


"\ωρνς να ρίξουν δάκρυ..
«Καί βλέπω πέρα τά παιδιά και τις άντρογυναϊκες 
Γύρου ’ς τή φλόγα π’ άναψαν, και θλιβερά τή θρέψαν 
Μ ’ αγαπημένα πράμματα, και με σεμνά κρεβάτια, 
Άκίνηταις, άστέναχταις, δίχως νά ρίξουν δάκρυ- 
Και ’γγ ιζ ’ ή σπίθα τά μαλλιά καί τά λειωμένα ρούχα . . .

(Δ. Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»)

Ακίνητες, άστέναχτες . . .  Δυό χαρακτηρισμοί μοναδικοί στή συγκλονιστικότητά τους, 
δοσμένοι άπ’ τό Σολωμό σέ μια τραγική έποχή έρχονται έδώ κι ένάμιση αιώνα πιασμένοι χέρι - 
χέρι μέ τή μορφή τής Έλληνίδας Μάνας, καταδείχνοντας πώς πέρα άπ’ τό σήμερα, πέρα άπ’ 
τήν πείνα, τή δυστυχία, τό θάνατο, ύπάρχει κάτι άκόμα, μιά κατάσταση άγραφτη, άνεκφρα- 
στική, πού σημαδεύει καταμεσίς στόν ψυχισμό τής γυναίκας, καί πιό συγκεκριμένα τής 
Γυναίκας πού δέθηκε μέ τό κομμάτι τής γής πού λένε 'Ελλάδα.

Τούτη ή κατάσταση, άνομολόγητη γιά τά συνηθισμένα άνθρώπινα μέτρα, Βάζει στόν 
κόρφο τής Σουλιώτισας τό σπλάχνο της καί μ’ ένα πήδημα τή στέλνει - μαζί μέ τό παιδί της - 
στό θάνατο. Βάζει μαχαίρι στή χούφτα τής Μεσολογγίτισας καί μ’ ένα ήρεμο, άπόκοσμο 
σπρώξιμο τό μπήγει κατάκαρδα στό παιδί της, μήν τύχει κι οι άλλόθρησκοι μολέψουν τό 
άγνότερο τραγούδι κι όνειρό της . . .

Σ’ έκεινον τόν Ξεσηκωμό, πού πάντα στέκει δρομοδείχτης τής Φυλής, ή Έλληνίδα 
Μάνα στάθηκε λεβέντικα άντίκρυ στό θάνατο κι άγρια άπέναντι στόν κατακτητή. Ασυμβίβα
στη μέ τά γύρω της, κυριαρχημένη άπό μιά ιερά περήφανη άπόγνωση οδήγησε τήν ύπαρξή 
της, στό Σούλι καί στή Νάουσα, στό Μεσολόγγι καί στά Ψαρά, πάνω άπ’ τά σημαδιακά έκεϊνα 
σημεία πού οριοθετούν τή γυναικεία προσωπικότητα κι έγινε σύμβολο.

Σμιλευμένη άπ’ τή φτώχεια καί τήν πείνα, τήν άνάγκη νά έπιζήσει ή ’ίδια καί τό παιδί της, 
κρατώντας γιά τόν έαυτό της μονάχα πίκρες, άγωνίες κι όνειρα, πορεύτηκε στά δύσκολα 
χρόνια τής τούρκικης κατοχής καί τού Ξεσηκωμού, σφίγγοντας κάθε τόσο τό μαύρο κεφαλο
μάντηλό της κι άφήνοντας νά φανούν άπ’ αύτό ρυτίδες σημαδιακές γιά τήν ύπαρξή της, χωρίς 
ν ’ άπαιτήσει ποτέ άντίτιμο γιά προσφορές ή οίκτο γιά τά βάσανα.

Σήμερα, κάπου ψηλά στήν ορεινή 'Ελλάδα, ή μορφή της έξακολουθεί νά ζεί καί νά 
πορεύεται άναλλοίωτη, έχοντας τά ίδια σκληρά χαρακτηριστικά τών περασμένων αιώνων, 
έξακολουθεί νά ζεί καί νά πορεύεται χωρίς νά μπορεί νά σταματήσει τόν πρόωρο έρχομό τών 
γηρατειών, χωρίς νά μπορέσει νά σταματήσει τήν πρόωρη φυγή τής έφηβείας καί τής νιότης. 
Αύτή ή Γυναίκα, άπομεινάρι παλιών έποχών πού ολοένα καί ξεκόβονται άπ’ τό σήμερα, ή 
Αγρότισσα Μάνα, μπορεί, όμως, νά κρατάει στά βουβά μάτια της τήν ίδια ιερά ύπερήφανη 

άπόγνωση, νά πνίγει μέσα της τήν πείνα καί τή δίψα καί σάν προνομιούχος δωρητής ζωής, ν ’ 
άφήνει άγόγγυστα τό στήθος της στό στόμα τού παιδιού της, γιά νά στραγγίζει άπ’ αύτό καί τή 
στερνότερη σταγόνα τής ζωής, άν χρειαστεί.

Σμιλευμένη μέ τό θάνατο π ορεύετα ι. . . Στό Σούλι, στή Νάουσα, στό Μεσολόγγι, στά 
Ψαρά, σ’ ολάκερη τή ματωμένη Ελλάδα πορεύεται μαυροντυμένη. Έ χει τή βαθιά γνώση τού 
θάνατου γιά οδηγό της καί κείνη, πιότερο άπ’ τόν καθένα, ξέρει πού είναι τά όρια τής ζωής καί 
ποιος ό ήχος τού καλπασμού τού χάρου. Γεννάει, άνατρέφει, νεκροφιλεί τό σπλάχνο της. 
Στέκετα ι στό κατώφλι τού σπιτιού κ ι’ άντιχαιρετά τή φυγή του. Μέ χείλη σφιγμένα άπ’ τό 
καρτέρεμα καλωσορίζει τον. Σκύβει φιλά καί τις λαβωματιές του πλένει καί πάλι τή φυγή του 
άντιχαιρετά. Τρέμει μήν τής τόν φέρουν άψυχο άπ’ τή μάχη, μά δέν τό ’μολογεί. Τάχα τι θά 
γινόταν άν μιλούσε; Μέ ζωντανούς δέ στήνεται ή Λευτεριά- τό ξέρει. Νεκρούς θέλει ό 
άγώνας, μ’ αίμα ζητάει νά ποτιστεί τό δέντρο της. αίμα τού σπλάχνου της, αίμα δικό της. 
«Πάρτο» τής λέει τής Λευτεριάς κ α ί . . .  νά τό πήδημα, τό Ζάλογγο . . .  Νά ή Ελλάδα . . .  Ή 
Έλληνίδα ή άκίνητη, ή άστέναχτη, ή άδάκρυτη . . .
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01 ΙΔΕΕΣ ΙΟ Υ ΚΑΠΟΑΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΟΕΡΟΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΑΣ

Ό ταν τόν Φεβρουάριο τού 1820 ό Έμμ. 
Ξάνθος ό Πάτμιος, ένα άπό τά πρώτα τρία 
Ιδρυτικά μέλη τής Φιλικής 'Εταιρείας 
έφθασε ώς έκπρόσωπός της στήν Πε
τρούπολη,πρωτεύουσα τότε τής Ρωσίας, 
γιά νά προσφέρει τήν άρχηγία τής μυστι
κής έπαναστατικής όργανώσεως των 
Ελλήνων στόν ’Ιωάννη Καποδίστρια, 
ύπουργό τών έξωτερικών τού τσάρου, ό 
Κερκυραίος διπλωμάτης βρισκόταν στά 
ζενίθ τής δόξας του. Είχε τή φήμη ώρι
μου καί δεξιοτέχνη χειριστή λεπτών 
ύποθέσεων καί άποστολών καί ήταν 
γνωστός ιδίως ώς άντίπαλος τού Metter- 
nich.

Ή άνύψωσή του ώς τά άνώτατα άξιώ- 
ματα τής ρωσικής αϋτοκρατορίας δέν 
οφειλόταν μόνο στή διπλωματική του

δεξιότητα, άλλά καί στό ήθος, στις πνευ
ματικές του Ικανότητες, άκόμη καί στήν 
άκτινοβολία τής εύγενικής του μορφής. 
'Ομόφωνα οι σύγχρονοί του, οί συνεργά
τες καί οί φίλοι του, μιλούν γιά τήν έξ
αρση τής ψυχής καί τού πνεύματός του, 
γιά τήν όπλότητα, γιά τήν άκεραιότητα 
καί τήν όφιλοκέρδειά του πού έφτανε ώς 
τήν άδιαφορία γιά τόν έαυτό του, καθώς 
καί γιά τή γοητεία τού προσώπου του, 
τών τρόπων καί τού τόνου τής φωνής 
του. Ή κόμησα L. Thurhein, πού τόν είχε 
γνωρίσει άπό κοντά πολύ καί ή όποια μι- 
λε'ι σέ πολλά μέρη τών άπομνημονευμά- 
των της γι' αύτόν, μάς δίνει εύστοχες 
κρίσεις γιά τήν προσωπικότητά του. 
«Θαύμαζα, λέγει, τή βαθύτητα τών σκέ- 
ψεών του, τήν καθαρότητα, μέ τήν όποια

τις έξωτερίκευε, τήν πειστική εύγλωττία 
του, πού τήν στόλιζε μέ όπροσδόκητες 
καί εύστοχες εικόνες, τήν ήπια τέχνη τής 
πειθούς του, πού μάς συνάρπαζε καί μάς 
έφερνε σχεδόν ώς τό ύψος του». Καί έξ- 
ακολουθώντας γράφει τά έξής διαφωτι- 
στικά γιά τήν κατανόηση τής προσωπικό
τητάς του, γιά τις πολιτικές του ιδέες, γιά 
τά πατριωτικά του όνειρα. «Αύτός ό τόσο 
έξαιρετικός, ό τόσο εύαίσθητος καί άνώ- 
τερος άνδρας, δέν είναι εύτυχισμένος. 
Γεννημένος κάτω άπό τόν έξαίσιο έλλη- 
νικό ούρανό, μέσα στούς κόλπους μιάς 
πατριαρχικής οικογένειας πού άγα- 
πούσε, καί προικισμένος μέ βαθιά κατα
νόηση, μέ μιά φλογερή άγάπη γιά τήν 
πατρίδα του, γιά τήν άνεξαρτησία τών 
συμπατριωτών του, γιά τή δόξα τών προ-
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γόνων του, ζεΐ μόνος, ένας άνεξάρτητος 
ξένος, χωρίς άληθινό φίλο, περιτριγυρι
σμένος άπό δειλούς δούλους, σέ μιά 
αύλή, όπου όλα είναι μόνο ραδιουργία, 
μίσος και ψυχρός έγωισμός, σέ μιά διε
φθαρμένη πόλη καί κάτω όπό ένα βόρειο 
κλίμα, όπου ή ίδια ή φύση άπαρνιέται 
στόν δυστυχισμένο άνθρωπο τήν παρη
γοριά της. Ή εύνοια πού άπολάμβανε 
δέν τόν άποζημίωνε γιά τις στερήσεις 
του, άλλά άγαποϋσε προσωπικά τόν 
τσάρο ’Αλέξανδρο, στόν όποιο είχε άνα- 
καλύψει μιά γνήσια άγάπη γιά τόν λαό, 
πού τού έμπιστεύθηκε ή θεία Πρόνοια. Ό  
φλογερός πόθος νά τόν διαφωτίσει καί 
νά τόν κάνει εύτυχισμένο έμψύχωνε τόν 
κόμη. Ή έμπιστοσύνη ένός τόσου εύμε- 
νούς κυριάρχου τού φάνηκε πολύτιμη 
καί άκριβή- θεωρούσε σάν ένα ώραίο κα
θήκον νά καθοδηγεί τόν άρχοντά του 
ατούς εύγενικούς του σκοπούς, νά τόν 
βοηθεί καί νά τόν όδηγεΐ ατό μεγάλο του 
έπιχείρημα. "Ισως πολύ περισσότερο τόν 
κέντριζε ή έλπίδα νά μπορέσει νά ωφε
λήσει τήν Ελλάδα, όπως τή Ρωσία, άλλά 
ψυχή σάν τή δική του είχε άνάγκη άπό 
μιά γνήσια συμπάθεια. Οί τιμές, ό σεβα
σμός, οι κολακείες καί αύτή άκόμη ή δύ
ναμη μόνο δέν μπορούσαν νά κακοποιή
σουν τήν ψυχή του- περιτριγυρισμένος 
άπό δούλους, φθονερούς καί τσανακο- 
γλύφτες, ήταν άναγκασμένος νά αισθά
νεται τόν έαυτό του μόνο καί τήν καρδιά 
του νά σπαράζει». Ό  σύγχρονός του καί 
φίλος του Ρώσος Ιστορικός Καραμζίν τόν 
ονόμαζε «ό γνωστικός άνθρωπος τής 
αύλής».

Ή αίγλη, λοιπόν, τής προσωπικότητας 
τού Καποδίστρια ήταν αισθητή στό περι
βάλλον τής ρωσικής αύλής, τήν έποχή 
πού ό Ξάνθος πήγαινε νά τόν συναντή
σει. Δέν γνώριζε όμως ότι ό Καποδί- 
στριας, λίγο πριν άπό τή συνέντευξή 
τους, ήταν κιόλας έκνευρισμένος άπό τις 
πληροφορίες πού είχε συνάξει γ ι’ αύτόν 
καί τόν Παν. Άναγνωστόπουλο καί τις 
όποιες έσπευδε νά μεταδώσει στις 3/15 
Ίανουαρίου 1820 μέ άπόρρητο έγγραφό 
του στόν A. Α. Πίνη, γενικό πρόξενο τής 
Ρωσίας, στις παραδουνάβιες χώρες: ότι 
δύο «τυχοδιώκτες» ’ καί άλλοτε έμπο- 
ροϋπάλληλοι, ό Έμμ. Ξάνθος καί ό Παν. 
Άναγνωστόπουλος (παρουσιαζόμενος 
τώρα μέ τό έπίθετο Άθανασιάδης), χωρίς 
έπάγγελμα καί θέση βρίσκονται άλλοτε 
στό Βουκουρέστι καί άλλοτε στό ’Ιάσιο, 
ότι παρουσιάζονται ώς άρχηγοί μυστικής 
όργανώσεως, ότι άργυρολογοΰν τούς 
άπλούς άνθρώπους καί ότι καταχρώνται 
τό όνομα τής Φιλομούσου· έμμεσα ίσως 
άφήνουν νά ύπονοηθεΐ ότι ή άποστολή 
τους δέν είναι άγνωστη στόν Καποδί- 
στρια καί ότι αύτός σιωπηρά τήν έπιδοκι- 
μάζει ή τήν ένθαρρύνει. Αναθέτει λοι
πόν ό Καποδίστριας στόν Πίνη νά τούς 
παρακολουθεί, νά τούς καλέσει, νά τούς 
ζητήσει έξηγήσεις γιά τις πράξεις τους, 
χωρίς όμως νά γίνει εύρύτερα γνωστή ή 
ύπόθεση, καί νά τούς συστήσει νά πά- 
ψουν τις μηχανορραφίες τους. Απαν
τώντας ό Πίνης στις 25 Ίανουαρίου /  6 
Φεβρουάριου τού άναφέρει ότι πραγμα
τικά ό Άναγνωστόπουλος κινήθηκε στις 
δύο έπαρχίες συλλέγοντας παντού συν
δρομές γιά τήν ίδρυση ένός σχολείου 
στήν Πελοπόννησο καί ότι είχε άναχω- 
ρήσει πριν άπό 2 μήνες άπό τό Γαλάζι γιά 
τή Βεσσαραβία. Όσο γιά τόν Ξάνθο δέν 
έμαθε τίποτε, γιατί κανείς δέν μπόρεσε 
νά τού δώσει στοιχεία γι' αύτόν. Παρατη

Ά π έ ν α ν τ ι ι Ό  πρώτος κυβερνήτης τής Ελλά
δας Ιωάννης Καποδίστριας ( Εθνικό Ιστορικό Μου
σείο). Π ό ν ω : 'Ορκωμοσία μυουμένου στή Φιλική 
Εταιρεία. Μπροστό στόν Ιερέα, τόν κατηχητή καί τ ’ 
όναρμένο κερί, μέ τό ένα χέρι στήν καρδιό καί τ' άλλο 
στήν είκόνα τής Παναγιάς ό όνώνυμος έλληνας δίνει τό 
«Μέγα Όρκο» ("Εργο Διον. Τοόκου, 1849. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο).

ρεί όμως ότι, μολονότι οί όσποδάροι 
(ήγεμόνες Βλαχίας καί Μολδαβίας) δέν 
έχουν ώς τώρα τίποτε ύποπτευθεί, γεγο
νός είναι ότι ή μυστική έταιρεία έχει εύ- 
ρύτατες διακλαδώσεις καί είναι πολύ πι
θανόν ότι οί άρχηγοί της χρησιμοποιούν 
γιά τούς σκοπούς των τό όνομα τού Κα- 
ποδίστρια.

Μέ τό ίδιο πνεύμα, πού είχε γράψει ό 
Καποδίστριας στόν Πίνη, γράφει τήν 
άλλη μέρα, στις 4/16 Ίανουαρίου, στόν 
καθηγητή τής Ακαδημίας τού Βουκου- 
ρεστίου Κ. Βαρδαλάχο, άποδοκιμάζον- 
τας τις ένέργειες μερικών «μηχανορρά- 
φων», πού δέν τούς κατονομάζει, καί τόν 
έξουσιοδοτεΐ ν ’ άποκαλύπτει - χρησιμο
ποιώντας καί τό γράμμα του - τήν πλε- 
κτάνη πού γίνεται σέ βάρος του. Καί έπε- 
κτείνοντας τόν λόγο του καταδικάζει τή 
μανία τών «μυστικών έταιρειών πού 
παραπλανούν όλα τά πνεύματα καί άπει- 
λοϋν τις πιό πολιτισμένες χώρες τής Εύ- 
ρώπης μέ νέες καταστροφές» καί κάνει 
τήν έξης χαρακτηριστική έξομολόγηση: 
«Άπεχθανόμουν πάντοτε καί άπό τή 
νεότητά μου κάθε μυστική έταιρεία».

Σ’ αύτήν άκριθώς τήν ψυχολογική 
κατάσταση βρισκόταν ό Καποδίστριας, 
όταν 11 κιόλας μέρες ϋστερ' άπό τό 
γράμμα τούτο στόν Βαρδαλάχο, έφθασε 
ό =άνθος στήν Πετρούπολη, στις 15/27 
Ίανουαρίου 1820. Σκοτεινά είναι άκόμη 
άρκετά σημεία τής άποστολής τού Ξάν
θου στήν Πετρούπολη, τής παραμονής 
του έκεΐ, τών συναντήσεών του μέ τόν 
Καποδίστρια (γιά τις όποιες ό Καποδί- 
στριας γιά λόγους βέβαια εύνόητους δέν 
άναφέρει ούτε λέξη στό ύπόμνημά του 
πρός τόν Τσάρο Νικόλαο Α', διάδοχο τού 
’Αλέξανδρου Α', τό γραμμένο τόν Δε
κέμβριο 1826), κατόπιν τών συνεντεύ- 
ξεών του μέ τόν Άλεξ. Ύψηλάντη καί μέ 
άλλους ’Έλληνες, καθώς έπίσης καί τόν 
συνομιλιών τού Άλ. Ύψηλάντη μέ τόν 
’Ιωάννη Καποδίστρια. Πάντως άπό τις 
στιγμές έκείνες ό Καποδίστριας γίνεται ό 
πρωταγωνιστής ένός δράματος, πού ώς 
τέλος τής πρώτης πράξης θά έχει τήν 
άποχώρησή του άπό τή ρωσική ύπηρεσία 
καί τής δεύτερης τήν τραγική πτώση του 
ώς Κυβερνήτη τής Ελλάδας.

Ό  Ξάνθος δυό μέρες μετά τήν άφιξή 
του στήν Πετρούπολη, όπως γράφει ό 
ίδιος στά άπομνημονεύματά του, πα
ρουσιάστηκε στόν Καποδίστρια. Φαντά
ζεται κανείς τήν έκπληξη καί τόν άνα- 
βρασμό τού Καποδίστρια, όταν ξαφνικά 
είδε έμπρός του όλοζώντανο τόν μυστη
ριώδη έκείνον άνθρωπο, τόν «τυχοδιώ
κτη», γιά τόν όποιο, δυό έβδομάδες πρίν, 
ζητούσε πληροφορίες άπό τόν γενικό 
πρόξενο τής Ρωσίας, στό Ιάσιο. Σάν κα
λός όμως διπλωμάτης συγκρατήθηκε καί 
τόν άκουσε μέ ψυχρή προσοχή. Ό  Ξάν-
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θος τού φανέρωσε όλα τά μυστικά τής 
Εταιρείας, τούς άρχηγούς της, τόν πολ

λαπλασιασμό τών μελών της, τήν έξ- 
άπλωσή της κ.ά. ’Επίσης τού άνέφερε, 
ότι οί Έλληνες είναι άδύνατο νά ύπομεί- 
νουν πιά τόν τουρκικό ζυγό, ότι ή έξ- 
έγερσή τους είναι άναπόφευκτη, ότι ε ί
χαν άνάγκη τής άρχηγίας του, ότι δέν 
είναι δίκαιο, Έλληνας αύτός, νά μείνει 
άδιάφορος καί άλλα πολλά. Ό  Καποδί- 
στριας τού άπάντησε, όπως θά τό περί- 
μενε κανείς: ότι ή έπανάσταση δέν ήταν 
τό κατάλληλο μέσο γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τών 'Ελλήνων, ότι ώς υπουργός 
τού τσάρου δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο 
νά τόν έκθέσει, καί, τελικά, άν οί άρχηγοί 
τής Εταιρείας γνωρίζουν άλλα μέσα, άς 
τά μεταχειριστούν καί ό Θεός βοηθός.

Ό  Ξάνθος έπεσε άπό τά σύννεφα, όταν 
άκουσε τήν κατηγορηματική άρνηση τού 
Καποδίστρια. Οί άρχηγοί τών Φιλικών δέν 
είχαν κατορθώσει νά είσδύσουν στήν 
ψυχολογία καί νά διαγνώσουν τις σκέ
ψεις τού Καποδίστρια, μιάς κλειστής, αι
νιγματικής, θά έλεγε κανείς, προσωπικό
τητας. Είναι άλήθεια ότι καί πριν άπό ένα 
σχεδόν χρόνο, όταν είχε κατεβεί στήν 
πατρίδα του, στήν Κέρκυρα, γιά λόγους 
οικογενειακούς, στις έπαφές του μέ 
τούς παλαιούς φίλους του όπλαρχηγούς, 
πού είχε γνωρίσει κατά τή διάρκεια τής 
ρωσικής κατοχής τών Ίονίων Νησιών, 
είχε άφήσει νά ύπονοηθούν παρόμοιες 
ιδέες: είχε μάλιστα θέσει σέ κυκλοφορία 
άνώνυμα στις 6/18 Απριλίου 1819 έν 
συνεννοήσει άσφαλώς μέ τόν τσάρο τή 
γνωστή γραμμένη στά γαλλικά (μετα
φρασμένη καί στά έλληνικά) έγκύκλια 
έπιστολή του πρός τούς συμπατριώτες 
του (μέ τή χαρακτηριστική προσφώνηση: 
Τέκνα τής 'Αγίας Μητέρας Εκκλησίας), 
μέ τήν όποια τούς συμβούλευε - σ' αύτές 
τις δύσκολες στιγμές πού περνούσε τό 
γένος -  νά είναι άλληλέγγυοι στις μεταξύ 
τους σχέσεις καί νά έμμένουν στις ήθι- 
κές άρχές τού εύαγγελίου άφήνοντας 
στον Θεό τή φροντίδα γιά τή δημιουργία 
ένός πολιτισμού, τού όποιου τά πνευμα
τικά θεμέλια θά έθεταν οί νέοι πού 
σπούδαζαν στά εύρωπαϊκά πανεπιστή
μια. Γιά νά προαχθεϊ πολιτικά καί πολιτι
στικά τό γένος, έλεγε, δηλαδή γιά νά έπι- 
κρατήσουν οί φιλελεύθερες ιδέες, θά 
έπρεπε οί ήγέτες πού θά προσπαθούσαν 
ν’ άποτινάξουν τόν ζυγό, νά έμφορούν- 
ται άπό εύαγγελική καλωσύνη- «έξω άπ’ 
αύτή δέν ύπάρχει τίποτε τό άληθινό». 
Μολονότι, συνέχιζε, τό γένος έχασε 
πολλές καί μεγάλες εύκαιρίες έξ αίτιας 
τής άμάθειας καί τών ήθικών έλαττωμά- 
των τών παλαιών ήγετών, σημειώνεται 
αισθητή βελτίωση. Αφετηρία γιά τήν 
πρόοδο είναι ό κλήρος πού έχει τεράστια 
δύναμη καί ό όποίος πρέπει νά ένδια- 
φερθεΐ γιά τήν πρόοδο τών σχολείων καί 
γιά τήν προσέλκυση τών σπουδασμένων 
στά πανεπιστήμια νέων. Παράδειγμα γιά 
τήν εύεργετική έπίδραση τής ’Εκκλησίας 
είναι ή Ρωσία καί γιά τήν καλλιέργεια τής 
έπιστήμης καί τή δημιουργία φιλελευθέ
ρων θεσμών ή Ελβετία, ή Αγγλία καί ή 
Αμερική. Οί νέοι σπουδαστές πρέπει νά 

γυρίσουν πίσω και νά μείνουν όπωσδή- 
ποτε στον τόπο τους. Καί λέγει ό Καπο- 
δίστριας τά έξής χαρακτηριστικά καί 
πάντοτε έπίκαιρα: «Οί περισσότεροι "Ελ
ληνες πού διακρίνονται στό έξωτερικό, 
όταν έπιστρέφουν στις πατρίδες τους, 
βρίσκονται μετατοπισμένοι καί χωρίς 
έργασία. Επειδή δέρνονται άπό άνία καί

Ό  πριγκηπος Μέπερνιχ. υπουργός εξωτερικών τής 
Αυστρίας στό χρόνια της ελληνικής επανάστασης 
υπήρξε όνος όπό τούς φοβερούς εχθρούς της.
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άνυποληψία, άνυπομονούν ζητούν άλ- 
λού τή ζωή πού δέν μπορούν νά τή θρούν 
στόν τόπο τους, τόν έγκαταλείπουν καί 
χάνονται γιά τήν πατρίδα τους. Τό σπου
δαίο είναι νάτοϋς συγκρατήσουμε καί νά 
τούς κάνουμε νά έργαστούν γ ι’ αύτήν». 
"Εξω άπό τις γενικές αύτές άρχές δέν 
ύπάρχει σωτηρία γιά τήν Ελλάδα.

Γενικά οί ιδέες του γιά τήν προκοπή 
τών 'Ελλήνων στηρίζονται στήν έξής 
φράση: «Τό έπαναλαμθάνουμε, οί Έλλη
νες πρέπει νά έπιδοθούν μοναδικά καί 
άποκλειστικά στήν ήθική καί πνευματική 
μόρφωση τών κατοίκων τής χώρας τους· 
κάθε άλλο άντικείμενο είναι μάταιο, 
κάθε άλλη έργασία έπικίνδυνη». ΟΙ ιδέες 
του είναι μιά προσπάθεια συνθέσεως, 
συγκερασμού, συμβιβασμού, χριστιανι
κών άντιλήψεων (είναι ο ί ’ίδιες πού είχαν 
έμπνεύσει στόν τσάρο τό σχέδιο τής 'Ιε
ρής Συμμαχίας πριν άπό 4 χρόνια) μέ τις 
δημοκρατικές άρχές πού είχαν έπικρα- 
τήσει στήν Ελβετία, Αγγλία, καί Αμε
ρική.

Σέ τι άπέβλεπε ό Καποδίστριας μέ τήν 
έπιστολή του αύτή; Νομίζω πώς δέν θά 
σφάλει κανείς, άν ύποθέσει ότι ήθελε νά 
δημιουργήσει τις άναγκαϊες προϋποθέ
σεις γιά ένα μελλοντικό άγώνα κηρύσ
σοντας τήν άγάπη καί ένότητα μεταξύ 
τών Ελλήνων άλλά προσωρινά νά τούς 
συγκροτήσει άπό μιά έπικίνδυνη πολε
μική περιπέτεια, έφόσον μάλιστα γνώ
ριζε τήν ύπαρξη καί τή δράση τής Φιλι
κής, καθώς καί τις δυσμενείς διεθνείς 
συνθήκες γιά μιά βίαιη λύση τού ζητήμα
τος των. Ή όλη πολιτική του καί όρισμέ- 
νες ένδείξεις άπό τήν κατοπινή του δια
γωγή αύτό τουλάχιστον δείχνουν, παρά 
τήν κατά βάθος έχθρική διάθεσή του 
άπέναντι τής Τουρκίας καί τήν έπιθυμία 
του νά έπωφεληθεί άπό όρισμένες εύ
καιρίες άναταραχών. Μήπως ό Καποδί- 
στριας είχε κάποια ύπόσχεση συνδρομής 
τού τσάρου γιά τό άπώτερο μέλλον; Ή 
άποψη αύτή μού φαίνεται πιθανή, άν 
θεωρηθεί άξιόπιστη ή μαρτυρία τού 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου στά 1841 
ότι ό Κυβερνήτης τού είχε άφηγηθεί ότι 
ή έπανάσταση τών 'Ελλήνων δέν έπρεπε

νά έκραγεί πριν άπό τό 1830, όπότε οί 
Έλληνες πού σπούδαζαν στό έξωτερικό 
θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν ώς 
στελέχη μιάς έλληνικής κυβερνήσεως 

Έξεπλήρωσε τό ταξίδι τού Καποδί- 
στρια στήν πατρίδα του τόν πολιτικό του 
σκοπό; Ό  Άγγλος γενικός πρόξενος 
στήν Πρέβεζα William Meyer έκθέτοντας 
άργότερα, στις 20 Μαίου 1821. τά σχε
τικά μέ τήν πορεία τής έλληνικής έπανα- 
στάσεως καί άναφερόμενος στό ταξίδι 
τού Κυβερνήτη λέγει ότι, μολονότι αύτό 
θεωρήθηκε άπό τούς συμπατριώτες του 
σάν προμήνυμα τής μελλοντικής τους 
χειραφετήσεως, φαίνεται ότι πέτυχε τόν 
σκοπό του μέ τήν καθυστέρηση τής έκ- 
ρήξεώς της καί ότι στήν πραγματικότητα 
κάλυψε τις μυστικές ένέργειες τών άρ- 
χηγών τής Φιλικής Εταιρείας. Νομίζω ότι 
ή έγκύκλιος έπιστολή τού Καποδίστρια 
όχι μόνο δέν άνέστειλε τήν όρμή τής 
Εταιρείας πρός έπανάσταση. άλλά τήν 

άναψε άκόμη περισσότερο καί συνέβαλε 
στόν πολλαπλασιασμό τών μελών της, 
ιδίως στά Επτάνησα, γιατί τό ταξίδι του 
τό θεώρησαν πολιτική ύποθήκη καί πίσω 
άπό τόν έπιφανή συμπατριώτη τους διέ
βλεπαν τή μορφή τού τσάρου 

Πάντως γεγονός είναι ότι ό Καποδί- 
στριας δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τήν έξ- 
έγερση τών Ελλήνων, γιατί φοβόταν όχι 
μόνο τις τρομερές συνέπειες τού έπιχει- 
ρήματος, δηλαδή τά αιματηρά άντίποινα 
τής Πύλης, άλλά καί τή δυσμενή στάση 
τών μεγάλων εύρωπαίκών δυνάμεων. Ό  
ίδιος πίστευε ότι προσωρινά θά έπρεπε 
νά καταβληθεί προσπάθεια γιά τήν άνα- 
κούφιση τών συμπατριωτών του, ώσότου 
ό χρόνος καί τά γεγονότα δημιουργή
σουν εύνοϊκές περιστάσεις και μεταβάλ
λουν τήν κατάσταση. Στήν κατάλληλη 
τότε στιγμή ή εύρωπαΐκή διπλωματία μέ 
τήν πρωτοβουλία τής ρωσικής θά έπαιζε 
τόν ρόλο τού λυτρωτή τού έλληνικοϋ 
έθνους. Στό βάθος οί ιδέες τού Καποδί- 
στρια ήταν οί ίδιες τής Φιλομούσου 
Εταιρείας, πού τούς σκοπούς της τόσο 
θερμά τις είχε προπαγανδίσει στά παρα
σκήνια τού συνεδρίου τής Βιέννης. Ό  
Καποδίστριας είχε ξεκαθαρισμένη τή 
θέση του άπέναντι τής Φιλικής. Καί άρ
γότερα Κυβερνήτης πιά τού νέου έλλη- 
νικού κράτους, παίρνοντας άφορμή άπό 
μιά έγκύκλιό του, πού άπαγόρευε τις μυ
στικές έταιρείες, τόσο έρεθίστηκε άπό 
τις παλιές του άναμνήσεις, ώστε άφή
νοντας κάτω τόν κοντυλοφόρο του ση
κώθηκε άπό τό τραπέζι καί είπε «πολλά 
καί αύστηρά» έναντίον τής Φιλικής έμ- 
πρός στόν νεαρό γραφέα καί θαυμαστή 
του Νικόλαο Δραγούμη. Καί άφού συν
οπτικά τού άφηγήθηκε τήν πορεία της, 
τις προτάσεις της καί τις άρνητικές του 
άπαντήσεις, έρεθισμένος άπό τάϊδια του 
τά λόγια πρόσθεσε μέ μεγάλη έξαψη: 
«Νά, αύτά έκάματε κι’ έβγάλατε τά μάτια 
σας». Τι ήθελε νά πει μέ τά λόγια του 
αύτά; 'Υπονοούσε πρόδηλα ότι τά έδα- 
φικά κέρδη τών 'Ελλήνων άπό τόν μα
κροχρόνιο έκεΐνον άγώνα ήταν δυσανα- 
λόγως μικρά πρός τις φοβερές τους θυ
σίες. Άραγε ό Καποδίστριας πρόβλεπε 
ότι μέ τή βαθμιαία άφύπνιση τών έθνοτή- 
των στά Βαλκάνια θά προκαλοϋνταν ή 
έπέμβαση τών μεγάλων δυνάμεων γιά 
τήν άπελευθέρωση τών Ελλήνων; Πρα
γματικά οί σκέψεις αύτές φαίνεται ότι 
άποτελοϋσαν σταθερές ιδέες όχι μόνο 
τού Καποδίστρια, όπως άλλωστε τό πρά
γμα διαφαίνεται άπό τό υπόμνημά του
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πού ύπέβαλε κατά τά τέλη τού 1826 στον 
τσάρο Νικόλαο Α \ άλλά και πολλών Ελ
λήνων, κυρίως λογίων, πού πολλές φο
ρές μετά τήν έκρηξη τού πολέμου θά 
άναρωτήθηκαν, άν άξιζε νά χυθεί τόσο 
αιμα γιά τήν άνάκτηση μικρού μέρους 
τών έλληνικών χωρών.

Οί ιδέες τού Καποδίστρια ήταν άντιλή- 
ψεις ένός θερμού πατριώτη, άλλά ψυ
χρού διπλωμάτη, πού ζύγιζε τά πράγματα 
έπάνω στον εύαίσθητο ζυγό τής διε
θνούς πολιτικής καί ό όποιος άπέβλεπε 
προς τήν άσφαλή περαίωση τού σκοπού 
του, χωρίς νά παρασύρεται άπό ένθου- 
σιασμούς.

Ό ταν λοιπόν ό Ξάνθος βρέθηκε έξω 
άπό τήν κατοικία τού Καποδίστρια θά 
ήταν έξαιρετικά ταραγμένος. Αραγε 
διαλύονταν τά σχέδια τών Φιλικών πού 
ένσάρκωναν τούς πόθους τών Ελλήνων; 
Τυχαία συναντά στόν δρόμο τόν Ιωάννη 
Μάνο, έξάδελφο τού πρίγκιπα Άλεξ. 
Ύψηλάντη, καί σ' αύτόν άφηγεΐται τήν 
περιπέτειά του. Καί οί δύο τώρα πιά 
στρέφονται πρός τόν πρίγκιπα, τή δεύ
τερη έξέχουσα έλληνική προσωπικότητα 
στήν ύπηρεσία τής Ρωσίας, ύπασπιστή 
τού τσάρου καί γόνο τής μεγάλης οικο
γένειας τών Ύψηλαντών.

Ό  Ύψηλάντης προτού συναντηθεί μέ

Πετρούπολη (η 'Αρχάγγελος). Όπως ή Μόσχα κοί ή 
Οδηοαός έτοι κοί ή Πέτρουπολη υπήρξε ζωτικό κέντρο 

τού ποροικιοκοϋ έλληνιαμοϋ κοί οημειο όνότπυξης 
επαναστατικής δραστηριότητας τών σκλαβωμένων έλ- 
λήνων (Χαλκογραφία τής έποχής).

τόν έκπρόσωπο τής Εταιρείας, θά ζητή
σει νά σκεφτεϊ καλά τό μελλοντικό έπι- 
χείρημα, νά κατατοπιστεί στή διεθνή 
κατάσταση καί πρό πάντων νά γνωρίσει 
τις διαθέσεις τού τσάρου. ΓΓ αύτό συν
αντήθηκε μέ τόν Καποδίστρια, πού τόν 
έκτιμοϋσε πάρα πολύ καί τόν συμβου
λεύτηκε γιά τήν άνάληψη τής άρχηγίας 
τού κινήματος καί τήν έναρξη. Εκπλη
κτικό είναι ότι ό Καποδίστριας συμφώ
νησε μαζί του, βρήκε τά σχέδια καί τίς 
προετοιμασίες του καλές καί τόν παρα
κίνησε νά προχωρήσει στήν έφαρμογή 
τους, χωρίς κανένα δισταγμό γιά τήν έπι- 
τυχία. Ό  Καποδίστριας τόν διαθεθαίωσε 
ότι θ’ άρκούσε ένας πυρήνας μερικών 
χιλιάδων όπλοφόρων στήν Ελλάδα, γιά 
νά τούς βοηθήσει ή Ρωσία άποφασιστικά 
μέ τήν άποστολή χρημάτων, πολεμοφο
δίων, πλοίων κ.λ.π. Ό ταν όμως ό Ύψη- 
λάντης, παίρνοντας θάρρος άπό τίς δια
βεβαιώσεις του αύτές, τού ζήτησε νά μι
λήσει στόν τσάρο, ό Καποδίστριας τόν 
άπέτρεψε γιατί ό μονάρχης ήταν κουρα
σμένος άπό τούς πολέμους καί δέν 
ήθελε ν’ άκούσει ούτε λέξη.

Ό  Ύψηλάντης, λίγο προτού άναχωρή- 
σει άπό τή ρωσική πρωτεύουσα είχε καί 
άλλες συναντήσεις μέ τόν Καποδίστρια, 
τό λιγότερο δύο. Στήν πρώτη άσφαλώς 
άναφέρεται ό Ξάνθος, πού έχει Ισως άό- 
ριστες άναμνήσεις καί άπό άκούσματα 
άλλων, όταν γράφει στ’ άπομνημονεύ- 
ματά του, ότι ό Ύψηλάντης έπικοινώ- 
νησε μέ τόν Καποδίστρια καί τόν παρα- 
κάλεσε ν' άναφέρει κάτι στόν τσάρο γιά 
τήν έξέγερση τών Ελλήνων καί νά τού 
ζητήσει βοήθεια, άν όχι στρατιωτική,

τουλάχιστο χρηματική άπέναντι τών 
χρεών, πού είχε ύποχρεωθεΐ ή τουρκική 
κυβέρνηση νά πληρώσει στήν οικογένεια 
τών Ύψηλαντών.

Μόνο στή δεύτερη έπίσκεψη, γράφει ό 
Καποδίστριας άργότερα πρός τόν τσάρο 
Νικόλαο Α\ τού μίλησε ό Ύψηλάντης γιά 
τήν επαναστατική έταιρεία, άλλ’ αύτός 
τόν συμθούλευσε νά προφυλαχθεί άπό 
τούς συνωμότες. «Είναι, τού είπε, έλεει- 
νοί έμπορούπάλληλοι καταστραφέντες 
λόγω τής κακής των διαγωγής καί άφαι- 
ρούν νύν τό χρήμα τών άφελών ψυχών έν 
όνόματι μιάς πατρίδος ήν αύτοί δέν 
έχουν». Ακόμη ισχυρίζεται ότι άπέτρεψε 
τόν Ύψηλάντη άπό τό σχεδιαζόμενο κί
νημα, ισχυρισμός στόν όποίο δίνει πίστη 
ό Ρώσος έρευνητής "Αρς καί έπομένως 
νομίζει ότι ό Καποδίστριας κράτησε τή 
γνωστή γραμμή του. Μολαταύτα ύπο- 
στηρίζω τήν άποψη ότι ό Καποδίστριας, 
ένώ δέν είχε δεχθεί ό ίδιος τήν άρχηγία 
τής Φιλικής Εταιρείας, ώθησε πρός αύ- 
τήν τόν Ύψηλάντη. Γιατί ποιο συμφέρον 
θά είχε ό έτοιμοθάνατος τήν πρωτοχρο
νιά τού 1828 Άλ. Ύψηλάντης νά άποκα- 
λύψει στόν τσάρο Νικόλαο Α’ τίς συναν
τήσεις του μέ τόν Καποδίστρια καί τίς 
παρακινήσεις του; «Ό κόμης Καποδί- 
στριας, καταγγέλλει, δνσυνεβουλεύθην, 
συνεφώνησε πρός τήν γνώμην μου, εύρε 
τά σχέδια καί τάς παρασκευάς μου καλάς 
καί καταλλήλους καί μοί συνεθούλευσεν 
ϊνα ένεργήσω καί έπιχειρήσω τήν έναρξιν 
τούτων μή δεικνύων δισταγμόν τινα περί 
τής έπιτυχίας. Αϋτη έφαίνετο αύτφ συν- 
δεομένη πρός τήν πολιτικήν τής Ρω
σίας ...».
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Ή αινιγματική ή διπρόσωπη αυι., 
στάση του Καποδίστρια, που προξένησε 
τόσο μεγάλη έκπληξη στους συγχρό
νους του, άλλά καί στους ιστορικούς κα
τόπιν, είναι δυνατόν νά έρμηνευθε'ι, άν 
λάβει κανείς ύπόψη του ότι ό Καποδί- 
στριας δέν ήθελε ν' άναλάβει τήν άρχη- 
γία τής Φιλικής Εταιρείας, γιατί ποτέ δέν 
θεωρούσε ότι ή έπανάσταση ήταν τό 
κατάλληλο μέσο γιά τήν άπελευθέρωση 
τής Ελλάδας ούτε καί ό ίδιος ό κατάλλη
λος άρχηγός έπαναστατών. Έπειτα δέν 
ήθελε νά έκθέσει, ν' άπομονωθει άπό τό 
τσάρο, γιατί στήν υποστήριξή του στή
ριζε όλες τις έλπίδες γιά τήν άπελευθέ
ρωση τών συμπατριωτών του. “Αλλωστε 
γνώριζε πολύ καλά -  ήταν πολύ γνωστό 
ατούς διπλωματικούς κύκλους -  ότι ό 
τσάρος δέν ήθελε πρός τό παρόν πόλεμο 
μέ τήν Τουρκία. "Εχοντας όμως ύπόψη 
του τόν εύμετάβλητο χαρακτήρα του, 
είχε τή γνώμη ότι θά μπορούσε νά παρα- 
συρθεϊ άκούσια στον πόλεμο άπό τή 
φορά τών πραγμάτων. Διαφορετικά θά 
ήταν τά πράγματα, άν ό Άλεξ. Ύψηλάν- 
της γινόταν άρχηγός τής 'Εταιρείας, 
γιατί καί στρατιωτικός ήταν καί άγαπητός 
τού τσάρου. “Ηταν λοιπόν πιθανόν μέ τή 
δράση του νά προκαλέσει σύγχυση στή 
διεθνή άτμόσφαιρα, έπιδείνωση τών 
σχέσεων Τουρκίας καί Ρωσίας καί τέλος 
τή ρήξη τους. Ό  Καποδίστριας δηλαδή 
θέλησε νά έκβιάσει τά πράγματα, νά 
χρησιμοποιήσει τόν Άλέξ. Ύψηλάντη ώς 
όργανο γιά τήν προώθηση τού έλληνικού 
ζητήματος μέ τήν κρυφή έλπίδα ότι, 
ύστερα άπό τήν έναρξη τών έχθροπρα- 
ξιών, μέ τή συνδρομή εύνοϊκών περιστά

σεων, θά μπορούσε νά έπωφεληθεϊ, γιά 
νά δράσει ένεργότερα στά διπλωματικά 
παρασκήνια, νά ύποβάλει στον τσάρο 
τήν ιδέα γιά τή στήριξη τών Ελλήνων καί 
νά τόν παρασύρει σέ πόλεμο έναντίον 
τών Τούρκων.

Ποιά ήταν τώρα ή στάση τού Τσάρου 
’Αλεξάνδρου Α' άπέναντι στις άπελευ- 
θερωτικές ζυμώσεις τών Ελλήνων, τις 
όποιες δέν είναι δυνατόν νά θεωρή
σουμε ότι τις άγνοοϋσε; Νομίζω ότι δέν 
θά έπεφτε κανείς έξω άν ύποστήριζε ότι 
ό τσάρος, εύαίσθητος, ρομαντικός καί 
όνειροπόλος, άπέβλεπε πρός αύτούς μέ 
συμπάθεια, ότι έπιθυμούσε τήν άποτί- 
ναξη τού ζυγού τους καί ότι άφηνε νά 
διαχυθούν έλπίδες γιά εύμενή στάση 
άπέναντι τους καί συνδρομή τους. Ό  
Γεώργιος Καντακουζηνός, πού πήρε μέ
ρος στήν εισβολή στή Μολδοβλαχία, 
έγραφε στό ύπόμνημα (Denkschrift) πού 
δημοσιεύτηκε στά 1824 στήν Halle, τά 
έξής ένδιαφέροντα: ότι Ρώσος στρατη
γός άπ' αύτούς πού χαίρονταν τήν ιδιαί
τερη εύνοια τού τσάρου διαβεβαίωνε 
τούς Έλληνες φανερά, ότι ό κύριός του 
σκεπτόταν νά τούς στηρίξει στά πρώτα 
βήματά τους καί νά τούς βοηθήσει, μόλις 
θ’ άποκτουσαν κάποιο έρεισμα γιά τις 
έπιχειρήσεις τους. Ακόμη ό Καντακου
ζηνός άνέφερε κάτι πού έλεγε ό Ύψη- 
λάντης άργότερα, μετά τήν εισβολή: ότι 
ό τσάρος σέ τρεις συνομιλίες μαζί του 
στον κήπο του Κάμενιεκ Όστρόβ τού 
είχε δώσει τή συγκατάθεσή του (τό έπι- 
βεβαιώνει ό ίδιος ό Ύψηλάντης άργό-

Έλοιογροφία μέ τή σκηνή τής δολοφονίας τού Κυ
βερνήτη στ’ Ανίπλι, έξω όπό τήν έκκληοίο τού Αγίου 
Σπυρίδωνα.

τέρα στον Νικόλαο Α\ διάδοχο του Αλε
ξάνδρου)· άκόμη ό Ύψηλάντης έλεγε ότι 
οί Βούλγαροι είχαν 13.000 ύπό τά όπλα, 
ότι ό Βλάχος Μπρανκοβεάνου καί πολλοί 
βογιάροι ζητούσαν τή προστασία του καί 
ότι άναβρασμός έπικρατούσε στή Σερβία 
καί στις άλλες χώρες τής Βαλκανικής.

Ό  συναισθηματικός όμως, άλλά καί 
εύμετάβλητος τσάρος - γ ι’ αύτό ό Metter- 
nich τόν ονόμαζε «άνεμοδείκτη» -, ένώ 
στήν άρχή ένθουσιάστηκε μόλις έμαθε 
τήν εισβολή τού Ύψηλάντη στή Μολδα
βία, ύστερα όμως πού είδε τόν Metternich, 
ό όποιος τού παρέστησε τόν κίνδυνο τής 
γενικής άναφλέξεως άπό τά έπαναστα- 
τικά κρούσματα καί τή διάδοση τών έπα- 
ναστατικών ιδεών, σέ διάφορα σημεία 
τής Εύρώπης, διέταξε τόν Καποδίστρια 
νά γράψει στόν Ύψηλάντη τή γνωστή 
έπιστολή, μέ τήν όποια άποδοκίμαζε κα
τηγορηματικά τήν πράξη του καί τόν 
άπειλούσε μέ όλη του τήν όργή. Από τή 
στιγμή αύτή είχε κριθεΐ ή τύχη τού Άλεξ. 
Ύψηλάντη καί ή λάμψη τού άστρου τού 
Καποδίστρια άρχισε νά θαμπώνει.

Από τό  5ο τετρ ά δ ιο  τής ΕΥΘΥΝΗΣ: «Δάφνη  
στόν Κ υβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».
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Τά ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ήταν τό θέμα δυό διεθνών συνεδρίων πού έγιναν κατά τή 
διάρκεια τού περασμένου χρόνου στήν Ευρώπη. Τό ένα (7η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη) 
διοργόνωαε ατό S A IN T  C L O U D  ατό Παρίσι ή IN T E R P O L  τό άλλο, στή Βιέννη, ή 
Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τών Η.Π.Α. (D .E .A).

Στό πρώτο, όπου έλαβαν μέρος έκπρόσωποι 25 Εθνικών Κεντρικών Γραφείων 
τής IN T E R P O L  καί παρατηρητές Αστυνομικών Σωμάτων 5 χωρών καί τριών διεθνών 
Οργανισμών, τή χώρα μας άντιπροσώπευοαν ό Μοίραρχος Θεόδωρος Χαραλαμπό- 

πουλος καί ό Ύπαστυνόμος Α' Παναγιώτης Βγενής, τού Ε.Κ.Γ. -  IN T E R P O L  Ελλά
δος, ένώ ατό δεύτερο τή Χωροφυλακή έκπροαώπηαε ό προϊστάμενος τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ .Α.Π .Π ., Ταγματάρχης Παναγιώτης Ήλιόπουλος.

Ή « Επιθεώρηση Χωροφυλακής», παρουσιάζει στά κείμενο πού άκολουθεϊ τά 
κυριώτερα άπ’ όσα ειπώθηκαν στά δύο αύτά συνέδρια, καθώς καί τά συμπεράσματα 
τών συνέδρων, πιστεύοντας πώς όποτελοϋν στοιχεία Ικανά νό βοηθήσουν κάθε 
ύπεύθυνο μελετητή.

Τού κ. "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Άνθυπασπιστή

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
Στις άρχές τής περασμένης δεκαετίας 

(1970-1974) Κινέζοι έμποροι ήταν οϊ «βα
σιλείς» τοϋ έμπόριου ήρωίνης στήν Ευ
ρώπη. Μεγάλες ποσότητες ήρωίνης ξε
κινούσαν άπ' τό «Χρυσό Τρίγωνο» (Ταύ- 
λάνδη - Βιρμανία - Λάος) καί άπ’ άλλες 
χώρες τής Νοτιοανατολικής Ασίας μέ 
προορισμό τήν Εύρώπη.

Όμως, στά μέσα τής δεκαετίας μιά 
άλλη «εισαγωγική δύναμη» έμφανίστηκε 
στόν εύρωπαϊκό όρίζοντα. Ή Εύρώπη 
άνακάλυψε τις παράνομες άγορές τής 
Νοτιοδυτικής Ασίας καί οί παράνομες 
άγορές τής Νοτιοδυτικής ’Ασίας - μέ τή 
σειρά τους - άρχισαν νά κατακτούν τήν 
Εύρώπη.
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Τό έμπόριο ναρκωτικών καί ιδιαίτερα 
τής ήρωίνης πέρασε ατά χέρια Τούρκων, 
Λιβανέζων καί Πακιστανών. Οί τελευταίοι 
εμφανίζονται παντού καί πάντα, διεκδι- 
κώντας τά πρωτεία στήν εύρωπαϊκή 
αγορά σκληρών ναρκωτικών.

Τά σκληρά ναρκωτικά παρουσίασαν 
κατά τά δυό τελευταία 'χρόνια μεγαλύ
τερη ποσοστιαία άναλογική αύξηση, άπ' 
αύτή πού παρουσίασαν τ' άλλα, μέ πρώτη 
τήν ήρωίνη, πού ή αύξηση τών ποσοτή
των της, πού κατασχέθηκαν ήταν, τό 
1980, διπλάσια σέ σχέση μέ τόν προη
γούμενο χρόνο.

Συγκεκριμένα γιά πρώτη φορά τό 1980, 
ή συνολική ποσότητα τής ήρωίνης πού 
κατασχέθηκε στήν Εύρώπη, ξεπέρασε 
τόν τόνο (1.112,440 κιλά). Τό 1979 είχαν 
κατασχεθεί 666 κιλά, ένώ τό 1973 μόνο 
124.

Τ) συνέβη στό διάστημα 1973 -1980 καί ο! κατα
σχέσεις ήρωίνης δεκαπλασιάστηκαν;

Θά ταν άτοπο τό νά ισχυριστεί κανείς 
πώς αύξήθηκε τό έμπόριο, μόνο σάν, 
επακόλουθο αύξημένης προσφοράς καί 
αύξημένης ζητήσεως. Αναμφίβολα κι 
αύτό ύπήρξε γεγονός. Αλλά, γεγονός 
είναι καί τό ότι τά τελευταία χρόνια έν- 
τάθηκε σέ μεγάλο βαθμό ή δραστηριο- 
ποίηση τών διωκτικών άρχών καί, όχι λί
γες φορές, ό άγώνας τους είχε άποτέλε- 
σμα τήν εξάρθρωση σοβαρών σπειρών 
πού άσχολούνταν 5χι άπλά καί μόνο μέ 
τό έμπόριο ήρωίνης, άλλά μέ χοντρεμ
πόριο ναρκωτικών, χρυσού, κ.ά.

Από τήν ποσότητα ήρωίνης πού άνα- 
φέρθηκε παραπάνω ώς κατασχεθεΐσα. 
μόνο τά 5,2% (58,668 κιλά) προέρχονταν 
άπ' τήν Νοτιοανατολική Ασία, ένώ τό 
87.80% (977 κιλά) προέρχονταν άπό τή 
Νοτιοδυτική Άσία. Τό ύπόλοιπο 7% είχε 
παρασκευαστεί στήν Εύρώπη.

Πώς έξηγείται αύτή ή άλλαγή τής σκυτάλης ατά 
πρωτεία τού έμπορίου ναρκωτικών;

Ενας άπ' τούς σημαντικούς παράγον
τες ήταν τό κλείσιμο τών άποθηκών 
οπίου στό Πακιστάν, πού 'χε άποτέλεσμα 
τή δημιουργία μεγάλων «στόκ» δπιου 
στις ζώνες όπου οί κάτοικοι ζούν νομα
δική ζωή. Αύτό έπέδρασε καί στήν πτώση 
τών τιμών τού οπίου. "Ετσι οί κάτοικοι 
τών «όπιοπαραγωγών» περιοχών στρά
φηκαν πρός τήν παρασκευή μορφίνης 
καί ήρωίνης.

Αντίθετα, οί χώρες τού «Χρυσού Τρι
γώνου», μετά άπό τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες πού έπικράτησαν κατά τά τε
λευταία δύο χρόνια (1979 καί 1980), είχαν 
μειωμένη παραγωγή κατά 50% περίπου, 
μέ άποτέλεσμα νά παρουσιάσουν θεα
ματική αύξηση τιμών, γεγονός πού ση
μαίνει πώς ή εύρωπαϊκή άγορά στάθηκε 
άρνητικά άπέναντι στήν ήρωίνη αύτών 
τών περιοχών, άφού έβρισκε φτηνότερη 
άπ' τις χώρες τής Νοτιοδυτικής Ασίας.

Επίσης, σέ χαμηλή σχετικά τιμή διατί
θεται ό «λευκός θάνατος» καί άπ’ τούς 
Τούρκους παραγωγούς οπίου, πού μαζί 
μέ τούς συμπατριώτες τους διακινητές. 
κρατούν στά χέρια τους τό μεγαλύτερο 
ίσως μερίδιο, αύτή τή στιγμή, άπ' τή δια
κίνηση τών σκληρών ναρκωτικών στήν 
Εύρώπη.

Παράλληλες συνθήκες παραγωγής μ’
εκείνες τής Τουρκίας έπικρατούν καί στό 
Αφγανιστάν καί σ' άλλες νοτιοδυτικοα- 
σιατικές χώρες.

Οί παραπάνω διαπιστώσεις τονίστηκαν 
ιδιαίτερα καί στά δύο συνέδρια. Απαν
τώντας σ' αυτές - κατά τή διάρκεια τού 
συνεδρίου τής D.E.A. στή Βιέννη - ό εκ
πρόσωπος τού Πακιστάν, άφού παραδέ
χτηκε πώς στή χώρα του παράγεται όπιο 
όχι μόνο γιά εσωτερική κατανάλωση 
άλλά καί έξαγωγική διάθεση, ύποστήριξε 
πώς ή έξάλειψη τής ύπνοφόρου μήκωνος 
άπαιτεΐ τεράστια χρηματικά ποσά, τά 
οποία τό Πακιστάν δέν διαθέτει. Απ' τήν 
άλλη πλευρά ή ιδιομορφία τού έδάφους 
καθιστά πολύ δύσκολο τόν έλεγχο τών 
καλλιεργειών, υπάρχουν δέ όρισμένες 
όρεινες περιοχές πού ούτε κάν ελέγχον
ται. Ακόμα πώς στή χώρα του δρουν 
ιδιωτικά ένοπλα σώματα πού προστα
τεύουν τούς καλλιεργητές καί διακινη- 
τές οπίου. Βέβαια ή Κυβέρνηση καί οί 
διωκτικές άρχές τού Πακιστάν καταβά
λουν κάθε προσπάθεια γιά τόν περιορι
σμό τής παράνομης εξαγωγής οπίου, 
άλλά «σκοντάφτουν» πάνω στις αυξημέ
νες ζητήσεις τής Εύρώπης καί στις ύψη- 
λές τιμές τής ήρωίνης, πού δελεάζουν 
τούς Πακιστανούς όπιοπαραγωγούς.

Εξάλλου, ό έκπρόσωπος τής Τουρ
κίας, στό ίδιο συνέδριο, ύποστήριξε πώς 
ή χώρα του έχει περιορίσει τήν καλλιέρ
γεια τής ύπνοφόρου μήκωνος καί άτι ή 
ίδια δέν έχει μεγάλη κατανάλωση ναρ
κωτικών. Είπε άκόμα πώς ή Κυβέρνηση 
τής χώρας του προσπαθεί νά βοηθήσει 
τούς παραγωγούς ν' άλλάξουν καλλιέρ
γεια, ένώ οί περιοχές όπου καλλιεργείται 
νόμιμα ή παπαρούνα γιά φαρμακευτι
κούς σκοπούς, βρίσκονται κάτω άπό αύ- 
στηρό κρατικό έλεγχο. 'Ωστόσο, οί νόμι
μοι καλλιεργητές βρίσκουν τρόπο, πλάι 
στις νόμιμες ποσότητες, νά καλλιεργή
σουν καί ποσότητες πού προορίζονται 
γιά τό παράνομο έμπόριο.

Όμως, τόνισε ό Τούρκος έκπρόσωπος, 
γιά τήν παρατηρηθείσα αύξηση στήν 
παραγωγή οπίου δέν έχει εύθύνη ή 
Τουρκία, άλλά οί καταναλώτριες ευρω
παϊκές χώρες, στις όποιες όλοένα αύξά- 
νεται ή ζήτηση τών ναρκωτικών.

ΑΓΩΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΩΡΑ

Μιλώντας στό συνέδριο τής D.E.A. ό 
Αναπληρωτής Διευθυντής της, κ. Μάλ- 
λεν, τόνισε πώς τά ναρκωτικά καί τά έγ- 
κλήματα πού άπορρέουν άπ' αυτά δέ 
γνωρίζουν σύνορα καί συνεπώς ό άγώ- 
νας έναντίον τους δέ θά πρέπει νά χει 
σύνορα.

Παρατήρησε άκόμα πώς τό έμπόριο 
τών ναρκωτικών έχει οργανωθεί καλύ
τερα μέ τή λειτουργία παράνομων έργα- 
στηρίων, τή διάθεση ειδικών μέσων 
μεταφοράς καί τή χρηματοδότησή του 
άπό μεγάλα κεφάλαια. Γιά τό λόγο αύτό ό 
άγώνας κατά τών ναρκωτικών θά πρέπει 
πρώτιστα νά άποβλέπει στήν έξουδετέ- 
ρωση έκείνων πού χρηματοδοτούν καί 
κινούν τά νήματα τούτου τού έμπορίου.

Γ ιά τά παραπάνω, ό 'Υποδιευθυντής 
τής D.E.A. Γουώρνερ, παρατήρησε πώς ή 
δίωξη τής καλλιέργειας καί τής διακινή- 
σεως τών ναρκωτικών, άποτελεί έξίσου 
σημαντικό παράγοντα γιά τόν περιορι
σμό του καί πρότεινε τή σύσταση σέ κάθε 
χώρα μιάς Ε ι δ ι κ ή ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α ς  
στήν όποια θά συμμετέχουν άντιπρόσω- 
ποι άστυνομικών, τελωνειακών καί λιμε
νικών άρχών. Έτσι θά συλλέγονται 
περισσότερες πληροφορίες γιά τή διακί
νηση τών ναρκωτικών, θά μελετώνται 
καλύτερα καί θά έξασφαλίζεται ό σωστός 
συντονισμός τών ένεργειών τών διωκτι
κών άρχών. Σάν παράδειγμα γιά τά παρα
πάνω, άνάφερε τήν Ιταλία, τής όποιας ό 
αντιπρόσωπος είπε πώς στή χώρα του 
έχει ιδρυθεί μιά τέτοια Υπηρεσία πού 
άποτελεΐται άπό προσωπικό τής ιταλικής 
Χωροφυλακής, τής Αστυνομίας καί τών 
Τελωνείων, μέ άποτελέσματα πολύ ικα
νοποιητικά.

Οί άντιπρόσωποι τής Σουηδίας, τής 
Δυτ. Γερμανίας καί τής Μ Βρετανίας 
(Σκώτλαντ Γυάρντ), δήλωσαν ότι παρό
μοιες Υπηρεσίες έχουν συσταθεϊ καί 
στις χώρες τους, τόνισαν δέ πώς οί πλη
ροφορίες καί κάθε άλλο στοιχείο γιά τή 
διακίνηση ναρκωτικών, μηχανογρα
φούνται καί βρίσκονται κάθε στιγμή στή 
διάθεση τών άρμόδιων άρχών.

Στήν 7η Περιφερειακή Διάσκεψη τής 
Ίντερπόλ κατά τήν έξέταση τής όργανώ- 
σεως του έμπορίου τών ναρκωτικών, το
νίστηκε πώς έγινε δυνατό νά έξακριβω- 
θεί, ότι τά άτομα «κλειδιά», καθώς κι 
αύτά πού είχαν δικτυωθεϊ σέ σπείρες, 
γνωρίζονταν μεταξύ τους καί είχαν έπα- 
φές καί συναντήσεις σ' όλόκληρη τήν 
Εύρώπη. Ενδεικτικά άναφέρθηκαν δύο 
περιπτώσεις· μιά πού ξεκίνησε άπό 
κατάσχεση 80 κιλών ήρωίνης τόν Απρί
λιο τού 1980 στή Γιουγκοσλαβία καί πού 
ή σέ βάθος ερευνά της είχε άποτέλεσμα 
τή διαπίστωση στενών δεσμών μεταξύ 
τών διαφόρων όμάδων έμπορων πού χαν 
σάν έδρα τήν Ελβετία, Γαλλία, Τουρκία, 
Δανία, Δυτ. Γερμανία, Ολλανδία, Αύ- 
στρία καί Γιουγκοσλαβία, καί μιά δεύ
τερη πού άποκαλύφθηκε άπ' τήν Ολ
λανδική άστυνομία, μετά άπό έρευνα γιά 
τή δραστηριότητα μιάς σπείρας Τρανών
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και Τούρκων έμπορων, ή όποια ένερ- 
γοϋσε μέ τήν κάλυψη έμπορικών οϊκων κι 
είχε έδρα τήν Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Ελβετία, Δυτ. Γερμανία και Αυστρία. Απ’ 

τήν έρευνα διαπιστώθηκε πώς ένα άπ’ τ ’ 
άτομα «κλειδιά» στήν υπόθεση, Ίρανός 
ύπήκοος, πού χε έκτίσει ποινή φυλακί- 
σεως τό 1978 στήν Αυστρία γιά μεγάλη 
υπόθεση έμπορίας χασίς, είχε έπαφή μέ 
σπείρα Γάλλων έμπορων, ύπεύθυνη γιά 
έμπορία μεγάλων ποσοτήτων ήρωίνης 
και χασίς στό Ιράν, τή Γαλλία και τήν 
Ολλανδία. Τό 'ίδιο άτομο ήταν όργανω- 

τής μεταφοράς 11.300 κιλών ήρωίνης 
πού κατασχέθηκε τόν Αύγουστο τού 
1980 στήν 'Ιταλία. Ή σπείρα πού άνήκε 
προετοίμαζε άλλη παράνομη παράδοση 
24 κιλών ήρωίνης στό κέντρο τής Εύρώ- 
πης και τά μέλη της είχαν έπαφές μέ 
μέλη τής άλλης σπείρας πού έξαρθρώ- 
θηκε στήν Γιουγκοσλαβία καί πού διακι
νούσε τά παραπάνω 80 κιλά ήρωίνης. Οί 
δύο αύτές περιπτώσεις δείχνουν καθαρά 
άτι οί οργανωμένες όμάδες έμπορων 
συνδέονται μεταξύ τους σέ πολυεθνικό 
έπίπεδο.

Σχετικά μέ τό έμπόριο ήρωίνης προε- 
λεύσεως Πακιστάν, πού κατακτάει 
όλοένα καί περισσότερο έδαφος, έγιναν 
άξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις άπό τό 
σύνδεσμο άξιωματικό τής Ίντερπόλ στις 
χώρες τής Εγγύς καί Μέσης Ανατολής. 
Οί Πακιστανοι έμποροι ένεργοϋν έδώ καί 
πολλά χρόνια παράνομο έμπόριο χασίς, 
χασισέλαιου καί μορφίνης, είναι άρτια 
οργανωμένοι, διευθύνουν έμπορικές 
έταιρίες τις όποιες χρησιμοποιούν γιά 
κάλυψη, καθώς καί νυχτερινά κέντρα καί 
ξενοδοχεία. Είναι ειδικοί στήν πλαστο
γράφηση έγγράφων καί τήν έκμετάλ- 
λευση εύρωπαίων γυναικών. Τό 1976 - 
1978 αύξήθηκε ή προτίμηση τών Πακι- 
στανων έμπορων γιά τή διακίνηση δι
σκίων θει'ίκής μορφίνης, μέ άποτέλεσμα 
ν' άρχίσει σ' εύρωπαϊκό έπίπεδο έντονη 
δραστηριοποίηση τών διωκτικών άρχών, 
πού στό τέλος τού 1978 είχαν κατορθώ
σει νά έξασθενήσουν όλοσχερώς αύτό 
τό έμπόριο.

Μετά τό 1978, παρατηρεΐται στροφή 
στις προτιμήσεις τών Πακιστανών έμπο
ρων πού έμφανίζονται στήν Εύρώπη ώς 
διακινητές μεγάλων ποσοτήτων ήρωί
νης. Στό Πακιστάν δημιουργοϋνται 
παράνομα έργαστήρια ήρωίνης, ή όποια 
στέλνεται άεροπορικώς στήν Εύρώπη, 
Τό 1980 κατάσχονται 39 κιλά ήρωίνης 
Πακιστάν μόνο σέ πέντε εύρωπαϊκά 
κράτη. ΟΙ συλληφθέντες είναι άποκλει- 
στικά καί μόνο Πακιστανοι ή Εύρωπαίοι 
πού κατάγονται άπ' τό Πακιστάν. Οί πιό 
πολλοί άπ' αύτούς ήταν παλιότερα έμ
ποροι άλλων ειδών ναρκωτικών μέ δια
συνδέσεις σ' όλόκληρη τήν Εύρώπη. Οί 
διασυνδέσεις αύτές τούς φάνηκαν χρή
σιμες κατά τήν άλλαγή τού έμπορεύσι- 
μου είδους.

Αλλά, υπάρχει καί μιά άλλη κατηγορία 
Πακιστανών έμπορων πού δρούν στήν 
Αύστρία, Ελβετία καί Ιταλία. Αύτοί 
άσχολοϋνται μέ έμπόριο ήρωίνης Τουρ
κίας πού προμηθεύονται άπ’ τήν Κων
σταντινούπολη. Μιά πρόσφατη άποκά- 
λυψη Πακιστανού έμπορου ήρωίνης στή

Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Τό κατάντημα του ναρκομανή. 
Δ ε ξ ι ά :  Έμπορος ναρκωτικών στό τόπο τής 

παραγωγής.

χώρα μας, έπιθεβαιώνειτά παραπάνω. Ή 
έρευνα καί ή προανάκριση τού άρμόδιου 
Τμήματος; τής Υ.Α.Π.Π. σέ βάρος τού Μω- 
χάμετ Ίσάκ, πού στά χέρια του κατασχέ
θηκε ένα κιλό περίπου ήρωίνης, άπό- 
δειξε πώς τις πρώτες ποσότητες έφερε 
μαζί του άπ’ τήν Κωνσταντινούπολη, 
όπου βρήκε κι έπέλεξε καί τούς συνερ
γάτες του (βαποράκια), ένώ στή συν
έχεια οί εισαγωγές του πραγματο
ποιούνταν άπ’ τό Πακιστάν, όπου πρώτα 
έστελνε μέσω Τραπέζης τά χρήματα καί 
στή συνέχεια μ’ ένα ταξίδι - άστραπή πή
γαινε καί τήν έφερνε στήν Αθήνα. Οί 
συνεργάτες πού χρησιμοποιούσε ήταν 
άποκλειστικά καί μόνο Πακιστανοι.

Ό  κυριότερος τόπος προορισμού 
ήρωίνης τών Πακιστανών έμπορων είναι 
τό "Αμστερνταμ καί κατά δεύτερο λόγο 
τό άεροδρόμιο τού Χήθροου στό Λον
δίνο. Οί Πακιστανοι έμποροι είναι οί κα
λύτερα όργανωμένοι τής Εύρώπης καί 
διατηρούν στενές σχέσεις μέ τούς συμ
πατριώτες τους στή Δανία καί στις άλλες 
Σκανδιναυικές χώρες. Συχνά μεταφέ
ρουν τήν ήρωίνη άεροπορικώς μέχρι τ ’ 
άεροδρόμιατής Γενεύης καί τής Ζυρίχης 
κι άπό κεϊ όδικώς στις Σκανδιναυικές 
χώρες. Υπάρχουν δέ ύπόνοιες πώς γιά 
πρώτη άφιξη στήν Εύρώπη χρησιμο

ποιείται, τελευταία καί τό άεροδρόμιο 
τής Λισσαβόνας.

ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Γιά μιά άκόμα φορά διαπιστώθηκε πώς 

τά κυριότερα μέσα μεταφοράς ήρωίνης 
άπ’ τή Νοτιοδυτική Ασία στήν Κεντρική 
Εύρώπη, παραμένουν τά ιδιωτικής χρή- 
σεως αύτοκίνητα και τά φορτηγά, πού 
είτε διασχίζουν άδικά τις βαλκανικές χώ
ρες, είτε μεταφέρονται μέ «φέρ- 
ρυ/μπώτ». Ή χρησιμοποίηση τών άερο- 
πορικών δρομολογίων γίνεται συνήθως 
γιά μεταφορά ήρωίνης άπό άπομακρυ- 
σμένα μέρη. Ή περισσότερο χρησιμο
ποιούμενη γραμμή είναι τού Πακιστάν - 
Ιράν - Μ. Βρετανίας.

Ή ήρωίνη Νοτιοδυτικής Ασίας κρύβε
ται τις περισσότερες φορές σέ ειδικές 
κρύπτες πού κατασκευάζονται στό αύ- 
τοκίνητο. Συχνά οί έμποροι ζητούν άπό 
μή ύποπτα άτομα νά όδηγήσουν τό αύ- 
τοκίνητο στήν Τουρκία ή σ’ άλλη χώρα 
καί νά τό παραδώσουν σέ κάποιο άτομο, 
πού όμως άρνεΐται τήν παραλαβή του, 
δημιουργώντας άδιέξοδο στό μεταφο
ρέα τού αύτοκινήτου, ό όποίος άναγκά- 
ζεται. μετά άπό μέρες, μέ ύπόδειξη άλ
λου άτόμου, νά όδηγήσει τό αύτοκίνητο
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πίσω στή χώρα προελεύσεώς του, χωρίς 
όμως νά ξέρει πώς στό διάστημα πού με
σολάβησε, άνθρωπος τής σπείρας έκ
ρυψε στό αυτοκίνητο ποσότητα ήρωίνης, 
ή όποια θά «ταξιδέψει» μέχρι τόν κάτοχο 
τού αυτοκινήτου .. .

Αλλες πάλι φορές οί έμποροι ταξι
δεύουν μέ περισσότερα αύτοκίνητα. Τό 
αύτοκίνητο πού μεταφέρει τό ναρκω
τικό, άκολουθεΤ άλλο ή άκολουθείταιάπό 
άλλο. Τό δεύτερο αύτό αύτοκίνητο όδη- 
γειται άπό άνθρωπο «κλειδί» τής σπεί
ρας, ή άπ' τόν κάτοχο τής ήρωίνης. Αύ- 
τός ό τρόπος τής μεταφοράς χρησιμο
ποιήθηκε εύρύτατα άπό 'Ολλανδούς έμ
πορους.

'Επίσης συχνή είναι ή μεταφορά ήρωί
νης καί άλλων ναρκωτικών άπό δυό όμά- 
δες τής ίδιας σπείρας, πού όμως περ
νούν τά σύνορα τών διαφόρων χωρών 
άπό ξεχωριστά συνοριακά φυλάκια, γιά 
νά συναντηθούν καί πάλι μετά τούς συν
οριακούς έλέγχους. Στις περιπτώσεις 
πού οί δυό όμάδες περνούν άπ’ τό ίδιο 
συνοριακό φυλάκιο χρησιμοποιούνται 
δυό πανομοιότυπα αύτοκίνητα, τά όποια 
μεταφέρουν τις ίδιες άκριβώς άπο-

στού ψαριού, σέ σώμα γυναίκας πού ’δίνε 
τήν έντύπωση εγκύου, σέ μεταλλικό δο
χείο άφροϋ ξυρίσματος, σέ διπλό πυ
θμένα θήκης φωτογραφικής μηχανής, σέ 
κούφιο μεταλλικό σκελετό βαλίτσας κ.ά.

Σχετικά μέ τή μεταφορά κοκαΐνης άπό 
τις χώρες παραγωγής (Νότια Αμερική) 
στις εύρωπαΐκές χώρες, παρατηρήθηκαν 
πολλές κατασχέσεις στά άεροδρόμια 
τού Παρισιού, Λονδίνου, Μαδρίτης, "Αμ
στερνταμ, Ρώμης, Ζυρίχης, Φραγκφούρ- 
της, Βρυξελλών καί Λισσαβόνας. Οί 
μεταφορείς τους προέρχονταν άπό τό 
Περού, Κολομβία, Βολιβία, Βραζιλία, 
Αργεντινή καί Βενεζουέλα. Τό πιό όργα- 
νωμένο έμπόριο κοκαΐνης γίνεται άπό τό 
Περού, Κολομβία καί Βολιβία, πρός τήν 
’Ισπανία, Γαλλία καί ’Ιταλία, άπ’ όπου οί 
μεταφερόμενες ποσότητες διατίθενται 
στήν έσωτερική κατανάλωση ή προω
θούνται σ’ άλλες χώρες. Οί όμάδες 
μεταφοράς άποτελούνται άπό μικτή 
συμμετοχή μελών διαφόρων σπειρών, 
πού ή δραστηριότητά τους στήν Εύρώπη 
περιλαμβάνει κι άλλες πτυχές, όπως τήν 
έκμετάλλευση πορνών, κλοπές, πλαστο
γραφίες καί, ίσως, άπαγωγές άτόμων. Γιά

σκευές. Συνήθως τό ναρκωτικό κρύβεται 
στό αύτοκίνητο πού άκολουθεί. Στούς 
συνοριακούς έλέγχους φτάνει πρώτα τό 
αύτοκίνητο πού προπορεύεται. Έκεΐ μ’ 
έξυπνα τεχνάσματα οί όδηγο'ι προσπα
θούν ν’ άλλάξουν αύτοκίνητο.

Οί έμποροι τής Βηρυττού προτιμούν 
τήν άπόκρυψη μικροποσοτήτων ήρωίνης 
στά τακούνια τών παπουτσιών τους. 
Περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις 
παρατηρήθηκαν στή Δυτ. Γερμανία. Με
ρικές φορές αύτή ή μέθοδος χρησιμο
ποιείται καί άπό τούς Γάλλους, 'Ισπανούς 
καί ’Ιταλούς, πού τελευταία πέρασε, 
σχεδόν μονοπωλιακά, στά χέρια τους, 
άπ’ τά χέρια τών Κινέζων, τό έμπόριο τής 
ήρωίνης, πού συχνά συνδυάζεται καί μέ 
τό λαθρεμπόριο χρυσού καί πολύτιμων 
λίθων. ΟΙ Εύρωπαΐοι άμως έμποροι χρη
σιμοποιούν συχνότερα τις φυσικές 
«κρύπτες» τού σώματος τους γ ι’ αύτές 
τις μεταφορές, πού άμως είναι μεταφο
ρές μικροποσοτήτων. Γ ιά μεγαλύτερες 
ποσότητες χρησιμοποιούν συνήθως βα
λίτσες μέ διπλό πυθμένα. Διαπιστώθη
καν, όμως, καί μερικοί άλλοι τρόποι σχε
τικά άσυνήθιστοι, όπως στήν κοιλιά πα

! ’ όλο τό κύαμο έχουν αναληφθεΤ διαφωτιστικές 
έκστρατείες γιά τήν ένημέρωση τού κοινού όοον 
όφορύ τό όλέθρια όποτελέσματα τών ναρκωτικών καί 
κυκλοφορούν yi’ αύτό πολυάριθμο φυλλάδια.

τή μεταφορά χρησιμοποιούνται άτομα 
πού δέν έχουν έγκληματικό παρελθόν. 
Είναι συνήθως Λατινοαμερικάνοι, ήλι- 
κίας 25 - 30 χρόνων, (συνήθως άντρες καί 
σπάνια γυναίκες), ταξιδεύουν μέ εισιτή
ριο έπιστροφής κι έχοντας στή διάθεσή 
τους έλάχιστα χρήματα. Αναλαμβάνουν, 
έναντι ύποσχέσεως χρηματικής άμοιβής, 
τή μεταφορά μιάς βαλίτσας καί τήν 
παράδοσή της σέ άγνωστο άτομο. Οί βα
λίτσες πού χρησιμοποιούν είναι συν
ήθως διπλού πυθμένα, ή μέσα σ’ αύτές 
ύπάρχουν φιαλίδια άεροζόλ, ή βιβλία πού 
στό έσωτερικό τους έχει κρυφτεί ή κο
καΐνη. ’Ακόμα, έχουν άποκαλυφθεί περι
πτώσεις πού ή κοκαΐνη είχε τοποθετηθεί 
σέ κάδρα άπό πίνακες ζωγραφικής.

Στό συνέδριο τής Ίντερπόλ, ό Έλλη
νας έκπρόσωπος, μίλησε γιά μιά νέα μέ
θοδο κατά τήν όποια ή κοκαΐνη φτάνει 
στήν Εύρώπη μέσω Βηρυττού, γιά τή

μεταφορά της δέ, χρησιμοποιείται κύ
κλωμα νεαρών γυναικών. Οί Λιβανέζοι 
έμποροι προσανατολίζονται στήν άνταλ- 
λαγή τής κοκαΐνης μέ ήρωίνη.

Γ ιά τή μεταφορά κοκαΐνης στή χώρα 
του, ό Ολλανδός έκπρόσωπος, είπε πώς 
φτάνει έκεΐ σιδηροδρομικώς καί μέ 
πλοία. Αύτή ή μεταφορά άποτελεΐ τή 
δεύτερη καί τελευταία φάση τής άρχι- 
κής, κατά τήν όποια ή κοκαΐνη έχει «ταξι
δέψει» άεροπορικώς άπ’ τή Λατινική 
Αμερική μέχρι κάποιο άπ’ τ ’ άεροδρόμια 
τής κεντρικής Εύρώπης.

Σχετικά μέ τό έμπόριο χασ'ις τονίστηκε 
πώς οί οργανωμένες σπείρες άποφεύ- 
γουν, τελευταία, τις χερσαίες μεταφο
ρές, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση 
στις θαλάσσιες. Μεγάλο ρόλο στό διαμε- 
τακομιστικό έμπόριο, ώς σταθμός συν- 
αντήσεως τών λαθρεμπόρων, άλλά καί 
άνεφοδιασμού τών πλοίων, παίζει ή Κύ
προς. Επίσης σπουδαίο ρόλο παίζουν καί 
οί πάμπολες έρημονησίδες τής χώρας 
μας.

Σχετικά μέ τή διακίνηση ποσοτήτων 
χασ'ις μέσα άπ’ τό Αιγαίο καί τό Ίόνιο, 
διατυπώθηκαν ύπαινιγμοί σέ βάρος τής 
χώρας μας άπό μέρος τών έκπροσώπων 
τής ’Ιταλίας, στό Συνέδριο πού διοργά- 
νωσε ή D.E.A. Από τόν "Ελληνα έκπρό- 
σωπο δόθηκε άπάντηση πώς γιά τήν 
άντιμετώπιση ένός τέτοιου περιστατικού 
άπαιτούνται συγκεκριμένες πληροφο
ρίες, γιατί τά λαθρεμπορικά σκάφη κι
νούνται σχεδόν πάντα σέ διεθνή ϋδατα 
καί όταν χρησιμοποιούν έλληνικά νησιά, 
αύτά είναι μερικά άπ’ τά άμέτρητα έρη- 
μονήσια πού είναι «φύσει καί θέσει» 
άδύνατο νά έλεχθοϋν. Είναι δέ γεγονός 
πώς οί Ιταλοί λαθρέμποροι χρησιμο
ποιούν ταχύτατα σκάφη, ειδικά δια
σκευασμένα γιά παρόμοιες μεταφορές, 
πού άναπτύσσουν ύπερθολικά μεγάλες 
ταχύτητες καί καθιστούν άδύνατο τόν 
έντοπισμό καί καταδίωξή τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Είναι γεγονός πώς οί σύνεδροι καί 
τών δυό Συνεδρίων συμφώνησαν στό ότι 
τά ναρκωτικά άποτελούν πιά διεθνές 
πρόβλημα καί πώς ή άντιμετώπισή τους 
πρέπει νά στηριχτεί σέ μιά διεθνή συν
εργασία. Γ ιά πολλές δέ χώρες καί ιδιαί
τερα γιά τήν Αμερική - όπως χαρακτηρι
στικά είπε ό Υποδιευθυντής τής D.E.A., 
κ. Κούκ - τά ναρκωτικά θεωρούνται τό σο
βαρότερο πρόβλημα μετά τήν τρομο
κρατία. Αλλά, γρήγορα θά άποτελέσουν 
τό ίδιο σοβαρό πρόβλημα καί γιά πολλές 
άλλες χώρες, έκτος άν μέ συνδυασμένες 
προσπάθειες «τεθούν έκτος μάχης» τά 
μεγάλα άφεντικά πού διαθέτουν τερά
στια ποσά όχι μόνο γιά τό έμπόριο τών 
ναρκωτικών, άλλά καί γιά τή νομική κά
λυψή τους.

Ας δούμε όμως τό πρόβλημα όπως 
αύτό παρουσιάζεται στις διάφορες χώ
ρες, σύμφωνα μέ τά λεχθέντα άπ’ τούς 
έκπροσώπους τους στά δυό Συνέδρια:

Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α .
Είναι μιά άπ’ τις κυριότερες χώρες 

«τράνζιτ» μεταξύ τής Νοτιοδυτικής 
Ασίας καί Κεντρικής Εύρώπης, άπ’ όπου 

περνούν όλα σχεδόν τά ναρκωτικά - καί 
κυρίως ή ήρωίνη καί τό χασίς - πού άκο- 
λουθουν τά δρομολόγια τών βαλκανικών
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χωρών. Τό 1980 οί Γιουγκοσλαβικές άρ- 
χές κατάσχεσαν 301 κιλά ήρωίνης, ένώ 
τό 1979 οί κατασχεθεϊσες ποσότητες 
ήταν 91 κιλά. Οί κατασχέσεις τοϋ Α' έξ- 
αμήνου τοϋ 1981 ήταν 150 κιλά ήρωίνης. 
Απ' τις 46 κατασχέσεις τοϋ 1980 οί 45 
έγιναν στήν GRADINA και όλες οί ποσό
τητες προορίζονταν γιά τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Οί περισσότεροι μεταφορείς (τό 
90%) ήταν Τούρκοι. Τούρκοι, έπίσης, 
ήταν καί οί περισσότεροι άπ’ τούς οργα
νωτές τών μεταφορών αύτών. Ή 'ίδια ή 
χώρα δέν άντιμετωπίζει πρόβλημα ναρ
κωτικών. Οί λίγοι τοξικομανείς πού 
ύπάρχουν είναι ήρωινομανεϊς.

Ι τ α λ ί α .

Ή Τεργέστη, τό Μιλάνο, ή Ρώμη, είναι 
οί κυριότερες πόλεις - κέντρα έμπορίας 
και περαιτέρω διακινήσεως τής ήρωίνης. 
Έχει διαπιστωθεί αύξηση τού έμπορίου 
μορφίνης καί ήρωίνης προελεύσεως Εγ
γύς καί Μέσης Ανατολής, μέ τούς Τούρ
κους νά κρατούν σταθερά τό πρωτεία 
στις οργανωμένες μεταφορές πού έχουν 
τόπο προορισμού τήν Κεντρική Εύρώπη. 
ΓΓ αύτόν άκριβώς τό λόγο στά Ίταλο - 
Γιουγκοσλαβικά σύνορα έχουν έγκατα- 
σταθεϊ ειδικές άστυνομικές δυνάμεις γιά 
τή διενέργεια έλέγχων. Ή χώρα άντιμε- 
τωπίζει πρόβλημα έσωτερικής κατανα- 
λώσεως σέ μεγάλο βαθμό. Στή διάρκεια 
τού 1980 άποκαλύφθηκαν 5 έργαστήρια 
παρασκευής ήρωίνης και σημειώθηκαν 
μεγάλες κατασχέσεις ήρωίνης (199 κιλά) 
καί μορφίνης (268 κιλά). Ή βάση μορφί
νης είσάγεται γιά νά τροφοδοτήσει τά 
παράνομα έργαστήρια έπεξεργασίας 
ναρκωτικών πού λειτουργούν στή Σικε
λία καί στήν περιοχή τού Μιλάνου. Στή 
Σικελία κατά τά τελευταία χρόνια έχουν 
άποκαλυφτεί 6 τέτοια έργαστήρια, ή δέ 
ήρωίνη πού παρασκευαζόταν, προοριζό
ταν γιά τις Η.Π.Α. καί τή Δυτ. Εύρώπη.

Ή οργάνωση τής Μαφίας έχει άναλά- 
βει σχεδόν άποκλειστικά τό έσωτερικό 
έμπόριο τής χώρας καί πολλοί άστυνομι- 
κοί - ιδιαίτερα στή Σικελία - έχουν δολο
φονηθεί άπό μέλη της κατά τά τελευταία 
χρόνια. Ύπάρχουν υπόνοιες πώς μεταξύ 
τής «Μαφία» καί Γάλλων έμπορων ναρ
κωτικών ύπάρχουν σχέσεις συνεργα
σίας.

Δ υ τ ι κ ή  Γ ε ρ μ α ν ί α .
Αντιμετωπίζει πρόβλημα ναρκωτικών 

σέ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα ήρωίνης καί 
κοκαΐνης. Τό 1980 στόν τομέα τής ήρωί
νης παρατηρήθηκε αύξηση 24% περίπου 
τού άριθμού τών ύποθέσεων πού άπα- 
σχόλησαν τις διωκτικές 'Υπηρεσίες τής 
χώρας. Τό 1980 κατασχέθηκαν 240 συν
ολικά κιλά ήρωίνης, άπό τά όποια τό 97% 
προερχόταν άπό τή Νοτιοδυτική Ασία 
καί τή Νοτιοανατολική Εύρώπη. Τό 1981 
οί κατασχέσεις παρουσίασαν μείωση. Τό 
μεγαλύτερο μέρος τών εισαγωγών καί 
τού έσωτερικού έμπορίου βρίσκεται σέ 
χέρια Τούρκων, ένώ τό ύπόλοιπο διευ
θύνουν Ίρανοί, Σύροι, Λιβανέζοι, Ίορδα- 
νοί, Ισραηλίτες καί έλάχιστοι Εύρωπαϊοι. 
Τό 1980 ένα γραμμάριο ήρωίνης είχε 100 
- 200 μάρκα, ένώ τό 1981 έφτασε τά 1.000 
μάρκα. Τό 1980 παρουσίασαν μείωση σέ 
σχέση μέ τό 1979, οί θάνατοι άπό ύπερ- 
δόσεις ήρωίνης. Οί έκπρόσωποι τής χώ
ρας τόνισαν τό σημαντικό ρόλο πού δια
δραμάτισαν οί άστυνομίες τής Γιουγ-
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Ε π ά ν ω :  Ή προετοιμαοία γιά τήν ένεση ήρωί- 
νης.

Κ ά τ ω : Ή όλέθρια ένεση πού αργό ή γρήγορο θά 
άδηγήσει στήν έξαθλίωση καί τά θάνοτο.

<οσλαθίας καί 'Ελλάδος στις μεταφορές 
ναρκωτικών πού προορίζονταν γιά τή 
χώρα τους κι έξέφρασαν τις εύχαριστίες 
τους, γιατί χάρη σ’ αύτή τήν έντονη δρα- 
στηριοποίηση, μειώθηκαν, τελευταία, σέ 
σημαντικό βαθμό οί εισαγωγές ναρκωτι
κών στή δική τους χώρα.

Ο λ λ α ν δ ί α .
Τό "Αμστερνταμ παραμένει πάντα τό 

σημαντικότερο κέντρο έμπορίου ήρωί
νης όπου Τούρκοι έμποροι διευθύνουν 
τις περισσότερες σπείρες διακινήσεως 
ναρκωτικών, έκτοπίζοντας τούς Κινέ
ζους. Μεγάλες ποσότητες ήρωίνης 
μεταφέρονται μέ πλοία, ένώ παρατηρεΐ- 
ται αισθητή κάμψη στις χερσαίες μετα
φορές, έξαιτίας τής έντονης δραστηριο- 
ποιήσεως πού δείχνουν οί έλληνικές, 
γιουγκοσλαβικές, ιταλικές, αύστριακές 
καί γερμανικές άρχές. Τό 80% τής κατα- 
σχεθείσας ήρωίνης ήταν προελεύσεως 
Νοτιοδυτικής Ασίας καί Νοτιοανατολι
κής Εύρώπης, τό δέ 60% τών συνολικών 
κατασχέσεων είχε πραγματοποιηθεί στό 
Άμστερνταμ. Τελευταία παρατηρήθηκε

έλλειψη ήρωίνης στήν 'Ολλανδική 
άγορά, μ' άποτέλεσμα ή τιμή τού γραμ
μαρίου νά φτάσει στά 900 φιορίνια.

Α υ σ τ ρ ί α .

Απ’ τόν έκπρόσωπο τής χώρας στό 
συνέδριο τής D.E.A. ειπώθηκε πώς 
έπειδή κύριο έσοδο τής χώρας του είναι 
ό τουρισμός, ό τελωνειακός έλεγχος εί
ναι πολύ έλαστικός, μέ άποτέλεσμα νά 
’ναι εύκολη ύπόθεση ή εισαγωγή ναρκω
τικών. Τό 1981 οί μεγαλύτερες ποσότη
τες ήρωίνης είσήχθηκαν μέσω Γιουγ
κοσλαβίας καί Ούγγαρίας, τό δέ έμπόριο 
βρίσκεται σέ χέρια Τούρκων καί Γιουγ
κοσλάβων. Ακόμα, πώς στή Βιέννη 
ύπάρχουν κάπου 10.000 ήρωινομανεϊς, οί 
δέ θάνατοι άπό ύπερδόσεις ήρωίνης ξε- 
πέρασαν τούς 100 μέσα στό 1981.

Ό  έκπρόσωπος τού Ε.Κ.Γ. Ίντερπόλ - 
Αύστρίας τόνισε πώς οί μεγαλύτερες 
ποσότητες φτάνουν στή χώρα του όδι- 
κώς, μεταφερόμενες ή άπό τούς ίδιους 
τούς ταξιδιώτες, ή μέ λεωφορεία καί 
φορτηγά. Οί Αύστριακοί μεταπωλητές 
άναζητούν τήν ήρωίνη στις «χοντραγο- 
ρές» τής Φραγκφούρτης όπου τή βρί
σκουν μέ 250 γερμανικά μάρκα τό γραμ
μάριο γιά νά τήν πουλήσουν στήν Αύ- 
στρία 1.000 μάρκα τό γραμμάριο ή καί 
περισσότερο.
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Ε π ά ν ω :  Καλλιέργεια τής ύπνοφόρου μηκωνος. 
άπ' τήν οποία παράγεται τά όπιο.

Κ ά τ ω :  Διαμονή έζοθλιωμένων ναρκομανών.

Ε λ β ε τ ί α .
Ή Φραγκφούρτη και τό Μιλάνο άποτε- 

λοϋν - κατά τόν έκπρόσωπο τού Ε.Κ.Γ. 
Ίντερπόλ / Ελβετίας - τις πηγές προμή
θειας ναρκωτικών, και ιδιαίτερα ήρωίνης, 
τών μεταπωλητών τής χώρας του. Στό 
Μιλάνο τό ένα γραμμάριο ήρωίνης στοι
χίζει κατά 200 έλβετικά φράγκα λιγότερο 
άπ' ότι στοιχίζει στήν ’Ελβετία, όπου πω
λείται πρός 600 - 700 έλβετικά φράγκα.

Ή χώρα άντιμετωπίζει σοβαρό πρό
βλημα ήρωίνης μέ μεγάλο άριθμό θανά
των, πού άπό 88 τό 1979, έφτασαν σέ 107 
τό 1981. Ή μεγαλύτερη ποσότητα άπό τό 
σύνολο τών κατασχέσεων ήταν προε- 
λεύσεως Ιράν και όχι καλής καθαρότη
τας. Τά τελευταία χρόνια παρατηρεΐται 
μεγάλη αύξηση τών διαρρήξεων φαρμα
κείων, πού ’ναι συνέπεια τής παρατηρη- 
θείσας έλλείψεως ήρωίνης. Επίσης αύ- 
ξημένη παρουσιάζεται ή ζήτηση κοκαΐ
νης, μορφίνης, χασίς. Σχετικά μέ τό έμ- 
πόριο χασίς, τό 1980 συνελήφθηκαν έκ
τος Ελβετίας, 127 Ελβετοί έμποροι, 
άριθμός πού τούς κατατάσσει στήν πέμ

πτη θέση, μετά τούς Γάλλους (268), τούς 
Μαροκινούς (221), τούς Ιταλούς (212) 
και τούς Τούρκους (163).

Γ α λ λ ί α .
Οί έκπρόσωποί της καί στά δυό συν

έδρια έπισήμαναν τό γεγονός πώς τό με
γαλύτερο μέρος τών ποσοτήτων ήρωί
νης πού κατασχέθηκαν είχε είσαχθεΐ άπό 
τή Νοτιοανατολική Ασία, ένώ ή ήρωίνη 
τής Νοτιοδυτικής Ασίας αύξάνει στα
θερά τις μετοχές της στήν ντόπια κατα
νάλωση (18% τό 1979, 30% τό 1980). 
Ακόμα τόνισαν πώς μετά άπό έρευνες 
διαπιστώθηκε ότι ή ήρωίνη Νοτιοδυτικής 
Ασίας πού είναι σχετικά μικρής καθαρό
τητας, έ κ τ ο ς  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  π ρ ο - 
κ α λ ε ΐ  β α ρ ι έ ς  β λ ά β ε ς  σ τ ά  μ ά 
τ ι α ,  μ έ χ ρ ι  κ α ι  τ ύ φ λ ω σ η . Οί θά
νατοι άπό ύπερδόσεις ήρωίνης τό 1980 
έφτασαν τούς 168, ένώ τό 1981 αύξήθη- 
καν άκόμα πιό πολύ.

Ό  έκπρόσωπος τής χώρας στό συν
έδριο τής D.E.A. μίλησε γιά τήν άερο- 
γραμμή Μπανγκόκ - Γαλλίας καί τό έμπό- 
ριο ήρωίνης, χρυσού καί πολύτιμων λί
θων πού μοιράζονται «άκριβοδίκαια» 
Γ άλλοι καί ’Ολλανδοί έμποροι, καθώς καί 
τήν άδική γραμμή άπό Μ. Ανατολή στή 
Γαλλία, πού τόν πρώτο ρόλο κρατούν 
σταθερά Τούρκοι λαθρέμποροι. Έπισή-

μανε κι αύτός τήν πρόσφατη δραστηριο- 
ποίηση τών Ίσραηλινών, τονίζοντας πώς 
παρουσιάζονται καί άρκετά έπιθετικοί, 
καθώς καί τών Γ άλλων άρμενικής κατα
γωγής.

Αλλά οί περισσότερες συζητήσεις 
περιστράφηκαν γύρω άπό τά μεγάλα έρ- 
γαστήρια τής Μασσαλίας, πού άκόμα 
διατηρείται ώς ένα άπ’ τά μεγαλύτερα 
κέντρα ήρωίνης καί άλλων ναρκωτικών 
τής Εύρώπης. Συγκεκριμένα, ειπώθηκε 
πώς μετά τήν έξουδετέρωση τών έργα- 
στηρίων τής Μασσαλίας τό 1973, οί λα
θρέμποροι τής περιοχής έπαναδραστη- 
ριοποιήθηκαν στις άρχές τού 1978.

Μιλώντας γ ι’ αύτό άκριβώς τό θέμα, ό 
έκπρόσωπος τού Ε.Κ.Γ. Ίντερπόλ / Γαλ
λίας, είπε πώς ή έπαναλειτουργία τών 
παράνομων έργαστηρίων παρασκευής 
ήρωίνης, παρουσιάζει τάσεις άποκεν- 
τρώσεως καί πώς σ’ αύτά έργάζονται 
μέλη παλαιών σπειρών πού είχαν έξαρ- 
θρωθεΐ τό 1973. Επίσης μέλη έκείνων 
των σπειρών είναι πιθανό νά χρησιμο
ποιούνται ώς ένδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ 
Μ. Ανατολής καί Η.Π.Α. ή καί Καναδά, 
καθώς καί ότι Γ άλλοι χημικοί έργάζονται 
σέ έργαστήρια παρασκευής ήρωίνης τής 
Μ. Ανατολής.

Αλλά, αύξημένες παρουσιάζονται καί 
οί τάσεις εισαγωγής κοκαΐνης, πού τό 
1980 άπό τις διωκτικές άρχές κατασχέ
θηκαν συνολικά 115 κιλά. Τό πρώτο έξ- 
άμηνο τού 81 οί κατασχεθεΐσες ποσότη
τες σημείωσαν άνοδο, φτάνοντας τά 60 
κιλά. Στόν τομέα τής έμπορίας τού χασίς, 
τά στοιχεία έφεραν τούς Γάλλους έμπο
ρους, πού έχουν συλληφθεΐ έκτος Γαλ
λίας, στήν πρώτη θέση, μέ 268 συλλή
ψεις.

Β έ λ γ ι ο

Ό  έκπρόσωπος τού Ε.Κ.Γ. Ίντερπόλ / 
Βελγίου άναφέρθηκε συνοπτικά στήν 
κατάσταση πού έπικρατεΐ στή χώρα του, 
τονίζοντας, ότι έχει διαπιστωθεί μείωση 
τού έμπορίου χασίς, όπίου, μορφίνης καί 
κοκαΐνης, άλλα αύξηση τού έμπορίου 
ήρωίνης, ή όποια σέ ποσοστό 80% 
προέρχεται άπό χώρες τής Νοτιοδυτικής 
Ασίας καί σέ ποσοστό 20% άπό χώρες 
τής Νοτιοανατολικής Ασίας. ’Ακόμα τό
νισε πώς ή χώρα του έπηρεάζεται άμεσα 
άπό τά γειτονικά κέντρα έμπορίας ήρωί
νης (’Ολλανδία καί Δυτ. Γερμανία), γιατί 
συχνά ποσότητες ναρκωτικών πού 
προορίζονται γ ι’ αύτά τά κέντρα, «ξε
φορτώνονται» στό άεροδρόμιο τών Βρυ
ξελλών καί στό λιμάνι τής ’Αμβέρσας, άπ’ 
όπου «παίρνουν, τό δρόμο» γιά τις χώρες 
προορισμού.

Ό  ίδιος έκπρόσωπος, στό τέλος τής 
όμιλίας του, ά ν α φ έ ρ θ η κ ε  σ ’ έ ν α  
π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ό  σ ύ σ τ η μ α  μέ  
ά κ τ ί ν ε ς  X π ο ύ  έ φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  
ο ί  Β ε λ γ ι κ έ ς  δ ι ω κ τ ι κ έ ς  ά ρ χ έ ς  
γ ι ά  τ ή ν  ά ν α κ ά λ υ ψ η  τ ή ς  ή ρ ω ί 
ν η ς ,  σύστημα πού έπαινέθηκε καί άπό 
τόν παρατηρητή τού Τελωνειακού Συμ
βουλίου Συνεργασίας, ό όποιος πρόσ- 
θεσε πώς σ’ αύτό τό σύστημα πειραματί
ζεται πρόσφατα καί ή Νέα Ζηλανδία. Δή
λωσε δέ, ότι ό άέρας πού είναι παγιδευ- 
μένος στ’ άντικείμενα πού περιέχουν 
ναρκωτικά, έπιτρέπει τόν έντοπισμό 
τους μέ άκτίνες X καί πώς δοκιμάζονται 
στό θέμα αύτό καί συστήματα ύπερηχη
τικών άνιχνευτών.
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Μ ε γ ά λ η  Β ρ ε τ α ν ί α
Στή Διάσκεψη τής Ίντερπόλ τονίστηκε 

ιδιαίτερα ό ρόλος των Πακιστανών έμπο
ρων ήρωίνης πού έλέγχουν τό 90% τού 
έμπορίου της οτή Μ. Βρετανία. Ή ήρωίνη 
πού είσάγεται στην 'Αγγλία, άντίθετα άπ’ 
αύτή πού είσάγεται στις άλλες Εύρωπαΐ- 
κές χώρες, είναι καθαρότητος 90%. Οί 
περισσότερες κατασχέσεις ναρκωτικών 
(80%) έγιναν στά συνοριακά φυλάκια, 
γεγονός πού δείχνει πώς τά κυκλώματα 
έμπορίας πού δρουν στις άγγλικές πό
λεις, άμύνονται σθεναρά κατά τών διω
κτικών άρχών.

Επίσης, μεγάλο πρόβλημα γιάτή χώρα 
άποτελε'ι ή έμπορία κοκαΐνης. Τό 1980 
κατασχέθηκαν 35,406 συνολικά κιλά κο
καΐνης, ένώ παράλληλα μεγάλες ήταν και 
οί κατασχέσεις μορφίνης καίχασίς, 'ιδιαί
τερα προσελεύσεως Μαρόκου, Εγγύς 
καί Μέσης 'Ανατολής.

Τ ο υ ρ κ ί α
Ό  έκπρόσωπος τής χώρας στό συν

έδριο τής Ίντερπόλ είπε πώς στήν πα
τρίδα του ύπάρχει αύξηση τού έμπορίου 
χασίς και ήρωίνης, άλλ’ ύποστήριξε πώς 
σ’ αύτό δέν παίζουν τόν πρώτο ρόλο 
συμπατριώτες του, οί όποιοι χρησιμο
ποιούνται κυρίως ώς μεταφορείς. Ακόμα 
ύποστήριξε πώς οί διωκτικές άρχές τής 
χώρας του μάχονται συνεχώς κατά τών 
έμπορων ναρκωτικών, στρέφοντας ένα 
μεγάλο μέρος τών προσπαθειών τους 
στήν έντόπιση τών έργαστηρίων παρα
σκευής ήρωίνης.

Αυτό τό τελευταίο ύποστήριξε καί ό 
έκπρόσωπος τής χώρας στό συνέδριο 
τής D.E.A., ό όποιος τόνισε πώς ή μεγάλη 
διακίνηση ναρκωτικών δέ γίνεται άπ’ τή 
χώρα του, άλλ’ άπ' τό Λίβανο καί είναι 
στενά δεμένο μέ τό λαθρεμπόριο χρυ
σού. Ό  Λίβανος - είπε - έξάγει ναρκωτικά 
καί εισάγει όπλα. Από κεΐ έπίσης διακι- 
νεΐται καί ή βάση μορφίνης και όχι άπ' τήν 
Τουρκία, ή όποια δέν εύθύνεται γιάτό άν 
πολλοί Τούρκοι μετανάστες στή Δυτ. 
Γερμανία έπιδίδονται στήν έμπορία ναρ
κωτικών.

' Ε λ λ ά ς
Ή χώρα μας είναι κι αύτή ένα άπ’ τά 

κυριότερα σταυροδρόμια διακινήσεως 
ναρκωτικών. Η ίδια, όπως χαρακτηρι
στικά τόνισε στό συνέδριο τής D.E.A. ό 
Ταγματάρχης κ. Παν. Ηλιόπουλος δέν 
είναι χώρα παραγωγής σκληρών ναρκω
τικών, καί αύτές άκόμα οί μικρές ποσό
τητες ινδικής καννάβεως πού καλλιερ
γούνται άπό Έλληνες προορίζονται γιά 
«έσωτερική» κατανάλωση. «Τά τελευ
ταία χρόνια έχει καταστεί κι αύτή κατα- 
ναλώτρια χώρα σκληρών ναρκώτικών καί 
ιδιαίτερα ήρωίνης, όχι όμως στό βαθμό 
τών άλλων Εύρωπαΐκών χωρών. Τό 90% 
τών καταναλισκομένων στήν Ελλάδα 
ναρκωτικών προέρχεται άπ’ τήν Τουρκία, 
άπ’ όπου οί έμποροι έσωτερικής κατανα- 
λώσεως είναι εύκολο νά τά προμηθεύον
ται μ’ ένα άπλό ταξίδι τους μέχρι τήν 
Κωνσταντινούπολη. Οί έλληνικές διω
κτικές άρχές είναι ιδιαίτερα εύαίσθητες 
στή δίωξη τών ναρκωτικών, καί μάλιστα 
όχι μόνο αύτών πού προορίζονται γιά 
έσωτερική κατανάλωση, άλλά καί τών 
διερχομένων πού χουν προορισμό χώ

ρες τής Δυτ. Εύρώπης. Τό 1979 ή Χωρο
φυλακή καί τά Τελωνεία κατάσχεσαν 
τόσο στά σύνορα όσο καί κατά μήκος τής 
διαδρομής άπό τά τουρκικά ώς τά γιουγ
κοσλαβικά σύνορα, 45 κιλά ήρωίνης καί 
15 κιλά βάση μορφίνης. Τό 1980 κατά
σχεσαν 124 κιλά ήρωίνης καί 28 κιλά 
μορφίνης, ένώ τό α' έξάμηνο τού 1981,50 
κιλά ήρωίνης. Οί συλληφθέντες μεταφο
ρείς ήταν κατά τά 3/4 άλλοδαποί καί 
μόνο κατά τό 1/4 Έλληνες».

Εξ’ άλλου, ό Μοίραρχος Χαραλαμπό- 
πουλος, άναφερόμενος στό ίδιο θέμα 
στή Διάσκεψη τής Ίντερπόλ, τόνισε τό 
σπουδαίο ρόλο πού πρέπει νά παίζει στή 
διακίνηση τών ναρκωτικών ή νέα θαλάσ
σια γραμμή Βόλου - Συρίας, άπ’ όπου μέ 
τεράστια οχηματαγωγά καράβια μετα- 
φέρονται, σφραγισμένα άπ’ τούς τόπους 
φορτώσεως, έκατοντάδες φορτηγά T1R.

Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Διεθνές, λοιπόν, τό πρόβλημα τών 
ναρκωτικών καί διεθνής ή άντιμετώπιση 
πού έπιβάλλεται. Ή πάλη κατά τών μεμο
νωμένων τοξικομανών έχει άποδειχτεΐ 
άνώφελη κατά πολύ, μιά καί τις πληγές 
τις δημιουργούν σπείρες σωστά όργα- 
νωμένες, πανίσχυρες καί μέ τεράστια 
κεφάλαια στή διάθεσή τους. Τά πιόνια 
πάνω στή σκακιέρα ποτέ δέν κινούνται 
μονάχα τους, πάντα τό χέρι τού σκακιστή 
είν ’ αύτό πού τά κατευθύνει.

Τό θέμα τής δίωξης σ’ ένα διεθνές έπί- 
πεδο, ήταν αύτό πού άπασχόλησε ιδιαί
τερα τούς συνέδρους τού Συνέδριου 
πού οργάνωσε ή D.E.A. Τόσο οί άμερικα- 
νοί έκπρόσωποι τής D.E.A., όσο καί οί έκ- 
πρόσωποι πολλών δυτικοευρωπαϊκών 
κρατών πού άντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στό θέμα αύτό (’Ιταλία, Γ ερμανία, Γ αλλία, 
Αγγλία, Σκαδιναυϊκές χώρες), ζήτησαν 
άπ’ τούς άλλους συνέδρους τήν έφαρ- 
μογή τής έλεγχόμενης διακίνησης τών 
ναρκωτικών, πού σημαίνει πώς οί διωκτι
κές άρχές τών χωρών TRANSIT (Τουρκία, 
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Αύστρία, Ελ
βετία, κ.λ.π.), δέ θά πρέπει νά έπεμθαί- 
νουν καί νά συλλαμβάνουν τούς διακινη- 
τές τών ναρκωτικών, άλλά νά ένημερώ- 
νουν τις άλλες χώρες, όπου θά πρόκειται 
νά κινηθούν, κι έκεΐνες μέ τή σειρά τους 
τή χώρα προορισμού, γιά νά ’ναι έτσι δυ
νατή ή έντόπιση όλόκληρης τής σπείρας. 
Ό  άντιπρόσωπος τών Η.Π.Α. τόνισε γ ι’ 
αύτό τό θέμα πώς στις περιπτώσεις τού 
διεθνούς έμπορίου ναρκωτικών θά πρέ
πει νά θεωρείται σάν έπιτυχία μόνο ή έξ- 
άρθωση όλης τής σπείρας (άποστολέας - 
μεταφορέας - παραλήπτης). Ό  ίδιος, βέ
βαια, είπε πώς «ή δυσκολία στήν άντιμε- 
τώπιση αύτού τού προβλήματος είναι ή 
Νομοθεσία τής κάθε χώρας πού δέν έπι- 
τρέπει τήν παρακολούθηση τηλεφωνη
μάτων κ.λ.π. καίδέ συγχωρεΐτή διέλευση 
τών ναρκωτικών».

Πάνω σ’ αύτό ό Ολλανδός άντιπρόσω- 
πος ύποστήριξε πώς δέν θά έξουδετε- 
ρωθούν ποτέ τά κυκλώματα έμπορίας 
ναρκωτικών άν δέν γίνει άποδεκτό τό 
σύστημα τής έλεγχόμενης διακινήσεως 
άπ’ όλες τις χώρες πού διέρχονται τά 
ναρκωτικά. Είπε δέ πώς «ό σκοπός είναι 
τόσο μεγάλος πού δικαιολογείται νά 
παρακάμπτονται άκόμα καί οί άπαγορευ- 
τικές διατάξεις τής Νομοθεσίας. Ώ ς

προϋποθέσεις δέ γιά τήν έλεγχόμενη 
διακίνηση καί παράδοση είναι: α) ή ποσό
τητα τού διακινούμενου ναρκωτικού νά 
’ναι μεγάλη, θ) ό μεταφορέας νά μήν 
παρασύρεται κατά τή διαδρομή του στήν 
τέλεση άλλων άδικημάτων, καί γ) ή έν- 
ημέρωση νά ’ναι συνεχής καί πλήρης άπ’ 
τις άστυνομικές άρχές τών χωρών άπ’ 
όπου διέρχονται τά ναρκωτικά. Έπίσης, 
μπορεί - άν ό μεταφορέας είναι πληρο
φοριοδότης τής διωκτικής άρχής - ν ’ 
άντικαθίσταται τό ναρκωτικά μέ ψεύτικη 
ύλη καί τούτο θά ’ναι ή καλύτερη έπιτυ
χία γιατί καί τό ναρκωτικό θά κατάσχεται 
έγκαιρα καί οί παραλήπτες θά είναι δυ
νατόν νά συλλαμβάνονται. Ιδανικό 
άκόμα είναι ή παρακολούθηση τού ναρ
κωτικού, άπό χώρα σέ χώρα, άπό άστυ- 
νομικοϋς ύπό κάλυψη».

Όμως ό άντιπρόσωπος τού Βέλγιου, 
μέ σωστά έπιχειρήματα άποκάλυψε τις 
άδυναμίες τής έλεγχόμενης διακινή- 
σεως, τονίζοντας ότι «χρέος τών άστυ- 
νομικών είναι ό σεβασμός καί ή ύπακοή 
τους στόν έθνικό τους νόμο». Έπίσης 
είπε πώς μεγάλη δυσκολία στή συνεργα
σία μεταξύ άλλοδαπών άρχών είναι ή 
βραδύτητα μέ τήν όποια γίνονται οί άλ- 
ληλοαπαντήσεις, ή έλλειπής ένημέρωση 
καί συχνά οί άντιφατικές πληροφορίες. 
Σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο, παρεμβαί- 
νοντας ό άντιπρόσωπος τού Καναδά, 
είπε: «ότι ύπέρτατος νόμος γιά κάθε 
ύπάλληλο είναι ή ύπακοή πρός τόν νόμο 
τής πατρίδας του. Συνεπώς έάν ή νομο
θεσία μιάς χώρας δέν έπιτρέπει τήν 
έλεγχόμενη διακίνηση καί παράδοση τών 
ναρκωτικών, οί άστυνομικοί δέν έπιτρέ- 
πεται ν’ άγνοοΰν καί νά παρακάμπτουν 
τό νόμο».

Τό θέμα όμως αύτό δέν είναι ούτε εύ
κολο, ούτε άπλό, γιατί δέ σκοντάφτει 
μόνο στή νομοθεσία τής κάθε χώρας, 
άλλά καί σέ άλλα προβλήματα, πού προ
κύπτουν άπ’ τήν πράξη. Συνήθως οί 
έπεμβάσεις ατούς συνοριακούς έλέγ- 
χους είναι θέμα κρίσεως τών διωκτικών 
άρχών κι όχι θετικών ή μή πληροφοριών. 
Σ’ αύτές τις περιπτώσεις ή διωκτική άρχή 
«γνωρίζει» τήν παράνομη μεταφορά 
μόνο τή στιγμή πού άνακαλύπτει τά 
μεταφερόμενα ναρκωτικά, πράγμα πού 
σημαίνει πώς άπό ’κεΐ καί πέρα δέν υπάρ
χει άλλη δυνατότητα άπό τή σύλληψη 
τών ένοχων καί τήν παραπομπή τους στή 
δικαιοσύνη.

Μά καί στις περιπτώσεις πού ύπάρχουν 
θετικές πληροφορίες γιά μεταφορά ναρ
κωτικών, είναι δύσκολη ή έλεγχόμενη 
διακίνησή τους, γιατί κανείς δέν μπορεί 
νά βεβαιώσει ότι οί μεταφορείς κατά τή 
διαδρομή άπ’ τό σημείο εισόδου ώς τό 
σημείο έξόδου τής χώρας πού διέρχον
ται, δέ θ’ άλλάξουν τις κρύπτες τών ναρ
κωτικών, ή σαφέστερα δέ θά τό φορτώ
σουν σέ κάποιο άλλο αύτοκίνητο ή συγ
κοινωνιακό μέσο. Τό νά τούς παρακο
λουθούν σ’ όλόκληρη τή διάρκεια τής 
διαδρομής, άπαιτεΐ ύπεραπασχόληση 
μεγάλου άριθμού προσωπικού, πού ίσως 
δέ μπορεί νά χει ή κάθε χώρα, ξέχωρα 
άπ’ τούς κινδύνους πού μπορεί νά προ- 
κύψουν.. .

Βέβαια στις περιπτώσεις πού είναι δυνατή ή 
έλεγχόμενη διακίνηση, σωστό είναι νό πραγμα
τοποιείται. Ποιός όμως θό ’ναι αυτός πού Βό 
κρίνει αύτή τή δυνατότητα;
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Λίγο πριν άπ' τό Πάσχα τού 1900 ένα 
μικρό καΐκι μέ κάμποσους σφουγγαρά
δες άπ’ τή Σύμη έπρόκειτο νά γίνει ή 
άφορμή νά άνακαλυφθεί τό πρώτο ναυά
γιο άπ’ τήν άρχαιότητα. Μέχρι τότε ό βυ
θός τής θάλασσας κρατούσε ζηλότυπα 
τούς θησαυρούς τών άρχαίων πλοίων 
πού είχαν ναυαγήσει.

Ό ταν λοιπόν οί σφουγγαράδες, πού 
θούταγαν στή βόρεια παραλία τών Αντι
κυθήρων, τής άρχαίας Αίγίλης, στήν το
ποθεσία πού σήμερα όνομάζεται Πινα- 
κάκια, άντί γιά σφουγγάρια έφεραν στήν 
έπιφάνεια ένα καλοδιατηρημένο χέρι 
άπό άγαλμα, τό πρώτο άρχαΐο άπ’ τόν 
βυθό τής θάλασσας είχε κάνει τήν έμφά-

νισή του. Τό ψάρεμα σταμάτησε καί ζη
τήθηκε ή βοήθεια τής 'Ελληνικής Κυ- 
θερνήσεως, γιατί τό γεγονός ήταν πολύ 
σημαντικό.

"Ετσι λοιπόν, μέ τή βοήθεια ένός μι
κρού πολεμικού πλοίου, άρχισε στά μέσα 
Νοεμβρίου τού 1900 μιά συστηματική 
έρευνα, πού τελείωσε τόν Σεπτέμβρη 
τού 1901.

Ή έρευνα στό βυθό ήταν δύσκολη, 
ιδιαίτερα γιατί τά μέσα πού διέθεταν 
τότε ήσαν έλάχιστα. Τό ναυάγιο βρισκό
ταν κοντά στήν παραλία, σέ βάθος 59 μ. 
περίπου καί ή λάσπη είχε καλύψει τό με
γαλύτερο μέρος του. Σέ πολλά σημεία 
μάλιστα οί δύτες, πού δέν είχαν στή διά
θεσή τους παρά 8-10 λεπτά γιά νά έργα-

σθούν, έπρεπε νά σπάζουν μέ δυσκολία 
τήν λάσπη πού μαζύ μέ βράχια είχε γίνει 
μιά συμπαγής μάζα.

Σιγά - σιγά καί όποτε ή καλοκαιρία τό 
έπέτρεπε, οί δύτες έφερναν στήν έπιφά- 
νεια τό πολύτιμο φορτίο τού βυθισμένου 
πλοίου. Κομμάτια άπό άγάλματα, μαρμά
ρινα καί χάλκινα, άγγεϊα άπό πηλό καί 
γυαλί άλλά καί κομμάτια άπ’ τό ίδιο τό 
πλοίο μαζί μέ διάφορα μικροαντικείμενα 
γέμιζαν τό κατάστρωμα τού πολεμικού 
πλοίου πού βοηθούσε στήν έρευνα.

"Οταν ή άνέλκυση τού ναυαγίου τε
λείωσε, άλα τά εύρήματα, πού έγιναν 
παγκόσμια γνωστά σάν «ό Θησαυρός τών 
Αντικυθήρων», μεταφέρθηκαν στό 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Άθη-
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νών, δπου ταξινομήθηκαν, καθορίσθη
καν και συναρμολογήθηκαν.

Ανάμεσα ατά κομμάτια πού μετα
φέρθηκαν ατό Αρχαιολογικό Μουσείο 
ήταν καί τά άπομεινάρια ένός παράξενου 
χάλκινου άντικειμένου. Διαβρωμένο άπ' 
τήν άλμύρα τής θάλασσας καί κομματια
σμένο καθώς βρέθηκε ήταν άδύνατον νά 
καταλάβει κανείς περί τίνος έπρόκειτο. 
Όταν καθαρίστηκε άπ’ τούς ειδικούς τού 
Μουσείου φάνηκε τό πιό παράξενο καί 
περίπλοκο έπιστημονικό όργανο, πού 
μάς διέσωσε ή άρχαιότητα."

Ποτέ άλλοτε δέν είχε βρεθεί κάτι τέ
τοιο, άλλά ούτε καί καμιά άρχαία μαρτυ
ρία μάς διέσωσε περιγραφή άνάλογη. 
Θάλεγε κανείς, ότι τό παράξενο τούτο 
άντικείμενο δέ μάς ήλθε άπ’ τήν άρχαιό
τητα, άλλά άπό κάποιο άλλο πλανήτη.

Άπ’ τήν ήμέρα πού βρέθηκε καί μέχρι 
σήμερα άρχαιολόγοι καί έρευνητές κάθε 
ειδικότητας έμελέτησαν καί μελετούν τό 
εύρημα, άλλά τά προβλήματα πού πα
ρουσιάζει είναι τόσα πολλά, πού δύσ
κολα θά φθάσουν σ’ ένα θετικό συμπέ
ρασμα.

Κατά καιρούς έχει περιγράφει καί 
έχει γ ίνει προσπάθεια έρμηνείας του άπό 
τούς Ρεδιάδη, Σβορώνο, Ράδο, ένώ τά 
τελευταία χρόνια τή συστηματική 
έρευνα τού άντικειμένου άνέλαθε ό 
άμερικανός καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου τού Yale, D. J. de Solla Price, άπ’ τού 
όποιου τις έπιστημονικές άνακοινώσεις 
είναι καί τό σχέδιο (D. J. de Solla Price: An 
ancient Greek Computer, Scientific Ameri- 
kan, June 1959).

Ό ταν τό εύρημα μεταφέρθηκε στό 
Μουσείο μαζί μέ τ ’ άλλα άντικείμενα, τά 
κομμάτια του ήταν στήν θέση τους, γιατί 
διετηρείτο μέρος άπ' τό ξύλινο πλαίσιό 
του, πού κατά κάποιο τρόπο τά συγκρο
τούσε. Σήμερα, δυστυχώς δέ σώζεται πιά 
τίποτα άπ' αύτό γιατί πολύ γρήγορα συ- 
ρικνώθηκε καί καταστράφηκε.

Άπ’ τά τέσσερα κομμάτια τού μηχα
νισμού πού τελικά διασώθηκαν μπο
ρούμε νά πάρουμε μιά ιδέα τού τι ήταν τό 
πρωτότυπο όσο καί παράξενο τούτο 
άντικείμενο. Άποτελεΐται άπό ένα κουτί 
μέ πλάκες διαβαθμισμένες στό έξωτε- 
ρικό του (σχεδ., c) καί ένα έξαιρετικά πο
λύπλοκο μηχανισμό στό έσωτερικό. Ό  
μηχανισμός αύτός περιέχει πάνω άπό 28 
οδοντωτούς τροχούς, πού ή διάμετρός 
τους ποικίλει άπό τά 132 μέχρι τά 9 mm. 
Οί οδοντωτοί αύτοί τροχοί, πού έκι- 
νούντο μέ διαφορετική ταχύτητα ό κα
θένας έμπαιναν σέ κίνηση μέ τήν βοή
θεια ένός χειροκίνητου άξονα, πού πέρ
ναγε άπ’ τήν πλευρά τού κουτιού καί σέ 
συνέχεια κινούσαν τούς δείκτες πάνω 
στις διαβαθμισμένες πλάκες.

Τόσο οί διαβαθμισμένες πλάκες, όσο 
καί οί θυρίδες (σχεδ., b) τού κοϋτιοϋ έκα- 
λύπτοντο άπό έπιγραφές στά έλληνικά. 
01 έπιγραφές αύτές πού μερικά μόνον 
κομμάτια τους διασώθηκαν, πρέπει νά 
χρησίμευαν γιά όδηγίες χρήσεως. Μπο
ρούμε νά διακρίνουμε σ' αύτές άρκετά 
καθαρά λέξεις όπως ΠΛΕΙΑΣ. ΛΥΡΑ, ΑΕ
ΤΟΣ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 
ΗΛΙΟΣ, ΔΙΔΥΜΟΙ καθώς καί ΟΥΡΑΝΟΣ,

Α ρ ι σ τ ε ρ ό :  Λεπτομέρειες τού κύριου μηχανι
σμού (Διαστάσεις: 15 X 16 κο) πάχος 3 -  3,5 cm). 
Δ ε ξ ι ό :  Κομμάτι άπό τό μηχανισμό (Διοκρίνοντοι 2 
διαβαθμισμένοι δακτύλιοι καί μέρος μιός άπό τίς έπι
γραφές).
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Τύ παραπάνω σχέδιο αποδίδει, κατά κάποιο τράπο, τό σύνολο τοϋ μηχανισμού άπως θά 
ήταν τάν 1ο οΙώνο πρό Χριστού.

ΕΣΠΕΡΙΑ, ΔΥΟΝΤΑΙ κ.ά. Βλέπομε λοιπόν, 
ότι έχωμε νά κάνωμε μέ όρους άστρονο- 
μικούς, πράγμα πού μάς πείθει, ότι ό 
παράξενος τούτος μηχανισμός είχε έπι- 
νοηθεΐ γιά νά μελετά κα'ι νά δηλώνει τις 
κινήσεις τού Ήλιου, τής Σελήνης καί των 
άλλων πλανητών, καθώς καί τις άνατολές 
καί τις δύσεις, τις στάσεις καί τις παλιν
δρομικές κινήσεις των άστεριών καί τών 
άστερισμών.

"Ετσι λοιπόν, πολλοί μελετητές, μέ 
όδηγό τά όσα διέκριναν πάνω στις έπι- 
γραφές, προσπάθησαν νά τό ταυτίσουν 
μέ κάθε γνωστό άστρονομικό μηχανισμό 
τής άρχαιότητος. "Αλλοι τό όνόμασαν 
άστρολάθο, άλλοι τό ταύτισαν μέ τό 
άναφορικό ρολόι τού Βιτρουβίου ή τό 
μηχανικό δρομόμετρο τού Ήρωνα άπ’ 
τήν Αλεξάνδρεια καί άλλοι σ' αύτό διέ- 
κριναν τό πλανητάριο ή τή σφαίρα τών

Αλεξανδρινών χρόνων ή τό Μετεωρο
σκόπιο τού Κλαυδίου Πτολεμαίου.

Εμείς μάλλον θά πρέπει νά καταλή- 
ξωμε στό συμπέρασμα, ότι πρόκειται γιά 
ένα μεγάλο άστρονομικό ρολόι ή ότι εί
ναι κάτι σάν ένας σύγχρονος υπολογι
στής (Computer). Μοιάζει μέ τά μεγάλα 
άστρονομικό ρολόγια, πού κατασκευά
στηκαν στήν Εύρώπη τού Μεσαίωνα, 
άλλά ό μηχανισμός του είναι πολύ πιό 
λεπτός. Πρέπει πάντως νά τό τοποθετή- 
σωμε στόν χώρο τών μηχανικών ρολο
γιών κι άς μή μάς φαίνεται παράξενο τό 
γεγονός, ότι είναι πολύ περισσότερο πο
λύπλοκο άπ' τά σημερινά ρολόγια. "Ας μή 
ξεχνάμε, ότι τά παλαιότερα ρολόγια ήταν 
έξαιρετικά περίπλοκα καί άλλωστε είναι 
γνωστό ότι τό ρολόι άρχισε τήν σταδιο
δρομία του σάν άστρονομικό όργανο, 
πού τύχαινε νά δηλώνει καί τό χρόνο. Ή 
έξαιρετική έργασία τού μηχανισμού τών 
Αντικυθήρων, όσο καί τό πολύπλοκο 
σχέδιό του, έκανε πολλούς νά πιστέψουν 
ότι δέν ήταν άρχαϊο. Πολύτιμα στοιχεία 
γιά τή χρονολόγηση τού ναυαγίου καί 
τού άντικειμένου δέν ήταν βέβαια τά 
καλλιτεχνήματα, πού μετέφερε τό πλοίο, 
γιατί αύτά θά μπορούσαν νά ήταν κατα
σκευασμένα άπό πολλά χρόνια, άλλά τό 
ίδιο τό πλοίο καθώς καί τά είδη καθημε
ρινής χρήσεως. "Ετσι κατά τούς άρχαιο- 
λόγους V. Grace, G.R. Edwards, Η. Robin
son ή μέν έλληνιστική κεραμεική χρονο
λογήθηκε στό 2ο τέταρτο τού 1ου π.Χ. 
αί., ένώ ή ρωμαϊκή στά μέσα τού 1ου π.Χ. 
αί. Αλλά καί οί έπιγραφές τού ίδιου τού 
μηχανισμού, κατά τόν τύπο τών γραμμά
των, τοποθετούνται στόν 1ον αί. π.Χ. 
'Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή χρονολό
γηση τού ίδιου τού πλοίου, πού έγινε μέ 
τήν μέθοδο τού ραδιενεργού άνθρακα 
C '4 πάνω σ’ ένα κομμάτι ξύλο άπ’ τό 
ναυάγιο καί πού συμφώνησε μέ τις χρο
νολογίες τής κεραμεικής καί τών έπι- 
γραφών.

"Ετσι λοιπόν μπορούμε νά πούμε, 
σχεδόν μέ βεβαιότητα, ότι τό ναυάγιο 
συνέβη γύρω στά 65 π.Χ. -15 χρόνια πριν 
ή μετά - καί φαίνεται ότι τό πλοίο ήταν 
ένα άπ' έκεΐνα πού μετέφεραν πολύτιμο 
φορτίο μέ καλλιτεχνήματα στή Ρώμη. Τό 
ύπολογιστικό μας μηχάνημα δέν μπο
ρούσε νά ήταν καί πολύ παλιό όταν φορ
τώθηκε στό πλοίο γιά νά ταξιδέψει, έπο- 
μένως πρέπει νά τό τοποθετήσουμε κι’ 
αύτό κοντά στήν ήμερομηνία πού προα- 
ναφέραμε.

Βέβαια ή έρευνα γιά τό τί άκριβώς 
ήταν ό μηχανισμός τών Αντικυθήρων δέ 
σταμάτησε, άντίθετα έχει ένταχθεί.

Όποια όμως καί νά είναι τά άποτελέ- 
σματα κάθε νεώτερης μελέτης, ό υπολο
γιστής τών Αντικυθήρων δέ θά πάψει νά 
μάς προκαλεΐ δέος, δέος γιά τό ότι ό έλ- 
ληνικός κόσμος τού 1ου π.Χ. αί. είχε νά 
μάς προσφέρει όχι μόνον τά γνωστά 
άθάνατα έπιτεύγματα τής διανοήσεως 
καί τής τέχνης, άλλά καί τήν πιό προη
γμένη τεχνολογία, πού άνάλογή της έχει 
νά μάς παρουσιάσει μόνον ό 19ος καί 
20ός αιώνας.

* Σήμερα έξακολουθεί νά έκτίθεται σέ ειδική προ
θήκη (άρ 15 087) τού Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου (Αίθουσα Καραπάνου).

Από τή σχετική μελέτη τοϋ D. J. de Solla Price.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΗΣΤΕΙΑΣ

Από τό άρχειακό και βιβλιογραφικό 
ύλικό πού συγκεντρώνει καί ταξινομεί τό 
Τμήμα Ιστορίας τού Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, μεταφέρεται έδώ ένα υπό
μνημα, γραμμένο στις 25 Ιουνίου 1857 
στή Λαμία όπό τόν τότε Ταγματάρχη Χω
ροφυλακής καί άργότερα (1872) Συντα
γματάρχη - 'Αρχηγό τού Σώματος Ανα
στάσιο Πλέσσα. Θέμα του είναι ή λη
στεία. Ή Ιστορική του άξια είναι άναμφι- 
σβήτητη γιατί περιέχει αυθεντικά στοι
χεία γύρω άπό τή ζωή καί τις συνήθειες 
τών ληστών, τή σωστή έκλογή καί τοπο
θέτηση τών καταδιωκτικών δυνάμεων 
κ.ά.

Τήν έποχή έκείνη, ό Ταγματάρχης Χω
ροφυλακής Πλέσσας, ήταν Διοικητής 
τού Μεταβατικού Σώματος στή Φθιώ
τιδα, όπου ή ληστεία πάντοτε παρου
σίαζε έξάρσεις γιά πολλούς λόγους, πού 
ή παράθεσή τους δέν άνήκει στά καθή
κοντα τού εισαγωγικού αύτού σημειώμα
τος. Ή έξοικείωση τού συντάκτη τού 
υπομνήματος μέ τό όξύ γιά τήν έποχή 
έκείνη θέμα καί ή ιστορικά καταξιωμένη 
ύπηρεσιακή καί άνθρώπινη προσωπικό
τητά του, άποτελού ν τό έπιστέγασμα τής 
μεγάλης άξίας τού κειμένου αύτού.

Τό ύπόμνημα αύτό, όπως προκύπτει 
άπό τήν τελευταία του παράγραφο, 
γράφτηκε ύστερα άπό προσωπική έν- 
τολή τού Όθωνα πρός τόν Πλέσσα, τόν 
όποιο φαίνεται θεωρούσε ικανότατο 
άξιωματικό καί έμπειρο στό θέμα τής 
καταδιώξεως τής ληστείας. Τό πρωτό
τυπο βρίσκεται στά Γενικά Αρχεία τού 
Κράτους ( Οθωνικό Αρχείο Υπουργείου 
Εσωτερικών, φ. 174) καί άποτελεΐται άπό 
20 φύλλα γραμμένα άπό τή μία όψη σέ 
ήμίκλαστο. Μεταγράφεται έδώ στό σύν
ολό ν του:

Εν Λαμίρ 25 Ιουνίου 1857 
Ύπόμνημα 

Περί
Τού άν καί πόσον δύναται ή καταδίωξις 

τής ληστείας νά ύπαχθή εις κανό
νας.

Ή καταδίωξις τής ληστείας δέν δύνα- 
ται νά ύπαχθή καθολικώς εις γενικούς 
κανόνας, άλλ' εις τινας ώς οί κατωτέρω 
έκτεθησόμενοι. Ή έπιτυχία τής Ιδικής 
ταύτης ύπηρεσίας, κρέμαται έκ τής νοη
μοσύνης, τής πείρας καί τής έργατικότη- 
τος τού διευθύνοντος αύτήν, καί κατά

μέγα μέρος έκ τής ίκανότητος αύτού εις 
τήν έκλογήν τών διαφόρων άποσπασμα- 
ταρχών καί τής έπιτηδείου αύτών τοπο- 
θετήσεως.

Διαίρεσις του Σώματος: Ή πρός καταδίω- 
ξιν τής ληστείας ένοπλος δύναμις διηρη- 
μένη ούτω ώς ήδη έχει εις κατ' έπαρχίας 
μεταβατικά άποσπάσματα καί ή διοίκησις 
αύτών κατά Νομούς είναι προσφυής· 
άνάγκη όμως τά κατ' Επαρχίαν άποσπά
σματα νά διαιρώνται εις μικρότερα κατά 
Δήμους εις τάς Έπαρχίας όπου ή λη
στεία ένυπάρχει διά νά δύναται νά έν- 
εργή άμέσως- ή ταχύτης είναι έν έκ τών 
κυριωτέρων μέσων πρός έπιτυχίαν.

Εις όσους τών Δήμων είτε ώς έκ τής 
καταστάσεώς των είτε ώς έκ τής διαθέ- 
αεως τών κατοίκων καθίσταται δυσκολω- 
τέρα ή καταδίωξις άνάγκη διαιρέσεως 
τής εις τούς Δήμους αύτούς ένοπλου 
δυνάμεως είς δύο ή καί περισσότερα 
άποσπάσματα διά νά είναι παντού έτοι
μος νά προλαμβάνη μετά τής άπολύτου 
ταχύτητος τάς κινήσεις τών ληστών.

Οί άποσπασματάρχαι άνάγκη νά ώσι 
τολμηροί, νοήμονες, άντιληπτικοί μέ 
άκριβεστάτας γνώσεις τού τόπου καί τών 
προσώπων τών κατοίκων, καταπιστικοί 
καί άκρως έχέμυθοι διά νά φέρουν είς 
όμολογίαν τούς κατοίκους, πρό πάντων 
δέ λίαν έξησκημένοι είς τάς κακουχίας, 
μέ κρίσιν τοχείαν, όπως έννοούν έκ τών 
λεπτοτέρων πληροφοριών τάς διευθύν
σεις τών ληστών καί προκαταλαμβάνουν 
αύ των τάς διαβάσεις.

Διά νά δώσω όσον μοί είναι δυνατόν 
άκριβεστέραν ιδέαν περί τών άναγ- 
καιούντων προσόντων τών έπί τής κατα
διώξεως άποσπασματαρχών, άναγκαϊον 
θεωρώ νά είπω έν συντομίρ όλίγα τινά 
πρός έξιατόρισιν τού βίου τών ληστών καί 
τών έξεων αύτών.

Βίος κλ. ληστοϋ: Έκαστος ληστής είναι 
έξησκημένος είς άπάσας τάς κακουχίας 
τού βίου■ τά ψύχη, αί ζέσται, ή πείνα, ή 
δίψα, οί πόνοι, τά βάρη δέν έχουσιν ού- 
δεμίαν έπιρροήν έπ' αύτών. Τά σκότη τής 
νυκτός είς κάμμίαν περίστααιν δέν έμ
ποδίζουν αύτούς, ώς καί αί κακοκαιρίαι· 
διέρχονται έν ώρρ νυκτός τά άποτομώ- 
τερα καί δυσβατότερα μέρη έν εύκολίρ 
είς όλας τού έτους τάς έποχάς, ώς διέρ
χονται τούς ποταμούς ότε καί οί μάλλον 
έξησκημένοι ιππείς δυσκολεύονται νά 
πράξουν τούτο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ή άπομόνωσις αύτών προερχομένη έκ 
συμπλοκών ή άλλων περιστατικών δέν 
προξενεί τών άπομονωμένων κάμμίαν 
δυσκολίαν. Έκαστος ληστής καί μόνος 
μενών οίκονομεϊ όλας τάς άνάγκας αυ
τού, δέν τόν άπελπίζει κάμμία δυσκολία 
καί γνωρίζει τίνι τρόπψ ν' άποφύγη τάς 
ένέδρας. Ό  Ικανότερος τών ληστών δέν 
είναι συνήθως ό γενναιότερος, άλλ’ ό 
έπιτηδειότερος, ό νοημονέστερος καί ό 
άντέχων είς τάς κακουχίας- ό έχων 
άκριβή τού τόπου γνώαιν καί σχέσεις, ώς 
τούτος λαμβάνει συνήθως τήν διοίκησιν.

Οί λησταί ούδέποτε άνευ άνάγκης με
γίστης γίνονται έπιθετικοί, ούτε γνωστοί· 
άποφεύγουν όλας τάς συμπλοκής μετά 
προσπάθειας μεγίστης, ή δέχονται αύτάς 
τότε μόνον όταν σχηματίζουν πεποίθη- 
σινότι νικώστ καίτοτε δέ δι' άκατανοήτου 
έπιτηδειότητος προσπαθούν δ ι’ όλων 
τών μέσων νά ύποκρύψουν τά ίχνη των 
άπό τούς διώκτας αύτών.

Διά τάς ένδεχομένας διαμελίσεις αύ
τών προερχομένας άπό συμπλοκάς, ή 
άλλα έκτακτα περιστατικά, αί ληστρικοί 
συμμορίαι προμελετούν πρό τής άνάγ
κης μέρη συνεντεύξεως ώρισμένα καί 
συνθήματα πρός άμοιβαίαν μεταξύ των 
άναγνώρισιν· τά συνθήματα ταύτα είσίν 
ώς έπί τό πλείατον φωναί ζώων ή πτηνών 
άτινα άπομιμώνται μετά πολλής άκρι- 
βείας.

Βαδίζοντες τάς νύκτας, καί έν άνάγκη 
τάς ήμέρας, λαμβάνουν τά έπιτηδειό- 
τερα μέτρα πρός άποφυγήν τών ένδεχο- 
μένων ένεδρών. Πάντοτε είς τάς πορείας 
των θέτουν έμπροσθοφυλακάς πρός κα- 
τόπτευαιν τών στενών διαβάσεων ή γε
φυρών, έκ τών νοημονεστέρων καί τών 
περισσότερον έξησκημένων συντρόφων 
των, ό κυριώτερος πάντοτε τών ληστών 
σκοπός είναι ή άποφυγή τών συμπλοκών 
καί ή άπόκρυψις τών διαβημάτων των άπό 
πάντα άνθρωπον, καί ιδίως τήν καταδιώ- 
κουσαν αύτούς ένοπλον Δύναμιν, καί είς 
τόν σκοπόν τούτον τείνουσιν αί προσπά
θεια/ των.

Σπανίως ληστής συλλαμβανόμενος 
ομολογεί τούς φίλους αύτού, ή τά μέρη 
είς ά ύπεκρύπτοντο■ διά νά προφυλάξωσι 
μάλιστα μετά πάσης προσπάθειας τούς 
φίλους αύτών, δέν κάμνουν γνωστούς 
αύτούς, είμή είς τούς άξιους περισσοτέ- 
ρας έμπιστοσύνης συντρόφους των πο
ρεύονται δέ πάντοτε πρός άντάμωσιν αύ
τών διά νά λαμβάνουν πληροφορίας περί 
τών διαβημάτων τής ένοπλου δυνάμεως 
ή νά λάβουν τροφός.

Τοιούτοι, έν ουντομίμ, οί έχθροί τής 
κοινωνίας καθ' ών ή ένοπλος δύναμις 
έπασχολεϊται καί έπομένως άνάγκη 
πάσα, οί διοικούντες αύτήν είτε όλοκλή- 
ρως είτε τμηματικώς, νά ώσι μέ άνάλογα 
προτερήματα καί γνώσεις ίδικάς τής έκ
τακτου ταύτης ύπηρεσίας. Πρόκειται νά
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ένεργήσουν κατά θηρίων άγριων, άλλά 
λογικών και πονηροτάτων.

Διοικητική άστυνομία κατΰ τΰς Επαρχίας: Τό
όπλον καί τό ξίφος δέν δύνανται νά 
έπαρκέσουν είς τήν καταδίωξιν τής λη
στείας■ άνάγκη μέχρι συστάσεως διοικη
τικής κατά τάς Επαρχίας Αστυνομίας, νά 
έχωσι τοιοϋτον πνεύμα οί διοικούντες 
τήν ένοπλον δύναμιν και νά τό έξασκώσιν 
έπιτηδείως- τό μέσον τούτο είναι έν έκ 
των κυριωτέρων πρός έπιτυχίαν, καθό
σον ή ύπάρχουσα δήθεν Δημοτική 
Αστυνομία, όχι μόνον κατ' ούδέν ωφε
λεί, άλλά είναι έπιξήμιος δίδουσα πλη
ροφορίας πάντοτε μακράν τής άληθείας, 
ένεκα τών έπιτοπίων άτομικών καί κομ
ματικών συμφερόντων των.

Εκ τών Κυρίων ’Αξιωματικών τών δια
φόρων Σωμάτων, οί καταλληλότεροι είς 
τήν ίδικήν ταύτην υπηρεσίαν είαίν οί 
Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί οί έκ 
της Όροφυλακής προελθόντες είς τό 
Πεξικόν ή τήν έπικουρικήν, άλλά καί έκ 
τών μέ καί έκ τών δέ ευάριθμοι είσίν οί 
διακρινόμενοι.

Οί πρώτοι έκ τούτων όσάκις έχωσι τά 
προαναφερθέντα προσόντα είσί καταλ
ληλότεροι, διότι έκ τής φύσεως τής υπη
ρεσίας των έχουαιν διακριτικήν καί 
άατυνομικήν υπηρεσίαν. Τά καθήκοντα 
ταύτα ήνωμένα μέ τήν πείραν άποβαί- 
νουσι λίαν αυντελεστικά είς τήν καταδίω
ξή-

Ευδοκιμούν είς τήν καταδίωξιν οί 
άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί έκείνοι οΐ- 
τινες έκ τής παιδικής των άνατροφής 
έσυνήθησαν τήν σκληραγωγίαν, τήν έπι- 
τηδειότητα τού διατρέχειν τά δύσβατα 
μέρη καί έκ παραδόσεων έμαθον τών λη
στών τόν βίον καί τάς έξεις, όσοι είναι 
φύσει ένεργητικοί καί άρέσκονται είς τόν 
όρεινόν βίον, ώς έπί παραδείγματι οί κά
τοικοι τών Επαρχιών τής Στερεός Ελλά
δος είς άς μάλλα έπιπόλασεν έξ άμνημο- 
νεύτων έτών ή ληστεία.

Παρ' έκτος τούτων συμβαίνει ένίοτε νά 
έπιδώσουν είς τήν ίδικήν ταύτην υπηρε
σίαν καί κάτοικοι τών πόλεων, πλήν 
πολλά σπανίως καί έκ τών φυσικώς 'ρο
πήν έχόντων είς τάς σκληραγωγίας καί τό 
όρεσίβιον.

Ιχνηλασία: Ή ιχνηλασία είς τήν κατα- 
δίωξιν τής ληστείας είναι σπουδαιότατον 
άντικείμενον καί δέν ευδοκιμούν είς 
τούτο είμί οί ώς άνωτέρω έήήέθη. Προ- 
κειμένου λόγου νά ένεργηθή καταδίωξις 
κατ’ έχθρών άποφευγόντων ουστηματι- 
κώς τάς συμπλοκάς καί καταγινομένων 
δι' εύφυεστάτων καί ποικίλων μέσων νά 
ύποκρύψουν τά ίχνη αυτών, άποβαίνει 
δυσχερέστατον έργον είς τούς καταδιώ
κοντας ή άνακάλυψις αυτών.

Είς τήν καταδίωξιν τής ληστείας δέν 
είναι ή δυσκολία τής άναβάσεως τών 
όρέων ή τής είσχωρήσεως τών στρατιω
τών είς τά δάση, άλλ’ εις τήν άνακάλυψιν 
τής φωλεός τών ληστών καί ή έπιτυχία είς 
τάς δ ι’ ένεδρών έν ώρη νυκτός καταλή
ψεις τών ύπόπτων διαβάσεων. Ή έκτέλε- 
σις όμως άμφοτέρων τών μέτρων τούτων 
είναι έργον δυσκολώτατον, καί άπαι- 
τούνται άνδρες λίαν έξησκημένοι.

Τά παραμικρότερα σημεία, ή έλαχίστη 
κίνησις μικρός πέτρας, τού χόρτου ή

άνεπαίσθητος πίεσις μαρτυρεί είς τούς 
έξησκημένους είς τήν ιχνηλασίαν τήν 
διάβασιν ληστών καί πολλάκις άπό τά 
ίχνη καί μόνον άναγνωρίζεται ό άριθμός 
τών ληστών, ένίοτε καί όποια συμμορία 
διήλθεν.

Είς τάς ένέδρας άπαιτούνται, άναγκά- 
ζομαι είπείν, νεκρική σιωπή καί άκινησία· 
ό έλάχιστος κρότος, ή παραμικρά άπο- 
φορά καπνού ή έτέρου τοιούτου ματαιώ
νει τόν σκοπόν τής ένέδρας· πολλάκις 
πρός άποφυγήν παντός κρότου οί έξ- 
ησκημένοι μένουσι πολλάς ώρας άκίνη- 
τοι, καί μέ υψωμένους τούς λύκους τών 
όπλων διά νά μή καί έκ τού κρότου τού
του γίνωσι γνωστοί.

Οδηγοί καί Έθνοφύλακες: Ή άνάγκη τής 
ύπάρξεως όδηγών, καί μέρος έθνοφυλά- 
κων θέλει ύπάρχει μέχρις ου ύπάρχει καί 
ή ληστεία■ καί λόγω τών σχέσεών των μέ 
τούς κατοίκους οί τοιούτοι, καί λόγω τής 
ίδικής καί λεπτομερούς τού τόπου των 
γνώοεως, καί διότι πολλάκις γίνεται χρή- 
σις αύτών λόγω τής ένδυμασίας των είς 
κατοπτεύσεις άποβαίνουν χρήσιμοι. Ή 
έκλογή αύτών άναγκαίως πρέπει ν' άνα- 
τίθεται είς τόν Διοικητήν τής πρός κατα- 
δίωξιν ένοπλου δυνάμεως, καί έκ τής 
ίκανότητος αύτού κρέμαται ή διάγνωσις 
τής καταλληλοτέρων.

Μέχρις ου ή καταδίωξις είναι άνατε
θειμένη είς τήν Χωροφυλακήν, είς τάς 
έκτεταμμένας έπαρχίας, ή τάς μάλλον 
ύποκειμένας είς ληστρικός έπιδρομάς, 
δέν έπαρκεί είς άξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής διά τήν καταδίωξιν καί τήν ύπη- 
ρεσίαν τού Σταθμού είς τήν πρωτεύου
σαν τής Έπαρχίας, άμφότεροι αί ύπηρε- 
σίαι αυται έχουσι σχέσιν σπουδαίαν 
μεταξύ των καί έπφήοήν εις τήν έπιτυ
χίαν· όσάκις ή άνάγκη υπαγορεύει διορι
σμόν δύο έκ τούτων τών άξιωματικών, ό 
άρχαιότερος άνάγκη νά λαμβάνη τήν 
διοίκησιν τού όλου πρός άποφυγήν άντι- 
ξηλιών, έπιξημίων ούσών είς τήν ύπηρε- 
σίαν. Είναι άδιάφορον άν ό άρχαιότερος 
ουτος θά διοική αύτοπροαώπως τήν υπη
ρεσίαν τού Σταθμού, ή τήν καταδίωξιν.

Δικαιοδοσία τών Αξιωματικών: Ή ύπάρ
χουσα ήδη κατ' Έπαρχίας καί κατά Νο
μούς διαίρεσις τής ύπηρεσίας τής κατα- 
διώξεως είναι συμφεροτέρα. Άνωτέρα 
τής τοσαυτης δικαιοδοσίας είναι λίαν 
δύσκολος είς τήν διοίκησιν είς είδήμων 
άξιωματικός δύναται νά έπαρκέση ώς 
Διοικητής έν μφ  Έπαρχφ έπί ένός άπο- 
σπάσματος, καί νά έπιβλέπη τήν διαίρε- 
σιν αύτού είς μικρότερα κατά Δήμους 
άποσπάσματα. Είς δέ άνώτερος έπίσης 
δύναται νά διοικήαη τέσσαρα πέντε 
τοιαύτα τμήματα, καί νά έπεμβαίνη είς 
τήν λεπτομέρειαν τής διαιρέσεως τών μι
κρότερων αύτών άποσπασμάτων. Ανω- 
τέρα ταύτης διοικήσεως άποβαίνει δύσ
κολος ώς έκ τής άνάγκης έπεμβάσεως 
τού Διοικητού είς τάς λεπτομέρειας τής 
ύπηρεσίας τών μικροτέρων άποσπασμά
των.

Ή Χωροφυλακή καταλληλοτέρα: Κατ' έμήν 
ιδέαν μόνον ή Χωροφυλακή έκ τού όργα- 
νισμού της καί τής ιδιοφυούς τής ύπηρε
σίας της, καί τών διαφόρων ιδιοτήτων τών 
μελών άτινα τήν συνιστούν είναι καταλ

ληλοτέρα διά τήν καταδίωξιν. Τό Πεξικόν 
λόγω τού όργανισμού του καί τού προο
ρισμού του βεβιασμένον έκπληροί τήν 
ύπηρεαίαν ταύτην καί χάνει ούσιωδώς έκ 
τών προτερημάτων του. Ή Χωροφυλακή 
άπό τής συστάσεώς της συμπεριέλαβε 
άτομα είς ύλην τήν κλίμακα μέ Ιδιότητας 
χρηαιμοτάτας είς τό ίδικόν τούτο άντι- 
κείμενον τής ύπηρεσίας καί έξακολουθεί 
λαμβάνουσα καί ήδη έκ τών τής διαλυ- 
θείσης Όροφυλακής τοιαύτα ό δέ όργα- 
νισμός της συστηματικώς βάσιν έχει τήν 
διαίρεσιν τής δυνάμεώς της είς μικρά 
τμήματα- λαμβάνουσα δέ είς τούς κόλ
πους αύτής άνδρας μορφουμένο υς 
στρατιώτας, καί άναγκαξομένους νά έκ- 
τίθενται άνά είς ή δύο καί έν ώρρ ήμέρας 
καί έν ώρη νυκτός είς όδοιπορίας έκτε
ταμμένας είς όλας τάς έποχάς τού έτους, 
δίδει εις αύτούς τήν έξιν νά ύπερπη- 
δούν τάς παρασταινομένας είς τάς πο
ρείας των δυσκολίας, νά καταφρονούν 
τούς κινδύνους καί ν ’ άποκτούν τόν άρι- 
μάνιον στρατιωτικόν χαρακτήρα, χωρίς 
έκ τούτων νά χάνωσι τήν έκ τού κανονι
σμού των προβλεπομένην πειθαρχίαν 
καί τάξιν.

Τό Πεξικόν είς άλως άντίθετον λόγον 
ύποχρεούται νά ένεργή είς τούς άξιω- 
ματικούς γίνεται έξις νά βλέπουν τήν δύ- 
ναμιν είς τήν πύκνωσιν τών άνδρών, καί 
νά έπιμελώνται τήν πειθαρχίαν διά τής 
λεπτομέρειας είς τούς Στρατώνας, ή τά 
στρατόπεδα■ οί δέ στρατιώται άνατρεφό- 
μενοι καί έκπαιδευόμενοι είς όμάδας, 
ρεγάλας, μηδέποτε έκτιθέμενοι άνά είς ή 
δύο είς μακράς όδοιπορίας καί κινδύ
νους άποκτώντες τήν έξιν νά τούς δια
λύουν τάς έφισταμένας δυσκολίας οί 
άξιωματικοί των, δέν δύνανται νά θεωρη
θούν κατάλληλοι είς τήν καταδίωξιν τής 
ληστείας.

Άπόδειξις τούτου είναι ότι καί οί εύδο- 
κιμήσαντες μέχρι σήμερον, καί οί έπιδε- 
ξιώτεροι έκ τών είς τήν δικαιοδοσίαν μου 
έκ τού τακτικού Στρατού, είναι οί προελ
θόντες είς αύτόν έκ τής Όροφυλακής. 
Σώματα εις τά όποια άποκτώνται αί προα- 
ναφερθείσαι ιδιότητες.

Τό Πεζικών έχει Αλλον προορισμόν: Ή έξ-
ακολούθησις τού Πεξικού Στρατού εις 
τήν καταδίωξιν τής ληστείας, καί ή χρήσις 
αύτού έπί τοιούτου είδους ύπηρεσίας έπί 
πολύν χρόνον άδύνατον θεωρώ νά κα- 
τορθωθή άνευ έπαιαθητικής βλάβης.

Μετά πεποιθήσεως φρονώ ότι τό Πεξι
κόν έάν έπί πολύ διατρέξη οϋτω ώς έχει 
είς τήν υπηρεσίαν τής δημοσίου άσφα- 
λείας θά άπωλέση ούσιωδώς τάς άρετάς 
έκείνας τάς συνιστώσας αύ τόν Στρατόν 
τού Πεξικού.

Ή τετραετής θητεία δέν άπαρκεϊ νά 
έκπαιδεύση τόν στρατιώτην τοσούτον είς 
τά γυμνάσια, τήν πειθαρχίαν καί τήν τά
ξιν, καί αί ιδιότητες αυται τού στρατιώτου 
τού Πεξικού νά έήήιξωθούν έπί τοσούτον 
είς αύ τόν, ώστε ή άπασχόληοίς του άκο- 
λούθως εις τοιούτον είδος ύπηρεσίας, 
όποιον ήδη έκτελεί, νά μή έχη έπ' αύτού 
έπφήοήν έπιξήμιον■ πολύ δέ όλιγώτερον 
φρονώ, ότι είναι δυνατόν νά προσαπο- 
κτήσουν οί στρατιώται τού Πεξικού έν μφ  
θητείη καί τάς άρετάς τού όπλου των, καί 
τάς άναγκαίας έξεις εις τήν ύπηρεαίαν 
τής δημοσίου άσφαλείας. Τό παράδειγμα 
τών στρατιωτών τού Τ Τάγματος τών



άκροβολιστών, δέν φρονώ ότι δύναται νά 
ληφθή ώς βάσις.

Χωρίς ν' άρνηθή τάς ωραίας άρετάς 
τού Διοικητού αυτού, και τήν διομολο- 
γουμένην δραστήριον Ικανότητά του, 
φρονώ άδιστάκτως ότι καί οΐ ϋπ’ αυτόν 
ήθελον άπολέσει τά μέγιστα έκ τών άρε- 
τών των καί τής πειθαρχίας των έν μέρει, 
άν ήθελον άποσπασθή εις μεμακρυ- 
σμένα μέρη ώς οι τών λοιπών ταγμάτων 
λόχοι και ουλαμοί.

'Αληθές είναι άφ’ έτέρου ότι οι στρα- 
τιώται τού Πεζικού άποκτοϋν τινάς άρε- 
τάς εις τήν ύπηρεαίαν τής καταδιώξεως, 
ώς τήν εύήήωστίαν, τήν έξιν τών έπιπό- 
νων όδοιποριών, και τό, άριμάνιον, άλλα 
μόνον τά προσόντα ταύτα δέν άποτελοϋν 
τον στρατιώτην τού Πεζικού, καθόσον 
μάλιστα κίνδυνος μέγιστος ύπάρχει μή 
μέ τήν άπόκτηαιν αύτών άποκτήαωσι καί 
τάς κακός έξεις τών καταχρήσεων.

Τό παράδειγμα τής κατά τής Καβουλίας 
έκστρατείας τών Γαλλικών στρατευμά
των, κατ' έμήν ιδέαν δέν είναι κατάλλη
λον εις τάς ήμετέρας περιστάσεις, ώς 
δέν είναι κατάλληλον καί τό τής Επαρ
χίας Βανδύας καί άλλων τινών Επαρχιών 
Γαλλικών, εις άς ό Τακτικός Στρατός 
ήναγκάσθη νά ένεργήση έν καιρώ τής 
Γαλλικής Έπαναστάσεως, καί άργότερον 
έπί τής αύτοκρατορίας Ναπολέοντος τού 
Α'.

Έν Κάβουλίρ ό Γαλλικός Στρατός έν- 
εργεϊ κατά φυλών όλοκλήρων ένδιατρι- 
βουσών είς ώρισμένα όρεινά μέρη■ όχυ- 
ρωμέναι έχουσαι οικογένειας καί κινη
τήν περιουσίαν συνισταμένην είς ζώα, 
καί έκτελεϊ τήν κατά τών όμάδων τούτων 
έπίθεσιν, συσσωματωμένος καί έφωδια- 
σμένος μεθ ' όλων τών άναγκαίων ώς είς 
πάσαν άλλην έκστρατείαν.

Είς δέ τάς Γαλλικάς Επαρχίας ό Γαλλι- 
κός Στρατός ένήργησε κατά όρεσιβίων 
μέν Σωμάτων, άλλά άποστατών. Φρονώ 
δέ ότι καί ή πρώτη περίστασις ώς καί ή 
δευτέρα διαφέρει έντελώς τήν καταδίω- 
ξιν τής ληστείας, ήτις όμοιάζει μάλλον 
Θήραν άγριων ζώων λογικών, άλως δια
φορετικών, έχόντων χαρακτήρα, έξεις 
καί ιδιότητας έκ τών Αραβικών φυλών καί 
τών άποστατών τής Γαλλίας, διότι οί λη- 
σταί καί περιτρέχουσι χωρίς βάρος είς 
άπεράντους έκτάσεις άνευ ούδενός 
έθνικοϋ αισθήματος μέ τήν κυρίαν πρό- 
θεσιν πώς ν' άποφύγουν τάς συγκρού
σεις καί πώς νά ύποκρύψουν τά ίχνη των, 
καί ή κατά τούτων δυσκολία αυνίσταται 
ούχι είς τήν νίκην, άλλ’ είς τήν άνακάλυ- 
ψιν καί τήν προκατάληψιν τής άκαταπαύ- 
στου φυγής των.

Πριν δώσω τέλος είς τάς άνωτέρω σκέ
ψεις μου, χρέος μου κρίνω νά ύποβάλλω, 
ότι καί ή Χωροφυλακή τελευταίον ήδη 
πτοηθείσα έκ τών καθημερινών έγκλή- 
σεων τών Διοικητικών Αρχών, καί τών 
Δημοτικών, ώς καί τών κατοίκων, καί τών 
μετά πικρίας καταδιώξεων έκ μέρους τών 
Δικαστικών Αρχών, έχασε πολύ τής έν- 
εργητικότητός της, καί μετά δειλίας, λίαν 
έπιζήμιον πρός τήν ύπηρεαίαν έκτελεϊ τό 
χρέος της.

Αί πρό δύο ήδη έτών έπιτυχίαι τής έν
οπλου δυνάμεως κατά τής ληστείας, 
έθεσαν αύτήν εις άνωτέραν θέσιν ήθικήν 
των λοιπών ύπαλλήλων Αρχών τού Κρά
τους' ή άντιζηλία, καί ό φθόνος, έλαττώ- 
ματα φυσικά τοϊς άνθρώποις, τήν κατα
διώκουν ήδη καί προσπαθούν διά τών

καταδιώξεων καί τών στιγματισμών νά 
τής άφαιρέσουν τήν όποιαν προσαπέ- 
κτησε διά πολλών θυσιών καί κόπων θέ
σιν.

Επειδή όμως τών έτέρων όπλων οί άν- 
δρες διά τής έξαιρετικής δικαιοδοσίας 
των διαφεύγουν τής καταδιώξεως, μόνη 
ή Χωροφυλακή εύρίσκεται έκθεμένη 
άπέναντι τού καταδιωγμού τού προερ- 
χομένου έκ τών έκδικήαεων.

Ώς πρός τό σπουδαιον τούτο άντικεί- 
μενον, όπερ άποβλέπει ούσιωδώς τήν 
δημόσιον ύπηρεαίαν, καί όπερ όλεθρίας 
έχει συνέπειας είς ό,τι κυρίως παριστά 
τήν δύναμιν τής έξουσίας, θά άποτολ- 
μήσω νά ύποβάλλω ιδιαιτέραν έκθεσιν 
διά νά ληφθή ύπ’ όψιν έάν κριθή τό άντι- 
κείμενον αύτής άξιον ιδιαιτέρας προσ
οχής.

Αξιωματικός καί ύπήκοος πιστότατος 
καί ύποκλινέστατος, εύεργετούμενος μέ 
Ύψ. εύνοιαν καί έμπιστοσύνην πάσαν κα-

Στά διάφορα Δημόσια Αρχεία, υπάρ
χουν χιλιάδες Ιστορικά έγγραφα, πού 
έχουν σχέση μέ τήν έπαναστατική δράση 
τών δσων Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών 
και Χωροφυλάκων, πλαισίωσαν τις τάξεις 
τής Χωροφυλακής τά πρώτα Οθωνικά 
χρόνια. Ή συγκέντρωση και ό συσχετι
σμός τών έγγράφων αύτών μέ δημοσιευ
μένα Ιστορικά κείμενα, μπορεί νά δώσει 
στόν έρευνητή σπουδαίο υλικό γιά τή 
συγγραφή μεγάλων ή μικρών βιογραφι- 
κών σημειωμάτων πού, όχι σπάνια, θά 
άποτελέσουν άξιόλογες συμβολές στήν 
τοπική κυρίως Ιστορία γιά τό '21.

Τά κείμενα πού θά άκολουθήσουν εί
ναι μεμονωμένα. Συγκεκριμένα πρόκει
ται γιά πίνακες έκδουλεύσεων στήν έπα- 
νάσταση, πού άποτελοϋν τόν «κορμό» 
τής δράσης σ’ αύτήν μερικών Αξιωματι
κών Χωροφυλακής. Ή καταχώρησή τους 
στή στήλη αύτή έχει συμβολικό χαρα
κτήρα καί γίνεται μέ τήν εύκαιρία τού 
έορτασμού τής έπετείου τής Παλιγγενε
σίας, γιά νά άποδοθεϊ ό έλάχιστος φόρος 
τιμής σ’ αύτούς καί σ’ όσους άλλους 
έπώνυμους καί άνώνυμους άγωνίστηκαν 
σέ στεριά καί θάλασσα γιά τόν 'Ιερό αύτό 
σκοπό.

Πίνακες έκδουλεύσεων Μοιράρχων, 
δέν έχουν έντοπισθεϊ μέχρι στιγμής. 
Όσοι έχουν σχέση μέ Ύπαξιωματικοϋς 
καί Χωροφύλακες, είναι έλάχιστοι καί 
ένσωματωμένοι μέ άλλα σπουδαία ιστο
ρικά έγγραφα, έτσι ώστε νά προβληματί
ζεται κανείς άν πρέπει νά διασπάσει τήν 
Ιστορική ένότητα. Γιά τό λόγο αύτόν ή 
ιστορική τους έπεξεργασία καί δημο
σίευση, άναγκαστίκά θά καθυστερήσει 
γιά ένα κάποιο χρονικό διάστημα.

Οί πίνακες έκδουλεύσεων, μετά τήν 
ύποβολή τους έχουν έλεγχθεΐ άπό ειδική 
έξεταστική έπιτροπή καί τό περιεχόμενό 
τους δέν έχει άμφισβητηθεΐ. Ό λο ι τους 
έχουν συνταχθεί μέ βάση συγκεκριμένο

τέβαλον προσπάθειαν όπως ύποβάλλω 
μετά Σεβασμού καί Ταπεινοφροσύνης 
τελείας πάνθ' όσα κύρια ή πείρα μέ έδί- 
δαξεν είς τήν ίδικήν τής καταδιώξεως τής 
ληστείας ύπηρεαίαν, έάν δέ δέν ευτύ
χησα καθ’ όλοκληρίαν νά έπιτύχω τό 
πνεύμα τής περί τούτου Ύψ. Διαταγής, 
έπικαλούμαι γονυκλιτώς έπιείκειαν διά 
τάς τυχούσας άκουσίας μου έλλείψεις 
καί

ύποσημειούμαι
Μ ετ’ άφοαιώσεως θρησκευτικής 
Ύποκλινέστατος καί πιστότατος 

ύπηρέτης 
Α. Πλέσσας 

Ταγματάρχης

"Αλκής Ψωμάς 
Ενωμοτάρχης

ύπόδειγμα, πού άποτελείται άπό 7 στή
λες. Ή άρχειακή τους θέση είναι κοινή 
(ΓΑΚΦ. 147- Όθων. Αρχείο - 'Υπουργείο 
Εσωτερικών).

"Υστερα άπό τήν εισαγωγή αύτή, πα
ρουσιάζουμε τούς πίνακες έκδουλεύ
σεων, όπως τούς είχαν συντάξει οί άκό- 
λουθοι Αξιωματικοί:

Κωνσταντίνος ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ 
1806 -  1871)

'Υπομοίραρχος Α' τάξεως

1. (Έγεννήθη) «είς Πρέβεζαν όθωμα- 
νικόν κράτος τήν .. .  Μαρτίου 1806».
2. (Κατετάγη) «έθελοντής εις τόν Τακτι
κόν Στρατόν τόν Σεπτέμβριον τού 1825' 
έπροβιβάαθη σιτιστής τόν Φεβρουάριον 
τού 1826- έπιλοχίας τόν Ιούνιον τού 
1827- άνθυπολοχαγός τών έπιτελών τήν 
29 ’Ιανουάριου τού 1828 καί ύπολοχαγός 
τού Πεζικού τήν 18 Σεπτεμβρίου τού 
1829. Παραιτήθη τής ύπηρεσίας έπί τού 
Κυβερνήτου I. Α. Καποδίστρια τόν Αύ
γουστον του 1831, διά νά μή λάθη μέρος 
είς τόν τότε έμφύλιον πόλεμον. Επα- 
νήλθεν είς τήν ύπηρεαίαν τόν Φεβρουά
ριον τού 1832 ( . . . )  Διορίσθη είς τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής ύπομοίραρχος α' τά
ξεως τήν 29 Σεπτεμβρίου 1834 (...) .

3. (Παρευρέθη) «μέ τόν Τακτικόν Στρα
τόν είς τήν έκστρατείαν τής Νήσου Σπε- 
τζών έπαπειλουμένης παρά τού Ίμπραήμ 
- πασσά τόν Αύγουστον κατά τό 1825 καί 
είς τήν τής Ύδρας, ύπαξιωματικός, έπα- 
πειλουμένης παρά τού ίδιου τόν Αύγου
στον τού 1826. Είς τήν τών 'Αθηνών τό 
1826 κατά τού Κιουταχή - πασσά. Είς τήν 
τών Θηβών τό αύτό έτος. Είς τήν είσοδον 
έν τώ Φρουρίω Αθηνών, φέρων έπ' ώμων 
πολεμοφόδια τό 1826 καί 1827. Είς τήν 
έκστρατείαν κατά τής νήσου Χίου τό 1827

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
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- 1828, ώς άξιωματικός. Είς τήν κατά τού 
Τζεσμέ έν τή Άσίςι τό 1828 (...).

4. (Παρευρέθη) «είς τάς μάχας Χαϊδα- 
ρίου /  Αθηνών /  ώς ύπαξιωματικός. Είσ- 
ελθών έν τοϊς τής Άκροπόλεως Αθηνών 
πολιορκουμένοις μέ πολεμοφόδια, ύπέ- 
μεινε τήν πολιορκίαν μέχρι τής πτώσεως 
της και παρευρέθη είς δλας τάς έξόδους 
και τάς συμβάσας συμπλοκάς ώς ύπα- 
ξιωματικός. Έλαβε μέρος ε/ς όλας τάς 
μάχας καί συμτΤλοκάς συμβάσας κατά 
τήν άπόβασιν ήμών έπί τής νήσου Χίου 
καί κατά τό αυτό διάστημα τής πολιορ
κίας τού Φρουρίου αυτής παρ' ήμών ώς 
άξιωματικός. "Ελαβε μέρος ε/ς τάς δύο 
έφόδους κατά τής έπιφυλακής Φρουρίου 
τής Χίου, ώς άξιωματικός. Καί ε/ς τήν 
κατά τού Τζεσμέ έν τή Άσίςι συμπλοκήν».

5. (Έπληγώθη) «ε/ς τήν τής Άκροπό
λεως Αθηνών, έλαβεν άσημάντους καί 
έφημέρους τινάς πληγάς».

6. «’Έλαβε τό άργυροϋν άριστείον».
7. Παρατηρήσεις: «Ύπαξιωματικός ών 

έπεφορτίσθη διαφόρους οικονομικός 
υπηρεσίας τού Τακτικού Στρατού. Άνθυ- 
πολοχαγός τών έπιτελών - ύπασπιστής 
παρά τώ Άρχηγφ τού Τακτικού Στρατού 
Φαββιέρου. Ύπολοχαγός τού Πεζικού, 
ύπασπιστής παρά τφ Στρατηγφ Γεράρδ, 
Έπιθεωρητού τού Ελληνικού Στρατού 
(...).

Δημήτριος ΚΑΡΠΟΥΝΗΣ ή ΚΑΡ- 
ΒΟΥΝΗΣ

Υπομοίραρχος Β' τάξεως

1. (Έγεννήθη) «ε/ς Μεσολόγγιον, Διοί- 
κησις Αιτωλίας, Βασίλειον τής Ελλάδος 
τήν 26 ΙΟβρίου 1804».

2. (Κατετάγη) «τήν 12 Φεβρουάριου 
1821 ε/ς τον κατά τήν Βλαχίαν 'Ελληνικόν 
Στρατόν είς τόν Ιερόν Λόχον ώς είκοαι- 
πένταρχος' άφού διελύθη τό σώμα τού 
Ιερού Λόχου καί ό είς έκεϊνα τά μέρη 
Ελληνικός Στρατός μετέβη είς τήν Ελ

λάδα, ύπηρετήσας ώς άξιωματικός είς τά 
διάφορα έλαφρά σώματα μέχρι τού 1827- 
κατά τό 1828 καί 1829 ώς Γραμματεύς πο- 
λι(τ)αρχίας μέ βαθμόν έκατοντάρχου· 
κατά τό 1830, 1831 καί 1832, ώς καταλυ- 
ματίας μέ βαθμόν ύπολοχαγοϋ■ τήν 29 
7βρίου 1834 διωρίσθην ύπομοίραρχος II 
τάξεως ε/ς τό Σώμα τής Β. Χωροφυλα- 
κής».

3. (Παρευρέθη) «μέ τά Ελληνικά στρα
τεύματα είς Βλαχίαν ώς είκοσιπένταρχος 
κατά τό έτος 1821 κατά τής Τουρκίας, ώς 
άξιωματικός διά τά 1822 -1827, κατά δέ τά 
έτη 1828 καί 1829 μέ τήν χιλιαρχίαν τού 
Κώστα Βλαχοπούλου ώς Γραμματεύς 
βαθμού έκατοντάρχου, κατά δέ τά έτη 
1830 - 1832 μέ τό 19 έλαφρόν τάγμα ώς 
καταλυματίας, βαθμού ύπολοχαγού».

4. ( Έλαβε μέρος) «τόν Ιούνιον μήνα 
1821 είς τήν μάχην Δραγατσανίου τής 
Βλαχίας ώς είκοσιπένταρχος κατά τό 
ίδιον έτος τόν αϋγουστον, είς Τρίπολιν, 
κατά τό έτος 1822 είς Σπλάντζα, τόν Ιού
λιον, κατά τόν αϋγουστον τού 1823 έτους 
ε/ς Κρυονέρι καί Βοχώρι καί κατά τόν 
μήνα ββριον είς τήν πολιορκίαν τού Αίτω- 
λικού. 1825 είς τήν πολιορκίαν Μεσολογ
γίου ώς ύπασπιστής τού φρουράρχου. 
1828 κατά τόν μήνα Μάιον, είς τάς μάχας 
Αίτωλικού, Γραμματεύς χιλιαρχίας μέ 
βαθμόν έκατοντάρχου. Τό αύτό έτος είς 
Βόνιτζα μέ τόν αύ τόν βαθμόν. 1829 ε/ς

Καρβασαράν καί Μακρυνόρος μέ τόν ασ
τόν ίδιον βαθμόν».

5. (Έπληγώθη) «τήν 6 Ιουνίου 1821 διά 
σφαίρας ε/ς τόν δεξιόν πόδα ε/ς τήν μά
χην Δραγατσανίου τής Βλαχίας».

6. (Έτιμήθη μέ) «τό άργυρούν άρι- 
στεϊον». Παρατηρήσεις:-

Γεώργιος ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 
1800 -  1873

'Υπομοίραρχος Γ τάξεως

1. (Έγεννήθη) «τό 1800 ε/ς Κωνσταντι
νούπολή».

2. (Κατετάγη) «1821 ώς στρατιώτης ε/ς 
τό σώμα τού Δημητρίου Ύψηλάντου. 
1822 ώς άνθυπολοχαγός είς τό φιλελλη- 
νικόν τάγμα καί μετά τήν διάλυσιν αυτού 
ώς ύπολοχαγός είς τό α ' πεζικόν Σύντα
γμα τής Γραμμής, μετά τήν διάλυσιν τού 
ήηθέντος συντάγματος μετετέθην ε/ς τά 
έλαφρά σώματα. 1828 είς τόν σχηματι
σμόν τών χιλιαρχιών τού Κυβερνήτου καί 
κατετάχθην ύπολοχαγός. 1829 μετά τήν 
είς τόν Άγιον Ίωάννην μάχην, έπροτά- 
θην λοχαγός καί έπροβιβάσθην. 1834, 27 
7βρίου ύπομοίραρχος Γ τάξεως τής Β. 
Χωροφυλακής».

3. (Παρευρέθη) «1821 ώς στρατιώτης 
μέ τού Δημητρίου Ύψηλάντου τά στρα
τεύματα είς τήν έκστρατείαν Τριπόλεως 
κατά τών όθωμανών, είς τήν έκστρατείαν 
Πέτα μέ τό φιλελληνικόν τάγμα ώς άνθυ- 
πολοχαγός καί μετά τήν διάλυσιν αύτού, 
ώς ύπολοχαγός είς τό τότε πεζικόν Σύν
ταγμα τής Γραμμής είς τήν έκστρατείαν 
χάνι Γραβιάς καί είς τήν τού Ναυπλίου. 
1824 μέ τά έλαφρά στρατεύματα ε/ς τήν 
έκστρατείαν Ύδρας. 1825 είς τήν κατά 
τού Ίβραήμη έκστρατείαν πέριξ τού 
Νεοκάστροσ είς τήν έκστρατείαν 
Άμφίσσης κατά τών στρατευμάτων τού 
Κιουταχή. 1826 είς τήν έκστρατείαν Χαϊ- 
δαρίου, είς τήν έκστρατείαν Έλευσίνος. 
1826 είς τήν έκστρατείαν Κερατζίνι καί 
Πειραιά. 1827 ε/ς τήν έκστρατείαν Τρικέ- 
ρων. 1828 έκατετάχθην είς τάς πο
λυ α ρ χ ία ς  τού Κυβερνήτου ώς ύπολο- 
χαγός καί έπαρεβρέθην είς τήν έκστρα
τείαν τής Ανατολικής Ελλάδος. 1827 ε/ς 
τήν κατά τής άθήνας έκστρατείαν».

4. (Παρευρέθη είς μάχας) «ώς στρατιώ
της 1821 είς Τρίπολιν, είς Ναύπλιον, 1822 
είς Κόρινθον, πέριξ Γραβιάς. Ώς ύπολο- 
χαγός είς Ναύπλιον καί είς τήν έφοδον 
αύτού. 1825 είς Κρεμύδι, Σκινόλακα, είς 
Προφήτην Ή λίαν Άμφίσσης. 1825 είς 
Καπανδρίτι, Ελευσίνα. 1826 είς Κεραζίνι, 
Πειραιά. 1827 είς Τρίκερι. 1828 είς Τομνό, 
Στοβενίκο. 1829 είς Μαρτίνι καί Άγιον 
Ίωάννην είς Αττικήν».

5. (Έπληγώθη) «είς τήν μάχην τής Σκι- 
νόλακας διά σφαίρας του τυφεκίου ε/ς 
τόν μηρόν ε/ς τά 1825 τόν Απρίλιον».

6. (Έτιμήθη) «μέ άργυρούν άριστείον). 
Παρατηρήσεις: —

Νικόλαος ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
1804 -  1852

'Υπομοίραρχος Γ τάξεως

1. (Έγεννήθη) «είς Ζάκυνθον Ίονικού 
κράτους τήν 20 Μαίου 1804».

2. (Κατετάγη) «τόν Μάρτιον τού 1821 
είς τά άτακτα στρατεύματα ώς στρατιώ
της έθελοντής μέχρι τού έτους 1826. Τήν 
14 Φεβρουάριου του 1826 είς τό 3ον πε
ζικόν Τάγμα τής Γραμμής, ώς στρατιώτης 
έθελοντής. Επροβιβάσθη δεκανεύς είς 
τόν ίδιον τάγμα τήν 13 Μαρτίου 1826. 
Επροβιβάσθη Σιτιστής είς τόν ίδιον τά
γμα τήν 3 Μαίου 1826. Επροβιβάσθη 
Έπιλοχίας καί μετεφέρθη είς τό I' πεζι
κόν τάγμα τής Γραμμής τήν 29 Αύγού- 
στου 1826. Επροβιβάσθη Άνθυπααπι- 
στής ε/ς τό ίδιον Τάγμα 30 Νοεμβρίου
1826. Μετετέθη είς τούς έπιτελείς τόν 
Αύγουστον τού 1827, μέ τόν αύτόν βα
θμόν. Επροβιβάσθη Άνθυπολοχαγός 
τών Έπιτελών τήν 29 Ιανουάριου 1828. 
Επροβιβάσθη Ύπολοχαγός τόν Φε
βρουάριον τού 1829, είς τό 4ον πεζικόν 
τάγμα τής Γραμμής. Έξήλθε τής Υπηρε
σίας τόν Αύγουστον τού 1831 ότε τό 
Έθνος διηρέθη καί ήτον ε/ς άναρχίαν. 
Επανήλθε είς τήν 'Υπηρεσίαν τόν Ια
νουάριον τού 1832 ( . . . )  Έδιορίσθη Υπο
μοίραρχος Γ τάξεως τήν 29/9 - 11/10 - 
1834».

3. (Παρευρέθη) «μέ τ ’άτακτα Ελληνικά 
στρατεύματα έναντίον τής Τουρκίας κατά 
τό έτος 1821, ώς στρατιώτης έθελοντής 
μέχρι τού έτους 1826. Μέ τά τακτικά Ελ
ληνικά στρατεύματα κατά τής Τουρκίας 
κατά τό έτος 1826 κ.λ.π.).

4. ( Ελαβε μέρος) «ε/ς τήν πολιορκίαν 
τής Τριπόλεως καί μάχας περί αύ τήν μέ
χρι τής άλώσεως αύτής κατά τό έτος 1821 
ώς στρατιώτης έθελοντής. Εις τήν πο
λιορκίαν Παλαιών Πατρών καί μάχας είς 
αύ τήν γενομένας μέχρι τής διαλύσεώς 
της τό έτος 1822 ώς στρατιώτης έθελον
τής. Είς τάς μάχας Άργους καί έξωθι τού 
Ναυπλίου τόν μήνα Αύγουστον 1822 κατά 
τού Δράμαλη ώς στρατιώτης έθελοντής. 
Είς τάς μάχας Καρύστου καί είς τήν θέσιν 
Ταμπούρι Κριεζώτου τόν Μάρτιον τού 
1826 ώς στρατιώτης έθελοντής καί δεκα
νεύς. Είς τάς μάχας Χαϊδαρίου τήν 6 καί 8 
Αύγούστου 1826 ώς έπιλοχίας. Εις τήν 
έκστρατείαν τών Θηβών τόν Σεπτέμβριον 
τού 1826 ώς έπιλοχίας. Είς τήν συμπλο
κήν τής 29 Νοεμβρίου είοελθών είς τήν 
Ακρόπολιν Αθηνών, πολιορκημένην καί 
κλονισμένην, φέρων έπ' ώμου πολεμο
φόδια ώς έπιλοχίας, όπου τήν έπιούσαν 
τής εισόδου τού Τακτικού Σώματος έντός 
τού πολιορκουμένου φρουρίου, έπροβι- 
βάσθην άνθυπασπιστής, ύπέφερε τήν 
δυστυχή έκείνην πολιορκίαν έπί τών έν 
αύτή γενομένων μαχών καί συμπλοκών, 
μήνας έπτά μέχρι τής πτώαεώς της, ώς 
άνθυπασπιστής τού Γ τάγματος τής 
Γραμμής. Είς τήν πολιορκίαν τού φρου
ρίου τής νήσου Χίου καί ε/ς τάς έκεϊσε 
γενομένας μάχας καί συμπλοκάς κατά 
τήν διάρκειαν τής πολιορκίας μέχρι τής 
λύσεώς της, μήνας πέντε τού έτους 1827 
καί 1828, ώς άνθυπασπιστής καί άνθυπο- 
λοχαγός τών έπιτελών, χρέη ύπασπιστού 
τού άρχηγού τής πολιορκίας καί τού τα
κτικού Σώματος. Επίσης κατά τού Τσε- 
σεμέ τής Ασίας τόν Δεκέμβριον τού
1827. (...).

5. Έπληγώθη: — 6. — f  Ελαβε) «τό άρι
στείον τών προμάχων» (...).

7. Παρατηρήσεις: —

Αναστάσιος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
Ενωμοτάρχης
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Ο ΛΗΣΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

Τού W. WIDDENDORF 
Καθηγητοϋ Πανεπ. Φριθούρζου 

Δυτ. Γερμανίας
Μετάφρ.: Ύπομ. κ. Άνδρ. ΙΩΝΑ- 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Στήν Ιστορία τών Η.Π.Α. ό ληστής 
Τραπέζης διαδέχεται τούς ληστές τρέ
νου πού άρχισαν τή δράση τους τό 1870 
καί συνέχισαν γιά τά έπόμενα 60 χρόνια 
φθάνοντας στήν άκμή τους στίς άρχές 
του αΙώνα μας.

Διάφορες συμμορίες μάλιστα, όπως οΐ 
άδελφοί Δάλτον καί Ρενό λήστευαν έν- 
αλλακτικά τράπεζες καί τρένα. ΟΙ άδελ- 
φοί Ρενό πού διέπραξαν τήν πρώτη λη
στεία τρένου στις Η.Π.Α. - τά λάφυρά 
τους ύπολογίσθηκαν στίς 10.000 δολλά- 
ρια, - λυντσαρίστηκαν άπό φρουρούς 
στις φυλακές τής Κομητείας τού Άλ-

μπανυ στό Σέυμουρ τής 'Ινδιάνας τό Δε
κέμβριο τού 1868.

Μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
συναντάμε τόν ειδικευμένο ληστή Τρα
πεζών πού είναι τις περισσότερες φορές 
ένας έπαγγελματίας έγκληματίας ύψη- 
λού έπιπέδου μέσα στόν ύπόκοσμο. 
Θεωρεί τόν έαυτό του σάν τήν άφρό- 
κρεμα μεταξύ τών έπαγγελματιών καί όχι 
σπάνια σάν ένα «έντιμο άπατεώνα». "Ενα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ό Τζ. 
Χάρβεύ Μπέιλυ πού τόν όνόμαζαν «ό πιό 
έπιτυχημένος ληστής Τραπεζών τής 
Αμερικής». Ο Μπέιλυ ύπερηφανευόταν 
πού ήταν «Τίμιος κλέφτης» καί περιφρο- 
νοϋσε τήν κλοπή άπό ένα άτομο ή όργα- 
νισμό, μέ άπάτες.

Κανείς δέν μπόρεσε νά σταματήσει 
τόν Μπέιλυ πού ποτέ δέν τραυματίστηκε 
καί ποτέ δέ συνελήφθη έπ' αύτοφώρω. 
Μετά άπό χρόνια φανταστικών έπιτυχιών 
κατηγορήθηκε γιά συνομωσία καί άπα-

γωγή. Ό  Μπέιλυ ήταν ένας άνθρωπος μέ 
σταθερές άρχές.

Άπέφευγε τή δημοσιότητα καί ζοϋσε 
λιτή ζωή άκόμα καί όταν είχε γίνει πλού
σιος. Ήταν εύχάριστη συντροφιά άλλά 
όχι φλύαρος, ύπερβολικά μετρημένος 
στό ποτό καί άπέφευγε τις γυναίκες σάν 
τήν πανούκλα. Ό λες του οι δουλειές 
ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες. Σάν 
παράδειγμα άναφέρεται ότι ύπήρξαν 
περιπτώσεις γιά τις όποιες ό Μπέιλυ 
άφιέρωσε δυό βδομάδες περίπου τρέ
ξιμο έξω στούς δρόμους τήν ήμέρα καί 
έτοιμάζοντας χάρτες καί σχεδιαγράμ
ματα τή νύχτα. Ήταν έντιμος άπέναντι 
στούς συνεργάτες του. Τά λάφυρα κάθε 
φορά μοιράζονταν σέ ίσα μέρη. Μετά τήν 
καταδίκη του σέ ισόβια, άρνήθηκε νά κά
νει έφεση. Κατά τή γνώμη του, τό χειρό
τερο έγκλημα ήταν νά προδώσει καί νά 
έξαπατήσει κάποιος τούς συντρόφους 
του.
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Τελική φάση τής ληστείας πού κράτησε μόνο ένα 
λεπτό. Κοβώς οί όπλιομένοι ληστές όποχωραϋσαν, 
ένας τράβηξε τή μάσκα του καί φάνηκε όλο τά πρόσωπά 
ταυ. στοιχεία άρκετό γιά ν' άρχίσουν οί αναζητήσεις 
τους. Κι ή φάση αυτή αποθανατίστηκε άπ’ τήν κρυμμένη 
κάμερα.

(Τόσα ή παραπάνω φωτογραφία. Οσο κι έκείνη τής 
προηγούμενης σελίδας προέρχονται άπ’ τά άρχεϊο τής 
έφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»),

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΗΣΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Είναι άξιοσημείωτο ότι κατά τΙς τελευ
ταίες δεκαετίες, άρχάριοι έγκληματίες 
μπαίνουν στίς τάξεις των ληστών τραπε
ζών. Χαρακτηριστικό τού «νέου κύμα
τος» στή ληστεία Τραπεζών ήταν ή έν
οπλη ληστεία σέ Τράπεζα τού Κοννέκτι- 
κατ πού διέπραξαν τέσσερις άνήλικοι 
μεταξύ 14 καί 19 έτών καί άφαίρεσαν 
20.301 δολλάρια.

Κάποιος συγγραφέας σχολιάζοντας 
αύτή τή ληστεία έγραψε: «Ό ληστής 
Τράπεζας πού κάποτε θεωρείτο ό άρι- 
στοκράτης τού ύπόκοσμου, άντικατα- 
στάθηκε άπό μία συνάθροιση τόσο πο
λυάριθμη καί έτερογενή πού μοιάζει σάν 
ν' άκούγεται άπό παντού ένας ψίθυρος 
«Μπορείς καί σύ νά ληστέψεις μία Τρά
πεζα».

Ή τάση αύτή τού μή προσεκτικού σχε- 
διασμού ληστειών Τραπέζης έπιβεθαιώ- 
νεται καί άπό μία μελέτη τού F.B.I. γιά 238 
ληστείες Τράπεζας πού διαπράχθησαν 
σέ ένα 3μηνο τό 1964. Κύριο χαρακτηρι
στικό όλων τών ληστών Τράπεζας ήταν ή 
έπιθυμία γιά εύκολο πλουτισμό χωρίς νά 
δουλέψουν, χωρίς άκόμη νά σχεδιάσουν 
προσεκτικά τήν ίδια τή ληστεία.

Ό  ληστής δέν είναι πλέον ένας έπαγ- 
γελματίας καί ειδικευμένος άλλά ένα 
συνηθισμένο άτομο. Τό F B I. δέ βρήκε 
ότι χρησιμοποίησαν κάποια συγκεκρι
μένη μέθοδο δράσεως οί ληστές. Άπο- 
καλύφθηκε ότι σπάνια οί ληστές άκο- 
λουθοΰν ένα καλομελετημένο σχέδιο 
δράσης καί φυγής.

Ο Ψυχίατρος Ντέιβιντ Χάμπαρντ με
λέτησε 300 καταδικασμένους ληστές

Τραπεζών καί κατέληξε σέ παρόμοια 
άποτελέσματα. ΟΙ περισσότεροι ληστές 
Τραπεζών ήταν χαμηλού διανοητικού 
έπιπέδου καί δέν ήταν Ικανοί νά προ
γραμματίσουν τις κινήσεις τους, μερικές 
δέ φορές τό όπλο ήταν ψεύτικο. Σύμφωνα 
μέ τά πορίσματα τής μελέτης αύτής μόνο 
15% τών ληστών ήταν έπαγγελματίες, 
85% ήταν «άπελπισμένοι έρασιτέχνες».

Αλλά βέβαια, ύπάρχουν πολλοί τύποι 
κακοποιών καί άδικημάτων. Ύπάρχουν 
π.χ. οί ψυχασθενείς δράστες τών όποιων 
ή συμπεριφορά δέν είναι δυνατόν νά 
προβλεφθεΐ. Τόν Οκτώβριο τού 1975 
ένας νέος άντρας μπήκε στήν Τράπεζα 
τού Γκρίνουϊτς Βίλλατζ, τής Νέας Ύόρ- 
κης, νωρίς τό άπόγευμα καί πήρε δέκα 
άτομα όμήρους. Ζήτησε τήν άπελευθέ- 
ρωση τής Πατρίτσια Χήρστ καί ένός άλ
λου μέλους, τού Απελευθερωτικού 
Συμβιωτικού Στρατού καθώς καί έκα- 
τομμύρια δολλάρια. Ό  έπικεφαλής τής 
Αστυνομικής όμάδας «διαπραγματεύ- 
σεως όμήρων» μίλησε μέ τό ληστή καί 
μερικές ώρες άργότερα όκτώ όμηροι 
άφέθηκαν έλεύθεροι. Γιά άντάλλαγμα ή 
Αστυνομία έδωσε στόν άντρα ένα κιβώ
τιο μπύρες καί όταν οί άστυνομικοί εισ
έβαλαν στήν Τράπεζα βρήκαν τό ληστή 
νά κοιμάται καί νά φαίνεται έκπληκτος 
καί ένοχλημένος άπό τήν έμφάνισή τους. 
Προφανώς έπρόκειτο γιά ψυχασθενή.

Από τήν άλλη πλευρά δέν είναι άγνω
στες στήν έποχή μας καί μερικές λη
στείες παλαιού τύπου. Αύτό συνέβη μέ 
τή ληστεία τής Τράπεζας Μπρίνκ πού 
έγινε τό 1950 στή Βοστώνη. Ήταν μία 
άπό τις πιό καλοσχεδιασμένες ληστείες 
στήν Ιστορία τών Η.Π.Α. Έκτελέστηκε 
άπό ένδεκα έπαγγελματίες έγκληματίες 
πού τήν είχαν σχεδιάσει μέ κάθε προσ
οχή. Έφτασαν στό σημείο νά διαρρήξουν 
κάποια νύχτα μία Εταιρία μηχανισμών 
συναγερμού γιά νά μελετήσουν τίς λε
πτομέρειες τού συστήματος συναγερ
μού τής Τράπεζας Μπρίνκ. Τά λάφυρά 
τους ύπολογίσθηκαν γύρω στά 1.250.000 
δολλάρια.

Ή ληστεία δέν πέτυχε άπόλυτα, 
έπειδή ένας άπό τούς ληστές άδικήθηκε 
στή μοιρασιά καί τούς πρόδωσε. Εάν

είχε κάνει τή δουλειά αύτή ό Μπέιλυ 
ποτέ δέ θά συνέβαινε νά μήν πάρει τό 
κανονικό μερίδιό του ένας συνένοχος 
σύμφωνα μέ τίς άρχές τού «έντιμου 
κλέφτη».

Στό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας τού 
Πανεπιστημίου τού Φράιμπουργκ πρα
γματοποιήθηκε έρευνα πού άφοροϋσε 
τή ληστεία Τραπεζών άπό τό 1964 έως τό 
1966 στή Δυτική Γερμανία. Ή μελέτη 
περιέλαβε 297 ληστείες καί 316 ληστές. 
Περισσότεροι άπό τούς μισοϋς ληστές 
προέρχονταν άπό άποδιοργανωμένες 
οικογένειες, 83% άνήκαν στις χαμηλό
τερες κοινωνικές τάξεις, γεγονός πού 
σημαίνει ότι πρόκειται γιά ένα σημαντικό 
ποσοστό σέ σύγκριση μέ τή σύνθεση τού 
άλλου πληθυσμού, 75% άπό τούς δρά
στες αύτούς είχαν καταδικασθεί καί στό 
παρελθόν. Τ ό πιό σημαντικό άποτέλεσμα 
τής μελέτης αύτής ήταν ότι ό ληστής 
Τράπεζας στρέφεται συνήθως κατά τής 
περιουσίας καί όχι κατά τών άτόμων.

ΟΙ δράστες δέν ήταν στήν πλειονότητα 
έπαγγελματίες. Ή έκτέλεση τών λη
στειών ήταν άπλή καί δέ χρησιμοποίη
σαν πολύπλοκες μεθόδους. Λίγο περισ
σότεροι άπό τό ένα τρίτο τών ληστών 
όπλοφορούσαν καί σέ 2,7% τών περι
πτώσεων οί ληστές χρησιμοποίησαν τά 
όπλα τους.

ΛΗΣΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Συνήθως έννοούμε πολιτικό έγκλημα- 
τία έκείνον πού καταδικάζεται έπειδή 
τήν παράνομη δράση του ύπαγόρευσε 
κάποια πολιτική ιδεολογία. Ό  πολιτικός 
έγκληματίας διακρίνεται άπό τόν κοινό 
έγκληματία π.χ. στήν περίπτωση λη
στείας, στό ότι ό δεύτερος ένεργεΐ γιά τό 
προσωπικό του συμφέρον. Ό  πολιτικός 
έγκληματίας άπό τήν άλλη πλευρά έχει - 
άλτρουϊστικά - κοινοτικά κίνητρα παρά 
κάποιο έγωιστικό προσανατολισμό. Μέ 
πολιτικά κίνητρα, ό λόγω πεποιθήσεων 
έγκληματίας, μπορεί νά διαπράττει πολι
τικά ή άδικήματα τού κοινού ποινικού δι
καίου, όπως ληστεία Τράπεζας, μέ στόχο 
τήν έξεύρεση χρημάτων γιά μελλοντικές 
πολιτικές δραστηριότητες. Τό χαρακτη
ριστικότερο παράδειγμα είναι ό Στάλιν 
πού τό 1907 έπέδραμε στήν Κρατική 
Τράπεζα τής Τιφλίδας καί άποκόμισε 
341.000 ρούβλια.

Τό 1928, ό Ίνδουστανικός Σοσιαλιστι
κός Δημοκρατικός Στρατός άποφάσισε 
νά έξοικονομίσει χρήματα ληστεύοντας 
τήν Εθνική Τράπεζα Ινδίας στή Λαχώρα. 
Αν καί ή ληστεία είχε όργανωθεΐ σάν 
στρατιωτική έπίθεση, άπέτυχε γιατί τό 
άτομο πού είχε όρισθεΐ νά όδηγήσει ένα 
νοικιασμένο αύτοκίνητο καί νά φυγα- 
δεύσει τούς ληστές μακριά, δέν μπόρεσε 
νά θάλει τό αύτοκίνητο σέ κίνηση. ΟΙ άλ
λοι τόν περίμεναν έξω άπό τήν Τράπεζα 
καί στό τέλος έφυγαν μέ άδειους σά
κους.

Από τίς έπιθέσεις έκείνες μεγάλη 
άπόσταση χωρίζει τή δράση τών σημερι
νών Γερμανών Τρομοκρατών. Τά κίνητρα 
όμως δέν άλλάζουν.

Τό καλοκαίρι τού 1975 γερμανοί άναρ- 
χικοί λήστεψαν σέ 24 ώρες δύο Τράπεζες 
στό Βερολίνο καί άποκόμισαν άπό κάθε 
ληστεία 100.000 μάρκα.

■ -)
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Παρόμοιες πράξεις γίνονται καί άπό 
«μαχητές των πόλεων» σέ άλλες Χώρες 
τά τελευταία χρόνια, όπως π.χ. στην Ου
ρουγουάη καί στήν Ιταλία.

Στις Η.Π.Α. έχουν έφαρμοσθεί νέες 
μέθοδοι άπό μικρές όμάδες έγκληματιών 
πού άποκαλοϋν τούς έαυτούς τους μα
χητές των πόλεων. Οίκειοποιήθηκαν τήν 
γνωστή λέξη «άπαλλοτρίωση» πού χρη
σιμοποιήθηκε άπό τόν Στάλιν καί τούς 
συνενόχους του, ή όποία έμοιαζε νά δι
καιολογεί τό έγκλημα. 01 άπαλλοτριώ- 
άεις αύτές δέ συνοδεύονται πάντοτε 
άπό βία, όρισμένοι χρησιμοποιούν πλα
στές έπιταγές.

Στίς 15 Απριλίου 1974 ένας μαύρος καί 
τέσσερες λευκές γυναίκες έπέδραμαν 
στήν Τράπεζα Ίβέρνια τοϋ Σάν Φραντζί- 
σκο, δύο άπό τις γυναίκες όρμησαν 
ατούς ταμίες ένώ μία άλλη σέ στύλ 
«Μπόνυ καί Κλάιντ» όνακοίνωσε ύπερ- 
ήφανα ότι «είμαστε άπό τό Συμβιωτικό 
Απελευθερωτικό Στρατό». Ή Πατρίτσια 
Χήρστ συμμετείχε σ' αύτή τή ληστεία. Τά 
λάφυρα όπό τή ληστεία αύτή ήταν 10.960 
δολλάρια.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΗΣΤΗΣ

Ό  Ό ττο  Πολλάκ στό κλασικό του έργο 
«Ή έγκληματικότητα τών γυναικών» 
ύποστηρίζει ότι ή γυναίκα σπάνια συμμε
τέχει σέ ληστείες. Ελάχιστες ήταν οί 
περιπτώσεις γυναικών συνενόχων άν- 
δρών ληστών, πού έπαιξαν τό ρόλο τού 
«τσιλιαδόρου». Αξίζει νά τονισθεΐ ότι οί 
περιπτώσεις γυναικών ληστών πού έκ- 
φράζουν μία τάση άρρενοποιήσεως, 
προέρχοντανάπό τήν 'Αμερικανική Δύση 
τότε πού οί κοινωνικές συνθήκες εύ- 
νοούσαν τήν επιφόρτιση τής γυναίκας 
μέ άνδρικά καθήκοντα, όχι μόνο μέσα 
όλλά καί έξω άπό τά πλαίσια τού νόμου. 
Συνήθως ή γυναίκα έγκληματίας διατη
ρεί κάποια ίχνη θηλυκότητας. Ακόμη καί 
τό τόσο λαμπρό παράδειγμα τής άρρε
νοποιήσεως όπως τών «μωρών» τού Μί- 
τσιγκαν, μιας ληστο - συμμορίας άπο- 
κλειστικά γυναικείας πού έδρασε στό Σι
κάγο, δείχνει όρισμένα τυπικά γυναικεία 
χαρακτηριστικά στό MODUS OPERANDI. 
Τήν έποχή τών μεγάλων ληστρικών έπι- 
δρομών στις Η.Π.Α. γύρω στό 1930, ό 
Κλάιντ Μπάρροου καί Μπόνυ Πάρκερ 
λήστεθαν Τράπεζες, σκότωναν κόσμο 
καί ξέφευγαν μέχρι νά σκοτωθούν σέ μία 
ένέδρα.

Τήν έποχή έκείνη ή συμμετοχή γυναι
κών οέ ληστείες στή Γερμανία ήταν 3,3% 
ένώ ή συμμετοχή της στή γενική έγκλη
ματικότητα ήταν 11 % περίπου. Ή γυναι
κεία συμμετοχή περιορίζεται μόνο στή 
βοήθεια τού άντρα. Στατιστικά στοιχεία 
άποκάλυψαν ότι στήν ίδια Χώρα τό 1974 ή 
γυναικεία συμμετοχή σέ ληστείες ύπο- 
λογίστηκε σέ 6,7% πού σημαίνει ότι δι
πλασιάστηκε. Ή Φρέντα "Αντλερ στό βι
βλίο της «ΟΙ άδελφές τού έγκλήματος» 
πού περιγράφει ληστείες Τραπεζών άπό 
μία γυναίκα όνόματι Μάρτζ, καταλήγει: 
«Είναι κατά κάποιο τρόπο ή Μάρτζ χαρα
κτηριστική μιας νέας γενιάς γυναικών 
έγκληματιών πού έμφανίζεται νά ύπερ- 
πηδά τήν όριακή νοητή γραμμή πού χώ
ριζε άνδρικά καί γυναικεία έγκλήματα. Ή 
ήρωίδα της είναι μέλος ένός νέου «άπε-

λευθερωτικοΰ κινήματος» πού ξαπλώνε
ται στίς τάξεις τών γυναικών έγκλημα
τιών.

Ή τάση αύτή γιά μεγαλύτερη συμμε
τοχή τών γυναικών σέ ληστείες Τράπε
ζας είχε άπό καιρό προβλεφθεί. Χαρα
κτηριστική ήταν ή περίπτωση μιάς γυναί
κας πού σχεδίασε μία ληστεία Τράπεζας 
στό Κάνσας Σίτυ. Καταδικάστηκε σέ 15 
χρόνια γιά ληστεία καί τρία χρόνια γιά 
συνομωσία, ένώ οί δυό άντρες σμνένοχοί 
της καταδικάστηκαν σέ 12 χρόνια γιά λη
στεία καί 2 χρόνια καί 6 μήνες γιά συν
ομωσία. Ή διαφορά στίς ποινές μεταξύ 
τών δύο φύλων άρχισε νά άντιστρέφεται 
συγκριτικά μέ τά προηγούμενα χρόνια.

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΜΗΡΩΝ

Οί ληστές γνωρίζουν ότι σήμερα οί 
Τραπεζικές έπιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
εύρύτερα μηχανισμούς άσφαλείας όπως 
π.χ. κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως. 
Συνεπώς όλο καί περισσότεροι ληστές 
προσπαθούν ν’ άποφύγουν αύτά τά τε
χνικά έμπόδια. Μία άπό τις πλέον έπικίν- 
δυνες μεθόδους άποφυγής τών έμπο- 
δίων αύτών είναι ή κράτηση όμήρων 
ώστε νά έξαναγκάσουν τούς ύπαλλή- 
λους τής Τράπεζας ν' άνοίξουν τά χρη
ματοκιβώτιά τους.

Υπάρχουν δύο τρόποι νά κρατούν 
όμήρους: μέσα καί έξω άπό τήν Τράπεζα. 
Τό νά κρατούν όμήρους μέσα στήν 
Τράπεζα άποτελεΐ συχνά μέρος τού άρ- 
χικού σχεδίου τών ληστών. "Αλλες φορές 
πάλι συμβαίνει, όταν καταφθάνει πολύ 
πιό γρήγορα ή Αστυνομία άπ' ότι είχαν 
ύπολογίσει οί ληστές, νά παίρνουν όμή
ρους γιά νά διευκολύνουν τή φυγή τους 
μέ τά λάφυρα.

Από τις 238 περιπτώσεις ληστείας 
Τραπεζών πού άπασχόλησαν τό FBI τό 
1964, οί ληστές πήραν όμήρους σέ πέντε 
περιπτώσεις ώστε νά διευκολύνουν τή 
φυγή τους. Δύο άπό τούς όμηρους αύ- 
τούς ήταν ύπάλληλοι Τράπεζας, ένας 
ήταν πελάτης, άλλος ήταν όδηγός αύτο- 
κινήτου καί ό τελευταίος όδηγός φορτη
γού. Κανένας άπό τούς όμήρους αύτούς 
δέν έπαθε τίποτε. Μία μεταγενέότερη 
μελέτη τού FBI πού άναφέρθηκε σέ 2.000 
ληστείες Τράπεζας, άποκάλυψε ότισέ 69 
περιπτώσεις κρατήθηκαν όμηροι ή έγι
ναν άπόπειρες γιά κράτηση όμήρων μέσα 
ή έξω, κοντά στήν Τράπεζα, πρίν, κατά ή 
μετά τή ληστεία. Σέ 21 περιπτώσεις οί 
ληστές άπήγαγαν ή άποπειράθηκαν ν’ 
άπαγάγουν ή νά κρατήσουν όμήρους 
ύπαλλήλους ή συγγενείς τους στό σπίτι 
μέχρι νά τούς δώσουν τά χρήματα.

Ή σύλληψη όμήρων έξω άπό τήν Τρά
πεζα είναι μία πολύ παλιά μέθοδος. Νω
ρίς τό πρωί τής 26ης Ίανουαρίου 1876 
πέντε μασκοφόροι ληστές μπήκαν στό 
σπίτι ένός Ταμία Εθνικής Τράπεζας τοϋ 
Νόρχαμπτον.

Πέντε άτομα δέθηκαν στά κρεβάτια 
τους καί κακοποιήθηκαν. Ό  Ταμίας άρ- 
νήθηκε άρχικά ν' άποκαλύψει τό μηχανι
σμό τού χρηματοκιβωτίου, άλλά μετά 
άπό σκληρή κακοποίηση άναγκάστηκε νά 
τόν άποκαλύψει καί ή Τράπεζα έχασε ένα 
έκατομμύριο δολλάρια.

Σέ μία άλλη περίπτωση ένας ληστής 
Τράπεζας κατά τή φυγή του σκοτώθηκε, 
σέ μία μάχη πού έγινε ένα πρωινό μέ άν
τρες τού FBI έξω άπό ένα δωμάτιο ξενο
δοχείου στό όποιο κρατούσε όμήρους 
τόν διευθυντή ένός τοπικού ύποκατα- 
στήματος Τράπεζας καί τρία άπό τά μέλη 
τής οίκογενείας του. Τά θύματα διασώ
θηκαν.

Ό  ληστής είχε σχεδιάσει νά έξαναγ- 
κάσει τόν ύπεύθυνο ν’ άνοίξει τό χρημα
τοκιβώτιο πριν άρχίσει ή πρωινή δουλειά 
στήν Τράπεζα. Σέ μία άλλη περίπτωση 
τρεις ένοπλοι κράτησαν 13 μέλη άπό τήν 
οικογένεια τού διαχειριστή τής Τράπε
ζας ώς όμήρους ένώ δύο άλλοι ληστές 
τόν έξανάγκασαν νά τούς πάει μέ τά αύ- 
τοκίνητό του στήν Τράπεζα καί ν ’ άνοίξει 
τό χρηματοκιβώτιο. Τό τρίο πού άργό- 
τερα συνελήφθη, άπέδρασε μέ 405.000 
δολλάρια. Προφανώς ή κατακράτηση 
όμήρων σέ μία ληστεία Τράπεζας είναι 
κάτι περισσότερο άπό ένα έγκλημα κατά 
τής περιουσίας. Είναι μία διογκούμενη 
άπειλή γιά τούς Τραπεζικούς καί τις οί- 
κογένειές τους. Ό  φόβος τού ένοπλου 
έγκληματία άκολουθεΐ τόν Τραπεζικό 
άπό τό σπίτι στό γραφείο καί άπ' έκεί πάλι 
στήν έπιστροφή.

Σέ άλλες περιπτώσεις, ή κατακράτηση 
όμήρων είναι ψεύτικη. Σέ μία Τράπεζα 
τής Καλιφόρνιας μία Ταμίας έλαβε ένα 
τηλεφώνημα άπό έναν άντρα πού τής 
έλεγε ότι κρατούσε τόν άντρα της μ’ ένα 
μαχαίρι στό λαιμό καί ύπήρχε κάποιος 
πού πρόσεχε κάθε κίνησή της στήν Τρά
πεζα. Τή διέταξε νά ύπακούσει σέ ό,τι 
θά τής έλεγε ό ληστής. Όταν πλησίασε 
ένας άντρας στή θυρίδα της νά έξοφλή- 
σει μία μικρή έπιταγή, τής είπε νά τού 
δώσει όλα τά χρήματα. Ό  ληστής έφυγε 
μέ 2.200 δολλάρια. "Οπως έγινε άργό- 
τερα γνωστό ποτέ ό σύζυγος καί ή κόρη 
της δέν κρατήθηκαν ώς όμηροι ούτε καί 
κακοποιήθηκαν.

ΟΙ σχέσεις μεταξύ ληστών καί όμήρων 
άν καί παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον 
δέν κατορθώθηκε νά έξερευνηθοϋν σέ 
βάθος. Σέ περίπτωση ληστείας Τράπεζας 
μέ κράτηση όμήρων άπό τούς ληστές, ό 
κίνδυνος γιά τή ζωή τών όμήρων μειώνε
ται όσο περισσότερο είναι όλοι μαζί κλει
σμένοι καί όσο περισσότερο διαπραγμα
τεύεται μέ τούς ληστές ή Αστυνομία. Ό  
κίνδυνος αύξάνει όταν ή Αστυνομία 
άφήνει τούς ληστές νά φύγουν μέ αύτο- 
κίνητο παίρνοντας μαζί τους τούς όμή
ρους. Οί λιγότεροι κίνδυνοι γιά τή ζωή 
τών όμήρων είναι όταν όμηροι είναι γυ
ναίκες μόνο καί όταν όλοι μιλούν τήν ίδια 
γλώσσα, χωρίς σημαντικές κοινωνικές 
διαφορές μεταξύ τους. Οί έμπειρίες 
έδειξαν ότι σέ όρισμένες περιπτώσεις 
κρατήσεως όμήρων, παρά τόν κίνδυνο 
πού διέτρεξε ή ζωή τους καί τήν τρομα
κτική έμπειρία, ή προσωπικότητα τών 
ληστών φάνηκε ότι τούς έπηρέασε Ιδιαί
τερα.

Στήν περίπτωση μιάς ληστείας Τράπε
ζας τής Στοκχόλμης, οί ληστές έμειναν 
κλεισμένοι στό χρηματοκιβώτιο μαζί μέ 
τούς όμήρους άπό τίς 23 έως τίς 28 Αύ- 
γούστου 1973. Παρά τόν κίνδυνο καί τίς 
άπερίγραπτες συνθήκες ύγιεινής πού 
έπικρατούσαν έκεί μέσα, μετά τήν άπε- 
λευθέρωσή τους οί γυναίκες ζήτησαν 
έπιείκια γιά τούς ληστές γιατί τίς μετα
χειρίστηκαν άψογα.

177



Σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο 
νά μήν έπηρεαστούν συνειδητά ή υπο
συνείδητα τά θύματα άπό τήν προσωπι
κότητα τών ληστών.

Τό θέμα αύτό τίθεται κυρίως όταν οί 
όμηροι είναι γυναίκες καί άποδειχθοΰν 
εύάλωτες στήν έπιρροή τών ληστών. 
Διάφορες συνθήκες ένδέχεται νά εύ- 
νοήσουν τήν έπιρροή αύτή. Ό ταν οί λη
στές καί οί όμηροι είναι κλεισμένοι καί 
περικυκλωμένοι μαζί, άρχίζει ν ’ άνα- 
πτύσσεται μεταξύ τους ένα άπροσδό- 
κητο είδος άλληλεγγύης. Αύτό ίσως νά 
οφείλεται ατό ότι άπό τόν παλιό καιρό ό 
κόσμος έβλεπε τό ληστή μερικές φορές 
σάν ήρωα. Ξαφνικά ζωντανεύουν τά μυ
θιστορήματα μέ ληστές πού μεταδίδει ή 
τηλεόραση. Τελικά ό ληστής πού έχει 
κάθε δικαίωμα πάνω στό θύμα δέν κάνει 
χρήση όπως θά μπορούσε, άλλά τού φέ
ρεται εύγενικά καί ίπποτικά, γεγονός 
πού ένδέχεται ν' άποτελεί κάποιο παρά
γοντα σεβασμού. 'Υπάρχει έπιπροσθέ- 
τως ή φυσική εύγένεια μεταξύ άρρενος 
καί θήλεως. Ή συμπεριφορά τού θύμα
τος πού έπηρεάζεται ύπέρ τού ληστή καί 
έπικροτεΐ τις πράξεις του. γίνεται άντι- 
ληπτή άπό τό ληστή καί συγχρόνως τό 
προφυλάσσει άπό πράξεις βίας εις βάρος 
του.

Οί Ψυχίατροι ύποστηρίζουν ότι οί σχέ
σεις πού άναπτύσσονται μεταξύ ληστών 
καί όμήρων χαρακτηρίζονται άπό τόν ίδιο 
μηχανισμό τών σχέσεων τών όμήρων σέ 
όποιαδήποτε περίπτωση, πού είναι έκεί- 
νος τής έπιθιώσεως. 01 ψυχολόγοι ύπο- 
στήριξαν ότι τό θύμα ταυτίζεται μέ τό 
δράστη.

Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Τά θύματα τών ληστών μπορεί νά είναι 
μεμονωμένα άτομα ή όμάδες.

Άπό τά μεμονωμένα άτομα, ό ταμίας 
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανό
τητες νά πέσει θύμα.

01 έγκληματολόγοι χαρακτηρίζουν ώς 
έργασία έπικίνδυνη, κάθε έργασία πού 
άπαιτεί τή διαχείριση μεγάλων χρηματι
κών ποσών.

Ή άντίδραση τών άνδρών ταμιών είναι 
γενικά δυνατό νά προβλεφθεΐ. Ή Τρά
πεζα είναι άσφαλισμένη, γιατί θάπρεπε ό 
ταμίας νά διακινδυνεύσει τή ζωή του; 
Πρέπει νά σώσει τόν έαυτό του γιατί έχει 
οικογένεια νά θρέψει. 01 άνδρες γενικά 
δέν είναι ήρωες.

Οί άντιδράσεις τής γυναίκας ταμία 
είναι έντελώς άπρόβλεπτες. Τό φάσμα 
τής συμπεριφοράς τους είναι εύρύτερο 
άπό έκείνο τών άνδρών. Κυμαίνεται άπό 
τήν ταχεία παράδοση όλων τών χρημά
των μέχρι τήν άνυπακοή στις διαταγές 
τού ληστή καί στήν τέλεια άντίδραση 
άκόμη καί άν είναι έντελώς άσκοπη. 01 
ειδικοί ύποστηρίζουν ότι οί ληστές είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ύπάρχουν 
γυναίκες. Μπορεί νά τύχει μιά γυναίκα 
μόλις άντιληφθεΐ τήν πρόθεση τών λη
στών νά κλείσει τά μάτια της καί νά λιπο- 
θυμίσει, μπορεί όμως και νά παραμείνει 
στή θέση της ψύχραιμη κοιτάζοντάς

τους έξεταστικά. Πολλές είναι καί οι γυ
ναίκες πού άρχίζουν νά κραυγάζουν.

Ή αύθόρμητη κραυγή πού βγαίνει 
άθελα, άπό έκπληξη δέν είναι τόσο με
γάλο πρόβλημα, όσο ή γυναίκα πού είναι 
συνηθισμένη νά ούρλιάζει. Τά ούρλιαχτά 
της είναι έκκληση πρός όλα τά άρσενικά 
ότι μιά δυστυχισμένη άνυπεράσπιστη 
γυναίκα κινδυνεύει καί ότι πρέπει κάτι νά 
κάνουν. Χειρότερη άπ’ όλες τις φωνα- 
κλούδες είναι ή υστερική φωνακλού. Τήν 
πιάνει μία κρίση, κλείνει σφικτά τά μάτια 
της καί άρχίζει νά στριγγλίζει όσο πιό δυ
νατά μπορεί. Τίποτε δέν μπορεί νά τήν 
ήρεμήσει, ένώ κάθε προσπάθεια τήν κάνει 
χειρότερα. Δέν ύπάρχει κανένας γνω
στός τρόπος νά ήσυχάσει αύτού τού εί
δους τή γυναίκα.

Υπάρχουν άλλωστε χαρακτηριστικά 
παραδείγματα: Σέ μιά Τράπεζα τής Νέας 
Ύόρκης ένας ληστής έδωσε ένα ση
μείωμα σέ μία γυναίκα ταμία πού μόλις τό 
πήρε έπεσε κάτω στό πάτωμα καί στρίγ
γλιζε. Πανικός, ταραχή καί ό ληστής έξ- 
αφανίστηκε. Ένας άλλος ληστής μπήκε 
σέ μία Τράπεζα καί έδωσε τό σημείωμά 
του σέ μία γυναίκα Ταμία. Ή 72 χρόνων 
Ταμίας πήρε τό σημείωμα τό διάβασε, 
γύρισε ήρεμα καί βγήκε έξω. Ό  ληστής 
έφυγε. Σέ άλλες περιπτώσεις «ή έπιτυ- 
χία» ήταν ή ίδια. Σέ μία άλλη περίπτωση ή 
Ταμίας είπε στό ληστή ότι θά λιποθυμί- 
σει. Εκείνος τής είπε νά τό κάνει καί σάν 
νά μή συνέβαινε τίποτε βγήκε έξω άπό 
τήν Τράπεζα.

Οί Υπάλληλοι καί οί πελάτες μπορεί νά 
κλεισθού ν μαζί σ’ ένα δωμάτιο, μπορεί νά 
κρατηθούν όμηροι άπό τούς ληστές, 
άκόμα καί νά κακοποιηθούν. Σημειώνε
ται έπίσης καί ή περίπτωση τού ψεύτικου 
θύματος.

Μετά άπό μία ληστεία, ή έρευνα άπο- 
κάλυψε ότι ό διευθυντής τής Τραπέζης 
ήταν καταχραστής καί ότι έφερε ένα 
φίλο νά τόν βοηθήσει νά καλύψει τό έλ- 
λειμα. Ή ληστεία έγινε μέ τή συμφωνία 
νά μοιράσουν τά κέρδη.

Στή Γερμανία κάποιος λήστεψε μία 
Τράπεζα μαζί μέ τήν άδελφή του. Ή 
άδελφή του έπαιξε τό ρόλο τής πελάτισ
σας στήν Τράπεζα πού ό ληστής τήν πήρε 
όμηρο γιά νά άπειλήσει τόν ταμία νά τού 
δώσει τά χρήματα.

Θύματα - συλλογικές όντότητες μπο
ρεί νά είναι ή Τράπεζα, ή άσφαλιστική 
έταιρία καί τέλος ή πολιτεία. Ό  πληθωρι
σμός σέ πολλές χώρες δημιούργησε 
κατάλληλο κλίμα γιά καθημερινές λη
στείες, άπαγωγές καί πράξεις τρομοκρα
τίας. Κάθε τέτοια πράξη άποτελεί έρέθι- 
σμα πού ύποκινεί τούς ύπό κατασκευή 
κακοποιούς νά έγκληματίσουν καί έκεΐ- 
νοι, ένώ άποδυναμώνει τήν έμπιστοσύνη 
τού πολίτη στό νόμο καί τή δημόσια 
άσφάλεια. Οσο πιό θεαματικά διαπράτ- 
τεται ένα έγκλημα τόσο περισσότερο 
βλάπτεται ή πολιτεία σάν θύμα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δέν έχει δοθεί ή άπαιτούμενη προσ
οχή στις κοινωνικές σχέσεις πού άνα- 
πτύσσονται μεταξύ δράστου καί θύμα
τος. Ειδικά γιά τις περιπτώσεις όπου οί

ληστές Τράπεζας κρατούν όμήρους. Δέν 
πρέπει νά μεγαλοποιείται ό κίνδυνος πού 
διατρέχουν οί όμηροι.

Ή κοινωνική σχέση πού μπορεί ν ’ άνα- 
πτυχθεΐ μεταξύ όμήρων καί δράστη πρέ
πει στό μέλλον νά συγκεντρώσει μεγα
λύτερη προσοχή, άκόμα καί νά ένθαρρύ- 
νεται ή άνάπτυξη αύτών τών σχέσεων. 01 
νέες περιπτώσεις πρέπει νά μελετοϋνται 
προσεκτικά ώστε ν' άποκτώνται χρήσι
μες έμπειρίες πού θά βοηθήσουν στή 
μείωση τών πιθανοτήτων έπιτυχίας τών 
ληστειών Τράπεζας.

Είναι γεγονός ότι κάθε νέα περίπτωση 
είναι έντελώς διαφορετική άπό τις άλλες 
άλλά έν τώ μεταξύ θά έχουν άποκτηθεί 
άρκετές έμπειρίες ώστε νά έντοπισθοϋν 
περισσότερα κοινά σημεία, παρά διαφο
ρές μεταξύ τών περιπτώσεων αύτών.

Μέ τή μέθοδο αύτή διευκολύνεται 
περισσότερο ή πρόβλεψη τής συμπερι
φοράς τού δράστη καί τού θύματος. Ή 
Αστυνομία πρέπει νά έξετάζει σχολα
στικά τή φάση κατά τήν όποια κρατούν
ται οί όμηροι. Αύτό θά διευκολύνει τήν 
άνάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ 
δράστου καί θύματος κατά τόν έγκλει
σμά τους. Αύτή ή τακτική είναι ή καλύ
τερη έπίσης καί γιά τήν πολιτεία γιατί 
προλαμβάνει τραγικά έπεισόδια μεταξύ 
δραστών καί θύματος, ένώ τό θύμα κιν
δυνεύει λιγότερο.

Ή 'Αστυνομία τής Νέας Ύόρκης 
κατάρτισε ένα «σχέδιο σέ περίπτωση 
κρατήσεως όμήρων» καί ίδρυσε τή «Μο
νάδα Ψυχολογικών Υπηρεσιών», ώστε 
νά έκπαιδευθοΰν άστυνομικοί στις δια
πραγματεύσεις.

Ή μονάδα αύτή χρησιμοποιήθηκε 
όπως άναφέρθηκε προηγουμένως, στή 
ληστεία τής Τράπεζας τού Γκρίνουϊτς 
Βίλλατζ.

Πρέπει έπίσης ν' άναφερθεί μεταξύ 
άλλων καί ένα προληπτικό πρόγραμμα 
πού πραγματοποιήθηκε τό 1973 άπό τήν 
Ένωση Διασφαλίσεως Τραπεζών τής Πο
λιτείας τού Μέρυλαντ. Στόχο του έχει 
τήν άποθάρρυνση τών ληστειών Τράπε
ζας καί τή βοήθεια τών άρμοδίων άρχών 
στήν έπίλυση τών προβλημάτων αύτών. 
Προσφέρει 2.000 δολλάρια στό πρώτο 
άτομο ή όμάδα πού θά δώσει πληροφο
ρίες ώστε νά συλληφθούν καί νά καταδι- 
κασθούν οί δράστες.
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ΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΠΝ ΓΥΝΑΙΚΑΝ IAN Ϊ.Α. 
ΣΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜ. ΤΑΕΕΟΙ

Ειδική συνάντηση μέ έκπροσώπους 
των γυναικών άστυνομικών τής Χωρο
φυλακής και τής Αστυνομίας Πόλεων 
είχε στις 4 Φεβρουάριου τό πρωί ό 
ύπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης 
Σκουλαρίκης.

Στή συνάντηση, ή όποια πραγματο
ποιήθηκε στήν αίθουσα τελετών του 
'Υπουργείου, παρουσία καί τού γενικού 
γραμματέα του κ. Παναγιώτη Άναγνω- 
στόπουλου, πήραν μέρος 25 γυναίκες - 
έκπρόσωποι, πού συζήτησαν μέ τόν κ. 
ύπουργό τά προβλήματα πού τις άπα- 
σχολούν, ύποβάλλοντας, ταυτόχρονα, 
προτάσεις γιά τήν καλύτερη έπίλυσή 
τους.

Μιλώντας στήν άρχή τής συνάντησης 
ό κ. ύπουργός άναφέρθηκε στή σημασία 
της, τονίζοντας ότι άπ’ τις προηγούμε
νες συναντήσεις προτάθηκαν αιτήματα 
τού προσωπικού τών Σωμάτων Ασφα
λείας, τά όποια έξετάζονται μέ προσοχή 
άπ’ τούς άρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, προκειμένου νά βρεθεί ό 
τρόπος τής ικανοποίησής τους. «Μερικά 
άπ' αύτά, ήδη ικανοποιήθηκαν - είπε στή 
συνέχεια - ένώ είναι γεγονός ότι υπάρ
χουν αρκετά άκόμη προβλήματα πού δέν 
προβλήθηκαν, κι αύτό συνέβη γιατί αύτοί 
πού άντιμετωπίζουν τά θεωρούν άπλά ή 
έπουσιώδη ...».

Ακολούθως πήραν τό λόγο έκπρόσω- 
ποι τών γυναικών άστυνομικών, πού έπα- 
νήλθαν στά αιτήματα τών προηγούμενων 
συναντήσεων κι’ έπιπλέον, ζήτησαν:

□  Νά ρυθμιστεί νομοθετικά τό θέμα τού μειω
μένου ώράριου γιά τις μητέρες, γιατί μέχρι 
τώρα, ή διευκόλυνση τών ένδιαφερομένων 
δέν προβλέπεται άπ' τόν κανονισμό τής Χω
ροφυλακής καί γίνεται μέ τή βάση σχετικής 
διάταξης τού υπαλληλικού κώδικα.

□  Όταν υπάρχει ευχέρεια, σέ περιπτώσεις έκ
τακτων άπογευματινών ή νυχτερινών υπη
ρεσιακών άπααχολήσεων, οί μητέρες νά 
άπαλλάσσονται, γιατί συμβαίνει πολλές φο
ρές νά παίρνουν μαζί τους στις 'Υπηρεσίες 
καί τά παιδιά τους, έπειδή δέν έχουν πού νά 
τά άφήαουν ...

□  Στις μάχιμες Υπηρεσίες, οί μητέρες νά έκ- 
τελούν άπογευματινή ή πρωινή υπηρεσία, 
άνάλογα μέ ποιά άπ' τις δυό έξυπηρετούνται 
καλύτερα.

Ο  "Οταν ύπερέχουν, άπό πλευράς ουσιαστικών 
προσόντων, άπέναντι στους άντρες συν
α δέλφ ους τους, νά προτιμούνται κατά τό δυ
νατόν σέ υπηρεσία γραφείου (δακτυλογρά- 
φοι κ.λ.π.).

□  Νά έξελίσαονται βαθμολογικά άνάλογα μέ 
τούς άντρες συναδέλφους τους.

Ο Γιά τις ύπαξιωματικοάς τής Χωροφυλακής 
πού λόγω ήλικίας δέν υπάρχει προοπτική 
βαθμολογικής έξέλιξης, νά δοθεί ή δυνατό
τητα φοίτησης στή ΣΕΜΑΧ.

□  Νά αυξηθεί ό άριθμός τών μετεκπαιδεύσεων 
καί τών σεμινάριων έπιμόρφωσης τού κατώ
τερου προσωπικού καί νά έκουγχρονιοτούν 
οί συνθήκες τής λειτουργίας τους.

□ Γιά τή λειτουργία τών σεμινάριων καί τών με
τεκπαιδεύσεων, νά λαβαίνουν γνώση όλα 
άνεξαιρέτως τά όργανα τών Υπηρεσιών.

Ο Γιά τήν άπόκτηση τής ειδικότητας τής δακτυ- 
λογράφου, νά έκπαιδεύονται καί οί έγγαμες 
γυναίκες. Τό αίτημα αύτό προτάθηκε μέ 
άφορμή διαταγής πού έκδόθηκε καί ζητούν
ταν γιά έκπαίδευση μόνο άγαμες γυναίκες.

□  Νά ρυθμιστεί τό θέμα τής συνταξιοδότησής 
τους άνάλογα μέ τούς άντρες συναδέλφους 
τους.

□  Γιά τις υποψήφιες τής Σχολής Αξιωματικών, 
ό χρόνος ύποχρεωτικής παραμονής στό βα
θμό τού ϋπαξιωματικού νά μειωθεί σέ ένα 
χρόνο, όσο, δηλαδή, άπαιτείται καί γιά τούς 
άντρες συναδέλφους τους.

□  Νά άπορροφηθούν περισσότερο σέ έσωτε- 
ρικές καί λιγότερο σέ έξωτερικές ύπηρεσίες. 
Εδώ άναφέρθηκε άτι οί γυναίκες τροχονό

μοι άντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
στήν έκτέλεση τής ύπηρεσίας τους άπ' τήν 
κακή συμπεριφορά όρισμένων παραβατών 
όδηγών.

□  Σ τις  έπιτροπές πού συγκροτούνται γιά τήν 
έπιλογή καί προμήθεια τών ειδών ιματισμού 
νά μετέχουν καί γυναίκες.

□  Νά μήν υπηρετούν άσχετα όργανα σέ ειδι
κές Ύπηρεσίες.

□ Νά ίδρυθούν παιδικοί σταθμοί γιά τήν έξυ- 
πηρέτηση τών παιδιών τους, όπου, φυσικά, 
είναι δυνατόν, ή νά προτιμούνται τά παιδιά 
τους ατούς ήδη λειτουργούντες.

□  Νά έκτελούν ύπηρεσία μέ ωράριο συνεχές κι 
όχι μέ διακεκομμένο, όπως συμβαίνει ώς 
τώρα μέ μερικές, άγαμες, κυρίως, γυναίκες.

Εκτός άπ’ αύτά τά αιτήματα, οί γυναί
κες άστυνομικοί έθιξαν ειδικά προβλή
ματα πού άφοροϋν όσες ύπηρετούν σέ 
μερικές ειδικές ’Υπηρεσίες καί προπαν
τός στήν Τροχαία, όπου τούς χειμερι
νούς μήνες, λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών ζητήθηκε νά φορούν παντε
λόνια.

Επίσης, ζήτησαν τή σύντομη δημιουρ
γία τού συνδικαλισμού στά Σώματα 
Ασφαλείας μέ ισοδύναμη έκπροσώπηση 
σ' αύτόν καί τών γυναικών άστυνομικών. 

Απαντώντας στά αιτήματα αύτά ό

ύπουργός κ Σκουλαρίκης είπε μεταξύ 
άλλων πώς ή κυβέρνηση θά προσπαθήσει 
νά έπιλύσει όλα τά προβλήματα πού 
άπασχολούν τό προσωπικό τών Σωμάτων 
Ασφαλείας.

« .. .ή φετινή χρονιά είναι ή δυσκολό
τερη - είπε, χαρακτηριστικά, στή συν
έχεια - γιά τήν ικανοποίηση τών οικονο
μικών αιτημάτων. Ή κυβέρνηση κληρο
νόμησε έλλειμμα 350 δισεκατομμυρίων 
δραχμών καί είναι δύσκολο νά άνταπο- 
κριθεΐ άμεσα στήν κάλυψη τών άναγκών 
όλων τών 'Υπουργείων. Κάναμε, βέβαια, 
προσπάθεια καί αύξήσαμε τό ύπερ- 
ωριακό έπίδομα, ένώ μελετάμε τούς 
τρόπους γιά τήν ικανοποίηση καί τών άλ
λων αιτημάτων καί προπαντός αύτών πού 
ύπηρετούν σέ τουριστικές περιοχές καί 
άντιμετωπίζουν τό όξύ πρόβλημα τής 
στέγασης σέ μεγαλύτερο βαθμό άπ’ τούς 
άλλους συναδέλφους τους ...».

«Όσα έκτέθηκαν στή συνάντησή μας 
αύτή - παρατήρησε, κλείνοντας τή συζή
τηση - δέν είναι καθόλου παράλογα καί 
σέ μεγάλο βαθμό θά μπορούσαν νά λυ
θούν. Θά τά μελετήσουμε μέ προσοχή 
καί θά προωθήσουμε τήν πρέπουσα 
λύση. Ό  συνδικαλισμός θά δημιουργη- 
θεί, φτάνει νά τόν κρατήσετε σωστά, 
γιατί έκεΐνοι πού τόν πολεμούν περιμέ
νουν εύκαιρίες . . .  Καί βέβαια θά έκπρο- 
σωπηθεϊτε κι έσεΐς σ’ αύτόν. Θά άκου- 
στούν καί οί δικές σας άπόψεις. Ό  θε
σμός τών γυναικών άστυνομικών είναι 
άπαραίτητος καί ή υπηρεσιακή σας 
σχέση μέ τά Σώματα όπου ύπηρετείτε, 
δέν έξαρτάται άπ’ τις ιδιαιτερότητες τών 
άντιλήψεων όρισμένων συναδέλφων ή 
προϊσταμένων σας. Σύντομα θά κωδικο
ποιήσουμε κανόνες γιά τό ώράριό σας 
καί πρέπει νά γνωρίζετε ότι ή κυβέρνηση 
σκύβει πάνω άπ’ τά προβλήματα τού έλ- 
ληνικού λαού καί προσπαθεί γιά τή δη
μιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής γιά 
όλους...».
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Ι ϋ  μ ε θ ο α ο ϊ  i nill ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ill
Τού κ. Χρήστου ΑΣΠΡΟΥΔΗ 

'Ανθυπομοιράρχου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

Καράτε είναι Ιαπωνική λέξη πού στήν 
κυριολεξία σημαίνει ΚΑΡΑ (άδειο) ΤΕ 
(χέρι) καί δέν δηλώνει μόνο άδεια χέρια 
άπό όπλα, άλλά μεταφορικά ύπονοεΐ 
πνεύμα άδειο άπά κάθε κακή σκέψη. Ή 
πλήρης όνομασία τής πολεμικής αύτής 
τέχνης είναι ΚΑΡΑΤΕ - ΝΤΟ, δηλαδή 
δρόμος των άδειων χεριών.

Μπορούμε δηλαδή νά πούμε άτι κα
ράτε είναι ένας έπιστημονικός τρόπος 
πού άξιοποιεί τις δυνατότητες τού άν-

Επόνω: Σύμπλεγμα Παγκρατιστών. 0 Αγώνας διε
ξάγεται ατό έδαφος Είναι κάτω Παγκράτιο (Φλωρεν
τία).

Κάτω: ΕΙκάνα άγώνος παγκρατίου έπί παναθηναϊκού 
άμφορέως 4ου αιώνα π.Χ. ΔιοκρΙνεται ά Ελλανοδίκης 
μέ τά διχαλωτά ραβδί.
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θρώπου σ' ένα σύστημα αυτοάμυνας και 
άντεπίθεαης χωρίς όπλα. Ή  μεγάλη άξια 
τής τέχνης αυτής έγκειται ατό γεγονός 
ότι μπορεί νά κάνει ικανό, άκόμα και τόν 
πιό άδύ νατό σωματικά νά υπερασπίσει τή 
ζωή του, άπό κάποιον κίνδυνο πού τήν 
άπειλεί άμεσα.

Τό καράτε έκτος άπό τήν άνάπτυξη 
ένός εύρωστου σώματος καί μιας καλής 
ύγείας, προτρέπει στήν εύγενή άμιλλα, 
σφυρηλατεί τήν ψυχή καί άξιοποιεί δλες 
τις ψυχοσωματικές δυνατότητες τού άν- 
θρώπου. Δέν διδάσκει μόνον μεθόδους 
άμυνας εναντίον των έξωτερικών κινδύ
νων, άλλά καί έναντίον τών έλαττωμάτων 
τού άνθρώπου, δηλαδή έναντίον τής 
άσέβειας πρός τούς άλλους καί πρός τόν 
ίδιο τόν έαυτό του, έναντίον τού έγωι- 
σμού, τής ύποκρισίας καί τής άτιμίας. Ό 
σωστός γνώστης τού καράτε διαθέτει 
μεγάλη αύτοπεποίθηση καί πνεύμα 
ήρεμο, ειρηνικό, κενό άπό άρρωστες 
σκέψεις καί μάταιους έγωισμούς.

Ό πω ς θά δούμε παρακάτω, σήμερα 
έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες μορ
φές αύτοάμυνας ή πολεμικές τέχνες, 
όπως έπίσης συνηθίζεται νά λέγονται, 
καί άποτελούν παραλλαγές τού καράτε 
κατά τήν έξέλιξή του.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

01 ρίζες τού καράτε βρίσκονται στό 
μακρινό παρελθόν, στίς άπόκρυφες 
θρησκείες τών 'Ινδών μοναχών Γιόγκι. 
Μέχρι νά καταλήξει στή σημερινή του 
μορφή δέχθηκε έπιρροές, τόσο άπό τά 
διάφορα Κινεζικά Φιλοσοφικά ρεύματα, 
όσο καί άπό τή Ζενινιστική φιλοσοφία, ή 
όποία διδάσκει δτι ό άνθρωπος πρέπει 
μόνος νά λύσει τά δεσμό του καί νά όδη- 
γηθεΐ στή λύτρωση μέ τήν αύτοσυγκέν- 
τρωση καί αύτοπειθαρχία. Πάντως λίγα 
είναι τά βιβλία πού μάς δίνουν άκριβεΐς 
πληροφορίες γιά τήν πρώτη έμφάνιση 
τών μεθόδων αύτοάμυνας στήν Ασία. 
Είναι βέβαιο ότι μεταξύ τού 6ου καί 5ου 
π.Χ. αιώνα, οΐ ’Ινδοί μοναχοί Γιόγκι, έκτός 
άπό τό γυμναστικό τους σύστημα, είχαν 
δημιουργήσει καί ένα σύστημα άμυνας 
καί άντεπίθεαης χωρίς όπλα.

Δέν θά ήταν άτοπο νά άναφερθεΐ πώς 
καί οί άρχαϊοι Έλληνες δημιούργησαν 
παρόμοια συστήματα άμυνας καί έπίθε- 
σης. Μεταξύ τών μεθόδων αύτοάμυνας 
τής ’Ανατολής καί τών πολεμικών τεχνών 
τής Αρχαίας Ελλάδας ύπάρχουν πολλά 
συγγενή στοιχεία. Τό σύγχρονο καράτε 
καί τό άρχαΐο Ελληνικό Παγκράτιο 
άθλημα, τό όποιο μάλιστα παρουσιά
στηκε γιά πρώτη φορά έπίσημα, στήν 23η 
Ολυμπιάδα τού 658 π.Χ., έχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά. Αύτό φαίνεται 
άπό τίς παραστάσεις πού ύπάρχουν σέ 
άρχαία Ελληνικά άγγεία πού βρίσκονται 
σέ διάφορα μουσεία. Στό παγκράτιο πού 
ήταν πολύ θεαματικό άθλημα γινόταν 
χρήση χεριών, ποδιών καί άνατροπές τού 
άντιπάλου. Τό ίδιο συμβαίνει σήμερα μέ 
τό καράτε. Ό  Φιλόστρατος στό βιβλίο 
του «Εικόνες» άναφέρει: «Είςαύτάήκεις 
Ολύμπια καί τών έν ’Ολυμπία τό κάλλι- 

στον, τουτί γάρ δή άνδρών τό παγκρά- 
τιον» (246), δηλαδή: «Βρίσκεσαι τώρα 
μπροστά σέ μία εικόνα ’Ολυμπιακών

Ε π Ο ν ω : Επίδειξη καράτε άπό άμάδα τής Χωρο
φυλακής.

Κ ά τ ω :  Στιγμιότυπα άπό τή διδασκαλία τών μεθό
δων αυτοάμυνας στις Σχολές Χωροφυλακής

άγώνιον καί βλέπεις τό ώραιότερο άπ’ 
όλα τά όγωνίσματα πού είναι τό παγκρά
τιο άνδρών».

Τό ίδιο συμβαίνει μέ τό τζούντο καί τίς 
διάφορες μορφές τής άρχαίας Ελληνι
κής έλεύθερης καί άργότερα τής Ελλη
νορωμαϊκής πάλης. Αναμφισβήτητα οί 
’Ινδοί Γ ιόγκι πολλά διδάχθηκαν άπό τούς 
άριστα γυμναζμένους στρατιώτες τού Μ. 
Αλεξάνδρου κατά τήν έκστρατεία τού 
Μακεδόνα κατακτητή στήν Ινδική. ’Έκ
λεψαν άγνωστα γ ι’ αύτοϋς στοιχεία καί 
τά προσάρμοσαν στό δικό τους σύστημα 
αύτοάμυνας. ’Έτσι μέ τήν πάροδο τών 
αιώνων οί λαοί τής Ανατολής έκαναν τίς 
πολεμικές τέχνες πραγματική έπιστήμη.

Στό περίφημα βιβλία «ΛΟΤΟΥΣ 
ΣΟΥΤΡΑ» ύπάρχουν γραμμένες καί σκι- 
τσαρισμένες διάφορες τεχνικές, οί

όποιες χωρίζονται σέ τρεϊς κατηγορίες: 
α. Σέ κλειδιά καί λαβές «κόντρα» στις 

άρθρώσεις.
β. Σέ κτυπήματα μέ τό χέρι καί τό πόδι 

στίς εύαίσθητες περιοχές τού άν- 
θρώπινου σώματος καί 

γ. Σέ ρίψεις καί άνατροπές.
Κατά τή διάρκεια τού 5ου καί 4ου π. X. 

αιώνα οί μορφές αύτές αύτοάμυνας, 
άναπτύχθηκαν καί ξαπλώθηκαν ξεχωρι
στά.

Ή μεγαλύτερη μορφή τής ’Ανατολικής 
φιλοσοφίας ήταν ό Κουατάμα Σινταρ- 
τούα, ό «ΒΟΥΔΑΣ» ό όποιος σάν πρίγκη- 
πας πού ήταν έλαβε πολεμική διαπαιδα
γώγηση, έφθασε δέ σέ τέτοιο βαθμό τε
λειότητας ώστε νά λέγεται γ ι’ αύτόν ότι 
δέν νικήθηκε ποτέ άπό άνθρώπους. Δί
δαξε στήν Ινδία καί στήν Κίνα. 01 μαθη
τές του έβαλαν σάν σκοπό τους νά γί
νουν «φωτισμένοι», οάν τόν δάσκαλό 
τους καί άσκούνταν άδιάκοπα στίς μεθό
δους αύτοάμυνας, γιατί πολλές φορές
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άναγκάζονταν νά άμύνωνται έναντίον 
δπλισμένων ληστών πού έπετίθονταν 
στά μοναστήρια γιά νά κλέψουν τούς τε
ράστιους θησαυρούς πού υπήρχαν έκεΐ.

Κατά τό τέλος τού 525 π.Χ. ένας Ινδός 
Ιερέας, δ Μπατιχάρμα, έγκαταστάθηκε 
στδ Μοναστήρι SAOLIN όπου δίδαξε 
ατούς μοναχούς τήν αύτοσυγκέντρωση, 
τήν τεχνική τής άναπνοής Γιόγκι καί τά 
μυστικά τής φιλοσοφίας ΖΕΝ καθώς καί 
διάφορες άσκήσεις, οΐ όποιες άποτέλε- 
σαν τή βάση τών μεθόδων αύτοάμυνας.

01 μοναχοί αύτοί, παρατηρώντας τά 
διάφορα ζώα καί τά φυσικά φαινόμενα, 
διαχώρησαν τό δλο σύστημα, πού είχαν 
όνομάσει SHORIN Jl ΚΕΜΡΟ, σέ πέντε 
ξεχωριστά συστήματα: τού δράκοντα, 
τής Τίγρης, τής λεοπάρδαλης, τού γερα
νού και τού φιδιού.

Μετά τήν καταστροφή τού ναού SAO
LIN άπό τήν Κινεζική δυναστεία τών 
MING ή όποία άνέτρεψε τήν δυναστεία 
MANCHU τό 1660 μ.Χ., οί μοναχοί πού 
διασώθηκαν, ξαπλώθηκαν σ’δλη τήν Κίνα 
και άπό τότε άρχισε ή διάδοση τών πολε
μικών αύτών τεχνών, σ' όλες τις χώρες 
τής "Απω Ανατολής. Ό  λαός δέχθηκε μέ 
ένθουσιασμό τις τέχνες αύτές και άνά- 
λογα μέ τις συνθήκες ζωής του, (γεωρ
γοί, κτηνοτρόφοι, έργάτες κ.λ.π.) τις 
προσάρμοσε στά σωματικά του δεδο
μένα και έτσι διαμορφώθηκαν τά διά
φορα συστήματα αύτοάμυνας.

Μετά τό 1700 μ.Χ. σάν κέντρο δραστη
ριότητας τών πολεμικών τεχνών παρου
σιάζεται τό νησί ΟΚΙΝΑΟΥΑ. Εκεί σπού
δασαν μεγάλοι δάσκαλοι οί όποιοι διέ
δωσαν τό καράτε σ’ όλόκληρη τήν Ιαπω
νία. Καθ’ ένας άπ’ αύτούς έδωσε ένα δικό 
του χρώμα οτό καράτε καί τά διάφορα 
συστήματα πού έχουν έξαπλωθεί σή
μερα σ' όλο τόν κόσμο, φέρουν τά όνό- 
ματά τους, όπως Σότοκαν, Γουάντο Ρίου, 
Γκόγιου Ρίου κ.λ.π. Μεγάλη σημασία δί
νουν τά συστήματα αύτά στις τεχνικές 
αύτοάμυνας καί στά κάτας πού στά Ια
πωνικά σημαίνουν «άσκήσεις έπιδεί- 
ξεως». Τά κάτας αύτά δημιούργησαν οί 
πατέρες τού σύγχρονου καράτε ό Φου- 
νακόσι, ό Μιγιάκι, ό Γιαμακούτσι καί άλ
λοι.

Νεώτερη μέθοδος αύτοάμυνας κα
θαρά Ιαπωνικής προέλευσης είναι τό 
Ζίου - Ζίτσου καί περιλαμβάνει μεθόδους 
λακτίσματος, κτυπήματος καί ριξίματος 
στό έδαφος. Είναι μιά ισχυρή μορφή 
άμυνας καί οί άντιδράσεις τού άμυνόμε- 
νου έξαρτώνται άπό τις κινήσεις τού 
άντιπάλου.

Τό Τζούντο είναι μιά άλλη μορφή αύ
τοάμυνας πού στά Ιαπωνικά σημαίνει 
«εύγενής τρόπος». Τήν τέχνη αύτή άνέ- 
πτυξε ό Ζιγκόρο Κάνο (1860 - 1938). Τό 
Τζούντο είναι Ολυμπιακό άθλημα καί 
διακρίνεται άπό τήν μεγάλη τεχνική καί 
άκρίβεια τών κινήσεων. Χαρακτηριστικά 
τού άθλήματος είναι ή έξουδετέρωση 
τού άντιπάλου μέ ρίψεις καί άνατροπές 
καί ό άπόλυτος έλεγχός του μέ πίεση 
στις κλειδώσεις τών άκρων καί τόν αύ- 
χένα.

Δυναμική μορφή αύτοάμυνας είναι καί 
τό ΑΙΚΙΝΤΟ τό όποιο έξελίχτηκε σέ πο
λεμική τέχνη κατά τήν δεκαετία 1930 - 
1940 άπό τόν 'Ιάπωνα δάσκαλο Μορέι 
Ύεσίμπα. Ή τεχνική περιλαμβάνει μεθό
δους ριξίματος στό έδαφος, κλειδώματα 
καί λαβές πάλης, δίδεται δέ έμφαση στήν 
άνάπτυξη μιας αύξημένης εύαισθησίας
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σέ ότι άφορά τήν άντίδραση καί τήν ταχύ
τητα. Αύτός ό συντονισμός μυαλού καί 
σώματος ύποστηρίζεται ότι εύνοεϊ τή 
δημιουργία μιάς αύθόρμητης έσωτερι- 
κής δύναμης πού χρησιμοποιείται γιά νά 
έκμεταλλευτει ό άμυνόμενος πρός όφε- 
λός του τά λάθη τού έπιτιθέμενου άντι
πάλου.

Οί φυσικές συνθήκες διαβίωσης τών 
κατοίκων τών βορείων χωρών τής "Απω 
Ανατολής (Κορέα, Βόρεια Κίνα), τούς 
άνάγκασαν Υά έχουν άναπτυγμένα 
περισσότερο τά κάτω άκρα καί έτσι οί 
άνθρωποι αύτοί δημιούργησαν μιά μέ
θοδο άμυνας καί έπίθεσης γνωστής γιά 
τούς τελειοποιημένους τρόπους λακτί
σματος, τό ΤΑΕ -  ΚΒΟΝ -  ΝΤΟ. Ή τέχνη 
αύτή παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτη
ριστικά μέ τό καράτε καί οί ρίζες της χά
νονται θαθειά στήν κορεατική Ιστορία. 
Έγινε έπίσημα Εθνικό άθλημα στήν Κο
ρέα μετά τό 1955 καί σήμερα είναι εύρύ- 
τατα διαδεδομένο στις χώρες τής Αμε
ρικής καί τής Εύρώπης. Καθαρά Κινεζι
κής προέλευσης μέθοδος αύτοάμυνας 
είναι καί τό Κούγκ -Φού, τό όποιο είναι 
μιά ειδική μορφή Μπόξ, μέ ταύτόχρονη 
χρησιμοποίηση κτυπημάτων μέ τά χέρια 
καί ψηλών ή χαμηλών λακτισμάτων μέ τά 
πόδια. Τό σύστημα αύτό τελειοποιήθηκε 
στό Ναό SAOLIN άπό Κινέζους μοναχούς, 
οί όποιοι έδωσαν έμφαση στά κτυπήματα 
σέ έπικίνδυνα σημεία τού άνθρώπινου 
σώματος καθώς καί στήν άμυνα καί έπί- 
θεση μέ διάφορα όπλα (κοντάρια, σπαθιά 
κ.λ.π.). Γενικά ή μεγάλης τελειότητας 
πολεμική αύτή τέχνη, μπορεί νά καλ
λιεργηθεί άπό μικρόσωμα άτομα, γι' αύτό 
ή διάδοσή της στις χώρες τού Δυτικού 
κόσμου είναι σχετικά περιορισμένη.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

Οί πολεμικές τέχνες είναι εύρύτατα 
διαδεδομένες στόν κόσμο καί χιλιάδες 
άνθρωποι άνεξάρτητα άπό τήν ήλικία καί 
τό φύλο τις άγαπούν, γιατί εύνοοΰν τήν 
άνάπτυξη ένός ύγειούς σώματος καί 
προτρέπουν σέ εύγενή άμιλλα στό δύσ
κολο δρόμο τής σφυρηλάτησης τής ψυ
χής καί τού σώματος.

Αρχικά, τό καράτε στήν Ιαπωνία τό δι
δάσκονταν μόνο οί εύγενείς καί τά μέλη 
τής άνακτορικής Φρουράς οί Σαμουράι. 
Λίγο πριν τόν Β' Παγκόσμιο πόλεμο ό αύ- 
τοκράτορας διέταξε νά έκπαιδευτούν 
στό καράτε όλοι οί στρατιώτες, καί χάρη 
σ’ αύτή τήν έκπαίδευση, οί μικρόσωμοι 
Ιάπωνες έξουδετέρωναν μέ εύκολία 

τούς σωματώδεις 'Αμερικανούς στις 
συμπλοκές σώμα μέ σώμα κατά τήν διάρ
κεια του πολέμου. Ή τέχνη αύτή προκά- 
λεσε κατάπληξη στούς Αμερικανούς οί 
όποιοι, μετά τό τέλος τού πολέμου, κά- 
λεσαν Ιάπωνες καί Κορεάτες δασκάλους 
στις Η.Π.Α. όπότε άρχισε ή εύρύτατη 
διάδοση τού άθλήματος αύτού, τό όποιο 
τείνει σιγά - σιγά νά έκτοπίσει καί αύτό τό 
μπόξ, άγαπημένο άθλημα τών Αμερικα
νών. Πολλοί άπό τούς δασκάλους αύτούς 
έγκαταστάθηκαν στήν Εύρώπη καί έτσι ή 
τέχνη πού πριν τριάντα χρόνια ήταν μυ
στικό τής "Απω Ανατολής, σήμερα διδά
σκεται σ' όλο τό Δυτικό κόσμο καί πολλοί 
άσκοϋνται σ’ αύτήν, γιατί γυμνάζει ισο

δύναμα τό σώμα καί τήν ψυχή καί όδηγεΐ 
τόν άνθρωπο στήν πλήρη γνώση τού 
έαυτού του.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στήν Ελλάδα, άναμφισθήτητη πατρίδα 
τού πολιτισμού καί τού Ολυμπιακού 
πνεύματος, οί πολεμικές τέχνες έστω καί 
καθυστερημένα βρήκαν τή θέση πού 
τούς άρμόζει. Ή διάδοσή τους στή χώρα 
μας έγινε μετά τό 1965. Πριν άπό τή χρο
νολογία αύτή οί Ελληνες γνώριζαν σάν 
συστήματα άοπλης άμυνας μόνο τήν 
Ελληνορωμαϊκή πάλη καί τό μπόξ. Διά

φοροι δάσκαλοι βέβαια, δίδασκαν τεχνι
κές Ζίου - Ζίτσου, Τζούντο καί καράτε 
χωρίς όμως νά άντιπροσωπεύουν κανένα 
έπίσημο σύστημα. Κατά τό τέλος τής δε
καετίας τού 1960 ήρθαν στήν χώρα μας οί 
πρώτοι έπίσημοι καί άνεγνωρισμένοι άπό 
διεθνείς όμοσπονδίες δάσκαλοι τού ΤΑΕ 
-  ΚΒΟΝ -  ΝΤΟ καί τού καράτε. Οί δάσκα
λοι αύτοί καί άργότερα οί μαθητές τους 
ίδρυσαν πολλές σχολές σέ διάφορες πό
λεις τής Ελλάδος. ΟΙ περισσότερες άπ’ 
αύτές άντιπροσωπεύουν τό σύστημα κα
ράτε OKINAWA - ΤΕ καί έλέγχονται άπό 
τόν γνωστό καθηγητή τού καράτε κ. Βα
σίλη Ζαχόπουλο. Μέ τήν συμπαράσταση 
τής Γ.Γ.Α. διοργανώθηκαν στήν Ελλάδα 
πολλά πρωταθλήματα καράτε. Επίζηλες 
θέσεις κατέκτησαν οί Έλληνες άθλητές 
καί σέ διεθνείς συναντήσεις.

Σέ μικρότερη κλίμακα άναπτύχθηκαν 
στή χώρα μας τό Τζούντο, τό Ζίου - Ζί
τσου, τό Κούγκ - Φού καί τό Άϊκίντο. Σχο
λές καράτε καί Τάε - Κθόν - Ντό, διατη
ρούν στήν χώρα μας καί πολλοί ’Ιάπωνες 
καίΚορεάτες δάσκαλοι. Γνωστότερος εί
ναι ό Κορεάτης ΑΝ-ΗΕΝ-ΚΙ,ό όποιος εί
ναι καί έκπαιδευτής τής Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π.

Οί Έλληνες καί γενικά οί άθλητές τών 
χωρών τού Δυτικού κόσμου άπέδειξαν 
στις διεθνείς συναντήσεις τεχνική άνω- 
τερότητα σέ σχέση μέ τούς Ιάπωνες καί 
Κορεάτες καί έτσι μπορούμε νά πούμε μέ 
πεποίθηση, ότι ό έλεγχος τών πολεμικών 
τεχνών άρχίζει νά μετατοπίζεται άπό τις 
χώρες τής "Απω 'Ανατολής στήν 'Αμερική 
καί τήν Εύρώπη.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

Ένα άτομο έκπαιδευμένο στις μεθό
δους αύτοάμυνας είναι σέ θέση νά ένερ- 
γεί ψύχραιμα σέ δύσκολες περιστάσεις, 
γιατί έχει άναπτυγμένη τήν αύτοπεποί- 
θηση καί μπορεί εύκολα νά άποκρούσει 
ένδεχόμενη έπίθεση καί νά προστατεύ
σει τόν έαυτό του. 'Ο σκοπός αύτός έπι- 
τυγχάνεται μόνο μέ τήν συνεχή έξ- 
άσκηση καί χάρη σ' αύτήν μπορεί ένας 
καλογυμνασμένος άθλητής τού καράτε 
νά έξουδετερώνει άντιπάλους πολύ πιό 
ισχυρούς μυϊκά καί σωματικά άπ' αύτόν. 
Μέ τή σκληρή προπόνηση στό καράτε 
άποκτά κανείς τήν θαυμαστή ικανότητα 
νά άντιμετωπίζει ήρεμα κάθε έπίθεση είτε 
προέρχεται άπό κάποιον άντίπαλο, είτε 
άπό τις δύσκολες συνθήκες τής καθημε
ρινής ζωής.



01 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ή Χωροφυλακή διέγνωσε έγκαιρα τή 
χρησιμότητα των μεθόδων αυτοάμυνας, 
ατό προσωπικό της γιά τήν άποτελεσμα- 
τική έκπλήρωση τής όποστολής της.

Είναι σ' όλους γνωστό ότι τό προσω
πικό τού Σώματος στήν προσπάθειά του 
γιά τήν καταστολή τού έγκλήματος καί 
τήν προάσπιση τών δικαιωμάτων καί 
έλευθεριών τών πολιτών, άντιμετωπίζει 
συχνά καταστάσεις πού πρέπει νά υπερ
ασπίσει χωρίς όπλα τόν έαυτό του ή κα
λείται μέ τήν σωματική του δύναμη νά 
έξουδετερώσει κακοποιούς ή νά έπιβάλ- 
λει τήν τάξη, άπαραίτητη γιά τήν κοινω
νική συμβίωση καί εύημερία.

Έτσι μέ τήν πρώτη έμφάνιση τών με
θόδων αύτοάμυνας στήν Ελλάδα, ή Χω
ροφυλακή καθιέρωσε τή διδασκαλία 
τους στις παραγωγικές σχολές τού Σώ
ματος καί παράλληλα δημιούργησε ειδι
κές άθλητικές έγκαταστάσεις όπου κα
λούνται τακτικά άξιωματικοί καί όπλίτες 
γιά έκπαίδευση στις μεθόδους αύτοάμυ
νας. Οί πρώτοι έκπαιδευτές τού σύγχρο
νου τζούντο καί καράτε στήν Χωροφυ
λακή ήταν άξιωματικοί, γνώστες τών 
άθλημάτων αύτών, οί όποιοι έδωσαν τόν 
καλύτερο έαυτό τους γιά τήν καλλιέρ
γεια καί διάδοσή τους.

Σήμερα ή έκπαίδευση τού προσωπικού 
τού Σώματος στις μεθόδους αύτοάμυνας 
γίνεται όλο καί πιό έντατική καί ήδη βρί
σκεται στό στάδιο τής άποπεράτωσης ει
δική πίστα στις κεντρικές έγκαταστάσεις 
τών Σχολών Χωροφυλακής. Πέρα όμως 
άπ' τις προσπάθειες πού καταβάλλει τό 
Σώμα γιά τήν έκπαίδευση τού προσωπι
κού του στις μεθόδους αύτοάμυνας, εί
ναι άπαραίτητη ή πρωτοβουλία καί τό έν- 
διαφέρον καθενός χωριστά, γιατί ή έκ- 
γύμναση στά άθλήματα αυτά, έκτος άπ’ 
τις δυνατότητες πού παρέχει γιά τή σω
στή έκτέλεση τών καθηκόντων, άνα- 
πτύσσει τήν σωματική δύναμη καί έξ- 
ασφαλίζει άριστη ύγεία.

Σέ όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις τής 
Ελλάδος λειτουργούν σήμερα σχολές 

μεθόδων αύτοάμυνας όπου θά ήταν 
πολύ χρήσιμο νά έκπαιδεύονται όσοι άπ' 
τό προσωπικό τού Σώματος έχουν τήν 
δυνατότητα γιατί αύτό θά ώφελοϋσε καί 
τούς ίδιους καί τήν Υπηρεσία.

Είναι άναμφισβήτητα προτιμότερο τά 
όργανα τής τάξεως νά έκτελούν τήν 
άποστολή τους χρησιμοποιώντας κατά 
τό δυνατόν τά πλέον ήπια μέσα, πράγμα 
πού έπιτυγχάνεται μέ τήν καλή τους έκ
παίδευση στις μεθόδους αύτοάμυνας, 
παρά νά καταφεύγουν στήν χρήση 
τών όπλων μέ όλα τά προβλήματα καί 
τούς κινδύνους πού έγκυμονούν.

ΠΗΓΕΣ -  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Ιστορία τού άθλητισμοϋ τών άρχαίων Ελλήνων. 
ΖΑΚ Ν. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

2. Οδηγός άνατολικών πολεμικών τεχνών γιά τό 
άστυνομικό προσωπικό τών ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΙΜΠΙΝ καί 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΡΒΕΡ

3. Ελλάς Τάί Καράτε τού καθηγητοϋ κ ΒΑΣΙΛΗ ΖΑ- 
ΧΟΠΟΥΛΟΥ

4 HWA - RANG AND CHUNG - MU OF TAE KWON DO 
HYUNG τού JHON RHEE.

" JikTa Xpi6T6 TXv^i6TuTviva,gfe,
K - ^ i Tk c  i t e T p i c & . c

T v i v  e A e u § f e p i a _ „

ToD Παν. άρχιμ. κ. Εύσέβιου ΠΙΣΤΟΛΗ, μοιράρχου.

Όλοι μας ζούμε αύτό τό μήνα τήν έξ
αρση τής έθνικής μας γιορτής. 'Ανα
πνέομε τόν άέρα τής έλληνικής δόξας 
καί λεβεντιάς. Τά στήθη μας φουσκώ
νουν άπό περηφάνεια. Ά λλ ’ άς άφήσωμε 
γιά λίγο τούς ένθουσιασμούς, τις γιορ
τές, τις παρελάσεις, κι άς πλησιάσουμε 
τήν έθνική μας ύπόθεση μέ ιερό δέος καί 
διάθεση νά ώφεληθούμε άπ’ τό περιεχό
μενό της.

Από κανενός τή γνώση δέ διαφεύγει 
πώς οί Έλληνες τό 1821 άγωνίσθηκαν 
«γιά τού Χριστού τήν πίστη τήν άγια καί 
τής πατρίδος τήν έλευθερία». Καί άν 
άνατρέξουμε μέ τό λογισμό μας στό βά
θος τών αιώνων θά δούμε τόν Έλληνα νά 
είναι βαθειά πιστός καί άφοσιωμένος στή 
θρησκεία του. Μπορεί νά λάτρευε τά εί
δωλα. Μπορεί νά προσκυνούσε τούς 
θεούς τού Όλύμπου. Όμως τούς θεούς 
του τούς άγαπούσε καί τούς πίστευε. Οί 
ναοί καί οί στήλες σέ κάθε γωνιά τής πα
τρίδος μας μιλούν γιά τήν εύσέβεια τού 
Έλληνα. Καί ό Απόστολος Παύλος, όταν 
ήλθε στήν Αθήνα βρήκε τήν πόλη 
«κατάδωλον», γεμάτη δηλαδή ναούς καί 
βωμούς. Ένας βωμός ήταν άφιερωμένος 
στόν άγνωστο Θεό.

Κι όταν ό Έλληνας γνώρισε τόν άλη- 
θινό Θεό, λησμόνησε άμέσως τά είδωλα 
καί άφοσιώθηκε στή νέα Θρησκεία. Από 
τήν εποχή τού Μεγάλου Κωνσταντίνου ό 
Ελληνισμός συναδελφώνεται μέ τό Χρι

στιανισμό καί δημιουργεί αύτό τό θαύμα 
τού Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, 
στόν όποιο στηρίζεται ό σημερινός Πολι
τισμός όλόκληρης τής άνθρωπότητας. 
Μέ τή βοήθεια τού Χριστιανισμού τό Ελ
ληνικό "Εθνος κατέκτησε τή δόξα του. 
Αύτοκράτορες στέφονται μέ τις εύλο- 
γίες τής Εκκλησίας καί προσφεύγουν σέ 
δύσκολους καιρούς στήν εικόνα τής 
Θεοτόκου, τήν «Ύπέρμαχον Στρατη
γόν». Καίότανή βασιλεύουσα πέφτει στά 
χέρια τής Τουρκιάς ή μόνη ώργανωμένη 
δύναμη τού ύπόδουλου γένους παρέ- 
μεινε ή Εκκλησία. Ό  Έλληνας λυπάται 
πιότερο γιατί χάνει τήν Αγία Σοφία. Δέν 
χάνει όμως τήν αύτοσυνειδησία του καί 
κοιμάται μέ τό όνειρο πώς «μέ χρόνια μέ 
καιρούς πάλι δικά μας θάναι».

Ό  άρρηκτος δεσμός Χριστιανοσύνης 
καί Ελληνισμού προδιέγραψε τήν πο
ρεία τού "Εθνους καί τό μεγαλείο τού 
1821. Ό  Έλληνας ξεσηκώνεται καί άγω- 
νίζεται μέ άτσάλινη θέληση «γιά τού Χρι
στού τήν πίστη». Ό  Κολοεοτρώνης έδει
χνε τήν βαθειά πίστη του μέ τά λόγια «ό 
Θεός έβαλε τήν ύπογραφή του ιά τήν 
έλευθερία μας καί δέν τήν παίρνει πίσω». 
Πριν καί μετά τή μάχη γονατίζει πάντα 
καί προσεύχεται στήν Παναγιά μας.

Ό  Κανάρης, όταν έβαζε φωτιά στό 
πυρπολικό του έφώναζε «εις τό όνομα 
τού Κυρίου». Καί ό Μακρυγιάννης είπε 
κάποτε στόν Δεριγνύ: «Τό έχει ή μοίρα 
τής Ελλάδος νά είναι άδύνατη στις δύσ
κολες στιγμές τής ζωής της. Αλλά ό 
Θεός πάντα τήν έβοήθησε. Έτσι έλπί- 
ζουμε πώς καί τούτη τή φορά θά μάς 
βοηθήση καί θά νικήσουμε».

"Επειτα γιατί τό ξεχνάτε; Πρώτη ή Εκ
κλησία έδωσε όλόψυχα τό παρόν. Ό  
άπελευθερωτικός άγώνας τού 1821 άρ
χισε μέσα σ' ένα μοναστήρι. Στή Μονή 
τής Αγίας Λαύρας έγινε λειτουργία, τά 
παλικάρια έκοινώνησαν καί στό τέλος 
έκεΐ μπροστά στό Μητροπολίτη Παλαιών 
Πατρών Γερμανό έδωσαν τόν όρκο καί 
διασκορπίστηκε στούς αιθέρες τό έγερ- 
τήριο σάλπισμα, «έλευθερία ή θάνατος» 
καί τό σύνθημα τού Δεσπότη «"Ανα- 
στησω τό "Εθνος» Ο Ιερός κλήρος 
έδωσε πάντα τό παρόν σ’ όλες τις έθνι- 
κές περιπέτειες. Ό  Ιστορικός τής Έπα- 
ναστάσεως Διονύσιος Κόκκινος γράφει 
σχετικά: «ΟΙ ιερείς πού έζούσαν μέ τόν 
λαόν, ήσαν ό συνδετικός κρίκος λαού καί 
Εκκλησίας. Τά μοναστήρια έξ' άλλου, 

άπαραβίαστα διά τούς Τούρκους, έγιναν 
καταφύγια πολλών κινδυνευόντων καί 
τόποι γαλήνης. Ό  κλήρος ύπήρξε ό όδη- 
γός τής φυλής καί τό στήριγμά της. Οί 
αύτοθυσιασθέντες χάριν τού Εθνικού 
καθόκοντος κληρικοί, καθ' όλην τήν 
περίοδον τής τουρκοκρατίας άποτελούν 
ήρωικήν λεγεώνα».

Ό  δέ Εθνικός μας Ιστορικός Κων/νος 
Παπαρηγόπουλος συμπληρώνει: «Ή όλη 
πολιτεία τών έλλήνων κληρικών, μαρτυ
ρεί μετά πόσου θάρρους καί πόσης άφο- 
σιώσεως ύπηρετούν οί Ίεράρχαι έκεΐνοι 
τά συμφέροντα τού Έθνους καί τής Εκ
κλησίας».

Ό  τραγικός άπολογισμός τού Ορθο
δόξου Ελληνικού κλήρου στόν βωμό τής 
θυσίας είναι 11 Πατριάρχες 100 περίπου 
Αρχιερείς, 6.000 άλλοι κληρικοί καί μο
ναχοί. Χιλιάδες άφανεΐς κληρικοί καί μο
ναχοί μέ τό αίμα τους τίμησαν τό τριμ
μένο τους ράσο.

Ή Εκκλησία, όπως παρατηρεί ό Διο
νύσιος Θεριανός, στάθηκε «σώτειρα τών 
Έλλήνων έν ήμέραις άθλιότητος καί 
δυστυχίας». Ό  δέ Κοραής έλεγε πώς 
«εις τήν Εκκλησίαν ώς κοινήν μητέρα 
είναι τό γένος προσκεκολλημένον καί 
διά τήν θρησκείαν καί διά τήν μητρικήν 
φροντίδα, τήν όποιαν δείχνει καθ’ έκά- 
στην ήμέραν ύπέρ τής παιδείας τού γέ
νους». Ήταν πράγματι ή μητέρα πού μά
ζευε τά παιδιά της στά «κρυφά σχολειά». 
Κληρικοί ήταν οί δάσκαλοι πού μιλούσαν 
στά παιδιά γιά τό μεγαλείο τής Πατρίδας 
καί τή δύναμη τής πίστεως.
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Ίο μουσείο κέρινων όμοιωμάτων 
«ΒΡΕΛΛΗ» οτά Γιάννενα είναι τό 
μοναδικό τού είδους στή χώρο μας 
καί όπ’ τό έλόχιστα οτόν κόσμο.

Πρόκειται γιά μιό πολύ επιμελη
μένη έργασία πού καλύπτει μιό 
πολύ κρίσιμη περίοδο τής Ισ το 
ρίας μας καί περιλαμβάνει θέματα 
όπ’ τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας 
καί τού αγώνα γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση πού φιλοτεχνήθηκαν όπ' τόν 
ίδιο τόν δημιουργό τού μουσείου κ. 
Ποΰλο ΒΡΕΛΛΗ.

Ή Ε.Χ. παρουσιάζει άρθρο τού 
Άνθ/ατοϋ κ. Δημητρίου ΚΑΙΣΙΟΥ 
πού αποτελεί μιό μικρή ξενάγηση 
στο τόσο ένδιαφέρον αύτό μου
σείο.

Όταν φτάσεις στά Γιάννενα καί ρωτή
σεις κάποιο διαβάτη, κατά πού βρίσκεται 
τό Μουσείο μέ τά κέρινα όμοιώματα, θά 
σοϋ άπαντήσει άμέσως καί κατατοπι
στικά γιατί όλοι τό ξέρουν καί όλοι τό 
έχουν έπισκεφθεΐ.

Πολλά τά άξιοθέατα στή μεστή άπό 
ιστορία πρωτεύουσα τού ήπειρωτικοϋ 
χώρου. Ή έπίσκεψη στους Ιστορικούς 
αύτούς χώρους καί τις φυσικές όμορ- 
φιές, πού άπλόχερα χάρισε ή φύση, προ- 
καλεϊ τό θαυμασμό καί τήν ψυχική Ικανο
ποίηση.

Θέματα άπ' αύτή τήν πλούσια σέ Ιστο
ρία ήπειρωτική γή παρουσιάζονται μέσα 
άπό τό μοναδικό γιά τήν Ελλάδα μου
σείο κέρινων όμοιωμάτων τού Παύλου 
Βρέλλη, στό καταπράσινο χωριό Μουζα- 
καίοι, δώδεκα χιλιόμετρα έξω άπ’ τά 
Γ ιάννενα.

Ή λειτουργία τού Μουσείου άρχισε 
τόν Οκτώβριο τού 1975. Τά άρχιτεκτο- 
νικά σχέδια, τά κέρινα όμοιώματα σέ φυ
σικό μέγεθος καί ή γενική διακόσμηση 
έγιναν άπ’ τά χέρια τού καλλιτέχνη. Λει
τουργούν έντεκα αίθουσες πού έχουν

οαν θέματα: Τό κρυφό σχολειό, τούς δι
δασκάλους τού Γένους καί τούς έθνι- 
κούς εύεργέτες, τό μαρτύριο τού Διονυ
σίου τού φιλοσόφου (Σκυλοσόφου κατά 
τούς Τούρκους) -  1611, τόν όρκο τών 
Φιλικών -1814, τή σφαγή τού 'Αλή-Πασά, 
τό σκλαβωμένο έλληνισμό, τόν Κατσαν- 
τώνη στό λημέρι του, τό Σούλι (Κούγκι 
πριν τήν άνατίναξη -  1803), τόν Κοσμά 
τόν Αίτωλό «κηρύττοντας» -  1779, τό έρ- 
γαστήρι τού καλλιτέχνη πριν 25 χρόνια 
στά Γιάννενα, τούς άρματολοϋς καί 
κλέφτες στή σπηλιά.

Τήν άνυπομονησία μας νά διανύσουμε 
τή μικρή άπόσταση πού μάς χωρίζει άπ’ 
τό Μουσείο, όσο είναι δυνατό πιό γρή
γορα, διαδέχονται στιγμές γεμάτες άπό 
συγκίνηση καί έκπληξη, συνάμα. Άπ’ τήν 
είσοδο, πούναι χτισμένη σέ «ζαγορί- 
στικη» άρχιτεκτονική, άρχίζουν τέσσερα

' Ε π ή ν ο ι: Ή οφαγή του Λλή-Ποοό 
Α ε ζ ι 6 : 0 καλλιτέχνης ατό έργοστήρι, δίπλα στι 

κέρινο όμοίωμό του τήν ώρα πού φτιάχνει τό πρόπλα
σμα τού Ομοιώματος.

184



σκαλάκια πού μάς κατεβάζουν στή θο
λωτή αίθουσα τού «Κρυφού Σχολειού». 
Τή συγκίνηση καί τήν έκπληξη άκολουθεϊ 
τό σταμάτημα τού νού μπροστά στό με
γαλείο καί τό μυστήριο πού άπλώνεται 
μέσα στήν αίθουσα. Είναι άλήθεια ότι 
ζεΐς μέ μιάς τά λόγια πού άπευθύνει ή 
άσκητική μορφή τού Παπά στά καθιστά 
σχολιαρούδια. Εκείνα άκούνε μέ κατά
νυξη, σιωπηλά, τις Ιερές παρακαταθήκες 
τού σεβάσμιου γέροντα. Στό φως των 
φαναριών αύτός διδάσκει καί οί μαθητά- 
δες άκούνε ή γράφουν μέ τό φτερό στό 
λιγοστό χαρτί. Μαζί τους άκοϋμε καί 
μεϊς, μέ τ ’ αύτιά τής ψυχής, τά φλογερά 
λόγια τού Παπα - δάσκαλου, τά λόγια 
έκεΐνα πού κράτησαν άσβεστη τή φλόγα 
τής λευτεριάς στόϋς σκοτεινούς αίώνες.

Ένας ύπόκωφος, σιγανός ψαλμός 
άκούγεται καί ή ψυχή μας πλημμυρίζει 
άπό θείο μεγαλείο. Ή μυσταγωγία, στό 
χώρο αύτό, βρίσκεται στό άποκορύφωμά 
της. Αριστερά στήν αίθουσα τού Σχο
λειού, ένα παιδάκι μ’ ένα φανάρι στό δεξί 
του χέρι φωτίζει τά δυό - τρία σκαλιά τής 
είσόδου γιά νά ύποδεχτεί - Ισως - κάποιο 
συμμαθητή του, ένώ μέ τό άλλο χέρι του 
πιάνει σφιχτά τό «ζεμπερέκι» τής βαριάς 
πόρτας, γιά νά τή σπρώξει γρήγορα καί 
νά τήν άμπαρώσει. Τό σεντούκι πιό πέρα, 
οί δυό είκονίτσες στόν τοίχο, οί φτωχικές 
άλλά γιορτινές φορεσιές τών μαθητών 
καί τά «άλφαβητάρια» τά άκουμπισμένα 
στό πάτωμα δημιουργούν ένα σκηνικό 
άνάλογο μέ τήν διάχυτη Ιερότητα μέσα 
στό «Σχολειό».

'Αφήνοντας πίσω μας τό Κρυφό Σχο
λειό, άνεβαίνουμε 7 - 8 σκαλιά πού μάς 
όδηγούν στήν αίθουσα μέ τούς ήπειρώ- 
τες διδασκάλους τού Γένους καί τούς 
ήπειρώτες εύεργέτες. Ό  καλλιτέχνης 
παριστάνει τούς διδασκάλους Αθανάσιο 
Φολίδα (1767 -1829) καί Κοσμά Μπαλάνο 
(1731 - 1808). Ό  πρώτος κρατάει ένα βι
βλίο στό χέρι, όρθιος στή πόρτα, μπρο
στά άπ’ τή βιβλιοθήκη μέ τά 378, συν
ολικά, βιβλία πού είναι φτιαγμένα άπ' τό 
χέρι τού καλλιτέχνη. Ή ράχη τους είναι 
άπό λεπτό γύψο καί έχουν ένίσχυση μέ 
λινάρι. Πρόκειται γιά τή Μπαλαναία Βι
βλιοθήκη τών Ίωαννίνων πού Ιδρύθηκε 
κοντά στήν όμώνυμη Σχολή άπό τόν Βα
σιλόπουλο Μπαλάνο, στά τέλη τού 18ου 
αιώνα. Ό  Κοσμάς Μπαλάνος, γιός τού 
ιδρυτή τής βιβλιοθήκης, μέ άκουμπι- 
σμένα τά χέρια πάνω στό γραφείο του 
φαίνεται νά στοχάζεται καί νά συλλογιέ
ται.

Ανάμεσα στά χέρια του ένα άνοιχτό 
βιβλίο. Οί άνδρες αύτοί, στά χρόνια τής 
σκλαβιάς, έργάσθηκαν γιά τήν πνευμα
τική καλλιέργεια τών 'Ελλήνων καί τήν 
άφύπνιση τής 'Εθνικής συνειδήσεως.

Στό διπλανό χώρο τής ίδιας αίθουσας, 
οί ευεργέτες Σίμων Σίνας (1810.- 1876), 
Γεώργιος Άθέρωφ (1818 - 1899), 'Ανα
στάσιος Ζωσιμάς (1752 - 1819) καί 
Κων/νος Ζάππας (1813-1892) πού κοιτά
ζει κατάματα τόν έπισκέπτη, όταν φτάσει 
στό κεφαλόσκαλο, λές καί θέλει νά τού 
πεί: «Τόν πλούτο μας δέν τόν καρπωθή- 
καμε, τόν διαθέσαμε στό "Εθνος, έγινε

Έ  n ά » ω : Ό  Κοομός Μπαλάνος, διδάσκαλος ιού 
Γένους.

Δ ε ξ ι ά :  « Αρματολοί κο) κλέφτες» στή σπηλιά -  
λημέρι.

βιβλία γιά τό φωτισμό τού Γένους, κλη
ροδότημα γιά τις σχολές, άποταμίευμα 
γιά τίς άνάγκες τού 'Εθνικού ξεσηκωμού. 
'Εσύ, πόσα πρόσφερες γιά τήν Πα
τρίδα;» . . .

Ξανακατεθαίνομε, μετράμε 13 σκαλιά 
συνολικά, γιά τήν αίθουσα τού μαρτυ
ρίου τού Διονυσίου τού φιλοσόφου, τού 
'Επισκόπου Τρίκκης.

Φλογερός έπαναστάτης καί τολμηρός 
ό μάρτυρας Διονύσιος, διαπνεόταν άπό 
άφθαστη φιλοπατρία. Ξεσήκωσε 800 χω
ρικούς καί τούς όδήγησε κατά τών Ίωαν
νίνων σφάζοντας έκατοντάδες Τούρ
κους, οί όποιοι, άφοϋ τόν συνέλαβαν, τόν 
έγδαραν ζωντανό στις 11 Σεπτεμβρίου 
τού 1611, σέ ήλικία 70 χρόνων.

Δεμένος μέ βαριές άλυσίδες στόν 
τοίχο τού μπουντρουμιού, μέ τά ράσα 
γεμάτα αίματα, έχει τό παράστημά του 
δρθιο, μ' ένα βλέμμα άγέρωχο καί γαλή
νιο, νά άτενίζει ψηλά καί νά προσεύχεται, 
χωρίς οί άβάσταχτοι πόνοι νά τόν λυγί
ζουν. Όμως ό δήμιος, καταπονεμένος 
άπ’ τή σκληρή δουλειά πού μόλις τε

λείωσε. μέ τά σύνεργα τού μαρτυρίου, 
μιά τανάλια στό άριστερό χέρι του, ένα 
μαχαίρι στό δεξί καί τή χατζάρα στό ζω
νάρι, έχει σωριαστεί στήν άκρη τού τοί
χου, άνήμπορος νά ξανασηκωθεϊ. Ή 
κουρασμένη έκφραση τού προσώπου 
του έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν πονε- 
μένη άλλά γαλήνια έκφραση τού Διονυ
σίου.

Μπόρεσε ό καλλιτέχνης νά παρουσιά
σει, στήν άναπαράσταση αύτοΰ τού μαρ
τυρίου, τήν άδάμαστη έλληνική ψυχή σέ 
όλο της τό μεγαλείο, πού πέρασε άμό- 
λευτη καί άλύγιστη μέσα άπ’ τή στάχτη 
τής συμφοράς καί έγινε ή σπίθα πού ξα- 
νάναψε τή φωτιά τής έλευθερίας.

Κι άλλες άλυσίδες κρεμασμένες κι 
άλλα άπάνθρωπα σύνεργα συνθέτουν τό 
μακάβριο σκηνικό. Απάνω στά σβησμένα 
κάρβουνα, στό παραγώνι, ένα τσουκάλι 
γιά τό ζεματιστό νερό . . .  Πιό πίσω ό 
«άφέντης» Τούρκος μέ ένα φανάρι στό 
χέρι μπαίνει στό άνήλιο μπουντρούμι γιά 
νά διαπιστώσει τήν «έκτέλεση» τής ποι
νής.
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Συλλογισμένοι, μέ κάποιο βάρος στήν 
ψυχή, άφήνουμε τόν «τόπο» αύτό γιά νά 
έπισκεφτούμε πιό πέρα και χαμηλότερα 
τήν αίθουσα μέ τόν όρκο τών Φιλικών 
Άθ. Τσακάλωφ, Ν. Σκουφά και Έμμ. Ξάν
θου. Oi τρεις άντρες, ύπερήψανοι, άπο- 
φασιστικοί και μέ τή σοβαρότητα πού 
πρέπει τήν ώρα τούτη, δίνουν τόν όρκο 
τους πάνω στό Ιερό Ευαγγέλιο, τόν όρκο 
πού άναπτέρωσε τις έλπίδες τού έλληνι- 
σμοϋ γιά τήν άνάσταση τού Γένους. "Εξω 
άπ' τή τζαμένια πόρτα πέφτουν νυφάδες 
χιονιού, σημείο χειμωνιάτικου καιρού. 
Μέσα στό δωμάτιο ό όρκος .. σημείο 
ζεστής ύπόσχεσης γιά θυσία στό μεγάλο 
βωμό τού "Εθνους.

Ό  όρκος τούτος, ξαλάφρωσε τήν ψυχή 
μας άπ’ τό βάρος πού είχε μπροστά στό 
θέαμα τού μαρτυρίου . . καί μέ καινούρ
για διάθεση προχωρήσαμε στή διπλανή 
αίθουσα τού Μουσείου. "Εχει σάν θέμα 
της τή σφαγή τού Άλή - Πασά. Στις 
18-1-1822, στό μοναστήρι τού Άγ. Παν- 
τελεήμονα, στό νησί τών Ίωαννίνων, οί 
Τούρκοι άποκεφάλισαν τόν Άλή - Πασά, 
μέ έντολή τού Σουλτάνου.

Πιστή ή μεταφορά όλόκληρης τής 
πραγματικότητας, όπως τή βλέπεις μέσα 
στό νησ ί. . .  Τό πλακόστρωτο τής αύλής, 
οί σκάλες, τό ξύλινο μπαλκόνι, ή μεγάλη 
«καμάρα» τού ύπογείου καί άκόμα τά 
«ζωντανά» πρόσωπα πού πήραν μέρος 
στή μάχη κατά τόν άποκεφαλισμό, όπως 
τά θέλει ή Ιστορία. Σκοτωμένοι καί 
τραυματισμένοι κείτονται Τούρκοι καί

Αλβανοί, άνάμεσα σέ σπάθες καί καριο
φίλια. Πίσω άπ’ τά παράθυρα φαίνονται 
ταμπουρωμένοι οί φρουροί τού Άλή - 
Πασά. Τά πεσμένα φύλλα καί οί κληματό
βεργες άπ’ τήν κληματαριά, τά σπασμένα 
κάγκελλα στό μπαλκόνι, μαρτυρούν τή 
μάχη πού έγινε πριν άπό λίγο, σώμα μέ 
σώμα. Όρθιος ό νικητής Κιοσέ Μεχμέτ 
καί στή μέση τής αύλής ή όμορφη πα
ρουσία τής «Κυρα - Βασιλικής». Πάνω 
στά σκαλιά ό Μεϊμέτ - Πασάς κρατάει στό 
άριστερό του χέρι τό κεφάλι τού Άλή - 
Πασά, πού έκοψε μέ τό γιαταγάνι του.

Ψυχική άνάταση αισθανόμαστε στό 
χώρο μέ τήν παρουσία τού Κοσμά τού 
Αίτωλού (1714-1779). Ό  Άγιος βίος του, 
ή έμπνευσμένη διδαχή, τά θαύματα καίοί 
προφητείες του εύεργέτησαν τό Γένος 
ατούς σκληρούς χρόνους τής τουρκο
κρατίας. « Αγαπητοί μου άδελφοί, ψυχή 
καί Χριστός σάς χρειάζονται». Οί προφη
τείες του γιά τό «ποθούμενο», τή μέρα 
δηλαδή τής άπελευθέρωσης τού 
Έθνους, άναπτέρωσαν τό ήθικό τών 
σκλαβωμένων καί οί ήρωες έπαιρναν 
θάρρος καί συνέχιζαν τόν άγώνα τους. 
Διακρίνουμε τήν άπλοϊκή μορφή του 
Άγιου, δίπλα σ’ ένα εικονοστάσι, μ’ ένα 
θρησκευτικό βιβλίο στό δεξί του χέρι, νά 
κάνει κήρυγμα. Τό σκηνικό αύτό μάς κά
νει νά μεταφερθούμε νοερά στά χρόνια 
έκείνα τά δύσκολα. Βλέπουμε μέ τά μά
τια τής ψυχής χιλιάδες χριστιανούς νά 
παρακολουθούν τά λόγια του, βλέπουμε 
νά χτίζονται σχολειά, ν’ άγοράζονται κο-

λυμβήθρες καί νά βαπτίζονται τά παιδιά, 
νά μοιράζονται βιβλία, νά τρέχει άκού- 
ραστα σ’ όλόκληρη σχεδόν τήν Ελλάδα 
καί νά βγάζει κήρυγμα, βλέπουμε άκόμα 
τή θυσία του. «Ένας άνθρωπος νά 
ύβρίση τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, 
τόν άδελφό μου έχω χρέος ώσάν χρι
στιανός νά τόν συγχωρήσω, τό δέ νά 
ύβρίση τόν Χριστόν μου καί τήν Πανα
γίαν μου δέν θέλω νά τόν βλέπω».

Μιά σπηλιά - λημέρι μέ τις έπιβλητικές 
παρουσίες τών άρματολών καί κλεφτών 
είναι τό θέμα τής όμώνυμης αίθουσας. Οί 
στολές καί οί «άρματωσιές» ζωντα
νεύουν τά κέρινα όμοιώματα. Όρθιος ό 
καπετάνιος, πλάι του τό πρωτοπαλίκαρο 
καί καθιστοί οί άλλοι άρματολοί καί 
κλέφτες.

Παροιμιώδης έχει μείνει ή παλικαριά 
τους, ή εύθυβολία. ή ταχύτητα στό 
δρόμο. Υπήρξαν έπιτηδειότατοι στό 
χειρισμό τών όπλων (Καριοφίλι, σπαθί). 
Οί θυσίες καί τά μαρτύρια όπως τού Κα- 
τσαντώνη, άπορρέουν άπό τόν «έθισμό 
τους» στήν ιδέα τού θανάτου, προκειμέ- 
νου μέ τή θυσία τους νά κερδιθεί ή πολυ
πόθητη λευτεριά τής άδούλωτης Ελλά
δας. Ήταν μαθητές τών κηρυγμάτων τού 
Πατρο - Κοσμά, οί άρματολοί καί κλέφ
τες, πού κατέβαιναν άπ' τά κρησφύγετα 
καί τά καραούλια γιά ν ’ άκούσουν τούς 
λόγους τού Ιεροκήρυκα.

Σέ άλλη αίθουσα ό γλύπτης παρουσιά
ζει τόν Κατσαντώνη, τόν άτρόμητο πο
λεμιστή, νά άναπαύεται σέ μιά άπάτητη 
σπηλιά τών Άγράφων.

Σάν άητός, σκαρφαλωμένος σέ μιά 
άπρόοιτη γωνιά τής σπηλιάς, ξεκουράζε
ται καί στοχάζεται. Ατενίζει λεβέντικα 
καί βλέπει νά περνάνε άπό μπροστά του 
όλα τά παιδιά τής λεβεντογέννας πατρί
δας. Βλέπει νικηφόρους άγώνες, τήν 
κατατρόπωση τού έχθροΰ καί τήν τελική 
νίκη, τή νίκη πού δέν είχε τήν τύχη νά 
γιορτάσει καί νά χαρεί. Αναπαύεται 
άκουμπισμένος στό βράχο, μέ τό όπλο 
κοντά του, σημάδι άγρύπνιας καί προσ
μονής. Πολέμησε μέ τό γιαταγάνι στό 
χέρι σ’ όλόκληρη τή Ρούμελη καί τήν 
"Ηπειρο. Δέν μπορούσε νά βλέπει τήν 
τυραννία τών ραγιάδων. Κυνηγούσε άπ' 
άκρη σ’ άκρη τήν τουρκιά κι αύτοί τόν 
τρέμανε. Δέν ήξερε νά χάνει σέ μάχη. Τό 
πήδημα τού Κατσαντώνη στόν Άσπρο- 
πόταμο έχει μείνει στις μνήμες μας 
παράδειγμα ήρωισμοΰ καί παλικαροσύ- 
νης. Πήδηξε μέ όχτώ μέτοα σάλτο μιά 
χαράδρα βάθους διακοσίων μέτρων γιά 
νά κυνηγήσει ύπολείμματα Τουρκαλβα- 
νών.

Τά κατορθώματά του είχαν άναστατώ- 
σει τόν αίμοβόρο Άλή - Πασά πού μέ 
κάθε πανουργία προσπαθούσε νά τόν 
συλλάβει. Ό ,τ ι όμως δέν κατόρθωσε τό 
πλήθος καί ό φανατισμός τών Τούρκων, 
τό πέτυχε ή προδοσία. Έτσι όδηγήθηκαν 
οί Τουρκαλβανοί στό κρησφύγετό του, 
πού ήταν βαρειά άρρωστος καί τόν συν- 
έλαβαν. Τού σπάσαν οί δήμιοι, μέ τά 
σφυριά, στό άμόνι, τά κόκαλα τών χεριών 
καί τών ποδιών καί τόν πέταξαν μισοπε
θαμένο στά μπουντρούμια.

Πίσω άπό τά σιδερόφρακτα παράθυρα 
τού άνήλιου μπουντρουμιού, οί άπελπι-

0 Κοτοονιωνης οέ ωρο Ρναπουοεως στό λημέρι 
ίου.
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σμένες έκφράσεις τών σκλαβωμένων 
Ελλήνων. Αύτό είναι τδ νέο θέμα πού 

ξετυλίγεται μπροστά μας.
Ο σκλαβωμένος έλληνισμδς στις φυ

λακές .. .
Καταπονεμένοι άπ’ τά βασανιστήρια, 

άπελπισμένοι άπ' τήν πολύχρονη φυλά
κιση, σαπίζουν σωριασμένοι στό πάτωμα, 
κατακίτρινοι, χωρίς δύναμη καί κουρά
γιο. Μέσα στις φυλακές οί μελλοθάνατοι, 
έξω άπ’ αύτές οί «έλεύθεροι - πολιορκη- 
μένοι». Τά μαρτύρια έκείνων δυνάμωναν 
τίς ψυχές τις δικές τους καί πρόσμεναν 
καρτερικά τή δικαίωση καί τή λύτρωση.

Ακόμα μιά σελίδα άπ' τήν ένδοξη 
Ιστορία μας. «Ή άνατίναξη στό Κούγκι».

Ή σκεπή τά παραθυρόφυλλα, τά βαρέ
λια μέ τή μπαρούτη, τά στασίδια, οί είκό- 
νες στόν τοίχο, όπως τά έχει δημιουργή
σει τό Ικανό χέρι τού καλλιτέχνη, συνθέ
τουν ένα φυσικό σκηνικό όπου σκροπιέ- 
ται διάχυτη ή Ιερότητα καί ή άνδρειο- 
σύνη, συνυφασμένες έννοιες σ' δλη τή 
διάρκεια τού μεγάλου ξεσηκωμού, πριν 
καί μετά άπ’ αύτόν. Όρθιος ό άποφασι- 
στικός καλόγερος, άνάμεσα στά βαρέλια 
καί τούς καταπονεμένους άπ' τή μάχη 
Χριστιανούς, έτοιμος νά βάλει φωτιά στό 
βαρέλι, άξιος συνεχιστής τής μακραίω
νης Ιστορίας τών προγόνων του.

Ό  Ιδρώτας καί ό κάματος μιάς πολύ
χρονης δουλειάς παρουσιάζεται άναλυ- 
τικά στό «έργαστήρι τού καλλιτέχνη».

'Εδώ βρίσκει ό έπισκέπτης τίς άπαντή- 
σεις πού θέλει στά πολλά έρωτηματικά 
πού στριφογυρίζουν στό μυαλό του. 
Εδώ φαίνεται όλη ή έπίπονη δουλειά 

ένός άνθρώπου πού τόσο πεισματικά 
άπέναντι στόν καταλύτη χρόνο, θέλησε 
νά ξαναζωντανέψει όλόκληρες ήρωικές 
έποχές πού στάθηκαν σημαδιακές γιά 
τήν ύπαρξη τού "Εθνους.

Μέσα στό έργαστήρι διακρίνουμε τόν 
Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο, άπ’ τή 
Ρουψιά Ίωαννίνων καί τόν Ιδιο τόν καλλι
τέχνη, σέ κέρινο όμοίωμα, τήν ώρα πού 
φτιάχνει τό πρόπλασμά του άπό τρεις 
καθρέφτες. "Ετσι μάς δείχνει πώς δου
λεύεται ένα κέρινο όμοίωμα.

Όλα τά πρόσωπα καί τά άκρα (πόδια, 
χέρια) είναι άπό καθαρό κερί μέλισσας. 
Τά μαλλιά είναι στά περισσότερα κεφά
λια άπό φυσική τρίχα. Τά σώματα είναι 
άπό γύψο καί λινάτσα ή λεπτό λινάρι μέ 
σκελετό άπό σίδερο. Τά ρούχα πού ντύ
νουν τά όμοιώματα είναι συλλογή άπό 
σύγχρονα καί παλιά, ή ραμμένα ρετάλια. 
Τά τσαρούχια τών Τούρκων καί άρβανι- 
τάδων είναι άπό πανί καί γύψο. Οί σπη
λιές καί τά βράχια άπό λινάτσα καί γύψο, 
τά καριοφίλια άπό ξύλο όξιάς, στρογγυ
λούς σωλήνες, στραντζαριστοϋς καί 
όρείχαλκο.

θά ήταν παράλειψη νά τελειώσουμε 
τίς έντυπώσεις μας αύτές γιά τό Μου
σείο, χωρίς νά άναφερθοϋμε μέ λίγες λέ
ξεις γιά τόν Ιδιο τόν καλλιτέχνη.

Γεννήθηκε στά Γιάννενα τό 1923, τε
λείωσε τό γυμνάσιο τής Ζωσιμαίας σχο
λής στά Γιάννενα καί τή Ζωσιμαία Παιδα
γωγική Ακαδημία. Διορίστηκε δάσκαλος 
καί άφοϋ παραιτήθηκε σπούδασε στήν 
Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στήν

Ε π Α ν ω : Τό κήρυγμα τού Κοαμά τού ΛΙτωλοϋ. 
Δ ε ξ ι ό : Τό Κούγκι, πρίν Απ’ τήν Ανατίναξη τής 

μπαρουταποθήκης.

Αθήνα. Από τό 1971 μέχρι τό 1977 άπο- 
σπάστηκε στό πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, 
στήν έδρα τής Ιστορίας τής τέχνης, όπου 
δίδαξε τά σύγχρονα ρεύματα τέχνης μέ 
έλεύθερη τή συμμετοχή τών Φοιτητών 
τών σχολών, καθώς καί τό γραμμικό σχέ
διο στή Φιλοσοφική καί Φυσικομαθημα
τική σχολή. Υπηρέτησε, μέχρι τό 1980, 
σάν καθηγητής τεχνικών στή Ζωσιμαία 
σχολή.

Φιλοτέχνησε πολλές προτομές Ελλή
νων καί ξένων προσωπικοτήτων τής τέ
χνης, τής έκκλησίας καί τής Πολιτείας, 
σέ μάρμαρο, όρείχαλκο καθώς καί συν
θέσεις σέ τερρακότα, όρείχαλκο καί άρ
γυρο. "Εργα του βρίσκονται σέ ιδιωτικές 
συλλογές έσωτερικοϋ καί έξωτερικοΰ.

Στό Μουσείο Μπενάκη βρίσκονται σα
ράντα σχέδια γιά φύλαξη. "Εχει λάβει μέ
ρος σέ πολλές όμαδικές έκθέσεις. Τό 
1972 παρουσίασε τή δουλειά του στό 
Λονδίνο, σέ άτομική έκθεση.

Άσχολείται άπό χρόνια μέ τήν κερα
μική καί μέ κέρινα προπλάσματα φυσικού 
μεγέθους, δημιουργώντας τό πρώτο 
στήν 'Ελλάδα Μουσείο κέρινων όμοιω- 
μάτων καί τρίτο στόν κόσμο (Γαλλία καί 
Αγγλία - Μουσείο Μαντάμ Τυσσώ). Οί 
ποιητικές, τέλος, συλλογές «θύμησες», 
«φόρμες», «Σίδερα, πέτρες καί λουλού
δια» είναι δικές του έκδόσεις. Τό 1981 
έπιμελήθηκε καί κυκλοφόρησε τόν 
«όδηγό» τού Μουσείου, μιάάξιόλογη καί 
κατατοπιστική παρουσίαση τών έκθεμά- 
των καί τής δουλειάς του γενικότερα.

187



t

XL  X /  Μέ τή συμμετοχή έκπμοσώπων 31 
W  χωρών πραγματοποιήθηκε πρόσφατο &

στήν Μεσσήνη καί οτή Ρώμη, ή 4η Διεθνής f 
Εκπαιδευτική Σειρά Άνωτέρας έξειδικεύσεως i  

άοτυνομικών, πού άργανώθηκε άπΰ τό Δ ιεθνές %
Κέντρο Κοινωνιολογικών, Ποινικών καί Σωφρονιστικών'

Ερευνών, τό όποΤο έδρεύει οτή Μεσσήνη τής Ιταλίας.
Στή συνάντηση μετείχαν όξιωματικοί, καθηγητές έγκλη- 

ματολογίας καί έκπρόσωποι τής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαι- 
μότων τού Συμβουλίου Ευρώπης, καθώς έπίσης δικαστές καί 

εισαγγελείς τής Ιταλίας. Τή Χωροφυλακή έκπροοώπηοε ό συντάκτης 
τού παρακάτω κειμένου ό ταγματάρχης κ. Νικόλαος Φωτεινόπουλος, Τμημα- 

τάρχης τού Ε.Κ.Γ./ Ιντερπάλ - Ελλάδος, θέμα τής 4ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής 
Σειράς ήτον «Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 -  ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟ

Γ ΊΑ , ΝΟΜΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ». Τό κυριότερα άπ’ όσα ειπώθηκαν καί πού χωρίς 
άλλο μπορούν νά χαρακτηριστούν ώς σ η μ α ν τ ι κ ά ,  καθώς καί οί σπουδαιότερες διά - 

πιστώσεις τών συμμετααχόντων, παρουσιάζονται σ' αύτό τά τεύχος άπ’ τήν « Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » ,  μέ τήν πίστη πώς άποτελοϋν κάποια προσφορά ατό όναγνωστικό 

της κοινά - συνάδελφους και πολίτες - γιά τήν, σέ γενικές γραμμές, γνώση τού θέματος.
Ε.Χ.
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Τού κ. Νικ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Ταγματάρχου

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ...
Τό άν είναι έπαρκής ή καταστολή σάν 

άπάντηση στήν άποκλίνουσα συμπερι
φορά, τό πώς ό έγκληματολόγος άναλύει 
τό ποινικό σύστημα και ποιές οί κυρώσεις 
πού επιβάλλονται μέχρι σήμερα, τό άν θά 
πρέπει νά άποποινικοποιηθοϋν μερικές 
«ίδιάζουσες» συμπεριφορές και τι μέτρα 
θά πρέπει νά ληφθούν σάν υποκατά
στατα, τό ποιά είναι τά άρια τής παρεμ
βάσεως τού ποινικού νόμου στήν έγκλη- 
ματολογία καί άντιστρόφως, καθώς καί 
ποιος θά ’ναι ό ρόλος πού θά πρέπει ν’ 
άναλάβουν οί άστυνομικές δυνάμεις γιά 
τή χάραξη μιάς πολιτικής ένάντια στό 
έγκλημα, ήταν μερικά άπ’ τά έγκληματο- 
λογικά θέματα πού συζητήθηκαν στήν 4η 
Διεθνή Εκπαιδευτική Σειρά.

Επίσης συζητήθηκαν στον κύκλο τών 
νομικών θεμάτων οί νέοι προσανατολι
σμοί τού ποινικού νόμου, τό άν ή άνάγκη 
γιά καταστολή σέ άρκετούς νέους τομείς 
όδηγεϊ στήν πολυμέρεια, ή στήν έξιδί- 
κευση του άστυνομικού, τό άν ή έπανέν- 
ταξη τού νεαρού παραβάτη στά κοινω
νικά δεδομένα άπαιτεϊ νά έγγυώνται τά 
νέα ποινικά μέτρα τήν πραγματοποίηση 
μέτρων πού 'χουν σχέση μ’ αύτόν, καθώς 
καί τό ποιος είναι ή θά πρέπει νά’ναι ό 
ρόλος τού άστυνομικού σχετικά μέ τήν 
έγγύηση τής έπανένταξης στήν κοινω
νία.

Τέλος άντικείμενο ιδιαιτέρου ένδια- 
φέροντος ύπήρξαν παράλληλα καί τε
χνολογικά θέματα, όπως ή έπιστημονική 
έρευνα καί ή άστυνομία, τά έργαστήρια, 
τά τεχνολογικά συστήματα καί ή έξέλιξη 
τής άστυνόμευσης σέ πολλές προηγμέ
νες χώρες, καθώς καί οί άρμοδιότητες 
τής άστυνομίας στήν έρευνα καί τήν 
άνάκριση.

Οί 97 έκπρόσωποι τών 31 χωρών πού 
πήραν μέρος στις συζητήσεις, έξέτασαν 
σέ τρεΤς φάσεις τά παραπάνω θέματα, 
άνάπτυξαν τις άπόψεις τους καί προχώ
ρησαν σέ πλήρη άλληλοενημέρωση σχε
τικά μέ τά δεδομένα τών χωρών πού έκ- 
προσωπούσαν.

Υπήρξε κοινή διαπίστωση κι έγινε άπ’ 
όλες δεκτή ή άνάγκη συνεργασίας 
Αστυνομίας καί κοινού. Πάνω σ’ αύτό, 
άναφέρθηκε χαρακτηριστικά πώς στή Ν. 
Αφρική έχει δημιουργηθεΐ ένα έθελον- 

τικό Αστυνομικό Σώμα, τό όποιο προσ
φέρει τις υπηρεσίες του στήν άστυνό- 
μευση τής χώρας.

Επίσης κοινή ύπήρξε ή παραδοχή πώς 
οι άνάγκες άστυνομεύσεως τής μελλον
τικής κοινωνίας, ή όποια βαδίζει πρός μιά 
διαφοροποίηση, έπηρεασμένη άπό τό 
φεμινιστικό κίνημα καί τά οικονομικά 
προβλήματα, θά ένταθούν καί θ’ άναγ- 
καστούν οί Κυβερνήσεις τών Κρατών νά 
στρέψουν τήν προσοχή τους πρός τή δυ
νατότητα τής Αστυνομίας νά καταστεί- 
λει τά προβλήματα πού θ’ άνακύψουν.

Γι αύτό άκριβώς τό λόγο ειν ’ άναγκαία 
ή στρατολόγηση άστυνομικού προσωπι
κού ύψηλού μορφωτικού έπιπέδου. Τό 
τελευταίο αύτό θά έπιτευχθεί άν βελ
τιωθούν οί άμοιβές καί οί συνθήκες έρ- 
γασίας τών Αστυνομικών, πού ή νέα 
άντίληψη «περί ήθικής» τους κυριαρχεί
ται πιά άπ’ τό σεβασμό τού άτόμου. Είναι 
γεγονός άλλωστε πώς ή Άστυνομία είναι 
κατ’ έξοχήν δημόσια ύπηρεσία ή όποια 
έπεμβαίνει στή ζωή τού άνθρώπου, είναι 
δέ υποχρεωμένη άφ’ ένός μέν νά διατη
ρεί τήν έννομη τάξη καί άφ’ έτέρου νά 
μήν παραβιάζει μέ τις ένέργειές της τ ’ 
άνθρώπινα δικαιώματα. Όμως αύτά τά 
δικαιώματα θά πρέπει ταυτόχρονα ν’ 
άναγνωρίζονται καί στό κοινωνικό σύν
ολο γιά τήν άποτελεσματική προστασία 
του άπ’ τήν κακοποιό δράση τών έγκλη- 
ματιών. Αύτό τό τελευταίο έγινε αιτία, 
γιά τόν έκπρόσωπο τής Επιτροπής ’Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων τού Συμβουλίου 
της Εύρώπης νά δηλώσει πώς ή ’Επι
τροπή μέ άπόφασή της έκανε άποδεκτή 
τήν έπί 4ήμερο κράτηση τού άτόμου στ’ 
άστυνομικά κρατητήρια όταν υπάρχουν 
βάσιμες ένδείξεις ένοχής.

Σχετικό μέ τ ’ άνθρώπινα δικαιώματα 
είναι καί τό θέμα τών δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων στά δελτία ταυτότητας τών 
Ελλήνων πολιτών, γιατί ύποστηρίχτηκε 

άπό έκπροσώπους μερικών Εύρωπαίκών 
χωρών ότι αύτό παραβιάζει τά δικαιώ
ματα τού άτόμου καί άποτελεΐ άπροκά- 
λυπτη άστυνόμευση τού πολίτη.

Η έλληνική άντιπροσωπεία ύποστή- 
ριξε πώς αύτό άποβλέπει στή διασφάλιση 
τής ταυτοπροσωπίας καί τής αύθεντικό- 
τητας τού δελτίου ταυτότητος πράγμα 
τό όποιο δέν πετυχαίνεται μόνο μέ τή 
φωτογραφία, έπειδή άλλοιώνονται, μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου, τά χαρακτηρι
στικά τού προσώπου. Ή άποψη τής έλλη- 
νικής άντιπροσωπείας έγινε άπ’ όλους 
δεκτή, συμπεριλαμβανομένου καί τού 
έκπροσώπου τής Επιτροπής Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, άφού κρίθηκε ότι δέν 
προσβάλλονται τ ’ άνθρώπινα δικαιώματα 
μέ τήν έπίθεση τού δακτυλικού άποτυ- 
πώματος στό δελτίο ταυτότητας.

Αλλά, δικαιώματα άνθρώπινα, άνα- 
γνωρίζονται ή θά πρέπει ν’ άναγνωρίζον- 
ται καί στους άστυνομικούς. Ό  έκπρό- 
σωπος τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, μι
λώντας γ ι’ αύτό, άναφέρθηκε στή διοικη
τική μέριμνα, στή δημιουργία συνθηκών 
καλής διαβιώσεως, στή βελτίωση τών 
συνθηκών έργασίας, στήν προστασία 
άπό άδικες καταγγελίες καί στήν κατο
χύρωση τού Αστυνομικού έπαγγέλμα- 
τος.

Συμπεράσματα τών όλων συζητήσεων 
ήταν πώς ή ποιότητα μιάς Άστυνομίας 
βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τήν ποιό
τητα τής κοινωνίας άπό τήν όποια 
προέρχεται καί στήν όποια ζεΐ. Ό ταν τό 
μέσο μορφωτικό έπίπεδο μιάς Κοινωνίας 
είναι υψηλό, τότε δημιουργούνται προϋ
ποθέσεις στρατολογίας άστυνομικού 
προσωπικού ύψηλοτέρου μορφωτικού 
έπιπέδου ή καί άντιστρόφως. Όταν ή 
κοινωνία είναι βίαιη καί διεφθαρμένη, 
τότε καί ή Άστυνομία θά είναι βίαιη καί 
διεφθαρμένη. Ό ταν οί ρίζες τού δέν
δρου, πού βρίσκονται μέσα στήν Κοινω
νία είναι ύγιεϊς, τότε καί τό δένδρο θά 
είναι ύγιές. Πρέπει νά ύπάρχει άναλογία 
πνευματικού έπιπέδου τού κοινού καί 
προσόντων τού άστυνομικού.

Σχετικά μέ τά δικαιώματα τού άστυνο- 
μικού ύποστηρίχτηκε ή άποψη πώς θά 
πρέπει ν ’ άναγνωριστεΐ τούς Αστυνομι
κούς τό δικαίωμα τής άπεργίας, μέ τήν 
προϋπόθεση έξασφαλίσεως μιάς έλάχι- 
στης λειτουργίας τών Αστυνομικών 
Υπηρεσιών.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΟΤΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η διαμόρφωση ένός νέου κοινωνικού 
δεδομένου, έπιβάλλει τήν άποποινικο- 
ποίηση πράξεων πού χαρακτηρίζονται 
σήμερα ώς έγκλήματα. Άπό πολλούς έκ
προσώπους ύποστηρίχτηκε ότι περιπτώ
σεις «άποκλίνουσας συμπεριφοράς», 
όπως ή έπαιτεία, ή άλητεία, ή άμβλωση, ή 
μοιχεία, τό συνάλλαγμα, ή όμοφυλοφιλία 
καί ή πορνεία, θά πρέπει ν’ άποποινικο- 
ποιηθούν, γιατί ό έγκλεισμός στις φυλα
κές, μέ τά τόσα δυσμενή έπακόλουθα θά 
πρέπει νά ναι τό έσχατο μέσο άμύνης 
μιάς κοινωνίας. Σχετικές άναφορές έγι
ναν καί γιά τις πταισματικές παραβάσεις, 
φέρνοντας γ ι’ αύτό ώς παράδειγμα τή 
Γερμανία, όπου τιμωρούνται μόνο μέ τήν 
έπιβολή προστίμου. Επίσης έγιναν σχε
τικές άναφορές γιά τήν έφαρμογή 
«ήπιων μέσων τιμωρίας» κατά τά όποια
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άκολουθείται ή τακτική τής <<ϋφ’ όρους 
άπολύσεως» τά Σαββατοκύριακα, τής 
ένδιάμεσης άπόλυσης, τής υποχρεωτι
κής εργασίας μέ άντιμισθία τήν όποια θά 
είσπράτει τό θύμα καί τής βοηθητικής 
έργασίας σέ ύπηρεσίες κοινής ώφέλειας.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ταύτιση 
άπόψεων σχετικά μέ τήν άνάγκη τής ποι- 
νικοποίησης νέων περιπτώσεων, ώς συν
έπεια μεταβολής τών συνθηκών διαβιώ- 
σεως, όπως ή μόλυνση τού περιβάλλον
τος, τό κάπνισμα σέ δημόσιους χώρους, 
ή παρεμπόδιση άπό τό δικαίωμα τής 
άπεργίας.

Ένα άκόμα σημαντικό θέμα ήταν ή 
συμμετοχή τής Αστυνομίας στόν καθο
ρισμό τής άντιεγκληματικής πολιτικής 
τών Κρατών.

'Υποστηρίχτηκε άπ' όλους τούς έκ- 
προσώπους ότι ή Αστυνομία μέ τήν έμ- 
πειρία τήν όποιαν έχει στήν καταπολέ
μηση τού έγκλήματος, θά ήταν δυνατό 
νά συνέβαλε θετικά στόν καθορισμό τής 
άντιεγκληματικής πολιτικής τών Κρα
τών, θέτουσα τήν έμπειρίαν της στή διά
θεση τών νομοθετικών οργάνων. Θεω
ρήθηκε άναγκαϊο ότι δέν θά πρέπει νά 
θεσπίζονται « κ α ν  ό ν ε ς  δ ι κ α ί ο υ »

τήν έφαρμογή τών όποιων θά έπιφορτι- 
σθει ή Αστυνομία, χωρίς προηγουμένως 
αύτή νά έχει μετάσχει στή σύνταξη τού 
κειμένου. Στό Ηνωμένο Βασίλειο κάθε 
Αστυνομική Διεύθυνση, έχει καί τήν 
ύποχρέωση νά ύποδεικνύει στόν άρμό- 
διο Υπουργό τις παρατηρήσεις της, γιά 
τήν κατάργηση ή θέσπιση νέων διατά
ξεων, ώς καί γιά τά αίτια τής έγκληματι- 
κής έξάρσεως.

Στόν καθορισμό τής άντιεγκληματικής 
πολιτικής είναι δυνατό νά συμβάλει τά 
μέγιστα καί ή στατιστική, άρκεϊ νά γίνεται 
σωστή έρμηνεία τών άριθμών.

ΕΥΡΩΠΗΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 0 9 /1 9 7 9

Α Επαγγελματική δεοντολογία.

1. Ο άστυνομ ικός θά πρέπει νά έκπληρώνει τά  καθή- 
κοντά  του πού τού ά να θ έτε ι ό Νόμος π ροστατεύον
τας τούς π ολ ίτες καί τήν  πολιτεία  άπό πράξεις βίας, 
άρπαγής ή άλλης ζημιογόνου δραστηρ ιότητας, 
όπως καθορ ίζετα ι άπό τόν Νόμο.

2. Ό  άστυνομ ικός θά πρέπει νά έν ερ γε ί μέ άκεραιό- 
τητα , άμεροληψ ία καί άξιοπρέπεια. Ιδ ια ίτε ρ α  νά 
άπέχει καί θά πρέπει νά ά ν τ ιτ ίθ ετα ι δραστήρια  στις 
πράξεις δ ιαφθοράς.

3. Συνοπ τικές έκ τελέσ ε ις , βασανιστήρια ή άλλου ε ί
δους απάνθρωπη, ή έξευ τελ ισ τική  συμπεριφορά, 
άπ αγορεύοντα ι σέ όλες τ ις  περιπτώσεις. Ό  άστυ
νομ ικός έχ ε ι ύποχρέωση ν' άγνοήσει ή νά μή ύπα- 
κούσει κάθε δ ιαταγή πού σ χετίζετα ι μέ τέ το ια  μέ
τρα.

4. Ο άστυνομ ικός θά πρέπει νά έκ τε λ ε ϊ δ ια ταγές πού 
έχουν έκδοθε ΐ κανονικά άπό τό ν  ίεραρχικά  άνώ- 
τερό  του, άλλά θά πρέπει ν' άπέχει άπό τήν έκ τέ- 
λεση κάθε δ ιαταγής πού γνω ρίζει ή ο φ ε ίλ ε ι νά γνω
ρ ίζε ι ό τ ι ε ίνα ι παράνομη.

5. Ο άστυνομ ικός θά πρέπει νά ά ν τ ιτ ίθ ετα ι σ τις  παρα
βάσεις τής Νομοθεσίας. "Αν οί παραβάσεις αύτές 
ε ίνα ι της φύσεως πού προκαλούν άμεση ή άνεπα- 
νόρθωτη καί σοβαρή βλάβη, ό άστυνομ ικός ο φ ε ίλ ε ι 
νά έπ έμβει άμεσα γ ιά  τήν παρεμπόδισή τους  πρός 
τήν  καλύτερη π ιθανότητα.

6. Αν δέν ά π ειλε ϊτα ι άμεση ή άνεπανόρθωτη καί σο
βαρή βλάβη ό άστυνομ ικός θά πρέπει νά προσπα
θήσει ν ’ άπ οτρέψ ει τ ις  συνέπ ειες τή ς  παραβάσεως 
αύτής, ή τήν  έπανάληψή της, άναφ έροντας τήν 
ύπόθεση στούς άνω τέρους του. "Αν δέν έπ ιτυγχά- 
νοντα ι άποτελέσματα  κα τ’ αύτόν τόν  τρόπο θά πρέ
πει ν ’ ά ναφ ερθει σέ άνώτερη άρχή.

7. Δ έν π ρόκειτα ι νά ληφθοΰν ποινικά ή πειθαρχικά μέ
τρα  σέ βάρος άστυνομικοϋ πού έχ ε ι άρνηθε ί νά 
έκ τελ έσ ε ι μ ία παράνομη διαταγή.

8. Ό  άστυνομ ικός δέν πρέπει νά συνεργαστεί στήν 
άνακάλυψη, σύλληψη, φρούρηση ή μεταφορά  άτό- 
μων, έφόσον δέν ε ίνα ι ύποπτοι διαπράξεως παρα
νόμου ένεργείας , πού άναζητοϋντα ι, κρατούντα ι ή 
κατηγοροϋντα ι, λόγω τών φυλετικώ ν, θρησ κευτι
κών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

9. Ό  άστυνομ ικός θά πρέπει νά ε ίνα ι ύπεύθυνος 
προσωπικά γιά  τ ις  πράξεις του καί γ ιά  πράξεις ή 
παραλείψ εις τ ις  όποιες δ ιέτα ξε καί ο ί όποιες ήσαν 
παράνομες.

10. Θά πρέπει νά ύπάρχει μιά σαφής σειρά διαταγών. 
Πρέπει π άντοτε νά ύπάρχει ή δυ νατό τη τα  νά κα
θορ ισ τε ί ποιος άνώ τερος μπορεί νά ε ίνα ι σέ τ ε 
λευ τα ία  άνάλυση ύπεύθυνος γιά  τ ις  έν έρ γ ε ιες  ή 
παραλείψ εις ένός άστυνομικοϋ.

11. Ή Νομοθεσία πρέπει νά προβλέπει ένα  σύστημα 
νομικών έγγυήσεω ν καί άποκαταστάσεως κάθε 
ζημιάς πού προκύπτει άπό τ ις  δρ α σ τηρ ιό τητες  τής 
άστυνομίας.

12. Κατά τήν έκπλήρωση τών καθηκόντω ν του  ό άστυ
νομ ικός θά πρέπει νά χρησ ιμοποιεί άλες τ ις  άπα- 
ρ α ίτη τες  άποφάσεις πρός έπ ιτυχία  ένός σκοπού 
πού προβλέπεται ή έπ ιτρέπ ετα ι άπό τό  νόμο, άλλά 
ποτέ δέν πρέπει νά χρησιμοποιεί περισσότερη βία 
άπ' όση ε ίνα ι λογική.

13. Οί άστυνομ ικο ί θά πρέπει νά πάρουν σαφείς καί 
άκρ ιβεΐς  οδηγ ίες  ώς πρός τόν  τρόπο καί τ ις  περι
σ τάσεις κατά τ ις  όποιες θά πρέπει νά κάνουν 
χρήση όπλων.

14. Ό  άστυνομ ικός πού έχ ε ι ύπό κράτηση άτομο πού 
χρε ιά ζετα ι ιατρ ική  παρακολούθηση θά πρέπει νά 
έξασφ αλίζει τήν παρακολούθηση άπό ιατρ ικό  
προσωπικό καί άν ε ίνα ι άπαραίτητο θά πρέπει νά 
λάβει μέτρα  γιά  τήν έξασφάλιση τής ζωής καί τής 
ύγείας αύτοϋ τού άτόμου. Θά πρέπει ν' άκολουθή- 
σει τ ις  οδηγ ίες  τών ιατρών καί άλλων άρμοδίων 
ιατρικών ύπαλλήλων, όταν θ έτουν  έναν κρατού
μενο ύπό ιατρ ική μέριμνα.

15. Ό  άστυνομ ικός θά πρέπει νά κρατάε ι μυστικά  όλα 
τά  γεγονότα  έμπ ισ τευτικής φύσεως, τά  όποια 
ύποπίπτουν στήν άντίληψ ή του, έκ το ς  άν ή έκπλή
ρωση τών καθηκόντω ν ή νομ ικές  δ ια τά ξε ις  άπαι- 
τούν άλλως.

16. Ο άστυνομ ικός πού έν ερ γε ί σύμφωνα μέ τούς 
όρους αύτής τής Δ ιακηρύξεω ς δ ικα ιούτα ι τή ς  ήθι- 
κής καί ύλ ικής ύποστηρίξεως τής π ολ ιτε ίας πού 
υπηρετεί.

Β Κοινωνική θέση:

1. Οί άστυνομ ικές δυνάμεις ε ίνα ι δημόσ ιες ύπηρεσίες 
πού δημ ιουργοϋντα ι άπό τό  νόμο, ο ί όποιες θά 
έχουν τήν εύθύνη γ ιά  τήν τήρηση καί έφαρμογή τού 
Νόμου.

2. Κάθε πολίτης μπορεί νά κα τατα γεί σ τις άστυνομ ι
κές ύπηρεσίες άν έκπληροί τ ις  σ χετ ικ ές  προϋποθέ
σεις.
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Ιδιαιτέρως θά πρέπει νά προσεχθούν 
τά αίτια προκλήσεως τού έγκλήματος 
ώστε νά γίνει σωστή και άποτελεσματική 
άντι μετώπιση. Ύποστηρίχθηκε ότι 
θά πρέπει νά καταρτίζονται στατιστικές 
γιά κάθε 10ετία και γιά κάθε γεωγραφική 
περιοχή γιά τή λήψη άναλόγων μέτρων. 
Έπισημάνθηκε ιδιαιτέρως ότι γιά νά 
έχουμε μέτρο συγκρίσεως τής όρθής 
έπιθολής τού νόμου άπό πλευράς Αστυ
νομίας θά πρέπει νά καταρτίζονται στα
τιστικές, οί όποιες νά καταδεικνύουν 
άπό τό σύνολο των μηνύσεων, (τι ποσο
στό έπί τοϊς έκατά είσήχθη πρός έκδί-

ΓΙΑ ΤΗΝ

καση, τι ποσοστό έπί τοϊς έκατά άπηλ- 
λάγη μέ Βούλευμα ή έτέθη στό άρχεϊο 
χωρίς νά άσκηθεϊ ποινική δίωξη καί άπό 
τις είσαχθεΐσες πρός έκδίκαση μηνύσεις 
τι ποσοστό έπί τοϊς έκατό τών δραστών 
καταδικάστηκε ή άθωώθηκε).

Παρατηρήθηκε έπίσης ότι οί άστυνο- 
μικές ύπηρεσίες άποφεύγουν νά άναφέ- 
ρουν όλες τις έγκληματικές περιπτώσεις 
άπό φόβο νά μή καταλογιστούν σέ βάρος 
τους γιά τό ότι δέν έξιχνιάσθηκαν. Άντιθέ- 
τως ή ορθή άντιεγκληματική πολιτική 
ένδιαφέρεται γιά τούς « σ κ ο τ ε ι 
ν ο ύ ς  ά ρ ι θ μ ο ϋ ς »  (DARK FIGURES)

τών έγκλημάτων, δηλαδή, γιά τά έγκλή- 
ματα έκεινα πού διαπράττονται καί είναι 
γνωστά στήν Αστυνομία, άλλά άπό άντι- 
κειμενικές άδυναμίες δέν έπεμβαίνει ή 
Αστυνομία ή άναφέρονται μέν τά έγ- 
κλήματα, άλλά «πνίγονται» άπό τήν 
Αστυνομία ή δέν άναφέρονται καθόλου. 
Ύποστηρίχθηκε ότι έάν ή Αστυνομία 
διέθετε στοιχεία γιά τούς « σ κ ο τ ε ι 
ν ο ύ ς  α ύ τ ο ύ ς  ά ρ ι θ μ ο ύ ς »  οί 
όποιοι έκφράζουν καί τήν πραγματική 
έγκληματικότητα, θά μπορούσε νά άπαι- 
τήσει άπό τήν Κυβέρνηση, μέσα, προσω
πικό, έκπαίδευση κ.λ.π. καί νά ύποδείξει

►

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3. Ό  άστυνομ ικός θά πρέπει νά δ ιέλθ ε ι πλήρη γεν ική  

έκπαίδευση, έπ αγγελματική έκπαίδευση και έκπαί
δευση μέσα στήν υπηρεσία, καθώς έπίσης θά πρέ
πει νά λάβει κα τάλληλες όδηγ ίες  γ ιά  τά  κοινωνικά 
προβλήματα, τ ις  δημοκρα τικές  έλευθ ερ ίες , τ ’ άν- 
θρώπινα δικαιώ ματα καί κυρίως γιά  τήν  Εύρωπαϊκή 
Σύμβαση περί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Οί έπ αγγελματικές, ψ υχολογικές καί υλ ικές  συνθή
κες κάτω άπό τ ις  όποιες ό άστυνομ ικός θά πρέπει νά 
έκπληρώνει τά  καθήκοντά  του, θά πρέπει νά ε ίνα ι 
τέ το ιε ς , ούτως ώστε νά υπερασπίζεται τήν άκεραιό- 
τη τά  του, τήν άμεροληψ ία και άξιοπρέπεια.

5. Ό  άστυνομ ικός δ ικα ιούτα ι δ ίκα ιη άποζημίωση και 
θά πρέπει νά λαμθάνοντα ι ύπόψη ε ιδ ικο ί παράγον
τες, όπως οί μεγάλο ι κ ίνδυνο ι και οί εύθύνες, καθώς 
και τό  μή κανονικό πρόγραμμα έργασίας.

6. Οί άστυνομ ικο ϊ θά πρέπει νά έχουν δικαίωμα έπιλο- 
γής, περϊ τού άν θά ιδρύσουν έπ αγγελματικές ορ
γανώσεις, νά ένταχθοϋν σ ’ α ύτές  και νά δ ιαδραμα
τίζουν ένεργό  ρόλο μέσα στις οργανώσεις αύτές. 
Θά μπορούν έπίσης οί άστυνομ ικο ϊ νά παίζουν έν- 
εργό ρόλο και σέ άλλες οργανώσεις.

7. Μία έπ αγγελματική άστυνομική οργάνωση, ύπό τόν 
όρο νά ε ίνα ι άντιπροσωπευτική, θά πρέπει νά έχε ι 
τό  δικαίωμα:

-  νά λαμβάνει μέρος σέ δ ιαπ ραγματεύσεις πού 
άφοροϋν στήν έπ αγγελματική κατάσταση τών 
άστυνομικών.

-  νά μπορεί νά δ ίν ε ι συμβουλές γ ιά  τήν  δ ιο ικητική  
μέρ ιμνα τών άστυνομικώ ν ύπηρεσιών.

-  ν' άναλαμβάνει τήν  πρωτοβουλία νομίμων δ ιαδ ι
κασιών πρός όφ ελος όμάδος άστυνομικώ ν ή γ ιά  
λογαριασμό ένός συγκεκρ ιμένου  άστυνομικού.

8. Τό νά έχ ε ι κάποιος τήν ιδ ιό τη τα  τού μέλους έπαγ- 
γελμ α τικής  άστυνομ ικής όργανώσεως καϊ νά δ ια 
δραματίζε ι ένεργό  ρόλο, δέ θά άποβαίνει σέ βάρος 
κανενός άστυνομ ικού οργάνου.

9. Σέ περίπτωση πειθαρχικής ή ποινικής διαδικασ ίας 
σέ βάρος του, ό άστυνομ ικός έχ ε ι τό  δικαίωμα νά 
σ υμβουλεύετα ι κα ινά  υπερασπίζεται άπό δικηγόρο. 
Ή  άπόφαση θά λαμβάνετα ι μέσα σέ λογικό  χρόνο. 
Έπίσης μπορεί ό άστυνομ ικός νά έπ ω φεληθεϊ τής 
συνδρομής τή ς  έπ αγγελματικής όργανώσεως στήν 
όποια άνήκει.

10. Ό  άστυνομ ικός ένα ντίον  τού όποιου έχουν ληφ θεϊ 
πειθαρχικά μέτρα  ή έχουν έπ ιθληθεϊ π ο ιν ικές κυ
ρώσεις θά έχ ε ι τό  δικαίωμα νά κάνει έφεση σ' ένα 
άνεξά ρτητο  και άμερόληπτο σώμα ή δικαστήριο.

11. Τά δικαιώ ματα τού άστυνομικού ένώπιον τών δ ι

καστηρίων θά ε ίνα ι τά  'ίδια, όπως καϊ τών άλλων 
πολιτών.

Γ  Πόλεμος και άλλες καταστάσεις έκτόκτου άνόγκης. Κατά
ληψη άπά ξένες δυνάμεις.

1. Ό  άστυνομ ικός θά συνεχ ίσει τήν έκτέλεσ η  τών κα
θηκόντω ν του  π ροστατεύοντας τά  άτομα καϊ τήν 
ιδ ιοκτησ ία  κατά τήν δ ιάρκεια  τού πολέμου καϊ τής 
κατοχής άπό τόν  εχθρό πρός όφ ελος τού πληθυ
σμού. Γ ι’ αύτό τό  λόγο ό άστυνομ ικός δέ θά έχε ι τήν 
ιδ ιό τη τα  τού «πολεμιστοϋ» και δέ θά έχουν έφαρ- 
μογή ο ί δ ια τά ξε ις  τής τρ ίτη ς  Συμβάσεως πού ύπε- 
γρά φ ει στή Γενεύη  τήν 12 Αύγούστου 1949, σχετικά  
μέ τή  συμπεριφορά πρός τούς  α ιχμαλώ τους πολέ
μου.

2. Οϊ δ ια τά ξε ις  τής Τ ετάρτης Συμβάσεως Γενεύης  τής 
12 Αύγούστου 1949, σχετικά  μέ τήν προστασία τών 
πολιτών σέ καιρό πολέμου, έχουν έφαρμογή στήν 
πολιτική άστυνομία.

3. Οϊ δυνάμεις  κατοχής δέν θά δ ιατάζουν τούς  άστυ- 
νομ ικοϋς νά έκ τελο ύν  καθήκοντα  άλλα έκτος  άπό 
έκε ϊνα  πού άναφ έροντα ι στό άρθρο I τού κεφαλαίου 
αύτοΰ.

4. Κατά τή δ ιάρκεια  τής κατοχής άπό τόν  έχθρό ό 
άστυνομικός:
-  Δέ θά συμμετάσχει σέ μέτρα ένα ντίον  τών μελών 

τών άντιστασιακών κινημάτων.
-  Δέ λαμβάνει μέρος στήν έφαρμογή μέτρων πού 

έχουν σ χεδ ιαστεί γ ιά  τήν  άπασχόληση τού  πλη
θυσμού γιά  σ τρατιω τικούς σκοπούς καϊ γιά 
φρούρηση στρατιω τικώ ν έγκαταστάσεω ν.

5. Ά ν  ένας άστυνομ ικός παραιτηθεί κατά τή δ ιάρκεια  
τής κατοχής άπό τόν  έχθρό έπειδή π ιέσ τηκε νά έκ- 
τελ έσ ε ι παράνομες δ ιαταγές τών δυνάμεων κατο
χής, πού ε ίνα ι ά ν τ ίθ ε τες  μέ τά  συμφέροντα  τού 
πληθυσμού τών πολιτών, όπως αύτά  πού μνημο
νεύ οντα ι άνωτέρω, και έπειδή δέ βλέπ ει άλλη δ ιέ 
ξοδο, θά πρέπει νά έπ ανέλθει στήν άστυνομία  μόλις 
τελε ιώ σ ει ή κατοχή χωρίς νά χάσει κανένα  άπό τά  
δικαιώ ματά του  καϊ τά  π λεονεκτήματα  του, πού θά 
άπολάμβανε άν π αρέμενε στήν Ά σ τυνομ ία .

6. Ο ύτε κατά τή δ ιάρκεια , ού τε  μετά  τή ν  κατοχή, ε ίνα ι 
δυνατόν νά έπ ιβληθεΐ ποινική ή πειθαρχική κύρωση 
σ’ έναν άστυνομικό, έπειδή «καλή τή  πίστει» έξετέ - 
λεσ ε μία δ ιαταγή άρχής πού έθεω ρεϊτο  ώς άρμοδία, 
όταν ή έκτέλεσ η  μιάς τέ το ια ς  δ ιαταγής ή ταν κανο- 
νικώς τό  καθήκον τής Αστυνομίας.

7. Οϊ δυνάμεις  κατοχής δέ θά πάρουν κανένα  πειθαρ
χικό ή δ ικαστικό μέτρο σέ βάρος άστυνομικώ ν λόγω 
έκτελέσεω ς, πριν τήν  κατοχή, διαταγών πού δόθη
καν άπό τ ις  άρμόδ ιες άρχές.
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τήν όρθή άντιεγκληματική πολιτική. Δια
πιστώθηκε έπίσης ότι μόνο τό 50% των 
εγκλημάτων άναφέρεται άπό τούς πολί
τες στην 'Αστυνομία.

ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗ ΔΙΩΞΗ

Ή άντιμετώπιση τής τρομοκρατίας 
άπαιτεί χρήση μέσων υψηλής και έξειδι- 
κευμένης τεχνολογίας ώς και έξειδικευ- 
μένους καί ύψηλοϋ έπιπέδου έκπαιδεύ- 
σεως άστυνομικούς, μέ άνεπτυγμένη 
τήν έπαγγελματική συνείδηση. Όσον 
άφορά τήν διαφορά τής τρομοκρατίας 
άπό τόν άπελευθερωτικό άγώνα, διατυ
πώθηκε ή άποψη ότι τρομοκρατία είναι ή 
ενέργεια ή όποια δέν άκολουθείται άπό 
πολιτική, ήθική καί κοινωνική υποστή
ριξη-

'Υπάρχουν διαφορές γιά τήν παιδική 
έγκληματικότητα στή νομοθεσία διαφό
ρων Χωρών ώς προς τήν ήλικία των χα
ρακτηρισμένων ώς άνηλίκων εγκλημα
τιών πού κυμαίνεται άπό 12-18. Γενική 
είναι ή διαπίστωση ότι ή παιδική έγκλη
ματικότητα παρουσιάζει έξαρση διεθνώς 
παρά τά λαμθανόμενα μέτρα, ιδιαίτερα 
στις Η.Π.Α. παρά τό γεγονός, ότι διατί
θενται δισεκατομμύρια γιά τήν καταπο
λέμησή της.

Κρίθηκε άναγκαία ή τήρηση στατιστι
κών σέ άγροτικές καί άστικές περιοχές 
γιά τή μέτρηση τού δείκτη τής έγκλημα- 
τικότητος τών άνηλίκων καί τή λήψη 
άναλόγων μέτρων.

Έπισημάνθηκε ότι τό 75% τών εγκλη
μάτων διαπράττονται άπό άνηλίκους, 
πλήν όμως τονίσθηκε ότι τό 75% τών 
άνηλίκων δέν είναι έγκληματίες.

Γενικά γιά τήν δίωξη έγκλημάτων έγινε 
άπό διαφόρους έκπροσώπους άνάπτυξη 
τού νομικού συστήματος έπί τής διώ- 
ξεως τών έγκλημάτων τών Χωρών των. 
Διαπιστώθηκε ότι στις χώρες τής ήπει- 
ρωτικής Εύρώπης άκολουθείται κατά 
βάση τό ίδιο σύστημα. Διαφορά παρου
σιάζει τό Βρετανικό σύστημα, σύμφωνα 
μέ τό όποίο γιά μέν τά μικρά έγκλήματα 
(άπειλουμένη φυλάκιση μέχρι 6 μηνών), 
τήν παρακολούθηση τής ποινικής διώ- 
ξεως καί τήν ύποστήριξη ένώπιον τού δι
καστηρίου τήν άναλαμθάνει ή 'Αστυνο
μία, γιά δέ τά μεγαλύτερα οί δικηγόροι 
πού διορίζονται γιά τό σκοπό αύτό άπό 
τήν 'Αστυνομία.

Ή μέθοδος έρευνας τών τρόπων έν- 
έργειας τών κακοποιών δέν είναι δυνατό 
νά έξυπηρετήσει στή διαλεύκανση τού 
έγκλήματος, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι 
οί κακοποιοί συνεχώς άλλάζουν στόχους 
καί μεθόδους. Ή διαφοροποίηση έχει 
έπέλθει στή διάπραξη έγκλημάτων άπό 
κακοποιούς μέ «λευκό» καί «μπλε κολ- 
λάρο». Ώ ς πρός τήν άστυνόμευση έγινε 
γενικά άποδεκτό ότι ή άστυνόμευση διά 
πεζού άστυνομικού, σέ συνδυασμό μέ τά 
περιπολικά όχήματα είναι ή πιό άποτελε- 
σματική. Μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει 
νά δίδεται στήν πρόληψη τού έγκλήμα
τος, στήν όποια κατά μεγάλο μέρος μπο
ρεί νά συμβάλει ή συνεργασία μέ τό 
κοινό. Πρέπει νά συναφθεί - κατά τήν έκ
φραση Βρετανού Αξιωματικού - ένα 
«Κοινωνικό Συμβόλαιο» μεταξύ Αστυ
νομίας καί Κοινού, γιά τήν προστασία τής 
Κοινωνίας άπό τήν κακοποιό δραστηριό
τητα τών έγκληματιών. Διαπιστώθηκε ή

άνάγκη στενής συνεργασίας τών Αστυ
νομιών τών Χωρών στήν πρόληψη καί 
καταστολή τού έγκλήματος, λόγω τής 
διεθνοποιήσεως τού έγκλήματος καί έκ- 
τιμήθηκε ότι ό Διεθνής 'Οργανισμός τής 
Διεθνούς Αστυνομίας INTERPOL καλύ
πτει πλήρως τόν τομέα τής διεθνούς 
άστυνομικής συνεργασίας. Τονίσθηκε 
ότι πολλές φορές ή Αστυνομία έχει τά 
μέσα, άλλά όχι καί τ ’ άποδεικτικά στοι
χεία καί άντίστροφα. Ύποστηρίχθηκε ότι 
ό άστυνομικός τόν περισσότερο χρόνο 
τής ύπηρεσίας του τόν διαθέτει γιά νά 
συλλέξει τά άποδεικτικά στοιχεία ώστε 
νά στηρίξει τήν κατηγορία καί λιγότερο 
γιά νά παράσχει έξυπηρέτηση στον πο
λίτη.

ΠΟΙΟ ΘΑ ΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

Πρέπει ή όχι ό άστυνομικός νά θεωρεί
ται «έπαγγελματίας»; Αύτό τό έρώτημα 
συγκέντρωσε γύρω του ένα πλήθος άπό 
ένδιαφέρουσες άπόψεις, γιά νά ύποστη- 
ριχτεΐ τελικά ή άποψη ότι ό χαρακτηρι
σμός « έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς »  θά  έ ξ - 
α ρ τ η θ ε ΐ  ά πό  τ ό ν  ά ρ ι θ μ ό  τ ων  
έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν β ι β λ ί ω ν  
πού  δ ι α β ά ζ ε ι  ό ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  
κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο  γ ι ά  τ ή ν  π ρ ο α 
γ ω γ ή  τ ο ύ  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  τ ο υ  
έ ρ γ ο υ .

Τονίσθηκε δηλαδή, ότι δέν πρέπει νά 
ζητούμε μόνον «μίνιμουμ» φυσικών καί 
ήθικών προσόντων, άλλά καί πνευματι
κών, γιατί ό σημερινός άστυνομικός θά 
είναι καί ό άστυνομικός τού 2010.

Οί έκπρόσωποι τών προηγμένων χω
ρών ύποστήριξαν γιά τό θέμα τής μετα- 
θέσεως, τήν άποψη ότι οί άστυνομικοί 
μετατίθενται μέν, άλλά μόνο μέ τή συγ
κατάθεσή τους ή γιά σοβαρή υπηρεσιακή 
αιτία καί ότι τοποθετούνται νά ύπηρετή- 
σουν σέ περιοχές όπου έχουν κοινά έν- 
διαφέροντα μέ τούς πολίτες καί είναι 
πρόθυμοι νά κατανοήσουν τά προβλή
ματα τού τόπου καί νά ύπηρετήσουν τόν 
πολίτη.

'Έχει παγιωθεί ή άντίληψη ότι «άποδί- 
δει κανείς περισσότερο όταν ύπηρετεί 
τό χώρο στόν όποιο άνήκει».

Ώ ς πρός τό θέμα τής διαφθοράς τού 
άστυνομικού, λόγω «έντοπιότητος» 
ύποστηρίχθηκε καί ή άποψη ότι δια
φθορά γενικά υπήρχε καί θά ύπάρχει, 
άλλοτε σέ μεγαλύτερο καί άλλοτε σέ μι
κρότερο βαθμό καί έξαρτήθηκε πάντοτε 
άπό τό πνεύμα τής χρηστής Διοικήσεως. 
Ή ιδέα ότι μέ τήν «έντοπιότητα» θά έξ- 
ουδετερωνόταν ή διαφθορά, είναι σάν νά 
υποστήριζαν οί γιατροί ότι θά καταργού
σαν τις άσθένειες. Ό ταν τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τών δημοσίων ύπαλλήλων δω
ροδοκείται καί οί άστυνομικοί θά δωρο
δοκηθούν. Τονίσθηκε άκόμα ότι, όταν τό 
«φιλοδώρημα» έχει γίνει καθημερινό
τητα καί άξίωμα στις συναλλαγές τής 
Δημοσίας Διοικήσεως καί τών «προνο
μιούχων τάξεων» τότε καί ό άστυνομικός 
οπουδήποτε καί άν ύπηρετεί, θά δωρο
δοκηθεί. Όταν τό μορφωτικό έπίπεδο 
τών άστυνομικών είναι χαμηλότερο άπό 
έκείνο τού μέσου πολίτη πού ύπηρετεί 
καί όταν ή ήμερήσια άποζημίωση τού 
άστυνομικού διαφέρει σημαντικά άπό τό 
ήμερήσιο κόστος ζωής τότε άσφαλώς θά 
ύπάρξουν σοβαρά κρούσματα διαφθο
ράς.

Γιά τήν Αστυνομία τής έπερχόμενης 
δεκαετίας 1980 - 1990, οί όμιλητές άπό 
τις προηγμένες κυρίως χώρες σκιαγρά
φησαν ένα ζοφερό μέλλον, τόσο γιά τήν 
Κοινωνία όσο καί γιά τήν 'Αστυνομία. 
Ύποστηρίχθηκε ότι δέν υπάρχει έλπιδο- 
φόρα ένδειξη ότι θά έλαττωθεί στό μέλ
λον τό έγκλημα καί ή κοινωνική άνατα- 
ραχή.

Τά καθήκοντα πού θά έχει νά άντιμε- 
τωπίσει στό μέλλον ή Αστυνομία θά γί
νονται όλοένα δυσκολότερα καί πολυ- 
πλοκότερα. Θά ύπάρξει ή άνάγκη μεγα
λύτερης καί καλύτερης έκπαιδεύσεως 
τών άστυνομικών σέ όλους τούς βα
θμούς, όχι μόνο γιά νά είναι σέ θέση νά 
χρησιμοποιούν τή νέα τεχνολογία, άλλά 
άκόμα περισσότερο γιά νά άντιμετωπί- 
σουν τή νέα μορφή τής Κοινωνίας ή 
όποια θά προκύψει άπό τήν τεχνολογία 
αύτή. Δυστυχώς όμως, τονίστηκε μέ έμ
φαση ή μεγαλύτερη προσπάθεια πού 
άπαιτείται είναι νά πείσει κανείς τήν 
« Αστυνομία» σάν κρατικό μηχανισμό, νά 
δεχθεί τις «άλλαγές» πού ήδη έχουν 
έπέλθει διεθνώς καί γενικότερα στό δη
μόσιο καί ιδιωτικό τομέα (όπως π.χ. μη
χανογράφηση, ώράριο έργασίας. συνδι
καλισμό, έκπαίδευση, άστυνομική τα
κτική κ.λ.π.). Ό  ’Αστυνομικός τού μέλ
λοντος δέν θά έχει πιά τή σημερινή 
παραδοσιακή εικόνα, άλλά θά χρειασθεΐ 
νά είναι περισσότερο τεχνοκράτης καί 
κοινωνιολόγος.

Ύποστηρίχθηκε έμφατικά, ότι βρισκό
μαστε σ' ένα σταυροδρόμι, σέ μία καμπή 
τής ιστορίας μπροστά σέ μιά τεχνολο
γική «έκρηξη» πού άπαιτεί τεράστια 
προσοχή. Θά χρειασθεΐ νά προγραμματί
σουμε ένα κόσμο καλύτερο άπ’ αύτόν 
πού ζούμε. γιατί άλλοιώς μάς περιμένει 
ίσως τό χάος, ή πυρηνική, ή οικολογική, ή 
κοινωνική καί βιολογική καταστροφή.

Ή 'Αστυνομία θά πρέπει νά προηγηθεί 
τών κοινωνικών άνακατατάξεων καί νά 
έπεξεργαστεί ένα σχέδιο νομικού καθε
στώτος, πού θά έξασφαλίζει τήν ειρήνη 
μεταξύ τών πολιτών, βασισμένο όμως σ’ 
ένα κόσμο άπεριόριστα φορτωμένο τε
χνολογικά. Ύποστηρίχθηκε τέλος ότι άν 
θέλουμε, νά κάνουμε γιά τό μέλλον μιά 
σωστή έπιλογή πού δέν θά είναι κατα
στροφική πρέπει νά άξιολογήσουμε όλα 
τά δεδομένα πού προκύπτουν άπό:
□ Μιά άνάλυση τών σημερινών τοπικών 

καί διεθνών καταστάσεων μέ τις τυχόν 
έξελίξεις τους.

□ Μιά κριτική τών αιτίων τής σημερινής 
κρίσεως καί τών προτάσεων γιά τό πώς 
θά μπορούσαν νά ξεπεραστούν.

□ Μιά διερεύνηση τών δυνατών καί εύ- 
κταίων λύσεων γιά τό 2.000.

□ Μιά μελέτη τής σύγχρονης άστυνομι
κής στρατηγικής, τών θεσμών τών 
άξιών καί τής συμπεριφοράς, ώστε νά 
προβλεφθούν οί άρνητικές έξελίξεις 
καί νά προωθηθούν οί θετικές.
Άν δέν προβληματιστούμε πάνω στά 

άναφερθέντα, έπισημάνθηκε, ότι είναι 
σάν νά βαδίζουμε μέ τά μάτια δεμένα, 
τρέχοντος πρός ένα μέλλον πού δέν ξέ
ρουμε πού θά μάς όδηγήσει.

Δέν μπορούμε πιά, τονίσθηκε μέ έμ
φαση, νά έπιτρέψουμε στόν έαυτό μας 
τήν πολυτέλεια νά μή προγραμματίζουμε 
τό μέλλον, καί μάλιστα τό μέλλον τής 
Αστυνομίας.
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Κατά τή λε ιτο υ ρ γ ία  τής μηχανής 
τού αύτοκ ινήτου, μέσα ατούς κυ
λ ίνδρους τη ς  άναπτύσσετα ι ύψηλή 
θερμοκρασία (1.000° -  2.000° C) καί 
άν ό κ ινητήρας δούλευε έστω καί 
λίγα  λεπτά χωρίς νά άπομακρυνόταν 
ή άνεπ ιθύμητη αύτή θερμότητα, τά  
έμβολα θά πυρακτώνονταν, θά κολ
λούσαν μέσα στούς κυλίνδρους καί 
θά καταστρέφονταν. Ή άνιση θερ 
μότητα  θά προκαλοϋσε ρήξη στά 
τοιχώ ματα τών κυλίνδρων καί τά  λι- 
παντικά θά άλλοιώ νονταν. Τό σύ
στημα μέ τό  όποιο έπ ιτυγχάνετα ι 
όμοιόμορφη καί σταθερή θερμο
κρασία (90° -  100° C περίπου) καί πα
ρέχε ι προστασία τού κ ινητήρα άπό 
ύπερθέρμανση ονομάζετα ι σύστημα 
ψύξης. Ή  ψύξη ένός κ ινητήρα  γ ίν ε 
τα ι μέ δύο τρόπους: μέ νερό (κλε ι
στής κυκλοφορίας) στούς ύδρόψυ- 
κτους κ ινητήρες καί μέ άέρα (άνοι- 
κτής κυκλοφορίας) στούς άερόψυ- 
κτους.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

Τά κύρια μέρη τού συστήματος 
ψύξης ένός ύδρόψ υκτου κινητήρα 
είνα ι:

Τ ό  ψ υ γ ε ί ο :  Β ρ ίσκετα ι συν
ήθως στό μπροστινό μέρος τής μη
χανής, ά π οτελε ΐτα ι άπό δύο ύδρο- 
θαλάμους (δεξαμενές) - τόν  άνω καί 
τόν κάτω - καί άνάμεσά το υ ς  βρίσκε
τα ι ό ψ υκτικός πυρήνας, σωληνωτός 
ή κυψελωτός. Τό νερό κα τεβα ίνε ι 
καί ψύχετα ι, καθώς ά κτινοβ ολε ίτα ι 
μεγάλη ποσότητα θερμότητας άπ’ 
τή  μεγάλη μεταλλ ική  έπ ιφάνεια  τών 
χάλκινων πτερυγίω ν καί τού ρεύμα
το ς  άέρα πού περνάει άνάμεσά 
τους. Στό έπάνω μέρος τό ψυγείο 
έχ ε ι τό, πώμα πού έφ αρμόζει άερο- 
στεγώς άλλά φ έρ ε ι δύο βαλβίδες, 
μία γιά  ύπερπίεση καί μία γ ιά  ύπο-
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πίεση. Μέ τ ις  βαλβ ίδες έπ ιτρέπ ετα ι 
πίεση στό κύκλωμα ψύξης, μεγαλύ
τερη  τή ς  ατμοσφα ιρ ικής μέ αποτέ
λεσμα τό  νερό νά βράζει μεταξύ 100° 
-  120° C. Έτσι, άπ οφ εύγετα ι ή άτμο- 
ποίησή του καί δ ια τη ρ ε ίτα ι ή άποδο- 
τ ική  κυκλοφ ορία  του. Στό πάνω μέ
ρος ε ίνα ι ό σωλήνας ύπερχείλισης 
γιά  νά βγα ίνουν οί ύδρατμο'ι και τό 
νερό πού πλεονάζει. Σέ νεώ τερα αύ- 
το κ ίνη τα  οί ύδρατμο'ι μ εταφ έροντα ι 
σέ δοχείο, ύγροπ οιοϋντα ι καί ξανα- 
γυρ ίζουν στό ψ υγείο  (κλεισ τό  κύ
κλωμα). Στόν κάτω ύδροθάλαμο 
παρατηρούμε τό  σωλήνα πού μετα 
φ έρε ι τό  κρύο νερό στόν κινητήρα 
καί τόν κρουνό γιά  τό  άδειασμα τού 
ψυγείου.

’ Η ύ δ ρ α ν τ λ ί α :  Βρίσκετα ι
συνήθως στό μπροστινό μέρος τής 
μηχανής, πίσω άπ’ τό ν  άνεμιστήρα, 
παίρνει κίνηση μέ ιμάντα  άπ’ τό  
στροφαλοφόρο άξονα μαζί μέ τόν 
άνεμ ιστήρα. ε ίνα ι φ υγοκεντρ ική , 
τραβάει νερό άπό τόν  κάτω ύδροθά
λαμο καί τό  σ τέλνε ι πρός τά  ύδροχι- 
τώνια. Σέ μερ ικά  α ύτοκ ίνη τα  ό άνε- 
μιστήρας δέν π ερ ισ τρέφ ετα ι μαζί μέ 
τήν ύδραντλία  άλλά μόνο όταν ή 
θερμοκρασία ά νεβ α ίνε ι (μέ θερμο
στάτη ή ήλεκτρ ικώ ς).

'Ο  ά ν ε μ ι σ τ ή ρ α ς  ( β ε ν τ ι -  
λ α τ έ ρ )  μ έ  τ ό ν  ι μ ά ν τ α  κ α ί  
τ ή ν  τ ρ ο χ α λ ί α :  Βρ ίσκετα ι πίσω 
άπ’ τό  ψυγείο  καί πα ίρνει κίνηση άπ’ 
τό  στροφαλοφόρο μέσω τροχαλίας 
μέ Ιμάντα (λουρί). Κατά τήν περι
στροφή τών πτερυγίω ν του άναρ- 
ροφάτα ι ρεύμα άέρα πού περνάει 
μέσα άπ’ τ ις  σωληνώσεις τού ψυ
γε ίου  γ ιά  νά ψ ύχετα ι τό  νερό καί 
βοηθάει στην έξω τερ ική  ψύξη τού 
κινητήρα. Ό  άνεμ ιστήρας ε ίνα ι 
άπαρα ίτητος γ ιά  περιπτώσεις λ ε ι
τουργ ίας τού κ ινητήρα  όταν τό  αύ- 
τοκ ίνη το  ε ίνα ι άκ ίνητο  ή κ ιν ε ίτα ι μέ 
μικρή ταχύτητα . Ή  τροχαλία  χρησι
μεύε ι γ ιά  νά περνάει ό ιμάντας πού 
π ερ ισ τρέφ ει τόν άνεμιστήρα, τήν 
ύδραντλ ία  καί σέ μερ ικά  αύτοκ ίνητα  
τό  δυναμό. Ή τάση τού ιμάντα  πρέ
πει νά ε ίνα ι κανονική και ρυθμ ίζετα ι 
μέ ρεγουλατόρο σύμφωνα μέ τ ις  
οδηγ ίες  τού κατασκευαστή. Πάν
τως, σέ πίεση μέ τόν  άντίχε ιρα  δέν 
πρέπει νά ύποχωρεί περισσότερο 
άπό 1 έως 1,5 έκατοστά  σέ έλεύθερο  
μήκος μεταξύ δύο τροχαλιών.

Ό  θ ε ρ μ ο σ τ ά τ η ς : Γ ι ά ν ά  δ ια
τη ρ ε ίτα ι ή θερμοκρασία  τού κ ινη
τήρα σέ έπ ιθυμητά όρια καί νά μή 
φ θ ε ίρ ετα ι πρόωρα καί χάνε ι άπό τήν 
ισχύ του, το π ο θ ετε ίτα ι στό στόμιο 
έξαγω γής τού νερού πού βρ ίσκετα ι 
στήν κεφαλή τών κυλίνδρων, μεταξύ 
ύδροχιτωνίων καί ψυγείου, ό θερ
μοστάτης πού ε ίνα ι μία βαλβίδα, τής 
όποιας τό  σ τέλεχος στερεώ νετα ι 
πάνω σέ τύμπανο μέ πτυχώσεις γ ε 

μάτο μέ πτητικό ύγρό (οινόπνευμα ή 
αιθέρα). Ό τα ν  τό νερό ε ίνα ι κρύο, τό 
τύμπανο σ υσ τέλλετα ι καί ή βαλβίδα 
κλ ίνε ι έμποδίζοντας τό  νερό νά πη
γα ίνε ι στό ψυγείο, άλλά μέ ε ιδ ική  
σωλήνωση έπ ισ τρέφ ε ι στά ύδροχι- 
τώνια. Ό τα ν  τό νερό  ζεσταθεί, τό 
τύμπανο δ ιασ τέλλετα ι, ή βαλβίδα 
ά νο ίγε ι καί τό  νερό πηγαίνει πρός τό 
ψ υγείο  γ ιά  νά κρυώσει. Ό  θερμο
σ τάτης ε ίνα ι πολύ άπαραίτητος τό  
χειμώ να καί δέν  πρέπει νά άφα ιρεϊ- 
τα ι τό  καλοκαίρι, γ ια τ ί ρυθμ ίζει τή 
θερμοκρασία τού κ ινητήρα  καί τό 
ποσό τού νερού πού πηγα ίνει πρός 
τό ψυγείο καί δέν  έπ ιτρέπ ει στή μη
χανή νά λ ε ιτο υ ρ γε ί μέ χαμηλή θερ
μοκρασία γ ιά  πολύ χρόνο.

Τ ά  ύ δ ρ ο χ ι τ ώ ν ι α  τ ο ύ  σ ώ 
μ α τ ο ς  τ ώ ν  κ υ λ ί ν δ ρ ω ν :  Τό 
νερό τής ψύξης κυκλοφ ορε ί στά 
δ ιάκενα  μεταξύ τών κυλίνδρω ν πού 
ε ίνα ι κο ιλό τη τες  όμοιόμορφα τοπο
θετη μ ένες  γ ιά  νά μή δημ ιουργοϋν- 
τα ι δ ιαφορές θερμοκρασίας. Ό  ρό
λος τών ύδροχιτωνίων ε ίνα ι τερ ά 
στιος γιά τήν ψύξη τού κρίσιμου αύ- 
τού μέρους τής μηχανής καί τήν 
άπόσβεση τών θορύβων της.

Ο ί ά γ ω γ ο ί  ( κ ο λ λ ά ρ α )  
σ ύ ν δ ε σ η ς  ψ υ γ ε ί ο υ  - μ η χ α 
ν ή ς :  Δύο άγωγοί συνδέουν τό ψυ
γε ίο  μέ τήν μηχανή. Ό  ένας τόν  άνω 
ύδροθάλαμο τού ψυγείου μέ τά 
ύδροχιτώ νια καί ό άλλος τόν  κάτω 
ύδροθάλαμο. Είναι συνήθως έλα- 
σ τικο ί σωλήνες μεγάλης δ ιαμέτρου 
πού πρέπει νά στερεώ νοντα ι καλά 
πρός άποφυγή διαρροών καί εισ 
όδου άέρα στό κύκλωμα.

Τ ό  θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο  ( δ ε ί κ τ η ς  
θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς ) :  Βρίσκετα ι
στόν πίνακα οργάνων τού οδηγού 
καί δ ε ίχνε ι τή θερμοκρασία  τού κι
νητήρα. Ανάλογα μέ τόν  τύπο του 
έχ ε ι δ ιαβαθμ ίσεις άρ ιθμημένες ή 
χρω ματιστές περ ιοχές σέ μερικά 
α ύτοκ ίνητα  ά ντί τού θερμομέτρου 
ύπάρχει μιά κόκκινη λάμπα πού άνά- 
βει σέ περιπτώσεις ύπερθέρμανσης 
τού κινητήρα.

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΞΗΣ

Κ α κ ή  ρ ύ θ μ ι σ η  ( χ α λ α ρ ό -  
τ η τ α )  ή σ π ά σ ι μ ο  τ ο ύ  
ι μ ά ν τ α .  Ό  ιμάντας παίρνει κ ί
νηση άπό τό  στροφαλοφόρο άξονα 
καί τή  μ ετα δ ίδ ε ι στή γεννή τρ ια  καί 
τήν ύδραντλία  καί ή έφαρμογή καί 
κανονική τάση του  στις τροχαλ ίες  
τους  παίζουν μεγάλο ρόλο στήν 
άπόδοσή τους. Ό  χαλαρός ιμάντας 
έχ ε ι σάν άποτέλεσμα τή μικρή άπό- 
δοση τής ύδραντλίας. Επίσης, ή 
κακή ρύθμιση τού ιμάντα, ή κακή το 
ποθέτηση τής γεννήτρ ια ς, τό  γυάλ ι

σμα καί τά  λάδια στις τροχα λ ίες  καί 
τόν ιμάντα  προκαλοϋν ολίσθησή του 
καί κακή άπόδοση. Ό  πολύ σφ ιχτός 
(τεντω μένος) ιμάντας θά προκαλέ- 
σει φθορά στά ρουλεμάν τή ς  γεννή 
τρ ιας καί τής ύδραντλ ίας καί θά 
φθαρεί καί ό ίδ ιος  γρήγορα. Ό  ιμάν
τας πρέπει νά έξετά ζετα ι πάντοτε 
άπό τόν όδηγό γιά  τήν κατάσταση 
πού βρ ίσκετα ι καί τήν  τάση του καί 
νά ά ντικα θ ίσ τα τα ι κάθε 30.000 χ ι
λ ιόμετρα. Τό σπάσιμο τού ιμάντα  ε ί
ναι άποτέλεσμα μεγάλης τάσης ή 
χρήσης του καί ύπερβολικής φθο
ράς του λόγω ύψηλών θερμοκρα
σιών. Σέ τέ το ια  περίπτωση ό συσσω
ρευτής δέν φ ο ρ τίζετα ι (άνάβει κόκ
κινο λαμπάκι) καί ή θερμοκρασία τού 
κ ινητήρα ά νεβα ίνε ι άπότομα. Έ νας 
έφ εδρ ικός ιμάντας πρέπει νά βρί
σκετα ι πάντα στό αύτοκίνητο .

Μ ι κ ρ ή  ά π ό δ ο σ η  τ ο ύ  ά ν ε -  
μ ι σ τ  ή ρ α . Ό  άνεμ ιστήρας κ ιν ε ίτα ι 
μέ τόν  ιμάντα  ή ε ίνα ι ήλεκτροκ ίνη - 
τος καί τά  π τερύγιά  του έχουν τ έ 
το ιο  σχήμα ώστε νά άναρροφούν 
τόν  άέρα πού περνάει άπό τό  ψυ
γείο . Ή  χαλάρωση, τά λάδια καί τό  
γυάλισμα τού Ιμάντα, ή παραμόρ
φωση τών πτερυγίω ν τού άνεμ ι- 
στήρα, ή κακή τοπ οθέτησή του, ή 
έμφραξη τών άεραγωγών τού  ψυ
γείου  άπό ξένα  σώματα (σκόνη, έν 
τομα, φύλλα, κ.λ.π.) καί ή παραμόρ
φωσή τους έχουν σάν άποτέλεσμα 
τή μικρή άπόδοση τού άνεμιστήρα. 
Μπροστά στό ψυγείο  δέν πρέπει νά 
τοπ οθετε ίτα ι τίπ οτε πού έμποδίζει 
τή  δίοδο τού άέρα άνάμεσα άπ' τούς 
άεραγω γούς του. Οί άεραγωγοί 
πρέπει νά εύθυγραμμ ίζοντα ι καί νά 
καθαρίζοντα ι μέ π ιεσμένο άέρα καί 
νερό. Π ολλές φ ορές α ιτία  γ ιά  τήν 
ύπερθέρμανση τού κ ινητήρα  ε ίνα ι 
δ ιάφορα δ ιακοσμητικά  καί προβο
λ ε ίς  πού ε ίνα ι τοπ οθετημένα  μπρο
στά στό ψυγείο. Γιά τούς ήλεκτρ ι- 
κούς ά νεμ ιστήρες ή συνηθισμένη 
βλάβη π αρατηρείτα ι στόν αύτόματο 
διακόπτη τους.

Κ α κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο ύ  π ώ 
μ α τ ο ς  τ ο ύ  ψ υ γ ε ί ο υ :  Λόγω 
φθοράς τή ς  φλάντζας, τής παρα- 
μορφώσεως τών σημείων έπαφής 
του καί τής βλάβης τών βαλβίδων 
του (ύποπίεσης - ύπερπίεσης) τό  
πώμα δέν λ ε ιτο υ ρ γε ί κανονικά, τό  
ψ υκτικό φ θάνει νω ρίτερα στό ση
μείο  βρασμού καί έξα τμ ίζετα ι ή 
μπαίνει άέρας σ τό ‘ ψυγείο, όπότε 
π αρατηρείτα ι ύπερθέρμανση τού 
κινητήρα. Ρουφώντας ή φυσώντας 
άέρα άπ' τό  σωλήνα ύπερχείλισης 
τού ψ υγείου δέ θά πρέπει νά παρα- 
τη ρ ε ΐτα ι, στήν κανονική λε ιτουργ ία  
τού πώματος, άναρρόφηση ή δ ια 
φυγή άπ’ αυτό. Τό πώμα έχ ε ι δύο 
σκάλες καί πρέπει νά β ιδώ νετα ι στή 
δεύτερη , ά νεξά ρτητα  άν ε ίνα ι χ ε ι
μώνας ή καλοκαίρι. Ό τα ν  χρεια σ τε ί
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νά τό άφα ιρέσουμε, τό  ξεβ ιδώ νουμε 
στην πρώτη σκάλα προσέχοντας 
τούς θερμούς ά τμούς καί τήν έκτ ί- 
ναξη νερού χρησιμοποιώντας ένα 
πανί ή στουπί καί δέ σβήνουμε τήν 
μηχανή τού α υτοκ ινήτου .

Κ α κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ή ς  
ύ δ ρ α ν τ λ ί α ς .  Ή  ύδραντλία  
άναρροφά τό  νερό άπ’ τήν  κάτω δ ε
ξαμενή τού ψ υγείου καί τό  σ τέλνε ι 
μέ πίεση στά ύδροχιτώνια. Οί τρ ιβές, 
ό σφ ιχτός ιμάντας, ή διαβρω τική δύ
ναμη τού  νερού, ή σκουριά προκα- 
λοϋν βλάβες στά ρουλμάν καί τούς 
στεγανοπ ο ιητικοϋς δα κτυλ ίους  τής 
ά ντλ ία ς καί π αρατηρούντα ι διαρ
ροές ψ υκτικού  καί θόρυβος. ’Επίσης 
δ ιαρροές π αρατηρούντα ι άπό κακή 
τοπ οθέτηση τής ύδραντλ ίας καί άπό 
κατεστραμμένη φλάντζα. Ή άπό- 
δοση τή ς  ύδραντλ ίας μ ικρα ίνει δταν 
ύπάρχει, λόγω φθοράς, μεγάλο δ ιά
κενο μεταξύ  πτερυγοφόρου δίσκου 
καί άξονά της.

" Ε μ φ ρ α ξ η  τ ώ ν  ύ δ ρ ο χ ι τ ω -  
ν ί ω ν . Στην έπ ιφ άνεια  τών ύδροχι- 
τωνίων κάθοντα ι δ ιάφορα άλατα άν- 
θρακικοϋ άσβεστίου, σκουριά καί 
άκαθαρσίες καί δημ ιουργούν πουρί 
μέ άποτέλεσμα νά έλα ττώ νετα ι ό 
χώρος κυκλοφ ορ ίας τού ψυκτικού 
καί νά σχηματίζετα ι δυσθερμαγωγό 
σώμα, (μονωτικό) γύρω άπό τά  
ύδροχιτώνια. Τότε τό  ψ υκτικό  δέν 
έρ χετα ι σέ έπαφή μέ τά  μέταλλα, 
δέν άπορροφάται ή θερμ ότητα  καί 
π ροκαλεϊτα ι ύπερθέρμανση τού κι
νητήρα. "Αν τό  πουρί συγκεντρω θεί 
σέ ένα  σημείο, φ ράζει όλη ή δ ίοδος 
καί έμπ οδ ίζετα ι ή κυκλοφορία  τού 
ψ υκτικού. Σάν ψ υκτικό  πρέπει νά 
χρησ ιμοπ οιε ίτα ι άποσταγμένο νερό 
ή βρασμένο, νά άπ οφ εύγετα ι ή είσ 
οδος άέρα στό κύκλωμα ψύξης καί 
νά καθαρ ίζετα ι ό κ ινητήρας κάθε
30.000 χ ιλ ιό μ ετρ α  μέ δ ιάφορα χη
μικά παρασκευάσματα σύμφωνα μέ 
τ ις  οδηγ ίες  τού κατασκευαστή.

Έ μ φ ρ α ξ η  τ ο ύ  ψ υ γ ε ί ο υ :  Οί 
χάλκ ινες  σ τενές  σωληνώσεις τού 
ψ υγείου φράζουν άπό άλατα, σκου
ριά καί άκαθαρσίες, ή κυκλοφορία  
τού νερού γ ίν ε τα ι μέ δυσκολία-καί ό 
κ ινητήρας ύπ ερθερμαίνετα ι. Τό κα
θάρισμα τού  ψ υγείου γ ίν ετα ι μέ τή 
χρήση διαφόρων χημικών παρα
σκευασμάτων ή σόδας καί νερού. Ή 
έμφραξη τού ψ υγείου  μπορεί νά ε ί
ναι καί έξω τερ ική, έπειδή διάφορα 
ξένα  σώματα μπαίνουν άνάμεσα 
ατούς άεραγω γούς του.

Φ θ ο ρ ά  έ λ α σ τ ι κ ώ ν  σ ω λ ή 
ν ω ν  ( κ ο λ λ ά ρ ω ν ) :  Ή θραύση, 
κακή τοπ οθέτηση, παραμόρφωση 
καί άλλοίωση τών σωλήνων πού 
συνδέουν τό  ψ υγείο  μέ τή  μηχανή 
καί τό  καλορ ιφέρ, προκαλοϋν δ ιαρ
ροές ψ υκτικού, δυσκολία  κυκλοφο

ρίας του καί είσοδο άέρα στό κύ
κλωμα. Πρέπει νά άπ οφ εύγετα ι ή 
ύπαρξη λαδιού ή π ετρελα ίου  στις 
έπ ιφ άνειές τους  καί νά έλέγχοντα ι 
τα κτικά  μέ τήν  άφή γ ιά  νά γ ίνοντα ι 
ά ντιληπ τές οί φ θορές τους (σκλή
ρυνση, ραγίσματα) καί νά τα κ το 
ποιούνται. 'Υπερβολική σύσφιξη τών 
κολλιέδω ν στά άκρα τών κολλάρων 
μπορεί νά προκαλέσει τή  θραύση 
τους. Στό α ύτοκ ίνη το  πρέπει νά 
ύπάρχουν έφ εδρ ικο ί άγωγοί.

Β λ ά β η  τ ο ύ  δ ε ί κ τ η  θ ε ρ 
μ ο κ ρ α σ ί α ς :  Ό  δ ε ίκ τη ς  μ ετράε ι 
τήν  θερμοκρασία  τού  νερού ή τού 
λαδιού τή ς  μηχανής καί πολλές φ ο
ρές έξ  α ίτ ιας  διακοπής τού ήλεκτρ ι- 
κού κυκλώματος ή φθοράς τής βαλ
βίδας δέ δ ε ίχ ν ε ι τή  σωστή θερμο
κρασία. Ή  βελόνα  τού θερμομέτρου 
πρέπει νά κ ιν ε ίτα ι όμαλά καί μέσα 
στά πλαίσια πού όρ ίζε ι ό κατα
σκευαστής τού κινητήρα. Τό θερμό
μετρο ε ίνα ι άξιόλογο όργανο στόν 
πίνακα τού όδηγοϋ.

Β λ ά β η  τ ο ύ  θ ε ρ μ ο σ τ ά τ η :  
Οί σ υνεχείς  μ εταβολές τού όγκου 
τού π τητικού θαλάμου (τυμπάνου) 
καί ή διάβρωσή του  προκαλούν τό 
σπάσιμο καί τήν  παραμόρφωσή του 
μέ άποτέλεσμα τό  κόλλημα τή ς  βαλ
βίδας καί διακοπή τή ς  λε ιτου ρ γ ία ς  
της. Ό  θερμοστάτης έλ έγχ ετα ι άν 
τοπ οθετηθεί μέσα στό ζεστό  νερό 
καί ή βαλβίδα του ά νο ίγε ι σύμφωνα 
μέ τ ις  τ ιμ ές  θερμοκρασίας πού δ ίνε ι 
ό κατασκευαστής. Ή βλάβη τού 
θερμοστάτη άναγνω ρίζετα ι άπό τήν 
ύπερθέρμανση τού κ ινητήρα  καί τό 
κάψιμο τής φλάντζας τή ς  κεφαλής 
τών κυλίνδρων.

Χ α μ η λ ή  σ τ ά θ μ η  τ ο ύ  ψ υ 
κ τ ι κ ο ύ  -  δ ι α ρ ρ ο έ ς :  Ή κανο
νική στάθμη τού ψ υκτικού στό ψυ
γε ίο  ε ίνα ι 2 έκα τοσ τά  περίπου κάτω 
άπό τό  πώμα. Τά α ίτ ια  χαμηλής στά
θμης ε ίνα ι ο ί δ ιαρροές νερού καί ή 
ύπαρξη άέρα στό κύκλωμα. Ό τα ν  
παρατηρούμε ύπερχείλιση τού ψυ
κτικού, έξετά ζετα ι τό  σύστημα γιά  
φράξιμο διόδων, άναρρόφηση άέρα 
καί είσοδο καυσαερίων στό κύ
κλωμα. Συχνή συμπλήρωση νερού 
σημα ίνει βλάβη στό σύστημα ψύ
ξεως. Δ έν έπ ιτρέπ ετα ι προσθήκη 
ψυχρού νερού στό ψ υγείο  γ ια τ ί θά 
προκληθεί ρήγμα στούς κυλίνδρους 
λόγω άποτόμου μεταβολής τής 
θερμοκρασίας. Ή προσθήκη νά γ ί
ν ετα ι άργά καί μέ τή μηχανή σέ λ ε ι
τουργία . Από τ ις  διαβρώ σεις καί τήν 
κακή έφαρμογή τών μερών τού συ
σ τήματος ψύξεως προκαλούντα ι δ ι
αρροές έσ ω τερ ικές  καί έξω τερ ικές. 
Οί έσ ω τερ ικές  ό φ ε ίλο ντα ι στό πιτσι- 
κάρισμα τής κεφ αλής τών κυλίν
δρων, στό κάψιμο τή ς  φλάντζας καί 
τά  ρήγματα τού κορμού καί άναγνω- 
ρ ίζοντα ι άπό τή χαμηλή στάθμη τού

νερού, τή ν  ύπαρξη νερού στήν 
έλα ιολεκάνη  (κάρτερ), άπό τήν  άνώ- 
μαλη λε ιτο υ ρ γ ία  τού  κινητήρα, τό  
άφρισμα τού λαδιού καί τήν  παρου
σία λευκού καπνού στήν έξάτμ ιση. 
01 έξω τερ ικές  δ ιαρροές ό φ ε ίλοντα ι 
σέ κακές συσφ ίξεις  σωληνώσεων, 
παραμόρφωση φλαντζών, κακή 
έφαρμογή στις τάπ ες άσφαλείας, 
σπάσιμο ύδαταγωγών καί ψυγείου.

" Α λ λ ε ς  α ι τ ί ε ς  ύ π ε ρ θ έ ρ -  
μ α ν σ η ς  τ ο ύ  κ ι ν η τ ή ρ α :  Είναι 
ή κακή λε ιτου ρ γ ία  τού συστήματος 
έξαγω γής καυσαερίων, ό κακός άε- 
ρισμός καί ή κακή λίπανση τού κ ινη
τήρα, ή κακή καύση τού  μ ίγματος, τά 
σφ ιχτά κ ινούμενα  μέρη καί ή ύπερ- 
φόρτιση τού κινητήρα.

ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Τό νερό παγώνει στούς 0° C καί 

δ ιασ τέλλετα ι. Μιά τέ το ια  διαστολή 
δημ ιουργεί μεγάλες π ιέσεις πού θά 
προκαλοϋσαν ρήγματα στόν κορμό, 
τήν  κεφαλή τού κ ινητήρα  καί τό  ψυ
γείο , άν δέν χρησ ιμοπ οιε ίτο  άντιπη- 
κτικό  πού έχ ε ι τήν  ιδ ιό τη τα  νά κα τε
βάζει τό  σημείο πήξεως τού νερού. 
Σάν άντυτηκτικά  χρησ ιμοπ οιούντα ι ή 
α ίθυλα ινοκλυκόλη, ή γλυκερ ίνη  καί 
τό  οινόπνευμα. Τό τελ ευ τα ίο  βράζει 
στούς 78,4° C έξα τμ ίζετα ι καί χάνει 
τήν  άντιπ ηκτική  του  ικανότητα . Τό 
μίγμα νερού -  άντιπ ηκτικού  έχε ι ση
μείο  πήξης κάτω τού (0) μηδενός καί 
έτσ ι άπ οφεύγοντα ι τά  δυσάρεστα 
έπακόλουθα άπ’ τό  πάγωμα τής μη
χανής. Μέ άναλογία  2 : 1 (2 μέρη 
νερού, ένα  μέρος άντιπ ηκτικού) τό  
σημείο πήξης τού  δ ιαλύματος κα τε
βα ίνει στούς -18° C, ένώ μέ άναλο- 
γ ία  1 : 1 στούς -38° C. Ή  άναλογία 
τού άντιπ ηκτικού  έπί το ΐς  % στό 
διάλυμα, άνάλογα μέ τή  θερμοκρα
σία τού π εριβάλλοντος, είνα ι:
10% άντιπηκτικό σημ. πήξης Ά ° 0
20% » » -9° C
25% » » -12° C
30% » » -15° C
40% » » -15° C
40% » » -25° C
50% » » -38° C

Σέ περιπτώσεις πού δέν ύπάρχει 
άντιπ ηκτικό  ύγρό καί ή θερμοκρασία 
τού π ερ ιβάλλοντος ε ίνα ι χαμηλή 
πριν ά κ ινητοπ ο ιηθεΐ τό  αύτοκ ίνητο  
πρέπει νά ά δε ιά ζετα ι τό  νερό άπ’ 
τούς κρουνούς τού  κ ινητήρα καί τού 
ψυγείου. Ά ν  τό  νερό τού κ ινητήρα 
παγώσει, τό  α ύτοκ ίνη το  δέν πρέπει 
νά τ ε θ ε ί σέ λε ιτο υ ρ γ ία  άλλά νά 
μ ετα φ ερ θε ί σέ θερμό κλεισ τό  χώρο, 
όπου όμαλά καί μέ τή  χρήση ζεστού 
άέρα καί νερού έξω τερ ικά  θά λιώσει 
ό πάγος καί θά άποφευχθοϋν μεγα
λ ύ τερ ες  ζημιές. Καπόπιν έξετάζον- 
τα ι ο ί τάπες άσφ αλείας τού κορμού 
καί έλ έγχ ετα ι τό  ψ υγείο  γ ιά  τυχόν 
δ ιαρροές.
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οι ρυομοι
που K U B S P V O U V

τη ζωη μαρ
"Αν και νέα ή έπιστήμη τών βιορρύ- 

θμων, έχει ρίζες πολύ παλιές. Εμπειρικά, 
οΐ σοφοί τών προϊστορικών χρόνων γνώ
ριζαν πώς στήν καρδιά τοϋ μεγάλου παγ
κόσμιου ρυθμού καί παράλληλα μέ τό 
θεμελιώδη νόμο πού ύποβάλλει τόν κό
σμο μας στις άνταγωνιστικές δυνάμεις 
τής ζέστης καί τού κρύου, τής ξηρασίας 
καί τής ύγρασίας, τής νεότητας καί τού 
γήρατος, ό άνθρωπος ύπακούει καί ύπό- 
κειται ατούς δικούς του ρυθμούς. Οί για
τροί τής άρχαίας Κίνας πού θεράπευαν 
ήδη τις παθήσεις τών έπί μέρους όργά- 
νων, άφυπνίζοντας τήν ένέργεια αυτών, 
άναγνώριζαν σέ κάθε λειτουργία τού όρ- 
γανισμού, μιά συνεχή περιοδικότητα. Ό  
'Ιπποκράτης συνιστούσε ατούς μαθητές 
του νά σημειώνουν τις καλές καί τις κα
κές μέρες τών άσθενών τους.

ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

Χρειάστηκε νά περιμένουμε τόν έρ- 
χομό τού 20ου αιώνα γιά νά προσδιορι- 
σθεΐ ό όρισμός τών ειδικών ρυθμών τού 
άνθρώπου. Τό 1904, ό Αύστριακός Swo- 
boda, καθηγητής ψυχολογίας στό πανε
πιστήμιο τής Βιέννης έρευνώντας γιά 
τήν περιοδικότητα τών πόνων, τών πυρε
τών, τών κρίσεων άσθματος θέτει γιά 
πρώτη φορά ύπό έξέταση τό ρόλο ένός 
μηχανισμού, καθαρά περιοδικού, στις 
κρίσεις τής άνθεκτικότητας τών άσθε
νών. Τήν ίδια έποχή ένας Βερολινέζος 
βιολόγος ό Fliess, βεβαιώνει άτι ή έμμηνη 
ρήση τής γυναίκας συμμετέχει σέ μιά 
όμάδα φαινομένων πού δέν άφορούν 
άποκλειστικά τό θηλυκό γένος, άλλά 
κάθε άτομο, κάθε ήλικίας, πού ύπόκειται 
στήν έπιρροή τών κυττάρων πού μεταβι
βάζουν τούς κληρονομικούς χαρακτή
ρες τής μητέρας. Γιά όλα αύτά τά φαινό
μενα, ένας μόνο κύκλος: είκοσι όκτώ μέ
ρες. Ό  Fliess έκανε λόγο έπίσης γιά ένα 
άλλο κύκλο, είκοσι τριών ήμερών, πού 
ένεργεϊ όμως μέ προδιαγραφές πιό «άρ-

σενικές» πιό φυσικές. Στά χρόνια πού 
άκολούθησαν, άλλοι έρευνητές έπιβε- 
βαίωσαν τις άποκαλύψεις αύτές καί άμε- 
ρικανοί έρευνητές θεώρησαν πιθανό 
έναν τρίτο κύκλο -  τριάντα τριών ήμερών 
-  στόν όποιο φαινόταν νά ύπόκειται ή 
διανοητική συμπεριφορά.

Σήμερα, οι άναζητήσεις καί οί έργασίες 
πάνω σ’ αύτούς τούς ρυθμούς πού μάς 
κυβερνούν είναι πολυάριθμες. Πολλές 
μελέτες άφιερώθηκαν ατούς συνεχείς 
ρυθμούς (κυκλικούς), μηνιαίους, έτή- 
σιους. "Αλλες έρευνες γιά τούς ρυθμούς 
βραχείας διάρκειας, ένός δευτερολέ
πτου ή κλάσματος δευτερολέπτου, έν- 
διαφέρουν ιδιαίτερα τούς νευροφυσιο- 
λόγους. «είναι γεγονός έπιστημονικά 
άναγνωρισμένο σήμερα, ότι όλη ή ζωή, 
άκόμα καί τό πιό άπλό κύτταρο ένεργο- 
ποιεϊται άπό ένα ρυθμικό έρέθισμα», 
γράφει ό Αμερικανός Thomey στόν 
όποιο χρωστάμε τήν πιό όλοκληρωμένη 
συνθετική έργασία στις μέρες μας γιά 
τούς θιόρρυθμους.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ «ΡΟΛΟΓΙΟΥ»

Αύτό πού όνομάζομε σήμερα «βιόρρυ- 
θμοι» είναι ό συνδυασμός τριών κύκλων, 
είκοσι τριών, είκοσι όκτώ, καί τριάντα 
τριών ήμερών, γιά τούς όποιους κάναμε 
λόγο παραπάνω, καί ατούς όποιους ύπό- 
κειται (κατά τούς ειδικούς) κάθε άτομο 
άπό τήν ήμέρα πού θά γεννηθεί. Ή έπι- 
λογή τής ήμερομηνίας αύτής σάν άφε- 
τηρίας μπορεί νά φανεί συμβατική, άλλά 
έξηγείται άπ’ τή σπουδαιότητα, ταυτό
χρονα, φυσιολογική καί συμβολική τού 
γεγονότος.

Ό  πρώτος κύκλος (τών είκοσι τριών 
ήμερών) όνομάζεται «φυσικός» ή άρσε- 
νικός. Αφορά τά όστά καί τούς μύς· έπη- 
ρεάζει, κατά συνέπεια, τή φυσική δύ
ναμη, τήν άντίσταση στις άσθένειες, τήν 
άποβολή τών τοξικών, τόν συντονισμό 
τών κινήσεων.

Ο δεύτερος κύκλος (τών είκοσι όκτώ

ήμερών) όνομάζεται «συναισθηματικός» 
ή θηλυκός. Αφορά τό νευρικό σύστημα, 
τό πεπτικό σύστημα καί στά σεξουαλικά 
όργανα. Επηρεάζει τις πεπτικές λει
τουργίες (όρεξη καί πέψη), τις συναι
σθηματικές λειτουργίες (τή δυνατότητα 
νά άντιλαμβάνεται κανείς τόν κόσμο μέ 
μεγαλύτερη ή μικρότερη αισιοδοξία, τή 
φαντασία, τις σχέσεις μέ τούς άλλους), 
τις καλλιτεχνικές καί δημιουργικές Ικα
νότητες, τή διορατικότητα, τό όνειρο . . .

Ό  τρίτος κύκλος (τών τριάντα τριών 
ήμερών) όνομάζεται «διανοητικός» κύ
κλος ή κύκλος τής σκέψης. Αφορά τά 
κύτταρα τού έγκεφάλου. Επηρεάζει τή 
μνήμη, τήν κρίση, τήν Ικανότητα άναλύ- 
σεως καί άποφάσεως, καθώς καί τή φιλο
σοφική καί διανοητική άνάπτυξη. Είναι 
προφανές ότι έδώ πρόκειται γιά ένα ση
μαντικό κύκλο γ ι’ αύτούς πού άσχολούν- 
ται μέ πνευματικές έργασίας.

Γ ιά νά κατανοήσουμε σωστά πώς οί 
κύκλοι έπηρεάζου ν τή συμπεριφορά μας, 
πρέπει νά ξέρουμε ότι καθένας περιλαμ
βάνει δύο περιόδους. Μία περίοδο «έκ- 
φόρτισης» πλήρη δραστηριότητας τών 
βιολογικών λειτουργιών πού έπηρεάζει 
καί όνομάζεται «θετική» καί μία περίοδο 
«φορτίσεως» ή άποκαταστάσεως τών 
δυνάμεων καί όνομάζεται «άρνητική». Ή 
έναλλαγή αύτών τών περιόδων άπεικονί- 
ζει τή ρυθμική μορφή τών άνθρώπινων 
λειτουργιών μέσα στό χρόνο, άντιγραμ- 
μένες οί ίδιες πάνω στόν κοσμικό ρυθμό, 
τή διαδοχή τών έποχών, τήν έναλλαγή 
τής ήμέρας καί τής νύχτας, τήν κίνηση 
τών παλιρροιακών ρευμάτων καί τήν 
άναγκαία άλληλοσυμπλήρωση τών δύο 
τάσεων: δράση, άναπλήρωση τών δυνά
μεων.

Γ ιά τόν κύκλο τών είκοσι τριών ήμε
ρών, ή θετική καί άρνητική περίοδος 
άποτελεϊται άπό έντεκάμιση μέρες ή 
κάθε μία. Κατά τήν πρώτη περίοδο, ή έν- 
έργεια κατευθύνεται πρός τά έξω. Είναι 
αύτή, πού διαθέτει κανείς μεγαλύτερη 
άντίσταση στό κρύο, στήν άρρώστια. Καί
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αισθάνεται πιό ένεργητικδς και δη
μιουργικός. Κατά τή δεύτερη περίοδο, 
άντίθετα, άπό τήν δωδέκατη ώς τήν ει
κοστή τρίτη μέρα, ό όργανισμός άνα- 
πληρώνειτίς δυνάμεις του. Στό διάστημα 
αυτό είναι πιό ευάλωτος στις προσβολές 
και κουράζεται ευκολότερα.

Γιό τόν κύκλο των είκοσι όκτώ ήμερων, 
οί περίοδοι είναι δεκατεσσάρων ήμερων. 
Κατά τήν περίοδο τής έκφόρτισης (θε
τική) τό άτομο έχει τήν τάση νά είναι αι
σιόδοξο, σέ καλή διάθεση, έπικοινωνικό 
μέ τούς άλλους και δημιουργικό. Απ' τήν 
δέκατη πέμπτη ώς τήν εικοστή όγδοη 
μέρα, άντίθετα, άναζητά περισσότερο τή 
μοναξιά. Είναι λοιπόν συνηθισμένα κατά 
τήν περίοδο αύτή ή μελαγχολία, ή άπαι- 
σιοδοξία, ή όξυθυμία καί ή τάση νά μαλώ
νει κανείς μέ τόν ίδιο του τόν έαυτό.

Οί ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν γιά τόν 
κύκλο τών τριάντα τριών ήμερών, πού 
παρουσιάζει μιά θετική περίοδο δέκα 
έπτά ήμερών, κατά τις όποιες ή διανοη
τική δύναμη βρίσκεται σέ ψηλό βαθμό 
καί τό άτομο έπιδεικνύει πνεύμα δη
μιουργικό καί μιά δεύτερη, άρνητική 
περίοδο, όπου οί πνευματικές δυνάμεις 
μειώνονται έλαφρά, εύνοώντας, λίγο -  
πολύ, άσυνείδητα μιά έδραίωση, μιά 
έπανάληψη τών γνώσεων πού άποκτή- 
θπκαν κατά τή θετική περίοδο.

ΤΟ ΒΙΟΡΡΥΘΜΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ 
ΤΩΝ 58 ΧΡΟΝΩΝ

Ένα άλλο σοβαρό σημείο τής θεωρίας 
τών βιορρύθμων είναι: ο ί κ ρ ί σ ι μ ε ς  
μ έ ρ ε ς .  Κάθε άλλαγή περιόδου (δωδέ
κατη μέρα τού φυσικού, δέκατη πέμπτη 
τού συναισθηματικού καί δέκατη έβδομη 
τού διανοητικού κύκλου) καί κάθε άλ
λαγή τού κύκλου (πρώτη μέρα κάθε κύ
κλου) προσδιορίζει αύτό πού ειδικοί 
ονομάζουν «κρίσιμες μέρες».Είναι μέ
ρες κρίσεως, άπότομης άλλαγής διατά
ραξης τής ισορροπίας, κατά τή διάρκεια 
τών όποιων τό άτομο είναι πιό εύάλωτο. 
Κατά τή διάρκεια μιάς κρίσιμης μέρας 
τού φυσικού κύκλου, μιά άπροσεξία 
μπορεί νά προκαλέσει ένα τραυματισμό 
ή ένα κάταγμα ή ύποτροπή μιάς άρρώ- 
στιας. Είναι παρατηρημένο ότι τά έργα- 
τικά άτυχήματα είναι πιό συχνά τις μέρες 
αύτές. Κατά τόν ίδιο τρόπο, ή άρνητική 
έπίδραση στόν όργανισμό μιάς κρίσιμης 
μέρας τού συναισθηματικού κύκλου, 
προδιαθέτει γιά τροχαία άτυχήματα, 
κρίσεις μελαγχολίας καί άδικαιολόγη- 
τους καυγάδες μέ τούς άνθρώπους τού 
περιβάλλοντος.

Έξυπακούεται, ότι δέν πρέπει νά δρα- 
ματικοποιούμε τά πράγματα, γιατί είναι 
αύτο νόητο άτι οι κρίσιμες μέρες είναι πιό 
έπικίνδυνες όταν κάποιος βρίσκεται σέ 
κατάσταση διαταραχής τής φυσικής ή 
ψυχικής ισορροπίας. Δέν άσκούν, παρά 
μιά μικρή έπίδραση στά άτομα μέ καλή 
ύγεία, αύτά πού ζούν ένα ισορροπημένο 
ρυθμό ζωής ή έχουν ισχυρή προσωπικό

τητα. Εκείνο πού είναι λίγο άνησυχη- 
τικό, άντίθετα, είναι ώρισμένες κρίσιμες 
μέρες, κατά τις όποιες όφείλουμε νά 
προετοιμαστούμε ν ’ άντιμετωπίσουμε 
στή ζωή μας.

Ά ς  άσχοληθούμε λίγο μέ τά μαθημα
τικά. Γνωρίζοντας ότι καί οί τρεις κύκλοι 
άρχίζουν μαζί, τήν ήμέρα τής γέννησης 
καί άκολουθούν τό ρυθμό τους, μπο
ρούμε νά λογαριάσουμε, κάνοντας ένα 
πολλαπλασιασμό (23 χ  28 χ  33), τή στι
γμή πού θά ξανασυναντηθούν έκ νέου 
στήν άφετηρία έκκινήσεως. Αύτή ή στι
γμή τοποθετείται 21.252 μέρες μετά τή 
γέννηση, ήτοι λίγο περισσότερο άπό πε
νήντα όκτώ χρόνια. Αύτές οί 21.252 μέ
ρες προσδιορίζουν τό θιορρυθμικό διά
στημα κατά τό όποιο όφείλουμε ν ’ άντι- 
μετωπίσουμε 1848 δύσκολες μέρες τού 
φυσικού κύκλου, 1518 τού συναισθημα
τικού κύκλου καί 1288 τού διανοητικού 
κύκλου, ήτοι συνολικά, 4.645 κρίσιμες 
μέρες. ’Ανάμεσα σ’ αύτές, μερικές είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμες. Είναι οι διπλές κρίσι
μες μέρες, κοινές σέ δύο κύκλους 
(ύπάρχουν 312) καί οί τριπλές κρίσιμες 
μέρες, κοινές σέ τρεις κύκλους (δέν 
ύπάρχουν παρά μόνο 8).

Ό ταν θά έχετε μάθει νά λογαριάζεται 
τούς κύκλους σας -  μέ τή βοήθεια ένός 
βιβλίου γιά τούς θιόρρυθμους ή ένός ει
δικού πίνακα -  θά μπορείτε νά άναζητή- 
σετε άν τά χειρότερα γεγονότα τής ζωής 
σας συνέβηκαν κατά τή διάρκεια μιάς 
άπλής, διπλής ή τριπλής κρίσιμης μέρας. 
Ό  Mermoz, ό Jean Reniot καί ό Boriw Vian 
πέθαναν μιά κρίσιμη μέρα τού συναισθη
ματικού τους κύκλου. Ό  Charliw Chaplin 
μιά διπλή κρίσιμη, φυσική καί συναισθη
ματική μέρα ένώ ό Georgas Pompidon, 
όταν καί οί τρεις κύκλοι βρίσκονταν στήν 
άρνητική φάση, κ.λπ.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΡΡΥΘΜΩΝ

Ό  σκοπός τής έπιστήμης τών θιορρύ- 
θμων δέν είναι νά δημιουργήσει έντυπώ- 
σεις. Θεωρείται χήσιμη καί μπορεί νά μάς 
προσφέρει μεγάλες ύπηρεσίες, γιατί: 
Γνωρίζουμε όλοι ότι δέν κάνει κανείς 
ότιδήποτε, όποτεδήποτε ή όπωσδήποτε. 
ΟΙ θιόρρυθμοι, έπειδή διέπονται άπό νό
μους έναλλαγής, μάς έπιτρέπουν νά μά
θουμε νά χρησιμοποιούμε καλύτερα τις 
δυνάμεις μας στήν πιό κατάλληλη στι
γμή. Έτσι ό άνθρωπος πού γνωρίζει κα
λύτερα τόν έαυτό του καί τούς έσωτερι- 
κούς του ρυθμούς, θά ζήσει όπωσδήποτε 
μέ καλύτερη ύγεία άπό έκείνον πού 
άγνοεί τά πάντα γιά τόν όργανισμό τοζ.

Ό  άθλητής μπορεί νά έπωφεληθεΐ άπ’ 
τή γνώση τών θετικών καί άρνητικών 
περιόδων τού φυσικού κύκλου του γιά νά 
καταρτίσει τό πρόγραμμα τών προπονή
σεων καί τών άγώνων του. Είναι άποδει- 
γμένο ότι οί έπιτυχίες τού τεννίστα Borg 
οφείλονταν κατά μεγάλο μέρος στό γε
γονός άτι οί άγώνες έγιναν κατά τή διάρ

κεια τής θετικής περιόδου τών κύκλων 
του, ένώ οί άντίπαλοί του ύπέκυψαν κατά 
τόν ίδιο χρόνο στήν άρνητική έπίδραση 
τών δικών τους κύκλων.

Όσοι έχουν άμεση σχέση μέ τό κοινό: 
πωλητές, κωμικοί, έκπαιδευτικοί κ.λπ., 
μπορούν νά βγάλουν χρήσιμα συμπερά
σματα άπ’ τή γνώση τού συναισθηματι
κού τους κύκλου. ΟΙ σοφοί, οί έρευνη- 
τές, οι οικονομολόγοι θά μπορέσουν νά 
καταρτίσουν τό πρόγραμμα έργασίας 
τους καί έρεύνης μέ βάση τό διανοητικό 
τους κύκλο.

Ό λο καί περισσότεροι είναι οί γιατροί 
καί οί χειρούργοι πού ένδιαφέρονται γιά 
τούς βιολογικούς ρυθμούς τών άσθενών 
τους, γιά νά προγραμματίσουν τή θερα
πεία ή νά καθορίσουν τήν ήμέρα τής 
έπεμθάσεως.

"Αλλη έφαρμογή τών βιορρύθμων: Ή 
άναζήτηση τής ιδεώδους συμφωνίας 
μεταξύ δύο συζύγων, δύο συνεταίρων, ή 
άκόμη όλων τών μελών μιάς όμάδας έρ
γασίας. Παρατηρήσεις πού έγιναν άπό 
έρευνητές τών βιορρύθμων άπέδειξαν 
τό ψηλό έπίπεδο συμφωνίας πού ύπάρχει 
μεταξύ δύο προσώπων, τών όποιων οί 
κύκλοι είναι δμοιοι ή διαφέρουν έλάχι- 
στα. Ή γνώση τών βιορρύθμων μπορεί, 
άκόμη, νά έπιτρέψει σ’ ώρισμένες περι
πτώσεις, νά προβλέψουμε τό φύλλο ένός 
παιδιού πού θά γεννηθεί, μέ τήν προϋ
πόθεση νά γνωρίζουμε τήν άκριθή ημε
ρομηνία τής συλλήψεως. Γίνεται λοιπόν 
άναφορά στό φυσικό καί τόν συναισθη
ματικό κύκλο. Αν ό πρώτος βρίσκεται 
στή θετική φάση τό παιδί θά είναι άγόρι, 
άν ό δεύτερος βρίσκεται στή θετική 
φάση τό παιδί θά είναι κορίτσι. Έξυπα- 
κούεται ότι άν οί δύο κύκλοι βρίσκονται 
στήν ίδια φάση ή άν ή σύλληψη έγινε 
κατά τή διάρκεια μιάς κρίσιμης μέρας ή 
πρόβλεψη δέν είναι δυνατή. "Εχουμε 
ίσως έδώ ένα άλάνθαστο μέσο γιά τόν 
καθορισμό τής πιό εύνοϊκής μέρας γ 
ά τή σύλληψη ένός άγοριού ή ένός κορι
τσιού.

Ή έφαρμογή τής θεωρίας τών βιορρύ- 
θμων έμφανίζει, τέλος, ένδιαφέρον στό 
κοινωνικό πεδίο. Στις Η.Π.Α., τήν Ιαπω
νία καί πολλές Εύρωπαϊκές χώρες προσ
φεύγουν όλο καί περισσότερο στή θεω
ρία τών βιορρύθμων γιά ν ’ άντιμετωπί- 
σουν τά έργατικά άτυχήματα, τά τροχαία 
άτυχήματα (στήν Ιαπωνία σ’ όσες έται- 
ρεΐες μεταφορών, σιδηροδρόμων ή δικές 
έφαρμόζουν τή θεωρία τά άτυχήματα 
μειώθηκαν 35 -  45%), τις άεροπορικές 
καταστροφές, γιά νά άναθέσουν λεπτές 
άποστολές ατούς συνεργάτες ή γιά νά 
καταρτίσουν όμάδες έργασίας.

Αναμφίβολα, ή πρακτική τών βιορρύ- 
θμων βρίσκεται άκόμα στις προκαταρ
κτικές της φάσεις, άλλά άνοίγει έντυπω- 
σιακές προοπτικές. Μπορεί νά άποτελέ- 
σει ένα μεγάλο βήμα γιά τή γνωριμία τού 
ίδιου μας τού έαυτού . . .  Κι ένα μικρό 
(σημαντικό) βήμα γιά τή γνώση γενικά.
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Τού κ. Εύαγγ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 
Ακαδημαϊκού

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ πού πα
ρουσιάζεται στήν ιστορική πορεία τού 
άνθρώπου και έπιβραδύνει ή ματαιώνει 
κάποτε τήν πρόοδο του Γένους, έχει 
παρατηρηθεί ότι είναι όχι ή περιορι
σμένη γονιμότητα τού πνεύματός του, 
άλλά ή άδυναμία του νά έλευθερωθεΐ 
άπό τά σχήματα (έννοιες, ύποθέσεις, 
συστήματα κτλ.) πού τό ίδιο έχει πλάσει. 
Όταν μερικές έπιτυχημένες κατασκευές 
τής διάνοιας άποδειχτοϋν χρήσιμες γιά 
τόν πνευματικό μας προσανατολισμό 
μέσα στόν πολύπλοκο κόσμο τής φυσι
κής καί τής κοινωνικής πραγματικότη
τας, περάσουν άζημίωτα τή δοκιμασία 
τού χρόνου καί κατακυρωθούν άπό τή 
γενική άποδοχή, ή σκέψη μας (θά μπο
ρούσα νά προσθέσω: καί ή εύαισθησία 
μας) έθίζεται σέ τέτοιο βαθμό στό κλίμα 
τους, ώστε δέν μπορεί πιά νά λειτουργή
σει παραγωγικά έξω άπ’ αύτές. Αύτή είναι 
ή δύναμη, δημιουργική άπό τό ένα μέ
ρος, καί άνασχετική άπό τό άλλο, των 
ιδεών. Εύρήματα τής έπίνοιας καί τής 
όμαδικής συνείδησης, οί ιδέες, όταν μέ 
τήν κοινωνική καθιέρωση κατακτούν τό 
άχυρό τής παιδείας καί άρχίζουν νό άνα- 
παράγονται μέ τή διδαχή, γίνονται κατε
στημένες φόρμες καί φόρμουλες, όπου 
αιχμαλωτίζεται ό νους καί δύσκολα:πολύ 
δύσκολα; μπορεί νό άπαλλαγεΐ άπό τά 
δεσμό πού ό ίδιος χάλκεψε καί έπέβαλε 
στόν έαυτό του.

Πρόκειται γιά ένα σοβαρό πρόβλημα 
μεγάλης ψυχολογικής καί γενικότερα 
φιλοσοφικής σημασίας. Ό  άνθρωπος εί
ναι άπό τή φύση του ίδεοπλάστης καί 
συνάμα ίδεόληπτος. Τόσο στις θεωρητι
κές έξερευνήσεις όσο καί στις πρακτικές 
έπιδιώξεις μου μεθοδεύει τις ένέργειές 
του καί τις κατευθύνει πρός συλλήψεις 
σχηματικές, άπλές καί καθαρές, είτε 
ύποθέσεις είναι αύτές πού έρμηνεύουν 
καταστάσεις καί γεγονότα, είτε έκτιμή- 
σεις καί σχεδιασμοί πού συνθέτουν ένα 
πρόγραμμα δράσης. "Ας δώσουμε σ’ αύτή 
τή διαδικασία, γιά τήν εύκολία τής συν
εννόησης, ένα μονολεκτικό όνομα, άς 
τήν είπουμε: ιδεοπλασία. Ιδέα θά όνο- 
μάσουμε έδώ κάθε διανοητικό πλάσμα 
πού κατασκευάζεται μέ τή συνοπτική καί 
άφαιρετική λειτουργία τού πνεύματος 
γιά σκοπούς θεωρητικούς ή πρακτικούς. 
Ιδέα λ.χ. είναι μια έπιστημονική θεωρία - 

ή.δαρβίνεια ύπόθεση γιά τήν έξέλιξη τών 
ειδών, τό ήλιοκεντρικό κοσμολογικό σύ
στημα, ή μ α τ ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή  έξήγηση 
τής ιστορίας, όπως καί ό κεντρικός νοη
ματικός πυρήνας μιάς οικονομικής άνά- 
λυσης ή ένός πολιτικού προγράμματος.

Εννοείται ότι, όν έξαιρέσουμε τις 
σπάνιες περιπτώσεις τής μεγαλοφυίας, 
οί ιδέες πού πρεσβεύουμε δέν είναι σχε
δόν ποτέ δικές μας. Υπάρχουν ήδη στήν 
«περιρρέουσα άτμόσφαιρα» καί άπό

πολύ νωρίς μπαίνουν στή συνείδησή μας 
άπ’ όλους τούς πόρους της - μέ τήν 
άγωγή τού σπιτιού καί τού σχολείου, μέ 
τήν παρέμβαση τού άμβωνα καί τού πο
λιτικού βήματος, τού έντύπου καί όλων 
τών διοχετευτικων μέσων πού έχει έπι- 
νοήσει σήμερα ή θαυματουργή τεχνολο
γία μας. Μας διαποτίζουν όμως καί τις 
άφομοιώνουμε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε 
δέν άμφιβάλλουμε γιά τήν πατρότητά 
τους: «είναι δικές μας, άφού έγιναν δι
κές μας». Καί μπορούμε άκόμα καί τή ζωή 
μας νά δώσουμε γιά νό τις ύπερασπί- 
σουμε. Συμβαίνει βέβαια κάποτε νά ύπο- 
στούμε μιόν όδυνηρή άπογοήτευση άπό 
τήν προσήλωσή μας στις ιδέες πού λα
τρέψαμε καί νό έπιχειρήσουμε άλλαγή 
πνευματικού προσανατολισμού. Άλλά 
καί τότε έγκαταλείπουμε μιά στέγη καί 
καταφεύγουμε σέ μιόν άλλη - πού όταν 
καλοσκεφτοϋμε, θα βεβαιωθούμε ότι καί 
αύτή είναι τόσο λίγο «δική μας» όσο καί ή 
πρώτη. Δέν είμαστε άλλίμονο, έμεΐς οί 
οικοδόμοι τού σπιτιού πού κατοικούμε. 
Άλλοι τό έχουν χτίσει γιά μάς καί έπειδή 
μάς βολεύει (άντιστοιχεΐ στήν ιδιοσυγ
κρασία, στή μόρφωση, στά συμφέροντά 
μας) μένουμε ήσυχοι καί εύχαριστημένοι 
άπό τήν έγκατάστασή μας.

Αύτό άκριβώς είναι τό άρνητικό στοι
χείο, ή έπικίνδυνη όψη τού φαινομένου. 
Από τή φύση του ίδεοπλάστης καί ίδεο- 
λάτρης ό άνθρωπος, γίνεται άπό πνευ
ματικήν άδράνεια καί ήθική δειλία ίδεο- 
ληπτικός, αιχμάλωτος τών ιδεών, δούλος 
τών διανοητικών προϊόντων του. Τέτοιος 
είναι ό μισαλλόδοξος καί ό δογματικός. 
Εκείνος, πού μέ πείσμα καί άκαμψία 
κλείνεται μέσα στις ιδέες του άρνούμε- 
νος καί τό παραμικρό άνοιγμα ατούς τοί
χους τής φυλακής του. 'Επειδή δέν θέλει 
νό δει, δέν μπορεί πλέον νό δει τίποτα 
πέρα άπό τόν στενό πνευματικό του όρί- 
ζοντα. Ας θυμηθούμε τήν περίφημη 
πλατωνική άλληγορία: τούς δεσμώτες 
τού σπηλαίου. Άπό τή μακρά έγκάθειρξή 
τους στή σκοτεινή φυλακή έχασαν όχι 
μόνο τή δύναμη τής δράσης, άλλά καί τή 
θέληση νά βγουν στό φώς καί ν ’ άντικρί- 
σουν τά ίδια τά πράγματα. Είναι τόσο 
καλό βολεμένοι, ήσυχοι καί μακάριοι, 
στόν ίσκιο των ειδώλων τους, ώστε έόν 
κανείς έπιχειρήσει νά τούς τραβήξει έξω, 
διαμαρτύρονται, έξοργίζονται καί είναι 
ικανοί νά διαμελίσουν τόν άπερίσκεπτο 
έλευθερωτή τους .. .

Ι ίποτα δέν ένοχλεΐ τόν δογματικό όσο 
ό έλεγχος, ή κριτική τών άρθρων τής πί- 
στης του. Φοβάται μήπως άναγκαστεϊ νό 
μετακινηθεί άπό τις θέσεις του καί άμυ- 
νόμενος έπιτίθεται έναντίον έκείνων 
πού καί διακριτικό άκόμη δοκιμάζουν νό 
κλονίσουν τήν τυφλή βεβαιότητά του. 
Τούς υποπτεύεται, άμφισβητεΐ τις καλές 
προθέσεις τους, δέ σκέπτεται κόν νά 
τούς άκούσει. «Υπάρχουν» λέει «όρχές, 
κανόνες, έννοιες πού βρίσκονται πέρα 
άπό κάθε άμφιβολία καί είναι καθαρή 
μωρία νό κατεβάζει κανείς άπό τά βάθρα

του αύτές τις σεβάσμιες ιδέες καί νό τις _.
παραδίνει στόν έλεγχο τού τυχόντος».
Ά ν  έμενε μέ τήν άντίληψη αύτή ό άν
θρωπος, δέν θά είχε άπομακρυνθεί πολύ 
άπό τά άλλα δίποδα ζώα. Εύτυχώς γιά τόν 
πολιτισμό μας άποφάσισε νωρίς ν ’ άπαρ- 
νηθεΐ τις πνευματικές άνέσεις του καί νό 
ριψοκινδυνέψει στό πέλαγος τής έλεγ- 
χόμενης γνώσης. Ή ιστορία τής έπιστή- 
μης (στό πρώτα άποφασιστικό βήματά 
της τήν έλεγαν: φυσιολογία καί φιλοσο
φία) είναι μιά μακρά σειρά άπό τολμηρές 
πρωτοβουλίες γιά τήν όπελευθέρωση 
τού σκεπτόμενου άνθρώπου άπό τήν 
ιδεοληψία καί τό δογματισμό, μέ τό έπα- 
ναστατικό σύνθημα τού «λόγου διδό- 
ναι». Παρά τήν άνευλάβεια πού κατηγο- 
ρειται ότι δείχνει άπέναντι στόν παρα
δοσιακό κώδικα τών «άναμφισβήτητων 
άληθειών», ό έπιστήμονας άπαιτεϊ άπό 
κάθε ιδέα, όποιαδήποτε κι άν έχει ση
μαία, νό δεχτεί τόν έλεγχο καί νό έπιδεί- 
ξει τούς τίτλους της.

Τήν αύστηρότερη διατύπωση σ’ αύτή 
τήν άπαίτηση τήν έχουν δώσει οί χρόνοι 
μας μέ τό στόμα τών κορυφαίων μιάς φι
λοσοφικής σχολής πού δεσπόζει στόν ψ*
άγγλοσαξονικό κόσμο: τού «λογικού θε
τικισμού». Τό τεκμήριο τής άλήθειας, 
λέγουν, είναι ή έμπειρική άπόδειξη, τό 
διαπιστωμένο γεγονός. Γιά νά διεκδική- 
σει μιά πρόταση τό έπιστημονικό κύρος 
(πού μόνο αύτό έγγυάται τή βεβαιότητα) 
πρέπει πρώτα νά μπορεί νά διαψευστεϊ 
και έπειτα νά μήν έχει διαψευστεϊ άπό τά 
πράγματα - έως τώρα τουλάχιστο, γιατί 
δέν ξέρει κανείς τί μπορεί νό συμβεί στό 
μέλλον όλοι οί νόμοι τής Φυσικής λ.χ. 
είναι συμπεράσματα διαλογισμών τού 
τύπου πού ή Λογική τόν όνομάζει «άτελή 
έπαγωγή». Ό  πρώτος άπό τούς δύο 
όρους έχει τό προβάδισμα: έόν ένα δια
νοητικό πλάσμα, μιά «ιδέα», άπό τή φύση 
τού περιεχομένου της δέν είναι δυνατόν 
νά διαψευστεϊ άπό έμπειρικά γεγονότα, 
τότε βρίσκεται ξξω άπό τό χώρο πού 
προσδιορίζεται άπό τήν άντίθεση τού 
«άληθούς» καί τού «ψευδούς» καί έπο- 
μένως ούτε μέ τό ένα έπίθετο μπορεί νό 
χαρακτηριστεί ούτε μέ τό άλλο. Αύτή εί
ναι ή περίφημη θεωρία τής «διαψευσιμό- 
τητας» (Karl Popper) πού έκφράζει καθα
ρότερα άπό κάθε άλλη τό πνεύμα τού 
λογικού θετικισμού.

Παραδείγματα: Ή πρόταση «Ό κόρα- 
κας είναι μαύρο πουλί» άληθεύει όχι 
επειδή όσα κοράκια είδαμε ώστώρα, σέ 
όλα τά γεωγραφικό πλάτη τής Γής, ήσαν 
μαύρα, άλλα γιατί είναι άπό τις προτά
σεις πού μπορούν νά διαψευστούν άπό 
ένα γεγονός έμπειρικά διαπιστωμένο καί 
αύτό τό γεγονός (ή ύπαρξη ένός κόρακα 
μέ άλλο χρώμα έκτος άπό τό μαύρο) δέν 
έχει ώστώρα παρατηρηθεί. Αντίθετα οί 
προτάσεις: «Τό φυσικό σύμπαν έχει άρχή 
καί τέλος μέσα στό χώρο καί στό χρόνο».
«Ό θάνατος δέ διαλύει τήν άτομική ύπό- 
σταση ένός έμψυχου όντος, άλλά τή 
μεταφέρει σέ άλλο ύπαοξιακό έπίπεδο».
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«Κορυφαία άρετή είναι ή δικαιοσύνη», 
έπειδή τό 'ίδιο τό περιεχόμενό τους δέν 
ύπόκειται στην έμπειρική βάσανο και 
έπομένως δέν είναι δυνατόν νό διαψευ- 
στοϋν άπό τά πράγματα όσοδήποτε και 
άν μέ τά μέσα και τις μεθόδους τής 
παρατήρησης διευρυνθεί ό όρίζων τής 
εμπειρίας μας, δέν μπορούν νά διεκδι- 
κήσουν τόν τίτλο τής έπιστημονικής 
άλήθειας. Τούτο δέ σημαίνει ότι στε
ρούνται άπό κάθε άξια. Αξία ύπάρχει σέ 
κάθε πνευματικό προϊόν πού γίνεται 
παραδεκτό άπό μιάν άνθρώπινη συνεί
δηση. ’Αλλά ή άξια τους δέν είναι γνω- 
σιολογική- είναι μεταφυσική, θρησκευ
τική, ήθική κτλ.

Μέ τή θεωρία αύτή γίνεται φανερό ότι 
τό πρώτο καί άποφασιστικό βήμα τού 
κριτικού στοχασμού είναι ό περιορισμός, 
ή χάραξη τών όρίων τού χώρου τής έγκυ
ρης γνώσης. Τό δεύτερο ό καθορισμός 
τού κριτηρίου της, ή άναγνώριση τού μέ
τρου μέ τό όποιο θά έξακριβώνεται τό 
βάρος, ή γνησιότητά της. Έως πού τό 
έδαφος είναι στερεό γιά τήν πορεία τής 
διανοίας μας, καί πώς αύτή θά βεβαιώνε
ται ότι πατάει γερά. Καί τις δύο παραδο
χές άποδοκιμάζει άνυποχώρητα ό ίδεο- 
ληπτικός, ό δογματικός τύπος άνθρώ- 
που. Αύτός έχει τις «ιδέες» του, τις δικές 
του ιδέες, καί είναι τόσο καλά βολεμένος 
μέσα στό κλουβί τους, πού δέν έννοεί μέ 
κανένα τρόπο νά βγεί έξω γιά νέες περι
πέτειες. Φοβάται νά δοκιμάσει πάλι τά 
φτερά του, γιατί ύποπτεύεται (όρθά) ότι 
έχουν άδυνατίσει άπό τήν άδράνεια καί 
δέ θά τόν βοηθήσουν νά πετάξει. Κατά 
βάθος τρέμει τήν έλευθερία, σάν τό 
πουλί τό γεννημένο στή σκλαβιά πού 
όταν τό λευτερώσεις, έκεϊνο φτεροκο
πάει άπάνω στά σύρματα τής φυλακής 
του καί ψάχνει νά βρει καμιά πορτούλα 
νά ξαναμπεϊ μέσα - στή «σιγουριά». "Η 
σάν έκείνους τούς σκλάβους τής μαύρης 
ήπείρου πού όταν ό νόμος τούς λευτέ
ρωσε, ικέτευαν τά άφεντικά τους νά τούς 
περάσουν πάλι τό χαλκά - γιά «σιγουριά». 
Θέλει τόλμην ή έλευθερία .. .

Υπάρχει τρόπος νά γλυτώσει κανείς 
άπό τήν ιδεοληψία καί τόν δογματισμό;

Υπάρχει, νομίζω. Είναι έκείνη ή . . .  έν- 
οχλητική καί έπικίνδυνη μύγα, μέ τήν 
όποια παρομοίαζε τό διαλεκτικό του δαι
μόνιο ό άρχαίος Σωκράτης. "Ενα βαρύ καί 
νωθρό άλογο - έλεγε - γιά νά κουνηθεί, 
χρειάζεται νά τό τσιμπήσει αύτή ή μύγα. 
Έτσι καί ό εύτυχής στή δουλεία του δο
γματικός πού άρνεϊται πεισματικά νά 
μετακινηθεί καί κλείνει τ' αύτιά του στόν 
έλεγχο («ού μέ πείσης κάν με πείσης»), 
θέλει γερό δάγκωμα άπό κανένα άκατα
μάχητο φιλοσοφικό ζωύφιο, γιά νά άναγ- 
καστεί νά κάνει χρήση τής μουδιασμένης 
του διάνοιας. Καί νά ξαναβρεΐ τήν πνευ
ματική του έλευθερία. Αλλά δέ'φτάνει 
τούτο μόνο. Πρέπει καί νά μπορεί νά ση
κώσει τήν άλήθεια. Τό βάρος της δέν εί
ναι γιά όλους τούς ώμους, ένώ τό ψεύ
δος (οί άβασάνιστες οί αύθαίρετες ιδέες) 
είναι έλαφρό καί πάει σέ πολλούς, παρα- 
πολλούς, όπως τό έτοιμο φόρεμα. «Ή 
άξια ένός άνθρώπου», έγραψε ό Nie
tzsche, «μετριέται μέ τό πόσην άλήθεια 
μπορεί νά σηκώσει».

Ά π ό τό  βιβλίο του: «Ή κρίση τού  πολιτισμού  
μας». 'Εκδόσεις Φιλιππότη. ’Α θήνα 1979.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΏ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Σ κ ο υ π ι δ ο τ ε ν ε κ έ ς  έν . . .  Έ λ λ ά δ ι
Μάς ήρθε ό ούρανός σφοντίλι! Τέτοια κατραπακιά δέν τήν περιμέναμε ποτέ 

άπο δεσποινίδα χαριτωμένη, καλλίγραμμη, εύγενεστάτη καί καθωσπρεπεστάτη 
και μαλιστα άπό δεσποινίδα ύπηκοότητας γαλλικής.

Μάς τή σύστησε ό φίλος μας Γιάννης. Ο όποιος, ών τροπαιοφόρος καρδιοκα- 
τακτητης υψηλής κοινωνίας νεανίδων, τή γνώρισε σέ κάποιο άπ’ τά ταξίδια του 
στήν Ευρώπη. Καί τήν κατέκτησε, γιά νά τόν έρωτευτεί φλογερά καί νά τού γίνει 
κολλιτσίδα, ή όποια κολλιτσίδα, στό έμπα τούτου τού μήνα, τηλεφώνησε άπ’ τή 
Γαλλία καί τού άνακοίνωσε τήν άπόφασή της νά έπισκεφτεί αύθημερόν τήν ψωοο- 
κωσταινα.

Μάς τή σύστησε, λοιπόν, ό φίλος μας σέ ψαροταβέρνα παραθαλάσσιου άθη- 
ναικου προάστιου, λίγο μετά τήν άφιξή της στήν ψωροκώσταινα. Κι έμείς τά 
ζωντόβολα, άμέσως μετά τις χαιρετουρες, τήν ξεθεώσαμε τή χριστιανή στις έρω- 
τήσεις: άπό πού ε ίσα ι. . .  πόσων χρόνων είσα ι. . .  τί δουλειά κάνεις . . .  τί δουλειά 
κάνει τό συγγενολόι σου .. . έχεις μάνα .. .  έχεις πατέρα .. .  έχεις άδέρφια .. .  μέ τί 
άσχολείσαι τις έλεύθερες ώρες . . .  τί νούμερο παπούτσια φοράς .. .

Καί οϋτω καθεξής - ψωροκωσταινίτες σάν κι έμάς είστε κι έσείς καί ξέρετε 
πολύ καλά τό μενού των ψωροκωσταινίτικων έρωτήσεων - ώσπου τή φέραμε στό 
ψητό:
-  Τί γνωρίζεις γιά τήν Ελλάδα; τή ρωτήσαμε.
- Γ ι ά  τήν άρχαία ή γιά τή σημερινή; είπε.
-  Καί γιά τις δυό ...
-  Γιά νά σάς πώ όσα γνωρίζω γιά τήν άρχαία Ελλάδα, πρέπει νά μιλάω συνέχεια, 

τουλάχιστον μιά βδομάδα. =έρω πολύ καλά όλόκληρη τήν ιστορία της (!!!).
Στό τέλος τής άπάντησης, ή Γαλλίδα χαμογέλασε μέ διακριτικότητα καί φά

νηκε πως κάτι ήθελε νά κρύψει. Πράγμα πού έμείς τό άντιληφθήκαμε άμέσως καί 
τη ρωτήσαμε βιαστικά νά μάς πει τί ξέρει γιά τή σημερινή Ελλάδα. Ή άπάντηση 
μάς ήρθε «κατραπακιά»;
-  Πρώτη φορά έπισκέπτομαι τήν 'Ελλάδα καί φυσικό είναι νά μή ξέρω τίποτε γύρω 

άπ τή σημερινή της πραγματικότητα. Τό μόνο πού άκούω συχνά στήν πατρίδα 
μου, άλλά καί στις άλλες εύρωπαϊκές χώρες πού έπισκέπτομαι, είναι ό όρισμός 
του έλληνικου σκουπιδοτενεκέ . . .  Λένε, λοιπόν, ότι σκουπιδοτενεκές στήν 
Ελλάδα, είναι ό τενεκές Γ Υ Ρ Ο  άπ' τόν όποιο οί Έλληνες ρίχνουν τά σκουπίδια 

τους .. .
Καί βέβαια ήταν έπόμενο νά μάς έρθει ό ούρανός σφοντίλι, γιατί έμείς είχαμε 

τήν έντύπωση ότι ό έξω κόσμος μάς θεωρεί λεβεντιές καμαρωτές, άφού μόνο έτσι 
πρέπει νά ζυγιάζονται οί γνήσιοι άπόγονοι τών ένδοξων προγόνων .. .  Αλλά τήν 
έντύπωσή μας αύτή, ή χαριτωμένη κατάκτηση τού φίλου μας τήν πέταξε στοϋ 
σκουπιδοτενεκέ μας τά κατάθαθα γιά νά μή μπορέσει νά ξαναγεννηθεί μέσα μας 
ποτέ. Οπότε, βλέποντας τόν ούρανό σφοντίλι, κάτσαμε στ' αύγά μας. Καταλάβαμε 
πώς δέν περνάει ή μπογιά μας παραπέρα άπό δώ. Πώς είμαστε άτομα μέ νόηση 
δυσκίνητη ...

Τόσο δυσκίνητη, πού δέ μάς .. .  «κόβει» νά φτάσουμε ούτε μέχρι τήν πιό άπλή 
κι άνέξοδη ένέργεια. Κι ένέργεια πιο άπλή κι άνέξοδη άπό τού νά ρίξουμε ένα 
άχρείαστο άντικείμενο ΜΕΣΑ σέ κάποιο σκουπιδοτενεκέ, δέ νομίζομε πώς ύπάρ- 
χει. Μέ τό νά κρατάμε, φερειπεΐν, στήν τσέπη μας ένα χαρτομάντηλο ή ένα 
κομμάτι παλιόχαρτου ή ένα άδειανό πακέτο άπό τσιγάρα, καί νά τό μεταφέρουμε 
ίσαμε κάποιο σκουπιδοτενεκέ, ούτε καύσιμα, ούτε θερμίδες καταναλώνουμε. 
Έπειτα, φτάνοντας ώς έκεϊ, ποιος ό λόγος νά μή τό ρίξουμε ΜΕΣΑ στό σκουπιδο- 
τενεκέ; Τόσο δύσκολο είναι ν ’ άπλώσουμε τό ξερό μας πάνω άκριβώς άπ’ τήν 
τρύπα του καί νά τ ’ άφήσουμε νά ρίξει μέσα ό,τι άχρείαστο βαστάει; Δόξα τψ Θεώ, 
οί μέν κατασκευαστές φρόντισαν νά τά φτιάξουν μέ στόμια άρκετά εύρύχωρα, οί 
δέ ύπεύθυνοι έπί τής τοποθέτησης νά τά τοποθετήσουν σέ ύψος προσιτό καί 
στους πιό βραχύσωμους.

Δέν ύπάρχει, συνεπώς, λόγος νά παρασταίνουμε τούς μπασκετμπωλίστες καί 
νά πεταμε άπό μεγάλη άπόσταση στους σκουπιδοτενεκέδες τ ’ άχρηστα άντικεί- 
μενά μας. Ούτε έπιτρέπεται σέ πολιτισμένο λαό νά μοστράρεται πλάι στις άκα- 
θαρσίες του, τή στιγμή πού δίπλα του ύπάρχουν σκουπιδοτενεκέδες νά τις κρύ
ψουν .. .

Θά διαμαρτυρηθεΐτε, ίσως, προβάλλοντας τή δικηολογία ότι « .. .άπ’ τούς 
σκουπιδοτενεκέδες τής έλληνικής έπικράτειας, ένας βρίσκεται στήν άνατολή, 
άλλος ένας στή δύση . .., άλλος ένας στή Θράκη κι ένας άκόμη στό Μωριά ...». Καί 
θά παρατηρήσετε, άκόμη, ότι οί μισοί άπ' αύτούς έχουν ξεπατωθεί ή έχουν περι- 
πέσει σέ κατάσταση έσχάτης άνυποληψίας άπ’ τή μακροχρόνια ή τήν πολλή 
χρήση .. .

Αλλη παράγραφος, πάλι, αύτή .. .  Πού μαζί μέ τις προηγούμενες στοιχειοθέ
τησαν τόν όρισμό τού σκουπιδοτενεκέ «έν . . .  Έλλάδι», γιά νά μάς κοροϊδεύει ό 
κόσμος...

Γιύννης Λιρζιώτης
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Χιλιάδες άνθρωποι μπορούν νά περά
σουν κάτω άπό μιά άνθισμένη φλαμουριά 
ή νά φάνε φράουλες, χωρίς νά τούς συμ- 
βεϊ τίποτε. 'Υπάρχουν όμως καί άρκετοί 
πού, άν κάνουν τό ίδιο πράγμα, μπορεί νά 
πάθουν πονοκέφαλο, φαγούρα, άσθμα- 
τική κρίση ή καί νά γεμίσουν έξανθή- 
ματα. Γιατί άραγε, συμβαίνει αύτό;

Ό  άνθρώπινος όργανισμός είναι έφο- 
διασμένος μέ άμυντικά συστήματα πρα
γματικά τέλεια. Χάρη στά φυσικά του 
φίλτρα άναγνωρίζει, χωρίς αύτό νά γίνε
ται συνειδητό, τά φιλικά πρός αύτόν 
στοιχεία. Καί τά άφήνει νά εισχωρήσουν 
μέσα του, όπως, άς πούμε, συμβαίνει μέ 
τις τροφές, τις βιταμίνες ή άκόμα καί μέ 
τά χρήσιμα μικρόβια. "Αν, άντίθετα, πα
ρουσιαστεί ένας έχθρός, δηλητήριο, ή 
έπιβλαθές βακτηρίδιο, ό όργανισμός τόν 
άναγνωρίζει καί άρχίζει νά κατασκευάζει 
έναντίον του ούσίες πού προορίζονται 
νά τόν έξουδετερώσουν.

ΟΙ ούσίες αύτές είναι τά άντισώματα. 
Συμβαίνει όμως, πολλές φορές, αύτό τό 
άμυντικό σύστημα νά άποδιοργανωθεί 
καί νά πάψει νά λειτουργεί σωστά, κατα
σκευάζοντας άντισώματα ένάντια σέ έν- 
τελώς άβλαβή ή άκόμα καί φιλικά στοι
χεία.

Τότε, έχουμε νά κάνουμε μέ άλλεργία. 
Κάθε φορά πού γίνεται μιά τέτοια μάχη, 
τά άντισώματα ένεργοποιούνται καί ό 
όργανισμός παράγει ίσταμίνη, μιά ούσία 
χρήσιμη, ύπό φυσιολογικές συνθήκες, 
πού, όμως, γίνεται βλαβερή καί προκαλεΐ 
διαταραχές σέ περίπτωση πού παράγεται 
σέ υπερβολική ποσότητα.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Γιά νά προκληθεί μιά άλλεργία συντεί

νουν δύο παράγοντες: Καταρχήν, ή 
έπαφή μέ τήν ούσία πού προκαλεΐ τήν 
άλλεργία, πού γίνεται είτε μέσω τής πε
πτικής όδού, όταν πρόκειται γιά τροφή ή 
φάρμακο, είτε μέσω τών άναπνευστικών 
όργάνων, όταν πρόκειται γιά σκόνη ή 
γύρη, είτε τέλος μέσω τού δέρματος 
όταν πρόκειται γιά κρέμες, καλλυντικά 
κ.λ.π.

Κατά δεύτερο λόγο, χρειάζεται νά 
ύπάρχει είδική ευαισθησία τού όργανι- 
σμού, γιατί δέν είναι άπαραίτητο όλοι νά 
είναι άλλεργικοί στις ίδιες ούσίες. Ανά
λογα μέ τήν περίπτωση, ή άλλεργία μπο
ρεί νά είναι δερματική (έκζεμα, κοκκινί
λες, φαγούρα, σπυράκια), άναπνευστική 
(άσθμα, αίσθημα πνιγμού, δύσκολη άνα- 
πνοή, άλλεργικό συνάχι, φτάρνισμα) ή 
τέλος νευρική (άόριστοι πόνοι, άδιαθε- 
σία, πονοκέφαλοι).

Ή άλλεργία έξάλλου, όταν ύπάρχει 
βέβαια άφορμή, μπορεί νά έπιδεινωθεϊ 
όταν τό άλλεργικό άτομο είναι είτε κου
ρασμένο, είτε βρίσκεται σέ κρίσιμη ήλι- 
κία (έφηβεία, έμμηνόπαυση), είτε ύπο- 
φέρει ψυχικά, είτε τέλος, έχει ύποστεί 
κάποιο συναισθηματικό σόκ. 01 άλλεργι- 
κές άντιδράσεις, διαφέρουν τελείως άπό 
άτομο σέ άτομο. Καθένας, έχει τήν ιδιαί
τερη άλλεργία του, τά αίτια τής όποιας 
είναι ποικίλα.

Κατά τή διάρκεια ένός πίκ - νίκ, ή 
Φρανσουάζ A .. .  φταρνίζεται συνεχώς. 
Τά μάτια της άρχίζουν νά τήν τρώνε. Τά
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βλέφαρά της πρήζονται καί δακρύζει 
συνεχώς. Όμως, τή στιγμή πού έπιστρέ- 
φει στό διαμέρισμά της, σάν άπό θαύμα 
6λα έξαφανίζονται. Τά ’ίδια συμπτώματα 
ξαναεμφανίζονται κάθε φορά πού έγκα- 
ταλείπει τήν πρωτεύουσα γιά νά πάει σέ 
κάποιο προάστιο.

Ύστερα άπό ύπόδειξη τού παθολόγου 
της, συμβουλεύεται έναν άλλεργιολόγο. 
Τά τεστ πού τής έγιναν άπέδειξαν ότι 
ήταν άλλεργική στή γύρη βρισμένων φυ
τών καί στή σκόνη. Τής δίνουν ένα άντι- 
σταμινικό. Καί τόν έπόμενο χειμώνα τής 
κάνουν μιά ειδική θεραπεία μέ σκοπό νά 
τής δημιουργήσουν άνοσία στήν έπαφή 
της μέ τή γύρη. Από τότε, χαίρεται τήν 
άνοιξη χωρίς άγχος.

Ό  Ντομινίκ, ένα άγοράκι 5 χρόνων, 
πέφτει κάποια μέρα καί χτυπάει τά γό
νατό του. Ή πληγή καθαρίζεται μ’ ένα 
άντισηπτικό. Τήν ίδια στιγμή, έμφανίζε- 
ται έκζεμα. Τά τέστ πού γίνονται, άπο- 
δεικνύουν ότι τά άγοράκι είναι άλλερ- 
γικό ατά άντισηπτικά μέ βάση τόν 
ύδράργυρο Δυό μήνες άργότερα, οί γο
νείς ξαναπηγαίνουν τά παιδί τους στό 
γιατρό. Στό άριστερό του μάγουλο έχει 
πάλι έμφανιστεί έκζεμα. Παρ’ όλα αύτά 
δέν είχε κάνει χρήση κανενός άντισηπτι- 
κού ή άντιβιοτικού. Ύστερα άπό έπίμονη 
άναζήτηση, βρέθηκε ή αιτία τού κακού. 
Ό  παππούς τού μικρού, πού έμεινε στό 
διπλανό δωμάτιο, ύποφέροντας άπό πο
νόλαιμο, χρησιμοποιούσε ένα άντιση- 
πτικό μέ βάση τόν ύδράργυρο.

Στήν περίπτωση αύτή, ή άλλεργία έξ- 
αφανίζεται όταν τά άτομο άπλώς πάψει 
νά έχει όποιαδήποτε έπαφή μέ τήν ούσία 
στήν όποια είναι εύαίσθητο. Υπάρχουν 
όμως καί περιπτώσεις στις όποιες ή άλ
λεργία παίρνει, συχνά, δραματική τροπή. 
Αύτό συνέβηκε στήν Άννίκ Β., πού είχε 
τήν άτυχία νά τήν τσιμπήσει μιά σφήκα 
κατά τή διάρκεια ένός περιπάτου.

Καθώς κοιτάζει τήν έλαφριά φλεγμονή 
πού δημιουργήθηκε γύρο άπό τό τσίμ
πημα, πέφτει άναίσθητη. Θά χρειαστούν 
άρκετές ένέσεις άδρεναλίνης γιά νά τήν 
κάνουν νά ξαναβρεί τις αισθήσεις της. 
Εκείνη τή μέρα μόλις πού γλυτώνει τό 
θάνατο, έξαιτίας ένός μεγάλου σόκ άνα- 
φυλαξίας. Καί, γιά τό λόγο αύτό, τής γί
νεται ειδική θεραπεία πού τής δημιουρ
γεί άνοσία στό δηλητήριο τής σφήκας.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΥΣΙ
ΠΟΝΟ

Τό άναφυλακτικό σόκ μπορεί έπίσης 
νά προκληθεϊ καί άπό άλλεργιογόνα ού
σία, πού μπαίνει στόν όργανισμό άπό τό 
στόμα, είτε σάν τροφή, είτε σάν φάρ
μακο. Τό πιδ άπλό παυσίπονο πού μπορεί 
νά χρησιμοποιείται εύρύτατα στήν οικο
γένεια ή άκόμη καί τροφές, όπως τ ’ αύγά 
καί τά θαλασσινά, είναι δυνατό'σέ όρι- 
σμένες περιπτώσεις νά δημιουργήσουν 
έπικίνδυνες άλλεργικές διαταραχές.

Γιά νά μιλάμε σωστά, θά πρέπει νά έπι- 
σημάνουμε ότι ή άλλεργία δέν είναι άρ- 
ρώστια τού σύγχρονου πολιτισμού. 
Αλλά είναι άλήθεια ότι ή σύγχρονη ζωή 
έχει πολλαπλασιάσει τούς παράγοντες 
πού τήν προκαλούν. Τά χημικά προϊόντα 
(άπορρυπαντικά, χρωστικές ούσίες, συν
τηρητικά), τά συνθετικά ύφάσματα καί τά 
καινούργια φάρμακα, πού συχνά είναι

άλλεργιογόνα, σέ παλιότερες έποχές 
δέν ύπήρχαν. Καί, κατά συνέπεια, οί άλ- 
λεργίες ήταν πιό περιορισμένες.

Όμως, είναι πολλές οί περιπτώσεις 
πού ή άλλεργία είναι κληρονομική. 
Υπάρχουν όλόκληρες οικογένειες άλ- 
λεργικών καί άν συμβαίνει σέ κάποιον νά 
έχει μιά τέτοια κληρονομικότητα, τόσο 
άπό τήν μεριά τού πατέρα, όσο καί άπό τή 
μεριά τής μητέρας, ή πιθανότητα νά γίνει 
άλλεργικός ξεπερνάει τό 75%.

Ή κληρονομικότητα, όμως, είναι ένας 
παράγοντας πού είναι δύσκολο νά προσ
διοριστεί, γιατί συμβαίνει πολλές φορές 
ένας άνθρωπος μέ άλλεργική προδιά
θεση νά πεθάνει χωρίς νά τού έχει έκδη- 
λωθεϊ ένεργά ή άλλεργία, τήν κληρονο
μική ύπαρξη τής όποιας οί άπόγονοί του 
βέβαια άγνοούν. Καί παραξενεύονται 
όταν βλέπουν νά έμφανίζονται πάνω 
τους τά συμπτώματά της.

Συμβαίνει έπίσης νά έκδηλώνεται ή 
άλλεργία μερικών άνθρώπων σέ προχω
ρημένη ήλικία, ένώ τά παιδιά τους είναι 
έξ άρχής άλλεργικά, χωρίς νά ξέρουν ότι 
τό πρόβλημά τους είναι κληρονομικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΟ
Σήμερα οί έπιστήμονες ύποθέτουν ότι 

ή άλλεργία είναι πρόβλημα χρωμοσωμα- 
τικό. Οί πραγματικοί δίδυμοι, άς πούμε, 
έχουν τίς ίδιες άλλεργικές άντιδράσεις. 
"Αν συμβαίνει νά άνατρέφονται μαζί καί 
νά κάνουν τά ίδια πράγματα, ή άρρώστια 
έξελίσσεται μέ όμοιο τρόπο. Ό ταν όμως 
τό περιβάλλον στό όποιο ζοΰν είναι δια
φορετικό, οί άλλεργικές άντιδράσεις, 
πού έτσι κι άλλιώς ύπάρχουν καί στούς 
δυό, είναι διαφορετικές.

Ό  ένας, άς πούμε, είναι πιθανό νά 
ύποφέρει άπό πεπτικές διαταραχές ένώ 
ό άλλος νά παρουσιάσει κάποιο οίδημα. 
Γιατί, άν ή άλλεργία είναι κληρονομική, 
αύτό δέ σημαίνει άναγκαστικά ότι καί ή 
μορφή μέ τήν όποια έκδηλώνεται είναι 
έπίσης κληρονομική. Κληρονομεί κανείς, 
δηλαδή, μιά όρισμένη τάση νά δημιουρ
γεί άντικανονικά άντισώματα όταν έρθει 
σέ έπαφή μέ όρισμένες ούσίες. Αλλά 
άπό γενιά σέ γενιά, οί άλλεργικές έκδη- 
λώσεις διαφέρουν.

Ή έντόπιση μιάς άλλεργίας μπορεί νά 
γίνει είτε άπό παθολόγο είτε άπό ειδικό 
άλλεργιολόγο. Πρώτα άπ’ όλα, ό άλλερ- 
γιολόγος έπισημαίνει τίς άλλεργιογόνες 
ούσίες. Γ ιά νά μπορέσει νά τό κάνει αύτό 
χρειάζεται νά ύποβάλει τόν άσθενή του 
σέ ένα έξονυχιστικό έρωτηματολόγιο 
σχετικά μέ τίς κληρονομικές του κατα
βολές, τό οικογενειακό καί φυσικό του 
περιβάλλον, τό έπάγγελμά του κ.λ.π.

Είναι άπαραίτητη μιά όλόκληρη άστυ- 
νομική έρευνα γιά νά άνακαλυφτεΐ ό 
ύπεύθυνος τού κακού. Παράλληλα, ό ει
δικός γιατρός κάνει δερματολογικά τέστ 
τά όποϊα περιλαμβάνουν τήν άκόλουθη 
διαδικασία: Φέρνει τό δέρμα τού άσθε- 
νούς σέ έπαφή μέ ένα άραιό διάλυμα τής 
ύποπτης ούσίας, καί άν στό σημείο τής 
έπαφής δημιουργηθεϊ έρεθισμός τότε 
σημαίνει πώς πρόκειται πραγματικά γιά 
άλλεργιογόνο στοιχείο. Ύπάρχουν, 
όμως, καί άλλες μέθοδοι, μέ τίς όποιες 
έντοπίζεται στό μικροβιολογικό έργα- 
στήριο μέ έξετάσεις αίματος. Οί μέθοδοι 
αύτές βρίσκουν έφαρμογή, σέ περί

πτωση πού ό άσθενής είναι άλλεργικός, 
σέ τοξικά προϊόντα μέ τά όποϊα δέν είναι 
δυνατό νά γίνουν τέστ.

Όταν έντοπιστεΐ τό αίτιο τής άλλερ
γίας ό καλύτερος τρόπος άντιμετώπισης 
τής άρρώστιας είναι ή διακοπή τής έπα
φής μέ τήν άλλεργιογόνο ούσία. "Ετσι, 
αύτός πού είναι άλλεργικός στις φράου
λες, θά πρέπει νά τίς διαγράψει άπό τό 
διαιτολόγιό του. Καί αύτός πού είναι άλ- 
λεργικός στό νάυλον νά φοράει ρούχα 
μπαμπακερά ή μεταξωτά. Πολλές φορές 
όμως, δέν είναι δυνατό νά άποφευχθεΐ ή 
έπαφή μέ τήν πηγή τού κακού.

Ή θεραπεία, λοιπόν, συνίσταται στή 
μείωση τής εύαισθησίας τού άρρώστου 
άπέναντι στό άλλεργιογόνο, μέ ένα εί
δος έμθολίου μέ τό όποίο διοχετεύεται 
στόν όργανισμό μιά πολύ μικρή ποσό
τητα ούσίας πού προκαλεϊ τήν άλλεργία. 
Ανάλογα μέ τήν περίπτωση, είτε ή διαδι
κασία αύτή έπαναλαμβάνεται έπί ένα άρ- 
κετά μακρό χρονικό διάστημα, είτε ή 
δόση αύξάνεται, λίγο - λίγο, μέχρι νά 
φτάσει σέ μιά άρκετά σημαντική ποσό
τητα. Έτσι, ό όργανισμός, πού ύποθάλ- 
λεται σέ μιά μικρής κλίμακας καί έλεγχό- 
μενη έπίθεση, παράγει νέα άντισώματα, 
τά όποϊα μπλοκάρουν τά μή φυσιολογικά 
άντισώματα, πριν έπέμβουν, άποφεύ- 
γοντας έτσι τήν έκλυση ίσταμίνης πού 
συνοδεύει τή δράση τών άλλεργιακών 
άντισωμάτων.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ή μέθοδος αύτή, παίρνει πολύ χρόνο 

γιατί γιά νά διατηρηθεί ή άνοσία, χρειά
ζονται άλλεπάλληλες ένέσεις έπί άρκετό 
χρονικό διάστημα. Ένας άλλος τρόπος 
είναι νά έξουδετερωθεΐ ή δράση τής 
ίσταμίνης μέ τή λήψη ειδικών φαρμάκων, 
τών άντισταμινικών.

Τέλος, ή τελευταία άνακάλυψη στό 
χώρο άντιαλλεργικών φαρμάκων είναι 
μία όμάδα νέων φαρμακευτικών προϊόν
των πού όνομάζονται κρομόν (Cromones) 
καί πού ή δράση τους έγκειται στόν περι
ορισμό τής έκλυσης ίσταμίνης άπό τόν 
όργανισμό. Δυστυχώς όμως, αύτά τά 
φάρμακα δέν είναι δυνατό νά άπορρο- 
φηθούν ούτε άπό τόν πεπτικό σωλήνα, 
ούτε νά περάσουν στήν κυκλοφορία τού 
αίματος. Γι’ αύτό, πρέπει νά έρθουν σέ 
έπαφή μέ τό όργανο τού σώματος στό 
όποίο έκδηλώνεται ή άλλεργία. Μέχρι 
σήμερα, αύτό δέν είναι δυνατό παρά 
μόνο στήν άλλεργία τού άναπνευστικού 
συστήματος, χάρη σέ είδικές μικρές συ
σκευές πού διοχετεύουν τό φάρμακο 
στά άναπνευστικά όργανα.

Τά κρομόν, έχουν, έπιπλέον, τό με
γάλο πλεονέκτημα νά μήν προκαλούν 
παρενέργειες.

"Ετσι, δέ θά πρέπει ν’ άπελπίζεστε άν 
σάς συμβαίνει, όπως στήν Κριστιάν Ν., νά 
εϊσαστε άλλεργική στή μυρωδιά τής κυ
νηγετικής στολής τού άνδρα σας. "Αν ή 
θήκη τού τουφεκιού του, οί μπότες καί τό 
πέτσινο καπέλο του, πού άναδίνουν τή 
μυρωδιά τού κατεργασμένου δέρματος 
σάς ένοχλούν τόσο πολύ, ώστε μόλις σάς 
άγκαλιάζει νά γεμίζετε κοκκινίλες, τότε 
μήν άνησυχεϊτε. 01 άλλεργιολόγοι μπο
ρούν νά σάς θεραπεύσουν. ’Αλλά πρέπει 
νά εϊσαστε ύπομονετική. Ή θεραπεία εί
ναι δυνατό νά διαρκέσει άρκετά χρόνια.

(Περιοδικά ELLE - Ταχυδρόμος)
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΑΠ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΛΥΤΡΑ
Τ ού  κ. Δ η μ . ΚΑΡΑΤΖΕΝ Η

Τό έτος 1858 ή Τουρκική Διοίκηση Αρτας' άνέθεσε τήν 
άνέγερση Φυλακίων κατά μήκος τής όροθετικής γραμμής 
στήν περιοχή Άννινου - Κομποτίου, στον έμπειροτέχνη κά
τοικο τής πόλεως Δημήτριο Κ. Καρατζένη, ήλικίας τότε 25 
χρόνων. Εκείνος, έπικεφαλής συνεργείου μαστόρων άρχισε 
άμεσως τήν άνέγερση των φυλακίων (κουλές). Τήν 26ην Μαρ
τίου 1858 κι ένώ οί έργασίες συνεχίζονταν κατά τήν άνέγερση 
της κούλας στή θέση Πλατύ - Κομποτίου, συνελήφθη αιχμά
λωτος ό πρωτομάστορας άπό 4μελή συμμορία πού τόν άπή- 
γαγε πρός τό γειτονικό Βάλτο. Μαζί μ1 αύτάν πήραν κι έναν 
άπ τούς μαρτύρους πού ήθελαν νά χρησιμοποιήσουν γιά νά 
διαβιβάσουν τις άπαιτήσεις τους γιά άπόσπαση λύτρων, άπ’ 
τήν Τουρκική Διοίκηση "Αρτας τής όποιας ήταν τό έργο.

Η Τουρκική Διοίκηση θορυβήθηκε άπ’ τή ληστεία αύτή καί 
τήν άπέδωσε σέ προσπάθεια τών Ελλήνων Χριστιανών πρός 
έκφοβισμό τών έργατών πού ζούσαν κάτω άπ’ τόν τουρκικό 
ζυγό, έτσι ώστε ν ’ άποφεύγουν νά έργάζονται γιά λογαριασμό 
της Τουρκικής Διοικήσεως.

Ο Καίμακάκης τής Άρτας Άβδουραχμάν έστειλε τότε τό 
παρακάτω έγγραφο στον πρόξενο τής 'Ελλάδος στήν Άρτα, 
Ιωάννη Γεωργιάδη ζητώντας τή συνδρομή τών 'Ελληνικών 
Αρχών τής Ακαρνανίας γιά τήν καταδίωξη καί σύλληψη τών 
ληστών:

«Τή 4 Απριλίου 1858, 'Αρτα
Εύγενέστατε κύριε,

Ειδοποιώ σάς, ότι εις τάς 26 άπελθόντος έβγήκαν τέσσαρις άνθρω
ποι εις τήν θέσιν Λειβαδάκια όπου έδούλευαν ο ί μάστορες εις ταϊς Β. 
Κουλιαις καί έούλαβον δύο μάστορες τούς όποιους έπήραν αίχμάλω- 
τους και τους έβάσταξαν όλην τήν νύκτα δέρνοντάς τους και άλλα 
πολλά ιζιέτι καί έπήραν καί γρόσια 238 όπου είχαν έπάνω τους, τούς 
εζητουσαν καί κολονατα έκατόν ξαγορά ή νά τούς θανατώσουν καί 
μόλις με πολλά δεινά τούς άπέλυσαν, έδωσαν εϊδησιν εις τούς άνθρώ- 
πουςτής Κυβερνήσεώς μου όπου έφύλαττον, έπήραν τόν ντοράν κατά 
τό μέρος τής Σ. Κυβερνήσεώς σας, ηύραν καί τούς έκεί στρατιώτας 
τους έδειξαν του ντοράν νά πηγαίνουν, άλλά δέν έδειξαν προσπά- 
θειον, ενώ έπειδή ήοαν πολλά όγλήγορα Θά τόν εϋριοκον. τό φέροιμον 
αυτών φαίνεται ότι είναι νά φοβίσουν τούς μαατόρους νά μή δου
λεύουν. Ώς έκ τούτου λοιπόν εύγενέστατε, εύαρεστηθήτε νά γράψητε 
δ,που δει διά νά έξετάσουν καί εύρεθούν αυτοί οί άνθρωποι καί νά 
παιδευθουν ώς κακούργοι. Δεχθητε κ.λ.π.

Ό Καϊμακάμης Άρτης 
Τ.Σ. Αβδουραχμάνης

Πρός τόν εύγενέστατον κύριον
Ίωάννην Γεωργιάδην, Ελληνικόν ύποπρόξενον Εις Άρταν-,

Μετά άπό μερικές μέρες ό Ελληνας Πρόξενος Άρτας πού 
είχε αναγγείλει τό συμβάν στις 'Ελληνικές Α ρ χές  Ακαρνα
νίας άπάντησε μέ τήν παρακάτω έπιστολή:

Άρτα 13 Απριλίου 1758
Έξοχώτατε,

Ελαβα τό άπό 4 ένεστώτος μηνάς ύμέτερον έγγραφον, δι' ού 
παραπονούμενος μέ ειδοποιείτε ότι τέσσαρες άνθρωποι έξελθόντες 
συνελαβον ώς αιχμαλώτους κατά τήν 26ην λήξαντος Μαρτίου, εις τήν 
θέσιν Λειβαδάκια δύο μαστόρους ο ιτινες  έδούλεψαν εις τάς κούλιας 
παρ ων άφήρεσαν γρόσια 238 άτινα είχον έπάνω των καί έζήτουν παρ' 
αυτών διά λύτρα καί έκατόν κολονάτα καί μετά πολλά δεινά άπέλυσαν 
αυτους και ότι είδοποιηθέντες οί άνθρωποι τής Σης Κυβερνήσεώς σας, 
οιτινες έφύλαττον έκεϊοε έπήραν τόν ντοράν τών ληστών διευθυνό- 
μενον κατά τό μέρος τής Σης Κυβερνήσεώς μου καί έδειξαν αύτάν εις 
τούς στρατιώτας της, διά νά καταδιώξουν τούς ληστάς άλλ' ότι δέν 
έδειξαν προσπάθειαν καί έπί τέλους εικάζει ή ύμετέρα έξοχότης ότι τό

φέροιμον αύτό είναι νά φοβίσουν τούς μαστόρους διά νά μή δου
λεύουν καί ότι νά ήθελον γράψω όπουδεϊ ίνα έξετάσουν καί εύρεθούν 
αύτοί οί άνθρωποι καί νά παιδευθούν ώς κακούργοι. Εις άπάντησιν 
όθεν ειδοποιώ ύμάς, έξοχώτατε ότι έγραψα περί τών μνησθέντων τεσ
σάρων άνθρώπων εις τόν Κύριον Νομάρχην Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 
καί έλαβον παρ’ αυτού άπάντησιν, δι' ής μέ ειδοποιεί ότι έσφαλμένως 
έπληροφόρησαν ύμάς περί της προκειμένης ύποθέσεως καθότι αϋτη 
δέν έχει ούτως, άλλά άλως τό έναντίον, ώς άκολούθως:

ΟΙ μνησθέντες τέσσαραι λησταί συνέλαβον τούς περί ών ό λόγος 
δύο μαστόρους ώς αιχμαλώτους καί έζήτουν παρ' αύτών διά λύτρα 
έκατόν τάλλαρα καί τό έναντίον ήθελον νά τούς άποκεφαλίσει. Πάρα- 
υτα δέ είδοποιηθέντα τά 'Ελληνικά τακτικά άποσπάσματα μετά τών 
Σταθμών Άννινου καί Κομποταίου έπεδίωξαν τά ίχνη τών ληστών οϊτι- 
νες άναγκασθέντες άπέλυσαν πρώτον τόν ένα μέ τήν αύστηράν 
παραγγελίαν του νά τούς φέρει τά λύτρα, άλλως μετ' όλίγας ώρας 
ήθελον άποκεφαλίση τόν έτερον μάστορα, ό δέ άπολυθείς μάστορας 
περιπεσών είς τά έλληνικά άποσπάσματα ώδήγησεν αύτά πρός τήν 
θέσιν όπου άφησε τούς ληστάς. Ά λ λ ’ οί λησταί ίδόντες μακρόθεν τά 
έλληνικά άποσπάσματα ότι έδιευθύνοντο κατ’ έπάνω των, άμέσως 
άπέλυσαν καί τόν έτερον μάστορα άφαιρέσαντες άπό αύτόν όλίγα 
χρήματα τά όποια εΐχεν έπάνω του καί τήν κάπαντου καί έτράπησαν εις 
φυγήν, άλλά τά έλληνικά άποσπάσματα έπιδιώξαντα δραστηρίως τά 
ίχνη τών ληστών, οιτινες μή δυνηθέντες νά ύποκρυφθώσιν είς τό Ελ
ληνικόν διηυθύνθηααν είς τό Οθωμανικόν μέρος κατά τό Ραδοβύζι, 
όπου ένδιαιτώνται τά δέ ίχνη των παρέδωσαν τά έλληνικά άποσπά- 
σματα είς τόν πλησίον έκεϊοε τουρκικόν σταθμόν κατά τήν θέσιν 
Πλατύ, πλησίον τής όροθετικής γραμμής καί ούτως έξεπλήρωσαν έξ
οχώτατε τό καθήκον των μέ ειλικρίνειαν άκριβέστερα τά έλληνικά 
τακτικά άποσπάσματα, δι'ών έσώθηκαν οί αίχμαλωτιοθέντες παρά τών 
μνησθέντων ληστών μάστοροι άνευ λύτρων, άλλά οί ύμέτεροι στα- 
θμεύοντες είς θέσιν Πλατύ στρατιώτας μή έννοούντες τά χρέη των δέν 
ένήργησαν κατά τών ληστών οΰδέν ένώ ώφειλον κατά τήν γενομένην 
μεταξύ των δύο σεβαστών Κυβερνήσεων σύμβασιν μετά τήν κατάδειξιν 
τών ιχνών (ντορών) ν’ άναλάβουν άμέσως τήν περαιτέρω καταδίωξιν 
των ληστών καί καθ' ήν περίπτωσιν δέν ήσαν άξιόμαχοι νά ζητήσι τήν 
συνδρομήν τών έλληνικών τακτικών άποσπαομάτων, άλλ' ούδέν τού
των έπραξαν καί ουδέ κάν ειδοποίησαν περί τού άποτελέσματος τής 
καταδιώξεώς των τά έλληνικά άποσπάσματα. Έκ τούτων άπάντων δύ- 
νασθε, έξοχώτατε, νά έννοήσετε ότι ή εικασία ύμών ή διαλαμβανομένη 
εις το μνησθέν έγγραφον είναι παντάπασι άνυπόστατος καί άδικοο 
Δεχθήτε κ.λ.π. ν

Ό  Β. υποπρόξενος 
’/. Γεωργιάδης

Πρός τόν έξοχώτατον 
Άβδουραχμάν πασάν 
Καϊμακάμην Άρτης καί Πρεβέζης, 
Είς Άρταν».

Όπως γνωρίζει άπό οικογενειακή παράδοση ό γράφων2, 
όταν τό μήνυμα των ληστών έφθασε στις Τουρκικές Αρχές 
τής Αρτας συγκροτήθηκε άμέσως έπιτροπή καί άρχισε έρανο 
γιά νά συγκεντρώσει τά λύτρα πού ζητούσαν οι ληστές γιά τήν 
άπελευθέρωση τού άπαχθέντα. Όταν τό ποσό συγκεντρώ
θηκε: στάλθηκε μέ άνθρωπο γιά νά παραδοθεΐ σέ πρόσωπο 
τής έμπιστοσύνης τών ληστών στή θέση Πλατύ - Κομποτίου 
γιά νά έπακολουθήσει ή άπελευθέρωση τού έμπειροτέχνη.
Εν τω μεταξύ όμως τά έλληνικά άποσπάσματα συνέλαβον 

τόν άπεσταλμένο τών ληστών καί, μέ βάση τις πληροφορίες 
που τούς έδωσε γι’ αύτούς, άρχισαν τήν καταδίωξή τους πρός 
τον χείμαρρο Κομποτέικο, όπου καί άνταλλάγησαν πυροβο
λισμοί. Κατά τή διάρκεια τής συμπλοκής ό αιχμάλωτος έμπει- 
ροτεχνης κατόρθωσε νά δραπετεύσει καί νά διαφύγει άπ' τις 
όχθες του χειμάρρου. Αλλά καί οί ληστές πού ήταν οί Μι- 
γδαιοι άπ τή Σκουληκαριά, κατόρθωσαν νά διαφύγουν χωρίο 
βέβαια νά πάρουν τά λύτρα.

Αύτά συνέβαιναν όταν τά σύνορα τού ’Ελληνικού Κράτους 
έφθαναν μέχρι λίγο έξω άπ’ τήν Άρτα.

1

2 .

Όπως είναι γνωστό ή 
έτος 1881.
Ό  έμπειροτέχνης Δ.

Ά ρτα ένσωματώθηκε στό Ελεύθερο Ελληνικό Κράτος τό 

Καρατζένης ήταν παππούς τού γράφοντος.
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Ν Ε Α
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Κ Ρ Ι Α Τ Ι Κ Ο Σ  Χ Ο Ρ Ο Σ

Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε ό άποκριάτικος χορός πού όργάνωσε τήν 16η 
Φεβρουάριου τό Εθνικό Τμήμα Ελλάδος τής Ι.Ρ.Α. σέ συνεργασία μέ τήν Τοπική 
Διοίκηση Αθηνών.Περισσότεροι άπό πεντακόσιοι, προσκεκλημένοι, μέλη και φί
λοι τής Ένώσεως έδωσαν τό παρόν τους στήν έκδήλωση πού έγινε σέ γνωστό 
κοσμικό κέντρο τής 'Αθήνας καί μέσα σέ πνεϋμα φιλίας καί συναδελφώσεως 
πέρασαν μιά ευχάριστη θραδυά, γεμάτη χορό, κέφι καί τραγούδι. Τό πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα τού κέντρου καί τό έξαιρετικό κέφι τών καλεσμένων 
άφησαν τις πιό ωραίες έντυπώσεις σ’ όλους όσους είχαν τήν εύκαιρία νά παρα- 
στοϋν στήν χοροεσπερίδα. Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους οι 
Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης καί Συγκοινωνιών κ. Εύάγγε- 
λος Γιαννόπουλος, ό Γενικός Γραμματέας τού Υ.Δ.Τ. κ. Παναγιώτης Άναγνωστο- 
πουλος, ό ειδικός Σύμβουλος τού Υ.Δ.Τ. κ. Δημητρίου, ό Αρχηγός Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, ό ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Καζαμίας καί ό Α Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Δημήτριος Κάλλιας. Χαιρετισμό στους προσκεκλημένους άπηύθηνε ό 
Πρόεδρος τής Ένώσεως κ. Άντώνιοζ Δεμέστιχας ό όποιος έπίσης άπένειμε έκ 
μέρους τής Ένώσεως άναμνηστικά δώρα στους έπίσημους προσκεκλημένους.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωση.

ΝΕΑ Τ ΗΣ  Ι . Ρ . Α .

«Ήέκδοση τού περιοδικού ένημερωτικοϋ δελτίου μέ τίτλο ΝΕΑ ΤΗΣ 
Ι.Ρ.Α.άποτελεί ένα άκόμα θετικό βήμα προόδου καί άνόδου της λειτουργικότητας 
τού τμήματος πού σίγουρα θά συμβάλλει άποφασιστικά στήν ένημέρωση καί 
έπικοινωνία τών μελών και όπωσδήποτε θά βοηθήσει στήνπύκνωση τών τάξεων 
τής Ένώσεως μέ τήν έγγραφή καί άλλων συναδέλφων». Αύτά, μεταξύ πολλών 
άλλων, άναφέρει στό μήνυμά του γιά τήν έκδοση τού πρώτου ένημερωτικού-πλη- 
ροφοριακοϋλτίου τής Ένώσεως ό Πρόεδρός της κ. Αντώνιος Δεμέστιχας.

Πράγματι όραματισμοί καί φιλοδοξίες πολλών έτών γιά τήν έκδοση ένός 
έπίσημου δημοσιογραφικού όργάνου τής Ένώσεως, τόν περασμένο μήνα έγιναν 
πραγματικότητα μέ τήν έκδοση τού πρώτου τεύχους. Τετρασέλιδη, σέ σχήμα 0,25 
χ  0,35μ., έπιμελημένη σελιδοποίηση καί καλλιτεχνική δίχρωμη έκτύπωση, OF
FSET, σέ χαρτί illustration τών 120 γραμ. ή πρώτη περιοδική έκδοση τής Ένώσεως 
κυκλοφόρησε σέ 5.000άντίτυπα καί έγινε δεκτή μέ ένθουσιασμό άπ' όλα τά μέλη 
τής Ένώσεως. Βέβαια σκοποί καί στόχοι τής Ένώσεως είναι ή βελτίωση της 
έκδόσεως σέ ποιότητα καί μέγεθος, ώστε σέ λίγο καιρό νά έξελιχθει σέ περιοδικό 
έφάμιλλο τών άντιστοίχων έκδόσεων τών χωρών τής Εύρώπης. Καλή άρχή λοιπόν, 
όπως λέει καί τό κύριο άρθρο τής έκδόσεως καί όπωσδήποτε έπιτυχημένη συν
έχεια.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
ΠΟΥ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν

Οί ένδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν 
στις έκδρομές τού έξωτερικοϋ, όπως 
άνακοινώθηκαν στό προηγούμενο τεύ
χος τού περιοδικού, στις όποιες μπο
ρούν νά συμπεριλάβουν καί τά μέλη τής 
οίκογένειάς τους ή φίλους τής Ένώ
σεως, γιά περισσότερες πληροφορίες 
καί δηλώσεις συμμετοχής μπορούν νά 
άπευθύνονται ώς έξής: 
α. Άντ/ρχη κ. Κων/νο ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Τηλ. 

2613.913, Ύποδ/νση Άστυν. Αγίων 
Αναργύρων.

β. Ταγ/ρχη κ. Ευάγγελο ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τηλ. 
2468.830, Τυπογραφείο Χωροφυλα
κής.

γ. Άνθ/στή κ. Αθανάσιο ΣΤΡΑΤΗ, Τηλ. 
8613.811 έσωτ. 249, Αρχηγείο Χωρο
φυλακής.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ

Αμαρτίες προγόνων πυιόευουοι κυρίες

Οί ματσωμένες άφέντρες τής σή
μερον ΘεωροΟν άκρως άναγκαία καί 
πολύ διασκεδαστική, φοσικά, τήν πα
ρουσία πλάι τους ένός άνθρώπου πού 
ποτέ νά μή μπορεί νά σκεφτεϊ καί 
ποτέ νά μήν εκφράζει γνώμη. Δη
λαδή, έχουν άνάγκη ένός έ ρ γ α -  
λ ε ί ο υ  πο ύ  ν ά  μ ι λ ά ε ι  καί νά κά
νει δουλειές καί θελήματα.

Όπως ξέρουμε δλοι, ένα τέτοιο 
«έργαλεϊο» είναι ό δούλος! Ό  
όποιος, κάνει δ,τι μπορεί γιά νά μή 
φθείρεται καί νά μή ξεβάφεται τό μα
νικιούρ τής καλλικέλαδης κυρίας 
του, κάνει ό,τι μπορεί γιά νά μήν άλ- 
λοιώνεται ή σιλουέτα της, κάνει ό,τι 
μπορεί γιά νά μή τής γίνεται ή ζωή 
άγχώδης. Ό  όποίος, άκόμη, γίνεται 
ρολόι νά τήν ξυπνάει, χαλί νά τόν πα
τάει. μάγειρος νά τής μαγειρεύει, 
πλυντήριο νά τής πλένει, σίδερο νά 
τής σιδερώνει, σκούπα νά τής σκου
πίζει, μεταφορέας νά τής πηγαινο
φέρνει τις βαλίτσες, φτερό νά τής 
κάνει άέρα, κασετόφωνο νά τής έπα- 
ναλαμβάνει τή φράση «μάλιστα κυ
ρία!», ρομπότ νά τής κάνει βαθιές 
ύποκλίσεις καί νά τής παίρνει τό τσι
γάρο γιά νά τό τινάζει στό τασάκι καί 
νά τής τό ξαναδίνει καί λοιπά καί 
λοιπά καί λοιπά. . . .

Γιά τήν προμήθεια τέτοιων «έργα- 
λείων» ή δούλων ή σκλάβων, άν θέ
λετε καλύτερα, ύπάρχουν καί λει
τουργούν, μυστικά, άνά τόν κόσμον, 
ειδικά σκλαβοπάζαρα, πού φυσικό εί
ναι νά μήν τά πιάνει εύκολα τό μάτι 
τού καθένα καί πιό πολύ τού άστυνο- 
μικού. Γιατί μυστικά; Πάλι τά ίδια ρω
τάτε; Μά δέν είπαμε άλλες φορές ότι 
σκλαβοπάζαρα καί άνθρώπινα δι
καιώματα τής δύσης τού αιώνα μας 
δέν συμβιβάζονται, τουλάχιστον γιά 
τά μάτια τού κόσμου!

Τέλος πάντων. . .  "Ενα τέτοιο 
σκλαβοπάζαρο λειτουργούσε τόν τε
λευταίο καιρό στό Λός "Αντζελες καί 
οί άντίστοιχες μυστικές άγοραπωλη- 
σίες έφτασαν σέ σημείο πού λίγο διέ
φεραν άπ' τις μεσαιωνικές. Χαρακτη
ριστικό είναι τό γεγονός ότι τριάντα 
’Ινδονήσιοι καί Λατινοαμερικανοί 
πουλήθηκαν σέ μιά μόνο βδομάδα μέ

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

τιμές πού κυμαίνονταν άπό 150 μέχρι 
2.000 δολλάρια γιά τόν καθένα Δη
λαδή κάτι μεταξύ τής άξίας 16 κιλών 
κρέας μόσχου σιτευτού (μπόν φιλέ) 
καί τής άξίας μιάς μοτοσικλέτας δια- 
κοσίων κυβικών, στήν Ελλάδα .. .

Αλλά τό σκλαβοπάζαρο, παρόλη τή 
μυστικότητα μέ τήν όποια λειτουρ
γούσε, παρουσίαζε .. ρωγμές. Σέ μιά 
άπ’ τις ρωγμές του κατάφερε νά χω
θεί ένας άστυνομικός καί τό νταρα
βέρι έφτασε στή Δικαιοσύνη. Όπου, 
οί έμποροι, γιά ν' άποδείξουν τήν 
άθωότητά τους θά επικαλεστούν τό 
«άμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα» 
καί οί μεγαλοκυρίες τό «άμαρτίαι 
προγόνων παιδεύουσι σημερινές κυ
ρίες ...», μιάς καί κείνοι τ ’ άρχισαν 
πρώτοι τό πανηγύρι (γιά νά τό διαι- 
ωνίσουν οί κατοπινοί τους καί νά τό 
συνεχίζουμε έμείς . . .  σήμερα).

Ή θεία μέ τήν ήρωίνη.. .

Γιά ένα άτομο πού ταξιδεύει άερο- 
πορικώς άπό μιά χώρα σέ άλλη, τό πιό 
φυσικό είναι νά φέρνει μαζί του καί 
άποσκευές. Τουλάχιστον μερικές άλ- 
λαξιές ρούχων, έσώρουχων καί ύπο- 
δημάτων είναι άπαραίτητες καί ιδίως 
όταν τό άτομο αύτό είναι γυναίκα.

Ή σαραντάχρονη Αμερικανίδα 
Ρόνα Σέλτον ταξίδεψε πρό μηνός άπ’ 
τήν Τουρκία στή Νέα Ύόρκη, έχοντας 
μαζί της καί τις σχετικές άποσκευές 
μέ μερικά ψώνια, λίγο παστουρμά πο
λίτικο, κάτι δωράκια γιά τό συγγενο
λόι καί κάτι άλλα «πέρα - δώθε». Λίγα 
άπ’ όλα είχε δηλαδή καί μέσα σ’ αύτά 
είχε καί 16 (!!!) κιλά ήρωίνης.

Ή κυρία, όταν στό άεροδρόμιο τής 
Νέας Ύόρκης πέρασε μέ τις άπο
σκευές της γιά τόν καθιερωμένο 
έλεγχο, θέλησε νά θολώσει τά νερά. 
Καθώς ό άρμόδιος άστυνομικός έψα
χνε τή βαλίτσα μέ τήν ήρωίνη, τού 
είπε: «καλέ . . .  τ ί τήν ψάχνετε τόσο 
πολύ; Κάτι δωράκια έχω γιά τ' άνεψι- 
δάκια μου, πού μέ περιμένουν τά 
καημενούλια πώς καί πώς!».

Ό  άστυνομικός, όμως, έκανε τή 
δουλειά του σωστά. Συνέχισε νά ψά
χνει κι όταν άνακάλυψε τήν ήρωίνη, 
είπε, έξυπνα, στήν κυρία: «έπικίν- 
δυνα δωράκια διαλέξατε γιά τ' άνεψι- 
δάκια σας κυρία μου .. .  δέ νομί
ζετε!». Καί τήν όδήγησε στό «ιδιαί
τερο ...».

Ι Α Π Ω Ν Ι Α

Ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ι  Γ ι α π ω 
ν έ ζ ο ι !

Έ να  άπ’ τά  πάμπολλα π λεονε
κτήματα  τοϋ  συμπαθέστατου 
γιαπωνέζικου λαού, ε ίνα ι τό  ό τι 
σπανιότατα κα ταλήγε ι στον άλ- 
κοολισμό. Μπορούν, δηλαδή, οί 
Γιαπωνέζοι νά τσούζουν τό ποτό 
άγρίως, όταν θέλουν νά ξεχά- 
σουν γ ιά  λ ίγο  τά  σ εκλέτ ια  καί 
τους  καημούς πού τούς  φορτώ 
νε ι ή ζωή, ή όταν θ έλ ο υ ν ν ά  δ ια 
σκεδάσουν διπλά τ ίς  χαρές της.

Μ ετά  άπό μιά πολύωρη, έπί 
παραδείγματι, βάρδια άκατάσχε
τη ς  οινοποσίας, γ ιά  νά συνέλ- 
θουν άπ’ τόν  πονοκέφαλο δέν 
χρειάζοντα ι κομπρέσες μέ παγω
μένα νερά. Ο ύτε χρειάζοντα ι μα- 
λα χτικές  σουπ ίτσες γ ιά  νά άπο- 
κατασταθεΐ ή ισορροπία τών δια- 
ταραγμένω ν στομαχικών τους 
λειτουργιώ ν. Μέ έλάχ ιστο  μόνο 
ύπνο συνέρχοντα ι κι όταν ξυ
πνούν ε ίνα ι νηφάλιο ι, όπως ήταν 
καί πριν τό  τσούξουν, ε ίνα ι εύ- 
δ ιά θετο ι κι ορεξάτο ι γ ιά  τή  δου
λε ιά  τους, είνα ι, άκόμη, π ανέτο ι
μοι γ ιά  τήν έναρξη μιάς κα ινούρ
γ ιας βάρδιας ά κατάσχετης ο ινο 
ποσίας.

Δέν τούς π ιάνει εύκολα  τό 
ποτό τούς φ ίλους μας τούς  Γ ια
πωνέζους, όσο σκληρό κι άν ε ί
ναι. Γ ιατί; Γ ια τί στό σώμα τους 
ύπάρχει έλλε ιψ η  ένός ένζυμου, 
πού το ύ ς  π ροσ τατεύει άπ' τ ίς  
έπ ιδράσεις τοϋ  άλκοόλ καί γ ε 
νικά άπ’ τόν  άλκοολισμό. Αύτό ε ί
ναι συμπέρασμα έπ ιστημόνων 
τής Ιαπωνίας, ο ί όποίοι, μέ έπι- 
κεφ αλής τόν  καθηγητή Κατσούγι 
Χαράντα τοϋ Π ανεπ ιστημίου τής 
Τσουκούμ, έντόπ ισαν αύτή τή  
διαφορά στά χημ ικά  συστατικά  
τού οργανισμού τών συμπατριω
τών τους, μετά  άπό μακρόχρονη 
έπ ιστημονική μελέτη .

Εύτυχ ισμένο ι Γιαπωνέζοι!!! Ή 
φύση στάθηκε κοντά  σας καί σάς 
π ροστατεύει άπ’ τ ίς  κακοτοπ ιές, 
ένώ έμάς . . .

204



—  Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο  —

Υψηλότητες - «χρυοοχοεϊα».. .

Τό Νοέμβρη τού 1980, συναντήθη
καν ατό Λουξεμβούργο έννιά καθω
σπρέπει λιμοκοντόροι κι άρχισαν 
μεταξύ τους τά «σούρτα - φέρτα». 
Κουστουμιές . . .  οί κύριοι, υψηλή κοι
νωνία .. .  οί κύριοι, παπιονάκια.. .  οί 
κύριοι, πολυτέλεια.. .  οί κύριοι και 
βάλτε .. .  οί κύριοι. ΤΗταν όλος ό κό
σμος δικός τους, στά μάτια του κο
σμάκη. Δηλαδή, κινούνταν μέ κάθε 
έπισημότητα κι όπως ταίριαζε σέ με- 
γαλοπιασμένους κι άς ήταν λιμοκον
τόροι μ' όλη τή σημασία τής λέξης.

Στό μεταξύ, δυό - τρείς φορές τή 
βδομάδα κατέβαιναν ως τό άεροδρό- 
μιο τού Λουξεμβούργου, άνέβαιναν 
στά ιδιωτικά άεροπλάνα. .. τους, κι 
άφού έκοβαν βόλτες πάνω άπ’ τόν 
ούρανό τής χώρας τους γιά μερικές 
ώρες (έτσι, άπλώς γιά νά χαϊδεύουν 
λίγο τά σύγνεφα; κάπου - κάπου άλ
λαζαν καί λίγο ούρανό καί πετάγον
ταν ώς τή Δυτική Γερμανία γιά καφε
δάκι .. .  ή μπυρίτσα.

Άπ’ τά δυτικογερμανικά άεροδρό- 
μια τούς περιλάβαιναν κάτι λιμουζί- 
νες ίσα μ’ ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο 
ή κάθε μιά καί τούς πήγαιναν ατούς 
τόπους πού συχνάζουν, έκει, οί κύ
ριοι τής «έβερέστειας κοινωνίας». 
Εννοείται πώς μόνο ό θεός ξέρει πό

σες ύποκλίσεις είσέπραξαν οί έννιά, 
πόσα καπέλα βγήκαν άπ' τή θέση 
τους γιά τήν άπόδοση τού όφειλόμε- 
νου πρός τήν ύψηλότητά τους σεβα
σμού, πόσοι σκοτώθηκαν ή ποδοπα- 
τήθηκαν γιά νά τούς έξυπηρετήσουν 
χωρίς καθυστέρηση, πόσες γυναι
κείες καρδιές ράγισαν γιά τήν τσέπη 
το υ ς .. .

Παράλληλα, οί άστυνομικοί τών 
δυό χωρών (πού ή παρέα τών έννιά τις 
είχε κάνει μία), έκαναν κι αύτοί τις 
ύποκλίσεις τους ατούς εύγενείς με- 
γαλοσαλονίτες, κοπάναγαν κι αύτοί 
τις αναγκαίες χαιρετοΰρες στή θέα 
τους. Άλλωστε δέν θά μπορούσαν νά 
κάνουν τίποτ- άλλο μπροστά σέ τέ
τοιους μεγιστάνες άριστοκρατίας καί 
πλούτου. Ούτε νά πονηρευτούν καί 
νά ύποψιαστούν πώς κάτι δέν πή
γαινε καλά μέ τις μετακινήσεις τους. 
Θεός φυλάξει. .. τέτοια παιδιά! Α λ ί
μονο άν φτάσουμε τώρα ίσαμε κ ε ί.. .

Αλλά ένας συνάδελφός τους τής 
ύπηρεσίας διώξεως λαθρεμπορίου 
τού Λουξεμβούργου δέ συμφωνούσε 
μαζί τους. Άφησε τήν καχυποψία του 
νά πλανηθεί γιά λίγο στόν άπαραβία- 
στο (γιά τή σκέψη τών άπλών άστυνο- 
μικών) χώρο τής λιμοκοντορίας τους. 
Τούς παρακολούθησε καί τά παίξε 
όλα γιά όλα, κάνοντας έρευνα στις 
άποσκευές τους, λίγο πριν άναχωρή- 
σουν γιά ένα άπ’ τά συνηθισμένα τα- 
ξιδάκια τους. Σέ βαλίτσες τους άνα- 
κάλυψε 120 κιλά χρυσού πού έπρό- 
κειτο νά βγοϋν λαθραία στή Δυτική 
Γερμανία. Όπως είχαν θγεί ώς τότε 
δυό όλόκληροι τόνοι χρυσού άποφέ- 
ροντάς τους κέρδος 10.000.000 μάρ
κων .. .

Ι Ρ Λ Α Ν Δ Ι Α

Ρεύμα πού τόν έκαψε...

Ό  Ιρλανδός μισοκαιρίτης Πάτρικ 
Μάξγουελ, ήθελε και τό σκυλί χορ
τάτο και τήν πίτα άφάγωτη, κατά πώς 
λέμε στόν τόπο μας.

Ήθελε, άπ’ τόνα μέρος νά λούζεται 
τό σπιτικό του στό φώς και νά λει
τουργούν όλες οί ήλεκτρικές συ
σκευές τού νοικοκυριού του στό 
φούλ κι άπ’ τάλλο μέρος νά μήν πλη
ρώνει καθόλου χρήματα γιά τήν 
κατανάλωση αύτή. Ή έπιθυμία του 
τόν έρριξε σέ σκέψη διάρκειας καί ή 
σκέψη τού γέννησε μιά τρισχαριτω- 
μένη κουταμάρα (άν ήταν δυνατό νά 
τού γεννήσει σοφία, τή στιγμή πού 
σχεδίαζε κομπίνα σέ βάρος τής έπι- 
χείρησης ήλεκτρισμού, πού ξέρομε 
όλοι μας ότι μόνο ν’ άστειεύεται δέν 
ξ έ ρ ε ι...).

Μιά μέρα, βάνοντας κάτω τά γεν
νητούρια τής σκέψης του, άνοιξε μέ 
προσοχή τό μετρητή τού ήλεκτρικοΰ 
- άνάλογες γνώσεις διέθετε - έστριψε 
μερικές θιδίτσες του, έκοψε λίγα κα- 
λωδάκια του, τού ’ρίξε κάμποσες

βλαστήμιες, τόν ξανακούμπωσε καί 
τόν ειρωνεύτηκε κι άπό πάνω: «τώρα 
πουλάκι μου - τού είπε - δέ θά μετράς 
όπως σέ μαθαν ...».

Τό έπιχείρημα, άρχικά φάνηκε πώς 
πέτυχε, άλλά ό μετρητής τού τή φύ
λαξε, γιατί τό έπόμενο δίμηνο έδειξε 
κατανάλωση «μηδέν». Μέ τήν έν
δειξη αύτή, ή έγγλέζικη έπιχείρηση 
ήλεκτρισμού ύποπτεύτηκε τήν κομ- 
πίνα καί οί τεχνικοί της τήν άποκάλυ- 
ψαν, μετά άπό σχετικό έλεγχο πού 
έκαναν στό μετρητή. Τό άποτέλεσμα 
ήταν ότι ό έπόμενος λογαριασμός 
τού Μάξγουελ έφτασε στό ύψος τών 
65.000 δραχμών - λογαριασμός πού 
άποτελεΐτο άπό ένα ξεγυρισμένο 
προστιματάκι 60.000 δραχμών, σύν 
ένα λογαριασμό σάν τούς προηγού
μενους.

Ό  έφευρετικός, κατά τά άλλα, Ιρ
λανδός κομπιναδόρος, είχε κάνει ένα 
μικρό λαθάκι, όταν περιποιόταν τό 
μετρητή. Πάνω στις βλαστήμιες πού 
τού ρίχνε, έκοψε ένα καλωδιάκι πού 
δέν έπρεπε νά κοπεί. Καί τώρα τό φυ
σάει καί δέν κρυώνει!

Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α
Ό έρωτευμένος σκληρός επισκέπτης...

Τ ό δεκαεφτάχρονο γαλλόπουλο- 
δέν πρόκειται γιά τό γνωστό ινδικό 
ορνίθι, άλλά γιά νεαρό Γ άλλο ύπήκοο 
- ήταν έρωτευμένο μέ μιά μικρή όλ- 
λανδέζα.

Καί γιά νά μήν προλάβετε νά πείτε 
ότι «κάτι τρέχει στά γύφτικα πού τό 
γαλλόπουλο άγαπούσε τή μικρή όλ- 
λανδέζα», σάς προλαβαίνομε καί σάς 
πληροφορούμε ότι ό νεαρός καθόταν 
στή Γαλλία καί ή μικρή στήν 'Ολλαν
δία, πράγμα πού σημαίνει ότι ό μικρός 
ύπέφερε πολύ. Ό  νούς του, άπ’ τό 
Σουασόν, όπου έμενε, φτερούγιζε 
στήν Ολλανδία. Απ’ τό μεγάλο κακό 
πού τόν βρήκε, ούτε νά κοιμηθεί 
μπορούσε (κλείνουν μάτι οί έρωτευ- 
μένοι τού καλού καιρού;), ούτε νά 
διαβάσει τά μαθήματά του, ούτε νά 
φάει τό φαγητό του (μόνο γάλα έπινε 
καί καταλαβαίνετε ποιά ήταν ή μάρκα 
καί ή προέλευσή του ...)  ούτε μπο
ρούσε νά περπατήσει. . .  Τίποτε δέ 
μπορούσε νά κάνει - καλά .. .  όταν οί 
άντρες άγαπάνε. «είναι κα ί...

τέρμα» πού λέει καί ή έλληνική πιά
τσα - καί μιά μέρα τού περασμένου 
Γεννάρη άποφάσισε νά πάει στήν 
Ολλανδία γιά νά τή συναντήσει.

Εύκολα, όμως, μπορούσε νά πάει; 
Έ ... όχι, βέβαια, γιατί ούτε οί γονείς 
του τού τό έπέτρεπαν, ούτε φράγκα 
είχε στήν τσέπη του. Όπότε, μέ τή 
λογική τής έρωτευμένης νιότης σχέ
διασε νά τό σκάσει. Στις 28 τού ίδιου 
μήνα, άνέβηκε σ’ ένα σχολικό λεω
φορείο, πού μετέφερε 40 μαθητές 
στά σπίτια τους, κι άνάγκασε τόν 
οδηγό του νά διαβεϊ τά βελγικά σύν
ορα, χωρίς πολλά - πολλά λόγια . . .  Μέ 
ποιόν τρόπο; Μά μέ τήν άγριάδα καί 
μέ τήν άπειλή νεροπίστολου πού 
άγόρασε άπό ψιλικατζίδικο τής γει
τονιάς του!

Άπ’ τήν πόλη Σουασόν, λοιπόν, τό 
άπαχθέν λεωφορείο, μέ τά πολλά έφ
τασε κοντά στό Άϊντχόθεν τής ’Ολ
λανδίας, όπου καί τό βρήκαν οί άστυ- 
νομικοί. Οί όποιοι, τώρα, ψάχνουν γιά 
τόν άπαγωγέα, άμούστακο γαμπρό 
έπισκέπτη τους .. .

Ν Ι Γ Η Ρ Ι Α
Έκτακτα μέτρα τάξης . . .

Οί ιερόδουλες τής Νιγηρίας είναι 
οργανωμένες γιά τά καλά. Μέσω τού 
συνδικάτου τους, διεκδικούν δικαιώ
ματα, προβάλλουν αιτήματα καί, γε
νικά, φτάνουν στήν έπίλυση τών προ
βλημάτων πού άπασχολοϋν τόν 
κλάδο τους.

Τό συνδικάτο τους, πριν μερικές 
βδομάδες έκανε κάτι πού ώς τώρα 
δέν τό ’χει κάνει κανένα όμοιο του 
στόν κόσμο. Καθιέρωσε καί άνήγειλε 
τήν «ήμέρα δωρεάν κατανάλωσης

τού προϊόντος τών μελών του ...». 
Μπροστά στήν άναγγελία αύτή, ή νι- 
γηριανή άστυνομία ύποχρεώθηκε έκ 
τών πραγμάτων νά λάβει έκτακτα μέ
τρα τάξης, άφενός μέν γιά νά διακι- 
νηθεί εύκολότερα ή πελατεία, άφε- 
τέρου δέ γιά νά προστατευτούν άπ’ 
τούς λαίμαργους πελάτες όσες νιγη- 
ριανές γυναίκες δέν είχαν καμιά 
σχέση μέ τό άρχαιότερο τών έπαγ- 
γελμάτων.

Τελικά, χάρη στά δρακόντεια μέτρα 
τής άστυνομίας όλα πήγαν καλά. Κι 
όσοι πρόλαβαν, πήραν. . . .

0 Περισκόπιος
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Τοϋ "Α γγέλο υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η  
Απ’ τή ο ε ιρ ά  δ ιηγημάτω ν του  

« Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α  Σ Τ Η Ν  ΕΛ ΛΑΔΑ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Χαράματα παρουσιάζεται στό σκοπό τοϋ Αστυνομικού 
Τμήματος ό Πάνος Δάρης. γιά νά τού πεί πώς ό ίδιος, πριν άπό 
λίγο, βρήκε μετά άπό άναζήτηση τεσσάρων ώρών, σκοτωμένη 
στον κήπο τοϋ σπιτιού του. τή γυναίκα του Μαρία. Τό ύφος όμως 
τού Δάρη βάζει σέ ύποψίες τόν νεαρό Ανθυπομοίραρχο, όταν 
ειδοποιημένος άπ τό Χωροφύλακα, φτάνει στό Αστυνομικό 
Τμήμα καί ζητάει νά μάθει λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα ό Ανθυ- 
πασπιστής Βαγενάς πληροφορεί τόν Ανθυπομοίραρχο πώς πα- 
λ ιότερα στό χωριό κυκλοφορούσαν φήμες γιά έρωτικό δεσμό 
μεταξύ του θύματος καί τοϋ κουμπάρου τους. Τάκη Φωτεινού.

Απ' τήν έξέταση τού πτώματος καί τό όσα υποστήριζε ό 
Πάνος Δάρης. ή τέλεση τοΰ εγκλήματος τοποθετε ίτα ι λίγο πριν τά 
μεσάνυχτα, ώρα γιά τήν όποια ό Δάρης προβάλλει άλλοθι, τό 
οποίο στηρίζει καί ή κατάθεση τοϋ φίλου του Θανάη Πορφυρού, 
πού διαψεύδει καί τ ις φήμες γιά παράνομο δεσμό τής Μαρίας, 
ύποστηρίζοντας έμμεσα.πώς ούτε  ό άντρας της. ούτε ό κουμπά
ρος τοΰ ζευγαριού έχουν σχέσει μέ τό φόνο.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'
«Ψάξτε άλλου 

γιά τό δολοφόνο...».

Ό  Ανθυπομοίραρχος άπό τήν πρώτη 
στιγμή πού βρέθηκε άπέναντι στό Γιάννη 
Σταθάτο, κατάλαβε πώς ό γαμπρός τοϋ 
Δάρη δέν έπρεπε νά τά πήγαινε καί τόσο 
καλά μέ τή γυναίκα τοϋ κουνιάδου του.

-  Εγώ φοβόμουνα, πάντα, πώς κάποια 
μέρα θ' άφηνε όρφανά τά παιδιά της, 
είπε, μόλις ό Ανθυπομοίραρχος τοϋ ζή
τησε νά μιλήσει γιά τό θύμα.

-  Γιά ποιό λόγο; τόν ρώτησε ό Ανθυ
πομοίραρχος.

-  Αυτή δέν είχε τό μυαλό της στό σπίτι 
της, άλλά στό «έξω».

-Δηλαδή;
π Γ ΓυΡνούσε . . .  Πίεζε τό φουκαρά τόν 
Νάνο νά πηγαίνουν στά πανηγύρια νά 
βγαίνουν στήν πλατεία . . .  Κάθε τόσο 
αγόραζε παπούτσια, φουστάνια

-  Νεαρή γυναίκα ή τα ν .. ..παρατήρησε 
ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Είναι καί άλλες γυναίκες νέες. Δέν 
κάνουν δμως τά ίδια. Κοιτάν τό σπίτι 
τους, τή φτώχεια τους .. .

-  Αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλή
ματα;

- Ό χ ι . . .  Δέν ήταν όμως και πλού
σιοι .. .

- Τ ι  ώρα είδες χτές βράδυ τόν κου
νιάδο σου; τόν ρώτησε ξαφνικά ό Ανθυ
πομοίραρχος.

-Δωδεκάμιση θά ταν. Ήρθε καί τή 
γύρευε στό σπίτι μου .. .

-  Πώς ήταν;
-  Ανήσυχος. Βρήκε τά παιδιά μονάχα 

τους στό σπίτι του, νά βλέπουν τηλεό
ραση κι αύτή δέν ήταν πουθενά.

-  Παλιότερα είχαν άκουστεϊ πολλά σέ 
βάρος τής Μαρίας. Ήταν άλήθεια;

-  Δέν ξέρω. Δίκαια, όμως, είχαν άκου- 
στεΐ. Ποιός τής είπε νά «κουνάει τήν 
ούρά της»; 'Εγώ δέν άσχολήθηκα μ’ αύτά 
που 'λεγε ό κόσμος, ούτε μού πεψτε λό
γος .. .

-  Γιατί δέν άκολούθησες χτές τό 
βράδυ τόν κουνιάδο σου γιά νά ψάξετε 
μαζί;

7 ΔΓ Μ’ ένοιαζε. "Αν πήγαινα μαζί του 
καί τή βρίσκαμε μπορεί καί νά 'μπαινα 
φυλακή.

-  Εσύ; Γιά ποιό λόγο;

-  Δέν άνέχομαι γώ τέτοια πράγματα. 
Εκείνος είναι άλλος τύπος. Εμένα μού 

τή «δίνουν» .. .
-  Τι άκριθώς είχε γίνει τότε πού ό κου

νιάδος σου μάλωσε μέ τό Φωτεινό;
-  Τήν πλήρωσε άδικα ό άνθρωπος. 

Επειδή κουνούσε αύτή τήν ούρά της τήν 
πλήρωσε 'κείνος. Δέν είχε τίποτα μαζί 
της. Εκείνη έπιδίωκε νά τόν θάλει στό 
χέρι. Ό  Φωτεινός είναι νοικοκύρης καί 
σέβεται τήν οίκογένειά του.

-  Τι τού ζήλευε ή Μαρία; Εκείνη τότε 
δεν ήταν ούτε είκοσι χρόνων κι έκεΐνος 
είχε τά διπλά χρόνια ...

-  Τά λεφτά του ζήλευε. Καί περιπέτεια 
ζητούσε...

-  Άπό πότε είχες νά δεις τόν Πάνο 
Δάρη, πριν 'ρθει βέβαια τά μεσάνυχτα 
στό σπίτι σου.

-  Από τό άπόγευμα. Βρεθήκαμε στό 
καφενείο τού Γκότση. Μετά αύτό έφυγε 
μαζί μέ τό Θανάση Πορφυρό καί πήγαν 
στό καφενείο τοϋ Φανέλά.

-  Είχε δώσει άλλα δικαιώματα ή Μαρία;
-  Πολλά. Όλη ή γειτονιά συζητάει γιά 

τούς νεαρούς πού συχνοπερνάν άπ’ τό 
δρόμο έξω άπ’ τό σπίτι της, ρίχνοντας 
λαίμαργα τά μάτια τους πάνω της.

-  Ποιούς νεαρούς;
-  Πού νά τούς ξέρω. Δέν είναι μόνο 

ντόπιοι, άλλά καί άπό άλλα χωριά. Καί νά 
πού γίναμε τώρα ρεζ ίλ ι...

Ό  Ανθυπομοίραρχος συνέχισε νά ρω
τάει δλο καί διαφορετικά πράγματα, ξα
φνιάζοντας κάθε τόσο τό Γιάννη Στα
θάτο καί προσπαθώντας κάπου νά τού 
βρει ένα κενό. 'Ήθελε νά μάθει τό λόγο 
της τόσης άντιπάθειάς του πρός τή γυ
ναίκα τοϋ κουνιάδου του, άντιπάθεια 
πού τού φαινόταν όχι καί τόσο άθώα. 
Υποψιαζόταν πώς κατά βάθος ό Σταθά- 

τος, άλλα πράγματα ένιωθε γιά τή Μαρία. 
Αν τά αίσθήματά του γΓ αύτή ήταν άλη- 
θινά, τότε πώς άνεχόταν νά πηγαινοέρ
χεται στό σπίτι του ή ζωηρή Μαρία; Πώς 
δέ φοβόταν μήπως μέ τή συμπεριφορά 
της έπηρεάσει καί τή γυναίκα του; Μή
πως τά λόγια του ξεκινούσαν άπό κάποια 
αιτία πού έπρεπε νά κρατήσει κρυφή. 
Μήπως ήξερε ή ύποψιαζόταν τόν κου
νιάδο του γιά δολοφόνο καί πάσχιζε νά 
τόν άπαλλάξει άπό κάθε πιθανή ύποψία 
πού μπορεί νά ύπήρχε σέ βάρος του; Γιά 
ποιό λόγο, δμως, νά συνέβαινε αύτό;
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«Λόγος ύπάρχει, σκέφτηκε ό Ανθυπο
μοίραρχος. «Ή γυναίκα του είναι άδελφή 
τού Δάρη κι άν άποδειχτεϊ πώς ό άδελ- 
φός της ήταν ό φονιάς τής γυναίκας του, 
όπωσδήποτε θ' άντιμετώπιζε και ή οικο
γένεια τού Σταθάτου τά σχόλια. Πέρα άπ’ 
αύτό, άν άποδειχτεϊ πώς ό Δάρης είναι ό 
δολοφόνος πού ψάχνουμε, τόν περιμέ
νουν άρκετά χρόνια φυλακή. Τά παιδιά 
του, όμως, τι γίνονται; Οί μόνοι συγγε
νείς του είναι ή άδελφή του καί ό άντρας 
της. Φυσικό είναι νά πέσει σ' αύτούς ή 
εύθύνη γιά τή συντήρηση των παιδιών. 
Εκτός .. .  έκτός άν ό Σταθάτος είχε κά

ποτε έπιθυμήσει τή γυναίκα τού κουνιά
δου του, χωρίς όμως νά μπορέσει νά 
κερδίσει τήν προτίμησή της καί τώρα 
στρέφεται άπό κάποιον τσαλαπατημένο 
έγωισμό έναντίον της, πιστεύοντας ότι 
έτσι τήν έκδ ικεϊτα ι. . .  "Η, έκτός άν ξέρει 
γιά τό έγκλημα, άν πήρε μέρος, άν 
υπήρξε συνεργός ...».

Μέ τις σκέψεις αυτές νά τόν βασανί
ζουν συνέχιζε νά ρωτάει όλο καί πιό 
άσχετα πράγματα τό Γιάννη Σταθάτο, 
προσπαθώντας νά βρει τήν κατάλληλη 
στιγμή πού θά τόν ρωτούσε γ ι’ αυτά πού 
σάν σκέψεις τόν έκαιγαν. Καί ή στιγμή 
βρέθηκε:

-  Πώς καί παντρεύτηκες τήν άδελφή 
τού Δάρη;

-  Ε’ίμασταν φίλοι. Κάναμε συχνά πα
ρέα. Κυνηγούσαμε μαζί, πήγαινα στό 
σπίτι του καί πίναμε κανένα ποτηράκι. .. 
Πριν πέντε χρόνια, Χριστούγεννα ήταν, 
είχε ρθεΐ στό χωριό ή άδελφή του. Τότε 
τήν είδα καί μοϋ άρεσε. Ζήτησα νά τήν 
παντρευτώ . . .  Αύτό ήταν ...

- Ή  Μαρία τότε πρέπει νά 'ταν γύρω 
στά δεκαοχτώ καί όπωσδήποτε πιό 
όμορφη άπ' ό,τι τώρα.

-Π ραγμ ατικά ... Ήταν νερά ιδα... 
Αλλά δέν άλλαξε καί πολύ σ’ αύτά τά 

χρόνια...
-  Πρέπει νά ταν έρωτευμένος ό Πάνος 

μαζί της;
-  Καί κάθε άντρας πού θά τήν είχε, θά 

ταν έρωτευμένος μαζί της.
-  Αυτοί πού δέ θά τήν είχαν;
-  Καί α ύτο ί. . .  Είχε κάτι, πέρα άπ' τήν 

όμορφιά, πού σέ τραβούσε σάν μαγνή
της κοντά της. "Εφτανε μόνο νά τήν κοι
τάζεις .. .  Μπορούσες νά τήν έρωτευθεϊς 
άπ’ τήν πρώτη στιγμή πού θά τήν έβλε
πες ...

-  Εσύ;
-  Τι έγώ;
-  Δέν ένιωσες ποτέ έρωτευμένος μαζί

της;

-  Άποτέλεσες έξαίρεση;
-  Εϊμασταν συγγενείς . . .  'Αδέλφια ...
-  Παλιότερα . . .  όταν πήγαινες στό 

σπίτι τους; "Οταν ήσουν έλεύθερος .. .

-  Γιατί δέ μιλάς . . .  "Αλλωστε είναι φυ
σικό νά μάς άρέσει κάτι τό ιδιαίτερα 
όμορφο.

-  Δέ λέω ό χ ι. . .  Αλλά ήταν φίλος μου ό 
Πάνος . .. "Επειτα αύτή δέν έδινε σημα
σία σέ άνθρώπους σάν κι έμένα, πού δέν 
είχαν νά τής προσφέρουν κάτι τό ξεχω
ριστό.

-  "Αν ύποθέσουμε πώς ό Πάνος είναι 
αύτός πού τή σκότωσε τότε τι γίνονται τά 
παιδιά τους;

-  Δέν τή σκότωσε αύτός.

-  'Υπόθεση κάνουμε ...
-  Πού νά ξέρω τι θ’ άπογίνουν. Αλλους 

άπό μάς δέν έχουν. Σέ μάς θά πέσει ή 
εύθύνη. Μά καί 'μεϊς τι νά κάνουμε . .. 
Φτωχοί άνθρωποι είμαστε .. .

-  Εσύ, τό βράδυ μετά τις δωδεκάμιση, 
πού πήγες όταν βγήκες άπό τό σπίτι σου;

Ό  Γιάννης Σταθάτος άναπήδησε άπ' 
τήν καρέκλα του. «"Οχι.. .  ψέματα εί
ναι . . .  Δέ βγήκα άπ' τό σπίτι μου. Μήν 
πάς νά μέ μπερδέψεις. Δέν ξέρω τίποτα 
γιά τό έγκλημα. Ψάξτε νά βρείτε τό δο
λοφόνο, άλλά όχι στήν οίκογένειά μου. 
Φτάνει τό κακό πού μάς βρήκε. 'Εμείς 
δέν είχαμε ποτέ μπλεξίματα μέ άστυνο- 
μίες καί τά παρόμοια. Είμαστε φιλήσυχοι 
άνθρωποι. Ψάξτε, λοιπόν, άλλού γιά 
τό δολοφόνο ...».

Τό πρόσωπο τού Γ ιάννη Σταθάτου είχε 
γίνει κατακόκκινο. Μιλούσε μέ τά χείλη, 
μέ τά μάτια, μέ τά χέρ ια . .. Ήταν όλό- 
κληρος μιά φωνή πού διαμαρτυρόταν καί 
πού έπαλε άλλοτε άπό άγανάκτηση, άλ
λοτε άπό θυμό καί άλλοτε άπό άπελπισία. 
Ό  Ανθυπομοίραρχος τού 'πε πώς οί ίδιοι 
ήταν ύποχρεωμένοι νά ψάξουν όλες τίς 
έκδοχές καί πώς έκεΐ πού 'χαν φτάσει τά 
πράγματα ήταν έπόμενο νά τοποθετή
σου ν κι αύτούς στόν κύκλο τών ύποπτων. 
Ό  Γ ιάννης Σταθάτος άκουγε μέ χαμηλω
μένο τό κεφάλι τά λόγια τού Ανθυπομοί
ραρχου. Κατάλαβε πώς ό,τι γινόταν ήταν 
φυσικό νά γ ίν ε ι.. .

-  Καί τώρα πές μου, άν ύποψιάζεσαι 
κάποιον γιά δολοφόνο; τόν ρώτησε 
ύστερα άπ’ όλα αύτά ό Ανθυπομοίραρ
χος.

-  Δέν ύποψιάζομαι κανέναν. Φοβάμαι 
πώς ή Μαρία είχε έραστή. Ό χι όμως άπ’ 
τό δικό μας χωριό, γιατί τότε κάτι θά μα
θευόταν. "Ισως άπό κάποιο διπλανό χω
ριό, πού τήν πίεζε, ποιος ξέρει τ ί . . .  Αύτή 
δέ θά δέχτηκε .. . "Ισως τήν πίεζε νά φύ
γει μαζί του .. .  Καί γιά νά λέμε τήν άλή- 
θεια, ή ίδια ποτέ δέ θά δεχόταν κάτι τέ 
τοιο . . .  Αγαπούσε τά παιδιά της .. .  Θ’ 
άρνήθηκε, λοιπόν, κι έκεΐνος, τυφλωμέ
νος άπ’ τό πάθος του, τή σκότωσε .. .  Δέν 
ξέρω όμως τίποτα θετικό. Δέν ξέρω άν 
είχε φίλο καί ποιόν είχε. "Αν ήξερα θά τό 
'λεγα. Ούτε ό Πάνος έχει κάνει τό κακό. 
Πέρα άπ’ ότι τήν άγαπούσε καί ίσως άνε- 
χόταν νά ζεΐ κοντά της, άκόμα κι άν μά
θαινε πώς έκείνη είχε έραστή, θά 'κάνε 
ό,τιδήποτε άλλο έκτός άπό έγκλημα. Εί
ναι τόσο ψύχραιμος, τόσο ήρεμος, τόσο 
λογικός πού δέ θά 'κάνε ποτέ κάτι τέτοιο. 
Δέ θά 'κλείνε ποτέ τό σπίτι του. Ούτε καί 
ό Φωτεινός, πού μού άνάφερες πιό 
μπροστά, θά κάνε τέτοιο πράγμα .. .

-  Γιατί;
-  Δέν είχαν ποτέ σχέσεις. Μά καί νά 

'χαν κάποτε, πάνε άπό τότε τέσσερα 
χρόνια.. .  Ποτέ στά τέσσερα αύτά χρό
νια δέ συναντήθηκε ούτε στό δρόμο μέ 
τή Μαρία. Ό  ένας προσπαθούσε ν' άπο- 
φύγει τόν άλλο. "Αλλωστε ό Φωτεινός 
δέν ήταν χτές βράδυ στό χωριό. Νομίζω 
πώς τόν είδα νά πηγαίνει μέ τό αύτο-
κίνητό του στό διπλανό χωριό. Πρέπει νά 
ταν γύρω στις έννιά. Έγώ έκείνη τήν 
ώρα γυρνούσα στό σπίτι. Καί πιό μπροστά 
τόν είχα δει στό καφενείο τού Γκότση. 
Ήταν μαζί μέ τόν Παρασκευά Γεωργό- 
πουλο, τό Γιώργο Δακούστη καί τό Χρή- 
στο Άθανασόπουλο .. .

-  Από τό καφενείο ποιος έφυγε πρώ
τος- έσύ ή αύτός;

-  Εγώ. Αύτός μέ πρόλαβε στή στροφή 
πού πάμε γιά τό διπλανό χωριό. Μού 
κορνάρισε κιόλας.

-  Τόν είδες καλά;
-  "Οχι. Ήταν σκοτάδι. Γνώρισα όμως τό 

αύτοκίνητό του .. .  "Επειτα ξέρω πώς θά 
πήγαινε στό χωριό.

-  Πώς τό ξέρεις;
-  Είπαν, οί φίλοι του, νά παραγγείλουν 

μπριζόλες γιά νά πιούν καμιά μπύρα κι 
έκεΐνος άρνήθηκε λέγοντας πώς έχει 
δουλειά. Τότε είπε πώς θά πήγαινε στό 
διπλανό χωριό .. .

Ποιος είχε λόγους;

«Ξεκινήσαμε στις έννιάμιση άκριβώς 
άπό τό σπίτι τού Πάνου. Τό ξέρω γιατί 
κοίταξα τό ρολόγι μου. Πήραμε τό χωμα
τόδρομο γιά τό «Ξεροπήγαδο», μιά το
ποθεσία γύρω στά πέντε χιλιόμετρα άπ’ 
τό χωριό. Μέχρι έκεϊ πηγαίνει τό αύτοκί- 
νητο. Από κεί καί πέρα συνεχίσαμε μέ τά 
πόδια, άνηφορίζοντας στό μονοπάτι πού 
οδηγεί στά «Χαλάσματα», "Αλλο μονοπάτι 
δέν έχει γιά τά «Χαλάσματα», πού άπέ- 
χουν κάπου ένα χιλιόμετρο άπ’ τό «Ξε
ροπήγαδο» καί τά λένε έτσι άπό κάτι μι- 
σογκρεμισμένους μύλους. Ό ταν φτά
σαμε κεί, λύσαμε τά σκυλιά καί καθίσαμε 
στις πέτρες. Ανάψαμε άπό ένα τσιγάρο. 
Καθίσαμε 'κεί κάπου μισή ώρα. Μετά 
άνηφορίσαμε πρός τίς «Πηγές», άλλη 
τοποθεσία κάπου ένάμιση χιλιόμετρο 
μακριά άπ’ τά «Χαλάσματα». Στό δρόμο 
μάς ξαναβρήκαν τά σκυλιά, άκριβώς στό 
μέρος πού τό μονοπάτι χωρίζεται στά 
δυό καίόδηγεΐτό ένα στις «Πηγές» καί τ ’ 
άλλο στό «Σκουφί», άλλη τοποθεσία, 
στήν κορφή σχεδόν τού βουνού ...».

Ό  Άντισυνταγματάρχης άκουγε μέ 
προσοχή τό Θανάση Πορφυρό, νά τού 
περιγράφει τή διαδρομή πού έκαναν στό 
βουνό, σημειώνοντας ταυτόχρονα τά 
κυριότερα σημεία. Τήν ίδια στιγμή τόίδιο 
έκανε καί ό Ανθυπομοίραρχος μέ τόν 
Πάνο Δάρη, ένώ ό Άνθυπασπιστής Βαγε- 
νάς είχε βγει ν ’ άναζητήσει τό Γ ιώργο 
Δακούστη, τόν Παρασκευά Γεωργό- 
πουλο καί τό Χρήστο Άθανασόπουλο, 
τούς τρεις φίλους τού Τάκη Φωτεινού. 
Τήν ίδια στιγμή ό Ενωμοτάρχης Στεφά
νής βρισκόταν στά μισά τού δρόμου πού 
όδηγούσε στά κτήματα τού Τάκη Φωτει
νού, κάπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά 
άπ’ τό χωριό.

Ό  Ενωμοτάρχης είχε άναζητήσει τό 
Φωτεινό στό σπίτι του καί μετά στά κα
φενεία τού χωριού, χωρίς νά τόν βρει. 
«"Εφυγε κατά τίς έφτά τό πρωί καί θά 
πήγαινε μέχρι τήν πλατεία γιά νά βρει 
έργάτες. Αύριο θά κόψουμε τό τριφύλι 
καί χρειάζονται χέρια ...», τού είχε πει ή 
γυναίκα τού Φωτεινού. Ό  ίδιος, όμως, 
όταν τόν έψαξε στήν πλατεία δέν τόν 
βρήκε καί κανείς δέν τόν είχε δ ε ι. . .  
"Ετσι άποφάσισε νά πάει μέχρι τά κτή
ματα τού Φωτεινού, πιστεύοντας πώς θά 
τόν έβρισκε 'κεί.

Καλημέρισε τόν μπάρμπα - Κωσταντή, 
τόν Τζανιό, ένα λεβεντόκορμο γέροντα 
πού συνάντησε στά μισά τής διαδρο
μ ή ς ...

-  Γιά πού τόσο βιαστικός κύρ - Νωμα
τάρχη μ';

-  Μέχρι τά κτήματα τού Τάκη Φωτει
νού. Μήπως τόν είδες νά περνάει;

207



Γύρισον μέ τό αγροτικό αυτοκίνητο. Σ ’ όλόκληρη τή διαδρομή δέν είπαν ούτε λέξη ...

-  Βέβαια. Θά ταν κατά τις έφτά- 
μιση .. .  Ήταν μέ τό «άγροτικό» .. .  Τι 
άκουσα; Είναι άλήθεια πώς 'κείνη ή Μα
ρία τοϋ Δάρη βρέθηκε σκοτωμένη;

-  Αλήθεια ε ίνα ι. . .  Ποιος σου τό ’πε;
-  Τι,ποιος μου τό ’πε; Ό λοι τό συζητάν. 

Όσοι πέρασαν άπό ’δώ όλοι μου τό ’ παν.
-  Καί ό Φωτεινός;
-Ό χ ι.  Αύτός ήταν μέ τό αύτοκίνητο. 

Δέ σταμάτησε.
-  Τι σοϋ 'παν άκριθώς;
-  Πώς τή βρήκατε σκοτωμένη καί πιά- 

σατε τόν Πάνο, τόν Πορφυρό καί τό Στα- 
θάτο. Αύτοί τήν ξέκαναν;

- Ό χ ι .. .  Δέν τούς πιάσαμε. Τούς πή
ραμε γι' άνάκριση .. .

-Τ ό  χα πεϊ έγώ πώς θά 'χε άσχημο 
τέλος αύτή ή γυναίκα.

-Γ ια τ ί μπάρμπα - Κωσταντή; Τι ήξε
ρες;

-  Τίποτα. Πολλά κουνήματα έβλεπα 
καί δέ μ’ άρεσαν. Καί τις προάλλες, τή 
δεύτερη μέρα τού Πάσχα, είχα δεί δυό 
νεαρούς πού τήν κοίταζαν παράξενα.

-  Ποιοι ήταν;
-  Δέν τούς ξέρω. Απ’ άλλο χωριό ήταν 

καί είχαν 'ρθεί στό πανηγύρι. Ό  ένας, 
άκουσα νά λέει, πώς άν δέν έβγαινε τό 
βράδυ νά τόν συναντήσει, θά τή σκό
τωνε.

-  Πώς ήταν αύτοί οί νεαροί;
-  Ό  ένας, αύτός πού είπε πώς θά τή 

σκότωνε, ήταν «σημαδιακός». Ξανθός 
ήταν καί είχε μούσι. Είχαν κόκκινο αύτο
κίνητο .. .

- Τ ι  είδος «σημαδιακός» ήταν;
-  Νά . . .  είχε μούσι.. .  φορούσε βρα

χιόλι χρυσό στό χέρι καί κάπνιζε τσιμ
πούκι.

-  Πώς ήταν τό βραχιόλι;. . .
-  Ό λο κρίκους .. .  σάν άλυσίδα .. .  τέ 

τοια πού βάζουν οί γυναίκες. Κάπνιζε ένα 
καπνό πού μοσκοβολούσε .. .  Δίπλα - δί
πλα ήταν τά τραπέζια μας. Εγώ καθόμουν 
μαζί μέ τόν Κομποτή, τήν κόρη του καί 
άλλους .. .

Ό  Ενωμοτάρχης ζήτησε περισσότε
ρες λεπτομέρειες γιά τά χαρακτηριστικά 
τών άγνωστων νεαρών, μά ό γέροντας 
στάθηκε άδύνατο νά δώσει περισσότε
ρες πληροφορίες. Ή κατάκοπη, άπό τό 
μακρινό ταξίδι της μέσα στά όγδόντα του 
χρόνια, μνήμη, μόνο ξεθωριασμένες 
παραστάσεις μπορούσε νά συγκροτήσει.

Συνέχισε τό δρόμο του γιά νά φτάσει, 
μισή ώρα μετά, στά κτήματα τού Φωτει
νού, μιά τεράστια έκταση γής πού περι
λάμβανε άπό όπωροφόρα δέντρα μέχρι 
καί βοσκοτόπια. Βρήκε τό Φωτεινό νά 
γεμίζει μέ πετρέλαιο τό «ρεζερβουάρ» 
τού τρακτέρ του. Ό  Τάκης Φωτεινός, 
παρόλο πού έδειξε πώς ξαφνιάστηκε άπ’ 
τήν άπρόσμενη έπίσκεψη τού φίλου του 
Ενωμοτάρχη, τόν ύποδέχτηκε μέ χαμό

γελο.
-  Πώς καί άπό ’δώ; τόν ρώτησε.
-  Γιά σένα ήρθα. Σέ θέλει ό ’Ανθυπο

μοίραρχος.
-  Καί γιατί νά κάνεις τόσο κόπο; Είναι 

τόσο πολύ βιαστικό αύτό πού μέ θέλει; 
Τό μεσημέρι θά γυρνούσα στό χωριό .. .

-  Σέ θέλει τώρα .. .
-  Τι συμβαίνει. . .
-  Δέν ξέρω .. .
-  Μήπως γιά τό έγκλημα;
-  Δέν ξέρω. Πώς έμαθες ότι τή σκότω

σαν;
-  Πέρασε πριν λίγο άπό δώ ό Άντώνης 

Καρράς καί μού τό 'πε. Λυπήθηκα. Ήταν 
τόσο νέα .. . τόσο όμορφη . . .  τόσο 
καλή .. .

-  Λοιπόν, πάμε;
-  Καί βέβαια ..
Γύρισαν στό χωρό μέ τό άγροτικό αύ

τοκίνητο τού Φωτεινού. Σ' όλόκληρη τή 
διαδρομή δέν είπαν ούτε λέξη. Μόνο σάν 
πλησίαζαν στό Αστυνομικό Τμήμα, ό Φω
τεινός ρώτησε:

-  Μέ τι τή σκότωσαν;
-  Μέ όπλο.
-  Τι όπλο;
-  Δέν ξέρω. Δέν έμαθα λεπτομέρειες.
-  Ποιος τή βρήκε;
-  Ούτε αύτό τό ρώτησα. Ήμουν μέχρι 

τις δύο μετά τά μεσάνυχτα ύπηρεσία καί 
ξύπνησα πριν λίγη ώρα. "Ετσι δέν παρα
κολούθησα τήν ύπόθεση .. .

Ό  Φωτεινός κατάλαβε πώς ό φίλος του 
δέ θά μιλούσε καί βέβαια όχι γιατί δέν 
ήξερε τήν ύπόθεση.

-  Εμείς οί δυό είμαστε φίλοι. Κι αύτά 
πού σού ζητάω νά μού πείς δέν είναι 
άπόρρητα. "Αλλωστε ξέρεις πώς παληό- 
τερα είχαν κυκλοφορήσει φήμες στό χω
ριό γιά δήθεν δεσμό μου μέ τή Μαρία .. .

-  Ίσως έπειδή είμαστε φίλοι, δέν 
έπρεπε νά ρωτάς. Εγώ δέ σέ ρώτησα τ ί
ποτα καί όμως μπορούσα . ..

-  Μπορεί νά σού παν νά μή μέ ρωτή
σεις . . .

-  Δέν ξέρω τι έχει συμβεί, παρά μόνο 
πώς σέ θέλει ό Ανθυπομοίραρχος. 
Αλλά, άκόμα καί νά ήξερα, ίσως νά μήν 
σού έλεγα τίποτα. 'Υπάρχουν πράγματα 
πού δέν έπηρεάζουν, άλλά ούτε έπηρεά- 
ζονται άπ' τή φιλία. "Ετσι, τουλάχιστον, 
πρέπει νά 'ναι. Ξέρεις άλλωστε πώς 
έμένα μού ταιριάζει τό «πρέπει» καί αύτό 
άκολουθώ σάν κανόνα. "Αν, λοιπόν, 
έπρεπε νά μή σού πώ τίποτα, δέ θά σού 
'λεγα, έστω καί άν είμαστε φ ίλο ι. . .

Όμως είχαν φτάσει μπροστά άπ’ τό 
'Αστυνομικό Τμήμα καί ή συζήτησή τους 
πήρε, άναγκαστικά, τέλος. Ό  Ενωμο
τάρχης όδήγησε τό Φωτεινό στό γραφείο 
τού Αξιωματικού 'Υπηρεσίας. Εκεί τόν 
συνάντησαν, λίγα λεπτά μετά, ό Εισαγ
γελέας μέν τόν Άντισυνταγματάρχηκαί 
τόν Ανθυπομοίραρχο.

-  Πού ήσουν χτές τό βράδυ; τόν ρώ
τησε ό Άντισυνταγματάρχης.

-  Μέχρι τις έννιά στό καφενείο τού 
Γκότση. Μετά τις έννιά πήρα τό αύτοκί
νητο καί πήγα στό διπλανό χωριό. Δέν 
είδα όμως κίνηση στά καφενεία καί συν
έχισα μιά βόλτα μέχρι τήν πόλη. Κατά τις 
έντεκα είχα γυρίσει στό σπίτι μου. Φά- 
γαμε μαζί μέ τή γυναίκα μου καί κοιμηθή
καμε.

-  Ποιος σέ είδε στό άλλο χωριό ή στήν 
πόλη;

-  Δέν ξέρω. Τό αύτοκίνητό μου πολλοί 
τό γνωρίζουν. Μπορεί νά ύπάρχει κά
ποιος πού νά μέ είδε.

-  Ποιές ήταν οί σχέσεις σου μέ τό ζεύ
γος Δάρη; ρώτησε ό Εισαγγελέας.

-"Εχω βαφτίσει τό πρώτο τους παιδί, 
άλλά πάνε τέσσερα χρόνια πού κόψαμε 
τις σχέσεις μας.

-  Γιατί;
-  Κάποιοι διέδοσαν στό χωριό πώς δή

θεν έγώ καί ή Μαρία είχαμε σχέσεις. 
Αύτά έφτασαν στ’ άφτιά τού κουμπάρου 
μου καί μού ζήτησε τό λόγο. "Οπως ήταν 
φυσικό, άρνήθηκα. Κάτι τέτοιο ήταν με
γάλο ψέμα. Μαλώσαμε τότε καί δέν ξα
ναμιλήσαμε.

-  Δέν είχατε σχέσεις;
-  Πέρα άπ' τήν κουμπαριά, τίποτα 

άλλο. "Αλλωστε δέν ήταν τέτοιος ό χαρα
κτήρας τής Μαρίας. Ούτε σέ μένα άρέ- 
σουν τέτοιες περιπέτειες. Ζώ εύτυχι- 
σμένα μέ τή γυναίκα καί τά παιδιά μου καί 
δέν έχω διάθεση νά χαλάσω τό σπίτι μου. 
"Επειτα έχω τά διπλάσια χρόνια άπ’ ό,τι ή 
Μαρία.

-  Αύτό τό τελευταίο δέν είναι λόγος 
πού νά έμποδίσει δυό άνθρώπους νά 
συνδεθούν έρωτικά, έστω καί άν ό δε
σμός τους είναι παράνομος, παρατήρησε 
ό Ανθυπομοίραρχος.

-"Εστω .. .  Εμείς όμως δέν είχαμε τί
ποτα ...

-  Τό όπλο άπό πού τό άγόρασες; τόν 
ρώτησε ό Εισαγγελέας.

-  Δέν άγόρασα κανένα όπλο.. .  Δέν 
έχω όπλο .. .  Ψάξτε όπου θέλετε άν νομί
ζετε. Πάντα τ ’ άντιπαθούσα τά όπλα .. .  
-έρω πώς μέ ύποπτεύεστε καί πώς συχνά 
άπό δώ καί πέρα, μέχρι δηλαδή νά βρεθεί 
ό δολοφόνος, θά «ρίχνετε άδεια», γιά νά 
μάθετε αύτό πού σάς καίει, μά δέν είμαι 
'γώ ό δράστης. Δέν έχω όπλο, λοιπόν, καί 
δέν είχα ποτέ σχέσεις μέ τή Μαρία. Δέν 
τή σκότωσα έγώ .. .
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Ό  Τάκης Φωτεινός έκλεισε άνύμεσα 
στά χείλη τό «δέν» γιά πολλές ώρες. Μέ
χρι πού κσυράστηκαν νά τόν άνακρίνσυν 
και τόν όδήγησαν σέ μιό άπσθήκη τού 
Τμήματος, πού τή διαμόρφωσαν σέ πρό
χειρο κρατητήριο, άφού τό κανονικό 
ήταν πιασμένο όπό τόν Πόνο Δάρη, ένώ 
στ' άλλα γραφεία τού Τμήματος ήταν, 
χωριστά ό ένας άπ’ τόν άλλον; ό Θανάσης 
Πορφυρός, ό Γιάννης Σταθάτος, ό Παρα- 
σκευάς Γεωργόπουλος, ό Γιώργος Δα- 
κούσης καί ό Χρήστος Άθανασόπουλος. 
01 τρεις τελευταίοι είχαν βρεθεί λίγο 
μετά τό μεσημέρι, όταν γύρισαν στά σπί
τια τους άπ’ τις δουλειές τους.

Στις πέντε τό άπόγευμα, ό Εισαγγε
λέας, ζήτησε πρώτα άπ' τόν Πορφυρό καί 
μετά άπ’ τό Δάρη, νά τού περιγράφουν, 
άπ' τήν άρχή, τό δρομολόγιο πού έκαναν 
τήν περασμένη νύχτα ατό βουνό, άνα- 
φέροντάς του καί τήν τελευταία λεπτο
μέρεια. Καί οί νέες περιγραφές άποδεί- 
χτηκαν άπόλυτα σύμφωνες καί μεταξύ 
τους, άλλά καί μέ τις προηγούμενες.

-  Αύτό σημαίνει, είπε ό Άντισυντα- 
γματάρχης, όταν έμεινε μόνος μέ τόν 
Εισαγγελέα, πώς ή έχουμε βρεθεί μπρο
στά σ’ ένα καλά όργανωμένο έγκλημα μέ 
δράστη τό σύζυγο καί σύνεργό τό φίλο 
του, ή ό Πάνος Δάρης καί ό Θανάσης 
Πορφυρός είναι έντελώς άσχετοι μέ τό 
έγκλημα κι έχουν πραγματικά κάνει αύτή 
τή διαδρομή.

-  Συμφωνώ, είπε ό Εισαγγελέας. 
Όμως, άν πράγματι ή Μαρία είχε έραστή 
-  καί πρέπει νά χε γιατί άλλιώς δέ δι
καιολογείται τό νά βρεθεί νύχτα στόν 
κήπο καί ούτε δικαιολογούνται τά πατη
μένα χόρτα, πού πραγματικά δείχνουν 
έρωτικό κρυψώνα -  τότε μόνο ό άντρας 
της είχε λόγους νά τή βγάλει άπό τή 
μέση, τούς γνωστούς σέ παρόμοια έγ- 
κλήματα «λόγους τιμής», καί όχι ό έρα- 
στής.

-  Καί άν ύπήρχαν λόγοι έρωτικής άντι- 
ζηλίας;

-  Τότε έχουμε νά κάνουμε, όχι μ' έναν, 
άλλά μέ δυό τουλάχιστον έραστές .. . 
Όμως, μέχρι τή στιγμή αύτή δέν ξέρουμε 
ούτε ένα όνομα κάποιου πιθανού έρα
στή. Ακόμα δέν έχομε κατορθώσει νά 
έξακριβώσουμε καί ποιές ήταν οί πρα
γματικές της σχέσεις μέ τό Φωτεινό κι 
έτσι είμαστε άναγκασμένοι νά ψάχνουμε 
στά τυφλά .. .

Είχαν κρύψει πολλά

Είχε νυχτώσει γιά καλά. Ό  Εισαγγε
λέας μέ τόν Άντισυνταγματάρχη, άφού 
έδωσαν τις άπαραίτητες όδηγίες στόν 
Ανθυπομοίραρχο, έφυγαν γιά τήν πόλη, 
άπ' όπου θά ξαναγυρνούσαν τό πρωί. 
Μέσα στό Αστυνομικό Τμήμα είχε'μείνει 
μόνο ό Ανθυπομοίραρχος μέ τρεις Χω
ροφύλακες, ένώ οί ύπόλοιποι άντρες εί
χαν βγεί στά καφενεία. Ακόμα, μέσα στό 
Τμήμα, είχαν κρατηθεί ό Πάνος Δάρης 
καί ό φίλος του Θανάσης Πορφυρός, κα
θώς καί ό Τάκης Φωτεινός. Οί ύπόλοιποι, 
άφού άνακρίθηκαν, έφυγαν .. .

01 τρεις φίλοι τού Φωτεινού δέν είπαν 
τίποτα τό ιδιαίτερο στήν άνάκριση. Είχαν 
Ισχυριστεί πώς δέν ήξεραν τίποτα παρα
πάνω γιά τό φίλο τους άπ' δ,τι οί άλλοι 
συγχωριανοί, παρόλο πού οί ίδιοι άποτε- 
λοϋσαν τή στενή του παρέα. Όμως, γιά

τόν Άνθυπασπιστή Βαγενά, πού είχε 
συμπληρώσει στό Τμήμα πέντε χρόνια 
ύπηρεσίας καί γνώριζε καλά τούς κατοί
κους τής περιοχής, οί ισχυρισμοί τους 
ήταν ψεύτικοι. Τό ίδιο καί γιά τόν Ενω
μοτάρχη Στεφάνή, πού συνδεόταν φι
λικά μέ τό Φωτεινό. Ούτε αύτός πίστεψε 
τά λεγόμενό τους. "Ετσι, άμέσως μόλις 
έκείνοι έφυγαν, ό Άνθυπασπιστής μέ 
τόν Ενωμοτάρχη παίρνοντας ό καθένας 
άπό δυό Χωροφύλακες βγήκαν στήν 
πλατεία. Ήταν ή ώρα πού τό κεφαλοχώρι 
ξεκουραζόταν. Τά καφενεία ήταν γεμάτα 
καί στή μιά πλευρά τής πλατείας, στή 
«βόλτα», οί παρέες όλο καί πύκνωναν.

Λίγο πριν φτάσουν στήν πλατεία χωρί
στηκαν. Ό  Άνθυπασπιστής Βαγενάς καί 
ό Ενωμοτάρχης Στεφάνής θά 'παιρναν 
γραμμή τά καφενεία. Οί τέσσερις Χωρο
φύλακες θ’ άνακατεύονταν στή «βόλτα» 
μέ τις παρέες τών ντόπιων, έχοντας τ' 
άφτιά τους όρθάνοιχτα. Άλλωστε όλες 
οί συζητήσεις, γιά κείνη τή μέρα τουλά
χιστον, θά στρέφονταν γύρω άπ' τό έγ
κλημα. Έτσι μπορεί, άπ’ τά πολλά πού θά 
συζητούσαν μεταξύ τους οί ντόπιοι, κάτι 
νά βοηθούσε. «Συχνά μαθαίνεις περισ
σότερα μέ τό κουτσομπολιό καί λιγότερα 
μέ τήν άνάκριση», είπε ό Άνθυπασπι- 
στής, όταν χωρίστηκαν .. .

Καί δέν είχε άδικο. Ή έμφάνιση τού 
Ενωμοτάρχη στό καφενείο τού Φανέλά, 

έκανε όλους τούς θαμώνες νά γυρίσουν 
τά κεφάλια τους πρός τό μέρος του. Δέν 
πρόλαβε νά καθίσει καί γύρω μαζεύτη
καν έξι - έφτά άτομα ζητώντας νά μάθουν 
τις έξελίξεις τής άνακρίσεως.

-Δ έ ν  ξέρουμε άκόμα τό δράστη., 
άπάντησε βαρύθυμα ό ’Ενωμοτάρχης.

-  Μέ τι όπλο δολοφονήθηκε; τόν ρώ
τησε ένας άπ’ αύτούς.

-  Μέ SMITH AND WESSON NO 32, βρα- 
χύκανο.

-  Ό  Φωτεινός τί λέει; ρώτησε ένας άλ
λος.

-  Τίποτα. Όσο γιά τις σχέσεις του 
ισχυρίζεται πώς ήταν κακογλωσσιές.

-  Καλά .. .  άλλού νά τά λέει αύτά .. . 
Ά ν  δέν έκανε δουλειά μαζί της, τούς 
έπαιρνε στά κτήματα; είπε κάποιος τρί
τος.

-  Τι έννοείς; τόν ρώτησε ό 'Ενωμοτάρ
χης.

-Τόσα χρόνια τόν ξέρουμε τό Φω
τεινό, τώρα θά τόν μάθουμε .. .  Μόνο 'γώ 
τούς έπιασα δυό φορές .. .

-  Ναι άλλά τώρα έκοψε ...
-  Αύτό είναι άλήθεια.

Ή συζήτηση γενικεύτηκε. Ό  καθένας 
έλεγε δ,τι ήξερε ή δ,τι νόμιζε πώς ήξερε. 
Τά περισσότερα ήταν σέ βάρος τής νε
κρής. Μιλούσαν γιά έραστές, γιά άγνω
στους πού έπισκέπτονταν τό χωριό τους 
γιά νά μπορέσουν νά φτάσουν μέχρι τό 
σπίτι της, γιά τις συναντήσεις της στήν 
πόλη μέ νεαρούς άπ’ τά γύρω χωριά ..

-  Δέν είχε έραστές . . .  είπε σέ μιά στι
γμή ό ’Ενωμοτάρχης. Αύτά πού λέγονται 
είναι φήμες. Άπό ζήλεια βγάζει ό καθέ
νας καί μιά «βρώμα», χωρίς νά πολυ- 
σκεφτεΐ.

Ήταν πρόκληση αύτό. Πρόκληση πού 
'πιασε.

-  Καί μέ τό Στάθη Ψυχρό τ ί είχε; πετά- 
χτηκε κάποιος άπό ένα διπλανό τραπέζι.

-  Ποιός είναι αύτός; τόν ρώτησε ό 
Ενωμοτάρχης.

-  Αύτός, πού ’χει τό παπουτσάδικο δί
πλα στά Πρακτορεία, στήν πόλη. Πού τόν 
χάνεις, πού τόν βρίσκεις, όλο στό χωριό 
μας. Μά νά 'ταν μόνο αύτός .. .

-  Ποιός άλλος; τόν ξαναρώτησε ό 
Ενωμοτάρχης.

-  Μήπως ό Γ ιώργος ό Δακούστης όλο 
στή γειτονιά της δέ βρίσκεται.. .

-  Αύτός είναι φίλος τού Φωτεινού .. . 
Δέ γίνεται νά ταν έραστής τής Μαρίας, 
πετάχτηκε κάποιος άλλος.

-  Γιατί δέ γίνεται. Ό  Φωτεινός άμανάτι 
τήν είχε; Καί τί φίλος καί ξεφίλος; Άπό 
άνάγκη είναι φίλος του.

-  Όχι καί άπό άνάγκη .. .  Τόσα χρόνια 
φίλοι ε ίνα ι.. .  άπό άνάγκη θά 'ταν;

-  Ναι άπό άνάγκη. Τόσα λεφτά τού 
χρωστάει τού Φωτεινού . . .  Γ ιατί δέ τού 
τά δίνει; Γ ιατί τού κάνει πλάτες καί τόν 
έχει άνάγκη ό Φωτεινός.

-Α ύ τό  είναι ψέμα,πετάχτηκε ό Ενω
μοτάρχης. Ό  Φωτεινός είναι καλός οικο
γενειάρχης. Τόν ξέρω καλά .. .

-  Δέν τόν ξέρεις, έπέμενε ό άλλος.Καί 
σέ ρωτάω: Ά ν  ό Δακούστης δέν κάνει 
πλάτες τού Φωτεινού, τότε γιατί τού δί
νει τό μηχανάκι του .. .

-  Δέ σέ καταλαβαίνω .. .

-  Ό  Δακούστης δίνει τό μηχανάκι του, 
πολλά βράδια, στό Φωτεινό καί 'κείνος 
τού δίνει τό αύτοκίνητο. Γιατί γίνεται 
αύτό;

-  Ίσως ό Δακούστης έχει κάποια φίλη 
σ’ άλλο χωριό καί παίρνει τό αύτοκίνητο 
τού φίλου του γιά νά τήν έπισκέπτεται.

-  Τότε γιατί ό Φωτεινός παίρνει τό μη
χανάκι τού Δακούστη, άφού ό ίδιος έχει 
δυό αύτοκίνητο; Τό άγροτικό καί τήν 
κούρσα . . .  Άρα, ό Δακούστης, δέν είναι 
αύτός πού δανείζεται τό αύτοκίνητο τού 
Φωτεινού, άλλ' αύτός πού δανείζει τό 
μηχανάκι του στό Φωτεινό.

Ό  Ενωμοτάρχης δέν περίμενε ν' 
άκούσει περισσότερα Βρήκε μιά δικαιο
λογία κι έφυγε. Σ' ένα άπ’ τά διπλανά 
καφενεία συνάντησε τόν Άνθυπασπι- 
στή. Μ' ένα νόημα ό άλλος κατάλαβε πώς 
κάτι σημαντικό είχε νά τού πει. Καί ήταν 
πράγματι σημαντικό αύτό πού άκουσε 
γιά τό χρέος τού Δακούστη καί γιά τό 
μηχανάκι του πού τό δάνειζε στό Φω
τεινό.

-  Πήγαινε νά βρεις τό Δακούστη καί 
πάρ’ τον στό Τμήμα. Σίγουρα, ό Ανθυπο
μοίραρχος, κάτι θά βγάλει μέ μιά νέα 
άνάκριση . . .  τού 'πε ό Άνθυπασπιστής.

Ό  Γ ιώργος Δακούστης βρέθηκε στό 
σπίτι του. Ταράχτηκε μόλις είδε στήν 
πόρτα τόν Ενωμοτάρχη Στεφάνή.

-  Τι συμβαίνει; τόν ρώτησε.
-  Πρέπει νά ρθείς μαζί μου μέχρι τό 

Τμήμα.
-  Γιά ποιό λόγο; Ό,τι είχα νά πώ τό πα.
-  Είπες ό,τι είχες νά πεις καί όχι ό,τι 

ξέρεις.
-  Δέν ξέρω τίποτα παραπάνω .. .
-  Αύτό νά τό πεις στόν Ανθυπομοί

ραρχο.
Ό  Ανθυπομοίραρχος δέν έδειξε τό 

ξάφνιασμά του, όταν είδε τόν 'Ενωμο
τάρχη νά γυρίζει στό Τμήμα φέρνοντας 
μαζί του τό Δακούστη. Άφησε όμως τήν
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έκπληξή του νό έκδηλωθεί, δταν έμεινε 
μόνος μέ τό ν ’Ενωμοτάρχη καιάκουσετό 
τί είχε συζητηθεί στό καφενείο του Φα
νέλά. «Αυτά σημαίνουν, είπε, μόλις ό 
Ενωμοτάρχης τέλειωσε τήν άφήγησή 

του, ότι και οί άλλοι δυό, δηλαδή ό Γεωρ- 
γόπουλος καί ό Άθανασόπουλος, θά 
'χουν κρύψει πολλά. "Ισως θά πρέπει νά 
τούς ξαναφέρουμε γ ι’ άνάκριση, ή του
λάχιστον νά τούς κρατήσουμε μακριά 
τόν έναν άπ’ τόν άλλο, σπάζοντάς τους 
τά νεύρα άπό τήν άγωνία καί στερώντας 
τους τή δυνατότητα νά ρχονται σ’ 
έπαφή καί νά συζητάν ...».

Μετά άπ’ τή σκέψη αύτή τού Ανθυπο
μοίραρχου, ό Ενωμοτάρχης κατάλαβε 
πώς έπρεπε νά βγει γιά ν ’ άναζητήσει 
τούς άλλους δυό φίλους τού Φωτεινού. 
"Εφυγε χωρίς νά περιμένει νά μάθει τ ’ 
άποτέλεσμα τής καινούργιας άνάκρισης 
τού Δακούστη. Δέν θά 'χε άπομακρυνθεΐ 
περισσότερο άπό πεντακόσια μέτρα 
όταν συνάντησε τό Χωροφύλακα Πόντο.

-  "Εχω νέα, τού πε ό Χωροφύλακας. Ό  
Στάθης Ψυχρός, πού έχει τό παπουτσά
δικο δίπλα στά Πρακτορεία, στήν πόλη, 
ίσως ήταν έραστής τής Μαρίας. Τό σί
γουρο είναι πώς τή γυρόφερνε. Δέν μπό
ρεσα νά έξακριβώσω άν τελικά τήν είχε 
«ρίξει» .. .

-  Τό ’μαθα κι έγώ αύτό, καθώς καί πώς 
ό Δακούστης χρωστάει λεφτά στό Φω
τεινό .. .

-  Καί τί σημασία έχει αύτό; Καί ό Άθα
νασόπουλος τού χρωστάει.. .

-  Πώς τό ξέρεις;
-  Τό άκουσα στή «βόλτα». "Ελεγανπώς 

ό Φωτεινός τού πλήρωσε τό τελευταίο 
γραμμάτιο τού τρακτέρ, κάπου όγδόντα 
χιλιάδες . . .  Προχτές, μάλιστα, τού πλή
ρωσε καί κάτι «ψιλά», πού χρωστούσε ό 
Άθανασόπουλος στόν Κατέρνο άπ' τά 
χαρτιά, κάπου πέντε χιλιάδες. Βλέπεις 
τόν Άθανασόπουλο θά τόν «φάει» ή 
πόκα...

-  Τρεις φορές τόν στείλαμε στ' αύτό- 
φωρο .. . Πάλι παίζει;

-  Παίζει καί χάνει συνέχεια. Δέν ξέρω, 
όμως, πού βρίσκει τά λεφτά.

-  Πήγαινε νά τόν βρεις. Ά ν  δέν είναι 
σπίτι του, ίσως είναι στό καφενείο τού 
Τσέλιου, πού παίζει. 'Εγώ πάω νά βρω τό 
Γεωργόπουλο. Θά τούς πάρουμε ξανά γ ι’ 
άνάκριση. Μήν τού πεις όμως τίποτα άπ’ 
όσα έμαθες ...

Ό  Χωροφύλακας κατάλαβε τί σήμαινε 
αύτό. Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι 
του καί πήρε ένα διπλανό δρομάκι. Ό  
Ενωμοτάρχης συνέχισε τό δρόμο του 
καί βγήκε στήν πλατεία. Πίσω άπ’ τό κα
φενείο τού Φανέλά ήταν τό σπίτι τού 
Γεωργόπουλου. Δέν ήξερε άν θά τόν 
έβρισκε κεί, άλλά ήταν άποφασισμένος 
νά τόν περιμένει ώσπου νά γυρίσει.

Ξαναθρήκε τόν Άνθυπασπιστή, αύτή 
τή φορά νά συζητάει μέ δυό άγροφύλα- 
κες. Τού 'πε τις πληροφορίες τού Χωρο
φύλακα.

-  Έχω καί γώ νέα, τού άπάντησε ό 
Άνθυπασπιστής. Στό μέρος πού πήγαν ό 
Δάρης καί ό Πορφυρός μέ τά σκυλιά, 
όδηγει καί άλλος δρόμος πού είναι βατός 
μέ αύτοκίνητο, πράγμα πού σημαίνει πώς 
είναι καί πιό σύντομος.

-  Καί λοιπόν;
-  Σκέφτομαι πώς θά μπορούσαν νά πή

γαιναν άπό κείνο τό δρόμο, ν' άφηναν τά

σκυλιά καί νά ξαναγυρνούσαν στό χω
ρ ιό .. .

-  Γιά νά σκοτώσουν τή Μαρία;
-  ’Έστω νά τήν πιάσουν μέ τόν έραστή

της ·
-  Καί μετά;
-  Νά ξαναγυρνούσαν καί νά 'παιρναν 

τά σκυλιά καί στις δώδεκα παρά τέταρτο 
νά έπέστρεφαν στό χωριό. Στό μεταξύ, 
κατά τή διαδρομή, νά ξεφορτώθηκαν καί 
τό περίστροφο.

-  Καί ή άκρίβεια τής περιγραφής τού 
δρομολογίου;

-  Μπορεί νά τό συζήτησαν πιό μπρο
στά .. .

-  Τι σκέφτεσαι νά κάνεις;
-  Νά βρώ κάποιον γνωστό, πού νά 'χει 

αύτοκίνητο καί νά ξέρει τόν άλλο δρόμο, 
γιά νά κάνω τή διαδρομή χρονομετρών
τας την.

-  Τέτοια ώρα;
-  Ναί, άλλωστε καί αύτοί νύχτα άνέβη- 

καν στό βουνό.
-  Εύχομαι νά βγει κάτι καλό .. .
Χώρισαν. Ό  Ενωμοτάρχης κατευθύν-

θηκε στό σπίτι τού Γεωργόπουλου. Κτύ- 
πησε τήν πόρτα, χωρίς νά πάρει άπάν- 
τηση. Δεύτερο κτύπημα . . .  τρίτο κτύ
πημα . . .  "Ακούσε βήματα στό διάδρομο 
καί μετά μιά φωνή νά ρωτάει «ποιός εί
ναι;». Άπάντησε. Ή πόρτα άνοιξε άργά - 
άργά. Μιά γυναίκα γύρω στά τριάντα πα
ρουσιάστηκε .. .

-  Τι θέλετε;
-Τ ό ν  Παρασκευά Γεωργόπουλο.
-  Κοιμάται.. .
-Τόσο νωρίς; Δέν είναι ούτε δέκα 

άκόμα...
-Ή ταν κουρασμένος.
-  Κάνε τόν κόπο καί ξύπνησέ τον . ..
Ή γυναίκα χάθηκε στό βάθος τού σπι

τιού, μουρμουρίζοντας. Δέκα λεπτά 
μετά, παρουσιαζόταν ό Παρασκευάς 
Γεωργόπουλος.

-  Παρακαλώ...
-  Πρέπει νά'ρθεις μαζί μου στό Τμήμα.
-  Τέτοια ώρα δέν μπορώ.
-  Πρέπει. . .  Βλέπεις οί φίλοι σου, ό 

Δακούστης γιά παράδειγμα, δέν άφή- 
νουν νά ήσυχάσεις.

-  Τι είπε ό Δακούστης;
Ή φωνή του είχε πάρει ένα χρώμα 

άγωνίας. "Εβγαλε άπ’ τήν τσέπη του τό 
πακέτο μέ τά τσιγάρα, τό άνοιξε νευρικά 
κι έβαλε ένα στά χείλη του.

-  Θά σού τά πει ό ίδιος αύτά, καθώς καί 
ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Μήν τόν άκούτε, ψέματα λ έ ε ι.. .
-  Πώς τό ξέρεις έσύ; Ακόμα δέν άκου- 

σες τί είπε .. .
-"Ε τσ ι είναι αύτός. Ψ εύτης... πολυ

λογάς .. .
-  Γι' αύτό δέν τού 'χε έμπιστοσύνη ό 

Φωτεινός.. .
-  Αύτός τού χε . . .  Έγώ δέν τού χω.
-  Θά 'ρθεις;
Ό  Παρασκευάς Γεωργόπουλος δέν 

άπάντησε άμέσως. "Εμεινε γιά λίγο 
σκεφτικός. Μετά, τραβώντας πίσω του 
τήν πόρτα, προχώρησε πρώτος γιά νά 
βγει στό δρόμο .. .

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άναστ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Σύνταξη - Ρηρόϊτερ - Διορθώσεις:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Άγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
* Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μακέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Άνθ/στής Ιωάν. ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 
ΔιεκπεροΙωοη:
Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική 'Υπηρεσία Χωρ/κής

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΟΈ.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική ΟΈ.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό αντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό υλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.
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Τό 'χει στήν τύχη της ούτή ή στήλη να «μιλάει» συνέχεια για πράγματα λυπη
ρά.Ίσως αύτά νά ’ναι κακό, ό δαίμονάς της ό άλύτρωτος, άφοϋ οί πιό πολλοί μας μόνο 
ευχάριστα θέλουμε ν' άκοϋμε, πράγματα, δηλαδή, πού πρόσκαιρα μπορούν νά διώ
ξουν τά άγχος μος κι ένα χαμόγελο νά σπρώξουν μέχρι τά χείλη μας.

Ομως ή στήλη τούτη τό 'βάλε πείσμα καί κάντρα στήν άρέσκεια τού καθενός 
μόνο πληγές νά δείχνει. Σάν ένα δάκτυλο τεράστιο πού κατευθύνει τά Βλέμματα πίσω 
άπ’ τις Βαριές κουρτίνες τής σκηνής, στά παρασκήνια, τά κοινωνικά περιθώρια θά 
'λέγε κανείς.

Στά διάστημα πού μεσολάβησε άπ’ τήν προηγούμενη έκδοση, ήρθαν στά «φώς» 
πολλές πτυχές τής παραπέρα άπ’ τό συνηθισμένο, καί νόμιμο, τρόπο ζωής. Κι άνάμεσά 
τους κι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο, ένα άνθρωποπάζαρο, πού θά πρέπει νά προβλημα
τίσει, όχι μόνο τό κοινωνικό σύνολο, μά κι έκείνους πού μπορούν νά παίξουν κάποιο 
ρόλο στή σμίκρυνση ή τή μεγέθυνσή του.

Κι άς κάνουμε άρχή άπ' ούτό. . .

ΤΟ Δ Ο Υ Λ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ  Δ Ε Ν  ΠΕΘΑΝ Ε
Κάποτε τό δουλεμπ όρ ιο  ήταν άπ’ τ ις  πιό 

έπ ικ ερ δ ε ΐς  έπ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  τού  κόσμου καί τό  
π ροστάτευαν ο ί ε υ λ ο γ ίε ς  πολλών ευρω π αϊ
κών κρατών κα ί έκκλησ ιώ ν. Κάποτε τό  δου 
λεμπ όριο ε ίχ ε  σ υ ν δ εθ ε ί μέ τ ’ όνομα Α μ ε 
ρ ική. Κάποτε ο ι φ υσ ιογνω μ ίες ένό ς  
Ά Β ραάμ  Λ ίνκολν κα ί τόσων άλλων πού 
προηγήθηκαν ή άκολούθησαν, στάθηκαν 
άπ έναντί του , δ ικα ιώ νοντας τή λ έξη  άν- 
θρωπιά κα ί Βάζοντας τέρ μ α  - στήν έπίσημη 
τουλάχισ τον - μορφή του . Σ τήν έπίσημη 
το υ λ ά χ ισ το ν . . .

Τό δουλεμπ όρ ιο, όμω ς, οάν παζάρεμα 
άνθρώ πινης ύπαρξης καί έργατικώ ν χερ ιώ ν 
δ έν  έπ αψ ε π οτέ νά ύπάρχει γύρω μας. 
Ακόμα καί στή χώρα μας ο ί τρ α γ ικ ές  μορ

φ έ ς  τών κολλήγων, πού 'πρεπ ε νά μπει γ ιά  
καλά ό 20 ο ς  α ιώ νας γ ιά  νά λυτρω θούν, τ ΐ  
άλλο ή ταν άπό σκλαβ ω μένες ύπ άρξε ις στό 
πουγγί τού  κάθε γα ιοκτήμονα ;

Είπαμε, όμω ς, πώς ή ρ θε - γ ιά  τήν  'Ε λ
λάδα - ένα  Κ ιλελέρ , ήρθαν γ ιά  όλο τόν  κό 
σμο μεγάλο ι δ ιε θ ν ε ίς  ’ Οργανισμοί γ ιά  τά

δικαιώματα τού άνθρώπου, τού  πάντα άλύ- 
τρω του όδοιπόρου τή ς  γή ς , κι έδωσαν στόν 
άνθρωπο κα ί στή δουλε ιά  του  τή δ ι
καίωση . . .

Καί νά τώρα πάλι μπροστά μας τ ’ άνθρω- 
ποπάζαρα. Χ ώ ρες φ τω χές άπ’ τή μιά μερ ιά  
μέ τό  φάσμα τή ς  π ε ίνα ς  στά μάτια τών άν- 
θρώπων το υ ς  πιό άπ ειλητικό  κι άπό τόν  πό
λεμ ο , χώ ρες πού εϋ η μ ερ ο ϋ ν  - σέ σχέση μέ 
τ ις  π ρώ τες - άπ’ τήν άλλη μερ ιά , μέ τό  νού 
πολλών άνθρώπων το υ ς  στό ύπ ερκέρδος 
κα ί στήν «καμπίνα». Α νάμεσά το υ ς  άν
θρωποι - τυχο δ ιώ κτες  πού ψάχνουν νά 
βροϋν τό «χρυσό» συνδυασμό γ ιά  νά γ εμ ί 
σουν - πάντα καράνομα - τ ις  τσ έπ ες  το υ ς  
μέ χρήμα. Τούς ε ίν α ι άδιάφορο ά ν τό  χρήμα 
αυτό μ υ ρ ίζε ι όρφάνια, δυστυχία , όνειρα  
τσαλαπατημένα άπ’ τό  παιχνίδ ι τώ ν μεγά 
λων τή ς  γή ς .

’Ό λ ’ αύτά γ ια τ ί στά μέσα τού π ερασμένου 
Φ λεβάρη, κάπου ψηλά στά σύντρά  μας μέ 
τή  Γ ιουγκοσλαβία , έ κ ε ϊ  κοντά στό Πολύκα- 
στρο, τό  παρασκήνιο τού κοινωνικού π ερ ι
θωρίου , «πού ’π α ίζε» τό  έργο  «Ά νθρω π ο- 
πάζαρα», β γήκε ξαφνικά στό προσκήνιο.

Β έβα ια  τό  ότι π α ιζόταν γύρω μας κι άνά
μεσά μας αύτό  τό  έρ γο  τό  ξ έρ α μ ε , όλό- 
κληρη ή 'Ε λληνική κο ινω νία τό  γνώ ρ ιζε. 
Γνώση όμως θολή, π ερ ιορ ισ μένη . Ή τα ν  
βέβα ιο  πώς στή χώρα έφ ταναν χω ρ ίς  «βίζα» 
Π ακιστανο ί, Ινδο ί, κι άνθρωποι άλλων χω
ρών, γ ιά  νά δουλέψ ουν - έστω  γ ιά  ένα  κομ
μάτι ψωμί - ή γ ιά  νά ναυτολογηθούν. Ή τα ν  
β έβα ιο  πώς αύτο ί ο ί άνθρωποι πού 'φ ταναν 
μέχρ ι τή χώρα μας μέ όδηγό τό  ά δ ε ιο  στο
μάχι το υ ς , ή ξαναγύρ ιζαν σ τ ις  π α τρ ίδ ες  
το υ ς  όταν ή παραμονή το υ ς  έρχόταν  σέ 
γνώση τών έλληνικώ ν άρχών, ή έπ εφ ταν 
θύματα  άνθρω πομεσιτών κα ί άλλων κομπι
ναδόρων. Οί λ επ το μ έρ ε ιε ς  όμως π α ρ έμ ε
ναν κρ υμ μ ένες , άγνω σ τες. Καί συνήθω ς οί 
λ επ το μ έρ ε ιε ς  ε ίν α ι α ύ τές  πού κα τα δ ε ί
χνουν στήν έκτασή του ένα  πρόβλημα. Τ έ 
τ ο ιε ς  λ επ το μ έρ ε ιε ς  άποκάλυψ ε ή υπόθεση 
τού Π ο λύ κα σ τρ ο υ . . .

"Ολα ξεκ ίνη σ α ν  άπ’ τήν  Αθήνα. Κάπου 
στό Μ αρούσι, στό Κ έντρ ο  Αλλοδαπών 
Προαστίω ν Π ρω τευούσης, μιά - μιά μα
ζεύο ντα ν  ο ί μ α ρ τυ ρ ίες  τών πραγματικά 
άξιολύπητω ν άσιατών μεταναστώ ν. Φτώχεια 
στήν π ατρίδα  το υ ς , π είνα , άπόγνωση. Πλάι 
σ' αύτά ο ί φ ή μες  πώς στήν Ελλάδα, στόν 
Π ειρα ιά , ύπήρχαν π ολλές δ ο υ λ ε ιές  στά κα
ράβια, καθώς κι ά λ λ ες  φ ή μ ες  πώς στά έλ - 
ληνικά  βουστάσια, χο ιρ ο τρ ο φ ε ία , ή σ τ ις  
β αρ ιές  β ιομ ηχαν ικές δ ο υ λ ε ιέ ς  δ έν  ύπήρχε 
έπ ιθυμ ία  γ ιά  δουλε ιά  άπό "Ε λληνες . Καί 
μέσα άπ' αύτά τό ξαφνικό φούντωμα ένό ς  
Ονείρου γιά φυγή καί δουλε ιά  σ τ ή ν ' Ελλάδα.

Ή  σ υνέχε ια  γρ ά φ ετα ι πέρα έ κ ε ΐ σ τ ις  
ά σ ια τ ικ ές  π α τρ ίδ ες , μέ τό  ξεπ ούλημα κάθε 
τ ί π ερ ιουσ ιακού σ το ιχε ίο υ  γ ιά  τήν  ά ν τ ιμ ε- 
τώπιση τών έξόδω ν τού τα ξ ιδ ιού  καί τής 
«μ ίζας»  τού  μ εσ ίτη . Κι αύτό  τό  δ εύ τερ ο  
έ χ ε ι σημασία καί γ ι ’ αύτό  όλος ό θόρυβός. 
Ή  «μίζα», τό  μ ερ τικό  τού  άνθρώπου πού θά 
« έξυπ ηρ ετήσ ει» , πού θά π ροω θήσει παρά
νομα τά π εινασμένα  κορμιά στή χώρα πού 
γ ι ’ αύ τοϋς θ υ μ ίζε ι «γή έπ α γγελ ία ς» , 
άσχετα  άν ή ίδ ια  άπ έχε ι ά ρκετά  άπ’ αύτή τή 
«Γή».

«Κοπάδια - κοπάδια» έφ ταναν στήν Κων
σταντινούπολη κι έ κ ε ι το ύ ς  π ερ ίμ εν ε  ό άν
θρωπος μέ τ ις  π ολλές γνω ρ ιμ ίες . ' Αρχιζαν 
τά  παζάρια. Μ έχρ ι καί 1 .000 δολλάρια σ το ί
χ ιζε  στόν καθένα τό  λαθρα ίο  πέρασμά του 
στήν 'Ελλάδα. Τόν τ ε λ ε υ τα ίο , όμω ς, καιρό 
έπ εσαν στή μέση κι ά λ λ ες  σ π ε ίρ ες  κι έρ ιξαν  
τ ις  τ ιμ έ ς . "Ετσι μπορούσε κ α ν ε ίς  καί μέ 600 
δολλάρια νά κάνει τ ’ όνε ιρό  του  πραγματι
κότητα.

Στήν Κω νσταντινούπολη τά  παραπάνω 
δολλάρια γ έμ ιζα ν  τήν  τσέπη τού  «άφ έντη» 
κι έ κ ε ϊν ο ς  μ ο ίρα ζε στόν καθένα «Βίζα - 
τράνζιτ»  γ ιά  Βουλγαρία . Α κολουθούσε τό 
τα ξ ίδ ι μέ τό  τρ ένο  μέχρ ι τά  Σκόπια. Έ κ ε ϊ 
ξανάβρισκαν τό ν  «άνθρωπο», πού στό 
μεταξύ  ε ίχ ε  κά νε ι τό  τα ξ ίδ ι άεροπορικώ ς κι 
ε ίχ ε  ρ υθμ ίσ ε ι μ έχρ ι τήν  άφ ιξή το υ ς  στά 
Σκόπια τ ις  τ ε λ ε υ τ α ίε ς  λ επ το μ έρ ε ιε ς . Τό 
πώς θά φ τάσει τό  «κοπάδι» στά σύνορα, τό  
πώς θά τά π εράσει κα ί τό  πώς θά προωθη
θ ε ί στήν καρδιά τή ς  χώ ρας.

"Ενα μ ισθω μένο γ ιουγκοσλαβικό  πούλμαν 
μ ε τέ φ ερ ε  το ύ ς  άνθρώπους έ κ ε ίν ο υ ς  μέχρ ι
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^ γσνάτΑ \άχ
τή ν  π εριοχή τή ς  Γ ε υ γ ελ ή ς  κι άπό ’κ ε ί τό 
τα ξ ίδ ι σ υνεχ ιζό ταν  μ έ  τά  πόδια. Μπροστό 
άπ' τό  «κοπάδι» β άδ ιζε ό άνθρωπος τού 
ά φ εντικοϋ , πού 'ξ ε ρ ε  τά  περάσματα κι ε ίχ ε  
ξανακάνε ι τή  δ ιαδρομή. "Ετσι, στή σ υ γκε
κρ ιμένη  περίπτω ση, σ τ ις  10 τό  βράδυ τής 
Κ υρ ιακής, 22 Ιν δ ο ί κα ί 17 Π ακισ τανο ί, 
π ερνούν τά  σύνορα, σέ άπόσταση δυό χ ι
λ ιομέτρω ν άπ’ τόν  "Ελεγχο Δ ιαβατηρ ίω ν 
Εύζώνων κα ί π ροω θούντα ι στό έλλην ικό  
έδ α φ ο ς, μέ σκοπό νά φτάσουν στόν έθν ικό  
δρόμο κατά τ ις  2 μ ετά  τό  μεσάνυχτα . ’ Εκεί, 
στόν έθν ικό  δρόμο, π ερ ιμ ένο υν  ο ι ά ν τρ ες  
τού Κ έντρου 'Αλλοδαπώ ν Π ροαστίω ν Πρω- 
τευ ο ύ σ η ς , τή ς  'Υ π ηρεσ ία ς πού ξεκ ίνη σ ε  
'κ ε ίν η  τή «δουλε ιά» , ά ν τρ ες  τού Α στυνο
μικού Τμήματος Π ολυκάστρου καί άλλων 
'Υπ ηρεσ ιώ ν τή ς  Δ ιο ικήσ εω ς Χω ροφυλακής 
τού  Κ ιλκ ίς .

Σ τ ις  2 μ ετά  τά μεσάνυχτα  ένα  πούλμαν 
μέ σβησμένα φώτα κα ί τραβηγμένα  τά 
κουρτινάκια  άπ’ τά  παράθυρα, κα τευθ ύ νε- 
τα ι π ρός τά  σύνορα. Σ τα μα τά ε ι δίπλα σέ μιά 
έρειπ ω μένη άποθήκη, γ ε μ ίζ ε ι μ ’ άνθρώ- 
π ους, π α ίρνε ι έπ ιτόπ ια στροφή καί . . .  
δρόμο πρός τή Θ εσσαλονίκη . Ή τα ν  τό τ ε 
λ ευ τα ίο  σ κέλο ς  τή ς  έπ ιχ ε ίρ η σ η ς. Τό πούλ
μαν α ύ ξά νε ι όλοένα  κα ί πιό πολύ τήν  τα χύ 
τη τα , φ τάνοντας κάποια στιγμή τά 130 χ ι
λ ιόμ ετρ α . Τό α ύ τ/το  πού τό  ά κο λο υθ ε ΐ 
ά ναγκάζετα ι νά «πιάσει» τά  160 γ ιά  νά τό 
π ροσπεράσει καί νά τού κ λ ε ίσ ε ι, στό καθο
ρ ισμένο  σ η μ είο , τό  δρόμο. Κι όταν ή τα χ ύ 
τη τα  τού  πούλμαν μ η δ εν ίζ ε τα ι, ό όδηγός 
του  βλέπ ει πώς γύρω του ε ίν α ι στημένο  
«μπλόκο» άπό άστυνομ ικά  α ύτοκ ίνητα .

Κάποιος « Σ τέλ ιο ς» , θά π ει λ ίγη  ώρα άρ- 
γό τερ α , ό ταν θά φτάσουν στό Α.Τ . Π ολυκά
στρου, τού τηλεφ ώ νησ ε άπ’ τά  Σκόπια καί 
τού 'δώ σε έντολή  νά π άει στό τέ τα ρ το  
«πάρκιγκ» μ ετά  τό  Π ολύκαστρο, όπου θά 
π αραλάμβανε έπ ιβ ά τες . Καί πριν ξεκ ινή σ ε ι 
άπ’ τήν  έδρα  του , το ύ ς  'Α γ ίο υ ς  'Α νάργυ
ρους -  ’Α ττ ική ς , ή Σ τέλλα , ή γυνα ίκα  τού 
Σ τέλ ιο υ , του  'δώ σε 15 .000 δραχμές προκα
ταβολή . . .  Τούς «έπ ιβά τες»  θά το ύ ς  πή
γα ινε  μέχρ ι τήν Α θ ή ν α . . .  χω ρίς νά γνω ρ ί
ζ ε ι τή σ υ ν έ χ ε ια . . .

Οί άλλοδαποί ξαναγυρ ίσ τηκαν στό γ ιο υ γ 
κοσλαβικό έδ α φ ο ς, ό όδηγός δ ικάστηκε. 
Καί δυό μ έρ ες  άργότερα  άλλο πούλμαν, μέ 
κλεισ τά  κουρτινάκια  κα ί σβηστά φώτα, τρ έ 
χ ε ι στόν έθν ικό  δρόμο Θ εσ σαλονίκης - 
Αθηνών. Εντοπ ίζετα ι άπό π εριπολικά καί 

τό  Κ έντρο  "Α μεσ ης ’ Επέμβασης Θ εσσαλο
ν ίκη ς  ε ιδ ο π ο ιε ί τό  «109» τώ ν Π ροαστίω ν κι 
αυτό μέ τή σειρά  του τό  Κ έντρο  ’Αλλοδα
πών Προαστίω ν. Κάτι ύποπτο συμβα ίνε ι. 
Στή Δ ιο ίκησ η  Χω ροφυλακής Λ αμ ίας φ τά νε ι 
ή παράκληση τού Κ έντρου  ’Αλλοδαπών γιά  
τό ν  έλεγχο  τού πούλμαν. 'Έ τσι κα ί γ ίν ε τα ι. 
Στή διασταύρωση τή ς  Μ α λεσ ίνα ς , τά  π ερ ι
πολικά τή ς  π ερ ιοχής τού κλ ε ίνο υ ν  τό  
δρόμο. ’ Επ ιβάτες του ε ίν α ι 21 Ίνδοπ ακ ι-

σ τανο ί, πού όταν το ύ ς  γυ ρ ίζο υν  κα ί πάλι 
στό Πολύκαστρο άποκαλύπτουν πώς 15 άπ’ 
α ύ το ύς  ή ταν  μέσα στήν πρώτη όμάδα τών 
39 πού π ιάστηκαν τή νύχτα  τή ς  Κυρ ιακής 
πρός Δ ευ τέρ α , ο ι όποιο ι τήν  Τρ ίτη  γύρισαν 
στά Σκόπια, βρήκαν τό «Στέλ ιο»  κι έ κ ε ϊν ο ς  
το ύ ς  έπ ε ισ ε  πώς όλα ή ταν  «τυχα ία» κα ί μ ’ 
άλλους 6 το ύ ς  ξα νά σ τε ιλ ε  στήν Ε λλάδα , τά 
ξημερώ ματα τή ς  Τ ετά ρ τη ς .

Π ο ιός ε ίν α ι ό «Σ τέλ ιος»  κα ί ποιούς ρ ό 
λους π α ίζε ι στό έλλην ικό  κοινω νικό π ερ ι
θώριο, ε ίν α ι πιά γνωστό σ τ ις  'Υ π η ρ εσ ίες  
μας. Τό ότι σύντομα θά κ λ ε ίσ ε ι καί τό  δικό 
του θέμα  ε ίν α ι ύπόθεση χρόνου. Τό πού θό 
πήγαιναν ο ί άλλοδαποί κι αύτό  γνωστό ε ί 
να ι, όπως ε ίν α ι γνωστό πώς μέ τόν τρόπο 
αύτό - όπως είπ αν ο ί ίδ ιο ι - πέρασαν στή 
χώρα μας π ερ ισ σ ότερο ι άπό 600 συμπα
τρ ιώ τες  το υ ς . ’ Ε κε ίνοπ ού  κ α ν ε ίς  δ έν  ξ έ ρ ε ι 
ε ίν α ι τό πώς θά σ ταματήσ ει το ύ το  τό  κακό, 
τό  πώς θά 'ρχοντα ι έπ ίσημα στή χώρα αύτο ί 
ο ι άνθρωποι, ή τό  πώς δ έ ' θά 'ρχοντα ι ο ύτε 
καί παράνομα, μιά κα ί μ έσ ε ς  λύ σ ε ις  δ έν  
ύπάρχουν.

θ ά  π ρέπ ει κάπ οτε νά σ ταματήσ ει τούτο  
τό  άνθρωποπαζάρι. Καί γ ιά  λόγους ο ικο νο 
μ ία ς  τού  έλλην ικοϋ  δημοσ ίου, άφού αύτό 
πληρώ νει τά  έξο δ α  τή ς  άπ ελάσεω ς καί τού 
τα ξ ιδ ιού  σ τ ις  π α τρ ίδ ες  το υ ς  όταν ο ί ίδ ιο ι 
δ έν  έχουν  άλλα χρήματα, άλλά καί γ ιά  νά 
σ ταματήσ ει ή έκμ ετά λλευ σ η  τών φτωχών 
καί άμοιρω ν μεταναστώ ν, πού ξεπ ουλούν 
ότι έχο υν  καί δ έν  έχουν  γ ιά  νά μ ε ίνο υ ν  σέ 
λ ίγ ε ς  μ έρ ες  στό δρόμο, ένώ  ή τσέπη κά
ποιου σύγχρονου δουλέμπ ορου θά 'χ ε ι 
φουσκώ σει μέ τά  δολλάριά το υ ς .

"Ας ρ ίξο υ μ ε  μιά ματιά  γύρω μας, σ ’ αύ 
το ύ ς  το ύ ς  κα κο ντυμένο υς , το ύ ς  σ κελετω 
μ ένο υ ς, μ α υρ ιδ ερ ο ύς καί τό  κυρ ιό τερο  
π εινασ μένους Ίνδοπ α κ ισ τα νούς , πού κυ
κλοφορούν γύρω μας κι ά ς  π ροβληματι
στούμε . . .  Γ ια τ ί, ποιός ξ έ ρ ε ι,  πέρα άπ’ όλα 
αύτά , μπ ορεί κι α ύ το ί νά χρησ ιμοπ οιούντα ι 
γ ιά  «βαποράκια» άπ’ το ύ ς  έμπ ορους τή ς  
ήρω ίνης κα ί «βαποράκι» δ έν  σ η μ α ίνε ι παρά 
θύμα, τραγικό  τό  ίδ ιο  όπως κα ί ό π αθιασμέ
νος  ν α ρ κ ο μ α ν ή ς . . .

-  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α ;
-  Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ .  . .

θ ά  λ ε γ ε  κ α ν ε ίς  πώς ό άγώνας τών Υ π η 
ρεσ ιώ ν γ ιά  τή δ ίω ξη τών ναρκωτικώ ν πήρε 
μορφή π ολέμου. Δ έν  π ερ νά ε ι μέρα , μπ ορεί 
νά π ε ι κ α ν ε ίς , πού νά μήν ά να λο γε ΐ σ' αύ- 
τή ν  κα ί μιά σύλληψη ναρκομανή ή έμπορου 
ναρκωτικώ ν.

Ιδ ια ίτερ α , γ ιά  τ ις  δυό μ εγ ά λ ες  Υ π η ρ ε 
σ ίε ς  τώ ν Π ροαστίω ν τή ς  Α θήνας κα ί τή ς  
Θ εσ σαλον ίκης, τή ς  ΥΑΠΠ καί ΥΑΘ δηλαδή, 
κα ί, πιό σ υγκεκρ ιμ ένα  γ ιά  τά  ε ιδ ικ ά  το υ ς  
Τμήματα Δ ιώ ξεω ς Ναρκωτικών - χω ρ ίς  μ' 
αύτό  νά ύπ οβ αθμ ίζετα ι ή προσφορά τώ ν άλ

λων 'Υπηρεσιώ ν τή ς  χώ ρας - ό άγώ νας ξ ε 
π ερ νά ε ι συχνά τ ις  φ υσ ικές  το υ ς  δυνα τότη 
τ ε ς ,  άφού ε ίν α ι ύ π οχρεω μένες νά μάχονται 
μ ' έλάχ ιστο  προσωπικό ένα ν τ ίο ν  έν ό ς  πλή
θους μικρών κα ί μεγάλω ν σπειρών. Ποιά 
δύναμη δ ίν ε ι κουράγιο  σ ’ α ύ το ύς  το ύ ς  άν- 
θρώπους πού ο ύ τε  άφθονα μέσα δ ια θ έ 
τουν, ο ύ τε  πολυπρόσωπα σύνολα άπ οτε- 
λούν καί μάχοντα ι σ' όλη τή δ ιάρκεια  τού 
24ωρου χω ρίς άνακωχή; Ή  εύθύνη  πού βα
ρ ύνε ι σ τους ώ μους το υ ς , ή ή ύπερφ ιλότιμη 
άντιμετώ π ιση τού  π ροβλήματος;

Ά  ’Αφορμή γιά τό  σύντομο το ύ το  σχόλιο 
στάθηκαν ο ί π ολλές έπ ιτυ χ ίες  το υ ς  στή 
δ ίω ξη τών ναρκωτικώ ν, τόν  τ ε λ ευ τα ίο  
καιρό. Στήν Α θ ή να , τό  Τμήμα Δ ιώ ξεω ς 
Ναρκωτικών τή ς  ΥΑΠΠ «ξήλω σε» μεταξύ  
άλλων κι ένα  ά ρκετά  έπ ικ ίνδυνο  «ντουέτο»  
μεταπωλητώ ν, πού «έσπρωχναν» ήρω ίνη 
στήν περιοχή τή ς  Φ ω κίω νος Ν έγρη καί τών 
Έ ξαρχείω ν. Τό άπ οτελούσαν ό Κώστας Ξ ε- 
ν ίδ η ς , άπ’ τή Ν ίκα ια  τού Π ειρα ιά , 23 χρό
νων, ά ερ γος  καί ό 25χρονος Κώστας Μπί- 
τζα ς , άπ’ τή Μ εσσήνη Μ εσ σ ην ία ς , έλα ιο - 
χρω ματιστής. Ή  τσ ιμπ ίδα τού νόμου σφ ί
χ τη κε  γύρω τους  ένα  άπ όγευμα τού π ερα
σμένου μήνα κάπου στήν π λατεία  Κολιά- 
τσου τή ς  Αθήνας καί λ ίγο  μ ετά  άπό μιά 
πώληση ήρω ίνης. Μ έσα στό π ακέτο  τών 
τσ ιγάρω ν τού  = εν ίδ η  β ρέθηκα ν  7 φ α κελ ίδ ια  
άπό άλουμ ινόχαρτο , πού π ερ ιε ίχ α ν  ήρω ίνη 
συνολικού βάρους 3 ,5  γραμμαρίω ν. Κάθε 
φ α κελ ίδ ιο , πού π ερ ιε ίχ ε  τό  1 /4 τού γραμ 
μαρ ίου , δ ινόταν άντί 3 .0 0 0  δραχμών πού 
σήμα ινε πώς μεταπουλούσε πρός 12 .000 
δραχμές τό  γραμμάριο  ήρω ίνης. Τά φ α κ ε 
λ ίδ ια  π ροορ ίζονταν γ ιά  τή Φωκίωνος Νέγρη 
καί τά Έ ξάρχεια .

Τά 3 ,5  γραμμάρια ήρω ίνης άπ οτελούσαν 
μ έρ ο ς μ ιάς π οσότητας 50 γραμμαρίω ν πού 
ε ίχ α ν  φ έρ ε ι ο ί δυό το υ ς  άπ’ τήν Κω νσταντι
νούπολη. Στό σπ ίτι τού  Κώστα Μ πίτζα β ρ έ 
θηκαν ά λλες  26 δ ό σ ε ις  ήρω ίνης τού 1 /2  καί 
τού 1/4 τού γραμμαρ ίου , σ υνολικής ποσό
τη τα ς  14 γραμμαρίω ν, καθώς κα ί μιά μ ικρο- 
ποσότητα κα τεργασ μένου  χασ ίς .

50 γραμμάρια ήρω ίνης, κάπου 150 - 200 
δ ό σ ε ις , δηλαδή, άνάλογα μέ τό  χρήστη. 
Ποσότητα όχι εύκαταφ ρόνητη  . . .

☆  Π ερ ισ σ ότερο , όμως, όργανω μένη πα
ρουσ ιάστηκε μιά άλλη σπ είρα, πού τήν  άπο- 
τελο ύσ αν  άλλοδαποί παράνομα έγκαταστη - 
μ ένο ι στήν 'Ελλάδα. Τό «ξήλωμά» τη ς , 
όμως, ξ εκ ίν η σ ε  άπό τή σύλληψη έν ό ς  'Έλ
ληνα τοξ ικομανή  πού πάνω του  ε ίχ ε  β ρ ε θ ε ί 
μ ικροποσότητα ήρω ίνης, τό  ύπόλοιπο μιάς 
π οσότητας 5 γραμμαρίω ν πού ε ίχ ε  άγορά- 
σ ε ι άντί 4 0 .00 0  δραχμών άπό κάποιο Σου- 
δανό. Ό  Σουδανός, σύμφωνα μέ τά όσα 
ε ίχ ε  π ε ϊ ό Έ λληνας π ελά της  του , άναζη- 
το ϋ σ ε τήν  π ελα τε ία  του στά Έ ξά ρ χε ια  καί 
στήν Πλάκα, «σπρώ χνοντας» καθημερ ινά  
π οσ ότητες 5 γραμμαρίω ν, πού έκρ υ β ε στό
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έσ ω τερ ικό  τού  κάτω μ έρ ο υ ς  τού μανικιού 
του , έτσ ι ώ στε καί σέ περίπτωση συλλή- 
ψ εω ς καί δ εσ μεύσ εώ ς του μέ χ ε ιρ ο π έδ ες  
νά ’χ ε ι τή δυνατότη τα  νά π ετά ξε ι τό  φ ακε- 
λ ίδ ιο .

Ή  σύλληψη τού Σουδανού, τ ρ ε ις  μ έρ ες  
άργότερα , έφ ε ρ ε  στδ φώς τά  5 γραμμάρια 
ήρω ίνης πού ’χε  μαζί του  καί κάποιον Κορ
σικανό, πού άπ οτελοϋσε τήν πηγή γ ιά  τ ις  
π ρ ο μ ή θε ιές  του . Κατά τά  λεγά μ ενα  τού 
Σουδανού Ίμπ ραήμ  Νταχάμπ, ό Κορσικα
νός τόν έπ ισκεπ τόταν στό σπ ίτι του , όπου 
κα ί τού  π αράδινε τήν ήρω ίνη άντί 5 .000 
δραχμών τό  γραμμάριο, γ ιά  νά τήν  μεταπω- 
λήσ ε ι, ό ίδ ιο ς , πρός 8 .0 00  δραχμές . "Ας 
σ η μ ειω θ εί δ έ , ό τι ό ίδ ιο ς  δ έν  έκ α ν ε  χρήση 
ναρκωτικώ ν, ξ έρ ο ν τα ς  πολύ καλά τ ις  συν- 
έπ ε ιέ ς  τη ς , κα ί ότι στήν 'Ελλάδα ε ίχ ε  μπει 
καί ζοϋσε παράνομα.

Μ ετά  άπ’ αύτό ο ί ά ν τρ ες  τού Τμήματος 
Δ ιώ ξεω ς Ναρκωτικών τή ς  ΥΑΠΠ άποφάσι- 
σαν νά «κατο ικήσουν» α ύ το ί στό σπίτι τού 
Ίμπ ραήμ  Νταχάμπ, π ερ ιμ ένο ντα ς  τόν  Κορ
σικανό π ρομηθευτή . Δ έν  χρ ε ιά σ τη κε , 
όμως, νά π ερ ιμένουν  πολύ, γ ια τ ί τήν έπο- 
μένη μέρα  κ ιόλας βρέθηκαν μπροστά του. 
’ Εκτός άπό 25 γραμμάρια  ήρω ίνης πού βρή
καν σ τ ις  τσ έπ ες  του , κατασχέθηκαν καί

Τό 17,5 γραμμάρια ήρωίνης τών ΞενΙδη - ΜπΙτζα 
μοιρασμένα σέ δόσεις κι έτοιμα νό διατεθούν στήν 
κστανόλωσπ, πρός 12.000 δραχμές τό γραμμάριο. Πα
νάκριβος θάνατος. . .

Ζ Α Ρ ΙΑ ,  Χ Α Ρ Τ ΙΑ ,  Ρ Ο Υ Λ Ε Τ Α  . . .

Π ριν άπό λ ίγο  καιρό ή στήλη ά ναφ έρθηκε 
στή δραστηριότητα τής Υ.Α. θεοσαλονίκης 
κατά τών όργανω μένω ν τυχηρώ ν παιχνιδιών 
κα ί σ τ ις  δ εκά δ ες  έπ ιτυ χ ίες  τη ς , πού 'χαν 
άπ οτέλεσμα τό ξεσκέπ ασμα πολλών «έν- 
τευκτηρ ίω ν»  τή ς  συμπρω τεύουσας κα ί τήν  
κατάσχεση μεγάλω ν χρηματικώ ν ποσών.

145 .000  δραχμές κα ί 300 δολλάρια Η .Π .Α ., 
πού π ροέρχονταν άπ’ τ ις  π ω λήσεις τή ς  μ έ 
ρας.

Ό  Μ πορίς - Ά ν τ ρ έ  Ντουντώ  όμολόγησε 
πώς πραγματικά έμπ ορευόταν  ήρω ίνη, τήν 
όποία άγόραζε άπό τ ρ ε ις  Π ακισ τανούς. Ό  
ίδ ιο ς  δ έν  ε ίχ ε  κά νε ι π οτέ χρήση κα ί άσχο- 
λοϋνταν συστηματικά  μέ τό  ένδ ιάμεσ ο  έμ - 
πόριό τη ς , κ ερ δ ίζο ντα ς  κάπου 3 .0 00  δρα
χμ ές  τό  γραμμάριο, άφοϋ τ ' άγόραζε στή 
«χονδρική» πρός 1 .500  - 2 .0 00  δραχμές 
καί τό  μεταπ ω λούσε γιά  5 .000  δραχμές.

Ή  άναζήτηση τών τρ ιώ ν Πακιστανών 
κα τά ληξε στή σύλληψη τών Γιακούμπ Μ ο- 
χαμάντ Μ ιρζά καί Σουκάτ Μ οχαμάντ Ά γ κ ιά , 
πού ε ίχα ν  μπ ει λάθρα στήν 'Ελλάδα καί 
ζοϋσαν παράνομα. Στό σπ ίτι το υ ς  βρέθηκαν 
άλλα 5 γραμμάρια ήρω ίνης, τά όποια, όπως 
άποκάλυψαν, ήταν τό  π ερ ίσ ευμ α  μ ιάς άρχι- 
κής π οσότητας 150 γραμμαρίω ν πού 'χαν 
φ έρ ε ι άπ’ τήν  Κω νσταντινούπολη δύο άλλοι 
συμπ ατρ ιώ τες το υ ς  ό Ά χ μ έ ν τ  Ά σ ίγ κ  καί ό 
Ασ ίγκ Ά λ ή  Σ ιέν τ, ο ί όποιο ι έ κ ε ΐν ε ς  τ ις  

μ έρ ες  ε ίχα ν  ξαναπάει στήν Κω νσταντινού
πολη γ ιά  ν ’ άγοράσουν κι άλλη ήρω ίνη, 
άφοϋ τά  150 γραμμάρια ε ίχα ν  δ ια τε θ ε ί άπ’ 
τ ις  π ρώ τες κι όλας μ έ ρ ε ς  στήν έλληνική  
άγορά.

"Ετσι γ ιά  μιά άκόμα φορά έπ ιβεβα ιώ θηκε 
πώς τό ν  τ ε λ ε υ τα ίο  καιρό τό έμπ όριο τής 
ήρω ίνης, π ερ νά ε ι, στή χώρα μας, στά χέρ ια  
τών λαθρόβιω ν Π α κ ισ τα νώ ν. . .

Τό ίδ ιο  έκπ ληκτική , όμω ς, π αρουσ ιάζετα ι 
κα ί ή δραστηρ ιότητα  τού  Τμήματος Η θ ώ ν  - 
Λεσχώ ν τή ς  Υ .Α .Π  .Π . πού στό διάστημα τού 
1981, πραγματοπ οίησε 180 έπ ιτυ χ ε ϊς  
έπ εμ β ά σ εις  σέ π αρόμοιους χώ ρους κι 
έσ τε ιλ ε  σ τ’ αύτόφω ρο 369 χαρτοπ α ϊχτες , 
ένώ  γ ιά  τήν  ίδ ια  α ιτ ία  μηνύθηκαν καί άλλα 
164 άτομα. Τό συνολικό ποσό τώ ν κατασ χέ
σεων έφ τα σ ε τά  2 .8 7 4 .6 6 0  δραχμές . Κι 
αύτά β έβα ια  πέρα άπ’ ό λ ες  τ ις  ά λλες  δρα
σ τη ρ ιό τη τες  τή ς  'Υ π ηρεσ ίας πού άπασχο-

λήθηκε στό ίδ ιο  δ ιάστημα μέ 16 περιπτώ
σ ε ις  βιασμού, 5 έξαναγκασμούς σέ άσέλ- 
γ ε ια , 33 άποπλανήσεις παίδων, 2 μαστρο- 
π ές κ.ά .

Ά π ό  τήν  πρόσφατη δραστηρ ιότητα  κατά 
τών «κρησφύγετω ν» τών πιστών τή ς  θ εά ς  
τύ χη ς , ξεχω ρ ίζουν ο ί έπ ιτυ χη μ ένες  «έφ ο 
δοι» στή Βούλα, όπου συνελήφ θηκαν μέσα 
στό κα φ ενε ίο  τού  Ά ρ γύ ρ η  Γούναρη 20 
άτομα, πού 'παιζαν τό  «21» κα ί κατασ χέθη
καν 321 .350  δραχμές, στήν Α γία  Βαρβάρα 
όπου συνελήφ θηκαν 5 άτομα πού 'παιζαν 
«ζάρια» στό κα φ ενε ίο  τού  Κοσμά Ροδάνθη 
κα ί κατασχέθηκαν 91 .00 0 , στό Μ εν ίδ ι, 
όπου σέ ύπόγειο  χώρο κα φ ενε ίο υ  σ υ νελή 
φθηκαν 13 άτομα πού 'παιζαν, έπ ίσ ης, «ζά
ρια» καί κατασχέθηκαν 155 .000  δραχμές, 
στό Μαραθώνα, όπου στό κα φ ενε ίο  τού 
Ά ν τ ρ έ α  Ντάση, συνελήφ θηκαν τήν ώρα 
πού ρ ιχναν τ ις  ζα ρ ιές  το υ ς  9 άτομα καί 
κατασχέθηκαν 160.000 δ ρ αχμές , κ.λ.π.

Βέβα ια , μιά άπλή δημοσ ιογραφική πα
ρουσίαση δ έ δ ίν ε ι τό  μ έτρο  τή ς  όλης δρα- 
στηριοπ οιήσεω ς, άλλά καί ο ύ τε  φ ανερώ νει 
τό  μόχθο πού άπ α ιτήθηκε, καθώς κα ί τούς  
κ ινδύνους καί τά έμπόδια πού χρ ε ιά σ τηκε 
νά ύπερπηδηθοϋν, γ ιά νά κα τα λή ξε ι σ έ έπ ι- 
τυ χ ία  μιά έπ ιχείρηση . Ε νδεικτικά  μόνο 
μπορούν νά ειπ ω θούν μερ ικά  άπ’ όσα 
χρ ε ιά σ τη κε ν ’ άντιμετω π ίσουν ο ί όμάδες 
πού έπ ιχείρησαν - καί καθημερ ινά  έπ ιχε ι- 
ροϋν - τ ις  έφ όδους στά σ τέκ ια  τών χαρτο- 
παικτών καί τών ζαράκηδων, όπως οί κάθε 
ε ίδ ο υ ς  ά ντισ τά σ ε ις  πού προβάλουν 
ο ί . .  .υποψήφιοι τού  κρα τητηρ ίου , τό  ξα 
φνικό σβήσιμο τών φώτων καί άλλα πολλά. 
Εκείνο , όμως, πού π αραμένε ι πάντα σάν 

πιό δύσκολο πρόβλημα ε ίν α ι ή έ ξ ο υ δ ε τέ -  
ρωση ή ή παράκαμψη τώ ν «τσ ιλιαδόρων», 
τώ ν άνθρώπων, δηλαδή, πού ά ντ ί σεβαστού 
μεροκάματου  άναλαμβάνουν τή «φρού
ρηση» τού άντρου κα ί σέ κάθε περίπτωση 
πού κρ ίνουν «ύποπτη» ειδοπ ο ιούν  το ύ ς  
π α ίκ τες  γ ιά  νά πάρουν τ ’ άπ αραίτητα προ- 
φ υλακτικά  μέσα.

Σέ μιά πρόσφατη μάλιστα «έπ ιχείρηση» 
τού  Τμήματος Ηθών - Λεσχώ ν στήν Ά ν ά -  
βυσσο Α ττ ική ς , ή έξο υ δετέρω σ η  τών τσ ι
λ ιαδόρω ν θ ’ άπ αιτοϋσε μυθιστορηματική 
π εριγραφή γ ιά  νά δ ο θ ε ί σ ’ ό λ ες  τη ς  τ ις  
φ ά σ ε ις . Π έτυ χ ε , όμως, μ' άπ οτέλεσμα 12 
π ιστοί τή ς  ρ ο υλέτα ς  νά βρεθούν  μπροστά 
στήν έκπληξη πού ο ύ τε  στ' όνε ιρό  το υ ς  θά 
'θ ελα ν  νά συμβεΐ. Ή  ρ ο υλέτα  πού λ ε ιτο υ ρ 
γούσ ε σέ μιά μ ισθω μένη άπ’ τή Χ ρ ισ τίνα  
Μ πεκιάρη - ίδ ιο κ τή τρ ια  «Λούνα Πάρκ» - α ί
θουσα, συγκέντρω νε καθημερ ινά  πολλούς 
φ ίλο υς  τή ς  άγω νίας πού κρ ύβ ει τό  κυνήγι 
τή ς  τύ χη ς  καί παθιασμένα γύρω τη ς  έσ τη 
ναν χορό τά  χ ιλ ιάρ ικα , θυσ ία  στό μονότονο 
γύρισμά τη ς . Μ αζί μέ τ '  άπ αραίτητα σύν
εργα  τού π αιχνιδ ιού, κατασχέθηκαν καί
210 .000  δρχ. κι ένα  π λήθος άπό μάρκες.

"Ισως τά  λ ίγα  πού γράφτηκαν γ ι ’ αύτή τή
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δραστηρ ιότητα  νά δ ε ίχ νο υ ν  σέ γ ε ν ικ έ ς  
γρ α μ μ ές  τό  μ έγ εθ ο ς  τη ς  προσφοράς τού 
Σώ ματος, άλλά καί τό  μ έγ εθ ο ς  αύτης της

Καχασχεμένα χιλιάρικα, ζάρια, τραπουλόχαρτα: Τό 
τέλος μιας όπ' τΙς έπιτυχημένες δραστηριοποιήοεις 
του Τμήματος Ηθών - Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π. κατά τών 
«άντρων» τών κυνηγών τής θεάς τύχης.

κο ινω νικής π ληγής. Αλλω στε - τό  'πάμε 
αύτό -  τούτη  ή στήλη δ έν  κά νε ι τίπ οτα  άλλο 
άπό τό νά δ ε ίχ ν ε ι τ έ τ ο ιε ς  π λ η γ έ ς . . .  Ας 
ελπ ίσ ουμε πώς μελλοντικά  θά ’χουμε τήν 
εύ κα ιρ ία  ν ’ άνα φ ερθοϋμ ε ξανά καί έ κ τ ε ν έ -  
σ τερα  σ ’ αυτή τή δραστηρ ιοποίηση, άποκα- 
λύπ τοντας όχι μόνο τ ις  π ληγές, άλλά καί τά 
α ίτ ιά  τ ο υ ς . . .

Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Ο  Π Ρ Ω ΙΝ Ο  γ ίνο ντα ι α ιτ ία  γ ιά  νά ζοϋμε καθημερ ινά
αύτή τή σφαγή κα ί νά χάνοντα ι έκα το ν τά δ ες  

Π άει κα ιρός άπό τό τ ε  πού ή στήλη έχ ε ι ν ’ κάθε ΧΡόν0 άνθρώ πινες ζω ές, 
άσ χοληθε ΐ μέ τροχα ία  άτυχήματα . Κι όχι Ομως αυτή τή  φορά έ χ ε ι καθήκον ή 
πώς δ έν  τή ς  έ μ ε ιν ε  χώ ρος ή χρόνος γ ι' οτήλη ν ’ ά να φ ερ θ ε ί στό πρόσφατο π ολύνε- 
αύτό, άλλά, όπως κα ί νά τό  δ ε ι κ α ν ε ίς , ο ι ΚΡ ° τροχα ίο  άτύχημα. πού 'γ ίν ε  στό 27ο 
μ α τω μ ένες  σ τ ιγμ ές  τών έλληνικώ ν δρόμων, χ ιλ /τρο  τη ς  Ε.Ο. Χ αλκ ίδας - Λεπούρων, 
έγ ιναν , πιά, καθημερ ινό τη τα , γεγο νό τα  πού Τ ρ ία  αύτοκ ίνη τα , ένα  έπ ιθατηγό Ι.Χ ., 
συχνά έπ αναλαμθάνοντα ι χω ρίς νά ’χ ε ι νά ένα  φορτηγό κι ένα  πούλμαν, έμπλάκηκαν 
π ε ι κάποιος κάτι κα ινούργιο . Μ ιά κακή στι- σ ’ αύτό τό  τραγικό  π ερ ισ τατικό , πού συγ- 
γμή, ένα  άτοπο προσπέρασμα, μιά κίνηση κλόνησε τό π ρω ί τή ς  12ης Φ εβρουάρ ιου  τό 
σέ ά ν τ ίθ ε το  ρ εύμα  π ορ ε ία ς  κι άλλα πολλά π ανελλήνιο . Τό Ι.Χ . έπ ιβατηγό, μ έ ό δ η γό τό

Βαγγέλη Χ ρ ισ τοδούλου κα τευθυνότα ν  άπό 
Χ αλκίδα  στήν Ά μ ά ρ υνθ ο , μ ετά  άπό όλονύ- 
χτ ια  δ ιασκέδαση τού όδηγοΰ του σέ ν υ χ τε 
ρ ινό κέντρο . Τό φορτηγό μέ όδηγό τόν 
Ά ν έ σ τη  Μπαλάκα κα τευθυνότα ν  άπό Ά μ ά 
ρυνθο στή Χ αλκίδα . Τά δυό αύ τοκ ίνη τα  
συγκρούστηκαν π λευρ ικά  μ ’ άπ οτέλεσμα  τό 
φορτηγό νά κ α τευ θ υ ν θ ε ϊ - σ τιγμ ια ία  - στό 
ά ν τ ίθ ε το  ρ εύμα  π ο ρ ε ία ς , όπου όμως κ ι
νούνταν τό  ά ντ ιθ έτω ς  έρ χόμ ενο  πούλμαν. 
Ό  όδηγός τού πούλμαν άντιλαμβανόμενος 
τήν κ ίνηση τού φορτηγού στό δ ικό του 
ρεύμα  π ορ ε ία ς  π ροσπαθεί νά άπ οφύγει τό  
μο ιρα ίο  σ τρ ίβ οντας άρ ισ τερά , μπαίνοντας 
δηλαδή κι α ύ τό ς  στό ά ν τ ίθ ε το  ρεύμα , γ ιά  ν ’ 
άφ ήσει έτσ ι κενή  τή δική του λω ρ ίδα  κινή- 
σεω ς.

Ό μ ω ς , ύπ ήρξε ά τυχος  σ' αύτή του  τήν 
άπ οφευκτική έν έρ γ ε ια , γ ια τ ί ό άλλος όδη
γό ς , τού φ ορτηγού, ά ντιλαμβανόμενος πώς 
στό ά ν τ ίθ ε το  ρ εύμα  τού  δρόμου πού μπήκε 
κ ιν ε ίτα ι άλλο αύ τοκ ίνη το  (τό π ούλμαν), έπ ι- 
χ ε ιρ ε ϊ νά ξαναμπ εΐ στό δ ικό του , γ ιά ν ’ 
άπ οφύγει τό  άτύχημα. ’Έτσι τά  δυό α ύ το κ ί
νητα  συναντήθηκαν στή μέση σχεδόν τού 
δρόμου, μέτωπο μέ μέτωπο.

Τό πούλμαν πού όδηγοϋσε ό Γ ιώ ργος 
Π αρασκευ ιώ της κα ί μ ε τέ φ ε ρ ε  έρ γ ά τε ς  στό 
Α λ ιβ έ ρ ι,  πήρε άμέσ ιμς φωτιά, μέ ά π ο τέλε
σμα νά καούν μέσα σ' αύτό τέσ σ ερ ις  άπ' 
το ύ ς  έρ γ ά τες  πού δ έν  μπόρεσαν νά βγοϋν 
έγκα ιρα  άπ' τά  σ υντρ ίμ ια  του , ένώ  στάθη
καν τυ χ ερ ο ί, μπ ορεί νά π ε ι κ α ν ε ίς , ο ί δέκα  
συνάδελφ ο ί το υ ς  πού σπάζοντας τά  τζάμια 
κατόρθωσαν νά βγούν στό δρόμο.

Ή τα ν  άπ' τά  πιό χαρακτηρ ιστικά  τροχα ία  
άτυχήματα , άπ’ τά  πιό τραγ ικά  πού γνώρισαν 
ο ί έλλη ν ικο ί δρόμοι. Δ έν  ε ίν α ι β έβα ια  άρ- 
μοδ ιότητα  τή ς  στήλης νά σχολιάσει τό  
«γ ια τί» , έ κ ε ΐν ο  όμως πού π ρέπει νά το ν ι- 
σ θ ε ϊ ε ίν α ι τό  πώς ύπάρχουν σ τ ιγμ ές  πού 
άπαιτοϋν άπ’ τό ν  άνθρωπο - όδηγό εύθύνη  
κα ί σ υνέπ εια . Είναι πολύ εύκολο  νά φ τά σ ε ι 
κανείς σ’ ένα τροχαίο άτύχημα, κι άκόμα πιό 
εύκολο τό νά προκαλέσει ένα τροχαίο άτύχημα 
σ’ άλλους. Ό σο γιά τά «γ ια τί» . . .  Καί νά τά βρει 
κανείς θά ’ναι άργά, άφοϋ οί νεκροί δέν ζωντα
νεύουν . . .

« Μ Ε Ν Τ ΙΟ Υ Μ »  Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν

Εργαζόταν ώς μ έ ν τ ιο υ μ . . . .  Αύτό δέν  
τόν  έμπ όδιζε στό νά μ α ν τεύ ε ι κι άλλα 
πολλά, έκ τό ς  άπ' τ ις  λ ύ σ ε ις  τών προβλημά
των τών πελατώ ν του . Ίσ ω ς  μάλιστα, νά 
τ ό ν . . βοηθούσε κιόλας . . .

Είναι γ εγο νό ς  όμως πώς στά χέρ ια  του 
βρέθηκαν τοπ ογραφ ικο ί χ ά ρ τες  τή ς  Γεω - 
γραφ ικής 'Υ π ηρεσ ίας Σ τρατού, καθώς καί 
έγχρω μες φ ω τογρα φ ίες περιοχών, μ ’ άρ- 
κετά  ένδ ε ικ τ ικά  σημάδια, γ ιά  τά  όποια ό
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ίδ ιο ς  έκ λ ε ισ ε  ιό  στόμα του , προσφέροντας 
τή σιωπή του γ ι ’ άπάντηση σ τ ις  έρω τήσ εις  
τών άντρων τοϋ  Τμήματος Δ ιώ ξεω ς Αρ
χα ιοκαπ ηλίας τή ς  Υ .Α .Π .Π .

Τώρα ό κα θ ένα ς θ ’ άναρω τηθεί τ ι ε ίδ ο υ ς  
σ χ έσ ε ις  θά μπορούσαν νά υπάρξουν μεταξύ  
έν ό ς  «μέντιουμ» καί των άντρων τή ς  παρα
πάνω 'Υ π η ρ ε σ ία ς ... .  Προφανώ ς σ χέσ εις

Ή μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη γυναικός πού βρέ
θηκε τεμαχισμένη ατά τρία καί θαμμένη έξω άπ' τά 
έξοχικό σπίτι τοϋ Σταύρου θλάση.

Σ Τ Ο  Χ Ο Ρ Ο  ΤΩ Ν Δ ΙΑ Ρ Ρ Η Κ Τ Ω Ν
Ά  Ή  έπ ’ αύτοφώρω σύλληψη τού  Χ ρή

στου Γ ιαγκούλα, 30 χρόνων άπ’ τή· Φιλιπ- 
πιάδα τή ς  Π ρ έβ εζα ς  καί τή ς  25χρονης φ ί
λη ς  του  Α γγελ ική ς  Γιαννακοπ ούλου, άπ’ 
τή ν  Αθήνα, άπό όργανα τοϋ Π .Α . Α ιγάλεω  
κα ί ή «προώθησή» το υ ς  στήν ΥΑΠΠ, 
« έβ γα λε» , έκ τό ς  άπό τ ις  π ρώ τες 12 δ ιαρ 
ρ ή ξε ις  πού όμολόγησαν ο ΐ παραπάνω (καί 
πού μ ερ ικ έ ς  άπ' α ύ τές  τ ις  ε ίχ α ν  κά νε ι μέ τή 
β οήθε ια  κάποιου Σ τέλ ιο υ  Φιρίππη, 35 χρό
νων, άπ’ τήν Α θήνα), άπ’ τ ις  όπ ο ιες  ε ίχα ν  
άπ οκομ ίσει χρήματα κα ί ε ίδ η , συνολικού 
ύψους 6 5 0 .000  δραχμών, καί μιά μεγάλη 
«δουλε ιά» .

πού ε ίχα ν  «σχέση» μέ τό  ά ν τ ικ ε ίμ εν ο  τών 
δεύ τερω ν, τή δ ίω ξη, δηλαδή, τή ς  άρχαιο- 
καπηλίας.

Π ράγματι. Μ ετά  άπό διασταύρωση άρκε- 
τών πληροφοριών, άλλά καί επ ίμ ο νες  
π αρακολουθήσεις του , ο ί ά ν τρ ες  τοϋ άρ- 
μόδιου Τμήματος τή ς  ΥΑΠΠ έκαναν έρ ευ να  
στό δ ιαμέρ ισμα πού ό Σ ταύρος θλάσης 
χρησιμοποιούσε γιά  γρ α φ ε ίο , μ ’ άπ οτέλε- 
σμα νά βροϋν 3 μικρά πήλινα ά γγε ϊα , καί 
μερ ικά  άλλα άρχα ιολογικά  ά ν τ ικ ε ίμ ενα , τά 
όποια καί κατασχέθησαν. Ό  ίδ ιο ς  δ ικα ιολό 
γησ ε τήν παρουσία το υ ς  λέγο ν τα ς  πώς τά 
'χ ε  β ρ ε ι στήν περιοχή τή ς  Κάζας, όπου 
πήγαινε γ ιά  κυνήγι.

Α κολούθησε δ εύ τερ η  έρ ευ να , στό έξ -  
οχικό σπ ίτι του αύτή τή φορά, στό Σκαλι
στήρι τή ς  Ν έας Π εράμου - 'Α ττ ική ς , όπου 
βρέθηκαν θαμμένα σέ τρ ία  δ ιαφ ορετικά  
σημ εία  τρ ία  κομμάτια άρχα ίας μαρμάρινης 
επ ιτύμβ ιας στήλης γυνα ικός .

Βέβα ια  ό Σ ταύρος θλάσης βρήκε καί γ ι ’ 
αύηό δ ικα ιολογ ία , λ έγο ν τα ς  πώς τήν  έπ ι- 
τύμβια στήλη τήν ε ίχε βρει τυχαία τόν πε
ρασμένο Δ εκέμ β ρ ιο  σέ κάποιο έλα ιώ να έξω  
άπ' τό  χωριό Μ αρκόπουλο, στά Μ εσ όγε ια , 
καί τή μ ε τέ φ ερ ε  στό έξοχ ικό  του σπίτι, 
άμελώ ντας νά τήν  παραδώσει στήν Αρ
χα ιολογική 'Υ π ηρεσ ία . Τώρα τό πώς μ ε τ έ 
φ ερ ε  στό αύ τοκ ίνη τό  του τά  κομμάτια  αύτά, 
πού τό  ένα  τουλάχισ τον δ έν  μπόρεσαν νά τό 
σηκώσουν τ ρ ε ις  ά ν τρ ες  τή ς  ΥΑΠΠ, αύτό 
ε ίν α ι μιά εύλογη άπορία, πού ό ίδ ιο ς  δ έν  
θέλησ ε νά τή λύσει.

Υ π ή ρ ξε  όμως καί σ υ νέχε ια . Μ ιά τρ ίτη  
έρ ευνα , πού γ ίν ε  στό σπ ίτι του τή φορά 
αύτή, έφ ε ρ ε  στό φώς 4 ξύ λ ιν ες  ε ικ ό ν ε ς , 
τ ις  όπ ο ιες  όπως ισ χυρ ίσ τηκε, τού ε ίχ ε  δώ
σ ε ι πριν άπό χρόνια  κάποια θ ε ία  του , πού 
όμως δ έν  τή γνώ ρ ιζε παρά μόνο μέ τό  παρα
τσούκλι τη ς  «Βλασομαρία». Καί πάλι έδώ , ή 
άπορία γ ιά  τό  κατά πόσο «στέκουν» ο ί ισχυ
ρ ισμο ί του  έπ α να λα μ β ά νετα ι. . .  Ίσ ω ς  στό 
δ ικαστήρ ιο  άναγκασ τεΐ καί δώ σει «έπ αρκέ- 
σ τερ ες »  δ ικ α ιο λ ο γ ίε ς . . .  τό  μ έντιουμ  πού 
δέ μάντεψε τή δική του τύ χ η . . .

Π ρ ό κε ιτα ι γ ιά  τ ις  κλοπές ταπήτων άπ’ τό 
ταπ ητοκαθαρισ τήρ ιο  τή ς  «Ο.Ε. Ίω άννου  
Παπαναστασίου κα ί Υ ιού» . Ό π ω ς έξα κρ ι- 
βώ θηκε κα ί όμολόγησε ό Χ ρήστος Γ ιαγκού- 
λας, ό ίδ ιο ς  μαζί μ έ τό  φ ίλο  του Παναγιώτη 
Σκανδάμη, 26 χρόνων άπ’ τήν  Ανάληψη 
Ά μ α λ ιά δ ο ς , τό  θ ε ίο  του Λάμπρο Γ ιαγ- 
κούλα, 44 χρόνων, άπ’ τή Φιλιππιάδα τή ς  
Π ρ έβ εζα ς , τόν, έπ ίσ ης φ ίλο  του , Βασίλη 
Ίακω β άτη , 26 χρόνων, -άπ’ τή Καρδίτσα καί 
δυό Α ιγύπ τιους , ε ίχ α ν  κλ έψ ε ι κατά τό χρο
νικό δ ιάστημα Ιουν ίου  - Ν οεμβρ ίου  τού 
π ερασμένου χρόνου, 115 τάπ ητες πού ε ί 
χαν π αραδοθεϊ άπ’ το ύ ς  ιδ ιο κ τή τε ς  το υ ς  
στό παραπάνω ταπ ητοκαθαρισ τήρ ιο  γ ιά  κα
θάρισμα κα ί φ ύλαξη . Ή  ά ξ ία  τών κλεμ μ έ

νων ταπήτων ξεπ ερ νο ϋσ ε τά  1 0 .000 .000  
δρχ. καί ή μεταφ ορά  το υ ς  έγ ιν ε  μ έ τό  φορ
τηγό  α ύ τοκ ίνη το  τού Λάμπρου Γιαγκούλα. 
Στή σ υνέχε ια  ο ί δυό Α ιγύπ τιο ι άνάλαβαν καί 
πώλησαν ά ρ κετο ύ ς  άπ’ α υ το ύς  στό έσ ω τε- 
ρ ικό τή ς  χώ ρας, ένώ άλλους 8 π ούλησε ό 
ένα ς  άπ' το ύ ς  Α ιγύπ τιους στή Γ ιουγκοσλα
β ία . Ό  άλλος Α ιγύπ τιος, μαζί μέ τό  Βασίλη 
Ίακω βάτη  μ ετέφ ερ α ν  στό Λ ίβανο  καί πού
λησαν έ κ ε ΐ,  άλλους 47 τά π η τες . Τ έλο ς  
β ρέθηκαν 10 τά π η τες  στήν κατοχή τοϋ 
Λάμπρου Γιαγκούλα, 7 στήν κατοχή τοϋ 
Θεοφάνη Βαρητοϋ, 49  χρόνων κατο ίκου  
Αθηνών κα ί 3 στήν κατοχή τή ς  Ο ύρανίας 

Δ ιακογιάννη , 32 χρόνων κατο ίκου  Π ειρα ιά . 
ΟΙ παραπάνω 20 τά π η τες  ήταν τ ’ «άπομει- 
νάρια» τή ς  τόσο κερδοφ όρας σ ο δ ε ιά ς  τή ς  
σπ είρας, πού ή δ ρ α σ τη ρ ιό τη τά τη ς  άπλωνό- 
ταν κι έκ τό ς  'Ε λλάδος· ήταν, δηλαδή, μιά 
σπείρα μ ' . . .  έ ξ α γ ω γ έ ς . . .

*  Ε ίχε κα τα σ τε ί ό φ όβος κα ί ό τρόμος 
τοϋ Μ αρουσιοϋ, τοϋ  Ν έου Ψ υχικού, τοϋ 
Χολαργοϋ καί τή ς  'Α γ ία ς  Π αρασκευής. Ε ίχε 
γ ίν ε ι έπ ίμονος έφ ιά λτης  τή ς  ΥΑΠΠ, ό 
μπουκαδόρος φάντασμα. Κ αθημερ ινά  σ χ ε
δόν έφταναν στά γραφεία της τά «κατορ- 
θώματά» του , π ροσθέτοντας μιά άκόμα 
σκοτούρα σ τ ις  τό σ ες  ά λ λ ες  τών άνδρών τοϋ 
άρμόδιου Τμήματος.

"Εμπαινε πάντα νύχτα  στά δ ιαμερ ίσματα  
πού 'β ά ζε  στόχο. Σκαρφάλω νε σ τ ις  β ερ ά ν 
τ ε ς  τοϋ  πρώτου όροφου τών πολυκατο ικ ιώ ν 
κι έψ αχνε γ ι' άνασφ άλισ τες μπαλκονόπορ- 
τ ε ς .  "Οταν τ ις  έβ ρ ισ κε  έμπ α ινε στά δ ια μ ε
ρ ίσματα, πατώντας σ τ ις  μ ύ τες  τών ποδιών 
του  καί μ ’ ένα  φακό - στυλό έντό π ιζε  τά 
κρεμμασμένα  ρούχα τών ένο ίκω ν. 'Έπαιρνε 
μόνο χρήματα κι έ φ ε υ γ ε  χω ρ ίς  ν ’ άνα κα τέ- 
ψ ε ι τό  παραμικρό. Συχνά γ ινό τα ν  α ιτ ία  γ ιά 
νά δημ ιουργηθοϋν υπ οψ ίες στόν ένα  άπ’ 
το ύ ς  δυό συζύγους, ή μ ετα ξύ  τών μελώ ν 
μ ιάς ο ικ ο γ έν ε ια ς , άφοϋ εύλογα  θά μπο
ρούσε κ α ν ε ίς  νά σ κ ε φ τε ΐ πολλά κακά γ ιά  
το ύ ς  συγκάτο ικούς του . . .

"Ολα όμως τέλε ιω σ α ν  όταν ο ί ά ν τρ ες  τού 
άρμόδιου τμήματος τή ς  Υ .Α .Π .Π . τόν  έν τό - 
πισαν ένα  βράδυ σέ κάποιο μπάρ τή ς  Α θή
νας. Τοϋ π έρασαν γρήγορα τ ίς  χ ε ιρ ο π έδ ες  
καί παρά τ ίς  δ ια μ α ρ τυ ρ ίες  του τόν  δδήγη- 
σαν στόν Π ερισσό. Έ κ ε ΐ άρχισε τό  «ξεψ ά- 
χνισμα».

Ό  25χρονος Χ ρήστος Χ ανδρ ινός, άπ’ τό  
Α γρ ίν ιο , όμολόγησε πώς μ ’ αύτόν τόν 

τρόπο ε ίχ ε  κά νε ι τόν  τ ε λ ε υ τα ίο  χρόνο 22 
κλοπ ές σέ δ ιαμερ ίσ ματα  τή ς  π ερ ιοχής Μ α- 
ρουσ ιού, 8 στήν π εριοχή Νέου Ψ υχικού, 14 
στήν π εριοχή Χολαργοϋ καί 19 στήν π ερ ι
οχή τή ς  Α γ ία ς  Π αρασκευής. Τό σύνολο 
τώ ν «κερδώ ν» άπ' τ ίς  63 «Επ ιχειρήσεις» 
του , ε ίχ ε  φ τά σ ε ι τό  1 .8 00 .0 0 0  δραχμές 
π ερ ίπου! Ο ύ τ ε . . .  π ολυ θ εσ ίτη ς  νά ' τ α ν . . .

Ό Ρεπόρτερ
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ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ... ΑΥ
ΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ή κινητοποίηση ήταν άμεση. Ό  τηλε
φωνητής του «109» διαβίβασε τήν κάρτα 
στον εκφωνητή τοϋ Κέντρου κι έκεΐνος 
κάλεσε τά πιό κοντινά, στον τόπο τοϋ 
περιστατικού, περιπολικά.

Σ ’ ε λ ά χ ι σ τ α  λ ε π τ ά  δύο αύτοκί- 
νητα τής τροχαίας, πού περιπολοϋσαν 
στήν παραλιακή λεωφόρο, έφταναν έκεί 
πού ’χαν κληθεί και οί τροχονόμοι περι
κύκλωναν τό έγκαταλειμμένο, σχεδόν 
στή μέση τού δρόμου, αύτοκίνητο. Αμέ
σως διαπίστωσαν πώς οί πόρτες τού αύ- 
τοκινήτου δέν ήταν άσφαλισμένες και 
πώς στή θέση τους, κάτω, άπ' τό τιμόνι, 
βρίσκονταν τά κλειδιά. Τι είχε συμβεί; 
Ποιός και γιατί είχε έγκαταλείψει σ’ 
έκεϊνο τό έρημικό παραλιακό μέρος τό 
αύτοκίνητο;

Πρώτη σκέψη τους ήταν πώς τό αύτο
κίνητο είχε κλαπεί καί πώς οί δράστες τό 
έγκατάλειψαν ίσως γιατί τέλειωσαν τά 
καύσιμα, ή έξαιτίας κάποιας βλάβης. Θά 
μπορούσαν βέβαια νά τό διαπιστώσουν 
αύτό, δοκιμάζοντας οί ίδιοι νά τό θέσουν 
σέ λειτουργία, πράγμα όμως πού θά ’ταν 
άντίθετο μέ τήν δεοντολογία τού «πώς 
ένεργείς», άφού μ’ αύτόν τόν τρόπο 
ύπήρχε κίνδυνος γιά τυχόν άλλοίωση 
τών άποτυπωμάτων πού πιθανόν νά ’χαν 
άφήσει πάνω του οί δράστες. Ήξεραν, 
άλλωστε πώς μερικές ώρες πριν, κάπου 
στήν Αθήνα, ένα κοσμηματοπωλείο είχε 
πέσει «θύμα» διαρρηκτών καί πώς οί δι
αρρήκτες είχαν χρησιμοποιήσει στήν 
«έπιχείρησή» τους αύτοκίνητο. Δέν 
ήταν, λοιπόν, άπίθανο, τό έγκαταλειμ- 
μένο αύτοκίνητο νά χε χρησιμοποιηθεί 
άπ’ τούς δράστες τής διαρρήξεως τοϋ 
κοσμηματοπωλείου καί νά κρυβαν τό τι
μόνι ή οί πόρτες του, τήν ταυτότητά 
τους.

Ό  άριθμός καί τά χαρακτηριστικά τού 
αυτοκινήτου δόθηκαν γρήγορα στό Κέν
τρο τής "Αμεσης ’Επέμβασης καί ’κείνο 
μέ τή σειρά του έθεσε σέ λειτουργία τό 
μηχανισμό γιά τήν άνεύρεση τού ιδιο
κτήτη, μέ κορυφωμένη πάντα τήν άγωνία 
έξαιτίας τής προηγηθείσας διαρρήξεως.

Κι ένώ τό άνομα τού ιδιοκτήτη βρέθηκε 
μετά άπό λίγα λεπτά, ό ίδιος, όταν άναζη- 
τήθηκε, δέ βρέθηκε στό σπίτι του, όπως 
δέ βρέθηκε έκεί καί κανείς άλλος πού 
ίσως μπορούσε νά βοηθήσει τήν έρευνα.

Ή άμηχανία ήταν τό φυσικό έπακό- 
λουθο αύτής τής πρώτης διαπιστώσεως 
πού δμως δέν κράτησε γιά πολύ. Μιά νέα 
κλήση'αύτή τή φορά ήταν τοϋ ένός άπ’ τά 
περιπολικά πού βρισκόταν στόν τόπο 
όπου είχε βρεθεί έγκαταλειμμένο τό αύ
τοκίνητο - πρός τό Κέντρο, έδωσε τή 
λύση.

«Βρέθηκε ό ιδιοκτήτης τού αύτοκινή- 
του», άκούστηκε νά λέει ή φωνή τού Χω
ροφύλακα. Ό  έκφωνητής τού Κέντρου 
ζήτησε νά μάθει λεπτομέρειες. «Ό Α.Β., 
ιδιοκτήτης τού αύτ/του - άπάντησε ό 
Χωροφύλακας - καί ή φίλη του «τάδε» 
πήγαιναν στό έξοχικό σπίτι τού πρώτου. 
Στή διαδρομή όμως διαφώνησαν γιά τήν

.. ουσία τής έπισκέψεως στό έξοχικό, μ’ 
άποτέλεσμα ή κοπέλα νά ζητήσει νά στα
ματήσει τό αύτοκίνητο καί νά κατεβεΐ. 
"Ετσι κι έγινε .. .  Μόνο πού στή συνέχεια 
κατέβηκε κι ό άντρας καί συζητώντας καί 
ξανασυζητώντας άπομακρύνθηκαν πάνω 
άπό δυό χιλιόμετρα, έγκαταλείποντας τό 
αύτοκίνητο. Φαίνεται όμως πώς βρήκαν 
τή .. .  λύση καί γύρισαν νά πάρουν τό αύ
τοκίνητο γιά νά συνεχίσουν τό δρόμο 
τους πρός τό έξοχικό σπίτι τού άν
τρα . .».

Είναι γεγονός βέβαια πώς τό ταξίδι 
τους συνεχίστηκε- ήταν άμφίθολο όμως 
άν θά συνεχιζόταν άν δέν έφταναν πρώ
τοι στό έγκαταλειμμένο αύτοκίνητο οί 
άντρες τής Χωροφυλακής, άλλά τίποτα 
άλλοι, άπ’ αύτούς πού τ ’ αύτοκίνητο, 
άκόμα καί τά κλειδωμένα, άποτελούν 
μόνιμο στόχο τους. Στάθηκαν τυχεροί 
όμως, παρόλο πού γ ι’ αύτήν τήν τύχη 
τους «μέτρησε» περισσότερο άπό κάθε 
τι άλλο τό «πιθανό κακό» πού έθαλαν μέ 
τό νού τους κάποιοι συνάδελφοι.. .

ΓΙΑ. . . ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Θά μπορούσε νά συμθεί στόν καθένα 
άπ’ τούς συνάδελφους. Θά μπορούσε νά 
συμβεί σέ κάθε άνθρωπο. Παρόλα αύτά 
τό περιστατικό πήρε τό χρώμα τού άσυ- 
νήθιστου, άφού οί προεκτάσεις του πα
ρουσιάστηκαν μ’ ένα έντονα κοινωνικό 
χρώμα.

Όλα ξεκίνησαν άπό κάποιον πολίτη 
πού άκουσε, μέσα στά βαθιά μεσάνυχτα, 
έξω άπ’ τό σπίτι του γυναικείες φωνές καί 
κλάματα. Ό  ίδιος φοβήθηκε ν ’ άνοίξει 
ένα παράθυρο, ή νά βγει στό δρόμο νά 
δει τί συμβαίνει καί προτίμησε νά ειδο
ποιήσει τό Κέντρο τής "Αμεσης Επέμβα
σης, πού μέ τή σειρά του κινητοποίησε τό 
περιπολικό τής περιοχής.

Φτάνοντας, τό περιπολικό, στό σπίτι 
τού πολίτη πού ’χε τηλεφωνήσει στό 
Κέντρο, δέ διαπίστωσε τίποτα, μ' άποτέ
λεσμα νά τού ζητήσει διευκρινήσεις. 
Έκεΐνος τούς πληροφόρησε πώς λίγο 
μετά τις φωνές καί τά κλάματα, άκουσε 
θόρυβο μοτοσικλέτας πού ξεκινούσε μέ 
ταχύτητα.

Τί μπορούσε νά χε συμβεΐ; Τό πιθανό
τερο κάποια άπαγωγή .. .

Οί άντρες τού περιπολικού έπικοινώ- 
νησαν άμέσως μέ τό Κέντρο, ή δέ σύ
σταση τού έκφωνητή ήταν πώς θά ’πρεπε 
νά ψάξουν στή γύρω περιοχή, μήπως καί 
βρούν κάτι. "Ετσι κι έκαναν, ξεκινώντας 
τήν άναζήτηση άπ’ τό κοντινό πάρκο.

"Αλλοτε μέ τούς προβολείς τού αύτο- 
κινήτου κι άλλοτε - όπου δέν πήγαινε τ ’ 
αύτοκίνητο - μέ τούς φακούς στό χέρι, 
έρεύνησαν όλες τις φυσικές κρυψώνες, 
μέχρι πού οί φωτεινές δέσμες τών προ
βολέων «άγκάλιασαν» μιά μοτοσικλέτα, 
κρυμμένη μέσα σέ συστάδα θάμνων. Τήν 
ίδια στιγμή δυό άντρικές σιλουέτες πε- 
τάχτηκαν μπροστά τους κι άρχισαν νά 
τρέχουν πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, 
ένώ μιά τρίτη άνασηκώθηκε άπ’ τό χώμα. 
Ήταν μιά νέα κοπέλα .. .

Ή καταδίωξη μέσα στό πάρκο έληξε 
γρήγορα μέ τή σύλληψη δυό νεαρών, τού 
17χρονου Γ.Π. καί τού Ιβχρονου Τ.Μ., 
πού φοβισμένοι πιά άφησαν τή γλώσσα 
τους νά «λυθεί». Κι ένώ λίγα λεπτά άργό- 
τερα οί δυό νεαροί καί ή κοπέλα όδη- 
γούνταν στό Παράρτημα Ασφαλείας τής 
περιοχής, ένας άπ’ τό πλήρωμα τού 
περιπολικού ένημέρωνε τό Κέντρο.

«Ή Ζ.Β., 14 χρόνων, έφυγε σήμερα τό 
πρωί άπ' τό σπίτι της, γιατί δέν άντεχε 
τούς οικογενειακούς περιορισμούς. 
Περιπλανήθηκε στήν Αθήνα μέχρι τό 
άπόγευμα πού συνάντησε τούς δυό νεα
ρούς. Πήγε μαζί τους γιά .. .  περιπέτεια. 
Αργά τό βράδυ καί οί τρεις μαζί πήγαν 

στή ντισκοτέκ Φ .. . καί λίγο πριν τά με
σάνυχτα έφυγαν. Ή Ζ.Β. ζήτησε νά τή 
συνοδέψουν μέχρι τό σπίτι μιάς θείας 
της, όπου θά ζητούσε προστασία καί θά 
τής ζητούσε νά μεσολαβήσει στούς γο
νείς της γιά νά γυρίσει. . .  ειρηνικά στό 
σπίτι της, άλλά οί νεαροί είχαν άντίθετη 
γνώμη. Τήν άνέβασαν μέ τό ζόρι στή μο
τοσικλέτα καί πήγαν στό πάρκο μέ πρό
θεση νά δώσουν στήν . . .  περιπέτεια τό 
τέλος πού έκεΐνοι ήθελαν.. .  Δέν πρό
λαβαν δμως...».

Άπ’ τήν πλευρά τής στήλης τού 
«Παρασκήνιου» τό περιστατικό θά λήξει 
μέ δυό μόνο λέξεις «ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ» .. .

Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΣ
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... Τά ΐυχερά ιού έπαγγέλραΐος

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ: Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ...

Μέ πρωτόγνωρη χαρά δέχτηκα τήν εί
δηση τής επιτυχίας μου στις εισαγωγικές 
έξετάσεις τής Σχολής 'Υπενωμοταρχών. 
Κι αύτό, όχι γιατί μοϋ 'δίνε άπλώς τήν 
ευκαιρία νά άποκατασταθώ έπαγγελμα- 
τικά, άλλα κυρίως γιατί ήθελα πολύ νά 
δέσω τά δημιουργικότερα χρόνια τής 
ζωής μου μέ τήν περιπέτεια. Μοϋ άρεσε 
πολύ ή περιπέτεια καί ήμουνα σίγουρος 
πώς μόνο τά έπάγγελμα τού άστυνομι- 
κοϋ ήταν σέ θέση νά μοϋ τήν έξασφαλί- 
σει άπόλυτα.

Στίς 30 Αύγούστου τού 1971, γυρνών- 
τας, άπό δουλειά, στό σπίτι μου. στήν 
Αθήνα, βρήκα τούς γονείς καί τ' άδέλφια 
μου σέ άτμόσφαιρα πού - δξω άπό μάς κι 
άπό σάς - μύριζε κηδεία. Ή μητέρα μου 
σιδέρωνε τά καλό μου παντελόνι, ρί
χνοντας ένα κλάμα βουβό κι άσυγκρά- 
τητο πού ράγιζε άκόμη καί πέτρα. Δίπλα 
της ή άδελφή μου τήν κοίταζε μέ μάτια 
δακρυσμένα κι έκφραση πού έμοιαζε νά 
τής έλεγε: «κλάψε νά κλάψουμε, άφού 
έτσι ήταν στό κισμέτι μας γραφτό ...». Ό  
πατέρας μου κάπνιζε τά τσιγαράκι του, 
δακρυσμένος κι αύτός. Ό  άδελφός μου 
συμπλήρωνε άμήχανος τά δακρυπότιστο 
κουαρτέτο .. .  Κανείς τους δέ σήκωσε 
κεφάλι νά μέ κοιτάξει, κι αύτό γιά μένα 
σήμαινε πώς κάποιο κακό μεγάλο χτύ
πησε τήν οικογενειακή μας εύτυχία.

Τά πόδια μου στηλώθηκαν στή μέση 
τού σαλονιού. Σέ μερικά δευτερόλεπτα ό 
πατέρας μου έλυσε έπιτέλους τή σιωπή. 
Πήρε άπ’ τά τραπέζι ένα διπλωμένο χαρτί 
καί μού τό δώσε.

-  Σέ ειδοποιούν νά καταταγείς στή 
Χωροφυλακή ..., μοϋ είπε.

-  Αύτός είναι ό λόγος τού οικογενεια
κού κλαυθμού καί όδυρμού; ρώτησα.

-  Απ' τή μεγάλη συγκίνηση .. .
Ήταν μιά σκηνή πού τήν περίμενα,

άλλά έπρεπε ν' άλλάξω τό σκηνικό της, 
γιατί ή μητέρα μου, προπαντός, ήταν σέ 
θέση νά τήν κρατήσει όλόκληρα εικοσι
τετράωρα. Γύρισα, λοιπόν, πρός τό μέ
ρος της, τής χάιδεψα άπαλά - άπαλά τά 
μαλιά καί τήν καθησύχασα:

-  "Αιντε καί τώρα πού θά πάω στον πό
λεμο τού Βιετνάμ (!!!) θά σαι ή πιό τυ
χερή γυναίκα. ”Η θά ’χω σκοτωθεί, όπότε 
θά σαι μητέρα ένδόξως πεσόντα πολε
μιστή καί θά κλαίς γιά δλη σου τή ζωή, 
μιάς καί σ’ άρέσει πολύ ή θά γυρίσω ζων
τανός, όπότε θά χεις τήν τύχη νά σού 
φέρω λάφυρο μιά όμορφη Βιετναμέζα 
γιά νύφη, πού τόσο πολύ τή θέλεις κοντά 
σου...

Είπα καί καναδυό άστεΐα, άκόμη καί ή 
«διασαλευθείσα» τάξη καί γαλήνη τού 
πάντα χαρούμενου σπιτιού μου άποκα-

ταστάθηκε πλήρως. Τοιμάστηκα κανο
νικά καί τό πρωί τής άλλης μέρας άναχώ- 
ρησα γιά τή Διεύθυνση Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης. Πάλι κλαυ
θμός καί όδυρμός, όμαδικός, κατά τήν 
άναχώρηση, άλλά πώς νά τό κάνουμε! Ή 
συγκίνηση, καί προπαντός τής μητέρας 
μου πού τό κλάμα τό ’χει (γιά πάν ένδε- 
χόμενο) στήν τσέπη, έχει σύνορα ώς έκεί 
πού φτάνουν οί άδυναμίες τής άνθρώπι- 
νης φύσης. Καί κανένας δέ μπορεί νάτήν 
άποφύγει, σάν έρθει ή ώρα της .. .  Τούς 
φίλησα όλους, κι άφού τούς ύπενθύμισα 
πώς ή άπόσταση πού θά μάς χώριζε άπ’ τή 
Σχολή ήταν μόνο πέντε χ ιλιόμετρα.... 
έφυγα.

Στή Διεύθυνση συναντήθηκα μέ τούς 
άλλους έπιτυχόντες τού λεκανοπέδιου 
Αττικής καί, φυσικά, μέ τόν βετεράνο 
φίλο μου. Μάς όρκισε κάποιος ιερέας καί 
πήραμε τά φύλλα πορείας. Στή Σχολή 
έπρεπε νά παρουσιαστούμε ώς τά μεσά
νυχτα, άλλά ή άγωνία καί ή περιέργεια 
γιά τήν όψη τής καινούργιας ζωής, έμένα 
καί τόν βετεράνο μάς όδήγησαν έκεί άπ’ 
τις οχτώ τό βράδυ.

Ό  σκοπός πύλης - έναο τριαντάρης, 
περίπου, ψηλός καί λεπτοκαμωμένος 
μαυριδερός χωροφύλακας μέ μουστάκι - 
μάς έρριξε τήν πρώτη καλωσορίστικη 
μπαταριά:

-  Καλώς τά «γιαννάκια» μου!!!
-  Υποθέτω ότι καλώς σάς βρίσκομε .. .  

άλλά γιατί μάς λέτε γιαννάκια: τού είπε, 
άπαντώντας, ό βετεράνος.

-  "Ετσι τούς λέμε έδώ τούς νεοσύλλε
κτους .. .

-  Μά έδώ δέν είναι στρατός!!
-  Μμμμ .. .  γιά έξοχή τό περάσατε έδώ; 

Πές τε άλεύρι καί περάστε στό βάθος .. .  
"Ο Κωστάκης σάς γυρεύει!!!

Αύτή ήταν ή πρώτη γεύση μας άπ’ τή 
Σχολή. “Ανοστη όσο ένα φαγητό άνά- 
λατο, άσχημη όσο καί ή πείνα .. .

"Ωστόσο, παρά τήν άπρόσμενη ύπο- 
δοχή, προχωρήσαμε στό βάθος άκλόνη- 
τοι. Είχαμε περιέργεια νά δούμε ποιος 
καί πώς ήταν ό Κωστάκης πού θά μάς. 
γύρευε, άν λέγαμε . . .  «άλεύρι».

-  Έγώ θά πώ «ρύζι», είπε γελώντας ό 
βετεράνος.

-  Πού σέ πονεί καί πού σέ τσούζει, τού 
είπα.

-  Λές!
-  Ό χ ι κι ώς έκεί, άλλά κάτι τέτοιο . . .
-  Βάστα καημένο Μεσολόγγι!!! ξεφώ- 

νησε ποιητικά ό βετεράνος καί άνεβή- 
καμε τά σκαλοπάτιατής βορεινής πλευ
ράς.

Στό διάδρομο τού πρώτου όροφου 
συναντήσαμε τόν ύπαξιωματικό ύπηρε-

σίας. Ήταν ύπενωμοτάρχης, συμπατριώ
της μου, άδελφός προσωπικού μου φί
λου καί συμμαθητής μου στό γυμνάσιο. 
Μόλις τόν είδα, άνοιξε ή καρδιά μου καί 
μπορούσε νά χωρέσει κείνη τή στιγμή 
μέσα της όλόκληρο τό ήλιακό μας σύ
στημα. «Μέ συμπατριώτη έκπαιδευτή, 
ποιος στή χάρη μου ...» είπα μέσα μου 
καί, κοιτάζοντάς τον στά μάτια μέ χαμό
γελο αύθόρμητο, τόν πλησίασα καί κον- 
τοστάθηκα έτοιμος ν ’ άρχίσω τις χαιρε- 
τούρες καί τις μεταφορές τών συμπα- 
τριωτικών μηνυμάτων .. .

Τι τό θελα, όμως, κείνο τό χαμόγελο; 
Ό  Τζ . . .  - έτσι άρχίζει τό έπώνυμό του κι 
ήταν ό Κωστάκης πού θά μάς γύρευε μέ 
τό: πές ά λεύρ ι... - καταλαβαίνοντας 
άμέσως τις προθέσεις μου, συγνέφιασε 
γιά τά καλά. Πήρε ύφος άσυνήθιστο γιά 
τό συμμαθητή Κώστα καί, προτού προ
λάβω νά είσέλθω στις οικειότητες, μοϋ 
τόν έκοψε τό βήχα μιά καί καλή .. .  «Τι 
στέκεσαι δόκιμε;» μού φώναξε μέ φωνή 
πού θυμίζει κεραυνό ένόψη νεροποντής.

Στό άκουσμα τής βροντερής φωνής 
καί μπροστά στό άπότομο συγνέφιασμα 
τού άλλοτε γαλήνιου προσώπου του, τό 
αίμα μου πάγωσε. Καί μού ’μείνε τό χα
μόγελο στά χείλη. Χαμόγελο μισοσθη- 
σμένο, πικρό, βλακώδες, άμήχανο, άν- 
θρώπινο . . .  Όρθιος έγώ, άπολιθωμένος, 
ντροπιασμένος γιά τήν τροπή πού πήραν 
τά πράγματα καί βυθισμένος στήν άπο- 
γοήτε: η, μέ σταματημένο τό μυαλό καί 
τή ΟίΝ- ψη, περίμενα τό ένστικτο νά μέ 
οδηγήσει στήν κίνηση. Γιά νά μή στέκο
μαι, βεβαίως, άν καί κείνη τή στιγμή δέν 
ήξερα άν στεκόμουν ή άν έτρεχα ή άν 
ήμουν θαμμένος στή γή .. .

Τό ένστικτο, όμως, άργούσε νά ξυπνή
σει, γιατί, άπλούστατα, ούτε ήξερα τι 
πάει νά πει δόκιμος - πρώτη φορά τήν 
άκουγα αύτή τή λέξη - ούτε τό πατριω- 
τάκι μου μοϋ είπε τι νά κάνω γιά νά μή 
στέκομαι. Νά χορέψω; Νά ρίξω ζεμπεκιά; 
Νά τρέξω; Καί πού νά πάω; Μπρος γκρε
μός καί πίσω ρέμα . . .  λοιπόν. Αλλά κάτι 
έπρεπε νά γίνει κι έγινε άπ’ τό συνοδοι
πόρο μου βετεράνο. Ό  όποιος κατάλαβε 
τι είχε συμθεΐ καί μού ψιθύρισε στ’ αυτί:

-  Δόκιμος είναι αύτός πού έκπαιδεύε- 
ται στή Σχολή καί πρόσεχε: όχι όπως 
ήξερες, άλλά όπως βρήκες . ..

Ό  συνάδελφος
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Εμείς και oi 
αναγνώστες μας

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ό  καλλιτεχνικός διευθυντής τού 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κ. 
Νίκος Μπακόλας, μέ έγγραφό του πρός 
τόν Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής 
Ανατολικής Μακεδονίας έκφράζει τις 
εύχαριστίες του πρός τό προσωπικό τού 
Σώματος γιά τή συμβολή του στήν έπιτυ- 
χία τού Φεστιβάλ «Φιλίππων - Θάσου». 
Συγκεκριμένα άναφέρει:

«Μέ τό πέρας τών έκδηλώσεων τού 
φετινού Φεστιβάλ «Φιλίππων - Θάσου» 
πού οργάνωσε τό Κρατικό Θέατρο Βο
ρείου Ελλάδος, στά άρχαϊα θέατρα τών 
Φιλίππων καί τής Θάσου, καί μετά τήν 
πανθομολογουμένη έπιτυχία πού ση
μείωσε, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί ό 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τού Κ,Θ.Β.Ε. 
έκτιμώντας τή συμβολή τής Χωροφυλα
κής σ' αυτή τήν έπιτυχία, αισθάνονται 
τήν άνάγκη νά σάς εύχαριστήσουν γιά 
δ,τι έσεις προσωπικά καί οί ύπό τις διατα
γές σας άξιωματικοί καί όπλίτες τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Ανατολικής Μακεδονίας έπράξατε.

Στήν άποτίμηση τής συμβολής τής 
Χωροφυλακής στήν καθόλου έπιτυχία 
τού Φεστιβάλ, κρίνουμε έπιθεβλημένο ν’ 
άναφερθούμε στήν συνεργασία τού 
Διοικητού Ύποδιοικήσεως Χωροφυλα
κής Καβάλας Ταγματάρχου κ. Γεωργίου 
Καραμπαχτσή τού όποιου τήν ύπηρε- 
σιακή εύσυνειδησία καί διοικητική μέρι
μνα έκτιμούμε, γιατί συνέβαλε, σημαν
τικά, στήν άπρόσκοπη λειτουργία τού 
Φεστιβάλ.

Μέ τήν έλπίδα δτι καί στήν προγραμ
ματισμένη οργάνωση τού έπομένου κα
λοκαιριού θά τύχουμε τής ίδιας συμπα- 
ραστάσεώς σας, διατελούμε μέ τιμή».

Ο μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσό
στομος μέ τήν ιδιότητά του ώς Προέ
δρου του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου 
« Οσιος Ιωάννης ό Ρώσος» εύχαριστών- 
τας τή Διοίκηση Χωροφυλακής Εύβοιας 
γιά τήν προσφορά τών άνδρών της πρός 
αύτό γράφει:
«Κύριε Διοικητά,

Διά τήν προσφοράν σας έκ δραχμών 
δέκα χιλιάδων (10.000), προϊόν έράνου 
μεταξύ τών άνδρών τών Υπηρεσιών τής 
έδρας σας, ή Διοίκησις τού Ιδρύματος 
έκφράζει Ύμϊν τάς θερμός της εύχαρι- 
στίας ώς καί τήν εύγνωμοσύνην τών 
Τροφίμων τού Ιδρύματος.

Μέ τάς τοιαύτας σας προσφοράς, ήμ- 
πορεϊτε νά εισθε βέβαιοι ότι γίνεσθε 
συνεργοί Θεού εις τό θεάρεστον έργον,

πού έπιτελεϊ ή έκκλησία μας. Χάρις δέ εις 
τήν ύποστήριξιν Υμών καί τών λοιπών 
φιλανθρώπων ή Ιερά  Μητρόπολις θά δυ- 
νηθή νά έκπληρώση τούς σκοπούς της 
πληρέστερον καί άρτιώτερον, πρός τούς 
Γέροντας τής καθ’ ήμάς Θεοσώστου 
έπαρχίας.

Μετ’ εύχών καί εύχαριστιών 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

t  Ό  Χαλκίδας Χρυσόστομος».

Τό Εθνικό Ιδρυμα «Βασιλεύς Παύ
λος» μέ άφορμή τή σειρά διαλέξεων πού 
οργάνωσε ή Μαθητική Εστία Άνωγείων 
Κρήτης, μέ έγγραφό του έκφράζει τις 
εύχαριστίες του πρός τόν Διοικητή τού 
έκει Αστυνομικού Τμήματος. Γράφει 
συγκεκριμένα:

«Έχουμε τήν τιμή νά σάς πληροφορή
σουμε, άτι σέ σειρά διαλέξεων, πού ορ
γάνωσε ή Μαθητ. Εστία, πού λειτουργεί 
μέ μέριμνα τού Εθνικού Ιδρύματος 
«ΟΒ.Π.» στά Άνώγεια, σέ συνεργασία μέ 
τή Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Έπι- 
μορφώσεως ό Διοικητής τού έκεϊ Αστυ
νομικού Τμήματος Υπομοίραρχος κ. 
Γεώργιος Καραβιώτης άνέπτυξε τό ιδιαί
τερα σοβαρό θέμα τών ναρκωτικών καί 
τούς κινδύνους πού άπειλοϋν τούς 
νέους μας.

Απευθυνόμενος σέ ένα άκροατήριο 
πού άποτελούσαν μαθητές καί μαθή
τριες, τό προσωπικό τής Μαθητικής 
'Εστίας, Καθηγητές καί πολλοί κάτοικοι 
τής κωμοπόλεως, ό έξαίρετος όμιλητής 
άναφέρθηκε μέ παραστατικότητα καί 
σαφήνεια στό όξύτατο κοινωνικό πρό
βλημα πού έχει δημιουργηθεΐ άπό τή 
χρήση ναρκωτικών.

Ή Διοίκηση τού Ιδρύματος έκτιμά τήν 
προσφορά τού έκλεκτού άξιωματικού καί 
τού άπευθύνει θερμότατες εύχαρι- 
στίες».

ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΕΣ  ΠΟΥ Λ Α ΒΑ Μ Ε

Κων/vou Β. Χιώλοιι, «Ή δικαστική δικαιο
δοσία τού Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Τοϋ ίδιου, «Ό θεσμός τού πολιτικού γά
μου καί ή θέση τής Εκκλησίας».

Χωροφύλακα θεοδώρου Γκοζέπη, «Οί σχέ
σεις άνάμεσα στά δύο φύλα καί πώς έξ- 
ελίχτηκαν μέχρι σήμερα».

Δημήτρη Δημητριάδη, «Νίκησα καί Νική
θηκα» (πεζό) καί «Δρόμοι παράλληλοι» 
(ποίημα).

Δώρας Αναοταοίου, «Όδυσσέας Έλύ- 
της, ό ποιητής τού ήλιου, τής νιότης καί 
τού έρωτα» (δοκίμιο).

Ναταλίας Παπαδημητρίου, «Στή Χωροφυ
λακή» καί «Οί σεισμοί» (ποιήματα). Δη
μοσιεύουμε άπόσπασμα άπό τό πρώτο

ποίημα πού είναι άφιερωμένο στό Σώμα 
τής Χωροφυλακής:

«Βάζετε τό στήθος σας μπροστά 
σέ χίλιους δυό κινδύνους 
γιά νά άποφύγουν μερικοί 
τις πίκρες και τούς θρήνους.

Συχνά αντιμετωπίζετε 
προβλήματα μεγάλα 
μέ κλέφτες, μέ ναρκομανείς 
κι άκόμα τόσα άλλα.

Υπάρχει μία διαφορά 
πουναι πολύ μεγάλη 
καμία τάξις δέν μπορεί 
γιά νά σάς φθάσει άλλη».

Χρυσοντίνας Παπαδάμ, «Ντελάλης», «Ή 
Σάλα», «Χωριό μας» (ποιήματα). Δημο
σιεύουμε άπόσπασμα άπό τό τελευταίο:

«Πόσες τάχα δέν είχες προσφέρει χα
ρές

στον καθένα καί σ' όλους μας σπίτι, 
χωριό μας.

Κι' άν άκόμα μάς βρήκαν έδώ συμφο
ρές

-αφού άνθρωποι είμαστε - πάλι δικό
μας

κάθε πονο του άλλου τόν κάναμε όλοι 
καί μαζί σέ τραπέζι, βέ χαρά καί σέ

έξοχή,
φαγαμ', ήπιαμε, είπαμε λόγια, τρα

γούδια-
γέροι, νέοι, μεγάλοι, παιδιά αγγελού

δια,
άγκαλιάζαμε ό,τι ή ματιά μας θω-

ρούσε,
μ ’ ένα δάκρυ ή γέλιο κι' ή καρδιά μας 

χτυπούσε
σ' ένα πάντα γιά όλους παλμό, στό

χωριό».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

κ. Ιωάννη Χρονόπουλο (Πολύγυρο) καί ’Αμα
λία Γ. Κανελλοπούλου (Καλαμάτα): Λυπούμα
στε πολύ πού δέ μπορούμε νά δημοσιεύ
σουμε τις έπιστολές σας.

δ. Σοφίο Δαλάκου ( Αθήνα): Στή στήλη 
« Υπηρεσιακές Ειδήσεις» δημοσιεύουμε 
τήν προκήρυξη πού σάς ένδιαφέρει 
τόσο, άν καί έλπίζουμε ότι θά τό έχετε 
πληροφορηθεΐ άπό τόν ήμερήσιο τύπο 
μέχρι τήν κυκλοφορία τού περιοδικού 
μας.

κ. Γεώργιο Κατάκη (Κηφισιά): Λυπούμαστε 
είλικρινά γιατί ή όλη δομή λειτουργίας 
του περιοδικού δέν μάς έπιτρέπει νά σάς 
έξυπηρετήσουμε.

κ. Νικόλαο Αθηναίο ( Αγιο Εύφημίο Κεφαλ
ληνίας): Απευθυνθήκαμε στήν άρμοδία
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υπηρεσία τού Ύπουργ. Οικονομικών 
άλλά ή άπάντηση ήταν σχετικά άόριστη 
γιατί δέ μάς γράφετε άν τό ποσόν τών 
22.493 δρχ. είναι καθαρή ή σύνταξή σας ή 
περιλαμβάνεται σ’ αύτό καί κάποιο έπί- 
δομα (π.χ. άνικανότητας). Θά θέλαμε 
λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες. Λυ
πούμαστε πού δέν μπορούμε νά σάς 
άπαντήσουμε μέ έπιστολή, γιατί βασική 
άρχή τού περιοδικού μας είναι νά άπαντά 
μονάχα άπό τις στήλες του.

κ. Γεώργιο Τσαούση (θεσπρωτικό Πρεβέ-
ζης): Νομίζουμε πώς τό δεύτερο δημο
σίευμά μας πάνω στόν ύπολογισμδ τής 
βετίας τού Ν.Δ. 142/74 (τεύχος Φε
βρουάριου 1982, σελ. 145) θά πρέπει νά 
έλυσε τήν εύλογη άπορία σας. Επίσης ή 
προσαύξηση τών ποσοστών συντάξεως 
κατά 6/40 τό 1982 καί 3/35 τό 1983 (τά 
παλιά 10/50) ισχύει καί γιά τούς άξιωμα- 
τικούς τού Ν.Δ. 649/1970 οί όποιοι φεύ
γουν μέχρι καί μέ τό βαθμό τού μοιράρ
χου. ’Αντίθετα δέν ισχύει γιά τούς ύπο- 
μοιράρχους τού 'ίδιου νόμου, οί όποίοι 
μετά τις τελευταίες νομικές ρυθμίσεις 
φεύγουν μέ τό βαθμό τού ταγματάρχου.

κ. Γεώργιο Μαρουλάκη (Πέραμα Ρεθύμνης):
Δέν έχετε δίκιο στις άπόψεις σας. Σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 36 τού Π.Δ. 1041/79 
(Κώδικας Πολιτικών καί Στρατιωτικών 
Συντάξεων) οί συντάξιμες ύπηρεσίες 
διακρίνονται σέ πραγματικές καί πλα
σματικές. Πραγματική συντάξιμη ύπηρε- 
σία είναι αύτή πού στήν πραγματικότητα 
παρέχει ό στρατιωτικός στό Κράτος, ένώ 
πλασματική ή «πλάσματι τού νόμου θεω- 
ρουμένη ώς συντάξιμος».

Στήν παράγραφο 5 τού άρθρου 40 τού 
παραπάνω Π.Δ. άναφέρεται ρητά πώς 
«λογίζεται ηύξημένος εις τό διπλάσιον 
καί ώς τοιούτος πραγματικής συνταξί
μου ύπηρεσίας καί ό χρόνος ύπηρεσίας ό 
διανυθείς» στις ύπηρεσίες Χωροφυλα
κής στις όποιες άναφέρεται τό άρθρο 3 
τού ΝΔ 142/1974. Δηλαδή ή γνωστή μας 
«πενταετία», όσοι βέβαια τή δικαιούνται, 
θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξι
μης ύπηρεσίας καί σέ καμιά περίπτωση 
πλασματικής.

Είναι λοιπόν λάθος νά ύπολογίζεται ή 
πενταετία τού ΝΔ 142/1974 μέ βάση τά 
ποσοστά τής παραγρ. 2 (έδάφιο δ") τού 
άρθρου 42 τού Π.Δ. 1041/1979, όπως 
τούτο άντικατεστάθηκε μέ τό άρθρο 2 
τού Ν. 1202/81, δηλαδή μέ 0,3/35 τό 
χρόνο.

Έτσι λοιπόν άν κάποιος συνάδελφος 
πού βγαίνει στή σύνταξη τό 1983 μετά 
άπό ύπηρεσία 26 χρόνων, 6 μηνών καί 1 
μέρος - έφ ’ όσον δικαιούται τήν «πεν
ταετία» - θά ύπολογίσει ότι έχει πραγμα
τική συντάξιμη ύπηρεσία 27+5=32 χρό
νια.

Άνατρέχοντας στόν πίνακα πού δημο
σιεύσαμε τό Δεκέμβριο 1981 (σελ. 802) 
βλέπομε πώς δικαιούται 32/35 σύνταξη. 
"Αν τούτος βγαίνει στή σύνταξη μέ τούς 
βαθμούς τού Ενωμοτάρχου, άνθυπα- 
σπιστού, άνθυπομοιράρχου, ύπομοιράρ- 
χου καί μοιράρχου τού Ν.Δ. 649/70 (όχι 
όμως ταγματάρχου τού Ν.Δ. 649/70) δι
καιούται άλλα 3/35 (τά παλιά 10/50) καί 
έτσι συμπληρώνει πλήρη σύνταξη.

κ. Χαρίση Οικονόμου ( Αθήνα): Δέν μάς
διευκρινίζετε άν φεύγετε μέ τό όριο ήλι- 
κίας ή όχι, κι αύτό έχει σημασία όσο

άφορά τό μέρισμά σας άπό τό Επικου
ρικό Ταμείο, (βλέπετε τεύχος Μαρτίου 
1981, σελ. 220). Γιά τό ύψος τής συντά
ξεως πού θά σάς άπονεμηθεΐ μπορείτε 
νά διαβάσετε στή στήλη «'Υπηρεσιακές 
ειδήσεις» τού τεύχους τού περασμένου 
Δεκεμβρίου, ένώ γιά τό έφ ’ άπαξ βοή
θημα στήν ίδια στήλη τού περιοδικού τού 
Αύγούστου 1981. Τέλος όσον άφορά τό 
μέρισμα τού Μ.Τ.Σ. σάς πληροφορούμε 
ότι άν ό έξερχόμενος άπό τό Σώμα έχει 
χρονοεπίδομα πάνω άπό 44% παίρνει 
μέρισμα τού έπομένου βαθμού άπ’ αύτόν 
πού μισθοδοτείται. Σχετικά μέ τό ϋψοο

τού μερίσματος σάς παραπέμπουμε στήν 
518/8/24 άπό 18-1-1982 διαταγή τού Αρ
χηγείου Χωροφυλακής.

κ. Αντώνιον Σαρηπαπαζίδη (Γαλότιστα Χαλ
κιδικής): Ισχύει καί γιά σάς ότι άκριβώς 
καί στήν παραπάνω περίπτωση. Μπο
ρείτε δηλαδή νά έχετε όλες τις πληρο
φορίες πού θέλετε άνατρέχοντας στά 
τεύχη τού περιοδικού τών μηνών Μαρ
τίου, Αύγούστου καί Δεκεμβρίου 1981 
στή στήλη «'Υπηρεσιακές ειδήσεις». 
Σχετικά μέ τό ύψος τής προικοδότησης 
άνέρχεται σέ 60 μερίσματα τού πατέρα.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διεπιστώθηκε ότι μεγάλος άριθμός 

άξιωματικών - όπλιτών καί πολ. ύπαλλή- 
λων τού Σώματος, έν ένεργεία ή άπο- 
στρατεία, δέν έχουν πληροφορηθεϊ 
έπαρκώς τις συνθήκες λειτουργίας τών 
παιδικών έξοχών Χωροφυλακής. Τούτο 
διεπιστώθηκε άπό τή Δ/νση τών Έξοχών 
κατά τις έπισκέψεις τών γονέων παιδιών, 
πού γιά πρώτη φορά φιλοξενούνται έκεί.

Αποτέλεσμα τής άγνοιας αύτής είναι ή 
μή άποστολή τών παιδιών τους καί ιδιαί
τερα στή Β' καί Γ' κατασκηνωτική περί
οδο, όπότε φιλοξενούνται μεγαλύτερα 
παιδιά, κορίτσια - άγόρια, μέ άποτέλεσμα 
νά μένουν περίπου τά μισά κρεβάτια 
άδεια ένώ στήν Α' περίοδο έχουν ύπερ- 
πληρωθεΐ.

Δέν είναι νοητό νά ύπηρετεΐ τό 1/4 
περίπου τής δυνάμεως τού Σώματος στό 
Λεκανοπέδιο - Αττικής καί νά μή συμ
πληρώνεται σέ παιδιά ή δυναμικότητα 
τών Έξοχών, πού βρίσκονται στήν πιό 
υγιεινή περιοχή τής ’Αττικής.

Γιά ένημέρωση κάθε ένδιαφερόμενου, 
γνωρίζουμε στό προσωπικό τού Σώματος 
πώς:
□ Οί παιδικές Εξοχές Χωροφυλακής εύ- 

ρίσκονται στήν περιοχή τού 'Αγίου 
Ανδρέα - Αττικής, 32 χιλιόμετρα άπό 
τήν ’Αθήνα, καί μένουν έκεί μονίμως 
δύο όπλίτες μέ τις οίκογένειές τους. 
Τό καλοκαίρι έχει συγκοινωνία κάθε 
ώρα μέ τήν 'Αθήνα. Ή έκτασή τους εί
ναι 15 περίπου στρέμματα πευκόφυτα, 
καί μέ άρκετά καλλωπιστικά δένδρα. 
Έχουν άρκετό πράσινο πού συντηρεί
ται άπό τόν κηπουρό - όπλίτη, καθώς 
καί άλλα έποχιακά λουλούδια.

□ Στό χώρο αύτό ύπάρχουν μόνιμα κτί
ρια καί έγκαταστάσεις μέ όλους τούς 
βοηθητικούς χώρους. 'Υπάρχει έστια- 
τόριο μέ σύγχρονες έγκαταστάσεις. 
"Ολα τά κτίρια είναι χωρισμένα σέ δω
μάτια, στά όποια μένουν οί κατασκη
νωτές καί οί οικογένειες τού προσωπι
κού. Επίσης ύπάρχει χώρος παιδικής 
χαράς μέ άνάλογο έξοπλισμό, καθώς 
καί γήπεδα, μπάσκετ καί βόλεϊ.

□  Κάθε χρόνο καί πρό τής ένάρξεως λει
τουργίας τών Έξοχών γίνεται γενική 
άνακαίνιση τών κτιρίων καί έγκατα- 
στάσεων.

□  Κατά τήν έναρξη λειτουργίας τών έξ
οχών προσλαμβάνονται γυναίκες γιά 
τήν τραπεζαρία καί τήν καθαριότητα 
όλων τών χώρων. Επίσης όλη τήν 
περίοδο φιλοξενίας τών κατασκηνω

τών οί Έξοχες φρουρούνται άπό άν- 
δρες τού Σώματος έπί 24ώρου θά- 
σεως, έντός δέ αύτών μένουν ιατρός 
καί νοσοκόμα ή νοσοκόμος άνάλογα 
μέ τήν ήλικία τών παιδιών. Στή διάθεση 
μάλιστα τών Έξοχών ύπάρχει καί νο
σοκομειακό αύτοκίνητο.

□  Ό  διαχειριστής καί συσσιτιάρχης κα
θημερινά μεταβαίνουν στήν Αθήνα 
γιά άγορά φρέσκων καί καταλλήλων 
τροφίμων.

□  Ή ύδρευση γίνεται άπό ’ιδιόκτητο πη
γάδι καί γιά μεγαλύτερη διασφάλιση 
τής υγείας τών παιδιών διατίθεται βυ
τιοφόρο όχημα μέ νερό τής Ε.Ε.Υ. 
Πρωτευούσης (μόνον γιά νά πίνουν).

□  Κάθε μέρα τά φιλοξενούμενα παιδιά 
πηγαίνουν γιά μπάνιο, έφ ’ όσον ό και
ρός τό έπιτρέπει καί μετά άπό γνωμά
τευση τού ιατρού. Συνοδεύονται άπα- 
ραίτητα άπό τόν ιατρό, τή νοσοκόμα ή 
νοσοκόμο, τό διαθέσιμο όπλιτικό 
προσωπικό καί τό διευθυντή. Όταν 
μπαίνουν στή θάλασσα σχηματίζεται 
κλοιός άπό τά στελέχη τού 'Ιδρύματος 
μέ σχοινί, μέσα στόν όποιο τά παιδιά 
κολυμπούν. Μετά άπό όρισμένη ώρα, 
όλα μαζί βγαίνουν άπό τή θάλασσα καί 
μέ τήν έπίβλεψη τών στελεχών έπα- 
νέρχονται ατούς χώρους τών Έξοχών.

□ Τό ρόφημα, γεύμα, άπογευματινό καί 
βραδινό λαμβάνονται πάντοτε τις κα
θορισμένες ώρες καί γενικά όλες οί 
έκδηλώσεις τών φιλοξενουμένων παι
διών γίνονται μέ βάση τό πρόγραμμα 
τών Εξοχών. Τέλος

□ Τά παιδιά ψυχαγωγούνται μέ τά όρ
γανα τής παιδικής χαράς, μέ αυτοσχέ
δια παιχνίδια, μέ βόλεϊ καί μπάσκετ, μέ 
περιοδεύοντες θιάσους (μέ δαπάνη 
τών Έξοχών) καί μέ τήν προβολή κινη
ματογραφικών ταινιών τουλάχιστον 
τρεϊς φορές τήν έβδομάδα.

□  Συνεπώς οί συνθήκες διαβιώσεως καί 
ψυχαγωγίας τών παιδιών είναι άρι- 
στες, άν όχι ιδεώδεις, καί κάθε χρόνο 
όλοένα καί βελτιώνονται.

□  Ή Διεύθυνση τών Έξοχών δίδει πρω
ταρχική σημασία στήν άσφαλή δια
βίωση τών φιλοξενουμένων παιδιών 
καί ειδικότερα κατά τά μπάνια τους 
στή θάλασσα, στά όποια παρίσταται 
πάντοτε ό Διευθυντής τού Ιδρύματος.

□  ΟΙ γονείς πού ένδιαφέρονται νά στεί- 
λουν τά παιδιά τους καί θέλουν περισ
σότερες πληροφορίες μπορούν νά 
άπευθύνονται στό τηλέφωνο 
36.19.675.
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Δ ΙΚ Α ΙΩ Σ Η
κ. ΓΕ Ν ΙΚ Ο Υ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α  Υ .Δ .Τ .

Ό  Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Δη
μοσίας Τΰξεως κ. Παναγιώτης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ δικαιωθείς άπό .ό Συμβούλιο της 'Επι
κράτειας προήχθη ατό βαθμό τού άντιστρατή- 
γου.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΕ Σ  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Προήχθησαν ατό βαθμό τοϋ συνταγματύρχου 
καί άποστρατεύτηκαν μέ αίτησή τους οΐ άντισυν-, 
ταγματάρχες ΚΠΤΣΗΣ Ευάγγελος τού Γεωργίου 
καί ΤΟΛΗΣ Βασίλειος τού Χρήστου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

"Εγιναν, ή άρχισαν, τό δίμηνο Ίανουαρίου - 
Φεβρουαρίου 1982 οί άκόλουθες έκπαιδεύσεις 
καί μετεκπαιδεύσεις προσωπικού τοϋ Σώματος:
-  50 μοίραρχοι στό Σχολείο Μετεκπαιδεύσεως 

Μοιράρχων άπό 11-1-1982.
-  20 άνώτεροι άξιωματικοί στή λήψη μέτρων τά

ξης - άντιμετώπισης έκτάκτων καταστάσεων, 
άπό 11 έως 15-1-1982 στήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π. Πρω- 
τευούσης.

-  42 χωροφύλακες (Οί 2 χωρ/κες - τεχνίτες 
αύτ/των) στήν όδήγηση αύτοκινήτων άπό 
11-1-1982 καί γ ιά3  μήνες στό Σ.Χ. Αθηνών.

-  40 άνδρες καί γυναίκες χωροφύλακες σέ θέ
ματα τροχαίας κινήσεως άπό 11-1-1982 ώς 
19-3-1982 στή Δ.Α. Θεσσαλονίκης.

-  30 όπλίτες στό Σ.Χ. Αθηνών (Κ.Σ.Ν.Ε.) καί 10 
όπλίτες στή Δ.Α. θεσ/νίκης (Κ.Σ.Β.Ε.) σέ θέ
ματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολογίας αύτο- 
κινήτων (γιά τήν άπόκτηση άνάλογης άδειας 
ίκανότητος όδηγΟϋ) άπό 11-1-1982 ώς 
9-2-1982.

-  11 όπλιτών - τεχνιτών όχημάτων (μετεκπαί
δευση) άπό 11-1-1982 ώς 9-4-1982 στό Σ.Χ. 
'Αθηνών.

-  2 όπλίτες τορναδόροι μηχανουργείου (μετεκ
παίδευση) άπό 11-1-1982 ώς 9-7-1982 στό 
Σ.Χ. Αθηνών.

-  2 όπλίτες - ήλεκτρολόγοι αύτ/των (μετεκπαί
δευση) άπό 11-1-1982 ώς 10-3-1982 στό Σ.Χ. 
'Αθηνών.

-  5 χωροφύλακες - μή έντεταγμένοι τεχνίτες 
τηλεπικοινωνιών (έκπα(δευθη) άπό 11-1-1982 
ώς 9-4-1982 στό Σ.Χ. Αθηνών.

-  39 άνθυπασπιστές καί ένωμοτάρχες στόν 
τρόπο λειτουργίας συσκευών έλέγχου τών 
θορύβων (θορυβομέτρων).

-  16 κατώτεροι άξιωματικοί σέ θέματα πολιτικής 
άμυνας άπό 11-1-1982 ώς 19-2-1982 στή 
Σχολή Π.Σ.Ε.Α.

-  40 άξιωματικοί άπό 1 ώς 5-2-1982 κι άλλοι 40 
άπό 15 ώς 19-2-1982 σέ θέματα δημοσίων 
σχέσεων στό Αρχηγείο Χωροφυλακής.

-  30 άνδρες καί γυναίκες ένωμοτάρχες σέ θέ
ματα άγορανομικής καί υγειονομικής νομοθε
σίας καθώς καί σέ θέματα προστασίας περι
βάλλοντος.

-  2 χωροφύλακες άπό 1-2-1982 ώς 31-3-1982 
σάν τεχν ίτες γραφομηχανών στό Σ.Χ. Αθη
νών.

-  40 όπλίτες σέ θέματα μηχανολογίας καί ήλε- 
κτρολογίας αύτοκινήτων άπό 10-2-1982 ώς 
11-3-1982 στά Κ.Σ.Ν.Ε. καί Κ.Σ.Β.Ε.

-  5 κατώτεροι άξιωματικοί καί 5 ένωμοτάρχες 
άπό 2-2-1982 ώς 12-3-1982 στή δακτυλοσκο
πία καί έξερεύνηση τού τόπου έγκλήματος 
στή Δ.Ε.Υ. καί Υ.Ε.Υ.Β.Ε. καί

-  10 γυναίκες χωροφύλακες σέ έλληνική καί 
άγγλική γραφομηχανή στή D idacta άπό 
22-2-1982 καί γιά 45 μέρες.

ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΣ -  ΣΥΣΣΙΤΙΟ  
ΑΓΑΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Α.

Μέ διαταγή τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
κ. Γιάννη ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ πρός τά Αρχηγεία Χω
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβε
στικού Σώματος έγινε πλέον προαιρετικός ό 
στρατωνισμός τού άγαμου προσωπικού στά οική
ματα τών 'Υπηρεσιών τους όπως προαιρετική 
έγινε καί ή συμμετοχή του στά συσσίτια.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Μέ ποόσφατες διαταγές του πρός τά 'Αρχη
γεία Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων ό κ. 
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως έντέλλεται:
-  Τήν πιστή έφαρμογή τών διατάξεων πού καθο

ρίζουν τήν έκτέλεση τών καθηκόντων τών γυ
ναικών άστυνομικών.

-  Νά μή διατίθενται σέ ύπηρεσία (έκτός άν τό 
θέλουν οί ίδ ιές ) τά Σαββατοκύριακα οί μητέ
ρες - γυναίκες άστυνομικοί, προκειμένου νά 
έχουν τήν έπιμέλεια τών παιδιών τους, άφοϋ 
τις  ήμέρες αυτές δέ λειτουργούν οί νηπιακοί 
παιδικοί σταθμοί καί τά δημοτικά σχολεία καί, 
τέλος

-  Τό γυναικείο προσωπικό τών Σωμάτων Ασφα
λείας νά διατίθεται, κατά τό δυνατόν, σέ ύπη
ρεσία γραφείου, ώστε νά έξοικονομεϊται δύ
ναμη σέ άνδρες γιά τήν έκτέλεση άστυνομικών 
καθηκόντων, τά όποια λόγω τής φύσεώς τους, 
δέν μπορούν νά έκτελέσουν γυναίκες.

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ ΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

α. Εισακτέοι - Προθεσμίες υποβολής δικοιολο- 
γητικών:

Προκηρύχθηκε πρόσφατα άπό τό 'Αρχηγείο 
Χωροφυλακής είσιτήριος διαγωνισμός γιά τήν 
είσαγωγή 150 άρρένων μαθητών στό Β' Τμήμα 
Δοκίμων Ύπαξιωματικών (Ενωμοταρχών) τής 
Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής γιά τήν έκπαι- 
δευτική περίοδο 1982 - 1983.

Ό διαγωνισμός θά γ ίνε ι στήν Αθήνα καί Θεσ
σαλονίκη άπό 12 ώς 14 'Ιουλίου 1982, ένώ ό 
άριθμός τών εισακτέων πού όρίσθηκε σέ 150 
κατανέμεται ώς έξης:

’ Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ )Ν Ο Σ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Άνθυπασπιστής

-  Ιδιώτες: 75 κατά σειρά έπιτυχίας καί 15 ύπα- 
γόμενοι σέ εύεργετικές διατάξεις. Σύνολο 
90.

-  Απόφοιτοι έξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου 
Χωροφύλακες: 31 κατά σειρά έπιτυχίας καί 6 
υπαγόμενοι σέ εύεργετικές διατάξεις. Σύν
ολο 37.

-  Μή άπόφοιτοι χωροφύλακες: 19 κατά σειρά 
έπιτυχίας καί 4 ύπαγόμενοι σέ εύεργετικές 
διατάξεις. Σύνολο 23.
Διευκρινίζεται πώς στις παραπάνω εύεργετι- 

κές διατάξεις (Ν.Δ. 1348/1973) ύπάγονται όσοι 
είναι:
(α) παιδιά ή άδέλφια άναπήρων καί θυμάτων πο

λέμου.
(β) παιδιά ή άδέλφια άναπήρων ή θυμάτων άν- 

δρών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας ειρηνικής 
περιόδου.

(γ) παιδιά ή άδέλφια συνταξιοδοτηθέντων ώς 
άναπήρων καί θυμάτων Εθνικής Αντιστά
σεως (Ν.Δ. 936/1971).

(δ) παιδιά πολυτέκνων, καί
(ε) όσοι κατάγονται άπό τή Βόρεια "Ηπειρο.

Όσοι θέλουν νό πάρουν μέρος στό διαγωνι
σμό θά πρέπει νά υποβάλουν τά άπαραίτητα δι- 
καιολογητικά:
-  Οί ιδιώτες άπόφοιτοι Λυκείου ή Ισότιμης πρός 

αύτό Σχολής, μέχρι 20 'Απριλίου 1982 στήν 
'Υποδιοίκηση Χωροφυλακής ή τό 'Αστυνομικό 
Τμήμα τού τόπου καταγωγής ή μόνιμης διαμο
νής τους.

-  'Εκείνοι πού ύπηρετοϋν στό Σώμα (άπόφοιτοι 
καί μή) μέχρι 5 Απριλίου 1982 στή Διοίκηση 
Αξιωματικού Χωροφυλακής πού άνήκουν όρ- 

γανικά ή είναι άποσπασμένοι κατά τήν περίοδο 
αύτή.

-  Τέλος, δσοι ύπάγονται στις εύεργετικές δια
τάξεις πού προαναφέραμε, ε ίτε  είναι ιδιώτες 
ε ίτε  ύπηρετοϋν στή Χωροφυλακή, μπορούν νό 
ύποβάλουν τά στοιχεία πού τό πιστοποιούν ή 
μαζί μέ τά ύπόλοιπα δικαιολογητικά τους μέσα 
στις παραπάνω προθεσμίες ή χωριστά μέχρι 
τις  20 Μαίου 1982.
01 ένδιαφερόμενοι μπορούν νά πληροφορη- 

θούν τ ί άκριβώς δικαιολογητικά θά πρέπει νά 
προσκομίσουν άπό τις  κατά τόπους 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής. Εδώ θά πρέπει νά διευκρινί
σουμε πώς οί ύποψήφιοι πού φοιτούν τώρα στήν 
τελευταία τάξη τοϋ Λυκείου ή ισότιμης πρός 
αύτό Σχολής, μπορούν νά καταθέσουν έμπρόθε- 
σμα άλα τά άλλα δικαιολογητικά τους χωρίς τό 
άπολυτήριο, τό όποιο είναι ύποχρεωμένοι (γιά νά 
πάρουν μέρος στό διαγωνισμό) νά τό καταθέσουν 
ώς τ ις  11 'Ιουλίου 1982, ε ίτε  στή Σχολή 'Οπλι
τών Χωροφυλακής ('Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων), 
ε ίτε  σ τήν ' Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), άνάλογα μέ 
τό πού θά δώσουν έξετάσεις.

β. Προσόντα υποψηφίων:

Οί ύποψήφιοι γιά τόν εισιτήριο διαγωνισμό τοϋ 
Β' Τμήματος Δοκίμων Ύπαξιωματικών τής 
Σ.Ο.Χ. πρέπει νά συγκεντρώνουν τά έξής προσ
όντα:
(1) ΟΙ ύποψήφιοι ι δ ι ώ τ ε ς :
-  Ελληνική ιθαγένεια.
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-  Nil μήν έχουν συμπληρώσει τά 21 τους χρόνια 
μέχρι τήν ημερομηνία πού έχει έκδοθεϊ ή προ
κήρυξη τού διαγωνισμού.

-  Νά μήν έχουν στερηθεί τό πολιτικά τους δι
καιώματα καί νά μήν έχουν καταδικαστεί ή νά 
έκκρεμεΐ σέ βάρος τους κατηγορία γιά έγκλή- 
ματα πού περιλαμβάνονται στό άρθρο 2, παρ. 
η ', τού Κανονισμού Στρατολογίας ’ Οπλιτών 
Χωροφυλακής (Π.Δ. 137/1974).

-  Νά έχουν ύψος τουλάχιστον 1,65 μέτρα, χω
ρίς τά παπούτσια καί τ ις  κάλτσες.

-  Νά είναι άπόφοιτοι Λυκείου ή Ισότιμης πρός 
αύτό Σχολής (γιά δσους φοιτούν στήν τελευ
ταία τάξη γράψαμε παραπάνω), καί τέλος

-  Νά είναι ύγιεΐς, σωματικά άρτιοι, μέ καλή έξ- 
ωτερική παράσταση, νά μήν είναι τραυλοί, νά 
μήν πάσχουν άπδ στραβισμό ή πλατυποδία, νά 
μήν έχουν έλαττωματική φωνή καί έπιπλέον νά 
διακρίνονται άπό εύστροφία πνεύματος, άντί- 
ληψη, νοημοσύνη, θάρρος καί άντοχή.

(2) ΟΙ ύποψήφιοι άπό τό Σώμα:
-  Υ γε ία  καί άρτια σωματική διάπλαση.
-  Πρόταση τών καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένων 

τους, καί τέλος

-  Όσοι είναι μή άπόφοιτοι πρέπει νά έχουν δύο 
χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία σχό βαθμό τους 
ώς τ ις  11-7-1982.

γ. Εξεταστέα ύλη:

1. Αποφοίτων Λυκείου ή έξαταξίου Γυμνασίου: 
Εξετάζονται στά Ελληνικά (Σύνταξη έκθε
σης Ιδεών, συντελεστής βαθμολογίας 10), 
στά Μαθηματικά (όλη τήν ύλη τής πρακτικής 
άριθμητικής, συντελεστής βαθμολογίας 10), 
στήν Ιστορία  (όλη ή έλληνική Ιστορία, συν
τελεστής βαθμολογίας 8 ), καί στή Γ εωγραφία 
(Ελλάδας καί Ευρώπης, συντελεστής βα
θμολογίας 8).

2. Μή άποφοίτων: Στά ίδια μαθήματα μέ περι
ορισμένη κάπως ύλη. Συντελεστές βαθμολο
γίας οί ίδιοι.

3. ΟΙ υποψήφιοι μπορούν νά έξεταστοϋν σέ μιά 
ή καί περισσότερες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, 
Αγγλικά, Ιταλικά καί Γερμανικά), άρκεί νάτό 

δηλώσουν κατά τήν ΰποβολή τών δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής τους στό διαγωνισμό. Συν
τελεστής βαθμολογίας: 5, γιά τις  πάνω άπό 
τή βάση μονάδες.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡ/ΚΩΝ

Τό Αρχηγείο Χωροφυλακής προσκαλεί γιά 
κατάταξη στό Σώμα τής Χωροφυλακής 70 γυναί
κες σάν δόκιμους χωροφύλακες.

ΟΙ ύποψήφιες, πού κατάγονται ή διαμένουν 
στις πόλεις Πειραιά, Πάτρα καί Κέρκυρα, μπο
ρούν νά καταθέσουν τά δικαιολογητικά τους στις 
Διοικήσεις Χωροφυλακής, πού έδρεύουν στις 
πόλεις αύτές, ένώ αύτές πού διαμένουν στήν 
Αθήνα, μπορούν νά καταθέσουν τά διλαιολογη- 
τικά τους στό πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα 
τής Χωροφυλακής τού τόπου διαμονής τους. 
Προθεσμία ύποβολής τών δικαιολογητικών κα
θορίζεται μέχρι καί τής 19ης Μαρτίου 1982. 

Βασικά προσόντα τών ύποψηφίων:
-  Νά έχουν συμπληρωμένο τά 18ο καί νά μήν 

έχουν ύπερβεΐ τό 22ο έτος τής ήλικίας τους, 
δηλαδή αύτές πού γεννήθηκαν τά έτη 1961 
έως 1964.

-  Έλληνική Ιθαγένεια.
-  Υγεία καί άρτια σωματική διάπλαση.
-  Ανάστημα τουλάχιστον 1,63 τού μέτρου, χω

ρίς ύποδήματα.

-  Νά είναι άγαμες, καί
-  Νά είναι άπόφοιτες τουλάχιστον Λυκείου ή 

Ισότιμης πρός αύτό Σχολής.
Περισσότερες λεπτομέρειες, γιά τά προσόντα

καί τά δικαιολογητικά, πού πρέπει νά ύποβάλουν 
δίνονται άπδ τ ις  Υπηρεσίες Χωροφυλακής, στις 
όποιες μπορούν νά άπευθύνονται οί ένδιαφερό- 
μενες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ό  ’Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης 
Σκουλαρίκης, κατάθεσε στή Βουλή σχέδιο νόμου 
μέ τό όποιο ρυθμίζονται θέματα πού άπασχολοϋν 
τό προσωπικό άλλά καί άναφέρονται στήν έπι- 
λογή τής ήγεσίας τού Σώματος, καθώς καί τών 
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα: 
α. Μέ τό άρθρο 1 ρυθμίζονται τά θέματα τών 

κρίσεων τών άξιωματικών, τών προαγωγών 
τών συνταγματαρχών καί τών έργασιών τών 
Συμβουλίων κρίσεων άξιωματικών. 

β. Τό άρθρο 2 άναφέρεται στή διαδικασία έπιλο- 
γής άρχηγών τών Σ. Α. καί προβλέπει τήν έπι- 
λογή άρχηγοϋ Χωροφυλακής καί άπό τούς έν 
ένεργεία ταξιάρχους.

γ. Τό άρθρο 3 ρυθμίζει τά τής κρίσεως τών συν
ταγματαρχών, ένώ τό άρθρο 4 άναφέρεται 
στό Συμβούλιο τακτικών καί έκτακτων μετα
θέσεων άξιωματικών.

δ. Τό άρθρο 5 ρυθμίζει τά σχετικά μέ τό γάμο 
τού προσωπικού τών Σ.Α.

Συγκεκριμένα προβλέπει: . .1. 01 ύπηρε-
τοϋντες στή Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων 
καί τό Πυροσβεστικό Σώμα έπιτρέπεται νά τε 
λούν γάμο μέ πρόσωπο ’ Ελληνικής Ίθαγενείας 
χωρίς άδεια τής ’Υπηρεσίας μετά τή συμπλή
ρωση ένός έτους υπηρεσίας άπό τήν κατάταξή 
τους. ’ Εάν συντρέχουν άποδεδειγμένως ειδικοί 
κοινωνικοί λόγοι ό ’Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
δύναται νά έγκρίνει, τήν τέλεση γάμου καί πριν 
άπό τή συμπλήρωση ένιαυσίας ύπηρεσίας.

2. ’ Εάν ό γάμος πρόκειται νά τελεσθεϊ μέ 
πρόσωπο άλλοδαπής ύπηκοότητας άπαιτεϊται 
έγκριση τού ’Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ή 
όποία χορηγείται μετά άπό προηγουμένη έκτί- 
μηση τών ιδιαιτέρων συνθηκών πού παρουσιάζει 
ή κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . . . » ,  ένώ μέ 
τήν τρίτη παράγραφό του καταργεΐται ή ύπο- 
χρέωση καταβολής ένός βασικού μισθού ύπέρ 
τού Τ.Α.Ο.Χ. (δχι, όμως, τού Μ.Τ.Σ.) γιά τήν 
τέλεση γάμου.
ε. Μέ τό άρθρο 6 διευρύνεται ή έννοια τής 

έντοπιότητας καί προβλέπεται πώς:
« . . . 1 .  ΟΙ άξιωματικοί, άνθυπασπιστές καί 

ύπαξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί οί χωροφύ
λακες άπαγορεύεται, νά ύπηρετοϋν σέ Αστυνο
μικά Τμήματα, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Τρο
χαίας, Αγορανομίας, Τουρισμού καθώς καί σέ 
Σταθμούς καί Φυλάκια στήν άρμοδιότητα τών 
όποίων ύπάγεται ό τόπος γεννήσεως αύτών ή 
τών συζύγων τους, έφ ’ όσον στδν τόπο αύτό 
διέμειναν μονίμως μέχρι τήν ένηλικίωσή τους.

2. Ή διάταξη τής προηγουμένης παραγράφου 
δέν έφαρμόζεται έάν τόπος γεννήσεως είναι 
νησί διάφορο έκείνου τής έδρας τών παραπάνω 
υπηρεσιών ή πόλη ή όποία, μέ βάση τήν ίσχύουσα 
άπογραφή, έχει μαζί μέ τά προάστιά της πληθυ
σμό άνω τών 20.000 κατοίκων. Δέν έφαρμόζεται 
έπίσης γιά τό προσωπικό τών είδικών ύπηρεσιών 
τής Χωροφυλακής, περί τών όποίων τά άρθρα 3 
τού Ν.Δ. 974/1971 καί 4 τού Ν. 671/1977». 
στ. Τέλος, μέ τό άρθρο 7 προβλέπεται ή αύξηση 

τής όργανικής δύναμης τής Χωροφυλακής 
κατά 510 χωροφύλακες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Βασικές άλλαγές έγιναν στό χώρο τής Ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης τών στρατιωτικών 
καί δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων, τών πολιτι
κών καί στρατιωτικών συνταξιούχων, κ.ά., μέ τό 
Π.Δ. 1223/1981 πού δημοσιεύτηκε στό 
302/14-10-1981, τ.Β ’ , Φ.Ε.Κ. Καί συγκεκριμένα:

α. Γυναίκες δημόσιοι ύπύλληλοι:

Μέ τό άρθρο 1 παρέχεται στις γυναίκες δημό
σιους ύπαλλήλους ή δυνατότητα νά άσφαλίζουν 
τά παιδιά τους γιά υγειονομική περίθαλψη στό 
Δημόσιο, μέ τήν προϋπόθεση, ότι, σέ περίπτωση 
πού είναι άσφαλισμένα άπό τόν πατέρα τους, σάν 
προστατευόμενα μέλη, σέ άλλο Ασφαλιστικό 
Οργανισμό ή Ταμείο Υ γε ία ς  θά διαγραφοϋν. 

Διευκρινίζεται έδώ ότι, ή ίδια δυνατότητα παρέ
χεται καί στις «έξ_ ιδίας ύπηρεσίας» γυναίκες 
συνταξιούχους τού Δημοσίου, πού όπως είναι 
γνωστό μέ άλλες διατάξεις, δικαιούνται τήν ίδια 
νοσοκομειακή καί ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη πού δικαιούνται οί έν ένεργεία ύπάλληλοι 
τού άντίστοιχου βαθμού. Γιά νά έκδοθοϋν τά 
βιβλιάρια αύτά πέρα άπό τά άλλα - τά βασικά - 
δικαιολογητικά χρειάζονται:
-  Βεβαίωση διαγραφής σέ περίπτωση πού τά 

παιδιά τής ύπαλλήλου ή συνταξιούχου είναι 
άσφαλισμένα σέ άλλο άσφαλιστικό ’ Οργανισμό 
ή Ταμείο Υ γείας.

-  Υπεύθυνη δήλωση τού Ν.Δ. 105/69 στήν 
περίπτωση πού δέν είναι άσφαλισμένα, καί

-  Γιά τά άρρενα πού έχουν συμπληρώσει τό 18ο 
έτος τής ήλικίας τους καί γιά τά θήλεα πού 
έχουν συμπληρώσει τό 14ο έτος, υπεύθυνη 
δήλωση τού Ν.Δ. 105/69 ότι είναι άγαμα καί 
δέν έργάζονται.

β. Ασφάλιση ένήλικα άρρενα άδελφοϋ:

Μέ τό άρθρο 2 δίνεται ή δυνατότητα στόν έν 
ένεργεία δημόσιο ύπάλληλο ή συνταξιούχο τού 
Δημοσίου, άνεξάρτητα φύλλου, νά άσφαλίζει γιά 
ύγειονομική περίθαλψη στό Δημόσιο, σάν προσ- 
τατευόμενο μέλος του, τόν άρρενα ένήλικα, 
άγαμο, οικονομικά άδύνατο καί άνασφάλιστο 
άδελφό του, έφόσον λόγω πνευματικής άναπη- 
ρίας (ψυχικής νόσου), είναι άνίκανος γιά τήν 
άσκηση οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλμα- 
τος. Γιά τήν έκδοση τών βιβλιαρίων νοσηλείας 
τών άνωτέρω άπαιτοϋνται έπί πλέον:
-  Γνωμάτευση άνικανότητας άπό τήν άρμοδία 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική ’ Επιτροπή.
-  Πιστοποιητικό οικονομικής άδυναμίας άπό τήν 

άρμοδία Δ/νση ή Τμήμα Προνοίας τής Νομαρ
χίας τού τόπου μόνιμης διαμονής τού δικαιού
χου.

-  Πιστοποιητικό άγαμίας, καί
-  Δήλωση τού Ν. 105/69 ότι δέ δικαιούται ύγειο- 

νομικής περιθάλψεως άπό άλλο Ασφαλιστικό
Οργανισμό ή Ταμείο Υγείας.

γ. Κρατήσεις γιά υγειονομική περίθαλψη:

Οί κρατήσεις έπί τών πάσης φύσεως άποδο- 
χών τών έν ένεργεία ύπαλλήλων ύπέρ τής υγειο
νομικής περιθάλψεως αύξάνονται άπό 0,5 σέ 1 % 
(άρθρο 3). Ή ίδια αύξηση άκριβώς έπέρχεται καί 
στις άντίστοιχες κρατήσεις πού γίνονται γιά τόν 
ίδιο λόγο στούς συνταξιούχους (άρθρο 5).

δ. Συμμετοχή συζύγων - μελών οικογένειας:

Μέ τό άρθρο 3 μειώνονται τά ποσοστά συμμε
τοχής:
-  Τών συζύγων τών έν ένεργεία ύπαλλήλων άπό
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30%  σέ 25% στις δαπάνες τής έξωνοσοκο- 
μειακής φαρμακευτικής περιθάλψεως τής 
προμήθειας γυαλιών καί λοιπών ειδών, στή 
δαπάνη τής έξωνοσοκομειακής έκτελέσεως 
τών παρακλινικών έξετάοεων καί θεραπειών 
καί στή δαπάνη τών ιατρικών έπισκέψεων σέ 
μή συμβεβλημένους μέ τδ Δημόσιο γιατρούς. 
Καί

-  Τών μελών τών οικογενειών τών υπαλλήλων 
καί συνταξιούχων τού Δημοσίου άπό 20% σέ 

. 10% στις δαπάνες νοσηλείας στό έξωτερικό,
έκτός τ ις  περιπτώσεις πού άφοροϋν δαπάνες 
γιά μεταμόσχευση νεφρού γιά τ ις  όποιες ό 
άσφαλισμένος υπάλληλος ή συνταξιούχος δέν 
ύπόκειται σέ συμμετοχή.
Μετά άπ’ αύτά οί ένδιαφερόμενοι πρέπει νά 

προσκομίσουν τά βιβλιάρια νοσηλείας τών συζύ
γων καί μελών τών οικογενειών τους γιά διόρ
θωση τών ποσοστών ώς τις  30 'Ιουνίου 1982, 
στις άρμόδιες ύπηρεσίες υγειονομικής περι- 
θάλψεως.

ε. Ιδρυματική περίθαλψη παιδιών ύπαλλήλων 
καί συνταξιούχων τού Δημοσίου:

Μέ τό άρθρο 9 άναγνωρίζεται γιά πρώτη φορά, 
σέ βάρος τού Δημοσίου ή δαπάνη γιά ιδρυματική 
περίθαλψη τών παιδιών τών ύπαλλήλων καί συν
ταξιούχων τού Δημοσίου πού πάσχουν άπό βα
ρείας μορφής σωματική ή πνευματική άναπηρία 
πού δέν έπιδέχεται βελτίωση χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς καί άνεξαρτήτως όρίου ήλικίας. Ή 
νοσηλεία αύτή παρέχεται στά ειδικά θεραπευτή
ρια χρονίων παθήσεων πού λειτουργούν μέ 
μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου άγαθοερ- 
γοϋ Πρωτοβουλίας.

Ή συμμετοχή τών ύπαλλήλων ή συνταξιούχων 
γιά τήν άνωτέρω περίθαλψη όρίζεται σέ ποσοστό 
10% .

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ -  ΑΥΤΟΜΑΤΗ  
ΤΙΜ Α ΡΙΘ Μ ΙΚ Η  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Α .Τ .Α .)

'Από παραδρομή στό δημοσίευμά μας «Μισθοί 
Στρατιωτικών Χωροφυλακής έτους 1982», πού 
καταχωρήθηκε στή σελίδα 145 τού τεύχους τού 
περασμένου Φεβρουάριου τού περιοδικού μας, 
οί πίνακες τών διορθωτικών ποσών μπήκαν άντί- 
στροφα, δηλαδή ό έπάνω κάτω καί τό άντίθετο.

"Οσον άφορά τήν αυτόματη τιμαριθμική άνα- 
προσαρμογή (Α.Τ.Α.) στήν περίπτωση πού οί 
λαμβανόμενες ύπόψη άποδοχές τού στρατιωτι
κού ξεπερνούν τ ις  35.000 δρχ., τούτη έφαρμό- 
ζεται ώς έξής:

-  Γιά τ ις  πρώτες 35.000 δρχ, θά δίνεται αύξηση 
κατά ποσοστό ίσο μέ έκεϊνο τής αύξησης του 
δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.).

-  Γιά τό τμήμα τών άποδοχών μεταξύ 35.000 καί
55.000 δρχ. θά δίνεται αύξηση κατά ποσοστό 
ϊσο μέ τό 1/2 τού ποσοστού αύξησης τού 
Δ.Τ.Κ.

-  Γιά τό τμήμα τών άποδοχών μεταξύ 55.000 καί
80.000 δρχ. θά δίνεται αύξηση κατά ποσοστό 
Γσο μέ τό 1/4 τού ποσοστού αύξησης τού 
Δ.Τ.Κ., ένώ

-  Γιά τό τμήμα τών άποδοχών πάνω άπό 80.000 
δρχ. δέ δίνεται καμία αύξηση.
Γιά νά γ ίνει κατανοητό τό τελευταίο δίνουμε 

τό άκόλουθο παράδειγμα (τά νούμερα είναι έν- 
τελώς συμβατικά): Κάποιος στρατιωτικός τής 
Χωροφυλακής είχε στις 1-1-1982 συνολικές 
άποδοχές 60.000 δρχ. καί ό Δ.Τ.Κ. αύξήθηκε 
στό Α ' τετράμηνο τού 1982 κατά 8%, τότε οί 
άποδοχές του στις 1 -5-1982 θά αύξηθοϋν κατά:

35.000 X 8%  =  2.800 δρχ.
20.000 X 4%  =  800 δρχ.

5.000 X 2% =  100 δρχ.
Σύνολο 3.700 δρχ.

"Ετσι στις 1-5-1982 θά παίρνει 63.700 δρχ. Ή 
Α.Τ.Α. θά έφαρμόζεται κατά παρόμοιο τρόπο καί

τά έπόμενατετράμηνα. Δηλαδή, οι αύξήσειςτής 
1-9-1982 θά πάρουν σάν βάση τ ις  άποδοχές τής 
31-8-1982 καί τήν αύξηση τού Δ.Τ.Κ. κατάτό ΕΓ 
τετράμηνο τού 1982, ένώ οί αύξήσεις τής 
1-1-1983 θά πάρουν σάν βάση τ ις  άποδοχές τής 
31-12-1982 καί τήν αύξηση τού Δ.Τ.Κ. κατά τό Γ ' 
τετράμηνο τού χρόνου, κ.ο.κ.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

α. Διορθωτικά ποσά - Αύτόμοτη τιμαριθμική 
άναπροοαρμογή (Α.Τ.Α.):

Όπως καί στους μισθούς, έτσι καί στις συντά
ξεις  τών στρατιωτικών τής Χωροφυλακής (όπως 
καί στούς ύπόλοιπους, πολιτικούς, στρατιωτι
κούς καί σιδηροδρομικούς συνταξιούχους, κ.ά.) 
έφαρμόζεται άπό φέτος καί συγκεκριμένα άπό 
1-5-1982 ή αύτόματη τιμαριθμική άναπροσαρ- 
μογή (Α.Τ.Α.).

Γιά τό πέρασμα, όμως, στό σύστημα τής 
Α.Τ.Α. δίνονται διορθωτικά ποσά, άνάλογα μέ τό 
ύψος τών συντάξεων, πού άρχίζουν άπό τις  
1.600 δρχ., γιά όσους πέρνουν σύνταξη άπό 
36.001 ώς 40.000 δρχ., καί φτάνουν ώς τις
4.000 δρχ. γιά έκείνους πού οι συντάξεις τους 
κυμαίνονται άπό 4.560 ώς 16.000 δρχ.

Σάν βάση γιά τή χορήγηση τών διορθωτικών 
ποσών παίρνεται ή σύνταξη στις 31-12-1981 χω
ρίς τά έπιδόματα οικογενειακών βαρών καί άνι- 
κανότητας (γιά δσους τά παίρνουν). Συγκεκρι
μένα χορηγούνται διορθωτικά ποσά:

4.000 δρχ. γιά συντάξεις 4.560 -  16.000 δρχ-
3.600 δρχ- γιά συντάξεις 16.001 -γ 20.000 δρχ-
3 .200 δρχ. γιά συντάξεις 20.001 -  24.000 δρχ-
2 .800 δρχ- γιά συντάξεις 24.001 -  28.000 δρχ-
2.400 δρχ- γιά συντάξεις 28.001 -  32.000 δρχ-
2.000 δρχ. γιά συντάξεις 32.001 -  36.000 δρχ-
1.600 δρχ- γιά συντάξεις 36.001 -  40.000 δρχ.

Όπως φαίνεται άπό τά παραπάνω τόσο τά όρια 
τών κλιμακίων όσο καί τά διορθωτικά ποσά στήν 
περίπτωση τών συνταξιούχων είναι τό 80% τών 
άντίστοιχων κλιμακίων καί διορθωτικών ποσών 
τών δημοσίων ύπαλλήλων, πού δημοσιεύτηκαν 
στή σελίδα 145 τού περιοδικού μας τού Φε
βρουάριου 1982.

θά πρέπει νά σημειωθεί έδώ ότι, όπως άκρι- 
βώς καί στήν περίπτωση τών έν ένεργεία στρα
τιωτικών καί δημοσίων ύπαλλήλων (καθώς άνα- 
κοινώθηκε άπό τόν κ. Υπουργό Οικονομικών), 
θά ίσχύσουν τέτο ιες  ρυθμίσεις ώστε κανένας 
συνταξιούχος πού άνήκει σέ άνώτερο κλιμάκιο, 
μέ βάση τή σύνταξή του στις 31 -12-1981, δέ θά

πάρει λιγότερα άπό όσα θά πάρει έκεΐνος πού 
άνήκει στό άμέσως προηγούμενο κλιμάκιο.

01 συντάξεις όπως θά διαμορφωθούν μετά τή 
χορήγηση τών διορθωτικών ποσών θά αύξάνονται 
κάθε τετράμηνο - μέ άρχή τ ις  1-5-1982 - άνά- 
λογα μέ τήν αύξηση τού δείχτη τιμών καταναλωτή 
(Δ.Τ.Κ.). Εφαρμόζεται δηλαδή καί έδώ, όπως 
άκριβώς καί στούς μισθούς, τό σύστημα τής αυ
τόματης τιμαριθμικής άναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) 
πού ή διαδικασία διαμορφώσεώς της ξαναδημο- 
σιεύεται άπό τή στήλη μας καί στό τεύχος αύτό. 
Ή Α.Τ.Α. έφαρμόζεται καί στά έπιδόματα οικο
γενειακών βαρών καί άνικανότητας άπό τά όποια 
τό δεύτερο αύξάνεται άπό 1-1-1982 κατά 25%.

β. Ρυθμίσεις γιά τις πολεμικές συντάξεις:

Ανάλογες έπίσης ρυθμίσεις άναγγέλθηκαν 
άπό τόν Υπουργό Οικονομικών κ. Μανόλη Δρετ- 
τάκη γιό τ ις  πολεμικές συντάξεις, οί όποιες δέν 
έξαρτώνται άπό τούς μισθούς ένεργείας, καί τις 
συντάξεις πού υπολογίζονται μέ βάση τ ις  πολε
μικές (άμαχος πληθυσμός, άνάπηροι ειρηνικής 
περιόδου πού ύπάγονται στό Ν. 143/75 καί στό 
άρθρο 12 τού Ν. 955/1979), μέ κριτήριο τό μέ
γεθος τής άνικανότητας. Γ ι’ αύτό όποιος έχει 
μεγαλύτερη άναπηρία, ένισχύεται περισσότερο.

ρει τό ποσό αύτό (δηλαδή τις  8.560 δρχ.) , πού 
θά άποτελεϊ καί τό νέο κατώτατο δριο σύντα
ξής-

-  Μέ τή ρύθμιση αύτή τό κατώτατο όριο σύντα
ξης καί έπιδόματος άνικανότητας άπό 4.560 
στις 31-12-1981 γίνεται 8.560 δρχ. στις 
1-1-1982.
Γιά νά διευκρινίσουμε τις  άμέσως παραπάνω 

ρυθμίσεις δίνουμε 6 άντιπροσωπευτικές περι
πτώσεις αύξησης πολεμικών συντάξεων μέ τις 
νέες ρυθμίσεις (δίνεται τό ύψος τους στις 
31-12-1981 καί 1982):

οί 6.376 αύξάνονται
οί 7.316 αύξάνονται
οί 8.948 αύξάνονται
οί 11.380 αύξάνονται
οί 13.873 αύξάνονται
οί 19.917 αύξάνονται

Παράλληλα ένισχύονται μέ τό συνδυασμό αύ
ξησης τού κατώτατου όρίου καί τής ποσοστιαίας 
αύξησης οί συντάξεις τών θυμάτων πολέμου, 
δηλαδή οί ο ικογένειες τών φονευθέντων στόν 
πόλεμο ή τών θανόντων άναπήρων πολέμου ή 
ειρηνικής περιόδου.

"Ετσι οί συντάξεις αύτές καί τά έπιδόματα 
άνικανότητας:
-  Αύξάνονται κατά 25% άπό 1-1-82.
-  "Αν, μετά τήν αύξηση αύτή τό συνολικό ποσό 

σύνταξης καί έπιδόματος άνικανότητας είναι 
μικρότερο άπό 8.560, ό συνταξιούχος θά πά-

σέ 10.376 δρχ.
σέ 10.376 δρχ.
σέ 10.730 δρχ.
σέ 13.771 δρχ.
σέ 16.887 δρχ.
σέ 24.442 δρχ.

Σέ ότι άφορά τις  - λ ίγες  σέ άριθμό - πολεμικές 
συντάξεις πού έξαρτώνται άπό τούς μισθούς έν- 
έργειας, ισχύουν οί ίδ ιες  ρυθμίσεις πού έφαρ- 
μόζονται καί στις πολιτικές καί στρατιωτικές 
συντάξεις.

Τέλος, καί στις πολεμικές συντάξεις (σύν τά

έπιδόματα οικογενειακό καί άνικανότητας) 
έφαρμόζεται κάθε τετράμηνο (άρχής γενομένης 
στις 1-5-1982) ή αύτόματη τιμαριθμική άναπρο- 
σαρμογή (Α.Τ.Α.) μέ τήν ίδια άκριβώς διαδικασία 
πού έφαρμόζεται καί στούς μισθούς τών δημο
σίων ύπαλλήλων καί στρατιωτικών.
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' γιά tig ελεύθερες ώρες

ΟΡΙ ΖΟΝΤΙ Α

1. Είναι και οΙ έρευνες τού άρθρου 257 τού Κ.Π. Δικονομίας - 
Αντωνυμία.

2. Τό μέρος τού πλοίου πού βρίσκεται κάτω άπό τήν έπιφά- 
νεια τής θάλασσας -  Αναγκαία συνέπεια τού «αιτίου».

3. Καθαρά, τελειωμένα -  Δραματική μορφή τής μυθολογίας 
μας πού έδωσε τό όνομά της σέ γνωστό μας . . .  σύμπλε
γμα.

4. Τόν βρίσκουμε σέ πλεούμενα καί άεροπλάνα -  Απορρυ
παντικό -  Μουσική νότα.

5. Μέρος τής Ρωσίας -  Τά κάνε όλα...
6. Βρίσκονται συχνά οί άπείθαρχοι στρατιώτες ύπό .. .
7. Μέλη όμάδων τής γαλλικής άντίστασης κατά τό Β' παγκ. 

πόλεμο (μέ άρθρο) -  Δυτικά παράλια τής Μ.. Ασίας.
8. Χρησιμοποιείται καί άπό τή ΔΕΗ (άντιστρ.) -  Πάντα μάς 

είναι άντιπαθής.
9. .. Έδουάρδος (1864 - 1908). "Αγγλος άντιπρόσωπος 

στήν Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1897) 
στή χώρα μας - Λέγεται έτσι καί ή ήφαιστειακή τέφρα (μέ 
άρθρο).

10. Προέρχονται άπό ζώα, μά δηλώνουν καί κατηγορία άν- 
θρώπων -  Κάνει τά μαχαίρια κοφτερά.

11. «'Υμείς έστέέό . . .  τής γής», φράση τού Ιησού -  Πόλη τού 
Φωτός.

12. Τά 3/5 τού ποσού -  Μόριο πυρακτωμένης ύλης πού έκ- 
σφεντονίζεται άπ' τή φωτιά (αίτ.) -  Είκοστός πρώτος.

13. Ορεινή χώρα τής Μ. Ασίας πού έδωσε τό όνομά της σέ 
δυναστεία βυζαντινών αύτοκρατόρων -  Ανδρικό ύποκο- 
ριστικό.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Διακρίνεται σέ άμεσο καί άπλό -  "Αφραγκος.
2. Προσφέρω κάτι τό θετικό -  Δηλητηριώδης.

3. .. .'Ερρίκος (1869 - 1954), ένας άπό τούς μεγάλους γάλ- 
λους ζωγράφους -  Κοντινά ατό άλφάβητο -  φαγητό.

4. "Εχει καί τήν έννοια τού έντάξει (άντιστρ.) -  Ακολουθεί 
συνήθως τήν τελεία (γενική).

5. "Αρθρο -  «Πριν . . .  φωνήσει τρις» -  Κοντινά σύμφωνα.
6. Αιγυπτιακή θεότητα -  Σύμφωνο.
7. Συμπλεκτικός σύνδεσμος -  Μουσική νότα -  Αρχαία όνο- 

μασία τής Πελοποννήσου (μέ άρθρο).
8. « .. .διαφορά», γνώρισμα πού χρησιμεύει σά βάση γιά τή 

μόρφωση τής έννοιας τού είδους -  Μόριο, δηλωτικό τού 
μελλοντικού (άντιστρ.).

9. Εκτιμώ στή δημοτική -  1/40 τού τουρκικού γροσιού.
10. Βρίσκονται στόν Εύριπο -  Χερσόνησος τής Ν.Α. Ασίας.
11. Ομάδα άσφαλείας στρατοπέδου (άντιστρ.) -  Αρχαίος 

έλληνας ποιητής. "Εργα του ή «Θεογονία» καί τό «"Εργα 
καί ήμέραι».

12. Δέν τά έδεσαν (άντιστρ.) -  Υπάρχει καί τέτοια στοά.
13. Έναρθρο άνδρικό όνομα (άντιστρ.) -  "Εχει τό ίδιο μήκος 

(άντιστρ.) -  Προτρέπει.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου τού Παραρτήματος 
Ασφαλείας ήταν ή άρχή τής έμπλοκής του σέ μιά νέα υπό
θεση, πού σέ λίγο θά άναστάτωνε τήν πόλη. Ή κινητοποίηση 
ήταν άμεση .......

Ο υπομοίραρχος Άθανασόπουλος καί ό Άνθυπασπιστής 
Δαλιώτης άνέβηκαν στόν τρίτο όροφο τής πολυκατοικίας. 
Κτύπησαν τό κουδούνι τής κ. Νικολάου. Τούς άνοιξε μιά 
40ντάρα γυναίκα, καλοντυμένη καί εύπαρουσίαστη. Αφού 
μπήκαν μέσα τούς έξήγησε τούς φόβους της. Ό  άδελφός 
της, ό όποίος έμενε στή διπλανή μ’ αύτήν γκαρσονιέρα -  
έχουν κοινό μπαλκόνι -  είχε νά φανεί 3 μέρες τώρα, πράγμα 
τελείως άσυνήθιστο γ ι’ αύτόν -  ένώ τά φώτα τού σπιτιού του 
ήταν άνοιχτά. Εκείνο, όμως, πού τή φόβιζε πιό πολύ ήταν μιά 
βαριά μελαγχολία πού τόν είχε πιάσει τελευταία. Προσπά
θησε νά άνοίξει τήν έξώπορτα μέ τό άντικλείδι της άλλά 
φαίνεται πώς είχε τό κλειδί γυρισμένο άπό μέσα καί δέν 
άνοιγε. Τά παντζούρια τής μπαλκονόπορτας -  γαλλικού τύ
που -  ήταν άσφαλισμένα καλά άπό μέσα, ένώ τό μοναδικό 
παράθυρο, τής κουζίνας, ήταν άπρόσιτο μιάς κι έβλεπε στό 
κενό.

ΟΙ δυό άντρες, άφού έκαναν μερικές άκόμη έρωτήσεις, 
άρχισαν νά έπιθεωρούν τόν γύρο χώρο. Ή μπαλκονόπορτα 
ήταν πράγματι καλά άσφαλισμένη. Ή έξώπορτα ήταν άδύ- 
νατο νά άνοίξει μέ τό άντικλείδι τής κ. Νικολάου, πράγμα πού 
έδειχνε πώς ήταν κλειδωμένη, μέ τό κλειδί άπό μέσα. Δέν 
μπόρεσε, όμως, νά άντισταθεϊ καί στά έμπειρα χέρια τού 
κλειδαρά πού έφεραν. Μπήκαν στή γκαρσονιέρα.

Τά φώτα τού μοναδικού ύπνοδωματίου ήταν άνοιχτά, 
όπως έξάλλου φαινόταν κι άπ' τήν τρυπίτσα -  όφθαλμό -  τής 
έξώπορτας. Όλη ή διάταξη τών ρούχων καί τών έπίπλων έδει
χνε σχολαστική τάξη. Στό κρεβάτι, όμως, βρίσκονταν σέ ύπτια 
θέση, νεκρός κι αίμόφυρτος ένας 35χρονος άντρας καί δίπλα 
του ένα πιστόλι μπερέτα μέ σιγαστήρα. Είχε βληθεί μέσα στό 
στόμα. Στό μικρό τραπεζάκι ένα σημείωμα μίλαγε γιά κάτι 
χρέη πού έκαναν τή συνέχιση τής ζωής του άδύνατη.

-  Καθαρή αύτοκτονία, μουρμούρισε ό άνθυπασπιστής.
-  Δέν ύπάρχουν τόσα στοιχεία γιά νά μπορούμε νά πούμε 

κάτι τέτοιο, άνταπάντησε, μουρμουρίζοντας, ό αιώνια δύσ
πιστος ύπομοίραρχος Άθανασόπουλος. Είχε δίκιο ό ύπομοί- 
ραρχος ή τό πε άπό τή συνηθισμένη του παραξενιά;
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Πολύπαθος

-  Είπες ότι ή πεθερά σου σοϋ πέταξε 
μιά καρέκλα, ρώτησε ό δικαστής τό μη
νυτή.

-  Μάλιστα, κύριε πρόεδρε.
-  Και δτι ή γυναίκα σου σοϋ πέταξε τό 

τραπέζι.. .
-  Μάλιστα, κύριε πρόεδρε.
-  Και μόνο αύτά τά δυό σέ άνάγκασαν 

νά έγκαταλείψεις τό σπίτι σου;
-  Όχι. Είδα καί τήν κόρη μου νά κοιτά

ζει σκεπτική τή βιβλιοθήκη .. .

Σκύλος - φαινόμενο.

Ή πόρτα τού μπάρ άνοίγει καί μπαίνει 
ένας σκύλος. Κάθεται στό σκαμπώ καί 
γαυγίζει: ένα τζίν!

Ό  κύριος πού κάθεται πλάι του ρωτάει 
έκπληκτος τόν μπάρμπαν!

-Τρομερό. Αύτός ό οκύλος είναι φαι
νόμενο. Δέ σάς παραξενεύει;

-  Μέ άφήνει κατάπληκτο. Κάθε μέρα 
παραγγέλνει ούίσκυ ...

Ό . . .  κόκορας!

Μιά μπάλα τού ράκμπυ πέφτει μέσα σ’ 
ένα κοτέτσι, μπρός στά πόδια τού κό
κορα. Εκείνος, τήν έξετάζει προσεχτικά 
κι ύστερα τή δείχνει στις κότες!

-  Δέ θέλω νά σάς κατηγορήσω άλλά 
γιά δέστε τι φτιάχνουν στ’ άλλα κοτέ
τσια ...

Ή προίκα.

Δύο φίλοι τά λένε:
Είσαι σίγουρος πώς τήν πήρε μόνο γιά 
τήν προίκα της;
Σιγουρότατος!
Καί πώς τό ξέρεις;
Μά τήν ε ίδα !.. .

Τό περίστροφα.

Ένας άμερικανός μπαίνει έξαλλος σ' 
ένα όπλοπωλε'ιο τού Σικάγου καί λέει 
στόν υπάλληλο!

-  Δέ μού λέτε. “Εχετε κανένα περί
στροφο;

-  Νά αύτά έδώ. Παίρνει έξι σφαίρες.
-  Και γιά ποιόν μέ πέρασες; Γιά κανένα 

μαχαραγιά; Μιά γυναίκα έχω όλη καί όλη.

Αχ! αύτός ό Ομηρος!

Μιά κυρία καλοντυμένη, όμορφη καί 
βαμμένη μέχρι προκλήσεως, μπαίνει σέ 
κάποιο βιβλιοπωλείο, όπου άρχίζει νά έξ- 
ετάζει ένα - ένα τά βιβλία πού 'ταν άπλω- 
μένα στόν πάγκο. Τελικά διαλέγει κάποιο 
μ’ ώραΐο έξώφυλλο.

-  Είναι καλό; ρωτά τόν ύπάλληλο.
-  Κυρία μου, άπαντά μέ στόμφο ό 

ύπάλληλος, είναι τού Ομήρου.
- Ό !  μέ συγχωρεΐτε, άνταπαντά ή κυ

ρία, νόμισα πώς τό είχατε γιά πού
λημα . ..

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Έξοπότησε Τσιγγάνους!

Πανέξυπνος κάτοικος τού "Αστεως 
έστησε μαγαζί στήν πλατεία Κουμουν- 
δούρου. Ταμπέλα, έπιγραφές, έπισκε- 
πτήρια, τιμολόγια, τηλέφωνα, σφραγί
δες, καί τά λοιπά συναφή . . .  Ό λα έπί- 
σημα. Τό έμπόρευμα: ύφάσματα, σεντό
νια, είδη προίκας καί παραπλήσια. Όλα 
στή φτήνειαϋ!

Τό μυρίστηκαν οΐ καημένοι οι Τσιγγά
νοι -  γύρω στά 20 άτομα -  κι έτρεξαν γιά 
τό μεροκάματο!!! “Εδωσαν τις παραγγε
λίες τους καί τις άνάλογες προκαταβο
λές πού έφθασαν στό ύψος άρκετών 
έκατομμυρίων.. .  καί φυσικά πήραν τις 
άντίστοιχες άποδείξεις μέ τις σχετικές 
σφραγίδες.

“Ετσι -  όπως είχαν κανονίσει -  πήγαν 
τό πρωί τής 20 'Απριλίου 1981 μέ τά ήμι- 
φορτηγά τους γιά νά παραλάβουν τό έμ
πόρευμα. Ό  έμπορος όμως είχε γίνει λα
γός όπως καί τό έμπόρευμα. Τώρα τρέ
χουν οι έξαπατηθέντες Τσιγγάνοι στά δι
καστήρια γιά τό δίκιο τους .. .

Περί γύφτου καί παπά.
"Οταν κάτι μάς φαίνεται έντελώς 

άπροσδόκητο καί άπίστευτο λέμε «Είδα 
κι είδα, άλλά γύφτο παπά δέν είδα». Ξέ
ρετε πώς βγήκε αύτή ή φράση; Στά 1863, 
ένας γύφτος σκότωσε τόν Αθηναίο 
Γεώργιο Τσεκίνη, γιά νά τόν ληστέψει.

Φυσικά ή τότε Χωροφυλακή έκανε ότι 
μπορούσε γιά νά τόν άνακαλύψει, έπειδή 
μετά τό φόνο ό γύφτος έξαφανίστηκε. 
Μάταιος όμως ό κόπος. Τότε άκριβώς 
κυκλοφόρησε ή φήμη, ότι ό δολοφόνος 
άφησε νά μεγαλώσουν τά γένεια του, ότι 
φόρεσε παπαδίστικα καί έτσι μασκαρε- 
μένος κυκλοφορούσε στόν Πειραιά. Οί 
Χωροφύλακες άμέσως πήγαν έκεί καί 
άρχισαν νά κάνουν έρευνα άπό σπίτι σέ 
σπίτι γιά νά τόν βροϋν. Σ’ ένα άπό αύτά, 
είδαν ένα νεαρό διάκο, πού ήταν άδιάθε- 
τος καί έμενε ξαπλωμένος στό κρεβάτι 
του. Χωρίς νά χάσουν στιγμή, τού πέρα
σαν τις άλυσίδες στά χέρια. “Αδικα κό
πιαζε ό δυστυχισμένος νά τούς πείσει ότι 
δέν ήταν αύτός πού ζητούσαν. Τόν άνέ- 
βασαν λοιπόν στήν Αθήνα καί τόν πα
ρουσίασαν στό μοίραρχο Φώτιο Λεβέντη, 
πού έκανε τις άνακρίσεις. Μόλις όμως 
τόν είδε κόντεψε νά πέσει κάτω ξερός 
άπό τά γέλια. «Είδα κι είδα -  είπε -  άλλά 
γύφτο παπά δέν είδα». Καί διέταξε νά τόν 
άφήσουν άμέσως έλεύθερο. Τόν γνώριζε 
πολύ καλά γιατί ήταν άπό τό ίδιο χωριό. 
Άπό τότε έμεινε ή φράση τού μοιράρ
χου.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Είχε δίκιο γιατί: 1) Τά γαλλικού τύπου παντζούρια τής 
μπαλκονόπορτας μπορούν νύ άσφαλίσουν κι άπ’ έξω μέ 
δυδ σκοινιά ή δυδ σύρματα. 2) Πολλοί κοιμούνται μέ τό 
στόμα άνοιχτό, όπως ίσως καί ό νεκρός, πράγμα πού 
έπιτρέπει νά βληθούν μέσα στά στόμα μέ πιστόλι, καί 3) 
Δέν έξακρίβωσαν άν τό σημείωμα είχε γραφτεί άπό τό 
νεκρά ή άπό κάποιον άλλο.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Δυό σεμινάρια δημοσίων σχέσεων, όρ- 
γάνωσε, μέ έπιτυχία, τό 'Αρχηγείο Χω
ροφυλακής, γιά τήν έπιμόρφωση του 
προσωπικού του πάνω σέ θέματα δημο
σίων σχέσεων και γιά τήν ένημέρωση των 
άξιωματικών γύρω άπ' τις σύγχρονες 
κοινωνικοπολιτιστικές έξελίξεις μέ 
σκοπό τήν έξασφάλιση σωστής έπικοι- 
νωνίας μεταξύ Χωροφυλακής και κοινού.

Είχαν διάρκεια πέντε ήμερων τό κα
θένα, τά παρακολούθησαν 80 άξιωματι- 
κοί, άνώτεροι καί κατώτεροι, άπό Υπη
ρεσίες τού Σώματος όλων τών διαμερι
σμάτων τής χώρας και πραγματοποιήθη
καν στήν αίθουσα συγκεντρώσεων τού 
Αρχηγείου Χωροφυλακής, στήν Αθήνα.

Στή διάρκειά τους δίδαξαν: Ο γενικός 
γραμματέας Τύπου καί Πληροφοριών κ. 
Σωτήριος Κωστόπουλος, γιά τά μέσα μα
ζικής ένημερώσεως, ό διδάκτωρ - σύμ
βουλος Δημοσίων Σχέσεων τής 'Εθνικής 
Τραπέζης κ. Σπύρος Ζομπανάκης γιά τήν 
εισαγωγή καί θεωρητική προσέγγιση στις 
δημόσιες σχέσεις, τούς μελλοντικούς 
στόχους τών δημοσίων σχέσεων στήν 
άστυνομία καί γιά τόν Έλληνα καί τόν 
ξένο άστυνομικό στή δεκαετία τού 1980,

ό σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων κ. Μό
νος Παυλίδης γιά τήν κοινωνική άπο- 
στολή τών δημοσίων σχέσεων, ό διδά- 
κτωρ - σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων κ. 
Κώστας Μαγνήσαλης γιά τόν προγραμ
ματισμό τών δημοσίων σχέσεων καί τή 
δημιουργική στόν άντίστοιχο χώρο, ό 
σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων καί 'Επι
κοινωνίας κ. Γιάννης Βαλασίδης γιά τά 
μέσα καί τήν τεχνική τών δημοσίων σχέ
σεων, ή σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων 
καί γραμματέας τή ς ' Ελληνικής' Εταιρίας 
Δημοσίων Σχέσεων (ΕΕΔΣ) Κα Μαρία 
Θεολόγου - Κυπραίου γιά τις άνθρώπινες 
σχέσεις, ό σύμβουλος Δημοσίων Σχέ
σεων καί πρόεδρος τής ΕΕΔΣ κ. Γιάννης 
Λαθένζης γιά τή γραπτή έπικοινωνία, ό 
έκδοτης - διπλωματούχος ΕΑΜ κ. Γ ιάν
νης Παπαμιχαλάκης γιά τήν τεχνική τής 
έκδόσεως έντύπων άπ' τις Υπηρεσίες 
Δημοσίων Σχέσεων, ό καθηγητής τής 
Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά 
κ. Σπύρος Ζευγαρίδης γιά τήν όργάνωση 
άρχείου Δημοσίων Σχέσεων, ό σύμβου
λος Δημοσίων Σχέσεων - διευθυντής τής 
διαφημιστικής έταιρίας INTER PREJJ κ. 
Θαλής Κουτούπης γιά τήν όργάνωση 
ένός γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, ό κα
θηγητής Πανεπιστημίου κ. Ιωάννης 
Μαρκαντώνης γιά προβλήματα διαπρο
σωπικά καί Δημοσίων Σχέσεων στό χώρο 
μας, ό ύφηγητής Κοινωνιολογίας κ. Γρη-

γόριος Κωσταράς γιά τις δημόσιες σχέ
σεις στήν οικογένεια σάν μικρής κοινω
νικής όμάδας, ό διδάκτωρ - καθηγητής 
ΣΑΧ κ. Κώστας Άθανασόπουλος γιά τίς 
διοικητικές ρυθμίσεις στά μέσα μαζικής 
ένημερώσεως καί ό διπλωματούχος ΕΑΜ 
κ. Ηλίας Κωνσταντινίδης γιά τήν όργά- 
νωση γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Στήν τελετή έναρξης τού δεύτερου 
σεμινάριου παραβρέθηκε ό β' ύπαρχη- 
γός Χωροφυλακής ύποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Καζαμίας, ό όποιος καί παρου
σίασε στό άκροατήριο τόν γενικό γραμ
ματέα Τύπου καί Πληροφοριών κ. Κω- 
στόπουλο. Επίσης, στις τελετές λήξεως 
τών μαθημάτων παρέστη ή ήγεσία τού 
Σώματος μέ έπικεφαλής τόν άρχηγό 
άντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη, 
ό όποιος καί άκουσε γενικές άπόψεις τών 
καθηγητών γιά τήν εύώδοση τών σκοπών 
καί τήν έπιτυχία τών στόχων τού όλου 
θέματος, στό μέλλον. Ό  κ. άρχηγός εύ- 
χαρίστησε τούς καθηγητές γιά τήν 
προσπάθεια πού κατέβαλαν στή μετά
δοση τών γνώσεων κι έμπειριών τους 
ατούς παρακολουθήσαντες τά σεμινάρια 
καί διαβεβαίωσε τούς παραβρεθέντες 
ότι τό Αρχηγείο θά δείξει ιδιαίτερο έν- 
διαφέρον γιά τήν προώθηση τών δημο
σίων σχέσεων πού έχουν τόσο μεγάλη 
σημασία γιά τό Σώμα.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ 

ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τήν 25η Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  1982, ό Π ρ ό ε
δρος τή ς  Δ ημ οκρ ατία ς  κ. Κω νσταντίνος 
Καραμανλής δ έχ τη κε  στό Π ροεδρ ικό  
Μ έγαρο  το ύ ς  ν έο υ ς  Α ρχηγούς των 
Σωμάτων Α σ φ αλείας κα ί τού Λ ιμεν ικού  
Σώ ματος, το ύ ς  όπ ο ίους συνεχάρη καί 
εύ χή θ η κε  έπ ιτυχ ία  στό έργο  το υ ς .

Τ ούς ν έο υ ς  Α ρχηγούς των Σωμάτων 
'Α σ φ α λε ία ς  δ έχ τη κε  τήν έπ ομένη στό 
π ολιτικό του  γρ α φ ε ίο  κα ί ό Πρωθυπουρ
γό ς  κ. Ά ν δ ρ έα ς  Παπανδρέου.

Τ ούς τ ρ ε ις  'Α ρχηγούς -  Χω ροφυλα
κής Α ντιστράτηγο κ. ’ Εμμανουήλ 
Μ πριλλάκη, 'Α σ τυνομ ία ς  κ. ’ Ιωάννη Ν ί- 
τσο καί Π υροσβεστικού  Σώ ματος κ. Σω
τήρ ιο  Μ ονάντερα  -  π αρουσίασε στόν 
Πρωθυπουργό ό Υ π ο υρ γό ς  Δ ημοσ ίας 
Τ άξεω ς κ. Γ ιάννης Σκουλαρ ίκης.

Ό  κ. Π ρωθυπουργός ύπ οδεχόμενος 
I το ύ ς  ν έο υ ς  'Α ρχηγούς των Σωμάτων 

'Α σ φ α λε ία ς  ε ίπ ε  μ ετα ξύ  άλλων:

« Ή  Κυβέρνηση έχ ε ι άπόλυτη έμπ ι- 
στοσύνη στήν άφοσίωσή σας πρός το ύ ς  
δημοκρατικούς θεσ μούς καί τή  νόμιμη 
τάξη . Γνω ρ ίζε ι έπ ίσ ης ή Κυβέρνηση τήν 
έξέχο υσ α  ικανότητά  σας καί τήν  μέχρ ι 
τώ ρα εύδόκ ιμη  ύπηρεσ ία  σας. Σάς χα ι
ρετ ίζω  καί εύχομα ι καλή έπ ιτυχ ία  στό 
δύσκολο έργο  σας».
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Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Ειδική άποχαιρετιστήρια έκδήλωση 
όργανώθηκε στή Θεσσαλονίκη, πρός 
τιμή τού πρώην θ' έπιθεωρητή Χωροφυ
λακής υποστράτηγου κ. Γεωργίου Κω- 
στόπουλου, πού ώς γνωστόν τοποθετή
θηκε πρόσφατα στή θέση τού α' ύπαρχη- 
γοϋ του Σώματος.

Ό  κ. Κωστόπουλος, άποχαιρέτησε 
τούς παραθρεθέντες στήν έκδήλωση 
άνδρες και γυναίκες τών 'Υπηρεσιών τής 
συμπρωτεύουσας, τούς όποίους καί εύ- 
χαρίστησε γιά τήν άριστη συνεργασία 
πού είχε μαζί τους, άπευθύνοντάς τους 
εύχές γιό ύγεία καί άτομική καί οικογε
νειακή εύτυχία. Ό  κ. ύπαρχηγός τούς 
παρακάλεσε, άκόμη, νό συνεχίσουν μέ 
τόν ίδιο ζήλο τήν προσφορά ύπηρεσιών 
πρός τό κοινωνικό σύνολο καί τούς δια- 
θεβαίωσε ότι άπ’ τήν καινούργια του 
θέση θά παρακολουθεί μέ ξεχωριστό έν- 
διαφέρον τό δύσκολο έργο τους, προσ- 
φέροντας δ,τι είναι δυνατό γιά τήν έπί- 
λυση τών υπηρεσιακών προβλημάτων 
τους.

Κ Α Β Α Λ Α

Μιά έξαιρετική άνθρωπιστική πρωτο
βουλία άνάπτυξαν πρόσφατα οί άνδρες 
καί γυναίκες τών Ύπηρεσιών Χωροφυ
λακής τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Ανατολικής Μακεδονίας, πμο- 
κειμένου νά βοηθήσουν οικονομικά τό 
συνάδελφό τους χωροφύλακα κ. Γεώρ
γιο Καραγιάννη στήν άντιμετώπιση τών 
έξόδων πού χρειάστηκε γιά τή νοσηλεία 
τής δεκαπεντάχρονης άδελφής του στό 
Λονδίνο.

Ή άδελφή τού συνάδελφου έπασχε 
άπό καρδιακό νόσημα καί μεταφέρθηκε 
γιά άμεση έγχείριση στήν πρωτεύουσα 
τής Αγγλίας. Μέ προαιρετικό έρανο πού 
ένήργησαν μεταξύ τους οί συνάδελφοι 
τών παραπάνω Ύπηρεσιών συγκέντρω
σαν 151.595 δραχμές τις όποιες καί πα
ρέδωσε στόν κ. Καραγιάννη ό άνώτερος 
διοικητής Χωροφυλακής Ανατολικής 
Μακεδονίας ταξίαρχος κ. Δημήτριος 
Παπαδημητρίου, μαζί μέ τις όλόθερμες 
εύχές τους γιά τή γρήγορη άνάρρωση 
τής άδελφής του.

Π Α Τ Ρ Α

Χρηματικό ποσό 150.990 δραχμών 
συγκεντρώθηκε μέ προαιρετικό έρανο 
πού έγινε μεταξύ τού προσωπικού τών 
Ύπηρεσιών τής Ανωτέρας Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος, γιά τήν 
οικονομική ένίσχυση τής οικογένειας 
τού άποβιώσαντα, τελευταία, ένωμο- 
τάρχη Κων/νου Τσώλου.

Τό ποσό δόθηκε στή χήρα τού άτυχου 
συνάδελφου άπ' τόν άνώτερο διοικητή 
Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος τα- 
ξίαρχο κ. Δημήτριο Παυλή, στό γραφείο 
του, παρουσία άντιπροσωπείας άνδρών 
καί γυναικών τής Ανωτέρας.

Ί-Ιταν μιά άκόμη άξιέπαινη θεάρεστη 
συναδελφική χειρονομία τών συναδέλ
φων πού ύπηρετοϋν στή Δυτική Ελλάδα. 
Τούς άξίζουν θερμά συγχαρητήρια .. .

*
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
Η 69η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μέ τήν παρουσία τοϋ Προέδρου τής 

Δημοκρατίας κ. Κων/νου Καραμανλή ατά 
'Ιωάννινα γιορτάστηκε με κάθε έπισημό- 
τητα ή 69η έπέτειος τής άπελευθερώ- 
σεως τής πόλεως άπό τόν τουρκικό ζυγό 
και ή νικηφόρα προέλαση των έλληνικών 
στρατευμάτων πού δημιούργησαν τήν 
έποποιία τού 1912 - 13.

Στις γιορταστικές έκδηλώσεις παρέ
στησαν έκτος άπ’ τόν Πρόεδρο τής Δη
μοκρατίας οί Υπουργοί Προεδρίας Κυ- 
θερνήσεως καί Δημοσίας Τάξεως κ.κ. 
Κουτσόγιωργας καί Σκουλαρίκης, οί 
'Υφυπουργοί Εθνικής Άμύνης, Οικονο
μικών καί Γεωργίας κ.κ. Πέτσιος, Τσοβό- 
λας καί Μωραίτης, ό Αρχηγός τής Αξιω
ματικής Άντιπολιτεύσεως κ. Άβέρωφ, ό 
Νομάρχης Ίωαννίνων κ. Φωτόπουλος, ό 
Δήμαρχος τής πόλεως κ. Γεωργιάδης, ό 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος κ. Ντεγιάν- 
νης, οί 'Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΑ καί ΓΕΝ, Αντι
στράτηγος κ. Παναγόπουλος, Άντιπτέ- 
ραρχος κ. Κουρής καί Αντιναύαρχος κ. 
Καπέτος, ό Δ/τής τής Στρατιάς Αντι
στράτηγος κ. Κούρκαφας, ό Αρχηγός 
Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Μπριλ- 
λάκης, ό Δ/τής τής VIII Μεραρχίας 'Υπο
στράτηγος κ. Τσιορλίδης, οί Αρχηγοί 
Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού, καί Πυ
ροσβεστικής κ.κ. Νίτσος, Ορφανός καί 
Μονάντερας, ό Ανώτερος Δ/τής Χωρο
φυλακής Ηπείρου Ταξίαρχος Κ. Πανα- 
γιωτόπουλος, έκπρόσωποι τοπικών άρ- 
χών, ιδρυμάτων, όργανισμών καί σωμα
τείων τής πόλεως, καθώς καί πλήθος κό
σμου.

Οί τριήμερες γιορταστικές έκδηλώ- 
σεις περιλάμβαναν μεταξύ τών άλλων 
έπιμνημόσυνες δεήσεις καί καταθέσεις 
στεφάνων στό 'Ηρώο Μπιζανομάχων καί 
τό Στρατηγείο τοϋ 1912 - 13 (χάνι Έμίν 
Αγά), έκφώνηση πανηγυρικού στήν Πα
λαιό Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία 
άπό τόν καθηγητή τής 'Ιστορίας τής Φι
λοσοφίας κ. Βασ. Κύρκο, έπίσημη Δοξο
λογία στό Μητροπολιτικό Ναό τοϋ 'Αγίου 
Αθανασίου στήν όποια χοροστάτησε ό 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίωαννί
νων κ. Θεόκλητος, μετά τών Σεβασμιο- 
τάτων Μητροπολιτών Αρτας καί Παρα- 
μυθιάς κ.κ. Ιγνατίου καί Τίτου, καθώς καί 
παρέλαση ένώπιον τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, μαθητών, σπουδαστών, 
άναπήρων, τμημάτων τών Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας.

Οί έκδηλώσεις έληξαν τό  βράδυ τής 
21ης Φεβρουάριου μέ δεξίωση πού πα
ρέθεσε ό Νομάρχης Ίωαννίνων στή Λέ
σχη Αξιωματικών Φρουράς Ίωαννίνων, 
πρός τιμήν τών έπισήμων.
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