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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ
’Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, Οπλίτες και Πολιτικοί Υπάλληλοι,

Μέ άπόφαση τού Α.Σ.Ε.Α., ή Κυβέρνηση μέ περιέβαλε μέ τήν έμπιστοσύνη της και μού 
άνέθεσε τήν Αρχηγία τού Σώματος.

’Αναλαμβάνοντας σήμερατά καθήκοντά μου, θεωρώ πρωταρχικό χρέος μου, νά έκφράσωτά 
αισθήματα ευγνωμοσύνης πού μέ διακατέχουν πρός τήν Κυβέρνηση, γιά τήν τιμή πού μού έκανε 
και νά έπικοινωνήσω μαζί σας, πού μέρα νύχτα μοχθείτε γιά τήν έξασφάλιση τών πολυτιμοτέρων 
άγαθών τού Ελληνικού Λαού, προκειμένου νά σάς μεταφέρω τις άπόψεις μου γιά μιά παραπέρα 
άνοδική πορεία τού Σώματος.

’Έχω πλήρη έπίγνωση καί κατανοώ άπόλυτατό μέγεθος τής τιμής πού μου έγινε, άλλά καίτό 
βάρος τών εύθυνών πού έπωμίζομαι τούτη τήν ώρα, άπέναντι στήν Πατρίδα, στον Ελληνικό Λαό, 
στήν Κυβέρνηση καί στό Σώμα, τού όποιου ή ιστορία ταυτίζεται μέ τήν ιστορία τού νεωτέρου 
Ελληνικού Κράτους καί πού έπί 150 χρόνια συμπαραστέκεται στά προβλήματα τού 'Ελληνικού 
Λαού, μέ συνέπεια καί καρτερία.

Μέ τήν έπίγνωση αύτή καί μέ οδηγό τήν ιερή μνήμη τών ήρωικών νεκρών τού καθήκοντος, 
άνδρώντού Σώματος, έχω ίσχυρήτή θέληση νά φέρω σέ πέραςτήν άποστολή μου, χωρίς νά φεισθώ 
προσωπικών κόπων καί θυσιών.

Αναλαμβάνω τήν Ηγεσία τού Σώματος σέ έποχή πού έπιδιώκεται μιά νέα πορεία, πού 
στοχεύει στήν έξασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης, ίσοπολιτείας, ισονομίας καί στήν 
κατοχύρωση τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας, ώς καί όλων τών συνταγματικών, άτομικών καί κοινωνι
κών δικαιωμάτων τών πολιτών.

Τήν καθοριστική αύτή, γιά τό λαό μας, ώρα, τό Σώμα τής Χωρ/κής μέ άνανεωμένες τις 
δυνάμεις του καί μέ έδραιωμένη τήν πίστη τών οργάνων του ότι δέν είναι διώκτες, άλλά συμπαρα
στάτες, βοηθοί, σύμβουλοι καί προστάτεςτοϋ πολίτη, καλείται νά συμπαρασταθεί στις προσπάθειες 
τής Κυβερνήσεως καί νά δώσει τή μάχη, προκειμένου τό όραμα τού λαού μας νά γίνει πραγματικό
τητα.

Προκειμένου όμωςτό Σώμα νά άνταποκριθεί άποτελεσματικά στήν άποστολή του αύτή καί νά 
δικαιώσει τις προσδοκίες τού λαού θά χρειασθεί πειθαρχία, αύστηρή προσήλωση στό ύπηρεσιακό 
καθήκον, σεβασμός τής προσωπικότητας τού πολίτη, έφαρμογή τών Νόμων μέ λογική,σύνεση, 
μετριοπάθεια καί αύστηρότητα όταν έπιβάλλεται, άλλά προπάντων μέ άπόλυτη άντικειμενικότητα 
καί δικαιοσύνη.

Ή δικαιοσύνη καί ή άντικειμενικότητα κατά τήν έφαρμογή τών Νόμων μακριά άπό προκατα
λήψεις, συναισθηματισμούς ή ύπολογισμοϋς άνυψώνειτό Έθνος καί καταξιώνει τό λειτούργημά 
μας.

Καλώ λοιπόν όλους σας νά συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει νά κινηθείτε μέσα στά πλαίσια τών 
άνωτέρω έπιδιώξεων καί νά έργασθείτε γιά τή διασφάλιση τής Δημοκρατίας, τών άτομικών δικαιω
μάτων καί έλευθεριών τών πολιτών, γιατί πρέπει νά συνδυάζεται ή τάξη καί ή γαλήνη μέ τήν 
έλευθερία καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη.

’Αδικίες καί άκρότητες δημιουργούν πικρίες καί άναστατώσεις, μέ άποτέλεσματά προβλή
ματα τού λαού νά μή έπιλύονται καί νά μή έξασφαλίζονται τά δικαιώματά του.

Είμαι βέβαιος ότι σφάλματα τού παρελθόντος θά μάς παραδειγματίσουν, ώστε διαφορετικές 
τυχόν έκτιμήσεις γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής άπό μέρους τού 'Ελληνικού λαού, νά άναθεωρη- 
θούν καί άδελφωμένοι πλέον νά έργασθούμε γιά τήν προκοπή τού τόπου μας καίτή διατήρηση τών 
έθνικών μας παραδόσεων.

’Εγώ, προσωπικά, θά καταβάλω κάθε προσπάθεια καί θά άναλώσω όλες μου τις δυνάμεις, γιά 
νά προωθήσω τήν έπίλυση τών προβλημάτων τού Σώματος μέσα στά πλαίσια τών δυνατοτήτων τής 
Πολιτείας, τής όποιας τό ένδιαφέρον,όπως καί σείς γνωρίζετε, έκδηλώθηκε ήδη μέ τήν έπίλυση 
μερικών άπό αύτά.

Μέ τή βοήθεια τού Θεού, τή συμπαράσταση τής Κυβερνήσεως καί μέ τό δικό σας μόχθο, 
πιστεύω νά δικαιώσουμε τις προσδοκίες τής Πολιτείας καί θά άποδείξουμε στό λαό ότι έπάξια 
άσκούμε τό λειτούργημά μας καί βρισκόμαστε πλάι του, συμπαραστάτες καί φύλακές του, άντιμα- 
χόμενοι τις δυνάμεις τού κακού γιά μιά έλεύθερη, δίκαιη καί πιο όμορφη ζωή.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ 

’Αντιστράτηγος
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Ο Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος

Ο Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ
'Υποστράτηγος

Συνήλθε στις 19 Ίανουαρίου ύπό τήν προε
δρία τοϋ πρωθυπουργού και ύπουργοϋ Εθνικής 
Άμύνης κ. Άνδρέα Παπανδρέου τό ’Ανώτατο 
Συμβούλιο ’Εθνικής Άμύνης κι έπέλεξε τούς άρ- 
χηγούς Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί 
Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρχηγός Χωροφυλακής έπελέγη ό μέχρι τότε 
β ’ ύπαρχηγός τού Σώματος ύποστράτηγος κ.
Εμμανουήλ Μπριλλάκης ό όποιος καί προήχθη 

στό βαθμό τού άντιστρατήγου, ένώ άποστρατεύ- 
θηκε ό άρχαιότερος όμοιόβαθμός του κ. ’Αθανά
σιος Παπαδημητρίου, μέχρι τότε α' ύπαρχηγός.

Μετά τήν έπιλογή τού νέου άρχηγού, καθή
κοντα α’ ύπαρχηγού άνέλαβε ό μέχρι τό τε 6' έπι- 
θεωρητής κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, β' ύπαρχη
γού ό μέχρι τό τε γ ' έπιθεωρητής ύποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Καζαμίας καί α' έπιθεωρητού ό ύπο
στράτηγος κ. Δημήτριος Κάλλιας.

Ο Α' ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Ύποστράτηγος



Η ΤΕΛΕΤΗ IIAPUOIIO)
ΚΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ! THE ΛΙΎΙΙΙΊΛΕ
Σέ ειδική τελετή, που τιμήθηκε ιδιαί

τερα μέ τήν παρουσία τού ύπουργοϋ Δη
μοσίας Τάξεως κ. Γιάννη Σκουλαρίκη καί 
τοϋ γενικού γραμματέα τού Υπουργείου 
κ. Παναγιώτη Άναγνωστόπουλου, έγινε 
στις 21 τοϋ περασμένου μήνα ή έπίσημη 
παράδοση καί παραλαβή τής ήγεσίας τοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής.

Ή τελετή πραγματοποιήθηκε στήν αί
θουσα τελετών τού Αρχηγείου κι άρχισε 
μέ άποχαιρετιστήρια όμιλία τού προη
γούμενου άρχηγού άντιστράτηγου κ. 
Χρήστου Ριζά, ό όποιος, είπε τά έξης:

« . Αποχωρώντας άπό τό Σώμα τής
Χωροφυλακής, μετά άπό αίτηση 
παραιτήσεως πού υπέβαλα τήν 
28-11-1981 καί έγινε άποδεκτή άπό τό 
Α.Σ.Ε.Α., δοξάζω τό Θεό πού μέ 
άξίωαε νά τερματίσω τή σταδιοδρομία 
μου καί εύχαριστώ τήν Πολιτεία, γιατί 
μέ τίμησε και εύτύχησα νά άνέλθω 
στήν άνώτατη βαθμίδα τής Ιεραρχίας, 
τήν άρχηγία τού Σώματος.

Απέρχομαι μέ ήρεμη τή συνείδηση 
ότι στό διάστημα τών 33 χρόνων τής 
ύπηρεσίας μου, έπιτέλεσα εύόρκως 
τό καθήκον μου, μακριά άπό σκοπιμό
τητες και συμβιβασμούς, άφού πρόσ
φορα μέσα στό μέτρο τών άνθρωπί- 
νων δυνάμεών μου καί τών ύπηρεσια- 
κών δυνατοτήτων, 6,τι καλύτερο μπο
ρούσα στήν ιδέα τής Πατρίδος, στήν 
προάσπιση τών δικαιωμάτων καί 
έλευθεριών τών πολιτών, στήν ταχεία 
καί μέσα στά νόμιμα πλαίσια Εξυπηρέ
τησή τους, στή δίκαιη καί ίση μεταχεί
ρισή τους, στήν προστασία τών συμ
φερόντων όλων σας καί, τέλος, στήν 
Εξύψωση τοϋ κύρους καί τού γοήτρου 
τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

Τή στιγμή αύτή αισθάνομαι βαθύ
τατη συγκίνηση, γιατί άποχωρίζομαι 
άπ’ όλους έσάς τούς άξιους καί Εκλε
κτούς συνεργάτες μου, άφοσιωμέ- 
νους καί προσηλωμένους στό καθή
κον καί στά άνθρώπινα καί ’Εθνικά 
ιδανικά. Εύχαριστώ θερμότατα όλους 
σας, γιατί μέ τή βοήθειά σας, τόν έν- 
θουσιασμό σας, τήν πίστη σας, τήν 
άμέριστη συμπαράστασή σας καί τόν 
ένθερμο ζήλο γιά έργασία καί προσ
φορά, συντελέσατε στή διατήρηση 
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας 
σέ ύψηλό έπίπεδο καί γενικά στήν 
άνοδική πορεία τού ένδόξου Σώματος 
τής Χωροφυλακής, τό όποιο είναι 
καταξιωμένο στή συνείδηση τού 'Ελ
ληνικού λαού.

Γιά όλα αύτά, καθώς καί γιά τό ότι, 
κάτω άπό όμαλές ή δύσκολες συνθή

κες, σταθήκατε άκλόνητοι καί όρθιοι 
στις έπάλξεις τού καθήκοντος καί τών 
Εθνικών παραδόσεων, πιστοί στά έλ- 
ληνοχριστιανικά Ιδεώδη, γενναίοι στό 
φρόνημα, σώφρονες κατά τήν έκτέ- 
λεση τής ύπηρεσίας σας καί άγωνιζό- 
μενοι μέ όλες τις δυνάμεις σας γιά 
τήν έπικράτηση τού δικαίου καί τών 
ήθικών άξιων, αισθάνομαι μεγάλη 
ύπερηφάνεια.

Ή μνήμη μου όμως, αύτή τή στιγμή 
στρέφεται πρός όλους όσοι πριν άπό 
μένα ύπηρέτηααν τό Σώμα καί τήν Πα
τρίδα, πιστοί στόν όρκο τους καί ιδιαί
τερα σέ όλους τούς ήρωικούς νε
κρούς τού Σώματος, πού έπεσαν, είτε 
κατά τή διάρκεια τής ειρήνης, είτε 
κατά τή διάρκεια τού πολέμου, ύπέρ 
βωμών καί έστιών, δίνοντας ό,τι πολυ
τιμότερο είχαν γιά τή δόξα καί τό με
γαλείο τής Πατρίδος. Σέ όλους αυ
τούς τούς ήρωικώς πεσόντες κλίνω 
εύλαβικά τό γόνυ, σάν έλάχιστο δεί
γμα τιμής καί εύγνωμοσύνης. Αιώνια 
τους ή μνήμη ...

Θεωρώ καθήκον μου νά τονίσω ότι 
παραδίδω σήμερα τήν άρχηγία τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής στόν έπι- 
λεγέντα άπό τό Α.Σ.Ε.Α. νέον Αρχη
γόν Αντιστράτηγον κ. ’Εμμανουήλ 
Μπριλλάκην, φίλον, συνεργάτην καί 
συμμαθητήν, άνδρα έγκρατή, αώ- 
φρονα καί ικανό, ύπενθυμίζοντας ότι 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής εύρίοκε- 
ται άκμαίο καί έτοιμο πάντα γιά 
όποιαδήποτε θυσία.

Απευθυνόμενος πρός όλους σας, 
γιά τελευταία φορά σάν ένεργό μέλος 
τής μεγάλης οικογένειας τής Χωρο
φυλακής, σάς προτρέπω καί μέ τή νέα 
ήγεσία σας νά έπιδείξετε πίστη στό 
καθήκον σας, πειθαρχικότητα, έργα- 
τικότητα, άγάπη στό Επάγγελμά σας, 
συναδελφική άλληλεγγύη, σύμπνοια 
άπεριόριστη, όμόνοια, ψυχική έν- 
ότητα καί νά αυνεχίσετε άγωνιζόμε- 
νοι γιά τήν έπικράτηση τού δικαίου καί 
τών ήθικών άξιών καί έπί πλέον γιά 
τήν έξουδετέρωση κάθε άπειλής πού 
στρέφεται κατά τής Πατρίδος μας καί 
τών Δημοκρατικών μας θεσμών. Εύ
χομαι σέ όλους σας καί στις οικογέ
νειες σας, ύγεία, χαρά καί κάθε ευτυ
χία . ,

Ακολούθως, τό λόγο πήρε ό νέος άρ- 
χηγός τού Σώματος άντιστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης, ό όποίος είπε:

«Είναι μεγάλη τιμή γιά μένα καί είμαι 
βαθειά συγκινημένος, πού ή λαοπρό
βλητη Κυβέρνηση τής Αλλαγής μέ
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περιέβαλε μέ τήν έμπιστοαύνη της 
και τό Ανώτατο Συμβούλιο ’Εθνικής 
Άμύνης μέ έκρινε Ικανό γιά τήν ’Αρ
χηγία τού Σώματος, τήν όποια και μοϋ 
άνέθεσε.

Όσο μεγάλη, όμως, είναι ή τιμή, 
τόσο βαρύτερες είναι οι εύθύνες και 
υποχρεώσεις πού έπωμίζομαι, γιατί 
καλούμαι νά ήγηθώ ένός Σώματος 
πού ή Ιστορία του ταυτίζεται μέ τήν 
ιστορία τού νεώτερου Ελληνικού 
Κράτους και πού έπ'ι 150 χρόνια συμ- 
παρίσταται στά προβλήματα τού ‘Ελ
ληνικού λαού μέ συνέπεια καί καρτε
ρία, τόσο σέ περιόδους είρήνης, όσο 
καί σέ περιόδους πολέμων.

Έχω πλήρη έπίγνωση και κατανοώ 
άπόλυτα τό μέγεθος τών εύθυνών 
πού έπωμίζομαι τούτη τήν ώρα, άπέ- 
ναντι στήν Πατρίδα, στον Ελληνικό 
λαό, στήν Κυβέρνηση καί στό Σώμα. 
Μέ τήν έπίγνωση αύτή και μέ όδηγό 
τήν Ιερή μνήμη τών ήρωικών νεκρών 
τού καθήκοντος, άνδρών τού Σώμα
τος, έχω Ισχυρή τή θέληση νά φέρω 
σέ πέρας τήν άποστολή αύτή πού μού 
έμπιστεύτηκε ή Πολιτεία, χωρίς νά 
φεισθώ προσωπικών κόπων καί θυ
σιών, στηριζόμενος στήν όμόψυχη 
συμπαράσταση όλου τού προσωπι
κού.

Διαδέχομαι στήν ήγεσία άξιο ήγέτη 
τον μέχρι σήμερα Αρχηγό τού Σώμα
τος 'Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Ριζά, 
άγαπητό φίλο καί συμμαθητή.

Κύριε Αρχηγέ, έπί 33 χρόνια άνα- 
λώσατε τις πνευματικές καί σωματι
κές δυνάμεις σας καί ικανότητες στήν 
Υπηρεσία τού Σώματος καί γι’αύτό τό 

Σώμα θά σάς θυμάται.
Αναλαμβάνω τήν ήγεσία τού Σώμα

τος, σέ έποχή πού τή χαρακτηρίζει ή 
άπόφαση τού λαού γιά μιά καινούργια 
πορεία, πού θά έξασφαλίζει μεγαλύ
τερη κοινωνική δικαιοσύνη, ίσοπολι- 
τεία, Ισονομία καί θά κατοχυρώνει τήν 
άνθρώπινη άξιοπρέπεια καί όλα τά

συνταγματικά άτομικά καί κοινωνικά 
δικαιώματα του πολίτη. Γι' αύτό, στήν 
καθοριστική γιά τό λαό μας αύτή ώρα, 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής, μέ άνα- 
νεωμένες τις δυνάμεις του καί μέ 
έδραιωμένη τήν πεποίθηση τών όρ- 
γάνων του, ότι δέν είναι διώκτες, άλλά 
συμπαραστάτες, βοηθοί καί προστά
τες τού πολίτη, καλείται νά συμπαρα
σταθεί στις προσπάθειες τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως καί νά δώσει τή 
μάχη, προκειμένου τό όραμα αύτό 
τού λαού μας νά γίνει πραγματικό
τητα.

Καλώ, λοιπόν, όλους τούς Αξιωμα
τικούς καί Οπλίτες τού Σώματος, άν- 
δρες καί γυναίκες, νά συνειδητο
ποιήσουν τις τωρινές ιστορικές εύθύ
νες τους καί νά έργααθοϋν μέ άπό- 
λυτη πειθαρχία καί προσήλωση στις 
άρχές τής άμεροληψίας, τής δικαιο
σύνης, τής άντικειμενικότητας, τού 
σεβασμού τής προσωπικότητας τού 
πολίτη, μακριά άπό άναχρονιστικές 
συνήθειες καί νοοτροπίες, προκειμέ
νου τό Σώμα νά άνταποκριθεί άποτε- 
λεσματικά στις σημερινές άπαιτήσεις 
καί νά δικαιώσει τις προσδοκίες τού 
Ελληνικού λαού. Εγώ, προσωπικά, 
θά καταβάλω κάθε προσπάθεια καί θά 
άναλώσω όλες τις δυνάμεις μου, γιά 
νά προωθήσω τήν έπίλυαη τών προ
βλημάτων τού Σώματος, μέσα στά 
πλαίσια τών δυνατοτήτων τής Πολι
τείας.

Μέ τή βοήθεια τού Θεού, τή συμπα
ράσταση τής Κυβερνήσεως καί τό μό
χθο τού προσωπικού, παρέχω τή δια
βεβαίωση ότι θά δικαιώσουμε τις 
προσδοκίες τής Πολιτείας καί θά 
άποδείξουμε στό λαό ότι έπάξια βρι
σκόμαστε πλάι του, συμπαραστάτες 
καί φύλακες, άντιμαχόμενοι τις δυ
νάμεις τού κακού, γιά μιά πιό δίκαιη, 
όμορφη κι έλεύθερη ζωή ...*.
Αμέσως μετά τήν όμιλία του, ό κ. άρ- 

χηγός έπέδωσε στόν προκάτοχό του ει

δική άναμνηστική πλακέτα μέ τό έμ
βλημα τού Σώματος συνοδευόμενη μέ 
τιμητικό δίπλωμα, σάν έλάχιστη ένδειξη 
τιμής και άναγνώρισης τών υπηρεσιών 
πού πρόσφερε στό Σώμα τής Χωροφυλα
κής. Πλακέτα μέ τό έμβλημα τοϋ Σώμα
τος έπέδωσε, έπίσης, στόν άποστρατευ- 
θέντα α' ύπαρχηγό Αντιστράτηγο έ.ά. κ. 
Αθανάσιο Παπαδημητρίου.

Κατόπιν, ό υπουργός κ. Σκουλαρίκης 
άπηύθυνε πρός τούς παραθρεθέντες 
σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας ότι ή 
συνεργασία του μέ τόν κ. Ριζά, καίτοι 
ήταν βραχύχρονη, έντούτοις ύπήρξε 
πάρα πολύ καλή καί δημιουργική. Απευ
θυνόμενος, στή συνέχεια, πρός τόν ίδιο, 
τόν εύχαρίστησε θερμά γιά τή συνεργα
σία του, δίνοντάς του εύχές γιά ύγεία, 
χαρά κι εύτυχία στό βίο τοϋ άπόστρατου, 
ένώ, παράλληλα, έξέφρασε τά συγχαρη
τήριά του στό νέο άρχηγό γιά τήν άνά- 
ληψη τών καθηκόντων του καί τήν πεποί
θηση ότι στόν ύπηρεσιακό τομέα θά συν
εργαστεί μαζί του έποικοδομητικά, γιάτό 
καλό τής Χωροφυλακής καί τού προσω
πικού της, καθώς καί γιά τό καλό όλόκλη- 
ρου τοϋ έλληνικοΰ λαού. «Ή συμπαρά
σταση τής κυβέρνησης - κατέληξε ό κ. 
ύπουργός - γιά τή βελτίωση, τήν έξύψωση 
καί τόν έκσυγχρονισμό τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, θά είναι, όσο γίνεται, μεγάλη 
κι έχω τήν πίστη ότι στή συνέχεια, μέ τή 
συνεργασία όλων σας, τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής θά δει πολύ καλύτερες μέ
ρες*.

Στήν τελετή πού τελείωσε μέ δεξίωση, 
παραθρέθηκαν, άκόμη, ό πρώην α' έπι- 
θεωρητής ύποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Μαυρογιάννης - Πλέκας, οί ύπαρχηγοί 
τού Σώματος ύποστράτηγοι κ.κ. Γ εώργιος 
Κωστόπουλος καί Γ εώργιος Καζαμίας, ό 
α' έπιθεωρητής ύποστράτηγος κ. Δημή- 
τριος Κάλλιας, άνώτατοι καί άνώτεροι 
άξιωματικοί τού έπιτελείου τοϋ Αρχη
γείου καί άντιπροσωπείες κατώτερων 
Αξιωματικών, όπλιτών καί πολιτικών 
ύπαλλήλων του.
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Τόν άπολογισμό τού έργου πού πρόσ- 
φεραν τόν περασμένο χρόνο οί 'Υπηρε
σίες τής Χωροφυλακής, έκανε ό αρχηγός 
αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλά- 
κης μέ τήν εύκαιρία τής κοπής τής πίτας 
τού Σώματος.

Ή έκδήλωση έγινε στις 28 Ιανουάριου 
τό βράδυ σέ κεντρικό άθηναϊκό ξενοδο
χείο καί παραθρέθηκαν, ό Θεοφιλέστα
τος επίσκοπος Αύλώνος κ. Παντελεήμων 
ώς έκπρόσωπος τού Μακαριότατου άρ- 
χιεπίσκοπου Αθηνών καί πάσης 'Ελλά
δος κ. Σεραφείμ, οί υπουργοί, Δημοσίας 
Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως κ. Κουτσόγιωργας, Εσωτε
ρικών κ. Γεννήματος καί Δημοσίων Έρ
γων κ. Τσοχατζόπουλος, ό υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Δημοσθενόπουλος, οί 
βουλευτές κ.κ. Μπουλούκος, Παπα- 
γεωργόπουλος, Χονδροκούκης, Χατζη- 
νάκης, Κοντοπόδης, Χατζοπλάκης, 
Γεωργακάκης, Πεντάρης, Βουγιουκλά- 
κης, Γκίκας καί Μαυροδόγλου, οί γενικοί 
γραμματείς τού 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος καί τού 
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Άσημακό- 
πουλος, ό άναπληρωτής νομάρχης Αττι
κής κ. Κόικας, οί άρχηγοί Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Νίτσος καί Πυροσβεστικού 
Σώματος κ. Μονάντερας, οί πρώην άρχη
γοί Χωροφυλακής άντιστράτηγοι έ.ά. κ.κ. 
Βαλσαμάκης, Κουτσιανάς καί Αργιάν- 
νης, ό διευθυντής τής ΠΣΕΑ άντιστράτη- 
γος κ. Παπαβασιλείου, ό άρχηγός τής 
ΥΠ.Ε.Α. κ. Καπελαρής, ό προϊστάμενος 
τού Συντονιστικού Επιτελείου τού 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως άντι- 
στράτηγος κ. Σενής ό εισαγγελέας Έφε- 
τών κ. Πεδιάδης, διευθυντής τής Διευ- 
θύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών, οί ύπαρχηγοί Χωροφυλακής ύπο- 
στράτηγοι κ.κ. Κωστόπουλος καί Καζα

μίας, ό α επιθεωρητής τού Σώματος 
ύποστράτηγος κ. Κάλλιας, άνώτατοι καί 
άνώτεροι άξιωματικοί τού Σώματος άπό 
Υπηρεσίες τού λεκανοπέδιου Αττικής, 
έκπρόσωποι άρχών τής πρωτεύουσας, 
οργανισμών, συλλόγων, σωματείων καί 
συνδέσμων, άντιπροσωπείες κατώτερων 
άξιωματικών καί όπλιτών τής Χωροφυλα
κής, άλλοι επίσημοι, δημοσιογράφοι καί 
πλήθος προσκαλεσμένων.

Μετά τήν εύλογία τής πίτας, πού έγινε 
άπ' τόν Θεοφιλέστατο έπίσκοπο Αύλώ
νος, συμπαραστατούμενο άπ' τόν προϊ
στάμενο τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
τού Σώματος Πανοσ. άρχιμανδρίτη π. 
Εύσέβιο Πιστολή καί άλλους κληρικούς, 
χορωδία δοκίμων ένωμοταρχών έψαλλε 
επίκαιρους γιορταστικούς ύμνους καί 
στή συνέχεια ό άρχηγός τού Σώματος 
άντιστράτηγος κ. Μπριλλάκης κάνοντας 
άπολογισμό τού έργου πού πρόσφεραν 
κατά τό 1981 οί Υπηρεσίες τής Χωροφυ
λακής.

Στή συνέχεια, ό ύπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης άρχισε 
τήν κοπή τής πίτας τού Σώματος, ή όποια 
συνεχίστηκε άπ’ τόν γενικό γραμματέα 
τού 'Υπουργείου κ. Παναγιώτη Άναγνω- 
στόπουλο καί τόν άρχηγό τού Σώματος.

Τυχερά ήταν τά κομμάτια τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής καί τού διευθυντή τής 
Ύποδιευθύνσεως Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης συνταγματάρχη κ. 
Βασιλάκη.

Ή έκδήλωση συνεχίστηκε καί τε
λείωσε μέ δεξίωση, ένώ τούς παραβρε- 
θέντες ψυχαγώγησαν τμήμα τής Μουσι
κής τού Σώματος καί καλλιτεχνικό πρό
γραμμα μέ τραγούδια άπ' τούς καλλιτέ
χνες Κλειώ Δενάρδου. Παναγιώτη Μυ
λωνά καί Μιχάλη Βιολάρη.

Η Ο Μ Ι Λ Ι Α  

ΤΟΥ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ 
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Ή σημερινή παρουσία σας έδώ, σημαί

νει άναγνώριση τής προσφοράς τής Χω
ροφυλακής στό κοινωνικό σύνολο, πού 
έκδηλώνεται καί γίνεται περισσότερο 
άντιληπτή όταν ό πολίτης-θύμα άτυχήμα- 
τος, κλοπής, διαρρήξεως, πυρκαϊάς, σει
σμού, κ.λ.π., ή άλλων δύσκολων καί κρί
σιμων στιγμών τής άτομικής, οικογενεια
κής καί κοινωνικής του ζωής, πού όλοι οί 
άλλοι συνάνθρωποί του είναι άδύναμοι, 
άνίκανοι, μά καί πολλές φορές άπρόθυ- 
μοι νά τόν βοηθήσουν, βρίσκει καταφύ
γιο καί προστασία στή Χωροφυλακή.

Μέ τήν εύκαιρία τής σημερινής μας 
συνάντησης, γιά τό καλωσόρισμα τού 
Καινούργιου Χρόνου καί τής άνταλλαγής 
εύχών, έπιθυμούμε νά έχουμε μιά σύν
τομη, παραπέρα άπό τήν τυπικότητα, έπι- 
κοινωνία καί νά κάνουμε μαζί μιά άνα- 
δρομή στό χρόνο πού πέρασε μέ σκοπό 
νά σάς παρουσιάσουμε καί νά λάβετε μιά 
μικρή εικόνα τού έργου πού έπιτελέ- 
στηκε άπό τή Χωροφυλακή τό χρόνο 
αύτό. Παράλληλα θά έπιδιώξουμε νά σάς 
καταστήσουμε κοινωνούς τών σκέψεων 
καί τών προοπτικών γιά τόν τρόπο δρά- 
σεως τού Σώματος στόν καινούργιο 
χρόνο.

Πιστεύουμε πώς μέ μιά άντικειμενική 
θεώρηση τών γεγονότων καί δραστηριο
τήτων τής Χωροφυλακής τού περασμέ
νου χρόνου, θά βγούνε χρήσιμα συμπε
ράσματα γιά τήν παραπέρα καθοριστική 
πορεία τού Σώματος στό χρόνο πού μπή
καμε.
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-  Κυρίες και Κύριοι,
Τό έργο τής Χωροφυλακής είναι δχι 

μόνον τεράστιο, άλλα και πολύ δύσκολο. 
Ή άποστολή της είναι και προληπτική και 
κατασταλτική.

ΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ
Ή προληπτική άποστολή τής Χωροφυ

λακής είναι ή πιό σημαντική, άλλα και ή 
πιό επίπονη καί άφανής, γιατί άποβλέπει 
στήν άποτροπή τών έγκλημάτων καί των 
άντικοινωνικών ένεργειών καί έκδηλώ- 
σεων.

Ή άποτελεσματικότητα τής δράσεως 
τής 'ιδανικής 'Αστυνομίας μετράται άπό 
τό βαθμό προλήψεως τών έγκλημάτων 
καί θά ήσαν θεάρεστα τά άποτελέσματα, 
αν μιά Αστυνομία κατόρθωνε άπόλυτα 
τήν πρόληψη όλων τών άντικοινωνικών 
πράξεων. Αύτό όμως, δηλαδή ή όλοκλη- 
ρωτική πρόληψη, στήν πραγματικότητα 
είναι άδύνατη, γιατί ή Αστυνομία δέν 
μπορεί νά είναι πανταχοϋ παρούσα.

Μέ τήν πρόληψη έπιδιώκουμε νά άπο- 
θαρρύνουμε τήν κακοποιό δράση, όσων 
ρέπουν στό έγκλημα καί τόν άτακτο βίο, 
γιατί πρέπει νά ξέρετε πώς γιά κάθε έγ
κλημα, δέν άρκεϊ μόνον ή έπιθυμία τού 
δράστου, άλλά χρειάζεται νά τού δοθε'ι 
καί ή εύκαιρία καί αύτή τού τήν στερεί ή 
παρουσία τής Αστυνομίας.

Τό προληπτικό έργο τής Χωροφυλα
κής, τό χρόνο πού πέρασε άπορρόφησε 
τό μεγαλύτερο μέρος τής δραστηριότη
τας τών οργάνων της καί μπορούμε νά 
πούμε ότι ύπήρξε άποδοτικό καί άποτε- 
λεσματικό, άν συγκρίνουμε τήν έγκλημα- 
τικότητα άλλων Χωρών μέ τήν έγκληματι- 
κότητα τής Χώρας μας, τόσο σέ άρι- 
θμούς, όσο καί σέ μορφές καί βαρύτητα 
έγκλημάτων.

Τό έργο όμως τής πρόληψης, όσο άξιό- 
λογο καί άποτελεσματικό άν είναι, δέν 
μπορεί νά άποδοθεϊ μέ άριθμούς, σέ 
άντίθεση μέ τό κατασταλτικό καί γ ι’ αύτό 
θά άφήσουμε τήν άξιολόγησή του στήν 
δική σας κρίση.

'Αντίθετα ό κατασταλτικός τομέας τής 
δραστηριότητας τής Χωροφυλακής άπο- 
δεικνύεται μέ τά δεδομένα τών άριθμών. 
ΓΓ αύτό θά μοϋ έπιτρέψετε νά σάς κου
ράσω λιγάκι καί νά σάς παρουσιάσω 
παρακάτω μέ νούμερα, όσο βέβαια γίνε
ται σύντομα, τό έργο τής Χωροφυλακής 
στόντομέααύτό, μέ τήν πεποίθηση ότι μέ 
αύτά άποδεικνύεται ότι δικαιώσαμε τις 
προσδοκίες τής Πολιτείας καί τού λαού 
καί ότι θά άξιολογηθεί σωστά τό κοινω
νικό έργο τού Σώματος.

Ή άντικειμενική δική σας άξιολόγηση 
θά μάς ένθαρρύνει καί θά μάς δυναμώσει 
γιά νά έργασθούμε μέ περισσότερη 
όρεξη καί άποτελεσματικότητα τό νέο 
χρόνο.

Όπως γνωρίζετε ή Χωροφυλακή μέ
25.000 περίπου προσωπικό έχει έδαφική 
άρμοδιότητα στά 98% (τοίς έκατό) τού 
Ελλαδικού χώρου καί άστυνομεύει τά 

80% περίπου τού πληθυσμού, μέ μία δι
άρθρωση 'Υπηρεσιών πού νά έξυπηρετεί 
τά γενικά καί τά ειδικά καθήκοντά της.

Μέτή συνεχή, ήμέρα καί νύκτα, έπιτή-

ρηση κάθε δημόσιου χώρου, τή λήψη μέ
τρων τάξεως σέ διάφορες έκδηλώσεις 
καί τελετές, άθλητικές συναντήσεις καί 
συγκεντρώσεις, πέτυχε στήν κύρια άπο
στολή της, δηλαδή στή διαφύλαξη τής 
ήσυχίας, γαλήνης καί κοινωνικής ειρή
νης τών πολιτών.

Ή προστασία τής ζωής, τής τιμής καί 
τής περιουσίας τού πολίτη, ή περιφρού
ρηση τών δικαιωμάτων καί έλευθεριών 
του είναι ό κύριος καί άντικειμενικός 
προορισμός τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής. Πέρα άπ' αύτόν ή δραστηριότητα τού 
Σώματος έκτείνεται στήν έξυπηρέτηση 
τού πολίτη μέ τήν προσφορά κοινωνικών 
καί άνθρωπιστικών ύπηρεσιών. Ή προσ
φορά αύτή άρχίζει άπό τήν άπλή ύπό- 
δειξη, συμβουλή καί πατρική προστασία 
μέχρι τήν παροχή αίματος καί αύτοθυ- 
σίας γιά τή σωτηρία κινδυνευόντων.

Ή δημόσια τάξη καί άσφάλεια είναι οί 
πρωταρχικοί στόχοι μιάς εύνομούμενης 
Πολιτείας καί νομίζουμε ότι έπιτελέστη- 
καν, γιατί διατηρήθηκαν καί σέ πολύ εύ- 
χάριστο σημείο κατά τό χρόνο πού πέ
ρασε.

"Οπως είναι γνωστό, κατά τόν ίδιο 
χρόνο ό κυρίαρχος λαός προσέφυγε στις 
κάλπες γιά νά άναδείξει τή νέα πολιτική 
του 'Ηγεσία.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής κατά τή δι
άρκεια τής προεκλογικής περιόδου έτή- 
ρησε ύποδειγματική τάξη στό χώρο εύ- 
θύνηςτου καί προστάτευσε άποτελεσμα- 
τικά τήν έλεύθερη έκφραση τής λαϊκής 
βούλησης, μέ τήν άμερόληπτη καί αύ- 
στηρή έφαρμογή τών Νόμων τού Κρά
τους πρός κάθε κατεύθυνση.

Παρέμεινε μακριά άπό πολιτικούς άν- 
ταγωνισμούς, άποδεικνύοντας έτσι τή 
μεγάλη του πίστη στή Δημοκρατία καί τήν 
άμεροληψία στή διαχείριση τής έξουσίας 
πού άσκεΐ.

Τό έτος 1981 οί 'Υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής, έλαβαν μέτρα τάξεως σέ 
45.401 συγκεντρώσεις καί συναθροίσεις, 
τό δέ προσωπικό της άπασχολήθηκε γιά 
τό άντικείμενο αύτό 1.252.686 ώρες.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«περί ναρκωτικών», οί άπόπειρες άνθρω- 
ποκτονιών καί ληστειών καί οί διακεκρι
μένες κλοπές.

Παρέμειναν άνεξιχνίαστες 4 άνθρω- 
ποκτονίες καί 6 ληστείες άπό τις όποιες 
οί 2 ήταν άπόπειρες. Γιά όλα αύτάτά άδι
κή ματα συνεχίζονται έντατικά οί έρευ
νες γιά τήν άνακάλυψη καί σύλληψη τών 
δραστών.

Ή μάχη τών Υπηρεσιών τής Χωροφυ
λακής τό έτος 1981 κατά τών ναρκωτικών 
ύπήρξε σκληρή μέ πολύ ικανοποιητικά 
άποτελέσματα, άφοϋ έξαρθρώθηκαν δε
κάδες σπείρες πού δρούσαν στή Χώρα 
μας.

Ό άδυσώπητος άγώνας τής Χωροφυ
λακής κατά τής κοινωνικής αύτής πληγής 
τών ναρκωτικών θά συνεχισθεϊ μέ έντα- 
τική προσπάθεια γιά τήν πρόληψη τής 
έξάπλωσής του καί τήν έπιβολή τού Νό
μου καί κατά τό 1982, άλλά καί στά γενι- 
κώτερα πλαίσια τής κοινωνικής άποστο- 
λής τού Σώματος θά έπιδιωχθεΐ, μαζί μέ 
τούς άλλους άρμοδίους ύπηρεσιακούς 
φορείς, ή διαφώτιση τών νέων μας γιά 
τούς κινδύνους άπό τά ναρκωτικά.

Ή άγωγή τού νέου καί ή ήθική προσω
πικότητά του θά τόν άναχαιτίσουν άπό 
παντός είδους ολισθήματα καί άντικοι- 
νωνικές έκδηλώσεις, περισσότερο, άπό 
ότι ό φόβος έπιβολής ποινών.

Σχετικά μέ τά άδικήματα κατά τής 
περιουσίας καταγγέλθηκαν καί άπασχό- 
λησαν τις ύπηρεσίες μας 10.300 κλοπές 
έναντι 10.660 τού 1980, δηλαδή μείωση 
3%. Άπό τις κλοπές αύτές τό μεγαλύ
τερο μέρος, έχει σάν άντικείμενα πρά
γματα μικρής άξίας καί οί περισσότερες 
άπ’ αύτές έχουν έξιχνιασθεϊ.

"Οσον άφορά τή συμμετοχή τών νέων 
ήλικίας μέχρι 20 έτών: στά διάφορα άδι
κήματα ήταν:
α. Στά ναρκωτικά 14,7% έναντι 16,4% 

τού προηγουμένου έτους, 
β. Στις κλοπές, άπό τούς μέχρι σήμερα 

γνωστούς δράστες, συμμετείχαν κατά 
ποσοστό 54,2% έναντι 53% τού έτους 
1980 καί

γ. Στά άδικήματα τών σωματικών βλαβών 
κατά 6,9% έναντι 8,2% τού 1980.

Στόν τομέα τής δημόσιας άσφάλειας 
καί κυρίως σ’ δ,τι άφορά τήν καταστολή 
τής έγκληματικότητας, τά όργανά μας 
βεβαίωσαν τά άκόλουθα άδικήματα: 
α. Κακουργήματα 651 έναντι 673 τό έτος 

1980, μείωση κατά 3,3%. 
β. Πλημμελήματα (πλήν παραβάσεων 

τροχαίας) 146.340 έναντι 137.239 τό 
1980, δηλαδή αύξηση 6,6%. 

γ. Πταίσματα (πλήν παραβάσεων τρο
χαίας) 64.056 έναντι 63.526 τό 1980 
δηλαδή αύξηση 0,8%.

Στά κακουργήματα περιλαμβάνονται 
44 άνθρωποκτονίες έκ προθέσεως καί 53 
άπόπειρες άνθρωποκτονιών, στις όποιες 
φυσικά δέν συμπεριλαμθάνονται οί άν
θρωποκτονίες πού έγιναν άπό τροχαία 
άτυχήματα.

Άπό τούς άριθμούς αύτούς προκύπτει 
ότιτά έγκλήματα κατά τής ζωής παρέμει- 
ναν στό ίδιο μέ τό περσινό έπίπεδο 1980, 
μέ παράλληλη μείωση στις τετελεσμένες 
ληστείες, ένώ άντίθετα έλάχιστα αύξή- 
θηκαν οί παραβάσεις τής Νομοθεσίας

ΤΡΟΧΑΙΑ

Στόν τομέα τής τροχαίας οί 'Υπηρεσίες 
μας έλαβαν όλα τά άπαραίτητα μέτρα γιά 
τήν κυκλοφοριακή όμαλότητα, τήν 
άσφαλή διακίνηση τών πολιτών καί τόν 
περιορισμό τών τροχαίων άτυχημάτων, 
τά όποια, ώς γνωστόν, έχουν σοβαρότα
τες κοινωνικές καί οικονομικές έπιπτώ- 
σεις, στό Κράτος μας.

Κάθε χρόνο πού έρχεται οί Ύπηρεσίες 
τής Τροχαίας Χωροφυλακής, μέ αίσθημα 
εύθύνης, δραστηριοποιούνται περισσό
τερο γιά νά προλάβουν καί νά περιορί
σουν τά τροχαία άτυχήματα.

Σ’ αύτή τήν προσπάθεια πρέπει νά 
άποδοθεϊ κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό 
καί ή μείωση τών θανατηφόρων τροχαίων 
άτυχημάτων πού σημειώθηκε τό 1981.

Συγκεκριμένα, στήν περιοχή εύθύνης 
τής Χωροφυλακής τά όδικά θανατηφόρα 
άτυχήματα γιά τρίτη κατά σειρά χρονιά 
μετά τό 1979 σημείωσαν μείωση, παρά 
τήν άλματώδη αύξηση τών τροχοφόρων.
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Ενώ τό έτος 1979 είχαμε 1416 νεκρούς, 
τό 1980 είχαμε 1315 και τό 1981, 1299.

Γιά τήν καλύτερη άντιμετώπιση τού 
προβλήματος έπιβάλλεται σωστότερη 
κυκλοφοριακή άγωγή όλων τών 'Ελλή
νων και ή συνεργαοία μέ πνεύμα καλής 
θελήσεως όδηγών και πεζών, μέ τά όρ
γανα τής τροχαίας γιά νά ύπηρετεϊτό αύ- 
τοκίνητο τις άνάγκες τού άνθρώπου καί 
νά μή γίνεται φονικό όργανο γιαυτόν.

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Παράλληλα μέ τά καθήκοντα καί τις 
ύποχρεώσεις στούς παραπάνω τομείς, τά 
όργανα τής Χωροφυλακής έχουν έπι- 
φορτισθεϊ μαζύ μέ άλλους άρμόδιους 
φορείς καί μέτήν έπίθλεψητής καθαριό
τητας, την προστασία τής δημόσιας 
ύγείας, τών παρανόμων οικοδομών, τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος, τής 
άγορανομίας καί τού τουρισμού, τομείς 
ζωτικής σημασίας γιά τήν κοινωνική καί 
οικονομική ζωή τής Χώρας.

Οί 'Υπηρεσίες άγορανομίας μέ συν
εχείς έλέγχους έργάστηκαν άθόρυβα 
άποδοτικά καί μέ γνώμονα πάντοτε τό 
συμφέρον τού καταναλωτικού κοινού, 
έκαναν 520.000 άγορανομικούς έλέγ
χους, 38.000 δειγματοληψίες καί έβε- 
βαίωσαν 15.200 άγορανομικές παραβά
σεις.

Στόν τομέα τού Τουρισμού ή Χωροφυ
λακή μέ τις Υπηρεσίες γενικής άρμοδιό- 
τητας καί τις 64 είδικέςΤουριστικές μέτό 
έμπειρο προσωπικό τους συνέδραμε, 
καθοδήγησε καί ξενάγησε πολλές φορές 
τά 5,5 έκατομμύρια άλλοδαποϋς πού έπι- 
σκέφθηκαντήΧώρα μας. Οίξένοιθρήκαν 
στά όργανα τούς πρόθυμους, εύγενείς 
καί άνιδιοτελείς φίλους καί δέν είναι λί
γες οί περιπτώσεις πού έγγράφως μάς 
εύχαρίστησαν.

Τά όργανα τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού 
έκαναν 155.000 έπιθεωρήσεις σέ ξενο
δοχεία καί λοιπά δημόσια κέντρα έξυπη- 
ρέτησης τού κοινού καί βεβαίωσαν 
10.500 παραβάσεις σέ βαθμό Πλημμελή
ματος καί 8.100 σέ βαθμό πταίσματος, 
παράλληλα δέ έπέβαλαν 9.100 χρημα
τικά πρόστιμα. Ακόμη σέ 970 περιπτώ
σεις πρότειναν διοικητικές κυρώσεις 
κατά τών παραβατών ξενοδόχων στήν 
άρμόδία ύπηρεσία τού Ε.Ο.Τ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πέρα όμως άπό τή δραστηριοποίηση 
τού προσωπικού τής Χωροφυλακής στήν 
έκτέλεσητών καθαρώς ύπηρεσιακώντου 
καθηκόντων, ύπάρχει καί ό κοινωνικός 
τομέας, πού άπορροφά μεγάλο μέρος 
άπότή δραστηριότητά του, όταν καλείται 
τούτο νά προσφέρει τις ύπηρεσίες του 
άνιδιοτελώς, μέ γνώμονα τις ήθικές έπι- 
ταγές καί τήν άγάπη του πρός τό συνάν
θρωπο.

'Υπήρξαν περιπτώσεις πού οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής ξεπέρασαν τά όρια 
τού καλώς έννοουμένου καθήκοντος. 
Αύτό φάνηκε άπότή συμμετοχή τους γιά 
τή μείωση τών συνεπειών καί τήν έμ- 
βλυνση τών προβλημάτων στούς κατα
στρεπτικούς σεισμούςτού Φεβρουάριου, 
τις πλημμύρες, τις πυρκαϊές, τούς άπο-

κλεισμούς άπό τά χιόνια κ.λ.π. καί τήν 
περίθαλψη τών πληγέντων.

Ή δραστηριότητα τής Αμέσου Έπεμ- 
θάσεως, μέ τά 65 κέντρα της, δέχτηκε 
έκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις, γιά 
συνδρομή καί παροχή βοήθειας, πού 
ήταν πράγματι άμεση καί άποτελεσμα- 
τική, ή δέ άποστολή της έχει έκτιμηθεϊ 
άνάλογα άπό τήν Ελληνική κοινωνία, 
πού προσβλέπει σ’ αύτή μέ έμπιστοσύνη 
καί σιγουριά.

Στόν ιερό άγώνα της ή Χωροφυλακή γιά 
τή συμπαράσταση στόν πάσχοντα συν
άνθρωπό της, κατάτό χρόνο πού πέρασε, 
έδωσε έθελοντικά, πρός διάσωση κινδυ- 
νευόντων άτόμων 320 κιλά αίμα. Είναι μία 
έκδήλωση άλτρουίσμού καί άγάπης πρός 
τόν συνάνθρωπο.

Στήν καθαρά έξωϋπηρεσιακή δραστη
ριότητα μπορούν νά συμπεριληφθούν 
καί όλες οί άθλητικές της δραστηριότη
τες, μέ τις πλούσιες άτομικές καί όμαδι- 
κές διακρίσεις στό στίβο, στό μπάσκετ, 
στό βόλεϊ, στήν πυγμαχία, στήν ξιφασκία 
καί στήν σκοποβολή. Δέν θά άναφερθώ 
σέ λεπτομέρειες, άλλά άξίζει νάτονισθεΐ 
ή εντυπωσιακή έμφάνιση πού πραγματο
ποίησε ή όμάδα στίβου τού Σώματος γιά 
τό πρωτάθλημα τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων Ασφαλείας, πού άπό τά 20 
άγωνίσματα τού προγράμματος, κατά
κτησε τις 10 πρώτες νίκες.

Η μουσική τού Σώματος άνταποκρί- 
θηκε πρόθυμα σέ αιτήματα νά προσφέρει 
τις ύπηρεσίες της σέ έορτές, θρησκευτι
κές τελετές, πανηγύρεις, παρελάσεις, νά 
ψυχαγωγήσει τό προσωπικό πολλών 
ιδρυμάτων καί γενικά νά δώσει τό παρόν 
στό κάλεσμα κάθε κοινωνικού χρέους, 
έχοντας στό ένεργητικό της 300 έμφανί- 
σεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ -  ΠΟΛΙΤΩΝ

Ή σημερινή συγκέντρωση μάς δίδει 
τήν εύκαιρία νά εύχαριστήσουμε θερμά, 
όλους τούς πολίτες γιά τήν κατανόηση 
καί τό πνεύμα συνεργασίας καί συμπα
ράστασης πού έπέδειξαν καί έπιδει- 
κνύουν στό δύσκολο έργο μας καί τούς 
διαβεθαιώνουμε ότι μέ άνανεωμένες δυ
νάμεις καί έδραιωμένη τήν πεποίθηση 
τών οργάνων μας, τό νέο έτος θά είναι 
περισσότερο δημιουργικό, ειρηνικό καί 
ήσυχο καί τούς καλούμε νά συνεχίσουν 
νά μάς συνδράμουν καί νά μάς βοηθούν.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι 
δέν είμαστε καί δέν πρόκειται νά μετα- 
θληθούμε σέ διώκτες τους, άλλά θά συμ
παρασταθούμε καί θά βοηθήσουμε γιά τή 
δική τους άσφάλεια καί τήν γενικότερη 
προκοπή.

Γνωρίζουμε τήν άξια καί τή σημασία 
τής συνεργασίας κοινού καί Αστυνομίας.
Γ Γ αύτό τήν έπιζητοΰμε. Παραδεχόμαστε 
ότι χωρίς τήν βοήθεια καί τήν συνδρομή 
του κόσμου, τό έργο μας καθίσταται δυσ- 
κολώτερο, άν όχι άδύνατο, καί γι’ αύτό 
είναι άνάγκη νά πιστέψουν οί πολίτες άτι 
δέν άντιδικούμε μέ κανέναν, ότι γιά νά 
διασφαλισθεί ή ήσυχία καί ή γαλήνη τού 
τόπου καταβάλλονται κόποι, θυσίες καί 
έλλοχεύουν κίνδυνοι γιά τά όργανα τής 
Χωροφυλακής, όταν καλούνται νά έφαρ-

μόσουν τόν Νόμο γιά νά προστατέψουν 
τούο πολλούς άπό τήν κακότητα, τήν άδι- 
κία, τήν βουλιμία, τήν. άπερισκεψία καί 
τήν άμέλειατών όλίγων, δσο μεγαλύτερη 
είναι ή βοήθεια τών πολιτών στό έργο 
μας, τόσο ή άσφάλεια καί ή ήσυχία τού 
τόπου θά είναι μεγαλύτερη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επιθυμούμε έπίσης νά εύχαριστή- 
σουμε δημόσια τό προσωπικό τού Σώμα
τος γιά τήν πίστη καί τήν άφοσίωση στήν 
άποστολή του καί γιά τούς κόπους καί 
μόχθους πού ύποβλήθηκε γιά νά παρου
σιάζουμε σήμερα αύτό πού παρουσιά
ζουμε.

Είμαστε άπόλυτα βέβαιοι άτι καί τό 
1982 μέτήν ίδια πειθαρχικότητα, έργατι- 
κότητα καί ζήλο καί μέ μοναδικό γνώ
μονα τό συμφέρον τού 'Ελληνικού λαού 
θά δικαιώσουμε τις προσδοκίες του σέ 
μεγαλύτερο βαθμό καί θά έφαρμόσουμε 
τόν Νόμο πρός κάθε κατεύθυνση μέ 
άπόλυτη άμεροληψία, δικαιοσύνη, άντι- 
κειμενικότητα, άλλά πρό πάντων μέ άπό- 
λυτο σεβασμό τής προσωπικότητας τών 
πολιτών, πού δικαιούνται, σάν έλεύθεροι 
άνθρωποι, μιάς άληθινής δημοκρατίας.

Οί οιωνοί είναι άριστοι καίτό μέλλον άς 
τό άτενίζουμε μέ μεγαλύτερη αισιοδοξία. 
Μέ τήν πείρα τού παρελθόντος καί μέ τις 
εύνοϊκές προύποθέσεις τού 1982 εύελ- 
πιστουμε άτι θά ύλοποιηθεΐ τό όραμα γιά 
μιά καλύτερη κοινωνία μέ λιγότερη έγ- 
κληματικότητα καί μέ περισσότερη κοι
νωνική γαλήνη, τάξη καί ήσυχία. Τέλος 
αισθάνομαι τήν άνάγκη νά εύχαριστήσω 
τόν 'Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη, πού τιμά μέ τήν παρουσία 
του τή σημερινή γιορτή μας, στόν όποιο 
μεταφέρω τή γενική ικανοποίηση τών 
άνδρών τού Σώματος γιά τήν ταχεία έπί- 
λυση ζωτικών μας προβλημάτων όπως εί
ναι τό 5νθήμερο, ή κατάργηση τής έντο- 
πιότητας, ή έλεύθερη άσκηση έπαγγέλ- 
ματος άπό τά μέλη τής οικογένειας τού 
προσωπικού τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, ή 
άπόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
στούς τόπους πού ύπηρετούν, ή άπαλ- 
λαγή τών άγάμων όπλιτών άπό τόν ύπο- 
χρεωτικό στρατωνισμό καί τή σίτισή τους 
στά 'Αστυνομικά καταστήματα, καθώς 
έπίσης καί ή κατάργηση τής άδειας γά
μου.

Αλλά καίτά άλλα προβλήματα πού δέν 
έχουν λυθεί άκόμη καί πού είναι γνωστά, 
έξετάζονται καί πιστεύουμε στήν έπί- 
λυσήτους άπό τόν κ. Υπουργό, μέσα βέ
βαια στά πλαίσια τών δυνατοτήτων πού 
παρέχονται σήμερα.

Πριν τελειώσω θέλω νά προσθέσω τις 
θερμές εύχαριστίες μου στούς έκπρο- 
σώπουςτών μέσων μαζικής ένημέρωσης, 
γιά τήν πολύπλευρη συμπαράστασή τους 
στό έργο μας καί τούς ύπόσχομαι πώς ή 
συνεργασία μας θά συνεχισθεΐ μέ μεγα
λύτερη κατανόηση καί προθυμία τό νέο 
έτος, μέ άποκλειστικό σκοπό τή σωστή 
πληροφόρηση καί ένημέρωση τού 'Ελλη
νικού λαού, σέ θέματα πού σχετίζονται 
μέ τή δραστηριότητα τής Χωροφυλακής.

Καί πάλι έπιθυμώ νά σάς έκφράσω τις 
θερμές εύχές μου γιά Χρόνια Πολλά καί 
ένα ήσυχο, χαρούμενο, εύτυχισμένο καί 
άποδοτικό γιά όλους 1982.
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
Ν. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ 

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΟΠΟΥΣ TON I .  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε στις 19 τού περα

σμένου μήνα, στήν αίθουσα τελετών τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, 
στήν ’Αθήνα, ή δεύτερη συνάντηση τού 
ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη μέ έκπροσώπους τού κατώ
τερου προσωπικού τών Σωμάτων Ασφα
λείας καί τής Αγροφυλακής, παρουσία 
καί τού γενικού γραμματέα τού Υπουρ
γείου κ. Παναγιώτη Άναγνωστόπουλου.

Ήταν μιά συνάντηση έλεύθερη καί 
άνοιχτή γιά τή συζήτηση όποιουδήποτε 
προβλήματος άπασχολεϊ τούς ύπηρε- 
τούντες στά Σώματα Ασφαλείας κι άπο- 
τέλεσε ένα ούσιαστικό βήμα γιά τή δη
μιουργία τού δικούτους συνδικαλιστικού 
φορέα, δ όποιος θά προωθεί μελλοντικά 
τά αίτήματάτους, στήν προσπάθεια γιά τή 
βελτίωση τών συνθηκών έργασίας τους 
καί τών έκσυγχρονισμό τών Σωμάτων στά 
όποια ύπηρετούν.

’Από πλευράς έκπροσώπων, στή συν
άντηση πήραν μέρος 300 περίπου κατώ
τεροι άξιωματικοί, άνθυπασπιστές καί 
όπλίτες, άπ’ τή Χωροφυλακή, τήν Αστυ
νομία Πόλεων, τό Πυροσβεστικό Σώμα 
καί τήν ’Αγροφυλακή καί, άκόμη, τήν 
παρακολούθησαν άρκετοί δημοσιογρά
φοι έφημερίδων καί τών ραδιοτηλεοπτι
κών δικτύων τής χώρας.

Ή συνάντηση - συζήτηση κράτησε 
πέντε, περίπου, ώρες κι άρχισε μέ χαιρε
τιστήρια όμιλία τού κ. ύπουργοϋ, ό 
όποίος μεταξύ άλλων είπε καί τά έξής:

«. . .  Αισθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά πού 
σήμερα μοϋ δίνεται ή εύκαιρία γιά τή 
δεύτερη συνάντηση μέ τούς άνδρες καί 
τις γυναίκες τών Σωμάτων Ασφαλείας, 
σέ μιά άντιπροσωπευτική συζήτηση γιά 
τήν έξέταση τής πορείας τών τριών μη
νών πού βρεθήκαμε μαζί, μετά τήν όρκω-

μοσίατής κυβέρνησης, καί γιά τή χάραξη 
μερικών προοπτικών τού μέλλοντος, 
πάνω στά προβλήματα πού σάς άπασχο- 
λούν. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τούς φίλους 
μας δημοσιογράφους, οι όποιοι θά μάς 
καλύψουν σήμερα καί οί όποιοι μέ τήν 
πληροφόρηση συμβάλλουν κι αύτοί δη
μιουργικά στό έργο πού έχομε άναλάβει 
έναντι τού έλληνικού λαού.

Είναι πρωτοποριακό αύτό πού κάνομε 
έμεΐς τώρα καί είναι πολλοί αύτοί πού 
Ισχυρίζονται δτι περιέχει κινδύνους γιά 
τήν πειθαρχία στά Σώματα Ασφαλείας. 
Δέν συμμερίζομαι τήν άποψη αύτή. Τό 
θέμα τής πειθαρχίας είναι ξεχωριστό άπ’ 
τό θέμα τής προβολής τών διαφόρων 
προβλημάτων πού άπασχολούν τά μέλη 
τού προσωπικού τών Σωμάτων Ασφα
λείας, τόσο σάν έργαζόμενους, δσο καί 
σάν ύπηρεσιακές μονάδες.

Ή πρώτη συνάντηση πού είχα μέ συν
αδέλφους σας, άπέδειξε δτι πάρα πολλά 
θέματά σας δέν έφταναν ποτέ στήν κο
ρυφή γιά νά βρούν λύση κι αύτό συν- 
έθαινε γιατί δέν προωθούνταν άπό κεί
νους πού τά ζούσαν καθημερινά. Άπ’ 
αύτή τή συνάντηση, βγήκαν στήν έπιφά- 
νεια προβλήματα, πού σήμερα βρίσκομαι 
στήν εύχάριστη θέση νά σάς πώ δτι 
όδεύουν στή λύση τους κι άν δέν γινόταν 
έκείνη ή συνάντηση, ίσως ποτέ νά μή λύ
νονταν καί θά 'μεναν γιά νά προβληματί
ζουν τά κατώτερα, κυρίως, δργανα ...».

«Όπως διαπιστώνω, σέ τούτη τή συγ
κέντρωση δέν συμμετέχουν μόνο οί κλη- 
ρωθέντες, άλλά καί μερικοί άλλοι... 
καταλήψιες, γιά νά χρησιμοποιήσω τήν 
έκφραση τής μόδας - συνέχισε χαριτο
λογώντας ό κ. ύπουργός - χωρίς, βέβαια, 
αύτό νά βλάπτει. Καί καλό θά ήταν νά

μπορούσαν καί οί 2.800 πού δήλωσαν 
συμμετοχή νά παρευρίσκονται. Όμως, 
τελικά, δπως καταλαβαίνετε, αύτό ήταν 
άδύνατο νά γίνει.

Έπιλέξαμε τή μέθοδο πού σάς έφερε 
έδώ, γιατί τήν προηγούμενη φορά διατυ
πώθηκαν άπό πολλούς παράπονα, δτι, 
δηλαδή, σέ πολλά μέρη δέν έγινε κλή
ρωση κι δτι αύτοί πού ήλθαν στή συγκέν
τρωση, έπιλέχτηκαν άπ' τούς προϊσταμέ
νους τους. Δέν μπορώ νά είμαι βέβαιος 
σέ ποιό βαθμό αύτό άληθεύει. Πάντως, 
γιά νά καταστεί άδιάβλητο τό σύστημα 
τής έκπροσώπησης στή σημερινή συγ
κέντρωση, άφού μεριμνήθηκε νά φτά
σουν ώς τό 'Υπουργείο τά όνόματα δσων 
δήλωσαν συμμετοχή, έγινε κλήρωση πα
ρουσία δημοσιογράφων καί έκπροσώ
πων, άπ' αύτοϋς πού δήλωσαν συμμε
τοχή καί ύπηρετούν στήν Αθήνα, έτσι 
ώστε κανείς νά μή μπορεί νά πει δτι, δσοι 
συμμετέχουν έπιλέγησαν άπ' τό Υπουρ
γείο.

Καί βέβαια άκούστηκε κι αύτό. Γράφ
τηκε σέ έφημερίδα δτι τήν άλλη φορά 
έστειλαν αύτούς πού ήθελαν οί διοικη
τές, σήμερα έρχονται αύτοί πού θέλει ό 
ύπουργός. Ό  ύπουργός, ούτε έλαβε μέ
ρος, ούτε συμμετείχε στις διαδικασίες. 
Απλώς, μού άναφέρθηκε αύτός ότρόπος 
έπιλογής, ό όποίος καί βρέθηκε δτι 
έκείνη τή στιγμή μπορούσε νά έξυπηρε- 
τήσειτό άδιάβλητο. "Αλλωστε, τί σημασία 
θά 'χε τό ποιοι θά συμμετείχαν; Έγώ εί
μαι άνοιχτός γιά κάθε συζήτηση, σκληρή 
ή μαλακή, προβολής όποιουδήποτε θέ
ματος. Βέβαια, γιά νά όριοθετήσουμε τή 
συγκέντρωσή μας, δέν είναι δυνατό νά 
μιλήσουμε γιά άτομικά θέματα, γιατί αύτά 
άνάγονται σέ άλλη σφαίρα, θά μιλή-
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σουμε γιά προβλήματα συλλογικά, κι 
έτσι, είτε 6 «άλφα» είτε ό «θήτα» τά προ
βάλλει, γιά μάς είναι τό ίδιο.

Εκείνο πού θέλω είναι νά βγουν στήν 
έπιφάνεια δσα αίτήματα ύπάρχουν, γιά 
νά δούμε πόσα άπ’ αϋτά μπορούμε νά 
Ικανοποιήσουμε. Καί πιστεύω δτι μέ τή 
βοήθεια δλων σας θά μπορέσουμε νά 
δώσουμε λύση στά περισσότερα άπ’ τά 
προβλήματα, έκείνα, βέβαια, πού έχουν 
μιά λογική καί κάτω άπό συγκεκριμένες 
συνθήκες μπορούν νά βρουν λύση».

«Ή κυβέρνηση - συνέχισε ό ύπουργός 
κ. Γιάννης Σκουλαρίκης, άναφερόμενος 
στά θέμα τού συνδικαλισμού - όπως άνέ- 
φερε ό πρόεδρός της στήν άνάγνωση των 
προγραμματικών δηλώσεων, στή Βουλή, 
θά δημιουργήσει τό συνδικαλισμό καί 
στά Σώματα Ασφαλείας. Δέ τή φοβίζει 
τίποτα. Ή συνδικαλιστική έκφραση είναι 
ένα έργαλεϊο πού μπορεί νά βοηθήσει 
γιά καλύτερες συνθήκες έργασίας καί 
άπόδοσης τής ύπηρεσίας, ύποδεικνύον- 
τας δ,τι στραβό ή δ,τι δέν γίνεται σωστά. 
Όμως, γιά νά φτάσουμε έκεί χρειάζεται 
μιά διαδικασία. Χρειάζεται μιά νομοθε
τική ρύθμιση καί γι’ αύτό μελετούνται 
πλαίσια άλλων χωρών, στις όποιες ύπάρ- 
χει συνδικαλισμός, γιά νά δούμε πώς 
έφαρμόζεται έκεί καί πώς θά έφαρμοστεΐ 
έδώ. Δέν είναι τόσο άπλό αύτό πού πρό
κειται νά κάνουμε καί θά φτιάξουμε δ,τι 
γίνεται καλύτερο».

Συνεχίζοντας τήν όμιλία του, ό κ. 
ύπουργός άναφέρθηκε, κατόπιν, στά αί
τήματα πού είχαν ύποβληθεί στις 17 
Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων είπε:

« .. Ή καθιέρωση τής πενθήμερης έρ
γασίας ήταν στόχος κυβερνητικός κι άπ' 
τήν πρώτη μέρα άποφασίσαμε νά τόν 
πραγματοποιήσουμε. Πράγματι, έκδόθη- 
καν οί σχετικές άποφάσεις, άλλά άντιμε- 
τωπίζομε όρισμένες δυσκολίες, οί 
όποιες προέρχονται άπ’ τόν τρόπο πού 
είναι όργανωμένα τά Σώματα. Γι’ αύτό, 
μέχρι νά καλυφτούν τά κενά καί νά όλο- 
κληρωθεί ή έφαρμογή του, έπιλέξαμε, 
τουλάχιστον ή μιά μέρα τής έβδομάδας 
νά είναι μέρα άνάπαυσης καί ή άλλη έρ- 
γάσιμη, μέ χρηματική άποζημίωση γιά 
όσους έργάζονται. Όταν ένα μέτρο 
έφαρμόζεται στήν άρχή καί μάλιστα σέ 
μιά δομή τέτοια πού καλύπτει εικοσιτε
τράωρα ύπηρεσίας, είναι πράγματι δύσ
κολο νά έφαρμοστεΐ άπόλυτα άπ’ τήν 
πρώτη στιγμή. Συνεπώς, δέν είναι θέμα 
τό άν καί σέ ποιό βαθμό τό πενθήμερο 
έφαρμόζεται άπόλυτα, καταστρατηγείται 
ή παραβιάζεται. Τό θέμα, τό μεγάλο, είναι 
δτι καθιερώθηκε ή πενθήμερη έργασία 
καί στά Σώματα Ασφαλείας καί κανείς 
δέν μπορεί νά άνακόψει τήν πορεία του 
γιά τήν πλήρη καί σωστή έφαρμογή του. 
Μέ τις παρατηρήσεις πού συγκεντρώ
νομε, πιστεύομε δτι πολύ σύντομα καί 
κάτω άπό τις είδικές συνθήκες πού 
ύπάρχουν - καί τις συνθήκες, πού άνα- 
τρέπουν πολλές φορές ένα ώρολογιακό 
πρόγραμμα, δπως είναι οί έπιφυλακές 
καί τ' άλλα άπρόοπτα γεγονότα, τις ξέ
ρετε έσείς καλύτερα άπό μένα - θά καλυ
φθούν δλα τά κενά ...».

Γιά τά ύπόλοιπα αίτήματα πού συζητή
θηκαν στήν πρώτη συγκέντρωση καί, τε
λικά, Ικανοποιήθηκαν, ό κ. ύπουργός τό
νισε δτι:
□ Καταργήθηκε ή διάταξη πού άπαγό-

ρευε στά άστυνομικά όργανα νά άπο-

κτούν περιουσιακά στοιχεία ατούς 
τόπους πού ύπηρετοΰν.

□ Επιτρέπεται ή έλεύθερη άσκηση 
έπαγγέλματος άπ' τά μέλη τής οικογέ
νειας τού προσωπικού τών Σωμάτων 
Ασφαλείας στόν τόπο τής ύπηρεσίας 

του. Ή άντίοτοιχη άπαγορευτική διά
ταξη καταργήθηκε.

□ Καθιερώθηκε σέ 37,5 ώρες ή έβδομα- 
διαία άπασχόληση καί μελετάται ή 
άνάλογη άποζημίωση γι’ αύτούς πού 
συμβαίνει νά έργάζονται περισσότερο. 
«Βέβαια - είπε στό σημείο αύτό ό κ. 
Σκουλαρίκης - ύπάρχει ένα έπίδομα, 
τό ύπερωριακό, τού όποιου έχομε ήδη 
προτείνει τήν αύξηση καί θά δούμε 
πώς θά ένεργήσουμε ώστε νά ύλο- 
ποιηθεί ή άποζημίωση άνεξάρτητα άπ’ 
τό έπίδομα αύτό, μιά καί συμβαίνει νά 
τό παίρνουν όλοι. 'Υπάρχει, φυσικά, ή 
δικαιολογία δτι κι έκεΐνοι πού είναι στά 
γραφεία καλούνται τις περισσότερες 
φορές νά ένισχύσουντίς δυνάμεις τών 
τμημάτων τάξεως καί, συνεπώς, συμ
μετέχουν κι έκεΐνοι σέ μιά τέτοια άπα
σχόληση, ώστε νά δικαιολογείται ή 
καταβολή άποζημίωσης καί σ' αύτούς. 
Εν πάση περιπτώσει, όμως, γιά μάς ή 

έβδομαδιαία άπασχόληση είναι 37,5 
ώρες κι άπό κεί καί πέρα καταβάλλον
ται προσπάθειες γιά ξεχωριστή 
άμοιβή ...».

□ Καταργεΐται, μέ σχετικό νόμο πού ήδη 
έτοιμάστηκε, ή διάταξη τού κανονι
σμού πού άπαγόρευε τό γάμο χωρίς 
άδεια.

□ Καταργεΐται ή διάταξη τής έντοπιότη- 
τας, έτσι ώστε, τό προσωπικό τών Σω
μάτων Ασφαλείας νά μπορεί νά ύπη- 
ρετεί στόν τόπο τής καταγωγής του, 
έκτός άπ' τό Αστυνομικό Τμήμα πού 
ύπάγεται.

□ Καταργήθηκε ή ύποχρεωτική συμμε
τοχή τών άγαμων άστυνομικών στό 
συσσίτιο καί ό ύποχρεωτικός στρατω
νισμός τών άγαμων όπλιτών στά κατα
στήματα τών Υπηρεσιών τους.

□ Καταργήθηκε ή καταβολή ένός μη
νιαίου μισθού στάΤαμείατών Σωμάτων 
τους γιά όσους παντρεύονται.

□ Θά ρυθμιστεί σύντομα τό θέμα τής 
συμμετοχής στό Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού, καθώς καί τό θέμα τών ύπό- 
λοιπων Ταμείων.
Στή συνέχεια, κι άφού ό κ. ύπουργός 

τόνισε ότι ύπάρχουν κι άλλα θέματα - αί
τήματα πού βρίσκονται έν έξελίξει, προ- 
κειμένου νά τακτοποιηθούν, άναφέρ
θηκε στό στεγαστικό έπίδομα, τονίζον
τας χαρακτηριστικά τά έξής: « .. ,Ή κυ
βέρνηση σκοπεύει νά καλύψει τις στεγα- 
στικές άνάγκες όλόκληρου τού Εργαζό
μενου έλληνικοϋ λαού. "Οσο άφορά στό 
προσωπικό τών Σωμάτων Ασφαλείας, τό 
θέμα μελετάται καί μήν ξεχνάτε ότι έμεΐς 
έδώ είμαστε ένα σύνολο 50.000, ένώ οί 
στρατιωτικοί είναι πολύ λιγότεροι. Γιά 
τούς στρατιωτικούς τά χρήματα βρέθη
καν καί τό στεγαστικό καλύφθηκε μετά 
άπό άνακατανομή τού προϋπολογισμού 
τού Υπουργείου. Προσπαθήσαμε κι 
έμείς νά κάνουμε τό ίδιο γιά σάς, άλλά 
είδαμε ότι δέν βγαίνει. Οπωσδήποτε εί
ναι μέσα στις προθέσεις μας κι αύτό, νά 
τό λύσουμε. "Αλλωστε μήν ξεχνάτε ότι 
δέν μπορούν νά λυθούν άμέσως όλα τά 
προβλήματα καί κυρίους τά οίκονομικά.
Εκείνο πού μπορώ νά σάς διαβεθαιώσω

είναι τό ότι άπ’ τήν ήγεσία τού Υπουρ
γείου δέν λείπει ή βούληση. Αναζητούμε 
τρόπους, ώστε, πράγματι, σ’ ένα άπώτερο 
χρονικό διάστημα, πού δέν ξέρω πόσο 
σύντομο θά είναι, νά τό Ικανοποιήσουμε 
κι αύτό ...».

Καί ό κ. ύπουργός κατέληξε: « Εκείνο 
πού θά δώσει τή δυνατότητα γιά μιά κα
λύτερη άστυνομία, είναι ή άναδιοργά- 
νωση τού τρόπου λειτουργίας καί ό Εκ
συγχρονισμός τών κανονισμών τών Σω
μάτων Ασφαλείας. Πάνω σ' αύτό έχουν 
ήδη ξεκινήσει όλες οί σχετικές διαδικα
σίες κι έλπίζομε ότι πολύ σύντομα θά 
βγεί πρός τά έξω όλο έκεΐνο τό κατάλ
ληλο ύλικό πού θά χρησιμοποιηθεί γιά 
μιά καινούργια δομή, ή όποια θά καλυτε- 
ρεύσει τις συνθήκες ζωής καί έργασίας 
τού προσωπικού τών Σωμάτων Ασφα
λείας, γιά νά δώσουμε καλύτερη άστυνό- 
μευση στόν έλληνικό λαό. Πρέπει πάντα 
νά γνωρίζουμε ότι ό έλληνικός λαός 
περιμένει άπό μάς καλύτερη άατυνό- 
μευση καί σέ τρόπο ώστε νά μήν τρομάζει 
όταν βλέπει άπέναντί του έναν άστυνο- 
μικό, άλλά νά τόν αισθάνεται σάν ένα φύ
λακα καί φίλο δίπλα του, γιά νά μπορέσει 
νά ζήσει καλύτερα ...».

Μετά τήν όμιλία τού κ. ύπουργού, τό 
λόγο πήραν οί έκπρόσωποι τών κατώτε
ρων άξιωματικών, άνθυπασπιστών καί 
όπλιτών τών Σωμάτων Ασφαλείας. Μίλη
σαν περισσότεροι άπό όγδόντα κι άνέ- 
πτυξαν τις άπόψεις τους πάνω σέ διά
φορα καυτά θέματα, έκθέτοντας προ
βλήματα καί προβάλλοντας αίτήματα πού 
τούς άπασχολούν.

Τά κυριότερα άπ' αύτά πού ένδιαφέ- 
ρουν καί τό προσωπικό τής Χωροφυλα
κής ήταν:
□ Νά δίνεται ή δυνατότητα έκδοσης δια- 

θατήριου γιά μετάβαση στό έξωτερικό, 
όπως καί στούς πολίτες, χωρίς Ιδιαίτε
ρες διατυπώσεις.

□ Νάμή διώκονται πειθαρχικά τά όργανα 
μετά άπό καταγγελίες πολιτών, άν 
προηγουμένως δέν έχει έκδοθεί σχε
τική δικαστική άπόφαση.

□ Νά γίνει συγχώνευση όλων τών άσφα- 
λιστικών Ταμείων καί έξίσωση τών κρα
τήσεων γιά όλους τούς μετόχους.

□ Νά γίνει άσφάλιση γιά τά ύπηρεσιακά 
όχήματα.

□ Νά ρυθμιστεί καλύτερα τό θέμα τής 
άποζημίωσης γιά ύπηρεσία έκτός 
έδρας.

□ Νά έξομοιωθούν - άν όχι βαθμολογικά, 
τουλάχιστον μισθολογικά - οί ύπηρε- 
τοϋντες στά Σώματα Ασφαλείας μέ 
τούς στρατιωτικούς.

□ Νά αύξηθούν οί όργανικές θέσεις τών 
γιατρών στήν Υγειονομική Ύπηρεσία 
τής Χωροφυλακής.

□ Νά κατατάσσονται στή Χωροφυλακή, 
τουλάχιστον άπόφοιτοι Γυμνασίου.

□ Νά άπαλλαγοϋν οί Υπηρεσίες τών Σω
μάτων Ασφαλείας άπό καθήκοντα 
ξένα πρός τήν άποστολή τους.

□ Νά γίνει έξίσωση τού έπιδόματος 
σπουδών τών όπλιτών μέ έκεΐνο τών 
άξιωματικών.

□ Νά άνακοινώνονται στό προσωπικό 
όλες οί διαταγές πού άφοροϋν στά 
Σώματα πού άνήκουν.

□ Νά καταργηθεϊ ή σύνταξη τών Φύλλων 
ποιότητας.
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□ Νά έναλλάσσονται στή θέση τού όδη- 
γοϋ τών διοικητών, δλοι οΐ όδηγοί τών 
άντίστοιχων Υπηρεσιών.

□ Νά καταργηθοϋν oi Ιατρικές έξετάσεις 
γιά τή Σχολή ’Αξιωματικών.

□ Νά κατοχυρωθεί νομοθετικά ή συνυ- 
πηρέτηση τών συζύγων.

□ Νά μή διώκονται, πειθαρχικά ή ποινικά, 
τά δργανα, δταν έκτελοϋν διαταγές 
τών προϊσταμένων τους.

□ Νά φορολογείται ό μισθός κι δχι τά 
έπιδόματα.

□ Νά μή γίνονται κρατήσεις στήν άποζη- 
μίωση γιά τά πενθήμερο. Στά αίτημα 
αύτό ό κ. ύπουργός διαβεβαίωσε ότι 
μετά άπδ κοινή άπόφαση τού ίδιου καί 
τού ύπουργοϋ Οικονομικών πού είχε 
ήδη ληφθεϊ τρεις μέρες πρίν, ή άποζη- 
μίωση τών χιλίων δραχμών γιά κάθε 
μέρα έργασίας πέραν τού πενθήμερου 
θά χορηγείται όλόκληρη καί χωρίς κα
μιά, άπολύτως, κράτηση.

□ Νά καταργηθεϊ ό θεσμός τών ευεργε
τημένων γιά τις Σχολές άξιωματικών 
καί ύπαξιωματικών.

□ Νά μειωθεί τά όριο τού χρόνου προα
γωγής στους βαθμούς τού ένωμο- 
τάρχη καί τού άνθυπασπιστή.

□ Νά αυξηθούν οί θέσεις γιά τούς άνθυ- 
πασπιστές πού μετεκπαιδεύονται στή 
ΣΕΜΑΧ.

□  Νά καταργηθεϊ τά «φακέλωμα» τών 
άστυνομικών.

□ 01 ποινές τών άστυνομικών νά σβή
νουν μετά άπό παρέλευση όρισμένου 
χρονικού διαστήματος.

□ Στίς άστικές περιοχές, τή νύχτα, οί 
περιπολίες καί οί σκοπιές νά γίνονται 
άπό δυό, μαζί, άστυνομικούς.

□ Νά καταργηθοϋν οί άριθμοί έπωμίδων.
□ Νά άπαγκιστρωθούν οί ύπηρετούντες 

στή Χωροφυλακή άπ’ τόν Σ.Π.Κ.
□  Νά μειωθεί τά ωράριο έργασίας γιά 

τούς φοιτητές - άστυνομικούς.
□ Νά έπιτρέπεται ή έλεύθερη έγγραφή 

τών όργάνων στά διάφορα έκπολιτι- 
σπκά, άθλητικά κ.ά. σωματεία καί συλ
λόγους.

□ Νά ρυθμιστεί μέ νόμο ό τρόπος καί ό 
χρόνος χρησιμοποίησης τού ύπηρε- 
σιακού περιστρόφου.

□ Νά καταργηθεϊ ό χρόνος διοίκησης γιά 
τούς μοιράρχους καί άντισυνταγμα- 
τάρχες.

□ Νά γεφυρωθούν οί μισθολογικές δια
φορές μεταξύ τών βαθμών μοίραρχου 
- ταγματάρχη καί συνταγματάρχη - τα
ξιάρχου.

□ Νά καταργηθεϊ στοϋς διοικητές τών 
Υπηρεσιών Τροχαίας τά δικαίωμα 
άκυρώσεως παραβάσεων πού βεβαιώ
νουν οί τροχονόμοι.

□ Νά καθιερωθεί «σύστημα» δίκαιης 
πραγματοποίησης τών μεταθέσεων.

□ Νά άναγνωριστεΐ ό ρόλος τής μητέρας 
άστυνομικοϋ.

□ Ή  γυναίκα άστυνομικδς νά έχει ύπη- 
ρεσιακή μεταχείριση σύμφωνη μέ τή 
βιολογική Ικανότητά της.

□ Νά καθοριστεί ό χρόνος ύπηρεσίας γιά 
τή συνταξιοδότηση, μερική ή πλήρη, 
τών γυναικών άστυνομικών.

□ Ή προοπτική βαθμολογικής έξέλιξης
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τών γυναικών άστυνομικών νά είναι 
ίδια μέ κείνη τών άνδρών συναδέλφων 
τους.

□ Νά ένοποιηθεϊ τό έπίδομα είδικών 
συνθηκών.

□ Ή κατανομή τού προσωπικού στις έπι- 
τελικές καί άλλες ύπηρεσιακές θέσεις 
καί ειδικότητες, νά γίνεται άνάλογα μέ 
τά προσόντα, ούσιαστικά καί τυπικά, 
τών όργάνων.

□ Νά Ιδρυθεί νοσοκομείο γιά τό προσω
πικό τών Σωμάτων Ασφαλείας καί νά 
ένοποιηθούν οί «θέσεις» γιά τούς νο
σηλευόμενους στά νοσοκομεία όπλί- 
τες καί άξιωματικούς, καθώς και γιά τά 
προστατευόμενα μέλη τους.

□ Τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ» νά προβάλλει τά αιτήματα 
καί προβλήματα τού προσωπικού τού 
Σώματος.

□ Τό προσωπικό τής Χωροφυλακής νά 
λαβαίνει γνώση τού τρόπου διαθέσεως 
τών έσόδων τού περιοδικού.

□ Νά λειτουργεί καλύτερα ή Τράπεζα αί
ματος τής Χωροφυλακής.

□ Νά δοθεί ειδικό έπίδομα σ' όσους 
ύπηρετούν στίς παραμεθόριες περι
οχές.

□ Νά έκσυγχρονισθεϊ ό τρόπος έκπαί- 
δευσης στίς Σχολές άξιωματικών καί 
ύπαξιωματικών.

□ Νά καταργηθεϊ ή ποινή τής προσωπι
κής κρατήσεως γιά τούς όπλίτες τής 
Χωροφυλακής. Απαντώντας στό αί
τημα αύτό ή κ. ύπουργός τόνισε ότι τό 
Υπουργείο προσανατολίζεσαι στήν 
κατάργηση αύτής τής ποινής καί τήν 
καθιέρωση τού πρόστιμου.

□ Νά γίονονται, συχνά, σεμινάρια έπι- 
μόρφωσης καί μετεκπαίδευσης όλου 
τού προσωπικού.

□ Νά συσταθεϊ προσωρινή διοικούσα 
έπιτροπή, μέχρι νά όλοκληρωθεϊ τό 
νομοσχέδιο γιά τόν συνδικαλισμό.

□ Νά συμπαρασταθεί τό Υπουργείο στήν 
ένεργοποίηση τών οίκοδομικών συν
εταιρισμών τού προσωπικού.

□ ΟΙ κρατήσεις γιά προικοδότηση νά γί
νουν προαιρετικές κι όχι ύποχρεωτι- 
κές.

□ Νά σταματήσουν οί «έκδικητικές» 
μεταθέσεις.

□ Στή διοίκηση καί διαχείρηση τών 
άσφαλιστικών Ταμείων, νά συμμετέ
χουν καί όργανα τού κατώτερου 
προσωπικού.

□ Νά αύξηθεϊ τό έπίδομα στολής.
□ Νά έξασφαλιστεϊ τό άδιάβλητο τών 

είσιτήριων έξετάσεων στίς Σχολές Χω
ροφυλακής.

□ Νά καταργηθοϋν τά ύπηρεσιακά κα
φενεία (κυλικεία) καί νά δοθούν σέ 
έπαγγελματίες Ιδιώτες.

□ Νά καταργηθοϋν: ή μουσική καί οί 
άθλητικές Υπηρεσίες τών Σωμάτων.

□ Νά έξισωθεΐ ό μισθός τών άστράτευ- 
των χωροφυλάκων μέ τό μισθό τών 
συναδέλφων τους όμοιόβαθμων γυ
ναικών.
Γιά τά αίτήματα - προβλήματα αύτά,

καθώς καί γιά τά ύπόλοιπα πού έκτέθη-
καν, ύποβλήθηκαν σχετικά ύπομνήματα.
Στό μεταξύ, ό κ. ύπουργός έδωσε άπαν-

τήσεις γιά πολλά άπ’ αύτά καί ζήτησε 
άνάλογες διευκρινίσεις γιά όσα δέν γνώ
ριζε, καθώς καί γιά καταγγελίες πού 
άφορούσαν, κυρίως, στήν έφαρμογή τού 
πενθήμερου.

Απαντώντας δέ, σέ έρωτήσεις - αίτή
ματα τών έκπροσώπων, στή διάρκεια τής 
συζήτησης, είπε, άκόμη, ότι κσταργή- 
θηκε ή διάταξη πού άναφερόταν στά 
κοινωνικά φρονήματα τών συζύγωντους, 
ότι θά γίνει βαθιά τομή στόν τρόπο λει
τουργίας τών Σχολών, ότι θά διωχθεΐ 
άνάλογα όποιος παραβαίνει ή καταστρα
τηγεί τις διαταγές πού άναφέρονται στήν 
έφαρμογή τού πενθήμερου, ότι δέν θά 
έπιτραπεΐ στό έξής ή διενέργεια όποιου- 
δήποτε έρανου, τονίζοντας χαρακτηρι
στικά ότι « .. .στις τρεις τελευταίες περι- 
πτώσειςτών θυμάτωντού καθήκοντος,τό 
Υπουργείο βρήκε τρόπο νά βοηθήσει καί 
βοήθησε τούς ένδιαφερόμενους ...».

Κλείνοντας, τέλος, τή συζήτηση είπε 
ότι «ή συγκέντρωση αύτή. έκτός τού ότι 
έφερε προβλήματα στήν έπιφάνεια, είχε 
κι ένα άλλο χαρακτήρα. Ήταν μιά πρόβα 
γιά τις γενικές συνελεύσεις πού θά κά
νετε στή συνέχεια».

«Πιστεύω - ύπογράμμισε στό σημείο 
αύτό - ότι ό συνδικαλισμός πού θά δη- 
μιουργηθεΐ δέν θά βλάψει. Θά κάνει άν- 
θρώπους μαχητικούς, θά βγάλει στήν 
έπιφάνεια προβλήματα καί θά σταματή
σει τις αύθαιρεσίες πού ύπάρχουν στά 
Σώματα Ασφαλείας. Είναι κατάκτησητοϋ 
έργαζόμενου άνθρώπου ό συνδικαλι
σμός κι έκφράζει τήν καθολική βούληση 
πού μεταφέρεται πρός τήν Ιεραρχία ...».

«Θά κάνουμε - είπε στή συνέχεια - μιά 
σωστή διάταξη τού προσωπικού γιά νά 
έπιτύχουμε έξοικονόμηση δυναμικού, ή 
όποια δέν γίνεται μόνο μέ τήν κατάταξη 
προσωπικού. Πρέπει, καί θά άνεβάσουμε 
τήν ποιότητα τών όργάνων. Θά τοποθε
τήσουμε τις βάσεις γιά ένα καινούργιο 
ξεκίνημα, γιά καινούργιες συνθήκες, πού 
θά βελτιώσουν τήν οικονομική σας θέση, 
ώστε τό έπάγγελμα τού άστυνομικού νά 
είναι ένα έπάγγελμα πού νά τό έπιλέγει ό 
πολίτης ... Ή καλή συμπεριφορά σας, θά 
προσελκύσει κοντά σας άνθρώπους 
κατάλληλους, ή προσπάθεια θά ξεκινή
σει άπό σάς ...».

Καί ό ύπουργός κ. Σκουλαρίκης κατέ
ληξε: «. . .  Τά άστυνομικά όργανα θά 
πρέπει νά άποβάλλουν προηγούμενες 
κακές συνήθειες. Εσείς, μέ τήν κατάλ
ληλη συμπεριφορά σας, πρέπει νά δη
μιουργήσετε συνθήκες τέτοιες, ώστε νά 
μή σάς περιφρονούν οί άλλοι. Ό χι μόνο 
δέν θά καταδυναστεύετε τόν πολίτη, 
άλλά θά τόν σέβεστε. Είναι πάρα πολλά 
πού πρέπει ν' άλλάξουν. Γιά παράδειγμα, 
ή πρόσφατη, ήταν καί ή τελευταία φορά 
πού διενεργήθηκε έρανος. Τό κράτος εί
ναι σέ θέση νά βοηθήσει όταν έπιβάλλε- 
ται άπ’ τις συνθήκες ένός περιστατι
κού . ..  Κλείνοντας μπορώ νά σάς διαβε
βαιώσω ότι είμαι άνοιχτός γιά όλα τά αί- 
τήματά σας. Απ’ όσαάκουσα μέχρι τώρα, 
έλάχιστα δέν είχαν άπήχηση μέσα 
μου ...  Έχω έντολή άπ’ τήν κυβέρνηση 
νά έπιλύσω όλα τά δίκαια προβλήματά 
σας. Κάνετε ύπομονή, ύπάρχουν δυσκο
λίες. Ή έπίλυσή τους δέν έξαρτάται μόνο 
άπ’ τή διάθεση τού ύπουργού Δημοσίας 
Τάξεως. Χρειάζεται, παράλληλα καί ή 
δική σας συνεργασία. ...».



7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1910

Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Τοϋ κ. Γιάννη ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Τήν Κυριακή, στις 7 τού Φλεβάρη 1910, 
οί 'Αθηναίοι είδαν τήν πρωτεύουσα έν- 
τελώς άγνώριστη. Κάθε δρόμος και λεω
φόρος, κάθε πλατεία καί γειτονιά, πα
ρουσίαζε όψη όλωοδιόλου γιορταστική. 
Από τις δέκα τό πρωί, μετά τήν άπόλυση 
τής έκκλησίας, τά καφενεία γέμισαν 
άσφυκτικά. Εργατικοί, υπάλληλοι, νοι- 
κοκυραΐοι, έπιναν κιόλας τόν καφέ τους, 
μιλούσαν δυνατά, γελούσαν, τραγου
δούσαν, έλεγαν άστεϊα καί μερικοί είχαν 
πιάσει τήν τράπουλα καί τό τάβλι κι έπαι
ζαν χαρούμενοι κι άμέριμνοι, σά νά μήν 
τούς ένοιαζε άπολύτως τίποτα. Ένα με
γάλο, πολύ μεγάλο γεγονός, ήρθε νά 
έπισκιάσει όλα τ ’ άλλα προβλήματα πού 
άπασχολούσαν τόν τόπο: Ή Κυριακή άρ- 
γία. Πρέπει νά σημειώσουμε, πώς ως τις 
άρχές τού αιώνα μας, δέν ύπήρχε σχεδόν 
καμιά έργατική νομοθεσία. Ή άλήθεια 
ήταν πώς άπό τό Γενάρη τοϋ 1909, όλη ή 
Αθήνα συζητούσε κι έλεγε ότι πολύ σύν
τομα, «πάντες οί έργαζόμενοι», δηλαδή 
οί ύπάλληλοι τών καταστημάτων, τών 
τραπεζών, τού δημοσίου, οί καθηγητές, 
οί δάσκαλοι, οί θιοτέχνες, οί μπαρμπέ- 
ρηδες, οί μπακάληδες, οί μανάβηδες, οί 
οικοδόμοι καί πολλοί άλλοι θά είχαν έπι- 
τέλους μιά μέρα άνάπαυσης. 'Ότι θά 
μπορούσαν νά κοιμηθούν κατά βούληση 
ή νά κάνουν δ,τι θέλουν τήν ήμέρα 
τούτη.

Οί δυστυχισμένοι ύπάλληλοι, τσακι
σμένοι κυριολεκτικά άπό τήν κούραση 
τής ήμέρας καί τήν άδιάκοπη όρθοστα- 
σία, λαγοκοιμούνταν σχεδόν άλλίμονο, 
άν τούς έπαιρνε είδηση ό καταστημα
τάρχης! Τήν έποχή έκείνη, οί ύπάλληλοι 
κρέμονταν άπό τό έλεος καί τή μεγαλο
ψυχία τοϋ έργοδότη τους. "Ηταν ατό χέρι 
του νά τούς διώξει όποτε ήθελε καί νά 
προσλάβει άλλους, δίχως τήν παραμικρή 
άποζημίωση. "Ετσι, τά δράματα ήταν άλ- 
λεπάλληλα. Ή φτώχεια κι ή κακομοιριά 
έδερναν τούς έμποροϋπάλληλους κυ
ρίως, πού δέν είχαν ούτε ιατρική περί
θαλψη ούτε καμιά άλλη πρόνοια άπό τό 
κράτος. Αντίθετα, τό τελευταίο αύτό, 
έβαζε τούς ίδιους σχεδόν φόρους ατούς 
έργαζόμενους, πού άπαιτούσε κι άπό 
τούς πλουσιότερους. Μ’ άλλα λόγια, δέν 
ύπήρχε ή παραμικρή προστασία. Δέν 
ύπήρχε τίποτα πού νά έδειχνε πώς ό 
ύπάλληλος ήτανε κι αύτός άνθρωπος κι 
ότι είχε δικαίωμα ν’ άναπαυτεΐ μιά φορά 
τή βδομάδα.

Βέβαια, οί ύπάλληλοι τών τραπεζών, 
τοϋ δημοσίου καί όρισμένοι άλλοι κλά
δοι, είχαν πετύχει κάποια ύποτυπώδη 
περίθαλψη. Αλλά δούλευαν κι αύτοί σάν 
τούς σκλάβους, άπό τό πρωί ως τό 
βράδυ, χωρίς μιά μέρα τής βδομάδας

ανάπαυση. Υπήρχε, δηλαδή, τέλεια 
άσυδοσία «έναντι τών έργαζομένων οϊτι- 
νες ύπέφεραν τά πάνδεινα». Τό κακό, 
όμως, είχε παραγίνει κι έπρεπε κάποτε 
νά σταματήσει. Μά, όσες ένέργειες κι άν 
έβαζαν μπροστά, καμιά δέν πραγματο- 
ποιόταν. "Ολα πήγαιναν στό βρόντο μέ τό 
χειρότερο τρόπο. Αλλά, ξαφνικά, ή 
βόμβα έσκασε. Τό πράγμα συζητήθηκε 
γιά πρώτη φορά στή Βουλή καί ό νόμος 
έπρόκειτο νά ψηφιστεί όπωσδήποτε. Ό  
νομοθέτης, όμως, είχε ξεχάσει μιά ση
μαντική λεπτομέρεια: Δ έν  ε ί χ ε  κ α 
θ ο ρ ί σ ε ι  ά κ ρ ι β ώ ς  τ ή ν  ή μ έ ρ α  
τ ή ς  ά ρ γ ί α ς .  "Αρχισε, λοιπόν, ένας 
άπίθανος καυγάς άνάμεσα στοϋς βου
λευτές, γιατί ό καθένας έννούσε νά γίνει 
τό δικό του. "Αλλος ήθελε σάν ήμέρα άρ
γίας τήν Δευτέρα, άλλος έπέμενε γιά τήν 
Πέμπτη κι άλλος γιά τό Σάββατο.

Ή Κυριακή, ούτε κάν άναφέρθηκε. Τέ
λος, σέ δεύτερη συνεδρίαση τής Βου
λής, ή Κυριακή χαρίστηκε όριστικά στους 
έργαζόμενους. ’Επιτέλους, οι έργάτες, 
οί ύπάλληλοι, τά «τσιράκια» καί πολύς 
άλλος κόσμος, είχαν κάνει τό πρώτο 
βήμα πρός τήν κοινωνική άνεξαρτησία 
τους. Τό άπίστευτο γεγονός γιορτά
στηκε μέ τυμπανοκρουσίες, ζητωκραυ
γές, χορούς, τραγούδια, διασκεδάσεις. 
Εκείνο τό βράδυ, πού μαθεύτηκε ή με

γάλη είδηση, είναι ζήτημα άν κοιμήθηκε 
κανένας άπό τούς έργάτες καί τούς 
ύπαλλήλους. Είχαν πάθει άληθινό παρα
λήρημα. Καί τήν Κυριακή, στις 7 τού Φλε
βάρη, μ’ όλο πού έκανε φοβερή παγωνιά 
καί ψιλοχιόνιζε, όλοι τους σηκώθηκαν 
άπ’ τά χαράματα, γιά νά έτοιμαστούν νά 
πάνε στήν έκκλησία, μέ τά παιδιά τους 
καί τις γυναίκες τους, σάν καλοί χριστια
νοί.

’Απ’ τήν άλλη μεριά, στις μπυραρίες 
γινόταν χαλασμός κόσμου, Καί τ ’ άμάξια, 
οί «Βιτώριες», όπως τά λέγανε, έκαναν 
χρυσές δουλειές μέ τό πάνε κι έλα τους 
άπό τις διάφορες άπομακρυσμένες συν
οικίες τής πρωτεύουσας. Ή έφημερίδα 
«Πατρίς», περιέγραφε τήν έπομένη 
τή ... θλιβερή όψη, πού είχε πάρει ή 
«άκμάζουσα πόλις», τήν άμνημόνευτη 
έκείνη Κυριακή: «Είσερχόμεθα εις τήν 
όδόν Αιόλου. Όλα κατάκλειστα. Νομίζει 
κανείς ότι έπίκειται έπιδρομή βαρβάρων. 
Ούτε μιά μόστρα, ούτε ένα έξωτερικόν 
έκθεμα, ούτε ένας έμπορος εις τήν θύ- 
ραν νά κοιτάζη τούς διαβάτας, ούτε μιά 
έπαρχιώτισσα ή χωριατοπούλα δέν στέ
κεται έξω άπό τις βιτρίνες διά νά χαζέψη. 
Σιγή, κατήφεια καί πένθος. "Ενας κου- 
λουρτζής, ξενυχτισμένος καί ώχρός, βη
ματίζει μέ τά χοντρά παπούτσια του εις 
τό χιονισμένο πεζοδρόμιον, έξαγγέλλων 
μέ κλαυθμηράν φωνήν τό πεντάλεπτον 
έμπόρευμά του. Καί εις τήν όδόν Έρμου 
ή Κυριακή άργία τά άφήρεσεν όλα καί 
μόνον τήν χαλασμένην άσφαλτόστρωσιν 
δέν ήδυνήθη νά πάρη. Κάθε κίνησις, 
κάθε ζωή, κάθε όμιλία άπέθανον. Τελεία

νέκρα. Τά μαγαζιά άμφοτέρων τών πεζο
δρομίων κατάκλειστα. Νομίζει κανείς ότι 
τό ένα κοιτάζει τό άλλο μέ έκφρασιν μα- 
χμουρλίδικην καί μισοκλαμένην. Νομί- 
ζομεν ότι διερχόμεθα άπό μέρος έγκα- 
ταλελειμμένον, άπό τό όποιον φαίνεται 
ώς νά διήλθε τρομερά θεομηνία. Είναι ή 
ώρα 11η πρωινή καί μόνο ήμεΐς εύρισκό- 
μεθα εις αύτόν τόν τόσον γνώριμον δρό
μον, ό όποιος έγινε τελείως άγνωστος».

Τι τραγική, άλήθεια, ειρωνεία! Θά νό
μιζε κανένας πώς ό συντάκτης τής έφη- 
μερίδας «Πατρίς», περιέγραφε τήν έρή- 
μωση τής Αθήνας ύστερα άπό κάποια 
τρομαχτική λαίλαπα! "Ηταν άδύνατο νά 
φανταστεί, άδύνατο νά πιστέψει, πώς ή 
καθιέρωση τής Κυριακής άργίας, είχε 
ένα σωρό καλά. Στό μεταξύ, ή Κυ
βέρνηση, πού άντελήφθηκε έπιτέλους 
τήν άδικία πού γινόταν τόσα χρόνια καί 
χρόνια σέ βάρος τών ύπαλλήλων, καθό
ρισε καί τό ώράριο γιά τό καθημερινό 
άνοιγμα καί τό κλείσιμο τών καταστημά
των: ’Οχτώ μέ δυό τό πρωί καί τέσσερις 
μέ οχτώ τό άπόγευμα.

Τό τελευταίο αύτό ύπήρξε όδυνηρό 
χτύπημα γιά τούς μαγαζάτορες, πού 
έπαναστάτησαν κυριολεκτικά. Οί πιό 
θερμόαιμοι άπ’ αύτούς, όχι μονάχα δέ 
συμμορφώθηκαν γιά τήν Κυριακή άργία, 
άλλά άγνόησαν τέλεια καί τό ώράριο. 
"Ανοιξαν, λοιπόν, τά μαγαζιά τους μέ τό 
έτσι θέλω κι άπείλησαν μέ άπόλυση τούς 
ύπαλλήλους τους, σέ περίπτωση πού δέ 
θά πήγαιναν νά πιάσουν δουλειά, σύμ
φωνα μέ τό παλιό σύστημά τους. "Οπως 
ήταν έπόμενο, μερικοί οικογενειάρχες, 
πού δέν είχαν άλλους πόρους έκτός άπό 
τό μισθό τους, τρομοκρατήθηκαν καί πή
γαν γιά νά μή βρεθούν στό δρόμο καί 
ψωμοζητήσουν. Μπήκαν, όμως, στή μέση 
οί άλλοι συνάδελφοί τους καί προσπά
θησαν νά τούς σταματήσουν. Ξέσπασε 
τότε ένας όμηρικός καυγάς. "Ενας καυ
γάς, πού λίγο έλειψε νά καταλήξει σέ 
σύρραξη, άν δέν έπενέβαινε ή Χωροφυ
λακή νά κλείσει μέ τή βία τά καταστή
ματα, γιά νά έφαρμοστεϊ ό νόμος. 
Ωστόσο, σέ μερικές άπομακρυσμένες 
συνοικίες, έγιναν άρκετά έπεισόδια μέ 
μικροτραυματισμούς, εύτυχώς.

Τό κακό κράτησε άρκετό διάστημα καί 
οι πρώην συνεργάτες είχαν γίνει έχθροί. 
Όλα τά καταστήματα είχαν χωριστεί σέ 
δυό στρατόπεδα: Τόν έπιχειρηματία άπ’ 
τή μιά, πού ήθελε νά καταργηθεί ή έπιζή- 
μια γι’ αύτόν Κυριακή καί τούς ύπαλλή
λους του άπ’ τήν άλλη, πού ήθελαν, φυ
σικά, νά έφαρμοστεϊ τό νέο καθεστώς. 
Τέλος, έδέησε νά κάνει ό Τύπος άνθρω- 
πιστική διδασκαλία πρός τούς έργοδό- 
τες γιά νά πειστούν πώς δέν διάτρεχαν 
τόν κίνδυνο νά καταστραφοΰν οικονο
μικά, άν έκλειναν τά μαγαζιά τους τήν 
Κυριακή καί τις λίγες ώρες τις καθημερι
νές γιά τή μεσημβρινή άνάπαυση. Άπό 
τότε ό άγώνας όλων συνεχίζεται, πάντα 
γιά κάτι καλύτερο.
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Τό 1981 άνήκει στό παρελθόν και μαζί του οί εμπειρίες πού 
μάς χάρισε. Εμπειρίες πού γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής, όπως 
καί γιά κάθε άστυνομικό Σώμα, είναι, στό σύνολό τους σχεδόν, 
πικρές, οί π ικρότερες πτυχές τής ζωής.

Ή «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» παρουσιζει τό «Πορτραϊτο 
1981» τού συντάκτη της Ά νθ /σ τή  "Αγγέλου Πετρουλάκη, μέ τις 
άντιπροσωπευτικότερες άπ’ αύτές, όπως τις  έζησαν οί Υπηρε
σίες Χωροφυλακής.

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Στις 02.10' τής 1ης Ιανουάριου στή 

Λάρισα, άνοίγει γιά τά τροχαία άτυχή- 
ματατδ 1981 :ΤόΤΙ 3320 Δ.Χ. Ταξίαύτοκί- 
νητο μέ όδηγό τό Δημήτρη Σπανό παρά- 
συρε καί σκότωσε τό Νίκο Παναγιωτό- 
πουλο. Είναι τό μοναδικό θανατηφόρο 
άτύχημα τής πρώτης μέρας τού χρόνου.

Στις 4 Ιανουάριου πυρκαϊά άποτεφρώ- 
νει τρεις όρόφους μέ 24 κελιά μοναχών 
τής Ίεράς Μονής Κουτλουμουσίου 
Αγίου "Ορους, χωρίς δμως νά προκαλέ- 
σει ζημιές σέ κειμήλια ή έκκλησίες.

Μιά συνδυασμένη ένέργεια τού Τ Α. 
Σερρών καί τής Υ.Γ.Α. θεσ/νίκης γκρεμί
ζει τά όνειρα δύο έπίδοξων άρχαιοκάπη- 
λων: Τού Μιχάλη Κεπελέκ καί τού Δανιήλ 
Παραστρατίδη, πού σχέδιαζαν νά άσχο- 
ληθούν μέ «έξαγωγές» άρχαίων άντικει- 
μένων σχή Δυτ. Ευρώπη. Εκτός άπότούς 
δύο δράστες πού συλλαμθάνονται κατά
σχεται κι ένας όλόκληρος άρχαιολογικός 
θησαυρός.

Τά ξημερώματα τής 12ης Ιανουάριου

στήν Ιεράπετρατής Κρήτης τό κοσμημα
τοπωλείο τού Σταμάτη Ποτούρη λεηλα
τείται. Ή γρήγορη κινητοποίηση τής το
πικής Υπηρεσίας έχει άποτέλεσμα τή 
σύλληψη τού δράστη 23χρονου Μιχάλη 
Τσαθλίδη καί τήν άνεύρεση τών κοσμη
μάτων, άξίας 2 έκατομμυρίων, πριν άρχί- 
σει τό ξεπούλημά τους.

Άπό τήν Υ.Α.Π.Π. έξαρθρώνεται πολυ
μελής σπείρα διαρρηκτών πού μέσα σέ 
πέντε μήνες είχε άφαιρέσει άπό σπίτια 
τής Φιλοθέης, Ψυχικού καί Αγίας Παρα
σκευής χρυσαφικά καί χρηματικά ποσά 
συνολικής άξίας 3.500.000 δραχμών. 
Αρχή γιά τό ξήλωμά της στάθηκε ή σύλ

ληψη τού Σεραφείμ Γιοθρή, προσεσημα- 
σμένου διαρρήκτη.

Επίσης ή Υ.Α.Π.Π., μετά άπό πολύμη
νες προσπάθειες κατορθώνει νά διαπι
στώσει τήν ταυτότητα τής άγνωστης γυ
ναίκας πού βρέθηκε δολοφονημένη στις 
11-8-1980 στό Άλεποχώρι. Πρόκειται γιά 
τήν 33χρονη Τζούλια Πλούσιου, πού

όπως πρόκυψε άπ’ τήν προανάκριση, δο
λοφονήθηκε άπό τόν διαφυγόντα στό 
έξωτερικό άντρα της Άργύρη Πλούσιο, 
μπλεγμένο σέ ύποθέσεις άρχαιοκαπη- 
λίας.

Μιά όλόκληρη οικογένεια ξεκληρίζεται 
σέ τροχαίο άτύχημα πού γίνεται στό 4ο 
χιλ/τρο τής Ε.Ο. Χανιών -  Ρεθύμνης, στις 
17 Ιανουάριου. Τό 889 -  Ζ -  3810 Ι.Χ.Ε. 
αύτ/το πού όδηγούσε ό Σταμάτης Πε- 
τρουλάκης, 37 χρονών, μπαίνει στό άντί- 
θετο ρεύμα πορείας καί πέφτει πάνω σέ 
Λεωφορείο. Άποτέλεσμα ήταν νά σκο
τωθεί έπί τόπου, ό όδηγός τού Ι.Χ., ή γυ
ναίκα του Ελένη, 32 χρονών, καί οί κόρες 
του Μαρία καί Νίκη 15 καί 7 χρονών άντί- 
στοιχα. Ή άλλη του κόρη, Ασημίνα, 17 
χρονών άνασύρθηκε άπό τά συντρίμια 
τού αύτοκινήτου σοθαράτραυματισμένη.

Πέντε νεκροί καί τρεις τραυματίες εί
ναι ό άπολογισμός τής σύγκρουσης δύο 
ταξί, τις 22-1-1981 στό 52 χιλ/τρο τής Ε.Ο. 
Αθηνών Λαμίας, πού όδηγούσαν ό Γιάν- 
νης Παππάς καί ό Νίκος Σύρμας. Νεκροί 
οί δύο όδηγοί, ή Σοφία Κατσίκα, ή Χρυ- 
σούλα Νικόλη καί ένα άβάπτιστο κορι
τσάκι.

Μιά άκόμα πολυμελή σπείρα διαρρη
κτών (Μιχ. Κουτέλας, Στρατής Γιαννό- 
πουλος, Ματθαίος Καλογρίδης, Εύαγ. 
Τσεθάς, Γεώργ. Θωμάς κ.ά.) έξαρθώνεται 
άπό τήν Υ.Α.Π.Π. Άπό τήν προανάκριση 
προκύπτει ό κερδοφόρος άπολογισμός: 
3.036.374 δραχμές, 1554 δολλάρια, 1.000 
μάρκα, κοσμήματα, καθώς καί άλλα είδη, 
άξίας 4.000.000 δραχμών καί πλήθος 
ναρκωτικών φαρμάκων. Ιδιαίτερες άδυ- 
ναμίες τής σπείρας τά χρηματοκιβώτια 
καί τά φάρμακα.
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Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Τό πρωί τής 1ης Φεβρουάριου βρί

σκονται νεκροί άπ’ τό κρύο ό 1 βχρονος 
Κων/νος Τσακισμένος, στις Γοϋρνες Άρ- 
γορίφν Φθιώτιδος, καί ό δίχρονος 
Όσμάν Καραμεμέτ, στδ 6ο χιλ/τρο Ε.Ο. 
Μικρού Δερίου -  Ρούσας Έβρου.

Τό μεσάνυχτα τής 4/5 Φεβρουάριου 
συλλαμθάνονται ό Άντώνης Κρεμύδας 
καί ό Χρήστος Πετρίδης τήν ώρα πού δια
πραγματεύονταν άντί 1.000.000 δραχμών 
πώληση θρησκευτικών κειμηλίων.

Στις 12 Φεβρουάριου, στις 08.45( στδν 
Πλάτανο Ημαθίας ή Χωροφυλακή θρηνεί 
τό πρώτο θύμα τού καθήκοντος γιά τό 
1981. Δράστης ό 20χρονος κακοποιός 
Ραμαντάν Χουσείν, πού κτυπάει μέ σφυρί 
τό κεφάλι τόν Ενωμοτάρχη Ιωάννη Χα- 
τζηνικολόπουλο καί στή συνέχεια παίρ
νοντας τό περίστροφο τού 'Ενωμοτάρχη 
πυροβολεί έναντίον του καί έναντίον τού 
Χωροφύλακα Ήλία Στόκα, μέ άποτέλε- 
σμα νά σκοτώσει τόν πρώτο καί νά τραυ
ματίσει σοβαρά τό δεύτερο. Ό  δράστης 
συνελήφθηκε μετά άπό καταδίωξη καί

καταδικάστηκε σέ θάνατο, χωρίς νά έκ- 
τελεστεΐ ή ποινή του μέχρι τή στιγμή πού 
γράφονται αύτές οί γραμμές.

Ό  δαιμόνιος λαθρέμπορος ναρκωτι
κών Γιώργης Μπαχαράκης καί ό γιός του 
Χαράλαμπος, συλλαμθάνονται άπ’ τήν 
ΥΑΠΠ κάτω άπό περιπετειώδεις συνθή
κες. Κατάσχονται ένα κιλό χασίς κατερ
γασμένο σέ σκόνη καί 1.480 γραμμάρια 
άκατέργαστο χασίς.

Από τήν Υ.Γ.Α. Θεσ/νίκης συλλαμβά- 
νονται γιά κατοχή, καλλιέργεια κι έμπο- 
ρία χασίς ό Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
καί ή Ελπίδα Παπαδοπούλου καί άπαγ- 
γέλονται παρεμφερείς κατηγορίες έναν
τίον άλλων τριών άτόμων. Κατασχέθηκαν 
συνολικά 12,300 κιλά χασίς.

Στις 7 τό άπόγευματής 14ης Φεβρουά
ριου στήν τοποθεσία «Χουμούζα» Πουλι- 
τσίου -  Μεσσήνης, άγνωστος σκοτώνει 
μέ κυνηγετικό όπλο τόν Άγγελο Πανα- 
γόπουλο, 52 χρονών. Ή προανάκριση

τού Α.Τ. Μεσσήνης όδηγεί στό δράστη: 
Είναι ό Δημήτριος Άδαμόπουλος, 41 
χρονών, πού συλλαμβάνεται στίς 19 Φε
βρουάριου καί όμολογεΐ τό έγκλημα.

Δέν πρόλαβαν νά χαρούν τή λεία τους 
(κοσμήματα συνολικής άξίας 10.000.000 
δραχμών) άπό κοσμηματοπωλείο πού εί
χαν διαρρήξει στήν Αθήνα τά ξημερώ
ματα τής 19ης Φεβρουάριου, ό τούρκος 
Όντίν Μουράτ καί ό ίρακινός Μοσέφ 
Βαντολάχ καίτό πρωί τής έπομένης συλ- 
λαμβάνονται άπό άντρες τής ΥΓΑ 
Θεσ/νίκης, στή συμπρωτεύουσα. Τό κο
σμήματα κατασχέθηκαν πριν ξεπουλη
θούν ...

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας στό 2ο 
χιλ/τρο τής Ε.Ο. Όρχομενοΰ -  Διονύσου 
Βοιωτίας τό ΒΚ 7882 Ι.Χ.Ε. αύτ/το μέ 
όδηγό τόν 27χρονο Γεώργιο Νταλιάνη, 
ξεφεύγει άπ’ τήν πορεία του καί πέφτει 
στόν ποταμό Μαυροπόταμο. Αποτέλε
σμα ν’ άνασυρθοϋν νεκροί ή 14χρονη 
Ελένη Φάσσα, ή άδελφή της 20χρονη 

Κων/να Φάσσα καί ή 20χρονη Κατερίνα 
Κορδά. Στό ίδιο άτύχημα τραυματίζονται 
σοβαρά ό όδηγός τού αύτ/του, ή 
18χρονη Δήμητρα Φάσσα καί ή Ιβχρονη 
Άννα Φάσσα, ξαδέλφες.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
Στίς 12.00'τής 10ης Μαρτίου, τρέχον

τος μέ ύπερβολική ταχύτητα τό ΖΗ 6811 
Ι.Χ.Ε. αύτ/το έπεσε πάνω στό σταθμευ- 
μένο ΚΥ 147 μηχάνημα έργων, στό 131 
χιλ/τρο τής Ε.Ο. Αθηνών -  Πατρών, μέ 
άποτέλεσμα νά βρούν τό θάνατο ό όδη
γός τού αύτ/του Γιώργος Τραχτέρης, 57 
χρονών, ή 43χρονη συζυγός του Κατε
ρίνα καί ή 1 βχρονη κόρη τους Εύαγγελία.

Τά παληά άρχοντικά σπίτια τής Νάξου 
καί τής Σύρου μέ τις πολύτιμες άντίκες 
τους είχε βάλει στόχο ό Μιχάλης Σκαρ- 
λέτος πού χε γιά συνεργάτες τόν Στέ
φανο Κοντογεώργη καί τό Ζαχαρία Κρη
τικό. Άντίκες καί έργα τέχνης άξίας πολ
λών έκατομμυρίων δραχμών, άλλαξαν 
προσωρινά Ιδιοκτήτες. Προσωρινά δμως, 
γιατί οί άντρες τών Α.Τ. Νάξου καί ΤΆ. 
Έρμουπόλεως -  Σύρου σταμάτησαν τήν 
παράνομη δραστηριότητα τής σπείρας.

Τρεις δίτροχοι καβαλάρηδες, ό 19χρο- 
νος Παναγιώτης Κοντός, ό 20χρονος 
Κώστας Βλαχόπουλος καί ό 19χρονος 
Σούγκας Δημήτριος, βρήκαν τό θάνατο 
στίς 2.30' τό μεσημέρι τής 15ης Μαρτίου, 
στήν Κατοχή τής Βόνιτσας, όταν ή μοτο- 
συκλέτα πού έπέβαιναν καί πού όδη- 
γοϋσε ό πρώτος, τρέχοντας μέ ύπερβο
λική ταχύτητα καί κινΌύμενη άντικανο- 
νικά, χτύπησε πάνω σέ φορτηγό αύτ/το.

Στίς 22 Μαρτίου, στίς 4.30' τό άπό
γευμα ό διευθυντής τού μαιευτηρίου 
«Μητέρα» καταγγέλει πώς άπό θάλαμο 
τού 4ου όρόφου, άγνωστοι πήραν τό 
νεογέννητο άγοράκι τού Γιάννη Κούτση. 
Όλες οί Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
κινητοποιούνται. Τό γεγονός συγκλονί
ζει τό πανελλήνιο, πού ζεΐ μαζί μέ τούς 
παθόντες γονείς τήν άγωνία τους. Τε
λικά, οί δράστες, στίς 23.15' τής 23ης

Μαρτίου, έγκαταλείπουν τό βρέφος σέ 
ταξί, στήν πλατεία Αττικής.

Στίς 23 Μαρτίου έξιχνιάζεται ένα 
άκόμα σκοτεινό έγκλημα, ή άνθρωπο- 
κτονία σέ βάρος τού καθηγητή Γιάννη 
Παραθύρα τού Ρήγα, έτών 37, πού ’χε 
γίνει στά Γιαννιτσά τις 19-9-1979. Δρά
στης τής άνθρωποκτονίας είναι ό Γιώρ- 
γιος Τούσιας τού Θεοφάνη, έτών 27, πού

Στίς 2 ’ Απριλίου, στήν Κομοτηνή, συλ- 
λαμβάνονται ό Ένρίκο Γκαλλίνα, σερβι
τόρος καί ή Ίνές Ρουσκόνι, δασκάλα, 
γιατί σέ έρευνα πού τούς γίνεται άπό άν
τρες τού ΤΆ. Κομοτηνής, βρέθηκαν 
πάνω τους 55,5 γραμμάρια ήρωίνης.

Τέσσερις νεαροί, στό Πέραμα, στίς 
12-4-1981, παρασέρνουν σέ ύπό άνέγερση

Μέ τήν άπειλή σουγιά τό βράδυ τής 
8ης Μαίου στή Θεσσαλονίκη ό Βασίλης 
Γεροθανάσης, 23 χρόνων, βίασε τήν 
24χρονη Π.Ι. Ό  δράστης συλλαμβάνεται 
καί κατά τήν προανάκριση όμολογεΐ πώς 
στό ίδιο μέρος πριν 15 μέρες θίασε μέ 
τόν ίδιο τρόπο τήν 28χρονη Α.Ρ.

Άντρες τού Τ.Τ.Κ. Αιγάλεω συλλαμβά
νουν τόν 21χρονο Γιάννη Σιτάρα καί τή 
Ιβχρονη Χ.Σ., πού άνακρινόμενοι άπό 
τήν ΥΑΠΠ όμολογούν σωρεία κλοπών, 
άπ’ τίς όποιες είχαν άποκομίσει χρήματα 
καί είδη άξίας 1.200.000 δραχμών.

συλλαμβάνεται άπό τήν ΥΓΑ Θεσ/νίκης 
καί όμολογεΐ τήν πράξη του.

Κάπου έξω άπ’ τό Ρέθυμνο συλλαμβά- 
νεται άπό άντρες τού ΤΆ. Ρεθύμνης ό 
Μανόλης Μιχελιδάκης, 44 χρονών, με- 
γαλοχασισοκαλλιεργητής. Ξεριζώνονται 
768 δενδρύλλια ινδικής καννάβεως πού 
καλλιεργούσε σέ τρία θερμοκήπια.

Στήν Καβάλα τρεις άνήλικοι «καμικά- 
ζοι» βιάζουν διαδοχικά τή 15χρονη Ε.Π. 
ΟΙ τρεις άνήλικοι συλλαμθάνονται μετά 
άπό μήνυση τής παθούσας καί τών γο
νιών της.

Γυμνάσιο τού Περάματος τή Ιβχρονη 
Π.Γ. τήν όποια βιάζουν διαδοχικά.

Ή Υ.Α.Π.Π. μετά άπό έπίμονη παρακο
λούθηση συλλαμβάνει τό Δημήτρη Σιδε- 
ρίδη καί τόν Γιώργο Μπίτσιο καί κατάσχει 
703 γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής 
καννάβεως.

Τό ΤΆ. Ρεθύμνης συλλαμβάνει δύο 
Ίσραηλινούς, έναν Άγγλο καί δύο Έλ
ληνες, έξαρθρώνοντας τό δίκτυο είσ- 
αγωγής καί έμπορίας ναρκωτικών, πού 
’χαν «στήσει». Κατασχέθηκαν 200 γραμ
μάρια κατεργασμένου χασίς, άπ’ τήν άρ- 
χική ποσότητα τού 1,5 κιλού πού ’χαν 
φέρει οί άλλοδαποί στή χώρα μας.

Ένα κιλό χασίς κατάσχεται άπ’ τήν 
ΥΑΠΠ στά χέρια τής Γιάννας Στεφάνου, 
πού ’χε άγοράσει ό άντρας της άπό άλ- 
λοδαπούς. Άλλα 370 γραμμάρια κατά
σχονται στό σπίτι τής Λουίζας - Ρόζας

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
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Γεωργίου, πού είχε άγοράσει κι αύτή άπ' 
τήν ίδια «πηγή».

35 γραμμάρια ήρωίνης βρίσκονται άπό 
τούς άντρες τής ΥΓΑ Θεσσαλονίκης στις 
άποσκευές δυό άλλοδαπών, τού Αύ- 
στριακοϋ Βίλχεμ Φριέσεν - Μπίλλερ καί 
τού Ελβετού Γκαμπριέλ Βέμπερ, πού 
συλλαμβάνονται.

Μιά τριμελής οικογένεια, ό Εύάγγελος 
Δαούτης, ή γυναίκα του 'Αγγελική καί ό 
δχρονος γιός τους Παναγιώτης, έξαφα- 
νίζεται στίς 16 Μαΐου. Τδ γεγονός περ
νάει στις στήλες των έφημερίδων μέ 
ιδιαίτερα άνησυχητικό τόνο. Τελικά μετά 
άπό έρευνες στίς 21 Μαΐου βρίσκεται 
πεσμένο σέ γκρεμό, στό 20ο χιλ/τρο τής 
όδού Ίσθμιας - Έπιδαύρου, τό ΥΝ 2948 
Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο τού Δαούτη καί μέσα σ' 
αύτό, τά πτώματα τού ίδιου, τής γυναί
κας του καί τού γιου του, θύματα καί οί 
τρεις τροχαίου άτυχήματος.

Μέσα στό δεξιό πίσω τροχό τού αύτο- 
κινήτου του είχε κρύψει 9 κιλά χασίς σέ 
σκόνη ό Γκοϋντερ "Αϊσφελ, πριν πάρει τό 
δρόμο γιά τή φυλακή τό Σεπτέμβριο τού 
’80, πού 'χε συλληφθεϊ άπ' τίς τελωνεια
κός άρχές γιά κατοχή άλλων 5,5 κιλών 
ίδιου ναρκωτικού. Οί άντρες όμως τού 
Τ.Α. Άλεξανδρουπόλεως «μυρίστηκαν» 
τό «καυτό» μυστικό του κι έφεραν στό 
φώς καί τήν ύπόλοιπη ποσότητα τού 
ναρκωτικού.

Σέ σταματημένο φορτηγό έπεσε, στίς 
5 Ιουνίου τό μεσημέρι, τό ΗΜ 6725 ΙΧΦ 
αύτοκίνητο πού όδηγούσε ό Εμμανουήλ 
Τσακιρέλης μέ άποτέλεσμα νά σκοτω
θούν έπί τόπου ή γυναίκα του Στυλιανή 
καί οί γιοι του Σταμάτης καί Χαράλαμπος, 
5 καί 3 χρόνων άντίστοιχα, ένώ σοβαρά 
τραυματίστηκε ό ίδιος καί ή βχρονη κόρη 
του, Κυριακή.

Ακόμα ένα πολύνεκρο άτύχημα: Στίς 8 
Ιουνίου τό πρωί στό 62 χιλιόμετρο τής 
Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας τό ΟΖ 3875 ΙΧΕ 
αύτοκίνητο μπήκε στό άντίθετο ρεύμα 
πορείας καί συγκρούστηκε τό ΑΗ 9202 
ΙΧΦ, μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθούν έπί 
τόπου ό όδηγός τού Ι.Χ. Θεοχάρης Στα
μάτης καί οί 26χρονες συνεπιθάτιδές 
του Εύαγγελία Άτσαβέ καί Δήμητρα 
Στριγαληνοϋ, ένώ τραυματίστηκαν σο
βαρά ή άδελφή τού όδηγού, Εύαγγελία 
καί ό Νικόλαος Άτσαθές.

Σέ 80 έκατομμύρια δραχμές έφτασαν 
οί ζημιές τών κτιριακών έγκαταστάσεων 
καί σέ 170 έκατομμύρια οί ζημιές τού 
άποθηκευμένου βαμβακιού, άπό τήν 
πυρκαϊά πού ξέσπασε τίς 11 Ιουνίου στό 
έργοστάσιο βάμβακος τής 'Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, στή Γέφυρα 
Θεσσαλονίκης.

Απόγευμα τής 15ης Ιουνίου: Τό χωριό 
Λυγιδέ - Κυδωνιάς συγκλονίζεται άπό υιό 
τραγωδία πού ’χε τά δικά της χαρακτηρι
στικά. Ό  54χρονος Άντώνης Μπόζης 
βρίσκεται νεκρός άπό πυροβολισμό μέ 
κυνηγετικό δπλο, μέσα σέ άγροικία του. 
Ή προανάκριση πού άκολουθεί άποκα- 
λύπτει τό δράστη· είναι ό 20χρονος γιός 
του, Αλέξανδρος, τοξικομανής, πού στή 
θέα τών άντρων τής Χωροφυλακής, οί 
όποιοι κινούνται γιά νά τόν συλλάβουν, 
αύτοκτονεΐ μέ τό ίδιο όπλο.

26-6-1981/02.45', Παλαιομονάστηρο - 
Τρικάλων. Τό πανελλήνιο θά θυμάται γιά 
πολύ τή συγκλονιστική τραγωδία πού 
γράφει τό σαλεμένο μυαλό τού Σπύρου 
Σταρίδα. Μέσα στή ζεστή καλοκαιριάτικη 
νύχτα ή αύτόματη κυνηγετική καραμπίνα 
πού τού ’στείλε δώρο ή άδελφή του άπ’ 
τήν Αμερική «παίρνει φωτιά» στά χέρια 
του καί σκοτώνει τή γυναίκα του Στα- 
μούλα, τόν πατέρα του Αθανάσιο, τόν 
παππού του Κωνσταντίνο, τή γιαγιά του 
Λαμπρινή, τό θείο του Παναγιώτη Ζιάκο, 
τή θεία του Στυλιανή Ζιάκα καί τό συγ
χωριανό του Ήλία Κουσκούνη, ένώ 
τραυματίζει σοβαρά τή μάνα του Δήμη
τρα. Κι όταν όλα γύρω του γέμισαν αίμα, 
γυρίζει τήν κάνη στό κεφάλι του κι αύτο
κτονεΐ ...

’Ολόκληρη ή Ελλάδα καίγεται. Μία 
μετό τήν άλλη δεκάδες άγροτικές καί 
δασικές περιοχές δοκιμάζουν τό μένος 
τής φωτιάς, πού άπρόσεκτα ή έγκλημα- 
τικά χέρια άνάβουν άδίστακτα ...

«Πήγε γιά μαλλί καί βγήκε κουρεμέ
νος» ό Κώστας Ζερβόπουλος, άπ’ τό Μα- 
κρύγιαλο Πιερίας, πού κατάγγειλε πώς 
τού έπιτέθηκαν τρεις άγνωστοι καί τόν 
λήστεψαν, άφού πρώτα άρνήθηκε νά 
τούς παραδώσει άρχαΐα άντικείμενα πού 
νόμιζαν πώς είχε. Κατά τήν προανάκριση 
προκύπτουν έπιθαρυντικά στοιχεία κατά 
τών Κώστα Παπακυριάκου, Γιώργου Πα- 
παχρυσοστομίδη, Γιώργου Μυσιρλίδη, 
Γιώργου Κουκούλη καί Γιώργου Αταλα- 
σίδη, πού συλλαμθάνονατι καί όμολο- 
γούν πώς πράγματι άφαίρεσαν έναν όλό- 
κληρο άρχαιολογικό θησαυρό άπ’ τό 
Ζερθόπουλο πού κι αύτός κατείχε ... 
παράνομα.

Ένα κιλό ήμικατεργασμένο χασίς καί 
800 γραμμάρια κατεργασμένο σέ πλακί
δια καθώς καί ποσότητες σπόρων καί μέ
σων συσκευασίας. κατασχέθηκαν άπ’ 
τούς άντρες τού Τ.Α. Ηρακλείου μετά 
άπό έρευνα πού έκαναν στό σπίτι τού 
Γιώργου Τορνεσάκη, ό όποιος καί συν- 
ελήφθη.

Αύξηση παρουσιάζουν οί πνιγμοί 
κολυμβητών. Χαρακτηριστικό είναι τό

Τό ένα άπ’ τό δυό θύματα τών τεσσάρων Ινδών, 
όπως βρέθηκε τό πρωί τής 26ης Ιουλίου σέ βουστάσιο 
του Άοπρόπυργου.

άτύχημα τής Καβάλας, όπου στίς 5 Ιου
λίου τό άπόγευμα πνίγονται ένώ κολυμ
πούσαν στήν περιοχή Μυρτόφυτου Παγ- 
γαίου, οί μαθήτριες Δήμητρα Μόσχου, 18 
χρόνων, Θεοδώρα Γαβριηλιώτου, 13 
χρόνων καί Άθηνά Γαβριηλιώτου, 12 
χρόνων, καθώς καί ό 13χρονος μαθητής 
Δημήτριος Κεχαγιάς.

Ή Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης συνεχίζει τίς 
έπιτυχίες της στή δίωξη τών ναρκωτικών 
μέ τήν κατάσχεση 1,5 κιλού κατεργασμέ
νου χασίς καί τή σύλληψη τών τοξικομα

νών Χρήστου Σταγκώνη, Θεοδώρου 
Κωνσταντινίδη καί "Αγγέλου Σταγκώνη.

Στά Δηλινάτα Κραναίας, στίς 10 Ιου
λίου τό πρωί, ό 64χρονος ψυχοπαθής 
Κοσμάς Παυλάτος σκοτώνει τήν 87χρονη 
μάνα του, Άντζουλέτα, καί στή συνέχεια 
τή ρίχνει σέ στέρνα καί τή σκεπάζει μέ 
πέτρες.

Τήν ίδια μέρα, στό Λιμνοχώρι τής Φλώ
ρινας άποκαλύπτεται ένα άκόμα έγ
κλημα, άφού ό 31χρονος Κώστας Κόλ- 
τσης πού είχε καταγγείλει έξαφάν.ση τής 
γυναίκας του Εύαγγελίας, 41 χρόνων, 
συλλαμβάνεται καί όμολογεΐ πώς τή σκό
τωσε πριν άπό σαράντα περίπου μέρες 
γιατί τού ήταν έμπόδιο στίς παράνομες 
σχέσεις του μέ τήν 16χρονη άνεψιά του
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Αναστασία ' Αθραμίδου. Τδ πτώμα τοϋ 
θύματος βρίσκεται θαμμένο κάτω άπό 
τριφυλλοχώραφο τού Κόλτση.

Τό Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π. γράφει άκόμα μιά έπιτυχία ατά 
ένεργητικό του. Τό άπόγευμα τής 16ης 
Ιουλίου, στή Γλυφάδα συλλαμβάνει 

τούς Αιγύπτιους ABDEL RAGAB AHMED 
και ABDEL ALL MAHMOD καί κατάσχει 
μέσα στό πολυτελέστατο αύτοκίνητο 
«Μερσεντές» τοϋ δεύτερου, ένα κιλό 
ήρωίνης.

Στις 3 τό πρωί τής 26ης Ιουλίου έξω άπ’ 
τό 'Αγρίνιο τό ΙΕ 3108 Δ.Χ.Φ. αύτοκίνητο 
μέ όδηγό τό Γιώργο Νίκου, μπαίνει στό 
άντίθετο ρεύμα πορείας καί συγκρούε
ται μέ τό ΜΝ 8167 Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο πού 
όδηγοϋσε δ Νικόλαος Κάντζος, μέ άπο- 
τέλεσμα τό Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο νά μετα- 
τραπεϊ σ’ ένα δγκο παλιοσιδερικών. Απ’ 
τό συντρίμια του άνασύρθηκαν νεκροί ό 
όδηγός του, ό Στέφανος Κότσιφας καί ό

Αθανάσιος Χαλκιάς καί σοβαρά τραυμα
τισμένοι ό Γιάννης Κατσίγιαννης καί ή 
Αλεξάνδρα Μπάρκα.

Ακόμα μιά διπλή άνθρωποκτονία συγ
κλονίζει τό πανελλήνιο, τουλάχιστον μέ
χρι ν’ άποκαλυφτούν τό κίνητρά της. Στις 
3 τό πρωί τής 26ης Ιουλίου στήν άγρο- 
τική περιοχή «Λάκκος Χατζή» τού 
Άσπρόπυργου βρίσκονται νεκροί οι Πα- 
κιστανοί MOHAMMAD LATIF καί 
MOHAMMAD YOUNES. Ή αύτοψία καί ή 
ιατροδικαστική έξέταση άπόδειξε ότι 
δέχτηκαν τήν έπίθεση τών δραστών τήν 
ώρα πού κοιμόταν. ΟΙ δράστες χρησιμο
ποίησαν γιά τό έγκλημα ραβδιά καί τσε
κούρι. Ή Υ.Α.Π.Π. καί οι 'Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής τού Ασπρόπυργου, κινητο
ποιούνται καί ρίχνουν φώς στό σκοτάδι 
μέ τή σύλληψη τεσσάρων Ινδών, πού 
κατά τήν προανάκριση όμολογούν πώς 
διέπραξαν τό έγκλημα γιά λόγους έκδι- 
κήσεως.

Τό Τ.Α. Ρόδου συλλαμβάνει τόν

23χρονο Θωμά Κατσιώτα πού άνακρινό- 
μενος όμολογεϊ ότι τέσσερις μέρες πριν 
διάρρηξε στό Κολωνάκι τής Αθήνας τό 
διαμέρισμα τοϋ Γιώργου Βαλινάκη, άπ’ 
όπου άφαίρεσε άσημικά άξίας μεγαλύ
τερης άπό 2.000.000 δραχμές καί έπιτα- 
γές 200.000 δραχμές πού άφού τις πλα
στογράφησε τις έξαργύρωσε.

Μιά άκόμα «ίουλιανή» έκπληξη: Τά με
σάνυχτα τής 26/27 Ιουλίου στή Σκουλη- 
καριό τής’ Αρτας ό Απόστολος Λάμπρου, 
26 χρόνων, βιάζει φιλοξενουμένη στό 
σπίτι του 50χρονη πεθερά του καί έξ- 
αφανίζεται γιά νά άποφύγει τή σύλληψη.

1,5 κιλό χασίς, 32 μασούρια δυναμίτι- 
δας, 1,5 κιλό δυναμίτιδα, 98 καψύλια καί 
20 μέτρα βραδύκαυστη θρυαλλίδα κατα
σχέθηκαν καί 56 δεντρύλλια καννάβεως 
ξεριζώθηκαν στις 31 Ιουλίου άπό τούς 
άνδρεςτού Τ.Α. Χανίων στήν περιοχή «Λι- 
μπινόλακκος» Κάμπου Κισσάμου, όλα 
«ιδιοκτησίας» τού κρεοπώλη Γ ιώργου 
Μαντραμπατάκη.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
"Αλλος ένας «φλέγόμενος» μήνας. Οί 

έμπρηστές συνεχίζουν τις πυρπολήσεις 
καί οί άμελεϊς πετοϋν μ’ άδιαφορία όπου 
βρίσκονται αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα. 
Τό άποτέλεσμα είναι τό Ιδιο καί στις δύο 
περιπτώσεις: καταστροφή.

Καθημερινό σχεδόν φαινόμενο οί πνι
γμοί κολυμβητών. Δέν παύουν όμως νά 
συγκινούν τήν κοινή γνώμη, άφού πάντα 
κλείνει τό τραγικό στοιχείο μέσα της μιά 
χαρά πού καταλήγει στό θάνατο.

Στις 5 Αύγούστου τό μεσημέρι, στήν 
Ικαρία τρεις νέοι πού άψηφούν τή θα

λασσοταραχή, χάνουν τή ζωή τους κο
λυμπώντας στήν παραλία τής Άρμενί- 
τσας. Είναι ή Ιταλίδα Μαρία - Χριστίνα 
Σετσίνι, ό Δημήτρης Ρούσσος καί ό Μα
νόλης Χαμηλοφώρης.

Ακόμα ένα πολύνεκρο τροχαίο άτύ- 
χημα πού έχει αιτία τήν είσοδο αύτοκινή- 
του σέ άντίθετο ρεύμα ποοείας. Συνέβη 
τό άπόγευμα τής 8ης Αύγούστου στό 49ο 
χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -

Αθηνών, όταν τό Μ.Κ. 6497 Ι.Χ.Ε. αύτοκί
νητο μέ όδηγό τό Νίκο Τασιούλα μπήκε 
στό άντίθετο ρεύμα πορείας καί συγ- 
κρούστηκε μέ τό W-JX - 292 Ι.Χ.Ε. αύτο
κίνητο πού όδηγούσε ό Σπύρος Μπου- 
ζιάννης καί μέ τό ΒΝ 9428 Ι.Χ.Ε. αύτοκί
νητο πού όδηγούσε ό Γρηγόρης Σιδέρης.

Αποτέλεσμα: Νεκροί οί όδηγοί τών δύο 
πρώτων αύτοκινήτων, ή βχρονη Βαγγελί- 
τσα Μπουζάννη καί ή μητέρα της - καί 
σύζυγος τού β' όδηγού - 26χρονη Αλε
ξάνδρα Μπουζιάννη. Ακόμα, στό ίδιο 
άτύχημα, τραυματίστηκαν ή 4χρονη Χρι
στίνα Μπουζιάννη καί ή 44χρονη Μαγδα- 
λινή Σιδέρη πού έπέθαινε στό γ’ αύτοκί
νητο.

Μόνο σάν έντυπωσιακή έπιτυχία μπο
ρεί νά χαρακτηριστεί ή άνεύρεση καί 
κατάσχεση τών 7.300 γραμμαρίων ήρωί
νης άπό τούς άντρες τού Τ.Α. Ξάνθης, τό 
μεσημέρι τής 10ης Αύγούστου. Ή 
ήρωίνη βρέθηκε κρυμμένη σ’ έφεδρικό 
τροχό αύτοκινήτου τής Νετζίλα Σείτ

Όγλού, πού ήταν κρυμμένος στό σπίτι 
τού Μεμέτ Χουσείν, στά Βαφέϊκα τής 
Ξάνθης. Τήν είχαν άγοράσει οί παρα
πάνω δράστες μαζί μέ τόν Ίσμέν Ταγιου- 
σούλ άπ’ τήν Κων/πολη καί τήν προόρι
ζαν γιά τις λαθραγορές τής Δυτ. Γερμα- 
νίας.

Ό  Αύγουστος είναι ό μήνας τών πολύ
νεκρων τροχαίων άτυχημάτων πού τά 
περισσότερα παρουσιάζονται μέ κοινή 
ταυτότητα. Στις 13,45’ τής 21ης Αύγού
στου στό 71ο χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Αθη
νών - Λαμίας τό ΟΙ 5423 Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο 
μπαίνει στό άντίθετο ρεύμα πορείας, 
προφανώς έπιχειρώντας ύπέρβαση προ- 
πορευόμενου αύτοκινήτου, καί συγ
κρούεται μέ τό άντίθετα κινούμενο AM 
3174 Δ.Χ. ύπεραστικό αύτοκίνητο, μέ 
άποτέλεσμα νά άνασυρθούν νεκροί άπ' 
τά συντρίμια τού Ι.Χ.Ε. αύτοκινήτου ό 
όδηγός του Γ ιάννης Καραμερτζάνης καί 
οί έπιβαίνοντες σ' αύτό Γ ιάννης Άθανα- 
σόπουλος, Παρασκευή Καλέση καί Πα- 
γώνα Σακελαρίδου.

Σέ συμπλοκή κατάληξε μιά έπ’ αύτο- 
φώρω κατάληψη «κλεφτοκοτάδων», μέ 
τραγικά άποτελέσματα. Ό  Παναγιώτης 
Μπανδέλης καί ό γιός του Θεόδωρος, 
τά μεσάνυχτα τής 21ης Αύγούστου, στήν 
Ελεούσα Ίωαννίνων, έπιασαν έπ’ αύτο- 

φώρω τούς Τσιγγάνους Νίκο Χαλκιά, 
Γιουσοϋφ Σεφεντίνογλου καί Χρήστο 
Γιουσουφίδη, νά κλέβουν κότες άπ’ τό 
πτηνοτροφείο τους. ΟΙ δράστες, στήν 
προσπάθειά τους νά ξεφύγουν, έπιτέθη- 
καν μέ ρόπαλα κατά τών παθόντων οί 
όποιοι, παρ’ ότι τραυματισμένοι άπ’ τά 
πρώτα κτυπήματα άντέδρασαν δυνα
μικά, μέ άποτέλεσμα ό Παναγιώτης 
Μπανδέλης νά σκοτώσει μέ μαχαίρι τό 
Νίκο Χαλκιά καί τό Γιουσούφ Σεφεντίνο- 
γλου.

Τό πρωί τής Κυριακής, 23 Αύγούστου, 
βρίσκεται νεκρή στό σπίτι της στά Τρί
καλα άπό κτυπήματα τσεκουριού Ισμήνη 
Άβράμη, 41 χρόνων. Στήν προανάκριση 
πού άκολουθεί άπ' τούς άντρες τού Τ.Α. 
Τρικάλων άποκαλύπτονται οί δράστες: 
Είναι ό άντρας τής άδελφής της καί

Τρίκαλα, 23 Αύγούστου. Ενα άκόμα έγκλημα μέ κ ί
νητρο τό έρωτικό πόθος καί θύμα τήν Ισμήνη Αθρόμη.
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πρώην έραστής τού θύματος, Βασίλης 
Κουτσίλας 47 χρόνων καί ή κόρη τού θύ
ματος, 16χρονη Φωτεινή, έρωμένη τού 
θείου της Κουτσίλα.

Ένα όκόμα έρωτικό δράμα συγκλονί
ζει τήν κοινή γνώμη. Τά ξημερώματα τής

25ης Αύγούστου, στήν Καβάλα πέφτουν 
άπό νεόκτιστη οικοδομή στό δρόμο κι 
αύτοκτονοΰν ό 21 χρονος Γιάννης Γεωρ- 
γιάδης καί ή 19χρονη Ελπίδα Μπουλου- 
στρά. Τούς βρίσκουν στις 6 τό πρωί, δε
μένους άπ’ τή μέση μέ τή δερμάτινη ζώνη 
τού άντρα κι Αγκαλιασμένους . ,,

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
2 Σεπτεμβρίου, 16.45' ώρα, διασταύ

ρωση παλιάς καί νέας Ε.Ο. Ίωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας: Τό Β-ΑΥ 622 Ι.Χ.Ε. αύτο- 
κίνητο μέ όδηγό τό Σταύρο Άθανασό- 
πουλο παραβιάζει τήν προτεραιότητα 
τού κανονικά κινούμενου ΙΑ 6762 Ι.Χ.Φ., 
πού ό όδηγός του Παναγιώτης Μαρμού- 
τας δέν άντιδρά σωστά κατά τήν άπο- 
φευκτική του ένέργεια. Τό άποτέλεσμα 
τής σύγκρουσης είναι τέσσερις νεκροί (ό 
όδηγός τού Ι.Χ.Ε. αύτ/του καί οί Αμαλία 
Κοτσιά, "Αννα Καλατζή καί Άντώνης 
Κάππος) καί ένας σοβαρός τραυματι
σμός (Σοφία Άθανασοπούλου).

Καί έμπορος ναρκωτικών άποδείχτηκε 
πώς ήταν ή 18χρονη έργάτρια Ε.Τ. άπ’ 
τήν Καρδίτσα, πού στό παρελθόν είχε 
καλλιεργήσει μαζί μέ τούς συμπατριώτες 
της Δημήτρη Τσιτσιμπίκο, Νίκο Κου- 
κουμτζή, Βασίλη Βλάχο καί Χρήστο 
Μπούρα, φυτεία χασίς στήν περιοχή Νε
ράιδα Καρδίτσας. Τό ξήλωμα τής σπείρας 
άρχισε μέ τή σύλληψη τού πελάτη της 
Γιώργου Παπαδημητρίου καί τήν κατά
σχεση, άπ' τούς άντρες τού Τ Α. Καρδί
τσας, 400 γραμμαρίων χασίς πού ’χε Αγο
ράσει άπ’ τήν Τσουρίδα, μέ τή μεσολά
βηση τού Προκόπη Λιάγκουρα καί τής 
μπάρ - γούμαν Βασιλικής Μπουζιάννου. 
Στό σπίτι τής τελευταίας βρέθηκαν άλλα 
20 γραμμάρια χασίς.

Συνέβη στις 11.15' τής 6ης Αύγούστου 
στό 246 χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Αθηνών - 
Λαμίας, σ' ένα κομμάτι τού δρόμου πού ή 
βροχή τό 'χε κάνει έπικίνδυνο. Κι όμως, 
αύτΑν άκριβώς τόν κίνδυνο άγνόησε A 
Γιώργος Εύλογιάς, όδηγός τού ΖΕ 1559

Ι.Χ.Ε. αύτοκίνπτου καί δέ δίστασε νά 
παραβιάσει τή διπλή διαχωριστική 
γραμμή. Άποτέλεσμα νά συγκρουστεϊ 
μετωπικά μέ τό ΝΜ 3974 Δ.Χ. Λεωφορείο 
καί νά σκοτωθεί αύτός, ή 27χρονη γυ
ναίκα του, Ίεροφίλη, ό 4χρονος γιός του 
Λευτέρης καί ή 6χρονη κόρη του Φω
τεινή.

Τις καλαμιές τού σταροχώραφού του 
θέλησε νά κάψει ό 53χρονος γεωργός 
Άντώνης Καραμητόπουλος στήν 'Ομαλή 
Βοίου Κοζάνης. Περιτυλίχτηκε, όμως, 
άπ’ τις φλόγες καί πήραν φωτιά τά ρούχα 
του, μ’ άποτέλεσμα ν’ άπανθρακωθεί.

Μέσα σέ νάυλον σακούλα καί πετα- 
γμένο σ’ ένα οικόπεδο στήν Αγία Άννα 
τής Εύβοιας βρέθηκε στις 6.30' τό άπό- 
γευμα τής 15ης Σεπτεμβρίου, πτώμα 
νεογέννητου άγοριού. Γύρω άπ’ τό λαιμό 
του ήταν περιτυλιγμένος ό όμφάλιος 
λώρος, κι έφερε θλαστικά τραύματα 
στήν άριστερή τραχηλική χώρα καί συν
τριπτικό κάταγμα στό κεφάλι. Πέντε μέ
ρες μετά, ή άνάκριση φτάνει στήν παιδο- 
κτόνο. Είναι ή Ελένη Άμπελαδιώτου, 21 
χρόνων.

Σπείρα ναρκομανών καί λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών έξαρθρώνει ή ΥΆ. Θεσσα
λονίκης στις 19 Σεπτεμβρίου. Συλλαμβά- 
νονται ό τΑσος Ψυχλούδης, ή Ελένη 
Κοκκινόπουλου, ό Δημήτρης ΛιΑκος καί 
ή Γιάννα Λιάκου. ΚατΑσχονται μισό κιλό 
χασίς σέ σκόνη καί πλακίδια, 9 γραμμάρια 
ήρωίνης καί σύνεργα χρήσης ναρκωτι
κών.

"Εντρομη άντικρύζει ή 77χρονη Δήμη
τρα Κάγκαρη τό ληστή πού μπήκε άθό- 
ρυθα στό διαμέρισμα τού γιού της στή 
Σπάρτη ένα ληστή διαφορετικό άπ’ τούς 
άλλους, άφού ήταν όλΑγυμνος. Ό  «άδα- 
μιαίος» ληστής, άφού τήν κλειδώνει στό 
δωμάτιο πού κοιμΑταν τΑ έγγονάκια της, 
άφαιρεί άσημικά καί άλλα είδη τού οπι- 
τιοϋ. Μιά μέρα μετά οί άντρες τού ΤΆ. 
Σπάρτης συλλαμβάνουν τόν 17χρονο 
Βαγγέλη Θανασούλα, ένοικο τής ίδιας 
πολυκατοικίας, πού όμολογεί τήν πράξη 
του.

Στή Ρόδο οί άντρες τού τοπικού ΤΆ. 
συλλαμβάνουν τόν ίσραηλινό DAVID 
TZITZQUASHVILLI δράστη διαρρήξεως 
κοσμηματοπωλείου τής Ρόδου, άπ’ όπου 
είχε άφαιρέσει κοσμήματα άξίας
1.200.000 δραχμών.

Στις 25 Σεπτεμβρίου τό πρωί, στήν Κα
τερίνη, βρίσκεται νεκρός παραμορφω
μένος άπό χτυπήματα, ό σερβιτόρος Κώ
στας Καραγιώργος. Οί άντρες τού Τ Α. 
Κατερίνης κινητοποιούνται καί μέσα σέ 
λίγες ώρες συλλαμβάνουν τούς δρά
στες. Είναι ό Δημήτρης Ραφαηλίδης, ό 
ΚλεΑνθης ΘαμνΑπουλος καί ό Άντώνης 
Χατζηκυριάκος πού σκότωσαν μέ τις 
γροθιές τους τό σερβιτόρο.

Στήν Έλαφόνησο, μετά άπό έπίμονες 
παρακολουθήσεις κι έρευνες τών άν- 
τρών τού Α.Τ. Νεαπόλεως καί Τ Α. Σπάρ
της, συλλαμβάνεται ό Χαράλαμπος Άρι- 
στειδόγλου, λαθρέμπορος. ΣτΑ σπίτι του 
κατάσχονται 86 μεγάλα δέματα μέ λα
θραίες συσκευές πού ή άξια τους ξε
περνά τά 3.000.000. Στήν προανάκριση ό 
Άριστειδόγλου άποκαλύπτει πώς τά λα
θραία τά φερε άπ’ τό έξωτερικό ό γιός 
του, β' καπετάνιος σέ λαθρεμπορικό 
πλοίο - φάντασμα τής έταιρείας Άγγελι- 
κούση...

Τρέχοντος τό πρωί τής 26 Σεπτεμ
βρίου μέ ύπερθολική ταχύτητα τό ΡΕ 
8534 Δ.Χ. Λεωφορείο μέ όδηγό τό Γιώργο 
Γιούπη, στό 160ο χιλιόμετρο τής Ε.Ο. 
Αθηνών - Πατρών ξεφεύγει άπ’ τήν πο
ρεία του καί άνατρέπεται. Τό άποτέλε
σμα είναι τέσσερις νεκροί καί τρεις σο
βαρά τραυματισμένοι. Νεκροί οί : Γιώρ- 
γος Γιούπης, Κώστας Θωδούμης, Μαρία 
Ήλιόπουλου καί Επαμεινώνδας Γούτος.

13 κιλά άκατέργαστο χασίς κατασχέ
θηκαν στά χέρια τού χασισοκαλλιεργητή 
Σάββα Μαυρομάτη, σερβιτόρου, πού 
συνελήφθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου τό 
πρωί στήν Αργυρούπολη Δράμας άπό 
άντρες τού Τ Α. Δράμας.

Επ’ αύτοφώρω πιάστηκαν στόν Άγιο 
Δημήτριο Αττικής νά κλέβουν έτοιμα 
γυναικεία ρούχα άπ’ τή βιοτεχνία όπου 
έργάζονταν οί έργάτριες Βασιλική 
Τριανταφύλλου 24 χρόνων, καί Γεωργία 
Συρράκου, 28 χρόνων. Άπό τήν προανά
κριση πού έκανε τό ΠΆ. Αγίου Σπυρίδω
νος διαπιστώθηκε πώς κατΑ τό τελευταίο 
έξάμηνο οί δυΑ έργάτριες είχαν κλέψει 
άπ’ τή ίδια βιοτεχνία έμπορεύματα άξίας 
2.000.000 δραχμών περίπου, τά μισά άπ’ 
τά όποια βρέθηκαν στά σπίτια τους καί 
κατασχέθηκαν.

Κατερίνη, 26 Σ/βρίου, πρωί: Στό τόπο τού έγκλήμα- 
τος γιό τήν όναπαρόσταση τών γροθιών τού θανάτου.
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Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
Γιά κατοχή καί έμπορία ναρκωτικών 

συνελήφθηκαν στις 2 Οκτωβρίου στή 
Χαλκίδα, ό Στέλιος Καραγιάννης, 53 χρό
νων, ή γυναίκα του Ελένη 51 χρόνων, ό 
γαμπρός του Βασίλης Ξύδης 31 χρόνων 
καί ή κόρη του Φανή 23 χρόνων καί κατα
σχέθηκαν 1.400 γραμμάρια περίπου χα- 
σίς. Ή υπόθεση όμως έχει καί συνέχεια: 
«Ψάχνοντάς» την οί άντρες τού Τ Α. 
Χαλκίδας, έφτασαν ατό χωριό Θαρ- 
ρούνια, όπου συνέλαβαν τούς προμη
θευτές τού Καραγιάννη, Βαγγέλη Κα- 
πένη καί Λουκά Κάλφα, καί κατάσχεσαν 
1.200 γραμμάρια χασίς.

Τρέχοντος περισσότερο άπ' άτι 
έπρεπε σέ όλισθηρό όδόστρωμα τό 
βράδυ τής 11ης 'Οκτωβρίου, τό ΜΗ 9138 
Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο πού όδηγούσε ό Τηλέ
μαχος Μιχαρικόπουλος, 41 χρόνων, στό 
17ο χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Αθηνών, ξεφεύγει άπ’ τήν πορεία του καί 
άνατρέπεται μ’ άποτέλεσμα νά σκοτω
θούν: ό όδηγός του, ή μητέρα του Εύ- 
φροσύνη, 68 χρόνων καί ό γιός του 
Ιωάννης, 13 χρόνων. Τραυματίστηκαν 
σοβαρά ή γυναίκα του Φανή, 41 χρόνων 
καί ό άλλος γιός του, Εύάγγελος 5 χρό
νων.

Τήν ώρα πού ό Δημήτρης Βαγενάς καί 
ό Δημήτρης Τσικρίνης συσκεύαζαν μισό 
κιλό χασίς σέ χαρτοδέματα μικρότερων 
ποσοτήτων, δέχτηκαν τήν ... «έπί- 
σκεψη» τών άντρών τής Υ.Χ. Καρδίτσης. 
Απρόσκλητοι, βέβαια, οί έπισκέπτες 
άλλά αύτό δέν τούς έμπόδισε νά συλλά- 
βουν τούς δυό νεαρούς καί νά κατασχέ
σουν τό χασίς.

Τό άντίθετο ρεύμα πορείας αιτία γιά 
ένα άκόμα πολύνεκρο άτύχημα. Γιά τήν 
Ειρήνη Δέρβα, 37 χρόνων, όδηγό τού ΕΜ 
6908 Ι.Χ.Ε. αύτ/το καί τούς έπιβάτες τού 
ίδιου αύτοκινήτου, Δέσποινα Δέρβα, 33 
χρόνων, Θρασύβουλο Δέρβα, 12 χρόνων, 
Αγησίλαο Δέρβα. 67 χρόνων κι 'Ελένη 
Κατσώνη, 53 χρόνων, ή ζωή σταμάτησε 
στις 17.30' άκριβώς, στό 46ο χιλ/τρο τής 
Ν Ε Ο. Αθηνών - Κορίνθου, όταν τό 
παραπάνω αύτοκίνητο μπήκε στό άντί
θετο ρεύμα πορείας κι έπεσε πάνω στό ΙΗ 
4622 Δ.Χ. ύπεραστικό λεωφορείο πού

όδηγούσε ό Κώστας Κωστής.

Γιά 58.000 δραχμές θά πουλούσαν τό 
νεογέννητο παιδί τους ό Μουμή Δεμερ- 
τζή καί ή γυναίκα του Νεφιζέ, 22 καί 21 
χρόνων άντίστοιχα, στό ζεύγος Χρήστου 
καί Εύτυχίας Ζυγογιάννη. Δέν πρόλαβαν 
όμως, άφού τή «δουλειά» τούς τή χάλα
σαν οί άντρες τού Τ Α. Χαλκίδας ...

Μιά δωδεκαμελής σπείρα διαρρηκτών 
πού τήν άποτελοϋσαν ό Χρήστος Σιού- 
της, Αναστάσιος Λιάκος, ’Επαμεινώνδας 
Κιτσάκης, Αθανάσιος Χριστοβασίλης, 
Κων/νος Κούκιας, Χρήστος Πουλακίδης 
κ.ά., όλοι ήλικίας 15-21 χρόνων, έξαρ- 
θρώνεται άπ' τούς άντρες τού Π.Α. 
Ηλιουπόλεως καί τής Υ.Α.Π.Π. Ή σπείρα 
σέ διάστημα δέκα μηνών είχε στό ένερ- 
γητικό της 37 διαρρήξεις άπ’ τις όποιες 
είχε άποκομίσει 200.000 δρχ., 3.200 δολ- 
λάρια Καναδά, 750 δολλάρια Η.Π.Α. καί 
διάφορα άντικείμενα συνολικής άξίας
1.600.000 δραχμών.

«Μόνος του έφαγε τό κεφάλι του» ό 
40χρονος Νίκος Λελεδάκης τό μεσημέρι 
τής 22ας Οκτωβρίου καθώς ψάρευε 
παράνομα σέ παραλία τής ’Επισκοπής 
Ρεθύμνης. Τόν σκότωσε ή δυναμίτιδα 
πού ’ρίξε στή θάλασσα ...

Στις 8.30' τό βράδυ τής 23ης Οκτω
βρίου, στό Έλαιοχώρι Καβάλας ή 14 μη
νών Σοφούλα Σιδηροπούλου «ξέφυγε 
άπ’ τήν προσοχή τής μάνας της κι έπεσε 
άπ’ τή βεράντα τού σπιτιού της, μ’ άπο
τέλεσμα νά σκοτωθεί». Τραγικό, μά δχι κι 
άσυνήθιστο συμβάν... Νά όμως πού ή 
προανάκριση άποκαλύπτει κάτι άλλο πού 
μπορεί νά τού δώσει τό χαρακτηρισμό 
τού πρωτοφανούς: Ή «πτώση άπ’ τή βε
ράντα» ήταν «έφεύρεση» τής μητέρας 
τού θύματος καί τού Πολυχρόνη Συμεω- 
νίδη, συγγενή τού πατέρα τού θύματος, 
στήν προσπάθειά τους νά συγκαλύψουν 
τήν παράσυρση τής μικρής Σοφούλας 
άπό τό 447517 Ι.Χ.Φ. αύτοκίνητο πού 
όδηγούσε ό παραπάνω Πολυχρόνης Συ- 
μεωνίδης...

Οί άντρες τού Τμήματος Αρχαιοκαπη
λίας τής Υ.Α.Π.Π. παίζουν μ’ έπιτυχία

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Μιά άστυνομική έπιτυχία μέ διεθνή 

άντίκτυπο «γράφουν» τή νύχτα τής 5/6 
Νοεμβρίου οί άντρες τής Δ.Χ. Ρόδου, 
όταν συλλαμβάνουν, λίγο πριν πραγμα
τοποιήσουν τό σκοπό τους, τούς κακο
ποιούς Βιττόριο Βιλλέρι, 44 χρόνων, 
Ιταλό καί τόν Κάρλ Λάντζενιτς, 30 χρό

νων, Γερμανό, πού ’χαν φτάσει στή Ρόδο 
μέ έντολή νά κάψουν τή θαλαμηγό 
«NONA II», ή όποια έπισκευαζόταν στά 
ναυπηγεία τής Ρόδου. ’Αποτέλεσμα τής 
επιτυχημένης αύτής προληπτικής ένέρ- 
γειας ήταν νά σωθούν άπ’ τή φωτιά, όχι 
μόνο ή θαλαμηγός, άλλά καί πολλά άλλα 
σκάφη πού βρισκόταν γιά έπισκευή στά 
ναυπηγεία τής Ρόδου.

ΟΙ άντρες τού Α.Τ. Σουφλίου βάζουν 
τέλος στις παράνομες έπιχειρήσεις τών 
ψαράδων Τρύφωνα καί Μενέλαου Δαλά- 
τση (πατέρα καί γιοϋ), πού μετέφεραν μέ 
τή βάρκα τους χασίς άπ’ τήν Τουρκία. ΟΙ 
δυό χασισομεταφορεΐς συλλαμβάνονται 
καί κατάσχονται 1.800 γραμμάρια περί
που κατεργασμένου σέ σκόνη χασίς.

Μετά άπό κοπιώδεις προσπάθειες οί 
άντρες τού Τμήματος Ναρκωτικών τής 
ΥΑΠΠ κατορθώνουν στις έννιάτό βράδυ 
τής 7ης Νοεμβρίου νά συλλάβουν τό 
δαιμόνιο έμπορο ήρωίνης Άντώνη Γεν- 
τενάκη καί νά κατάσχουν έκτός τών άλ

άκόμα ένα ρόλο «άγοραστή» άρχαιοτή- 
των καί κατωρθώνουν νά έξαρθώσουν 
τριμελή σπείρα άρχαιοκαπήλων πού 
έδρευε στό Μεγαπλάτανο Λοκρίδας καί 
τήν άποτελούσαν ό Γιώργος Ίωάννου, ό 
Σταύρος Χυμευτός καί ό Δημήτρης 
Μπούτσικας. Κατασχέθηκαν πολύτιμα 
άρχαιολογικά εύρήματα, μερικά άπ’ τά 
όποια είχαν κλαπεΐ πριν άπό χρόνια άπό 
τό Μουσείο Λαμίας.

Καί ό χαρακτηρισμός «κτήνος» λίγος 
είναι γιά τό δράστη τής άνθρωποκτονίας 
σέ βάρος τής 9χρονης Μαρίας Λουπατα- 
τζή πού βρίσκεται στό χωριό της, Νέος 
Σκοπός Σερρών, νεκρή στις 24 Οκτω
βρίου μέ πολτοποιημένο τό κεφάλι καί σέ 
κατάσταση πού δείχνει ότι ό δράστης 
άσέλγησε στό άψυχο σώμα της κατά τόν 
πιό άπαίσιο τρόπο. Ή κοινή γνώμη άνα- 
στατώνεται. Ή Υποδιοίκηση Χωροφυλα
κής Σερρών άνταποκρινόμενη άπόλυτα 
στό κάλεσμα τού χρέους, κινητοποιείται 
ταχύτατα καί πριν περάσει τό έπόμενο 
24ωρο έντοπίζεται καί συλλαμβάνεται ό 
δράστης. Είναι ό 20χρονος στρατιώτης 
Στέργιος Γεωργόπουλος, πού όμολογεϊ 
καί περιγράφει μέ τις πλέον κυνικές λέ
ξεις τήν πράξη του.

Στό 25ο χιλιόμετρο τού δασικού δρό
μου Χασιάς - Δερβενοχωρίου, στήν περι
οχή Πηγάδια, τό μεσημέρι τής 25ης 
Οκτωβρίου μιά παράνομη έρωτική Ιστο
ρία πολλών χρόνων συναντάει τό τέλος 
της. Ό  Κων/νος Πουλόπουλος, 56 χρό
νων, έγγαμος, σκοτώνει μέσα στό αύτο- 
κίνητό του μέ κυνηγετική καραμπίνα τήν 
έρωμένη του Χρυσαυγή Ρωξάνη, 27 χρό
νων καί στή συνέχεια βγαίνει άπ’ τό αύ
τοκίνητο καί αύτοκτονεΐ μέ πιστόλι, τινά
ζοντας τά μυαλά του στόν άέρα.

Στήν άγροτική περιοχή Καψάλες τής 
Κοινότητας Αγίων ’Αναργύρων Λαρίσης 
τό ρολόι σταματάει στις 11.15' τής 29ης 
Οκτωβρίου. Ό  Λάμπρος Μπούτλας, 47 

χρόνων, βοηθούμενος άπ’ τή γυναίκα 
του Μαρία, 40 χρόνων, «έκτελεΐ» μέ κυ
νηγετική καραμπίνα τή Μαρία Βαρδάκα, 
49 χρόνων, καί τό γιό της Απόστολο - 
Αιμίλιο, 29 χρόνων. Οί δράστες έξαφανί- 
ζονται, χωρίς δμως νά κατορθώσουν νά 
ξεφύγουν γιά πολύ τήν σύλληψή τους, 
άφού συλλαμβάνονται μετά άπό περιπε
τειώδη καταδίωξη στις 02.00 ώρα τής 1ης 
Νοεμβρίου, στή δασική περιοχή Ερέ
τριας Φαρσάλων.

λων ποσοτήτων ναρκωτικών (χασίς) καί 
17 γραμμάρια ήρωίνης.

Τό άπομεσήμερο τής 11ης Νοεμβρίου 
βρίσκεται μέσα σέ άποθήκη του, στό χω
ριό "Αγρα - Πέλλης, νεκρός μέ πολτο
ποιημένο τό κεφάλι του, ό 65χρονος 
γεωργός Τρύφωνας Δημητριάδης. Μετά 
άπό έρευνες πού κράτησαν κοντά τέσ
σερις μέρες συλλαμβάνεται ό μονόχει- 
ρας Βασίλης Σίνδης, πού όμολογεϊ τό έγ
κλημα.

Μέ τραύματα προκληθέντα άπό πυρο
βολισμούς μέ κυνηγετικό όπλο, βρέθηκε 
τό πτώμα τού 36χρονου θηροφύλακα Φί
λιππου Μάγκου, σέ όρεινή περιοχή τής 
Καλύμνου, τό πρωί τής 12ης Νοεμβρίου. 
Ή έπιστημονική έξέταση τών έφτά καλύ
κων πού βρέθηκαν κοντά στό πτώμα 
κατά τήν αύτοψία, όδήγησε στό Φραν-
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τζέσκο Πονήρη, 29χρόνων, πού έναντίον 
του υπήρχαν όπ' τήν άρχή σοβαρές υπό
νοιες ένοχης.

Ό  17χρονος Β.Κ. συλλαμθάνεται γιό 
μικροκλοπές άπ’ τήν Υ.Α.Π.Π. άλλά 
μεταξύ των άλλων όμολογεΤ και μιά με
γάλη «δουλειά», άπ’ όπου έφυγε φορτω
μένος μέ χρυσαφικά άξίας 4.000.000 
δραχμών περίπου. Τά χρυσαφικά βρέθη
καν άνέπαφα ατό πατρικό του σπίτι στή 
Φιλιππιάδα τής Πρέβεζας.

Ολόκληρο άρχαιολογικό θησαυρό έκ
ρυβε ατό σπίτι του, στό Σκουτάρι Σερ
ρών, ό Κώστας Κατσιλιέρης, 43 χρόνων, 
πού προερχόταν άπό παράνομες άνα- 
σκαφές πού χε κάνει μαζί μέ τόν Αθα
νάσιο Δενεκέ, 31 χρόνων. Οί δυό δρά
στες συνελήφθηκαν άπ' τούς άντρες τού 
Τ Α. Σερρών πού μετά άπό έρευνα στις 17 
Νοεμβρίου βρήκαν τά άρχαΐα άντικεί- 
μενα.

Κηφισιά, 18 Νοεμβρίου, ώρα 01.00'. Τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής θρηνεί ένα πα
λικάρι, τόν Ενωμοτάρχη Θανάση Κιούση 
34 χρόνων, πού πέφτει νεκρός κάτω άπ’ 
τή δολοφονική σφαίρα τής κυνηγετικής

0 Ενωμοτάρχης θανάοης Κιούοης, πού στις 18 
Νοεμβρίου δολοφονήθηκε άπ' τάν κακοποιά Γιώργο 
Στεφάνου.

καραμπίνας πού κρατάει στά χέρια του ό 
κακοποιός Γιώργος Στεφάνου, 31 χρό
νων. Αύτή τήν καραμπίνα είχε ζητήσει 
άπ' τό δολοφόνο του τό θύμα νά τού τήν 
παραδώσει, μά 'κείνος προτίμησε νά πιέ
σει ύπουλα τή σκανδάλη καί στή συν
έχεια νά τό βάλει στά πόδια καί νά έξ- 
αφανισθεΐ μαζί μέ τό φίλο του Σπύρο 
Θωματζίκο. Γιά τή σύλληψή τους κινητο
ποιούνται όλες οί ύπηρεσίες Χωροφυλα
κής τού λεκανοπεδίου Αττικής. Πριν πε
ράσουν 24 ώρες άπ’ τή δολοφονία τού 
Ενωμοτάρχη, οί άντρες τού Τμήματος 

Διώξεως Αδικημάτων κατά Ζωής τής 
Υ.Α.Π.Π. έντοπίζουν τό δράστη, πού κρύ
βεται σέ άποθήκη παπουτσάδικου, στό 
Μαρούσι, καί μ' έφοδο τόν συλλαμβά
νουν.

Απ' τήν Τουρκία είχαν φέρει τά 47 
γραμμάρια ήρωίνης πού βρέθηκαν πάνω 
τους ό Χρήστος Μαντουσιούδης, 24 
χρόνων καί ή ίερόδουλος Χαρίκλεια Βα- 
σιλάκη, 34 χρόνων. Ή έπιτυχία γράφτηκε 
στό ένεργητικό τών άντρών τής Υ.Α. 
Θεσσαλονίκης, πού συνέλαβε στή συμ
πρωτεύουσα τούς δυό έμπορους τού 
λευκού θανάτου τό μεσημέρι τής 26ης 
Νοεμβρίου.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
"Ενα άντικανονικό προσπέρασμα άπό 

τόν Κων/νο Παπαχρήστο, γίνεται αιτία 
γιά νά συγκρουστεί τό ΚΙ 7748I X. αύτ/το, 
πού όδηγούσε, μέ τό άντίθετα κινούμενο 
ΚΡ 5661 Δ.Χ.Φ. αύτ/το, πού όδηγούσε ό 
Κων/νος Κιτσούκης. Αποτέλεσμα τής 
σύγκρουσης, πού έγινε στις 3 Δεκεμ
βρίου στό 18ο χιλ/τρο τής Ε.Ο. Δράμας - 
Αμφιπόλεως, ήταν νά σκοτωθεί ό όδη- 

γός Κ. Παπαχρήστος, 34 χρόνων, ό πατέ
ρας του Αλέξανδρος, 66 χρόνων καί ό 
Ιωάννης Διλάλιας, 34 χρόνων.

Συνέχεια πολύνεκρων άτυχημάτων: 
Μεσημέρι τής 5ης Δεκεμβρίου καί στό 
105 χιλ/τρο τής Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών 
ή άσφαλτος βάφεται πάλι μ' αίμα. Αίτια ή 
είσοδος τού ΙΗ 6239 I X.Ε. αύτ/του στό 
άντίθετο ρεύμα μέ άποτέλεσμα νά συγ
κρουστεί μέ τό ΑΝ 1981 I X.Ε. αύτ/το. 
Σκοτώθηκαν έπί τόπου οί όδηγοί Νικό

λαος Σιμεντζής 61 χρόνων, Δήμαρχος 
“Αρτας καί Αθανάσιος Σκιαδόπουλος, 52 
χρόνων, καί οί γυναίκες τους Πολύμνια 
Σιμεντζή, 52 χρόνων καί “Αννα Σκιαδο- 
πούλου, 32 χρόνων. Επίσης τραυματί
στηκαν σοβαρά ή Παναγιώτα Σιμεντζή 30 
χρόνων, ή Μαργαρίτα Σκιαδοπούλου, 4 
χρόνων, ό Σπύρος Σκιαδόπουλος 9 χρό
νων καί ή Έλλη Κρεπούρη, 26 χρόνων

Ακόμα ένα πολύνεκρο άτύχημα, στήν 
Κρήτη στό 15ο χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Ηρα
κλείου - Τυμπακίου, στις 19.30' τής 6ης 
Δεκεμβρίου. Αίτία καί πάλι ή κίνηση στό 
άντίθετο ρεύμα πορείας, πού στήν περί
πτωση αύτή ήταν τού HI 4577 αύτ/του 
πού όδηγούσε, ό Γιώργος Πάνταλος, 24 
χρόνων, τό όποιο συγκρούστηκε μέ τό 
άντίθετα καί κανονικά κινούμενο ΗΜ 
6075 Ι.Χ.Φ. αύτοκίνητο, πού όδηγούσε ό
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Νάρκισος Πηγάκης. Σκοτώθηκαν ό όδη- 
γός Γ. Πάνταλος, ή Αίμιλία Άθανασάκη, 
18 χρόνων, ό Θεόδωρος Πετράκης, 17 
χρόνων, καί ό Ζαχαρίας Πετράκης 15 
χρόνων, ένώ τραυματίστηκαν άλλα έξι 
άτομα.

Στίς 17.30' τής 13ης Δεκεμβρίου βρέ
θηκε μέσα σέ πηγάδι τής άγροτικής 
περιοχής «Σταυραλάκι» τού Μενιδίου, τό 
πτώμα τού Άλέκου Παπαδόπουλου, 55 
χρόνων έργάτη σέ βουστάσιο τής περι
οχής. Τήν προανάκριση άναλαμθάνει ή 
Υ.Α.Π.Π. πού μετά άπό έπίμονες προσ
πάθειες έξιχνιάζει τό έγκλημα καί συλ
λαμβάνει τό δράστη Όδυσσέα Σαράντο, 
41 χρόνων, πού όμολόγησε τήν πράξη 
του.

50 γραμμάρια ήρωίνης κατασχέθηκαν 
άπό τήν Υ.Α.Π.Π. στά χέρια τών δυό Πα- 
κιστανών MOHAMMET ISHAO καί MUKH- 
TAR SAFFRI, πού συνελήφθηκαν στις 15 
Δεκεμβρίου στό Καλαμάκι - Αττικής.

Οκτώ άτομα έπέβαιναν στό ΖΕ 9887 
Ι.Χ.Φ. αύτοκίνητο πού όδηγούσε ό Νίκος 
Διαμάντης, δταν άπό έλλειψη προσοχής 
χτύπησε σέ στηθιαίο γέφυρας, στό 6ο χι
λιόμετρο τής Ε.Ο. Σερρών - Νιγρίτας, τό 
βράδυ τής 21 Δεκεμβρίου, καί στή συν
έχεια έπεσε σέ άρδευτική τάφρο. Απ' 
τούς όκτώ, οί τέσσερις άνασύρθηκαν νε
κροί ( Αγγελική Άναστασοπούλου, 21 
χρόνων, Θεοδώρα Φαμπρίτση 23 χρόνων, 
Γ ιώργος Μπεσίνας, 29 χρόνων, καί Σω
κράτης Άρβανιτάκης, 23 χρόνων), ένώ οί 
άλλοι τραυματίστηκαν.

60 κλοπές όμολόγησαν οί Ήλίας Χρυ
σοστόμου ή Τσακίρογλου καί Πολυζώης 
Πολυζωίδης, όταν προσήχθησαν γιά νά 
έξεταστούν ώς ύποπτοι άπό τήν Υ.Α. 
Θεσσαλονίκης. Κι άπ1 αύτές τις 60, οί 42 
δέν είχαν καταγγελθεί!

«Έτοι τόν έουρα μέχρι τό πηγάδι», είπε κατά τήν 
όνοπαρΰσταοη ό Όδ. Σαρΰντος, πού οκότωοε στις 13 
Δεκεμβρίου τόν Αλέκο Ποπαδόπουλο.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ν ΜΟΣΤΡΑΣ
1802-1877

ΑΝΤΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Ό Μιχαήλ Μόστρας άνήκει στήν όμώ- 
νυμη καί πολύκλαδη οικογένεια τού 
Πέτα τής "Αρτας, πού πρόσφερε άνεκτί- 
μητες ύπηρεσίες στό "Εθνος άπό τά μέσα 
περίπου τού 18ου αιώνα ώς τό τέλη τού 
19ου. Στό διάστημα αύτό, πολλά μέλη 
της διαδραμάτισαν ήγετικό ρόλο στό 
διαφωτισμό τού ύπόδουλου Γένους, 
στήν προετοιμασία, τήν έκρηξη καί τήν 
άνάπτυξη τής Έπαναστάσεως τού '21, 
καθώς καί στή συγκρότηση καί άνάπτυξη 
τού νεώτερου Ελληνικού Κράτους, σέ 
όλους τούς τομείς.1

Μέχρι σήμερα, ή ιστοριογραφία έχει 
σχεδόν άγνοήσειτό Μιχαήλ Μόστρα, άν 
καί ή έθνική προσφορά του ύπήρξε, 
όπως θά δούμε άρκετά μεγάλη. Ή παρά
λειψη αύτή, ώς ένα σημείο, κρίνεται φυ
σιολογική, έπειδή τά περισσότερα μέλη 
τής ιστορικής αύτής οικογένειας άνή- 
κουν στή χορεία τών μεγάλων άνδρών 
του "Εθνους. "Ετσι, τά μέλη τής κατηγο
ρίας αύτής, ήταν έπόμενο νά άποσπά- 
σουν τή μεγαλύτερη προσοχή τής ιστο
ρικής έρευνας.

Γενάρχης τών Μοστραίων θεωρείται ό 
Γεώργιος Μόστρας, όνομαστός, όπως 
προκύπτει άπό πολλές Ιστορικές πηγές, 
προύχοντας τού Πέτα τόν καιρό τών 
Ορλωφικών. Τά παιδιά του ’Ιωάννης, 
Κωνσταντίνος καί Νικόλαος άνήκουν στή 
δεύτερη γενιά, πού έδωσε στό "Εθνος 
ό,τι καλύτερο μπορούσε νά χρειασθεί σέ 
καιρούς άποφασιστικούς για τό λυτρωμό 
του.

Από βιογραφικές σημειώσεις πού 
άφησε ό Σπυρίδων Αθανασίου - Μό
στρας (1825 - 1899) μαθαίνουμε ότι ό Νι
κόλαος, άπό τό γάμς του μέ τήν Άκαρ- 
νανικής καταγωγής Ελένη τό γένος Κο- 
μιώτη, άπέκτησε 13 παιδιά, άπό τά όποια 
έζησαν τά 8. "Ενα άπό τά τελευταία - τό 
πέμπτο στή σειρά - ήταν ό μετέπειτα 
Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής 
Μιχαήλ Μόστρας. Σύμφωνα μέ τις ίδιες 
πηγές, τά όκτώ αύτά παιδιά είχαν τήν 
άκόλουθη «σειράν ήλικίας»: 1. Αναστά
σιος Ν. Μόστρας, γεννηθείς τό έτος 1780

Ληστής του περασμένου αιώνα, άπό σχεδίασμα ξέ
νου περιηγητή.

περίπου. 2. ’Αγγελική, γεννηθείσα τό 
έτος 1782 περίπου. 3. Παρασκευή, γεν- 
νηθεΐσα τό έτος 1785 περίπου. 4. Ανα
γνώστης ή Απόστολος, γεννηθείς τό 
έτος 1787. 5. Μιχαήλ 1789. 6. Γεώργιος 
1796. 7. Ιωάννης 1798 καί 8. Δημήτριος ό 
τελευταίος άπεκτήθη τό έτος 1804. Τ’ 
άλλα πέντε έγεννήθησαν ή άπεθίωσαν 
μεταξύ τών τελευταίων».

Από τις ίδιες σημειώσεις μαθαίνουμε 
άκόμη ότι ή Παρασκευή παντρεύτηκε τό 
1819 τόν Δημήτριο Αθανασίου καί δυό 
χρόνια άργότερα, όταν ξέσπασε ό ξεση
κωμός τού Έθνους, έγκατέλειψε τό 
Πέτα, μαζί μέ άλλες οικογένειες, γιά νά 
άποφύγει τή σφαγή άπό τούς Τούρκους.

Ό πρώτος σταθμός τής φυγής της ήταν ή 
Κέρκυρα, όπου γεννήθηκε (1825) ό συν
τάκτης τών θιογραφικών σημειώσεων 
Σπυρίδων ’Αθανασίου - Μόστρας. Μαζί 
της - συνεχίζει ό τελευταίος στις ση
μειώσεις του - ήταν ή άδελφή της ’Αγγε
λική «καί μία 14έτις ύπηρέτρια, Ελένη 
όνομαζομένη, ήτις δέν άπεχωρίσθη ποτέ 
τής οικογένειας άλλ’ άπέθανε 80ούτις 
εις τήν έν Χαλκίδι οικίαν μας».2

'Ώστε ή οικογένεια τού Δημητρίου 
Αθανασίου τό 1887 βρισκόταν έγκατε- 
στημένη στή Χαλκίδα. Σχετικά μέ τό τε
λευταίο θά πρέπει νά σημειωθεί ότι στήν 
Εύβοια ύπηρέτησε, όπως θά δούμε σέ 
έπόμενο κεφάλαιο, άρκετά χρόνια ό Μι
χαήλ Μόστρας καί μετά τήν άποστρατεία 
του (1861) έγκαταστάθηκε μόνιμα στή 
Χαλκίδα.

Στήν ίδια πόλη διατηρούσε σπίτι καί 
στήν περιοχή της - στό χωριό Πισώνα - 
μεγάλο κτήμα ό άνεψιός τού βιογρα
φούμενου Σπυρίδων Αθανασίου - Μό
στρας πού είχε παντρευτεί τήν Ελένη 
θυγατέρα τού όνομαστοϋ ’Ηπειρώτη 
Λέοντα Μελά. Όλα αύτά τά τελευταία 
δείχνουν ότι σήμερα στήν Εύβοια πρέπει 
νά ύπάρχουν άπόγονοι τών μεγάλων αύ-



τών οικογενειών. Στό άρχείο τής οικογέ
νειας Μόστρα, υπάρχει έπιστολή τού 
Λέοντα Μελά, πού άπευθύνεται «τφ 
Άντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Μόστρρ ή 
διά τόν Κύριον Σπύρον Μόστραν, εις 
Χαλκίδα»3.

Ό  άξιωματικός αύτός ταυτίστηκε άπό 
λάθος μέ τόν Μιχαήλ Αποστόλου Μό
στρα4. Κάτι τέτοιο δμως δέν άναφέρεται 
άλλά και ούτε κάν διαφαίνεται στήν 
παραπάνω έπιστολή. Ό  Μόστρας αυτός 
είναι μεταγενέστερος. Συγκεκριμένα 
ήταν άνεψιός άπό άδελφή τού Άντισυν- 
ταγματάρχη Χωροφυλακής Μιχαήλ Μό
στρα καί σύζυγος τής 'Ελένης Μπατάλη, 
πού πέθανε τό 1904. Πέρα όμως άπ’ αύτό, 
θά πρέπει νά σημειωθεί, δτι στις παλιές 
στρατιωτικές έπετηρίδες, δέν άναφέρε- 
ται άξιωματικός μέ τό παραπάνω όνομα - 
έπώνυμο και πατρώνυμο Απόστολος5. 
Αντίθετα, ό Αξιωματικός Χωροφυλακής 
πού βιογραφούμε έδώ, στόν ιδιόγραφο 
πίνακα έκδουλεύσεών του στήν Επανά
σταση, σημειώνει τά στοιχεία του μέ τήν 
ένδειξη «Μιχαήλ Ν. Μόστρας». Στόν ίδιο 
πίνακα άναφέρει ότι γεννήθηκε τό 1802 
στήν Αρτα.6 Ώστε, λοιπόν, δέν είναι σω
στή ή χρονολογία γεννήσεως (1789) τού 
Μιχαήλ Μόστρα, πού άναφέρεται στις 
σημειώσεις πού μάς άφησε ό Σπυρίδων 
Αθανασίου Μόστρας. Πολύ περισσό
τερο δέν πρέπει νά είναι σωστές καί 
έκεϊνες πού άναφέρονται στά άλλα 
άδέλφια του. Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι 
γράφτηκαν μετά τό θάνατο τού Μιχαήλ 
Μόστρα καί τών άδελφών του, μέ άποτέ- 
λεσμα νά γίνουν τά τά λάθη αύτά. Ειδικά 
γιά τόν Μιχαήλ Μόστρα, τό άξιοπαρατή- 
ρητο είναι ότι ή χρονολογία γεννήσεώς 
του τοποθετήθηκε 13 χρόνια πριν άπό 
τήν άληθινή. Ή μεγάλη αύτή διαφορά 
ίσως όφείλεται σέ σύγχυση γύρω άπό τά 
όνόματα τών παιδιών πού έζησαν καί τών 
5 πού πέθαναν. Είναι δηλαδή πολύ πι
θανό, ένα άπό τά τελευταία νά γεννή
θηκε τό 1789 παίρνοντας τό όνομα Μι
χαήλ καί άφοΰ πέθανε, νά δόθηκε τό 
όνομά του στόν άξιωματικό τής Χωρο
φυλακής Μόστρα.

Κλείνοντας τό κεφάλαιο αύτό, θά πρέ
πει νά άναφέρουμε ότι σύμφωνα μέ δη
μοσίευμα τού 1938 δέν ύπήρχαν τότε στό 
Πέτα άπόγονοι τής μεγάλης οικογένειας 
των ΜοστραίωνΤ Η πληροφορία όμως 
αύτή δέν είναι άπόλυτα σωστή, άν βέβαια 
δέν έννοεί άπογόνους καί σέ ' άλλες 
περιοχές «έξ άρρενογονίας». Πάντως τό 
1955 πρεσβευτής τής χώρας μας στό 
Λονδίνο ήταν ό Βασίλειος Μόστρας6, έγ- 
γονός ίσως τού Σπυρίδωνα Αθανασίου - 
Μόστρα. Ο έντοπισμός άγνώστων άπο- 
γόνων όποιασδήποτε γραμμής τής ιστο
ρικής αύτής οικογένειας, όπωσδήποτε 
θά φέρει στό φώς πολύτιμα ιστορικά έγ
γραφα. Στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους 
ύπάρχει τμήμα τού 'Ιστορικού άρχείου 
τού Δημητρίου Μόστρα μέ 1600 περίπου 
έπιστολές σέ διάφορα πρόσωπα στό διά
στημα Νοεμβρίου 1812 - Ιουλίου 1826.9 
"Ας έλπίσουμε ότι ή σχολιασμένη έκδοσή 
τους, σέ ένιαιο τόμο, θά γίνει τό συντο- 
μώτερο.

2. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑ
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ’21.

Στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους10 
ύπάρχει ό άνέκδοτος πίνακας έκδου-
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λεύσεων τού Μιχαήλ Μόστρα, πού συν
τάχθηκε άπό τόν ίδιο στις 20 Οκτωβρίου 
τού 1842.

Γιά τήν είσοδό του στήν Επανάσταση 
καί τή βαθμολογική του έξέλιξη έγραψε 
τά άκόλουθα: «Κατά τό 1821, ’Ιουνίου 29, 
κατετάχθην εις τόν έλληνικόν στρατόν 
εις τά άτακτα, έχων ύπό τήν όδηγίαν μου 
τούς έπαρχιώτας μου μέχρι τού έτους 
1827. Εις τά 1828 μεταξύ 1829 έπροθιβά- 
σθην εις τόν βαθμόν τού Λοχαγού άνε- 
ξάρτητου εις τά άτακτα στρατεύματα μέ 
στρατιώτας 100 καί είς τά 1830 εις τόν 
οργανισμόν τών στρατευμάτων είς Ναύ
πακτον μέ ιδιαίτερον δίπλωμα. Είς τόν 
ίδιον βαθμόν Λοχαγού καί έμετατάχθην 
είς τήν έκτελεστικήν δύναμιν Ακαρνα
νίας καί Αιτωλίας μέχρι τού έτους 1833».

Γ ιά τήν συμμετοχή του σέ συγκεκριμέ
νες μάχες έγραψε ότι: «Κατά τό 1821 
’Ιουνίου 29 παρευρέθην είς δλας τάς μά- 
χας τού Πέτα, Πλάκας, Κομπότι, καί "Αρ
τας κατά τών Οθωμανών, έχων καί ύπό 
τήν όδηγίαν μου στρατιώτας. Κατά τά 
1822 είς τήν μάχην τού Αετού Ακαρνα
νίας κατά τού Κιοτάγια. Κατά τά 1833 
συναμεταξύ 183411 είς τήν μάχην τής 
Μανωλάδας, Γαστούνης κατά τών Πα- 
τραίων Οθωμανών. Κατά τά 1824 είς τήν 
πολιορκίαν Μεσολογγίου!*

Κατά τά 1826 είς τήν πολιορκίαν τών 
Αθηνών. Κατά τά 1828 είς τήν πολιορ
κίαν τού Ανατολικού. Κατά τά 1829 είς 
τήν πολιορκίαν τής Βονίτζης μέ τόν βα
θμόν τού Λοχαγού. Κατά τό ίδιον έτος είς 
τήν μάχην τής Ακαρνανίας καί Μακρυ- 
νόρους».

'Ολοκληρώνοντας τή συμπλήρωση τού 
πίνακα έγραψε ότι «Είς τά 1821 μεταξύ 
1822 είς τάς μάχας τού Πέτα έπληγώθην 
μέ σφαίραν τουφεκιού είς τόν άριστερόν 
μοιρόν όντας καί ύπό τάς διαταγάς τού 
τότε άρχηγού Γώγου Μπακόλα». 
Έγραψε άκόμη ότι γιά τήν έπαναστατική 
του δράση τιμήθηκε «μέ τό άργυρούν 
Άριστείον τών Προμάχων».

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ο Μιχαήλ Μόστρας έντάχθηκε στό 
σώμα τής Χωροφυλακής άμέσως μετά 
τήν έκδοση τού ιδρυτικού της Διατάγμα
τος, συγκεκριμένα στις 12’Ιουνίου 1833, 
μέ τό βαθμό τού Υπομοιράρχου Α' τά- 
ξεως13. Ή έπιλογή του, - όπως καί τών 
άλλων άξιωματικών τής Χωροφυλακής - 
έγινε άπό τόν Φραγκίσκο Γκραγιάρ, τόν 
πρώτο ’Αρχηγό τού νεοσύστατου Σώμα
τος14. Μέ διαταγή τού Υπουργείου 
Στρατιωτικών τοποθετήθηκε στή Μοι
ραρχία Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας μαζί μέ 
τούς Ήπειρώτες Υπομοιράρχους Β' τά- 
ξεως Γεώργιο Κροκίδα καί Νικόλαο Τζα- 
λακώστα ή Ζαλακώστα15.

Ό Μόστρας είχε όλα τά προσόντα γιά 
νά άναδειχθεί στή Χωροφυλακή, έπειδή 
είχε ύπηρετήσει, όπως είδαμε, στήν έκ- 
τελεστική δύναμη τής Αιτωλίας καί 
Ακαρνανίας, δηλαδή στήν Καποδι- 
στριακή Αστυνομία. Ακόμη σέ άρχειακή 
πηγή άναφέρεται ώς «Πολιτάρχης»
( Αστυνόμος) τό 183016, τό πιθανώτερο 
στή Βόνιτσα, άν κρίνουμε άπό τις βιο- 
γραφικές σημειώσεις τού Σπυρίδωνα 
Αθανασίου - Μόστρα17.

Στόν Πίνακα Αρχαιότητας Υπομοι

ράρχων Α' τάξεως τού 1837, ό Μόστρας 
σημειώνεται 7ος18, ένώ σέ Πίνακα τού 
1839, 2ος μετά τόν Γεώργιον Μανιάτη. 
Στή στήλη τών παρατηρήσεων τού τε
λευταίου Πίνακα άναφέρεται ότι «κατε- 
τάχθησαν έν ταυτφ καί ή τάξις των είναι 
όρθή καί συνεπής μέ τάς πρώην θέσεις 
των»19.

Μετά τήν έξέταση τών άτομικών πινά
κων έκδουλεύσεών, ό Υπουργός τών 
Στρατιωτικών Αλέξιος Βλαχόπουλος 
ύπέβαλε (31-12-1842) στόν Όθωνα γε
νικό πίνακα μέ τις έκδουλεύσεις όλων 
τών 'Υπομοιράρχων Α' Τάξεως. Γιά τόν 
Μόστρα, πού βρισκόταν τότε στήν πρώτη 
θέση άρχαιότητας,20 παρατηρούσε ότι 
«μή διαφιλονικουμένης τής σειράς αύ- 
τού δέν ύπάρχει αίτια έπεμβάσεως, μο
λονότι ό πίνακας έκδουλεύσεών του 
ύπόκειται είς άμφιβολίας»21

ΟΙ άμφιβολίες αύτές πρέπει νά δη- 
μιουργήθηκαν άπό τή λαθεμένη ση
μείωση τού Μόστρα τόν Πίνακα Έκδου- 
λεύσεών του, όπου άναφέρει ότι τό 1833 
- 1834 πήρε μέρος στις μάχες Μανωλά
δας - Γαστούνης έναντίον τών Τούρκων 
τής Πάτρας. Στήν πραγματικότητα, μά
χες γύρω άπό τήν Πάτρα, έκτός άπό τό 
1822, συνεχίστηκαν καί στή διετία 1823 - 
182 422. Τις τελευταίες αύτές μάχες 
άσφαλώς έννοεί ό Μόστρας. Τό 1824 
Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Πατρών 

ήταν ό Γεώργιος Μόστρας23, δηλαδή ό 
άδελφός του, τόν όποιο φαίνεται ότι 
άκολουθούσε. Ας σημειωθεί ότι ό Γεώρ- 
γιος Μόστρας μέ τά άδέλφια του Ανα
στάσιο, Αναγνώστη καί τόν βιογραφού
μενο, τόν 'Ιούλιο τού 1826 βρίσκονταν 
μαζί στό Ναύπλιο καί μέ έπιστολή τους 
ζητούσαν βοήθεια άπό τήν Επιτροπή τής 
Ζακύνθου, ύπενθυμίζοντας τούς προη
γούμενους άγώνες τους24. Τό Νοέμβριο 
τού 1825, σέ άναγνώριση τών άγώνων 
του αύτών, προβλήθηκε άπό τό Εκτελε
στικό Σώμα, ή προαγωγή του στό βαθμό 
τού Χιλιάρχου244

Μιά άλλη λαθεμένη σημείωση είναι ή 
σχετική μέ τή συμμετοχή του στήν πο
λιορκία τού Μεσολογγίου τό 1824. 
Άσφαλώς έδώ έννοεί τούς άποκλει- 
σμούς τού Μεσολογγίου - Αίτωλικού στις 
παραμονές τού 1824 ή τις κινήσεις πού 
έκδηλώθηκαν γιά τόν ίδιο σκοπό άπό τις 
άρχές τού ίδιου χρόνου.

Τόν ’Ιανουάριο τού 1843 ύπηρετούσε 
στή Μοιραρχία Εύβοιας, όταν προήχθη 
στό βαθμό τού Μοιράρχου25. "Ενα περί
που χρόνο άργότερα, συγκεκριμένα τό 
Μάιο τού 1844, μετατέθηκε στή Μοιραρ
χία Παρνασίδος26. Τόν Αύγουστο τού 
ίδιου χρόνου ή έφημερίδα «Άθηνά» 
έγραψε ότι ό Μοίραρχος Μόστρας καί ό 
Ύπολοχαγός τής Φάλαγγος Γ. Λάππας, 
τήν ήμέρα τών έκλογών, περικύκλωσαν 
τούς κατοίκους τού χωριού Άγιος Γεώρ- 
γιος τού Δήμου Πέτρας καί ζητούσαν « νά 
δώσουν άλλα παρ' έκείνων τά όποια εϊ- 
χον ψηφοδέλτια». Επειδή - πρόσθετε ή 
έφημερίδα - οί χωρικοί δέ δέχονταν, ό 
Ύπολοχαγός «διέταξε πύρ καί έφονεύ- 
θησαν δύο καί δύο έτραυματίσθησαν 
σοβαρώς»27. Ή ίδια όμως έφημερίδα σέ 
έπόμενο φύλλο της άνασκεύασε τις 
πληροφορίες της γιά τόν Μόστρα ύπο- 
γραμμίζοντας τήν άκεραιότητα τού χα
ρακτήρα του.28.

Σχετικά μέ τό τελευταίο θά πρέπει νά 
άναφερθεί ότι ό Αντιστράτηγος Τσώρτς
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μέ ειδική άναφορά του (14-3-1844) πρδς 
τδν Υπουργό τών Εσωτερικών Άνδρέα 
Λόντο υπενθύμιζε τις μέχρι τότε σπου
δαίες ύπηρεσίες τού Μόστρα καί τό 
προσόντα του καί ζητούσε νά τού άπο- 
νεμηθεί ό Αργυρός Σταυρός τού Τάγμα
τος τού Σωτήρος. Ό  Λόντος, ύπερθεμα- 
τίζοντας τά όσα άνέφερε ό Τσώρτς, μέ 
άναφορά του πρός τόν Όθωνα ζητούσε 
νά άξιωθεί καί ό Μόστρας «τής είδικης 
ταύτης εύνοιας». Ό  Όθωνας, άπαντών- 
τας στόν Υπουργό του, ζήτησε 
(23-6-1844) νά γίνει έξέταση καί σέ άλ
λους άξιωματικοϋς τής Χωροφυλακής, 
ώστε νά μήν άδικηθεί κανείς29. "Ετσι, τόν 
Αύγουστο τού 1844, ό Μόστρας καί άλλοι 
Μοίραρχοι τιμήθηκαν μέ τόν Αργυρό 
Σταυρό τού Τάγματος τού Σωτήρος30.

Τόν Απρίλιο τού 1845 προήχθη στό 
βαθμό τού Ταγματάρχη, μεταφέρθηκε 
στήν κατηγορία τών «έκτός ένεργείας», 
καί τοποθετήθηκε έπικεφαλής τού 
Μεταβατικού Σώματος Εύβοιας3'. Από 
τότε καί ως τό θάνατό του δέθηκε ύπη- 
ρεσιακά καί ιδιωτικά μέ τό νησί αύτό.

Από έγγραφο τού 'Υπουργείου Στρα
τιωτικών μέ ήμερομηνία 17 Απριλίου 
1846 μαθαίνουμε άτι τού χορηγήθηκε 
έξάμηνη παράταση άδειας γιά τό Ξηρο- 
χώρι (Ίστιαία) καί Χαλκίδα32. Όπως θά 
δούμε στή συνέχεια, διατηρούσε κτήμα 
στήν Ίστιαία καί σπίτι στή Χαλκίδα. Απ’ 
όλα αύτά τά τελευταία διαφαίνεται άτι ή 
σύζυγός του καταγόταν άπό τήν Εύβοια 
καί είδικώτερα άπό τήν Ίστιαία.

Όπως καί σέ άλλα διαμερίσματα τής 
χώρας, έτσι καί στήν Εύβοια, ή ληστεία 
βρισκόταν τότε σέ μεγάλη έξαρση. Ή έλ
λειψη τών άπαραίτητων καταδιωκτικών 
άποσπασμάτων άνάγκασε τή Νομαρχία 
Εύβοιας νά συστήσει (1854) έμμισθη 
Εθνοφυλακή, τήν όποια καί διέλυσε 
μετά άπό δύο μήνες, έπειδή οί Δήμοι δέν 
είχαν τούς άναγκαίους πόρους γιά νά 
τήν συντηρήσουν. Ό  Μόστρας, μέ άνα
φορά του (14 Δεκεμβρίου 1854) άπό τό 
χωριό Καστέλλα τών Ψαχνών, πληροφο
ρούσε τό Γραφείο Χωροφυλακής τού 
Υπουργείου τών Στρατιωτικών ότι ζή
τησε άπό τήν Νομαρχία Εύβοιας τό διο
ρισμό άμισθων Έθνοφυλάκων μέ 15νθή- 
μερη τουλάχιστον άνάληψη ύπηρεσίας,

έπειδή τό Μεταβατικό Σώμα δέν είχε τήν 
άπαραίτητη δύναμη.

Γιά τήν καλύτερη καί όσο τό δυνατόν 
οίκονομικώτερη συγκρότηση τού Σώμα
τος αύτού, πρότεινε νά στρατολογηθούν 
οί ίκανώτεροι πολίτες καί ό καθένας νά 
έφοδιασθεΐ «τόν άναγκαΐον όπλισμόν καί 
τρεις δεκάδας φυσεκίων τουλάχιστον, 
τόν άναγκαΐον άρτον ή χρήματα πρός 
πορισμόν τοιούτου διά νά μή έπιβαρύ- 
νουν τούς Δήμους καί τά χωρία άπό τά 
όποια διέρχονται». 'Ακόμη πληροφο
ρούσε τό 'Υπουργείο ότι ή ληστρική 
δράση στήν Εύβοια βρισκόταν έκείνη 
τήν εποχή σέ ύφεση, έπειδή σύμφωνα μέ 
τις διαπιστώσεις του οί συμμορίες Τζίπα 
καί Μπιτσιρδή είχαν έγκαταλείψει τό 
νησί. Διευκρίνιζε όμως ότι ύπήρχαν με
μονωμένοι ληστές πού μπορούσαν «νά 
μετέρχονται τό άθλιον έπάγγελμά των 
καθ’ ότι καί τάς άσφαλιζούσας αύτούς 
θέσεις άκριθώς γνωρίζουσι καί συγγε
νείς όχι όλίγους έχουσι διά τών όποιων 
εύκολώτερον καί άσφαλέστερον δύναν- 
ται νά προμηθεύωνται τά πρός διατήρη- 
σίν των άναγκαία».

Τό Γραφείο Χωροφυλακής προώθησε 
τήν άναφορά τού Μόστρα στό 'Υπουρ
γείο Στρατιωτικών μέ τήν παρατήρηση 
ότι είναι «όλως ματαία καί άνεπιτηδεία 
διά τήν καταδίωξιν τής ληστείας άλλά καί 
έπιζημία ήθικώς καί ύλικώς διά τήν Κυ- 
θέρνησιν». Μετά τήν εισήγηση αύτή, ή 
άναφορά τού Μόστρα μπήκε στό Αρ
χείο33.

Οί προβλέψεις τού Μόστρα γιά άναζω- 
πύρωση τής ληστείας στήν Εύβοια έπα- 
ληθεύθηκαν. "Ετσι τόν Ιανουάριο τού 
1855 στήν περιοχή τού Δήμου Ληλαντίων 
έμφανίσθηκε μία νέα συμμορία πού τήν 
άποτελοΰσαν οί ληστές Κικίδης, Τζάπα- 
λος, Ταράκας, Μπασινάς καί Μαντζαρά- 
κης.

Ό  Μόστρας μέ προσωπική του έπέμ- 
θαση συνέλαθε καί τούς πέντε προκα- 
λώντας έπαινετικά σχόλια τού τύπου34. 
Καθώς έμπαινε ή άνοιξη, οί συμμορίες 
πού είχαν έγκαταλείψει τήν Εύβοια ή άλ
λες πού δρούσαν στήν άντικρυνή Στε
ρεά, είχαν τή δυνατότητα νά δράσουν 
καί στό νησί μέ ξαφνικές έπιδρομές άπό 
τή θάλασσα.

"Ετσι στις 14 Μαρτίου 1855 ή συμμορία 
τού Νικολάου Τσόπα ή Ρουπακιά ή Κου- 
κουβίνου διαπεραιώθηκε άπό τή Στερεά 
στή θέση «Σαραντάκοπο» τής Εύβοιας. 
Οί ληστές - συνολικά 11 ντυμένοι μέ 
στολή όροφυλάκων - μπήκαν στό Χωριό 
Άχμέταγα όπου βρισκόταν τό σπίτι τού 
Άγγλου γαιοκτήμονα Νόελ.

Εκεί λεηλάτησαν όλα τά σπίτια, άχρή- 
στεψαν όσα όπλα βρήκαν καί συγκέν
τρωσαν τις γυναίκες τού Χωριού στήν 
αύλή τού σπιτιού τού Νόελ, όπου δια
σκέδασαν γιά τέσσερες περίπου ώρες, 
«τρώγοντες, πίνοντες καί χορεύοντες».

Άπό τό σπίτι τού Νόελ, ό όποιος άπου- 
σίαζε, πήραν χρήματα καί διάφορα πολύ
τιμα άντικείμενα άξίας 8.000 δραχμών. 
Πριν έγκαταλείψουν τό Χωριό ξυλοκό- 
πησαν καί βασάνισαν μέ ζεματιστό λάδι 
τό Δήμαρχο Κηρονηλέων, άπαιτώντας νά 
μή τούς καταδώσει στις άρχές. 01 χωρι
κοί άναγνώρισαν 4 ληστές, πού κατάγον
ταν άπό τήν Εύβοια, συγκεκριμένα τούς 
Αθανάσιο Μάστορα ή Γυφτονικολό, 
Ιωάννη Συρογιάννη ή Μπορδάρα άπό τό 
Χωριό Μετόχι, τόν Κώστα Μπιτσιρδή άπό 
τό Χωριό Θεολόγος καί τόν Αναστάσιο 
Γύφτο άπό τό Χωριό Κοντοδεσπότη36.

Τις νυχτερινές ώρες τής 29/30 Απρι
λίου 1855 μιά άλλη συμμορία άπό 30 λη
στές άφαίρεσε δύο πλοιάρια άπό όρμο 
τής Σκάλας Ώρωπού, διαπεραιώθηκε 
στόν όρμο «Καλάμι» (κοντά σέ ένα μύλο) 
ανάμεσα Άμάρυνθο καί Αλιβέρι, καί λή
στεψε κατοίκους τού Άλιβερίου36.

Ή ληστεία τού Άχμέταγα προκάλεσε 
τήν όργή τού Άγγλου πρεσβευτή στήν 
Αθήνα πού ζήτησε άπό τήν 'Ελληνική 
Κυβέρνηση τήν άποζημίωση τού Νόελ, 
μέ έξοδα τού 'Ελληνικού Δημοσίου.

Ή Κυβέρνηση δέν ήτανδιατεθειμένηνά 
ικανοποιήσει γιά λόγους άρχής τήν άπαί- 
τηση αύτή, παρά τήν έπιθυμία της νά φα
νεί άρεστή στήν Αγγλία37 πού ήταν τότε 
μία άπό τις δυνάμεις τής γνωστής καί 
θλιβερής έκείνης Κατοχής. Ό  Νόελ άπό 
τήν πλευρά του. κατηγόρησε γιά άδρά- 
νεια τό Δήμαρχο Κηρονηλίων καί τις άρ- 
μόδιες καταδιωκτικές άρχές.

Τό βάρος τής εύθύνης καί γιά τις δύο 
ληστρικές έπιδρομές, έπεσε στούς 
ώμους τού Μόστρα, πού έκτός άπό άρ- 
χηγόςτού Μεταβατικού ήταν καί Διοικη
τής τής Μοιραρχίας Εύβοιας. Αφού έγι
ναν βιαστικά οί σχετικές άνακρίσεις, μέ 
διάταγμα τις 10-5-1855 τιμωρήθηκε μέ 
άργία.

Στή σχετική έγκύκλιο τού Υπουργείου 
Στρατιωτικών, πού δημοσιεύθηκε στόν 
τύπο, άναφέρεται ότι ό Μόστρας ένώ 
πληροφορήθηκε γιά τήν παρουσία τών 
ληστών στήν Εύβοια, άρκέσθηκε νά δώ
σει έντολή στά άποσπάσματα νά τοποθε
τηθούν χαμηλότερα στήν περιοχή Νερο- 
τριβιάς καί έτσι οί ληστές έδρασαν άνε- 
νόχλητοι στό γειτονικό Χωριό Άχμέ- 
ταγα.

Στήν ίδια έγκύκλιο άναφέρεται ότι ό 
Μόστρας, ένώ βρισκόταν στήν περιοχή 
Άλιβερίου καί πληροφορήθηκε γιά τήν 
παρουσία ληστών στό Καλάμι, άντί νά 
συγκεντρώσει δύναμη άπό τά Χωριά 
Ερέτρια καί Άμάρυνθο καί νά τούς έπι-

Αποψη τού Ιστορικού χωριού Πέτα Αρτας όπου 
γεννήθηκε ό Μιχαήλ Μόστρας.

101



τεθεί, χρησιμοποίησε γιά τό σκοπό αύτό 
έξι Χωροφύλακες, έπιτέθηκε σέ τρείς 
ληστές πού φρουρούσαν τό πλοιάρια μέ 
άποτέλεσμα νά φτάσουν οί ύπόλοιποι 
άπό τό 'Αλιβέρι, νά άπωθήσουν τήν μικρή 
καταδιωκτική δύναμη καί νά φύγουν όλοι 
άνενόχλητοι38.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή άργία 
έπιβλήθηκε στόν Μόστρα περισσότερο 
άπό σκοπιμότητα γιά νά ικανοποιηθεί ή 
Αγγλική πλευρά σέ μία έποχή πού ή 
Αθήνα καί ό Πειραιάς άσφυκτιούσαν 
κάτω άπό τό βάρος τής Άγγλογαλλικής 
κατοχής.

Στό συμπέρασμα αύτό καταλήγουμε 
κρίνοντας καί άπό τό γεγονός ότι δόθηκε 
στή δημοσιότητα ή παραπάνω έγκύκλιος 
τού Υπουργείου Στρατιωτικών. Θά πρέ
πει, άκόμη νά σημειωθεί ότι έκείνη τήν 
έποχή γίνονταν πολλές καί σοβαρότερες 
ληστρικές έπιδρομές, ιδιαίτερα στή Στε
ρεά 'Ελλάδα, χωρίς όμως νά καταλογί
ζονται πάντοτε πειθαρχικά μέτρα έναν- 
τίον άρχηγών καταδιωκτικών άποσπα- 
σμάτων, έπειδή ή ληστεία άποτελούσε 
κοινωνική μάστιγα καί ,οί προσπάθειες 
τών τελευταίων γιά τήν άντιμετώπισή 
της πολλές φορές ξεπερνούσαν τά όρια 
τής αύτοθυσίας. Είδαμε άλλωστε ότι ό 
Μόστρας λίγους μήνες πρίν, προειδο
ποίησε τό 'Υπουργείο γιά τήν κατάσταση 
πού έπικρατούσε στήν Εύβοια προτεί- 
νοντας ένίσχυση τών καταδιωκτικών 
άποσπασμάτων έστω καί μέ άμισθους 
έθνοφύλακες.

"Ας σημειωθεί άκόμη ότι ό ίδιος ήταν 
έπιφορτισμένος πριν άπό 11 μήνες καί μέ 
τά καθήκοντα τού Διοικητού τής Μοι
ραρχίας Εύβοιας. Στό διάστημα αύτό 
«ύπέρ τούς 26 ληστάς συνέλαβε καί 
πλήθος νυκτερινών κλοπών άνεκάλυψε» 
άποσπώντας πολλά συγχαρητήρια. Ή 
πληροφορία αύτή περιέχεται σέ έπι- 
στολή άναγνώστη τής έφημερίδας 
«Άθηνά» πού δημοσιεύθηκε μόλις γνω
στοποιήθηκε ή ποινή τού Μόστρα39. Τό 
άξιοσημείωτο είναι ότι ό Μόστρας είχε 
μαζί του 5 άπό τούς 9 Χωροφύλακες πού 
ύπηρετοϋσαν τότε στήν έδρα τής Μοι
ραρχίας. Ή λεπτομέρεια αύτή φανερώ
νει πόσο πενιχρές ήταν τότε οί κρατικές 
δυνατότητες γιά τή διατήρηση τής δη
μόσιας Ασφάλειας. Στήν ίδια έπιστολή 
άναφέρεται ότι ό Μόστρας μέ τόν άνα- 
κριτή Χαλκίδας Λάμπρο Γιαννακό καί 
συνοδεία 5 Χωροφυλάκων, πήγαινε στήν 
Κάρυστο γιά άνακρίσεις,ύστερα άπό 
καταγγελία γιά τις έκεί άρχές, άπό κά
ποια Όθωμανίδα, πού είχε άσπασθεί 
πρόσφατα τό Χριστιανισμό. Φθάνοντας 
στήν Ερέτρια, έμαθε άπό ένα οικοδόμο, 
ότι άπό τή Σκάλα Ώρωπού είχαν κλαπεΐ 
δύο πλοιάρια άπό ληστές. 'Επειδή ύπο- 
ψιάσθηκε ότι είχε γίνει ληστρική άπό- 
θαση στήν περιοχή αύτή, άναζήτησε χω
ρίς έπιτυχία τό Δήμαρχο Ερέτριας, καί 
έστειλε Χωροφύλακα προπομπό στήν 
Άμάρυνθο νά ειδοποιήσει τόν έκεί 
όδηγό τών άποσπασμάτων. Φτάνοντας 
στήν Άμάρυνθο, βρήκε τόν όδηγό καί 
ένα μόνο 'Εθνοφύλακα. 'Αφού έδωσε έν- 
τολές νά έξοπλισθοΰν οί κάτοικοι, κα- 
τευθύνθηκε πρός τό 'Αλιβέρι γιά τόν ίδιο 
σκοπό, ώστε νά άποκλεισθεί όλόκληρη ή 
περιοχή. Φτάνοντας έξω άπό τό 'Αλιβέρι 
στήν τοποθεσία «Κακιά Σκάλα» πληρο- 
φορήθηκε άπό ψαράδες ότι στόν όρμο 
«Καλάμι» βρίσκονταν τά δύο σκάφη μέ 
τούς ληστές.

Επειδή ό ήλιος πλησίαζε πρός τή δύση 
του, σκέφθηκε ότι οί ληστές, έτοιμάζον- 
ταν γιά άναχώρηση ή άν δέ συνέβαινε 
αύτό θά χάνονταν μέσα στήν έπικείμενη 
νύχτα. Γι’ αύτό άποφάσισε νά δράσει 
άμέσως, φροντίζοντας πρώτα νά άσφα- 
λίσει τόν άνακριτή στό διπλανό βουνό. 
Αφού έπιτέθηκε ατούς ληστές, διαπί

στωσε ότι ήταν μόνο τρείς καί φρουρού
σαν τά πλοιάρια. Ή έξουδετέρωσή τους 
ήταν ζήτημα λίγου χρόνου, άλλά συμ- 
πτωματικά φάνηκαν οί ύπόλοιποι ληστές 
πού γύριζαν άπό τό Αλιβέρι. Έτσι ό Μό
στρας βρέθηκε άνάμεσα σέ δύο πυρά, μέ 
άποτέλεσμα νά συμπτύξει τή μικρή του 
δύναμη καί οί ληστές νά βρούν τήν εύ- 
καιρία νά άνοιχθοΰν στό πέλαγος καί νά 
χαθούν μέσα στή νύχτα.

Ό  Μόστρας έξακολούθησε νά προσ
φέρει τις ύπηρεσίες του στήν Εύβοια μέ
χρι τήν άποστρατεία του. Αύτό σημαίνει 
ότι ή Πολιτεία άναγνωρίζοντας τά προσ
όντα του θεώρησε ύπηρεσιακά ωφέλιμη 
τήν παραμονή του γιά άρκετά χρόνια 
στόν ίδιο Νομό. Ώσπου στις 4 Δεκεμ
βρίου 1861 προβιθάσθηκε σέ Άντισυν- 
ταγματάρχη καί τέθηκε σέ άποστρατεία 
μέ μηνιαία σύνταξη 210 δραχμών40.

Από τότε καί γιά 16 χρόνια πέρασε τήν 
άνέμελη ζωή τού συνταξιούχου άλλοτε 
στή Χαλκίδα, όπου βρισκόταν τό σπίτι 
του καί άλλοτε στήν Ίστιαία, όπου διατη
ρούσε ένα μεγάλο άγρόκτημα. Στήν 
Ίστιαία στις 9 Αύγούστου 1877 κόπηκε τό 
νήμα τής ζωής του «ύπό κεραυνοβόλου 
άποπληξίας». Ή 'Εφημερίδα «Εύβοια» 
άναγγέλλοντας τό θάνατό του έγραψε 
τά άκόλουθα: «"Εν μετά τό άλλο άπέρ- 
χονται εις τάς αιωνίους μονός τά ιερά

1. Βιογραφικά σημειώματα τών μελών τής οικογέ
νειας Μόστρα, μέ ένημέρωση άπό άρχειακές πη
γές και άπό τή μέχρι τό 1962 σχετική βιβλιογρα
φία, περιέχονται στό «Μέγα Ελληνικόν Βιογρα- 
φικόν Λεξικόν» Βοβολίνη, Άθήναι 1962,τόμος 5ος 
σσ. 182 -  226.

2. Λεξικό Βοβολίνη δπ. ππ. σσ. 232 -  233.
3. Λεξικό Βοβολίνη δπ. ππ. ο. 258.
4. Λεξικό Βοβολίνη δπ. ππ. σσ. 187 -  188.
5. Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική Εγκυκλοπαί

δεια τόμος 5ος (Παράρτημα -  Λεξικό άξιωματικών 
Στρατού -  Ναυτικού -  Χωροφυλακής περιόδου 
1 8 3 3 - 1930) ο. 663.

6. Βλ. πκ. σημ. 10.
7. Πάνου Παπασπύρου: Ή Ιστορική οίκογένεια τών 

Μοστραίων, Λεύκωμα -Ήπειρος» έτους 1938.
8. Έφημ. «Ελεύθερος Λόγος» "Αρτας φ. 

990/30-5-1955.
9. Βλ. έκδοση Γ A Κ : Τά περιεχόμενα τών Γενικών 

Αρχείων τού Κράτους, Άθήναι 1974 τόμος 3ος 
σσ. 882 -  883.

10. Γ Α Κ Φ. 147 (Όθων. Αρχείο-Ύ π . 'Εσωτερικών).
11. Λάθος άπό παραδρομή.
12. Λάθος άπό παραδρομή.
13. Όπως ό ίδιος σημειώνει στόν πίνακα έκδουλεύ- 

σεών του.
14. Νικ. Κτενιάδη: Ελληνική Χωροφυλακή -  'Ιστορι

κά! σελίδες ο. 79 δπου σχετική βιβλιογραφία. Περί 
Γκραγιάρ βλ. τού ίδίου: Φραγκίσκος Γκραγιάρ 
(1792 -  1863) ό πρώτος Αρχηγός τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, περ. -  Επιθεώρηση Χωροφυλα
κής» 9 (1978) σσ. 3 19 -32 1 , Κων. Αντωνίου: 'Ιστο
ρία τής Χωροφυλακής,τόμος Α σσ. 105 κ.έ. καί 
Χαρίκλειας Ν. Δημακοπούλου: Ό  Σαινσιμονιστής 
FRANCOIS GRALLIARD. Ανάτυπο άπό τόν 22ο 
τόμο τού Δελτίου τής Ιστορικής καί Εθνολογι
κής Εταιρείας τής 'Ελλάδος, έν Άθήναις 1979 σσ. 
5 368 -  450 4.

15. Γ Α Κ  Φ 147 (Όθων. Αρχείο-Ύπ. Στρατιωτικών-  
ΜΚ).

16. Γ A Κ Φ. 147 (Όθων. Αρχείο -  Ύ. Εσωτερικών).

λείψανα τής ήρωικής Έπαναστάσεως 
τού Ελληνικού ’Έθνους. Εσχάτως άπε- 
θίωσεν εις Ξηροχώριον ό σεβαστός ήμών 
συμπολίτης Μιχαήλ Νικολάου Μόστρας, 
άπόστρατος Άντισυνταγματάρχης τής 
Χωροφυλακής.

Είχε μεταβεϊ έκεί μετά τής συζύγου και 
θυγατρός του όπως διέλθωσι τούς θερι
νούς μήνας. Ό  θάνατος έπήλθεν αύτώ 
διά κεραυνοβόλου άποπληξίας, καθ’ ήν 
ώραν μετά τών συγγενών του, περιεπά- 
τει εις τι κτήμα του».

Στήν ’ίδια νεκρολογία, άνάμεσα σέ 
άλλα, άναφέρεται ότι κατά τό διάστημα 
τής ύπηρεσίας του στήν Εύβοια, τήν 
«έκκαθάρισε έκ τών κακούργων». Άκόμη 
ύπενθυμιζόταν τό γεγονός ότι οί συμπο
λίτες του στήν Χαλκίδα και στήν Ίστιαία, 
έχοντας έμπιστοσύνη στήν ειλικρίνεια 
καί τήν σύνεσή του «έλάμβανον τάς πα
τρικός συμβουλάς του»41.

Μία άλλη Εύβοϊκή Εφημερίδα, ό «Εϋ- 
ριπος», παρατηρούσε ότι «ό μακαρίτης 
καί ώς στρατιώτης καί ώς πολίτης έναρέ- 
τως τόν βίον διήνυσε καί παρ’ άπάντων 
έτιμάτο διά τάς πολλάς άρετάς του»2

Άπό τότε έχουν περάσει 105 περίπου 
χρόνια. Όπως ε’ίπαμε στήν άρχή, ό Μό
στρας έμεινε άγνοημένος άπό τήν ιστο
ριογραφία. Αύτό δέ σήμαινε ότι ήταν 
καταδικασμένος σέ παντοτεινή άφάνεια. 
Ή Ιστορία δέν άφήνει τή λήθη νά εισχω
ρήσει στά άπόρθητα οχυρά της, κρατών
τας στοργικά τή μνήμη όλων έκείνων πού 
τήν έγραψαν.

Δημήτριος ΜΠΑΛΛΑΣ 
Άνθυπασπιστής

17. Λεξικό Βοβολίνη δπ. ππ. ο. 240.
18. Γ ΑΚ Φ. 235 (Όθων. Α ρχείο-Ύ π . Στρατιωτικών -  

ΜΑ).
19. Γ A Κ Φ. 147 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. ’Εσωτ.).
20. Γ Α Κ  Φ. 147 (Όθων. Αρχ. -  Ύπ. Εσωτ.).
21. ΓΑΚ Φ. 147 (Όθων. Άρχ. Ύπ. Εσωτ.).
22. Κώστα Ν. Τριανταφύλλου: Ιστορικόν Λεξικόν τών 

Πατρών -  Β! έκδοσις άναθεωρημένη καί εικονο
γραφημένη, Πάτραι 1980 σ. 349, όπου σχετ. βι
βλιογραφία.

23. Κ. Τριανταφύλλου δπ. ππ. σ. 244 δπου σχετ. βι
βλιογραφία.

24. Λεξικό Βοβολίνη δπ. ππ. σ. 240.
24* Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, έκδοσις 

Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών 'Ελλήνων,τόμος 4ος. 
Άθήναι 1973 σ. 377

25. Έφημ. «Ά ίών» φ. 414/27-1-1843.

26. Έφημ. «Στρατιωτικός Άγγελος» φ. 73/22-3-1844.
27. Έφημ. «Άθηνά» φ. 1144/9-8-1844.
28. Έφημ. «Άθηνά» Φ. 1146/16-8-1844.
29. Άνδρέα Κεραμυδά: Άπό τήν Ιστορίαν τής Νεω- 

τέρας Ελλάδος, Άθήναι 1973, σσ. 61 -  63.
30. Γ Α Κ  Φ. 214 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ).
31. Γ A Κ Φ. 383 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ).
32. Γ Α Κ  Φ. 214 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ).
33. Γ Α Κ  Φ.393 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ).
34. Έφημ. «Άθηνά» φ. 2217/2-2-1855.
35. Γιάννη Κολιόπουλου: Ληστές -  Ή Κεντρική Ε λ 

λάδα στά μέσα τού 19ου αίώνα, Αθήνα 1979 σσ. 
100 -  101.

36. Έφημ. «Άθηνά» φ. 2260/17-5-1855.
37. Γ. Κολιόπουλος: δπ. ππ. σημ. 35.
38. Έφημ. «Άθηνά» δπ. ππ. σημ. 36.
39. Έφημ. «Άθηνά» φ. 2263/23-5-1855.
40. « Επίσημος Στρατιωτική Έφημερίς» έτους 1861 

σ. 606.
41. Έφημ. «Εύβοια» φ. 87/25-8-1877.
42. Έφημ. «Εΰριπος» φ. 630/13-8-1877.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

5
Τού κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

Οί Βαλβίδες
'Έχουν σχήμα μανιταριού μέ έπίπεδη 

τήν έπκράνεια τής κεφαλής. Κατασκευά
ζονται άπό νικέλιο και χρωμιοϋχο χάλυβα 
καί άποτελοϋνται άπό τήν κεφαλή, τό 
στέλεχος (κορμό), τόν όδηγό, τό έλατή- 
ριο, τό ώστήριο, τό ζύγωθρο, τήν άσφά- 
λεια τού έλατηρίου καί τόν άξονα στηρί- 
ξεως (πιανόλα) ή φλογέρα. Χρησιμεύουν 
γιά νά άνοίγουν καί κλείνουν τις όπές 
εισαγωγής τού καύσιμου μίγματος ατούς 
κυλίνδρους καί έξαγωγής τών καυσαε
ρίων καί έτσι διακρίνονται σέ βαλβίδες 
εισαγωγής καί έξαγωγής.

Ανάλογα μέ τή θέση πού βρίσκονται 
στή μηχανή διακρίνονται σέ πλευρικές, 
άνεστραμμένες καί μικτές. Σέ κάθε 
περιστροφή τού έκκεντροφόρου τό έκ
κεντρο πιέζει τό στέλεχος καί ή βαλβίδα 
άνοίγει συμπιέζοντας τό έλατήριο πού 
τήν έπαναφέρει - μόλις πάψει ή ένέργεια 
τού έκκέντρου - στή θέση της γιά νά 
κλείσει άπόλυτα τήν όπή της.

Γιά νά ξεχωρίσουμε άν μία βαλβίδα εί
ναι εισαγωγής ή έξαγωγής φέρνουμε στό 
«παλαντζάρισμα» τις βαλβίδες τού ϊδιου 
κυλίνδρου, μέ περιστροφή τού στροφά
λου καί μόλις παρατηρήσουμε ότι ένώ 
κλείνει ή μία ή άλλη άρχίζει νά άνοίγει, 
τότε λέμε πώς αυτή πού άνοιξε είναι 
βαλβίδα εισαγωγής. Πολλές φορές στό 
σώμα τής βαλβίδας εισαγωγής βρί
σκουμε χαραγμένο τό IN καί στής έξαγω- 
γης τό ΕΧ. Ή διάμετρος τής κεφαλής τής 
βαλβίδας εισαγωγής είναι μεγαλύτερη 
τής έξαγωγής. ’Επίσης οί βαλβίδες έξ- 
αγωγής είναι περισσότερο μαύρου χρώ
ματος. Συνήθως στή διάταξη τών βαλβί
δων στις μηχανές βλέπουμε πώς ή πρώτη 
καί ή τελευταία είναι βαλβίδες έξαγω- 
Υης, ένώ οί άλλες άκολουθούν άνά 
ζεύγη:
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Συνήθης διάταξη βαλβίδων κατά κύλινδρο.

Τά έλατήρια τών βαλβίδων τοποθε
τούνται μέ τό πυκνό σπείρωμά τους πρός 
τήν κεφαλή γιά νά άποφεύγονται οί τα
λαντώσεις πού έχουν σάν άποτέλεσμα τό 
σπάσιμό τους. Ή ρύθμιση τού διάκενου 
μεταξύ τού άκρου τού στελέχους τών 
βαλβίδων καί τού ζυγώθρου, τού ώστή- 
ριου ή τού έκκεντρου γίνεται: α) γιά νά 
μήν είναι άνοικτές, καί β) γιά νά άνοίγουν 
στό σωστό χρόνο λειτουργίας τού κινη
τήρα. Άν τό διάκενο είναι μικρό θά 
παρατηρεΐται άπώλεια συμπίεσης καί 
«κάψιμο» τών βαλβίδων. Άν είναι μεγάλο 
ύπάρχει μικρότερος χρόνος εισαγωγής 
μίγματος καί μικρότερος χρόνος σάρω- 
σης καυσαερίων καί παρατηρεΐται ύπερ- 
θέρμανση, μικρή άπόδοση καί μεταλλι
κός κτύπος κατά τή λειτουργία τού κινη
τήρα πού ή συχνότητά του μεγαλώνει μέ 
τήν αύξηση τών στροφών του. Ή ρύ
θμιση τού διάκενου τών βαλβίδων πρέπει 
νά γίνεται κάθε 10.000 Km.

Οί βλάβες πού δυνατόν νά παρατηρη
θούν στά έλατήρια τών βαλβίδων όφεί- 
λονται σέ ύπερθέρμανση, ύπερφόρτιση, 
μικρό διάκενο καί κακή έφαρμογή τής 
βαλβίδας καί άναγνωρίζονται άπό τήν 
άνώμαλη λειτουργία τού κινητήρα, τή μι
κρή ισχύ, τις έκρήξεις στήν έξάτμιση, τή 
δύσκολη έκκίνηση, τή χαμηλή συμπίεση 
καί ύποπίεση τών κυλίνδρων.

Ή έξασθένιση ή σπάσιμο τού έλατη
ρίου, ή μείωση τών άνοχών, ή κακή λί
πανση καί ή ύπαρξη άνθρακωμάτων στό 
στέλεχος προκαλούν τή σφήνωση τού 
στελέχους στόν όδηγό τής βαλβίδας 
(κόλλημα) καί έτσι ή βαλβίδα μένει μό
νιμα άνοιχτή. Στις περιπτώσεις αύτές 
δέν ύπάρχει καθόλου συμπίεση στόν κύ
λινδρο, παρατηρούνται διακοπές καί έκ- 
ρήξεις στήν έξάτμιση καί στή μέτρηση 
τής ύποπίεσης ή βελόντα τού ύποπιεσό- 
μετρου ταλαντεύεται στό ρελαντί καί 
στις πολλές στορφές.

Λόγω παραμονής τής βαλβίδας σέ 
άνοικτή θέση, κακής ρύθμισης τού διά
κενου καί κακής έφαρμογής στήν έδρα 
έπέρχεται ύπερθέρμανσή της μέ άποτέ
λεσμα τό «κάψιμό» της, όπότε δέν κλεί
νει άπόλυτα τήν όπή της καί δέν ύπάρχει 
συμπίεση στόν κύλινδρο. Επίσης είναι

πιθανόν λόγψ άνοχών καί μονόπλευρης 
έφαρμογής στήν έδρα της μία βαλβίδα 
νά σπάσει καί προκαλέσει μέ τήν πτώση 
τής κεφαλής της ζημιές στό έμβολο, τήν 
κεφαλή καί τόν κύλινδρο. Ο θόρυβος 
πού προκαλεΐται κατά τή λειτουργία τού 
κινητήρα όφείλεται στά κτυπήματα τών 
ώστηρίων ή τών ζυγώθρων στά άκρα τών 
βαλβίδων λόγψ μεγάλου διάκενου ή 
θραύσης έλατηρίων καί έντοπίζεται άπό 
τήν παύση του μετά τήν παρεμβολή φίλ- 
λερ στό διάκενο καί σταματά μέ τήν κα
νονική ρύθμιση καί τήν τοποθέτηση και
νούργιων έλατηρίων.

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ό κινητήρας στερεώνεται πάνω στό 
σασί τού αύτοκινήτου μέ εύκαμπτα καί 
άνθεκτικά έλαστικά παρεμβύσματα 
(υποστηρίγματα) γιά νά άποφεύγεται ή 
μετάδοση τών ταλαντώσεων τής μηχα
νής στό αύτοκίνητο. Ή φθορά τών έλα- 
στικών αύτών έχει σάν άποτέλεσμα θο
ρύβους μεταλλικούς άπό τήν έπαφή μη
χανής - σασί καί τράνταγμα τού αύτοκι- 
νήτου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ

ΤΗΡΑ:

Ή λειτουργία τού κινητήρα είναι μία 
οειρά έργασιών πού γίνονται μέσα σ’ αύ- 
τόν καί έπαναλαμβάνονται γρήγορα καί 
περιοδικά. ’Ονομάζονται χρόνοι ή φά
σεις λειτουργίας καί είναι ή εισαγωγή, 
συμπίεση, άνέφλεξη - έκτόνωση καί έξ- 
αγωγή. Μιά όλόκληρη σειρά τών παρα
πάνω έργασιών άποτελεϊ τόν κύκλο τού 
«ΟΤΤΟ». Τό έμβολο στις 4 φάσεις λει
τουργίας τού κινητήρα κάνει μιά δια
δρομή μέσα στόν κύλινδρο άπό τό άνω 
νεκρό σημείο (ΑΝΣ) μέχρι τό κάτω νεκρό 
σημείο (ΚΝΣ) καί έπανέρχεται στό ΑΝΣ. 
Θά παρακολουθήσουμε τή λειτουργία 
ένός κυλίνδρου τού κινητήρα γιατί τό 
ίδιο άκριβώς συμβαίνει καί μέ τούς ύπό- 
λοιπους κυλίνδρους τής μηχανής μέ 
όρισμένη σειρά:
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01 ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

α. 1ος χρόνος. Εισαγωγή τού μίγματος.
Ή βαλβίδα έξαγωγής τού κυλίνδρου 

είναι κλειστή καί τής εισαγωγής δνοικτή. 
Τό έμβολο παρασύρεται άπό τή μπιέλα 
μέ τήν περιστροφή τού στροφαλοφόρου 
άξονα καί κατεβαίνει άπ’ τδ ΑΝΣ πρός τά 
κάτω. Μέσα στον κύλινδρο δημιουργεΐ- 
ται ύποπίεση καί τό κενό τού κυλίνδρου 
γεμίζει άναρροφώντας μίγμα άέρα - βεν
ζίνης πού δίνει ό έξαεριωτήρας (καρ
μπυρατέρ).

β. 2ος χρόνος - Συμπίεση τού μίγματος.
Καί οί δύο βαλβίδες τού κυλίνδρου εί

ναι κλειστές. Τό έμβολο άρχίζει νά σηκώ
νεται άπό τό ΚΝΣ πρός τό ΑΝΣ συμπιέ
ζοντας τό μίγμα άέρα - βενζίνης πού 
ύπάρχει στόν κύλινδρο στό 1/7 έως 1/8 
περίπου τού άρχικού του όγκου. Ή πίεση 
μεγαλώνει καί άπό τήν άνοδο τού έμβό- 
λου καί άπό τή θερμότητα τού κυλίν
δρου. -

Λόγος συμπίεσης θεωρείται ή άναλο- 
γία τού όλικού όγκου τού κυλίνδρου (V)

πρός τόν όγκο τού θάλαμου καύσης (Va).
Ή συμπίεση (δηλαδή V/Va) μάς δηλώ

νει πόσες φορές χωράει ό χώρος καύσης 
στόν όλικό χώρο τού κυλίνδρου. Άναφέ- 
ρεται στά χαρακτηριστικά κάθε αύτοκι- 
νήτου καί γιά τούς βενζινοκινητήρες εί
ναι συνήθως 9 έως 10 πρός 1 (9 (Ό 10:1), 
ένώ γιά τούς πετρελαιοκινητήρες μεγα
λύτερη. Μέ τή συμπίεση καί τή θερμό
τητα τού κυλίνδρου τό μίγμα καυσίμου - 
άέρα στροβιλίζεται, έξαερώνεται καλύ
τερα καί γίνεται περισσότερο εύφλεκτο, 
καθώς δλη ή ένέργειά του συγκεντρώνε
ται σέ μικρότερο χώρο.

γ. 3ος χρόνος. 'Ανάφλεξη - έκτόνωση (έργο).

Καί οί δύο βαλβίδες τού κυλίνδρου εί
ναι κλειστές. Όταν τό έμβολο φθάσει 
λίγο πιό κάτω άπό τό ΑΝΣ τό μίγμα άνα- 
φλέγεται μέ ήλεκτρικό σπινθήρα τού 
άναφλεκτήρα (μπουζί).

Ή άνάφλεξη προκαλεί έκρηξη, δη- 
μιουργείται μεγάλη πίεση (35at) άπό τήν 
καύση καί τά άέρια σπρώχνουν βίαια τό

έμβολο μέχρι τό ΚΝΣ καί έτσι μέσψ τού 
διωστήρα καί τού στροφαλοφόρου ή 
θερμική ένέργειά τού καυσίμου μίγμα
τος μετατρέπεται σέ κινητική καί ή εύ- 
θύγραμμη κίνηση τού έμβόλου σέ περι
στροφική. Ό  χρόνος αύτός είναι ό μόνος 
χρόνος πού παράγει ένέργειά καί όνομά- 
ζεται ένεργητικός ένώ οί άλλοι παθητι
κοί.

δ. 4ος χρόνος. Εξαγωγή καυσαερίων.
Ή βαλβίδα εισαγωγής είναι κλειστή καί 

τής έξαγωγής άνοικτή. Τό έμβολο άνε- 
βαίνει άπό τό ΚΝΣ στό ΑΝΣ καί σπρώχνει 
τά καυσαέρια νά βγούν άπ' τόν κύλινδρο 
μέσω τής όπής τής βαλβίδας έξαγωγής. 
Στό τέρμα τής διαδρομής τού έμβόλου ή 
βαλβίδα έξαγωγής κλείνει καί έτσι βρι
σκόμαστε στήν άρχή τού πρώτου χρόνου 
πού τό έμβολο είναι στό ΑΝΣ καί οί δύο 
βαλβίδες (IN - EX) κλειστές, γιά νά συν
εχιστεί ή λειτουργία τού κινητήρα, δη
λαδή : πρώτος χρόνος, ό δεύτερος, κ.λ.π.

Οί παραπάνω τέσσερες χρόνοι, είναι 
ένας κύκλος έργασιών τού κινητήρα (κύ-
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κλος του OTTO) πού έπαναλαμβάνεται 
γιά τή λειτουργία τής μηχανής. Σέ ένα 
κύκλο τού ΟΤΤΟ τό έμβολο κατεβαίνει 
δύο φορές (1ος καί 3ος χρόνος) καί άνε- 
βαίνει δύο φορές (2ος καί 4ος χρόνος), 
ένώ ό στροφαλοφόρος άξονας κάνει δύο 
στροφές διαγράφοντας γωνία 
2χ360°=720°. Οί βαλβίδες εισαγωγής καί 
έξαγωγής σέ κάθε κύκλο άνοίγουν άπό 
μία φορά ή κάθε μία,γιαυτό ό έκκεντρο- 
φόρος, πού τά έκκεντρά του τις κινούν, 
παίρνει τις μισές στροφές άπ' τό στρό
φαλο.

Στις συνηθισμένες 4κύλινδρες, 4χρο- 
νες μηχανές τά έμβολα πού κινούνται 
άνά ζεύγη συνδέονται έτσι ώστε κάθε 
έμβολο νά κάνει διαφορετικό έργο, δη
λαδή στόν ένα κύλινδρο πού κατεβαίνει 
τό έμβολο νά γίνεται εισαγωγή καί στόν 
άλλο άνάφλεξη-έκτόνωση, στόν ένα πού 
άνεβαίνει τό έμβολο νά γίνεται συμπίεση 
καί στόν άλλο έξαγωγή, έτσι ώστε νά 
ύπάρχει πάντα ένας ένεργητικός χρό
νος.

Μέ κατάλληλη κατασκευή τών έκκέν- 
τρων τού έκκεντροφόρου, οί κατα
σκευαστές αύτοκινήτων δίνουν όρισμέ- 
νες έπιθραδύνσεις καί έπισπεύσεις στό 
άνοιγμα καί κλείσιμο τών βαλβίδων γιά 
νά γεμίζουν καί άδειάζουν καλύτερα οί 
κύλινδροι καί νά άποδίδει περισσότερο ό 
κινητήρας.

Σειρά Ανάφλεξης.

Ό σπινθήρας πού δίνουν οί άναφλε- 
κτήρες (μπουζί) δέ δίνεται μέ τή σειρά 
των κυλίνδρων τής μηχανής δηλαδή 
πρώτα στόν πρώτο, μετά στό δεύτερο, 
στόν τρίτο κ.λ.π., κι αύτό γιά νά έπιτυγ- 
χάνεται όμαλή κίνηση καί νά μή στραβώ
νει ό στρόφαλος. “Ετσι γιά τετρακύλιν- 
δρη μηχανή ή σειρά άνάφλεξης είναι 1 - 3 
- 4 - 2 ή 1 - 2 - 4 - 3. Γιά νά βρούμε τή σειρά 
άνάφλεξης μιάς μηχανής, πού συνήθως 
είναι γραμμένη πάνω στόν κορμό, περι
στρέφουμε τό στρόφαλο μέχρι νά άνοί- 
ξει ή βαλβίδα εισαγωγής τού πρώτου κυ
λίνδρου καί μετά παρακολουθούμε 
ποιού κυλίνδρου θά άνοίξει άμέσως μετά 
τήν βαλβίδα έξαγωγής ή βαλβίδα εισ
αγωγής καί συνεχίζουμε ατούς ύπόλοι- 
πους κυλίνδρους.

Εσωτερικός χρονιομός.

Ο στροφαλοφόρος πρέπει νά κινείται 
συγχρονισμένα μέ τόν έκκεντροφόρο 
επειδή άπό τήν κίνησή του έξαρτάται ή 
θέση τού έμβόλου μέσα στόν κύλινδρο. 
Ο συγχρονισμός τής κίνησής τους έπι- 
τυγχάνεται μέ τόν έσωτερικό χρονισμό 
πού είναι ή έργασία μέ τήν όποια έμπλέ- 
κονται στροφαλοφόρος - έκκεντροφό- 
ρος κατά τέτοιο τρόπο ώστε τό άνοιγμα 
καί κλείσιμο τών βαλβίδων καί ό σπινθη- 
ρισμός τών άναφλεκτήρων νά γίνεται τήν 
κατάλληλη στιγμή. Ή σύνδεση γίνεται μέ 
δύο όδοντωτούς τροχούς ή μέ τήν πα
ρεμβολή τρίτου τροχού, ή μέ ειδική άλυ- 
σιδα (καδένα).

-  Συνήθως πάνω σέ όρισμένα σημεία 
τού κινητήρα ύπάρχουν χαραγμένα τά 
ένδεικτικά σημεία τού χρονισμού.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Μ π α λ κ ο ν ο - ξ ε σ κ ό ν ι σ μ α  . . .
Αμα περπατάς ατούς πεζόδρομους τών έλληνικών πόλεων, δέν ξέρεις 

άπό πού θά σού ’ρθει, τι θά σοϋ ’ρθει, πώς θά σού ’ρθει κι άπό ποιόν θά σοΰ 
'ρθει. Δόξα τή πύρινη ρομφαίρτού άρχαγγέλου Μιχαήλ, οίέξωτερικές πλευρές 
τών έλληνικών πολυκατοικιών είναι παραφορτωμένες άπό γλάστρες, μαρμα- 
ρόπλακες κι άλλα πολλά κινητά καί άκίνητα άντικείμενα, τά όποια στέκονται 
«καραούλι» σάν δαμόκλεια σπαθιά πάνω άπ’ τό κεφαλάκι σου, έτοιμα νό σού 
ρθουν κατακούτελα.

Μαζί σου, βέβαια, έχεις κι έμάς. "Ολους έμάς πού ζούμε στις έλληνικές 
πόλεις καί προπαντός όλους όσοι ζούμε σέ τούτη τή μεγαλούπολη πού λέγεται 
Αθήνα. Εδώ, στό .. .  «κλεινόν άστυ» - προπαντός, έδώ - πολλών λογιών άντι- 
κείμενα προορίζονται γιά τό κεφαλάκι μας, έτοιμα νά έξαποστείλουν τήν άνύ- 
ποπτη ψυχή μας εις τό ν ... έτερον κόσμον, προτού τήν ώρα της.

'Αλλά τά συνηθίσαμε, πιά, αύτά τ ’ άντικείμενα. Καί τό 'χουμε πάρει άπό- 
φαση, πώς, κάποτε, κάποιο άπ’ όλα μπορεί νά μάς έρθει ούρανοκατέβατο, 
μετατρέποντάς μας σέ μακαρίτες, χωρίς πολλές - πολλές διατυπώσεις. “Αλλω
στε, μιά φορά κανείς πεθαίνει... Τι σήμερα, τι αύριο, τί τώρα. Μιά ψυχή πού 
ναι νά βγει, θά βγει. Μέ τό στανιό, άποκλείεται νά τή βαστήξουμε μέσα μας.

"Ως έδώ, έπομένως, «πάει... καλά, όσο άφορά στά μπαλκονο - κατέθατα. 
"Ως έδώ, όμως, καί μή παρέκει... Κι έπειδή λίγο πιό πάνω γράψαμε ότι «άμα 
περπατάς ατούς πεζόδρομους ... δέν ξέρεις τί θά σού ’ρθει» καιρός είναι νά 
γράψουμε καί δυό λόγια γιά κάτι άλλο πού μάς έρχεται καθημερινά άπ’ τά 
μπαλκόνια καί μάς κάνει ν’ άναθεματίζουμε τήν ώρα καί τή στιγμή πού γεννη
θήκαμε άνθρωποι.

Πρόκειταιγιάτάσαβούρια τών διαμερισμάτων μας πού δέν τάσέρνειή ... 
σκούπα. Αναλυτικότερα: οί οικοκυράδες μετά τών οίκοδεσποιναρίων μας, 
καθαρές καί παστρικιές καθώς είναι, άμέσως μετά τό πρωινό ή τό άπογευμα- 
τινό τους ξύπνημα άρχίζουν ν’ άσχολούνται μέ τήν άποσαβουροποίηση τού 
νοικοκυριού. Καί, καθώς, άσφαλώς, γνωρίζετε καί ύμεΐς, ή άρχή γίνεται μέ τό 
γνωστό μας ξεσκόνισμα. Σεντόνια, κουβέρτες, φλοκάτες, στρώματα, παπλώ
ματα καί τά λοιπά καί τά λοιπά, παίρνουν τήν «άγουσα» πρός τά μπαλκόνια, 
όπου καί ύφίστανται τά πάνδεινα μέχρι πλήρους άποσαθουροποίησής τους. Ή 
συνέχεια είναι γνωστή: όλα τά σαβούρια καί μή πού γραδώνονται σ’ αύτά - άπό 
σκόνες μέχρι κάθε τί πού μπορεί νά έχει σχέση μέ.τίς ήμερήσιες ή νυχτερινές 
άσχολίες τών παιδιών ή τής γιαγιάς ή τού παπού ή τού άντρόγυνου ( . . . ) -  μέ τό 
τίναγμα πέφτουν στό κενό καί προσγειώνονται στά κεφάλια τού ένός καί τ ’ 
άλλουνού περαστικού.

Δηλαδή, γιά νά φτάσει ό «άλφα» άθηναίος διαβάτης στή δουλειά του, 
πρέπει προηγουμένως νά 'χει γίνει άσπρος άπ’ τή σκόνη τών διαμερισμάτων, 
ύποχρεωτικώς. Καί πρέπει, άκόμη, νά τού 'χει έρθει (ύποχρεωτικώς) κατακέ
φαλα, κάποια μαξιλαροθήκη, ή κάποιο σιδερένιο αύτοκινητάκι ή κάποια κάλτσα 
ή κάτι άλλο πού καλύτερα είναι νά μήν τ ’ ονομάσουμε καθόλου ... Στό μεταξύ, 
τά περισσότερα άπ’ αύτά τά μπαλκονο-σαβουρο-ραντίσματα θρονιάζονται στά 
ρούχα τού «άλφα» κι έκείνος τά μεταφέρει στό σπίτι του. Απ’ όπου, πάλι μέ τή 
μέθοδο τής άποσαθουροποίησής (τής δικής του οικοκυράς ή οίκοδεσποινίδας 
τούτη τή δόση) καταλήγουν στό κεφάλι καί στά ρούχα τού «βήτα», άπ’ τόν 
«θήτα» στό «γάμα» καί ούτω καθεξής. Μέ άποτέλεσμα, όλοι έμεΐς οί κάτοικοι 
τούτης τής μεγαλούπολης νά είμαστε δέκτες καί πομποί σαβουριών καί νά 
κινδυνεύουμε νά μάς πιάσει όλους χολέρα. Γιατί μή μάς πείτε ότι τά περί ών 
λόγος σαβούρια είναι άθώα όσο άφορά στήν περιεκτικότητα μικροβίων πόσης 
κατηγορίας, μορφής καί ... ειδικότητας!

Κι έρχεται μετά ό ένας κι ό άλλος καί σού λέει ότι ή καθαριότητα είναι μισή 
άρχοντιά. Ποιά καθαριότητα είναι μισή άρχοντιά; Αύτή πού κάνουν οί νοικοκυ- 
ράδες καί τά οίκοδεσποινάρια μας, όταν ξεσκονίζουν στά μπαλκόνια καί μάς 
κάνουν «άρχοντες» τής σκόνης, τής βρωμιάς καί τών πόσης κατηγορίας, μορ
φής καί ... ειδικότητας μικροβίων; Έ ... όχι δά! Δέ νομίζομε! Καί πιστεύομε 
πώς πρέπει κάποτε, νά σοβαρευτούν καί λίγο καί νά σταματήσουν τό ξεσκόνι
σμα τών ρούχων στά μπαλκόνια.

"Αν, πάλι, θέλουν σώνει καί καλά νά συνεχίσουν τό βιολί τους, προτού 
τινάξουν τόν ιματισμό τους άς ρίχνουν καί καμιά ματιά πρός τά κάτω. "Αμα δούν 
καί διαβαίνει στό πεζοδρόμιο κάνας χριστιανός, άς τόν άφήνουν νά προσπερά- 
σει κι άμα προσπεράσει, άς τινάξουν μέχρι νά τούς πέσει ή φλοκάτη ή ή 
κουρελού άπ’ τά χέρια.

Κάτι είναι κι αύτό. Αφού έτσι κι άλλιώς δέν έχομε καί τήν άπαίτηση νά μάς 
ραίνουν μέ ροδοπέταλα, άς μή μάς ρίχνουν, τουλάχιστον, κατακέφαλα, τις 
βρωμιές τής νοικοκυροσύνης τους. Έστω καί τούτο, θά τό θέλαμε πολύ.

Τις εύχαριστούμε έκ τών προτέρων μήπως καί μάς κάνουν τή χάρη ...

Γιάννης Λιρζιώτης
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FAST:
Έ ν α  ευρωποΐκϋ πρόγραμμα 

για ν ’ α ντιμ ε τω π ίιο υ ρ Ε 
σήμερα
τό  αυριανό πραρλήματα

Τού Τιέρυ Γκρένστεν

Από τήν άρχαιότητα, οΐ προβλέψεις 
δέν έπαψαν ποτέ νά συντηρούν τήν έλ- 
πίδα ή τό φόβο στήν καρδιά τών άνθρώ- 
πων. Όμως,τήνπρόβλεψη τή διαδέχτηκε 
ή προοπτική, πού είναι μιά μέθοδος πολύ 
περισσότερο έπιστημονική. Τό πιό σο
βαρό όργανα είναι ύποχρεωμένα νά 
προσφεύγουν στή νέα αύτή «έπιστήμη», 
γιό νά μπορέσουν νά προσαρμοστούν 
στόν όλοένα ταχύτερο ρυθμό έξέλιξης 
τού κόσμου.

Πώς θά είναι ή αύριανή Εύρώπη; Ποιά 
μεγάλα προβλήματα θά πρέπει ν' άντιμε- 
τωπίσει; Γιά ν' άπαντήσει σ’ αύτά τά έρω- 
τήματα τό Συμβούλιο τών 'Υπουργών τής 
Κοινότητας συγκρότησε, άπό τις άρχές 
τού 1979, μιά όμάδα έξι έρευνητών στήν 
όποια άνατέθηκε μιά μελέτη προοπτι
κής. Τό πρόγραμμα αύτό όνομάστηκε 
FAST, πού σημαίνει στά γαλλικά: «προο
πτική καί έκτιμήσεις στό χώρο τής έπι- 
στήμης και τής τεχνολογίας».

Ό  Saint - Remy, πού συντονίζει τις έρ- 
γασίες τού FAST, μάς έξήγησε τό ρόλο 
πού θά παίξει αύτή ή όμάδα: «Ή δουλειά 
μας έντοπίζεται στό προστάδιο τής κα
θαρά έπιστημονικής έρευνας. Ή  Ευρω
παϊκή Κοινότητα συνειδητοποίησε (καί δέν 
είναι ή μόνη πού τό έκανε), ότι καταπιάνεται 
μέ τά σοβαρά προβλήματα όταν πιά είναι 
έπείγουσα άνάγκη, άν όχι πολύ άργά, νά δο
θεί κάποια λύση.

Τά σημερινά προβλήματα δημιουργή- 
θηκαν άπό τήν άπρονοησία τού παρελ

θόντος. Ή πείρα μάς διδάσκει, λοιπόν, 
ότι πρέπει νά έντοπίσουμε τις έλπιδοφό- 
ρες ευκαιρίες καί νά προσδιορίσουμε τά 
προβλήματα πριν γίνουν κρίσιμα, έτσι 
ώστε οί δραστηριότητές μας στόν τομέα 
τής έρευνας καί τής άνάπτυξης νά άνα- 
λαμβάνονται «έγκαιρα». Τό παράδειγμα 
τής πετρελαϊκής κρίσης μάς έρχεται 
άμέσως στό νού γιά νά στηρίξει τό συλ
λογισμό τού Saint - Remy. Πράγματι, μο
λονότι οί συνθήκες μιας πετρελαϊκής 
κρίσης προϋπήρχαν άρκετά πριν τό 1973, 
ωστόσο οί κυβερνήσεις αίφνιδιάστηκαν 
άπό τά γεγονότα πού είναι γνωστά σέ 
όλους.

Γ ιά νά άποφευχθεΐ ή έπανάληψη 
μιας παρόμοιας κατάστασης έκπονή- 
θηκε τό πρόγραμμα FAST.

Συγκεκριμένα, τό Συμβούλιο Υπουρ
γών τών « Εννέα», καθόρισε σ’ αύτό τό 
πρόγραμμα 3 ειδικότερους στόχους:
1. νά παρακολουθούνται καί ν' άνα- 

λύονται οί έρευνες στόν τομέα τών 
έπιστημονικών προβλέψεων καί έκτι- 
μήσεων, τόσο μέσα στήν Κοινότητα, 
όσο καί σέ χώρες έξω άπ' αύτή·

2. νά προτείνονται προσανατολισμοί 
στή μακροχρόνια πολιτική έρευνας 
καί άνάπτυξης·

3. νά ένισχυθεϊ ή προσπάθεια ίδρυσης 
Κέντρων πού θά δίνουν τή δυνατό
τητα νά συνεργάζονται οί έξειδικευ- 
μένες όμάδες έρευνας τών διαφόρων 
κρατών μελών τής Κοινότητας.

Τό πρόγραμμα FAST περιορίζεται 
προσωρινά σέ 5 χρόνια καί οί χρηματικοί 
πόροι του σέ 25,5 έκατομ. γαλλικά 
φράγκα. Από αύτό τό ποσό, 10,5 έκατομ. 
γαλ. φράγκα θά διατεθούν γιά τή χρημα

τοδότηση τής έρευνας (σεμινάρια, ιδιω
τικές συλλογικές μελέτες) πάνω σέ κα
θορισμένα προβλήματα.

Τό πρώτο βήμα πού έγινε στό πρό
γραμμα FAST, ήταν ό καθορισμός τών 
προβλημάτων πού θά πρέπει νά μελετη
θούν μέ προτεραιότητα. Τελικά, έπιλέ- 
χθηκαν τρία θέματα:
-  ή έργασία καί ή άπασχόληση·
-  ή «κοινωνία τής πληροφόρησης»·
-  ή «βιο-κοινωνία».

Γιατί έπιλέχθηκαν αύτά τά θέματα 
άνάμεσα σέ τόσα άλλα; Τά περισσότερα 
προβλήματα πού θά πρέπει ν’ άντιμετω- 
πίσουμε τήν προσεχή δεκαετία, έχουν 
άμεση σχέση μέ τήν άπασχόληση καί τήν 
ένέργεια. Επειδή, όμως, τά ένεργειακά 
προβλήματα άποτελούσαν ήδη άντικεί- 
μενο πολλών έρευνών, τό FAST άποφά- 
σισε ν’ άσχοληθεϊ μέ τά ύπόλοιπα. Πιθα
νόν, ή σημαντικότερη μεταβολή πού θά 
γίνει τήν προσεχή δεκαετία θά είναι ή 
πληροφοριακή όργάνωση τής κοινωνίας. 
Μέ τις προόδους, κυρίως, τής μικροηλε- 
κτρονικής, όλες οί δραστηριότητες πού 
άφορούν τή δημιουργία, τήν άποθή- 
κευση, τή διαβίβαση καί τήν έπεξεργασία 
τών πληροφοριών μέ τήν εύρεία έννοια 
τού όρου, θά άναδιοργανωθούν ριζικά 
καί είναι πιθανό ότι ή παραγωγικότητα θ’ 
αύξηθεϊ αισθητά στόν τομέα τών ύπηρε- 
σιών.

Μετά τό 2.000, μιά άλλη μεταβολή θά 
είναι άναμφίβολα ή γένεση αύτού πού 
όνομάζεται ήδη «βιο-κοινωνία». Ή βιο- 
μοριακή τεχνολογία θά έπιτρέπει τόν 
προσανατολισμό καί τόν έλεγχο τών βιο
λογικών φαινομένων. Θά έπιδράσει σέ 
πολύ διαφορετικούς τομείς, όπως είναι ή 
γεωργία, ή διατροφή, ή ύγεία, ή ένέρ- 
γεια, τό περιβάλλον καί ή χημεία.

Ποιό είναι τό μέλλον τής Εύρωπης;

Γ ιά νά μή διασπαστούν οί προσπάθειες 
μιάς όμάδας μέ περιορισμένα μέλη ήταν 
άναγκαϊο νά περιοριστούν οί έρευνες σ’ 
αύτά τά τρία προβλήματα, τουλάχιστον 
τόν πρώτο καιρό. Όμως, πρέπει καί νά 
συνδεθούν αύτές οί έρευνες καί νά έπα- 
νατοποθετηθούν μέσα στό γενικότερο 
πλαίσιο τής Εύρώπης καί τού μεταβαλ
λόμενου περιθάλλοντός της. Στά πλαίσια 
αύτής τής προοπτικής ή όμάδα FAST δη
μοσίευσε τόν περασμένο 'Απρίλιο μιά 
πολυσέλιδη έκθεση μέ τίτλο «Ή έξέλιξη 
τής Εύρώπης», πού θά είναι καί ό άπολο- 
γισμός τού ερευνητικού της έργου. Αύτή 
ή έκθεση θά συμπληρώνεται καί θά εν
ημερώνεται τακτικά. Στήν πρώτη έκθεση 
έξετάζεται ένα σύνολο μεθοδολογικών 
προβλημάτων καί προσδιορίζεται ή έν
νοια τής προοπτικής καί τά όργανά της. 
'Έτσι, μαθαίνουμε ότι ή προοπτική δια
φέρει άπό τήν πρόβλεψη καί τήν έκτί- 
μηση λόγω τού ότι έχει κανονιστικό χα
ρακτήρα. Ή μέθοδός της βασίζεται στό 
αϊτημα ότι τό μέλλον δέν είναι γραμμένο, 
καθορίζεται βέβαια άπό τό παρελθόν, άλλα 
δημιουργεϊται άπό τούς συνδυασμούς τής 
άτομικής θέλησης καί τούς συσχετισμούς 
δύναμης τών κοινωνικών πρωταγωνιστών. 
Μπορούμε, λοιπόν, νά όρίσουμε τήν 
προοπτική σάν μιά συνολική καί κανονι
στική όπτική γιά τό πιθανό μέλλον, πού 
καταλήγει άναγκαστικά σέ έπιλογές καί 
προτάσεις μακροχρόνιων εναλλακτικών 
λύσεων, στόχων καί προτεραιοτήτων.
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Μιά ένδιαφέρουσα διατύπωση πού περι- 
έχεται στήν «’Εξέλιξη τής Εύρώπης», 
καθορίζει τήν προοπτική σάν μιά 
«πρόωρη άναδρομή». Όπως κατα
νοούμε καλύτερα σήμερα δ,τι έγινε τό 
1960, έτσι θά πρέπει νά τοποθετηθούμε 
ατό 1990 ή πιό πέρα άκόμα γιά νά κατα
νοήσουμε αύτό πού συμβαίνει σήμερα.

Τό FAST, όμως, ύπογραμμίζει τόν ού- 
σιαστικό ρόλο τών πρωταγωνιστών (αύ- 
τός ό γενικευμένος όρος ύποδηλώνει, 
συγχρόνως, τούς βιομήχανους, τό κρά
τος, τά συνδικάτα, τούς καταναλωτές, 
κλπ.) και τήν άναγκαιότητα νά γίνουν 
άντιληπτά τά σχέδια, οί σκοποί, τά μέσα 
δράση τους, καθώς και κάθε δυσκολία 
πού άντιμετωπίζει ό καθένας άπό αύ- 
τούς. Ή κοινωνία μας χαρακτηρίζεται 
άπό μιά συνεχή άλλαγή πού όφείλεται 
στήν τεχνολογική άνάπτυξη. Τό 90%, 
περίπου, τών άνακαλύψεων σέ διάστημα 3 
αιώνων, έγιναν άπό άνθρώπους πού ζούν 
άκόμα. 'Ολοένα καί περισσότερο, λοιπόν, 
ή πολιτική συνίσταται στή διαχείριση καί 
τόν έλεγχο τής άλλαγής.

Απ’ αύτά συμπεραίνεται καί ή μεγάλη 
σημασία τής προοπτικής πού έπιτρέπει 
νά προθλέψουμε τίς κρίσεις, τά ρήγματα 
καί τίς έκρήξεις. Ποιό είναι, λοιπόν, τό 
μέλλον τής Εύρώπης; "Αλλοι θέτουν τό 
έρώτημα: "Εχει μέλλον ή Εύρώπη; Είναι 
σίγουρο ότι τό πρώτο μελλοντικό πρό
βλημα τής Εύρώπης είναι τό ίδιο τό μέλ
λον τής Κοινότητας, στόν πολιτικο-νο- 
μικό τομέα. Αύτό πού μάς ένδιαφέρει 
έδώ. όμως, δέν είναι νά συζητήσουμε τίς 
διάφορες πιθανές έκδοχές αύτού τού 
προβλήματος, άλλά νά γνωρίσουμε κα
λύτερα τις ριζικές τεχνολογικές μεταλ
λαγές πού θά συναντήσουμε πριν τό τέ
λος τού αίώνα, όπως περιγράφονται στήν 
«’Εξέλιξη τής Εύρώπης».

ΟΙ συνθήκες αύτών τών μεταλλαγών 
ύπάρχουν ήδη, όμως τά χρονικά διαστή
ματα πού χωρίζουν έρευνες, έφευρέσεις 
καί καινοτομίες, έπιμηκύνονται όλοένα 
καί περισσότερο, λόγω τής πολυπλοκό- 
τητας τών νέων τεχνολογιών καί τής 
άδράνειας τών κοινωνικο-οίκονομικών 
δομών τίς όποΐες θά πρέπει νά διαπερά
σουν. Αύτό δέν έμποδίζει, εύτυχώς, τό 
νά συνεχίζουν ν’ αύξάνονται όρισμένοι 
πρόσοδοι: ΟΙ δαπάνες κατασκευής στοι
χείων ένός ήλεκτρονικοΰ κυκλώματος, 
π.χ., διαιρούνται μέ τό 10 κάθε πέντε 
χρόνια, χωρίς νά έξασθενεί αύτός ό ρυ
θμός. Εύτυχώς, οί τεχνολογίες τής πλη
ροφόρησης καί οί βιοτεχνολογίες, είναι 
πολύ καινοτομικές καί μπορούν νά 
προωθήσουν τήν τεχνολογική άνανέωση 
καί σέ άλλους τομείς.

Παρουσιάζουν, έπίσης, κι άλλα πλεο
νεκτήματα. Ειδικότερα, συντελούν στή 
διατήρηση τών φυσικών πηγών (ένέργεια 
καί πρώτες ύλες) καί δέν άπαιτοϋν μεγά
λες μονάδες παραγωγής, πράγμα πού 
εύνοεί τήν άποκέντρωση.

Ή  κοινωνία της πληροφόρησης.

Ή διαδικασία τής πληροφοριακής όρ- 
γάνωσης τής κοινωνίας έχει ήδη άρχίσει. 
ΟΙ καταβολές της βρίσκονται στις προό
δους στόν τομέα τής διαβίβασης τής 
πληροφορίας (ό όρος αύτός πρέπει νά 
έννοηθεϊ μέ τήν εύρεία του σημασία, πού 
καλύπτει τά στατιστικά δεδομένα, τίς 
γενικές γνώσεις, τίς σχέσεις μεταξύ τών

γεγονότων, τή σκέψη, κλπ.), καί στόν το
μέα τής ήλεκτρονικής.

Ό μικροπομπάς είναι, ίσως, τό σημαν
τικότερο στοιχείο τής νέας «πληροφο
ριακής έπανάστασης». Πράγματι, όχι 
μόνο ή μικροηλεκτρονική δέν άπαιτεΐ 
μεγάλες έπενδύσεις, άλλά έφαρμόζεται 
ατούς διαφορετικότερους τομείς καί θά 
μπορούσε νά άποφέρει μεγάλα κέρδη 
παραγωγικότητας στόν τριτογενή τομέα 
έφαρμογής της. Επειδή ή άνάγκη γιά 
«πληροφόρηση» άποκτά όλοένα καί με
γαλύτερη σημασία ατούς διαφορετικό
τερους κλάδους τών παραγωγικών το
μέων καί ύπηρεσιών, κάθε πρόοδος στις 
τεχνολογίες τής δημιουργίας, τού μετα
σχηματισμού, τής έναποθήκευσης, τής 
διαβίβασης, τής μετάφρασης καί τής 
έπεξεργασίας τής πληροφορίας, βρίσκει 
άμέσως άγοραστή.

Αύτή ή έξέλιξη πρός μιά «πληροφο
ριακή» κοινωνία, άντανακλάται στή συμ
περιφορά τών καταναλωτών καί στό 
σύνολο τής κοινωνικής δομής. 'Ολοένα 
καί περισσότεροι κοινωνιολόγοι καί οι
κονομολόγοι, έγκαταλείπουν τήν κλασ
σική κατανομή σέ τρείς τομείς δραστη
ριότητας, έπιλέγοντας ένα άλλο σχήμα 
μέ τό όποιο καθορίζονται τέσσερις το
μείς: ή γεωργία, ή βιομηχανία, οί υπηρεσίες 
καί ή πληροφόρηση. Άπό τώρα, ήδη, φαί
νεται ότι τό σύνολο τών έργαζόμενων 
στόν τομέα τής πληροφόρησης, άρχίζει 
νά ξεπερνάει τό σύνολο τών άπασχο- 
λούμενων στή γεωργία, στή βιομηχανία ή 
στόν τομέα τών ύπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, ή στρατηγική πού έχει 
υίοθετήσει ή Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή συνί- 
σταται στήν προώθηση τής δυναμικής 
καί λειτουργικής συσσωμάτωσης πολυά
ριθμων δραστηριοτήτων πού άφορού- 
σαν, τόσο τίς κυβερνήσεις καί τίς έπιχει- 
ρήσεις, όσο καί τά Κοινοτικά όργανα. ΟΙ 
δραστηριότητες αύτές άφοροϋν, κυ
ρίως, τούς τομείς τών τηλεπικοινωνιών, 
τών δορυφόρων, τής ήλεκτρονικής πλη
ροφόρησης καί τής περιφερειακής ήλε
κτρονικής πληροφόρησης (άπολήκτες 
ήλεκτρονικών έγκεφάλων, κλπ.), τής βα
σικής μικροηλεκτρονικής Τεχνολογίας, 
καί τών Τραπεζών πού συγκεντρώνουν 
στοιχεία.

Ή Επιτροπή δίνει Ιδιαίτερη προσοχή 
στά προβλήματα τής άπασχόλησης, έπι- 
στημονικής κατάρτισης καί προστασίας 
τών έλευθεριών πού θά θέσει - καί, ήδη 
θέτει - ή ταχεία άνάπτυξη τής τεχνολο
γίας τής πληροφόρησης.

0i νέες βιοτεχνολογίες.

"Αν ή διαδικασία τής πληροφοριακής 
όργάνωσης τής κοινωνίας σχολιάστηκε 
συχνά καί άρχίζει νά γίνεται άρκετά γνω
στή, ή έξέλιξη τής βιοτεχνολογίας δια
τηρεί ένα μυστηριακό χαρακτήρα, γιατί 
ούσιαστικά, έξακολουθεί νά περιορίζεται 
στά έργαστήρια τών έρευνητικών κέν
τρων. Όμως, ό νέος αύτός κλάδος τής 
έπιστήμης προσφέρει τεράστιες δυνα
τότητες πού δέν μπορούμε νά φαντα
στούμε τίς έπιπτώσεις τους.

Ξέρουμε, βέβαια, ότι ή «βιομάζα» μπο
ρεί νά προσφέρει φτηνή καί άνανεώσιμη 
ένέργεια, άπό Ολες πού, σέ μεγάλο βα
θμό, δέν έχουν άκόμα άξιοποιηθεΐ 
(άχυρο, οίκιακά άπορρίματα, περιττώ
ματα ζώων, βιομηχανικά ύποπροϊόντα,

φύκια, κλπ.), έλάχιστα στοιχεία έχουμε 
όμως γιά τίς δυνατότητες τής μικροβιο
λογίας καί τής ένζυμολογίας. Οί μι
κροοργανισμοί χρησιμοποιούνται, έδώ 
καί πολύ καιρό, στήν παραγωγή τροφί
μων καί ένζυματούχων ποτών (τυρί, 
μπίρα, κλπ.). Στό έξής, μπορούμε νά 
μετασχηματίζουμε τά βακτηρίδια σέ μι
κρά έργαστήρια παραγωγής διαφόρων 
τύπων μορίων, μέ τήν έγχυση γενοτύπων 
πού παίρνονται άπό άλλους όργανι- 
σμούς, μέσα σέ όμοειδή βακτηρίδια. 
"Ετσι, ύπάρχει πιά θεωρητικά, ή δυνατό
τητα νά παραχθούν άπό βακτηρίδια 
άπειράριθμες ούσίες πού είτε δέν μπο
ρούσαν νά παραχθούν στό παρελθόν, 
είτε μπορούσαν μόνο μέ βάση διάφορες 
χημικές συνθέσεις. Στις ούσίες αύτές 
συμπεριλαμβάνονται τά παρασιτοκτόνο, 
οί όρμόνες άνάπτυξης, διάφορα φαρμα
κευτικά παρασκευάσματα, δέρματα ή 
άκόμα καί πλαστικές ύλες. Τά ένζυμα 
χρησιμοποιούνται, κυρίως, στή βιο-βιο- 
μηχανία, στις έργασίες διαχωρισμού 
σύνθεσης καί μετασχηματισμού, καθώς 
καί στόν έλεγχο τών άρωμάτων. Παλιό- 
τερα, τά ένζυμα άφαιρούνταν άπό ζωικά 
καί φυτικά όργανα, ένώ σήμερα μπορούν 
νά παραχθούν άπό βακτηρίδια, άπό μα
γιά καί άπό έπιλεγμένα μανιτάρια.

"Αν κατευοδωθοϋν οί έλπίδες τών έπι- 
στημόνων, ή βιοτεχνολογία θά μπορεί, σέ 
κάποιο άπώτερο μέλλον, νά καθορίσει τό 
φύλο τού παιδιού, νά συμβάλει στήν πρό
ληψη όρισμένων δυσμορφιών, στή δη
μιουργία νέων έμθολίων, στόν καθαρισμό 
τού νερού, στή βελτίωση φυτικών καί ζωι
κών ειδών, κλπ.

Στά πλαίσια τού προγράμματος FAST 
έξετάζονται καί οί άνθρώπινες, κοινωνι
κές, οικονομικές καί έμπορικές έπιπτώ- 
σεις άπό τήν άνάπτυξη τής βιο-τεχνολο- 
γίας: Ξεχωριστή σημασία δίνεται στή με
λέτη τών ψυχολογικών έμποδίων πού θά 
μπορούσαν νά άναστείλουν τήν πρόοδο 
στή διάδοση τής βιοτεχνολογίας.

Γιά ένα νέο πρότυπο άνάπτυξης.

Ή ταυτόχρονη, σχεδόν, άνάπτυξη 
νέων μορφών ένέργειας, τών τεχνολο
γιών τής πληροφόρησης καί τής βιοτε
χνολογίας, όν έλεγχθεί κατάλληλα, μπο
ρεί νά άποτελέσει τόν κινητήριο μοχλό 
γιά ένα νέο πρότυπο οικονομικής άνά
πτυξης στις έρχόμενες δεκαετίες. Μιά 
άνάπτυξη πού νά στηρίζεται λιγότερο 
στήν άπληστία καί στήν άνεξέλεγκτη 
κατανάλωση καί νά είναι περισσότερο 
άρμονική. Ή Εύρώπη λόγω τής Ιστορικής 
καί κοινωνικό -  πολιτιστικής πολυμορ
φίας της, φαίνεται νά έχει Ιδιαίτερη Ικα
νότητα προσαρμογής στις άλλαγές πού 
άναγγέλλει τό μέλλον.

Όμως, άν δέν θέλει νά τήν ξεπερά- 
σουν στήν πρόοδο ή ’Ιαπωνία καί οί ΗΠΑ, 
οί άμεσοι συναγωνιστές της, πρέπει άπό 
σήμερα νά έτοιμάζεται γιά ν’ άντιμετω- 
πίσει αύτές τίς άλλαγές, προγραμματί
ζοντας τίς άναγκαΐες έρευνες καί προσ
διορίζοντας μιά μακροπρόθεσμη στρα
τηγική. Αύτός, άκριβώς, είναι ό λόγος 
ύπαρξης τού προγράμματος FAST.

Από τό περιοδικό 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Το ιστορικό γίγνεσθαι είναι ή 
συνισταμένη μιας σειράς παραγόν
των, άνάμεσα ατούς όποιους ή 
Φύση παίζει ένα άπό τούς πιό 
σπουδαίους -  ίσως τό σπουδαιό
τερο πολλές φορές -  ρόλο.

Γεωλογικές μεταβολές, πλημ
μύρες, σεισμοί, έκρήξεις ηφαι
στείων καί άλλες θεομηνίες έξ- 
έτρεψαν άπό την πορεία τους, στά 
διάβα των αιώνων, πάρα πολλούς 
πολιτισμούς, έπεμβαίνοντας έτσι 
καθοριστικά στη μοίρα των άνθρώ- 
πων.

Κάπως έτσι λοξοδρόμησε καί 
στή Σαντορίνη, 3.500 χρόνια πρίν, 
ή πορεία τού άνθρώπου τού Αι
γαίου . . .

Τού κ. Κων/νου ΔΑΝΟΥΣΗ 
Άνθυπασπιστοϋ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΞΟΔΡΟΜΗΣΕ 
ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Νομίζω πώς είναι άρκετά παράτολμο 
νά λέμε ότι ό άνθρωπος είναι ό μοναδι
κός δημιουργός τής Ιστορίας του. 
Όποιαδήποτε κι άν είναι ή κοσμοθεωρία 
μας, θά πρέπει νά παραδεχτούμε πώς τά 
περιθώρια πού τού άφήνει ή θεά -  φύση 
γιά έλεύθερη δημιουργία είναι άρκετά 
περιορισμένα. Παράδειγμα- ποιά θά ήταν 
ή έξέλιξη τού άνθρώπου τού Αιγαίου τής 
δεύτερης χιλιετηρίδας πρό Χριστού χω
ρίς τήν έκρηξη τού ήφαίστειου τής Σαν
τορίνης;

Αλήθεια, αύτή ή κοσμογονική έκρηξη 
πού μέ τόσους μύθους συνδέθηκε σ’ όλη 
τήν άνατολική Μεσόγειο, φαίνεται πώς 
έπηρέασε ριζικά τό ρού τής Ιστορίας

στόν έλλαδικό χώρο, έκτρέποντας άπό 
τήν πορεία του τό δυναμικό πολιτισμό 
τής μινωικής Κρήτης. Γύρω, όμως, άπό 
τήν καταστροφική διαδικασία τής μεγά
λης έκρηξης διατυπώθηκαν πολλές 
άπόψεις, άρκετά ένδιαφέρουσες ... "Ας 
ξαναγυρίσουμε μερικές χιλιάδες χρόνια 
πίσω!

Άνάμεσα στήν κατώτερη καί μέση 
πλειόκαινη έποχή τού καινοζωικού 
αιώνα, ή ξηρά πού υπήρχε στή θέση τού 
σημερινού Αιγαίου, ή Αίγηίς, καταποντί
στηκε και στή θέση της έμφανίστηκαν 
συστάδες νησιών πού άποτελούν τό ση
μερινό έλληνικό άρχιπέλαγος. Στή θέση 
τής Σαντορίνης ύπήρχε ένα ήμικρυσταλ-

λοσχιστώδες νησί. Σιγά -  σιγά μέ τις έκ- 
ρήξεις ύποθαλάσσιων ήφαιστείων συσ
σωρεύτηκαν ύλικά πού σχημάτισαν τό 
νησί Στρογγύλη, άπό τό στρογγυλό του 
σχήμα.

Τά σημάδια ύπαρξης άνθρώπινης ζωής 
στό νησί άρχίζουν τουλάχιστον γύρω στά 
μέσα τής τρίτης χιλιετηρίδας π.Χ. Μέ τόν 
καιρό άναπτύσσεται ένας ιδιαίτερα προ
χωρημένος γιά τήν έποχή πολιτισμός, ό 
Κυκλαδικός, ό όποιος γύρω στά 1.500 
π.Χ. έχει έκμινωιστεί. Τότε ήρθε ή με
γάλη συμφορά. Οί πρόσφατες άνασκα- 
φές -  πού άρχισε στά 1967 στό Ακρω- 
τήρι ό άείμνηστος άρχαιολόγος Σπ. Μα
ρινάτος -  μάς έπιτρέπουν νά παρακο-
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λουθήσουμε τις φάσεις τής έκρηξης ώς 
τήν τελική καταστροφή.

Φαίνεται πώς ό ήφαιστειακός παρο
ξυσμός άρχισε μέ μικροσεισμούς πού 
προειδοποίησαν τούς κατοίκους γιά τό 
κακό πού έρχόταν. ΟΙ άνθρωποι πήραν 
δ,τι πολύτιμο είχαν κα'ι έφυγαν (ούτε 
σκελετοί, ούτε χρυσαφικά βρέθηκαν 
άνάμεσα στά έρείπια). Τήν έκκένωση 
άκολούθησαν οί ισχυροί σεισμοί κι αύ- 
τοϋς μιά περίοδος σχετικής ήρεμίας. Οί 
άνθρωποι πήραν θάρρος, ξαναγύρισαν κι 
άρχισαν νά έπισκευάζουν τά σπίτια τους. 
Τότε άρχισε ή έκρηξη του ηφαιστείου. 
Καπνοί καί άέρια τούς προειδοποίησαν κι 
αύτή τή φορά κι άφησαν πάλι τά σπίτια 
τους, χωρίς ποτέ νά μπορέσουν νά γυρί
σουν. Ή έλαφρόπετρα καί ή θηραϊκή γή, 
πού ξέρασε τό ηφαίστειο, σκέπασαν τό 
νησί μέ ένα σάβανο ώς 30 μέτρα παχύ. Τ'ι 
άπόγιναν οί κάτοικοι είναι άγνωστο. 
Πρόλαβαν νά μπουν στά καράβια τους 
καί νά φύγουν; Πνίγηκαν άπό τά τερά
στια κύματα ή καταπλακώθηκαν άπό τή 
λάβα χωρίς μέχρι σήμερα νά βρεθούν 
ίχνη τους;

Όπως καί νά έχει τό πράγμα ή κατα
στροφή ήταν φοβερή. "Ολο τό κεντρικό 
τμήμα, σχεδόν τό μισό τού νησιού, γύρω 
στά 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βού- 
λιαξε καί τό κενό έσπευσε νά τό καταλά
βει ή θάλασσα, δημιουργώντας έτσι τή 
μεγαλύτερη Caldera τού κόσμου, δηλαδή 
μιά άπόκρημνη χοανοειδή λεκάνη βά
θους 300 -  400 μέτρων, πού όρίζεται άπό 
τά νησιά Σαντορίνη, Θηρασιά καί 
Άσπρονήσι. Τό ύψος τής λεκάνης αύτής, 
άπ’ τόν πυθμένα της ώς τήν κορυφή τών 
γύρω γκρεμών, φτάνει τά 700 μ. Ό  μεγά
λος άξονά της (άπό Β. πρός Α.) τά 11, ένώ 
ό μικρός (άπό Δ. πρός Α.) τά 7,5 χιλ/τρα. 
Τό ύπόλοιπο νησί καλύφτηκε άπό παχύ 
στρώμα ήφαιστειακής τέφρας. Οί συν
έπειες, όμως, ήταν τρομερές καί γιά τόν 
εύρύτερο μεσογειακό χώρο.

Ή έκρηξη τού ήφαίστειου τής Σαντο
ρίνης στά 1.500 π.Χ. παρομοιάζεται μέ 
έκείνη τού νησιού Krakatoa στόν Ειρη
νικό τό 1883 μ.Χ., ή όποια κατά τά φαινό
μενα θά πρέπει νά ήταν πολύ άσθενέ- 
στερη. Κι όμως, θούλιαξαν 22,8 τ.χ. γής, 
έπαθαν ρωγμές κτίρια 160 χιλ/τρα μα
κριά, σηκώθηκαν κύματα 15-30  μέτρα, 
πνίγηκαν 36.380 άτομα στις γειτονικές 
Ιάβα καί Σουμάτρα, ένώ καταστράφηκαν 

290 πόλεις καί χωριά. Τι συνέβη, λοιπόν, 
μέ τή Σαντορίνη; ΟΙ συνέπειες τής έκρη
ξης τού 1.500 π.Χ. συνδέθηκαν μέ τόν 
καταποντισμό τής Άτλαντίδας, τόν 
κατακλυσμό τού Δευκαλίωνα, τήν έξοδο 
τών ’Ισραηλιτών καί τήν καταστροφή τής 
Κρήτης.

Ό  συσχετισμός τής Σαντορίνης μέ τή 
χαμένη Ατλαντίδα (Α. Γαλανόπουλος καί 
Σπ. Μαρινάτος) δέν έχει νά μάς παρου
σιάσει άδιάσειστα τεκμήρια. Ό  κατακλυ
σμός τού Δευκαλίωνά πού 'γίνε τήν ίδια 
έποχή θά μπορούσε νά συσχετιστεί μέ 
τις ραγδαίες βροχές πού θά πρέπει νά 
άκολούθησαν τήν έκρηξη καί τά πελώρια 
ήφαιστειακά -  όρθότερα θαλάσσια σει
σμικά -  κύματα (Tsounamis) πού σχημα
τίστηκαν άπό τίς ισχυρές δονήσεις.

Σχετικά μέ τήν Κρήτη, σύμφωνα μέ τά 
πορίσματα μελετών ειδικών έπιστημό- 
νων τά ήφαιστειακά κύματα πού θά έφ
τασαν στις βόρειες καί άνατολικές άκτές 
της θά πρέπει νά είχαν ύψος τουλάχι

στον 12 μέτρων καί ταχύτητα γύρω_ στά 
200 χιλ/τρα τήν ώρα (τά κύματα πού προ- 
καλεΐ ό άέρας μπορούν νά φτάσουν ο 
άνοιχτή θάλασσα ώς τά 70 χιλ/τρα τήν 
ώρα). Φανταστείτε λοιπόν τίς καταστρο
φές στις παραλιακές πόλεις!!! Μά έκτός 
τά κύματα καί τό σεισμό θά πρέπει νά 
ύπολογίσουμε καί τήν ήφαιστειακή τέ
φρα πού κάλυψε έκταση τής τάξεως τών
300.000 τ. χλμ. μέ Ν.Α. κατεύθυνση, φτά
νοντας ώς τήν Αίγυπτο. Ή καταστροφική

Αριστερά: Κάθε τι θυμίζει τή φοβερή έκρηξη. Ολα 
κομμένο. Στά βάθος τά Φηρά. ά μεγαλύτερος οικισμός 
τού νησιού. Πάνω: Παράσταση πυγμαχίας, 1.500 π.Χ.. 
άπό τΙς άνοσκοφές ατά Ακρωτήρι ( Εθνικά Αρχαιολο
γικά Μουσείο). Κάτω: Τά ύπερ -  θολάοοια τοιχώματα 
τής Caldera

της δύναμη είναι φοβερή, μιάς καί ή έν- 
απόθεση 10 πόντων τέτοιας τέφρας 
φτάνει νά άχρηστεύσει τά χωράφια γιά 
10 χρόνια. Κι άπό έρευνες τού Γεωλογι
κού 'Ινστιτούτου τής Columbia, ύπολογί- 
ζεται άτι ή άνατολική Κρήτη θά πρέπει νά 
καλύφτηκε μέ τέφρα πάνω άπό 10 πόν
τους.

Ή έκρηξη τής Σαντορίνης, όμως, συν
δέεται καί μέ τή Βίβλο. Πολλοί ισχυρί
ζονται πώς οί πληγές τού Φαραώ δέν 
ήσαν παρά συνέπειες τής ήφαιστειακής 
έκρηξης (« .. .καί έξέτεινεν ό Μωυσής 
τήν χείρα αύτού πρός τόν ούρανόν, καί 
έγινεν σκότος έφ' όλην τήν γήν τής Αί- 
γύπτου, τρεις ήμέρας ...», Έξοδος, ι, 
22). Αλλά καί ή διάβαση τής Έρυθράς 
Θάλασσας άπό τούς Εβραίους συνδέε
ται μέ τή γένεση τής Caldera τής Σαντο
ρίνης, μόνο πού οί νεώτεροι έρευνητές 
λένε πώς οί Εβραίοι φεύγοντας δέν πέ
ρασαν άπ' αύτήν άλλά άπό τή λιμνοθά
λασσα τών Καλαμιών (κοντά στό σημε
ρινό Πόρτ Σάιντ), μιάς καί στά έβραϊκά 
μοιάζουν πολύ ήχητικά οί φράσεις «Θά
λασσα τών Καλαμιών» καί « Ερυθρά θά
λασσα». Ή θάλασσα, λοιπόν, όρμώντας 
βίαια νά καταλάβει τό κενό πού δημιούρ
γησε ή γένεση τής Caldera είχε σάν άπο- 
τέλεσμα νά τραβηχτούν πρός στιγμή 
(ύπολογίζεται 15-30 λεπτά) τά νερά άπό 
τίς αιγυπτιακές άκτές, πράγμα πού φαί
νεται πώς έκμεταλλεύτηκαν οί Ισραηλί
τες. Κι όταν οί Αιγύπτιοι προσπάθησαν νά 
κάνουν τό ίδιο γιά νά τούς κυνηγήσουν, 
τά νερά γύρισαν μέ άρκετή όρμή καί τούς 
έπνιξαν, όπως μάς περιγράφει ή Βίβλος 
(Έξοδος, ιδ( 21 -  29).

Οί συνέπειες -  όπως είδαμε -  στήν 
άνατολική Μεσόγειο ύπήρξαν καθορι
στικές. Ή Ιστορία τραντάχτηκε, λοξο
δρόμησε. Τή θέση τού μινωικού πήρε ό 
μυκηναϊκός πολιτισμός, ό Κυκλαδικός 
πολιτισμός παράκμασε, ένώ άρκετά μα- 
κρύτερα -  άν οί ύποθέσεις βγουν άληθι- 
νές -  ένας άλλος λαός, έξίσου δυναμικός 
μέ τό δικό μας, όδευε έλεύθερα πιά πρός 
τή γή τής Χαναάν!!!
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΑ
Τού κ. Πάνου ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ 

Δρ Παν/μίου Αθηνών 
Προίστ. Ίατρ. Ύπηρ. Αθηνών

Αφού ό έντεταλμένος Ιατροδικαστής 
τερματίσει τήν λεπτομερή και έπισταμέ- 
νην νεκροψιακήν του έρευναν έπ'ι πτώ
ματος κάποιου άτόμου, άμέσως προβαί
νει εις τήν διενέργειαν τής ν ε κ ρ ό -  
τ ο μ ί α ς .

Ή νεκροτομιακή έρευνα πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά άφορά δλας τάς κοιλότητας 
τού πτώματος μετά τήν διάνοιξιν τού
των. Μεγίστη είναι ή εύθύνη τού νεκρο- 
τομήσαντος ιατρού, έάν ούτος δέν διά
νοιξη όλας τάς κοιλότητας και άναΎράψη 
εις τήν έκθεσίντου ότι διήνοιξεν ταύτας. 
Τότε άσφαλώς θά κατηγορηθή διά ψευδή 
πιστοποίησιν πρός έξαπάτησιν τών 'Αρ
χών μέ βαρείας ποινικός συνέπειας δΓ 
αύτόν. Δυστυχώς ύπήρξαν τοιούτου ε’ί- 
δους ά τ υ χ ή  περιστατικά μέχρι σήμε
ρον, κατά τά όποια μ ε τ ά  έ κ τ α φ ή ν  
εύρέθησαν κ ρ α ν ί α  μ ή διανοιγέντα 
νεκροτομικώς, ένώ εις τήν έπίσημον 'Ια
τροδικαστικήν έκθεσιν άνεγράφετο ότι 
ταϋτα είχον διανοιγήϋ! Διά νά διενερ- 
γηθή ή νεκροτομία είναι άπαραίτητον ό 
έντεταλμένος πρός τούτο ιατρός νά έχει 
καί όρισμένα άπαραίτητα καί άναγκαία 
έργαλεΐα.

Τά άπαραίτητα αύτά έργαλεΐα είναι τά 
έξής: 1) Μεγεθυντικός φακός, 2) Με
τρική ταινία τουλάχιστον ένός μέτρου, 3) 
Κρανιόμετρον, 4) Δύο μεγάλα νεκροτο- 
μικά μαχαίρια, 5) Δύο μικρά άνατομικά 
μαχαιρίδια, 6) Ένα λεπτότατον μικρόν 
ψαλίδιον, 7) Δύο μεσαίου μεγέθους ψα
λίδια, 8) Δύο άνατομικές λαβίδες, 9) Δύο 
χειρουργικές λαβίδες, 10) Δύο μήλες 
αύλακωτές, 11) "Ενας πλευροτόμος, 12) 
"Ενα πριόνι κοινό, 13) Ενα πριόνι διπλό, 
14) Μία σφύρα, 15) Δύο σμίλες, 16) Τρεις 
μικρές βελόνες ραφής μετά νήματος, 17) 
Δύο διαστολείς, 18) Δύο τουλάχιστον 
σπόγγοι, 19) "Ενα μικρό τριθέλιον, 20) 
Ένας μικρός ζυγός, 21) Ένα φιαλίδιον 
διά λήψιν αίματος, 22) Ένα φιαλίδιον διά 
λήψιν ούρων, 23) "Ενα πλατύστομον ύά- 
λινον δοχείον διά τήν τοποθέτησιν 
σπλάγχνων διά τοξικολογικήν έξέτασιν, 
24) Ένα πλατύστομον ύάλινον δοχείον 
διά τήν τοποθέτησιν σπλάγχνων δι’ ίστο- 
λογικήν έξέτασιν, 25) Δύο ζεύγη έλα- 
στικά γάντια, 26) Μπλούζα ιατρική, 27) 
Σαπούνι πρός πλύσιν τών χειρών του, 28) 
Τουλάχιστον ένα προσόψιον, 29) 'Ολίγον 
λευκόν οινόπνευμα, 30) Ποσότης φορ
μόλης καί 31) Ξύλινον τετράπλευρον 
ύπόθεμα.

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΟ
Μ I ΑΣ:

Ή ιδεώδης διενέργεια τής νεκροτομι- 
κής έρεύνης είναι όταν αύτη γίνει έπί

ειδικής νεκροτομικής τραπέζης. Εάν 
όμως παρ’ έλπίδα δέν ύπάρχει τοιαύτη, 
τότε ή νεκροτομία διενεργεΐται ύπό τού 
έντεταλμένου ιατρού καί έπί ξύλινης 
τραπέζης, ή έπί τού άνεστραμμένου φε- 
ρέτρου, ή έπί τού καλύμματος αύτού,έπί 
οίουδήποτε άλλου μέρους προσφερο- 
μένου διά τήν διενέργειαν ταύτης. Έπί 
περιπτώσεως διενεργείας νεκροτομής 
μ ε τ ά  έ κ τ α φ ή ν ,  άπαραίτητον τυγ
χάνει όπως ό έκτελών ταύτην πεισθή 
άπολύτως περί τής ταυτότητος τού τά
φου, λαμβάνων πρός τούτο τά άπαραί
τητα στοιχεία άπό τόν Έφορον τού Νε
κροταφείου.

Διά τήν διενέργειαν τής νεκροτομικής 
έρεύνης έχουν χρησιμοποιηθή διάφοροι 
καί ποικίλλοι τρόποι άπό τούς έρευνητάς 
διαφόρων χωρών, άλλά κατ’ ούσίαν μή 
διαφέροντες ούσιωδώς μεταξύ των. Εάν 
ιατρός τις τής έλληνικής έπικρατείας 
λάβη έντολήν άπό τάς Άρχάς διά νά διε- 
νεργήση νεκροψίαν - νεκροτομίαν έπί 
πτώματος κάποιου άτόμου εις τήν έπαρ- 
χίαν, καί δέν έχει πρός τούτο τά άπαραί
τητα έργαλεΐα, δέν έπιτρέπεται έκ τού 
Νόμου νά άρνηθή νά πράξη τούτο. Είναι 
ύποχρεωμένος έστω καί μέ ένα κοινό 
πριόνι, μέ ένα σφυρί καί μέ ένα κοινό 
μαχαίρι καί ψαλίδι νά διενεργήση όπωσ- 
δήποτε τήν νεκροτομίαν.
Κεφαλή:

Ή νεκροτομική έρευνα πρέπει κατά 
κανόνα νά άρχίζη άπό τήν κεφαλήν. Ό 
νεκροτομών κάμνει τομήν τού τριχωτού 
τής κεφαλής άπό τής ρίζης τού δεξιού 
ώτός ή όποια διερχομένη διά τού θόλου 
τέμνει καθέτως τήν όβελιαίαν ραφήν καί 
τερματίζει εις τήν ρίζαν τού έτέρου 
ώτός. Μετά ταύτα ύπεγείρει τά τμηθέντα 
μαλακά μόρια καί διά μαχαιριδίου τά 
άπελευθερώνει άπό τήν έπικράνιον άπο- 
νεύρωσιν, εις τρόπον ώστε σχηματίζον
ται ήδη δύο κρημνοί οί όποιοι καί άνα- 
στρέφονται ύπό τού νεκροτομοΰντος ό 
ένας πρός τό πρόσωπον καί ό άλλος πρός 
τόν αύχένα. Διά τού τρόπου τούτου έπι- 
τυγχάνεται εύκόλως ή διαπίστωσις τυ
χόν ύπαρχουσών κακώσεων έπί τών μα
λακών μορίων καί δή, θλάσεων, αιματω
μάτων, αίμορραγικών διηθήσεων κ.λ.π. 
Ακολουθεί άμέσως ή διάνοιξις τού κρα
νίου διά πριονιού κοινού ή ήλεκτρικού. 
Τό κρανίον διανοίγεται κυκλοτερώς 
άνωθεν τών ύπεροφρύων τόξων διά μέ
σου τών κροταφικών βρεγματικών καί 
ινιακού οστού καί έρευνάται λεπτομε
ρώς καί έπισταμένως διά τυχόν ϋπαρξιν 
κατάγματος τινός έπί τών όστών αύτού ή 
ϋπαρξιν αίμορραγικής διηθήσεως ή 
ϋπαρξιν έπισκληριδίου αιματώματος.

Έν συνεχείς έρευνάται, άφοϋ ταμή διά 
ψαλίδος ή σκληρά μήνιγξ, διά ϋπαρξιν 
αιμορραγίας, αιματώματος, συλλογής 
πύου, συμφύσεων κ.λ.π. Μετά ταύτα έξ- 
άγεται ό έγκέφαλος άφού προηγουμέ
νως έξετασθή λεπτομερώς πρός διαπί- 
στωσιν οιδήματος, αιμορραγίας, άπο-

πλατύνσεως τών έλίκων κ.λ.π. καί έρευ- 
νάται ούτος λεπτομερώς. Δηλαδή, λαμ- 
θάνεται τό βάρος αύτού, μετρώνται οί 
διαστάσεις του, καθορίζεται ή χροιά του 
ώς καί ή σύστασίς του, άναζητώνται αι
ματώματα έντός αύτού, θλάσεις, πολτο
ποιήσεις, αιμορραγίας αίματοπήγματα, 
μαλακυντικαί έστίαι, ρήξεις άγγείων, 
τραυματικοί πόροι, κύστεις, άποστή- 
ματα, όγκοι, άτροφίαι, κ.λ.π.

Λαιμός:
Ακολουθεί ή νεκροτομική έρευνα τής 

χώρας τού λαιμού ή όποια πρέπει νά γίνη 
μετά ιδιαιτέρας προσοχής καί έπιμελείας 
καί δή έπί περιστατικών άσφυξίας, πνι- 
νμονών, στραγγαλισμού, άπαγχονισμού, 
πνιγμού ώς έπί θανατηφόρων τραυμά
των ταύτης. Ή τομή γίνεται άπό τής με- 
σότητος τού πώγωνος μέχρι τής λαβής 
τού στέρνου καί έρευνώνται κατά στρώ
ματα όλα τά μαλακά μόρια τής χώρας τού 
λαιμού. Εξετάζονται τά μ ε γ ά λ α  άγ-  
γ ε ί α ,  ό λ ά ρ υ γ ξ ,  ή τ ρ α χ ε ί α ,  ό 
φ ά ρ υ γ ξ κ α ί ό  ο ι σ ο φ ά γ ο ς ,  διά τυ
χόν άνεύρεσιν κακώσεων ή ξένου τινός 
σώματος έντός αύτών.

Θωρακική κοιλότης:
Ακολουθεί ή διάνοιξις τής κοιλότητος 

τού θώρακος καί κοιλίας διά τομής συν
εχιζόμενης άπό τής λαβής τού στέρνου 
διά τής μέσης γραμμής τού θώρακος καί 
τής κοιλίας, τελευτώσης δέ εις τήν ήβι- 
κήν σύμφυσιν. Ό  νεκροτομών νά έξ- 
ετάση τά σπλάγχνα τού θώρακος λεπτο
μερώς καί θά περιγράψη οίονδήποτε εύ
ρημα έπ’ αύτών τραυματικής ή παθολο
γικής αιτιολογίας. Δηλαδή θά έξετάση 
πρώτον τούς π ν ε ύ μ ο ν α ς  ώς πρός 
τόν όγκον, τήν χροιάν καί τήν σύστασιν 
τούτων, έν συνεχεία έάν φέρουν κακώ
σεις, ρήξεις, αιματώματα, τραυματικούς 
πόρους, τρώσεις μεγάλων άγγείων, έάν 
είναι βαρείς, ζυμώδους συστάσεως, οί- 
δηματώδεις, έμφυσηματικοί, ήπατωμέ- 
νοι, συμπεφορημένοι. Έάν έχουν έντός 
τού παρεγχύματος των άποστήματα, 
νεοπλασματικούς όγκους, ξένα σώματα, 
κύστεις κ.λ.π., ώς έπίσης καί τούς μεγά
λους κλάδους τής πνευμονικής άρτη- 
ρίας, έάν ούτοι είναι έλεύθεροι θρομ- 
βοεμθολικού ύλικού ή όχι. Τέλος γίνεται 
ή ύ δ ρ ο σ τ α τ ι κ ή  δ ο κ ι μ α σ ί α  τών 
π ν ε υ μ ό ν ω ν .

Μετά ταύτα. άκολουθεΐ ή έξέτασις τής 
κ α ρ δ ί α ς . Κατ’ άρχάς έρευνάται τό 
π ε ρ ι κ ά ρ δ ι ο ν  ώς πρός τό χρώμα, 
σχήμα, όγκον, καί σύστασιν αύτού. Δια- 
νοίγεται τούτο καί έξετάζεται έάν έντός 
αύτου ύπάρχη ύγρόν διαυγές, διϋδρω- 
ματικόν, αίμορραγικόν, έξιδρωματικόν ή 
πυώδες - Εάν ύπάρχει βελονυγμός τις 
έπ’ αύτού ή τραυματική ρήξις - τρώσις ή 
διάσχισις αύτού. Εξάγεται έν συνεχείς 
καρδία ή όποια ζυγίζεται καί διανοίγεται, 
άρχομένης τής διανοίξεώς της διά τομής 
τών ώτίων καί κόλπων αύτής καί έν συν-
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εχεία των κοιλιών της. Μετά τήν πλήρη 
διάνοιξιν τής καρδίας έξετάζεται καί 
έρευνάται λεπτομερώς έάν ύπάρχη δια
μαρτία τις περί τήν διάπλασιν αύτής, 
ώς καί οίαδήποτε παθολογοανατομική 
άλλοίωσις. Δηλαδή έάν ύπάρχη λιπώδης 
έκφύλισις αύτής, ένδοκαρδίτις, άνευρύ- 
σματα, ύπερτροφία τού μυοκαρδίου, 
στένωσις μιτροειδούς, ή άνεπάρκεια 
ταύτης, άθηρωμάτωσις τής άορτής κατά 
τήν έκφισίν της, άθηρωμάτωσις ή στένω- 
σις ή άπόφραξις τών στεφανιαίων άρτη- 
ριών, νέκρωσις, σύφιλις, σκλήρυνσις, 
κομμιώματα, κάκωσις τις, αύτόματος ρή- 
ξις ή τραυματική τοιαύτη, τρώσις κ.λ.π.

Σπλάχνα τής κοιλιάς:
Μετά τήν λεπτομερή νεκροτομικήν 

έρευναν τών σπλάγχνων τού θώρακος, 
άκολουθεί ή νεκροτομία τών σπλάγχνων 
τής κοιλίας. Τ ό ή πα ρ  έξετάζεται ώς 
πρός τάν άγκον του, βάρος, σχήμα, 
χρώμα, καί διά κακώσεις έπ’ αύτού καί έν 
συνεχεία διά μακροσκοπικάς όρατάς πα
θολογικός άλλοιώσεις αύτού.

Δέν θά πρέπη νά παραληφθή ή έξέτα- 
σις τής χοληδόχου κύστεως διά λίθους, 
ψάμμον ή άλλον τι. ’Ακολούθως έξετάζε- 
ται ό σ π λ ή ν ώς πρός τήν χροιάν του, τά 
βάρος του, τόν όγκον του καί διά τραυ
ματικής αιτιολογίας κακώσεις ή ρήξεις 
αύτού. Έν συνεχεία έξετάζονται τά 
έ π ι ν ε φ ρ ί δ ι ακαί οί ν ε φ ρ ο ί . Τούς 
νεφρούς έξετάζομεν λεπτομερώς καί 
έπισταμένως διά κακώσεις, ρήξεις, 
τραυματικούς πόρους, έκφυλιστικάς άλ- 
λοιώσεις, κύστεις, όγκους, άποστήματα, 
λιθίασιν, καί διά οίανδήποτε άλλην πα
θολογοανατομιών άλλοίωσιν μακρο
σκοπικούς όρατήν. Δέν παραλείπομεν νά 
ζυγίσωμεν τούτους καί νά περιγράψωμεν 
τό σχήμα, χρώμα, τόν άριθμόν καί τάς 
διαστάσεις αύτών.

Ή ο ύ ρ ο δ ό χ ο ς  κ ύ σ τ ι ς θ ά  έρευ- 
νηθή νεκροτομικώς ύπό τού Ιατροδικα
στικού, διά κακώσεις, θλάσεις, αιματώ
ματα. τρώσεις, ρήξεις, διασχίσεις αύτής. 
καί ώς πρός τό περιεχόμενόν της.

Τό π ά γ κ ρ ε α ς έ ν  συνεχεία θά έξ- 
ετασθή λεπτομερώς, ώς πρός τήν σύ- 
στασιν, διαστάσεις, χρώμα, σχήμα, βά
ρος, ώς καί διά οίανδήποτε παθολογικήν 
άλλοίωσιν (όγκοι) ή τραυματικήν τοιαύ- 
την. Ό  σ τ ό μ α χ ο ς  άποχωριζόμενος 
έκ τού λοιπού πεπτικού συστήματος, έξ- 
ετάζεται ώς πρός τό περιεχόμενόν του, 
δηλαδή ώς πρός τό είδος τών τροφών 
πού περιέχει, τό προκεχωρημένον ή όχι 
τής πέψεως αύτού, έάν περιέχει αίμα, 
έάν φέρει ρήξεις ή άλλου είδους κακώ
σεις, έάν πάσχει έκ γαστρίτιδος, έάν πα
ρουσιάζει έλκος ή στένωσιν τού πυλωρι- 
κοϋ του στομίου, ή έάν φέρη παθολογι
κός άλλοιώσεις λόγω λήψεως φαρμάκου 
τινός ή άλλης χημικής ή τοξικής ούσίας.

Τ ά λ ε π τ ό ν  κ α ί  πα χ ύ  έ ν τ ε ρ ο ν  
έξετάζονται έν συνεχείς ύπό τού νεκρο- 
τομοϋντος διά κακώσεις πόσης φύσεως, 
ήτοι διά ρήξεις, τρώσεις, θλάσεις, αιμα
τώματα, διατομάς κ.λ.π. ώς καί διά οίαν
δήποτε παθολογοανατομιών άλλοίωσιν 
ήτοι, συστροφήν, έγκολεασμόν, νέκρω- 
σιν, ψευδομεμβράνας, συμφύσεις, νεο
πλασίας κ.λ.π.

Τέλος έξετάζονται τά γ ε ν ν η τ ι κ ά  
ό ρ γ α ν α καί μέ ιδιαιτέραν έπιμέλειαν 
καί προσοχήν τά τής γυναικός καί δή ό

π α ρ θ ε ν ι κ ό ς  ύ μ ή ν  αύτής έάν είναι 
άκέραιος ή φέρει ρήξεις παλαιός ή 
προσφάτους. Τό τ ρ α χ η λ ι κ ό ν  
σ τ ό μ ι ο ν , έάν είναι άνοικτόν ή όχι, καί 
έάν φέρει κακώσεις έπ’ αύτού ή έντυπώ- 
ματα μητρολαβίδος κ.λ.π. Ή μ ή τ ρ α  
έάν αϋτη είναι άκύμων ή έάν περιέχει 
έμβρυον ή ύπολείμματα πλακούντος, ή 
έάν φέρη τραυματικός ρήξεις, τρώσεις, ή 
διασχίσεις τών τοιχωμάτων της ή περι
έχει αίμα καί αίματοπήγματα κ.λ.π. - Οί 
ώ α γ ω γ ο ί (σάλπιγγες) έάν παρουσιά
ζουν στένωσιν ή άπόφραξιν ή έξωμή- 
τριον κύησιν καί τέλος αί ώ ο θ ή κ α ι . 
Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις ό νεκροτο
μών είναι ύποχρεωμένος νά έξετάση άγ- 
γεία, νεύρα, αισθητήρια όργανα, μύς 
κ.λ.π. Ή νεκροτομική αύτή έρευνά του 
πρέπει νά γίνη μέ σχολαστικότητα καί 
μεθοδικότητα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τήν συμπλήρωσιν τής νεκροψιακής καί 
νεκροτομικής έρεύνης όσάκις τούτο κα
θίσταται έκ τών πραγμάτων άναγκαίον, ό 
νεκροτομών έπιτυγχάνει διά τών παραγ- 
γελομένων ύπ’ αύτού έργαστηριακών 
έξετάσεων διαφόρων όργάνων ή βιολο
γικών ύγρών τού ύπό έξέτασιν πτώμα
τος.

Αί έργαστηριακαί αύται έξετάσεις εί
ναι: α) Ή τοξικολογική έξέτασις τού αί
ματος τούτου λαμθανομένου άσήπτως 
έκ τής δεξιάς κοιλίας τής καρδίας, β) Ή 
τοξικολογική έξέτασις τών σπλάγχνων, 
γ) Ή τοξικολογική έξέτασις τού περιεχο
μένου τού στομάχου, δ) Ή τοξικολογική 
έξέτασις τών ούρων (Αί άνωτέρω τοξικο- 
λογικαί έξετάσεις γενόμεναι εις τά τοξι- 
κολογικά έργαστήρια τής Ιατροδικαστι
κής 'Υπηρεσίας Αθηνών, σκοπόν έχουν 
τήν άνίχνευσιν οίουδήποτε δηλητηρίου, 
χημικής ή φαρμακευτικής ούσίας, ή τοξι
κής τοιαύτης), ε) Ή Μικροβιολογική έξ- 
έτασις, στ) 'Η βακτηριολογική έξέτασις, 
ζ) Ή αιματολογική έξέτασις (όμάδες αί
ματος κ.λ.π.), η) Ή χημική έξέτασις (άνί- 
χνευσις καταλοίπων καείσης πυρίτιδος 
κ.λ.π.), καί θ) Ή ίστολογική έξέτασις 
σπλάγχνων.

Ή έξέτασις αϋτη (ίστολογική) ε ί ν α ι  
έ π ι τ ρ ε π τ ή  μ ό ν ο ν  όταν ό νεκρο
τομών δ έ ν  ε ί ν α ι  ε ι ς  θ έ σ ι ν ν ά  
διαπιστώση μ α κ ρ ο σ κ ο π ι κ ώ ς  ύπο
πτον παθολογικήν τινά άλλοίωσιν όργά- 
νου τινός. Έάν μία παθολογοανατομική 
άλλοίωσις οίουδήποτε όργάνου πτώμα
τος άτόμου τινός ε ί ν α ι  μ α κ ρ ο 
σ κ ο π ι κ ώ ς  ό ρ α τ ή  ύπό τού νεκρο- 
τομούντος Ίατροδικαστού. ο ύ δ ε μ ί α 
άνάγκη παρίσταται νά γίνη ίστολογική 
έξέτασις πρός διαπίστωσιν ταύτης.

Έκ πάντων τών άνωτέρω άποδεικνύε- 
ται περιτράνως τό μέγεθος τής άξίας καί 
σημασίας τής ιατροδικαστικής νεκροτο
μικής έρεύνης πτώματος κάποιου άτό
μου, άφ' ένός μέν πρός διαπίστωσιν τής 
αιτίας ήτις προεκάλεσεν τόν θάνατον 
αύτού, άφ' έτέρου δέ διά τήν έπίλυσιν 
τών έκάστοτε προκυπτόντων ιατροδικα
στικών προβλημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ!: '

1. Ια τρ ο δ ικα σ τική , Κ. Ή λ ιά κ η , Τόμος Α'.
2. Ια τρο δ ικασ τική , Γρ. Κάτσα, Τόμος Α".
3. Ια τρ ο δ ικα σ τική , Ίω . Γεω ργιάδη , Τόμος Α'.
4. FORENSIC MEDICINE, KEITH - SIMPSON.

Μ Α Τ Ι Ε Σ . . .
Ή ζωή είναι ένα παράξενο δώρο. ’Αλ

λοτε είναι τυλιγμένο μέ πολλά πολυτελή 
πανάκριβα φύλλα χαρτιού κι άλλοτε μέ 
τά φτωχά, ταπεινά χαρτιά περιτύλιξης.

Τό δώρο άνοίγεται μέ άργό, πολύ άργό 
-  όσο καί ή ζωή μας -  ρυθμό. Κάθε χρόνο 
ξετυλίγεται κι ένα άπ' τά πολλά φύλλα 
του, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγό
τερο ένδιαφέρον. Είναι ή πορεία τής 
’ίδιας μας τής ζωής.

Τό περιεχόμενό του είναι άρχικά 
άγνωστο. Ίσως είναι ή ’ Ιθάκη τού καθε- 
νός μας,’ίσως κάτι άλλο- ποιος ξέρει; 
Εκείνο πού μετράει είναι ή πορεία πρός 
τό «περιεχόμενο», περισσότερο κιάπότό 
«περιεχόμενο» αύτό καθ’ αύτό.

Αύτή τήν πορεία μάς τήν προσφέρουν, 
μέ περισσότερη ένταση άπό κάθε άλλη 
αίσθηση, τά μάτια. Προσφέρουν τό φαν
τασμαγορικό σκηνικό μπρος στό όποιο 
ξετυλίγεται ή ίδια ή ζωή. Έχουν τέτοια 
άπεραντοσύνη, πού συναγωνίζονται ή 
καίπροδίνουντή μόνιμη συντροφιάτους· 
τή φαντασία.

”Αν μπορείς νά παρατηρήσεις μέ χιού
μορ ή μέ φλεγματικότητα τούς ύποτί- 
τλους, εύκολα ξετυλίγεις τό δώρο γιά νά 
δεις τό κόσμημα πού κρύβεται ή μεγάλο 
κουτί μέ κορδέλλες χωρίς βάρος καί βά
θος.

Οί ματιές λοιπόν δέν είναι τόσο άθώες 
όσο φαίνονται, άλλά συντεταγμένες ή 
άσύντακτες γραμμές πού έάν τις άπεικο- 
νίσεις μέ κριτήρια, σκιτσάρουν τόν πί
νακα τού καθένα.

Ό σοβαρός, καλλιεργημένος καί συν
ετός άνθρωπος έλέγχει τις ματιές του, 
τις κατευθύνει μέ αύτοσυγκράτηση, 
άπαλότητα, σιγουριά γιά νά μαγνητίσει 
τις δικές μας καί νά ύποδηλώσει έμπι- 
στοσύνη.

Ό  άφελής διαθέτει τις ματιές του «σάν 
άδέσποτες» χωρίς έλεγχο. Τις προσφέ
ρει ύποτακτικά μέ μιά άόρατη δήλωση ότι 
δέν χρειάζεται πίεση νά ύπακούσει στις 
έπιθμίες μας.

Ό ένδιάμεσος χαρακτήρας είναι ύπό 
συζήτηση, μοιάζει λίγο περιθωριακός 
πού θέλει νά κρύψει τή βασανιστική 
περιέργεια ή κάποιο άλλο ένοχλητικό 
σημαδάκι.

Οί ματιές του πετούν σέ ύψη, καταιγί
δες καί όπου άλλού τυχαία βρεθούν.

Προσαρμόζονται σάν νά πρόκειται γιά 
έκπαιδευμένη σαΐτα.

Στούς νεωτέρους προβάλλουν τό βά
θος τής έμπειρίας, στούς όμοιους τά 
άξιώματα ή άλλες κατακτήσεις καί στούς 
ισχυρισμούς μιά πλαστή ή πραγματική 
άφοσίωση πού δίνεται άπό «έτεροφωτι- 
σμό».

Μέ τις παραπάνω σκέψεις ρίξτε καμιά 
ματιά γύρω σας. ’Αξίζουν οί έκπλή- 
ξε ις !...

ΣΕΡΓΙΟΣ
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Α Π Ο Λ Ι Θ Ω Μ Α Τ Α
"Ισως τό νά όριστει τι είναι τά γνωστά 

μας άπολιθώματα δέν είναι και κάτι τδ 
πολύ άπλό. Κι αύτό γιατί ένώ -  όπως τό 
λέει και τό όνομά του -  άπολίθωμα είναι 
όργανικό λείψανο, φυτού ή ζώου, πού 
βρίσκεται μέσα σέ στρώμα τού γήινου 
φλοιού (σχηματισμένου πολύ πριν τή 
σημερινή έποχή) καί έχει άπολιθωθεϊ, 
έχει μεταβληθεϊ δηλαδή σέ πέτρα, έν- 
τούτοις στήν κατηγορία τών άπολιθωμά-

των έντάσσονται άπό τούς έπιστήμονες 
καί σώματα ζώων ή φυτών προ-ολόκαινης 
γεωλογικής περιόδου πού διατηρήθηκαν 
ώς τις μέρες μας σέ σχεδόν άμετάβλητη 
μορφή, όπως τά μαμούθ καί οί ρινόκεροι 
ατούς πάγους τής Σιβηρίας. Πτώματα 
μάλιστα τών πρώτων, δηλαδή τών μα
μούθ, βρέθηκαν σέ τόσο καλή κατά
σταση ώστε οί ύποδηματοποιοί χρησιμο
ποιούσαν τις τρίχες τους στή δουλειά 
τους. Μ’ άλλα λόγια γιά τήν κατάταξη τών 
όργανικών λειψάνων άπό τό μακρινό 
γεωλογικό παρελθόν τού πλατήτη μας, 
στήν κατηγορία τών άπολιθωμάτων, 
πρωτεύοντα ρόλο παίζει ή γεωλογική 
τους ήλικία καί δευτερεύοντα ή κατά
σταση στήν όποια έχουν διατηρηθεί.

Τά ύπολείμματα άπό ίχνη ζωής, πριν 
τόσα έκατομμύρια χρόνια, έφτασαν ώς 
τις μέρες μας κατά διαφόρους τρόπους, 
όπως μέ τήν:

~ Κονσερβοποίηση (Konservierung), δταν 
τά λείψανα ένός φυτού ή ζώου βρεθούν 
μέσα σέ μιά ούσία, έτσι ώστε νά μή μπο
ρούν νά 'ρθοΰν σ’ έπαφή μέ τόν άέρα ή 
τό νερό, ούτε άλλες ούσίες νά μπορούν 
νά εισχωρήσουν σ’ αύτά. "Ετσι τά λεί
ψανα αύτά μπορούν σάν «κονσέρβα» νά 
διατηρηθούν γιά μεγάλα, δχι όμως άπε- 
ριόριστα, γεωλογικά διαστήματα, όπως 
τά πτώματα τών ρινοκέρων (Rinoceros 
antiquitatis) τής πλειστόκαινης περιόδου 
(2 έκατ. χρόνια) μέσα σέ όζοκηρίτη τής 
Starunia τής άνατολικής Γαλικίας. 
-Μουμιοποίηση (Mumifizierung), δταν 
έπικρατεί μεγάλη ξηρασία καί γίνεται κα
λός άερισμός ένός πτώματος τούτο ξε
ραίνεται καί συρρικνώνεται, όπως ή μού
μια τού δεινοσαυροειδούς Trachodon 
πού βρέθηκε στήν Converse County τής 
Πολιτείας Whyoming τών Η.Π.Α. μέσα οέ 
νεώτερα κρητιδικά στρώματα (3.000.000 
χρόνια περίπου).
— Άπανθράκωση (Verkohlung), κυρίως τά 
φυτά. Γιά νά γίνει αύτό πρέπει τό όργα- 
νικό λείψανο νά σκεπαστεί άπό κάποιο 
πέτρωμα. Συντελείται συνήθως άργά. 
Συντομεύεται, όμως, μέσα σέ γήινα 
στρώματα μέ ύψηλή θερμοκρασία καί 
μεγάλη πίεση. Συχνά τά άπανθρακωμένα 
φύλλα καί ιστοί φυτών φαίνονται καί μέ 
γυμνό όφθαλμό.
—Άπολίθωση (Versteinerung). Ένώ στις 

προηγούμενες περιπτώσεις τό όργανικό 
λείψανο δέν προσλαμβάνει καμιά νέα 
ξένη ούσία, άντίθετα στήν άπολίθωση 
όρισμένα μέρη τών ύπολειμμάτων τών 
ζώων ή φυτών προσλαμβάνουν κατά κύ
ριο λόγο ξένες όρυκτές ύλες. Οί νέες 
αύτές Ολες ή προστίθενται στό ύπάρχον 
υλικό ή τό άντικαθιστοϋν κατά ένα μέρος 
ή καί ολόκληρο. Επίσης μπορούν νά γε
μίσουν τό χώρο πού προηγούμενα κατα
λάμβανε τό όργανικό λείψανο, τό όποιο 
μέ τήν πάροδο τού χρόνου καταστρά
φηκε τελείως.

Γ ιά νά άπολιθωθεϊ, λοιπόν, ένα όργα-

νικό λείψανο, φυτού ή ζώου, θά πρέπει 
κατ' άρχή νά έγκλειστε! μέσα σέ κάποιο 
πέτρωμα, τό όποίο -  άν δέν έχει τό ίδιο -  
θά πρέπει νά έπιτρέπει τή διέλευση τών 
ορυκτών έκείνων ούσιών πού θά συντε- 
λέσουν στήν άπολίθωση. Κι όπωσδήποτε 
ή διαδικασία άπολίθωσης είναι άρκετά 
μακριά. Φυτά βρίσκονται συχνά άπολι- 
θωμένα πλήρως, ένώ στά ζώα άπολιθώ- 
νονται κυρίως μόνο τά σκληρά μέρη τού 
προστατευτικού (κελύφη, κ.λπ.) ή τού 
ύποστηρικτηρίου τους σκελετού. Λίγες 
είναι οί περιπτώσεις, κι' αύτές κάτω άπό 
ιδιαίτερες συνθήκες, άπολίθωσης ζωι
κών μαλακών μορίων. Οί πιό συνηθισμέ
νες όρυκτές ούσίες πού συντελούν στήν 
άπολίθωση είναι τό άνθρακικό άσθέστιο 
καί τό πυριτικό όξύ, ύπό μορφή χαλαζία, 
χαλκηδονίου, ίάσπιδος, πυρόλιθου, 
άχάτη, κ.λπ.

Οί πληροφορίες πού μάς δίνουν τά 
άπολιθώματα γιά τήν έξέλιξη τής ζωής 
στόν πλανήτη μας είναι τεράστιες καί ή 
μελέτη τής διαδικασίας άπολίθωσης εί
ναι ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα κεφά
λαια τής Παλαιοντολογίας.

Στή χώρα μας βρέθηκαν άρκετά άπο
λιθώματα άπό τό ζωικό καί φυτικό βασί
λειο, πού έπιτρέπουν νά παρακολουθή
σουμε τήν πορεία καί τής ζωής σ’ αύτήν 
άπ’ τή στιγμή πού άναδύθηκε άπ’ τό βυθό 
τής θάλασσας.

Οί άνασκαφές στή χαράδρα τού Πι- 
κερμίου τής Αττικής (1839 -  1912), δέν 
έφεραν στό φώς μονάχα ένα προϊστο
ρικό δράμα, άλλά, μέ τις τεράστιες ποσό
τητες άπολιθωμένων σκελετών σπονδυ
λωτών ζώων πού μάς έδωσαν, άποκάλυ- 
ψαν τό ζωικό κόσμο («Πικερμική πα
νίδα») τής έλληνικής γής πριν 13.000.000 
χρόνια. Άρκετά άπό τά εύρήματα βρί
σκονται στό Παλαιοντολογικό Μουσείο 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τά περισ
σότερα όμως σέ ξένα μουσεία.

Τήν πληρέστερη, όμως, εικόνα τής έλ
ληνικής πανίδας, 2.000.000 χρόνια πρίν, 
στις άρχές τής Πλειστόκαινης περιόδου, 
μάς έδωσαν οί άνασκαφές τής Μεγαλό- 
πολης, πού άρχισαν τό 1902 (τά εύρή
ματα βρίσκονται στό Παλαιοντολογικό 
Μουσείο τού Πανεπ. Αθηνών). Ό  «έλέ- 
φας ό μεσημβρινός», ό «έλέφας ό άρ- 
χαϊος», τά μαμούθ («έλέφαντες πρωτο
γενείς»), ό «ιπποπόταμος ό άρχαϊος», ό 
«πρωτογενής βούς» καί τόσα άλλα, είναι 
μερικά άπό τά είδη τής πλειστοκαινικής 
πανίδας τής Μεγαλόπολης.

Σημαντικά έπίσης εύρήματα μάς δί
νουν οί άνασκαφές στις περιοχές τού 
Βαθύλακκου, Δυτικού καί Νέας Μεσημ
βρίας στήν κοιλάδα τού Αξιού πού γί
νονται άπό τό 1972 άπό τό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (καθηγητής Γ. Μελέντης) 
καί τό έργαστήριο παλαιοντολογίας τού 
άνθρώπου τού πανεπιστήμιου τού Παρι
σιού. Τό σπουδαιότερο ίσως εύρημα -  
άπολίθωμα άνήκε σέ ένα είδος πιθήκου.
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νέο γιά τήν έπιστήμη, πού όνομάστηκε 
Ούρανοπίθηκος Μακεδονίας (Uranopi- 
thikus Macedoniensis).

Ανάλογα σπουδαία είναι καί τά εύρή- 
ματα πού ήρθαν ατό φώς άπό τις άνα- 
σκαφές στους Μυτιληνούς τής Σάμου τό 
1963 καί 1967.

Αύτά τά τόσο ένδιαφέροντα δείγματα 
τής εξέλιξης τής ζωής στην τόσο γνωστή- 
άγνωστη γη μας καί ειδικότερα στή Χώρα 
μας μπορούμε νά θαυμάσουμε -  καί γιατί 
δχι, νά μελετήσουμε -  στά παλαιοντολο
γικά μουσεία μας. Καί τέτοια είναι:

• Τό Γεωλογικό καί Παλαιοντολογικό 
Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών μέ 
ιδιαίτερα πλούσια έκθέματα.
• Τό Παλαιοντολογικό Μουσείο τής Φυ
σικομαθηματικής Σχολής τού Άριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Τό Μουσείο στους Μυτιληνούς τής Σά
μου, καί τέλος ιδιαίτερα ένδιαφέρον.
• Τό νεοσύστατο παλαιοντολογικό 
τμήμα τού «Μουσείου Φυσικής 'Ιστορίας 
-  Γουλανδρή» στήν Κηφισιά (Λεβίδου 
13).

Στό τελευταίο ή συλλογή άπολιθωμά- 
των καλύπτει όλα τά στάδια τής γήινης 
ζωής άπό τήν έμφάνισή της (κροκαλοπα
γές πέτρωμα μέ φύκη ήλικίας 2,7 δισεκ. 
χρόνων άπό τή Ν. Αφρική) ως σήμερα, 
ένώ έχει άφιερωθεΐ ιδιαίτερος χώρος γιά 
τά θηλαστικά τής Σάμου καί τού Πικερ- 
μίου (8,5 -  9 έκατ. χρόνια).

Απολιθώματα, όμως, μπορούμε νά 
δούμε καί στό δρόμο μας. 'Όχι βέβαια 
πεταμένα, άλλά μέσα στά πολύχρωμα 
μάρμαρα πού στολίζουν προσόψεις κτι
ρίων, όπως τά μάρμαρα Έπιδαύρου, κ.ά., 
πού μεταφέρουν τό μήνυμα τής μικρό
τητας τής ζωής μπροστά στήν άπεραν- 
τοσύνη τού χρόνου.

1: Κελύφη οστρακοειδών άπολιθωμένα. Κάποιος πα
λιός θαλόσσιος βυθός πού -  ποιός ξέρει πότε; -  άνο- 
δύθηκε φέρνοντας μαζί του, στή στεριά, καί τόν κόομο 
του. 2: Κοριτσάκια μέ ένα μεγεθυντικό φακό ψάχνουν 
γιά άπολιθώματο στή μορμάρινη πρόσοψη κάποιου κτη
ρίου. 3 - 4 :  Απολιθωμένα όργανικά λείψανο, μνήμες 
άπό τό μακρινό γήινο παρελθόν.

113



0 ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΝΘΡΘΠΘΣ
ΕΙΝΑΙ

ΙΚΑΝΟΣ Ν' ΑΓΑΠΗΣΕΙ:
Τοϋ κ. Ιωάννη -ΗΡΟΤΥΡΗ

Ή θλιβερή διαπίστωση.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος τής κατανα
λωτικής κοινωνίας καί τής κυριαρχίας 
τών οίκονομικών άξιων, ώς κατεξοχήν 
άξιων, όπου τά κοινωνικό σύστημα και ή 
οίκονομική όργάνωση βασίζεται στήν 
έπιδίωξη τοϋ άτομικοϋ συμφέροντος τοϋ 
καθενός έτσι ώστε νά κυβερνιέται άπό 
τήν άρχή τής έγωφέλειας, δέν είναι Ικα
νός ν’ άγαπήσει. ’Αναγκαστικά ή άγάπη 
είναι ένα παραμελημένο φαινόμενο στίς 
βιομηχανικές κοινωνίες μας. "Ανθρωποι 
Ικανοί γιά άγάπη στό σημερινό σύστημα 
πού διέπεται άπό τό βιομηχανικό πνεύμα 
σέ όλες τις μορφές του είναι έλάχιστες 
έξαιρέσεις.

Κι αύτό δέ συμβαίνει γιατί οί πολλές 
άπασχολήσεις δέ θά έπέτρεπαν μιά τάση 
άγάπης, άλλά τό πνεύμα μιας κοινωνίας 
μέ κέντρο τήν ύπερπαραγωγή καί τήν 
άπληστία γιά τά έμπορεύματα καί τις 
βιομηχανικές έπιτεύξεις άποξηραίνει τό 
συναίσθημα. "Αν ό άνθρωπος θέλωμε νά 
γίνει Ικανός ν’ άγαπά, πρέπει νά τοποθε
τηθεί στήν ύπέρτατη θέση. Ή οίκονομική 
μηχανή πρέπει νά τόν ύπηρετεΐ κι όχι νά 
ύπηρετείται αύτή άπ’ αύτόν. Ό  άνθρω
πος τών βιομηχανικών κοινωνιών καί τού 
μηχανοκρατικού κόσμου μας δέχθηκε 
καί διαποτίσθηκε σιγά σιγά - χωρίς καί νά 
τό καταλάβει - άπό τήν κ ρ υ ά δ α  τ ή ς  
μ η χ α ν ή ς .  Τό τεχνοκρατικό πνεύμα 
έδωκε μιά νέα μορφή καί νέο περιεχό
μενο στό δέσιμο καί στίς στενές έσωτε- 
ρικές σχέσεις τών άνθρώπων. Τις έχει 
άλλάξει. Από στενές έσωτερικές σχέ
σεις, φιλίας καί άγάπης, τίς έκανε κοινό
τητες συμφερόντων, συνεταιριστικές 
έμπορικές φιλίες. Ό  σύγχρονος άνθρω
πος δέν μπορεί νά προστατευθεί άπό τό 
πνεύμα τής έποχής, προσαρμόζεται 
πρός αύτό, όσο κι άν προσπαθεί νά 
άμυνθεί, ύποκύπτει, συμμορφώνεται.

Τό σύγχρονο πνεύμα.

Καί τό πνεύμα αύτό είναι τό βιομηχα
νικό, πού όπως όργανώνει σήμερα τήν 
κοινωνία, άποκλείει τήν άνάπτυξη τής 
άγάπης, γιατί ή άγαπώσα φύση τοϋ άν-

θρώπου ξεχωρίζεται άπό τήν κοινωνική 
τού άνθρώπου ύπαρξη. Ή Κοινωνία 
ώστόσο πού άποκλείει τήν άνάπτυξη τής 
άγάπης, άντιφάσκει πρός τίς βασικές 
άνάγκες τής άνθρώπινης φύσεως, γιατί ή 
άγάπη δέν είναι κήρυγμα κενό καί φρα
σεολογία άπλώς γλυκερών λέξεων, παρά 
είναι ύπέρτατη πραγματική άνάγκη κάθε 
άνθρώπινου δντος.

Μέσα στό θρίαμβο τού όρθολογισμού 
τού τεχνικού πολιτισμού σκοντάφτομε, 
γιατί ή έσωτερική ζωή τού άνθρώπου δέν 
μπορεί νά άναπτυχθεί καί νά ώριμάσει 
άπλώς καί μόνο κατά όρθολογικό τρόπο. 
'Έχει καί τούς δικούς της όρους, τίς δι
κές της άπαιτήσεις, πού άν τίς παραμε
λούμε καί δέν τίς άναπτύσσομε όπως 
πρέπει, τότε παρουσιάζεται ένα χάσμα 
στήν όργάνωση τού έσωτερικού καί έξ- 
ωτερικού κόσμου. Μέσα στό μηχανικό 
κόσμο τών άξιών οί έννοιες άγάπη, πίστη 
σ’ αύτήν. έμπιστοσύνη κ.λ.π. δέ χρησι
μοποιούνται καί πολύ, γιατί αύτός δέν τίς 
έχει άνάγκη. Τή θέση τους τήν πήραν 
άλλες τού μηχανικού κόσμου καί τής 
φροντίδας καί περιποιήσεως τής μηχα
νής σέ διάφορες μορφές π.χ. τού αύτο- 
κινήτου, τής τηλεοράσεως, τοϋ ραδιο- 
φώνου καί λοιπών τεχνολογικών μέσων, 
πού μοιράζει ό σύγχρονος άνθρωπος μ' 
αύτά τό έγώ του καί τά όποια τόν άπομα- 
κρύνουν άπό τό συνάνθρωπό του σέ έπι- 
κίνδυνο άπό κοινωνικής άπόψεως βα
θμό.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται νά 
θεωρεί άλλα πιό σημαντικά άπό τήν 
άγάπη, δηλαδή έπιτυχία, γόητρο, χρή
ματα, δύναμη, έξουσία, όσο κι άν δίνει 
τήν έντύπωση ότι διψά γιά άγάπη. Ξο
δεύει όλη του τήν ένεργητικότητα, γιά 
νά μάθει πώς νά πετυχαίνει σ' αύτούς 
τούς σκοπούς, χωρίς νά ένδιαφέρεται νά 
μάθει πώς ν' άγαπά. Θεωρεί άξιόλογο νά 
μάθει μόνο έκείνα τά πράγματα, πού 
μπορούν νά τού άποφέρουν χρήματα ή 
γόητρο. Καί ή άγάπη πού πλουτίζει μόνο 
τήν ψυχή, άλλά δέ φέρνει κανένα άλλο 
κέρδος, όπως τό έννοούμε σήμερα, κάτω 
άπό τήν πρυτάνευση τών οίκονομικών 
άξιών, είναι κάτι πού δέ μάς ώφελεί. 'Έτσι 
δέν είναι παράξενο, πώς οί έρωτικές 
σχέσεις τών άνθρώπων τοϋ έμποροβιο- 
μηχανικοϋ πνεύματος άκολουθούν τό 
ίδιο πρότυπο τής άνταλλαγής, πού κυ
ριαρχεί στήν άγορά τού έμπορεύματος. 
Ψάχνει κανένας καί στήν άγάπη, όπως 
καί στήν άγορά νά βρει τήν «εύκαιρία» 
γιά νά κερδίσει, νά πάρει χωρίς νά δώσει 
ή νά δώσει τό έλάχιστο, γιατί τό δόσιμο 
θεωρείται κι έδώ άπώλεια, όπως στήν 
άγορά.

Στίς κοινωνίες μας, όπου πρυτανεύουν 
οί οικονομικές άξίες, ή έκμετάλλευση 
τείνει έντονα νά καταλάβει όλα τά πεδία 
τής ζωής μας χωρίς δισταγμό. Επομένως 
ή μ’ αύτό τό νόημα άγάπη δέ σημαίνει 
τίποτε άλλο, παρά «άγαπώ τόν άλλον σάν 
ένα άντικείμενο γιά τήν έξυπηρέτησή 
μου». Ό  πολιτισμός μας σήμερα δέν 
προσφέρεται γιά τήν άγάπη σάν ένερ- 
γούσα δύναμη μέσα στόν άνθρωπο. Σά 
δύναμη πού κατεδαφίζει τούς τοίχους, 
πού χωρίζουν τόν άνθρωπο άπό τό συν
άνθρωπο καί τόν ένώνει βαθιά μέ τόν άλ
λον.

Τήν άγάπη τήν άντικρίζει κανένας, ώς 
έπί τό πλείστον, όπως καί τόν άπό άγάπη 
εύτυχισμένο γάμο, σάν ένα σ υ ν ε τ α ι 
ρ ι σ μ ό  πού λειτουργεί όμαλά, σά μιά 
έ π ι χ ε ί ρ η σ η  όπου ή συνεργασία τών 
συμθαλλομένων ή ύπηρετούντων νά εί
ναι, χωρίς προστριβές, άποδοτική. Μέ 
άλλα λόγια σά μιά καλά λαδωμένη συν
εργασία άνάμεσα σέ δυό πρόσωπα πού 
παραμένουν στό βάθος ξένα, άλλά συμ- 
περιφέρονται μέ άμοιθαίο τάκτ καί συμ
βατική άβρότητα προσπαθώντας νά κά
νει ό ένας τόν άλλον νά νιώθει εύχάρι- 
στα.

Υποκατάστατα τής άγάπης.

Ή κοινωνικο-οίκονομική δομή τού πολι
τισμού τών βιομηχανικών κοινωνιών καί 
τό πνεύμα πού πηγάζει άπ' αύτή δέν εύ- 
νοεϊ τήν πραγματική άγάπη, παρά στή 
θέση της βάζει διάφορες μορφές ψευ
τοαγάπης. Γι αύτές τίς ψευτοαγάπες 
φαίνεται νά διψούν οί άνθρωποι σήμερα, 
όταν παρακολουθούν άναρίθμητα φίλμς, 
πού μάς παρουσιάζουν τάχατες εύτυχι- 
σμένες ή άποτυχημένες έρωτικές Ιστο
ρίες, φκιαχτές γ λ ί τ σ ε ς  ά γ ά π η ς ,  
γλυκερές, άνούσιες περιπέτειες άρρω- 
στημένης συμπόνοιας, άγχώδεις κατα
στάσεις ψευτοαγάπης άνάμεσα σέ ψευ
τιά, δολοπλοκία, μέ ύποπτη καί γλυκερή 
συμπόνοια, πού οί ραδιοφωνικοί σταθμοί 
μας συναγωνίζονται τρεις ή τέσσερες 
φορές τήν έθδομάδα νά έκπέμπουν τέ
τοιου είδους κείμενα, άτέλειωτα έπί 
χρόνια πού συγκινούν πολλά άμοιρα 
πλάσματα, πού νομίζουν πώς ξέρουν άπό 
άγάπη.

Ή άγάπη είναι πραγματοποιήσιμη 
μόνο άν δυό άτομα έπικοινωνοϋν τό ένα 
μέ τό άλλο άπό τό κέντρο τής ύπάρξεώς 
τους. 'Επομένως μόνο άν τό καθένα νιώ
θει τόν έαυτό του άπό τό κέντρο τής 
ύπάρξεώς του. Μόνο σ' αύτό τό σημείο 
βρίσκεται καί τό θεμέλιο τής άγάπης. Ό
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άνθρωπος τών σημερινών καταναλωτι
κών κοινωνιών έχει άλλοτριώσει τόν 
έαυτό του, τόν έχει αύτοματοποιήσει. Τό 
αύτόματα όμως δέν μπορούν ν’ άγαπη- 
θοϋν, γιατί έχουν χάσει τήν ούσία τής 
ύπάρξεώς τους, τόν έαυτό τους. Ό σύγ
χρονος άνθρωπος έχει άποξενωθεΐ άπό 
τόν έαυτό του, τό συνάνθρωπό του καί τή 
φύση. Έχει μεταβληθεϊ σέ έμπόρευμα 
καί άντιλαμθάνεται τις δυνάμεις τής 
ζωής του σάν έπένδυση, ή όποια πρέπει 
νά άποφέρει τό άνώτατο δυνατό κέρδος 
στις δοσμένες συνθήκες τής άγοράς.

01 άνθρώπινες σχέσεις, είπαμε, είναι 
σχέσεις άλλοτριωμένες αύτομάτων πού 
τό καθένα βασίζει τήν άσφάλειά του στό 
νά παραμένει κοντά στό σκοτάδι καί νά 
μή διαφέρει στή σκέψη, στά αισθήματα ή 
στή πράξη άπό τούς άλλους. Καί ένώ κα
θένας προσπαθεί νά παραμένει όσο 
μπορεί, κοντύτερα στους άλλους, όλοι 
μένουν όλοκληρωτικά μόνοι, όλοι νιώ
θουν νά τούς διαπερνά βαθύ αίσθημα 
άνασφάλειας καί ένοχής, πού πάντοτε 
έμφανίζεται, όταν δέν ξεπερνιέται ή άν- 
θρώπινη μοναξιά. Ό  πολιτισμός μας, 
προσφέρει πολλά καταπραύντικά, πού 
βοηθούν τούς άνθρώπους νά διατηρούν 
συνειδητά άγνοια αύτής τής μοναξιάς, 
τής έλλείψεως άγάπης καί στενότερης 
έπαφής μεταξύ τών άνθρώπων. Αύτό πού 
θεωρούμε σήμερα σάν άγάπη άνταπο- 
κρίνεται στις άπαιτήσεις τής καταναλω
τικής κοινωνίας. Τό σημερινό νόημα τής 
άγάπης είναι έπηρεασμένο άπό τή διαδι
κασία τής καταναλώσεως.

Ό  γάμος στή βιομηχανική 
κοινωνία.

Τό βιομηχανικό πνεύμα έπηρεάζει 
τή σκέψη μας, τή συμπεριφορά μας. καί 
γενικότερα όλα τά πεδία τής ζωής μας, 
μιά έπήρεια πού ένώ ύπάρχει, ωστόσο 
δέν μάς είναι καί τόσο συνειδητή. Έτσι 
έπηρέασε αύτό πού λέμε άγάπη κι αύτό 
πού λέμε γάμο. Τό βιομηχανικό πνεύμα 
άπαιτεΐ άπό τό γάμο καί τόν διαμορφώνει 
συνειδητά κι άσύνειδα, έτσι, ώστε οί 
σχέσεις τών συζύγων νά είναι σάν σχέ
σεις συνεταιριστών μέ καλοδεμένη συν
εργασία χωρίς προστριβές. Σχέσεις δυό 
προσώπων πού παραμένουν ξένα σέ όλη 
τους τή ζωή, πού ποτέ δέ φτάνουν σέ 
βαθιά γνωριμία άνάμεσά τους. Σ’ αύτήν 
τήν άντίληψη τής άγάπης καί τού γάμου 
τό κύριο στοιχείο βρίσκεται στήν έξ- 
ασφάλιση ένός καταφυγίου άπό τό άνυ- 
πόφορο συναίσθημα τής μοναξιάς. Στήν 
•■άγάπη» βρίσκει έπί τέλους κανένας ένα 
λιμάνι, ένα καταφύγιο άπό τή μοναξιά. 
Σχηματίζει μιά συμμαχία δυό άνθρώπων 
ένάντια στόν ύπόλοιπο κόσμο κι αύτός ό 
εις διπλούν - κατά τόν Έριχ Φρόμ - έγωι- 
σμός θεωρείται, λαθεμένα βέβαια, οι
κειότητα καί άγάπη. Τό νόημα αύτό τής 
άγάπης τού αιώνα τού τεχνικού πολιτι
σμού κατοπτρίζει τό άπαλλοτριωμένο καί 
έμπορικοποιημένο τής έποχής μας 
άτομο. Ή άγάπη λοιπόν, σά συνεταιρι
σμός καί σάν καταφύγιο άπό τή μοναξιά, 
είναι δυό «κανονικές», δυό συνηθισμέ
νες μορφές τού γάμου, δυό μορφές 
άποσυνθέσεως τής άγάπης στήν κοινω
νικά τυποποιημένη παθολογία άγάπης 
καί γάμου.

Ή προδοσία τής άγάπης.

Μέ τά πρωτεία πού δώσαμε στις οικο
νομικές άξιες ή άγάπη περνά μεγάλη 
κρίση. Γι αύτό καί ό σημερινός άνθρωπος 
τού βιομηχανικού πνεύματος γλιστρά 
πρός τή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό τ η τ α  πού ση
μαίνει, μέ τό νόημα πού αύτή σήμερα 
άντικρίζεται, άνικανότητα άγάπης ή κάτι 
τό χειρότερο: προδοσία τής άγάπης. 
Πρέπει νά είναι «σέξυ» ή νά έχει «σέξ» ή 
κάτι παρόμοιο λέμε, μέ τό νόημα πάντως 
τού τελευταίου μοντέλου τού αύτοκινή- 
του ή τού τελευταίου μοντέλου τηλεο- 
ράσεως, πλυντηρίου κ.λπ. καί νά τή χρη
σιμοποιεί όπως αύτά, δηλαδή τό σύν
τροφο τής τάχατες συζυγικής άγάπης.

Ή σεξουαλικότητα πέταξε άπό πάνω 
της τή σεμνοτυφία ή τήν κάποια συγκρά
τηση τού άτόμου. Χαρακτηριστικό ση
μάδι τού σύγχρονου άνθρώπου είναι ή 
μεγάλη τάση του πρός τήν αισθησιακή 
άπόλαυση. Προχωρεί πρός αύτή τόσο 
έλεύθερα πού σέ περασμένες έποχές ή 
σημερινή στάση του θά θεωρούταν 
άνάρμοστη ή άκόμη περισσότερο σάν 
κάτι τό άδύνατο, κάτι πού δέν μπορούσε 
κανένας, κι άν τό σκεπτόταν νά τό έκτε- 
λέσει καί μάλιστα έτσι, σά νά μή συμβαί
νει τίποτε.

Ό σύγχρονος άνθρωπος τρέχει παν
τού καί άναζητά τήν άπόλαυση, τήν Ικα
νοποίηση τών. αίσθήσεών του, καί προσ
παθεί νά τήν άποκτήσει χρησιμοποιών
τας όλα τά έξωτερικά μέσα, έτσι ώστε νά 
φτωχαίνει ή νά κάνει άνούσιο αύτό πού 
λέμε άγάπη.

Ή άγάπη: ή μόνη άπάντηση στά 
υπαρξιακά προβλήματα.

Στις βιομηχανικές καί καταναλωτικές 
κοινωνίες μας έχει γίνει πιά 'ιδανικό νά 
ζούμε χωρίς συναισθήματα. Τό νά είναι 
κανένας συναισθηματικός έχει καταντή
σει συνώνυμο μέ τό νά είναι νοσηρός καί 
μή ισορροπημένος. Ωστόσο δέν ύπάρχει 
καμιά άμφιβολία πώς κάθε σκέψη καθώς 
καί κάθε δημιουργική δραστηριότητα 
συνδέεται άδιάσπαστα μέ τό συναί
σθημα. Από τό άλλο μέρος μιά καί τά 
συναισθήματα δέν είναι δυνατόν νά 
άφανισθούν όλότελα, θά πρέπει νά 
ύπάρχουν έντελώς ξέχωρα άπό τήν 
πνευματική πλευρά τής προσωπικότη
τας. ’Αποτέλεσμα αύτής τής έπιδρά- 
σεως, έπάνω στόν ψυχικό μας κόσμο - 
τού βιομηχανικού πολιτισμού - είναι ή 
παρατηρουμένη σήμερα φτηνή καί άνει- 
λικρινής συναισθηματικότητα μέ τήν 
όποια τά λαϊκά τραγούδια, ό κινηματο
γράφος, τό θέατρο, ή τηλεόραση, τό ρα
διόφωνο (μέ κάτι θλιβερές άρρωστημέ- 
νες, δήθεν συναισθηματικές, ιστορίες 
άγάπης) έκτρέφουν έκατομμύρια πεινα- 
σμένων γιά συναίσθημα άτόμων.

Στις βιομηχανικές καί καταναλωτικές 
κοινωνίες μας ή άγάπη είναι ένα περιθω
ριακό φαινόμενο. Ωστόσο ή πραγματική 
άγάπη είναι ή μόνη όντως ύγιής ικανο
ποιητική άπάντηση στά προβλήματα τής 
άνθρώπινης ύπάρξεώς... Τό βιομηχα
νικό καί καταναλωτικό πνεύμα πού κυ
ριαρχεί έκανε δυστυχώς τόν άνθρωπο 
πολύ άτομικιστή, άνίκανο ν’ άγαπήσει 
άλλον πέρα άπό τόν έαυτό του.

Ο Φ Λ Ε Β Α Ρ Η Σ

«Ό Φλεβάρης κι άν φλεβίσει 
καλοκαίρι θά μυρίσει».

Είνα ι ό κο υτσ ο φ λέβ αρ ος τώ ν λαϊκώ ν μύθων 
κα ί παραδόσεων, ό δ εύ τερ ο ς  μήνας το ύ  η μ ε
ρολογίου .

Τό άρχα ιότα το  ρω μαϊκό έτο ς  ε ίχ ε  10 μήνες  
κα ί ά ρ χ ιζε  μ έ τ ό  Μ άρτιο, άλλ ' ό Ν ουμάς πρόσ- 
θ εο ε  δυό μ ή νες  άκόμη, τό ν  Ια ν ο υ ά ρ ιο  στήν 
άρχή  το ύ  έτο υς  κα ί τό  Φ εβρουάρ ιο  στό τέλο ς.

Τό έτο ς  452 π.Χ. ο ί Ρω μαίο ι ά ρ χ ο ντες  τό ν  
τοπ οθέτησ αν άνάμεσ α  στόν πρώτο κα ί στόν 
τρ ίτο  μήνα το ύ  χρόνου, δπου κα ί π αραμένει.

Τό άνομα Φ εβρουάρ ιος, π αράγετα ι άπό τό  
λα τ ιν ικό  ρήμα Februare (καθ αρ ίζε ιν ) κα ί δό 
θ ηκε στό μήνα αύτό, γ ια τ ί γ ινό τα ν  ή Ρωμαϊκή 
γ ιορ τή  Februa, καθώς κα ί τά  Λουπ ερκάλια  
(Lupercalia), πού ή τα ν γ ιο ρ τέ ς  θ ρ η σ κευ τικ ές  
καθαρ ισμού κα ί έξα γν ισ μοϋ .

Στό Ίο υ λ ια ν ό  ή μ ερ ολό γ ιο , πού θέσπ ισε ό 
Ιούλ ιος  Κ αίσαρας κατά  τό  έτο ς  46 π.Χ.,.ό Φε

βρουάρ ιος  πού ε ίχ ε  30 μ έρ ες  π ερ ιορ ίσ τηκε 
σ τις  29. Έ π ί αύ τοκρά τορα  δέ Αύγούστου, 
ά φ α ιρ έθ η κε μ ιά  μέρα άκόμα  κα ί π ροσ τέθηκε 
στόν Α ύγουστο  πρός τ ιμ ή  το ύ  αύτοκράτορα .

Γ ιά  νά γ ίν ε ι ό σ υντον ισ μ ός το ύ  Ίο υ λ ια ν ο ύ  
ή μ ερ ολο γ ίο υ  τώ ν 365 ήμερώ ν, πρός τό  ή λ ια κό  
έτο ς, θεσπ ίστηκε ή προσθήκη μ ιάς ήμέρας, άνά 
4 ετ ία  στό Φ εβρουάρ ιο , ό χ ι στό τέ λ ο ς  το ύ  μήνα, 
ά λλ ’ άνάμεσα στις 24 κα ί 25 Φ εβρουάρ ιου .

01 άρ χα ϊο ι Ρωμαίοι άρ ιθμούσ αν τ ις  ή μ έρ ες  
κάθ ε μήνα, ό χ ι όπως έμ ε ϊς  σήμερα άλλα  άπ' τ ις  
καλένδ ες . "Ετσι, ή 25η Φ εβρουάρ ιου  λεγό τα ν : 
«ή έκ τη ή μ έρ α π ρ ό τώ ν  καλενδ ώ ντο ύ  Μ αρτίου» 
(Sexto Calendos Martias). Κατά σ υνέπ εια  ή μέρα 
πού π αρεμβάλανε πρό τή ς  25ης Φ εβρουάρ ιου , 
κάθε 4 ετ ία  λ εγ ό τα ν : «δ ίς έκτη» (Bisextus), κ ι 
άπό αύτό  τό  έ το ς  μέ τή ν  α ύ ξημ ένη  μέρα όνο- 
μάστηκε «δίσεκτο» κα ί ά ρ χ ισ ε ή κανον ική  άρί- 
θμηση τώ ν ήμερώ ν κάθ ε μήνα.

Ό  λαό ς μας τό ν  θ έλ ε ι κουτσό τό  μήνα. Ό  
μύθος λ έ ε ι πώς ό τρ υ γ η τή ς  (ό Σ επτέμβρης) έφ 
τ ια ξ ε  ένα  βαρ έλ ι μέ μυρω δάτο κρασί. Π ονηρός 
ό Φ λεβάρης είπ ε νά βάλουν στό βαρ έλ ι 12 κά
νο υ λ ες  κα ι νά π ίνε ι καθ ένας  άπ’ τή  δ ικ ιά το υ . Κι 
έπ ε ιδή  αύ τό ς  ήταν άνήμπ ορος άπ’ το ύ ς  ρευμ α 
τ ισ μ ο ύ ς  το υ  ζήτησ ε κα ί κράτησ ε τή ν  πιό χα 
μηλή κάνουλα. Ύ σ τερα  άπό λ ίγ ο  κα ιρό  ό τα ν  τ ' 
ά δ έλφ ια  θέλησ αν νά π ιουν κρασί, βρήκαν τό  
βαρ έλ ι ά δ ε ιο  κα ί τό  Φ λεβάρη μεθυσ μένο. 
Κ ατάλαβαν τή ν  π ονηρ ιά  το ύ  άδ ελφ ο ϋ  το υ ς  κα ί 
τό ν  ρήμαξαν στό ξύλο , σπάζοντάς το υ  τό  ένα  
πόδι. Από τό τε  ό φ ο υκα ράς έ μ ε ιν ε  κουτσ ός κι 
ονομ άσ τηκε κουτσ οφ λέβ αρ ος. Θ υμάτα ι τα 
κτικά  τό  σ κληρό  τίμ η μ α  τή ς  φάρσας κα ί τό ν  
π α ίρνουν τά  κλάματα . Γ Γ αύτό  ο ί πιό π ολλές 
μ έρ ες  το υ  ε ίν α ι β ρο χερές .

Ό  Φ λεβάρης β ά ζε ι τ έρ μ α  στό καθησ ιό  τού  
χειμώ να  στήν έλλη ν ική  άγρ οτ ιά  κα ί στό κομπο
λό ι τώ ν χε ιμω νιάτικω ν γιορτώ ν.

Τό μήνα αύτό  ά ρ χ ίζ ε ι νά φ υσ ά ε ι ή πνοή τή ς  
φ ουσ κοδεντρ ιάς .

Τό άθάνατο  νερ ό  τώ ν φ υτικώ ν χυμών, πού θά 
κυ κλοφ ο ρ ή σ ε ι σ τις  ν εκρ ω μ ένες  άπό τή  χειμω 
ν ιά τικη  παγωνιά τώ ν ιστών τώ ν δέντρω ν κα ί τώ ν 
κλαριώ ν, θά σ η μ ά ν ε ιτό  άναστάσ ιμο σάλπισμα.

01 χω ρ ικο ί μας θά κάνουν  τ ις  πρώτες το υ ς  
έξο ρ μ ή σ ε ις  σέ κάμπους κα ί σέ ρ ιζο β ού ν ια  γ ιά  
νά ξεκλε ιδ ώ σ ο υν  τή  γή.
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Τά έργα τής λαϊκής τέχνης, άντικεί- 
μενα καθημερινής χρήσεως ατά όποια ό 
χαρακτήρας τής τέχνης είναι πρόσθε
τος, τό άποδίδουμε, και πολύ σωστά, στό 
δημιουργό έλληνικό λαό. Γενιές μαστό
ρων έργάσθηκαν άνώνυμα και ταπεινά 
γιά νά δώσουν σέ κάθε είδος τό σχήμα 
και τή διακόσμηση, πού άποτελούν θαυ
μαστό σύνολο μέ λειτουργική πληρό

τητα και μορφική τελειότητα. Τό ύδρο- 
δοχεϊο σ’ δποια Ολη, τό κλινοσκέπασμα, 
τό ταγάρι, ή κασέλα, ή γκλίτσα, μικρά και 
μεγάλα σκεύη, πρέπει πριν άπ' όλα νά 
έκπληρώνουν τό σκοπό γιά τόν όποϊο 
έγιναν. Γιά τόν άνθρωπο τού λαού δέν 
μπορεί νά νοηθεί «ώραΐο» άλλά δύσχρη
στο άντικείμενο, ούτε εύχρηστο και 
άσχημο. Οί άνάγκες τού άνθρώπου είναι

σωματικές και ψυχικές. Ή ύφή και ή πυ
κνότητα μιάς κουβέρτας, π.χ. πρέπει νά 
δίνουν τήν άπαραίτητη ζεστασιά στό 
κορμί άλλά συγχρόνως τά σχέδια καί τά 
χρώματα νά προσφέρουν θαλπωρή στήν 
ψυχή. Όλα αύτά δέν έχουν έπιτευχθεί 
άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη καί στή δη
μιουργία συνεργάσθηκαν καί ό κατα
σκευαστής καί ό χρήστης, μερικές φορές

116



τόϊδιο πρόσωπο. Είναι, λοιπόν, δημιούρ
γημα τού λαού. Όμως ή λέξη λαός έχει 
περιεχόμενο ύπερατομικό και διαχρο
νικό. Αύτό μάς κάνει νά ξεχνούμε πώς 
καθένα άπό τά άντικείμενα πού χαιρό
μαστε είναι έργο ένός συγκεκριμένου 
άνθρώπου. Επάνω του ύπάρχουν τά 
χνάρια άπό τό μόχθο και τό μεράκι κά
ποιου τεχνίτη. Αύτός, βέβαια, είναι έκ- 
φραστής τής όμαδικής εύαισθησίας τού 
τόπου του καί τής έποχής του. Δέν παύει 
όμως νά είναι ένας άνθρωπος μέ τή δική 
του άτομικότητα, μέ τή μικρή προσωπική 
του Ιστορία, μέ τις προτιμήσεις του, τις 
ίκανότητές του. Ή παράδοση, ή προσαρ
μογή στή διαμορφωμένη άπό πλήθος 
παράγοντες όμαδική καλαισθησία, δέν 
έξαφανίζουν τήν προσωπικότητα. Μιά 
άπό τις πιό διαδεδομένες, άλλά καί βολι
κές άπλουστεύσεις είναι καί τό νά θεω
ρούμε τό λαό σάν ένα σύνολο άπό 
όμοιόμορφα άτομα. Εδώ έπαιξε, χωρίς 
άμφιβολία, τό ρόλο της ή άντιδιαστολή 
μέ τή σύγχρονη τέχνη όπου ή πρωτοτυ
πία, ό προσωπικός τρόπος έκφρασης, ή 
διογκωμένη προβολή τής άτομικότητας 
είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τών ση
μαντικών έκπροσώπων της. Κάθε άξιος 
καλλιτέχνης είναι καί ένας έπαναστάτης 
πού έρχεται ν’ άνοίξει καινούργιους 
δρόμους στήν όρασή μας. Δέν θά συζη
τήσουμε τήν όρθότητα αύτής τής άπο
ψης. Γιά τήν ώρα μάς φτάνει πώς δη
μιουργεί έναν ώρισμένο τρόπο γιά ν' 
άντιμετωπίζουμε τήν καλλιτεχνική δη
μιουργία. Έτσι, δέν είναι λίγοι αύτοί πού 
θεωρούν τούς λαϊκούς τεχνίτες σάν ού- 
δέτερους άναπαραγωγούς τυποποιημέ
νων μορφών. Μερικές φορές οί μορφές 
αύτές φαίνονται σά νά έμειναν άναλ- 
λοίωτες χιλιετίες όλόκληρες. Ύπάρχουν 
περιπτώσεις έντυπωσιακές πού έρχονται 
νά ζωηρέψουν τήν λαθεμένη αύτή ει
κόνα. Οί σύγχρονοι πιθαράδες τής Κρή
της έπαναλαμθάνουν μορφές πού ή άρ- 
χαιολογική σκαπάνη άποκάλυψε στά μι- 
νωικά χτίσματα, τά σαρακατσάνικα δια- 
κοσμητικά θέματα έχουν καταπληκτική 
όμοιότητα μέ τις διακοσμήσεις προϊστο
ρικών άγγείων. 'Έτσι ή σαρακατσάνα 
ύφάντρια καί ό κρητικός πιθαράς έμφα- 
νίζονται σάν άνθρώπινα δείγματα πού, 
ένώ άλλαξαν στό πέρασμα τών αιώνων 
τρεις τουλάχιστον θρησκείες, στή 
γλώσσα συμπορεύθηκαν μέ όλόκληρο 
τόν Ελληνισμό, στή φορεσιά τους πέρα
σαν πάμπολλα στάδια, σ' ένα καί μόνο 
τομέα - σ' αύτόν μάλιστα πού άποτελεϊ τό 
έπίκεντρο τής δραστηριότητάς τους - 
έμειναν άνεξέλικτοι καί άπολιθωμένοι 
χιλιάδες χρόνια. Αντί νά μιλούμε μέ βε
βαιότητα γιά άδιάσπαστη συνέχεια, ίσως 
θά πρέπει νά σκεφθούμε κάτι πολύ πιό 
όπλο, πώς άνάλογες συνθήκες φέρνουν 
παρόμοια άποτελέσματα, πολύ περισσό
τερο όταν πρόκειται γιά πολύ άπλές 
μορφές. "Αλλωστε αύτή ή στασιμότητα, 
κι άν άκόμα ήταν άληθινή, δέ θά σήμαινε 
παράδοση, πού είναι ζωντανή καί συν
εχώς έξελισσόμενη, άνήσυχη καί δη
μιουργική. "Αν θέλουμε νά άνιχνεύσουμε 
πανάρχαια στοιχεία στή λαϊκή μας τέχνη, 
θά πρέπει νά τ ’ άναζητήσουμε σάν κάτι 
άνάλογο μέ τ' άρχαϊα γλωσσικά στοιχεία 
στή νεοελληνική δημοτική γλώσσα.

Ή έλληνική λαϊκή τέχνη συνεχώς άνα- 
νεώνεται, όχι όμως μέ ριζοσπαστικές άλ- 
λαγές πού διαγράφουν όσα οί προηγού
μενες γενιές δημιούργησαν. Ή έξέλιξή

της συντελεϊται μέ τις μικρές άτομικές 
προσφορές πού, όταν άνταποκρίνονται 
στήν όμαδική όραση, γίνονται κοινό 
κτήμα καί παραδίδονται στις έπόμενες 
γενιές. Συντελεϊται, άκόμα, μέ τή γόνιμη 
άφομοίωση μορφών καί μεθόδων δανει
σμένων άπό άλλους λαούς. "Ολα αύτά 
ένσωματώνονται όμαλά στή δημιουργη- 
μένη κατάσταση. Βέβαια, κάθε λαϊκός 
τεχνίτης δέν είναι καί ένας μικρός άνα- 
νεωτής. Τό άνήσυχο καί προικισμένο 
άτομο είναι έκεϊνο πού εισάγει τό και
νούργιο. Στους άλλους μένει νά τό άφο- 
μοιώσουν καί νά τό κατεργασθούν έτσι 
πού νά σβήσουν τά χνάρια τής μικρής 
άτομικής προσφοράς ή τού δανείου.

Αν έτσι άντιμετωπίσουμε τό έργο τού 
λαϊκού τεχνίτη, τότε θά χαρούμε καί τόν 
τρόπο τής δουλειάς του καί τό άποτέλε- 
σμά της. Ό  ξένος, προπαντός, πού έρχε
ται στήν Ελλάδα ποτισμένος άπό τήν αί
γλη τής προγονικής μας τέχνης, άς μήν 
άναζητήσει στό λαϊκό τεχνίτη ένα μου
σειακό άνθρώπινο είδος. Μέσα άπό τό 
έργο καί άπό τόν τρόπο τής δουλειάς του 
μπορεί νά άνιχνεύσει πανάρχαιες κατα
βολές, άλλά καί οί αιώνες πού πέρασαν 
άφησαν τά δικά τους ’ίχνη. Καί είναι, νο
μίζω, πολύ πιό ένδιαφέρον νά χαιρόμα
στε όχι άπολιθώματα άλλά ζωντανούς 
άνθρώπους πού κρατούν, έστω καί άσυ- 
νείδητα, ζεστή τήν έπαφή μέ τή μα-

ί>
Πάνω: Ρόκα διάτρητη μέ τόν Αγιο Γεώργιο, «ένΟύ- 

μιον 1920». (Μουαεϊο Μπενύκη). Κάτω: Περιστεργιώ- 
νας της Τήνου (λεπτομέρεια). Ράμβοι, κυπαρισσάκια 
κοΙ «ήλιοι» παιχνιδίζουν μέ τά φώς τού αίγαιοπελαγίτι- 
κου ήλιου.

117



κραίωνη ιστορική πορεία τής φυλής 
τους. Αρχαιότητα και Βυζάντιο. Άνατο- 
λίτες καί Κεντροευρωπαΐοι πρόσφεραν 
στοιχεία γιά μιά σύνθεση γνήσια έλληνι- 
κή.αύτή τή γοητευτική εικόνα παρουσιά
ζουν τά έργαστήρια τών παραδοσιακών 
τεχνιτών, όσα κι όπου ύπάρχουν άκόμα. 
Ή διαδικασία κατασκευής, ή κάθε κίνηση 
έχουν τήν άπλότητα καί τό μεγαλείο πού 
έχει κάθε τί περασμένο στό χρόνο. 
'Υπάρχει ή σιγουριά τού μακροχρόνια 
δοκιμασμένου, άπόσταγμα μιας άρχαίας 
πείρας πού μεταδίδεται, αιώνες τώρα, 
άπό πατέρα σέ γιό, άπό γιαγιά σ' έγγονή, 
άπό μάστορα σέ παραγιό. Στό παλιό μα- 
χαιράδικο τής Σκοπέλου, στό άγγειο- 
πλαστεΐο πού τό γλύφει τό θαλασσινό 
κύμα τής Σκύρου, στό πιθαράδικο τής 
Κρήτης, στό δώμα μέ τόν άργαλειό τού 
Μετσόβου, σέ πάμπολλα έργαστήρια σ' 
όλόκληρη τήν Ελλάδα, ένα αύστηρό τυ
πικό καθορίζει τά πάντα. Ό  τρόπος πού 
θά τοποθετήσει τά πόδια του ό ξυλογλύ- 
πτης, ή κίνηση τών χεριών τού κανατά 
πού χειρίζονται τό «πλουμιστήρι», τό πέ
ταγμα τής σαΐτας άπό τήν ύφάντρια, ή 
φορά τού σφυριού τού χαλκωματά, κα
θορίζονται άπό παράγοντες πού πρέπει 
νά σοϋ τούς έξηγήσουν γιά νά νιώθεις τή 
σκοπιμότητά τους. Κι ό τρόπος πού δί
νουν οί τεχνίτες τις έξηγήσεις αύτές γί
νεται μέ τήν κατάνυξη άνθρώπου πού 
έξομολογείται κάτι άκριβό γι' αύτόν. Χα

ρακτηριστική είναι ή έκφρασή τους όταν 
άναφέρονται στούς «παλαιούς» καί δέν 
ξεχωρίζουν άν πρόκειται γιά συντεχνίτες 
τους πού έδρασαν πριν άπό λίγες δεκαε
τίες ή πριν άπό μερικές χιλιετίες. Γι’ αύ- 
τούς είναι άρκετό πώς οί «παλαιοί» έκα
ναν πιό σίγουρη, πιό εύκολη καί πιό 
όμορφη τή δουλειά τους. Δέ διστάζουν 
νά άπορρίψουν, δ,τί ή πρόοδος άφησε 
πίσω της. Δύσκολα πιά θά συναντήσεις, 
καί στό πιό άπομακρυσμένο χωριό ύφάν- 
τρια πού νά βάφει τό μαλλί της μέ τις 
παλιές καί περίπλοκες συνταγές μέ φυ
τικές χρωστικές Ολες. Οί χημικές βαφές, 
όταν είναι καλές, τής προσφέρουν εύκο- 
λώτερο καί περισσότερο έλεγχόμενο 
άποτέλεσμα. Ή τετράχρονη διαδικασία 
γιά τήν άπονέκρωση τού ξύλου έχει άντι- 
κατασταθεϊ άπό τή σύντομη θερμική ξή
ρανση. Αλλά τό μεράκι τής καλής δου
λειάς, ή άντίληψη τής μορφής παραμέ
νουν πάντα παλιά καί πάντα νέα. Εμείς, 
οί τρίτοι, γινόμαστε ένεργοί θεατές καί 
διαπιστώνουμε πώς ή μακροχρόνια 
χρήση τής σχεδιάσεως π.χ. μέ συνεχή 
ροή διαμόρφωσε ένα θέμα - τό πουλάκι, 
τό ψάρι, τό λουλούδι... - διαφορετικό 
άπό τό ίδιο θέμα σχεδιασμένο μέ πινέλλο 
ή σκαλισμένο στό χαλκό. Γιά τήν ήπειρώ- 
τισσα ύφάντρια ή ύπερβολικά σχηματο
ποιημένη πεταλούδα ή άνθρώπινη 
μορφή είναι ένα διακοσμητικό θέμα δε
δομένο, στό φιλότεχνο θεατή άπομένει

νά έρευνήσει καί νά χαρεΐ τή μακριά κα
τεργασία τού θέματος άπό χέρι σέ χέρι 
καί άπό γενιά σέ γενιά, τήν έπίδραση τής 
τεχνικής πού έπέβαλε τή σχηματο- 
ποίηση αύτή. Μέ άφετηρία ένα λαϊκό 
ύφαντό κάνει μιάν άντίστροφη διαδρομή 
στό χρόνο καί μαντεύει πώς ή παρά
σταση έγινε κόσμημα. Όταν είσάγονται, 
άκόμα καί στόν αιώνα μας, νέα θέματα κι 
αύτά προσαρμόζονται σιγά - σιγά στό 
ύφος τών παραδοσιακών θεμάτων. Είδα 
σέ μετσοβίτικο ύφαντό ένα άεροπλάνο 
παλιού τύπου, μέ δύο φτερά. Σχέδιο καί 
χρώμα τό έδεναν μέ τά άλλα διακοσμη- 
τικά μοτίβα τού ίδιου ύφαντού. Δέν ήταν 
δύσκολο νά διακρίνει κανένας στοιχεία 
δανεισμένα άπό άλλα σχέδια, όπως άπό 
τό λεγόμενο «άσπροπόταμο» καί άπό τό 
«πουλάκι». Αύτά, μαζί μέ μερικές προσ
θήκες έδιναν ένα σχηματοποιημένο άε
ροπλάνο. Κάποιος μίλησε γιά προδοσία 
τής παράδοσης, ένώ πρόκειται άκριθώς 
γιά γνησιότητη μορφή της. "Ας θυμη
θούμε έδώ πόσες πρόσθετες φιγούρες 
έχουν εισαγάγει στό λαϊκό θέατρο τών 
σκιών προικισμένοι καραγκιοζοπαίχτες. 
"Ισως ή πρώτη ύφάντρια νά κράτησε 
πολλά περιγραφικά στοιχεία, νά μήν 
κατάφερε έξαρχής νά τό κάνει αύτό πού 
έπρεπε νά γίνει, δηλαδή κόσμημα. Μά 
καθώς τό πέρασμα άπό χέρι σέ χέρι τού 
άφαίρεσε λεπτομέρειες, τό σχηματο
ποίησε καί τό προσάρμοσε στό ύφος τής 
παραδοσιακής ύφαντικής διακοσμητι- 
κής, τό θέμα πλούτισε τήν παράδοση, 
πού ένα άπό τά κύρια χαρακτηριστικά 
της είναι νά άντλεΐ καινούργια θέματα 
άπό τή ζωή. Τό άεροπλάνο σά μεταφο-

Στΰ έλληνικύ ξυλόγλυπτο τό θέματα καλύπτουν όλο 
τόν πνευματικό κόσμο τού λαού, όπό τό τέρατα τού 
παραμυθιού <ϊ>ς τή σύγχρονη ζωή. Σ' αύτό τό χώρο 
δημιουργίας όνήκουν καί τό ξυλόγλυπτα τής σελίδας 
αύτής, ό βοσκός καί ή γοργόνα.
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ρικό μέσο μπορεί νά μήν έπαιζε κανένα 
ρόλο στή ζωή των όρεινών πληθυσμών, 
άλλά καθώς περνούσε θουΐζοντας πάνω 
άπό τά χωριά ήταν ένα θέαμα έντυπω- 
σιακό και άξιομνημόνευτο.

Υπάρχει και ένας άκόμα παράγων πού 
καθιστά τό ρόλο τού λαϊκού τεχνίτη θε
τικό και δημιουργικό, είναι ή προσαρ
μογή στά δεδομένα κάθε περίπτωσης. 
Καί αύτό άπαιτεϊ φαντασία, εύρηματικό- 
τητα και Ικανότητα προσαρμογής. Ό 
παραδοσιακός π.χ. άρχιτεκτονικός τύ
πος μιάς περιοχής έφαρμόζεται μέ άπει
ρες παραλλαγές άνάλογα μέ τό σχήμα 
καί τόν προσανατολισμό τού κάθε οικο
πέδου, τήν κλίση τού έδάφους, τις συν
θήκες ήλιασμού, άερισμού καί θέας πού 
δημιουργούν γειτονικές οικοδομές ή 
φυσικά στοιχεία, τις οικονομικές δυνα
τότητες τού ιδιοκτήτη. Σέ τέτοιες περι
πτώσεις μία «έπαναστατική» λύση είναι 
εύκολώτερη άπό μία παραδοσιακή. Επί
σης τό σχήμα καί τό μέγεθος ένός δο
χείου μεταφοράς νερού δέ μπορεί νά εί
ναι τά 'ίδια σέ χωριό πού διαθέτει βρύσες 
καί σέ άλλο πού τις έχει σέ μακρινή άπό- 
σταση. Ένας ρόζος στό ξύλο ποιμενικού 
ξυλόγλυπτου δίνει τήν εύκαιρία γιά ένα 
έξυπνο διακοσμητικό εύρημα.
Επίσης οί τεχνίτες δέν είναι δυνατό νά 

άγνοούν μορφές, ύλες καί τεχνικές πού 
έφαρμόσθηκαν σέ άλλες χώρες. Οί πα
λιοί χρυσικοί άπό τούς Καλαρρύτες 
άξιοποίησαν ιταλικά στοιχεία, χωρίς ή 
τέχνη τους νά χάσει τήν έλληνικότητά 
της. 01 δυτικοευρωπαϊκές χαλκογραφίες 
έγιναν πηγές θεμάτων τής λαϊκής ζω
γραφικής καί διακοσμητικής στά μεγάλα 
κέντρα τής βόρειας Ελλάδας κατά τό 
δέκατο όγδοο αιώνα. Τό μπαρόκ κυριαρ
χεί στήν έλληνική έκκλησιαστική ξυλο
γλυπτική. Ή ένθετική έρχεται άπό τήν 
Ανατολή. Σ’ άλες τις περιπτώσεις, καί σέ 
πάμπολλες άλλες, τά στοιχεία πού είσ- 
άγονται μπολιάζουν γόνιμα τόν κορμό 
τής ντόπιας τέχνης πού έχει βαθιά τις 
ρίζες της στό έλληνικό χώμα. Αντίθετα, 
όπου έχει διακοπεί ή παράδοση, άκόμα 
καί ή χρήση παλιών στοιχείων είναι νε
κρή, ψεύτικη καί άπατηλή. Ή παράδοση 
μόνο σά ζωντανή μπορεί νά νοηθεί, ποτέ 
σά νεκρανάσταση. Στό σημείο αύτό πρέ
πει νά γίνει σαφής διαχωρισμός άνάμεσα 
στή λαϊκή τέχνη καί στή σύγχρονη χειρο
τεχνία ή καλλιτεχνική βιοτεχνία πού δη- 
μιουργήθηκαν κάτω άπό διαφορετικές 
συνθήκες καί έχουν τούς δικούς τους 
στόχους. Ή λαϊκή τέχνη άπευθύνεται σέ 
μιάν όμοιογενή κοινωνία μέ κοινές κατα
βολές καί ώρισμένο πολιτιστικό έπίπεδο 
καί ή «σημαντική» της είναι οικεία στό 
κοινό πρός τό όποϊο άπευθύνεται. Ή 
σύγχρονη χειροτεχνία είναι παραπροϊόν 
τού τουρισμού καί άπευθύνεται σ' ένα 
πολυεθνικό κοινό μέ ποικίλες καταβολές 
καί διάφορες όπτικές συνήθειες, ένα 
βιαστικό κοινό πού άναζητά έντυπω- 
σιακά έθνικοτοπικά χαρακτηριστικά.

Η προσεκτική μελέτη τής έλληνικής 
λαϊκής τέχνης δείχνει καθαρά πώς ή 
παράδοση δέν είναι τροχοπέδη στή δη
μιουργικότητα τών μαστόρων της, άλλά 
τό σταθερό βάθρο έπάνω στό όποϊο μπο
ρούν νά άναπτύξουν άκίνδυνα τήν πρω
τοβουλία τους.

Ά π ό  τό  TOURISM IN GREECE 1974, το ύ  
Ε.Ο.Τ.

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
• Ή συνδρομή τών Μελών τής Ένώσεως πού ύπηρετουν στό Σώμα θά κρατηθεί 

άπό τις άποδοχέςτού μηνός Μαρτίου 1982. Ή κράτηση θά γίνει άπό τή Χρηματική 
Διαχείριση Χωροφυλακής μέ βάση τις μηχανογραφημένες καταστάσεις τών Με
λών τής Ένώσεως καί είναι 150 δρχ.

• Περατώθηκε ήδη ή μηχανογράφηση τών Μελών τής Ένώσεως πού ύπηρετούν 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής καί τό Διοικητικό Συμβούλιο σέ έφαρμογή τών 
σχετικών διατάξεων τού καταστατικού θά προχωρήσει στήν ίδρυση καί τών άλ
λων τοπικών Διοικήσεων κατά περιφέρειες τών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυ
λακής.

• Τά παλαιό δελτία ταυτότητος τών Μελών τής Ένώσεως έπαψαν νά ισχύουν άπό 
1 ης ’ Ιανουάριου 1982. Όσοι δέν έχουν έφοδιασθεΐ μέ νέου τύπου ταυτότητες, οί 
όποιες είναι 'ίδιες γιά άλα τά Κράτη -  Μέλη τής Ένώσεως νά άποστείλουν τό 
παλαιό δελτίο μέ δύο φωτογραφίες ταυτότητος μέ πολιτική περιβολή στή Δ/νση 
τής Ένώσεως Άριστοτέλους 175, Άθήναι (813).

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Σ Τ Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο
"Οπως άνακοινώθηκε καί στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ άπό τό Εθνικό Τμήμα Ελλάδος τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνο
μικών στά πλαίσια τών δραστηριοτήτων γιά τήν άνάπτυξη τών φιλικών σχέσεων καί 
τήν σύσφιξη τών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ τών μελών τού Τμήματος καί των 
συναδέλφων άστυνομικών άλλων κρατών προγραμματίσθηκαντρεϊς έκδρομές στό 
έξωτερικό ώς έξής:
1. Δωδεκαήμερος (12) έκδρομή στήν "Απω Ανατολή άπό 30 Απριλίου έως 11 Μοίου 

1982.
Ή έκδρομή περιλαμβάνει τά άεροπορικά εισιτήρια, Ξενοδοχεία σέ δίκλινα δω
μάτια, πρόγευμα και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά, ξεναγήσεις. Οί τόποι τής 
έκδρομής είναι Τόκιο (μέσω Κοπεγχάγης) τρεις ήμέρες, Χόνγκ- Κόνγκτέσσε- 
ρες ήμέρες, Μπανγκόνγκ τρεις ήμέρες. Τιμή συμμετοχής γιά κάθε άτομο 
105.000 δρχ.

2. Δωδεκαήμερος (12) έκδρομή στήν Εύρώπη άπό 20 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 1982. 
Ή έκδρομή πραγματοποιείται μέ τήν εύκαιρία καί τού 10ου Παγκόσμιου Συν
εδρίου στό Βισμπάντεν τής Δυτ. Γερμανίας. Περιλαμβάνονται σ' αύτήν ή μετα
φορά μέ πολυτελές πούλμαν AIR CONDITIONING, τά εισιτήρια τών διοδίων καί 
τού F/B, τά ξενοδοχεία Α' ή Β' κατηγορίας σέ δίκλινα δωμάτια μέ ντούζ, τό 
πρόγευμα καί ένα γεύμα ή δείπνο κάθε ήμέρα έκτος Ελλάδος. Τό δρομολόγιο 
τής έκδρομής περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις στήν Νίς καί Λουμπλιάνα τής 
Γιουγκοσλαβίας, δύο ήμέρες παραμονής στό Μόναχο, δύο ήμέρες στό Βι
σμπάντεν καί συμμετοχή στις έκδηλώσειςτής Ι.Ρ.Α., διανυκτέρευση στή Βέρνη 
τής Ελβετίας, δυό ήμέρες στή Βενετία καί άφιξη στήν Ηγουμενίτσα ή Πάτρα μέ 
έπιβίβαση στό F/B στήν Αγκώνα, ή στό Πρίντεζι. Τιμή συμμετοχής γιά κάθε 
άτομο 18.000 δρχ. καί 100 δολλάρια.

3. Δεκαεπταήμερος (17) έκδρομή στήν Εύρώπη άπό 9 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 1982. 
Ή έκδρομή περιλαμβάνει έπίσκεψη καί ξενάγηση σέ 10 χώρες τής Εύρώπης 
ήτοι Γιουγκοολαβία, Αύστρία, Δυτ. Γερμανία, 'Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Λου
ξεμβούργο, Ελβετία, Αγιο Μαρίνο, Ιταλία. Θά πραγματοποιηθεί μέ πολυτελές 
πούλμαν AIR CONDITIONING καί στή τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται ξενο
δοχεία Α' ή Β' κατηγορίας, μέ λουτρό ή ντούζ, έξοδα διοδίων καί F/B, πρωινό καί 
ένα γεύμα ή δείπνο κάθε ήμέρα έκτος Ελλάδος και Αρχηγό-Ξεναγό σέ όλοτό 
ταξίδι. Ή έκδρομή προβλέπει έπισκέψεις καί ξεναγήσεις στό Βελιγράδι, Βιέννη, 
Μόναχο, Φρανγκφούρτη, "Αμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ, Βρυξέλλες, Στρα
σβούργο, Λουξεμβούργο, Ζυρίχη, Βενετία καί "Αγιο Μαρίνο μέ έπιστροφή άπό 
Πρίντεζι -  Ηγουμενίτσα. Ή τιμή συμμετοχής γιά κάθε άτομο είναι 26.000 δρχ. 
καί 125 δολλάρια.

Οί ένδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν στις έκδρομές στις όποιες μπορούν νά 
συμπεριλάβουν καί μέλη τής οίκογένειάς τους η φίλους τής Ένώσεως, γιά περισ
σότερες πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχής μπορούν νά άπευθύνονται ώς
έξής:
α. Άντ/ρχη κ. Κων/νο ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Τηλ. 2613-913, Ύποδ/νση Άστυν. 'Αγίων 

Αναργύρων.
6. Ταγμ/ρχη κ. Ευάγγελο ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τηλ. 2468-830, Τυπογραφείο Χωροφυλακής, 
γ. Άνθ/στή κ. Αθανάσιο ΓΓΡΑΤΗ,Τηλ. 8613-811 έσ. 249, Αρχηγείο Χωροφυλακής
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Μέ τή σκέψη, χήν άγωνία, τή λαχτάρα καί τό ένδιαφέρον ιών φιλάθλων 
όλου τοϋ κόσμου στραμμένα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πανηγύρι ιών τελικών 
τού παγκόσμιου κυπέλλου, πού θά γίνει φέτος τό καλοκαίρι στην Ισπανία, 
κύλησε ή περσινή άθλητική χρονιά. Στους άγωνιστικούς χώρους παρατηρή
θηκε ή «ϋφεση» πού περιμέναμε όλοι.

Περιορισμένο, λοιπόν, τό ένδιαφέρον καί σχετικά φτωχή σέ έντυπωσιακά 
γεγονότα ήταν ή άθλητική ταυτότητα τοϋ περασμένου χρόνου. Στή συνέχεια, 
άπ’ τή στήλη αύτή, ή «Ε.Χ.» θά προσπαθήσει νά δώσει μιά συνοπτική εικόνα 
τοϋ άθλητικοϋ 1981, στο διεθνή καί στόν έλληνικό χώρο, έκφράζοντας, 
παράλληλα, τήν εύχή γιά ένα άπολογισμό καλύτερο καί πιο εύχάριστο γιά 
άθλητές καί φιλάθλους, τό χρόνο πού διανύουμε.

Σ Τ Ο  Δ Ι Ε 0

Χρόνος χαλάρωσης των άθλητών, λόγω, κυ
ρίως, τής υπερπροσπάθειας πού κατέθαλαν ατό 
όλυμπιακό έτος 1980, χαρακτηρίστηκε γιά τόν 
παγκόσμιο κλασικό άθλητισμό τό 1981. Ήταν, 
ΰλλωστε, έπόμενο αύτό καί προπαντός γιά τούς 
εύρωπαίους άθλητές, γιά τούς όποίους, ό Ιδιος 
χρόνος άποτέλεσε μιά περίοδο μεταβατική άπ' 
τούς όλυμπιακούς τού '80 στούς πανευρωπαϊ
κούς τού '82 πού θά γίνουν τό έρχόμενο καλο
καίρι στήν Καλογρέζα.

Όμως, ούτε ή χαλάρωση, ούτε τό μεταβατικό 
στάδιο άνέκοψαν την άνοδικη πορεία τοϋ παγκό
σμιου άθλητισμοΰ. Ό άπολογισμός των έπιδό- 
σεων σέ μεγάλα ή παγκόσμια ρεκόρ, χωρίς νά 
είναι τόσο έντυπωσιακός, όσο ήταν τό 1980, 
ήταν καί πάλι μεγάλος.

Στό σ τ ί β ο  καταρρίφθηκαν πέντε ρεκόρ κό
σμου μέ τούς: Σεμπάστιαν Κόου στό 800 μέτρα 
μέ 1 '4 1 " 73, Πολιάκοφ στά άλμα έπΙ κοντφ μέ 
5,81 μέτρα, Νεεμάια στά 110 μ. μετ’ έμποδίων 
μέ 12 93 -  άπό πλευράς άνδρών -  καί Τοντό-
ροβα στόν άκοντισμό μέ 71,88 μέτρα, Νόιμπερ 
στό έπταθλο μέ 6.716 βαθμούς, άπό πλευράς 
γυναικών.

Στό μεταξύ, δέν άναγνωρίστηκαν μέχρι τώρα 
άλλα δυδ παγκόσμια ρεκόρ κι αύτά ήταν: τού 
Βόλκοφ στό έπ! κοντφ (έπίδοση 5,84 μ.) καί τού 
Ρόνο στό δρόμο τών 5 χιλιομέτρων (έπίδοση 13' 
06" 20). ’Ακόμη, στόν εύρωπαϊκό χώρο είχαμε 
δυό νέα πανευρωπαϊκά ρεκόρ. Τό ένα καραρρί- 
φθηκε άπ’ τόν Κοϋντζε τής 'Ανατολικής Γερμα- 
ν(ας στά 5.000 μ. μέ χρόνο 13' 10" 40 καί τό

Ν Η  Χ Ω Ρ Ο

άλλο άπ1 τόν Πορτογάλο Μαμέντε στά 10.000 μ. 
μέ 27' 27" 70.

Στήν κ ο λ ύ μ β η σ η ,  όπου κυριάρχησαν οΐ 
άμερικανοί καί oi άμερικανίδες, καταρρίφθηκαν 
όχτώ παγκόσμια ρεκόρ, ένώ στήν άρση β α 
ρών,  δπου κύριοι πρωταγνωστές ήταν οΐ σοβιε
τικοί άρσηβαρίστες, είχαμε μιά έντυπωσιακή, 
όμολογουμένως, συγκομιδή ρεκόρ: συνολικά 
καταρρίφθηκαν 25 ρεκόρ, άπ' τά όποια, τά 23 
είναι καί ρεκόρ Εύρώπης.

Στά σπουδαιότερα άπ’ τά ύπόλοιπα άθλήματα, 
τά σημαντικότερα γεγονότα γιά τόν προηγούμενο 
χρόνο ήταν:

-  Στό ποδόσφαιρο, ή καταξίωση τοϋ θεσμού 
«κόπα ντέ όρο» (μουντιαλίτο) μέ νικήτρια τήν 
Ούρουγουάη, ή όποία στόν τελικό τοϋ Μοντεβι- 
δέο νίκησε τή Βραζιλία μέ σκόρ 2 -1 . 'Επίσης, ή 
δλοκλήρωση τών προκριματικών άγώνων τοϋ 
12ου παγκόσμιου κύπελλου πού θά γίνει στήν 
Ισπανία.

Στό μεταξύ, άπό πλευράς εύρωπαϊκών διορ
γανώσεων, τό κύπελλο πρωταθλητριών κατά
κτησε ή Λίβερπουλ, τό κύπελλο κυπελλούχων ή 
Ντυναμδ Τμπίλισι καί τό κύπελλο Ο Υ Ε Φ Α ή 
Ίπσουιτς.

-  Στό τέννις, ή άνοδος τοϋ έκπληκτικοϋ τεν- 
νίστα Τζών Μακ Ένρω, ό όποιος έκθρόνισε άπ’ 
τήν κορυφή τόνσουηδό Μπγιόρν Μπόργκ, κερδί

0 Βρετανός παγκόσμιος ρέκορντμαν τών 800 μ. 
Σεμπάστιαν Κόου.

ζοντας μέ χαρακτηριστική άνεση τά άλλλεπάλ- 
ληλα τουρνουά τού άθλήματος.

-  Στό σκί, ή έντυπωσιακή άνοδος τοϋ άμερι- 
κανοϋ σκιέρ ΦΙλ Μαίρ, ό όποιος κατάφερε νά 
έκθρονίσει τόν σουηδό Στένμαρκ, πού ως πέρσι 
μονοπωλούσε στήν κυριολεξία τίς πρώτες νίκες 
στούς διάφορους άγώνες καί, τέλος.

-  Στό χώρο τοϋ αύτοκινήτου, ή τελική έπικρά- 
τηση τοϋ βραζιλιανού πιλότου Πικέ, ό όποιος 
κατάφερε νά έπιβληθεί στούς άγώνες τής Φόρ
μουλα I.
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τού παγκόσμιου κυπέλλου, δέν προσπάθησε όσο 
χρειαζόταν νό τήν άξιοποιήσει. 01 τρεις ήττες 
στήν έδρα μας (άπ’ τήν 'Ιταλία μέ 2 -  η άπ’ τή 
Δανία μέ 3 -  2 κι άπ’ τή Γιουγκοσλαβία μέ 2 — 1) 
έσβησαν μέ τόν πιό πικρό τρόπο τΰ όνειρα καί τις 
φιλοδοξίες τής πρόκρισης, πού τόσο άπλόχερα 
σκορπίστηκαν στοϋς φιλάθλους μετά τήν καλή 
άρχή στή Δανία. Μιά άρχή ήρωική, ή όποία δέν 
ήταν καί τόσο συμπτωματική, όπως, τουλάχι
στον, παρουσιάστηκε έκ των υστέρων.

-  Στό πρωτάθλημα τής α’ έθνικής κατηγορίας, 
οί μεταγραφές μέ τά έντυπωσιακά ποσά των έκα- 
τομμυρίων κέρδισαν καί πάλι τά σχόλια των φιλά
θλων, χωρίς, όμως, νά τούς φέρουν στά γήπεδα, 
άφοϋ τό θέαμα των άγώνων δέν παρουσίασε τί
ποτα τό Ιδιαίτερο καί ουσιαστικό.

Α ρ ι σ τ ε ρ ό :  θεαματική φάση όπό αγώνα τού 
περσινού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος τής α έθνι
κής κατηγορίας, πού ήταν αίσθητό φτωχότερο όπό 
πλευράς θεόρατος σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο.

Κ ό τ ω :  Ο μαραθωνοδρόμος Μιχαήλ Κούσης, ήταν 
όπ’ τούς συνεπέστερους όθλητές μας στό 1981. Ξανα- 
γυρνώντος στό δρόμο των έπιτυχιών, κατέκτηοε τήν 
πρώτη θέση ατούς βαλκονικούς όγώνες στίβου τού 
Σπλίτ.

Στασιμότητα παρατηρήθηκε καί τό 1981 στόν 
έλληνικό άθλητισμό. 01 λίγες έξάρσεις, τά μικρά 
ρεκόρ, οί έλάχιστες διεθνείς έπιτυχίες καί ή 
συνηθισμένη έλλειψη προγραμματισμού άπό 
πλευράς ύπευθύνων άπέναντι στίς άθλητικές 
ύποχρεώσεις, ύπήρξαν τά γεγονότα πού χρωμά
τισαν έντονότερα τή δικαιολογημένη καί άδικαιο- 
λόγητη φτώχεια στόν τομέα τής έσωτερικής 
άθλητικής μας κίνησης.

Συνέπεια αύτής τής κατάστασης ήταν νά 
άδειάσουν περισσότερο άκόμη οί άδειανές κερ
κίδες των σταδίων μας καί οί έλληνες φίλαθλοι, 
γεμάτοι πικρία καί άπογοήτευση, νά στραφούν 
στήν παρακολούθηση άθλητικών έκδηλώσεων 
άπ’ τά τηλεοπτικά μέσα, όταν, βέβαια, μεταδί
δονταν. 01 έλπίδες μας γιά κάτι καλύτερο στό 
μέλλον ύπάρχουν, άλλά είναι γεγονός ότι αύτές 
καί μόνο δέν άρκούν γιά νά λύσουν τό πρόβλημα 
τής στασιμότητας ή καί τής τελμάτωσης σέ πολ
λές περιπτώσεις. Ό έλληνικός άθλητισμός στε
ρήθηκε καί στερείται βάσεων. 01 έλλείψεις καί 
οί άδυναμίες του είναι κάτι παραπάνω άπό φανε
ρές. Ή ύπευθυνότητα, προπαντός, ή θέληση καί 
ή σκληρή δουλειά είναι τά μόνα στοιχεία πού 
μελλοντικά θά τού δώσουν ώθηση καί θά τόν 
όδηγήσουν στήν πρόοδο. "Ας έλπίσουμε ότι ό 
δρόμος τής προόδου θά άνοίξει σύντομα. Τού
τος ό χρόνος καί οί πανευρωπαϊκοί άγώνες στί
βου πού θά διεξαχθοϋν στό όλυμπιακό στάδιο τής 
Καλογρέζας, άς άποτελέσουν τήν άφετηρία τής 
άνόδου. Τήν άφετηρία πού έπιθυμοϋν όλοι οί 
έλληνες φίλαθλοι.

Τό ποδόσφαιρο

Τό ποδόσφαιρο, πού είναι τό άθλημα μέ τούς 
περισσότερους φίλους στή χώρα μας, μάς 
έδωσε τίς μεγαλύτερες άποτυχίες καί μάς πό
τισε μέ πικρία καί άπογοήτευση. Βασικός συντε
λεστής γι’ αύτό, ή άπαράδεκτη πορεία τής έθνι
κής μας πού άκολούθησε τίς πολλές ύποσχέ- 
σεις. . .  της. Ειδικότερα:

-  Ή έθνική μας, χωρίς, όπωσδήποτε, νά είναι 
καλύτερη άπ’ τίς άντίστοιχες όμάδες τής Γιουγ- 
κοσλαβίας, τής Ιταλίας καί τής Δανίας, καίτοι 
βρήκε τήν εύκαιρία νά προχωρήσει στά τελικά
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Πρωταθλητής, πάντως, άναδείχτηκε ό 'Ολυμ
πιακός, πού κέρδισε τό τρόπαιο μέ περισσότερη 
εύκολία άπ' όση περιμέναμε. Ή βασικότερη 
διεκδικήτρια τού φετινού τίτλου όμάδα τού Πα
ναθηναϊκού, πέρσι καταποντίστηκε τερματίζον
τας 5η, ένώ ή ΑΕΚ κατατάγηκε 2η, ό "Αρης 3ος 
καί ό «γηρασμένος» ΠΑΟΚ 4ος. Πρώτη έπαρ- 
χιακή όμάδα άναδείχτηκε ή Λάρισα καί m i β' 
έθνική κατηγορία ύποβιβάστηκαν ή Παναχαϊκή μέ 
τόν Ατρόμητο Αθηνών. Πρωταθλητές στούς 
δυό όμίλους τής β' έθνικής άναδείχτηκαν ό 
Ηρακλής καί ή Ρόδος, πού άνέβηκαν στήν α' 
έθνική.

-Στόν κύπελλο 'Ελλάδος, νικητής άναδεί
χτηκε ό 'Ολυμπιακός, κερδίζοντας άλλο ένα 
ντάμπλ Στόν τελικό νίκησε σχετικά εύκολα τήν 
όμάδα τού ΠΑΟΚ μέ σκόρ 3 -  1, γιά νά λάβει 
μέρος άργότερα στό κύπελλο πρωταθλητριών 
Εύρώπης καί στό κύπελλο κυπελλούχων νά συμ- 
μετάσχει ή φιναλίστρια όμάδα τού ΠΑΟΚ.

— ΣτΙς εύρωπαϊκές διοργανώσεις ή μόνη 
όμάδα πού προχώρησε στό δεύτερο γύρο ήταν ό 
"Αρης. Απέκλεισε τή Σλιέμα τής Μάλτας, άλλΰ 
στή συνέχεια εκόνταψε στό έμπόδιο τής βελγι
κής Λόκερεν. ΟΙ άλλες όμάδες άποκλείστηκαν 
άπ’ τόν πρώτο γύρο. Συγκεκριμένα, στό κύπελλο 
πρωταθλητριών ό Ολυμπιακός έχασε άπ' τή 
ρουμανική Κραίόβα, ό ΠΑΟΚ στό κυπελλούχων 
άπ’ τήν "Αϊντραχτ Φραγκφούρτης καί στό ΟΥΕΦΑ 
ό Παναθηναϊκός άπ’ τήν "Αρσεναλ.

-  Στόν οικονομικό άπολογισμό τής α' έθνικής, 
ή κίνηση τών εισιτηρίων πού διατέθηκαν στούς 
άγώνες της παρουσίασε μείωση κατά 9,1% σέ 
σύγκριση μέ τό προηγούμενο πρωτάθλημα καί οΐ 
εισπράξεις αύξηση κατά 1.5%. Συνολικά, στούς 
306 άγώνες τού πρωταθλήματος διατέθηκαν 
2.636.138 εισιτήρια καί είσπράχθηκαν 
584.270.869 δραχμές.

-  Γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τού πρωταθλή
ματος τής α' έθνικής κατηγορίας τόν τίτλο τού 
πρώτου σκόρερ κατέκτησε ποδοσφαιριστής άπό 
όμάδα τής Μακεδονίας. "Ηταν ό Ντϊνος Κούης 
τού "Αρη πού πέτυχε 21 γκόλ, ένώ δεύτερος 
ήλθε ό Χαραλαμπίδης τής Δόξας Δράμας, πού 
πέτυχε 15 γκόλ.

-  Στό έρασιτεχνικό πρωτάθλημα, πρωταθλή- 
τριες στούς τέσσερεις όμίλους άναδείχτηκαν οι

όμάδες τού ’Ατρόμητου Πειραιώς, τού Παναρ- 
γειακοΰ, τού Τοξότη Βόλου καί τής Κοζάνης.

-  Τό κύπελλο έρασιτεχνών κατέκτησε ή ’Ανα
γέννηση Καρδίτσας.

Τό μπόοκετ
Στή διάρκεια τής προηγούμενης άγωνιστικής 

περιόδου, τό έλληνικό μπάσκετ σημείωσε έπιτυ- 
χίες έλάχιστες. 01 γνώριμες άδυναμίες τού 
άθλήματος έδωσαν πάλι τό δικό τους παρόν καί 
πιό πολύ στήν έθνική μας όμάδα.

Ή έθνική μας, μέ καλές, μέτριες καί κακές 
έμφανίσεις παρουσίασε τά συνηθισμένα γιά τά 
τελευταία χρόνια μέτρια άποτελέσματα. Τερμα
τίζοντας άήττητη στήν προκριματική φάση τών 
πανευρωπαϊκών άγώνων, έπεσε κατακόρυφα 
στούς τελικούς όπου κατατάγηκε ένατη. Στούς 
βαλκανικούς άγώνες ήταν τρίτη.

Στό πρωτάθλημα, άδιαφιλονίκητος πρωταγω
νιστής ό Παναθηναϊκός, κατέκτησε τόν τίτλο τού 
πρωταθλητή μέ άνεση, άφοϋ, ούτε ό 'Ολυμπια
κός ούτε ή ΑΕΚ ούτε ό "Αρης κατόρθωσαν νά τόν 
άπειλήσουν. Στή β' έθνική ύποβιβάστηκαν οι 
όμάδες τού "Εσπέρου Καλλιθέας καί τού Γ.Σ. 
Αμαρουσίου. Στή μεγάλη κατηγορία άνέβηκαν, 

ό Πανιώνιος άπ’ τό νότιο όμιλο καί ό Βυζαντινός 
Αθλητικός Όμιλος άπ’ τόν βόρειο. Στή β' έθνική 

άνέβηκαν, τό Π. Φάληρο, ή Παναχαϊκή, ό Κύδων 
Χανίων, ή ΧΑΝΟ καί ή Ε.Α. Λαρίσης. Πρώτος 
σκόρερ στό πρωτάθλημα τής α' έθνικής άναδεί
χτηκε ό Γκάλης τού "Αρη Θεσσαλονίκης μέ 1143 
πόντους σέ 26 άγώνες καί δεύτερος ό Γιαννάκης 
τού Ιωνικού μέ 773 πόντους σέ 22 άγώνες. Τό 
πρωτάθλημα γυναικών στό μπάσκετ κέρδισε τό 
Σπόρτιγκ, νικώντας στόν τελικό τόν Απόλλωνα 
Καλαμαριάς.

Τέλος, στις εύρωπαϊκές διοργανώσεις, όλες 
οί όμάδες μας άποκλείστηκαν άπ’ τόν πρώτο 
γύρω, έκτός άπ’ τόν Παναθηναϊκό. Ό πρωταθλη
τής προχώρησε στις έξη καλύτερες όμάδες τής 
Εύρώπης καί μετέχει στήν τελική φάση τής διορ- 
γανώσεως, χωρίς, πάντως, νά διεκδικεϊ πολλά 
πράγματα.

Ο στίβος
Καμιά σημαντική βελτίωση σέ σύγκριση μέ τό 

1980 δέν σημείωσε ό στίβος μας στή διάρκεια 
τού 1981. Κι έδώ είχαμε τήν ίδια στασιμότητα, 
ξεχώρισαν άρκετά μεγάλα ταλέντα, άλλά μέ έπι- 
δόσεις πού μόνο στά Βαλκάνια μπορούν νά με

Ή πρωτοθλήτριύ μας στόν ακοντισμό Σοφία Σακο- 
ρΰφα.

τρήσουν. Ή άτυχία τών τραυματισμών πού χτύ
πησε μερικούς πρωταθλητές μας, δέν διασκέ
δασε σέ καμιά περίπτωση τις μετριότατες σέ 
γενικές γραμμές έντυπώσεις. Αύτή τή χρονιά 
παρουσιάστηκαν προβλήματα τής τελευταίας 
στιγμής όχι μόνο άπό πλευράς όργάνωσης, άλλά 
κι άπό πλευράς άθλητών, πράγμα πού δείχνει ότι 
έρασιτεχνισμός καί οί άρχές τού όλυμπιακού 
πνεύματος προσκρούουν καί παρεμποδίζονται 
άπ’ τήν προχειρότητα τής σκέψης τών άγωνιζο- 
μένων καί τήν κακή έκτίμηση τής πραγματικής 
άποστολής τους.

Άπ’ τή μετριότητα τού άθλήματος ξεχώρισαν, 
βέβαια, μερικοί άθλητές καί, κυρίως, αύτοί πού 
δημιούργησαν πανελλήνια ρεκόρ. "Ηταν, ό Μί- 
χας στό τριπλοϋν μέ 17,04 μ. (ή μόνη έπίδοση 
πού «στάθηκε», κάπως, διεθνώς), ό Κασιανίδης 
στά 10.000 μέτρα μέ 28' 26" 87, ό Δεληφώτης 
στό μήκος μέ 7,85 μ., ό Πάλλης στό δέκαθλο μέ 
7.648 βαθμούς, ό "Αρης Καραγιώργος στό
20.000 μέτρα βάδην μέ 1 ώρα 27' 40", ή Σιούλη 
στά 200 μέτρα μέ 24" 08, ή Άρωνιάδου στό
3.000 μέτρα μέ 9' 53" 03, ή Δημητρακάκη στό 
έπταθλο μέ 4.670 βαθμούς καί ή Σακοράφα στόν 
άκοντισμό μέ 63,46 μ. ’Επίσης, άπ’ τούς έφη
βους άθλητές ξεχώρισαν άρκετά νέα ταλέντα μέ 
κορυφαίο τόν Μανόλη Χάντζο, πού ίσως έχουν τή 
δύναμη καί τήν τύχη νά όδηγήσουν μελλοντικά τή 
χώρα μας σέ έπιτυχίες άξιόλογες καί τόν κλασικό 
άθλητισμό τού τόπου μας σέ μιά διεθνώς παρα
δεκτή θέση.
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Ο τριπλουνίστας Δημήτρης ΜΙχας, πρώτος όθλητής 
της Χρονιάς.

Τό υπόλοιπα άθλήματα
Ανάλογη μέ τά παραπάνω ήταν ή κατάσταση 

καί στά υπόλοιπα άθλήματα, μέ κάποια έξαίρεση 
τό βόλεϊ, τό πόλο, τό πίγκ -  πόγκ καί τήν ποδηλα
σία, στά όποια φάνηκε μιά βελτίωση καί άνοδική 
πορεία, καθώς καί σέ μερικά άλλα, πού άπλώς 
στάθηκαν στή γνώριμη άπ’ τό παρελθόν θέση 
τους. Πιό άναλυτικά:

-Τ ό  πόλο έπέπλευσε διεθνώς χάρη στήν 
έθνική μας όμάδα πού στούς βαλκανικούς άγώ- 
νες κατέκτησε τήν πρώτη θέση καί στήν όμάδα 
τού Εθνικού έστω κι άν δέν κατάφερε νά μπει 
δπως τό 1980 στίς 4 καλύτερες όμάδες τής 
Ευρώπης.

-  Στό βόλεϊ ή έθνική μας πήρε θριαμβευτικά 
τήν πρώτη θέση στό κύπελλο άνοίξεως, άλλά στή 
συνέχεια άπέτυχε νά διακριθεΐ στούς τελικούς 
τού εύρωπαϊκοϋ πρωταθλήματος. Πρωταθλητής 
καί κυπελλοΰχος στήν α' κατηγορία άναδείχτηκε 
ό 'Ολυμπιακός, δ όποιος καί συνεχίζει μέ έπιτυ- 
χία στή διοργάνωση τού κυπέλλου πρωταθλη- 
τριών Εύρώπης.

-  Ή εύχάριστη έκπληξη ήλθε στή χρονιά τού 
1981 άπ’ τήν ποδηλασία καΐτόπίγκ-πόγκ. Καί στά 
δυό άθλήματα είχαμε σημαντικές διεθνείς έπι- 
τυχίες πού προβλέπεται νά έχουν άνάλογη συν
έχεια καί στό μέλλον.

-  Στήν κολύμβηση, παρόλο πού καταρρίφθη- 
καν πολλά πανελλήνια ρεκόρ, βρισκόμαστε 
άκόμη μακριά άπ’ τΙς έπιδόσεις τών ξένων πρω

ταθλητών. Όστόσο σπουδαίες γιά τά έλληνικά 
δεδομένα διακρίσεις πέτυχαν, ή Δάρα, ό Παπα- 
δόπουλος, δ Κοσκινάς, ό Κανδρής, δ 15χρονος 
Μαλαμας καί άλλοι.

-  Ή πάλη, ή Ιστιοπλοΐα, ή άρση βαργν, ή πυ
γμαχία, ή σκοποβολή, τό θαλάσσιο σκί καί ή Ιπ
πασία στήριχθηκαν σέ μερικούς μόνο καλούς 
άθλητές τους.

-  Στό τέννις, ή άνοδική πορεία τού 1980 δέν 
είχε συνέχεια. Αντίθετα, πέρσι, άνοδική πορεία

παρουσίασε ή κωπηλασία παρόλο ότι ό άθλητής 
της Κοντομανώλης δέν φάνηκε όσο περιμέναμε.

-  Τδ χάντ-μπώλ, ή ξιφασκία καί τό σκί βρί
σκονται άκόμη στό στάδιο τής γνωριμίας μέ τό 
κοινό καί φυσικά δέν είναι δυνατό νά ύπάρχουν 
όποιεσδήποτε άπαιτήσεις γιά πολλά πράγματα.

-  Καί τελειώνομε μέ τή γυμναστική γιά τήν 
όποία πρέπει νά σημειώσουμε ότι είναι άδύνατο 
νά άνταποκριθεϊ, πρδς τό παρόν τουλάχιστον, 
στό μεγάλο ένδιαφέρο πού ύπάρχει γι’ αύτήν.

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α

θριαμβευτική ήταν ή πορεία τών άθλητικών 
όμάδων τής Χωροφυλακής, μέσα στό χρόνο πού 
πέρασε. Οί άθλητές της, προσφέροντας ό,τι κα
λύτερο μπορούσαν, άνέδειξαν τήν προϊστάμενη 
ύπηρεσία τους, τήν 'Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής 
καί 'Αθλητισμού τής Χωροφυλακής, σέ έναν άπ’ 
τούς πιό ύποδειγματικοϋς φορείς, όσο άφορά 
στήν καλλιέργεια τού άθλητισμοΰ στή χώρα μας. 
Σοβαρή καί προγραμματισμένη δουλειά σ’ όλα τά 
άθλήματα πού καλλιεργεί ή ίδια, ήταν τά βασικά 
στοιχεία πού έφεραν τή Χωροφυλακή πρωταγω
νίστρια μεταξύ τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τών 
Ενόπλων Δυνάμεων. "Ετσι,

-  Στούς άγώνες άνωμάλου δρόμου τών Εν
όπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας πού 
διεξάχθηκαν στήν Τρίπολη, είχε μιά πρώτη νίκη, 
άπ’ τήν Τρουμπούκη στό δρόμο τών 3 χιλιομέ
τρων γυναικών καί δυό δεύτερες, άπ’ τόν Γεωρ- 
γακόπουλο καί τόν Παπαγεωργίου, στά 4 καί 8 
χιλιόμετρα, άντίστοιχα. 'Επίσης, στούς 'ίδιους 
άγώνες, είχε μιά, άκόμη, πρώτη νίκη, μέ τόν

ένωμοτάρχη Γ ούλα στό δρόμο τών 4 χιλιομέτρων 
μεταξύ μή άναγνωρισμένων άπ' τόν ΣΕΓΑΣ άθλη- 
τών.

-  Στούς άγώνες άρσεως βαρών πού έγιναν στήν 
Κομοτηνή, είχαμε δυό δεύτερες νίκες μέ τούς 
άρσηβαρίστες χωροφύλακες Σλούκα καί Μπα- 
σούρη, στά 90 καί 67,5 κιλά άντίστοιχα, μιά Τε
τάρτη μέ τόν Τούλια στά 82,5 κιλά καί μιά πέμπτη 
μέ τό Ζωγράφο στά 110 κιλά.

-  Στούς άγώνες πυγμαχίας πού έγιναν στήν Πά
τρα, είχαμε δυό πρώτες νίκες μέ τό βετεράνο 
Μπούτα και τό Σύρρα στά βαρέα βάρη καί στά 60 
κιλά άντίστοιχα, μιά δεύτερη μέ τό Χουλιάρα στά 
60 καί μιά τρίτη μέ τό Στρούμπα στά 71 κιλά.

-  Στούς άγώνες πυγμαχίας τού ΣΙΣΜ, πού πρα
γματοποιήθηκαν στό Τζάκσονβιλ τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, άπ' τούς έλληνες πυγμάχους ό μόνος 
πού διακρίθηκε Ιδιαίτερα καί άνέβηκε στό βάθρο 
τών νικητών ήταν ό χωροφύλακας Κώστας Σύρ- 
ρας. Ό λαμπρός πυγμάχος μας άγωνίστηκε στά 
60 κιλά καί κατέκτησε τή δεύτερη θέση.
-  Στούς άγώνες στίβου, ή έπικράτηση τής Χω
ροφυλακής ήταν πλήρης κι έντυπωσιακή. Ή 
όμάδα τού Σώματος κατέκτησε 10 πρώτες νίκες 
(Μπαμπανιώτης στή σφυροβολία, Γκάτζιος στά 
100 μέτρα, Μαραγκός στή δισκοβολία, Κυτέας 
στό άλμα έπί κοντώ, Στεφανόπουλος στά 400 
μέτρα, Πατρώνης στό άλμα εις ύψος, Τρουμ
πούκη στά 800 μέτρα γυναικών, Στεφανόπουλος 
στά 800 μέτρα, όμάδα σκυταλοδρομίας στά 
4X100 καί όμάδα σκυταλοδρομίας στά 4X400), 6 
δεύτερες νίκες (Παπαγεωργίου στά 10 καί στά 5 
χιλιόμετρα, Νικολαίδης στή δισκοβολία, ’Απο
στόλου στό έπί κοντώ, Παπανικολάου στά 110 
έμπόδια καί Γκάτζιος στά 200 μέτρα) καί 5 τρίτες 
(Γεωργακόπουλος στά 10 χιλιόμετρα, Πολυχρο- 
νάκης στό τριπλοΰν, Μαραγκός στή σφαιροβο
λία, Λουκάς στά 400 μέτρα καί Χάτζος στά 1.500 
μέτρα).

-  Εξαιρετική ήταν σέ γενικές γραμμές ή έμφά- 
νιση καί τών ύπόλοιπων όμάδων τού Σώματος πού 
πήραν μέρος στά άνάλογα πρωταθλήματα, ένώ ό 
χρόνος έκλεισε μέ τήν κατάταξη στό Σώμα δώ
δεκα νέων άθλητών, πού άποτελοΰν βασικά στε
λέχη τών έθνικών όμάδων ποδοσφαίρου (Μητρό- 
πουλος, Μαυρομάτης, Στυλιανόπουλος), μπά- 
σκετ (Παραμανίδης, Μπατής, Φιλίππου), βόλεϊ 
(Καζάζης, Τεντζέρης, Τριανταφυλλίδης, Τριαν- 
ταφυλλόπουλος) καί ΰρσεως βαρών (Τσιντάρης, 
Μπονάνος). Οί άθλητές αύτοί, μαζί μέ τούς άλ
λους άθλητές τού Σώματος, άναμένεται νά πρω
ταγωνιστήσουν καί πάλι φέτος στά άντίστοιχα 
πρωταθλήματα τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων 'Ασφαλείας καί νά βοηθήσουν σημαντικά 
τίς άντιπροσωπευτικές δμάδες ένόπλων τής χώ
ρας μας στίς διεθνείς ύποχρεώσεις τους.

Ό  χωροφύλακας -  έφηβος δρομέας μας Μανόλης 
Χόντζος. ένα άπ’ τό μεγαλύτερα ταλέντα τού έλληνικοϋ 
στίβου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
Ο

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΗΣ
Τού κ. Φιλοποίμενος ΤΕΡΖΗ 

Ύποστρ. Χωρ/κής έ.ά.

Ό  Φιλοποίμην, στρατηγός τής Αχαϊ
κής Συμπολιτείας, ύπήρξε άτομο μέ 
άξιόλογες άρετές και προσόντα κατά τήν 
έποχή του, καί τό όνομά του είχε γίνει 
πολύ γνωστό ατούς λαούς τών χρόνων 
έκείνων. Ή οξυδέρκειά του, ή στρατιω
τική του κατάρτιση, ή δικαιοσύνη μέ τήν 
όποια άντιμετώπιζε τά κοινά, τό πηγαίο 
φρόνημά του, ό φιλελεύθερος καί πράος 
χαρακτήρας του, ή έντιμότητα τού βίου 
του καί τό δημοκρατικό καί άνήσυχο 
πνεύμα πού τόν διέκρινε, τόν κατέστη
σαν έναν ύπεύθυνο καί χρήσιμο άνδρα, 
πού ή προσφορά του στήν πολιτεία, τού 
άνεγνωρίσθη άπόλυτα καί ή 'Ιστορία τόν 
κατέταξε μεταξύ τών σπουδαιοτέρων 
άνδρών τής άρχαίας 'Ελλάδας. Ό  μεγά
λος Ιστορικός, βιογράφος καί ήθικολό- 
γος, Πλούταρχος, ό όποιος συνέγραψε 
έξήντα τέσσαρες βίους έπισήμων καί 
άξιολόγων 'Ελλήνων καί Ρωμαίων, μέ 
σκοπό, νά σκιαγραφίσει χαρακτήρες άν- 
θρώπων καί νά δώσει, πρός τούς συναν
θρώπους του, ύποδείγματα άρετής καί 
ήθους πρός μίμηση, δέν ήταν δυνατό, νά 
παραλείψει τό βίο τού Φιλοποίμενα. Καί 
έτσι σύγκρινε τούτον, μέ άλλους τής 
έποχής του, όμοια άξιόλογους, άνδρες.

Ό  Φιλοποίμην, έγεννήθη τό 253 π. X. 
στή Μεγαλόπολη τής Αρκαδίας, άκμά- 
ζουσα τότε, καί ήταν γιός τού Κραύγιδος. 
Σέ ήλικία 33 χρόνων, δηλαδή κατά τό 220 
π. X., άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψει τήν 
ίδιαίτερή του πατρίδα καί νά μεταβεί 
στήν Κρήτη. Αιτία τούτου, ύπήρξε ή ύπο- 
δούλωση τής Μεγαλουπόλεως άπό τό 
Βασιλιά τής Σπάρτης, Κλεομένη Γ; γιατί, 
ώς έκ τού χαρακτήρα του καί τής έν γένει 
προσωπικότητάς του, δέν ήταν δυνατόν 
νά ζήσει κάτω άπό τυραννικό καθεστώς. 
Στήν Κρήτη, τά άξιόλογα προσόντα του 
καί κυρίως έκείνα τού στρατιωτικού ήγέ- 
του, τού άνήσυχου, τού έντιμου, τού ρι
ψοκίνδυνου, τού μαχητικού καί τολμη
ρού, τόν άνέδειξαν σ’ άρχηγό μισθοφό
ρων σέ έμφυλίους πολέμους μεταξύ τών 
πόλεων τής νήσου. Μέ τούς άγώνες του 
έκεΐ, ατούς όποιους διεκρίθη γιά τήν

στρατιωτική του ιδιοφυία, έγινε έμπει- 
ροπόλεμος καί έξελίχθη σ' ένα λαμπρό 
στρατιωτικό ήγέτη, πού είχε γίνει πλέον 
γνωστός καί όνομαστός.

Αργότερα, τό 210 π. X., στήν ώριμη 
ήλικία τών σαράντα τριών χρόνων, έπα- 
νέκαμψε στήν πατρίδα του, όπου καί έξ- 
ελέγη ϊππαρχος-στρατηγός τής Αχαϊ
κής Συμπολιτείας. Χάρις στά στρατιω
τικά του προσόντα καί τήν πολύτιμη 
πείρα του στά στρατιωτικά πράγματα, 
άμέσως άσχολήθηκε μέ τήν άναδιοργά- 
νωση καί έκπαίδευση τού στρατού. Έτσι, 
μετά τρία χρόνια, τό 207 π.Χ., καί άφού 
έδημιούργησε άξιόμαχο στρατό, έξ- 
εστράτευσε κατά τής Σπάρτης καί παρά 
τή Μαντινεία, κατετρόπωσε τόν τύραννο 
αύτής, Μαχανίδα. Κατά τό 194 π.Χ., γιά 
δεύτερη φορά, κατενίκησε τό διαδε- 
χθέντα τό Μαχανίδα, τύραννο τής Σπάρ
της, Ναβίνα καί άνάγκασε τή Σπάρτη νά 
προσχωρήσει στήν Αχαϊκή Συμπολιτεία. 
Μή έννοούσα, όμως, ή Σπάρτη νά υποτα
χθεί, ύπό τό Φιλοποίμενα καί άποστρα- 
τήσασα, έζήτησε στρατιωτική βοήθεια 
άπό τήν Ρώμη. Αναγκάσθηκε τότε, ό 
στρατηγός Φιλοποίμην, νά έπιτεθεί κατά 
τής Σπάρτης, τήν όποια καί έκυρίευσε. 
Έγκρέμισε τά τείχη τής πόλεως καί 
άνάγκασε όλους τούς κατοίκους της, 
πλήν τριών χιλιάδων, νά μετοικήσουν, σ’ 
άλλες πόλεις τής Άχαϊας.

Τήν έποχή έκείνη στή Σπάρτη, ϊσχυε ή 
Νομοθεσία τού Λυκούργου. Κατά τόν 
Πλούταρχο, ό Λυκούργος, βλέποντας 
τήν άναρχία, ή όποια έπικρατοϋσε έπί 
τών ήμερών του στήν Σπάρτη, μετέβη 
στήν Κρήτη, ίσως καί στήν 'Ινδική καί τήν 
Αίγυπτο, καί έκαμε σπουδές καί μελέτες, 
περί τών κρατούντων έκεΐ διοικητικών 
συστημάτων. Αφού έπανήλθε, έκ τών 
σπουδώντου στήν άλλοδαπή, άπεφάσισε 
τήν έφαρμογή μιας Νομοθεσίας στυ
γνής, όσον καί αύστηρής, ή όποια σιγά - 
σιγά, είχε σάν άποτέλεσμα νά άπομονώ- 
σει τή Σπάρτη, άπό τις άλλες πόλεις καί 
νά παύσει κάθε έπικοινωνία μ’ αύτές. 
Κατά τή νομοθεσία τού Λυκούργου, ό 
άνθρωπος άπερροφήθη άπό τόν πολίτη, 
όπως καί ή οικογένεια, άπό τήν πολιτεία. 
Οί νόμοι τής ιστορίας καί τής προόδου, 
είχαν παραγνωρισθεί. Διά τής νομοθε
σίας αύτής, έσκοπεΐτο ή έξύψωση τής 
ψυχής, ύπεράνω τών ύλικών συμφερόν
των. Οί πολίτες ζούσαν βίον στρατοπέ

δου, περιφρονώντας κάθε ειρηνική τέ
χνη, έπιστήμη καί πρόοδο. 01 πολίτες 
ήσαν διαιρεμένοι σέ τέσσαρες κατηγο
ρίες, ή άγαμία άποτελοΰσε έγκλημα καί 
γενικά, έλευθερίες καί προνόμια, πού εί
χαν οι πολίτες τών Αθηνών, έκεΐ ήσαν 
άγνωστα καί άνύπαρκτα. Ό  φιλελεύθε
ρος καί δημοκράτης Φιλοποίμην, δέν 
ήταν δυνατόν ν’ άνεχθεί τήν τυραννική 
αύτή Νομοθεσία, γ ϊ αύτό καί άμέσως, 
τήν κατάργησε καί έφάρμοσε καί στή 
Σπάρτη τήν ίσχύουσα νομοθεσία στήν 
Αχαϊκή Συμπολιτεία.

Όταν κατά τό 184 π.Χ. ό άρχηγός τής 
ολιγαρχικής μερίδος τής Μεσσηνίας 
Δεινοκράτης, έπέτυχε νά άποσπάσει τήν 
πατρίδα του, άπό τήν Αχαϊκή Συμπολι
τεία, ό Φιλοποίμην, πού εύρίσκετο έκεΐνο 
τόν καιρό στό 'Αργος καί ήταν ήλικίας 
έβδομήντα χρόνων, έξεστράτευσε κατά 
τής Μεσσηνίας, έπικεφαλής τμημάτων 
ιππικού καί κατενίκησε τούς άντιπάλους 
του, παρά τόν λόφο τού Εύάνδρου. Ή 
όρμητικότητά του, όμως, είχε σάν άπο
τέλεσμα, νά καταπέσει άπό τό άλογό του 
καί νά τραυματισθεΐ στό κεφάλι του, σο
βαρά. Έκ τού λόγου τούτου, συνελήφθη 
αιχμάλωτος, μετεφέρθη στή Μεσσήνη 
καί έφυλακίσθη άπό τούς άντιπάλους 
του. Ο Δεινοκράτης, σάν νικημένος καί 
πνέοντας μένεα κατ' αύτού, ήθελε 
όπωσδήποτε νά τόν θανατώσει. "Ετσι, 
τόν ύποχρέωσε νά πιει δηλητήριο άπό τό 
όποιο καί πέθανε τό 183 π.Χ., σέ ήλικία 
έβδομήντα χρόνων.

Ή είδηση τού θανάτου τού Φιλοποί- 
μενα, τού άνδρα πού είχε άγαπηθεΐ τόσο 
πολύ, γιά τό ήθος καί τις άρετές του, 
άλλά καί γιά τήν προσφορά του, στούς 
συμπολίτες του, έθλιψε βαθύτατα όλους 
τούς κατοίκους τών πόλεων τής Αχαϊκής 
Συμπολιτείας. Πράγματι, είχαν χάσει 
έναν άξιο στρατηγό, έναν έντιμο καί δί
καιο ήγέτη καί έναν άνθρωπο έκπολιτι- 
στή. Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία, έξέλεξε 
παρ’ εύθύς, στρατηγό τό Λικόρτα, ό 
όποιος έκδικούμενος τό θάνατο τού Φι- 
λοποίμενα, έξεστράτευσε άμέσως, μετά 
ισχυρών δυνάμεων, τις όποιες ό Φιλο
ποίμην είχε έμπνεύσει μέ τις άρετές του, 
κατά τής Μεσσηνίας, έπολιόρκησε τή 
Μεσσήνη, τήν όποια καί κατέλαβε. Ό  
Δεινοκράτης, έντρομος καί γιά ν’ άπο- 
φύγει τήν αιχμαλωσία του, μέ τις μετέ-
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πειτα συνέπειες, μαζί μέ όλους τούς έπι- 
τελικούς του, αύτοκτόνησε.

Ή τέφρα τού Φιλοποίμενα, τεθείσα έν- 
τός δοχείου, μετεφέρθη ύπό τού Πολυ
βίου μετά μεγάλης πομπής, στήν ίδιαί- 
τερή του πατρίδα, τή Μεγαλόπολη, άπο- 
τεθεισα σέ περίλαμπρο μνημείο. Μέ ψή
φισμα τής 'Αχαϊκής Συμπολιτείας, καθο
ρίσθηκαν καί έτελοϋντο σέ όλες τίς πό
λεις έτήσιες θυσίες καί γιορτές, πολλά 
δέ άγάλματα τούτου έστήθηκαν σέ διά
φορες πόλεις τής Άχαίας, στήν Ιδιαιτέρα 
του πατρίδα καί στους Δελφούς.

Ό  Παυσανίας στά «'Αρκαδικά του» 
μεταξύ τών άλλων έγραψε γιά τό Φιλο- 
ποίμενα, ότι ύπήρξε ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς
Ε λ λ η ν α ς καί ότι ή λαμπρή έποχή τού 

κλέους τής άρχαίας 'Ελλάδος, άρχισε μέ 
τό Μιλτιάδη καί έτελείωσε μέ τό Φιλο- 
ποίμενα. («Τό μετά τούτο εις άνδρών 
άγαθών φοράν έληξε ή Ελλάς»).

Πολύ άργότερα, στούς νεώτερους 
Ελληνικούς χρόνους, ό Θεόδωρος Καί- 

ρης, έγραψε τό βιβλίο «Ή 'Ιστορία τής 
Ελλάδος». Τούτο άποτελεϊτο άπό βιο
γραφίες άνδρών τής άρχαίας 'Ελλάδας, 
πού άνταπεκρίνοντο, στό πνεύμα τής 
έποχής. Τό βιβλίο, προκαλούοε τό θαυ
μασμό στούς άναγνώστες του, γιά τά 
πρόσωπα, τών όποιων τήν ζωή, τό βίο καί 
τίς πράξεις Ιστορούσε. Ακόμη περιεί- 
χοντο σ’ αύτό καί ξυλογραφικές εικόνες 
τών βιογραφουμένων. Κατά τούς χρό
νους τής Ελληνικής έπαναστάσεως, 
τούτο, έδιαβάζετο καί άπό τούς γνωρί- 
ζοντες λίγα γράμματα, ναυτικούς μας, 
τών νήσων Ψαρών, Ύδρα καί Σπετσών, οί 
κάτοικοι τών όποιων είχαν δημιουργήσει 
άξιόλογο έμπορικό στόλο, σέ σημείο μά
λιστα ώστε τό έμπόριο καί οί συγκοινω
νίες τής άνατολικής λεκάνης τής Μεσο
γείου νά διεξάγονται άποκλειστικά διά 
τών πλοίων των.

Στις πλώρες λοιπόν, τών πλοίων των, οί 
ναυτικοί τής νεώτερης Ελλάδας είχαν 
τοποθετήσει ξύλινες προτομές τών θιο- 
γραφουμένων άνδρών, κατ' άντιγραφή, 
έκ τών εικόνων τού βιβλίου, πού άποτε- 
λούσαν τούς όδηγούς των, σάν έθνικές 
πυξίδες μέσα στήν ταραγμένη ζωή των 
καί έπενεργοϋσαν άποφασιστικά, στή 
δίψα των γιά μάθηση καί προτροπή των 
σέ πράξεις άλτρουϊσμού καί φιλοπα
τρίας, ώς έκείνην. Ή δεσπόζουσα προ
τομή, πού τούς έφώτιζε σάν φάρος μέσα 
στό σκοτάδι τής τυραννίας καί μαύρης 
δουλείας καί άπό τήν όποια, άντλούσαν 
θάρρος, τόλμη καί άποφασιστικότητα, 
γιά τήν έπιθίωσή των, σάν φυλή, άλλά καί 
γιά τή συμβολή των στόν ύπέρ τής έλευ- 
θερίας τού 'Έθνους άγώνα, ήταν τού 
στρατηγού τής Αχαϊκής Συμπολιτείας 
Φιλοποίμενα. Τό όραμά του, σάν ύπόδει- 
γμα άγαθοϋ άνδρός, είχε εύεργετική 
έπίδραση καί ή προσφορά του, ήταν ση
μαντική στούς έλληνες ναυτικούς μας, 
στις κρίσιμες στιγμές γιά τόν Ελληνισμό, 
πού έπιθυμούσαν νά γίνουν σάν κ’ 
έκείνο, χρήσιμοι γιά τήν πατρίδα καί τή 
φυλή μας.

Η ΕΘΝΙΚΗ  Μ Α Σ Β Η Θ ΛΕΕΜ

TO PAfflODOVNI
Τού κ. Άναστ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

Αντισυνταγματάρχου

Μιά μαγευτική βουνοπλαγιά στά νο
τιοδυτικά τού Βασιλικού τής Τριφυλίας, 
άγκαλιασμένη στοργικά μέτή λοφοσειρά 
τής Μαλιαμάδας καί τής Άκροπόλεως 
Μάλθης, πού μαρτυρεί περήφανα μέ 
τούς σπουδαίους άρχαιολογικούς θη
σαυρούς της, πού βρίσκονται στό Μου
σείο τού Βασιλικού Τριφυλίας, τόν 
προελλαδικό πολιτισμό της, ήταν τυχερό 
της νά γίνη ή Βηθλεέμ τής Πατρίδος μας. 
Τό δασωμένο στήθος της καί ή περήφανη 
κορφή της είναι κατάφυτα άπό άμέτρη- 
τες γέρικες καί νέες βελανιδιές κι' άπό 
λογής -  λαγής θαμνόδεντρα πού στις πυ
κνές φυλλωσιές τους κρύβονται καί κε
λαηδούν άμέτρητα, γλυκόφωνα άγριο- 
πούλια.

Καί τά ριζά της τά καλλιεργήσιμα είναι 
κατάφυτα καί καταπράσινα, άπό γιγάν- 
τιες, καρπερές καρυδιές, άπό μεσόκοπες 
πορτοκαλιές καί λεμονιές, άπό πλατάνια, 
άπό άπειρες πράσινες κουτσουπιές καί 
λυγαριές, άπό κυπαρίσσια, δάφνες καί 
άγριομουριές πού γεύονται τίς νόστιμες 
μούρες τους τά βοσκόπουλα καί τά κο- 
τσίφια, οί τραγουδιστές τής ρεμματιάς. 
Κι' άπό καρδάματα πού πίνουνε άχόρ- 
ταγα τό γαργαρόνερο τής βρύσης πού 
βγαίνει άπό τό Ιερό τής έκκλησούλας 
τού 'Αγίου Στεφάνου, πού τόσο άγρια 
σφιχταγκαλιάζουν τούς έρειπωμένους 
τοίχους της τ ’ άγριόβατα καί οί κισσοί 
πού κρύβουνε πεισματικά τήν Ιστορία καί 
τόν θρύλο τού Ραμοθουνιοΰ, σέ χριστια
νούς διαβάτες καί κυνηγούς περαστι
κούς. Αλήθεια, πόσο συγκινητική, παρά
ξενη άλλά καί ένδοξη είναι ή Ιστορία τού 
Ραμοθουνιοΰ πού διηγούνται μέ τήν άτέ- 
λειωτη βουβή φλυαρία τους οί έρειπωμέ- 
νοι τοίχοι τής καθαγιασμένης έκκλησού
λας, πού άναφέραμε πιό πάνω.

Τά λιγοστά χαλάσματα τών κατεστραμ
μένων σπιτιών, μιά πέτρινη μικρή καί 
περίεργη κολυμπήθρα πού παραμένει 
άκόμη άπείραχτη άπό τήν φθορά τού 
χρόνου καί πρός παντός ό παρακάτω 
θρύλος πού λένε μέ κατάνυξη καί συγκί
νηση οί γέροντες στά μαγαζιά καί όπου 
βρεθούν, σέ ντόπιους καί σέ ξένους, γιά 
τή μοίρα τού Ραμοθουνιοΰ, κι’ όλα μαζί 
μαρτυρούν πώς έδώ έζησε ένα πολυτά
ραχο παρελθόν γεμάτο Ιστορία πού χά
θηκε στό κύλισμα τού χρόνου.

Ο Θ Ρ Υ Λ Ο Σ

Σέ χρόνια άνυπολόγιστα «καλοκαθό
τανε στήν άγκαλιά τού όμορφου Ραμο- 
βουνιοϋ μικρό χωριό, γραφικό καί χαρι
τωμένο- τό ΡΑΜΑ. Ό ήλιος τόλουζε τά 
πρωινά μέ τά χαμόγελά του κι έκανε τά 
σπιτάκια του άστραφτερά κι’ άτίμητα δια
μάντια ...

Μά τά ξεκλήρισε ή φοβερή ή μοίρα πού 
τοΰατειλε θανατικό μέ κάποιο δαχτυλίδι, 
πουχε βλογιά άπάνω του, άπ' άνθρωπο 
βλογιοκομμένο. Καί τόφερε στά νύχια 
του στό λαίμαργό του στόμα τό χαρο- 
πούλι, ό κόρακας καί τόριξε στοϋ Ράμα.

Καί χάθηκαν οί άνθρωποι, ξεκλήρισε 
τού Ράμα καί μείνανε χαλάσματα νά λέν’ 
τήν συμφορά του .. .·.

Μαζί μέ τά χαλάσματα όμως, έμειναν 
καί οί θεόρατες βελανιδιές τού δάσους 
τού Ραμοθουνιοΰ πού όρισε ή θεία μοίρα, 
τό έτος 1770 καί άνήμερα Δευτέρας τής 
Λαμπρής, ή καπετάνισσα τού Κωσταντή 
Κολοκοτρώνη, νά γεννήσει κάτω άπό χα
μόκλαδα καί κάτω άπό μιά καλότυχη 
θεόρατη βελανιδιά, τήν μεγαλύτερη 
μορφή τού άγώνος τού 182V τόν άνυ- 
πέρβλητο ήρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 
Στόν θυμαρίσιο άέρα τού βουνού πήρε 
τήν πρώτη άνάσατου. Εκεί έγινε καί χρι
στιανός γιατί ή καπετάνισσα μάνα του 
στις 40 μέρες άπό τή γέννησή του τόν 
πήγε στό έκκλησάκιτού άγιου Στέφανου, 
πού χρησιμοποιούσαν οί τσοπάνηδες τής 
περιοχής καί ό γέρος Παππάς άπό τό 
κοντινό χωριό Μίλα, τόν εύλόγησε καί 
τόν μετάλαβε μέ τή Θεία Κοινωνία γιά νά 
καταξιωθεί σάν Αρχηγός τό 1821, νά 
άγωνισθεΐ γιά τά ιδανικά τής φυλής μας, 
τού Χριστού τήν πίστη τήν άγια καί τής 
Πατρίδος τήν έλευθερία.

Τό Ραμοθούνι, μέ τή γέννηση καί τήν 
ύποδοχή στήν άγκαλιά του τού Κολοκο
τρώνη, έγινε ή Βηθλεέμ, τής Νεώτερης 
Ελλάδας, πού άπρεπα ή λάμψη της γιά 
τόν τόν πολύ τόν κόσμο είναι σχεδόν 
άγνωστη.

Ο Σύλλογος τών Τριφυλίων πρό έτών 
έστησε μαρμάρινες προτομές τού Θεό
δωρου Κολοκοτρώνη μπροστά στήν 
έρειπωμένη έκκλησούλα τού Αγίου Στε
φάνου στό Ραμοθούνι καί μπροστά στήν 
έκκλησία τής Αγίας Τριάδας τού Βασιλι
κού καί κατόπιν ένεργειών του ή Νομαρ
χία Μεσσηνίας έκανε πρόχειρη διάνοιξη 
δρόμου μέχρι τό έκκλησάκι τού Ραμο- 
βουνίου. Πέρασαν όμως πάνω άπό 200 
χρόνια άπό τή γέννηση τού Πρωτομά
στορα τής Εθνικής μας άναγέννησης 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καί άκόμη οί 
Έλληνες δέν κάναμε όλοκληρωτικά τό 
χρέος μας. Χρέος όλων τών Ελλήνων εί
ναι ή ταχεία άνοικοδόμηση τής έρειπω- 
μένης έκκλησίας τού Ράμα καί ή κατάλ
ληλη διαμόρφωση τής καταπράσινης καί 
παραδεισένιας τοποθεσίας τού ιστορι
κού Ραμοθουνίου μέ παράλληλη κατα
σκευή τού δρόμου άπό γεφύρας Βασιλι
κού μέχρι τού Ράμα γιά νά δείξουμε μέ 
αύτό τόν τρόπο έμπράκτως τήν εύγνω- 
μοσύνη μας πρός τόν Στρατηλάτη Θεό
δωρο Κολοκοτρώνη, άλλά καί γιά νά 
καταστεί ό Ιστορικός αύτός τόπος Ιερόν 
προσκύνημα τών πανελλήνων καί κυρίως 
τής μαθητιώσης νεολαίας γιά έθνική 
ύπερηφάνεια καί άναθάπτισμα εις τό 
πνεύμα τής θυσίας χάριντής έλευθερίας 
καί τής άκεραιότητας τής πατρίδος μας.

125



ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Ι Σ Π Α Ν Ι Α

Δέμα «έρωτευμένο».
Έχομε άκούσει πολλές φορές δτι 

«όποιος άγαπάει, παιδεύει...», άλλα 
δέν είχαμε άκούσει ώς τώρα δτι 
«δποιος άγαπάει παιδεύεται». Τούτο 
τό τελευταίο συνέβη τελευταία στή 
Φρανκφούρτη, όπου μιά δεκαεξά- 
χρονη δυτικογερμανίδα άγαπούσε μέ 
πάθος έναν 'Αμερικανό νεαρό, πού 
ζούσε στή χώρα της καί, φυσικά, τδν 
παίδευε.

Τόν παίδευε, δμως, πολύ. Τόσο 
πολύ, πού άναγκάστηκε, κάποτε, ό 
«παιδευόμενος», νά σφίξει τήν έρω- 
τευμένη καρδιά του καί νά τήν έγκα- 
ταλείψει, έπιστρέφοντας στήν πα
τρίδα του τήν 'Αμερική. Ή μικρή δέν 
τόν άντεξε αύτόν τόν χωρισμό κι άρ
χισε, φυσικά, νά τδν βομβαρδίζει μέ 
τηλεφωνήματα κι έπιστολές μετά
νοιας, άλλά ό νεαρός παρέμεινε άμε- 
τάπειστος. Οπότε, έκείνη, έβαλε κάτω 
τήν άπλή λογική καί σκέφτηκε δτι ό 
μόνος τρόπος πού θά συγκινοϋσε τόν 
άγαπημένο της, ήταν ή άλλαγή τού 
συστήματος «δποιος άγαπάει παι
δεύει» καί ή έφαρμογή ένός άλλου 
συστήματος, τού «δποιος άγαπάει 
παιδεύεται».

Κάνοντας, λοιπόν, άρχή τού και
νούργιου συστήματος, έγινε δέμα 
προκειμένου νά ταχυδρομηθεί στδν 
έπαναπατρισθέντα. Μόνο έτσι έκεΐ- 
νος θά άναγνώριζε τόν έρωτά της τδν 
πραγματικό κι όλα θά γίνονταν μέλι -  
γάλα, σκέφτηκε ...

Τό δέμα μέ τήν μπαουλαρισμένη 
κοπελιά ταχυδρομήθηκε κανονικά 
στό ταχυδρομείο τής Φρανκφούρτης 
καί πήρε τό δρόμο τής άποστολής 
του στήν Αμερική. Φτάνοντας στό 
άεροδρόμιο τής πόλης, δμως, έβαλε 
ό Θεός τό χέρι Του πού λέμε, γιατί οί 
άρμόδιοι άστυνομικοί τδ θεώρησαν 
ύποπτο. "Ανοιξαν τδ μπαούλο νά τδ 
έλέγξουν κι έκπληκτοι άντίκρυσαν τό 
«έρωτευμένο» δέμα σέ κακά χάλια, 
άφού άντιμετώπιζε, ήδη. σοβαρή έλ
λειψη οξυγόνου καί ήταν έτοιμο νά 
άποχαιρετήσει τή ζωή ... Εκπρόσω
ποι, μάλιστα, των γιατρών τού άερο- 
δρομίου δήλωσαν μέ βεβαιότητα δτι 
άν οί άστυνομικοί τού έλέγχου τών 
άποσκευών δέν ήταν ύπερβολικά 
περίεργοι, ή κοπελιά θά πέθαινε στή 
διάρκεια τής πτήσης, γιατί τδ όξυ- 
γόνο όλοένα καί λιγόστευε μέσα στό 
μπαούλο της.

Σώθηκαν, συνεπώς, καί οί δυό: ή 
κοπελιά άπ' τό θάνατο καί τδ κοπέλι 
άπ' τήν έκπληξη πού θά δοκίμαζε 
άνοίγοντας τό μπαούλο -  δέμα .. .

Τό γάλα περιείχε κρασάκιϋ!

Στό χωριό Καρμπαλέντα τής Ισπα
νίας, τούς τελευταίους μήνες συν- 
έβαινε κάτι πολύ παράξενο: οί κάτοι
κοι πού έπιναν γάλα άπ’ τις άγελάδες 
τού συγχωριανού τους δδν Μπερ- 
νάρντο, αισθάνονταν στή γεύση του, 
έντονα ίχνη κρασιού.

Κι όπως «παρα-ήταν» ξύπνιοι, στήν 
άρχή θεώρησαν τό περιστατικό σάν 
θαύμα, λέτε καί βρίσκονταν στήν Ιν 
δία όπου οί άγελάδες είνα ι... ιερές. 
"Αρχισαν, λοιπόν, νά σταυροκοπιούν- 
ται καί νά ζητούν άφεση άμαρτιών, 
δεδομένου δτι ό Γάλλος άστρολόγος 
καί φυσικός τού 16ου αιώνα, Νοστρά- 
δαμος, είχε πεΤ -  λένε -  δτι «ό βασι
λεύς τής Χριστιανοσύνης θά πέθαινε 
τό 1981» καί, συνεπώς, τό τέλος τού 
κόσμου πλησίαζε ... Μετά τή δολο
φονική άπόπειρα έναντίον τού Πάπα, 
οί σοφοί έρμηνευτές τών προφη
τειών τού Μιχαήλ Νοστράδαμου 
κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι βασι
λεύς τής Χρισριανοσύνης ήταν, στις 
προφητείες του, ό Πάπας. "Ετσι 
έπαψε ό κόσμος νά άνησυχεΐ γιά τή 
συντέλεια τού κόσμου ... καί οί Καρ- 
μπαλέντιοι, ταυτόχρονα, ξεχνώντας 
τά περί θαυμάτων, άποφάσισαν νά 
άναζητήσουν τά αίτια τής ύπάρξεως 
συστατικών κρασιού στό γάλα τών 
άγελάδων τού Μπερνάρντο.

Ξεχασμένη συνείδηση...

Ο έλεγχος τής συνειδήσεως όδή- 
γησε, πρό μηνός, τόν σαραντατεσσά- 
χρονο Ούίλλιαμ Φίλιπς, στήν όμολο- 
γία τών συνθηκών κάτω άπ' τις όποιες 
διαπράχτηκε ένας φόνος, πριν άπδ 
36, άκριβώς, χρόνια!

Συγκεκριμένα, τό 1946, ή Λίλιαν 
Μίλλερ, ήλικίας είκοσι χρόνων καί 
μητέρα ένός μωρού, πήγαινε μέ τά 
πόδια σ’ ένα χωριό τού Κέντ, 55 μιλιά 
νοτιοανατολικά τού Λονδίνου. Στό 
δρόμο, ό άχθοφόρος "Ερνεστ Φίλιπς, 
πατέρας τού Ούίλλιαμ, τής έπιτέ- 
θηκε, τή βίασε καί τή στραγγάλισε. 
Από τότε μέχρι τώρα τό μυστικό τού 
φόνου έμεινε κρυφό, κι αύτό γιατί ό 
Ούίλλιαμ -  πρώην ύπαξιωματικδς τού

Αρχικά έκαναν σχετικούς έλέγ- 
χους στά χορτάρια τής περιοχής, 
άλλά δέν βρήκαν τίποτα. "Επειτα τούς 
φώτισε, φαίνεται, ό θεός καί σκέφτη- 
καν νά τις παρακολουθήσουν, κατά 
πόδας, άπ’ τό πρωί πού έβγαιναν γιά 
βοσκή, μέχρι τό βράδυ πού γύριζαν 
στό σταύλο. Τό μυστήριο, έπιτέλους, 
μ' αύτή τήν τόσο ... σοφή ιδέα, λύ
θηκε: οί άγελάδες, μόλις νύχτωνε καί 
δέν τίς ... έβλεπε κανένας (!) έβγαι
ναν κρυφά άπ’ τό σταύλο καί κατέ
βαιναν στήν άποθήκη τροφίμων τού 
οικοδεσπότη τους. Εκεί ύπήρχαν 
άνοιχτά βαρέλια μέ κρασί, τέντωναν 
τό σβέρκο τους κι έπιναν μέχρι πού 
γίνονταν «γκολ» στό μεθύσι. Μετά, 
κάνοντας όχτάρια, πήγαιναν γιά ύπνο 
καί, φυσικά, τό γάλα τους μύριζε κρα
σίλα ...

Μπροστά σ’ αύτή τήν άνακάλυψη, ό 
Μπερνάρντο θυμήθηκε δτι «κάπου -  
κάπου τού φαίνονταν σάν μεθυσμέ
νες. ,.»Καί, τό κυριότερο, οί άστυνο- 
μικοί τής περιοχής γλίτωσαν τά μέτρα 
τάξεως, γιά τούς έπισκέπτες τών 
γύρω χωριών πού έπισκέπτονταν 
κατά έκατοντάδες τό σταύλο τών 
θαυμάτων.

Πόσο μυαλό είχε ό κόσμος! Καί 
πόση λογική διέθεταν οί άγελάδες, 
πού κιαύτές, άκόμη, κατάλαβαν πόσο 
όμορφο είναι τό κρασάκιϋ!

ΑΓΓΛΙΑ -----------------------------------

βρετανικού στρατού -  έδωσε όρκο 
στή μητέρα του νά μήν πει σέ κανέ- 
ναν τίποτα, άπ’ όσα είχε δει τότε. 
Μάλιστα ή ίδια σκούπισε τά αίματα 
άπ' τά χέρια τού δολοφόνου άντρα 
της καί τού έπλυνε τά ρούχα καλά, 
ώστε νά σβηστούν τά ίχνη πού ύπήρ
χαν σ' αύτά.

Ή βρετανική άστυνομία είχε άνα- 
κρίνει, τότε, τδν "Ερνεστ σάν ύποπτο 
τού φόνου, άλλά κείνος κατάφερε νά 
διαλύσει τίς ύποψίες σέ βάρος του 
καί νά άποφύγει τή ... Δικαιοσύνη.

Τά παραπάνω κατατέθηκαν στήν 
άστυνομία άπ’ τόν ίδιο τόν Ούίλλιαμ, 
πού ήταν καί αύτόπτης μάρτυρας τού 
φόνου, άφού πρώτα ή μητέρα του πέ- 
θανε. "Εστω καί μέ καθυστέρηση 36 
όλόκληρων χρόνων, ή συνείδησή του 
ξύπνησε ή, καλύτερα, τόν έλεγξε δσο 
έπρεπε...
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112 νεκροί σέ τρεις μέρες.

Πολύ αίμα χύθηκε στή Βενεζουέλα, 
κατά τή διάρκεια τού γιορταστικού 
τριήμερου τών Χριστουγέννων, 
προερχόμενο πάντα άπό βίαιους θα
νάτους, άνθρώπινους.

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής άστυ- 
νομίας τής Βενεζουέλα, ατό τριή
μερο αυτό έχασαν τή ζωή τους 112 
άτομα. Απ' αύτά, τά όγδόντα πέντε 
σκοτώθηκαν σέ τροχαία άτυχήματα, 
τά είκοσι πέντε δολοφονήθηκαν μέ 
πυροβόλα όπλα καί τά ύπόλοιπα σκο
τώθηκαν άπό άλλα άτυχήματα. 
Παράλληλα μέ τόν έντυπωσιακό αύτό 
άριθμό τών νεκρών, ύπάρχει, σύμ
φωνα μέ τήν ίδια άνακοίνωση, ένας 
έξίσου έντυπωσιακός άριθμός τραυ
ματισμένων, οί όποιοι δέχτηκαν άπό 
πρώτο χέρι τή γεύση τού «...καί έπί 
γής ειρήνη» τών ήμερών μας.

Μέ τήν εύκαιρία θά πρέπει νά ση
μειώσουμε ότι σημαιοφόρος τών 
τροχαίων άτυχημάτων όλου τού κό
σμου δέν είναι ή πατρίδα μας, όπως 
νομίζουν πολλοί συμπατριώτες μας. 
Αύτό τό δείχνει μιά άπλή σύγκριση μέ 
τή Βενεζουέλα, ή όποια Βενεζουέλα, 
στά τροχαία άτυχήματα τού τριήμε
ρου τών Χριστουγέννων είχε πεντα
πλάσιο άριθμό νεκρών άπ τήν Ελ
λάδα (γιά όσους δέν τά 'χουν καλά μέ 
τή Γεωγραφία, κάνουμε γνωστό ότι ή 
Βενεζουέλα είναι χώρα τής Νότιας 
Αμερικής κι έχει 11.000.000 κατοί
κους, περίπου).

Τά 'χουν, έπομένως, άλλοι τά πρω
τεία κι άκολουθούμε έμείς, χωρίς, 
πάντως, νά είμαστε καί ούραγοί...

_______  Δ Α Ν Ι Α  ________

Οί αυτοκτονίες σέ έξαρση.

Σέ άρκετά έπικίνδυνο βαθμό αύξά- 
νουν οί αύτοκτονίες στή Δανία. ’Αν 
καί στή χώρα αύτή ό άριθμός τών αύ- 
τοκτονιών είναι πάντα άπό τούς πιό 
ύψηλοϋς στόν κόσμο, έντούτοις, οί 
δανικές άρχές, τόν τελευταίο καιρό, 
έκφράζουν σοβαρές άνησυχίες γιά 
τις τεράστιες διαστάσεις πού παίρνει 
τό φαινόμενο.

Στά τελευταία στατιστικά στοιχεία 
τής δανικής άστυνομίας άναφέρεται 
ότι τό 1981 αύτοκτόνησαν 1.800 
άτομα, πού άντιστοιχούν σέ πέντε 
αύτοκτονίες ήμερησίως, κατά μέσο 
όρο. Τόίδιο χρόνο, σέ σύγκριση μέ τό 
1980 σημειώθηκε αύξηση κατά 20%.

Παράλληλα, στήν έπίσημη άνακοί
νωση, άναφέρεται ότι οί άπόπειρες 
αύτοκτονιών ήταν δεκαπλάσιες τού 
άριθμού τών αύτοκτονιών. Τό 1981 
άποπειράθηκαν νά αύτοκτονήσουν 
άνεπιτυχώς (.. .) 18.000 άτομα.

Καί τό κακό συνεχίζεται. Γιατί, 
άραγε;

Σ κ ό τ ω σ ε  20 ν ε α ρ ο ύ ς .

Ένοχος δολοφονίας δέκα, τουλά
χιστον, νεαρών, κρίθηκε πρό μηνός 
άπό δικαστήριο ένόρκων τού Λός 
Αντζελες, ό τριαντατεσσάχρονος 
'Αμερικανός Ούίλλιαμ Μπόβιν. "Οπως 
άποδείχτηκε στή διάρκεια τής 
άκροαματικής διαδικασίας, ό Μπόβιν 
βίαζε πρώτα τά θύματά του μέσα σέ 
ήμιφορτηγό αύτοκίνητο, μέ τό όποιο 
κυκλοφορούσε, κατόπιν τά στραγγά
λιζε καί στή συνέχεια πετούσε τά 
πτώματά τους σέ κράσπεδα μεγάλων 
λεωφόρων τής περιοχής.

Τ ά έγκλήματα χαρακτηρίστηκαν ώς 
«ιδιαζόντως ειδεχθή» καί, κατά πά
σαν πιθανότητα, ό δολοφόνος Μπό
βιν θά άντιμετωπίσει τήν ποινή τού 
θανάτου, μετά τήν άνακοίνωση τής 
καταδίκης πού άναμένεται νά έκδο- 
θεΐ αύτές τις μέρες.

Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός 
ότι τό δικαστήριο άπάλλαξε τόν 
παραπάνω έγκληματία άπ' τήν κατη
γορία τής δολοφονίας δυό άκόμη 
νεαρών, πού δολοφονήθηκαν μέ τόν 
ίδιο άκριβώς τρόπο. Τέλος, σέ βάρος 
του ύπήρχαν ύπόνοιες γιά τή διά- 
πραξη όχτώ, άκόμη, παρόμοιων έγ- 
κλημάτων, γιά τά όποια δέν ύπήρχαν 
άποδεικτικά στοιχεία.

Ή άστυνομία τού Λός "Αντζελες εί
ναι σίγουρη, πάντως, ότι ό Μπόβιν 
ήταν έκείνος πού δολοφόνησε όλους 
τούς παραπάνω νεαρούς. Τούς εϋρι- 
σκε σέ μοναχικά σημεία τών αύτοκι- 
νητοδρόμων, προσφερόταν εύγενικά 
νά τούς έξυπηρετήσει, τούς έπαιρνε 
στό αύτοκίνητο γιά νά τούς μεταφέ
ρει στόν προορισμό τους καί τούς 
στραγγάλιζε, άφού προηγουμένως 
τούς βίαζε, γιά νά προσθέσει μέ τις 
πράξεις του αύτές, τό όνομά του στή 
λίστα τών μεγαλύτερων κακοποιών 
τού άνθρώπινου γένους.

Κι όλα αύτά, συμβαίνουν στά πρό
θυρα τού εικοστού πρώτου αιώνα, 
μετά Χριστόν ...

Έ  όχι κι έτσ ι.

Είπαμε ότι οί γυναίκες πρέπει νά 
’χουν τά ίδια δικαιώματα μέ τούς άν- 
δρες. "Οτι, δηλαδή, οί γυναίκες δέν 
πλάστηκαν άπ' τό Θεό μόνο γιά νά 
κάνουν τις δουλειές τού σπιτιού, 
όπως δέν πλάστηκαν γιά νά τις κά
νουν οί άντρες ότι θέλουν έκείνοι. Κι 
είπαμε, άκόμη, ότι πρέπει κι οί άν
τρες νά βάζουν κάπου -  κάπου τά 
χεράκια τους στήν κουζίνα, όχι, βέ
βαια, γιά νά μουλιάζουν, άλλά γιά νά 
βοηθούν άπλώς τις γυναίκες στήν 
τακτοποίηση τού νοικοκυριού.

Εμείς, όμως, τά είπαμε καί τά 
λέμε κι' έμείς τ ’ άκούσαμε καί τ ’ 
άκούμε. Γιατί, άφενός μέν οί πολλοί 
άνδρες δέν έννοούν νά «παρκά
ρουν» τόν άντρισμό -  τόν παραξη-

γημένο άντρισμό -  στό «πάρκιγκ» 
πού έπιβάλλουν οί καιροί, άφετέρου 
δέ οί λίγες γυναίκες πού κατάφεραν 
ν’ άποκτήσουν τά ίδια δικαιώματα μέ 
τούς άντρες .. .τους, τό παρακά
νουν.

Όπως, άκριβώς, τό παράκανε ή 
σύζυγος τού πενηντατεσσάχρονου 
Αμερικανού Ούώρεν Πήκ: Ή κυρία 
Πήκ άνέθεσε στόν άντρούλη της νά 
τής φτιάξει ένα γλυκό κέικ, πού 
πολύ τό «πόνεσε» ή καϋμενούλα, 
γιατί είχε πολλές μέρες νά τής φτιά
ξει τέτοιο γλυκό. Έδωσε, λοιπόν, 
τήν έντολή καί πετάχτηκε ώς τή φίλη 
της πού έμενε στό διπλανό διαμέρι
σμα γιά νά παίξει μιά «παρτιδούλα» 
χαρτιά.

Ό  πιστός στήν έκπλήρωση τών 
συζυγικών ύποχρεώσεων σύζυγος, 
έβαλε κάτω τούς τσελεμεντέδες καί 
τήν τέχνη του κι έκανε ένα κέικ 
«μούρλια», άπό άπόψεως υλικών 
τουλάχιστον. Τό βάλε τραγουδών
τας στό φούρνο κι έκατσε μετά, 
στήν πολυθρόνα γιά νά ξεκουρα
στεί, μέχρι νά ψηθεί τό γλυκό τής 
κυρίας του. Κουρασμένος, καθώς 
ήταν άπ’ τή δουλειά, άποκοιμήθηκε. 
Τόν έπιασε τέτοιος ύπνος, πού δέν 
τού έπέτρεψε νά έλέγξει τό κέικ 
πού, όπως ήταν έπόμενο, κάηκε μαζί 
μέ τό ταψί τής κουζίνας.

Ό ύπνος του συνεχίστηκε μέχρι 
πού μπήκε στό διαμέρισμα ή σύζυ
γος κι είδε τήν κουζίνα νά βγάζει κα
πνούς. Έχοντας τά νευράκια της γιά 
τή γκίνια πού τήν κυνήγησε καί δέν 
πήρε ούτε μιά χαρτωσιά καί, βλέ
ποντας τόν Ούώρεν νά ροχαλίζει καί 
νά χαμογελάει κοιμώμενος (κάποιο 
εύχάριστο όνειρο θά έβλεπε ό άμοι
ρος), τέθηκε έκτος έαυτού της. Κι 
άποφάσισε νά τόν συγυρίσει γιά τά 
καλά τόν «άνεπρόκοπο». "Εκλεισε 
τό «μάτι» τού φούρνου, άνοιξε τό 
«μάτι» τού αύτόματου κι έβαλε 
έπάνω ένα τηγάνι γεμάτο βούτυρο 
νά καεί καλά. Έβγαλε μετά τό κέικ 
πού ’χε γίνει κάρβουνο καίπερίμενε. 
Μόλις τό βούτυρο κάηκε, καυτό 
όπως ήταν, τό άδειασε στήν πλάτη 
τού κοιμισμένου νοικοκύρη της.

Τή συνέχεια τήν καταλαβαίνετε κι 
έσεΐς: οϋρλιάζοντος τού κυρίου Πήκ
-  άπ’ τούς πόνους -  καί ούρλιαζού- 
σης τής κυρίας Πήκ -  άπ’ τό θυμό 
της γιά τήν καρθουνοποίηση τού 
κέικ (έξαιτίας τής άσυνεπείας τού 
συζύγου περί τήν ζαχαροπλαστικήν)
-  ό ουρανοξύστης τής διαμονής 
τους σηκώθηκε στόν άέρα. Καί κα
τέληξαν, ό μέν ένας στό νοσοκο
μείο, ή δέ έτέρα στό δικαστήριο.

Γιά νά βάλουν μυαλό κι οί δυό .. .

Ό  Περισκόττιος
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ

Συνέβη στή Θεσσαλονίκη, λίγο πριν 
τήν άλλαγή τής νυχτερινής βάρδιας των 
άντρων τοϋ Κέντρου τής "Αμεσης ’Επέμ
βασης. Ό  πολίτης πού τηλεφώνησε είχε 
δει ξαφνικά δυό άτομα νά πηδούν στό 
δρόμο, τό ένα άπό παράθυρο διαμερί
σματος καί τό άλλο σπάζοντας τή τζαμα
ρία τής εισόδου. 'Αμέσως μόλις συνήλθε 
άπ’ τήν έκπληξή του, έτρεξε κοντά στούς 
δυό «καμικάζι», πού κατατρομαγμένοι κι 
άνάμεσα άπ’ τούς άβάσταχτους πόνους 
τους (ό ένας είχε σπάαει τά πόδια του 
κι ό άλλος είχε «σφαχτεί» άπ’ τά σπασμένα 
τζάμια), τοϋ 'παν πώς κάποιος έπιτέθηκε 
μέ τσεκούρι γιά νά τούς σκοτώσει.

Τό Κέντρο κινητοποίησε τό περιπολικό 
τής περιοχής, πού κύκλωσαν τό οίκοδο-, 
μικό τετράγωνο και πρόλαβε τούς δυό 
νεαρούς τή στιγμή πού τούς έπιβίθαζαν 
σέ αύτοκίνητο γιά νά τούς μεταφέρουν 
σέ νοσοκομείο. Τό πλήρωμα τοϋ περιπο
λικού κράτησε τά στοιχεία τών δυό νεα
ρών καί πληροφορήθηκε «χοντρικά» τό 
συμβάν. "Ενα λεπτό άργότερα μπλοκάρι- 
ζαν τό διαμέρισμα τοϋ δράστη τής άπό- 
πειρας άνθρωποκτονίας καί τόν καλού- 
σαν ν’ άνοίξει.

Πραγματικά, ή πόρτα άνοιξε καί βρέ
θηκαν μπροστά σέ μιά άρκετά όμορφη 
γυναίκα, ήλικίας γύρω στά τριάντα, πού 
τούς ύποδέχτηκε μέ χαμόγελα, φορών
τας ένα προκλητικό νυχτικό πού άφηνε 
ν’ άχνοφανοϋν οί καλοσχηματισμένες 
καμπύλες της. Ζήτησαν νά δουν τό σύ
ζυγό της ή όποιον άλλο άντρα ύπήρχε 
στό διαμέρισμα καί ή έκπληξή τους ήταν 
μεγάλη σάν άκουσαν πώς μένει μόνη της, 
έντελώς μόνη της, στό διαμέρισμα. Τούς 
προσκάλεσε μάλιστα νά ψάξουν μόνοι 
τους γιά νά διαπιστώσουν. Έτσι κι έγινε. 
Ψυχή δέν ύπήρχε στό διαμέρισμα έκτος 
άπό τήν τριαντάρα γυναίκα, άν καί στις 
ντουλάπες βρέθηκαν άντρικά ρούχα κι 
ένα τσεκούρι. .

-  Μήπως ύπήρχε κανένας άντρας 
προηγουμένως κι έφυγε λίγο πριν φτά
σουμε ’μεΐς; Τή ρώτησε ό έπικεφαλής 
τού πληρώματος, άλλά 'κείνη κούνησε 
άρνητικά τό κεφάλι της. Ζήτησαν τά 
στοιχεία τής γυναίκας κι έκείνη μέ μπό
λικο νάζι άπάντησε: «Άνδριάνα ... Άν-

δριάνα Άπ., κ.λπ.». Σάν νά μήν πείστηκε 
όμως ό ’Ενωμοτάρχης καί ζήτησε τήν 
ταυτότητά της. Ή γυναίκα δυσανασχέ
τησε, άλλά μή μπορώντας νά κάνει δια
φορετικά τού τήν έδωσε.

-  Κάνατε λάθος ... τής είπε ό Ενωμο
τάρχης μόλις έριξε μιά ματιά στήν ταυ
τότητα. Μού δώσατε άντρική ταυτό
τητα ... ’Εδώ γράφει «Άνδρέας Άπ. κι 
όχι Άνδριάνα... Γέλασε μέ σκέρτσο ή 
γυναίκα καί ...

-  Καλέ, τό λάθος, είναι δικό σας πού 
δέν προσέξατε ... Δική μου είναι ή ταυ
τότητα ... Άνδρέας καί Άνδριάνα είναι 
τό ... ίδ ιο ... 'Ο Άνδρέας είναι γιά τά 
χαρτιά...

-  Δηλαδή;
Άργησε νά τό καταλάβει ό 'Ενωμοτάρ

χης, μά όταν κατάλαβε, είπε τής «Άν- 
δριάνας» νά τούς άκολουθήσει στό 
Τμήμα. Εκείνη ζήτησε νά «τήν» περιμέ
νουν «ένα λεπτό» μέχρι ν’ άλλάξει καί 
μπήκε σ’ ένα άπ’ τά δωμάτια. "Οταν ή 
πόρτα του δωματίου ξανάνοιξε, μπροστά 
τους παρουσιάστηκε ένας κομψός καί 
ντελικάτος ... Άνδρέας.

Πώς σάς φαίνομαι; τούς ρώτησε μ’ έπι- 
τηδευμένη θηλυπρέπεια.

- "Εκπληξη...
-Τ ό  'ίδιο είπαν καί οί δυό νεαροί... 

Βλέπετε έκαναν κι έκεϊνοι λάθος, όταν 
μέ «πλεύρισαν», τά μεσάνυχτα, κάτω 
στήν παραλία κι άρχισαν τά «κουκλάρα 
μου» καί άλα τά παρόμοια. "Ηταν κι 
έκεϊνο τό έμπριμέ ταγιεράκι πού φο
ρούσα καί πού μέ «φτιάχνει» άπίθανα.

-  Καί λοιπόν;
-  Τι λοιπόν ... Ήρθαμε 'δώ, μπήκαμε 

στά . προκαταρκτικά καί τότε ήρθε 
ή ... έκπληξη . .. Μόνο πού άνακάλυψαν 
άργά τό λάθος καί δέν ύπήρχαν περιθώ
ρια γιά έπανόρθωση. Δέν μπορείς δη
λαδή νά λές, άπ’ τή μία στιγμή στήν άλλη, 
«φεύγω καί ν’ άφήνεις τόν άλλο στά 
κρύα τοϋ λουτρού ... Προσπάθησα νά 
τούς καλοπιάσω μά ’κείνοι τίποτα ... 
Ώσπου μού τήν «έδωσαν». Ανέβηκε τό 
αίμα στό κεφάλι μου καί βούτηξα τό τσε
κούρι, όχι βέβαια γιά νά τούς σκοτώσω, 
άλλά γιά νά τούς φοβίσω. Εκείνοι όμως 
«όπου φύγει.. . φύγει...».

-  Τραυματίστηκαν όμως ...
-  Καλέ ποιος τούς είπε νά πηδή

σουν... Τό κεφάλι τους τά φταίνει 
άλα ... τι φταίω ’γώ γι’ αύτό;

«Τάδε έφη «ό Άνδρέας ή Άνδριάνα, 
χωρίς όμως νά μπορέσει νά πείσει τούς 
άντρες τού περιπολικού, πού «τόν ή τήν» 
όδήγησαν στό περιπολικό κι άπό ’κεϊ στό 
Τμήμα. Βέβαια, τώρα θά μού πείτε μέ τά 
«καπρίτσια» τής «Άνδριάνας» θ’ άσχο- 
λούμαστε .. Γιατί όχ ι... Άλλωστε τέτοια 
«καπρίτσια» άποδείχτηκαν άρκετά έπι- 
κίνδυνα τά τελευταία χρόνια, άφού κά
ποια άπ’ αύτά κατάληξαν σέ άνθρωπο- 
κτονίες...

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ «ΧΑΒΟΥΖΕΣ»
Φτάνοντας, οί άντρες τού περιπολικού

στις δύο μετά τά μεσάνυχτα, στήν πολυ
κατοικία άπ' όπου είχε γίνει τό τηλεφώ
νημα στό «109», βρήκαν όλους τούς 
ένοικους μαζεμένους μπροστά στή είσ
οδο τοϋ διαμερίσματος τής κυρίας καί 
τού κυρίου «τάδε». Μέσα άπ’ τό διαμέρι
σμα άκουγόταν σπαραχτικό τό κλάμα 
κάποιου παιδιού, πού όπως τούς ένημέ- 
ρωσαν οί ένοικοι, έπρεπε νά 'ταν τό ήλι
κίας 2 χρονών κοριτσάκι τού ζευγαριού.

«Κλαίει άσταμάτητα έδώ καί δυό 
ώρες», είπε μία κυρία. Εγώ μένω στό 
διπλανό διαμέρισμα καί ή κυρία Μαίρη (ή 
μάνα τού κοριτσιού) είναι στενή μου 
φίλη. Μετά άπό άρκετή ώρα, άνησυχών- 
τας μήπως συμβαίνει τίποτα στούς άν- 
θρώπους, χτύπησα τό κουδούνι γιά νά 
ρωτήσω μήπως ήθελαν τή βοήθειά μου. 
Δέν πήρα, όμως, άπάντηση, ένώτό κλάμα 
τού παιδιού συνεχιζόταν καί συνεχίζεται, 
ξύπνησα τήν κυρία τοϋ άλλου διαμερί
σματος τού ορόφου μας, γιατί κι έκείνη 
έχει σχέσεις μέ τό ζευγάρι. Συνεχίσαμε 
νά χτυπάμε τό κουδούνι. Άπάντηση καί 
πάλι δέν πήραμε. Άπ τό κλάμα τού παι
διού ξεσηκώθηκε όλόκληρη ή πολυκα
τοικία. Σκεφτήκαμε πώς κάτι κακό έχει 
συμβει στό άντρόγυνο κι έτσι σάς τηλε
φωνήσαμε ...».

Ή πόρτα παραβιάστηκε γρήγορα καί οί 
δυό άντρες πού 'χαν σπεύσει μέ τό περι
πολικό μπήκαν στό διαμέρισμα. Άναψαν 
τά φώτα καί προχώρησαν στήν κρεβατο
κάμαρα. Βρήκαν τό κοριτσάκι γραπω
μένο άπ’ τά κάγκελα τής κούνιας του, 
μαυρισμένο άπ’ τό κλάμα .. . Κανείς άλ
λος δέν ύπήρχε στό διαμέρισμα. Δυό -  
τρεις άπ’ τις γυναίκες τής πολυκατοικίας 
πήραν τό κοριτσάκι καί στοργικά τό κα
θησύχασαν. Κι δταναύτό, ήρεμο καί χορ
τάτο άπ' τό γάλα πού τού δωσαν, άφέ- 
θηκε γαλήνια στήν άγκαλιά τού ύπνου, 
πρόβαλε σ’ όλους τό έρώτημα: «Πού 
ήταν οί γονείς τόύ παιδιού;»

Στις τρεις άκριβώς τό άσανσέρ τής πο
λυκατοικίας σταμάτησε στον τρίτο 
όροφο κι άπό μέσα βγήκε μιά νέα γυ
ναίκα πού τή συνόδευε ένας κομψός 
νεαρός καί πού ή συντροφιά του κατά τά 
φαινόμενα θά ήταν πολύ εύχάριστη, 
άφού τό κέφι τής γυναίκας πλησίαζε στό 
«ζενίθ του» .. Βέβαια, τής κόπηκε άμέ- 
σως μόλις είδε άνοιχτή τήν πόρτα τού 
διαμερίσματος καί στό χώλ τούς δυό Χω
ροφύλακες.

Τό ίδιο άπότομα κόπηκε καί τό κέφι 
ένός άντρα πού ’φτάσε στό διαμέρισμα 
ένα τέταρτο άργότερα, χωρίς, βέβαια, νά 
συνοδεύεται άπό γυναίκα. Στό Αστυνο
μικό Τμήμα, όμως, πού όδηγήθηκε μετά 
άπό λίγο, άποκάλυψε πώς κι αύτός είχε 
συνοδέψει μιά νεαρή ύπαρξη στό σπίτι 
της, λίγο πριν έπιστρέψει στό δικό του.

Όσο γιά τή συνέχεια, πού γράφτηκε 
στό Αστυνομικό Τμήμα... μυρίζει 
βοχθύα, ίσως γιατί οί άνθρώπινες «χα
βούζες» βγάζουν μεγαλύτερη 
«μπόχα»...

Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΣ
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...Τά τυχερά

Σ Τ Ι Σ  ΕΞ

Αμέσως μετά τήν άποφοίτησή μου άπ' 
τό έξατάξιο γυμνάσιο, διέπραξα ένα λά
θος βασικό γιά τήν πορεία τής άμεσης 
έπαγγελματικής μου άποκατάστασης. Τό 
λάθος ήταν άτι έφυγα άπ' τήν έπαρχία, 
όπου ζοϋσα μέχρι τότε, και ήλθα στήν 
Αθήνα γιά νά παρακολουθήσω έδώ 
φροντιστηριακά μαθήματα, άκολουθών- 
τας, βέβαια, μιά μόδα κείνων των χρό
νων, ή όποια μόδα μάς έκανε νά πι
στεύουμε ότι μόνο τά μεγάλα φροντι
στήρια έξασφάλιζαν στους υποψήφιους 
πιθανότητες πετυχημένης άντιμετώπι- 
σης τών έξετάσεων.

Ήλθα, λοιπόν, στήν Αθήνα καί γράφ
τηκα σέ φροντιστήριο γιά τό Πολυτε
χνείο, όπου στόχευα νά είσαχθώ. "Αγνω
στος, όμως, μεταξύ άγνωστων, στή λαο
θάλασσα τούτης τής παραξενούπολης, 
ξενερίστηκα. Τό ’ριξα στις τσάρκες καί 
στή ντόλτσε βίτα, πού τόσο πολύ μοϋ 
είχαν λείψει στήν έπαρχία, κι έτσι, όταν 
πήγα στά Γιάννινα νά δώσω έξετάσεις, τά 
χα ήδη φορτωμένα στον κόκορα... 
Έδωσα έξετάσεις κι όπως ήταν έπόμενο, 
ήξερα καλά πώς στό Πολυτεχνείο θά 
περνούσα άπ’ τήν .. .πίσω πόρτα.

Τις μέρες τών έξετάσεων, στήν ήπει- 
ρώτικη πρωτεύουσα γινόταν έμπορο- 
ζωοπανηγύρι. Καινούργιες χαρές, και
νούργιες τσάρκες, καινούργια γλέντια, 
έκεϊ. Διασκέδασα, δηλαδή, γιά τά καλά 
τήν προεξοφλημένη .. . άποτυχία μου. 
Τά όνειρα μιάς άκαδημαϊκής σταδιοδρο
μίας είχαν πάει περίπατο. Κάνοντας κι 
έγώ περίπατο στήν κεντρική λεωφόρο 
τής πόλης, έξω άκριβώς άπ' τό δημαρ
χιακό της κατάστημα, συναντήθηκα τυ
χαία μέ τό χωροφύλακα πού, λίγους μή
νες πριν, είχε σώσει κείνο τό συμμαθητή 
μου άπό πνιγμό. Τόν καλημέρισα, τού 
σύστησα τήν άφεντιά μου, γιατί δέ μέ 
γνώρισε ό χριστιανός, άμέσως -  άπό- 
ρησα, φυσικά, πού άφησε νά τού ξεφύγει 
άπ' τή μνήμη μιά τόσο ξεχωριστή φυσιο
γνωμία σάν τή δική μου -  καί τού διηγή- 
θηκα τά καθέκαστα.

Εύχαριστήθηκε πολύ γιά τή συνάν
τηση, στενοχωρήθηκε πού δέν πήγα 
καλά στις έξετάσεις καί μοϋ πρότεινε νά 
μέ κεράσει «κάτι». Καθίσαμε σέ παρα
κείμενη καφετέρια. Παράγγειλε ένα ού- 
ζάκι γιά τόν έαυτό του κι όταν μέ ρώτησε 
τι θά πάρω, μέ τουπέ μεγαλοεπιχειρημα- 
τία τού άπάντησα: «ένα ούίσκι» (!!!).

"Αστραψαν τά μάτια του, μόλις άκουσε 
άπό ένα παιδί άμούστακο νά ζητάει ούί- 
σκι. Χαμογέλασε καλοκάγαθα, μοϋ 
πρόσφερε τσιγαράκι καί πιάσαμε κου-

too επαγγέλματος

Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

βεντολόι. Άπ’ τή συζήτηση κατάλαβε ότι 
τά μυαλά μου είχαν πάρει... άέρα. "Οτι, 
δηλαδή, είχε νά κάνει μέ άποτόμως άφυ- 
πνισθέντα κτηνοτρόφο. Κατάλαβε 
πολλά, μοϋ είπε λίγα κι άπ' τά λίγα συγ
κρότησα τούτη τή συμβολή του:

-  "Ακου φίλε, δυό καρπούζια σέ μιά μα
σκάλη δέ βαστιούνται... 'Ώσπου νά 
άποκατασταθείς, άσε στήν άκρη τις έπι- 
πολαιότητες. Νά βαδίζεις ΕΝΑ δρόμο, 
χαραγμένον σωστά...

Μού είπε καί μερικές λεπτομέρειες γιά 
τή Σχολή Υπενωμοταρχών καί χωρίσαμε. 
Αποφάσισα νά δώσω έξετάσεις έκεί, 
άλλά τήν άλλη χρονιά πήγα νά ύποβάλλω 
τά δικαιολογητικά, κατόπιν... έορτής. 
Είχε περάσει ή προθεσμία ύποβολής, 
γιαυτό καί ξανάδωσα έξετάσεις γιά τό 
Πολυτεχνείο καί, παράλληλα, γιά τις 
Σχολές Εύελπίδων καί 'Ικάρων. Άπέτυχα 
καί στις τρεις ... άλλά οί άποτυχίες μου 
αύτές σάν κάτι νά άλλαξαν μέσα μου. 
Αναγκάστηκα νά σοβαρευτώ κι άρχισα 
νά προετοιμάζομαι σωστά γιά τις έπόμε- 
νες έξετάσεις τής Σχολής 'Υπενωμοταρ
χών. Διάβασα έντατικά, τά ’μαθα όλα 
φαρσί, ύπέβαλα τά άπαραίτητα δικαιο- 
λογητικά, πέρασα μέ έπιτυχία τή δοκιμα
σία τών τεστ καί, στις 20 Ιουλίου τού 
1971, βρέθηκα άπ' τούς πρώτους στό 
προαύλιο τού Εθνικού Μετσόβειου Πο
λυτεχνείου, σέ αίθουσες τού όποιου δια
γωνίζονταν τότε οί ύποψήφιοι τής σχο
λής. Προηγουμένως είχε μεταβεί στήν 
έκκλησία τού Προφήτη Ήλία, στό Παγ- 
κράτι κι άναψα κερί γιά λόγους εύκολο- 
νόητους ...

Φτάνοντας στό Πολυτεχνείο, συνάν
τησα ένα φίλο μου, γέννημα θρέμμα τής 
Αθήνας, φανατικό όπαδό τού Παναθη
ναϊκού (μόνιμο «πελάτη.» τής θύρας 13) 
καί βετεράνο τών έξετάσεων. Μαζί μ' αύ- 
τόν, ως τότε, είχαμε δώσει έξετάσεις -  
άνεπιτυχώς, όπωσδήποτε -  δυό φορές 
γιά τό Πολυτεχνείο, μιά φορά γιά τή 
Σχολή 'Ικάρων καί μιά φορά γιά τήν 
Εύελπίδων. 'Επίσης, είχαμε δώσει έξ- 
ετάσεις στή Στατιστική Σχολή τού Πει
ραιά, όπου πετύχαμε, άλλά φοιτούσαμε 
μόνο γιά τήν έξασφάλιση τής άναθολής 
τών στρατιωτικών μας ύποχρεώσεων. Εί
παμε τά δικά μας μέ τό φίλο καί τό ρίξαμε 
στό κουτσομπολιό -  τό μόνο γιά τό όποϊο 
προσφέρονταν κείνες οί στιγμές τής 
άγωνίας καί τού χτυποκαρδιού. Γάρ, 
πολλά άπ' τά πάμπολλα διαδραματιζό
μενα ήταν φαιδρότατα καί δυό άπ' αύτά 
μάς έκατσαν στό στομάχι «μολύβι» γιά 
όλη τή μέχρι τώρα ζωή μας.

Τό ένα ήταν ότι πάρα πολλούς άπ’ τούς 
ύποψήφιους τούς κρατούσαν άπ’ τά χε
ράκια οί μαμάδες, λέτε καί τούς πήγαι
ναν στό νηπιαγωγείο καί τό άλλο ότι οί 
περισσότερες συζητήσεις τών ύποψή- 
φιων στρέφονταν γύρω άπ' τά ... «μέσα» 
καί τό «δόντι». Όσοι μετείχαν στις συζη
τήσεις, είχαν πάθει αύτό πού έπαθε ή 
γριά τής παροιμίας μας: «Ότ’ είχ’ ή γριά 
στό νού της, τό 'γλεπε στ' όνειρό της» ... 
Δηλαδή, άλλος έλεγε ότι είχε θείο στρα
τηγό, πού τού ύποσχέθηκε ότι «γράψει 
δέ γράψει, άστυνόμο θά τόν κάνει...», 
άλλος ότι είχε γνωστούς μιά ντουζίνα 
άνώτατους άξιωματικούς, πού θά ένδια- 
φέρονταν «γιά .. .πάρτυ του», άλλος ότι 
ήταν γιός άνηψιού δευτεροξαδέλφης 
πρώην πρωθυπουργού, άλλος ότι ήταν 
βαφτιστήρι γιαγιάς άνηψιού έν ένεργείρ 
ύπουργού, άλλος ότι είχε γαμπρό πού 
ήταν «πατριωτάκι» μέ κάποιον άπό με
γάλο τζάκι, άλλος ότι είχε πατέρα πού 
δούλευε σέ θέση κλειδί, άλλος ότι είχε 
κάποιον πού τού 'χε δώσει τά θέματα καί 
λοιπά καί λοιπά ...

Όλοι έλεγαν πώς είχαν, τέλος πάντων, 
κάποιο ... «μέσον» ή κάποιο «δόντι» 
όπότε, έμεΐς οί βετεράνοι ή έπρεπε νά 
τούς άφήσουμε νά λένε ή έπρεπε νά 
τούς πιάσουμε άπ' τ ’ αύτ'ι καί νά τούς 
πάμε σέ κάποιον άξιωματικό γιά νά τούς 
κόψει τό βήχα ...

Προτιμήσαμε νά τούς άφήσουμε νά 
λένε αύτά πού έλεγαν, πρώτον γιατί δέ 
θά βγάζαμε άκρη, κείνη τήν ώρα, μέ τό νά 
τούς πιάσουμε άπ’ τ ’ αύτϊ καί, δεύτερον 
γιατί, όσα έλεγαν, μάς θύμιζαν παραμύ
θια μέ παπουτσωμένους γάτους, κοκκι- 
νοσκουφίτσες, κοντορεθυθούληδες, 
κακές μάγισσες κι όμορφα προγκιπό- 
πουλα... Πιάσαμε μιά άκρούλα, συζητή
σαμε κάμποσο θέματα γιά τις μεταγρα
φές στόν ποδοσφαιρικό χώρο καί σέ λίγο 
μπήκαμε στις αίθουσες γιά τις έξετάσεις. 
Μάς έδωσαν τά θέματα, γράψαμε ό κα
θένας τά δικά του καί σέ λίγες μέρες τ ’ 
άποτελέσματα βγήκαν. Οί δυό βετεράνοι 
βρισκόμασταν στήν κατάσταση τών εισ
ακτέων.

Άπό κεϊ και δώθε, θ' άποτελούσαμε 
μέλη τής μεγάλης οικογένειας πού λέγε
ται Χωροφυλακή.

Ό  ουνάδελφος
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Μ Ε Ρ Ο Σ  A

«Σκότωσαν τή γυναίκα μου . . .»

Ό  Χωροφύλακας Πάντος έκλεισε τό 
περιοδικό πού διάβαζε και κοίταξε τό ρο- 
λόγι του. Ήταν άκριβώς τέσσερις τό 
πρωί. Βγήκε στήν έξώπορτα του 'Αστυ
νομικού Τμήματος και κοίταξε πρός τήν 
πλευρά άπ' δπου θά 'ρχόταν ό άντικατα- 
στάτης του. Ό  συνάδελφός του Σοφια
νός έπρεπε νά φανεί άπό στιγμή σέ στι
γμή, άφού άκριβώς στις τέσσερις έπρεπε 
νά τόν είχε άντικαταστήσει.

Είδε μιά σκιά στό βάθος τού δρόμου. 
«Αύτός είναι», σκέφτηκε καί προσπά
θησε νά διακρίνει καλύτερα τόν άντρα 
πού κατηφόριζε βιαστικά. ’Απογοητεύ
τηκε, όμως, γρήγορα. Ό  άντρας δέ φο
ρούσε στολή καί βέβαια δέν ήταν ό άντι- 
καταστάτης του. «Ποιός νά ’ναι τέτοια 
ώρα καί πού πηγαίνει;» άναρωτήθηκε.

Τόν είδε νά κοιτάζει έπίμονα πρός τό 
Τμήμα. «Μπορεί νά ’ρχεται ’δώ», ύπό- 
θεσε, καθώς ή άπόσταση πού τούς χώ
ριζε όλοένα καί μίκραινε. Πράγματι, ό άν
τρας κατευθυνόταν στό Τμήμα. Ανέ
βηκε βιαστικά τά σκαλοπάτια καί στά
θηκε μπροστά στό Χωροφύλακα.

-  Τί θέλείς; τόν ρώτησε έκεΐνος.
-  Σκότωσαν τή γυναίκα μου ...
Ο Χωροφύλακας Πάντος τόν κοίταξε 

δύσπιστα. Τό πρόσωπο τού συνομιλητή 
του ήταν τόσο ήρεμο καί ή φωνή του 
τόσο φυσική, πού δύσκολα κανείς θά πί
στευε πώς αύτό πού είπε ήταν άλήθεια.

-  Ποιός είσαι; Ποιός σκότωσε τή γυ
ναίκα σου; τόν ρώτησε ό Χωροφύλακας.

-  Πόνος Δάρης λέγομαι. Μένω στήν 
«Πέρα Γειτονιά», στά τελευταία σπίτια. 
Βρήκα σκοτωμένη, στόν κήπο τού σπι
τιού μου, τή γυναίκα μου. Τό κεφάλι της 
είναι γεμάτο αίμα ...

-  Πότε τή βρήκες;
-  Τώρα ... πριν δέκα λεπτά ... τήν 

έψαχνα έδώ καί τέσσερις ώρες ... Είχα

βγει στό βουνό μ’ ένα φίλο μου νά έκπαι- 
δεύσω τά σκυλιά καί δταν γύρισα δέν τή 
βρήκα στό σπίτι... "Αρχισα νά ψάχνω στά 
σπίτια τής γειτονιάς καί γύρω άπ’ τό 
σπίτι, γιά νά τή βρώ τελικά σκοτωμένη 
στόν κήπο ...

Τό ύφος του ήταν άπόλυτα πειστικό. Ό 
Χωροφύλακας τού ’πε νά περιμένει καί 
πήγε γρήγορα στό τηλέφωνο. Σχημάτισε 
τόν άριθμό . ..

-  Κύριε Ανθυπομοίραρχε είμαι ό Χω
ροφύλακας Πάντος.

-  Τί συμβαίνει Θανάση;
-  Κάποιος Πάνος Δάρης βρήκε τή γυ

ναίκα του σκοτωμένη στόν κήπο τού σπι
τιού του ...

-  .. .’Έρχομαι άμέσως ... Ειδοποίησε 
τόν Άνθυπασπιστή Βαγενά καί ξύπνα 
όσους κοιμούνται στό Τμήμα. Τόν Πάνο 
Δάρη κράτησέ τον έκεί μέχρι πού νά 
’ρθω.

Δέν πέρασαν δέκα λεπτά καί ό Ανθυ
πομοίραρχος Τζανής άνέθαινε τά σκαλιά 
τού Τμήματος. Σχεδόν ταυτόχρονα έφ
τασε καί ό Άνθυπασπιστής Βαγενάς. Ό

Βρήκα οκοτωμένη στόν κήπο τού σπιτιού μου, τή γυναίκα μου. Τό κεφάλι της είναι γεμάτο αίμα..
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Πάνος Δάρης ήταν ατό γραφείο του 
Αξιωματικού 'Υπηρεσίας και συζητούσε 
μέ τούς Χωροφύλακες, σάν νά μή συν- 
έθαινε τίποτα.

-  Εσύ 'σαι ό Πάνος Δάρης, ρώτησε ό 
Ανθυπομοίραρχος.

-  Ναί.
-  Τι συνέβει;
-  Βρήκα σκοτωμένη τή γυναίκα μου. 

Γύρισα πριν τις δώδεκα στό σπίτι και 
έλειπε. Τήν έψαξα στή γειτονιά καί γύρω 
άπ’ τό σπίτι, γιά νά τή βρω, τελικά, νεκρή 
στόν κήπο τού σπιτιού.

-  Από τις δώδεκα πού άρχισες νά ψά
χνεις δέν πήγες νά κοιτάξεις στόν κήπο 
σου, παρά στις τέσσερις τό πρωί;

-  Δέν ύπολόγισα πώς θά τήν έβρισκα 
έκεΐ.

-  Μόνη της ήταν στό σπίτι;
-  "Οχι. "Εχω καί δυό παιδιά. Όταν γύ

ρισα, τά βρήκα νά παρακολουθούν τη
λεόραση. Δέν ήξεραν πού 'ταν ή μάνα 
τους...

Ό  Ανθυπομοίραρχος κάρφωσε έρευ- 
νητικά τό βλέμμα του στά μάτια τού 
Δάρη. Ό  άντρας πού 'χε άπέναντί του 
ήταν τόσο ψύχραιμος ... Ούτε ένα άνε- 
παίσθητο τρεμούλιασμα δέν υπήρχε στή 
φωνή του. Ούτε ένα δάκρυ δέν κυλούσε 
άπ’ τά μάτια του ... Κι όμως, στόν κήπο 
τού σπιτιού του, ύπήρχε τό πτώμα τής 
γυναίκας του ...

-  Πήγαινέ μας στό σπίτι σου ... τού 
'πε καί ένα λεπτό μετά έπαιρναν τό 
δρόμο γιά τήν «Πέρα Γειτονιά».

Ό  Πάνος Δάρης προχωρούσε μπροστά 
μέ μεγάλες δρασκελιές καί πίσω του, σέ 
λίγα μέτρα άπόσταση, άκολουθοϋσαν ό 
Ανθυπομοίραρχος καί ό Άνθυπασπι- 
στής. Πίσω άπ’ αύτοϋς πήγαιναν οί Χω
ροφύλακες Καραγιάννης καί Σιώκος, πού 
τά βήματά τους άκούγονταν βαριά στήν 
άπόλυτη σιωπή πού σκέπαζε τήν κωμό
πολη.

-  Πολλή ύποπτη βλέπω τή συμπερι
φορά του, ψιθύρισε ό 'Ανθυπομοίραρχος 
στ' άφτ'ι τού Άνθυπασπιστή, μόλις προσ- 
πέρασαν τήν πλατεία τού χωριού.

-  Τό’ίδιο καί ’γώ, άπάντησε 'κείνος. Εί
ναι όμως καί άπό τού φυσικού του ήρε
μος χαρακτήρας, ψυχρός μπορεί νά πει 
κανείς, ό Πάνος Δάρης. Τόν ξέρω καλά 
καί αύτόν καί τή γυναίκα του. Παλιότερα 
είχαν ’ρθεί σέ ρήξη ... Είχε βγει «βρώμα» 
πώς τά ’χε μέ τόν κουμπάρο της, τόν 
Τάκη Φωτεινό ...

-  -Τόν κτηματία;
-  Ναί ... Πάνε όμως τέσσερα χρόνια 

άπό τότε. Δέν ξανάδωσε δικαίωμα.
-  Ήταν νέα ή γυναίκα του;
-  Τό πολύ είκοσιπεντάρα. Πολύ 

όμορφη καί άνοιχτός χαρακτήρας. "Ισως 
ή πιό όμορφη μέσα σ’ όλόκληρη τήν 
περιοχή.

-  Ντόπιοι είναι;
-  Όχι, ξενομερίτες. "Εχουν περισσό

τερα άπό πέντε χρόνια έδώ, όσα δηλαδή 
έχω έγώ.

-  Τι δουλειά κάνει ό Δάρης;
-  ’Εργάτης είναι. "Αλλοτε δουλεύει 

στις οικοδομές, άλλοτε κάνει μεροκά
ματα στά κτήματα. Είναι καλός άνθρω
πος καί όλοι τόν προτιμούν.

Μέ τή συζήτηση έφτασαν στό σπίτι χω
ρίς νά τό καταλάβουν. Ό  Πάνος Δάρης 
τούς όδήγησε στό πίσω μέρος τής αύλής

καί άπό 'κεί, περνώντας άπό μιά προχει- 
ροφτιαγμένη πορτούλα, πέρασαν στόν 
κήπο, πού χωριζόταν μ’ ένα μισοχαλα- 
σμένο φράχτη άπ’ τήν αύλή. Κατά μήκος 
τού φράχτη ύπήρχε μιά σειρά φραγκο
συκιές πού ξεπερνούσαν τό ένάμιση μέ
τρο ύψος.

Πέρασαν άνάμεσα άπό τις πυκνοφυτε- 
μένες ντοματιές καί τά λογής - λογής 
λαχανικά κι έφτασαν στήν άλλη πλευρά 
τού κήπου πού τήν έφραζε ένας χαμηλός 
μαντρότοιχος. Πίσω άπ' τόν τεράστιο 
κορμό μιάς γέρικης έλιάς, πού δέν 
άπείχε ούτε δυό μέτρα άπ' τό μαντρό- 
τοιχο, είδαν τό πτώμα τής Μαρίας, ξα
πλωμένο στό δεξί πλευρό, μέ τό κεφάλι 
πρός τήν έλιά καί τά πόδια πρός τό μαν- 
τρότοιχο. Τό δεξί της χέρι ήταν λυγι- 
σμένο, μέ τήν παλάμη σχεδόν ν’ άγγίζει 
τό σαγόνι, ένώ τό άριστερό έκτεινόταν 
κάθετα πρός τό σώμα. Λυγισμένο πρός 
τά πίσω ήταν καί τό δεξί της πόδι, ένώ τ ’ 
άριστερό ήταν έλαφρά τεντωμένο πρός 
τά μπροστά. "Ενα μισοξεράμένο μικρό 
αύλάκι άπό αίμα ξέφευγε λίγο πιό χα
μηλά άπό τόν άριστερό κρόταφο, περ
νούσε πλάι άπό τό άριστερό άφτί κι έφ
τανε μέχρι τή μέση τού λαιμού, βάφον
τας κόκκινα σ’ έκείνο τό σημείο τά μαλ
λιά της.

-  Πόσων χρόνων ήταν ή γυναίκα σου; 
ρώτησε τό Δάρη ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Είκοσιτρία. Εφτά χρόνια μικρότερή 
μου.

-  Τά παιδιά σας;
-  Ή κόρη μου έξι καί ό γιός μου τέσ

σερα .. .
-  Μιλάς σάν νά 'ναι μόνο δικά σου καί 

όχι καί δικά της ...
-  Λάθοςμου,ήκόρημαςκαίόγιόςμας 

ήθελα νά πώ ...
-  Πότε τήν είδες γιά τελευταία φορά 

ζωντανή;
-  Στις έννιάμιση τό βράδυ, πού έφυγα 

άπό τό σπίτι γιά τό βουνό.
-  Στό βουνό τι έκανες;
-  "Εβγαλα τά σκυλιά ... τά έκπαιδεύω 

μαζί μ’ ένα φίλο μου . ..
-  Πώς τόν λένε;
-  Θανάση Πορφυρό .. . Μένει δυό σπί

τια πιό κάτω.
-  Καί τί ώρα γύρισες;
-  Στις δώδεκα παρά... "Η γιά τήν 

άκρίβεια στις δώδεκα παρά τέταρτο.
-  Άπό τότε έψαχνες νά τή βρεις;
-  Ναί. Πήγα πρώτα στό σπίτι τού φίλου 

μου, τού Θανάση Πορφυρού καί μετά 
στού γαμπρού μου, τού Γιάννη Σταθά- 
του. Στή συνέχεια έψαξα στά γύρω περι
βόλια ...

-  Γιατί έψαξες στά περιβόλια;... Τι 
σκέφτηκες;...

-  Δέ σκέφτηκα τίποτα ... Απλώς τήν 
άναζητούσα...

-  Στόν κήπο πότε άποφάσισες νά ψά
ξεις; ...

-  Γυρνώντας άπ' τά περιβόλια μπήκα 
άπ’ τήν πορτούλα τού κήπου, αυτή πού 
είναι έδώ δίπλα μας κι έτσι έπεσα πάνω 
στό πτώμα της ..

-  Τά παιδιά πού είναι τώρα;
-  "Οταν γύρισα καί πριν άρχίσω νά ψά

χνω, τά ’βαλα νά κοιμηθούν. Τώρα κοι
μούνται μέσα στό σπίτι, χωρίς νά ξέρουν 
γιά τή μάνα τους.

-  Τί ώρα πήγες στό σπίτι τού Θανάση

Πορφυρού;
-  Θά ’ταν δωδεκάμιση ...
Ό  Ανθυπομοίραρχος πήρε άπ’ τό 

μπράτσο τόν Άνθυπασπιστή καί άπομα- 
κρύνθηκαν λίγα μέτρα. Τού ’πε νά γυρί
σει στό Τμήμα καί νά στείλει σήμα στή 
Διοίκηση Χωροφυλακής, ζητώντας καί 
τήν άποστολή τού Συνεργείου Σημάν- 
σεως.

-  Γιατρό θά ειδοποιήσουμε; τόν ρώ
τησε ό Άνθυπασπιστής.

-  Καί βέβαια. Τηλεφώνησε στόν άγρο- 
τικό γιατρό καί άν τύχει καί δέν τόν 
βρεις, τότε πήγαινε καί πάρε άπ’ τό σπίτι 
του τόν Κώστα Αύγέρη. Άν δέ βρεις κι 
αύτόν, τότε ειδοποίησε τή Διοίκηση γιά 
νά στείλει κάποιον άπ’ τό νοσοκομείο ...

Ό  Άνθυπασπιστής έφυγε μέ γρήγορα 
βήματα. Ή ώρα πλησίαζε πέντε παρά τέ
ταρτο καί τό μελανό πέπλο τής νύχτας 
είχε άρχίσει ν’ άποσύρεται... Ό  Ανθυ
πομοίραρχος γύρισε ’κεί πού ’ταν τό 
πτώμα καί ρώτησε τόν Πάνο Δάρη;

-  Ποιος πιστεύεις πώς έκανε τό κακό;
-  Δέν ξέρω. Δέν μπορώ νά βάλω τί

ποτα μέ τό νού μου . ..
-  Είχε κανείς μαζί σας διαφορές;
-  Όχι. Δέν έχουμε πειράξει κανένα.
-  Ποιος λόγος μπορούσε νά ύπάρξει 

γιά νά ’ρθεί ή γυναίκα σου σ’ αύτό τό 
μέρος;

-  Κανείς.
-  Μήπως υπάρχουν έδώ κοτέτσια ή 

κανένας σταΰλος καί βγήκε νά δεί κάτι;
-  "Οχι. Ένα κοτέτσι πού έχουμε είναι 

στήν άλλη πλευρά τής αύλής.
-  Ποιος μπορεί νά μείνει μέ τά παιδιά;
-  Ή άδελφή μου, ή γυναίκα τού Γιάννη 

Σταθάτου...
Ό  Ανθυπομοίραρχος είπε στό Χωρο

φύλακα Καραγιάννη νά ειδοποιήσει τήν 
παντρεμένη άδελφή τού Πάνου Δάρη 
πώς έπρεπε νά πάει στό σπίτι τού άδελ- 
φού της γιά νά μείνει μέ τ ’ άνίψια της. 
Στή συνέχεια, γυρνώντας στόν άλλο Χω
ροφύλακα, τού 'πε νά όδηγήσει τόν Πάνο 
Δάρη στό Αστυνομικό Τμήμα.

-  Γιατί; ρώτησε ’κείνος.
-  Είσαι κρατούμενος ... μέχρι, του

λάχιστο, νά τελειώσει ή άνάκριση.

Ανάμεσα στά ερωτηματικά.

"Οταν ό Ανθυπομοίραρχος Τζανής 
έμεινε μόνος άπέναντί στό πτώμα τής 
Μαρίας Δάρη, πρόσεξε πώς τό μέρος 
άνάμεσα στήν έλιά καί τό μαντρότοιχο 
έμοιαζε μέ κρυψώνα, μέ τόπο νυχτερι
νών συναντήσεων. Τά χόρτα ήταν κατα
πατημένα έτσι όπως όταν ξαπλώνουν 
πάνω τους άνθρώπινα σώματα.

Έσκυψε πάνω άπ' τό πτώμα καί μέ 
προσοχή άνασήκωσε λίγο τό κεφάλι. 
Πάνω καί λίγο πίσω άπ’ τό δεξί μάτι, στό 
μέρος πού τελείωνε τό μέτωπο ύπήρχε 
ένα άκόμα τραύμα, μικρότερο όμως άπό 
τό άλλο καί μέ λιγοστό αίμα. "Αφησε 
άπαλά τό κεφάλι ν' άκουμπήσει στά 
χόρτα καί άνασήκωσε τήν άκρη τού φο
ρέματος. Τό θύμα φορούσε κανονικά τό 
κάτω έσώρουχο καί τίποτα δέν έδειχνε 
πώς είχε προηγηθεί κάποια άπόπειρα 
βιασμού. "Εμεινε συλλογισμένος, παρα
τηρώντας τή θέση τού πτώματος. Έδει
χνε πώς τό θύμα έπρεπε νά είχε πυροβο- 
ληθεί ένώ βρισκόταν ξαπλωμένο στό
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έδαφος. Πώς δμως είχε βρεθεί έκεϊ; Καί 
γιατί νά ήταν ξαπλωμένο; Μήπως άνά- 
μεσα στό άντρόγυνο υπήρχε κάποιος 
εραστής; Μήπως ό Πάνος Δάρης έπιασε 
τή γυναίκα του μέ τό φίλο της καί τήν 
«έκτέλεσε»; 'Αλλά τότε γιατί νά μήν σκο
τώσει καί τόν έραστή της; "Η μήπως 
έμαθε τόν παράνομο δεσμό της καί τήν 
παράουρε μέχρι τήν έλιά, όπου τήν πυ
ροβόλησε, γιά νά σκηνοθετήσει έτσι ένα 
έγκλημα μέ δράστη τόν άνθρωπο πού 
τόν πρόσβαλε; Καί γιατί νά μήν έπεσε 
θύμα τού ’ίδιου της τού έραστή; Αύτό τό 
μέρος μέ τά καταπατημένα χόρτα τό 'χε 
προσέξει παλιότερα ό άντρας της; Αν τό 
’χε προσέξει σίγουρα έπρεπε νά ’χε 
ύποπτευθεί πώς κάτι γινόταν έκεΐ. Μπο
ρεί λοιπόν νά ’χε στήσει καρτέρι γιά νά 
λύσει τό μυστήριο.

Τά έρωτηματικά διαδέχονταν τό ένα τό 
άλλο, στήνοντας ένα τρελό χορό στό 
μυαλό του. Δέν είχε παρά μόνο ένα 
χρόνο πού ’χε βγει άπ’ τή Σχολή καί 
πρώτη του φορά άντιμετώπιζε άνθρωπο- 
κτονία. Μέχρι τότε οί έμπειρίες του όλες 
ήταν ξένες, οί περισσότερες τυπωμένες 
μέ άψυχες λέξεις μέσα σέ χοντρά βιβλία. 
Καί νά τώρα πού ζούσε τήν πρώτη δική 
του έμπειρία, πού δέν έμοιαζε μέ καμιά 
άπ’ τις προηγούμενες. Τώρα τή λέξη 
«αίμα» δέν τήν άποτελοϋσαν τέσσερα 
γράμματα, παρά μιά, σχεδόν νωπή, κόκ
κινη κηλίδα. . . Αύτή ή κηλίδα έδειχνε 
άπό πού είχε φύγει ή ζωή τής Μαρίας καί 
ίσως του γινόταν έφιάλτης, κραυγή πού 
θά τόν καλούσε νά βρει τό δράστη καί νά 
δώσει τέρμα στό μυστήριο πού σκέπαζε 
τή δολοφονία τής γυναίκας.

Ένιωσε ένα αύλάκι κρύου ιδρώτα νά 
κυλάει στή ραχοκοκαλιά του. Είδε τόν 
Άνθυπασπιστή πού γύριζε μαζί μέ τό χω
ροφύλακα Σιώκο καί τό γιατρό Κώστα 
Αύγέρη κι έδιωξε τις σκέψεις άπ’ τό 
μυαλό του. "Ισως μέ τή βοήθεια τού για
τρού όλα νά γίνονταν πιό εύκολα καί ή 
έμπειρία νά έμοιαζε, τελικά, μ’ έκεΐνες 
πού κάποτε συναντούσε στά βιβλία του.

-  Σέ λίγη ώρα θά ’ναι ’δώ ό Άντισυν- 
ταγματάρχης Κώσταλης, είπε ό Άνθυ- 
πασπιστής πλησιάζοντας. Θά ’ρθεί μαζί 
μέ τό Συνεργείο Σημάνσεως.

Ο γιατρός πλησίασε τό πτώμα κι 
έσκυψε πάνω άπ’ τό κεφάλι. «Σίγουρα 
έχει πυροβοληθεϊ», ψιθύρισε. «Υπάρχει 
καί άλλο τραύμα, πάνω καί πίσω άπ’ τό 
δεξ’ι μάτι», τού ’πε ό Ανθυπομοίραρχος 
καί συνέχισε: «Θά πρέπει νά δούμε άν 
πρόκειται γιά δυό τραύματα, πού σημαί
νει πώς θά ’ναι τυφλά καί τά βλήματα θά 
ναι μέσα στό κεφάλι, ή άν πρόκειται γιά 

ένα διαμπερές, όπότε τό βλήμα θά ’ναι 
κάπου άνάμεσα στά χόρτα». Ό  γιατρός 
συνέχιζε νά παρατηρεί τό τραύμα.

-  Είναι πολύ μικρό, είπε μετά άπό λίγο.

οφαίρεο
γιά τή Μόρια

Τό θύμα πρέπει νά πυροβολήθηκε άπό 
άρκετή άπόσταση . .

-  Όχι, είπε ό Ανθυπομοίραρχος. Τό 
θύμα πυροβολήθηκε άπό κοντά, ίσως καί 
πιό κοντά άπό πέντε μέτρα. Τό έγκλημα 
έγινε μετά τις έννιάμιση τό βράδυ, πού 
σημαίνει πώς δύσκολα μπορούσε νά 
σκοπεύσει άπό άπόσταση ό δράστης. 
Άλλωστε τό μέγεθος τού τραύματος έξ- 
αρτάται καί άπό τό είδος τού όπλου.

«Έχεις δίκηο», παραδέχτηκε ό για
τρός κι έβγαλε άπό τήν τσάντα του τό 
θερμόμετρο γιά νά μετρήσει τή θερμο
κρασία τού πτώματος.

-  33,5 στή μασχάλη, έλεγε μετά άπό 
λίγο, καί 34 στό στόμα, δηλαδή, τρεις βα
θμοί κάτω άπό τή φυσιολογική θερμο
κρασία τού άνθρώπινου σώματος στά 
σημεία αύτά ...

-  Πού σημαίνει πώς άν έχανε μισό βα
θμό κάθε ώρα, πού είναι ή φυσιολογική 
άπώλεια τής θερμοκρασίας τού πτώμα
τος γιά τις πρώτες έφτά ώρες, θά πρέπει 
νά ’χε πεθάνει πριν άπό έξι ώρες, δη
λαδή, γύρω στις έντεκα τό βράδυ, συμ
πλήρωσε ό Ανθυπομοίραρχος, άφού ή 
ώρα ήταν πέντε τό πρωί.

-  Σωστά παρατήρησε ό γιατρός. Άλ
λωστε ή νύχτα ήταν άρκετά ζεστή κι έτσι 
τό γεγονός ότι τό πτώμα βρισκόταν σ’ 
άνοιχτό χώρο δέν πρέπει νά έπέδρασε 
στή φυσιολογική πτώση τής θερμοκρα
σίας.

Πήρε μέ προσοχή στά χέρια του τό 
άριστερό χέρι τού θύματος καί τό άνα- 
σήκωσε έλαφρά. Στή συνέχεια προσπά
θησε ν’ άνοιγοκλείσει τά σαγόνια, πίεσε 
τούς μύς τού λαιμού, άνασήκωσε τό άρι
στερό πόδι. Είδε πώς ή άκαμψία τού πτώ
ματος δέν ήταν ίδια σ’ όλα τά μέρη, ούτε 
πλήρης. «Πρέπει νά ’χουν περάσει δυό ή 
τρεις ώρες άπ’ τή στιγμή πού άρχισε νά 
έπέρχεται ή πτωματική άκαμψία, είπε, 
καί άν προσθέσουμε καί άλλες τρείς 
ώρες, τό φυσιολογικό, δηλαδή, χρόνο 
πού κάνει νά έμφανιστεί άπ' τή στιγμή 
τού θανάτου, φτάνουμε πάλι στίς πέντε 
ή έξι ώρες, δηλαδή στίς έντεκα μέ δώ
δεκα τό βράδυ ...»,

Ό  Ανθυπομοίραρχος συμφώνησε μαζί 
του. Σκέφτηκε πώς ό ισχυρισμός τού Πά
νου Δάρη - άτι, δηλαδή, ή γυναίκα του 
δολοφονήθηκε άνάμεσα στίς έννιάμιση 
μέ δώδεκα τό βράδυ, πού ό ίδιος έλειπε 
άπ’ τό σπίτι - συμφωνούσε μέ τή γνώμη 
τού γιατρού ώς πρός τήν τοποθέτηση 
τής ώρας τού θανάτου. Αύτό σήμαινε 
πώς άν πραγματικά ό Δάρης έλειπε άπ’ τό 
σπίτι του κατά τις ώρες αύτές, τότε δο
λοφόνος ήταν κάποιος άλλος, πού δέ θά 
'πρεπε νά ’χε ισχυρό «άλλοθι» γιά τό κρί
σιμο αύτό χρονικό διάστημα. Αντίθετα, ό 
δολοφόνος θά 'πρεπε νά 'χε φροντίσει

νά δημιουργήσει άτράνταχτο «άλλοθι» 
γιά τις πριν τις έννιάμιση καί μετά τις 
δώδεκα ώρες.

Τούς συλλογισμούς του τούς έκοψε ή 
άφιξη τού Διοικητή Χωροφυλακής, 
Αντισυνταγματάρχη Κώσταλη, καί τών 

άντρών τού Συνεργείου Σημάνσεως. Τήν 
ίδια στιγμή ό Χωροφύλακας Καραγιάν- 
νης τόν ειδοποίησε, πώς ή άδελφή τού 
Δάρη, πήρε στό σπίτι της τά παιδιά τού 
θύματος, πού άκόμα δέν είχαν μάθει τί
ποτα γιά τό θάνατο τής μητέρας τους, 
καί δέν έπρεπε νά σοκαριστούν, ούτε 
άπό τή θέα τού πτώματός της, ούτε άπό 
τήν έρευνα τού σπιτιού, πού θ’ άκολου- 
θούσε.

Μετά τήν ένημέρωση τού Άντισυντα- 
γματάρχη, τό πτώμα μεταφέρθηκε στό 
ιατρείο τού Κώστα Αύγέρη. Ό  Ανθυπο
μοίραρχος πήγε μαζί μέ τό γιατρό, ένώ 
στόν κήπο τού σπιτιού τού Δάρη, έμεινε 
γιά νά συντονίσει τις έρευνες ό Άντι- 
συνταγματάρχης.

Στό ιατρείο ή άτμόσφαιρα ήταν κάτι 
παραπάνω άπό καταθλιπτική. Οί δυό άν
τρες, όταν έμειναν μόνοι μέ τό πτώμα, 
κοιτάχτηκαν άμήχανα. Μετά, βοηθώντας 
ό ένας τόν άλλο, έβγαλαν τό φόρεμα τού 
θύματος καί στή συνέχεια τά έσώρουχα, 
πού έδειχναν πώς δέν είχαν πειραχτεΐ. 
Στ ολόγυμνο πιά σώμα παρατήρησαν 
πώς δέν είχαν έμφανιστεί παρά μόνο 
έλάχιστες πτωματικές ύποστάσεις κι αύ
τές άχνες, χωρίς έκείνο τό χαρακτηρι
στικό μώβ χρώμα. «Βρίσκονται άκόμα 
στήν άρχή τής έμφανίσεώς τους», είπε ό 
γιατρός.

Γύρισαν τό πτώμα στό δεξί πλευρό δί- 
νοντάς του τή θέση πού είχε όταν βρέ
θηκε στόν κήπο. Οί πτωματικές ύποστά- 
σεις βρίσκονταν όλες στά χαμηλότερα 
σημεία τού σώματος. Αύτό σήμαινε 
πώς τό πτώμα δέν είχε μετακινηθεί 
άπό τή στιγμή πού οί πτωματικές ύποστά- 
σεις είχαν άρχίσει νά έμφανίζονται, 
δηλαδή, μετά άπό τις τέσσερις πρώ
τες ώρες. Δέ σήμαινε όμως πώς δέν είχε 
μετακινηθεί καί τις πρώτες τέσσερις 
ώρες, πράγμα πού ένδιέφερε τήν άνά- 
κριση περισσότερο άπ’ δ,τιδήποτε άλλο.

Ή ώρα πλησίαζε έξι τό πρωί. Τοποθέ
τησαν τό πτώμα στό άριστερό πλευρό. 
Άν τό θύμα είχε «έκτελεστεί» στίς έν
τεκα περίπου τό βράδυ, πού σήμαινε πώς 
είχαν περάσει έφτά ώρες άπ’ τό θάνατο, 
τότε γρήγορα οί πτωματικές ύποστάσεις 
θ' άλλαζαν θέση καί θά έμφανίζονταν στά 
σημεία αύτά πού τώρα βρίσκονταν χαμη
λότερα. Αύτό θά έπιβεβαίωνε τούς ύπο- 
λογισμούς τους σχετικά μέ τήν τοποθέ
τηση τής ώρας θανάτου. Στό μεταξύ, 
όμως, μπορούσαν νά προχωρήσουν. 
Θερμομέτρησαν ξανά τό πτώμα. Αύτή τή 
φορά ή θερμοκρασία στή μασχάλη ήταν 
33 βαθμοί καί στό στόμα 33,5. «Σταθερή 
μείωση κατά μισό βαθμό τήν ώρα», είπε ό 
γιατρός, πού έπιβεβαίωνε τήν τοποθέ
τηση τού θανάτου γύρω στίς έντεκα τό 
βράδυ, άν ή θερμοκρασία είχε μειωθεί 
κανονικά.

Πριν καθαρίσουν τό πηγμένο αίμα άπό 
τό κεφάλι, πρόσεξαν μέ τή βοήθεια ένός 
μεγεθυντικού φακού τό δέρμα καί τά 
μαλλιά πού ήταν γύρω άπ’ τά δυό τραύ
ματα. Δέν είχαν ύποστεΐ καμιά άλλοίωση.

Οί χαρακτήρες τών στομίων εισόδου 
τών βλημάτων, τό ότι δηλαδή δέν ύπάρ- 
χουν έγκαύματα, ή καψάλισμα τών τρι-
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χών καί δέν παρατηρείται έναπόθεση 
καπνού ή στίξεις άπό μπαρούτη, δεί
χνουν πώς τδ θύμα πυροβολήθηκε άπό 
άπόσταση μεγαλύτερη τών όγδόντα 
έκατοστών, ή έστω, ένός μέτρου, άν τό 
όπλο πού χρησιμοποίησε δ δράστης ήταν 
περίστροφο ή πιστόλι, είπε ό Ανθυπο
μοίραρχος.

-  Καί σέ περίπτωση πού χρησιμο
ποίησε άλλο δπλο; ρώτησε ό γιατρός.

-  "Αν χρησιμοποίησε ένα μακρύκανο 
πολεμικό δπλο ή έλάχιστη άπόσταση θά 
πρέπει νά 'ναι γύρω στά τρία μέτρα. Δέ 
νομίζω, δμως, πώς χρησιμοποίησε τέτοιο 
δπλο ό δράστης, γιατί τότε θά είχαμε καί 
μεγαλύτερα τραύματα, άν καί άκόμα δέν 
ξέρουμε τήν άκριθή διάμετρό τους, 
άφού σκεπάζονται άπό αίμα ...

Ό  γιατρός ξέπλυνε προσεχτικά τό 
αίμα άπό τό κεφάλι, γιά νά φανούν έτσι 
καθαρά τά δυό τραύματα. Ό  'Ανθυπο
μοίραρχος έβγαλε μιά σφαίρα άπ’ τό 
ύπηρεσιακό του περίστροφο, ένα SMITH 
AND WESSON No 38, καί άκούμπησε δια
δοχικά, τήν άκρη τού βλήματος στά δυό 
τραύματα, ένώ ό γιατρός παρατηρούσε 
μέσα άπ’ τό μεγενθυντικό φακό κατά 
πόσο χωρούσε ή δχι τό βλήμα στήν είσ
οδο τού τραύματος.

-  Είναι κατά πολύ μεγαλύτερο τό 
βλήμα άπ’ τή διάμετρο τών εισόδων τών 
τραυμάτων, είπε ό γιατρός.

-  Άκόμα μιά άπόδειξη, λοιπόν, πώς τό 
θύμα δέν πυροβολήθηκε έξ έπαφής κι 
ένδειξη πώς ίσως τό δπλο τού δράστη 
είναι μικρότερης διαμέτρου άπ’ τό δικό 
μου, συμπλήρωσε ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Τί σημασία έχουν αύτά γιά τήν 
έρευνα; ρώτησε ό γιατρός.

-  Μεγάλη. 'Αποτελούν κι αύτά στοι
χεία πού σέ συνδυασμό μέ άλλα μπορούν 
νά όδηγήσουν στήν άποκάλυψη τού 
δράστη, ή έστω νά βοηθήσουν στήν έξ- 
ακρίβωση τών συνθηκών κάτω άπ’ τις 
όποιες έγινε τό έγκλημα. Γιά παράδει
γμα: Ξέρουμε πώς τό θύμα πυροβολή
θηκε άπό άπόσταση περισσότερη τού 
ένός μέτρου. 'Υπολογίζουμε πώς, έπειδή 
ήταν νύχτα καί τό σκοτάδι δέν έπιτρέπει 
εύστοχη σκόπευση, πρέπει νά πυροθο- 
λήθηκε άπό άπόσταση δχι μεγαλύτερη 
τών πέντε, ή έστω - άν καί άπίθανο αύτό - 
τών δέκα μέτρων. Γνωρίζουμε πώς πλάι 
στό μέρος όπου βρέθηκε τό πτώμα 
ύπάρχει μιά έλιά καί ό μαντρότοιχος. 
Αύτά όλα μάς όδηγούν στή σκέψη πώς 
μπορεί τό θύμα νά πυροβολήθηκε κατό
πιν ένέδρας. Άν ό Δάρης δέν μπορέσει ν’ 
άποδείξει τό «άλλοθι» του, τότε γιατί νά 
μήν ύποθέσουμε, πώς άντί νά βγάλει γιά 
έκπαίδευση τά σκυλιά του, παραφύλαξε 
πίσω άπ' τήν έλιά ή άπ’ τό μαντρότοιχο 
καί πριν ή μετά τή συνάντηση τής γυναί
κας του μέ τόν έραστή της, πυροβό
λησε .. ."Η, γιατί νά μήν ύποθέσουμε πώς 
έστησε ένέδρα καί πυροβόλησε ό έρα- 
στής της, ή κάποιος παλιός έραστής της 
άπό λόγους άντιζηλίας; Αύτά, συγκεκρι
μένα, τά στοιχεία, μάς ύποδείχνουν πώς 
δέν είναι άπαραίτητο τό θύμα νά συναν
τήθηκε μέ τό δολοφόνο του ...

Ό  γιατρός κούνησε καταφατικά τό κε
φάλι του καί γύρισε τό πτώμα άνάσκελα. 
«ΟΙ πτωματικές ύποστάσεις άρχισαν ν’ 
άλλάζουν θέση», είπε καί συνέχισε: 
«Αύτό μπορεί νά γίνει γρήγορα, καί χωρίς 
νά μείνουν τάίχνη τους στά σημεία δπου 
πρώτα είχαν έμφανιστεΐ, έξι μέ όκτώ

ώρες άπό τή στιγμή τού θανάτου, πρά
γμα πού σημαίνει πώς σωστά τοποθετή
σαμε τό έγκλημα γύρω άπό τις έν
τεκα ...». Αμέσως μετά προχώρησε στό 
άνοιγμα τού κρανίου γιά νά βγάλει μέ μιά 
μικρή λαβίδα δυό βλήματα, πού όταν ό 
Ανθυπομοίραρχος, τά σύγκρινε μέ τό 
βλήμα τής δικής του σφαίρας, διαπί
στωσε πώς ήταν μικρότερα σέ διάμετρο.

-Τώρα πιά ξέρουμε καί τί περίπου 
δπλο πρέπει ν’ άναζητήσουμε, είπε συλ
λογισμένος ό Ανθυπομοίραρχος. 'Υπο
πτεύομαι πώς πρέπει νά 'ναι «τριαντα- 
δυάρι» ...

Αλήθεια ή φήμη;

Όταν ό Ανθυπομοίραρχος γύρισε στό 
σπίτι τού Δάρη, βρήκε τόν Άντισυντα- 
γματάρχη Κώσταλη μέ τόν Άνθυπασπι- 
στή Βαγενά καί τούς άντρες τού Συνερ
γείου Σημάνσεως νά χουν σχεδόν τε
λειώσει τήν έρευνα καί τών έσωτερικών 
χώρων τού σπιτιού. Τούς ένημέρωσε γιά 
τ' άποτελέσματα τής νεκροψίας καί τής 
νεκροτομής, δείχνοντάς του στό τέλος 
καί τά δυό βλήματα πού 'χε βγάλει ό για
τρός άπ' τό κρανίο τού θύματος.

«Είναι άπό σφαίρα πού χρησιμοποιούν 
τά SMITH AND WESSON No 32», είπε 
ένας άπό τούς άντρες τής Σημάνσεως, 
άμέσως μόλις τά είδε. Ό  Άντισυνταγμα- 
τάρχης έδωσε έντολή νά τά στείλουν 
όσο γινόταν πιό γρήγορα στά Εργαστή
ρια τής Διευθύνσεως Έγκληματολογι- 
κών 'Υπηρεσιών, στήν Αθήνα, καί ό Άν- 
θυπασπιστής Βαγενάς έφυγε άμέσως γιά 
τό Τμήμα, όπου θ' άναζητούσε κάποιο 
σίγουρο τρόπο γιά νά ’ταν, τά βλήματα, 
τό πολύ μέχρι τό άπόγευμα στήν Αθήνα.

Ό  Άνθυπασπιστής γύριζε λίγο μετά, 
συνοδεύοντας στό σπίτι τού θύματος 
τόν Εισαγγελέα Κοντό, πού μόλις είχε 
φτάσει στήν κωμόπολη γιά νά έποπτεύ- 
σει τό άνακριτικό έργο. Ό  Εισαγγελέας, 
άφού άκουσε προσεκτικά τά δσα τού 
άνάφερε ό Άντισυνταγματάρχης, έδωσε 
έντολή νά όδηγηθούν στό Αστυνομικό 
Τμήμα καί ν’ άπομονωθού ν σέ ξεχωριστά 
γραφεία ό φίλος τού Δάρη, Θανάσης 
Πορφυρός, καί ό γαμπρός του Γιάννης 
Σταθάτος. «Δέν πρέπει νά ’ρθουν σέ κα
μιά έπαφή μέ τόν Πόνο Δάρη, άν δέν ξε
καθαριστεί τό ποιος είναι ό δολοφόνος», 
είπε.

-  "Ισως θά πρέπει ν’ άπομονώσουμε καί 
τόν κουμπάρο τού ζευγαριού, τόν Τάκη 
Φωτεινό, πού όπως φημολογεΐται είχε, 
παλιότερα, σχέσεις μέ τή γυναίκα, πρό- 
τεινε ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Σέτί θά βοηθήσει αύτό; τόν ρώτησε ό 
Εισαγγελέας.

-  Στό νά μήν μπορεί νά παρακολουθεί 
τις δικές μας ένέργειες. Σέ περίπτωση 
πού είναι αύτός ό δολοφόνος, τότε θά 
προσπαθεί νά μαθαίνει άπ' αύτούς πού 
έξετάζουμε, τί περίπου γνωρίζουμε καί 
άνάλογα νά προετοιμάζει τις άρνήσεις 
του καί νά στοιχειοθετεί όλο καί καλύ
τερα τά τυχόν «άλλοθι» του.

-  Εντάξει, συμφώνησε ό Εισαγγελέας. 
Ά ς πάει κάποιος νά τόν βρει καί άς τόν 
όδηγήσει στό Τμήμα, χωρίς δμως νά τού 
κάνει όποιαδήποτε έρώτηση. Ούτε κι 
έμεΐς πρέπει νά τόν έξετάσουμε, άν δέν 
μάθουμε πρώτα λεπτομέρειες γιά τό δε
σμό του μέ τό θύμα .. .

Πριν φύγουν γιά τό Αστυνομικό Τ μήμα 
συζήτησαν γιά τήν πορεία πού έπρεπε ν’ 
άκολουθήσουν οι έρευνες. Στή συνέχεια 
ό Χωροφύλακας Καραγιάννης έφυγε γιά 
τό σπίτι τού Θανάση Πορφυρού, ένώ ό 
Άνθυπασπιστής Βαγενάς γιά τό σπίτι 
τού Γιάννη Σταθάτου. Γιά τόν Τάκη Φω
τεινό θά στελναν, λίγο άργότερα, τόν 
Ενωμοτάρχη Στεφάνή, πού γνωριζόταν 
μαζί του καί ήξερε, σέ περίπτωση πού δέ 
θά τόν έβρισκε στό σπίτι του, πού θά τόν 
άναζητούσε. Έτσι κι έγινε.

Ό  Θανάσης Πορφυρός ήταν άπ’ τούς 
στενότερους φίλους τού Πάνου Δάρη. 
Μέ τή γυναίκα του έκανε συχνά παρέα τό 
θύμα καί πολλές φορές έξομολογιόταν 
σ’ αύτή τά διάφορα προβλήματα πού 
άντιμετώπιζε. Όταν ό Θανάσης Πορφυ
ρός όδηγήθηκε τό Τμήμα ζήτησε νά μά
θει τό λόγο πού τόν πήγε μέχρι έκεί. Ό  
Άντισυνταγματάρχης κάνοντας πώς δέν 
τόν άκουσε, τόν ρώτησε:

-  Άπό πότε έχεις νά δεις τόν Πάνο 
Δάρη;

-  Άπό χτές τό βράδυ. Ήρθε στό σπίτι 
μου λίγο μετά τις δώδεκα.

-  Τί ήθελε;
-  Έψαχνε νά βρει τή γυναίκα του.
-  Πού ήταν ή γυναίκα του;
-  Δέν ξέρω.
-  Τή βρήκε;
-  Δέν ξέρω.
Ή ώρα ήταν έφτά καί τέταρτο τό πρωί 

καί ό Θανάσης Πορφυρός είχε βρεθεί 
πριν λίγο, άπό τό Χωροφύλακα Καρα- 
γιάννη, στό σπίτι του. "Ετσι, άν έλεγε τήν 
άλήθεια πώς είχε νά δει άπ’ τά μεσάνυ
χτα τό Δάρη, φυσικό ήταν νά μήν ήξερε 
γιά τό δτι ή Μαρία Δάρη είχε βρεθεί νε
κρή στόν κήπο τού σπιτιού της. Όμως, τό 
σπίτι τού Πορφυρού, ήταν κοντά μέ τό 
σπίτι τού Γιάννη Σταθάτου, τού όποιου ή 
γυναίκα είχε ειδοποιηθεί πριν δυό ώρες 
περίπου γιά νά πάρει τά παιδιά τού άδελ- 
φού της, τού Δάρη, στό σπίτι της. "Ισως, 
λοιπόν, ό Γ ιάννης Σταθάτος, νά χε ειδο
ποιήσει τόν Πορφυρό, πού ήταν καί δικός 
του φίλος, γιά τό τί είχε συμβεϊ. "Ετσι ό 
Άντισυνταγματάρχης ζήτησε νά τού πει, 
άπό πότε είχε νά δει καί τό Γ ιάννη Στα- 
θάτο.

-  Άπό χτές τό άπόγευμα. Τόν είδα γιά 
λίγο στό καφενείο τού Νίκου Γκότση.

-  Τή γυναίκα τού Σταθάτου;
-  Τήν είδα χτές τό μεσημέρι στήν αύλή 

τού σπιτιού της. Περνούσα έξω, άπ’ τό 
δρόμο καί τή χαιρέτησα.

-  Σήμερα τό πρωί δέν ήρθε κανείς 
τους στό σπίτι σου;

-  Όχι.
-  Όταν ό Δάρης, χτές μετά τά μεσάνυ

χτα, έφυγε άπό τό σπίτι σου, σού είπε 
πού θά πήγαινε;

-  Στό σπίτι τού γαμπρού του τού Στα
θάτου.

-  Πριν τις δώδεκα πού ήταν ό Δάρης;
-  Άπό τις έννιάμιση μέχρι τις δώδεκα 

παρά τέταρτο ήταν μαζί μου. Είχαμε 
βγάλει τά σκυλιά στό βουνό καί γυρίσαμε 
στις δώδεκα παρά τέταρτο. Εγώ ήρθα 
στό σπίτι μου καί αύτός πήγε στό δικό 
του.

-  Πώς ξέρεις δτι πήγε στό σπίτι του καί 
όχι κάπου άλλού;

-  Στό βουνό είχαμε πάει μέ τό αύτοκί- 
νητό μου. Όταν γυρίσαμε τόν άφησα έξω 
άπ τήν πόρτα τού σπιτιού του. 'Υποθέτω
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πώς μπήκε στό σπίτι του, γιατί, φυσικά, 
δέν περίμενα νά τόν δώ νά μπαίνει...

-  Πριν τις έννιάμιση πού ήταν ό Δάρης;
-  Στό καφενείο τού Φανέλά, μαζί μου. 

Ε’ίμασταν μαζί άπ’ τις έφτάμιση περίπου. 
Από τό καφενείο φύγαμε καί ήρθαμε στό 
σπίτι μου γιά νά πάρω τά σκυλιά καί μετά 
περάσαμε άπό τό σπίτι του, γιά νά πάρει 
κι αυτός τά δικά του, καί φύγαμε.

-  Πόση ώρα έκανε νά πάρει τά σκυλιά;
-  Ούτε πέντε λεπτά ...
Ό  Θανάσης Πορφυρός άπαντοϋσε 

γρήγορα καί χωρίς κανένα κόμπιασμα 
στις έρωτήσεις. Τό ύφος του ήταν πέρα 
γιά πέρα φυσιολογικό. Ταράχτηκε όμως 
όταν έμαθε τό λόγο γιά τόν όποιο γίνον
ταν αυτές οί έρωτήσεις ...

-  Ό  Πάνος Δάρης πώς τά πήγαινε μέ 
τή γυναίκα του;

-  .. .Καλά... Δέν ξέρω άν είχαν δια
φορές.

-  Υπήρχε κάποιο πρόβλημα άνάμεσά 
τους παλιότερα;

-  Δέν ξέρω ... Γιατί αυτές οί έρωτή- 
σεις;

-  Μέ τόν κουμπάρο τους, τόν Τάκη 
Φωτεινό, πώς τά πήγαιναν;

-  .. .Δέν μπορώ νά ξέρω τά οικογε
νειακά τους.

-  Είσαι στενός φίλος τού Δάρη καί 
πρέπει νά ξέρεις. Είχαν σχέσεις οί δυό 
κουμπάροι, ό Φωτεινός καί ό Δάρης;

-  Δέ μιλούσαν ...
-  Πολύ καιρό τώρα;
-  Κοντά τέσσερα χρόνια.
-  Γιά ποιό λόγο;
-  Δέν ξέρω.
-  Ή Μαρία Δάρη μιλούσε μέ τό Φω

τεινό;
-  Δέν ξέρω.
-  Υπήρχε κάτι μεταξύ τους;
-  Δέν ξέρω.
-  Ξέρεις, άλλά δέ θέλεις νά μιλήσεις, 

τού ’πε μέ σκληρή φωνή ό Άντισυντα- 
γματάρχης. Νομίζεις πώς έτσι βοηθάς τό 
φίλο σου;

-  Γ ιατί νά τόν βοηθήσω; Τι συμβαίνει; 
ρώτησε ταραγμένος ό Πορφυρός.

-  Μίλησέ μου πρώτα γιά τό τι ήξερες 
γιά τή Μαρία Δάρη καί τόν Τάκη Φωτεινό.

-  Πριν τέσσερα χρόνια, είχε άκουστεί, 
πώς είχαν σχέσεις. Μάλωσε τότε ό Πάνος 
μέ τόν κουμπάρο του καί δέν ξαναμίλη
σαν. Δέν ξέρω όμως λεπτομέρειες. Ό 
Πάνος άπόφευγε πάντα νά συζητάει γιά 
τό σπιτικό του καί τή γυναίκα του.

-  Από τις συζητήσεις ή τήν όλη συμ
περιφορά του, είχες καταλάβει άν ύπο- 
ψιαζόταν τή γυναίκα του οέ ήθικής φύ- 
σεως θέματα;

-  "Οχι. Ποτέ δέν έδειξε κάτι τέτοιο.
-  Μήπως τή ζήλευε;
-  Δέν ξέρω.
-  Ή Μαρία ήταν μιά άπό τις πιό όμορ

φες γυναίκες τής περιοχής. Δέν ήταν 
φυσικό νά τή ζήλευε ό άντρας της;

-  ΊΗταν. Δέν ξέρω όμως άν τή ζήλευε. 
Μά γιατί όλες αύτές οί έρωτήσεις;

-  Ή Μαρία Δάρη δολοφονήθηκε χτές 
τό βράδυ. Τό πτώμα της βρέθηκε στόν 
κήπο τού σπιτιού της.

-  .. ."Οχι... δέν είναι δυνατό. 
Γ ια τί;... Ποιος τή σκότωσε; .. Πάντως 
όχι ό Πάνος ... Χτές εϊμασταν μαζί... 
’Ηταν τόσο ήρεμος ... δέν είναι ικανός 
νά κάνει τέτοιο πράγμα ...

"Επιασε τό κεφάλι του μέ τά χέρια καί 
άπόμεινε συλλογισμένος. Ό  Άντισυντα- 
γματάρχης κατάλαβε πώς ό Πορφυρός 
ήξερε άρκετές λεπτομέρειες άπ' τή ζωή 
τού Πάνου Δάρη καί τής γυναίκας του. 
"Ετσι συνέχισε τις έρωτήσεις του:

-  Τι σού ’χε πεί ό Δάρης γιά 'κείνη τήν 
ύπόθεση;

-  Πώς τελικά ήταν ψέματα. Βέβαια ό 
Φωτεινός είχε έπιχειρήσει κάτι, άλλά ή 
Μαρία δέ δέχτηκε. Από τότε ή Μαρία 
περιόρισε καί τις έμφανίσεις της στό χω
ριό. Μόνο μέ τή δική μου γυναίκα καί δυό 
- τρεις άλλες γειτόνισσες έκανε παρέα.

-  Μέ τή γυναίκα σου δέ συζήτησαν 
αύτό τό θέμα;

-  Κάποτε τής είχε πεί πώς όλα αύτά 
ήταν κακοήθειες άνθρώπων πού ζήλευαν 
τήν εύτυχία της.

-  Γιά τό Φωτεινό τι έλεγε;
-  Τίποτα. Δέν έφταιγε σέ τίποτα αύτός. 

"Αλλωστε καί γώ δέν πιστεύω πώς είχε 
συμβεί κάτι τέτοιο. Αύτά τά «βγάλαν» οί 
κακιές γλώσσες, γιατί όταν είχαν πρω- 
τορθεί στό χωριό ό Πάνος καί ή Μαρία, ό 
Φωτεινός τούς βοηθούσε πολύ.

-Τ ι είδος βοήθεια τούς πρόσφερε;
-  "Οταν είχαν ’ρθεί στό χωριό, ήταν έν- 

τελώς ξένοι. Ό  Φωτεινός τούς πήρε καί 
τούς έδωσε δουλειά. Δούλευαν στά κτή
ματά του χειμώνα καλοκαίρι. Ήταν έργα- 
τικοί καί αύτό τό έκτίμησε. "Ετσι προτι
μούσε νά δίνει σ’ αύτούς δουλειά κι όχι σ’ 
άλλους. Βέβαια έχει πολλά κτήματα καί 
άπασχολεΐ πολλούς έργάτες. Αύτούς 
όμως τούς ξεχώριζε. Τούς είχε σάν έπι- 
στάτες. 'Αργότερα, όταν γεννήθηκε τό 
πρώτο τους παιδί, έγιναν κουμπάροι. Τό 
βάφτισε ό Φωτεινός ... Αύτά δέν άρεσαν 
σέ μερικούς, πού όλα τά παραξηγούν ... 
"Αλλωστε στά χωριά όλοι είναι καχύπο- 
πτοι. ’Επειδή ή Μαρία ήταν όμορφη καί ό 
Φωτεινός πλούσιος, ύποψιάστηκαν πώς 
γιά νά ένδιαφέρεται τόσο γι' αύτούς θά 
συμβαίνουν καί άλλα πράγματα ...

-  Ό  Φωτεινός πώς τ' άντιμετώπισε 
αύτά;

-  Άρνήθηκε τά πάντα. Αλλά γιά νά 
σταματήσουν τά σχόλια έκοψε κάθε 
σχέση μαζί τους. Είναι άνθρωπος πού 
δέν τού άρέσει νά συζητάν γιά τό άτομό 
του.

-  Μήπως όλα αύτά ήταν άληθινά; Μή
πως συνέχιζε μαζί της;

-  'Ό χ ι... Δέν μπορώ νά πώ κάτι τέτοιο.
-  Μήπως ύπήρχε καί κάποιος άλλος 

στή μέση;
-  Ούτε αύτό τό ξέρω.
-  Ή Μαρία τί άνθρωπος ήταν;
-Ελεύθερος χαρακτήρας, μετρη

μένη, όμως, σ’ όλα της καί πολύ καλή 
νοικοκυρά καί μητέρα. Αγαπούσε τόν 
Πάνο καί ό Πάνος ήταν τρελά έρωτευμέ- 
νος μαζί της. Έτσι τουλάχιστον έδειχνε. 
Στό χωριό πολλοί τήν παρεξηγούσαν γιά 
τόν έλεύθερο χαρακτήρα της. Όμως ή 
ίδια ήξερε πολύ καλά τί έκανε. Αύτό τό 
έκτιμούσε ιδιαίτερα ό Πάνος. "Αλλωστε 
είναι κι αύτός άνοιχτός τύπος.

-  Πού δούλευε άπό τότε πού έκοψαν 
τις σχέσεις τους μέ τό Φωτεινό;

-  Οπου έβρισκε. Είναι δουλευταράς 
καί δέν άντιμετώπισε πρόβλημα. "Ολοι 
τόν ζητάν γιά έργάτη . . .
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γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.
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«Μπόλικη σέ σοδειά» κακοποιών ήταν ή δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών 
του Σώματος τον τελευταίο καιρό. Πολλά άπ’ τά περιστατικά, πού ή δίωξή τους 
στέιρθηκε άπό έπιτυχία, παρουσίασαν δικά τους χαρακτηριστικά τά όποια 
έκαναν καί πιό δύσκολη τήν άνίχνευσή τους.

Είναι γεγονός, άλλωστε πώς τά όποιασδήποτε μορφής έγκλημα παρου
σιάζεται κάθε τόσο καί διαφοροποιημένο, τόσο ώς πρός τή μέθοδο έκτελέ- 
σεώς του, όσο κι ώς προς τά κίνητρα. Αύτή ή διαφοροποίηση άπαιτεΐ άπ’ τις 
διωκτικές Υπηρεσίες άνάλογη προσαρμογή πού σημαίνει άναζήτηση, άπό 
μέρους τους, νέων τρόπων είσχωρήσεως στδ μυστήριο πού καλύπτει τή 
δεδομένη πράξη.

ΑΠΟΦΑΣΙ ΣΜΕΝΟΙ  ΓΙΑ ΟΛΑ

Ένα πρωί, πρίν λίγο καιρό, ατό Τμήμα Ασφα
λείας 'Ηρακλείου καταγγέλθηκε κλοπή του ΗΖ 
6381 Ι.Χ.Φ. αύτ/του, μάρκας «Μάζντα», ένώ τό 
Ιδιο πρωί oi άντρες τής παραπάνω 'Υπηρεσίας 
βρήκαν έκαταλειμμένο ένα άλλο αυτοκίνητο γιά 
τό όποιο τό Τ.Α. Ρεθύμνου είχε έκδόσει άναζη- 
τήσεις ώς κλεμμένο. Τό σήμα γιά τήν άναζήτηση 
τού ΗΖ 6381 Ι.Χ.Φ. αύτ/του. έφυγε γρήγορα γιά 
όλες τΙς 'Υπηρεσίες τής Κρήτης, πού άρχισαν ν' 
άναζητούν άχι μόνο αύτό. άλλά καί κάθε άλλο μέ 
τά Ιδια χαρακτηριστικά, άνεξάρτητα άπ’ τόν άρι- 
θμό κυκλοφορίας πού θά μπορούσαν νά 'χαν 
παραποιήσει οί κλέφτες.

Λίγο πρίν τά μεσάνυχτα τής έπομένης, οί άν
τρες τού Αστυνομικού Τμήματος Νεαπόλεως 
Λασιθίου, πού έκτελοϋσαν ύπηρεσία στή δια
σταύρωση τής Ν.Ε.Ο. 'Ηρακλείου - 'Αγίου Νικο
λάου καί Σεισίου, άντελήφθηκαν νά πλησιάζει 
στή διασταύρωση, έρχόμενο άπ’ τήν κατεύθυνση 
τού Σεισίου, ένα αύτοκίνητο πού κινούνταν μέ 
σβηστά φώτα. "Εκαναν σήμα στόν δδηγό νά στα
ματήσει, μά ’κείνος συνέχισε τήν πορεία του 
άναπτύσσοντας όση ταχύτητα μπορούσε. "Ετσι 
άρχισε ή καταδίωξη, πού δέν κράτησε όμως 
πολύ, γιατί λίγο πιό κάτω, βρήκαν τό αύτοκίνητο 
πεσμένο άριστερά τού δρόμου σ’ ένα μικρό χαν
τάκι. Ο άριθμός κυκλοφορίας του ήταν ΗΖ 8381, 
άλλά σάν πλησίασαν καί πρόσεξαν καλύτερα, 
διαπίστωσαν πώς τό πρώτο «8» είχε γίνει μέ 
προσθήκη μαύρης αύτοκόλλητης ταινίας στδ 
«6». Κατάλαβαν πώς είχαν νά κάνουν μέ τούς 
δράστες τής κλοπής τού ΗΖ 6381 αύτ/του κι

άρχισαν νά ψάχνουν στή γύρω περιοχή, όπου 
σίγουρα θά 'χαν κρυφτεί μετά τήν έκτροπή τού 
αύτοκινήτου. Καί τότε δέχτηκαν ένα πυροβολι
σμό άπό άπόσταση πενήντα περίπου μέτρων. 
Άπ’ τή στιγμή έκείνη άρχισε ένα όλονύκτιο κυ
νηγητό πού συνεχίστηκε καί τήν άλλη μέρα. Τε
λικά, άργάτό μεσημέρι, στή Νεάπολη έντοπίζον- 
ται δυό νεαροί πού κινούνται ύποπτα καί όδη- 
γοΰνται στό Αστυνομικό Τμήμα γιά έξέταση. 
Άπ’ τήν άρχή τής προανάκρισης όμολογοϋν πώς 
αύτοί είχαν κλέψει τό ΗΖ 6381 Ι.Χ.Φ. αύτ/το καί 
είχαν πυροβολήσει κατά τών άντρων τού Α.Τ. 
Λασιθίου.

'Όμως ή άνάκριση προχωράει σέ βάθος γιά ν’ 
άποκαλυφτεϊ δλόκληρο τό πλούσιο παρελθόν τού 
Στέλιου Τσατσάκη, 21 χρόνων, άπ’ τό 'Ηράκλειο 
καί τού θωμά Βούλγαρη, 20 χρόνων, άπ’ τήν 
Καρδίτσα, πού ζοϋσαν μαζί στά Χανιά άπ’ όπου 
έξορμοϋσαν γιά τή λεία τους.

Ανάμεσα στήν πλούσια δραστηριότητά τους 
ξεχωρίζει ή έπιδρομή (τόν περασμένο Αύγου
στο) τού Στέλιου Τσατσάκη στή Μονή Κουδουμά 
'Ηρακλείου, όπου διέρρηξε τό κελλί τού ήγού- 
μενου κι έκλεψε χρυσαφικά βάρους 600 περίπου 
γραμμαρίων, περισσότερα άπ’ τά όποια πού
λησε. 'Ένα μήνα άργότερα, καί οί δυό μαζί, νοι
κιάζουν άπ' τό Ήρίάκλειο ένα μοτοποδήλατο καί 
μ’ αύτό πηγαίνουν μέχρι τό χωριό Καπετιανιανά 
'Ηρακλείου, όπου τό άφήνουν καί πεζή πιά φτά
νουν μετά άπό τρεις ώρες δρόμο στή Μονή 
Κουδουμά. Κι ένώ όλοι οί μοναχοί παρακολου
θούσαν τή θεία Λειτουργία, έκεΐνοι άνενόχλητοι 
έσπασαν τό ταμείο τού μοναστηριού καί πήραν 
τίς 230.000 δραχμές πού περιείχε κι άλλα μι-

κροποσά, τά όποια έβαλαν στό καλιμαύχι τού 
ήγούμενου κι έφυγαν άφού πρώτα έκοψαν τίς 
τηλεφωνικές συνδέσεις καί άφαίρεσαν τ' άκου- 
στικά. . .

Αύτό είναι άπ’ τά χαρακτηριστικά δείγματα τής 
«δουλειάς» τών δυό νεαρών πού δέ βρήκαν άλλο 
τρόπο γιά νά κερδίσουν τή ζωή τους, παρά τίς 
διαρρήξεις. Ποιός, άραγε, νά ξέρει άν ή σύλ
ληψή τους καί ή παραπομπή τους στή Δικαιοσύνη 
θά έπιδράσει θετικά στίς συνήθειές τους;

ΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ »
Ή μάχη κατά τών ναρκωτικών καί Ιδιαίτερα 

αύτών πού χαρακτηρίζονται «σκληρά» ναρκωτικά 
συνεχίζεται έντατικά καί χωρίς άνάπαυλα άπ’ 
όλες τίς 'Υπηρεσίες τού Σώματος, σ’ ένα πολυ
μέτωπο άγώνα πού συχνά άγγίζει τά όρια τού 
χαρακτηρισμού «δραματικός». Μιά μετά τήν 
άλλη έξαρθρώνονται οί σπείρες πού δρουν στόν 
έλληνικό χώρο, χωρίς όμως νά 'χουν τελειωμό, 
έτσι πού συχνά θυμίζουν τή Λερναία Ύδρα, άφού 
κάθε χρόνο τά περιστατικά αύξάνονται. Ίσως 
γιατί τό κόψιμο τών «κύριων κεφαλιών», τών με
γάλων έμπόρων, είναι κάτι παραπάνω άπό δύσ
κολο, άφού συχνά οί λιανοπωλητές ή μικρέμπο
ροι κλείνουν μέ πείσμα τό στόμα τους καί δέν 
άποκαλύπτουν τούς προμηθευτές τους, ή - κι 
αύτό συμβαίνει συχνότερα - άγνοοϋν κι οί Ιδιοι 
τούς μεγαλέμπορους.

Πέρα όμως άπ' αύτό, ύπάρχει καί ή άντικειμε- 
νική δυσκολία πού ό Ιδιος ό μεγαλέμπορος δη
μιουργεί, σχεδιάζοντας καλά τά μονοπάτια καί 
τούς τρόπους διαφυγής του άπ' τήν τσιμπίδα τού 
Νόμου. Χαρακτηριστικό, γιά όλα τά παραπάνω, 
γεγονός άποτελεϊ ή πρόσφατη έπιτυχία τού Τμή
ματος Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., πού 
κατόρθωσε έξυπνα καί μ’ έπιμονή νά φτάσει μέ
χρι τό «άφεντικό» ένός άπ’ τά σημαντικότερα 
δίκτυα διοχέτευσης ήρωίνης, στόν άθηναϊκό 
χώρο.

Ή έπιτυχία αύτή άκολούθησε άλλες έπιτυχη- 
μένες δουλειές, στίς όποιες είχαν συλληφθεϊ 
πολλοί λιανοπωλητές τής Αθήνας. Σ' όλες όμως 
τίς προηγούμενες ή άνάκριση έφτανε μόνο μέχρι 
τό μικρό όνομα, «Παύλος» ή «Σπύρος» τού προ
μηθευτή, πού παρέμενε άγνωστος κι έλεύθερος 
νά κινείται όπως καί όπου ήθελε.

Πρόσφατα, οί πληροφορίες πού ’χαν συγκεν
τρώσει, τούς όδήγησαν κάπου στήν όδό Παρα- 
σίου τής Αθήνας, όπου μετά άπά έπίμονες 
παρακολουθήσεις, έντοπίστηκε ό 24χρονος 
Αναστάσιος Σπορίδης, ένας νεαρός πάνω άπό 

δυό μέτρα ψηλός. Ό  Σπορίδης «μπλοκάρεται» 
ένα άπόγευμα έξω άπ’ τό σπίτι καί πάνω του 
βρίσκονται 9 φακελίδια μέ ήρωίνη. 'Ομολογεί 
πώς κατευθυνόταν πρός τή Φωκίωνος Νέγρη, 
όπου τόν περίμεναν οί «πελάτες» του καί άπο- 
καλύπτει πώς δικός του προμηθευτής ήταν ένας 
'Ινδός ή Πακιστανός πού άκουγε στ’ όνομα 
«Σπύρος» ή «Παύλος» καί άπ’ τόν όποίο περί- 
μενε τηλεφωνική ειδοποίηση γιά τήν παραλαβή 
νέας ποσότητας, γιατί ή παλιά είχε έξαντληθεΐ.

Μέχρι νά δοθούν οί παραπάνω έξηγήσεις φτά
νει στό σπίτι τού Σπορίδη, ένας άλλος άντρας, ό 
28χρονος Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, πού 
κατά τή σωματική έρευνα βρίσκονται πάνω του 
μικροποσότητα χασίς καί σύνεργα χρήσης ήρωί
νης (σύριγγα - κουτάλι - «ξυνό») καί όμολογει 
πώς έφτασε στό σπίτι τού Σπορίδη μέ πρόθεση 
νά κάνει χρήση έκεϊ, όπου περίμενε «κέρασμα» 
τού φίλου του.

Ή άνάκριση συνεχίστηκε πρός τήν πλευρά τού 
Σπορίδη, πού μαζί μέ τούς άντρες τού Τμήμα
τος, περιμένει, στό σπίτι του πιά, τό τηλεφώνημα 
τού προμηθευτή. Κατά τή διάρκεια τής άναμονής 
δ Σπορίδης ζήτησε νά πάει γιά σωματική άνάγκη.
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Βγαίνοντας όμως άπ’ τό άποχωρητήριο, oi «συν
οδοί» του καταλαβαίνουν πώς κάτι έχει συμβεϊ. 
Ένας άπ’ αυτούς προσποιείται σωματική άνάγκη 
κι έτσι τοΰ δίνεται ή εύκαιρία νά ψάξει μέ λεπτο
μέρεια ατό άποχωρητήριο, όπου πίοω άπ’ τό 
«μπιντέ» άνακαλύπτει τήν κρύπτη τού Σπορίδη 
καί μέσα 'κεϊ 25 γραμμάρια ήρωίνης, τά όποια 
καί παίρνει. Ό Σπορίδης, πού, λίγο πρίν, ατό 
άποχωρητήριο είχε κάνει ένεση ήρωίνης, παίρ
νει τό τηλεφώνημα τού προμηθευτή του καί κλεί
νει ραντεβού γιά τήν ίδια νύχτα κάπου οτήν 
παραλιακή λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου.

Μέ σφιγμένη, άπ’ τήν άγωνία καρδιά, οί άν
τρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών άκρο- 
βολίζονται γύρω άπ’ τό μέρος τού ραντεβού. 
Ψιλοβρέχει καί τό κρύο είναι τσουχτερό. Πιό 
πολύ όμως παγώνει τά μέλη τους τό άγνωστο τής 
έξέλιξης, πού δέν ξέρουν πού θά τούς όδηγή- 
σεΐ· 01 ώρες περνούν χωρίς νά φανεί ό προμη
θευτής κι αύτό τούς κάνει ν’ άμφισβητήσουν 
κατά πόσο τούς είπε άλήθεια ό Σπορίδης. Τελικά 
ή ύπομονή τους άμοίβεται. Δυό σκιές κινούνται 
άνάμεσα άπ’ τά δέντρα μέ κατεύθυνση τό σημείο 
τοΰ ραντεβού, όπου περιμένει ό Σπορίδης. Τά 
νεύρα τεντώνονται άπ' τήν άγωνία καί τό σύν
θημα γιά δράση δίνεται μόλις τά δυό άτομα πλη
σιάζουν τό Σπορίδη. Ακολουθεί ένα δραματικό 
κυνηγητό μέσα στή νύχτα πού καταλήγει στή 
σύλληψη όλων. Στίς τσέπες τού ένός, τού Μου-

0 λευκός θάνατος τού Πακιστανοϋ Μωχόμετ Ιοόκ. 
έτοιμος γιά τΟ «πλασάρισμά» του ατό «λούκια» της 
έλληνικής λαθραγορϋς ήρωίνης.

χτάρ - Ζαφρί Σιέμ - Σαΐντ, βρίσκεται χαρτόδεμα 
πού περιέχει 50 γραμμάρια ήρωίνης, ένώ στόν 
άλλον, τόν Μωχόμετ Ίσάκ δέ βρίσκεται τίποτα. 
Ή τιμή γιά τά 50 γραμμάρια ήταν 150.000 δρα
χμές. Καί οί δυό ήταν Πακιστανοί.

Μετά τίς πρώτες άρνήσεις ό Μουχτάρ - Ζαφρί 
Σιέμ - Σαΐν άποκαλύπτει πώς γνώρισε τό Μωχά- 
μετ Ίσάκ στήν Κωνσταντινούπολη, ό δποϊος καί 
τόν προσέλαβε ώς ύπάλληλο καί μαζί του ήρθε 
στήν Ελλάδα. Ό Μωχόμετ Ίσάκ τόν χρησιμο
ποιούσε πιά ώς «βαποράκι» γιά τίς μεταφορές 
καί τίς συναλλαγές δίνοντάς του 100 δολλάρια 
σέ κάθε «δουλειά» καί πληρώνοντας τή διαμονή 
καί τή διατροφή του στήν Αθήνα. Ό Μουχτάρ - 
Ζαφρί δέν ήξερε ποτέ, πού έκρυβε τήν ήρωίνη 
τό «άφεντικό» του κι ούτε μέ ποιούς έναλλασσό- 
ταν. Ή έρευνα πού 'γίνε στά σπίτια τους δέν 
άπόδωσε τίποτα κι έτσι ή άνάκριση γιά τήν άνεύ- 
ρεση άλλης ποσότητας ήρωίνης συνεχίστηκε. Ό 
Μουχτάρ άποκαλύπτει άλλο ένα σπίτι πού νοί
κιαζε ό Μωχόμετ. Όμως τό σπίτι βρίσκεται έντε- 
λώς άδειο, οί δέ περίοικοι τούς πληροφορούν 
πώς πρίν άπό λίγες μέρες κάποιος γείτονας με
τέφερε μέ τό φορτηγό του τά πράγματα τού Μω- 
χάμετ σ’ άλλο σπίτι. Ό γείτονας μέ τό φορτηγό 
βρίσκεται καί τούς πληροφορεί πώς τό νέο δια
μέρισμα τού Πακιστανοϋ είναι στή Σεβαστουπό
λεως 31.

Τώρα πιά ξέρουν τό μυστικό πού κρατούσε στό 
καλά κλεισμένο του στόμα ό Μωχάμετ, πού κυ
ριολεκτικά πέφτει άπ’ τά σύννεφα όταν τού άνα- 
κοινώνουν πώς σειρά γιά έρευνα έχει τό διαμέρι
σμα τής Σεβαστουπόλεως 31. Ή έρευνα γίνεται

καί στό διαμέρισμα βρίσκονται 900 γραμμάρια 
ήρωίνης, μέρος άπ’ τήν όποία είχε συσκευαστεί 
σέ φακελίδια τών 50 γραμμαρίων, πού περίμεναν 
τόν άγοραστή τους. Σέ διπλανό διαμέρισμα, νοι
κιασμένο άπό άλλο Πακιστανό, βρέθηκε τό πλα
στό διαβατήριο τού Μωχάμετ πού χρησιμοποίησε 
γιά νά ρθεΐ άπό τήν Τουρκία στήν 'Ελλάδα.

Μετά άπ’ αύτά, ό «άρχηγός» άποκάλυψε τό 
ρόλο του. Τήν ήρωίνη τήν έφερνε ό ίδιος κάνον
τας τακτικά ταξίδια στό Πακιστάν, ή τού ττήν 
έστελναν «άνθρωποί» του άπό κεϊ άφοΰ πρώτα 
τούς έστελνε τά χρήματα. Μάλιστα πρίν λίγες 
μέρες είχε στείλει άλλα 5.000 δολλάρια μέσω 
τής Τράπεζας AMERICAN EXPRES μέ προο
ρισμό τό Καρότσι, τά όποια μετά άπό σήμα δε
σμεύτηκαν.

"Ετσι τό άφεντικό μέ τά πολλά όνόματα καί 
τούς πολλούς πελάτες, πού χάρη σ' αύτόν πολ
λοί τοξικομανείς έβρισκαν τήν «άσπρη» τους, 
τέθηκε έκτός μάχης καί περιμένει τήν κρίση τής 
έλληνικής Δικαιοσύνης γιά τόν άργό θάνατο πού 
τόσο άπλώχερα σκορπούσε γύρω του.

Καί κάτι άκόμα πού έχει τό δικό του χαρακτη
ριστικό: Ούτε ό ένας, ούτε ό άλλος Πακιστανός 
ήταν ήρωινομανής, πράγμα πού σημαίνει πώς 
ήξεραν καλά τί έκαναν καί γιατί τό 'καναν. Στό 
λάκκο πού 'σκαβαν γιά τούς άλλους, ήξεραν πώς 
οί ίδιοι δέν έπρεπε νά πέσουν γιό νά μπορούν νά 
παίζουν τό ρόλο τοΰ νεκροθάφτη. . .

Κ Α Ι ΤΑ  Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α ;

Δέ συμβαίνει συχνά νά βρίσκεται κάποια 
'Υπηρεσία τού Σώματος άπέναντι σέ μιά άνθρω- 
ποκτονία, πού νά μή δείχνει άπ’ τήν άρχή τά 
κίνητρά της. "Αλλωστε τά κίνητρα είναι αύτά πού 
τίς περισσότερες φορές δείχνουν τό δρόμο πού 
θά πρέπει ν’ άκολουθήσει ή άνάκριση. Πολλές 
φορές κίνητρα καλυμμένα μέ άλλα, σκηνοθετη- 
μένα άπ’ τό δράστη, έστρεψαν τίς έρευνες σέ 
λάθος κατευθύνσεις, παραπλανώντας έτσι, γιά 
μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα τούς άνθρώ- 
πους πού ’χαν έμπλακεϊ στή διαλεύκανση τής 
ύποθέσεως.

Τό πρόσφατο έγκλημα τής Κομοτηνής, μέ 
θύμα τήν 69χρονη Σερικέ Μουσταφά Όγλοΰ, 
πού βρέθηκε στραγγαλισμένη στό σπιτάκι της καί 
κτηνωδώς κακοποιημένη, άφοΰ οί δράστες πέρα 
άπ’ τίς γροθιές καί τ' άλλα κτυπήματα πού τής 
κατάφεραν, τοποθέτησαν στόν κόλπο της ένα 
σκουπόξυλο καί στήν έδρα της ένα πτυσόμενο 
μαχαιρίδιο πολλαπλής χρήσεως, έδειξε άπ' τήν 
άρχή τήν άνυπαρξία τών κινήτρων του.

Τό ότι τά πάντα μέσα στό σπίτι είχαν ψαχτεί θά 
μπορούσε νά πείσει πώς τά κίνητρα ήταν οικονο
μικά. Ομως κατά τήν έρευνα τών ρούχων τού 
θύματος βρέθηκαν σέ κάποια έσωτερική τσέπη 
τέσσερα πεντόλιρα, ένα ρεσάτ τών δυόμιση λι
ρών, δυό χρυσές λίρες Αγγλίας καί 2.308 δρα
χμές. 0 δράστης πού έπρετίε νά 'ταν κι αύτός 
μωαμεθανός (γιά τούς λόγους πού πιό κάτω θά 
είπωθοϋν) σίγουρα ήξερε ότι τό θύμα κρατούσε 
πάνω του, ραμμένα στά ρούχα του, χρήματα, 
κατά τήν τοπική συνήθεια τών μωαμεθανών καί 
παρόλα αύτά δέν έψαξε γιά νά τά βρει. Αύτό 
σήμανε πώς τά κίνητρα ήταν άλλα. . .
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θά μπορούσε νά πεί κανείς, παρακινούμενος 
άπ' τά δργανα πού βρέθηκαν μπηγμένα ατό σώμα 
της πώς τά κίνητρα ήταν σεξουαλικά. Πώς όμως 
νύ θεωρείται σωστή αύτή ή έκδοχή τή στιγμή πού 
τό θύμα ήταν κοντά έβδομηντάχρονο;

Διαφορές πού νά δημιουργούν υποψίες γιά 
κάποια έκδίκηοη, δέν είχε μέ κανένα καί ποτέ. 
Ποιά ήταν λοιπόν τά κίνητρα καί ποιός δ δράστης;

Τό θύμα βρέθηκε στό σπίτι του κάτω άπό μιά 
στίβα κουβέρτες πού άτακτα είχε πετάξει πάνω 
του ό δράστης. Ή έξέταση τού πτώματος καί οί 
προφορικές μαρτυρίες συνηγορούσαν στήν το
ποθέτηση τού χρόνου τελέσεως τού έγκλήματος 
σέ ώρα νυχτερινή. 01 πόρτες καί τά παράθυρα 
τού φτωχόσπιτου δέν είχαν ίχνη άπό παραβίαση. 
Αύτά σήμαιναν πώς δ δράστης, ή μπήκε μέ άντι- 
κλείδι στό σπίτι, ή ήταν στενός γνώριμος τού 
θύματος καί γιά τό λόγο αύτό τού έπέτρεψε τό 
θύμα τήν είσοδο στό σπίτι.

Ποιός όμως θά μπορούσε νά 'ταν ό δράστης; 
Μήπως ή κόρη τής άτυχης γερόντισσας πού, ένώ 
τήν έπισκεπτόταν καθημερινά καί τής πήγαινε 
φαγητό, δήλωσε πώς είχε νά πάει τρεις μέρες 
στό σπίτι τής μάνας της, ή κάποιος άλλος; Ή 
κόρη άνακρίθηκε έξονυχιστικά καί τό άλλοθι 
της έξακριβώθηκε ότι ήταν άληθινό. 'Αλλωστε ή

Αναπαράσταοη άπ' τό έγκλημα τής Κομοτηνής: Ο 
Ορχόν Χουοείν (σκυφτός -  φαίνονται οί πλάτες του) 

δείχνει πώς ό Τζεμήλ Αλή (καθιστάς, κρατόει τό υπο
τιθέμενο θύμα) όπέφερε τό πρώτο χτύπημα στή Σερικό 
Μουστοφό Ογλοϋ

τόοη άγριότητα πού συνόδεψε τό φόνο δέν 
έπειθε γιά μητροκτονία.

Αύτός ό άλλος ποιός θά μπορούσε νά 'ταν; 01 
έρευνες στράφηκαν πρός τό συγγενικό περιβάλ
λον. Μεταξύ τών ύποπτων ήταν κι ό Όρχάν Χου- 
σείν, 21 χρόνων ναυτικός στό έπάγγελμα, πού 
πρόσφατα είχε άπολυθεί άπ' τό στρατό. Δέν είχε 
φήμη σωστού νέου. Πολλοί ήταν αύτοί πού τόν 
χαρακτήριζαν έριστικό. . .

Εξετάστηκε κι άρχισε νά πέφτει άπ’ άντίφαση 
σ' άντίφαση. Αιτία στάθηκε μιά άπάντησή του 
κατά τήν όποία Ισχυρίστηκε πώς τό θύμα είχε 
έπιρκεφτεΐ αυτόν καί τήν άδελφή του, μιά μέρα 
πρίν τήν άνεύρεση τού πτώματος καί ώς δώρο 
τούς πήγε μπουγάτσα. 'Όμως ό ύπεύθυνος τού 
καταστήματος μέ τίς μπουγάτσες κατάθεσε πώς 
τό θύμα είχε άγοράσει μπουγάτσα πρίν τρεις 
μέρες. Αύτή τή διαφορά τών δυό ήμερών προσ
πάθησε νά καλύψει μέ μισόλογα ό Όχράν. Τε
λικά, μετά άπό δυό24ωρα άνακρίσεως «έσπασε» 
καί όμολόγησε πώς αύτός, μέ τή βοήθεια τού 
φίλου του, 20χρονου Τζεμήλ 'Αλή, παντρεμένου 
καί μέ παιδιά, σκότωσαν τή γριά.

01 λόγοι πού Ισχυρίστηκαν ήταν δύο: Όφόβος 
μήπως μεταδώσει τό θύμα τή φυματίωση άπ’ τήν 
όποία έπασχε καί ή άρνησή του νά τούς δώσει 
δανεικά χρήματα. Όσο γιά τήν ψυχοπνευματική 
τους κατάσταση κατά τήν ώρα τού έγκλήματος, 
Ισχυρίστηκαν πώς ήταν μεθυσμένοι.

ΤΙ νά πιστέψει καί τί νά μήν πιστέψει κανείς; 01 
μόνοι, μετά τούς δράστες, πού ξέρουν τί είναι 
άλήθεια καί τί ψέμα, είναι τά θύματα. Μά τό 
θύμα, ή Σερικέ Μουσταφά Ογλοϋ, είναι νεκρή κι 
οί νεκροί δέ μιλούν. . .

Ο « Μ Π Α Κ Α Ρ Α Σ »

Μάς έχει συνηθίσει σέ τέτοιες έπιτυχίες τό 
Τμήμα Ηθών - Λεσχών τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Έπιτυχίες 
έντυπωσιακές πού σίγουρα έχουν κατατρομάξει 
τούς θεσσαλονικιούς κυνηγούς τής θεάς τύχης.

Ή πρόσφατη έπιτυχία του γράφτηκε στόν 
τρίτο όροφο πολυκατοικίας τής όδοϋ Καρόλου 
Ντήλ 2, όπου τ’ άδέλφια Άνέστης καί Νίκος 
Στοίλης είχαν νοικιάσει διαμέρισμα πού μετέ
τρεψαν σέ άντρο λατρείας τού «μπακαρά». Στόν 
πρώτο όροφο τής Ιδιας πολυκατοικίας «κατοι
κοέδρευε» τό «έντευκτήριο» τού Σωματείου «Οί 
φίλοι τών μικρών λιμνών», πού πρόεδρός του 
ήταν ό Ανέστης Σοΐλης. Τώρα όσο γιά τό τί 
είδους «έντευκτήριο» ήταν τό στέκι τού Σωμα
τείου «01 φίλοι τών μικρών λιμνών», καλύτερα νά 
μή μιλήσουμε. 01 άναγνώστες τούτης τής στήλης 
σίγουρα θά καταλάβουν άφού συχνά ό λόγος περί 
έντευκτηρίων καί χαρτοπαιχτρών λεσχών ταυτί
ζεται.

Στήν έφοδο, λοιπόν, πού έγινε στό διαμέρισμα 
τού τρίτου όρόφου, πιάστηκαν γύρω άπ’ τόν 
«μπακαρά» μιά είκοσάδα άνθρωποι, ένώ ξέφυ- 
γαν τά δυό άφεντικά κι ένας τρίτος, ό τσιλιαδό
ρος, πού κι αύτός πιάστηκε όταν λίγες ώρες 
άργότερα πήγε «οίκεία βουλήσει» στήν Υπο
διεύθυνση τής Γενικής Ασφάλειας γιά νά. . .  
έπισκεφτεί τούς συλληφθέντες. . .

Όσο γιά τά κατασχεθέντα: 993.150 δραχμές 
καί 1.859.000 δραχμές σέ μάρκες διαφόρων 
κλάσεων.

Αλλά, λίγες μέρες πρίν, ή ίδια Υπηρεσία 
είχε κατασχέσει άλλες 107.050 δρχ. όταν σ’ 
έφοδό της στό σπίτι τού Γιάννη Νικολαίδη, Ίε- 
ρισσού 28, Κάτω Τούμπα, έπιασε δώδεκα άτομα 
πού ’ριχναν άμέριμνα τίς . . .  ζαριές τους. Τά 
«ζάρια» έκαψαν πρωτίστως τό διοργανωτή τους 
πού «είσπραξε» άπ’ τό δικαστήριο 7 μήνες φυ
λακή, ένώ οί άλλοι άπό 25 μέρες ό καθένας.

Αύτά τά λίγα αύτό τό μήνα γιά τούς πιστούς 
τής θεάς Τύχης. . .

0 « Ν Α Υ Τ Η Σ »

Θεσσαλονίκης συνέχεια, άλλά στά ναρκωτικά 
καί μάλιστα τά σκληρά, μέ μιά έπιτυχία τού άρμό- 
διου Τμήματος τής Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, πού 
έθεσε «έκτός μάχης» έναν άπ’ τούς πιό δραστή
ριους έμπορους ήρωίνης, τόν «περιβόητο» στά 
«λούκια» τών θεσσαλονικέων τοξικομανών, 
«Ναύτη».

Τόν άναζητοϋσαν καιρό μά (σύμφωνα μέ τό 
«παπάς έδώ - παπάς έκεί) ό «Ναύτης» τούς 
ξέφευγε. Είναι γεγονός πώς ήξερε καλά τή δου
λειά του, λόγω. . .  προϋπηρεσίας, όπως διαπί
στωσαν άργότερα. Ή καθημερινή παρακολού
θηση τών τοξικομανών δέν «έβγαζε» τίποτα. 
Αύτό όμως δέ σήμαινε πώς δλα έπρεπε νά στα
ματήσουν έκεί. Συνέχισαν μέ περισσότερο πεί
σμα καί άκόμα περισσότερη δραστηριότητα. 
Ήταν σίγουροι πώς άνάμεσά τους κινούνταν ό 
«Ναύτης», τροφοδοτώντας μέ ήρωίνη τούς λά- 
τρεις της, άλλά καί τούς πρωτόβγαλτους σ’ 
αύτή.
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-αφνικά, ένα άπόγευμα «στάμπαραν» ιό Λά

ζαρο Τσαούρα, γνωστό τοξικομανή καί κλέφτη, 
πού ’χε άρκετή έμπειρία άπό. . .  σίδερα φυλα
κής, Διαπιστώνουν πώς ό Λάζαρος Τσαούρας 
είχε δυό έπαφές, μέσα σέ λίγη ώρα μέ άγνωστά 
τους άτομα, καί τού «πέφτουν». Βρίσκουν πάνω 
του μιά έτοιμη γιά νά μπει στή φλέβα του σύριγγα 
καί δυό γραμμάρια ήρωίνης, σέ δόσεις. Ό 
Τσαούρας μιλάει γιά κάποιον πού στήν πιάτσα 
φωνάζουν «Ναύτη», χωρίς όμως νά προσθέσει 
τίποτα παραπάνω. Τήν ήρωίνη τήν άγόρασε άπ’ 
αύτόν μέ 6.000 δραχμές τό γραμμάριο, πού ση
μαίνει δώδεκα χιλιάρικα «άτάκα κι έπί τόπου» γιά 
λίγες ώρες «φτιάξιμο». Τώρα πού τά ’βρίσκε 
τόσα λεφτά ά Τσαούρας, (όμολόγησε πώς τόν 
τελευταίο καιρά είχε άγοράσει συνολικά 20 
περίπου γραμμάρια άπ' τό «Ναύτη», δηλαδή 
πλήρωσε κάπου 120.000 δραχμές), δεδομένου 
καί τού ότι δέν είχε καμιά δουλειά στά χέρια του, 
είν’ άλλη ύπόθεση.

Ή σειρά τού «Ναύτη» δέν άργησε νά φτάσει, 
άφοΰ πιά τά «λαγωνικά» ήξεραν τά χαρακτηρι
στικά του. 'Εντοπίστηκε γρήγορα καί βρέθηκε, 
άπ' τή μιά στιγμή στήν άλλη μέ χειροπέδες, 
στους καρπούς. Στά σπίτι του βρέθηκαν 73 
γραμμάρια ήρωίνη(Ι) καί μιά ζυγαριά άκριβείας. 
Ό «Ναύτης» ή Γιάννης Δημητριάδης, 26 χρόνων 
άπ' τή Δράμα καί προσωρινός κάτοικος Θεσσα
λονίκης, πρόσφατα. . .  έγκαταλείψας (έπίσημα) 
τή φυλακή, όπου τόν είχαν στείλει τά ναρκωτικά, 
όμολόγησε πώς τόν τελευταίο καιρό είχε 
«σπρώξει» στήν άγορά 60 γραμμάρια ήρωίνης 
πού 'χε άγοράσει άπό κάποιον Πακιστανό στήν 
Κων/πολη (καί πόσα ίσως άλλα θά 'σπρώξε, πού 
δέν όμολόγησε. ..) ,  άπ’ τόν όποιο άγόρασε άλλα 
70 γραμμάρια, στήν ’Αθήνα πιά. Ακόμα, πώς 
άνάμεσα στούς πελάτες του ήταν ό Παναγιώτης 
Παπαδάκης, ό Δημήτρης Κουπάνης, ό Κων/νος 
Βλάχος, ό Λευτέρης Φωτιάδης καί ή "Αννα 
Μπέζα, πού άναζητοϋνται άπ’ τήν παραπάνω 
'Υπηρεσία.

Αύτά γιά τό «Ναύτη» καί τ ί ς . . .  χερσαίες έπι- 
χειρήσεις του. Καί κάτι πού παρά λίγο νά ξέ- 
φευγε, ή καταγωγή τού «Ναύτη»: Ηχε ύπηρετή- 
σει τή θητεία του στό Ναυτικό. . .  "Ισως, όμως, 
τώρα, μετά άπό δυό θητείες στή φυλακή νά 
χρειαστεί άλλαγή ψευδώνυμου, θητεία του στό 
Ναυτικό... Ίσως, όμως, τώρα, μετά άπό δυό 
θητείες στή φυλακή νά χρειαστεί άλλαγή ψευ
δώνυμου, μιά κι αύτή ή θητεία θά ύπερισχύει τής 
άλλης. . .

Μ Ο Ν Ο  Γ Ι Α  Ο Ι Κ Τ Ο

«Ό ληστής μέ τά λουλούδιΰ»-καί «τά τσακά
λια», τά δυό πρόσφατα κινηματογραφικά έργα, 
δέν έγιναν μόνο έμπορικές έπιτυχίες, άλλά καί 
πρότυπα. Αύτό τό παραπάνω δέν τό Ισχυρίζεται ή 
στήλη, άπλά καί μόνο τό μεταφέρει άπό τό στόμα 
τού 22χρονου Άντρέα Γκετσίμ . “Ετσι, έπηρεα- 
σμένος έντονα άπ' τίς δυό γνωστές κινηματο
γραφικές ταινίες, άποφασίζει νά κόψει τίς κάνες 
τού δίκανου κυνηγετικού όπλου καί μαζί μ’ άλ
λους φίλους νά έπιχειρίσει τήν πρώτη του λη
στεία. Ά ς πάρουμε όμως τό πράγματα άπ' τήν

Τό κομμένο κυνηγετικό δίκανο καί τό φυοίγγιο, πού 
«όπλιοαν» μέ τήν όνΰλογη θροούτητο τούς τρεις νεο- 
ρούς ληστές.

άρχή, ή μάλλον άπ' τό σημείο όπου σήμανε συν
αγερμός γιά τή Χωροφυλακή.

Τό βράδυ τής Τρίτης, 5 Ίανουαρίου, ό Γιώρ
γος Χρονάκης, υπάλληλος στό πρατήριο ύγρών 
καυσίμων τού Άντρέα Παπαντριανταφύλλου, στό 
12ο χιλ/τρο τής Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, βρί
σκεται άντιμέτωπος μέ τρεις άγνωστους, άπ' 
τούς όποίους οί δύο φορούν κράνη κι έχουν 
καλύψει τά πρόσωπά τους μέ τό προστατευτικό 
τζάμι, ένώ ό άλλος φοράει μιΰ γυναικεία κάλτσα. 
Ό  ένας άπ’ τούς τρεις τού προτείνει ένα δίκανο 
μέ κομμένες κάνες καί χωρίς κοντάκι, πού ό 
ύπάλληλος (μέσα στό ξάφνιασμά του) τό νομίζει 
γιά καραμπίνα. Απαιτούν νά τούς δώσει όσα 
χρήματα ύπήρχαν στό πρατήριο κι άρπάζουν άπ' 
τίς τσέπες του 39.000, τίς όποιες παίρνει ό 
ένας καί φεύγει, ένώ οί άλλοι δύο κόβουν τό 
καλώδιο τής τηλεφωνικής συσκευής. Στή συν
έχεια ό ένας άπ' τούς δυό κρατάει τόν ύπάλληλο 
τού πρατήριου άκινητοποιημένο μέ τήν άπειλή 
τού όπλου κι ό άλλος φεύγει γιά νά ξαναγυρίσει 
σέ δυό λεπτά, καβάλα σέ μιά μοτοσικλέτα. Ό 
«πιστολέρο» πηδάει πίσω του καί ή μοτοσικλέτα 
άφήνοντας ένα μουγκρητό έξαφανίζεται στό 
σκοτάδι.

Ή είδηση τής ληστείας κινητοποίησε σ’ έλά- 
χιστα λεπτά τούς άντρες τών 'Υπηρεσιών τών 
Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης καί τού άρ- 
μόδιου Τμήματος τής Υ.Α.Π.Π. "Ολοι ψάλουν 
γιά τούς νεαρούς μέ τήν μοτοσικλέτα. "Οταν 
όμως, δυό άντρες τού Α.Τ. καί Π.Α. τής Νέας
Ερυθραίας, άποφασίζουν νά έλέγξουν δυό νεα

ρούς πού κατηφόριζαν, πεζή, τήν όδό Τατοίου, 
βλέπουν μ’ έκπληξή τούς νεαρούς νά τό βάζουν 
στό πόδια. Ό  Χωροφύλακας πού κυνηγάει τόν 
έναάπ' αύτούς, όλο καί λιγοστεύει τήν άπόσταση 
πού τούς χωρίζει. Ό νεαρός, όμως, στήν προσ- 
πάθειά του νά ξεφύγει, προσπαθεί νό πηδήσει 
ένα μαντρότοιχο. Τό μπουφάν του πιάνεται σέ 
κάτι κάγκελα κι έκείνος τό βγάζει μέ μιά κίνηση, 
άπελευθερώνεται καί συνεχίζει τό τρέξιμο.
Αλλά στίς τσέπες τού έγακαταλειμμένου μπουφάν 

θά βρεθούν έφτό γεμάτα φυσίγγια, ένα μπρελόκ 
μέ κλειδιά σπιτιού καί κλειδιά μοτοσικλέτας. 
Αύτό σημαίνουν πώς πιθανότατα οί νεαροί είναι

οί δυό άπ' τούς τρεις ληστές τού πρατηρίου καί 
πώς έχουν έγκαταλείψει τή μοτοσικλέτα τους, ή 
γιατί θά ταν κλεμμένη, ή έξαιτίας κάποιας βλά
βης.

Οί άντρες τού Τμήματος Διώξεως Αδικημά
των κατά Ζωής καί Ιδιοκτησίας τής Υ.Α.Π.Π., 
μετά άπ' τήν πρόχειρη έξέταση τού παθόντα 
υπάλληλου, στρέφονται στήν έρευνα τής γύρω 
περιοχής, γιά νά βροϋν λίγο άργότερα καί σέ 
άπόσταση 500 μέτρων άπ’ τό πρατήριο, έγκατα- 
λειμένη τή μοτοσικλέτα καί μέ σπασμένο τό 
μπροστινό λάστιχο. Στή συνέχεια, ή έρευνα, 
έφερε στό φώς τό κομμένο κυνηγετικό δίκανο, 
τό ένα κράνος, καί τή γυναικεία κάλτσα. Τό πρωί 
διαπιστώνουν πώς ή μοτοσικλέτα είναι τού 
22χρονου Άντρέα Γκετσίμ, ό όποιος παρά τίς 
έπίμονες άναζητήσεις δέ βρίσκεται, όπως δέ 
βρίσκονται οί στενοί του φίλοι Κώστας Λυκο- 
τράφτης καί Σοφοκλής Μαστοράκης, όλοι τους 
σεσημασμένοι κλέφτες.

Άπό κείνη τή στιγμή άρχίζουν εύρείες άναζη- 
τήσεις τους σ' όλόκληρη τήν 'Ελλάδα καί Ιδιαί
τερα τήν Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, μ’ άποτέ- 
λεσμα νΰ άναγκαστοϋν οί τρεις νεαροί νό πα
ρουσιαστούν καί νό όμολογήσουν έκτός άπ’ τή 
διάπραξη τής ληστείας καί 14 διαρρήξεις σπιτιών 
καί καταστημάτων, 2 κλοπές αύτ/των καί 2 άρπα- 
γές τσαντών, πού τό ύψος τής λείας τους σέ 
χρήματα καί είδη έφτασε τό ένα έκατομμύριο 
δραχμές.

Δέν είχαν μείνει, όμως, Ικανοποιημένοι άπ1 
τίς «έπιχειρήσεις» τους κι έτσι έπιχείρησαν τό 
μεγάλο σάλτο. Δυό μέρες πριν τή ληστεία, διέρ- 
ρηξαν κατάστημα πωλήσεως κυνηγετικών είδών, 
άπ’ όπου έκτός τών άλλων πήραν τό δίκανο καί 
1.800 περίπου φυσίγγια. Τό μεσημέρι τής 5ης 
Ίανουαρίου «κατόπτευσαν» τό πρατήριο τής 
Εθνικής 'Οδού, έπιλέγοντας τό στόχο τους καί 

τό ίδιο βράδυ ξεκίνησαν, οί μέν Λυκοτράφτης καί 
Μαστοράκης μέ τό αύτοκίνητο τού Λυκοτράφτη ό 
δέ Γκετσίμ μέ τή μοτοσικλέτα του . . .  Αλλά, τό 
πρώτο μεγάλο τους σάλτο άπότυχε μέ τή γνωστή 
κατάληξη. Κι ότανό Άντρέας Γκετσίμ ρωτήθηκε 
«γιατί;» μίλησε γιά τό «Ληστή μέ τά λουλούδια» 
καί «Τά Τσακάλια». . .
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ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

Είναι γεγονός πώς συχνό ό άπλός Ανθρωπος 
στέκει μέ θαυμασμό ή άπορία μπροστό στή δύ
ναμη τού πλούτου μερικών συνανθρώπων του, 
έντυπωσιασμένος άπ’ τΙς πολυτελείς βίλλες κοί 
τό πολυτελή αύτοκίνητα πού ύπάρχουν στή διά
θεσή τους. Κανείς μας όμως δέν ξέρει τΐ κρύβε
ται πίσω άπ’ τή βιτρίνα.

Μιά τέτοια βιτρίνα «έσπασε» πριν λίγες μέ
ρες, καί συγκεκριμένα τή νύχτα τής 14/15 Ία- 
νουαρίου, τό τμήμα 'Απατών -  Πλαστογραφίας 
τής Υ.Α.Π.Π. Πίσω άπ’ τό συντρίμια της φάνηκε 
ένα βρώμικο κύκλωμα άνθρώπων πού κυκλοφο
ρούν άνάμεσά μας μέ τήν έτικέτα τού «πατρι
κίου», έχοντας στή διάθεσή τους βίλλα, αυτοκί
νητο «Τσάγκουαρ», πολυτελή γραφεία καί κο
σμική νυχτερινή ζωή.

Ήταν κάλυμα ή πραγματικότητα ή έταιρία 
«DOLOMITE HELLAS», γενικών έπιχειρή- 
σεων, πού είχε Ιδρύσει καί διηύθυνε ό Χρήστος 
Γεωργίου τού Μιχάλη καί τής Μυροφόρας, 38 
χρόνων, άπ’ τήν Αμμόχωστο τής Κύπρου, κάτοι
κος βίλλας (έπ’ ένοικίω) τής Βούλας, στήν 
Μεταξά 27. Μέχρι καί «ροΰφ γκάρντεν» διέθε
ταν τά πολυτελή του γραφεία στή Συγγροϋ 171 
καί μέχρι καί όδηγά είχε στό ΤΜΔ 16 Μ «Τζάγ- 
κουαρ» αύτοκίνητο πού κυκλοφορούσε. "Ας 
δούμε όμως πώς έσπασε ή βιτρίνα. . .

Πάει καιρός άπό τότε πού ένα σήμα τής Ίν- 
τερπόλ γνώρισε στίς έλληνικές διωκτικές Αρ
χές, πώς είχαν παραχαραχθεΐ πολλές ταξιδιωτι
κές έπιταγές τής Τράπεζας «THOMAS 
COOK», οί όποιες κυοφορούσαν περισσό
τερο στό Ζαΐρ καί πού ένας άριθμός τους έπρεπε 
νά ύπάρχει καί σέ χέρια Ελλήνων. Ή πληροφο
ρία αύτή έρευνήθηκε χωρίς όμως νά βγει κάτι τό 
θετικό, ένώ παράλληλα υπήρξαν - γιά άλλες πα
ρόμοιες ύποθέσεις - στοιχεία έπιβαρυντικά σέ 
βάρος κάποιου άλλοδαποϋ πού άκουγε στ’ όνομα 
Μπέρναντ Σίλλινγκς, ό όποιος έντοπίστηκε καί 
τέθηκε σέ διακριτική παρακολούθηση.

Κι ένώ ή ύπόθεση φαινομενικά είχε περάσει

σέ «δεύτερο» πλάνο, οί άντρες τής Υ.Α.Π.Π. 
άρχισαν ένα μεγάλο «ξεσκάλισμα» νιά νά φτά
σουν στό, πρόσωπο κάποιου «Κρίς», ή Χρήστου 
Γεωργίου, πού πάνω του συγκεντρώνονταν ύπό- 
νοιες πώς έχει κάποια σχέση μέ πλαστογραφη- 
μένες έπιταγές. Ό «Κρίς» παρακολουθεΐται. 
Είναι ό άνθρωπος πού διαθέτει βίλλα καί «Τζάγ- 
κουαρ» μέ δδηγό. Γύρω του «στήνεται» ένας 
κύκλος - κλοιός πού όλοένα καί σφίγγει. Διαπι
στώνεται πώς άνόμεσα σ’ αύτοϋς πού πιό συχνά, 
καί κατά τρόπο ύποπτο, συναναστρέφεται, είναι 
ό Σπύρος Δεληγιάννης, 42 χρόνων, άπ’ τήν 
Αλεξάνδρεια τής Αίγύπτου, Αύστραλός ύπή- 

κοος, πού κατοικεί κάπου στή Νέα Σμύρνη καί ό 
όποιος ταξιδεύει «έντολή» ή «προτροπή» τού 
Γεωργίου στό Λίβανο, άπ’ όπου γυρίζει μετά άπό 
δυό μέρες. ’Επίσης, έντοπίζεται άπ’ άπ’ τίς συν
αναστροφές τού Γ εωργίου καί κάποιος Παναγιώ
της Σινωπλής, κι αύτός άπ’ τήν ’Αλεξάνδρεια τής 
Αίγύπτου, κάτοικος Καλλιθέας.

Παράλληλα όμως συνεχίζεται κι ή έρευνα 
γύρω άπ’ τόν Μπέρνταντ Σίλλινγκς. Ή Ίντερπόλ 
πού ψάχνει τίς διασυνδέσεις του στό έξωτερικό 
είδοποιεί πώς άπ’ τήν Ελβετική ’Αστυνομία συλ- 
λαμβάνεται στήν Μπελινσόνα ’Ελβετίας κάποιος 
διεθνής κακοποιός, μπλεγμένος σέ κλοπές έρ
γων τέχνης διασήμων ζωγράφων, πού άκούει στ’ 
όνομα Ντιμολέν. Ό Ντιμολέν καί ό Σίλλινγκς 
είναι σχεδόν θετικό πώς μέ πλαστογραφημένα 
έγγραφα έχουν πάρει άπό Τράπεζες τού "Αμ
στερνταμ, τών Βρυξελών καί τής Αθήνας,
1.200.000 έλβετικά φράγκα καί ίσως ή δραστη- 
ριότητά τους έκτείνεται καί σ’ άλλες παράνο
μους τομείς.

Γίνεται κάποια συσχέτιση μεταξύ τού «δίδυ
μου» Ντιμολέν - Σίλλινγκς καί Χρήστου Γεωρ
γίου. (Ή σύλληψη τού τελευταίου θ’ άποδείξει, 
δύο μέρες μετά, πώς οί ύπόνοιες δέν ήταν άβά- 
οιμες).

Ή βίλλα πού νοικιάζει ό Χρήστος Γ εωργίου τή 
νύχτα τής 14ης Ίανουαρίου κλείνεται άπ’ έναν 
άνθρώπινο κλοιό πού τόν άποτελούν άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π. Λίγο πρίν τά μεσάνυχτα ό όδηγός τού 
Γεωργίου, Άλέκος Δρίβας, έτοιμάζεται νά βγει. 
Είναι ίσως ή καταλληλότερη στιγμή γιά έφοδο. Ό

Χρήστος Γεωργίου καί ό Άλέκος Δρίβας άντι- 
κρύζουν μ’ έκπληξη τούς άντρες τής Χωροφυλα
κής. Τήν ίδια έκπληξη φανερώνουν καί τά 
πρόσωπα τού Σπύρου Δεληγιάννη καί τού Πανα
γιώτη Σινωπλή, πού βρίσκονται μέσα στή βίλλα.

Γίνεται σχολαστική έρευνα σ’ όλους τούς χώ
ρους τού σπιτιού καί στό πανάκριβο αύτοκίνητο. 
Μέσα στό «Τζάγκουαρ» βρίσκονται πλαστογρα- 
φημένες έπιταγές τής FATUMO INTERNA
TIONAL C.O. HOUSTON TEXAS, συνολικού 
ποσού 2.465.000 δολλαρίων!!!

Ό Γεωργίου λέει πώς έπιταγές διπλάσιου πο
σού (5.000.000 δολλαρίων!!!) τού παράδωσαν τό 
Νοέμβριο τού 1981 τρεις Νιγηριανοί, αύτός δέ, 
μέ τή σειρά του, τίς είχε δώσει σέ κάποιο Σπύρο 
Στίγκα, άπ’ τόν Αγιο Γεώργιο - Λειβαδιάς, ό 
όποιος άφοϋ τίς πλαστογράφησε τού έπέτρεψε 
τίς μισές καί τίς ύπόλοιπες τίς κράτησε γιά τόν 
έαυτό του.

"Εχει συνέχεια, όμως, ή ύπόθεση, άφοϋ ό 
Χρήστος Γ εωργίου άποκαλύπτει πώς ό Στίγκας 
τού ’χε παραδώσει - γιά παραπέρα προώθηση - 
παραχαραγμένες ταξιδιωτικές έπιταγές τής 
Τράπεζας THOMAS COOK, συνολικού ποσού
73.000 δολλαρίων. Σέ άντάλλαγμα ό Στίγκας 
είχε πάρει άπ’ τό Γ εωργίου έπιταγή 50.000 δολ
λαρίων τής BANK SATERAT IRAN, τό 20% 
τής όποίας - μετά τήν έξαργύρωσή της - θά 
καρπωνόταν δ Στίγκας καί τό ύπόλοιπο ό Γεωρ- 
γίου.

Τά παραχαραγμένα ταξιδιωτικά «τσέκς», τό 
«άφεντικό» τά ’χε παραδώσει στόν όδηγό του, ό 
όποιος τά μιοά είχε κρύψει στό σπίτι του καί τ’ 
άλλα μισά στό σπίτι τής πεθεράς του.

Αλλα «τσέκς», συνολικού ποσού 73.800 δολ
λαρίων είχε παραδώσει ό Γ εωργίου στούς τρεις 
Νιγηριανούς, πού τού ’χαν δώσει τίς πλαστές 
έπιταγές, άπ’ τίς όποιες ό ίδιος θά ’παίρνε τό 
40% τής άξίας του. Εκείνη δέ τή νύχτα, πού στό 
χέρια του περάστηκαν οί χειροπέδες, θά παρά- 
δινε στά Δεληγιάννη καί στό Σινωπλή, παραχαρα- 
γμένα «τσέκς» συνολικού ποσού 10.000 δολλα
ρίων.

Από τόν έλεγχο τών μπλόκ τών ταξιδιωτικών 
«τσέκς» βρέθηκαν πώς έλειπαν άπ’ αύτά, 
«τσέκς» άξίας 18.100 δολλαρίων, πού σημαίνει 
πώς είχαν προλάβει καί είχαν διατεθεί.

Ή συνέχεια άποκαλύπτει πώς ό Γεωργίου 
γνώριζε τόν Ντιμολέν, τό όνομα τού όποίου βρέ
θηκε γραμμένο μέ τ ’ άρχικά «Ντ» σέ κάποιο 
τέλεξ πού ’χε σταλεί στό Γεωργίου έξι μέρες 
πρίν οί ’Ελβετοί συνάδελφοι περάσουν τίς χει
ροπέδες στά χέρια του. ’ Ο Γεωργίου στή σχετική 
έρώτηση πού τού ’γίνε, άπάντησε πώς μαζί μέ 
τόν Ντιμολέν σχεδίαζαν νά συνεργαστούν. Πού, 
πώς, πότε. . .  άγνωστο.

Όσο γιά τόν Σίλλινγκς. . .  Πιάστηκε κι αύτός 
δεκαπέντε μέρες μετά, άπό συνάδελφους τού 
άδελφοϋ Σώματος. Γιά νά μή μείνει μέ τ ό . .. 
παράπονο. . .

«ΠΙοω άπ’ τή βιτρίνα» πού ’σπαοε ή Υ.Α.Π.Π. φάνη
καν οί πλαστές έπιταγές καί τά παραχαραγμένα ταξι
διωτικά «τσέκς» τού «έκατομμυριούχου» Χρήστου 
Γεωργίου.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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Εμείς και οι 
αναγνώστες μας

Δ Υ Ο  Λ Ο Γ ΙΑ  Σ Τ Ο Υ Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Μ Α Σ

Ή στήλη παίρνει καθημερινά γράμματα καί συνεργασίες άναγνωστών. Από τά γράμματά 
τους άλλα προορίζονται γιά δημοοίευση (κατά κύριο λόγο εύχαριοτήριες έκδηλώσεις) καί άλλα 
ζητούν άπόντηση πάνω αέ κάποιο τους έρώτημα.

Επειδή ό άριθμάς των εύχαριστήριων έπιστολών είναι πολλές φορές ιδιαίτερα μεγάλος, 
τά περιοδικά είναι άναγκαομένο νά έπιλέγει τις πιά χαρακτηριστικές, κι αύτές νά τις δίνει μέ 
αποσπασματική μορφή. Ζητούμε, λοιπόν, τήν κατανόηση τών άναγνωστών μας.

Τώρα ώς πρός τά έρωτήματα, τά περιοδικό προσπαθεί -  γιά όσα είναι ΰρμόδιες οί 
Υπηρεσίες τού Σώματος -  νά δίνει άπαντήοεις. Παρατηρεϊται, άμως, νά διατυπώνονται έρωτή

ματα γιά θέματα τά όποιο έχει παρουσιάσει (π.χ. ποσοστά ουντόξεως, μέρισμα Ε.Τ.Ε.Χ., έφ' 
άπαξ βοηθήματα, κ. ά.). Γιά τέτοια έρωτήματα τά περιοδικά θά παραπέμπει ατά προηγούμενα 
τεύχη του.

Τέλος σχετικά μέ τις αυνερ.γααίες πού μάς στέλνουν οί άναγνώοτες μας υπενθυμίζουμε 
πώς ή διεύθυνση είναι άπά τά πράγματα άναγκαομένη νά κάνει έπιλογή τών δημοοιεύσιμων καί 
άνόλογο προγραμματισμό, πάντα μέ γνώμονα τά γενικότερο πνεύμα τού περιοδικού, τήν έπικοι- 
ρότητα τού θέματος κ.λπ. Αύτά βέβαιο δέ σημαίνει πώς κάποια συνεργασία πού δέ θά δημοσιευ
τεί δέν είναι άξιόλογη.

Επίσης θά πρέπει καί πάλι νά διευκρινιστεί πώς τά κείμενα συνεργασιών, πού μάς 
στέλνονται -  είτε δημοσιευτούν, είτε άχι -  άρχειοθετούντοι καί δέν έπιατρέφονται, άπως 
άλλωστε συμβαίνει σ' άλα τά περιοδικό.

Σάς ευχαριστούμε

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Μέ γράμμα πού μάς έστειλε ή οικογέ
νεια τής διδασκάλισσας τού 86ου Δημο
τικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, κ. Κούλας 
Σωτηρόκη -  Άρβανιτίδου, έκφράζει τήν 
άπεριόριστη ευγνωμοσύνη της ττρδς τόν 
συνταγματάρχη -  Γενικό Αρχίατρο Χω
ροφυλακής κ. Γεώργιο ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ γιά 
τις άοκνες προσπάθειες πού κατέβαλε 
γιάτή σωτηρία της και καταλήγει: « .. .τέ
τοιοι έπιστήμονες κοσμούν τό Σώμα στό 
όποίο υπηρετούν άφ' ένός καί άφ’ έτέ- 
ρου έκτελούν πιστά τό λειτούργημά τους 
γιά τό όποιο έδωσαν τόν κεκανονισμένο 
όρκο...».

Ό κ. Γεώργιος Κ. Μονεμβαοίτης, συντα
ξιούχος δικηγόρος (Π. Ψυχικό, Παπαδια- 
μάντη 6) μέ γράμμα του, άφού άναφέρε- 
ται στήν άστραπιαία κινητοποίηση τών 
άρχών Χωροφυλακής γιά τήν άμεση 
άνεύρεση τού κλαπέντος πρόσφατα αυ
τοκινήτου του, καταλήγει: «Ή άμεσος 
έπισήμανσις καί άνεύρεσις τού κλαπέν
τος αύτοκινήτου μου εις τόσον σύντομο 
χρόνο μού προκαλεϊ μεγίστην Ικανο- 
ποίησιν καί όμολογουμένως κατάπληξιν 
διά τάς φιλότιμους καί συντονισμένος 
ένεργείας τών 'Υπηρεσιών 'Ασφαλείας.

Κατόπιν τούτων θεωρώ ύποχρέωσίν 
μου νά έκφράσω δημοσία τάς θερμός 
μου εύχαριστίας εις τό Σώμα καί ιδιαιτέ
ρως είςτά όργανα Χωροφυλακής, διοικη
τής καί ύφισταμένους, τών Αγίων Θεο
δώρων Κορινθίας καί Μεσσήνης Καλα- 
μών...».

Σέ άναφορά του πρός τόν κ. 'Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως, πού μάς κοινοποιή
θηκε, ό κ. Πέτρος Δ. Άβρόρπος (Λαιμός 
Βουλιαγμένης, Αητούς 22) έκφράζει τις 
εύχαριστίες του πρός τό προσωπικό τού 
Σώματος, γράφοντας άνάμεσα στά άλλα 
καί τά έξής: «Στις 23 τού Όκτώθρη, ή οί- 
κογένειά μου καί έγώ, υπήρξαμε θύματα 
μεγάλης κλοπής στό σπίτι μας, Λητούς 
22, Λαιμός Βουλιαγμένης.

Ή άμεση όμως κινητοποίηση όλόκλη- 
ρου τού μηχανισμού καί ή σκληρή, νύχτα 
καί μέρα, προσπάθεια άξιωματικών καί 
άνδρών, είχαν ώς άποτέλεσμα νά συλ- 
ληφθή ό δράστης σέ μικρό χρονικό διά
στημα, καί όχι μόνο νά μάς έπιστραφεϊ 
σχεδόν τό σύνολο τών κλαπέντων, άλλό 
καίτό σπουδαιότερο νά διαλυθή ή βαριά 
υποψία πού άπειλούσε νά σπιλώση άθώα 
πρόσωπα τής οικογένειας μας.

Στοιχειώδης εύγνωμοσύνη μέ ύπο- 
χρεώνει νά άναφερθώ σ’ αύτούς πού 
τόσο μόχθησαν. Στοϋς ταγματάρχες τής 
Ασφαλείας Προαστίων κ.κ. Μαραγιάννη 
καί Βασιλόπουλο καί στό έκλεκτό έπιτε- 
λεΐο τους. Καθώς καί σ' όλόκληρη τή δύ
ναμη τού Αστυνομικού Τμήματος Βου
λιαγμένης μέ έπικεφαλής τόν Μοίραρχο 
κ. Ήλία Βούτσα καί τόν Άνθ/ρχο κ. Άση- 
μακόπουλο.

Εκείνο, άμως, πού μάς συγκίνησε 6α- 
θειά ήταν τό ήθος καί ή εύγένεια καί πρό 
παντός ή άνθρωπιά τους, τόσον πρός 
έμάς τούς παθόντες δσο καί πρός αυτόν 
τόν δράστη πού ήταν μόλις δεκάξι χρο- 
νών.

ΊΗταν γιά μάς μιά εύχάριστη έμπειρία ή

γνωριμία τού πνεύματος πού έπικρατεΐ 
σήμερα στήν Χωροφυλακή καί πού δίνει 
νέα διάσταση στή σχέση Πολίτη -  'Οργά
νου Τάξεως. Αξίζει ένα ΜΕΓΑΛΟ 
ΜΠΡΑΒΟ».

Από τή Δράμα (Γούναρη 14) ό συνδρο
μητής μας κ. Γεώργιος Ζιώγος παίρνοντας 
άφορμή άπό τή στήλη «Γεγονότα καί 
συμβάντα» τού περιοδικού μας γράφει 
μεταξύ τών άλλων:
«Κύριοι,

Είμαι συνδρομητής τού, τόσου ώραίου 
σέ περιεχόμενο καί, τόσο καλαίσθητου 
σέ έμφάνιση περιοδικού σας, άπό πολλά 
χρόνια καί, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσίν 
νά σάς έκφράσω γιά τούς λόγους αύτούς 
τό θερμά μου συγχαρητήρια.

Διαβάζοντας τις σελίδες μέ τά «Γεγο- 
νότα καί Συμβάντα» αισθάνομαι θαυμα
σμό γιά τούς άντρες καί άξιωματικοϋς 
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, γιά τό έξαίρετο 
καί σωτήριο έργο πού έκτελούν στή 
καταπολέμηση, γενικώτερα, τού έγκλή- 
ματος.

Σ' όλες τις περιοχές τής χώρας, όπως 
διαβάζουμε καθημερινά στόν ήμερήσιο 
τύπο, οί έπιτυχίες τους ατούς τομείς τών 
ναρκωτικών, διαρρήξεων, παραχαρά
ξεων καί δολοφονιών, διαδέχονται ή μία 
τήν άλλη καί, είναι αύτές, πού προσφέ
ρουν τήν ήθική ικανοποίηση σ' αύτούς, 
πού μοχθούν μέρα καί νύκτα, στό νά δια
φυλάξουν τούς πολίτες άπό τά κακοποιά 
στοιχεία καί τις έγκληματικές ένέργειες 
κάθε μορφής. ΕΥΓΕ τους, γιατί ή ιδέα τού 
καθήκοντος καί τού Ιερού χρέους πρός 
τό Λαό καί τήν Πατρίδα, τούς έγινε βίωμα 
συνυφασμένο μέ τό είναι τους.

Θεώρησα λοιπόν ύποχρέωσή μου, σάν 
άπλός πολίτης, νά έξάρω κι έγώ άπό τό 
περιοδικό σας, τις πολλαπλές δραστη
ριότητες καί έπιτυχίες τών άνδρών καί 
άξιωματικών τής Διοικ. Χωροφυλακής 
Δράμας σ' όλους τούς τομείς τής δημό
σιας τάξης καί άσφάλειας

Καί άφού, ό έπιστολογράφος άναφέ- 
ρεται λεπτομερώς στις δραστηριότητες 
τών έπιμέρους, καθ' ύλην άρμόδιων 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής Δράμας κατα
λήγει: «Τό Αρχηγείο τής Χωροφυλακής, 
πρέπει νά είναι ύπερήφανο γιά τούς άν
τρες καί Αξιωματικούς πού ύπηρετούν 
στή περιοχή μας, γιατί άνταποκρίνονται 
πληρέστατα στό ΚΑΘΗΚΟΝ τους.

Εμείς τούς συγχαίρουμε έκ βάθους 
καρδίας καί τούς σφίγγουμε, νοερά, τό 
χέρι, έκφράζοντας τό μεγάλο ΕΥΧΑ
ΡΙΣΤΩ μας».

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ANQTEPQN ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΥΝΗ
( Αθήνα, Στουρνάρα 41) σέ έγγραφό του 
πρός τό Αρχηγείο Χωροφυλακής άνα-
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φέρει: «Είναι καθιερωμένο πλέον μετά 
άπό διάφορες όμιλίες νά άκολουθοϋν καί 
οί άνάλογες ευχαριστήριες έπιστολές. 
Ακόμα είναι άλήθεια δτι τις περισσότε
ρες φορές τό περιεχόμενο αύτών τών 
έπιστολών διακρίνεται όπό μιά συγκε
κριμένη καί τυπική φρασεολογία.

Όμως σήμερα αυτή ή έπιστολή θά έπι- 
θυμοϋσα νά άποτελέσει έξαίρεση, γιατί 
όφείλω νά σάς πώ δτι ή όμιλία τού Ταγμα
τάρχη κ. Δημητρίου Καραγκούνη, μέ 
θέμα: «Ή ψυχολογία τού έγκλήματος», 
πού έγινε στις 20/11/81 στήν αίθουσα 
διαλέξεων τού Κέντρου Άνωτέρων 
Σπουδών Ξυνή, δημιούργησε Ιδιαίτερη 
αίσθηση, γεγονός πού πιστοποιήθηκε 
άπό τή μετέπειτα έντονη έπιθυμία τών 
σπουδαστών δημοσιογραφίας καί δημο
σίων σχέσεων νά έχουν καί στδ μέλλον 
τήν τιμή νά τδν φιλοξενήσουν σέ άνάλο- 
γες έκδηλώσεις.

Σημειώνω, δτι οί σημερινοί σπουδα
στές πλούτισαν σέ μεγάλο βαθμό τις 
γνώσεις τους μέ τήν πολιτιστική διάλεξη 
τού Ταγματάρχη κ. Καραγκούνη καί 
παράλληλα διαπίστωσαν άπό κοντά τό 
άξιόλογο πνευματικά έπίπεδο πού βρί
σκεται τό σώμα τών έλλή νων άξιωματικών 
τού Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Ή Σπουδαστική Ομάδα Δημοσίων 
Σχέσεων, ό Κλάδος Επικοινωνίας, ή Γε
νική Διεύθυνση τής Σχολής καί έγώ 
προσωπικά σάς έκφράζουμε τις πιό θερ
μές μας εύχαριστίες γιά τήν έπιτυχή έκ- 
λογή τού όμιλητή καί γενικότερα γιά τήν 
προθυμία σας νά συμβάλλετε στήν ποιο
τική άνάπτυξη τών σπουδαστών μας ...»

Μέ πρόσφατη έπιστολή του, ό συντα
ξιούχος συνάδελφος κ. Χρηστός ΖΛΓΚ0Τ- 
ΣΗΣ (Καλύβια Λαμίας) μάς γράφει: «Τό 
δεύτερο ΙΟήμερο Οκτωβρίου 1981 νο- 
σηλεύθηκα στό Νοσηλευτικό Ίδρυμα 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού στό όποιο 
ύποβλήθηκα σέ έγχείρηση νεφρού.

Προέρχομαι άπό τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής καί ήδη είμαι συνταξιούχος μέ τό 
βαθμό τού Άνθ/στού.

Μέ τήν παρούσα μου έπιστολή, θά 
ήθελα νά εύχαριστήσω τούς άντρες τού 
Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας καί συγ
κεκριμένα τόν Ύπομ/ρχο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟ Ήλία, τόν Ένωμ/ρχη ΝΓΓΣΟ 
Θεόδωρο καί τόν Χωροφύλακα ΚΑΠΑ- 
ΝΑΚΗ Κων/νο, οί όποιοι μού συμπαρα
στάθηκαν στήν άρρώστια μου αύτή καί 
προθυμοποιήθηκαν άπαντες νά δώσουν 
αίμα γιά τήν έγχείρησή μου, πλήν δμως ό 
τελευταίος έδωσε αίμα, γιατί δέν χρειά- 
σθηκε περισσότερο, άλλά έχω τήν ύπο- 
χρέωση νά τούς εύχαριστήσω όλους 
τούς συναδέλφους μου αυτούς γιά τήν 
προθυμία των νά μού συμπαρασταθούν 
καί νά τούς εύχηθώ μέ τήν εύκαιρία τών 
έορτών νά διέλθουν τό νέο χρόνο μέ 
ύγεία μαζί μέ τις οίκογένειές των».

Ό  δικηγόρος Χαλκίδας κ. Απόστολος 
ΜΠΟΥΡΝΑΣ σέ έπιστολή του πρός τόν κ. 
Αρχηγό Χωροφυλακής γράφει άνάμεσα 
στά άλλα: «Ώς Εύβοεϋς αίσθάνομαι τήν 
άνάγκη νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην 
έμού άλλά καί τών συμπατριωτών μου 
Άμαρυνθίων πρός ύμάς καί τούς έξαίρε- 
τους Διοικητάς τής Διοικήσεως καί Ύπο- 
διοικήσεως Χωροφυλακής Εύβοιας ώς 
καί τόν Αστυνόμον Άμαρύνθου, διάτούς

έξής λόγους: 'Υμάς, διότι είχατε τήν Ικα
νότητα νά άποστείλετε είς τήν περιφέ- 
ρειάν μας Ικανά, έργατικά, ήθικά καί άπό 
πόσης πλευράς (ολοκληρωμένους άν- 
θρώπους καί όργανα τής 'Υπηρεσίας Σας. 
Αύτοϋς δέ, διότι έντός διμήνου κατώρ- 
θωσαν νά έξαρθρώσουν δύο έστίας ναρ
κωτικών καί νά άποτελέσουν οΰτω φρα
γμούς είς τούς φθοροποιούς τής νεο
λαίας μας. Ώς πρώην δικαστικός ύπάλ- 
ληλος καί νύν δικηγόρος καί ύπερασπι- 
στήςτινός, πληροφορηθείς (τόν τρόπον) 
καί τά κινήσεις τών άνωτέρω όργάνων 
έθαύμασα τήν ύπομονή καί έπιμονήν 
των, τήν καρτερικότητα, τήν ταλαιπωρίαν 
πέραν τών ύπαλληλικών καί άνθρωπίνων 
όρίων καί ίδίμ τό δτι έπεισαν αύτόν τού
τον τόν λαόν νά τούς βοηθήση είς τό έπί- 
πονον άλλά άνθρωπιστικό έργο των. 
Λόγω τής διττής ταύτης προσφοράς πρός 
τήν κοινωνίαν, ήτοι τής έξαρθρώσεως 
τών σπειρών τού άργού θανάτου καί τής 
συμφιλιώσεως λαού καί όργάνων πρός 
καταπολέμησιν τής άνω καταστρεπτικής 
διά τήν νεολαίαν μας άσθενείας σάς δια- 
βεβαιώνομεν δτι Σάς τιμώμεν, άναγνωρί- 
ζομεν τήν έπίπονον έργασίαν Σας άκόμη 
καί πέραν, τού ύπαλληλικού ωραρίου 
Σας, Σάς εύχαριστώμεν διά τάς προσπά
θειας Σας καί θά Σάς εϊμεθα συμπαρα- 
στάται είς οίον σημείον χρειάζεται ή δική 
μας συμβολή».

Ή ATHENS OPEN INTERNATIONAL 
MARATHON ( Αθήνα, Πανεπιστημίου 10) 
μέ έπιστολή της εύχαριστεϊ τήν 'Υπο
διεύθυνση Τροχαίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης. Ανάμεσα στά άλλα γράφει:
«'Αγαπητέ Κε Διευθυντά,

Ελάβαμε πληθώρα γραμμάτων μέ τά 
πλέον έπαινετικά λόγια γιά τόν τρόπο μέ 
τόν όποιον τά δργανά σας έχειρίστηκαν 
τό κυκλοφοριακό καί έβοήθησαν τούς 
δρομείς, τούς συμμετέχοντες στόν 10ο 
Λαϊκό Μαραθώνιο τών Αθηνών πού έγινε 
στις 20 Οκτωβρίου 1981.

Παρακαλώ δεχθείτε καί τις θερμές εύ- 
χαριστίες τής όργανωτικής έπιτροπής 
γιά τήν συνδρομή σας στήν καλή έκτέ- 
λεση τής διοργανώσεως. Τό χρυσό άνα- 
μνηστικό μετάλλιο πού έσωκλείω συμβο
λίζει τήν εύγνωμοσύνη τής όργανωτικής 
έπιτροπής πρός τήν Υπηρεσίαν σας».

Σέ έπιστολή του πρός τόν κ. Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως, πού μάς κοινοποιή
θηκε, ό κ. Ευάγγελος Συμιακός (Πειραιάς, 
Ακτή Μιαούλη 5 -  9), διαιτητής ποδο
σφαίρου τού Συνδέσμου Ποδοσφαίρου 
Πειραιώς, γράφει:

« .. Ή ΕΠΟ μέ δρισε διαιτητή τού άγώ- 
νος μεταξύ τών όμάδων ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ 
-  ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ τής 20/12/81 στό γή
πεδο Βέλους Κορινθίας.

Σκοπός τής παρούσης έπιστολής είναι 
νά συγχαρώ, τόσον έγώ, δσον καί οί έπό- 
πτες μου κ.κ. Δαλαμάς Χρήστος καί Με
νέλαος Ιωακείμ, τόν έπί κεφαλής τής 
άστυνομικής δυνάμεως τού γηπέδου 
Μοίραρχον κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟ Εύστράπο 
καί τούς ύπό τάς διαταγάς του άνδρας οί 
όποιοι -  πιστέψτε με μέ κίνδυνο πραγμα
τικά τής ζωής τους μάς γλύτωσαν στήν 
κυριολεξία άπό ένα μεγάλο πλήθος φα
νατισμένων φιλάθλων τού γηπεδούχου 
Σωματείου.

Συγκεκριμένα στήν λήξιν τού άγώνος, 
μεγάλος άριθμάς φιλάθλων συγκεντρώ

θηκε έξω άπό τά άποδυτήρια μέ άγριες 
διαθέσεις καί πέταγαν πέτρες καί διά
φορα άλλα άνπκείμενα. Μετά άπό μία 
ώρα παραμονής ό άξιέπαινος κ. Μοίραρ
χος μάς φυγάδευσε μέ ύπηρεσιακδν 
όχημα κατ' άξιοθαύμαστον τρόπον καί 
μάς πήγε στό Άστυνομ Τμήμα Βραχα- 
τίου, όπου μάς ύπεδέχθη ό έπίσης άξιος 
κ. Άντισυνταγματάρχης Χωρ/κής, τό 
δνομα τού όποιου δυστυχώς δέν συν- 
εκράτησα λόγω τής ταραχής μου, οί 
όποιοι μάς περιποιήθηκαν κατά τόν δυ
νατόν καλύτερον τρόπον. Εν συνεχεία 
μέ έντολή τού κ. Άντ/ρχου περιπολικόν 
μάς φυγάδευσε μέχρι τόν Ισθμό τής Κό
ρινθου.

Κε Υπουργέ, έπειδή σάν διαιτητής 
γνωρίζω πολλές καταστάσεις πού συμ
βαίνουν στά γήπεδα καί έπειδή διεπί- 
στωσα δτι τά δργανα τής τάξεως τού γη
πέδου έδειξαν μία πρωτοφανή -  κατ' έμέ 
-  σθεναρόν προσήλωσιν στό καθήκον, 
είμαι ύποχρεωμένος στήν συνείδησίν 
μου νά άπευθύνω ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στόν κ. 
Μοίραρχο Σαμπατάκο, στόν κ. Άντισυν- 
ταγματάρχη σέ όλους έν γένει τούς άν
δρας τής Χωροφυλακής Βραχατίου, διότι 
μού άπέδειξαν περίτρανα δτι έχουν ύψη- 
λόν φρόνημα γιά σωστή ένάσκηση τού 
καθήκοντος».

Από τις Σπέτσες, ό συνδρομητής μας 
κ. Μπολτατζης -  Μουροκορδάτος, μάς γρά
φει:
«Κύριοι,

"Ελαβον μετά τής « Έπιθεωρήσεως Χω
ροφυλακής» τού μηνάς Δεκεμβρίου τό 
Ήμερολόγιον σας καί θέλω νά σάς εύχα- 
ριστήσω άλλά καί νά σάς συγχαρώ διά τήν 
άρτιότητα αύτού. Γενικώς ή 'Επιθεώρηση 
Χωρ/κής είναι άναμφισβητήτως πρώτης 
τάξεως περιοδικό μέ ιδιαίτερα ένδιαφέ- 
ρον περιεχόμενον καί έθνικάν παλμόν».

Τό Σωματείο Παντοπωλών Λέοβου μέ άνα- 
φορά του πρός τόν κ. Αρχηγό τού Σώμα
τος έκφράζει εύχαριστίες πρός τό 
προσωπικά τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής τού άκριτικού αύτού νησιού. Κατα
χωρούμε άπόσπασματής άναφοράςτου: 
«Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

Μέ τήν εύκαιρία τών έορτών τής γεν- 
νήσεως τού Σωτήρος, αίσθανόμεθα τήν 
άνάγκη, μιάς πνευματικής καί ψυχικής 
έπικοινωνίας, μετά τού εύγενούς Σώμα
τος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής, νοε- 
ρώς διαβιβαζομένην δΓ 'Υμών, πρός 
άπαντα τά στελέχη καί δργανά Σας, ιδιαι
τέρως δέ, τά ύπηρετοΰντα, είς τήν άκρι- 
τικήν μας περιοχήν.

Θέλομεν νά άναφέρομεν κύριε Αρ
χηγέ, δτι τά μέλη τής τάξεως μας είς Μυ
τιλήνην τρέφουν Ιδιαιτέραν άγάπην καί 
έκτίμησιν πρός τά Σώμα πού άσκεϊ ση- 
μαντικώτατον κοινωφελές έργον: διά τόν 
λόγον αύτόν, ίδιάζουσαν καί είλικρινήν 
σημασίαν έχουν, αί έκ βάθους καρδίας 
εύχαί τάς όποιας άπευθύνομεν, δι' 
ύγείαν, ευτυχίαν καί κάθε χαράν, είς 
'Υμάς καί είς τούς ύφ’ ύμάς άξιωματικοϋς 
καί όπλίτας, έπί τή εύκαιρία τών Χριστου
γέννων καί τού νέου έτους 1982.

Ή τάξις τών Παντοπωλών είς τήν έπαρ- 
χίαν, κύριε Αρχηγέ, άποτελεΤται άπό έρ- 
γαζομένους άνθρώπους μικράς παιδείας 
καί μορφώσεως. Βιοπαλαισταί οί πλεΐ- 
στοι, έργαζόμενοι νυχθημερόν διά τόν
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έπιούσιον, έχουν παρά ταϋτα, τήν ένδε- 
δειγμένην πείραν τής ζωής, ή όποια τούς 
δίδει τήν δυνατότητα άντιμετωπίσεως, 
των προβλημάτων διαθιώσεως τών οικο
γενειών των, καί τήν άντίληψιν τών δι
καίων καί νομίμων δικαιωμάτων των.

Ώς γνωρίζεται, ή τάξις μας τυγχάνει 
νομοταγής, καί έπιθυμεί πάντοτε νά συν
εργάζεται, μετά τών έντεταλμένων όρ- 
γάνων Σας, τά όποια άκολουθοϋντήν ύφ’ 
'Υμών χαραχθείσαν γραμμήν, δείχνουν 
κατανόησιν καί έπιείκειαν, εις τά πολλα
πλά καί δύσκολα προβλήματα, του κου
ραστικού καί μικρών κερδών έπαγγέλμα- 
τος τών παντοπωλών τής άκριτικής 
έπαρχίας.

Επιτρέψατε μας άξιότιμε κύριε Αρ
χηγέ μέ πάσαν ειλικρίνειαν νά Σάς συγ- 
χαρώμεν, διά τό άνώτερον άνθρωπιστι- 
κόν ήθος τών Αξιωματικών σας τούς 
όποιους θεωρούμεθα εύτυχείς, νά έχω- 
μεν εις τήν άκριτικήν μας περιοχήν ...».

Ή κ. Κυριακή χήρα τοϋ Χωροφύλακα Λεα-, 
νάρδου Τριαντάφυλλου, τού Τ.Τ.Κ. Κηφισιάς, 
πού βρήκε τραγικό θάνατο κατά τήν έκ- 
τέλεση τής ύπηρεσίας του, μάς έστειλε 
τήν άκόλουθη έπιστολή τήν όποια καί 
καταχωρούμε:

«Ό τραγικός χαμός τού συζύγου καί 
πατέρα μας έπεσε σάν κεραυνός στό 
σπίτι μας. Εύχαριστούμε όλους έσάς πού 
μάς συμπαρασταθήκατε στήνπιό τραγική 
περίοδο τής ζωής μας.

Ή γυναίκα καί τά παιδιά του εύχονται 
σ’ όλους έσάς νά ζείτε καί νά θυμάστε τό 
παλληκάρι πού χάσαμε.

Ή σύζυγος Κυριακή καί παιδιά του 
Τριαντάφυλλος καί ’Αθανασία 

Τριαντάφυλλου».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:

Μιχάλη Τσιουπρά, «Όμορφο καμπανα
ριό» καί «Οι χωριανοί» (ποιήματα).

Βαοιλείαυ Δ. Πατριορχέα, «Τό δίκιωματοϋ 
σκοτωμένου στά μοιρολόγια τής Μάνης 
(αισθηματική, κριτική μελέτη).

Γεώργιου Εύαγγ. Κατραχούρα, «Ή εύχήτής 
μητέρας» (διήγηση).

Χρήστου Δ. Δουβλαντώνη, «Τό παλαιό 
έλαιοτριβείο καί ό μπάρμα -  Πέτρος» 
(Λαογραφικό).

Δέσποινας Αντιβάχη -  Γ ιοννουλάτου,
« Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ό "Αγιος 
τής Σκιάθου» (μελέτη).

Ε. Κανδηλιώτου, «Στόν έλληνα χωροφύ
λακα» (ποίημα). Ή στήλη δημοσιεύει 
άπόσπασμα τού παραπάνω ποιήματος 
τής κ. Κανδηλιώτου, συζύγου συναδέλ
φου πού πέθανε έν ένεργεία τό 1981:

«Είσαι ήρωας χίλιες φορές 
δέν πολεμάς μόνο σέ μάχη- 
τό ώράριο έργασίας σου συνεχές- 
είσαι παρών όπου κι άν λάχει.
Μέ κρύο μέ ζέστη μέ βοριά, 
μέρα-νύχτα υπηρεσία σέ μιά γωνιά.
Κι όταν οΐ άλλοι είναι σπίτι στή ζεστασιά, 

έσύ τρέχεις νά πιάσεις τόν φονιά,

ΟΙ προσφορές σου είναι πολλές 
ή ζωή σου κούραση και κίνδυνο γεμάτη 
έαένα σου πρέπουν πολλές τιμές 
μά δέν ζητάς πολλά, μονάχα άγάπη·.

Γιάννη Δ. Αδαμόπουλο. «Λειτούργημα ή 
προσφορά τών Σωμάτων Ασφαλείας» 
("Αρθρο πρωτοδημοσιευμένο στήν έφη- 
μερίδα «Ή φωνή τών Γιαννιτσών» τής 
20-11-81).

Ιακώβου Χανοϋ, «Κάτω άπότό καμπανα
ριό».

*

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

δ. Φωτεινή Χριστοδουλοπούλου (Καλίδονα 
Ολυμπίας): Δέν μπορούμε νά ξέρουμε 
άν θά προκηρυχθεί πάλι διαγωνισμός γιά 
τήν κατάταξη γυναικών στά Σώματα 
Ασφαλείας. Σέ περίπτωση, όμως, πού γί
νει κάτι τέτοιο θά μπορέσετε νά τό πλη- 
ροφορηθεϊτε έγκαιρα είτε άπό τό περι
οδικό μας είτε άπό τά μέσα μαζικής έν- 
ημερώσεως.

Ενωμ/ρχη κ. Κων/νο Ψυλλιβ (Τ.Τ.Κ. Αγρί
νιου): Θά πρέπει νά γνωρίζετε ότι γιά νά 
καταχωρηθεΐ στό περιοδικό ή έπιτυχία 
τής θυγατέρας σας στό πανεπιστήμιο θά 
έπρεπε νά έχουν συμβεΐ δύο πράγματα, 
όπως έξ’ άλλου είχαμε άνακοινώσει άπό 
τις στήλες μας (τεύχος Όκ/θρίου 1981, 
σελίδα 651):

(α) Νά τό είχατε δηλώσει στήν Υπηρε
σία σας, ή (β) Νά μάς τό είχατε γνωρίσει 
μέ γράμμα σας. Από τήν έρευνα, όμως, 
τού άρχείου μας δέν προκύπτει κάτι τέ
τοιο. Δέν ήταν δυνατό, όπως καταλαβαί
νετε, νά είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε 
ποιά παιδιά άπ’ αύτά πού καταχωρήθη- 
καν στις στήλες τών έπιτυχόντων στις 
έφημερίδες άνήκαν στό προσωπικό τού 
Σώματος. Νομίζουμε ότι ή εύθύνη είναι 
δική σας.

Αναγνώστη: Δέν έχει άκόμη προκηρυ
χθεί διαγωνισμός γιά τήν κατάταξη Χω
ροφυλάκων έπί θητεία. Γιά περισσότερες 
πληροφορίες θά πρέπει νά άπευθυνθείτε 
στήν άστυνομική άρχή τού τόπου κατοι
κίας σας.

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες τοϋ Ι.Κ.Υ.:
Τό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

(Ι.Κ.Υ.) άνακοινώνει τόσο στούς σπουδα
στές ένδιάμεσων έτών τών άνώτ. Σχολών, 
όσο καί σ’ αύτούς πού διακρίθηκαν στούς 
είσιτήριους διαγωνισμούς παλαιού καί 
νέου τύπου άκαδ. έτους 1981 -  1982, ότι 
τό πρόγραμμα ύποτροφιών τού Ιδρύμα
τος γιά τό έτος αύτό έχει ήδη διαβιβαστεί 
στις γραμματείες τών άνώτ. έκπαιδευτι- 
κών Ιδρυμάτων, άπό όπου μπορούν νά 
πληροφορηθούν τόν άριθμό τών χορη
γιών γιά κάθε Τμήμα καί έτος σπουδών 
καί σχετικά μέ τά δικαιολογητικά πού 
πρέπει νά ύποβάλουν οί δικαιούχοι στή 
Σχολή τους, μέσα σέ τακτή άνατρεπτική 
προθεσμία, γιά νά άνακηρυχθούν ύπό- 
τροφοι τού Ι.Κ.Υ.

Σημειώνεται πώς ή προθεσμία αύτή 
δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό 45

ήμέρες άπό τήν ήμερομηνία πού θά 
προσκληθούν, μέ σχετική άνακοίνωση 
τής Σχολής νά ύποβάλουν οί ύποψήφιοι 
τά δικαιολογητικά τους γιά τή λήψη ύπο- 
τροφίας.

Γ ιά περισσότερες πληροφορίες στά 
τηλέφωνα: 3235-580 καί 3230-274.

Δημήτρη Εύστ. Κύσσιου, «Ή Κοινότητα 
Προοηλίου καί ό οικισμός Βίνιανης Αμφίσσης», 
Λυκοποριό 1981, 20 X 14, σελ. 24.

Τό λιγοσέλιδο μά καλοτυπωμένο έν
τυπο, σεμνή προσφοράτοϋ συνάδελφου, 
άνθυπασπιστού κ. Κάσσιου, στή Φωκική 
γή, είναι μιά πραγματική έκπληξη.

Στις λίγες σελίδες του ό άναγνώστης 
όδοιπορεΐ άπό τήν "Αμφισσα στή Βίνιανη 
κι άπ’ εκεί στό Προσήλιο, κάτω άπό τή 
σκέπη τού Παρνασσού, άρχικά μέσα άπό 
τόν Ελαιώνα τής "Αμφισσας καί μετά τήν 
βραχώδη χαράδρα τής περιοχής.

Ακολουθεί ή περιγραφή τών άρχαιο- 
τήτων τού τόπου, τού Προσήλιου, τού μο
ναστηριού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
καί τού φυσικού περιβάλλοντος τής 
περιοχής. "Ετσι τό μικρό πόνημα τοϋ κ. 
Κάσσιου, μέ τό γλαφυρό ύφος του, άπο- 
τελεί, πέρα άπό μιά προσφορά άγάπης 
στούς λιγοστούς κατοίκους τής περι
οχής, καί μιά θαυμάσια νοερή όδοιπορία 
στό φωκικό τοπίο.

Πνευματικής ' Εστίας Σπάρτης, «Δελτίο πλη
ροφοριών έτους 1981» (πολυγρ.) Ή Πνευμα
τική Εστία Σπάρτης, πού έκλεισε εικο
σάχρονη ζωή (1961 -  1981) πνευματικής 
προσφοράς στή λακωνική πρωτεύουσα, 
μέ τό πολυγραφημένο δελτίο της δίνει 
άνάγλυφα τό έργο της κατά τόν περα
σμένο χρόνο. "Ενα έργο πραγματικά 
άξιόλογο.

ΠΕΤΥΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΕΣ

Μέ άρκετή καθυστέρηση έφτασε στό 
περιοδικό ή έπιτυχία στά άνώτατα πνευ
ματικά Ιδρύματα τής Χώρας τών: 

ΞΥΔΑΚΗ Ελένης θυγατέρας συντα
ξιούχου Ένωμ/ρχου, στήν Πολυτεχνική 
Σχολή Θεσσαλονίκης (βαθμός άπολυτη- 
ρίου 19), καί

ΨΥΛΛΙΑ, θυγατέρας τού Ένωμ/ρχου 
ΨΥΛΛΙΑ Κων/νου, στή Νομική Σχολή 
Θεσσαλονίκης.
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υπηρεοια cc c 
ειβηοεί ϊ

Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 

Κ Ω Ν ) Ν Ο Σ  Δ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  

Ά ν θ υ π α σ π ισ τ ή ς

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α. Ανώτατων Αξιωματικών:

Μέ πρόσφατο Π.Δ., μετά άπό σχετική άπό- 
φαση του Άνωτέρου Συμβουλίου Χωροφυλακής, 
προήχθησαν ατό βαθμό τοϋ ύποστρατήγου γιά 
τήν πλήρωση ύφιστάμενων κενών όργανικών θέ
σεων, οί ταξίαρχοι: ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
τοϋ Νικολάου, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τού 
Αποστόλου, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Γεώργιος τού 'Εμμα
νουήλ, καί ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος τού Βασιλείου. 
Απ’ αυτούς ό πρώτος άμέσως μετά προήχθη στό 

βαθμό τού άντιστρατήγου μεχή τήν έπιλογή του 
άπό τό ΑΣΕΑ σάν ’Αρχηγού τοϋ Σώματος.

Μέ τό ίδιο Π.Δ. προήχθησαν στό βαθμό τού 
ύποστρατήγου καί ταυτόχρονα τέθηκαν έκτός 
οργανικών θέσεων, οί ταξίαρχοι: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ ή ΠΛΕΚΑΣ Γεώργιος τοϋ Στεργίου, ΛΙΝΤΖΕ- 
ΡΑΚΟΣ Σάββας τοϋ Χρήστου, ΧΡΑΣ Άνδρέας 
τού Διαμαντή, ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ 'Εμμανουήλ τοϋ 
Επαμεινώνδα καί ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος τοϋ 

Όρέστη.

β. Οπλιτών:

Προήχθησαν, τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ 
1981, στό βαθμό τού 'Ενωμοτάρχη 74 'Υπενωμο
τάρχες των Γενικών καί 1 τών Ειδικών 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής, άφοϋ συμπλήρωσαν ύπηρε- 
σία 22 χρόνων στό Σώμα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

α. Υπομοιράρχων τού Ν.Δ. 649/70:

Άποσιρατεύθηκαν πρόσφατα οί υπομοίραρχοι 
τοϋ Ν.Δ. 649/70: ΜΟΛΥΒΔΑΣ ’Απόστολος τοϋ 
Αριστείδη, ΣΠΙΘΑΣ Βασίλειος τοϋ Γεωργίου, 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χρήστος τοϋ Κων/νου, καί ΧΡΙΣ- 
ΤΟΠΑΝΟΣ Χρήστος τοϋ θωμά.

β. Ανθυποσπιστών:

"Εγινε δεκτή ή παραίτηση άπό τό Σώμα τοϋ 
Ανθ/στοϋ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σπυρίδωνα τοϋ 
Αναστασίου, ένώ άποσιρατεύθηκαν: (1) μέ αί

τησή του ό Άνθ/στής ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
τού θωμά, καί (2) γιά διαφόρους λόγους οί 
Άνθ/στές ΖΑΧΑΡΕΑΣ Νικόλαος τοϋ Μιχαήλ, 
ΜΑΐΚΑΝΤΗΣ Περικλής τού Βασιλείου, ΣΑΜΟΛΗΣ 
θεοτόκης τοϋ Κανάρη, ΤΥΦΤΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης 
τοϋ Αναστασίου, καί ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Παναγιώτου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Από τό Αρχηγείο Χωροφυλακής άνακοινώ- 
θηκε πώς:
1. Γίνονται δεκτοί γιά νά καταταγοϋν στό Σώμα 

τής Χωροφυλακής μέ τό βαθμό τοϋ Χωροφύ
λακα ιδιώτες πού έκπλήρωσαν τις στρατιωτι
κές τους ύποχρεώσεις.

2. Ή προθεσμία γιά τήν ύποβολή τών δικαιολο- 
γηπκών άπό τούς ύποψηφίους είναι άπεριό- 
ριστη.

Μπορούν δηλαδή όποτεδήποτε νά ύποβά- 
λουν τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά στις 
Αρχές Χωροφυλακής τοϋ τόπου διαμονής 

των.

3. Τό κυριότερα προσόντα υποψηφίων:

Α. Νά μήν έχουν ύπερβεϊ τό 30ό έτος τής ήλι- 
κίας τους.

β. Νά έχουν τήν 'Ελληνική Ιθαγένεια.
γ. 'Υγεία καί άρτιμέλεια.
δ. Ανάστημα τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδή

ματα.
ε. "Αγαμοι ή χήροι χωρίς παιδιά.
στ. Απολυτήριο τουλάχιστον Δημοτικού Σχο

λείου, κ.λ.π.
4. Από τούς ύποψηφίους θά κληθούν γιά κατά

ταξη μέχρι 500.
5. Σ’ αύτούς πού έχουν περισσότερες γραμμα

τικές γνώσεις καί κυρίως ατούς άπόφοιτους 
Λυκείου καί ισότιμων Σχολών, καθώς καί 
ατούς γλωσσομαθείς, παρέχεται ή δυνατό
τητα, σύμφωνα μέ τούς νόμους, νά σταδιο
δρομήσουν σάν Αξιωματικοί.

6. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τά προσόντα 
καί τά δικαιολογητικά πού πρέπει νά ύποβάλ- 
λουν δίνονται άπό τις Αρχές τής Χωροφυλα
κής, στις όποιες μπορούν νά άπευθύνονται οί 
ενδιαφερόμενοι.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΩΙΚΩΔΩΜΩΝ ΑΠΩ ΤΩ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μετά τις τελευταίες ύπουργικές ρυθμίσεις 
έπαυσαν νά ισχύουν οί άπαγορεύσεις στό 
προσωπικό τοϋ Σώματος πού άφοροϋσαν τήν δια
δικασία άνέγερσης οικοδομής. "Ετσι δέν είναι 
υποχρεωμένος νά ζητήση μετάθεση ό συνάδελ
φος πού προστίθεται νά άρχίσει τήν άνέγερση 
οικοδομής στόν τόπο πού ύπηρετεί.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

"Αρχισε στις 11-1-1982 καί θά διαρκέσει ώς 
τις 23-3-1982 ή λειτουργία τοϋ Τμήματος 
Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων τής Σχολής Αξι
ωματικών Χωροφυλακής Α' εκπαιδευτικής περι
όδου 1982.

Συγκεκριμένα προσκλήθηκαν γιά φοίτηση οί 
μοίραρχοι κ.κ. ΠΑΤΣΗΣ Κων/νος τοϋ Δημητρίου, 
ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς τοϋ Γεωργίου, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χαράλαμπος τού Γεωργίου, ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
Βασίλειος τοϋ Παναγιώτου, ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ Ιωάν
νης τοϋ Νικολάου, ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δημήτριος τοϋ 
Βασιλείου, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Εύάγγελος τοϋ Χρή

στου, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελής τοϋ Κων/νου, ΑΝ- 
ΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, ΑΝΤΩ- 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος τοϋ θεοδώρου, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ Περικλή, 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Δημητρίου, 
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Παντελής τού Μιχαήλ, ΧΡΗΣΤΟΥ 
Διαμαντής τοϋ Δημητρίου, ΞΑΝΘΑΚΟΣ Χαρά
λαμπος τοϋ Σταύρου, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανά
σιος τοϋ Κων/νου, ΤΥΜΠΑΣ Γαβριήλ τοϋ Χρή
στου, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Ίωάν- 
νου, ΡΗΓΑΣ Φώτιος τού Φωτίου, ΣΙΣΚΑΣ Αθανά
σιος τοϋ Νικολάου, ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης τοϋ 
Μιχαήλ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος τοϋ Κυριάκου, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος 
τοϋ Σταύρου, ΚΛΙΤΣΑΣ Χρήστος τοϋ Γεωργίου, 
ΧΑΛΚΙΑΣ Αλέξανδρος τοϋ Αντωνίου, ΣΤΕΦΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας τοϋ Γεωργίου, ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ Άγγελή, ΒΛΙΩΡΑΣ 
Χρήστος τοϋ Εύαγγέλου, ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗΣ ή 
ΜΙΧΑΛΑΣ Βασίλειος τοϋ Ελευθερίου, ΣΚΑΛΙ- 
ΔΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ Βασιλείου, ΔΑΡΒΙΡΗΣ Γεώρ
γιος τοϋ Παναγιώτου, ΓΙΑΝΝΑΚΘΠΟΥΛΟΣ Θεό
δωρος τοϋ Γεωργίου, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώ
νιος τοϋ Βασιλείου, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 
τοϋ Αριστείδη, ΚΟΥΤΣΗΣ Διονύσιος τοϋ Πανα- 
γιώτου, ΚΑΤΣΑΡΗΣ ’ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΩΣ Ιωάννης τοϋ Παύλου ΡΕΝΤΖΕ- 
ΠΕΡΗΣ Νικ. ή Κων/νος τού θεοδώρου, ΤΣΙΑΓ- 
ΚΛΑΣ Παναγιώτης τοϋ Χαραλάμπους, ΓΟΥΣΗΣ 
Θεόδωρος τοϋ Μιχαήλ, ΚΑΖΑΣ Ιωάννης τοϋ 
Κων/νου, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Δημη
τρίου, ΔΩΜΑΖΟΣ 'Αναστάσιος τοϋ Εύθυμίου, 
ζΕΦΤΕΡΗΣ Βασίλειος τοϋ 'Αναστασίου, ΜΠΑ
ΛΑΣ Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, ΚΟΝΤΕΑΣ Βασί
λειος τοϋ Παναγιώτου, ΠΑΝΘΥΡΓΙΑΣ 'Ιωάννης 
τοϋ Δημητρίου, ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος τοϋ 
Κων/νου, ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ 
Αποστόλου καί ΤΣΑΜΠΗΣ Φώτιος τοϋ Δημη

τρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανακοινώθηκε πρόσφατα τό πρόγραμμα έκ- 
παιδεύσεων καί μετεκπαιδεύσεων τοϋ προσωπι
κού τοϋ Σώματος γιά τό 1982.

Ανάμεσα ατά άντικείμενα έκπαιδεύσεως - 
μετεκπαιδεύσεως είναι: Ή λήψη μέτρων τάξεως 
καί άντιμετώπισης έκτάκτων καταστάσεων, ή 
δδήγηση αυτοκινήτου, ή ειδίκευση σέ θέματα 
τροχαίας, ή πρακτική πάνω σέ θέματα μηχανολο- 
γίας, ήλεκτρολογίας καί βλαβών αύτοκινήτων, ή 
έξειδίκευση τών τεχνιτών αύτοκινήτων πάνω σέ 
έπιμέρους τομείς (ταπετσαρίες όχημάτων, 
βουλκανιζατέρ κ.λ.π.), ή χρησιμοποίηση συ
σκευών έλέγχου θορύβων, ειδίκευση τεχνιτών 
γραφομηχανών, έκπαίδευση δακτυλοσκόπων - 
έξερευνητών τόπου έγκλήματος, κ.δ.

Πέρα, όμως, άπ' αύτά τά προγράμματα έκπαι- 
δεύσεως ποΰ διαρκούν πάνω άπό 30 μέρες προ
βλέπουν - άνεξάρτητα άπό τό ειδικότερο άντι- 
κείμενό τους - διαλέξεις πάνω σέ θέματα δημο
σίων σχέσεων, κοινωνιολογίας, πολιτικής άγω- 
γής, ψυχολογίας, μέτρων κατά τής ρυπάνσεως
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τού περιβάλλοντος, άτομικών καί κοινωνικών δι
καιωμάτων καί έλευθεριών, καί άναγνώρισης χα
ρακτηριστικών κλεμμένων ή υπεξαιρεμένων αύ- 
τοκινήτων καί μοτοσικλετών.

*
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

α. Εισαγωγή οέ νοσοκομεία - χρονικά άρια νο
σηλείας:

Μέ τό 979/1981 Π.Δ., πού δημοσιεύθηκε ατό 
240/1981 Φ.Ε.Κ., τ.Α', θεσπίστηκαν σοβαρές 
άλλαγές γύρω άπδ τδ σύστημα εισαγωγής γιά 
έσωτερική νοσηλεία οτά Νοσοκομεία άοφαλι- 
σμένων τού Δημοσίου, καθώς καί ατά χρονικά 
άρια νοσηλείας τους σ’ αύτά.

Ειδικότερα:
Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τού έν 

λόγω Δ/τος, θεσπίζεται ή κατάργηση τών χρονι
κών όρίων στή νοσηλεία σάν έσωτερικών άσθε- 
νών σέ νοσηλευτικά Ιδρύματα καί Ιδιωτικές 
Κλινικές τών συνταξιούχων τού Δημοσίου καί τών 
μελών τών οικογενειών τους, καθώς καί τών 
μελών τών οικογενειών τών έν ένεργεία τακτι
κών δημοσίων ύπαλλήλων.

-  Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 3 άπλουστεύε- 
ται ή διαδικασία εισαγωγής γιά νοσηλεία τών 
άσφαλισμένων τού Δημοσίου, προκειμένου μόνο 
γιά Νοσηλευτικά Ιδρύματα τού Ν.Δ. 2592/53 καί 
τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου 
άγαθοεργοϋ πρωτοβουλίας.

Συγκεκριμένα ό άσφαλισμένος πού έχει άνά- 
γκη κλειστής νοσηλείας, δέ χρειάζεται νά 
προσκομίζει πλέον άπόφαση εισαγωγής τής 
Υπηρεσίας Ύγειον. Περιθάλψεως, άλλά προσ
έρχεται ατό Νοσηλευτικό Ίδρυμα τής έλεύθε- 
ρης έκλογής του, μόνο μέ τό βιβλιάριο άσθε- 
νείας καί γνωμάτευση τού θεράποντος γιατρού 
του, στήν όποία άναγράφεται τό είδος τής παθή- 
σεως καί ή άνάγκη τής νοσηλείας.

Στή συνέχεια τό Νοσηλευτικό Ίδρυμα φροντί
ζει γιά τήν εισαγωγή τού άσφαλισμένου. (Διευ
κρινίζουμε δτι, στις περιπτώσεις νοσηλείας 
άσφαλισμένων σέ Ιδιωτικές Κλινικές, δέν έπέρ- 
χεται καμία μεταβολή, ώς πρδς τή διαδικασία 
εισαγωγής, ή όποία έξακολουθεϊ νά παραμένει ή 
ίδια).

-  Τέλος μέ τις διατάξεις τού άρθρου 4 καταρ- 
γείται ή έγκριση τής Πρωτοβαθμίου Υγειονομι
κής Επιτροπής πού προβλέπετο άπδ τήν παρ. 2 
τού άρθρου 20 τού 665/62 Β.Δ. γιά τήν άπόδοση 
στους άσφαλισμένους δαπανών έξωνοσοκομεια- 
κής περιθάλψεως ή όποία παρέχεται άπδ για
τρούς, έργαστήρια καί φαρμακεία μή συμβεβλη
μένα μέ τδ Δημόσιο, πού βρίσκονται έκτδς τής 
έδρας τής Υπηρεσίας καί ατό έξής άρκεϊ ή 
έγκριση τού έλεγκτή γιατρού.

Τόσοτό κείμενο τού Π.Δ. 979/1981 δσο καί ή 
διευκρινιστική έγκύκλιος τού Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, κοινοποιήθηκαν στις Υπη
ρεσίες τού Σώματος μέ τήν 315/1 /7α/1981 έγ- 
κύκλιο διαταγή τού Α.Χ.

β. Περίθαλψη ένηλίκων παιδιών άσφαλισμένων 
τού Δημοσίου:

Τό Νομικό Συμβούλιο τού Κράτους μέ τήν 
66/1981 γνωμοδότησή του - πού έγινε άποδεκτή 
άπό τούς Υπουργούς Οικονομικών καί Κοινωνι
κών Υπηρεσιών - άποφάνθηκε πώς ένήλικο παιδί 
ύπαλλήλου ή συνταξιούχου τού Δημοσίου, άνί- 
κανο γιά τήν άσκηση όποιουδήποτε βιοποριστι
κού έπαγγέλματος έξαιτίας σωματικής ή πνευ
ματικής άρρώστιας, διατηρεί τό δικαίωμα ύγειο- 
νομικης περιθάλψεως σέ βάρος τού Δημοσίου 
καί όταν παντρευτεί.

Συγκεκριμένα, ή σχετική γνωμοδότηση κατα
λήγει: « .. .κατόπιν τών άνωτέρω καί ιδία τού 
σκοπού γενικώτερον τού νομοθέτου, πρός πα
ροχήν υγειονομικής περιθάλψεως καί εις έν- 
ήλικα άνίκανα τέκνα ύπαλλήλων, ώς εις τήν συγ- 
κεκριμένην περίπτωσιν έχοντα μέχρι τοϋδε 
υγειονομικήν περίθαλψη/ έκ τής ώς άνω αιτίας, 
δέ θά πρέπει κατά τήν γνώμην τού Τμήματος (τού 
Ν.Σ.Κ.) νά στερηθούν ταύτης έκ τού γεγονότος 
καί μόνον δτι έτέλεσαν έντώ μεταξύ γάμον, καθ’ 
δτι ό νομοθέτης θά ήλέγχετο καί ώς ά σ τ ο ρ 
γ ο ς  εις τήν περίπτωσιν κατά τήν όποίαν θά 
διεκόπτετο ή παροχή τής ύγειονομικής ταύτης 
περιθάλψεως μετά τόν γάμον των, άφού έξακο- 
λουθούν ώς καί πρότερον νά είναι σωματικώς ή 
πνευματικώς άνίκανοι πρδς άσκησιν βιοποριστι
κού έπαγγέλματος...».

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕ
ΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τό Υπουργείο Δημοσίας Τόξεως άπαντώντας 
σέ Ανώνυμη Εταιρεία σχετικά μέ τό άν τδ έπί- 
δομα τών4.000 δρχ. πού δίνεται στούς πρόσθε
τους άστυνομικούς γιά κατ’ άποκοπή άποζημίωση 
γιά ύπερωριακή έργασία, έργασία κατά τις νυ
κτερινές ώρες, Κυριακές άργίες κ.λ.π., τό δι
καιούνται καί έκεϊνοι οι πρόσθετοι άστυνομικοί 
πού παίρνουν συγχρόνως καί σύνταξη άπό τό 
Δημόσιο, έδωσε τήν άκόλουθη άπάντηση: 

α. Σύμφωνα μέ τήν 85681/8136/29-4-1981 
κοινή άπόφαοη Ύπ. Οικονομικών καί Δημοσίας 
Τάξεως καί μέ τήν κατά γράμμα διάταξή της καί 
μέ στενή έρμηνεία της, τδ ποσό τών (4.000) 
δραχμών μηνιαίως, πού δίνεται στούς πρόσθε
τους άστυνομικούς γιά ύπερωριακή τους άποζη
μίωση, χορηγείται σ’ αύτούς, έφ’ όσον δέν λαμ
βάνουν συγχρόνως καί σύνταξη άπό τό Δημόσιο

Ταμείο. Τό εύρύτερο πνεύμα όμως τής Διοική- 
σεως άλλά όρθώτερο καί πλέον δίκαιο καί ήθικό 
είναι ή άποζημίωση αύτή νά χορηγείται σέ όλους 
άνεξαρτήτως τούς πρόσθετους άστυνομικούς, 
είτε παίρνουν σύνταξη άπό τό Δημόσιο Ταμείο, 
είτε δχι.

β. Ή προαναφερομένη άποζημίωση θά κατα
βάλλεται στούς πρόσθετους χωροφύλακες καί 
άστυφύλακες, πού πρόσφεραν ύπερωριακή έρ
γασία ώς καί έργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, 
τις Κυριακές καί έξαιρέσιμες ήμέρες, άνάλογα 
τών έκάστοτε ύφισταμένων άναγκών τών Επιχει
ρήσεων κ.λ.π., όπου αύτοί άπασχολοϋνται.

γ. Μέ κοινή Απόφαση τών κ. Υπουργών Οι
κονομικών καί Δημοσίας Τάξεως, άναγνωρίσθη- 
καν κατ’ άνώτατο χρονικό όριο 30 ώρες τό μήνα 
μέ δικαίωμα άποζημίωσης γιά ύπερωριακή άπα- 
σχόληση τών διοικητικών ύπολλήλων τού 
Υπουργείου μας. Κατά άντιστοιχία καί γιά τούς 
πρόσθετους άστυνομικούς πού παίρνουν τήν 
κατ’ άποκοπή προαναφερομένη άποζημίωση, τό 
άνώτατο χρονικό όριο ύπερωριακής άπασχόληής 
τους πρέπει νά είναι 30 ώρες τόν μήνα. Συνεπώς 
ή κατ’ άποκοπή ύπερωριακή άποζημίωση γιά 
ύπερωριακή έργασία καί έργασία κατά τις νυκτε
ρινές ώρες, τις Κυριακές καί έξαιρέσιμες ήμέ
ρες στούς πρόσθετους άστυνομικούς, καταβάλ
λεται παράλληλα πρός τυχόν καταβαλλόμενη 
άλλη ύπερωριακή άποζημίωση, πού άντιστοιχεϊ 
σέ ύπερωριακή έργασία πέραν τών 30 ώρών κατά 
μήνα καί δίνεται σύμφωνα μέ τήν ίσχύουαα έργα- 
τική Νομοθεσία.

δ. 01 έξαιρούμενες περιπτώσεις τής παρα
γράφου 2 τής άπόφασης πού άναφέρεται στό 
παραπάνω έδάφιο (α), μέ τήν παράγραφο 3 αύ- 
τής, είναι ή καταβολή τής ύπερωριακής άποζη
μίωσης ατούς πρόσθετους άστυνομικούς, πού 
διανύουν κανονική καί άναρρωτική άδεια διάρ
κειας μέχρι ένα μήνα, δηλ. καταβάλλεται στις 
περιπτώσεις αυτές κατά πλάσμα δικαίου άνευ 
προσφοράς ύπερωριακής έργασίας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Π Α Π Α Σ Ο Υ Λ Η Σ  Γ εώργιος τοϋ Γ  εωργίου
Μοίραρχος

τής Δ/νσεως Αστυνομίας θεσ/κης

« .. ,άλίμονο, δμως. Μοίρα σκληρή, μοίρα πι
κρή σέ πήρε άπό κοντά μας. Άπό μικρόν σέ 
προόριζε γιά γιό, γιά πατέρα, γιά προστάτη τής 
οίκογενείας σου, άπ’ τή στιγμή πού ό πατέρας 
σου έπεσε ήρωικά κάπου στό Τεπελένι τδ 1941, 
άφήνοντάς σε μόλις 9 μερών. . κατάληξε ό 
συνάδελφός του Ιωάννης ΖΙΑΚΑΣ στή στιγμή 
πού έκφωνοϋσε τόν έπικήδειο, καθώς έστελνε 
ατό νεκρό μοίραρχο τό ύστατο χαίρε χιλιάδων 
συναδέλφων.

Ήταν κι αύτή ή στιγμή, άπ’ τις λιγοστές έκεΐ- 
νες πού τό κτύπημα τής μοίρας πέφτει τόσο 
φοβερό, πού ό νοϋς σταματά νά σκέφτεται, ή 
καρδιά κρατάει τούς κτύπους της, ώσπου νά 
συνειδητοποιηθεί ή συμφορά. Αύτός ήταν δ θά
νατος τοϋ μοίραρχου ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ Γεωργίου, 
στις 17-12-1981 στή Θεσσαλονίκη.

Ό μεταστάς συνάδελφος γεννήθηκε τό 1941 
στό Τρίκορφο Λωρίδας. Τό 1962 κατατάχτηκε 
στό Σώμα σάν δόκιμος Χωροφύλακας γιά νά γίνει 
ύπενωμοτάρχης τό 1964, ένωμοτάρχης τό 1966, 
άνθυπομοίραρχος τό 1969, ύπομοίραρχος τό 
1972 καί μοίραρχος τό 1979.

Πτυχιούχος τής Νομικής Σχολής τοϋ Άριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διακρί- 
θηκε πάντοτε γιά τήν άριστη έπαγγελματική του

κατάρτιση, τό ήθος καί τήν άκεραιότητα τού χα
ρακτήρα του, πράγματα πού τόν έκαναν ιδιαίτερα 
άγαπητδ άνάμεσα ατούς συναδέλφους καί τό 
κοινωνικό περιβάλλον του.

Φεύγοντας άπ’ τή ζωή άφησε μόνες τή σύ
ζυγο, τή μήτερα του καί τά δυό παιδιά. "Ας είναι 
έλαφρύ τό χώμα τής μακεδονικής γής πού τόν 
σκέπασε.

Λ Ε Κ Κ Α Σ  Δημήτριος τοϋ Πέτρου
Ενωμοτάρχης

Τού Τμήμ. Αγοράν. Ρόδου

Στό 12ο χιλιόμετρο τής έπαρχιακής όδοϋ Αρι
δαίας - Λουτρών Πόζαρ συναντήθηκε μέ τό θά
νατο ό άτυχος συνάδελφος Δημήτριος Λέκκας, 
πού ύπηρετοϋσε στό Τμήμα Αγορανομίας Ρό
δου. Συγκεκριμένα τδ μοιραίο συνέβη στις 
23-11-1981 στις 5 τό άπόγευμα, δταντό αύτοκί- 
νητο πού όδηγούσε έκτράπηκε άπό τήν πορεία 
του καί άνατράπηκε.

0 ένωμοτάρχης Δημήτριος Λέκκας γεννή
θηκε τό 1962 στήν ’Έδεσσα. Στις 11-9-1980 
κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή, σάν δόκιμος 
Ένωμοτάρχης, καί στις 30-7-1981 τοποθετή
θηκε στό Τμήμα Αγορανομίας Ρόδου.

Ή κηδεία του έγινε μέσα σέ άτμόσφαιρα γενι
κής συντριβής καί δδύνης, τέτοιας πού ταίριαζε 
ο ’_ ένα τόσο τρυφερό βλαστάρι πού ή μακεδονική 
γή βιάστηκε νά πάρει κοντά της.
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ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΣτΙς 22 Ίανουαρίου 1982 6 υπουργός Οικονο
μικών κ. Μανόλης Δρεπάκης έδωσε στή δημο
σιότητα ιό σύνολο τών τελικών ρυθμίσεων πόνω 
στις αυξήσεις τών μισθών καί συντάξεων τού 
Δημοσίου κατά τό 1982, καθώς καί τή διαδικασία 
υπολογισμού τους.

"Οπως άνακοινώθηκε καί άπδ τόν Τύπο, ή βα
σική άλλαγή πού γίνεται στις αυξήσεις τών μι
σθών - όπως καί τών συντάξεων - τών ύπαλλήλων 
τού Δημοσίου είναι ή Αύτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Γιά τήν κάλυψη τής 

μετάβασης άπό τό παλιό τρόπο χορήγησης αυξή
σεων στήν εφαρμογή τής αύτόματης τιμαριθμι-

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 1982

κής άναπροσαρμογής - πού άρχίζει άπό 1 -5-1982 
- δίνονται διορθωτικά ποσά άνάλογα μέ τις άπο- 
δοχές ένός έκάστου ύπαλλήλου.

1. Διορθωτικά ποσά:

Χορηγούνται άπό 1.1.1982 διορθωτικά ποσά 
πού άρχίζουν άπό 2.000 δρχ., γιά άποδοχές
45.000 - 50.000 δρχ., καί αυξάνονται προοδευ
τικά, καθώς πηγαίνουμε σέ χαμηλότερες άποδο
χές, γιά νά φτάσουν τις 5.000 δρχ. γιά μηνιαίες 
άποδοχές κάτω τών 20.000 δρχ.

Συγκεκριμένα δίνονται διορθωτικά ποσά:

Αποδοχές 20.001 - 20.500 δρχ- αύξάνονται σέ 25.000 δρχ.
» 25.001 - 25.500 » » » 29.500 »
» 30.001 - 30.500 » » » 34.000 »
» 35.001 - 35.500 » » » 38.500 »
» 40.001 - 40.500 » » » 43.000 »
» 45.001 - 45.500 » » » 47.500 »
» 50.001 - 51.999 » » » 52.000 »

Γιά νά μήν ύπάρχει, δμως, περίπτωση ύπαλλή- προσθήκη τού διορθωτικού άποδοχές λιγότερες 
λου πού, ένώ οί άποδοχές του τόν τοποθετούν άπό έκεΐνον πού βρίσκεται στό άμέσως χαμηλό- 
σέ άνώτερο κλιμάκιο, έπειδή βρίσκεται κοντά τερο κλιμάκιο, άποφασίστηκε, γιά τίς δριακές 
στά όρια άλλαγής κλιμακίου, θά έπαιρνε μετά τήν αυτές περιπτώσεις, νά ίσχύσει ή άκόλουθη ρύ

θμιση:

-  5.000 δρχ- γιά άποδοχές μέχρι 20.000 δρχ.
-4.500 » » » 25.000 »
-4.000 » » » » 30.000 »
-3.500 » » » » 35.000 »
-3.000 » » » » 40.000 »
-  2.500 » » » » 45.000 »
-  2.000 » » » » 50.000

Γιά τόν υπολογισμό ιών διορθωτικών ποσών, 
σάν μηνιαίες άποδοχές γιά τούς στρατιωτικούς 
τής Χωροφυλακής θεωρείται τό σύνολο (όπως 
διαμορφώθηκε στις 31.12.1981) πού άποτελεί- 
ται άπό
-  Τό βασικό μισθό.
-  Τό χρονοεπίδομα.
-  Τό έπίδομα σπουδών.
-  Τό προσωρινό έπίδομα τών 1.000 δρχ.
-  Τό έπίδομα στολής, καί
-  Τό έπίδομα ειδικών συνθηκών.

"Οπως φαίνεται άπό τά παραπάνω τό διορθω
τικό ποσό δέν ένσωματώνεται στό βασικό μισθό 
καί αυτό γιατί δέν ύπάρχει τρόπος ώστε άπό τή 
μιά μεριά νά πάρει ό καθένας αύτό άκριβώς πού 
δικαιούται καί άπό τήν άλλη νά διατηρηθεί ένας 
βασικός μισθός γιά κάθε βαθμό.

2. Αύτόματη τιμαριθμική άναπροσαρμογή 
(Α.Τ.Α.)

Τό σύστημα αύτό θά έφαρμοστεϊ άπό 1.5.1982 
καί ή άναπροσαρμογή θά γίνεται μέ βάση τό 
σημερινό δείχτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) μέ- 
χρις ότου καταρτισθεί νέος δείκτης τιμών κοινής 
άποδοχής, ένώ Ειδική 'Επιτροπή γιά τό δείκτη 
αϋτόν θά παρακολουθεί καί τήν έφαρμογή τής 
Α.Τ.Α.

01 συνολικές άποδοχές λοιπόν τών ύπαλλή
λων, καί τών στρατιωτικών Χωροφυλακής, δπως 
προσδιορίστηκαν παραπάνω (σύν τό οικογε
νειακό έπίδομα) γιά τήν 1.1.1982, θά άναπρο- 
σαρμοστοϋν τιμαριθμικά ώςέξής:
(α) Αν δέν ξεπερνάνε τις 35.000 δρχ., στις

1.5.1982 θά αύξηθούν κατά ποσοστό ίσο μέ 
έκείνο τής αύξησης τού Δ.Τ.Κ.

(β) "Αν ξεπερνάνε τις 35.000 δρχ. τότε ή Α.Τ.Α. 
θά έφαρμόζεται κατά τόν άκόλουθο τρόπο:

-  Γιά τίς πρώτες 35.000 δρχ. θά δίνεται αύξηση 
κατά ποσοστό ίσο μέ έκείνο τής αύξησης τού 
Δ.Τ.Κ.

-  Γιά τό τμήμα τών άποδοχών μεταξύ 35.000 καί
50.000 δρχ. θά δίνεται αύξηση κατά ποσοστό 
ίσο μέ τό 1/2 τού ποσοστού αύξησης τού 
Δ.Τ.Κ.

-  Γιά τό τμή μα τών άποδοχών μεταξύ 50.000 καί
80.000 δρχ. θά δίνεται αύξηση κατά ποσοστό 
ίσο μέ τό 1/4 τού ποσοστού αύξησης τού 
Δ.Τ.Κ., ένώ

- Γ ι ά  άποδοχές πάνω άπό 80.000 δρχ. δέ δίνε
ται καμία αύξηση.
Γιά νά γίνει πιό κατανοητό τό τελευταίο δί

νουμε τό άκόλουθο παράδειγμα (τά νούμερα εί
ναι έντελώς συμβατικά): Κάποιος στρατιωτικός 
τής Χωροφυλακής είχε στις 1.1.1982 συνολικές 
άποδοχές 60.000 δρχ. καί δ Δ.Τ.Κ. αύξήθηκε 
στό Α' τετράμηνο τού 1982 κατά 8%, τότε οί 
άποδοχές του στις 1.5.1982 θά αύξηθούν κατά:

35.000 X 8%= 2.800 Δρχ.
15.000 X,4% = 600 »>
10.000 X 2% = 200 ».

ΣΥΝΟΛΟ 3.600 δρχ.
"Ετσι στις 1.5.1982 θά παίρνει 63.600 δρχ. 
Ή Α.Τ.Α. θά έφαρμόζεται κατά παρόμοιο 

τρόπο καί τά έπόμενα τετράμηνα. Δηλαδή, οί 
αύξήσεις τής 1.9.1982 θά πάρουν σάν βάση τίς

άποδοχές τής 31.8.1982 καί τήν αύξηση τού 
Δ.Τ.Κ. κατά τό Β.' τετράμηνο τού 1982, ένώ οί 
αύξήσεις τής 1.1.1983 θά πάρουν σάν βάση τίς 
άποδοχές τής 31.12.1982 καί τήν αύξηση τού 
Δ.Τ.Κ. κατά τό Γ' τετράμηνο τού χρόνου, κ.ο.κ.

3. Δώρα - Επιδόματα

Τελειώνοντας τίς ρυθμίσεις γιά τίς αύξήσεις 
τών μισθών ό κ. 'Υπουργός δήλωσε πώς: «Τόσο 
τά διορθωτικά ποσά δσο καί τά ποσά πού προκύ
πτουν άπό τήν έφαρμογή τής Α.Τ.Α. θά παίρνον- 
ται ύπόψη στόν ύπολογισμό τών δώρων Χριστου
γέννων καί Πάσχα καί τού έπιδόματος άδειας.

Όπως είναι γνωστό όρισμένες κατηγορίες 
ύπαλλήλων παίρνουν ειδικά έπιδόματα, όπως 
π.χ. τό προσωρινό προσωπικό έπίδομα, τό έπί
δομα άνθυγιεινής έργασίας, κ.λ.π. Στά έπιδό
ματα αύτό, δπως καί στίς ύπερωρίες, δέ θά 
έφαρμόζεται ή Α.Τ.Α__ ».

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

'Επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν σχηματίσει 
λανθασμένη γνώμη πάνω στά συνταξιοδοτικά 
τους δικαιώματα καί μερικοί παρερμήνευσαν τό 
δημοσίευμα τής στήλης (τεύχος Δεκεμβρίου 
'81, σελ. 802) γιά τόν ύπολογισμό τών συντά
ξεων τών στρατιωτικών Χωροφυλακής, είμαστε 
ύποχρεωμένοι νά κάνουμε μερικές διευκρινί
σεις.

α. Σύμφωνα μέτό άρθρο 36 τού Π.Δ. 1041/79 
(Κώδικας Πολιτικών καί Στρατιωτικών Συντά
ξεων) οί συντάξιμες ύπηρεσίες διακρίνονται σέ 
πραγματικές καί πλασματικές. Πραγματική συν
τάξιμη ύπηρεσία είναι αύτή πού στήν πραγματι
κότητα παρέχει δ στρατιωτικός στό Κράτος, ένώ 
πλασματική ή «πλάσματι τού νόμου θεωρουμένη 
ώς συντάξιμος».

β. Στήν παράγραφο 5 τού άρθρου 40 τού 
παραπάνω Π.Δ. άναφέρεται ρητά πώς «λογίζεται 
ηύξημένος εις τό διπλάσιον καί ώς τοιούτος 
πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας καί ό χρό
νος ύπηρεσίας ό διανυθείς» στίς ύπηρεσίες 
Χωροφυλακής στίς όποιες άναφέρεται τό άρθρο 
3 τού ΝΔ 142/1974. Δηλαδή ή γνωστή μας «πεν
ταετία», όσοι βέβαια τή δικαιούνται, θεωρείται 
χρόνος πραγματικής συντάξιμης ύπηρεσίας καί 
σέ καμιά περίπτωση πλασματικής, δπως φοβήθη
καν πολλοί συνάδελφοι. "Αλλωστε αύτό τό εί
χαμε ξανατονίσει στό προαναφερθέν δημο
σίευμά μας.

γ. Μετά λοιπόν άπ' αύτά δέν πρέπει νά θεω
ρούμε τήν «πενταετία» πλασματικό χρόνο ύπη
ρεσίας, δπως έκανε συνάδελφος δ όποϊος 
προσπάθησε νά τήν ύπολογίσει μέ τά ποσοστά 
συντάξεως τής παραγράφου 2 τού άρθρου 42 τού 
Π.Δ. 1041/1979, δπως τό τελευταίο άντικατα- 
στάθηκε άπό τό άρθρο 2 τού Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ, 
τ.Α., 247/1981).

δ. "Ετσι λοιπόν άν κάποιος συνάδελφος πού 
βγαίνει στή σύνταξη τό 1983 μετά άπό ύπηρεσία 
26 χρόνων, 6 μηνών καί 1 μέρας - έφ’ δσον 
δικαιούται τήν «πενταετία» - θά ύπολογίσει άτι 
έχει πραγματική συντάξιμη ύπηρεσία 27+5=32 
χρόνια.

Άνατρέχοντας στόν πίνακα πού δημοσιεύ
σαμε τό Δεκέμβριο 1981 (σελ. 802) βλέπουμε 
πώς δικαιούται 32/35 σύνταξη. "Αν τούτος βγαί
νει στή σύνταξη μέ τούς βαθμούς τού Ενωμο
τάρχου, άνθυπασπιστού, άνθυπομοιράρχου, 
ύπομοιράρχου καί μοιράρχου τού Ν.Δ. 649/70 
(δχι όμως ταγματάρχου τού Ν.Δ. 649/70) δι
καιούται άλλα 3/35 (τά παλιά 10/50) καί έτσι 
συμπληρώνει πλήρη σύνταξη.
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Ή  στήλη «Για τις  έλεύθερες ώρες» άπευθύνετε σέ σάς καί 
από σάς έξαρτάται ή επιβίωσή της.  Καί σ’ αύτό μπορείτε νό 
συμβάλετε, στέλνοντάς μας άνάλογο υλικό (σταυρόλεξα, άστυ- 
νομικά προβλήματα, γρίφους, άνέκδοτα, κλπ.). Επίσης εύ- 
πρόσδεκτες θά ’ ναι καί οί άπόψεις σας πάνω στήν όλη δομή τής 
νέας μας στήλης.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 < 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α :

1. Εγκλημα κατά τής περιουσίας - Θυγατέρα τού Ούρανοϋ 
και τής Γαίας.

2. Γνωστή κινηματογραφική μονομαχία στό Έλ .. . - Σύντρο
φος στά πληρώματα τών περιπολικών.

3. Προϋπόθεση - Ποτάμι τής Αργολίδας.
4. Γ ράμμα τής άλφαβήτας - Συνδέεται μέ τή γιορτή τού "Αϊ - 

Γιάννη κάθε Ιούνιο.
5. Παπικό στέμμα (άντ.) - ’Αποτελεί πηγή ζωής.
6. Ή κατάχρησή της όδηγεί στον άλκοολισμό.
7. Σχηματίζουν τό «Ψ» -  Χωρίς πνοή (άντ ).
8. Τρομοκρατική όργάνωση πού έδρασε στό 'Αλγέρι - Κομ

ματιάζω, άποσυναρμολογώ.
9. Ξυλοκόπος - Προτρεπτικό.

10. Ιππήλατο όχημα. - Σύνδεσμος (άντ.).
11. Παιδικό παιχνίδι πού έγκαταλείπεται - Αγαπητό στά με

γάλα ζώα.
12. Διαφορετικά.
13. Σταχτοδοχείο - Κατοικία.

Κ Α Θ Ε Τ Α :

1. Σ’ αύτοϋς άναφέρεται τό άρθρο 90 τού Ποινικού Κώδικα - 
Έκτος.

2. Τό σόι - .. .γραμμή (άναφέρεται στά πλοία).
3. Γνωστό φράγμα στή Μέση ’Ανατολή - ’Επίχρισμα.
4. Αρκετά ένοχλητικός στον άνθρωπο - Γερμανός άρχαιο- 

λόγος πού σύνδεσε τό όνομά του μέ τόν Όθωνα - Κουρε
λιασμένο ρούχο.

5. Πρώτο συνθετικό έπίμαχης συμφωνίας ειρήνης - "Αδετος 
(άντ.).

6. Γνωστό παιδαγωγικό έργο τού Ρουσσώ - Γυναικείο 
όνομα.

7. Ο δύστυχος (άρχ. άντ. μέ άρθρο) - Ή άρχή καί τό τέλος.
8. Αρχαίος Πέρσης σατράπης (χωρίς τό τελικό σύμφωνο - 

άντ.) - Εύθείς (άντ.) - Γειτονικά σύμφωνα.
9. "Εχει θέση πνευματικού πατέρα (άντ.) - Τή χρησιμοποιούν 

πολλοί καπνιστές (άντ.).
10. Βρίσκονται στά τετράχρονα - Κολλιέται όριζόντια καί κά

θετα.
11. Δεύτερο συνθετικό όνόματος φοβερού πειρατή - Ή ήώς 

σέ δωρικό τύπο -  Συναντιώνται στό τάχατες.
12. Αραβικό άρθρο - Αντωνυμία - "Αρθρο.
13. Πολύ καλή ποιότητα - Ακολουθεί τή «σύσταση».

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Ο Ενωμοτάρχης ΔΕΔΕΣ ειδοποιήθηκε γιά τήν έκρηξη 
γύρω στις 05.30’ τό πρωί. Πήρε τό ύπηρεσιακό μοτοποδήλατο 
καί ξεκίνησε γιά τό Μαρουλά, τό κοντινότερο χωριό πρός τά 
λατομεία έξόρυξης μαρμάρων. Πίσω του ό Χωροφύλακας 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κρατιόταν γερά γιά νά μήν πέσει, καθώς τό 
μοτοποδήλατο άνεβοκατέβαινε στις λακκούβες τού χωματό
δρομου.

Σάν έφτασαν στό χωριό έμαθαν πώς πολλοί άπά τούς έργά- 
τες τών λατομείων είχαν ξεκινήσει άπό τό μονοπάτι γιά τά 
έργοτάξιά τους μιάς καί δέν μπορούσαν νά ξέρουν πού άκρι- 
θώς έγινε ή έκρηξη. Ό  Ενωμοτάρχης μέ τό Χωροφύλακα 
πήραν τό δρόμο γιά τά νταμάρια. Απ’ τις φωνές έντόπισαν τό 
σημείο τής έκρηξης. Ήταν στήν άποθήκη έκρηκτικών τής 
GREEK MARBLES LTD, 50 μέτρα άπό τή θάλασσα. Σέ 15 λεπτά 
ήταν έκεΐ. ’Ήξεραν καλά τήν περιοχή καί έτσι μπορούσαν νά 
κινούνται σχετικά άνετα στό μισοσκόταδο.

Μερικά έρείπια θύμιζαν τή θέση τής άποθήκης ένώ τό 
συνεχόμενο μ’ αύτήν ξυλόστεγο κτίριο είχε καταστραφεί 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος. Στό τμήμα πού είχε μείνει ύπήρ- 
χανϊχνη φωτιάς. Μερικοί έργάτες, καθώς καί ό άποθηκάριος 
άρχισαν νά μιλούν γιά πυρκαϊά άπό βραχυκύκλωμα. Μάλιστα 
κάποιος τόνισε πώς αύτές οί χειμωνιάτικες ύγρασίες ειδικά 
όταν πιάνει νότιος καιρός προκαλούν, πολύ συχνά, βραχυκυ
κλώματα, γιά νά συμφωνήσουν σχεδόν όλοι μαζί του, θυμί
ζοντας τήν προχτεσινή καταστροφή ένός μετασχηματιστή 
τής ΔΕΗ άπό τόν ίδιο λόγο.

Ο Ενωμοτάρχης ξεκίνησε τήν αύτοψία τού γύρω χώρου. 
Όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ή άποθήκη καψυλίων, 200 μέτρα 
μακριά, ήταν έντάξει. Στό βιβλίο άποθήκης ύπήρχε ύπόλοιπο 
23 κιλά άμμωνίτις, 200 καψύλια, 20 μέτρα βραδύκαυστο καί 30 
άκαριαίο φυτίλι.

Ό  Ενωμοτάρχης ΔΕΔΕΣ παρατηρούσε τά ύπολείμματα 
τής έκρηξης . ..

-  Κάτι δέν πάει καλά. Ή έκρηξη προκλήθηκε άπό άνθρώ- 
πινο χέρι. Ίσως γιά νά καλυφτεί κλοπή έκρηκτικών. Θά πρέπει 
νά τό ψάξουμε ..., είπε στό Χωροφύλακα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

Τι προκάλεσε τις ύποψίες τού ’Ενωμοτάρχη;
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Α Υ Τ Ο  Τ Ο  Ξ Ε Ρ Α Τ Ε ; Τό γάλα της Σιβηρίας.

Ήταν φυοικό ...

Ό  Πρόεδρος τού Τριμελούς Πλημμε
λειοδικείου ρωτάει τόν κατηγορούμενο, 
γιά κλοπές κατ’ εξακολούθηση, στην 
άρχή τής δίκης του:
-  Κατηγορούμενε, καταδικαστήκατε 

άλλοτε και διατί;
-  Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Πριν έξι 

χρόνια γιά κλοπές.
-  "Εκτοτε ξαναδικαστήκατε;
-  Όχι, κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα 

έδειξα άριστη διαγωγή.
Ό Πρόεδρος κουνάει μέ δυσπιστία τό 

κεφάλι του και τόν ξαναρωτά μέ κάποια 
άπορία:
-  Περίεργο! Και πού ήσουν τόσο καιρό;
-  Στή φυλακή, κύριε Πρόεδρε. Δέν ήταν 

10 μέρες πού βγήκα ...

Ό,τι είχε καί δέν είχε...

Ό Στάμος, πρώτο παιδί στήν πιάτσα μέ 
έκπαιδεύσεις καί μετεκπαιδεύσεις στά 
νέα όπλα, παραπονιέται ένα πρωινό στό 
συνάφι:
-  Χτές βράδυ μέ 'κλεψαν. Μού πήραν 53 

κομμάτια. "Ο,τι είχα καί δέν είχα σ' 
αύτό τόν ψεύτη ντουνιά ...

-  Καί τί χες ρέ σύ Στάμο; ρωτά ό πρε- 
σβύτερος.

-  Μιά τράπουλα κι ένα τιρμπουσόν!!
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0 γυμνοσάλιαγκας καί τό κρύο.

Τά θηλαστικά καί τά πουλιά άντέχουν 
άρκετά στό κρύο. ' Αν όμως ή θερμοκρα
σία τού σώματός τους κατέβει κάτω άπό 
τό σημείο τής πήξης δέν μπορούν πιά νά 
ζήσουν.

Διάφορα έντομα είναι πιό άνθεκτικά, 
γιατί τό χειμώνα τό σώμα τους χάνει μιά 
ποσότητα νερού, συνεπώς αύξάνει ή 
περιεκτικότητα τών χυμών του σέ άλάτι 
καί κατεβαίνει τό σημείο πήξης τους. Τή 
μεγαλύτερη άντοχή τήν έχει ό γυμνοσά
λιαγκας πού μένει ζωντανός άκόμα καί 
ατούς 120 βαθμούς ύπό τό μηδέν. "Εχει 
βέβαια παγώσει σ’ αύτή τή θερμοκρασία, 
όταν όμως ζεσταθεί ξαναγυρίζει στή ζωή.

Ερυθρόδερμοι καί τό σχοινόκι.

Τό παιχνίδι τού πηδήματος μέ σχοι- 
νάκι, πού σήμερα είναι γνωστό καί δημο
φιλές σ’ όλα τά παιδιά τού κόσμου, δια
δόθηκε στήν Ανατολή μόνο μετά τήν 
άνακάλυψη τής Αμερικής τό 1492. Ήταν 
πολύ διαδεδομένο ατούς 'Ερυθρόδερ
μους, όχι μόνο σάν παιχνίδι ψυχαγωγίας, 
άλλά καί σάν φυσική άσκηση. Εξ άλλου 
άποτελεΐ μέρος τής πρακτικής έξάσκη- 
σης όλων τών πυγμάχων καί πολλών 
άθλητών στά γυμναστήρια όλου τού κό
σμου.

Στή Σιβηρία τό γάλα πουλιέται τυλι
γμένο στό χαρτί σάν ένα κομμάτι ψωμί. 
Πραγματικά στις περιοχές πού τό κρύο 
κατεβαίνει κάτω άπό τούς 50 βαθμούς τό 
γάλα παγώνει μόλις βγει άπό τό μαστό 
τής άγελάδας. Γι' αύτό καί τά ζώα άρμέ- 
γονται σέ ειδικά θερμαινόμενους σταύ- 
λους. "Επειτα τό γάλα έκτίθεται στόν 
άτμοσφαιρικό άέρα καί παγώνει. Ό  πω- 
λητής τό κόβει καί τό προσφέρει στόν 
πελάτη, όπως ένα κομμάτι πάγο.

Γιά τούς σκίουρους.

Κοντά στήν Λονγκβιού στήν Πολιτεία 
Ούάσινγκτων, ύπάρχει μιά κρεμαστή γέ
φυρα πού κατασκευάστηκε γιά τούς ... 
σκίουρους. Χάρη σ’ αύτή μπορούν νά 
διασχίζουν τόν αύτοκινητόδρομο πού 
περνάει άπό κάτω, χωρίς νά έμποδίζουν 
τήν κυκλοφορία.

Μέ τί τρώνε οί άνθρωποι.

Αποτέλεσμα μιάς τελευταίας σοβα
ρής έρευνας τής Ούνέσκο:
-  550 έκατομμύρια άνθρωποι τρώνε μέ 

ξυλάκια.
-  350 έκατομμύρια άνθρωποι τρώνε μέ 

κουταλοπήρουνα.
-  Καί οί ύπόλοιποι μέ τί άλλο; Μέ τά χέ

ρια!!
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ΑΘΗΝΑ

Μέσα σέ θερμή, έγκάρδια, φιλική καί 
χαρούμενη άτμόσφαιρα, πραγματοποιή
θηκε στις 25 Ίανουαρίου, στό ξενοδοχείο 
«Άπέργης» τής Κηφισιάς, ή κοπή τής πίτας 
των 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προα
στίων Πρωτευούσης.

Παρέστησαν, ό Σεβασμιώτατος μητρο
πολίτης ’Αττικής, κ. Δωρόθεος ό όποιος 
καί χοροστάτησε στόν άγιασμό, ό. άναπλη- 
ρωτής νομάρχης Πειραιώς κ. Κωβαίος, ό 
άρχηγός Χωροφυλακής άντιστράτηγος κ.
Εμμανουήλ Μπριλλάκης, οί ύπαρχηγοί 

ύποοτράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόπουλος 
καί Γεώργιος Καζαμίας, ό α' έπιθεωρητής 
ύποστράτηγος κ. Δημήτριος Κάλλιας, οί 
ταξίαρχοι Χωροφυλακής κ.κ. Παπαβασι- 
λείου, Τζαμουράνης καί Παυλόπουλος, ό 
προσωρινός διοικητής τής ΔΑΠΠ συντα
γματάρχης κ. Κοντός, οί δήμαρχοι Κηφισιάς 
καί Αγίας Παρασκευής, οί πρόεδροι των 
'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής: Αγίας 
Παρασκευής κ. Σαπουνάκης, Δυτικών 
Προαστίων κ. Ζήρος, Γλυφάδας κ. Δημη- 
τρακόπουλος, Κηφισιάς Κα Δήμα καί Νέας 
Ιωνίας κ. Μόττας, καθώς καί τά μέλη τών 
διοικητικών συμβουλίων τους, άλλοι έπίση- 
μοι, άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί 
καί άντιπροσωπεϊες όπλιτών άπό Υπηρε
σίες Χωροφυλακής τού λεκανοπέδιου Ατ
τικής καί πολλοί προσκαλεσμένοι.

Μ ετά τόν άγιασμό, μίλησε έκ μέρους τών 
'Ομίλων ό κ. Σαπουνάκης. ό όποιος άνα-

φέρθηκε στό έργο τών 'Ομίλων κατά τό 
χρόνο πού πέρασε, τονίζοντας ότι οί "Ομι
λοι δέν άπαρτίζονται μόνο άπό φίλους τής 
Χωροφυλακής, άλλά άπλώς άπό ένα μέρος 
τού έλληνικού λαού, τόν όποιο καί έκπρο- 
σωποϋν, γιατί «φίλοι τής Χωροφυλακής 
όπως - είπε χαρακτηριστικά - είναι όλοι οί 
φιλόνομοι Έλληνες πολίτες». Τελειώνον
τας τή χαιρετιστήρια όμιλία του, ό κ. Σα
πουνάκης ευχαρίστησε τό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής πού μέρα - νύχτα μοχθεί γιά 
τήν άσφάλεια τών πολιτών καί εύχήθηκε γιά 
τόν καινούργιο χρόνο ύγεία καί δύναμη σ’ 
όλους τούς παραβρεθέντες.

Στή συνέχεια, άπηύθυνε χαιρετισμό 
στους παραβρεθέντες ό άρχηγός άντιστρά- 
τηγος κ. Μπριλλάκης, ό όποιος, άφοϋ με
τέφερε τούς χαιρετισμούς καί τις εύχές 
τού ύπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη καί τού γενικού γραμματέα τού 
Υπουργείου κ. Παναγιώτη Αναγνωστό- 
πουλου, οί όποιοι δέν παρέστησαν στήν 
έκδήλωση λόγω υπηρεσιακής άπασχόλη- 
σης, ευχαρίστησε τούς έκπρόσωπους τών 
'Ομίλων γιά τις υπηρεσίες πού προσφέ
ρουν στή Χωροφυλακή κι έδωσε τή διαβε
βαίωση ότι τό προσωπικό τής Χωροφυλακής 
καταβάλλει καί θά καταβάλλει προσπάθειες 
γιά τήν όσο γίνεται καλύτερη διατήρηση τής 
τάξεως στήν περιοχή τής άρμοδιότητάς 
τους, καί τή διασφάλιση τής γαλήνης τών 
πολιτών, πάνω στήν όποια - όπως είπε - 
στηρίζεται ή κοινωνική καί οικονομική τους 
πρόοδος.

Στή συνέχεια έγινε ή κοπή τής πίτας καί 
ή έκδήλωση έκλεισε μέ δεξίωση.

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η

'Εξαιρετικές είναι οί δραστηριότητες 
τού Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλακής Πιε
ρίας, στόν τομέα τής σύσφιξης τών σχέ
σεων μεταξύ πολιτών και άστυνομίας, κα
θώς καί τής προβολής τού έργου τού 
προσωπικού τής Χωροφυλακής.

Ό σύνδεσμος, τού όποιου πρόεδρος ε ί
ναι ό κ. Γεώργιος Κουντουράς, παράλληλα 
μέ τις  παραπάνω δραστηριότητες, άνα- 
πτύσσει άξιόλογη φιλανθρωπική δράση, 
ένώ μεγάλη είναι ή προσφορά του στόν 
εκπολιτιστικό τομέα, καθώς καί στόν τομέα 
τής οικονομικής καί ήθικής συμπαράστα
σης στοϋς άναξιοπαθοϋντες άνδρες τού 
Σώματος.

'Ενδεικτικές είναι οί τελευταίες οικονο
μικές προσφορές του πρός τή Χωροφυλακή 
πού έγιναν μέ τήν εύκαιρία τών γιορτών τών 
Χριστουγέννων καί πρωτοχρονιάς. Συγκε
κριμένα, άπ’ τό ταμείο τού Συνδέσμου, δό
θηκαν 40.000 δραχμές γιά τήν κεντρική 
θέρμανση τού νέου Φυλάκιου Χωροφυλα
κής Ρητίνης Πιερίας, 30.000 δραχμές γιά 
τήν άγορά καί τοποθέτηση καινούργιων φω
τιστικών οωμάτων στά γραφεία τών άστυνο- 
μικών 'Υπηρεσιών τής Κατερίνης, 12.000 
γιά τόν έξοπλισμό μέ έπιπλα τού 'Αστυνομι
κού Τμήματος Κατερίνης, 10.000 γιά τήν 
οικονομική ένίσχυση τής οικογένειας τού 
άποβιώσαντα χωροφύλακα Χρήστου Οίκο- 
νομίδη καί 111.000 δραχμές γιά τή διοργά
νωση τής χριστουγεννιάτικης παιδικής 
γιορτής, πού έγινε γιά τά παιδιά τού 
προσωπικού τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Πιερίας.

ΑΘΗΝΑ

Τήν 'Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Τουρι
σμού τής Χωροφυλακής έπισκέφθηκε τήν 
παραμονή τής πρωτοχρονιάς ό πρόεδρος 
τού 'Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού κ. 
Κυριαζής, γιά νά άπευθύνει εύχές στό 
προσωπικό τής 'Υπηρεσίας γιά τόν και
νούργιο χρόνο.

Τόν κ. Κυριαζή ύποδέχτηκαν, ό διευθυν
τής τής Ύποδιευθύνσεως άντισυνταγμα- 
τόρχης κ. Άτσαβές καί οί ύποδιευθυντές 
τής Δ.Α.Π.Π. Στή σύντομη αύτή έπικοινω- 
νία του μέ τό προσωπικό τής παραπάνω 
Υπηρεσίας, ό πρόεδρος τού Ε.Ο.Τ. άπηύ
θυνε γενικές συστάσεις καί όδηγίες, σχε
τικά μέ τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας του καί 
τήν ύποβοήθηση τού έργου τού 'Οργανι
σμού.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μέ τήν άπονομή ιών πτυχίων στους άπο- 

φοιτήσαντες τελείωσε πρόσφατα ή τετρά

μηνη φοίτηση άξιωματικών των Σωμάτων 
Ασφαλείας στην Άνωτέρα Σχολή Πολέ

μου, πού ώς γνωστόν λειτουργεί στή συμ
πρωτεύουσα.

Ή τελετή τής άπονομής πραγματοποιή
θηκε στις 23 Δεκεμβρίου στήν αίθουσα τε 
λετών τής Σχολής παρουσία τού διοικητή 
της υποστράτηγου κ. ’ Ιωάννη Γιαννακό- 
πουλου, του υποδιοικητή της ταξιάρχου κ. 
Στυλιανού Πετρουλάκη, τού τότε β ' έπι- 
θεωρητή Χωροφυλακής ταξίαρχου Γεωρ- 
γίου Κωστόπουλου, τού ύποδιευθυντή τής 
Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
συνταγματάρχη κ. Λάμπρου Κρικέλλη, τού 
διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
τής πόλεως πύραρχου κ. Αλέξανδρου 
Κλειούση, των καθηγητών πού δίδαξαν στή 
Σχολή καί άλλων ύπηρεσιακών παραγόντων 
της.

Στήν έν λόγω έκπαιδευτική σειρά, πού 
ήταν ή 38η, άπό πλευράς Χωροφυλακής 
φοίτησαν οί μοίραρχοι κ.κ. Ήλίας Σκαρπα- 
θιώτης, Σάββας Χασίδης, Δημήτριος Τζα- 
νετάκος καί Λεωνίδας Νικολαίδης.

Μετά τήν άπονομή τών πτυχίων έγινε 
μικρή δεξίωση.

ΑΘΗΝΑ

Μέ τήν εύκαιρία τού έορτασμοϋ τής 
συμπληρώσεως 11 χρόνων άπ’ τήν ίδρυση 
τού Πανελληνίου άθλητικού συλλόγου Κα
ράτε βραβεύθηκε γιά τό ήθος του καί τήν 
επίδοση στις Πολεμικές Τέχνες ό Ανθυ
πομοίραρχος κ. Χρήστος Άσπρούδης, πού 
ύπηρετεϊ στή Σχολή Οπλιτών Χωροφυλα
κής καί διδάσκει μεθόδους αύτοάμυνας 
στοϋς δοκίμους άξιωματικοϋς καί Ενωμο
τάρχες.

Τό δίπλωμα μέ μετάλλιο καί άναμνηστική 
πλακέττα έπέδωσε στόν βραβευθέντα 
άθλητή ό πρόεδρος τού συλλόγου κ. Βασί
λειος Ζαχόπουλος, σέ τελετή πού πραγμα
τοποιήθηκε στήν Κεντρική άκαδημία πολε
μικών τεχνών τήν 17 Ίανουαρίου 1982.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σέ γιορταστική άτμόσφαιρα, έγινε στις 
15 Ίανουαρίου τό βράδυ ή κοπή τής πίτας 
τής Διοίκησης Χωροφυλακής 'Ηρακλείου.

Ή έκδήλωση έγινε στήν αίθουσα τού λι
μενικού περίπτερου τού Ηρακλείου καί

παρέστησαν άνδρες καί γυναίκες τού 
προσωπικού τής Διοικήσεως μέ μέλη τών 
οικογενειών τους καί φιλικά τους πρόσωπα.

Μετά τήν κοπή τής πίτας πού έκανε ό 
διοικητής τής Διοίκησης συνταγματάρχης 
κ. Ήλίας Οίκονομάκης, έπακολούθησε 
γλέντι μέ μουσική καί τραγούδια άπό τοπικό 
μουσικό συγκρότημα.

ΣΠΑΡΤΗ

Μέ τό κόψιμο τής πρωτοχρονιάτικης πί
τας στή θαυμάσια διακοσμημένη αίθουσα 
τής Λέσχης Χωροφυλακής Σπάρτης τε 
λείωσαν οί γιορταστικές έκδηλώσεις πού 
οργάνωσε ή Διοίκηση Χωροφυλακής Σπάρ
της γιά τό προσωπικό της, μέ τήν εύκαιρία 
τών τελευταίων γιορτών.

Στήν έκδήλωση παρέστησαν, ό Σεβα- 
σμιώτατος μητροπολίτης Μονεμβασίας καί 
Σπάρτης κ. Εύστάθιος, βουλευτές τής Λα
κωνίας, ό άνώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής Πελοποννήσου ταξίαρχος κ. Σωτήριος 
Άλουμανής, ό διοικητής τού ΚΕΕΜ Σπάρ
της ταξίαρχος κ. Γεώργιος Άράμπου, έκ- 
πρόσωποι τών τοπικών άρχών, άντιπροσω- 
πεΐες άξιωματικών καί όπλιτών τής Διοική- 
σεως καί άλλοι.

Στήν άρχή τής έκδήλωσης ό μητροπολί
της κ. Εύστάθιος, μέ σύντομη όμιλία του 
άπηύθυνε εύχές ατούς παραβρεθέντες καί
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ιδιαίτερα ατό προσωπικό τής Διοικήσεως 
καί ατό μέλη των οικογενειών τους καί 
άναφέρθηκε στην ύψηλή καί Ιερή άποατολή 
τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

Μετά τό πέρας τής εκδήλωσης αυτής, οί 
άξιωματικοί τών 'Υπηρεσιών τής έδρας τής 
Διοικήσεως δεξιώθηκαν τούς προσκαλε-

σμένους τους σέ έξοχικό κέντρο τής πό- 
λεως, όπου, μέσα στή γνήσια έλληνική 
ατμόσφαιρα πού επικράτησε έπιβεβαιώ- 
θηκε γιά μιά άκόμη φορά ή άριστη συνεργα
σία καί ή άγάπη μεταξύ πολιτών καί άστυνο- 
μίας, καθώς καί ή συναδελφική άλληλεγγύη 
καί ό άλληλοσεβασμός μεταξύ τού προσω
πικού τού Σώματος.

ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση πάνω στόν τρόπο τής λει
τουργίας τών θορυβόμετρων πραγματο
ποιήθηκε τελευταία στή Σχολή 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Αθηνών.

Στήν έκπαίδευση πήραν μέρος κατώτε
ροι άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί άπό 
'Υπηρεσίες Τροχαίας τής Χωροφυλακής 
όλης τής χώρας καί οί διοικητές τών Τμη
μάτων Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης.

Τόν τρόπο χειρισμού τών θορυβόμετρων,

μέ τά οποία έξοπλίστηκαν ήδη οί άρμόδιες 
'Υπηρεσίες Τροχαίας, υπέδειξε στοϋς έκ- 
παιδευθέντες ό διοικητής τού Τμήματος 
Τροχαίας Κινήσεως Γλυφάδας ταγματάρ
χης κ. Καλατζής, ό όποιος, παράλληλα 
άνέπτυξε τή νομική κάλυψη τού όλου θέμα
τος.

Επίσης, ό έπίατρος κ. Σχοινοχωρίτης 
τής Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τής Χωρο
φυλακής τούς άνέλυσε άπό επιστημονικής 
πλευράς τό θέμα τής έπιπτώσεως τού θο
ρύβου, άπ' τήν όδική κυκλοφορία, στόν άν- 
θρώπινο οργανισμό.

ΑΘΗΝΑ

Μιά άκόμη όλόθερμη καί συγκινητική 
προσφορά πρός τή Χωροφυλακή έκανε ό 
πρόεδρος τού διοικητικού Συμβουλίου τής 
Α.Ε, «MOTOR OIL HELLAS» κ. Θεόδω
ρος Βαρδινογιάννης.

Συγκεκριμένα, μετά άπό εισήγηση τού 
ιδιαίτερου γραμματέα του κ. Κων/νου Γα- 
λιατσιάτου, ό κ. Βαρδινογιάννης έξέδωσε 
επιταγή ύψους 250.000 δραχμών γιά τήν 
οικονομική ένίσχυση τής οικογένειας τού 
χωροφύλακα Λεονάρδου Τριανταφύλλου, 
πού, όπως είναι γνωστό, τραυματίστηκε 
θανάσιμα σέ τροχαίο άτύχημα κατά τή διάρ
κεια τής ύπηρεσίας του κι ένώ κατεδίωκε 
έναν άπ’ τούς «καμικάζι» τής άσφάλτου, 
πού όδηγούσε επικίνδυνα τή μοτοσυκλέτα 
του στή λεωφόρο Κηφισίας.

Ή έπιταγή αύτή εγχειρίστηκε άπ’ τόν κ. 
Γαλιατσιάτο στή χήρα τού παραπάνω συν
άδελφου, στή διάρκεια σεμνής καί χωρίς 
δημοσιότητα τελετής, μετά άπό επιθυμία 
τού κ. Βαρδινογιάννη, ή όποια πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, παρουσία τού πρώην άρχηγοϋ τού 
Σώματος άντιστράτηγου κ. Χρήστου Ριζά, 
τής λοιπής ήγεσίας, τού διευθυντή τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης καί άλλων άξιωματικών.

ΑΘΗΝΑ

Μέ επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στό 
'Εθνικό σκοπευτήριο Ύμητοϋ οί σκοπευτι
κοί άγώνες «12α Χρυσάφεια», πού οργα
νώθηκαν στή μνήμη τού έκπαιδευτικού 
Ίωάννου Χρυσάφη, άπ’ τήν Σκοπευτική 
'Ομοσπονδία 'Ελλάδος.

Άπό πλευράς Χωροφυλακής ατούς άγώ- 
νες πήραν μέρος καί διακρίθηκαν ιδιαί
τερα: ό Χωροφύλακας Πελοπίδας Ήλιάδης 
πού ήλθε πρώτος στήν καραμπίνα 0,22 όρ- 
θίως άνδρών μέ έπίδοση 373/400, ή χωρο
φύλακας Μαρία Χατζή πού ήλθε 3η στήν 
καραμπίνα 0,22 γονυπετώς γυναικών μέ 
έπίδοση 345/400 καί ή δόκιμος ένωμοτάρ- 
χης Ζαχαρούλα Μπίρη πού ήλθε τέταρτη 
στό ίδιο άγώνισμα μέ έπίδοση 333/400.

’Επίσης, σημαντική έπιτυχία σηειώσαν οί 
διασυλλογικοϊ άγώνες σκοποβολής περι
στρόφου 0,38 καί 0,32 (Α.Τ.) άπό άπόσταση 
25 μέτρων, οί όποιοι όργανώθηκαν άπ’ τή 
Χωροφυλακή καί πραγματοποιήθηκαν στις 
31 ’Οκτωβρίου στό Εθνικό Σκοπευτήριο 
Ύμητοϋ.

Από πλευράς Χωροφυλακής άγωνίστη- 
καν καί διακρίθηκαν οί σκοπευτές Γ. Μη- 
τρόπουλος, Σ. Κουσούνης καί Ά . Άθανα- 
σάκης.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
κ.  Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

’Αποχωρώντας άπό τό Σώμα τής Χωροφυλακής, μετά άπό α'ίτηση παραιτήσεως πού ύπέβαλα τήν 
28-11-1981 και έγινε άποδεκτή άπό τό Α.Σ.Ε.Α., δοξάζω τό Θεό πού μέ άξίωσε νά τερματίσω τή σταδιο
δρομία μου καί ευχαριστώ τήν Πολιτεία γιατί μέ έτίμησε καί ευτύχησα νά άνέλθω στήν άνώτατη βαθμίδα 
τής ιεραρχίας, τήν Αρχηγία τού Σώματος.

’Απέρχομαι μέ ήρεμη τή συνείδηση ότι στό διάστημα τών 33 χρόνων τής ύπηρεσίας μου, έπιτέ- 
λεσα εύόρκως τό καθήκον μου, μακριά άπό σκοπιμότητες καί συμβιβασμούς, άφοϋ πρόσφερα μέσα στό 
μέτρο τών άνθρωπίνων δυνάμεών μου καί τών ύπηρεσιακών δυνατοτήτων, ό,τι καλύτερο μπορούσα 
στήν ιδέα τής Πατρίδος, στήν προάσπιση τών δικαιωμάτων καί έλευθεριών τών πολιτών, στήν ταχεία καί 
μέσα στά νόμιμα πλαίσια έξυπηρέτησή τους, στή δίκαιη καί’ίση μεταχείρισή τους, στήν προστασία τών 
συμφερόντων όλων σας καί τέλος στήν έξύψωση τού κύρους καί τού γοήτρου τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής.

Τή στιγμή αύτή αισθάνομαι βαθύτατη συγκίνηση, γιατί άποχωρίζομαι άπ’ όλους έσάς, τούς άξιους 
καί έκλεκτοϋς συνεργάτες μου, άφοσιωμένους καί προσηλωμένους στό καθήκον καί στά άνθρώπινα καί 
Εθνικά ιδανικά.

Εύχαριστώ θερμότατα όλους σας, γιατί μέ τή βοήθειά σας, τόν ένθουσιασμό σας, τήν πίστη σας, 
τήν άμέριστη συμπαράστασή σας καί τόν ένθερμο ζήλο γιά έργασία καί προσφορά, συντελέσατε στή 
διατήρηση τής Δημοσίας Τάξεως καί άσφαλείας σέ ύψηλό έπίπεδο καί γενικά στήν άνοδική πορεία τού 
ένδοξου Σώματος τής Χωροφυλακής, τό οποίο είναι καταξιωμένο στή συνείδηση τού 'Ελληνικού Λαού.

Γιά όλα αύτά, καθώς καί γιά τό ότι, κάτω άπό όμαλές ή δύσκολες συνθήκες, σταθήκατε άκλόνητοι 
καί όρθιοι στις έπάλξεις τού καθήκοντος καί τών Εθνικών παραδόσεων, πιστοί στά Ελληνοχριστιανικά 
ιδεώδη, γενναίοι στό φρόνημα, σώφρονες κατά τήν έκτέλεση τής ύπηρεσίας σας καί άγωνιζόμενοι μέ 
όλες σας τις δυνάμεις γιά τήν έπικράτηση τού δικαίου καί τών ήθικών άξιών, αισθάνομαι μεγάλη 
ύπερηφάνεια....

’Απευθυνόμενος πρός όλους σας γιά τελευταία φορά σάν ένεργό μέλος τής μεγάλης οικογένειας 
τής Χωροφυλακής, σάς παροτρύνω καί σάς προτρέπω καί μέ τή νέα σας ήγεσία νά έπιδείξετε πίστη στό 
καθήκον σας, πειθαρχικότητα, έργατικότητα, άγάπη στό έπάγγελμά σας, συναδελφική άλληλεγγύη, 
σύμπνοια άπεριόριστη, όμόνοια, ψυχική ένότητα καί νά συνεχίσετε άγωνιζόμενοι γιά τήν έπικράτηση 
τού δικαίου καί τών ήθικών άξιών καί έπί πλέον γιά τήν έξουδετέρωση κάθε άπειλής πού στρέφεται κατά 
τής Πατρίδος μας καί τών Δημοκρατικών μας θεσμών.

Εύχομαι σέ όλους σας καί στις οίκογένειές σας ύγεία, χαρά καί κάθε εύτυχία.
Ο Αρχηγός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
Αντιστράτηγος

κ.  Α '  Υ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Μετά άπό άπόφαση τού Άνωτάτου Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης μέ τήν όποια έπιλέχθηκε ώς 

Αρχηγός Χωροφυλακής ό άγαπητός μου φίλος καί συμμαθητής ’Αντιστράτηγος κ. ’Εμμανουήλ Μπριλ- 
λάκης έξέρχομαι σήμερα τού Σώματος.

Διακατέχομαι τή στιγμή αύτή άπό βαθιά συγκίνηση, γιατί ύστερα άπό τριάντα τρία χρόνια ύπηρε
σίας άποχωρίζομαι άγαπητούς φίλους καί συνεργάτες μέ τούς όποιους τόσο άρμονικά συνεργάστηκα. 
Θεωρώ όμως τόν έαυτό μου εύτυχή διότι ό Θεός μέ άξίωσε νά φθάσω στις άνώτατες βαθμίδες της 
ιεραρχίας καί έξέρχομαι στόν ’ιδιωτικό βίο ύγιής, μέ τό μέτωπο ύψηλά καί τή συνείδηση ήσυχη ότι 
έπετέλεσα τό καθήκον μου στό άκέραιο, μέ εύσυνειδησία, πίστη καί αύταπάρνηση.

Τήν ιερή, γιά μένα, αύτή στιγμή θεωρώ καθήκον μου νά άποτίσω τόν όφειλόμενο φόρο τιμής καί 
εύγνωμοσύνης στις σεπτές μορφές τών ήρώων καί μαρτύρων τού Σώματος πού θυσίασαν τήν ζωή τους ή 
τή σωματική τους άκεραιότητα γιά τά ιερά καί όσια τής Φυλής.

Σάς προτρέπω νά βοηθήσετε τή νέα ήγεσία καί νά συμπαρασταθείτε στό δύσκολο έργο πού 
έπωμίστηκε, γιά τήν πρόοδο τού Σώματος—

Σάς εύχαριστώ γίά τήν άγάπη καί τήν συμπαράσταση πού δείξατε στό έργο μου καί ζητώ συγ
γνώμη άν κάποτε κάποιον άθέλητα άδίκησα.

Θά παρακολουθώ άπό πολύ κοντά καί μέ μεγάλο ένδιαφέρον τήν έξέλιξη τού Σώματος καί θά 
χαίρομαι είλικρινά γιά τήν προοδό σας.

Εύχομαι σέ όλους σας ύγεία καί άτομική καί οικογενειακή προκοπή.
Ό Α' Ύπαρχηγός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
'Υποστράτηγος
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