ρού ε ίνα ι μαθηματικά προβλήματα 
πού βασίζονται σέ θεωρία τής Φυσι
κής μέ οταθερή δομή, ή όποια θεω
ρεί τήν άτμόσφαιρα σάν ένα άπέ- 
ραντο άναταραχτικά περ ιστρεφό
μενο ρευστό μέ πηγές κι άπώλειες 
ενέργειας. Οί προγνώσεις αύτές 
συνεπάγονται τήν κατασκευή φυσι
κομαθηματικών πρότυπων, τά οποία 
κατ άνάγκη ε ίνα ι πολύ άπλοποιη- 
μένα. συγκρινόμενα μέ τήν περι- 
πλοκότητα τής πραγματικής άτμο- 
σφαίρας καί μπορούμε νά πούμε ότι

ή θεωρία βασίζεται στις φυσικές άρ- 
χές τής διατηρήσεως τής ορμής, τής 
μάζας, τής ένέργειας καί τού νερού 
καί περ ιγράφοντα ι άπ' τ ις  έξισώσεις 
κινήσεως τού Νεύτωνα, πού έφαρ- 
μόζονται σέ ένα δείγμα άτμοσφαιρι- 
κού άέρα καί στήν καταστατική έξί- 
σωση τών άερίων. Ε π ειδή  όμως δέν 
είνα ι δυνατό ν 'άναπ τύξουμε λεπτο
μερώς τις  δ ιάφορες έξισώσεις πού 
χρησιμοποιούνται ατούς ήλεκτρο- 
ν ικούς ύπολογιστές, θ' άναφέρουμε 
άπλώς τή διαδικασία πού άκολου- 
θείτα ι.

Ξεκινώντας άπό μιά άρχική κατά
σταση πού καθορίζετα ι άπ' τ ις  τιμές 
τής ταχύτητας τών άνέμων, τής βα
ρομετρ ικής πιέσεως, τής θερμο
κρασίας καί τής ύγρασίας, τ ιμ ές  τ ις  
οποίες μάς δ ίνε ι ή μετεωρολογική 
παρατήρηση, ορίζομε οριακές τ ιμ ές  
κι έτσ ι έχομε νά λύσουμε ένα σύ
στημα μή γραμμικών διαφορικών 
έξισώσεων μέ μερ ικές παραγώγους. 
Οί έξισώσεις έχουν τέτο ια  μορφή 
ώστε οί μεταβολές τών συναρτή
σεων ώς πρός τό χρόνο νά δ ίνοντα ι

Διάγραμμα τών διοφάρων τροχιών τών δορυφόρων 
πού έχουν τεθεί οέ κίνηση γύρω άπό τή Γη γιά νά 
όποστέλλουν φωτογραφίες μέ τά καιρικά συστήματα.

άπ' τις μεταβολές τών συναρτήσεων 
ώς πρός τό χώρο.

Μέ βάση τις  παρατηρήσεις δη
μ ιουργούμε ένα δ ίκτυο σημείων σ’ 
ένα καθορισμένο χώρο τής άτμό- 
σφαιρας, πού σέ κάθε σημείο καί σέ 
μιά χρονική στιγμή είνα ι γνωστές οί 
τ ιμ ές  τών μετεωρολογικών συναρ
τήσεων. Μέ βάση τις  τ ιμ ές  αύτές καί 
μέ τή βοήθεια τού συστήματος τών 
διαφορικών έξισώσεων βρίσκομε τή 
μεταβολή ώς πρός τό χρόνο, τής τα- 
χύτητος τού άνέμου, τής θερμο
κρασίας, τής πιέσεως κι ύγρασίας. 
Τήν καθορισμένη στιγμή, ατά σημεία 
τού δίκτυου καί άπ' τ ις  μεταβολές 
τών συναρτήσεων τών στοιχείων ώς 
πρός τό χρόνο, είνα ι εύκολο νά 
βρούμε τις  μ ελλοντικές  τ ιμ ές  αύτών 
τών στοιχείων γ ιά ένα μικρό χρονικό 
διάστημα. Τό τέλος τού χρονικού 
αύτοϋ δ ιαστήματος λαμβάνετα ι σάν 
άρχή γιά τό έπόμενο χρονικό διά
στημα κι έτσι, βήμα μέ βήμα, μπο
ρούμε νά βρούμε τις  μελλοντικές 
τ ιμ ές  γιά 24. 48, 72 ώρες ή κι άκόμη 
πιό πολύ.

Ή ΕΜΥ γιά τις  δ ιάφορες προγνώ
σεις πού έκδ ίδε ι χρησιμοποιεί προ
γνωστικούς μετεω ρολογικούς χάρ
τες  πού παίρνει άπό τά μεγάλα με
τεω ρολογικά κέντρα τής Εύρώπης 
καί τής Αμερικής. Οί χάρτες αύτοί 
δείχνουν τή μελλοντική  κατάσταση 
καί θέση τών βαρομετρικών συστη
μάτων στήν έπιφάνεια καί στήν άνώ- 
τερη άτμόσφαιρα, κι οί Έ λληνες με- 
τεω ρολόγοι έρμηνεύουν τούς χάρ
τες  αύτούς σέ καιρό. Ή έρμηνεία 
τών μετεωρολογικών χαρτών σέ 
καιρό, όπως τόν καταλαβαίνει ό κό
σμος, δηλαδή σέ άνεμο, σέ νέφωση, 
σέ βροχή, σέ θερμοκρασία κ.λ.π.. 
άπαιτεί θεω ρητικές μετεω ρολογι
κές γνώσεις καί μεγάλη πείρα, καί 
πιό πολύ στή χώρα μας, άφού τά συ
στήματα πού μάς έπηρεάζουν δ ί
νουν δ ιαφορετικό  καιρό στις δ ιάφο
ρες περιοχές, πράγμα πού οφ είλετα ι 
στήν άνομοιομορφία τού έδάφους, 
γιαυτό καί τό έτήσ ιο ύψος βροχής
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πού σημειώνεται παρουσιάζει μεγά
λες διαφορές άπό περιοχή σέ περι
οχή, μέ τις μεγαλύτερες τιμές στις 
ΒΔ περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Πριν άπό μιά δεκαετία , όταν δέν 

είχαν άκόμη έμφανιστει μετεωρο
λογικά μοντέλα, προγνώσεις καιρού 
διάρκειας πάνω άπό 24 ώρες σπάνια 
έκδίδονταν κι ήταν λιγότερο λεπτο
μερείς κι άκριθείς άπ’ τις  σημερινές.

Οί άριθμητικές μέθοδοι, μέ τούς 
ήλεκτρονικούς ύπολογιστές έχουν 
έπιφέρει μεγαλύτερο βαθμό συν
έχειας, συνέπειας κι έμπιστοσύνης 
στις σημερινές προγνώσεις άπ' αύ- 
τές  πού έβγαζαν τά παλιότερα χρό
νια οί μετεωρολόγοι και πού βασί
ζονταν ολοκληρωτικά στήνπείρα καί 
στήν κρίση τους. Πάντως, τά τελευ 
ταία χρόνια, έχει γ ίνε ι μεγάλη πρόο
δος στήν άκρίβεια τών μετεωρολο
γικών προγνωστικών χαρτών πού 
κατασκευάζονται άπό τούς Η.Υ. μέ 
έπακόλουθο τή σημαντική βελτίωση 
τών προγνώσεων. Άλλα  όσο εύκο
λος είναι ό έλεγχος τής άκρίβειας 
τών προγνωστικών χαρτών πού 
κατασκευάζονται άπό τούς Η.Υ., 
τόσο δύσκολος είναι ό έλεγχος τών 
προγνώσεων καιρού (δηλαδή ή έρ- 
μηνεία τών προγνωστικών μετεωρο
λογικών χαρτών σέ καιρό) πού γρά
φονται ή έκφωνοϋνται στήν άνοιχτή 
γλώσσα κάθε κράτους.

Οί προγνώσεις αύτές είναι περι
γραφ ικές κι έχουν οπωσδήποτε σέ 
μεγάλο βαθμό ύποκειμενικό χαρα
κτήρα. Ή δυσκολία κυρίως έγκειτα ι 
στό ν ’ άποφασίσει κανείς τ ι βαρύ
τητα θά δώσει στά έπί μέρους στο ι
χεία τής προγνώσεως. ώστε τελικά 
νά θγεί μιά βαθμολογία άντιπροσω- 
πευτική γιά τό σύνολο τής προγνώ-

Διόγρομμο ουνδέοεως τού Κέντρου Ηλεκτρονικού 
Ύπολογιοτοϋ τής ΕΜΥ μέ ίιντίστοιχο κέντρο τής Ευρώ
πης.

σεως, ένώ είνα ι κάπως εύκολο νά 
βαθμολογηθεί ή έπιτυχία καθενός 
μέρους τής προγνώσεως ξεχωριστά, 
όπως π.χ. ή νέφωση, ή βροχή, ή 
καταιγίδα, ή θερμοκρασία κι ό άνε
μος, είναι δέ πολύ δύσκολο νά συν
δυαστούν οί βαθμολογίες αύτές γιά 
νά βγει μιά τελ ική  βαθμολογία όλης 
τής προγνώσεως πού περιλαμβάνει 
όλα τά προαναφερόμενα στοιχεία κι 
άκόμη περισσότερα.

Ή δυσκολία αύτή οφ είλετα ι βα
σικά στό γεγονός ότι ή βαρύτητα 
πού πρέπει νά δοθεί σέ κάθε έπί μέ
ρους μετεωρολογικό στοιχείο κρί- 
νετα ι δ ιαφορετικά άπό τις  διάφορες 
κατηγορίες τού κοινού πού χρησι
μοποιεί τις  προγνώσεις αύτές. 'Επί
σης τά στοιχεία αύτά έχουν διαφο
ρετική βαρύτητα κατά τ'ις διάφορες 
έποχές τού έτους καί στά διάφορα 
μέρη μέ διαφορετικό κλίμα.

"Ετσι, μιά πρόγνωση καιρού, ή 
όποια είναι έπιτυχημένη πλήρως ώς 
πρός τή θερμοκρασία και τόν άνεμο, 
άλλά άποτυχημένη μερικές ώρες 
στήν έμφάνιση τής βροχής, θεω ρεί
ται ώς σκέτη άποτυχία άπό έναν 
άγρότη πού δέν πρόφτασε νά προσ

ΦωτογραφΙα Από δορυφόρο πού δείχνει ποιό έπιφα- 
νειακό βαρομετρικό συστήματα έπήρεόζουν τήν Ευ
ρώπη.

τατέψ ει τή σοδειά του, τή στιγμή 
πού ένας ιδ ιοκτήτης πλοίου ή ένας 
βιομήχανος τή θεωρεί άριστη. 'Επί
σης, μιά άποτυχία 2-3 βαθμών Κελ- 
σίου στήν πρόγνωση τής έλάχιστης 
θερμοκρασίας είνα ι άσήμαντη καί τό 
καλοκαίρι περνά άπαρατήρητη. Τό 
χειμώνα, όμως, όταν ή θερμοκρασία 
αύτή βρίσκεται γύρω ατούς 0° Κελ- 
σίου είναι καταστροφική, γιατί, άν ή 
ΕΜΥ προγνώσει έλάχιστη θερμο
κρασία + 1°C κι αύτή γ ίν ε ι-  1°C, τότε 
μπορεί νά καταστραφοϋν πολλά 
φυτά μιάς κι άρνητική θερμοκρασία 
σημαίνει παγετός.

Οί προγνώσεις καιρού πού έκδί- 
δονται σήμερα γιά τό κοινό έχουν 
διάρκεια τρε ίς  ήμέρες, άλλά τελ ευ 
ταία βγαίνουν καί προγνώσεις έξη 
ήμερών, δυό φορές τήν έβδομάδα, 
οί οποίες κυρίως άπευθύνονται 
στούς άγρότες, προκειμένου νά 
προγραμματίζουν τις  δ ιάφορες 
δουλειές τους. 'Επίσης, τά τελ ευ 
ταία χρόνια, μεγάλη βοήθεια στούς 
μετεωρολόγους παρέχουν κι οί φω
τογραφ ίες πού λαμβάνονται άπ’ 
τούς μετεωρολογικούς δορυφό
ρους, πού κατά καιρούς έξακοντί- 
ζονται στό διάστημα, κι οί οποίοι 
έχουν τή δυνατότητα νά φωτογρα
φίζουν μιά μεγάλη περιοχή ή κι ολό
κληρο σχεδόν ήμισφαίριο.

ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΜΥ

Ή Μ ετεωρολογία μέ τ ις  προγνώ
σεις καιρού καί τά έπεξεργασμένα 
κλιματολογικά στοιχεία έξυπηρετεί 
σέ γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς  τήν 
Ε θν ική  Άμυνα  κι όλους τούς κλά
δους τής Ε θ ν ι κ ή ς  Ο ι κ ο ν ο 
μ ί α ς .  Παρέχει, δηλαδή, πληροφο
ρίες:
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Φωτογραφία τής Γης όπό δορυφόρο πού λήφθηκε 
όπό τήν Ε.Μ.Υ. τήν 4-10-81 ώρα 12.00

1. Στή γεωργία, γιά τήν προστασία 
τών καλλιεργειώ ν απ' τό χαλάζι 
καί τόν παγετό.

2. Στις ύπηρεσίες πού δ ιαχειρ ίζον
ται τά επ ιφανειακά κι ύπόγεια 
νερά, γιά τήν καλύτερη εκμ ετά λ
λευση τού ύδατικοϋ δυναμικού 
τής χώρας.

3. Στ'ις μεταφ ορές καί κυρίως τις 
θαλάσσιες κι έναέρ ιες  γιά τήν τα 
χεία κι άαφαλή διακίνηση έπιβα- 
τών κι έμπορευμάτων.

4. Στά δημόσια κι ιδ ιω τικά έργα γιά 
τή κατασκευή μεγάλων έργων, 
όπως είνα ι τά φράγματα, οι γ έ 
φυρες, τά λιμάνια, τ ’ άεροδρόμια 
κ.λ.π.

5. Στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ γιά τήν καλύ
τερη διακίνηση καί διαμονή τών 
τουριστών.

6. Στά ΚΟΙΝΟ γιά τή καλύτερη σχε
δίαση τών έργασιών του, τό ντύ 
σιμό του καί τήν άσφαλή δ ιακ ί
νησή του, γ ια τί δέν πρέπει νά ξε 
χνάμε, πώς ό καιρός τό χειμώνα 
δημ ιουργεί τεράστια  προβλή
ματα πού πολλές φορές προκα- 
λούν κι άνθρώπινα θύματα.

7. ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥ
ΝΩΝ γιά τήν έκπόνηση μελετών, 
γιά μεγάλα έρευνητικά  προγράμ
ματα κι ιδ ια ίτερα  τώρα τελευτα ία , 
λόγω τής δ ιεθνούς ένεργειακής 
κρίσεως, γιά τήν καλύτερη έκμε- 
τάλλευση τής ήλιακής ένέργειας.

Ο ΡΓΑΝΩ ΣΗ
ΤΗ Σ Μ Ε ΤΕ Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η Σ  

ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΑ Σ

Ολες σχεδόν οί μετεω ρολογικές 
ύπηρεσίες στον κόσμο, έπειδή κα
λύπτουν τούς ίδ ιους βασικούς σκο
πούς, χωρίζονται στούς κλάδους: 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΑΕ
ΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩ
ΡΟΛΟΓΙΑ. ΝΑΥΤΙΛΙΑ κ.ά.

Κάθε μετεω ρολογική ύπηρεσία 
προσπαθεί νά ό ρ γ α ν ώ σ ε ι καί ν' 
ά ν α π τ ύ ξ ε ι  ιδ ια ίτερα  έκείνους 
τούς κλάδους στούς όποιους ή χώρα 
παρουσιάζει μεγαλύτερη δ ρ α 
σ τ η ρ ι ό τ η τ α .  Αν π.χ. μιά χώρα 
είνα ι γεωργική θ' άναπτύξει περισ
σότερο τήν Α γ ρ ο μ ε τ ε ω ρ ο -  
λ ο γ ί α . άν ε ίνα ι Ναυτική τή Ν α υ 
τ ι κ ή  Μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ί α .  Αλλά, 
έπειδή όπως είπαμε.πιό πάνω, ό θε
μέλιος λίθος τής μετεω ρολογικής 
έπιστήμης ε ίνα ι ή παρατήρηση, 
γ ιαυτό  τό λόγο σέ όλη τή χώρα 
ύπάρχουν μετεω ρολογικο ί σταθμοί, 
οί οποίοι λε ιτουργούν καθ ’ όλο τό 
24ωρο κι έκτελούν μετεω ρολογικές 
παρατηρήσεις σέ τακτικά  χρονικά 
διαστήματα, άνάλογα μέ τήν κατη
γορία όπου άνήκουν.

Ωστε συμπερασματικά μπορούμε 
νά πούμε, πώς γιά νά έκδοθεί μιά 
πρόγνωση άπαιτούνται όχι μόνο χ ι
λ ιάδες άνθρωποι πού κάνουν παρα
τηρήσεις σέ όλο τό κόσμο άλλά καί 
σύγχρονα μηχανήματα και μέσα. 
Παρά τή τεχνολογ ική  έξέλ ιξη  τών 
τελευτα ίω ν χρόνων (μετεω ρολογι

κοί δορυφόροι, ήλεκτρον ικο ί ύπο- 
λογιστές, σύγχρονα τηλεπ ικοινω
νιακά μέσα κ.λ.π.) πού βοήθησε 
πολύ στήν άλματώδη έξέλιξη  τής 
μετεω ρολογικής έπιστήμης, πολλά 
έρωτηματικά μένουν άκόμη άνα- 
πάντητα στόν τομέα τής Μ ετεω ρο
λογίας. Τούτο, γ ια τί ή άτμόσφαιρα 
τής γής δέν δαμάζεται εύκολα, ούτε 
είνα ι άπλή ύπόθεση ή μελέτη  κι ή 
έρευνα αύτής στό σύνολό της, παρά 
τις  έντα τικές  προσπάθειες πού 
καταβάλλουν οί ε ιδ ικο ί έπ ιστήμονες 
σέ όλο τόν κόσμο, κι ιδ ια ίτερα  στις 
πλέον προηγμένες έπιστημονικά 
χώρες.

Μ ελλοντικο ί στόχοι τής Μ ετεω
ρολογικής έπιστήμης είναι:
-  Ή περαιτέρω βελτίωση τών προ

γνώσεων, ποιοτικά, μέ τή βοήθεια 
τών ήλεκτρονικώ ν υπολογιστών κι 
άλλων βοηθημάτων, ώστε νά είνα ι 
περισσότερο άξιόπιστες.

-  Ή έκδοση προγνώσεων μεγαλύ
τερης δ ιάρκειας (μέχρι δέκα ήμε- 
ρών) πού θά συμβάλλουν άποτε- 
λεσματικά στή λήψη άποφάσεων, 
τόσο στήν ιδιωτική πρωτοβουλία 
όσο και στήν κυβερνητική πολι
τική  γιά μακροχρόνιο σχεδίασμα, 
καθώς έπίσης καί στόν περιορι
σμό τών άγροτικών ζημιών πού 
οφ είλοντα ι στόν καιρό, καί οί 
όποιες στοιχίζουν στό κράτος 
πολλά δ ισεκατομμύρια δραχμών 
κάθε χρόνο.

-  Ή πραγματοποίηση μεγάλων 
έρευνητικώ ν προγραμμάτων σέ 
παγκόσμια κλίμακα.

-  Ό  έλεγχος κι ή τροποποίηση τού 
καιρού καί τού κλίματος έπ’ ώφε- 
λεία  τού άνθρώπου. 
Τελειώ νοντας μπορούμε νά

πούμε ότι οί πρώτοι καί πιό θεμελιώ 
δεις παράγοντες πού έπηρεάζουν 
άμεσα τήν έκμετάλλευση τών φυσι
κών πηγών πλούτου μιάς οποιοσδή
ποτε χώρας καί στή συνέχεια τήν 
άνθρώπινη δραστηριότητα είνα ι τό 
ΚΛΙΜΑ κι ό ΚΑΙΡΟΣ. Τό κλίμα, γ ια τί 
μακροπρόθεσμα καθορίζει τήν έκ 
ταση τής φυσικής βλαστήσεως, τήν 
άφθονία ή τήν έλλειψ η τού καθαρού 
νερού καί γεν ικά  τή μορφή όλων τών 
στοιχείων έκείνω ν τά όποια ρυθμί
ζουν τήν καταλληλότητα μιάς περι
οχής άπό τήν άποψη τής άνετης έγ- 
καταστάσεως καί διαβιώσεως. Ό  
καιρός, γ ια τί μέ τ ις  συνεχείς έναλ- 
λαγές του καθορίζει τ ίς  συνθήκες 
ζωής καί δραστηριότητας τών άν- 
θρώπων, όπως τή διεξαγωγή τών 
γεωργικών έργασιών, τήν άνεση κι 
άσφάλεια τών συγκοινωνιών καί γ ε 
νικά τίς  άπαιτήσεις τού  κοινωνικού 
συνόλου.

Ή ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ είνα ι έπι- 
στήμη πού συνεχώς έρευνά γιά τήν 
άνακάλυψη τών μυστικών πού κρύ
βει άκόμα ή άτμόσφαιρα τής γής.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τού κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

'Υπομοιράρχου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας είνα ι ένα σύνολο άπό 
εξαρτήματα και μηχανισμούς πού 
συναρμολογοϋνται σύμφωνα μέ 
προδιαγραφές και οδηγίες τού 
κατασκευαστή και μετατρέπουν τή 
θερμική ένέργεια  σέ κινητική. Είναι 
μία θερμική μηχανή έσωτερικής 
καύσης.

Ανάλογα μέ τό καύσιμο πού χρη
σιμοποιούν οί κ ινητήρες χωρίζονται

σέ βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκι- 
νητήρες καί πολύκαυστους, ανά
λογα μέ τόν τρόπο ψύξης τους σέ 
ύδρόψυκτους καί άερόψυκτους, 
άνάλογα μέ τούς χρόνους λε ιτουρ 
γίας τους σέ δίχρονους καί τετρ ά 
χρονους καί άνάλογα μέ τόν άριθμό 
των κυλίνδρων τους σέ μονοκύλιν- 
δρους, δ ικύλινδρους, τετρακύλιν- 
δρους, όκτακύλινδρους.

Στή συνέχεια θά έξετάσουμε τόν 
τετράχρονο βενζινοκινητήρα, πού 
είναι ό πιό συνηθισμένος γιά τά 
περισσότερα αύτοκίνητα.

Τά κύρια έξαρτήματα καί μέρη πού 
άποτελούν ένα βενζινοκινητήρα ε ί
ναι:

Τό σώμα των κυλίνδρων (μπλοκ). 
Τά όργανα παλινδρόμησης (έμ
βολα. διωστήρες, στροφαδόρος).

Τά όργανα διανομής (έκκεντρο- 
φόρος, ώστήρια, βαλβίδες, οδον
τωτοί τροχοί, καδένα, σφόνδυ
λος).
Τό σύστημα λίπανσης.
Τό σύστημα έξαερισμοϋ στροφα
λοθαλάμου.
Τό σύστημα ψύξης.
Τό σύστημα τροφοδοσίας.
Τό σύστημα έξαέρωσης καυσί
μου.
Τά ήλεκτρ ικά συστήματα (έναυ- 
σης, έκκίνησης, φόρτισης, φωτι
σμού).

Σώμα κυλίνδρων (μπλοκ).

Τό μπλοκ είνα ι κατασκευασμένο 
συνήθως άπό χυτοσίδηρο καί είναι 
διαμπερές άπό τούς κυλίνδρους. Τό 
έσωτερικό τών κυλίνδρων είναι λείο 
γιά νά έλαττώ νονται στό έλάχιστο οί 
τρ ιβές κατά τήν εύθύγραμμη παλιν
δρομική κίνηση τών έμβόλων μέσα 
σ' αύτούς. Μεταξύ τής έξωτερικής 
έπιφάνειας τού σώματος τής μηχα
νής καί τής έσωτερικής έπιφάνειας 
τών κυλίνδρων ύπάρχουν κενά ή 
διάδρομοι (τά ύδροχιτώνια) πού έπι- 
κοινωνούν μεταξύ τους καί έπιτρέ- 
πουν τήν κυκλοφορία τού νερού ψύ
ξης γιά νά άποφεύγεται τό έπικίν- 
δυνο άνέβασμα τής θερμοκρασίας 
στούς κυλίνδρους κατά τή λε ιτουρ 
γία τού κινητήρα, γιά τήν προστασία 
τους. Στούς άερόψυκτους κ ινητή
ρες ύπάρχουν έξωτερικά πτερύγια 
γιά νά άκτινοβολεΐτα ι ή θερμότητα. 
Μέσα στούς κυλίνδρους γ ίνετα ι ή 
καύση τού εισερχόμενου καί συμ
πιεσμένου άπό τά έμβολα μίγμα 
καυσίμου αέρα καί τά άέρια πού 
άναπτύσσονται ένεργούν γιά νά δώ
σουν κίνηση (μέσω τών έμβόλων)

Σχεδιάγραμμα γενικής όπόψεως τοϋ κινητήρα.

,χυλινδροχχςραλτ1)

'τρδνδυλο;

ροφαλοφόρος

διωστήρ«.ς
έλαιολεχάνη
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Τό κύρια μέρη πού άπορτίζουν τή μηχανή τού ούτοκι-
νήτου. Από πάνω πρός τό κάτω:

1. Κάλυμμα των βαλβίδων
2. 'Αξονας των βαλβίδων (πιανόλα) μέ τΙς βαλβίδες 

τών έλατηρίων καί τά ώοτήρια (κοκοράκια ή ζύγω- 
θρα).

3. Τό κάλυμμα τού κυλίνδρου.
4. Ή φλάντζα.
5. Τά οώμα τών κυλίνδρων (μπλάκ).
6. 0 στροφαλοφάρος άξονας μέ τά έμβολα (πράς τά 

πάνω), τά σφόνδυλο (δεξιά) καί τήν τροχαλία (άρι- 
ατερό) μέ τήν καδένα.

7. Ο έκκεντροφόρος άξονας.
8. Ή  πυξίδα λιπάνσεως.
9. Η άλυαίδα ουνδέοεως τού στροφαλοφάρου μέ τάν 

έκκεντροφόρο άξονα.

στό στροφαλοφόρο άξονα τοϋ κινη
τήρα. Ή διάταξη τών κυλίνδρων 
στον κινητήρα μπορεί νά είνα ι: σέ 
σειρά (μονομπλόκ) τύπου V ύπό γω
νία 60°-90°, άστεροειδής. οριζόντια.

Ή φθορά τών κυλίνδρων ε ίνα ι μιά 
απ' τ ις  κυρ ιό τερες βλάβες τοϋ κ ινη
τήρα καί θεω ρείτα ι φυσιολογική 
μετά άπό ορισμένα χ ιλ ιόμετρα κυ
κλοφορίας τοϋ αύτοκινήτου 
(100.000 και άνω).

Οί βλάβες πού παρουσιάζονται 
στους κυλίνδρους είναι: 

α. Ή έλλειπ τική  φθορά (οβάλ). 
β. Ή κωνική φθορά, 
γ. Ραγίσματα ή ρήγματα.

δ. Χαραγές και άποξέσεις.
ε. Υπερβολικό γυάλισμα.
στ. Κατάλοιπα καύσης (κάπνι

σμα).
ζ. Σκωρίαση (ψώριασμα).
Ή έλλειπτική φθορά έμφανίζετα ι 

σάν μονόπλευρη αύξηση τής διατο- 
μήςτοϋ  κυλίνδρου κατά τή  διάμετρο 
πού είνα ι κάθετη πρός τό διαμήκη 
άξονα τοϋ κινητήρα (τή στάνταρτ 
διάμετρο) καί προκαλείται άπ’ τήν 
εφαρμογή τώνπλευρικών δυνάμεων 
Fi καί F2 τού έμβόλου στις φάσεις 
λε ιτουργ ίας του (συμπίεση - εκτό 
νωση).

Ό  έλεγχος τής φθοράς γ ίνετα ι μέ 
μέτρηση τής συμπίεσης μέ π ιεσόμε
τρο και τής ύποπίεσης μέ ύποσιεσό- 
μετρο. σύμφωνα μέ τις  οδηγίες πού 
θά άναφερθούν σέ άλλο κεφάλαιο, 
άλλά καί μέ μετρήσεις μέ διαφόρων 
τύπων μικρόμετρα άκριβείας. Ή 
φθορά οβάλ μέχρι 0.080 mm θεω ρεί
τα ι παραδεκτή. Πέρα άπ' αύτή απαι
τε ίτα ι ρ εκτ ιφ ιέ  καί λείανση τοϋ κυ
λίνδρου.

Στήν κωνική φθορά ό κύλινδρος 
παίρνει σχήμα κώνου καί παρατη- 
ρείτα ι αύξηση τής διατομής κοντά 
στό έπάνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ), ή 
όποια οφ είλετα ι στή μεγάλη θερμο
κρασία πού έπ ικρατεί στό σημείο 
αύτό καί στήν έλλειψ η λίπανσης κα
θώς ή θερμοκρασία δ ιαλύει τό λι- 
παντικό μαζί μέ τά μόρια τής βενζί
νης τοϋ μίγματος. Ή φθορά ύπολο- 
γ ίζετα ι μέ μέτρηση τής έπάνω καί 
κάτω δ ιαμέτρου τού κυλίνδρου μέ 
ώρολογιακό μ ικρόμετρο άκριβείας 
καί μέχρι 0.050 mm θεω ρείτα ι παρα
δεκτή.

Τά ραγίσματα ή ρήγματα είνα ι σο
βαρές ζημιές στους κυλίνδρους καί 
μπορεί νά προκληθοϋν άπό δ ιάφο
ρες α ίτ ιες  όπως τήν πήξη τοϋ ύγρού 
στό σύστημα ψύξης, τήν προσθήκη 
κρύου νερού στό ψυγείο τοϋ αύτο- 
κινήτου όταν ό κινητήρας είνα ι πολύ 
θερμός, τήν έλαττω ματική κατα
σκευή τοϋ κινητήρα, τή χρήση δια- 
λυτικών ύγρών κάθαρσης, τή 
θραύση μπιέλας ή στροφαλοφόρου, 
τήν άπότομη μεταβολή θερμοκρα

σίας τού κινητήρα καί τήν πτώση 
βαλβίδας μέσα στόν κύλινδρο. 'Εν
τοπ ίζονται έξ α ιτίας τής χαμηλής 
συμπίεσης καί ισχύος τού κινητήρα, 
τής παύσης λε ιτουργ ίας τού κυλίν
δρου. τής χαμηλής στάθμης ψ υκτι
κού λόγω διαρροών, τής διαφυγής 
αερίων καύσης στό νερό ή στά λάδια 
καί των θορύβων. Κατά τόν έλεγχο 
εξετάζετα ι στήν άρχή έξω τερικά ό 
κορμός τής μηχανής γιά διαρροές 
νερού ή καυσαερίων. Ό τα ν  ή βλάβη 
είνα ι στό έσωτερικό τών κυλίνδρων, 
ή διάγνωση γ ίνετα ι μέ δοκιμές μέ 
’χρήση πιεσμένου άέρα, μέ μαγνήτη 
καί μέ χημικά μέσα καί είνα ι έργο 
συνεργείου έπισκευών. Ή έπισκευή 
σέ περιπτώσεις ραγισμάτων τών κυ
λίνδρων γ ίνετα ι μέ ραφή, συγκόλ
ληση καί ρ εκτ ιφ ιέ  καί ή έπιτυχία της 
είνα ι άνάλογη τής έκτασης και τού 
σημείου πού βρίσκετα ι ή βλάβη. Εί
ναι προτιμότερο νά άντικατασταθεί 
ό κορμός τής μηχανής στις περι
πτώσεις αύτές, καθώς καί όταν 
ύπάρχει ρήγμα παρά νά έπιδιώκεται 
λύση μέ συγκόλληση γ ιατί τά άποτε- 
λέσματά της ε ίνα ι άμφίβολα.

Ή κανονική άνοχή μεταξύ έμβό- 
λων καί κυλίνδρων πρέπει νά είναι 
0,002" -  0,003” . Ό τα ν  ή άνοχή γ ίν ε 
τα ι 0.007" -  0,011" καί πάνω πρέπει 
νά γ ίνετα ι ρεκτ ιφ ιέ  τού κινητήρα σέ 
ειδ ικά  μηχανουργεία μέ τή χρήση 
ειδικών οργάνων καί έργαλείων. Τό 
πρώτο ρεκτιφ ιέ, άνάλογα μέ τή 
φθορά είνα ι τών 0,010" ή 0,020" 
οβερσάιζ καί άνάλογα τοποθετούν
τα ι μεγαλύτερα έμβολα ατούς κυ
λίνδρους 0,010" ή 0,020". Τό δεύ
τερο ρεκτιφ ιέ  τοϋ κινητήρα είνα ι 
τών 0,030" ή 0,040" (οβερσάιζ) καί 
τοποθετούντα ι άνάλογα έμβολα. Γί
νετα ι καί τρ ίτο  ρεκτ ιφ ιέ  μέχρι 0,050" 
ή 0,060" οβερσάιζ, πού είνα ι καί τό 
τελευ τα ίο  γ ια τί μετά άπαιτοϋνται χ ι
τώνια (πουκάμισα) γιά νά περαστούν 
ατούς κυλίνδρους πού έτσ ι ξαναέρ-

Σχημοτική παράσταοη κωνικής φθοράς τοϋ κυλίνδρου 
(άριατερά) κοΙ έλλειπτικής φθοράς (δεξιά).
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χονται στις άρχικές διαστάσεις τού 
κατασκευαστή (STANTARDS).

ΟΙ χαραγές, άποξέσεις και γραμ
μές στά τοιχώματα τών κυλίνδρων 
οφείλονται σέ ξένες ούσίες τού λα
διού ή τής βενζίνης, σέ άκάθαρτο 
άέρα πού μέσω φίλτρου μπαίνει 
στούς κυλίνδρους, σέ μικρή άνοχή 
έμθόλου -  κυλίνδρου, σέ υπερθέρ
μανση τού κινητήρα, σέ κακή τοπο
θέτηση ελατηρίων έμβόλων και πεί
ρων έμβόλων, σέ παρεμβολή τεμα 
χίων άποσπασμένων άπό κομμένη 
βαλβίδα και σέ άνεπαρκή λίπανση 
τού κινητήρα. Στό άνώτατο σημείο 
κάθε κυλίνδρου ύπάρχει πατούρα 
(νύχι) πλάτους 1/4", όπου δέν πα
ρουσιάζεται φθορά γ ιατί δέν προσ- 
τρ ίβετα ι άπό τά έλατήρια τών έμβό
λων και ή διαφορά μεταξύ δ ιαμέ
τρου πατούρας και διαμέτρου τού 
ύπόλοιπου κυλίνδρου μάς δ ίνει τήν 
έκταση τής φθοράς. Ή άφαίρεση 
τής πατούρας γ ίνετα ι μέ ειδικό κο- 
πτικό εργαλείο σέ βάθος, ώστε ό κύ
λινδρος νά έχει παντού τήν ίδια διά
μετρο.

Τό γυάλισμα τού κυλίνδρου εμπο
δίζει τήν καλή έφαρμογή έλατηρίων 
-  κυλίνδρου έπειδή ή άπόξεση τού 
λαδιού γ ίνετα ι σέ βάθος μέ άποτέ- 
λεσμα τήν κακή λίπανση. Μέ ειδικό 
μηχάνημα λείανσης καί μέ ειδικά 
έργαλεία, τό γυάλισμα άφαιρείτα ι σέ 
μηχανουργεία καί γ ίνοντα ι στήν 
επιφάνεια τών κυλίνδρων πολύ μι
κρές αύλακώσεις γιά νά συγκροτεί
ται καλύτερα τό λάδι λίπανσης.

Ό τα ν  ή καύση πού γ ίνετα ι στούς 
κυλίνδρους δέν είναι τέλεια , έξ α ι
τίας διαφόρων λόγων, όπως ή κακή 
λειτουργία τού συστήματος τροφο
δοσίας, οί κακοί άναφλεκτήρες 
(μπουζί), τό κακό σύστημα άνάφλε- 
ξης καί ή κακή ρύθμιση προπορείας 
(άβάνς), σχηματίζονται κατάλοιπα 
καύσης (κάπνες) μέσα σ' αύτούς. Ή 
περισσότερη άπό τήν κάπνα φεύγει 
μέ τά καυσαέρια, άλλά ένα μέρος 
κάθεται στά τοιχώματα τών κυλίν
δρων μέ άποτέλεσμα νά παρουσιά
ζονται χαμηλή ισχύς τού κινητήρα, 
ύπερθέρμανση, θόρυβος μεταλλι
κός (πειράκια) λόγω άνομοιόμορφης 
άνάφλεξης τού μίγματος, μαύρισμα 
άναφλεκτήρων καί μαύρος καπνός 
στήν έξάτμιση. Τό καθάρισμα τών 
κυλίνδρων (ξεκάπνισμα) γ ίνετα ι μέ 
λεπτή συρμάτινη βούρτσα. Κυκλο
φορούν διάφορες χημικές ούσίες 
πού ρίχνονται στό ρεζερβουάρ καί 
καθαρίζουν τούς κυλίνδρους χωρίς 
τέλε ια  άποτελέσματα.

Η παρουσία ύγροποιημένων 
άτμών άπό οξέα πού δημιουργούν- 
ται άπό τήν καύση, προκαλεί δια
βρώσεις στούς κυλίνδρους πού έμ- 
φανίζονται σάν στίγματα (ψώρια
σμα) καί γ ίνετα ι άπαραίτητη ή 
λείανσή τους.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Κ υ ν η γ ε τ ι κ ά  . . .
Υπάρχουν πολλών κατηγοριών θηρευτές οτή χώρα μας, τή χώρα τής λεβεντιάς καί 

τής άτσιδοσύνης. Υπάρχουν, δηλαδή, θηρευτές άγρίων ζώων -  οί κυνηγοί, όπως συν- 
ηθέστερα άποκαλοϋνται στόν τόπο μας -  ύπάρχουν θηρευτές έρωτικών περιπετειών, 
ύπάρχουν προικοθήρες, οκανδαλοθήρες κ.λπ. καί, τέλος, υπάρχομε έμεϊς: Τά θηρά
ματα . . .

Εμείς άποτελοϋμε τά θηράματα ή τά υποψήφια θηράματα όλων τών θηρευτών. 
Όλων άνεξαιρέτως καί φυσικά τών κυνηγών. Καί δέν έχει, βεβαίως, σημασία πού δέν 
είμαστε άγρια ζώα. Οί έλληνες κυνηγοί θηρεύουν κι ήμερα. 'Οπότε, έμεϊς, σάν ήμερα 
ζώα πού είμαστε, ύπάρχει πιθανότητα νά βρεθούμε στό πιάτο τους.

Λέει κάποια παροιμία μας, πώς τού κυνηγού τό πιάτο χίλιες φορές είν ’ άδειανό καί 
μιά φορά γιομάτο. Είναι κατά τή γνώμη μας παροιμία πού Ισχύει μόνο γιά τούς λίγους 
έλληνες κυνηγούς. Γι’ αύτούς πού θεωρούν τό κυνήγι «σπόρ» -  είναι «σπόρ» -  καί 
καταγίνονται σ’ αύτό μέ μεράκι μέν, προσοχή δέ. Γιά τούς άλλους, τούς πολλούς, τά 
πράγματα είναι έντελώς διαφορετικά. ’Ετούτοι θέλουν νά ’ναι τό πιάτο τους χίλιες φορές 
γιομάτο καί καμιά άδειανό, θά τό ματώσουν τό ντουφέκι όπως καί νά ’ρθουν τά πράγματα. 
"Ετσι, κι άποδείξεις θά ’χουν γιά τό «έγώ είμαι κυνηγός κι άλλος δέν είναι» καί θά ’χουν νά 
διηγούνται άτέλειωτες Ιστορίες μέ κυνηγετικούς ηρωισμούς καί κατορθώματα άπό κυνή
για γιά πράσινα. . .  άλογα καί ξανθιές . . .  άρκούδες.

Τίθεται, τώρα, τό έρώτημα: Πώς γίνεται έμεϊς τά ήμερα ζώα πού λεγόμαστε άνθρω
ποι, ν’ άποτελοϋμε θηράματα τών θηρευτών άγριων ζώων; Ή άπάντηση είναι άπλή καί, 
μάλιστα, τώρα πού οί κυνηγοί βρίσκονται στή μεγάλη φούργια τους, τή διαβάζομε συχνά 
στόν τύπο ή τήν άκούμε άπ’ τό ραδιόφωνο κατά τό γνώριμο πιά τρόπαιο: «ό τάδε, καθώς 
κυνηγούσε, σκότωσε κατά λάθος τόν τάδε γιατί τόν πέρασε γι’ άγριογούρουνο . . (τό πιό 
συνηθισμένο) ή γιά λαγό. . .  ή γιά μπεκάτσα κ.λπ.».

Αύτή είναι ή άλήθεια. ΟΙ κυνηγοί, στήν προσπάθειά τους νά Ικανοποιήσουν όπως δή 
καί δήποτε τού πιάτου καί τού «χόμπυ» τους τή λαιμαργία, μάς «περνούν» -  φεϋ -  γιά 
θηράματα!!! Λίγο προτού ροδίσει ή μέρα, ρίχνουν τό δισάκι μέ τό ψωμότυρο στόν ώμο, 
παίρνουν τό ντουφέκι παραμάσκαλα καί τού . . .  δίνουν γιά τό καρτέρι, ένώ τό δάκτυλο δέ 
φεύγει άπ’ τή σκανδάλη τού πανέτοιμου γιά ριξιά κι άνασφύλιστου ντουφεκιού μέ τίποτα, 
είτε άπό κατοικημένες περιοχές διαβαίνουν, είτε άπό γιδόστρατες κι έρημιές. ’Εδώ, 
λοιπόν, τό 'χουν τό θήραμα, έκεί τό ’χουν, άπό ’δώ τούς ξεφεύγει, κάπου τριγύρω θά ’χει 
λουφάξει, κάποιος θάμνος κουνιέται, σβέλτα ή κάνη τού ντουφεκιού εύθυγραμμίζεται 
πρός τό μέρος του, τό δάκτυλο άνυπομονεί νά πατήσει τή σκανδάλη καί τό γνωστό «μπάμ» 
πέφτει. . .

Ή συνέχεια είναι γνωστή . . .  Ό,τι βρεθεί πίσω άπ’ τό θάμνο, μά λαγός είναι αύτό, 
μά πέρδικα είναι, μά κατσίκα είναι, μά πρόβατο, μά σκύλος, μά άνθρωπος, τό τέλος του θά 
έξαρτηθεϊ άπ’ τήν άπόσταση βολής, άπ’ τά σκάγια πού θά δεχτεί κι άπ’ τό σημείο τού 
σώματος πού θά τά δεχτεί. "Αλλωστε είναι χαρακτηριστική ή σκηνή πού ξετυλίχτηκε 
πρόσφατα σέ έπαρχιακό νοσοκομείο μας, όταν δυό άνακριτικοί ύπάλληλοι τής Χωροφυλα
κής έπαιρναν κατάθεση άπό βοσκό πού χτυπήθηκε καί τραυματίστηκε (στά όπίσθια, 
εύτυχώς) άπό κάποιον κυνηγό. Ό βοσκός είχε χωθεί σέ κάτι θάμνους γιά νά μήν τόν 
κόψει τό κρύο κι όταν προσπάθησε νά σηκωθεί, κουνήθηκε ό θάμνος καί δέχτηκε, ντάλα 
μεσημέρι, τή μπαταριά. Τόν ρωτάει, λοιπόν, ό ένας άνακριτικός ύπάλληλος:

-  Παρουσιάζονται άγριογούρουνα στό μέρος πού βόσκουν τά πρόβατά σου;
-  Αγριογούρουνα; Ποτέ . . .  άποκρίνεται έκεϊνος καί συνεχίζει. "Εχω νά δώ τέτοιο 

πλάσμα άπ’ τόν πόλεμο τού σαράντα.
-  Ό κυνηγός πού σέ χτύπησε, μάς είπε ότι σέ πέρασε γι’ άγριογούρουνο καί γι’ αύτό 

σού έρ ιξε . . .
-  'Αγριογούρουνο σάς σάς . . .  σάς είπε;
-  Ναί. . .  άγριογούρουνο. . .
-  Μοιάζω κυρ-άστυνόμε; (!!!)
Δέν έμοιαζε, βέβαια, καθόλου μέ άγριογούρουνο ό κακόμοιρος βοσκός. "Οπως δέν 

μοιάζει κανένας μά κανένας άνθρωπος κι δχι μόνο μέ άγριογούρουνο άλλά ούτε μέ κανένα 
άλλο άγριο ζώο (έκτός λίγο τού ούραγκουτάγκου . . . ) .  Ωστόσο, ή βιασύνη, ή άφηρημάδα 
κι ή άπροσεξία τών κυνηγών, ή λαχτάρα, ή άσύδοτη σκέψη κι ή άχαλίνωτη φαντασία τους 
μπροστά σέ θάμνο πού κουνιέται, όλα θηράματα τά βγάζουν...

Είναι δεδομένο ότι ό άπρόσεχτος κυνηγός ρίχνει στήν τύχη -  κι όπου τό βγάλει ή 
άκρη. Είναι δεδομένο ότι ρίχνει σέ θάμνους πού κουνιούνται κι άς προορίζεται γιά τό γάμο 
τού καραγκιόζη ή ριξιά, άφοϋ τό θήραμα δέ διακρίνεται κάν. 'Ακόμη κι όταν ό άνθρωπος 
θήραμα βρίσκεται στό'ίσιωμα, όταν, δηλαδή, δέ μεσολαβούν θάμνοι, πάλι σκούρα είναι γι’ 
αύτόν τά πράγματα, άφού πάλι ό άπρόσεχτος κυνηγός τά κάνει θάλασσα. Γιατί, βλέπει μέν 
τό θήραμα, άλλά δέν προλαβαίνει νά δει τόν άνθρωπο πού βρίσκεται μπροστά ή πίσω άπ’ 
αύτό. . .

Ε! όχι κι έτσι κύριε κυνηγέ αύτής τής κατηγορίας . . .  Όχι νά σκοτώνεις άνθρωπο μέ 
τή δικαιολογία ότι τόν πέρασες γιά θήραμα. . .  "Αν σκέφτεσαι κι ένεργεϊς τόσο έπιπόλαια, 
τότε πρέπει νά πιάσουμε όλοι έμεϊς οί άλλοι τά καταφύγια. . .  "Εχε, όμως, ύπόψη σου, ότι 
σκέφτονται κι ένεργούν κι άλλοι κυνηγοί όπως έσύ, όπότε κι έσύ φυλάξου. . .

Γιάννης Λιρζιώτης
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Ή άξια τής δημοκρατίας τον ί
σθηκε ιδ ια ίτερα μετά τό Β' παγκό
σμιο πόλεμο. Τά έγκλήματα, οί βαρ
βαρότητες καί ή άπανθρωπία τοϋ 
φασισμού έκαναν τούς άνθρώπους 
νά κατανοήσουν καί νά έκτιμήσουν 
καλλίτερα τά άγαθά τής έλευθερ ίας 
καί τής δημοκρατίας. Πολλοί είπαν 
ότι α ιτία  τών έγκλημάτων αύτών καί 
τών δεινών τοϋ πολέμου, άλλά καί 
αύτού τοϋ πολέμου ήταν ή έλλειψη 
άνθρωπισμοϋ καί ήθικών άξιων άπό 
τά πολιτισμένα εύρωπαϊκά κράτη, ή 
έξασθένιση τής θρησκευτικής πί- 
στεως. Γι αύτό τονίσθηκε ή άνάγκη 
έπιστροφής στή θρησκεία.

"Αλλοι είπαν ότι βασική α ιτία  τοϋ 
πολέμου ήταν ή περιφρόνηση τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων άπό τά 
φασιστικά κράτη. Γι αύτό, γιά ν' 
άποφευχθεΐ στό μέλλον άλλος πό
λεμος, τά Ή νω μένα'Έ θνη έκαμαν τή 
γνωστή διακήρυξη τών άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις 16 Δεκεμβρίου 
1948. Στον πρόλογο τής διακηρύ- 
ξεως αύτής τον ίζετα ι μεταξύ άλλων: 
«Επειδή ή άναγνώριση τής άξιο- 
πρέπειας . . .  καθώς καί τών ίσων καί 
άναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων 
τους άποτελεί τό θεμέλιο  τής έλευ 
θερίας, τής δ ικαιοσύνης καί τής ε ι
ρήνης στόν κόσμο. ’Επειδή ή παρα
γνώριση καί ή περιφρόνηση τών δ ι
καιωμάτων τού άνθρώπου όδήγησαν 
σέ πράξεις βαρβαρότητας . . . ,  ή Γε
νική Συνέλευση διακηρύσσει τήν 
παρούσα Ο ικουμενική Διακήρυξη 
τών Διακαιωμάτων τού Άνθρώ 
που ...» .

Μέ άλλα λόγια ή έλευθερ ία , ή δη
μοκρατία καί ή άναγνώριση τών δ ι
καιωμάτων καί τής άξιοπρέπειας τοϋ 
άνθρώπου άποτελεί τό θεμέλιο  τής 
ειρήνης καί τής εύδα ιμονίας τών 
λαών. Αύτό ήταν τό δίδαγμα τοϋ με
γάλου πολέμου. Αλλά τά ιδανικά 
αύτά γιά νά σταθούν, νά γίνουν σε
βαστά άπό όλους καί νά έφαρμο- 
σθούν, νά μή μείνουν γράμμα κενό, 
πρέπει νά έχουν κοσμοθεωριακή 
θεμελίωση, ώστε νά γίνουν άρθρα 
πίστεως γιά όλους, άξιώματα κοινής 
άποδοχής καί βιώματα, όδηγητικές 
άρχές γιά τή ζωή όλων. Ή δημοκρα
τία  είνα ι εύαίσθητο πολίτευμα καί 
δέν μπορεί νά εύδοκιμήσει χωρίς 
πνευματικά θεμέλια, χωρίς, υγιή κο
σμοθεωρία. Καί αύτή τή θεμελίωση 
τή δ ίνε ι μόνο ή χριστιανική πίστη. 
Ολες οί βασικές άρχές τής δημο

κρατίας στηρίζοντα ι στή χριστιανική 
κοσμοθεωρία, όπως ε ίνα ι οί άρχές

Τοϋ κ. Βασ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
Λυκειάρχου

τής έλευθερ ίας, τής ισότητας, τού 
σεβασμού τής άνθρώπινης προσω
πικότητας καί τών δικαιωμάτων τοϋ 
άνθρώπου γενικά. Θά έξετάσομε μέ 
λίγα λόγια τ ις  βασικές αύτές άρχές 
τής δημοκρατίας καί τή σχέση τους 1 
μέ τή χριστιανική διδασκαλία.

α) Ελευθερία: Ό  χριστιανισμός πι
σ τεύει στήν έλεύθερη βούληση τοϋ 
άνθρώπου, στήν άνθρώπινη έλευ 
θερία, δ ιδάσκει ότι ή έλευθερ ία  είναι 
θείο δώρο καί άναφαίρετο δικαίωμα 
τοϋ άνθρώπου. Ό  Θεός έκαμε τόν 
άνθρωπο έλεύθερο, άφού άκόμη καί 
ό ίδ ιος ό Θεός δέν έπεμβαίνει στήν 
έλευθερ ία  τοϋ άνθρώπου. Καί ό 
ίδ ιος ό άρχηγός τής χριστιανικής πί
στεως δέν έπεδίωξε νά επιβάλει μέ 
τή βία τή διδασκαλία Του. «Ό στις 
θέλει όπίσω μου έλθείν» (Μάρκ. η ’
34) είπε, όποιος θέλει έλεύθερα. άς 
μέ άκολουθήσει. Σεβάσθηκε άπό- 
λυτα τήν άνθρώπινη έλευθερία . 
Πρόσφερε μάλιστα μιά εύρύτερη και 
βαθύτερη έλευθερ ία , τήν ήθική 
έλευθερ ία , τήν άπαλλαγή άπό τά 
πάθη καί τήν άμαρτία.

Ή ήθική έλευθερ ία  είνα ι βάση καί 
προϋπόθεση κάθε άλλης έλευ θε
ρίας. Ό  Χριστός έδωσε τήν έσωτε- 
ρική, τήν ήθική έλευθερ ία  στόν άν
θρωπο, τήν άπαλλαγή άπό τά πάθη 
καί τήν άμαρτία πού ύποδουλώνουν 
τήν ψυχή τοϋ άνθρώπου καί τόν 
όδηγούν στό κακό. Παράλληλα ζή
τησε τήν ύποταγή στό θέλημα τού 
Θεού, στόν ήθικό νόμο, ή όποια 
πραγματικά έλευθερώ νει τόν άν
θρωπο, γ ια τί γ ίνετα ι μέ έλεύθερη 
έκλογή καί θέληση, ένώ ή άμαρτία 
έξασθενίζει τή θέληση, άφαιρεί τήν 
έλευθερ ία . Έ λευθερ ία  δέν σημαίνει 
άσυδοσία, σημαίνει δυνατή θέληση, J 
έλευθερ ία  έκλογής μεταξύ καλού 
καί κακού, εύθύνη, αύτοπειθαρχία, 
σεβασμός τών ήθικών άρχών καί τών 
δικαιωμάτων τών άλλων άνθρώπων.

6) Ισότητα: Ό λ ο ι οί άνθρωποι είναι 
ίσοι ένώπιον τού νόμου, λέγε ι τό 
Σύνταγμα. Ά λλά  οί άνθρωποι δια
φέρουν μεταξύ τους, κανείς δέν ε ί
ναι όμοιος μέ τόν άλλο. Πού λοιπόν 
νά θεμελιω θεί ή ισότητα: Στή θεω
ρητική διακήρυξη τού Συντάγματος 
μόνο; Αύτό δέν έξασφαλίζει τό 
άτομο άπό τήν άδικία καί τήν παρα- | 
γνώριση τών δικαιωμάτων του. Καί 
άφού δέν ύπάρχει φυσική ισότητα, 
πρέπει ή άρχή αύτή νά στηριχθεί σέ 
πνευματικά θεμέλια, καί αύτά μόνο 
ή χριστιανική διδασκαλία τά παρέ
χει. Ή χριστιανική άνθρωπολογία 
διδάσκει ό τι όλοι οί άνθρωποι είναι 
παιδιά τού Θεού, ίσοι μεταξύ τους, 
χωρίς διάκριση χρώματος, φυλής, 
φύλου κλπ. «Ούκ ένι Ιουδα ίος  ούδέ 
"Ελλην, δούλος έλευθέρος, άνήρ 
γυνή, άλλα τά πάντα καί έν πάσι Χρι- 0| 
στός», λέγε ι ό Απόστολος Παύλος



(Γαλ. γ ' 28). Καί άλλοϋ: «Ό Θεός 
έπλασεν έξ ένός αίματος πάν έθνος 
άνθρώπων κατοικεΐν έπί παν τό 
πρόσωποντήςγής». (Πρ. ιζ '26 ).Ό λα  
αυτά τά διεκήρυσσαν οί άπόστολοι 
σέ μιά έποχή πού ή δουλεία ήτο νό
μιμος θεσμός, πού ό δούλος έθεω- 
ρείτο πράγμα, κατώτερος καί άπό τά 
ζώα, ατήν άπόλυτη δικαιοδοσία τού 
κυρίου του. Στήν έποχή πού οί γυ
ναίκες δέν είχαν καθόλου δικαιώ
ματα καί ήσαν ύποχείριες των άν- 
δρών, χωρίς καμιά προστασία άπό τό 
νόμο. Στήν έποχή πού άνθρωποι 
θεωρούνταν μόνο οί Έ λληνες, οί 
πολιτισμένοι, οί δέ άλλοι, οί βάρβα
ροι, θεωρούνταν κατώτερα όντα. Μέ 
τή διάδοση τής χριστιανικής πί- 
στεως άρχισε νά βελτιώ νεται ή θέση 
τών γυναικών μέ τά νομοθετικά μέ
τρα των βυζαντινών αύτοκρατόρων, 
νά άποκτούν τήν έλευθερ ία τους οί 
δούλοι καί νά άναγνωρίζονται ώς 
άνθρώπινα όντα. Καί σήμερα υπάρ
χουν μερικές διακρίσεις, όπως οί 
φυλετικές διακρίσεις. Μόνο ή πλή
ρης έφαρμογή τού χριστιανισμού θά 
τις έξαλείψει καί αύτές καί κάθε 
άλλη διάκριση καί έκμετάλλευση 
άνθρώπου άπό άνθρωπο.

γ) Αξιοπρέπεια καί δικαιώματα τοϋ άν
θρώπου: Ό  σεβασμός στήν άνθρώ- 
πινη άξιοπρέπεια καί στά άνθρώπινα 
δικαιώματα δέν θεμελιώνεται μέ νό
μους καί τυπικές διακηρύξεις, άλλά 
πηγάζει άπό τήν έσωτερική διάθεση 
κάθε άνθρώπου. Και τήν έσωτερική 
αύτή διάθεση τή μορφώνει μόνο ή 
χριστιανική θρησκεία, πού διδάσκει 
ότι ή ψυχή κάθε άνθρώπου είναι τό 
πολυτιμότερο πράγμα στόν κόσμο, 
άξίζει περισσότερο άπό όλους τούς 
θησαυρούς τής γής. «Τί γάρ ωφελή
σει άνθρωπον έάν κερδίση τόν κό
σμον όλον καί ζημιωθή τήν ψυχήν 

i αύτοϋ ή τί δώσει άνθρωπος άντάλ- 
λαγμα τής ψυχής αύτοϋ». (Ματθ. 
ιστ', 26). Γιά τήν πολύτιμη άξια τής 
ιρυχής κάθε άνθρώπου έχυσε τό 
αιμα Του ό Χριστός στό Σταυρό, γιά 
νά έξιλεώσει τόν άνθρωπο άπό τήν 
άμαρτία, νά τόν συμφιλιώσει μέ τό 
Θεό. Ή χριστιανική ήθική διδάσκει 
τήν άγάπη στόν άνθρωπο, τόν πλήρη 
σεβασμό τής προσωπικότητας καί 
τής άξίας τού άλλου, γ ιατί κάθε άν
θρωπος είναι εικόνα τού Θεού, μέ 
άθάνατη ψυχή, γι αύτό είναι άπό- 
λυτα σεβαστός. Ό χ ι μόνο αύτό- δέν 
άρκεΐ ό χριστιανός νά μή προσβά
λει καί νά μήν άδικε! τόν πλησίον, 
οφ είλει νά τόν άγαπά, νά τόν εύερ- 
γετεί, νά θυσιάζεται γιά τούς άλλους 
άκόμη, νά έφαρμόζει έμπρακτα τήν 
έντολή τής άγάπης μέ καλά έργα. 
Ποια άλλη θεωρία φιλοσοφική ή πο- 

I λιτική δίδαξε τόσο ύπέροχη κοινω
νική διδασκαλία; Σέ ποιά άλλη κο
σμοθεωρία μπορεί νά θεμελιωθούν 
καί νά γίνουν σεβαστά τά άνθρώπινα

δικαιώματα, όπως στή χριστιανική 
πίστη;

δ) Αδελφότητα καί συνεργασία τών άν
θρώπων: Ή δημοκρατία δέν στηρίζε
ται μόνο στήν ισότητα καί τήν έλευ
θερία, άλλά καί στήν άρμονική συμ
βίωση καί συνεργασία τών άνθρώ
πων γιά τό κοινό καλό. Χωρίς αύτά 
δέν μπορεί νά ύπάρχει κοινωνική 
πρόοδος καί ειρήνη. Ό  άτομισμός, ή 
άδιαφορία γιά τόν άλλο καί γιά τό 
κοινό καλό προκαλούν κοινωνικά 
προβλήματα καί άναστατώσεις. Τήν 
άρχή τής άδελφότητας τών άνθρώ
πων, πού διακήρυξε καί ή Γαλλική 
Επανάσταση, δίδαξε πρώτος ό χρι
στιανισμός μέ τήν έντολή τής άγά
πης καί τή διδασκαλία ότι όλοι οί άν
θρωποι είναι άδελφοί μεταξύ τους, 
άφοϋ είναι παιδιά τού ίδιου Θεού.

Υπάρχουν δύο θεωρίες γιά θέση 
τοϋ άτόμου στήν κοινωνία. Ή μία, 
πού λέγετα ι άτομισμός λέγει ότι ή 
πολιτεία ύπάρχει γιά τό καλό τού 
άτόμου, τό συμφέρον τού άτόμου 
είναι πάνω άπό όλα. Ή άλλη, ό κοι- 
νωνισμός, λέγει ότι πρώτο έρχεται 
τό συμφέρον τής κοινωνίας, τό 
άτομο πρέπει νά ύπηρετεϊ τό σύν
ολο καί νά θυσιάζεται γιαυτό. Στή 
δημοκρατία οί δύο αύτές θεωρίες 
συμβιβάζονται, σκοπός τού κράτους 
θεωρείται ή εύδαιμονία τοϋ άτόμου, 
ή ήθική τελείωση τών άνθρώπων άπό 
τήν όποια έξαρτάται καί ή εύτυχία 
τους, τό κράτος άποβλέπει στό καλό 
τοϋ άτόμου, άλλά καί τό άτομο πρέ
πει νά έργάζεται γιά τό σύνολο, νά 
θυσιάζει τήν άτομική του εύδαιμο- 
νία γιά τό κοινό καλό, γ ιατί δέν 
ύπάρχει άτομική εύτυχία, χωρίς τήν 
κοινωνική.

«Ό σύγχρονος άνθρωπος, λέγει ό 
C.G. JUNG,βρίσκεται συνεχώς κάτω 
άπό μιά διπλή πίεση: τή μαζοποίηση, 
πού τόν κάνει άνώνυμη μονάδα, χα
μένη μέσα στό πλήθος, καί τήν άτο- 
μικοποίηση πού ύπερτονίζει τό έγώ 
καί άδυνατίζει τις  προσωπικές σχέ
σεις μέ τούς άλλους άνθρώπους». 
Ό  χριστιανισμός, άν καί τόνισε τήν 
άξια τού άτόμου, δέν παρέβλεψε 
τήν κοινωνικότητα, θέλει τό άτομο 
κοινωνικό έργάτη, μέ ύποχρέωση νά 
έργάζεται γιά τό κοινό καλό. Έ τσ ι 
συνδυάζει άριστα τήν άτομικότητα 
και τήν κοινωνικότητα.

ε) Σεβασμός καί ύπακοή ατό νόμο: Στή
δημοκρατία δέν κυβερνούν τά 
άτομα, άλλά οί νόμοι. Τά άτομα είναι 
άπλοι δ ιαχειρ ιστές τής έξουσίας, καί 
αύτά άκόμη είναι ύποχρεωμένα νά 
ύπακούουν στό νόμο. Γι αύτό άνώ- 
νυμος συγγραφέας στήν έποχή τής 
τουρκοκρατίας ονόμασε τή δημο
κρατία «νομαρχία» δηλαδή πολί
τευμα όπου άρχουν, διοικούν οί νό
μοι. Ό  σεβασμός στό νόμο είνα ι βα
σική άρχή τής δημοκρατίας καί θε

μέλιο γιά κάθε εύνομούμενη πολι
τεία.

Ή δημοκρατία θεμελιώνει αύτή 
τήν άρχή μέ τήν αιτιολογία ότι οί νό
μοι έγιναν άπό τούς κυβερνήτες πού 
έχουν έκλεγεΐ άπό τό λαό, άρα 
έχουν τήν έγκριση τοϋ λαού ή του
λάχιστον τής πλειοψηφίας του. 
Γιαυτό όλοι είνα ι ύποχρεωμένοι νά 
ύπακούουν στούς νόμους τής πολι
τείας. Άλλά οί νόμοι πολλές φορές 
θίγουν άτομικά συμφέροντα, περι
ορίζουν τήν έλευθερ ία  μας καί 
γιαυτό πολλοί τε ίνουν στήν παρα
νομία. βρίσκουν τρόπους νά παρα
βαίνουν τούς νόμους. Πώς θά πει- 
σθούν τά άτομα νά σέβονται καί νά 
τηρούν τό νόμο καί όταν δέν τούς 
συμφέρει; Μέ άστυνομικά μέτρα καί 
βία έπιβάλλομε προσωρινά καί όχι 
άπόλυτα, τό νόμο. Μόνο ή πίστη ότι 
ό νόμος είναι άπόλυτα σεβαστός θά 
κάνει τούς πολίτες νά τόν έφαρμό- 
σουν. Σήμερα όμως άμφισβητούνται 
τά πάντα καί πολλοί θεωρούν ήρωι- 
σμό καί ύποχρέωση «ήθική» τήν .. . 
παρανομία! Μέ τί θά στηρίξομε τό 
κύρος τοϋ νόμου; Ω ρα ία  είναι ή δι
δασκαλία τού Σωκράτη γιά τήν μέχρι 
θανάτου ύπακοή στό νόμο, άλλά καί 
αύτή άμφισβητείτα ι άπό πολλούς, 
άν όχι φανερά καί μέ θεωρητική θε- 
μελίωση, άλλά, πράγμα πιό έπικίν- 
δυνο, στήν καθημερινή πράξη, στή 
δημόσια καί ιδιωτική ζωή. Πειθαρχία 
καί ύπακοή στό νόμο καί στούς άρ
χοντες διδάσκει μόνο ή χριστιανική 
θρησκεία. «Πείθεσθε το ίς ήγουμέ- 
νοις ύμών καί ύπείκετε, αύτοί γάρ 
άγρυπνοϋσιν ύπέρ τών ψυχών ύμών 
ώς λόγος άποδώσαντες» λέγει ό 
Άποστ. Παύλος. Ό  χριστιανός σέ
βεται άπόλυτα τό νόμο, όχι μόνο τόν 
άνθρώπινο, άλλά καί τόν ήθικό, πού 
δέν έπιβάλλεται μέ έξαναγκασμό 
άπό τήν πολιτεία. Αλλά άν ό άνθρώ- 
πινος νόμος είναι άντίθετος στόν 
ήθικό, θά προτιμήσει τόν άνώτερο, 
τόν ήθικό νόμο. «Πειθαρχείν δει 
Θεώ μάλλον ή άνθρώποις».

Θά μπορούσαμε ν 'ά ναφ έρομε καί 
άλλες άρχές τής δημοκρατίας, όπως 
είναι ή άρχή τής κοινωνικής δικαιο- 
σύνηςι τής φιλανθρωπίας καί τής 
κοινωνικής πρόνοιας καί άλλες 
άκόμη, τις όποιες στηρίζει θεωρη
τικά καί μεταφυσικά ό χρ ιστιανι
σμός, καί τις  έπιβάλλει στήν καθη
μερινή ζωή. Ά λλά  νομίζομε ότι άρ- 
κοϋν αύτά γιά νά δείξουν ότι ό χρ ι
στιανισμός είνα ι τό βασικό θεμέλιο 
τής δημοκρατίας, ότι δέν μπορεί νά 
ύπάρξει άληθινή δημοκρατία χωρίς 
χριστιανισμό, χωρίς τή χριστιανική 
διδασκαλία καί πίστη. Ό  χριστιανι
σμός είναι τό μόνο πνευματικό στή
ριγμα. ή μόνη φιλοσοφία καί κοσμο
θεωρία τής άληθινής δημοκρατίας. 
Ένας μεγάλος πολιτικός είπε: «Ή 
δημοκρατία είναι ή μόνη πολιτική 
έκφραση τοϋ χριστιανισμού».



Μ ε τ ά  τήν  ήλεκ τρ ον ική  έπ α νάστα ση  πολλο ί 
π ισ τεύ ο υ ν  οτι το  γ ρ α μ μ α τό σ η μ ο  θά έκτοπι- 
σθεΤ.

« . . .  ένα κομμάτι χαρτί, μόλις άρκετό γιά νά φέρει τήν 
έπισήμανση, καλυμμένο απ’ τήν άλλη πλευρά μέ στρώμα 
κόλλας, πού θά τήν ύγραίνει ό άποστολέας γιά νά τό έπι- 
κολλήσει στήν έπιστολή . . .».

Είναι ή φράση άπ’ τήν οποία γεννήθηκε τό γραμματό
σημο. Μιά φράση άπλή, παρμένη άπ’ τό άτομικό φυλλάδιο 
του δημιουργού του, πού δέν είναι άλλος άπ’ τόν μεγάλο 
εκείνο "Αγγλο μελετητή και μεταρρυθμιστή Rowland Hill 
(Ρόουλαντ Χίλ). Τό φυλάδιο συντάχτηκε τό 1836, όταν ό 
δάσκαλος Χίλ, σέ ήλικία 41 χρόνων έστρεφε τά έρευνητικά  
του ένδιαφέροντα στήν ταχυδρομική μεταρρύθμιση.

"Ενα χρόνο γρηγορότερα είχε συγκροτηθεί άπ’ τή βρε
τανική κυβέρνηση μιά έξεταστική έπιτροπή γιά τή διερεύ- 
νηση των ταχυδρομικών θεμάτων τής Βρετανίας και τήν 
άνεύρεση κατάλληλης λύσεως τού προβλήματος. Ό  Χίλ, 
μετά άπό διεξοδική μελέτη τού όλου θέματος κατέληξε σέ 
πρωτοποριακά γιά τήν έποχή συμπεράσματα καί τό 1837 
έξέδωσε τό άτομικό του φυλλάδιο, τό οποίο καί μοίρασε 
στούς βουλευτές τής χώρας του καί τούς άρμόδιους τής 
έξεταστικής έπιτροπής. "Ηταν τό φυλλάδιο πού άποτέλεσε 
τό θεμελιακό κείμενο τής ταχυδρομικής μεταρρύθμισης, ή 
όποια, τελικά, παρόλα τά έμπόδια πού προβλήθηκαν άπ’ τά 
συμφέροντα τών δικαιούχων άτέλειας καί τή διεύθυνση τού 
βρετανικού ταχυδρομείου, πραγματοποιήθηκε μετά άπό 
τρία χρόνια: Στις 6 Μαΐου τού 1840. Τότε άκριβώς κυκλοφό
ρησαν τά πρώτα γραμματόσημα τού κόσμου μέ τό «προφίλ» 
τής νεαρής βασίλισσας Βικτωρίας. "Ηταν άξίας μιάς πέννας, 
είχαν χρώμα μαύρο κι άπό τότε έμειναν γνωστά μέ τήν 
ονομασία penny black.

Τοϋ κ. Ίωάν. ΔΗΜΟΥ-ΤΣΟΛΗ 
Άνθυπασπιστοϋ

ΛΙΓΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΛΘΕΙ 
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Τήν ιδέα τής κατασκευής κινητού 
γραμματόσημου μέ τή σημερινή του 
μορφή έπινόησε τό 1792 ό σκωτσέ- 
ζος James Chalmers. ΤΗταν β ιβλιο
πώλης κι έκδοτης στό έπάγγελμα και 
τόν Αύγουστο τού 1834 κατα
σκεύασε οτό τυπογραφείο του τά 
πρώτα γραμματόσημα. Τόν Νοέμ
βριο τού 1837 ύπέβαλε λεπτομερές 
ύπόμνημα στον πρόεδρο τής έπι
τροπής πού συγκροτήθηκε γιά τήν 
έξέταση τών προβλημάτων τής τα 
χυδρομικής ύπηρεσίας κα ίπ ρότε ινε  
πλήρες σύστημα γιά τή βελτίωση και 
τήν άναδιοργάνωσή της μέ τή χρη

σιμοποίηση μικρών κινητών ένση
μων πού θά έπ ικολλούνταν στις έπι- 
στολές.

Προτού, όμως, ή ιδέα αύτή φτάσει 
στό θεμελιω τή της Ρόουλαντ Χίλ, ή 
εικόνα πού σκιαγραφούσε τήν 
κατάσταση τού τό τε  βρετανικού τα
χυδρομικού συστήματος, παρουσια-ί 
ζόταν τραγική.

Σύμφωνα μέ ιστορικά στοιχεία! 
πού διασώθηκαν, τά ταχυδρομεία 
μέχρι τό τε  περιορίζονταν οτήν έξυ-ι 
πηρέτηση τών πλούσιων, τών εύγε-:! 
νών καί, γενικά, τών εύπορων άτό-ι 
μων τής χώρας. Αύτό συνέβαινε 
γ ια τί ϊσχυε νά πληρώνεται ή έπι
στολή άπ' τόν παραλήπτη της, μιάςί 
κι έπ ικρατούσε ή άντίληψη ότι ό 
ίδ ιος θεωρούσε προσβλητική τήν 
προπλήρωσή της άπ' τόν άποστο-| 
λέα.

Τό σύστημα, όμως, αύτό δημιούρ-ι 
γησε κατάσταση χαώδη γιά τά χρο
νικά τής βρετανικής ταχυδρομικήςι 
ύπηρεσίας, γ ια τί μέ τήν πάροδοι
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ένός μικρού χρονικού διαστήματος 
ήταν ύποχρεωμένη νά καταναλώνει 
δυσανάλογο κόπο κι αρκετό χρόνο 
γιά τή διαλογή, γιά τόν έλεγχο και 
γιά τήν κοστολόγηση τής άλληλο- 
γραφίας, πράγμα πού άνέβασε κατά 
πολύ τό κόστος της. Ταυτόχρονα 
δημιουργήθηκαν άτέλειω τες σειρές 
εκκρεμοτήτων ατούς λογαριασμούς 
μεταξύ των ταχυδρομικών γρα
φείων, καθώς και τεράστιο ι σωροί 
άπό άπλήρωτους λογαριασμούς 
επιστολών άπ' τούς παραλήπτες 
τους άπέναντι στά κατά τόπους τα 
χυδρομικά γραφεία. Στό μεταξύ, τό 
κόστος τής άλληλογραφίας αύξανό- 
ταν έπικίνδυνα κι έφτασε στό σημείο 
νά έξισωθεί μέ τό ένα πέμπτο τού 
βδομαδιάτικου ένός εργάτη κείνης 
τής εποχής γιά μιά μόνο επιστολή 
πού άπευθυνόταν σέ κάπως μακρινή 
άπόσταση. Έτσι, ό κόσμος, γιά νά 
πάρει ειδήσεις άπ' τούς δικούς του. 
κατέφευγε σέ διαφόρους άλλους 
τρόπους άλληλογραφίας, χωρίς, 
φυσικά, νά πληρώνει. Αύτό, άλλω
στε, ήταν έπόμενο τή στιγμή πού ό 
ίδ ιος ό Ρόουλαντ Χίλ θυμόταν ότι «ή 
μητέρα του, έπειδή κάποτε δέν είχε 
χρήματα, φοβόταν μήπως έλθει κα
μιά έπιστολή πού δέν θά μπορούσε 
νά τήν πληρώσει καί κρυβόταν νά 
μήν τή συναντήσει ό διανομέας τού 
ταχυδρομείου ...» .

Παρόμοια κατάσταση μ' αύτήν 
πού έπικρατούσε στήν Αγγλία, μά
στιζε καί τά ταχυδρομεία τών άλλων 
χωρών,.όπου, έπίσης, ή κατάσταση 
ήταν άποκαρδιωτική.

Παρτραϊτο τοϋ θεμελιωτού τού γραμματοσήμου. 
Αγγλου Ρόουλαντ ΧΙλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

Ή προκαταρκτική περίοδος τής 
έφαρμογής τού συστήματος άλλη- 
λογραφίας μέ γραμματόσημα άρ
χισε άπ' τήν Αίγυπτο τής έποχής τών 
Πτολεμαίων. Τότε λέγετα ι ότι έπι
κρατούσε σύστημα διαβίβασης τής 
άλληλογραφίας μέ τίμημα πού πλή
ρωνε ό άποστολέας.

Πάντως, πρώτος έφ ευρέτης τού 
συστήματος προπληρωμής τού τα 
χυδρομικού τέλους στόν τομέα τής 
ιδιωτικής άλληλογραφίας ήταν ό 
Γάλλος Renouard de Valayer Ό  Va- 
layer τό >1653 κατόρθωσε νά πάρει 
άπ’ τό βασιλιά τής χώρας του ειδική 
άδεια ίδρυσης ταχυδρομικού γρα
φείου στόΠαρίοι, πού έμεινε γνωστό 
σάν «ταχυδρομείο τών δυό πεντα
ρών». Ό  έφ ευρέτης κατασκεύασε 
ειδ ικές έντυπες τα ιν ίες  χαρτιού μέ 
τις  οποίες τυλιγόταν τό άντικείμενο
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πού θά διαβιβαζόταν. Στις τα ιν ίες  
υπήρχε προκαθορισμένος χώρος, 
όπου οί άποστολείς συμπλήρωναν 
τά στο ιχεία τους, τά στο ιχεία τού 
παραλήπτη κ α ιτή ν  ήμερομηνία τής 
άποστολής. Ή χρήση τους κράτησε 
μέχρι τό 1656 και καμιά δέν διασώ
θηκε ώς σήμερα, γ ια τί οί δ ιανομείς 
τού ιδιωτικού αύτού ταχυδρομείου 
τ ις  κατέστρεφαν άμέσως μετά τήν 
έπίδοση τών έπιστολών καί τών άλ
λων δεμάτων στούς παραλήπτες. 
Παρόμοιες, περίπου, τα ιν ίες  χρησι
μοποίησε τό 1840 κι ό ιδρυτής τών 
βρετανικών ταχυδρομείω ν William 
Docwra. Οί τα ιν ίες  έφεραν έντυπες 
σφραγίδες τής μιάς πέννας.

Δ εύτερη προσπάθεια εισαγωγής 
καί καθιέρωσης τού γραμματόση
μου έγ ινε τό 1776 στις Βρυξέλλες, 
όπου ζητήθηκε άδεια ίδρυσης 
ιδιω τικού ταχυδρομείου. Ή αίτηση 
άπορίφτηκε άπ’ τόν κυβερνήτη τής 
βελγικής πρωτεύουσας μέ τό αίτιο- 
λογικό ότι « . . .  οί μέν άρ ιστοκράτες 
μπορούσαν νά στέλνουν τ ις  έπιστο- 
λές τους όποτε κι όπου ήθελαν μέ 
τούς ύπηρέτες τους, οί δέ ύπόλοιποι 
πολίτες ήταν ελεύθερο ι κι είχαν τόν 
τρόπο νά φροντίζουν μ ό ν ο ι. . .  τους 
γιά τή διαβίβαση τής άλληλογρα- 
φίας τους καί μέ όποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσον ύπήρχε στή δ ιά
θεσή τους .. .>>.

Στή Σκωτία, τό 1812, μιά άτμο- 
πλοίκή έταιρ ία, γιά έπ ιστολές καί 
δέματα πού μετέφ ερε ή ίδια, έβγαλε 
ένα είδος γραμματόσημου καί τό 
παράδειγμά της τό άκολούθησε τό 
1818 άλλη άτμοπλοίκή έταιρ ία, άλλά 
στή Σαρδηνία αύτή τή φορά. 'Εκεί 
έπικράτησε νά χρησιμοποιούνται 
κομμάτια χαρτιού πού έφεραν τυ 
πωμένο ένα έγχρωμο γραμματό
σημο. τό carta postale bollata. Ή χρη
σιμοποίηση αύτών τών κομματιών 
παρουσίαζε μάλιστα μιά καινοτομία: 
τό άντίτιμό  τους δέν άνταποκρινό- 
ταν άμεσα στό τίμημα διαβίβασης 
τής έπιστολής. άλλά άποτελούσε 
ένα είδος φόρου, ό όποιος πληρω
νόταν έστω κι άν δέν σ τέλνονταν μέ 
τό ταχυδρομείο  δέματα κι έπ ιστο
λές.

Τελευτα ία  άπόπειρα εισαγωγής 
τού γραμματόσημου έγ ινε τό 1823 
στή Σουηδία, χωρίς, όμως, κανένα 
θετικό  άποτέλεσμα. Αξίζει, πάντως, 
νά σημειωθεί ότι σφραγισμένα 
φύλλα χαρτιού γιά έπ ιστολές χρησι
μοποιούνταν ήδη στή Βιέννη καί 
στήν Κίνα, στά 1743 καί 1823 άντί- 
στοιχα. κι άκόμη ότι ή χρήση τους 
ήταν γνωστή στήν Ολλανδία άπ’ τό 
1624. Οπωσδήποτε, όμως, άμεσοι 
πρόγονοι τών σημερινών γραμμα
τόσημων ύπήρξαν οί περίφημοι φά
κελοι τού Mulready. Συγκεκριμένα, 
στις αρχές του 1840, ή διεύθυνση 
τών βρετανικών ταχυδρομείων έξ-

έδωσε ε ιδ ικούς φακέλους, ή έξωτε- 
ρική πλευρά τών όποιων έφ ερε ε ι
κόνα πού σχεδιάστηκε άπ’ τό ζω
γράφο Mulready καί παράσταινε τή 
Βρετανία νά έξαπολύει φτερω τούς 
ταχυδρόμους σέ όλα τά μέρη τού 
κόσμου. Πρόκειται γιά φακέλους 
πού έδωσαν στήν κοινή γνώμη τήν 
άφορμή γιά πολλές καί ποικίλες συ
ζητήσεις καί καυτά σατιρικά σχόλια, 
τά οποία, μέ τή σειρά τους, συντό- 
μεψαν περισσότερο τήν επίσπευση 
τής καθιέρωσης τού γραμματόση
μου μέ τή μορφή πού κυκλοφορεί 
σήμερα.

141 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

141 χρόνια ζωής συμπλήρωσε φ έ
τος τό γραμματόσημο - ό μικροσκο- 
πικός αύτός καλλιτεχν ικός φορέας 
έπικοινωνίας. Κι ε ίνα ι καλλιτεχνικός 
φορέας, γ ια τί έτσ ι άκριβώς άρχισε κι 
έτσ ι συνεχίζει νά κυκλοφορεί μετα- 
φέροντας μηνύματα σ’ όλα τά μέρη 
τής γής.

Οί μορφές του χρωστούν πάρα 
πολλά, τά πάντα ίσως στόν κατα
σκευαστή τους Ρόουλαντ Χίλ. Ό  Χίλ, 
γεννημένος τό 1795 στό Κ ίντερμίν- 
στερ τής Αγγλίας, έδε ιξε  άπ’ τήν 
παιδική του άκόμη ήλικία, μιά πλού
σια ποικιλία ταλέντω ν πού τά καλ
λ ιέργησε μέ πάθος. Τά ένδιαφέ- 
ροντά του κεντρ ίστηκαν ιδ ια ίτερα  
άπ’ τήν τεχνολογία  καί τ ις  έπιστή- 
μες, γιαυτό κι έπ ιδόθηκε μέ κατα
πληκτική έπ ιτυχία στις μικρές άλλά 
σημαντικές έφ ευρέσεις. Επίσης 
δ ιέθ ετε  ικανότατο καλλιτεχνικό 
«ταλέντο» κι ήταν αύτοδ ίδακτος 
άρχιτέκτονας.

Καταρτισμένος μέ άρτιες τεχ ν ι
κές καί τυπογραφικές γνώσεις, 
έδε ιξε  ξεχωριστή έπ ιμέλεια στήν 
κατασκευή τών «penny blacks». Τό 
«προφίλ» τής νεαρής βασίλισσας 
Βικτωρίας ύπήρχε άνάγλυφο σέ 
μέταλλο κι ήταν φτιαγμένο άπ' τόν 
άρχισχεδιαστή τού βασιλικού νομι
σματοκοπείου, τόν γνωστό γλύπτη 
τής έποχής Ούίλλιαμ Γουάιον. Ό  
Χίλ, δ ιαλέγοντάς το γιά τήν άπεικό- 
νιση τού πρώτου γραμματόσημου, 
άπευθύνθηκε άμέσως στό ζωγράφο 
Χένρυ Κόρμπουλ πού έκανε τή 
μεταφορά τών σχεδίων άπ' τό μέτα
λλο. Πάνω στά σχέδια αύτά στηρί
χτηκαν οί άρ ιστοκράτες χαράκτες, 
γιά νά χαράξουν μέ τό χέρι τή μήτρα 
τού γραμματόσημου πάνω σέ πλάκα 
άτσάλινη. Οί χαράκτες έργάστηκαν 
άρκετές βδομάδες γιά ν ’ άποτυπώ- 
σουν όλες τις  λεπ τομέρειες τού βα
σιλικού «προφίλ» κι ώσπου νά τ ε 
λειοποιηθεί ή χάραξη πέρασαν άρ- 
κετο ί μήνες. Γιά τό τύπωμα χρησι
μοποιήθηκε χαρτί χειροποίητο. Ή 
Βικτωρία άγάπησε τόσο πολύ τό 
«πορτραίτο» της αύτό, ώστε δέν

έπέτρεψε ποτέ νά χρησιμοποιηθεί 
άλλο γιά τήν κατασκευή βρετανικών 
γραμματόσημων, στά χρόνια πού 
κράτησε ή βασιλεία της, καί τούτο 
γ ια τί παρέμενε πάντα νέα κι όμορφη 
στή θέα τών ύπηκόων της, κάθε 
φορά πού ήθελαν νά άλληλογραφή- 
σ ο υ ν . . .

Τις ταχυδρομικές μεταρρυθμίσεις 
τού Χίλ στήν Αγγλία υιοθέτησαν 
πολύ γρήγορα πολλές χώρες τού 
κόσμου μέ πρώτη τή Βραζιλία, πού 
κατασκεύασε τά πρώτα γραμματό
σημα τό 1843. Τό 1854 ό άριθμός τών 
χωρών αύτών ξεπέρασε τις  τριάντα.

Ή Ελλάδα τύπωσε τό πρώτο της 
γραμματόσημο στό Παρίσι, τό 1861, 
πρίν, δηλαδή, άπό 120 χρόνια. Απει
κόνιζε τή «Μεγάλη Κεφαλή τού 
Ερμή» καί σχεδιάστηκε άπ’ τόν καλ
λ ιτέχνη  Άλμπέρ Βάρ μέ άπλότητα 
κλασική. Οί τυπογραφικές του πλά
κες άνακαλύφθηκαν τυχαία τό 1933 
στά ύπόγεια τού τό τε  έθνικού τυπο
γραφείου μας καί μαζί μέ τις  «penny 
blacks» τής Α γγλ ία ς  καταλέγονται 
άνάμεσα στά ώραιότερα δείγματα 
άρμονικής ισορροπίας σχέδιου καί 
κλασικής σύνθεσης τών στοιχείων 
τους.

Οί έλλην ικές σειρές έχουν κυρίως 
φροντίσει τήν αισθητική ποιότητα, 
σέ ολόκληρη τή διάρκεια τών έκδό- 
σεών τους. Μ ετά τις  κλασικές σει
ρές, τό 1935 κυκλοφόρησε μιά άε- 
ροπορική σειρά πού πήρε θέματα 
άπ' τή μυθολογία μας καί τά σχέ
διασε ό Μπισκίνης σέ άριστουργη- 
ματικό νεοκλασικό «στύλ». Ακο
λούθησαν έργασίες τού Κεφαλλη- 
νού, τού Γαλάνη καί τού Τάσσου, 
ένώ όλες σχεδόν τις  σημερινές σει
ρές φ ιλοτεχνούν ή Βασιλική Κων- 
σταντινέα κι ό Παναγιώτης Γράβα- 
λος, καλλιτέχνες πού χρησιμο
ποιούν τις  πιό σύγχρονες τεχν ικές  
τής «φωτογκραβούρας» καί δίνουν 
δείγματα γραμματόσημων χαρα
κτηρισμένα άπό σεμνή κομψότητα 
καί δύναμη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟ ΣΗΜ Ω Ν

Τά γραμματόσημα χωρίζονται σέ 
πολλές κατηγορίες, άνάλογα πάντα 
μέ τή χρήση τους στις ταχυδρομικές 
άνάγκες κι άνάλογα μέ τά αίτια πού 
προκαλούν τ ις  έκδόσεις τους.

Έ τσ ι έχομε: κοινά, ύπηρεσιακά, 
άναμνηστικά. φιλανθρωπικά καί πο
λεμικά γραμματόσημα, τηλεγραφό- 
σημα, γραμματόσημα γιά ταχυδρο
μικά δέματα, γιά κατεπείγουσες 
έπιστολές. γιά τηλεφωνήματα (μόνο 
στό Βέλγιο), γιά άπόσβεση δημόσιου 
χρέους (Γαλλία), γραμματόσημα 
έναέριου ταχυδρομείου κ.ά.

Επίσης έχομε γραμματόσημα πού
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έκδίδονται άπό μερικά κράτη γιά 
κερδοσκοπικούς καί μόνο σκοπούς, 
όπως τις έκδόσεις See beck τών νο- 
τιοαμερικάνικων δημοκρατιών, πού 
προορίζονται άποκλειστικά γιά συλ
λέκτες. Τέλος, άπ' τήν άποψη τής 
τεχνικής τους έμφάνισης διακρί- 
νονται σέ λιθογραφημένα, χαλκο
γραφημένα, έπισημασμένα, δαντελ- 
λωτά κι άδαντέλωτα, ύδατοσημα- 
σμένα κ.λ.π.

Τά άναμνηστικά δέν έκδίδονται 
άποκλειστικά γιά τήν έξυπηρέτηση 
τών άναγκών τών ταχυδρομικών 
ύπηρεσιών, άλλά, κυρίως, γιά τήν 
άνάμνηση διάφορων έπετείων κι 
άξιομνημόνευτων γεγονότων, γιά 
τιμητικές διακρίσεις επίσημων 
προσώπων καί γιά έξυπηρέτηση φι
λανθρωπικών κι άλλων κοινωφελών 
σκοπών. Ή συνήθεια τής έκδόσεώς 
τους έγκαινιάστηκε άπ' τις  Η νω μέ
νες Πολιτείες Α μερ ικής τό 1893, 
όταν έκδόθηκε μιά σειρά μέ τήν εύ- 
καιρία τού έορτασμού τής έπετείου 
γιά τή συμπλήρωση 400 χρόνων άπ’ 
τήν άνακάλυψη τής 'Αμερικής άπ’ 
τόν Κολόμβο.

Στήν 'Ελλάδα, τά πρώτα άναμνη
στικά γραμματόσημα έκδόθηκαν τό 
1896 μέ τήν εύκαιρία τών πρώτων 
ολυμπιακών άγώνων άπ' τήν άνα- 
βίωση τού πανάρχαιου έλληνικοϋ 
θεσμού. Σχετικές έκδόσεις άκολού- 
θησαν: τό 1906 μέ τήν εύκαιρία τών 
δεύτερων ολυμπιακών άγώνων, τό 
1913 σέ άνάμνηση τής νικηφόρου 
έκστρατείας τού Ί 2  - 13, τό 1923 
άναμνηοτικά τής έπανάστασης τού 
1922, τό 1924 μέ τήν εύκαιρία τής 
συμπλήρωσης έκατονταετηρίδας 
άπ’ τό θάνατο τού Βύρωνα, τό 1926 
μέ τήν εύκαιρία συμπλήρωσης έκα
τονταετηρίδας άπ’ τήν έξοδο τού 
Μεσολογγίου καί άλλες.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΓΡΑΜΜ ΑΤΟΣΗΜΩΝ

Γεννημένο στήν έποχή τής βιομη
χανικής έπανάστασης, τό γραμμα
τόσημο άποτέλεσε τό πρώτο δείγμα 
τής παγκόσμιας μαζικής τέχνης. Αύ- 
τός ήταν ό βασικός λόγος πού τό 
κάνε νά τραβήξειπολύ γρήγορα τήν 

προσοχή τών άνθρώπων μέ τό μέρος 
του καί καθώς περνούσε άπ’ τά χέ
ρια όλων, πλούσιων καί φτωχών, 
έγινε τό πρώτο λαϊκό συλλεκτικό 
άντικείμενο.

Στήν άρχή, ή έπιθυμία γιά τή συλ
λογή του έκδηλώθηκε μεταξύ τού 
έμπορικού κόσμου, άλλά μέ τήν πά
ροδο λίγων χρόνων οί συλλέκτες 
του άπλώθηκαν καί στά ύπόλοιπα 
κοινωνικά οτρώματα. μέ άποτέλε- 
σμα τό άντικείμενο νά πάρει, πλέον, 
βαρύτητα καθαρά χρηματική. Ή μα
νία τής συλλογής μεταδόθηκε σ' όλα

τά κράτη τού κόσμου καί σιγά - σιγά 
τήν πολυτέλεια τής συλλογής έπα- 
ψαν νά τήν έχουν μόνο οί πλούσιοι 
Δημιουργήθηκαν σχετικοί κατάλο
γοι κι έντυπα βιβλία συλλογών, τό 
ένδιαφέρον τού κόσμου κορυφώ- 
θηκε κι οί συλλογές χωρίστηκαν σέ 
γεν ικές κι ειδικές.

Τελευταία, έπειδή πολλά κράτη 
έμπορεύθησαν στήν κυριολεξία τά 
γραμματόσημα, χωρίς νά άνταπο- 
κρίνονται καθόλου σε ταχυδρομικές 
άνάγκες, οί συλλέκτες περιορίστη
καν σέ μιά μόνο ήπειρο ή σέ μιά μόνο 
χώρα καί κατά προτίμηση στή δική 
τους. Αλλοι, πάλι, περιορίστηκαν 
χρονικά σέ μιά ορισμένη έποχή κι 
άλλοι άρχισαν άπ' τή σύγχρονη 
έποχή τους καί συνεχίζουν.

Στό μεταξύ, ή μεγάλη διάδοση τής 
συλλογής έδωσε τήν εύκαιρία γιά 
δημιουργία πλαστών γραμματόση
μων καί κυρίως έκείνων πού ήταν 
σπάνια. Ή έξέλιξη αύτής τής κατά
στασης έφερε στήν έπιφάνεια τούς 
ειδικούς έμπειρογνώμονες, οί 
όποιοι μισθώνονται γιά νά έξετά- 
ζουν καί ν ’ άποφαίνονται γιά τή γνη
σιότητα ή όχι τών γραμματόσημων 
πού κυκλοφορούν. Είναι, μάλιστα, 
χαρακτηριστική ή περίπτωση μεγά
λου έξαγωγικοϋ οϊκου γραμματόση
μων, τά οποία ό μέν οίκος πουλούσε 
γιά πλαστά, οί δέ άγοραστές μετα
πουλούσαν γιά γνήσια. Πρόκειται 
γιά τόν οίκο Fournier τής Γενεύης, 
τού οποίου τά άποθέματα άγορά- 
στηκαν άπ’ τή φ ιλοτεχνική ένωση 
τής πόλης καί κάηκαν, άφού προη
γουμένως κρατήθηκε άπό ένα κάθε 
μιάς άπ' τις  πλαστές σειρές. Ή ίδια 
ένωση κατάρτισε συλλογές άπ' αύτά 
πού κράτησε καί τις  μοίρασε στις φι- 
λοτελ ικές έτα ιρ ίες όλου τού κό
σμου, γιά νά έλέγχετα ι, έτσι, μέ εύ- 
χέρεια, ή γνησιότητα ή ή πλαστό- 
τητα τών γραμματόσημων. Αντί
τυπο τού σπανιότατου αύτοϋ λευ
κώματος κατέχει κι ή έλληνική φιλο- 
τελική  έταιρία στή βιβλιοθήκη της.

Τόπιό σπάνιο γραμματόσημο στόν 
κόσμο είναι τού ένός σέντ πού κυ
κλοφόρησε τό 1856 στήν άγγλική 
Γουύάνα. Μετά άπ' αύτό έρχονται τά 
δυό γραμματόσημα τού Ά γ ιου  Μαυ
ρίκιου τού 1847 τών δυό σέντς, τής 
Χαβάι κι άλλα.

Οί ειδ ικευμένοι, τέλος, συλλέκτες 
άναζητοϋν ποικιλίες γραμματόση
μων μέ λάθη, τά οποία, λόγω τής 
σπανιότητάς τους, έχουν τεράστια 
συλλεκτική άξια. Αξίζει δέ νά ση
μειωθεί ότι οί πρώτες μεγάλες συλ
λογές έγιναν πυρήνες γιά ίδρυση 
ταχυδρομικών μουσείων. Τέτοια 
μουσεία ύπάρχουν στις περισσότε
ρες άπ' τις  μεγάλες χώρες τού κό
σμου καί τά σημαντικότερα είναι τού 
Λονδίνου, τού Παρισιού, τής Ούά- 
σιγκτον καί τής Φρανκφούρτης.

Στήν έλληνική πρωτεύουσα, φιλο- 
τελικό  μουσείο ιδρύθηκε τό 1878

ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ;

Πολλοί είναι αύτοί πού πιστεύουν 
ότι ή ζωή τού γραμματόσημου πλη
σιάζει στό τέλος της. Ή διαταραχή 
ατούς κόλπους τού συστήματος άρ
χισε νά βαραίνει περισσότερο στήν 
πατρίδα του τήν Αγγλία. Πράγματι 
γιά νά φτάσει στόν προορισμό του 
ένα γράμμα πού φεύγει άπ τό έσω- 
τερ ικό  τής χώρας χρειάζετα ι 4 μέχρι 
5 μέρες περισσότερες άπ’ όσες 
χρειαζόταν πριν άπό 100 χρόνια, μέ 
άποτέλεσμα νά άναγκαστει ή βρε
τανική κυβέρνηση νά καταφύγειστή 
μελέτη συστήματος πού θά έπιτρέ- 
ψει σέ ιδιωτικές, πιά. έπιχειρήσεις 
τήν άνάπτυξη έναλλακτικών μεθό
δων άλληλογραφίας.

Είναι γεγονός, έπίσης, ότι ό όγκος 
τού ύλικού πού μεταφέρετα ι άπ' τά 
ταχυδρομεία όλου τού κόσμου φτά
νει οέ άπίστευτα μεγάλες ποσότη
τες κι ότι τό κόστος τής άνθρώπινης 
έργασίας άνεβαίνει συνέχεια, μέ 
συνέπεια τήν έμφάνιση έπικίνδυνων 
ρωγμών κι άξεπέραστων προβλημά
των σ' όλες τις ταχυδρομικές ύπη- 
ρεσίες. Μετά άπ' όλα αύτά καί κάτω 
άπ' τό βάρος τής διεθνούς ο ικονο
μικής άβεβαιότητας, φαίνετα ι πώς 
πλησιάζει τό τέλος τής ζωής τού 
γραμματόσημου.

Λίγο πριν ή λίγο μετά τή συμπλή
ρωση τών 150 χρόνων άπ’ τή γέν 
νησή του δέν άποκλείεται ν' άντικα- 
τααταθεί μέ κάποιο άπ’ τά προϊόντα 
τής ήλεκτρονικής έπανάστασης, 
πού τόσες μεταρρυθμίσεις πρόσ- 
θεσε στήν άνθρώπινη ζωή. Μιά ήλε- 
κτρονική συσκευή σέ κάθε σπίτι, μέ 
μιά μικρή οθόνη τηλεόρασης συν- 
δεδεμένη μέ μιά γραφομηχανή είναι 
άρκετά γιά τήν άποστολή μηνυμά
των άπ’ τό ένα άτομο σ τ’ άλλο. Ό  
άποστολέας θά «χτυπάει» τό 
γράμμα του στή γραφομηχανή κι 
αύτό θά προβάλλεται στήν οθόνη 
τού παραλήπτη, οπότε τό γραμμα
τόσημο μάλλον θά πάψει πλέον νά 
προσφέρει τις  τόσο σπουδαίες μ έ
χρι τό τε ύπηρεσίες του στόν άν
θρωπο .. .
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Τ Α Μ - Τ Α Μ
Ό  χτύπος τής καρδιάς τής Αφρικής

Οί εξερευνητές καί οί ταξιδιώτες πού 
έτυχε νά βρεθούν στις διάφορες περιοχές 
τής κεντρικής καί τής δυτικής 'Αφρικής -  
άπό τόν Μπάρτον ώς τόν Σπέκε, άπό τόν 
Λίβινγκστον ώς τόν Στάνλεϋ, άπό τόνΤζέσι 
ώς τόν Καζάτι -  πάντα σημείωναν στά ήμε- 
ρολόγιά τους τήν «πρωτόγονη» μουσική καί 
τά «άγρια» τραγούδια των άφρικανικών φυ
λών. Όλοι σχεδόν στις σχετικές περιγρα
φές τους χαρακτηρίζουν «άπλούς» τούς 
ρυθμούς αύτούς καί «μονότονη» τήν μου
σική. Ακόμη καί όταν άντιλαμβάνονταν ότι 
ή μουσική κληρονομιά τής χώρας, άπό 
άποψη οργάνων καί μουσικής, ήταν άξιό- 
λογη, δέν δίσταζαν νά δώσουν παρόμοιους 
εύκολους χαρακτηρισμούς σέ έναν τύπο 
μουσικής, πού άνήκει σέ μιάν ήπειρο καί σέ 
έναν λαό. άπό τούς πιό «μουσικούς» τού 
κόσμου. Φυσικά οί περιγραφές τών ταξιδιω
τών τού 19ου αιώνα άποκαλύπτουν μόνο 
τήν προσωπική τους έλλειψη αισθητικής. 
Τήν ίδια έλλειψη κατανοήσεως έδειξαν καί 
πολλοί ταξιδιώτες καί έρευνητές τού δικού 
μας αιώνα.

Οί ρυθμοί τής άφρικανικής μουσικής δέν 
είναι «άπλοι», καί σπάνια σ’ αύτούς παρα- 
τηρεϊται τό «χάος» έκείνο τών θορύβων, 
γιά τό όποιο τόσα έχουν λεχθεί. Σέ ένα 
γυμνασμένο αύτί ή άφρικανική μουσική 
άποκαλύπτει άντίθετα έναν ύψηλό βαθμό 
έξελίξεως, ιδίως σέ ό,τι άφορά τόν ρυθμό 
ή τήν «ρυθμική τομή», όπως θά λέγαμε

σήμερα στήν γλώσσα τής τζάζ. Αύτό σημαί
νει ότι τά πιό χαρακτηριστικά όργανα τού 
νεγροαφρικανικοϋ χώρου, καί άκριβέοτερα 
τών λαών τής γλώσσας «μπαντού» (δηλαδή 
άποκλείοντας τις σημιτικές γλώσσες όλης 
τής βορείου καί τής άνατολικής Αφρικής), 
είναι τά διάφορα είδη τυμπάνων, συμπερι
λαμβανομένων καί τών γνωστών ώς «τάμ -  
τάμ».

Κανονικά ή ήχομιμητική αύτή λέξη πού 
δέν έχει καθορισμένη έννοια, έχει χρησι
μοποιηθεί συγχρόνως γιά τά μεγάλα τύμ
πανα μέ μεμβράνη, πού συνοδεύουν τούς 
χορούς, γιά τά ξύλινα τύμπανα σηματοδο- 
τήσεως καί γιά τούς άδειους κορμούς δέν
δρων, πού διαβιβάζουν τά μηνύματα.

Επειδή στή βάση τής μουσικής τών Νέ
γρων τής Αφρικής βρίσκεται ό ρυθμός, 
είναι φανερό ότι έχουν κάνει οί ίδιοι ποικί
λες καί ενδιαφέρουσες έρευνες άναζη- 
τώντας καινούργιους τόνους καί άποχρώ- 
σεις ήχων. Πραγματικά τά τύμπανα όχι μόνο 
μπορούν νά άποδώσουν περίπλοκα μουσικά 
μοτίβα. άλλά έπιτρέπουν καί τήν έξέλιξη 
μελωδικών γραμμών, συχνά σέ άντίστιξη. 
Συνδυάζουν δηλαδή σέ ένα άρμονικό καί 
κομψό σύνολο πολλές διαφορετικές μελω
δίες, πότε σύγχρονα καί πότε διαδοχικά. 
Επειδή μάλιστα πολλές φορές ή νεγροα- 

φρικανική μουσική είναι, κατά κάποιαν έν
νοια. δράση πού άποδίδεται μέ άκουστικά 
μέσα, είναι φανερό ότι ό ρυθμός έχει τήν

τάσι νά ύπερισχύει, έφ' όσον ύπογραμμίζει 
τις κυριώτερες φάσεις τής δράσεως, είτε 
πρόκειται περί χορού, είτε περί χορευτικής 
παρελάσεως, είτε περί ρυθμικής έργα- 
σίας, είτε τέλος περί θρησκευτικών ή άλ
λων τελετών πού έκτελούνται σύμφωνα μέ 
παλιές παραδόσεις.

Συχνά ή νεγροαφρικανική μουσική γίνε
ται άργότερα μιά έρμηνεία τής σωματικής 
αύτής δραστηριότητας, όπως μπορεί νά γί
νει καί μουσική συνοδεία πού ξεκουράζει, 
άνακουφίζει η καί ένθαρρύνει. Αύτό σημαί
νει ότι δέν είναι δυνατόν νά καταλάβει κα
νείς καθαρά καί πλήρως τήν νεγροαφρικα- 
νική μουσική, χωρίς νά έχει όρισμένες 
γνώσεις τής κοινωνικής σημασίας της.

Τά άφρικανικά τύμπανα (συμπεριλαμβα
νομένων τών «τάμ -  τάμ») μπορούν νά διαι
ρεθούν σέ διάφορες κατηγορίες, άνάλογα 
μέ τά όργανα μέ τά όποια τά κτυποϋν, ή 
άνάλογα μέ τήν ειδική τελετή γιά τήν 
όποιαν χρησιμοποιούνται. Στήν πρώτη 
περίπτωση έχομε τύμπανα μέ «κάσσα» ξύ
λινη καί μιά ή δυό μεμβράνες άπό δέρμα, 
«κάσσες» άπό άδειασμένες κολοκύθες μέ 
μεμβράνη άπό δέρμα, τύμπανα όλόκληρα 
φτιαγμένα άπό ξύλο, ή μάλλον τμήματα τού 
κορμού ένός δέντρου, σκαμμένα μέσα άπό 
ένα άνοιγμα, σχεδόν πάντα έπίμηκες. Ή 
χρήση τού τυμπάνου στήν 'Αφρική ποικίλ
λει, όσο καί τά μουσικά στυλ. Είτε πρόκειται 
γιά μικρά τύμπανα, είτε γιά μεγάλα «τάμ -  
τάμ», χρησιμοποιούνται γιά νά συνοδεύουν 
χορούς καί λιτανείες, γιά νά παρουσιάζουν 
τήν άφιξι μεγάλων προσώπων, γιά νά ρυθμί
ζουν τόν ήχο άλλων όργάνων, γιά νά δίνουν 
δραματικότητα στις άποφάσεις τών δικα
στηρίων, γιά έπικλήσεις ή χαιρετισμούς 
στις θεότητες, γιά νά συνοδεύουν θρη
σκευτικές τελετές, τις πράξεις μυστικών 
οργανώσεων καί τοτεμικών όμάδων, γιά νά 
καλούν τόν λαό σέ μιά συνέλευση, γιά νά 
καθορίζουν τόν ρυθμό στις άγροτικές έρ- 
γασίες, γιά νά στέλνουν σήματα καί τέλος 
γιά νά μιμούνται τήν άνθρώπινη όμιλία.

Τά Τάμ -  Τάμ μιλούν 
μεταξύ τους

Ό  πιό θεαματικός τύπος «τάμ -  τάμ» 
μπορεί νά είναι είτε ό σκαμένος κορμός, 
είτε αύτό πού οί 'Άγγλοι ταξιδιώτες άποκα- 
λοϋσα «talking drum», δηλαδή «όμιλούν 
τύμπανον». Αύτό τό τελευταίο μπορεί νά 
μιμήται τούς τόνους καί τούς ρυθμούς μιάς 
όμιλίας, καί είναι κατανοητό μόνον σέ 
όσους ξέρουν τό γλωσσικό ιδίωμα τής φυ
λής στήν όποια άνήκει ό παίκτης. Φαίνεται
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σχεδόν άπίστευτο, άλλά μερικοί σύντομοι 
κτύποι, καμμιά φορά όξεΐς, άλλες φορές 
διακεκομμένοι σάν έπιφωνήματα, κατορ
θώνουν νά μιμούνται τέλεια άκόμη καί τις 
ποικιλίας πού παρουσιάζουν οΐ διάλεκτοι 
ένδς γλωσσικού ιδιώματος. Όσοι άνήκουν 
σέ άλλες φυλές, θά μπορέσουν νά άναγνω- 
ρίσουν μόνο τή σημασία τών κύπων σάν 
στοιχεία ένός κώδικος ή σάν ειδικά σήματα, 
άλλά δέν θά μπορέσουν νά κατανοήσουν 
όλόκληρο τό μήνυμα.

Τό όργανο αύτό είναι διαδεδομένο σέ 
όλη τήν δυτική Αφρική καί σέ όρισμένες 
περιοχές τής κεντρικής. Τό κτυποϋν πάντα 
μέ δύο κυλινδρικά ραβδιά, κάπως χοντρά, 
συνήθως σάν τόν καρπό τού χεριού έκείνου 
πού παίζει τό όργανο. Μέ αύτά τά ραβδιά ό 
παίκτης κτυπά τόν σκαμμένο κορμό κοντά 
στά «χείλη» τού άνοίγματος. 01 διάφοροι 
τόνοι καί οι μεταλλαγές έπιτυγχάνονται 
κτυπώντας τό όργανο περισσότερο ή λιγώ- 
τερο κοντά στά άκραΐα σημεία τού άνοίγμα
τος. Μπορούν νά άποδοθοϋν καί διαφορε
τικοί τόνοι στά σημεία όπου τό ξύλο τών 
«χειλιών» έχει διαφορετικό πάχος. Σέ όρι- 
σμένα μέρη τής Αφρικής, όπως οτή Νιγη
ρία καί ατό Βόρειο Κονγκό, κατορθώνουν 
όχι μόνο νά διαβιβάσουν μιά όμιλία, άλλά 
καί, άν ύπάρχουν πολλά διαφορετικά «τάμ -  
τάμ», νά έπιτύχουν καί μιά συζήτησι μέ διά
φορες «φωνές».

Ένα άπό τά πιό έκπληκτικά τύμπανα αύ- 
τοϋ τού τύπου είναι τό λεγόμενο «ντοϋν -  
ντούν» τών Γιορούμπα τής Νιγηρίας, τής

Νταχομέης καί τού Τόγκο. Άποτελεϊται 
άπό μιά μικρή ξύλινη «κάσσα» μέ δυό μεμ
βράνες στις άκρες, οί όποιες συνδέονται 
μεταξύ τους μέ σχοινιά καί λουριά. Χρησι
μοποιείται γιά θρησκευτικούς καί άλλους 
σκοπούς, πάντα όμως γιά νά «μιλά».

Φυσικά ποικίλλει έπίσης τό σχήμα τών 
τυμπάνων πού διαβιβάζουν σήματα καί μη
νύματα «όμιλοϋντα». 01 Άσάντι τής Νιγη
ρίας καί οί Μπόγια τού Κονγκό κατασκευά

ζουν τετράγωνα ξύλινα τύμπανα μέ μιά 
μόνο μεμβράνη, ένώ σέ μεγάλο μέρος τού 
κεντρικού καί νοτίου Κονγκό χρησιμοποιεί
ται ό στρογγυλός -  «κυλινδρικός» -  τύπος, 
τού όποιου οί μεμβράνες τεντώνονται μέ 
κομμάτια ξύλο ή δένονται μεταξύ τους μέ 
σχοινιά ή τένοντες ζώων. Ύπάρχουν έπί
σης τύμπανα πού παίζονται μόνο μέ τά δά
κτυλα, ένώ τά περισοότερα άπαιτοϋν ρα- 
βδάκια ή σφυράκια. 'Υπάρχει άκόμη στήν 
κεντρική Αφρική ένας ειδικός τύπος τυμ
πάνου, τού όποιου ή μεμβράνη, άντί νά 
κτυπάται, γδέρνεται ή «τρίβεται», όπως 
λέγουν οΐ έθνολόγοι, μέ ένα είδος βούρ
τσας. Άπό αύτόν τόν τελευταίο τύπο 
προέρχεται κατ' εύθείαν τό μικρό τύμπανο 
μέ «βούρτσες» μιάς σύγχρονης όρχήστρας 
τζάζ. Όσον άφορά τή μεμβράνη, μπορεί νά 
γίνει μιά διάκριση: τά τύμπανα μέ μεμβρά
νες άπό δέρμα γίδας κτυποϋνται πάντα μέ 
τά χέρια, ένώ οί μεμβράνες άπό βοδινό 
δέρμα άπαιτοϋν ραβδάκια.

Όταν διάφορα «τάμ-τάμ» παίζονται μαζί 
σάν ορχήστρα, γιά μουσικούς σκοπούς, δη
λαδή, καί όχι γιά τή διαβίβαση μηνυμάτων, 
έξ αιτίας τής ποικιλίας τών τόνων πού τά 
χαρακτηρίζουν, τό κάθε τύμπανο έχει τό 
δικό του καλά καθορισμένο ρόλο, καί ό ρυ
θμός δίνεται άπό μιά κολοκύθα γεμάτη πε- 
τραδάκια ή σκληρούς σπόρους. Άπό αυτήν 
προέρχεται τό περίφημο «μαράκα», πού 
έχει γίνει δημοφιλές στήν κεντρική καί νό
τιο Αμερική μέ τις σάμπες καί τις ρούμ
πες. Στούς Βατούοι τής Ρουάντα -  τούς 
γίγαντες βοσκούς πού πριν άπό χρόνια 
σφαγιάστηκαν άπό τούς χωρικούς Μπαχού- 
του -  τά «τάμ -  τάμ» είναι σύμβολα βασιλι- 
κότητας καί έξουσίας: παίζονται μόνο μέ 
τήν άδεια τού «μουάμι», πού είναι ό βασι
λιάς τους. Οί Γιορούμπα τής Νιγηρίας, 
ένας λαός άπό τούς πιό προικισμένους 
καλλιτεχνικά ο’ όλόκληρη τήν Αφρική, 
έχουν μιά δωδεκάδα τύπων τυμπάνων, 
πολλά άπό τά όποια χρησιμεύουν γιά τήν 
διαβίβαση σημάτων ατό δάσος τού ισημερι
νού ή κατά μήκος τών μεγάλων ποταμών. Τό

691



«γκούντου -  γκούντου», άπό ξύλο καί 
δέρμα, άν παίζεται άπό ιδιαίτερα ικανό καί 
εύρωστο παίκτη, μπορεί νά στείλει τόν ήχο 
του, μέ εύνοίκές συνθήκες καιρού καί μέ 
νηνεμία, σέ άπόσταση μέχρι δεκαπέντε χι
λιομέτρων.

Αυτή ή πραγματικά έξαιρετική παράδοση 
τής άφρικανικής τυμπανοκρουσίας είχε μιά 
άξιόλογη έπίδραση στή μουσική άλλων χω
ρών τού κόσμου. Ιδίως στή Βραζιλία, στήν 
Κολομβία, στή Βενεζουέλα, στις δυτικές 
'Ινδίες έχουν διατηρηθεί στϋλ τυμπανο
κρουσίας πού μοιάζουν μέ τής δυτικής 
Αφρικής. Σέ όρισμένες άπό αύτές τις χώ

ρες ή τεχνική καί οί ρυθμοί όχι μόνο είναι 
άφρικανικοΰ ύφους, άλλά είναι σχεδόν ίδιοι 
μέ τής Σιέρρα Λεόνε, τής Λιβερίας, τής 
Χρυσής Ακτής, τής Ακτής τού Ελεφαντο
στού, τού Τόγκο, τής Νταχομέης καί τής 
Νιγηρίας. Αύτό οφείλεται, όπως έχει γνω- 
σθεϊ ατούς άπογόνους τών Αφρικανών 
σκλάβων, οί όποιοι έμειναν πιστοί στις 
παραδόσεις τής παλιάς πατρίδας. Επι
πλέον, ή άναβίωση θρησκευτικών τελετών 
τής δυτικής Αφρικής στήν Καραΐβική έκρά- 
τησε τή ζωντάνια καί τή ζωτικότητα πολλών 
μουσικών παραδόσεων τής Αφρικής, έφ’ 
όσον ό ρυθμός -  καί έπομένως τό τύμπανο 
-  άποτελεΐ άναπόσπαστο τμήμα τών άφρι- 
κανικών θρησκευτικών τελετών. Όταν οί 
παλιές θρησκευτικές τελετές, άνάμικτες 
μέ χριστιανικά ή προκολομβιανά άμερικα- 
νικά έθιμα, δημιούργησαν μή άφρικανικές 
άντιλήψεις, ή άρχαία ρυθμική μουσική σιγά 
σιγά έσβησε.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες άντίθετα, 
λόγω τών ειδικών συνθηκών τών Νέγρων, 
πρώτα στις άγροτικές πολιτείες τού Νότου 
καί ύστερα στήν ψυχολογική μοναξιά τών 
μεγάλων βιομηχανικών πόλεων τού Βορρά, 
ό ρυθμός τής πρωτότυπης νέγρικης μουσι
κής εξελίχθηκε ατά «spirituals» καί ατούς 
διαφόρους τύπους τζάζ σάν έπίκλιση ή έκ
φραση ζωτικότητος μιάς μειοψηφίας. Εξ
αφανίσθηκαν έτσι τά άρχικά μοτίβα τής ρυ
θμικής παραδόσεως τών Νέγρων.

Σήμερα μόνο σέ ειδικές περιπτώσεις 
φολκλοριστικών ή θρησκευτικών έκδηλώ- 
σεων οί 'Αφρικανοί Νέγροι χρησιμοποιούν 
τύμπανα καί «τάμ-τάμ» στήν πατρίδα τους. 
Λίγοι είναι έκεΐνοι πού χρησιμοποιούν τό 
μεγάλο ξύλινο τύμπανο τών σημάτων γιά 
διαβιβάσεις. 01 τελευταίες περιπτώσεις 
ύπήρξαν οί κλήσεις γιά τήν συνέλευση τών 
Βακάμπα καί τών Κικούγιου στήν Κένυα 
μετά τό 1950, οί μυστικές άντικυβερνητι- 
κές συγκεντρώσεις τών φυλών τού Κονγκό 
Ίτούρι καί Κίβου τά τελευταία χρόνια, ένώ 
οι έντελώς άπομονωμένοι πλέον Πυγμαίοι 
τών μεγάλων δασών τού ισημερινού, χωρίς 
κανένα ύλικό άγαθό πιά, διαβιβάζουν τά σή
ματά τους άπό όμάδα σέ όμάδα χτυπώντας 
άπλούστατα μέ τό χέρι τό διπλωμένο μπρά
τσο τους.

Τά χρόνια πού ό Λίβινγκστον διηγόταν γιά 
τά μεγάλα «τάμ -  τάμ» τών Μακολόλο, καί ό 
Στάνλεϋ άκουγε άλαλος τήν φωνή τών γι
γάντων τυμπάνων τών Ούνιαμβέζι ατά ύψί- 
πεδα τής Τανγκανίκας έχουν σβήσει πιά γιά 
πάντα.

Ν Ε Α
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Πλούσια ήταν ή δραστηριότητα τού Ελληνικού Τμήμα
τος τής Διεθνούς Ένώσεως 'Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και τών 
τοπικών Διοικήσεων τούς θερινούς μήνες. ’Αξίζει ένα με
γάλο εύγε στά μέλη τής Ένώσεως τά οποία παρ’ όλες τις 
ύπηρεσιακές καιτ'ιςάτομικέςτους ύποχρεώσεις, βρήκαντό 
χρόνο νά άσχοληθοΰν και μέ τήν ύποδοχή και τήν έξυπηρέ- 
τηση τών φίλων μας πού έπισκέφθηκαν τήν χώρα μας.

Εμείς έχουμε τό προνόμιο και τή χαρά νά δεχόμαστε 
μεγάλο άριθμό έπισκέψεων φίλων άπό διάφορα κράτη και 
άπό τ'ις πιό μακρινές 'Ηπείρους. Καί είναι άκόμη πιό εύχάρι- 
στο γιατί βλέπουμε ότι οί έπισκέψεις αύτές διευρύνονται 
καί πληθαίνουν άπό χρόνο σέ χρόνο, γεγονός πού μάς κάνει 
νά πιστεύουμε ότι οί συμπεριφορά καί τό πνεύμα φιλοξε
νίας πού έπιδεικνύουν οί συνάδελφοι τού Τμήματός μας 
μαγνητίζει καί κατακτά τις καρδιές τών φίλων μας.

'Εκτός άπό τις άτομικές μεμονωμένες έπισκέψεις είναι 
άξιοσημείωτες καί οί ομαδικές πού οργανώνονται άπό διά
φορα τμήματα τού έξωτερικοΰ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ
Δέν πέρασαν τρ ία χρόνια άπό τήν 

τελευ τα ία  έπίσκεψή του στήν Ελ
λάδα. καί ό Καθηγητής τής Εγκλη
ματολογίας στό Πανεπιστήμιο του 
Λός Ά ν τζελ ες  κ. RICHARD GRAYS 
έκανε τήν έμφάνισή του έπικεφαλής 
ένός γκρουπ άπό 26 συναδέλφους 
ώς καί μέλη τών ο ικογενειώ ν τους.

Τήν προηγούμενη φορά πού μάς 
έπισκέφθηκε ώς άρχηγός άλλου 
γκρουπ έμε ινε τόσο ένθουσιασμέ- 
νος ώστε ύποσχέθηκε νά ξανάρθει

LOS ANGELES (Η.Π.A.)
σύντομα. Και κράτησε τήν ύπόσχεσή 
του. Πρέπει νά πούμε ότι τό Τμήμα 
τού LOS ANGELES τών Η.Π.Α. μάς 
στέλνει πολύ συχνά γκρούπ καί με
μονωμένα μέλη του.

Τούς 'Αμερικανούς συναδέλφους 
δέχθηκαν στό Αρχηγείο Χωροφυ
λακής έκ μέρους τού 'Αρχηγού τού 
Σώματος Ά ν τ /γ ο υ  κ. Χρήστου Ριζά ό 
Α' Ύπαρχηγός 'Υποστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Παπαδημητρίου.

Στή συνέχεια ό Πρόεδρος τής Το-
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ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΟΙπικής Διοικήοεως 'Αθηνών τής Ι.Ρ.Α. 
κ. Νικόλαος Κουτρουμπής τούς 
έκαμε σύντομη ένημέρωοη έπάνω 
στό άστυνομικό σύστημα πού ισχύει 
στήν Ελλάδα.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι τό παγ
κόσμιο συνέδριο τής Ι.Ρ.Α. πού συν
ήλθε στό 'Ελσίνκι τό 1978, μεταξύ 
των άλλων άποφάσισε, τά έθνικά 
τμήματα έκτος άπό τις  άλλες δ ιευ 
κολύνσεις νά δίνουν τήν εύκαιρία 
στά μέλη πού επισκέπτονται τή 
χώρα τους νά έπισκέπτονται άστυ- 
νομικές 'Υπηρεσίες και νά ένημερώ- 
νονται στά συστήματα και τις  μεθό
δους άσκήσεως τής άστυνομίας, γιά 
νά έμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 
και νά βελτιώνουν τή θέση τους σάν 
άστυνομικά όργανα.

Ύστερα άπό τήν ένημέρωση επα
κολούθησε μικρή δεξίωση στήν 
όποια παρέστησαν ό Α' Ύπαρχηγός 
'Υποστράτηγος κ. Άθαν. Παπαδη- 
μητρίου, ό Β' Ύπαρχηγός Ταξίαρχος 
κ. Έμμ. Μπριλλάκης και άλλοι Α ξιω 
ματικοί. Παραβρέθηκαν έπίσης ό 
πρόεδρος τού Ελληνικού Τμήματος 
τής Ι.Ρ.Α. Υποστράτηγος έ.ά. κ. Άντ. 
Δεμέστιχας ό Γεν. Γραμ. Ά ντ/ρ χης  
Κων. Βασιλάκης καί πολλά μέλη.

Στήν διάρκεια τής έκδηλώσεως 
έγινε άνταλλαγή άναμνηστικών δώ
ρων.

Ακολούθησε έπίσκεψη τών φιλο- 
ξενουμένων στις ειδ ικές μονάδες 
άποκαταστάσεως τής Τάξεως καί 
στήν Ύποδ/νση Αστυνομίας Κηφι
σίας, όπου μέσα σέ άτμόσφαιρα έγ- 
καρδιότητος καί φιλίας προσφέρθη- 
καν έλληνικοί μεζέδες κ α ί. . .  ή θαυ
ματουργή ρετσίνα πού έκανε τό 
περιβάλλον πιό χαρούμενο και πιό 
φιλικό.

Τήν παραμονή τής άναχωρήσεως 
ή Τοπική Διοίκηση Αθηνών οργά
νωσε σέ κοσμική ταβέρνα στήν 
Πλάκα Ελληνική βραδιά στήν οποία 
εκτός άπό τούς φ ιλοξενουμένους 
πήραν μέρος περί τούς (130) Έ λλη 
νες συνάδελφοι. Τό κέφ ι άναψε καί 
ύπό τούς ήχους τού «μπουζουκιού», 
οί άμερικανοί χόρεψαν . . .  συρτάκι, 
ζεϊμπέκικο καί άλλους ελληνικούς 
χορούς!!!

Άνταλλάγησαν άναμνηστικά 
δώρα μεταξύ τών Τμημάτων τής 
Ι.Ρ.Α. καί ό κ. GRAYS ώς έξουσιοδο- 
τημένος Α' Αντιπρόεδρος τού Τμή
ματος τών Η.Π.Α. άπένειμε στον 
Πρόεδρο τού 'Ελληνικού Τμήματος 
Υποστράτηγο Χωροφυλακής έ.ά. κ. 
Άντ. Δεμέοτιχα καί στον Πρόεδρο 
τής Τοπικής Διοικήοεως 'Αθηνών 
Ά ντ/ρχη  κ. Νικ. Κουτρουμπή τό 
μετάλλιο φιλίας, πού έχει καθιερώ
σει τό Τμήμα τών Η.Π.Α. καί άπονέ- 
μεται μόνο σέ άξιωματούχους τής 
Ι.Ρ.Α.

Επισκέψεις Ιταλώ ν συναδέλφων 
έχουμε κάθε χρόνο. 'Εφέτος όμως 
μάς έπισκέφθηκε μιά μεγάλη ομάδα 
άπό 80 'Ιταλούς Καραμπινιέρους μέ 
μέλη οικογενειών τους. Είναι ή 
πρώτη φορά πού οί Καραμπινιέροι 
κάνουν μιά τέτο ια  έμφάνιση στήν 
'Ελλάδα.

Τό γκρούπ μέ έπικεφαλήςτό Συν
ταγματάρχη ANTONIO GAETANO 
μετείχε σέ κρουαζιέρα στά Ε λλη 
νικά νησιά.

Άπό μέρους τού 'Ελληνικού Τμή
ματος ύποδέχθηκαν τούς Ιτα λούς 
συναδέλφους καί τά μέλη τών οικο
γενειών τους ό Γενικός Γραμματέας 
τού Τμήματος Ά ντ /ρ χης  Κων. Βασι- 
λάκης και τά μέλη Ύπομ/ρχοι Άλεξ. 
Βλάχος καί Δημ. Μαρίνος καί Χωρ.

Στή διάρκεια τών μηνών Σεπτεμ
βρίου καί 'Οκτωβρίου πού πέρασαν 
ή τοπική διοίκηση Ι.Ρ.Α. Κρήτης 
ύποδέχθηκε δύο μεγάλες ομάδες 
άλλοδαπών άστυνομικών πού 
προέρχονταν άπό τήν 'Ιταλία καί τήν 
Αύστρία, μέ 80 καί 107 συναδέλφους 
άντίστοιχα.

Οί Ιτα λο ί συνάδελφοι Καραμπι- 
νιέροι μέ έπικεφαλής τό Συνταγμα
τάρχη κ. ANTONIO GAETANO έπι- 
σκέφθηκαν τή Διοίκηση Χωροφυλα
κής Ηρακλείου, όπου τούς ύποδέ
χθηκαν ό Δ ιο ικητής της Συντ/ρχης 
κ. Ή λίας Οίκονομάκης και έκπρό- 
σωποι τής τοπικής Ένώσεως Ι.Ρ.Α. 
καί άντάλλαξαν άναμνηστικά δώρα. 
Οί ξένοι έπισκέπτες έτυχαν κάθε 
έξυπηρετήσεως άπ' τούς συναδέλ
φους στήν Κρήτη καί έφυγαν μέ τις 
καλύτερες έντυπώσεις.

Οί Αύστριακοί Αστυνομ ικο ί έμει-

Άθαν. Γεωργιλόπουλος, οί όποιοι, * 
κατέβαλαν κάθε προσπάθεια νά κά
νουν τήν σύντομη παραμονή τους 
στήν Αθήνα πιό εύχάριστη καί 
άνετη. Οί 'Ιταλοί δεξιώθηκαν τήν έλ- 
ληνική άντιπροσωπεία έπί τού 
κρουαζεροπλοίου όπου μεταξύ τών 
άλλων έγ ινε άνταλαγή άναμνηστι
κών δώρων. Θερμή ύποδοχή έπεφύ- 
λαξαν στούς ξένους φ ιλοξενούμε
νους ό Δ ιο ικητής Χωροφυλακής Ρό
δου Ά ντ/ρ χης  κ. Ρούμπας καί ή το 
πική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Κρήτης όπως 
άναφέρετα ι παρακάτω.

Οί Ιταλοί άνεχώρησαν μέ τις  κα
λύτερες έντυπώσεις γιά τή χώρα 
μας καί γιά τούς συναδέλφους πού 
συνάντησαν. Είναι σίγουρο ότι θά 
μάς ξανάρθουν καί θά φέρουν κι άλ
λους μαζί τους.

ναν περισσότερο στήν Κρήτη καί ε ί
χαν τήν εύκαιρία νά έπισκεφθοϋν 
μουσεία, άρχαιολογικούς καί τουρ ι
στικούς τόπους, πάντα ξεναγούμε- 
νοι άπ1 τούς έλληνες συναδέλφους.

Αντιπροσωπεία τών αύστριακών 
συναδέλφων έπισκέφθηκε τή Δ ιο ί
κηση Χωροφυλακής Ηρακλείου 
όπου έγινε δεκτή άπό τό Δ ιοικητή 
της Συντ/ρχη κ. Ή λία Οίκονομάκη 
καί άντάλλαξαν άναμνηστικά δώρα.

Από τή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Ηρακλείου καί τήν Τοπική Διοίκηση 

τής Ι.Ρ.Α. οργανώθηκε στό Λιμενικό 
περίπτερο Η ρακλείου  «Κρητική 
βραδιά» μέ λαϊκούς χορευτές καί 
Κρητικούς μουσικούς.

Οί ξένοι συνάδελφοι διατύπωσαν 
τά πιό κολακευτικά σχόλια κι έφυγαν 
άπ' τήν Κρήτη μέ τις  καλύτερες έν- 
τυπώσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Δ /ΣΕ Ω Σ Ι.Ρ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
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Τού EDWARD C. DONOVAN 
Διευθυντοϋ

Προγράμματος κατά τού άγχους 
στήν 'Αστυνομία  τής Βοστώνης 

Μ ε τ ά φ ρ α σ η :
Ύπομ. κ. Άνδρομ. ΙΩΝΑ -  

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Οί τραγικές συνέπειες τοϋ άγχους 
στή ζωή τού άστυνομικοϋ καθώς και 
τά ύπηρεσιακά προβλήματα πού 
άνακύπτουν και πού οφ είλοντα ι ατό 
φόρτο τών εύθυνών και στις άγχώ- 
δεις καταστάσεις, ε ίνα ι σήμερα άπό 
τά πιό καυτά θέματα στό πεδίο τοϋ 
άστυνομικοϋ λειτουργήματος.

Σήμερα οί άπαιτήσεις άπό τούς 
άστυνομικοϋς ε ίνα ι τεράστιες. Δ ια
μαρτυρίες, ταραχές, διαδηλώσεις 
τών ομοφυλοφίλων, διαδηλώσεις 
γιά τήν άπελευθέρωση τών γυνα ι
κών, έργα τικές  άπεργίες, έπεισόδια 
ατά πρατήρια ύγρών καυσίμων, ό 
έλεγχος τών σχολικών λεωφορείων 
και πολλά άλλα άκόμη θέματα άνή- 
κουν στήν άρμοδιότητα τών άστυ-

νομικών. Ποτέ δέν ξέρουμε τι μάς 
επιφυλάσσει τό αύριο. Είναι άξιο 
άπορίας πώς ό άστυνομικός άντα- 
ποκρίνετα ι σέ τόσες κλήσεις συγ
χρόνως γιά βοήθεια. Γιά νά έπιλύσει 
τήν 'ίδια στιγμή τόσα προβλήματα, 
σέ όποιαδήποτε κοινωνία, χρειάζε
τα ι τουλάχιστον τή δύναμη ένός 
Η ρακλή .. .

Τό άστυνομικό σύστημα έχει γ ίνε ι 
τό πεδίο έκτονώσεως τής κοινωνίας. 
Ό  άστυνομικός μέ στολή γ ίνετα ι 
άντικε ίμενο  άντιπάθειας καί άπέ- 
χθειας, ό άποδιοπομπαίος τράγος 
τής κοινωνίας, αύτής τής περίφημης 
κοινωνίας πού οί άστυνομικοί πρέ
πει νά ύπηρετούν καί νά προστα
τεύουν. Κάθε άντρας ή γυναίκα, 
όταν κατατάσσεται στά Σώματα 
Ασφαλείας, π ιστεύει ότι πρέπει νά 
καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά 
γ ίν ε ι ή ζωή όλων καλύτερη. Ό  άλ- 
τρουίσμός όμως αύτός καί ή φρον
τίδα γιά τήν κοινωνία έξατμ ίζοντα ι 
γρήγορα. Δέν α ισθάνονται βέβαια οί 
άστυνομικοί ότι είνα ι πρόξενοι τών 
κοινωνικών προβλημάτων, πι
στεύουν όμως ότι ε ίνα ι αύτο ί πού 
πληρώνουν συνεχώς γιά τις άσθέ- 
νε ιες  τής κοινωνίας.

Ό  άστυνομικός βρίσκεται καθη
μερινά στή γραμμή τού πυρός.
Απαιτούν άπ1 αύτόν νά έπιβάλει τό 

νόμο καί τήν τάξη μέ κάθε θυσία, 
άκόμη καί μέ αύτή τής ίδιας του τής 
ζωής καί τής πνευματικής του ισορ
ροπίας.

Γ ιά νά χειρ ισθεΐ μία περίπτωση, ό 
άστυνομικός, πρέπει νά είναι οπωσ
δήποτε σέ άριστη σωματική καί 
πνευματική κατάσταση συγχρόνως. 
Πρέπει νά είνα ι έτο ιμος ν' άντιδρά- 
σει κάθε λεπτό καί νά μεταπηδήσει 
άπό κατάσταση ήρεμίας, ξαφνικά, 
στόν κίνδυνο καί στήν ένταση. Οί 
σωματικές αύτές δυνάμεις άν- 
τλούντα ι άπό τό καρδιαγγειακό του 
σύστημα.

Μία συνηθισμένη περιπολία, τήν 
ήμέρα ή τή νύχτα μπορεί νά μήν ε ί
ναι παρά πλήξη καί μονοτονία ή 
σειρά άπό κλήσεις γιά έπέμβαση σέ 
ο ικογενειακούς καυγάδες.

Στόν καθημερινό κύκλο τού καθή
κοντος του ό άστυνομικός κατα
λαμβάνετα ι άπό άγχος γιά τό πώς νά 
κατευνάσει ένα προσβεβλημένο
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άτομο, πώς νά εξουδετερώ σει ένα 
μεθυσμένο πού τά σπάει σέ μιά τα 
βέρνα, ν' άκούσει μέ προσοχή τά 
παράπονα κάποιου δυσαρεστημέ- 
νου πολίτη ή τ ις  παρατηρήσεις τού 
προϊσταμένου του γιά κάτι πού δέν 
έγινε καλά . . .

Πηγαίνοντας άπό τή μιά κλήση 
στήν άλλη, προσπαθώντας συνέχεια 
νά έξισορροπεί τ ις  έσωτερικές του 
δυνάμεις, πέφτει σέ μιά κατάσταση 
πού φθείρει τήν ψυχική και τή σωμα
τική του ύγεία.

Πρέπει τέλος ό άστυνομικός νά 
είναι σέ έτο ιμότητα κάθε στιγμή, γιά 
τό άγνωστο.

Πολύ συχνά, στό άστυνομικό 
έπάγγελμα παραμένει κάνεις γιά 
μεγάλο χρονικό διάστημα σέ μία 
κατάσταση έξαντλητικών προσπα
θειών πού δέν μπορεί παρά νά έπι- 
δράσει άμεσα στό άτομό του. Συμ
βαίνει, λοιπόν, ή σωματική και ή ψυ
χική έξάντληση νά προξενεί κενά 
στή σκέψη και σφάλματα κρίσεως, 
ένώ οί σωματικές δυνάμεις νά μήν 
επαρκούν. Μέ τό χρόνο λοιπόν ό 
άστυνομικός παύει νά είναι τό ίδιο 
άποδοτικός γιά τόν έαυτό του, γιά 
τήν ύπηρεσία και γιά τήν κοινωνία 
πού ύπηρετεϊ.

Οί άπ α ιτήσε ις  τή ς  κο ινωνίας

Ό  κόσμος άπαιτεϊ άπό έναν άστυ
νομικό νά είναι ό άνθρωπος γιά όλες 
τις δουλειές: νά είνα ι άστυνομικός, 
γιατρός, δικηγόρος, δικαστής, έν
ορκος, ψυχίατρος, κοινωνικός λε ι
τουργός, νοσοκόμος, οδηγός, 
ύδραυλικός, κτηνίατρος, κλειδαράς 
και γιά κάθε άλλη δουλειά πού θά 
άπαιτήσει ή ζωή. Είναι παράλογες οί 
άπαιτήσεις αύτές. Ή έκπαίδευση 
πού δ ίνετα ι στούς άστυνομικούς 
δέν είναι δυνατό νά συνδυάσει όλες 
αύτές τις δ ιαφορετικές άπαιτήσεις. 
Σάν δημόσιοι ύπάλληλοι δηλώνουν 
κατηγορηματικά ότι είναι άδύνατο 
νά καλύψουν τόσους τομείς, έκ τών 
πραγμάτων όμως προσπαθούν νά 
άνταποκρίνονται.

Καθημερινά ό άστυνομικός άντι- 
μετωπίζει άτομα πού έκτονώνουν τά 
άπωθημένα τους σ' αύτόν. Γ ίνετα ι ό 
άνθρωπος πού λύνει όλα τά προ
βλήματα γιά τόν καθένα και συν
επώς άρχίζει νά πιστεύει ότι ό ίδιος 
δέν έχει προβλήματα. Είναι άδια- 
νόητο νά παραδεχθεί ότι άντιμετω- 
πίζει κάποιο πρόβλημα, αύτός ό 
παντοδύναμος άνθρωπος. Ένα

Μιά κλήοη μπορεί ν' οφορό ένα άπλό περιστατικό, 
ένα οοβορό ότύχημα ή μιά καταστροφή. 0 άστυνομι
κός πρέπει νά έχει άτοόλινο νεύρα γιά ν' όντιμετωπΙοει 
κάβε κατάσταση.
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Ό  άστυνομικός βρίσκεται συχνά άντιμέτωπος 
μέ καταστάσεις μπροστά στις όποιες άλλοι άν
θρωποι λιποτακτο ιιν και προσπαθούν νά άποφύ- 
γουν.

Σέ παγκόσμια κλίμακα είναι τό όργανο τής 
πολιτείας πού βρίσκεται ατήν πρώτη γραμμή σέ 
κάθε δύσκολη φάση τής κοινωνικής ζωής.
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πρόβλημα θά τόν άποοπάσει άπό τη 
διαρκή άσκηση τών καθηκόντων του 
και θά άποδειχθεί καταστροφικό. Θά 
προσπαθήσει λοιπόν νά κρύψει τά 
αίσθήματά του άπό φόβο μήπως οί 
συνάδελφοί του ή ό κόσμος άντιλη- 
φθούν ότι δέν είναι σέ φόρμα. Σάν 
άνθρωπος - ύπόδειγμα και ικανός 
γιά όλες τις δουλειές, δέν πρέπει νά 
έχει προβλήματα. Σέ ποιόν νά στρα
φεί νά ζητήσει βοήθεια πού φοβάται 
μήπως γελοιοποιηθεί, έκτεθεΐ, και 
χάσει τή θέση του;

Άπό τήν ειδική φύση τής δου
λειάς του, άπό τήν έκπαίδευσή του 
καί άργότερα άπό τις  έμπειρίες του 
ό άστυνομικός γ ίνετα ι ένα πολύ φ ι
λύποπτο άτομο. Ά ν  δέν ήταν φ ιλύ
ποπτος δέν θά ήταν «καλός άστυνο- 
μικός» Πώς, άλλωστε θά ύποψιαζό- 
ταν τούς έγκληματίες;

Ό  άστυνομικός γ ίνετα ι ύπερβο
λικά ρεαλιστής μετά άπό μεγάλα 
διαστήματα χειρισμού ύποθέοεων 
τών ποικίλων στοιχείων τής κοινω
νίας. Τό νά άκούει τού καθενός τό 
πρόβλημα, νά βλέπει τις  πόρνες, 
τούς φυγάδες καί τούς έγκληματίες 
ήθών άπό όλες τις άπόψεις τής 
ζωής, τή διαφθορά μέσα καί έξω άπό 
τήν άστυνομία, τούς τοξικομανείς, 
τούς άλήτες, τό θάνατο σέ όλες του 
τις μορφές καί άποχρώσεις, τούς 
συζύγους νά άλληλοσπαράζονται. 
όλα αύτά μπορούν νά τόν κάνουν ν ’ 
άρχίσει νά πιστεύει ότι όλος ό κό
σμος ζεί μέ τόν ίδιο τρόπο. Ή κατά
σταση αύτή οδηγεί στήν άπομόνωση 
κι έτσι σπάνια βλέπουμε άστυνομι- 
κούς μέ γνωριμίες έκτος τού κύκλου 
έργασίας τους. Άπομακρύνοντας 
τούς έαυτούς τους άπό τήν κοινωνία 
αύξάνουν τά αισθήματα ύποψίας καί 
φόβου. Τά άντικείμενα άρχίζουν νά 
παίρνουν νέα σχήματα. Οί καρέκλες, 
τά τηλέφωνα, τά μπαστούνια τού 
μπέιζ - μπώλ, οί λ ίμες νυχιών, όλα 
χάνουν τις κοινές ίδ ιό τητές τους καί 
μεταμορφώνονται σέ φονικά όρ
γανα πού πιθανόν νά χρησιμοποιη
θούν έναντίον τους. Είναι μία έμπει- 
ρία πού ισοπεδώνει. Ό ποιος, όμως, 
κι άν είναι ό κόσμος, έχουν όρκισθεί 
νά τόν προστατεύουν, άκόμα κι άν 
έχουν χάσει τήν έμπιστοσύνη τους 
ατούς άνθρώπους.

Ό  θ ά νατο ς  καί 
οί σ υνέπ ε ιες  του

Οί άστυνομικοί έξοικειώ νονται μέ 
τό θάνατο περισσότερο άπό τούς 
άλλους άνθρώπους. Είναι άναμφί- 
βολα οί πρώτοι πού έπεμθαίνουν 
όταν ένα άτομο πεθάνει ή άκόμη 
συμβαίνει νά είναι παρόντες τή στι
γμή τού θανάτου. Είναι φοβερή έμ- 
πειρία, όταν καλείσαι σ' ένα τροχαίο 
άτύχημα, νά σκύψεις πάνω άπό έναν 
έτοιμοθάνατο πού σέ παρακαλεί νά

τόν σώσεις κι έσύ, ένώ ξέρεις ότι δέν 
μπορείς νά κάνεις τίποτε πλέον, νά 
ύποκρίνεσαι καί νά τού λές ότι δέν 
είναι σοβαρό καί ότι σέ λίγο θά είναι 
έντάξει.

Ενας άστυνομικός είναι συχνά 
άντιμέτωπος μέ καταστάσεις πού οί 
άλλοι άνθρωποι λιποτακτούν καί 
κοιτάζουν νά άποφύγουν. Δέν μπο
ρεί, βέβαια ν' άποφύγει ό ίδ ιος τό 
θέαμα ένός μικρού παιδιού πού τό 
συνέθλιψε ένα φορτηγό ή ένας χα
λασμένος άνελκυστήρας. Ούτε 
άσφαλώς τό θέαμα μιάς ολόκληρης 
ο ικογένειας πού δολοφονήθηκε άπό 
ένα τρελό πατέρα.

Οί άστυνομικοί άγωνίζονται νά 
έπιβληθούν στις συγκινήσεις τους. 
Έ νας άστυνομικός πού άντιμετωπί- 
ζει ένα περιστατικό βίαιου θανάτου 
μπορεί νά φα ίνετα ι πολύ ήρεμος καί 
νηφάλιος έπειδή οφ είλε ι νά πρα
γματοποιήσει τ ις  άνακρίσεις, νά κα- 
λέσει τό άσθενοφόρο, νά συντάξει 
τήν άναγκαία άναφορά. Στήν πρα
γματικότητα όμως άναγκάζεται σ’ 
αύτή τή δύσκολη στιγμή νά έπιβλη- 
θεί στά αίσθήματά του. Θά γυρίσει 
βέβαια στό σπίτι του καί θά άφήσει 
στήν άκρη τό περίστροφό του. Πώς 
όμως νά δραπετεύσει άπό τά αίσθή
ματά του; Δέν μπορείς νά μήν έπη- 
ρεασθεΐς άπό τό θέαμα ένός νέου 
πού άπαγχονίζεται στό σπίτι του καί 
άπό τούς θρήνους τών δικών του 
πού γαντζώνονται έπάνω του.

Εκτός τού ότι οί άστυνομικοί 
άποτελούν τήν άσπίδα τής κοινω
νίας, ύπάρχουν καί καθαρώς ύπηρε- 
σιακά άγχη. Πρέπει νά έκτελούν δια
ταγές κατά τρόπο στρατιωτικό, ν ’ 
άπαντοϋν άμέσως στις κλήσεις, νά 
έφαρμόζουν τό νόμο κι άς είναι 
άντίθετος άπό τά πιστεύω τους (π.χ. 
έπεισόδια μέ άστεγους κατά τήν κα
τεδάφιση τών αύθαιρέτων κτισμά- 
των).

Τούς δίνουν δ ιαταγές άλλά δέν 
τούς έξηγούν πώς νά τις έκτελέ- 
σουν γιά ν ’ άφήσουν πάντα καλές 
έντυπώσεις. Δ ιατάσσονται συνεχώς 
νά βγαίνουν στό πεζοδρόμιο, στήν 
πραγματική ζωή, ν ’ άσκοϋν άστυνο
μία στήν περιοχή κατά τρόπο ένιαίο 
χρησιμοποιώντας τή δ ιακριτικότητά 
τους γιά νά βγάζουν άμερόληπτες 
άποφάσεις καί ό θεός νά βοηθήσει 
άν γ ίνε ι ποτέ κανένα λάθος. Ό  
άστυνομικός αισθάνεται ότι έργάζε- 
ται σέ ένα άνελέητο σύστημα. «Όσο 
κάνεις τή δουλειά σου καλά όλα ε ί
ναι έντάξει, άν κάτι όμως πάει 
στραβά χάθηκες ...» .

Η δουλειά κάτω άπό τέτο ιες  συν
θήκες, άναμφίβολα οδηγεί σέ καρ
διακές προσβολές, στό διαζύγιο, 
στήν αύτοκτονία, στή λιποταξία 
κ.λ.π.

Σέ μία πρόσφατη μελέτη τού 
Εθνικού ’ Ινστιτούτου Ασφαλείας

καί Υ γε ία ς  τώς έργαζομένων, στήν 
όποια άξιολογήθηκαν τά έπαγγέλ- 
ματα άνάλογα μέ τό βαθμό άγχους 
πού προκαλούν. έρωτήθηκαν 2.300 
άστυνομικοί άπό 29 περιοχές τής 
χώρας. Ή μελέτη άποκάλυψε ότι 
37% τών άστυνομικών άντιμετωπί- 
ζουν σοβαρά συζυγικά προβλήματα. 
36% σοβαρά προβλήματα ύγείας, 
23% σοβαρά προβλήματα άλκοολι- 
σμού καί 20% σοβαρά προβλήματα 
μέ τά παιδιά τους. Είναι γεγονός ότι 
τό άγχος τής άστυνομικής έργασίας 
συμβάλλει σέ μεγάλο βαθμό στις 
αύτοκτονίες πού σημειώνονται κάθε 
χρόνο.

Δ ιάφορες άλλες μελέτες  άποκά- 
λυψαν ότι τό ποσοστό αύτοκτονιών 
τών άστυνομικών είναι άνώτερο άπό 
2 έως 6 φορές άπό τό γενικό μέσο 
όρο.

Οί άδιάκοπες άντιθέσεις μέ τούς 
δικαστικούς καί τόν κόσμο, συνδυα
σμένες μέ τήν έλλειψη ύποστηρί- 
ξεως άπό τήν ύπηρεσία καί, τέλος, οί 
έξαντλητικές προσπάθειες γιά τήν 
έκτέλεση τών διαταγών προκαλούν 
βλάβες στή ψυχοσωματική του 
ύγεία καί συντελούν στή μείωση τής 
άποδόσεώς του.

Οί δ ιάφορες έπαγγελματικές κα
τηγορ ίες έχουν τό δικαίωμα νά έκ- 
φράζουν τή δυσαρέσκεια καί τήν 
άντίθεσή τους σχετικά μέ τις διάφο
ρες κυβερνητικές λύσεις, δικαίωμα 
πού στερείτα ι ό άστυνομικός καί 
συσσωρεύει μέσα του πικρίες.

Αντιμετώπιση 
τού μέλλοντος.

Είναι άνάγκη νά δημιουργηθεί εύ- 
νο ίκότερο κλίμα έργασίας σέ όλους 
τούς τομείς τής άστυνομίας, ώστε 
νά παρεμποδίζεται ή δημιουργία άγ
χους. Ή άρχή άς γ ίνε ι άπό τήν έκ- 
παίδευση, τούς νέους καί τις  οίκο- 
γένε ιές  τους. Νά δημιουργηθούν 
έσω - ύπηρεσιακοί φορείς πού νά 
φροντίσουν γιά τήν έφαρμογή προ
γραμμάτων:

-  Ψυχικής υγείας κατά τήν έκπαί- 
δευση.

-  Σωματικής άγωγής τών ήδη 
ύπηρετούντων άστυνομικών.

-  Ψυχαγωγίας καί άναπαύσεως 
καί, άκόμα.

-  Συμβουλευτικής γιά τούς άστυ- 
νομικούς καί γιά τις  ο ίκογένειές 
τους.

Πρέπει τέλος οί άστυνομικοί νά 
διδάσκονται ότι ή άπογοήτευση ε ί
ναι άνθρώπινη καί ότι έχουν κάθε 
δικαίωμα νά ζητήσουν βοήθεια γιά 
κάποιο πρόβλημα πού δέν μπορούν 
μόνοι τους ν ’ άντιμετωπίσουν.

Οί άστυνομικοί χρειάζονται συμ
παράσταση στις δύσκολες στιγμές 
τους.
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ΑΡΝΗΣΗ

Στο περιγιάλι τό κρυφό 
κι’ άσπρο σαν περιστέρι 
διψάσαμε τό μεσημέρι- 
μά τό νερό γλυφό.

Πάνω στην άμμο την ξανθή 
γράψαμε τ' όνομά της- 
ώραϊα που φύσηξεν ό μπάτης 
και σβήστηκε ή γραφή.

Μέ τι καρδιά, με τι πνοή, 
τι πόθους και τι πάθος 
πήραμε τή ζωή μας- λάθος! 
κι' άλλάξαμε ζωή.

Τού κ. "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Άνθυπασπιστοϋ

γιορπκε ιιφ ιιίπ
Κάπου - κάπου άνάμεσά μας γεννιούνται μερικές μορφές 

προορισμένες γιά κάτι πολύ μεγάλο. Μέσα τους, νιώθουν άπ’ 
τά πρώτα άκόμα χρόνια τής ζωής τους, άπ' τά μετεφηβικά 
μπορεί νά πει κανείς, τήν ευθύνη νά βαραίνει τά βήματά τους, 
καθώς μένουν ξένοι μ ' δ,τι τούς περιβάλλει, ή καθώς βλέπουν 
μ' άλλη ματιά τά συμβαίνοντα γύρω τους καί βλέπουν τόν 
έαυτό τους άναγκασμένο νά χαράξει μιά νέα πορεία, ξέχωρη 
άπ' τις «πεπατημένες».

Κάπως έτσι ίσως μπορεί νά έξηγηθεί ή άπόγνωση πού 
ξεφεύγει άπ' τις πρώτες γραμμές τού ήμερολογίου τού Γιώρ- 
γου Σεφέρη «Μ έρες» ', όταν τήν Παρασκευή, 24 Ιουλίου  
1925, γράφει: « Έχω καιρό νά γράψω' δέν μπορώ νά έκφρα- 
στώ. Άλλω στε δέν έχω τίποτε νά έκφράσω: ό έαυτός μου 
χαμένος, σχεδόν όλότελα ...». Λίγο άργότερα, στις 8 Αύγού- 
στου 1925 μιά νέα γραφή: «Σημείο άπόλυτο, ή μοναξιά μου 
ίσια, στρωτή, χωρίς καμίαν άνωμαλία όπου νά πιαστεί τό 
βλέμμα. Προσπαθώ νά συγκεντρώσω μιά δύναμη σχεδόν μα- 
γνητική, σάν αύτή πού κουνά τά τραπεζάκια, γιά νά ίδώ μέσα 
μου λίγο φώς. Ώσπου νά καταστραφεί κανείς, μπορεί νά 
ύπάρξει κάτι πιό δυνατό. Ό μω ς δέ μοϋ μένει πιά πολλή δύ
ναμη . . ,».

Είκοσιπέντε χρόνων τότε ό Σεφέρης. Στό γύρω του πνευ
ματικό στερέωμα κυριαρχούσαν ό θθχρονος Παλαμάς, ό 
56χρονος Μαλακάσης, ό 55χρονος Γρυπάρης ... Ό  Καζαν- 
τζάκης, ό Σικελιανός, ό Βάρναλης, μόλις είχαν ξεπεράσει τά

40 κι είχαν κατορθώσει ν ’ άναταράξουν άρκετά τά «νερά» τής 
έλληνικής πνευματικής ζωής. Γιά τήν 'Ελλάδα ήταν ή έποχή 
πού προσπαθούσε νά καταμετρήσει τις πληγές τής μικρασια
τικής καταστροφής καί γιά τήν 'Αθήνα ή έποχή πού άρχιζε νά 
γίνεται ή μεγάλη πολιτεία. Από τήν έπαρχία πού έφησύχαζε 
σ' ένα μακάριο πνευματικό λήθαργο, άκούγονταν οί πνιχτές 
κραυγές τού Κώστα Καρυωτάκη:

Οί όρίζοντες θά μ ' έχουν πνίξει.
Σ' όλα τά κλίματα, σ' όλα τά πλάτη, 
όχώνες γιά τό ψωμί καί τό άλάτι, 
έρωτες, πλήξη 2

Είναι ή έποχή μέ τά μεγάλα προβλήματα, τις συνεχείς 
άνακατατάξεις στόν έλληνικό καί διεθνή χώρο καί τήν κυ
ριαρχία τού άπροσανατολισμού τών ιδεών.

Οί φωνές τών νέων πού ξεκινούν μέ όνειρα σκοντάφτουν 
σ ’ έρμητικά κλεισμένα άφτιά. Κατάσταση πού ό ποιητής περι
γράφει μ ’ έκδηλη πίκρα στις «Μέρες»: «Κυριακή, 23-8-1925. 
Οί δ ιανοούμενοί μας καταβροχθίζουν τήν τέχνη όπως οί κα
τσίκες τήν πρασινάδα Ή  τέχνη δέν άγγίζει παρά τά πεπτικά 
τους όργανα. Κι άν κάποτε βάζουν τις φωνές, είναι γιατί 
έχουν κολικόπονο. Ας χρωστάμε, ώστόσο, χάρη στούς δα
σκάλους μας. Σ ’ αύτούς πού μάς άσκησαν γιά νά μπορούμε ν' 
άντέχουμε καί νά έλπίζουμε άκόμη καί σέ τούτη τήν έρημιά. -
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Πέμπτη, 10-9-1925: Άθλ ια  κατάσταση στην 'Ελλάδα τών νέων 
πού θέλουν νά γράψουν. Κανείς γιά νά τούς όδηγήσει. Ούτε 
κάν ένα βιβλίο στοιχειώδες νά μάθουν κάπως τή γλώσσα.
Ηθική άτμόσφαιρα μηδαμινή. Δέν υπάρχουν πρεσβύτεροι. 

Λένε στραφείτε στήν έλληνική γή, ατό έλληνικό χωριό, έκεί 
θά βρείτε τήν άληθινή ζωή μας. Καλά. Ό μω ς οί νέοι κάπου 
πρέπει νά τραφούν άναρωτιέμαι πού, όταν μήτε τό χώμα, 
μήτε τό χωριό δέ δίνουν άρκετό ψωμί...».

Μέσα σ' αύτή τήν έποχή άνδρώνονται οί νέες συνειδήσεις, 
ή «γενιά τού 1930». Ανάμεσα στούς πρωτοπόρους κι ό Σεφέ- 
ρης. Ή  κυκλοφορία τής πρώτης συλλογής «Στροφή», τό Μάιο 
του 1931, είναι τό σημαντικό κι αισιόδοξο μήνυμα τής άνα- 
γέννησης πού θ ’ άκολουθήσει στό χώρο τής ποίησης. Λιτός ό 
λόγος του, δωρικός, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στήν 
«'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», ό Λίνος Πολίτης, 
άγκαλιάζει τή γενιά του, έκφράζει τά «πάθια» της, τραγουδάει 
τήν άγωνία της:

Μ έ  τί  κ α ρ δ ιά ,  μ έ  τ ι  πνο ή ,  

τ i π ό θ ο υ ς  κ α ι  τ ι  π ά θ ο ς  

π ή ρ α μ ε  τή  ζωή μας λ ά θ ο ς !  

κ ι 1 ά λ λ ά ξ α μ ε  ζ ω ή .3

Σειρά έχει ή «Στέρνα», τυπωμένη τόν 'Οκτώβριο τού 1932 
σέ πενήντα μόνο άντίτυπα, άριθμημένα μέ τό χέρι. Γράφει γιά 
αύτήν του τήν άπόφαση ό ποιητής στις 8 Μ α ίου : «Θά τυπώσω 
τή Στέρνα «έκτος έμπορίου». Δέ μ' άρέσει ιδιαίτερα αύτός ό 
τρόπος, άλλά πώς νά κυκλοφορήσω άλλιώς αύτά τά κομμάτια, 
πού δέν ξέρω πότε θά γίνουν βιβλίο καί πού δέν μπορώ νά τά 
κρατώ γιά πολύ καιρό, όπως άλλοτε. Αν είχα ένα περιοδικό, 
θά τά δημοσίευα φυσικά έκεί. Δυστυχώς τέτοιο πράγμα δέν 
ύπάρχει γιά μένα δέ θέλω νά ύποχρεωθώ σέ λογοτεχνικές 
συμμαχίες. Ό  «Όδυσσέας», πού έστειλα στήν Αθήνα άπ 'τόν 
περασμένο Γενάρη, στάθηκε άδύνατο νά δημοσιευτεί. Δέ 
βλέπω τί άλλο μού μένει παρά νά τυπώσω τά ποιήματα μου (ή 
ο,τι άλλο) γιά τούς φίλους καί γιά όσους ένδιαφέρονται, 
ώσπου νά μπορέσουν νά γίνουν βιβλίο. Άλλω στε ή «Στροφή», 
ύστερα άπό τόσο θόρυβο, είναι ζήτημα άν πούλησε τριάντα 
άντίτυπα».4

Τρία χρόνια άργότερα, μετά άπό χιλιοθασανισμένη πνευ
ματική κυοφορία, έρχονται στό φώς τά ποιήματα, ή σωστό
τερα τά 24 μέρη τού ποιήματος «Μυθιστόρημα», «έργο τής 
ώριμότητας» κατά τό Λίνο Πολίτη.

Ό  ποιητής μέ όδηγό τό στοχασμό του ιχνηλατεί, άνασταί- 
νει τις μνήμες τού παρελθόντος, στοχάζεται πάνω στό χτές 
καί στό σήμερα, άφαιρεί τό προσωπείο τής καθημερινότητας, 
άφήνει ξέσκεπη τήν άλήθεια, γιά νά φτάσει στις πληγές πού 
άπειλούν τήν ίδια τή ζωή. Σ ' όλα αύτά μόνος, μέ μόνη τήν 
άπόφαση νά φτάσει μέχρι τό τέρμα:

* Ε ί ν α ι  π α λ ιό  τό  λ ι μ ά ν ι ,  δ έ  μ π ο ρ ώ  π ιά  νά  π ε ρ ιμ έ ν ω  

ο ύ τ ε  τό  φ ί λ ο  π ο ύ  έ φ υ γ ε  σ τ ό  ν η σ ί  μ έ  τά  π ε ύ κ α  

ο ύ τ ε  τό  φ ί λ ο  π ο ύ  έ φ υ γ ε  σ τ ό  ν η σ ί  μ έ  τά  π λ α τ ά ν ια  

ο ύ τ ε  τό  φ ί λ ο  π ο ύ  έ φ υ γ ε  γ ιά  τ '  ά ν ο ιχ τ ά .

Α ν  τό  θ έ λ η σ α  νά  μ ε ί ν ω  μ ό ν ο ς ,  γ ύ ρ ε ψ α  

τή  μ ο ν α ξ ιά ,  δ έ  γ ύ ρ ε ψ α  μ ιά  τ έ τ ο ι α  ά π α ν τ ο χ ή ,  

τό  κ ο μ μ ά τ ια σ μ α  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  μ ο υ  σ τ ό ν  ύ ρ ίζ ο ν τ α ,  

α υ τ έ ς  τ ι ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  α ύ τ ά  τ ά  χ ρ ώ μ α τ α  α ύ τ ή  τ ή  σ ι γ ή · . 5

Μέσα άπ’ αύτό τό κομμάτιασμα τής ψυχής του θά «δει» τί 
«ύπάρχει» γύρω του, θ' άφήσει τις κραυγές του λεύτερες νά 
μιλήσουν γιά τό πώς δέν μπορεί ν ' άνασάνει. Διαπιστώσεις 
πικρές, πού ώστόσο δέν παύουν νά 'ναι διαπιστώσεις πραγμα
τικότητας, μυσταγωγία άλήθειας, μά καί πικρό παράπονο μιάς 
όλόκληρης γενιάς:

«Ό τ ύ π ο ς  μ α ς  ε ί ν α ι  κ λ ε ισ τ ό ς ,  ό λ ο  β ο υ ν ά  

π ο ύ  έ χ ο υ ν  σ κ ε π ή  τό  χ α μ η λ ό  ο ύ ρ α ν ό  μ έ ρ α  κ α ί  ν ύ χ τα .

Δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  π ο τ ά μ ια  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  π η γ ά δ ια  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  π η γ έ ς ,  

μ ο ν ά χ α  λ ί γ ε ς  σ τ έ ρ ν ε ς ,  ά δ ε ι ε ς  κ ι '  αυτές, π ο ύ  ή χ ο ύ ν  κ α ί  π ο ύ  τ ι ς

π ρ ο σ κ υ ν ο ύ μ ε 6

Βαρυφορτωμένο μέ μνήμες τό «Μυθιστόρημα» . .. Στίχοι 
πού καλούν τόν καθένα μας πίσω στις κληρονομιές πού χά

ρισε τό πιό καθάριο καί τό πιό άνθρώπινο πνεύμα, τό 'Ελλη
νικό Πνεύμα. Καλέσματα λακωνικά, χωρίς μεγαλοστομίες καί 
χιλιοποίκιλα λεκτικά σχήματα, πού πέρα άπ' τήν έκφραση τής 
πίκρας, άφήνουν διάφανη τήν αισιοδοξία τού άγωνιστή καθώς 
άντικρίζει τόν προορισμό τής κάθε γενιάς:

« Εμείς π ο ύ  ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε  γ ιά  τό  π ρ ο σ κ ύ ν η μ α  τ ο ύ τ ο  

κ ο ι τ ά ξ α μ ε  τά  σ π α σ μ έ ν α  ά γ ά λ μ α τ α

ξ ε χ α σ τ ή κ α μ ε  κ α ί  ε ίπ α μ ε  πώς δ έ  χ ά ν ε τ α ι  ή ζωή τ ό σ ο  ε ύ κ ο λ α  

πώς έ χ ε ι  ό θ ά ν α τ ο ς  δ ρ ό μ ο υ ς  ά ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ ο υ ς  
κ α ί  μ ι  ά δ ικ ή  τ ο υ  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η 7

Ακόμα κι όταν ή λαλιά του γίνεται πέρα γιά πέρα προσκλη- 
τική, όταν ύψωμένος πάνω άπ' τό «έγώ» του προφητεύει γιά 
λογαριασμό όλων, ό στοχασμός δέν παύει νά τόν άκολουθεί. 
Καί πάντα, σάν κανείς άφήνεται εύλαβικά νά ταξιδεύσει μέ τό 
λόγο του, νιώθει πώς ή φωνή πού άκούει είναι μυριόστομη καί 
βγαίνει άπό τά βάθη τής ψυχής χωρίς κάν οί ήχοι νά χρωματί
ζονται άπ' τις διεργασίες τού στόματος, λές κι ή ψυχή τού 
ποιητή έχει τό δικό της στόμα, τό άμόλυντο . . .

«Λίγο ά κ ό μ α

θά ί δ ο ύ μ ε  τ ι ς  ά μ υ γ δ α λ ι έ ς  ν '  ό ν θ ί ζ ο υ ν  

τά  μ ά ρ μ α ρ α  νά  λ ά μ π ο υ ν  σ τ ό ν  ή λ ιο  

τή  θ ά λ α σ σ α  ν ά  κ υ μ μ α τ ί ζ ε ι  

λ ί γ ο  ά κ ό μ α

νά  σ η κ ω θ ο ύ μ ε  λ ί γ ο  ψ η λ ό τ ε ρ έ τ » 11

Στις δύσκολες μέρες τού 1940, όταν ό άέρας τού πολέμου 
πού σάρωνε τήν Εύρώπη, χτυπούσε θανατερά τά τζαμόφυλλα 
τής μικρής 'Ελλάδας, ό ποιητής σπεύδει νά τυπώσει δυό συλ
λογές μέ ποιήματα γραμμένα σ ’ ένα χρονικό διάστημα δέκα 
καί παραπάνω χρόνων. Τό Μάρτη τού 1940 τυπώνει καί κυ
κλοφορεί σέ 356 άντίτυπα τό «Τετράδιο γυμνασμάτων» καί 
τόν Απρίλη τού 1940, τό «'Ημερολόγιο Καταστρώματος, Α'» 
σέ 317 άριθμημένα άντίτυπα. Ή  φωνή του, γνώριμη πιά άπ' τό 
«Μυθιστόρημα» έρχεται μέ άπαλούς κυματισμούς καί συχνά 
άπολογητική μέσα στό στοχασμό του νά μιλήσει γιά πράγματα 
πού σημαδεύουν τό πέρασμα τού άνθρώπου άπ' τή ζωή

«Κι άν κ ρ α τ η θ ή κ α μ ε  ά π ό  λ α γ ό ν ι α  κι ά ν  ά γ κ α λ ι ά σ α μ ε  

μ '  ό λ η  τή  δ ύ ν α μ ή  μ α ς  ά λ λ ο υ ς  α ύ χ έ ν ε ς  

κι ά ν  σ μ ί ξ α μ ε  τ ή ν  ά ν ά σ α  μ α ς  μ έ  τ ή ν  ά ν ά σ α  

έ κ ε ί ν ο υ  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  

κ ι  ά ν  κ λ ε ί σ α μ ε  τά μάτια μας, δέν ε ' ί τα ν  ά λ λ η  

μ ο ν ά χ α  α ύ τ ό ς  ό β α θ ύ τ ε ρ ο ς  κ α η μ ό ς  νά  κ ρ α τ η θ ο ύ μ ε  

μ έ σ α  σ τ ή  φ υ γ ή * 3

Παντού, σέ κάθε στίχο, σέ κάθε στροφή, τό πρόσωπο τής 
Ελλάδας άναδύεται κυρίαρχο, άλλες φορές όλόγυμνο μέσ’ 

τή μεγαλωσύνη τών αιώνων του κι άλλες φορές θαμπό μέσ' 
άπ' τήν άντάρα τών καιρών:

«Ό π ο υ  κ α ί  νά  τ α ξ ιδ έ ψ ω  ή Ε λ λ ά δ α  μ έ  π λ η γ ώ ν ε ι

π α ρ α π ε τ ά σ μ α τ α  β ο υ ν ώ ν  ά ρ χ ιπ έ λ α γ α  γ υ μ ν ο ί  γ ρ α ν ί τ ε ς  . .  . 

τό  κ α ρ ά β ι  π ο ύ  τ α ξ ι δ ε ύ ε ι  τ ό  λ έ ν ε  Α Γ Ω Ν Ι Α  937.

Στό «Τετράδιο Γυμνασμάτων» θά κάνει τήν έμφάνισή του 
γιά πρώτη φορά τό πρόσωπο τού Στράτη Θαλασσινού.

Νά 'ναι άραγε πλαστό πρόσωπο ό Στράτης Θαλασσινός πού 
θά συνοδέψει γιά χρόνια πολλά τόν ποιητή στά «ταξίδια» του 
στή ζωή, ή νά 'ναι τό ίδιο πρόσωπο τού ποιητή μέσα στό 
καθρέφτη τής δικής του ύπαρξης;

Στό δρόμο του ό ποιητής θά 'χει γιά μόνη συντροφιά τό 
πρόσωπό του, καθρέφτη όπου μέσα του θ' άναλύονται σέ 
χιλιάδες αύτοτελείς ένότητες τά χρόνια καί οί τόποι πού τό 
σημάδεψαν, τά χρόνια καί ή άμφιθολία πού σημαδεύει κάθε 
προβληματισμένο άνθρωπο στή γή του. Θά πεί στό: «Ένας 
λόγος γιά τό καλοκαίρι»:

«Π ε ρ π α τ ή σ α μ ε  μ α ζ ί  μ ο ι ρ α σ τ ή κ α μ ε  τό  ψ ω μ ί  κ α ί  τ ό ν  ύ π ν ο  

δ ο κ ι μ ά σ α μ ε  τ ή ν  ί δ ια  π ίκ ρ α  τ ο ύ  ά π ο χ ω ρ ισ μ ο ύ  

χ τ ί σ α μ ε  μ έ  τ ι ς  π έ τ ρ ε ς  π ο ύ  ε ί χ α μ ε  τά  σ π ίτ ια  μ α ς  

π ή ρ α μ ε  τ ά  κ α ρ ά β ι α  ξ ε ν ι τ ε υ τ ή κ α μ ε  γ υ ρ ίσ α μ ε  

β ρ ή κ α μ ε  τ ι ς  γ υ ν α ί κ ε ς  μ α ς  νά  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  

μ ά ς  γ ν ώ ρ ισ α ν  δ ύ σ κ ο λ α ,  κ α ν ε ί ς  δ έ  μ ά ς  γ ν ω ρ ί ζ ε ι ..
Τό «'Ημερολόγιο τού Καταστρώματος, Α'» είναι ή έκ-
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φράση τής άγωνίας τού πνευματικού άνθρώπου καθώς νιώθει 
νά ραπίζεται ό τόπος του, μά κι όλος ό κόσμος, άπό τό θανα- 
τογόνο άέρα τού πολέμου. Έκφραση άγωνίας, όχι όμως και 
φόβου. Ό  ποιητής άντικρίζει θαρραλέα τήν πραγματικότητα, 
άποφασισμένος γιά όλα:

« . Έ χ α σ ε  π ιά  τ ό  χ ρ ώ μ α  α ύ τ ό ς  ύ  κ ό σ μ ο ς  

κ α θ ώ ς  τ ά  φ ύ κ ι α  σ τ '  ά κ ρ ο γ ι ά λ ι  τ ο ύ  ά λ λ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  

γ κ ρ ί ζ α  ξ ε ρ ά  κ α ί  σ τ ό  έ λ ε ο ς  τ ο ύ  ά ν έ μ ο υ .

Έ ν α  μ ε γ ά λ ο  π έ λ α γ ο  δ υ ό  μ ά τ ι α

ε υ κ ί ν η τ α  κ α ι  ά κ ί ν η τ α  σ ά ν  τ ό ν  ά γ έ ρ α

κ α ί  τά  π α ν ιά  μ ο υ  ό σ ο  κ ρ α τ ή σ ο υ ν ,  κ ι '  ό θ ε ό ς  μ ο υ · ' 2

Σ αυτή τήν ένότητα άνήκει καί «Ή  τελευταία μέρα», πού 
όπως σταματημένη άπ' τή λογοκρισία τής έποχής δημοσιεύ
τηκε μέ τό « 'Ημερολόγιο Καταστρώματος, Β ». Γραφή τού 
Φλεβάρη τού '39 συγκλονίζει μέ τήν έκφραση ένός δυσεύρε
του φιλοσοφικού στοχασμού γιά τά παρελθόντα, τά τωρινά, 
μά καί τά μελλούμενα:

Κ ι ό μ ω ς  τό  ξ έ ρ α μ ε  πώς τ ή ν  ά λ λ η  α υ γ ή  δ έ  θ ά  μ ά ς  έ μ ε ν ε  

τ ί π ο τ ε  π ι ά , .................................................

Κ ι ’ ό μ ω ς  ό θ ά ν α τ ο ς  ε ί ν α ι  κ ά τ ι  π ο ύ  γ ί ν ε τ α ι · πώ ς π ε θ α ί ν ε ι  

έ ν α ς  ά ν τ ρ α ς ;

Κ ι ’ ό μ ω ς  κ ε ρ δ ί ζ ε ι  κανείς τό θ ά ν α τ ό  το υ ,  τό  δ ι κ ό  τ ο υ  

θ ά ν α τ ο  π ο ύ  δεν ά ν ή κ ε ι  ο έ  κ α ν έ ν α ν  ά λ λ ο ν  

κ α ί  τ ο ύ τ ο  τ ό  π α ιχ ν ί δ ι  ε ί ν α ι  ή ζωή.
»’3

Λίγες οί κραυγές στό έργο τού Σεφέρη, μά μοναδικές. 
Άλλω στε κι όλη του ή ποιητική παρουσία είναι «λίγη» σ' έκ
ταση. Λίγο περισσότερη άπ' τού Καβάφη. μά έλάχιστη a t  
πλάτος άπ- τού Παλαμά. ή τού Σικελιανού. Περίσσιος ό προ
βληματισμός του, άτέλειωτες οί άναζητήσεις του, βαθιά καί 
τραγική ή εικόνα τής όρφάνιας τού σύγχρονου άνθρώπου, μά 
καί σταθερό τό άγωνιστικό άντίκρισμα τής ζωής, Ό  ποιητής 
ξέρει τό «κενό» μά έπιμένει δυναμικά ν' άναζητά τό πρόσωπο 
τής λύτρωσης. Ή  τελευταία γραφή τής συλλογής «Ό  Βασι
λιάς τής Ά σ ίνη ς» 14. άπ' τά κορυφαία καί πιό συγκλονιστικά 
ποιήματά του, δέν είναι παρά συμπύκνωση αύτής τής τόσο 
διάχυτης σ' όλο του τό έργο, άναζήτησης:

Κ α ν έ ν α  π λ ά σ μ α  ζ ω ν τ α ν ό  τ '  ά γ ρ ι ο π ε ρ ί σ τ ε ρ α  φ ε υ γ ά τ α

κι ό β α σ ι λ ι ά ς  τ ή ς  Α α ί ν η ς  π ο ύ  τ ό ν  γ υ ρ ε ύ ο υ μ ε  δ υ ό  χ ρ ό ν ι α  τώ ρ α

ά γ ν ω σ τ ο ς  λ η σ μ ο ν η μ έ ν ο ς  ά π '  ό λ ο υ ς  κ ι '  ά π ό  τ ό ν  Ο μ η ρ ο

Ο  β α σ ι λ ι ά ς  τ ή ς  Α α ί ν η ς  έ ν α  κ ε ν ό  κ ά τ ω  ά π '  τ ή ν  π ρ ο σ ω π ίδ α  

π α ν τ ο ύ  μ α ζ ί  μ α ς  π α ν τ ο ύ  μ α ζ ί  μ α ς ,  κ ά τ ω  ά π ό  έ ν α  ό ν ο μ α :

" Α σ ίν η  τ ε  . Ά ο ί ν η ν  τ ε  . ....

Ο «Στράτης Θαλασσινός» θά ξαναγυρίσει μέ τό « 'Ημερο
λόγιο Καταστρώματος, Β '»  πού γιά πρώτη φορά θά φωτοτυ- 
πηθεΐ σέ 75 κόπιες τών χειρογράφων του μέ δικά του σχέδια 
στό λιθογραφεΐο τού Δ. Βαφειάδη «Ή Αγκυρα», τό καλοκαίρι 
τού 4415, γιά νά φιλοσοφήσει ξανά καί άπ' τή μακρινή ξενιτιά 
νά ψιθυρίσει:

«Τό π ρ ώ το  π ρ ά γ μ α  π ο υ  έ κ α ν ε  ό θ ε ό ς  ε ί ν α ι  ή ά γ ά π η  

έ π ε ι τ α  έ ρ χ ε τ α ι  τ ό  α ί μ α  

κι ή  δ ίψ α  γ ιά  τό  α ί μ α  

π ο ύ  τ ή ν  κ ε ν τ ρ ί ζ ε ι

τό  σ π έ ρ μ α  τ ο ύ  κ ο ρ μ ι ο ύ  κ α θ ώ ς  τ '  ά λ ά τ ι .

Τό π ρ ώ το  π ρ ά γ μ α  π ο ύ  έ κ α ν ε  ό  θ ε ό ς  ε ί ν α ι  τό  μ α κ ρ ι ν ό  

τ α ξ ίδ ι

............................»'6

Γραμμένο στήν ξενιτιά ( Αλεξάνδρεια - Τράνσβααλ, Πρε- 
τόρια. Κάιρο) όλόκληρο τό «Ημερολόγ ιο  Καταστρώματος, 
Β '», είναι καημός καί παράπονο τού ποιητή πού ζητά «ν' άνοί- 
ξει τήν καρδιά του μήν τόν προλάβει ή ξενιτιά καί τόν άλλά- 
ξει». Είναι ή νοσταλγία του γιά τά «Ψηλά βουνά» πού θεριεύει 
μέσα στήν άμμο τής έρημου, μέσα στά «δίχτυα μιάς ζωής πού 
εϊτανε / σωστή κι έγινε σκόνη καί βούλιαξε μέσα στήν άμμο /

άφήνοντας πίσω της μονάχα έκεϊνο τό άπροσδιόριστο / λίκνι
σμα πού μάς ζάλισε μιάς άψηλής φοινικιάς».

Εδώ ό ποιητής άφήνει τήν αύτογνωσία του νά σταθεί 
άπέναντί του καί ν ’ άπευθύνει τό «κατηγορώ» της. Νά σταθεί 
άπέναντι στό διπλωματικό ύπάλληλο Γιώργο Σεφέρη, πού 
βρέθηκε στή Μέση Ανατολή μετά τήν εισβολή τών Γερμανών 
στήν πατρίδα καί μακριά άπ' τό αίμα πού πότιζε τόν τόπο του 
σ' έκείνες τις δύσκολες έποχές. Φοβερή ή όμολογία του, 
συγκλονιστικός ό άνασηκωμός τής πιό ιδιότυπης εύθύνης 
πού 'νιώθε πώς έχει άπέναντι ατούς ήρωες. Ό  «Τελευταίος 
Σταθμός», πριν τό γυρισμό του στήν 'Ελλάδα, (Cavadei Tirreni, 
5-10-1944), είναι άναπάντεχη, γιά τά μέτρα τού άνθρώπου, 
όμολογία:

• Ε ρ χ ό μ α σ τ ε  ά π '  τ ή ν  ά μ μ ο  τ ή ς  έ ρ η μ ο ς  ά π '  τ ι ς  θ ά λ α σ σ ε ς

τ ο ύ  Π ρ ω τ έ α ,

ψ υ χ έ ς  μ α ρ α γ κ ι α σ μ έ ν ε ς  ά π ό  δ η μ ό σ ι ε ς  ά μ α ρ τ ί ε ς ,  

κ α θ έ ν α ς  κ ι '  έ ν α  ά ξ ί ω μ α  σ ά ν  τ ό  π ο υ λ ί  μ έ ς  σ τ ό  κ λ ο υ β ί  το υ .

Τό β ρ ο χ ε ρ ό  φ θ ι ν ό π ω ρ ο  σ '  α ύ τ ή  τ ή  γ ο ύ β α  

κ α κ ο φ ο ρ μ ί ζ ε ι  τ ή ν  π λ η γ ή  τ ο ύ  κ α θ ε ν ό ς  μ α ς  

ή α υ τ ό  π ο ύ  θά ' λ ε γ ε ς  ά λ λ ιώ ς ,  ν έ μ ε σ η  μ ο ί ρ α  

ή μ ο ν α χ ά  κ α κ έ ς  σ υ ν ή θ ε ι ε ς ,  δ ό λ ο  κ α ί  ά π ά τη ,  

ή ά κ ό μ α  ι δ ι ο τ έ λ ε ι α  ν ά  κ α ρ π ω θ ε ϊ ς  τό  α ί μ α  τ ώ ν  ά λ λ ω ν . ....

Αύτός είναι ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης! Πάντα ρωμαλέος 
άπέναντι στή μοίρα του κι άληθινός όσο κανείς μέ τό ταξίδι 
του στή γή.

Κι είναι μεγάλο τούτο τό ταξίδι, ό δρόμος του, «γεμάτος 
περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις» γιά νά θυμηθούμε καί τήν 
άλλη κορυφή τής έλληνικής ποίησης, τόν Καβάφη. Κι ήταν τό 
ταξίδι του όλο σταθμούς, εύκαιρίες γιά ξανακοίταγμα τού 
προσώπου του στόν καθρέφτη τού ίδιου τού προσώπου του. 
Τέτοιος σταθμός, τό 1946, ό Πόρος μέ τό λιμανάκι του καί 
μέσα σ ’ αύτό ή «Κίχλη», ένα καράβι βυθισμένο άπ' τούς Γερ- 
μανούς, πριν λίγα χρόνια Ή  «Κίχλη» ήταν τό καράβι πού δέν 
ύπήρχε τότε, κι αύτός ήταν ό ποιητής πού κάποτε είχε μουρ
μουρίσει: « Ανάμεσα στό πρόσωπό σου καί στό πρόσωπό σου / 
μιά τρυφερή μορφή παιδιού γράφεται καί σβήνει». Ή  «Κίχλη», 
είναι άκόμα. τό ποίημα πού θά γεννηθεί τότε, μετά άπό κυο- 
φορία ποιος ξέρει πόσων χρόνων. Είναι ποίημα, είναι άπολο- 
γία. είναι συμβολισμός, είναι μεστή έμπειρία ζωής, περιπλά
νηση στά πιό άπροσπέλαστα έρωτηματικά τής άνθρώπινης 
ύπαρξης: Ίσως κάτι άπ' όλα αύτά, ίσως όλα αύτά μαζί:

• Κ α θ ώ ς  π ε ρ ν ο ύ ν  τά  χ ρ ό ν ι α

π λ η θ α ί ν ο υ ν  ο ί  κ ρ ι τ έ ς  π ο ύ  σ έ  κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ ν

κ α θ ώ ς  π ε ρ ν ο ύ ν  τ ά  χ ρ ό ν ι α  καί κ ο υ β ε ν τ ι ά ζ ε ι ς  μ έ  λ ι γ ό τ ε ρ ε ς  φ ω ν έ ς ,

β λ έ π ε ι ς  τ ό ν  ή λ ιο  μ '  ά λ λ α  μ ά τ ι α  ....

Μετά τήν «Κίχλη» θ ’ άκολουθήσει δεκάχρονη σιωπή τού 
ποιητή, πού άλλοτε σάν σύμβουλος στις πρεσβείες τής Ά γ 
κυρας καί τού Λονδίνου, κι άλλοτε σάν πρέσβης στό Λίβανο, 
τή Συρία, τήν Ιορδανία, θά βρίσκεται σχεδόν μακριά άπ' τήν 
Ελλάδα. Σ ' αύτά τά δέκα χρόνια ό ποιητής θ' άναδιπλωθεΐ καί 
θά σταματήσει μέ στοχασμό άπέναντι στή μέχρι τότε πορεία 
του. Τό βράδυ τής Τετάρτης, 15 Μάρτη τού 1950 θά γράψει 
στό ήμερολόγιό του (Μέρες, Ε'. 1-1-1945/19-4-1951): «Πέ
ρασα περιόδους μεγάλης άμφιβολίας γιά τήν άξια πού θά 
μπορούσαν νά έχουν τά έργα μου. Προχώρησα στή ζωή, πολύ 
μόνος, χωρίς βοήθεια (άλλά ποιος τήν έχει:), έκτος άπό δυό 
άνθρώπους άσχετους μέ τά γράμματα, καί τήν έπιμονή μου. 
Καθώς κοιτάζω τώρα τά περασμένα, θά τήν έλεγα έπιμονή 
νέγρου. Ώ ς  τά '36 ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Δέν  ξεχνώ πώς, 
ύστερα άπό τή Σ τ ρ ο φ ή ,  βρέθηκαν φίλοι πού μού έδειξαν 
καί τήν άγάπη τους καί τήν προσήλωσή τους. Άλλά  δέν έννοώ 
αύτό, έννοώ, όταν λέω βοήθεια, τόν άνθρωπο πού βοηθεΐ στις 
κρίσιμες στιγμές τής άμφιβολίας καί δέχεται, ό τ α ν  ε ί ν α ι  
ά κ ό μ η  φ ρ έ σ κ α ,  τά τολμήματά σου ' αύτό μού έλειψε.

Τώρα πιά -  αύτές τις μέρες έκλεισα τά πενήντα -  ξέρω τι 
είμαι. Ξέρω ποιοι μπορεί νά μέ παραδεχτούν καί ποιοι νά μέ 
άρνηθούν. Μ ’ ένδιαφέρουν οί πρώτοι, κι άπό τούς δεύτερους 
οί καλύτεροί μου. Προσθέτω, χωρίς δισταγμό, πώς εύχομαι νά 
φανερωθούν καλύτεροι, έστω καί άν πρόκειται νά μέ σβήσουν 
άπό τή μνήμη τών άνθρώπων. Δέν  είναι τό έ ρ γ ο  μ ο υ  πού μ' 
ένδιαφέρει πριν άπ' όλα· είναι τό έ ρ γ ο ,  χωρίς κτητική άν- 
τωνυμία ' αύτό πρέπει νά ζήσει, έστω καί άν οί προσωπικές μας 
συνεισφορές πρόκειται ν ’ άναλωθούν μέσα σ' αύτό ...

Έ τσ ι όπως έβγαλα τή Σ τ ρ ο φ ή ,  όπως έβγαλα τό Μ υ -

700



θ ι σ τ ό ρ η μ α ,  μολονότι οί άλλοι θεωρούσαν τά καμώματά 
μου παλαβά, κάθισα καί καταπιάστηκα, σέ τούτο τό σ τ α μ ά -  
τ η μ α τής Άγκυρας, τό ξεκαθάρισμα αύτών τών χαρτιών μιά 
«μποτίλια ατό πέλαγο» άκόμη, ιδιωτική τούτη τή φορά. Μπο
ρεί νά βοηθήσει κι αύτή, ποιος ξέρει, άλλους θ α λ α σ σ ι 
ν ο ύ ς  σάν έμένα.

Κι ένας άλλος λόγος: γιά νά όλοκληρώσω τήν άποστρά- 
τευσή μου».

Μά ή «άποστράτευαη τού θαλασσινού» δέ σταματάει στήν 
Αγκυρα, όπου γράφει έκεΐνο τό βράδυ τις παρακάτω σκέψεις 
του. Είναι γραφτό στούς ποιητές «ν’ άποστρατεύονται» μόνο 
σάν κλείνουν τά μάτια τους (ή νά κλείνουν τά μάτια τους μόνο 
σάν άποστρατεύονται). Έτσι, άνάμεσα στά 1953 - 1955, σ' 
έναν άπ τούς «σταθμούς» του, τήν Κύπρο, θά ξαναριχτεΤ στή 
μάχη του. Ή  Κύπρος γίνεται τίτλος τής έπόμενης συλλογής: 
«... Κύπρον, ού μ' έθέσπισεν . . ,» '7, στήν όποια άργότερα θά 
δώσει τόν τίτλο « Ημερολόγιο Καταστρώματος, Γ» καί θά τήν 
άφιερώσει: «Στόν Κόσμο τής Κύπρου, Μνήμη καί Αγάπη». 
Αύτό είναι τό τελευταίο του «Ημερολόγιο», όπου καί θ' 
άκουστοϋν μερικές άπ' τις πιό σπαραχτικές κραυγές πού άν- 
τήχησαν ποτέ στό ποιητικό στερέωμα, άπ' αύτές πού χαρα
κτηρίζουν τό τραγικό στοιχείο τής άνθρώπινης παρουσίας. 
Άλλω στε ή «Ελένη» μέ προμετωπίδα στίχους άπ’ τήν όμώ- 
νυμη τραγωδία τού Εύριπίδη, είναι όλόκληρο μιά κραυγή στό 
τραγικό τής μοίρας τού άνθρώπου. «Ούκ- ήλθον ές γήν 
Τρωάδ, άλλ είδωλον ήν», λέει ή «Ελένη» τού Εύριπίδη. «Δέν 
μπήκα στό γαλαζόπλωρο καράβι. / Ποτέ δέν πάτησα τήν άν- 
τρειωμένη Τροία», θά πει ή «Ελένη» τού Σεφέρη κι ό ποιητής 
θ' άναρωτηθεϊ: «Καί στήν Τροία; / τίποτα στήν Τροία -  ένα 
είδωλο. / Ετσι τό θέλαν οί θ ε ο ί.. . / κι’ έμείς σφαζόμασταν γιά 
τήν Ελένη δέκα χρόνια . .». Ποιά ή Ελένη πού γιά χάρη της 
«μεγάλος πόνος είχε πέοει στήν Ελλάδα»; «Πουκάμισο 
άδειανό», θά πει ό ποιητής γιά νά κραυγάσει άμέσως μετά:

• Κ ι '  ό ά δ ε λ φ ό ς  μ ο υ ;

Α η δ ό ν ι  ά η δ ό ν ι  ά η δ ό ν ι ,

τ' ε ί ν α ι  θ ε ό ς ;  τ! μ ή  θεός; κ α ι  τ ι  τ ’ ά ν ά μ ε σ ό  τ ο υ ς ;»

Μιά άκόμη κραυγή του θ ’ άκουστεί λίγο μετά, στό «Σαλα
μίνα τής Κύπρου», καί θ' άντηχήσει σάν άντίλογος:

τή  γ ν ώ μ η  τώ ν  δ υ ν α τ ώ ν  π ο ιο ς  θ ά  μ π ο ρ έ σ ε ι  ν ά  τή  γ υ ρ ίσ ε ι ;

ποιός θ ά  μ π ο ρ έ σ ε ι  ν '  ά κ ο υ σ τ ε ί ; · .

καί μόνος του πάλι ό ποιητής θ' άπαντήσει: «Καθένας χωριστά 
ονειρεύεται καί δέν άκούει τό βραχνά τών άλλων».

Καί ξανά θ ’ άκολουθήσει μιά δεκάχρονη σιωπή τού ποιητή, 
πού όμως θά διακοπεί άπό τή «λιαλιά» τών άλλων. Τούτη ή 
«λιαλιά» -  μήνυμα πές -  θά πρωτακουστεί στήν Ελλάδα τό 
άπομεσήμερο τής 24ης Οκτωβρίου τού 1963. Είναι ή είδηση 
γιά τήν άπόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας ν' άπονείμει στόν 
ποιητή τό βραβείο Νόμπελ. Εκείνη τή μέρα ό ποιητής θά 
δηλώσει ατούς δημοσιογράφους: «Διαλέγοντας έναν Έ λ 
ληνα ποιητή γιά τό βραβείο Νόμπελ, νομίζω πώς ή Σουηδική 
Ακαδημία θέλησε νά έκδηλώσει τήν άλληλεγγύη της μέ τή 

ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Εννοώ τήν Ελλάδα  γιά τήν 
όποια τόσες γενεές άγωνίστηκαν προσπαθώντας νά κρατή
σουν ο,τι ζωντανό άπό τή μακριά παράδοσή της. Νομίζω 
άκόμη ότι ή Σουηδική Ακαδημία θέλησε νά δείξει πώς ή ση
μερινή άνθρωπότητα χρειάζεται τήν ποίηση -  κάθε λαού -  καί 
τό έλληνικό πνεύμα».

Τό 1966 ό ποιητής θά σπάσει τή σιωπή του μέ τά «Τρία 
κρυφά ποιήματα», πού τό 1975 οί Εκδόσεις «Ερμής»  τά κυ
κλοφορούν σέ πανομοιότυπη έκδοση τών χειρόγραφων τε 
τραδίων τού ποιητή. Τό πρώτο τετράδιο μέ τά «Δυό κρυφά 
ποιήματα» (Χειμώνας πάνω σέ μιάν άχτίνα, έπί σκηνής) ό 
ποιητής τά άφιερώνει στό Γιώργο Σαββίδη, ένώ τό δεύτερο 
τετράδιο μέ τό τρίτο «Κρυφό ποίημα» (Θερινό ήλιοστάσιο), τ' 
άφιερώνει στή γυναίκα του Μαρώ.

Τούτες οί τρεις «φωνές» τού ποιητή, άπ' τις στερνές ποιη
τικές του, είναι άπ τις πιό «έσωτερικές». Είναι σάν νά συνεχί
ζουν τή φωνή τής «Κίχλης», σάν νά ξεφεύγουν άπό μιά έρμη- 
τικά κλεισμένη μπουκαπόρτα τής ψυχής του. Ό  ποιητής μι
λάει πιό πολύ μέ τόν έαυτό του έδώ, μά ό έαυτός του καί πάλι 
δέν είναι παρά οί άλλοι όλοι, αύτοί πού πάντα προσμένουν, 
αύτοί πού πάντα βλέπουν τήν πορεία τους ν' άνεβαίνει έν- 
αγώνια καί ν' άκροβατεΐ πάνω της ό στοχασμός:

• Ή  θ ά λ α σ σ α  πώς έ γ ι ν ε  έ τ σ ι  ή  θ ά λ α σ σ α ,  

Α ρ γ η σ α  χ ρ ό ν ι α  σ τ ά  β ο υ ν ά  

μ έ  τ ύ φ λ ω σ α ν  ο ί  π υ γ ο λ α μ π ίδ ε ς .

Τώρα  σ έ  τ ο ύ τ ο  τ' ά κ ρ ο γ ι ά λ ι  π ε ρ ιμ έ ν ω  

ν '  ά ρ ά ξ ε ι  έ ν α ς  ά ν θ ρ ω π ο ς  

έ ν α  υ π ό λ ε ιμ μ α ,  μ ιά  σ χ ε δ ία .

Στερνές, λοιπόν, ποιητικές φωνές τού Γιώργου Σεφέρη, 
γραμμένες στό γέρμα τής ζωής του, στά 66χρονά του, όταν 
πιά άντίκριζε μέ καθάριο βλέμμα τόν όριστικό «τελευταίο 
σταθμό» του. Πίσω του ύπήρχε μιά ζωή, πορεία καταξιωμένη. 
Μπροστά του ή αιωνιότητα κι ή γνώση πώς είχε νικηθεί τό 
αύριο. Κι άν ό ίδιος ό ποιητής ποτέ δέν παραδεχόταν τούτη τή 
νίκη του, ύπηρχαν οί λέξεις του, αύτές πού 'χαν άρματώσει τό 
καράβι του γιά νά σαλπάρει στό πέλαγο πλάι στ' άλλα καρά
βια, του Σολωμου καί τού Κάλβου, τού Παλαμά καί τού Κα- 
βάφη, άνοίγοντας τό δρόμο καί γιά τ ' άρμενίσματα τ ’ άλλου 
καραβιού, τού Ό δυσσέα  Έλύτη.
Ο ποιητής όμως δέ βλέπει, δέ θέλει νά δει τούτο τό άρμένι- 
σμα στήν αιωνιότητα. Καημός του ήταν άπλά καί μόνο νά 
ζήσει σωστά. Τών άλλων ήταν -  κι είναι -  τό χρέος νά «σπεί
ρουν τή στάχτη» στούς αιώνες:

«Τώρα,

μ έ  τό  λ υ ω μ έ ν ο  μ ο λ ύ β ι  τ ο ύ  κ λ ή δ ο ν α  

τό  λ α μ π ύ ρ ι σ μ α  τ ο ύ  κ α λ ο κ α ι ρ ι ο ύ  π ε λ ά γ ο υ ,  

ή γ ύ μ ν ι α  ύ λ ό κ λ η ρ η ς  τ ή ς  ζωής .

Φ ώ ν α ξ ε  τά π α ιδ ιά  νά  μ α ζ έ ψ ο υ ν  τή  σ τ ά χ τ η  
κ α ί  νά  σ π ε ίρ ο υ ν .

Ό τ ι  π έ ρ α σ ε  π έ ρ α σ ε  σω στά .

Ό μ ω ς  κ ι ’ έ κ ε ί ν α  π ο ύ  δ έ ν  π έ ρ α σ α ν  

π ρ έ π ε ι  νά  κ α ο ύ ν

τ ο ύ τ ο  τ ό  μ ε σ η μ έ ρ ι  π ο ύ  κ α ρ φ ώ θ η κ ε  ό ή λ ιο ς  

σ τ ή ν  κ α ρ δ ι ά  τ ο ύ  έ κ α τ ό φ υ λ λ ο υ  ρ ό δ ο υ »

Φωνάξτε «τά παιδιά νά μαζέψουν τή στάχτη καί νά τή 
σπείρουν». Φωνάξτε, άφού ό ήλιος τού ποιητή καρφώθηκε καί 
δέ μπορεί νά σβ ή σ ε ι. . .
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ΑΠ’ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Τό θρησκευτικό δράμα
καί τά δρώμενα

Τοϋ Χρήστου ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Ζοϋμε οέ ένα κόσμο τοϋ όποιου τά 
μεγέθη μάς ύπερβαίνουν κατά 
τρόπο συντριπτικό. Είμαστε όντα 
πεπερασμένα χρονικώς, μέσα σέ 
ένα χρόνο άπειρο. Εϊμαστε όντα πε
περασμένα σέ έκταση, μέσα σέ μιά 
έκταση ά τελεύτη τη . Μιά φορά ατά 
χίλια χρόνια κάποιο πουλί τροχίζει 
τό ράμφος του σέ ένα βράχο μεγά- 
λον σάν τά Ίμαλάϊα. Ό τα ν  ό βράχος 
ατό τέλος  κατατρ ιβεί όλόκληρος, 
τό τε  θά περάση μιά στιγμή άπό 
τόν άπειρο χρόνο. Πώς άλλοιώς νά 
συλλάβη κανείς τό μέγεθος τοϋ 
χρόνου;

Οταν ό άνθρωπος άπέδιωξε τόν 
ϋπνο τοϋ ζώου καί άντιμετώπισε εύ- 
συνείδητα τό γεγονός τής ύπάρ- 
ξεως, κατατρόμαξε ώς τούς μυχούς 
του.

Κι ώστόσο ό άνθρωπος άντιμάχε- 
τα ι αύτά τά μεγέθη μέ τή δράση του. 
Στό τέλος βεβαίως άποτυχαίνει. 
Εάν έπετύγχανε δέν θά ήταν άν

θρωπος, άλλά ένα φυσικό στοιχείο. 
Ή συνειδητοποίηση τής άποτυχίας 
τόν έξακοντίζει πρός τήν διάσταση 
τού πνεύματος.

Αν δέν ξέρωμε ποιοι είμαστε, άπό 
πού έρχόμαστε, πού πάμε, μπο
ρούμε ώστόσο νά περιμένωμε. Ίσως 
άργότερα τό μάθωμε. Στό μεταξύ 
ένα άς μένη άμείωτο: ή φλόγα τής 
ζωής. Αύτή ή μικρή φλόγα πού τρε- 
μοσβύνει θαμπή μέσα στό άπειρο 
οκότος τών διαστημάτων.

Ή ζωή κ ινδυνεύει άπό χ ίλ ιες άπει- 
λές.Κι ώστόσοκάποιο στοργικό χέρι 
τήν προστατεύει καί τήν διαπεραιώ- 
νει έκε ίθ εν  τών έκάστοτε κατα
στροφών. Τήν διαπεραιώνει έκε ίθ εν  
τοϋ θανάτου, μέ τήν άκατάπαυστη 
άνανέωσή της.

Τό στοργικό χέρ ι δημ ιουργεί μιά 
θέρμη γύρω άπό τή ζωή γιά νά μή 
παγώση άπό τό κοσμικό ψύχος. Καί 
δημ ιουργεί μιάν άχλύ γύρω άπό τό 
νού μας γιά νά μή νοιώσωμε ώς βα- 
θειά μας πόσο μόνοι καί έρημοι 
όδεύομε πρός τόν θάνατο. Καί 
άπλώνει μιά ζώνη λησμονιάς, ώστε 
νά διασχίζωμε τόν χρόνο μέ τή μικρή 
οχεδία τής καθημερινής ήμέρας.

Ό  άρχαίος τρόμος.

Αν δέν ύπήρχε αύτή ή στοργική 
προστασία, μόλις θά έθέταμε τό 
ερώτημα στον έαυτό μας: Γιατί νά 
ύπάρχει ό κόσμος καί όχι τό τίποτε; 
θά έπρεπε νά τρελλαθοϋμε ή νά πε- 
θάνουμε.

Τ ίθετα ι βεβαίως έν τέλ ε ι τό έρώ- 
τημα, άλλά μέσα άπό άχλύ όνείρου 
καί π έφτει στή λησμονιά τήν έπό- 
μενη στιγμή.Καί έτσ ι προστατεύετα ι 
ή ζωή μας. Δ ιό τι ίσως κι αύτό τό έρώ- 
τημα νά είνα ι ένα λάθος τού νού. Γιά 
ένα λάθος τής σκέψης δέν έπιτρέ- 
πεται νά καταλυθή ή ζωή, αύτό τό 
μυστικό άνθος πού άνθισε άπροσ- 
δόκητο καί θαυμαστό έπάνω στον 
βράχο τοϋ κόσμου.

Τήν μή ύπαρξη τήν νοούμε μέσα 
στό πλαίσιο τοϋ ύπάρχοντος έν γέ- 
νει. Μπορούμε νά πούμε πώς δέν 
ύπάρχει ό Πέτρος, δέν ύπάρχει τό 
δέντρο -  άλλά πάντοτε μέσα στό 
πλαίσιο τοϋ ύπάρχοντος. Τήν μή 
ύπαρξη τού ύπάρχοντος έν γένει, 
δέν μπορούμε νά τή νοιώσωμε. Δ ιότι 
άν τή νοιώθαμε θά έπρεπε άπό 
τρόμο νά πέσωμε κΓ έμείς  στήν άνυ- 
παρξία. Π ρόκειτα ι γιά τόν τρόμο πού 
άρχεγόνως έβίωσε ό άνθρωπος- ε ί
ναι ό «άρχαίος τρόμος».

ΚΓ ώστόσο ή σκέψη θ έτε ι τό ζή
τημα νομίμως. Καί προσπαθεί νά 
σχίσει τά δίχτυα τής άχλύος καί νά 
καταρρίψη τά τείχη  τής λησμονιάς, 
γιά νά άντιμετωπίση τό ύπάρχον στή 
ρίζα του, ώς Είναι καί ώς Μηδέν ταυ- 
τοχρόνατς. Κέρδος ε ίνα ι ή τρομα
κτική εμπειρία αύτής τής ένορατι- 
κής διείσδυσης. Ή όποια διείσδυση 
δέν ε ίνα ι προϊόν τού προηγμένου 
πολιτισμού μας, άλλά ε ίνα ι παραγω
γός πολιτισμών -  καί μάλιστα τών 
άρχαίων πολιτισμών. Γ ενικά, ό πολι
τισμός είνα ι ένα προχωρημένο στά
διο λησμονιάς αύτού τοϋ άρχαίου 
τρόμου. Ό  πολιτισμός σκεδάζει έν 
πολλοίς τ ις  πρω τογενείς έμπειρίες, 
πού τ ις  προκαλεί αύθορμήτως τό 
γεγονός τής έπ ιφάνειας τής συνεί
δησης τού άνθρώπου στον κόσμο.

Ό σ ο  ύποχωροϋμε πρός τά παρω
χημένα στάδια πολιτισμού, τόσο 
περισσότερο συναντάμε φλέβες 
γνήσιας πνευματικής άνησυχίας. 
Δ ιότι τόσο περισσότερο πλησιάζομε 
πρός τ ις  α ύθεντικές  περιοχές τού 
άρχαίου τρόμου, ό όποίος δ ιάνοιξε 
τήν πνευματική διάσταση τού άν

θρώπου. Ή χαρμονή τής άναστά- 
σεως προέκυψε άπό τόν τρόμο τοϋ 
θανάτου. Θά φτάναμε δέ νά πούμε 
πώς ή πνευματική άνησυχία τοϋ άρ
χαίου ποιμένος ήταν περισσότερο 
γνήσια άπό τόν έφησυχασμό τοϋ 
σύγχρονου έπιστήμονα. 'Εννοώ τόν 
άρχαίο ποιμένα πού κατά τις  μετακι
νήσεις του κουβαλούσε στον ώμο 
του τό ξόανο, τό όποίο θεωρούσε 
κέντρο τοϋ κόσμου. Δ ιότι ό άρχαίος 
ποιμένας μεριμνοϋσε νά βρίσκεται 
σέ επαφή μέ τό "Ον, μέ τήν Ούσία 
τοϋ κόσμου. Ό τα ν  ό σύγχρονος έπι- 
στήμονας ισχυρίζετα ι ότι δέν ύπάρ- 
χει κέντρο τοϋ κόσμου έχει δίκαιο 
άπό άποψη έπιστημονική, άλλά έχει 
άδικο άπό άποψη πνευματική. Α κ ρ ι
βώς τό άντίστροφο άπό τήν άποψη 
τοϋ άρχαίου ποιμένος. Και ό ποιμήν 
είνα ι μέ τό μέρος τοϋ πνεύματος. 
"Αλλωστε γνωρίζομε πώς τόν μονο
θεϊσμό, αύτή τήν κάθετη πνευμα
τική σύλληψη περί τής πνευματικής 
ένότητος τού Ό ντο ς , τήν έφεραν 
στον κόσμο οί ποιμένες. Τήν συν
έλαβαν καθώς έποίμεναν τ ις  μέρι- 
μνές τους άνάμεσα έρήμου και εύ 
κρατης γής, άνάμεσα στή ζωή καί 
στον θάνατο, στό Είναι καί στό Μη
δέν.

Τή συνείδηση τήν συνέχει ό τρό
μος έναντι τής ιδέας τής μή ύπάρ- 
ξεως τού όντος στό σύνολό του. Ό  
ίδ ιος τρόμος τή συνέχει καί έναντι 
τής ιδέας τής ύπάρξεως τοϋ όντος, 
τό όποίο δ ιανο ίγετα ι μπροστά στήν 
άποροϋσα συνείδηση άδιείσδυτα 
μυστηριακό.

Οϊ σύγχρονες συνειδήσεις έχουν 
επαναπαυτεί άπό τήν ιδέα πώς τό 
πάν προέρχεται άπό τούς φυσικούς 
νόμους τής ύλης. "Ετσι όλες οί άλ- 
λο τινές  ιδεολογίες, θρησκευτικές ή 
φ ιλοσοφικές, δέν είνα ι παρά προβο
λές άπωθημένων έπιθυμιών, άλλο- 
τριώσεις προκύπτουσες άπό τις  
έκάστοτε ύλικές συνθήκες ζωής τής 
κοινωνίας, κ.τ.τ. Αλλά ύπάρχει πιό 
βαθύ καί πιό άπροσπέλαστο μυστή
ριο άπό τό νά ύπάρχει ύλη; Ή έπι- 
στήμη τή θεωρεί δεδομένη, όπως 
θεωρεί δεδομένο καί τόν έαυτό της 
-  ένώ δέν είναι -  καί ήσυχάζει. Ό  
φιλοσοφικός λογισμός όμως ούδό- 
λως θεωρεί τήν ύλη δεδομένη. Δ ιότι 
θά μπορούσε καί νά μήν ύπάρχη. Καί 
τ ίθ ετα ι τό έρώτημα: γ ια τί νά
ύπάρχη; Ό π ότε προβαίνει καί πάλι, 
καταμεσίς τής έπ ιστημονικής έπα- 
νάπαυσης, ό άρχαίος τρόμος.
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Μπορεί νά μήν υπάρχουν άπαντή- 
σεις στά έρωτήματα, άλλά τά έρω- 
τήματα ύπάρχουν. Ή άπεμπόληση 
τών έρωτημάτων ισοδύναμε! μέ τήν 
άπεμπόληση τής ουσίας τού άνθρώ- 
που.

Τά δρώμενα.

Τό ύπάρχον όμως δέν είναι στα
τικό. Ό  κόσμος δέν είναι άκίνητος, 
άλλά συναποτελεΐται άπό τά δρώ
μενα. Τά άστρα άνάβουν και σβή
νουν, κινούνται άενάως στό χάος. Ή 
γή στρέφεται γύρω άπό τόν ήλιο και 
ό ήλιος μέ τούς πλανήτες του σπεύ
δει ίλιγγιωδώς πρός τόν άστερισμό 
τού Βέγας. Ό  έμβιος κόσμος γεν 
νιέται, έξελίσσεται, πεθαίνει, ό χρό
νος παράγει χ ίλιους δυό συνδυα
σμούς άπό συμβαίνοντα. Ή συνεί
δησή μας βρίσκεται σέ διαρκή ροή, 
άκατάπαυστα στοχαζόμαστε, προτι- 
θέμεθα, σχεδιάζομε, ένεργούμε. 
Ολόκληρος ό κόσμος είναι ένα 
δράμα, μέ τήν έννοια ότι τελε ί έν 
δράσει. Καί ό άρχαίος τρόμος, ή άρ- 
χέγονη άγωνία, δέν σταματάει μόνο 
στό έρώτημα γ ιατί νά υπάρχει τό 
ύπάρχον, άλλά έπ εκτε ίνετα ι καί στό 
γ ιατί δρά καί πρός τ ι νά δρά.

Τό ύπάρχον ζητάει νά δικαιωθή 
άπό τό άποτέλεσμα τής δράσης του. 
Ό πότε τό έρώτημα γ ιατί νά ύπάρχη 
τό ύπάρχον μπορεί νά μετατοπισθή 
πρός τό γ ιατί νά ύπάρχουν τά δρώ
μενα, πού άποβλέπειαύτή ή άτελεύ- 
τητη δράση πού συγκλονίζει τά σύμ- 
παντα.

Εδώ ένυπάρχει ένας όντολογικός 
διχασμός. Ή ούσία τού όντος κείτα ι 
στήν ύλη του ή στή δράση του; Ή 
έπιστήμη στήν έπιθυμία της νά μάθη 
τήν ούσία τού ύπάρχοντος μαθαίνει 
τήν ύλη του. Ά λ λ ες  πνευματικές 
δραστηριότητες, όπως είναι ή φ ιλο
σοφία ή τέχνη, καί ή θρησκεία, έπι- 
σημαίνουν τήν ούσία τού ύπάρχον
τος στή δράση του. Γνωρίζω τόν άν
θρωπο όταν μαθαίνω τό νόημα τής 
δράσης του στον κόσμο καί όχι όταν 
μαθαίνω τούς νόμους τής λε ιτουρ 
γίας τών φυσικών συστατικών του.

Από τις  πνευματικές πειθαρχίες 
πού έμνημονεύσαμε ιστορικά πρώτη 
έρχετα ι ή θρησκευτική άντίληψη 
περί των δρωμένων. Ή φιλοσοφική 
άντίληψη προέκυψε όταν κατέρ- 
ρευσε ή θρησκευτική έκμύθευση 
τών δρωμένων, καί ή άντίστοιχη έπι- 
στημονική άντίληψη προέκυψε όταν 
άπώλεσαν τήν ισχύ τους οί φιλοσο
φικές προύποθέσεις περί τού όλου, 
οί όποιες έλκουν τήν προέλευσή 
τους άπό τό όλον τών θρησκευτικών 
έμβιώσεων.

Μέ δυό λόγια, όλη αύτή ή κοσμική 
δράση στή θρησκευτική άντίληψη 
συλλαμβάνεται ώς δράμα, στή φ ιλο
σοφική άντίληψη ώς γίγνεσθαι, ένώ

στήν επιστημονική άντίληψη νοείτα ι 
άπλώς ώς κίνηση. Ήδη παρατη
ρούμε μιά προίούσα άπομείωση 
έσωτερικότητας.

Στήν κοσμική δράση μέ τήν έννοια 
τού δράματος μετέχε ι ό άνθρωπος 
ούσιαστικώς καί άποτελε! θεμε
λιώδη παράγοντα τού δράματος 
όπου μέ τήν άπόφασή του, τήν συμ
περιφορά του καί τή δράση του συμ
βάλλει στήν έκβασή του. Ό  Θεός 
άναμένει τήν άπόφαση τού άνθρώ- 
που, προκειμένου νά δικαιωθή ή όχι 
ή δημιουργία του. Έ τσ ι στο ιχειοθε- 
τεΤται ή έσωτερική μοίρα τού δρά
ματος καί νοηματοδοτεϊτα ι ή κατά
ληψή του. Γι' αύτό καί έχε ι άρχή, 
μέση καί τέλος.

Στήν κοσμική δράση μέ τήν έννοια 
τού γίγνεσθαι έξαφανίζετα ι ό έσω- 
τερ ικός δραματικός δυναμισμός, 
δ ια τηρείτα ι ώστόσο κάποια νοημα- 
τοδοσία. ή όποια δ ιεγράφει έστω 
άσαφώς μιά άρχή, μέση καί ένα τ έ 
λος.

Στήν κοσμική δράση μέ τήν έννοια 
τής κίνησης, άπόλλυται παντελώς ή 
έσωτερική διάσταση καί άπομένει 
μία εύθύγραμμη έξωτερική μετα
βολή μέσα στον χρόνο, χωρίς άρχή, 
μέση καί τέλος.

Τό κοσμικό  δράμα.

Ή προίούσα άποδραματοποίηση 
τού κόσμου ισοδύναμε! μέ τήν στα
διακή άπομύθευσή του. Πρόκειται 
γιά μιά διαδικασία πού άρχισε τούς 
τελευτα ίους αιώνες καί άκόμη δέν 
έχει ολοκληρωθεί. Ό  δραματοποιη- 
μένος κόσμος είναι σύμφυτος πρός 
τήν θρησκευτική έμβίωση. Ό λη  ή 
θρησκευτική μυθολογία έχει ώς 
δραματική σκηνή τό σύνολο τού 
ύπάρχοντος. Μάς τό διδάσκουν οί 
θεογονίες, οί κοσμογονίες καί οί άν- 
θρωπογονίες.

Ιδού ό Θεός. Προβαίνει άπό τή 
μοναξιά του καί άρχίζει νά ο ίκοδομεΐ 
τόν κόσμο. Χρειάστηκε έξι ήμέρες. 
Κάθε ήμέρα καί ένα έργο. Τήν 
έβδομη άναπαύεται. Ε ισέρχεται στή 
σκηνή τού ύπάρχοντος ό πρώτος 
άνθρωπος. Ή έκπτωση, ό πρώτος 
φόνος, ή κοπιώδης ζωή στή γή. Ή 
κάθοδος στή σκηνή τού κόσμου τού 
Μεσία. Τό θείο πάθος καί τό σχίσιμο 
τού καταπετάσματος τού ούρανού. 
Ή άνάσταση καί ή σωτηρία. Ή έπι- 
στροφή στούς κόλπους τού Θεού.

( Αμα άπομυθεύσωμε αύτό τό κο
σμικό δράμα θά έχωμε τήν δ ιαλε
κτική φιλοσοφία τού Έγέλου. Πα
ρόμοια άπομύθευσή τού ορφισμού 
ύπάρχει στή φιλοσοφία τού Πλάτω
νος. Οταν άπολεσθή όλοσχερώς ή 
έσωτερικότητα άπό τά κοσμικά 
δρώμενα θά πέσωμε στις έπιστημο- 
νικές άντιλήψεις, οί όποιες βλέπουν

τήν κοσμική δράση ώς σχέση έξωτε- 
ρικών δυνάμεων, οί όποιες δρούν 
έρήμην τού άνθρώπου καί τής μοί
ρας του).

Στις όχθες τού Νείλου θρηνούν οί 
πιστοί γιά τόν θάνατο τού Ό σ ιρ ι, 
μαζύ μέ τή γυναίκα του τήν Ίσιδα. 
Στις όχθες τού Ευφράτη οδύρονται 
γιά τόν θάνατο τού Ταμούζ. Ένώ στά 
άδυτα τού ιερού τής Ε λευσ ίνας ξα
ναζούν οί μύστες τήν κάθοδο τής 
Περσεφόνης στόν Άδη.

Ψηλά στούς ούρανούς ό κρόνος 
έκθρονίζετα ι άπό τόν Δία, ένώ 
παραύστερα ό Δίας άντιμετωπίζει 
τ ις  άπειλές τού Προμηθέα. Ό  λαός 
τής 'Ελλάδος μετέχε ι ξέφρενος 
στόν θίασο τού Διονύσου καί τρα
γουδάει ένχορώ τούς Δ ιθυράμβους.

Σ' αύτή τήν άντίληψη περί τού κό
σμου σημασία δέν έχει ή ύλη τού 
κόσμου άλλά τά δρώμενα. Αύτά 
νοηματοδοτούν καί κρίνουν τό σύμ- 
παν. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο 
τού δράματος καί έχε ι νά έπιτελέση 
τόν κρίσιμο καί άποφασιστικό ρόλο 
του. Ο άνθρωπος έχειάπ οστολήκα ί 
χρέος, έναντι τών όποιων νοιώθει 
περιδεής. 'Ολόκληρη ή ζωή του, 
έσωτερική καί έξωτερική, άτομική 
καί δημόσια, είνα ι ένταγμένη μέσα 
στό πλέγμα τών δρωμένων σέ κο
σμικό έπίπεδο. Καί άπό τήν έκβαση 
τής δράσης του θά κριθή ή τύχη του. 
Πρέπει νά δράση κατά ώρισμένο 
τρόπο καί όχι δ ιαφορετικό, προκει
μένου νά μήν άντιπράξη στά θεόθεν 
πεπρωμένα, νά μή καταστρέψει τήν 
νοηματοδοτημένη άρμονία τού 
σύμπαντος καί νά συμβάλη μέ τή 
δράση του στήν αίσια έκβαση τού 
κοσμικού δράματος.

Τό γεγονός αύτό φέρει στήν ιστο
ρική επιφάνεια άμύθητα ψυχικά καί 
πνευματικά πλούτη, τά όποια μάλι
στα άποτελούν τά άποθέματα άπό 
όπου άντλοϋν οί κατοπινοί άδραμα- 
τοποίητοι πολιτισμοί, καί έξασφαλί- 
ζουν τήν ύπαρξή τους, μέχρι φυσικά 
τό χρονικό σημείο τής έξάντλησής 
των. Ό τα ν  άπό τά ψυχικά αύτά κοι
τάσματα άναλωθεί καί ή τελευτα ία  
ικμάδα, τό τε ό άδραματοποίητος 
πολιτισμός, όπως σχεδόν είναι ό δ ι
κός μας, εισέρχετα ι στήν τελευτα ία  
πράξη τού δράματός του.

Ή μεγάλη σημασία τής δραματο- 
ποιημένης άντίληψης τού κόσμου 
συνίσταται στήν ύπαρξη έσωτερικού 
δεσμού μεταξύ άνθρώπου καί Θεού. 
Ο άνθρωπος δηλαδή συνδέετα ι 

άμεσα, ζωντανά καί ζωτικά μέ τήν 
έσχατη άλήθεια, μέ τήν πραγματική 
πραγματικότητα. Μέσα στήν δραμα- 
τοποιημένη λοιπόν άντίληψη ό άν
θρωπος είναι υιός τού Θεού, πλάσμα 
του Θεού καί ό Θεός είναι ό Πατέ
ρας. Συνεπώς ή σχέση άνθρώπου καί 
Οντος είναι σχέση υίίκή καί πατρική 

δηλαδή είνα ι σχέση έσχατα έσωτε-
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ρική. Κατ' αύτό τόν τρόπο βιώνεται 
καί νοείτα ι τό κοσμικό φαινόμενο έκ 
των έοω. Ό  άνθρωπος ζεί τόν εσω
τερ ικό  πλούτο τού εαυτού του καί 
τού κόσμου. Γ ι’ αύτό καί οί στιγμές 
τής ψυχικής καί πνευματικής εύ- 
φροσύνης του είναι τόσο βαθειές, 
ώστε εμείς  οί αιώνες άποκομμένοι 
άπό τό "Ον ούτε νά τις  διανοηθούμε 
μπορούμε.

Τήν ούσιαστική εύτυχ ία  τήν εξ 
ασφαλίζει ή επικοινωνία μέ τό "Ον. 
Δέν πρόκειτα ι γιά εύτυχ ία  άπολαύ- 
σεως, όπως τήν νοεί ό ύλόφρων πο
λ ιτισμός τών ήμερών μας, άλλά γιά 
εύτυχ ία  πνευματικού προορισμού. 
Π ρόκειτα ι γιά τόν όλβο τής αιωνιό
τητας, πού υπερβαίνει καί ύπεραίρει 
τόν άνθρωπο.

Μέσα σ' αυτόν τόν δεσμό άνθρώ
που -  "Οντος ύπάρχει ή ελπίδα γιά 
τήν υπέρβαση τού θανάτου, ύπάρχει 
ή άναμονή τής δικαιοσύνης, ή άρση 
τής μοναξιάς. Αύτός ό δεσμός συν
δέε ι τά φα ινόμενα μέ τόν λόγο τους, 
παρέχει στά πράγματα τό βάρος 
τους καί τήν ούσιαστική τους ύπό- 
σταση. Τά δρώμενα βαίνουν πρός 
ένα πνευματικά θεμελιω μένον 
προορισμό. Ό λ η  ή δράση είνα ι δια- 
ποτισμένη άπό θεία ούσία καί τά έν- 
εργήματά της φω τίζονται άπό τό 
άνέσπερο φώς τής αιωνιότητας. Οί 
προοπτικές τού άνθρώπου τα υ τ ί
ζοντα ι μέ τις  προοπτικές τού Ό ν το ς  
(τού Θεού).

Ολοι οί πολιτισμοί στά πρώτα 
τους στάδια έγκαθ ιδρύουν μιά τ έ 
το ια  οργανική συνάρτηση τού άν
θρώπου μέ τήν φύση καί τόν Θεό. 
Δέν θά άργήση όμως νά έπέλθη ή 
ρήξη καί ό διασκορπισμός.

Τό σ κη ν ικό  δράμα.

α.

Ό τα ν  ό θίασος τού Διονύσου άνέ- 
βηκε στή σκηνή τού θεάτρου, έσή- 
μαινε μιά μεγάλη ώρα στήν ιστορία 
τού πνεύματος. Έ γεννήθη ή Τρα
γωδία. Ή σημασία όμως τού γεγονό 
τος αύτού δέν έξα ντλε ίτα ι μόνο στις 
θ ετ ικές  του όψεις. Έ π εκτε ίνετα ι καί 
σέ όψεις άρνητικές. Γιά νά άνεβή ό 
θίασος τού Δ ιονύσου στή σκηνή τού 
θεάτρου, χρειάστηκε νά έγκατα- 
λείψη τή σκηνή τού κόσμου. Ύψώθη 
βεβαίως έπάνω άπό τή γή, άλλά μέ 
τήν άποκοπή του άπό τ ις  ρίζες. Ό  
θίασος άντλούσε ικμάδες μέχρι 
τό τε  άπό τήν άμπελο τής γής τήν 
εύκληματούσα. Μπορείς νά αίωρεί- 
σαι έκε ί ψηλά, στά άνθρώπινα πνευ
ματικά ύψη όσο κρατάει άκόμη ή 
ισχύς τού χυμού τής άμπέλου. Έ φ ’ 
όσον όμως άπεκόπης, σύντομα θά 
μαραθής. Τότε θά μαραθή καί ό 
πνευματικός οργασμός. Άπό τή 
γέννηση τού Αισχύλου μέχρι τόν

θάνατο τού Εύριπίδη πέρασαν μόλις 
έκατόν είκοσι χρόνια. "Ηδη όμως ό 
Εύριπίδης είχε άποκοπεί άπό τό 
θείον. Μ ολονότι στά γεράματά του 
κατάλαβε πού οδηγούσε ό ορθολο
γισμός καί έστράφη πρός τόν Δ ιό 
νυσο μέ τις  «Βάκχες» του.

Ό τα ν  λοιπόν τά δρώμενα μετα
φέρθηκαν άπό τή σκηνή τού κόσμου 
στή σκηνή τού θεάτρου, έκέρδισαν 
σέ ύψος δ ιανοητικό, έχασαν όμως 
σέ εύρος βιωματικό. Ό  λαός συρρι- 
κνώθηκε στόν ολιγάριθμο χορό καί ό 
πρωταγωνιστής άπό Θεός έγ ινε ήμί- 
θεος ή πιό συχνά ήρωας ή βασιλικό 
πρόσωπο. Γιά νά φτάσωμε στόν 
κοινό άνθρωπο τού δρόμου, πρέπει 
ή φεγγοβολή τού θείου νά ύποχω- 
ρήση οριστικά άπό τή σκηνή τού κό
σμου.

Ακριβώς αύτή ή θεία φεγγοβολή 
καταυγάζει τήν άττική  Τραγωδία.
Ως κατάλοιπο ώστόσο ενός δύον- 

τος θεοτικού κόσμου. Γ ι’ αύτό καί 
ένώ καταλάμπει άκόμη στις κορυ
φές τής αίσχύλιας τραγικής άντίλη- 
ψης, θραύετα ι σέ γλυκό δυσμικό 
φώς στόν Σοφοκλή καί βαίνει πρός 
έξαφανισμό στόν Εύριπίδη -  πράγμα 
πού έπιβάλλει τήν έξοδο στήν άγορά 
τού θνητού φωτός τού ορθού λό
γου.

Ετσι, ή άρχαία τραγωδία δέν είνα ι 
άπλώς καί μόνον θέατρο, μέ τή ση
μερινή σημασία. 'Αποτελεί μιά φάση 
στήν έξέλ ιξη  τής θρησκευτικής έορ- 
τής. Οί παραστάσεις γ ίνοντα ι στά 
Μεγάλα Δ ιονύσια καί στά Λήναια. 
Καί ένώ ή δραματική σκηνή άποτελεί 
συρρίκνωση τής σκηνής τού κό
σμου, ώστόσο έντάσσετα ι λε ιτουρ 
γικά μέσα στή σκηνή τών θρησκευ
τικών δρωμένων. Ό  λαός έορτάζει 
τά Δ ιονύσια στή σκηνή τού κόσμου 
καί ή παράσταση τής Τραγωδίας 
άποτελεί μιά άπό τις  πράξεις της.
Ετσι, τά έπί σκηνής δρώμενα είναι ή 

χωρίς διακοπή συνέχεια  τών έπί τού 
κόσμου δρωμένων, όπου σύμπας ό 
λαός μ ετέχε ι στό θρησκευτικό κο
σμικό δράμα. Στό κέντρο τής ορχή
στρας είνα ι ή θυμέλη, ή όποια δ ια
τηρε ί όλο τό mysterium tremendum 
τού ιερού σημείου. 'Ό ταν οί θεατές 
ξεχύθηκαν νά δ ιαμελίσουν τόν Αι
σχύλο, έπειδή άπεκάλυψε έλευσ ίνια  
μυστικά, ό Αισχύλος άγκάλιασε τή 
θυμέλη, καί ό έκφρων όχλος ύπεχώ- 
ρησε έντρομος.1

Τό άρχαίο σκηνικό δράμα λοιπόν 
τελ ε ίτα ι μέσα σέ μιά γεν ική  άτμό- 
σφαιρα ιερότητας, ή όποια νοημα- 
το δ ο τε ί τό σύνολο τών δρωμένων 
τόσο στή σκηνή τού θεάτρου όσο καί 
στή σκηνή τού κόσμου. Αύτή άλλω
στε ή τεταμένη  ιερότητα  έδωσε τή 
φορά στό πνεύμα τού Αισχύλου γιά 
νά ύψωθή στά δυσπρόσιτα ύψη τής 
τραγικής αύτοσυνειδησίας. Ή τρα
γωδία οφ ε ίλε ι πολλά στόν Αισχύλο,

άλλά καί ό Αισχύλος οφ είλε ι πολλά 
στήν ιστορική του στιγμή.

6 .

Πρέπει νά σημειώσωμε οπωσδή
ποτε πώς δέν πρόκειτα ι γιά μιά στι
γμή άδιατάρακτης κυριαρχίας τής 
ιερότητας, άλλά άκριβώς κρίσεώς 
της. Εν τέλ ε ι μιά κρίση έμπιστοσύ- 
νης πρός τήν τάξη τού θείου καθι
στά τραγικό τόν άνθρωπο. Αύτή ή 
κρίση έπ ιφέρει θραύση ατούς δε
σμούς. Ίσοδυναμεί μέ τή θραύση 
φράγματος όπου ξεχύνοντα ι τά μυ
στικά νάματα καί ποτίζουν τήν κατα- 
κλυσμένη έπιφάνεια. Ά λλά  λίγο 
παραύστερα έξαντλούντα ι τά ϋδατα 
καί τό τοπίο ξερα ίνετα ι.

Σέ ένα τέτο ιο  σημείο ρήξεως το 
π οθετε ίτα ι καί τό σαιξπηρικό δράμα. 
Ή μυθική αίσθηση τού μεσαιωνικού 
κόσμου μαρμαίρει στό βάθος τής 
σαιξπηρικής σκηνής, όπως συν- 
έβαινε άντιστοίχως μέ τό βάθος τής 
άττικής Τραγωδίας, καί σβύνει μέσα 
σέ ένα γοητευτικό  ή δαιμονικό 
όνειρο. Ή φύση, τά άστρα, ή νύχτα, 
ή θάλασσα, όλα είνα ι έμψυχωμένα, 
όλα είνα ι στοιχειωμένα. Αύτός ό βα- 
θειά ύποψιασμένος κόσμος, κληρο
δότημα τού μεσαίωνος, είνα ι πού 
παρέχει τή διάσταση γιά τήν μεγέ
θυνση τών ήρώων τού δράματος, 
άλλά καί γιά τήν έκπτυξη τής μεγα- 
λοφυίας τού Σαίξπηρ.

Βεβαίως στό σαιξπηρικό δράμα 
δέν μ ετέχε ι έορταστικά ό λαός, 
όπως συνέβαινε μέ τό άττικό  δράμα. 
Ωστόσο τό εύρος τής σαιξπηρικής 

τραγωδίας άναπαριστά τό κοσμικό 
δράμα. Ή άπομείωση θά άκολου- 
θήση όταν ό μυστικός καί ύπωψια- 
σμένος κόσμος τού μεσαίωνα ύπο- 
χωρήση πέραν τού βάθους, μέχρι 
πού νά άφανιοθή. 'Οπότε μόνη δ ιά
σταση τών δρωμένων άπομένει ή 
κοινωνική. "Ετσι, μπαίνομε στήν 
έποχή τού κοινωνικού δράματος. Τά 
μόνα πού έχουν σημασία γιά τόν άν
θρωπο πλέον είνα ι τά κοινωνικά 
δρώμενα. 'Εδώ έντάσσετα ι όλη ή 
χορεία τών νεωτέρων δραματουρ
γών. Βεβαίως δέν έπιχειρώ έξιστό- 
ρηση τού θεάτρου. Ώ στόσο, έκείνο  
πού έπισημαίνω ε ίνα ι ή προιούσα 
σμίκρυνση τού χώρου όπου τά έντός 
του δρώμενα έχουν σημασία γιά τήν 
έκάστοτε συνείδηση τού άνθρώπου.

Στήν άρχή έχομε τά δρώμενα σέ 
έπίπεδο θείκό. "Εχομε τή σχέση άν
θρωπος -  Θεός. "Υστερα έχομε τά 
δρώμενα σέ έπίπεδο έκκοσμικευ- 
μένο. "Εχομε τή σχέση άνθρωπος -  
Κόσμος (ώς Μοίρα, πεπρωμένο, μέ 
τό οποίο συγκρούεται ό τραγικός 
ήρωας). Κατόπιν έχομε τά δρώμενα 
σέ έπίπεδο ιστορικό καί κοινωνικό. 
Έ χομε τή σχέση άνθρωπος -  Κοινω
νία.
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Αύτή ή συρρίκνωση τής διαστά- 
σεως τών δρωμένων, άπό τήν άποψη 
τής συλλήψεώς των άπό τήν συνεί
δηση, φτάνει τό έσχατο σκαλοπάτι 
μέ τό σύγχρονο θέατρο τού παρά
λογου. 'Εδώ πλέον παρατηρεΐται 
άρση κάθε νοήματος τών δρωμένων. 
Συμβαίνουν χωρίς λόγο. Στήν ούσία 
συμβαίνουν χωρίς κανέναν άπό 
τούς λόγους πού μέχρι τώρα θεω
ρούσαμε εύλογους γιά νά δικαιώ
σουν τήν δράση στόν κόσμο. Αλλά 
περαιτέρω παρατηρεΐται άρση και 
αύτών τούτων τών δρωμένων. Αφού 
δέν ύπάρχει λόγος, στήν ούσία δέν 
ύπάρχουν και δρώμενα. Οί ήρωες 
τού Μ πέκετ2 είναι καθηλωμένοι σέ 
τέλε ια  άκινησία.

Τά πρόσωπα τού Μπέκετ δέν συν
αντιόνται μέσα οτό πλέγμα τών κοι
νωνικών σχέσεων. Δέν είνα ι ένεργά 
κοινωνικά πρόσωπα. Σάν τούς άλή- 
τες και τούς κλόουν. Δέν είνα ι χα
ρακτήρες μέ άνάπτυγμα μέσα στή 
δράση, άλλά είναι άδρανεις ύπαρ- 
ξιακές τομές. Στή οκηνή τού Μπέκετ 
ό περίκοσμος είναι άδειος. Έχουν 
άφαιρεθή τά πάντα. Οί ήρωές του 
είναι σταματημένες ύπάρξεις μέσα 
σέ ένα σταματημένο κόσμο. Ό τα ν  
κανείς σ’ όλη του τή ζωή δρά δαιμο
νιωδώς καί στό τέλος πεθαίνει «σάν 
τό σκυλί» κατά τήν έκφραση τού 
Κάφκα3, είναι σά νά μήν έδρασε κα
θόλου. Έ τσ ι άφαιρεί ό Μπέκετ όλη 
τή μάταιη καί άτελέσφορη δράση. 
Καί άπό όλη αύτή τή λεηλατική 
άφαίρεση ένα πράγμα μένει ώς άνα- 
φαίρετο κατάλοιπο. Στήν πυξίδα τής 
Πανδώρας είχε μείνει ή έλπίδα. Στή 
σκηνή τού Μπέκετ μένει ή άναμονή. 
Ή άναμονή κάποιου πού ή λησμονιά 
παρέφθειρε άκόμη καί τό όνομά του, 
ένός κάποιου Γκοντό4, πού ίσως νά 
σημαίνη Θεός. Αύτή ή άναμονή είναι 
ό τελευτα ίος όρος άναγωγής μιάς 
έξουθενωτικής άφαίρεσης. Όπως 
στή φύοη μπορεί όλη ή ποικιλία της 
νά άχθή σέ έναν δυό βασικούς φυσι
κούς νόμους, έτσι στόν Μπέκετ όλη 
ή ποικιλία τής ύπάρξεως καί τής 
δράσεως μπορούν νά άναχθοΰν 
στόν νόμο τής άναμονής. Μέ άλλα 
λόγια, όλη ή δαψίλεια τής δράσεως 
και ή πολυπτυχία τών δρωμένων δέν 
είναι παρά ή έκμύθευση μιάς άναμο
νής, ή όποια άποτελεΤ τή μόνη διά
σταση τής ύπάρξεως.

Αντιστοίχως ή γλώσσα περιορίζει 
τή λειτουργία της στό έλάχιστο. 
Ιδού τό τέλος τού έργου του «Περι- 

μένοντας τόν Γκοντό». Οί δυό 
ήρωες άπέτυχαν στήν προσπάθειά 
τους νά αύτοκτονήσουν. Καί ή αύ- 
τοκτονία είνα ι δράση, πού πρέπει νά 
τελεσφορήοη. Ό  Έστραγκόν λύνει 
τό σκοινί πού κρατάει τό παντελόνι 
του. Τό παντελόνι είναι φαρδύ καί 
πέφτει. Δοκιμάζουν τό σκοινί καί

σπάει. Ή κατάσταση είνα ι έσχατα 
άνόητη καί γελοία. Μιά τέλε ια  άντι - 
τραγωδία. Αποφασίζουν νά χωρί
σουν.

-  Θά κρεμαστούμε αύριο. Ε κτός 
άν έρθη ό Γκοντό, λέγε ι ό ένας.

-  Κι άν έρθη; -  ρωτάει ό άλλος. Καί 
ή στιχομυθία συνεχίζεται:

-  Θά σωθούμε.
-  Λοιπόν φεύγουμε;
-  Βάλε τό παντελόνι οου.
-  Τί;
-  Βάλε τό παντελόνι σου.
-  Νά βγάλω τό παντελόνι μου;
-  Βάλε τό παντελόνι σου.
-  Έ χεις  δίκαιο.
-Λ ο ιπ όν, φεύγουμε;
-  Καί δέ φεύγουμε!
Κι όμως δέν κουνιούνται. Σ τέ

κουν. Δέν έχουν νά πάν πουθενά. 
Ούδεμία δράση έχει νόημα. Πρόκει
ται γιά μιά τέλε ια  άντιδραματική 
κατάσταση.

Τήν τελευτα ία  πράξη του ένας πο
λιτισμός θά τήν ονόμαζε «Τό τέλος 
τού παιχνιδιού»5. Καί περισσότερο 
βάρος έχει ή λέξη «παιχνίδι» παρά ή 
λέξη «τέλος». Δ ιότι τό τέλος μπορεί 
νά σημαίνη άρχή άλλου έπιπέδου, ή 
έστω μπορεί νά είναι δικαιωμένο 
άπό τήν ήρωίκή του χειρονομία, 
άλλά ό χαρακτηρισμός τών δρωμέ
νων ώς «παιχνίδι» είναι άποκαρδιω- 
τικός. Τά δρώμενα, λοιπόν, τού πο
λιτισμού δέν έχουν άλλού τή δι
καίωσή τους παρά στούς κανόνες 
τού παιχνιδιού. Έξω άπό τούς κανό
νες τού παιχνιδιού ύπάρχει τό κα
θαρό τίποτε. Αύτόν άκριβώς τόν τ ί
τλο φέρει γνωστό έργο τού Μπέκετ. 
Έ νας ήρωάς του, ό Χάμ.4 λέγει: «Ή 
φύση μάς ξεγέλασε». Στό πρώτο 
έργο μάς ξεγέλασε ό Γκοντό. Δέν 
είχε έρθει στό ραντεβού. Μά ούτε 
άπό τόν Θεό μπορούμε πλέον νά 
πούμε πώς γελαστήκαμε. Αφού έχει 
ύποχωρήσει τόσο πολύ, πού αιώνες 
τώρα ξεχάσαμε άκόμη καί τό όνομά 
του. 'Ωστόσο, άν δέν είμαστε πλέον 
παιδιά τού Θεού, δηλαδή άν πάψαμε 
νά είμαστε μάρτυρες τής έσωτερι- 
κότητας τού όντος, δέν παύομε νά 
είμαστε παιδιά τής φύσεως. Δέν 
πρόκειται όμως γιά τή φύση πού 
συμπάσχει μέ τόν Προμηθέα. Τρα
γουδάει ό αίσχύλιος χορός οτό 
πρώτο στάσιμο:

Καί συμπονώντας ό πόντος 
/ βογγά

στενάζει ό βυθός , 
κρυφανταριάζουν βαθειά  
τά μαύρα τής γης καταχθόνια 
και μέ τάγνά ρέμματά τους θρη

νούν
τών ποταμών οί πηγές 
ατού φριχτού μαρτυρίου σου 

/  τήν ψυχοπόνια.6

Στό «τέλος τού παιχνιδιού» δέν 
ύπάρχει ούτε ή βαρύτιμη γλώσσα

ούτε ό ύψηλονόητος πόνος. Επειδή 
άκριβώς άποδείχτηκε πώς ή πράξη 
τού Προμηθέα νά έγκαταστήση πο
λιτισμό δέν δ ιέθετε μεταφυσικό κύ
ρος -  ήταν ένα παιχνίδι. Στήν παρα
τήρηση τού Κλόβ7 πώς δέν ύπάρχει 
φύση, ό Χάμ βεβαιώνει πώς ύπάρχει 
« Αφού -  λέγει -  άναπνέουμε, άλλά- 
ζουμε. Μάς πέφτουν τά μαλλιά μας, 
τά δόντια μας! Χάνουμε τή φ ρε
σκάδα μας, τά ιδανικά μας!». Καί τό 
δράμα τελειώ νει μ' αύτά τά λόγια: 
«Έκραζες νά ρθή τό βράδυ' νάτο 
πού πέφτει».

Ή  βουή και τό  πάθος.

Δύσκολα άντιλαμβανόμαστε πώς 
σ' αύτή τή μικρή, μισοφώτιστη σκηνή 
κρ ίνετα ι ό πολιτισμός μας. Τούτο 
ήχεΤ παράδοξα. Πρός τί νά μιλάμε 
γιά άδράνεια όταν δίπλα άπό τή 
σκηνή δρά ή έξω πόλις σέ ρυθμό 
φρενήρη όσο καί παταγώδη; Υπήρ
ξαν στήν ιστορία περισσότερο έρ- 
γώδεις πόλεις άπό τις  σημερινές; 
Ή ταν άλλοτε οτήν ιστορία τά δρώ
μενα τόσο πιό πυκνά καί ή ζωή τόσο 
πιό σφύζουσα άπό τή σημερινή ζωή; 
Βεβαίως όχι. Αλλά καί ποτέ στήν 
ιστορία δέν ήσαν τά δρώμενα τόσο 
πολύ στερημένα νοήματος, όσο ε ί
ναι σήμερα. Καί στερούντα ι νοήμα
τος έπειδή δέν είνα ι συνδεδεμένα 
μέ τήν ύπέρβαση, έπειδή δέν ύπάρ- 
χει πλέον ή άναγωγή στό θειον, στό 
αιώνιο.

Τ ίθετα ι όμως τό έρώτημα: Μήπως 
ή άντίληψη ότι ό άνθρωπος μετέχει 
στά θεία δρώμενα ήταν μιά αύτα- 
πάτη; Μήπως δηλαδή ούτως ή άλλως 
ό άνθρωπος πεθαίνει «οάν τό 
σκυλί;». Στό έρώτημα αύτό ό σύγ
χρονος άνθρωπος άπάντησε κατα
φατικά. ΓΓ αύτό άλλωστε νοιώθει 
έτσι έρημος, στερημένος νοήματος 
καί άποτυχημένος. Έδώ ύπάρχει 
ένας άπονενοημένος ήρωιομός. Ό  
ήρωισμός τής άλήθειας. Θά ήταν 
δειλία νά καλύψωμε τό λυγρό 
πρόσωπο τής άλήθειας μέ μύθους 
καί μέ ψευδείς έκδοχές σωτηρίας.

Ωστόσο, τό ζήτημα είναι τ ί ε ίναι ή 
«άλήθεια». Μπορούμε νά έχωμε 
μιάν άντίληψη γιά τήν άλήθεια πού 
νά μήν είναι άληθινή. Τά πάντα τά 
κρίνομε μέ μέτρο τήν άλήθεια, τήν 
ίδια όμως τήν άλήθεια δέν έχομε μέ
τρο νά τήν κρίνωμε. Δ ιότι έν τέλ ε ι ή 
όποια άλήθεια, άρκεΐ νά είνα ι ούσια- 
στική, εισβάλλει στή συνείδηση 
άποκαλυπτικά. Αφού έμείς δέν δη
μιουργήσαμε τούς έαυτούς μας,δέν 
δημιουργήσαμε καί τήν άλήθεια μας. 
Στις δ ιάφορες περιόδους τής ιστο
ρίας ό άνθρωπος έχει δ ιαφορετική 
άντίληψη γιά τήν άλήθεια. "Αλλοτε ή 
άλήθεια ήταν άποκάλυψη, τώρα ε ί
ναι ή άκρίβεια. Ποιά άπό τις δυό είναι 
ή άληθινώτερη; Πάντως φαίνετα ι
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πώς ή άλήθεια -  άποκάλυψη άποκά- 
λυψε τόν άνθρωπο ένώ ή άλήθεια -  
άκρ ίβεια  τόν περιεκάλυψε.

Αν ή επ ιστημονική άλήθεια κατα- 
ργή τόν άνθρωπο, τό τε  τούτη  ή άλή- 
θεια είνα ι ψεύδος γιά τόν άνθρωπο. 
Αν τό μεταφυσικό ψεύδος συνιστά 

τόν άνθρωπο, τό τε  τούτο  τό ψεύδος 
είνα ι άλήθεια γιά τόν άνθρωπο.

Πέρα όμως άπό τήν πλανευτική 
ά ντιθ ετ ικό τη τα  των έννοιών, είνα ι 
γεγονός πώς μέσα στήν επιστημο
νική άλήθεια - άκρ ίβεια  δέν χωρεί τό 
σύνολο τού ύπάρχοντος. Έ φ ’ όσον 
ή έπ ιστημονική άλήθεια  ε ίνα ι άναρ- 
μόδια νά άπαντήση στό έρώτημα 
γ ια τ ί νά ύπάρχη ό κόσμος καί όχι τό 
τίποτε, τό τε  ή άλήθεια  -  άποκάλυψη 
καθίσταται καί πάλι ίαχυρή καί 
άπρόσβλητη. Ό τα ν  νοιώσωμε καλά 
αύτό τό κρίσιμο σημείο, τό τε  θά άρ- 
χίσουν καί πάλι τά δρώμενα τού κό
σμου νά φω τίζονται άπό ένα λοξό 
άπόκοσμο φώς.

Εν πάση περιπτώσει, εκε ίνο  πού 
παρατηρείται στή διαδρομή τού 
ιστορικού χρόνου -είναι ή συνεχής 
άπομείωση τής έσω τερ ικότητος τών 
δρωμένων μέσα στήν ιστορία. Ή 
ιστορία έξεκ ίνησε άπό ένα θειο 
δράμα. Έ βλεπε τόν άνθρωπο έκ 
πτωτο καί ήθελε νά τόν άποκατα- 
στήση στή θεία πλησμονή του, διά 
τής μετοχής του στά θεόθεν καθω- 
ρισμένα δρώμενα. Ύ στερα ή ιστορία 
πέρασε στό κοινωνικό δράμα. Είδε 
τόν άνθρωπο κοινωνικά έκπτωτο καί 
ε ϊθ ελε  νά τόν άποκαταστήση στήν 
άνθρωπιστική πλησμονή του, μέ τή 
συμμετοχή του στά κοινωνικώς καί 
πολιτικως δρώμενα. Αλλά όλα αύτά 
φανερώθηκαν άτελέσφορα. ΓΓ αύτό 
καί κάθε δράση θεω ρείτα ι πλέον μά
ταιη. Ό  Σάρτρ5 είπε τόν σύστοιχο 
λόγο: «ό άνθρωπος ε ίνα ι ένα άνώ- 
φελο πάθος». Βεβαίως «πάθος», 
ίσως έν συνεχείφ καί «μάθος», γ ιά  νά 
άναχθοϋμε στήν αίσχύλια άφετηρία. 
Αλλά ώστόσο «άνώφελο». Ό  Μπέ- 
κετ επαναλαμβάνει ένα άρχαίο φ ι
λοσοφικό ρητό «Τίποτε δέν είνα ι πιό 
πραγματικό άπό τό τίποτε». Τήν μα
τα ιό τητα  τής άνθρώπινης δράσης 
τήν έπισήμαναν άκόμη καί οί προφή
τες. Ό χ ι όμως καί τής δράσης πού 
αυτο ί συνιστούσαν. Ό  σκοτεινός 
ορίζοντας τής άνθρώπινης ζωής δέν 
δ ιέφ υγε καί άπό τήν διαπεραστική 
ματιά τού Σαίξπηρ. «Ή ζωή -  λέγε ι -  
είνα ι σάν μιά ιστορία πού τή λέγε ι 
ένας άνόητος, όλο βουή καί πάθος, 
χωρίς κανένα νόημα». Ή σκηνογρα
φία όμως αύτή ήταν άπόμακρη, στό 
βάθος της σαιξπηρικής σκηνής. 
Τώρα έγ ινε καθημερινό ένδια ίτημα 
τού άνθρώπου.

Μιά τέτο ια  όμως έρημιά δέν έπι- 
δ έχετα ι φ ιλολογία. Γι' αύτό καί οί 
ποιητές της τήν περιγράφουν τόσο 
άκαλλώπιστα. Σ' αύτό τό έσχατο ση

μείο στέρησης έπανέρχετα ι δυσ
οίωνος ό άρχαΤος τρόμος: σέ κρυ
φές στιγμές α ιφνίδ ιας αύτοσυνει- 
δησίας, οί οποίες εύθϋς άμέσως 
άπαλύνονται άπό τό στοργικό χέρι 
πού προστατεύει τή ζωή μας. Ά ν  δέν 
ξέρωμε ποιοι είμαστε, ίσως άργό- 
τερα τό μάθωμε. Μπορεί καί πάλι νά 
μάς τό διδάξη ό βαθύς σπαραγμός. 
Ό τα ν  ό άρχαίος τρόμος όρθωθή σά 
γυμνό σπαθί καί έπιπέση στήν ψυχή 
μας νά τή σφάξη, άπό τήν οδυνηρή 
πληγή θά έκπηδήση τό θαύμα μιάς 
νέας αύτοσυνειδησίας καί μιάς νέας 
γνώσης.

Παρά ταύτα, ή προοπτική αύτή, 
μολονότι δυνατή, ίσοδυναμεί μέ 
άφέλεια, σήμερα πού ή ζωή στήν 
βιολογική της έκδοχή άπ ειλεΐτα ι μέ 
άφανισμό. Τά δρώμενα τής σύγχρο
νης ιστορίας, χωρίς σύνδεση μέ τό 
θείο ούτε μέ τήν νοηματισμένη 
ιστορία, έντελώ ς παράλογα καί δα ι
μονικά, ένα μόνον έπ ιτελούν άποτε- 
λεσματικά: κατακρεουργούν τή
συνείδηση, άλλά και αύτή τούτη  τή 
ζωή τού άνθρώπου.

Μέσα στά ιστορικά δρώμενα δύο 
πράξεις ορίζουν καιρίως τή μοίρα 
τού άνθρώπου. Δ ιότι όλος ό πολιτι
σμός ε ίνα ι έν πολλοίς προϊόν αύτών 
τών δύο πράξεων. Ή πρώτη πράξη 
είνα ι ή έπ ιφάνεια τού Θεού στήν 
ιστορία. Ή έκμυθευμένη αύτή έμ- 
βίωση σημαίνει πώς ό άνθρωπος 
ύπερέβη χαρισματικώς τήν φυσική

άναγκαιότητα καί έβίωσε τήν ού- 
σιωμένη έλευθερ ία  τού πνεύματος, 
δηλαδή τήν μεταφυσική του δ ιά
σταση.

Ή δεύτερη πράξη είνα ι ή δολοφο
νία τού Θεού άπό τόν άνθρωπο. Ή 
έκμυθευμένη αύτή έμβίωση σημαί
νει πώς ό άνθρωπος άπέτυχε νά 
ύπερβή τή φυσική άναγκαιότητα καί 
οριζοντιώθηκε στή φυσική του δ ιά
σταση.

Στήν πρώτη πράξη ό άνθρωπος 
ορθώθηκε καί στό μέτωπό του αϋ- 
γασε τό φώς τής πνευματικής λυ- 
τρώσεως. Στή δεύτερη  πράξη ξανα- 
κύλισε στά τέσσερα, ύποζύγιο τής 
άνάγκης καί τών δεσποτών του.

Ή  άνόσ ια  πράξη.

Ή οίμωγή πού έξέφ ερε ό Ν ίτσε6 
όταν ε ίδε νεκρό τόν Θεό τής Εύρώ- 
πης διαπερά άκόμη τήν άκοή μας. 
Ό τα ν  άντίκρυσε τούς φονιάδες τού 
Θεού, τούς άμέριμνους, πού δέν 
άντιλαμβάνονταν τήν άνόσια πράξη 
πού διέπραξαν, καί τ ις  τεράστιες 
έπιπτώσεις της στήν ιστορία, πά
γωσε τό αίμα του. Έ τσ ι πού νά μή 
μπορεί νά σύρη τά βήματά του πέρα 
άπό τό σημείο τής ιστορικής κατα
στροφής.

«Καί ίσταμαι ήδη έδώ -  άναφωνεί.
Ως Εύρωπαίος δέν μπορώ νά πράξω 

άλλοιώς. Ό  Θεός νά μέ βοηθήσηί».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-
(άπό τή Σύνταξη τού Περιοδικού).

1. Ό Αισχύλος στό έργο του «Προμηθεύς 
Δεσμώτης», μισοαποκαλύπτοντας τά φο
βερά γιά τούς Έλληνες εκείνης τής επο
χής μυστικά τών Έλευσίνιων Μυστηρίων 
καί τήν τραγική μοίρα τού άνθρώπου πού 
οδοιπορεί μόνος μακριά άπ' τούς άδιάφο- 
ρους Ολύμπιους Θεούς, έβαλε στό στόμα 
τού Προμηθέα τις φράσεις: «Κι' όμως μ' 
όλη τήν έπαρση τού νού του, ό Δίας, θά 
ρθει μιά μέρα πού θά γίνει ταπεινός- γιατί 
ετοιμάζεται νά κάμει γάμο, πού άφαντο θά 
τόν γκρεμίσει άπ- τό θρόνο του κι άπό τήν 
εξουσία Καί τή μέρα όπου ο αύτή τή 
συμφορά θά πέσει, θά μάθει πόση διαφορά 
χωρίζει τό νάσαι άφέντης, άπό τό νάσαι 
δούλος», (907 - 927. μετάφραση Τάκη 
Μπαρλά). Μέ τις φράσεις αύτές οί χιλιάδες 
τών άμύητων θεατών άναφρικίαοαν, θεώ
ρησαν ιερόσυλο τόν Αισχύλο κι όρμησαν 
στή σκηνή νά τόν κατασπαράξουν. Ό Αι
σχύλος όμως, πρόλαβε ν' άγκαλιάσει τό 
βωμό τής ορχήστρας καί νά σωθεί.

2. Σάμουελ Μπέκετ. Παγκοσμίου φήμης δρα
ματουργός τού αιώνα μας. πού ξανάφερε 
τόν άνθρωπο, ατούς διχασμένους καιρούς 
μας, άντιμέτωπο μέ τή μοίρα του. άποκα- 
λύπτοντας έτσι τό τραγικό στοιχείο πού 
ένυπάρχει στήν άνθρώπινη φύση. Γεννή
θηκε στις 13 Απριλίου τού 1906 στήν περι
οχή τού Δουβλίνου άπό Ιρλανδούς γονείς. 
Τιμήθηκε μέ τό Νόμπελ Λογοτεχνίας τό 
1969.
Ο Σάμουελ Μπέκετ είναι ό μοναδικός σύγ
χρονος συγγραφέας, πού μέ μιά νέα αι
σθητική, καθιέρωσε μιά καινούργια μορφή

θεάτρου: τήν Αντί -  Τραγωδία, παρουσιά
ζοντας τήν άνθρώπινη ύπαρξη μ' όλη της 
τήν τρομαχτική γυμνότητα, τήν έγκατά- 
λειψη καί τήν μεταφυσική της άγωνιώδη 
έπίκληση.

3. Φράντζ Κάφκα. Μεγάλος Τσέχος συγγρα
φέας πού γεννήθηκε τό 1883 στήν Πράγα. 
Ανοιξε νέους ορίζοντες στήν πεζογραφία 
τού αιώνα μας άποκαλύπτοντας τό παρά
λογο τής κοινωνικής ζωής καί τήν άγριό- 
τητα τού άνθρώπου. Έργα του: «Ό Πύρ
γος». «Ή Δίκη». «Ή άπουσία τών κρεμα
σμένων» κ.ά. Πέθανε τό 1924.

4. «Περιμένοντας τόν Γ κοντό» Μετά άπό μιά 
τετραετία περιπλανήσεως άπό σκηνοθέτη 
σέ σκηνοθέτη, ό Ροζέ Μπλέν άνεβάζει στις 
4-1-1953 στή σκηνή τού θεάτρου «Βαβυ- 
λών» τού Παρισιού τό «Περιμένοντας τόν 
Γκοντό». Ή ήμερομηνία αύτή είναι ιστο
ρική καί γιά τό Σαμουέλ Μπέκετ καί γιά τό 
σύγχρονο θέατρο, άφού άποτελεί σταθμά 
στό ξεκίμημα τού θεάτρου τού παραλόγου.

5. Ζάν Πώλ Σάτρ. (1905 -  1979). Γ άλλος φιλό
σοφος καί θεατρικός συγγραφέας, θεωρη
τικός τού ύπαρξισμού. Τίμηθε τό 1964 μέ 
τό βραβείο Νόμπελ. άλλά τό άποποιήθηκε. 
Έργα του: «Τό είναι καί τό μηδέν», «Κρι
τική τής διαλεκτικής λογικής», «Ναυτία». 
«Κεκλεισμένων τών θυρών». «Βρώμικα χέ
ρια». «Καταστάσεις» «Ό ύπαρξισμός είναι 
άνθρωπισμός» κ.ά.

6. Φρειδερίκος Νίτσε (1844 - 1900) Γερμανός 
φιλόσοφος, φιλόλογος καί ποιητής, καθη
γητής τής Ελληνικής Φιλολογίας στό Πα
νεπιστήμιο τής Βασιλείας (1869 -  1879). 
Αντέταξε τις Χριστιανικές άντιλήψεις τήν 
ιδέα τής θελήσεως τής ισχύος τού υπερ
άνθρωπου. Έργα του: «Τάδε έφη ό Ζαρα- 
τούστρας», «Πέραν τού καλού καί κακού». 
«Ή γέννηση τής τραγωδίας» κ.ά.
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Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Τού κ. Μιλτιάδη ΠΑΛΛΗ

Συμπληρώθηκαν κιόλας έξην- 
ταεννιά χρόνια άπ' τήν ιστορική 
έκείνη και μεγάλη μέρα τού Νοεμ
βρίου τού 1912. Μιά μέρα πού θά 
παραμένει άλησμόνητη στους Μυτι- 
ληνιούς, άλλά καί σ' όλους γενικά 
τούς Έ λληνες. Σάν κείνη τή μέρα, 
στά 1912, ή μητέρα Ελλάδα πήρε 
στην άγκαλιά της τή λατρευτή της 
κόρη, τή Μυτιλήνη, όπου άπ’ τά πα- 
νάρχαια χρόνια άνθούσε ό έλληνι- 
κός πολιτισμός.

Στις 14 'Οκτωβρίου τού 1462 ή 
Μυτιλήνη κυρ ιεύετα ι άπό τόν Μωά
μεθ τό Βί Αρχηγός των τουρκικών 
δυνάμεων τό τε ήταν ό Μαχμούτ πα
σάς, όταν ήγεμόνας στά νησί ήταν ό 
Νικόλαος Γατελοϋζος. Στή συνέχεια 
συνέβησαν ορισμένα γεγονότα, πού 
πρέπει νά άναφερθοϋν. Συγκεκρι
μένα, τό 1464, οί Ε νετο ί κάνουν 
άπόπειρα νά καταλάβουν τή Μ υτι
λήνη, χωρίς όμως έπιτυχία. Τό 1501, 
ό Λουδοβίκος ό ΙΒ" τής Γαλλίας άπο- 
τυχα ίνει νά άφαιρέσει τό νησί άπ' 
τούς Τούρκους. Τό 1502, γ ίνετα ι 
άνεπιτυχής ξανά προσπάθεια άπ' 
τούς Ε νετούς  γιά κατάληψη τού 
νησιού. Τό 1544, ή Μυτιλήνη λεηλα

τε ίτα ι άπό τό Βαρθολομαίο Ταλαμό- 
νιο. Τό 1564, γδέρνετα ι άπ' τούς 
Τούρκους στήν Κων/πολη ό Δούκας 
ό Μυτιληναίος καί τό λείψανό του 
κρεμάται. Τό 1657, άπαγχονίζεται μέ 
διαταγή τού μεγάλου βεζύρη Με- 
χμέτ Κιοπουρλή, στις 24 Μαρτίου, 
Σάββατο τού Λαζάρου, ό Πατριάρ
χης Κων/πόλεως Παρθένιος Παρθε
νίου ή Παρθενάκης άπ' τή Μυτιλήνη, 
μέ τή δικαιολογία ότι συνωμοτούσε 
δήθεν έναντίον τής Υψ ηλής Πύλης 
μαζί μέ τούς ήγεμόνες τής Βλαχίας. 
Τό 1770, ό ρωσικός στόλος σέ διή
μερη έπιδρομή πυρπολεί στή θα
λάσσια περιοχή τής Λέσβου τούρ
κικα καράβια. Υστερα άπ’ αύτό οί 
Τούρκοι άντεκδ ικοϋντα ι τούς Μυτι- 
ληνιούς μέ σφαγές, γ ια τί τούς θεω
ρούν συνεργάτες τών Ρώσων. 
Απαγχονίζεται μάλιστα άπ’ τούς 

Τούρκους μέ βασανιστήρια ό Λέ- 
σβιος νεομάρτυρας Γεώργιος Ζώρ- 
ζης ή Γκουρτζής, στή θέση «Παρμα- 
καποϋ», καί τραυματίζετα ι ό έξόρι- 
στος τό τε στή Μυτιλήνη Πατριάρχης 
Μ ελέτιος ό Βί Τό 1773, γ ίνετα ι δεύ
τερη έπιδρομή τών Ρώσων στή Λέ
σβο μέ άποτέλεσμα καινούργιες άν- 
τεκδ ικήσεις άπό τούς έξαγριωμέ- 
νους Τούρκους. Τό 1784, άπαγχονί- 
ζεται άπ 'τούς  Τούρκους ό νεομάρ
τυρας Θεόδωρος, ό έπ ιλεγόμενος

Χατζής. Τό 1819. βασανίζεται καί 
άπαγχονίζεται άπ' τούς Τούρκους ό 
Οθωμανός Κωνσταντίνος άπό τό 
Ύψηλομέτωπο τής Λέσβου, γιατί 
άσπάσθηκε τόν Χριστιανισμό. Τό 
1821, γ ίνετα ι άπό τό Δημήτριο Πα- 
πανικολή στόν όρμο τής Έρεσσού 
τής Λέσβου ή πυρπόληση τού τουρ
κικού δίκροτου, τών 74 πυροβόλων, 
«Κινούμενο όρος». Τό 1824, στήν 
περιοχή τής Λέσβου, ναυμαχεί ό έλ- 
ληνικός μέ τόν αιγυπτιακό στόλο, 
τρέπεται σέ φυγή ό τουρκοαιγυ- 
πτιακός στόλος άπό τό Μιαούλη καί 
καταδιώκεται μέχρι τή Σμύρνη. Τό 
1901, ύστερα άπό διένεξη Γαλλίας 
καί Τουρκίας, γιά τό θέμα τών «προ
κυμαιών τής Κωνσταντινοπόλεως», 
ό γαλλικός στόλος έπιχειρεί άπόβαση 
στή Μυτιλήνη καί καταλαμβάνει τήν 
Πόλη. Οί Γάλλοι άποχώρησαν μετά 
άπό τρείς  μέρες, άφοϋ ό σουλτάνος 
άποδέχθηκε τούς γαλλικούς όρους 
καί δ ιευθετήθηκε έτσι ή διένεξη. 
Στις 8 Νοεμβρίου τού 1912, άποβι- 
βάζονται έλληνικά άγήματα στή Λέ
σβο, συγκρούονται μέ τις τουρκικές 
δυνάμεις κοντά στό χωριό Κλαπά- 
δος, νικοϋνται οί Τούρκοι καί άπε- 
λευθερώ νετα ι τό νησί. Ή οριστική, 
όμως, παραχώρηση τής Λέσβου 
στήν 'Ελλάδα έγινε μέ τή συνθήκη 
τού Λονδίνου τού 1914.
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Ή Μ υτιλήνη μας, προτού λ ευ τε 
ρωθεί, ήταν βυθισμένη μέσα ατό 
σκοτάδι τής δουλείας. Ή Τουρκιά 
άνελέητα  χτυπούσε τό λαό της. Οί 
συλλήψεις, οί χωρίς λόγο έκτελέ- 
σεις καί οί άτιμώσεις ήταν φα ινό
μενα πολύ συχνά. Τό Μεγάλο 
«Τζουλούσι», στις 27 Μαίου τού 
1821, ή μεγάλη αύτή σφαγή τού 
λαού τής Μ υτιλήνης άπ’ τούς Τούρ
κους, έχε ι μ ε ίνε ι στήν ιστορία τού 
νησιού, μνημείο άνθρώπινης θηριω
δίας. Τό Μ εγάλο «Τζουλούσι» ήταν 
τό άποτέλεσμα τής τουρκ ικής οργής 
έξα ιτίας τής καταστροφής τού 
τουρκικού δικρότου «Μανσουριγέ» 
στον όρμο τής Έ ρεσσού τής Λέ
σβου. Τό τουρκικό δ ίκροτο πυρπο- 
λήθηκε γύρω στις 10 τό πρωί τής 
27ης Μαίου τό 1821. Τήν Ιδια μέρα, 
γύρω στις 7 μέ 8 τό βράδυ, έπακο- 
λούθησε ή σφαγή στή Μ υτιλήνη, 
όταν τό μαντάτο τής πυρπολήσεως 
τού τουρκικού δ ικρότου έφτασε 
στήν πόλη άπό έφιππο «σουβαρή» 
(έπίσημο ταχυδρόμο). 'Εκτός άπ' τή 
σφαγή στή Μ υτιλήνη, οί Τούρκοι 
έκαψαν τήν πόλη τών Κυδωνιών καί 
έκπατρίσθηκαν οί κάτο ικο ι τών Μο
σχονησιών. Προφορική παράδοση 
λέε ι ότι, όταν γ ινόταν ή πυρπόληση 
του τουρκικού δικρότου, οί κάτο ικοι 
τού Μανταμάδου είχαν βγει στόν 
Άράχταρο, κοντά στόν Ταξιάρχη, νά 
δούν τό κακό πού ε ίχε έπακολουθή- 
σει στήν πόλη τών Κυδωνιών. Μέ 
σφιγμένη άνάσα έβλεπαν τήν πόλη 
τυλιγμένη  μέσα στις φλόγες.

Τήν εύφορη γή, τό πλούσια χωρά
φια τού νησιού, τό είχαν οί Τούρκοι 
και τό καλλιεργούσαν. Οί Μ υτιληνιο ί 
είχαν τό  ορεινά ή καί τίποτα. Πώς νά 
ζήσει λοιπόν ό λαός ύστερα άπ’ όλα 
αυτά, άν προσθέσει κανείς καί τούς 
μεγάλους φόρους, πού έδ ινε στόν 
τούρκο τύραννο; Μά ή έλλειψη 
περιουσίας ήταν τίποτα μπροστά 
στήν έλλειψ η ελευθερ ίας. Ή ζωή 
δέν ήταν ζωή στή Μ υτιλήνη. Είχε γ ί
νει γ ιά  τούς Μ υτιληνιούς σωστή κό
λαση, μαρτύριο.

Ή φλόγα τής Φ ιλικής Ε τα ιρ ε ία ς  
είχε έξαπλωθεί καί στή Λέσβο. Συγ
κεκριμένα, τό 1817, όταν ήρθαν στή 
Λέσβο οί Φ ιλικοί Παλαιολόγος Λε
μονής καί ό άδερφός του Γεώργιος, 
μύησαν στή Φιλική Ε τα ιρ ε ία  πολ
λούς Μ υτιληνιούς, μεταξύ τών 
όποιων φέροντα ι τά ονόματα τού 
Γιαννάκου Λεμονή, τού Χατζηγρη- 
γορίου Ίωάννου καί τού Μητροπο
λίτη  Καλλινίκου. Τό όνομα άκόμη 
τού Βενιαμίν Λεσβίου (1762 -  1824) 
άπό τό Πλωμάρι τής Λέσβου συγκα
τα λέγετα ι άνάμεσα ατά ονόματα 
τών Φιλικών τού νησιού.

Τό έλλην ικότατο  όμως τούτο  νησί, 
ή Μ υτιλήνη, βρισκόταν σέ μιά γεω
γραφική θέση, πού έκανε τούς 
Τούρκους νά χτυπήσουν σκληρά

κάθε επαναστατική ιδέα καί κίνηση 
σ ’ αύτό.

Ό  χρ ιστιανικός πληθυσμός ύπό- 
φερε όλες τις  δοκιμαο ίες κι όλες τις 
ταπεινώσεις άπ' τούς Τούρκους. Οί 
Μ υτιληνιο ί άγρότες έπ ιστρέφοντας 
τό σούρουπο άπ’ τά χωράφια τους 
είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν τ ις  έναν- 
τίον τους βάρβαρες τούρκ ικες έπι- 
θέσεις μέ πέτρες. Οί Τούρκοι ποτέ 
τους δέ χώνεψαν τούς Μ υτιληνιούς, 
τό έλληνικό στο ιχείο  γεν ικά  καί 
προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά 
εκδηλώσουν τό μίσος καί τή σκλη- 
ρότητά τους κατά τών χριστιανών. 
Τό κυρ ιότερο προϊόν τού νησιού 
ήταν ή ελιά, τό λάδι, άπ’ τό οποίο 
περίμεναν νά ζήσουν τόσες καί τό 
σες μυτιλην ιές ο ικογένειες  άλλά τό 
άρπαζαν οί Τούρκοι.

Οί Τούρκοι έξα ιτίας  τής γεωγρα
φ ικής θέσεως τού νησιού άφόπλι- 
οαν τούς Μ υτιληνιούς, γ ια τ ί φοβόν
τουσαν μιά τυχόν έπανάσταση. Τά 
χρόνια κυλούσαν μέσα ατό βαθύ 
σκοτάδι τής τούρκ ικης σκλαβιάς, 
ώσπου στις 8 Νοεμβρίου τού 1912 
γλυκοχάραζε ή αύγή τής Λευτερ ιάς. 
Λευτερώ θηκε ή άκρ ιτική μας Μ υτι
λήνη καί σφιχταγκαλιάσθηκε μέ τή 
μάνα 'Ελλάδα. Ας δούμε όμως πώς 
ξετυλίχθηκαν τά γεγονότα. Ή ταν 
χαράματα τής 7ης νοεμβρίου τού 
1912, όταν μοίρα τού έλληνικού 
στόλου διέσχιζε τό στενό μεταξύ 
τών έλληνικών και μικρασιατικών 
άκτών. Τό άπόγευμα τής 7ης Νοεμ
βρίου τού 1912 άπό τό Μούδρο τής 
Λήμνου ξεκίνησαν γιά τή Μ υτιλήνη 
τά θωρηκτά «Άβέρωφ», «Ύδρα», 
«Σπέτσαι» καί «Ψαρά» μέ άρχηγό 
τόν Παύλο Κουντουριώτη. Μαζί τους 
επίσης ήταν τ' άντιτορπ ιλλικά «’ Ιέ
ραξ», «Νίκη», «Άσπις» καί τά τορ- 
πιλλοβόλα «12» καί «14», όπως επί
σης καί τό πλοίο άνεφοδιασμού «Κ. 
Κανάρης» μαζί μέ τό έπ ίτακτο «Πέ- 
λοψ». Έ να μήνα ύστερα άπ' τήν κή
ρυξη τού Α' Βαλκανικού Πολέμου 
καί μέ πρόταση τού Αρχηγού τού 
Ελληνικού Στόλου, τό Υπ ουργείο  

Ναυτικών έδωσε διαταγή στόν 
Παύλο Κουντουριώτη νά καταλάβει 
τή Μ υτιλήνη. Πραγματικά, στις 8 
Νοεμβρίου τού 1912 ή μοίρα τού έλ- 
ληνικου στόλου έφθασε καί άγκυ- 
ροβόλησε ατό λ ιμάνι τής Μ υτιλή
νης, στήν άριστερή πλευρά, πού ε ί
ναι τό βενετσ ιάνικο  κάστρο. Ή 
άφιξη τής έλληνικής μοίρας ατό νησί 
χα ιρετίσθηκε μέ κανονιοβολισμούς. 
Ή ελληνική σημαία είχε υψωθεί καί 
κυμάτιζε περήφανα ατό Δ ιο ικητή 
ριο. Τά έπίσημα έπ ιτελ ικά χαρτιά 
λένε ότι οί π ολιτικές άρχές τών 
Τούρκων πάνω ατό νησί έφυγαν γιά 
τή Σμύρνη, μόνο ή στρατιωτική 
φρουρά τους ε ίχε παραμείνει, άλλά 
καί αύτή διασκορπισμένη πάνω ατά 
βουνά, γ ια τί τήν καταδίωκε ή έλλη- 
νική στρατιω τική δύναμη, πού είχε

άποβιβασθεϊ ατό νησί. Ό  Μητροπο
λ ίτης τού νησιού Κύριλλος, τό Γαλ
λικό Π ροξενείο καί ό Θρασύβουλος 
Μ ελανδινός είχαν ειδοποιηθεί τήν 
προηγούμενη νύχτα, άπό άνθρωπο 
πού έσ τε ιλε  ό έλληνικός στόλος 
φθάνοντας άπό τό Πλωμάρι, ότι 
έπρόκειτο νά γ ίνε ι άπόβαση άπό μέ
ρους τής Ελλάδος γιά κατάληψη 
τού νησιού. Πραγματικά, ό κόσμος 
βλέποντας νά φθάνουν ατό νησί τά 
πολεμικά μας πλοία μέ έπ ικεφαλής 
τό θωρηκτό «Άβέρωφ» καταλή
φθηκε άπό ένθουσιασμό καί χαρά, 
γ ια τί είχε φθάσει ή στιγμή, πού ή 
Μ υτιλήνη θά άποτίναζε τήν τούρ 
κικη σκλαβιά. Είχε φθάσει ή στιγμή 
τού λυτρωμού της. Οί καμπάνες 
χτυπούσαν χαρμόσυνα καί ήχούσαν 
ως τήν άντίπερα πλευρά τών μικρα
σιατικών παραλίων. Ή ήμέρα έκείνη 
ήταν άναστάσιμη.

Στό γραφείο  τού τούρκου νο
μάρχη Αρχιπελάγους, Έ κρέμ μπέη, 
προσήλθαν, γιά νά συζητήσουν, ό 
Μ ητροπολίτης Κύριλλος, ό δήμαρ
χος Β.Π. Βασιλείου, οί δημογέρον
τες  τής Μ υτιλήνης, ό μουφτής, ό 
δ ιο ικητής Έράμ μπέης, οί Οθωμανοί 
πρόκριτοι, καθώς έπίσης καί οί πρό
ξενο ι τών ξένων κρατών, γιά τήν 
κατάσταση, πού ε ίχε δημιουργηθεϊ. 
Οί γνώμες τών Τούρκων γιά παρά
δοση τού νησιού ήταν διχασμένες. 
’Απ’ τή μιά ό τοϋρκος νομάρχης, 
Έ κρέμ μπέης, συμφωνούσε νά 
παραδώ σουνοίΤούρκοιχω ρίς καμιά 
άντίσταση τό νησί στήν Ελλάδα, 
γ ια τ ί έβλεπε ότι δέν ύπήρχε καμιά 
ελπίδα νά τό διατηρήσουν. Ά π ’ τήν 
άλλη όμως ό δ ιο ικητής, Έράμ μπέης 
ούτε συζήτηση ήθελε γ ιά  παράδοση 
τού νησιού. Μάλιστα, θύμωσε μέ τή 
στάση τού τούρκου νομάρχη καί τού 
είπε ότι γιά παράδοση τού νησιού 
μόνο ένας δειλός καί τιποτέν ιος άν- 
θρωπάκος θά σκεφτόταν. Αφού τού 
είπε κΓ άλλα πολλά σέ όξύ τόνο, στό 
τέλος  συμπλήρωσε ότι ή Ισ τορ ία  θά 
άναφέρει κάποτε τόν τούρκο νο
μάρχη σάν προδότη. Ό  Τούρκος νο
μάρχης έμ ε ινε  σάν κερί. Πραγμα
τικά, πάνω στό νησί ύπήρχε ένα όλό- 
κληρο τάγμα τουρκικού στρατού, 
πού δ ιο ικούσε ό τοϋρκος ταγματάρ
χης Ά βδούμ  Γκανή στό βουνό Σκο- 
τε ινοβούνι, δίπλα στό χωριό Κλαπά- 
δος καί σέ άπόσταση σαρανταπέντε 
χιλιομέτρω ν δυτικά άπό τή Μ υτι
λήνη. Ό  δ ιο ικητής τού νησιού, 
Έράμ μπέης δέν έλεγε  νά ύποχω- 
ρήσει, π ιστεύοντας ότι οί Τούρκοι 
ήταν σέ θέση νά τά βγάλουν πέρα μέ 
το ύ ςΈ λ λ η ν ες .Ό  άγγλος ύποπρόξε- 
νος Ά τκ ινσ ο ν  βλέποντας στή σύ
σκεψη τήν πεισμονή καί άνυποχω- 
ρητικότητα  τού τούρκου διο ικητή 
θύμωσε τόσο πολύ καί έπειδή δέν 
ήξερε νά μιλά τούρκικα, παρακά- 
λεσε τόν προύχοντα Γεώργιο Ράλλη 
νά τού πεϊ ότι θά τόν θεωρούοε
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υπεύθυνο γιά ό,τι θά συνέβαινε. Ό  
Τούρκος δ ιο ικητής τά έχαοε, γιατί 
δέν περίμενε νά τού μιλήσει έτσι ό 
άγγλος ύποπρόξενος, μά τά έχασε 
περισσότερο βλέποντας μιά έλλη- 
νική άτμάκατο νά μπαίνει ατό λιμάνι 
τής Μ υτιλήνης ζητώντας τήν παρά
δοση τού νησιού καί τού τουρκικού 
στρατού σύμφωνα μέ διαταγή τού 
ναυάρχου Π. Κουντουριώτη.

Στην έλληνική άτμάκατο έπέβαι- 
ναν ό πρώην πλοίαρχος τής άτμο- 
πλοίας Χατζή Δαούτ μαζί μέ τόν 
άξιωματικό τού πολεμικού ναυτικού 
Βασίλειο Καραμοϋζο. Ό  τοϋρκος 
διο ικητής συζητώντας μέ τούς Ελ
ληνες  άπεσταλμένους δέ συμφω
νούσε μέ τούς όρους, πού τού είχαν 
θέσει γιά παράδοση τού νησιού 
μέσα σέ δυό ώρες. Ζήτησε άπ' τούς 
Έ λληνες άπεσταλμένους νά διαβι
βάσουν στον ναύαρχο Π. Κουντου
ριώτη, πώς ζητούσε 24ωρη προθε
σμία, γιά νά συνεννοηθεΐ μέ τήν κυ
βέρνησή του στήν Κων/πολη, καθώς 
έπίσης, άν δέν γινόταν δεκτή ή 
24ωρη προθεσμία νά έπιτραπεί στον 
τουρκικό στρατό νά περάσει μ’ όλο 
τόν οπλισμό του στήν άπέναντι 
πλευρά τών μικρασιατικών παρα
λίων. Τελευταία, ό τοϋρκος δ ιο ικη
τής ζήτησε, άν δέν γ ίνε ι δεκτό νά 
περάσει ό τουρκικός στρατός στά 
μικρασιατικά παράλια, νά τού έπι- 
τραπεί νά άποσυρθεί στό έσωτερικό 
τού νησιού, γιά νά προβάλει άμυνα.

Τις άντιπροτάσεις πρός τόν 
Παύλο Κουντουριώτη άνάλαβαν νά 
φέρουν οί πρόξενοι τών ξένων κρα
τών, ό νομάρχης Έ κρέμ μπέης, ό 
διο ικητής Έράμ μπέης κι ορισμένοι 
τούρκοι πρόκριτοι. Μιά άτμάκατος 
πήγε όλους αύτούς στή ναυαρχίδα, 
τόν «Άβέρωφ». Ό  Π. Κουντουριώ- 
της άπόρριψε τήν πρόταση τού 
τούρκου διοικητή γιά 24ωρη προθε
σμία γιά συνεννόηση μέ τήν τουρ
κική κυβέρνηση στήν Κων/πολη, κα
θώς έπίσης καί τήν πρόταση νά πε
ράσει ό τουρκικός στρατός μ’ όλο 
τόν οπλισμό του άνενόχλητος στήν 
άντίπερα μικρασιατική άκτή. Στήν 
περίπτωση μόνο πού ό τουρκικός 
στρατός ήθελε νά άποσυρθεί στό 
έσωτερικό τού νησιού -  τόνισε ό 
Παύλος Κουντουριώτης -  μπορούσε 
νά άποσυρθεί. Μάλιστα, ατούς 
Τούρκους δόθηκε καί μία άκόμα ώρα 
προθεσμία. Ό  Παύλος Κουντουριώ
της έπεσήμανε ότι άν μέχρι τ ις  δω- 
δεκάμιση τό μεσημέρι δέν άποσύ- 
ρονταν, θά γινόταν άπόβαση 'Ελλη
νικού στρατού, γιά νά καταληφθεί τό 
νησί.

Στις δωδεκάμιση τό μεσημέρι 
έγ ινε άποθίβαση άπό πλήθος άγή- 
ματα σέ πολλά σημεία τής πόλεως 
τής Μυτιλήνης. Ό  τουρκικός στρα
τός είχε άποσυρθεί άπ' τις  πρωινές 
ώρες πρός τήν Ούτζάν, στό λεγό

μενο κτήμα Λεμονοϋ. Αποβάσεις 
έγιναν στό λιμάνι τής Μυτιλήνης, 
στήν Πετρόσκαλα καί στήν συνοικία 
τών Τούρκων «Επάνω Σκάλα». Ό  
μικρός άποβατικός στρατός μέ άρ- 
χηγό τόν Καραμοϋζο κατευθύνθηκε 
γιά τό Καστράκι. Στή συνέχεια κατέ
λαβε τό κυβερνητικό κτίριο, πού 
βρισκόταν στό κλειστό θέρετρο τού 
Τούρκου νομάρχη Έ κρέμ μπέη. 
Στόν έξώστη άπ' τήν πλευρά τής θά
λασσας ύψώθηκε ή έλληνική σημαία. 
Ή ύψωση τής έλληνικής σημαίας 
χαιρετίσθηκε μέ είκοσ ιένα κανονιο
βολισμούς, ένώ τό πλήθος έπευφη- 
μοϋσε τόν έλληνικό στρατό καί δά
κρυζε άπό χαρά. Τή νύχτα τής ίδιας 
μέρας ή έλληνική ναυαρχίδα μαζί μέ 
μεταγωγικά κι άλλα πλοία τού Στό
λου κατευθύνθηκε σέ άγνωστη κα
τεύθυνση. Είχαν παραμείνει, στό 
νότιο λιμάνι, τό άντιτορπιλλικό «Νέα 
Γενεά» καί τό καταδρομικό «Εσπε
ρία» καί στό βορεινό τό θωρηκτό 
«Ψαρά». Ή Χωροφυλακή τών Τούρ
κων παραδόθηκε στόν έλληνικό 
στρατό. Ό  τουρκικός στρατός είχε 
άποσυρθεί στό χωριό Κλαπάδος, 
όπου έπρόκειτο νά δοθεί ή τελική  
μάχη.

Ή μάχη δόθηκε, οί Τούρκοι νική
θηκαν καί άναγκάσθηκαν νά ύπο- 
γράψουν τό πρωτόκολλο τής παρα- 
δόσεως τού νησιού. Οί τούρκικες 
άπώλειες ήταν σέ νεκρούς καί 
τραυματίες πολύ μεγάλες. Ά π ’ τήν 
έλληνική πλευρά οί άπώλειες ήταν 
σέ νεκρούς ένας άξιωματικός καί 
οχτώ οπλίτες καί σέ τραυματίες 
ένας άξιωματικός καί ογδόντα οπλί
τες. Πολιτικός δ ιο ικητής στό νησί 
διορίσθηκε άπό τήν έλληνική κυ
βέρνηση ό Ξενοφών Στελλάκης, πού 
έφθασε στή Μυτιλήνη στις 10 Νοεμ
βρίου.

Ό  Ε λλην ικός στρατός είχε πιά 
άπελευθερώσει κάθε γωνιά τού νη
σιού. Χαρακτηριστική ήταν ή άπε- 
λευθέρωση τού Πλωμαριοϋ άπό τόν 
έλληνικό στόλο μέ έπικεφαλής τό 
πλοίο «Μακεδονία». Ή άπελευθέ- 
ρωση τού Πλωμαριού χαιρετίσθηκε 
άπό τό πλοίο «Μακεδονία» μέ έν 
δεκα κανονιοβολισμούς, πού άντι- 
λάλησαν σ’ ολόκληρο τό Αιγαίο.

Ή έλληνική στρατιωτική δύναμη 
στή Μυτιλήνη άρχικά ήταν μικρό
τερη σέ άριθμό άπό έκείνη τών 
Τούρκων. Ό  έλληνικός στρατός 
πάνω στό νησί ήταν γύρω ατούς 
οχτακόσιους άνδρες, ένώ άντίθετα 
ό τουρκικός άριθμούσε περίπου 
τούς διπλάσιους. Μπροστά όμως σ' 
αύτή τήν άριθμητική ύπεροχή τών 
Τούρκων, στάλθηκε συμπληρωμα
τική δύναμη στρατού, πού άντιστοι- 
χοϋσε σέ δύο τάγματα πεζικού. 
Έπίσης στάλθηκαν καί έξι λυόμενα 
πυροβόλα γιά άντιμετώπιση τού 
έχθροϋ. Ό λη  αύτή ή δύναμη τ ε 

λούσε κάτω άπ' τις  δ ιαταγές τού 
άντισυνταγματάρχη Αποστόλου 
Σερμακέζη καί άριθμούσε τρεις  χ ι
λ ιάδες εκατόν έβδομήντα οπλίτες.
Απ' αύτούς οί τρ ιακόσιοι ήταν πεζο

ναύτες. Ή ύπεροχή, όμως, τών έλ- 
λήνων σέ δ ιορατικότητα καί γεν- 
ναιοψυχία ήταν άκόμα ένα στοιχείο, 
πού συντέλεσε στή νίκη.

Ας δούμε, όμως, πώς έκφράστη- 
καν οί ξένοι γιά τούς Έ λληνες καί 
είδικώ τερα γιά τούς Μυτιληνιούς. 
Συγκεκριμένα, ό άγγλος δημοσιο
γράφος Τζών Γκάσπερ, πού έζησε 
άπό κοντά τ ις  ιστορ ικές έκε ίνες  στι
γμές τού νησιού, γ ια τί έτυχε νά βρί
σκεται τήν περίοδο έκείνη  στή Μυ
τιλήνη, άνέφερε μεταξύ άλλων ότι 
έβλεπε τούς θαυμάσιους αύτούς 
νησιώτες, τούς Μ υτιληνιούς, νά 
προστατεύουν τούς τυράννους 
τους. Ακόμα καί οί έλληνες στρα
τιώτες, σύμφωνα μέ τόν άγγλο δη
μοσιογράφο, συμπεριφέρονταν μέ 
καλοσύνη στούς παλιούς δυνάστες 
καί κατακτητές τους, τούς Τούρ
κους. Ό  έλληνικός στρατός πρόσ- 
φερε στούς τούρκους ψωμί, τσ ι
γάρα, γλυκά κι ό,τι άλλο είχε.Ο ί Έλ
ληνες, όταν κατέλαβαν καί άπελευ- 
θέρωσαν τό νησί, στάθηκαν μπρο
στά στούς άνήμπορους, στις γυνα ί
κες, στά παιδιά, στούς γέρους, μή 
άφήνοντας νά τούς πειράξει κανείς. 
Σύμφωνα μέ τόν άγγλο δημοσιο
γράφο Ά ντονυ  Κέρμπορκ, ό ναύαρ
χος Π. Κουντουριώτης θά μπορούσε 
νά συγκριθεί μ' ένα Νέλσωνα, μ ’ ένα 
Β ίκινγκς άπ’ τό παρελθόν. Ή γνώμη 
του ήταν ότι ό έλληνικός λαός είνα ι 
καμωμένος άπό άτσάλι, είνα ι γεμά
τος φλόγα καί όρμή καί δέ φοβάται 
καθόλου τόν θάνατο, γ ια τί παίζει γιά 
πολλούς αιώνες μαζί του.

Ό  λαός τής Μ υτιλήνης χρόνια καί 
χρόνια περίμενε τήν άπελευθέρωσή 
του, τινάζοντας άπό πάνω του τήν 
τούρκικη σκλαβιά, τήν τούρκικη 
καταπίεση. Ή άπελευθέρωσή τού 
νησιού είχε γ ίνε ι πιά πραγματικό
τητα. Στά μάτια τών παλιών άνθρώ- 
πων, πού ζήσανε άπό κοντά τά.γεγο
νότα, άναπετούν άκόμα οί χαρούμε
νες έκε ίνες  στιγμές τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Μυτιλήνης. Οί καμπά
νες χτυπούσαν χαρμόσυνα τή με
γάλη 'κείνη μέρα τού Νοεμβρίου τού 
1912, όταν κατέπλεαν στή Μυτιλήνη 
τά έλληνικά καράβια. Ό  λαός τής 
Μ υτιλήνης μέ ζητωκραυγές ύποδέ- 
χθηκε στήν προκυμαία τού νησιού 
τόν ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη 
καί μαζί του τή Λευτεριά. Οί παπάδες 
στις έκκλησιές εύχαριστοϋσαν τό 
Θεό γιά τό μεγάλο γεγονός. "Ολοι 
γιόρταζαν, όλοι γλεντούσαν. Ή 
φύση λαμποκοπούσε κάτω άπ' τόν 
φθινοπωριάτικο ήλιο τού Νοεμβρίου 
του 1912. Ή Μ υτιλήνη είχε πιά άνα- 
στηθεί άπ' τό θάνατο τής σκλαβιάς.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Τό τέλος τοιι «σελέμη» . ..

Π ετυχημένος «σελέμης» ό 
Μπίλυ Μάντοκ άπ' τό Μαίάμι τής 
Φλόριντα, κατάφερε νά ζεΊ παρα- 
σ ιτικά στή μεγάλη αύτή άμερικά- 
νικη λουτρόπολη κλέβοντας δ,τι 
εϋρισκε μπροστά του κι ήταν βο
λικό στή μεταφορά και στό ξε 
πούλημα.

Εννοείται, βεβαίως, πώς ό 
“ σελέμης» Μπίλυ ε ίχε καί μιά 
ιδ ια ίτερη  άδυναμία: Τού άρεσε 
πολύ ν' άρπάζει τσ άντες γυνα ι
κών. Ό τα ν , δηλαδή, έβλεπε 
παραφουσκωμένες τσάντες σέ 
γυνα ικε ία  χέρια, τις  έβανε στό 
μάτι καί μέ τήν άπλή σκέψη ότι θά 
περιείχαν καί γ ιαυτόν κάτι χρή
σιμο (άπό κοσμήματα καί χρή
ματα, «δόξα τω Θεώ», οί γυνα ι
κε ίες  τσ άντες  περιέχουν μπό
λικα) τις  «βούταγε» καί γινόταν 
καπνός . . .  Πήγαινε, στή συν
έχεια, σέ κάποιο άπόμερο ση
μείο, «ξάφριζε» άπ’ τό περ ιεχό
μενό τους ο,τι τού ήταν χρήσιμο 
καί μετά καταλαβα ίνετε τά υπό
λοιπα . ..

Μέ τόν τρόπο αύτό, ξαλά- 
φρωσε μιά γυναίκα άπ’ τό βάρος 
τής τσάντας της, ξαλάφρωσε 
δυό, ξαλάφρωσε τρ ε ίς  καί οϋτω 
κ α θ εξή ς . . .  Ξαλάφρωσε πολλές, 
πάρα πάρα πολλές. Καί ζούσε σάν 
τό «Μπέη στ' άχυρα», χωρίς νά 
ιδρώνει τ ' αύτί του γιά τίποτε. 
Ούτε οί ολοένα αύξανόμενοι 
πληθωρισμοί κι οί άνεργ ίες τόν 
βασάνιζαν, ούτε τά σκαμπανεβά
σματα στις χρηματιστηρ ιακές 
ά γο ρ έςτο ϋ σ κό τ ιζα ν τό νο ϋ , ούτε 
τά καπέλα στά τρόφ ιμα τού στε- 
ροϋσαντήνπ νευματική  διαύγεια.

Δέν ήθελε καί πάρα πολλά στή 
ζωή του ό καημενούλης ό Μπίλυ, 
κι αύτό ήταν έκε ίνο  πού τόν 
έκανε ν' άρκείτα ι στις «άθώες» 
άρπαγές τσαντών άπό ξεμονα
χιασμένες γυνα ικούλες (τις σω
ματώδεις γυνα ίκες  τις  άπό- 
φευγε) καί νά μήν επ ιχειρεί με
γάλες ληστείες, όπως έκαναν οί 
άμαρτωλοί (κατ’ αυτόν) σελέμη- 
δες ληστές.

Ή λθε, όμως, κάποτε, ό καιρός

κι ή δουλειά  κάπου «σκάλωσε». 
Τήν «πάτησε» ό Μπίλυ μας τήν 
πεπονόφλουδα. Καί τήν «πά
τησε» κατά τρόπο κωμικοτρα
γικό: Βγήκε γιά «δουλειά» σέ πο
λυσύχναστο δρόμο τού Μαίάμι κι 
έπεσε πάνω στήν περίπτωση μιάς 
μεσοκαιρίτισσας κυρίας «ύψηλής 
κοινωνίας», ή όποια κρατούσε 
προσεκτικά μιά τσάντα μέ μπό
λικο, όπως έδειχνε, περιεχόμενο. 
Γιά νά τήν κρατάει τόσο προσ
εκτικά  καί μάλιστα μέ τά δυό χέ
ρια της -  σκέφτηκε ό μεγαλο
φυής τσαντάκιας -  σίγουρα θά 
περ ιέχει θησαυρό άνεκτίμητης, 
ίσως, άξίας. Αποφάσισε, λοιπόν, 
νά δράσει καί τήν πήρε στό «κα
τόπι», ώσπου κάπου τήν ξεμονά
χιασε. Τής άρπαξε άστραπιαία 
τήν τσάντα (μέ τόν τρόπο του, 
βεβαίως) καί πήρε . . .  δρόμο. Άπ ' 
τή χαρά του πού τή βρήκε βαριά 
(συνεπώς δέν έπ εφ τε έξω στό 
συλλογισμό περί άνεκτίμητης 
άξίας θησαυρού) κατά τή φυγή 
δέν έτρεχε μόνο, άλλά πηδούσε 
κιόλας. Κάπου, τέλος πάντων, 
σταμάτησε, άνοιξε μέ λαχτάρα 
τήν τσάντα καί τ ι νά δ ε ί: Τέσσερις 
εύτραφ έστατο ι ποντικοί, χρώμα
τος λευκού, πετάχτηκαν άπό 
μέσα γιά νά πάρουν καθαρό 
άέρα, μάλιστα δέ οί δυό σκαρφά
λωσαν πάνω του! Στή θέα τους ό 
Μπίλυ τρομοκρατήθηκε κι άπό- 
μεινε έκε ί άπολιθωμένος, βγά
ζοντας μάλιστα καί μιά κραυγή 
τρόμου πού συγκλόνισε τούς πε
ραστικούς. Μέχρι νά συνέλθει 
άπ’ τήν τρομάρα πέρασαν κάμ
ποσο λεπτά τής ώρας κι ώς τό τε 
οί άστυνομικοί πού τόν καταδίω
καν τόν έφτασαν καί τόν συνέλα
βαν.

Μή ρωτήσετε, τώρα, τ ι γύ 
ρευαν τά ποντίκια στήν τσάντα 
τής κυρίας, γ ια τί έπρεπε ήδη νά 
ξέρ ετε  ότι στήν 'Αμερική οί κυ
ρ ίες κι οί κύριο ι τά χρησιμο
ποιούν σάν ο ίκόσιτα ζώα (όπως 
έμεΐς  έδώ τά σκυλιά καί τά γατιά) 
πού τούς κάνουν παρέα στό 
σπίτι, στή βόλτα (μέσα σέ 
τσάντα), στό γραφείο  κ.λπ. κ.λπ. 
Αύτά πού τρόμαξαν τόν Μπίλυ 
έπέστρεφαν άπό έπίσκεψη στόν 
ο ικογενειακό  τους . . .  κτην ία 
τρο!

ΤΑΛΙ Α

Αύτοκτόνησε γιά νά μήν 
τόν .. . άποφυλακίσουν.

Τά μισά άπ' τά 72 χρόνια πού 
έσερνε στήν πλατούλα του ό 
κορσικανός γεροντάκος Τζου- 
πέπε Μανγκόνε τά 'ζησε στή φυ
λακή.

Κλεισμένος σέ κελί τών φυλα
κών τού Πόρτο Άτζοϋρο, στήν 
Έλβα, έβλεπε τήν ώρα τής άπο- 
φυλακίσεως νά πλησιάζει καί μα
ράζωνε άπ' τή στενοχώρια. Κι 
είχε τό δίκηο του νά στενοχω ριέ
ται, άφού περνούσε πιό εύχάρι- 
στα τόν καιρό του στή φυλακή. 
Κοιμόταν καί ξυπνούσε, άλλω
στε, όποτε ήθελε έκε ί μέσα. Τό 
χαμομηλάκι του, τις  σουπίτσες 
του καί τ ’ άλλα δέν τού τά στε
ρούσε κανένας. Τά ρούχα του 
τού τάφερναν άλλοι: καινούργια, 
πλυμένα, σ ιδερωμένα (άν και δέ 
χρειαζόταν) καί στά μέτρα του. 
Τά «έργάκια» του στήν τη λεό 
ραση τά 'βλεπε καί μάλιστα έγ
χρωμα. Τίποτε δέν τού έλειψ ε 

όσο ζούσε πίσω άπ’ τά σίδερα τής 
φυλακής, πού στό κάτω - κάτω ε ί
ναι γιά τούς λ ε β έ ν τ ε ς . . .

Καί παράσταινε τό λεβέντη  ό 
γεροντάκος. Έ λεγε  καί ξανάλεγε 
στοάς άλλους κατάδικους ότι 
ήταν πολύ παλικαράς στά νιάτα 
του, σέ εκρήξεις  δέ, ε ιλ ικρ ίνειας, 
παραδεχόταν πώς, όσο ζούοε 
λεύτερος, καλό δέν είχε κάνει σέ 
κανέναν . . .  Γιαυτό, στοάς φ ί
λους του δεσμοφύλακες έλεγε: 
«Πώς θά ζήσω τώρα έγώ μ' αύ- 
τούς τούς άνθρώπους: Ποιά άπ' 
τά κακά πού τούς έκανα νά πρω- 
τοθυμηθούν; Φοβάμαι πολύ γιά 
τή ζωή μου έξω άπ' τά σίδερα τής 
φυλακής . . .  Δέ νομίζω πώς θ ’ άν- 
τέξω  λεύτερος».

Οί μέρες κυλούσαν σάν νερό 
καί κάθε μιά έμπηγε κι ένα καρφί 
άπόγνωσης στήν καρδιά τού γ έ 
ρου, ώσπου ένα πρωί πήρε τήν 
άπόφαση ν ’ αύτοκτονήσει. 
Έ δεσ ε ένα σεντόνι στό λαιμό τό 
'σφ ίξε καλά καί τό μεσημέρι τής 
ίδ ιας μέρας οί δεσμοφύλακες τόν 
βρήκαν πεθαμένον . . .
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ΓΑΛΛΙ ΑρΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣη
Έ νύπνιω ν χρ υσ ο ρ υχε ία  

τ έ λ ο ς  .. .

Μέχρι τώρα ό κόσμος περίμενε 
νά οδηγηθεί στις χρυσοφόρες 
πηγές τής ύδρογείου άπ' τά ενύ
πνια. Μόλις, φερειπεϊν, έβλεπε 
σ τ’ όνειρό του ότι στήν .. . τάδε 
περιοχή ήταν κρυμμένος θησαυ
ρός, φόρτωνε στούς ώμους κα
σμάδες και φτυάρια και ή . . .  
τάδε περιοχή . . . άναστέναζε άπ' 
τά σκαψίματα. Ό τα ν  πάλι σκεπα
ζόταν καλά στον ύπνο του και τά 
όνειρά του ήταν φτωχικά σέ ύπο- 
δείξεις θησαυρών, τότε έπαιρνε 
έπ’ ώμου έναν άνιχνευτή μετάλ
λων κι έψαχνε.

Όμως, έπειδή ή άναζήτηση 
θησαυρών μέσω ένυπνίων κι άνι
χνευτών μετάλλων έχει καταστεί 
άναποτελεσματική καί έπειδή οί 
χρυσοθήρες καταλήγουν συν
ήθως στά δικαστήρια κατηγο
ρούμενοι γιά παράνομες άνα- 
σκαφές καί τά τοιαϋτα, άπ’ έδώ 
καί πέρα ή χρυσοθηρία θά είναι 
άποδοτική μόνο όταν βασίζεται 
σέ ε ιδ ικές θεϊκές έντολές.

Μιά τέτο ια  θεϊκή έντολή (ει
δική) δέχτηκε τελευτα ία  ό Αμε
ρικανός Πώλ Ούάιτ άπ’ τή Μασ- 
σαχουσέτη. Λίγο προτού σφίξουν 
οί ζέστες, ό Πώλ διέδωσε ότι τόν 
έπ ισκέφτηκε ένα βράδυ ό Θεός 
καί τού άνάθεσε νά ξεκαθαρίσει 
τόν κόσμο άπ' τούς άμαρτωλοϋς 
οί οποίοι «όταν άνοίγουν τό 
στόμα τους έκτοξεύουν σατανι
κούς ήχους καί φθόγγους». Μό
λις πήρε τήν έντολή, τήν έπεξερ- 
γάστηκε κατάλληλα, συγκέν
τρωσε τά άπαραίτητα στοιχεία 
γιά τούς έκτοξευομένους στήν 
πατρίδα του τήν Αμερική σατα
νικούς ήχους καί φθόγγους καί 
κατέληξε στό έξής συμπέρασμα: 
«700.000 βρισιές βγαίνουν άπ’ τά 
στόματα τών Αμερικανών κάθε 
δευτερόλεπτο. Ά ν  οί 700.000 
βλάσφημοι πλήρωναν πρόστιμο 
μόνο ένα δολλάριο κάθε φορά 
πού άμαρτάνουν, θά είχαμε 
700.000 έπί 3.600 δευτερόλεπτα 
τήν ώρα = 2.520.000.000 δολλά- 
ρια. ποσό, πού, άν πολλαπλασια- 
στεί έπί 24 (όσες οί ώρες ένός 
μερόνυχτου) θά μάς δώσει 
60.480.000.000 δολλάρια. μόνο 
γιά ένα εικοσιτετράωρο. Νά γιατί 
άξίζει νά τιμωρούνται οί βλάσφη
μοι ...» .

Εν άναμονή, λοιπόν, τής έκμε- 
ταλλεύσεως (άν γ ίνει) κι έν άνα
μονή νέων θεϊκών έντολών, πού 
θά μάς άπαλλάξουν άπ’ τά ένύ- 
πνια καί τούς άνιχνευτές μετάλ
λων . . .

Παγκόσμιο  ρεκόρ  πλαστών 
έπ ιταγώ ν . . . .

Τά έγκληματολογικά σ τατι
στικά δεδομένα τής έποχής μας, 
σέ παγκόσμια κλίμακα χαρακτη
ρίζονται άπό έγκλήματα ο ικονο
μικής χροιάς μέ άπέραντη ποικι
λία μορφών. Τή χορεία αύτών τών 
έγκλημάτων κοσμούν μέ τή συ
χνή παρουσία τους ποικίλες, σέ 
μέγεθος καί σύλληψη, κομπίνες, 
πού είναι άδύνατο νά άπαριθμη- 
θούν καί καλύπτουν ένα πολύ 
εύρύ φάσμα παρανόμων δρα
στηριοτήτων άπό τις  άπάτες μέ 
παρεμβάσεις στούς ήλεκτρονι- 
κούς έγκεφάλους τών Τραπεζών 
ώς τή γνωστή μας καί λίαν προσ
φιλή φοροδιαφυγή.

Έ τσ ι μέσα στό 1980, ένα παγ
κόσμιο ρεκόρ καταρίφτηκε στή 
Γαλλία άπ’ τήν τελειοποιηθεΐσα 
άτσιδοσύνη τών έγκληματιών 
πού πορίζονται τά πρός τό «εύ 
ζήν» μέ τή μέθοδο άποσπάσεως 
χρηματικών ποσών μέ πλαστές 
έπιταγές.

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής 
κεντρικής τράπεζας τής Γαλλίας, 
οί άνθρωποι αύτοί, τόν προηγού
μενο χρόνο «τράβηξαν» μέ πλα
στές έπ ιταγές άπ’ τις  τράπεζες 
ένα έκατομμύριο τρακόσιες 
έβδομήντα δύο χ ιλιάδες φράγκα 
άπ' τά τρία δισεκατομμύρια πού 
τόν ίδιο χρόνο είχαν συνολικά 
κατατεθεί σ’ αύτές. Ή άνακοί
νωση καταλήγει μέ τό συμπέρα
σμα ότι, σέ σύγκριση μέ τό 1979, 
τό 1980 σημειώθηκε αύξηση πού 
φτάνει σέ ποσοστό 33,2%.

Κι έπεται, βέβαια, συνέχεια 
άνόδου τού ποσοστού, όσο ή 
άτσιδοσύνη τών πλαστογράφων 
καί τών άλλων έγκληματιών τής

ίδ ιας κατηγορίας παρουσιάζει 
πρόοδο καί ποικιλία . . . Καιρός νά 
εύχηθούμε «όξω άπό μάς» όσο 
άφορά στή διεκδίκηση τού «ρε
κόρ» άπ’ τούς δικούς μας πλα- 
στογράφους, έδώ, γ ια τί άπ' δ,τι 
άκοϋμε και διαβάζομε δέν πέφ
τουν καί τόσο χαμηλά σέ άνάλο- 
γες . .. έπιδόσεις. Πρός τό παρόν, 
φυσικά, γ ια τί στό μέλλον δέν ξέ 
ρομε τί μάς β ρ ίσ κε ι. . .

Ριφιφ'ι μέ ά ν τ ικ λ ε ίδ ι  
άπό δ ιαμέρ ισμα .

252 θυρίδες τράπεζας άνοιξαν 
άγνωστοι κακοποιοί στή Μασσα
λία καί άποκόμισαν χρηματικά 
ποσά, κοσμήματα καί χρεώγραφα 
άνεκτίμητης ώς τώρα άξίας, πού 
βρίσκονταν . . άσφαλισμένα στις 
θυρίδες.

Ή άστυνομία ύποπτεύεται ότι 
οί δράστες είχαν συνεργούς 
ύπαλλήλους τής τράπεζας, γ ιατί 
μπήκαν στό χώρο τού χρηματο- 
κιβώτιου άπό διαμέρισμα πολυ
κατοικίας. στό όποιο κατοικούσε 
ό δ ιευθυντής τής τράπεζας. Στό 
διαμέρισμα οί δ ιαρρήκτες μπή
καν μέ άντικλείδ ια, όταν ό δ ιευ 
θυντής άπουσίαζε μέ άδεια . . .

Στό μεταξύ τό περιεχόμενο 
τών θυρίδων παραμένει άκόμη 
άγνωστο, γ ιατί οί ένοικ ιαστές 
τους δέν άναφέρουν πάντοτε τά 
άκριβή ποσά πού περιέχουν, πα
ρόλο πού γνωρίζουν ότι σύμφωνα 
μέ τή γαλλική νομοθεσία οί τρά
πεζες άποζημιώνουν μόνο τό δη
λωμένο περιεχόμενο.

Ας τό δήλωναν έγκαιρα κανείς 
δέν τούς φταίει, δήλωσε άρμό- 
διος άνώτατος τραπεζιτικός 
ύπάλληλος, όταν ε ίδε άρκετούς 
ένοικ ιαστές θυρίδων νά τραβούν 
τά μαλλιά τους.

Α Γ Γ Λ Ι Α
Π αιδ ικο ί σ ταθμο ί 

κι έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα .

Σέ πρόταση πού ύποβλήθηκε 
τά μέσα τού περασμένου καλο
καιριού στή Βουλή τών Κοινοτή
των άπό "Αγγλο βουλευτή άνα- 
φ έρετα ι μεταξύ άλλων ότι «άν ό 
αριθμός τών παιδικών σταθμών 
ήταν μειωμένος, οί μητέρες θά 
άναγκάζονταν νά μένουν περισ
σότερο χρόνο μέ τά παιδιά τους 
κι αύτό τό μέτρο θά βελτίωνε τή 
ζωή τής ο ικογένειας και θά 
μείωνε τήν άνεργία . . . .» .

Υπέρ τής προτάσεως αύτής 
τάχθηκε κι ό ύφυπουργός Παι
δείας τής Αγγλίας, ό όποιος 
πρόσθεσε ότι «μακροπρόθεσμα 
τό μόνο μέσο γιά νά λυθεί τό 
πρόβλημα τής έγκληματικότητας 
τών άνηλίκων είναι νά ένισχυθεί 
ή έννοια τής ο ικογένειας» καί κα
τέληξε λέγοντας ότι«καλύτερος 
τόπος διαπαιδαγώγησης είναι τό 
σ π ίτ ι.. .».

Λέτε νά «μαγειρεύουν πριν 
πεινάσουν» οί έγγλέζοι;

Ό  ΓΊερισκόπιος



ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Μ Ε Ρ Ο Σ  A

Τού "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Απ' τή οειρά διηγημάτων του 
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Ό Γιώργης τράβηξε άπ’ τή δεξιά του μπότα ένα στιλέτο κι όρμησε πάνω 
ατό φονιά τοϋ πατέρα του.. .

Τό πτώμα στη δημοσιά.
Ό  Ενωμοτάρχης Παπαγιάννης άμέοως 

μετά τό τηλεφώνημα ένημέρωσε τόν Άν- 
θυπασπιστή Βιδάρη καί ξεκίνησε γιά τή 
θέαη « Αφέντης», οπού πριν άπό τρεις 
ώρες είχε Βρεθεί τό πτώμα τοϋ Μιχάλη 
Ζερβού. Τό τηλεφώνημα τοϋ άγροφύλακα 
τής Χρυσής, τοϋ μικρού χωριού πού άπεΐχε 
μόνο πέντε χιλιόμετρα άπ’ τήν έδρα τοϋ 
Σταθμού Χωροφυλακής, ήταν τόσο λιγό- 
λογο πού τόν έβαλε σέ σκέψεις. Σέ σκέ
ψεις, άκόμα, τόν είχε Βάλει καί τό ότι κα
θυστέρησαν τρεις όλόκληρες ώρες νά τόν 
ειδοποιήσουν, άπό τή στιγμή πού Βρέθηκε 
τό πτώμα.' Ο ίδιος τηλεφώνησε άμέοως στό 
Αστυνομικό Τμήμα πού υπαγόταν ό Στα

θμός του καί ό Άνθυπασπιστής Βιδάρης, 
πού ήταν προσωρινά διοικητής, τόν Βε
βαίωσε πώς θά ξεκινούσε κι αυτός γιά τή 
θέοη « Αφέντης», μόλις έπικοινωνοϋσε καί 
άνέφερε τό περιστατικό στή Διοίκηση Χω
ροφυλακής καί τόν Εισαγγελέα.

Ό  νεαρός Ενωμοτάρχης δέν έκανε 
παρά μόνο λίγα λεπτά γιά νά φτάοει μέ τό 
υπηρεσιακό μοτοποδήλατο στή Χρυσή, τό 
μεγαλύτερο χωριό τής περιφέρειάς του. 
Πριν πάρει τό δρόμο γιά τό διπλανό χωριό, 
τή Φτέρη, πού στά μισά του σχεδόν ήταν ή 
θέση «Αφέντης», λοξοδρόμησε καί κα- 
τευθύνθηκε πρός τό τηλεφωνείο τοϋ χω
ριού. Βρήκε έκεϊ πέντε - έξι άτομα πού 
συζητούσαν -  γιατί άλλο; -  γιά τό συμβάν. 
Ρώτησε τόν τηλεφωνητή άν ό άγροφύλακας 
πού τηλεφώνησε είχε πάει μόνος του στό 
τηλεφωνείο καί τί ώρα. «Μόνος του ήρθε,

άπάντησε έκείνος, καί ήρθε λίγο πριν τη
λεφωνήσει στό Σταθμό». Τό πρόσωπο τοϋ 
τηλεφωνητή έδειχνεάρκετάταραγμένο. ..

-  Σοϋ συμβαίνει τίποτα; τό ρώτησε ό 
Ενωμοτάρχης.

-  Ό  μακαρίτης ήταν πρώτος μου ξάδελ- 
φος. Καί άν δέν έχω τρέξει άκόμα έκεϊ πού 
τόν Βρήκε ό άγροφύλακας είναι γιατί θέλω 
νά ειδοποιήσω στήν 'Αθήνα τούς συγγενείς 
μα ς..  .

-  Πόσο χρόνων ήταν τό θύμα;
-  Έξηντατρία. Ίδια ήλικία εϊμασταν, 

γεννημένοι καί οί δυό τόν Αύγουστο τού 
1904.

-  Τί οικογένεια είχε;
-  Τή γυναίκα του τή Μαριγώ, δυό χρόνια 

μικρότερή του καί τήν κόρη του τήν Άννα.
-Ή  κόρη του πόσο χρόνων είναι;
-  Σαράντα θά είναι. Ήταν παντρεμένη 

μέ τό Βαγγέλη Σκούρα, χωριανό μας, μά 
χώρισαν έδώ καί δώδεκα χρόνια. Εκείνος 
ξαναπαντρεύτηκε, αύτή όχι.

Δέ ρώτησε τίποτ' άλλο. Πήρε τό μηχα
νάκι καί Βγήκε άπ' τό χωριό, άνηφορίζοντας 
στή δημοσιά πού ένωνε τή Χρυσή μέ τή 
Φτέρη καί πού συνέχιζε γιά νά Βγει μέχρι 
τήν πόλη. Τρία χιλιόμετρα μετά τά τελευ
ταία σπίτια τής Χρυσής ήταν ό «Αφέντης», 
ό μικρός γραφικός λόφος τού χωριού μέ τό 
ξωκλήσι τού « Αφέντη Χριστού». Ή δημο
σιά ανέβαινε τό λοφίσκο περνώντας κάπου 
πεντακόσια μέτρα μακριά άπ’ τό ξωκλήσι. 
Εκεί πού έπαιρνε ν' άνηφορίζει ό δρόμος, 

είδε καμιά εικοσαριά άτομα μαζεμένα.

Άφησε κάπου πενήντα μέτρα μακριά τους 
τό μηχανάκι καί πλησίασε. Ζήτησε άπ' 
όλους ν ’ άπομακρυνθοϋν άπ’ τό πτώμα πού 
ήταν άκριΒώς στή δεξιά άκρη τής δημοσιάς, 
μέ τό κεφάλι πάνω στήν άσφαλτο καί τό 
ύπόλοιπο σώμα στά πλαϊνά χαλίκια. Ήταν 
πεσμένο άνάσκελα. Στό άριστερό μέρος 
τοϋ κεφαλιού ύπήρχε μιά πλατεία κηλίδα 
πηγμένο αίμα, πού είχε σκεπάσει τά λιγο
στά μαλλιά τού θύματος. Ό  Ενωμοτάρχης 
απόρησε, γιατί τό αίμα άπ’ τό κεφάλι δέν 
είχε τρέξει μέχρι κάτω τήν άσφαλτο.

-  Τί ώρα άκριΒώς Βρήκες τό πτώμα; ρώ
τησε τόν άγροφύλακα τοϋ χωριού.

-  Στις πέντε τό πρωί, άκριΒώς.
-  Καί μέχρι τις οκτώ, πού μού τηλεφώ

νησες, τί έκανες, πού ήσουνα;
-  ’Έμεινα πάνω άπό μιά ώρα έδώ, μέχρι 

πού πέρασε ό Στρατής ό Νικομόδης. Τόν 
άφησα νά φυλάει τό μακαρίτη καί ’γώ κατέ
βηκα στό χωριό, γιά νά ειδοποιήσω τή γυ
ναίκα καί τήν κόρη του καί νά τηλεφωνήσω 
στό Σταθμό.

-  Καί όλα αύτά άπαίτησαν τρεις ώρες;
-  Έφερα μέχρι έδώ τή γυναίκα καί τήν 

κόρη του καί τις ξαναγύρισα στό σπίτι τους.
Εκεί, έμεινα μαζί τους κάπου μισή ώρα. 

μέχρι νά μάθουν στή γειτονιά τό κακό καί νά 
τρέξουν στό σπίτι τους οί γειτόνισσες γιά 
νά τις παρασταθούν.

-  Τό πτώμα τό μετακινήσατε καθόλου;
-  "Οχι. . .  ούτε πόντο. . .
Έσκυψε χαμηλά ψάχνοντας γύρω άπ’ τό 

πτώμα γιά σπασμένα τζάμια ή σκουριές άπό
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λαμαρίνες αύτοκινήτου, χωρίς όμως νά 
βρει ούτε τό έλάχιοτο ίχνος. «Καί όμως 
έπρεπε νά υπάρχουν σπασμένα τζάμια ή 
σκουριές, άν τό θύμα χτυπήθηκε άπό αυτο
κίνητο», σκέφτηκε ό 'Ενωμοτάρχης Παπα- 
γιάννης καί συνέχισε νά ψάχνει όλο καί σέ 
μεγαλύτερη άκτίνα γύρω άπό τό πτώμα, 
χωρίς όμως άποτέλεσμα.

Σκυμμένο πάνω στήν άσφαλτο τόν βρήκε 
ό Άνθυπασπιστής Βιδάρης, όταν έφτασε 
στόν τόπο πού είχε βρεθεί τό πτώμα. Ή 
ώρα ήταν έννιά καί τέταρτο καί στή θέση 
« Αφέντης» είχαν μαζευτεί περισσότερα 
άπό έκατό άτομα, τόσο άπ’ τή Χρυσή, τό 
χωριό τού θύματος, όσο καί άπό τή Φτέρη, 
τό διπλανό χωριό. Τρεις Χωροφύλακες, 
πού είχε πάρει μαζί του ό Άνθυπασπιστής 
άπό τό Τμήμα, μέ κόπο προσπαθούσαν νά 
συγκρατήσουν τό συγκεντρωμένο πλήθος 
μακριά άπό τό πτώμα τού Μιχάλη Ζερβού.

-  Νά στείλουμε τό πτώμα ατό νοσοκο
μείο; ρώτησε τόν Άνθυπασπιστή ό 'Ενωμο
τάρχης Παπαγιάννης.

-  "Οχι, άπάντησε έκεϊνος. Σέ λίγο θά 
είναι ’δώ ό Άντισυνταγματάρχης μέ τόν 
Εισαγγελέα καί έναν ή δυό γιατρούς, κα
θώς καί τό συνεργείο Σημάνσεως. 0ά είναι 
λοιπόν, προτιμότερο νά έξεταστεί ή θέση 
τού πτώματος, χωρίς αυτό νά έχει μετακι
νηθεί άπό τόν τόπο πού βρέθηκε . . .  Μέχρι 
νά 'ρθοϋν όμως αυτοί, έμεΐς θά πρέπει ν' 
άπομονώαουμε τούς μάρτυρες,όσους,δη
λαδή, ξέρουν κάτι γιά τό Μιχάλη Ζερβό. ..

Δέν πρόλαβε νά συνεχίσει. Είδε τόν 
έναν άπό τούς τρεις Χωροφύλακες νά τού 
κάνει νόημα πώς κάτι είχε νά τού πει. Πλη
σίασε πρός τό μέρος του.

-  ΤΙ συμβαίνει; τόν ρώτησε.
Εκείνος τού έδειξε τέσσερις - πέντε 

χωρικούς πού συζητούσαν λίγο πιό πέρα.
-  Λένε πώς χτές τό άπόγευμα ό Ζερβός 

ήταν στό χωριό τους, τή Φτέρη καί πώς 
έψαχνε νά βρει έργάτες νά σκάψουν ένα 
περιβόλι του.

-  ΤΙ ώρα έφυγε άπ’ τό χωριό τους;
-  Στις πέντε.
-  Κράτησε τά όνόματά τους καί πές τους 

πώς θά τούς έξετάσουμε άργότερα.
Ό Χωροφύλακας κούνησε καταφατικά τό 

κεφάλι του καί πλησίασε τά άτομα πού είχε 
άκούσει νά συζητούν γιά τό θύμα, ένώ ό 
Ανθυπασπιστής γύρισε στό μέρος πού 

έψαχνε ό Ενωμοτάρχης.
-  Χτές τό άπόγευμα ήταν στή Φτέρη, τού 

είπε. "Εφυγε άπό κεΐ κατά τις πέντε.
Εκείνος τόν κοίταξε μέ ύφος πού μαρ

τυρούσε άπορία.
-  Αύτό σημαίνει πώς μπορεί νά χτυπή

θηκε κατά τήν έπιστροφή του άπό τή Φτέρη 
στή Χρυσή. "Ομως, άπορώ, γιατί νά προτι
μήσει τή δημοσιά γιά νά γυρίσει στό χωριό 
του, τή στιγμή πού ύπάρχει ένα μονοπάτι 
κατά πολύ πιό σύντομο. Αύτό τό μονοπάτι τό 
προτιμούν όλοι οί ντόπιοι πού πηγαίνουν 
άπό τό ένα χωριό στό άλλο.

-  Μήπως προτίμησε τή δημοσιά έπειδή 
είχε νυχτώσει. . .

-  Είναι άρκετά καλοδιάβατο καί τή νύχτα 
άκόμα. Δέ βλέπω, λοιπόν, τό λόγο γιατί νά

ρθεΐ άπό τή δημοσιά..  .
-  'Εκτός άν έ π ρ ε π ε νά γυρίσει άπό 

'δώ στό χωριό του . . .  Ά ν, δηλαδή, κάποιος 
τόν παράσυρε ν' άκολουθήσει αύτόν τό 
δρόμο γιά νά βρει, α ύ τ ό ς  ό κ ά 
π ο ι ο ς ,  τήν εύκαιρία νά σκηνοθετήσει 
ένα ά τ ύ χ η μ α . . . μουρμούρισε συλλο
γισμένα ό Άνθυπασπιστής Βιδάρης καί γύ
ρισε πρός τό μέρος τού πτώματος, σάν νά 
ζητούσε άπό κείνο τήν άπάντηση . . .

Ατύχημα ή έγκλημα;
Στή μία τό μεσημέρι, στό σημείο πού 

είχε βρεθεί τό πτώμα τού Μιχάλη Ζερβού, 
είχαν μείνει μόνο τέσσερις άντρες, καθώς 
καί ένα περίγραμμα άνθρώπινου σώματος, 
σχεδιααμένο, τό κεφάλι μέ κιμωλία πάνω 
στήν άσφαλτο καί τό ύπόλοιπο σώμα μέ τήν 
αιχμή ένός καρφιού πάνω στά πλαϊνά χαλί
κια.

Πέντε λεπτά πιό μπροστά είχαν φύγει 
άπό κεϊ ό Αντεισαγγελέας Γεωργίου καί ό 
Άντισυνταγματάρχης Σαβολάκης, μέ τούς 
γιατρούς Καντάρη καί Παπακωνσταντίνου 
πού θά συνόδευαν καί τό πτώμα τού Ζερβού 
στό νεκροτομείο τού νοσοκομείου. Λίγο 
πριν άπ' αύτοϋς είχαν φύγει οί άντρες τού 
Συνεργείου Σημάνσεως τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής, χωρίς όμως νά πάρουν μαζί 
τους έστω ένα άντικείμενο γιά έξέταση. 
Άδικα είχαν ψάξει γιά ίχνη ή ο,τι άλλο θά 
μπορούσε νά βοηθήσει τή έρευνα .. . Αύτό, 
γιά τούς τέσσερις άντρες πού είχαν μείνει 
μόνοι στή θέση «Αφέντης», σήμαινε πώς 
ήταν ύποχρεωμένοι ν' άρχίσουν τήν έρευνα 
στά τυφλά.

01 δυό άπό τούς τέσσερις αύτούς άντρες 
ήταν ό Άνθυπασπιστής Βιδάρης καί ό 
Ενωμοτάρχης Παπαγιάννης, ένώ οί άλλοι 

δυό ήταν ό Μοίραρχος Δανάλης καί ό 'Υπο
μοίραρχος Βενέτης, πού μ’ έντολή τού 
Άντισυνταγματάρχη έμειναν γιά νά βοηθή
σουν τις προσπάθειες γιά τή διαλεύκανση 
τής ύποθέσεως. Ό  Μοίραρχος Δανάλης 
ήταν Διοικητής στό Τμήμα Ασφαλείας, ένώ 
ό 'Υπομοίραρχος Βενέτης ύπαοπιστής στή 
Διοίκηση Χωροφυλακής. Καί οί δυό είχαν 
υπηρετήσει καί παλιότερα στήν περιοχή καί 
γνώριζαν καλά τις συνήθειες καί τό χαρα
κτήρα τών ντόπιων. Αύτή ή έμπειρία τους, 
όμως, τούς έκανε νά μήν έλπίζουν καί 
πολλά ώς πρός τήν πρόοδο τής έρευνας: 
"Ηξεραν πώς δύσκολα οί κάτοικοι έκείνων 
τών χωριών μιλούσαν σέ τέτοιες περιπτώ
σεις, άκόμα καί άν ήξεραν τήν άλήθεια. 
Ακόμα, ήξεραν πώς τά χωριά ήταν διχα

σμένα σέ συγγενολόγια, πού τό ένα ήταν 
έτοιμο νά στραφεί καί νά κατηγορήσει, ου- 
χνά άδικα, τό άλλο.

Αντίθετα, ό ’Ενωμοτάρχης Παπαγιάννης 
πίστευε πώς γρήγορα θά έφταναν στή λύση 
τού προβλήματος, άφοϋ ήταν γεγονός πώς 
ό Μιχάλης Ζερβός δέν είχε μέ κανέναν 
διαφορές. "Ετσι πρόθυμα οί συγχωριανοί 
του θά βοηθούσαν γιά νά έξακριβωθεΐ ή 
αιτία τού θανάτου του.

01 τέσσερις άντρες, άφοϋ σύνταξαν τό 
σχεδιάγραμμα τής περιοχής, χωρίστηκαν 
σέ δυό όμάδες καί άρχισαν νά ψάχνουν στά

χωράφια δεξιά καί άριστερά τού δρόμου καί 
σέ άπόσταση μέχρι τρακόσια μέτρα άπ’ τόν 
άξονά του. «Άν δέν είναι τροχαίο άτύχημα 
καί είναι έγκλημα, τότε ό δράστης πρέπει 
νά χρησιμοποίησε ραβδί, ή σφυρί ή κάτι 
παρόμοιο, γιά νά σκοτώσει τό Ζερβό. Ίσως 
καί πέτρα. Σέ καμιά όμως περίπτωση μα
χαίρι ή όπλο' αύτό τουλάχιστον συμπεραί
νει κανείς βλέποντας τό τραύμα του. Μπο
ρεί, λοιπόν, όταν ό δράστης διαπίστωσε 
πώς ό Ζερβός ήταν νεκρός, νά πέταξε, 
καθώς θά έφευγε μέσα άπ’ τά χωράφια, τό 
όργανο τού έγκλήματος, πού σίγουρα θά 
ύπάρχει πάνω του α ίμ α ...» , είχε πει ό 
Μοίραρχος όταν πρότεινε νά έπεκτείνουν 
τις έρευνες σέ τόσο μεγάλη άπόσταση. 
Γρήγορα, όμως, διαψεύτηκαν καί αύτές οί 
προσδοκίες του, καθώς έβλεπε τά χωράφια 
νά «χτενίζονται» συστηματικά, άλλ’ άκαρπα 
καί τήν ώρα νά τρέχει μονότονα, άλλά γρή
γορα . . « Ίσως θά πρέπει νά πάμε στό 
χωριό.ζΗ ώρα πλησιάζει τρεις καί σέ δυό -  
τρεις ώρες θά έχει νυχτώσει. Μέχρι τότε 
πρέπει νά έχουμε βρει ποιους θά καλέ- 
σουμε γι’ άνάκριση . . . » ,  είπε οέ μιά στιγμή 
ό Ανθυπασπιστής καί οί άλλοι συμφώνησαν 
μαζί του. "Ετσι, λίγο πριν τις τρεις, πήραν 
όλοι μαζί τό δρόμο γιά τή Χρυσή, όπου 
ζήτησαν άπ’ τόν πρόεδρο τής Κοινότητας 
νά τούς παραχωρήσει τό Κοινοτικό Γρα
φείο.

-  'Εγώ συχνά τό έλεγα πώς κάπως έτσι 
θά τόν βρίσκαμε κάποια μέρα τό Ζερβό . . . 
είπε ό πρόεδρος, δίνοντας τή συγκατά
θεσή του γιά τό Γραφείο.

-  Δηλαδή; τόν ρώτησε ό Μοίραρχος.
-  "Επινε ό μακαρίτης, έπινε πολύ. Κάθε 

τόσο τόν βρίσκαμε πεσμένο σέ χαντάκια ή 
στό δρόμο. Είχε παραγίνει τό κακό .. . Σπά
νια τόν έβλεπες ξεμέθυστο. . .

-  Στή Φτέρη πήγαινε συχνά;
-  Αρκετά συχνά. "Ολοι μας άλλωατε πη

γαίνουμε. Είναι πολύ κοντά μέ τό χωριό μας 
κι έχουμε συναλλαγές.

-  Ό  Ζερβός άπό πού πήγαινε; Άπό τό 
μονοπάτι ή άπ’ τή δημοσιά;

-  Τόν είχα δει νά πηγαίνει καί άπ’ τό 
μονοπάτι καί άπό τή δημοσιά. Συνήθως 
όμως άπ' τό μονοπάτι. Τή δημοσιά άκολου- 
θοϋσε σάν ήταν πολύ πιωμένος έλπίζοντας 
νά βρει κάποιο αύτοκίνητο γιά νά τόν φέρει 
μέχρι τό χωριό.

-"Ισως έτσι νά έγινε καί τούτη τή φορά;
-  Σίγουρα. Μόνο πού στό δρόμο θά ζαλί

στηκε καί θά έπεσε. Καί μπορεί, όπως ήταν 
σκοτάδι, νά πέρασε καί νά τόν χτύπησε 
κανένα αύτοκίνητο, χωρίς καί ό ίδιος ό 
όδηγός νά τό καταλάβει. ..

-  Δηλαδή, έσύ πιστεύεις πώς είναι άτύ
χημα;

-  Χωρίς καμιά έπιφύλαξη .. . Άλλωστε 
δέν είχε μέ κανέναν διαφορές ό Μιχάλης 
Ζερβός.

"Οταν ό πρόεδρος έφυγε, είπε ό Υπο
μοίραρχος:

-  Πώς μπορούμε νά τό χαρακτηρίσουμε 
ώς άτύχημα, άφοϋ δέ βρήκαμε ούτε τό 
παραμικρό ίχνος πού άφήνει μιά παράσυρση 
πεζού άπό αύτοκίνητο.. .  Τό τραύμα στό 
κεφάλι πρέπει νά προκλήθηκε μέ κτύπημα
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σέ κάποια σκληρή έπιφάνεια, πού στήν 
περίπτωση του τροχαίου άτυχήματος είναι 
ό προφυλακτήρας τοϋ αυτοκινήτου, οΐ λα
μαρίνες, τά φώτα, ή τά τζάμια. "Αν έχει 
προκληθεϊ άπό κτύπημα στά φώτα ή στά 
τζάμια έπρεπε, φυσιολογικά, νά είχαμε 
θραύσματα ατό δρόμο. . .

-  Μπορεί καί νά μήν είχαμε, όμως, τί
ποτα στήν περίπτωση πού κτυπήθηκε άπό 
τή γωνία τού προφυλακτήρα, ή άπ’ τά 
πλαϊνά τοϋ αύτοκινήτου, είπε διακόπτοντάς 
τον ό Άνθυπασπιστής.

-  0ά ήταν δμως καί πιό έκτεταμένο τό 
τραύμα τ ο υ . . .  άπάντησε ό 'Υπομοίραρ
χος.

-  Καί πώς γίνεται νά ύπάρχει μόνο ένα 
τραύμα; ρώτησε ό Μοίραρχος.

-  Μπορεί νά ήταν πεσμένος ατό δρόμο ό 
Ζερβός καί τήν ώρα πού περνούσε τό αύτο- 
κίνητο νά έκανε προσπάθεια γιά νά σηκω
θεί. "Αν υποθέσουμε πώς τή στιγμή έκείνη 
τό κεφάλι τοϋ θύματος βρισκόταν άπό 
τριάντα μέχρι πενήντα έκατοστά ύψος πάνω 
άπ’ τό δρόμο, είναι πιθανό νά χτυπήθηκε 
ξυστά άπ' τόν προφυλακτήρα τοϋ διερχομέ- 
νου αύτοκινήτου. Τό μικρό αύτό κτύπημα 
ίσως ήταν άρκετό γιά νά σκοτώσει τό Μι- 
χάλη Ζερβό. . .  άπάντησε ό Άνθυπασπι- 
στής.

-  Καί πώς γίνεται τά ρούχα του στό μέ
ρος τής πλάτης νά δείχνουν ότι τό θύμα 
έχει συρθεί στό δρόμο ή κάπου άλλοϋ; ρώ
τησε ό Ενωμοτάρχης. Τό πιό πιθανό είναι, 
άν χτυπήθηκε άπό αύτοκίνητο τήν ώρα πού 
προσπαθούσε νά σηκωθεί, νά βρισκόταν 
μπρούμητα στό δρόμο ή έστω χωρίς μισο- 
σχισμένα τά ρούχα του στήν πλάτη.

-  Υπάρχει καί κάτι άκόμα, είπε συλλογι
σμένος ό Μοίραρχος. Αίμα στήν άσφαλτο 
δέ βρέθηκε, ένώ έπρεπε νά ύπήρχε άκρι- 
βώς δίπλα στό μέρος τού κεφαλιού πού 
ήταν τό χτύπημα. 'Επίσης στό δρόμο, ένώ 
έπρεπε, δέν ύπάρχουν πιτσιλιές ή έστω 
άκανόνιστα ρυάκια άπό αίμα. Αύτό μέ κάνει 
νά πιστεύω πώς τό πτώμα τ ο π ο θ ε τ ή 
θ η κ ε  στό σημείο έκείνο, άπό κ ά π ο υ  
ά λ λ ο ϋ .  "Ετσι, άλλωστε, μπορούν νά έξ- 
ηγηθούν καί τά ίχνη άπό σύρσιμο στά ρούχα 
του.

Ό  Μοίραρχος πρόσεξε πώς οί άλλοι τόν 
κοίταζαν έξεταστικά. Ό  ίδιος ήξερε πώς ή 
σκέψη αύτή τοϋ είχε καρφωθεί άπό τήν 
πρώτη κιόλας στιγμή πού άντίκρυσε τό 
πτώμα. Είχε βρεθεί πολλές φορές σέ τό
πους τροχαίων άτυχημάτων στά είκοσι χρό
νια τής μέχρι τότε ύπηρεσίας του καί ποτέ 
άλλοτε δέν είχε δει τήν άσφαλτο, δίπλα στό 
πτώμα, χωρίς αίμα, παρά μόνο σέ περιπτώ
σεις πού τά θύματα είχαν έσωτερικά τραύ
ματα. "Ομως τό τραύμα τού Ζερβού ήταν 
έξωτερικό καί μάλιστα άρκετά μεγάλο. Αύ- 
τές οί σκέψεις πλήθαιναν τις άμφιβολίες 
του καί μεγάλωναν μέσα του τό πρόβλημα 
τής αιτίας τοϋ θανάτου τού Μιχάλη Ζερ
βού. "Ετσι, πίσω άπ' τό λεπτοδείχτη πού 
έδειχνε τό γρήγορο τρέξιμο τής ώρας, 
έκεΐνος έβλεπε τήν έρώτηση «άτύχημα ή 
έγκλημα;» νά προβάλει όλο καί πιό έναγώ- 
νι α. . .

"Ενα χτύπημα στήν πόρτα τούς έκανε νά

στρέψουν τά μάτια τους πρός τόν προθά
λαμο τού Κοινοτικού Γραφείου. Ήταν ό 
άγροφύλακας. Ό  Μοίραρχος τοϋ είπε νά 
περάσει μέσα στό γραφείο καί τού έδειξε 
ένα κάθισμα άπέναντί του.

-  Πού πήγαινες στις πέντε τό πρωί, όταν 
βρήκες τό πτώμα; τόν ρώτησε.

-  Στή Φτέρη. Εκείνη τήν περιοχή έχω.
-  Πέντε ή ώρα τό πρωί είναι άκόμα νύ

χτα. Μέχρι τις έξήμιση πού άρχίζει νά φέγ
γει τί θάκανες;

-  "Ηθελα νά είμαι πριν ξημερώσει σέ μιά 
περιοχή έξω άπ' τό χωριό γιά νά διαπιστώσω 
άν ήταν άληθινές κάτι καταγγελίες. . .

-  Τί καταγγελίες;
-  Γύρω άπό παράνομη βοσκή.
-  Παράνομη βοσκή τέτοια ώρα καί Γε

νάρη μήνα;
-  Καί 'γώ άμφιβάλω. Γι' αύτό ήθελα νά 

πάω νά εξακριβώσω τί συμβαίνει.
-  Γιατί δέν πήγες άπ’ τό μονοπάτι; Ποιός 

ό λόγος νά πάς άπ' τή δημοσιά πού είναι καί 
πιό μακριά;

-  Φοβόμουν. Στό μονοπάτι εύκολα σοϋ 
στήνει κανείς ένέδρα καί 'γώ έχω πολλούς 
εχθρούς. =εχνάς τή διαφορά μας μέ τούς 
Κουταουκάκηδες. . .

"Οχι, ό Μοίραρχος δέν είχε ξεχάσει τό 
αιματοκύλισμα τής Χρυσής, όπως δέν τό 
είχαν ξεχάσει ό 'Υπομοίραρχος, ό Άνθυ- 
πασπιστής καί ό Ενωμοτάρχης. Είχαν βέ
βαια περάσει δέκα μήνες, άλλα όπως έδει
χναν τά πράγματα ούτε οί Κουτσουκάκη- 
δες, ούτε οί Μπελάκηδες, τό σόι τού 
άγροφύλακα, είχαν διάθεση νά ξεχάσουν τό 
αίμα πού είχε χυθεί, αίμα πού κανείς δέν 
ήξερε μέχρι πότε θά έμενε νωπό. Ή ιστο
ρία είχε άρχίσει πολλά χρόνια πριν, τόν 
Απρίλη τοϋ 1950. Γιά τό νερό καί τό πότι

σμα είχαν 'ρθεϊ στά χέρια έκείνο τόν 
Απρίλη ό Δημήτρης Κουτσουκάκης μέ τό 

Μανόλη Μπελάκη, τόν πατέρα τοϋ άγροφύ
λακα. Λόγο στό λόγο, σπρωξιά σέ σπρωξιά, 
ό Δημήτρης Κουτσουκάκης άνοιξε μέ τό 
τσεκούρι του τό κεφάλι τού Μανόλη Μπε
λάκη, πού ξεψύχησε πλάι στό αύλάκι, βά
φοντας μ’ αίμα τό νερό πού πότιζε τό λαχα- 
νόκηπό του. Ό  άγροφύλακας ήταν τότε ε ί
κοσι χρόνων καί τ' άλλα δυό άδέλφια του, ό 
Πάνος καί ό Γιώργης, ήταν, ό πρώτος δε
καεφτά καί ό δεύτερος στά δεκαπέντε. . .

θέλησε, τότε, νά πάρει πίσω τό αίμα τοϋ 
πατέρα του ό άγροφύλακας, μά δέν πρό
λαβε. Ό  Δημήτρης Κουτσουκάκης έτρεξε 
στό διπλανό χωριό καί παραδόθηκε στό 
Σταθμό Χωροφυλακής. Άπό κεΐ οί Χωρο
φύλακες τόν κατέβασαν στήν πόλη, Στό χω
ριό δέν ξαναγύρισε παρά μόνο σάν τέ- 
λειωσε ή φυλακή, μετά δεκάξη χρόνια, τόν 
περσινό Μάρτη. Δέν πρόλαβε, όμως, ούτε 
δυό μέρες νά χαρεΐ τήν οίκογένειά του. Τό 
άπόγευμα τής δεύτερης μέρας βγήκε μέ τό 
μεγάλο του γιό στό καφενείο. Εκεί ήρθε 
πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τό Γιώργη Μπε
λάκη. Τό αίμα τοϋ Μανόλη Μπελάκη ξύ
πνησε στό μυαλό τοϋ γιοϋ του καί τό θό
λωσε, ζητώντας έκδίκηση, άναπαυμό. Καί ό 
Γιώργης τράβηξε άπ’ τή δεξιά του μπότα 
ένα στιλέτο κι ΰρμησε πάνω στό φονιά τού

πατέρα του. "Ολα έγιναν τόσο γρήγορα 
έκείνο τ ’ άπριλιάτικο άπόγευμα στό καφε
νείο τού χωριού. Ή λεπίδα μπήχτηκε κατά
καρδα καί ό Δημήτρης Κουτσουκάκης κυλί
στηκε στό πάτωμα. Ό  γιός του, ό Στρατής, 
τράβηξε άπ' τή ζώνη ένα έξάσφαιρο καί 
πρόλαβε στό δρόμο τό Γιώργη. Ή σφαίρα 
καρφώθηκε πίσω στό κεφάλι τού έκδικητή 
καί φονιά τοϋ φονιά τοϋ πατέρα του, πού 
δέν πρόλαβε ούτε βήμα νά πάει άλλο . . .

Ήταν δμως άκόμα πιό πικρή καί φονική ή 
στιγμή. 'Ανύποπτος έβγαινε άπό ένα δι
πλανό δρομάκι ό άδελφός τού Γιώργη, ό 
Πάνος. Γυρνοϋσε μέ τά πρόβατα άπ’ τό 
βουνό. Στόν ώμο του ήταν κρεμασμένο τό 
δίκανο. Είδε τ ’ άδέλφι του νά πέφτει μπρο
στά πόδια του καί τοϋ έφτασε μιά μόνο 
στιγμή γιά νά ξεκρεμάσει τό δίκανο. Ένα 
«ντουμπλέ» καί νέο αίμα χυνόταν σ' έκδί
κηση γιά τ ’ άλλο αίμα. . .

Πήρε τά βουνά ό Πάνος Μπελάκης κι 
έμεινε κρυμμένος στις χαράδρες τους δυό 
νύχτες καί δυό μέρες. Τήν τρίτη μέρα κα
τέβηκε καί παρουσιάστηκε στό Σταθμό. Ό  
'Ενωμοτάρχης Παπαγιάννης τόν περίμενε. 
Ήξερε πώς θά γύριζε μόνος του. Ήταν 
παλικάρια οί Μπελάκηδες καί δέ θά δίσταζε 
ό Πάνος νά πληρώσει γιά τό φονικό. Καί 
πλήρωσε . . .  Δώδεκα χρόνια φυλακή ήταν ή 
άπόφαση τοϋ δικαστηρίου . . .

Πίσω στό χωριό έμεινε μόνο ό άγροφύ
λακας καί ό μικρός γιός τού Κουτσουκάκη. 
Άπό κείνη τή μέρα κοιτάζονταν άγρια στά 
μάτια, μέ τά δάκτυλά τους νά τρεμοπαί
ζουν. Νύχτα δέν έβγαιναν στό χωριό, σέ 
γόμους καί πανηγύρια δέν πήγαιναν. Πιό 
πολύ φυλαγόταν ό άγροφύλακας. Τό δικό 
του «σόι» είχε πάρει πίσω τό αίμα του, τό 
άλλο, όμως, ίσως νά γύρευε νέο φονικό. 
Ίσως ό γιός τοϋ Κουτσουκάκη νά μήν περί
μενε νά βγει ό Πάνος_ άπό τή φυλακή. Δώ
δεκα χρόνια ίσως τού φαινόταν πολλά γιά 
μιά έκδίκηση καί ίσως τή ζητούσε στό 
πρόσωπο τοϋ άγροφύλακα. . .

Δέν είχε, λοιπόν, ξεχάσει ό Μοίραρχος, 
ούτε καί οί άλλοι πού «έβγαλαν» μιά βδο
μάδα στή Χρυσή, μέχρι πού κάλμαραν λίγο 
τά πνεύματα καί βρήκε πάλι τό ρυθμό της ή 
ζωή. Έτσι κατάλαβε πολύ καλά τό νόημα 
τής τελευταίας άπάντησης τού άγροφύ
λακα καί δέν έπέμεινε άλλο πάνω σ' αύτό. 
Ρώτησε μόνο:

-  "Εχει πολλή κίνηση ό δρόμος μέχρι τή 
Φτέρη; Περνούν πολλά αύτοκίνητα;

-  "Οχι. Τρία - τέσσερα αύτοκίνητα τήν 
ήμέρα καί πολλά είναι. Δυό φορές, μία 
πρός τή Φτέρη καί μία άπό τή Φτέρη πρός 
τή Χρυσή, περνάει ό γαλατάς πού μαζεύει 
τό γάλα τών χωριών. Πού καί πού νά ξανα- 
περάσει άλλο αύτοκίνητο. Κανείς στά δυό 
χωριά δέν έχει αύτοκίνητο, άλλωστε καί 
αύτοί πού έχουν τρακτέρ πηγαίνουν συν
ήθως άπ' τούς χωραφόδρομους, γιά πιό 
γρήγορα.

-  Ό  γαλατάς τί ώρες περνάει;
-Στις  τέσσερις τό άπόγευμα περνάει γιά 

τή Φτέρη καί κατά τις έξι μ’ έξήμιση γυρίζει 
πίσω.

-  Πώς λέγεται ό όδηγός;
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-  Δέν ξέρω. Πάντως τό γάλα τό μαζεύει 
γιά λογαριασμό τού Γκάλιου πού έχει τό 
τυροκομείο στήν πόλη.

Ό Μοίραρχος έμεινε γιά λίγο σκεφτικός 
καί μετά ζήτησε άπ' τόν Ενωμοτάρχη Πα- 
παγιάννη νά πάει μέχρι τό τηλεφωνείο γιά 
νά τηλεφωνήσει οτό Τμήμα Ασφαλείας.
Εκείνος έφυγε γρήγορα. Σέ λίγο θά μάθαι

ναν, όχι μόνο ποιός ήταν ό όδηγός τού 
αυτοκινήτου πού μάζευε τό γάλα άλλά καί 
κάθε τι γι’ αύτόν.

Δέ θά χε φτάσει ό Ενωμοτάρχης στό 
τηλεφωνείο, όταν, ό Μοίραρχος γύριοε 
πρόςτόν Άνθυπασπιστή Βιδάρη, λέγοντας' 
«Ή ώρα είναι τέσσερις παρά πέντε. Ίσως 
προλάβεις τό γαλατά. Αν όχι, θά χρειαστεί 
νά μείνεις μέχρι πού νά γυρίσει άπ' τή 
Φτέρη, γιά νά τόν φέρεις έδώ». Ό  Άνθυ- 
πασπιστής κούνησε καταφατικά τό κεφάλι 
του καί βγήκε άπ' τό γραφείο, ένώ τήν ίδια 
στιγμή έμπαινε στήν Κοινότητα ό Πέτρος 
Κολακάκης, ένας πενηντάρης γεροδεμέ
νος άντρας μέ ψαρά μαλλιά καί άετίσιο 
βλέμμα.

-  Εσύ είσαι ό Πέτρος Κολακάκης; τόν 
ρώτησε, μόλις μπήκε στό γραφείο, ό Μοί
ραρχος.

Ό  πενηντάρης άντρας κούνησε καταφα
τικά τό κεφάλιτου κι έριξε ένα σκοτεινό 
βλέμμα στόν άγροφύλακα. πού έκείνη τή 
στιγμή είχε σηκωθεί γιά νά φύγει. Μόλις τά 
βήματα τού άγροφύλακα άκούστηκαν στά 
σκαλοπάτια καί μετά στό δρόμο, ό Μοίραρ
χος τόν ρώτησε;

-  Τί διαφορές είχες μέ τό Ζερβό;
-  Καμιά.
-  "Ομως προχτές μαλώσατε στό καφε

νείο . . .
-  "Οχι. . .  Δυό λόγια παραπάνω είπαμε. 

"Ενα παλιό χρέος μου στό μακαρίτη ήταν 
αιτία.

-  Χρωστάς πολλά;
-  Χρωστούσα. Τώρα δέ χρωστάω. Δέκα 

χιλιάδες ήταν καί χτές τό πρωί τού τά γύ
ρισα.

-  Σέ πρόσβαλε στό καφενείο;
-  Ναί, άλλά δέν τόν παραξήγησα. Μπε

κρής άνθρωπος ήταν, ούτε καί αύτός δέν 
ήξερε τί έκανε μερικές φορές.

-  Χτές τό άπόγευμα πού ήσουν;
-  Στά κτήματα μέχρι πού νύχτωσε.
-  Πού είναι τά κτήματά σου;
-  Στή μέση άπ’ τό χωματόδρομο γιά τή 

Φτέρη.
-  Ήταν άλλος μαζί σου;
-  "Οχι.
-  Ποιός σέ είδε όταν πήγαινες καί όταν 

γυρνοϋσες.
-  Δέν ξέρω. Μάλλον κανείς. Έγώ πάν

τως δέν είδα κανέναν.
-  Ποιός ξέρει πώς τού γύρισες τά λεφτά;
-  Δέν ξέρω. . .  δέν ήταν κανείς μπρο

στά. Μπορεί όμως νά ξέρει ή γυναίκα του ή 
ή κόρη του, άν τούς τό είπε. Άλλά, άν τά 
κράτησε γιά τόν έαυτό του, τότε ούτε αύ- 
τές θά ξέρουν.

-  Στις τσέπες του δέ βρήκαμε παρά έκα- 
τόν είκοσι δραχμές. "Αν τού είχες γυρίσει 
τά λεφτά, σίγουρα κάτι παραπάνω θά κρα
τούσε στήν τσέπη του, άκόμα κι άν τά παρά- 
δινε στις γυναίκες . . .

-  Έγώ τού τά γύρισα . ..
-  Γιατί δέ τού τά γύρισες πριν μαλώσετε;
-  Δέν είχα.
-  Μαλώσατε προχτές βράδυ καί τότε 

δέν είχες. Χτές τό πρωί, όμως, είχες. Πώς 
βρήκες μέσα σέ μιά βραδιά δέκα χιλιάδες;

-  Πήρα δανεικά άπ’ τόν άδελφό μου τό 
Θανάση. . .

Ήταν ή σειρά τού 'Υπομοιράρχου νά βγει 
στά χωριό γιά νά άναζητήσει τόν άδελφό τού 
Πέτρου Κολακάκη. Ρώτησε ποιός ήταν κι 
ένα δεκάχρονο άγόρι άνάλαβε νά τόν όδη- 
γήσει μέχρι τό σπίτι του.

Βρήκε τό Θανάση Κολακάκη νά κουβα
λάει σανό ατούς σταύλους.

-  Σέ ποιόν δάνεισες αύτές τις μέρες 
λεφτά; τόν ρώτησε χωρίς καμιά εισαγωγή.

-  Σέ κανέναν.
-  θυμήσου καλά. Ό λόγος πού σέ ρωτάω 

είναι σοβαρός.
-  Σέ κανέναν. Καί νά ήθελα, άλλωστε, 

δέν είχα, ούτε έχω.
-  Χτές τό βράδυ πού ήσουν;
-  Απ’ τά κτήματα ήρθα στό σπίτι καί δέν 

ξαναβγήκα μέχρι τό πρωί.
-  Δέν συνάντησες κανέναν χτές βράδυ;
-  Μόνο τή γυναίκα καί τά παιδιά μου.
-  Σήμερα τό πρωί πού πήγες;
-  Από τις έφτά στά κτήματα.
-  Δέν είχες μάθει γιά τό ουμβάν;
-  "Οχι. Τά κτήματα είναι πρός τήν άλλη 

πλευρά τού χωριού.
-  Ούτε συνάντησες κανέναν τό πρωί.
-  Όχι. Δέν πέρασα μέσα άπ’ τό χωριό. 

Από δώ, πού είναι τό σπίτι, παίρνω, όταν 
είναι νά πάω στά κτήματα, ένα μονοπατάκι 
πού βγάζει μέχρι έκεΐ.

-  Τόν άδελφό σου, τόν Πέτρο, πότε τόν 
είδες τελευταία φορά;

-  Προχτές τ ’ άπόγευμα στό καφενείο. 
Μάλωνε μέ τό μακαρίτη γιά κάποιο χρέος 
του.

-  Άπό τότε δέν τόν είδες ξανά.
-  “Οχι. . .
Ό 'Υπομοίραρχος γύρισε στό Κοινοτικό 

Γραφείο καί άνάφερε στό Μοίραρχο Δα- 
νάλη, όσα τού είχε πεί ό Θανάσης Κολακά
κης. Ό  άδελφός του, ό Πέτρος, περίμενε 
στό διάδρομο έξω άπ' τό γραφείο. Δέν πρό
λαβε όμως νά τόν φωνάξει μέσα ό Μοίραρ
χος καί στό γραφείο μπήκε ό Ενωμοτάρχης 
Παπαγιάννης. Τό ύφος του ήταν άνήσυχο.

-  ΤΙ συμβαίνει; τό ρώτησε Μοίραρχος.
-  Τά παιδιά άπό τό Τμήμα έπικοινώνησαν 

μέ τό Γκάλιο πού έχει τό τυροκομείο κι 
έμαθαν πώς τό αύτοκίνητο πού μαζεύει τό 
γάλα είναι κάποιου Γεωργιάδη, ό όποιος 
μέχρι προχτές είχε όδηγό κάποιον Κρυ- 
στάνη καί άπό προχτές τόν Τάσο Καρα- 
νάκη. . .

-  Αύτόν πού πριν τρία χρόνια είχαμε 
πιάσει γιά χασισοκαλλιέργεια, παράνομη 
όπλοφορία καί άπάτη;

-  'Ακριβώς. Αποφυλακίστηκε μ’ έγ- 
γύηση γιά λόγους ύγείας πριν μιά βδομάδα 
καί προχτές καί χτές δούλεψε όδηγός στό 
αύτοκίνητο τού Γεωργιάδη.

-  Τί έννοεΐς χτές καί προχτές;
-  Πώς σήμερα δέν πήγε γιά δουλειά καί 

έπί πλέον πώς χτές βράδυ, πού παράδωσε, 
τό αύτοκίνητο ήταν χτυπημένο.

-  Πού;
-  Είχε σπασμένο τόν δεξιό καθρέφτη καί 

ένα μικρό βαθούλωμα στήν μπροστινή δεξιά 
κολώνα τού κουβούκλιου, λίγο πάνω άπ' τή 
βάση τού καθρέπτη. Στό Γεωργιάδη είπε 
πώς χτύπησε σ' ένα κλαδί δέντρου πού 
έβγαινε στό δρόμο. Σήμερα τό αύτοκίνητο 
τό όδηγεΐ ό γιος τού Γεωργιάδη.

Ό  σπασμένος καθρέπτης καί τό βαθού
λωμα τής μπροστινής δεξιάς κολώνας τού 
κουβούκλιου, ίσως έλυναν τό μυστήριο πού 
έκρυβε τήν αιτία θανάτου τού Μιχάλη Ζερ
βού. Ά ν όχι, τότε θά μίκραινε ό κύκλος των 
ύποπτων κατά έναν, τόν Τάσο Καρανάκη, 
πού έτσι θ ’ άποδεικνυόταν πώς ήταν άσχε
τος μέ τό θάνατο τού Ζερβού. Όμως 
ύπήρχε καί κάτι άκόμα πού έκανε τόν Μοί
ραρχο ν' άμφιβάλει γιά τό άν είχε χτυπηθεί 
ό Ζερβός άπό τό αύτοκίνητο πού μετέφερε 
τό γάλα: Τό ότι όσα είχε πει ό Θανάσης 
Κολακάκης στόν 'Υπομοίραρχο έρχονταν σ’ 
άντίθεση μέ κείνα πού είχε ίσχυρισθεϊ ό 
άδελφός του Πέτρος Κολακάκης.

-  Δέν νομίζω πώς έχει σχέση ό Τάσος 
Καρανάκης μέ τό θάνατο τού Ζερβού. . . 
είπε συλλογισμένος ό 'Υπομοίραρχος.

-  Γιατί; τό ρώτησε ό Μοίραρχος.
-  Ό  Καναράκης μετά άπό τρία χρόνια 

φυλακή πιστεύω πώς δέν έκανε ποτέ κάτι 
τέτοιο.. .

-  Δηλαδή; ρώτησε ό Ενωμοτάρχης.
-  Ή φυλακή θά τού δίδαξε πολλά καί 

πρώτα άπ’ όλα νά μήν κάνει χοντρά λάθη. Τό 
νά είναι ύπεύθυνος γιά ένα άτύχημα καί νά 
σπεύσει νά έξαφανιστεΐ. αύτό θά ήταν λά
θος του. Τό πιό πιθανόν πού θά 'κάνε ήταν 
νά βρει κάποιο άλλοθι γιά τήν ώρα τού άτυ- 
χήματος καί νά σκηνοθετήσει ένα άλλο πού 
θά 'δείχνε πώς χτύπησε σέ κλαδιά δέντρου 
καί όχι πώς παράσυρε άνθρωπο . . .

Άπόμειναν σκεφτικοί. Ή ώρα πλησίαζε 
πέντε καί ό Άνθυπασπιστής δέν είχε άκόμα 
γυρίσει, ούτε άκόμα είχαν τ' άποτελέσματα 
τής νεκροτομής. «Μάλλον δέν θά πρόλαβε 
ό Άνθυπασπιστής τό αύτοκίνητο γιά νά μή 
γυρίσει άκόμα καί σίγουρα θά περιμένει τήν 
έπιστροφή του άπ' τή Φτέρη», σκέφτηκε ό 
Μοίραρχος. Στή πόρτα άκούστηκαν δυό 
χτυπήματα. Άνοιξε ό Ενωμοτάρχης Παπα- 
γιάννης καί βρέθηκε πρόσωπο μέ πρόσωπο 
μέ τόν Πέτρο Κολακάκη, πού περίμενε στό 
διάδρομο.

-  θά μέ χρειαοτήτε άλλο, ή νά φύγω; 
ρώτησε ό Κολακάκης.

-  Σέ θέλουμε. . .  θά φύγεις όταν σοϋ 
πούμε μεΐς . . .  Εκτός άν θελήσεις νά μάς 
πεις έσύ μερικά πράγματα. . .  άπάντησε ό
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Μοίραρχος.
-  Ti νά σάς πώ;
-  Ξέρεις έσύ. Σκέψου τις μάς είπες πιο 

πριν κι αν θυμηθείς κάτι άλλο, χτύπησε την 
πόρτα κι έλα νά μάς τό πεις.

-  Δέν θά θυμηθώ.
-  Προσπάθησε . .  . πριν σοϋ τό θυμη- 

σουμε μεϊς . . .
Ό  Πέτρος Κολακάκης έκλεισε την πόρτα 

καί ξανάμεινε μόνος στό διάδρομο τού Κοι
νοτικού Καταστήματος.

-  Γιατί δέν τον άνακρίνουμε τώρα; ρώ
τησε δ 'Υπομοίραρχος τό Μοίραρχο.

-  Σκέφτομαι πώς πρέπει πρώτα νά βε
βαιωθούμε γιά τό αν τό αυτοκίνητο πού 
μεταφέρει τό γάλα έχει χτυπήματα τέτοια 
πού συνηγορούν ή άποκλείουν τήν ένοχή 
τού Τάσου Καρανάκη. Επίσης θέλω πρώτα 
νά ξέρω τ ’ άποτελέσματα τής νεκροτομής. 
Δέν μπορούμε μέ άοριστίες νά πιέσουμε 
τόν Πέτρο Κολακάκη ..  .

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει κι ένα νέο 
χτύπημα άκούστηκε στην πόρτα. Ήταν ό 
τηλεφωνητής. Ζητούσαν τόν Μοίραρχο στό 
τηλέφωνο. ..

Ήταν έγκλημα

Έπιστρέφοντας ό Μοίραρχος στό Κοινο
τικό Γραφείο, είδε ένα μικρό φορτηγό στα- 
ματημένο στό δρόμο, έξω άκριβώς άπ' τήν 
Κοινότητα. Στήν καρότοα τού φορτηγού 
υπήρχαν τακτοποιημένα σέ πέντε σειρές 
τριάντα μεγάλα δοχεία. Προσπέρασε τό 
φορτηγό χωρίς νά ρίξει ούτε μιά ματιά στό 
σπασμένο του καθρέφτη καί στή χτυπημένη 
κολόνα. Μπαίνοντας στό Κοινοτικό Γρα
φείο είδε ένα νεαρό, κάπου είκοσι χρόνων 
νά περιμένει στό διάδρομο.

-  Είσαι ό γιός τού Γεωργιάδη; τόν ρώ
τησε.

' Ο νεαρός κούνησε καταφατικά τό κεφάλι 
του.

-  Νά πάρεις τό φορτηγό καί νά φύγεις. 
Δέν σέ χρειαζόμαστε πιά. . .

Ό  εικοσάχρονος νεαρός μουρμούρισε 
ένα «εύχαριστώ» καί βγήκε μέ μεγάλες 
δρασκελιές στό δρόμο, ένώ ό Μοίραρχος 
άνοιξε τήν πόρτα τού γραφείου καί πέραοε 
μέσα, χωρίς νά γυρίσει τό κεφάλι του πρός 
τό μέρος τού Κολακάκη, πού ήταν άκόμα 
οτό διάδρομο.

-  Ό  νεαρός, πού είναι έξω, είναι ό γιός 
τού Γεωργιάδη πού έχει τό φορτηγό... 
είπε ό Άνθυπασπιστής μόλις τόν είδε νά 
μπαίνει.

-  Τόν είδα καί τού είπα πώς δέν τόν 
χρειαζόμαστε, άπάντησε ό Μοίραρχος.

-  Δέν . . .  δέν τόν χρειαζόμαστε; Γιατί; 
ρώτησε μ’ έντονη άπορία ό Άνθυπασπι- 
στής.

-  Γιατί έχουμε νά κάνουμε μ’ έγκλημα κι 
όχι μέ άτύχημα. Μίλησα στό τηλέφωνο μέ 
τούς γιατρούς. Τό θύμα έχει χτυπηθεί κατά 
τή γνώμη τους μέ σφυρί ή κάτι παρόμοιο, ή 
μέ τό πίσω μέρος, ίσως, ένός σκεπαρνιού, 
ή μέ πέτρα μέ όμαλή έπιφάνεια. άκόμα καί

μέ χοντρό ξύλο. "Ενα συντριπτικό κάταγμα 
τού άριστεροϋ κροταφικοϋ οστού είναι τό 
μοναδικό τραύμα πού έχει όλόκληρο τό 
πτώμα. Τοποθετούν τό θάνατο άπό τις έπτά 
μέχρι τις έννιά τό βράδυ χ τ έ ς . . .

-  Μέ αύτά τά στοιχεία πώς μπορούμε ν' 
άποκλείαουμε τό άτύχημα; ρώτησε ό 'Υπο
μοίραρχος. Συχνά ένα τραύμα πού προκλή- 
θηκε άπό κάποιο όρισμένο όργανο, παρου
σιάζει όμοιότητες μ’ άλλο τραύμα πού προ- 
κλήθηκε μέ διαφορετικό τρόπο. . .  "Αλλω
στε οί γιατροί τού νοσοκομείου δέν έχουν 
τήν πείρα ένός ιατροδικαστή γιά νά στηρι
χτούμε στή γνώμη τους . . .

-  'Υπάρχει κάτι άλλο πού μέ πείθει γιά τό 
έγκλημα: Οί πτωματικές ϋποστάσεις. Ξέ
ρουμε όλοι μας πώς σχηματίζονται στά κα
τώτερα σημεία τού πτώματος. Αύτό σημαί
νει πώς στήν περίπτωση τού Ζερβού 
έπρεπε νά ήταν πίσω στήν πλάτη καί όπου 
άλλοϋ τό πτώμα άκουμποΰσε στό έδαφος, 
άφού ήταν πεσμένο άνάσκελα. Βρέθηκαν 
έλάχιστες, όμως, πτωματικές υποστάσεις 
σ’ αύτά τά σημεία, ένώ πιό πολλές καί πιό 
έντονες βρέθηκαν μπροστά στό στήθος του 
καί στά γόνατα. . .

-  Αύτό σημαίνει πώς τό πτώμα μεταφέρ
θηκε άπό κάπου άλλού στό μέρος πού βρέ
θηκε άπ’ τόν άγροφύλακα, άφού πρώτα 
έμεινε στήν άρχική του θέση, μπρούμητα 
δηλαδή, γι’ άρκετές ώρες είπε ό Άνθυπα- 
σπιστής.

-  Ακριβώς. Άλλού έγινε τό έγκλημα κι 
έκεΐ πού έγινε έμεινε κάμποσες ώρες τό 
πτώμα. Μετά, ό δράστης, τό μετέφερε στό 
δρόμο γιά νά στρέψει τήν άνάκριση πρός 
τήν εκδοχή τού ατυχήματος. ΓΓ αύτό καί 
στό δρόμο δέν βρέθηκε αίμα, παρά μόνο 
γύρω άπ’ τό τραύμα πού είχε τό πτώμα. 
"Ετσι, πέρα άπ' τήν άνάκριση, έχουμε νά 
κάνουμε καί κάτι άλλο. Νά ψάξουμε γιά τό 
πού έγινε τό έγκλημα καί γιά τό όργανο τού 
έγκλήματος. Πρέπει νά ύπάρχει χυμένο 
αίμα έκεΐ πού σκότωσε τό Ζερβό ό δρά
στης, όπως αίμα θά ύπάρχει στό σφυρί, ή 
στήν πέτρα, ή στό ραβδί μέ τό όποιο τό 
σκότωσε, έκτος βέβαια άν τό ξέπλυνε . . .

Ό  Μοίραρχος προχώρησε πρός τήν 
πόρτα καί μισανοίγοντάς την ρώτησε τόν 
Πέτρο Κολακάκη:

-  Μήπως θυμήθηκες τί είχες ξεχάσει νά 
μάς πείς;

-  Δέν ξέχασα τίποτα κι ούτε θυμήθηκα 
κάτι άλλο.

-  Ούτε άπό πότε έχεις νά δεις τόν 
άδελφό σου θυμήθηκες;

-  Από προχτές τ ’ άπόγευμα πού τόν 
συνάντησα στό καφενείο

-  Καί τά λεφτά πότε τού τά δανείστηκες;

-  Γιατί δέν άπαντάς;
-  Ξέχασα τόν είδα καί χτές τό βράδυ 

στό σπίτι τ ου . . .  τότε τού γύρεψα τά 
λεφτά.

-  Είδες τόν ίδιο ή τή γυναίκα του;
-  Καί τούς δυό. Αύτός όμως μού 'δώσε 

τά λεφτά.

-  Αν τόν φωνάξουμε 'δώ, θά μάς τά 
βεβαιώσει αύτά;

-  Σέ ρώτησα κάτι . . .
-  Γιατϊ νά μή τά βεβαιώσει. .  . ’Αδελφός 

μου είναι, δέν είναι έχθρός μου . . .
-  Γιατί, σέ μάς είπε πώς ούτε σέ είδε 

μετά άπ' τό καφενείο, ούτε σοϋ δάνεισε 
λεφτά.

Ό  Πέτρος Κολακάκης χαμήλωσε τό κε
φάλι του. «Είπα ψέματα», ψιθύρισε καί 
έπεσε βαρύς στό κάθισμα πού ήταν δίπλα- 
του. Ή άλήθεια είναι πώς μέ πρόσβαλε 
πολύ προχτές βράδυ στό καφενείο, ό Ζερ
βός, καί πώς δέν είχα ούτε τά μισό νά τού 
δώσω. Ούτε ό άδελφός μου είχε καί γι’ 
αύτό δέν έκανα τόν κόπο ούτε νά πάω μέ- 
χρτι τό σπίτι του καί νά τού ζητήσω. Ό  
Ζερβός, όμως, τά ’θελε μέσα σέ δυό μέρες 
τά λεφτά του. Χτές τό πρωί τόν ξανασυνάν- 
τησα κοντά οτό περιβόλι μου καί τόν παρα- 
κάλεσα νά περιμένει γιά μιά βδομάδα. Δέ 
δέχτηκε, λέγοντας πώς τελευταία προθε
σμία ήταν οί δυό μέρες, ή χτεσινή καί ή 
σημερινή. Όλη τή μέρα έσπαζα τό κεφάλι 
μου γιά τό πού θά 'βρισκα τά λεφτά. Καί 
σήμερα, μόλις άκουσα πώς βρέθηκε πεθα
μένος, σκέφτηκα νά πώ πώς τού τά γύρισα, 
γιατί θά μού τά ζητούσε ή γυναίκα του. 
Ποιος θά μπορούσε νά πει πώς δέν τού τά 
’χα δοσμένα, άφού ό ίδιος δέ θά ξαναμι
λούσε.

"Εγειρε, άποκαμωμένος, στή ράχη τής 
καρέκλας μέ τό κεφάλι του πεσμένο πίσω. 
Ενα κοντολαχάνιασμα τάραζε τό στήθος 

του, ένώ άπό τό μέτωπό του γλιστρούσαν 
χοντρές σταλαγματιές ιδρώτα πού αύλάκω- 
ναν τό χλωμό του πρόσωπο.

-  Πού ήσουν χτές τό βράδυ μετά τις έξι; 
τόν ρώτησε ό Υπομοίραρχος.

-  Στις έξήμιση ήμουν στό σπίτι τού Βαγ
γέλη Σκούρα. Είναι γιός πρώτης μου ξα- 
δέλφης καί πήγα νά τού ζητήσω δανεικά 
Δέν ήταν έκεΐ καί περίμενα κάπου είκοσι 
λεπτά Ήρθε κατά τις έπτά παρά δέκα 
"Εφυγα λίγο πριν τις οκτώ, γιατί ό Βαγγέλης 
κάπου θά πήγαινε γιά μιά δουλειά του. χω
ρίς νά πάρω δραχμή. Ούτε αύτός είχε νά 
μού δώσει.

-  Ό  Βαγγέλης Σκούρας δέν είναι ό 
πρώην γαμπρός τού μακαρίτη; ρώτηοε ό
Ενωμοτάρχης.

-  Ναί.
-  Πού μένει ό Σκούρας; τόν ξαναρώ- 

τησε.
-  "Εξω άπ' τό χωριό. Λίγο πριν τόν 

« Αφέντη». "Εφτιαξε σπίτι στό περιβόλι του 
κι έφυγε μέσα άπ' τό χωριό.

-  Μετά τό Σκούρα πού πήγες; τόν ρώ
τησε ό Μοίραρχος.

-  Ήρθα στό χωριό, στό καφενείο
-  Κι έμεινες μέχρι τί ωρα
-  Μέχρι τις έντεκα Μετά πήγα σπίτι 

μου. . .

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
Σέ 27.278 άνέρχονται οί νέο ι φ ο ιτητές καί σπουδαστές πού είσάγον- 

ται φέτος στά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις  Ανώτερες Τε
χνικές κι 'Επαγγελματικές Σχολές τής χώρας.

Απ' αύτούς, οί 22.259 είσάγονται μέ τό σύστημα των πανελλήνιων 
έξετάσεων (11.538 στά Α.Ε.Ι. καί 10.721 στις Ανώτερες Σχολές) καί οί 
ύπόλοιποι 5.019 μέ τό παλιό σύστημα έξετάσεων (3.148 στά Α.Ε.Ι. καί 1871 
στις 'Ανώτερες Σχολές). Ακόμη, στις Ανώτατες Σχολές είσάγονται 1.128 
πτυχιοϋχοι Άνωτέρων Σχολών. Απ' αύτούς, οί 621 είσάγονται στά α' καί 
β' έτος σπουδών κατόπιν κατατακτηρίων έξετάσεων καί 507 χωρίς εξετά 
σεις, ώς πτυχιοϋχοι πού πρώτευσαν στις Ανώ τερες Τεχνικές κι Επαγ
γελματικές Σχολές.

Στό μεταξύ, πολύ πιό μεγάλος άπό κάθε άλλη χρονιά ήταν ό άριθμός 
τών παιδιών τού προσωπικού τής Χωροφυλακής πού πέτυχαν στις φ ετει- 
νές έξετάσεις τών Άνωτάτων καί Άνωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
καθώς καί τών Στρατιωτικών Σχολών. Σ’ όλους αύτούς, όπως κι όλους 
γενικά τούς έπιτυχόντες, τό προσωπικό τού περιοδικού καθώς κι ολό
κληρου τού Σώματος τής Χωροφυλακής έκφράζομε τά συγχαρητήριά 
μας, τ ις  πιό θερμές, ε ιλ ικρ ινείς κι έγκάρδιες εύχές. Εύχές γιά δύναμη και 
κουράγιο στήν πετυχημένη άντιμετώπιση τού μέλλοντος έκφράζομε στά 
παιδιά πού δέν πέτυχαν σέ Σχολές.

Οί σημερινοί νέοι, ε ίτε  είσήχθηκαν σέ Σχολές ε ίτε  όχι, είνα ι σέ θέση 
νά παλαίψουν γιά ένα καλύτερο, γιά ένα πιό δημιουργικό «αύριο». Μπο
ρούν νά κρατήσουν σταθερά κι άταλάντευτα τό πηδάλιο τού μέλλοντος 
τής χώρας μας, μάς έχουν πείσει νά έλπίζουμε στά πρόσωπά τους. "Ας 
οπλίσουν, λοιπόν, τούς έαυτούς τους μέ μεγαλύτερη θέληση καί ζήλο γιά 
φιλομάθεια. πνευματική έξέλιξη κι ώριμότητα, άς έπ ιδείξουν σύνεση καί 
σωφροσύνη άνάλογες μέ τις προσδοκίες καί τούς όραματισμούς όλων 
μας, και τό τε σίγουρα θά βαδίσουν μπροστά καί μέ τό κεφάλι ψηλά κι 
ύπερήφανα. Προέχει νά μήν έπαναπαύονται άπό στιγμια ίες έπ ιτυχίες καί 
δόξες, όπως έπίσης νά μήν άπογοητεύονται άπ' τις  δυσκολίες καί τά 
έμπόδια πού θά συναντήσουν στό δρόμο τους. Η ζωή είναι ένας άδιάκο- 
πος άγώνας πού τόν κερδίζουν όσοι βλέπουν μπροστά, όταν βλέπουν κι 
ένεργούν σωστά, μεθοδικά κι άποφασιστικά.

Στή συνέχεια δημοσιεύομε τά ονόματα τών παιδιών τού προσωπικού 
τού Σώματος πού πέτυχαν στις φ ετε ινές  έξετάσεις, σύμφωνα μέ τά στοι
χεία πού έφτασαν στά γραφεία τού περιοδικού, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

ΘΕ0Λ0ΓΙΚ ΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΘΕ0Λ0ΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Αναστα

σίου, γιός ένωμοτάρχου.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ 'Ελένη τοϋ Αργυρίου, κόρη 

υπομοιράρχου.

ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖ0Π0ΥΛ0Σ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, 

γιός ύπομοιρύρχου (ό ίδιος πέτυχε καί στή 
ΣΑΑΣ -  Τμήμα Στρατολογικό, 8ος).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΕΛΗ Σπυριδούλα τοϋ Άνδρέου, 

κόρη ένωμοτάρχου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΥΜΑΝΗ Μαρία τοϋ Ίωάννου, κόρη 

άνθυπασπιστοϋ.
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ Μαρία τοϋ Όδυσσέα, κόρη 

ένωμοτάρχου.

ΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗ Ελένη τοϋ Παναγιώτου, 

κόρη συνταγματάρχου.
ΑΝΑΓΝΩΣΤ0Π0ΥΑ0Σ Δημήτριος τοϋ 

Ίωάννου, γιός άντισυνταγματάρχου, σειρά 
61.

ΒΕΛΙΔΑΚΗ 'Αντιγόνη τοϋ Μιχαήλ, κόρη 
άνθυπασπιστοϋ.

ΒΩΒΟΣ Νικόλαος, γιός ύπομοιράρχου.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ειρήνη τοϋ Συμεών, κόρη 

άντισυνταγματάρχου.
Κ0ΥΚ0ΥΤΣΗ Βασιλική τοϋ Βασιλείου, 

κόρη άνθυπασπιστοϋ έ.ά.
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ Χρήστου, 

γιός άντισυνταγματάρχου.
Π0ΖΙ0Π0ΥΛ0Υ Βικτωρία τοϋ Χρήστου, 

κόρη συνταγματάρχου.
ΣΑΜΑΡΤΖΗ Γεωργία τοϋ Δημητρίου, 

κόρη άνθυπασπιστοϋ έ.ά., σειρά 480.

ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος τοϋ Κων/νου, γιός 
άντισυνταγματάρχου.

ΛΑΜΠΙΡΗ Μαρία τοϋ Άνδρέου, κόρη 
άνθυπομοιράρχου έ.ά.

Μ0ΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος τοϋ Αναστα
σίου, γιός άνθυπασπιστοϋ.

ΠΑΥΑ0Π0ΥΛ0Υ Δέσποινα τοϋ Γεωρ
γίου, κόρη άντισυνταγματάρχου.

ΝΟΜΙΚΟ ΘΡΑΚΗΣ
Β0ΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος τοϋ Κων/νου, γιός 

συνταγματάρχου έ.ά.
ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ Μαρία τοϋ 'Αθανασίου, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΜΠ0ΥΛΙ0Υ Μαγδαληνή τοϋ Γεωργίου, 

κόρη συνταγματάρχου, σειρά 7.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μαρία τοϋ Λάμπη, κόρη 

ένωμοτάρχου.
ΦΡ0ΥΝΤΖ0Υ Μάρθα τοϋ Χρήστου, κόρη 

άντισυνταγματάρχου.

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
& Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΑΒΑΝΗ Αλεξάνδρα τοϋ Παναγιώτου, 
κόρη ένωμοτάρχου.

ΑΡΓΥΡΗ θεοδώρα τοϋ Χριστόφιλου, 
κόρη άντισυνταγματάρχου.

ΓΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος τοϋ Αθανασίου, γιός 
άντισυνταγματάρχου.

ΡΟΥΜΠΑΣ θωμάς τοϋ Ίωάννου, γιός 
άντισυνταγματάρχου.

ΠΑΝΤΕΙ0Σ  ΣΧΟΛΗ

ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Υ 'Ελένη τοϋ Δημητρίου, 
κόρη ένωμοτάρχου.

ΜΑΜ0ΥΧΑΣ Δημήτριος τοϋ Αθανασίου, 
γιός άντισυνταγματάρχου.

ΜΑΣΣ0Υ Μαρία τοϋ Στυλιανού, κόρη 
συνταγματάρχου.

Π ΑΝΤΕ Μάρθα τοϋ Δημοσθένους, κόρη 
άντισυνταγματάρχου.

ΤΣΙΩΤΑ Χαρίκλεια τοϋ Ίωάννου, κόρη 
ταγματάρχου.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜ Η Μ Α ΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΝΟΥ Μαρία τοϋ Αντωνίου, κόρη 

ένωμοτάρχου, σειρά 2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Βασιλική τοϋ Ήλία, κόρη 

συνταγματάρχου.
ΛΑΜΨΙΑΣ Θεόδωρος τοϋ Άνδρέου, γιος 

ένωμοτάρχου.
ΛΙΤΙΝΑΣ Αντώνιος τοϋ Κλεάνθη, γιός 

ένωμοτάρχου.

717



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ Γεώργιος τοϋ Χριστοφόρου, 

γιός ένωμοτάρχου.
ΘΩΜΑΔΑΚΗ Βασιλική τοϋ Χρήστου, κόρη 

άνθυπασπιστοϋ.

Α Σ Ο Ε Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΟΥΣΗΣ Χρηστός τοϋ Βασιλείου, γιός 

ταγματάρχου.
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ Εύστρατία τοϋ Θεοφί

λου, κόρη ένωμοτάρχου.
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ Εύαγγελίατοϋ Άνδρέου, 

κόρη άντισυνταγματάρχου.
ΡΟΚΚΑΣ Γεώργιος τοϋ Εύθυμίου, γιός 

άντισυνταγματάρχου.
ΧΑΡΙΤΟΥ Μαρία τοϋ Νικολάου, κόρη άν- 

θυπασπιστοϋ έ.ά.

Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική τοϋ Δημη- 

τρίου, κόρη άντισυνταγματάρχου.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος τοϋ 

Κων/νου, γιός άνθυπασπιστοϋ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΛΒΑ Άφένδρια τοϋ Μιχαήλ, κόρη 

ένωμοτάρχου.
ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗ Σοφία τοϋ Νικολάου, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Σταυρούλα τοϋ Νικολάου, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΡΗΓΑΣ τοϋ Παναγιώτου, γιός άνθυπα- 

σπιστοϋ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Μιχαήλ τοϋ Νικολάου, γιός 

άνθυπασπιστοϋ.
ΚΑΡΔΟΥΛΑ Αντιγόνη τοϋ Δημητρίου, 

κόρη άντισυνταγματάρχου.

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΣΑΡΡΗΣ 'Αθανάσιος τοϋ Άριστείδου, 

γιός υπομοιράρχου.
ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ Αθανάσιος τοϋ Δημη

τρίου, γιός ύποστρατήγου έ.ά ., σειρά 21.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΣ Βασίλειος τοϋ Παύλου, 
γιός άνθυπασπιστοϋ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΠΙΘΑ Βενετία τοϋ Βασιλείου, κόρη άν- 
θυπομοιράρχου.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΠΙΖΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Μιχαήλ, γιός 
ένωμοτάρχου.

ΤΟΥΡΛΗΣ Θεόδωρος τοϋ Γεωργίου, γιός 
άνθυπασπιστοϋ έ.ά.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ε Μ Π
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας τοϋ 

Ίωάννου, γιός άντισυνταγματάρχου.

ΝΑΥΠΗΓΩΝ Ε Μ Π
ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, γιός 

άνθυπασπιστοϋ, σειρά 5.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Κωστούλα τοϋ 'Αντω

νίου, κόρη υπομοιράρχου.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε Μ Π
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Ήλίας τοϋ Ίωάννου, γιός 
συνταγματάρχου, σειρά 2.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Σάβθας τοϋ Προδρόμου, 

γιός ένωμοτάρχου, σειρά 2.

ΜΕΤΑΛΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τοϋ Άρι- 

στείδου. γιός άντισυνταγματάρχου, σειρά
12.

ΜΠΑΜΠΑΑΗΣ Νικόλαος τοϋ Βασιλείου, 
γιός ένωμοτάρχου.

Φ ΥΣΙΚ Ο Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΙΚ ΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΙΒΑΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, γιός 

ένωμοτάρχου.
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Γεώργιος τοϋ 'Όθωνος, 

γιός άνθυπασπιοτοϋ έ.ά.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ Χρηστός τοϋ 'Αποστόλου, 

γιός ένωμοτάρχου.
ΝΤΙΝΑΣ Βασίλειος τοϋ Στέργιου, γιός 

ένωμοτάρχου, σειρά 16.
ΠΡΙΤΣΟΥ Κυριακούλα τοϋ Κων/νου, κόρη 

ταγματάρχου, σειρά 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΓΙΑΤΗ Πολυξένη τοϋ Νικολάου, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΜΠΑΚΕΑΣ Παναγής τοϋ Σταύρου, γιός 

άνθυπασπιστοϋ, σειρά 11.

ΡΙΖΟΣ Ήλίας τοϋ Κων/νου, γιός ένωμο
τάρχου.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ Νικολάου, γιός 

άντισυνταγματάρχου.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ Μελπομένη τοϋ Μι

χαήλ, κόρη ένωμοτάρχου.

ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΥΝΤΙΝΑΚΗΣ -  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σωτήριος 

τοϋ Εμμανουήλ, γιός ένωμοτάρχου.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ Διομήδη, 

γιός συνταγματάρχου.
ΣΙΓΑΛΟΥ Ελένη τοϋ Παναγιώτου, κόρη 

άνθυπασπιστοϋ.

ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ Γεώργιος τοϋ Δημη

τρίου, γιός ύποστρατήγου έ.ά ., σειρά 21.

ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα τοϋ Γεωρ

γίου, κόρη άντισυνταγματάρχου.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΤΡΩΝΗ Αικατερίνη τοϋ Δημητρίου, 

κόρη άντισυνταγματάρχου.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ Χρυσόστομος τοϋ Εμμα

νουήλ, γιός άνθυπασπιστοϋ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗ Μυρονίκη τοϋ Εύαγγέλου, 

κόρη άντισυνταγματάρχου.
ΠΟΥΛΑΔΗ Φλωρεντία τοϋ Χρήστου, 

κόρη άνθυπομοιράρχου έ.ά.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική τοϋ Γεωρ

γίου, κόρη άντισυνταγματάρχου.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος τοϋ Νικολάου, γιός 

άνθυπομοιράρχου έ.ά.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος τοϋ Πανα- 

γιώτου, γιός άνθυπομοιράρχου έ.ά., σειρά 
26.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος τοϋ Κων/νου, γιός 

ένωμοτάρχου.
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ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τού Βαϊιση, 
γιός ένωμοτάρχου.

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής τοϋ Θεο
δοσίου, γιός άνθυπασπιστοϋ σειρά 114.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Στέφανος τοϋ Βασιλείου, 

γιός ένωμοτάρχου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΥΡΙΛΛΑΣ Πέτρος τοϋ Σπυρίδωνος, 

γιός άνθυπομοιράρχου έ.ά.
ΤΖIΝΙΕΡΗΣ Ανδρέας τοϋ Τρύφωνα, γιός 

άντιουνταγματάρχου.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Γεώργιος τοϋ Κων/νου, 

γιός συνταγματάρχου.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Πανα- 

γιώτου, γιός άντιουνταγματάρχου. σειρά 
29.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Ιωάννης τοϋ Δημη- 
τρίου, γιός άντιουνταγματάρχου.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ Χαρίκλεια τοϋ Γεωργίου, 

κόρη ένωμοτάρχου.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΥΦΕΡΗ Βικτωρία τοϋ Σπυρίδωνος, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Ήλίας τοϋ Δημητρίου, γιός 

ένωμοτάρχου.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ
ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΑΐΤΖΙΔΟΥ ' Ελισαάβεττοϋ Γεωργίου, 

κόρη ένωμοτάρχου.
ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ Γεράσιμος τοϋ Σπυρί

δωνος, γιός ένωμοτάρχου, σειρά 2.

ΛΑΜΙΑΣ
ΒΟΤΤΗ Εύαγγελία τοϋ Χαραλάμπους, 

κόρη ένωμοτάρχου.

ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Ε Α Σ Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ "Αννα τοϋ Εμμανουήλ, 

κόρη ένωμοτάρχου, σειρά 8.

ΣΧΟΛΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΓΑΣ Παναγιώτης τοϋ Δούλη, 
γιός ένωμοτάρχου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ Μιχαήλ, γιός 
ένωμοτάρχου.

ΜΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ 'Εμμανουήλ, 
γιός ένωμοτάρχου.

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Ευαγ
γέλου, γιός συνταγματάρχου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΩΣΣΙΟΣ Χρήστος τοϋ Δημητρίου, γιός 
ένωμοτάρχου, σειρά 11.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΑΠΤΗ Σοφία τοϋ Χριστοφόρου, κόρη 
ένωμοτάρχου, σειρά 1.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΙΣΙΔΩΡΟΥ 'Αντιγόνη τοϋ ’Ισιδώ
ρου, κόρη άνθυπασπιοτοϋ, σειρά 1.

ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗ 'Ιωάννα τοϋ Χρήστου, 

κόρη ένωμοτάρχου.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σ Ε Λ Ε Τ Ε
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ Αθανασία τοϋ Αριστο

φάνη, κόρη ένωμοτάρχου, σειρά 5.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ Στυλια

νού, γιός ένωμοτάρχου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΑΘΟΥ Μαρία τοϋ Χρήστου, κόρη ένω
μοτάρχου.

ΡΑΧΙΩΤΗ Αλεξάνδρα τοϋ Κων/νου, κόρη 
άνθυπομοιράρχου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ Νικόλαος τοϋ θεοδώρου, 
γιός ένωμοτάρχου, σειρά 85.

ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ Χρυσούλα, κόρη πολιτ. 
ύπαλλήλου ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ Ευγενίας.

ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, 

γιός ύπομοιράρχου, στή Σχολή Κτηνοτρο
φίας Μεσολογγίου.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σταυρούλα τοϋ Νικολάου, 
κόρη άνθυπασπιστοϋ, στή Σχολή Κτηνοτρο
φίας Ηρακλείου.

ΣΙΑΜΙΔΗΣ Χαράλαμπος τοϋ Παναγιώτου, 
γιός ένωμοτάρχου, στή Σχολή Τεχνολόγων 
Τροφίμων Αθηνών, σειρά 16.

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΕΚΚΑΚΟΥ Μαγδαληνή τοϋ Δημάκη, 

κόρη ύπομοιράρχου (Πειραιώς).
ΜΑΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Σοφία τοϋ 'Αντω

νίου, κόρη ένωμοτάρχου (Πειραιώς).
ΣΤΡΑΤΗΣ Ιωάννης τοϋ 'Εμμανουήλ, γιός 

άνθυπασπιστοϋ (Θεσσαλονίκης).
ΦΤΥΛΑΚΗ Μαρίνα τοϋ Γεωργίου, κόρη 

μοιράρχου (Ηρακλείου).

ΣΧΟΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Σοφία τοϋ Γεωργίου, 

κόρη ταγματάρχου (Αθηνών).
ΖΟΥΠΑΝΟΥ Αντωνία τοϋ Κων/νου, κόρη 

ένωμοτάρχου (Πατρών).
ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ Μαρία τοϋ Πέτρου, κόρη 

ένωμοτάρχου (Αθηνών).

ΣΧΟΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ Αναστασία τοϋ Δημητρίου, 

κόρη ύπομοιράρχου (Ηρακλείου).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, 

γιός ένωμοτάρχου, σειρά 65.
ΡΟΒΗΛΟΣ 'Αθανάσιος τοϋ Παναγιώτου, 

γιός άνθυπομοιράρχου, σειρά 119.
ΣΟΥΡΒΑΣ Ιωάννης τοϋ Εύθυμίου, γιός 

ένωμοτάρχου, οειρά 221.
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ 'Αθα

νασίου, γιός ένωμοτάρχου, σειρά 181.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ τοϋ Εύθυ

μίου γιός ένωμοτάρχου, σειρά 21 (ό 'ίδιος 
πέτυχε καί οτή Σχολή Χημικών Μηχανικών 
Πατρών).

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 'Αθανάσιος τοϋ Δημη
τρίου, γιός άντιουνταγματάρχου, σειρά 32.

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 'Ιωάννης τοϋ Παναγιώ- 
του, γιός ύπομοιράρχου, σειρά 35.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος γιός τού άποθα- 

νόντα άνθυπαοπιστή έ.ά. ΚΑΡΑΛΗ
Κων/νου.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Εϋα τοϋ Δημητρίου, κόρη 
ένωμοτάρχου, σειρά 17.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

'Ένας ακόμη «γεμάτος» μήνας, μήνας «καυτός» για τις Υπηρε
σίες τής Χωροφυλακής μέ δεκάδες έντυπωσιακές έπιτυχίες ατό χώρο 
τής διώξεως τού εγκλήματος. Κι αύτή τή φορά ό προβληματισμός τής 
στήλης -  πού πάντα άντιμετωπίζει τά όρια τού περιορισμένου χώρου -  
γιά το ποιες άπ’ όλες αύτές τις περιπτώσεις θά παρουσιάσει, μεγά
λωσε. "Ολες είναι καρποί μόχθου ένός συνόλου άνθρώπων πού ξαφνικά 
βρέθηκαν μπροστά σε μιά άντικοινωνική συμπεριφορά, μιά άδικη πράξη, 
ένα έγκλημα, καί κλήθηκαν, άπό τήν ίδια τήν πράξη, νά άποκαταστή- 
σουν τό κλονισμένο -  έξ αιτίας της -  αίσθημα άσφαλείας καί νά 
παραδώσουν στή Δικαιοσύνη τούς ύπεύθυνους. "Ολες άξίζουν τό φως 
τής δημοσιότητας, παρόλο πού γιά μιά άκόμα φορά, μερικές άπ’ αύτές 
θά παραχωρήσουν τή θέση τους σ’ άλλες. Γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο, ή 
«στήλη», αισθάνεται τήν άνάγκη γιά μιά προκαταβολική αίτηση συγνώ
μης καί ύπόσχεται πώς οί περιπτώσεις πού γι’ αύτό τό μήνα έμειναν ατό 
«περιθώριο», θά παρουσιαστούν στό έπόμενο τεύχος.

ΟΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΓΡΟΘΙΕΣ

Κάπου - κάπου συμβαίνουν στήν κοινωνία 
μας μερικά έγκλήματα ποϋ δύσκολα μπορεί 
κανείς νά τά χαρακτηρίσει μέ μιά λέξη καί 
άκόμα πιό δύσκολα μπορεί νά χαρακτηρίσει 
τούς δράστες τους. Αφορμή γιά τή σκέψη 
αυτή στάθηκε ή άνθρωποκτονία πού έγινε 
πρόσφατα στήν Κατερίνη. Ψάχνοντας κα
νείς άνάμεσα στις πτυχές της, στά όσα 
προηγήθηκαν καί στά όσα μπορούν νά χα
ρακτηριστούν σάν κίνητρα, καί άναζητών- 
τας νά βρει σ’ αύτά κάποιο σοβαρό λόγο, 
σίγουρα θά άπογοητευθεί. Υπήρξε κι αύτό 
ένα άπό τά έγκλήματα «χωρίς βαθιές ρί
ζες», άρκετά κοντινό μ’ έκεϊνα πού γίνον
ται γιά μιά άπλή διαφορά, γιά ένα μέτρο

γης, γιά παράδειγμα, ή γιά μιά προσβλητική 
κουβέντα, ή μετά άπό κάποια λογομαχία 
πάνω στό χαρτοπαίγνιο.. .  Μόνο πού τό 
έγκλημα τής Κατερίνης δέν έγινε τήν ώρα 
πού «κολλούσε τό σίδερο», δηλαδή, δέν 
έγινε τή στιγμή ποϋ θά μπορούσε νά γίνει. 
'Έγινε άρκετή ώρα άργότερα, πράγμα πού 
σημαίνει πώς θά μπορούσε νά μήν είχε 
γίνει γιατί ύποτίθεται πώς τό χρονικό διά
στημα πού μεσολάβησε έδωσε τή δυνατό
τητα στούς «πρωταγωνιστές» του νά ξανα- 
βροϋν τήν ψυχραιμία τους καί νά σκεφτοϋν 
πιό λογικά.

Τό γεγονός ότι έγινε άρκετή ώρα άργό
τερα άπό τήν αιτιώδη στιγμή άποτέλεσε καί

τήν αιτία τής περιβολής του άπό μυστήριο. 
Οί άντρες τού Τμήματος Ασφαλείας Κατε
ρίνης, όταν βρέθηκαν μπροστά στό πτώμα 
τού άγνωστου θύματος, είχαν ν’ άντιμετω- 
πίσουν, έκτος άπό τό σκοτάδι τής νύχτας, 
καί τό σκοτάδι ποϋ κύκλωνε τήν όλη ύπό- 
θεση.

Πλησίαζε τέσσερις τό πρωί τής 25ης Σε
πτεμβρίου, όταν βρέθηκαν στή διασταύ
ρωση τών δδών Πλαστήρα καί Πλάτωνος 
τής Κατερίνης. Εκεί, στήν άκρη τού δρό
μου, ύπήρχε ένα πτώμα άγνωστου άντρα, 
μέ καταματωμένο, σχεδόν παραμορφωμένο 
πρόσωπο, ντυμένο κανονικά καί μέ 810 
δραχμές στις τσέπες τού παντελονιού του. 
'Η ήλικία τού θύματος προσδιορίστηκε 
γύρω στά 24 - 26 χρόνων καί άπό τήν έπιτό- 
πια έξέταση τού χώρου διαπιστώθηκε πώς 
τό θύμα είχε συμπλακεί μέ τούς δράστες 
καί είχε παλαίψει γι’ άρκετή ώρα μαζί τους. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι τό πτώμα είχε 
συρθεί στό σημείο πού βρέθηκε, άπό άλλο 
σημείο πού άπείχε άρκετά μέτρα.

Εκείνη τήν πρώτη στιγμή τό πρόβλημα 
πού άντιμετώπιζαν ήταν διπλό, ένα έρωτη- 
ματικό μέ δυό σκέλη: Ποιό ήταν τό θύμα καί 
ποιοι οί δράστες; Πρώτα έπρεπε νά λυθεί 
τό πρόβλημα τής «ταυτότητας» τού θύμα
τος. Πώς ν’ άναζητήσει κανείς τούς δρά
στες ένός έγκλήματος όταν τό ίδιο τό θύμα 
«δέν έχει» όνομα; Όσο γιά τούς δράστες 
τό μόνο ποϋ είχαν στή διάθεσή τους ήταν 
δυό φράσεις πού είχε άκούσει κάποιος 
μέσα άπ’ τό σπίτι του τήν ώρα τής συμπλο
κής: «Φύγε Άντώνη» καί «Τάκη έλα πάμε 
τώρα». Λίγη ώρα άργότερα κι ένώ όλοι όσοι 
έμεναν στά διπλανά άπ’ τόν τόπο τού έγ
κλήματος σπίτια είχαν ξυπνήσει καί είχαν 
κυκλώσει άπό περιέργεια τό σημείο πού 
είχε βρεθεί τό πτώμα, «διαπιστώνεται», ή 
«ταυτότητα» τού θύματος. 'Αρκετοί άπ' 
αύτούς άναγνωρίζουν τό θύμα: Είναι ό σερ
βιτόρος Αναστάσιος Μυρώτης, κάτοικος 
Κατερίνης. Λίγα λεπτά, όμως, άργότερα. 
οί άντρες πού φτάνουν στό σπίτι τού Μυ- 
ρώτη, διαπιστώνουν έκπληκτοι πώς ό νεα
ρός σερβιτόρος «ζεΐ καί βασιλεύει». Ήταν 
κι αύτό ένα άπ' τά άπρόοπτα πού συχνά 
άντιμετωπίζουν οί άντρες τών 'Υπηρεσιών 
όταν ιχνηλατούν στό σκοτάδι. Απρόοπτο 
πού γιά λίγη ώρα άνοιξε μπροοτά τους λαν
θασμένο δρόμο. . .

Νέες προσπάθειες γιά τήν άναγνώριση 
τού πτώματος μέ παράλληλη έρευνα γιά τήν 
έντόπιση όσων άκουγαν στό όνομα Άντώ- 
νης καί Τάκης, πού τό δεύτερο μπορούσε 
νά τανΔημήτρης - Δημητράκης, Χρήστος - 
Χρηστάκης, Παναγιώτης - Παναγιωτάκης 
κ.λ.π. Τελικά λίγο πριν ξημερώσει διαπι
στώνεται ή ταυτότητα τού θύματος. Είναι ό

Κατερίνη, 26-9-1981, πρωί: Στόν τόπο τού έγκλήμα
τος γιό τήν όνοπορόοτοαη τών γροθιών τοϋ θονότου.

Απέναντι: Ο Δημήτρης Ραφαηλίόης, ό Κλεάνθης 
θαμνόπουλος κοΙ ό Άντώνης Χατζηκυριακος.

720



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Κώστας Καραγιώργος, 26 χρόνων, σερβι
τόρος ιοϋ κέντρου «Φλαμίγκο» τής Παρα
λίας - Κατερίνης. Άπό τή στιγμή έκείνη 
άρχισε ή άντίστροφη μέτρηση γιά τούς 
δράστες.

Τό πρώτο στοιχείο ήταν τό ΜΗ 8130 
Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο πού είχε Βρεθεί σταμα- 
τημένο λίγα μέτρα άπό τό σημείο ΰπου 
Βρέθηκε τό πτώμα καί πού άνήκε στόν 
Γιώργο Γκρέμο, κάτοικο Κατερίνης. Ή έπι- 
στημονική έρευνα άπόδειξε πώς τό αυτοκί
νητο είχε όδηγηθεί καί άπό τό θύμα. Βρέ
θηκε ό ιδιοκτήτης του καί δήλωσε πώς τό 
αυτοκίνητό του τό ’χε παραδώσει στόν Κώ- 
σταΚαραγιώργο άπό την προηγούμενη βρα
διά. Ή άλήθεια τού ισχυρισμού του έπιΒε- 
βαιώθηκε γρήγορα, ένώ ταυτόχρονα ατό 
Τμήμα 'Ασφαλείας όδηγοϋνταν κι έξετά- 
ζονταν δεκάδες άτομα. Τρία άπ’ αύτά, φίλοι 
μεταξύ τους, ό Δημήτρης Ραφαηλίδης, ό 
Κλεάνθης θαμνόπουλος καί ό Άντώνης 
Χατζηκυριάκος, έπεσαν σέ μιά σειρά άντι- 
φάσεων, πού συνδυαζόμενες μέ τό ότι λί
γες ώρες πριν τό έγκλημα, δηλαδή τό με
σάνυχτα τής 24/25 Σεπτεμβρίου, είχαν 
συναντηθεί στό κέντρο «Φλαμέγκο» τής 
Παραλίας Κατερίνης μέ τό θύμα καί οί δυό 
άπ’ αύτούς μάλωσαν μαζί του, άποτέλεσαν 
τις πρώτες ένδείξεις ένοχής.

Στηριζόμενοι σ’ αύτές τις ένδείξεις οί 
άντρες τού Τμήματος Ασφαλείας Κατερί
νης έπέμειναν στην άνάκριση τών τριών 
ύπόπτων, πού δέν άργησαν νά ομολογήσουν 
τό έγκλημα.

Τό άν όλα είχαν ξεκινήσει τά μεσάνυχτα 
τής ίδιας μέρας, ή άν οί διαφορές πού 
είχαν μεταξύ τους ήταν λογαριασμοί πα
λιοί, κανείς δέν ξέρει, άφοϋ πάνω σ' αύτό 
κράτησαν κλειστό μέ πεΐομα τό στόμα τους. 
Τό γεγονός είναι ότι λίγο μετά τά μεσάνυ
χτα ό Δημήτρης Ραφαηλίδης καί ό Κλεάν
θης θαμνόπουλος, μαζί μέ τόν φίλο τους 
Τάοο Εμμανουηλίδη, άφοϋ διασκέδασαν 
καί σ’ άλλα νυχτερινά κέντρα τής Κατερί
νης, κατάληξαν στό «Φλαμίγκο». Ό Ρα
φαηλίδης, κλασικός τύπος νταή, μέ τό 
μυαλό ίσως άρκετά θολό άπ’ τό ποτό καί τό 
«έγώ» του κορυφωμένο, άρχισε νά προκα- 
λεϊ μέ τή στάση του τούς θαμώνες τού 
κέντρου. Απ' τήν άλλη πλευρά;τό θύμα, 
πού ’κείνη τή μέρα δέ δούλευε ώς σερβι
τόρος, άλλα ήταν στό κέντρο παρέα μέ τόν 
Αντώνη Χατζηκυριάκο, «πειράχτηκε» καί 

επιδεικνύοντας καί τό δικό του «νταηλίκι», 
θέλησε νά «Βάλει στή θέση» του τό Ραφαη- 
λίδη, μέ άποτέλεσμα νά συμπλακούν. Τούς 
χώρισαν οί θαμώνες καί ό ιδιοκτήτης τού 
κέντρου, γιά νά «ξαναρπαχτούν» μετά άπό 
λίγο καί πάλι νά τούς ξαναχωρίσουν.

Μετά άπ' τό δεύτερο έπεισόδιο ό Ρα
φαηλίδης μέ τήν παρέα του (θαμνόπουλο - 
Εμμανουηλίδη) έφυγαν γιά τήν πόλη. Φαί
νεται όμως πώς τό θύμα «έξυνε τά νύχια» 
του γιά νέο καυγά, γιατί οχεδόν άμέσως 
μετά, παίρνοντας μαζί του τόν Αντώνη Χα

τζηκυριάκο, τούς άκολούθησε μέ τό αύτο
κίνητο πού είχε πάρει άπό τόν Γκρέμο. 
Φτάνοντας στή διασταύρωση Πλαοτήρα καί 
Πλάτωνος ό Ραφαηλίδης καί ό θαμνόπου
λος κατέΒηκαν άπ’ τό αύτοκίνητο τού Έμ- 
μανουηλίδη γιά νά πάνε πεζή στά σπίτια 
τους, ένώ ταυτόχρονα μπροστά τους στα
μάτησε τό αύτοκίνητο μέ τό θύμα καί τόν 
Χατζηκυριάκο. Έκεΐ θέλησαν νά λύσουν μιά 
καί καλά τις διαφορές τους. Σύμφωνα μέ τά 
όσα όμολόγησαν, πρώτος «πιάστηκε» μέ τό 
θύμα ό Κλεάνθης θαμνόπουλος, πού άπο- 
δείχτηκε δυνατότερος στις γροθιές άπό 
τόν Κώστα Καραγιώργο. Στή συνέχεια, κι 
ένώ ό Έμμανουηλίδης φεύγει μέ τό αύτο- 
κίνητό του, άδιαφορώντας γιά τό τί θά μπο
ρούσε νά συμΒεϊ, τό λόγο παίρνουν οί γρο
θιές τού Ραφαηλίδη - γροθιές θανάτου. Ό  
Κώστας Καραγιώργος σφάδαζε κάτω άπ’ τά 
κτυπήματα τού Ραφαηλίδη, στριφογυρίζον
τας στήν άσφαλτο καί ζητώντας τό έλεος, 
άλλά καί τήν έπέμΒαση τού φίλου του Χα
τζηκυριάκου. Κι έκεΐνος, ψυχρός, παρακο
λουθούσε σάν θεατής ρωμαϊκού ιππόδρο
μου, τήν έξόντωση τού «φίλου» του. 
Αραγε τί νά αισθάνονταν ό Χατζηκυριάκος, 

άλλά καί ό θαμνόπουλος - «πρώτος διδά- 
ξας» - άκούγοντας τις πνιχτές κραυγές καί 
βλέποντας τις άπελπισμένες κινήσεις τού 
Καραγιώργου; Τί νά αισθανόταν ό Ραφαηλί
δης τήν ώρα πού κλωτσούσε καί γρονθοκο- 
πούσε τό θύμα του;

Ό Χατζηκυριάκος σέ κάποια φάση τού 
ξυλοδαρμού, χορτασμένος άπό θέαμα, 
άποχωρεϊ άπ’ τή σκηνή καί μέ τή συνείδησή 
του ήσυχη φεύγει γιά τό σπίτι του, άδιαφο
ρώντας κι αύτός γιά τή συνέχεια, συνέχεια, 
όμως, πού ήδη προδιαγραφόταν. Στή δια
σταύρωση τών όδών Πλαοτήρα - Πλάτωνος 
έμειναν οί δυό σκληροί «τιμωροί» καί τό 
θύμα, πού όταν μισοπεθαμένο σταμάτησε 
ν' άντιδρά, τό 'πιασε άπ' τις μασχάλες ό 
Ραφαηλίδης καί τό 'σύρε λίγα μέτρα πιό 
κάτω στήν άκρη τού δρόμου, δίνοντάς του 
άκόμα μιά Βροχή άπό γροθιές καί κλωτσιές. 
Μέχρι πού κι αύτός «χόρτασε» νά «τιμω
ρεί» καί έφυγε παίρνοντας μαζί καί τό φίλο 
του τό θαμνόπουλο. Δέν τελείωσε όμως σ' 
αύτό τό σημείο τό «γρονθορεσιτάλ» τού 
Ραφαηλίδη, ό όποιος λίγη ώρα άργότερα, 
άφοϋ έκανε τή βόλτα του καί ξέδωσε. . .  
καπνίζοντας ένα - δυό τσιγαράκια, ξαναγύ- 
ριοε καί μόνος του πιά κατάφερε άκόμα 
μερικά χτυπήματα στό νεκρό ή μισοπεθα
μένο Καραγιώργο.

Αύτά γιά τό έγκλημα τής Κατερίνης. 
Ήταν μιά ιστορία ένός κάπως έξελιγμένου 
ύπόκοσμου, όπου τή «λύση» δέν τήν έδω
σαν τά μαχαίρια ή τά πιστόλια, άλλά οί γρο
θιές . . .  σήμα κατατεθέν τών σύγχρονων 
νταήδων. Είναι ν’ άπορεΐ κανείς γιά τά έν
στικτα πού Βλέπει νά κυριαρχούν σέ πρά
ξεις κάποιων συνανθρώπων του, ένταγμέ- 
νων στό εύρύ κοινωνικό σύνολο, ένστικτα 
πού δέν άφήνουν θέση γιά λογικές σκέ
ψεις, ούτε γιά μιά έστω ρανίδα οίκτου . . .
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0 ΛΑΘΡΟΒΙΟΣ

Ζοϋσε κυριολεκτικά λαθραία. "Ετρωγε, 
κοιμόταν, ντυνόταν, διασκέδασε, πάντα σέ 
βάρος των άλλων. Είχε βρει τήν άνεσή του, 
ένα δικό του τρόπο γιά νά λύνει τό βιοπορι
στικό του πρόβλημα. Κι οϋτε ήταν, ή είναι, 
ό μοναδικός άνθρωπος πού κινείται άνά- 
μεσά μας μ’ αύτές τις προϋποθέσεις. 
«Μπουχτιαμένη» είναι ή κοινωνία μας άπό 
τούς λογης - λογής άμακαδόρους καί κομ
πιναδόρους. Άπό τίμιους πάσχει καί τί
μιους ψάχνει νά βρε ι . . .

Αύτός όμως τό χε «παρατραβήξει τό 
σχοινί». «Πάθαιναν τήν πλάκα τους» όσοι 
τόν γνώριζαν - γιά νά χρησιμοποιήσουμε καί 
λίγα άπ’ τό λεξιλόγιό του. Κι όλοι τους τάν 
γνώριζαν γιά πρώτη φορά καί διαφορετικά ό 
ένας άπ’ τόν άλλο. Άλλος τόν γνώριζε νά 
’χει τό ϋφος τού «λεφτό» πού ξέχασε τό 
πορτοφόλι του, άλλος νά 'χει τό ϋφος τοϋ 
χαροκαμένου πατέρα ή συζύγου, ή πατέρα 
και συζύγου μαζί (διπλός πόνος - διπλή 
ταρίφα), άλλος νά ’χει τό ϋφος τοϋ έντιμου 
γαμπρού, τοϋ κουρασμένου άπ’ τή ζωή πού 
’ψάχνε νά βρει ένα άποκούμπι γιά τό παρα
πέρα χρόνια του . . .

Κι έκεϊνος χτυπούσε μέ σχέδιο: Μιά στή 
θεοσαλονίκη, μιά στή Λάρισα, στήν Κατε
ρίνη, οτήν Αλεξάνδρεια, στή Βέροια, στή 
Δράμα, στις Σέρρες, στήν "Εδεσσα, στά 
Γιαννιτσά, στή Νάουσα, στή Σκύδρα, στή 
Φλώρινα, στό Πλατύ, στή Σίνδο, στόν Πει
ραιά καί τέλος στήν Αθήνα . . .  Ή Θεσσα
λονίκη στάθηκε ή μοιραία του πόλη. Τοϋ 
’κόψε τή φόρα κι έμπόδισε τήν τύχη τών 
άλλων έλληνικών πόλεων ν ά . . .  γευτούν 
μιά έπίακεψή του.

Μοιραία, λοιπόν, πόλη γιά τόν Θανάση 
Μήνο ή Μπίσκα ή Χρυσάφη, (έτών 52, έγ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ

Συνήθως λέμε ή άκοϋμε: «Μή παιδί μου, 
είναι κακό αύτό πού κάνεις. . . » ,  «Μή πα
τέρα, δένείναιοωστόπράγματααύτά. . .» ,  
καθώς καί παρόμοιες φράσεις όταν βλέ
πουμε κάποιο στενά συγγενικό μας 
πρόσωπο νά κάνει κάποιο λάθος. . .  Αύτά 
λέμε, αύτά άκοϋμε, αύτά λίγο - πολύ περι
χαρακώνουν τή ζωή μας καί κάπου - κάπου 
σταματάν καί κανένα στραβοπάτημα.

Νά όμως πού ύπάρχουν κι έξαιρέσεις. 
Όταν στή μέση μπει ή «κινητήριος δύναμη 

τού σήμερα», τό χρήμα, δηλαδή, πολλά 
μπορούν ν’ άλλάξουν.

Στή Χαλκίδα, γιά παράδειγμα, ή κόρη τοϋ 
Στέλιου Καραγιάννη, Φανή Ξύδη στ’ όνομα 
τοϋ άντρα της, τέθηκε μαζί μέ τόν άντρα 
της - Βασίλη Ξύδη - στήν υπηρεσία τοϋ

γάμος έν διαστάσει, σεσημασμένος γι’ 
άλλα άδικήματα . . . ) ,  ή Θεσσαλονίκη, όπου 
μιά μέρα πιό μπροστά είχε «βουτήξει», δή
θεν γιά κατεπείγουσα άνάγκη, ένα δχίλιαρο 
άπό ίδιοκτήτρια καφενείου. Τήν έπομένη 
τόν «τσίμπησαν» οί άντρες τοϋ Τμήματος 
Διώξεως Άπατων - Λαθρεμπορίου τής 
Υ.Α.Θ. κ α ί . ..

Ή συνέχεια τοϋ Μήνου, ή Μπίσκα, ή 
Χρυσάφη, ήταν θλιβερή. 'Ομολόγησε πλή
θος άπάτες πού τοϋ έξασφάλιζαν ένα κα
θημερινό μεροκάματο 5 - 10.000 δραχμών 
κι ένα συνολικό εισόδημα γιά τό έξάμηνο 
πού πέρασε γύρω στις 700.000 δραχμές. 
Τώρα άν υπήρχαν κι άλλες, πού δέν είχαν 
καταγγελθεί κι οϋτε ό ίδιος τις όμολόγηοε, 
«ό θεός κι ή ψυχή του» τό ξέρει. Τό 
«ζουμί», όμως, τής όλης ύπόθεσης είναι 
πώς σέ μιά έποχή πού τόση άνάγκη έχει άπό 
άνθρωπιά, βρίσκονται άνάμεσά μας άτομα 
πού μέ διάφορα προσχήματα έκμεταλ- 
λεύονται εύαίσθητους συνανθρώπους μας 
καί στ' όνομα τής άνθρωπιάς καταφέρνουν 
νά κουρελιάζουν κάθε έννοιά της.

Τό ίδιο συμπέρασμα βγαίνει καί άπό άλλη 
παρόμοια περίπτωση τής Ύποδιευθύνσεως 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, μέ δράστη τόν 

27χρονο Βαγγέλη Μαυρέα άπό τή Νιγρίτα 
Σερρών, πού προτίμησε τήν άπάτη, μέ τό 
πρόσχημα κάποιας έγχείρησης πού έπρεπε 
νά κάνει, άπό τό τίμιο μεροκάματο.

Εύτυχώς, όμως, γιά τούς άνύποπτους 
δωρητές του, καί δυστυχώς γι’ αύτόν, ή 
«σταδιοδρομία» του τελείωσε γρήγορα καί 
δέν πρόλαβε νά «ροκανίσει» παρά μόνο 
100.000 δραχμές. Τό «μόνο» γιατί συν
ήθως σ’ αύτές τις περιπτώσεις τά θύματα 
κλαΐνε πολύ μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. . .

πατέρα της, προσφέροντας γιά «καβάν- 
τζα», (γιά όσους δέν είναι συχνοί άναγνώ- 
στες τής στήλης ή λέξη άνήκει στό στρατό
πεδο τοϋ κόσμου τών ναρκωτικών καί ση
μαίνει κρυψώνα), τό σπίτι της. Τό έμπό- 
ρευμα τού πατέρα της - χασίς - μοιραζόταν 
σέ δυό: Τό μισό στό δικό του σπίτι, τ ’ άλλο 
μισό στό δικό της. Ήταν βλέπετε ή οικογε
νειακή άλληλεγγύη. . . .

"Ομως, ό «πάτερ - φαμίλιας» σ' ένα άπ’ 
τά ξανοίγματά του έπεσε στή «φάκα» τοϋ 
Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας κι όμολό- 
γησε τή συμπαράσταση τής κόρης καί τού 
γαμπρού του, καθώς καί τή φιλόστοργη διά
θεση τοϋ γιοϋ του Δημήτρη, πού χρησίμευε 
γιά μεταφορέας του, άλλά καί τή σύμπνοια 
τής γυναίκας του Ελένης . . .

Πώς όμολόγηοε; Ήταν έπόμενο άφοϋ τό

πρωί τής 2ας Οκτωβρίου οί άντρες τοϋ 
Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας έκαναν 
έρευνα στό σπίτι του καί βρήκαν 1.360 
γραμμάρια άκατέργαστου χασίς, 23 φυτά 
ινδικής καννάβεως άποξηραμένα, μιά ζυ
γαριά καί κάπου 40.000 δραχμές στό χασι- 
σοταμείο, πού ίσως μετά άπό λίγες μέρες 
νά είχε ξεπεράσει τις 200.000 δραχμές, 
άφοϋ οί πληροφορίες έλεγαν πώς ό Καρα- 
γιάννης διέθετε τό χασίς μέ τιμή πού άνα- 
λογοϋσε κάπου 140.000 δραχμές τό κιλό.

Λίγη ώρα άργότερα άντιμέτωπη μέ τό 
Νόμο έρχόταν καί ή Φανή, ή κόρη του. 
Όμως έκείνη είχε μάθει πώς έλάχιστα λε
πτά πιό μπροστά κάτι δέν πήγαινε καλά στό 
πατρικό της σπίτι καί άφοϋ είχε κι ή ίδια..  . 
βρεγμένη τή φωλιά της, άποφάσισε ν' 
άπαλλαγεί άπ’ τό πατρικό έμπόρευμα καί 
πέταξε τό χασίς στή λεκάνη τοϋ άποχωρη- 
τηρίου, χωρίς βέβαια νά ξεχάσει νά τραβή
ξει καί τ ό . . .  καζανάκι. . .  Ξέχασε όμως 
κάτι: τό χαρτί όπου πιό πριν είχε τυλιγμένο 
τό χασίς. (Αύτά τά άψυχα άντικείμενα μερι
κές φορές τά φέρνει ή τύχη καί γίνονται 
διώκτες μας). Στό χαρτί βρέθηκε ή ένοχή 
της: άρκετά τρίμματα τοϋ άκατέργαστου 
χασίς ποϋ είχαν άπομείνει σέ κρυφές γω
νιές καί είχαν ξεφύγει άπ’ τήν προσοχή τής 
Φανής.

Άπό ’κεΐ καί πέρα τά πράγματα πήραν 
τόν κανονικό τους δρόμο. «Άπό ποϋ τ ’ 
άγόρασες; Πόσο τ' άγόρασες;» καί τά 
τοιαϋτα.

Μίλησε ό Καραγιάννης - τί νά ’κάνε άλ
λωστε; Νά λεγε πώς μόνος του τό καλλιέρ
γησε ή πώς τοϋ τό 'στείλε ή . . .  θεία πρό
νοια; - κι άποκάλυψε πώς στό χωριό θαρ- 
ρούνια τής Εϋβοιας τρεις καλοί του φίλοι 
φρόντιζαν γι' αύτάν, μέ τό άζημίωτο βέ
βαια, άφοϋ πριν άπό ένα είκοσαήμερο τούς 
είχε «άκουμπήσει» 60 χιλιάρικα γιά 1,5 κιλό 
φούντα, δουλειά πού 'χε ξαναγίνει στό πα
ρελθόν.

"Ετσι τά βήματα τών άντρών τοϋ Τμήμα
τος Ασφαλείας Χαλκίδας έφτασαν μέχρι τά 
θαρρούνια, όπου τήν τύχη τοϋ Καραγιάννη 
άκολούθησαν ό Βαγγέλης Καπένης καί ό 
Λουκάς Κάλφας (ξέφυγε ό τρίτος, ό Κώ
στας Κάλφας), καί κατασχέθηκαν άλλα 
1.200 γραμμάρια χασίς.

Αύτά ήταν καί τής Χαλκίδας τά νέα, νέα 
«οικογενειακά», άφοϋ γιά μιά άκόμα φορά 
άποδείχτηκε πώς γιά νά γίνει κανείς χασι
σέμπορος πρέπει νά 'χει καί μιά κάποια - άν 
όχι αυνεργασία - άνοχή τής οίκογένειάς 
του . . .  Εύτυχώς πού τά δικαστήρια μοιρά
ζουν δίκαια τις ποινές καί σύμφωνα μέ τό 
μέγεθος τής εύθύνης τοϋ καθενός, γιατί 
διαφορετικά δέν θά 'χαν καί κανέναν γιά νά 
τούς πηγαίνει. . .  τσιγάρα.
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ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ 01. . .
Ανήκαν κι έκεΐνοι οτή χορεία ιών τουρι

στών πού δέν είναι τουρίστες, άλλά άλλο- 
δαποί πού χρησιμοποιούν τόν τουρισμό γιά 
κΰλυμα τών άντικοινωνικών καί παράνομων 
προθέσεων καί πράξεων. "Εφταναν συχνά 
στήν Ελλάδα καί πάντα μ’ ένα καλό λόγο γιά 
τούς Έλληνες, τή μοναδικότητα τού φυσι
κού περιβάλλοντος τής χώρας, την άξεπέ- 
ραατη ιστορία της. Μέ «στυλ» κοσμοπολί
τικο γυρνοϋσαν οτά πολύκοσμα τουριστικά 
κέντρα μέ τις τσέπες γεμάτες δολλάρια καί 
τό χαμόγελο τού έπιτυχημένου στά χείλη 
τους. Κι άν ποτέ κανείς τούς ρωτούσε γιά 
τις «συνταγές» τού «πώς νά γίνει κανείς 
επιτυχημένος», σίγουρα κάτω άπό τις κομ- 
ψευόμενες λέξεις τών «μπέστ - σέλλερς», 
έκρυβαν τή δική τους συνταγή: κλέβοντας.

Νά όμως πού τά βήματά τους τούς όδή- 
γησαν καί στή Ρόδο. Ή Ρόδος θυμίζει σ' 
όλους - θύμισε καί σ' αύτοϋς - τήν κλασική 
πιά φράση: «Ιδού ή Ρόδος, ιδού καί τό 
πήδημα. Τι νά 'καναν άλλωστε οί άνθρωποι; 
Μιά ζωή προσπαθούσαν νά συνδυάσουν τό 
τερπνό μέ τό ώφέλιμο, τώρα πώς θά ξε
χνούσαν τήν παλιά τους τέχνη;

Στό Φαληράκι τής Ρόδου, ήταν ένα χρυ
σοχοείο. Δέν ήταν βέβαια μόνο ένα, άλλά

αύτοϋς αύτό τούς . . .  κάθισε. Αύτό τούς 
προκάλεσε γιά τό μεγάλο «πήδημα». Στά
θηκαν, όμως, άτυχοι. Πρώτο γιατί τό χρυ
σοχοείο είχε συναγερμό πού λειτούργησε 
σωστά, δεύτερο γιατί άμέσως μετά τό συν
αγερμό κινητοποιήθηκαν οί Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τής Ρόδου καί τρίτο γιατί 
ύπήρξαν καί μερικοί άπό τούς περίοικους 
τού χρυσοχοείου άρκετά περίεργοι.

Ή συνέχεια ήταν άπό κείνες πού θά ζή
λευαν καί τά πιό καλοστημένα άστυνομικά 
φίλμς. Οί άντρες τού Τμήματος Ασφαλείας 
Ρόδου έχοντας στή διάθεσή τους μερικά 
χαρακτηριστικά τού αύτοκινήτου πού χρη
σιμοποίησαν οί δράστες - νά τί μπορεί νά 
κάνει ή περιέργεια τού πολίτη - άρχισαν 
έναν άγώνα δρόμου μέ τόν ώροδείχτη, μέ
χρι πού έφτασαν οτήν έντόπιση τού αύτοκι- 
νήτου. Οί επίδοξοι διαρρήκτες είχαν χρη
σιμοποιήσει νοικιασμένο αύτοκίνητο, πού, 
όμως, ή στή συνέχεια άναζήτησή του άπό- 
δειξε κάτι άρκετά σημαντικό, πώς, δηλαδή,

01 δύο ΊαραηλινοΙ. . .  τουρίστες πού τύ κοσμηματο
πωλείο τής χώρας μας τούς είχαν όνοίξει τήν . . .  
Ορεξη.

. . . ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τά «νέα» τής θεσοαλονίκης δέν σταμα

τούν, όμως, έδώ. Απ’ τό χορό τών κυνηγών 
τής θεάς Τύχης άς μεταφερθοϋμε ο1 έναν 
άλλο χορό, τού άργού θανάτου, πού τόση 
έκταση έχει πάρει στήν έποχή μας, άπει- 
λώντας σοβαρά τά θεμέλια τής κοινωνίας.

Αλλεπάλληλες πληροφορίες έφτασαν 
στό άρμόδιο Τμήμα τής Υ.Α. Θεσσαλονίκης 
γιά τό έπικίνδυνο άπλωμα τών πλοκαμιών

μιάς πολυπρόσωπης σπείρας πού δρούσε 
στήν καρδιά τής συμπρωτεύουσας.

Μετά άπό παρακολούθηση τών «τύπων» 
καί τών γνωστών χασισοποτών πού σύχνα
ζαν στά στέκια τού άργού θανάτου τής Θεσ
σαλονίκης, έντοπίστηκαν δυό - τρία άτομα 
πού ή όλη συμπεριφορά τους «μύριζε». . .  
μαστούρωμα.

Αρχή γιά τό ξήλωμα υπήρξε ένα «τυ-

δέν τό χαν έγκαταλείψει. Ήταν φαίνεται 
ύπερσίγουροι πως βάδιζαν στά βήματα τού 
Φαντομά - τούς Φαντομάδες κανείς δέν 
τούς βλέπει· τή σκιά τους βλέπουν - καί 
είχαν τήν έντύπωση πώς τό βραδινό περι
στατικό ήταν μιά άπλή άποτυχία τους καί 
τίποτα άλλο.

Λογαριασμό χωρίς τόν ξενοδόχο, λοι
πόν, έκαναν. Καί άν ύποθέοουμε πώς ή 
Ρόδος, είναι ένα άπέραντο ξενοδοχείο, 
τότε ό ξενοδόχος πού τή φυλάει δέν είναι 
άλλος φυσικά άπό τή Χωροφυλακή. Καί μιά 
κι έκαναν λογαριασμό χωρίς νά τήν πάρουν 
σοβαρά ύπόψη τους, βρέθηκε - οί άντρες 
της - μπροστά τους: Σύξυλοι άπόμειναν οί 
δυό κοσμοπολίτες τουρίστες όταν είδαν νά 
κυκλώνονται καί νά φιγουράρουν στά χέρια 
τους άπό ένα ζευγάρι «βραχιολάκια», πού 
όμως ήταν πολύ διαφορετικά σέ σχήμα, 
άλλά καί σέ άξία άπ’ αύτά πού μέχρι τότε οί 
ίδιοι ορέγονταν καί κυνηγούσαν. . .

Στήν άνάκριση όμολόγησαν όχι μόνο τήν 
άπόπειρα, άλλά καί άλλα: Μιά διάρρηξη τόν 
περασμένο Μάιο σέ χρυσοχοείο τής Θεσ
σαλονίκης, άπ’ όπου πήραν χρυσαφικά 
450.000 δραχμές. Τήν διάρρηξη τήν είχε 
κάνει ό DAVID TZ ITZUA SH W ILI Ισραη
λίτης, μαζί μέ δυό άλλους συμπατριώτες 
του πού τόν έπόμενο μήνα, τόν Ιούνιο, 
μετά άπό μιά άλλη διάρρηξη στή Ρόδο, 
τήν. . .  κοπάνησαν στό έξωτερικό. Σ' αύτή 
τή δεύτερη διάρρηξη - σέ χρυσοχοείο πάλι - 
είχε πάρει μέρος καί ό . . .  έτερος τών 
συλληφθέντων, ό ALEXANDER ΜΕ- 
GRELI SHW ILLI κι έτσι ή μοιρασιά έγινε 
οτά τέσσερα. Τί είχαν νά μοιράσουν; Κάπου 
50 χρυσές καδένες, καί άλλα χρυσαφικά 
πού έφταναν σέ άξία τό 1.200.000 δρα
χμές.

Ή συνέχεια, όμως, ήταν πιό «ζουμερή». 
Ίσως γιατί δέν ικανοποιήθηκαν άπ1 τό μερ
τικό, άποφάσισαν - οί δυό πού τελικά κέρδι
σαν καί τά βραχιολάκια τού νόμου - νά ξανα
χτυπήσουν, άλλά μόνοι τους πιά. Καί τό 
πέτυχαν στήν Κέρκυρα, άπ’ όπου τά χρυσα
φικά τού κοσμηματοπωλείου πού «χτύπη
σαν» έφταναν τά 7.870.000 δραχμές. 
Ήταν μεγάλο, όμως, τό ποσό καί τούς 
άνοιξε τήν όρεξη, άντΐ νά τούς χορτάσει κι 
έτσι όταν ξαναΰρέθηκαν μετά άπό λίγες 
μέρες, στή Ρόδο, άποφάσισαν τό γνωστό 
πιά, άπ' τις παραπάνω γραμμές. . .  πή
δημα . ..

χαΐο» γεγονός: Τά τρεκλίζοντα βήματα τού 
"Αγγέλου Σταγκώνη, πού προσπαθούσε νά 
σταθεροποιηθεί έξω άπ’ τό ξενοδοχείο 
«Αύγουστος», μιά καί τό πεζοδρόμιο τού 
φαινόταν άτέλειωτη κατηφορική λεωφό
ρος . . .  Εκεί τόν σταμάτησαν οί άντρες τής 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης κι έκεί, χωρίς 

καμιά δυσκολία, έμαθαν πώς λίγο πιό μπρο
στά ό τριαντάχρονος Σταγκώνης, μικροπω- 
λητής στό επάγγελμα. είχε κάνει μέσα στό 
ξενοδοχείο, μέ ένεση στό λαιμό (!), χρήση 
ήρωίνης. Ό  ίδιος τούς παράδωσε καί τή
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ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣσύριγγα, πού τήν είχε κρύψει μέσα στό 
καζανάκι τής τουαλέτας.

Από κεϊ καί πέρα όλα έγιναν γρήγορα. 
Μιά όμάδα άντρων «έπισκέφτηκε» τό σπίτι 
τού άδελφοϋ τού Σταγκώνη Χρήστου, όπου 
βρέθηκαν 1.500 γραμμάρια κατεργασμένο 
χασΐς σέ σκόνη καί ένα πλακίδιο χασίς βά
ρους 2,5 γραμμαρίων, πού είχε άγοράσει 
άπό χονδρέμπορο ναρκωτικών στήν Κα
βάλα. 'Αμέσως μετά ήρθε ή σειρά τού φί
λου τους Θόδωρου Κωνσταντινίδη, πού 
μέσα ατό σπίτι του βρέθηκε άλλο πλακίδιο 
κατεργασμένου χασίς, τού ίδιου βάρους μέ 
τό προηγούμενο.

Οί τρεις συλληφθέντες άποκάλυψαν 
άνακρινόμενοι όλόκληρο τό δίκτυο τής δια- 
κινήσεως των ναρκωτικών πού έμπορεύον- 
ταν, καθώς καί τών άλλων «μυστών» πού 
άποτελοϋσαν τή σπείρα τους. Τό χαρακτη
ριστικό ήταν ότι ό Άγγελος Σταγκώνης 
άποκάλυψε πώς μιά άρκετά μεγάλη ποσό
τητα ήρωίνης (9 γραμμάρια) είχε . . .  κλέ
ψει άπ’ τό σπίτι τού φίλου του Δημήτρη 
Τηνιακού, άμέσως μόλις πληροφορήθηκε 
τή σύλληψη τού δεύτερου (στις 
20Ά-1981). Τήν ήρωίνη, ό Τηνιακός, τήν 
είχε κρυμμένη σέ ειδική κρυψώνα μέσα στό 
άποχωρητήριο τού σπιτιού του, τήν όποια 
γνώριζε ό Σταγκώνης, πού έσπευσε νά 
ιδιοποιηθεί τήν . . .  πολλά λατρευόμενη 
θεά τ ου . . .

Σέ τεκέ είχαν μετατρέψει τήν κοινή 
στέγη τους ό Τάσος Ψυχλούδης, πατέρας 
δυό άνήλικων παιδιών, χωρισμένος άπό 
καιρό άπ’ τήν οίκογένειά του, καί ή 'Ελένη 
Κοκκινοπούλου, 23 χρόνων, πού συζοϋσε 
μαζί του. Δέν τούς έφτανε ή φτώχεια τους 
καί τό 'χαν ρίξει στά ναρκωτικά. Μαζί τους, 
οί όμοιοπαθεϊς τους, Δημήτρης Λιάκας, 36 
χρόνων, έπαγγελματίας άργόσχολος καί 
δραπέτης τού Δημόσιου Ψυχιατρείου Θεσ
σαλονίκης (σταλμένος έκεΐ άπό τό ίδιο τό 
πάθος του - τά ναρκωτικά) καί ή γυναίκα του 
Γιάννα, 37 χρόνων. . .  Ή Γιάννα Λιάκου 
ήταν κι αύτή παλιός . . .  πελάτης τών φυλα
κών γιά ναρκωτικά. Μόνο πού τό άρμόδιο 
Τμήμα τής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τήν 
ήξερε γιά. . .  άντρα, μιά καί στά δικά της 
χαρτιά φαινόταν ώς Γιάννης Παγιούλας. 
Άποδείχτηκαν όμως - τά χαρτιά - άρ
κετά .. . άνημέρωτα, άφοϋ ό Γιάννης Πα- 
γιούλας μετά άπό έγχείριση άλλαγής φύλου 
είχε γίνει . . .  Γιάννα κι είχε παντρευτεί τό 
Δημήτρη Λιάκα . .  .

Τό «τετράγωνο» τών πιστών τού χασίς 
πιάστηκε κατά τή στιγμή τής . . .  ιεροτελε
στίας μέσα στό σπίτι τού Ψυχλούδη καί τής 
Κοκκινοπούλου, όπου βρέθηκαν καί 436 
γραμμάρια χασίς κατεργασμένο σέ σκόνη,
9 γραμμάρια ήρωίνης, ένα πλακίδιο χασίς 
βάρους 15 γραμμαρίων καί τ ’ άπαραίτητα 
σύνεργα: ένας λουλάς καί μιά καπνοσύ
ριγγα, μιά ζυγαριά άκριβείας καθώς κι ένα 
ήλεκτρικό σίδερο γιά τό . .  .σιδέρωμα τού 
χασίς.

Πλούσια «συγκομιδή» άπό έπαγγελμα- 
τίες χαρτοπαΐκτες παρουσίασε πρόσφατα 
τό Τμήμα ’Ηθών -  Λεσχών τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Ασφαλείας Θεαοαλονίκης. Αλλά 
πλούσια ύπήρξε καί ή «συγκομιδή» τών 
χρημάτων πού είχαν ριχτεί πάνω στά τραπέ
ζια μέ τις πράσινες τσόχες, θυσία στό βωμό 
τής θεάς τύχης. Κάπου δυό έκατομμύρια 
δραχμές κατασχέθηκαν μέσα σ’ ένα μήνα, 
ποσό άρκετά μεγάλο μέ ιδιαίτερα άνησυχη- 
τικά μηνύματα, πού έπιβεβαιώνει πώς κάθε 
μέρα στόν τόπο μας «παίζονται» άπίστευτα 
μεγάλα ποσά. Ίσως τά δυό έκατομμύρια 
πού κατασχέθηκαν στό διάστημα ένός μη- 
νός στή Θεσσαλονίκη νά διπλασιαστούν ή 
καί τριπλασιαστούν άν σ’ αυτά προστεθούν 
καί τά ποοά πού κατασχέθηκαν τήν ίδια 
χρονική περίοδο άπό άλλες 'Υπηρεσίες σ' 
όλόκληρη τή Χώρα.

Ανησυχητικό τό φαινόμενο καί δείχνει 
πώς στενεύουν όλο καί πιό πολύ τά περιθώ
ρια γιάύτούς πού κουνάν μ’ άδιαφορία τούς 
ώμους χωρίς νά προβληματίζονταιάπ’ τή 
μάστιγα τού κυνηγιού τής τύχης.

Βέβαια τού καθενός τά χρήματα έχουν 
άφεντικό αύτόν πού τά 'χει στήν τσέπη του 
καί συνεπώς ό καθένας μπορεί νά ισχυρι
στεί ότι άφοϋ είναι δικά του τά κάνει κι ό,τι 
θέλει. Καί μέχρι ένα σημείο κανείς δέν 
μπορεί νά πει τό άντίθετο. Άπ' τή στιγμή 
όμως πού άπ’ τήν καλή ή κακή διαχείριση 
τών χρημάτων τού καθενός, έξαρτώνται κι 
άλλα πράγματα, τότε πολλά άλλάζουν καί 
κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά ισχυριστεί 
πώς μπορεί νά κάνει ό,τι θέλει τά λεφτά 
του, όταν πίσω άπ' αύτόν ύπάρχει μιά οικο
γένεια πού πεινάει, ή πού κρυώνει . . .

Στήν περίπτωση όμως τής χαρτοπαιξίας, 
ή τών άλλων τυχηρών παιχνιδιών δέν υπάρ
χει μόνο τό πρόβλημα τής δυστυχίας τών 
άλλων μελών τής οικογένειας τού χαρτο
παίκτη. Υπάρχουν κι άλλα. Καθημερινά 
παρουσιάζονται περιστατικά βίας, μαχαι- 
ρώματα, ξυλοδαρμοί ή καί σοβαρότερα έγ- 
κλήματα, πού έχουν γιά αιτία αύτά τά παι
χνίδια. Ακόμα, καθημερινά παρουσιάζον
ται κρούσματα διαρρήξεων, άπατών, πλα
στογραφιών, έμπορίας ναρκωτικών καί άλ
λων άδικημάτων πού οί δράστες τους έπι- 
ζητούν μ’ αύτόν τόν τρόπο νά έξοικονομή- 
σουν χρήματα γιά νά πάνε νά τά «παίξουν». 
"Ισως γιά τό ποιός, ή τί φταίει καί τό τί 
πρέπει νά γίνει ήρθε ό καιρός μιάς πιό 
ύπεύθυνης άντιμετώπισης προσαρμοσμέ
νης στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

Στή Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ή συγκομιδή 
ύπήρξε πλούσια.

Μιά άπ' τις πιό καμουφλαρισμένες μπαρ- 
μπουτιέρες, είχε έγκατασταθεί αέ διαμέ

ρισμα τού πρώτου όρόφου στήν πολυκατοι
κία τής όδοϋ Βενιζέλου 60, πού είχε νοι
κιάσει ό Αριστείδης Κωστίδης. Σ’ έφοδο 
τού Τμήματος Ηθών - Λεσχών, βρέθηκαν 
γύρω άπ’ τό στριφογύρισμα τών ζαριών έν
τεκα άτομα, ένώ πάνω στά τραπέζια βρέθη
καν καί κατασχέθηκαν 275.000 δραχμές 
5.900 μάρκα Δυτικής Γερμανίας, 1.000 
βελγικά φράγκα καί 250 δηνάρια Γιουγκοσ
λαβίας.

Παρ' όλα αύτά ή μπαρμπουτιέρα συν
έχισε τή «ζωή» της σάν νά μήν είχε συμβεΐ 
τό παραμικρό. "Ετσι μιά δεύτερη έφοδος 
τού Τμήματος καί μάλιστα τόν ίδιο μήνα 
έστειλε στόν Εισαγγελέα άλλα είκοσιδύο 
(!) άτομα, μεταξύ τών όποιων τά έξι, ό 
Γιώργος Παρασκευόπουλος, ό Βασίλης Βα- 
σιλειάδης, ό Κώστας Γοράς, ό Γιώργος 
Κώνστας, ό Γιώργος Παπαιωάννου καί ό 
Βασίλης Χατζηχρήστος, ήταν άνάμεσα 
στοϋς έντεκα τής προηγούμενης φοράς.

Στή δεύτερη αύτή έφοδο τό ποσό πού 
κατασχέθηκε ήταν άκόμα μεγαλύτερο: 
726.150 δραχμές καί 1.700 μάρκα Δυτικής 
Γ ερμανίας.

Μιά άκόμα μπαρμπουτιέρα πού είχε τήν 
ίδια τύχη, λειτουργούσε σέ καφενείο τής 
όδοϋ Φλέμιγκ 7. Εκτός άπό τά τρία άτομα 
πού συνελήφθηκαν, κατασχέθηκαν καί 
31.500 δραχμές.

Σέ καφενείο,έπίσης,στήν όδό Λεβαντή 6 
τού Ν. Κορδελιού, λειτουργούσε ή μπαρ
μπουτιέρα πού ’χε στήσει ό Κώστας Παπα- 
θεοδώρου. Συνελήφθηκαν έκεΐ άλλοι τρεις 
«ζαράκηδες» καί κατασχέθηκαν 51.350 
δραχμές.

Αλλά άπ’ τήν τσιμπίδα τού Νόμου δέν 
ξέφυγαν ούτε τά «έντευκτήρια», οί καμου- 
φλαρισμένες, δηλαδή, χαρτοπαικτικές λέ
σχες. "Ετσι μετά άπό έφοδο τού Τμήματος 
Ηθών - Λεσχών (πάντα τής Ύποδιευθύν- 
σεως Ασφαλείας Θεσσαλονίκης) συνελή
φθηκαν έφτά άτομα πού έπιδίδονταν μέ πά
θος στό «Θανάση» καί κατασχέθηκαν 
49.700 δραχμές.

"Ομως ό χορός τών κυνηγών τής τύχης 
συνεχίστηκε μ’ ένα πλήθος έντυπωσιακές 
άκόμα επιτυχίες τού Τμήματος Ηθών - Λε
σχών τής Ύποδ. Ασφαλείας θεσ/νίκης 
(πού δυστυχώς ό περιορισμένος χώρος δεν 
έπιτρέπει τή δημοσίευσή τους), μέ άποτέ- 
λεσμα δεκδες τυχοκυνηγοί νά όδηγηθοϋν 
στή δικαιοσύνη.

Εντυπωσιακή, λοιπόν, ή δραστηριότητα 
τού Τμήματος Ηθών - Λεσχών τής Ύποδ. 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, πού μέσα σέ 

διάστημα ένός μηνός περίπου ξήλωσε ένα 
πλήθος μπαρμπουτιέρες καί ξεσκέπασε 
άρκετά παράνομα κρυσφήγετα χαρτοπαι- 
κτών.
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Εμείς καί οι 
άναννώστες

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ό  κ. Χριστόφορος ΛΕΦΑΣ, δικη
γόρος, άπό τήν Καστοριά, μάς 
έστειλε τό άκόλουθο εύχαριστήριο 
γράμμα του, τό όποίο και δημο
σιεύουμε αύτούσιο:

«Κύριοι,
Θεωρώ ίεράν ύποχρέωσίν μου νά 

έκφράσω πρός τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής τάς άπειρους εύχαριστίας 
μου, δ ιότι άπό άμεσον ενέργειαν 
τών έν Καστορίρ 'Υπηρεσιών σας 
έσώθην άπό βέβαιον θάνατον.

Συγκεκριμένως τήν 4ην Ιουνίου  
1981 έντός τού δικαστικού μεγάρου 
τής πόλεώς μας έξωθεν άκριθώς τού 
Γραφείου τού κ. Προέδρου Πρωτο
δικών έπλήγην διά μαχαίρας άπό 
άντίδ ικον πελάτου μου εις τόν δε
ξιόν τράχηλον μέ άποτέλεσμα νά 
προκληθή άκατάσχετος αιμορραγία.

Ειδοποιηθείς ό Δ ιο ικητής τού 
Αστυνομικού Τμήματος .ταγματάρ

χης κ. Κων/νος Λάζος, έκινητο- 
ποίησε άμέσως τά ύπ’ αύτοϋ όρ
γανα, μέ άποτέλεσμα εις χρόνον 
μηδέν νά καταφθάσουν εις τόν πρό 
τού Δικαστηρίου χώρον δύο περιπο
λικά αύτοκίνητα, νά έπιθιβασθώ άπό

άστυνομικά όργανα εις έν τούτων, 
νά μεταφερθώ πάραυτα εις τό Κρα
τικόν Νοσοκομείον τής πόλεως, και 
νά είσαχθώ άμέσως εις τό χειρουρ- 
γείον, όπου οί ιατροί τού Νοσοκο
μείου καί οί προσδραμόντες ιατροί 
τής πόλεως ήδυνήθησαν νά μοϋ σώ
σουν τήν ζωήν. Έάν δέν έκινητο- 
ποιείτο άμέσως ή άστυνομική δύνα- 
μις μετά βεβαιότητος δέν θά διέ- 
φευγον τόν θάνατον. Αύτό δέν άπο- 
τελε ΐ υπερβολήν, δ ιότι κατά τούς ια
τρούς ειχεν άποκοπή ή έσω καρωτίς 
ή σφαγήτις φλέβα καί ή αιμορραγία 
ήτο άκατάαχετος. Εις τήν διάοωσίν 
μου τά μέγιστα συνετέλεσε καί ό 
οδηγός τού περιπολικού αύτοκινή- 
του ένωμοτάρχης κ. Αθανάσιος Εύ- 
στρατίου, ό οποίος μέ κίνδυνον τής 
ζωής του, ώδήγησε άστραπιαίως 
τούτο εις τό Νοσοκομεΐον μέσα άπό 
τούς στενούς δρόμους τής πόλεως, 
ειδοποίησε μέ τόν άσύρματον τό 
Κέντρον διά νά έτοιμασθή τό χει- 
ρουργείον τού Νοσοκομείου καί έκ 
παραλλήλου προσεπάθη νά μέ έμ- 
ψυχώση, ένώ έγώ ειχον περιπέσει 
εις μεθαιμορραγικήν καταπληξίαν.

Αλλά και μετά τήν έπιτυχή χε ι
ρουργικήν έπέμβασιν ή Αστυνομία 
μοί προσέφερε και έξακολουθεΐ νά 
μοί προσφέρη μεγίστην ήθικήν συμ-

παράστασιν, χάρις εις τήν οποίαν 
ήδυνήθην νά ύπερνικήσω σχεδόν έξ 
ολοκλήρου τά δημιουργηθέντα εις 
έμέ ψυχολογικά προβλήματα άπό 
τήν έγκληματικήν εις βάρος μου έν- 
έργειαν τού δράστου.

Εκ βάθους ψυχής έκφράζω καί 
πάλιν πρός τό Σώμα τάς πλέον θερ
μός εύχαριστίας μου καί συγχαίρω 
τά όργανα τού Σώματος διά τήν πο
λύμορφον προστασίαν, τήν όποιαν 
προσφέρουν εις τό κοινωνικόν σύν- 
ολον.

Μετά μεγίστης ύπολήψεως».

*

Ό  σύλλογος Βρυσιανών Άποκο- 
ρώνου Αττικής «Η ΜΕΤΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ» μάς έστειλε τό παρακάτω 
συγκινητικό έγγραφο πού άναφέρε- 
ται στήν προσφορά τού Σώματος σέ 
μιά εύαίσθητη περιοχή τής Χώρας:

«Μέ τήν εύκαιρία τής καθόδου 
τών μελών τού Συλλόγου μας -  
περίπου 200 άτόμων -  γιά παραθερι- 
σμό καί πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στό χωριό μας ΒΡΥΣΕΣ Άποκορώ- 
νου, διαπιστώσαμε τά παρακάτω:

Καί θά ήταν παράλειψή μας, άν 
δέν σάς στέλναμε αύτή τήν έπι- 
στολή, γιά νά σάς έκφράσουμε τά 
θερμά καί ειλ ικρ ινή μας συγχαρητή
ρια γιά έναν ’Αξιωματικό τού Σώμα
τός σας, πού υπηρετεί στόν τόπο 
μας. Πρόκειται γιά τόν 'Υπομοί
ραρχο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΥΘΥΜΟ- 
ΠΟΥΛΟ, ό όποιος μέ τις άκούραστες 
καί συνεχείς προσπάθειές του συν
έβαλε άποτελεσματικά στήν έπί- 
λυση διαφόρων ζωτικών ζητημάτων 
τής περιοχής μας, όπως είναι:

Ή καθαριότης, ή έξεύρεση τοπο
θεσίας γιά άπόρριψη τών άπορριμ- 
μάτων κ.λ.π. Κι όλα αύτά τά πέτυχε 
μέ συνεχείς νουθεσίες, συμβουλές 
καί συστάσεις καί μέ γνώμονα πάν
το τε τό συμφέρον όλων τών συγχω
ριανών μας καί μέ άποκλειστικό 
σκοπό τήν προστασία τής ύγείας 
μας καί τήν τουριστική καί πολιτι
στική άνύψωση τού χωριού μας.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι στήν πρα- 
γματοποιηθείσα δημοσίως συγκέν-

Μέ επιστολή του πρός τόν Αρχηγό Χωροφυλακής ό ύπηρε- 
σιακός υπουργός 'Εσωτερικών κ. Γεώργιος Δασκαλάκης έκφράζει 
τήν εύαρέσκειά του γιά τή συμβολή τού Σώματος στήν όμαλή 
διεξαγωγή τών εκλογών τής 18 'Οκτωβρίου 1981. Συγκεκριμένα 
γράφει:

«Άθήναι, 21 ’Οκτωβρίου 1981
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

Θά ήθελα νά Σάς έκφράσω τήν πλήρη ικανοποίησή μου καί νά 
Σάς εύχαριστήσω θερμότατα γιά τή θετική καί γόνιμη συνδρομή 
σας χάρη στήν όποια οί έκλογές τής 18ης 'Οκτωβρίου 1981 διεξή- 
χθησαν μέ άπόλυτη τάξη καί ήρεμία καί νά Σάς συγχαρώ έκφρά- 
ζοντας συνάμα καί τήν πλήρη εύαρέσκειά μου γιά τό εξαιρετικό 
έργο Σας.

Μέ έξαιρετική τιμή 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ»
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τρώση όλων τών κατοίκων τοϋ χω
ριού μας στ'ις 24-7-81, μέ πρωτοβου
λία τού ίδιου αύτοϋ Αξιωματικού, οί 
άπόψεις του γιά τά παραπάνω θέ
ματα έγιναν άποδεκτές άπό όλους 
και έπεκράτησαν άπολύτως, λόγψ 
τής άντικε ιμεν ικότητας, τής όρθό- 
τη τος και τής άμεροληψίας του.

Μάλιστα, ή Κοινότητά μας παρο- 
τρυνθεϊσα άπό τό ζήλο τοϋ 'Υπομοι
ράρχου, άρχισε κι αύτή νά λαμβάνει 
διάφορα μέτρα εύπρεπισμοϋ τοϋ 
Χωριού μας, όπως ή τοποθέτηση κα
λαθιών γιά σκουπίδια, άπαγορευτι- 
κών πινακίδων κ.λ.π.

Εκεί όμως που άξίζουν ιδ ια ίτερα 
συγχαρητήρια γιά τόν Δ ιο ικητή τοϋ 
Αστυνομικού μας Τμήματος είνα ι 

στόν τομέα τής συμφιλιώσεως όλων 
των συγχωριανών μας Βρυσιανών. 
Δ ιότι υπήρξε πράγματι έργο δύσ
κολο. Και τούτο, έπειδή οί έρ ιδες 
μεταξύ τών συγχωριανών μας έδώ 
καί μερικά χρόνια είχαν φθάσει σέ 
σημείο έπικίνδυνο, μέ άποτέλεσμα 
νά έγκυμονούντα ι κίνδυνοι, άκόμη 
καί γιά βεντέτες .

Χάρις όμως στήν έγκαιρη καί σω
στή τοποθέτηση τοϋ 'Υπομοιράρ
χου, τή συνεχή παρακολούθηση τών 
προβλημάτων τών κατοίκων, τήν 
κατά τόν καλύτερο τρόπο έπίλυση 
τών άνακυπτόντων προβλημάτων 
καί τέλος χάρις σέ μιά συνεστίαση 
συμφιλιώσεως όλων τών συγχωρια
νών μας, πού διοργανώθηκε μέ πρω
τοβουλία τού Συλλόγου μας τήν Ιη 
Αύγούστου 1981 στήν πλατεία τού 
χωριού μας ΒΡΥΣΕΣ Άποκορώνου, 
στήν έπιτυχία τής όποιας συνέβαλε 
ουσιαστικά ό παραπάνω 'Αξιωματι
κός σας, όλα σχεδόν τά έμπόδια ξε- 
περάστηκαν καί οί συγχωριανοί μας 
συμφιλιώθηκαν κατά τόν καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

Μ ετ ’ έξα ιρέτου  τιμής 
Γιά τό Δ. Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΡΔΗΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ 

Τμημ/ρχης ·γΠ. Οικονομικών 

Ο Γεν. Γραμματέας 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Τμημ/ρχης Υπ. Συγκοινωνιών

Ό  κ. Ν ίκο ς  Χρυσ. Κ ο ύ ρ τη ς , τ ε 
χνολόγος δασοπονίας (Σέρβια Κο
ζάνης), παίρνοντας άφορμή άπό τά 
πρόσφατα έγκλήματα στό Παλαιο- 
μονάστηρο Τρικάλων μάς έστε ιλε  
τήν άκόλουθη δ ιαφωτιστική έπι- 
στολή, τήν όποια καί δημοσιεύουμε:

«Στό τέλος Ιο υ ν ίου  τοϋ χρόνου 
πού περνάει, τό Πανελλήνιο άνα- 
στατώθηκε, γ ια τί σ' ένα χωριό τών 
Τρικάλων, κάποιος ψυχοπαθής σέ 
στιγμή έκρήξεως, σκότωσε όλους 
τούς κοντινούς του συγγενείς -  
έπτά τόν άριθμό, -  τραυμάτισε σο

βαρά τή μάνα του, καί στό τέλος αύ- 
τοκτόνησε μέ αύτόματη, έπαναλη- 
πτική καραμπίνα πού τή χρησιμο
ποιούσε γιά κυνήγι.

Ό  κ α θ η μ ε ρ ιν ό ς  τύ π ο ς  κα ί μαζί τ ο υ
ή κοινή γνώμη, δ ικαιολογημένα, 
άναρω τιέται πώς δ ίνετα ι ή άδεια κυ
νηγιού, καί πώς έπ ιτρέπεται ένας 
ψυχοπαθής νά κρατάει στά χέρια 
του μέ τή μορφή κυνηγετικού όπλου 
και νά σκορπάει γύρω του, τό θά
νατο.

Γιά τήν ένημέρωση τοϋ έκλεκτοϋ 
σας άναγνωστικού κοινού, πάνω στό 
θέμα αύτό θά ήθελα νά θυμίσω ορι
σμένα πράγματα.

Ο Α.Ν. 1926/1939 «Περί Θήρας», ό 
όποιος ίσχυε μέχρι καί 31-7-1968, 
πράγματι πουθενά δέν έλεγε ή ζη
τούσε, ό καθένας πού ήθελε νά γ ίνε ι 
κυνηγός, νά είνα ι ύγιής, προσκομί
ζοντας στήν άρμοδία Αρχή, κάποιο 
πιστοποιητικό ιατρ ικής του έξετά- 
σεως.

Μπορούσε δηλαδή, καί κάποιος 
πού πρόσφατα βγήκε άπό τό ψυχια
τρείο, νά ζητήσει καί νά πάρει άδεια 
κυνηγίου, άρα νά μπορεί νά έχει κυ
νηγετικό  όπλο καί νά τό χρησιμο
ποιεί, όπως αύτός μέ τό άρρωστη- 
μένο του μυαλό, νόμιζε.

Ο Α.Ν. 525/1968 «Περί προστα
σίας τού θηραματικοϋ πλούτου 
κ.λ.π.» πού άρχισε νά ισχύει άπό τήν 
1 -8-1968 στό άρθρο 5, παράγρ. 7, άρ- 
χ ίζει νά μ ιλάει γ ιά . .. άπαιτούμενα 
προσόντα ύγείας κ.λ.π. γιά κάθε νέο 
ύποψήφιο κυνηγό, τά οποία θά όρι- 
στοϋν μέ Υπουργική άπόφαση.

Ακριβώς τά ίδια, διαλαμβάνει καί 
τό άρθρο 262, παράγρ. 6, τού Ν.Δ. 
86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» 
στό οποίο κωδικοποιήθηκε καί ό Νό
μος περί Θήρας. Μέ Υπουργική 
άπόφαση τού έτους 1969 ορίζεται, 
ότι κάθε καινούργιος ύποψήφιος 
κυνηγός, έκτος τών άλλων δικαιο- 
λογητικών πού πρέπει νά προσκομί
σει στήν άρμοδία ’Αρχή πού θά τού 
δώσει άδεια κυνηγίου, πρέπει νά 
προσκομίσει καί 'Ιατρ ικό πιστοποιη
τικό, ότι «ούτος δέν πάσχει έκ σω
ματικής άναπηρίας ή ψυχικής νό
σου, δυναμένη νά θέσει εις κ ίνδυ
νον τήν άσφάλειαν αύτού καί τρίτων 
(κωφοί, άλαλοι, μανιακοί, παράφρο- 
νες, έπιληπτικοί)».

Τό ίδ ιο  άκριβώς έπαναλαμβάνεται 
καί οέ κατοπινές Υ π ουργικές άπο- 
φάσεις. Βέβαια οί Υ π ουργικές άπο- 
φάσεις δέν καθορίζουν άπό ποιό 
γιατρό, θά βγαίνει αύτό τό πιστο
ποιητικό, δηλαδή άν αύτός θά είνα ι 
Παθολόγος, Ψυχίατρος, Νευρολό
γος κ.λ.π.

Άπ οτέλεσμα αύτής τής άσάφειας 
είναι, ό κάθε ύποψήφιος κυνηγός νά 
πηγαίνει στό γ ιατρό τοϋ χωριού του

καί νά παίρνει αύτό τό πιστοποιητικό 
άβασάνιστα, τό όποιο τυπικά καί ού- 
σιαστικά κατοχυρώνει τήν άρμοδία 
Αρχή πού θά τού δώσει τήν άδεια 
κυνηγίου, δέν έξασφαλίζει όμως 
αύτό, τή σωματική άσφάλειατού κυ
νηγού καί τούς τρ ίτους.

Μετά άπό τό μακελλειό πού έγινε 
κάπου κοντά στά Τρίκαλα -  άλλωστε 
καθημερινά διαβάζουμε σέ μικρό
τερη έκταση τέτο ια  περιστατικά -  
θέλω νά πιστεύω ότι ή Πολιτεία, γιά 
νά μή έπαναληφθεί αύτή ή άνθρω- 
ποθυσία, θά φροντίσει νά δώσει με
γαλύτερη βαρύτητα καί σοβαρό
τερο περιεχόμενο στό πιστοποιη
τικό  ύγείας κάθε υποψήφιου κυνη
γού».

*

Επίσης άπό τόν κ. Δημήτριο ΤΣΙ- 
ΡΙΚΟ (Βαλλερίου Στάση άρ. 49, Πει
ραιάς) πήραμε τό παρακάτω γράμμα, 
πού άναφέρετα ι στό προσωπικό τοϋ 
Αστυνομ ικού Τμήματος Κύμης:

«Παρακαλώ όπως μοϋ έπ ιτρέψητε 
καί ζητήσω νά δ ιαβιβάσετε τάς θερ
μός εύχαριστείας μου πρός τό 
Προσωπικόν τοϋ Αστυνομικού σας 
Τμήματος Κύμης διά τήν πέραν τών 
συνήθων καθηκόντων των έξυπηρέ- 
τησίν μου, όταν ξένος έγώ πρός τήν 
Κύμην ήναγκάσθην νά ζητήσω περί 
τήν 2αν πρωινήν τής 1ης Σεπτεμ
βρίου έ.έ. τήν βοήθειάν των πρός 
περίθαλψίν μου έκ τροφ ικής δηλη- 
τηριάσεως έξ ής προσεβλήθην κατά 
τήν νύκτα έκείνην.

Επίσης παρακαλώ όπως δεχθήτε 
τά θερμά συγχαρητήριά μου διότι 
ήγείσθε τοιούτω ν 'Ανδρών.

Επί τούτο ις,
Δ ιατελώ μετά τής προσηκούσης τ ι

μής».

*

Άπό τόν κ. Δ η μ ή τρ ιο  Τ ζ ιό τζ ιο , 
έμπορο (Λάρισα, Βυζαντίου 8) πή
ραμε τήν άκόλουθη έπιστολή:

«Αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά 
ευχαριστήσω τό Σώμα τής Ε λλη ν ι
κής Χωροφυλακής καί ιδ ια ιτέρω ς τό 
Τμήμα Α σφ αλείας Λαρίσης καί τό 
Τμήμα Ξυλοκάστρου, καί τούς άν- 
δρες του, δ ιότι χάρις στις συντονι
σμένες τους ένέργε ιες  καί τ ις  μεθο
δ ικές παρακολουθήσεις έπέτυχαν 
τήν άνεύρεση τού άπωλεοθέντος 
αύτοκινήτου μου ΑΟΥΝΤΙ 100 ύπ1 
άριθμ. ΤΗ 8571 καί τήν σύλληψη τού 
κλέπτου.

Μεθ' ύπολήψεως 
Δημήτριος ΤΖΟΤΖΙΟΣ».
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΟΣΜΑ Χαράλαμπο, Ενω μο

τάρχη  (Ά λ ία ρ το ): Μέ 23 χρόνια 
ύπηρεσίας στό Σώμα και 2 χρόνια 
Στρατού δικαιούσθε σύνταξη άπό τό 
Δημόσιο. Τό ύψος, όμως, τής συντά
ξεως (45/45) δέν μπορούμε νά τό 
ύπολογίσουμε γ ιατί δέν ξέρουμε άν 
προσμετράτε τήν 5ετία τού άρθρου 
3 τού Ν.Δ. 142/1974. 'Επίσης όταν ή 
θυγατέρα σας παντρευτεί θά πάρει 
άπό τό Μ.Τ.Σ. 60 μερίσματα.

*

ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ Κ ω ν/νο , Χ ω ρ/κα  
(Θ εσ /ν ίκη ): Όπως τονίσαμε και 
παραπάνω ό έξερχόμενος άπό τό 
Σώμα μέ 23 χρόνια ύπηρεσία στό 
Σώμα και 2 χρόνια Στρατού δικαιού
ται σύνταξη άπό τό Δημόσιο. 'Ισχύει 
και γιά σάς ότι άναφέρουμε και γιά 
τόν άνωτέρω συνάδελφο ώς πρός τό 
ύψος τής συντάξεως.

*
Μ ιχαήλ Τσ ιουπρά, «Τά πάντα 

ρεΤ», «Ό  ναύτης», «Ανάσταση», κ.ά. 
(ποιήματα). Εύχαριστοϋμε γιά τή 
συνεργασία σας. Θά μπορούσατε νά 
δώσετε καλύτερη δουλειά άρκεΤ νά 
προσέξετε περισσότερο τήν τεχνική 
τού στίχου και τή νοηματική συγ
κρότηση τών ποιημάτων σας. Ίσως 
μέ λ ιγότερους στίχους θά μπορού
σατε νά δώσετε ένεργέστερα τά ϊδ ια  
μηνύματα. Δημοσιεύουμε τό πρώτο 
άπό τά ποιήματά σας (Τά πάντα ρεΤ):

Αλλαξαν πλέον οί καιροί, 
δέν έργάζονται ο! νερόμυλοι οί παλιού 
οι νεροτριβές καί τά μαντΰνια 
έχουν σταματήσει αυτά γιά πάντα. 
Ζοϋμε τις μέρες άλλης έποχης, 
νόμος αιώνιος της άλλαγης 
-  τά πάντα ρεϊ -
έχασαν τό έπάγγελμα καί οί μυλωθροί. 
Δέν καίνε παλιοί χωριάτικοι φούρνοι, 
κατασκευάστηκαν, σχεδόν παντού, 

άλλοι σύγχρονοι ■ 
άγοράζουμε όλοι μας έτοιμο καρβέλι 
κι όμως τή νοστιμάδα τού καθάριου 

ψωμιού δέν έχει. 
Νά ζυμώσουν οί νοικοκυρές τέτοιο 

ψωμί είναι άνθος σπάνιο, 
άπαλλάχτηκαν κι αυτές άπ’ τό μεγάλο

κόπο.
Έπλαθαν τό ζυμάρι μέ μεγάλη κού

ραση
κι ήταν έτοιμο τό ευωδιαστό ψωμί, 

ώσπου νά φέξει. 
Πόσο λαχταρώ τά καθάριο ψωμί, 
μέ γνήσιο άλεύρι καί μέ τή σίτα τήν

ψιλή,
μέ τήν ωραία του μοσχοβολιά.
Πάνε, όμως, έκείνα τά χρόνια τά πα

λιά.

ΠΟΤΣΙΟΥ 'Α ρ ετή  (Δ ελφ ο ί): Λυ- 
πούμεθα άλλα είναι άρχή τού περι
οδικού νά μήν άλληλογραφεί ταχυ
δρομικά μέ τούς άναγνώστες του. 
"Ετσι οί άπαντήσεις του πρός αύ- 
τούς δίνονται μονάχα άπό τις στή
λες του.

Σχετικά μέ τό πρόβλημά σας όπως 
έχουμε ξαναγράψει καί στό παρελ
θόν, βασικά προσόντα γιά νά κατα- 
ταγεΤ μιά γυναίκα στή Χωροφυλακή 
είναι νά κατέχει άπολυτήριο Λυ
κείου, νά έχει ύψος 1,63 μ. τουλάχι
στο καί νά είναι ήλικίας 18- 22  χρό
νων.

Πέρα, όμως, άπ' αύτά άπαιτοϋνται 
και άλλα προσόντα γιά τά όποια 
μπορείτε νά διαβάσετε άναλυτικά 
στό περιοδικό μας (τεύχος Απριλίου 
1981, σελ. 292).

Τώρα, όσον άφορά τό διαγωνισμό, 
είναι άδύνατο νά σάς πληροφορή
σουμε θετικά. Είναι άγνωστο πότε 
θά προκηρυχθεί. Πάντως, όπως καί 
κατά τό παρελθόν, όταν προκηρυ
χθεί θά δοθεί στό γεγονός εύρεία 
δημοσιότητα.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ’ Ιω άννα 
(Δάρα Μ εσ σ η ν ία ς ): Εύχαριστοϋμε 
γιά τά καλά σας λόγια γιά τις  Υπη
ρεσίες Χωροφυλακής Ζακύνθου. Ή 
έπιστολή σας, όμως, είνα ι πολύ άό- 
ριστη καί δέν μπορεί νά δημοσιευ- 
θεΐ.

*

Σπύρου Αδάμη, « Ορεινή Ναυ- 
πακτία -  Κράβαρα». Ή σημερινή 
δομή τού κειμένου σας δέν έπιτρέ- 
πει τή δημοσίευσή του. Θά μπορού
σατε νά τό ξαναδουλέψετε, μιάς καί 
τό περιεχόμενό του είνα ι γενικά εν
διαφέρον. 'Ιδ ια ίτερα ένδιαφέρον ε ί
ναι τό κεφάλαιο «Οί Κραβαρίτες και 
τό φαινόμενο τής άγυρτείας», τό 
όποιο θά μπορούσε ν ’ άποτελέσει 
άντικείμενο έμβριθέστερης μελέ
της.

*

Π. Θ., «Βιόρυθμοι». Λυπούμεθα, 
πού, ένώ τό θέμα σας είνα ι ιδ ια ίτερα 
ένδιαφέρον, δέν μπορούμε νά δη
μοσιεύσουμε τήν έργασία σας. 
Χρειάζεται άναμόρφωση ώς πρός 
τήν όλη δομή της καί τή λογική της 
συγκρότηση, δηλαδή καθαρότητα 
τών νοημάτων της. Ελπίζουμε σέ 
μιά καλύτερη συνεργασία σας.

Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η  ΤΩ Ν  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  

ΤΗΣ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Οί ά ν α τ ιμ ή σ ε ις  πού σ ημ ε ιώ θη κα ν  κα τά  τή  δ ιά ρ κ ε ια  τού  
1981 σ ’ όλα τά  κα τα να λω τικά  άγα θά  δ έν  άφ ησ αν ά νεπ η ρ έα - 
σ τες  τ ις  γ ρ α φ ικ έ ς  τέ χ ν ε ς , μ ’ ό λ ες  τ ις  έπ ιπ τώ σ εις  στό κό σ τος  
τώ ν έκ δ ιδ ο μ έν ω ν  έντύπω ν.

Οί ά ν α τ ιμ ή σ ε ις  α ύ τές , ιδ ίω ς όσον ά φ ορ ά  τό  τυ π ο γρ α φ ικό  
χα ρ τ ί, τά  έξο δ α  έκτυπ ώ σ εω ς καί τά  τα χ υ δ ρ ο μ ικ ά  τέλ η , 
ά νά γκα σ α ν  τή ν  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» νά άνα- 
π ροσ α ρμόσ ει γ ιά  τό  1982 τ ις  έ τή σ ιε ς  σ υ ν δ ρ ο μ ές  τη ς . Κατά  
τή ν  άνα π ροσ αρμογή  α ύτή  κ α τα β λ ή θ η κ ε  κά θ ε προσπ άθεια , 
ώ στε ή αύξησ η  νά σ υμ π ιεσ θε ί στό μ εγ α λ ύ τερ ο  δ υ ν α τό  βα
θμό.

Μ έ άπ όφαση τή ς  Δ ιο ικ ο ύ σ α ς  Επ ιτροπής το ύ  Π ερ ιο δ ικο ύ  
ο ί έ τή σ ιε ς  σ υ νδ ρ ο μ ές  γ ιά  τό  έ το ς  1982 ο ρ ίσ τη κα ν  ώς έξή ς :

'Ο π λιτώ ν δρχ. 370
Ίδ ιω τώ ν -Ά ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  » 400
Ό ρ γ α ν ισ μ .-Σ υ λ λ ό γ ω ν -Σ ω μ α τε ίω ν  » 450
Σ υ νδ ρ ο μ ητώ ν  'Ε ξω τερ ικο ύ  >» 1500
Τ ιμή τε ύ χ ο υ ς  »> 35

Η αύξηση κα τά  14% περ ίπου, δ ηλα δή  5 δ ρ α χμ ές  τό  τ ε ύ 
χος, ή τα ν  ά π όλυτα  ά να γκα ία , γ ιά  νά κ α λυ φ θ ο ύ ν  τά  έ ξο δ α  
έκδό σ εω ς το ύ  π ερ ιο δ ικο ύ  καί έλπ ίζο υ μ ε  ό τ ι θά ά ντιμ ετω π ι- 
σ θ ε ί άπ ’ το ύ ς  ά να γνώ σ τες  μας μέ κα τα νόη σ η . Π α ρ ά λληλα  ή 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» ύπ όσ χετα ι ό τ ι θά κ α τα 
β ά λ λ ε ι κά θε π ροσπ άθεια  γ ιά  τή  σ υ νεχή  β ελτίω σ ή  τη ς .
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Σόλωνος Π. Κυδωνιάτη, «Ή 
Ελληνική άρχιτεκτονική άνα- 

γέννησις καί ή κακοποίησίς της 
(Συμβολή στήν ιστορία τού νεο- 
κλασσικισμοϋ). Ακαδημία 'Αθη
νών, 1981. 25 X 18. Σελ. 182 + 
232 πίνακες (347 είκ. Μ/Α).

Σέ μία πολύ έπ ιμελημένη έκδοση 
κυκλοφόρησε άπό τήν Ακαδημία  
Αθηνών τό παραπάνω βιβλίο τοϋ κ. 

Σάλωνα Κυδωνιάτη, βασισμένο σέ 
ομότιτλη  διάλεξη τοϋ συγγραφέα 
πού δόθηκε στήν 'ίδια 'Ακαδημία τό 
Μάρτη τοϋ 1980.

Τό κείμενο, όμως, τής δ ιάλεξης 
δ ίνετα ι τώρα έπαυξημένο καί συμ
πληρώνεται τόσο με τά «Παρεπό
μενα» όσο καί μέ τή «Συμβολή στήν 
Ιστορία τού Νεοκλασσικισμοϋ», ένώ 

τό βιβλίο δ ιανθ ίζετα ι μέ μεγάλη 
σειρά σχεδίων καί φωτογραφιών.

Μέ προμετωπίδα τό στίχο τού Κω- 
στή Παλαμά «Σβημένες όλες οί φω
τ ιές  οί πλάστρες μέσ ’ τή χώρα», τό 
βιβλίο είνα ι μιά κραυγή δ ιαμαρτυ
ρίας γιά τήν άδιαφορία καί άπονιά 
πού ’δείξε ή κοινωνία μας γιά τά 
παραδοσιακά μας κτίρια, καθώς καί 
γιά τήν πόλη τής 'Αθήνας. Όπως μά
λιστα γράφει ό συγγραφέας στόν 
πρόλογό του:

«Τό λυπηρότερο είνα ι ότι ή έκμη- 
δένησι καί ή κακοποίησι τών σωζο- 
μένων κτηρίων καί τής Αθήνας γε- 
νικώτερα συνεχίζετα ι τόσο άπό 
ιδιώτες, όσο καί άπό τό Δημόσιο, 
πού όμως σέ κάθε περίπτωσι, μέ 
κροκοδείλ ια  δάκρυα τά προπέμπουν 
στήν καταστροφή.

Ή έργασία αύτή άς γίνη άφορμή 
νά άνακύψη κάποιο ένδ ιαφ έρον τής 
Κοινωνίας καί τής Πολιτείας, ώστε οί 
κίνδυνοι πού άπειλούν νά έξαφανί- 
σουν τελείω ς καί νά καταστρέψουν 
ό,τι καλόν άκόμη έχει άπομείνει 
στήν άτυχη αύτή πόλι, νά άποσοβη- 
θούν».

Γενικά τό βιβλίο δ ίνε ι άνάγλυφα 
τόσο τήν έξέλ ιξη  τού νεοκλασσικι- 
σμού σ’ όλο τόν κόσμο (Καί ιδ ια ίτερα 
στήν Εύρώπη) όσο καί τήν έλληνική 
άρχιτεκτονική  άναγέννηση, άνα-

γέννηση πού τή χαρακτήρισε ή 
«φυγή πρός τό όνειρο καί ή άνα- 
δρομή πρός τό παρελθόν». Πέρα, 
όμως, άπ’ αύτά περιέχει θησαυρό 
πληροφοριών πάνω στήν καλλ ιτε
χνική άνθιση στόν τόπο μας τόν πε
ρασμένο καί στις άρχές τού αιώνα 
μας.

Κακαίδη Εύαγγέλου Γ., «Ανα
μνήσεις άπό τήν πολεμικήν δρά- 
σιν τοϋ θρυλικού 29ου συντά
γματος Κομοτηνής κατά τόν πό
λεμο 1940-1941. ’Επιμέλεια Στα- 
ματίου I. Παναγιώτου. Άθήναι 
1981. (24 χ  16). Σελ. 157.

Μ ετά σαράντα χρόνια έκδ ίδοντα ι 
σέ βιβλίο οί άναμνήσεις τοϋ ιατρού 
(έφέδρου ύπιάτρου κατά τόν πό
λεμο) Εύαγγέλου Κακαίδη, σχετικά 
μέ τήν πολεμική δράση ατούς διά
φορους τομείς  τού βορειοηπειρωτι- 
κοΰ μετώπου τού 29ου συντάγματος 
κατά τόν έλληνο ΐταλικό  πόλεμο 
1940 - 1941. Όπως γράφει ό συγ
γραφέας: «Αί δημοσ ιευόμενο ι άνα- 
μνήσεις άποτελούν μίαν πολύτιμον 
παρακαταθήκην διά τήν θρακικήν 
νεότητα, δ ιότι όχι μόνον πιστο
ποιούν τήν άνεκτίμητον συμβολήν 
τών πατέρων, τών άδελφών καί συμ
πατριωτών των είς τήν κατάκτησιν 
τής θριαμβευτικής νίκης, άλλά καί 
δ ιότι χαράσσουν τόν δρόμον πού 
οδηγεί είς τήν έκπλήρωσιν τού πρός 
τήν πατρίδα καθήκοντος».

Μ ετά άπό σύντομη εισαγωγή 
παρατίθεντα ι έν ε’ίδει ήμερολογίου 
οί καθημερινές πολεμικές δραστη
ρ ιότητες τοϋ συντάγματος άπό τις  
19-11-1940 ώς τό τέλος τού πολέ
μου, πράγμα πού καθιστά τό βιβλίο 
πολύτιμη πηγή ιστορικών πληροφο
ριών.

Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοϋ για
τρού κ. X. Λιόνη, «Σημειώσεις πρώ
των βοηθειών». Πρόκε'ΐται γιά ένα 
πολύ χρήσιμο, ε ικονογραφημένο 
έντυπο βοήθημα καί δ ια τίθετα ι στήν 
τιμή τών 140 δρχ. τό κάθε άντίτυπο.

'Όσοι ένδ ιαφ έροντα ι μπορούν νά 
άπευθύνονται στό βιβλιοπωλείο I. 
Δασκαλάκη (Ρέθυμνο Κρήτης).

Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τών κ.κ. 
ΔΑΒΑΡΟΥΚΑ Άνδρέα, Γενικού Αρ
χίατρου έ.ά., καί κ. ΣΟΥΡΕΤΗ Ίωάν- 
νου, Αρχίατρου, μέ τ ίτλο  «ΤΟΞΙΚΟ
ΜΑΝΙΑ -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗ
ΘΕΙΑ». Πρόκειται γιά άξιόλογο β ι
βλίο καί χρήσιμο έπαγγελματικό 
βοήθημα.

Στό προσωπικό τών Σωμάτων 
Ασφαλείας δ ια τίθετα ι στήν τιμή τών 

500 δρχ. Οί ένδ ιαφ ερόμενο ι μπο
ρούν νά άπευθύνονται άπ’ εύθείας 
στούς συγγραφείς (τηλ. 6724-181).

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άναστ. Μ Π ΡΟ ΥΣΑΛΗ Σ 

.’Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιω άννης Ν ΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βαοίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Σύνταξη - Ρηράϊτερ - Διορθώσεις:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟ ΥΣΗΣ 

» Άγγ. ΠΕΤΡΟ ΥΛΑΚΗΣ 
» Ίωάν. ΔΗ Μ Ο Σ -ΤΣΟ ΛΗ Σ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. Λ ΥΜ Π ΕΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ

Μακέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘ ΥΜ ΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Άνθ/στής Ίωάν. Δ Η Μ Ο Σ  -  ΤΣΟΛΗΣ

ΟΙκονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 
ΔιεκπεραΙωοη:
Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. Μ ΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Σ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική Υπ ηρεσ ία  Χωρ/κής

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟ ΥΛΓΑΡ ΙΔΗ Σ  -  

Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.

Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε.

Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό αντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.

________________________
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υπηρεοια ce { 
ειόποεις
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α. Αξιωματικών:

1. Στό βαθμό τοϋ άντισυνταγματάρχη 
προήχθη ό ταγματάρχης των Ειδικών 'Υπη
ρεσιών (Μουσικής) ΑΡΑΠΗΣ Σωτήριος τοϋ 
Ήλία.

2. Στό βαθμό τού μοιράρχου οΐ άκόλου- 
θοι ύπομοίραρχοι τοϋ Ν.Δ. 649/1970: ΚΑ- 
ΛΟΓΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος τοϋ Κωνσταντίνου, 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Άνδρέου, 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Βασίλειος τοϋ Δημητρίου, 
ΦΕΡΕΤΟΣ Κωνσταντίνος τοϋ Μενελάου, 
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Τηλέμαχος τοϋ Φιλίππου, 
ζΟΥΡΓΙΑΣ Χρήστος τοϋ Βασιλείου, ΒΛΑ- 
ΖΑΚΗΣ Παντελής τοϋ Γεωργίου, ΓΡΗΓΟ- 
ΡΑΚΗΣ Ευτύχιος τοϋ Άνδρέου, ΤΑΡΑΒΗ- 
ΡΑΣ Δημήτριος τοϋ Βασιλείου, ΠΕΝΤΟΒΟ- 
ΛΟΣ Βασίλειος τοϋ Σπυρίδωνος, ΣΚΕΠΕΤ- 
ΖΗΣ Σταύρος τοϋ Βασιλείου, ΚΟΡΩΝΗΣ 
Αναστάσιος τοϋ Αποστόλου, ΜΑΛΤΕΖΟΣ 
'Ιωάννης τοϋ Φωτίου, ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Αντώ
νιος τοϋ Άριστομένους, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σπυ
ρίδων τοϋ Λουκά, ΥΦΑΝΤΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Σπυρίδωνος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης τοϋ θεοδώρου, ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

Γεώργιος τοϋ Θρασυβούλου, ΛΟΥΤΡΙΑΝΑ- 
ΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Δημητρίου, ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, καί ΦΤΥΛΑΚΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Ίωάννου.

3. Στό βαθμό τοϋ υπομοιράρχου οί άνθυ- 
πομοίραρχοι τοϋ Ν.Δ. 649/1970: ΣΤΕΡ- 
ΓΙΟΥΛΗΣ Παναγιώτης τοϋ Ίωάννου, ΜΗ- 
ΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος τοϋ Μιλτιάδη, ΑΡΒΑΝΙ
ΤΗΣ Δημήτριος τοϋ Δημητρίου, ΤΟΥΛΟΥ- 
ΜΗΣ Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, ΜΑΡΓΑΡΗΣ 
Κων/νος τοϋ Βασιλείου, ΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης 
τοϋ Δημοσθένους, ΖΑΧΟΣ Βασίλειος τοϋ 
Δημητρίου, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κων/νος τοϋ 
Γεωργίου, ΚΟΣΜΑΣ Δημήτριος τοϋ Σταύ
ρου, ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ Κων/νος τοϋ Χρήστου, 
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ Αντώνιος τοϋ Κων/νου, ΒΩ
ΒΟΣ 'Ηρακλής τοϋ Νικολάου, ΣΔΟΥΚΟΣ 
Κων/νος τού Δημητρίου, ΖΩΗΣ Γεώργιος 
τοϋ Σπυρίδωνος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
τοϋ Βασιλείου, ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
του Ίωάννου, ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης τοϋ 
Γεωργίου, ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ 
Γεωργίου, ΔΑΝΙΑΣ Φώτιος τοϋ Χρήστου, 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βλάσιος τοϋ θεοδώρου, 
ΚΟΥΣΤΑΣ 'Αριστείδης τοϋ Κων/νου, 
ΜΠΛΑΝΗΣ Βασίλειος τοϋ Κων/νου, ΚΟΡΩ
ΝΗΣ Χρήστος τοϋ Αντωνίου, ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
Βασίλειος τοϋ Χρήστου, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ θωμάς τοϋ Δημητρίου, ΑΡΣΕΝΗΣ 
Έρωτόκριτος τοϋ θωμά, ΦΑΤΣΕΑΣ Νικό
λαος τοϋ Γεωργίου, ΚΟΡΔΑΛΗΣ Βασίλειος 
τοϋ Νικολάου, ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ Δημήτριος τοϋ 
Αντωνίου, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ

της τοϋ Νικολάου, ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος τοϋ

Κων/νου, ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Γεωργίου, ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ
της τοϋ Άριστομένους, ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ 
Ιωάννης τοϋ Χρήστου, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασί

λειος τοϋ Χρήστου, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Διο
νύσιος τοϋ Κανέλλου, ΧΡΗΣΤΟΥ Γεώργιος 
τοϋ Σωτηρίου, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάρ
κος τοϋ Αθανασίου, ΖΟΥΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 
Ιωάννης τοϋ Γεωργίου, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Γ εώργιος τοϋ Δημητρίου, ΝΑΝΟΣ Νικόλαος 
τοϋ Πέτρου, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος τοϋ Βα
σιλείου, ΒΑΝΤΖΟΣ Απόστολος τοϋ Λάμ
πρου, ΒΑΖΑΚΑΣ Παναγιώτης τοϋ Αλεξάν
δρου, ΚΥΡΙΑΖΗΣ Παναγιώτης τοϋ Άν
δρέου, ΜΑΔΕΜΠΛΗΣ Λάζαρος τοϋ Ήλία, 
ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ Κων/νος τοϋ Αντωνίου, ΠΟ- 
ΛΕΝΗΣ Δημήτριος τοϋ Αποστόλου, ΝΤΑ- 
ΓΙΑΝΤΑΣ Απόστολος τοϋ Ήλία, ΓΑΚΗΣ 
Αγησίλαος τοϋ Χρήστου, ΒΛΑΣΤΟΣ Α θα

νάσιος τοϋ Σεραφείμ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 
Κων/νος τοϋ Νικολάου, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Αθανασίου, ΒΙΓΛΑΚΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Αντωνίου, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χαράλαμπος τοϋ Άνδρέου, ΑΡΕΣΤΗΣ 
Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Σπυ
ρίδων τοϋ Διονυσίου, ΜΠΙΛΑΛΗΣ Αθανά
σιος τοϋ Νικολάου, ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος τοϋ Αλεξάνδρου, ΝΤΑΟΣ Βασίλειος 
τοϋ Αθανασίου, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν
νης τοϋ Γεωργίου, ΤΣΩΛΟΣ Ιάκωβος τοϋ 
Γεωργίου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Νικολάου, ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Θεόδωρος τοϋ 
Ευαγγέλου, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ 
Ήλία.

4. 'Επίσης προήχθησαν στό βαθμό τοϋ 
άνθυπομοιράρχου τοϋ Ν.Δ. 649/1970 ο! 
έξής άνθυπασπιστές, οί όποιοι άποφοίτη- 
οαν πρόσφατα άπό τή Σ.Ε.Μ.Α.Χ.: ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 'Επαμεινώνδας τοϋ θωμά, 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννης τοϋ 'Εμμανουήλ, 
ΜΑΡΙΝΟΣ Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, ΚΑΡ- 
ΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Χρήστος τοϋ Εύαγγέλου, 
ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γεώργιος τοϋ Μιχαήλ, ΨΥΧΟ
ΓΙΟΣ Μιχαήλ τοϋ Κων/νου, ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Στυλιανός τοϋ Γρηγορίου, ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ 
Ζαχαρίας τοϋ Ίωάννου, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης τοϋ Σωτηρίου, ΜΗΤΣΕΛΟΣ 
Χρήστος τοϋ Γρηγορίου, ΔΟΥΚΑΚΗΣ 
Ιωάννης τοϋ Βασιλείου, ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΚΟΣ 
Θεόδωρος τοϋ Θεοδώρου, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
Ιωάννης τοϋ Προκοπίου, ΡΙΖΟΣ Χρήστος 

τοϋ Γεωργίου, ΛΥΚΟΣ Στέργιος τοϋ Σπυρί
δωνος, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ 
Εύαγγέλου, ΝΟΥΣΗΣ Κων/νος τοϋ Σωτη
ρίου, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος τοϋ Δη
μητρίου, ΚΟΝΙΣΤΗΣ Όδυσσέας τοϋ Βασι
λείου, ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Κων/νος τοϋ Βασι
λείου, ΜΠΑΚΟΛΑΣ Εύάγγελος τοϋ Χρή
στου, ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Δούκας τοϋ Κων/νου, 
ΜΗΛΙΟΣ Γεώργιος τοϋ Αύγούστου, ΒΛΑ
ΧΟΣ Κων/νος τοϋ Χρήστου, ΜΠΛΙΚΑΣ Νικό
λαος τοϋ Κων/νου, ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Ίωάν-

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
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νης τοϋ Άνδρέου, ΛΙΑΣΚΟΣ Αθανάσιος 
τοϋ Κων/νου, ΝΤΑΡΑΡΑΣ Δημήτριος τοϋ 
Εύαγγέλου, ΣΤΑΜΟΠΟΎΛΟΣ Κων/νος τοϋ 
Άχιλλέως, ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Στυλιανός τοϋ 
'Εμμανουήλ καί ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ 
Ίωάννου.

6. Οπλιτών:

1. Προήχθησαν ατό βαθμό τοϋ άνθυπα- 
σπιστοϋ οί έξής ένωμοτάρχες: ΜΑΣΕΛΗΣ 
Αλβέρτος τοϋ Συμεώνος τών Ειδικών 
'Υπηρεσιών καί ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Κυπαρίσσης 
τοϋ Αθανασίου, ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Αναστά
σιος τοϋ Κων/νου, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσι- 
μο_ς τοϋ Άνδρέα καί ΑΝΤΖΙΟΣ Αθανάσιος 
τοϋ Σταύρου.
2. 'Επίσης προήχθησαν:

-  93 ύπενωμοτάρχες τών Γενικών 'Υπη
ρεσιών σέ 'Ενωμοτάρχες, άφοϋ συμπλήρω
σαν 22 χρόνια παραμονής στό Σώμα καί 

-  8 χωροφύλακες τών Γενικών Ύπηρε 
αιών σέ Ύπενωμοτάρχες, μετά τή συμ 
πλήρωση 1 βχρονης ύπηρεσίας στή Χω 
ροφυλακή.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

α. Ταγματαρχών:

Αποστρατεύτηκαν τελευταία, ένα μήνα 
μετά τήν προαγωγή στό βαθμό τους, οί 
έξής ταγματάρχες Ν.Δ. 649/1970: 
ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ Ιωάννης τοϋ Παναγιώ- 
του, ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ Άνδρέαςτοϋ Γεωργίου, 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ 'Ιωάννης τοϋ Ήλία, 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Παναγιώτης τοϋ Αλεξάνδρου, 
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Γεώργιος τοϋ Αθανασίου, 
ΧΕΙΛΑΣ Ιωάννης τοϋ Παναγιώτου, ΑΘΑΝΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τοϋ Μιχαήλ, ΠΟΔΟ- 
ΧΩΡΙΤΗΣ Βασίλειος τοϋ Κων/νου, ΔΗΜΗΤ- 
ΡΙΟΥ Αριστομένης τοϋ Σαράντη, ΚΟΥΡΑ- 
ΚΟΣ Βασίλειος τοϋ Κων/νου, ΚΥΡΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Φώτιος τοϋ Ίωάννου, ΚΟΥΡΟΣ 
Γεώργιος τοϋ Σπυρίδωνος, ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ 
Στυλιανός τοϋ Γεωργίου, ΚΑΡΜΗΣ Πανα
γιώτης τοϋ Αθανασίου, ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άνδρέας τοϋ Παναγιώτου, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Διογένη, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημοσθένης τοϋ Ίωάννου, ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΛΗΣ Νικόλαος τοϋ Σωτηρίου, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ 
Βασίλειος τοϋ Αναστασίου, ΜΑΡΚΟΥΛΑ- 
ΚΗΣ Περικλής τοϋ Γεωργίου καί ΠΑΠΑ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ Εύθύμιος τοϋ Θωμά.
β. Αξιωματικών - Άνθυπαοπιοτών:

Αποστρατεύτηκαν έπίαης γιά διάφο
ρους λόγους ό ύπομοίραρχος ΠΛΙΑΚΟΣ
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Λάμπρος τοϋ Γεωργίου, οί άνθυπομοίραρ- 
χοι ΓΚΑΝΑΣ Κων/νος τοϋ 'Αναστασίου, ΖΩ- 
ΓΡΑΦΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Γρηγορίου, ΚΑ- 
ΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου καί 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, 
καί οί άνθυπαοπιστές ΑΔΑΜΗΣ Νικόλαος 
τοϋ Εύαγγέλου, ΒΗΤΤΑΣ Δημήτριος τοϋ 
Ιωάννου, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ 
Εμμανουήλ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 'Αθανάσιος 

τοϋ Δημητρίου, ΚΑΛΗΝΤΕΡΑΚΗΣ Παϋλος 
τοϋ Χρήστου, ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ Παντελής τοϋ 
Αθανασίου, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Αριστομέ

νης τοϋ Γ ρηγορίου, ΚΟΣΜΑΣ Βασίλειος τοϋ 
Ιωάννου, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος τοϋ 
Ιωάννου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Σπυρίδων τοϋ 
Αλεξάνδρου, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρηστός τοϋ 

Νικολάου, ΣΑΞΩΝΗΣ Απόστολος τοϋ Στυ
λιανού, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Πο- 
λυχρόνη, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χριστόφορος τοϋ 
Ματθαίου, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
τοϋ Μαυροειδή, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Φώτιος τοϋ 
Βλασίου, καί ΦΟΥΚΑΣ Χρηστός τοϋ Λαζά
ρου.

γ. Άνθυπασπιατών:

Τέλος, μέ αίτησή τους, άποστρατεύτη- 
καν οί άνθυπαοπιστές:
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Στέφανος τοϋ Γεωργίου, ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ θεοδώρου, 
ΒΑΙΟΣ Κων/νος τοϋ Νικολάου, ΒΕΡΓΟΣ Βα
σίλειος τού Χρήστου, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος τοϋ Χρήστου, ΔΕΒΒΕΣ Φώτιος 
τοϋ Νικολάου, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
τοϋ Βασιλείου, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ήλίας τοϋ 
Κων/νου, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Εύστάθιος τοϋ 
Κων/νου, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δημήτριος τοϋ 
Κων/νου, ΚΑΪΛΑΣ Όδυσσέας τοϋ Παναγιώ- 
του, ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Εύαγγέ- 
λου, ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ Αρι
στείδη, ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λάμπρος τοϋ Θεοδο
σίου, ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Αναστάσιος τοϋ 
Αντωνίου, ΚΟΝΤΟΝΗΣ - ΑΝΑΝΙΑΣ Δημή- 

τριος τοϋ Ανδρέα, ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Νικόλαος 
τοϋ Γεωργίου, ΚΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος 
τοϋ Δημητρίου, ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ Αλέξανδρος 
τοϋ Δημητρίου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος τοϋ Ιωάννου, ΚΩΤΟΥΛΑΣ Παντε
λής τοϋ Ιωάννου, ΛΑΟΥΡΔΑΣ Παναγιώτης 
τοϋ Μιλτιάδη, ΛΑΠΠΑΣ 'Απόστολος τοϋ 
Παναγιώτου, ΛΙΑΚΟΣ Αθανάσιος τοϋ Δη
μητρίου, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 'Ιωάννης τοϋ Εμ
μανουήλ, ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Γεώργιος τοϋ Κυ
ριάκου, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ 
'Ιωάννου, ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ Ήλίας - Μιχαήλ 
τοϋ Δημητρίου, ΜΠΟΖΙΚΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Βασιλείου, ΜΠΟΥΝΑΣ Βασίλειος τοϋ 
Γεωργίου, ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Απόστο
λος τοϋ Εμμανουήλ. ΜΠΟΧΤΗΣ Χαράλαμ
πος τοϋ Κοσμά, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αντώνιος 
τοϋ Νικολάου, ΞΕΝΟΣ Διονύσιος - Αριστεί
δης τοϋ Κων/νου, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημή- 
τριος τοϋ Σταύρου, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ Μιχαήλ, ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
Μιχαήλ τοϋ 'Εμμανουήλ, ΠΡΙΝΟΣ Παναγιώ
της τοϋ Παντελή, ΡΗΓΑΣ Θεοχάρης τοϋ 
Αποστόλου, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 'Ιωάννης τοϋ 

Νικολάου, ΣΕΡΕΤΗΣ Γεώργιος τοϋ Πανα- 
γιώτου, ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Σπυρί
δωνος, ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος τοϋ 
Γεωργίου καί ΤΖΙΤΖΙΟΣ Ιωάννης τοϋ Αθα
νασίου.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Μετατάχτηκαν πρόσφατα άπ’ τις Γ ενικές 
στις Ειδικές 'Υπηρεσίες, άφοϋ πέτυχαν 
στούς σχετικούς διαγωνισμούς, οί άκόλου- 
θοι Χωροφύλακες:

1. Στόν Κλάδο τής Μουσικής ό ΚΑΠΑΡ- 
ΝΤΙΝΑΣ Εύάγγελος τοϋ Ήλία καί ό ΒΟΡΩ- 
ΝΟΣ Βασίλειος τοϋ Παντελή.

2. Στόν Κλάδο τών Τεχνικών οί ΧΗΤΑΣ 
Πέτρος τοϋ Γεωργίου (τεχνίτης τηλεπικοι
νωνιών), ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΣ Δημήτριος τοϋ 
Στεφάνου (τεχνίτης τυπογραφείου), ΑΓΓΕ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ Γ εωργίου καί ΣΩ- 
ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ Δημητρίου 
(τεχνίτες αύτοκινήτων) καί ΠΕΤΡΟΥ 'Ιωάν
νης τοϋ Αριστείδη (τεχνίτης όπλισμοϋ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ Σ.Ε,Μ.Α.Χ.

Παρουσιάστηκαν στό Σχολείο Επαγγελ
ματικής Μετεκπαιδεύσεως Ανθυπασπι- 
στών τής εκπαιδευτικής περιόδου 1981 - 
1982, καί άρχισε ή φοίτησή τους σ’ αύτό, ό 
άνθυπομοίραρχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ Πιέρ- 
ρος τοϋ Ήλία καί οί άνθυπαοπιστές, ΑΓΓΕ- 
ΛΗΣ Τηλέμαχος τοϋ Νικολάου, ΑΔΑΜΗΣ 
Μιχαήλ τοϋ Κυριάκου. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΑΡΓΥΡΗΣ Δημή- 
τριοςτοϋ Ιωάννου, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Γιαννάκος 
τοϋ Αθανασίου, ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ 
Γεωργίου, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Δημητρίου, ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ 'Αντω
νίου, ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ Κων/νου, 
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Μιχαήλ τοϋ Σπυρίδωνος, ΕΛΕ
ΝΗΣ Κων/νος τοϋ Χαραλάμπους, ΖΙΑΝΝΗΣ 
Εύάγγελος τοϋ 'Ιωάννου, ΗΛΙΑΣ Αναστά
σιος τοϋ 'Ιάκωβου, ΘΕΜΕΛΗΣ Χρήστος τοϋ 
Σπυρίδωνος, ΚΑΛΟΥΔΗΣ Εμμανουήλ τοϋ 
Γεωργίου, ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος τοϋ 
Μύρωνος, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Σάββας τοϋ Σε
ραφείμ, ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Στέφανος τοϋ Γ ρη
γορίου, ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗΣ Κων/νος τοϋ 
Παναγιώτου, ΚΡΙΚΕΤΟΣ Διονύσιος τοϋ Βα
σιλείου, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Κων/νος τοϋ Σπυρί
δωνος, ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Εμμα
νουήλ, ΜΟΙΡΑΛΗΣ Κων/νος τοϋ Γ εωργίου, 
ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος τοϋ 
Κων/νου, ΜΠΑΚΕΑΣ Σταύρος τοϋ Παναγιώ- 
του, ΜΠΑΛΤΑΣ Παναγιώτης τοϋ Μιχαήλ, 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος τοϋ Ήλία, ΝΙΚΗ- 
ΤΙΔΗΣ Γεώργιος τοϋ Στεφάνου, ΝΤΟΒΟΡΗΣ 
Απόστολος τοϋ Παναγιώτου, ΟΡΦΑΝΟΣ 

Βασίλειος τοϋ Ανδρέα, ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ 
'Ισίδωρος τού Γεωργίου, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ Νικολάου, 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτης τοϋ Δημη
τρίου, ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Νικόλαος τοϋ 
Σταματίου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Βασίλειος τοϋ 
Αθανασίου, ΠΑΤΑΤΣΗΣ Θεόδωρος τοϋ 

Γεωργίου, ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Ίουλιανός τοϋ 
Στεφάνου, ΡΕΠΠΑΣ Λεωνίδας τοϋ Πέτρου, 
ΣΑΐΣΑΝΑΣ Νικόλαος τοϋ 'Αθανασίου, ΣΑ
ΝΙΔΑΣ Παναγιώτης τοϋ Δήμου, ΤΖΕΛΙΟΣ 
Βασίλειος τοϋ Σωτηρίου, ΤΖΟΥΡΟΣ Δημή- 
τριος τοϋ Επαμεινώνδα, ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Σπή- 
λιος τοϋ Νικολάου, ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ τοϋ Ιωάννου, ΤΣΑΜΗΣ Απόστολος 
τοϋ Νικολάου, ΤΣΙΜΠΛΗΣ Εύριπίδης τοϋ

Αθανασίου, ΦΙΛΗΣ Παναγιώτης τοϋ Βλα
σίου, ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ 'Αθανάσιος τοϋ 
Αλεξίου καί ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 

τοϋ Νικολάου.
Σημειώνεται ότι ό άνθυπομοίραρχος ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΑΚΟΣ είχε τελευταία προαχθεί στό 
βαθμό του έπ' άνδραγαθίμ.

ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΕΣ

Κοινοποιήθηκαν, τελευταία, τά άποτε- 
λέσματα τοϋ εισιτηρίου διαγωνισμού γιά τό 
Β'Τμήμα τής Σ.Ο.Χ. (Τμήμα Δοκίμων Ύπα- 
ξιωματικών). Τελικά είσήχθησαν γιά έκπαί- 
δευση 569 άνδρες καί γυναίκες οπλίτες καί 
ιδιώτες, οί όποιοι παρουσιάστηκαν στή 
Σ.Ο.Χ, στις 21-10-1981.

Συγκεκριμένα είσήχθηκαν;
-  275 ιδιώτες κατά σειρά επιτυχίας καί 

69 ύπαγόμενοι σέ εύεργετικές διατάξεις.
-  114 Χωροφύλακες άπόφοιτοι Λυκείου 

κατά σειρά έπιτυχίας καί 23 ύπαγόμενοι σέ 
εύεργετικές διατάξεις.

-  16 γυναίκες Χωροφύλακες κατά σειρά 
έπιτυχίας καί 3 ύπαγόμενες σέ ευεργετι
κές διατάξεις. Καί τέλος

-  69 Χωροφύλακες μή άπόφοιτοι Λυ
κείου.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άπονεμήθηκαν ήθικές άμοιβές στούς 
άκόλουθους άνδρες τοϋ Σώματος μέ τά 
έξής αίτιολογικά:

-ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ άπό τόν Ανώτερο 
Δ.Χ, Ανατ. Μακεδονίας στούς άντισυντα- 
γματάρχη ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο τοϋ Νι
κολάου, μοίραρχο ΜΟΣΧΟ Αριστείδη τοϋ 
Αναστάσιο, υπομοίραρχο ΜΑΚΡΙΔΗ 

Κων/νο τοϋ Νικολάου καί χωροφύλακες 
ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗ Νικόλαο τοϋ Κων/νου, 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ Γεώργιο τοϋ Ιορδάνη καί 
ΜΠΑΪΡΑΜΗ Αθανάσιο τοϋ Γεωργίου, γιατί 
στις 29-9-81 επέτυχαν τήν άνακάλυψη καί 
σύλληψη τοϋ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Σάββα τοϋ Νι
κολάου, κατοίκου Δράμας, καί τήν κατά
σχεση ποσότητας 13 κιλών άκατέργαστης 
ινδικής κάνναβης πού ό άνωτέρω δράστης 
έκρυβε σέ άποθήκη του.

-  ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ άπό τόν Αρχηγό 
Γ.Ε.ΕΘ.Α. στόν ταγματάρχη ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ 
Ιωάννη καί τόν ύπομοίραρχο ΕΛΕΥΘΕ- 
ΡΙΑΔΗ Βασίλειο, γιατί σάν μέλη τής 'Οργα
νωτικής Επιτροπής τών άγώνων στίβου 
Ενόπλων Δυνάμεων -  Σωμάτων Ασφα

λείας 1981, πού έγιναν στά 'Ιωάννινα, έρ- 
γάστηκαν άοκνα, μεθοδικά καί ουνέβαλαν 
καθοριστικά στήν έπιτυχία τους.

ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ -  
ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Είναι σ' όλους γνωστό πώς ή Χωροφυ
λακή δίνει -  πρώτη πάντα -  τό παρόν καί 
επεμβαίνει σέ περιπτώσεις σεισμών, πυρ- 
καίών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών.
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Ερχεται πάντα άρωγός ατούς πάσχοντες” 
έλληνες πολίτες, άλλοτε μέ τή δύναμη των 
τοπικών ύπηρεσιών καί άλλοτε μέ συγκρο
τημένα τμήματα των Μηχανοκινήτων Μο
νάδων.

Τό προσωπικό, όμως, τού Σώματος πού 
έμπλέκονταν στις περιπτώσεις αύτές δέν 
άναγνωρίζονταν άπό τό εύρύ κοινό, γιατί οΙ 
στολές άσκήσεων -  έκστρατείας πού χρη
σιμοποιούνταν δέν είχαν έμφανή διακριτικά 
καί Ιδιαίτερα άμφιμασχάλια, μέ άποτέλεσμα 
νά είναι άδύνατη ή διάκριση άνδρών Χωρο
φυλακής καί άνδρών τών 'Ενόπλων Δυνά
μεων ή άλλων Σωμάτων.

Γιά τό λόγο αύτό τό Αρχηγείο Χωροφυ
λακής, τροποποιώντας τις ύφιοτάμενες κα
νονιστικές διαταγές περί στολής άξιωματι- 
κών, άνθυπασπιστών καί όπλιτών, καθόρισε 
μέ πρόσφατη διαταγή του ότι τού λοιπού μέ 
τις στολές άσκήσεων -  έκστρατείας θά φέ
ρονται καί μικρά άμφιμασχάλια.

Ε-ΕΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ Ι.Α.Κ. ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ

Στόχος τών ίατροκοινωνικών ύπηρεσιών 
είναι οί παρεχόμενες άπό τούς άντίστοι- 
χους φορείς υπηρεσίες νά είναι προσιτές 
ο όλους καί όσο τό δυνατό όλοκληρωμέ- 
νες, χωρίς άοκοπες ταλαιπωρίες.

Τά Ίατροκοινωνικά Κέντρα τού ΠΙΚΠΑ, 
παρ όλο πού τό πρόγραμμά τους άφορά τήν 
παροχή κυρίως προληπτικών ύπηρεσιών 
υγείας πρός τή μητέρα καί τό παιδί, παρέ
χει καί ύπηρεσίες στοιχειώδους θεραπευ
τικής παιδιατρικής γιατί ό σαφής διαχωρι
σμός τους είναι άδύνατος.

Ετσι στις περιπτώσεις παροχής ύπηρε
σιών στοιχειώδους θεραπευτικής παιδια
τρικής πού παρουσιάζεται άνάγκη χορηγή- 
σεως φαρμάκων, γιά νά μήν ταλαιπωρούνται 
οί γονείς τρέχοντας σ’ άλλους γιατρούς γιά 
τήν άναγραφή τής συνταγής ατά βιβλιάρια 
άσθενείας, οί γιατροί τού ΠΙΚΠΑ θά μπο
ρούν οτό έξης νά γράφουν συνταγές καί 
στά βιβλιάρια άσθενείας τών άοφαλισμένων 
τού Δημοσίου.

Η συνταγή θά φέρει τήν σφραγίδα τού 
Ιατροκοινωνικοϋ Κέντρου καθώς καί τού 

γιατρού τού ΠΙΚΠΑ καί όπως είναι εύνόητο 
δέ θά γράφεται έπίσκεψη οτό βιβλιάριο 
αλλά θά τίθεται ή ένδειξη «δωρεάν έξ- 
έταση». Οί άσφαλισμένοι μέ εύθύνη δική 
τους θά φροντίζουν γιά τή θεώρηση τού 
βιβλιαρίου άπό τήν υγειονομική ύπηρεσία 
τού οικείου άσφαλιστικοϋ όργανισμοϋ καί 
τις λοιπές πιθανές διαδικασίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Μέ άπόφαση τού ύπηρεσιακοϋ ύπουργοϋ 
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωάννη Κατσαδήμα. 
άπεστάλησαν στήν 'Ιταλία ό Ταγματάρχης 
Χωροφυλακής κ. Φωτεινόπουλος Νικόλαος 
καί ό Αστυν. Δ/ντής A ' κ. Σαμπάνης Γεώρ- 
γιος, γιά τήν παρακολούθηση σεμιναρίου

τού Διεθνούς Κέντρου Ερευνών καί Σπου
δών μέ θέμα «Ή Αστυνομία τού 1980 έπί 
έγκληματολογικών, νομικών καί τεχνικών 
ζητημάτων».

Τό σεμινάριο διοργανώθηκε άπό τό Κέν
τρο Κοινωνιολογικής Ποινικής καί Σωφρονι
στικής Έρευνας καί Σπουδών καί λειτούρ
γησε στις πόλεις Μεσσίνα καί Ρώμη τής 
Ιταλίας άπό 5-17/10/1981.

Κατά τή διάρκεια τού σεμιναρίου οί έλ

ληνες άξιωματικοί μαζί μέ συναδέλφους 
τους άπό άλλα Κράτη, είχαν τήν εύκαιρία, 
όπως καί στά προηγούμενα χρόνια, νά 
παρακολουθήσουν τις γενικότερες διε
θνείς έξελίξεις πάνω σέ νομικά, έγκλημα- 
τολογικά καί τεχνολογικά θέματα πού σχε
τίζονται μέ τό άστυνομικό έργο.

Επίσης παρακολούθησαν τεχνικές 
έπαγγελματικές έπιδείξεις άπό τήν Ιτα 
λική Αστυνομία Διώξεως Λαθρεμπορίου.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ά θ α ν .  τού Κων/νου
Ανθυπομοίραρχος 

τού ΙΕ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης

Πέθανε στις 24-9-1981 μετά τό θανά
σιμο τραυματισμό του ό άνθυπομοίραρχος 
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τού 
Κων/νου, πού ύπηρετοϋσε στό ΙΕ' Αστυ
νομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης καί μέ άπό- 
σπαση στό Άστυνομικό Τμήμα τής Διε
θνούς Έκθέσεως.

Ό άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 
1955 στά Κανάλια Βόλου καί τό 1973 κατα
τάχτηκε στό Σώμα τής Χωροφυλακής. 
Ονομάστηκε ύπενωμοτάρχης τό 1974 καί 

τόν έπόμενο χρόνο προήχθη σέ ένωμο- 
τάρχη. Ανθυπομοίραρχος ονομάστηκε τό 
1979.

Κατά διαστήματα ύπηρέτησε σέ ύπηρε
σίες τών Α.Δ.Χ. Κρήτης καί Δωδεκάνησου 
καί τελευταία στή Δ/νση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης.

Τόσο στήν ύπηρεσιακή όσο καί στήν ιδιω
τική του ζωή διακρινόταν άπό έξαίρετο 
ήθος.

Ή κηδεία του έγινε μέσα σέ άτμόσφαιρα 
γενικής συντριβής. Τό νεκρό συνόδευσαν 
στή στερνή του πορεία έκτος τήν οίκογέ- 
νειάτου, συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοι.

Ή στήλη εκφράζει τά θερμά συλληπητή- 
ριά της στούς οικείους του.

ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ Χρηστός τού Γεωργ.
Ενωμοτάρχης

Τής Δ.Χ.Μ. Θεσσαλονίκης

Πέθανε στις 15-8-1981 ό έγγαμος Ενω
μοτάρχης τής Δ.Χ.Μ. Θεσσαλονίκης ΚΑΝ- 
ΔΥΛΙΩΤΗΣ Χρήστος τού Γεωργίου. Ό  
μεταστάς συνάδελφος γεννήθηκε τό 1930 
στό Ανατολικόν Έορδαίας Κοζάνης καί τό 
1951 κατατάχθηκε στό Σώμα τής Χωροφυ
λακής.

Στις 7-8-1981 ονομάστηκε Χωροφύλα
κας, τό 1974 προήχθη σέ ύπενωμοτάρχη 
καί τό 1976 σέ Ενωμοτάρχη. Στις ύπηρε
σίες πού ύπηρέτησε διακρίθηκε γιά τό έξ
αίρετο ήθος του, τήν άφοσίωσή του στό

καθήκον καί τήν άνάπτυξη καλών σχέσεων 
μέ τούς συναδέλφους του.

ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Αθανάσιος τού Γεωργίου  
Χωροφύλακας

Τού Η' Α.Τ. Θεσσαλονίκης

Τραγικό τέλος βρήκε στή διασταύρωση 
τών οδών Τζελίλη -  Λουτρών Λαγκαδά, στό 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στις 16.00' τής 
11-8-1981, όταν ή δίκυκλη μοτοσικλέτα του 
συγκρούστηκε μετωπικά μέ Ι.Χ.Φ. αύτοκί- 
νητο, ό Χωροφύλακας τού Η' 'Αστυνομικού 
Τμήματος Θεσσαλονίκης ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ 
'Αθανάσιος τού Γεωργίου.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 
1954 στό Τυχερό "Εβρου. Τ ό  1978 κατατά
χτηκε στή Χωροφυλακή καί ύπηρέτησε σέ 
διάφορες ύπηρεσίες τής Α.Δ.Χ. 'Ανατολι
κής Μακεδονίας, τής Υ.Μ.Μ.Χ. Θεσσαλο
νίκης κάί τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης.

Ή κηδεία του έγινε στή γενέτειρά του 
μέσα σέ άτμόσφαιρα γενικής συντριβής. Τό 
νεκρό συνόδευσαν στήν τελευταία του κα
τοικία οί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καί 
συγχωριανοί του. Τιμές άπόδωσε ή οικεία 
Διοίκηση Χωροφυλακής.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος  
τού Παναγιώτου  

Ενωμοτάρχης
Τού Σ.Χ. Αλιστράτης -  Σερρών

Πέθανε στις 24-8-1981 ό Ενωμοτάρχης 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τού Παναγιώ- 
του, τού Σ.Χ. Άλιστράτης, μετά μακρό
χρονη άσθένεια. Ό  μεταστάς συνάδελφος 
γεννήθηκε στούς Χράνους Μεγαλουπό- 
λεως Αρκαδίας τό 1931. Στή Χωροφυλακή 
κατατάχτηκε τό 1952. Τόν έπόμενο χρόνο 
ονομάστηκε χωροφύλακας. Τό 1974 προή
χθη σέ ύπεν/ρχη καί τό 1977 σέ ένωμο- 
τάρχη. Ύπηρέτησε σέ ύπηρεσίες τής 
Α.Δ.Χ, Ανατολικής Μακεδονίας, όπου 
διακρίθηκε γιά τήν έξαίρετη διαγωγή του 
τόσο σάν άστυνομικός όσο καί σάν οικογε
νειάρχης.

Φεύγοντας άπ τή ζωή άφησε όρφανούς 
τή σύζυγο καί τά δυό του άγόρια, ένα 18 κι 
ένα 4 χρόνων, στούς όποιους εύχόμεθα 
έπούλωση τών ψυχικών τους τραυμάτων.
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ΑΘΗΝΑ

Ενημερωτική έπίσκεψη ατό Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, πραγματοποίησε τις άπο- 
γευματινές ώρες τής 22ας 'Οκτωβρίου, 
άμέσως μετά τήν άνόληψη των καθηκόντων 
του. ό υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάν
νης Σκουλαρίκης.

Τόν κ. υπουργό ύποδέχτηκε ό άρχηγός

τού Σώματος άντιστράτηγος κ. Χρήστος Ρί
ζας καί τοϋ παρουσίασε τούς ύπαρχηγούς 
καί έπιθεωρητές τοϋ Σώματος, καθώς καί 
τούς έπιτελεΐς άξιωματικούς τοϋ Αρχη
γείου.

Στή συνέχεια ό διευθυντής Όργανώ- 
σεως ταξίαρχος κ. Νικόλαος Παυλόπου- 
λος, ένημέρωσε τόν κ. 'Υπουργό, γιά τήν 
οργάνωση, τήν άποστολή καί τά προβλή
ματα τοϋ Σώματος.

ΑΘΗΝΑ

Τά συγχαρητήρια καί τις εύχαριστίες του 
πρός τό προσωπικό τής Χωροφυλακής, γιά 
τή συμβολή του στήν άψογη διεξαγωγή τών 
έκλογών, έξέφρασε μέ ήμερήσια διαταγή 
του ό άρχηγός τοϋ Σώματος άντιστράτηγος 
κ. Χρήστος Ρίζας.

Στή διαταγή του, ειδικότερα, ό κ. άρχη
γός τόνισε:

«Συμβάλατε άποτελεσματικά ώστε οι 
βουλευτικές έκλογές καί οΐ έκλογές τοϋ 
Εύρωκοινοβουλίου νά πραγματοποιηθούν 
κατά τρόπο υποδειγματικό, γεγονός πού

άναγνωρίστηκε άπό όλόκληρο τόν 'Ελλη
νικό λαό.

Σάς καλώ νά άφοσιωθεϊτε καί προσηλω
θείτε αύστηρά στό υπηρεσιακό σας καθή
κον, συνεχίζοντες μέ τόν ίδιο ζήλο τήν έκ- 
πλήρωση τής άποστολής σας, γιά τή διατή
ρηση τής δημόσιας τάξεως καί άσφαλείας 
έχοντες ώς γνώμονα τήν δικαιοσύνη, τήν 
άμεροληψία καί τήν άντικειμενικότητα».

ΑΘΗΝΑ

Συνεργείο αιμοληψίας τοϋ Ίπποκρά- 
τειου Νοσοκομείου Αθηνών μετέβη πρόσ

φατα στις έγκαταστάσεις τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής Μενιδίου Αττικής καί 
πήρε αίμα άπό πενήντα δόκιμους χωροφύ
λακες πού έκπαιδεύονταν έκεί.

Λίγες μέρες άργότερα έγινε αιμοληψία 
καί άπό άλλους έκατό δόκιμους χωροφύλα
κες καί τό αίμα πού συγκεντρώθηκε μετα
φέρθηκε στήν Τράπεζα αίματος τού Σώμα
τος πού λειτουργεί στό Ίπποκράτειο γιά 
τήν άντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
άσθενείας τού προσωπικού του.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Μέ θρησκευτική εύλάβεια καί κατάνυξη 
τελέστηκε στό Άποδούλου Ρεθύμνης τό 
έτήσιο μνημόσυνο τοϋ άείμνηστου ταγμα
τάρχη Χωροφυλακής έ.ά. Νικολάου Γ. 
Τρουλλινοϋ.

Μετά τήν έπιμνημόσυνη δέηση έψάλη 
τρισάγιο πρό τής προτομής του, πού άνε- 
γέρθη στή μνήμη του, παρουσία συγγενών, 
φίλων καί έκπροσώπων τών τοπικών άρχών. 
Ακολούθως έγιναν τά άνεπίσημα άποκαλυ- 

πτήρια τής προτομής τοϋ άείμνηστου τα
γματάρχη, ό όποιος ύπηρέτησε μέ άφο- 
σίωση τήν πατρίδα καί τή Χωροφυλακή άπ’ 
τήν όποία άποστρατεύτηκε τό 1945.
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Παρουσία τοϋ υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Γιάννη Σκουλαρίκη έγινε στις 27 
Οκτωβρίου τό μεσημέρι, στό μέγαρο τού 

'Υπουργείου, γιορταστική έκδήλωση γιά 
τήν έπέτειο τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940.

Στήν έκδήλωση παραβρέθηκε όλόκληρο 
τό στρατιωτικό καί πολιτικό προσωπικό τοϋ 
Υπουργείου καί μίλησαν άξιωματικοί των 
Σωμάτων 'Ασφαλείας, οί όποιοι άναφέρθη- 
καν στό νόημα καί τή σημασία τής μεγάλης 
έπετείου.

Μιλώντας, στή συνέχεια, πάνω στό ίδιο 
θέμα ό υπουργός κ. Σκουλαρίκης, άνέλυσε 
τις πολιτικές καί κοινωνικές συνθήκες πού 
έπικρατοϋσαν τότε στόν ευρωπαϊκό κι έλ- 
ληνικό χώρο, οί όποιες καί όδηγοϋν στό 
συμπέρασμα ότι ή άπόφαση γιά άντίσταση κι 
ό άγώνας κατά τοϋ φασισμού τού 1940 ήταν 
άγώνας τού έλληνικού λαού κι όχι όρισμέ- 
νων προσώπων. «Ό άγώνας αυτός -  τόνισε 
χαρακτηριστικά ό κ. ύπουργός -  ήταν άγώ-

ΑΘΗΝΑ

Μέ λαμπρές γιορταστικές έκδηλώσεις 
τιμήθηκε στή Χωροφυλακή ή 41η έπέτειος 
τού έθνικοϋ έορτασμού τής 28ης 'Οκτω
βρίου. Στις έδρες όλων των Διοικήσεων 
Χωροφυλακής έγιναν όμιλίες σέ συγκεν
τρώσεις τοϋ προσωπικού τους, ένώ έπίκεν-

νας πανελλήνιος, πού άρχισε τόν 'Απρίλιο 
τού 1941 καί τελείωσε μέ τήν άποχώρηση 
των γερμανικών στρατευμάτων άπό τήν 
Ελλάδα. "Ετσι είναι άπόλυτα δικαιολογη

μένη ή άπόφαση τής νέας Κυβέρνησης γιά 
τή συμμετοχή τής Εθνικής 'Αντίστασης 
στις γιορτές πού γίνονται αύτές τις μέρες, 
σάν Ιστορική συνέχεια στήν πορεία τοϋ 
"Εθνους γιά τήν έθνική του άνεξαρτησία, 
πράγμα πού άποτελεί άπαραίτητη προϋπό
θεση γιά τήν κοινωνική άπελευθέρωση τοϋ 
λαού μας».

»Ή Ελλάδα - πρόσθεσε ό κ. Σκουλαρί
κης - είναι ή μόνη χώρα πού δέν έχει τιμή
σει τήν έθνική άντίσταση τοϋ λαού της κατά 
των φασιστών, σέ μιά στιγμή πού άλλες 
χώρες «δημιουργούν» έθνική άντίσταση 
κατά τοϋ φασισμού πού δέν διέθεταν. Μέ 
τήν άπόφασή της ή Κυβέρνηση θέλησε νά 
τονίσει τήν Ιστορική άλήθεια ότι ή άντί
σταση ήταν όλων τών Ελλήνων καί παράλ
ληλα νά ύπογραμμίσει τή θέλησή της νά μήν 
έπιτρέψει σέ κανέναν νά τήν οίκειοποιη- 
θ ε ΐ . . . ».

τρο τών έκδηλώσεων ήταν ή Αθήνα.
Στό 'Αρχηγείο Χωροφυλακής, τόν πανη

γυρικό τής ήμέρας έκφώνησε ό συνταγμα
τάρχης κ. 'Ιωάννης Πρωτόπαππας, παρου
σία τοϋ α' ύπαρχηγού Χωροφυλακής ύπο- 
στρατήγου κ. Αθανασίου Παπαδημητρίου, 
τοϋ β ' ύπαρχηγού ταξιάρχου κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκη, τών έπιθεωρητών ταξιάρχων 
κ.κ. Γεωργίου Μαυρογιάννη - Πλέκα καί

Γεωργίου Καζαμία καί άνωτάτων άξιωματι- 
κών τοϋ Αρχηγείου. Τήν όμιλία παρακο
λούθησαν, άκόμη, άνώτεροι καί κατώτεροι 
άξιωματικοί τοϋ έπιτελείου, άνθυπασπι- 
στές, όπλίτες καί πολιτικοί υπάλληλοι.

Ό συνταγματάρχης κ. Πρωτόπαππας 
άναφέρθηκε στά Ιστορικά γεγονότα πού 
διαδραματίστηκαν στή διάρκεια τών πολε
μικών έπιχειρήσεων τοϋ '40, έξήρε τόν 
άφθαστο ήρωισμό τών έλλήνων άγωνιστών, 
τήν ευψυχία καί τήν αυτοθυσία τους καί 
άνέλυσε τή σημασία τοϋ Ιστορικού «ΟΧΙ» 
καί τής έλληνικής νίκης. Μεταξύ άλλων, ό 
όμιλητής είπε καί τά έξης:

« . . .  ή έλληνική φυλή έξετέλεσε διά 
μίαν άκόμη φορά τήν άποστολήν της ώς 
αίμοδότης, πυροδότης καί διδάσκαλος της 
οικουμένης, ώς αΙώνιον όρμητήριον της 
Ιδέας τής έλευθερίας καί ώς τείχος άπαρ- 
τον τοϋ πολιτισμού. Ίσως μέ περισσοτέραν 
τύχην ή μέ ένεργοτέραν, έπί τόπου, εις τά 
πεδία τών μαχών, διεύθυνσιν, ή μυθική έκ- 
στρατεία τής Αλβανίας νά είχε λήξει έντός 
τοϋ 1940, μέ άπόρριψιν τών έπιδρομέων 
εις τήν θάλασσαν, όπότε πολλά θά είχαν 
άλλάξει.

» Αρκετοί υποστηρίζουν τήν άποψιν αύ- 
τήν, άλλ' όμως, ή θέλησις τών μοιρών, δι
καίων ή άδυσωπήτων, έπεφύλασσεν εις τόν 
' Ελληνισμόν, μετά τόν οίνον τοϋ θριάμβου, 
τό φοβερόν καί τρομερόν θυσιαστήριον. 
Έγεύθημεν σεμνώς τήν νίκην. Ύπομείνα- 
μεν άγέρωχοι τήν δοκιμασίαν τής νέας έπι- 
θέσεως τών σιδηροφράκτων φαλάγγων τής 
χιτλερικής Γερμανίας καί έδιδάξαμεν εις 
τούς άλλους, μετά τήν άναγκαίαν ήττα μας, 
πώς κατορθώνει ένας λαός, ύπό τόν κατα- 
θλιπτικότερον τών ζυγών, νά ίσταται όρθιος 
καί άδούλωτος, ώς πνεύμα καί ώς ψυχή, 
έξακολουθών νά μάχεται, ένώ εις τάς 
όδούς τών πόλεων καί εις τήν ύπαιθρον τής 
Πατρίδος άντηχεϊ τό βαρύ βήμα τών φαλάγ- 
γων τοϋ έχθρού.

»ΊΗτο πεπρωμένον, φαίνεται. Ή Ιδία 
μοίρα, ώρισεν ότι τρόπαια, πυρσοί εις τούς 
ούρανούς τού κόσμου, ύπηρεσίαι άπρο- 
σμέτρητοι καί όλοκαυτώματα θυσιών θά 
άφήνοντο χωρίς τήν έλαχίστην υλικήν άμοι- 
βήν. Διά τόν 'Ελληνισμόν, πάντως, δέν ε ί
ναι έπουσιώδες τό κέρδος. Τά πολύδοξα 
έκεϊνα χρόνια κατέλιπον εις τούς έπιγενο- 
μένους άπαράμιλλον υποθήκην άθλήσεως, 
θάρρους, αύτοπεποιθήσεως καί ύπερτάτης 
διακρίσεως εις τόν στίβον τής τιμής. . .» .
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Μ έ λαμπ ρές έκδη λώ σ εις , κα ι σέ 
κλ ίμα  έ θ ν ικ ή ς  έξα ρ σ ης, ά δ ελφ ο σ ύ - 
νης, ύ π ευ θ υ ν ό τη τα ς  κι ά π όλυ τη ς  γ α 
λ ή ν η ς  γ ιο ρ τά σ τη κ ε  σ' ο λό κλη ρ η  τή 
Χώρα ή 41η ε π έ τε ιο ς  τή ς  28ης 'Ο κτω 
βρίου.

Ε π ίκ ε ν τρ ο  τω ν γ ιο ρ τα σ τ ικ ώ ν  έκδη - 
λώ σεω ν ή τα ν  ή Θ εσ σ α λον ίκη , όπου, 
μπροστά σ τόν  π ρόεδρο  τή ς  Δ η μ ο κ ρ α 
τ ία ς , σ τήν  π αραλιακή  λεω φ όρ ο  Μ εγ ά 
λου  'Α λ εξά ν δ ρ ο υ  τή ς  πόλεω ς έ γ ιν ε  
έπ ιβ λη τ ική  κα ι μ εγα λε ιώ δ η ς  σ τρ α τ ιω 
τ ικ ή  π αρέλαση, ή όποια έδω σε τή ν  εύ - 
κα ιρ ία  νά έκ τ ιμ η θ ο ϋ ν , γ ιά  άλλη  μιά 
φορά, ή ύψ ηλή  μ α χη τ ική  σ τάθμη, ή 
ά ρ τ ια  σ υγκρ ότη σ η , ό σ ύ γχρ ο νο ς  έξ- 
οπ λισμός και τό  ύψ ηλό  έπ ίπ εδο  έ το ι-  
μ ό τη τα ς  τώ ν ένοπ λω ν δυνάμεω ν.

Τ ις  έκδ η λώ σ εις  τή ς  σ υ μ π ρ ω τεύο υ 
σας, άπ ’ όπου ε ίν α ι π αρμένα  κα ι τά  
φ ω το γρ α φ ικά  σ τ ιγμ ιό τυ π α  τμ η μ ά τω ν  
τή ς  Χ ω ρ οφ υλα κής, π α ρα κολούθησ α ν  
ά κόμα  π ολλο ί κ υ β ε ρ ν η τ ικ ο ί π α ρά γον
τες , έκπρόσω ποι πολιτικώ ν, σ τρ α τ ιω τ ι
κών κα ι άλλω ν άρχώ ν, ά λλο ι έπ ίσ ημ ο ι 
κα ι χ ιλ ιά δ ες  λαού.
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Ί

Η σωστή επικοινωνία της Αατυνομίας μέ τό κοινό 
συμβάλλει καθοριστικά οτήν έπιτυχία τού έργου της.

Γιό τή Χωροφυλακή ή πληροφόρηση τού πολίτη γιά τό 
έργο της είναι άπ’ τις κυριώτερες φροντίδες, γι’ αυτό καί 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά ατενώτερη επικοινωνία 
μέ τό κοινωνικό σύνολο.


