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Ή άστυνόμευση μιας μεγαλούπολης, ένός 
μεγάλου άστικοϋ σχηματισμού, παρουσιάζει ί 
ορ ισμένες ιδ ια ιτερότητες  -  συναρτήσεις 
πολλών παραγόντων, όπως είνα ι ή γεωγρα- ■ 
φική θέση, ή οικονομική δομή κ.λπ.

Ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» θέ
λοντας νά προβάλει, όσο τό δυνατό έναργέ- 
στερα, τό άστυνομικό πρόσωπο μιας τέτο ιας 
μεγαλούπολης, θά προσπαθήσει νά παρου
σιάσει τά άστυνομικό προβλήματα και τή 
δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής τού δεύτερου, κατ’ έκταση και πληθυσμό, ! 
πολεοδομικοϋ συγκροτήματος τής Χώρας, 
τής Μ είζονος Θεσσαλονίκης.

Γιά τό σκοπό αύτό, δυο συντάκτες της 1 
βρέθηκαν στή βορειοελλαδική πρωτεύουσα 
άπό 23 ώς 26 Φεβρουάριου 1982 και μίλησαν 
μέ τούς ύπεύθυνους τών Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής, καθώς και μέ παράγοντες τής ζωής 
τής Πόλης.

Τό περιοδικό εύχαριστεΐ θερμά όλους 
τούς τοπικούς παράγοντες καί τό προσωπικό 
τού Σώματος, χωρίς τήν άμέριστη συμπαρά
σταση τών όποιων θά ήταν άδύνατη ή παρου
σίαση τού άρθρου πού άκολουθεί.
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►

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
01 έλληνικοί όροι έγιναν άποδεκτοί άπ’ 

τήν τουρκική φρουρά τής Πόλης και τό 
βράδυ τής 26ης 'Οκτωβρίου τού 1912 ό 
υπομοίραρχος Κωνσταντίνος Μανωλκί- 
δης έμπαινε πρώτος στή Θεσσαλονίκη 
γιά νά άκολουθήσει 3 μέρες μετά ό άντι- 
συνταγματάρχης Ά νδρέας Μομφεράτος 
μέ 150 κρήτες χωροφύλακες. Ή νύφη 
τού Θερμαϊκού, ή πολύφερνη γιά δλους 
τούς βαλκανικούς λαούς ήταν πιά έλλη- 
νική.

'Έτσι άρχισε μιά Ιστορική περίοδος. Ή 
περίοδος άστυνόμευσης τής Πόλης άπό 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής πού φέτος 
συμπληρώνει τά 60 χρόνια. Μέσα, όμως, 
στά χρόνια αύτά ή Θεσσαλονίκη, όπως 
έξάλλου όλος ό έλλαδικός άστικός χώ
ρος, γνώρισε μιά τεράστια άλλαγή, σ’ 
δλους τούς τομεϊς άπό τήν έθνική σύ
σταση τού πληθυσμού ως τήν οικονομική 
της όργάνωση.

Σήμερα τό πολεοδομικό συγκρότημα 
τής Θεσσαλονίκης, ή Μείζων Θεσσαλο
νίκη, είνα ι τό δεύτερο πληθυσμιακά 
άστικό συγκρότημα τής χώρας, άποτελεϊ 
συγκοινωνιακό, διοικητικό κα'ι οικονο
μικό κέντρο όλης τής Βόρειας Ελλάδας, 
παρουσιάζει μιά διαρκώς αΰξουσα βιο
μηχανική έξέλιξη, ένώ τό λιμάνι της και ή 
Διεθνής “Εκθεση τή μετατρέπουν σέ 
«έμπορικό πνεύμονα» τών Βαλκανίων.

Παράλληλα ή γεωγραφική της θέση,ό με
γάλος άριθμός των διακινούμενων μέσα 
άπ' αύτήν, ό τουρισμός καί τό πανεπι
στημιακό συγκρότημά της δίνουν ένα 
άλλο τόνο -  ιδ ια ίτερα κοσμοπολίτικο -  
στή ζωή της. "Ετσι σήμερα ή Θεσσαλο
νίκη άπό πλευράς άστυνομικοϋ ένδια- 
φέροντος παρουσιάζει προβλήματα 
άνάλογα τού ρυθμού και τρόπου άστικο- 
ποίησής της, μ’ όλες τις  ιδ ια ιτερότητες 
τών μεγάλων άστικών μετασχηματισμών

Τή στιγμή τής άπελευθέρωσης ή Πόλη 
έχει γύρω στους 160.000 κατοίκους άπό 
τους όποιους 39.000 έλληνες, 60.000 
έβραΐοι, 45.000 μουσουλμάνοι καί οί 
υπόλοιποι διαφόρων έθνικοτήτων. Ή 
συνεχής έξέλιξη τής Θεσσαλονίκης, ή 
μικρασιατική καταστροφή (1.500.000 
πρόσφυγες), ή άνταλλαγή τών πληθυ
σμών καί οί διωγμοί τών έθραίων άπό

τούς Ναζί άλλαξαν ριζικά τή φυλετική 
σύσταση τής Πόλης. Στά 1951 τό πολεο
δομικό συγκρότημα τής Θεσσαλονίκης 
έχει 302.635 κατοίκους.

Στή μεταπολεμική περίοδο προωθείται 
μέ ταχύ ρυθμό καί ή ένσωμάτωση της γεωρ
γίας στό σύγχρονο έλληνικό οικονομικό σύ
στημα. ΟΙ μικροί σχετικά άγροτικοί κλή
ροι σέ συνδυασμό μέ τήν αύξηση τής 
γεωργικής παραγωγικότητας πού όφεί- 
λετα ι στήν έκθιομηχάνηση τής γεωργίας, 
στις άρδεύσεις καί στις μονοκαλλιέρ
γειες, δημιούργησαν ένα σχετικό ύπερ- 
πληθυσμό καί στή βορειοελλαδική ύπαι
θρο. Ένα δημογραφικό δυναμικό πού 
γυρεύει έκτόνωση. Ή Θεσσαλονίκη άπο- 
τελε ϊ πόλο έλξης γ ι’ αύτό, άν καί δ ιατηρεί 
μιά καθαρά περιφερειακή λειτουργία σ’ 
άντίθεση μέ τήν έλξη τής Αθήνας πού 
έπεκτείνετα ι σ’ όλο τόν έλληνικό χώρο.

Ή έσωτερική, λοιπόν, μετανάστευση 
πρός τήν πόλη έξελίσσεται συνεχώς 
άνοδικά μέ πηγές προέλευσης τούς νο
μούς Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής, Κιλ
κίς, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας καί Κοζά
νης1. Έτσι μέσα στις δυό τελευτα ίες δε
καετίες παρουσιάζεται ή άκόλουθη δη- 
μογραφική έξέλ ιξη2:

Περιοχή Πραγμ. πληθυσμός 
1961 1971

Μεταβολή
(%)

Πραγμ. πληθ. 
1981

Μεταβολή
(%)

Νομός Θεσσαλονίκης 
Μείζων Θεσσαλονίκη 
Δήμος Θεσσαλονίκης

544.394
380.648
250.920

710.352
557.360
345.799

+30,5
+46,4
+37,8

858.661
706.674
402.443

+20,9 
+26,8 
+ 16,4
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Ή αύξηση αύτή δέν κατανέμεται 
δμοιόμορφα στδ χώρο τής πόλης. Βλέ
πουμε τόν πληθυσμό νά συγκεντρώνεται 
ατούς περιφερειακούς δήμους καί κοι
νότητες πού συνιστούν μαζί μ' αύτήν τό 
πολεοδομικό συγκρότημα τής Θεσσαλο
νίκης, ή τή Μείζονα Θεσσαλονίκη. Πέρα, 
όμως, άπ' τήν άνιση άνάπτυξη κέντρου -  
περιφέρειας, παρατηρεΐται καί αύξημένη 
έγκατάσταση στό βόρεια προάστια πού 
είνα ι συνάρτηση τής συγκέντρωσης τής 
βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστη
ριότητας στή βόρεια έξοδο τής πόλης. 
Στό χάρτη τής πόλης πού παρατίθεται 
παρουσιάζεται ή κατανομή κατά περι
οχές τής αύξησης τού πληθυσμού της 
στή δεκαετία  1961 -  19713:

Ή έσωτερική, όμως, μετανάστευση 
δημιούργησε καί έντονο πρόβλημα στέ
γης μέ άποτέλεσμα, σέ συνδυασμό μέ 
τήν έλλειψη σοβαρού προγραμματισμού 
τού γενικότερου χώρου, ένας μεγάλος 
άριθμός μεταναστών νά στεγάζεται σέ 
αύθαίρετους οικισμούς καί νά δημιουρ- 
γούνται έτσ ι πολεοδομικά, κοινωνικά, 
κ.λπ. προβλήματα μέ άμεσες συνέπειες 
στό άστυνομικό έργο, πού έχει τελικά 
καταντήσει νά έπιφορτισθεΐ τήν έφαρ- 
μογή τής οικοδομικής νομοθεσίας σ' όλη 
της τήν έκταση, καί νά 'ρχετα ι δυστυχώς 
ή Χωροφυλακή άντιμέτωπη μ’ άνθρώ- 
πους, πολλοί άπό τούς όποιους άντιμε- 
τωπίζουν έντονο τό φάσμα τής φτώχειας 
καί ζητούν έναγώνια κάποιο «κεραμίδι». 
Όπως γράφει σέ σχετική μελέτη του γιά 
τή Θεσσαλονίκη ό άρχιτέκτονας -  πο
λεοδόμος Νίκος Καλογήρου4: «Τό φαι
νόμενο τής αύθαίρετης δόμησης όφεί- 
λετα ι έν μέρει στήν άδυναμία τού Κρά
τους στήν τωρινή φάση τής άνάπτυξης 
νά άναλάβει τή δαπάνη μιάς άνετης καί 
ύγιεινής λαϊκής κατοικίας. Ή όργανω- 
μένη κρατική δόμηση δέν καλύπτει παρά 
μόνο ένα μικρό ποσοστό μέ τ ις  έργατικές 
κατοικίες καί τά προγράμματα στέγασης 
τών παραπηγματούχων καί τών προσφύ
γων. Στήν πραγματικότητα ό βασικός 
τρόπος δόμησης είνα ι ή στέγαση σέ ιδιω
τικές π ολυκατο ικ ίες...» .

Ή βιομηχανία τής πόλης παρουσιάζει 
κι αύτή τήν τελευτα ία  εικοσαετία άξιό- 
λογη έξέλιξη. Μέχρι τό 1960 έχει τοπικό 
χαρακτήρα καί προσανατολίζεται στήν 
παραγωγή καταναλωτικών άγαθών. 
Μετά, όμως, τό 1964 παρατηρεΐται μιά 
μαζική εισβολή έλληνικών καί ξένων κε
φαλαίων, τά όποϊα μεταμορφώνουν κυ
ριολεκτικά τή βιομηχανική λειτουργία 
τής Θεσσαλονίκης, παρ' όλο πού άμφι- 
σβητεΐτα ι άν ο ί έπενδύσεις αύτές αύξη
σαν άνάλογα τήν ένασχόληση τού έργα- 
τικού δυναμικού5. Σ' αύτή τή βιομηχα
νική άνάπτυξη βοήθησε καθοριστικά ή 
έσωτερική μετανάστευση μέ τήν προσ
φορά άφθονης έργασίας. Ό λ ες  σχεδόν 
οί νέες βιομηχανικές μονάδες, όπως καί 
ή βιομηχανική ζώνη (Σίνδος), βρίσκονται 
κοντά στήν παλιά έθνική όδό πρός 
Αθήνα καί Δυτική Μακεδονία, έπειδή ή 

περιοχή συνδυάζει τό καλό όδικό καί σι
δηροδρομικό δίκτυο μέ τήν έπάρκεια 
έργατικού δυναμικού.

Ανάλογη έξέλιξη παρουσίασε καί ή 
έμπορική κίνηση τής πόλης. Τό λιμάνι 
της άποτελεϊ τή μοναδική έξοδο τών 
Βαλκανίων στό Αιγαίο, ένώ θετικά συμ
βάλλουν ή έλεύθερη έμπορική ζώνη (πού 
λειτουργεί άπό τό  1925) καί ή Διεθνής 
"Εκθεση. Σύμφωνα μέ στοιχεία τής άπο-

γραφής τής βιομηχανίας τής 30-9-1978, 
στήν περιφέρεια τού Βιομηχανικού Κέν
τρου Θεσσαλονίκης ύπάρχουν 32.297 
βιομηχανικά καταστήματα (31.804 παρα

πέρα, όμως, άπό τά άλλα, χαρακτηρι
στικό στοιχείο τής κοινωνικής δομής τής 
Πόλης είνα ι τό γεγονός ότι άποτελεϊ 
«πέρασμα» τών νόμιμα -  άλλά καί παρά
νομα -  διακινουμένων στή χώρα. Σχεδόν 
όλοι όσοι εισέρχονται στή χώρα καί κι
νούνται χερσαίως περνούν άπ' τή Θεσ
σαλονίκη, ένώ στόν άριθμό αύτών θά 
πρέπει νά προστεθούν έκεΐνο ι πού διακι- 
νούνται μέσω τού Διεθνούς 'Αεροδρο
μίου τής Μίκρας καί τού λιμανιού. Τό 
στοιχείο αύτό, καθώς καί ή αύξημένη 
τουριστική κίνηση τής πόλης (όπως καί οί 
καθημερινές έπισκέψεις τών βορείων 
γειτόνων μας), δίνουν μέν ένα κοσμοπο
λίτικο χαρακτήρα στή συμπρωτεύουσα 
άλλά χρωματίζουν άνάλογα καί τό δείκτη 
έγκληματικότητας, στή διαμόρφωση τού 
ύψους τού όποιου συντελούν άμεσα.

Άνόλογη μέ τό ρυθμό άστικοποίησης

"Οπως φαίνετα ι άπ’ τόν παραπάνω πί
νακα, ό δείκτης έγκληματικότητας καί 
στις τρεις άστυνομικές περιφέρειες έξ- 
ελίσσεται μέν άνοδικά άλλά κατά τό 'ίδιο 
σχεδόν ποσοστό, δηλαδή 38,4 ώς 45,6%.

γωγικές καί 493 βοηθητικές μονάδες) μέ 
σχέση έργατική άπασχόληση 118.138.

Συγκεκριμένα άπασχολούνται σ’ αυτά 
121.290 άτομα καί ε ιδ ικότερα6:

ύπήρξε, όμως, καί ή αύξηση τού δείκτη 
έγκληματικότητας στό ύπό κρίση πολεο
δομικό συγκρότημα. Μέ σκοπό, λοιπόν, 
τήν άπεικόνιση τής έξέλιξης τής έγκλη
ματικότητας στήν περιοχή τής Δ/νσεως 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κατά τή δε
καετία 1971 -1980 παραθέτουμε σχετικό 
πίνακα μέ τό ρυθμό έξέλιξης τού δείκτη 
έγκληματικότητας τόσο σ’ αύτήν όσο καί 
στήν συνολική περιοχή άρμοδιότητας 
Χωροφυλακής, καθώς καί στήν περιφέ
ρεια εύθύνης τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης. 
Εδώ θά πρέπει νά διευκριν ιστεί πώς αύ- 

τός ό «δείκτης έγκληματικότητας» μαρ
τυρεί τή χιλιοστιαία (%ο) άναλογία άδικη- 
μάτων (κακουργήματα καί πλημμελή
ματα, έκτός τις παραβάσεις τής νομοθε
σίας «περί αύτοκινήτων κ.λπ.») πρός τόν 
άντίστοιχο πληθυσμό κάθε άστυνομικής 
περιφέρειας7.

Βέβαια, ή γενική άνοδική τάση δέν έκ- 
προσωπεΐ μόνο τήν αύξηση τής έγκλη- 
ματικής συμπεριφοράς αύτής καθ' αύ- 
τής, άλλά καί τήν ύπερδραστηριοποίηση 
των Υπηρεσιών Χωροφυλακής.

Φύλο 'Επιχειρηματίες Μή άμοιβόμενοι -  
μέλη οικογενειών Ά μειβόμενοι Σύνολο

"Ανδρες 31.075 3.567 48.312 82.954

Γ υναΐκες 5.565 4.722 28.049 38.336

Άστυν. περιφέρειες 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Σύνολο Δ Α. και Α.Δ.Χ. 14,2 15,5 13,9 15,3 13,6 17,0 18,0 17,6 19.1 19,9
ΟΝCT-ω ο +40,1

Δ.Α.Π: Πρωτ/σης 22,8 26,4 23,7 30,6 22,6 28,3 31,4 30,2 31,0 33,2

ο σ>CD τ-
Ο I
ω τ-
5  Ν +45,6

Δ Α. Θεσ/κης 22,9 23,1 23,8 26,0 28,1 31,9 31.4 29.7 33,4 31,7 + 38.4
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Ή άστυνομική δραστηριοποίηση είχε 
δπωσδήποτε σάν άποτέλεσμα τήν έμπέ- 
δωση τού αισθήματος άσφαλείας ατούς 
κατοίκους τής Πόλης. Σχεδόν όλα τό  σο
βαρά άδικήματα έξιχνιάζονται άμεσα, 
μερικά μετά παρέλευση τού άναγκαίου 
γιά τήν έρευνα χρόνου, ένώ γιά πολλά 
άπ’ αύτά πού μένουν άνεξιχνίαστα έκ- 
φράζονται υπόνοιες γιά «ψευδή καταγ
γελία». Χαρακτηριστικά παραθέτουμε

Γιά νά άντιμετωπίσει τά διαρκώς αυξα
νόμενα άστυνομικά προβλήματα, τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, παρά τή σχε
τική στενότητα σέ προσωπικό, ένίσχυσε 
σημαντικά (κατά ποσοστό 44,9%) τή δύ-

Έτσι σήμερα, ή Δ.Α. Θεσσαλονίκης 
έχει τήν άκόλουθη γενική διάρθρωση 
Υπηρεσιών:

-Τ έσ σ ερ ες  (4) 'Αστυνομικές 'Υπο
διευθύνσεις μέ 18 Αστυνομικά Τμήματα.

-Τ ή ν  'Υποδιεύθυνση Αστυνομίας 
Ά ερολιμένος μέ 1 Αστυνομικό Τμήμα, 1 
Παράρτημα Ασφαλείας και 1 Τμήμα 
Ελέγχου Διαβατηρίων.

άμέσως παρακάτω πίνακα μέ τά ποσοστά 
έπ'ι το ίς έκατόν τών κακουργημάτων πού 
δέν έξιχνιάστηκαν έντός τού έτους διά- 
πραξής τους (χωρίς αύτά νά σημαίνει 
πώς τελικά κι αύτά δέν έξεχνιάστηκαν). 
Κι άπ’ αύτόν φαίνετα ι ή άποτελεσματικό- 
τητα τών Υπηρεσιών Ασφαλείας τών 
δυδ μεγάλων άστικών συγκροτημάτων 
πού άστυνομεύει ή Χωροφυλακή8.

ναμη τής Διευθύνσεως Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης άνάμεσα στά χρόνια 1971 
καί 1981. Ειδικότερα ή αύξηση αύτή έχει 
ώς έξης9:

-Τ ή ν  Υποδιεύθυνση Αστυνομίας τής 
Διεθνούς Έκθέσεως.

-  Τήν Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέ 11 
Παραρτήματα Ασφαλείας.

-Τ ή ν  Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κινή- 
σεως.

-Τ ή ν  Υποδιεύθυνση Αστυνομίας 
Τουρισμού.

-  Τήν 'Υποδιεύθυνση Αγορανομίας.
- Τ ό  Κέντρο Αλλοδαπών.
-Τ ή ν  Υποδιεύθυνση Τεχνικών 'Υπη

ρεσιών.
-  Τήν 'Υποδιεύθυνση Μηχανοκινήτων 

Μονάδων.
- Τ ό  Δημόσιο Κατήγορο, καί τέλος
-  Τό Πολυϊατρεΐο.
"Ας δούμε, λοιπόν, τή δραστηριότητα 

τών 'Υπηρεσιών της κατά τομείς, τά άπο- 
τελέσματα τών προσπαθειών τους κατά 
τό χρόνο πού πέρασε, άλλά καί τά προ
βλήματα πού άντιμετωπίζουν κατά τήν 
έκτέλεση τής άποστολής τους, τόσο μέ 
τούς πολίτες όσο καί μέ άλλες συναρμό- 
δ ιες άρχές, καθώς καί τά προβλήματα 
πού δημιουργεί πολλές φορές τό νομο
θετικό καθεστώς, άπά τό όποιο διέπεται 
ή λειτουργία τους ή τό όποιο καλούνται 
νά έφαρμόσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΚΕΠΕ, Εθνικόν δίκτυον άστικών κέντρων. Αθήνα 
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2. ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική' Ελλάδος 1979, σελ. 31, 
33 καί 34. Επίσης, έφημ. ΒΗΜΑ, τής 22-4-1981 (σελ. 
2) καί τής 12-8-1981 (σελ. 2). Ό  πραγματικός πληθυ
σμός τής Μείζονος Θεσσαλονίκης τού 1981 είναι 
προσωρινός, δηλ. δέν έχει άκόμη δημοσιευθεϊ έπί- 
σημα (Μάς δόθηκε εύγενώς άπό τήν ΕΣΥΕ, τήν 
όποΐα καί εύχαριστοϋμε).

3. Περιοδικό « Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών», 
έκδ. ΕΚΚΕ, β’ καί γ' τετράμηνο 1977, σελ. 362.

4. Νίκου Καλογήρου, Αστικοποίηση καί Πολεοδομική 
πολιτική στήν περιοχή Θεσσαλονίκης, « Επιθεώ
ρηση Κοινωνικών Ερευνών», έκδ. ΕΚΚΕ, θ' καί γ' 
τετράμηνο 1977, σελ. 363.

5. ΥΣΑΠ, Είδικόν Μητρώον βιομηχανιών - βιοτεχνιών 
Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1973, πίνακας
2.

6. ΕΣΥΕ. Αποτελέσματα άπογραφής βιομηχανίας 
κ.λπ. τής 30-9-1978, τόμοι I (Άθήναι 1981, σελ. 350 
έπομ.) καί II ( Αθήναι, 1981, σελ. 82).

7. Στατιστικές Επετηρίδες Χωροφυλακής έτών 1971 -  
1980.

8. Στατιστικές ’ Επετηρίδες Χωροφυλακής έτών 1976 -  
1980.

9. Στατιστική ΈπετηρΙς Χωροφυλακής 1971, σελ. 45.

Άστυνομ. περιφέρειες 1976 1977 1978 1979 1980

Σύνολο Δ.Α. καί Α.Δ.Χ. 15,4 14.5 12,6 15,1 9,7
Δ.Α.Π. Πρωτ/σης 5,6 7,0 9,7 8,3 5,0
Δ.Α. Θεσ/κης 12,9 7,4 6,1 8,9 1,6

"Ετη Ά ξ /κ ο ί Ά νθ /σ τές  καί 
Έ νωμ/ρχες Α'

Λοιποί
οπλίτες Σύνολο

Μεταβ.
(%)

1971 148 222 1.333 1.703
+44,9

1981 244 451 1.772 2.467

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσα

λονίκης, πού είνα ι ή νεώτερη ύπηρεσία 
τής Δ.Α. Θεσ/νίκης, ιδρύθηκε τήν 1η ’ Ια
νουάριου 1981 καί προήλθε άπό τή συγ
χώνευση τών Υποδιευθύνσεων Γενικής 
καί Εθνικής Άσφαλείας. Παρ' όλα, όμως, 
τά φυσιολογικά προβλήματα προσαρμο
γής τού προσωπικού στά νέα δεδομένα 
έργασίας, τά άποτελέσματα τής δραστη- 
ριότητάς της, ιδ ια ίτερα τό  δεύτερο έξ- 
άμηνο τού 1981 είνα ι πράγματι άξια έπάί- 
νου καί δείχνουν άνάγλυφα τήν άνοδική 
πορεία της.

Ενώ κατά τό 1981 δέν άντιμετώπισε 
καμιά περίπτωση άνθρωποκτονίας, κα
τόρθωσε καί έξεχνίασε 2 τέτο ιες  περι
πτώσεις τού προηγούμενου χρόνου. 
Στον τομέα τών κλοπών τά στοιχεία είναι 
αισιόδοξα, δηλαδή ένώ μειώνεται ό άρι- 
θμός κλοπών παρατηρείται αύξηση τών 
περιπτώσεων πού έξιχνιάζονται, καθώς 
καί τού άριθμού τών δραστών πού συλ-

λαμθάνονται. Εντυπωσιακή έπίσης είναι 
ή δραστηριότητα τής Υπηρεσίας στή 
δίωξη τών ναρκωτικών (έδώ παίζει ση
μαντικό ρόλο ό άριθμός τών συλλαμβα- 
νομένων οί όποιοι, έκτάς τό ότι τιμω
ρούνται αύστηρά, ταύτόχρονα παροπλί

ζονται γιά άρκετό καιρό). Κατακόρυφα, 
σχεδόν, έξελίσσονται καί τά άποτελέ
σματα τής δράσης της στόν τομέα τών 
άδικημάτων κατά τών ήθών καί οί περι
πτώσεις παραβάσεων τής νομοθεσίας 
περί τυχηρών παιγνίων. Τέλος άνάλογη 
είνα ι ή δραστηριότητα καί στοϋς ύπόλοι- 
πους τομείς τής άρμοδιότητάς της. Εν
δεικτικά, λοιπόν, παραθέτουμε πίνακα 
άπό τόν όποιο φαίνετα ι έναργέστατα ή 
δραστηριότητα τής Υ.Α. Θεσσαλονίκης 
στόν πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
(1981):

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α' Εξάμηνο Β' 'Εξάμηνο
Μ εταβολές

(%)

1. Κλοπές:
Διαπράχθη^αν................................ 1.650 1.320 -  20,0
Εξιχνιάστηκαν............................... 766 765 + 11,5

Συλληφθέντες................................ 626 1.150 + 83,7
2. Ναρκωτικά:

Βεβαιώθηκαν................................. 17 38 + 123,5
Συλληφθ. ή κα τηγορηθέντες.... 39 96 + 146,1

3. Ή θη-παίγνια:
+ 163,5Βεβαιώθηκαν................................ 74 195

Συλληφθ.ή κατηγορηθέντες .... 68 485 +613,5
Κατασχεθέντα σέ δραχμές...... 149.000 7.327.400
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Σχολιάζοντας τά παραπάνω άριθμη- 
τικά στοιχεία ό Δ ιευθυντής τής 'Υπηρε
σίας συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Παπα- 
τσώρης μάς είπε, άνάμεσα στά άλλα:
« .. .πιστεύουμε πώς παρέχεται στους 
πολίτες τής Θεσσαλονίκης άσφάλεια σέ 
βαθμό τέτο ιο  που λίγες πόλεις στόν κό
σμο έχουν τό προνόμιο νά άπολαμβά- 
νουν. Βεβαίως ή κρίση προκύπτει άπό τή 
συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων, 
όπως τό πλήθος των κατοίκων, ή γεω
γραφική θέση, ή κοινωνική συγκρότηση, 
ή οικονομική κατάσταση τών κατοίκων, ή 
ψυχολογία τους, ή πνευματική άνά- 
πτυξη, ό όγκος τών διακινουμένων 
προσώπων και άγαθών, ή κατάσταση τού 
περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.».

Επίσης, σέ σχετικές έρωτήσεις γιά τό

ύψος τών κλοπών πού διαπράχθησαν 
κατά τόν περασμένο χρόνο στήν περιοχή 
ευθύνης τής Υπηρεσίας του άπάντησε: 
« .. .01 κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης έχουν 
ύπεραυξημένο τό αίσθημα τής άσφα- 
λείας και αύτό τό γεγονός μάς δημιουρ
γε ί προβλήματα κατά τήν έκτέλεση τών 
καθηκόντων μας.

01 Θεσσαλονικείς παραλείπουν νά λά
βουν στοιχειώδη μέτρα αύτασφαλείας 
και προπαντός άσφαλείας τών περιου
σιακών τους στοιχείων. Αύτό τό έχουν 
έπισημάνει οι κακοποιοί.

Επί παραδείγματι σέ σπάνιες περι
πτώσεις ύπάρχουν θυρωροί κτιριακων 
συγκροτημάτων. Οί κατοικίες δέν άσφα- 
λίζονται όπως πρέπει, ούτε γ ίνετα ι δια
κριτικός έλεγχος τών έπισκεπτών των

πολυκατοικιών άπό τούς ένοικους. Αύτό 
τό τ ο ν ί ζ ω  ιδιαίτερα, δ ιότι στή Θεσσα
λονίκη οί περισσότερες κλοπές γίνονται 
σέ κατοικίες μέσα σέ πολυκατοικίες καί 
πολύ λιγότερες σέ δημόσιους χώρους ή 
καταστήματα, δηλαδή οί κακοποιοί δέ 
δρούν σέ χώρους πού τούς φυλάει ή Χω
ροφυλακή άλλά έκε ί πού τήν κύρια εύ- 
θύνη φυλάξεως έχουν οί έν ο ικ ο ι...» .

Τέλος, ό κ. Παπατσώρης, άναφερόμε- 
νος στό βαθμό συνεργασίας τών Θεσσα- 
λονικέων μέ τίς  άστυνομικές άρχές, δή
λωσε: « .. Τά όργανα άσφαλείας Θεσσα
λονίκης είναι εύχαριστημένα άπό τό βα
θμό συνεργασίας πού τούς παρέχει τό 
κοινό τής συμπρωτεύουσας καί σ’ αύτό 
βασικά όφείλετα ι ό ύψηλός δείκτης τής 
άποδόσεώς τους».

Α ΓΟ ΡΑ Ν Ο Μ ΙΑ
Αθόρυβα, διακριτικά άλλά καί μεθο

δικά, δ ίνει τό δυναμικό της παρόν μέσα 
στόν έμπορικό χώρο τής συμπρωτεύου
σας, ή 'Υποδιεύθυνση Αγορανομίας 
Θεσσαλονίκης, έπιτυγχάνοντας -  παρά 
τίς  ποικίλες δυσχέρειες -  νά κρατήσει σέ 
άρκετά ύψηλό έπίπεδο τό αίσθημα έμπι- 
στοσύνης τών Θεσσαλονικέων κατανα
λωτών.

Ό  τομέας τής άγορανομίας άποκτάει 
ξεχωριστή σημασία σέ περιόδους οικο
νομικής κρίσης, όπότε πολλοί έμποροι 
έκμεταλλεύονται τήν κατάσταση γιά 
άθέμιτη κερδοσκοπία σέ βάρος τού 
καταναλωτικού κοινού. Σ' αύτές άκριβώς 
τίς  περιπτώσεις ή δράση τού προσωπι
κού τής Ύποδιευθύνσεως Άγορανομίας 
Θεσσαλονίκης -  όπως έξάλλου καί όλων 
τών άντίστοιχων 'Υπηρεσιών τής Χώρας 
- γ ίνετα ι ιδ ια ίτερα έντονη.

'Οπωσδήποτε οί τομείς τής Άγορανο- 
αίας καί τής Δημόσιας 'Υγείας είνα ι άπό 
τούς πιό εύαίσθητους τόσο γιά τήν Πολι
τεία όσο καί γιά τό κοινωνικό σύνολο.

Εκτός άπό τήν ύλοποίηση κατά ένα 
μεγάλο μέρος τής κρατικής πολιτικής 
πάνω στις τιμές, οί συνεχείς προσπά- 
θειές της κατατείνουν κυρίως στόν 
έλεγχο:

-Τ εχ νη τή ς  έλλειψης ή άπόκρυψης 
άγαθών.

-  Είσπραξης ύπερτιμήματος (καπέ
λου).

-  Είσπραξη ύπερθολικού κέρδους.
-  Νοθείας καί καταλληλότητας τροφ ί

μων καί ποτών.
-  Εμπορίας κρεάτων καί ψαριών, νω

πών καί κατεψυγμένων, καθώς καί τής
-  Διακίνησης ύγρών καυσίμων. Καί όλα 

αύτά πάντα μέ πρωταρχικό σκοπό, όχι τή 
βεβαίωση παραβάσεων άλλά τήν προσ
τασία τών καταναλωτών, πού ή δραστη
ριότητα τής 'Υπηρεσίας φαίνετα ι ότι 
κερδίζει καθημερινά καί περισσότερο 
τήν έμπιστοσύνη τους.

"Ετσι φτάνουμε στά 1981 όπότε έμφα- 
ν ίζεται τό άκόλουθο φαινόμενο. Ένώ τό 
1980 οί άγορανομικοί έλεγχοι κατά πο
σοστό 14,02% κατέληγαν στή βεβαίωση 
παραβάσεων, τό 1981 τό ποσοστό αύτό 
έπεσε στό 12,84%, διαφορά μικρή μέν 
άλλά όπωσδήποτε ένδεικτική τής άγο- 
ρανομικής τάξης πού διαρκώς έμπεδώ- 
νετα ι καί περισσότερο. Ειδικότερα ή 
δραστηριότητα τής 'Υπηρεσίας κατά τή 
διετία  1980 - 1981 έξελίσσεται όπως φαί
νετα ι στόν άπέναντι πίνακα:
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1980 1981 Μεταβολές 
το ΐς (%)

-  Άγορανομικοί έλεγχο ι................................
-  Παραβάσεις (Σύνολο).................................
•  Σέ δημόσια κέντρα......................................
•  Σέ κρεοπωλεία.............................................

48.414
6.792
2.894

664
211
857
816

1.336
214

86

44.126
5.667
2.300

568
173

1.210
673
631
112
55

-  8,8 
-16,6 
-20,5 
-14,4 
-18,0 
+41,2 
+ 9,2 
-52,8 
-48,1 
-36,0

•  Σέ ιχθυοπωλεία -  ιχθυόσκαλα..................
•  Σέ οπωροπωλεία -  Κ. Λαχαναγορά.........
•  Σέ έμπορικά καταστήματα........................
•  Σέ παντοπωλεία -  Σούπερ Μ άρκετ.........
•  Σέ άρτοποιεία -  Πρ. ά ρ το υ .......................
-  Παραπέμφθησαν στό αύτόφωρο..............

Απαντώντας σέ έρώτησή μας σχετικά 
μέ τή λειτουργία τής 'Υπηρεσίας του και 
τά ειδ ικότερα προβλήματα πού άντιμε- 
τωπίζει, ό Δ ιευθυντής Ύποδ/νσεως 
Αγορανομίας Θεσσαλονίκης, άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Ντόντουλος Θεμιστο
κλής, μάς είπε άνάμεσα στά άλλα:

«Ή Ύποδ/νση Αγορανομίας πρός έκ- 
λήρωσιν τής άποστολής της έχει κατα- 
νε ίμ ει τήν περιφέρειάν της, ή όποια συμ

πίπτει μέ τήν το ιαύτην τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: (1) Εις Το
μείς και ΎποτομεΊς γενικής άρμοδιότη- 
τος, τήν έπίβλεψιν δέ έκάστου τούτων 
άπό πλευράς άγορανομικών έλέγχων 
έχει άναθέσει εις όμάδας άνδρών της, 
και (2) Εις Τομείς και Ύποτομεΐς άρμο- 
διότητος δι' ώρισμένα άντικείμενα, πού 
άπαιτούν Ιδιαιτέρας γνώσεις και περισ- 
σοτέραν έξειδ ίκευσιν καί καθώρισε ε ιδ ι
κές πρός τούτο άμάδες.

Παράλληλα διατηρεί άριστες σχέσεις 
καί συνεργάζεται άπόλυτα άρμονικά μέ 
τις  άκόλουθες δημόσιες ύπηρεσίες: 
Δ/νση Εμπορίου Νομαρχίας, Τμήμα 
Ελέγχου Τροφίμων Κτηνιατρικής Υπη

ρεσίας, Δ/νση Υ γ ιε ινής  Θεσ/νίκης, 
Δ/νση Χημικών 'Υπηρεσιών Θεσ/νίκηςΙ 
Δ/νση Δημοσίων "Εργων εις δ ,τι άφορά 
δειγματοληψίας μπετόν, καί Οικονομι
κός ’Εφορίας.

Ή δύναμις, όμως, τής Ύποδ/νσεως 
Αγορανομίας Θεσ/νίκης κρίνεται άνε- 

παρκής,ένώ πολλές φορές δ ιατίθετα ι καί 
εις μέτρα τάξεως κατά τήν διεξαγωγήν 
ποδοσφαιρικών άγώνων καί λοιπών έκ- 
δηλώσεων, συγκεντρώσεων κ.λπ. 'Επί
σης, διά τής έφαρμογής τελευταίω ς τού 
βνθημέρου τό πρόβλημα τής λειψαν
δρίας ηύξήθη έτι περισσότερον.

Παρά ταύτα, νομίζω άτι οί σύντονες καί 
συνεχείς προσπάθειες τού προσωπικού 
τής 'Υπηρεσίας -  καθώς καί ή ύπέρμετρη 
δραστηριοποίησίς του -  έπιτυγχάνουν 
νά άντιρροπούν τά προβλήματα τά όποια 
άπορρέουν έκ τής λειψανδρίας καί νά 
έπιτυγχάνουν τήν διατήρηση τού κλίμα
τος έμπιστοσύνης εις τό έμπορικόν κύ
κλωμα τής πόλεως».

ΤΡΟ Χ Α ΙΑ Στήν Πόλη τής Θεσσαλονίκης κυκλο
φορούν σήμερα γύρω στά 200.000 όχή- 
ματα. Ό  άριθμός αύτάς μεγιστοποιείται 
μέ τήν κίνηση όχημάτων άπ’ άλο τό βο
ρειοελλαδικό χώρο καί άπό τό έξωτερικό 
-  όχήματα τουριστών -  κατά τούς καλο
καιρινούς μήνες, πράγμα πού έπ ιτείνει 
τις  δυσχέρειες τού έργου τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Τροχαίας.

Δυά είνα ι τά βασικά προβλήματα πού 
άντιμετωπίζει ή Τροχαία Θεσσαλονίκης, 
άμεσα. Τήν αύξηση τών θανατηφόρων 
τροχαίων άτυχημάτων καί τήν κυκλοφο- 
ριακή συμφόρηση, πού γ ίνετα ι ιδ ια ίτερα 
αισθητή τό καλοκαίρι ή σέ περίοδο βρο
χής. Γιά τά τροχαία άτυχήματα σωματι
κών βλαβών καί θανατηφόρα (τά ύλικών 
ζημιών δέν τά ύπολογίζουμε γ ια τί δέ δη
λώνονται άλα στις άρμόδιες άρχές) ή 
κατάσταση στό χώρο εύθύνης τής Υ.Τ.Κ. 
Θεσ/νίκης σέ σχέση μέ έκείνη τού συν
όλου τής χώρας (περιοχών εύθύνης Χω
ροφυλακής) δέν μπορεί βέβαια νά χαρα
κτηριστεί σάν ιδ ια ίτερα άνησυχητική. 
Εκείνο, όμως, πού άνησυχεΐ τήν Υπηρε

σία είνα ι ή αύξηση τών πεζών -  νεκρών 
(παρασύρσεις) πού έφτασε στά 1981 τό 
49,1% τού συνόλου τών νεκρών άπό 
τροχαία άτυχήματα. "Ας άφήσουμε, 
άμως, νά μιλήσουν τά νούμερα:

Ή εύρυθμη, άνετη καί άσφαλής κυ
κλοφορία στούς δρόμους τής Μείζονος 
Θεσσαλονίκης καί ή προανακριτική 
έρευνα τών όδικών τροχαίων άτυχημά
των άποτελούν τά βασικότερα άντικεί- 
μενα τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κι- 
νήσεως Θεσ/νίκης, άντικείμενα πού 
προβληματίζουν ταύτόχρονα όλους 
τούς άρμόδιους παράγοντες τής Πόλης. 
Τό κύριο, δμως, βάρος τής εύθύνης τους 
άνατίθεται στήν πράξη στήν Τροχαία τής 
Χωροφυλακής ή όποια, παρ' όλο πού ή 
δύναμή της δέν έχει αύξηθεΐ άπό τό 
1970, κατορθώνει χάρη στις άοκνες 
προσπάθειες τού προσωπικού της νά 
άνακουφίζει αισθητά τό «κυκλοφοριακό 
άγχος» τής συμπρωτεύουσας.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1980 1981
Μεταβο -  

λές (%)

1. Σύνολο σ' όλόκληρη τήν περιοχή Χωρ/κής
-  Θανατηφόρα + Σωματ. βλαβών................. 14.073 14.819 + 5,3
-  Θανατηφόρα (% )............................................ 8,2 7,7 -  0,5
-  Σωματ. βλαβών (% )........................................ 91,8 92,3 + 0,5
•  Νεκροί συνολικά............................................. 1.315 1.299 -  1,2

2. Υ.Τ.Κ. Θεσσαλονίκης
-  Θανατηφόρα +  Σωματ. βλαβών................. 1.000 1.065 + 6,5
-  Θανατηφόρα (% )............................................ 3,8 4,9 + 1,1
-  Σωματ. βλαβών (% )........................................ 96,2 95,1 -  1,1
•  Νεκροί συνολικά............................................. 48 55 + 14.6
•  Νεκροί πεζοί (% )............................................. 45,8 49,1 + 3,3
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Πρωινές ώρες. Λίγο npiv κλεΐσουν καί ιό  τελευταία 
νυκτερινέ κέντρα, αί Αντρες τής Τροχαίας κάνουν 
έλεγχο μέθης μέ Alcotest. ΤΑ μπαλόνι ΘΑ δείξει σέ 
λίγα Αν Α ΑδηγΑς έχει πιει κι Αν ΘΑ σταλεί στΑ νοσοκο
μείο γιΑ αίματοληψία ή Αχι.

Τό άλλο πρόβλημα τής πόλης, τό κυ- 
κλοφοριακό, δέν είνα ι τόσο θέμα τρο
χαίας όσο θέμα Υπουργείων Συγκοινω
νιών, Δημοσίων Έργων, Β. Ελλάδος καί 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλα αύτά οί 
προσπάθειες τής 'Υπηρεσίας κατευθύ- 
νονται έντατικά στήν άμβλυνσή του μέ 
συνεχή τροχονομική άστυνόμευση.

Όπως μάς είπε ό Δ ιοικητής Τροχαίας, 
άντισυνταγματάρχης κ. Απόστολος Δα- 
λαμπίρας: « .. .οί παράγοντες πού έπι- 
δροϋν άποφασιστικά στήν διαμόρφωση 
τού προβλήματος είναι: α) Ή ίδιάζουσα 
ρυμοτομική δομή καί πολεοδομική σύ
σταση τού κέντρου τής πόλεως, όπου 
λείπουν έργα βασικής κυκλοφοριακής 
τεχνικής υποδομής, έκσυγχρονισμένη 
ήλεκτρονική σηματοδοσία μέ ένια ίο φο
ρέα καί ήλεκτρονικό κέντρο έλέγχου καί 
παρακολουθήσεως τής κυκλοφορίας 
(TRAFFIC CONTROL), κ.λπ. θ) Ή έλλειψη 
σταθμών αυτοκινήτων -  γκαράζ στό κέν
τρο τής πόλεως, γ) Ή ύπαρξη τού χον
δρεμπορίου στό κεντρ ικότερο σημείο 
τής πόλεως, δ) Ή ύπαρξη βενζιναντλιών 
καί συνεργείων όχημάτων σέ κεντρικές 
άρτηρίες, ε) Ή ύπαρξη πρακτορείων 
μεταφορών φορτηγών αυτοκινήτων στό 
κέντρο τής πόλεως, καί στ) Ή ύπαρξη 
στό κέντρο τής πόλεως τού συνόλου τών 
κτιριακών έγκαταστάσεων τών Δημοσίων 
Υπηρεσιών, τών Τραπεζών, τών Ασφα

λιστικών 'Εταιρειών, τών Τελωνειακών 
καί Λιμενικών έγκαταστάσεων, τών έγ
καταστάσεων τού Ο.Σ.Ε. καί άκόμη τών 
Ιατρείων, πού έπηρεάζουν όπωσδήποτε 

καί οξύνουν τό κυκλοφοριακό πρό
βλημα».

"Ετσι ή Τ.Τ.Κ. Θεσσαλονίκης, προσπα
θώντας νά δώσει λύση στά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει -  πάντα κατά τό Δ ιευ
θυντή Τροχαίας-προσπαθεί νά πετύχει:

-  Μέ συνεχείς έλέγχους τήν άποσυμ- 
φόρηση τών κεντρικών άρτηριών άπό τις 
παράνομες σταθμεύσεις, καί

-  Μέ άδιάκοπους τροχονομικούς 
έλέγχους καί μέ τήν έκμετάλλευση τών 
διαθέσιμων τεχνικών μέσων (ραντάρ 
κ.λπ.) τή δημιουργία πνεύματος όμαδι-

κης πειθαρχίας ατούς δρόμους.
Παράλληλα, άνησυχώντας γιά τόν αύ- 

ξημένο ποσοστό πεζών -  θυμάτων τρο
χαίων άτυχημάτων κήρυξε τό 1982 σάν 
«"Ετος κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγή- 
σεως τού πεζού» καί γιά τήν ύλοποίηση

τής άπόφασης αύτής προγραμμάτισε 
σάν πρώτο μέτρο σειρά διαλέξεων στά 
Δημοτικά Σχολεία καί Γυμνάσια τής 
περιοχής της, μέ παράλληλη διανομή 
διαφωτιστικοϋ φυλλαδίου πού άναφέρε- 
τα ι στήν προστασία τού πεζού.

Α Λ Λ Ο ΔΑ Π Ο Ι
Ή Θεσσαλονίκη, όπως ξανάπαμε, είναι 

«πέρασμα». Χιλιάδες έλληνες, μά καί άλ- 
λοδαποί, διακινούνται μέσαάπ’ αύτήν. Ή 
Θεσσαλονίκη πρώτη δέχετα ι τό μεγαλύ
τερο μέρος έκείνων πού κινούνται χερ- 
σαίως άπό τήν 'Εγγύς ή Μέση Ανατολή 
πρό τή Χώρα μας ή τήν Εύρώπη, καί άντί- 
στροφα. Ξέχωρα άπ’ αύτό ένας σημαντι
κός άριθμός άλλοδαπών έργάζεται νό
μιμα στήν περιοχή της, ένώ δέν έπαψε 
ποτέ νά άποτελεί ένα παραδεισένιο 
καταφύγιο γιά έξαθλιωμένους άφρικα- 
νοασιάτες.

Τό έργο, λοιπόν, τής άντιμετώπισης 
τών προβλημάτων πού είνα ι σχετικά μέ 
τούς άλλοδαπούς στήν περιοχή τής 
συμπρωτεύουσας, έχει άνατεθεϊ στό 
Κέντρο Άλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πού 
τόσο αύτό όσο καί οί 4 ύφιστάμενες 
'Υπηρεσίες του, δηλαδή τά Τμήματα

όπλων ή άλλων λαθρεμπορευμάτων.
Γιά νά γ ίνε ι έναργέστερη ή προσφορά 

τής Υπηρεσίας αύτής πρός τό κοινωνικό 
σύνολο, δημοσιεύουμε μερικά ένδει- 
κτικά στοιχεία άπό τή δραστηριότητά 
της, τά όποια είχε τήν καλωσύνη νά μάς 
παραχωρήσει ό Δ ιευθυντής της, άντι- 
συνταγματάρχης κ. Θεόδωρος ΔΑΚΟΥ- 
ΡΑΣ. Καί συγκεκριμένα τό 1981: 
α. Τό Κ.Α. Θεσ/νίκης -  τό όποιο τακτο

ποιεί 4.510 άλλοδαπούς σπουδαστές 
καί 3.500 τουλάχιστον άλλοδαπούς 
πού εργάζονται νόμιμα στήν 'Ελλάδα 
-  ένήργησε 7.730 έλέγχους σέ δημό
σια κέντρα, έργοστάσια, φροντιστή
ρια ξένων γλωσσών, ξενοδοχεία, κ.λπ. 
γιά νά διαπιστωθεί ή νομιμότητα τής 
παραμονής ή έργασίας άλλοδαπών 
στήν περιοχή του. Τόν ίδιο χρόνο 66 
άλλοδαποί συνελήφθησαν γιά παρά-

ΕΑΕΓΧΟΕ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ P A S S P O R T

Έλέγχου Διαβατηρίων Λιμένος Θ εσ/νί
κης, Εύζώνων, Είδομένης καί 'Αγίου 
Ό ρους, θά πρέπει σέ γεν ικές γραμμές νά 
φροντίσουν γιά:
□  Τήν προστασία τών μελών τών διπλω

ματικών άποστολών ή ξένων έπισήμων 
προσώπων, ε ίτε  μένουν στήν Πόλη 
ε ίτε  διέρχονται άπ' αύτήν.

□  Τή διαχείριση τών ύποθέσεων τών άλ
λοδαπών, ιδ ια ίτερα μέ τή νομιμότητα 
τής παραμονής ή έργασίας τους στήν 
περιοχή.

□  Τό διαβατηριακό έλεγχο τών εισερχο
μένων καί έξερχομένων άπ’ τή Χώρα 
άλλοδαπών, καθώς καί τόν έλεγχο 
συναλλάγματος.

□  Τήν άποτροπή εισόδου στή Χώρα μας 
διεθνών κακοποιών, καί τέλος

□  Τόν έντοπισμό διακινούμενων μέσω 
τών συνόρων άτόμων πού άσχολούν- 
τα ι μέ τή διακίνηση ναρκωτικών,

βάση τής νομοθεσίας περί άλλοδα- 
πων, ένώ άλλοι 150 άπελάθηκαν ή 
προωθήθηκαν γιά τό έξωτερικό.

β. Τ.Ε.Δ. Είδομένης καί Εύζώνων: Τό 
1981 άπό τούς Εύζώνους διακινήθη- 
καν 1.972.262 άτομα καί 593.364 αύ- 
τοκίνητα, ένώ άλλα 547.326 άτομα 
διακινήθηκαν τήν ίδ ια περίοδο άπό 
τήν Είδομένη. Οί έλεγχοι άπέδωσαν: 5 
συλλήψεις άλλοδαπών γιά ναρκωτικά, 
129 άτόμων γιά λαθραία έξαγωγή 
συναλλάγματος, 6 άτόμων γιά παρά
νομη όπλοφορία, 15 καταδιωκομένων 
καί 15 άλλων γιά διάφορα άλλα άδική- 
ματα.

γ. Τ.Ε.Δ. Λιμένος -  'Αγίου Ό ρους: Στό 
λιμάνι τής πόλης κατέπλευσαν καί 
ελέγχθηκαν άπό τό Τ.Ε.Δ. Λιμένος 
1.608 άτμόπλοια μέ έλληνική καί ξένη 
σημαία, 18 κρουαζιερόπλοια μέ 3.764 
επιβάτες καί 17 θαλαμηγοί μέ 94 άλ
λοδαπούς έπιβάτες.
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Παράλληλα άπό τό Τ.Ε.Δ. 'Αγίου 
Ό ρους τό 1981 τακτοποιήθηκαν άπό 
πλευράς άδειας παραμονής κ.λπ., 
2.657 άλλοδαποί, ένώ ή Υπηρεσία 
αύτή σέ συνεργασία μέ τό Α.Τ. Αγίου 
Ό ρους λαμβάνει ταυτόχρονα μέτρα 
γιά τήν πρόληψη πράξεων άρχαιοκα- 
πηλίας.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΜΙΚΡΑΣ

Ό  διεθνής άερολιμένας Θεσσαλονί
κης στή Μίκρα είνα ι ό δεύτερος σέ δυνα
μικότητα άερολιμένας τής Χώρας μας, 
μέ δυό διαδρόμους διαστάσεων 
2.400 χ 60 και 2.440 χ 50 μ. Μέσα στό 
1981 διακινήθηκαν άπό τόν άερολιμένα 
Θεσ/νίκης 1.196.784 άτομα, άπό τά όποια 
τό 36,5% ήταν έπιθάτες έξωτερικού, ένώ 
τό υπόλοιπο 63,5% έσωτερικοϋ.

Γιά νά άντιμετωπίσει τά θέματα πού 
προκύπτουν άπό τή λειτουργία του καί 
άνάγονται στό χώρο εύθύνης της ή Χω
ροφυλακή ίδρυσε τήν Υποδιεύθυνση 
Αστυνομίας Ά ερολιμένος Θεσσαλονί
κης, στήν όποια ύπάγονται οί έξής όμώ- 
νυμες ύπηρεσίας: 1 Αστυνομικό Τμήμα, 
1 Παράρτημα 'Ασφαλείας καί 1 Τμήμα 
Ελέγχου Διαβατηρίων μέ καθήκοντα: Τή 

φρούρηση τού Αερολιμένος, τήν τή
ρηση τής τάξεως καί τόν έλεγχο άσφα- 
λείας μέσα στους χώρους του, τόν 
έλεγχο τών διακινουμένων άλλοδαπών, 
τήν πρόληψη έκδήλωσης τρομοκρατι
κών πράξεων, κ.λπ.

Γενικά οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
τού Ά ερολιμένος προσφέρουν θετικό
τατο έργο γιά τήν εύρυθμη λειτουργία 
του. Ενδεικτικά άναφέρονται όρισμένα 
στοιχεία άπό τή δραστηριότητα τού 
Τ.Ε.Δ. Ά ερολιμένος Θεσ/νίκης τό χρόνο 
πού πέρασε:

Έλέγχθησαν διαβατηριακά καί άπό 
άποψη συναλλάγματος 437.130 έπιβάτες 
καί 5.999 άεροσκάφη έξωτερικού, βε
βαιώθηκαν 31 παραβάσεις τής νομοθε
σίας γιά τήν προστασία τού Εθνικού Νο
μίσματος καί κατασχέθηκε συνάλλαγμα 
2.505.500 δραχμών.

Κύτω άπό τό άγρυπνο μάτι τού χωροφύλακα οί έπιβά
τες έλέγχονται γιά τυχόν μεταλλικό όντικείμενα πού 
μεταφέρουν. Ή αυοκευή έλέγχου έντοπίζει κάθε τί τό 
μεταλλικό γιό νό όκολουβήοει ό σχετικός έλεγχος.

ΤΟ Υ ΡΙΣΜ Ο Σ
«Θά χαρακτηρίσω τήν τουριστική 

άστυνομία τής πόλης μας σάν λιοντάρι 
σέ κ λ ο υ β ί...», άπάντησε, χαριτολογών
τας, ιδ ιοκτήτης ξενοδοχείου τής συμ
πρωτεύουσας, όταν τόν ρωτήσαμε νά 
μάς πει τή γνώμη του γιά τήν Υποδιεύ
θυνση Αστυνομίας Τουρισμού τής Θεσ
σαλονίκης. Ό  'ίδιος, πού γιά λόγους εύ- 
νόητους ζήτησε νά μήν άποκαλύψουμε τ ’ 
όνομά του, συνέχισε:

«. . .  Ή δήλωσή μου αύτή δέν άποτε- 
λ ε ί . .. «λιβανιστήρι» γιά κανέναν κι άλ
λωστε τήν κάνω άνώνυμα. Δηλώνω, λοι
πόν, μέ βαθιά πίστη ότι ή τουριστική μας 
άστυνομία, και ιδ ια ίτερα τόν τελευτα ίο  
καιρό, άστυνομεύει άριστα τούς τομείς 
τής άρμοδιότητάς της. Εφαρμόζει σωστά 
τούς νόμους πρός όλες τις κατευθύνσεις 
καί χωρίς συμβιβασμούς ή ύποχωρήσεις, 
χωρίς διακρίσεις ή Ιδια ιτερότητες. Μέ 
άποτέλεσμα, κάθε μέρα πού περνάει, ή 
τουριστική ύψη τής βορειοελλαδίτικης  
πρωτεύουσας νά βελτιώνεται συνέχεια, 
όχι μέ βήματα, άλλά μέ άλματα. Αύτό πι
στεύω ότι όφείλετα ι στή μεγάλη δραστη- 
ριοποίηση, πού πράγματι έπιδείχνουν τά 
όργανα τής τουριστικής άστυνομίας μας. 
Αντίθετα, όμως, δέ συμβαίνει τό ίδιο καί 
στις γειτον ικές μας τουριστικές περιοχές 
τής Χαλκιδικής καί τής Πιερίας, οί όποιες, 
παρόλο πού παρουσιάζουν τεράστια  
τουριστική κίνηση, άστυνομεύονται άνε- 
παρκώς καί ιδίως τούς θερινούς μήνες, 
ύποτυπωδώς. Γιατί, λοιπόν τούτη ή τουρι
στική άστυνομία, τό λιοντάρι, όπως τό 
χαρακτήρισα παραπάνω, νά είνα ι κλει
σμένη στό κλουβί «Θεσσαλονίκη» καί νά 
μήν προχωρεί δυό βήματα παρακάτω; 
στήν τουριστική άστυνόμευση τών θερέ- 
τρων τής Χαλκιδικής καί τής Π ιερίας; Μέ 
λιγότερα λόγια πρέπει νά ύπάρχει ένιαία  
καί όμοιόμορφη τουριστική άστυνό
μευση σ' όλο αύτό τό «τρίγωνο» Χαλκιδι
κής -  Θεσσαλονίκης καί Π ιερίας . . .  Τό 
λόγο έχουν οί άρμόδ ιο ι.. .·.

ΤΗταν μιά έντελώς αύθόρμητη δήλωση 
ένός συνομιλητή μας πού έδειξε νά γνω
ρίζει άρκετά καλά τά τουριστικά θέματα 
καί προβλήματα τού χώρου στόν όποιο 
ζει καί κινείται.

Ανάλογες ήταν καί οί γνώμες πολλών, 
άκόμη, Θεσσαλονικιών καί μάλιστα στό 
σημείο τού θέματος τής όμοιόμορφης 
άστυνόμευσης τού «τριγώνου» τών νο
μών Πιερίας -  Θεσσαλονίκης -  Χαλκιδι
κής.

Προτού, όμως, ζητήσουμε τή γνώμη, 
γιά τό θέμα αύτό, άπ' τό διευθυντή τής 
Υποδιεύθυνσης Άστυνομίας Τουρισμού 

Θεσσαλονίκης άντισυνταγματάρχη κ. 
Μαρίνο ΔαβίλΛα καί τόν ύποδιευθυντή 
της ταγματάρχη κ. Νικόλαο Χριστοδού
λου τούς όποιους έπισκεφτήκαμε στή 
συνέχεια, κρίναμε σκόπιμο νά συζητή
σουμε πρώτα, μαζί τους τά θέματα καί τά 
προβλήματα τής ύπηρεσίας τους.

Στή διάρκεια, λοιπόν, τής συζήτησης, ό 
κ. Δαθίλλας καί ό κ. Χριστοδούλου μάς 
είπαν ότι:

-  Ή έδαφική άρμοδιότητα τής 'Υπο
διεύθυνσης Άστυνομίας Τουρισμού

Άνδρες καί γυναίκες της Ύποδιευθύνσεως Τουρι
σμού Θεσσαλονίκης έργάζοντοι εξαντλητικό γιό νό 
βοηθήσουν τήν τουριστική όνάπτυξη τού τόπου. Ελλη
νες καί άλλοδαποί τουρίστες ξέρουν πώς θό βρουν σ' 
αυτούς κατανόηση κι άμεση συμπαράσταση.

Θεσσαλονίκης έπεκτείνετα ι στήν άντί- 
στοιχη άρμοδιότητα τής Δ.Α.Θ.

-  Στήν περιοχή τής εύθύνης της ύπάρ- 
χουν καί λειτουργούν, σήμερα, 65 ξενο
δοχειακές έπιχειρήσεις, 227 τουριστικά 
γραφεία, 338 τουριστικά λεωφορεία, 16 
γραφεία έκμίσθωσης Ι.Χ. έπιβατηγών αύ- 
τοκινήτων καί 78 καταστήματα λαϊκής 
τέχνης.

-  Ή δραστηριότητα τής ύπηρεσίας σέ 
άριθμούς γιά τά χρόνια 1980 καί 1981 ε ί
ναι: Τό 1981 πραγματοποιήθηκαν 20.400, 
συνολικά, έπιθεωρήσεις ξενοδοχείων 
δημοσίων κέντρων, λοιπών έπιχειρή- 
σεων ύγειονομικού κανονισμού, τουρι
στικών ταξιδιωτικών γραφείων κ.λπ., έν
αντι 18.043 τού 1980. Δηλαδή τό 1981 
παρατηρήθηκε αύξηση 11,55%. Τόν ίδιο 
χρόνο βεβαιώθηκαν 1.593 παραβάσεις 
σέ βαθμό πλημμελήματος έναντι 774 τού 
1980 (αύξηση 51,41 %) καί 4.503 σέ βαθμό 
πταίσματος έναντι 3.020 (αύξηση 
32,93%), έγιναν 13.758 συστάσεις έναντι 
12.681 (αύξηση 7,83%) καί ύποβλήθηκαν 
1758 πρόστιμα έναντι 1425 (αύξηση 
18,88%). Επίσης, τό 1981 άπ’ τά όργανα 
τής Υποδιεύθυνσης Άστυνομίας Τουρι
σμού Θεσσαλονίκης παρασχέθηκαν έξυ- 
πηρετήσεις σέ 57.442 άλλοδαπούς καί 
ήμεδαποϋς περιηγητές έναντι 55.646 
του 1980.

-  Τά 30 άτομα πού άποτελοϋν τό συν
ολικό άριθμό τού προσωπικού τής ύπη
ρεσίας δέν άρκούν γιά τήν πλήρη τουρι
στική άστυνόμευση τής συμπρωτεύου
σας. Εν τούτοις, όμως -  τόνισε χαρα
κτηριστικά ό κ. Δαβίλλας -  μετά τήν κα-
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θιέρωση τής πενθήμερης έθδομαδιαίας 
εργασίας, δχι μόνο δέν παρουσιάζεται 
μείωση τής δραστηριότητας τών όργά- 
νων, άλλά αύξηση και βελτίωση.

-  Υπάρχει άπόλυτη και έποικοδομική 
συνεργασία μέ τή Διεύθυνση Τουρισμού 
Μακεδονίας -  Θράκης και γενικά μέ τόν 
Ε.Ο.Τ., καθώς έπίσης και μέ τήν 'Υγειο
νομική καί Άστυ κτηνιατρική Υπηρεσία 
τής πόλεως.

-Τ ή ν  ύπηρεσία τους άπασχολοϋν με
ρικά, νομικής, κυρίως, φύσεως, προβλή
ματα, πού έχουν γ ίνε ι γνωστά στά προϊ
στάμενα κλιμάκια, τά όποια κι έχουν κά
νει ένέργειες στά άρμόδια Υπουργεία 
γιά τήν έπιλυσή τους. Αντικείμενα που 
πρέπει νά ρυθμιστούν είναι: Ή αύξηση 
τού πρόστιμου τών 100 δραχμών γιά 
παραβάσεις «περί καθαριότητας» σέ 
500, τουλάχιστον, δραχμές.

-  Ό  σαφής νομικός καθορισμός τών 
όρίων και τών περιορισμών ατούς 
όποιους πρέπει νά ύπόκεινται τά λεωφο
ρεία τού ΚΤΕΛ όσον άφορά τό έκδρομικό 
τους έργο, γ ια τί ή παράλληλη μέ τό Ν. 
711/77 ισχύς τών διατάξεων τού Ν.Δ. 
102/73, άφενός μέν δημιουργεί σοβαρές 
άμφιβολίες στά άστυνομικά όργανα ώς 
πρός τά όρια καί τις  δυνατότητες πού 
έπιτρέπεται ή έκτέλεση έκδρομών άπό 
λεωφορεία τού ΚΤΕΛ, άφετέρου δέ, δη- 
μιουργήθηκαν καί δημιουργούνται σο
βαρά έπεισόδια μεταξύ τών τουριστικών 
γραφείων καί τών λεωφορείων τού ΚΤΕΛ 
πού πραγματοποιούν δρομολόγια γιά 
μεταφορά έκδρομέων, μαθητών καί 
λουσμένων -  έπεισόδια πού είνα ι σί
γουρο ότι θά δημιουργηθούν καί στό 
μέλλον.

-  Χρειάζεται έκσυγχρονισμός τής 
όλης τουριστικής νομοθεσίας καί κυρίως 
τής νομοθεσίας πού προβλέπει τήν 
ίδρυση καί τή λειτουργία τών τουριστι
κών γραφείων (Α.Ν. 864/1937 καί Ν. 
393/7Θ). Οί άδειες γιά τέτο ιες  τουριστι
κές έπιχειρήσεις θά πρέπει νά χορη
γούνται σέ άτομα μέ ειδ ικά προσόντα καί 
μέ άποδειγμένες ήθ ικές έγγυήσεις.

Στό σημείο αύτό, θέσαμε ύπόψη τού κ. 
Δαβίλλα τή δήλωση τού συνομιλητή μας 
πού παρουσιάσαμε στήν άρχή τού κεφα
λαίου. Ό  κ. διευθυντής, τού όποιου ζη
τήσαμε τή γνώμη, είπε:

-  Είναι, πράγματι, γεγονός, ότ ι ή του
ριστική άστυνόμευση τού «τρίγωνου» 
τών περιοχών Πιερίας -  Θεσσαλονίκης -  
Χαλκιδικής δέν είνα ι όμοιόμορφη.

Γιά παράδειγμα, στις περιοχές: Έπα- 
νωμή, Μηχανιώνα, Περαία, Ν. ’Επιβάτες, 
Αγία Τριάδα καί Άγγελοχώρι, πού χαρα
κτηρίζονται σάν τουριστικά θέρετρα καί 
τό καλοκαίρι κατακλύζονται άπό κόσμο, 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα 
τουριστικής άστυνόμευσης, γ ια τί τά οι
κεία άστυνομικά τμήματα δέν μπορούν 
νά άντιμετωπίσουν τά θέματα, λόγω, κυ
ρίως, έλλειψης ειδ ίκευσης γύρω άπ’ τήν 
τουριστική νομοθεσία. ’Επίσης, ο ί περι
οχές τής Χαλκιδικής πού είνα ι άναπτυ- 
γμένες, τουριστικά, σέ μεγάλο βαθμό -  
λειτουργούν 52 ξενοδοχεία δυναμικότη
τας 8.510 κλινών -  καί παρουσιάζουν ση
μαντική τουριστική ύποδομή, έλέγχον- 
τα ι μόνο άπ' τό Σταθμό Χωρ/κής Τουρι
σμού Νέων Μουδανιών καί είνα ι έπόμενο 
ό έλεγχος νά είνα ι ύποτυπώδης. 'Ακόμη, 
στον Πλαταμώνα καί τις άλλες παραθα
λάσσιες, κυρίως, περιοχές τής Πιερίας,

λειτουργούν μεγάλες τουριστικές μονά
δες. Σήμερα ύπάρχουν 137 ξενοδοχεία 
δυναμικότητας 3.120 κλινών, έκτός άπ’ 
τά κάμπινγκ, πού είνα ι διάσπαρτα σ’ όλο 
σχεδόν τό μήκος τής άντίστοι^ης δια
δρομής -  οι όποιες, μονάδες, είνα ι έπό
μενο νά άστυνομεύονται άνεπαρκώς, 
άφού άστυνομεύονται μόνο άπ’ τό Στα
θμό Χωροφυλακής Τουρισμού Κατερί
νης. Είναι γνωστό ότι όλες αύτές οί περι
οχές προτιμούνται ιδ ια ίτερα άπ' τούς ξέ
νους σάν τουριστικές άγορές καί, γενικά, 
δέχονται ξένους καί ντόπιους πελάτες -

Κάθε άλλο παρά ύπερβολή θά ταν άν 
λέγαμε πώς τά Ραδιοτηλεφωνικά (R/T) 
Κέντρα Αμέσου Έπεμβάσεως (τά γνω
στά σάν 109 στά Προάστια τής Πρω
τεύουσας τής Πάτρας καί τής Κέρκυρας 
ή 100 στήν ύπόλοιπη χώρα) άποτελούν 
τήν καρδιά τού συστήματος άστυνόμευ
σης. Είναι ό δέκτης αιτημάτων καί προ
βλημάτων τών πολιτών καί φύλακας άγ
γελος αύτών. Μέ ένα τηλεφώνημα σέ 
όποιαδήποτε ώρα τού 24ώρου καί μέσα 
σέ έλάχιστο χρόνο, έχει ό πολίτης δίπλα 
του τό Χωροφύλακα τής Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως, πρόθυμο νά άκούσει μέ κατα
νόηση κάθε του αίτημα, νά έπιλύσει κάθε 
του πρόβλημα καί γενικά νά διασφαλίσει 
κάθε του νόμιμο δικαίωμα.

Μετά τούς σεισμούς τού 1978 τό R/T 
Κέντρο Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλο
νίκης άντιμετώπισε άμεσο πρόβλημα 
στεγάσεως, πρόβλημα στό όποιο έδωσε 
προσωρινή μέν άλλ’ άπόλυτα ικανοποιη
τική λύση ό τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Αλ. Τσάκωνας παραχωρώντας του 
πτέρυγα τού νομαρχιακού Μεγάρου.

Ή μεγάλη αύτή προσφορά τού κ. Νο
μάρχου άξιοποιήθηκε πλήρως άπό τούς 
άνδρες τής Αμέσου Έπεμβάσεως, οί

τουρίστες ύψηλής οικονομικής καί πολι
τιστικής στάθμης . . .  Γιά νά γ ίνε ι λοιπόν 
όμοιόμορφη ή τουριστική άστυνόμευση 
σ’ αύτό τό «τρίγωνο» θά πρέπει νά άστυ- 
νομεύετα ι άπό μιά ύπηρεσία, καί ή μόνη 
πού προσφέρεται είνα ι ή 'Υποδιεύθυνση 
Αστυνομίας Τουρισμού Θεσσαλονίκης. 
Θά πρέπει, δηλαδή, νά γ ίνε ι έπέκταση 
τής δικής μας δραστηριότητας στή Χαλ
κιδική καί στήν Πιερία, μετά άπό μιά άνα- 
διοργάνωση τής ύπηρεσίας μας πού 
πρέπει νά μελετηθεί άπ’ τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής.

Κάποια άπό τΙς συνδέσεις τών συστημάτων συναγερ
μού τραπεζών, καταστημάτων, κ.λπ. τής Πάλης ειδο
ποιεί πώς κάτι συμβαίνει. It λίγα δευτερόλεπτα τό 
Κέντρο βά ’χει κινητοποιήσει όλα τό περιπολικό γιό τήν 
άμεση έξουδετέρωση κάθε άπάσειρας εγκληματικής 
συμπεριφοράς.

όποιοι μέ ένθουσιασμό καί μέ πολλές 
προσπάθειες κατόρθωσαν νά όργανώ- 
σου ν τήν Ύπηρεσία τους κατά τρόπο πού 
νά έξασφαλίζει τήν κανονική καί εύρυ
θμη λειτουργία της καί τήν άποδοσή της 
σέ μεγάλο βαθμό. ’Έτσι άπό τό Μάιο τού 
1981 τό R/T Κέντρο Αμέσου Έπεμβά
σεως λειτουργεί στις νέες του έγκατα- 
στάσεις μέσα στό νομαρχιακό Μέγαρο 
καί προσφέρει έπί 24ώρου βάσεως τις 
ύπηρεσίες του στό κοινό.

Μέσα στό 1981 δέχτηκε 650.835 τηλε
φωνικές κλήσεις Στις 48.552 χρειάστηκε 
νά έπέμβουν τά περιπολικά (άδικήματα, 
συμβάντα, παροχή βοήθειας, κ.ά.), ένώ 
στις ύπόλοιπες 602.283 παρασχέθηκαν 
πόσης φύσεως πληροφορίες.

Απαντώντας σέ έρώτησή μας, σχετικά 
μέ τήν τεχνική ύποδομή τής 'Υπηρεσίας 
του, ό προϊστάμενος τού Κέντρου ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης, ύπο- 
μοίραρχος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταν
τίνος, μάς είπε: « . . .  Τό γεγονός, όμως,
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ότι ή Υπηρεσία μας λειτουργεί κατά 
τρόπο πού νά καλύπτει τις  σημερινές 
υπηρεσιακές της άνάγκες, δέ σημαίνει 
ότι πρέπει νά σταματήσουν οί προσπά
θειες γιά τήν περαιτέρω Οργάνωση καί 
έκσυγχρονισμό της. Ή προσαρμογή μας 
στά νέα δεδομένα, είνα ι άπαραίτητη, 
γ ια τί τά προβλήματα τής Αστυνομίας γ ί
νονται καθημερινά περισσότερα καί πο-

Θά ταν άδύνατο νά Ολοκληρωθεί ή ε ι
κόνα τού άστυνομικού προσώπου τής 
Θεσσαλονίκης, χωρίς τήν παράθεση τών 
άπόψεων παραγόντων τής Πόλης, πάνω 
στά δυό βασικά θέματα: (α) Πώς βλέ
πουν τή συμβολή τής Χωροφυλακής 
στήν έμπέδωση τού αισθήματος άσφα- 
λείας στους κατοίκους τής Πόλης, καί (β) 
Τί, κατά τή γνώμη τους, θά βοηθούσε σέ 
μιά άποτελεσματικότερη άστυνόμευση 
τής Θεσσαλονίκης.

Επειδή, όμως, όλες σχεδόν οί άπαν- 
τήσεις συγκλίνουν σ’ ένα σοβαρό ση
μείο, δηλαδή στήν άνησυχία τών κατοί
κων τής βορειοελλαδικής πρωτεύουσας 
γιά τήν αύξηση τού άριθμού τών νυκτε- 
ρικών δημοσίων κέντρων, τά όποία θεω
ρούν έστίες παρανομίας, θίξαμε καί τό 
θέμα αύτό στις έρωτήσεις μας πρός τό 
Δ ιευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. 
Ντούμα, μέ τή συνέντευξη τού όποιου 
κλείνουμε τό άφιέρωμά μας στις 'Υπηρε
σίες Χωροφυλακής τής συμπρωτεύου
σας:

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. Θανάσης ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

Δέ γεννάται άμφιβολ/α ότι δέ θά μπο
ρούσε νά σταθεί μιά όργανωμένη κοινω
νία μέ όποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα, 
άν δέν υπήρχαν τά άντίστοιχα κατάλληλα 
όργανα έπιβλέψεως καί έφαρμογής τών 
νόμων τής πολιτείας. Καί άπ' αύτή τήν

λυπλοκότερα. 'Επομένως πρέπει άπό 
τώρα νά άρχίσει ή μελέτη καί ή σχεδίαση 
ένός Κέντρου Αμέσου Έπεμθάσεως 
πλήρως έκσυγχρονισμένου καί έξοπλι- 
σμένου μέ τά τελευτα ία  έπιτεύγματα τής 
τεχνικής στόν τομέα τής ήλεκτρονικής.
Ή προσπάθεια αύτή εύτυχώς έχει άρχί- 

σει νά γ ίνετα ι μέ άφετηρία τήν πρόβλεψη 
γιά τήν κατασκευή ειδικών χώρων καί έγ-

άποψη ή συνεργασία λαού καί τών άρμο- 
δίων αυτών όργάνων είνα ι άπολύτως 
άναγκαία, γιά τή δημιουργία άφ ’ ένός μέν  
άρμονικών σχέσεων, άφ' έτέρου δέ γιά 
τή διασφάλιση τής κοινωνικής τάξεως καί 
ειρήνης.

Έπισκέφθηκα τελευτα ία τό Δ ιευθυντή  
τής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. 
Ντούμα καί μπορώ νά διαβεβαιώσω ότι 
έμεινα  ιδ ια ίτερα ικανοποιημένος μέ τόν 
προβληματισμό άπ' τόν όποιο δ ιακατέχε
ται. Νά έμφυσήσει δηλαδή, στά όργανα 
αύτό άκριβώς τό πνεύμα, μιας συνεργα
σίας λαού καί τών άρμοδίων όργάνων καί 
άλληλοκατανοήσεως τών προβλημάτων 
πού άπασχολούν τήν πόλη μας καί τό λαό 
μας.

Πιστεύω πώς παρήλθε ό καιρός έκεί- 
νος πού στό πρόσωπο τού έκάστοτε άρ- 
μοδίου όργάνου ό λαός έβλεπε ένα δυ
νάστη καί ότι, μέ τόν άνεμο άλλαγής πού 
πνέει πλέον στή χώρα μας, θά πρέπει νά 
προωθήσουμε καί νά καλλιεργήσουμε 
άκόμη περισσότερο τήν πεποίθησή μας 
γιά άρμονική συνεργασία τού λαού μέ τά 
άντίστοιχα όργανά του, γιά νά φτάσουμε 
στό σημείο ώστε νά γίνει πίστη σ' όλους 
μας ποιά είναι τά δικαιώματα καί ποιές οί 
υποχρεώσεις άμφοτέρων τών πλευρών.

Ή πόλη μας άντιμετωπίζει πολλά καί 
ποικίλα προβλήματα καί παρεπιπτόντως 
άναφέρω τήν προσβολή τού περιβάλλον
τος άπό πολλές κατευθύνσεις, τό κυκλο- 
φοριακό άγχος, θέματα καθαριότητας 
άπό όρισμένες άνεπίτρεπτες ένέργειες, 
τήν καταστροφή τού πρασίνου μας πολ
λές φορές σέ μεγάλη έκταση, τήν κατά
ληψη τών πεζοδρομίων πού πολλές φο
ρές δημιουργεί σοβαρές άνωμαλίες, τήν 
προσβολή τής περιουσίας τού Δήμου, 
πού είνα ι καί περιουσία τού λαού κ.ά.

Ή συνεργασία τού Δήμου καί τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσαλονί
κης σ ’ όλα αύτά τά προβλήματα καί άνα- 
ρίθμητα άλλα είναι άπολύτως άναγκαία. 
Θά μπορούσα, όμως, νά έπισημάνω ένα 
πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιά τό όποιο δέ
χομαι συνεχώς έκκλήσεις άπό συμπολί
τες μου: Κυριολεκτικά γέμισε ή πόλη μας 
άπό πόσης φύσεως ύποπτα κέντρα πορ
νείας, έκμαυλισμού, διαφθοράς κ.λπ., καί 
άπό παρόμοια κέντρα «δήθεν* παιχνι- 
διών, στήν ούσία όμως άποχαύνωαης τής 
νεολαίας μας. Ή δέ έξαρση τών ναρκωτι
κών παίρνει έπικίνδυνες διαστάσεις καί 
προσβάλλει ήδη τις ρ ίζες τού λαού μας. 
Τό πρόβλημα αύτό βασάνισε ιδια ίτερα τό 
Δήμο μας πού είνα ι άποφασιαμένος νά 
καλέσει τό λαό καί όλους τούς μαζικούς 
φορείς σέ σταυροφορία, γιατί ήδη πα
ρουσιάστηκε τό περίεργο φαινόμενο:

καταστάσεων στό ύπό άνέγερση Αστυ
νομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στό 
όποιο θά είναι δυνατή ή Οργάνωση καί 
συγκρότηση, έπί μονίμου πιά βάσεως, 
ένός R/T Κέντρου 'Αμέσου Έπεμθάσεως 
έφάμιλλου παρομοίων πού λειτουργούν 
σέ μεγαλουπόλεις Εύρωπαϊκών χωρών 
καί άποτελοϋν τόν έγκέφαλο καί τήν 
καρδιά τών Αστυνομικών Σωμάτων».

«Μόλις άνοίξουμε ένα σχολείο νά ξεφυ
τρώνουν δίπλα του 2-3 ύποπτα κέντρα*.

Γνωρίζω τόν κάματο τών άστυνομικών 
όργάνων άλλά καί τήν προσήλωση πού 
έχουν  -  ή άπόλυτη πλειοψηφία -  στό κα
θήκον τους. "Ομως, νομίζω ότι όλιγωρί- 
σαμε πολύ στόν τομέα αύτό καί θά ήθελα 
νά προβάλω, όχι αίτημα, άλλά προβλημα
τισμό καί άνησυχία.

Είναι καιρός ή Πολιτεία νά α κεφ θεί σο
βαρά αύτή τήν κατάσταση καί όλες οί άρ- 
χές, σ' όλα τά έπίπεδα, νά συναισθαν
θούμε τό βάρος αυτής τής τεράστιας ευ 
θύνης. Πρέπει ιδια ίτερα τά άστυνομικά 
όργανα νά δραστηριοποιηθούν μέχρ ι τέ 
τοιου σημείου ώστε νά άχρηστεύσουν 
πλέον αύτά τόν άντρα τής καταστροφής 
μας, διότι άπ' έκ ε ί άνακυκλώνονται ποι
κίλες άλλες άνωμαλίες.

Προαωπικώς θά έπιζητούσα μιά συν
εχή συνεργασία γιά τά προβλήματα τής 
πόλης μας καί κάνω μιά έκκληση: « Όλοι 
άνεξαιρέτως άγαπήστε τήν πόλη καί 
φροντήστε νά κάνουμε μιά Θεσσαλονίκη 
πιό όμορφη καί πιό χαρούμενη. Κι άπ' 
αύτή τήν πλευρά έχετε  καί σείς σάν όρ
γανα τάξεως ύφειλή προσφοράς, γιατί 
έχετε διπλή ιδ ιότητα■ άφ' ένός μέν τήν 
ιδ ιότητα τού ύπευθύνου όργάνου μέ  τά 
άντίστοιχα καθήκοντά του, άφ ’ έτέρου δέ 
καί τήν ιδιότητα τού πολίτη αύτής τής πό
λης».

0 τ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ’Αλέξανδρος ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Δέν υπάρχει ούδεμία άμφιβολία ότι ή 
Ελληνική Χωροφυλακή, συνεπής εις τήν 
μακράν ιστορίαν της, έχε ι άποκτήσει τήν 
έμπιστοσύνη όλων τών Ελλήνων, οί 
όποιοι άναγνωρίζομεν καί έκτιμώμεν τό 
δύσκολον έργον της. Νομίζω δέ ότι τό 
αίσθημα άσφαλείας, τό όποιον έχομεν  
μέχρι σήμερα ε ις  τήν χώραν μας, καί 
συνεπώς καί ε ις  τήν Θεσσαλονίκην, 
όφείλετα ι κατά μέγα μέρος ε ις  τήν άρί- 
στην όργάνωσιν τού Σώματος, ε ις  τήν 
άξίαν ήγεσίαν, τούς κατηρτισμένους 
άξιωματικούς καί τούς φ ιλότιμους καί 
έργατικούς άνδρες της.

Ή μακρά συνεργασία μου μέ τήν Χω
ροφυλακή μέ έκανε νά πιστεύω, ότι είναι 
ε ις  θέσιν νά άστυνομεύση άριστα τήν πά
λιν καί τήν περιοχήν, έάν άφ ' ένός  αυξη
θεί ή δύναμίς της ε ις  άνδρας καί άφ' έ τέ 
ρου έάν άφεθή νά έκτελέση άπερίσπα- 
στη τήν άποστολήν της χωρίς παρεμβά
σεις.
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

κ. Στέφανος ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Σέ σχετική μας έρώτηση ό προϊστάμε
νος τής Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης κ. 
Κόκκινος άπάντησε:

«Γενικά ή συμβολή τής Χωροφυλακής 
στόν τομέα περιφρουρήσεως τής δημο
σίας τάξεως τής χώρας ήταν και είνα ι 
άποφασιστική. Τό 'ίδιο συμβαίνει και στή 
Θεσσαλονίκη. ' Εξόλου ή έξαρση τών 
παραβάσεων τής νομοθεσίας «περί ναρ
κωτικών» δέ σημαίνει μόνο δξυνση αύτοϋ 
του φαινομένου άλλά καί ύπερδραστη- 
ριοποίηαη τών Υπηρεσιών 'Ασφαλείας 
τής Πόλης. Μπορούμε νά πούμε πώς στή 
Θεσσαλονίκη ή έγκληματικότητα δέν πα
ρουσιάζει άνησυχητική έξέλιξη.

"Ολοι οι δικαστικοί λειτουργοί έκτιμοϋν  
ιδ ια ίτερα τό έργο τού Σώματος τής Χω
ροφυλακής καί ε ις  τήν περιφέρειαν του
λάχιστον τής Εισαγγελίας Πρωτ/κών 
Θεσσαλονίκης ή συνεργασία Δικαστικών 
καί Είσαγγελικών Αρχών μέ τίς έδώ 
Υπηρεσίες Χωροφυλακής είνα ι άψογη».

0 Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

κ. Κων/νος ΔΗΜΑΔΗΣ

Γενική είνα ι ή άναγνώριση, ότι υπήρξε 
πραγματικά θετική καί σημείωσε άξιό- 
λογη πρόοδο, τά τελευτα ία  χρόνια, ή 
συμβολή τής Χωροφυλακής στήν έμπέ- 
δωση του αισθήματος άσφαλείας στή 
Θεσσαλονίκη, παρά τή μεγάλη αύξηση 
τού πληθυσμού, τή σχετικά μικρή άρι- 
θμητική δύναμη τού Σώματος, τό πλήθος 
τών καθηκόντων πού έχουν άνατεθεί ατά 
άστυνομικά όργανα καί τή μεταφύτευση  
άπό τό έξωτερικό σωρείας μεθόδων πού 
μετέρχοντα ι οί κακοποιοί.

Αποτελεσματικά θά βοηθήσει στή 
μεγαλύτερη έμπέδωση τού αισθήματος 
άσφαλείας μεταξύ τών πολιτών, ή συστη
ματική καταδίωξη τών κλεπτών καί διαρ
ρηκτών πού έχε ι αυξηθεί κάπως ή δράση 
τους, καί ή δημιουργία, ίσως είδ ικής  
υπηρεσίας ένισχυμένης μέ κατάλληλα 
έκπαιδευμένο προσωπικό πού θά έχει 
σάν άποστολή τήν έξάρθρωση τού κυ
κλώματος τών έμπόρων τού λευκού θα
νάτου, τό κλείσ ιμο κάθε κέντρου, όπου 
γίνετα ι έμπόριο ναρκωτικών για τή σωτη
ρία τής νεολαίας μας άπό τή μάστιγα 
αύτή, πού έλαβε μεγάλες διαστάσεις καί 
δικαιολογημένα κρατάει σέ μεγάλη άγω- 
νία τούς έλληνες γονείς.

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ

κ. Νικόλαος ΜΕΡΤΖΙΟΣ

Τό έργο τής Χωροφυλακής είνα ι πολύ
μορφο καί πολυσχιδές άπό τή φύση του, 
ιδίως σέ μιά μεγαλούπολη. "Αν σ' αύτό 
προστεθούν καί όσα βάρη τής έκτελεστι- 
κής έξουσίας προσετέθησαν στόν Χωρο

φύλακα (έπιδόσεις κλήσεων, άνανέωση 
άπολυτηρίων στρατού κ.λπ., κ.λπ.) κατα
λαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα ένας έρ- 
γαζόμενος, έστω καί ύπερωριακά, άν
θρωπος είνα ι δυνατό νά άνταποκριθή 
στήν άποστολή του. Παρ’ όλα αύτά θά 
μπορούσε νά πή κανείς, χωρίς διάθεσή 
υπερβολής, πώς στά σοβαρά θέματα ή 
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
πέτυχε άνέκαθεν νά διατηρήση σέ 
ύψηλά έπίπεδα τό δημόσιο αίσθημα 
άσφαλείας. Κανένα μεγάλο έγκλημα, 
άπό έκεΐνα  πού ταράζουν τήν λαϊκή συν
είδηση, δέν έμεινε άνεξιχνίαστο καί άτι- 
μώρητο. Καί, έπίαης, χάρις στήν ψυχραι
μία τους οί δυνάμεις τής τάξεως κατώρ- 
θωσαν κατά κανόνα νά άποφύγουν καί 
άντιπαράθεση καί άκόμη περισσότερο, 
συγκρούσεις μέ ώργανωμένες λαϊκές 
έκδηλώσεις -  πορείες διαμαρτυρίες, 
διαδηλώσεις κ.λπ. "Ετσι δέν είνα ι περί
εργο, άλλά πολύ φυσικό άπό τά πρά
γματα, ότι ή Θεσσαλονίκη θ εω ρ ε ίτα ι-κα ί 
είνα ι -  μιά άπό τίς καλύτερα άστυνο- 
μευόμενες πόλεις τής χώρας καί ή καλύ
τερα άπό τίς μεγαλουπόλεις. Γι' αυτό, 
άλλωστε, καί δέν παρατηρήθηκε μέχρι 
σήμερα καμιά άνοικτή ληστεία έπί παρα- 
δείγματι, όπως συμβαίνει στο πολεοδο- 
μικό συγκρότημα Αττικής, κανένας μ ε 
γάλος έμπρησμός κ.λπ.

Παρ’ όλα αύτά θά πρέπει νά παρατη- 
ρηθή ότι ή Διεύθυνση Αστυνομίας θά 
έπρεπε:

1ον.-Ν ά έχη στή διάθεσή της περισ
σότερες δυνάμεις, άνάλογες μέ  τόν δι
αρκώς αυξανόμενο πληθυσμό καί τή μ ε
γάλη έκταση τής πόλεως. Καί

2ον.~ Νά έξειδ ικευθούν ώριαμένοι 
κλάδοι της καί νά έξοπλισθούν μέ σύγ
χρονα μέσα, όπως συμβαίνει σέ όλον τόν 
Κόσμο.

Στήν έποχή μας τό κοινό έγκλημα έχει 
είσέλθει σ τή ν . . .  κατανάλωση, δυστυ
χώς. Κλοπές, διαρρήξεις, κοινωνικές 
προκλήσεις καί τελευταία, τά ναρκωτικά 
θεωρούνται πιά σάν «φυσική» πράξη. Τή 
διαπράττει ό καθένας γιά τό κέφι του καί 
όχι, όπως στόν καιρό τού Γιάννη 
Άγιάννη, γιά νά άρπάξη ένα καρβέλι νά 
χορτάση τήν πείνα του. Οί σημερινοί 
Άγιάννηδες πηγαίνουν στά μπουζούκια.

Στήν Θεσσαλονίκη τά κρούσματα αύτά 
πληθύνονται καθημερινά  -  μάλλον κάθε 
νύχτα -  καί οί δράστες δέ συλλαμβάνον- 
ται εύκολα γιατί είνα ι περίπου άδύνατο 
νά αυλληφθούν, χωρίς μάλιστα τήν συν
δρομή τού κοινού, πού έξακολουθεϊ νά 
νομίζει ότι συνεργασία μέ τήν 'Αστυνομία 
γιά τήν προάσπιση τών κοινών κοινωνι
κών άγαθών είνα ι συνεργασία μέ τό ν . . .  
έχθρό -  όπως συνέβαινε στήν Τουρκο
κρατία.

Σέ ένα τομέα νομίζω, δέν έπαιξε τό 
ρόλο της άποτελεσματικά ή ’Αστυνομική 
Διεύθυνση: στήν έξάπλωαη τών διαφό
ρων υπόπτων κέντρων, καμπαρέ, καφω
δείων καί τά παρόμοια, πού πλημμύρισαν 
τό κέντρο τής πόλεως καί τό μετάβαλαν  
σέ Σόχο, πλάι σέ σχολεία, σέ έκκλησίες  
καί μέσα σέ μιά περιοχή πυκνής διαμο
νής. Εκεί θά έπρεπε νά ε ίχ ε  έξαντληθή ή 
αυστηρότητα τών κειμένων κανόνων 
κατά τήν παροχή τής άδειας καί κατά τή 
λειτουργία. Δέ συνέβη το ύ το -μ έ  έξωθεν 
παρεμβάσεις ίσως -  καί τό άποτέλεσμα 
είνα ι νά μεταβληθή τό κέντρο τής πό
λεως σέ παγίδα γιά τήν νεολαία καί σέ

σταυροδρόμι διακινήσεως ναρκωτικών 
τών όποιων εύτυχώς συλλαμβάνονται 
πολλοί πρωταγωνιστές.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. Βασίλειος ΠΕΤΡΙΔΗΣ

*Προσβλέπομε μέ άγάπη, έκτίμηση καί 
έμπιστοσύνη στήν άστυνομία τής Θεσ
σαλονίκης, γιατί, στοάς τομείς πού έλέγ- 
χει καί άστυνομεόει, άναπτύσαει δρα
στηριότητα παρά πολύ ικανοποιητική. 
Επισημαίνω ότι μέ τίς άστυνομικές άρ- 
χές πού συνεργαζόμαστε μάς συνδέουν 
δεσμοί πραγματικής φιλίας καί άλληλο- 
συμπαράστασης. Ή συνεργασία μας μαζί 
τους είνα ι υποδειγματική καί άρμονική. 
Προσωπικά πιστεύω ότι ή Χωροφυλακή 
στή Θεσσαλονίκη, προσφέρει μεγαλύ
τερη τάξη καί άσφάλεια  στοάς πολίτες 
της, άπ' όση προσφέρουν οί άστυνομικές 
άρχές τής Αθήνας στους Αθηναίους, 
χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι υποτιμώ τίς 
προσπάθειες καί τό έργο τού προσωπι
κού τους. "Ισως αύτό νά συμβαίνει γιατί 
έδώ ό κόσμος είναι περισσότερο φ ιλόνο
μος καί φιλήσυχος άπ’ όσο έκεϊ...».

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. Νικήτας ΒΙΑΔΙΡΙΔΗΣ

Κατ’ άρχήν, συγχαίρομε, σάν σύλλο
γος, τήν άστυνομία τής πόλης μας, γιατί, 
χάρη στις έντονες προσπάθειες πού 
καταβάλλει, έχε ι μειώσει στά έλάχιστο  
δυνατό τίς διαρρήξεις τών καταστημάτων 
μας συγκριτικά μέ τίς άλλες πόλεις καί 
κυρίως τής Αθήνας καί τού Πειραιά. Μέ 
τή συνεργασία πού είχαμε μαζί της στο 
παρελθόν κάναμε όρισμένες συγκεκρι
μένες  ύποδείξεις στοάς καταστηματάρ
χ ε ς -μ έ λ η  τού συλλόγου μας γιά τή λήψη 
μέτρων αύτοπροστασίας τών καταστημά
των, όπως, π.χ., τοποθέτηση άριστης 
ποιότητας συστημάτων συναγερμού, 
χρησιμοποίηση μεγάλων χρηματοκιβω
τίων, τοποθέτηση νυχτοφύλακα κ.λπ., 
κ.λπ. Τά μέλη μας είνα ι ένημερωμένα κα
λώς κι έχουν λάβει τά μέτρα τους, ένώ, 
στά χέρια τους έχουν συγκεκριμένες  
γραπτές όδηγίες τής Ύποδιευθύνσεως 
Ασφαλείας γιά κάθε περίπτωση άνάγ- 
κης, καθώς καί γιά τόν περιορισμό τών 
ευπαθών σημείων τών καταστημάτων 
τους. Αίτήματά μας πού έχομε υποβάλει 
άρμοδίως είνα ι:
□  Νά πυκνώσουν περισσότερο οί περι

πολίες τών πεζών άατυνομικών πού ε ί
ναι έπιφορτισμένοι μέ τήν περιφρού
ρηση τών καταστημάτων, γενικώς.

□  Νά γίνει στενότερη ή συνεργασία μας 
μέ τήν Ασφάλεια στόν ειδ ικό τομέα  
τής προσλήψεως τών φυλάκων -  νυ
χτοφυλάκων. Προτείνομε νά μάς υπο
δεικνύει έκείνη  συνταξιούχους άστυ- 
νομικούς πού θά προσλαμβάνουμε γιά 
τή φύλαξη τής περιουσίας καί τής ζωής 
μας γ ιατί σ ’ αύτούς έχομε άπόλυτη έμ- 
πιστοσύνη, ώστε νά μή προσλαμβά
νουμε έμεϊς  άτομα πού δέν τά γνωρί
ζομε.
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□  Νά γίνετα ι πιό συστηματικός έλεγχος  
στους ξένους πού έρχονται στή χώρα 
μας ώστε νά μήν εισέρχονται κακο
ποιοί και γενικώς, άτομα πού κι άπ' τήν 
έμφάνισή τους άκόμη δείχνουν ότι δέν 
είνα ι άμεμπτης διαγωγής ή είναι ύπο
πτοι.
Πάντως, στήν καλή όργάνωση τών 

ύπηρεσιών άσφαλείας καί άστ υνόμευσης 
τής Θεσσαλονίκης όφ είλετα ι κατά κύριο 
λόγο τό ότι δέν συμβαίνουν κλοπές καί 
διαρρήξεις στά χρυσοχοεία μας. Στό 
μεταξύ, άν συνδεθούν όλα τά καταστή- 
ματά μας μέ τό σύστημα συναγερμού τής 
Αμέσου Έπεμβάσεως, πράγμα πού 
έχομε συστήσει στά μέλη μας, τότε, 
άσφαλώς, όλα θά πάνε άκόμη καλύ
τερα ...».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ’Άγης ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Κατά τή γνώμη μου, ή άστυνομία τής 
Θεσσαλονίκης ύπερτερεϊ σέ μεγάλο βα
θμό, άπ' τις άστυνομίες τών άλλων έλλη- 
νικών πόλεων, στή λήψη μέτρων τάξεως 
στά γήπεδα όπου διεξάγονται άγώνες 
Μπάσκετ. Πάντα σέ σύγκριση μέ άλλες 
πόλεις, τά μέτρα πού παίρνονται έδώ ε ί
ναι άνεπανάληπτα καί περισσότερο, βέ
βαια, στό Άλεξάνδρειο Μέλαθρο, όπου 
έπικρατεϊ, κατά κανόνα, ύποδειγματική 
τάξη. 01 περιπτώσεις ρίψεων άντικειμέ
νων στούς άγωνιστικούς χώρους είναι 
μεμονωμένες καί έλάχιστες. "Αν καί τό 
πρόβλημα αύτό είνα ι γενικό, όπως έπί- 
σης καί τό πρόβλημα τής έκτόξευσης  
ύβρεων καί βωμολοχιών άπό μέρους 
όμάδων όργανωμένων όπαδών, νομίζω 
πώς τά έπεισόδια αύτά θά μπορούσαν νά 
άντιμετωπιστούν άπό ειδ ικά έκπαιδευ- 
μένες όμάδες άστυνομικών μέ τή σύλ
ληψη τών ύποκινητών τους. Καί είνα ι γε
γονός ότι τά έπεισόδια αύ τά δημιουρ- 
γούνται καί ύποκινούνται άπό «μετρημέ
νους» ταραξίες, γνωστούς σέ όλους καί, 
φυσικά, στήν άστυνομία. Άν, έπομένως, 
αύτοί οί ύποκινητές ταραξίες -  πυρήνες 
τών έπεισοδίων συλληφθοϋν καί όδηγη- 
θοϋν στό δικαστήριο μιά δυό φορές, δέ 
νομίζω ότι θά τολμήσουν νά ξανακάνουν 
πάλι τά ίδια. "Οσο άφορά γιά τόν τρόπο 
τής σύλληψης, άν αύτή είνα ι άδύνατη 
στις έξέδρες τήν ώρα τών άγώνων, μπο
ρεί, νομίζω, νά γ ίνει καί μετά  τή λήξη 
τους, έφόσον, βέβαια, δέν έχε ι παρέλθει 
τό όριο τού αύτοφώρου ..

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. Δημήτριος ΛΕΙΒΑΔΑΣ

«Είναι γεγονός ότι τά μέτρα  τάξεως 
πού παίρνει ή Χωροφυλακή στούς άγώ- 
νες τής πόλης μας είνα ι άποτελεσματικό- 
τατα. Αντίθετα, όμως, δέν άστυνομεύον- 
ται άποτελεαματικά τά γήπεδα τών έρα- 
σιτεχνικών σωματείων στούς άγώνες τών 
άντίστοιχων πρωταθλημάτων κι αύτό ε ί
ναι φυσικό, τή στιγμή πού δέν ύπάρχει 
διαθέσιμη δύναμη άστυνομικών. Τό πρό

βλημα, έπομένως έντοπ ίζεται στή μείωση 
τού άριθμοϋ τών σωματείων αύ τών άπ’ τις 
άρμόδιες άθλητικές άρχές, ώστε νά 
ύπάρχει περίπτωση έπαρκοϋς άστυνό- 
μευσης άπ' τή Χωροφυλακή, καθώς καί 
στή λήψη άλλων μέτρων πού προτάθηκαν 
καί προτείνονται κατά καιρούς άπ' τούς 
άρμοδίους φ ο ρ ε ίς . . .  Τό συγκεκριμένο

πρόβλημα τής άνεπαρκοΰς άστυνόμευ- 
σης στούς «μικρούς» άγώνες είνα ι πάντα 
έπίκαιρο καί είνα ι φυσικό νά παραμένει 
άλυτο τή στιγμή πού ένας Σταθμός, έπί 
παραδείγματι, Χωροφυλακής μ έ β ή  λ ιγό
τερο άτομα προσωπικό, ύποχρεώνεται νά 
λάβει μέτρα  τάξεως σέ 3 ή 4 ή περισσό
τερα, ταυτόχρονα, γήπ εδα..

0 τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΝΤΟΥΜΑΣ

Ή Θεσσαλονίκη παρουσιάζει όλα τά 
χαρακτηριστικά τών μεγαλουπόλεων τής 
Εύρώπης, έχει αύξημένο καί διακινού- 
μενο άπ’ αύτή πληθυσμό, λιμάνι καί άε- 
ροδρόμιο, άποτελεϊ κόμβο διεθνών 
μεταφορών, κι έτσι δέν είνα ι δυνατό νά 
μήν παρουσιάζει κάποια έγκληματικό- 
τητα.

Θά λέγαμε μάλιστα ότι έχουμε κάποια 
άνοδική έξελικτική πορεία στά άδική- 
ματα κατά τής περιουσίας, τών ήθών, τών 
ναρκωτικών, τής βίας καί τής άπάτης, κα
θώς καί στις έξαφανίσεις νεαρών γυναι
κών- όχι όμως όργανωμένη μορφή έγ- 
κλήματος ή είσαγόμενο έγκλημα άπό τό 
έξωτερικό.

Βέβαια, ύπάρχουν φθοροποιές έστίες  
γιά τή νεολαία πού είνα ι έπιρρεπής στή 
χρήση τών ναρκωτικών, στή βία καί τή 
διάπραξη κλοπών, καθώς καί έγγενείς  
καί έξωγενείς άδυναμίες πού δέν είναι 
δυνατόν νά έκλείψουν ποτέ.

Εκείνο, όμως, πού έχε ι Ιδιαίτερη ση
μασία είνα ι ότι ή Άστυνομία, σάν έμπρο- 
σθοφυλακή τού άμυντικού συστήματος 
τής Κοινωνίας, δραστηριοποιείται στό 
έπαρκο - πέρα άπό τά καθιερωμένα ώρά- 
ρια έργασίας - καί, παρά τήν έπιφόρτισή 
της μέ άσχετα πρός τήν κύρια άποστολή 
της έργα, άντιμετωπίζει τό θέμα τής έγ- 
κληματικότητας μέ αύξημένο αίσθημα 
εύθύνης καί ύπεύθυνο προβληματισμό. 
Εδώ μάλιστα θά πρέπει νά τον ιστεί ότι τό 

έγκλημα είνα ι καρπός τής κοινωνίας καί 
σάν τέτοιο θά πρέπει νά όντιμετωπιστεί, 
χωρίς νά έπαφίεται ή άντιμετώπισή του, 
προληπτική καί κατασταλτική, άποκλει- 
στικά στήν Άστυνομία.

Αναμφισβήτητα στήν πόλη μας είνα ι 
έμπεδωμένο σέ ύψηλό βαθμό τό αίσθημα 
άσφαλείας, δέν έχουμε σοβαρά άδική- 
ματα (όπως ληστείες μ ε τ ' άνθρωποκτο-

νιών, ληστείες τραπεζών, μεγάλες διαρ
ρήξεις σέ χρυσοχοεία, κ.λ.π.), ένώ δί
νουμε ιδ ια ίτερη βαρύτητα στή δίωξη τών 
μικροκλεπτών καί όπως θά είδατε 
έχουμε ύψηλό δείκτη έξιχνιάσεων κλο
πών.

Ως πρός τά νυκτερινά δημόσια κέντρα 
θά πρέπει νά λάβετε ύπόψη σας τά έξής: 
Η έπαγγελματική δραστηριότητα κατο

χυρώνεται άπό τό Σύνταγμα καί τή λοιπή 
νομοθεσία, καί έτσι δέν μπορούμε νά άρ- 
νηθούμε νά τούς χορηγήσουμε άδεια άν 
δέν προσκρούουν σέ άπογορευτική νο
μική διάταξη (π.χ. "Αν δέν άπέχουν πάνω 
άπό 50 μέτρα άπό έκκλησίες, σχολεία, 
κλινικές, κ.λ.π. ή δέν έχουν τό άπαραί- 
τητο έμβαδόν). Έ φ ’ όσον ή άρμόδια 
ύγειονομική άρχή τά βρει κατάλληλα καί 
δέ συντρέχει νομικό κώλυμα - όπως αύ τά 
πού προανάφερα - ή Άστυνομία είναι 
ύποχρεωμένη άπό τό νόμο νά δώσει 
άδεια λειτουργίας.

Μιά πρόταση είναι, έφ ' όσον μέ τή λ ε ι
τουργία τους προσβάλλεται τό αίσθημα 
τής εύπρέπειας καί κοσμιότητας καί είναι 
έκτροφεία νοσηρών γιά τούς νέους 
καταστάσεων, ή ύπεύθυνη Πολιτεία νά 
άναθεωρήσει τή νομοθεσία έπί τό αύ- 
στηρότερον, ώστε νά λειτουργούν μόνο 
σέ έλεγχόμενες περιοχές καί όχι σ ’ όλη 
τήν πόλη. Μέχρι τότε ή Άστυνομία θά 
κατευθύνει τις συνεχείς προσπάθειές 
της γιά τόν άποτελεσματικότερο δυνατό 
έλεγχό τους.

Σχετικά μέ τό θέμα τών ναρκωτικών, ή 
αύξηση τών παραβάσεων πού βεβαίωσαν 
οί άρμόδιες 'Υπηρεσίες τής Διευθύν- 
σεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης δέ δ ί
νει μονάχο τό μέγεθος τού προβλήματος 
άλλά καί τόν ύψηλό βαθμό δραστηριο- 
ποιήσεως του προσωπικού τους. Καί, φυ
σικά, ή δίωξη θά συνεχίζεται όλο καί 
περισσότερο έντατικά.

Τό άποτελεσματικότερο, όμως, θά ήταν 
- πέρα άπό τήν άπηνή καί σκληρή δίωξη 
τών έμπορων, διακινητών καί καλλιεργη
τών - μιά καλή οικογένεια καί ένα ήρεμο 
σπίτι (πού πρέπει νά θεωρηθεί ή βάση), ή 
θωράκιση τής κοινωνίας, ή δημιουργία 
έσωτερικής άμυνας, ή όργανωμένη, όλο- 
κληρωμένη, σωστή καί ύπεύθυνη διαφώ
τιση άπό όλους τούς ύπευθύνους φο
ρείς, ή ύπαρξη έστιών γιά ψυχαγωγία καί 
άθληση τών νέων, ή έπιστράτευαη ε ιδ ι
κών ψυχολόγων - κοινωνιολόγων, ή μόρ
φωση τών νέων, ή άμεση καί κατάλληλη 
άπααχόληαη, έκλεπτυσμένες αισθηματι
κές καί κοινωνικές σχέσεις (μουσική, 
κ.λ.π.), σωστή χρησιμοποίηση τού χρό
νου, ή λογική στήν κατανάλωση άγαθών, 
καί τέλος νά έχουμε τό μυαλό μας στή 
θέση του.
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Η Ζ Α Ο Κ η Ο Π Η
Μεγάλη σύσκεψη για την Αντιμετώπισή της

Π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κε  α τό  'Η ρ ά κ λ ε ιο  
Κ ρ ή τη ς  ύπό τή ν  π ρ ο εδ ρ ία  το ύ  
Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δ η μ ο σ ία ς  Τ άξεω ς κ. 
Γ ιά ννη  Σ κο υ λ α ρ ίκ η  τή ν  4 Μ α ρ τίο υ  τ. 
ε. ε ύ ρ ε ία  σ ύσ κεψ η  μέ σ υ μ μ ετο χ ή  
όλω ν τω ν ά ρμο δ ίω ν π α ραγόντω ν γ ιά  
τή  δ ιερ εύ ν η σ η  το ύ  π ρ οβ λήμ α το ς  
τή ς  ζω οκλοπ ής κα ι τή ν  προώ θηση 
μέτρω ν γ ιά  τή ν  ά ντιμ ετώ π ισ ή  το υ .

Σ τή  σ ύσ κεψ η πού όρ γα νώ θ η κε  άπ ’ 
τό  Α ρ χ η γ ε ίο  Χ ω ρ ο φ υ λα κής σ έ σ υ ν 
ερ γα σ ία  μέ τ ις  το π ικ έ ς  Υ π η ρ ε σ ίε ς  
κα ί λο ιπ ές  ά ρ χές , πήραν μ έρ ο ς  ο ί 
π ερ ισ σ ό τερ ο ι β ο υ λ ε υ τέ ς  τή ς  Κ ρή
τη ς , ό ά ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  ά ν τ ι-  
σ τρ ά τη γ ο ς  κ. Ε μ μ α νο υ ή λ  Μ πριλλά- 
κης κα ι ό ΕΓ ύπ αρ χηγός ύπ οσ τρά τη - 
γο ς  κ. Γ εώ ρ γ ιο ς  Κ αζαμ ίας, ο ί γ ε ν ικ ο ί 
δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  νομ α ρχ ιώ ν  Κ ρήτης , ο ί 
δήμα ρχο ι, ό π ρ ό εδ ρ ο ς  κα ί ε ισ α γ γ ε 
λ έα ς  Έ φ ετώ ν , ο ί π ρ ό εδ ρ ο ι κα ί ε ισ 
α γ γ ε λ ε ίς  πρω τοδ ικώ ν, ό ά νώ τερ ο ς  
δ ιο ικ η τή ς  κα ί ο ί δ ιο ικ η τ έ ς  Χ ω ροφ υ
λα κή ς  Κ ρήτης , ο ί δ ιο ικ η τέ ς  ά γρ ο φ υ - 
λα κής , ά λ λ ο ι ύ π η ρ εσ ια κο ί π α ρ άγον
τ ε ς  κα ί π ο λλο ί έκπ ρόσω π οι ά γρ ο το - 
κ τη ν ο τρ ο φ ικ ώ ν  οργανώ σεω ν κα ί 
σ υλλόγω ν τή ς  Μ εγα λονήσ ου .

Σ τη ν  άρχή ά π η ύ θ υ νε  χ α ιρ ε τ ισ μ ό  
πρός το ύ ς  σ ύ ν εδ ρ ο υ ς  ό δή μ α ρχο ς 
Η ρ α κλε ίο υ  κ. Κ α ρ έλλη ς  πού τό ν ισ ε  

μ ετα ξύ  άλλω ν τά  έ ξή ς : « . . .  Ε ίνα ι 
ντροπ ή πού ή ζω οκλοπή ε ίν α ι συν- 
δ ε δ ε μ έ ν η  μ έ  τή ν  Κ ρ ή τη  κα ι ά π ο τελ ε ί 
σ τ ίγ μ α  γ ιά  τή ν  ή θ ίκ ή  υπ όσταση κα ί τό  
π ο λ ιτ ισ τ ικ ό  έπ ίπ εδο  το ϋ  τό π ο υ . . .  Ή

ζω οκλοπή ε ίν α ι ά τ ιμ ο  έγ κ λ η μ α  κα ι 
ά τ ιμ ο ι ε ίν α ι όσ ο ι τή ν  έπ α γ γ έλ ο ν -  
τ α ι . . .  Ό  π λη θυσ μός  το ϋ  Ν η σ ιο ύ  
π ρέπ ει νά κ α τα λ ά β ε ι κα λά  ό τ ι χω ρ ίς  
τή  σ υ νερ γα σ ία  το υ  - πού ά ρ χ ίζ ε ι άπ ' 
τήν  κ α τα γ γ ελ ία  τή ς  κλοπ ής - ή ζώο- 
κλοπ ή θά ο ρ γ ιά ζ ε ι. Γιά νά γ ίν ε ι α ύτό  
κ α τα ν ο η τό  θά δ ο υ λ έψ ο υ μ ε  κα ι ο ί 
άνθρω ποι τή ς  το π ική ς  α ϋ το δ ιο ίκ η -  
σης, δ ια φ ω τίζο ν τα ς  τό ν  π ληθυσ μό  
τή ς  ϋ π α ίθ ρ ο υ . . .  Ή  ν ο μ ο θ εσ ία  π ρέ
πει νά  γ ίν ε ι πιό σ κλη ρ ή  γ ιά  νά πατα 
χ θ ο ύ ν  έ κ ε ιν ο ι πού μ ά ς  ν τρ οπ ιά 
ζουν  . . .  ». Καί ό δ ή μ α ρ χ ο ς  τελ ε ίω σ ε  
χ α ρ ιτο λ ο γ ώ ν τα ς  ά π ευ θ υ ν ό μ εν ο ς  
σ τον  κ. 'Υ π ουργό : «Μ ετά  τή ν  έγ κ α -  
τά σ τα σ η  το ϋ  έ λ ε ύ θ ε ρ ο υ  'Ε λλη ν ικ ο ύ  
Κ ρ ά τους, ο ί ά γ ρ ό τες  τή ς  μ ικ ρ ή ς  τό τε  
Ε λλάδ ας  ά φ η να ν  ά φ ύ λ α κ τα  τά πρό

βα τά  τους. Έ λ ε γ α ν  ό τ ι τά  φ υ λ ά ξε ι ό 
μπ άρμπα - Γ ιάννη ς , έν ν ο ώ ν τα ς  β έ 
βα ια  τό ν  Κ απ οδ ίσ τρ ια . Τόν ρ ό λο  
α ύτό  κ α λ ε ίσ θ ε  νά π α ίξ ε τε  έ σ ε ίς  σ ή 
μ ερ α , κ ύ ρ ιε  ύπ ουργέ. Έ χ ε τ ε  τό  ίδ ιο  
όνομα , θά σάς β ο η θ ή σ ο υ μ ε  κ ι 
έμε ις» .

Σ τή  σ υ ν έχ ε ια  π ήρε τό  λό γ ο  ό κ. 
'Υ π ο υργός Δ η μ ο σ ία ς  Τάξεω ς, ό 
όπ ο ιος άφ ού  εύ χ α ρ ίσ τη σ ε  το ύ ς  πα- 
ρ ευ ρ ισ κ ο μ έν ο υ ς  σ τή  σ ύσ κεψ η γ ιά  
τή ν  ά ντα π όκρ ισ ή  το υ ς  σ τήν  π ροσ έ
λ ευ σ η  τό ν ισ ε  μ ετα ξύ  άλλω ν τά  έξή ς : 
«Ν όμιζα  ό τ ι θ έμ α  ζω οκλοπ ής δ έν  
ϋπ ήρχε γ ια τ ί ε ίχ α  σ το  μ υ α λ ό  μ ο υ  ό τ ι 
ό Μ εγ ά λ ο ς  Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς  Β ε ν ιζ έ λ ο ς  
τήν  ε ίχ ε  π ατάξε ι, ό τ α ν τ ό  1911 μ ’ ένα  
ν ο μ ο θ ε τ ικ ό  π λα ίσ ιο  έ ξο υ δ ε τέρ ω σ ε

τή ζω οκλοπή σ το  Ε λ λ η ν ικ ό  Κ ράτος. 
Φ αίνετα ι πώς δ έν  τά  κ α τά φ ε ρ ε  άπό- 
λ υ τα  σ τήν  π ατρ ίδα  το υ  τή ν  Κ ρ ήτη  γ ιά  
νά ύπ ά ρ χ ε ι σ ή μ ερ α  τό  πρόβλημα. 
Μ ού έ τ έ θ η  ό ξύ τα το  τό  θ έμ α  μ ό λ ις  
έγ κ α τα σ τά θ η κ α  α τό  'Υ π ουργε ίο  Δ η 
μ ο σ ία ς  Τάξεω ς άπό π ο λλές  φ ω νές, 
όσο κα ι άπό τή Μ εγα λό νη σ ο . Σ κύ φ 
τη κα  πριν π ά ρ ουμε τά  όπ οια  ν ο μ ο θ ε 
τ ικ ά  ή ά λλα  μ έ τρ α , νά  έ ξ ε τά σ ο υ μ ε  τό  
θ έμ α  έδώ  σ τόν  τόπο τή ς  ζω οκλοπής, 
όπως φ α ίν ε τα ι, γ ια τ ί άπό έ κ ε ίν α  τά  
έπ ίσ ημα  σ τα τ ισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  πού 
έχω , δ η λα δή  τ ις  δη λώ σ ε ις  ζω οκλο 
πής, ή Κ ρήτη  π α ρ ου σ ιά ζε ι τό ν  δ ι
πλάσιο ά ρ ιθ μ ό  σέ σ χ έσ η  μ έ  τή ν  υπό
λο ιπ η  Ε λλάδα  . . .  Τό θ έμ α  δ έν  ε ίν α ι 
π ο λ ιτ ικό , σ έ τρόπ ο ώ στε νά  μ ά ς  χω 
ρ ίζ ο υ ν  θ έμ α τα  π ο λ ιτ ικ ή ς  τα κ τ ικ ή ς  
σ τήν  ά ντ ιμ ετώ π ισ ή  του. Τό θ έμ α  ε ί 
να ι ο ύ σ ια σ τ ικ ό τερ ο , θά έ λ ε γ α  τοπ ικά  
Ε θν ικό  κα ί θά  π ρ έπ ει νά  π ο ύμ ε πώς 

ώς έν α  μ έ ρ ο ς  α ύ τά  πού ε ίπ ε  ό δ ή 
μ α ρ χ ο ς  μ έ  έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν  κα ί μ ένα . Δ έν  
ε ίν α ι δ υ να τό  σ ή μ ερ α  ή κ τη ν ο τρ ο φ ία  
μ α ς  νά π ο λ εμ ά τα ι άπό το ύ ς  ζω ο
κ λ έ φ τε ς , ο ί όπ ο ιο ι έ τσ ι ύπ οχρεώ - 
νο υ ν  το ύ ς  κ τη ν ο τρ ό φ ο υ ς  νά μ ή ν  τή ν  
ά ναπ τύσ σ ου ν  έπ ε ιδ ή  φ ο β ο ύ ν τα ι πώς 
δ έ ν  θά  ε ίν α ι κ ύ ρ ιο ι τή ς  π ερ ιο υ σ ία ς  
το υ ς  κα ί δ έν  θά ά π ολα ύσ ου ν  το ύ ς  
καρπ ούς τώ ν κόπω ν τους . Θά π ρέπ ει 
νά σ η μ ε ιώ σ ο υ μ ε  ό τ ι κ ά θ ε  χ ρ ό νο  
έ κ α το ν τά δ ε ς  έ κ α το μ μ υ ρ ίω ν  δ ο λλα -  
ρ ίω ν μ ά ς  φ ε ύ γ ο υ ν  γ ιά  τή ν  ε ισ αγω γή  
κ τη ν ο τρ ο φ ικ ώ ν  προ ϊόντω ν, κ ι έ τυ χ ε  
ά π α σ χ ο λ ο ύ μ έν ο ς  μ έ  τά  θ έμ α τα
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ
Ή εισήγηση τοϋ Άντ/ρχη κ. Συμεών ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

γεω ρ γ ία ς  σ το  ΠΑΣΟΚ νά γνω ρίζω  δ τ ι 
μ π ο ρ ο ύ μ ε  νά κ α λύ ψ ο υ μ ε  α ύ τό  τό  
έ λ λ ε ιμ μ α  μ έ  τη ν  έγχ ώ ρ ια  παραγω γή  
κα ι ή Κ ρ ήτη  ε ίν α ι ή π ερ ιο χ ή  πού κ α τ ' 
ε ξ ο χ ή ν  π ρ ο σ φ έρ ετα ι γ ι '  α ύ τό  τό  
σκοπό. Ή  Κ υ β έρ ν η σ η  ε ίν α ι άποφα- 
σ ισ μ ένη  νά π ά ρ ει ό λα  τά  ν ο μ ο θ ε τ ικ ά  
κα ί δ ιο ικ η τ ικ ά  μ έ τρ α  γ ιά  νά  π α τά ξε ι 
τή  ζωοκλοπή. Ε λπ ίζο υ μ ε έ κ ε ίν ο  πού 
δ έν  έ π ιτε ύ χ θ η κ ε  σ τό  π α ρ ελθ ό ν  νά  
τό π ε τύ χ ο υ μ ε  σ ή μερ α . Δ έ ν  θά φ ε ι-  
σ θ ο ύ μ ε  κ α μ ιά ς  π ρ ο σ π άθειας  γ ι ’ 
αύτό . Νά ε ίσ θ ε  β έβ α ιο ι ό τ ι δ έν  θά  
π α ρ α λε ίψ ο υ μ ε  κα ι κ ά θ ε  δρ α σ τικό  
μ έ τρ ο , ώ στε νά έ κ λ ε ίψ ε ι α υ τή  ή μ ά 
στιγα , ή όποια  π ρ α γμα τικά  ά π ο τελ ε ί 
ντροπ ή γ ιά  το ν  τόπ ο μας».

Μ ετά  τή  σ ύ ν το μ η  ό μ ιλ ία  το ϋ  κ. 
'Υ π ουργού  τό  λό γ ο  π ήρε ό Ά ν τ ισ υ ν -  
τα γ μ α τά ρ χ η ς  κ. Σ υμεώ ν Δ ασκαλά - 
κης, ό όπ ο ίος ή τα ν  ό κ ύ ρ ιο ς  ε ισ η γ η 
τή ς  τή ς  σ υσ κέψ εω ς κα ι ά ν έλ υ σ ε  
σ φ α ιρ ικά  σ ’ ό λ ε ς  το υ  τ ις  δ ια σ τά σ ε ις  
τό  π ρόβλημα  τή ς  ζω οκλοπ ής. Ο λό
κληρη ή ε ισ ή γη σ η  δ η μ ο σ ιε ύ ε τα ι 
παρακάτω , λόγω  το ύ  έ ν δ ια φ έ ρ ο ν το ς  
πού π αρουσ ιάζει.

Μ ετά  τή ν  ε ισ ήγη σ η  το ύ  κ. Δ ασκα- 
λά κη  τό  λό γο  π ήραν β ο υ λ ε υ τέ ς , ό 
δή μ α ρ χο ς  Ά νω γ ε ίω ν , π ρ όεδ ρ ο ι 
ά γ ρ ο το κ τη ν ο τρ ο φ ικ ώ ν  συλλόγω ν, 
κ τ η ν ο τ ρ ό φ ο ικ α ι ά λ λ ο ι π α ρ ά γο ντες , 
πού ά ν έπ τυ ξα ν  τ ις  ά π όψ εις  το υ ς  κα ί 
δ ια τύπ ω σαν π ρ ο τά σ ε ις  γ ιά  τή ν  άπο- 
τε λ ε σ μ α τ ικ ή  π άταξη  τή ς  ζω οκλοπ ής.

Ο κ. Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ο σ ία ς  Τ άξεω ς 
δ ε υ τε ρ ο λ ό γ η σ ε  μ ε τά  τ ις  ε ισ η γ ή σ ε ις  
το ν ίζο ν τα ς : « Ό  σ τό χ ο ς  τή ς  σ υ γ κ έ ν 
τρω σης δ έν  ή τα ν  α ύτο σ κοπ ός. Θ έ
λ α μ ε  νά δώ σ ουμε τή ν  ε υ κ α ιρ ία  
σ το υ ς  π α ρ ά γο ντες  το ύ  κ τη ν ο τρ ο φ ι-  
κού  κόσ μου , νά έ κ φ έ ρ ο υ ν  τ ις  άπό- 
ψ ε ις  τους , ώ στε νά  λη ψ θ ο ύ ν  τά  σω
στά  μ έ τρ α . Α ύ τό  πού θά  β γ ε ι σάν  
συμπ έρα σ μα  θά π ά ρ ει τή  μ ο ρ φ ή  νο- 
μ ο θ ε τή μ α το ς  γ ιά  νά  π ε ρ ισ τε ίλ ε ι το υ 
λ ά χ ισ το ν  τή  ζω οκλοπή. Π ισ τεύω  ό τ ι ή 
σ υ νά ντη σ η  α υ τή  ή τα ν  πολύ χ ρ ή 
σιμη».

Τή σ ύσ κεψ η έ κ λ ε ισ ε  ό κ. Α ρ χ η γ ό ς  
Χ ω ρο φ υλα κής ό όπ ο ίος άφ ού  εύ χα - 
ρ ίσ τη σ ε  ό λ ο υ ς  α ύ το ϋ ς  πού έλα β α ν  
μ έρ ο ς  στή σ ύσκεψ η, έδω σ ε τή  δ ια 
βεβα ίω ση ό τ ι ή Χ ω ροφ υλακή  θά  
κ α τα β ά λ ε ι κ ά θ ε  π ροσπ άθεια  γ ιά  

τή ν  π άταξη  τή ς  ζω οκλοπής. Κ α ί προς 
τή ν  κ α τεύ θ υ ν σ η  α ύ τή  μ ε θ ο δ ε ύ ρ ι 
ά σ τυ ν ο μ ικ ά  μ έ τρ α  π έρ α ν τώ ν νο μ ο 
θ ε τ ικ ώ ν  κα ί δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  μ έ τρ ω ν  πού 
θά λη φ θ ο ύ ν . Ό  κ. Α ρ χ η γ ό ς  ζή τησ ε  
άπ ' το ύ ς  έκπ ροσώ π ους όλω ν τώ ν  
φ ορ έω ν νά σ υ μπ α ρ α σ τα θο ύ ν  σ τις  
π ρ ο σ π ά θ ε ιες  τή ς  Χ ω ρ οφ υ λα κής  κα ί 
ε υ χ ή θ η κ ε  ή σ ύ σ κεψ η  α ύ τή  ν ’ ά π οτε- 
λ έ σ ε ι τή ν  ά φ ε τη ρ ία  γ ιά  τή ν  έπ ιτυ χ ή  
ά ντιμ ετώ π ισ η  τή ς  ζω οκλοπής.

Τό βράδυ ό λ ο ι ό σ ο ι έλα β α ν  μ έρ ος 
σ τή  σ ύσκεψ η π αρακάθησαν σέ 
γ εύ μ α  πού π α ρ έθ εσ ε  ό κ. Δ ή μ α ρ χος  
Η ρ α κ λ ε ίο υ  σέ κ έ ν τρ ο  τή ς  πόλεω ς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σάν έκπρόσωπος τοϋ 'Αρχηγείου Χωροφυλα
κής θά προσπαθήσω νά σάς παρουσιάσω τό πρό
βλημα τής ζωοκλοπής στόν Ιδιαίτερο γεωγρα
φικό χώρο τής Κρήτης, δπου έπιπολάζει άκόμη τό 
έγκλημα αύτό καί ζημιώνει σέ μεγάλο βαθμό τήν 
έθνική καί Ιδιωτική οίκονομία, τή φήμη καί φιλο
τιμία τοϋ Κρητικού λαού, καθώς καί τό κϋρος τοϋ 
Κράτους πού παρουσιάζεται άνίσχυρο νά κατα- 
στείλει μιά τέτοιας έκτασης έγκληματική δρα
στηριότητα.

Μέ βάση τίς έμπειρίες καί τά πορίσματα τής 
Χωροφυλακής άπό τήν μακροχρόνια προληπτική 
καί κατασταλτική δράση της, στό χώρο αύτό, θά 
έπιδιώξω μιά πλήρη κατά τό δυνατόν ένημέρωσή 
σας, ώστε ή συζήτηση πού θά έπακολουθήσει νά 
είναι περισσότερο ούσιαστική καί έτσι οί πρακτι
κές λύσεις πού θά προταθοϋν νά άντιμετωπίζουν 
τό πρόβλημα κατά τδν καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ΖΩΩΚΛΟΠΗ ΣΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ή ζωοκλοπή σάν έγκληματική πράξη, δέν ε ί
ναι άσφαλώς φαινόμενο νέο. 01 ρίζες του βρί
σκονται στό άπώτερο παρελθόν καί άσφαλώς σάν 
έγκλημα παρά τίς όποιες ρυθμίσεις θά έξακο- 
λουθήσει νά υπάρχει έφ’ όσον θά υπάρχουν 
βουνά, ζώα καί κτηνοτρόφοι. Τό ζήτημα έπομέ- 
νως είναι πώς τό Κράτος θά τήν περιορίσει σέ 
έπίπεδα πού νά μή κλονίζει τό αίσθημα άσφα- 
λείας τών κατοίκων καί νά μή ζημιώνει αίσθητά 
τήν κτηνοτροφία.

Κατά τήν έπικρατοϋσα άποψη, ή ζωοκλοπή 
άνάγεται στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, κατά 
τήν όποία οί γηγενείς κάτοικοι έπιδίδονταν στήν 
κλοπή ζώων καί ποιμνίων γιά νά βλάψουν τόν 
κατακτητή, μέ άποτέλεσμα ή πράξη νά περιβλη- 
θεΐ τήν αίγλη τής πατριωτικής προσφοράς καί οί 
έπιδιδόμενοι στή δολιοφθορά τοϋ είδους αύτού, 
νά θεωρούνται ήρωες.

"Ασχετα πάντως άπό τήν όποιαδήποτε αιτιολο
γία, ή ζωοκλοπή έγινε μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
έξη. Έτσι κατά τίς σημειωθεϊσες κοινωνικοοικο

01 άριθμοί αύτοί δέν άπεικονίζουν ούτε κατά 
προσέγγιση τήν πραγματικότητα άφού είναι γνω
στό, ότι οί πράξεις ζωοκλοπής άνέρχονται κάθε

νομικές καί πολιτιστικές έξελίξεις τό άδίκημα 
έξακολουθεϊ νά ένδημεϊ σέ όρισμένες περιοχές 
καί Ιδιαίτερα στίς υπώρειες καί τόν όρεινό όγκο 
τοϋ Ψηλορείτη, καθώς καί τών Λευκών Όρέων 
καί μάλιστα σέ έκταση άνησυχητική καί άνεπί- 
τρεπτη γιά ένα εύνομούμενο Κράτος.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά άναφερθεϊ ότι ή 
ζωοκλοπή πού κατά τήν έπιστήμη τής έγκληματο- 
λογίας θεωρείται ώς τό κατ’ έξοχήν άδίκημα τών 
άπολίτιστων, δέν άφορά τό σύνολο τοϋ φιλότι
μου, φιλόξενου καί πολιτισμένου Κρητικού Λαού 
-  όπως ίσως κακώς νομίζεται -  άλλά μιά άσή- 
μαντη μειοψηφία πού έντοπίζεται γεωγραφικά 
στίς παραπάνω περιοχές, όπου οί έδαφολογικές 
κ.λπ. συνθήκες εύνοοϋν τή διάπραξη ζωοκλο
πών.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία ή κατάσταση 
σ’ όλόκληρη τήν Κρήτη παρουσιάζει τήν έξής 
εικόνα κατά τήν τελευταία 4ετ(α;

χρόνο σέ έκατοντάδες καί τά κλοπιμαία σέ χιλιά
δες.

ΕΤΟΣ ΖΩΟΚΛΟΠΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ

ΖΩΑ ΠΟΥ 
ΚΛΑΠΗΚΑΝ

ΖΩΟΚΛΟΠΕΣ ΠΟΥ 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΑΝ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΛΗΘΦΗΣΑΝ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ

1978 31 260 21 21 6

1979 32 455 22 15 4

1980 53 911 28 28 14

1981 70 983 23 21 11
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'Οπωσδήποτε πάντως καί πέρα άπό τούς 
όποιους άριθμούς, πρέπει νά δεχθούμε τήν πι
κρή άλήθεια, δτι παρά τΙς κοινωνικοοικονομικές 
έξελίξεις, δπως είπαμε, καί τΙς έξουθενωτικές 
προσπάθειες τής Χωροφυλακής, ή ζωοκλοπή έξ- 
ακολουθεί νά ύπάρχει σέ έπ(πεδα άνεπίτρεπτα 
σέ μερικές τούλάχιστον περιοχές τής Κρήτης καί 
γιά τό λόγο αύτό ή Πολιτεία όφείλει νά λάβει 
άμεσα καί δραστικά μέτρα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ 
ΤΗ ΖΩΟΚΛΟΠΗ

Προκειμένου δμως νά προσδιορισθούν καί νά 
έπιλεγοϋν τά μέτρα αυτά, άπαραίτητη προϋπό
θεση είναι νά έχουμε μία καθολική θεώρηση τού 
προβλήματος.

Γιά τό σκοπό αύτό πρέπει νά έντοπίσουμε 
τούς παράγοντες πού εύνοοϋν τή ζωοκλοπή. Οί 
παράγοντες αύτοί δέν μπορούν νά ένταχθούν σέ 
άνεξάρτητες κατηγορίες, έπειδή βρίσκονται σέ 
άπόλυτη λειτουργική συνάρτηση μεταξύ τους. 
Βασικά μπορούμε νά τούς διακρίνουμε σέ παρά
γοντες πού: 1) δημιουργούν τήν προδιάθεση στή 
ζωοκλοπή, 2) διευκολύνουν τήν διάπραξη ή κα
λύτερα τήν κλιμάκωση τής ζωοκλοπής καί 3) 
έπηρεάζουν άρνητικά τόν άστυνομικό έλεγχο.

Μέ τήν παρακάτω άνάλυση θά προσπαθήσω νά 
έπισημάνω τούς παράγοντες αύτούς, τό βαθμό 
πού ό καθένας έπηρεάζει τό πρόβλημα και νά 
προσδιορίσω τά κατά περίπτωση κατάλληλα μέ
τρα.

A
Ή προδιάθεση γιά τή διάπραξη τής ζωοκλοπής 

δημιουργείται άπό έθιμικές, ψυχολογικές, έδα- 
φολογικές καί κοινωνικές έπιδράσεις.

Οί πληθυσμοί των περιοχών δπου ένδημεϊ τό 
άδίκημα, άσχολοϋνται σχεδόν κατ’ άποκλειστικό- 
τητα μέ τήν κτηνοτροφία, διατηρούν έθιμα καί 
συνήθειες, άναπτύσσονται καί δραστηριο
ποιούνται σ’ ένα τοπογραφικό,έπαγγελματικό καί 
κοινωνικό περιβάλλον, όπου διαμορφώνουν χα
ρακτήρα άτίθασο, δυναμικό, έγωϊστικό δίνοντας 
μεγάλη έμφαση στό φιλότιμο, τή συνέπεια, τήν 
οικογενειακή συνοχή καί τή σωματική ρώμη.

Σ’ ένα τέτοιο κοινωνικό κλίμα άναπτύσσονται 
οί νέοι οί όποιοι άπό πολύ νωρίς συμμετέχουν 
στήν κατανάλωση κλοπιμαίων, άκούουν τά κα
τορθώματα τής ζωοκλεπτικής δραστηριότητας 
των μεγαλυτέρων καί συνειδητοποιούν τήν άνά- 
γκη άναλόγου συμπεριφοράς τους γιά τήν έπιτυ- 
χημένη σταδιοδρομία των στήν κτηνοτροφική 
ζωή. Η άντίληψη αύτή έδραιώνεταιπερισσότερο 
άπό τήν πεποίθηση, ότι τό κράτος δέν μπορεί νά 
έξασφαλίσει τήν άπαιτούμενη προστασία τών 
ποιμνίων τους.

Τό ψυχολογικό αύτό κλίμα παγιώνεται μέ τήν 
πάροδο τού χρόνου άπό τή διαπίστωση ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι ή ζωοκλεπτική δράση τού συγ
κεκριμένου άτόμου, τόσο περισσότερο ύπολογί- 
ζεται καί διακρίνεται μεταξύ τών κτηνοτρόφων, 
οί όποιοι έπιζητοΰν τή φιλία του, τή σύναψη 
συγγενικών σχέσεων καί άποφεύγουν τή διά
πραξη ζωοκλοπών είς βάρος του.

Ό καταξιωμένος έτσι στό χώρο του έπαγγελ- 
ματικά καί κοινωνικά ζωοκλέπτης, έπηρεάζει μέ
ρος τών όμοίων του, μέ άποτέλεσμα νά έξασφα- 
λίζει προστασία τού ποιμνίου του, τών ποιμνίων 
των φίλων του καί νά άναλαμβάνει συμβιβασμούς 
ή νά άντεκδικεϊται γιά λογαριασμό άδύνατων κτη
νοτρόφων.

Κάτω άπ’ αύτές τις συνθήκες ό νέος έπιζητεΐ 
εύκαιρίες γιά άνάλογη συμπεριφορά προκειμέ
νου νά έξασφαλίσει καί έκεϊνος τήν ίδια άκριβώς 
κοΜυνική καταξίωση. Μέ τόν τρόπο αύτό διαμορ

φώνονται μέσα στούς κόλπους της συγκεκριμέ
νης κοινωνικής όμάδας οί γενεσιουργοί σπόροι 
τού έγκλήματος καί έξαφανίζεται ό άπαραίτητος 
άτυπος κοινωνικός έλεγχος, ό όποιος είναι κα
θοριστικός γιά τήν πρόληψη κάθε άντικοινωνικής 
δράσεως.

Β
Σάν παράγοντες, τώρα πού μετά τή διαμόρ

φωση τής παραπάνω νοοτροπίας, διευκολύνουν 
τή διάπραξη ζωοκλοπών καί συντηρούν τό έπιλε- 
γόμενο έθιμο, έπισημαίνονται οί έξής:
1. Ή άνυπαρξία κοινωνικού κόστους μιά καί δέν 

ύπάρχει όπως είπαμε κοινωνικός έλεγχος.
2. Ό μεγάλος άριθμός αιγοπροβάτων στις προ

βληματικές περιοχές (στό Ν. Ρεθύμνης μόνο 
π.χ. υπολογίζονται σέ 240.000 τά αιγοπρό
βατα) προκαλεί μεγάλες καί συχνές συναλ
λαγές, άνάμιξη .πολλών προσώπων στήν έκ- 
τροφή, έκμετάλλευση, διακίνηση κ.λ.π. μέ 
συνέπεια τήν εύκολη συγκάλυψη κλοπιμαίων 
στά διάφορα στάδια καί τήν άδυναμία άποτε- 
λεσματικών έλέγχων λόγω μεγάλου άριθμού 
ζώων καί διακινήσεων καί άφού οί έλεγχοι 
αύτοί πρέπει νά καλύπτουν γιά κάθε περί
πτωση όλο τό κύκλωμα (ποίμνιο, μεταφορά, 
σφαγή, κατανάλωση).

3. Ή μορφολογία τού έδάφους (δυσπρόσιτες, 
άχανεΐς καί άνεξερεύνητες περιοχές).

4. Ό τρόπος βοσκής καί έπιβλέψεως. Λό
γω άνεπάρκειας' σέ χορτονομή καί βλά
στηση τών βοσκοτόπων, τά ζώα άφήνονται 
έντελώς έλεύθερα τούλάχιστον έπί 9 μήνες 
τό χρόνο, μέ συνέπεια νά διασκορπίζονται σέ 
μεγάλες έκτάσεις καί νά γίνεται άδύνατη, 
τόσο ή συνεχής έπίβλεψη τών ποιμνίων, όσο 
καί ό έλεγχός τους.

Εξαναγκασμός σέ συγκεντρωτική βοσκή 
τού ποιμνίου θά δημιουργούσε πρόβλημα 
έπιβιώσεως τών ζώων. Στούς λόγους αύτούς 
όφείλεται ή μή έφαρμογή τού σχετικού άρ
θρου τής 'Αστυνομικής Διατάξεως πού ύπο- 
χρεώνει τούς κτηνοτρόφους στήν έπί 24ώρου 
βάσεως έπίβλεψη τών ποιμνίων τους, καθώς 
καί τό καθολικό αίτημα τών τελευταίων γιά 
τήν κατάργηση τής Διατάξεως αύτής.

5. Ό παραδοσιακός τρόπος σημάνσεως, δη
λαδή τού «μαρκαρίσματος» τών ζώων ό 
όποιος διευκολύνει σέ μεγάλο βαθμό τή συγ
κάλυψη μέ τή βοήθεια πιστοποιητικών καί 
σφραγίδων Δημοτικών καί 'Αστυνομικών Αρ
χών.

Τό Ιδιαίτερο αύτό πρόβλημα θά άναλύ- 
σουμε διεξοδικό παρακάτω γιατί είναι ένας 
παράγων καθοριστικός γιά τό πρόβλημά μας, 
χωρίς τήν έπίλυση τού όποίου όποιοδήποτε 
μέτρο είναι καταδικασμένο σέ άποτυχία.

6. Ή εύκολία μετακινήσεως τών ζώων άπό κά
τοχο σέ κάτοχο, ή όμοιομορφία τους, ή 
ύπαρξη σέ κάθε ποίμνιο πολλών ειδών ση
μάνσεων καί ή άνάμιξη ζώων διαφόρων κατό
χων τής ίδιας συνήθως οικογένειας περιπλέ
κουν σέ τέτοιο βαθμό τό πρόβλημα, ώστε 
κάθε προσπάθεια διερευνήσεως συγκεκρι
μένης ζωοκλοπής νά είναι μάταιη.

7. Ή δυνατότητα αύξήσεως καί δημιουργίας 
νέων ποιμνίων στόν αύτό χώρο μειώνει άσφα- 
λώς τήν ικανότητα τών Δημοτικών βοσκοτό
πων όπότε ζημιώνονται οί μεγαλύτεροι κτη- 
νοτρόφοι, οί όποιοι μέ διάφορους τρόπους 
καί κυρίως μέ τήν κλοπή, προσπαθούν νά 
έξουδετερώσουν όσους θελήσουν νά δη
μιουργήσουν ποίμνια κοντά στά δικά τους.

8. Ή άποφυγή έμπλοκής παθόντων καί μαρτύ
ρων σέ μακροχρόνιους, πολυέξοδους καί κο
πιαστικούς δικαστικούς άγώνες, σέ συνδυα
σμό πρός τή νοοτροπία καί τό γενικότερο

κοινωνικό κλίμα έξασφαλίζει γιά τούς δρά
στες τή σιωπή παθόντων καί μαρτύρων άπο- 
κλείει τή συνεργασία τους μέ τήν Αστυνομία 
καί έτσι συντηρεί τόν παραδοσιακό τρόπο τού 
«διαλαλήματος», δηλαδή τής ζήτησης καί τού 
ξεμπερδέματος άπό μεσάζοντες, μέ στόχο 
τό συμβιβασμό, πού πάντοτε άποβαίνουν σέ 
βάρος τών θυμάτων.

9. Ή άνάπτυξη όδικοΰ δικτύου καί κυρίως άγρο- 
τικού, διευκολύνει τήν προσπέλαση έποχού- 
μενων σέ χώρους βοσκής καί τήν ταχύτατη 
μεταφορά μεγάλου άριθμού κλοπιμαίων 
ζώων. Ή εύχέρειααύτή δημιουργεί προϋπο
θέσεις γιά τή συγκρότηση συμμοριών άπό 
κτηνοτρόφους καί τυχοδιώκτες άστούς, οι 
όποιοι άξιοποιοϋν στό έπακρο τις παραπάνω 
άδυναμίες καί λυμαίνονται στήν κυριολεξία 
τήν κτηνοτροφία.

Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ

Παρά τό ότι οί άδυναμίες είναι γνωστές, τό 
Κράτος έπί ένα τούλάχιστο αιώνα, έπιμένει στήν 
άντιμετώπιση τού προβλήματος μέ τόν ίδιο 
παραδοσιακό τρόπο (πιστοποιήσεις, άδεσπο- 
τίες, έλέγχους ποιμνίων καί σφαγίων, μεταβα
τικά άποσπάσματα) καί μέ τόν ξεπερασμένο πιό 
Νόμο ΓΩΛΣΤ τού 1911 καί αύτό γιατί παραγνωρί
στηκε ή δέν έκτιμήθηκε όσο έπρεπε ή άνάγκη 
λήψεως μέτρων πού νά κάνουν τόν άστυνομικό 
έλεγχο δυνατό καί ουσιαστικό.

Γιά τό λόγο άκριβώς αύτό όλα τά μέτρα ποινικά 
ή διοικητικά πόύ έχουν ληφθεΐ έπί ένα καί πλέον 
αιώνα δέν άπέδωκαν, όπως άποδεικνύεται άπό 
τά έξής δύο στοιχεία.

α) Τό 1882 διάταγμα τού Γενικού Δ/τοϋ Κρή
της διατάσσει τήν έκτέλεαη τού άρθρου 6 τού 
«περί έκτάκτων μέτρων κατά τής ζωοκλοπής» 
ψηφίσματος τής Γενικής Συνελεύσεως.

β) Τό 1889 σέ έγκύκλιό του ό Γ ενικός Διοικη
τής Κρήτης πρός τούς Διοικητάς καί Έπάρχους 
τονίζει ότι ή ζωοκλοπή εύρίσκεται σέ έξαρση καί 
διατάσσει τή συγκρότηση σέ κάθε έπαρχία μετα
βατικού άποσπάσματος 5 - 8  άνδρών, οί όποιοι 
νά άντικαθιστώνται άνά δίμηνο (σήμερα άνά 
3μηνο).

Η κατάσταση τού 1882 έξακολουθεί νά ύπάρ- 
χει καί μέχρι σήμερα παρά τις έξαντλητικές 
προσπάθειες τής Χωροφυλακής καί μάλιστα σέ 
όξύτέρη μορφή, άφού μέ τά σημερινά μέσα καί 
δυνατότητες ή ζωοκλοπή άποτελεί πηγή πλουτι
σμού των όλίγων σέ βάρος τής οικονομίας καί 
τού Ιδρώτα τών πολλών.

Σήμερα βρισκόμαστε στήν ίδια άκριβώς άφε- 
τηρία καί συζητάμε τό ίδιο πρόβλημα όπως καί ή 
συνέλευση τής Γερουσίας πριν άπό 100 άκριβώς 
χρόνια.

Τήν άνάγκη νά ληφθοΰν ριζικά μέτρα έπισή- 
μανε ή Χωροφυλακή άπό μακροΰ άλλά ή Πολιτεία 
δέν έπέδειξε τήν άπαιτουμένη τόλμη καί μεθοδι- 
κότητα.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

Μετά τήν όσο δυνατόν σύντομη αύτή άνα- 
δρομή καί άνάλυση πρέπει νά άναζητήσουμε τά 
κατάλληλα μέτρα καί νά προσδιορίσουμε τις πιό 
ένδεδειγμένες έπιλογές γιά τήν άμεση καί ριζική 
άντιμετώπιση τού προβλήματος.

Κατ' άρχήν ή Χωροφυλακή έχει τήν γνώμη ότι 
όποια μέτρα καί άν ληφθοϋν αύτά πρέπει νά άπο- 
βλέπουν:
α. στήν ένίσχυση τού άτυπου κοινωνικού έλέγ- 

χου πού σήμερα δέν ύπάρχει καί πού άναφέ- 
ρεται στήν πρόληψη, καί
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6. στήν άποτελεσματικότητα τοϋ τυπικού έλέγ- 
χου τής 'Αστυνομίας, πού άναφέρεται κυ
ρίως στήν καταστολή.

Καί σέ ότι άφορά τήν πρώτη περίπτωση πρέπει 
νά έπιδιωχθεί ή άλλαγή τής σημερινής νοοτρο
πίας μέ συστηματική, κατάλληλη καί έπίμονη 
διαφώτιση τού πληθυσμού τών προβληματικών 
περιοχών:
□  δτι ή ζωοκλοπή είναι πράξη πράγματι άνανδρη 

καί άνέντιμη.
□  δτι προσβάλλει τή φιλοτιμία καί τή λαμπρή 

πολιτιστική φήμη τοϋ Κρητικού λαού, τδν 
όποιον σέ καμιά πρίπτωση δέν έχουν δι
καίωμα νά διασύρουν οί δλίγοι.

□  ότι τό έγκλημα αύτό θεωρείται άπδ τήν έπι- 
στήμη τής έγκληματολογίας ώς τό κατ’ έξοχήν 
έγκλημα τών άπολίτιστων καί ότι ό χαρακτηρι
σμός αύτδς δέν ταιριάζει στή φιλοτιμία καί τή 
λεβεντιά τους.

□  ότι τό κόστος γιά τούς ίδιους είναι τρομακτικό 
καί δέν άναφέρεται μόνο στόν οίκονομικό, 
άλλά καί στδν κοινωνικό τομέα.

□  ότι ή έπώνυμη καταγγελία δέν άποτελεί 
προσβολή, άλλά πράξη κοινωνικής άλληλεγ- 
γύης ύψίστης σημασίας.

□  ότι 6 Ψηλορείτης έχει έκθρέψει θεούς καί 
δέν έχουν δικαίωμα νά τδν σπιλώνουν, καί

□  Τέλος ότι ή ίδια ή κοινωνία πού δημιουργεί 
στούς κόλπους της τό έγκλημα καί τδν έγκλη- 
ματία όφείλει νά λάβει θέση γιά νά τό προλά
βει, μιά καί τά μέσα πού διαθέτει ή διωκτική 
άρχή δέν είναι έπαρκή ή πρόσφορα νά έξ- 
ασφαλίσουν τήν άπαραίτητη προστασία.
Τό δύσκολο και έπίπονο αύτό έργο δέν άνήκει 

άσφαλώς μόνο στήν 'Αστυνομία, άλλά σέ όλους 
τούς φορείς (Δήμους, Σχολεία, Εκκλησία, Υπη
ρεσίες Προνοίας, Γεωργίας, μέοα ένημερώ- 
σεως κ.λπ.), καθώς καί σέ κάθε μέλος τής Κοι
νωνίας, σέ κάθε έπιστήμονα καί φιλόνομο πο
λίτη.

"Εχει άποδειχθεΐ ότι όσες φορές άξιοποιή- 
θηκε τό φιλότιμο καί ή συνέπεια τών κτηνοτρό- 
φων καί έξασφαλίστηκε ή ειλικρινής συνεργασία 
κοινού καί ’Αστυνομίας έμηδενίζετο τό άδίκημα, 
άτυχώς όμως γιά λίγο διάστημα, είτε γιατί δέν 
ύπήρχε δυνατότητα καταστολής έλάχιστων 
κρουσμάτων, είτε γιατί κουράζονταν ή μετατί- 
θεντο όσοι ένεργοποιοϋσαν τις δυνάμεις αύτές. 
Ή άλήθεια αυτή άποδεικνύει τή σπουδαιότητα 
τοϋ κοινωνικού παράγοντα στήν πρόληψη τοϋ 
άδική ματος.

Επειδή όμως ή άλλαγή τής νοοτροπίας τών 
κατοίκων καί ή έξασφάλιση τής έπιθυμητής συν
εργασίας του δέν προβλέπεται νά πραγματο
ποιηθεί σέ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι άνά- 
γκη νά ληφθοϋν μέτρα, πού νά διευκολύνουν τό 
κατασταλτικό έργο τής 'Αστυνομίας.

Από τήν πολυχρόνια πρακτική έχει άποδειχθεΐ 
ότι τά παρακάτω μέτρα καλύπτουν τούς τομείς 
αύτούς καί μέ βεβαιότητα μπορεί νά ίσχυρισθεΐ 
κανείς ότι έάν ύλοποιηθοϋν θά άπαλλάξουν τήν 
Κρήτη άπά τή μάστιγα αύτή.

Συγκεκριμένα τά μέτρα αύτά είναι: 
α. Ή πρόβλεψη, πέραν τής κυρίας καί παρεπο

μένων ποινών καί χρηματικής άποζημιώσεως 
ύπέρ τοϋ παθόντος, τούλάχιστο στό τριπλά
σιο τής άξίας τών κλαπέντων ζώων, έπιδικα- 
ζομένης άμέσως άπό τό ποινικό Δικαστήριο, 
σύμφωνα μέ τά άρθρα 63-68 Κ.Π.Δ. καί άπο- 
κλειομένης τής άποφυλακίσεως πρό τής 
καταβολής τής άποζημιώσεως.

Ή διάταξη αύτή θά διευκολύνει τούς πα- 
θόντες νά καταγγέλουν καί έπομένως οί 
περιπτώσεις πού θά φθάνουν στά Δικαστήρια 
θά αύξηθοϋν, πράγμα άδύνατο ύπό τό σημε

ρινό δικονομικό καθεστώς, άφοϋ ή ύφιστά- 
μενη άπό τά άνωτέρω άρθρα τοϋ Κ.Π.Δ. εύ- 
χέρεια δέν έφαρμόζεται άπό τά Ποινικά Δικα
στήρια καί έπί πλέον ή ποινική διαδικασία 
είναι κοπιαστική καί πολυδάπανη γιά τούς πα- 
θόντες.

β. Ή δήμευση τών μεταφορικών καί λοιπών μέ
σων πού χρησιμοποιούνται γιά τή μεταφορά 
καί συντήρηση τών κλοπιμαίων.

Ή διάταξη αύτή κρίνεται άπαραίτητη γιατί 
σήμερα γίνεται μεγάλη χρήση τοϋ αύτοκινή- 
του καί ψυγείων γιά τήν διακίνηση καί συντή
ρηση τών κλοπιμαίων. "Αλλωστε είναι παρά
δοξο νά κατάσχεται τό αύτοκίνητο γιά λαθρο
θηρία ένός λαγού καί νά μήν ύπάρχει τέτοια 
εύχέρεια στήν περίπτωσή μας. 

γ. Ή πρόβλεψη τών ποινών τοϋ αύτουργοϋ καί 
γιά όλους τούς συνεργούς, ώς καί γιά τούς 
όπωσδήποτε άναμειχθέντες ή συμβάλλοντες 
στήν διάθεση τών κλοπιμαίων, 

δ. Ή χρηματική ποινή νά προβλεφθεΐ καί γιά 
τούς καταδικαζομένους έπί ζωοκτονία έκδι- 
καζομένη καί καταβαλλομένη κατά τις άνω
τέρω διακρίσεις.

ε. Ή μή έξαγορά τής στερητικής τής έλευθε- 
ρίας ποινής.

στ. Τό ένδικο μέσο τής έφεσης νά μή άναστέλ- 
λει τήν έκτιση τής ποινής καί νά μή έπιτρέ- 
πεται άπόλυση μέ έγγύηση. 

ζ. Ή παρεπομένη ποινή τής έκτοπίσεως νά αύ- 
ξηθεϊ καί νά έκτίεται έκτός τής περιφερείας 
τοϋ έφετείου ώς καί ή έκτιση τής ποινής 
φυλακίσεως.

η. Ο μεταξύ παθόντος καί δράστου συμβιβα
σμός ώς πρός τις άπαιτήσεις τοϋ παθόντος, 
νά άποτελεί ιδιαίτερη άξιόποινη πράξη, 

θ. Ή πρόβλεψη Ιδιαίτερων ποινών γιά όσους 
κατά τρόπο άξιόπιστο λαμβάνουν γνώση ζωο
κλοπής καί δέν καταγγέλλουν στήν άρμόδια 
άρχή.

ι. Ή ζωοκλοπή νά θεωρείται πάντοτε αυτό
φωρο άδίκημα καί νά έκδικάζεται έντδς διμή- 
νου τό άργότερο άπό τής περαιώσεως τής 
άνακρίσεως.

ια. Ή αύξηση τής χρηματικής ποινής άπό 300 
δρχ. έως 10.000 πού Ισχύει σήμερα σέ
10.000 - 50.000 δρχ. ή τουλάχιστο ίση μέ τήν 
άξία τών κλαπέντων ζώων, 

ιβ. Ή πρόβλεψη ύποχρεωτικής σήμανσης τών 
ζώων μέ άνεξίτηλο ειδικό σήμα όπως θά 
προβλέπει Αστυνομική διάταξη, 

ιγ. Ή άφαίρεση τών πάσης φύσεως διοικητικών 
άδειών μετά τήν καταδίκη όσων καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπο είχαν έμπλακεϊ στή ζωοκλοπή 
(άδεια όδηγών, κυκλοφορίας, κρεοπωλείων 
κ.λ.π.).

ιδ. Ή μή δανειοδότηση τών καταδικαζομένων 
άπό πιστωτικά Ιδρύματα καί έπί μία πενταε
τία άπό τής καταδίκης των.

Τά μέτρα αύτά σέ συνδυασμό μέ τήν άλ
λαγή τοϋ τρόπου σημάνσεως τών ζώων θά 
άντιμετωπίσουν νομίζουμε τά πρόβλημα 
κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα άνεφέρθησαν άνωτέρω άπεδείχθηκε 
ότι:
α. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πού έντοπίζεται 

σέ μερικές περιοχές τής Κρήτης, 
β. Ότι ή μάστιγα τής ζωοκλοπής διαιωνίζεται μέ 

αύξανόμενη ένταση έπί πολλές δεκαετίες ή 
καί αίώνες.

γ. Ότι ό παραδοσιακός τρόπος διώξεως τοϋ 
άδικήματος άπέτυχε παταγωδώς.

δ. "Οτι ή άντιμετώπισή του δέν άποτελεί εύθύνη 
μόνο τής 'Αστυνομίας καί 

ε. 'Ότι είναι δυνατή ή άντιμετώπισή του μέ μερι
κές ποινικές καί διοικητικές ρυθμίσεις όπως 
έξετέθηκαν άνωτέρω.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ

θά ήθελα νά κλείσω τήν ένημέρωση αύτή μέ 
μιά άναφορά στό Οίκονομικό καί Κοινωνικό κό
στος πού προέρχεται άπό τή δράση τών 100 ή καί 
200 ζωοκλεπτών (δέν είναι περισσότεροι) καί 
τούτο γιά νά φανεί ή όξύτητα τοϋ προβλήματος 
καί ή εύθύνη όλων μας.

Τό κόστος αύτό προέρχεται:
α. Από τά ζώα πού κλέπτονται (είναι χιλιάδες 

καί παραγωγικά καί δέν είναι αύτά, πού πρέ
πει νά δδηγηθούν στά σφαγεία), 

β. Από τήν κινητοποίηση διωκτικών,Δικαστικών 
κ.λ.π. άρχών.

γ. Άπά τήν έπί έβδομάδες κίνηση τών παθόν- 
των πρός άναζήτηση καί άνεύρεση τών ζώων 
των.

δ. Από τή φιλοξενία καθημερινά πολλών διαλα- 
λητάδων.

ε. Από τήν άποτροπή άναπτύξεως τής ποιμενι- 
κής ή ήμιοικοσίτου κπινοτροφίας λόγω τοϋ 
κινδύνου τής ζωοκλοπής (ύπολογίζεται ότι θά 
ύπήρχαν άκόμη δεκάδες χιλιάδες αιγοπρό
βατα, έάν δέν ύπήρχε ή μάστιγα αύτή καί οί 
κτηνοτροφές πού δέν άξιοποιοϋνται σήμερα 
θά μετατρέπονταν σέ πολύτιμα γαλακτοκο
μικά προϊόντα πρός όφελος τής έθνικής οι
κονομίας.

Πέραν τοϋ οικονομικού όμως αύτοϋ κόστους, 
υπάρχει καί τό κοινωνικό.

Πώς όμως θά μπορέσουμε νά κοστολογή
σουμε τήν απογοήτευση φτωχού βιοπαλαιστή 
όταν σέ μιά νύχτα χάνει τά 5 η 10 πρόβατα στά 
όποια στήριζε τήν έπιβίωση τών παιδιών του;

Πώς θά κοστολογήσουμε τόν πόνο ένός οικο
γενειάρχη, ό όποιος άφοΰ έγκατέλειψε τήν οί- 
κογένειά του καί έργάσθηκε σάν κολίγος στήν 
Γερμανία έπί 3 χρόνια έπανήλθε καί άφοϋ ό 
χώρος δέν προσφέρεται γιά άλλη έργασία άγό- 
ρασε μέ τις οικονομίες τής ξενητιάς 50 πρό
βατα, τά όποια γιά μιά νύχτα χάθηκαν καί μαζί μέ 
αύτά χάθηκαν κόποι, Ιδρώτας καί έλπίδες 3 χρό
νων ξενητιάς.

"Ετσι άπογοητευμένος θά άναγκασθεΐ νά έκ- 
πατρισθεΐ σέ μεγάλες πόλεις μέ συνέπεια ό άν- 
δρας νά γίνει ίσως υπαίθριος μικροπωλητής ή 
θυρωρός κάποιας πολυκατοικίας καί ή ύπερ- 
ήφανη Κρητικοπούλα γυναίκα του νά σφουγγαρί
ζει κρεββατοκάμαρες ή σκάλες κάποιου μεγα- 
λόσπιτου.

Ποιάς μπορεί νά μετρήσει τό κόστος αύτό καί 
ποιός νά μετρήσει μέ τούς ύπερήφανους Κρητι
κούς τούς έγκληματίες τοϋ είδους αύτοϋ;

Καί άκόμα ποιά Κράτος, ποιός ύπάλληλος καί 
ποιός πολίτης έχει τό δικαίωμα νά μένει άδιάφο- 
ρος στό δράμα αύτό φιλόνομων άδελφών μας.

Σήμερα βρισκόμαστε έδώ γιά νά άντιμετωπί- 
σουμε τό πρόβλημα ριζικά. ”Αν τό καταφέρουμε 
θά άποδείξουμε άτι είμαστε καλλίτεροι τών προ
γενεστέρων μας, οί έπερχόμενοι θά μάς μακαρί
ζουν καί ό σπιλούμενος σήμερα γέρο Ψηλορεί
της θά μάς εύγνωμονεί, γιατί έδώ καί χιλιάδες 
χρόνια είχε τό προνόμιο νά έκτρέφει θεούς καί 
όχι κακοποιούς.

Ή Αμάλθεια πού γαλούχησε τόν Κρητογενή 
καί Ξένιο Δία, άποτελεί τό συμβιβασμό τής 
προαιώνιας άφθονίας σέ τούτο τό φιλόξενο νησί, 
δπου μονάχα τά κοινωνικά παράσιτα,οί ζωοκλέπ
τες, δέν πρέπει νά έχουν θέση.
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ΕΞΑΦΑΝΙΙΕΙΙ
Πόσοι καί ποιο! έξαφανίζονται; ΤΙ γ ί

νονται τό ποιδιό οΰν φεύγουν όπ’ τό σπίτι 
τους; ΤΙ γίνονται ούτά πού δέν ξαναγυρί- 
ζουν ποτέ; Γιατί διαλέγουν τό δρόμο τής 
φυγής; Υπάρχουν έξαφανίσεις - έγκλή- 
ματα, ή έγκλήματα πού δηλώθηκαν σόν έξ- 
οφονίσεις; Υπάρχουν στοιχεία χοροκτη- 
ριστικά γ ι’ ούτά;

Πλήθος τό έρωτημοτικά πού γυρο
φέρνουν τήν πληγή πού λέγεται «έξαφά- 
νιση». Πλήθος οΙ ύποθέσεις τού καθενός, 
πλήθος οΙ εύθύνες πού καθένας ζητά όπ’ 
τό σύνολο κα) τήν πολιτεία. ΟΙ άπαντήσεις 
λίγες. ΚοΙ τούτο γιατί καθένας πού ξανο- 
γυρίζει σπίτι του κρατά κλειστό τό στόμα 
του κα! τΙς έμπειρίες δ ικές του. Γιατ) δύσ
κολα όφήνει κανείς όνοιχτή τήν πόρτο τού 
σπιτιού του, νά δοϋν οΙ άλλοι τό δράματα 
πού παίζονται σ’ αύτό.

Τό παρακάτω δίσκελο σημείωμα σέ 
τούτα τό έρωτήματα θό πασχίσει νά δώσει 
μιά όπόντηοη, ή - έστω - μιά τουτΰτητο τής 
γενικής κατάστασης, όφήνοντας τ ’ άπα- 
ραίτητα όφετηριακά σημείο γιά προβλημα
τισμό.

Τού κ. "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Άνθυπαστπστή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

« Εξαφανίσθηκε ό Α.Β. τού Γ. τήν 
10-2-1982, άπό τήν Αγία Παρασκευή Ατ
τικής». Λακωνική έγγραφή στό Δελτίο 
Αδικημάτων καί Συμβάντων και κλείσιμο 
τής υπόθεσης, ή λακωνική έγγραφή πού 
πίσω της κρύβεται έπίμονη κι έπίμοχθη 
έρευνα, χωρίς ή υπόθεση νά κλείνει 
άκόμα κι όταν έρθει ό άντίλογος («Βρέ
θηκε ό Α.Β. του Γ. πού χε έξαφανισθεϊ 
τήν 10-2-1982 άπ’ τήν Ά γ ια  Παρασκευή -  
Αττικής»);

Σίγουρα τό δεύτερο. Μιά ύπόθεση δέν 
κλείνει ποτέ όσο μένει κρυφό τό βάθος 
καί τό πλάτος της. Μπορεί ν ’ άδρανεί ή 
έρευνά της έξα ιτίας κάποιας ύπεραπα- 
σχόλησης ή κάποιου έμπόδιου, άλλά δέν 
κλείνει, όπως δέν κλείνουν οί κοινωνικές 
πληγές.

Κοινωνική πληγή οί έξαφανίσεις. Κοι
νωνικές πληγές τά α ίτιά  τους, κοινωνικές 
πληγές -  συχνά -  τ ’ άποτελέσματά τους.

Οί άριθμοί γιά όλες τ'ις ’Υπηρεσίες τής

Χωροφυλακής, έκτός άπό τήν Υποδιεύ
θυνση Ασφάλειας Προαστίων Πρω- 
τευούσης (δηλαδή, όλόκληρης τής χώ
ρας έκτός τής Αθήνας, τού Πειραιά, τής

Ό  παραπάνω πίνακας, όμως, στόν το
μέα τών άνευρέσεων δέν θά πρέπει νά 
θεωρηθεί άπόλυτος, γ ια τί πολλά άπ’ τά 
άτομα πού έξαφανίζονται τόν ένα χρόνο, 
βρίσκονται ή έπιστρέφουν ατά σπίτια 
τους τόν έπόμενο χρόνο.

Αύτό άποδεικνύεται άνάγλυφα άπό τά 
στοιχεία γιά τ ις  έξαφανίσεις τού λεκανο-

Ά π ’ τά παραπάνω στοιχεία καί ιδ ια ί
τερα αύτά τής Υ.Α.Π.Π. φαίνετα ι καθαρά 
πώς τά άτομα πού έξαφανίζονται βρί
σκονται σχεδόν όλα, μ’ έλάχιστες έξαι- 
ρέσεις, πού κι αύτές δέν κρύβουν πίσω

Πάτρας καί τής Κέρκυρας γιά τήν Αστυ
νομία Πόλεων καί τού λεκανοπεδίου τής 
Αττικής γιά τήν Υ.Α.Π.Π.), άπεικονίζον- 

τα ι στόν παρακάτω πίνακα:

πεδίου Αττικής πού τηρεί τό Τμήμα 
Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π. καί τά όποια 
δίνουν πληρέστερα τήν εικόνα τού κοι
νωνικού αύτοϋ φαινόμενου, όπως αύτό 
διαμορφώνεται καθημερινά. Συγκεκρι
μένα τά στοιχεία αύτής τής ’Υπηρεσίας 
μέ άριθμούς πού ισχύουν μέχρ ιτή στιγμή 
πού γράφονται αύτές οί γραμμές, έμφα- 
νίζονται στόν παρακάτω πίνακα καί λ έν ε :

τους παρά κάποιο μοναστήρι, ή έραστή, 
ή φυγή στό έξω τερ ικό . . .

Ιδιαίτερα στό θέμα τών έξαφανίσεων 
άνηλίκων, όπου γύρω του κυκλοφορούν 
έντονες φήμες πώς τά κορίτσια πού έξ-

ΕΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ (Μέχρι 18 χρόνων) ΕΝΗΛΙΚΟΙ (Πάνω άπό 18 χρόνων)

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Έ ξ α φ α ν /κ α ν
·*

Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν
*

Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν Β ρ έ θ η κ α ν  *■

1980 89 89 327 327 129 128' 146 1422

1981 147 147 384 3833 131 1294 138 1355
* Μέχρι 5-3-1982

(1) Τό άτομο πού δέ βρέθηκε είχε ρθεί σάν έπισκέπτης συγγενούς του στήν Αθήνα. Παρουσίαζε ψυχοπαθη- 
τικές τάσεις. Συνεχίζεται ή άναζήτησή του.

(2) Ή μία άπ’ τις τέσσερις πού λείπουν, ήταν Φιλιππινέζα πού δούλευε οικιακή βοηθός στό Ψυχικό. Είναι 
σχεδόν βέβαιο πώς έπιδίδεται στήν πορνεία. Η δεύτερη έχει κλειστεί σέ μοναστήρι άπ' όπου στέλνει 
γράμματα στούς δικούς της, βεβαιώνοντάς τους δτι είναι καλά. Ή τρίτη θεάθηκε πριν λίγο καιρό νά 
περιφέρεται στήν Αθήνα, ένώ γιά τήν τέταρτη πού νοσηλευόταν σέ ψυχιατρική κλινική ύπάρχουν πληρο
φορίες πώς ζεί περιφερόμενη άπό πάρκο σέ πάρκο τής Αθήνας.

(3) Πρόκειται γιά 17χρονη κοπέλα πού γεννήθηκε στόν Καναδά άπό γονείς "Ελληνες. "Εφυγε άπ’ τό σπίτι της 
λίγο καιρό μετά τήν έπιστροφή τής οίκογένειάς της στήν Ελλάδα.

(4) Ό  ένας άπ' τούς δύο έχει έξακριβωθεϊ πώς βρίσκεται στήν Αμερική. Ό  άλλος πού παρουσίαζε ψυχολογικά 
προβλήματα, εικάζεται πώς ή έχει κλειστεί σέ μοναστήρι ή πώς έχει αύτοκτονήσει.

(5) Γιά τις τρεις πού λείπουν, οί έρευνες λένε; Ή μία (άθιγγανίδα) έφυγε άκολουθώντας τό γαμπρό της μέ τόν 
όποιο καί ζεί μαζί. Ή δεύτερη άκολούθησε τόν έραστή της (ήταν σέ διάσταση μέ τόν άντρα της) καί ή τρίτη, 
πού ήταν γυναίκα μεγάλης ήλικίας, δέ ζούσε καλά μέ τήν οικογένεια τού γιού της καί «πήρε τά μάτια της κι 
έφυγε». Γιά τήν έξαφάνισή της οί έρευνες συνεχίζονται μέ κάθε σχολαστικότητα.

ΕΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ (Μέχρι 18 χρόνων) ΕΝΗΛΙΚΟΙ (Πάνω άπό 18 χρόνων)

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Έ ξ α φ α ν /κ α ν Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν
* -

Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν
* -

Β ρ έ θ η κ α ν Έ ξ α φ α ν /κ α ν Β ρ έ θ η κ α ν

1980 142 127 444 370 129 119 149 120

1981 154 115 477 365 138 90 164 95
* Μέχρι 31 Δεκεμβρίου ιού Ιδιου χρόνου
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αφανίζονται καταλήγουν σέ άντρα όρ- 
γίων ή σέ παζάρια λευκής σάρκας, ή άλή- 
θεια τών άριθμών λέε ι άλλα. Αύτό βέβαια 
δέ σημαίνει πώς δέν υπάρχουν τέτο ια  
«άντρα» ή «παζάρια», άλλά πώς οί κοπέ
λες πού καταλήγουν έκε ϊ δέν είνα ι άπ’ 
αυτές πού δηλώθηκε ή έξαφάνισή τους. 
Γιά τό συγκεκριμένο δέ πρόβλημα ό 
προϊστάμενος τού άρμόδιου τμήματος 
τής Υ.Α.Π.Π. Ταγματάρχης κ. Φ. Καρβέ- 
λης είπε ένδεικτικά  πώς οί κοπέλες πού 
καταλήγουν έκεϊ, έργαζόμενες ε ίτε  σέ 
πορνεία, ε ίτε  σέ καμπαρέ, ε ίτε  σέ λέσχες 
τού έξωτερικοϋ, έχουν φύγει άπ’ τά σπί
τια  τους «ένγνώσει» τών γονιών τους, μέ 
τούς όποιους συχνά άλληλογραφοϋν ή κι 
έπισκέπτονται.

Γεγονός είνα ι ότι τά παραπάνω στηρί
ζονται στ' άριθμητικά δεδομένα τής 
Υ.Α.Π.Π., πού όμως δέν έχουν καί μεγάλη 
διαφορά μ’ έκεϊνα τής άλλης Ελλάδας, 
άφού τό ειδ ικό τμήμα αύτής τής Υπηρε
σίας είνα ι ό «δέκτης» όλων τών έξαφανί- 
σεων τής χώρας.

«Παρόλα αύτά», θά πει, όμως, ό κ. 
Καρβέλης, «οί έξαφανίσεις άποτελοϋν 
κοινωνικό πρόβλημα, γ ια τί κάνεις δέν 
μπορεί νά ναι σίγουρος γιά τό τ ι θά συν
αντήσει ένας άνήλικος ή μιά άνήλικη, 
ιδιαίτερα, στό διάστημα πού θά λείπει άπ’ 
τήν ο ικογένεια καί μέχρι πού νά βρεθεί. 
Κανείς δέν μπορεί νά ξέρει τις  έμπειρίες 
πού θά ζήσει καί πού θά τόν ή τήν όδηγή- 
σουν οί έμπειρίες αύτές στό μέλλον. Γ ιά 
τά κορίτσια συνήθως άνοίγετα ι ό δρόμος 
τών ποικίλων έρωτικών έμπειριών πλάι σ’ 
ένα φίλο ή σέ περισσότερους -  διαδο
χικά -  φίλους. Γ ιά τ ’ άγόρια τό πιό συν
ηθισμένο φαινόμενο είνα ι ή στροφή στις 
μικροκλοπές καί μικροδιαρρήξεις. Αύτά 
όμως μπορεί νά ’ναι μόνο ή άρχή, ένα 
στάδιο μεταβατικό, θά μπορούσε νά πεί 
κανείας, πού ίσως όδηγεΐ άργότερα -  
άσχετα άν στό μεταξύ γυρίσει στόν οικο
γενειακό κύκλο τό παιδί πού έξαφανί- 
στηκε -  στήν πορνεία, στά ναρκωτικά ή σ’ 
άλλη κακοποιό δραστηριότητα. Ή άρχή, 
δηλαδή, γ ίνετα ι πιό εύκολα άπό μιά έξ- 
αφάνιση, όπότε ή συνέχεια πού θ' άκο- 
λουθήσει δέν είνα ι ύποχρεωτικό νά ’ναι 
σ' άγνοια τών γονιών. Αντίθετα, στις 
περισσότερες περιπτώσεις αύτό πού 
άκολουθεΐ είνα ι σέ γνώση τους».

Όσο γιά τά α ίτ ια . . .  Ένα πλήθος άπό 
κακές καταστάσεις κι άτυχες συμπτώ
σεις, ένα πλήθος άλλες κοινωνικές πλη
γές πού βαδίζουν πλάι -  πλάι μ’ ένα σωρό 
νέες κοινωνικές τάσεις ή διαφοροποιή
σεις στό κατεστημένο τών άντιλήψεων, 
άποτελούν τό  πεδίο έρευνας γιά τά αίτια 
τών έξαφανίσεων.

Η Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η  Τ Η Σ  Φ Υ Γ Η Σ

Ψάχνοντας γιά στοιχεία πού θά βοη
θούσαν τήν έντόπιση βασικών καταστά
σεων πού στάθηκαν α ιτία  γιά κάποια έξ- 
αφάνιση, ψάχνοντας μέ λίγα λόγια, τούς 
λόγους πού έσπρωξαν στή φυγή άπ’ τό 
οικογενειακό περιβάλλον του ένα άτομο, 
φτάσαμε σέ κάποιες άλήθειες. Πρίν, 
όμως, προχωρήσουμε σ' αύτές, είναι 
σκόπιμο νά σημειωθεί πώς άπό τά παρα
κάτω λείπουν οί περιπτώσεις έξαφανί- 
σεως πού ταν έγκλήματα, άφού γι' αύτές 
θά μιλήσει τό δεύτερο σκέλος τούτου 
τού σημειώματος.

Είναι γεγονός πώς γιά τό σύνολο σχε

δόν τών ένηλίκων άντρών καί γυναικών 
πού έξαφανίζονται, α ιτία  είνα ι ή δη
μιουργία κάποιου παράνομου έρωτικού 
δεσμού. Εραστής κι έρωμένη φεύγουν 
μαζί γιά λίγο ή πολύ καιρό, ένώ ό ή ή 
σύζυγος πού ’μεναν πίσω ύποβάλουν δή
λωση έξαφανίσεως.

Πολλοί, καί πολλές, άπ' αύτούς θά κα- 
τηγορηθοΰν άργότερα γιά μοιχεία ή θά 
ξαναγυρίσουν στά σπίτια τους, γιά  νά 
φύγουν -  πιθανόν -  ξανά μετά άπό λίγο 
καιρό. "Αλλοι δέ θά γυρίσουν ποτέ πίσω -  
αύτοί είνα ι οί λιγότερο ι -  ξαναφτιάχνον- 
τας τή ζωή τους μέ τήν έρωμένη ή τόν 
έραστή τους.

Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις ψυ
χοπαθών ή άλλων άτόμων πού καταφεύ
γουν ε ίτε  σέ διάφορα μοναστήρια, ε ίτε 
περιφέρονται άσκοπα γιά λίγο καιρό σέ 
πάρκα, σιδηροδρομικούς σταθμούς καί 
σταθμούς ύπεραστικών λεωφορείων, 
ε ίτε  ζητούν φ ιλοξενία άπό γνωστά τους 
πρόσωπα σέ τόπους μακριά άπ’ τή δική 
τους κατοικία. Α ίτ ιες γ ιά  τή φυγή αύτής 
τής μερίδας τών ένηλίκων έξαφανισθέν- 
των είνα ι τ ις  περισσότερες φορές ή 
άντίθεση πού δημιουργεΐτα ι άπ' τήν 
άντιμετώπιση τής ψυχοπάθειας τους μέσα 
στό στενό οικογενειακό περιβάλλον ή 
στό εύρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τού 
χωριού ή τής συνοικίας τους.

Γι' άτομα πού δέν παρουσιάζουν ψυ- 
χοπαθητικές τάσεις οί ένδο -  ο ικογε
νειακές συγκρούσεις ε ίνα ι σχεδόν πάντα 
τά α ίτια  γιά τις  έξαφανίσεις τους. Καί 
πάλι σ' αύτές τις περιπτώσεις οί έξαφα- 
ν ισθέντες γυρίζουν μόνοι τους μετά άπό 
λίγο καιρό ή ένημερώνουν τούς δικούς 
τους γιά τό πού βρίσκονται.

Συνήθως οί έξαφανίσεις ένηλίκων ε ί
ναι πρόσκαιρες, έκτός βέβαια άπ’ τις 
περιπτώσεις πού καταλήγουν σέ κάποιο 
μοναστήρι ή σέ κάποιο καράβι.

Εδώ θά πρέπει νά σημειωθεί πώς 
ύπάρχουν καί περιπτώσεις έξαφανίσεων 
άτόμων μεγάλης ήλικίας καί κυρίως 
άμνημόνων. Γ ιά τούς άμνήμονες τά συγ
κριτικά στοιχεία πού δ ιαθέτει τό Τμήμα 
Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π. λένε πώς 
μέσα στό 1980 εξαφανίστηκαν 6 άμνήμο
νες, ένώ άλλοι 4 εξαφανίστηκαν τό 1981 
Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί όλοι. Τά 
στοιχεία όλων τών άλλων Υπηρεσιών τής 
Χωροφυλακής λένε πώς τό 1980 έξαφα- 
νίστηκαν άπ’ τήν ύπόλοιπη 'Ελλάδα (δέν 
περιλαμβάνονται οί περιοχές έδαφικής 
άρμοδιότητας τής Αστυνομίας Πόλεων) 
2 άμνήμονες, άπό τούς όποιους μέχρι τό 
τέλος τού ίδιου χρόνου είχε βρεθεί ό 
ένας. Τό 1981 είχαν έξαφανιστεΐ 2 άμνή
μονες, πού βρέθηκαν.

Ύπάρχουν καί οί περιπτώσεις άτόμων 
μεγάλης ήλικίας πού ένώ δέν ε ίνα ι άμνή
μονες, κατά τήν έξαφάνισή τους πέφ
τουν θύματα άτυχημάτων. Αύτές είνα ι οί 
σπάνιες περιπτώσεις καί συμβαίνουν 
περισσότερο σέ όρεινές περιοχές.
Όμως έκεΐνο πού καίει είναι οί έξαφανί- 

σεις τών άνηλίκων κι αύτό γιατί, άντίθετα 
μέ τούς ένήλικους, διαθέτουν λιγότερη 
πείρα γιά τό τ ι συμβαίνει στό εύρύ κοι
νωνικό περιβάλλον καί νιώθουν περισ
σότερο τή φωνή τής πρόκλησης γιά 
φυγή, άποδέσμευση κι αύτοδιάθεση.

Φυγή, άποδεύσμευση, αύτοδιάθεση, 
έλευθερία. Λέξεις καλόηχες στ' άφτιά 
τών νέων πού νιώθουν καταπιεστικά 
γύρω τους μιά κοινωνία άδικη, ένα κόσμο

παράφρονα, ένα έρπυστριοφόρο κατε
στημένο.

Στά χρόνια τής ήβης ό ψυχισμός είναι 
άκόμα άγνός, τά όνειρα άψαλίδιστα, τό 
βλέμμα τολμηρό. Αύτό τό βλέμμα βλέπει 
γύρω τους σχεδόν μόνο έρείπια πού 
πρέπει νά γκρεμιστούν. Άργότερα, σάν 
τά είκοσάχρονα γίνουν παρελθόν, σάν ή 
ζωή δείξε ι τό σκληρό της πρόσωπο, τά 
φτερά ψαλιδίζονται, τά όνειρα άνώμαλα 
προσγειώνονται, παίρνει κανείς τή θλίψη 
συντροφιά, σπρώχνει στά κατάθαθα τού 
«είναι» του τήν πίκρα καί συνεχίζει τό 
δρόμο του μέ σκυφτό, ίσως, τό κεφάλι 
καί μπόλικο νερό στό κρασί του.

Στις ήλικίες όμως τής ήβης τά πρά
γματα είνα ι πολύ διαφορετικά. Καί σάν 
νά μή φτάνει αύτό ύπάρχουν κι άλλα 
πολλά πού κυκλώνουν τό παιδί πού με
γαλώνει. Πρώτος κύκλος, ή οικογένεια. 
Διαλυμμένη ή όχι, μ’ έμφύλιους πόλε
μους ή ειρηνική, μέ τό φάσμα τής πείνας 
ή τήν άνεση τής εύπορίας, μέ χαμηλά ή 
καί άνύπαρκτα πνευματικά άντερεί- 
σματα, μέ πολύ ή άνύπαρκτη άγάπη καί 
στοργή, μέ χ ίλ ιες -  δυό καταστάσεις πού 
έπιδρούν κατά πολύ ή λίγο στά παιδιά 
πού μεγαλώνουν μέσα της, προετοιμά
ζοντας πρόσφορο ή όχι έδαφος γιά τις 
τυχόν έξωθεν προκλήσεις.

Δεύτερος κύκλος τό εύρύτερο 
περιβάλλον ή γειτονιά , τό σχολείο, οί 
συναναστροφές, τό χωριό ή ή πόλη. Τι 
μπορεί νά δει ή νά μή δει κανείς γύρω 
του;

Νά μιά γειτονιά  τής Θεσσαλονίκης (ή 
καί τής Αθήνας άφού τό ϊδ ιο συμβαίνει κι 
έδώ, άλλά λίγο -  πολύ καί στις άλλες πό
λεις, τή Λάρισα, τήν Πάτρα, τό Βόλο κ.ά ). 
Στή σειρά οί πολυκατοικίες. Διαμερί
σματα τού ένός, τών δυό, τών τριών δω
ματίων, Ψηλά, στά ρετιρέ, οί προνομιού
χοι. Πιό χαμηλά οί άλλοι. Ανάμεσα άπ’ τά 
θεόρατα κατασκευάσματα λίγα φτωχό
σπιτα, μιά -  δυό καλές προνομιούχες μο
νοκατοικίες, δρόμοι στενοί γεμάτο ι μέ 
παρκαρισμένα αύτοκίνητα, θόρυβος, 
καυσαέριο, άπνοια. Στά ισόγεια τών πο
λυκατοικιών τά καταστήματα. Ένα σού
περ -  μάρκετ μέ όλα τά καλά, μέχρι καί 
τροφές γιά σκύλους καί γατιά, ένα καθα
ριστήριο καί πολλά άλλα διαφόρων είδών 
καταστήματα. Άνάμεσά τους πέντε 
«λούνα -  πάρκ» ή «ήλεκτρονικά», ή 
σφαιριστήρια, ή όπως άλλοιώς τά λένε οί 
θαμώνες τους. Κι όλα αύτά γιά τις  τρυ
φερές ήλικίες, άν καί κάπου σέ κάποιο 
μέρος τής εισόδου τους μιά μικρή ταμ- 
πελίτσα γράφει πώς «άπαγορεύεται ή 
είσοδος σέ άτομα κάτω τών 17 έτών». 
Μέσα σ’ αύτά, παρατημένες σέ μιά γωνιά 
σχολικές τσάντες. Μαθητές πού δέν πή
γαν στό σχολείο, ή πού γύρισαν άπ’ αύτό 
καί δέν πήγαν σπίτια τους. Κι ή άστυνο- 
μία; ΤΙ νά προλάβει νά κάνει; Τις κλήσεις 
νά έπιδόσει τό προσωπικό της, μέ τις 
διαφορές τής γειτόνισσας ν ’ άσχοληθεϊ, 
τά μεγάλα άδικήματα, τήν κυκλοφορία, 
τήν άγορανομία, τόν τουρισμό, τ ίς  οικο
δομές, τούς άλλοδαπούς, τά χίλια -  δυό 
άντικείμενα, ή μέ τά πλήθος παρόμοια 
κέντρα πού «ψυχαγωγούν» τούς νέους; 
Ό  Νόμος λέε ι πώς άν ένα άπ’ αύτά άπέχει 
50 μέτρα άπό έκκλησία ή σχολείο, μπορεί 
νά λειτουργήσει. "Αν τά μέτρα είνα ι άπό 
50 καί πάνω μπορούν νά λειτουργήσουν 
χιλιάδες. Σέ ποιό νά πρωτοκάνει έλεγχο 
κανείς;
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«μας». Νά και τδ  σινεμά. Προβάλει λέε ι 
«μόνο γαλλικής παραγωγής» ταινίες. 
Σάν τό καλοπροσέξεις βλέπεις πώς είναι 
«τσοντάδικο». Στήν είσοδο, μέσα στις 8ι- 
τρ ίνες, φωτογραφίες μέ συμπλέγματα 
γυμνών γυναικών και πάνω στά κορμιά 
τους μαύρες παχιές γραμμές, γ ιά  νά 
κρύβονται έτσι, άλλά καί νά μεγαλώνει ή 
πρόκληση τού «άπαγορευμένου» γυ
μνού. «Γαρίδα» τά μάτια τής νεολαίας, 
σέ καλπασμό ή φαντασία τους.

Λίγα μέτρα πιό πέρα τό περίπτερο. 
Πλήθος έφημερίδες και περιοδικά κρε
μασμένα. Ολόδροσα κορίτσια, χαμόγελα 
όλο υποσχέσεις, προκλήσεις άμέτρητες 
στά μάτια τής σεξουαλικά πεινασμένης 
νεολαίας. Μέσα στά περιοδικά, άλλά καί 
στις έφημερίδες οί «μικρές άγγελίες» 
γιά «νέες έμφανίσιμες ώς ύπάλληλοι διά 
πολυτελές «πάμπ -  μπάρ», άπογευματι- 
νές -  βραδινές, ήμερομίσθιο 1.500 -
2.000 δρχ. και ποσοστά», άλλά και γ ι’ άλ
λες δουλειές. Ακόμα καί οΐ άλλες άγγε- 
λίες, δπως έκε ϊνες  τών περιοδικών μέ 
τοϋς«τραβηχτικούς» Τίτλους καί τά προ
κλητικά έξώφυλλα πού μιλούν γιά «γνω
ριμίες» μεταξύ «μοναχικών άνθρώπων», 
γιά άντρόγυνα πού ζητούν «συντροφιά» 
χαριτωμένων κοριτσιών κ.ά.

Πιό πέρα, σταματημένοι πλάι ατό πε
ζοδρόμιο, οί «μηχανόβιοι». Αστραφτε
ρές οί μοτοσυκλέτες πού «ιππεύουν», 
έτο ιμες μ' ένα μουγκρητό νά ξεχυθούν 
στό δρόμο.

Ψάχνεις γιά κάποιο Πνευματικό Κέν
τρο, δέ βρίσκεις . . .  Ψάχνεις γιά κάποια 
λέσχη πολιτιστική, πουθενά. ’Αναζητάς 
κάποιο «Κέντρο Νεότητας», τίποτα.

Στήν έκκλησία κάθε Κυριακή πρωί κά
νεις καταμέτρηση: ΟΙ 80 ατούς 100 ξε
περνάν τά σαράντα. Απ’ τούς υπόλοι
πους 20 τά πιό πολλά παιδιά προσχολικής 
ήλικίας. Αναρωτιέσαι: Καί οί νέοι; Πού 
είνα ι οί νέοι;

Φτώχεια, μιζέρια σ’ άλλες γειτονιές. 
Σκληρή ζωή στά πιό πολλά χωριά. Στά 
βάθος προβάλλει ή φωτισμένη πολιτεία. 
Αύτοκίνητα, φωτεινές έπιγραφές μ' όνό- 
ματα ειδώλων τού σινεμά ή τού τραγου
διού. Πειρασμός. Πρόκληση γιά φυγή. 
Στά «ήλεκτρονικά» ψιθυριστά μιλούν γιά 
τό «τσοντάδικο». Στό πορνο -  σινεμά ή 
φαντασία ξεπερνιέτα ι άπ’ τήν εικόνα. 
Γκρίνια στό σπίτι. Ό  μάγγας πού χαμογε
λάει δ ιαθέτει καί κάποιο «όχημα»· ύπό- 
σχεται ζωή χωρίς γκρίνια, πραγματικό
τητα κι όχι φαντασία. Έ να βήμα καί ή 
φυγή είνα ι γεγονός. Ή πρόσκλησή της 
βρήκε άνταπόκριση .. .

Α Τ Ε Λ Ε ΙΩ Τ Α  « Γ ΙΑ Τ Ι ;»

Καιρός γιά μιά πιό βαθιά ματιά. ΟΙ έξ- 
αφανίσεις άνήλικων κοριτσιών «καίνε» 
πιό πολύ, τών άγοριών λιγότερο. Ίσως 
γ ια τί πάντα τά γυνα ικεία  «στραβοπατή
ματα» έκαιγαν τ ίς  άνδροκρατούμενες 
κοινωνίες, άφού έτσ ι θιγόταν ό άντρι- 
σμός, οί πατριαρχικές δομές.

Ποιά τά «γιατί;» Ποιές οί έπί μέρους 
α ιτίες;

Καί πρώτο άπ’ όλα τό ταραγμένο οικο
γενειακό περιβάλλον. Καυγάδες μεταξύ 
τών γονιών, μόνιμα έγκαταστημένη ή 
γκρίνια. Τό παιδί νιώθει αύτή τήν άτμό- 
σφαιρα νά τό πνίγει. Δέ θέλει ν ’ άκούει 
τίς  φωνές, τίς  βρισιές, τ ίς  άπειλές, τά

κλάματα. Άναζητάει πρότυπα κι όχι 
παραδείγματα γ ι’ άποφυγή Ζητάει τή 
λύτρωση καί στό μυαλό του καρφώνεται 
ή φυγή:

«Τή 16-12-1977 καί κατΰ τίς 13.30' ή ώρα. 
ό Χ.Π. (15 χρόνων) ήταν μάρτυρας έπεισο- 
δίου μεταξύ τών γονιών του γιά οικογενεια
κούς λόγους. Αύτό τό έπεισόδιο τόν στενα
χώρησε πολύ καί πικραμένος όπως ήταν 
άποφάσισε νό φύγει άπ’ τό σπίτι του. Κρυφά 
άπ’ τούς γονείς του έγραψε ένα σημείωμα τό 
όποιο έδωσε σέ φίλο του νά τούς τό παραδώ- 
σει. Στό σημείωμα έγραφε: Φεύγω γιατί δέ 
μπορώ νά βλέπω τέτοια: Μέ τό λεωφορείο 
τής γραμμής πήγε στή Θεσσαλονίκη καί άπό 
’κει στή Ν. Μαγνησία όπου κατοικεί ή γιαγιά 
του κι έμεινε μαζί της μέχρι τίς 10-2-1978».

Τ’ άποτελέσματα τού παραπάνω περι
στατικού δέν είνα ι τίποτα μπροστά στ’ 
άποτελέσματα άλλων περιστατικών. 
Ίσως γιατί ή οικογένεια δέν είχε διαλυθεί 
έντελώς.

Όμως τ ι γ ίνετα ι σάν πέσουν τά «τείχη» 
τής οικογένειας. Σάν ό πατέρας γ ίνε ι έκ- 
μεταλλευτής τών παιδιών του; Σάν ή 
μάνα δέ σταθεί Ικανή νά σταματήσει τήν 
καταστροφή;

14χρονη κι ώραία. Πρόωρα άναπτυγμένη, 
έδειχνε τουλάχιστον 17. Πρώτος έραστής 
της ό πατέρας της. πού όμως δέν καταδικά
στηκε γιατί ή μάνα της άπόσυρε τή μήνυσή 
της. Μετά άπ’ αύτό έκεΐνος έφυγε γιά τή 
Λιβύη.
Ή μάνα της είχε μιά τρίμηνη καταδίκη σέ 
βάρος της καί Ισόχρονη έμπειρία στίς φυλα
κές Κορυδαλλού. Ό  17χρονος άδελφός της 
κλεισμένος στό ’Αναμορφωτικό Κατάστημα 
Ανηλίκων Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως 

Κορυδαλλού γιά κλοπές κατά συρροή.
Ή ίδια στά 12 καί κάτι χρόνια της (μετά τό 
περιστατικό μέ τόν πατέρα τής) είχε κλειστεί 
γιά ένάμιση χρόνο σέ Αναμορφωτικό Κατά
στημα. άπ’ όπου είχε άποδράσει δυό φορές. 
Φεύγει άπ’ τό σπίτι της (είχε γυρίσει μέ 
άδεια άπ’ τό Αναμορφωτήριο) καί ζεϊ δυό 
μέρες μαζί μ’ έναν 1 θχρονο φίλο της. 01 
έρωτικές έμπειρίες στά 14 της είναι πλού
σιες γι’ αύτό καί μετά τίς δύο πρώτες μέρες 
άποφασίζει νά «έπαγγελματοποιηθεϊ». Δέκα 
μέρες άργότερα τήν παίρνει μαζί στά ταξίδια 
του ένας όδηγός φορτηγού αύτοκινήτου. 
Μένει μιά βδομάδα μαζί του καί ξαναγυρίζει 
στήν πόλη της, συνεχίζοντας τό «έπάγ- 
γελμά» της, μέχρι τή στιγμή πού έλέχθηκε 
άπό τή Χωροφυλακή.

"Αντρας καί γυναίκα όδηγούνται στό 
γάμο άπό κάτι χειρότερο κι άπ’ τήν έπι- 
πολαιότητα. Ένα μετά τό άλλο άραδιά- 
ζουν παιδιά. Καί μιά μέρα όλα τινάζονται 
στόν άέρα Καί τά παιδιά;

Η μάνα της είχε άπό χρόνια έγκαταλείψει 
παιδιά καί άντρα καί συζοΰσε στήν ίδια πόλη 
μέ τόν έραστή της.

Ό πατέρας της «βίος καί πολιτεία», άνά- 
πηρος στ’ άριστερό του πόδι, συζοΰσε μέ τήν 
έρωμένη του, στό ίδιο φτωχόσπιτο πού ζοϋ- 
σαν τά παιδιά του.

Ή ίδια, μέχρι τά 16 της, πού έφυγε άπ’ τό 
σπίτι της κι έκανε έπάγγελμα τήν πορνεία, τό 
μόνο πού ’χε γνωρίσει ήταν ή γκρίνια, ή μιζέ
ρια κι όλα τά κακά μιας «ξεχαρβαλωμένης» 
οικογένειας.

Είχε άλλες δυό άδελφές, ή μία 12 καί ή 
άλλη 21 χρόνων, καθώς καί 5 άδελφούς, 12, 
13, 17, 24 καί 26 χρόνων ό καθένας τους.

Τό τί μπορεί νά σκεφτεΐ κανείς γιά έναν 
πατέρα -  άλήτη καί μιά μάνα -  άνεπίσημη 
πόρνη, πού χωρίς σκέψη καί ντροπή γέννη
σαν όκτώ παιδιά καί τ’ άφησαν ύστερα έκθετα 
στό δρόμο, είναι ύπόθεση τού καθενός.

ΊΗταν κορίτσι καί τό ’ρίξε στήν πορ
νεία. Αν ήταν άγόρι; Σίγουρα μπροστά 
του άνοιγόταν ό δρόμος τών μικροκλο- 
πών. Τό πιό συνηθισμένο, δηλαδή, άπο- 
τέλεσμα τών άνήλικων νέων πού έξαφα- 
νίζονται. Καί μετά τήν έμπειρία τών μι- 
κροκλοπών; Οί πιό μεγάλες κι ίσως κι 
άλλα άδικήματα . . .

Ό ίδιος 13 χρόνων κι έχει μεγαλώσει σέ 
Ίδρυμα. Ό άδελφός του στίς φυλακές, 
καταδικασμένος σέ Ισόβια κάθειρξη γι’ άν- 
θρωποκτονία έκ προθέσεως καί ληστεία. 01 
γονείς του σέ διάσταση Φεύγει άπ’ τό σπίτι 
του «γιά νά βρεϊ τήν τύχη» του. Γιά ένα μήνα 
περιπλανιέται στή Θεσσαλονίκη μαζί μ’ ένα 
φίλο του (είχαν μεγαλώσει μαζί στό Ίδρυμα). 
Πουλούν κουλούρια στούς δρόμους, σάν
τουιτς καί άναψυκτικά στά γήπεδα. Μετά τό 
μεροκάματο τή «βγάζουν» στά «ποδοσφαι- 
ράκια». Τίς νύχτες κάνουν μικροκλοπές. . .

"Αλλη αιτία οί μεγάλοι περιορισμοί τού 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Ίσως καί 
κάποια άπόφαση τού πατέρα, καθορι
στική γιά τήν παραπέρα ζωή τής κόρης. 
Κάποια άπόφαση πού προκαλεί τήν κόρη 
νά πει τό «όχι» . . .

«Σκληρό οικογενειακό περιβάλλον μέ τη ζωή 
όλων τών μελών τής οικογένειας νά περι
στρέφεται γύρω άπ’ τό «έγώ» τού πατέρα, 
πού όταν ή Μ.Μ. «πάτησε» τά 17, όρισε πώς 
θά ’πρεπε νά παντρευτεί στίς 27-8-1978 τό 
Δ.Ζ.

Ή μικρή δέν τόν ήθελε τό Δ.Ζ. καί μέ τό 
δίκιο της, άφού είχε μάθει τίς σχέσεις του μ’ 
άλλη κοπέλα, άλλά κι άλλα πολλά τού χαρα
κτήρα του πού δέν τής ταίριαζαν.

Δυό μέρες πρίν τό γάμο, τό «σκάζει» άπ’ 
τά σπίτι της καί μέ τό λεωφορείο τής γραμ
μής φτάνει στήν ’Αθήνα, θά βρεθεί μιά βδο
μάδα άργότερα σέ κάποιο ξενοδοχείο στήν 
περιοχή τής ’Ομόνοιας καί θά γυρίσει στό 
σπίτι της.

Όσο γιά τούς γονείς της; Τί νά λεγαν 
άφού στίς 27-8-1978, τήν καθορισμένη ημε
ρομηνία τού γάμου τής κόρης τους, ό γαμ
πρός παντρεύτηκε. . .  ΚΓ όχι βέβαια τήν 
κόρη τους, άλλά τήν άλλη. .

Μπορεί ή αύταρχικότητα στήν οικογέ
νεια νά ’ναι μονομερής. Νά μήν ύπάρχει 
τ ’ άντίθαρο τής μάνας. Μπορεί καί νά μήν 
έπιδράσει καθόλου ή νά μήν προλάβει νά 
έκδηλωθεί κάποια καθοριστική άπόφαση 
τού πατέρα. Μπορεί μόνο καί μόνο νά 
ύπήρξε μιά κατάσταση σαθρή, πού νά ’χε 
θρέψει τ ’ όνειρο γιά τή φυγή σέ κάποιο 
πιό ήσυχο καί σίγουρο περιβάλλον. . .

Ή ίδια χρόνων 13. Ό  άδελφός της 7. Ή 
μάνα της όλη μέρα δουλειά στό διπλανό χω
ριό. Ό  πατέρας τύπος Ιδιόρυθμος μέ μιά 
παράλογη συμπεριφορά καί άβάσταχτη αύ
ταρχικότητα.

"Αρχισε τήν άναζήτηση τής φυγής στά 11 
της χρόνια. Νά βρει έναν άντρα νά παντρευ
τεί, ζητούσε. Κι ήταν μόνο 11 χρόνων!

ΤΙ καί πώς νά γράψει κανείς γιά μιά τέτοια 
ήλικία; ΤΙ νά σκεφτεΐ κανείς καί πού νά ψάξει 
γιά νά βρει τήν εύθύνη;

Είχε γίνει ό στόχος τών νεαρών τού χωριού 
καί τών ημεδαπών τουριστών τού τόπου της. 
Ή καταπίεση τού πατέρα της τήν έσπρωχνε 
στό κρεβάτι τους.
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Στα 13 της κάποιο πρωινό τού Όκτώβρη 
ακολουθεί τόν Κ. Μ τι*|ν γλεντάει δυό μέρες 
καί τήν έγκαταλείπει. Τή θέση του παίρνει 
Ολλος. . .  άλλος. . , άλλος. Κάποια χαρά
ματα, μετά άπά καιρό, τή βρίσκει, περιφερό
μενη στό λιμάνι μικρής έπαρχιακής πόλης, 
ένας χωροφύλακας, βάζοντας προσωρινό 
τέρμα στήν περιπλάνησή της. ..

Μιά οικογενειακή περιπέτεια πού πι
θανόν ν' άφήσει «σημάδια». Παράλληλα 
μιά κακή, πέρα γιά πέρα λανθασμένη 
άντιμετώπιση άπ’ τό ευρύτερο περιβάλ
λον. Ό  υποχρεωμένος νά προσφέρει τήν 
προστασία καί τή σκιά του, σπεύδει νά

01 γονείς της πρόσωπα χαμηλής πνευμα
τικότητας κι άνύπαρκτης κοινωνικότητας. Ή 
1 θχρονη αδελφή της καί οί δυό άδελφοί της 
(23 καί 27 χρόνων ό καθένας), άλητόβιοι, 
χωρίς κοινωνικά έρείσματα κι ανάλογη μέ 
τούς γονείς τους πνευματικότητα.

Ή ίδια, (γεν. 1960), δέ διέφερε καθόλου 
άπ' τά άλλα μέλη τής οίκογενείας της, έκτός 
άπ' τό άτι ήθελε νά ξεφύγει άπ’ τό χωριό (άπ' 
τά πιό τουριστικά τής Κέρκυρας). "Εβλεπε 
στους τουρίστες - ημεδαπούς κι αλλοδαπούς 
- έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό άπ' αύτόν 
πού συναντούσε καθημερινά στό σπίτι της.

Τήν άνοιξη καί τούς πρώτους μήνες τού 
καλοκαιριού τού 1977 άρχισε ν’ ακολουθεί

νυχτερινό κέντρο τής Κέρκυρας μετά άπό 
δυό μέρες.

Στίς 24-12-1977 φεύγει καί πάλι. Σπιτώνε
ται στή γκαρσονιέρα παντρεμένου φίλου της 
πού μένει γιά λίγο καιρό μόνος του στήν 
Κέρκυρα. Γνωρίζεται μέ μιά «μπάρ - γού- 
μαν», πού τήν παίρνει στό σπίτι της. Ό αγο
ραίος έρωτας γίνεται πιά έπάγγελμά της. 
"Ενα μήνα άργότερα θά ξαναβρεθεΐ, άπ’ τή 
Χωροφυλακή αύτή τή φορά. Όμως, ή έπάνο- 
δος στό σπίτι της θά 'ναι καί πάλι προσω
ρινή. . .

Τά προβλήματα όμως μπορεί και νά 
χουν άλλη προέλευση, άπ’ άλλο οίκο- 

γειακό μέλος, δηλαδή. Μπορεί ό στόχος 
τους νά 'ναι εύάλωτος. Νά μήν μπορεί νά 
ύπερασπιστεί τό έαυτό του. Καί ή φυγή 
νά 'ναι, σέ τελευτα ία  άνάλυση, πράξη 
άπελπισίας.

15 χρόνων καί τό έπάγγελμά της είναι «οι
κιακά». Ή μάνα της δευτεροπαντρεμένη μ’ 
άλλες δυό κόρες, παντρεμένες, άπ’ τόν 
πρώτο της γάμο. Ένα πρωί αντιμετωπίζει μιά 
άπ' τίς άδελφές της πού τήν κατηγορεί ότι 
έχει έρωτικές σχέσεις μέ τόν άντρα της. 
Βρίσκεται σ’ αδιέξοδο. Ή άδικία άπ’ τή μιά, ό 
φόβος μή τυχόν καί οί γονείς της πιστέψουν 
τίς κατηγορίες άπ’ τήν άλλη.

Φεύγει. Φτάνει λαθρεπιβάτισσα στήν 
Αθήνα. Περιπλανιέται τέσσερις - πέντε μέ

ρες, κοιμώμενη τά βράδια στδ τελευταίο 
σκαλοπάτι τής έσωτερικής σκύλας πού βγά
ζει στήν ταράτσα των πολυκατοικιών. Τελικά 
καταλήγει στό σπίτι τής άλλης άδελφής της, 
πού τή συμβουλεύει νά γυρίσει στό σπίτι της.

θά χε συμεϊ, όμως, αυτό, άν δέ ζητούσε 
προστασία άπ’ τήν άλλη της άδελφή; "Αν στδ 
δρόμο της είχε βρεθεί κάποιος ή κάποια μ’ 
εύκολα λόγια καί πολλές υποσχέσεις;

Πέλαγος οι σκέψεις στήν Αρχή, ή ΑηΑγνωοη μειΑ καί 
ή λύση τής φυγής στή τέλος, ποιός ξέρει Αν ΒΑ κσταλή- 
ξει οέ περιπλάνηση ή κάπου Αλλού. . Συνήθως μόνο τό 
πρώτα βήμα είναι εύκολο...

έξασφαλίσειτόν έαυτούλη του. Θύμα; Τό 
παιδί.

θά ’ταν 14 χρόνων όταν αύτοκτόνησε ή μάνα 
της, πού χρόνια έπασχε άπό νευρασθένειες. 
Ό πατέρας της, τότε, έσπευσε νά συμπλη
ρώσει τό οικογενειακό κενό μ’ ένα δεύτερο 
γάμο.

Στά 15η της άρραβωνιάζεται μετά άπό 
πίεση τού πατέρα της, άλλά ό μνηστήρας της 
λίγο καιρό μετά τήν έγκαταλείπει χωρίς 
λόγο. Στό χωριό γίνεται τό κορίτσι πού δλοι 
λυπούνται, τό δαχτυλοδειχτούμενο κορίτσι, 
άλλά κι εύκολη «λεία» γιά πολλούς πού ξέ
ρουν τή ζωή της καί νομίζουν πώς δέν έχει 
κουράγιο γιά ν' άντισταθεϊ.

'Ένα χρόνο κρατάει αύτή ή κατάσταση καί 
στά 16 της έξαφανίζεται.

Στην άρχή ακολουθεί τουρίστες καί. στό 
τέλος έναν 45ντάρη παντρεμένο Τσιγγάνο 
πού έπαγγέλεται τό μουσικό.

Ζεΐ μαζί του μέχρι πού τυχαία έλέγχεται 
άπό Χωροφύλακες. . .

Μάνα καί πατέρα άντιπρότυπα. "Ισως 
γ ια τί έτσ ι έτυχε. "Ισως γ ια τί δέν μπόρε
σαν νά καταλάβουν τό ρόλο τους, τήν 
άναγκαιότητα νά σταθούν πρότυπα. Τά 
παιδιά, χωρίς έπίθλεψη, παίρνουν τούς 
δρόμους. Ή έξαφάνιση γ ίνετα ι έπάγ- 
γελμα, συνήθεια. Σάν τά ταξίδ ια άναψυ- 
χής. Κι άν ή κόρη είνα ι καλοσχηματι- 
σμένη τό έπάγγελμά πού θά έξασφαλίσει 
είνα ι άπ’ όλους κατανοητό.

όποιοδήποτε πρόθυμο νά τής προσφέρει μιά 
βραδιά σέ κάποιο νυχτερινό κέντρο τού νη
σιού, φεύγοντας κάθε τόσο γιά μιά - δυό 
μέρες άπ’ τό σπίτι της.

Τήν 1-7-1977 φεύγει άπ' τό νησί χωρίς νά 
πει τίποτα οέ κανένα κι ακολουθεί στήν 
Αθήνα έναν κινηματογραφιστή. Γιά λίγες 

μέρες μένει μαζί του σέ γκαρσονιέρα τής 
Αγίου Κωνσταντίνου πουλώντας τό κορμί 

της γύρω άπ' τήν 'Ομόνοια. 'Εκεί τή βρήκε ή 
μάνα της ένα μήνα άργότερα καί τή γύρισε 
στό χωριό.

Στίς 20-12-1977 ξαναφεύγει παρέα μέ 
μερικούς νεαρούς γιά νά βρεθεί σέ κάποιο

Μπορεί άκόμα νά μήν ύπάρχουν γο
νείς, ή νά ύπάρχουν κάπου μακριά καί τό 
ρόλο τους ν ’ άναλάβουν κάποιοι παπ
πούδες καί γιαγιάδες, κάποια θεία. Πού 
νά βρεθούν οί προϋποθέσεις γιά έπί- 
βλεψη, γιά μιά ύπεύθυνη σκέψη; Κι ίσως 
μέσα σ’ αύτά νά προβάλει κι ένας πρόω
ρος γάμος. Ένας γάμος χωρίς ούσια- 
στική συνέχεια, γ ια τί δέν είνα ι καί λίγοι οί 
σύζυγοι πού τήν έπομένη τής γαμήλιας 
τελετής φεύγουν γιά τή θητεία τους στό 
στρατό. Κι ή σύζυγος, κοριτσάκι άκόμα, 
μένει μέ τήν πεθερά, κυκλωμένη άπό χί
λ ιες προκλήσεις:
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Ήταν ατά δεκαπέντε της. Παντρεμένη πρίν 
άπδ λίγο καιρό. . .  Ζοΰσε μέ τήν πεθερά της, 
ατό σπίτι τής δεύτερης, άφοϋ ό άντρας της 
ύπηρετοϋσε τή θητεία του στό Πολεμικό 
Ναυτικό. ΟΙ δικοί της γονείς ζοϋσαν άπό 
χρόνια στή Γερμανία, δπου καί δούλευαν γιά 
μιά «καλύτερη μέρα». Στήν Καλαμάτα, έπί- 
σης, ζοΰσε καί ή μεγάλη της άδελφή παντρε
μένη.

Τό πώς ή 1 δχρονη Σ.Σ έφτασε στδ γάμο 
είναι ένα θέμα πού πρέπει νά προβληματίσει 
πολλούς.

Στίς 19-8-1980 έξαφανίζεται γιά νά γυρί
σει στίς 23-9-1980 στδ σπίτι τής άδελφης 
της, άπ’ τήν δποία καί ζήτησε προστασία. 
Τότε μίλησε καί γιά τόν ένα καί παραπάνω 
μήνα τής φυγής της:

Τή μέρα πού 'φύγε άπ’ τό σπίτι τής πεθε
ράς της γνώρισε τόν 22χρονο Ν.Σ., μωσαϊκό, 
ό όποιος άφοϋ πρώτα τήν πήγε σέ μιά καφε
τερία τής Καλαμάτας, στή συνέχεια τήν όδή- 
γησε σέ κάποια έρημική καλύβα, κάπου έξω 
άπ’ τή Μεσσήνη. Εκεί έμεινε μέχρι τίς 
18-9-1980, ένα μήνα άκριβώς δηλαδή, καί 
κατά τό διάστημα αυτό, «μοιραζόταν» τά 
βράδια καί τίς μέρες της μέ τό Ν.Σ. κι άλλους 
πέντε φίλους του. Στίς 18-9-1980, δυό 
19χρονα δίδυμα άδέλφια, φίλοι τού Ν.Σ. τήν 
πήραν καί τήν έγκατέστησαν σ’ άλλη καλύβα, 
κοντά στό χωριό τους, γιά πιό «άποκλειστική 
χρήση». Όταν ή έρωτική φωλιά έφτασε στίς 
«μύτες» τής τοπικής 'Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής, οί δυδ νεαροί, φοβούμενοι τά έπακό- 
λουθα, τήν Οδήγησαν στό σπίτι τής παντρε
μένης άδελφής της. Ένα μήνα άργότερα 
έφυγε γιά τή Γ ερμανία. . .

Πολλών είδών προβλήματα. Τό καθένα 
και ξεχωριστή περίπτωση. Προβλήματα 
πού ίσως οί πολλοί δέν μπορούν νά φαν
ταστούν. Ίσως γ ια τί δέν έζησαν παρό
μοιες έμπειρίες ή γ ια τί ή ψυχοσύνθεσή 
τους δουλεύει σ’ άλλου μήκους κύματα. 

Στά 14του πληροφορείται άπό συγχωριανούς 
πώς δέν είναι φυσική του μάνα, ή «μάνα» 
του, άλλά μητριά του.

Στήν άδολη ψυχή του είχε πέσει κεραυ
νός. Όλοι γύρω του έγιναν έχθροί κι αύτός 
ένιωσε άπότομα μόνος, πολύ μόνος.

Ό πατέρας τους όμολογεί τήν άλήθεια. Ή 
μάνα του πέθανε λίγους μήνες μετά τή 
γέννα. Ό πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε 
μετά άπό λίγο καί τόν δήλωσε σάν παιδί τής 
δεύτερης γυναίκας του. Γιατί;

Αύτό τό «γιατί»; θά τού γίνει έφιάλτης γιά 
τά έπόμενα δύο χρόνια. Κλείνεται στόν 
έαυτό του κι ένα δειλινό έξαφανίζεται. Λίγο 
καιρό μετά, μέ γράμμα του πράς τή μητριά 
του, ζητάει νά τδν πάρει άπό μοναστήρι τού 
Αγίου "Ορους πού βρίσκεται. "Ετσι κι 

έγινε. . .
Τώρα μάνα του έγινε ή θάλασσα καί κό

σμος του τά ποντοπόρα καράβια . . .  Ίσως 
λυτρώθηκε. . .

Μπορεί όμως καί νά μήν ύπάρχουν 
προβλήματα οικογενειακά. Νά 'ναι μόνο 
οί προκλήσεις τού περιβάλλοντος. Νά 
ναι μόνο ό ίδιόρυθμος χαρακτήρας. Νά 
ναι μόνο μιά έμφυτη τάση γιά φυγή, γιά 

περιπέτεια. "Ισως καί οί υποσχέσεις κά
ποιας φίλης, πού μιλούσε γιά πράγματα 
έντυπωσιακά. "Ισιος καί τά «παχιά» λόγια 
κάποιου έπιτήδιου, πού δέ βρήκαν άντι- 
μέτωπα άλλα λόγια, ύπεύθυνα, είπωμένα 
ε ίτε  άπ' τούς γονείς, ε ίτε  άπ’ άλλους. 
Αποτέλεσμα. . .

0 περιορισμένος κύκλος τού χωριού της 
είχε άποδειχτεϊ άρκετά στενός γιά τή ζωτικό

τητα τών 18 χρόνων της. Τό «σκάσε» άπ' τό 
χωριό της, άκολουθώντας κάποιο φίλο της, 
πού σάν έφτασαν στήν Αθήνα, τήν πήγε καί 
τήν έγκατέστησε στό σπίπ ένδς φίλου του, 
τού δποίου ή «γυναίκα» δούλευε σάν «μπάρ - 
γούμαν».

Εκεί τήν έγκατέλειψε. Ο φίλος του, 
δμως, πρόσφερε πλουσιοπάροχα τήν «προσ
τασία» του μέ τόν δρο νά «βοηθούσε» ή 
18χρονη Α.Φ. τή γυναίκα του στίς «δου
λειές» της.

"Ετσι κι έγινε. Τό «ντουέτο» δούλευε καλά 
καί δλα πήγαιναν ρολόι. Μέχρι πού κάποιο 
βράδυ δ άστυνομικός έλεγχος τή βρήκε χω
ρίς άδεια «σερβιτόρας». . .  Τότε άποκαλύ- 
φθηκε ή Ιστορία της κι έπαψε νά 'ναι στόν 
κατάλογο τών έξαφανισθέντων πού άναζη- 
τούνταν.

Είναι κι έκείνη ή τάση γιά φυγή άπ' τή 
μιζέρια, άπ’ τό στενό κύκλο τού χωριού, 
πού ’πάμε καί πιό πάνω. Τάση πού χει τή 
δύναμη νά σπρώξει καί ν ’ άγγιστρώσει 
στά βήματα κάποιου «ξένου» τήν άτί- 
θαση έφηβεία. Νά φύγει άπ’ τά χωριό, νά 
μή γυρίσει πίσω. Νά μή βλέπει τούς λα- 
σπόδρομους, τά κοτέτσια, τά άποπνι- 
κτικά καφενεία, τή μάνα νά μαγειρεύει 
στήν γκαζιέρα, τόν πατέρα νά παλεύει μέ 
τή φύση καί τή γή. Καί τό τε . . .

Αλλάζοντας πέντε φορτηγά καί κάνοντας 
διαδοχικά έρωτα καί μέ τούς πέντε όδηγούς, 
έφτασε ή 17χρονηΧ.Κ. στή Θεσσαλονίκη, γιά 
νά βρει κάποιο άπ’ τούς φίλους της πού τής 
είχε «τάξει» γάμο καί μόνιμη έγκατάσταση 
στήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας κι Οχι στό 
χωριό της.

Τό φίλο πις δέ τόν βρήκε, άλλά ούτε στό 
χωριό της γύρισε. Δούλεψε σάν καμαριέρα 
σέ δύο ξενοδοχεία τής Χαλκιδικής καί στή 
συνέχεια πωλήτρια λουλουδιών σέ νυχτερινά 
κέντρα, μέχρι πού δ Σ.Α. τήν «σπίτωσε» στήν 
γκαρσονιέρα του.

Βρέθηκε άπό Χωροφύλακα τού Α.Τ. Κασ- 
σάνδρειας τής Χαλκιδικής, καθώς περιπλανιό
ταν. . .

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Νά καί ή άλλη τους πλευρά, ή πιό πικρή. 

Αύτή πού «καίει» μέ τό δικό της τρόπο, 
άφού μπορεί μιά άνθρωποκτονία άπό 
πρόθεση νά «περάσει» γιά έξαφάνιση κι 
ό δράστης νά έξακολουθεί γιά  μιά όλό- 
κληρη ζωή νά τρ ιγυρίζει έλεύθερος άνά- 
μεσά μας.

Συνήθως τό θύμα - τό «άτομο» πού 
«έξαφανίζεται» - είνα ι ό σύζυγος ή ή σύ
ζυγος, μέ δράστη τή σύζυγο ή τό σύζυγο, 
πού δηλώνει καί τήν «έξαφάνιση». Μπο
ρεί δμως θύμα καί δράστης νά ’ναι 
μεταξύ τους γνώριμοι ή καί φίλοι. Καί σ’ 
αύτή τήν περίπτωση αύτο ί πού δηλώνουν 
τήν έξαφάνιση είνα ι πρόσωπα τού οικο
γενειακού περιβάλλοντος τού θύματος.

Γιατί δηλώνεται έξαφάνιση; Γ ιατί σχε
δόν πάντα, ό δράστης φροντίζει νά έξ- 
αφανίσει τό πτώμα, άλλοτε θάβοντάς το 
σέ κάποιο χωράφι, άλλοτε γκρεμίζοντάς 
το σέ κάποιο πηγάδι, άλλοτε καίγοντάς 
το κι άλλοτε πετώντας το σέ κάποια έρη
μική τοποθεσία.

Αμέσως μετά τό έγκλημα φροντίζει νά
έξαφανίσει μαζί μέ τό πτώμα καί τά ίχνη

Αλλά, συχνά, μεγάλο μερίδιο στά αίτια 
δ ιεκδ ικεϊ καί ή έπιπολαιότητα. Όλα μα
κριά άπ’ τό σπίτι φαίνονται εύκολα. Όλα 
πού κλείνει ή λέξη «φυγή» μαγευτικά, 
όνειρώδη. 01 άγνωστες έμπειρίες προ- 
καλοϋν μόνο καί μόνο έπειδή είνα ι 
άγνωστες.

16 χρόνων καί μαθήτρια Λυκείου. Στίς 
8-6-1980, άπό «έπιπολαιότητα», όπως ή ίδια 
είπε, άκολουθεί τδν 20χρονο γνωστό της 
Σ.Τ. καί μ' ένα φορτηγό φεύγουν γιά τήν 
Αθήνα. Φτύνοντας έκεϊ, έγκαταλείπει τό 

γνωστό της καί γιά ένα δεκαήμερο ζεί 
«όμορφα» περιφερόμενη άπό πάρκο σέ 
πάρκο. Στίς 20-6-1980 γνωρίζει κάποιον 
«Κώστα», πού τή φιλοξενεί γιά 20 μέρες στό 
σπίτι του. Στίς 10-7-1980 φεύγει άπό τήν 
Αθήνο γιά τή Θεσσαλονίκη, όπου γνωρίζει 

κάποιο «Γιώργο». Σ’ αύτόν πέφτει ή «εύ- 
θύνη» γιά μιά τριήμερηφιλοξενία της. "Αλλες 
έφτά μέρες, στή συνέχεια, τή φιλοξενεί μιά 
♦Σόφη», πού τυχαία γνωρίζει. Στίς 
20-7-1980 ξαναπηγαίνει στήν 'Αθήνα καί τό 
βράδυ τής Ιδιας μέρας φεύγει γιά τά Χανιά. 
Γιά ένα τετραήμερο κάνει τήν «παρκόβια». 
Στίς 25-7-1980 γνωρίζεται μέ τόν 22χρονο 
Κ.Π. καί ζεί μαζί του καί μαζί μέ δυό άκόμα 
φίλους του, στή γκαρσονιέρα τους. 'Εκεί θά 
τή βρουν οί άντρες τού Τμήματος Ασφα
λείας Χανίων, πού θά ειδοποιήσουν τούς γο
νείς της γιά τήν «παραλαβή». «Σχόλιο ού- 
δέν». . .

Καί, συχνά έπίσης, τήν πρώτη έξαφά
νιση άκολουθούν κι άλλες. Συνήθως ε ί
ναι τό πώς ν ’ άρχίσει κανείς. Ή άρχή θέ
λει μεγάλο βήμα. Ή συνέχεια εΐν ' εύ
κολη, πολύ εύκολη. Σπάνια τό σπίτι γ ίνε 
τα ι «όαση» ή «καταφύγιο» μετά άπό μιά 
έξαφάνιση. Ίσως ή ζωή νά συνεχίζεται 
πιότερο δραματική. Οπότε τό δεύτερο 
βήμα είνα ι γεγονός.

Εγκαινίασε τίς έξαφανίσεις της στά 15της. 
Μέσα σέ τρία χρόνια έξαφανίστηκε έφτά φο
ρές. Τήν τελευταία φορά βρέθηκε σέ μπάρ 
τής Θεσσαλονίκης, όπου δούλευε πάνω άπό 
δυό μήνες ώς «κονσοματρίς».

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
τής πράξης του καί μερικές φορές νά 
σκηνοθετεί τίς  δήθεν συνθήκες τής 
«φυγής». Αύτό τό δεύτερο, ή σκηνοθε
σία δηλαδή, παρουσιάζεται στά έγκλή- 
ματα μεταξύ συζύγων.

Δηλώνει τήν έξαφάνιση μιά ή δυό μέ
ρες μετά τό έγκλημα, άφού πρώτα προε
τοιμάζει τό  έδαφος μεταξύ τών συγγενι
κών προσώπων γιά παράλληλες, μέ τή 
δική του, μαρτυρίες. Και πάντα μεταξύ 
θύματος και δράστη ύπάρχουν διαφο
ρές, συνήθως μιά μόνιμα κακή συμπερι
φορά, ή ένας παράνομος έρωτικός δε
σμός.

Σέ περιπτώσεις πού θύμα καί δράστης 
συνδέονται μέ γνωριμία ή φιλία, ύπάρ
χουν καί μεταξύ τους δεσμό συνυπευθυ- 
νότητας γιά κάποια έγκληματική δράση. 
"Ετσι κίνητρο γιά τό έγκλημα είνα ι ή έξ- 
ασφάλιση τής σιωπής τού σύνεργού.
Αλλά, ύπήρξαν κι έγκλήματα, πού ήταν 
έπακόλουθα μιάς άλλης άδικης πράξης 
σέ βάρος τού θύματος, όπως καί ύπήρξε 
περίπτωση πού ’χε κίνητρο κάποια άντι- 
ζηλία.

Τήν τελευτα ία  τετραετία  είχαμε άρκε-
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τές  τέτο ιες  περιπτώσεις. "Ας θυμηθούμε 
μ ερ ικ ές . . .

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΑΠΑ: Στις 9-12-1977 έξαφα- 
ν ίζεται ή Θεοδώρα Κλάπα. Είναι μιά νέα 
γυναίκα, παντρεμένη και χωρισμένη, μ’ 
ένα κοριτσάκι πού ζε ί μέ τούς γονείς της. 
Ή ίδ ια μένει στήν Αθήνα. Επάγγελμα: 
Πόρνη. Τήν άπουσία της άντιλαμβάνεται 
πρώτα ό μόνιμος έραστής της, ό όποιος 
καί ειδοποιεί τούς γονείς της, πού φτά
νουν άπ' τήν Ηλεία στήν Αθήνα καί δη
λώνουν στήν Υ.Α.Π.Π. τήν έξαφάνισή 
της. Ή έρευνα πού ξεκινάει τό Τμήμα 
Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π. δέν όδηγεΐ 

πουθενά. 01 άντρες του πιστεύουν πώς 
πρόκειται γιά έγκλημα, μέ δράστη κά
ποιον άπ’ τούς άμέτρητους πελάτες της.

Στις 19-3-1978 έκδρομεΐς βρίσκουν 
ένα πακεταρισμένο πτώμα άνάμεσα στά 
βράχια άπομακρυσμένης άκτής στήν 
Ανάβυσσο Αττικής. Τό πτώμα άναγνω- 
ρίζεται: Είναι τής Θεοδώρας Κλάπα. Ή 
Υ.Α.Π.Π. δουλεύοντας μεθοδικά καί 
πάνω άπ’ όλα μέ φαντασία, φτάνει μετά 
άπό άρκετές μέρες μόχθου ατούς δρά
στες. Είναι ή Εύγενία καί ό Γιώργος Κα- 
ράμπελας πού στραγγάλισαν τή Θεο
δώρα τό βράδυ τής 8-12-1977. Ή  πρώτη, 
πόρνη, συνάδελφος τής Κλάπα κι ό δεύ
τερος ύπηρετούσε θητεία στό Ναυτικό. 
Κίνητρο: Τ' ότι ή Θεοδώρα «έκλεβε» 
τούς πελάτες τής Εύγενίας δυσφημίζον- 
τάς την σ’ αύτούς μέ τό νά διαδίδει πώς ή 
Εύγενία πάσχει άπό άφροδίσια νοσή
ματα. Καταδικάστηκαν καί οι δυό σέ 
20ετή κάθειρξη.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ: Στις 23-3-1978 
έξαφανίζεται ό Βασίλης Ψαραδέλλης. Ή 
έξαφάνισή δηλώνεται στό ΙΑ' Α.Τ. Αθη
νών, άλλά έπειδή έκφράζονται φόβοι 
πώς έγινε στήν περιοχή τής Γλυφάδας, ή 
ύπόθεση άπασχολεϊ καί τήν Υ.Α.Π.Π. ΟΙ 
πρώτες έρευνες δέν καταλήγουν που
θενά, παρά μόνο στ’ δτι γύρω άπ’ τις  σχέ
σεις τού Ψαραδέλλη ύπάρχει κάτι πού 
«βρωμάει». Ή άνάκριση φτάνει σέ με
ρικά πρόσωπα πού δρούν σ’ έναν άρκετά 
ύποπτο κύκλο.

Ένα περίπου χρόνο άργότερα (Μάρ
τιος 1979) τό τμήμα Διώξεως Ναρκωτι
κών - Αρχαιοκαπηλίας τής Υ.Α.Π.Π., βρί
σκεται στά Ιχνη τής μεγαλύτερης σπεί
ρας άρχαιοκαπήλων πού έμφανίστηκε 
μεταπολεμικά στή χώρα. Μετά άπό έξαν- 
τλητικό άγώνα οι έγκέφαλοι συλλαμβά- 
νονται. Είναι ό Στέφαν Γκέριγκε, ή Οΰρ- 
λικε Λίντερ, ό Κώστας Παναγιωτίδης, ό 
Τάσος Βάγιας κ.ά. 01 δυό τελευτα ίο ι 
μπλέκονται καί στήν έξαφάνισή τού Ψα
ραδέλλη. Συγκεκριμένα ό Παναγιωτίδης 
ήταν τό τελευτα ίο  πρόσωπο πού ’χε δει 
τόν Ψαραδέλλη πριν τήν έξαφάνισή του. 
Κατά τή διάρκεια τών άνακρίσεων ό Πα- 
ναγιωτίδης όμολογεϊ πώς αύτός σκό
τωσε τόν Ψαραδέλλη, ξεκαθαρίζοντας 
κάποιους λογαριασμούς, καί μέ τή βοή
θεια τού Βάγια, πέταξε σ’ ένα πηγάδι στό 
Λαύριο, τό πτώμα του, άφού πρώτα 
έκαψε τήν ταυτότητά τού θύματος. Κί
νητρο: =εκαθάρισμα λογαριασμών καί 
ληστεία. Ό  Ψαραδέλλης, ό Παναγιωτί- 
δης καί ό Βάγιας άποτελούσαν μ’ άλλους 
μαζί καί σπείρα διαρρηκτών μέ μεγάλες 
«σοδειές». Ανάμεσα σ’ αύτές κι ένα τυ
χαίο γεγονός. Σέ κάποια άπ’ τις  «έπιχει- 
ρήσεις» πού ’κάνε μόνος του ό Ψαρα

δέλλης, τή «σοδειά» άποτέλεσαν καί άρ
κετά λαχεία, ένα άπ’ τά όποια κέρδισε 
2.000.000. Τις 1.150.000 δραχμές κρά
τησε ό Ψαραδέλλης, ένώ τά ύπόλοιπα τά 
μοιράστηκαν οί φ ίλοι του πού έξαργύ- 
ρωσαν τό λαχείο. Ό  Παναγιωτίδης ξέρει 
πώς’ό Ψαραδέλλης άγαπάει τά όπλα καί 
τού παζαρεύει ένα περίστροφο. Ξέρει 
ταυτόχρονα πώς ό Ψαραδέλλης κρατάει 
μαζί του σχεδόν όλόκληρο τό χρηματικό 
ποσό πού «κέρδισε». Μέ πρόφαση νάτού 
πουλήσει τό περίστροφο τόν παρασύρει 
σ’ έρημική τοποθεσία τής Βάρης. Εκεί 
τόν σκοτώνει. Είναι δμως «άτυχος», γ ιατί 
τό θύμα, πριν πάει στό ραντεβού είχε 
άφήσει τά λεφτά στό σπίτι τής άδελφής 
του, παίρνοντας μαζί του μόνο 8.000 δρχ. 
Μέ τό Βάγια μεταφέρουν τό πτώμα στό 
Λαύριο καί τό πετούν σέ έγκαταλειμμένο 
πηγάδι.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ: Στις
30-3-1979 ή Κατερίνα Κοντού, 26 χρόνων 
δηλώνει στό Σταθμό Χωροφυλακής Παλ- 
λήνης πώς τό βράδυ τής 25ης Μαρτίου, 
έξαφανίστηκε ό άντρας της Χρηστός, 37 
χρόνων.

Συγκεκριμένα λέε ι πώς άκολούθησε 
«κακούς» φίλους του καί πώς ήταν όλοι 
τους μπλεγμένοι σέ «πονηρές» δου
λειές.

Τό ζευγάρι δούλευε σέ χοιροστάσιό 
τής περιοχής κι έμενε σέ σπίτι πού ’χε 
παραχωρήσει ό ιδ ιοκτήτης τού χοιρο
στασίου. Είχε 3 άνήλικα παιδιά καί 
μεταξύ τους ύπήρχαν σοβαρές διαφο
ρές. Ό  Χρήστος Κοντός έπινε πολύ, 
σπαταλουσε χρήματα, φερνόνταν 
άσχημα στή γυναίκα του. Γιά κείνη πάλι 
ύπήρχαν μαρτυρίες πώς διατηρούσε 
παράνομους δεσμούς. Κατά τό παρελ
θόν είχε τραυματίσει σοβαρά τόν άντρα 
της στό κεφάλι μέ τσεκούρι.

Τήν ύπόθεση άνάλαβε τό Τμήμα Διώ
ξεως Αδικημάτων κατά τής Ζωής καί 
Ιδιοκτησίας τής Υ.Α.Π.Π. Τό παρελθόν 

τού ζευγαριού, τά μισόλογα τής Κατερί
νας Κοντού σέ τηλεφωνικές έπικοινω- 
νίες μέ τούς συγγενείς της πού μαγνη
τοφωνήθηκαν άπ’ τήν αύτόματη τηλε
φωνική συσκευή τού Ιδιοκτήτη τού χοι
ροστασίου καί μερικές άλλες ένδείξεις, 
όδήγησαν τήν άνάκριση στήν έκδοχή τής 
άνθρωποκτονίας. Πράγματι μετά άπό 
μέρες ή Κατερίνα Κοντού όμολογεϊ τό 
έγκλημα. Είχε σκοτώσει κι είχε κάψει τόν 
άντρα της, πετώντας τά ύπολείμματα 
τού πτώματός του στούς βόθρους τού 
χοιροστασίου.

Κίνητρα: Οί οικογενειακές τους δια
φορές, πού πηγάζαν άπ’ τούς ίδ ιους τούς 
χαρακτήρες τους.

ΥΠΟΘΕΣΗ ((ΑΛΜΠΟΥΡΟΥ: Στις 8-12-1980 ό
Καίσαρας Καλμπούρος δηλώνει στό 
Τμήμα Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π. πώς ό 
πατέρας του Δημήτρης Καλμπούροςβΐ 
χρόνων έχει έξαφανιστεί άπό τις 
27-12-1980. Τό Τμήμα Αναζητήσεων 
«ψάχνει» σέ βάθος τήν ύπόθεση. Ό  Δη- 
μήτρηςΚαλμποϋροςάποκαλύπτεται, πώς 
ζεί μόνος καί ξοδεύει άρκετά χρήματα 
γιά συντροφιά μέ νεαρές κοπέλες καί γιά 
χαρτοπαίγνια. Σκαλίζοντας άνάμεσα 
στούς κύκλους συναναστροφής του, οί

άντρες τού Τμήματος φτάνουν στή 
18χρονη ’Ελένη Δήμου, πού συχνά τού 
κρατούσε «τρυφερή» συντροφιά. Άνα- 
κρίνεται κι άποκαλύπτει πώς τό  βράδυ 
τ ή ς 25/ 2 6 -1 1 -1980παράσυρετόΔημ. 
Καλμπούρο στό σπίτι τού φίλου της Στέ
λιου Μαθά, στή Λυκόβρυση - Αττικής, 
δπου μέ τή βοήθειά της ό Μαθός τόν 
σκότωσε. Στή συνέχεια «πακετάρισαν» 
τό  πτώμα, άφού πρώτα τού πήραν χρή
ματα κι δτι άλλο πολύτιμο είχε πάνω του, 
τό μετέφεραν κάπου στό 25ο χ ιλ /τρο τής 
Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, δπου 

προσπάθησαν νά τό κάψουν. Κίνητρο: Ή 
ληστεία.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ: Τις πρώτες 
μέρες τού Μαρτίου τού 1980 σέ ύπηρε- 
σία τού άδελφού Σώματος τής Αστυνο
μίας Πόλεων καταγγέλεται άπό συγγε
νείς, ή έξαφάνισή τού Νίκου Σταματελά- 
του 67 χρόνων σέ βάρος τού όποιου έκ- 
κρεμούσε καταγγελία τού άδελφού του 
Βασίλη γιά κλοπή, ρέ βάρος τού δεύτε
ρου, 122 χρυσών λιρών, 200.000 δρα
χμών, 1.000 δολλαρίων καί κοσμημάτων.

Πριν προχωρήσουν οι έρευνες, σέ πη
γάδι σπιτιού στό Χαλκούτσι Αττικής βρί
σκεται πτώμα άγνωστου άντρα, μέ βαριά 
τραύματα στό κεφάλι. Είναι τό πτώμα τού 
Νίκου Σταματελάτου. Ή έρευνα τής 
ύποθέσεως άποκαλύπτει τό δράστη. Εί
ναι ό Άντώνης Δάβρης, ιδ ιοκτήτης χαρ- 
τοπαικτικής λέσχης.

Κίνητρο. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. 
Συγκεκριμμένα τό θύμα καί ό δράστης, 
είχαν κάνει μαζί τή διάρρηξη στό σπίτι 
τού άδελφού τού θύματος Βασ. Σταμα
τελάτου καί μοιράστηκαν τά κλοπιμαία. 
Τό θύμα, όμως, πιεζόμενο άπ’ τήν καταγ
γελία τού άδελφού του, μετάνοιωσε καί 
ζήτησε πίσω τό μερίδιο πού χε πάρει ό 
Δάβρης γιά νά έπιστρέψει τά κλοπιμαία 
στόν άδελφό του. Κι ό Δάβρης, πού ήδη 
είχε ξοδέψει πολλά, άποφάσισε νά τόν 
βγάλει άπ’ τή μέση.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΛΤΣΗ: Στις
4-6-1981, ό Κώστας Κόλτσης, κάτοικος 
Λιμνοχωρίου Φλωρίνης, 31 χρόνων, δη
λώνει στό Αστυνομικό Τμήμα Αμυν
ταίου τήν έξαφάνισή τής γυναίκας του 
Εύαγγελίας, 41 χρόνων. Λέει πώς ή γυ
ναίκα του έφυγε άπ’ τό σπίτι τους στις 
31-5-1981.

Ή ύπόθεση έρευνάται. Γιά σαράντα 
όλόκληρες μέρες οί άνδρες τού Τμήμα
τος μαζεύουν ένα πρός ένα, άκόμα καί τά 
πιό άσήμαντα στοιχεία. Ό  Κώστας Κόλ
τσης έχει σέ βάρος του μιά παλιά άνθρω- 
ποκτονία. Τό 1966, σέ ήλικία 16 χρόνων, 
είχε σκοτώσει τό συγχωριανό του Σίμο 
Μπάικο. ’Επίσης διαπιστώνεται δτι πολύ 
καιρό πριν άπ’ τήν έξαφάνισή τής γυναί
κας του ό Κώστας Κόλτσης είχε παρά
νομο δεσμό μέ τή Ιβχρονη άνεψιά του 
Αναστασία Άβραμίδου, κόρη έτεροθα- 
λοΰς άδελφής του.

Άνακρινόμενη ή άνεψιά άποκαλύπτει 
πώς γιά χάρη της ό θείος της σκότωσε τό 
βράδυ τής 31 -5-1981 τή γυναίκα του, τήν 
έθαψε σ’ ένα χωράφι του καί έσπειρε 
πάνω της τριφύλλι. Κίνητρο: Ό  παθια
σμένος έρωτας τού 31χρονου Κόλτση 
γιά τήν Ιβχρονη άνεψιά του.
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΨΙΛΟΝ 
ΩΣ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 
ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Τού κ. Μιχ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
’Ακαδημαϊκού -  τ. Προέδρου 

τής Δημοκρατίας.

Θά άσχοληθώ μέ ένα άρχαίο κείμενο, 
πού είνα ι 'ίσως άρκετά γνωστό, τού 
όποιου όμως θέλω νά έξάρω τήν έντελώς 
ειδική σημασία. Τό κείμενο αύτό έχει 
γραφεί κατά τ ις  άρχές τού Β' μ.Χ. αίώνα, 
δηλαδή κατά τήν κρίσιμη έκείνη πρωτο
χριστιανική περίοδο, όπου σημειώνεται ή 
μετάβαση άπό τά μελαγχολικό λυκόφως 
του άρχαίου κόσμου πρός τή χαραυγή 
τής νέας έποχής, δηλαδή τής έποχής του 
Χριστιανισμού.

Ακριβώς στό μεταίχμιο αύτό τών δύο 
κόσμων βρίσκεται τό κείμενο αύτό, όχι 
μόνο χρονολογικά, άλλά καί ίσως, ώς 
πρός τήν ούσία του.

Είναι γνωστό, ότ ι ή διανόηση τών άρ- 
χαίων 'Ελλήνων και ή 'Ελληνική φιλοσο
φία, σέ όρισμένα σημεία της είχε προσ
εγγίσει σ' ένα εύσεβή μονοθεϊσμό, κα
θώς καί στήν έννοια τής άθανασίας τής 
ψυχής, άνοίγοντας έτσ ι έμμέσους διό
δους πρός τόν Χριστιανισμό. Κατά τήν 
έκφραση τού άειμνήστου Λεωνίδα Φι
λιππίδου, «είχε ψαύσει τά κράσπεδα τού 
Χριστιανισμού». Καί αύτά βεβαίως έχουν 
παρατηρηθεί άπό τούς Πατέρες τής ’Εκ
κλησίας.

Αύτής λοιπόν τής σχέσεως μεταξύ τών 
δύο κόσμων νομίζω ότι άποτελεΐ ένδειξη 
καί τό κείμενο, πού μάς άπασχολεί. Συγ- 
γραφεύς του είνα ι ό Πλούταρχος. Ο με- 
τριόφρων σοφός τής Βοιωτίας είχε 
παραμείνει, τότε, τυπικά τούλάχιστον, 
πιστός στήν άρχαία θρησκεία, άφού 
ήταν, έως τό τέλος τού βίου του καί πρω- 
θιερεύς στό Μ αντείο τών Δελφών. Ζή
τημα όμως είναι, έάν ένδομύχως είχεν 
έπηρεασθεί καί μάλιστα έντονα, άπό τόν 
Χριστιανισμό. Τό ζήτημα δημιουργεΐται 
ίσως, στόν έπίλογο τού κειμένου, τόν 
όποιον ειδ ικά θά σχολιάσω, άφού προη
γουμένως μού έπιτραπεί νά παρουσιάσω 
συνοπτικότατα τό έργο.

Πρόκειται γιά  τήν πραγματεία τού 
Πλουτάρχου, πού τιτλοφ ορείτα ι «Περί 
τού Ε τού έν Δελφοΐς». Ύπό τύπον δια
λόγου Πλατωνικού, άλλά διατυπωμένου 
σέ τρ ίτο  ένικό, δηλαδή άφηγηματικά, ό 
Πλούταρχος θέτε ι σ’ ένα κύκλο φίλων, 
διανοουμένων καί φιλοσόφων τής έπο
χής, μεταξύ τών όποιων καί ό φιλόσοφος 
Άμμώνιος, διδάσκαλος στήν περιώνυμη

Σχολή τών Αθηνών, όπου είχε φοιτήσει 
καί ό Πλούταρχος, θέτει, λέγω, πρός λύ- 
σιν τό πρόβλημα: τ ι άραγε έσήμαινε τό 
γράμμα Ε, πού είχε χαραχθεί ώς έμ
βλημα, έπάνω άπό τήν είσοδο τού Μαν
τείου τών Δελφών;

Ο διάλογος γ ίνετα ι σέ τόνο έλαφρό, 
μοιάζει κάπου - κάπου μέ παιχνίδι, περνά 
έν τούτοις διαρκώς μέσα άπό θησαυρούς 
γνώσεων, όχι συστηματικών, άλλά έκλε- 
κτικών, καί μέ χαρακτήρα έγκυκλοπαι- 
δικό, χωρίς άξιώσεις νά έμβαθύνει σέ ένα 
φιλοσοφικό σύστημα. Ό ταν όμως πλη
σιάζει πρός τό τέλος, αίφνιδίως τό ύφος 
γ ίνετα ι σοβαρότερο, παίρνει μέγα κύρος 
καί περιβάλλεται άπό ένα άνώτερο είδος 
εύλαβείας πρός τό Θειον, τό όποιον άτε- 
νίζει μέ βαθύτατο δέος. Καί αύτός άκρι- 
βώς ό έπίλογος δίνει τό ε ιδ ικό βάρος του 
σ’ όλόκληρο τό κείμενο.

Λοιπόν, τό γράμμα Ε, στήν είσοδο τού 
Μαντείου, πού είχε είσαχθεί, κατά μία 
άποψη, άπό τήν Κρήτη, άποτελούσε, 
φαίνεται, ένα αίνιγμα, μαζί μέ άλλα περί
εργα πού συνέβαιναν έκε ί καί πού παρέ
μεναν άνεξήγητα: δηλαδή, γ ια τί μόνο 
ξύλο άπό έλατο καί δάφνη έπρεπε νά 
χρησιμοποιείται στό θυμίαμα, γ ιατί 
ύπήρχαν μόνο δύο άγάλματα τών Μοι
ρών, ένώ οί Μοίρες ήταν τρεις, γ ια τί σέ 
καμιά γυναίκα δέν έπιτρεπόταν νά πλη
σιάσει τό Δελφικό τρίποδα, καί άλλα άνε- 
ξήγητα.

Λοιπόν, τ ί έσήμαινε τό γράμμα Ε;
Βεβαίως όλοι συμφωνούν, ότι δέν είχε 

τεθ ε ί έκε ί τυχαίως ή διά κλήρου, άλλά μέ 
κάποια σημασία, τήν όποιαν προσπαθούν 
οί διαλεγόμενοι νά άνεύρουν, έρμη- 
νεύοντες κατά διαφόρους τρόπους τό 
γράμμα Ε.

Πρώτος ό φιλόσοφος Αμμώνιος δια
τυπώνει τό πρόβλημα, καί τότε, ό άδελ- 
φός τού Πλουτάρχου Λαμπρίας, έκθέτε ι 
τήν έκδοχή του:

Τό Ε, πέμπτο γράμμα τού έλληνικού 
άλφαβήτου, σημαίνει τούς 5 άρχαίους 
"Ελληνας σοφούς, πού ήσαν ό Χίλων, ό 
Θαλής, ό Σόλων, ό Βίας, καί ό Πιττακός. 
Καί ναι μέν μερικοί προσέθεταν ώς βον 
τόν Κλεόβουλον καί ώς 7ον τόν Περίαν
δρον, όμως αύτοί πού έχάραξαν τό Ε, 
ήθελαν άκριθώς νά δηλώσουν ότι αύτούς 
τούς δύο δέν τούς άναγνωρίζουν, άλλά 
θεωρούν ότι μόνον πέντε είνα ι οι σοφοί.

2) Δεύτερη έρμηνεία: Τό Ε είνα ι τό 
δεύτερο φωνήεν μετά τό Α. Ό  ήλιος είναι 
δεύτερος μετά τή Σελήνη. Ό  Απόλλων

είναι ό ήλιος, άρα ό Απόλλων είνα ι δεύ
τερος, όπως τό Ε, ώς φωνήεν. Αρα τό Ε 
συμβολίζει τή θέση τού Απόλλωνος.

3) Σύμβολο τής άριθμητικής είνα ι τό Ε, 
κατά τήν έρμηνεία πού δίνει άλλος συν
ομιλητής. Τό 2 είναι ό πρώτος άρτιος 
άριθμός, τό 3 ό πρώτος περιττός. Τό 
άθροισμά τους, 2 σύν 3, είνα ι 5, δηλαδή 
τό Ε.

4) Τετάρτη έρμηνεία: Είναι σύμβολο 
τής μουσικής. Πέντε είνα ι οί τρόποι ή 
τόνοι τής μουσικής: ή θέσις, τό ήμιτό- 
νιον, ό τόνος, τό τριημιτόνιον, ό δίτονος. 
Ό λα  τά άλλα είνα ι διαβαθμίσεις όξύτη- 
τος ή βαρύτητος τών 5 αύτών τόνων. Αύ
τούς τούς 5 τόνους συμβολίζει τό Ε.

5) Πέμπτη έρμηνεία: Κατά Πλάτωνα καί 
Αριστοτέλη, ό κόσμος είνα ι ένας, έχει 

όμως συναρμολογηθεί, είνα ι «συνηρμο- 
σμένος» άπό 5 διαφορετικούς κόσμους, 
πού είναι, γή, ύδωρ, πύρ, άήρ, καί ούρα- 
νός (ή φως ή αιθήρ). Αύτούς τούς κό
σμους συμβολίζει τό Ε.

6) Ή έκτη έρμηνεία συνδέει τό Ε μέ τόν 
άριθμό τών 5 αισθήσεων.

7) Κατά τήν έπομένη έρμηνεία, τό Ε 
συμβολίζει τή γεωμετρία: Τό 1 είνα ι ό 
πρώτος άριθμός, τό 4 είνα ι τό μικρότερο 
τετράγωνο πού ύπάρχει. 'Ένα σύν τέσ- 
σαρα, ίσον 5, άρα Ε.

8) Όγδόη έρμηνεία: Τό Ε συμβολίζει τά 
5 μέρη τού κόσμου, πού είναι, κατά τόν 
Ό μηρο: θεοί, δαίμονες, ήρωες, άνθρω
ποι καί θηρία.

9) Κατά τήν έπομένη έρμηνεία, τό Ε 
συμβολίζει τά 5 μέρη τού άγαθού, πού 
είνα ι τά έξής: τό μέτριον, τό σύμμετρον, 
ό νούς, αί κατά τήν ψυχήν έπιστήμαι καί 
τέχναι, καί ή άνευ λύπης ήδονή.

Ό λ ες  αύτές οί έρμηνείες, πού σχετί
ζονται μέ τόν άριθμό 5, μαρτυρούν ότι ό 
Πλούταρχος «είναι ποτισμένος μέ τήν 
μυστικοπάθεια τών άριθμών».

10) Αλλος όμως συνομιλητής ύπεστή- 
ριξε διαφορετική έρμηνεία, τήν έξής: 
Ό λ ο ι οί προσκυνηταί τού Μαντείου, πού 
ζητούσαν χρησμούς, άρχιζαν τήν προσ
ευχή τους μέ τό ύποθετικό μόριο «εί», 
έάν. Εάν θά νικήσουν, έάν θά ταξιδέ
ψουν, έάν άποδημήσουν: «εί νικήσουσιν, 
εί συμφέρει πλείν, ε ί άποδημεΐν κ.λ.π.». 
Ώστε, τό Ε είνα ι τό πρώτο γράμμα τής 
πρός τόν Θεόν προσευχής καί παρακλή- 
σεως. Μία έρμηνεία, πού είνα ι πιθανή, 
καί περιέχει καί σεβασμό πρός τό θεσμό 
τού Μαντείου.
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11) Έ νδεκάτη έρμηνεία: Τά ζώα γνωρί
ζουν όχι είνα ι ήμέρα καί δτι υπάρχει φώς. 
Μόνον όμως οί άνθρωποι ήμποροϋν νά 
σκεφθοΰν άτι, έάν είνα ι ήμέρα, θά υπάρ
χει καί φώς. «Εί ήμέρα, φώς έστί». Ά ρα  
τό Ε συμβολίζει τή λογική καί τήν ικανό
τητα τού συλλογίζεσθαι.

12) Αλλη έξήγηση: Τό Ε είνα ι σύμβολο 
τής μαντικής. Ό  μάντις γνωρίζει «τά τ ’ 
έόντα, τά τ ’ έσόμενα», σκέπτεται δέ ώς 
έξης: «εί τόδε έστι, τόδε γενήσεται». 
"Αρα τό Ε, πάντα ώς άρχικό τού ύποθετι- 
κοϋ «εί», υπενθυμίζει τόν τρόπο, μέ τόν 
όποίο σκέπτεται ό μάντις.

Μετά τις  έρμηνεϊες αύτές, - άλλά καί 
άλλες, λεπτομερέστερες καί δευτε- 
ρεύουσες, πού μνημονεύονται στό κεί
μενο μάλλον μέ χαρακτήρα έγκυκλοπαι- 
δικό - άκολουθεί τό τελευτα ίο  μέρος τού 
διαλόγου, πού, δπως είπα, έχει ύφος τε 
λείως διαφορετικό. Τόν άνάλαφρο καί 
άνεκδοτολογικό τόνο τού κειμένου δια
δέχετα ι τόνος σοβαρός καί εύλαβής. Ή 
πραγματεία μεταβάλλεται σέ άνάπτυξη 
καθαρώς θεολογική, ή όποια είνα ι βαθύ
τατα ποτισμένη άπό εύσέθεια.

Τόν λόγο λοιπόν παίρνει τώρα ό Άμ- 
μώνιος, ό φιλόσοφος τής Σχολής τών 
Αθηνών, διδάσκαλος τού Πλουτάρχου, 
καί άναπτύσσει ιδέες, τις  όποίες βεβαίως 
πρέπει ν' άποδώσουμε στόν ίδ ιο τόν 
Πλούταρχο.

Λέγει λοιπόν ό Άμμώνιος περίπου τά 
έξής:

Ούτε άριθμούς, ούτε τάξεις, ούτε μό
ρια συμβολίζει τό Ε. Είναι κάτι πολύ ύψη- 
λότερο καί βαρυσήμαντο. Είναι ή τελεία  
προσαγόρευση καί προσφώνηση πρός τό 
Θεό. Ό  κάθε προσκυνητής, έρχόμενος 
στό Μαντείο, γ ίνετα ι δεκτός άπό τό Θεό, 
μέ τή φράση «γνώθι σαυτόν», άντί τού 
«χαΐρε». Καί ό προσκυνητής άπαντά: 
«εί», δηλαδή είσαι, ή «σϋ ε ί ό Θεός», 
άλλά συγχρόνως καί «σύ ε ί 6ν», δηλαδή 
σύ είσαι ό ένας, ό μοναδικός Θεός.

Εδώ ό Άμμώνιος θεολογεί, καί λέγει: 
Πρέπει, φίλοι μου, νά παραδεχθούμε, ότι 
ύπάρχει Θεός, «έστι θεός, καί έστι, κατ’ 
ούδένα χρόνον, άλλά κατά τόν αιώνα, 
τόν άκίνητον καί άχρονον καί άνέγκλι- 
τον, καί ού πρότερον, ούδ' ύστερον, 
ούδέ μέλλον, ούδέ παρωχημένον, ούδέ 
πρεσβύτερον, ούδέ νεώτερον, άλλ’ εις 
ών, διά τού νΰν, τό άεί πεπλήρωκε . . .  τό 
όντως όν, ού γεγονός, ούδέ έσόμενον, 
ούδ’ άρξάμενον, ούδέ παυσόμενον».

Δέν πρέπει λοιπόν, συνεχίζει, νά βλέ
πουμε τό θεό, ώς κάτι πού μεταβάλλεται, 
πού βγάζει φωτιές, καί μεταμορφώνεται 
σέ γή καί σέ θάλασσα καί σέ άλλα παρό
μοια. Αύτά ταιριάζουν όχι σέ θεό, άλλά σέ 
δαίμονες, είνα ι πράγματα παιδαριώδη, 
πού καί νά τ ' άκούει κανείς άποτελεΐ 
άσέβεια. «Ούδ’ άκούειν όσιον». Θά ήταν 
καθώς τά παιδιά, πού πλάθουν τήν άμμο, 
νά παίζει ό θεός μέ τό Σύμπαν.

Τόν θεό λοιπόν τόν άληθινό, γιά νά τόν 
γνωρίσουμε, πρέπει νά ύψωθούμε πολύ 
ύψηλότερα, νά έξυπνήσουμε αύτούς 
πού όνειροπολούν, καί νά τούς προτρέ- 
ψουμε νά κοιτάξουν πολύ ύψηλότερα, 
γιά νά ίδούν τόν θεό, τόν όντως όντα, τόν 
άίδιον, τόν άγέννητον καί άφθαρτον.

Πρός αύτόν λοιπόν, έπιλέγει, τόν θεόν, 
άπευθύνουμε τό «εί», μέ τό όποιον δε- 
χόμεθα, κατά ένα τρόπο, τό ένιαΐον, τό 
αιώνιον καί τό άφθαρτον τού θεού.

Έδώ τελειώ νει ή άνάπτυξη τού Άμμω- 
νίου.

Λοιπόν, δέν γνωρίζει κανείς, ποιος 
όμιλεί έδώ: ό πρωθιερεύς τού Μαντείου 
τών Δελφών, ή ό άδηλος, ό άνώνυμος 
χριστιανός, πού έχει ήδη μυηθεί, άλλά 
δέν ήμπορεί νά έκδηλωθεΐ, δέσμιος κα
θώς ήταν μέ τήν παράδοση καί τό Ιερα
τικό του άξίωμα. Συντηρητικός καί άθό- 
ρυβος, δέν θέλει νά διασπάσει τόν κλοιό 
τού άρχαίου κόσμου, πού τόν περιβάλ
λει. Παραμένει μέ τή στολή τού πρωθιε- 
ρέως, άλλά ή έσωθεν φωνή, είνα ι ή πίστη 
στόν ένα καί μόνο αιώνιο θεό. Ή μέν 
στολή στολή έθνικού, ή δέ φωνή φωνή 
χριστιανού.

Λοιπόν, ποιό άπό τά δύο συμβαίνει:
Ό  Πλούταρχος συνοψίζει έδώ άπλώς 

τά πορίσματα τής άρχαίας φιλοσοφίας, - 
ή έχει ήδη ύποστεΐ τήν έπίδραση άπό τήν 
έμφάνιση τού Χριστού, άπό τά συνταρα
κτικά γεγονότα τού Α ’ αίώνος, έχει ίσως 
καί άναγνώσει κείμενα χριστιανικά, καί 
άπό τήν προσέγγιση αύτή, ή σκέψη του, 
άλλά καί ή γλώσσα του έχει άλλάξει; Με
ρικοί έχουν έπισημάνει τήν όμοιότητα 
όρισμένων ιδεών τού Πλουτάρχου μέ τά 
δόγματα τού άποστόλου Παύλου.

Γενική σχεδόν είνα ι ή διαβεβαίωση ότι 
ό Πλούταρχος εΐχεν ά γ ν ο ή σ ε ι τόν 
Χριστιανισμό, -  καί άπό άποψη έξωτε- 
ρική, ή γνώμη αύτή είνα ι όρθή: Ό  Πλού
ταρχος δέν έκδηλώνεται.

Έν τούτοις, παραμένει ό δισταγμός 
καί ή ύποψία, τήν όποια τολμώ νά προ
βάλω, μέ τό δέος βεβαίως πού αισθάνε
τα ι ό βέβηλος, όταν εισέρχετα ι σέ χώρο, 
στόν όποίο δέν έχει ειδ ικότητα, ή ύποψία 
δηλαδή, ότι ό Πλούταρχος, φύση κατ’ 
έξοχήν έρευνητική, δπως άποδεικνύεται 
άπό τήν καταπληκτική συλλογή στοι
χείων, πού έπραγματοποίησε γιά τή συγ
γραφή τών Παράλληλων Βίων, ε ίχεν ίσως 
πλησιάσει τόν Χριστιανισμό.

Ό  άείμνηστος Ακαδημαϊκός Ιωάννης 
Σταματάκος, βεβαιώνει, στήν κλασική 
διατριβή του περί τού Πλουτάρχου, ότι, 
κατά τή γνώμη όρισμένων συγγραφέων, 
ό Πλούταρχος εΐχεν άναγνώσει τά έργα 
τών ’Αποστόλων. Δέν άναφέρει αύτούς 
τούς συγγραφείς, άποκρούει δέ αύτή 
τήν εικασία, άλλά χωρίς ιδ ια ίτερη α ιτιο
λόγηση, δπως άποκρούει καί τήν έπίσης 
ύποστηριχθεΐσα έκδοχή, ότι ό Πλούταρ
χος ήταν «χριστιανός έν κρυπτφ».

Καί συμπεραίνει ό I. Σταματάκος, ότι ό 
Πλούταρχος δέν έγνώρισε τόν Χριστια
νισμό, «έπειδή δ έ ν  ή θ έ λ η σ ε ν ά  τόν 
γνωρίσει».

Ή έκφραση αύτή («δέν ήθέλησε»), μάς 
όδηγεϊ στήν ύποψία, ότι ό Πλούταρχος 
είχε πλησιάσει τόν Χριστιανισμό τήν 
έποχή πού συνέγραψε τήν πραγματεία 
του γιά τό Ε τών Δελφών, συνηγορούν δέ 
ίσως ύπέρ αύτής τής ύποψίας, οί έξής 
παρατηρήσεις, τ ις  όποίες καί πάλιν μέ 
μεγάλους δισταγμούς προτείνω.

Είναι ο ί έξής:
α) Ή πραγματεία περί τού Ε έγράφη, 

περί τό 120 - 130 μ.Χ., καί πάντως μετά 
τήν πραγματεία «περί τού μή χράν έμμε
τρα νυν τήν Πυθίαν» καθώς συνάγεται 
άπό τό δ,τι στήν άρχή τού διαλόγου περί 
τού Ε, ό Πλούταρχος ύπόσχεται στόν Σε- 
ραπίωνα νά τού σ τε ίλε ι «ένίους τών πυ- 
θικών λόγων» του, οί όποιοι πιθανολο
γε ίτα ι ότ ι έχουν γραφεί τό 110 -125 μ.Χ. 
Έγράφη δηλαδή ένα καί πλέον αιώνα

μετά τήν έμφάνιση τού Χριστού. Ό λα  
λοιπόν τά συνταρακτικά γεγονότα τού Α’ 
μ.Χ. αιώνα, είνα ι άπίθανο, νά μή είχαν 
φθάσει έως τήν προσοχή τού Πλουτάρ
χου.

θ) Έγράφη μετά τήν ιστορική διέλευση 
τού Παύλου άπό τήν 'Αθήνα, πόλη μέ τήν 
όποια ό Πλούταρχος διατηρούσε πολύ 
στενούς δεσμούς. Εκτός τού ότι είχε 
σπουδάσει στή Σχολή τών ’Αθηνών, άνα- 
φέρεται ότι είχε παραμείνει έκε ΐ καί λίγα 
χρόνια μετά τή διέλευση κα ίτό  κήρυγμα 
τού Παύλου. Έγράφη έπίσης μετά τή 
δραστηριότητα τού Παύλου στήν Κό
ρινθο, όπου ό Πλούταρχος είχε κατ’ έπα- 
νάληψη μεταβεί μέ έπίσημες άποστολές, 
άλλά καί μέ τήν εύκαιρία τών άγώνων.

γ) Έγράφη σ' έποχή, όπου ό Χριστιανι
σμός εΐχεν άρχίσει νά έπικρατεί στήν 
Ανατολή, στή Μ. ’Ασία, ιδίως στήν Καπ
παδοκία, τήν «πανδημεί χριστιανί- 
ζουσα», τή Μακεδονία, καί άκόμη καί ώς 
τήν Κόρινθο. Έ να τέτο ιο  γεγονός, πού 
άποτελούσε μία νέα κατάσταση, είναι 
άπίθανο, νά μή έκίνησε τήν προσοχή ένός 
άνθρώπου τόσο βαθύτατα πνευματικού 
καί θρησκευομένου όπως ό Πλούταρχος.

δ) Τό κείμενο τής πραγματείας περί 
τού Ε είνα ι τό θερμότερο άπό θεολο- 
γική άποψη, άπό όλα τά κείμενα τού 
Πλουτάρχου. Κατά τόν Flaceli6re, έγ
κυρο μεταφραστή καί σχολιαστή τού 
Πλουτάρχου, «ποτέ ό Πλούταρχος δέν 
είχε έκφρασθεϊ γιά τόν Θεό του μέ λό
γους τόσο θερμούς καί τόσον ύψηλούς». 
Γ Γ αύτό άκριβώς, τό ίδ ιο αύτό κείμενο 
έκίνησε τήν προσοχή τών Πατέρων τής 
Εκκλησίας, πού συχνά άναφέρονται στό 
περιεχόμενό του.

Ειδικά, οί Γάλλοι ε ιδ ικο ί στόν Πλού
ταρχο, σημειώνουν ότι καί ό Montaigne, ό 
Πατριάρχης τών moralistes φιλοσόφων, 
έχει χρησιμοποιήσει τόν πυρήνα τού 
θεολογικού χωρίου τής πραγματείας 
περί τού Ε, γιά νά ύπερασπίσει τή χρι
στιανική πίστη. Αφού παραφράζει στή 
γαλλική τής έποχής τήν περικοπή 393 
Α-Β, άπό τή φράση «έστι Θεός . ..», έως 
τή φράση « .. ,μηδέ άρξάμενον, μηδέ 
παυσόμενον», (λησμονώντας μάλιστα, 
καθώς έπίσης παρατηρούν, νά θέσει 
μέσα σέ εισαγωγικά αύτή τήν έκτενή 
περικοπή), τον ίζει ό Montaigne, ότι σκό
πιμα έδιάλεξε τό τόσο φιλόθρησκο συμ
πέρασμα «αύτοΰ τού έθνικού (ή ειδωλο
λάτρη) άνθρώπου», («cette conclusion 
si religieuse d’un homme payen»), γιά νά 
ύποστηρίξει τις  ιδέες του ώς χριστιανός.

ε) Τέλος, όρισμένοι σχολιαστές τού 
Πλουτάρχου παρατηρούν ότι ό Πλού
ταρχος έχει έγκαταλείψει έδώ τήν 
άποψη περί των δύο ισοτίμων θεοτήτων 
τού ’Απόλλωνος καί τού Διονύσου, τήν 
όποια είχε ύποστηρίξει σέ προγενέστε
ρες πραγματείες του, καί δέχετα ι τώρα, 
μέ ιδ ια ίτερη έμφαση, τόν ένα καί μόνο 
θεό, προσανατολιζόμενος φανερά πρός 
τόν μονοθεϊσμό. "Εγραψαν σοφοί, ότι 
στήν πραγματεία περί τού Ε, ό Πλούταρ
χος προσπαθεί νά προσδιορίσει τήν ού- 
σία του θείου, κατά γενικό καί καθολικό 
τρόπο. -  Ά ραγε, ύπό ποιων άντιλήψεων 
τήν έπίδραση, έκαμε αύτή τήν προσπά
θεια, καί έγραψε αύτή τήν καθολικής έν
νοιας, θεολογική πραγματεία;

Έάν λοιπόν ύποτεθεΐ ότι είχε προσεγ
γ ίσει τόν Χριστιανισμό, είνα ι νοητές οί 
έξης λύσεις:

255



α) Ή  «έγνω», άλλα δέν έπείσθη, έμεινε 
άδιάφορος και έσιώπησε περί τής νέας 
θρησκείας, άκολουθώντας τδ τού Απο
στόλου, δτ ι ό Χριστιανισμός «παρ’ Ίου- 
δαίοις μέν σκάνδαλον, παρ’ Έλλησι δέ 
μωρία».

θ) Ή  έκλονίσθη χωρίς νά πεισθεΐ, άλλ' 
έπηρεάσθη ένδομύχως καί περιορίσθη 
νά χρωματίσει έντονότερα τ ις  άπόψεις 
του περί τής μιας καί αιωνίου θεότητος.

γ) Έκλονίσθη μέχρι τού σημείου νά 
πλησιάσει πρός τήν παραδοχή, άλλ’ 
ά ν ε χ α ι τ ί σ θ η  ώς πρός τήν έξωτε- 
ρική έκδήλωση αύτής τής ψυχικής του 
καταστάσεως άπό τούς έξής λόγους:

1. Από τήν έμφυτη καί έπίμονη προσ
ήλωσή του πρός τή θρησκεία των προγό
νων, τήν όποια σέ κάθε ευκαιρία διεκή- 
ρυσσε. Αύτή ή προσήλωσή του, τού δη
μιουργούσε κάποιο είδος τάσεως πρός 
μισαλλοδοξία.

2. Από τήν τυπική δέσμευση, πού τού 
δημιουργούσε τό λειτούργημά του ώς 
πρωθιερέως τού Μαντείου των Δελφών, 
πού τό διετήρησε μέχρι τού θανάτου 
του. Καί αύτό έπίσης ένίσχυε τήν τάση 
πρός μισαλλοδοξία.

3. Από τήν προχωρημένη ήλικία τών 70 
περίπου έτών, όπότε έγραψε τήν πρα
γματεία περί τού Ε. Κατά τό γήρας, ή 
μεταστροφή ώς πρός τις  θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, είνα ι κάπως δυσκολότερη.

4. Από τούς δεσμούς του μέ τό Ρω
μαϊκό Κράτος, τού όποιου ήταν έπίσης 
ύψηλός άξιωματούχος, μέ έξουσίες ύπά- 
του, ή άνθυπάτου.

5. Από τήν έχθρότητα τού Ρωμαϊκού 
Κράτους έναντίον τής νέας θρησκείας 
πού τήν είχε θέσει ύπό διωγμόν. Πρέπει 
άλλωστε νά μή λησμονεΐται ότ ι ή στάση 
τού Πλουτάρχου άπέναντιτοϋ Ρωμαϊκού 
Κράτους δέν ήταν έχθρική. Απεναντίας, 
έκτιμοϋσε τήν Pax Romana, πού έξασφά- 
λιζε ειρήνη καί τάξη. Παράλληλα, τή 
θεωρούσε ώς παράγοντα ένότητος, πού 
ύποθοηθούσε κατά κάποιο τρόπο τήν 
τάση πρός τήν ένότητα τού θείου καί τόν 
μονοθεϊσμό.

Ώ ς  συμπέρασμα λοιπόν, θέτω τό έρώ- 
τημα (φυσικά, μέ όλους τούς δισταγμούς 
πού διετύπωσα ήδη), ώς έξής:

Ό  Πλούταρχος έγνώρισε, έστω καί 
κατά στοιχειώδη τρόπο, τόν Χριστιανι
σμό; Έπηρεάσθη άραγε ιδίως άπό τόν 
Παύλον; Καί άφού έπηρεάσθη, δέν έξ- 
εδηλώθη, (έπειδή «δέν ήθέλησε» νά έκ- 
δηλωθεΐ), καί έτσ ι έδωσε τήν έντύπωση, 
ότ ι είχε άγνοήσει τόν Χριστιανισμό, ένώ 
ταυτόχρονα, ή έπίδραση αύτής τής 
προσεγγίσεως έπηρέασε τις  θεολογικές 
του δοξασίες, μέχρι τού σημείου, ώστε οί 
Πατέρες τής Εκκλησίας νά έπικαλούνται 
αύτή τήν πραγματεία του, νά παραπέμ
πουν σ’ αύτή, νά λέγουν ότι άποτελεϊ τόν 
καλύτερο σχολιασμό στό «Έγώ είμ ί ό 
Ώ ν» τής Αγίας Γ ραφής, καί τέλος, μερι
κοί ν' άποκαλοϋν τόν Πλούταρχο «χρι
στιανόν έν κρυπτφ».

Αύτό τό  έρώτημα, τό όποιο δέν είναι 
κάν μία θεωρία, είνα ι μία άπλή ιδέα 
τολμώ νά ύποβάλω στήν κρίση τών άρ- 
μοδιότερων.

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Σύμφω να μέ τό  Κ α τα σ τα τ ικ ό  ό τ ίτ λ ο ς  τή ς  Έ νώ σεω ς σ τή ν  ά γγλ ική  

γλώ σσα ε ίν α ι INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION ( ίν τερ ν ά σ ιο ν α λ  
Π όλ ις  Ά σ ο σ ια ίσ ιο ν ) κα ί ά π ο δ ίδ ετα ι σ τό  Ε λλη ν ικό  ώς ΔΙΕΘ ΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ. Επειδή ό τ ίτ λ ο ς  ε ίν α ι μ α κρ ο σ κελή ς  π ο λλές  φ ο ρ ές  χ ά ρ ιν  
σ υ ντο μ ία ς  γ ρ ά φ ε τα ι ώς Ι.Ρ.Α. Ό  σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ικ ό ς  α ύ τό ς  τ ίτ λ ο ς  προφέ· 
ρ ε τα ι σ τήν  'Ε λ λ η ν ικ ή  γλώ σσα ΑΗ -  ΠΙ -  ΕΗ. Π ο λλο ί σ υ ν ά δ ελ φ ο ι μ έλη  τή ς  
Έ νώ σεω ς κα ί φ ίλ ο ι π α ρ α σ υ ρμ ένο ι άπό τό  έλ λ η ν ικ ό  ά λ φ ά β η το  π ρ οφ έ
ρουν  τό ν  τ ίτ λ ο  τή ς  Έ νώ σεω ς ώς ϊρα, τό  όπ οίο  ε ίν α ι έ ν τελ ώ ς  λ α νθα σ μ ένο , 
γ ιά  τό ν  ξέν ο  δ έ  Α σ τυ ν ο μ ικ ό  ε ίν α ι κα ί ά κ α τα ν ό η το . Π α ρ α κ α λ ο ϋ ν τα ι λ ο ι
πόν τά  μέλη  κα ί ο ί φ ίλ ο ι τή ς  Έ νώ σεω ς ό τα ν  π ρ ο φ έρ ο υ ν  τό ν  τ ίτ λ ο  τή ς  
Έ νώ σεω ς σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ικ ά  νά  χ ρ ησ ιμ οπ ο ιο ύ ν  τό ν  σωστό όρο  ΑΗ -  ΠΙ -  
ΕΗ.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Π ο λλο ί Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί ξένω ν κρατώ ν έ ν δ ια φ έ ρ ο ν τα ι νά  ά ν τα λ λ ά ξο υ ν  μέ 

Έ λ λ η ν ες  σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς  το υ ς  δ ιά φ ο ρ α  ά να μ νη σ τικά  δώρα κυρ ίω ς έμ β λή - 
ματα, έθνόσ ημα , π ηλ ίκ ια , σ το λές , δ ια κ ρ ιτ ικ ά  βαθμώ ν κα ί ά λλα  π αρεμ
φ ερή . Ό σ ο ι έ ν δ ια φ έ ρ ο ν τα ι γ ιά  τ έ τ ο ιε ς  ά ν τα λ λ α γ ές  πού κ α λ λ ιερ γ ο ύ ν  τ ις  
κ ο ιν ω ν ικ ές  σ χ έσ ε ις  κα ί π ροά γουν τή ν  ά μ ο ιβ α ία  κα τα νόη σ η  μ ετα ξύ  τώ ν 
Α σ τυ νομ ικώ ν  νά  γρ ά ψ ο υ ν  σ τή ν  Δ ιεύ θ υ ν σ η  τή ς  Έ νώ σεω ς (Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  

175, Ά θ ή ν α ι 813) μ ν η μ ο ν εύ ο ν τα ς  λεπ το μ ερ ώ ς τά  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν α  πού έπ ιθυ- 
μούν νά  ά ν τα λ λ ά ξο υ ν  καθώ ς κα ί τή ν  γλώ σσα ή τ ις  γλώ σ σ ες σ τ ις  όπ ο ιες  
μπ ορούν νά  ά λλη λο γρ α φ ή σ ο υ ν .

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Μ έ τό ν  έρ χ ο μ ό  τή ς  Ά ν ο ίξ ε ω ς  κα ί τή ν  ένα ρ ξη  τή ς  κ α ιν ο ύ ρ γ ια ς  το υ ρ ι

σ τ ικ ή ς  π ερ ιό δ ο υ  π ολλο ί ξ έ ν ο ι Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί μ έλη  τή ς  Έ νώ σ εω ς έπ ισ κέ- 
π το ν τα ι τή ν  Ε λ λ ά δ α  ε ίτ ε  μ εμ ονω μ ένα  ε ίτ ε  μέ όρ γανω μένα  γκρούπ  έκ - 
δρομέω ν. Ο ί ξ έ ν ο ι α ύ το ί σ υ ν ά δ ελ φ ο ι έπ ιδ ιώ κουν τή ν  γνω ρ ιμ ία  μέ "Ε λλη 
ν ε ς  Α σ τυ νο μ ικο ύ ς , ε ίτ ε  γ ιά  νά  ά να π τύ ξο υ ν  φ ιλ ικ έ ς  σ χ έσ ε ις  μ ετα ξύ  το υ ς , 
ε ίτ ε  άκόμ η  γ ιά  νά τύ χ ο υ ν  δ ια φ όρ ω ν έξυ π η ρ ετή σ εω ν  ή κα ί φ ιλ ο ξεν ία ς . Οί 
έπ ισ κ έψ ε ις  τώ ν ξένω ν σ υ να δ έλφ ω ν έ π ε κ τε ίν ο ν τα ι σ' ό λ ό κ λ η ρ ο  τό ν  έλ - 
λ α δ ικ ό  χώρο. Ό σ ο ι άπό τά  μέλη  τή ς  Έ νώ σεω ς έπ ιθ υ μ ο ϋ ν  νά  έξυ π η ρ ετή - 
σ ουν κα τά  ό π ο ιοδ ήπ ο τε  τρόπ ο ά λλοδ απ ούς σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς  π α ρακα λοϋν- 
τα ι νά γρ ά ψ ο υ ν  σ τή  δ ιεύ θ υ ν σ η  τή ς  Έ νώ σεω ς Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  175, Ά θ ή ν α ι 
813) γ νω ρ ίζο ντα ς  λεπ το μ ερ ώ ς τά  σ το ιχ ε ία  το υ ς , τό  ε ίδ ο ς  τή ς  έξυ π η ρ ετή - 
σεω ς πού μπ ορούν νά  π ρ οσ φ έρο υ ν  κα ί τή ν  γλώσσα, σ τήν  όπ οια  έν δ εχ ο - 
μένω ς θά  μπ ορούσαν νά  σ υ ν εννο η θ ο ϋ ν .

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ή  σ υνδρο μή  τώ ν Μ ελώ ν τή ς  Έ νώ σεω ς πού ύ π η ρ ετο ύ ν  σ τό  Σώμα 

κρ α τή θ η κ ε  άπό τ ις  ά π ο δο χές  το ύ  μη νός  Μ α ρ τίο υ  1982. Ή  κρά τη σ η  έ γ ιν ε  
άπό τή  Χ ρ η μ α τική  Δ ια χ ε ίρ ισ η  Χ ω ροφ υλα κής μέ βάση τ ις  μ η χ α νο γρ α φ η 
μ έ ν ε ς  κ α τα σ τά σ ε ις  τώ ν Μ ελώ ν τή ς  Έ νώ σεω ς κα ί ε ίν α ι 150 δρχ.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Π ερ α τώ θ η κε  ήδ η  ή μ η χα νο γρά φ ησ η  τώ ν Μ ελώ ν τή ς  Έ νώ σεω ς πού 

υ π η ρ ετο ύ ν  σ τό  Σώμα τή ς  Χ ω ρο φ υλα κής κα ί τό  Δ ιο ικ η τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  σέ 
έφ α ρ μ ο γή  τώ ν σ χετ ικώ ν  δ ια τά ξεω ν  το ύ  κ α τα σ τα τ ικ ο ύ  θά π ροχω ρήσει 
σ τήν  ίδρυσ η κα ί τώ ν άλλω ν τοπ ικώ ν Δ ιο ική σ εω ν  κα τά  π ε ρ ιφ έ ρ ε ιε ς  τώ ν 
Ά ν ω τέρ ω ν  Δ ιο ική σ εω ν  Χ ω ροφ υλακής.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Τά π αλα ιό  δ ε λ τ ία  τα υ τό τη τ ο ς  τώ ν Μ ελώ ν τή ς  Έ νώ σεω ς έπ αψ αν νά 

ισ χύ ου ν  άπό 1ης ’ Ια νο υ ά ρ ιο υ  1982. Ό σ ο ι δ έν  έχ ο υ ν  έ φ ο δ ια σ θ ε ί μέ ν έο υ  
τύπ ου  τα υ τό τη τ ε ς ,  ο ί ό π ο ιες  ε ίν α ι ίδ ιε ς  γ ιά  όλα  τά  Κ ράτη  - Μ έλη  τή ς  
Ενώσεως νά  ά π ο σ τε ίλ ο υ ν  τό  π αλα ιό δ ε λ τ ίο  μέ δύ ο  φ ω το γ ρ α φ ίες  τα υ τό 

τη το ς  μέ π ο λ ιτ ικ ή  π ερ ιβ ο λή  σ τή  Δ /ν σ η  τή ς  Έ νώ σεω ς Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  175, 
Ά θ ή ν α ι (813).
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- Η ΠΠΡΠΔΟΣΗ ΤΩΝ OKVPQN
’Αφετηρία γιά νέους άγώνες

Ενώ λιγοστοί έλληνες είχαν κροτήσει τις φοβερές έπιθέσεις των όρδών τού 
ναζισμού, τσακίζοντας μπρος ατό άχυρό την τελειότερη γιά τήν έποχή πολεμική 
τεχνολογία, κι ένώ ούτε οί συνεχείς άεροπορικοΐ βομβαρδιομοί, ούτε τά πυροβόλα 
εύθυτενοϋς τροχιάς είχαν κατορθώσει νά λυγίσουν τήν ψυχή τών υπερασπιστών 
τους, έντούτοις ή άποσύνθεση τής γιουγκοολοβικής άμυνας έφερε τάν εισβολέα στό 
νώτο τους.

Έτσι τέλειωσε ή έποποιίο τής «Μάχης τών Οχυρών». Ή στιγμή, όμως, πού οί 
τελευταίοι υπερασπιστές έγκοτάλειπον τά άχυρά τους, ήτον ή στιγμή τής άμετόκλη- 
της άπόφασής τους νά « . .  .έκδικηθοϋν καί νά έλευθερώσουν τήν πατρίδα. . .» .

Η«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», σάν έλόχιστο φόρο τιμής ατούς ήρωες τής 
γρομμής Μετοξά καί στό θύματο τής ναζιστικής εισβολής, άνοδημοσιεύει απόσπασμα 
άπό τά βιβλίο τού Χρήστου Π. Ζαλοκώστα «ΡΟΥΠΕΛ» (Έκδοση βιβλιοπωλείου τής 
«Εστίας»):

Μαύρη λύπη πλάκωσε τά φρούρια όταν 
εξαφανίστηκαν όσοι προτίμησαν ν' άπο- 
μακρυνθοϋνε. Τήν άγρια δραστηριότητα 
πού βασίλευε στις στοές όντας πολε
μούσαν, τή δ ιαδέχτηκε τώρα ή βουθα- 
μάρα. Όμως αυτή ή σιωπή ήταν πιό εκ
φραστική κι άπό ξεφωνητά άκόμα. 
Αξιωματικοί τραυματίες πού ως τώρα 
δέν καταδέχονταν νά πλαγιάσουν, παρά 
έτρεχαν γεμάτο ι αίματα άπό τό ένα πο
λυβολείο στ' άλλο εμψυχώνοντας τούς 
όπλίτες, χώθηκαν τώρα στά κρεβάτια 
τους, μαραμένοι άπό τούς πόνους όχι 
τής πληγής μά τής ψυχής τους. Παιδιά 
πού τά μάτια τους άστραφταν μπροστά 
στον κίνδυνο, τώρα έστεκαν άπο- 
βλακωμένα όσο νά τά πάρη στήν ξε- 
χάστρα άγκαλιά του ό ύπνος.

Δέκα ή ώρα τό πρωί, παρουσιάζονται 
πάλι ο ί ξένοι πληρεξούσιοι καί ζητάν νά 
παραλάβουν τά φρούρια. Μετά τήν ύπο- 
γραφή τού πρωτοκόλλου ζητάν τήν 
παράδοση τών Αγγλων. Ποιων "Αγγλων, 
Αύτών πού πολεμούσαν τάχα μαζί μας. 
Μέ κόπο πείστηκαν ότι μήτε ένας 
"Αγγλος δέν ύπήρχε σ' όλη τή γραμμή 
τών συνόρων. Τέλος ζητάν νά τούς 
παραδοθοΰν τά σχέδια τών άχυρων και 
τά άρχεία τους. Μά ούτε αύτά δέν 
ύπάρχουν, οι φρούραρχοι τά έχουν κά
ψει άποθραδίς. Τούς δείχνουν καταγής 
τ ’ άποκαΐδια τών χαρτιών. Οί πληρε
ξούσιοι φεύγουν κι άμέσως ύστερα 
άνεβαίνουν σέ κάθε όχυρό οί Γερμανοί 
συνταγματάρχες τών μονάδων πού τά 
πολεμούσαν άπό κάτω. Αρχίζει τό τε μιά

τελετή  πού δέν τήν περίμενε κανένας. Ό  
νικητής τιμά τόν ήττημένο! Αντίθετα 
άπό τόν ιταλικό στρατό πού κοκορεύεται 
κι όταν άκόμα τόν ξυλίζουν, ό γερμα
νικός δέ φ ιλαργυρεύεται τό θαυμασμό 
του, άν ό άντίπαλος τόν άξίζη. Δέν κατε
βάζουν τήν έλληνική σημαία άπό τά 
φρούρια, άφήνουν τά ξίφη στούς 
άξιωματικοϋς, άπαγορεύουν στούς 
στρατιώτες των νά μπούν στις στοές έν- 
όσω βρίσκονται μέσα φαντάροι. Παρα
τάσσουν ένα τιμητικό τάγμα στούς πρό- 
ποδες κάποιου όχυρού καί παρακαλοΰν 
τό φρούραρχο νά κατεθή νά τό 
έπιθεωρήση.

Μιλάν μέ άπορία γιά τήν έλληνική 
άμυνα, πού τήν χαρακτηρίζουν ώς «με
γαλειώδη». Πριν δοΰν άπό κοντά τά 
φρούρια, φαντάζονται πώς είναι 
άνώτερα άπό τά γαλλικά τής Μαζινό. Μό
λις όμως τά έπισκέπτονται σαστίζουν. 
Πόσο λίγο προσωπικό τά ύπηρετούσε! 
Μέ τ ί έλάχιστα κανόνια καί πυρομαχικά, 
έδωσαν έντύπωση «μεγίστης ισχύος καί 
άφθονίας μέσων»! Ή  πενιχρότητα τών 
όπλων πού διάθεταν οί Έλληνες κάνει 
τόν έχθρό νά καταλάβη τό  ρόλο πού 
έπαιξε ή παλικαριά σ' αύτό τόν άγώνα. Ό  
στρατηγός Μπαίμε, ό ίδιος πού διεύθυνε 
τόν κατά μέτωπο άγώνα, δέν πιστεύει τά 
μάτια του όταν βλέπει τό Περιθώρι μέ 
120 μόνο φαντάρους φρουρά νά έχη 
πιάσει 300 Γερμανούς αιχμαλώτους. 
Αύτό τόν κάνει νά πή στό μέραρχό μας 
πώς λυπάται ότι τέτο ιος στρατός σάν τόν
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ελληνικό δέν ήτανε σύμμαχος του 
"Αξονα παρά άντίπαλος

"Αλλος άπό τούς Γερμανοΰς συν
ταγματάρχες πού μάχονταν τό Καρατάς, 
έδειξε στό φρούραρχο αύτού τού 
οχυρού κάποιο λιβάδι, όπου τό έλληνικό 
πυροβολικό είχε θερίσει τό σύνταγμά 
του κατά μιά νυχτερινή έπίθεση, και ζή
τησε νά γνωρίση τόν άξιωματικό πού 
διεύθυνε μέ τόση εύθυβολία τά πυρά. Ό  
φρούραρχος έφερε τό τε καί τού πα
ρουσίασε ένα άμούστακο άνθυπολοχαγό 
τού πυροβολικού πού στάθηκε σέ προσ
οχή. Ό  Γερμανός τόν διάταξε:

« Ελάτε μαζί μου». Καί ξεκίνησε γιά τό 
λιβάδι, έμπρός αύτός, πίσω τό άνθυ- 
πολοχαγάκι πού άπορούσε τ ι θ' άπογινό- 
ταν. Ό τα ν  κατέβηκαν στό πεδίο τής 
σφαγής, είδαν τούς άταφους Γ ερμανοΰς 
άκόμα στή στάση πού τούς είχε βρει ό 
θάνατος, φριχτά άκρωτηριασμένους: 
πόδια κομμένα, κεφάλια άνοιγμένα στά 
δύο, πτώματα έδώ πολτοποιημένα άπό 
όλόσωμη οβίδα πού τά παραμόρφωσε, κι 
έκε ι στρατιώτες, πού κάποιο θραύσμα, 
κοφτερό σά λεπίδι, τούς είχε θανατώσει 
χωρίς νά τούς βλάψη, νεαρά παιδιά μέ τά 
πρόσωπά τους άκόμα ροδοκόκκινα καί 
γαλήνια. Ούτε πιθαμή στό γύρω χώμα 
δέν ήταν άβαφη άπό αίματα Καμία 
άνθρώπινη ψυχή δέ θά έμενε άσυγκίνητη 
βλέποντας τέτο ιο  άπαίσιο θέαμα

«Άνθυπολοχαγέ», είπε στόν πυρο
βολητή ό Γερμανός συνταγματάρχης 
δείχνοντας τούς νεκρούς, «αύτό τό μα
κελειό είνα ι έργο δικό σας. Σέ μισήν ώρα 
μέσα μοΰ θανατώσατε τετρακόσιους 
άντρες. Σάς συγχαίρω»! Καί τού έσφιξε 
τό χέρι, ένώ ό "Ελληνας άξιωματικός 
άνατρίχιασε άπ’ αύτό τό πρωτάκουστο 
παράδειγμα σκληρής καρδιάς, άλλά καί 
στρατιωτικής άρετής.

Ό  άρχοντας πού ξεπερνάει όλους 
τούς άλλους, ό ήλιος, άφού άνέβηκε 
στήν κορυφή τ ’ ούρανού, στάθηκε μιά 
στιγμή έκεϊ. Τέτοια ώρα, μεσημέρι, έγκα- 
τάλειψαν οί φαντάροι τά άχυρά. Οί 
Γερμανοί πού τούς σεβάστηκαν, τούς 
άφησαν νά φύγουν μέ τόν όπλισμό τους, 
μόνοι, ώς τ ις  Σέρρες, όπου θά περίμεναν 
διαταγές.

Ή συνοδεία τους κατηφόριζε τις 
χωματοπλαγιές τού Ρούπελ άμίλητη, βα
δίζοντας άργά, χωρίς έλαφράδα στά γό
νατα τά κομμένα. "Οποιος τούς έβλεπε 
δέ θά φανταζόταν ποτέ ότι αύτό τ ’ 
άσκέρι είχε νικήσει έναν άγώνα τόσο

άνισο σέ σιδερικά. Ή κατάντια τους φα
νερωνόταν άπό τό ρουχισμό τους, άνά- 
στατο σάν τό Κρητικό πέλαγος, άπό τά 
λερά πρόσωπα πού καθώς σκούπιζαν μέ 
τήν παλάμη τόν ιδρώτα, μετατόπιζαν στά 
μέτωπα καί τά μάγουλα τή βρωμιά τής 
μπαρούτης καί δημιουργούσαν μαύρες 
χαρακιές. Ή ιδέα πώς είνα ι ταπεινωμέ
νοι, δέ βγαίνει άπό τό μυαλό τους. "Εκα
ναν πιστά τό καθήκον τους, μά τούτο δέν 
άρκεΐ. Ή τύχη πού είνα ι άνιση στούς 
άνθρώπους, τούς είχε άδικήσει μέ τό νά 
τούς πάρη μέσ’ άπό τά χέρια τή Νίκη, 
τόσο άπαραίτητη στήν ταπεινή ζωή τους.

Ολο τό  χειμώνα όνειρεύονταν τή 
λαμπάδα τού πολέμου, κι όταν τόν γνώ
ρισαν στό άναμμα τής μάχης, τόν άγά- 
πησαν καθώς τούς έρέθιζε καί τούς συν- 
έπαιρνε. Ό σο τούς ζεματούσε ή φωτιά, 
τόσο τήν ορέγονταν, καί νά φύγουν δέν 
ήθελαν άπό κοντά της - σάν πεταλούδες.

Γερμανοί μοτοσικλετιστές - Οηως καί τά γερμανικά 
άρματα μάχης στήν προηγούμενη σελίδα - κινούνται 
πάνω στίς σιδηροδρομικές γραμμές εισχωρώντας στά 
έσωτερικά τής Χώρας γιά νά άλοκληρώσουν τήν κατά
ληψή της.

Γ Γ αύτό τώρα περπατάν πρός τά έμπρός 
κι όλο πίσω στρέφουν τά βλέμματά τους 
καί κοντοστέκονται νά ξαναδούν τά 
άχυρά. Άναλογίζοντα ι τούς σκοτωμέ
νους συντρόφους πού μόλις πρόφτασαν 
νά τούς θάψουν βιαστικά, καί πού θά 
έμεναν άκλαυτοι, στά χέρια άναίσθητων 
ξένων. Ό τα ν  άκούν θόρυβο αύτοκινή- 
των καί διακρίνουν πολλά φορτηγά νά 
πλησιάζουν τό Ρούπελ, καταλαβαίνουν 
πώς οί ναζήδες πλιατσικολογούν τά τρό
φιμα πού βρήκαν στίς άποθήκες. "Αμα μιά 
γερμανική διμοιρία, άπό εύγένεια, τούς 
προσπερνάει μέ βήμα παράτας, αύτοί 
μόλις τήν άντιχα ιρετάνε γ ια τί άκούν άπό 
μακριά σάλπιγγες νά ήχούνε χαρούμενα, 
κι άντικρίζουν έκείνη τή στιγμή νά κατε- 
βαίνη ή έλληνική σημαία καί νά όρθώνε- 
τα ι ή σβάστικα.

Αύτό τό θέαμα κάνει τήν πονεμένη 
τους καρδιά νά μή χωράη άλλο καημό. 
Ό σους έπαίνους είπε στόν άρχηγό τους 
ό Γερμανός σωματάρχης, τούς
φαίνονται λόγια μόνο, λόγια φτωχά 
μπροστά στή φριχτή πραγματικότητα. 
Γ ιατί έτσι, βαριόθυμοι ώς είναι, 
σκέπτονται καί τά χωριά τους πού σύν
τομα θά δουλωθούν, τις  γυναίκες καί τις 
άδελφές τους πού θά τ ις  παιδέψουν οί 
άλλόφυλοι. Πάλι ή Ελλάδα θά σταυρω
νόταν τώρα, πάλι ή ύπαρξή της θά παιζό
ταν κορώνα - γράμματα γιά τρ ίτη φορά 
μέσα σέ τριάντα χρόνια, άφού ή μοίρα

τών λαών είχε καταντήσει ρουλέτα.
Τώρα θά δούλευαν κατά τ ις  προσταγές 

σιχαμερού άφέντη, θά λιμονοκτο- 
νούσαν, θά τούς λήστευαν άτιμώρητα. 
“Αχ, μέ πόση λαχτάρα γυρίζει όλοένα ό 
νούς τους στά τέσσερα μερόνυχτα πού, 
έλεύθεροι, κρατούσαν έκείνη τήν άφοβη 
άμυνα. Πώς τήν είπε ό Γ ερμανός στρα
τηγός; «Μεγαλειώδη». "Ετσι τήν είπε.

Καθώς πορεύονται πρός τ ις  Σέρρες 
βλέπουν σ’ ένα λοφάκι μαζεμένους 
φαντάρους καί καπνό ν ’ άνεμίζεται στόν 
καθάριον ούρανό. ’Επειδή ή κοινή δυσ
τυχία άδερφώνει τούς άνθρώπους, 
τραβά ή φάλαγγα όλόισα πρός τόν όμιλο 
έκεϊνο.

«Μωρέ διάθεση πού τήν έχουν τέτο ιες  
στιγμές νά μαγειρεύουν!», κάνει ένας 
λοχίας.

«Γιατι όχι; άπό χτές βράδυ δέ βάλαμε 
μπουκιά στό στόμα».

Πραγματικά οί Γ ερμανοί, παρα- 
θαίνοντας τούς άρους τής άνακωχής, 
πριν κάν στεγνώση τό μελάνι τής ύπο- 
γραφής τους, δέν τούς έπίτρεψαν νά πά
ρουν κανένα φαγώσιμο καί οί φαντάροι 
πεινάνε. Ό τα ν  άνέβηκαν τό λόφο, είδαν 
έτοιμη θρακιά, μά χωρίς νά θράζη τίποτα 
πάνω της.

«Τι πρόκειται νά ψήσετε;» ρωτάν όσους 
άνάδευαν τά ξύλα.

«Τώρα θά δήτε», τούς άποκρίνονται.
Εκεί γύρω στή φωτιά είναι 

συγκεντρωμένο ένα τμήμα τού 26ου 
συντάγματος, αύτού πού κατά τή μάχη 
ύπερασπιζόταν τό Λύσσε ώς πεζικό 
έπιφανείας, κι ε ίχε μαδήσει μιά μεραρχία 
άλπίνων πού άγωνιζόταν νά τό ξε- 
κολλήση άπό τις θέσεις τους. Νά ό 
διοικητής τού 26ου περιστοιχισμένος 
άπό τούς βαθμοφόρους. Νά ό 
άρχιμανδρίτης του πού βάζει τά Ιερά 
άμφια.

«Θά λειτουργηθούμε», είκάζει κάποιος 
κι ή ’ιδέα πώς θά κοινωνήσουν μέ τά θεία 
τούς παρηγορεΐ. Βγάζουν τά πηλίκιά 
τους, σταυροκοπιούνται κι άκούν μέ κα
τάνυξη τ ις  εύχές πού άρχίζει νά ψέλνει ό 
παπάς. Ύστερα προβάλλει στό κέντρο ό 
ύπασπιστής κρατώντας τή σημαία τού 
συντάγματος τυλιγμένη στό μαύρο 
μουσαμά της Τήν ξεσκεπάζει καί τήν 
άφήνει έλεύθερη στό έλαφρό άεράκι 
πού δέν καταφέρνει νά τήν ξεδιπλώση 
κανονικά, γ ια τ ’ είνα ι ράκος, άτίμητο
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Ο ΧΙΤΛΕΡ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

«'Ενώπιον τής ιστορίας είμαι υποχρεωμένος 
νά πώ, δτι μεταξύ δλων των άντιπάλων μας 
ό "Ελλην στρατιώτης ήταν εκείνος πού πο
λέμησε με την μεγαλύτερη περιφρόνησι για 
τον θάνατο. Λεν νπέκυψε παρά μόνο όταν 
κάθε άντίστασις είχε καταστή αδύνατη».

ΛΛΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
{ ’A nd  τώ ν λ ό γ ο  το υ  σ τό  Ρ Ο ιχ σ τα γ , σ τ ις  4 Μ α ϊου  1941)

καρδιές τους τό μοναδικό δίδαγμα τής 
αυτοθυσίας;

Ή ράτσα.
Αύτή ένωσε μπροστά στον κίνδυνο 

τούς Ελληνες, όλους τούς Έλληνες χω
ρίς έξαίρεση. Ό τα ν  τά χιόνια σταμά
τησαν τήν προέλαση τού στρατού μας 
στην Αλβανία, κάποιος μέραρχος φο
βήθηκε πώς οί άφάνταστες κακουχίες θά 
μπορούσαν νά κλονίσουν τό ήθικό τού 
μετώπου και ζήτησε στά συντάγματά του 
νά τού στείλουν πίνακες άπό τούς στρα
τιώτες έκείνους πού ήταν γνωστοί ώς 
κακόγνωμοι, γιά νά τούς άπομακρύνη.
Αμα όμως έλαβε τούς πίνακες αύτούς, 
διάβασε κατάπληκτος: «Δεκανεϋς τάδε, 
έφονεύθη ε ις  τήν μάχην τής Μόροβας. 
Στρατιώτης τάδε, έτραυματίσθη ε ις  τήν 
έπίθεσιν τής Ντούσνιτσας. Στρατιώτης 
τάδε, έπροτάθη διά τον πολεμικόν 
σταυρόν».

Σέ μιαν έποχή πού μεγάλα κράτη κλο
νίστηκαν κι είχαν διαλυθή οί στρατοί 
τους, ή φωνή τής ράτσας όδήγησε τούς 
δικούς μας φαντάρους νά πολεμήσουν 
σά νά είχαν άναστηθή άπό τήν ίδ ια τήν 
άρχαία Αθήνα. Έ κανε νά λάμψη άπάνω 
τους ή Ελλάδα, τήν έκανε νά ξαναγίνη

μνημείο δοξασμένων άγώνων. Αύτή είναι 
ή σημαία πού τόν Αύγουστο τού 1922, 
όταν τό 26ο σύνταγμα κυκλώθηκε στήν 
κοιλάδα τού Ά λ ί -  Βέράν τής Μικρός 
Ασίας, τήν άρπαξε ό γενναίος συν

ταγματάρχης Καλιαγκάκης καί παρασύ- 
ροντας τούς λεβέντες του σέ παράφορη 
έξοδο κατόρθωσε νά σπάση τόν 
τούρκικο κλοιό καί νά σώση τό σύνταγμά 
του, χωρίς ό 'ίδιος νά έπιζήση άπό τό 
θρυλικό κατόρθωμα, γ ιατί όπως ή σημαία 
του, έτσ ι κι αύτός είχε κατατρυπηθή άπό 
σφαίρες καί ξεψύχησε κρατώντας στά 
χέρια του αύτό τό  κουρελιασμένο πανί!

«Προσοχή!» διατάζει ό διοικητής.
01 φαντάροι τεντώνουν τά ξε- 

νεφριασμένα κορμιά τους, οί άξιωματικοί 
κάνουν τό σχήμα. Ό  ύπασπιστής τότε 
κατεβάζει τό Ιερό λάβαρο στή φωτιά, ένώ 
ό παπάς εύλογει αύτόν τόν περήφανο 
πολεμικό όδηγό. Τό μεταξωτό πανί άργεϊ 
ν' άποκαή, γ ίνετα ι στάχτη σιγά, πολύ 
σιγά. Τό θέαμα τής γαλανόλευκης πού 
έξαφανίζεται κάνει τούς παρόντες νά ρι
γήσουν. Οΰτ' ένας άξιωματικός δέν 
έμεινε άδάκρυτος. Οί φαντάροι σάν 
άντικρίζουν τούς φρούραρχους τους, 
ψημένους πολεμιστές, νά κλαϊνε, τούς 
θαυμάζουν άκόμα περισσότερο καί 
ξεσπάν τά παιδιάτικα στόματά τους σέ 
λυγμούς κι άναφυλλητά. Τό κλάμα τους 
έχει μεγαλοπρέπεια γ ια τ ’ είνα ι όμαδικό. 
Μά τό διακόπτει ό άρχιμανδρίτης:

«Σηκώστε τό χέρι νά όρκιστήτε·, τούς 
λέει.

Τόν ύπακούν, κι έκεινος άρχίζει;
«'Ορκίζομαι. . .
«’Ορκίζομαι!» λένε όλοι μαζί.
«Ότι δέ θά ήσυχάσω. ..
«Ότι δέ θά ήσυχάσω!».
«Ότι θά δώσω τό αίμα μ ο υ . . .
«Ότι θά δώσω τό αίμα μου!».
«Γιά νά έκδικηθώ καί νά έλευθερώσω  

τήν πατρίδα . . .
«Γιά νά έκδικηθώ καί νά έλευθερώσω  

τήν πατρίδα!» βροντοφωνούν άξιωμα- 
τ ικο ι καί στρατιώτες.

Ό  όρκος αύτός φουσκώνει άπό νέα

όνειρα τις  σ τενεμένες καρδιές τους, κι 
όταν ξαναπαίρνουν τό δρόμο τών 
Σερρών, αισθάνονται σά ζωογονημένοι. 
Τώρα έχει βρε! πάλι σκοπό ή ζωή τους.

Ναι, τά έθνη τά μικραίνουν ή τ' άποθα- 
νατίζουν οί πολίτες τους. Κάθε πατρίδα 
χαίρεται τόση εύτυχία, όση άναλογεϊ στή 
σωφροσύνη τών πολιτών της. Είναι όμως 
ν' άπορής! "Αμα μπήκαν οί Γερμανοί στό 
συγκρότημα «Μολών Λαθέ» τού όχυρού 
Ροΰπελ, άπάνω άπ' τούς νεκρούς βρήκαν 
γραμμένη μέ κιμωλία τή φράση: «Στις 
Θερμοπύλες σκοτώθηκαν οί Τρακόσιοι. 
Εδώ θά πέσουν οί Ογδόντα».

Οί Σπαρτιάτες οί παλιοί έτοιμάζονταν 
άπό παιδιά μέ προσεχτική άγωγή γιά με
γάλα έργα. Τούτους όμως τούς 
φαντάρους, πότε νοιάστηκε ή δική μας 
Πολιτεία νά τούς παιδαγωγήση; Τό Κρά
τος τούς είχε έγκαταλείψει στήν τύχη 
τους. Ποιος λοιπόν είχε σταλάξει στις

Αντιαρματικά έμπόδια στη γραμμή Μεταξά. 01 φαν
τάροι μας έδωσαν πνοή στίς άψυχες άμυντικές εγκα
ταστάσεις γιά νά συντρίβουν μπροστά τους καί νά τα
πεινωθούν οί άρδές τής ναζιστικής βίας.

έκείνο πού κατάφερνε στίς καλύτερες 
στιγμές τού παλιού της βίου - όταν, άπό 
γεωγραφικός τόπος, γιγαντωνόταν σέ 
σύμβολο τής Ελευθερίας.

Ό σ ο ι παρευρέθηκαν στούς άγώνες 
τής Αλβανίας ή τού Ρούπελ σχημάτισαν 
μιάν άτράνταχτη πίστη στό μέλλον τής 
φυλής μας. Ά ν  δέ διδαχτούμε όμως τήν 
όμόνοια καί τήν αύταπάρνηση άπό τούς 
ήρωες έκείνους, τό τε θά χάσουμε ότι 
πολυτιμότερο μάς έδωσε τό χυμένο αίμα 
τους. Αλίμονο άν πιστέψουμε πώς θά 
λείψουν ποτέ οί έχθροί άπό τό δρόμο τής 
Ελλάδας. Κι άς γίνη ή ιστορία τού Ρού

πελ άστέρι γιά νά μάς όδηγή πώς πρέπει 
ν ’ άντιστεκώμαστε στούς έχθροϋς της, 
όσο μεγάλοι κι άν είναι.
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ΓΙΟΡΤΑΣΘΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Μέ λαμπρότητα γιορτά
στηκε στις 'Υπηρεσίες τής 
Χωροφυλακής όλης τής Χώ
ρας ή έπέτειος τής έθνικής 
μας παλιγγενεσίας. Στις 
έδρες τών Διοικήσεων πρα
γματοποιήθηκαν όμιλίες σχε
τικές μέ τή σημασία τοϋ ξεση
κωμού τού ’21, ένώ, όπως 
πάντα, έπίκεντρο ήταν και 
πάλι ή Αθήνα.

Όμιλίες έγιναν: Στό
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, 
όπου, παρουσία τού υπουρ
γού κ. Γιάννη Σκουλαρίκη, τού 
γενικού γραμματέα κ. Πανα
γιώτη Άναγνωστόπουλου,

άλλων ύπηρεσιακών παρα
γόντων καί τού προσωπικού 
τού Υπουργείου, τόν πανη
γυρικό τής ήμέρας έκφώνησε 
ό άντισυνταγματάρχης Χω
ροφυλακής κ. Κων/νος Παπα- 
δόγιαννης.

’Επίσης στήν αίθουσα τελε
τών τού ’Αρχηγείου, όπου, 
παρουσία τού α’ ύπαρχηγοΰ 
ύποστρατήγου κ. Γ εωργίου 
Κωστόπουλου, τού α’ έπιθεω- 
ρητή ύποστρατήγου κ. Δη μη
τριού Κόλλια, τού ύποστρατή
γου κ. ’ Ιωάννη Παυλόπουλου, 
άλλων άνωτάτων καί άνωτέ-

ρων άξιωματικών και άντιπρο- 
σωπείας κατωτέρων άξιωμα
τικών, άνθυπασπιστών, όπλι- 
τών, και πολιτικών ύπαλλήλων 
τόν πανηγυρικό τής ήμέρας 
έκφώνησε ό άντισυνταγμα- 
τάρχης κ. Παναγιώτης Κουρ- 
νέτας.

Γ ενικά, οί όμιλητές άνα- 
φέρθηκαν έν συντομίςι στά 
ιστορικά γεγονότα τής επα
νάστασης τού ’21 και άνάλυ- 
σαν τή βαθιά σημασία της γιά 
τή μετέπειτα, τή σημερινή και 
τή μελλοντική πορεία τής πα
τρίδας μας.
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗ Μ. ΤΑΞΕΩΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μέ τούς άθλητές των Σωμάτων Ασφαλείας 

συναντήθηκε καί μίλησε, στίς 15 Μαρτίου, 6 
υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλα- 
ρίκης, στά πλαίσια της προσπάθειας πού κατα
βάλλεται, τελευταία, άπ’ τήν Πολιτεία, γιά τήν 
καταστολή τής βίας πού παρατηρείται έδώ κι 
άρκετό καιρό στά γήπεδα τής χώρας μας. Τής 
βίας πού, όπως είναι σ' όλους μας γνωστό, σέ 
άρκετές περιπτώσεις, άφορμή έχει τήν παρα
βίαση των κανόνων τού «εύ άγωνίζεσθαι» άπό 
μέρος πολλών άθλητών μας καί κυρίως τού πο
δοσφαίρου, τού μπάσκετ καί τού βόλεϊ.

Στή συνάντηση, ή όποία έγινε στήν αίθουσα 
τελετών τού 'Υπουργείου, πήραν μέρος περισ
σότεροι άπό 170 άθλητές, άθλήτριες καί διαιτη
τές πού ύπηρετοΰν στή Χωροφυλακή, στήν 
Αστυνομία Πόλεων καί στό Πυροσβεστικό, οι 

προπονητές καί οι ύπηρεσιακοί παράγοντες τών 
άντίστοιχων άθλητικών τμημάτων -  ύπηρεσιών. 
Μεταξύ αύτών, άπό πλευράς Χωροφυλακής, 
γνωστότεροι είναι οι ποδοσφαιριστές Μητρό- 
πουλος, Λεμονής, Καρούλιας,, Μαυρομάτης, 
Στυλιανόπουλος, οι μπασκετμπωλίστες Παραμα- 
νίδης καί Φιλίππου, οί βολεϊμπωλίστες Γεωρ- 
γαντής, Πολύζος, Τσετζέρης, Τριανταφυλλίδης, 
Τριανταφυλλόπουλος καί Καζάζης, οί πρωταθλη
τές στίβου Βαμβακάς, Κυτέας, Χάτζος, Καρακα- 
τσάνης, Πατρώνης, ό παλαιστής Ποικιλίδης, ό 
σκοπευτής Ήλιάδης ή πρωταθλήτρια Τρουμ- 
πούκη ό άρσιβαρίστας Τσιντάρης κ.ά.

«'Αντικείμενο τής σημερινής μας έπα- 
φής -  είπε άρχίζοντας τήν όμιλία του ό κ. 
υπουργός -  είναι ή έξέταση τών προβλη
μάτων πού δημιουργοϋνται στά γήπεδα 
τής χώρας μας, έξαιτίας τής όξυμμένης 
βίας, πού κατά ένα μέρος έχε ι άφορμή τή 
συγκεκριμένη άντιαθλητική συμπερι
φορά όρισμένων άθλητών, άκόμη καί μ ε
ρικών άπό σάς πού υπηρετείτε στά Σώ
ματα Ασφαλείας».

Καί ό κ. Σκουλαρίκης, συνεχίζοντας τόνισε:
«Ό άθλητισμός, πέρα άπτά χρηματικά  

ποσά πού διατίθεντα ι άπ'τό Δημόσιο γιά 
τή δημιουργία άθλητικών έγκαταστά- 
σεων, καθώς και γιά τήν άντιμετώπιση 
όλων τών άλλων οικονομικών του άναγ- 
κών, έπιπροσθέτως έπιβαρύνει μένα  τε 
ράστιο χρηματικό ποσό καί τόν προϋπο
λογισμό του Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως. Σύμφωνα με μελέτη  πού κάναμε, 
μέσα στόν προηγούμενο χρόνο, γιά τή 
λήψη μέτρων τάξεως στά γήπεδα τής χώ- 
ραςδιατέθηκε δύναμη 219.488 άνδρών 
ά π τή  Χωροφυλακή καί 48.883 άπ.' τήν 
Αστυνομία Πόλεων, πράγμα πού σημαί
νει ότι όλη αυτή ή δύναμη άπασχολή-· 
θηκε, γιαύτόν τόν συγκεκριμένο σκοπό, 
1.138.248, συνολικά ώρες.

»Μέ βάση αύτοϋς τούς ύπολογισμούς 
-  συνέχισε -  γιά τήν άστυνόμευση τών 
γηπέδων, τόν ίδ ιο χρόνο δαπανήθηκαν 
382.109.853 δραχμές, κι άν στό ποσό 
αύτό προσθέσουμε καί τις δ ικές σας 
άποδοχές, πού πρέπει νά σημειωθεί ότι 
ύπολογίζονται γύρω στά 130.000.000 
δραχμών, τότε φτάνομε στό ποσό τών 
510 έκατομμυρίων, περίπου, μέ τό όποιο 
θά μπορούσαμε, άσφαλώς, νά άντιμετω- 
πίσουμε τις οικονομικές δαπάνες τής 
άνέγερσης έκατό σχολείων, έ κ ε ϊ όπου

δέν ύπάρχουν, καί πολλά έλληνόπουλα 
φτωχών συνοικιών καί κοινοτήτων τά 
στερούνται. Καί θά περίμενε, βέβαια, κα
νείς, ότι οί άθλητές, πού ύπηρετοΰν στά 
Σώματα Ασφαλείας καί πού είναι, συν
επώς, ταγμένοι νά τηρούν τήν τάξη, δέν 
γίνονται πρωταίτιοι έπεισοδίων. Μέ λύπη, 
όμως, διαπιστώνομε ότι σέ πολλά έπει- 
σόδια, καί προπαντός στό ποδόσφαιρο, 
είναι πρωταίτιοι καί μερ ικο ί άπό σάς. Δ ια
βάζομε στις έφημερ ίδες καί άκούμε γιά 
άθλητές πού άποβάλλονται πού δωρο
δοκούνται, πού μ ιλούν γιά πολλά . .. 
λεφτά καί, γενικά, γιά άθλητές οί όποιοι 
ένεργοϋν άντίθετα μέ τις άρχές πού 
πρέπει νά τούς διέπουν σαν έκφραστές 
τής άθλητικής ιδέας καί συντελούν στή 
δημιουργία μιάς άσχημης κατάστασης 
γιά τόν άθλητισμό τής χώρας μας, άπο- 
μακρύνοντας τούς άγνούς φιλάθλους 
άπ' τά γήπεδα. Θέλομε νά σταματήσει 
αύτό τό κακό φαινόμενο, καί γιά νά στα
ματήσει δέν θά διστάσουμε νά λάβουμε 
μέτρα, έξετάζοντας, πρώτα, σοβαρά, τό 
ένδεχόμενο τής έπιβολής πειθαρχικών 
κυρώσεων γιά κείνους άπό σάς πού γί
νονται πρωταγωνιστές έπεισοδίων στοάς 
άθλητικούς χώρους.

»Άπό πλευράς Υπουργείου, πάντως -  
είπε, καταλήγοντας ό κ. ύπουργός -  δέν 
είνα ι δυνατό νά συνεχιστεί ή ίδια κατά
σταση. Ή Πολιτεία μας διαθέτει γιά σας 
μεγάλες πιστώσεις κι έχε ι τήν άξίωαη νά 
είστε ύποδείγματα σωστής συμπεριφο
ράς καί νά συμβάλλετε στήν έξάλειψη  
τής βίας άπ' τά γήπεδα . . .  Θά πρέπει στό 
μέλλον νά είμαστε ύπερήφανοι γιά 
σ ά ς ...».

Στή συνέχεια ό κ. Σκουλαρίκης κάλεσε τούς 
άθλητές καί τούς άλλους παραβρεθέντες νά έκ- 
θέσουν τις άπόψεις τους γύρω άπ' τό όλο θέμα, 
καθώς καί προβλήματα πού τυχόν τούς άπασχο- 
λοϋν.

Μεταξύ αύτών πού μίλησαν ήσαν:

-  Ό κολυμβητής Κατσίνης τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων πού ζήτησε, νά τοποθετούνται σέ ειδι
κές ευνοϊκές θέσεις, οί άθλητές, μετά τό τέλος 
τής άποδοτικής άθλητικής σταδιοδρομίας τους.

-  Ό έπικοντιστής χωροφύλακας Κυτέας, πού 
είπε ότι δέν φταίνε οί άθλητές γιά τά προβλή
ματα πού δημιουργοϋνται κι ότι φταίει ό παρα- 
γοντισμός πού έχει γίνει «σαράκι» γιά τόν άθλη- 
τισμό.

-  Ό διαιτητής τής Α' έθνικής άστυφύλακας 
Παναγιώτης Άναστασόπουλος πού έξέφρασε τό 
δίκαιο, πράγματι, αίτημα τής έπέκτασης τού 
πενθήμερου καί στούς διαιτητές, ώστε νά μήν 
άπασχολοϋνται άπ’ τις Υπηρεσίες τους τά Σαβ
βατοκύριακα πού κληρώνονται νά διαιτητεύουν 
άγώνες.

-  Ό  ύποδιοικητής τής 'Υπηρεσίας Φυσικής 
Αγωγής Αθλητισμού τής Χωροφυλακής ύπο- 

μοίραρχος Έλευθεριάδης πού έξέφρασε τή 
γνώμη νά δημιουργηθεϊ ειδικός κανονισμός γιά 
τούς άθλητές, τύπου μουσικών καί τεχνικών 
Ύπηρεσιών πού νά ρυθμίζει δλα τά θέματα πού 
τούς άπασχολοΰν.

Στό τέλος τής συνάντησης, οί άθλητές έδω
σαν ύπόσχεση ότι στό έξής δέν πρόκειται νά 
πάρουν μέρος σέ έπεισόδια στούς άγωνιστικούς 
χώρους.

0 κ. Σκουλαρίκης, κλείνοντας τή συνάντηση, 
είπε:

«Θά λάβουμε ύπόψη μας καί θά μ ελε 
τήσουμε όλες τις προτάσεις πού έκτέθη- 
καν έδώ. "Ολοι άναλαμβάνετε τήν εύ- 
θύνη καί δ ίνετε μιά ύπόσχεση ότι άπό 
σάς δέν θά ξαναδημιουργηθοϋν προ
βλήματα σέ βάρος τής δημόσιας τάξης. 
Διαφορετικά θά μέ άναγκάσετε νά προ
χωρήσω στήν έφαρμογή αύστηρών μ έ
τρων καί θά είνα ι λυπηρό αύτό γιά 
όποιουσδήποτε άθλητές ...».
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----------------------------- ΗΝΩΜΕΝΕΣ
Μπόμ καί . . .  κύτω, μπύμ καί . κύτω
( . . • Ι 

Ό  τριανταεξάχρονος ΡόμπερτΈν- 
τερσον, άπ' τό Οχάιο, στά τέλη τοϋ 
περασμένου Γενάρη σκότωσε μέ πι
στόλι τό  πεθερικά του και τόν κου
νιάδο του, μετά άπό κάποια προσ
τριβή πού είχε μαζί τους.

Ή ταν μιά στυγερή όμαδική δολο
φονία, τά αίτια τής όποιας, πολλοί 
άστυνομικοί τοϋ Οχάιο άπέδωσαν σέ 
στιγμιαίο καί όπωσδήποτε άνθρώπινο 
προσάναμμα τοϋ άόμματου μίσους
ποϋ χώριζε τό δράστη άπ’ τά θύματα. 
Ό ταν, όμως, ό δολοφόνος πιάστηκε 
καί όδηγήθηκε στήν άστυνομία γιά 
άνάκριση, οί ίδ ιο ι άστυνομικοί βρέ
θηκαν μπροστά σέ μιά συγκλονιστική 
άποκάλυψη - όμολογία του, πού τούς 
έκανε νά άναθεωρήσουν τις  άρχικές 
τους έκτιμήσεις:

Ό  "Εντερσον, μέ άπάθεια καί κυνι
κότητα όμολόγησε δτι μέσα στις 
τρεις τελευτα ίες βδομάδες τού Γε
νάρη, σέ πέντε δ ιαφορετικές πολι
τε ίες  τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, σκό
τωσε, διαδοχικά, ούτε κι ό ίδ ιος θυ
μόταν «πόσα» άτομα . . .

01 πρώτες άνακρίσεις, ώστόσο, τής 
άστυνομίας καταλήγουν στδ συμπέ
ρασμα ότι οί δολοφονίες ξεπερνούν 
τις  δώδεκα.

Αρα, ό κύριος Ρόμπερτ είχε πάρει 
φόρα, άπάνθρωπη, καί δέν έφτα ιξε τό 
άνθρώπινο προσάναμμα τού άόμμα
του μίσους (καί λοιπά . ..) γιά τό μπάμ 
καί κάτω .. .

-------------------------------------Α Υ ΣΤ
160  αυτοκίνητα σέ κορομπόλα!

'Ο δηγείτε αύτοκίνητο; "Αν «ναι», 
μή σάς περάσει ποτέ άπ’ τό μυαλό νά 
φρενάρετε άπότομα ή νά σταματή
σετε σέ όδόστρωμα αύτοκινητόδρο- 
μου πού σκεπάζεται άπό πυκνό 
στρώμα όμίχλης. Ό χ ι γιά τίποτ’ άλλο, 
δηλαδή, άλλά γιά νά μή μείνετε χωρίς 
αύτοκίνητο καί, τό χειρότερο άπ' όλα, 
νά μή μείνει έκεΐνο χωρίς έσάς ή νά 
μήν πάρετε, τουλάχιστον, κι άλλους 
στό .. λαιμό σας.

Δεκάδες χιλιάδων αύτοκίνητο 
στραπατσαρίστηκαν άνά τόν κόσμο 
στό τελευτα ίο  έξάμηνο έξαιτίας τής 
όμίχλης, ένώ, παράλληλα, μεγάλος 
άριθμός συνανθρώπων μας έχασε τή 
ζωή του ή σακατεύτηκε στή διάρκεια 
τών στραπατσαρισμάτων αυτών, 
πολλά άπ’ τά όποια έγιναν μέ τις γνω
στές σέ όλους μας καραμπόλες.

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ---------------------------
Κίνδυνος γιά τήν κοινωνία, ένα θύ
μο. ..της.

Ό  δεκαπεντάχρονος Τζών Αντονυ 
Κράζ κι ό μικρότερος άδελφός του 
ζοϋσαν μέ τ ις  φροντίδες θετών γο
νιών, γιατί, καθώς φαίνεται, οί φυσι
κοί γονείς τους, δέ βρήκαν τρόπο, 
γιά τόν «άλφα» ή τό «θήτα» λόγο, νά 
σμίξουν τό δρόμο τής ζωής τους καί 
νά τούς χαρίσουν τή δική τους φρον
τίδα καί στοργή.

Μιά μέρα τοϋ περασμένου καλο
καιριού, ή θετή μητέρα τών δυό άγο- 
ριών τιμώρησε κάπως σκληρά τό μι
κρότερο γιά κάποια άταξία του κι ό 
Τζών, έξοργισμένος γιά τή συμπερι
φορά της, τή δολοφόνησε μέ άγριό- 
τητα πρωτοφανή γιά δολοφόνο τής 
ήλικίας του. Γιά τό έγκλημά του αύτό, 
ό Τζών συνελήφθη καί όδηγήθηκε, 
βέβαια, στή Δικαιοσύνη.

Ή δίκη έγινε στις 8 τού Φλεβάρη 
πού πέρασε, κι ό μικρός δολοφόνος 
καταδικάστηκε σέ ι σ ό β ι α  κά
θειρξη (!). Μ ετά τήν έκδοση τής 
άναμφισβήτητα αύστηρότατης ποι
νής, ό εισαγγελέας τής δίκης Κρίς 
Γαλανός, προσπαθώντας νά δικαιο
λογήσει τήν ύπέρμετρη αύστηρό- 
τητα, χαρακτήρισε τό δεκαπεντά- 
χρονο άγόρι σάν « κ ί ν δ υ ν ο  γ ι ά  
τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ί α »  . . .

Κίνδυνος, λοιπόν, γιά τήν κοινωνία, 
ό Τζών "Αντονυ Κράζ, τό θύμα . . .  της. 
Πού; ΣτήνΆλαμπάμα τών'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής Αμερικής1.

PI A --------------------------------------
Ή πιό έντυπωσιακή καραμπόλα αύ- 

τοκινήτων τοϋ τελευτα ίου έξάμηνου 
ήταν έκείνη πού συνέβη στις 8 τού 
Φλεβάρη σέ αύτοκινητόδρομο τής 
νότιας Αύστρίας, λίγο έξω άπ’ τή 
Βιέννη, όπου έπικρατοϋσε πυκνή 
όμίχλη. Ή άρχή της έγινε μ’ ένα άπό- 
τομο φρενάρισμα άπό κάποιον άρχά- 
ριο όδηγό καί είχε σάν άποτέλεσμα, 
μέσα σ’ έλάχιστα δευτερόλεπτα, νά 
συγκρουστούν διαδοχικά 160 (!!!) αύ- 
τοκίνητα.

Ή συνέχεια, όπως, άσφαλώς, θά 
άντιλαμθάνεστε κι έσείς, βάφτηκε μέ 
αίμα; μέσα άπ' τά καταστραμμένα αύ- 
τοκίνητα, άνασύρθηκαν σαράντα 
άτομα τραυματισμένα βαριά, έκτός 
άπ’ αύτά ποϋ τραυματίστηκαν έλα- 
φρά. Όλοι, πάντως, παραδέχτηκαν 
ότι κάποιος άγιος έθαλε τό χέρι του 
καί δέν είχε νεκρούς αύτή ή τρομα
κτική καραμπόλα. . .

------------- Τ Ο Υ Ρ Κ I A --------------

Έτσι πληρώνω έγώ!

Ύφος ντερβέναγα καί ντερμπεν- 
τέρη είχε ό κύριος πού γλεντοκο- 
πούσε σάν . . .  κύριος (μερακλίδικα) 
στό κέντρο διασκεδάσεως «Μιούζικ 
χώλ Μπασκέντ» τής "Αγκυρας, συν- 
οδευόμενος άπό παρέα πολυπρό
σωπη καί ντερτιλίδ ικη.

Καί τή χαρακτηρίζομε ντερτιλίδ ικη, 
γιατί, σέ οινοποσία μ έχ ρ ι. . .  μπονό- 
ρας, μόνο οί ντερτιλήδες προβαί
νουν. Αύτοί, δηλαδή, πού βασανίζον
τα ι άπό ντέρτια  καί καημούς, τά 
όποια, γιά νά ξεχαστούν καί γιά νά 
πάνε, μαζί μέ τά φαρμάκια, «κάτω», 
πρέπει - σύμφωνα μέ τις  «περί οινο
ποσίας» άντιλήψεις - νά συνοδεύον
τα ι άπό κρασ ί. . .

Ό  ντερβέναγας, λοιπόν, καί ντερ- 
μπεντέρης κύριος, μέ τήν πολυπρό
σωπη καί ντερτιλ ίδ ικη παρέα, πάνω 
πού τέλειωσαν οί άμανέδες τής όρ- 
χήστρας τού «Μπασκέντ» όφειλε, 
σάν καλός κύριος, νά φωνάξει τά 
γκαρσόνια καί νά ζητήσει τό λογαρια
σμό. Δέν τά φώναξε, όμως, όπότε, 
έκεΐνα θεώρησαν σωστό νά τού πάνε 
τό λογαριασμό στό τραπέζι. Όπερ κι 
έγένετο, άλλά γιά κακή τους τύχη, ό 
πελάτης δέν ήταν, όσο νόμιζαν, κου
βαρντάς. Δέν ήταν, τουτέστιν, άπό 
κείνους πού, όταν έλθει ή ώρα, θά- 
νουν σάν κύριοι τό  χέρι στήν τσέπη 
καί πληρώνουν λεβέντικα καί μερα
κλίδικα.

’’Ετσι, μέ τό πού τού άκούμπησαν τό 
χαρτί τού λογαριασμού στό τραπέζι, 
θεωρώντας τήν ένέργειά  τους αύτή 
προσβλητική γιά τό κοινωνικό του 
μπόι, έβγαλε άπ’ τή μέση τήν κουμ
πούρα του καί τούς άρχισε στις 
κουμπουριές. Οί σφαίρες έπεσαν 
όλες στό ψαχνό καί τό άποτέλεσμα 
τής κουμπουροπληρωμής ήταν νά 
τραυματιστούν βαριά τρία άτομα, ένα 
άπ’ τά όποια χαροπαλεύει.

Ό σο γιά τήν ταυτότητα καί τό μέ
γεθος τού κοινωνικού . . .  άναστήμα- 
τος τού κυρίου ντερβέναγα καί ντερ- 
μπεντέρη, άρκεϊ, νομίζομε, νά σάς 
πληροφορήσουμε ότι πρόκειται γιά 
τόν ύποδιευθυντή τής άστυνομίας 
τής τουρκικής πρωτεύουσας, πράγμα 
πού τά γκαρσόνια άγνοούσαν. Όπως, 
έπίσης, άγνοούσαν ότι ό κύριος ύπο- 
δ ιευθυντής δέν συνήθιζε νά πληρώ
νε ι τούς λογαριασμούς του μέ χρή
ματα . ..
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Γ Α Λ Λ Ι Α

«δουλειές» άπό ποτριωτόκιο. . .  μας.

Τό «έν τρίτον» μιας έξαμελοϋς 
σπείρας έμπόρων ναρκωτικών, πού 
δροϋσε μέ μεγάλη «έπιτυχία» στή 
φίλη μας Γαλλία, τά άποτελούσαν πα- 
τριωτάκια μας . . .

Τά πατριωτάκια μας αύτά (Πανα
γιώτης Άνδροΰτσος, 31 χρόνων, κα
θηγητής μουσικής και Κάρολος Σι- 
νιόρης, 27 χρόνων, έμπορος) μαζί μέ 
τρεις Γάλλους κακοποιούς κι έναν 
Τυνήσιο, πιάστηκαν άπό άστυνομι
κούς τού Στρασβούργου μέ τήν κα
τηγορία ότι μετέφεραν όπιο καί χασι- 
σέλαιο άπ' τό Νεπάλ στή Γ αλλία. Προ
τού πιαστούν, ή Εισαγγελία τής πρω
τεύουσας τής Αλσατίας έκανε άνα- 
κρίσεις έξετάζοντας περισσότερα 
άπό 60 άτομα πού γνώριζαν τά «έν 
οΐκψ . . .» τής σπείρας. Μεταξύ αύτών, 
πολλοί ήσαν γιατροί, άλλοι ήσαν έκ- 
παιδευτικοί, άλλοι έμποροι κι ένας 
ήταν ύπάλληλος τού Συμβουλίου τής 
Εύρώπης.

Καί βέβαια δέν καταχωρούμε τήν 
είδηση σάν κάποιο συνταρακτικό γε
γονός. Τέτοιες σπείρες συλλαμβά- 
νονται, καθημερινά, όχι καί λ ίγες σ’ 
δλο τόν κόσμο. Τήν καταχωρούμε, γιά 
νά πληροφορήσουμε, άπλώς, τούς 
άναγνώστες μας, άτι μερικά άπ’ τά 
πατριωτάκια μας πού ταξιδεύουν κι 
έργάζονται στό έξωτερικό, δέν είνα ι 
καί τόσο άμόλευτα, δσο άφορά στις 
πράξεις τους, γενικώς. Κι άτι στά μά
τια πολλών ξένων, ό βίος καί ή Πολι
τε ία  τους έχουν φυτέψ ει τήν έντύ- 
πωση άτι οί Έλληνες δέ συμπερι- 
λαμβάνονται μεταξύ τών άθώων . . .  
περιστεριών τής ύδρογείου . . .

Συνεπώς, όταν ταξιδεύουμε στά 
έξωτερικό, άς μή φουσκώνουμε άπό 
ύπερηφάνεια γιά τό ότ ι είμαστε Έ λ
ληνες. Πολλά άπ' τά πατριωτάκια μας 
πού πήγαν γρηγορότερα έκεϊ, φρόν
τισαν (καί φροντίζουν άνελλιπώς) νά 
μάς κοπεί αύτός ό εύχάριστος - γιά 
τόν καιρό έκεινο - βήχας. . .

ρ Ε Λ Β Ε Τ Ι Α  ----------------------

Ταξίδια ατό θάνατο. . .

’Επικίνδυνη αύξηση σημειώνουν, 
τά τελευτα ία  χρόνια, οί θάνατοι άτό- 
μων άπό χρήση ναρκωτικών στήν ’Ελ
βετία.

Τόν προηγούμενο χρόνο, ή αύξηση 
άνέθηκε σέ ποσοστό 21,59%, σέ σύγ
κριση μέ τό 1980, σύμφωνα μέ έπί- 
σημη άνακοίνωση τής έλβετικής 
άστυνομίας. Στήν άνακοίνωση προσ
τίθετα ι, άκόμη, ότι άπ’ τούς 107 ναρ
κομανείς πού πέθαναν τό 1981 - τό 
1980 είχαν πεθάνει 88 - οί περισσότε
ροι ήταν ήρωινομανεις καί άφησαν 
τόν πάν ω. .. κόσμο, λόγω, άκριβώς, 
ύπερβολικής χρήσης ήρωίνης.

Καί τό κακό σ υνεχ ίζετα ι. . .  "Ως 
πότε, άραγε;

___ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ ___

ΊΊ σ’ ένδιαφέρει!!!

Σέ μιά συνηθισμένη δίκη, σέ δικα
στήριο τής δυτικογερμανικής πρω
τεύουσας, ό πρόεδρος άπευθύνθηκε 
στήν κατηγορούμενη:

-  Σηκωθείτε έπάνω κυρία . . .  Πώς 
όνομάζεστε;

-  Τι σ’ ένδιαφέρει (!) τού άπάντησε 
έκείνη.

Σάστισε, γιά  λίγο, ό πρόεδρος μέ 
τήν άπρεπή συμπεριφορά τής κυρίας, 
άλλά έδωσε τόπο στήν όργή καί τήν 
ξαναρώτησε:

-  Πώς όνομάζεστε . . .  είπατε;
-  ΤΙ σ’ ένδ ιαφέρει (!!!), έπανέλαβεή 

κατηγορούμενη.

Καί τό δικαστήριο έγ ινε άνω - κάτω 
άπ’ τις  φωνές καί τά σχόλια τού κό
σμου, ένώ ό πρόεδρος καί οί παρά
γοντες τής δίκης έπιαναν τ ’ αύτιά 
τους γιά νά διαπιστώσουν άν βρί
σκονταν στή θέση . . .  τους. Βέβαια ή 
κατηγορία τής «θρασύτητας ένώπιον 
δικαστηρίου κ.λ.π.» ήταν έτοιμη γιά 
πάν ένδεχόμενο, άλλά ό πρόεδρος 
είχε ύπομονή ( . . . )  καί ξαναρώτησε, 
γιά νά πάρει πάλι τήν ίδ ια άπάντηση. 
Μή βλέποντας, όμως, νά βγάζει άκρη, 
πήρε τό αύστηρό του ύφος κ α ί . . .

-  Σέ ρωτάω γιά τελευτα ία  φορά . . .  
Πές μας «πώς λέγεσαι» . . .

-  Τι σ’ ένδ ια φ έρ ε ι. . .  είπα!!!, άπο- 
κρίθηκε, έκνευρισμένη αύτή τή φορά 
ή κατηγορουμένη γιά νά άπλωθεΐ 
σιγή νεκρική στήν αίθουσα τής «Θέ- 
μιδος».

Οπότε ό πρόεδρος τής ζήτησε τήν 
ταυτότητα, πού άποδείχτηκε πώς 
άποτελούσε τό «μίτο τής Αριάδνης». 
Γιατί ή ταυτότητα έγραφε: «Βάς 
γ κ έτ ’ς ντίχ άν», πού πάει νά πεϊ: «τι σ’ 
ένδιαφέρει». Αύτό, άκριβώς, ήταν τό 
έπώνυμό της καί γιά νά τό ξεφορτω
θεί, μερικώς, άναγκάσθηκε νά παν
τρ ευτε ί προτού τήν ώρα της . . .

Προσοχή. . .  στις παράνομες σταθμεύσεις.

Ή γερμανική άστυνομία, πριν λίγο 
καιρό κατάφερε «νά βάλει στό χέρι» 
έναν άπατεώνα πού χρησιμοποιούσε 
μιά καινούργια μέθοδο γιά νά βγάλει 
τό «μεροκάματο». Συγκεκριμένα, 
είχε τυπώσει είδ ικά έντυπα προστί
μων γιά παράνομες σταθμεύσεις αύ- 
τοκινήτων. Συμπλήρωνε όρισμένα 
στοιχεία σάν νά είχε βεβαιωθεί ή 
παράβαση καί νά είχε έπιβληθεΐ 
πρόστιμο 10 μάρκων. Πάνω στό έν
τυπο συμπλήρωνε τήν τοπική ύπηρε- 
σία τροχαίας καί έναν άριθμό λογα
ριασμού τράπεζας όπου δφειλε ό 
παραβάτης νά άποστείλλει τό ποσό. 
ΟΙ αύτοκινητιστές, βρίσκοντας στό 
παρ - μπρίζ τού αύτοκινήτου τους τό 
πρόστιμο, έσπευδαν νά τό πληρώ
σουν, μόνο πού ό άριθμός τού τραπε
ζικού λογαριασμού όδηγοϋσε τά 
χρήματά τους δχι στό δημόσιο τα
μείο, άλλά στήν . . .  τσέπη τού άητο- 
νύχη άπατεώνα.

_______ Π Ε Ρ Ο Υ  _______

Πσγιδευμένα. . .  γραμματόσημα.

Ό  κ. Πάμπλο Ριβέρα, προϊστάμενος 
τής ύπηρεσίας ναρκωτικών στή Λίμα, 
άνακάλυψε πρόσφατα άτι οί Περου
βιανοί έμποροι ναρκωτικών είχαν 
έπινοήσει μιά καινούργια μέθοδο γιά 
νά αύξήσουν τήν πελατεία τους άνά- 
μεσα ατούς νέους. ΟΙ πλασιέ τών έμ
πόρων πήγαιναν στις είσόδους τών 
σχολείων καί πρόσφεραν στά παιδιά 
άλμπουμ, όπου μπορούσαν νά κά
νουν συλλογές φωτογραφιών ή 
γραμματοσήμων. Στή συνέχεια τούς 
πουλούσαν γραμματόσημα καί φωτο
γραφίες άλλά ή γόμμα τους ήταν 
άναμιγμένη μέ κοκαΐνη. Περνώντας 
τή γλώσσα τους τά παιδιά στήν πίσω 
πλευρά έπαιρναν άθέλητα μιά μικρή 
δόση τού ναρκωτικού κι έτσ ι πολύ 
γρήγορα γινόταν έξαρτημένοι τοξι
κομανείς. Π ιεζόμενοι πλέον οι νεαροί 
άπ’ τό πάθος τους άναζητούσαν οί 
ίδ ιο ι τή δόση τους μέ τό άζημίωτο βέ
βαια γιά τούς έμπόρους πού ήξεραν 
νά πλασάρουν πολύ έξυπνα τό «έμ- 
πόρευμα».

| -  ΗΝΩ Μ ΕΝΕΣ ΠΟ ΛΙΤΕΙΕΣ - η

Η έγκληματικότητα μειώθηκε στά Λάς Ά ν
τζελες!

Ή πόλη τού Λός Ά ντζελες  γνώρισε 
κατά τά τελευτα ία  χρόνια 2,5% 
μείωση τής έγκληματικότητας παρ’ 
άλο πού ή δημοτική άστυνομία τής 
πόλης είναι σχετικά όλιγάριθμη καί 
άναλογεί ένας άστυνομικός σέ 400 
κατοίκους, ένώ στις άλλες άμερικα- 
ν ικές μεγαλουπόλεις άναλογεί ένας 
άστυνομικός σέ 250 κατοίκους.

Ή άστυνομία τού Λός Ά ντζελες  
έκτιμά ότι ή έπιτυχία αύτή όφείλετα ι 
στήν προσπάθεια πού καταβάλλεται 
στόν τομέα πρόληψης τού έγκλήμα- 
τος καί κυρίως στή δημιουργία στε
νής έπαφής τών Αστυνομικών μέ 
τούς κατοίκους.

------------- Ι Τ Α Λ Ι Α  --------------
ΕΙδικάς «Γρηγάμης καί Στσμάτης» γιά τούς 
τυφλούς.

Ή πόλη τού Μιλάνου άπέκτησε 
πρόσφατα μιά πρωτότυπη όδική σή
μανση είδική γιά τούς τυφλούς, πού 
τούς έπιτρέπει νά διασχίζουν άκίν- 
δυνα τούς δρόμους. Αύτά τά νέα φα
νάρια έχουν έγκατασταθεί μπροστά 
σ’ ένα άσυλο τυφλών. Ή έγκατά- 
σταση αύτή, ύψηλής τεχνολογίας, 
πού είνα ι καί πρώτη στήν ’ Ιταλία, με
λετήθηκε καί κατασκευάστηκε άπό 
μιά όμάδα τεχνικών ειδικευμένων 
στά προβλήματα τής άσφάλειας. 
Όταν ό τυφλός φθάνει μπροστά στά 
φανάρια θέτε ι σέ λειτουργία  ένα μι
κρό φορητό πομπό πού έκπέμπει μα- 
γνητικά κύματα σέ καθορισμένη συ
χνότητα. Τό σήμα λαμβάνεται άπό 
ένα ειδ ικό δέκτη έγκαταστημένο 
πάνω άπό τά φανάρια. Ανάβει τό τε  τό 
κόκκινο γιά τ ’ αύτοκίνητα καί ό τυ 
φλός διασχίζει άκίνδυνα τό δρόμο.
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Ο ΧΑΗΦΟΡΟΟ 
6Κ6ΙΜΟΥ ΐΖΦΟύ
Τού
t  Φώτη Κ ό ν τ ο γ λ ο υ .

Ο σ ο ι μ α ζευό μ α σ τε  μ ε  π ίσ τη  
γύρω  σ το ν  ζω η φ ό ρο  Τάφ ο  
το ΰ  Χ ρ ίσ τ ο υ , γ ια  νά κ λ έ 

ψ ο υμ ε  μ ε  χα ρ ά , α γκ α λ ιά 
ζο ντα ς  ό  ένα ς το ν  ά λ λ ο ν , ή μ α σ τε π ιο  
ευτυχ ισ μ ένο ι από  ό λ ο υ ς  τους α νθ ρ ώ 
π ους, π ού  έχ ο υ ν ε  τ ις  μ ά τα ιες  χ α ρ ές . 
Ή μ α σ τ ε  π ιο  π λο ύ σ ιο ι α π ό  ό λο υ ς , γε
μ ά το ι από  την μ α κά ρ ια  ελπ ίδ α  τής 
α θανασίας.

Ή  ψ υχή , π ο υ  εΰρή κε κ α ί τή δύναμη  
νά π ισ τέψ η  σ τη ν  ’Α νά σ τα σ η  το ΰ  Χ ρ ί
σ το υ , δεν  φ οβάτα ι π ια  κ α μ μ ιά  δύναμη, 
κ ι ’ οΰτε έχε ι α νάγκη  α π ό  ά λλη  δύναμη. 

Π ο ιο ς  μ π ο ρ ο ύ σ ε  νά ε ίνα ι π ιο  δυνα τός  
α π ό  τις Μ υ ρ ο φ ό ρ ες , τ ις  α δύνατες γυ
να ίκ ες , τα  «γύνα ια » , π ού  ε ίδ α νε  τούς  
’Α γγ έλ ο υ ς  κ ι ά κούσ α νε  νά τ ις  λ έν ε  :

« ’Ιη σ ο ύ  ζ η τε ίτ ε  τον  Ν α ζα ρ η νό ν  τον  
έσ τ α υ ρ ω μ έν ο ν ; "Ιδε δ τό π ο ς  ό π ο υ  
έθ η κ α ν α υτόν» . Π ο ιο ς  α ξ ιώ θ η κ ε  τέ
τοια  φ οβερά  μ η νύ μ α τα ; Π ο ιο ς  δ ο κ ί
μ α σ ε  τ έτο ιο ν  τρ ό μ ο  τής χ α ρ ά ς !  Τά 
π τω χ ά  κ α ί εξο υθ ενω μ ένα , «ο ι νή
π ιου»! Ό  Κ ύρ ιο ς  ε ίπ ε  π ώ ς π ο λ λ ο ί  
β α σ ιλ ιά δ ες  κ α ί σ ο φ ο ί επ ιθ υμ ή σ α νε  
νά δοϋνε  αυτά, π ού  φ α νερω θή κ α νε  
στοάς τα π εινο ύς  κ α ί τ ιπ ο τέν ιο υς  κ α ί 
δεν  τά είδα νε. Κ ι ’ ευχα ρ ίσ τη σ ε  τον 

Π α τέρα  του  λ έγο ν τ α ς  :

« Ε υχα ρ ισ τώ  σ ο ι Π ά τερ  ότι ά πέ-  
κ ρ υ ψ α ς  αύτά α π ό  σ ο φ ώ ν  κ α ί σ υ νετώ ν  
κ α ί ά π εκ ά λυ ψ α ς  αυτά νη π ίο ις» . Ν ή-  
π ιο ι ήτανε ο ί  Μ υ ρ ο φ ό ρ ες , ή Μ α ρία  
ή Μ α γδ α λη νή , ή Μ α ρία  το ΰ  ’Ια κ ώ β ο υ  
κ α ί ή Σ α λ ώ μ η . Α υτά  π ού ε ίδ α νε, δεν  
τά α ξ ιώ θ η κ ε  κ α νένα ς επ ίσ η μ ο ς  κ α ί 
δ υνα τός ά νθ ρ ω π ο ς , ε ίτ ε  σ τη ν  εξο υσ ία , 
ε ίτ ε  στά  π λο ύ τη , ε ίτ ε  σ τη  σ οφ ία , ε ίτ ε

στη  δ ό ξα . Ο ύτε ό  α υτοκ ρά τορα ς Τ ι- 
β έρ ιο ς , ούτε ό  Π ιλ ά τ ο ς , ο ύτε  κα νένα ς  
φ ιλ ό σ ο φ ο ς  τής Σ τ ο ά ς . Α υ τ ο ί κ ο ι-  
μ ώ ντα νε  εκείνη  την ώ ρα  κ α ί β λ έπ α ν ε  
σ το ν  ύπ νο  τους α νόητα  όνειρ α  τής  
μ α τα ιότητα ς. Κ α ί ξ υ π νώ ντα ς  θά α ρ 
χ ίζ α ν ε  π ά λ ι τή μ ά τα ιη  ζω ή  τους , ό  
ένας δ ια τά ζοντα ς σά ν νά’τανε Θ εός, 
ό ά λ λ ο ς  β γά ζο ντα ς  λ ό γ ο  β α θ υ σ τ ό χ α 
στοι' γιά  την σύστα σ η  το ΰ  κ ό σ μ ο υ . 
Ο ύτε υπ ο ψ ία  ε ίχ α ν ε  τ ί φ ρ ικτά  μ υ σ τή 
ρ ια  ξεσ κ επ α ζ ό ντα νε  στοάς τα π εινούς  
α νθ ρώ π ους , σ ’ εκ ε ίνο υ ς  π ού  τούς  
ε ίχ α ν ε  σ έ  μ εγά λη  π ερ ιφ ρόνη σ η  α υτοί 
ο ί δυνα το ί κ ι ’ έξυ π νο ι, ο ί  σ ο φ ο ί κ α ί 
σ υνετο ί.

”Α ν  ο ί Μ υ ρ ο φ ό ρ ες  κ  ο ί  ’Α π ό σ τ ο 
λ ο ι δεν ήτανε τα π εινο ί, σ ά ν  ά γ ιο ι π ού  
ήτανε, μ π ο ρ ε ί  νά φ α ντα σθή  ό  καθένας  
τ ί π ερ ιφ ρ όνη σ η  θά νο ιώ θ α νε μ έσ α  
το υς (ύ σ τερ α  από όσα  α π ίσ τευτα
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α ξιω θ ή κ α νε να δ ο ϋνε)  γ ι ’ α υτούς τούς  
ισ χυρ ο ύς  τή ς  γης , ο π ο ύ  θα ρρούσα νε  
π ώ ς τα ξέρ ο υνε  δ λα  κ α ί π ώ ς ό λα  ήτα 
νε δ ικ ά  τους , β λ έ π ο ν τ ά ς  τους κ ο λ λ η 
μ ένο υς  στα  ψ εύτικ α  π λο ύτη  κ α ί στη ν  
ψ εύτικ η  γνώ σ η  τους π ού  θά σβήνανε  
σε λ ίγ ο  σ α ν  κ α π νό ς  μ α ζ ί μ ’ εκ ε ίνο υ ς  
π ο ύ  τά χα νε! ’Ε νώ  α υτοί ο ί  π ερ ιφ ρ ο-  
νημένοι κ α τέχα νε  σ τερεά  δύναμη α κα 
τά λυτη , τή δύναμη το ΰ  Χ ρ ισ τ ο ύ  π ού  
ά να στή θη κε από  το ν  τάφο κ α ί γέμ ισ ε  
την κ α ρδ ιά  τους μ έ  την ευω δία  τής  
α φθα ρσίας Του.

Τ ι χα ρά  α νεκ λά λη τη  λ ο ιπ ό ν  ε ίχα νε  
α υτοί ο ί  ά νθ ρ ω π ο ι!Π δ ιά  α π ό  τ ις  φ τω 
χ έ ς  κ α ί μ ίζερ ες  χ α ρ ές  το ύ  κ ό σ μ ο υ  
μ π ο ρ ο ύ σ α νε  πιά  νά επ ιθ υμ ή σ ο υνε, 
α φ ού ό λ ο ς  ό  κ ό σ μ ο ς  στά  μ ά τια  τους  
ήτανε μ ιά  ψ ευτιά , μ π ρ ο σ τ ά  σ τη ν  α λή 
θεια π ού  ε ίδ α ν ε !Π ο ιό ν  νά φ οβηθούνε  
πιά ο ί  Μ υ ρ ο φ ό ρ ες , α π ό  την ώ ρα  πού  
α κούσ α νε μ έ  τ ’ αυτιά  τους το ν  " Α γγελο  
νά τ ις  λ έ γ ε ι : « Μ η  φ ο β εΐσ θ ε  υμ είς!»

Π ο ιά  λύπ η  ήτανε πιά  ικ α νή  νά τις λυ -  
πή ση  από την ώ ρα  π ού α κούσ α νε τον  
Ιδιο το ν  Χ ρ ισ τό  νά τ ις  κ ρ ά ζη : « Χ α ί
ρ ετε» !  Κ α ί μ ’ ό λα  ταΰτα, ο ί  έξυπ νο ι 
κ α ί ο ί δυνα τοί τούτου το ΰ  κ ό σ μ ο υ , 
« ο ί φ υλα σ σ ό μ ενο ι μά τα ια  κ α ί ψ ευδή», 
π ερ ιπ α ίξα νε  αυτούς π ού  ε ίδ α νε  τά φ ο
β ερά  μ υσ τή ρ ια , ο ί  τυφ λο ί, α υτούς π ού  
β λ έπ α ν ε  τό  β ά θ ο ς  τής α βύσ σ ου , ο ί  
κ ο υφ ο ί, α υτούς π ο ύ  α κούσ α νε τή 
β ρ ο ντή  τής α ιω ν ιό τη τα ς! Χ ά ο ς  μύγα' 
τούς χ ώ ρ ιζ ε  α πό τό έλ εο ς  το ύ  Θ εού  
ή ύπερηφάνειά  τους. Ό  περήφ ανος  
είνα ι τυφ λό ς  π ού  θ α ρ ρ ε ί π ώ ς β λ έπ ε ι, 
κ α ί κ ο υφ ό ς  π ού θ α ρ ρ ε ί π ώ ς α κούει, 
κ α ί α νόητος π ο ύ  θ α ρ ρ ε ί π ώ ς  ε ίνα ι 
σ ο φ ό ς . Ό  περή φ α νος δ  t v  ε λ ε ε ί, ούτε  
το ν  ε λ ε ε ί  ό Θ εός. Ή  κ α ρδ ιά  του  ε ίνα ι 
π όρτα  κ λ ε ισ μ ένη  κ ι ’ ά μ παρω μένη , 
γιά  νά μ η  μ π ή  μ έσ α  ή αλήθεια .

Α υτό  κά να νε ο ί  έξυ π νο ι το ΰ  κ α ιρο ύ  
εκ ε ίνο υ  κ α ί τά ίδ ια  κ ά νουνε, κ ι ’ α κ ό 
μα  π ερ ισ σ ό τερ ο , ο ί  έξ υ π ν ο ι το ΰ  κα ι- 
ρ ο ΰ  μ α ς :  Π ερ ιπ α ίζο υνε  τούς χ ρ ισ τ ια 
νούς πού έχο υ νε  μ έσ α  τους τον  θη
σα υρό τής α λήθεια ς, τόν π ο λύ τ ιμ ο  
μα ργα ρίτη , τή χα ρά  το ΰ  Χ ρ ισ το ύ . Ή  
ζω ή  τους μ έ  ό λ ες  τ ις  λ εγά μ ενες  χα ρ ές  
κ ι ’ ευτυχ ίες  ε ίνα ι μ ιά  έρη μ ος π λ ο υ μ ι
σμ ένη  μ έ  ψ εύτικα  λο υλο ύδ ια . Ή  κ α ρ: 
διά τους ε ίνα ι ο λο ένα  φ οβ ισ μ ένη  γ ια τί 
δεν α κούσ α νε τό  «Χ α ίρ ετε»  από  τό  
σ τόμ α  το ΰ  ά να σ τη μ ένου  Χ ρ ισ το ύ , 
επειδή  τ' αυτιά  τους ε ίνα ι β ο υ λω μ ένα  
μ έ  τό μ π α μ π ά κ ι τής ά π ισ τία ς . 'Η  
διά νοιά  τους σέρνετα ι σ τ ό  χώ μ α . Α έν  
έχε ι φτερά  νά π ετά ξη  σ τό ν  τό π ο  τής 
μ α κ α ρ ιό τη το ς π ού  μ α ς  χ ά ρ ισ ε  ό  Χ ρ ι
σ τ ό ς  μ έ  τήν ’Α νά σ τα σ ή  Του. Τ ούτος  
ό ψ εύτ ικ ο ς  κ ό σ μ ο ς  ε ίνα ι σ ά ν  τό  νερό  
π ού φ εύγει α νάμεσα  α π ό  τά δά κτυλά  
σ ο υ , α υτός ε ίνα ι ό λ ο ς — ό λ ο ς  γ ι ’ αυ

τούς. ’Ε κ ε ί  β ρ ίσ κ ετ α ι ό  α σ ύσ τα τος, 
π ού τό ν  λ έν ε  ευτυχ ία . Ό  ’Α π ό σ τ ο λ ο ς  

Π α ύ λο ς  λ έ γ ε ι:  «"Α ν έχο υ μ ε  τήν ’ελπ ίδ α  
μ α ς μ ο νά χα  σ έ  τούτη  τή ζω ή , ήμασ τε  
ο ί π ιο  ε λ εε ινο ί α π ό  το ύς  α νθρώ π ους» .

Τήν α νεκ λά λη τη  χα ρ ά  τής ψ υχής, 
πού π ο τ ίσ θ η κ ε  α πό τήν ουράνια  δ ρ ο 
σιά τής Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς  το ΰ  Κ υ ρ ίο υ , δέν  
ή μ π ο ρ ε ί νά τήν έκφ ρά ση  τ ίπ ο τα  τό σ ο  
κ α λά , ό σ ο  ο ί  ύμ νο ι π ού  γρά ψ α νε γιά  
τήν ζω η φ ό ρο ν ’Α νά σ τα σ η  το ΰ  Κ υρ ίου  
ο ί ύμ νω δ ο ί τής ’Ε κ κ λη σ ία ς  μ α ς, επ ε ι
δή α υτοί ο ί  ά γιο ι ά νθ ρ ω π ο ι ήπ ιανε  
α ληθ ινά  από  τό ν  « κ α ινό ν  γέννημα  τής  
α μ π έλο υ »  κ α ί «έμ εθ ύσ θ η σ α ν κα ινή ν  
μ έθ η ν» , τήν μ έθ η ν τής α θανασίας. 
"Ας μ α ζευθοΰμ ε λ ο ιπ ό ν  όμ ο θ υμ α δ ό ν  
κ  εμ ε ίς  σά ν τούς  ’Α π ο σ τ ό λ ο υ ς  σ τό  
υπ ερ ώ ον τής κ α τα νύξεω ς , κ ι ας φ τε
ρ ω θ ο ύ μ ε  α π ό  χα ρά  πνευμ α τικ ή , « λα -  
λο ΰ ντες  έα υ το ΐς  ψ α λ μ ο ίς  κ α ί ύμνοις  
κ α ί ώ δ α ίς  π νευμ α τ ικ α ΐς , ά δο ντες  κα ί 
ψ ά λλο ντες  εν  τή κ α ρδ ία  η μ ώ ν τ φ  
Κ υ ρ ίψ » .

« Κ υ κ λ ώ σ α τ ε , λα ο ί, Σ ιώ ν , κ α ί πε- 
ρ ιλά β ετε  α υτήν, κ α ί δ ό τε  δ ό ξα ν  έν  
αυτή τ φ  άναστά ντι εκ  νεκ ρ ώ ν, ότι αύ- 
τό ςέσ τ ι Θ εός ή μ ώ ν, ό λυτρ ω σ ά μ ε  
νος ημάς εκ  τώ ν  α νο μ ιώ ν  ή μώ ν».

"Ο λ ο ι ο ί  λα ο ί, κ ά θε ά νθραιπ ινη  ψ υ
χ ή , κ ουρα σ μ ένη  από  τήν ψ εύτικη  χα ρά  
τής ζω ή ς τούτης, ας έλθ η  νά ά πογευθή  
α ληθινή  ελπ ίδ α  από  τό ν  ζω η φ ό ρο ν  
Τάφο το ΰ  Χ ρ ισ το ύ . "Ας π ερ ικ υ κ λ ώ 
σουμε τήν Σ ιώ ν  κ ι ’ ας τήν τρ ιγυ ρ ί
σ ουμ ε μ έ  α γα λλ ία σ η , γ ια τ ί έχει μ έσ α  
της, τό ν  θησαυρό τής ζω ή ς, τό ν  τάφο  
το ΰ  Χ ρ ισ τ ο ΰ , π ού  « ώ ς  ζω η φ όρος, 
ώ ς Π α ρα δ είσ ου  ω ρ α ιό τερο ς κ α ί πα- 
σ τά δος π ό σ η ς  β α σ ιλ ικ ή ς  ά ναδέδει- 
κ τα ι ή πηγή  τής ή μ ώ ν ά ναστά σεω ς».

« Κ α θ α ρθ ώ μ εν  τάς α ισ θ ή σ εις  κ α ί 
ό ψ ό μ εθ α  τφ> ά π ρ ο σ ίτω  φ ο π ί τής  
Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς  Χ ρ ισ τ ό ν  έξα σ τρ ά π το ν-  
τα κ α ί Χ α ίρετε  φ ά σ κ οντα  τρα νώ ς  
ά κουσ όμ εθα , έπ ιν ίκ ε ιο ν  ά δοντες» .

Μ έ  καθα ρές α ισ θ ή σ εις  θά μ π ο ρ έ 
σ ουμ ε  νά δ οΰμ ε τόν  Χ ρ ισ τό  π ού άνα- 
στα ίνετα ι μ έσ α  σ ’ ένα  φ ω ς π ού ε ίνα ι 
ά ζύγ ισ το  γιά  τά σ α ρκ ικ ά  μά τια , κ α ί 
θά μ π ο ρ έσ ο υ μ ε  νά τό ν  α κο ύσ ο υμ ε νά 
μ ά ς φ ω νά ζη  τρα νώ ς, μ έ  δυνατή φ ω ν ή : 
Χ α ίρετε, γ ια τ ί θά ά ναστηθήτε κ ι  
ε σ ε ίς  μ α ζ ί μ ο υ .

« Ν ΰ ν  πά ντα  π επ λή ρ ω τα ι φ ω τός, 
ουρανός τε κ α ί γή  κ α ί τά κ α τα χθ ό ν ια ' 
έο ρ τα ζέτω  γο ΰν  πάσα  κ τ ίσ ις  τήν  
έγερ σ ιν  το ΰ  Χ ρ ισ τ ο ύ  έν ή έσ τερέω τα ι» .

"Ολα γεμ ίσ α νε α π ό  φ ώ ς μ έ  τήν  
’Α νά σ τα σ η  το ύ  Χ ρ ισ το ύ , ό ουρανός  
κ  ή γή  κ α ί τά σ κ ο τε ινά  κα τα χθόνια . 
Λ ο ιπ ό ν , ας γ ιορτά σ η  όλη  ή κ τ ίσ η  τήν

’Α νά σ τα σ η  το ΰ  Χ ρ ισ το ύ , γ ια τ ί μ ’ 
αυτή σ τερεώ θ η κε κ α ί δέν  φοβάτα ι 
πιά  τόν θάνατο.

« Ό ρ θ ρ ίσ ω μ ε ν  ά ρθρου β α θ έο ς  κ α ί 
α ντ ί μ ύρ ου  τό ν  ύ μ νο ν  π ρ ο σ ο ίσ ω μ εν  
τω Δ εσ π ό τη , κ α ί Χ ρ ισ τ ό ν  ό ψ ό μ εθ α  
δ ικ α ιο σ ύ νη ς ή λ ιο ν , π ά σ ι ζω ή ν  άνα- 
τέλλο ντα » .

"Ας σ η κ ω θ ο ύμ ε τό  γλυκ ο χά ρ α μ α , 
κ ι ας πά με σ τή ν  εκ κ λη σ ία  νά δ ο ξ ο 
λο γή σ ο υ μ ε  τό ν  Κ ύρ ιο , ό π ω ς  π ή γα νε  
ο ί Μ υ ρ ο φ ό ρ ες  σ τ ό ν  Τάφ ο νά τό ν  
α λ ε ίψ ο υ ν ε  μ έ  μύρα . Κ α ί θά τόν  δοΰμ ε  
κ  εμ ε ίς , ό π ω ς  τό ν  ε ίδ α νε κ  εκ ε ίν ες , 
νά α να τέλλει σ ά ν  ή λ ιο ς  τής δ ικ α ιο σ ύ
νης χα ρ ίζο ντα ς  ζω ή  σ ’ ό λ ο υ ς  μα ς.

« Θ α νά του έο ρ τά ζο μ εν  νέκ ρ ω σ ιν , 
άδου τήν κ α θ α ίρ εσ ιν , ά λ λ η ς  β ιω τ ικ ή ς  
τής α ιω νίου  α π α ρχή ν, κ α ί σ κ ιρ τώ ν-  
τες ύμ νοΰμ εν  τόν  α ίτ ιο ν , τό ν  μ ό ν ο ν  
ευ λο γη τό ν  τώ ν Π α τέρ ω ν Θ εόν  κ α ί 
υπ ερ ένδ ο ξο ν .

Γ ιο ρ τά ζο υμ ε τή νέκρ ω σ η  το ΰ  θα
νάτου, το ΰ  άδη τήν κ α τά ργη σ η , κ α ί 
τήν α ρχή  κ ά π ο ια ς  ά λ λ η ς  α ιώ νια ς  
ζω ή ς. Κ α ί γ ι ’ αυτό σ κ ιρ το ύ μ ε  από  
χα ρ ά  κ α ί υμνούμε ’Ε κ ε ίν ο ν  π ο ύ  ε ίνα ι 
α ίτ ιο ς  τής άφθαρτης αυτής χα ρ ά ς .

« 'Ά ρ ο ν  κ ύ κ λ φ  τούς ο φ θ α λμ ούς  
σ ου Σ ιώ ν , κ α ί ίδε. Ι δ ο ύ  γά ρ  ή κ α σ ί 
σ ο ι, θ εο φ εγγε ΐς , ώ ς  φ ω σ τή ρ ες , έκ  
δ υσ μ ώ ν κ α ί β ο ρ ρ ά  κ α ί θ α λά σ σ η ς κ α ί 
έώ α ς τά τέκνα  σ ου , έν σ ο ί εύλο γο ΰντα  
Χ ρ ισ τ ό ν  ε ις  τούς α ιώ νας» .

Σ ιώ ν  α για σ μ ένη , ρ ίξ ε  τή μ α τιά  σου  
γύρω  σ ου κ α ί κ ο ίτ α ξ ε :  Μ υ ρ ιά δ ες  
τέκνα  σ ου ήρθα νε νά π ρ ο σ κ υνή σ ο υ νε  
τό ν  "Α γιο  Τ άφ ο το ΰ  Χ ρ ισ τ ο ΰ , από  
β ο ρ ιά , από  δύση, α π ό  τή θά λα σ σ α  κ ι 
από τήν Α ν α τ ο λ ή , κ α ί λά μ π ρ υ νε  τά 
π ρ ό σ ω π ά  το υς  α π ό  τή χ ά ρ η  το ΰ  Θ εού, 
κ α ί σ έ  π ρ ο σ κ υ νο ύ νε  γ ια τ ί σ έ  σένα  έχ ε ι 
τό ν  θ ρόνο  του ό  μ έγα ς  β α σ ιλέα ς .

Μ έ  τέτο ια  άνθη π νευμ α τικ ά  ρ α ίνε ι 
ή ’Ε κ κ λη σ ία  μ α ς  τό  ζ ω ο δ ό χ ο  μ νή μ α  
το ΰ  Κ υρ ίου , α π ’ ό π ο υ  ά νά β λυσ ε  ή 
πηγή  τής ζ ω ή ς . "Ας π ιο ύμ ε  κ  εμ ε ίς  
α π ’ αυτό τό  κ α ινο ύ ρ γ ιο  νέκ τα ρ  τής 
α θανασίας, κ ι ’ ας μ ή ν  π ίνο υμ ε πιά  
από  τόν β ά λ τ ο  π ού ε ίν α ι γεμ ά το ς  
β δ έ λ λ ες  κ α ί β α τρ ά χ ια . "Ας νο ιώ σ ο υ μ ε  
σ τό  σ τή θ ο ς μ α ς  τήν μ α κά ρια  ελπ ίδ α  
π ού μ ά ς  χ ά ρ ισ ε  ό  Ζ ω ο δ ό τ η ς . "Ας 
ά δρά ξουμ ε τήν ά γκ υρ α  τής σ ω τη ρ ία ς . 
Ό  Α π ό σ τ ο λ ο ς  Π α ύ λο ς  λ έ γ ε ι :  « Τ ο ύ τ ο  
έσ τ ι τό  ρ ή μ α  τής π ίσ τ εω ς  ΰ  κ η ρ ύ σ σ ο -  
μ ε ν :  ό τ ι εάν ό μ ο λο γή σ η ς  έν  τ φ  σ τ ό -  
μ α τ ί σ ο υ  Κ ύ ρ ιο ν  Ί η σ ο ΰ ν , κ α ί π ισ τ εύ -  
σ η ς έν  τή καρδία  σ ο υ  ό τ ι ό  Θ εός  
α υτόν ή γειρε  έκ  ν εκ ρ ώ ν , σ ω θ ή σ η . 
Κ α ρδία  γάρ  π ισ τεύετα ι ε ις  δ ικ α ιο σ ύ 
νην, σ τό μ α τ ι δ έ  ό μ ο λ ο γ ε ΐτ α ι ε ις  σ ω 
τηρίαν».
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τών κ.κ. Πάνου ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ 
Προϊσταμένου 

Ίατροδικ. Ύπηρ. Αθηνών 
Φιλίππου ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ 

________ Ί ατροδικαστού

Ή έρευνητική μας αύτή μελέτη περί τού 
έλαχίστου χρονικού διαστήματος τοΰ άπαι- 
τουμένου διά τήν έμφάνισιν τής σαπωνο
ποιήσεως έπί πτωμάτων, έστηρίχθη έπΐ τών 
έ ρε υ ν ών κ α!  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν  μας 
έπΐ πολλών πτωμάτων εύρεθέντων έν πλή- 
ρει ή μερική σαπωνοποιήσει, των όποίων 
έπελήφθημεν ύπηρεσιακώς μέχρι σήμε
ρον, κατόπιν παραγγελιών τών 'Αρχών.

Έάν ένα πτώμα εύρεθή ύπό ούχΐ εύνο'ι- 
κούς όρους διά τήν άνάπτυξιν έπ’ αύτοϋ 
σηψιγόνων μικροοργανισμών, καί ιδιαιτέ
ρως έντός χώρου λ ί α ν  ύ γ ρ ο ϋ καί μ ή 
ά ε ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ ,  τότε ή σήψις αύτοϋ 
παρακωλύεται και τό πτώμα παραμένει 
άκέραιον μετά τών μαλακών μορίων αύτοϋ 
έπΐ πάρα πολλά έτη ή καί όλοκλήρους αιώ
νας. Ή τοιαύτη παραλλαγή τής σήψεώς του 
καλείται έπιστημονικώς - Ιατροδικαστικούς 
σ α π ων ο π ο ί η σ ι ς . Τ ό  σαπωνοποιηθέν 
πτώμα διατηρεί γενικώς τούς χαρακτήρας 
του καί τά χαρακτηριστικά τού προσώπου 
μάλλον διακρίνονται καλώς. Τό σαπωνο
ποιηθέν πτώμαέμφανίζει λ ι πο κ η ρ ώδ η  
σύστασιν. Τά μαλακά μόρια αύτού δίδουν 
ό σ μ ή ν χαρακτηριστικήν ώς άπό τ υ ρ ο ύ  
τ α γ γ ο ΰ καί είναι ταϋτα γλοιώδους συ- 
στάσεως καί λιπαρά κατά τήν άφήν, κόπτον
ται δέ διά μαχαιρίου εύκόλως. Κατά κανόνα 
ή σαπωνοποίησις άρχεται άπό τάς παρειάς 
τού προσώπου, τούς βραχίονας, τούς 
γλουτούς, τήν κοιλίαν, καί μετά καταλαμ
βάνεται όλόκληροντό σώμα ύπό ταύτης. Ό  
χρόνος ό όποιος άπαιτεΐται διά νά έπιτελε- 
σθή ή σαπωνοποίησις όλοκλήρου τού πτώ
ματος άτόμου τινός δέν δύναται νά καθορι- 
σθή έπακριβώς έπιστημονικώς. Πολλοί εί- 
δικοΐ έρευνηταί δέχονται ότι ή σαπωνο- 
ποίησις δύναται νά έμφανισθή όχι άμέσως 
άλλά άργότερον παρά τό γεγονός ότι ή σή
ψις τού πτώματος έχει προαχθή. Πτώματα 
άνήκοντα εϊς νεογνά, βρέφη καί νήπια, εί
ναι δυνατόν σπανιώτατα νά έμφανίσουν oc- 
πωνοποίησιν μ ε ρ ι κ ή ν  καί έντός έβδο- 
μάδων, έάν ταϋτα εύρεθοϋν ύπό καταλλή
λους συνθήκας, δηλαδή έντός ψυχρού 
ϋδατος ή έντός λίαν ύγροϋ περιβάλλοντος. 
Ή σαπωνοποίησις γενικώς είναι δυνατόν 
νά άφορά ή όλόκληρον τό πτώμα ή μόνον 
τμήμα αύτοϋ, ή μόνον τά σπλάγχνα αύτοϋ. 
Εκ τών παρατηρήσεών μας έπΐ σειράν πολ

λών έτών έπΐ χιλιάδων πτωμάτων νεκροτο- 
μηθέντων ύφ’ ήμών είς τό Νεκροτομεΐον 
τής Ιατροδικαστικής 'Υπηρεσίας Αθηνών, 
παρετηρήσαμε ότι έλάχιστα έξ αύτών έν- 
εφάνιζον βαθμόν τινά σαπωνοποιήσεως τών 
σπλάγχνων των, παρ’ ότι αύτά εύρίσκοντο

έν άρχομένη ή προκεχωρημένη σήψει. Τά 
πτώματα όμως αύτά άνήκον εϊς άτομα πα
χύσαρκα καί λίαν λιποβριθή. Αλλά διεπι- 
στώσαμε ότι άργότερον ό μικρός αύτός βα
θμός σαπωνοποιήσεώς των άνεστέλλετο 
λόγω τής ταχύτατα έπερχομένης καθολικής 
σήψεως τών πτωμάτων τούτων, συνεπεία 
τής όποίας κατεστρέφοντο όλα τά μαλακά 
μόρια τοϋ πτώματος γενικώς.

Τό σαπωνοποιηθέν πτώμα, γενικώς δια
τηρεί τούς χαρακτήρας αύτοϋ καί έπί τοϋ 
προσώπου του διακρίνονται καλώς τά άδρά 
χαρακτηριστικά του. Λόγω τής λιποκηρώ- 
δους συστάσεως του, είς τό σαπωνοποιη
θέν πτώμα είναι δυνατόν εύκρινώς νά δια
πιστωθούν τυχόν ύπάρχουσαι κακώσεις έπ’ 
αύτοϋ, γενόμεναι έν ζωή καί πρό πάρα πολ
λών άκόμη έτών. Κατά τούς είδικούς έρευ- 
νητάς αΐ χημικοί μεταβολαΐ πού λαμβάνουν 
χώραν έντός τών μαλακών μορίων τών σα- 
πωνοποιηθέντων πτωμάτων δέν είναι πλή
ρως γνωστά! μέχρι σήμερον. Κατά κανόνα 
όμως ή σαπωνοποίησις όφείλεται είς τό 
γεγονός ότι τά μαλακά μόρια τοϋ σώματος, 
τά λίπη καί τά λευκώματα αύτοϋ, τή δράσει 
διαφόρων ένζύμων διασπώνται είς άνώτερα 
όξέα, έλαϊκόν, στεατικόν, παλμιτικόν και 
γλυκερίνην. Μετά ταϋτα ή γλυκερίνη, 
έπειδή είναι βαρύ ύγρόν διαφεύγει, τά δέ 
παραμένοντα άνώτερα όξέα ένοϋνται μετά 
τής άμμωνίας καί μέ τά άλκάλια τοϋ πτώμα
τος καί σχηματίζουν σ ά πων α ς .  Κατά 
τόν Καθηγητήν SMITH δέν πρόκειται άκρι- 
βώς περί σαπωνοποιήσεως, άλλά περί βα
θμιαίας ύδρογονώσεως τών λιπαρών στοι
χείων τοϋ πτώματος καί δή τής έλαΐνης καί 
κατ’ άκολουθίαν σχηματισμού στερεών πα- 
χέων όξέων, κυρίως δέ στεατικού καί παλ- 
μιτικοϋ τοιούτου. Κατά συνέπειαν τήν σα
πωνοποίησα άποτελεί μίγμα τούτων τών 
στερεών παχέων όξέων. Ό έρευνητής 
SMITH δίδει τήν έξης χημικήν παράστασιν: 
C17H33COOH+H2 =  C17H35COOH.

Είναι παραδεκτόν Ιατροδικαστικώς -  διε
θνώς ότι ό χρόνος ό όποιος άπαιτεΐται διά 
νά σαπωνοποιηθή ένα πτώμα είναι διάφο
ρος έκάστοτε, άναλόγως τών είδικών συν
θηκών ύπό τάς όποίας θά εύρεθή τούτο. 
Κατά τούς περισσοτέρους έρευνητάς έγέ- 
νετο παραδεκτόν ότι ή σαπωνοποίησις άρ- 
χεται μετά δύο μήνας άπό τοΰ θανάτου καί 
άποπερατοϋται μετά ένα έτος τουλάχιστον.

Κατά κανόνα πτώματα ταφέντα έντός 
έδάφους άργιλώδους/ύγροϋ, ψυχρού καί 
μή άεριζομένου, ύφίσταται τήν παραλλαγήν 
τούτην τής σήψεως δηλαδή τήν σαπωνο- 
ποίησιν. Ούχΐ σπανίως πτώματα εύρισκό- 
μενα έντός ϋδατος ψυχρού είναι δυνατόν 
νά έμφανίσουν μερικήν ή καθολικήν σαπω- 
νοποίησιν. Ημείς έκ τών παρατηρήσεών 
μας μέχρι σήμερον έπΐ 80 πτωμάτων έν 
σαπωνοποιήσει εύρισκομένων έπί τών 
όποίων έπελήφθημεν ύπηρεσιακώς, διεπι-

στώσαμε τά έξής ώς πρός τό έλάχιστον 
χρονικών διάστημα τό όποιον άπητήθη διά 
τήν έμφάνισιν τών σαπωνοποιήσεώς των.

α) Είς (8) όκτώ έξ αύτών ή σαπωνοποίη- 
σις (μερική τοιαύτη) ένεφανίσθη (45) τεσ
σαράκοντα πέντε ήμέρας άπό τού έπελθόν- 
τος θανάτου τών άτόμων είς τά όποια άνή
κον τά πτώματα αύτά, ώς τούτο διεκριβώθη 
έπισήμως άνακριτικώς (όμολογία δραστών 
τής ημερομηνίας διαπράξεως τοϋ έγκλή- 
ματός των).

β) Είς (5) πέντε έξ αύτών ή σαπωνοποίη- 
σις (μερική τοιαύτη) ένεφανίσθη ένα μήνα 
άπό τοϋ έπελθόντος θανάτου τών άτόμων 
είς τά όποια άνήκον τά πτώματα αύτά, ώς 
τούτο διεκριβώθη έπισήμως άνακριτικώς 
καί

γ) Είς (3) τρία έξ αύτών ή σαπωνοποίησις 
(μερική τοιαύτη) άφορώσα τά παρειάς τοϋ 
προσώπου, γλουτούς καί βραχίονας, έν
εφανίσθη δεκαπέντε (15) ήμέρας άπό τοϋ 
έπελθόντος θανάτου τών άτόμων είς τά 
όποια άνήκον τά πτώματα ταϋτα, ώς τοϋτο 
διεπιστώθη έπισήμως άνακριτικώς (όμολο- 
γία δραστών κλπ.).

Έκ τών άνωτέρω τεκμαίρεται ότι τό 
έ λ ά χ ι σ τ ο ν  χρονικόν διάστημα τό 
όποιον άπαιτεΐται διά τήν άρχικήν έμφάνισιν 
τής σαπωνοποιήσεως είναι τό χρονικόν 
διάστημα τών (15) δέκα πέντε ήμερών καί 
ούχΐ τών δύο (2) μηνών, ώς τοϋτο έθεω- 
ρείτο παραδεκτόν γενικώς μέχρι σήμερον.

Ή Ιατροδικαστική σημασία καί άξία τής 
σαπωνοποιήσεως ένός πτώματος είναι με
γίστη καί λίαν σημαντική, καθ’ όσον ό έντε- 
ταλμένος Ιατροδικαστής θά δυνηθή εύκό
λως νά διαπιστώση τάς γενομένας έν ζωή 
κακώσεις έπΐ τών μαλακών μορίων τοϋ σα- 
πωνοποιηθέντος πτώματος ένός άτόμου, 
καθώς καί τάς διαφόρους παθολογοανατο
μίας άλλοιώσεις έπΐ τών σπλάγχνων αύ
τοϋ. "Ωστε εύκόλως οΰτος θά δυνηθή νά 
έξακριβώση τήν αΙτίαν ή όποία προεκάλε- 
σεν τόν θάνατον τοϋ ύπό έξέτασιν άτόμου. 
Έπιπροσθέτως ό Ιατροδικαστής θά δυ
νηθή εύκόλως νά διαπιστώση τήν τ α υ τ ό - 
τη τα ένός άτόμου, διότι έπΐ ένός σαπω- 
νοποιηθέντος πτώματος διατηρούνται είς 
καλήν κατάστασιν τά Ι δ ι α ί τ ε ρ α  χαρα
κτηριστικά αύτοϋ, έπΐ πολλά έτη χωρίς νά 
έχουν ύποστεΐ καμμίαν άλλοίωσιν.

Βάσει τών άνωτέρω ήμετέρων έρευνών 
καί παρατηρήσεων τό έ λ ά χ ι σ τ ο ν  χρο
νικόν διάστημα τό άπαιτούμενον διά τήν άρ
χικήν έμφάνισιν τής σαπωνοποιήσεως έπί 
πτωμάτων είναι τό χρονικόν διάστημα τών 
δέκα πέντε (15) ήμερών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Ιατροδικαστική Ίυ. Γεωργιόδου Α' τόμος
2) Ιατροδικαστική Γρ. Κάτσα Α' τόμος
3) Ιατροδικαστική Κων. Ήλιάκη Α’ τόμος
4) FORENSIC - MEDICINE - KEITH SIMPSON
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Πέρα άπ’ τό κάστρο τών Μυκηνών, 
σέ μιά άκρογιαλιά τοϋ Άργολικοϋ, 
ζοϋσε πριν άπό λίγα χρόνια μιά μη
τέρα μέ δυό γιους καί μέ μιά κόρη. 
Ζοϋσαν τή δύσκολη ζωή τής πατρί
δας μας, τή ζωή τών βουνών καί τών 
θαλασσών μας. Ό ένας γιός ψάρευε, 
ό άλλος δούλευε τή γή. Μονάχες οί 
δυό γυναίκες τούς περίμεναν κάθε 
βράδυ νά γυρίσουν. Ή κόρη έλεγε:

-  Ολη τή μέρα μάς λείπουν οί άν
τρες τού σπιτιού μας. Κι έμείς όλες 
τις μέρες τούς περιμένουμε. Είναι 
πικρό νά είμαστε όλες τις μέρες 
έρημες.

-  Ετσι είναι ή μοίρα μας, τής 
έλεγε ή μητέρα της. Νά τούς περι
μένουμε. Μά δέν είναι πικρό κόρη 
μου, νά ’χης νά περιμένης. Τό κακό 
είναι νά μήν έχης νά περιμένης. "Ας 
μάς φυλάξη ό Θεός άπό τέτοια πί
κρα.

Έτσι περνούσε ό καιρός, όταν 
κακά μηνύματα ήρθαν μιά μέρα στήν 
άκρογιαλιά τοϋ Άργολικού. ΤΗρθε 
τό μήνυμα πώς τά μεγάλα έθνη τοϋ 
κόσμου μπήκαν πάλι σέ πόλεμο.

-Τώρα κάμε τό σταυρό σου, είπε 
στήν κόρη ή μητέρα της. Παρακά- 
λεσε νά μή φτάση τό κακό ίσαμε τόν 
τόπο μας. Πριν άπό χρόνους τό κακό 
πήρε τόν πατέρα σου κι όρφανέ- 
ψατε.

Πέρασε ό καιρός, καί πάλι μιά 
μέρα ήρθαν μηνύματα στήν άκρο- 
γιαλιά τού Άργολικοϋ. Μαντατοφό
ρος, ήταν, κι έλεγε πώς οί έχτροί πα
τούνε τή γή μας, και πώς όλοι οί άν
τρες άπό στεριά καί θάλασσα, τρέ
χουν νά τήν ύπερασπίσουνε.

Ό μεγάλος γιός φίλησε τή μάνα, 
φίλησε τήν άδελφή του, κι είπε στόν 
μικρό του άδελφό πού δούλευε στή 
θάλασσα:

-  Τώρα θά είσαι μοναχός. Κοίταξέ 
νά τις προστατέψεις. Τώρα έσύ θά 
σαι ή κορόνα τού σπιτιού μας. Κοί

ταξε νά μή ρημάξη τό σπιτικό μας.
Πήρε τό δισάκι στόν ώμο του, 

έριξε στερνή ματιά πίσω στή γή πού 
κάποτε τή δούλεψε ό πατέρας του κι 
ό πάππος του, καί τράβηξε στά 
βουνά τών συνόρων. Πίσω, στό κα
λύβι τής άκρογιαλιάς, οί γυναίκες κι 
ό μικρός γιός περίμεναν.

Μά δέν πέρασε πολύς καιρός κι 
ήρθε μήνυμα πώς ό γιός σκοτώθηκε

στά ψηλά βουνά. Στό καλύβι τής 
άκρογιαλιάς τόν κλάψανε, βάλανε 
μαύρα ρούχα, κι ήταν άπαρηγόρη- 
τοι. Πάλι πρώτη ή μάνα σήκωσε τό 
κεφάλι.

-  Έτσι ήταν γραφτό, είπε. Νά 
φύγη νιός, σάν τόν πατέρα του. 
Βλογημένο τ’ όνομα τού Κυρίου. 
Δέν πρέπει νά μάς καταπάρη ό θά
νατος.

Πέρασε ό καιρός καί πάλι ήρθαν 
μηνύματα. Ό έχτρός φουσάτα - 
φουσάτα, κατέβαινε, ρήμαζε τήν 
'Ελλάδα. ΤΗρθαν οί ’Ιταλοί, ήρθαν οί 
Γερμανοί. "Ηρθε ή πείνα, ό κατατρε
γμός, τό έθνος πήγαινε ν’ άφανιστή. 
Στά κρυφά οί Έλληνες μιλούσαν γιά 
πατρίδα καί έλευθερία. Ό άνεμος 
φύσησε ίσαμε τ’ άκρογιάλι τού Άρ- 
γολικού, κι ό μικρός γιός είπε μιά 
μέρα τό μεγάλο λόγο.

-  Θά φύγω, μάνα.
Εκείνη πού τό ’ξερε, πού τό περί- 

μενε, έκαμε τό σταυρό της, τόν βλό- 
γησε:

-  Φυλάξου, γιέ μου, είπε μονάχα. 
Τώρα μάς έμεινες μονάχα έσύ.

Καί πάλι μείνανε οί δυό γυναίκες 
έρημες. Καί πάλι, ότι περίμεναν 
ήταν, πού καί πού, κανένα μήνυμα 
άπ’ τόν μικρό τους τό γιό πού πολε
μούσε τούς Γερμανούς.

Αραιά καί πού τά μηνύματα. 
Ωσπου ήρθε τό τελευταίο:

-  ΟίΓερμανοί τόν πιάσανε, έλεγε 
τό μήνυμα, τό μικρό τό γιό. Τόν βα
σανίσανε καί τόν σκοτώσαν.

Πάλι έπεσε θρήνος στό καλύβι τοϋ 
Αργολικοϋ. Μά σάν πέρασαν οί μέ
ρες πάλι ή μάνα σήκωσε πρώτη τό 
κεφάλι.

-  Τώρα μένεις έσύ, είπε στήν 
κόρη. Σά τελειώση τούτο τό κακό θά 
παντρευτής καί θά κάνης παιδιά. 
Δέν πρέπει νά μάς καταπάρη ό θά
νατος. Σφόγγισε τά μάτια σου.

Σφόγγισαν τά μάτια τους κι άρχι
σαν νά παλεύουν γιά νά ζήσουν. Τέ- 
λειωναν πιά καί οί μέρες τής σκλα
βιάς, καί μιά μέρα ήρθε τό μήνυμα 
πώς οί Γερμανοί νικημένοι, φεϋγαν 
άπ’ τόν τόπο.

Οί δυό γυναίκες κοίταξαν τί έμενε 
πίσω τους, τήν όρφάνια τους, καί 
τούς καταράστηκαν πικρά. Καί πάλι 
πέσαν στή δουλειά νά ζήσουν. Μά ή 
ζωή ήταν δύσκολη, πεινούσαν κι 
ύπόφερναν, γιατί ό τόπος ήταν ρη
μαγμένος. Κάμποσοι άπ’ τά γειτο
νικά καλύβια, γιά νά τά βγάλουν 
πέρα, άρχισαν νά κάνουν δουλειά

δύσκολη, γεμάτη κίνδυνο: Μαζεύαν 
τις νάρκες πού ’χαν σκορπίσει στήν 
άκρογιαλιά οι Γερμανοί, βγάζαν τό 
δυναμίτη καί τόν πουλούσαν στούς 
λατόμους καί στούς ψαράδες. "Ενας
- δυό είχαν κιόλας σκοτωθή. Μά ή 
δουλειά έδινε ψωμί.

-  Θά τό κάμουμε κι αύτό, είπε ή 
μάνα στήν κόρη.

Άρχισαν τή δουλειά μέ τό δυνα
μίτη. Καί μιά μέρα πού ή κόρη άνοιγε 
τή νάρκη, δέν κοίταξε καλά, ή νάρκη 
πήρε φωτιά καί τή σκότωσε. Άπ’ τό 
τυραννισμένο της πρόσωπο έμεινε 
τίποτα.

Τότε τό πένθος έγινε άβάσταχτο 
στό καλύβι τοϋ Άργολικοϋ.

-Γιατί, Θέ μου; έλεγε ή έρημη 
μάνα. Γιατί μέ χτύπησες τόσο; Γιατί 
μάς χτύπησες τόσο;

Κοίταξε γύρω της, άκουσε τή 
σιωπή.

-  Πού νά ’σαι, κόρη μου; μουρ
μούρισε. Νά δής τούτη τήν έρη- 
μιά.. Νά δής τί θά πή έρημιά, νά 
μήν έχης τίποτα νά περιμένης.

Τούς έφερε όλους έναν - έναν στό 
νου της, τόν άντρα καί τά παιδιά της
- πού τούς είχε πάρει όλους ό πόλε
μος. "Ολη τή νύχτα τούς συλλογί
στηκε. Τήν βρήκε ή αύγή. Βγήκε έξω 
στή μέρα, έκαμε τό σταυρό της. 
Τότε άκουσε φωνές στό πλαϊνό κα
λύβι. "Ηταν κι έκεΐ μιά μάνα καί είχε 
τρία μικρά παιδιά πού όρφάνεψαν 
στό πόλεμο, καί δέν είχε νά τά ζήση, 
καί πεινούσαν καί φώναζαν.

-  Τι νά τά κάνω. Θέ μου; έλεγε. Τι 
νά τά κάνω;

-"Ηρθα νά σέ βοηθήσω, λέει ή 
έρημη μητέρα τού καλυβιού στήν 
άλλη. Νά πάρω τόν Κωνσταντή, τόν 
πιό μικρό, νά σ’ άλαφρώσω; Θέλεις 
νά μείνης Κωνσταντή μαζί μου;

Πήρε τό ξένο παιδί άπ’ τό χέρι, τό 
'φερε στό καλύβι της, τό θάλε νά 
φάη άπό τό ψωμί της, τό σιγύρισε. Τή 
νύχτα τό έβαλε νά κοιμηθή, τό σκέ
πασε. Έμεινε πάλι ξάγρυπνη. Άκουε 
τήν άνασαιμιά του. Τότε σιγά - σιγά 
πάλι έγιναν όλα ήρεμα στό καλύβι, 
ήταν σά νά ρχιζε μέ τό ξένο τούτο 
παιδί ή έλπίδα κι ή πίστη. Ταπεινά 
έκαμε τό σταυρό της, καί δέν ήξερε 
τίποτα άλλο νά πή.

-  Εύχαριστώ, είπε μόνο.
Καί ήταν μές στήν καρτεριά της, ή 

καρτεριά τών μητέρων μας, ή καρ
τερώ τοϋ κόσμου.

Από τό βιβλίο του: * Αρχιπέλαγος».
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Ό  έπισκέπτης τών Μετεώρων, μένει 
έκστατικός, μπροστά σέ πολλά πρά
γματα. "Αλλα άπό αύτά φ ιλοτέχνησε ή 
φύση κάτω άπό ιδιόμορφες συνθήκες 
πριν άπό πολλούς αιώνες και άλλα άν
θρωποι προικισμένοι άπό τόν πλάστη 
τους μέ σιδερένια θέληση και ξεχωριστά 
χαρίσματα.

Στις γραμμές, όμως, πού θά άκολου- 
θήσουν, δέ θά άσχοληθώ μέ τις  άνείπω- 
τες  ομορφιές τής Καλαμπάκας και τών 
γύρω περιοχών, ούτε μέ τις  άργυρόφυλ- 
λες λεύκες, πού στολίζουν τήν κεντρική 
πλατεία αύτής τής κωμόπολης.

Δέ θά διατυπώσω θαυμασμούς καί χα
ρακτηρισμούς γιά τούς γιγαντιαίους, 
γκριζόμαυρους βράχους πού συνθέτουν 
τά Μετέωρα καί πού άλλοτε μέν φαντά
ζουν σάν ύπερφυσικές φ ιγούρες Κυκλώ
πων, πού προστατεύουν τήν Καλαμπάκα 
καί άλλοτε μοιάζουν σάν πελώριες πυγο
λαμπίδες, καθώς τή μέρα, προβάλλουν 
στις κορφές τούς φανταχτερά, τά πανέ
μορφα μοναστήριά τους καί τή νύχτα τό 
άμυδρό φώς πού άφήνουν τά καντήλια 
άπό τις  έκκλησίες καί τά κελιά τών μονα
χών σημειώνουν ένα άξέχαστο θέαμα.

Δέ θά άσχοληθώ μέ τούς τολμηρούς 
καί επικίνδυνους τρόπους, πού οί πρώτοι 
άσκητές σκαρφάλωσαν σάν μερμήγκια, 
στις δυσπρόσιτες κορφές τών μετεωρί- 
τικων βράχων, γιά νά χτίσουν, σάν πε
λαργοί, έκε ϊ πάνω, τά προσευχητάριο καί 
τις  κουκλίστικες έκκλησοΰλες τους, 
ούτε μέ ποιους τρόπους προσπορίζον
ταν τά άπαραίτητα άγαθά γιά νά διατη
ρηθούν στή ζωή. Καί τούτο, γ ιατί όλοι 
ξέρουμε ότι γιά τόν άνθρωπο τίποτε δέν 
είνα ι άκατόρθωτο, μά πιό πολύ γιά κεί
νους πού 'ταξαν σάν σκοπό τους, νά ζή- 
σουν μακριά άπό τόν κόσμο καί τις  άν- 
θρώπινες φροντίδες καί έτσ ι άπερίσπα- 
στοι, νά άφοσιωθούν στή μελέτη τής δι
δασκαλίας τού Θεανθρώπου, στήν προσ
ευχή καί τούς ύμνους τών μεγαλείων 
Του.

Ακόμα δέ θά περιγράφω, τούς άμύθη- 
της άξίας πνευματικούς καί καλλιτεχνι
κούς θησαυρούς, πού παρά τις  κατά και
ρούς λεηλασίες, άρπαγές, έρημώσεις καί 
καταστροφές, φυλάσσονται στά μετεω- 
ρίτικα μοναστήρια, τά όποια άποτελούν 
άνεπανάληπτα κειμήλια καί μαρτυρούν 
τό πέρασμα άπό έκεϊ αύτοκρατόρων, 
έπιφανών άνδρών, θεόπνευστων κληρι
κών, ξακουστών άγιογράφων καί ξυλο- 
γλυπτών.

Κειμήλια πού ή πνευματική τους άξια, 
καί ή καλλιτεχνική τους δομή καί σύν
θεση, άποτελούν μαζί μέ άλλους πιό πα
λιούς καί πιό πρόσφατους θησαυρούς 
διασπάρτους σέ όσα σημεία τού πλανήτη 
μας κατοίκησαν έλληνες, τήν άνεκτίμητη 
καί άνυπέρβλητη έθνική μας κληρονο
μιά, πού χωρίς ύπερβολές, άποτελεί τό 
καύχημα τού πολιτισμένου κόσμου, άλλά 
καί τό καμάρι καί τό μεγαλείο τής έλληνι- 
κης φυλής καί τού έλληνοχριστιανικού 
πολιτισμού. Σέ αύτές τίς  σειρές - πού θά
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άκολουθήσουν, Θ6 καταπιαστώ μέ μιά 
παράδοση πού νομίζω ότι δέν είνα ι τόσο 
γνωστή στδ εύρύτερο έλληνικδ κοινό. 
Ά ναφ έρετα ι σέ ένα θαύμα τού Ά η  - 
Γιώργη, σέ μιό έκκλησούλα του, πού σή
μερα, μεριά άπό τήν έγκατάλειψη καί με
ριά άπδ τά χτυπήματα τού χρόνου, 
ερειπώθηκε όπως τόσα άλλα έκκλησά- 
κια, πού στόλιζαν τις  κορφές καί τις  σπη
λιές τών Μετεώρων καί έλάχιστα γίνετα ι 
αισθητή ατούς άπειράριθμους έπισκέ- 
πτες τής περιοχής.

Καί θό σταθώ σέ αύτή τήν παράδοση, 
γιατί δπως καί σείς θό διαπιστώσετε στή 
συνέχεια, πέρα άπό τή συγκινητική της 
Ιστορία, φανερώνει πόσο ζωντανή είνα ι ή 
πίστη μας.

Ή Ιστορία αύτής τής παράδοσης έχει 
κάπως έτσι:

Κάποια μέρα όνήμερα τ ’ Αη - γιωργιού, 
τά μαύρα κείνα χρόνια πού ή πατρίδα μας 
ήταν ύπόδουλη στούς τούρκους καί οί 
πρόγονοί μας, κάτω άπό τά άθάσταχτα 
χαράτσια, τήν πείνα, τ ις  στερήσεις καί τις 
τυραννίες όγωνιζόντουσαν νό κρατη
θούν στή ζωή, οί κάτοικοι τής Καλαμπά
κας καί τών γύρω χωριών κρατώντας βα
θιά στήν καρδιά τους τήν πίστη τους στό 
Θεό καί τήν πατρίδα, μέ χ ίλ ιες προφυλά
ξεις συγκεντρωνόντουσαν στό έκκλη- 
σάκι τού Αη - γιώργη, πού ήταν πάνω σέ 
μιά σπηλιά, πού βρίσκεται στή μέση ένός 
άπό τούς βράχους τών Μετεώρων, γιά νά 
τιμήσουν τήν μνήμη τού άγιου καί γιά νά 
τόν παρακαλέσουν νά τούς άπαλλάξει 
άπό τό μαρτυρικό ζυγό τής δουλείας, μά 
καί άπό τό σκληρό άγά τους, πού τούς 
έκανε τή ζωή πιό μαρτυρική.

Τό πρωί τής ίδ ιας μέρας καί ό άγάς, 
ξέροντας τις  συνήθειες τών ρωμηών, 
πήρε τό τσεκούρι του καί τράβηξε κατά 
τό έκκλησάκι τού άη - γιώργη, μέ πρό
φαση νά κόψει ξύλα γιά τό σπιτικό του, 
άπό τό δάσος πού άνήκε στό φτωχό 
έκεϊνο ξωκκλήσι.

Κύριος σκοπός τής έκε ΐ μετάβασής 
του, ήταν νά έπισημάνει ποιοι χριστιανοί 
κρατούσαν άκόμα γερά τήν πίστη τους 
καί πόσοι άπό αύτούς δέν είχαν πληρώ
σει τό χαράτσι, γιά νά βρει άφορμή νά 
τούς δυσκολέψει άκόμα περισσότερο τή 
ζωή.

Καθώς άπό μακριά έβλεπε τούς δρό
μους πού όδηγούσαν στό ξωκκλήσι τού 
Ά η  - γιώργη γεμάτους άπό κόσμο καί μά
λιστα, τις  νοικοκυράδες φορτωμένες μέ 
ψωμιά καί γλυκίσματα, λύσσαγε άπό τό 
θυμό του καί παράλληλα συλλογιόταν: 
«Τι πράγμα νά είνα ι αύτή ή θρησκεία τών 
γκιαούρηδων; πόσο βαθιά ποτισμένοι ε ί
ναι μέ τήν πίστη το υ ς ; παρά τήν κακομοι
ριά καί τήν νηστικομάρα πού τούς δέρ
νει, τρέχουν στις γ ιορτές καί τά πανηγύ
ρια φορτωμένοι καλούδια γιά νά τιμή
σουν τούς άγιους τους.

Κουζούλεψαν στά άλήθεια καί άντί νά 
πάνε νά δουλέψουν, γιά νά βγάλουν κα
νένα γρόσι, γιά νά πληρώσουν τό χαράτσι 
τους στόν Πασσά, τρέχουν στις γ ιορτές 
καί τά πανηγύρια, λές πώς θά τούς δώσει 
ό Θεός τους λεφτά γιά νά ξοφλήσουν τά 
χρέη τους».

Πρός στιγμή τού ρθε νά περάσει 
πρώτα άπό κάτω άπό τό έκκλησάκι, γιά νά 
τόν δούν οι χριστιανοί καί νά λακίσουν. 
Ταλαντεύτηκε, όμως, καί θεώρησε σκό
πιμο, νά κόψει πρώτα λίγα ξύλα, γιά νά 
μαγαρίσει τή γιορτή τους καί μετά θά κα

τέστρωνε τά σχέδιά του πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα.

«Δέν ξέρεις», είπε μέσα του. «Μπορεί 
νά πιάσω μερικούς νά τούς άγγαρέψω νά 
μού πάνε καί τά ξύλα στό σπίτι. Ά μ  τί; θά 
τούς άφήσω νά κοπροσκυλίζουν στήν 
έκκλησία;». Έ τσ ι καί έκανε.

Άρπαξε τό τσεκούρι πού είχε πρός 
στιγμή άφήσει καταγής. Τό πέρασε στά 
δύο του χέρια, πλησίασε ένα δέντρο, ση
μάδεψε τόν κορμό του καί μέ όση δύ
ναμη είχε προσπάθησε νά τό κατευθύνει 
στό στόχο του.

Ξαφνικά κείνη τή στιγμή, ένιωσε κάτι 
σάν κεραυνό νά πληγώνει όλο του τό 
σώμα καί είδε τό τσεκούρι του νά άπο- 
λυέτα ι άπό τά  χέρια του καί νά πέφτει 
στά πόδια του, χωρίς ν ’ άγγίξει τόν κορμό 
τού δέντρου.

Ταυτόχρονα αίστάνθηκε νά τόν έγκα- 
ταλείπουν οί σωματικές του δυνάμεις, σέ 
τέτο ιο  σημείο πού νά μήν όρίζει ούτε χέ
ρια ούτε πόδια. Μαρμάρωσε κυριολε
κτικά καί καθηλωμένος στόν τόπο του, 
άρχισε νά συνειδητοποιεί ότι έκτος άπό 
τό μυαλό του τίποτε άλλο δέ λειτουρ
γούσε σωστά πάνωτου. Είχεάκούσειάπό 
τούς χριστιανούς κάτι γιά «στήλη άλα
τος» καί άλλα καί είπε: «Λές νά πάθω 
κανατέτοιο χουνέρι;». Αύτά συλλογιό
ταν καί ή σκέψη του έτρεχε ’δώ καί ’κεί, 
άναζητώντας παρόμοια περιστατικά πού 
είχε ζήσει ή άκούσει.

"Ετσι άνήμπορος καθώς ήταν γιά ό,τι- 
δήποτε, άρχισε νά κρίνει τ ις  πράξεις του 
καί νά καταλαβαίνει πόσο έφήμερος ε ί
ναι ό άνθρωπος σέ αύτό τόν κόσμο. «Τί
ποτα δέν παίρνει κανείς μαζί του άπό 
αύτή τή γή», έλεγε». Μόνο τό καλό 
όνομα καί τις  καλές πράξεις άφήνει πίσω 
του, άν δέν θέλει νά τόν σκατοψυχάνε οί 
άλλοι».

Μετά άναλογίστηκε τή σκληράδα του, 
τούς κακούς του τρόπους, τό κακό πού 
θουλήθηκε νά κάνει στούς προσκυνητές 
καί στό δάσος τού Ά η  - γιώργη, τά βασα
νιστήρια στά όποια είχε υποβάλει όσους 
φουκαράδες δέν πλήρωναν έγκαιρα τό 
χαράτσι καί έλεγε μέσα το υ : «Διάολε πώς 
τά φέρνει ή τύχη. Νά περιμένω τώρα άπό 
αύτούς τούς άνθρώπους νά μέ μαζέψουν 
νά μέ πάνε στό σπίτι μου».

Άκόμα συλλογιζόταν, όταν τόν έβλε
παν οί χριστιανοί, άν θά γελούσαν μέ τό 
χάλι του, άν θά τόν άφηναν άθοήθητο νά 
τόν φάνε τά όρνια καί ένα σωρό άλλα 
πράγματα.

«Τό ξέρω», έλεγε πάλι μέσα του. «Άν 
ήμουνα καλά κάποιος άπό αύτούς μπο
ρούσε νά μέ πετροβολήσει. Σέ αύτή μου 
όμως τήν κατάσταση, κανείς δέν θά θε
λήσει νά μέ κακοποιήσει καί όλοι θά προ
θυμοποιηθούνε, νά μέ μεταφέρουν στή 
φαμελιά μου. ’Έτσι είνα ι αύτοί πλασμέ
νοι. "Ετσι τούς ύπαγορεύει ή Θρησκεία 
τους. "Ετσι είνα ι ή πάστα τους».

Καθώς σκεφτόταν αύτά καί είχε ξεχά- 
σει τις  προθέσεις πού είχε λίγο προτύ- 
τερα γιά τούς χριστιανούς. Ξαφνικά άπό 
τό μυαλό του πέρασε μιά σκέψη καί είπε 
μέσα του: «Λές μωρέ, νά μέ τιμώρησε ό 
άγιός τους, γιά όσα σκέδιαζα νά σκα
ρώσω στούς προσκυνητές του σήμερα;

-  Γιατί νά φέρουμαι σέ αύτούς τούς 
άνθρώπους τόσο άπάνθρωπα, ό μπουν
ταλάς; γιατί;». Αύτά βασάνιζαν τώρα τή 
σκέψη του, καθώς φιλοσοφούσε γιά τό 
πόσο είνα ι όλα μάταια, σέ αύτό τόν κό

σμο. Τι είνα ι ό άνθρωπος, τ ί ή ζωή καί 
άλλα πολλά.

Ό σο περνούσε ή ώρα, ή καρδιά του 
μαλάκωνε, ό χαρακτήρας του ήμέρευε 
καί άρχιζε νά αισθάνεται τύψεις καί άνά- 
γκη γιά μετάνοια. "Ενιωθε ότι ή παντοδυ
ναμία του δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιά 
κακία καί δικαιολογούσε σάν δίκαιο άπο- 
τέλεσμα τής διαγωγής του, αύτότου τό 
κατάντημα.

«Πόσο περίεργος καί πόσα γυρίσματα 
έχει αύτός ό ντουνιάς», άναλογιζόταν. 
Σέ λίγο, χωρίς νά τό θέλει τά μάτια του 
καρφώθηκαν στή σπηλιά, όπου τό έκ
κλησάκι τού Ά η  - γιώργη. “Εβλεπε τούς 
χριστιανούς σάν μερμήγκια κολλημέ
νους έκει πόνου νά τόν ύμνολογούν. 
"Εβλεπε τούς καπνούς άπό τά κεριά καί 
τό λιβάνι, νά άδελφώνονται μέ τό βράχο 
καθώς άνηφόριζαν πρός τόν ούρανό καί 
νόμισε ξαφνικά πώς άνάμεσά τους είδε 
τή φιγούρα τού άγιου νά τού χαμογελά. 
"Ενιωσε μιά άόρατη δύναμη νά τόν άναγ- 
κάζει νά φωνάξει: «’Ήμαρτον άγιε, σώσε 
με τόν κακούργο», μά συγκρατήθηκε. 
Ό λα  αύτά ήλθαν σάν φώς στό θολωμένο 
του μυαλό καί σάν δροσιά στό κουρα
σμένο καί καταϊδρωμένο κορμί του.

Σιγά - σιγά έδραιώθη μέσα του ή ιδέα 
ότι ή κατάστασή του αύτή ήταν μιά τιμω
ρία τού Ά η  - γιώργη καί μετανιωμένος 
πικρά, γιά ότι είχε κάνει, ύποτάχθηκε σέ 
κείνη τή δύναμη, πού τόν έσπρωχνε πρό 
λίγου, νά ικετεύσει τόν άγιο νά τόν κάνει 
καλά.

Νικημένος άπό τή δύναμη τής μετά
νοιας, ταπεινωμένος γιά τις  κακές του 
προθέσεις καί μέ δάκρυα στά μάτια, άπο- 
τάνθηκε ικετευτικά  στόν άγιο καί τού 
είπε: «Ά γιε μου - Γ ιώργη, συγχώρεσέ με 
καί στό ύπόσχομαι πώς ποτέ πιά δέ θά 
σκεφτώ κακά γιά τούς προσκυνητές σου, 
ούτε θά άμαυρώσω τή γιορτή σου μέ 
δουλειές σάν τήν σημερινή . Άκόμα σού 
ύπόσχομαι ταχιά νά σού φέρω πεσκέσι 
τόν άκριθότερο φερετζέ τής Φατμέ». 
Καί τό τε έγ ινε κάτι τό άνέλπιστο. Μονο
μιάς, καθώς πάσχιζε αύτή του τήν παρά
κληση, νά τή συνοδεύσει μέ γονυκλισία 
καί τά χέρια ικετευτικά  ψηλά στήν άνά- 
σταση, λύθηκε ή μέχρι τό τε  άκινησία του.

Τά πόδια του λύγισαν καί άκούμπησαν 
στή γή, ένώ τά χέρια του τεντώθηκαν 
ψηλά καί πήραν τή θέση τού ικέτη. Ό  
μετανιωμένος άγάς, άμέσως κατάλαβε τ ί 
έγ ινε καί καταλήφθηκε άπό ρίγη συγκι- 
νήσεως, ένώ στά μάτια του τά δάκρυα, 
σάν χείμαρροι αύλάκωναν τά μάγουλά 
του καί πότιζαν τή γή. ’Ένα κλάμα μέ 
άναφιλητά άπειλούσε τήν ύπαρξή του 
καί σωριασμένος στή γή, εύχαριστοϋσε 
τόν Ά η  - γιώργη, γιά τό καλό πού τού 
έκανε. Ωστόσο δέν άργησε νά συνέλθει. 
Σηκώθηκε όρθιος, δοκίμασε τις  δυνάμεις 
του, διαπίστωσε ότι αύτές ύπάκουσαν 
στις έντολές του καί μετά πήρε τό τσε
κούρι στόν ώμο του και τράβηξε κατά τό 
μέρος όπου τό έκκλησάκι τού Ά η  - 
γιώργη.

Στό δρόμο, άλλαγμένος πιά, σέ ότι 
άφορά τις διαθέσεις του γιά τούς χρι
στιανούς, συλλογιζόταν, πώς θά άντικρί- 
σει τούς άνθρώπους έκείνους πού είχε 
τυραννήσει καί άναγκάσει νά στερήσουν 
άπό τά παιδιά τους, τό ψωμί, γιά νά τού 
πληρώσουν τό χαράτσι. Ά λλα  καί πώς θά 
τόν άντικρίσουν έκείνο ι καί άν πιστέ
ψουν στά όσα, τού είχαν πριν άπό λίγο 
συμβεϊ. Ακόμη φοβόταν, μήπως μέ τήν
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εμφάνισή του έκε ΐ τους χαλάσει τό  πα
νηγύρι και ήταν δισταχτικός άν θά 
έπρεπε νά πάει κοντά τους. Παρά τού
τους τούς δισταγμούς του, ή έπιθυμία 
του, τόν έσπρωχνε κατά τό μέρος έκεινο.

Υποταγμένος στή μοίρα του, θά έλεγε 
κανείς, δέν άλλαξε γνώμη. Τράβηξε τό 
δρόμο του καί έφτασε μετά άπό κάμποση 
ώρα, κάτω άκριβώς, άπό τό έκκλησάκι 
πού ήταν, όσοι χριστιανοί δέν μπορού
σαν νά άνέβουν έκε ϊ ψηλό στή σπηλιό 
τού βράχου. Αύτοί, μόλις τόν είδαν νά 
πλησιάζει κοντά τους, άλλοι μαρμάρω
σαν άπά τό φόβο τους καί άλλοι άναζη- 
τοϋσαν μέ τά μάτια τους νά βρουν δ ιέ
ξοδο, νά έξαφανισθούν άπό μπροστά 
του. Πιό πολύ όμως τρόμαξαν έκεΐνοι, 
πού τού χρωστούσαν παράδες καί ήσαν 
έτο ιμο ι νά τό βάλουν στά πόδια, γιά νά μή 
τούς θάλει αύτός στά χέρια του.

Όμως διορατικός καί έξυπνος καθώς 
ήταν ό άγάς, διάγνωσε τ ίς  προθέσεις 
τους καί πριν προλάβει κανείς άπό αύ- 
τούς νά άπομακρυνθεϊ, μέ πρόσωπο 
πλημμυρισμένο πραότητα, καί ασυνήθι
στη καλωσύνη, άφού κατέβασε τό τσε
κούρι άπό τόν ώμο του καί τό άφησε 
παράμερα, τούς είπε: «Έ αδέλφια, καλη- 
μέρα καί χρόνια σας πολλά. Μήν τρομά
ζετε, δέν ήλθα έδώ γιά καυγάδες, άλλά 
γιά νά προσκυνήσω καί γώ τόν Ά η  - 
γιώργη. Μωρέ σείς έχετε  μεγάλο Θεό καί 
ζωντανό άγιο καί ’γώ ό χαζός, τόσα χρό
νια, ήμουνα στραβός καί δέν τούς 
έβλεπα. "Ας είνα ι δοξασμένο τό όνομά 
του. Από σήμερα πιστεύω καί 'γώ στόν 
Άη - γιώργη καί ζητώ νά μέ συγχωρέ- 
σουν, όσους άπό σάς έχω κακομεταχει
ριστεί στό παρελθόν. Τώρα σάς ζητώ μιό 
χάρη. Θέλω κάποιος νά μού δε ίξε ι νά 
άνέβω ’κεΐ πάνω στό έκκλησάκι νά προσ
κυνήσω».

Τούτα τά λόγια τού άγά, πάγωσαν 
περισσότερο, τούς κερωμένους άπό τό 
φόβο τους χριστιανούς καί δέν ήξεραν 
πώς νό τά έξηγήσουν. Μέσα άπό τό πλή
θος, ένα άθώο τσοπανόπουλο, πού είχε 
άνέθει πολλές φορές στή σπηλιά τού Ά η  
- γιώργη, προθυμοποιήθηκε νά όδηγήσει 
τόν άγά, άνάμεσα άπά δύσβατα βράχια 
καί άπότομα μονοπάτια, στή μέση τού 
θεοράτου βράχου, πού ήταν ή σπηλιά μέ 
τό έκκλησάκι τού Ά η  - γιώργη. Εκείνοι 
πού 'μειναν πίσω σαστισμένοι άρχισαν νά 
διερωτούνται τ ι ε ίχε μεσολαβήσει καί 
ήταν τόσο αλλαγμένος ό άγάς. Οί πιό 
δύσπιστοι άπό αύτούς φοβόντουσαν ότι 
έτσι, ή πονηρή αλεπού, θά τσάκωνε κεί
νους πού ζητούσε: «Δέν μπορεί· κάτι μάς 
σκαρώνει μέ αυτά του τά καμώματα», λέ
γανε. Εκείνο, όμως, πού τούς προβλη
μάτιζε ήταν: Γ ιατί τάχα νά μήν τούς περι
μένει έκε ί κάτω κρυμμένος άνάμεσά 
τους; Ακόμα τ ι τόν άνάγκαζε νά παίξει 
κορώνα - γράμματα τή ζωή του; Γ ιατί, τό 
άνέβασμα στή σπηλιά δέν ήταν άιτλή 
ύπόθεση.

"Ετσι σαστισμένοι καθώς ήταν, σταυ- 
ροκοπιόντουσαν καί άμίλητοι παρακο
λουθούσαν τό νεαρό τσοπανόπουλο καί 
τόν άγά, πού σάν τσακάλια σκαρφάλω
ναν, τά σχεδόν κάθετα πρός τή γή κα
τσάβραχα καί όλο πλησίαζαν πρός τή 
σπηλιά. 'Ήθελαν λίγη ώρα άκόμα νά φτά
σουν στή σπηλιά, όταν άκουσαν τήν καμ
πάνα τόν Ά η  - γιώργη νά χτυπάει πανη
γυρικά, γνωρίζοντας ότι σχόλασε ή λε ι
τουργία. Ό  ήγούμενος τής μονής τού 
Μεγάλου Μετέωρου, οί παπάδες, οί μο

ναχοί τών μοναστηριών καί πολλοί άλλοι 
άπλοι άνθρωποι πού είχαν άνέβει άπό τό 
πρωί στό έκκλησάκι, έτρωγαν ότι οί νοι- 
κοκυράδες τούς είχαν δώσει καί ανέβα
σαν έκεί.

Ξαφνιάστηκαν όμως όλοι τους καί 
έμειναν μέ τή μπουκιά στό στόμα, όταν 
κάποιος άνάμεσά τους, πού ε ίδε πρώτος 
τόν άγά νά έρχετα ι κοντά τους, τούς τό 
διαμήνυσε.

«Τι λές μωρέ;» ρώτησε αλαφιασμένος 
ό ήγούμενος καί άμέσως μετά, άφού δια
πίστωσε μέ τά μάτια του τό γεγονός, 
είπε: «Ά γιε μου Γιώργη, σέ εύχαριστώ 
πού μέ άξίωσες καί τέλειωσα τή λειτουρ
γία σου σήμερα. Σίγουρα γιά μένα έρχε
τα ι έδώ ό αθεόφοβος. Τι τάχα νά μέ θέ
λει» ; Σέ λίγα λεπτά ό άγάς λαχανιασμέ
νος καί καταϊδρωμένος έφτασε στό πλά
τωμα τής σπηλιάς πού καθόντουσαν καί 
κολάτσιζαν οί χριστιανοί. Σοβαρός καί 
χωρίς νά πει κουβέντα σέ κανένα άπό 
αύτούς πού παραμέριζαν νά περάσει, 
τράβηξε κατ’ εύθείαν στό προσκυνητάρι 
τού Ά η  - γιώργη. Πρός τά κεΐ κατευθύν- 
θηκε καί ό ήγούμενος, πού καθώς τόν 
ε ίδε νό γονατίζει μπροστά στό εικονο
στάσι καί νά προσκυνάει τόν άγιο σάν 
τέλειος χριστιανός, παλάβωσε καί δέν 
μπόρεσε νά βγάλει λέξη άπό τό στόμα 
του.

Αύτά τά φερσίματα τού σκληρού μέχρι 
τώρα άγά, είχαν αποχαυνώσει καί όλους 
τούς άλλους πού μαρμαρωμένοι περίμε- 
ναν νά ίδούν τή συνέχεια. Μετά άπό τό 
προσκύνημα ό άγάς σηκώθηκε, έβγαλε 
άπό τό πουγγί του μερικά γρόσια καί 
έρ ιξε στό παγκάρι τής έκκλησιάς, πήρε 
κάμποσο κεριά καί τά άναψε μπροστά 
στις εικόνες.

Σάν τελείωσε αύτές του τίς  ύποχρεώ- 
σεις, γύρισε πρός τόν κόσμο καί μέ 
ποόσωπο χαρούμενο τούς χαιρέτησε καί 
τούς εύχήθηκε, χρόνια πολλά. Μέ τή 
σειρά του, τόν καλωσόρισε, ό ήγούμενος 
καί μέ εύγένεια  καί όση προσποιητή χαρά 
μπορούσε νά δώσει στήν όψη του, τόν 
ρώτησε νά τούς πει: «Ποιός καλός σκο
πός τόν έφερε κοντά τους καί τ ι καλά 
μαντάτα τούς έφερνε». Ακόμη τόν 
παρακάλεοε νά καταδεχθεί νά καθίσει 
δίπλα του, γιά νά φάνε μαζί λίγο ψωμί καί 
ότι άλλο είχαν φέρει κεί πάνω, οί φτωχοί 
χριστιανοί πρός χάρη τής γ ιορτής τού 
άγιου.

Τότε ό άγάς στάθηκε σέ ένα σημείο πιό 
ψηλά άπό τούς άλλους καί είπε: «Ό  κα
λός Θεός σας, άγιε ήγούμενε καί ό Ά η  - 
γιώργης, πού δοξασμένο νά είνα ι τό 
όνομά του, μέ έφεραν κοντά σας». Πριν 
προλάβει κανείς νά ζητήσει περισσότε
ρες έξηγήσεις, τούς διηγήθηκε μέ κάθε 
λεπτομέρεια, όλα όσα τού συνέβηκαν τό 
πρωί καί μέ ποιανού τή βοήθεια ήλθε 
πάλι στά συγκαλά του. Ό λ ο ι παραξενεύ
τηκαν καί δέν ήθελαν νά πιστέψουν τά 
λόγια τού άγά, άλλά όταν μέ τό τέλος τής 
διήγησής του, τόν είδαν νά κλα ίει πάλι 
καί νά αγκαλιάζει καί φ ιλάει τόν ήγού- 
μενο, μέ σεβασμό, δέν τούς έμεινε καμιά 
άμφιθολία γιά όσα είχαν πρό λίγου άκού- 
σει.

Αύτόματα άφησαν τό φαγητό. Γονάτι- 
σαν όλοι τους καί άπό τά στόματα τών 
κληρικών άλλά καί όλων τών λοιπών αν
θρώπων ακούστηκε τό τροπάριο τού 
Ά γιου  Γεωργίου καί μετά τό: «τή ύπερ- 
μάχω στρατηγψ τά νικητήρια».

Τούς ψαλμούς τους, τούς πήρε ό άγέ- 
ρας καί τούς σκόρπισε παντού σάν μή
νυμα χαράς καί νίκης.

Φτάσανε καί σέ αύτούς πού περίμεναν 
μέ άγωνία κάτω στις ρίζες τού βράχου καί 
σάν νά μάντεψαν, τ ί συνέβαινε έκεί 
ψηλά, άπά στόμα σέ στόμα κυκλοφόρησε 
ή είδηση: Θ α ύ μ α !  Θ α ύ μ α !  Αύτο- 
στιγμή οί ψυχές τους ρίγησαν τά μάτια 
τους βούρκωσαν άπό δάκρυα καί άπό τά 
χείλη τους άρχισαν νά βγαίνουν ύμνοι 
πού εύχαριστούσαν τό Θεό καί τόν Ά η  - 
γιώργη, γιά τό Θαύμα πού τούς έπεφύ- 
λαξε. Καί όταν έπί τέλους οί συγκινήσεις 
καταλάγιασαν καί οί ψυχές τών ανθρώ
πων ήμέρεψαν. Ό  ήγούμενος, μέ λόγια 
πού χύνουν βάλσαμο στις καρδιές τών 
άνθρώπων, προσπάθησε καί κατόρθωσε 
νά συνεφέρει τόν άγά, πού ή καρδιά του 
είχε ραγίσει καί ή ψυχή του είχε πλημμυ
ρίσει άπό άγάπη πρός κάθε τ ί τό χριστια
νικό. Τέλος όταν άπόκτησε τήν ήρεμία 
του καί τήν ψυχική του γαλήνη, απαγκι
στρώθηκε άπό τήν αγκαλιά τού ήγούμε- 
νου καί γεμάτος καλωσύνη τού είπε: 
«'Ηγούμενε, άπό σήμερα θέλω νά ξέρεις 
καί σύ καί όλοι οί χριστιανοί, ότι δέν ξέρω 
άν είμαι πιά άγάς, άμως σάς βεβαιώνω ότι 
θά είμαι ένας πολύ καλός χριστιανός. 
Χριστιανός καί μάλιστα καλλίτερος άπό 
πολλούς άπό σάς. Σήμερα κατάλαβα ότι 
έχετε  ένα μεγάλο φιλέσπλαχνο καί όλο- 
ζώντανο Θεό. Θεό καί άγιους πού πρα
γματικά κάνουν θαύματα». Καί συνέχισε: 
«Μέχρι σήμερα κυνηγούσα αύτούς πού 
δέν πλήρωναν τό χαράτσι. Άπό τώρα 
όμως, θά κυνηγώ καί θά δέρνω κείνους 
πού στοϋς δρόμους βλαστημούν τό Θεό. 
Ακόμα αύριο, θά φέρω έδώ τό φερετζέ 
τής γυναίκας μου τής Φατμέ, γιατί τόν 
έταξα στόν Ά η  - γιώργη. Καί νά ξέρετε 
όλοι σας, ότι αύτό είνα ι τό μεγαλύτερο 
δώρο πού μπορεί νά κάνει ένας ανατολί
της σέ άγιο».

Καί πραγματικά, τήν άλλη μέρα, ό άγάς 
τής Καλαμπάκας, πήγε τόν πιό άκριβό 
φερετζέ τής γυναίκας του καί τόν πρόσ- 
φερε στόν Ά η  - γιώργη. Τόν άπλωσε σάν 
λάβαρο μπροστά στήν πόρτα τής Εκ
κλησίας γιά νά κυματίζει καί νά μαρτυ- 
ράει τή νίκη τής χριστιανοσύνης ή άν 
θέλετε ένα άπό τά μικρά καί όχι πολυδια- 
δομένα θαύματα τού άγιου. Καί άπό τότε, 
παρά τά χράνια πού πέρασαν, συνηθίζε
ται, άνήμερα τ ’ Ά η  - γιωργιού, οί κάτοικοι 
τής Καλαμπάκας καί τών γύρω χωριών, 
νά σκαρφαλώνουν μέ κίνδυνο τής ζωής 
τους, πάνω έκε ί στήν ίδ ια  σπηλιά, όπου 
τά έρείπια τής έκκλησίας τού Ά η  - 
γιώργη, γιά νά κρεμάσουν διάφορα χρω
ματιστά μαντήλια, σέ άνάμνηση αύτού 
τού γεγονότος - Θαύματος.

Είναι μιά παράδοση πού κρατιέται μέ
χρι σήμερα πιστά. Μιά παράδοση πού δέν 
τήν έχει σβήσει άκόμα ό ρυθμός τής ξέ
φρενης έποχής μας, πού τά πάντα άμφι- 
σθητεϊ, τά πάντα περιφρονεϊ καί τά 
πάντα παραβλέπει.

Άμποτε, νά μή σβήσει ποτέ καί νά δια
τηρείτα ι πάντοτε στις καρδιές όλων τών 
'Ελλήνων, μαζί μέ χ ιλιάδες άλλες, πού 
φανερώνουν τίς  ρίζες τής Φυλής μας, τίς 
έθνικές καί θρησκευτικές μας ύποχρεώ- 
σεις στό τρίπτυχο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -  ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ -  ΠΑΤΡΙΔΑ». Στό τρίπτυχο αύτό, 
πού έχει όδηγήσει τό Έθνος μας στή μα
κραίωνη ιστορία του σέ άξεπέραστα 
όλοκαυτώματα, σέ άφάνταστες δόξες 
καί σέ ανυπέρβλητα μεγαλουργήματα.
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Ή  Πρωταπριλιά 
καί τά έργα της.

Είπατε τήν πρωταπριλιά κανένα 
ψέμα; 'Ή άντίθετα, μήπως σάς... τήν 
έσκασαν μέ καμιά φάρσα, άθώα ή 
και... οδυνηρή; Πάντως, άν δέ... δια- 
πράξατε κανένα άστεϊο ή δέν πά- 
θατε... καμιά ζημιά αυτή τήν ήμέρα, 
κατά τά... διεθνώς καθιερωμένα άπό 
τινων αιώνων, τότε άσφαλώς δέν 
καταλάβατε ότι ήρθε έφέτος ή Πρω
ταπριλιά.

Αθώα και άτιμώρητα τά Πρωτα
πριλιάτικα ψέματα. Και όχι σάν τά, 
κατά Μάξ Νορντάου, «κατά συν
θήκη», άλλά έπιβαλλόμενα και δια- 
σκεδαστικά. Τά ψέματα αύτά τά... 
τεκταίνουν και τά... ξεφουρνίζουν 
οί, πιό έπιτήδειοι «βιρτουόζοι» τής 
ψευτιάς και τής πειθοϋς, οί 
όποιοι...ψαρεύουν άνάμεσα ατούς 
πολλούς τά «θύματά» τους, πού -  μέ 
τή σειρά τους -  ύφίστανται τά έπί- 
χειρα τής άφελείας τους ύπομονε- 
τικά και άδιαμαρτύρητα μέχρι τήν 
ώρα τής «τραγικής» άποκαλύψεως 
τής γκάφας τους.

Τά Πρωταπριλιάτικα ψέματα μπο
ρούμε νά τά χωρίσουμε στά κατ' 
άτομον και στά... πρός τά σύνολο. 
Καί τά μέν πρώτα τά διαπράττουν 
μεμονωμένα πρόσωπα... έναντίον 
ένός ή καί πολλών, τά δέ δεύτερα... 
κατασκευάζονται άπό εύφυεΐς (καί... 
ραδιούργους) δημοσιογράφους πού 
τά σερβίρουν διά μέσου τού Τύπου 
τόσο εύστοχα καί πιθανοφανώς 
ώστε νά τά «καταπίνει» ένα μεγάλο 
μέρος τού άναγνωστικοϋ τους κοι
νού έξαπατώμενον μέχρι... διαπομ- 
πεύσεως καί... όργής. Μά όπωσδή- 
ποτε κανένας άπό τή... στρατιά αύ- 
τών (ήμών δηλ. καί άλλων τών θνη
τών) δέν μπορεί, ούτε καί «νομιμο
ποιείται», νά στραφεί κατά τού έν- 
εργήσαντος τήν Πρωταπριλιάτικη 
«άπάτη» ζητώντας καί... κάποια σχε
τική άποζημίωση λόγω... ήθικής 
βλάβης.

Από πού όμως καί πώς ξεκίνησε 
τό, κατά τά άλλα, χαριτωμένο αύτό 
έθιμο;

Πολλά λέγονται καί θρυλοϋνται 
περί αύτού. Πολλές πόλεις καί μελε
τητές... έρίζουν γιά τήν άκριβή κατά 
τόπο καί χρόνο καταγωγή του. Οί 
περισσότεροι άπό τούς έρευνητές

συμφωνούν ότι τό παγκόσμιο «κα
θεστώς» τού Πρωταπριλιάτικου 
άστεϊσμού «έγκαθιδρύθηκε» γιά 
πρώτη φορά στό Παρίσι κατά τό 16ο 
αιώνα, όπότε βασίλευε στή Γαλλία ό 
Κάρολος ό 7ος. Ό μονάρχης έκείνος 
έβγαλε ένα διάταγμα, μέ τό όποίο ή 
πρώτη ήμέρα τού έτους μεταφερό
ταν άπό τήν 1η 'Απριλίου, πού ήταν 
ως τότε, στήν 1η Ίανουαρίου. Άλλά 
ή ... μετακόμιση αύτή είχε, έκτος 
τών άλλων, καί τήν έξής συνέπεια: 
Τά καθιερωμένα πρωτοχρονιάτικα 
δώρα πού τά πρόσφεραν άλλοτε τήν 
1η 'Απριλίου, θά τά έδιναν πιά τήν 1η 
Ίανουαρίου. Καί... τότε, τι θά γινό
τανε μέ τούς δυσαρεστημένους πού 
δέν τούς άρεσε ή νέα ήμερομηνία 
ένάρξεως τού έτους; Ή λύση βρέ
θηκε κατ' εύτυχή έπινόηση: οί συγ
γενείς καί οί φίλοι τους τούς έστελ
ναν . . . εύχές τής πάλαι ποτέ πρώτης 
τού χρόνου, άργότερα δέ διασκέδα
ζαν μαζί τους μεταδίδοντάς τους 
ψεύτικες ειδήσεις η στέλνοντάς 
τους ψεύτικα δώρα γιά νά τούς πει
ράξουν.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη άποψη, τό 
έθιμο τής Πρωταπριλιάς προήλθε 
άπό τίς Κελτικές χώρες, όπου συν
ηθίζεται ν' άρχίζει τό ψάρεμα τήν 1η 
Απριλίου. Επειδή, όμως, τό ψάρεμα 
πού γίνεται σέ μιά τέτοια έποχή, εί
ναι άκαρπο κι έπομένως οί ψαράδες 
δέ μαζεύουν τίποτα στά δίχτυα 
τους, οί αιώνιοι φαρσέρ βρήκαν τόν 
τρόπο νά γελάσουν εις βάρος 
προσώπων πού είναι εύκολόπιστα, 
προσφέροντάς τους διάφορα άντι- 
κείμενα, τά όποια έχουν τήν ιδιό
τητα νά... ξεγλυστράνε μέσ’ άπ’ τά 
χέρια τους όπως τά ψάρια ξεφεύ
γουν άπό τά δίχτυα τού ψαρά τόν 
Απρίλη μήνα ...

Άλλοι έπίσης, λένε ότι τό έθιμο 
ξεκίνησε άπό τήν περιπέτεια ένός 
πρίγκηπα τής Λωραίνης πού τόν 
κρατούσε αιχμάλωτο ό βασιλιάς τής 
Γαλλίας Λουδοβίκος ό 13ος στό 
άνάκτορο τού Νανσύ. Κι αύτός δρα
πέτευσε μιά Πρωταπριλιά κολυμ
πώντας, οί δέ κάτοικοι τής Λωραίνης 
τόν έξομοίωσαν μέ ... ψάρι πού τό 
πρόσφεραν στούς Γάλλους γιά νάτό 
φυλάξουν άλλά τούς ξέφυγε.

Αναρίθμητα είναι τά ψέματα καί οί 
φάρσες τής Πρωταπριλιάς, όπως καί 
ισάριθμα ή καί... πολλαπλάσια τά 
θύματά τους. Μεταξύ αύτών πάντως 
συγκαταλέγονται καί γκάφες πού 
είναι... ιστορικές, ή πού μοιάζουν 
καί σάν άνέκδοτα. Σάν, νά πούμε, 
ένα καταπληκτικό ψέμα πού έν εϊδει 
είδήσεως μετέδοσε τό 1846 μιά άγ- 
γλική έφημερίδα τού Λονδίνου 
άναγγέλοντας στις 31 Μαρτίου ότι 
τήν έπομένη ήμέρα θά έγκαινιαζό- 
ταν στήν αίθουσα τού Γεωργικού 
Ινστιτούτου Ίσλιγκτον μιά... θαυ
μάσια "Εκθεση άπό τούς ώραιότε- 
ρους καί σπανιότερους ... γαϊδά- 
ρους τού κόσμου. Καί φαντασθήτε τί 
έγινε όταν στον τόπο τής Έκθέσεως 
μαζεύτηκαν έκατοντάδες έπισκέ- 
πτες γιά νά θαυμάσουν τίς καλύτε
ρες ... ράτσες τών γαϊδάρων, καί 
δέν είδαν παρά... τούς έυατούς 
τους.

Νά καί ένα άστεΐο τού Αθηναϊκού 
Τύπου: Πριν άπό πολλά χρόνια δη
μοσιεύτηκε σέ μιά έφημερίδα ή φω
τογραφία τών στύλων τού Ολυμ
πίου Διάς πού ήταν... γερμένοι ό 
ένας άπάνω στον άλλον κατά... 
περιπαθή καί άξιολύπητο τρόπο. Τό 
θέαμα έπροκάλεσε τρομερή συγκί
νηση μεταξύ τού άναγνωστικοϋ κοι
νού, πολλοί δέ ... έτάραξαν τήν 
έφημερίδα μέ άνησυχητικά τηλε
φωνήματα ρωτώντας πότε συνέβη 
αύτό τό φοβερό άτύχημα τών στύ
λων τού ναού τού άλλοτε «θεού» 
τών Ελλήνων. Καί ή έφημερίδα, ένώ 
τούς παρέπεμπε στήν προμετωπίδα 
τής Α' σελίδος της όπου άναγραφό- 
ταν ή ήμερομηνία τής 1 ης Απριλίου, 
τούς έδινε καί τή συμπληρωματική 
πληροφορία ότι ή ... παραπλανη
τική, έκείνη φωτογραφία είχε πορ
θεί μέ εύρυγώνιο φακό ...

Έχει καί ή Κύπρος μας τό δικό της 
«άνέκδοτο» άπό τήν Πρωταπριλιά
τικη παράδοση. Κάποτε, λένε, κά
ποιος άπλοϊκός Κυπριώτης χωρικός 
άρνήθηκε νά ύπογράψει ένα συμ
φωνητικό άγοραπωλησίας πού είχε 
συνάψει μέ συγχωριανό του, γιά τό 
μοναδικό λόγο ότι τό συμβολαιο
γραφικό αύτό έγγραφο είχε συντα- 
χθεΐ μέ ήμερομηνία 1η Απριλίου.
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7 1 α σ \ α  Λ ν ν ά

Τού κ. Δημητρίου ΔΟΥΚΑΤΟΥ 
Καθηγητοϋ Παν/μίου

Η κάθε γιορτή έχει και τά έθιμικά σύμ
βολά της, δχι μονάχα τά έκκλησιαστικά 
και θρησκευτικά, άλλά και τά κοσμικά, 
πού ξέρει καλά νά τά έκμεταλλεύετα ι τά 
έμπόριο, καί πού άπό τήν άποψη αύτή 
ένδιαφέρουν έπίσης τή Λαογραφία.

Στις γ ιορτές τών Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς είχαμε στους δρό
μους καί στά μαγαζιά τά παιχνίδια καί τά 
μπαλόνια, τά έλατα καί τά γκί, τις  φάτνες 
καί τά δέντρα, τις  τρουμπέτες καί τούς 
Ά ι-Βασίληδες. Κυρίαρχο χρώμα ήταν τά 
πράσινο τών κλαδιών, πού χρειαζόταν 
γιά ν ’ άναπληρώσει τή φτωχή βλάστηση 
τόν χειμώνα. Τώρα τό Πάσχα άλλαξε ή 
σκηνοθεσία, καί μέσα σ’ έναν άφθονο 
λουλουδένιο διάκοσμο έχουμε άβγά 
κόκκινα, λαγουδάκια σοκολατένια, πρό
βατα πού θυμίζουν τό Χριστό (καί τόν . . .  
όβελία), καμπάνες πού φέρνουν τό «Χρι
στός Άνέστη», τα ιν ίες  πού τό γράφουν, 
κεριά μέ κορδέλες, πυροτεχνήματα καί 
βεγγαλικά γιά τήν Ανάσταση.

Εκείνο πού πρέπει άμέσως νά παρα
τηρήσουμε είναι, ότι όσο πάει τά σύμ
βολα τών μεγάλων Γιορτών μας προβάλ
λονται περισσότερο άπό τό έμπόριο κι 
ότι γ ι’ αύτό άνακατεύονται τά έλληνικά 
μέ τά ξένα, όλο καί πιό άξεχώριστα. Μπο
ρούμε νά παρακολουθήσουμε τό φαινό

μενο αύτό τώρα τό Πάσχα, άρχίζοντας 
άπό τά ζαχαροπλαστεία, πού έχουν πάρει 
άπό καιρό τήν πρωτοβουλία τού πασχα
λινού διάκοσμου καί περνώντας στά 
καταστήματα τών παιχνιδιών, πού βγά
ζουν στις β ιτρ ίνες τους γιά δώρα δ,τι 
μπορεί νά έχει σχέση μέ τή Γιορτή.

Τά ζαχαροπλαστεία λοιπόν καί τά 
καταστήματα έβγαλαν καί φέτος τά έμ- 
πορεύσιμα σύμβολα τού Πάσχα, πού όσο 
κι άν φαίνονται πολλά καί ποικίλα, μπο
ρούν νά χωριστούν σέ έξι βασικούς κύ
κλους: στό άβγό, στον λαγό, στις καμπά
νες, στό άρνί, στά πυροτεχνήματα καί 
στό τσουρέκι.

1 · Τ ό ά β γ ό 1. Είναι παγκόσμια 
σχεδόν ή χρήση του στον χριστιανικό 
κόσμο τις  μέρες αύτές. Οί έρμηνεϊες πού 
δίνονται γιά τήν προτίμησή του, καί μά
λιστα σέ χρώμα κόκκινο, είνα ι πολλές. 
Υποστηρίζουν ότι τό άβγό, άφού είναι 

πηγή ζωής, συμβολίζει καί στά χριστια
νικά χρόνια, ό,τι καί στά παλιά: τήν άνα- 
νέωση τής ζωής καί τήν εύετηρία. Γιά τό 
χρώμα του λέγετα ι ότι θυμίζει ε ίτε  προ- 
χριστιανικούς θανάτους θεών (π.χ. τού 
Άδωνη καί τού "Αττη)2, ε ίτε  τό αίμα τού 
έβραϊκού προβάτου, ή τέλος τό αίμα τού 
Χρίστου. Αλλά είνα ι κοινή κι ή λαϊκή 
παράδοση, γιά το παράξενο άκουσμα, 
πού έξηγεΐ άπλά: «"Οταν είπαν πώς άνα- 
στήθηκε ό Χριστός, κανείς δέν τό πί
στευε. Μιά γυναίκα, πού κρατούσε στό 
καλάθι της άβγά, φώναξε: «Μπορεί άπό 
άσπρα νά γίνουν κόκκινα;». Καί, ώ τού 
θαύματος, έγιναν!». Υπάρχει όμως γιά

τό έθιμο τών άβγών κι ή όρθολογιστική 
έρμηνεία: Τώρα τή Σαρακοστή τά νη
στεύουν όλοι στήν έξοχή (μάλιστα πα- 
λιότερα) καί γ ι’ αύτό περισσεύουν. Είναι 
κιόλας ή έποχή πού οί κότες τά γεννούν 
μέ άφθονία. Τι θά τά έκαναν τόσα άβγά οί 
νοικοκυρές; Τά φύλαγαν λοιπόν γιά τό 
Πάσχα, κι όταν έβρισκαν εύκαιρία, άρχι
ζαν νά τά κάνουν δώρα -  άμοιβή στά παι
διά: τήν Πρωτομαρτιά γιά τά κάλαντα μέ 
τά χελιδονίσματα, τό Σάββατο τού Λαζά
ρου καί τή Μ. Πέμπτη, τό ίδιο. Αλλά πιό 
πολύ τήν ήμέρα της Λαμπρής τ ’ άβγά 
ήταν τό πιό πρόχειρο καί άφθονο φαγώ
σιμο, πού μπορούσαν νά φιλέψουν. Τά 
έβαφαν λοιπόν κόκκινα, πού είναι χρώμα 
χαρούμενο καί ξορκιστικό, (έδώ μπο
ρούμε νά σεβαστούμε κι όλες τις άλλες 
έρμηνεϊες), τά έβαφαν καί κίτρινα, καί 
μπλε καί ρόζ, ή τά άφηναν άσπρα, άν ε ί
χαν πένθος. Συχνά τά στόλιζαν μέ ξόμ- 
πλια καί ζωγραφιές, γιά νά γίνουν πιό εύ- 
χάριστα. Τά πλούμιζαν τεχνικά, μέ μαρ
γαρίτες καί φ τέρες καί μ’ άγριολούλουδα 
του έλληνικου κάμπου.

Η έννοια τού δώρου λοιπόν κυριαρχεί 
στό έθιμο τών άβγών, καί μάλιστα τών 
μεγάλων πρός τούς μικρούς ή τών πλού
σιων στους φτωχούς, σύμφωνα μέ τήν 
πασχαλινή έντολή τής Εκκλησίας. Ξέ
ρουμε άπό παλιές βυζαντινές μαρτυρίες 
ότι στό Πάσχα συνηθίζονταν δίχως άλλο 
τά δώρα, τό άβγό όμως έγινε συμβολικό 
τής Γιορτής καί τό έδιναν ά μ ο ι β α ϊ α 
άργότερα κι οί μικροί ατούς μεγάλους, οί 
μαθητές στό δάσκαλο, οί πιστοί στόν Πα
τριάρχη, οί ύπήκοοι στόν βασιλιά. (Πρθλ. 
Ν. Πολίτου, Α. Σύμμ. Α' 75 -  76).

Αύτήν τήν έννοια τού έορταστικού 
δώρου άκολούθησαν στά νεώτερα χρό
νια τά ζαχαροπλαστεία, κι έφτασαν στά 
ποικίλα κατασκευάσματα τών άβγών άπό 
καραμέλα καί σοκολάτα, ή στά χαρτονέ- 
νια καί θακελίτικα σήμερα, πού τά παρα
γεμίζουν μέ άλλα μικρότερα καί μέ ζαχα
ρωτά.

Από τό άβγό ξεπήδησαν έπειτα πλή
θος συγγενικά σύμβολα, πού χρησιμο
ποιούνται έπίσης άπό τό έμπόριο κι άπό 
τά μαγαζιά, καί τά βλέπουμε σχεδια
σμένα στις διαφημίσεις καί στά κάρτ -  
ποστάλ. Είναι τά κίτρινα πουλάκια 
πρώτα, οί νεοσσοί, πού βγαίνουν άπό τ ’ 
άβγό (ό πιό έπιτυχημένος συμβολισμός 
τής Ανάστασης), έπειτα οί κότες πού τά 
γεννούν, οι φωλιές όπου βρίσκονται κι ό 
κόκορας πού τά φ έ ρ ν ε ι. . .

2. Ο λ α γ ό ς . Τόν βρίσκουμε κι αύ- 
τόν στά παιγνίδια καί στά δώρα (ή στά 
σοκολατένια γλυκά) τού Πάσχα, άλλά 
δέν μάς είνα ι γνωστός άπό έλληνική 
παράδοση. Μας ήρθε άπό τήν Δ. Εύρώπη, 
ιδ ια ίτερα άπό τό τε πού τό έμπόριο καί τά 
ζαχαροπλαστεία φροντίζουν καί γιά  τούς 
ξένους, καθολικούς, πελάτες τους3. Στις 
γερμανικές χώρες ιδ ιαίτερα, ό λαγός τού 
Πάσχα (Osternhase) έρχετα ι άπό τήν έξ
οχή καί φέρνει τ ’ άβγά στά παιδιά. Τό ζώο 
αύτό παρουσιάζεται μέ μαγικές ιδ ιότη
τες, σέ πολλές παραδόσεις ατούς ξέ
νους λαούς, κι είνα ι συνήθως ταξιδευτής 
ταχυδρόμος, άλλά καί καλό πνεύμα τής 
βλάστησης, πράγμα πού τό συναντούμε 
καί σέ έλληνικά έθιμα θερισμού.

Ή εύρωπαϊκή λοιπόν παράσταση τού 
λαγού -  άβγοφόρου μπήκε καί στή 
νεοελληνική έθιμοτεχνία, καί χρησιμο
ποιήθηκε σέ ποικίλα σχέδια καί σκηνές:
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Ό  λαγός κουθαλεΐ όβγό μέ τ ’ άμάξι του' ή 
λαγουδίνα σέρνει καρότσι μπεμπέ, μέ 
όβγό μέσα- τό  λαγουδάκια, σέ φωλιά 
κόκκινη, περιμένουν τή μητέρα τους. Κι 
ύστερα ό λαγός γ ίνετα ι κουνέλι, κι άπό 
κοντά βάζουν ο ί έμποροι κάθε ζώο πού 
τούς περισσεύει: μαϊμουδίτσες, άλογά- 
κια, γαϊδουράκια, έλάφια, άλεπούδες, 
άκόμα και καμήλες πού κουβαλούν κι αύ- 
τές  άθγά κόκκινα άπό χώρες . . .  μωα
μεθανικές!

3. 01  κ α μ π ά ν ε ς .  Ό σο κι άν σκεφ
τόμαστε τις  καμπάνες σάν δικό μας σύμ
βολο τελετουργικό (όπως τις βλέπουμε 
καί στά Χριστούγεννα), ή έπικράτησή 
τους στήν πασχαλινή σκηνογραφία χρω- 
στιέτα ι πιό πολύ σέ ευρωπαϊκές παραδό
σεις. Στοϋς καθολικούς (καί παλιότερα 
σέ μερικές δυτικίζουσες έλληνικές 
έπαρχίες) έπικρατεϊ ή συνήθεια νά σω
παίνουν γιά πένθος οί καμπάνες τής Εκ
κλησίας, άπό τή Μ. Πέμπτη ώς τό Μ. Σάβ
βατο. (Στήν 'Επτάνησο έλεγαν δτι «χη
ρεύουν» οί καμπάνες). Ό  λαός στήν Εύ- 
ρώπη έξηγούσε στά παιδιά του, ότ ι οί 
καμπάνες τό τε ταξίδευαν γιά τή Ρώμη, 
άπ’ όπου θά γύριζαν φέρνοντας τ ' άθγά 
τού Πάσχα. Τό Μ. Σάββατο λοιπόν τά 
παιδιά έβγαιναν ατούς κάμπους, άναζη- 
τώντας έδώ κι έκε ΐ τ' άθγά πού θά τούς 
έριχναν οί καμπάνες. Απ' αυτή τήν 
παράδοση συνήθισαν στήν Εύρώπη νά 
παριστάνουν τις  καμπάνες μέ φτερά, καϊ 
τ ις  βλέπουμε κι έμεϊς σχεδιασμένες στις 
κάρτες ή τις  βρίσκουμε στά ζαχαροπλα
στεία σοκολατένιες και σάν κουτιά, πού 
έχουν μέσα άθγά. Είναι τόσο παραδοσια
κός όμως καί στή δική μας Λαμπρή ό ρό
λος τής καμπάνας, πού και χωρίς ξένη 
έπίδραση θά πρέπει νά χαιρόμαστε τήν 
παράστασή της.

4. Τ ό ά ρ ν ί . Αύτό είνα ι σύμβολο 
καθαρότερα έλληνικό. Εκτός άπό τόν 
«άμνό τού Θεού» τής έκκλησιαστικής δι
δασκαλίας, έχουμε καί τό πραγματικά 
σφαγμένο άρνί τού Πάσχα, πού θά ψηθεί 
μέ πατροπαράδοτον τρόπο στή σούβλα 
καί θά φαγωθεί στό ύπαιθρο. Τή σκηνή 
αύτή τή δίνουν σχεδιάσματα καί εικόνες, 
άλλά τό άρνί παρουσιάζεται καί σάν 
ζωάκι, μέ τήν κόκκινη κορδέλα καί τό 
κουδούνι του στό λαιμό, στά παιχνίδια 
καϊ στά μπιμπελό καί στά ζαχαρωτά.
Γύρω άπ’ αύτό άναπτύχθηκαν κι οί άνοι- 
ξιάτικες γενικά παραστάσεις τού έλληνι- 
κοϋ ύπαίθρου, μέ τούς φουστανελάδες, 
τούς τσοπάνηδες καί τ ις  γκλίτσες, μέ τις 
βλαχοπούλες καί τούς χορούς, μέ τά 
πεύκα, τ ις  σημαίες καϊ τ ις  έκκλησιές. Τήν 
πραγματικά έλληνική αύτή άτμόσφαιρα 
τού Πάσχα τή δίνουν χαρακτηριστικά οί 
λαϊκοί μας καρτποσταλίστες, καί τούς 
χρειάζετα ι έπαινος γιά τήν προσήλωσή 
τους στά παραδοσιακά θέματα. Κοντά 
τους καί τά έργαστήρια τής λαϊκής μι
κροτεχνίας -  μέ τά τουριστικά πρατήρια 
-  δίνουν μέ λεπτό γούστο άνάγλυφες ή 
ζωγραφισμένες τ ις  λαμπριάτικες αύτές 
σκηνές, πού είνα ι συχνά πρωτότυπες καί 
καλοδιαλεγμένες.

5. Τ ά κ ε ρ ι ά  καί  τά π υ ρ ο τ ε -  
χ ν ή μ α τ α . Κ ι  αύτά σύμβολα έλληνικά. 
Τά κεριά είνα ι έκκλησιαστικά μαζί καί κό- 
σμικά. Κοσμικό ιδίως είνα ι τό μέρος τους, 
πού άφορά τις  κορδέλες: γαλάζιες γιά τ ’ 
άγόρια, ρόζ γ ιά τά κορίτσια. Τά πουλούν 
τά κηροπλαστεϊα καί τά πρατήρια, πού 
άγωνίζονται νά δώσουν παραμυθένιο 
χρώμα στά μαγαζιά τους, κρεμώντας σάν

δάσος τ ις  λαμπάδες. Κι ύστερα παιγνιδί- 
ζουν μέ τό κερί καί πλάθουν σχέδια καί 
λουλούδια παράξενα ή τά βάφουν κόκ
κινα, γιά  νά ταιρ ιάξουν στό χρώμα τών 
άβγών. Σ' άλλα μαγαζιά, τά χαρτοφάναρα 
ιταλικού τύπου προσφέρονται γιά  νά 
προστατέψουν τό άναστάσιμο φώς. Ή 
ίδ ια ή λαμπάδα μπαίνει καί χαρακτηρι
στικός διάκοσμος στις εύχετήρ ιες κάρ
τες  καί στις διαφημίσεις.

Κοντά στά κεριά έρχονται καί τά ποι
κίλα φωτοτεχνήματα, πού είνα ι σάν γέ
φυρα σήμερα άνάμεσα στό φώς τής 
Ανάστασης καί στοϋς παλιούς πυροβο

λισμούς. Τά βαρελότα κι οί «κροτίδες» 
έξακολουθούν νά είνα ι άπαραίτητα γιά 
τήν έκδήλωση τής λαμπριάτικης χαράς. 
"Ας ξεχάσουμε τήν άρχική μαγική σημα
σία τους γιά τόν έκφοθισμό τών δαιμό
νων, κι άς σκεφτοΰμε ότι «άνάσταση» 
τήν Ανοιξη, σέ μεσογειακούς λαούς, ση
μαίνει καί κάποιο ξέσπασμα ψυχικό, πού 
τό βλέπουμε τόσο έξω άπό τήν έκκλησία, 
όσο κάποτε καί μέσα, στήν ώρα τής άκο- 
λουθίας.

μπορούσαν βέβαια νά μπούν, γιά τό Έ λ
ληνικό Πάσχα, ή σ η μ α ί α ,  πού δείχνει 
τόν Ιστορικό δεσμό (καί συμβολισμό) τού 
Πάσχα μέ τις  τύχες τού έθνους μας (καί 
πού τόσο έντονα χρησιμοποιείται στή 
διακόσμηση τών πασχαλινών έορτασμών 
στοϋς Στρατώνες), καί τέλος τό έπινίκιο 
σ τ ε φ ά ν ι  (τού λαβάρου ή τής εικόνας) 
τής 'Ανάστασης, πού είνα ι τό άποκορύ- 
φωμα τής προσφοράς λουλουδιών στόν 
Χριστό.

Ό λ α  αύτά τά κοινά ή άνακατωμένα 
έθιμα δείχνουν τήν παγκόσμια λατρευ
τική ψυχολογία, άλλά καί τήν έθνική χω
ριστή πορεία τών παραδόσεων. Τώρα μέ 
τις  μεγάλες έπαφές τών διεθνών έθίμων, 
πού τις  προάγει καί τό έμπόριο, έμεϊς 
μπορούμε νά χαιρόμαστε τό άνακάτωμα 
αύτό μέ δυό έπιφυλάξεις: α) νά προβάλ
λομε μέ μεγαλύτερο κέφ ι καϊ καλλιτεχνι- 
κότητα τά δικά μας έθιμα, καί β) νά ξεχω
ρίζομε καί νά έξηγούμε μέ γνώση τό κάθε 
ξένο, ώστε νά τό δεχόμαστε, όχι μιμητικά 
καί τυφλά, άλλά μέ συνειδητή συγκατά
θεση, κι άν γ ίνετα ι, μέ κάποια προσαρ
μογή στήν παράδοσή μας.

6. Τ ό  τ σ ο υ ρ έ κ ι .  Είναι ό έξελι- 
γμένος τύπος τού πασχαλινού ψωμιού, 
τής Λαμπροκουλούρας ή τού Λαμπρό- 
ψωμου. Κάθε γιορτή έχει τό ψωμί της, 
τόν ξεχωριστό "Αρτο της (Χριστόψωμο, 
Βασιλόπιτα, Φωτόψωμο), πού φέρνει δύ
ναμη στό σπίτι, Ιδια ίτερα όταν τά εύλογεϊ 
ό παπάς. Τά στολίδια πού κεντούνε πάνω 
τους οί νοικοκυρές, είνα ι συχνά συμβο
λικά γιά τό καλό τής χρονιάς: γεωργικά 
είδη στό Χριστόψωμο, ναυτικά στό Φω
τόψωμο γιά τά ταξίδια, άβγά καί καινούρ
γιο φώς στή Λαμπροκουλούρα. Από τις 
λα ϊκές αύτές πρωτοβουλίες έφτάσαμε 
στις έμπορικές τών ζαχαροπλαστείων, 
πού μάς δίνουν πάντα στις Γιορτές τό 
τσουρέκι, μικρό ή μεγάλο, μέ σχέδια και 
παραστάσεις, ζυμωμένο μέ ζάχαρη και 
μπαχαρικά. Ολα ξεκινούν άπό τό λαϊκό 
έθιμο, γ ι' αύτό κι όταν τρώμε τό πασχα
λινό μας τσουρέκι, πρέπει νά θυμούμα
στε τό κουλούρι ή τό ψωμί τής Λαμπρής, 
πού έφτιαχνε παλιότερα γιά τό σπίτι της 
ή Έλληνίδα ή κι ή Εύρωπαία νοικοκυρά, 
στό χωριό της.

Κοντά στά παραπάνω σύμβολα θά

Αύτή είναι ή σωστή όρθογραφία του όβγό, πού 
είναι ή ίδια ή άρχαία λέξη ώόν, άπό τή συνεκφορά 
τα-ουά, ταβγά. χωρίς καμιά σχέση μέ τά αυγή - 
πρωί. 01 Πόντιοι λένε ώβάν.
Ό  Σ τ Ι λ π ω ν  Κ υ ρ ι α κ Ι δ η ς ,  σέ είδική με
λέτη του -Τά κόκκινα άβγά τού Πάσχα» (Θ 
Βυζαντινολ. Συνέδριο Θεσσαλονίκης, Πεπραγμένα 
Γ  1957 σ 5 - 1 3 )  άναφέρεται σέ έκστασιακή λα
τρεία τού “Αίτιος (μέ θάνατο και άνάσταση του 
θεοΰ), πού μπήκε στάν ρωμαϊκά κόσμο.
Είναι γνωστό πώς ή ήμερολογιακή διαφορά στόν 
γιορτασμό τού Πάσχα, άνάμεσα σέ Ορθόδοξους 
καί Δυτικούς, διαφορά παράξενη βέβαια. Ιδιαίτερα 
γιά τούς μή χριστιανικούς λαούς, πού δέν καταλα
βαίνουν πώς ή σημαντική αύτή έπέτειος τής θρη
σκείας μας μένει άσύμφωνη, παρουσιάστηκε μόνο 
ϋστερ’ άπό τό 1582, δταν οί Δυτικοί άκολούθησαν 
τό Γρηγοριανό ήμερολόγιο, Από τότε χωρίσαμε, οί 
Ανατολικοί (δλοι οί Ορθόδοξοι) κρατώντας τό 
Ίουλιανό. Γι’ αύτό καί δλα τά Πασχάλια, δηλ. οί 
πίνακες τών κινητών Εορτών πού χρησιμοποιεί ή 
Εκκλησία μας, σημειώνουν πάντα τό «Λατίνων 
Πάσχα» πρίν άπό τό δικό μας «“Αγιον Πάσχα». Κα
μιά φορά πέφτουν μαζί τά δυό Πάσχα, (δπως τό 
1980) καί ό χριστιανικός κόσμος χαίρεται τή σύμ
πτωση· μά αύτό είναι άραιό, καί στηρίζεται σέ ευ
νοϊκή περίπτωση τής πανσελήνου, ϋστερ' άπό τήν 
άνοιξιάτικη Ισημερία, θά  ένόμιζε κανείς, πως μέ 
τήν άλλαγή καί τού δικού μας ήμερολογιου στά 
1923, τά δυό Πάσχα θά συμπίπτανε πάλι. Η έκκλη
σία μας δμως συνεχίζει τούς ύπολογισμούς της μέ 
βάση τό Ίουλιανό ήμερολόγιο (όρόσημο 21 Μαρ
τίου «μέ τό παλαιό»), όπότε οί διαφορές έξ
ακολουθούν.
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Α Ν Τ Ρ Ο Γ Υ Ν Α

Δέν άποτελεϊ υπερβολή αύτό πού λέ
γετα ι συχνά, δηλαδή τδ «πεζοδρόμιο» 
τής Χωροφυλακής είνα ι τό σπουδαιό
τερο κοινωνικό πανεπιστήμιο.

Ή δέν μπορεί νά δει, τ ΐ δέν μπορεί νό 
ζήσει κανείς σόν βγει άπ’ τό γραφείο του 
καί μπλεχτεί άνάμεσα στό ποικιλόμορφο 
πλήθος; Αμέτρητες οί έμπειρίες του 
άτέλειωτο τό ζύμωμά του μέ τό καλό καί 
τό κακό . . .

01 παραπάνω πρόχειρες σκέψεις γεν
νήθηκαν σάν έφτασε στ’ «άφτιά» τής 
στήλης τό παρακάτω περιστατικό, πού 
άρχισε κάπως έτσι:

-  Κώστα, παλιόφιλε . . .
-  Νίκο . . .
-  Πόσα χρόνια έχουμε νά είδωθοϋμε;
-  Πάνω άπό δυό.
- Τ ι  κάνεις; Πώς τό  περνάς; Παντρεύ

τηκες; Πού μένεςι;
-  Καλά ε ίμ α ι. . .  Παντρεύτηκα πριν ένα 

χρόνο. Μένω στό παρακάτω τετρά
γωνο . . .  Εσύ;

-  Κι έγώ παντρεύτηκα. Ξέρεις, μένω κι 
έγώ σ' αύτή τή γειτονιά  . . .

-  Μένουμε στήν ίδ ια  γειτονιά  καί δέ 
συναντηθήκαμε άκόμη; Δέν γ ίν ε τα ι. . .  
Τόσα χρόνια φίλοι.

Είπαν πολλά οί δυό παλιοί φ ίλοι σταμα- 
τημένοι έξω άπ’ τό φούρνο τής γειτονιάς 
καί συμφώνησαν πώς έπρεπε τήν έπαύ- 
ριο κιόλας νά ξανασυναντηθοϋν, ν ’ άνα- 
θερμάνουν τή φιλία τους, νά ξαναθυμη- 
θοϋν τά παλιά. Ο Κώστας όμως λίγο πριν 
χωριστούν «πέταξε» τήν ιδ έ α . . .

-  Νά πάρουμε καί τις  γυναίκες μας . . .  
Νά γνωριστούν κι αύτές . . .

-  Σώπα καημένε . . .  Γυναΐκες καί τρ ί
χες κατσαρές. "Αμα θέλεις παίρνουμε 
καμιά άλλη . . .

-  Δηλαδή . . .  έννοείς πώς «τσιλιμ- 
πουρδίζεις»;

-  Κατά τό δυ νατόν . . .  Εσύ;
-  Κι έγώ κατά τό δυνατόν . . .
-Τ ό τ ε  συμφωνείς;

Συμφώνησαν. Τήν έπαύριο θά συναν- 
τιώνταν όχι μέ τις  γυναίκες τους, άλλά μέ 
τις  φ ιλενάδες τους. Τι νά τις  έκαναν τις 
γυναίκες τους οί άνθρωποι; Δέν φτάνει 
πού, γιά ένα χρόνο καί κάτι, τις έβλεπαν 
υποχρεωτικά καί καθημερινά στό σπίτι, 
έπρεπε νά τις  έβλεπαν κι έξω άπ’ αύτό;

Τή συνέχεια όμως άς τήν παρακολου
θήσουμε άπ’ τόν Ενωμοτάρχη, έπικε- 
φαλή πληρώματος άσυρματοφόρου αύ- 
τοκινήτου πού έπελήφθηκε στό έπεισό- 
διο κι άπ’ τόν έκφωνητή τού Κέντρου, 
πού ’χε κινητοποιήσει τό διατεταγμένο 
σέ ύπηρεσία περιπολικό, μετά άπό σχε
τικό τηλεφώνημα ιδ ιοκτήτη καφετερίας, 
όπου είχε πραγματοποιηθεί ή συνάντηση 
τών παλιόφιλων . . .

«Τι συνέβη καί ποιά ή κατάληξη τού 
έπεισοδίου;», ρώτησε ό έκφωνητής καί 
δυό δευτερόλεπτα μετά έπαιρνε τήν 
άπάντηση τού Ενωμοτάρχη: «Ό  Κώστας 
Δ. καί Νίκος Τ. είχαν συμφωνήσει νά 
συναντηθούν στήν καφετερία «Α ...» , 
μαζί μέ τις έρωμένες τους. Φτάνοντας 
όμως έκε ΐ διαπίστωσαν πώς ή έρωμένη 
τού Κώστα Δ. ήταν ή . . .  σύζυγος τού Νί
κου Τ., καί ή έρωμένη τού Νίκου Τ. ή σύ
ζυγος τού Κώστα Δ . . . .  Μετά τ ις  πρώτες 
έκπλήξεις άρχισαν νά δίνονται έξηγή- 
σεις. Πρός στιγμήν άπειλήθηκε έπεισό- 
διο. Ό  καθένας άπ’ τούς τέσσερις έψα
χνε νά βρει άκρη γιά τούς άλλους τρεις. 
Τελικά ή άκρη βρέθηκε καί τό έπεισόδιο 
έληξε».

Όμως ό έκφωνητής δέν έδειξε πώς 
είχε Ικανοποιηθεί άπ’ τ ις  έξηγήσεις τού 
Ενωμοτάρχη καί ζήτησε νά μάθει πώς 

βρέθηκε ή άκρη. « Αρκετά .. . πολιτι
σμένα», άπάντησε έκείνος καί συνέχισε. 
«Είπαν πώς είνα ι μοντέρνοι άνθρωποι καί 
πώς παραφέρθηκαν. "Αλλωστε ύπήρχε 
στή μέση ή παλιά φιλία, ή ίδ ια γειτονιά, 
μερικές συμπτώσεις άπ’ αύτές πού μόνο 
στή φαντασία μπορούν νά συμβοϋν κι 
έτσ ι άποφάσισαν νά φύγουν άπ’ τήν κα
φετερ ία  όπου τ ή ν . . .  παράσταση πού 
δωσαν τήν παρακολούθησαν άρκετοί 

θαμώνες της καί νά πάνε άλλου, σ’ ένα 
πιό ήσυχο μέρος γιά νά θυμηθούν τά πα
λιά καί ν ά . . .  γιορτάσουν τά καινούρ
για ...» .

Είδες ό . . .  πολιτισμός;

Ο Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ  Δ Ε Ν  

Η Τ Α Ν  Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ

Συνέβη σέ μεγάλη έπαρχιακή πόλη. 
Εκεί βέβαια ό άνθρωπος πού τηλεφώ

νησε στήν "Αμεση Επέμβαση δέν σχημά

τισε στον τηλεφωνικό δίσκο τόν άριθμό 
«109», άλλά τό «100», άφοϋ αύτός ε ίνα ι ό 
άριθμός τηλεφωνικής κλήσης όλων τών 
Κέντρων, έκτός τής Αθήνας, τής Πάτρας 
καί τής Κέρκυρας.

Είπε λοιπόν ό φιλήσυχος καί παρατη
ρητικός άνθρωπος πώς στό άπέναντι άπ’ 
τό σπίτι του πεζοδρόμιο, κ ινείτα ι ύποπτα 
ένας άντρας. Ή ώρα ήταν μία μετά τά 
μεσάνυχτα καί τό Κέντρο κινητοποίησε 
δύο περιπολικά γιατί, όπως έδειχναν τά 
πράγματα πιθανότατα είχαν νά κάνουν 
μέ κάποιο κακοποιό.

Τά περιπολικά έφτασαν άθόρυβα έκεί 
πού έπρεπε νά ύπήρχε ό ύποπτα κινού
μενος άντρας. Τά πληρώματα κατέβηκαν 
στό δρόμο μέ χ ίλ ιες προφυλάξεις καί δέν 
άργησαν νά διακρίνουν σκαρφαλωμένο 
σ' ένα  μαντρότοιχο έναν άντρα πού 
προσπαθούσε νά πηδήσει στήν αύλή. 
Τόν άφησαν καί πήδησε. Πλησίασαν στόν 
μαντρότοιχο κι άνέβηκαν άθόρυβα κι 
έκεΐνοι. Τόν είδαν νά χει σταθεί στό βά
θος τής αύλής κάτω άπό ένα παράθυρο 
ισόγειου σπιτιού.

Μετά τόν είδαν νά προχωράει πρός τήν 
πόρτα νά βγάζει κάτι άπ’ τήν τσέπη του 
καί νά σκύβει πρός τήν κλειδαριά.

Δέν τόν άφησαν νά προχωρήσει. Πή
δησαν στήν αύλή καί έρριξαν πάνω του τις 
φωτεινές δέσμες τών φακών τους.

Καί πάλι τή συνέχεια θά τή μάθουμε 
άπ’ τά χείλη τού έπικεφαλή τού ένός 
περιπολικού, όταν αύτός ένημέρωσε τό 
Κέντρο:

«Δέν ήταν διαρρήκτης, άλλά ιδ ιοκτή
της τού σπιτιού, πού άπό καιρό τού ’χε 
καθήσει ή ιδέα πώς ή γυναίκα του, όταν 
αύτός έφευγε γιά ταξίδι, γ ια τί δούλευε 
όδηγός σέ ταξιδιάρικο φορτηγό αύτοκί- 
νητο, τού κάνε άπιστίες. Έτσι σήμερα 
άποφάσισε νά δώσει τέρμα στις βασανι
στικές σκέψεις του κι ένώ είπε πώς θά 
φεύγε γιά τήν Αθήνα, δέν έφυγε. Πή

δησε τό μαντρότοιχο τού σπιτιού του, 
φοβούμενος μήπως άκουστεϊ ό θόρυβος 
τής έξώπορτας όταν θά τήν άνοιγε καί 
μετά θέλησε μέ κάθε προφύλαξη ν ’ άνοί- 
ξει τήν πόρτα καί νά δει τά συμβαίνοντα 
στό σπίτι του τ ις  νύχτες πού κείνος 
έλ ε ιπ ε ...» .

Ό  έκφωνητής όμως ήταν περίεργος.
-Υ π ή ρ χ α ν  «συμβαίνοντα»; ρώ

τησε . . .
-  Άρνητικώς, άπάντησε ό Χωροφύλα

κας. Ή σύζυγός του άποδείχτηκε ύπερ- 
άνω κάθε ύποψίας . . .

Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΣ
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...Τ ά  τυχερά του επάγγελμά toe;

Α Ν Τ Ι Ο  Φ Ι Λ Ε . . .

Συγκεντρωθήκαμε στή Σχολή διακόσιοι 
υ π ο ψ ή φ ιο ι  δόκιμοι ύπενωμοτΰρχες. Καί 
λέω «υποψήφιοι» δόκιμοι, γιατί δέν ήμασταν 
όκόμη δόκιμοι, μέ όλη τή σημασία τής λέξης: 
«δόκιμοι». Γιά νά γίνουμε, κυριολεκτικά, δόκι
μοι, έπρεπε νά ύποβληθοϋμε σέ μιά καινούργια 
δοκιμασία, ή όποία θά ξεκαθάριζε τούς μεταξύ 
ήμών Ικανούς καί άνίκανους γιά τήν παρακολού
θησε τού έκπαιδευτικοϋ προγράμματος τής Σχο
λής, κατόπιν «ύγειονομικοϋ», αύτή τή φορά, 
έλέγχου. Έξυπακούεται, βέβαια, ότι μετά τό 
ξεκαθάρισμα αύτό, οί μέν Ικανοί θά συνέχιζαν, 
ώς δόκιμοι, πλέον, τήν παρακολούθηση τού έκ- 
παιδευτικοϋ προγράμματος τής Σχολής, οί δέ 
άνίκανοι (κατόπιν... ύγειονομικοϋ, έπαναλαμ- 
βάνω, έλέγχου) θά έπέστρεφαν στά σπίτια τους.

'Οδηγηθήκαμε, λοιπόν, στό 401 Γενικό Στρα
τιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών κι έκεί ύποβληθή- 
καμε σέ ένα σκληρό «μαραθώνιο» Ιατρικών έξ- 
ετάσεων άπό γιατρούς όλων τών ειδικοτήτων, μέ 
άποτέλεσμα νά ξεχωρίσουν τά «στέρφα» άπ' τά 
«γαλάρια». Καί τά στέρφα, δηλαδή οί κατόπιν. . .  
ύγειονομικοϋ έλέγχου άνίκανοι, νά έπιστρέψουν 
στά σπίτια τους, άλλος γιατί έπασχε άπό άχρω- 
ματοψία, άλλος γιατί έπασχε άπό πλατυποδία, 
άλλος γιατί έπασχε άπό κάποιο καρδιακό νόσημα, 
άλλος γιά τήν «άλφα» κι άλλος γιά τή «βήτα» 
αίτία.

Τίς θέσεις αύτών πού κρίθηκαν άνίκανοι, 
μεταξύ τών όποίων ήταν κι ό βετεράνος τών 
έξετάσεων φίλος μου, κατέβαλαν οί πρώτοι έπι- 
λαχόντες.. Ικανοί, άπ' τόν πίνακα τών έπιτυ- 
χόντων τού διαγωνισμού, καί τό νερό μπήκε στ’ 
αύλόκι του. Πάντως, γιά τήν Ιστορία τών Ιατρικών 
έξετάσεων στό «401» είμαι ύποχρεωμένος νά 
σταθώ στό έξής περιστατικό:

Στό προαύλιο τού νοσοκομείου, ό βετεράνος 
τών έξετάσεων έπιστήθιος φίλος μου, πικραμέ
νος, καί στενοχωρημένος σέ άφάντασο βαθμό 
πού ή άρμόδια έπιτροπή πού έκρινε άνίκανο γιά 
έκπαίδευση στή Σχολή, ήλθε νά μέ άποχαιρετή- 
σει μέ μάτια βουρκωμένα.

-  Καλή τύχη άδελφέ. . .  έμένα μ' έκοψαν, μοΰ 
είπε καί ξέσπασε σέ λυγμούς.

-  Κάνε κουράγιο, τού είπα, προσπαθώντας νά 
τού δώσω θάρρος, άλλά, ταυτόχρονα, παρασύρ
θηκα κι έγώ σέ άναφιλητά, γιά πρώτη, ίσως, 
φορά, στή μέχρι τότε ζωή μου.

-  Πού νά τό βρώ, άδελφέ, τό κουράγιο, όταν 
βλέπω νά γκρεμίζονται όλες μου οί έλπίδες; 
Όταν βλέπω νά σβήνουν τά τελευταία μου 
όνειρα γιά τό μέλλον μου, καί μάλιστα πάνω πού 
πανηγύριζα άκόμα γιά τήν έπιτυχία μου; Ξέρεις τί 
θά πει, νά μπαίνεις τή μιά μέρα στή Σχολή καί τήν 
άλλη νά σέ διώχνουν γιά τό σπίτι σου, έπειδή, 
λέει, πάσχεις άπό άχρωματοψία; Εμένα δέν μού 
είπε κανένας ότι θά μάς έξέταζαν λεπτομε

ρειακά γιατροί όλων τών ειδικοτήτων τού 
«401»... "Αν μού τό 'λεγε κάποιος, θά έξετα- 
ζόμουνα πρώτα άπό Ιδιώτες γιατρούς κι άν μού 
εΰρισκαν άχρωματοψία δέ θά 'φτανα στό σημείο 
νά ύποβληθώ άσκοπα, στις τόσες καί τόσες δο
κιμασίες καί θυσίες πού ύποβλήθηκα καί σέ τόσα 
έξοδα. . .

-  "Ελα, ό,τι έγινε έγινε. Ξέχασέ τα όλα καί 
προσπάθησε νά φτιάξεις τή ζωή σου. "Εχεις μέλ
λον μπροστά σου, μήν άπογοητεύεσαι. . .

-  Όταν σέ πνίγει ή άδικία, πώς νά μή στενο
χωριέσαι καί νά μήν άπογοητεύεσαι; Τέλος πάν
των. . .  Γειά σου άδερφέ καί καλή σταδιοδρο
μ ία . . .

Τόν χαιρέτησα κι έκείνος έστριψε άποχωρών- 
τας. Σκούπισα τά δάκρυα πού κυλούσαν άπ’ τά 
μάτια μου γιά τήν άτυχία πού έπληξε τόν άχώρι- 
στο φίλο, ένώένας κόμπος μού 'σφίγγε τό λαιμό. 
Τόν έβλεπα πού άπομακρυνόταν, άργά -  άργάί, 
στό βάθος τού δρόμου, μέ βήματα άλλόκοτα, καί 
καθένα άπ’ αύτά μού 'ρίχνε κι ένα μαχαίρι στήν 
καρδιά. Δέν μπορούσα ποτέ νά φανταστώ ότι θά 
τόν χτύπαγε τόσο σκληρά ή μοίρα τής έπαγγελ- 
ματικής του άποκατόστασης. Δέν φανταζόμουν 
ότι θά τόν έδιωχναν μ' αύτό τό αίτιολογικό. Καί 
θά 'θελα πολύ νά μ’ έκοβαν κι έμένα οί γιατροί, 
θεωρούσα ύπαίτιο τόν έαυτό μου γιά ό,τι τού 
συνέβη. 'Εγώ ήμουν έκείνος πού τόν παρότρυνα 
νά δώσει έξετάσεις στή Σχολή Υπενωμοταρχών. 
Γιά μιά στιγμή σκέφτηκα νά φύγω. Κρατήθηκα, 
όμως. . .  Δέν ξέρω «πώς», άλλά κρατήθηκα. . .

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ...

Καί ή έκπαίδευση στή Σχολή άρχισε μέ άγγα- 
ρεία. ΟΙ πρώτες μέρες της άφιερώθηκαν στή 
γενική καθαριότητα όλων τών έξωτερικών χώρων 
πού περιβάλλουν τίς κτιριακές έγκαταστάσεις 
τών Σχολών. Λιθάρι «άπανωτό» δέν άφήσαμε 
μπροστά μας. Τά σαρώσαμε όλα καί τά άποθηκέ- 
ψαμε σέ κάποια άκρη (όπου, προφανώς, θά τά 
εΰρισκαν οί δόκιμοι τής έπόμενης σειράς, γιά νά 
τά μεταφέρουν, μέ τή σειρά τους κι αύτοί, κάπου 
άλλοϋ. . . ) .  Ταυτόχρονα, μαζέψαμε όλα τά 
σκουπίδια πού ρύπαιναν τήν περιοχή, ξεριζώνον
τας μαζί κι έξαφανίζοντας όλα τά ξερά της χορ
τάρια.

Περιττόν, βέβαια, νά τονιστεί ότι όλες αύτές 
οί δυσάρεστες ύποχρεώσεις μας έκπληρώνον- 
ταν «ύπό τήν έπιστασίαν» προϊσταμένων ύπα- 
ξιωματικών τε καί άξιωματικών έκπαιδευτών. ΟΙ 
όποιοι, άσφαλώς καί δέν ήθελαν νά βλέπουν όσα 
έβλεπαν. Γιατί όλα είχαν σάν άφετηρία τήν άγ- 
γαρεία. . .

'Υποχρεώνονταν, δηλαδή, νά παρακολουθούν 
άνέκφραστοι έμάς τούς δοκίμους, πού είναι 
άλήθεια ότι κάναμε ένός αίώνα προσπάθεια, 
προκειμένου νά σκύψουμε, νά σηκώσουμε μέ τά 
δυό χέρια ένα πετραδάκι μερικών, μόνο, γραμ

μαρίων βάρους καί νά τό μεταφέρουμε σέ άπό- 
σταση πενήντα ή κι έκατό, άκόμη, μέτρων, γιά νά 
τό πετάξουμε. Παρακολουθούσαν άνέκφραστοι 
καί δέν έλεγαν τίποτε, άποδοκιμάζοντας, ίσως, 
μέ τόν τρόπο αύτό, τήν άγγαρεία, οπήν όποία 
τούς έπέβαλαν νά μάς έπιβόλλουν νά . . .  έκπαι- 
δευτούμε. ”Ας είναι καλά οί ύπέροχοι έκεϊνοι 
προϊστάμενοί μας. Καθόλου δέν μάς κούρασαν. 
0 θεός νά τούς χαρίζει χίλια καλά. Γιατί τόσα 

μάς πρόσφεραν τότε πού έπρεπε. Όταν, τουτέ- 
στιν, βρεθήκαμε, πρός γενικήν κατάπληξιν, νά 
έκτελοϋμε χρέη κηπουρών καί -  έπαναλαμβάνω 
-  έπέβλεπαν ώστε νά τά έκτελοϋμε μέ τό ραχάτι 
μας .

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ!!!

Λαμποκοπήσαμε, λοιπόν, τά πάντα γύρω άπ' τή 
Σχολή. Μέ τό ραχάτι μας, κάναμε τόν τόπο ν' 
άστράφτει άπό καθαριότητα, νά καμαρώνει άπό 
άρχοντιά. . .

Αλλά, μιας κι έγραψα γι’ άγγαρεία, θά σταθώ 
γιά λίγο στή στολή της. Τή στολή άγγαρείας όπως 
άποκαλεϊται (ήμιεπισήμώς) ή φορεσιά τών δοκί
μων γιά τό χρονικό διάστημα τής έκπαίδευσης 
μέσα στή Σχολή.

Έ, λοιπόν, κείνη ή στολή μόνο στολή δέν 
ήταν. . .  Πρώτον, γιατί καθένα άπ' τά παντελόνια 
της χωρούσε δέκα σάν κι έμένα - σημειωτέον ότι 
όλες σχεδόν οί στολές αύτές ήσαν ραμμένες 
στά Ιδια μέτρα - δεύτερον, γιατί τό καθένα ύπο- 
κάμισό της χωρούσε, έπίσης, δέκα σάν κι έμένα 
καί τρίτον, γιατί, όταν περπατούσα, μ’ έκανε νά 
μοιάζω σάν κάτι μεταξύ κινούμενου άδειανού 
ύφασμάτινου σάκου καί άραβα κελεμπιοφόρου 
μέ κελεμπία ποιότητας κακής. . .

Μ' αύτή τή στολή ύποδέχτηκα, στό πρώτο έπι- 
σκεπτήριο, τόν πατέρα μου καί μιά φίλη μου. Κι ό 
μέν πατέρας μου πού ήρθε νά μέ καμαρώσει μέ 
στολή χωροφύλακα τρόμαξε νά μέ γνωρίσει, ή δέ 
φίλη μου δέν μέ γνώρισε καθόλου. Όταν, μάλι
στα κείνη τήν έρμη τήν πλησίασα καί τής μίλησα 
πιάνοντάς την άπ' τό χέρι καί κατάλαβε, έτπτέ- 
λους, πώς μέσα στό κινούμενο ύφασμάτινο 
τσουβάλι, πού τής μιλούσε, βρισκόταν ό άγαπη- 
μένος της, τής έπεσε άπ’ τά χέρια ή άνθοδέσμη 
πού κρατούσε νά μοΰ προσφέρει. . .

Ό συνάδελφος
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΕΏΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ
Τοϋ κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

φίλτρο λαδκτγ ΠιογβΑα. ΒαΛβιίο ΛοίκΛ μ α ν ό μ ε τ ρ ό

ΑΕΙΚ1ΜΙ ΛΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
Ι Ε  ΤΟ Μ Η

ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΑΚΟΤΦΙΙΕΟΙ

ΣΚΟΠΟΣ
Τό σύστημα λίπανσης έχει σκοπό τή 

γρήγορη και άδιάκοπη όποστολή λαδιού 
σέ όλα τό τριβόμενα μέρη καί έξαρτή- 
ματα τοϋ κινητήρα γιό νό μετατρέπεται ή 
ξηρά τριβή σέ ύγρή, νό μειώνονται οί 
φθορές κι ό θόρυβος καί νό ψύχονται τό 
μεταλλικά μέρη. Μέ τή λίπανση δημιουρ- 
γε ίτα ι άνάμεσα στις προστριβόμενες 
έπιφάνειες ένα λεπτό προστατευτικό 
στρώμα λιπαντικοϋ ύλικοϋ πού τά μόριά 
του ένεργοϋν σάν μικρές σφαίρες ρου
λεμάν. Οί σκοποί πού έκπληρώνει τό λι- 
παντικό σύστημα είναι:

1. Μείωση τής φθοράς τών τριβομέ- 
νων μερών. Εάν τό αύτοκίνητο κινηθεί 
χωρίς λάδι στή μηχανή έστω καί γιά 500 
μέτρα ό κινητήρας του θά «κολλήσει».

2. Μείωση τής θερμότητας. Τό λάδι 
ένεργεΐ σάν ψυκτικό τών τριβομένων 
έπιφανειών.

3. Καθαρισμός τών τοιχωμάτων καί 
άπομάκρυνση σκόνης, μορίων άνθρακα, 
γρεζιών κ.λ.π.

4. Γέμισμα τών κενών κυλίνδρων - έμ- 
βόλων καί αύξηση τής συμπίεσης τοϋ κι
νητήρα.

5. Απορρόφηση τών κραδασμών 
έδράνων - άξόνων καί μείωση τού θορύ
βου. καί

6. Προστασία τών μετάλλων άπό όξει- 
δώσεις καί διαβρώσεις.

Ό  ρόλος τής λίπανσης γιά τή μηχανή 
είνα ι τεράστιος καί ή καλή λίπανση μέ 
τόν κατάλληλο τύπο λαδιού διατηρεί καί 
μακραίνει τή ζωή της.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Σάν συστήματα λίπανσης άναφέρονται 

οι τρόποι πού μεταφέροντα ι τό λιπαντικό 
στά σημεία τριβής, πού είναι: κύλινδρος - 
έμβολο, έμβολο - πείρος, πείρος - διω- 
στήρας, διωστήρας - στρόφαλος, στρό
φαλος - έδρανα βάσης. Τά συστήματα λί
πανσης είνα ι τρία:

1) μέ έκτίναξη, 2) μέ πίεση, καί 3) μικτό. 
Σήμερα μέ τις  νέες τεχν ικές άπαιτήσεις
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έφαρμόζεται τό σύστημα άναγκαστικής 
κυκλοφορίας πού ή κυκλοφορία τού λα
διού γ ίνετα ι μέ άντλία πού τό στέλνει σέ 
ένα ή δύο κεντρικούς άγωγούς και άπό 
έκεϊ μέ σωληνίσκους στις τρ ιβόμενες 
έπιφάνειες. Τό λάδι άκολουθεί τή δια
δρομή: πυξίδα λίπανσης, διηθητήρας, 
άντλία, φίλτρο, κεντρικός σωλήνας, μα
νόμετρο, διακλαδώσεις, τριβόμενα 
μέρη, κάρτερ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Τό σύστημα λίπανσης τού κινητήρα 
άποτελοϋν τά άκόλουθα μέρη:

1) 'Η  έ λ α ι ο π υ ξ ί δ α  ή π υ ξ ί δ α  
λ ί π α ν σ η ς  ( κ ά ρ τ ε ρ ) .  Είναι λεκάνη 
σάν σκάφη στό κάτω μέρος τής μηχανής 
πού χρησιμεύει σάν άποθήκη λαδιού έχει 
χαλύβδινη ενίσχυση άπό κάτω, γιά νά μή 
τρυπάει άπό προσκρούσεις σέ πέτρες 
κ.λ.π., καί έχει στό κατώτερο μέρος της 
τήν όπή έκκένωσης πού κλείνει μέ κο
χλιωτό πώμα γιά τό άδειασμα τού λαδιού 
κατά τις άλλαγές. Στερεώνεται μέ μπου
λόνια στόν κορμό τής μηχανής άφού 
μπεΤ άνάμεσά τους φλάντζα άπό φελλό 
γιά στεγανότητα. Γιά νά παρακολουθεί ό 
όδηγός τή στάθμη τού λαδιού, μέσα στήν 
πυξίδα καταλήγει μία μεταλλική ράβδος 
(δείκτης) πού δείχνει τήν ποσότητα τού 
λαδιού στή μηχανή. Ό  δείκτης έχει δύο 
χαραγές ή τις ένδείξεις  MAX (MAXIMUM) 
καί MIN (MINIMUM) πού δείχνουν τήν 
άνώτερη καί κατώτερη στάθμη τού λα
διού. Ή κανονική στάθμη βρίσκεται 
μεταξύ αύτών τών ένδείξεων καί ή μέ
τρηση γ ίνετα ι όταν τό αύτοκίνητο είναι 
σέ όριζόντιο έπίπεδο μέ τόν κινητήρα 
του «κρύο». Τό κοχλιωτό πώμα τής 
έλαιολεκάνης έχει συνήθως μαγνητικές 
ιδ ιότητες γιά νά συγκροτεί μικρά θραύ
σματα μετάλλων (γρέζια) πού κατακά
θονται.

2) Η ά ν τ λ ί α  λ ί π α ν σ η ς ,  
έ λ α ι α ν τ λ ί α .  Ά π οτελεΐτα ι άπό δύο 
έμπλεκόμενους όδοντωτούς τροχούς 
πού κινούνται μέσα σέ θήκη πού έχει 
οπές εισόδου καί έξόδου τού λιπαντικοϋ. 
Έ νας άπ’ τούς τροχούς (κινητήριος) έχει 
συμπαγή άξονα καί παίρνει περιστρο
φική κίνηση άπ’ τόν έκκεντροφόρο, μαζί 
μέ τό διανομέα, πού τή μεταδίδει στόν 
άλλο. Τό λάδι μπαίνει άπό τή μία όπή 
παρασύρεταιάπό τά δόντια κα ίτό  καπάκι 
τής άντλίας καί βγαίνει άπό τήν άλλη όπή 
μέ πίεση γιά τις  σωληνώσεις διανομής.

3) 'Ο  δ ι η θ η τ ή ρ α ς  κ α ί  τ ό  φ ί λ 
τ ρ ο  λ α δ ι ο ύ .  Τό λάδι προτού μπει 
στήν έλαιαντλία περνάει μέ άναρρόφηση 
άπό ένα μεταλλικό πλέγμα (διηθητήρας 
ή έσωτερικό φίλτρο) πού βρίσκεται μέσα 
στό κάρτερ καί τό στόμιό του συνδέεται 
μέ τήν άντλία γιά νά είναι άπαλλαγμένο 
άπό διάφορα ξένα σώματα. Άπό τήν άν
τλία στέλνετα ι νά περάσει μέσα άπό τό 
έξωτερικό φίλτρο πού βρίσκεται πάνω 
στόν κινητήρα γιά νά καθαρίσει καλύ
τερα. Τό φίλτρο λαδιού άποτελεΐται άπό 
ένα κυλινδρικό δοχείο μέσα στό όποίο 
είναι τοποθετημένο πλέγμα όπου κατα
κρατούνται μετά τή διήθηση όλες οί 
άκαθαρσίες, τά ρινίσματα, ό κονιορτός 
κ.λ.π. καί τό λάδι καθαρό πλέον άπο- 
στέλλετα ι γιά λίπανση. Στά σύγχρονα 
οχήματα τό φίλτρο λαδιού πρέπει νά

άντικαθίσταται κάθε 10.000 kni. Ά ν  
παραμεληθεί ή άλλαγή ή ό καθαρισμός 
τού φίλτρου, θά έμφανισθεϊ ώς άποτέλε- 
σμα γρήγορη φθορά τού κινητήρα καί 
μείωση τής άπόδοσής του.

4) 'Η  β α λ β ί δ α  ά σ φ α λ ε ί α ς . Τ ό  
φίλτρο λαδιού συνδέεται σέ σειρά στό 
σύστημα λίπανσης γιά νά έξασφαλίζεται 
ή άποστολή καθαρού λαδιού, δημιουρ- 
γε ίτα ι δμως κίνδυνος διακοπής τής λί
πανσης άν φράξει. Γ ιά νά άποφευχθεϊ ή 
διακοπή τής κυκλοφορίας τού λαδιού, μέ 
τά δυσάρεστα άποτελέσματα, ό κατα
σκευαστής τοποθέτησε τή βαλβίδα 
άσφαλείας πού όταν αύξηθεΐ ή πίεση τού 
λαδιού, μεταξύ έλαιαντλίας καί φίλτρου, 
άνοίγει καί άφήνει τό λάδι νά συνεχίσει 
τήν κυκλοφορία του άπό άλλη σωλή
νωση, άλλά άφιλτράριστο, γιά νά άπο- 
φεύγετα ι ή καταστροφή τού κινητήρα.

5) 'Η  Β α λ β ί δ α  ά ν α κ ο ύ φ ι σ η ς .  
Από έμφραξη ή ζύγισμα κάποιου άγωγού 
(σωληνώσεως) τού συστήματος λίπαν
σης αύξάνεται ή πίεση τού λαδιού μέσα 
στό κύκλωμα (πρέπει νά είνα ι 3kg/cm2 
στήν κανονική πορεία καί 1,5 kg/cm2 στή 
βραδυπορεία) καί δημιουργείτα ι κίνδυ
νος νά σπάσουν οί σωληνώσεις, οί τσ ι
μούχες κ.λ.π. Ή βαλβίδα άνακούφισης ή 
ύπερπίεσης χρησιμεύει γιά νά διατηρεί 
σταθερή τήν πίεση τού λαδιού μέσα στό 
κύκλωμα, συνδέεται μέ τόν κεντρικό 
άγωγό διανομής λαδιού καί άποτελεΐται 
άπό μιά σφαίρα ή έμβολο πού κρατιέται 
μέ έλατήριο σέ όρισμένη θέση. Ό τα ν  ή 
πίεση αύξηθεΐ τό έλατήριο ύποχωρεί καί 
άπελευθερώνει τήν όπή έξόδου γιά νά 
τρέξει τό λάδι στήν έλαιολεκάνη καί νά 
μειωθεί ή πίεσή του στό καθορισμένο 
όριο.

6) Ο Ι ά γ ω γ ο ί  - σ ω λ ή ν ε ς  λ α 
δ ι ο ύ .  Χρησιμεύουν γιά τήν κυκλοφορία 
τού λαδιού καί διακρίνονται στις σωλη
νώσεις άναρρόφησης, στόν κεντρικό 
άγωγό καί τούς σωλήνες διανομής. Εκ
τός τούς σωλήνες τής άντλίας (άναρρό
φησης καί κατάθλιψης) οί σωληνίσκοι 
διανομής άνοίγονται άπό τόν κατα
σκευαστή καί πάνω στό σώμα τών διαφό
ρων μερών (στροφαλοφόροι, διωστήρες 
κ.λ.π.).

7) Τ ό  μ α ν ό μ ε τ ρ ο  ( δ ε ί κ τ η ς  
π ί ε σ η ς ) .  Είναι όργανο πού συνδέεται 
συνήθως στόν κεντρικό άγωγό διανομής 
καί δείχνει στόν πίνακα τών όργάνων τού 
όδηγοϋ τήν πίεση τού λαδιού κατά τή 
λειτουργία  τού κινητήρα. Τά συνηθέ- 
στερα είδη μανομέτρων είνα ι αύτά πού 
λειτουργούν μέ πίεση καί διαστολή καί 
τά ήλεκτρικά.

8) Τ ό  ψ υ γ ε ί ο  λ α δ ι ο ύ .  Όπως 
προαναφέρθηκε τό λάδι χρησιμεύει καί 
γιά ψυκτικό μέσο. Τό ψυγείο τού λαδιού 
έχει σκοπό νά ψύχει τό λάδι. Άποτελεί- 
τα ι άπό σωληνώσεις καί κυψέλες σάν ψυ
γείο νερού καί ψύχεται μέ τό νερό ψύξης 
τού κινητήρα ή μέ τόν άέρα (άερόψυκτες 
μηχανές). Τό ψυγείο λαδιού δέν ύπάρχει 
σέ όλα τό  όχήματα άλλά μπαίνει στις με
γάλες μηχανές καί τά άερόψυκτα αύτο- 
κίνητα.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Τό είδος τού λαδιού πού πρέπει νά 
χρησιμοποιείται γιά κάθε κινητήρα όρί- 
ζετα ι συνήθως άπ' τόν κατασκευαστή

του. Ύστερα άπό διαδρομή 2.000 - 5.000 
χιλιομέτρων πρέπει τό λάδι τού κινητήρα 
νά άλλάζεται. Κατά τήν περίοδο χρησι
μοποίησης καινούργιου αύτ/του (ροντάζ 
ή στρώσιμο) ή γιά κινητήρες πού λε ι
τουργούν μετά άπό γενική έπισκευή οί 
άλλαγές λαδιού είναι:
-  μετά τά πρώτα 500 χιλιόμετρα.
-  μετά άπό 1.000 χιλιόμετρα, δηλαδή 

ένδειξη km μετρητή 1.500.
-  μετά άπό 2.000 χιλιόμετρα, δηλ. έν

δειξη km μετρητή 3.500, καί κατόπιν 
κανονικά κάθε 2.000 - 3.000 km.
Μετά άπό διαδρομή 3.000 χιλιομέτρων

περίπου πρέπει νά γρασάρονται οί λ ι
παντήρες (γρασσαδόροι) στά αύτοκί- 
νητα πού έχουν. Μετά διαδρομή 3.000 -
5.000 km έλέγχεται καί συμπληρώνεται 
τό λάδι στό κιβώτιο ταχυτήτων καί τό 
διαφορικό, ένώ μετά άπό διαδρομή 6.000
- 10.000 km πρέπει νά άλλάζεται.

Οι τρ ιβείς (ρουλμάν) τών τροχών λι- 
μαίνονται κάθε 5.000 - 10.000 km. Τό ε ί
δος τού λιπαντικοϋ γιά τις  παραπάνω έρ- 
γασίες όρίζεται άπ’ τόν κατασκευαστή. 
Τό βιβλίο όδηγιών πού συνοδεύει κάθε 
αύτοκίνητο άναφέρει τά σημεία πού 
πρέπει νά λιπαίνονται καί άνά πόσα χι
λιόμετρα πρέπει νά γ ίνετα ι ή λίπανση.

ΚΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Ή κακή λίπανση όφ είλετα ι στή μικρή 
ποσότητα λαδιού πού φθάνει στις τριβό
μενες έπιφάνειες λόγω τής χαμηλής 
στάθμης του στήν έλαιολεκάνη, τής κα
κής λειτουργίας τής έλαιαντλίας, τού 
φραξίματος τών σωληνώσεων διανομής, 
τής κακής προσαρμογής τών τριβομένων 
μερών, τής άκαταλληλότητας τού λαδιού 
έξ αίτιας άλοιώσεών του καί άνάμιξής 
του μέ νερό, βενζίνη καί τής ύπαρξης στό 
κύκλωμα κόκκων σιδήρου, κονιορτών ή 
άμμου.

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Υψηλή πίεση λαδιού οφείλετα ι σέ:
1. Παχύρευστο λάδι (άντικανονικού τύ 

που).
2. Κλειστή βαλβίδα άνακούφισης (κακώς 

ρυθμισμένη, σκληρό έλατήριο, κολ
λημένο σφαιρίδιο).

3. Κακή λειτουργία τού μανομέτρου.
4. Φραγμένο έξωτερικό φίλτρο λαδιού, 

καί
5. Φραγμένες ή λυγισμένες σωληνώσεις 

διανομής.

Χαμηλή πίεση λαδιού οφ είλετα ι σέ:

1. Χαμηλή στάθμη λαδιού.
2. Φραγμένο έσωτερικό φίλτρο (άναρ

ρόφησης).
3. Διαφυγή λαδιού άπό τις  σωληνώσεις 

λόγω κακών συνδέσεων.
4. Φθαρμένους τρ ιβείς θάσεως καί με

γάλες άνοχές στά κουζινέτα.
5. Μικρή παροχή άντλίας λόγω βλάβης.
6. Πρόωρο άνοιγμα βαλβίδας άνακούφι

σης (κακώς ρυθμισμένη, έξασθενη- 
μένο έλατήριο).

7. Ελαττωματικό μανόμετρο.
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8. Λεπτότερο λάδι (άντικανονικοϋ τύ 
που), και

9. 'Υπερθέρμανση τού κινητήρα.
Ό τα ν  δέν παρατηρεϊται καθόλου

πίεση λαδιού είνα ι έντελώς φραγμένο τό 
έσωτερικό φίλτρο ή δέν ύπάρχει καθό
λου λάδι στή λεκάνη ή είναι τό μανόμε
τρο έλαττωματικό ή έχει σπάσει σωλήνας 
τού κυκλώματος.

Σέ περίπτωση πού τό  μανόμετρο δέ 
δείχνει καθόλου πίεση ό κινητήρας δέν 
πρέπει νά μπαίνει σέ λειτουργία, άλλά νά 
έξετάζετα ι και άποκαθίσταται ή βλάβη.

'Υπερκατανάλωση λαδιού σέ ένα κινη
τήρα υπάρχει όταν πρό τής άλλαγής τού 
λαδιού συμπληρώνεται συχνά ή στάθμη 
τής λεκάνης μέ ποσότητα μεγαλύτερη 
άπό 0,8 λίτρα, όταν ή άλλαγή γίνετα ι 
κάθε 3.000 χιλιόμετρα. Αίτια τής ύπερ- 
θολικής κατανάλωσης λαδιού είνα ι 1) οί 
έξωτερικές διαρροές πού παρατηρούν
τα ι στό κάλυμμα τών βαλβίδων και τού 
καθρέπτη, τήν έλαιολεκάνη, τό φίλτρο 
λαδιού, τή βενζιναντλία και τις  τσιμού
χες, 2) ή κακή τοποθέτηση τών έλατη- 
ρίων και φθορά τών έμβόλων - κυλίν
δρων, 3) οί έσω τερικές διαρροές τού κυ
κλώματος λίπανσης, 4) ή καύση λαδιού 
πού οφ είλετα ι στήν «όβάλ» φθορά τού 
κυλίνδρου, τις  μεγάλες άνοχές βαλβί
δων - όδηγών καί τήν κακή έφαρμογή τής 
φλάντζας τής κεφαλής.

Ή παρουσίε λευκού καπνού στήν έξ- 
άτμιση σημαίνει δτ ι μπαίνει λάδι ατούς 
κυλίνδρους άπό τά έλατήρια τών έμβό
λων ή τούς όδηγούς τών βαλβίδων καί 
καίγεται. "Αν οί άκίδες τών άναφλεκτή- 
ρων (μπουζί) είνα ι λαδωμένες μπαίνει 
λάδι στό χώρο καύσης άπό τά έλατήρια 
ένώ άν είνα ι καρβουνισμένες μπαίνει 
λάδι άπό τούς όδηγούς τών βαλβίδων. 
Είσοδος λαδιού στό νερό τού ψυγείου 
άναγνωρίζεται άπό τήν ύπαρξη λαδιού 
κοντά στό πώμα τού ψυγείου καί όφείλε- 
τα ι σέ κακή τοποθέτηση ή κάψιμο τής 
φλάντζας κεφαλής ή σέ ρωγμή τού κορ
μού ή τής κεφαλής τού κινητήρα.

ΤΥΠΟΙ ΛΑΔΙΩΝ. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΩΝ

Τά λάδια λίπανσης πού χρησιμο
ποιούνται πάντα άνάλογα μέ τή θερμο
κρασία περιβάλλοντος διακρίνονται σέ:
1) Απλά:
-  SAE 5W γιά άρκτικά κλίματα.
-  SAE 10W, γιά θερμοκρασίες -15° έως 

10° κελσίου.
-  SAE 20W/20, γιά θερμοκρασίες -5° 

έως 20° κελσίου.
-  SAE 30, συνηθισμένο λάδι κινητήρων 

γιά θερμοκρασίες 10° έως 30° Κελσίου, 
καί

-  SAE 40, γιά θερμοκρασίες 20° έως 35° 
Κελσίου.

2) Πολλαπλής ρευστότητας:

-  SAE 10W/30, λάδι όλων τών έποχών 
κατάλληλο γιά μικρούς κινητήρες.

-  SAE 10W/50, λάδι μέ πολλά χημικά 
πρόσθετα γιά βαρύ χειμώνα.

-  SAE 15W/50, γιά θερμοκραείες -15° 
έως 30° Κελσίου.

-  SAE 20W/40, θεωρείται τό καλύτερο 
λάδι μεσογειακών κλιμάτων, καί

-  SAE 20W/50, γιά ύψηλές θερμοκρα
σίες περιβάλλοντος.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΏ ΚΙ ΕΚΕΙ-.

Υπαίθρια . . .  άφοδευτήρια.
Μεγάλος ντόρος γίνεται, τελευταία, γιά κείνο τό ρημαδιακό τό σύ

γνεφο, πού καταπλακώνει τήν «έκ τών γενοφασκίων της» τρισένδοξη πρω
τεύουσα τής όνομαστής μας πατρίδας. Τήν 'Αθήνα μας, τή «διαμαντόπετρα 
στής γής τό δαχτυλίδι» - πανάθεμάτηνε - πού τό σακατλίκι της, κυρίες και 
κύριοι, δέν έχει γιατρεμό.

Καί γιά τήν έξαφάνισή του παίρνονται μέτρα πρός κάθε κατεύθυνση, πού 
τού κάνουν, βέβαια, τά μούτρα παζάρι. Γιατί, άκριβώς, ό ούρανός τής 
Αθήνας - πανάθεμάτηνε, ξανά - δέν μπορεί νά γίνει μιά γιά πάντα καθαρός. 
Δέν είναι άπό κείνους πού άστραπές δέ φοβούνται. Γιά νά σωθεί ή άξιοπρέ- 
πειά του (σάν ούρανοΰ πού σκεπάζει τήν τών πόλεων ένδοξοτέραν) ή 
πρέπει ό Ιδιος νά τά μαζεύει άπό 5ώ, δηλαδή νά πάρει τά μάτια του καί νά 
χαθεί άπ’ τόν όρίζοντα τής άττικής γής ή ή Αθήνα πρέπει νά μπεί σέ 
κλίβανο όλόκληρη.

Μόνο αύτές οί δυό λύσεις ύπάρχουν γιά νά σωθούμε άπ’ τό σύγνεφο. Κι 
έπειδή ή πρώτη δέν μάς συμφέρει - κοτζάμ πρωτεύουσα χωρίς ούρανό, 
δέν... πάει - τότε, ή μεγαλοκυρία Αθήνα, όφείλει νά πάρει κάμποση φόρα 
καί νά χωθεί όλόκληρη σέ κλίβανο γιά γενική άπολύμανση, μαζί μ’ όλους 
έμάς τούς Αθηναίους.

Γιατί; Γιατί δέν είναι πόλη αύτή. Γιατί όλόκληρη ή έλληνική πρωτεύουσα 
έχει μεταβληθεΐ σέ άφοδευτήριο μέ λεκάνη τουρκικού τύπου, βουλωμένη 
άπ’ τήν πολλή καί κακή χρήση.

’Εδώ, στήν πρωτεύουσα, κατοικούμε γύρω στό τέσσερα έκατομμύρια 
άνθρωποι. Οί όποιοι, φυσιολογικά, πάμε πεντέξι φορές τήν ήμέρα «πρός 
νερού μας» καί καναδυό γιά ν’ άπαλλαχτοϋμε άπ’ τήν πίεση τής άλλης 
σωματικής μας... άνάγκης. Άλλά, πού πάμε «πρός νερού μας» ή γιά 
τ’ .. .άλλο; Αύτό έχει σημασία, τό «πού πάμε», δηλαδή. Γ ιατί έμείς οί Αθη
ναίοι, σάν καθαρόαιμοι Έλληνες πού είμαστε, σπανίως πάμε σέ τουαλέτα, 
άν βρεθούμε έξω άπ’ τό σπίτι μας, τή στιγμή πού μάς πιέζει ή μιά ή ή άλλη 
σωματική άνάγκη. Σπανίως πάμε καί σπανίως τή χρησιμοποιούμε, κι αύτό 
συμβαίνει γιατί λατρεύουμε τήν άπολαυστικότητα 'κείνων τών άλησμόνη- 
των παραδοσιακών ύπαίθριων..., άπαλλαγών - έξαγωγών τού χωριού μας. 
Πού μάς έρχόταν, δηλαδή, ή ώρα καί πηγαίναμε όπου θέλαμε άδιακρίτως, 
άφού καί κανένας δέν μάς έβλεπε, καί ό τόπος ήταν όλος δικός μας, καί οί 
κοπροφάγοι ήσαν πολλοί καί πεινασμένοι καί δέν άφηναν τίποτε νά πάει... 
χαμένο.

Νοσταλγούμε, λοιπόν, αύτά καί σάν μάς βρεί ή άνάγκη στό δρόμο, πάμε 
όπου μάς βολεύει κείνη τή στιγμή. Καί χρησιμοποιούμε, άντί τουαλέτας, 
τίς άνεγειρόμενες οικοδομές, τίς ύπόγειες διαβάσεις πεζών καί κυρίως 
αύτές πού βρίσκονται κοντά σέ σταθμούς τού ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου, 
τούς τηλεφωνικούς θαλάμους τού Ο.Τ.Ε., τά έρειπωμένα σπίτια, τίς έξωτε
ρικές γωνίες τών κτιρίων πού φιλοξενούν κέντρα διασκεδάσεως καί προ
παντός ταβέρνες, όταν, φυσικά, είμαστε πελάτες τους. ’Επίσης χρησιμο
ποιούμε (άντί τουαλέτας) τά πάρκα, τίς πλατείες, τά οικόπεδα κι όλους 
γενικά τούς χώρους πού μάς έξασφαλίζουν τό «άθέατον» τής δουλειάς 
μας, έστω καί μερικώς.

Τέτοιου είδους μεταχείριση ύφίσταται ή Αθήνα μας, άπό δεκάδες χι
λιάδων κατοίκους της, πού άσφαλώς έχει σάν άφετηρία τό γεγονός ότι οί 
μέν Αθηναίοι είμαστε έπιεικώς άνάγωγοι όσο άφορά τή χρήση τών άφο- 
δευτηρίων, γενικώς, τά δέ άφοδευτήρια λάμπουν διά τής άπουσίας ... 
τους άπ’ τούς κοινόχρηστους χώρους τής πρωτεύουσας.

Μοιραία, συνεπώς, ή Αθήνα μας μεταβάλλεται σέ άπέραντο άφοδευτή
ριο ήμών τών ιδίων. Οί όποιοι μόλις μάς σφίξουν οί σωματικές ... άνάγκες, 
τίς άποθέτομε όπου κι όπως λάχει. Καί τούτων έξατμιζομένων δημιουργεί- 
ται σύγνεφο. Πού σκεπάζει τόν ούρανό μας καί άπειλεΐ τήν ύγεία μας, 
ΑΜΕΣΑ...

Άρα, γιά νά σωθούμε, διαλέγομε καί παίρνομε: ή πολλαπλασιάζομε τά 
άφοδευτήρια καί ταυτόχρονα συνηθίζομε νά τά χρησιμοποιούμε σωστά ή 
είμαστε γιά κλίβανο κι έμείς καί ή «έκ τών γενοφασκίων της» τρισένδοξη 
Αθήνα μας, πανάθεμάτηνε άκόμη μιά φορά...

Γιάννης Λιρζιώιης
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΛΕΣΣΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ’21

1. ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Ή πολύπλευρη καί πληθωρική συμμε

τοχή τής ’Ηπείρου στόν 'Αγώνα τής Πα
λιγγενεσίας, ήταν έπόμενο νά συν- 
εχ ιοθεΐ καί στόν όγώνα γιά τήν όργάνωση 
καί άνάπτυξη τού πρώτου έλεύθερου καί 
άνεξάρτητου 'Ελληνικού κράτους.

Στή Χωροφυλακή, πού διαδραμάτισε 
θεμελιακό ρόλο στή μεγάλη αύτή άνα- 
γεννητική προσπάθεια, έντάχθηκαν 
σπουδαίοι Ήπειρώτες άξιωματικοί 
άγωνιστές τού '21, όπως ό Κωνσταντίνος 
Γενοθέλης1, ό Νικόλαος Τζαλακώστας, ό 
ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας, ό 
Κωνσταντίνος Παλάσκας2, ό Γεώργιος 
Κροκίδας3, ό Μιχαήλ Μόστρας4, ό 
Γιαννάκης Παπανδρέας5 καί φυσικά ό 
Αναστάσιος ή Τοσούλας Πλέσσας, 
Πλέσσιος ή Πλέσσος, όπως σημειώνεται 
σέ διάφορα κείμενα6.

Από τόν πίνακα τών έκδουλεύσεών 
του στήν Επανάσταση, μαθαίνουμε ότι 
γεννήθηκε στά Γιάννενα στις 17 Μαρτίου 
18087. Τις πρώτες πληροφορίες γιά τήν 
ο ίκογένειά του τις  βρίσκουμε σέ μιά 
νεκρολογία8 τού άδελφοϋ του 
Κωνσταντίνου, πού πέθανε (1864) σέ 
ήλικία 49 χρόνων στήν Κωνσταντινού
πολη, όπου είχε έγκατασταθεΐ άπό τό 
1849 καί άσκοϋσε μέ έπιτυχία τό 
έπάγγελμα τού έμπορου.

Από τό κείμενο αύτό μαθαίνουμε ότι ό 
Αναστάσιος Πλέσσας καταγόταν άπό 
«άρχαίαν εύπατριδών οικογένειαν» τής 
Πλεσιβίτσας, τού σημερινού Πλέσιου τής 
Θεσπρωτίας9. Από έκε ί ή οικογένεια 
αύτή μετανάστευσε μαζί μέ άλλές καί 
έγκαταστάθηκε στις άρχές τού 17ου 
αιώνα στά Γ ιάννενα, «ένεκα τών δια- 
ταραξάντων τήν Θεσπρωτίαν κατά τήν 
έποχήν έκείνην πολιτικών καί 
κοινωνικών κλονισμών».

Κατά τό κείμενο τής νεκρολογίας 
πάντα, στήν ίδ ια  ο ικογένεια άνήκε ό Μα- 
νασσής Πλέσσας, «ό πρώτος συστήσας 
κατά τάς άρχάς τής ιστ' έκατονταε- 
τηρίδος Σχολείον Ελληνικόν έν 
Ίωαννίνοις». 'Ακόμη άνήκαν ό «εις τήν 
Φιλικήν Ε τα ιρ ίαν άναφερόμενος 
Πλέσσας», καθώς καί διάφοροι άλλοι, 
πού είχαν μεταναστεύσει άπό τις  άρχές 
τού 19ου αιώνα στή Βιέννη, στή Ρωσία

καί στήν Κωνσταντινούπολη, όπου άνα- 
δείχθηκαν σπουδαίοι έμποροι.

Ό  πατέρας τού Αναστασίου Πλέσσα, 
όνομαζόταν Γεώργιος Χ.Κ. Πλέσσος καί 
ήταν μυημένος στήν Φιλική 'Εταιρεία. 
Μετά τόν άποκλεισμό τού Ά λή Πασά, 
έγκατέλειψ ε (1821) σημαντική περιουσία 
στά Γ ιάννενα καί κατέφυγε στό Με
σολόγγι, όπου έγκαταστάθηκε μόνιμα.
Εκεί, στό διάστημα τής τελευτα ίας 

πολιορκίας, συγκρότησε ένοπλο σώμα 
άπό συγγενείς καί συμπολίτες του καί 
κατατάχθηκε μέ τόν πρωτότοκο γιό του
Αναστάσιο στό σώμα τού συγγενή του 

Στρατηγού Γεωργίου Κίτσου. Αφού δο
κίμασε όλα τά δεινά τής πολιορκίας, 
διασώθηκε στήν ήρωική έξοδο, έχοντας 
στό μεταξύ κατορθώσει νά φυγαδεύσει 
μέ πλοιάριο στόν Κάλαμο, τόν μικρότερο 
γιό του Κωνσταντίνο καί μιά θυγατέρα 
του.

Τέλος στό κείμενο τής νεκρολογίας 
άναφέρεται ότ ι ό Κωνσταντίνος Πλέσσας 
καί ό άδελφός του Αναστάσιος, άπό- 
μειναν μόνοι «εις τρυφερόν ήλικίαν», 
ύστερα άπό τόν πρόωρο θάνατο όλων 
τών μελών τής πατρικής τους οικογέ
νειας. Γιά τόν πρώτο δ ιευκριν ίζετα ι ότι 
σπούδασε στήν Ίόνιο  'Ακαδημία καί χρη
μάτισε (1833 -1850) κρατικός ύπάλληλος 
προτού μεταναστεύσει στήν Κωνσταντι
νούπολη.

Σχολιάζοντας τ ις  πληροφορίες αύτές, 
θά πρέπει πρώτα νά παρατηρήσουμε ότι 
ή ο ικογένεια Πλέσσα φαίνετα ι νά έγκα- 
τέλειψ ε τή Θεσπρωτία μέσα στήν ΙΟετία 
τού 1610 ή λίγο άργότερα, μετά τήν άπο- 
τυχία τού έπαναστατικού κινήματος τού 
Διονυσίου Σκυλοσόφου. Τήν έποχή 
έκείνη ξέσπασαν καί πάλι στήν "Ηπειρο 
διωγμοί καί βίαιοι έξισλαμισμοί, μέ άπο- 
τέλεσμα οί Χριστιανοί τιμαριούχοι 
(σπαχήδες) νά χάσουν τά προνόμιά τους 
καί νά μεταναστεύσουν σέ διάφορες 
π ερ ιοχές'0.

Στό συμπέρασμα αύτό καταλήγουμε 
έπειδή τό κείμενο τής νεκρολογίας άνα- 
φέρεται, όπως είδαμε, σέ «πολιτικούς 
καί κοινωνικούς κλονισμούς» τής 
έποχής έκείνης, διευκρινίζοντας μά
λιστα ότι ό Πλέσσας άνήκε «είς άρχαίαν 
εύπατριδών οικογένειαν». Δηλαδή είναι 
πολύ πιθανό νά προερχόταν άπό παλιά 
Βυζαντινή οικογένεια τιμαριούχων τής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ηπείρου. Οί τελευτα ίο ι ήταν, σύμφωνα 
μέ τήν έκφραση τού σχετικού χρονικού, 
«είς τήν δούλευσιν τών Δεσποτών» καί 
διατήρησαν τά προνόμιά τους μετά τήν 
κατάληψη (1431) τής Ηπειρωτικής 
πρωτεύουσας άπό τόν Σινάν Πασά, μέ 
τήν ύποχρέωση νά συμμετέχουν στις έκ- 
στρατεΐες τών Σουλτάνων".

Μιά πρόσθετη ένδειξη άποτελεί καί τό 
γεγονός ότι τό 1595, ό Πάπας Κλήμης ό 
Η', έπιδίωξε νά προσεταιρισθεΐ τόν 
«Ιππότη Πλέσσα» καί έξέχοντες ιερωμέ
νους καί όπλαρχηγούς τής Αλβανίας καί 
τής Δαλματίας γιά νά καταλάβουν μερικά 
κάστρα τής Αλβανίας καί ταυτόχρονα νά 
προκαλέσουν έξέγερση τών κατοίκων'2.

Η ένέργεια  αύτή τού Πάπα, είχε τόν 
χαρακτήρα τής καταφυγής στήν έσχατη 
λύση, έπειδή σύμφωνα μέ μαρτυρίες ξέ
νων περιηγητών τής έποχής έκείνης 
(Κλέζο, Σεβαλιέ, Πόκοκ, Μοντεαλβάνο), 
στό διάστημα 1571 -1625, έγιναν διωγμοί 
καί βίαιοι έξισλαμισμοί χιλιάδων Χριστια
νών τής Ηπείρου καί τής ’Αλβανίας, τόσο 
τής Ορθόδοξης, όσο καί τής Καθολικής 
Εκκλησίας'3. Ή κατάσταση αύτή συν

εχιζόταν καί στις άρχές τού 18ου αιώνα 
στή Θεσπρωτία καί τήν γύρω περιοχή14. 
Στά ίδ ια  γεγονότα άναφέρεται καί ή 
παράδοση τής Πλεσιβίτσας'5.

Ο Μανασσής Πλέσσας δέν ήταν ό 
πρώτος πού σύστησε Ελληνικό Σχολείο 
στά Γιάννενα. Στήν πρωτεύουσα τής 
'Ηπείρου, φαίνετα ι νά συνεχίσθηκε χω
ρίς διακοπή ή πνευματική παράδοση τού 
Βυζαντίου μέ φορέα τή Βυζαντινή Σχολή 
τών Φιλανθρωπηνών, πού λειτουργούσε 
στήν Μονή τού Αγίου Νικολάου στό νησί 
τής λ ίμνης16.

Ό  Λαμπρίδης άναφέρει ότι 
διευθυντής μιάς δεύτερης Σχολής, πού 
λειτουργούσε μέσα στό φρούριο τής πό
λης, μνημονεύεται τό 1555 ένας 
Πλέσσας, άπόγονος 'Ελληνικής ο ικογέ
νειας άπό τήν Σερβία, πού είχε έγκα
τασταθεΐ στά Γιάννενα άπό τό  1346'7. 
Δηλαδή τήν έποχή πού ό Σέρβος ήγεμό- 
νας Στέφανος Ντουσάν, έχοντας κατα
λάβει τήν Μακεδονία καί τήν Αλβανία, 
έτοιμαζόταν νά έπεκτείνει τήν κυριαρχία 
του καί στήν Ή πειρο'8. Ο Πλέσσας αύ- 
τός πρέπει νά είνα ι τό ίδ ιο πρόσωπο μέ τό 
Μανασσή.

Από όλα αύτά τά τελευτα ία  διαφαίνε- 
τα ι ότι ή ο ικογένεια Πλέσσα, έχοντας 
προέλευση τήν Σερβία, έγκαταστάθηκε 
στήν Ήπειρο μετά τόν όλοκληρωτικό 
τερματισμό τής Βυζαντινής έπιρροής 
στήν Χώρα αύτή. "Ας σημειωθεί ότι στή 
Σερβία καί συγκεκριμένα στή Δαλματία, 
είχαν έγκατασταθεΐ ισχυρές στρα
τιω τικές ο ικογένειες γιά τήν φρούρηση 
τών δυτικών συνόρων τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας'9.

"Ετσι άπό τήν έξέταση καί άλλης
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Ιστορικής πλευράς, προκύπτουν έν- 
δείξεις άτι ή οικογένεια Πλέσσα τής 
Ηπείρου, ήταν ίσως Βυζαντινή 

άρχοντική έχοντας στρατιωτική Ιδιό
τητα. Ή έγκατάστασή της στήν "Ηπειρο 
φαίνετα ι νά έγινε στά μέσα τού 14ου 
αιώνα, γιά τό λόγο πού προαναφέραμε. 
Στόν χώρο τής σημερινής Πλεσιβίτσας, 
σώζονται ναοί Βυζαντινού ρυθμού 
χτισμένοι, όπως δείχνουν οί σχετικές 
έπιγραφές, στις άρχές τού 17ου αιώνα. 
Ακόμη σώζονται έπιθλητικά έρείπια 

οικισμού καί όχυρώσεων, μεταβυ
ζαντινής όπως φαίνεται έποχής20.

Στις άρχές τού 19ου αιώνα οί κάτοικοι 
τής Πλεσιβίτσας, μέ όλους τούς 
διωγμούς καί τις  προσπάθειες βίαιου 
έξισλαμισμοΰ πού είχαν προηγηθεί, ήταν 
«Έλληνες κατά τά ήθη καί κατά τήν 
γλώσσαν καί Χριστιανοί κατά τό 
θρήσκευμα»21. Αξίζει άκόμη νά ση
μειωθεί ότ ι στά χρόνια τής τουρκοκρα
τίας, πολλοί άπόδημοι τού χωριού αύτού, 
άφηναν κληροδοτήματα γιά θρησκευ
τικούς, κοινωνικούς καί έκπαιδευτικούς 
σκοπούς22.

Είδαμε παραπάνω ότι ό πατέρας τού 
Αναστασίου Πλέσσα σημειώνεται μέ τήν 
ένδειξη «Γεώργιος Χ.Κ. Πλέσσος». Δη
λαδή τό άρχικό του έπώνυμο είχε έξ- 
ελ ιχθεΐ σέ «Χατζηκώστα», όπως καί 
πολλά άλλα 'Ηπειρωτικά, πού μετασχη
ματίζονταν όπως είνα ι γνωστό άπό 
πατρωνυμική έπίδραση. Τό ίδ ιο είχε 
συμβεϊ καί στόν συγχωριανό καί έξά- 
δελφό του Γεώργιο Κονταξή, τόν άδελφό 
τής περίφημης κυρα - Βασιλικής, πού 
ήταν έπίσημα γνωστός ώς Στρατηγός 
Γεώργιος «Κίτζου» (Χρήστου) ή 
«Κίτζος». Τό άρχικό «Πλέσσας» ξανα- 
γύρισε στήν οικογένεια μετά τήν έγκα
τάστασή της στά Γιάννενα, έπειδή 
σύμφωνα μέ τήν τό τε συνήθεια όσοι 
μετανάστευαν, έπαιρναν νέο έπώνυμο, 
παράγωγο τού τόπου καταγωγής τους23. 
Σχετικά μέ τό τελευτα ίο , θά πρέπει νά 
σημειωθεί ότ ι τό ίδ ιο έπώνυμο έφεραν 
καί μόνιμοι κάτοικοι τής Πλεσιβίτσας24, 
πού ήταν τό τε  γνωστή καί μέ τήν όνο- 
μασία «Πλέσσα»25.

Σέ νεκρολογία τού Αναστασίου 
Πλέσσα, άναφέρεται ότ ι σέ μικρή ήλικία 
έγκατέλειψ ε μέ τόν πατέρα του τήν 
Πλεσιθίτσα καί κατέφυγαν στήν Κέρκυρα 
γιά νά άποφύγουν τήν καταδίωξη τού 
Μουχτάρ Πασά, όταν ό τελευτα ίος είχε 
άπαγάγει τήν μητέρα του. Τό περιστα
τικό αύτό τοποθετείτα ι χρονικά μετά τήν 
άπαγωγή άπό άνθρώπους τού Ά λή  Πασά 
της Βασιλικής Κονταξή. Στό ίδ ιο κείμενο 
άναφέρεται ότι ή μητέρα τού Πλέσσα 
ήταν συγχωριανή, έξαδέλφη καί συνώ
νυμη τής θρυλικής κυρα - Βασιλικής26.

Ό  Λαμπρίδης, τοποθετεί τήν άπαγωγή 
τής τελευτα ίας στήν 2ετία 1812 - 13, 
διευκρινίζοντας ότι ήταν τό τε 14 χρό
νων. Ό  ίδ ιος συγγραφέας άναφέρει όνο- 
μαστικά όλες τ ις  Έ λληνίδες πού είχε 
κατά καιρούς ό Μουχτάρ Πασάς στό χα
ρέμι του, χωρίς όμως νά συμπεριλαμβά
νει σ' αύτές τήν μητέρα τού Πλέσσα27.

Ό  Σ. Άραθαντινός, παραφράζοντας 
όπως φαίνετα ι καθαρά τά δύο παραπάνω 
κείμενα, χαρακτηρίζει τήν τελευτα ία  
«σύζυγον» τού Μουχτάρ Πασά χωρίς 
άλλη παραπομπή ή διευκρίνιση28. Δέν 
ύπάρχει άμφιβολία ότ ι τόσο ή πληρο
φορία τού κειμένου τής νεκρολογίας,

όσο καί τό άστήρικτο συμπέρασμα τού 
Άραθαντινού, δέν άνταποκρίνονται 
στήν πραγματικότητα.

Ό  Πλέσσας στόν αύτόγραφο πίνακα 
τών έκδουλεύσεών του στήν έπα- 
νάσταση, άναφέρει όπως είδαμε ότι 
γεννήθηκε στά Γιάννενα τό 1808. Είδαμε 
άκόμη ότι ό άδελφός του πέθανε τό 1864 
σέ ήλικία 49 χρόνων. Δηλαδή είχε 
γεννηθεί τό 1813 στά Γιάννενα, όπου 
γεννήθηκε λίγο άργότερα ή μικρότερη 
άδελφή του. Ώ στε λοιπόν ό πατέρας τού 
Πλέσσα τούλάχιστον άπό τό 1808 ζούσε 
μέ τήν ο ίκογένειά του στά Γ ιάννενα καί 
όχι στήν Πλεσιθίτσα, όπου τόν τοποθετεί 
λάθος τό κείμενο τής νεκρολογίας 
ταυτίζοντάς τον όπως φαίνετα ι μέ τόν 
πατέρα τής κυρα - Βασιλικής.

Μέ τήν εύκαιρία θά πρέπει νά άνα- 
φερθεΐ ότι ή τελευτα ία  όδηγήθηκε στό 
σεράι τού Ά λή  σέ μικρή ήλικία άλλά - 
πολύ πριν άπό τό 1812. Ό  Λήκ άναφέρει 
ότ ι ό Ά λής τό 1809 είχε έπίσημα 
παντρευτεί μιά Χριστιανή άπό τήν περι
οχή Τεπελενίου, διευκρινίζοντας ότι ό 
σατράπης τής Ηπείρου τήν είχε με
γαλώσει άπό τό 1799 στό σεράι του, όπου 
είχε δημιουργηθεί ε ίδ ικό παρεκκλήσιο 
γιά νά άσκεί έλεύθερα τά θρησκευτικά 
της καθήκοντα29. Ό  Ά γγλος περιηγητής 
έννοεί άσφαλώς τήν κυρα - Βασιλική, μιά 
καί είνα ι γνωστό ότι μόνο σ’ έκείνη είχε 
δοθεί τό προνόμιο αύτό30.

Στήν 2ετία 1798 - 99 τά στρατεύματα 
τού Ά λή  Πασά καί τού γιού του Μουχτάρ 
έδρασαν στή Θεσπρωτία καί τήν γύρω 
περιοχή, μέ άποτέλεσμα νά προσ- 
αρτήσουν στήν δικαιοδοσία τους τά 
μέχρι τό τε  γαλλοκρατούμενα λιμάνια 
τού Βουθρωτού καί τής 'Ηγουμενίτσας31. 
Φαίνεται λοιπόν ότι έκείνη τήν έποχή 
όδηγήθηκε ή Βασιλική Κονταξή στά 
Γ ιάννενα, τό πιθανότερο γιά ζωντανό έν- 
έχυρο ώστε νά έξαναγκασθούν οί δικοί 
της σέ μόνιμη ύποταγή.

Ή όλη ένέργεια  τού Ά λή  πρέπει νά 
είχε καί οικονομικά κίνητρα. Κατά τόν 
Λαμπρίδη, ή άρπαγή τής Βασιλικής έγινε 
τόν καιρό πού ό πατέρας της καταδιωκό
ταν ώς «κιβδηλοποιός»32. "Ισως τότε νά 
κατέφυγε μέ τόν γιό του στήν Κέρκυρα 
μέ άποτέλεσμα ή κίνησή του αύτή νά 
άποδοθεΐ στόν πατέρα τού Πλέσσα. Κατά 
τήν παράδοση τής Πλεσιβίτσας, πού έχει 
συγκροτήσει καί τήν τοποθεσία όπου ό 
Κίτσος Κονταξής έκοβε τά κίβδηλα νο
μίσματα, ή άνακάλυψη τού τελευτα ίου 
έγ ινε άπό τόν Ά λή  Πασά33. Ή κοπή νο
μισμάτων στήν Πλεσιθίτσα δέν πρέπει νά 
φανεί άπίθανη, έπειδή τό τε τό πολύ 
κοντινό της λιμάνι τής Σαγιάδας, ήταν 
σημαντικό κέντρο τού διαμετακο- 
μιστικού έμπορίου άνάμεσα στά νότια 
διαμερίσματα τών Βαλκανίων καί τά Με
σογειακά τών Εύρωπαϊκών Χωρών34.

Πάντως έκείνο πού έχει σημασία είναι 
τό βεβαιωμένο άπό πολλές πηγές γεγο
νός, ότι ό Ά λή ς  κρατούσε κοντά του γιά 
ζωντανά ένέχυρα τά παιδιά όσων 
κλεφταρματολών ή προεστών ήταν 
ύποπτοι άποστασίας35. Στά πλαίσια τής 
τακτικής του αύτής άρεσκόταν νά τόν 
ύπηρετούν θυγατέρες ή άδελφές τών 
τελευταίων, τ ις  όποιες πάντρευε μέ τά 
ικανά παλικάρια του, δημιουργώντας 3) 
έτσ ι άνακατατάξεις στό χώρο τών με
γάλων «ότζακιών»36. Αύτή τήν 
προέλευση είχαν οί γυναίκες τού Γ.

Καραϊσκάκη37, τού Γ. Τσόγκα38, τού Γ.
Λιακατά39, κ.ά.

Μόνο ή Βασιλική Κονταξή άποτέλεσε 
τήν έξαίρεση καί έγ ινε γυναίκα τού Άλή.
Ωστόσο ό φοβερός έκείνος σατράπης, 

άποπειράθηκε νά δολοφονήσει δύο φο
ρές τόν άδελφό της Γ εώργιο Κίτσο, πού 
είχε τήν φήμη τού «εύμορφου καπετά
νιου» τής Πλεσιβίτσας40. Συμπερασμα
τικά μπορούμε νά καταλήξουμε ότι ή —*t
κυρα-Βασιλική όδηγήθηκε στά Γ ιάννενα 
άρχικά γιά κατοχύρωση τών 
συμφερόντων τού Άλή, άρκετά χρόνια 
πριν άπό τήν γέννηση τού Πλέσσα. Ή 
άνάμιξη τής μητέρας τού τελευταίου 
στήν ύπόθεση αύτή, άποτελεί μιά άπό τις 
προεκτάσεις τού όλου θρύλου, πού 
άγνόησε τά πραγματικά αίτια τής άρπα- 
γής τής Βασιλικής, στήν προσπάθειά του 
νά τονίσει τήν άναμφισβήτητη παθολο
γική άδυναμία τού Ά λή  στό πρόσωπό 
της.

Ό  πατέρας τού Πλέσσα δέν περι
λαμβάνεται στους καταλόγους τών Φιλι
κών καί έτσ ι ή σχετική πληροφορία τής 
νεκρολογίας πού άναφέραμε στήν άρχή, 
δέν έπιβεθαιώνεται. Στοϋς καταλόγους 
αύτούς σημειώνονται ένας Πλέσσος 
έμπορος άπό τά Γ ιάννενα, καί οί 
Κωνσταντίνος καί Νικόλαος Πλέσσος 
άπό τήν Πλεσιθίτσα41. Ό  πρώτος άπο- 
κλείετα ι νά ήταν πατέρας τού Α να 
στασίου Πλέσσα έπειδή στό σχετικό 
κατάλογο άναφέρεται ότι μυήθηκε τό 
1818, ήταν τό τε 32 χρόνων καί κα
τοικούσε στήν Κωνσταντινούπολη. ,

Θά πρέπει άκόμη νά σημειωθεί ότι ό 
πατέρας τού Πλέσσα δέν πέθανε όταν τά 
παιδιά του βρίσκονταν σέ μικρή ήλικία.
Όπως προκύπτει άπό τις  πηγές, πήρε 
μέρος ώς άντιπρόσωπος τών Ήπειρωτών 
σέ 4 Εθνικές Συνελεύσεις τής περιόδου 
1826 - 183242, ένώ τό 1836 ήταν Οίκονο- 
μικός Επιθεωρητής τού Στρατού43. Τό 
θέμα τής συμμετοχής του στήν τελευ 
ταία πολιορκία τού Μεσολογγίου, θά τό 
έξετάσουμε στό έπόμενο Κεφάλαιο.

2. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους44, 
ύπάρχει ό άνέκδοτος πίνακας έκ- 
δουλεύσεων τού Αναστασίου Πλέσσα 
στήν'Επανάσταση. Συντάχθηκε άπό τόν 
ίδ ιο στις 16 'Οκτωβρίου 1842 μέ βάση 
προκαθορισμένο ύπόδειγμα καί άποτε- 
λε ΐτα ι άπό τ ις  άκόλουθες στήλες - 
άπαντήσεις 'ισάριθμων έρωτήσεων:

1) «(Έγεννήθη) εις Ιωάννινα κράτος 
όθωμανικόν τήν Μαρτίου 17 τού 
1808».

2) «Κατετάχθη έθελοντής ε ις τά έλαφρά 
σώματα τό 1821 τόν Μάϊον. Τόν Ια
νουάριον 1823 έγινεν μπολοκτζής εις 
τά αύτά σώματα. Τό 1828 τόν Μάϊον, 
δτε έγ ινε ό πρώτος διοργανισμός τών 
έλαφρών σωμάτων είς τήν Δυτικήν 
Ελλάδα, προβιβάσθη έκατόνταρχος 

είς τάς χιλιαρχίας45. Τό 182946 ε ίς  τόν 
σχηματισμόν τών έλαφρών ταγμάτων 
ύπολοχαγός».
« Εθελοντής παρευρέθη είς τάς έκ- 
στρατείας: Είς τήν κατά τήν Ήπειρον 
τό 1821 τόν Μάϊον έναντίον σωμάτων 
όθωμανών Αλβανών. Τοιούτος είς
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τήν κατά τού Ούμέρ πασιά έκστρα- 
τείαν εις Δυτικήν Ελλάδα μέ τά 
έλαφρά στρατεύματα. Επίσης 
μπολοκτζής τόν Ιούνιον τού 1826 είς 
τήν κατά τών Αράβων είς τά πέριξ τής 
Τριπολιτζάς μέ τά αύτά σώματα. Μέ 
τόν αύτόν βαθμόν τόν δβριον 1826 είς 
Αττικήν κατά Κιουταχή πασά μέ τά 
ίδια έλαφρά στρατεύματα. Μέ τόν 
βαθμόν τού έκατοντάρχου είς τήν 
κατά Δεκέμβριον 1827 έκστρατείαν 
είς τήν Δυτικήν 'Ελλάδα έναντίον 
διαφόρων σωμάτων όθωμανών, μέ 
τάς διοργανισθείσας τό τε χ ι
λιαρχίας».

4) «’Εθελοντής στρατιώτης παρευρέθη 
είς τάς μάχας Τζομέρκα, Βοργαρέλι 
καί Παπαδάτες Αποκόρου. 
Μπολοκτζής παρευρέθη είς τάς μά
χας Σκάλας Μεσολογγίου καί είς τήν 
δευτέραν πολιορκίαν τού Με
σολογγίου καί Ανατολικού. Είς τήν 
τρ ίτην πολιορκίαν τού Μεσολογγίου 
καί είς όλας τάς έξόδους καί συμπλο- 
κάς αύτής. Είς μίαν ναυμαχίαν έξωθεν 
Βασιλαδίου είς Μεσολόγγιον. Είς μίαν 
συμπλοκήν έξωθεν τής Τριπολιτζάς 
είς χωρίον Αχούρια καί είς τρεις 
έπιδρομάς. Μέ τόν βαθμόν τού έκα
τοντάρχου είς τάς μάχας Μαχαλά καί 
είς τόν άποκλεισμόν τού ’Ανατολικού, 
είς μάχην είς Βόνιτζαν καί είς τόν 
άποκλεισμόν τού φρουρίου αύτής. 
Είς δύο έπιδρομάς είς Καρβασαρά καί 
είς μίαν είς Ρίγανην καί 
Παλαιοκούλιαν».

5) (Έπληγώθη) είς τήν πολιορκίαν τού 
Μεσολογγίου παρά τού Κιουταχή. 
Έπληγώθη δύο φοραΐς έλαφρώς δηλ. 
μίαν είς τόν άστράγαλον τού 
άριστερού ποδός καί μίαν είς τήν κε
φαλήν».

6) «Έλαβε τό άργυρούν άριστεΐον».
7) «(Έπηνέθη) ε ίς τήν τρ ίτην πολιορκίαν 

τού Μεσολογγίου έκπληρών χρέη 
ύπασπιστού, πλησίον τού Στρατηγού 
Γεωργίου Κίτζου. Έπηνέθη παρ’ αύ- 
τοϋ μέ έγγραφον άποδεικτικόν. Παρά 
τού Συνταγματάρχου Κ. Βλαχό
πουλου διωρίσθη είς διαφόρους έκ- 
τάκτους ύπηρεσίας ε ίς τήν Χιλιαρχίαν 
καί τό τάγμα καί έπηνέθη».

Τόν Μάρτιο τού 1873, ή έφημερίδα 
«Αιών», συνεχίζοντας νά στηλιτεύει τήν 
σκληρή καί άδικη, όπως θά άποδειχθεϊ σέ 
έπόμενα Κεφάλαια, μεταχείριση τού 
Πλέσσα άπό τήν Κυβέρνηση Δελη- 
γιώργη, δέν παρέλειψε νά έξάρει τήν 
έπαναστατική του δράση, δη
μοσιεύοντας πιστοποιητικό τών Στρατη
γών Σπ. Μίλιου καί Νικ. Ζέρβα.

Στό πιστοποιητικό αύτό πού έχει 
ήμερομηνία 10-2-1864, άναφέρεται ότι ό 
Αναστάσιος Πλέσσας καί ό πατέρας του 

πήραν μέρος στήν τελευτα ία  πολιορκία 
καί έξοδο τού Μεσολογγίου μέ τό σώμα 
τού συγγενή τους Στρατηγού Γεωργίου 
Κίτσου, μέ τήν διευκρίνηση ότι ό πρώτος 
«έπληγώθη δίς έλαφρώς άνω τού με
τώπου καί κατά τόν άστράγαλον τού 
άριστερού ποδός», ένώ ό δεύτερος λίγα 
χρόνια άργότερα πέθανε άπό τά δεινά 
τής πολιορκίας47.

Ή έφημερίδα «Λαός», θεώρησε άνα- 
ξιόπιστο τό πιστοποιητικό αύτό, ύποστη- 
ρίζοντας ότι: α) Στό πιστοποιητικό
ύπάρχει ή ένδειξη «Συνταγματάρχης», ό

Άποψη ιοϋ σημερινού Πλέσιου Θεσπρωτίας (Ευγε
νική προσφορά τού Πλεσιώτη κ. Γεωργίου Σκάγια).

Πλέσσας προβιβάσθηκε στόν βαθμό αύ
τόν τό 1872, ένώ τήν χρονιά (1864) πού 
έκδόθηκε είχε τόν βαθμό τού Ταγμα
τάρχη, β) 01 συντάκτες του Στρατηγοί 
δέν είχαν πάρει μέρος στήν τελευτα ία  
πολιορκία τού Μεσολογγίου, γ) Τό 
πιστοποιητικό δέν είνα ι άκριβώς τό ίδιο 
μέ έκείνο πού είχε ύποβάλει ό Πλέσσας 
στό Ελεγκτικό Συνέδριο, δ) Ό  Γεώργιος 
Πλέσσος δέν ήταν πατέρας του, ε) Δέν 
είχε συγγένεια μέ τόν Στρατηγό Γεώργιο 
Κίτσο, στ) "Αν βρέθηκε στό Μεσολόγγι 
στήν διάρκεια τής τελευτα ίας πο
λιορκίας του δέν πολέμησε, άλλά έμενε 
έκε ί άποκλεισμένος μαζί μέ άλλα γυ
ναικόπαιδα, ζ) "Ισως νά τραυματίσθηκε 
άλλά όχι στό Μεσολόγγι, η) Τά λεγάμενα 
κατορθώματά του στό Μεσολόγγι είναι 
άμφίθολα καί γιά τό λόγο αύτόν έχουν 
άνάγκη «έπισημοτέρας πιστοποιήσεως», 
θ) Ό  ίδιος, ή μητέρα του καί ή άδελφή 
του είχαν καταφύγει στόν Κάλαμο, ι) 
Μέχρι τό 1829 έμεινε στόν Κήλαμο όπου 
πάντρεψε τήν άδελφή του μέ κάποιον 
ξένο, μάλλον Ιταλό καί ια) Μετά τό 1829 
καί μέχρι νά καταταγεί στήν Χωρο
φυλακή, ύπηρετοΰσε στό καράβι κά
ποιου Σούτου48.

“Ό  Ιταλός Φιλέλληνας Νικόλαος Σού- 
τος ή Σιούτας πήρε μέρος στήν τελευ 
ταία πολιορκία τού Μεσολογγίου καί δια- 
κρίθηκε ώς διοικητής πολεμικών πλοίων.

Σχολιάζοντας τις  άπόψεις αύτές, 
παρατηρούμε τά άκόλουθα: α - α) Ο 
«Αιών» διευκρίνισε ότι ή ένδειξη «Συν
ταγματάρχης» προήλθε άπό λάθος τού 
τυπογράφου, πού στοιχειοθέτησε έτσι 
τήν φράση «νύν ταγματάρχου»49. Ή έξή- 
γηση αύτή κρίνεται πειστική, έπειδή στή 
συνέχεια τού ίδιου πιστοποιητικού ό 
Πλέσσας άναφέρεται μέ τήν ένδειξη 
«Ταγματάρχης», 6 - 6) Οί συντάκτες τού 
πιστοποιητικού Στρατηγοί είχαν πάρει 
μέρος στήν πολιορκία τού Μεσολογγίου

όπως προκύπτει άπό πολλές πηγές50, γ - 
γ) "Αν ό Πλέσσας είχε ύποβάλει διαφορε
τικό πιστοποιητικό στό Ε λεγκτικό  Συν
έδριο, ό «Λαός» θά δημοσίευε τ ις  διαφο
ρές του μέ τό πιστοποιητικό τών δύο 
Στρατηγών, δ - δ) Τό ότι ό Γεώργιος 
Πλέσσος ήταν πατέρας του προκύπτει 
άμεσα άπό τό κείμενο τής νεκρολογίας 
τού άδελφού του - άλλά καί δικής του 
νεκρολογίας51 -  καί έμμεσα άπό πολλά 
δημοσιευμένα ιστορικά έγγραφα, ε - ε) 
Στά δύο πρώτα άπό τά προηγούμενα 
κείμενα άναφέρεται καί ή συγγένειά του 
μέ τόν Στρατηγό Γ εώργιο Κίτσο, στ - στ) 
Ή συσχέτιση τού Πλέσσα μέ τά γυναικό
παιδα τού πολιορκημένου Μεσολογγίου 
άποτελεί συλλογιστικό γιά λόγους έντυ- 
πώσεων εύρημα τού «Λαού», ζ - ζ) Τόν 
ίδιο χαρακτήρα έχει καί ό ισχυρισμός του 
ότι ό Πλέσσας μπορεί νά τραυματίσθηκε 
άλλά έκτός Μεσολογγίου, η - η) Οί έκ- 
δουλεύσεις τού Πλέσσα έξετάσθηκαν 
(1842) άπό τόν τό τε Υπουργό Στρα
τιωτικών Άλεξάκη Βλαχόπουλο καί 
θεωρήθηκαν άνταποκρινόμενες στήν 
πραγματικότητα52. Ή έξέταση δέν ήταν 
πρόχειρη ή τυπική άν κρίνουμε άπό τό 
γεγονός ότι ό 'Υπουργός μέ τήν ίδ ια έκ
θεσή του θεώρησε άμφίθολες μερικές 
έκδουλεύσεις τού 'Υπομοιράρχου Μι
χαήλ Μόστρα, πού θεωρούνται53 σήμερα 
σωστές. Πέρα άπό αύτό ό Άλεξάκης 
Βλαχόπουλος λόγω καταγωγής καί 
μακρόχρονης θητείας στό 'Υπουργείο 
Στρατιωτικών άπό τά έπαναστατικά χρό
νια, ήταν σέ θέση νά γνωρίζει ποιοι 
άξιωματικοί πολέμησαν στήν Δυτική 
Ελλάδα, θ - θ) Ό  συντάκτης τού «Λαού» 

άγνοούσε ότι ό Πλέσσας είχε άδελφό τόν 
Κωνσταντίνο, πού φυγαδεύθηκε όπως 
είδαμε μέ τήν άδελφή του στόν Κάλαμο 
πριν άπό τήν έξοδο. Έδώ λοιπόν ταυτίζε
τα ι ό Πλέσσας μέ τόν μικρότερο άδελφό 
του, ι - ι) Ό  Κωνσταντίνος Πλέσσας 
φαίνετα ι ότι έμεινε άρκετό καιρό στόν 
Κάλαμο μέχρι νά καταλήξει στήν Ίόνιο 
Ακαδημία, ια - ια) "Ενας Νικόλαος Σούτος 
ή Σούτας - καραβοκύρης άπό ότι φαίνε-
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τα ι - έντοπίζεται άπό τ ις  πηγές στήν 
τελευτα ία  πολιορκία τού Μεσολογγίου64. 
Ό  Πλέσσας ίσως νά είχε τό τε κάποια 
σχέση μαζί του και έτσ ι νά θεωρήθηκε ότι 
υπηρέτησε άργότερα στό καράβι του. Ό  
ύπολογισμός αύτός γ ίνετα ι έπειδή ό 
'ίδιος άναφέρει όπως είδαμε στις έκ- 
δουλεύσεις του, δτι πήρε μέρος σέ ναυ
μαχία έξω άπό τό Βασιλάδι, τά πιθανό
τερο τό Φεβρουάριο του 1826, όταν στις 
άκτές τού μικρού αύτοϋ νησιού και 
τριγύρω του έγιναν φοβερές 
συγκρούσεις, πού τερματίσθηκαν μέ τήν 
κατάληψή του άπό τούς πολιορκητές56.

Γιά τή συμμετοχή τού πατέρα τού 
Πλέσσα στήν τελευτα ία  πολιορκία τού 
Μεσολογγίου, τά στοιχεία πού ύπάρχουν 
στις πηγές, δέ διαφωτίζουν τό ζήτημα. 
Τις παραμονές τής πολιορκίας πα
ρουσιάζεται νά άναπτύσσει πρωτο
βουλία γιά τήν οικονομική ένίσχυση τού 
άγώνα μέ προοπτική έξάπλωσής του 
στήν Ή πειρο56. Τό Σεπτέμβριο τού 1825 
τόν συναντάμε άντιπρόσωπο τού Στρα
τηγού Κίτσου στό Ναύπλιο. Παράλληλα 
ήταν και μέλος έπιτροπής έπιφορτισμέ- 
νης μέ δικαστικά καθήκοντα57, τά ίδια 
άκριθώς πού τού είχαν άνατεθεί άπό τήν 
άρχή τής Επανάστασης στό Αίτωλικό58. 
Δέν άποκλείεται ωστόσο νά βρέθηκε στό 
Μεσολόγγι τις  παραμονές τής έξόδου 
και νά φυγάδευσε τά άμαχα μέλη τής 
οίκογένειάς του στόν Κάλαμο.

Στό συμπέρασμα αύτό καταλήγουμε 
έπειδή τόν'ίδιο μήνα, έκτελώντας έντολή 
τού Στρατηγού Κίτσου, ζήτησε νά στρα
τολογήσει πρόσθετους πολεμιστές γιά 
τό σώμα τού τελευτα ίου και νά τούς όδη- 
γήσει στό Μεσολόγγι, ώστε νά 
«δουλεύση τήν πατρίδα κατά τήν έπιθυ- 
μίαν του». Τό Υπουργείο Πολέμου 
έπιφυλάχθηκε νά έγκρίνει «κατά τό 
παρόν»59. Δέν άποκλείεται όμως νά 
συγκατατέθηκε άργότερα.

Μιά άλλη ένδειξη είνα ι ή μαρτυρία τού 
Κασομούλη ότι τις  παραμονές τής έξό
δου φυγαδεύθηκαν γυναικόπαιδα άπό τό 
Μεσολόγγι μέ πλοιάριο60. Βέβαια ό 
Γεώργιος Πλέσσας παρουσιάζεται άπό 
τις  πηγές νά διορίζετα ι στις 4 Μαρτίου 
1826 μέλος τού νεοσύστατου «Έκκλή- 
του Δικαστηρίου» τού Ναυπλίου και στις 
20 τού ίδιου μήνα νά έπικυρώνεται ό 
διορισμός του61. Αύτό όμως δέ σημαίνει 
ότ ι πρέπει νά βρισκόταν τό τε  υπο
χρεωτικά στό Ναύπλιο, έπειδή οί χρο
νολογίες αύτές έχουν σχέση μέ άπλές 
διαδικαστικές πράξεις.

Πάντως ό Αναστάσιος Πλέσσας, στόν 
πίνακα τών έκδουλεύσεών του δέν άνα- 
φέρει ότι πολέμησε μαζί μέ τόν πατέρα 
του στήν Επανάσταση. 'Η δική του πα
ρουσία - όπως άναφέρει - σέ μάχες τού 
1821 στήν Ή πειρο καί τήν όρεινή 
Αιτωλία, θά πρέπει νά θεωρηθεί περι- 
στασιακή στό πλευρό τού πατέρα του. Ό  
τελευτα ίος, έγκαταλείποντας τό τε τά 
Γιάννενα, ήταν έπόμενο νά βρεθεί στό 
έπίκεντρο μαχών κατά τήν φυγή του 
πρός τά νότια. "Αλλωστε είνα ι γνωστή 
άπό πολλές πηγές ή έμπλοκή τό 1821 
άμαχου πληθυσμού τής Ηπείρου σέ 
μικρές καί μεγάλες συμπλοκές, πού τού 
έτυχαν στόν δρόμο τής φυγής του σέ 
περιοχές έλεγχόμενες άπό τούς έπα- 
ναστάτες62.

Ή δήλωση τού Αναστασίου Πλέσσα 
ότι ύπήρξε μπουλουξής άπό τό 1823,

άπηχεί μιά άπό τ ις  έντυπωσιακές - καί 
άπίστευτες σήμερα - πραγματικότητες 
έκείνου τού καιρού. Ή συμμετοχή στόν 
ένοπλο άγώνα όχι μόνο παιδιών καί έφή- 
βων άλλά καί γυναικών, άποτελεί βασικό 
γνώρισμα τού ’21. Μέ τά δεδομένα αύτά 
πρέπει νά άξιολογήσουμε καί τήν συμμε
τοχή τού 17χρονου μέ 18χρονου Πλέσσα 
στήν τελευτα ία  πολιορκία τού Με
σολογγίου, όπου νεώτεροί του σέ ήλικία 
πολεμούσαν όπως καί οί μεγάλοι, χρησι
μοποιώντας άκόμη καί πέτρες63.

3. Η 40ΧΡΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ

Στόν πίνακα έκδουλεύσεών τού 'Ανα
στασίου Πλέσσα άναφέρεται ότι τόν 
Ιούλιο τού 1834, διορίσθηκε οικονο

μικός έπιθεωρητής στό σώμα έθνο- 
φυλάκων τού Συνταγματάρχη Τζανε- 
τάκη. Μέ τήν Ιδιότητα αύτή, πήρε μέρος 
στήν έκστρατεία γιά τήν καταστολή τής 
Μεσσηνιακής στάσης καί «έπηνέθη δ ι’ 
έπισήμου έγγράφου τής Γραμματείας 
τών Στρατιωτικών». Από τό έγγραφο 
αύτό, πού δημοσιεύθηκε πολλά χρόνια 
άργότερα, μαθαίνουμε ότι τού έκ- 
φράσθηκε ή ύπουργική εύαρέσκεια, 
έπειδή μετά τή διάλυση τού σώματος τού 
Τζανετάκη, κατάθεσε στό 'Υπουργείο 
σωστούς λογαριασμούς καί στό δημόσιο 
ταμείο τό χρηματικό περίσσευμα64.

Στόν πίνακα έκδουλεύσεών τού 
Πλέσσα άναφέρεται άκόμη ότι στις 29 
Σεπτεμβρίου 1834 έντάχθηκε στό Σώμα 
τής Χωροφυλακής μέ τό βαθμό τού 
Υπομοιράρχου Β' τάξεως καί μέχρι τόν 
Οκτώβριο τού 1842 «διωρίσθη εις δια

φόρους ύπηρεσίας καί εις τό κατά τήν 
Ανατολικήν Ελλάδα Μεταβατικόν, κα
θώς καί εις τήν κατά τήν Α ττ ικήν  κατα- 
δίωξιν καί σύλληψιν τών άρχιληστών 
Δέδε καί Μπουρδομπά».

Γιά τήν μέχρι τό τε προσφορά του στήν 
δημοσία τάξη καί άσφάλεια, τιμήθηκε 
(25-1-1842) μέ τόν άργυρό σταυρό τού 
τάγματος τών ιπποτών65. Τό Σεπτέμβριο 
τού 1839 ύπηρετούσε στήν Μοιραρχία 
Φωκιδολοκρίδος, όταν μέ άναφορά του 
ζήτησε άπό τό Υπουργείο Στρατιωτικών 
νά έξετάσει τό θέμα τής προαγωγής του, 
ύπενθυμίζοντας τήν έπαναστατική του 
δράση καθώς καί τήν 5χρονη παραμονή 
του στόν ίδ ιο βαθμό66.

Χρειάσθηκε όμως νά περάσει άρκετός 
άκόμη καιρός, μέχρι νά προαχθεί (1844) 
στόν βαθμό τού Υπομοιράρχου Α' 
τάξεως67. Στό διάστημα 1844 - 1850, 
ύπηρέτησε στις Μοιραρχίες 
Πρωτευούσης, Άχαϊοήλιδος, Φθιώτιδος 
καί Κυκλάδων68. Ή προαγωγή του (1851) 
στόν βαθμό τού Μοιράρχου θεωρήθηκε 
φυσιολογική, έπειδή τήν άρχαιότητά του 
«πρό πολλού κατεπάτησαν άλλοι» όπως 
παρατηρούμε σχετικό δημοσιογραφικό 
σχόλιο69.

Σέ συζήτηση όμως πού έγινε λίγο 
άργότερα στήν Γερουσία γύρω άπό διά
φορα στρατιωτικά θέματα, ό γε
ρουσιαστής Τάτσης Μαγγίνας, θεώρησε 
ώς «κατάχρησιν» τήν ύπαρξη 6 ύπερ- 
άριθμων 'Ενωμοταρχών καί τήν προα
γωγή τού Πλέσσα «ώς μή ύπαρχούσης 
ούδεμιάς κενής θέσεως70». 'Ανεξάρτητα

τού άν ή παρατήρηση αύτή είχε νομικό 
έρεισμα, ή Ιστορική διαπίστωση είναι ότι 
έκείνη τήν έποχή ή δύναμη τής Χωρο
φυλακής ήταν συντριπτικά δυσανάλογη 
σέ σχέση μέ τ ις  ύπηρεσιακές ύπο- 
χρεώσεις της71.

Τόν έπόμενο χρόνο (1852) ό Πλέσσας 
τοποθετήθηκε Δ ιοικητής τής 
Μοιραρχίας Λακωνίας72. Μέ τήν ιδιότητα 
αύτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν άπο- 
κατάσταση τής τάξης στά γνωστά 
«Χριστοφοριακά» ή «Παπουλάκεια», ένώ 
παράλληλα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα έξουδετέρωσε έπικίνδυνους 
κακοποιούς πού λυμαίνονταν όλόκληρο 
τόν Νομό Λακωνίας. Γιά τήν προσφορά 
του αύτή τού άπονεμήθηκε ό χρυσός 
σταυρός τού τάγματος τού Σωτήρος, 
ένώ παράλληλα τού έκφράσθηκαν οί 
εύαρέσκειες τών Υπουργών 'Εσωτερι
κών καί Στρατιωτικών καί τού Αρχηγού 
Χωροφυλακής73.

Στό διάστημα 1853 -1860 ή ύπηρεσιακή 
δραστηριότητα τού Πλέσσα ύπήρξε έξ- 
α ιρετικά σπουδαία. Μετά άπό μιά σύν
τομη παραμονή στήν Μοιραρχία Ναυ- 
πακτίας, τοποθετήθηκε στήν Μοιραρχία 
Φθιώτιδος, όπου ή συμβολή του στήν κα
ταδίωξη τής ληστείας είχε καταλυτικό 
χαρακτήρα74. Γιά τις ύπηρεσίες του αύ
τές, έπαινέθηκε άπό τόν τύπο75 καί τήν 
Πολιτεία καί προβιβάσθηκε στόν βαθμό 
τού Ταγματάρχη76.

Ό  Πλέσσας έκτος άπό δραστήριος, 
ήταν καί φωτισμένος άξιωματικός. Τά 
προσόντα του αύτά φαίνονται σ’ ένα πο
λυσέλιδο ύπόμνημά του μέ θέμα τή 
ληστεία, πού έγραψε στήν Λαμία τόν 
'Ιούλιο τού 1857. Στό κείμενο αύτό 
κυριαρχούν ή άψογη σύνταξη καί ή 
όλόπλευρη σύλληψη καί παρουσίαση τού 
σοβαρού αύτού θέματος. "Ετσι ώστε νά 
άποτελεί σήμερα πολύτιμη Ιστορική 
πηγή στό σύνολό του καί ιδ ια ίτερα στά 
κεφάλαια έκείνα πού άναφέρονται στήν 
ζωή καί τις  συνήθειες τών ληστών καί 
στόν τρόπο τής σωστής άντιμετώπισης 
τού προβλήματος. 'Αναφορικά μέ τό τε 
λευταίο άποφαινόταν μέ έπιγραμματικό 
τρόπο ότι «τό όπλον καί τό ξίφος μόνα, 
δέν δύνανται νά έπαρκέσουν εις τήν κα- 
ταδίωξιν τής ληστείας»77.

'Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό Πλέσσας 
έγραψε τό ύπόμνημά αύτό, έχοντας πά
ρει προσωπική έντολή άπό τόν ίδ ιο τόν 
Ό θω να78. Αύτό φανερώνει ότι ό Όθων, 
πέρα άπό τήν φιλοφροσύνη πού έδειχνε 
γιά τόν Πλέσσα79, τόν θεωρούσε ικανό 
καί έμπειρο άξιωματικό. Ό  Πλέσσας δέν 
ώφελήθηκε άλλά ούτε καί έπιδίωξε νά 
ωφεληθεί άπό τή στάση αύτή τού 
'Όθωνα. "Οπως είδαμε άλλωστε, σέ 
όλόκληρη τήν όθωνική περίοδο ύπηρέ
τησε σέ δύσκολες Υπηρεσίες, οί προα
γωγές του είχαν μεγάλη χρονική συχνό
τητα, ένω ή άπόδοσή του ύπήρξε έξαιρε- 
τικά σπουδαία. Θά πρέπει άκόμη νά ση
μειωθεί ότι τό 1873 ή φιλοκυβερνητική 
έφημερίδα «Λαός», στήν προσπάθειά 
της νά βρ ει έπιχειρήματα γιά νά 
δικαιολογήσει τήν άδικη όπως θά άπο- 
δειχθεΐ στά έπόμενα δύο κεφάλαια 
μεταχείρισή του άπό τήν Κυβέρνηση 
Δεληγιώργη, ύποστήριξε ότι είχε τάχα 
εύνοηθεί άπό τόν Όθωνα, άλλά ώστόσο 
άπέφυγε νά άναμιχθεΐ στά γεγονότα πού 
μεσολάβησαν λίγο πριν άπό τήν έξωσή 
του80.

Ό  Πλέσσας διακρινόταν άκόμη γιά τήν
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ευθύτητα και τήν άμεροληψία του. Τά 
προσόντα του αυτά έλαμψαν και άπό τις 
στήλες τού τύπου τόν Οκτώβριο τού 
1858, όταν άπάντησε έπώνυμα και μέ 
άντικειμενικό τρόπο σέ όνώνυμα δη
μοσιεύματα, πού ύπονόμευαν τήν στρα
τιωτική πειθαρχία και τήν παραδοσιακή 
άρμονική συνεργασία Στρατού - Χωρο
φυλακής στήν καταδίωξη τής ληστείας81.

Τόν 'Ιανουάριο τού 1860, μετά άπό 
πρόταση τού Υπουργού 'Εσωτερικών Λ. 
Κουντουριώτη, τοποθετήθηκε
Διευθυντής τής Δ ιοικητικής 'Αστυνομίας 
Αθηνών και Πειραιώς82. Στήν θέση αύτή 

έμεινε μέχρι τόν ’ Ιούνιο τού 1862, όταν 
παραιτήθηκε και τόν διαδέχθηκε ό 
Ταγματάρχης Χωροφυλακής Πέτρος 
Βακάλογλου83. Ή παραίτησή του έγινε 
γιά νά φροντίσει τήν κλονισμένη ύγεία 
του στό έξωτερικό, και παράλληλα νά 
συναντήσει μετά άπό πολλά χρόνια τόν 
άδελφό και τήν άδελφή του84. Αφή
νοντας «άρίστας άναμνήσεις85» άπό τή 
θητεία του στήν 'Υπηρεσία αύτή, 
τιμήθηκε μέ εύαρέσκειες τού Όθωνα και 
τού 'Υπουργού Στρατιωτικών και πρώην 
Αρχηγού Χωροφυλακής Σπ. Μίλιου καί 

τοποθετήθηκε Δ ιοικητής τής 
Μοιραρχίας Πρωτευούσης, παίρνοντας 
γιά τόν σκοπό πού προαναφέραμε, 
3μηνη άδεια προτού άναλάθει τά νέα του 
καθήκοντα86.

Στις έκλογές τού 1865, ό Πλέσσας έκ- 
λέχθηκε βουλευτής Φθιώτιδος μέ τά 
κόμμα του Αλέξανδρου Κου- 
μουνδούρου, ένώ τόν Οκτώβριο τού 
1867 προθιθάσθηκε στό βαθμό τού 
Άντισυνταγματάρχη87. 'Επειδή όμως δέν 
ύπήρχε κενή θέση, κράτησε μόνο τή 
βουλευτική του ιδιότητα.

Στά μέσα τού 1869, άνακλήθηκε στήν 
ένέργεια  καί τοποθετήθηκε Αρχηγός 
τού Μεταβατικού Σώματος Ανατολικής 
Ελλάδος88. Μέ τήν ιδ ιότητα αύτή θε

μελίωσε μιά όργανωμένη καταδίωξη τής 
ληστείας, έφαρμόζοντας μέ σωφροσύνη 
τόν - νέο τό τε - καί ιστορικό Νόμο ΤΟΔ 
«περί καταδιώξεως τής ληστείας89». Γιά 
τις  ύπηρεσίες του αύτές, τόν Απρίλιο 
τού 1872, τιμήθηκε μέ εύαρέσκεια90 καί 
προθιθάσθηκε στον βαθμό τού Συν
ταγματάρχη, άναλαμβάνοντας ταυ
τόχρονα καί τήν Αρχηγία τού Σώματος91. 
Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό Πλέσσας είναι 

ό πρώτος Συνταγματάρχης Χωροφυλα
κής92.

4. ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ
ΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

Ο Πλέσσας τόν Ιού λ ιο  τού 1872, τέ 
θηκε σέ διαθεσιμότητα άπό τή νέα Κυ
βέρνηση Δεληγιώργη, πού διόρισε Αρ
χηγό Χωροφυλακής τό Συνταγματάρχη 
Πεζικού Δημ. Βότσαρη. Ή άντικατά- 
σταση αύτή βρισκόταν μέσα στά πλαίσια 
τακτικής τής Κυβέρνησης πού τή συν
έχισε καί μετά τήν έπικράτησή της στις 
έκλογές τού 1873. Στόν Πλέσσα όμως 
έπιφύλαξε άκόμη πιό σκληρή μεταχεί
ριση, στερώντας του τήν ιδ ιότητα τού 
άξιωματικοΰ καί γιά  ένα διάστημα τήν 
προσωπική του έλευθερία.

Ή όλη πλεκτόνη σέ βάρος του έκδη- 
λώθηκε στις 11 Ιανουάριου 1873, όταν 
φιλοκυβερνητική έφημερίδα, δημο
σίευσε άπόσπασμα έπιστολής του πρός

τόν φίλο του νομομαθή καί πολιτικό Γ. 
Ζηνόπουλο, πού βρισκόταν τό τε στήν 
Ιδιαίτερη πατρίδα του τό  Αίτωλικό, γιά νά 
όργανώσει τόν προεκλογικό του άγώνα.

Μέ τό κείμενο αύτό ό Πλέσσας έκανε 
μιά διεξοδική παρουσίαση τών πολιτικών 
ζυμώσεων στήν Αθήνα, άναφερόμενος 
είδικώτερα στις προθέσεις τών ξένων 
πρεσβευτών, καθώς καί στις σχέσεις Δε
ληγιώργη - Γεωργίου. Γιά τούς τελευ 
ταίους, παρατηρούσε ότι «είναι άδηλον 
τις  έκ τών δύο άπατά τόν έτερον»93.

Ή δημοσίευσή του φαίνετα ι νά έγινε 
άπό τόν 'Υπουργό Στρατιωτικών Δημ. 
Γρίβα, πού είχε έπιστρέψει άπό τήν 
προεκλογική του περιοδεία στήν Αιτω
λοακαρνανία, όπου, κατά τά γραφόμενα 
τής ίδ ιας έφημερίδας τού έπιφυλάχθηκε 
ένθουσιαστική ύποδοχή, μέ έξαίρεση τό 
Αίτωλικό δηλαδή τήν 'ιδιαίτερη πατρίδα 
τού άντιπάλου του Ζηνόπουλου. Πρόσ
θετες ένδείξεις άποτελούν ή Ιδιαίτερα 
σκληρή, όπως θά ίδούμε, μεταχείριση 
τού Πλέσσα άπό τόν Γρίβα καί ή άναδη- 
μοσίευση τής έπιστολής άπό άλλη φιλο- 
κυθερνητική έφημερίδα94. Ό  «Αιών» σέ 
πρωτοσέλιδο άρθρο του, χαρακτήριζε τή 
δημοσίευση τής άκέφαλης έπιστολής 
τού Πλέσσα άποτέλεσμα συκοφαντίας, 
πολιτικής ραδιουργίας, κατάφωρης 
παραβίασης τής συνταγματικής έπιτα- 
γής γιά τό άπόρρητο τών έπιστολών καί 
έξώθησης «εις τήν διασποράν έπιθού- 
λων καί όλεθρίων ιδεών παρά τψ λαφ».

Ό  άρθρογράφος του, στήν έπίμαχη 
φράση «τις έκ τών δύο άπατά τόν έ τε 
ρον», έδινε τήν έρμηνεία τού πολιτικού 
έλιγμοϋ καί όχι τής έξύθρισης. Μάλιστα 
ύπενθύμιζε ότι έκε ΐνες  τις ήμέρες ό 
Χρηστίδης σέ δημόσια συζήτηση, είχε 
άποκαλύψει άνάλογες ένέργειες παλιό- 
τερα τού Γεωργίου σέ βάρος τής πολιτι
κής τού Δεληγιώργη. Αναφερόμενος 
στό σύνολο τού άποσπάσματος τής έπι
στολής, τό θεωρούσε ήπιώτερο άπό τά 
όσα άλλα πολιτικά κείμενα δημοσιεύον
ταν τό τε στις έφημερίδες95.

Από τόν «Αιώνα» μαθαίνουμε ότι ό 
Πλέσσας ήταν κρατούμενος σέ αύστηρή 
άπομόνωση μέσα σέ στρατώνα, καί δέν 
έπιτρεπόταν νά τόν έπισκεφθεί ούτε καί 
ό γιατρός του. Μαθαίνουμε άκόμη ότι 
έγ ινε έρευνα στό σπίτι του καί κατασχέ
θηκαν μερικά γράμματα «γελοιωδέ
στερα τού δημοσιευθέντος» άπό άποψη 
συνωμοτικού περιεχομένου.

Ο άρθρογράφος τής ίδιας έφημερί
δας, συνεχίζοντας τήν μεστή κριτική 
του, ύπενθύμιζε ότι σύμφωνα μέ άπό- 
φαση τού Ά ρείου  Πάγου, έπιστολές πού 
είχαν βρεθεί στά χέρια  τών ληστών τού 
Δήλεσι, είχαν θεωρηθεί ότι δέν συνι- 
στοϋσαν άποδεικτικά στοιχεία γιά τήν 
τέλεση έγκλήματος. Αλλά - παρατη
ρούσε μελαγχολικά - «τό άπόρρητον τών 
έπιστολών δπερ είνα ι Ιερόν διά τούς λη- 
στάς καί ύπέρ κακουργημάτων, ποδοπα- 
τε ϊτα ι διά τούς περί πολιτικών γράφον
τας .. .»96.

Ή έφημερίδα πού πρωτοδημοσίευσε 
τήν έπιστολή, προσπάθησε νά δικαιολο
γήσει τήν ένέργειά  της μέ διάφορους 
ισχυρισμούς, δίνοντας στήν ύπόθεση 
πολιτικό καί συνωμοτικό χαρακτήρα97. Ό  
«Αιών», έχοντας άνατρέψει τούς Ισχυρι
σμούς αύτούς, ζητούσε νά παρουσιασθεΐ 
έκείνος πού είχε παραδώσει τήν έπι
στολή γιά δημοσίευση. Ζητούσε άκόμη

νά άφεθεΐ έλεύθερος ό Πλέσσας έπειδή 
τό έπίμαχο κείμενο είχε δημοσιευθεί 
παρά τή θέλησή του καί έπομένως δέν 
είχε διαπράξει άδίκημα98.

Τελικά ό Πλέσσας κατηγορήθηκε γιά 
έξύβριση τού άνώτατου άρχοντα καί στις 
5 Φεβρουάριου 1873 τιμωρήθηκε άπό τό 
Ά νακριτικό Συμβούλιο μέ άπόταξη, στέ
ρηση τής ιδ ιότητας τού άξιωματικού καί 
μέρους τής σύνταξής του99. Ό  έκδότης 
τού «Αιώνα» καί σπουδαίος νομικός Τι- 
μολέων Φιλήμων - αύτδς ήταν ό άρθρο- 
γράφος - μέ σειρά άρθρων το υ 100, πού 
έχουν τό χαρακτήρα τής άπόλυτα τ ε 
κμηριωμένης έπιστημονικής διατριβής, 
άπέδειξε ότι ή ποινική καί πειθαρχική 
δίωξη τού Πλέσσα ήταν παράνομη καί 
άντισυνταγματική.

Ή φιλοκυβερνητική έφημερίδα πού 
είχε δημιουργήσει τήν όλη σκευωρία, 
άδυνατώντας νά άντιτάξει νομικά έπι- 
χειρήματα, προσπάθησε νά ύποβαθμίσει 
τήν έπαναστατική καί ύπηρεσιακή δράση 
τού Πλέσσα, παρουσιάζοντάς τον εύ- 
νοούμενο άπό τις  προηγούμενες Κυβερ
νήσεις καί έξαρτώμενο άπό τό Δημ. 
Γρίβα101.

Ό  Φιλήμων μέ τά άρθρα πού προανα
φέραμε, άπέδειξε ότ ι οί ισχυρισμοί αύτοί 
ήταν άβάσιμοι καί κακόβουλοι. Ά ναφ ε
ρόμενος στή δήθεν έξάρτηση τού 
Πλέσσα άπό τό Γρίβα, άπέδειξε ότ ι ή 
στρατιωτική καί πολιτική σταδιοδρομία 
τού πρώτου, ήταν άσύγκριτα σπουδαιό
τερη. Ολοκληρώνοντας τήν έπιχειρημα- 
τολογία του γιά τό ζήτημα αύτό, δημο
σίευσε πρόσφατη άλληλογραφία τών 
δύο άνδρών, άπό τήν όποια φανερωνό
ταν ότι ό Γρίβας άναγνώριζε τή μεγάλη 
άξια τού Πλέσσα καθώς καί τή δραστη
ριότητα καί τήν άμεροληψία του «τήν 
γνωστήν το ΐς πάσι» όπως τού έγραφε 
χαρακτηριστικά σέ μιά έπιστολή του102.

5. Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Ή δικαίωση τού Πλέσσα έγινε δυό 
χρόνια περίπου άργότερα μέ διαδικα
στικό καί όχι χαρισματικό τρόπο. Τόν 
Ιούνιο τού 1875, τό δικαστήριο τών 

Έφετών, άπέρριψε έφεση τού Δημοσίου 
κατά τής άθωωτικής γιά τόν Πλέσσα 
άπόφασης τού Πρωτοδικείου103.

Ακολούθησε άναίρεση τού Δημοσίου 
στόν Ά ρ ε ιο  Πάγο, άλλά τό άκυρωτικό δι
καστήριο άποφάνθηκε τελεσ ίδικα γιά 
τήν άθωότητά του. Ο Πλέσσας μετά τόν 
τερματισμό τής δοκιμασίας του, μέ αί
τησή του ζήτησε νά έπανέλθει στήν έν- 
εργό ύπηρεσία.

Ό  Υπουργός Στρατιωτικών Σπ. Καραϊ- 
σκάκης, συγκρότησε γιά τήν περίπτωση 
είδ ικό Συμβούλιο, πού τό άποτελούσαν ό 
πρύτανις τού Πανεπιστημίου Κ. Κόκκι
νος, οί καθηγητές τής Νομικής Σχολής Β. 
Οίκονομίδης καί Π. Παπαρρηγόπουλος, 
οί Εισαγγελείς Ά ρείου  Πάγου Κ. Παπα- 
διαμαντόπουλος καί Έφετών Α. Οικονό
μου, ό Συνταγματάρχης Πυροβολικού Β. 
Σαπουντζάκης καί ό Άντισυνταγματάρ- 
χης Πεζικού Κ. Δεσιδέρης.

Τό Συμβούλιο άποφάνθηκε ότι ή άπό
ταξη τού Πλέσσα ήταν παράνομη. Γιά νά 
άρθεΐ ή άδικία, πρότεινε νά κηρυχθεί τό 
σχετικό διάταγμα «ώς μή ύπάρχον» καί

283



μέ τήν έκδοση νέου «ό παθών νά έπα- 
νέλθη εις τήν θέσιν του».

Ό  'Υπουργός Στρατιωτικών κατάθεσε 
τήν γνωμοδότηση στό 'Υπουργικό Συμ
βούλιο, πού τή δέχθηκε όμόφωνα. Επα
κολούθησε έκδοση διατάγματος μέ τό 
όποιο ό Πλέσσας έπανήλθε στήν ένεργό 
υπηρεσία'04, μέ ταυτόχρονη ένταξη στό 
Στράτευμα, όπου χρημάτισε 'Επιθεωρη
τής του. Άποστρατεύθηκε στις 
13-2-1883 μέ τόν βαθμό τού 'Υποστρατή
γου106.

Ακολουθώντας τή μοίρα όλων έκείνων 
πού άφιερώνονται όλοκληρωτικά στήν 
ύπηρεσία τού Έθνους, δέν άξιώθηκε 
όπως φαίνετα ι νά δημιουργήσει ο ικογέ
νεια, άλλά καί ούτε νά άπολαύσει γιά 
πολύ καιρό τήν άνέμελη ζωή τού συντα
ξιούχου. Στις 3 Απριλίου 1884 τά ξημε
ρώματα, έσβησε ήσυχα σέ ήλικία 76 χρό
νων, έχοντας άναλώσει τά 63 σέ άσταμά- 
τητους άγώνες.

01 έφημερίδες δημοσίευσαν έκτετα- 
μένες νεκρολογίες έξυμνώντας στήν 
κυριολεξία τόν Πλέσσα γιά τις  σπάνιες, 
όπως τίς  χαρακτήριζαν, άρετές του, τήν

μεγάλη έθνική καί κοινωνική πρόσφορά 
του καί στους άσταμάτητους μέχρι τόν 
θάνατό του άγώνες γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τής Ηπείρου μέ τή δημιουργία μυ
στικών διασυνδέσεων106.

Ή άπήχηση τών υπηρεσιών του ήταν 
διάχυτη άπό τόν καιρό πού ζοϋσε Τό 
1880 ό Ά ντ. Γεωργίου τύπωσε έναν ύμνο 
μέ τίτλο «Εύχαί τής μητρός πατρίδος 
Ελλάδος πρός τά τέκνα αύτής διά τό 

νέον έτος». Στά 6 τετράστιχό του, έκτός 
άπό τόν Πλέσσα καί πολλούς άλλους, 
έξυμνοΰνται δύο άκόμη άξιωματικοί τής 
Χωροφυλακής: Ό  Κωνσταντίνος Παλά
σκας καί ό Γεώργιος Πτολεμαίος107.

Από τό άγγελτήριο τής κηδείας τού 
Πλέσσα, μαθαίνουμε ότι άπό τόσπ ίτιτου, 
πού βρισκόταν στήν όδό Σόλωνος, τόν 
συνόδευσαν στήν τελευτα ία  του κατοι
κία οί έξαδέλφες του Ειρήνη Δούκα 
Παππά καί Μ αυρέττα Γ. Κίτσου καί ό 
άνεψιός του Πέτρος Κατσογιάννης106.

Ή κηδεία του έγινε στις 5 Απριλίου 
στόν Μητροπολιτικό ναό μέ μεγάλη έπι- 
σημότητα. Τήν παρακολούθησαν ό Πρω
θυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, ό 
'Υπουργός των Εξωτερικών Α. Κοντό-

σταυλος, ό πολιτικός Γ. Ζηνόπουλος, ό 
καθηγητής Πανεπιστημίου Π. Παπαρρη- 
γόπουλος, άνώτατοι καί άνώτεροι στρα
τιω τικο ί καί άλλες προσωπικότητες. Στή 
νεκρώσιμη άκολουθία χοροστάτησε ό 
τό τε Μητροπολίτης Φωκίδος Δαβίδ, ένώ 
τόν έπικήδειο έκφώνησε ό καθηγητής 
Πανεπιστημίου Ν. Δαμαλάς. Τιμές άπέ- 
δωσαν στρατιωτικά τμήματα μέ έπικεφα- 
λής τό Συνταγματάρχη 'Ηρακλή Πε- 
τμεζά109.

Μέ αύτόν τό λαμπρό τρόπο άποδόθηκε 
ό ύστατος φόρος τιμής στόν Αναστάσιο 
Πλέσσα. Τό σκλαβόπουλο τής 'Ηπείρου, 
πού άναδείχθηκε πρωτοστάτης σέ έθνι- 
κούς καί κοινωνικούς άγώνες όπως τόσοι 
άλλοι όδοιπόροι ταπεινοί πού ξεκίνησαν 
άπό τήν άφάνεια, ταγμένοι άπό τό Θεό 
καί τή μοίρα τού Έ θνους νά προσφέρουν 
τ ίς  άτίμητες ύπηρεσίες τους σέ τούτο 
τόν πολύπαθο μά ήρωικό τόπο . . .

Χρηστός Κ. Ρέππας 
Μοίραρχος

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΧ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
HE : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΜΣΝΕ/Ε : ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ -  ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ( Εγκυκλοπαίδεια) 
ΜΣΝΕ/Π : ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ -  ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (Περιοδικό)

ΕΕΣΜ : ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΕΠ : ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (ΈπανέκδΟΟη Βουλής)
AM : ΑΡΧΕΙΟΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 
ΝΚ : ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΑΦΜ : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡΟΥΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Π/ΓΑΚ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Βλ. Ναπολέοντος Στ. ΔΟΚΑΝΑΡΗ (Ταγματάρχου 
Χωροφυλακής - Φιλολόγου): Κωνσταντίνος ΓΕΝΟΒΕ- 
ΛΗΣ ΕΧ 11 (1980) σ. 785 καί Αναστασίου ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
('Ενωμοτάρχου - Έρευνητού): Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής άγωνιστές τού ’21 ΕΧ 13 (1982) σσ. 171, όπου 
πληθώρα στοιχείων γιά τή ζωή καί τό έργο του. 2 -  Ν. 
ΔΟΚΑΝΑΡΗ: Κωνσταντίνος Παλάσκα HE 29 (1980) σσ. 
1-8, ΕΧ 11 (1980) σσ. 116 -120 καί έκδοση Ιδρύματος 
Βορειοηπειρωτικών Μελετών; Ό  Βορειοηπειρώτης 
άγωνιστής Κ. Παλάσκας, Ίωάγνινα 1980, σσ. 1 - 66, 
όπου έξαντλητική έρευνα τών πηγών γιά τήν ζωή καί τό 
έργο του. 3 .-  Βλ. Ν. ΔΟΚΑΝΑΡΗ: Τό κύκνειον άσμα τού 
όθωνικού δράματος - Στοιχεία άπό τήν άνέκδοτη άλ- 
ληλογραφία τού Συνταγματάρχου Χωροφυλακής 
Γεωργίου Κροκίδα HE 28 (1979) σσ. 387 - 400, ΕΧ 11 
(1980) σσ. 781 - 785 καί: Ό  Συνταγματάρχης Χωροφυ
λακής Γεώργιος Κροκίδας HE 27 (1978) σσ. 1-7, ΕΧ 9 
(1978) σσ. 260 - 263, δπου πληθώρα στοιχείων γιά τήν 
ζωή καί τό έργο του. 4 .-  Δημητρίου Μπαλλά (Άνθυπα- 
σπιστού Χωροφυλακής - Έρευνητού): Μιχαήλ Ν. ΜΟΣ
ΤΡΑΣ ΕΧ 13 (1982) σσ. 99-102, δπου έμπεριστατωμένη 
βιογραφία τού έντελώς άγνοημένου άπό τήν Ιστοριο
γραφία Άρτινού άγωνιστή. 5 -  Βλ. Χρήστου ΡΕΠΠΑ 
(Μοιράρχου): Από τήν «Μεσσηνιακή στάση» τού 1834 
ΕΧ 13 (1982) σσ. 23-25, δπου βιογραφικά κ.λ.π. στοιχεία 
γιά τόν Γ. Παπανδρέα, 6 -  Ό  ίδιος ύπέγραψε ώς «’Ανα
στάσιος Πλέσσας». 7 .- Βλ. πκ. σημ. 44, 8 -  «ΕΛΠΙΣ» φ. 
1235/1-2-1864. 9 .-  Γιά τήν Πλεσιβίτσα βλ. Γεωργίου Μ. 
ΣΚΑΓΙΑ: Αφηγηματική Ιστορία Πλεσιβίτσας Ηπείρου 
Άθήναι 1979 σσ. 1-290, δπου πλήθος χωρογραφικές, 
χρονογραφικές καί λαογραφικές πληροφορίες. 1 0 -  
Νικολάου Β. ΠΑΤΣΕΛΗ. ΟΙ Μωαμεθανοί εις τήν Ήπει
ρον HE 15 (1966) σσ. 585 - 586.11.- Ν. ΠΑΤΣΕΛΗΣ: δπ. π. 
σσ. 436-439. 12.- Αποστόλου Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: 
'Ιστορία τού Νέου 'Ελληνισμού έκδ. Β', τόμ. Γ', Θεσσα
λονίκη 1976, σ. 333, δπου σχετική βιβλιογραφία. 13.- 
Φάνη ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κοσμάς ό Αίτωλός, Άθήναι 
1940 σ. 16 δπου σχετική βιβλιογραφία. 14 -  Βασιλείου 
Γ. ΜΠΑΡΑ: Πρόδρομοι τού Είκοσιένα HE 3 (1954) σσ. 
245 κ.έ. 15 .- Γ. ΣΚΑΓΙΑΣ δπ. π. σσ. 31 κ.έ. 16 -  A. ΒΑΚΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιστορία. . .  τ. Β'. σ. 312, δπου σχετική βι
βλιογραφία. 17.— Ίωάννου ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ: ’Ηπειρωτικά 
Μελετήματα τεύχος Α \ (Περιγραφή πόλεως Ίωαννί- 
νων) Άθήναι 1887 σ. 67. 18 -  Γεωργίου ΧΟΝΔΡΟΥ 
Σερβία ΜΣΝΕ/Ε 6(1930) σ. 33. 19.- Νικολάου ΚΑΛΟ- 
ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στρατιωτική όργάνωσις τής Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίας ΜΣΝΕ/Π 1 (1927) σ. 153. 20 -  Γ 
ΣΚΑΓΙΑΣ δπ. π.π. σσ. 53 κ. έ. 21 .- Κοσμά θεσπρωτοϋ - 
Αθανασίου ΨΑΛΛΙΔΑ: Γεωγραφία Αλβανίας καί ’Ηπεί
ρου, έκδοση Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάν
νινα 1964 σσ. 52, 62. 22 -  Ίωάννου ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ: Περί 
τών έν Ήπείρψ Άγαθοεργημάτων, Μέρος Α \ Άθήναι 
1880 σσ. 163-173 Β'. σ. 250.23.- Τάκη ΛΑΠΠΑ: Απομνη
μονεύματα Αθανασίου Λιδωρίκη HE 4 (1955) σ 876 
24.- Βλ. πκ. σημ. 41. 25 .- Π/ΓΑΚ 15-Β (1976) σ. 1014.

26.- «ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» φ. 5953/5-4-1884. 27.- Ίωάννου 
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ: Ηπειρωτικά Μελετήματα τεύχος Β'. (Ό  
Τεπελενλής Άλή Πασάς) Άθήναι 1887 σσ. 60-61. 2 8 -  
Σπ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ: Ιστορία Άλή Πασά τού Τεπε- 
λενλή Άθήναι 1895 σ. 455. 2 9 .-1. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Β'. δ. ππ. 
σ. 59. 30 -  Βλ. πρόχειρα Σπ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ δ.π σελ. 450 
καί Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ δπ. π.π. σ. 113 δπου σχετικήβι- 
βλιογραφία. 3 1 -  Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ιστορία., τ. 
Δ'.σσ. 610, 612, δπου σχετική βιβλιογραφία. 3 2 -  
Ι.ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Β' δπ. ππ. σ. 60. 33 -  I. ΣΚΑΓΙΑΣ δπ. ππ. 
σσ. 95 κ. έ. 34 .- Κων/νου Δ. ΜΕΤΖΙΟΥ: ΜΝΗΜΕΊΑ Μα
κεδονικής Ιστορίας Θεσσαλονίκη 1947 σσ. 148, 216, 
272, 276. 35.- C. FAURIEL: CHANTS POPULAIRES DE 
L A  GRECE MONDERNE II PARIS 1825 σ. 324 Βλ. καί 
Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΟΥ: Τραγούδια Εθνικά συναγμένα 
καί διασαφνισμένα Κέρκυρα 1850 σ. 89 Τ. ΛΑΠΠΑ δπ. 
ππ. σ. 876. 36 -  S. HUGHES: TRAVELS IN SIKILY, 
GREECE AND ALBANIA, LONDON 1820II σ. 66 Βλ. καί A. 
Π. ΚΟΥΤΣΑΛΕ=Η: Διαφέροντα καί περίεργα τινά Ιστο
ρήματα Έθήναι 1882 σ. 69. 37 .- Χριστ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ: 
Απομνημονεύματα Πολεμικά (έκδοση Κοσμαδάκη) σ. 
157. 38.- Ήλία Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τρεις έκθέσεις τού Γάλ
λου προξενικού πράκτορος (1828) Ζυσερέ ντέ Σαίν 
Ντενίς ΕΕΣΜ 2 (1969 - 70) σ. 132. 39 -  ΑΝΩΝΥΜΟΥ: 
Βιογραφία θεοδώρου Γρίβα «ΑΧΕΛΩΟΣ» φ. 22-9-1893 
Βλ. καί Νικολάου ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ: Ενθυμήματα Στρα
τιωτικά (έκδοση Κοσμαδάκη) τ. Α'. σσ. 90, 317-318. 4 .-  
Διονυσίου ΜΙΤΑΚΗ: Γεώργιος Κίτσος HE 29 (1980) σ. 
978 δπου σχετική βιβλιογραφία. 41.- Αγγέλου Ν. ΠΑ- 
ΠΑΚΩΣΤΑ: Ή συμβολή τής Ηπείρου είς τήν Έπανά- 
στασιν τού ’21 ΝΚ 3 (1966) σσ. 90, 93. 42.- ΑΕΠ 1971) 
σσ. 263, 2 (1972) σσ. 124, 582 καί 3 (1974) σσ. 341 κ.έ. 
43.-"Οπως σημειώνεται στόν πίνακα συνδρομητών τού 
3τομου «Λεξικού τών Ελλήνων» τού Άνθιμου ΓΑΖΗ 
έκδ. Κ. Γκαρπολά καί X. Ματακίδου 1836 - 1837. 44 -  
ΓΑΚ Φ. 147 (Όθων. Άρχ. - Ύπ. Έσωτερ.). 45 - Σέ προη
γούμενη άναφορά του πρός τό Υπουργείο Στρατιωτι
κών (20-9-1839) άνέφερε δτι κατείχε τό σχετικό έγ
γραφο τής προαγωγής του αύτής (ΓΑΚ, Φ. 268 Όθων. 
Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ). 46 .- Στήν ίδια άναφορά του 
έξηγούσε δτι «είς τόν β' διοργανισμδν τών έλαφρών 
σωμάτων, κατά τόν Δεκέμβριον μήνα τού 1830, διωρί- 
σθην Ύπολοχαγδς είς τό Ιθ ' Τάγμα καί ό καταβιβασμός 
μου ούτος έγινε παρά τής τότε διοργανιστικής έπιτρο- 
πής, έπί λόγψ δτι οί άνώτεροι άξιωματικοί τών χιλιαρ
χιών, έκαταβιβάσθησαν έξ  ένδς καί δύο βαθμών». 47.- 
«ΑΙΩΝ» φ. 2896/29-3-1873. 48 -  «ΛΑΟΣ» φ. 5-3-1873. 
49.- «ΑΙΩΝ- φ. 2903/18-4-1873. 50.- «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ» Μεσολογγίου φφ. 67/22-8-1825 κ.έ. Γιά τήν συμ
μετοχή καί τήν δράση τους γίνεται εύρύτατος λόγος 
στά άπομνημονεύματα Σπυρομήλιου, Κασομούλη, Μί- 
χου κ.λ.π. 51.- Βλ. πκ. σημ. 106. 52.- ΓΑΚ Φ. 147 (Όθων. 
Άρχ. - Ύπ. Έσωτ.). 53 .- Δ. ΜΠΑΛΛΑΣ: δπ. ππ. σ. 100. 
54 -  Π/ΓΑΚ δπ. ππ. σσ. 378, 406, 454-455. 55.- Απομνη
μονεύματα Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Β’. σσ. 195 κ.έ., A. ΜΙΧΟΥ

σσ. 41 κ.έ. Ν. ΜΑΚΡΗ σσ. 47 κ.έ. (έκδοση Κοσμαδάκη). 
56.- Π/ΓΑΚ δπ. ππ. σσ. 1082, 1094 - 1098. 57.- ΑΕΠ 5 
(1974) σ.307. 58.- AM I (1963) σ. 111 καί Ε (1963) σ. 1093. 
5 9 .-ΑΦΜ έκδοση ΓΑΚ 3 (1963) σσ. 196 -197, 206 καί AM,
I (1963) σ. 235, παρ. 1. 60 .- Άπομνημονεύματα Ν. ΚΑ- 
ΣΟΜΟΥΛΗ Β \ σ. 246. 61.- ΑΕΠ 5 (1974) σσ. 436, 454. 
62 -  Βλ. πρόχειρα: Αθανασίου ΨΑΛΛΙΔΑ: Ιστορία τής 
πολιορκίας τών Ίωαννίνων 1820 - 1822 Είσαγγή - ση
μειώσεις Αγγέλου Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΝΚ 2 (1962) σσ. 25 
ξ.έ. καί Ν. X. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Ηπειρωτικά τ. Α \ Άθήναι 
1967 σσ. 126 κ. έ. 63 .- Γιάννη ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Άπό τό 
πολιορκημένο Μεσολόγγι - Πτεροπολεμιστές «ΠΡΩΙΑ» 
φ. 9-4-1933. 64.- «ΑΙΩΝ» φ. 2903/18-4-1873. 65.- «ΖΕ
ΦΥΡΟΣ» φ. 90-91/29-1-1842 καί «ΑΙΩΝ» φ. 
326/28-1-1842. 66.- ΓΑΚ Φ. 268 (Όθων. Άρχ. -  ΎΕΠ. 
Στρατ. -  ΜΑ). 67. -  ΓΑΚ Φ. 606-Α (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. 
Στρατ.). 68 .- «ΑΙΩΝ» φφ. 554/23-8-1844, 
732/23-10-1846, 1097/16-9-1850. 69.- «ΑΘΗΝΑ» φ. 
1749/26-3-1851 καί «ΑΙΩΝ» φ. 1148/28-3-1851. 70.- 
«ΑΘΗΝΑ» φ. 1772/14-6-1851. 71.- Κων/νου Σ. ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ: Ιστορία τής Χωροφυλακής Άθήναι 1964 τ. Α'. 
σσ. 135 κ.έ. 7 2 -  «ΑΘΗΝΑ» φ. 1897/11-8-1852. 73.- 
«ΑΘΗΝΑ» φ. 2284/8-7-1855, «ΑΙΩΝ» φ. 2903/18-4-1873. 
74.- «ΑΘΗΝΑ» φ. 2308/2-9-1855. 75.- «ΑΘΗΝΑ» φ. 
2310/7-9-1855, «ΕΛΠΙΣ» φ. 887/26-1-1857. 76.- «ΑΙΩΝ» 
φ. 2903/18-4-1873. 77 ,-Ά λκη  ΨΩΜΑ (’Ενωμοτάρχου - 
Έρευνητού): Ένα Υπόμνημα - Συμβολή στήν Ιστορία 
τής ληστείας ΕΧ 13 (1982) σσ. 171 -  173. 78 -  Α. ΨΩ
ΜΑΣ: 6π. ππ. σ.171 -  173. 79.- Ό  Όθων καλούσε τόν 
Πλέσσα σέ έπίσημους χορούς κ.ά. έκδηλώσεις. Σέ 
χορό πού δόθηκε τό 1855 γιά οίκονομική ένίσχυση τών 
οίκογενειών τών θυμάτων τής χολέρας, μέ προαιρετι
κές συνεισφορές τών καλεσμένων, ό Πλέσσας διάθεσε 
10 δραχ. Ανάλογα ποσά διάθεσαν ό Ταγματάρχης Δ. 
Τζϊνος, οί Μοίραρχοι Κ. Γενοβέλης καί Ξ. Παβασκώλ καί 
οί Υπομοίραρχοι Α. Αβραάμ, Π. Δούκας, X. Κυριάκου, 
Α. Λέκκας καί Α. Μοσκοβάκης ΓΑΚ Φ. 51. (Όθων. Άρχ. - 
Ύπ. Στρατ. -  ΜΑ). 8 0 -  «ΛΑΟΣ» φ. 11-1-1873. 81.- 
«ΑΘΗΝΑ» φφ. 2702-3, 6-7, 9 Σεπτ. - Όκτ. 1858. 82 -  
«ΕΛΠΙΣ» φ. 1035/16-1-1860. 8 3 -  «ΑΙΩΝ» φ.
2042/21-6-1862. 84.- Ταξίδεψε στήν Κωνσταντινού
πολη καί στήν Ιταλία («ΑΙΩΝ» φ. 2903/18-4-1873 
«ΛΑΟΣ» φ. 5-4-1873). 85 -  «ΑΙΩΝ» φ. 2042/21-6-1862. 
8 6 -  «ΑΙΩΝ» φ. 2903/18-4-1873. 87.-«ΑΙΩΝ» φ. 
2287/26-10-1867. 88.- «ΑΙΩΝ» φ. 2473/21-8-1869. 89.- 
Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ δπ. ππ. σσ. 568-569. 9 0 -  «ΑΙΩΝ» φ. 
2782/11-5-1872. 91 -  Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ δπ. ππ. σ. 570. 9 2 -  
Ό  Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δπ. ππ. σ. 515) λάθος θεωρεί ώς 
πρώτο Συνταγματάρχη τόν Κων/νο Γενοβέλη κάτοχο 
τού βαθμού αύτού τό 1865. Ό  Γ ενοβέλης τό 1867 ήταν 
Άντισυνταγματάρχης («ΑΙΩΝ» φ. 2287/26-10-1867) καί 
άποστρατεύθηκε έχοντας τόν ίδιο βαθμό (ΜΣΝΕ/Ε 2 
(1928) σ. 509). 93 -  «ΛΑΟΣ- φ. 11-1-1873. 94 -  «ΕΦΗ- 
ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ» φ. 13-1-1873. 95 -  «ΑΙΩΝ» 
φ. 287/16-1-1873. 96 -  «ΑΙΩΝ» φ. 2874/18-1-1873. 97 -  
«ΛΑΟΣ» φ. 18-1-1873. 98.- «ΑΙΩΝ» φ. 2875/20-1-1873. 
9 9 -  «ΑΙΩΝ» φ. 2881/13-2-1873. 100.- «ΑΙΩΝ» φφ 
2879/80-81 Φεβρ. 1873 2890-92,26 Μαρτ. 1873 καί 2903, 
2906 Άπρ. 1873.101.- «ΛΑΟΣ» φφ. 24-2-1873,5-4-1873. 
102.- «ΑΙΩΝ» φ. 2903/18-4-1873. 1 0 3 - «ΑΙΩΝ» φ. 
3037/11-7-1874. 104.- «ΑΙΩΝ» φ. 3191/9-12-1875. 1 0 5 -  
ΜΣΝΕ/Ε 5 (1930) σ. 490. 106 -  «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» φφ. 
102/5-4-1884, 103/12-4-1884, «ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» φ. 
5953/5-4-1884, «ΣΤΟΑ» φ. 91/5-4-1884, «ΑΙΩΝ» φ. 
4440/4-4-1884. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» φ. 738/5-4-1884. 107.- 
Άντ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πολιτικόν κάτοπτρον τών πολιτικών 
τής Ελλάδος Άθήναι 1880 σσ. 153 -154.108 -  «ΑΚΡΟ- 
ΠΟΛΙΣ», «ΣΤΟΑ» φφ. τής 5-4-1884. 109 -  «ΑΚΡΟΠΟ- 
ΛΙΣ» φ. 737/6-4-1884.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
Χαράματα παρουσιάζεται ατό σκοπό τοϋ Αστυνομικού Τμήματος ό Πόνος 

Δόρης, γιά νότου πει πώς ό ίδιος, πριν άπό λίγο, βρήκε μετά άποάναζήτηση τεσσάρων 
ωρών, σκοτωμένη στόν κήπο τοϋ σπιτιού του, τή γυναίκα του Μαρία. Τό ύφος όμως 
τοϋ Δόρη βάζει σέ ύποψίες τό νεορό Ανθυπομοίραρχο, όταν ειδοποιημένος άπ’ τό 
Χωροφύλακα, φτάνει στό Αστυνομικό Τμήμο καί ζητάει νά μάθει λεπτομέρειες. Λίγο 
άργότερο ό Άνθυπασπιστής Βογενάς πληροφορεί τόν Ανθυπομοίραρχο πώς παλιό- 
τερα στό χωριό κυκλοφορούσαν φήμες γιά έρωτικό δεσμό μεταξύ τοϋ θύματος καί τοϋ 
κουμπάρου τους, Τάκη φωτεινού.

Απ’ τήν έξέτοση τοϋ πτώματος καί τά όσο ύποστήριζε ό Πόνος Δόρης, ή 
τέλεση τού έγκλήμοτος τοποθετείται λίγο πριν τό μεσάνυχτα, ώρο γιά τήν όποιο ό 
Δάρης προβάλλει άλλοθι, τό όποιο στηρίζει καί ή κατάθεση τοϋ φίλου του Οανάση 
Πορφυρού, πού διαψεύδει καί τις φήμες γιά παράνομο δεσμό τής Μαρίας, ύποοτηρί- 
ζοντος έμμεσο πώς ούτε ό όντρας της, ούτε ό κουμπάρος τοϋ ζευγαριού έχουν σχέση 
μέ τό φόνο.

Επίσης τό Δάρη υποστηρίζει καί ό γαμπρός του Γιάννης Στοθάτος πού ρίχνει 
τήν εύθύνη τοϋ έγκλήμοτος σέ «κάποιον» άπ’ τούς έραστές τοϋ θύματος. Ο κουμπά
ρος τοϋ ζευγαριού, Τάκης Φωτεινός, άρνείτοι κάθε συμμετοχή στό έγκλημα, καί 
διαψεύδει τις φήμες περί ερωτικού του δεσμού μέ τό θύμο. Στή συνέχεια όμως τής 
όνακρίορως τρεις φίλοι τοϋ Φωτεινού, ό Ποροσκευάς Γεωργόπουλος, ό Γιώργος 
Δασκούστης καί ό Χρήστ. Άθανασόπουλος, πού «στήριζαν» τό ΰλλοθι τοϋ Φωτεινού, 
άποδεικνύετοι πώς, ό καθένας γιά ξέχωρο λόγο, είναι ύποχρεωμένοι καί δεσμευμέ
νοι σ’ αύτόν. Ταυτόχρονα δημιουργοϋνται ύπόνοιες καί σέ βάρος όλλων άτόμων, πού 
οί φήμες έλεγαν πώς είχαν σχέσεις μέ τό θύμα . . .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ

Τοϋ "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Απ’ τή σειρά διηγημάτων του 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ

ΗΤΑΝ ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ

Λίγο πρίν τά μεσάνυχτα, ό Άνθυπα- 
σπιστής Βαγενάς γύρισε στό Αστυνο
μικό Τμήμα. Βρήκε τόν Ανθυπομοίραρχο 
ν ’ άνακρίνει τό Δακούστη. Τοϋ έκανε 
νόημα καί ό Ανθυπομοίραρχος βγήκε 
στό διάδρομο, κλείνοντας πίσω του τήν 
πόρτα.

-  Άποκόλυψε τίποτα; ρώτησε ό Ά ν- 
θυπασπιστής έννοώντας τό Δακούστη.

-  "Οχι. Τίποτα δέν παραδέχτηκε. Φαί
νετα ι σκληρό «καρύδι» . . .

-  "Η έχει μεγάλη άνάγκη τό Φωτεινό . . .
- Ίσ ω ς  . . .  Πές μου δμως τό  νέα σου.
-  Ή διαδρομή όπό τό  σπίτι τού Δάρη 

μέχρι έκε ϊ πού μάς είπαν πώς πήγαν, ε ί
ναι μέ κανονική ταχύτητα μισή ώρα, γ ιατί 
ό δρόμος δέν ε ίνα ι καλός. Αύτό σημαίνει 
πώς άν πήγαν άπό 'κεί, τό τε  στίς δέκα θά 
’χαν φτάσει. "Αν ύποθέσουμε πώς σέ 
δέκα λεπτά έφυγαν γιά νά γυρίσουν στό 
χωριό, θά 'ταν πίσω στό σπίτι στίς έντεκα 
παρά ε ίκ ο σ ι. . .

-  Αύτήν, περίπου, τήν ώρα τοποθε
τούμε κι έμεϊς τό έγκλημα.

-  Ακριβώς . . .  Τώρα, άν έμειναν στό 
σπίτι κάπου δέκα λεπτά, θά ξαναγύρισαν 
στό βουνό κατά τίς  έντεκα  καί είκοσι. 
Ά λλα  δέκα λεπτά γιά νά μαζέψουν τά 
σκυλιά καί άλλη μισή ώρα γιά νά ξανακα- 
τεβούν, φτάνουμε στίς δώδεκα. Αύτοί 
είπαν πώς γύρισαν στίς δώδεκα παρά τέ 
ταρτο. Ποιός μάς βεβαιώνει πώς λένε τήν 
άλήθεια;

-  Σωστά. Πώς μπορούμε δμως νά τό 
άποδείξουμε αύτό;

-  Βάζοντάς τους νά κάνουν τίς  δια
δρομές. Ά ν  μέχρι αύριο τό  βράδυ δέν 
έχουμε βγάλει τίποτα, τό τε  άκριβώς στίς 
έννιάμιση ξεκινάμε . . .

Ό  Ανθυπομοίραρχος συμφώνησε μαζί 
του καί ξαναγύρισε στό γραφείο όπου
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ήταν ό Δακούστης, ένώ ό Άνθυπασπι- 
στής πήγε γιά ν' άνακρίνει τόν Άθανα- 
σόπουλο. Τό Γεωργόπουλο τόν άφησαν 
τελευτα ίο . Ό  Ενωμοτάρχης Στεφάνής 
είχε φύγει, πριν λίγο, γιά τήν πόλη. Ή ξε
ραν πώς ό Στάθης Ψυχρός ήταν τακτικός 
θαμώνας τών νυχτερινών κέντρων. 
Ίσως, λοιπόν, κατόρθωνε νά τόν βρει σέ 
κάποιο άπ' αύτά.

-  Λοιπόν, Δακούστη, έχουμε νέα . . .
-  ΤΙ νέα κύρ - Ανθυπομοίραρχε; "Ο,τι 

καί νά ναι δέ θά μ’ ένδιαφέρουν.
Ό  Ανθυπομοίραρχος μπαίνοντας 

στό γραφείο παρατήρησε μιά σκιά νά 
περνάει άπ’ τά μάτια τού Δακούστη. 
Ίσως νά τόν είχε προβληματίσει τό άτι ή 
άνάκριση διακόπηκε άπ' τήν έμφάνιση 
τού Άνθυπασπιστή, καί ίσως τόν βασά
νιζε ή σκέψη γιά τό  τ ι ε ίχε πει ό Άνθυ- 
πασπιστής στόν Ανθυπομοίραρχο. "Ετσι, 
έκεΐνος, μπαίνοντας στό γραφείο, κάρ
φωσε τό βλέμμα στά μάτια του καί τού 
μίλησε γιά «νέα».

-  Εσένα άφ οροϋν. . .  Δηλαδή, γιά 
σένα είνα ι παλιά. Γιά μένα είνα ι νέα.

-  Δέν καταλαβαίνω . . .
-  Κάποιος «δικός σου» μίλησε γιά τά 

χρέη πού άρνείσαι. Βλέπεις ό κόσμος 
δέν ξέρει πώς καί οί λεπτομέρειες μάς 
ένδιαφέρουν. Καί κάτι άλλο: Γίνονται 
όμ ιλητικο ί οί «δικοί μας» σάν βλέπουν 
πώς ό άνθρωπός μας μπορεί καί νά ξενυ- 
χτήσει στό Τμήμα . . .

-  Δηλαδή θά μέ κρατήσετε μέχρι τό 
πρωί.

-  Καί βέβαια, άφοΰ ό Εισαγγελέας θά 
ξαναγυρίσει. “Ισως θελήσεις νά πεις σ' 
αύτόν γιά τά χρέη σου καί γιά τό δεσμό 
σου μέ τή Μαρία . . .

Αύτό τό τελευτα ίο , «τό δεσμό σου μέ 
τή Μαρία», τού «τό ρίχνε» γιά πρώτη 
φορά. Ο Δακούστης άναπήδησε άπ' τή 
θέση του. Ή ταν κάτι πού δέν περίμενε ν' 
άκούσει.

-  Εγώ δεσμό; Ό χ ι. . .  ό χ ι. . .
-  Μά κάθε βράδυ πήγαινες στή γε ιτο 

νιά της μέ τό μηχανάκι σου. Τό άφηνες 
λίγο πιό πέρα άπ’ τό σπίτι της . . .

-  Ό χ ι .. ό χ ι. . .  δέν πήγαινα.
-Π ή γα ινες . Τό ξέρουν τό μηχανάκι

σου . . .  Όπως, άλλωστε, ξέρεις κι έσύ 
πώς έγ ινε τό κακό . . .

-  "Ο χ ι. . .  ό χ ι . . .  Δέν πήγαινα έγώ μέ 
τό μηχανάκι μου .. . Δέν είχα τίποτα μαζί
της.

- Τ ό τ ε  ποιός πήγαινε; Μή μού πεις ό 
Φ ω τεινός. . .

-  Θά σέ διαψεύσει ό Φωτεινός. Αύτός 
τέλειωσε πριν τέσσερα χρόνια . . .

-  Δέν τέλειωσε. Συνέχιζε. Αύτός 
έπαιρνε τό  μηχανάκι μου καί πήγαινε. 
Εγώ έπαιρνα τό αύτοκίνητό του καί μό

λις έβλεπα πώς έφευγε άπό τό καφενείο 
ό άντρας της, έτρεχα καί τόν ειδο
ποιούσα.

-  Ό  Φωτεινός καταλάβαινε κι έφευγε;
-  Ν α ί. .. Τόν έπαιρνα μέ τό αύτοκίνητο 

και φεύγαμε.
-  Καί τό μηχανάκι μέ τό όποιο είχε 

πάει;
-  Πήγαινε, πιό μπροστά, ό Γεωργό- 

πουλος καί τδπαιρνε.
-  Τό ίδ ιο έγ ινε καί χτές βράδυ;
- Ό χ ι ,  ούτε χτές, ούτε προχτές πή

γαμε.

-  Ό  άντρας της δέν είχε καταλάβει τ ί
ποτα;

-  Δέ νομίζω. Στήναμε ώραία σχέδια. 
Τόν παρακολουθούσαμε καί μόλις αύτός 
έμπαινε στό καφενείο, ό Τάκης έφευγε 
μέ τό μηχανάκι μου. Αμέσως μετά 
έφευγε ό Γεωργόπουλος γιά νά πάρει τό 
μηχανάκι καί νά τό ξαναφέρει στήν πλα
τεία. Εγώ περίμενα στό αύτοκίνητο. Ό  
Άθανασόπουλος στό καφενείο παρακο
λουθούσε τό Δάρη. "Ετσι μόλις έκεΐνος 
έτοιμαζόταν νά φύγει, μου 'κάνε σινιάλο 
καί πριν άκόμα ό Δάρης βγει άπ' τό καφε
νείο έφευγα καί πήγαινα στά χωράφια 
πίσω άπ' τό σπίτι της. Μέ τρία κτυπήματα 
τής πόρτας, τό σύνθημα είχε δοθεί καί σ’ 
έλάχιστα λεπτά ό Τάκης ήταν στό αύτο
κίνητο. Αλλά, χτές καί προχτές δέν πή
γαμε.

-  Γιατί;
-  Δέν ξέρω. Δέν ήθελε ό Τάκης. Φοβό

ταν πώς είχε κάτι «μυριστεί» ό άντρας 
της. Καί ό Τάκης δέν ήθελε νά πάθει κακό 
ή Μαρία.

-  Τήν άγαποΰσε;
-  Παράφορα.
-  Καί ό άντρας της;
-  Τήν άγαποΰσε κι έκεΐνος.
Ό  Ανθυπομοίραρχος βγήκε άπ’ τό 

γραφείο μέ ύφος πού δείχνε Ικανο
ποίηση. Έ δειχνε Ικανοποιημένος, χωρίς 
άμως καί νά ναι. Κάτι τού λεγε πώς ό 
Δακούστης είχε πει τή μισή άλήθεια . . .

Ή ώρα ήταν μία καί τέταρτο. Στάθηκε 
έξω άπ' τήν πόρτα τού γραφείου όπου ό 
Άθανασόπουλος άνακρινόταν άπ’ τόν 
Άνθυπασπιστή Βαγενά. "Ακούσε τή 
φωνή τού Άνθυπασπιστή πού ρωτούσε 
σ' έντονο τόνο:

-  Σέ ξαναρωτάω: Πού έβρισκες τά 
λεφτά πού έχανες στήν πόκα;

-  Δικά μου ήταν. Δουλεύω γιά νά 'χω 
χρήματα.

- ’Έχανες πολλά. Πού τά βρισκες;
Ό  Ανθυπομοίραρχος άνοιξε τήν 

πόρτα καί μπήκε μέ άργό βήμα στό γρα
φείο.

-  Νά σοΰ άπαντήσω έγώ, είπε. Στό κα
φενείο. Βέβαια θά μού πεις πώς στό κα
φενείο χαλάει κανείς λεφτά καί όχι πώς 
κερδίζει. Συμφωνώ, άλλά όχι πάντα. Γιατί 
ύπάρχουν άνθρωποι πού πάνε στό καφε
νείο όχι γιά  νά περάσουν τήν ώρα τους, 
άλλά γιά νά δουλέψουν. Τι δουλειά; Νά 
παρακολουθήσουν κάποιον, γιά παρά
δειγμα. Γ ιά ποιό λόγο; Γ ιατί μπορεί αύτός 
ό κάποιος νά χει άμορφη γυναίκα καί νά 
μήν ξέρει πώς έχει έραστή. Δέ θά 'ταν 
κακό αύτός ό κάποιος νά 'πιάνε στά 
πράσα τή γυναίκα του μέ τόν έραστή τη ς ;

- Τ Ι  σχέση έχουν όλα αύτά μέ μένα; 
ρώτησε άγαναχτισμένος ό Άθανασό
πουλος. Τι μέ μπλέκετε; Επειδή έχω τό 
πάθος μου, τήν πόκα, πάει νά πει πώς έχω 
κάνει κακό;

-Έ σ ύ μίλησες γιά κακό. Έγώ είπα γιά 
τό έπάγγελμα τού άνθρώπου πού κάθε
τα ι στό καφενείο καί παρακολουθεί τό 
Δάρη, γιά νά δώσει σήμα στό Δακούστη 
καί νά μήν πιαστεί άπ’ τό  Δάρη, ό εύεργέ- 
της πού άκούει στό άνομα Φωτεινός.

Ό  Χρήστος Άθανασόπουλος έσκυψε 
τό κεφάλι του χωρίς νά βγάλει άχνα. 
Τώρα ε ίχε καταλάβει τό τ ι ήξερε ό Ανθυ
πομοίραρχος. Ή ταν περιττό τό νά θελή
σει νά τόν διαψεύσει. "Ισως καί έπιζήμιο.

Έπρεπε άναγκαστικά νά δεχτε ί τά όσα 
ειπώθηκαν.

- Έ τ σ ι είναι, παραδέχτηκε. Μόνο πού 
ούτε χτές, ούτε προχτές πήγαμε. Ό  Τά
κης φοβόταν πώς κάτι ε ίχε καταλάβει ό 
άντρας της . . .

-  Εμείς δέ σέ ρωτήσαμε άν πήγατε 
χ τές . . .  Πώς καί τό  λές αύτό; Θέλεις νά 
μάς βγάλεις άπ’ τόν κόπο νά σέ ρωτή
σουμε; τόν ρώτησε ειρωνικά ό Ανθυπο
μοίραρχος.

-"Οχι .. Ά λλά νά μήν ύποπτευθεΐτε 
άδικα τό Φωτεινό.

-  Γ ιατί; Φοβάσαι μή χάσεις τό μισθό καί 
δέ θά μπορείς νά ξαναπαίξεις πόκα;

Δέν άπάντησε, άλλά ούτε τόν ρώτησαν 
άλλο. Είχε ρθεί ή σειρά τού Παρασκευά 
Γεωργόπουλου. "Ηταν σίγουροι πώς, 
μετά τ ις  άποκαλύψεις τών φίλων του, θά 
μιλούσε εύκολα. Δέν θά πρόσθετε, όμως, 
τίποτα περισσότερο, άν άπλά καί μόνο 
παραδεχόταν τά όσα είχαν πει οί άλλοι, 
πού πιθανόν νά 'ταν προσυνενοημένα, 
άφού τό άπόγευμα έφυγαν καί οί τρεις 
μαζί άπό τό Τμήμα 'Εκτός άν τόν αίφνι- 
δίαζαν μέ κάποια μπλόφα. Συμφώνησαν, 
τις  έρωτήσεις νά τις  έκαναν ό ένας μετά 
τόν άλλο, διαδοχικά, χωρίς ν' άφήνουν 
περιθώρια στό Γεωργόπουλο νά σκέφτε
ται. Μπήκαν στό γραφείο, πού τόν είχαν 
άφήσει νά περιμένει, καί πριν άκόμα 
κλείσει πίσω τους ή πόρτα, ό Ανθυπο
μοίραρχος ρώτησε:

-  Χτές τ ί ώρα πήρες τό μηχανάκι τού 
Δακούστη άπό τό σπίτι τού Δάρη;

-  Δέν τό πήρα.
-Π ο ιό ς  τό πήρε; ρώτησε ό Άνθυπα- 

σπιστής.
-  Κανείς.
-  Μέ τ ί είχε πάει ό Φωτεινός γιά νά 

συναντήσει τή Μαρία;
-  Δέν ξέρω . . .
-  Πού ήσουν; Ποιός πήρε τό μηχανάκι;
-  Δέν ξέρω . . .
-  Ό ταν έπεσε ό πρώτος πυροβολισμός 

πού ήσουν;
-  Δέν άκουσα πυροβολισμό.
-  Ούτε τό δεύτερο;
-  Δέν άκουσα. Δέν ξέρω τίποτα. Αφή

στε με . . .
-  Πού ήταν ό Φωτεινός;
-  Στήν πόλη.
-  Πώς τό ξέρεις;
-  Μού τό πε.
-  Άφοΰ δέ σέ συνάντησε άπό χτές τό 

βράδυ πού εϊσασταν στό καφενείο.
-  Τότε είπε πώς θά πήγαινε.
-  Είπε πώς θά πήγαινε στό διπλανό 

χωριό καί όχι στήν πόλη . . .
-  Νομίζω πώς είπε ότι θά πήγαινε στήν 

πόλη.
-  Τόσο πολύ φοβόταν τόν άντρα τής 

Μαρίας;
-  Ό χ ι . . .  Δέν ήθελε νά τήν έκθέσει.
Συνέχισαν νά τόν ρωτάν μιά ό ένας καί

μιά ό άλλος, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Ή 
στάση του έδειχνε πώς οί τρ εις  φ ίλοι τού 
Φωτεινού ήταν προσυνενοημένοι. Γιατί 
όμως; Μήπως ό Φωτεινός ήταν ό δολο
φόνος κι έκε ίνο ι τό γνώριζαν; Ή μήπως 
ήθελαν νά τόν άπαλλάξουν έστω καί άπό 
τ ις  πιό άπλές ύπόνοιες; Καί γ ια τί νά μήν 
έλεγαν τήν άλήθεια; Αλλά καί γ ια τί νά 
μήν τήν είχαν πει άπ’ τήν άρχή;

Άφησαν τό Γ εωργόπουλο στό γραφείο 
καί βγήκαν στό διάδρομο. Ή ώρα είχε
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πάει τρεις τδ πρωί. Ό  Ενωμοτάρχης 
Στεφάνής δέν είχε άκόμα γυρίσει καί ή 
άνησυχία φώλιασε μέσα τους. Δέν κρά
τησε δμως γιά πολύ. Στις τρείς καί τ έ 
ταρτο είδαν τδ μηχανάκι του νά στρίβει 
καί νά σταματάει μπροστά στδ Τμήμα. 
Ποιδς ήξερε τ ί θά χε νά τούς π ε ί. . .

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΟΛΩΝΟΥΝ ΠΙΟ 
ΠΟΛΥ

-Λ ο ιπ όν; τδν ρώτησε δ Ανθυπομοί
ραρχος, μόλις μπήκε στδ Τμήμα.

-  Τίποτα. Ό  Στάθης Ψυχρός ήταν στήν 
πόλη χτές τδ βράδυ.

-  Από τ ί ώρα;
-  Από τις  δέκα ήταν στδ «Έλυζέ». Εί

ναι «καψουρεμένος» μέ μιά καμπαρε
τζού καί ξημεροβραδιάζεται 'κεί. "Εχει 
τώρα μιά βδομάδα πού πάει πρώτος στδ 
μπάρ καί φεύγει τελευταίος.

-  Τδ έξακρίβωσες αύτό;
- Τ δ  βεβαίωσαν όλοι. Από τδν μπάρ

μπαν μέχρι καί τά κορίτσια. Τού πίνουν τδ 
αιμα έκε ί μέσα.

Καί πραγματικά έτσ ι ήταν. Ό  Ενωμο
τάρχης, πού γνώριζε τδν Ψυχρό, μπαί
νοντας στδ «’Ελυζέ», τδν ε ίδε καθισμένο 
στδ βάθος τής σάλας νά πίνει, έχοντας 
δίπλα του μιά ξανθιά πεταλουδίτσα. Μιά 
άλλη ξανθιά πεταλουδίτσα πλησίασε τδ 
νεαρό Ενωμοτάρχη, πού είχε καθίσει 
σχεδόν άπέναντι άπ’ τδν Ψυχρό.

-  Θά μέ κεράσεις κάτι; τδν είχε ρωτή
σει.

Ε κε ίνος τής έδειξε τήν ταυτότητά του 
λέγοντας πώς ήθελε τή «Μαριτάνα». Ή 
Μαριτάνα δέν άργησε νά φανεί. Ή ταν 
μιά κοπέλα ώς είκοσι χρόνων πού δέν 
έμοιαζε μέ κορίτσι τού μπάρ.

-  Νόμιζα πώς είχες φύγει γιά  τήν 
Αθήνα, τής είπε μόλις κάθισε δίπλα του.

-  Σέ λ ίγες μέρες.
-  Καί δέ θά ξαναγυρίσεις;
-  Ό χ ι. Τέρμα όλα αύτά. Τά 'πάμε. Εσύ, 

πώς καί άπό ’δώ;
-  Ή ρθα γιά κείνο τδν τύπο.
-Τ δ ν  Ψυχρό; Ό νομα  νά σοϋ πετύ- 

χ ε ι . . .  Παπουτσής ε ίν α ι.. Έ χε ι μαγαζί 
δίπλα στά Πρακτορεία.

-  Τδ ξέρω. Τι ρόλο παίζει;
-  Καψουρεύτηκε τήν Μπέλα.
-  Άπό πότε;
-  "Εχει μιά βδομάδα τώρα πού τής 

έγ ινε τσιμπούρι. Δέν προλαβαίνουμε ν ’ 
άνοίξουμε καί πρώτος - πρώτος κατα
φτάνει, γιά  νά φύγει στις δυδ μετά τά 
μεσάνυχτα.

-  Καί ή Μπέλα;
-  Εντάξει. Τά «κονομάει». Τή γεμ ίζει 

μέ ποτά.
-  Χτές βράδυ πού ήταν;
-  Εδώ. Στό ίδ ιο τραπεζάκι μέ τήν 

Μπέλα στά πόδια καί τά ποτά νά πηγαί
νουν τδ ένα πίσω άπ' τ ’ άλλο.

-  Δέν έλειψ ε καθόλου;
-  Ούτε στδ μέρος δέν πήγε. "Εχει γ ίνε ι 

νούμερο . . .  Ά ν  πάει έτσι, άκόμα μιά 
βδομάδα καί τδ  'κλείσε τδ μαγαζί του.

Ό  Ενωμοτάρχης είχε καρφώσει τδ 
βλέμμα του στό Στάθη Ψυχρό. Δέν έλεγε 
ψέματα ή Μαριτάνα. Τά ποτά πήγαιναν 
γραμμή στδ τραπέζι του. Σέ μιά στιγμή 
καί ό Ψυχρός είδε τδν Ενωμοτάρχη. Τού 
κούνησε τδ κεφάλι, χαιρετώντας τον. Ό  
άλλος τού άνταπόδωσε τδ χαιρετισμό καί

τδν κάλεσε στδ τραπέζι του. Ό  Ενωμο
τάρχης πήγε πρόθυμα.

-  Νά σού συστήσω ένα φίλο . . .
-  Χαίρω πολύ . . .  Μπέλα . . .  Νά σάς 

φέρω ένα ποτό;
-  Γιατί όχι;
Ή πεταλουδίτσα έφυγε πρδς τδν 

πάγκο καί οί δυδ άντρες έμειναν μόνοι.
-Κ α ινούργ ια  άγάπη; ρώτησε ό Ενω

μοτάρχης.
-  Ή Μπέλα είνα ι τδ κάτι άλλο . . .
-  Καί ή Μ αρ ία ;. . .  Ή γυναίκα τού 

Δάρη; . . .
- 'Α ς  την αύτή. Θά τής μείνει ό έγωι- 

σμός.
-  Δέν έκανες τίποτα;
-  Τίποτα. Τό 'χε ι πάρει πολύ πάνω της.
-  Τό 'χει ή τό 'χε;
-  Δέ σέ καταλαβαίνω.
-  Βρέθηκε σκοτωμένη σήμερα τά ξη

μερώματα. Δέν τό 'μαθές;
Τό ποτήρι, πού κρατούσε ό Ψυχρός, 

ξέφυγε άπ’ τά χέρια του. Τδ πρόσωπό του 
άλλαξε χρώμα. «Γιατί;», ψιθύρισε καί ξέ
σπασε σέ λυγμούς. «Ό  έγωισμός της μ' 
έσπρωξε στήν Μπέλα. Γιά μένα τά μάτια 
τής Μαρίας ήταν ό κόσμος μου. Γιατί;». 
Συνέχισε νά κλαίει. Ή Μπέλα, πού στό 
μεταξύ είχε γυρίσει μ’ ένα ποτήρι ποτό 
στό χέρ ι της, τά χάσε. Τδν κοιτούσε 
άμήχανα, χωρίς νά ξέρει γ ια τί αύτό τδ 
κλάμα. Κι όταν οί λυγμοί τού Ψυχρού λι
γόστεψαν καί σιγά - σιγά κόπασαν, τδν 
άκουσε νά λέει: «Ό  άντρας της . . .  ό άν
τρας της . . .  Αύτδς τό 'κάνε. Τό φοβόταν 
ή Μαρία πώς θά γινόταν κάποια μέρα. 
Είχε πει πώς άν τήν έπιανε θά τή σκό
τωνε. Είχε πεί πώς τδν έβλεπε συχνά νά 
καθαρίζει ένα περίστροφο, άλλά δέν 
μπορούσε νά βρει πού τό 'κρύβε. "Ηταν κι 
αύτός ένας λόγος πού δέ θέλησε νά τά 
φτιάξουμε. Τότε δέν τήν πίστεψα. Τώρα 
όμως καταλαβαίνω πώς ήξερε τ ί 
έλεγε . . .  Αύτός τή σκότωσε ...» .

Ό  Ανθυπομοίραρχος άκουσε τήν 
άφήγηση τού Ενωμοτάρχη μέ προσοχή. 
Ά ν  αύτό, πού είχε πεί ό Ψυχρός, ήταν 
άλήθεια καί ό Δάρης είχε πράγματι περί
στροφο στδ σπίτι του, τό τε οί πιθανότη
τες  γιά νά 'ναι αύτδς ό δράστης, μεγάλω
ναν. Πού μπορούσε, όμως, νά τό χε 
κρυμμένο. Τό σπίτι του καί οί βοηθητικοί 
χώροι του είχαν ψαχτεί δυδ φορές μέ τή 
μεγαλύτερη σχολαστικότητα, όπως μέ 
σχολαστικότητα είχε ψαχτεί καί τό σπίτι 
τού Φωτεινού. Ούτε στδ ένα σπίτι, ούτε 
στδ άλλο είχε βρεθεί περίστροφο ή άλλο 
όπλο. Άκόμα, δέν είχε βρεθεί όπλο καί 
στά σπίτια τού Πορφυρού καί τού Σταθά- 
του.

Μέ τις  σκέψεις αύτές τούς πήρε τδ 
πρωί. Κι όταν λίγο μετά τ ις  έξι, έπέστρε- 
ψαν άπ’ τήν πόλη ό Εισαγγελέας καί ό 
Άντισυνταγματάρχης, έφυγαν όλοι μαζί 
γιά νέες έρευνες στά σπίτια τών ύπο
πτων, χωρίς δμως, καί πάλι νά βρεθεί 
κάτι. Στις δέκα τδ πρωί έγ ινε ή κηδεία τής 
Μαρίας καί λίγο μετά τήν κηδεία ένα 
άκόμα στοιχείο έρχόταν νά προστεθεί 
στά μέχρι τό τε συγκεντρωμένα.

Θά 'ταν έντεκα  τδ πρωί όταν έφτασε 
στδ Τμήμα ό Ανθυπομοίραρχος Άργυ- 
ρούδης, διοικητής τού γειτονικού Αστυ
νομικού Τμήματος.

-  Πρίν δυδ ώρες, είπε, έμαθα πώς δυδ 
άπ' τή δική μου περιοχή καί συγκεκρι
μένα ό Τάσος Φινέλος καί ό Κώστας

Άνεστάκος, οικοδόμοι καί οί δυό, προ
χτές τδ  βράδυ πού έγινε τδ έγκλημα, 
ήταν έδώ στδ χωριό, στδ σπίτι ένδς γνω
στού τους, τού Τάκη Κατσαούνη, πού 
πρέπει νά 'ναι κοντά μέ τό σπίτι τού θύ
ματος. Ό ταν, λοιπόν, έφευγαν άπ’ τό 
σπίτι τού Κατσαούνη καί πριν άπομα- 
κρυνθούν ούτε διακόσια μέτρα άπ’ αύτό, 
άκουσαν δυδ άπανωτούς ύπόκωφους 
πυροβολισμούς. Πρόσεξαν τήν ώρα: 
"Ηταν έντεκα παρά τέταρτο άκριβώς. Δέν 
έδωσαν όμως σημασία. Χτές τό άπό- 
γευμα έμαθαν γιά τδ έγκλημα καί άρχι
σαν νά τό συζητάν. ’Έτσι έφτασε καί στά 
δικά μου άφτιά.

- Τ δ  ξέρεις τό σπίτι τού Κατσαούνη; 
ρώτησε ό Άντισυνταγματάρχης τδν Ά ν- 
θυπασπιστή.

-  Καί βέβαια. Είναι σχεδόν άπέναντι 
άπό τδ σπίτι τού θύματος. Ό  δρόμος τά 
χωρίζει. Όμως κανείς άπ’ τούς ένοικους 
του, όταν τούς ρωτήσαμε, δέ μίλησε γιά 
πυροβολισμούς, άπάντησε κείνος.

-  Δέ θ’ άκουσαν . . .  είπε ό Ανθυπομοί
ραρχος Τζανής. Άλλω στε φυσικό είναι, 
άν τά παράθυρα καί οί πόρτες ήταν καλά 
κλεισμένα, νά μήν άκουστούν οί πυρο
βολισμοί, πού καί κανείς άλλος άπό τή 
γειτονιά  δέν τούς άκουσε.

-  Μέ τ ί μέσο γύρισαν αύτο’ι οί δυδ στό 
χωριό τους; ρώτησε ό Άντισυνταγμα- 
τάρχης.

-  Μ’ ένα διερχόμενο «άγοραΐο».
-Τ ο ύ ς  ρώτησες άν είδαν τίποτα στδ

δρόμο . . .  κάποια ύποπτη κίνηση;
-  Τούς ρώτησα. Δέν είδαν τίποτα.
-  Εξακρίβωσες άν πραγματικά ό Φω

τε ινός είχε πάει στό διπλανό χωριό καί 
στήν πόλη μέ τδ αύτοκίνητό το υ ; ρώτησε 
ό Άντισυνταγματάρχης τδν Ανθυπομοί
ραρχο Τζανή.

-  Ναί. Αρκετοί άπ’ τδ διπλανό χωριό 
είδαν τδ αύτοκίνητό του νά πηγαίνει 
πρδς τήν πόλη καί νά ξαναγυρίζει. Κανείς 
δμως δέν πρόσεξε άν όδηγούσε ό ίδιος ή 
κάποιος άλλος.

-  01 φ ίλοι του πού ήταν;
-  Είπαν πώς μετά τις  έννιά ήταν στά 

σπίτια τους. Αύτό μόνο οί γυναίκες τους 
τό βεβαίωσαν.

Ό  Άντισυνταγματάρχης έμεινε σιω
πηλός. Αύτή ή ύπόθεση όλο άδιέξοδα 
ήταν.

-  Ό  Τάκης Φωτεινός ξέρει πώς οί φίλοι 
του μίλησαν γιά τό δεσμό του μέ τή Μα
ρία πού συνεχιζόταν; ρώτησε τδν Ανθυ
πομοίραρχο Τζανή, ό Άντισυνταγματάρ-
χης·

-  Ό χ ι. Νομίζει άκόμα πώς πιστεύουμε 
ότι δ δεσμός τους τελείωσε πριν άπό 
χρόνια.

-  Μέ τά παιδιά τού θύματος ήρθες σ' 
έπαφή;

-  Ναί. Τά 'χουν χαμένα. Έβλεπαν τη
λεόραση όταν πήγε ό πατέρας τους νά 
πάρει τά σκυλιά. Δέ θυμούνται τ ί ώρα 
ήταν, ούτε τ ί παρακολουθούσαν στήν 
τηλεόραση. Μετά άπό λίγο τδ θύμα τούς 
είπε πώς θά πήγαινε μέχρι τή θειά τους 
καί βγήκε άπό τδ σπίτι. Δέν άκουσαν 
τούς πυροβολισμούς. "Οταν ξαναγύρισε 
στδ σπίτι δ πατέρας τους, παρακολου
θούσαν άκόμα τηλεόραση . . .  Δέν ξέ
ρουν τίποτα άλλο . . .

«Δέν πιστεύω πώς πρέπει νά ψάχνουμε 
άλλού γιά τδ δράστη, παρά μόνο στά δυό
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αυτά πρόσωπα. Στό Δάρη και στό Φω
τεινό. Έ νας άπ’ αυτούς είνα ι ό δράστης. 
"Αλλα κίνητρα άπό λόγους τιμής ή έρωτι- 
κής άντιζηλίας δέν ύπάρχουν σ' αύτή τήν 
περίπτωση. Ούτε οικονομικά συμφέ
ροντα, ούτε λόγοι έκδικήσεως, ούτε 
κληρονομικές διαφορές, συνδέονται μέ 
τό πρόσωπο τής Μ α ρ ίας...» . Ή φωνή 
τού Εισαγγελέα κυλούσε ήρεμη άνάμεσά 
τους, καθώς προσπαθούσε νά τοποθε
τήσει στή σωστή τους βάση τά πιθανά 
κίνητρα και νά πιθανολογήσει γιά τό 
δράστη. Ή ταν γεγονός πώς κι έκε ϊνο ι τό 
ίδ ιο πίστευαν. Όμως, πώς μπορούσαν νά 
σπάσουν τή σιωπή τού δράστη; Θά ταν 
πολύ διαφορετικά τά πράγματα άν άντί 
γιά δυό ύποπτους, είχαν μόνον ένα.

Στήν πόρτα τού γραφείου, δπου ήταν 
συγκεντρωμένοι, άκούστηκαν δυό χτυ
πήματα. Ή ταν ό Χωροφύλακας Πόντος.

-  Ό  Τάκης Φωτεινός είχε συναντηθεί, 
τήν προηγούμενη νύχτα τού έγκλήμα- 
τος, μέ τό θύμα . . .  είπε μπαίνοντας.

-  Είναι σίγουρο αύτό; ΟΙ φ ίλοι του 
λένε, πώς δέ συναντήθηκε ’κείνη τή 
μέρα, είπε ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Σίγουρο. Έμαθα ποιδς ήταν ό νεα
ρός πού ό μπάρμπα Κωσταντής, ό Τζα- 
νιός, περιέγραψε σ τόν« Ενωμοτάρχη 
Στεφάνή. Είναι ό Κώστας Γραμμένος πού 
διατηρεί κατάστημα καλλυντικών στήν 
πόλη, δίπλα άπ’ τό σινεμά « Αστρον».

-  Καί λοιπόν; τόν ρώτησε ό Άντισυν- 
ταγματάρχης.

-  "Εκανε λάθος ό μπάρμπα - Κωνσταν- 
τής. Γιά τήν κόρη τού Καμποτή ένδιαφε- 
ρόταν ό Γ ραμμένος καί δχι γιά τή Μαρία 
Δάρη. Τό σπίτι τού Καμποτή είνα ι στόν 
ίδ ιο δρόμο μέ τό σπίτι τού Δάρη. Θέλησα, 
λοιπόν, νά μάθω άν είνα ι άλήθεια αύτό 
καί πριν λίγο κατόρθωσα νά συναντήσω 
τήν κόρη τού Καμποτή, τή Γιάννα. Βρέ
θηκε σέ δύσκολη θέση. Τελικά παραδέ
χτηκε πώς έχει σχέσεις μέ τό Γ ραμμένο. 
Τόν συναντάει άλλες φορές στήν πόλη 
καί άλλες στό χωριό, στό χωράφι τού 
Μούτσιου, πού 'ναι μετά τό σπίτι τού 
Δάρη, μέσα σ’ ένα μικρό άχυρώνα. Τήν 
τελευτα ία  φορά πού τόν συνάντησε ήταν 
τήν προηγουμένη τού έγκλήματος, στις 
δέκα τό βράδυ, στόν άχυρώνα.

-  Τι σχέση έχουν άλα αύτό μέ τό Φω
τεινό ;

-  Έχουν. Ό  Φωτεινός έγ ινε αιτία νά 
τήν ξυλοκοπήσει ό πατέρας της έκείνο 
τό βράδυ. Σχεδόν άμέσως μετά τή συν
άντησή της μέ τό Γ ραμμένο, σταμάτησε 
πλάι στάν άχυρώνα τό αύτοκίνητο τού 
Φωτεινού. Έ τσ ι δέν μπόρεσαν νά βγοΰν 
άπό ’κεί παρά στις δώδεκα τά  μεσάνυχτα 
όταν έφυγε τό αύτοκίνητο. Είδε τό Φω
τε ινό  νάρχεται άπ’ τήν κατεύθυνση τών 
τελευταίω ν σπιτιών, περπατώντας 
σκυφτά καί μέ χ ίλ ιες προφυλάξεις, καί νά 
κάθεται στή θέση τού συνοδηγοϋ. Τό αύ
τοκίνητο τό όδηγούσε κάποιος άλλος. 
Στις δώδεκα, λοιπόν, καί κάτι γύρισε στό 
σπίτι της, ώρα άρκετά περασμένη, πού 
έβαλε σέ άνησυχία τόν πατέρα της καί 
είχε άποτέλεσμα τό ξυλοκόπημά της . . .  
Υπάρχει όμως καί κάτι άκόμα.

-  Σίγουρα θά μάς σκάσεις μέχρι νά τό 
πεις . . .  παρατήρησε δλο άγωνία ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης.

-  Ή Γ ιάννα, περνώντας έξω άπ’ τό 
σπίτι τού Δάρη, άκουσε τόν Πάνο πού 
φώναζε καί άπειλούσε τή Μαρία. "Ελεγε 
πώς θά τή σκότωνε. "Ακούσε, έπίσης, τή

Μαρία νά τού λέε ι νά τήν άφήσει ήσυχη 
καί μετά,|τόν Πάνοΐνά τή λούζει μ’ ένα 
σωρό βρισιές . . .

Τώρα όλοι ήξεραν πώς οί φ ίλοι τού Φω
τεινού έλεγαν ψέματα. Είχαν πει τόσα, 
όσα δέν μπορούσαν νά βλάψουν τό φίλο 
τους. "Ηξεραν όμως καί πώς τό άντρό- 
γυνο είχε μαλώσει στά γερά μιά νύχτα 
πριν. ΤΙ σήμαιναν αύτά; Μόνο ότι ο ί ύπο
πτοι γίνονταν περισσότερο ύποπτοι.

Κάλεσαν άμέσως γιά νέα άνάκριση 
τούς τρεις  φίλους τού Φωτεινού, πού 
παραδέχτηκαν πώς είχαν πει ψέματα. 
Μόνο, όμως, ώς πρός τήν προηγούμενη 
νύχτα τού έγκλήματος. Γ ιά τή νύχτα πού 
έγ ινε τό έγκλημα κράτησαν κλειστό τό 
στόμα τους . . .

ΕΙΧΕ ΔΕΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ

Στις τρεις μετά τό μεσημέρι άρχισε ή 
νέα άνάκριση τού Φωτεινού. Στήν άρχή 
άρνήθηκε τά πάντα, άλλά λίγο μετά 
παραδέχτηκε πώς έλεγε ψέματα μέχρι 
τό τε καί όμολόγησε πώς πραγματικά δέν 
είχε διακόψει ποτέ τις  σχέσεις του μέ τήν 
κουμπάρα του καί πώς οί δυό έραστές 
συναντήθηκαν τελευτα ία  φορά μιά νύ
χτα πριν γ ίνε ι τό έγκλημα. Δικαιολόγησε 
τ ις  μέχρι τό τε άρνήσεις του λέγοντας 
πώς δέν ήθελε νά έκθέσει τό θύμα . . .

-  Τώρα πού μίλησες καί παραδέχτηκες 
τις  σχέσεις σας, μίλησέ μας καί γιά τή 
νύχτα τού έγκλήματος, τού πε ό Εισαγ
γελέας, μόλις ό Φωτεινός τέλειωσε τήν 
άφήγησή του.

-  Δέν ξέρω τίποτα. Είχαμε συνεννοη- 
θεΐ άπό τήν προηγούμενη νύχτα νά μή 
συναντηθούμε. Φοβόταν ή Μαρία πώς 
κάτι είχε καταλάβει ό Πόνος. Έτσι, μή 
έχοντας τ ι νά κάνω πήρα τό αύτοκίνητο 
καί πήγα μιά βόλτα μέχρι τήν πόλη.

-  Δέν είχες όμως έσύ λόγους νά φο
βηθείς. Είχες τρεις  τσιλιαδόρους πού 
άνετα μπορούσαν νά έξακριβώσουν πώς 
ό Δάρης πήγε μέ τά σκυλιά στό βουνό. 
"Ετσι άφοβα θά μπορούσες νά πάς καί νά 
τή συναντήσεις, τού ’πε ό ’Ανθυπομοί
ραρχος.

-  Δέν πήγα. Φοβόμουν μήπως ή νυχτε
ρινή του βόλτα δέν ήταν παρά μπλόφα.

-  Μέ ποιό τρόπο ειδοποιούσες τή Μα
ρία γιά νά βγει καί νά συναντηθείτε; τόν 
ρώτησε ό Αντισυνταγματάρχης.

-  Πετούσα ένα - δυό πετραδάκια στά 
παντζούρια τής κουζίνας.

-  Καί τ ι δικαιολογία έβρισκε γιά νά πει 
στά παιδιά της;

-  Πώς δήθεν θά πήγαινε σέ κάποιο άπ’ 
τά φιλικά τους σπίτια.

-  Τήν ίδια δικαιολογία είπε καί λίγο 
πριν δολοφονηθεί. Λές νά τής πέταξε 
κάποιος άλλος τά πετραδάκια;

-  Ό χ ι . .. Δέν ξέρω τ ί έγ ινε ’κείνη τή 
νύχτα.

-Φ α ίν ε τα ι πώς σέ «δούλευε», όπως 
καί τόν άντρα της, ή Μαρία. Γιά νά βγει 
έξω στόν κήπο σημαίνει πώς δέν ήσουν 
μοναδικός έραστής της . . .

Τά τελευτα ία  λόγια τού Αντισυντα- 
γματάρχη ήταν φανερό πώς τόν πείρα
ξαν. Είχε χαμηλώσει τό κεφάλι του καί 
τρεμόπαιζε νευρικά τά δάκτυλά του. Ό  
Ανθυπομοίραρχος δέν έχασε τή στι

γ μ ή .. .
-Τ ή ν  άγαπούσες πολύ; τόν ρώτησε.
-  Πιό πολύ άπ’ τή ζωή μου τήν ίδια.

-  Εκείνη;
-  Κι έκείνη. Δέν έβλεπε τή στιγμή πού 

θά ρχόταν κοντά μου.
-  "Ισως έρχόταν άπό συμφέρον . . .
-  Ό χ ι . . .
-Τ ό τ ε  τ ί σού ζήλεψε; Τά χρόνια 

σου . . . ,  τού πε ειρωνικά.
-  Δέν ξέρω. Μπορεί στήν άρχή νά ’ρθε 

κοντά μου άπό συμφέρον. Μικρό κορίτσι 
ήταν τότε. Δέν καταλάβαινε καί πολλά 
πράγματα. Όμως βρήκε σέ μένα στοργή 
καί κατανόηση. Μ ’ άγάπησε. Μ' άγα- 
πούσε παράφορα . . .

-  Τότε γ ια τί πήγαινε καί μ’ άλλον;
-  Δέν πήγαινε.
-  Καί ποιόν βγήκε νά συναντήσει στόν 

κήπο έκείνη τή νύχτα;
-  Ε μένα  . . .
Αύτό ήταν. Ό  Τάκης Φωτεινός είχε 

φτάσει στό σημείο πού τόν όδηγούσε πιά 
ό πληγωμένος έγωισμός του. Ό  Εισαγ
γελέας πήγε καί στάθηκε δίπλα του. «Μί
λησέ μας ...» , τού ’πέ μέ φωνή πού ’δεί
χνε κατανόηση. Ό  Τάκης Φωτεινός τόν 
κοίταξε στά μάτια κι ένας λυγμός κλό
νισε τό στήθος του.

«Είμαι άτυχος ...» , είπε. Ή φωνή του 
βγήκε μαζί μ' έναν άναστεναγμό, ένώ 
ταυτόχρονα σήκωνε τό βλέμμα του καί 
τό άφηνε νά πλανηθεί έξω άπ' τό παρά
θυρο. «Είμαι άτυχος . .. ’Αγάπησα μέ πά
θος τή γυναίκα πού έμελλε νά χαθεί τόσο 
γρήγορα άπ' τή ζωή . . .  Μικρό κορίτσι 
ήταν σάν τήν είδα γιά πρώτη φορά καί 
άπό τότε άλλαξαν πολλά μέσα μου. Τήν 
έντυπωσίασαν τά κτήματα, τά λ ε φ τά . . .  
Ε μένα  μ’ έντυπωσίασαν τά μάτια της, τά 
μαλλιά της, τό κορμί της. "Ηταν οί πρώτες 
μέρες τού καλοκαιριού . . .  πάνε πέντε 
χρόνια άπό τότε. Πηγαίναμε νά δούμε τό 
τριφύλλι. Έπιασε βροχή . . .  μπόρα καλο
καιριάτικη. Μέχρι νά φτάσουμε στήν κα
λύβα τού τριφυλλοχώραφου μουσκέ
ψαμε. Φορούσε ένα ψιλό φόρεμα πού 
σάν βράχηκε κόλλησε πάνω της .. . Στήν 
καλύβα άναψα φωτιά νά στεγνώσουμε. 
Έ κείνο τό άπόγευμα . . .  έκείνο τό καλο
καίρι άρχισαν όλα. Μετά ήρθε ό Πορφυ
ρός. Μάς είδε ένα βράδυ καί μίλησε στόν 
Πάνο. "Εγιναν τό τε μεγάλες φασαρίες 
καί άπό τό τε  κόψαμε . . .  Κόψαμε γιά τόν 
κόσμο βέβαια. Αναγκάστηκα νά βρώ τσι
λιαδόρους. Τά χρέη τού Δακούστη καί 
των άλλων ήταν 6,τ ι έπρεπε γιά νά δε
χτούν αύτοί οί τρεις, νά μέ βοηθήσουν. 
Έτσι πέρασαν άλλα τέσσερα χρόνια. Τήν 
προηγούμενη νύχτα τού έγκλήματος, 
μού ’πε, πώς ό Πόνος είχε άρχίσει νά ρί
χνει τά «καρφιά» του. Φοβόταν πώς είχε 
καταλάβει ότ ι συνεχίζαμε τό δεσμό μας. 
Τήν καθησύχασα. Εκείνη τή νύχτα ό Πό
νος έπαιζε χαρτιά. Επειδή φοβόμουν 
κάτι τό ξαφνικό, είπε τού Διακούστη νά 
’ρθει πίσω μου. Έγώ είχα πάρει τό μηχα
νάκι του. Τού ’πα νά μέ περιμένει μέ τό 
αύτοκίνητο στόν άχυρώνα τού Μού- 
τσιου. Ό  Γεωργόπουλος πήρε τό μηχα
νάκι καί γύρισε στό καφενείο. Θά ’ρχοταν 
έκεϊνος νά μέ ειδοποιήσει. "Ετσι κι έγινε. 
Στις δώδεκα άκριθώς άκουσα τό μηχα
νάκι νά περνάει άπ' τό δρόμο κι έφυγα

« .. ,Ξαναπήγα τήν άλλη νύχτα. Αύτή 
τή φορά έδωσα τό αύτοκίνητο στό Δα
κούστη καί τού πα νά πάει μέχρι τήν 
πόλη καί νά ξαναγυρίσει κατά τ ις  έντεκα 
παρά είκοσι γιά νά μέ περιμένει, όχι, 
όμως, στόν άχυρώνα, άλλά κάπου δυό 
χιλιόμετρα μακριά. Είχα σκεφτεί πώς
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έπρεπε ν ’ άλλάζω συνεχώς δρόμο . . .  
Μόλις ό Πόνος μέ τό Θανάση έφυγαν γιά 
τό βουνό πήγα μέ τό μηχανάκι τού Δα- 
κούστη μέχρι τόν άχυρώνα τού Μού- 
τσιου, όπου τό παράδωσα στό Γεωργό- 
πουλο γιά νά τό γυρίσει πίσω και του ’πα 
νά μήν ξανάρθει. Πήγα στό σπίτι και πέ- 
ταξα τά πετραδάκια. Ή Μαρία βγήκε. 
Ή ταν φοβισμένη. Δέν ήθελε νά καθίσει. 
Φοβόταν πώς ό άντρας της τής είχε στή
σει παγίδα. Σ' αυτό θά τόν βοηθούσε και 
ό Πορφυρός πού χρόνια τώρα καιγόταν ή 
καρδιά του γιά τή Μαρία. ΤΗταν δέκα ή 
ώρα όταν συναντηθήκαμε. Τήν παρακά- 
λεσα νά μείνει έστω γιά λίγο. Έ μεινε. 
Στις έντεκα παρά είκοσι είδαμε φώτα στό 
δρόμο. . .

«Πήδησα στό μαντρότοιχο κι έφυγα. 
Διακόσια μέτρα πιό κάτω κρύφτηκα σέ 
κάτι θάμνους. Τότε άκουσα τούς δυό πυ
ροβολισμούς. Ταράχτηκα. Δέν μπο
ρούσα νά ύποθέσω τ ι είχε συμβεϊ. Προ
χώρησα σκυφτός πρός τό σπίτι της και 
κρύφτηκα πίσω άπ’ τό μαντρότοιχο. 
Τότε, ξεχώρισα, μπροστά στή βεράντα 
τού σπιτιού, τόν Πάνο και τόν Πορφυρό. 
Κατάλαβα τ ι είχε σ υμβεϊ. . .  Τό ’ίδιο 
προσεχτικά έφυγα μέ τήν καρδιά μου 
κουρελιασμένη. Γιά μένα είχαν πιά χαθεϊ 
όλα. Πήγα έκε ϊ πού μέ περίμενε ό Δα- 
κούστης. Ό τα ν  φεύγαμε είδα τά φώτα 
τού αύτοκινήτου τού Πορφυρού ν ’ άνη- 
φορίζουν πρός τό βουνό. Διηγήθηκα στό 
Δακούστη τά όσα είχαν σ υμβεϊ. . .  Κι άν 
δέ μίλησα μέχρι τώρα ήταν γ ια τί όμολο- 
γώντας τά όσα ήξερα, άποκάλυπτα και τό 
δεσμό μου μαζί της'πράγμα πού ’θελα νά 
τό πάρω μαζί μου . . .  μυστικό και πέρα άπ’ 
τόν τάφο μου άκόμα ...» .

Τά τελευτα ία  λόγια του πνίγηκαν σέ 
νέους λυγμούς. Ή ταν στιγμή συγκλονι
στική. Τά χέρια του σφίγγονταν γύρω 
άπό τά γόνατά του και τά μάτια του είχαν 
άδειάσει άπό δάκρυα. Όμως, ό Ανθυπο
μοίραρχος, είχε μιά άπορία πού δέν τόν 
άφηνε νά σκεφτεΐ τίποτα άλλο.

-Θ υμήσου, τού ’πε. Ή βεράντα τού 
σπιτιού όταν είδες τόν Πάνο Δάρη μέ τόν 
Πορφυρό, ήταν φωτισμένη.

-  "Οχι. Δέν είχαν άνάψει φώς. Είχαν 
σταθεί παράμερα και κουβέντιαζαν. Ό  
ένας άκουμπούσε μέ τήν πλάτη του στόν 
τοίχο καί ό άλλος καθόταν στά σκαλιά.

-  Είσαι σίγουρος πώς τούς γνώρισες;
-  Απόλυτα. Θά προτιμούσα νά πώ πώς 

τή σκότωσα έγώ, παρά νά κατηγορήσω 
κάποιον άλλον άδικα. Αλλωστε, τώρα, 
καί πού ζώ δέν έχει νόημα. Τό νόημα όλο 
τής ζωής μου σκλαβώθηκε στά κλειστά 
μάτια τής άγάπης μου . . .

Τόν άφησαν καί βγήκαν στό διάδρομο. 
Ή ώρα πλησίαζε όκτώ. Τώρα πιά τά πρά
γματα είχαν σχεδόν ξεδιαλύνει. Θά όμο- 
λογούσαν όμως ό Πάνος Δάρης καί ό Θα
νάσης Πορφυρός; "Αν δέν όμολογούσαν; 
«Πρέπει νά σπάσουμε τό άλλοθι τους», 
είπε συλλογισμένα ό Ανθυπομοίραρχος. 
«Πώς;», τόν ρώτησε ό Άντισυνταγμα- 
τάρχης. Ό  νεαρός Ανθυπομοίραρχος 
έμεινε γιά λίγο σιωπηλός. Μετά τό 
πρόσωπό του άπό σκεφτικό άρχισε νά 
παίρνει μιά άλλη όψη. «Μάς έχουν περι
γράφει τή διαδρομή πού έχουν κάνει. 
Μάς έχουν πεϊ καί πόσα τσιγάρα κάπνι
σαν και τ ί συζήτησαν, μέχρι καί πού έκα
ναν τό «νερό» τους. Δέ μένει λοιπόν 
παρά νά μάς τό άποδείξουν. Μπορούμε 
νά ξεκινήσουμε στις έννιάμιση, τήν ώρα

πού ισχυρίζονται πώς ξεκίνησαν γιά τό 
βουνό. Θά κάνουμε πρώτα τή διαδρομή 
μέ τόν έναν. ’Αλλιώς μπορείς νά λές με
ρικά πράγματα καί άλλιώς νά τ ’ άναπα- 
ραστάνεις. Ό τα ν  τελειώσουμε καί γυρί
σουμε, θά ξανακάνουμε τήν ίδ ια  δια
δρομή καί μέ τόν άλλο. Μόνο έτσι θά 
μπορούσαμε νά σπάσουμε τό άλλοθι 
τους, άν φυσικά δέν είνα ι άληθινό».

Συμφώνησαν μέ τήν πρόταση τού Αν
θυπομοίραρχου. «Πρώτα θά κάνουμε τή 
διαδρομή μέ τόν Πάνο Δάρη», είπε ό Εισ
αγγελέας. Ό  Αντισυνταγματάρχης ζή
τησε άπό τόν Άνθυπασπιστή νά βρει ένα 
αύτοκίνητο πού ό όδηγός του θά ’ξερε 
καλά τις  διαδρομές στό βουνό. Στις έννιά 
άκριβώς τό αύτοκίνητο ήταν μπροστά 
στό Αστυνομικό Τμήμα. Στις έννιά καί 
είκοσι ήταν μπροστά στό σπίτι τού Δάρη. 
Μέσα στό αύτοκίνητο, έκτός άπ’ τόν 
όδηγό, ήταν ό Εισαγγελέας, ό Άντισυν- 
ταγματάρχης, ό Ανθυπομοίραρχος καί ό 
Πάνος Δάρης. Ακριβώς στις έννιάμιση 
ξεκινούσαν. Ό  Δάρης ήταν άμίλητος καί 
άνέκφραστος. Απαντούσε μονολεκτικά 
στις έρωτήσεις τους, ένώ άργότερα όταν 
ή διαδρομή συνεχίστηκε πεζή, μιλούσε 
δύσκολα, περιγράφοντας, όμως, μέ τήν 
παραμικρή λεπτομέρεια κάθε τ ι πού θυ
μόταν. Στις δώδεκα παρά τέταρτο βρί
σκονταν πάλι πίσω στό σπίτι του, γιά  νά 
επιστρέφουν λίγο μετά στό Αστυνομικό 
Τμήμα.

Ό  Πάνος Δάρης συνέχιζε νά ’ναι ήρε
μος καί άνέκφραστος.

-  Δέ σέ είδαμε ούτε μιά φορά νά δα
κρύζεις . . .  τού ’πε ό Εισαγγελέας καθώς 
άνέβαιναν τά σκαλοπάτια.

-Τ ή ν  κλαίω μέσα μου. Εγώ τήν άγα- 
πούσα μέ τό δικό μου τρόπο. Δέ θά 
βγάλω τίποτα ούρλιάζοντας καί ούτε μέ 
θρήνους θά μπορέσω νά τήν άνα- 
στήσω . . . ,  άπάντησε.

’Έκαναν τή διαδρομή καί μέ τό Θανάση 
Πορφυρό. Αύτή τή φορά μέ τό δικό του 
αύτοκίνητο καί μέ τόν Εισαγγελέα μόνο 
στή θέση τού συνοδηγού. Οί άλλοι είχαν 
άνεβεϊ στήν καρότσα . . .

Όταν άρχισαν ν ’ άνηφορίζουν, πεζή, 
τό βουνό, τά έρωτηματικά τους άρχισαν 
νά πληθαίνουν. Μέτρο μέ μέτρο ό Θανά
σης Πορφυρός έλεγε τά ίδ ια πού είχε πεϊ 
ό Πάνος Δάρης. ’Ακόμα καί τις  πιό άσή- 
μαντες λεπτομέρειες .. . Αύτή ή σύμ
πτωση ήταν κάτι τό καταπληκτικό.

«Αρχίζω νά σκέφτομαι πώς έχουν κά
νει πολλές φορές αύτή τή διαδρομή καί 
έχουν μελετήσει προσεκτικά τό μέρος, 
άλλά καί τις  λεπτομέρειες πού θά μπο
ρούσαν νά περιγράφουν γιά νά γίνουν 
π εισ τικο ί...» , ψιθύρισε στ’ άφτί τού 
Άντισυνταγματάρχη ό Ανθυπομοίραρ
χος ■ · ■

Ό ταν γύρισαν στό σπίτι τού Δάρη ε ί
χαν κάνει άκριβώς τρ εις  ώρες παρά ένα 
τέ τα ρ το . . .

«ΘΟΛΩΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ . . .»

«Καί τώρα τ ί κάνουμε;» άναρωτήθηκε 
ό Αντισυνταγματάρχης κοιτώντας στά 
μάτια μιά τόν Εισαγγελέα καί μιά τόν Αν
θυπομοίραρχο, όταν βρέθηκαν μόνοι 
στό Αστυνομικό Τμήμα. Ό  Ανθυπασπι- 
στής Βαγενάς στεκόταν λίγο πιό πέρα, 
μέ τό πρόσωπο άκουμπισμένο στό τζάμι 
τού παράθυρου καί τά μάτια του άπλω- 
μένα στό σκοτάδι, πού όλο καί ξεθώ

ριαζε. Σέ λίγο θά ξημέρωνε. «Μιά άκόμα 
μέρα χωρίς νά ξέρουμε τό δολοφόνο. Καί 
όμως είνα ι στά χέρια μ α ς . . .  Είναι ένας 
άπ’ τούς δυό . . .  Ποιος όμως . . .» μονο
λόγησε.

-  Καί άν δέν είνα ι κανένας άπ’ αύτοϋς 
δυό; τόν ρώτησε ό Ανθυπομοίραρχος.

-  Δέν είνα ι δυνατόν. "Αλλωστε ό Φω
τε ινός μίλησε καθαρά . . .

-  Καί άν λέε ι ψέματα;
-  Γιά ποιό λόγο;
-  Γιά νά ρίξει στόν κουμπάρο του τό 

έγκλημα, πού μπορεί νά ’χει κάνει ό ίδιος.
-  Μπορούμε νά έξακριβώσουμε τήν 

ά λήθ εια . . .
-  Πώς;
Ό  Άνθυπασπιστής είδε νά καρφώνον

τα ι πάνω του τρία ζευγάρια μάτια. Όμως, 
ούτε ό ίδ ιος ήξερε μέ ποιό τρόπο θά 
μπορούσαν νά έξακριβώσουν τήν άλή- 
θεια. Είχε πεϊ κάτι χωρίς νά τό πολυ- 
σκεφτεϊ καί τώρα, πού τό «πώς;» όρθώ- 
θηκε μπροστά του, τά ’χε χάσει. Πώς, 
άλήθεια, μπορούσαν νά έξακριβώσουν 
άν τά όσα είχε πει ό Φωτεινός, ήταν, ή 
όχι, ψέματα;

«Νά. . .  νά τόν πάρουμε καί νά πάμε 
στό μαντρότοιχο ...» , ψέλλισε. Οί λέξεις 
έβγαιναν άργά - άργά άπό τό στόμα του, 
σάν νά ’κάνε προσπάθεια νά τις βρεϊ 
έκείνη τή στιγμή. Τό ίδ ιο διατακτικά συν
έχισε: «Νά τόν βάλουμε νά σταθεί έκε ϊ 
πού λέε ι πώς είχε σ τα θ ε ί. . .  Νά βάλουμε 
καί δυό γνωστούς του στή βεράντα . . .  
Θά τούς άναγνωρίσει;».

Είδε τά τρία πρόσωπα πού τόν τρ ιγύρι
ζαν νά φωτίζονται.

- ’Έ χεις δίκιο, φώναξε ένθουσιασμένος 
ό Αντισυνταγματάρχης.

-  Νά τόν βάλουμε πρώτα νά τοποθε
τήσει στή βεράντα δυό Χωροφύλακες, 
είπε ό ’Ανθυπομοίραρχος. Μετά, άφού 
βέβαια τού τό πούμε, νά τούς άντικατα- 
στήσουμε μέ πολύ γνωστά του πρόσωπα. 
"Αν τ ’ άναγνωρίσει, τό τε  σίγουρα θά λέε ι 
τήν άλήθεια.

-  Εκτός ά ν . . .  παρατήρησε ό Εισαγ
γελέας . . .  άν τό σκοτάδι τής βεράντας 
δέν είνα ι τόσο πού νά έμποδίζει νά τούς 
ξεχωρίσει. Ό π ότε καί πάλι δέ θά κά
νουμε τίποτα.

- Ό χ ι,  είπε ζωηρά ό Ανθυπομοίραρ
χος. Ό  μαντρότοιχος άπέχει άρκετά μέ
τρα άπ’ τή βεράντα. "Ισως καί τριάντα, 
ίσως καί παραπάνω. Ούτε τό μέρος 
έκεϊνο φωτίζεται τόσο πού νά μπορεί κα
νείς νά διακρίνει καλά.

-  "Αλλωστε δέν έχουμε νά χάσουμε καί 
τίποτα, συμπλήρωσε ό Άντισυνταγμα- 
τάρχης. ’Αντίθετα ίσως κερδίσουμε . . .

"Εμειναν σύμφωνοι. Δέν είχαν παρά νά 
περιμένουν νά ξαναβραδιάσει.

Στις δέκα ό Τάκης Φωτεινός όδηγή- 
θηκε στό σπίτι τού Δάρη. Ό  Εισαγγελέας 
τού ζήτησε νά τούς πεϊ σέ ποιό σημείο 
τού μαντρότοιχου είχε σταθεί. Τούς τό 
’δείξε. Μετά τού ζήτησε νά τοποθετήσει 
δυό Χωροφύλακες στή βεράντα, στά ση
μεία όπου είχε δεϊ τό Δάρη καί τόν Πορ
φυρό. Ή βεράντα ήταν άρκετά σκοτεινή. 
Αύτό όμως δέν έμπόδισε τό Φωτεινό νά 
ύποδείξει μέ σιγουριά τ ις  θέσεις.

-  Καί τώρα πάμε νά μάς δείξεις σέ ποιό 
θάμνο είχες κρυφτεί όταν άκουσες τόν 
πυροβολισμό . . τού πε ό Άντισυντα- 
γματάρχης καί γυρνώντας στόν Άνθυ-



πομοίραρχο τόν ρώτησε: Τούς ειδοποίη
σες νά 'ρθουν;

Ό  ’Ανθυπομοίραρχος κούνησε κατα
φατικά τό κεφάλι του καί άκολούθησε, 
μαζί μέ τόν Εισαγγελέα και τόν Άντισυν- 
ταγματάρχη, τό Φωτεινό. Διακόσια μέ
τρα, περίπου, μακριά άπ’ τό μαντρότοιχο 
σταμάτησαν. « Εδώ κρύφτηκα», είπε ό 
Φωτεινός κι έσκυψε πίσω άπό ένα θάμνο.

-  Εντάξει, τού ’πε ό Εισαγγελέας. 
Τώρα θ ’ άκούσεις δυό πυροβολισμούς. 
Θυμήσου άν ό κρότος μο ιά ζε ι. . .

Δυό άπανωτοί πυροβολισμοί έσχισαν 
τή σιγαλιό τής νύχτας. Ό  Φωτεινός άνα- 
πήδησε.

-  Μοιάζουν, είπε. Είναι ίδ ιο ι. . .  Είμαι 
σίγουρος γι' αύτό.

-  "Εχεις δίκιο, είπε ό Άντισυνταγμα- 
τάρχης. Ό  Άνθυπασπιστής Βαγενάς πυ
ροβόλησε μέ «SMITH AND WESSON No 
32», μέ τ ό ’ίδιο όπλο πού χρησιμοποίησε ό 
δράστης γιό νά σκοτώσει τή Μαρία.

-  Πάμε στό μαντρότοιχο, είπε άκεφα ό 
Εισαγγελέας, ένώ μέσα του σκεφτόταν 
πώς άδικα είχαν, πριν λ ίγες ώρες, αίσιο- 
δοξήσει.

Ό  Φωτεινός προχώρησε σχεδόν έρ- 
ποντας μέχρι τό μαντρότοιχο. Στάθηκε 
στό σημείο πού είχε άπό πριν υποδείξει 
καί κάρφωσε τό  μάτια του στή βεράντα. 
Δυό σ ιλουέτες ήταν έκεϊ. Ή μια άκουμ- 
πισμένη στόν τοίχο. Ή άλλη σκυφτή, κα
θισμένη στό σκαλοπάτια. Τόν άφησαν 
κάπου πέντε λεπτό νά τ ις  παρατηρεί. . .

-  Τούς ξεχωρίζεις; τόν ρώτησε μετά ό 
Εισαγγελέας.

-  Ναί, άπάντησε μέ αύτοπεποίθηση ό 
Φωτεινός.

-  Ποιοι είναι;
-  Ό  Δακούστης καί ό Άθανασόπου- 

λος.
-  Περάστε του τις  χειροπέδες . . .
Ή φωνή τού Εισαγγελέα ήταν σκληρή 

αύτή τή φορά. Ό  Φωτεινός πήγε κάτι νό 
πει, μά όταν ε ίδε τις  δυό σ ιλουέτες νό 
τόν πλησιάζουν, τά χείλη του έμειναν μι
σάνοιχτα. "Ηταν ό Πάνος Δάρης καί ό Θα
νάσης Πορφυρός!

-  Μέ παραπλάνησε έκείνο πού είπε ό 
Άντισυνταγματάρχης, πού ρώτησε, δη
λαδή, τόν Ανθυπομοίραρχο, άν τούς ε ι
δοποίησε νά ρθουν . . .  είπε λίγο άργό- 
τερα στό Τμήμα, όταν ξανάρχισαν νά τόν 
άνακρίνουν.

-  Τίποτα δέ σέ παραπλάνησε, τού ’πε ό 
Εισαγγελέας. Τό σκοτάδι ήταν έκείνο 
πού σ’ έμπόδισε νό δεις. Είναι μεγάλη ή 
άπόσταση πού χωρίζει τή βεράντα άπ’ τό 
μαντρότοιχο καί τό σημείο έκείνο τής 
βεράντας δέ φωτίζεται, ούτε άκόμα κι άν 
ύπάρχει φ εγγά ρ ι. . .  Τή νύχτα, όμως πού 
σκότωσες τή Μαρία, όπως καί τώρα, ό 
ούρανός ήταν συννεφιασμένος. "Ετσι 
ήταν έπόμενο νά 'πεφτες στην παγίδα 
πού μόνος σου έστησες . . .

-  Δέν τή σκότωσα έγώ!
Γύρισαν καί τόν κοίταξαν. Αύτό κανείς 

τους δέν τό περίμενε. Μετά άπ' όσα ε ί
χαν συμβεΐ είχαν πιό βεβαιωθεί όλοι τους 
γιό τό ποιος ήταν ό δολοφόνος.

-  Τότε ποιος τή σκότωσε; τόν ρώτησε, 
φανερά έκνευρισμένος, ό Ανθυπομοί
ραρχος.

-  Ό  άντρας της. Μέ μπερδέψατε κι 
έκανα ένα λάθος, δέ σημαίνει, όμως, πώς 
τή σκότωσα έγώ.

-  Ό  άντρας της γ ιατί; τόν ρώτησε ό 
Εισαγγελέας.

-  Γιατ’ι κατάλαβε πώς τά χε μαζί μου. 
Κατάλαβε πώς έμέναάγαπούσε ή Μαρία.

-  Αύτό άν είχε συμβεΐ, τό τε ή θά σουν 
καί σϋ νεκρός ή θό τέλειωνε ή ύπόθεση 
μ’ ένα διαζύγιο, είπε ό Ανθυπομοίραρ
χος. Εκείνος όμως πού δέν μπορούσε νό 
τελειώ σει διαφορετικό μαζί της ήσουν 
έσύ. Γιατί έσύ δέν ήθελες νό τή χάσεις. 
Δέν ήθελες νό παραδεχτείς πώς ίσως δέ 
σ' άγαποϋσε καί πώς ίσως άπό άνάγκη ή 
άπό συνήθεια έρχόταν μαζί σου. Δέν 
όνεχόσουν νά τή χάσεις . . .

-  Δέν είνα ι άλήθεια αύτά . . .
-  Ζήλευες, συνέχισε ό Ανθυπομοί

ραρχος, άποφασισμένος νά φτάσει μέχρι 
τέλος τό ψυχολογικό πόλεμο πού ’χε άρ- 
χίσει. Ζήλευες παθολογικά. Φοβόσουν 
όσο έβλεπες πώς τό χρόνια περνούσαν 
καί φαινόσουν πιό πολύ μεγάλος στό μά
τια  της. Φοβόσουν μήπως σέ βαρεθεί. 
"Ισως νό σέ είχε κιόλας βαρεθεί. Φοβό
σουν μήπως καταλάβαινε τό λάθος της 
και,ξαναγυρνούσε στόν άντρα της. Ζή
λευες όχι μόνο τόν κουμπάρο σου μά 
όλους όσους μπορούσαν νά τή δούν. Ό  
δεσμός αύτός σέ κολάκευε σάν άντρα . . .  
"Ισως καί νά μήν τήν άγαποϋσες. Ίσως νά 
θελες μόνο νά βρίσκεις αύτό πού δέν 

έβρισκες στή γυναίκα σου . . .

-  Σταμάτα .. Σταμάτα έπιτέλους . . .  
Δέν τή ζήλευα. Τήν άγαποΰσα. Δέν 
ήθελα νά τή χάσω. Κανείς δέν είχε δι
καίωμα νό μοϋ τήν πάρει. Κ α νε ίς . . .  κα
νείς . . .  ούτε ό άντρας της. Καί αύτή δέ 
μου έξηγοϋσε τούς λόγο υ ς. . .  Δέν 
άπαντούσε όταν τή ρωτούσα «γιατί;». 
Δέν σταματάν, όμως, έτσ ι ένα δεσμό. 
Δέν μπορούν άπό τή μια στιγμή στήν 
άλλη νό πουν «τέρμα». Εκείνη τή νύχτα 
άργησε νά βγει. Δέκα λεπτό πετοΰσα πε- 
τραδάκια στό παντζούρια. Καί όταν 
ήρθε . . .  Καλύτερα νό μήν έρχόταν . . .  
Πάλι τό ίδ ια άρχισε .. . Πάλι γιό χωρι
σμό .. Θόλωσε τό μυαλό μου. Δέν έβλεπα 
άλλη λύση. Τά περιθώρια είχαν στενέ- 
ψ ε ι.. . "Εχανα τή ζωή μου. Πώς νά 'φηνα 
τόν κόσμο μου νά τόν κλέψουν, νά χαθεί. 
Καλύτερα μόνος μου νά τά ’κανα ρημα
διό. Καλύτερα έ τ σ ι. . .  Τράβηξα τό περί
στροφο καί πυροβόλησα . . .Τήν είδα πού 
έγειρε πλάι στήν έλιά. "Ολα είχαν τε 
λειώσει . . .

Πρωί - πρωί, τήν άλλη μέρα, πήγαν στό 
σπίτι του. Τούς όδήγησε στό άποχωρη- 
τήριο πού ήταν στό πίσω μέρος τής αύ- 
λής. « Εδώ, μέσα άπ’ τήν τρύπα, έριξα τό 
περίστροφο, όταν ήρθα στό σπίτι μου . . .  
"Εριξα καί τ ις  τέσσερις γεμάτες σφαίρες 
καί τούς δυό άδειους κάλυκες . . .»,  είπε. 
Τά λόγια του έβγαιναν άχνά, άψυχα. 
"Εμειναν στήν αύλή μέχρι πού ήρθε τό 
αύτοκίνητο γ ιό  τό βόθρο. Μέ τήν άνάσα 
τους μισοκομμένη καί τή μπόχα νό τούς 
πνίγει παρακολούθησαν τό άδειασμα τού 
βόθρου. Μέχρι πού φάνηκε τό περί
στροφο . . .  καί λίγο άργότερα τέσσερις 
σφαίρες. "Αδικα όμως έψαξαν γ ιό  τούς 
άδειους κάλυκες. Ανάλαφροι καθώς 
ήταν, θά ’χαν παρασυρθεί άπ’ τ ις  άκα- 
θαρσίες . . .  Είχαν όμως στό χέρια τους, 
τά βλήματα . . .  τά βλήματα άπ' τις  δυό 
σφαίρες πού 'κλεψαν τή ζωή τής Μα
ρίας . . .

*

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άναστ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 

Αρχισυντύκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Ά νθ /σ τής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Σύνταξη - Ρηρόίτερ - Διορθώσεις;
Ά νθ /σ τής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Ά γγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
” Ιωάν ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μοκέττες:
Ά νθ /σ τής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ά νθ /σ τής Ιωάν. ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ

ΟΙκονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 
Διεκπεραίωοη:
Ά νθ /σ τής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών;
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρ/κής 

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γ ραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραιρα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό υλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.
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Ένας νεαρός πού ξέμεινε άπό χρήματα σέ κάποιο νυχτερινό κέντρο 
της Λάρισας μετά άπό όλονύκτια διασκέδαση, μιό γυναίκα, στήν Καρδίτσα, 
πού θέλησε ν’ άπελευθερωθεϊ άπ’ τή σκιό τοϋ άβουλου άντρα της καί νό 
χαίρεται χωρίς φραγμούς τούς έραστές της, ένας άντρας, στήν Τροιζηνίο, 
πού θέλησε νΰ ξεκάνει τή γυναίκα του νομίζοντας πώς δέν τοϋ ’ταν πιστή, 
ένας νεαρός πού ζητούσε νό γίνει τιμωρός πιθανής κακομεταχειρίσεως τοϋ 
όδελφοϋ του, στό Αίγάλεω κι ένας πατέρας, στό Μενίδι, πού θέλησε νΰ 
σταματήσει τό «στραβό» δρόμο τής κόρης του, έγιναν μέσα σέ είκοσι μέρες 
δράστες πέντε άνθρωποκτονιών πού οί τέσσερις άπ’ αύτές θύμισαν κάπως 
τήν έποχή τοϋ μεσοπολέμου.

Ακόμα, στό ίδιο είκοσαήμερο, ήρθαν στό φώς δυό δίκτυα μαστρο
πείας καί μερικές σημαντικές σπείρες διαρρηκτών μέ πλούσια δραστηριό
τητα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, τά ξημερώματα τής 13ης Φε
βρουάριου, δ Μιλτιάδης Νάκας ειδοποιεί τήν 
άρμόδια 'Υπηρεσία Χωροφυλακής πώς χτύπησε 
μέ τδ αύτοκίνητό του κάποιον πεζό, πού 'ταν 
πεσμένος στήν άσφαλτο. Τά τραύματα δμως τού 
Γιώργου Τζίνη, 64 χρόνων, διαπιστώνεται πώς 
δέν έχουν προκληθεϊ δλα άπ’ τήν παράσυρσή 
το υ . . .  Πέρα άπ’ αύτό, τό θύμα δέν είχε πάνω 
του ούτε χρήματα, ούτε τό ρολόγι το υ ..

Τό τοπικό Τμήμα Ασφαλείας «ψάχνει» τήν 
υπόθεση προσπαθώντας νά λύσει τό μυστήριο, 
έχοντας άπέναντί του τό έρώτημα άν ό θάνατος 
τού Γ. Τζίνη προκλήθηκε άπό τήν παράσυρσή του 
άπ’ τό αύτοκίνητο, ή άν είχε προηγηθεϊ κάτι 
άλλο, μιά έγκληματική ένέργεια δηλαδή . . .

Τό προσωπικό τού Τμήματος κινητοποιείται. 
Τά νυχτερινά κέντρα τής περιοχής γίνονται οί 
πρώτοι στόχοι τής έρευνας. Γιά τό θύμα καθώς 
καί δεκάδες άλλα άτομα συλλέγονται διάφορα 
στοιχεία Ικανά νά φωτίσουν τό σκοτάδι πού κυ
κλώνει τό θάνατο τού Τζίνη. Γρήγορα φτάνουν 
στόν 19χρονο Κώστα 'Ελευθερίου, πού τό σπίτι 
του δέν άπέχει καί πολύ άπ’ τόν τόπο πού έπεσε 
νεκρός ό Τζίνης. Τό μάτι τού νεαρού είναι μαυ- 
ρισμένο κι εύκολα διακρίνουν κάποια άνησυχία 
νά διαπερνάει τό πρόσωπό του.

Ανακρίνεται, ένώ ή έρευνα τού σπιτιού του 
φέρνει στό φώς τό ρολόγι τού θύματος. Τά έπι- 
βαρυντικά στοιχεία τόν σπρώχνουν στήν δμολο- 
γία. θά πει πώς γυρνώντας άπό νυχτερινό κέν
τρο στό σπίτι του, συνάντησε τόν Τζίνη κι είχε 
«κάποιο» διάλογο μαζί του πού κατάληξε σέ συμ
πλοκή . Τότε ό ' Ελευθερίου άρπαξε τό ρολόγι τοϋ 
άντιπάλου του, ίσως καί χρήματα, κι έξαφανί- 
στηκε στό σκοτάδι. Φτάνοντας δμως στό σπίτι 
του είδε τό μαυρισμένο, άπ’ τά χτυπήματα τού 
Τζίνη, μάτι του καί, παίρνοντας ένα κορδόνι, 
τρέχει καί τόν προλαβαίνει. Μέ τό κορδόνι τού 
κατάφερε τόσα χτυπήματα όσα χρειαζόταν γιά νά 
πέσει ό Τζίνης άναίσθητος στό δρόμο. Τά φώτα 
ένός διερχόμενου αύτοκινήτου τόν έκαναν νά 
τραβηχτεί στό σκοτάδι, ένω σέ κλάσματα τού 
δευτερόλεπτου, τό αύτοκίνητο έπεφτε πάνω 
στόν πεσμένο στό δρόμο Τζίνη, άποτελειώνον- 
τάς τον, άν καί ό όδηγός του ύποστηρίζει πώς 
όταν τόν χτύπησε ήταν ήδη νεκρός.

Γεγονός, βέβαια, είναι καί πώς νεκρός νά μήν 
ήταν, δέν ήταν καί σέ θέση νά προφυλαχτεΐ, 
άφοϋ τά παθιασμένα χτυπήματα τού 'χαν προκα- 
λέσει τουλάχιστον βαριά τραύματα. . .

ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ τής Καρδίτσας ό Πρόεδρος 
τής Κοινότητας στάθηκε έπιφυλακτικδς μπροστά 
σ’ ένα πολύ άνθρώπινο αίτημα, στήν χορήγηση, 
δηλαδή, άδειας ταφής τοϋ δβχρονου Λάζαρου

Σταύρου, πού 'χε «πεθάνει» τά μεσάνυχτα τής 
Παρασκευής, 19-2-1982. Καί τούτο γιατί δέν 
ύπήρχε πιστοποιητικό γιατρού μέ τή γνωμάτευση 
τής αιτίας θανάτου καί γιατί είχε έκφράσει ένας 
άνεψιός τού «θανόντα» κάποιες άνησυχίες. Καί 
τό θέμα έφτασε στό Αστυνομικό Τμήμα Καρδί
τσας.

Γρήγορα καί μεθοδικά οί άντρες τού Τρήματος 
έρεύνησαν τήν υπόθεση, διαπιστώνοντας έτσι 
καί οί ίδιοι πώς κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω άπ’ τό 
γεγονός. Κι ένώ οί συγγενείς περίμεναν τήν 
άδεια ταφής γιά νά μεταφέρουν τό φέρετρο στήν 
έκκλησία καί άπό κεΐ στό νεκροταφείο, είδαν νά 
καταφτάνουν στό σπίτι οί άντρες τοϋ Αστυνομι
κού Τμή ματος, νά παίρνουν αύτοί τό φέρετρο γιά 
νά στείλουν τό πτώμα τού νεκρού γιά νεκροψία 
καί νεκροτομία. ’Αμέσως μετά τήν παραλαβή τού 
νεκρού, ή γυναίκα του ' Ελένη Σταύρου δδηγή- 
θηκε στό Αστυνομικό Τμήμα, ένώ μιά όμάδα 
άλλων άντρών άνάλαβε τήν έρευνα τοϋ σπιτιού.

'Αποτέλεσμα τών παραπάνω ένεργειών ήταν, 
α) νά βρεθούν στήν άποθήκη τού σπιτιού μερικές 
ματωμένες κουβέρτες καί β) οί γιατροί ν’ άπο- 
φανθοΰν πώς τό πτώμα στό πίσω μέρος του κε
φαλιού είχε τραύματα προκληθέντα άπό κτυπή
ματα τσεκουριού.

Αύτά τά στοιχεία καί οί περισσότερες άπό 
είκοσιτέσσερις ώρες άνάκρισης, άνάγκασαν τήν 
40χρονη 'Ελένη Σταύρου νά όμολογήσει τό έγ
κλημά της. Είχε σκοτώσει τόν άντρα της γιά νά 
χαρεΐ τή ζωή μέ τούς έραστές της.

Συγκεκριμένα, ή 'Ελένη Σταύρου, έκμεταλ- 
λευόμενη τόν άσθενή χαρακτήρα τοϋ άντρα της 
είχε στρέψει τά ένδιαφέροντά της σ’ άλλους 
άντρες. Ή θρασύτητά της έφτασε μέχρι στό νά 
τόν κλείσει σέ ψυχιατρική κλινική, άπ’ όπου 
βγήκε τό άπόγευμα τής μέρας τής δολοφονίας 
του.

Έπιοτρέφοντας στό σπίτι τους, ή 'Ελένη 
έστρωσε τό τραπέζι γιά νά δειπνήσουν καί λίγο 
μετά, όταν ό άντρας της ξάπλωσε νά κοιμηθεί, 
πήρε τό τσεκούρι καί τόν χτύπησε στό κεφάλι. 
Στή συνέχεια έκρυψε στήν άποθήκη τίς ματωμέ
νες κουβέρτες, έπλυνε τό ματωμένο πάτωμα καί 
παράγγειλε σέ γραφείο κηδειών τό φέρετρο. 
Συμπλήρωσε τήν όλη σκηνοθεσία βγαίνοντας 
στήν αύλή καί φωνάζοντας μέσα σέ γοερές 
κραυγές πώς ό άνδρας της παραπάτησε κι έπεσε 
στό πλατύσκαλο μ’ άποτέλεσμα νά σκοτωθεί. Μέ 
τή βοήθεια γυναικών τής γειτονιάς τόν έντυσε 
γιά τό τελευταίο του ταξίδι, φορώντας του στό 
κεφάλι τήν τραγιάσκα του, γιά νά κρύβεται έτσι ή 
έκταση τών τραυμάτων.

Βέβαια, στό Αστυνομικό Τμήμα πού άνακρί- 
θηκε, κατάλαβε άπ’ τίς πρώτες κιόλάς έρωτή- 
σεις πώς τά παραπάνω ήταν πέρα γιά πέρα άστή- 
ριχτα, γι’ αύτό έκεί ύποστήριξε πώς τόν βρήκε 
χτυπημένο στήν αύλή τοϋ σπιτιού καί πιθανότατα 
δράστης νά ’ταν κάποιος άπ’ τούς έραστές της. 
'Αλλά, όταν οί έραστές της βρέθηκαν κι έξετά- 
στηκαν, τό άλλοθί τους άποδείχτηκε άκλόνητο. 
Κι έτσι έμεινε μόνη ύποπτη ή ζωηρή 'Ελένη. . .

ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑ Τροιζηνίας ζοϋσαν ό 48χρο- 
νος Νίκος Λίβανός καί ή 38χρονη γυναίκα του, 
'Ελένη, μέ τά δυό τους παιδιά, τό 12χρονο 
Γιάννη καί τόν 9χρονο Θανάση. Ό Νίκος Λίβανός 
ήταν τύπος κλειστός, άμίλητος, χωρίς κοινωνι
κές σχέσεις. Μοίραζε τή ζωή του άνάμεσα στά 
400 γιδοπρόβατά του (τήν περισσότερη) καί στό 
σπίτι του (τή λιγότερη). Καφενείο ή ότι άλλο 
σχετικό μέ ψυχαγωγία δέν ήξερε. Ή γυναίκα 
του, 'Ελένη, ήταν ό άντιπροσωπευτικός τύπος 
τής άπλοϊκής καί ύπάκουης γυναίκας, πού πή
γαινε, άγόγγυστα, στά γιδοπρόβατα, βοηθώντας 
στίς δουλειές του τόν άντρα της καί μεριμνούσε 
μέ στοργή γιά τά παιδιά της. 'Η συμπαράσταση 
άπό μέρους τοϋ άντρα της ήταν σχεδόν άνύπαρ-
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κτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα, πού 
είχε υποβληθεί σ' έγχείριση μαστού σέ νοσοκο
μείο τού Πειραιά, ό άντρας της δέν τήν έπισκέφ- 
τηκε ούτε μία φορά.

Τελευταία, σ’ έναν περιορισμένο κύκλο τού 
χωριού είχαν κυκλοφορήσει άνεύθυνες φήμες 
γιά έξωσυζυγικές οχέσεις τής 'Ελένης Λιβανοϋ, 
πού πιθανότατα νά 'χαν φτάσει μέχρι τ ’ άφτιά τού 
άντρα της. Αύτό έγινε αίτία γιά νά δυσκολέψει 
άκόμα περισσότερο ή ζωή της κι αύτό, πιθανό
τατα, όδήγησε τά πράγματα στδ μοιραίο άπό- 
γευμα τής Τετάρτης, 3 Μαρτίου, πού στό μαντρί 
τού Λιθανοϋ, στή θέση «Κροκενέρι» τού Καρα- 
τζά, γράφτηκε ό τραγικός έπίλογος αύτης της 
Ιστορίας.

Στό «Κροκενέρι» λοιπόν, βρέθηκαν τά μεσά
νυχτα της Πέμπτης πρός Παρασκευή (4/5 Μαρ
τίου), τό ένα κοντά στό άλλο, τά πτώματα τού 
Νίκου καί της 'Ελένης Λιβανοϋ, πού 'χαν νά 
δώσουν σημεία ζωής άπ’ τό πρωί της Τετάρτης (ό 
θάνατός τους τοποθετήθηκε άπ’ τόν 'Ιατροδικα
στή άνάμεσα στίς 5 καί 8 τό άπόγευμα τής Τετάρ
της). Τό πτώμα τής 'Ελένης είχε σοβαρά τραύ
ματα στό κεφάλι, πού 'χανπροκληθεϊάπό χτυπή
ματα μέ κλαδευτήρι, τό όποιο καί βρέθηκε στό 
χώρο τού έγκλήματος, βαθιά τραύματα στόν 
καρπό τού άριστεροϋ χεριού καί στό τρία δά
κτυλα τού δεξιού χεριού, προκληθέντα άπό μα
χαίρι. Τό πτώμα τού Νίκου Λιβανοϋ είχε τραύ
ματα στήν κοιλιά σέ τύπο «χαρακίρι» καί βαθύ 
τραύμα στό λαιμό πού ’χαν προκληθεΐ άπ’ τό ίδιο 
μαχαίρι πού ’χε τραυματίσει τήν Ελένη.

Είναι γεγονός πώς οί πρώτες σκέψεις πού 
γέννησε τό άντίκρυσμα τών δύο πτωμάτων, γυ- 
ρόφερνανπ)ν έκδοχή έκδικητικής έπιθέσεως καί 
σφαγής των θυμάτων άπό άγνωστο δράστη. 
"Ομως, ή άνεύρεση 75.000 δραχμών στίς τσέπες 
τού Νίκου Λιβανοϋ, ή ύπαρξη τών φονικών όργά- 
νων στόν τόπο τού έγκλήματος, οί φήμες γιά τίς 
διαφορές πού 'χαν προκύψει άνάμεσα στό άν- 
τρόγυνο, σέ συνδυασμό μέ τό χαρακτήρα τού 
Νίκου Λιβανοϋ καί τά πορίσματα τής νεκροψίας 
καί τής νεκροτομής, άπόδειξαν πώς δράστης τής 
άνθρωποκτονίας σέ βάρος τής 'Ελένης Λιβανοϋ 
ήταν ό άντρας της, πού οτή συνέχεια αύτοκτό- 
νησε μέ τό μαχαίρι.

'Ένα έγκλημα, λοιπόν, καί μιά αύτοκτονία, 
σμιλευμένα καί τά δυό μέσα σέ κοινωνικές συν
θήκες πού θυμίζουν τήν έποχή τού ’30 καί πού 
προκαλοϋν πολλά έρωτηματικά ώς πρός τήν ποι
κιλόμορφη άνάπτυξη τού κοινωνικού «είναι» τού 
τόπου μας. Τά ίδια περίπου έρωτηματικά προκα- 
λεΐ καί τό έγκλημα τού Μενιδιοϋ, σέ βάρος τής 
Αργυρής Μπακαδήμα, πού ’χάσε τή ζωή της στίς 

2.10' τό μεσημέρι τής Παρασκευής, 5 Μαρτίου, 
άπό τό χέρι τού πατέρα τη ς . . .

ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ, έξω άπ’ τήν καφετερία «Ηλιο
βασίλεμα», γράφτηκε ό τραγικός έπίλογος μιάς 
άκόμα Ιστορίας «τιμής», άποδεικνύοντας πώς 
ίσως χρειαστούν πολλές άκόμα δεκαετίες γιά νά 
πάψουμε ’μεϊς οί “Ελληνες νά τοποθετούμε τήν 
τιμή τής τιμής μας στό ηβικό τρίγωνο τής κόρης ή 
τής γυναίκας μας. Λόγια πικρά, ίσως, άναμφί- 
βολα όμως άληθινά, άφοϋ καθημερινά άποδει- 
κνύεται πώς αύτή ή «τιμή» είναι τό κίνητρο τών 
περισσότερων έγκλημότων.

Ή 19χρονη Αργυρή Μπακαδήμα δέν «έβρι
σκε» τή ζωή της στό χωριό της. Στενός ό κύκλος, 
λίγα τά περιθώρια γι’ αύτοδιάθεση. Ή Ιδια όμως

δέν έδειχνε πώς θά μπορούσε νά συμβιβαστεί. 
“Ετσι, μαζί μέ τόν 25χρονο συγχωριανό της Κώ
στα Καραμάνη (άνεπίσημα άρραβωνιασμένοι), 
φεύγει γιά τήν Αθήνα. '0  πατέρας της δηλώνει 
έξαφάνιση κι όρκίζεται (στήν «τιμή» τόυ) νά τή 
βρε ι. . .  A t  χρειάζεται όμως νά ψάξει καί πολύ 
γιατί στό χωριό γυρίζει πίσω ό Καραμάνης καί τού 
περιγράφει μέ τό «νί καί μέ τό σίγμα» τή ζωή του 
μέ τήν όμορφη ’Αργυρή.

Τά λόγια τού Καραμάνη είναι καθαρές καταγ
γελίες σέ βάρος της. Τήν κατηγορεί γι’ άστατη 
ζωή, γιά σχέσεις μ’ άλλους άντρες κι άλλα 
πολλά. Τό μυαλό τού Παναγιώτη Μπακαδήμα θο
λώνει. Ή «έλευθερία» πού ζητούσε ή κόρη του 
ήταν γι’ αύτόν προσβολή κι αύτός αύτή ειδικά τήν 
προσβολή τήν ξέπλενε μέ αίμα. Ό  Καραμάνης 
τού ’δώσε τ ’ όνομα καί τή διεύθυνση τού και
νούργιου φίλου τής πρώην άρραβωνιαστικιός 
του, κι έκεϊνος, μαζί μ’ έναν άνεψιό του, ξεκί
νησε γιά τήν Αλίαρτο, όπου θά 'βρίσκε τό Γιόννη 
Χαλιμούρδα, τόν έραστή τής κόρης του.

"Ετσι κι έγινε. Ό  Χαλιμούρδας τού ύπόσχεται 
ότι θά τόν βοηθήσει νά τή βρει, παρόλο πού τού 
δηλώνει πώς πρίν άπό λίγες μέρες είχε χάσει κι 
αύτός τά Ιχνη της. Πρίν οί δυό άντρες χωρίσουν, 
ό Χαλιμούρδας τού δίνει ραντεβού γιά τό μεση
μέρι τής άλλης μέρας (Παρασκευή, 5 Μαρτίου) 
στήν καφετερία «Ηλιοβασίλεμα» τού Μενιδιοϋ, 
όπου κατά τά λεγόμενό του σύχναζε ή 'Αργυρή. 
Τό ραντεβού πραγματοποιήθηκε, ή Αργυρή 
συναντήθηκε μέ τόν πατέρα της, γιά μιά άκόμα 
φορά τού δήλωσε πώς δέν τόν άκολουθεϊ στό 
χωριό καί πώς ήταν δικαίωμά της τό νά γίνει 
άκόμα καί πόρνη κι έκεϊνος, άφοϋ πρώτα τή χτύ
πησε, τράβηξε ένα πιστόλι πού 'χε μαζί του καί 
πραγματοποίησε τή «ρήση» του: «Πατέρας είμαι 
καί ό,τι θέλω κάνω...» .

Τώρα, στό χώμα ή 'Αργυρή, στή φυλακή ό 
Παναγιώτης Μπακαδήμας. Τό έγκλημα μισοξε- 
χασμένο άκόμα καί άπ' τούς άστυνομικούς συν
τάκτες, θά χρησιμεύει γιά παράδειγμα σέ θεω
ρίες φεμινιστικές καί κουβέντες γιά τήν κατα
πίεση τής γυναίκας. ΤΙ θά βγει άπ’ όλα αύτά; 
“Ισως τίπ οτα ... Τά έρωτηματικά θά ψάχνουν 
πάντα μιά άπάντηση, όπως άπάντηση ζητάει τό 
πώς ήξερε ό Γιάννης Χαλιμούρδας ότι ή 'Αρ
γυρή, τό μεσημέρι τής Παρασκευής, θά 'ταν στή 
καφετερία «Ηλιοβασίλεμα». Βέβαια, είπε πώς 
τό ’ξερε έπειδή έκείνη 'κεί σύχναζε, άλλά οί 
σερβιτόροι κι ό ύπεύθυνος τής καφετερίας ήταν 
κατηγορηματικοί στήν κατάθεσή τους: Τήν έβλε
παν γιά πρώτη φορά. . .

ΑΡΕΣΚΟΤΑΝ νά τόν άποκαλοϋν «Δολοφόνο». 
"Εφηβος άκόμα είχε σκοτώσει κάποιο γαϊδούρι κι 
άπό τότε στή γειτονιά τόν φώναζαν «Δολοφόνο». 
Λίγο μετά τά μεσάνυχτα τής Πέμπτης πρός 
Παρασκευή (4/5 Μαρτίου), τό παρατσούκλι του 
συνάντησε τήν πραγματικότητα. . .

Ή ιστορία είχε ξεκινήσει πρίν άπό ώρες, άπ’ 
τό άπόγευμα τής Τετάρτης, πού ό 'Αθανάσιος 
Καρύμπακας, 48 χρόνων, διαφημιστής, κάτοικος 
Αίγάλεω, 'Αγίου Σπυρίδωνος 71, διαπίστωσε 
πώς ή 14χρονη κόρη του Μαριέττα, δέν είχε πάει 
στό φροντιστήριο γιά μάθημα. Ό  πατέρας της, 
μαζί μέ τόν γαμπρό τού Γ. Μαξούτη, 45 χρόνων 
καί τόν 26χρονο Δημήτρη Σακαλάκη (γιός τής 
γυναίκας του Καρύμπακα άπ’ τόν πρώτο της 
γάμο), άρχισε τήν άναζήτηση τής 14χρονης Μα- 
ριέττας. Τή βρήκαν κάπου στά «Μπαρουτάδικα»,

λίγο πρίν τά μεσάνυχτα, νά συζητάει μ’ ένα 
νεαρό. Τούς πήραν καί τούς δυό στό σπίτι γ ι’ 
«άνάκριση». Ό  νεαρός Παναγιώτης Μυρισιώτης 
18 χρόνων, έπρεπε νά δώσει λόγο- νά μιλήσει γιά 
τίς σχέσεις του μέ τήν όμορφη Μαριέπα, νά 
λογοδοτήσει. Ό  Ισχυρισμός του, πώς δέν είχε

πατέρα τής μικρής.
Κάποιος άλλος νεαρός, ό Παναγιώτης Καρα- 

κωνσταντής, φίλος τού Παναγιώτη Μυρισιώτη, 
πού ’ταν έκείνη τήν ώρα κοντά στό συμβάν, ει
δοποίησε τ' άδέλφια τού φίλου του, Γιώργο Μυ- 
ρισιώτη, 19χρόνων, καί Νίκο Μυρισιώτη, 21 χρό
νων, κι έκεϊνοι, μαζί μ’ αύτόν καί τούς φίλους 
τους Κώστα Παϊπουτλίδη καί Κώστα Κουρή, ξεκί
νησαν γιά τό σπίτι τού διαφημιστή Καρύμπακα, 
γιά ν' άπελευθερώσουν τόν άδελφό τους. Μόνο, 
πού κατά τή διαδρομή, ό Νίκος Μυρισιώτης λο
ξοδρόμησε, πήγε άπ' τό σπίτι του καί πήρε ένα 
μαχαίρι.

Στό σπίτι τού Καρήμπακα οί νεαροί συνάντη
σαν τό έμπόδιο τού πεισματάρη πατέρα, πού δέ 
θέλησε ν' άφήσει τό 18χρονο Παναγιώτη νά φύ
γει κι άπείλησε τούς νεαρούς. 'Εκείνοι άπομα- 
κρύνθηκαν πρός στιγμή καί λίγο μετά ή πόρτα τού 
διαμερίσματος άνοιξε. Στήν είσοδο τού σπιτιού 
έμφανίστηκε ό Καρύμπακας μέ τό 18χρονο γιό 
του Πέτρο καί τό Σακαλάκη, θέλοντας νά διαπι
στώσουν άν πράγματι άπομακρύνθηκαν οί νεα
ροί. Τότε έγινε τό κακό. Ό  Νίκος Μυρισιώτης 
πού 'χε κρυφτεί στό έσωτερικό τής οίκοδομής, 
όρμησε μέ τό μαχαίρι στό χέρι κι άρχισε ή συμ
πλοκή. Σέ λίγα δευτερόλεπτα έπεφταν άπ’ τό 
μαχαίρι τού Νίκου Μυρισιώτη, θανάσιμα τραυμα
τισμένος ό Σακαλάκης καί βαριά ό ’Αθανάσιος 
Καρύμπακας καί ό γιός του Πέτρος.

Καί μετά; ΤΙ έγινε μετά; ΤΙ γίνεται τώρα; Ποιό 
θά 'ναι τό αύριο τών νεαρών καί ειδικότερα τού 
Νίκου Μυρισιώτη; Ποιό θά ’ναι τό αύριο τής Μα- 
ριέττας πού θά ξέρει πώς γιά χάρη της κάποτε 
σκοτώθηκε ό έτεροθαλής άδελφός της καί τραυ
ματίστηκαν σοβαρά ό πατέρας της κι ό άδελφός 
της; Ποιά θά 'ναι ή άντιμετώπισή της άπ' τούς 
δικούς της, τώρα πού είδαν πώς γιά χάρη της 
χύθηκε τόσο αίμα;

Καί άκόμα: ΤΙ θά 'βγάζε ό Καρύμπακας άπ’ τήν 
«άνάκριση» του Παναγιώτη Μυρισιώτη; θά στα
ματούσε μ' αύτόν τόν τρόπο τίς άταξίες τής 
κόρης του; Καί δέν ύπήρχε άλλος τρόπος γιά ν’ 
άπελευθερώσουν οί νεαροί τό φίλο τους; 
"Επρεπε νά χυθεί αίμα γιά νά λυθούν οί διαφο
ρές;

«ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ» ΚΑΙ 
«ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ»

Δυό μεγάλες έπιτυχίες τού Τμήματος ’Ηθών - 
Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π., ξεσκέπασαν, πρόσφατα, 
δυό δίκτυα πληρωμένου έρωτα. Τό ένα θά μπο
ρούσε άνετα νά γίνει σενάριο γιά «σήριαλ» μέ 
τόν τίτλο «Οίκιακοί βοηθοί γιά όλες τ ]ς . . .  δου
λειές» καί τό άλλο, σενάριο ταινίας μικρού μή
κους μέ τίτλο: «ΟΙ μπλέ πορτοκαλάδες».

"Ας κάνουμε άρχή μέ τό «σήριαλ». Τό πρώτο 
έπεισόδιο άνοίγει μέ μιά νέα κοπέλα, όχι άπαραί- 
τητα εύπαρουσίαστη, πού διαβάζει έφημερίδα. 
"Εχει 'ρθει πρόσφατα στήν 'Αθήνα άπ’ τήν έπαρ- 
χίακαί ψάχνει γιά δουλειά. 01 «μικρές άγγελίες» 
είναι ή λύση στό πρόβλημά της. Διαβάζει: «Ζη-

292

d



y ^ yo v 'gpv  \~ύχ
τούνται νέες γυναίκες, εύπαρουσίασιες, κατά 
προτίμηση άπό έπαρχία, γιά οικιακοί βοηθοί. Τη
λεφωνήστε κ. Ήλία, τηλ. 7445 ...» , ή «Ζητείται 
έπαρχιώτισσα διά μία κυρία μόνη, μισθός 20 έως 
25 χιλιάδες, τηλεφωνήστε κ. Ήλία, τηλ. 
7 4 4 5 . . Σκέφτεται πώς δέν θά ’ταν άσχημες 
οΐ 20 - 25.000 δραχμές. Απ’ τό πρώτο τηλέφωνο 
έπικοινωνεΐ μέ τάν άριθμό ποΰ τής έξασφαλίζει 
δουλειά. Ό  κύριος Ήλίας, ή ή κοπέλα πού ’ναι 
στό γραφείο του, τής δίνουντή διεύθυνση καί μ’ 
ένα ταξί φεύγει γιά τό Παγκράτι, δπου είναι τδ 
γραφείο «εύρέσεως έργασίας».

Εδώ τελειώνει τό πρώτο έπεισόδιο. . .
Τά δεύτερο άρχίζει μέ πρωταγωνιστή τάν κ. 

Ήλία. «Ζυγίζει» τά προσόντα. Δέν είναι εύπα- 
ρουσίαστη ; 0ά πάει γιά οικιακή βοηθός στό σπίτι 
τής κυρίας τάδε κι ή κυρία τάδε θά πληρώσει 
«άτάκα κι έπί τόπου» τά έξοδα τής μεσιτείας.

Είναι εύπαρουσίαστη; Τό πράγμα άλλάζει. Κακό 
νά γίνει υπηρέτρια άφού τά γυναικεία προσόντα 
της μπορούν νά τής προσφέρουν. . .  καλύτερη 
σταδιοδρομία, χωρίς νά σταματήσει νά προσφέ
ρ ε ι. . .  ύπηρεσίες σέ συνανθρώπους της. Τί ε ί
δος υπηρεσίες ήταν αύτές; «Τρυφερή» συντρο
φιά σέ μοναχικούς κυρίους, πού πληρώναν τάν κ. 
Ήλία άπό 10 μέχρι 15.000 δραχμές γιά τήν έξυ- 
πηρέτηση πού τούς πρόσφερε. Απ’ τό ποσό 
αύτά, έλάχιστα ψίχουλα έπαιρνε ή κοπέλα πού 
'χε προσφέρει τή συντροφιά της.

Πίσω λοιπόν άπ’ τήν καθωσπρέπει άγγελία, ή 
σωματεμπορία, ή έκμετάλλευση τής άνθρώπινης 
σάρκας. Νεαρά κορίτσια άλλά καί γυναίκες παν
τρεμένες μέ παιδιά έπεφταν χωρίς καλά - καλά 
νά τά καταλάβουν στήν καλοστημένη παγίδα τού 
«έντιμου» μεσίτη καί κάτω άπ’ τό δέλεαρ τού 
εύκολου κέρδους πού τόσο είχαν άνάγκη, που
λούσαν τό κορμί τους γιά ένα κομμάτι ψωμί, 
προσφέροντας ταυτόχρονα στό σωματέμπορο 
πολλά κομμάτια «παντεσπάνι». Ίσως άν δέν 
ύπήρχε αύτός νά ύπήρχε κάποιος άλλος πού θά 
τις έσπρωχνε στδν άγοραίο έρωτα, ίσως όμως 
καί νά μήν ύπήρχε κανείς.

"Ας γυρίσουμε, δμως, στήν ύπόθεση. Τό 
Τμήμα Ηθών - Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π. «Ψάχνον
τας» ύπεύθυνα τό τί κρύβεται πίσω άπ’ τις άρ- 
κετά ύποπτες άγγελίες τών διαφόρων γραφείων 
«γνωριμιών», καθώς καί τών παρόμοιων γρα
φείων, έφτασε μέχρι τό στέκι τού «κύρ - Ήλία». 
Μέ ζηλευτή μεθοδικότητα συγκεντρώθηκαν τά 
πρώτα στοιχεία γιά τήν «κίνηση» τού γραφείου 
καί μιά χωροφυλακίνα άνάλαβε νά παίξει τό ρόλο 
τής «έμφανίσιμης έπαρχιώτισσας». Ό  Ήλίας 
Τσιώλης άφού πρώτα ύπέβαλε σέ έξονυχιαστική 
άνάκριση τήν κοπέλα πού «ζητούσε» δουλειά, 
τής πρότεινε νά κρατήσει τρυφερή συντροφιά σέ 
ηλικιωμένο κύριο πού 'μενε στό Ψυχικό, άπ’ όπου 
δέ θά 'φεύγε παραπονεμένη, άφού καί χρήματα 
θά τής έδινε καί δώρα θά τής έκανε. Στούς 
δισταγμούς τής κοπελιάς, άντέταξε τό πώς δλα

Ο Ηλίας Τσιώλης κσ) δυό οπό ι ΐς  οικιακές βοηθούς 
του.

φαίνονται στήν άρχή δύσκολα, χωρίς δμως νά 
’να ι. . .

Βέβαια, ιπήν παραπάνω ένέργεια δέν ύπήρξε 
συνέχεια, γιατί κανείς δένήξερε τί θά μπορούσε 
νά συμβεί. "Εφτασαν δμως αύτά τά λίγα γιά νά 
βεβαιωθεί τό Τμήμα ώς πρός τό ρόλο τού Ήλία 
Τσιώλη. ΟΙ μέρες πού άκολούθησαν κύλησαν μέ 
τόν Τσιώλη κάτω άπό συνεχή παρακολούθηση. Μ' 
αύτά τόν τρόπο έγιναν γνωστές μερικές άκόμα 
λεπτομέρειες: Ό  σωματέμπορος συνόδευε 
προσωπικά τά θύματά του στούς πελάτες του, 
δπου πληρωνόταν προκαταβολικά, καθώς καί ότι 
πριν τά παραδώσει σάν έμπόρευμα προσυμφω- 
νημένο, δοκίμαζε δ ίδιος τήν άξία τους, άναγκά- 
ζοντάς τα νά περάσουν πρώτα άπ' τό κρεβάτι 
του . . .

Στό μεταξύ τό σχέδιο δράσης -καταστρώθηκε 
μέ κάθε σχολαστικότητα. Ό  προϊστάμενος τής 
'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού Εγκλήματος τής 
Υ.Α.Π.Π. παρουσιάστηκε «τηλεφωνικά» σάν έλ- 
ληνοαμερικανός, πείθοντας τόν Τσιώλη, μέ τά 
σπασμένα 'Ελληνικά, νά τού στείλει δυό κορί
τσια, ένα γιά τόν ίδιο κι ένα γιά ένα φίλο του, στό 
διαμέρισμά του στό Ψυχικό. Ή άμοιβή καθορί
στηκε στις 15.000 δραχμές καί τό ραντεβού 
κλείστηκε.

Απόγευμα στις έξι πραγματοποιήθηκε τό ραν
τεβού. Ό  προαγωγός συνόδεψε προσωπικά δ 
ίδιος, όπως πάντα, τις δυό κοπέλες καί χωρίς 
περιστροφές τις παράδωσε στόν «πελάτη», βά
ζοντας στήν τσέπη του τά 15 χιλιάρικα, τά μαρκα- 
ρισμένα άπό πρίν. Καί μόλις βγήκε στό δρόμο τού 
φορέθηκαν οι χειροπέδες.

Ό  ίδιος είπε πολλά σάν δικαιολογίες. "Ομως, 
ή μιά άπ’ τις δυό κοπέλες, πού έργαζόταν στό 
γραφείο του σάν γραμματέας, τόν ξεσκέπασε. 01 
άποκαλύψεις της γκρέμισαν κάθε δικαιολογία 
του. Ή ίδια, έπίσης, παρουσίασε τά τηλεφωνικά 
σημειωματάρια τού γραφείου κι δλο τό «άρχείο», 
άπ’ δπου ξεπρόβαλαν όνόματα έκατοντάδων γυ
ναικών καί πλήθος πελατών. Τό χαρακτηριστικό 
δέ, ήταν πώς πολλές άπ’ τις «μόνιμες» κοπέλες 
είχαν βαφτιστεί άπό τόν προαγωγό μέ διάφορα 
«καλλιτεχνικά» όνόματα, γιά τήν άπαραίτητη 
«έχεμύθεια» τού γραφείου.

Τώρα, πού τό «γραφείο» τού Ήλία Τσιώλη 
τινάχτηκε κυριολεκτικά στόν άέρα, τώρα πού στό 
φώς, άλλά καί στή διάθεση τής Δικαιοσύνης, 
υπάρχει ένα πλήθος άπό στοιχεία καί μαρτυρίες, 
δέ μένει παρά νά περιμένουμε τή συνέχεια. . .

Ή «ταινία μικρού μήκους» παιζόταν στό μπάρ 
τής κυρα - Βαγγελιώς, τής όδοϋ Έλ. Βενιζέλου 
2, τής Αγίας Βαρβάρας. 01 πρωταγωνίστριες 
ήταν συνήθως ώριμες κυρίες - παντρεμένες - 
άπό 25 μέχρι 45 χρόνων, ένώ ή κυρά Βαγγελιώ, 
Εύαγγελία Μυτιληναίου, 65 χρόνων. Τδ μπάρ 
έπικοινωνοϋσε μέ κρυφή έσωτερική σκάλα μέ 
τόν πρώτο δροφο, δπου 6 - 7 δωμάτια είχαν 
μεταβληθεϊ σέ μόνιμα καταφύγια τού έρωτα.

Παντρεμένες γυναίκες τής περιοχής (διαπι
στώθηκε πώς τδ κύκλωμα άριθμοϋσε κάπου 
δέκα) συμπλήρωναν τά έσοδα τών οικογενειών 
τους μέ 5 - 6 ώρες «δουλειάς» δεχόμενες πελά
τες τού μπάρ, πού άντί γιά οινοπνευματώδη 
ποτά, προτιμούσαν τις «μπλέ πορτοκαλάδες». 
Ή ταινία ήταν άπό 1.000 μέχρι 1.300 δραχμές, 
άπ’ τις όποιες τό 40% πήγαινε στήν κυρά - Βαγ
γέλιά).
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Χωροφύλακας τού Τμήματος ’Ηθών - Λεσχών 
της Υ.Α.Π.Π. «μυρίστηκε» τό κόλπο καί μέ τή 
βοήθεια τού συνθηματικού «μπλέ πορτοκα
λάδα», άνέβηκε τή σκάλα πού όδηγοϋσε ατό 
πάνω πάτωμα καί διαπίστωσε τό γεγονός. Μετά 
άπ’ αύτό δέν έμενε παρά μιά δεύτερη έπίσκεψή 
του. Μόνο πού λίγα λεπτά άργότερα μπήκαν ατό 
μπάρ κι άνέβηκαν τήν κρυφή σκάλα κι άλλοι άν
τρες τού Τμήματος 'Ηθών - Λεσχών πιάνοντας 
έπ' αύτοφώρω τέσσερις «μπλέ πορτοκαλάδες», 
πού δέν μπόρεσαν νά άρνηθούν τά συμβαίνοντα 
άφού ή . . .  άμφίεσή τους καί ή «δουλειά» τους, 
τό μαρτυρούσαν.

Όσο γιά τίς δικαιολογίες τής κυρά - Βαγγε- 
λιώς. . .  "Ας μήν τίς άναφέρουμε, γιατί τό λιγό
τερο είναι άστείες, άντίθετα μέ τήν όλη ύπό- 
θεση, πού πέρα άπ’ τόν έπιφανειακά κωμικό χα
ρακτήρα της, κρύβει δραματικές πτυχές, αυτές 
τίς πτυχές πού συνδέονται άμεσα μέ τήν άπό- 
φαση τών παντρεμένων γυναικών νά πουλήσουν 
τό κορμί τους. . .  Καί κάτι άκόμα, άπόλυτα διαπι
στωμένο: Τουλάχιστον ή μιά άπ' αύτές είχε 
άφροδίσιο νόσημα, μ’ άποτέλεσμα νά τό μετα
δώσει σέ πελάτες της, παντρεμένους κατά τό 
πλεϊστον. . .

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ... ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ...
Δυό μεγάλες έπιτυχίες τής 'Υπηρεσίας Διώ- 

ξεως Κοινού Εγκλήματος τής Υ.Α. Θεσσαλονί
κης, έθεσαν «έκτός μάχης» Ισάριθμες σπείρες 
διαρρηκτών, πού κατά γενική όμολογία είχαν ρη
μάξει τή συμπρωτεύουσα, τίς γύρω περιοχές,

καθώς καί άλλες πόλεις, θά μπορούσε άδίστα- 
κτα νά πεϊ κανείς πώς αύτές οί έπιτυχίες άπό- 
δειξαν τό μέγεθος τής προσφοράς τής παρα
πάνω 'Υπηρεσίας καί πώς θά μπορούσαν νά χα
ρακτηριστούν σάν έπιτυχίες τής χρονιάς.

Ή μιά άπ’ τίς σπείρες είχε πλήρως έπαγγελ- 
ματοποιηθεΐ. Διέθετε φορτηγό αύτοκίνητο καί 
δυό τρίκυκλες μοτοσικλέτες γιά τίς μεταφορές 
τών κλοπιμαίων καθώς καί άποθήκες γιά τήν 
άποθήκευσή τους. Τήν σπείρα άποτελοϋσαν ό 
Αγοραστός Γραμμένος, 44 χρόνων, αύτοκινητι- 

στής, ό Κων/νος Τσαρουχάς, 30 χρόνων συντα
ξιούχος τού Ι.Κ.Α., ό άδελφός του Γιώργος Τσα
ρουχάς, 35 χρόνων, γεωργός, ό Ήλίας Χρυσο
στόμου ή Τσακίρογλου, 43 χρόνων, λαμαρινάς 
αύτοκινήτων, καί ό Πολυζώης Πολυζωίδης, 36 
χρόνων, καφεπώλης.

Μέσα σέ δυό χρόνια είχαν διαπράξει 43 διαρ
ρήξεις στή θεσ/νίκη καί τίς γύρω περιοχές καί 
άλλες 32 σέ περιοχές τής ’Αθήνας, Στυλίδας, 
Κομμένων Βούρλων, Κιλκίς, Γιαννιτσών κ.ά. Ή 
άξία τών κλοπιμαίων άπό τίς πρώτες 43 διαρρή
ξεις ξεπερνάει τά 25 έκατομμύρια δραχμές, ένώ 
ή άξία τών κλοπιμαίων άπ' τίς άλλες 32, ξεπερ
νάει τά 10 έκατομμύρια.

Οί προτιμήσεις τής σπείρας στρέφονταν 
περισσότερο στά λάστιχα αύτοκινήτων, στις τη
λεοράσεις, στά είδη ζαχαροπλαστικής, ξηρούς 
καρπούς καί λάδι, στά έπιπλα, άλλά καί σ’ άλλα

Νίκος ΚΙΠΟΥΛΗΣ : Ενός άπό τούς έγκέφαλους τής 
σπείρας μ£ τήν πλούσια δράση.

έμπορεύσιμα είδη, όπως κεραμικά, χάλκινα, 
είδη οικοσκευής, παπούτσια, ποτά, βιομηχανικά 
έργαλεΐα, οίκοδομικά ύλικά κ.ά. Τά κλοπιμαία 
μεταφέρονταν μέ τό φορτηγά αύτοκίνητο τού 
’Αγοραστού Γραμμένου στά σπίτια καί στίς άπο
θήκες τους καθώς καί σέ μιά άλλη άποθήκη, πού 
'χαν νοικιάσει είδικά γι’ αύτό τό σκοπό.

Ή άλλη σπείρα, πού τό ξήλωμά της ξεκίνησε 
άπ' τήν διαπίστωση πώς τά μέλη της ένώ δέν 
έργάζονταν ξόδευαν μεγάλα ποσά σέ καφετε
ρίες καί σέ μπάρ τής Θεσσαλονίκης, άποτελοϋν- 
ταν άπό τό Νίκο Κιτσούλη, 23 χρόνων, κάτοικο 
’Αθηνών (Δημοσθένους 154 - Καλλιθέα), τό 
Γιώργο Ταταρκιώτη, 30 χρόνων, κάτοικο Θεσσα
λονίκης, τόν ’ Ιωσήφ Σαρικούδη, 38 χρόνων, 
(βρίσκεται πιά στήν Τσεχοσλοβακία), τόν Κουτα- 
λιανό ή Ήλία Τάκο, 27 χρόνων, κάτοικο θεσ/ν(- 
κης, τό Γιώργο Παναγιωτίδη, 24 χρόνων, κάτοικο 
θεσ/νίκης καί τό Δημήτριο Στολτίδη, 21 χρόνων, 
κάτοικο Αθηνών (Σοφοκλέους 112 - Καλλιθέα).

Ή συνολική δραστηριότητα τής σπείρας πού 
άποκάλυψαν κατά τήν έξέτασή τους οί Κιτσούλης 
καί Ταταρκιώτης, είχε φτάσει σ' ένα μόνο,χρόνο, 
τίς 35 διαρρήξεις. Μέσα σ’ αύτές δέν περιλαμ
βάνονται οί κλοπές πού 'χαν κάνει ό Στολτίδης 
καί ό Σαρικούδης στδ λεκανοπέδιο τής ’Αττικής, 
άπ’ τίς όποιες συνεπεκόμισαν χρηματικά ποσά, 
κοσμήματα καί πλάκες χρυσού, μέρος τών 
όποίων βάρους 3 κιλών περίπου, έξήχθη στήν 
Τσεχοσλοβακία.

Απ' τίς παραπάνω 35 διαρρήξεις τά «κέρδη» 
τους ήταν: 6.600,000 δραχμές, 5.000 μάρκα 
Δυτ. Γερμανίας, 3.403 δολλάρια Η.Π.Α., 500 
γαλλικά φράγκα, 130 χρυσές λίρες, 4.000 δηνά
ρια, μιά συλλογή νομισμάτων πού ή άξία τους δέν 
προσδιορίστηκε άκόμα, χρυσαφικά άξίας
2.500.000 δραχμών κ.ά. Στά χέρια τους βρέθη
καν μόνο 400.000 δραχμές, 74 χρυσές λίρες, 
300 δολλάρια Η.Π.Α. καί μιά συλλογή νομισμά
των καί χρυσαφικών.

Άπ’ τίς σημαντικότερες δουλειές τής σπεί
ρας ήταν ή διάρρηξη (Κιτσούλης - Ταταρικιώτης - 
Παναγιωτίδης) τού χρηματομεσιτικού γραφείου 
τού Ζαχαρία Μυστακίδη, στήν Κατερίνη, άπ’ 
όπου άφαίρεσαν 390.000 δραχμές, 80 χρυσές 
λίρες καί νομίσματα συλλογής μεγάλης άξίας. 
Επίσης ή διάρρηξη χρυσοχοείου τής Καλλιθέας 

(Στολτίδης - Κιτσούλης), άπ’ όπου άφαίρεσαν 50 
χρυσές λίρες καί κοσμήματα βάρους 1,1/2 κι
λού, συνολικής άξίας 2.500.000 δραχμών, ένώ 
ένα μέρος άπ’ τά κοσμήματα έδωσαν κι έτηξε ό 
όδοντοτεχνίτης Χάτης Κουταλίδης καί στή συν
έχεια πούλησαν τό χρυσό βάρους 1,5 κιλού στδν 
έμπορο χρυσού Γιώργο Παπαστεργίου, άντί
600.000 δραχμών.

"Αλλη σημαντική δουλειά ήταν ή διάρρηξη 
χρηματοκιβωτίου (Στολτίδης - Κιτσούλης) τού 
τουριστικού γραφείου τού Πέτρου Μπάβου 
(’Ακαδημίας 88 - Αθήνα), άπ’ όπου άφαίρεσαν
1.270.000 δραχμές καί 2.000 δολλάρια Η.Π.Α., 
ένώ άλλο 1.400.000 δραχμές πήραν άπ’ τό χρη
ματοκιβώτιο (Κιτσούλης - Ταταρικιώτης) τού Συ
μεών Παπαδοπούλου (Πειραιά).

Μεγάλη ή δραστηριότητα τής σπείρας, πού 
δροϋσε κυρίως στήν ’Αθήνα, άνάμεσα σέ τουρι
στικά καί τεχνικά γραφεία, άνοίγοντας χρηματο
κιβώτια μέ τήν ίδια εύκολία πού ό κοινός πολίτης 
άνοίγει τήν πόρτα τού σπιτιού το υ . . .

Ο Ρεπόρτερ
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υπηρεοιακει
ειβηοεκ

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ά νθυπ α σ π ισ τής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέ άπόφαση τών αρμοδίων ύπηρεσιακών συμ
βουλίων προήχθησαν:

-  Στό βαθμό τού υποστρατήγου οΙ ταξίαρχοι 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σπυρίδων, οί όποιοι καταλαμβόνουν τίς θέ
σεις τών Β' καί Γ  Επιθεωρητών, άντίστοιχα.

-  Στό βαθμό τοϋ ταξιάρχου ο! συνταγματάρ
χες, ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, ΓΚΑΡΔΙΑ- 
ΚΟΣ Κων/νος, Ρ0Μ0ΣΙ0Σ Γεώργιος, ΚΡΙΚΕΛΗΣ 
Λάμπρος, ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος, ΜΑΣΣΟΣ 
Στυλιανός καί ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙ ΕΣ

α. Ανωτύτων Αξιωματικών:

Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα μέ τό βαθμό τού 
υποστράτηγου:

-  Λόγω 35ετ(ας οί ταξίαρχοι ΠΑΥΛΗΣ Δημή- 
τριος καί ΖΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, καί

-  Ως τερματίσαντες ευδόκιμα τήν ύπηρεσία 
τους στό Σώμα οί ταξίαρχοι ΝΤΟΥΜΑΣ Γεώργιος, 
ΖΑΡΝΑΚΩΥΠΗΣ Κων/νος -  Χρηστός, ΠΑΠΑΒΑ- 
ΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος, ΤΖΑΜΩΥΡΑΝΗΣ Νικήτας, 
ΞΑΡΧΩΥΛΑΚΩΣ Πέτρος, ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ Σωτήριος 
καί ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΩΥ Δημητριος.

β. Άνωτέρων Αξιωματικών:

Προηχθησαν στό βαθμό τοϋ ταξιάρχου έκτός 
όργανικών θέσεων γιά ένα μήνα όπότε άποστρα- 
τεύονται οί κατωτέρω συνταγματάρχες:

ΚΩΝΤΩΣ Θεμιστοκλής, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΣ Δη- 
μήτριος, ΣΤΕΦΑΝΩΥ Παναγιώτης, ΚΑΡΑΓΚΟΥ- 
ΝΗΣ Κων/νος, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ
της, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Αναστάσιος, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ- 
ΚΩΣ Εύστάθιος, ΓΩΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος, ΠΟΖΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρίστος (35ετ(α), ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ Πα
ναγιώτης, ΑΝΤΩΝΩΠΟΥΛΘΣ Παναγιώτης, ΠΡΙ
ΝΟΣ Φώτιος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Θεοφάνης, ΣΕΛΙΜΗΣ Παντελής, 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Εύάγγελος, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Ιωάν
νης, ΚΩΥΤΘΥΛΑΣ Ιωάννης, ΜΠΟΥΛΙΟΣ Γεώρ
γιος, ΑΝΑΣΤΩΠΩΥΛΟΣ Διομήδης, ΤΑΣΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ θωμάς, ΑΝΔΡΙΑΝΩΣ Γεώργιος, ΜΠΕΣΣΑΣ 
θωμάς, ΓΚΩΤΣΗΣ Γεώργιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος καί ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑΣ Ιωάννης.

γ. Κατωτέρων Αξιωματικών - Άνβιπασπιστών.

Αποστρατεύτηκαν γιά διάφορους λόγους οί: 
Ταγμ/ρχης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΩΥ Γ εώργιος τού Δη- 
μητρίου, Ανθ/ρχος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σπήλιος τοϋ 
Παναγιώτου καί Ανθ/στές ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος 
τοϋ Νικολάου, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος τού 
Μηνά, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος τού Γεωρ
γίου καί ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Μιχαήλ τοϋ Ίωάννου.

’ Επίσης άποστρατεύτηκαν μέ αίτησή τους οί 
άνθυπασπιστές ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Νικολάου, ΣΟΥΚΕΡΑΣ Ιωσήφ τού Γεωργίου, ΣΑ- 
ΠΟΥΝΗΣ Σεραφείμ τού Ίωάννου, ΒΕΡΡΑΣ Ανα
στάσιος τού Σπυρίδωνος, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Διονύσιος

τού Χρήστου, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης τοϋ 
Γεωργίου, ΚΕΛΕΡΗΣ "Αγγελος τού Αντωνίου, 
ΜΠΑΚΕΑΣ Σταύρος τοϋ Παναγιώτου, ΔΗΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τοϋ Δημοσθένους, ΜΠΑΛΗΣ 
Παναγιώτηςτοϋ Κων/νου, ΤΡΙΒΕΑΣ Νικόλαος τοϋ 
Κυριάκου, ΤΣΙΡΩΝΗΣ Σωτήριος τοϋ Βασιλείου, 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τοϋ Βασιλείου, ΒΑΝ- 
ΤΑΝΑΣ Νικόλαος τοϋ Βασιλείου, ΛΕΝΟΥΔΙΑΣ 
Ελευθέριος τοϋ Νικολάου, ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Γεώρ

γιος τοϋ Κων/νου καί ΓΑΒΡΑΣ Παναγιώτης τοϋ 
Ίωάννου.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μετατέθηκαν στις άντίσχοιχες Υπηρεσίες οί
κατωτέρω άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματικοί:

1. Ταξίαρχος ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Κων/νος, στή 
Διεύθυνση Όργανώσεως τοϋ Αρχηγείου, 
ώς διευθυντής.

2. Ταξίαρχος Ρ0Μ0ΣΙ0Σ Γεώργιος, στή 
Δ.Α.Πρ. Πρωτευούσης, ώς διευθυντής.

3. Ταξίαρχος ΚΡΙΚΕΛΗΣ Λάμπρος, στήνΑ.Δ.Χ. 
Θράκης, ώς διοικητής.

4. Ταξίαρχος ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος, στή 
Δ.Α. Θεσσαλονίκης, ώς διευθυντής.

5. Ταξίαρχος ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης, στήν 
Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, ώς διοικητής.

6. Συνταγματάρχης ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Χρήστος, 
στήν Α.Δ.Χ. Δωδεκάνησου, ώς διοικητής.

7. Συνταγματάρχης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άν- 
δρέας, στήνΑ.Δ.Χ. Ηπείρου, ώς προσωρι
νός διοικητής.

8. Συνταγματάρχης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος, 
στήν Α.Δ.Χ. Νήσων Αίγαίου, ώς διοικητής.

9. Συνταγματάρχης ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης, 
στή Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής, ώς 
διοικητής.

10. Συνταγματάρχη ς ΠΑΠΑθΑΝΑΣΙ ΟΥ Κων/νος, 
στήν Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, ώς προσωρινός 
διοικητής.

11. Συνταγματάρχης ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Χρήστος, 
στήν Α.Δ.Χ. Ανατολικής Μακεδονίας, ώς 
προσωρινός διοικητής.

12. Συνταγματάρχης ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ Εύάγ- 
γελος, στήνΑ.Δ.Χ. Πειραιώς καί Νήσων, ώς 
προσωρινός διοικητής.

13. Συνταγματάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, στήν Α.Δ.Χ. Στερεός ’Ελλάδος, 
ώς ύποδιοικητής.

14. ΑντισυνταγματάρχηςΛΥΤΤΑΡΗΣ Άνδρέας, 
στή Διεύθυνση Οικονομικού τοϋ Αρχη
γείου, ώς διευθυντής.

15. Άντισυνταγματάρχης ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Διαμαν
τής, στή Διεύθυνση Προσωπικού τοϋ ’Αρχη
γείου ώς διευθυντής.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ:
Μετά σχετική νομοθετική ρύθμιση στό έξής 

είναι δυνατή ή κατάταξη στό Σώμα τής Χωροφυ
λακής καί έγγάμων, ποΰ έχουν έκπληρώσει τίς 
στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, έφ’ όσον συγ
κεντρώνουν τά ύπόλοιπα προσόντα, πού προ-

βλέπονται άπό τίς σχετικές διατάξεις, δηλαδή: 
α. Ηλικία όχι πάνω τών 30 έτών. 
β. Ελληνική ’ Ιθαγένεια, 
γ. Υγεία καί άρτια σωματική διάπλαση, 
δ. Ανάστημά τουλάχιστον 1.65 τοϋ μέτρου.

ε. Σωματικό, ψυχικά καί διανοητικό προσόντα, 
πού νά άνταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοϋ 
αστυνομικού έργου.
στ. Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού σχο

λείου.
ζ. Νά μή έχουν στερηθεί τών πολιτικών τους 

δικαιωμάτων καί νά μή έχουν καταδικασθεΐ ή 
παραπεμφθεΐ μέ βούλευμα σέ δίκη γιά παρά
βαση τών Νόμων, πού άναφέρονται στό άρθρο 
2 τοϋ Κανονισμού Στρατολογίας Οπλιτών 
Χωροφυλακής.

η. Νά μή ρέπουν στήν κατάχρηση οινοπνευμα
τωδών ποτών, τή χαρτοπαιξία, τή χρήση ναρ
κωτικών, κ.λ.π.

Γιά περισσότερες πληροφορίες ώς πρός τά 
προσόντα καί δικαιολογητικά πού απαιτούνται, οί 
ενδιαφερόμενοι μπορούν νά απευθύνονται στίς 
κατά τόπους ύπηρεσίες Χωροφυλακής.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ/ΚΩΝ:

Προκηρύχθηκε είσιτήριος διαγωνισμός άπό 19 
έως 27 Ιουλίου 1982 γιά τήν είσαγωγή άνδρών 
μαθητών στή Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, 
ώς δοκίμων ανθυπομοιράρχων, κατά τό εκπαι
δευτικό έτος 1982 - 1983.

0 αριθμός τών εισακτέων όρίσθηκε μέ άπό
φαση τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τόξεως σέ 58 
κατό σειρά έπιτυχίας καί 12 καθ’ ύπέρβαση, άπό 
τούς έπιλαχόντες πού ύπάγονται στίς ευεργετι
κές διατάξεις τού Ν.Δ. 1348/1973.

Στό διαγωνισμό μπορούν νά πάρουν μέρος: 
α. Ανθυπασπιστές καί ενωμοτάρχες άπόφοιτοι, 

Λυκείου ή έξαταξίου Γυμνασίου ή Ισότιμης 
πρός αύτά Σχολής, έφ’ όσον έχουν γεννηθεί 
άπό τίς 4-3-1947 καί μετά. Απ’ αύτούς οί 
ενωμοτάρχες θά πρέπει μέχρι τίς 18-7-1982 
νά έχουν 2ετή τουλάχιστον ύπηρεσία στό 
Σώμα, καί

β. Χωροφύλακες, Υπενωμοτάρχες καί Ενωμο
τάρχες, πτυχιοϋχοι Νομικής ή Παντείου 
Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή 
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ

Μέ πρόσφατη άπόφαση τού Αρχηγού Χωρο
φυλακής άνπστρατήγου κ. Εμμανουήλ ΜΠΡΙΛ- 
ΛΑΚΗ χαρακτηρίστηκαν σάν Ύπηρεσίες δυσμε
νούς διαβιώσεως οί Σταθμοί Χωροφυλακής:
-  Κουφονησίων τής Δ.Χ. Κυκλάδων, καί
-  Λαγκάδας Αμοργού τής ίδιας Δ/σεως Χωρο

φυλακής.
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
α. Εξόφληση λογαριασμών τεχνητού νεφρού:

Σύμφωνα μέ τό Π.Δ. 984/81 (ΦΕΚ. 
246/10-9-81, τ.Α ') ήάξία κάθε αίματοκάθαρσης 
μέ τεχνητό νεφρό όρίσθηκε οέ 2.650 δρχ. Ή 
άξία τού φίλτρου όποιουδήποτε τύπου καταβάλ
λεται έπί πλέον άπό τούς ύποχρέους (άσφαλι- 
στικό Ταμεία), βάσει τού έπίσημου τιμολογίου 
άγοράς του.

Ή άξία τού φίλτρου είναι δυνατό νά καταβλη
θεί είτε στίς Κλινικές πού συνεργάζονται μέ τό 
Δημόσιο, είτε ατούς άσφαλισμένους (άσθε-
νεϊς).

Τά δικαιολογηπκά τά όποια άπαιτούνται, στή 
μία ή στήν άλλη περίπτωση, σύμφωνα μέ τίς 
Ισχύουσες διατάξεις γιά τήν έκκαθάριση των λο
γαριασμών είναι:

1. Γιά τήν καταβολή στίς κλινικές:
-  Απόκομμα βιβλιαρίου Υγείας τού άσφαλι- 

σμένου, έγκεκριμένο άπό τόν έλεγκτή γιατρό 
τού Δημοσίου, στό όποιο νό άναγράφεται ό 
άπαιτούμενος άριθμός φίλτρων, ό τύπος αύ- 
τών καί ή χρονική περίοδος κατά τήν όποία θά 
χρησιμοποιηθούν αύτά (μήνας).

-  Πρωτότυπο τιμολόγιο άγοράς τών φίλτρων, 
έπ’ όνόμαπ τής Κλινικής καί γιά λογαριασμό 
τού άσθενή.

-  Δελτίο παροχής ύπηρεσιών τής Κλινικής.
-  Υπεύθυνη δήλωση τής Κλινικής ύπογεγραμ- 

μένη άπό τό Δ/ντή αυτής, γιά τόν άριθμό τών 
αίματοκαθάρσεων πού πραγματοποιήθηκαν, 
καί

-  Αίτηση χαρτοσημασμένη.

2. Γιά τήν καταβολή στούς άσφαλισμένους:
-  Απόκομμα βιβλιαρίου υγείας έγκεκριμένο 

άπό τόν έλεγκτή γιατρό τού Δημοσίου, στό 
όποιο νά άναγράφεται ό άπαιτούμενος άρι
θμός φίλτρων καί ό τύπος αύτών, καθώς καί ή 
χρονική περίοδος κατά τήν όποία θά χρησιμο
ποιηθούν αύτά (μήνας).

-  Πρωτότυπο τιμολόγιο άγοράς τών φίλτρων έξ- 
οφλημένο, έπ’ όνόμαπ τού άσθενή.
-  Κατάσταση εις διπλοϋν, καί
-  Αίτηση χαρτοσημασμένη.

Γιά τήν Β' περίπτωση, τό σχεπκό χρημαπκό 
ένταλμα γιά τήν έξόφληση τού λογαριασμού, θά 
έκδίδεται στό δνομα τού δικαιούχου (άσθενή), ό 
όποιος μπορεί νά έξουσιοδοτήσει γιά τήν είσ
πραξή του τόν προμηθευτή τών φίλτρων ή 
όποιονδήποτε άλλον.

β. Προεδρικό διάταγμα 1372/1981:

Μέ τό παραπάνω Π.Δ. πού δημοσιεύτηκε στό 
ΦΕΚ 341/1981, τ. Α', έπήλθαν οί άκόλουθες 
ρυθμίσεις στό βασικό νομοθέτημα (Β.Δ. 
665/1962) πού διέπει τήν περίθαλψη τών ύπαλ- 
λήλωντοϋ δημοσίου καί στρατιωπκών, καθώς καί 
τών άντίστοιχων συνταξιούχων, καί οί όποιες 
Ισχύουν άπό 1.1.1982:
1. Παρέχεται ή δυνατότητα, σέ έξαιρετικές 

περιπτώσεις καί ύστερα άπό έκτίμηση τής 
σοβαρότητας τής νόσου, άπόδοσης στόν 
άσφαλισμένο δαπάνης γιά νοσηλεία του στό 
έξωτερικό, μέχρι καί τού πενταπλασίου πο
σού, πού θά πλήρωνε τό Δημόσιο γιά τήν 
άντίσκχχη νοσηλεία του σέ Νοσοκομείο τού 
Εσωτερικού.

2. Αναγνωρίζονται σέ βάρος τού Δημοσίου έξ
οδα μετακινήσεως, μέσα στήν ίδια πόλη, γιά 
τούς χρόνιους νεφροπαθείς πού ύποβάλλον- 
ται σέ αιμοκάθαρση. Στούς άσφαλισμένους 
αύτούς καταβάλλεται ποσό τών διακοσίων 
(200) δραχμών γιά κάθε αιμοκάθαρση.

Γιά τήν άναγνώριση τής άνωτέρω δαπάνης οί 
δικαιούχοι πρέπει νά ύποβόλλουν στίς κατά τό
πους ύπηρεσίες Υγειονομικής περιθάλψεως τά 
έξής δικαιολογηπκά.

αα) Αίτηση χαρτοσημασμένη. 
ββ) Άναλυπκή κατάσταση είς διπλοϋν. 
γγ) Εγκριτική έντολή τού βιβλιαρίου νοση

λείας στήν όποία θά άναγράφεται ό άριθμός τών 
μετακινήσεων καί πού θά συμπίπτει πάντα μέ τόν 
άριθμό τών έγκρινομένων κάθε φορά αιμοκα
θάρσεων, καί

δδ) Βεβαίωση τής Κλινικής στήν όποία θά άνα- 
γράφεται ό άριθμός τών αιμοκαθάρσεων πού έγι
ναν. Ή βεβαίωση αυτή θά πρέπει νά ύπογράφε- 
ται άπό τόν ύπεύθυνο γιά τίς αιμοκαθάρσεις για
τρό τής Κλινικής.

γ. Υγειονομική περίθαλψη μελών πατρικής οι
κογένειας:

Μέ τό Π.Δ. 1373/1981 (ΦΕΚ, Α', 
341/31-12-81) τέθηκε σ’ άλλη βάση ό τρόπος 
καθορισμού τών όρίων τών εισοδημάτων τών με
λών πατρικής οίκογενείας (γονέων, άγαμων θη- 
λέων άδελφών), τά όποία άποτελοϋν προϋπό
θεση γιά τήν παροχή σ’ αύτούς ύγειονομικής 
περιθάλψεως άπό τό Δημόσιο.

"Ετσι καθιερώνεται σάν άνώτατο όριο εισοδή
ματος (κάτω άπό τό όποιο γεννάται τό δικαίωμα 
περιθάλψεως σέ βάρος τού Δημοσίου) ή άνώ- 
τερη μηνιαία σύνταξη τού Ο.Γ.Α. προσαυξημένη:

1. Όταν πρόκειται γιά έξωνοσοκομειακή περί
θαλψη κατά 20%, καί

2. Όταν πρόκειται γιά νοσοκομειακή περίθαλψη 
κατά 40%.
Επίσης μέ τό άρθρο 2 τού ίδιου νομοθετήμα- 

τος καθορίζονται τά ποσοστά συμμετοχής γιά τά 
προστατευόμενα μέλη τής πατρικής οικογένειας 
τών ύπαλλήλων τού Δημοσίου ή τών στραπωπ- 
κών, καθώς καί τών άντίστοιχων συνταξιούχων, 
στίς δαπάνες υγειονομικής τους περιθάλψεως.

Έδώ έπιοημαίνεται πώς στά βιβλιάρια νοση
λείας τών άνωτέρω προστατευομένων μελών, θά 
άναγραφούν τά προβλεπόμενα ποσοστά συμμε
τοχής τους, βάσει δηλώσεως τού Ν,Δ. 105/69, 
πού θά ύποβάλλει ό προστάτης ύπάλληλος καί 
στήν όποία θά περιλαμβάνονται τά μέλη πατρικής 
οίκογενείας δεδομένου, όπ γιά τόν καθορισμό 
τών ποσοστών, θά λαμβάνεται ύπόψη ό άριθμός 
τών ένηλίκων καί Ικανών γιά έργασία άδελφών 
καί μέχρι δύο κατά άνώτατο όριο, άσχετα άπό τό 
έάν ύπάρχουν καί περισσότεροι, χωρίς νά ύπο- 
λογίζονται πλέον τά εισοδήματα αύτών. Στό ση
μείο αύτό, σάς διευκρινίζουμε, όπ, στούς έν- 
ηλίκους καί Ικανούς γιά έργασία άδελφούς συμ- 
περιλαμβάνονται καί οί συνταξιούχοι ( Εξαιρούν
ται μόνο οί άδελφοί πού είναι άνίκανοι γιά έργα
σία λόγω πνευμαπκής ή σωμαπκής άναπηρίας, 
καθώς καί οί άδελφοί πού ύπηρετοϋντή στρατιω- 
πκή τους θητεία).

Τό κείμενο τού νομοθετήματος έχει κοινο
ποιηθεί σ’ όλες τίς ’Υπηρεσίες τού Σώματος μέ 
τήν 315/1/16α/10-2-82 Δ/γή τού Α.Χ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Οπως είναι γνωστό ή ύπερωριακή κ.λ.π. άπο- 
ζημίωση τού προσωπικού τού Σώματος πρίν τήν 1 
Ίανουαρίου 1982 ρυθμίζονταν κατά διαφορεπκό 
τρόπο. Έπαιρναν δηλαδή, 3.600 δρχ. οί άξιωμα-

πκοί καί οί άνθυπασπιστές πού είχαν άποδοχές 
άξιωμαπκοϋ, ένώ 5.000 οί λοιποί άνθυπασπιστές 
καί όπλίτες (είτε οί τελευταίοι είχαν άποδοχές 
άξιωμαπκοϋ, είτε όχι).

Σύμφωνα, όμως, μέ τήν Ε. 2129 ΠΟΑ. 
21/8-2-1982 κοινή άπόφαση τών Υπουργών Δη
μοσίας Τόξεως καί Οικονομικών ή άποζημίωση 
αύτή καθορίστηκε ώς έξής:
-  Ανώτεροι καί άνώτατοι άξιωμαπκοί δρχ. 

5.500.
-  Κατώτεροι άξιωμαπκοί καί άνθυπασπιστές 

δρχ. 6.000 καί
-  Όπλίτες δρχ. 7.000.

Αλλά καί ή νέα ρύθμιση άφησε περιθώρια 
άδικιών. Έτσι έμφανίζεται τό φαινόμενο ό νεο- 
προαχθείς άνθυπασπιστής νά παίρνει λιγότερα 
άπ’ όσα έπαιρνε σάν ένωμοτάρχης. Παράδειγμα: 
Ενωμοτάρχης τού κλιμακίου 8 - 12, πού έχει 

βασικό μισθό 16.550 δρχ., μόλις προάγεται σέ 
άνθυπασπιστή ό βασικός μισθός του γίνεται 
16.960 δρχ. (διαφορά: +  410 δρχ.), ένώ ή 
ύπερωριακή του άποζημίωση άπό 7.000 γίνεται
6.000 δρχ. (διαφορά: -  1000 δρχ.). Δηλαδή θά 
πάρει 590 δρχ. λιγότερα.

Τό Αρχηγείο Χωροφυλακής παίρνοντας 
άφορμή άπό τήν παραπάνω περίπτωση, τήν άνά- 
λογη περίπτωση Μοιράρχου - Ταγματάρχου, τή 
διαφορετική έφαρμογή τού μέτρου άπό τήν 
Αστυνομία Πόλεων κ.λ.π. άπευθύνθηκε στό 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως γιά: 

α. Τήν ένιαία έφαρμογή τού μέτρου άπό τά Σώ
ματα Ασφαλείας, καί

β. Τήν θεραπεία τών λοιπών άδυναμιών του.
"Ετσι θά δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις 

στούς κ.κ. άναγνώστες μας μετά τήν άναμενό- 
μενη άπόντηοη τού Υπουργείου Δημοσίας Τό
ξεως.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ, Α' 23/26-2-1982 ό 
Νόμος 1234/1982 σχετικά μέ τή ρύθμιση θεμά
των τού προσωπικού τών Σωμάτων Ασφαλείας, 
ιό  σχέδιο τού όποίου - όπως είχε κατατεθεί στή 
Βουλή γιά ψήφιση - σχολιάσαμε στό προηγού
μενο τεύχος μας.

Ή τελική, βέβαια, μορφή τού νομοθετήματος 
δέν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές άπό τό 
σχέδιο καί πιό συγκεκριμένα άναφέρεται:
-  Μέ τό άρθρο 1 στίς κρίσεις αξιωματικών.
-  Μέ τό άρθρο 2 στήν έπιλογή Αρχηγών.
-  Μέ τό άρθρο 3 στίς κρίσεις τών συνταγματαρ

χών.
-  Μέ τό άρθρο 4 στά Συμβούλια μεταθέσεων.
-  Μέ τό άρθρο 5 στήν κατάργηση τής άδειας 

γάμου τού προσωπικού τών Σ.Α.
Ή παράγραφος 4 τού άρθρου αύτοϋ καθορίζει 

πώς « ..  ,χρημαπκά ποσά πού όφείλονται στό 
Τ.Α.Ο.Χ. γιά τήν τέλεση ή άναγνώριση γάμου άπό 
τούς άσφαλισμένους σ’ αύτό δέν άναζητοϋν- 
τ α ι. ..», ένώ ή παράγραφος 7 έπιτρέπει στό 
έξής « ..  .νά κατατάσσονται στά Σώματα Ασφα
λείας καί έγγαμοι πού έχουν έκπληρώσει τίς 
στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, έφ’ όσον συγ
κεντρώνουν τά προσόντα πού προβλέπονται άπό 
τίς σχετικές διατάξεις
-  Μέ τό άρθρο 6 στό θέμα τής έντοπιότητας.
-  Μέ τό άρθρο 7 απτήν δργανική δύναμη τών 

Γενικών Ύπηρεσιών τού Σώματος, ή όποία 
αύξάνεται κατά 510 χωροφύλακες, καθώς καί 
στήν όργανική δύναμη τών Υγειονομικών 
Αξ/κών Χωροφυλακής πού αυξάνεται κατά 3 

συνταγματάρχες, καί
-  Μέ τό άρθρο 8 στίς κρίσεις άνπσυνταγματαρ- 

χών.



ο γ ι ά  ΐ ί ς  έ Α ε ύ Θ ε ρ ε ς  ώ ρ ε ς

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α :

1. Ανδρικό ύποκοριστικό - Αίγαιοπελαγίτικο νησί.
2. Μ ενεξέδες - Παυσίπονο.
3. Τό φορούν οί βασιλιάδες - Υποθετικό - Εικοστός όγδοος.
4. Ό  ύπάρχων - Ά ρθρο - Βάφουν τά χείλη μας μαύρα.
5. Προτρέπει - Νέος χώρος άνταγωνισμών.
6. Διακριτικά σήματα κάποιας καλής ιδ ιότητας - Τρύπες 

(καθ. αίτ. άντ.).
7. Είναι συχνά αιτία θανάτου - Γαλλική μονάδα μετρήσεως 

έπιφανείας.
8. Συνηγορεί, προτρέπει - Ακολουθεί πολλές φορές φίρμες 

έπιχειρήσεων - Δοτική τού εις.
9 Ά ρθρο - Θαβόταν ζωντανή όταν παρέβαινε τόν όρκο της.

10. Ή ρόκα - Φωνήεντα.
11. Ή Νεάπολη Λακωνίας - Κουρέλια.
12. Επιφώνημα κεφιού - Πόλη τής δυτικής Πελοποννήσου.
13. Γυναικείο χαϊδευτικό - Θεός τού Ό λύμου και πο

δοσφαιρική όμάδα - Μάρκα τζοϋκ - μποξ.

Κ Α Θ Ε Τ Α :

Ό ,τ ι και στό 86 όριζόντια (άντιστρ.) - Είχαν παλιά μεγάλη 
πέραση στή χώρα μας - Έ κτιμάται ιδ ια ίτερα σ’ ένα άτομο. 
Πρόθεση - Μουσική νότα - Βυζαντινή μουσική νότα. 
Α ρ ιθμητικό - Χώρα τής Εύδαίμονος Αραβίας πρός τά 
Ν.Δ. (άντιστρ.).
Γνωστή ονομασία πυραύλων - Κτητικό - Εικοστός πρώτος. 
Στρατιωτική σχολή υψηλού τεχνολογικού έπιπέδου - 
Ειδήσεις.

6. Τ ρ ε ϊς . . .  έν καμίνψ (αίτ.) - 'Ύπουλα κατά μία έννοια.
7. Ξενική κατάφαση - Τένων, νεύρο - Ό ,τ ι 11 β όριζόντια 

(άντιστρ.).

8. Γ άλλος πολιτικός - Περιπλάνηση, σύγχιση, παραφροσύνη
(όρχ.).

9. Αμμουδιά, άκρογιάλι - Θεραπεία - Ό ,τ ι και 76 (κάθετα).
10. Ποίημα τού Κίπλινγκ-Τό πάλαι ποτέ κλεινόν . .. (άντιστρ.) 

- Συνθηματική ξένη λέξη γνωστή άπό τό Πέρλ Χάρμπορ.
11. Δική σου - Κάλυμμα τού άγιου ποτηριού (άντιστρ.) - 

Υποθετικό - Βρίσκονται στήν Άμαλιάδα.
12. Ά ρθρο - Πειθαρχική ποινή (μεταφορ.) - Ξένο άνδρικό 

όνομα (άντιστρ.).
13. Πρόθεση και άρθρο μαζί - Δέν είνα ι ξεκάθαρη.

☆

ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

« Ώρα 22.05'. .. Ό  ύπομοίραρχος Διονυσίου κατέβηκε 
τρέχοντας τά σκαλιά τού Αστυνομικού Τμήματος και ξωπίσω 
του ό ένωμοτάρχης Δαλέζιος μέ δυό χωροφύλακες. "Ενα 
λεπτό μετά, τό λαντ-ρόβερ τής Υπηρεσίας ξεκινούσε γιά τά 
Γιάλια, ένα θαυμάσιο όρμο στ’ άνατολικά τού νησιού όπου 
κατάληγε μιά καταπράσινη λαγκαδιά. Δέν άργησαν νά βρε
θούν στό άρχοντικό τού Άργέντη, ένα τεράστιο νεοκλασικό 
κτίριο τού περασμένου αιώνα, πλαισιωμένο άπό λογής - λογής 
όπωροφόρα δέντρα, όχι περισσότερο άπό 200 μέτρα άπό τή 
θάλασσα. Τό ισόγειο γύρω στό 1 μέτρο ψηλότερο άπό τό 
έδαφος τού κήπου είχε στά παράθυρα χοντρές σ ιδερένιες 
γρύλιες.

Τούς ύποδέχτηκε ό οικονόμος του, ένας γεροδεμένος κι 
όμορφος άνδρας γύρω στά 35, ό όποϊος τούς όδήγησε στό 
ισόγειο και συγκεκριμένα στό δωμάτιο τής νοτιοανατολικής 
γωνίας, πού χρησίμευε και σάν γραφείο. Στό δάπεδο 
κείτονταν, γεμάτο αίματα, τό πτώμα τού πάμπλουτου 65άρη 
Ά ργέντη. Δίπλα, τό άκουστικό τού τηλεφώνου κρεμόταν στό 
πάτωμα. Τά δύο παράθυρα έβλεπαν στόν κήπο. Τό κάτω τζάμι 
τού νοτινού παράθυρου είχε μιά τρύπα μέ διάμετρο όχι πάνω 
άπό 5 πόντους και γύρω άπ’ αύτήν ραγίσματα, ένώ θραύσματα 
τζαμιών είχαν πέσει μέσα στό δωμάτιο. Τό θύμα έφερε ένα 
μοναδικό διαμπερές τραύμα άπό πυροβόλο όπλο στό κεφάλι 
μέ είσοδο λίγο πάνω άπό τό δεξί αυτί και έξοδο άκριθώς στό , 
κέντρο τού άριστερού.

Ένώ ό ύπομοίραρχος έρευνούσε άκόμη τό  χώρο, μπήκε 
στό δωμάτιο μιά νέα όμορφη γυναίκα γύρω στά 30 μέ έκδηλα 
τά σημάδια τής συντριβής πάνω-της.

- Ή  κυρία Ά ργέντη ; ρώτησε ό ένωμοτάρχης.
-  Μάλιστα, ψιθύρισε ή γυναίκα.
Ό  ύπομοίραρχος γύρισε άργά καί, άφού τής ζήτησε 

συγγνώμη, τήν παρακάλεσε νά τού πεϊ τ ι συνέβη;
-  Ήμουν πάνω στό δωμάτιό μου καί έτοιμαζόμουν νά βγώ 

έξω μέ τόν άντρα μου. Κατέβηκα κάτω, μπήκα στό γραφείο καί 
τόν βρήκα όρθιο νά μιλάει στό τηλέφωνο ένώ δίπλα του ήταν 
ό Γιώργος, ό οικονόμος μας. Ξαφνικά άκούστηκε ένας πυρο
βολισμός άπό τόν κήπο, έσπασε τό τζάμι κι ό άντρας μου 
έπεσε κάτω νεκρός .. .Τά χάσαμε γιά λίγο, κι ότανσυνήρθαμε 
ό Γ ιώργος άνέβηκε πάνω καί τηλεφώνησε σέ σάς καί τό 
γιατρό .. .

Ό  ένωμοτάρχης γύρισε πρός τό μέρος τού οικονόμου. Ό  
35άχρονος άνδρας έπιβεβαίωσε μέ ένα κούνημα τού κε
φαλιού του τά λόγια τής κυρίας του. Ό  ύπομοίραρχος έμεινε 
γιά λίγο σκεφτικός. Ξαφνικά, γυρνώντας στόν ένωμοτάρχη, 
μέ φωνή γεμάτη σιγουριά είπε:

-  Είναι καί οί δυό ύποπτοι, νά όδηγηθούν στό Τμήμα. Έγώ 
θά περιμένω τό γιατρό.

Τι όδήγησε τόν ύπομοίραρχο στήν άπόφαση αύτή;
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Χάσαμε τά πασχάλια μας.

Στά τέλη του 19ου αιώνα στην Κε- 
φαλονιά ήταν δεσπότης ό Δόριζας, πολύ 
μορφωμένος. Τήν έποχή έκείνη οι παπά
δες μας ήταν κατά κανόνα πολύ λίγο 
γραμματιζούμενοι. Ά λλα  κάποιος άπό 
αυτούς ήταν όλότελα άγράμματος. Γιά 
νά διαβάσει τά ιερά βιβλία τ ’ άνοιγε 
σωστά ή άνάποδα καί σ’ όποιαδήποτε σε
λίδα, κι έψελνε άπό μνήμης γ ια τί όσα 
έπρεπε νά πεΤ τά γνώριζε άπ’ έξω. Είχε 
μεγάλη μνήμη. Ό  δάσκαλος τού χωριού 
τού διάβαζε τά Εύαγγέλιο τήν παραμονή 
καί αύτός τήν άλλη μέρα τά έλεγε.

Όσο, όμως, πλησίαζε τά Πάσχα έτρεμε 
ή ψυχή του. Κι αύτό όχι μονάχα γιατί τή 
Μεγάλη Πέμπτη έπρεπε νά πεί 12 
Εύαγγέλια - πού κάποτε τά 'κάνε 13 - 
άλλά κυρίως γ ια τί δυσκολευόταν νά 
ύπολογίσει τή μέρα τής Ανάστασης.

Γ ιά νά μήν τά χάσει, λοιπόν, ό παπάς, ό 
δεσπότης τού έδωσε ένα σάκούλι μέ 
κουκιά μετρημένα, νά τρώει ένα τήν 
ήμέρα, ώστε νά πέσει σωστά τό Πάσχα κι 
δέ θά ’χάνε τά πασχάλια του ό παπάς τής 
Αθέρας τής Κεφαλονιάς.

Ή παπαδιά του, όμως, μή ξέροντας 
αύτό καί νομίζοντας ότι άρεσαν στον 
παπά τά κουκιά, άγόρασε κι άλλα λίγα καί 
τά πρόσθεσε στά σακούλι πού τού είχε 
σ τείλει ό δεσπότης, χωρίς νά τό ξέρει ό 
άνδρας της. Έτσι, ένώ στ’ άλλα χωριά 
ήρθε καί πέρασε τό Πάσχα στήν ’Αθέρα ή 
Πασχαλιά. . .  άργούσε, γιά νά λέν - 
σχολιάζοντας τό γεγονός οί πανέξυπνοι 
κεφαλονίτες - «χάσαμε τά πασχάλια 
μας».

Ή θερμότητα τοΟ ήλιου.

Σέ τρία λεπτά τής ώρας ό ήλιος μάς 
παρέχει τόση θερμότητα, όση παρέχουν 
σέ διάστημα ένός χρόνου οί καύσιμες 
ύλες πού χρησιμοποιούνται σ’ όλο τάν 
κόσμο.

Τά πρώτα. . .  έκτάς. . .  έδρας.

Αντιγράφουμε δυό άρκετά ένδια- 
φέροντα άρθρα άπό τό όθωνικό διά
ταγμα μέ τό όποίο συστήθηκε ή Χωρο
φυλακή:

«Άρθρον 28.
Οί ένωμοτάρχαι καί άπλοί στρατιώται 

λαμβάνουν εις τάς συνήθεις 
έπισταθμεύσεις οίκημα δωρεάν, οί 
έφιπποι καί σταύλους διά τούς ίππους 
των. 'Οσάκις δέ άπερχόμενοι δ ι’ 
ύπηρεσίαν διανυκτερεύσουν μακράν 
τών σταθμών των, θέλουν λαμβάνει δω
ρεάν παρά τής κοινότητος, όπου διαμέ
νουν τήν νύκτα, οίκημα καί τά άναγκαία 
διά καύσιμον ξύλα. Οφείλουν όμως νά 
πληρώσουν ε ις  μετρητά τά τής 
διασιτίσεώς των έξοδα έπί ποινή έξώ- 
σεως.

Αρθρο 29.
"Αν έφιππος χωροφύλαξ άπομακρυνθή 

άπό τούς σταθμούς του δ ι’ ύπηρεσίαν, ή 
κοινότης, παρά τή όποια βιασθή νά δια- 
μείνη τήν μεσημβρίαν, ή νά δια- 
νυκτερεύση θέλει τώ χορηγεί τήν 
άναγκαίαν ίπποφορβίαν, κατά τό διά τό 
ιππικόν τής γραμμής κανονισμένον 
μέτρον, λαμβάνουσα δι' όλην τήν μερίδα 
άποζημίωσιν».

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Τό καλύτερο.

"Ενας κανίβαλος καί ό γ ιός του 10 χρό
νων περπατούν στά δάσος ψάχνοντας 
γιά φαγητό. Φτάνουν στήν όχθη ένός πο
ταμού καί βλέπουν μιά ύπέροχη ξανθιά 
γυναίκα νά κάνει τό μπάνιο της όλό- 
γυμνη.
Τήν κοιτάζουν. Ό  γιός σπρώχνει τόν πα
τέρα του καί τού λέει.
-  Μπαμπά, τ ί κάνουμε;

Καί ό μπαμπάς άπαντάει:
-  Τήν παίρνουμε στά σπίτι καί τρώμε τή 

μητέρα σου!

Ή θεωρία της σχετικότητας.

Ό  έθραΐος Σολομών πέθανε. Στό 
'Υπερπέραν συναντάται μέ τό Θεό. Ό  
Σολομών φύσει έπιχειρηματικό πνεύμα 
πιάνει έμπορική κουβέντα μαζί του.
-  Δέν μού λές, Θεέ μου τ ί είνα ι γιά  τήν 

αίωνιότητά Σου ένα έκατομμύριο χρό
νια;

-  "Ο,τι είνα ι μιά στιγμή στή γήϋ . . .
-  Κι' ένα έκατομμύριο λίρες τ ί είνα ι γιά 

σένα;
-  Μιά δραχμή έλληνική! . .  . άπαντά πάλι 

ό Θεός.
-  Έ , λοιπόν Θεούλη μου, δώσε μου μιά 

δραχμούλαϋ. . .
-  Εύχαρίστως! άπαντά ό Ούράνιος Πα

τέρας άλλά, σέ παρακαλώ, περίμενε 
μιά σ τιγμ ή !. . .

ΛΥΣΕΙ Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τό θύμα, όπως έδειχναν τά σημεία εισόδου - έξΰδου 
τού βλήματος, έφ' δσον είχε κτυπηθεϊ δταν ήταν δρθιο, 
θά πρέπει νά πυροθοληθηκε άπά κάποιο ψηλότερο ση
μείο κι όχι άπό τόν κήπο πού ήταν καταφανώς χαμηλό
τερα. Ο υπομοίραρχος, λοιπόν, βρέθηκε μπροστά σέ 
σκηνοθεσία.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΑΚΗΣ -  ΘΑΣΟΣ, 2) ΙΑ -  ΑΣΠΙΡΙΝΗ, 3) 

ΣΤΕΜΜΑ -  ΑΝ -  ΚΗ, 4) ΟΝ -  ΑΙ -  ΜΟΥΡΑ, 5) ΑΣ -  
ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 6) ΕΥΣΗΜΑ -  ΣΑΠΟ, 7) ΑΣΙΤΙΑ -  ΑΡ θ) 
ΑΣΤΗΝ -  ΣΙΑ -  ΕΝΙ, 9) ΤΑ -  ΕΣΤΙΑΣ, 10) ΗΛΑΚΑΤΗ-Η0 
11) ΒΑΤΙΚΑ — ΡΑΚΗ, 12) ΟΓΙΑ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ, 13) ΣΑΣΑ -  
ΑΡΗΣ -  ΑΜΙ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1)ΑΙΣ-ΜΕΣΑ-ΗΘΟΣ, 2)ΚΑΤΩ-Σ0Λ-ΠΑ. 
3) ΕΝΑΣ -  ΑΒΑΣ, 4) ΣΑΜ -  ΣΗ -  ΚΑ, 5) ΣΜΑ -  ΜΑΝΤΑΤΑ 
6) ΠΑΙΔΑΣ -  ΑΤΙΜΑ, 7) ΣΙ -  ΙΣ -  ΗΚΑΡ, 8) ΡΑΜΑΝΤΙΕ -  
ΑΛΗ, 9) ΟΙΝΟΣ -  ΙΑΣΗ -  ΙΣ, 10) ΑΝ -  ΥΤΣΑ-ΤΟΡΑ 11) 
ΣΗ-ΡΗΑ-ΕΙ-ΑΔΑ, 12)0-ΚΑΜΠΑΝΑ-ΚΑΜ, 13)ΣΤΗ 
-ΑΟΡΙΣΤΗ. '
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ΑΘΗΝΑ

Στή διάρκεια ειδικής τιμητικής έκδήλωοηςπού 
έγινε στό γραφείο ιού άρχηγοϋ τού Σώματος 
άντιστράτηγου κ.. ’Εμμανουήλ Μπριλλάκη, δ κ. 
άρχηγός άπένειμε ατούς παραβρεθέντες ύπο- 
στρατήγους κ.κ. Γεώργιο Μαυρογιάννη, Σάββα 
Λιντζεράκο, 'Εμμανουήλ Πριναράκη καί Νικόλαο

Βασιλειάδη, πού άποστρατεύτηκαν πρόσφατα, τό 
έμβλημα τού Σώματος μέ τιμητικό δίπλωμα, σέ 
ένδειξη τιμής καί άναγνώρισης των ύπηρεσιών 
πού_ πρόσφεραν στό Σώμα τής Χωροφυλα- 
κήςκαί στόν έλληνικό λαό, γενικότερα, κατά τή 
διάρκεια τής σταδιοδρομίας τους.

Ή έκδήλωση έγινε χωρίς εύρύτερη δημοσιό
τητα, παρουσία καί τής ύπόλοιπης ήγεσίας τού 
Σώματος.

Α Θ Η Ν Α
Επιστημονικό συμπόσιο μέ θέμα: « Αποκατά

σταση Αναπήρων: 'Υπόθεση Επικοινωνίας»,

όργανώθηκε άπ' τό ’ Ινστιτούτο ’Ερευνών Άπο- 
καταστάσεως Αναπήρων, σέ συνεργασία μέ τόν 
Ελληνικό ’Ερυθρό Σταυρό καί τήν 'Ελληνική 

'Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων. 01 έργασίες του 
πραγματοποιήθηκαν άπό 22 μέχρι 26 Φεβρουα-

ρίου στήν ’Αθήνα καί σκοπός του ήταν νά δώσει 
στούς άρμόδιους καί σέ όλους γενικά τούς έν- 
διαφερόμενους τήν εύκαιρία γιά τή μελέτη τών 
νέων διεθνών τάσεων στό χώρο τής κοινωνικής, 
Ιατρικής καί έπαγγελματικής άποκαταστάσεως 
τών άναπήρων, καθώς καί τήν έκτίμηση μέ άκρί- 
βεια καί σέ βάθος τών προβλημάτων τους. 'Επί
σης, νά ένημερωθοϋν γιά τίς σύγχρονες διε
θνείς τάσεις στό χώρο αύτό καί νά προβληματι
στούν πάνω στις νευραλγικότερες πλευρές τής 
έπανένταξης τών άναπήρων μας στό κοινωνικό 
σύνολο καί, τέλος, νά βοηθηθοϋν άπ’ τούς ειδι
κούς τής δημοσιότητας, ώστε νά συλλάβουν καί 
νά άξιοποιήσουν σωστά τό ύλικό πού είναι άναγ- 
καίο γιά τήν πραγμάτωση τού έργου τής άποδοτι- 
κής ένημέρωσης, πού θά όδηγήσει στήν ύλο- 
ποίηση τών μηνυμάτων τού Διεθνούς "Ετους 
Αναπήρων.

Τό συμπόσιο σημείωσε μεγάλη έπιτυχία καί, 
στή διάρκεια τών έργασιών του, διακεκριμένοι 
έπιστήμονες καί έμπειρογνώμονες σέ θέματα 
αποκατάστασης τών άναπήρων, παρουσίασαν 
είσηγήσεις ύψηλοϋ, πράγματι, έπιπέδου.

Άπό πλευράς Χωροφυλακής, πήρε μέρος ό 
άντισυνταγματάρχης τής Διευθύνσεως Όργα- 
νώσεως τού ’Αρχηγείου κ. Παναγιώτης Κουρνέ- 
τας, ό όποιος καί μίλησε μέ θέμα: «'0 κοινωνι
κός ρόλος τού χωροφύλακα καί ή συμβολή του 
στήν άνάπτυξη τής Κοινότητας μέ έμφαση στή 
βελτίωση τής ζωής τών άναπήρων συνανθρώπων 
μας», τονίζοντας μεταξύ άλλων ό τ ι « . . .  ή Χω
ροφυλακή, κινούμενη μέσα στήν εύρεία κοινω
νική της άποστολή, παρέχει κάθε συνδρομή καί 
προστασία στούς άνόπηρους, γιά νά άμβλυνθεϊ ή 
πίκρα πού τούς δημιουργεί ή κοινωνική τους 
μειονεξία καί νά βοηθηθοϋν στήν ένταξή τους 
στήν κοινωνική ζωή . . .».

Τά συμπεράσματα τής έπιστημονικής αύτής 
συνάντησης θά τεθούν στή διάθεση τού Νομοθε
τικού Σώματος τών άρμόδιων παραγόντων τής 
Δημόσιας Διοίκησης καί τής Ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, προκειμένου νά άντιμετωπιστοϋν 
κατάλληλα, γιά τήν ούσιαστική έπιτυχία τού Διε
θνούς "Ετους Άναπήρων.

ΑΘΗΝΑ
Τούς άνδρες καί τίς γυναίκες τού Σώματος 

πού νοσηλεύονται στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκο
μείο καθώς καί σέ άλλα νοσηλευτικά Ιδρύματα 
τού λεκανοπεδίου Αττικής έπισκέφτηκε στίς 19 
Μαρτίου τό πρωί ό άρχηγός τού Σώματος άντι- 
στράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, συν- 
οδευόμενος άπ’ τόν διευθυντή τής 'Υγειονομι
κής Υπηρεσίας Χωροφυλακής γενικό άρχίατρο 
κ. Άνδριανάκο.

0 κ. άρχηγός συνομίλησε μέ τούς άσθενεΐς 
συναδέλφους, έξετάζοντας προβλήματα πού 
τούς άπασχολοϋν καί τούς εύχήθηκε γρήγορη 
άνόρρωση.
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ΑΘΗΝΑ

’Αποφοίτησαν άπ’ τή Σχολή Μετεκπαιδεύσεως 
Μοιράρχων οί 50 μοίραρχοι τής τελευταίας έκ- 
παιδευτικής σειράς. Ή έκδήλωση τής έπίσημης 
λήξης των μαθημάτων τής Σχολής καί τής άπο- 
νομής των πτυχίων ατούς άποφοιτήσαντες έγινε 
στις 23 Μαρτίου τό πρωί στήν αίθουσα τελετών 
τής Σχολής 'Αξιωματικών, παρουσία τού υπουρ
γού ΔημοσίαςΤάξεως κ. ΓιάννηΣκουλαρίκη, τού 
γενικού γραμματέα τού Υπουργείου κ. Πανα
γιώτη Άναγνωστόπουλου, τού άρχηγοΰ Χωρο
φυλακής άντιστράτηγου κ. Εμμανουήλ Μπριλ- 
λόκη, τού 6' ύπαρχηγοϋ τού Σώματος ύποστρά- 
τηγου κ. Γεωργίου Καζαμία τού διοικητή τής 
Σχολής Αξιωματικών συνταγματάρχη κ. Χρήστου 
Ποζιόπουλου, τών καθηγητών πού δίδαξαν στή 
Σχολή καί πολλών, άκόμη, άξιωματικών τού Σώ
ματος.

"Οπως είναι γνωστό, ή Σχολή Μετεκπαιδεύ
σεις Μοιράρχων, είναι άνώτερη σχολή έπιτελών 
καί προετοιμάζει τούς άξιωματικούς τού Σώμα
τος, ώστε νά έκπληρώσουν μέ έπιτυχία τήν άπο- 
στολή τους στίς άνώτερες βαθμίδες τής Ιεραρ
χίας τής Χωροφυλακής.

Στούς άποφοιτήσαντες μίλησε ό διοικητής τής 
Σχολής Άξιωματικών Χωροφυλακής, δ όποιος, 
άφοϋ τούς άνέπτυξε τό σκοπό καί τή σημασία τής 
λειτουργίας της, τούς εύχαρίστησε καί τούς 
συγχάρηκε γιά τήν έπιμέλεια πού έπέδειξαν στή 
διάρκειά της.

Στή συνέχεια, ό ύπουργός κ. Σκουλαρίκης 
τούς άπηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι ή κυβέρνηση καί Ιδιαίτερα τό Υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξεως μελετά νέα προγράμματα 
γιά τή συνεχή έπιμόρφωση τού προσωπικού τών 
Σωμάτων 'Ασφαλείας, γιά τήν καλύτερη έκτέ- 
λεση τής άποστολής τους καί τήν έξυπηρέτηση 
τού γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

Αμέσως μετά τό χαιρετισμό του, ό κ. ύπουρ- 
γός άπένειμε τά πτυχία στούς άποφοιτήσαντες 
μοιράρχους.

->

%

ΑΘΗΝΑ

Μεγάλη έπιτυχία σημείωσαν οί άποκριάτικες 
χοροεσπερίδες τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλα
κής Γλυφάδας, Νέας 'Ιωνίας καί Κηφισιάς.

ΟΙ ώραϊες αύτές γιορταστικές έκδηλώσεις 
έγιναν σέ κοσμικά κέντρα τής 'Αθήνας καί τών 
προαστίων της καί τιμήθηκαν μέ τήν παρουσία 
τού γενικού γραμματέα τού 'Υπουργείου Δημο

σίας Τάξεως κ. Παναγιώτη Άναγνωστόπουλου, 
τού άρχηγοϋ Χωροφυλακής άντιστράτηγου κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκη, τών ύπαρχηγών τού Σώ

ματος ύποστρατήγων κ.κ. Γεωργίου Κωστόπου- 
λου καί Γεωργίου Καζαμία καί άλλων έπισήμων.

Είναι γεγονός ότι όσοι παραβρέθηκαν στίς χο
ροεσπερίδες τών παραπάνω Ομίλων γλέντησαν 
μέ ξεχωριστό κέφι καί χόρηκαν άλησμόνητες 
όμολογουμένως στιγμές πλούσιας καλλιτεχνι
κής, φιλικής καί οικογενειακής άτμόσφαιρας.

ΧΑ ΛΚΙ ΔΑ

Σέ κοσμικό κέντρο τής Χαλκίδας, πραγματο
ποιήθηκε, μέ τήν εύκαιρία τού γιορτασμού τής 
άποκριός, ή έτήσια χοροεσπερίδα τού προσωπι
κού τών 'Υπηρεσιών τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Εύβοίας.

Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ό 
γενικός γραμματέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος, ό 
άρχηγός Χωροφυλακής άντιστράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης καί ό άνώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Πειραιώς καί Νήσων ταξίαρχος κ. 
Πέτρος Ξαρχουλόκος. Παραβρέθηκαν, άκόμη, ό 
διευθυντής τής Νομαρχίας Εύβοίας κ. Λαμπρό- 
πουλος, ό διοικητής Χωροφυλακής Εύβοίας συν
ταγματάρχης κ. Κωνσταντόπουλος, ό λιμενάρ
χης Χαλκίδας κ. Δασκαρόλης, ό διοικητής τής 
Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας τής πόλης, άλλοι 
προσκαλεσμένοι καί άξιωματικοί καί όπλίτες 
'Υπηρεσιών τής Διοικήσεως μέ μέλη τών οικογε
νειών τους.

Ή όλη έκδήλωση άποτέλεσε σημαντικό κοινω
νικό γεγονός γιά τήν πόλη τής Χαλκίδας καί στέ- 
φθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία, καθώς τό προσωπικό 
τών παραπάνω 'Υπηρεσιών μαζί μέ τούς προσκα- 
λεσμένους του διασκέδασαν μέ πολύ κέφι, κάτω 
άπ' τούς μελωδικούς ήχους τής έκλεκτής όρχή- 
στρας τού κέντρου καί μέσα σέ ζεστό οικογε
νειακό περιβάλλον.

ύ



ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
Σέ συγκέντρωση των διοικητών τών Διοική

σεων Χωροφυλακής τής μεγαλονήσου καί τών 
Αξιωματικών της έδρας της Διοίκησης Χωροφυ
λακής 'Ηρακλείου μίλησε ό ύπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης μέ τήν εΰκαιρία 
τής σύσκεψης πού πραγματοποιήθηκε έκεϊ γιά 
τήν πάταξη της ζωοκλοπής.

Μιλώντας ατούς 'Αξιωματικούς, ό κ. ύπουρ- 
γός, άναφέρθηκε στό πρόβλημα πού προκύπτει 
άπ’ τη ζωοκλοπή, τονίζοντας τήν άνάγκη τής 
μεγαλύτερης δραστηριοποίησης τών άρμόδιων 
'Υπηρεσιών γιά τήν πάταξή της. Επίσης, τούς 
κάλεσε νά προτείνουν λύσεις γιά τήν καλύτερη 
έκπλήρωση τής Αποστολής τους.

Μετά τήν όμιλία, ό Ανώτερος διοικητής Χωρο
φυλακής Κρήτης συνταγματάρχης κ. Νικόλαος 
Κανδερόκης, έκ μέρους τού προσωπικού τών 
'Υπηρεσιών τής Άνωτέρας, πρόσφερε στόν κ. 
Σκουλαρίκη Αναμνηστικά κρητικά ένθύμια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ

Μέ έξαιρετική έπιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
τελευταία στή συμπρωτεύουσα οι έτήσιες χο
ροεσπερίδες γιά τούς Αξιωματικούς, τούς όπλί- 
τες καί τά παιδιά τού προσωπικού τών 'Υπηρε
σιών τής Διεύθυνσης 'Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης.

r  Τό χορό τών Αξιωματικών τίμησαν μέ τήν πα
ρουσία τους, ό γενικός γραμματέας τού 'Υπουρ
γείου Βορείου 'Ελλάδος κ. Κυρατσοϋς, ό νομάρ
χης Θεσσαλονίκης κ. Τσάκωνας, ό δήμαρχος τής 
πόλης κ. Γιαννούσης, ό πρόεδρος Έφετών κ. 
Κιούσης, δ εισαγγελέας Έφετών κ. Πολυχρονό- 
πουλος καί άλλοι έπίσημοι.

Στόν ίδιο χορό, καθώς καί στό χορό τών όπλι- 
τών παραβρέθηκαν, ό διευθυντής 'Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Ντούρας, ό Ανώτε
ρος διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μακε
δονίας συνταγματάρχης κ. Ρούτσης, οι ύποδιευ- 
θυντές τής Διευθύνσεως καί άλλοι.

ΠΑΤΡΑ

θαυμάσια ήταν σέ όργάνωση ή χοροεσπερίδα 
πού όργανώθηκε καί πραγματοποιήθηκε στήν 
Πάτρα γιά τό προσωπικό τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής τής πελοποννησιακής πρωτεύουσας καί 
τών προαστίων της.

Ένα ύπέροχο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μέ τή 
συνοδεία όρχήστρας τού Σώματος καί τήν έκτα

κτη έμφάνιση έκλεκτών καλλιτεχνών τής περι
οχής, σκόρπισαν πλούσιο κι εύχάριστο άπό κάθε 
πλευρά κέφι στούς παραβρεθέντες στήν έκδή- 
λωση, μεταξύ τών όποιων ήσαν, οι βουλευτές 
τής περιοχής κ. κ. Καπουράλος, Σαλαμαλίκης καί 
Μπεκίρης, ό δήμαρχος Πατρέων κ. "Αννινος, ό 
α' ύπαρχηγός Χωροφυλακής ύποστρότηγος κ. 
Κωστόπουλος, ό Ανώτερος διοικητής Χωροφυ
λακής Δυτικής Ελλάδος ταξίαρχος κ. Παυλής, 
άλλοι έπίσημοι καί τό προσωπικό τών παραπάνω 
Υπηρεσιών μέ μέλη τών οικογενειών του.

ΑΘΗΝΑ

Επίσκεψη στά γραφεία τής 'Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης πραγμα

τοποίησαν σπουδαστές τής Σχολής Δημοσιο
γραφίας καί Δημοσίων Σχέσεων «ΞΥΝΗ».

Τούς αυριανούς λειτουργούς τής τέταρτης 
έξουσίας, ύποδέχτηκαν στήν ΥΑΠΠ Αξιωματικοί 
τής 'Υπηρεσίας μέ έπικεφαλής τόν άντισυντα- 
γματόρχη κ. Γρηγόριο Καρτσονόκη, ό όποιος καί 
τούς ένημέρωσε γιά τήν άποστολή καί τις άρμο- 
διότητές της. Ακολούθως, οί ίδιοι σπουδαστές 
έπιβιβόστηκαν σέ περιπολικά αύτοκίνητα τής 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού
σης καί περιήλθαν τά προάστια τής Αθήνας, 
παρακολουθώντας άπό κοντά διάφορα περιστα
τικά καί συμβάντα, γιά τήν πρακτική τους έξ- 
όσκηση στό Αστυνομικό ρεπορτάζ.

Στή διάρκεια τής πρακτικής αύτης έκπαίδευ- 
σης, οί σπουδαστές παρακολούθησαν βήμαπρός 
βήμα τά σπουδαιότερα συμβάντα πού κείνες τις 
ώρες Απασχόλησαν τις 'Υπηρεσίες τής Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
καί ιδιαίτερα τά πληρώματα τών Αντίστοιχων 
περιπολικών, σχηματίζοντας έτσι τήν πρώτη ει
κόνα τού λειτουργήματος πού πρόκειται, στό 
μέλλον, νά έξασκήσουν.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
’Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, 'Οπλίτες και Πολιτικοί 

'Υπάλληλοι Χωροφυλακής,

Τό Ελληνικό "Εθνος έορτάζει σήμερα διπλή έπέτειο: τού Εύαγγελισμοϋ τής 
Σωτηρίας τοϋ άνθρώπου άπό τό προπατορικό άμάρτημα και τής άπελευθερώσεως 
τού Ε λληνικού γένους, άπό βάρβαρο κατακτητή.

Ή 25η Μαρτίου είνα ι όρόσημο καί σταθμός τής 'Ελληνικής Ιστορίας, γεγο
νός πολυδιάστατο και πολυσήμαντο, πού χάρισε όχι μόνο στους Έλληνες τήν 
περιπόθητη έλευθερία, άλλά άποτέλεσε και ένα άπό τά πλέον περιφανή διδά
γματα πού κατέλιπε στήν οικουμένη ό Ελληνισμός μέσα στό πέρασμα των αιώνων. 
Είναι τό άποκορύφωμα τής Ελληνικής πίστεως γιά τά ιδανικά τοϋ γένους και 
μαρτυρεί τήν άκατάθλητη δύναμη και τό  άφθαστο μεγαλείο τοϋ "Εθνους μας. 
"Εδωσε τήν άφορμή και τό κίνητρο γιά τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων όλων τών 
έλεύθερων λαών τής Εύρώπης καί έδίδαξε σέ όλους, πώς οί δούλοι γίνοντα ι 
έλεύθερο ι καί ό τ ι ή ψυχική δύναμη καί άντοχή κατισχύει τής ύλικής υπεροχής καί 
τής ώμής βίας.

Τό πάθος γιά τήν έλευθερία, ή μνήμη τού Ιστορικού ένδοξου παρελθόντος, 
ή θρησκευτικότητα καί ή άκοίμητη προσδοκία μιας άναστάσεως προστάτευσαν τό 
Γένος άπό τήν άλλοτρίωση καίάποσύνθεση κα ίή «Ε τα ιρεία  τών Φιλικών» έξύφανε 
τόν σωτήριο μηχανισμό τής έθνεγερσίας.

Τό αίμόφυρτο έθνος δέν παρέδωσε τά όπλα, άλλά άγωνίστηκε γιά τήν 
έπικράτηση τοϋ δικαίου καί τή λύτρωση τών ύποδούλων άπό τόν παρείσακτο 
Άσ ιάτη. Ό  'Έλληνας, παρά τή συντριπτική ύλική ύπεροχή τού έχθρού, ούδέποτε 
έχασε τή συνείδηση τής πνευματικής υπεροχής έναντι τού Δυνάστη καί ποτέ δέν 
άποδέχθηκε σάν τελεσ ίδ ικο τό καθεστώς τής μακραίωνης, στυγνής, ζοφερής καί 
δυσβάστακτης δουλείας.

Τή στυγνή αύτή δουλεία άποτίναξε μιά δράκα άνθρώπων μέ μοναδικό όπλο 
τό  σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ.

Μέ τήν άπόφαση αύτή άγωνίσθηκε τό  αίμόφυρτο γένος καί ένίκησε όλό- 
κληρη αυτοκρατορία στό πείσμα τών πολιτικών μηχανορραφιών καί τών συμφε
ρόντων τών μεγάλων τής έποχής.

Τά μεγαλουργήματα τού Ε λληνικού λαού στόν τιτάν ιο  έκεΐνο  άπελευθερω- 
τικό άγώνα μαρτυρούν τ ι μπορούν νά έπιτύχουν έναντίον τών μεγάλων καί πανί
σχυρων οί μικροί καί άδύνατοι, όταν φλογίζονται άπό σταθερή, θερμή καί ζώσα 
πίστη στό Θεό, στό δίκιο, στήν άληθινή έλευθερία, στή συναίσθηση τής ιερότητας 
τοϋ άγώνα καί στήν περιφρόνηση τοϋ θανάτου.

Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, 'Οπλίτες καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι τής Χω
ροφυλακής.

Ό  μεγαλειώδης έκείνος άγώνας σάν τηλαυγής φάρος θά φωτίζει καί σάν 
άσφαλής πυξίδα θά καθοδηγεί τούς έπερχόμενους στό δρόμο τών μεγάλων πε
πρωμένων τής φυλής μας. Τό παράδειγμα τών ήρώων τού ’21, έπώνυμων καί 
άνώνυμων, άνεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, άποτελεΐ άνεξάντλητη πηγή 
δυνάμεως γιά τούς έπιζώντες καί υπενθυμίζει σέ αυτούς τό ΰψιστο χρέος γιά τήν 
Πατρίδα.

01 ψυχές τών ένδόξων νεκρών μας ύπαγορεύουν τή διατήρηση καί μετα- 
λαμπάδευση τής παρακαταθήκης αύτής καί τής θαρειάς κληρονομιάς, γιά τή 
δημιουργία μιάς 'Ελλάδας άντάξιας έκείνης πού μάς παρέδωσαν, προσφέροντες 
τή ζωή τους στό βωμό τής έλευθερίας.

Ή  φωνή τής Ιστορ ίας τού 'Έθνους έπιτάσσει νά έπαναλάβουμε καί έμείς 
«ένώπιον Θεού καί άνθρώπων» ότι τήν καθαγιασμένη μέ τό αίμα τών ήρώων μας 
'Ελληνική γή καί τή γαλανή μας θάλασσα θά διαφυλάξουμε σάν κόρη όφθαλμού 
καί σάν συνεχιστές καί φορείς τών ιδεών γιά τις  όποίες έθυσιάστηκαν έκεΐνοι.

Ζ ή τ ω  τ ό  ’Έ θ ν ο ς

7 , , „ Γ „  . Ό  Αρχηγός
Ζ η τ ώ  ή 2 5 η  Μ α ρ τ ί ο υ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος

« *  *

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα 
γιορτάστηκε κι έφέτος σ’ όλό- 
κληρη τή Χώρα ή έπέτειος τής 
25ης Μαρτίου 1821.

Ή Ελλάδα τίμησε γιά μιά 
άκόμα φορά τούς έπώνυμους καί 
άνώνυμους άγωνιστές τού «’21» 
πού μέ τις θυσίες και τό αίμα 
τους άποτίναξαν τό ζυγό τού 
βάρβαρου κατακτητή κι έβαλαν 
τά θεμέλια γιά τήν ’Ελεύθερη 
'Ελλάδα.

Επίκεντρο τών τριήμερων 
γιορταστικών έκδηλώσεων πού 
κορυφώθηκαν μέ τή μεγαλειώδη, 
παρέλαση στις 25-3-1982 ήταν ή 
'Αθήνα.

Ή Χωροφυλακή έλαβε μέρος 
στήν παρέλαση μέ πεζοπόρο 
τμήματα άνδρών καί γυναικών 
καθώς καί μέ τόν σύγχρονο μη
χανικό έξοπλισμό της, πού άπό- 
σπασαν τά θερμά χειροκροτή
ματα πλήθους λαού πού παρα-ι 
κολούθησε τήν παρέλαση.
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