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ασφαλίστε το σπίτι σας 
φεύγοντας για διακοπές.

ΤΙ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Τ Ε
•  Μήν άφήνετε άνοιχτά παράθυρα.
•  ’Ανασφάλιστα παράθυρα είναι τό ’ίδιο μέ τά άνοιχτά.
•  Μήν άφήνειε σκάλα έξω άπ’ ιό  σπίτι, θά είναι πολύ χρήσιμη γιά τούς διαρρήκτες.
•  Άσφαλήστε καλά τις πόρτες στρίβοντας τό κλειδί κι όχι μέ άπλδ τράβηγμα.
•  Μήν άφήνετε στήν πόρτα σημείωμα ότι άπουσιάζετε.
•  Μήν άφήνετε κλειδιά κάτω άπ’ τό πατάκι τής πόρτας, κάτω άπό τις γλάστρες ή σ’ άλλα σημεία 

πού μπορούν νά τά βροΰν άκόμη καί οί άρχάριοι διαρρήκτες.
•  Μήν άφήνετε κατά τις διακοπές άντικείμενα μεγάλης άξίας, (κοσμήματα, χρήματα κ.λ.π.) 

στό σπίτι καί ιδίως σέ σημεία πού πρώτα-πρώτα ψάχνουν οί κλέφτες (συρτάρια, κάτω άπό τά 
στρώματα κ.λ.π.).

•  Αν πρόκειται ν ’ άφήσετε κάποιο φώς άναμμένο, άφήστε καλύτερα τού σαλονιού, φαίνεται 
πιό φυσικό νά είναι άναμμένο όλη τή νύχτα.

•  Αν μένετε σέ πολυκατοικία ό φωταγωγός πρέπει νά είναι άσφαλισμένος καί οί ένοικοι πού 
δέν θά άπουσιάζουν νά μήν άνοίγουν σέ κανένα τήν έξώπορτα άν δέν τόν γνωρίζουν. 
Φροντίστε έπίσης νά είναι πάντα κλειδωμένη ή πόρτα πού όδηγεϊ στήν ταράτσα.
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΗΠ Ρ Ο Φ ν Α Π Κ Η Σ

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Τό Αιγαίο, κοιτίδα τού 'Ελλη
νισμού άτι’ τά πανάρχαια χρόνια. 
Κάτω άπ’ τόν λαμπρό μεσο
γειακό ήλιο τό λουλάκι τής θά
λασσας δένεται μέ τόν άσθέστη 
τών νησιών μας σέ μιά ύπέροχη 
άρμονική σύνθεση.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχοϋν τίς γνώμες καί τίς 
απόψεις τού συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δέν εκφρά
ζουν τίς επίσημες θέσεις 
του Σώματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
έπι στρέφονται.

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
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Μέσα στ&ν ξέφρενο ρυθμό τής τεχνο- 
κρατικής κοινωνίας μος. μέσο στις πολύ
βουες πολιτείες μαςποϋ γίνονται όλο καί 

-πιο Απάνθρωπες, ή Αλλοτρίωση, τό Αγχος 
καί οΓττόαεις φυγής πού καλλιέργησε καί 
έξοκαλασίει να καλλιεργεί ή βιομηχανική 

-  έπονάστήδη, ζητούν δικλείδα διαφυγής, 
έκτόνωση.

- TojBouvA ΚαΓβί παραλίες μαςΰό γεμί- 
-οουν καί φέτος από τά πολύχρωμα κορο-' 

δάνιο τών λογής - λογής παραθεριστών, 
καί κυρίως όπό Ανθρώπους πού μέσα ατά 
χρονικά πλοίσια τής μηνιαίος όδειός-'ίους 
ΘΑ προσπαθήσουν νά ύποθάλαυν^ίς τοξί
νες ένός χρόνου σκληρής δουλειάς καί νά 

» γυρίσαυν-όνσνεωμένοι ψυχικά καίαωρα- 
τικό.

Τό κατορθώνουν, ομως^ όλοι καί γιατί;



Είναι άλήθεια πώς ή έποχή μας χαρα
κτηρίζεται άπό μιά διαρκώς αύξανόμενη 
-  και μάλιστα κατά γεωμετρική πρόοδο -  
έξέλιξη. Ή Ιστορία τρέχει όλοένα και 
γρηγορότερα, παρασύροντας στό διάβα 
της καθιερωμένες γιά χρόνια άξιες, τρό
πους ζωής, και όδηγώντας τόν άνθρωπο 
σέ νέα - άγνωστα ως τώρα - μονοπάτια, μέ 
άσύληπτες συνέπειες σ’ όλους τούς το
μείς τής δραστηριότητάς του.

Πριν διακόσια και κάτι χρόνια, γύρω 
στά 1760, όταν άρχιζε στήν 'Αγγλία ή με
γάλη βιομηχανική έπανάσταση, κανείς 
δέν μπορούσε νά φανταστεί τις έπιπτώ- 
σεις της στό μέλλον τού πολιτισμού μας. 
Ή ραγδαία διαδοχή τών έπιστημονικών 
άνακαλύψεων, ή χρήση τού άτμοϋ καί τό 
πέρασμα άπό τήν άγροτική οικονομία καί 
τή μανιφακτούρα στό σύστημα τής βιο
μηχανικής παραγωγής είχε καί άνάλογες 
έπιπτώσεις -  όπως έξάλλου όλα τά οικο
νομικά φαινόμενα -  στις κοινωνικές καί 
γενικότερες πολιτιστικές μας δομές.

Ό  έργάτης δέν έξοβελίστηκε άπό τις 
μηχανές, ούτε έξαθλιώθηκε οικονομικά 
όπως προέβλεπαν πολλοί οικονομολόγοι 
καί κοινωνιολόγοι τών μέσων τού περα
σμένου αιώνα. 'Αντίθετα ή βιομηχανική 
έπανάσταση δημιούργησε άλλες άπα- 
σχολήσεις καί έπέτρεψε ένα πολύ καλύ
τερο βιοτικό έπίπεδο.

Εκεί, όμως, πού τά πράγματα στένε- 
ψαν κάπως είναι οί συνέπειες τών νέων 
κοινωνικό - οικονομικών δομών στή νευ
ροψυχική ισορροπία τού σύγχρονου άν- 
θρώπου. Ένα άπλό παράδειγμα αύτής 
τής φοβερής άλλαγής είναι μόνο καί 
μόνο ή καθημερινά αύξανόμενη χρήση -  
έστω καί άσυνείδητα -  τών όρων «άλλο-
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τρίωση», «ποιότητα ζωής» καί «στρές». 
Παντού βλέπουμε διάχυτη τήν άνησυχία 
γιά τό πού πάμε, έστω καί άν δέν έχει 
κατανοηθεί άπόλυτα ή νέα μας κοινω
νική πραγματικότητα, έστω καί άν δέν 
έχει άκόμη συνειδητοποιηθεί πλήρως ή 
έννοια τού «βιομηχανικού άνθρώπου».

Τό νέο άνθρώπινο μοντέλο λειτουργεί 
πιά τυποποιημένα -  σάν νευρόσπαστο -  
ένώ διαρκώς άποξενώνεται άπό τόν ίδιο 
τόν έαυτό του καί τό φυσικό περιβάλλον 
του. Έγινε πιά μιά έμψυχη μηχανή άνά- 
μεσα στις τόσες άλλες άψυχες. Παράλ
ληλα ή μόλυνση τού περιβάλλοντος, ή 
ήχορύπανση, ή πυρετώδης κίνηση τών 
άστικών κέντρων καί τό άγχος καλλιερ
γούν έντονες τάσεις φυγής, σέ τέτοιο 
μάλιστα βαθμό πού πολλές φορές ξε
περνούν τά όρια τής άνθρώπινης άντο- 
Χής·

Τέλος, ή πρόσφατη έπανάσταση τών 
ήμερων μας, ή έπανάσταση τών κομπιού- 
τερς, φέρνει τήν άνθρωπότητα μπρος σέ 
νέα προβλήματα άλλά καί βαρυσήμαντες 
πιά έπιλογές γιά τό μέλλον της.

Ή νέα μορφή τού έλεύθερου 
χρόνου.

Ή βιομηχανική, όμως, έπανάσταση 
συνδέθηκε καί μ' ένα πολύ σημαντικό 
φαινόμενο· τόν έ λ ε ύ θ ε ρ ο  χ ρ ό ν ο  
τού έργαζόμενου, πού καθημερινά καί 
αύξάνει σέ διάρκεια.

Ό  έλεύθερος χρόνος τού έργαζόμε
νου ήταν σχεδόν κάτι τό άγνωστο στις 
προβιομηχανικές κοινωνίες. Ένώ ήταν
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άποκλειστικό προνόμιο των πλούσιων 
άστών ή εύγενών, στους έργαζόμενους 
δέν έμεναν παρά μονάχα οί θρησκευτι
κές γιορτές γιά άνάπαυση, οί άποϊες -  
πρέπει νά τό όμολογήσουμε -  δέν ήσαν 
καί λίγες. Τό πρώτο έργοστασιακό σύ
στημα μείωσε άκόμη περισσότερο τόν 
έλεύθερο χρόνο, τό χρόνο σχόλης τού 
έργαζόμενου, καθηλώνοντάς τον γιά 14 
μέ 15 ώρες τήν ήμέρα πάνω στις μηχανές 
καί γιά έφτά μέρες τή βδομάδα. Χάθηκε 
έτσι ή σχετική έλαστικ'ότητα τής άγροτι- 
κής έργασίας πού μέ τόν έποχιακό της

Ή έποψή μέ τή φύση δίνει πάντα στόν άν
θρωπο καινούργιες δυνάμεις, ένώ παράλληλα 
τάν άπαλλάσσει άπό τά άγχος τής σκληρής κα
θημερινότητας. Καί ή .γεωγραφική Ιδιομορφία 
τού τόπου μας παρέχει άπειρες εύκαιρίες γιά 
μιά τέτοια άνονέωση.

χαρακτήρα καί τις θρησκευτικές γιορτές 
άφηνε κάποια περιθώρια σχόλης.

Μέ τά χρόνια, βέβαια, τά πράγματα 
βελτιώθηκαν σημαντικά, χωρίς αύτό νά 
σημαίνει πώς τά νέα προνόμια των έργα-

ζόμενων κερδίθηκαν χωρίς άγώνες καί 
θυσίες. Οί έργατικές κινητοποιήσεις άπό 
τή μιά καί ή βελτίωση τών μέσων παρα- 
γωγής άπό τήν άλλη (πού έπέτρεπαν 
περισσότερη άπόδοση σέ λιγότερο 
χρόνο) δημιούργησαν άνθρωπινότερες 
συνθήκες δουλειάς γιά νά φτάσουμε στή 
βδομάδα τών 40 ή καί λιγότερων άκόμη 
ώρών έργασίας. "Ετσι ό έλεύθερος χρό
νος τών έργαζόμενων αύξήθηκε σημαν
τικά. Παράδειγμα: ή εισαγωγή τού θε
σμού τής πενθήμερης βδομάδας έργα
σίας καί στή Χώρα μας άνοίγει νέους όρί- 
ζοντες στις άνθρώπινες δραστηριότητες 
-  καί, φυσικά, άνάλογα προβλήματα -  
πού σαν άσύλληπτες μερικά χρόνια 
πρίν. Καί όπως είναι έπόμενο τό μέλλον 
άναμένεται πιό εύοίωνοϋ

Οπωσδήποτε ό νέος αύτός έλεύθερος 
χρόνος υπήρξε προϊόν τής μοντέρνας 
τεχνολογίας, ή έξέλιξη τής όποιας ύπό- 
σχεται πολλά άκόμα στόν ίδιο τομέα. 
Άπό τή στιγμή, όμως πού ό έλεύθερος 
χρόνος έγινε προσιτός στις λαϊκές μάζες 
γεννήθηκε καί τό πρόβλημα τής χρησι
μοποίησής του.

Ή χρησιμοποίηση τού έλεύθε- 
ρου χρόνου.

Ή άντίδραση τών έργαζόμενων στή 
νέα αύτή πρόκληση τών σύγχρονων συν
θηκών έργασίας υπήρξε πάλι συνάρ
τηση:

-  τής μοντέρνας τεχνολογίας τής 
τουριστικής βιομηχανίας πού άνοίγει 
νέες προοπτικές γιά προσιτές σ’ αύτούς 
δυνατότητες άνάπαυσης καί ψυχαγω
γίας (όργανωμένα ταξίδια, κ.λ.π.),

-  τής κρατικής πολιτικής πάνω στόν 
τομέα αύτό, καί τέλος

-  τής ιδιοσυγκρασίας καί τών προσω
πικών έπιλογών τού καθενός.

Ή χρησιμοποίηση τού έλεύθερου χρό
νου είναι ένα καυτό -  άν καί δέ φαίνεται 
μέ τήν πρώτη ματιά -  πρόβλημα τόσο γιά 
τις κυβερνήσεις τών βιομηχανικά προη
γμένων κρατών τής Ανατολής καί τής 
Δύσης, άσο καί γιά τις ίδιες τις έπιχειρή- 
σεις. Μάλιστα πολλές φορές, σοβαρές 
μοντέρνες έπιχειρήσεις, ένδιαφέρονται 
ιδιαίτερα γιά τή χρήση του. Καί αύτό είναι 
εύλογο, άφού συνδέεται άμεσα μέ τό 
βαθμό άπόδοσης τού προσωπικού τους.

Ό  έλεύθερος χρόνος, μάς λέει ό Ar
nold Toynbee, είναι «ή κύρια πηγή τού 
πολιτισμού», καί έχει άπόλυτο δίκιο. Πώς 
άλλιώς θά μπορεί ό έργαζόμενος νά άνα- 
λαμβάνει άπό τόν κάματο τής ήμέρας, ή 
καί τής χρονιάς, άλλά καί πώς θά άπο- 
κτάει τήν άπαραίτητη έκείνη ψυχική 
ήρεμία γιά μιά καλή άπόδοση στόν τομέα 
του;

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς καί τό βιομη
χανικό κράτος καί ή έπιχείρηση άλλά καί 
κατά πρώτο λόγο ό 'ίδιος ό έργαζόμενος 
καί οι συνδικαλιστικές του όργανώσεις 
ένδιαφέρονται γιά τή σωστή χρήση τού 
έλεύθερου χρόνου του. Κι άν δεχτούμε 
τό καθιερωμένο πιά άξίωμα πώς ή ψυχική 
ύγεία άποτελεϊ τή βασική ύποδομή τής 
σωματικής, γίνεται άπόλυτα πιά κατα
νοητή ή σημασία τής σωστής χρήσης τού 
χρόνου τής σχόλης. Μάλιστα σέ όρισμέ- 
νες χώρες μέ άποκλειστικά κρατική οι
κονομία ό προγραμματισμός τού έλεύ
θερου χρόνου έντάσσεται στά πλαίσια 
τού έθνικού προγραμματισμού'.
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Μερικά άπ’ τά κανάλια, ατά όποια διο
χετεύεται ή πέραν τής έπαγγελματικής 
άπασχόλησης άνθρώπινη δραστηριό
τητα, είναι τό διάβασμα, ό κινηματογρά
φος, ή τηλεόραση, ο'ι πολιτιστικές έκδη- 
λώσεις, τά σπόρ, τά διάφορα χόμπυ, και 
φυσικά ο'ι δ ι α κ ο π έ ς .

Οί διακοπές.

Πράγματι οί διακοπές είναι ό πιό έλκυ- 
στικός και περισσότερο έπιβεβλημένος 
τρόπος χρήσης τού έλεύθερου χρόνου. 
'Ο άνθρωπος, καί ιδιαίτερα έκεϊνος πού 
έργάζεται σέ διάρκεια καί μέ ένταση, χά
νει σωματικές καί ψυχικές δυνάμεις, 
κουράζεται. "Εχει λοιπόν άνάγκη ξεκού
ρασης ώστε νά άνακτήσει τις χαμένες 
δυνάμεις του. "Εχει άνάγκη νά ξεφύγει 
άπό τό πολύβουο περιβάλλον του, νά 
ήσυχάσει, νά ήρεμήσει ή καί νά διασκε
δάσει, νά ξεφαντώσει, άνάλογα μέ τις 
προσωπικές προτιμήσεις του. Οί διακο
πές είναι, λοιπόν, άπαραίτητες γιά τήν 
άνθρώπινη ισορροπία, είναι άξίωμα γιά 
τήν έξισορρόπηση τής σχέσης: ΕΝΕΡ
ΓΕΙΑ -  ΔΡΑΣΗ -  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
-ΑΝΑΚΤΗΣΗ.

Εδώ, όμως, γεννιέται ένα νέο πρό
βλημα: «'Επιτυγχάνουν πάντα οί διακο
πές τό βασικό τους ρόλο;», δηλαδή τήν 
άποτοξίνωση τού κουρασμένου όργανι- 
σμού καί τήν άποκατάσταση τής φυσικής 
καί ψυχικής του ισορροπίας, ή γυρνών- 
τας άπό τις διακοπές -  ιδιαίτερα όσοι άπό 
μάς έχουν παιδιά -  βλαστημάμε τήν ώρα 
καί τή στιγμή πού ξεκινήσαμε μακαρίζον
τας τόν Pascal γιά τή σκέψη του («Ή 
μόνη αιτία τής δυστυχίας τού άνθρώπου 
είναι πώς δέν ξέρει νά κάτσει ήσυχα στό 
σπίτι του»).

Σήμερα, οί τελευταίες έρευνες έχουν 
άποδείξει πώς ή κακή χρήση τών διακο
πών κάνει χειρότερη ζημιά άπό τήν έλ
λειψή τους. Έγραφε παλιότερα, σχετικά, 
στό περιοδικό μας, ό καθηγητής κ. 'Ιωάν
νης =ηροτύρης2: «'Επιβαρύνομε τόν 
έαυτό μας μέ νέες, κατά τή διάρκεια τών 
διακοπών μας, καταστάσεις πρός τις 
όποιες κατευθυνόμαστε μέ τή δική μας 
θέληση, χωρίς νά μάς έπιβάλλωνται άπό 
άνάγκες ή άπό καθήκοντα και υποχρεώ
σεις. Αυτές όμως οί έθελοντικές έπιβα- 
ρύνσεις μας δέν φείδονται τών δυνά
μεων μας, τουναντίον τις διαβιβρώ- 
σκουν.

Σήμερα έπιβάλλεται, περισσότερο άπό 
προηγούμενες έποχές, ή άνάπαυση καί ή 
μελετημένη έκλογή του τόπου, στόν 
όποίο θά περάσουμε τό χρόνο τών δια
κοπών μας, γιατί ή άπώλεια τών σωματι
κών δυνάμεων δέν είναι μόνο σωματική 
διαδικασία, άλλα καί ψυχική. Γενικότερα 
θά πρέπει νά ξέρωμε -  αυτό πού μάς 
άπεκάλυψαν έρευνες έπάνω σέ ψυχο
σωματικές άρρώστιες -  ότι ή σωματική 
άρρώστια προετοιμάζεται στόν ψυχικό 
τομέα. Οί ψυχικές άνωμαλίες άλλάζουν 
τήν όργανική λειτουργία δημιουργούν μ' 
αύτό καί προδιάθεση γιά άρρώστια».

Ή σωστή έπιλογή.

Ό  σχεδιασμός άλλά καί ή άπόλαυση 
τών διακοπών δέν είναι κάτιτδ άπλό ούτε

ύπάρχουν έτοιμες συνταγές γιά τήν έπι- 
τυχία τους. Μπορούμε, όμως, νά τις 
ετοιμάσουμε μέ προσοχή -  φυσικά πάν
τοτε κάτω άπό τό πρίσμα τών προσωπι
κών έπιλογών μας -  έτσι ώστε νά μάς 
έγγυούνται τή μεγαλύτερη δυνατή άπό
λαυση, ψυχική ευφορία καίάνάκτηση τής 
φυσιολογικής μας φόρμας. Καί αύτό μέ 
βασικό γνώμονα τή λογική άκολουθία: 
«Γιά νά πετύχω στήν έπαγγελματική καί 
ιδιωτική μου δραστηριότητα έχω άνάγκη 
άνανέωσης, άνάκτησης τών χαμένων 
δυνάμεων».

Στόν τομέα αύτό μάς λείπει ή σχετική 
άγωγή, ίσως γιατί δέν έχουμε σαφή άντί- 
ληψη τών έννοιών «διακοπή έργασίας» 
καί «χρήση έλεύθερου χρόνου».

Σήμερα πού ή τουριστική βιομηχανία 
μάς παρέχει τόσες δυνατότητες μπο
ρούμε νά τις έκμεταλλευτοϋμε σωστά. 
Μπορούμε νά τις συνδυάσουμε μέ 
παράλληλη έπίδοση στά διάφορα σπόρ, 
μέ άνάλογη διασκέδαση, άλλά καί μέ 
περιήγηση. Δέν είναι άπαραίτητο νά 
άκολουθήσουμε τό άμερικάνικο μοντέλο

μέ τόν άντρα μεθυσμένο, τή γυναίκα 
συνεχώς στήν κουζίνα και τά παιδιά νά 
τρέχουν μόνα τους στήν παραλία3.

Ένας καλός προγραμματισμός θά 
βοηθήσει στό νά περάσουμε θαυμάσιες 
διακοπές καί νά γυρίσουμε άνανεωμένοι 
στις δουλειές μας. Ή χώρα μας, μέ τις 
έξαίσιες φυσικές της καλλονές, τό λαμ
πρό της ήλιο καί τή δαιδαλώδη άκτογρα- 
φία της, παρέχει άπειρες τέτοιες δυνα
τότητες καί οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
είναι πρόθυμες νά σάς δώσουν όποιαδή- 
ποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε.

Προσοχή, όμως, στόν ύπ’ άριθμόν 1 
κίνδυνο πού έγκυμονοϋν οί διακοπές: 
«Τις ένδο - οικογενειακές προστριβές». 

Λοιπόν, καλό κ α λ ο κ α ί ρ ι !  I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1: Unesco, Ιστορία τής Ανθρωπότητος, τό
μος 6ος, σελ. 860 έπομ.

2: Ξηροτύρη Γιάννη, Ελεύθερος χρόνος καί 
διακοπές, περιοδ. 'Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής, 1980, σελ. 508 - 511.

3: Lance Morrow Are Vocations Really Neces
sary?, Time, June 25, 1979
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Τού κ. Κωστή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ -  
ΔΑΝΑΟΥ

Μ έσα στήν πορεία τού χρόνου 
πού οί λαοί καταγράφουνε 
πιστά, μέ τήν ιδεολογική, 

τήν ψυχική και τήν πρακτική θέση 
έννοιας, τήν ύπαρξιακή φυσιογνω
μία τους μέ θετικά ή άκόμη καί μέ 
άρνητικά στοιχεία παρουσίας στό 
χώρο τής δομής τής Ανθρωπότη
τας, ή Θάλασσα και τό Ναυτικό -  δυό 
στοιχεία ζωτικής δημιουργίας πολι
τισμού -  άποτελούνε τούς βασικούς 
καί σημαντικώτερους παράγοντες 
τής ιστορικής και τής φυλετικής 
έπιβίωσης τής 'Ελλάδας.

Ακόμη μέ μιά παράλληλη παρα-
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τήρηση τών κυριωτέρων πληροφο
ριών επάνω στή θαλασσινή έποποιΐα 
τών λαών, μπορεί νά θεωρηθούνε τά 
δυό αύτά στοιχεία, μέ τις προεκτά
σεις σέ βάθος καί πλάτος μιας 
άστείρευτης ισχύος και προόδου, 
σάν δυνάμεις καθοριστικές στήν 
ύπαρξιακή δομή τής 'Ελλάδας και 
τού λαού της, μέσα στον γεωγρα
φικό και πολιτιστικό, μέ όλες τ'ις 
θεωρήσεις τής έννοιας, περίγυρο 
τού Κόσμου.

Ή σωστή άξιοποίηση τής ποιοτι
κής και χρονικής παρουσίας ένός 
λαού -  μέσα στον περίγυρο τού Κό
σμου, στά χρονικά στάδια τής έξέλι- 
ξης -  δέν μπορεί παρά νά στηρίζεται 
στήν άντικειμενική θεώρηση, τής 
δημιουργίας καί τής θετικής ή άρνη- 
τικής προσφοράς, όλων τών δεδο
μένων άντικειμένων σέ πράξεις καί 
άκόμη σέ άπροκατάληπτη προσπά
θεια νά έξαχθοϋν άπ’ αύτά, όλες οί 
πραγματικές συνέπειες τους στον 
μετέπειτα χρόνο.

Βέβαια ό τρόπος αύτός τής ιστο
ρικής έρευνας, άν καί δέν άποτελεϊ 
τήν Μαθηματική ή Γεωμετρική θεώ
ρηση τής τομής, μπορεί όμως άνετα 
νά σταθεί ή διαλεχτική έρμηνεία τής 
Ναυτικής φυσιογνωμίας, ή μορφο- 
λογική σύνθεση καί ή προσφορά τού 
ΈλΑηνικοϋ Κόσμου, στις ναυτικές 
μνήμες τής Ανθρωπότητας.

Οί "Ελληνες άπό πολύ νωρίς 
ακόυσαν τό μαγικά άρμονικό -  μέ 
Ολύμπια θεϊκή έκφραση -  κάλεσμα 
τής θάλασσας καί τήν πλησίασαν μέ 
άγάπη καί τήν έπιθυμία γιά τήν άνα- 
ζήτηση τού άγνωστου νέου κόσμου, 
δημιουργώντας έτσι τόν άρρηκτο 
καί μαγικό σύνδεσμο μ’ αύτήν.

Ό  δημιουργικός αύτός δεσμός 
τού "Ελληνα μέ τή Θάλασσα σέ τε
κμήρια ύπαρκτής παραδοχής, χρο
νικά τοποθετείται σέ τρεϊς χιλιάδες 
καί τόσα χρόνια άπό τό σήμερα, καί 
όπωσδήποτε τό στοιχείο αύτό (Θά
λασσα -  "Ελληνας -  Ναυτικό) στό 
κύλισμα τών χρόνων, δημιούργησε 
εύρύτατες άνακατατάξεις στον Έλ- 
λαδικό καί τό Μεσογειακό χώρο, μέ 
άποτέλεσμα τις συνεχείς έξελίξεις 
στήν πληθυσμιακή καί πολιτιστική 
μορφή τής περιοχής.

Πρώτος ό "Ελληνας νιώθει καί 
άντιμετωπίζει τή λογική ιδέα τής 
άνάγκης, νά άναμετρηθεϊ μέ τήν 
άνοιχτή θάλασσα. Πρώτος αύτός 
δημιουργεί καί έφαρμόζει τούς ναυ
πηγικούς κανόνες -  πού ισχύουν' 
σχεδόν άκόμη καί σήμερα.. .  -  καί 
ναυπηγεί μέ προγραμματισμένες 
καί θεμελιωμένες προδιαγραφές 
πλοία, όχι μόνο γιά τήν διακίνηση 
έμπορευμάτων καί έπιβατών, άλλά 
καί γιά τόν πόλεμο.

Ή ναυπηγική τέχνη στήν Ελλάδα, 
μαζί μέ τήν άρχιτεκτονική, τή μου
σική καί τή ζωγραφική, παράλληλα

Α π έ ν α ν τ ι :  Ή δυναμική παρουσία τού 
έλληνα δίνει έπ) χιλιετίες ένα ιδιαίτερα τόνο 
στό Αίγαϊο μας. Π ά ν ω - Κ ό τ ω :  01 τοιχο
γραφίες άπό τή Σαντορίνη ( Εθνικό Αρχαιολο
γικό Μουσείο Αθηνών) άποτελούν μιό άπ' τίς 
πολλές μαρτυρίες τής μακραίωνης σχέσης του 
έλληνα μέ τή θάλασσα.

δέ καί μέ τούς τομείς στό πνεύμα καί 
στό λόγο, γνωρίζει μιά άξιόλογη άν
θηση μέ προοδευτικές έναλλαγές 
στήν πορεία της.

Βέβαια θά πρέπει νά τονισθεϊ στό 
σημείο αύτό, πώς οί Αιγύπτιοι- καί σ' 
αύτό δέν μένει καμιά άμφιβολία -  
ήσαν οί πρώτοι πού κατόρθωσαν νά 
ξεφύγουν άπό τό πρωτόγονο μονό
ξυλο καί νά προχωρήσουν στήν 
κατασκευή τών πρώτων πλοίων, γιά 
τή μεταφορά άνθρώπων καί έμπο
ρευμάτων.

Είναι, λοιπόν, χειροπιαστά τεκμη
ριωμένο νά συνδυάζεται ή πρώτη 
έμφάνιση τών πλοίων μέ τήν Αίγυ

πτο καί τήν Ελλάδα άντίστοιχα, εί
ναι οί πρώτοι πού έπλευσαν στά 
άγνωστα τότε νερά τής Μεσογείου.

Παράλληλα όμως πρέπει νά παρα
δεχθούμε τίς γνώσεις καί τήν προσ
φορά τής Αίγύπτου, άν δέν θέλουμε 
νά θεωρηθεί ή ερευνά μας, σάν ένα 
δείγμα στενοκέφαλου Σωβινισμού 
Δέν μπορούμε όμως καί νά παρα
βλάψουμε τήν πληροφορία, πώς τήν 
ίδια σχεδόν έποχή, μέ άρκετά σα
φείς άποδείξεις, σημειώνεται στή 
σελίδα τής ύπαρξης τών λαών, ή 
έπίδοση, μέ πρωτοποριακές τάσεις, 
τών πρωτοελλήνων στά Ν α υ τ ι κ ά  
έ ρ γ α .

01 τοιχογραφίες τής Σαντορίνης, 
δικαιώνουν άπόλυτα τήν ιστορική 
άπόδειξη, γιά κάτι πού θεωρείτο γιά 
άρκετό καιρό σάν πιθανό μεταξύ 
Μυθολογίας καί Προϊστορίας. Οί 
άνασκαφές τής Τροίας, τών Μυκη
νών καί τής Πύλου, δίνουνε τήν 
άπόδειξη- καί άκόμη πώς ό Όμηρος
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-  ή κυριώτερη πηγή πληροφοριών 
γιά την περίοδο τής δεύτερης χιλιε
τηρίδας πριν τό Χριστό -  δέν ήτανε 
μόνο ό μεγαλοφυής ποιητής, άλλα 
και ένας άμεσα ένημερωμένος και 
σωστός ιστορικός.

Έτσι θεμελιώνεται τό συμπέρα
σμα, πώς υπήρχαν πλοία πού διασχί
ζανε τή θάλασσα τής Μεσογείου, μά 
καί πέρα άπό αυτή- καί άκόμη πώς 
ύπήρχαν άνθρωποι πού γνωρίζανε 
τήν τέχνη νά τά κατευθύνουν.

Δηλαδή, γνώριζαν ή τουλάχιστον 
γνώριζαν τήν έ π ι σ τ ή μ η  τ ή ς  
Ν α υ τ ι λ ί α ς .

Τό πρώτο πλοίο μέ όλοκληρωμένο 
κατάστρωμα, κατασκευάζεται άπό 
τούς Έλληνες (Θασίους), όπως καί ή 
πρώτη πολεμική Πεντηκόντορος 
(άπό τούς Φωκαιεϊς). Ή πρώτη Τριή- 
ρης καίΤετραήρης (άπό τούς Κορίν- 
θιους καί Σαλαμίνιους άντίστοιχα).

Ο'ι Αθηναίοι έχουνε δυό είδη 
Τριήρεων. Τις πολεμικές πού ήτανε 
τά πλοία μάχης καί τις όπλιταγω- 
γούς, ειδικά κατασκευασμένες γιά 
τή μεταφορά πεζικού καί ιππικού.

Παράλληλα όμως οί Ελληνικές 
πόλεις τής Μικράς Ασίας, είδι-

ι  * » *  χ

Ι Π Ο Ρ Τ Ο Λ  Α Ν Ο Χ 1
H y Τ  Ο  I

Β I  Β  Λ  Γ Ο  Ν »
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01 πορτολάνοι, παράκτιοι καί νησιωτικοί χάρ
τες ρέ όδηγίες ναυσιπλοΤας γιά τούς ναυτικούς, 
παρουσιάζονται στίς άρχές τού μεσαίωνα καί 
έξακολουθοϋν νά κυκλοφορούν ευρέως ως τΙς 
άρχές τού 19ου αΙώνα. ΟΙ έλληνόγλωσσοι πορ
τολάνοι συναγωνίζονταν μέ έπιτυχία τούς Ιταλι
κούς κοί έγγλέζικους, σέ έμφάνιση άλλά καί σέ 
άκρίβεια.

κεύονται στή ναυπήγηση έμπορικών 
πλοίων, πού τά ονομάζουνε «στρογ
γυλά! νήες».

’Έτσι μέσα στήν άθροιση τών αιώ
νων, τό στοιχείο (Θάλασσα -  Έλλη
νας -  Ναυτικό), έναλλάσεται σέ 
μορφή προοδευτικά, μέ μιά ύπαρ- 
ξιακή πρόοδο, μέσα στόν εύρύτερο 
χώρο τής έννοιας Ανθρωπότητα, μέ 
μιά άποστολική προσφορά στήν ιδέα 
τής ύπαρξης τού ’Ανθρώπου, τής 
Ελευθερίας καί τής Δικαιοσύνης 

στό τρίπτυχο: Φυλή, Έθνος, Πα
τρίδα γής. Θέση, πού δέν τόν έμπο- 
δίζει -  σάν έντολοδόχος τών Θεών 
τού Όλύμπου -  ν ’ άνοίγεται στούς 
θαλασσινούς δρόμους καί ν’ άγκα- 
λιάζει μέ μεγαλοψυχία τήν Παγκο
σμιότητα.

Τό 480 π.Χ. ό Ενωμένος Ελληνι
κός Στόλος, στή Ναυμαχία τής Σα
λαμίνας, άποκρούει τήν περσική 
εισβολή καί σώζει έτσι τόν πολιτισμό 
τού τότε Κόσμου, άλλάζοντας τήν 
πορεία τής Ανθρώπινης ιστορίας 
καί μορφής.

Στόν ισχυρό καί άεικίνητο Στόλο 
του, οφείλει καί τό Βυζάντιο τήν 
έλεύθερη καί άνεξάρτητη ζωή του, 
γιά μιά ολόκληρη χιλιετία.

ατ 'Αθήνν. Γινγάδαπς Βιβωοθήκη

ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Ό λομεσ ΐς  στό εύρος τών αιώνων βήμα στό βήμα 
πάνω στήν ιχνογραφ ία τής Ανθρωπότητας·

μέ τις  πενήντα θυγατέρες του
τις Νηρηίδες ό Νηρέας
κι ό Ποσειδώνας μέ τήν Αμφιτρ ίτη
κι ό Τρίτωνας μέ τόν ανεμόπτερο Ίάσωνα
και μέ τούς ποντοπόρους Αργοναύτες

αίωροϋνται στήν καθημερινή έπανάληψη 
μέσα στήν πολύπτυχη στατιστική τής 'Ιστορίας  
μέ μιά  άπλή ψύχραιμη καταγραφή  
και σημειώ νεται ή έμπειρ ία τής ύπαρξης 
στόν κύκλο πού συνεχ ίζει ένας Λαός- 
μέ τήν ’Ολύμπια άναπνοή τής ’Ελευθερίας.

Ό λομεσ ΐς  στό εύρος τών αιώνων βήμα στό βήμα 
πάνω στήν ιχνογραφ ία τής Ανθρωπότητας 
γ ιομ ίζε ι τή σκέψη άπό τά σχήματα τής μνήμης  
στόν κύκλο τής ζωής πού συνεχ ίζε ι ένας Λαός- 
γαλάζια θεϊκή  -  γόνιμη δύναμη προσφοράς  -  

πηγή ζωής- φεγγοβολή Θάλασσα 'Ελληνική.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ -  ΔΑΝΑΟΣ
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Στήν επανάσταση τού 1821, τό  
Ν α υ τ ι κ ό  -  ή Ελληνική Ναυτική 
παράδοση συνεχίζεται -  συμβάλλει 
μέ τήν ήρωική παρουσία του στήν 
έδραίωση και τήν έπίτευξη τών σκο
πών της.

Ή ίδια παράδοση όδηγεϊ στή Ναυ
τική εποποιία τών Βαλκανικών πο
λέμων τού 12 -  13 και έξασφαλίζει, 
μετά τήν άπελευθέρωση τών 'Ελλη
νικών νησιών, τήν Ελληνική κυριαρ
χία στό λίκνο τού Ελληνισμού, τό 
Αιγαίο, γιά νά φθάσει στή νεώτερη 
έποποιΐα τού Β’ Παγκόσμιου πολέ
μου και στή σημερινή μορφή -  πα
ρουσία τού Πολεμικού καί 'Εμπορι
κού Ναυτικού, πού είναι ή συνέχεια 
τού Ναυτικού τών άγώνων τού 1821, 
μέ ρίζες παράδοσης τριών χιλιάδων 
χρόνων.

Άπό τά βάθη τής προϊστορίας μέ
χρι τό σήμερα, ξεφυλλίζοντας ό 
έρευνητής τις σελίδες πού στοι
χειοθετούνε τήν ’Ανθρώπινη 
ύπαρξη, θά διαπιστώσει συμπερα
σματικά, πώς: 'Η  Θ ά λ α σ σ α  ε ί 
ν α ι  π η γ ή  ζ ωή ς  γ ι ά  τ ό ν  " Ε λ 
λ η ν α .  Είναι ένας δημιουργικός δε
σμός άλήθειας, παράδοσης, προσ
φοράς ’Ανθρωπιστικού πολιτισμού 
γιά όλόκληρη τήν ’Ανθρωπότητα.

Ό  κρίκος -  δεσμός, πού συνδέει 
στενά καί θετικά τόν Έλληνα μέ τή 
Θάλασσα, άπό τά πρώτα βήματα τής

Π ά ν ω :  Επάργυρο άφιέρωμο μπάρκου
( Άνδρος, Χώρα. Εκκλησία τού Αγίου Γεωρ
γίου).

Κ ά τ ω :  Η πάλη κοί τά λιμάνι τής Ύδρας 
(Χαλκογραφία του β' μισού τού 19ου ΑΙώνο. 
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

παρουσίας του στή βραχώδη καί 
σχεδόν άγονη γή τής Βαλκανικής 
χερσονήσου, σέ σύγκριση καί 
παραλληλισμούς μ’ άλλους λαούς, 
παίρνει -  καί σέ έννοια καί σέ πράξη

-  τή μορφή ζωντανού καί ζωογόνου 
κυττάρου, πού διαμορφώνει χρόνο 
μέ τό χρόνο μέ ζωηρές καταγραφές 
έπάνω στόν καμβά τών αιώνων, τήν 
πολιτιστική του μοίρα καί παράλ
ληλα καθορίζει τήν ύπαρξιακή, σέ 
ποιότητα καί σύνθεση, φυσιογνωμία 
του στό χώρο (λεκάνη τής Μεσο
γείου), πού έχουνε πραγματοποιη
θεί όλα τά κοσμογονικά γεγονότα 
καί θεωρείται χωρίς άμφιβολία, ή 
κοιτίδα τού πολιτισμού.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠ’ TON ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ

Μέ τή σκέψη γαντζωμένη στόν άνώνυμο Χωροφύλακα των Μαρασιών τού Έβρου, 
τού Κέχρου Κομοτηνής, τής Μέδουοος Ξάνθης καί τής Πρασινάδας Δράμας, μέ τις 
πλάτες στραμμένες στήν Ανατολική Μακεδονία καί τά μέτωπο νά κοιτάει πρός τις 
Σέρρες κινήσαμε για τά Σιδηρόκαστρο.

Οί όρεινοί δγκοι τού Μενοίκιου καί τής Βροντοϋς μέ τούς δύσβατους δρόμους 
τους, μάς όναγκάζουν ν’ άκολουθήοουμε πρώτα τά δρόμο πού άδηγεϊ στή Δράμα κι όπό 
’κε ϊ τά δρόμο Νέας Ζίχνης -  Σερρών. Τά τοπίο, άσο χαμηλώνουμε, γίνεται όλο καί πιό 
ήρεμο καί ή φύση άλο καί πιό άνοιξιάτικη.

Μιό πινακίδα έξω άπ’ τις Σέρρες μάς πληροφορεί πώς δεξιά μας σέ 26 χιλιόμε
τρα, θά συναντήσουμε τά Σιδηρόκαστρο, διαδρομή μικρότερη όπά μισή ώρα. Άπό ’κε ϊ 
άλλα 22 χιλιόμετρα δρόμος θά μάς χωρίζει άπ’ τήν έλληνοθουλγαρική μεθόριο. . .

Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. . .

Τό Σιδηρόκαστρο, πρωτεύουσα τής 
επαρχίας Σιντικής, κωμόπολη μέ 6.800 
κατοίκους σήμερα, μέ άρκετή μετανά
στευση πρός Θεσσαλονίκη και τή Δυτική 
Γερμανία (τό 1971 ό πληθυσμός του ήταν 
7.013, ένώ 9.313 ήταν τό 1961), είναι έδρα 
Αστυνομικού Τμήματος, μέ τέσσερις 
ύφιστάμενες 'Υπηρεσίες (Σ.Χ. "Αγκι
στρου, Άχλαδοχωρίου, Βυρώνειας, Ν. 
Πετριτσίου) καί δύναμη 17 έγγαμους και 
4 άγαμους άντρες άντί τού συνολικού 
άριθμού τών 24 πού προθλέπονται. Ή 
έκταση, όμως, τής περιφέρειας και οί 
όλοένα αύξανόμενες άνάγκες τής 'Υπη
ρεσίας σέ συνδυασμό μέ τήν έφαρμογή 
τού πενθήμερου, κάνουν πλέον άπαραί-

τητη τήν πλαισίωση τού Τμήματος μέ 40 
περίπου άτομα.

Ένα προβληματικό Land Rover είναι τό 
μοναδικό μηχανοκίνητο μέσο πού διαθέ
τει τό Α.Τ., πού στεγάζεται σέ μισθωμένο 
ιδιωτικό οίκημα. Τό προσωπικό του καί 
ιδιαίτερα οί έγγαμοι άντιμετωπίζουν τό 
πρόβλημα τών ύψηλών -  γιά κωμόπολη -  
ένοικίων, προβάλοντας σάν αίτημα καί 
λύση τού προβλήματος τή χορήγηση τού 
στεγαστικού καί παραμεθόριου έπιδό- 
ματος πού δικαιούνται οί συνάδελφοί 
τους τού στρατεύματος. Άπ’ τό σύνολο 
τού προσωπικού, 13 άτομα ζήτησαν φέ
τος μετάθεση, έλπίζοντας πώς θά μπο
ρέσουν νά ύπηρετήσουν σέ Υπηρεσίες 
τής προτίμησής τους.

Ή έγκληματικότητα τής περιοχής κι
νείται στά χαμηλά καί φυσιολογικά έπί-

πεδα τής έλληνικής έπαρχίας, χωρίς κά
ποια ιδιαίτερη αύξηση, ένώ όλοένα καί 
μεγαλώνει ό «πονοκέφαλος» πού λέγε
ται «μέτρα τάξεως» σέ ποδοσφαιρικούς 
άγώνες, «πονοκέφαλος» πού ύπάρχει 
άκόμα καί στά πιό μικρά χωριά, μέ άφρα- 
χτα οικόπεδα γιά γήπεδα, άφήνοντας έκ- 
τεθειμένους τούς διατεταγμένους, σέ 
ύπηρεσία έκεϊ, άντρες στό μένος τού 
όποιουδήποτε θά θελήσει νά πετάξει μιά 
πέτρα έναντίον τους.

Άπ’ τούς ύφιστόμενους Σταθμούς 
Χωροφυλακής τού Α.Τ. Σιδηροκάστρου, 
έπισκεφτήκαμε τόν κοντινότερο πρός τά 
σύνορα, τόν Σ.Χ. Άγκιστρου. 'Η έδρα του 
(Άγκιστρο) άπέχει κάπου 3 χιλιόμετρα 
άπ’ τήν έλληνοθουλγαρική μεθόριο, 55 
χιλιόμετρα άπ’ τις Σέρρες καί 9 άπ’ τόν 
έθνικό δρόμο Σερρών - Προμαχώνα, άπ' 
τά όποια τά 6 είναι χωματόδρομος. Μέ 
μέτωπο πρός τή Βουλγαρία βρίσκεται 
μπροστά καί δεξιά άπ’ τά περίφημα 
όχυρά τού Ρούπελ καί δεξιά άπ’ τόν Προ
μαχώνα. 01 κάτοικοί του, πού τό 1961 
ήταν 829 καί 475 τό 1971, σήμερα μειώ
θηκαν ατούς 361, ένώ ό συνολικός πλη
θυσμός τής άστυνομευόμενης περιφέ
ρειας του είναι σήμερα 580 κάτοικοι, άπό 
934 πού ήταν τό 1971 καί 1.245 τό 1961.

Γιά τούς 3 άντρες τού Σταθμού, ή τη
λεόραση είναι ή μόνη τους διασκέδαση, 
ένω οί έγγαμοι άντιμετωπίζουν καί τό 
πρόβλημα τής έξεύρεσης σπιτιού. Γιά 
τόν μοναδικό άγαμο άντρα τής 'Υπηρε
σίας προβάλει όξϋ τό πρόβλημα τού φα
γητού, άφού τό μοναδικό έστιατόριο τής 
περιοχής άπέχει 9 περίπου χιλιόμετρα 
(Προμαχώνα), ένώ στήν έδρα τού Στα-
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Στον Προμαχώνα και τ’ άλλο σημεία έξόδου -  εισόδου τής Χώρας οί έλεγχοι 
Δ/ρίων Χωρ/κής έχουν τήν εύθύνη όχι μόνο τού διαβατηριακοϋ καί συνολλογμοτικοΰ 
έλέγχου άλλά καί τόν έλεγχο γιά τυχόν εισαγωγή ναρκωτικών, κοσμημάτων καί ό,τι 
άλλου απαγορεύεται ή εισαγωγή άπό τήν κειμένη νομοθεσία.

θμοϋ τά μικρά καφενεία δέν μπορούν νά 
προσφέρουν παρά τηγανιτά αύγά και κά
που - κάπου, τά βράδια, φαγητά τής 
ώρας.

Αριστερά άπ' τό "Αγκιστρο καί τελευ
ταία παρουσία τής Χωροφυλακής στον 
εθνικό δρόμο πού όδηγεϊ στή Βουλγα
ρία, τό Τμήμα Έλέγχου Διαβατηρίων 
Προμαχώνα, μέ άρκετά μικρότερη κί
νηση εισόδων - έξόδων άπ’ τ ’ άντίστοιχο 
τών Εύζώνων. Τό 1981 διακινήθηκαν άπ’ 
τόν Προμαχώνα 94.856 αυτοκίνητα, 730 
έπιθατικές καί 1.000 έμπορικές άμαξο- 
στοιχίες, μέ σύνολο διακινηθέντων άτό- 
μων 433.385.

Τόν ίδιο χρόνο βεβαιώθηκαν 53 παρα
βάσεις τής νομοθεσίας περί προστασίας 
τού έθνικού νομίσματος, 5 τής νομοθε
σίας περί λαθρεμπορίας καί 1 τής περί 
ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν συνολικά 
439.600 δραχμές, 33.746 δολλάρια Η.Π.Α. 
11.935 μάρκα Δυτικής Γερμανίας, κο
σμήματα άξίας 300.000 δραχμών καί άλλα 
μικροποσά.

Πλάι σχεδόν στις έγκαταστάσεις τών 
Υπηρεσιών, υπάρχει ένα κτιριακό συγ
κρότημα μέ άνεξάρτητα μικρά διαμερί
σματα (γκαρσονιέρες) πού προσφέρον- 
ται γιά τή στέγαση τού προσωπικού καί 
τών οικογενειών του. Είναι βέβαια γεγο
νός ότι δύσκολα ένας έγγαμος μέ πολυ
μελή οικογένεια μπορεί νά «βολευτεί» σ' 
ένα τόσο μικρό διαμέρισμα, άλλά όπωσ- 
δήποτε τό άτι παρέχεται δωρεάν άπ' τό 
Δημόσιο, χωρίς δαπάνη γιά τό ήλεκτρικό 
ρεύμα, άποτελεΐ κάποιο πλεονέκτημα 
οικονομικό πού άλλωστε ένεργεΐ καί σάν 
κίνητρο γιά τήν προτίμηση τής 'Υπηρε
σίας άπ’ τούς άντρες της. Πρόβλημα, 
όμως, άποτελεΐ ή άκαταλληλότητα τού 
πόσιμου νερού, πού συχνά γίνεται αίτια 
γιά έντερολοιμώξεις καί ούρολοιμώξεις.

Αφήνοντας πίσω μας τόν Προμαχώνα 
καί τά θρυλικά όχυρά τού Ρούπελ, περ
νώντας πάνω άπ’ τόν Στρυμώνα καί σχε
δόν τρέχοντος πλάι στή λίμνη Κερκίνη, 
κατευθυνθήκαμε πρός τά Πορόια. Τά 
Κάτω Πορόια, πού είναι ή έδρα Αστυνο
μικού Τμήματος έχουν σήμερα πληθυ
σμό 840 κατοίκους, ένώ τό 1971 οί κάτοι
κοι ήταν 975 καί 1083 τό 1961. Ό  συνολι

κός πληθυσμός τής περιφέρειας πού 
άστυνομεύεται άπ' εύθείας άπ' τό Α.Τ. 
φτάνει σήμερα τούς 1.212 κατοίκους 
(1998 τό 1971, 1831 τό 1961). 'Επίσης στή 
δικαιοδοσία τού Τμήματος ύπάγονται 
πέντε Σταθμοί κι ένα Φυλάκιο Χωροφυ
λακής. Στήν έδρα τού Τμήματος, λει
τουργεί Ειρηνοδικείο, γραφείο τών 
ΕΛ-ΤΑ, Άγρονομείο, Νηπιαγωγείο, Δημ. 
Σχολείο, Γυμνάσιο καί Λύκειο.

Τό οίκημα οπού στεγάζεται τό Α.Τ. εί
ναι τού Δημοσίου, νεόκτιστο καί σέ άρι- 
στη κατάσταση. Εννιά άντρες άποτε- 
λούν τή δύναμή του (προβλέπονται 10) 
ένώ άναγκαιούν ένας άκόμα Ενωμοτάρ
χης καί δύο Χωροφύλακες. Μόνιμος κι 
έδώ «πονοκέφαλος» είναι τά μέτρα τά- 
ξεως κατά τις συναντήσεις τών τοπικών 
ποδοσφαιρικών όμάδων, ένώ γενικό

πρόβλημα τών άντρων είναι τά ύψηλά 
ένοίκια τών λιγοστών σπιτιών πού προσ- 
φέρονται γιά μίσθωση κι αίτημά τους ή 
χορήγηση τού στεγαστικού καί παραμε
θόριου έπιδόματος, πού θά τούς έπιτρέ- 
ψει νά άντιμετωπίζουν μέ ίσους όρους 
τις βιοτικές άνάγκες, όπως οί στρατιωτι
κοί.

Τό αίτημα γιά τή χορήγηση τού παρα
μεθόριου έπιδόματος τονίστηκε άπ’ 
όλους σχεδόν τούς άντρες τών παραμε
θόριων 'Υπηρεσιών, τόσο όσο καί τό αί
τημα γιά τό στεγαστικό έπίδομα. Ακόμα, 
άπό άντρες πού ύπηρετούν σέ προβλη
ματικούς άκριτικούς Σταθμούς, έκφρά- 
στηκε τό παράπονο γιά τήν δυσκολία τής 
πλήρους έφαρμογής τού πενθημέρου. 
Στήν Καστανούσα, γιά παράδειγμα, χω
ριό τού νομού Σερρών μέ 570 κατοίκους 
σήμερα (630 τό 1971, 800 τό 1961), πού 
είναι έδρα Σταθμού Χωροφυλακής μέ 
συνολικό άριθμό κατοίκων τής περιφέ- 
ρειάς του 835, ύπάρχουν μόνο δυό Χω
ροφύλακες πού δέν κάνουν τίποτα άλλο 
παρά νά έναλλάσσονται στήν ύπηρεσία 
τού στρατωνοφύλακα πού σημαίνει πώς 
τό μήνα έκτελούν κατά μέσο δρο 360 
περίπου ώρες ύπηρεσίας ό καθένας 
τους, άντίθετα μέ τούς συναδέλφους 
τους ένός Αστυνομικού Τμήματος πού 
μέ τις 42 έβδομαδιαΐες ώρες φτάνουν τις 
168, ή έστω 200 (σέ ειδικές άνάγκες) μη
νιαίες ώρες άπασχόλησης. Ή άπόστασή 
τους άπ’ τήν πρωτεύουσα τού νομού, 
μακρινή, (78 χιλιόμετρα), ένώ άπ’ τό πλη- 
σιέστερο νοσοκομείο (Κιλκίς) 45 χιλιόμε
τρα. Φεύγοντας άπ' τήν Καστανούσα ή 
σκέψη γύρισε στό θέμα τής κατάργησης 
τών Σταθμών Χωροφυλακής, ή έστω με
ρικών άπ' αύτούς. Θέμα καυτό γιά τό 
προσωπικό καί τό ίδιο τό Σώμα, άλλά καί 
γιά τούς κατοίκους τών χωριών όπου 
έδρεύουν Σταθμοί Χωροφυλακής. Καί οί 
δυό οί πλευρές έχουν τά δικά τους ύπέρ 
καί κατά. Δέ μένει παρά τό σωστό ζύγι- 
σμα γιά νά βρεθεί ή πλευρά μέ τά περισ
σότερα ύπέρ καί τά λιγότερα κατά.
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τά δικά τους ύπέρ και κατά. Δέ μένει 
παρά τό σωστό ζύγισμα γιά νά βρεθεί ή 
πλευρά μέ τά περισσότερα ύπέρ και τά 
λιγότερα κατά.

Λίγη ώρα άργότερα στή σκέψη αυτή 
προστέθηκε μιά άκόμα: ή άναδιοργά- 
νωση τών Υπηρεσιών. Σκέψη πού γεννή
θηκε στις Μουριές τού Κιλκίς, 10χιλ/τρα 
μακριά άπ' τήν έλληνογιουγκοσλαβική 
μεθόριο καί 30 χιλ/τρα μακριά άπ’ τό Κιλ
κίς, κοντά στή λίμνη τής Δοϊράνης. Χωριό 
μέ 1341 κατοίκους (1282 τό 1971, καί 
1100 τό 1961), όπου έδρεύει Σταθμός 
Χωροφυλακής ό όποιος άστυνομεύει 
περιφέρεια μέ σύνολο πληθυσμού 4.000 
κατοίκους καί συνολικό όδικό δίκτυο 150 
χιλ/τρων άπ’ τά όποια τά 25 έθνικού δρό
μου Τό χωριό είναι έδρα Λυκείου, Γυ
μνασίου, Άγρονομείου, Υγειονομικού 
Στάθμου καί Ειρηνοδικείου. Ή δύναμη 
τού Σταθμού άποτελείται άπό 4 άντρες 
(προβλέπονται 7). Στερείται αύτοκινή-

του, όπως άλλωστε καί οί περισσότεροι 
Σταθμοί. Γιά τούς έγγαμους καθίσταται 
προβληματική ή άνεύρεση σπιτιού, μιά 
καί δέν ύπάρχουν στό χωριό σπίτια γιά 
έκμετάλλευση. Ή έγκληματικότητα τής 
περιοχής είναι ίδια περίπου μ’ αύτή τών 
άλλων μεγάλων Σταθμών τής Μακεδο
νίας καί τής Θεσσαλίας καί μεγαλύτερη 
άπό κείνη τών συνηθισμένων άκριτικών 
Σταθμών πού συχνά ό πληθυσμός τής 
περιοχής τους δέ φτάνει τή χιλιάδα. 
Υπάγεται κι αύτός, όπως καί ό Σ.Χ. Χέρ
σου, στό Α.Τ. Δροσάτου.

Τό Δροσάτο, έδρα Αστυνομικού Τμή
ματος, χωριό μέ 653 κατοίκους (680 τό 
1971, καί 1045 τό 1961) ένώ ό πληθυσμός 
τής περιφέρειας είναι σήμερα 2.055 κά
τοικοι, άπό 2.501 τό 1971 καί 3.454 τό 
1961), παρουσιάζει γιά τό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής ίδια όξύ τό πρόβλημα τής 
μίσθωσης σπιτιού, άλλά καί τής άναμί- 
σθωσης οικήματος γιά τή στέγαση τού

ίδιου τού Τμήματος. "Αλλα προβλήματα 
τού προσωπικού είναι ή έλλειψη κάθε 
ψυχαγωγίας καί ή κακή κατάσταση τών 
τηλεφωνικών δικτύων πού οί συχνές 
βλάβες τους ιδιαίτερα κατά τούς χειμε
ρινούς μήνες κάνουν δύσκολη τήν έπι- 
κοινωνία τους μέ τις άλλες περιοχές. Ή 
δύναμη τού Τήματος πού άποτελείται 
άπό 9 άντρες (τόσοι προβλέπονται, ένώ 
άναγκαιοϋν έπί πλέον τών ύπαρχόντων 1 
Ανθ/στής, 1 Ένωμ/ρχης καί 4 Χωρ/κες), 
είναι έπιφορτισμένη καί μέ τήν άσκηση 
λιμενικών καθηκόντων στή λίμνη τής 
Δοϊράνης καί τήν έπιτήρηση τής έλληνο- 
γιουγκοσλαθικής μεθορίου.

Προβλήματα πού κ α ίν ε . . .

Δυό δρόμοι, ό ένας στόν άλλο, όδη- 
γοΰν στό Πολύκαστρσ ό παλιός καί ό 
νέος έθνικός δρόμος Θεσσαλονίκης -  
Εύζώνων. Ό  πρώτος κόβει στά δυό τήν 
κωμόπολη, ό δεύτερος περνάει άπό δί
πλα της. Τό τοπικό Αστυνομικό Τμήμα 
φέρει τήν εύθύνη τής άστυνόμευσής 
τους γιά 40 χιλιόμετρα στόν καθένα, άπό 
Εύζώνους πρός Θεσσαλονίκη. Κι αύτό 
σημαίνει πολλά, τό κυριώτερο άπ’ τά 
όποια είναι τό ότι έπιλαμβάνεται σέ κάθε 
τροχαίο άτύχημα πού γίνεται μέσα σ’ 
αύτά τά 80 (συνολικά) χιλιόμετρα έθνι- 
κών δρόμων, δρόμων πού παρουσιάζουν 
μεγάλη κυκλοφορία, άφοϋ τό 1981 κινή
θηκαν πάνω σ' αύτούς (πέρα άπ’ τά το
πικά αύτοκίνητα) τά 593.364 αύτοκίνητα 
πού πέρασαν τήν έλληνογιουγκοσλαβική 
μεθόριο κατευθυνόμενα είτε πρός τήν 
Ελλάδα, είτε πρός τή Γιουγκοσλαβία. 

Ίσως ή ίδρυση ένός Σταθμού Τροχαίας 
ήταν ή ιδανικότερη λύση γιά τό πρό
βλημα αύτό, πρόβλημα πού γίνεται όξύ- 
τερο τούς θερινούς μήνες μέ τις μαζικές 
εισόδους κι έξόδους τών τουριστών.

Τό Αστυνομικό Τμήμα Πολυκάστρου, 
είναι τό Τμήμα γιά όλες τις δουλειές θά 
’λεγε κανείς. Πέρα άπ’ τά καθήκοντα 
τροχαίας, είναι έπιφορτισμένο μέ κάθε 
άλλη ειδική ύπηρεσία όπως όλα τά παρό
μοια μικτά Αστυνομικά Τμήματα. Ή δια
φορά του μέ τ ’ άλλα είναι, ότι τό άντικεί- 
μενο τών ειδικών αύτών ύπηρεσιών είναι 
άρκετά μεγάλο. Πολλά τά θέματα Αγο
ρανομίας καί Τουρισμού, άφοϋ ή κωμό
πολη διαθέτει ισάριθμα ή καί περισσό
τερα δημόσια κέντρα άπό μιά πόλη μέ 
τετραπλάσιο ή καί παραπάνω πληθυσμό. 
Ακόμα πολλά τά προβλήματα σέ θέματα 
άλλοδαπών ιδιαίτερα μέ άλλοδαπούς 
πού μπαίνουν λάθρα στή χώρα. Καί γιά 
όλα αύτά ύπάρχουν 24 άντρες (προβλέ- 
πονται 21), ένώ άπαιτού νται τουλάχιστον 
30, άπό τούς όποιους ένας ικανός άρι- 
θμός θά πρέπει ν’ άποτελείται άπό γλωσ
σομαθείς, μιά καί στό Πολύκαστρο τά 
θέματα πού προκύπτουν άπό άλΑοδα- 
πούς καί πολλά είναι καί άπαιτοϋν ειδικά 
λεπτό χειρισμό. Ό  τεχνικός έξοπλισμός 
του άποτελείται άπό ένα ραντάρ μετρή- 
σεως ταχύτητας, άπό δυό προβληματικά 
ύπηρεσιακά αύτοκίνητα καί δυό έπίσης 
προβληματικά μοτοποδήλατα.

Όμως προβλήματα ύπάρχουν καί γιά 
τό προσωπικό, τό όποιο άντιμετωπίζει 
μεγάλες δυσκολίες στήν έξεύρεση σπι- 
τιών γιά μίσθωση, τά ένοίκια τών όποιων 
φτάνουν ή καί ξεπερνούν τά ένοίκια τών 
Αθηνών, άφοϋ τό Πολύκαστρο συγκεν
τρώνει μεγάλο άριθμό βαθμοφόρων τού

394



Στρατού. Έτσι πέρα άπ’ τήν έλλειψη σπι- 
τιών γιά μίσθωση, τόν τελευταίο καιρό 
πρόβαλε καί τό πρόβλημα τού ύψηλοΰ 
ενοικίου πού πραγματικό έφερε σέ δύσ
κολη θέση -  άπό οικονομικής πλευράς -  
τούς συνάδελφους.

Πέρα όμως άπ' τό στεγαστικό έπίδομα, 
αίτημα όλων άποτελεί και τό ειδικό έπί
δομα παραμεθορίου περιοχής, αίτημα 
πού, όπως ξαναγράφτηκε πιό πάνω, έκ- 
φράστηκε άπ’ τούς περισσότερους άν
τρες τού Σώματος πού ύπηρετούν στις 
άκριτικές αύτές περιοχές τής χώρας.

Άπ’ τό Πολύκαστρο και μέσω τού πα
λιού έθνικοϋ δρόμου κατευθυνθήκαμε 
στό χωριό Εϋζωνοι, έδρα Σταθμού Χω
ροφυλακής, ό όποιος ύπάγεται στό Α.Τ. 
Πολυκάστρου, πού ή άπόστασή του άπ’ 
τή μεθόριο είναι κάπου 3 χιλ/τρα, μέ 
πληθυσμό έδρας 754 κατοίκους (799 τό 
1971 καί 907 τό 1961) καί περιφέρειας 
3.197 κατοίκους (3.142 τό 1971 καί 3.671 
τό 1961). Ή έγκληματικότητα τής περι
οχής είναι χαμηλή, άλλά ό τοπικός Στα
θμός έχει καί τήν εύθύνη έλέγχου κυ
κλοφορίας καί μέτρων τάξεως στό Τελω
νείο καί Διαβατηριακό "Ελεγχο Εύζώνων.
Γιά τις μετακινήσεις τών άνδρών του 
πρός τά έφτά χωριά τής περιφέρειας τού 
Σταθμού, δέν ύπάρχει ύπηρεσιακό μέσο. 
Κι έδώ υπάρχουν προβλήματα μίσθωσης 
σπιτιών άπ’ τούς έγγαμους, ψυχαγωγίας 
πού είναι άνύπαρκτη, άλλά καί προβλή
ματα έξεύρεσης φαγητού γιά τούς άγα
μους. Καί τά οικονομικά αιτήματα τού 
προσωπικού τά ίδια μέ τών συναδέλφων 
τού Πολύκαστρου.

Λίγο μετά τις 7 τό πρωί τής 2ας Απρι
λίου βρεθήκαμε στό συνοριακό σημείο 
τών Εύζώνων. Ακόμα μιά έσχατιά τής έλ- 
ληνικής γής, πού παρουσιάζει τή μεγα
λύτερη όδική κίνηση άπό κάθε άλλο συν
οριακό σημείο τής χώρας. Έδώ έκτος άπ’ 
τό Τμήμα Έλέγχου Διαβατηρίων τής Χω
ροφυλακής πού ύπάγεται στήν Ύπο- 
δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 
υπάρχουν Τελωνείο, Υποκαταστήματα 
Τραπεζών, ΕΛ-ΤΑ, Ο.Τ.Ε. καί Κτηνιατρική 
Υπηρεσία. Στά πρόσωπα τών άντρών καί 

γυναικών συναδέλφων πού μάς ύποδέ- 
χτηκαν φαινόταν καθαρά ή κούραση τής 
νυχτερινής βάρδιας, πού όπου νά ταν θά 
τέλειωνε. Έδώ ή κίνηση δέν σταματάει 
ποτέ, έχει ένα μονότονο γρήγορο ρυθμό 
πού δέν άφήνει περιθώρια γιά μιά κάποια 
ξεκούραση.

Σέ 593.364 έφτασαν τ ’ αύτοκίνητα πού 
διακινήθηκαν τό 1981 άπ’ τόν "Ελεγχο 
τών Εύζώνων καί σέ 1.972.262 τά άτομα. 
Αριθμοί μεγάλοι πού δείχνουν μόνοι 
τους τό μέγεθος τής προσφοράς τού 
προσωπικού πού ύπηρετεί σ’ αύτήν τήν 
έσχατιά. Αλλά πέρα άπ’ τόν έλεγχο καί 
θεώρηση τών 1.972.262 διαβατηρίων, τό 
προσωπικό τού τμήματος έχει νά παρου
σιάσει μιά δραστηριότητα πού τήν έκ- 
φράζουν οί 105, παραβάσεις πού διαπι
στώθηκαν μέσα στό 1981, σχετικές μέ τή 
νομοθεσία προστασίας έθνίκού νομί
σματος, 8 άλλων νόμων, 2 τής νομοθε
σίας περί ναρκωτικών καί 5 συλλήψεις 
καταδιωκομένων στις όποίες πρέπει νά 
προστεθούν καί οί συλλήψεις τών 107 
παραβατών τών διατάξεων γιά τήν προσ
τασία τού έθνικού νομίσματος. Τό συν
άλλαγμα πού κατασχέθηκε κατά τό 1981, 
ήταν 846.500 δρχ., 15.211 δολλάρια 
Η.Π.Α., 52.600 μάρκα Δυτικής Γερμανίας, 
2.536 χάρτινες λίρες Αγγλίας, 3.000 έλ-

βετικά φράγκα, 5.340 γαλλικά φράγκα, 
62.380 δινάρια Γιουγκοσλαβίας, 84.607 
σελίνια Αυστρίας, 16.500 βελγικά 
φράγκα κ.ά. Ακόμα τό συνολικό συνάλ
λαγμα πού παρακρατήθηκε μετά άπό αύ- 
θόρμητες δηλώσεις έξερχομένων ήταν : 
5.107.750 δραχμέξ, 59.450 μάρκα Δυτ. 
Γερμανίας, 7.810 δολλάρια Η.Π.Α., 1.700 
γαλλικά φράγκα, 58.670 δηνάρια Γιουγ- 
κοσλαβίας, 13.000 βελγικά φράγκα, 1.500 
έλβετικά φράγκα κ.ά.

Τό προσωπικό τού Τμήματος άποτε- 
λεΐται άπό 42 άτομα (35 άντρες καί 7 γυ
ναίκες), άντί τών 46 πού προβλέπονται, 
ένώ οί άνάγκες, όπως διαμορφώθηκαν τά 
τελευταία χρόνια καί ιδιαίτερα μετά τήν 
καθιέρωση τού πενθήμερου, κάνουν 
άναγκαία τήν πλαισίωση τής ύπηρεσίας 
μ’ άλλα 35 άκόμα άτομα, πού στό σύνολό 
τους θά πρέπει νά 'ναι ξενόγλωσσα. Αυτή 
ή λειψανδρία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή 
στις μέρες καί τις περιόδους αιχμής, πού 
οί «ούρές» τών αύτοκινήτων δέν έχουν

0Ι Σταθμοί Χωροφυλακής Μουριών -  
Κιλκίς, Αχλάδας καί Ψαράδων Φλωρίνης 
τρεις άπ’ το ίις πλέον όκριτικοΰς Στα
θμούς Χωροφυλακής τής Χώρας. Οί άν
τρες τού Σώματος πού τούς έπανδρώνουν 
έχουν όπόλυτη έπίγνωση τής εύθύνης καί 
τής άποστολής τους καί έκπληρώνουν πι
στά τό χρέος τους πρός τόν έλληνικό λοό.

μόνο ν’ άντιμετωπίσουν τήν άπώλεια 
χρόνου, άλλά καί τόν καυτό καλοκαιριά
τικο ήλιο. Τότε τό Τμήμα ’Ελέγχου Δια
βατηρίων γίνεται καί «Τμήμα» ύποβολής 
διαμαρτυριών άπό άγανακτισμένους τα
ξιδιώτες, χωρίς όμως νά ’ναι γ ι’ αύτά 
υπεύθυνο τό προσωπικό, πού καταβάλει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες γιά τή γρη
γορότερη έξυπηρέτησή τους.

Ό  τεχνικός έξοπλισμός πού έχει στή 
διάθεσή του τό προσωπικό είναι μιά τη
λεφωνική συσκευή, τηλέτυπο, ναρκο- 
τέστ καί συσκευή έλέγχου πλαστών χαρ
τονομισμάτων.

Γ ιά τούς άγαμους (8 άντρες καί 4 γυ
ναίκες) ύπάρχει κατάλληλο γιά τό στρα
τωνισμό τους οίκημα, ένώ οί έγγαμοι 
άναγκάζονται νά μένουν στή Θεσσαλο
νίκη αφού στα γύρω χωριά ή έξεύρεση 
σπιτιού είναι άπό δύσκολη μέχρι άδύ- 
νατη. Γ ιά τήν μετακίνησή τους άπό καί 
πρός τή Θεσσαλονίκη διατίθεται υπηρε
σιακό λεωφορείο μέ δυό ήμερήσιες δια
δρομές. Ή ιατροφαρμακευτική τους 
περίθαλψη εξυπηρετείται άπ’ τό Πολυϊα- 
τρεΐο τής Δ.Α. Θεσ/νίκης, τών ’Αγροτι
κών Ιατρείων Εύζώνων Πολυκάστρου καί 
γιά σοβαρότερες περιπτώσεις άπ’ τά νο
σοκομεία τής Θεσ/νίκης. Γιά όσους μέ
νουν έκεΐ (άγαμους) δυνατότητες ψυχα
γωγίας δέν υπάρχουν.

Βασικά αιτήματα τού προσωπικού είναι 
ή χορήγηση συνοριακού έπιδόματος καί 
τό νά ύπολογίζεται ό χρόνος ύπηρεσίας 
τους στό διπλάσιο σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 
142/74, άπ’ τό όποιο οί Υπηρεσίες τών 
Ελέγχων Διαβατηρίων έχουν έξαιρεθεί,

παρόλο πού πρόκειται γιά καθαρά μάχι
μες Υπηρεσίες πού έργάζονται έπί 
24ωρης βάσης καί κάτω άπό δυσμενείς 
συνθήκες.

Εκπλήξεις καί συγκίνηση.

Στό γραφείο τού άστυνόμου μιά έγ
χρωμη τηλεόραση άγορασμένη μέ δικά 
του έξοδα, ένα οίκημα πού τήν καθαριό
τητα καί τήν τάξη θά τή ζήλευε καί ή 
καλύτερη νοικοκυρά, ένας κήπος ξέχω
ρης ομορφιάς, πρόσωπα έγκάρδια μ’ ένα 
χαμόγελο πάντα στά χείλη καί ’μεϊς νά 
γευόμαστε τήν έμπειρία πού λέγεται 
Σταθμός Χωροφυλακής Είδομένης. Άπ' 
τό οίκημα τού Σταθμού, πενήντα βήματα 
πάνω σ’ ένα λασπωμένο χωματόδρομο 
καί κάτω άπό συνεχή βροχή ή καρδιά 
χτυπάει γρήγορα. Πατάμε πάνω άκριβώς 
στή μεθοριακή γραμμή, ψηλαφούμε μέ 
τά δάχτυλα τή λευκή πυραμίδα. Μέχρι 
τούτο τό έκατοστό γής όρίζει ή Ελλάδα, 
τ ’ άλλο ή Γιουγκοσλαβία. Απέναντι μας ή 
Γευγελή- φαίνεται καθαρά πίσω άπό μιά 
σειρά άμπελιών πού σάν τά κοιτάζεις δέν 
μπορείς παρά νά θαυμάσεις τήν τάξη τού 
φυτώριου.
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Στήν Είδομένη, λοιπόν, τό χωριουδάκι 
μέ τούς 410 κατοίκους, όπου έδρεύει 
Σταθμός Χωροφυλακής μέ πληθυσμό 
περιφέρειας 1.156 κατοίκους, περιφέ
ρεια πού μέ τό πρώτο χιόνι μπαίνει στή 
«λίστα» τών άποκλεισμένων και δέ μένει 
γιό τό προσωπικό τοϋ Σταθμού άλλο τί
ποτα έκτός άπ' τήν πεζοπορεία μέσα στά 
χιόνια κάθε φορά πού θά χρειαστεί νά 
έπισκεφτούν κάποιο χωριό της. Και δέ 
φτάνει μόνο αύτό. Ή κατάσταση τού τη
λεφωνικού δικτύου είναι τέτοια πού συ
χνά μένει καί τηλεφωνικά άποκλεισμένο, 
πράγμα πού δυσκολεύει άφάνταστα τήν 
έπικοινωνία τού Σταθμού μέ τά χωριά 
του.

Γιά τό προσωπικό τού Σταθμού, πού 
άποτελείται άπό 3 άντρες (προβλέπονται 
5) καί πού ή ένίσχυσή τους μ' άλλους δυό 
είναι άναγκαία, βασικά αίτήματά τους 
άποτελούν ή άπαλλαγή άπ’ τήν εύθύνη 
τού έλέγχου τών εισερχομένων ζώων 
στό Λοιμοκαθαρτήριο τού Σιδηροδρομι
κού Σταθμού Είδομένης καί μεταβίβαση 
αύτής τής άρμοδιότητας στό Τμήμα 
Ελέγχου Διαβατηρίων Είδομένης, κα

θώς καί ή χορήγηση έπιδόματος παρα
μεθόριας περιοχής. Από τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζουν τά βασικότερα είναι 
ή άνυπαρξία ψυχαγωγίας (άκόμα καί «τη
λεοπτικής», άφού πολύ πιό εύκολα μπο
ρούν νά «πιάσουν» γιουγκοσλαβικό κα
νάλι παρά έλληνικό), ή έλλειψη κάθε μη
χανικού ύπηρεσιακού μέσου καί ή δύσ
κολη προμήθεια τροφίμων.

Άπ’ τό χωριό τής Είδομένης στό Σιδη
ροδρομικό Σταθμό της. Έδώ, σ’ ένα 
άπλόχωρο οίκημα στεγάζεται τό Τμήμα 
Έλέγχου Διαβατηρίων Είδομένης πού 
έχει εύθύνη τόν έλεγχο τής σιδηροδρο
μικής έξόδου καί εισόδου στή χώρα.

2.262 άμαξοστοιχίες μέ 547.326 έπιβά- 
τες ήταν ή κίνηση εισόδου κι έξόδου τής 
Είδομένης κατά τό 1981. Στό ίδιο χρονικό 
διάστημα τόΤ.Ε.Δ. βεβαίωσε 17 παραβά
σεις τής νομοθεσίας περί προστασίας 
τού έθνικού νομίσματος καί 5 τής περί 
ναρκωτικών νομοθεσίας καί συνέλαθε -  
πέρα άπ’ τούς παραβάτες τών παραπάνω 
περιπτώσεων -  δύο καταδιωκόμενους. 
Τό συνάλλαγμα πού κατασχέθηκε άντι- 
προσωπεύει τό ποσό τών 381.100 δρα
χμών. Ό  έλεγχος γίνεται τόσο κατά τήν 
άφιξη καί τήν όλιγόωρη στάση τών άμα- 
ξοστοιχιών στό σταθμό, όσο καί κατά τή

διάρκεια τής διαδρομής άπδ τήν Είδο
μένη στή Θεσσαλονίκη καί άντίστροφα.

Τό προσωπικό (29 άντρες καί 6 γυναί
κες) μένει στή Θεσσαλονίκη κι έξυπηρε- 
τεΐτα ι μέ τά σιδηροδρομικά δρομολόγια. 
Ή πλαισίωση αύτή τής 'Υπηρεσίας (είναι 
κατά ένα άτομο έπιπλέον τής προθλεπό- 
μενης δύναμης) έπαρκεϊ γιά τή σωστή 
έκτέλεση τών καθηκόντων τού Τμήμα
τος δχι όμως σ' όλόκληρη τή διάρκεια 
του χρόνου. Τό καλοκαίρι καί κατά τις 
μέρες μεγάλων γιορτών, όπότε ή κίνηση 
πολλαπλασιάζεται, άπαιτεΐται έπιπλέον 
προσωπικό 8 άτόμων καί τούτο γιατί ό 
χρόνος σταθμεύσεως τών άμαξοστοι- 
χιών γιά τόν έλεγχο τών διαβατηρίων ώς 
πρός τυχόν καταδιωκόμενα άτομα, είναι 
περιορισμένος.

Αύτό τό τελευταίο άποτελεί ίσως τό 
μεγαλύτερο ύπηρεσιακό πρόβλημα δταν 
φυσικά θελήσει κανείς νά έκπληρώσει 
σωστά τά καθήκοντά του:

Ή περιοδεία στις άκριτικές 'Υπηρεσίες 
τού νομού Κιλκίς πλησιάζει στό τέλος 
της. Μένει άκόμα ό Σταθμός Χωροφυλα-

Τ

Νίκη. Τό δυτικότερο σημείο εισόδου— 
έξόδου τής χώρας μέ τή Γιουγκοαλαβίο καί 
τό μοναδικό τοϋ νομοϋ Φλωρίνης. Κι έδώ 
τό αίσθημα εύθύνης είναι κάτι ποϋ έντυ- 
πωσιόζει.

κής Σκρά, στά ριζά τοϋ όμώνυμου βου
νού, 58 χιλ/τρα μακριά άπ’ τό Κιλκίς καί 5 
άπ’ τή γιουγκοσλαβική μεθόριο. Ή έδρα 
τού χωριού έχει σήμερα μόλις 212 κατοί
κους (276 τό 1971 καί 425 τό 1961), ένώ 
όλόκληρη ή περιφέρεια τού Σταθμού 254 
κατοίκους (393 τό 1971 καί 775 τό 1961). 
’Εκεί σχεδόν άπομονωμένοι άπ' τόν άλλο 
κόσμο ζούν οί τρεις άντρες τής Χωροφυ
λακής πού άποτελούν τό προσωπικό τού 
Σταθμού. Γιά τούς δυό άγαμους τά προ
βλήματα τοϋ φαγητού καί τής ψυχαγω
γίας προβάλουν έπιτακτικά. Γιά τόν ένα 
έγγαμο, πατέρα τριών παιδιών, πού δια
νύει τόν έκτο χρόνο ύπηρεσίας έκεΐ, τά 
προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Ό  έφιάλ- 
της τοϋ άν θά προλάβει κάποια ξαφνική 
άρρώστια τών παιδιών του είναι μόνιμη 
κατάσταση, όπως μόνιμο πρόβλημα άπο
τελεί καί ή προμήθεια τροφίμων, συν
αναστροφής κ.ά. Θέλει νά φύγει, άλλά 
ταυτόχρονα διατυπώνει κι ένα αίτημα· ή 
μετάθεσή του έπιθυμεΐ νά ’ναι γιά κάποιο 
άπ’ τά μέρη πού έκείνος θέλει, μιά πού 
γιά έξι όλόκληρα χρόνια έμεινε μακριά 
άπό κάθε τέτοια δυνατότητα. Ανθρώ
πινο τό αίτημά του, εύχή δική μας ή δι
καίωσή του.

Μέ τήν ώρα νά χάνεται όλοένα καί πιό 
εύκολα κι έναν ούρανό βαρυφορτωμένο 
μέ σύννεφα, άφήσαμε τό νομό Κιλκίς καί 
μπήκαμε στό νομό Πέλλης. Λίγο άργό- 
τερα ένα κομμάτι χαλασμένου δρόμου 
καί μιά δυνατή βροχή ματαίωνε κάθε 
πρόθεση γιά έπίσκεψη τών άκριτικών 
'Υπηρεσιών τού νομοϋ καί, μετά άπό λι- 
γόλεπτη στάση σέ μιά του μόνο Υπηρε
σία, τό Σταθμό Χωροφυλακής Παναγί- 
τσας, άνηφορίζουμε τό στενό κι όλο 
στροφές δρόμο ’Έδεσσας - Φλώρινας.

Τό τοπίο μετά τήν Παναγίτσα, μέτρο μέ 
μέτρο άλλαζε. Γινόταν όλοένα καί πιό 
σκληρό· όλοένα καί πιό άγριο. Κι ή βροχή 
συνέχιζε πιότερα μανιασμένα νά δέρνει 
τό δρόμο καί τά γύρω βουνά. Πρώτη 
στάση στό νομό, ό Σταθμός Χωροφυλα
κής Κέλλης, χωριό κάπως μεγάλο σέ 
σχέση μέ άλλα ποϋ είδαμε νά έδρεύουν 
Σταθμοί Χωροφυλακής, άφού ό σημερι
νός του πληθυσμός είναι 870 κάτοικοι 
(1609 τό 1971 καί 1474 τό 1961). "Αλλο 
χωριό -  έκτός άπ’ τήν έδρα -  δέν ύπάγε- 
ται στή δικαιοδοσία τού Σταθμού καί οί 
άντρες του δέν κάνουν τίποτα άλλο παρά 
νά έναλλάσσονται στήν ύπηρεσία τού 
στρατωνοφύλακα. Καμιά δυνατότητα 
ψυχαγωγίας, δύσκολη ή προμήθεια τρο
φίμων γιά τούς δυό έγγαμους άντρες καί 
προβληματική ή έξεύρεση φαγητού γιά 
τόν έναν άγαμο, άφού τόΐδιο τό χωριό δέ 
διαθέτει παρά μόνο τρία μικρά καφεπαν- 
τοπωλεΐα. Ούτε ταβέρνα, ούτε κρεοπω
λείο, ούτε γιατρό. "Ολα αύτά μπορεί νά 
τά βρει κανείς 29 χιλ/τρα μακριά, στή 
Φλώρινα, ποϋ έξυπηρετεΐται ή συγκοι
νωνία τους μ’ ένα καθημερινό δρομολό
γιο τού ΚΤΕΛ. Βέβαια ύπάρχει καί ή λύση 
τής Βεύης, μά κι έκεΐ τά πράγματα δέν 
είναι καθόλου εύχάριστα. Το χειμώνα ή 
ζωή γίνεται δύσκολη στήν Κέλλη μέ τά 
960 μέτρα ύψόμετρο καί τούς συχνούς 
άποκλεισμούς της άπ’ τό χιόνι. Κι έκεΐ ό 
χειμώνας γεμίζει καί μέ τό παραπάνω 
τούς έξι μήνες.

Ίδια είναι ή διάρκεια τοϋ χειμώνα σ' 
όλο σχεδόν τό νομό Φλωρίνης. Τό ίδιο 
τσουχτερό κρύο πού συναντήσαμε στήν 
Κέλλη, βρήκαμε κάμποσο χιλιόμετρα μα-
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κρύτερα και βορεινότερα, στήν Αχλάδα, 
δυό χιλ/τρα μακριά όπ’ τήν έλληνο- 
γιουγκοσλαβική μεθόριο, χωριό, σέ ύψό- 
μετρο 650 μέτρων, μέ 479 κατοίκους, 
όπου έδρεύει Σταθμός Χωροφυλακής 
καί άστυνομεύει περιφέρεια μέ συνολικό 
άριθμό κατοίκων 646.

Καί σ' αύτόν τόν άκριτικό Σταθμό, ή 
καθαριότητα, ή τάξη, ή εύγένεια τών 
τριών άντρων του έντυπωσιάζει. Σάν νά 
μήν έπηρεάζονται οί άντρες του άπ’ τή 
μοναξιά, σάν νά βρίσκουν στά πόδια τους 
όλα τά καλά πού βρίσκουν οί συνάδελφοί 
τους στις πόλεις. Καί τό ήθικό τους 
υψηλό. Κι όμως υπάρχουν μόνο δυό μι
κρά καφεπαντοπωλεΐα γιά τήν ψυχαγω
γία τους καί τήν προμήθεια τροφίμων. 
Ό λοι τους είναι άγαμοι, περνούν τις 
άτέλειωτες ώρες τού χειμώνα πλάι σέ μιά 
τεράστια σόμπα, καθισμένοι άντίκρυ σέ 
μιά θολή εικόνα τηλεοράσεως. Αύτή ή 
εικόνα, αύτή ή όθόνη, τούς δένει μέ τόν 
έξω κόσμο .. .  Τό καλοκαίρι τά πράγματα 
είναι λιγότερο δύσκολα. Τότε όμως προ
βάλλει άλλο πρόβλημα, ή έλλειψη νερού, 
πού ύπάρχει μόνο κάθε άπόγευμα ...

Σέ άπόσταση 6 χιλ/τρων άπ' τήν 
Αχλάδα καί πάνω στό δρόμο πού όδηγεϊ 
στή Φλώρινα, ή Μελίτη, χωριό μέ 1517 
κατοίκους (1445 τό 1971, 1726 τό 1961), 
καί ύψόμετρο 777 μέτρα. "Εχει κι έδώ 
Σταθμό Χωροφυλακής πού άστυνομεύει 
περιοχή συνολικού πληθυσμού 2.091 κα
τοίκων (2077 τό 1971,2533 τό 1961), καί 
πού δέ θά 'ταν καθόλου δύσκολο ν’ 
άστυνόμευε καί τήν περιοχή τής Αχλά
δας.

Ο Σταθμός στεγάζεται σ' ένα παλιό οί
κημα πού παλιότερα στεγαζόταν ή τούρ
κικη άστυνομία καί πού σήμερα διατη
ρείται σέ μιά άνεκτή κατάσταση χάρη 
στις φιλότιμες προσπάθειες τών τριών 
άντρών πού ύπηρετοϋν έκεϊ. Ανάμεσα 
στις ύπηρεσιακές άπασχολήσεις είναι ή 
άντιμετώπιση μιάς χαμηλής έγκληματι- 
κότητας, μέ κυρίαρχο στοιχείο τις διενέ
ξεις μεταξύ τών κατοίκων καί ή λήψη 
μέτρων τάξεως στις συναντήσεις τών 
ποδοσφαιρικών όμάδων τής περιοχής. Ή 
ένίσχυση τού Σταθμού μέ δυό άκόμα άν
τρες -  ή ή κατάργησή του, ή ή συγχώ
νευσή του μέ τό Σ.Χ. 'Αχλάδας -  ίσως 
έλυνε άρκετά προβλήματα. Σπίτια γιά μί
σθωση άπό έγγαμους δέν ύπάρχουν. Πα
ρουσιάζει τό ίδιο πρόβλημα νερού μ’ 
'κείνο τής Αχλάδας, ένώ στό χωριό 
έδρεύουν Γυμνάσιο, Δημοτικό Σχολείο, 
Νηπιαγωγείο, Νηπιοτροφείο, Ιατρείο, 
ΕΛ-ΤΑ καί Σπίτι Παιδιού, μέ άρκετούς 
ύπαλλήλους.

Άπό τή Νίκη στις Πρέσττες. . .

Σάββατο πρωί, 3 Απριλίου καί ή «'Επι
θεώρηση Χωροφυλακής» στό συνοριακό 
σημείο τής Νίκης, στό Τμήμα Ελέγχου 
Διαβατηρίων Νίκης, γιά μιά άκόμα έκ
πληξη. Πρότυπο τάξης, πρότυπο καθα
ριότητας, πρότυπο εύγένειας τό Τμήμα 
καί τό προσωπικό του. Έξω στοϋς δια
δρόμους έλέγχου, ένα - ένα φτάνουν τά 
γιουγκοσλάβικα αύτοκίνητα. Σχεδόν όλα 
τους θά κατευθυνθούν στή Φλώρινα, θ' 
άγοράσουν αύτά πού βρίσκουν εύκολό- 
τερα στήν άγορά τής πόλης καί τό άπό
γευμα θά ξαναφύγουν. Είναι όμως τό 
πρώτο Σάββατο τού μήνα κι ή κίνηση δέν 
είναι μεγάλη.

Τό 1981 διακινήθηκαν άπ’ αύτό τό ση
μείο έλέγχου 92.195 αύτ/τα καί 722 άμα- 
ξοστοιχίας, ένώ τά διακινηθέντα μέ τά 
παραπάνω μέσα άτομα έφτασαν τις 
331.488. ΟΙ κατασχέσεις σέ συνάλλαγμα 
ήταν: 172.000 δραχμές, 40.620 δηνάρια 
Γ/βίας, 60 δολλάρια Η.Π.Α. καί 10 μάρκα 
Δυτ. Γερμανίας, σέ 10 συνολικά παραβά
σεις τής νομοθεσίας περί προστασίας 
έθνικού νομίσματος καί γιά τις όποιες 
συνελήφθηκαν 'ισάριθμα άτομα.

Ή παρούσα δύναμη τού Τμήματος εί
ναι 16 άτομα (14 άντρες καί 2 γυναίκες) 
άντί τών προβλεπόμενων 19, ένώ γιά τήν 
χωρίς έμπόδια λειτουργία του άπαιτούν- 
ται 2 άκόμα ’Ενωμοτάρχες καί 4 Χωρο
φύλακες. Ό  τεχνικός του έξοπλισμάς 
άποτελείται άπό Κέντρο R/T, φωτογρα
φική μηχανή, άνιχνευτή μετάλλων καί 
σύστημα άνιχνεύσεως ναρκωτικών. Τό 
προσωπικό, πέρα άπ' τά ειδικά του καθή
κοντα, άπασχολεΐται καί σ’ άλλου είδους 
ύπηρεσίες, όπως σέ μέτρα τάξεως κατά 
τή διάρκεια ποδοσφαιρικών άγώνων καί 
συγκεντρώσεων. Υπάρχει ειδικό οίκημα,

Π ά ν ω :  Στό μοναδικό δρόμο γιά τήν 
Κορυτσά καί λίγο πριν τήν έλληνοαλβανική 
μεθόριο μιά άπό τις πιό ΰκριτικές Υπηρε
σίες τού Σώματος: 0 Σταθμός Χωροφυλα
κής βατοχωρίου.

Κ ό τ ω : 0Ι Ψαράδες, ένα γραφικό χω- 
ριουδάκι στις όχθες τής Μεγάλης Πρέ- 
σπας.

πού χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες 
τού προσωπικού καί τού προϊσταμένου 
τής Υπηρεσίας διατηρείται σέ άριστη 
κατάσταση, γιά τή στέγαση τών γρα
φείων καί τό στρατωνισμό τών .άγαμων 
(όσων θέλουν), ένώ οί έγγαμοι κατοικούν 
μέ τις οίκογένειές τους στή Φλώρινα (18 
χιλιόμετρα) μιά καί στά γύρω χωριά δέν 
προσφέρονται σπίτια γιά μίσθωση.

Λίγα χιλ/τρα άνατολικότερα τής Νίκης 
είναι ό Νέος Καύκασος έδρα Σταθμού 
Χωροφυλακής, μέ πληθυσμό έδρας 349 
άτομα (353 τό 1971 καί 478 τό 1961) καί 
συνολικό πληθυσμό περιφέρειας 851 
άτομα (961 τό 1971 καί 1.174 τό 1961). 
Βρίσκεται λίγες έκατοντάδες μέτρα μα
κριά άπ’ τά σύνορα καί 15 χιλ/τρα άπ' τή 
Φλώρινα, άπ’ όπου τό προσωπικό έξυπη- 
ρετείται ώς πρός τις διάφορες άνάγκες 
του. Τό χειμώνα ό άποκλεισμός τού χω
ριού άπ' τά χιόνια είναι σχεδόν μόνιμο 
φαινόμενο, ένώ πραγματικό πρόβλημα 
άποτελεϊ τό ότι δέν έχει άμεση τηλεφω
νική έπικοινωνία. Μικρές είναι οί δυνα
τότητες ψυχαγωγίας καί μίσθωσης σπι
τιού γιά τούς έγγαμους καί μεγάλη ή 
άνάγκη γιά τήν ένίσχυση τού Σταθμού, μ’ 
έναν άκόμα Χωροφύλακα (παρούσα δύ
ναμη 3 άντρες, προβλεπόμενη 5) καί γιά 
τήν άντικατάσταση τού προβληματικού 
σήμερα ύπηρεσιακού μοτοποδηλάτου.

Τά ίδια περίπου προβλήματα άντιμε- 
τωπίζει καί τό προσωπικό (3 άντρες) τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Μεσοκάμπου, 
άνατολικά τού Ν. Καυκάσου, πού άπέχει 
700 μέτρα άπ' τή συνοριακή γραμμή καί 
19 χιλ/τρα άπ’ τή Φλώρινα. Ό  πληθυσμός 
τής έδρας είναι σήμερα 280 κάτοικοι (300 
τό 1971 καί 350 τό 1961), ένώ ό συνολικός 
πληθυσμός τής περιφέρειάς του 1556 
άτομα (1610 τό 1971 καί 1670 τό 1961). Οί 
Σταθμοί Μεσοκάμπου, Νέου Καυκάσου 
καί Ακρίτα ύπάγονται στό Α.Τ. τών Κάτω 
Κλεινών. ΟΙ άποστάσεις πού τούς χωρί
ζουν άπ' τό Τμήμα δέν είναι παρά ύπό- 
θεση λίγων χιλιομέτρων, πράγμα πού 
σημαίνει πώς οί περιοχές τών Σταθμών 
μέ μιά καλύτερη έπάνδρωση τού Τμήμα
τος μπορούν ν' άστυνομευθούν τό ίδιο 
άποτελεσματικά άπ’ εύθείας άπ’ αύτό.

Απ’ τό Μεσόκαμπο στήν ώραία Φλώ
ρινα κι άπό 'κεί στό δρόμο γιά τήν Καστο
ριά. Ό  δρόμος όλο κι άνηφορίζει ένώ τά 
χιονισμένα βουνά πού πρώτα φαίνονταν 
άχνά στό βάθος τού όρίζοντα, έρχονται
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δλο καί πιό κοντά. Αρκετά πριν άτι’ τό 
Πισοδέρι τά χιόνια κατεβαίνουν χαμηλά 
οτό δρόμο. Στό Πισοδέρι, έξω άκριβώς 
άπ’ τις έγκαταστάσεις του χιονοδρομι
κού κέντρου Βίγλας -  Πισοδερίου καί 
πάνω στό χιονισμένο δρόμο ένας Χωρο
φύλακας τροχονόμος, ζωντανή παρου
σία τής Χωροφυλακής στήν παγωμένη 
αύτή γωνιά, έλέγχει τήν άραιή κυκλοφο
ρία. Ήταν κι αύτός μιά έκπληξη .. .  
Ανήκε στό Αστυνομικό Τμήμα Αγίου 
Γερμανοϋ. Μαζί του κατηφορίσαμε πρός 
τις Πρέσπες, τό πολυματωμένο αύτό 
κομμάτι τής έλληνικής γής, κάνοντας 
πρώτο σταθμό στό Λευκώνα, χωριό μέ 
125 κατοίκους (193 τό 1971 καί 219 τό 
1961), όπου έδρεύει Σταθμός Χωροφυ
λακής πού ό συνολικός πληθυσμός τής 
περιφερείας του είναι 505 άτομα (754 τό 
1971 καί 862 τό 1961). Τό ύψόμετρο στό 
Λευκώνα είναι 850 μέτρα καί ό χειμώνας 
φτάνει κι έδώ τούς έξι μήνες. Ή άπό- 
στασή του άπ' τά σύνορα είναι 7 χιλιόμε
τρα κι άπέχει άλλα 44 άπ' τή Φλώρινα, 
όπου καί τό μοναδικό νοσοκομείο τού 
νομού καί άπ’ όπου γίνεται δυνατή ή 
άγορά φαρμάκων. Στό Λευκώνα ύπάρ
χουν έκτος άπ’ τό Σταθμό Χωροφυλακής 
Αγροτικό Ιατρείο καί Αγροτικό Κτηνια
τρείο. Στήν περιφέρεια τού Σταθμού 
ύπάρχουν 3 δημοτικά σχολεία πού καλύ
πτουν τις άνάγκες τών 6 χωριών τής 
περιφερείας του.

Ή ζωή στό Λευκώνα, όπως καί σ’ όλα τά 
χωριά των Πρεσπών, είναι σκληρή. Ή μο
ναξιά μεγάλη. Οί παραστάσεις κάθε νέας 
μέρας είναι ίδιες μέ κείνες τών προη
γούμενων ήμερών. Ή ψυχαγωγία άπέχει 
κάπου 44 χιλ/τρα καί στήν όθόνη τής T.V. 
παρακολουθεί κανείς τή ζωή τού άστικού 
κέντρου. Κι όμως τά πρόσωπα τών δυό 
άντρών πού συναντήσαμε έδειχναν ένα 
ήθικό κατά πολύ καλύτερο άπ’ αύτό πού 
συναντάει κανείς έκεΐ όπου σφίζει ή ζωή. 
Πως νά μήν τούς σφίξει κανείς τό χέρι;

Ένα προβληματικό μοτοποδήλατο εί
ναι ό μοναδικός τεχνικός έξοπλισμός 
του Σταθμού καί μέ τήν έφαρμογή τού 
πενθήμερου έγινε έπιτακτική ή άνάγκη 
γιά τήν αύξηση τής παρούσας δύναμης 
σέ 4 άντρες (όσοι καί προβλέπονται), 
άντί τών 3 πού ύπηρετούν σήμερα, άνά
γκη πού όπωσδήποτε άντιμετωπίζεται 
πολύ πιό εύκολα άπ’ άλλες, όπως ή έλ
λειψη τροφίμων καί ή δυσκολία γιά έξεύ- 
ρεση σπιτιού .. .

Μοναξιά καί καρτερία.

Λίγα χιλιόμετρα βόρεια τού Λευκώνα 
καί σέ άπόσταση 2 χιλιομέτρων άπ’ τά 
σύνορα (55 άπ’ τή Φλώρινα), είναι τό 
Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Γερμανού. Τό 

χωριό έχει ύψόμετρο 1.050 μέτρα καί 
πληθυσμό 516 κατοίκους, ένώ ό συνολι
κός πληθυσμός τού Τμήματος είνα ι2.160 
κάτοικοι. Στόν Αγιο Γερμανό ύπάρχει 
Ειρηνοδικείο, Άγρονομείο καί Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο, ένώ στό Λαιμό (τό ένα 
χωριό είναι συνέχεια τού άλλου) ύπάρχει 
Αγροτικό Ιατρείο. Τό ταξίδΓΑγιος Γερ
μανός - Φλώρινα (56 χιλ/τρα) είναι άναγ- 
καΐο όποτε ύπάρχουν άνάγκες γιά φάρ
μακα καί προμήθεια τροφίμων καί γι' αύ- 
τές τις άνάγκες ύπάρχει καθημερινά ένα 
δρομολόγιο μέ λεωφορείο τής γραμμής. 
Η κίνηση τού Τμήματος πρός τούς Στα
θμούς του (Σ.Χ. Αντάρτικού, Βατοχω

ρίου, Λευκώνα, Ψαράδων καί Φ.Χ. Βρον
τερού, άλλό καί πρός τά άπ’ εύθείας 
άστυνομευόμενα χωριά, γίνεται μ' ένα 
παλιό Land Rover, άκινητοποιημένο τις 
περισσότερες μέρες τού χρόνου άπό 
βλάβες, ή μέ τά ιδιωτικά αύτοκίνητα τού 
προσωπικού. Ή δύναμη τών 8 άντρών 
άντιμετωπίζει τά ίδια προβλήματα μέ 
’κείνα πού άντιμετωπίζουν οί Σταθμοί 
της περιοχής. Κι έδώ ή μοναξιά δείχνει 
καθημερινά τό σκληρό της πρόσωπο, κι 
έδώ ή ζωή σπάνια βγάζει τό σκυθρωπό 
προσωπείο της. «Τόπο έξορίας» τόν χα
ρακτήρισαν σέ μιά λιγόλεπτη συζήτηση 
πού χαν μαζί μας κι ίσως ό χαρακτηρι
σμός νά χε κάποια άλήθεια, άφού οί 
περισσότεροι άπ’ αύτούς είχαν αιτιολο
γία γιά τή μετάθεσή τους κάποιο λόγο 
πειθαρχίας. Σκληροί χαρακτηρισμοί, 
σκληρή κι ή πραγματικότητα. Ή άλήθεια 
πλανιέται, δύσκολα νά τήν άντιληφθεϊ 
κανείς. Πλάι στό παράπονο, στέκεται κι ή 
έκφραση κάποιας ικανοποίησης, άνά- 
λογα μέ τήν ψυχοσύνθεση καί τό 
«χόμπυ» τού καθενός.. .

Μό σάν ξεφύγαμε λίγα χιλιόμετρα άπ' 
τόν "Αγιο Γερμανό καί τρέχοντος πλάι -  
πλάι στις Πρέσπες γιά νά βρεθούμε σέ 
μιά τέλεια έσχατιά τής έλληνικής γής, 
ατούς Ψαράδες τών Πρεσπών, τά παρά
πονα πέταξαν μακριά κι έμειναν μόνο 
λόγια ικανοποίησης. ΟΙ Ψαράδες τό 
γραφικότερο χωριουδάκι τών Πρεσπών, 
τά «Καμένα Βούρλα» τής Φλώρινας, 
έχουν σήμερα 168 κατοίκους (272 τό 
1971 καί 430 τό 1961) καί είναι έδρα Στα
θμού Χωροφυλακής, πού όλη του ή 
περιφέρεια άριθμεΐ συνολικό πληθυσμό 
318 κατοίκων (423 τό 1971 καί 591 τό 
1961). Τό ύψόμετρο φτάνει τά 835 μέτρα 
(έπιφάνεια τής λίμνης) καί συγκοινωνία 
μέ τή Φλώρινα (63 χιλιόμετρα άπόσταση) 
ύπάρχει μόνο κάθε Τρίτη καί Πέμπτη. Τά 
τηλέφωνα βρίσκονται σέ κακή κατά
σταση, όπως σέ κακή κατάσταση είναι καί 
τό οίκημα πού στεγάζεται ό Σταθμός Χω
ροφυλακής πού σίγουρα θά ταν σέ άθλια 
άν δέν ύπήρχε ή φιλοτιμία τών τριών άν
τρων τού Σταθμού, οί όποιοι μέ δική τους 
πρωτοβουλία έπισκευάζουν ό,τι μπο
ρούν. Δυνατότητες ψυχαγωγίας καμία, 
έκτος άπ’ τήν μοναδική -  άλλά σχεδόν 
πολυτελείας -  ψαροταβέρνα τού χωριού. 
Κι όμως οί τρεις άντρες πού πριν άρκετοϋς 
μήνες έφτασαν μέ τοποθέτηση άμέσως 
μετά τήν έξοδό τους άπ’ τή Σχολή, δεί
χνουν σάν νά μήν έχουν έπηρεαστεί άπό 
τούτες τις άσχημες συνθήκες. Γεμίζουν 
τόν έλεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας, 
μαγειρεύοντας τό καθημερινό φαγητό 
τους, κάνοντας όδοιπορίες γύρω άπ' τις 
λίμνες, παρακολουθώντας τή ζωή άπ' τήν 
όθόνη τής τηλεόρασης, ψαρεύοντας ή 
κυνηγώντας. Τό ότι ύπηρετούν σ’ αύτή 
τήν έσχατιά δέ τό νιώθουν σάν πρό
βλημα. Αντιμετωπίζουν τά πάντα μέ μιά 
φυσικότητα πού καταπλήτει καί κάνει ν ’ 
άπορείς γιά τό πόσο έκφράζουν τήν άλή- 
θεια. «Γιά μάς είναι καί θέμα οικονο
μίας», μάς λέει ό ένας άπ’ τούς δυό Χω
ροφύλακες κι έχει μιά μεγάλη άλήθεια 
αύτό.

Αλλά τό ίδιο ύψηλό ήθικό, ή ίδια ζων
τάνια μάς περιμένει καί κάπου πιό άπό- 
μερα, κάπου πού άπέχει 85 όλόκληρα χι
λιόμετρα άπ’ τή Φλώρινα καί μόνο ένα 
χιλιόμετρο άπ’ τ ’ έλληνοαλβανικά σύν
ορα, στό Βροντερό, έδρα Φυλάκιου Χω
ροφυλακής, μέ πληθυσμό 170 κατοίκους

καί ύψόμετρο 1050 μέτρα. Δυό Χωροφύ
λακες είναι όλη - όλη ή δύναμη τού Φυ
λακίου·" μέρα - νύχτα στρατωνοφύλακες. 
Τό πρόβλημα τού φαγητού τό λυσαν, 
παίρνοντας μέρος στό συσίτιο τού Στρα
τιωτικού Φυλακίου. Τό γιατρό (άγροτικό) 
τόν βρίσκουν κάπου 30 χιλιόμετρα μα
κριά, στό Αγροτικό Ιατρείο τού Λαιμού, 
ένώ τά φάρμακά τους στή Φλώρινα. Τήν 
ψυχαγωγία τους τήν βρίσκουν στήν τη
λεόραση, στό κυνήγι, στις κοινές συν
τροφιές μέ τούς συναδέλφους τους τού 
Στρατού. Ή μοναξιά, ιδιαίτερα στις 
σκληρές μέρες τού χειμώνα, γίνεται 
άμείλικτος έχθρός τους, πού όμως τόν 
άντιμετωπίζουν νικηφόρα, πολύ πιό αι
σιόδοξα άπ’ άλλους συναδέλφους πού 
ζούν σέ λιγότερο άσχημες καί κατά πολύ 
πιό προνομιούχες Υπηρεσίες.

Φεύγοντας άπ’ τό Φυλάκιο τού Βρον
τερού, άπ’ τόν τόπο πού πολλοί θά όνό- 
μαζαν «Κρανίου τόπο», συλλογιστήκαμε 
άν γράφοντας τήν άλήθεια άντιμετωπί- 
σουμε τό ειρωνικό γέλιο όσων θά διάβα
ζαν αύτές τις γραμμές. Κι όμως τήν άλή- 
θεια τήν έκφράζουν τά δυο χρόνια πού 
'χαν ό καθένας άπ’ τούς άκριτες μας έδώ 
σ' αύτήν τήν έσχατιά, ένώ μπορούσαν νά 
φύγουν πάνω στό χρόνο, τή δείχνουν ή 
τέλεια καθαριότητα καί ή όλη κατάσταση 
του οικήματος τού Φυλακίου καθώς καί 
τό λεβέντικο παράστημά τους. Αύτή εί
ναι ή άλήθεια .. .

Μέ τούς Χωροφύλακες τών Ψαράδων 
καί τού Βροντερού νά μάς έχουν σκλα
βώσει μέ τούς τρόπους τους, προχωρή
σαμε πρός τήν κατεύθυνση τής Καστο
ριάς, κάνοντας ένα άκόμα σταθμό λίγο 
πριν άφήσουμε πίσω μας τις Πρέσπες, 
στό Βατοχώρι.

Οί κάτοικοι τού χωριού φτάνουν μόλις 
τούς 50 (100 τό 1971 καί 300 τό 1961). Σ’ 
ένα οίκημα -  πάνω στό μοναδικό δρόμο 
γιά Κορυτσά -  πού μοιάζει μ’ ότιδήποτε 
άλλο, όχι όμως γιά κτίριο πού στεγάζει 
κρατική ύπηρεσία, ύπάρχει μιά πινακίδα 
πού γράφει «Σταθμός Χωροφυλακής Βα
τοχωρίου». Οί συνθήκες τής ζωής σκλη
ρές- ούτε ένα καφενείο, ούτε μιά δυνα
τότητα γιά προμήθεια τροφίμων. Γ ιά όλα 
χρειάζεται νά ταξιδέψει κανείς μέχρι τή 
Φλώρινα. Κι όμως σ’ έκείνο τό χωριό μέ 
τούς 50 κατοίκους καί μέ συνολικό πλη
θυσμό περιφέρειας τού Σταθμού 250 κά- 
τοικους, ζούν τέσσερις άντρες τού Σώ
ματος άντιμετωπίζοντας αισιόδοξα κάθε 
τους πρόβλημα. Τι νά γράψει κανείς γιά 
τό Βατοχώρι; Όσο καί νά μή θέλει νά 
θυμάται έκείνο τό μουντό ούρανό, 
έκεΐνα τά μισοερειπωμένα σπίτια, δέν 
μπορεί κι άναγκαστικά σφίγγει τά χείλη, 
στέλνοντας τή σκέψη του θερμό χαιρε
τισμό κι όνειρική συντροφιά ατούς συν
άδελφους πού μένουν έκεΐ κρατώντας, 
ψηλά τό ήθικό τους, τονίζοντας μέ τήν 
παρουσία τους τή ζωή πού όλοένα καί 
φ θ ίνε ι.. .

Ανώνυμε συνάδελφε τού Βατοχω
ρίου, τού Βροντερού, τών Ψαράδων, τού 
Αγιου Γερμανού καί τού Λευκώνα, όπως 
κι έσύ άνώνυμε συνάδελφε όλων τών 
άκριτικών Σταθμών καί Τμημάτων τής 
έλληνικής γής, δέξου τούτες τις γραμ
μές σάν μιά έκφραση τού σεβασμού μας 
στό μεγάλο καί ιερό έργο πού έπιτελεΐς 
στις έσχατιές τής χώρας. Εμείς νιώ
θουμε χρέος μας νά πούμε μέ κάθε ειλι
κρίνεια πώς ή καρδιά τής Χωροφυλακής 
χτυπάει πρώτα - πρώτα στά χέρια σου .. .
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Ή έκθεση πού επακολουθεί, συν
τάχθηκε άπό τόν Ταγματάρχη Χω
ροφυλακής Αναστάσιο Πλέσσα τόν 
Αύγουστο τού 1857. Τήν εποχή 
έκείνη, οί περισσότερες άπό τις λη
στοσυμμορίες τής Στερεός είχαν 
περιορισθεΐ στις παραμεθόριες 
περιοχές, όπου προσπαθούσαν νά 
άνασυνταχθούν, χρησιμοποιώντας 
κατά κανόνα γιά όρμητήριο τά τουρ- 
κοκτατούμενα εδάφη.

Ό  Πλέσσας, έχοντας τήν ιδιότητα 
τού Διοικητού τής Μοιραρχίας 
Φθιωτιδοφωκίδος και γνωρίζοντας 
ότι οί ληστές καί οί διάφοροι συνερ
γάτες τους φρόντιζαν πάντα νά 
παρακολουθούν τις κινήσεις των 
καταδιωκτικών άποσπασμάτων, θέ
λησε νά τούς αίφνιδιάσει.

Γιά τό σκοπό αύτό έξαπέλυσε 
στήν παραμεθόριο περιοχή τής Εύ- 
ρυτανίας ένα άπόσπασμα μέ τούς 
άνδρες του μεταμφιεσμένους σέ 
ληστές.

Τελικά ή έπιχείρηση δέν πέτυχε 
έπειδή μεσολάβησαν διάφορες κα
κές συμπτώσεις καί κυρίως ή «δο- 
λιότης» -  όπως άναφέρεται μερικών 
τσελιγκάδων.

Τό πρωτότυπο τής έκθεσης 
Πλέσσα βρίσκεται στά Γενικά Αρ
χεία τού Κράτους' καί άποτελεϊται 
άπό 13 φύλλα γραμμένα άπό τή μιά 
όψη σέ ήμίκλαστο. Μεταφέρεται 
έδώ ατό σύνολό της:

Εν Ροβολιάρι2 15 Αύγούστου 1857 
Ο

Διοικητής τής Μοιραρχίας Φθιωτιδοφω- 
κίδος 
Προς

Τό Ύπουργείον τών Στρατιωτικών 
/  Γραφείον Χωροφυλακής /

"Εκθεσις
περιοδείας και περί τής έν Εύρυτανίρ 

ληστείας.

Ή έπισωρευθείσα ληστεία έν τή 
Επαρχίρ Ευρυτανίας και τά μεθόρια 

μέρη τών Οθωμανικών Άγράφων, μέ 
ήνάγκααε νά έξέλθω έπί τής μεθορίου 
γραμμής τής δικαιοδοσίας μου μετά τής

Επαρχίας ταύτης διά νά δυνηθώ άφ' 
ένός νά έμποδίσω τήν εισβολήν αυτής 
εις τήν Φθιώτιδα και άφ' έτέρου νά ένερ- 
γήσω δ,τι τό δυνατόν, όπως κατορθώσω 
έπίθεσιν κατά ληστοσυμμορίας τινός έκ 
τών μάλλον έγνωσμένων.

Διά νά μή όμως δώσω υπόνοιαν πρός 
τούς ληστάς καί νά δυνηθώ νά συγκεν
τρώσω πλησίον μου ικανήν ένοπλον δύ- 
ναμιν, τόν μέν σκοπόν μου ύπέκρυψα 
λόγω περιοδείας εις τήν δικαιοδοσίαν 
μου, τήν δέ ένοπλον δύναμιν έσύναξα έκ 
τών διαφόρων κατά Δήμους άποσπασμά
των μετά φειδοϋς μεγάλης, διά νά μή 
άφήσω τά διάφορα μέρη κενά καί διευ
κολύνω τοιουτοτρόπως τήν έμφάνιαιν 
ληστών.

Τήν πορείαν μου ήρχισα έκ τής άνατο- 
λικής πλευράς τής Οίτης καί έκείθεν πο
ρευθείς διά των όρεινοτέρων χωρίων 
Δήμων 'Ηρακλειωτών3, 'Υπάτης*, Σπερ- 
χειάδος5 καί Τυμφρηστού6, άφίχθην τήν 
28ην εις τήν θέσιν Άγιος Ήλίας7, ύπό τάς 
κορυφάς τού όρους Βελουχιού, θέαις έξ 
ής καί πρός τήν Εύρυτανίαν καί πρός τήν 
ήμετέραν δικαιοδοσίαν ήδυνάμην, έν 
άρκετή εύκολίρ, νά ένεργήοω.

Μέ τήν εις τήν προκειμένην θέσιν όφι- 
ξίν μου, έπληροφορήθην ότι ό κύριος 
Μοίραρχος Άκαρνανοαιτωλίας περιεμέ- 
νετο τήν έπιοϋααν εις Καρπενήσιον, διό 
καί τήν έκτέλεσιν του παρακατιόν(τος) 
έκθετομένου σχεδίου μου, άνέβαλα μέ
χρι τής μετ' αύτοϋ ουνεντεύξεώς μου καί 
άμέσως έγραψα πρός αύτόν όπως μέ τήν 
άφιξίν του μέ εϊδοποιήση τό μέρος εις 6 
έδυνάμεθα εύκολώτερον νά συνέλθω- 
μεν.

Τού Μοιράρχου ή άφιξις άνεβλήθη μ έ
χρι τής τελευταίας του μηνός Ιουλίου 
ήμέρας καί μοί άνήγγειλε αύτήν περί τό 
μεσονύκτιον τής αύτής ήμέρας καί διά 
έπίτηδες Χωροφύλακος· τήν δέ έπιοϋσαν 
τρέχοντος μετέβην εις Καρπενήσιον 
κατά τήν είδοποίησιν αύτού καί ένταϋθα 
συνελθόντες τού έκοινοποίησα τάς πλη
ροφορίας άς ειχον περί τής μή έντελοϋς 
καταδιώξεως τών ληστών εις τά όθωμα- 
νικά μεθόρια, τήν κακίστην τών μεθορίων 
Δήμων τής Εύρυτανίας κατάστασιν ώς έκ 
τούτου, τό άνεπαρκές τής έν Εύρυτανίρ 
ένοπλου δυνάμεως άπέναντι τοσούτων 
ισχυρών ληστοσυμμοριών καί πρό πάν
των τήν ήθικήν παραλυσίαν τών κατοίκων 
καίβλαχοποιμένωνκατά τήν μεταξύ όλων 
τούτων έχθροπαθή διαίρεσιν ώς έκ τής 
μεροληπτικής καί βιαίας διαγωγής τού 
πρώην Έπάρχου Εύρυτανίας κυρίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Περβενά καί εις τά έπιτόπια καί εις τάς 
τοποθετήσεις τών θερινών βοσκών καί 
ώς κατά μέγα μέρος άποδίδεται κατά τήν 
θέσιν «Γρηά Καλή» ληστοπραξία καί ή έξ
οδος εις τό όθωμάνικόν κράτος τριά
κοντα περίπου οικογενειών βλαχοποιμέ- 
νων έκδίκησιν πνεόντων διά τού πρα- 
χθέντος κατ’ αύ τών άδικήματος■ καί έπο- 
μένως έγνωμοδότηοα πρός αύτόν ότι 
έθεώρουν καταλληλότερον πρός έπα- 
νόρθωσιν τών κακών αύτών καί ιδίως πα
ρέστησα τήν άνάγκην τής καταλήψεως 
δ ι’ ισχυρών άποσπασμάτων τών έπί τής 
όροθετικής γραμμής έπικαίρων θέσεων, 
τόν σχηματισμόν διά τό έσωτερικώτερον 
ισχυρών μεταβατικών άποσπασμάτων καί 
τήν συναρμολόγησιν τών πρώτων καί τών 
δευτέρων όπως έκτελείται ή καταδίωξις 
μεθοδικώτερον καί άποτελεσματικώτε- 
ρον τήν δέ γνώμην μου ταύτην παραδε
χθείς ό κύριος Μοίραρχος, έξέδωσεν 
άμέσως τάς περί έκτελέσεως αύτής δια- 
ταγάς.

Μετά τά άνωτέρω, έκοινοποίησα πρός 
αύτόν τά σχέδιά μου περί άποστολής μυ
στικού άποσπάσματος είς τά παρά τήν 
όροθετ(ικήν) γραμμήν μέρη καί τό όνομα 
μυστικού τίνος καταδείκτου λίαν έμπει
ρου καί μετά ζήλου έμπιστευτικώς προσ- 
φερθέντος όπως όδηγήση αύτό είς 
άνεύρεσιν τών ληστών. Τό σχέδιον ύπο- 
σχόμενον κατά πολύν λόγον έπιτυχίαν, 
παρεδέχθη καί οϋτω τήν έπομένην ήμέ- 
ραν 2 τρέχοντος, έπιστρέψας είς τήν 
προαναφερθείααν θέσιν, έξετέλεσα ώς 
άκολούθως:

Έκλεξα τριάκοντα έκ τών ικανών καθ’ 
όλα καί τολμηροτέρων Χωροφυλάκων, 
Επικουρικών8 καί Εθνοφυλάκων9 καί 
έπικεφαλής αύτών έθεσα τόν έπίσης ικα
νόν, νοήμονα καί τολμηρόν Ενωμοτάρ
χην τών Πεζών Γεώργιον Στεφάνου'0, 
δώσας δέ πρός αύτόν τόν προρηθέντα 
είδημονέστατον όδηγόν, τούς έφωδίασα 
μέ τά έαώκλειστα είς άντίγραφα ύποβαλ- 
λόμενα έγγραφα πρός άποφυγήν πάσης 
παρεξηγήσεως, τούς έδωσα τροφάς 
τριών ήμερών καί τά άναγκαϊα πολεμο
φόδια καί τούς άπέστειλα διά τής συντο
μοτέρας έκ τού έαωτερικού τού Δήμου 
Κτημενίων" (τήν νύκτα μόνον βαδίζον- 
τες) καί νά έξέλθουν είς τήν παρά τήν 
όροθετικήν γραμμήν έλληνικά καί όθω- 
μανικά μεθόρια έκ τής θέσεως «Τριών 
Συνόρων»'2 έκείθεν νά συλλέξουν (οί 
δήθεν λησταί) πληροφορίας άπό τούς 
βλαχοποιμένας καί τούς κατοίκους καί 
νά πορευθούν όπου αί πληροφορίαι τούς 
όδηγήσωαιν πρός συνάντησιν μέ τι(να) 
έκ τών ληστοσυμμοριών καί έπιπέσω(σι) 
κατ’ αύτής άποφααιστικώς.

Όπως δέ έξασφαλίσω τό έπιχείρημα 
περισσότερον, άπέστειλα τόν μέν 'Επι
κουρικόν Έπιλοχίαν άποσματάρχην Χαρ. 
Ριζογιάννην μέ 15 άνδρας καί κατέλαβον 
τήν έπικαιροτάτην θέσιν έπί τής όροθετι-
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κής γραμμής Βουργαρομνήματα13, τούς 
δέ Ύπολοχαγοΰς Κυρίους Β. Μυλωνάν14 
και Άθαν. Βλαχάκην15 μέ 30 έκλεκτούς 
άνδρας (έπικεφαλής ό πρώτος) νά διευ- 
θυνθουν άνωθεν τής Μολόχας'6 καί τού 
Σαρανταπόρου'7 έπί τής όροθετικής 
γραμμής καί νά βαδίσουν δυτικώς, μέ τήν 
διαταγήν προς άμφότερα τά άποσπά- 
σματα ταυτα νά προσέχουν μετά μεγί- 
οττ}ς άκριβείας διά νά συνδράμουν άμέ- 
σως τό μυστικόν άπόσπασμα έν περιπτώ- 
σει συμπλοκής μετά ληστών.

Τους δέ κυρίους τούτους άξιωματι- 
κούς συνωδεύσαμεν κατά συνεννόησιν 
μετά τού κυρίου Μοιράρχου Ακαρνανίας 
με διαταγήν έξ άμφοτέρων ύπογεγραμ- 
μένην, όπως έν άνάγκη προσκαλέσουν 
καί τούς εξ πλησιεστέρους Σταθμάρχας 
καί τά Μεταβ(ατικά) Αποσπάσματα είς 
σύμπραξιν κατά τών ληστών.

Τό μυστικόν άπόσπασμα μετά πολλής 
δεξιότητος βαδίξον πάντοτε τάς νύκτας, 
τήν 3ην έλημέρευσαν εις τό όρος Κ ίφα'6, 
τήν 4ην εις τό όρος Μπένια19, τήν 5ην εις 
τήν σειράν των όρέων Νιάλες20 ώς τήν 
6ην καί τήν 7ην πρός τήν 8ην τήν νύκτα 
κατά τόν εις "Ελατόν2', τήν δέ 9ην λίαν 
πρωί έλημέρευσαν πλησίον τών σκηνω
μάτων22 τού άρχιποιμένος Παζαρογεώρ- 
γου.

Τήν διεύθυνσιν δέ ταύτην έλαβεν καί 
διά νά ύποκρύψη τήν διάβασίν του καί 
διότι εις όλα τά όρη ταύτα ένδιατρίβουσι 
καί Άλβανόβλαχοι καί Σαρακατσάνοι 
ποιμένες, έξ ών ό μυστικός καταδείκτης 
τούς πλείστους γνωρίζει καί έχει στενάς 
μ ετ ’ αύτών σχέσεις καί ήδύνατο νά πλη- 
ροφορηθή έάν οί λησταί ε'ισίν εις τό εσω
τερικόν' ή τήν μεθόριον γραμμήν καί πού 
διέτριβον.

Ενταύθα άναγκάζομαι νά ύποβάλω 
πρός πληροφορίαν τού Υπουργείου ότι 
δυστυχώς τό άπόσπασμα τούτο εις 
όσους τών βλαχοποιμένων παρουσιά- 
σθη, είτε ολόκληρον είτε μέρος αύτοϋ μέ 
τόν μυστικόν καταδείκτην, ώς ληστρική 
συμμορία, παντού έλαβε πρόθυμον ύπό- 
θαλψιν καί πληροφορίας άληθεϊς καί 
περί τής κινήσεως τών άποσπαομάτων 
καί περί τών διαβημάτων τών ληστοσυμ
μοριών καί τό έναντίον άπήντησεν ότε 
έννοήθη παρ' αύτών ώς καταδιωκτικόν 
τών ληστών άπόσπασμα■ καί εις παράδει
γμα φέρω ότι παρουαιααθέν είς τόν άρ- 
χιποιμένα Κώσταν Τραχανάνή Μελιχού- 
ραν καί δύο - τριών ποιμένων αυτού πριν 
τής άφίξεώς του κατά τόν "Ελατόν, τού 
έδόθη άρτος καί σφάγιον παρ’ αύτών ότε 
δέ έπρόκειτο ν ’ άναχωρήση, τό έσυνό- 
δευσαν μέ τήν άκόλουθον άξιοσημείω-

τον ομιλίαν. «Εί μέν είσθε στρατιώται 
ύποκρινόμενοι τούς ληστάς διά νά μάς 
έξαπατήσητε, σάς παρακαλοϋμεν θερ
μώς νά μή μάς πάρητε είς τόν λαιμόν σας 
καταγγέλλοντές μας. Εί δέ λησταί τυγχά
νετε, ε ’ιςτό  καλόν καί ό Θεός καί ή Πανα
γία νά σας διαφυλάττη».

Οτε δέ τήν 9ην πρωίαν έπορεύθη τό 
άπόσπασμα πλησίον τών σκηνωμάτων 
τού άρχιποιμένος Παζαρογεώργου, 
όπου είχεν πληροφορηθή διαδοχικώς 
είς την πορείαν του ότι ήλπίζετο νά συν
άντηση τούς ληστάς, άπό μέν άπονήρευ- 
τον ποιμένα τινά νέον έμαθεν ότι οί άρχι- 
λησταί Δρέλλας23, Δρόλιας24, Φασού- 
λας26, Χορταριάς26 καί Μπουμπουρής27, 
πεντήκοντα τρεις τό όλον είναι είς τό 
ποιμνιοστάσιόν του πρό δύο ήμέρας καί 
ότι τήν παρελθοΰσαν νύκτα άνεχώρησαν 
πρός δέ ότι διέδωσαν έπίτηδες οί λησταί 
ότι ήοαν έβδομήκοντα διά νά μή τά 
Μεταβατικά Αποσπάσματα άποτολμώσι 
νά τοϊς έπιτίθεντατ ότε όμως έπήγε πρός 
αύτούς ό άρχιποιμήν Παζαρογεώργος 
καί είδεν αύτούς, μόλον ότι ήσαν ένώ- 
πιόν του 15 μόνον άπαντες φουστανελ- 
λοφόροι, ήδυνήθη νά ύποπτευθή αύτούς 
ώς άπόσπασμα στρατιωτών καί τόν μέν 
νέον ποιμένα καλέσας κατά μέρος έπέ- 
πληξεν διά τήν εύπιστίαν του, πρός δέ τό 
άπόσπασμα ύποκριθείς ότι τό άναγνωρί- 
ζει δήθεν ώς ληστρικήν συμμορίαν, πλήν 
δέν ώμολόγησεν είς αύτό τήν άληθή τών 
ληστών διεύθυνσιν καί τοϊς ύπέδειξε έν- 
αντίαν, πρός τό Οθωμανικόν τούς άπέ- 
στειλεν όμως έπομένως καί άφ’ ένός κα- 
τήγγειλεν αύτό είς τόν Διοικ(ητήν) του 
κατά τήν Εύρυτανίαν Μεταβατικού Απο
σπάσματος Κορκόν(τ)ζελον26 καί άφ' 
έτέρου διά κρύφιων σκοπών κατεσκό- 
πευε τήν πορείαν αύτού καί τήν έμφώ- 
λευσιν, ήν καί κατέδειξεν άκολούθως είς

Απόσπασμα Χωροφυλακής τής όβωνικής περιόδου, 
ένω άνιχνεύει όρεινή περιοχή γιό τήν Ανακάλυψη λη- 
οτών. Πραγματικό ή Χωροφυλακή έπωμίστηκε τό βά
ρος τής καταδίωξης τής ληστείας μέ έπιηιχία, ή όποια 
θό 'τον άκόμη μεγαλύτερη βν δέ μεσολαβούσαν διάφο
ρες έπεμβόσεις ατό έργο της.

τόν άφιχθέντα άνωτέρω Ματαβατικόν, 
πραξιν τήν όποιαν δέν έκαμεν ότε οί λη
σταί διέμεινον έπί δύο ολοκλήρους ήμέ
ρας έγγιστα τών σκηνωμάτων του.

Τό μυστικόν άπόσπασμα έξαπατηθέν 
παρά του προήήηθέντος άρχιποιμένος, 
έλημέρευσε μακράν, ώρας περίπου τών 
σκηνωμάτων καί διελογίζετο τήν νύκτα 
νά πορευθή κατά τήν πληροφορίαν είς 
τήν παρά τήν όροθετικήν γραμμήν Όθω- 
ματικά μεθόρια όπου ήδύνατο νά συνάν
τηση τούς ληστάς, άλλά μετά τήν μεσημ
βρίαν άφίχθησαν ό μεταβατικός λοχαγός 
Κορκόντζελος καί οί στρατιώται αύτού 
οδηγούμενοι άπό τόν είρημένον άρχι- 
ποιμένα όπου μέρος έξ αύτών πλησιά- 
σαντες καί ίδόντες τό άπόσπασμα έλη- 
μεριασμένον, έδόθησαν είς φυγήν ύπο- 
πτευθέντες αύτό πραγματικώς ληστρι
κόν ό έπικεφαλής όμως τού άποσπάσμα- 
τος ώς καί ό μυστικός καταδείκτης έν- 
νοήσαντες ότι ό άρχιποιμήν έξ έπίτηδες 
τούς ύπέδειξε διά νά ματαίωση τόν σκο
πόν αύτών, έσπευσαν κράζοντες τούς 
φεύγοντας ολίγους στρατιώτας καί οϋτω 
ήνώθησαν όλοι όμού.

Ή δολιότης τού άρχιποιμένος γνω- 
σθεϊσα έκ τού Διοικητοϋ τού μυστικού 
άποσπάσματος καί τού μυστικού έμπει
ρου καταδείκτου, ήννόησαν άμέσως ότι
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καί ή ύποδειχθεΐσα εις αύτούς διεύθυν- 
σις δήθεν τών ληστοσυμμοριώνπρός τό 
Οθωμανικόν ήτο δόλιος διό καί ύπέθε- 
σεν τήν πραγματικήν πορείαν των πρός 
ταϊς άνωτέραις τής θέσεως ταύτης ποι- 
μενικαϊς όμάδαις καί άμέσως άποσπα- 
σθέντες έτράβηξαν πρός τά σκηνώματα 
τού άρχιποιμένος Κολοβού, άπέχοντα έκ 
τών τού Παζαρογεώργου δύο ώς έγγιστα 
ώρας' καί πραγματικώς ή έμπειρία των 
δέν τούς ήπάτηαεν αί ληστοσυμμορίαι 
άναχωρήσασαι έκ τών σκηνωμάτων τού 
άρχιποιμένος Παζαρογεώργου, διευ- 
θύνθησαν εις τά τού Κολοβού σκηνώ
ματα■ δέν ήδύνατο καί δέν ήτο δυνατόν 
νά άγνοή τούτο ό άρχιποιμήν Παζαρο- 
γεώργος, άλλα καί έκεϊθεν είχον άναχω- 
ρήσει τήν ίδιαν πρωίαν έκείνων καί άπέ- 
τυχον.

Βεβαίως έκ τού όλου τούτου ιστορικού 
έξάγεται ότι ό άρχιποιμήν Παζαρογεώρ- 
γος έν γνώσει κατέδειξεν εις τό μυστικόν 
απόσπασμα έναντίαν τών ληστών διεύ- 
θυνσιν έκ τής πραγματικής τήν όποιαν 
έλ α β ο ν έν  γνώσει καί πρός ματαίωσιν 
τού σκοπού τού άποσπάοματος κατέδει- 
ξεν αύτά είς τόν λοχαγόν Κορκόντζελον 
καί βεβαίως αυτός ειδοποίησε καί τάς 
ληστοσυμμορίας καί άνεχώρησαν έκ τών 
σκηνωμάτων τού Κολοβού, ώς είναι βέ
βαιον ότι αν δέν είχε άναγνωρίσει τό μυ
στικόν άπόσπασμα, ήθελεν όμολογήσει 
τήν πραγματικήν τών ληστών διεύθυνσιν 
καί εις τοιαύτην περίστασιν ή έπίθεσις 
κατά τών ληστοσυμμοριών ήθελεν έπιτύ- 
χει αιφνίδια καί άποφασιστική, ώς ήτο 
διωργανισμένη, μέ εΰάρεστον άποτέλε- 
σμα.

Τό μυστικόν άπόσπασμα παρακολου- 
θηθέν ένταύθα καί έκ τού άποσπάοματος 
τού Λοχαγού εύρε τά 'ίχνη τών ληστο-

Ά νδρες τής «Οροφυλακής» (1 8 3 8 -1 8 5 4 ) ,  βοηθη
τικού σώματος γιό τήν καταδίωξη τής ληστείας στίς 
ποοαμε0όριες κυρίως περιοχές. Ή  λ ίθο ς τούτιοή της 
μέ τδ Σώμα τής Χωροφυλακής έχει δημιουργήσει πολ
λές Ιστορικές συγχύσεις.

συμμοριών διευθυνόμενα είς τό 'Οθω
μανικόν παρηκολούθησαν όθεν ταύτα 
μέχρι τής περιφέρειας τού Νεοχωρίου 
περίπου ώρας άπόστασιν εντός τού 
Οθωμανικού, όπου παρουσιάσθέντες 
Αλβανοί παρέδωσαν αύτά είς αύτούς καί 
έπέστρεψεν μή δυνάμενον νά προβή βα- 
θύτερον είς τό Οθωμανικόν κράτος, 
ύποπτευθέν όμως ότι αί ληστοσυμμορίαι 
δείξασαι πρός τήν οδόν έκείνην πιθανόν 
ήτο νά στρέψουν τά διαβήματά των άνα- 
τολικώτερον έπί τής όροθετικής γραμ
μής καί νά προσβάλουν είς τό εσωτερι
κόν, έλαβε διεύθυνσιν άνατολικώτερον 
άναζητοϋν είς όλα τά ένθεν τής όροθετι
κής γραμμής ίχνη, άλλα δέν άπήντησαν 
τοιαύτα καί τοιουτοτρόπως άφιχθέν είς 
τήν θέσιν Βουργαρομνήματα, άπαντήθη 
καί μέ τό έκείσε καιροφυλακτοϋν άπό
σπασμα καθώς καί μέ τόν Ύπολοχαγόν 
Βασίλειον Μυλωνάν, όστις μακρόθεν 
παρηκολούθει αύτό, καί ένωθέντα όλα 
όμού τήν ΙΙαν τήν νύκτα έπέστρεψαν τήν 
12ην είς θέσιν Λαϋρο μεταξύ Λαπά των 
καί Ζαχαράκη Βρύση29, όπου διέτριβον 
άναμένων αυτούς.

Τήν ιστορικήν ταύτην λεπτομέρειαν 
έκρινα άναγκαίον νά ύποβάλω διά νά 
καταδείξω πόσην έπιτυχίαν ύπέσχετο τό 
έκδοθέν μέτρον τής άποστολής τού λη

στρικού άποσπάοματος, τίνι τρόπω άπέ- 
τυχε τής άποστολής του έκ τής δολιότα
τος τού άρχιποιμένος Παζαρογεώργου 
καί ταυτοχρόνους όποιαν συμπάθειαν οί 
λησταί εύρίσκουν είς τούς ποιμένας ή 
τούς κατοίκους τών μερών τούτων καί 
όπόσην λαμβάνουν παρ' αύτών πιστήν 
ύπόθαλψιν.

Τήν 13ην άπό πρωίας άπέστειλα είς τόν 
κύριον Μοίραρχον Ακαρνανίας είς 
Φουρνάν τόν Ύπολοχαγόν Κύριον Ν. 
Κουνούπην30 διά νά κοινοποιήση πρός 
αυτόν έν λεπτομερείς τά προεκτεθέντα, 
ώς καί τήν έπιστροφήν τού μυστικού 
άποσπάοματος καί τών λοιπών καί νά τόν 
άποκαταστήση προοεκτικώτερον ώς 
πρός τήν διαγωγήν τού Διοικητοϋ τού 
Μεταβ(ατικού) Αποσπάσματος Ευρυτα
νίας Λοχαγού Κορκόντζελου, περί τής 
όποιας ό υποφαινόμενος διατελεί έν 
άμφιβολίς ώς πρός τήν ειλικρινή αυτού 
προσπάθειαν31 τήν δέ 14ην ό Κύριος 
Ύπολοχαγός έπιστρέψας μοί άνήγγειλεν 
τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής του καί 
τήν πληροφορίαν άπό τόν Κύριον Μοί
ραρχον ότι έξ όλων τών περιστατικών 
άποδεικνύεται δολία τών Οθωμανικών 
άποσπασμάτων διαγωγή ώς πρός τήν 
καταδίωξιν καί ότι μετά δύο ή τρεις ήμέ- 
ρας προτίθετο νά μεταβή είς Καρπενή-

σιον καί έκειθεν νά κόμη γνωστά τά δια- 
τρέχοντα είς τήν Κυβέρνησιν.

Ή άποστολή τού μυστικού άποσπά- 
σματος άν καί δέν έπέτυχε τόν σκοπόν 
τής έπιθέσεως κατά ληστρικής τίνος 
συμμορίας, ούχ' ήττον ένέπνευσε φόβον 
πολύν είς όλας τάς ληστοσυμμορίας καί 
εντεύθεν καί ή συγκέντρωσις αυτών καί ή 
άπομάκρυνσίς των έπί τού παρόντος έκ 
τής όροθετικής γραμμής, πέπεισμαι δέ 
πρός τούτοις ότι τό μέτρον τούτο τοίς 
ένέπνευσε υποψίας ρεγάλας, διά τό 
(μέλλον) καί ότι είς έκαστον Σώμα αύτού 
τού λοιπού είς τάς ένθεν τής όροθετικής 
γραμμής μέρη θά υποπτεύουν αίφνιδίαν 
έπίθεσιν καί δέν θά ώσιν δι' ικανόν και
ρόν τολμηροί καί θρασείς ώς μέχρι τοϋδε 
έν τή Επαρχία Ευρυτανίας.

Τήν αύτήν ήμέραν τής 14ης περί τήν 
μεσημβρίαν ήναγκάσθην ένεκα βροχής 
άδιακόπτου, δύο ήμερονυκτίων, ψύχους 
λίαν έπασθητού καί τής πυκνοτάτης ομί
χλης μή έπιτρεπούσης είς 8-10 βημάτων 
άποστάσεως τήν όρασιν νά διακρίνη 
άντικείμενον νά έγκαταλείψω τήν θέσιν 
Λαύρο καί νά άποσυρθώ μεθ ’ όλων τών 
ύπό τάς διαταγάς μου είς τό ένταύθα χω- 
ρίον, άπέχον μίαν περίπου ώραν μακράν, 
αϋριον δέ προτίθεμαι νά άναβώ έκ νέου
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έπΐ τής όροθετικής γραμμής είς θέσιν 
«Φτελιά» διά νά προκαλέσω συνάντησίν 
τινα μετά τού Κολιτζή32 Μαργαρίτη, τού 
όποιου ή δικαιοδοσία άρχεται έκ Ρεντί- 
νας μέχρι Καϊτζή33 και έπομένως νά 
προβώ είς ουνέντευξιν μετά τού Δερβέ- 
vaya Δομοκού Χατζή Μουχτάρη Αλβα
νού.

Καί μετ' άμφοτέρων τούτων έχων σχέ
σεις παλαιάς καί ιδίως έπηρεάζων τόν 
πρώτον έξ ιδιαιτέρων περιστάσεων καί 
διότι διατελούν ύπό τάς άμέσως διατα- 
γός μου ό άδελφός αυτού χωροφύλαξ 
Θεοδόσιος καί πολλοί άλλοι συγγενείς 
αυτού τε καί των παρ’ αυτού Χειμαργιω- 
τών καί μάλιστα ό 'Ενωμοτάρχης Γεώρ- 
γιος Στεφάνου, καί προσπαθώ νά κατορ
θώσω δ ι’ αυτού εί δυνατόν σκοπόν τινά 
μυστικόν κατά ληστών υποσχόμενος αύ- 
τοίς καί κατά τό πνεύμα τής έγκυκλίου 
τού έπί τών Εσωτερικών 'Υπουργείου 
μέρος έκ τής άμοιβής έάν συμπράξουν 
μετά τών ήμετέρων είς άποτέλεσμα εύά- 
ρεστον, άκολούθως δέ προτίθεμαι νά 
ένισχύσω όσον τό δυνατόν πλειότερον 
τά μεταβατικά άποσπάσματα τών Δήμων

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

1. ΓΑΚ Φ. 33 (Όθων. Άρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΚ). 
2. Ρ ο β ο λ ι ά ρ ι :  χωριό τού τότε Δήμου Μα- 
κρακώμης. 3. Τόν τότε Δήμο ' Η ρ α κ λ ε ι ω 
τ ώ ν  άποτελοϋσαν τό χωριά: Μοσχοχώριον, 
Φραντσίον, Κωσταλέξη, Κομποτάδες, Δυό 
Βουνά, Δέλιριον (Δελφίνον), Βαρδάτες, Άλκό- 
σπητα (Άλεπόσπιτα), Δρακοσπηλιά (θερμοπύ- 
λαι), Έλευθεροχώριον, Προκοβενίκος, Μου- 
σταφάμπεη (Καλλιθέα), Δαμάστα, Παύλιανη, 
Γαρδικάκι (Οίτη), Σκληθράκι (Σκλήθρον) καί 
Κουμαρίτσιον. 4. Τόν τότε Δήμο ' Υ π ά τ η ς  
άποτελοϋσαν τά χωριά: 'Υπάτη, Μεξιάτες, 
Βουργόμυλος, Λάλα (Ροδωνιά), Συκάς, Βασι
λικά, Κάρυά, Λιχνό, Λιάσκοθο (Μεσοχώριον), 
Μάντετσι (Περιστέρι), Σμόκοβο (Πύργος), Κα
στανιά, Νεοχώριον καί Πέρα καί 'Εδώθε Χομίρ- 
γιανη (άντίστοιχες σημερινές όνομασίες ’Ανα
τολή καί Δάφνη). 5. Τόν τότε Δήμο Σ π ε ρ -  
χ ε ι ά δ ο ς άποτελοϋσαν τά χωριά: 'Αγά 
(Σπερχειός), Χαλίλι (Μεσοποταμία), Κλώνιον, 
Παλαιοβράχα, Καμπιά, Γαρδίκι, Στάγια (Πλά
τανος), Κυριακοχώριον, Νικολίτσι, Αργύρια, 
Κολοκυθιά, Σέλιανη (Μάρμαρα) Μπρούφλιανη 
(Δίλοφον), Γυφτοχώρι, Καλλιγά καί Κουφόδεν- 
τρα. 6. Τόν τότε Δήμο Τ υ μ φ ρ η σ τ ο ύ  άπο
τελοϋσαν τά χωριά: Τυμφρηστός, Μερκάδα, 
Νεοχώρι (Νεοχωράκιον), Μαυρίλον, Κάψη, 
Μουτζουράκη, Πουγκάκια, Ζιόψη (Άσπρόκαμ- 
πος), Πίτσιον, Ζημιανή (Δίκαστρον), Περίλευτη 
(Περίβλεπτον), Πιτσιωτά καί Παλαιόκαστρον. 7. 
" Α γ ι ο ς  Η λ ί α ς :  Τοποθεσία στήν περιοχή 
Φουρνάς όπου ύπήρχε τότε ή διαλυμένη Μονή 
τού Προφήτη Ήλία. 8. ' Ε π ι κ ο υ ρ ι κ ο ί δη
λαδή βοηθητικοί Χωροφύλακες. Ή « Επικου
ρική Χωροφυλακή» Ιδρύθηκε τό 1854 μετά τή 
διάλυση τής «Όροφυλακής». Τήν άποτελοΰ- 
σαν δύο Τάγματα πού είχαν έδρα τό Αγρίνιο 
καί τή Θήβα. Ή « Επικουρική Χωροφυλακή» 
ύπαγόταν στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί 
άποστολή είχε τήν ένίσχυση τού Σώματος στήν 
καταδίωξη τής ληστείας. Μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου άφομοιώθηκε άπό τήν έπίσημη Χωρο
φυλακή. Τυπικά καταργήθηκε τό 1906. 9. Τήν 
ίδια άποστολή είχε καί ή « Ε θ ν ο φ υ 
λ α κ ή » ,  πού Ιδρύθηκε τό 1833, άντικαταστά- 
θηκε κατά ένα μεγάλο μέρος τό 1838 άπό τήν 
«Όροφυλακή», άναδιοργανώθηκε τό 1843 καί 
καταργήθηκε τό 1879. 10. Γεώργιος ΣΤΕΦΑ
ΝΟΥ: (1824-1901). Τότε Ενωμοτάρχης καί με- 
τέπειτα άξιωματικός Χωροφυλακής. Καταγό
ταν άπό τό χωριό Κηπαρό τής Χειμάρρας. 
Άποστρατεύθηκε (1894) μέ τό βαθμό τού Συν
ταγματάρχου. Τό όνομά του είναι συνδεδε-

Μακρακώμης καί Τυμφρηστού διά νά έμ
ποδίσουν όπου έπιδέχεται ή θέσις τήν 
ένδεχομένην τών ήνωμένων ληστοσυμ
μοριών εισβολήν καί νά έπανέλθω είς τήν 
έδραν μου πρός τακτοποίησιν τής ύπο- 
λοίπου ύπηρεσίας καί ιδίως τής μεταβα
τικής καί έκεϊθεν μεταβώ όπου ή παρου
σία μου άποκατασταθή άναγκαια.

Επιφυλάσσομαι νά ύποβάλω τό άπο
τέλεσμα τών περαιτέρω προσπαθειών 
μου καί ΰσας πληροφορίας είσέτι θεω
ρήσω άναγκαίας νά φέρω είς γνώαιν τής 
Κυβερνήαεως.

Ά. Πλέσσας 
Ταγματάρχης

Τό Γραφείο Χωροφυλακής ύπέ- 
βαλε τήν παραπάνω έκθεση τού 
Πλέσσα στό Υπουργείο Στρατιωτι
κών μέ τήν παράκληση «όπως πλη- 
ροφορηθή τάς ένεργείας τού κυ
ρίου Μοιράρχου Φθιωτιδοφωκίδος 
κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν 
του». Τό Υπουργείο Στρατιωτικών

μένο μέ σπουδαία έθνική καί ύπηρεσιακή 
δράση. 11.Τόν τότε Δήμο Κ τ η μ ε ν ί ω ν  
άποτελοϋσαν τά χωριά: Φουρνά, Κλειστός, 
Μολόχα, Σπινάσα (Νεράιδα), Μούχα, Βράχα, 
Χόχλια, Άραχωβίτσα (Πετράλωνα), Έλοβα 
f Αγιος Χαράλαμπος), 'Αγία Τριάδα καί Δομια- 
νοί. 12. « Τ ρ ί α  Σ ύ ν ο ρ α » ;  Τοποθεσία 
όπου συναντώνται τά "Αγραφα, ή Θεσσαλία καί 
ό Βάλτος. 13. « Β ο υ ρ γ α ρ ο μ ν ή μ α τ α » :  
Ορεινή τοποθεσία σέ ύψόμετρο 1860 μ. στά 

σύνορα τών χωριών Φουρνάς, Μολόχας καί 
'Αηδονοχωρίου, όπου κατά τήν παράδοση οί 
Αγραφιώτες νίκησαν τούς Βουλγάρους τού 

Σαμουήλ. 14. Βασίλειος ΜΥΛΩΝΑΣ: (1805 - 
1882): Καταγόταν άπό τήν 'Υπάτη καί άποστρα
τεύθηκε (1861) μέτό βαθμό τού Ταγματάρχου. 
15. Αθανάσιος ΒΛΑΧΑΚΗΣ (1806 -1861): Κατα
γόταν άπό τό Γαρδίκι Φθιώτιδος. Υπηρέτησε 
(1821 -1828) στά άτακτα έπαναστατικά σώματα 
μέ άρχηγούς τούς Καραίσκάκη καί Εύάγγ. Κον- 
τογιάννη. 16. Μ ο λ ό χ α :  Χωριό τής περιοχής 
Φουρνάς Εύρυτανίας, τού τότε Δήμου Κτημε
νίων (βλ. ππ. σημ. 11). Αργότερα έντάχθηκε 
στό νεώτερο Δήμο Δολόπων. 17. Σ α ρ α ν 
τ ά π ο ρ ο :  Χωριό τής ίδιας περιοχής, πού έν
τάχθηκε καί αύτό στό Δήμο Δολόπων. 18. Κ ύ φ 
ή Κ ύ φ ο υ : Βουνό πρός Β. τού χωριού Μαυ- 
ρομμάτα Εύρυτανίας. 19. Μ π έ σ ι α  (όρθή 
όνομασία): Βουνό βορεινότερα άπό τό προη
γούμενο κοντά στό χωριό Νεράιδα. 20. Ν ι ά - 
λ ε ς  Βουνό ΒΔ τού χωριού Καροπλέσι, κοντά 
στήν μεγάλη όροσειρά τής Φλυτζάνας. 21. 
" Ε λ α τ ό ς :  Χωριό ΒΔ τών Μ. Βραγγιανών 
στους πρόποδες τής μεγάλης όροσειράς 
Μπουρλέρου. 22. Σ κ η ν ώ μ α τ α :  Απόδοση 
-  όπως θά έγραφε ό Βλαχογιάννης -  στά παλιά 
«δασκάλικα» τών κοινών σκηνών, πιό γνωστών 
ώς «τσαντηριών», πού χρησιμοποιούν οί μετα
κινούμενοι ποιμενικοί πληθυσμοί (γνωστοί καί 
ώς «σκηνίτες»). 23. Γεώργιος ΝΤΡΕΛΑΣ: Λή
σταρχος. "Εδρασε στή 10ετία τοϋ 1850 στις 
παραμεθόριες περιοχές Εύρυτανίας καί Φθιώ
τιδος, βρίσκοντας συχνά καταφύγιο στά τουρ
κοκρατούμενα Θεσσαλικά έδάφη. Εξοντώ
θηκε στήν περιοχή Φουρνάς τό Σεπτέμβριο 
τοϋ 1857 (Βλ. σχετ. έφημ. «Ελπίς» φ. 
921/1-10-1857). 24. Γεώργιος ΝΤΡΟΛΙΑΣ: Λή
σταρχος. "Εδρασε τήν ίδια έποχή καί μέ τόν 
ίδιο τρόπο στίς παραπάνω περιοχές καθώς καί 
στή Βοιωτία. Τόν 'Ιανουάριο τού 1858 αίχμαλω- 
τίσθηκε σέ ένέδρα κοντά στή Μονή Σάϊκας -  
Καροπλεσίου μαζί μέ τούς λήσταρχους Καρα- 
ταίρη, Φασούλα, Γιαννούλη καί 9 άκόμη λη
στές. (Βλ. σχετ. έφημ. «Ελπίς» φ. 
942/7-3-1858). 25. ΦΑΣΟΥΛΑΣ: Λήσταρχος. 
Σύγχρονος καί συνεργαζόμενος στις παρα
πάνω περιοχές μέ τούς προηγούμενους μέ 
τούς όποιους αίχμαλωτίσθηκε όπως είδαμε. 
26. Αθανάσιος ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ή ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ:

τήν διαβίβασε στόν Υπουργείο Εξ
ωτερικών «ϊνα λάβη γνώαιν τών έν- 
διαλαμβανομένων».

Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά ση
μειωθεί ότι γιά τήν καταστολή τής 
ληστείας στις παραμεθόριες περι
οχές ϋπογράφηκαν μέσα σέ μιά 
10ετία δύο 'Ελληνοτουρκικές συμ
βάσεις. Ή πρώτη στις 27 Μαΐου 1855 
καί ή δεύτερη στις 29 Σεπτεμβρίου 
186534.

Οί συμβάσεις όμως αύτές δέν 
άπέδωσαν ούσιαστικά άποτελέ- 
σματα έπειδή ή τουρκική πλευρά 
άγνοοϋσε ή καλύτερα ήθελε νά 
άγνοεϊ τή θεμελιακή άρχή «PACTA 
SUNT SERVANDA» (Τά συμφωνη- 
θέντα είναι διατηρητέα).. .

Σωτήριος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Άνθυπασπιστής

Λήσταρχος άπό τά μέσα περίπου τής ΙΟετίας 
τού 1840. Άμνηστεύθηκε τό 1850 γιά νά ξα
ναρχίσει λίγο άργότερα τή ληστρική του 
δράση. Τό Νοέμβριο τού 1855 πήρε μέρος στήν 
άπαγωγή τού Βουλευτοϋ Εύβοιας Νικολάου 
Βουδούρη μαζί μέτούς λήσταρχους Βασίλη 
Καλαμπαλίκη, λουκά Μπελούλια ή Κακαράπη, 
Γιάννη Πάλλα, Νικόλα Τσόπα ή Ρουπακιά ή 
Κουκουβίνο, Μήτρο Λυκούρεση, Δήμο Καρα- 
δήμο, Φουντούκη καί Μπούρχα ή Μπουργάκη. 
Εξοντώθηκε μαζί μέτό λήσταρχο Μήτρο Φονιά 

τό Δεκέμβριο του 1857 στήν παραμεθόριο 
περιοχή τής Ακαρνανίας (Βλ. σχετ. Γιάννη Κο- 
λιόπουλου: Ληστές -  Ή Κεντρική 'Ελλάδα στά 
μέσα τοϋ 19ου αιώνα, Αθήνα 1979 σσ. 54,103, 
145). 27. ΜΠΟΥΜ ΠΟΥΡΗΣ: Λήσταρχος. Σύγ
χρονος μέ όλους τούς παραπάνω. "Εδρασε στίς 
παραμεθόριες κυρίως περιοχές τής Εύρυτα
νίας καί Φθιώτιδος μαζί μέ τούς Λήσταρχους 
Φασούλα, Μπλάνη, Σκαρβέλη, Γαϊτάνη, Μά
ραθο καί πολλούς άλλους. (Βλ. σχετ. Γ. Κολιό- 
πουλο όπ. ππ. σσ. 130,132,133,146). 28. Δημή- 
τριος ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΟΣ ή ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ: 
Αγραφιώτης κλεφτοκαπετάνιος. Τό 1836 συν- 
εργάσθηκε μέ τις κυβερνητικές δυνάμεις γιά 
τήν καταστολή τού έπαναστατικοϋ κινήματος 
τών Ν. Ζέρβα καί Σ. Στράτου. Τόν ίδιο χρόνο 
θεωρήθηκε ύποπτος καί διεγράφη άπό τούς 
καταλόγους τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών 
(Βλ. σχετ. Ν. Κασομούλη: Ήμερολόγιον, έπι- 
μέλεια, εισαγωγή, σχόλια Έμμ. Γ. Πρωτο
ψάλτη 'Αθήναι 1968 σσ. 62, 63, 70, 233, 241). 
Άργότερα άποκαταστάθηκε καί ύπηρέτησε 
διαδοχικά ώς άξιωματικός τής Όροφυλακής 
καί τής Επικουρικής Χωροφυλακής. 29. 
« Β ρ ύ σ η  τ ο ύ  Ζ α χ α ρ ά κ η » : Τ ο π ο θ ε σ ί α  
κοντά στή Φουρνά πρός τήν πλευρά τής Ρεντί- 
νας, πού έχει σχέση μέ τόν όμώνυμο καί θρυ
λικό κλεφταρματολό τής Οίτης. 30. Νικόλαος 
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ (1804 — ; ): Γεννήθηκε στά
Τοπόλια Άμφίσσης. "Ελαβε μέρος σέ διάφορες 
μάχες στό διάστημα 1821 -  1832. Άποστρα
τεύθηκε τό 1861 μέ τό βαθμού τοϋ λοχαγού. 
31. 'Υπερβολική ή δυσπιστία. Αρκεί νά ση
μειωθεί ότι ό Κορκόντζελος ένα μήνα άργό
τερα, έξόντωσε τό λήσταρχο Ντρέλα (βλ. ππ. 
σημ. 23) στήν ίδια περιοχή όπου τόν καταδίω
καν τά άποσπάσματα τοϋ Πλέσσα. 32. ΚΟΛΙΤ- 
ΖΗΣ: Άποσπασματάρχης στό τμήμα (κόλι) τής 
Επαρχίας (ναχαγιέ) ένός Νομού (βελαετιοϋ). 

ΟΙ κολιτζήδες ήταν βοηθοί (άνάλογα μέ τήν 
περίπτωση) τών 'Ελλήνων άρματολών ή τών 
Τουρκαλβανώνδερβεναγάδων. 33. Κ α ϊ τ ζ ή  : 
Λάθος άπόδοση τής όνομασίας τοϋ χωριού 
Καΐτσα (Μακρυράχη) τοϋ τ. Δήμου Ταμασίου 
(περιοχής Ρεντίνας) γνωστού άπό τήν όμώ- 
νυμη Ιαματική πηγή. 34 Βλ. Γ. I. ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ 
(Υπομοιράρχου): Λεξικόν Χωροφυλακής τό
μος Α' Αθήναι 1869 σσ. 454 -  456.
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Oi φοβερές ταραχές, πού ξέσπασαν τελευταία ατήν Αγγλία, καί ό τρόπος 
άντιμετώπισής τους έφεραν ατό προσκήνιο τοϋ διεθνούς ένδιαφέροντος τό ρόλο της 
άστυνομίας στή σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Εκφράστηκαν φόβοι πώς τό 
μοντέλο τοϋ παραδοσιακού βρετανοϋ «μπόμπυ» ε ίχ ε  ξεπεραστεϊ άμετάκλητα. Πολλοί 
έπίσης όνησύχησαν μήπως ή εισβολή τής μοντέρνας προχωρημένης τεχνολογίας καί 
ή καθ’ οίονδήποτε τρόπο ιδιαίτερη ένίσχυση τοϋ ρόλου τής άστυνομίας έπέτρεπε τήν 
διείσδυσή της στήν προσωπική ζωή τοϋ πολίτη σέ βαθμό άνεπίτρεπτο. . .

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ θέλοντας νό ένημερώσει τούς άναγνώστες της 
πάνω στό τόσο σοβαρό -  σέ παγκόσμιο πιά έπίπεδο -  θέμο, άνοδημοσιεύει όπό τό 
περιοδικό Forum Council of Europe (τεύχος 4/1981, οελ. XI -X II)  τό όρθρο τοϋ οέρ 
David McNEE, τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου, οέ μετόφροοπ τοϋ 
Ανθυπασπιστή Κων/νου ΔΑΝΟΥΣΗ.

φόβοι πώς ή άστυνομία θά μπορούσε νά 
χρησιμοποιηθεί άπό τήν κεντρική κυ
βέρνηση σαν όργανο άσκησης έλέγχου 
πάνω στό λαό. Αποφεύχθηκε μετά άπ' 
αυτά ή στρατιωτική έμφάνιση τής νέας 
άστυνομίας, ένώ ή στολή τών άστυνομι- 
κών διάφερε έντονα άπ’ έκείνη τών στρα
τιωτικών. Οϊ άστυνομικοί έπίσης δέν 
όπλοφορούσαν και τό μόνο τους όπλο 
ήταν ένα ξύλινο ραβδί (είδος κλόπ). Μ’ 
άλλα λόγια ό άστυνομικός ήταν ένας 
«πολίτης έν στολή». Καί αυτή ή άρχική 
άντίληψη έξακολουθεί νά υπάρχει καί 
σήμερα.

•Τι είναι αυτό πού ξεχωρίζει τήν 
«καλή» άπ' τήν «κακή» άστυνόμευση; "Αν 
καί δέν ύπάρχει ένα μοναδικό πρότυπο 
άστυνόμευσης, κατάλληλο γιά όλες τις 
συνθήκες, έκείνο πού είναι βέβαιο είναι 
τό γεγονός πώς ή άποτελεσματική έφαρ- 
μογή του νόμου έξαρτάται άπό τή συνερ
γασία τού κοινωνικού σύνολου».

Στις 6 π.μ. τής Τετάρτης, 29 Σεπτεμ
βρίου 1829, οι πρώτοι άστυνομικοί τής 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας κυκλοφό
ρησαν ατούς δρόμους τού Λονδίνου, έγ- 
καινιάζοντας έτσι ένα μοντέλο άστυνό
μευσης πού έχει γίνει πιά ευρέως άπο- 
δεκτό. Ο οέρ Robert Peel, σάν υπουργός 
ύπεύθυνος γιά τις έσωτερικές ύποθέ- 
σεις, τού είχε δώσει ζωή όταν είσήγαγε 
στό κοινοβούλιο ένα σχέδιο νόμου γιά τή 
βελτίωση τής άστυνόμευσης μέσα καί 
κοντά στή Μητρόπολη.

Σάν πατέρας τής Ιδέας γιά τή δημιουρ
γία μιάς νέας άστυνομίας ό σέρ Peel τήν 
καλλιέργησε ως τήν ύλοποίησή της. Στήν 
προσπάθειά του αύτή βοηθήθηκε καθο
ριστικά άπό δυό άνδρες πού διάλεξε σάν 
πρώτους άξιωματικούς, τό συνταγμα
τάρχη σέρ Charles Rowan καί τον σέρ Ri
chard Mayne. Ή φιλοσοφία τους έξελί- 
χτηκε άπό τήν έγγλέζικη παράδοση πώς 
κάθε πολίτης έχει καθήκον νά συμπαρί- 
σταται καί νά βοηθά στήν έφαρμογή τού 
νόμου. "Ετσι ένας άπό τούς πρωταρχι
κούς σκοπούς τής νέας άστυνομίας ήταν 
νά διασφαλίσει τήν έμπιστοσύνη καί συν
εργασία τού κοινού.

Οπωσδήποτε ή δημιουργία μι άς όργα- 
νωμένης δύναμης δέν έγινε χωρίς άντι- 
δράσεις. Διατυπώθηκαν άπό πολλούς

Πρόληψη και έξιχνίαση.

Ο τοπικός χαρακτήρας τού βρετανι- 
κοϋ συστήματος άστυνόμευσης κατα
φαίνεται άπό τήν ύπαρξη 43 ξεχωριστών 
άστ ανομιών στήν Αγγλία καί Ούαλία. Δέν 
ύπάρχει έθνική άστ υνομία. Τό σύστημα 
αύτό είναι ταυτόχρονα σκόπιμο άλλά καί 
άναγκαίο. Σκόπιμο, γιατί κυριαρχεί ή 
άντίληψη ότι ή άστυνόμευση είναι λει
τούργημα καί όχι άσκηση ισχύος (βίας), 
καί άναγκαίο γιατί ή άναλογία τού άρι- 
θμού άστυνομικών πρός τόν πληθυσμό 
της χώρας είναι χαμηλή σέ σχέση μέ τά 
διεθνή στάνταρς, πράγμα πού κάνει άπα- 
ραίτητη τή συνδρομή τού κοινωνικού 
συνόλου.

Αντικειμενικός σκοπός τής άστυνομι- 
κής μας Υπηρεσίας (τής Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας), άπό τήν ίδρυσή της, 
υπήρξε «ή πρόληψη καί ή έξιχνίαση τού 
Εγκλήματος». 'Υπάρχουν πολλοί παρά
γοντες πού έπηρεάζουν τά έπίπεδα τής 
Εγκληματικότητας -  οι περισσότεροι δια
μορφώνονται έξω άπό τούς χώρους εύ- 
θύνης τής άστυνομίας -  καί, σέ πείσμα 
τών θεωρούμενων άκαδημαίκών αύθεν- 
τιών, δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς ή γε
νική τάση είναι άνοδική. Ή κατάσταση 
αύτή δέ συναντιέται μονάχα στό Λονδίνο 
ή τή Μεγάλη Βρετανία άλλά έπαναλαμ- 
βάνεται σ’ όλο τό Δυτικό Κόσμο. Τά έπί
πεδα έγκληματικότητας παρουσιάζουν 
μεγάλη σπουδαιότητα γιατί ό βαθμός 
άσφαλείας -  ατούς δρόμους άλλά καί στά 
σπίτια -  είναι τό «σήμα κατατεθέν» τής 
ποιότητας ζωής τών πολιτών μας.
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Η προχωρημένη τεχνολογία έχει προκολέοει Ανη
συχίες πώς μιό Αστυνομία -  όργανο μιός Ισχυρής κεν
τρικής έξουσΙσς ΘΑ μπορούσε νΑ εισχωρήσει κστΑ 
Ανεπίτρεπτο βαθμό στήν Ιδιωτική ζωή των πολιτών. 
Τούς φόβους αυτούς έπέτεινε, Αδικαιολόγητα, κοΙ A 
στοιχειώδης έξοπλισμός τής Αγγλικής Αστυνομίας γιΑ 
τήν Αντιμετώπιση τών πρόσφατων ταραχών στή χώρο 
ούτή.

Πέρα, όμως, άπό τήν πρόληψη καί έξι- 
χνίαση τού έγκλήματος ή άστυνομία ε ί
ναι έπιφορτισμένη μέ τή δημόσια τάξη, 
τον έλεγχο τής κυκλοφορίας όχημάτων 
καί έφαρμογή τής σχετικής νομοθεσίας, 
καθώς καί μέ ένα ευρύ φάσμα άντικειμέ- 
νων υπηρεσιακού χαρακτήρα. Πράγματι 
ή άστ υνομία προσφέρει ύπηρεσίες 
περισσότερο συχνά άπ' δ,τι έφαρμόζει 
νόμους.

Τό χάσμα.
Αυτές οι άπαιτήσεις, σέ συνδυασμό μέ 

τήν όλοένα καί μεγαλύτερη ένημέρωση 
τών πολιτών πάνω στά δικαιώματά τους 
καί ένα περισσότερο πολύπλοκο στύλ 
ζωής γιά τήν κοινωνία, καταλήγουν στό 
νά δέχεται ή άστ υνομία πιέσεις πού ποτέ 
ως τώρα δέν είχε δεχτεί. Γίνονται μελέ
τες, άναπροσανατολίζονται οί στόχοι καί 
δέν υπάρχει πια άμφιβολία πώς ό παρα
δοσιακός ρόλος καί ή εικόνα τής άστυ
νομίας υπάρχει κίνδυνος νά άλλάξει. Τό 
συμπέρασμα αύτό μπορεί νά έξαχθεϊ μέ 
τήν άναφορά σέ δυό παράγοντες; Πρώ
τον στά προβλήματα τής δημόσιας τάξης 
καί δεύτερον στήν εισαγωγή τής νέας τε
χνολογίας.

Οί πρόσφατες ταραχές στους δρόμους 
τού Λονδίνου παρουσίασαν ένα έπίπεδο 
βιαιότητας άγνωστο στά 36 χρόνια τής 
αστυνομικής μου ύπηρεσίας. Βόμβες 
μολότωφ χρησιμοποιήθηκαν κατά τής 
άστυνομίας, ένώ ό παραδοσιακός έξ- 
οπλισμός καί τακτική άποδείχτηκαν άνί- 
κανα νά έπιβάλουν τήν τάξη καί νά προσ
τατέψουν τούς άστυνομικούς. Ά ν  καί τά

σπουδαιότερα περιστατικά βίας καί 
καταστροφής περιορίστηκαν σέ λίγους 
δρόμους, συνειδητοποιήθηκε άπόλυτα ή 
άνάγκη γιά καλύτερο προστατευτικό έξ- 
οπλισμό καί βελτιωμένες τακτικές. Εν
τούτοις μόνο καί μόνο ό έφοδιασμός τής 
άστυνομίας μέ ένισχυμένα προστατευ
τικά κράνη καί άντιπυρικές στολές, ή 
διάθεση πυροσβεστικών άντλιών (γιά 
άντιμετώπιση τών βιοπραγούντων), δα- 
κρυγόνων καί πλαστικών ράβδων έκανε 
πολλούς σχολιαστές νά υποθέσουν πώς 
ό ρόλος καί ή εικόνα τού βρετανού 
μπόμπυ (bobby) έχει άμετάκλητα άλλά- 
ξει.

Ζούμε μιά τεχνολογική έπανάσταση 
καί θά 'ταν άνόητο μονάχα ή άστ υνομία 
νά άρνηθεϊ τά πλεονεκτήματά της. ’Εν
τούτοις ύπάρχει τό ένδεχόμενο πώς ή 
έφαρμογή τής μοντέρνας τεχνολογίας 
μπορεί νά δημιουργήσει ένα χάσμα άνά- 
μεοα στήν άστ υνομία καί τό κοινό, μειώ
νοντας τήν προσωπική έπαφή. Επίσης ή 
προχωρημένη τεχνολογία έχει προκα- 
λέσει φόβους πώς ή άστ υνομία θά εισ
χωρήσει στήν ιδιωτική ζωή τών πολιτών 
σέ βαθμό άπαράδεκτο. Βέβαια τό τελευ
ταίο στηρίζεται περισσότερο στά συναι
σθήματα παρά στά γεγονότα. Καί οί πλη
ροφορίες πάνω σ' αύτό δέν έχουν άλλά- 
ξει.

Κατά τήν άποψή μου ούτε ό έφοδια- 
σμός μέ έξοπλισμό, πού θά έπιτρέψει τήν 
άποτελεσματική άντιμετώπιση τών ταρα
χών, ούτε ή εισβολή τής τεχνολογίας εί
ναι άνάγκη νά άλλάξουν τό βασικό ρόλο 
τής άστυνομίας ή τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
ό ρόλος αστός ύλοποιείται.

Έ ννο ιολογ ικές  άπλουστεύσεις.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά έπι- 
διωχθεί ή συνεργασία μέ τό κοινό. Οί 
προσπάθειες στον τομέα πρόληψης τού

έγκλήματος είναι ένας άπό τούς βασικό
τερους. Ή υπεροχή τού άστυνομικού μέ 
στολή, πού περιπολεί πεζός, άποκαθί- 
σταται. ’Επίσης ειδικά κοινωνικά σχέδια 
μέ συλλόγους νέων καί άλλα σωματεία 
μπορούν νά βοηθήσουν ούσιαστικά. Τέ
λος τά σχολικά προγράμματα, πού έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά γιά νά ένημερώνουν 
τούς νέους σχετικά τόσο μέ τό ρόλο τής 
άστυνομίας όσο καί μέ τά συνταγματικά 
τους δικαιώματα, κερδίζουν τις καρδιές 
καί τή σκέψη τους.

Γίνονται τις μέρες μας εύρείες συζη
τήσεις γιά τό ρόλο τής άστυνομίας καί 
συχνά παρατηρείται μιά πόλωση άνά- 
μεσα στή βασισμένη στά δεδομένα κοι
νοτικά πλαίσια άστυνόμευση καί τή 
σκληρή έφαρμογή τού νόμου. Αυτές οί 
έννοιολογικές άπλουστεύσεις θολώνουν 
— κάνουν περισσότερο συγκεχυμένη -  
τήν άντίθεση μεταξύ καλής καί κακής 
άστυνόμευσης.

Δέν ύπάρχει μοντέλο άστυνόμευσης 
κατάλληλο γιά όλες τις συνθήκες. Ή 
άποτελεσματική έφαρμογή τού νόμου 
έξαρτάται άπό τήν κοινωνική συνεργα
σία. "Αλλη μέθοδος δέν είναι δυνατή στή 
φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Τό άνε- 
ξάρτητο καί ά - πολιτικό καθεστώς τής 
άστυνομίας -  ύπεύθυνης προς όλους 
άλλά ύπόλογης μόνο έναντι τού νόμου -  
είναι θεμελιώδες προκειμένου νά είναι 
σέ θέση νά έξασφαλίσει τήν έμπιστοσύνη 
καί ύποστήριξη τής μεγάλης πλειονότη
τας τού λαού.

Παρά τις διαρκώς αυξανόμενες πολύ
πλοκες καί πιεστικές κοινωνικές προ
κλήσεις, ό παραδοσιακός ρόλος τής 
άστυνομίας, πού πριν 151 χρόνια καθιέ
ρωσε ό σέρ Robert Peel, δέν πρέπει νά 
άνατραπεϊ. Ή στρατηγική καί τακτική 
άστυνόμευσης πρέπει νά παραμείνει βα
σισμένη στά κοινοτικά πλαίσια. Τό έργο 
είναι ιδιαίτερα σοβαρό καί δύσκολο ώστε 
νά άφεθεί στήν άστ υνομία μόνο.

•ί

»

»
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Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
Λ I  Γιά τόν Ευάγγελο Παπανοϋτσο, ή δυσκο

λία είναι νά γράψει κανείς λίγα. Τόν άπο- 
κάλεσαν «φιλόσοφο», «στοχαστή», «πρω
τομάστορα τής έκπαιδευτικής μεταρρύ
θμισης», «ποιδαγωγά», κ.ϋ. Μά πάνω άπό 
όλα ήταν δάσκαλος!! Έτσι τόν άποχαιρέ- 
τησε καί ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
(«Καλά κατευόδιο μεγάλε δάσκαλε τών 
Ελλήνων...» ), έτσι ένιωθε καί 6 ίδιος. 

«Καί άν δέν φοβόμουν», είπε κάποτε «μή
πως μοϋ καταλογίσουν υπεροψία, θά δε
χόμουν νά άκολουθήσω τά παράδειγμα τού 
Αισχύλου -  πού παράγγειλε στήν πλάκα του 
νά μή γραφεί ποιητής άλλά Μαραθωνομά
χος -  καί νά άπαιτήσω, άν θέλουν νά μέ 
τιμήσουν, νά μή γράψουν φιλόσοφος άλλά 
δ ά σ κ α λ ο ς ! ! ! » .

Ό  Ευάγγελος Παπανούτσος γεννήθηκε τά 1900 στόν Πειραιά. Από τότε: 
-1 9 1 9 : παίρνει τά πτυχίο τής θεολογίας άπό τά Πανεπιστήμιο Αθηνών.
-  1920: καθηγητής Ελληνικού Σχολείου στή Μάνη.
-  1921 - 1923 καί 1927 - 1931: καθηγητής στό Άβερώφειο Γυμ. Αλεξάνδρειας 
Αίγύπτου.
-  1924 - 1926: σπουδάζει στή Γαλλία καί Γερμανία.
-  1927: διδάκτωρ τής Φιλοσ. Σχολής τού Πανεπ. τής Τυβίγγης.
-  1931 - 1944: άναλαμθάνει τή διεύθυνση πολλών Παιδαγωγικών Ακαδημιών τής 
Χώρος.
-  1944: Γενικός Διευθυντής Ύπ. Παιδείας (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου).
-  1964 - 65: Γενικός Γραμματεύς Ύπ. Παιδείας (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου).
-  1974: Βουλευτής Επικράτειας τής ΕΔΗΚ.
-  1980: Εκλέγεται Ακαδημαϊκός.
-  2.5.1982: Ό  μεγάλος δάσκαλος τών νεοελλήνων ύποκύπτει ατά μοιραίο.

Τά συγγραφικά έργο του είναι τεράστιο άλλά ξεχωρίζουν τά βιβλία του: « Ή τριλογία 
τού Πνεύματος -  Τέχνη, Ηθική, Επιστήμη» (1928), «Περί Τέχνης» (1930), «Περί 
Ηθικής» (1932) «Στοιχεία Ψυχολογίας» (1940), «Αισθητική» (1948), « Ηθική» 

(1949), «Παλαμάς -  Καβάφης -  Σικελιανός» (1949), «Γνωσιολογία», «Ψυχολογία», 
«Λογική» (1970), «Πρακτική Φιλοσοφία» (Α' καί Β' τόμοι), «Ό  Νόμος καί ή Αρετή» 
(1974), «Πολιτεία καί Δικαιοσύνη» (1976) καί άλλο.

Εκείνο, όμως, πού χάραξε άνεξίτηλα τή μνήμη του στή λαϊκή ψυχή είναι τά πάθος 
του γιά τήν «παιδεία» τού νέου έλληνισμοϋ. Μαχητής άκατόβλητος τής γνήσιας 
δημοτικής γλώσσας -  τής γλώσσας τού λαού μας -  ε ίχε τήν σπάνια εύτυχία νά δεϊ στις 
μέρες του νά εύοδώνονται οί άγώνες του. Ή άγωνία του, όμως, γιά τή δημοτική δέν 
έπαψε. «Αύτοί πού δέν τήν προσέχουν, γρόφοντάς την, τής κάνουν μεγαλύτερο κακά 
άπ’ άσο οί έχθροί της», έλεγε δυά χρόνια πρίν.

Μπορεί νά έφυγε ό πρωτομάστορας τής μεγάλης έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 
ό μαχητής τής γλώσσας τού λαού’ μένουν άμως, γιά πάντα τά λόγιο το υ :«. τόν πολίτη 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας φιλοδοξούμε νά διαπλάσουμε μέ τά νέο έκπαιδευτικά 
σύστημα. Ό  πολίτης αύτάς πρέπει νά είναι ένας άνθρωπος έλεύθερος. Καί έλεύθε- 
ρος είναι έκεϊνος πού κατακτά κάθε στιγμή τήν έλευθερίσ του. Μόνον ό έλεύθερος 
άνθρωπος είναι καί ήθικά αυθύπαρκτος καί μόνον ό ήθικά αύθύπορκτος άνθρωπος 
μπορεί καί πρέπει νά είναι πολιτικά έλεύθερος».

t  Τοϋ Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ διάλογος είναι άλη- 
θινός, οί λέξεις ίσως διαφέρουν, 
τά νοήματα όμως είναι τά ίδια. Ό  

λόγος γιά τούς τρόπους συμπεριφοράς 
τών Νεοελλήνων στις διάφορες περι
στάσεις τής ζωής. Ό  ένας συνομιλητής 
θεωρεί τούς Νεοέλληνες άνάγωγους και 
τούς καυτηριάζει, ό άλλος τούς δικαιο
λογεί καί τούς έγκωμιάζει. Αρχίζω μέ τήν 
άρνηση- ή θέση άκολουθεΐ.

-  Δέν ξέρω ποιες άρετές βρίσκετε στή 
συμπεριφορά τών συμπατριωτών μας -  
λέει ό πρώτος -  καί κατά πόσο είστε ειλι
κρινής καί άντικειμενικός στις κρίσεις 
σας. 'Εγώ είμαι βέβαιος δτι οί Νεοέλλη
νες δέν έχουν κοινωνική άγωγή, καί 
τούτο τό συμπεραίνω άπό τούς τρόπους 
τους. Κοιτάξτε πρώτα πώς όδηγούν τό 
αύτοκίνητό τους στοϋς πολυσύχνα
στους δρόμους. Δέν έξετάζω τό «πόθεν 
έσχες» αύτής τής πολυτέλειας- αύτή εί
ναι άλλη ύπόθεση. Έχει παρατηρηθεί 
(πολύ όρθά νομίζω) ότι ό χαρακτήρας 
ένός λαού φαίνεται στόν τρόπο τού αύ- 
τοκινητικού όδηγήματός του. Ό  Νεοέλ
ληνας όδηγεί άτακτα, άσυνάρτητα, 
έγωιστικά, ύπερφίαλα. Δέν άκολουθεΐ τις 
χαραγμένες γραμμές, δέν ύπακούει στις 
έντολές τής Τροχαίας, πού δίνονται γιά 
τήν άσφάλειά του, δέν άνέχεται νά 
προηγείται στή σειρά ένας άλλος καί 
προσπαθεί νά τόν προσπεράσει μέ κίν
δυνο πολλές φορές τής ζωής του, δέν 
άναχαιτίζει τό δρόμο του γιά νά κάνει 
τόπο νά περάσει ό δυστυχής πεζός, ό 
ηλικιωμένος, ό άνάπηρος, ή έγγυος γυ
ναίκα. Άλλά προχωρεί άκάθεκτος, άκόμα 
καί όταν δέ βιάζεται, μόνο γιά νά δείξει 
τήν ύπεροχή τής τέχνης ή τής μηχανής 
του. Προσέξετε ιδίως πώς άγκυροβολεΐ 
στά πεζοδρόμια, γιά νά άναπαυτεΐ ή 
έπειδή δέ χρειάζεται πιά τό όχημά του. 
Σωστή ιλαροτραγωδία. Μάταια τά όρ
γανα τής τάξης τόν άπειλοϋν μέ πρόσ
τιμο καί χαράζουν σήματα γιά νά συμ
μορφωθεί, ή τού άφαιρούν τις πινακίδες 
γιά νά τόν σωφρονίσουν. 'Εκείνος άνα- 
δέχεται μέ χαμόγελο τήν ποινή ή φροντί
ζει νά τήν άποφύγει μέ τις γνωριμίες καί 
μέ τις ψεύτικες έξομολογήσεις του, γιά 
νά συνεχίσει τήν άλλη μέρα τά ίδια 
παραπτώματα πού, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
στοιχίζουν κάποτε τή ζωή τών συναν
θρώπων ή καί τή δική του. Τό δυστύχημα 
είναι ότι ή μόρφωση, ή κοινωνική του 
προέλευση, ό τρόπος τής βιοπάλης ή ή
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ήλικία και τό φύλο πολύ μικρή έπιρροή 
έχουν σ’ αύτή τή συμπεριφορά. Τό κακό 
είναι φαίνεται, βαθιά ριζωμένο μέσα του 
-  έρχεται «άπό πολύ μακριά». Και δέ 
διορθώνεται, τουλάχιστο μέσα στά χρο
νικά όρια πού μπορούμε νά τό παρακο
λουθήσουμε.

-  Φοβάμαι, άπαντά ό δεύτερος, ότι άδι- 
κείτε τούς συμπολίτες σας. Δέν άμφι- 
σβητώ τήν παρατηρητικότητα ούτε άπο- 
δοκιμάζω τήν παρουσία σας. Αλλά γενι
κεύετε ένα φαινόμενο, δυσάρεστο 
άσφαλώς, πού χαρακτηρίζει μιά όρι- 
σμένη τάξη άνθρώπων, έκείνους πού κα
κώς άπέκτησαν και κακώς μεταχειρίζον
ται σήμερα τό αύτοκίνητό τους, δέ βρί
σκουν όμως σύμφωνους στή συμπερι
φορά τους όσους ύποχρεώνονται νά 
καταφύγουν σέ αύτό τό μέσον συγκοι
νωνίας γιά τις ύποθέσεις τους. Ή εύθύνη 
βαρύνει ιδίως τούς Νέους (περισσότερο 
τούς άντρες, λιγότερο τ'ις γυναίκες, ίσως 
άπό «φόβο»), πού έχουν δυσανάλογα 
μεγάλη γιά τήν ήλικία τους τήν άποκοτιά 
και τήν άναίδεια. Πιθανόν άκόμα και 
έκεΐνοι, πού μιμούνται τό κακό παράδει
γμά τους άπό άπερισκεψία ή άπό κακώς 
νοούμενη βιασύνη. ’Αλλά δέν είναι κα
θόλου γενικός κανόνας αύτή ή άρρυ- 
θμία. ’Εγώ συναντώ συχνά ώριμους άν- 
θρώπους, φρόνιμους «νοικοκυραίους», 
πού έπιτιμούν τούς αύθαίρετους όδη- 
γούς και προσπαθούν νά τούς έπαναφέ- 
ρουν στήν τάξη. Δέν παρατηρεΐται, λέγε
ται, αύτή ή άταξία σέ άλλες χώρες, πιό 
προχωρημένες στό έξωτερικό πολιτισμό 
άπό τή δική μας. Δέ θά διαφωνήσω μαζί 
σας. Σκεφτειτε όμως ότι έκεί τό αύτοκί- 
νητο έχει σχετικά μ’ έμάς πολύ μεγαλύ
τερη ήλικία (ό χρόνος κατευνάζει τά 
νεύρα). Και ότι ή ταχύτητα είναι κακός 
σύμβουλος, παρασύρει άκούσια σχεδόν 
σέ θλιβερές ύπερβολές. Στό τέλος τό 
λάθος είναι στ'ις έταιρίες κατασκευής 
αύτοκινήτων, πού γιά λόγους άνταγωνι- 
σμοϋ ρίχνουν στήν άγορά όλοένα πιό 
γρήγορα, και φυσικά πιό έπικίνδυνα αύ- 
τοκίνητα. Εδώ ’ίσως είναι άνάγκη νά ψά
ξουμε άκόμα καί τό Κράτος πού έπρεπε 
νά άφαιρεϊ άμέσως τήν άδεια άπό τούς 
κακούς καί ύπότροπους όδηγούς γιά 
παραδειγματισμό. 'Οπωσδήποτε ή πείρα 
μου στό κεφάλαιο τούτο είναι διαφορε
τική άπό τή δική σας. "Εχω ζήσει σέ ξένα 
μέρη- πουθενά δέν είδα τήν προθυμία 
τών όδηγών νά έπιβιβάζουν στό όχημά 
τους τούς καταπονημένους πεζούς ή νά 
όδηγούν τά θύματα τών τροχών στά νο
σοκομεία, όπως στήν ’Ελλάδα. Έως τήν 
ώρα τουλάχιστον πού ό ξένος τουρισμός 
έδειξε στούς πατριώτες μου όδηγούς 
τούς κινδύνους αύτήςτής καλοπροαίρε
της συμπεριφοράς. Ίσως πρέπει νά εί
μαστε περισσότερο έπιφυλακτικοί στις 
συγκρίσεις μας, γιατί τούς άλλους τούς 
βρίσκουμε «άπέξω», ένώ τούς δικούς 
μας τούς γνωρίζουμε «άπό μέσα».

-  Βλέπω ότι δέ συμφωνείτε μαζί μου, 
ξαναμπαίνει στή συζήτηση ό πρώτος· 
άλλά θά προσπαθήσω νά σάς πείσω και 
θά μεταφέρω τή σύγκρισή μου σέ άλλη 
βάση. Κοιτάξτε στό μεσημεριανό ή στό 
βραδινό φαγητό πώς τρώει στό τραπέζι ό 
ξένος καί πώς ό "Ελληνας. Οί δικοί μας 
γίνονται γρήγορα άνυπόφοροι: κανείς δέ 
μιλάει σιγά ή άργά, φωνασκοϋν όλοι μαζί,

περνούν τό λόγο δυνατά άπό τή μιά στήν 
άλλη άκρη τού τραπεζιού (καμιά φορά 
καί στήν άλλη άκρη τής αίθουσας), πα
τούν, πειράζουν, ένοχλοϋν τό διπλανό 
τους. Όσο γιά τά σύνεργα, άς μήν άνα- 
φέρουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούν 
τό μαχαίρι ή τό πιρούνι· άκόμα καί σέ 
επίσημα γεύματα δέ δυσκολεύονται νά 
μεταχειριστούν τά δάκτυλά τους, χωρίς 
φυσικά νά τά έχουν άπό πριν καθαρίσει 
καί καθαγιάσει κατά τό μουσουλμανικό 
Κοράνι... Γνωρίζετε βέβαια τ ι σημασία 
δίνουν στό τραπέζι οί ξένοι; Ή συμπερι
φορά τών άνθρώπων τήν ώρα τού φαγη
τού θεωρείται -  δικαίως -  δείκτης πολι
τισμού. Δέ θά τολμούσα νά προτείνω 
αύτό τό μέτρο γιά τούς δικούς μας.

Μού έχει πολλές φορές συμβεί νά 
κρύψω τό πρόσωπό μου άπό ντροπή όταν 
βλέπω τούς Νεοέλληνες νά συντρώγουν 
μέ ξένους έδώ ή στό έξωτερικό. Πώς δέν 
τούς μάθαμε νά ρυθμίζουν τήν όμιλία 
τους (όταν είναι «άνάγκη» νά μιλήσουν, 
γιατί στό φαγητό πρέπει ό άνθρωπος νά 
μένει σιωπηλός) σέ χαμηλούς τόνους γιά 
νά μήν ένοχλούν τό διπλανό τους; 
Βλέπω δυστυχώς τι γίνεται στις έκδρο- 
μές τών σχολείων μας, ό δάσκαλος δίνει 
τό παράδειγμα τής φωνασκίας, γιατί 
θεωρεί τήν άταξία στό φαγητό χαρά καί 
ζωντάνια! «Είδα σήμερα πολλούς δικούς 
σας στό έστιατόριο» μού είπε μιά μέρα 
σοβαρά ή ξένη σπιτονοικοκυρά μου. 
«Πώς τούς καταλάβατε;» ρώτησα «τούς 
μιλήσατε;». «Όχι» άπάντησε1 «φώναζαν 
πολύ». Τρόμαξα νά τήν πείσω ότι δυνατά 
μιλούν όλοι οί άνατολίτες, όχι μόνο οί 
Νεοέλληνες...

-  Δέ θά διαφωνήσω καί πάλι μαζί σας, 
είπε μέ μετριοπάθεια ό δεύτερος. Αλλά 
έξακολουθείτε νά κάνετε τό ίδιο λάθος: 
βλέπετε τή μιά πλευρά τού φαινομένου, 
όχι καί τήν άλλη. Πού πρέπει όμως νά τήν 
πάρετε σοβαρά ύπόψη. Αύτός ό Νεοέλ
ληνας πού δέν ξέρει νά φάει μέ άξιοπρέ- 
πε^α (θά τό μάθει κι αύτό μιά μέρα), όταν 
δει νά πλησιάζει στά τραπέζι του νηστι
κός ένας δικός μας ή ένας ξένος, θά τόν 
καλέσει νά παρακαθίσει καί νά συμμερι
στεί τό φαγητό του, πού μέ εύχαρίστηση 
θά δεχτεί στό τέλος νά τό πληρώσει. Εί
δατε ποτέ αύτή τή φιλοξενία σέ έναν 
Αμερικανό ή σ’ ένα Εύρωπαίο; Σάς χαι
ρετάει ψυχρά μέ κλίση τού κεφαλιού καί 
σάς άφήνει νά βρείτε μόνος έκείνο πού 
ζητάτε, χωρίς νά ένοχληθεΐ άν είστε σέ 
θέση ήθικά ή ύλικά νά ικανοποιήσετε τήν 
άνάγκη τής στιγμής. Ξέρω πώς βλέπουν 
καί πώς έξηγούν μερικοί δικοί μας αύτή 
τήν εύγενική προθυμία πού μερικές φο
ρές έκδηλώνεται μέ κάποιες θυσίες, καί 
πώς τό φαινόμενο τούτο, τό τόσο χαρα
κτηριστικό γιά τό λαό μας, σιγά - σιγά 
ύποχωρεί μέ τήν άστυφιλία καί τήν έπέ- 
κταση τού τουρισμού. "Ακόυσα κάποτε 
νά τό λένε (κακώς) «δουλοπρέπεια» καί 
νά ισχυρίζονται ότι είναι άντίθετο πρός 
τήν έθνική ύπερηφάνεια. ’ Εγώ όμως -  πι- 
στέψετέ με -  τό χαιρετίζω μέ ένθουσια- 
σμό όπου άκόμα τό βρίσκω, ιδίως στά 
ορεινά χωριά καί στά ολιγάνθρωπα νησιά 
μας. Δείχνει τό άντίθετο τής ψευτονοι- 
κοκυροσύνης καί τής εύτέλειας πού λυ
μαίνονται τ ’ις πυκνές κοινωνίες, άκόμα 
καί τις πιό εύπορες. Δείχνει άρχοντιά, καί 
μιάν άρχοντιά παμπάλαια τού λαού μας, 
πού διατηρείται μέ τρόπο θαυμαστό καί

στή φτώχεια του. Μόνο ό γεννημένος 
άρχοντας είναι φιλόξενος- αύτός καλεί 
καί πληρώνει- ό ύποτελής τσιγκουνεύε- 
ται. Πάρετέ με γιά βάρβαρο καί άξεστο. 
Όμως τ ι τά θέτε; Προτιμώ έκεΐνον πού 
φωνασκεί στό τραπέζι καί τρώει μέ τά 
δάχτυλά του, άλλά μέ εύχαρίστηση μοι
ράζεται τό φαγητό του μέ τόν ξένο, άπό 
έκεΐνον πού μέ όλους τούς τρόπους τής 
καλής συμπεριφοράς άδιαφορεΐ γιά τόν 
συνάνθρωπό του, οικείο ή ξένο, καί ζη
λότυπα άποταμιεύει τό εισόδημά του 
έπειδή πιστεύει ότι όλα σέ τούτο τό κό
σμο άγοράζονται μέ τό «χρήμα» .. .

-Τ ό  ισχυρότερο έπιχείρημά μου, πα
ρεμβαίνει πάλι ό πρώτος συνομιλητής, 
τό κρατώ γιά τώρα, βέβαιος ότι τελικά θά 
άποσπάσω τήν έπιδοκιμασία σας. Ποιά 
είναι ή συμπεριφορά τών πατριωτών μας 
άπέναντι στό Κράτος, στή νόμιμη διοί
κηση τής χώρας. ’Έχετε μιά κυβέρνηση 
πού βγήκε άπό έλεύθερες έκλογές τού 
λαού, πού νομοθετεί μέ τή βούληση τού 
έντολέα της καί όρίζει μέ σαφείς διατά
ξεις ποιες είναι οί ύποχρεώσεις τών πο
λιτών άπέναντι στό κράτος. ’Ιδίως οί 
χρηματικές, οί λεγόμενοι φόροι, χωρίς 
τούς όποιους δέν μπορεί νά συντηρηθεί 
ούτε νά λειτουργήσει ή Πολιτεία. Οί πο
λίτες όλων τών πολιτισμένων χωρών τού 
κόσμου σέβονται καί τηρούν μέ θρη
σκευτικήν εύλάβεια αύτούς τούς νό
μους. Καταβάλλουν στό δημόσιο ταμείο 
τις ύποχρεώσεις τους. Καί έάν διαφω
νούν στόν ύπολογισμό τους, προσπα
θούν μέ νόμιμο τρόπο νά συμπληρώσουν 
τά κενά ή νά διορθώσουν τις άδυναμίες 
τού νόμου. Εμείς τι κάνουμε; Σάς βλέπω 
νά κοκκινίζεται καί συμμερίζομαι τήν 
άμηχανία σας. ’Εμείς -  άς τό πούμε κα
θαρά -  δολιευόμαστε τό νόμο γιά νά 
πληρώσουμε τά λιγότερα. Τό Κράτος γιά 
μάς είναι ό έχθρός, καί θεωρούμε άξιο- 
σύνη μας νά τό έξαπατήσουμε. "Εχει θε
σμοθετηθεί στόν τόπο μας μιά «νόμιμη 
δυσπιστία» τών Αρχών στά φορολογικά. 
Προσπαθούμε νά γελάσουμε τόν έφορο 
άποκρύβοντες τά είσοδήματά μας, καί 
εκείνος γιά νά προλάβει ή νά μετριάσει 
τήν άπάτη μας πανωβάζει άπό πριν στήν 
έκτίμησή του. Στό τέλος συμβιβαζόμα
στε άπάνω στά πλαστά ποσά, τρίβουμε τά 
χέρια μας μέ ικανοποίηση καί κανείς άπό 
τούς δύο δέν ντρέπεται τόν άλλο. Είναι 
συμπεριφορά αύτή πολιτισμένου άν- 
θρώπου; "Ετσι φέρονται οί άξεστοι λαοί, 
οί ύπανάπτυκτοι, όσοι άργά ή γρήγορα 
καταντούν νά ζήσουν μέ τήν κηδεμονία 
άλλων ισχυρών καί συμφεροντολόγων. 
Δέν ξέρω άν άνέχεστε σείς τό σύστημα, 
έγώ όμολογώ ό τ ι. . .

-  Συνομολογώ μαζί σας, διέκοψε ό δεύ
τερος συνομιλητής- καί έγώ τό βλέπω μέ 
μεγάλη δυσφορία. Τόσο περισσότερο 
μάλιστα όσο διαπιστώνω ότι δυστυχώς 
διαφεύγουν άπό τό φορολογικό έλεγχο 
τά μεγαλύτερα εισοδήματα καί οί 
ύπουργοί μας τών Οικονομικών άγωνί- 
ζονται διαρκώς νά έπινοήσουν μεθόδους 
γιά νά ματαιώσουν τή φοροδιαφυγή. Θά 
σάς παρακαλέσω όμως νά προσέξετε καί 
έδώ τόν άντίλογό μου. Δέν είναι τυχαίο 
τό πώς συμπεριφερόμαστε έμείς οί 
Νεοέλληνες άπέναντι στό Κράτος.

Λόγοι ιστορικοί καί ψυχολογικοί τό έξ-
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ηγοϋν. 'Ελεύθεροι είμαστε μόνο έδώ και 
150 χρόνια πάνω - κάτω. Και πριν άπό 
αύτά ύπήρξαμε έπ'ι αιώνες δούλοι. Τών 
Τούρκων πρώτα, τών Φράγκων πριν, τών 
Βυζαντινών άρχόντων και τών Ρωμαίων 
ύπάτων παλαιότερα. Τό «γκουβέρνο» 
ήταν τότε στά χέρια τους, έχθρικό πρός 
τόν ύποτελή και αύτόν προσπαθούσε νά 
τόν άπομυζά μέ ποικίλους τρόπους. Σπά
νια σ’ αύτοϋς τούς τρόπους ύπήρχε ή 
«νομιμοφροσύνη». Τι κάνει σέ τέτοιες 
περιπτώσεις ό σκλάβος; Τι «μαθαίνει» νά 
κάνει γιά νά περισώσει 6,τι μπορεί άπό τά 
άγαθά του; Σοφίζεται πώς νά τό έξαπα- 
τήσει -  μέ τήν πανουργία τήν ψευτοτα
πείνωση, τή δωροδοκία. Αύτό συμβαίνει 
και σ’ εμάς, δυστυχώς ώς σήμερα, ένώ 
άλλοι λαοί, μαζί μέ τήν πολιτική έλευθε- 
ρία, άπόχτησαν και τήν ήθική έλευθερία 
νά πειθαρχούν ατούς νόμους. Κοιτάξετε 
όμως πού είναι ή διαφορά καί πρός τό 
μέρος τίνος κλίνει ή πλάστιγγα. Αύτός ό 
φοροφυγάς πού τσιγκουνεύεται τή δε
κάρα, άνοίγει τό πουγκί του καί δίνει 
άφειδώς τά τάλιρα στό Κράτος, μέ χορη
γίες, μέ δωρεές, μέ ευεργετήματα, όταν 
τούτο (καί συμβαίνει συχνά, δυστυχώς) 
βρίσκεται στήν άνάγκη. "Εχετε νά μοϋ 
δείξετε έναν ξένο λαό πού μπορεί νά 
έπιδείξει μεγαλύτερη σειρά εύεργετών, 
«έθνικών εύεργετών», άπό τόν έλληνικό; 
Δεξιά καί άριστερά μάς περιστοιχίζουν 
τά χαρίσματά τους. «Δέν είναι όλα 
προϊόντα τίμιας συναλλαγής» θά μοϋ 
πείτε. Καί τό παραδέχομαι. Τελικά όμως 
μπαίνουν στήν ύπηρεσία τού λαού, καί 
αύτό δέν είναι καθόλου μικρό πράγμα. 
’Έχω ζήσει σέ κοινότητες τής έλληνικής 
διασποράς καί ξέρω τι οφείλει τό σχο
λείο, ή έκκλησία, τό νοσοκομείο σέ δω
ρητές «έχθρούς τού κράτους», άκόμα 
καί φιλάργυρους. Τήν άταξία δέν τήν 
συγχωρώ, καί θέλω τό γρηγορότερο νά 
έξαλεφτεϊ. Οφείλω όμως νά όμολογήσω 
τή μεγαλοφροσύνη καί νά άποκαλυφτώ 
μπροστά της.

Ό  διάλογος αύτός -  τό βεβαιώνω -  δέ 
σταμάτησε έδώ’ ίσως μάλιστα έξακολου- 
θεΐ νά γίνεται σέ πολλούς καί ποικίλους 
κύκλους. Χωρίς φυσικά τελικήν άπόληξη. 
Γιατί ό κάθε συνομιλητής φωτίζει όρι- 
σμένες πλευρές τού θέματος καί άφήνει 
στή σκιά τις άλλες, πού θά τις προσέξει 
όποιος διαφωνεί μαζί του. "Επειτα, ποιός 
μάς λέει ότι ή πραγματικότητα (ή φυσική 
όσο καί ιστορική) είναι άπαλλαγμένη άπό 
άντιφάσεις; "Ενα ίσως είναι σίγουρο: ότι 
έμεΐς οί Νεοέλληνες, μέ τά έλαττώματα 
καί τις άρετές μας, είμαστε καί δέν είμα
στε ύπερήφανοι γιά τό λαό μας. Καί όταν 
πικραμένοι έγκαταλείπουμε τόν τόπο 
μας, όσο μακρύτερα πάμε τόσο πιό βαθιά 
μάς τρώει ό καημός νά ξαναγυρίσουμε. 
Κανείς δέ διαλέγει τήν πατρίδα, όπως καί 
τή μητέρα του.

Μ Α Τ Ι Ε Σ  Ε Δ Ώ  ΚΙ Ε Κ Ε Ι -

Κ λ έ φ τ ε ς ! ! !  φ υ λ α χ τ ε ί τ ε  . . .

Δέν τό τρώνε τό ψωμί χαράμι οί φίλοι μας οί λωποδύτες. Γνωρίζουν τό 
συμφέρον τους άρκετά καλά. Δουλεύουν προγραμματισμένα κα ί. . .  ύπεύ- 
θυνα. Καί δέν συνηθίζουν ν’ άφήνουν τό γάμο γιά νά πάνε γιά παλιούρια.

Προπαντός όταν ό γάμος συνοδεύεται μέ γλέντι τρικούβερτο, ό κό
σμος νά χαλάσει, μέ τίποτα δέν τόν χάνουν. Τέτοιος γάμος γι’ αύτοϋς 
γίνεται τώρα τό καλοκαίρι. Τώρα πού τό σφίξιμο τής ζέστης μάς άνάγκασε 
νά κρύψουμε στις ντουλάπες καί στά μπαούλα τις βαριές χειμωνιάτικες 
λώπες, νά φορέσουμε τις έλαφριές καί νά πάρουμε σβάρνα τά περιγιάλια 
γιά δροσιά. ’Εκεί, δηλαδή, πού έχουν ήδη στηθεί οί φίλοι μας οί λωποδύτες 
καί μάς περιμένουν μέ τάς άγκάλας άνοιχτάς, μετά βαίων καί κλάδων. Όχι, 
φυσικά, γιά νά μεγαλώσουμε τήν παρέα τους-πρός θεοϋ-άλλάτή  σοδειά 
τους.

Δέν χρειάζεται νά κουραστούν καθόλου τά πουλάκια μας. Τούς τήν 
πηγαίνομε μόνοι μας τή σοδειά στά χέρια. Αμα πατήσουμε τήν άμμουδιά, 
«άλλού ό παπάς κι άλλού τά ράσα του» .. .  Πετάμε τά ρούχα καί τά προσω
πικά μας άντικείμενα καί πέφτομε γιά μπάνιο στή θάλασσα, άφήνοντάς τα 
στήν άκτή άφύλαχτα. Καί κείνοι, δέν είναι, βέβαια, τόσο κορόιδα, ώστε νά 
κάτσουν άποπάνω τους καί νά τά φυλάξουν. Τά μαζεύουν σάν κα λο ί... 
νοικοκυραίοι κι «έδώ, νά (!!!!) πάν’ οί άλλοι». ’Επίσης, παρκάρομε κάπου τό 
αυτοκίνητο κι άφήνομε τά φινιστρίνια στις πόρτε τους άνοιχτά (γιά νά 
δροσιστοϋν τά καθίσματα;) παρατώντας άνασφάλιστα μέσα πολλά καί διά
φορα.

Στό τεύχος τού περσινού Ίούλιου, τό περιοδικό μας παρουσίασε ένα 
άρθράκι σχετικό μέ τά παραπάνω, πού είχε τίτλο «STOP ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ» 
κι έδινε μερικές άπλές συμβουλές γιά τούς τρόπους πού βοηθούσαν ν’ 
άποφύγουμε τή ζημιά άπ’ τούς πολυμήχανους λωποδύτες. Τό άρθράκι 
αύτό, ό άναγνώστης μας καί άδελφός τού συντάκτη Θανάσης τό διάβασε μέ 
προσοχή (πιθανόν νά τό διάβασαν κι άλλοι). Κι όχι μόνο τό διάβασε, άλλά 
μάς τηλεφώνησε καί μάς έδωσε συγχαρητήρια πού τά γράψαμε τόσο .. . 
ώραΐα καί λοιπά καί λοιπά.. .  Μάς είπε τότε:

-Θ ερμά συγχαρητήρια γιά τό «STOP ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ», ήταν πολύ 
πετυχημένο.

-  Καλοσύνη σας, εύχαριστούμε πολύ .. .  τού άπαντήσαμε.
-  Δέ σάς κολακεύω, γιατί είναι γεγονός πώς έσεϊς μιλάτε μέ τήν 

πένα..., άλλά τό άρθρο σας αύτό μιλάει άπευθείας μέ τό πρόβλημα καί 
δίνει τις λύσεις του. Πώς νά σάς τό πώ .. . άνοίγει τά μάτια τού κοσμάκη γιά 
νά μήν τήν πατήσει. . .

-  Μακάρι.. .
Καί πού τό διάβασε, όμως, ό άδελφός μας ό Θανάσης κείνο τό άρθρο, 

καί πού τό κατάλαβε, καί πού μάς είπε ότι άνοιγε τά μάτια τού κοσμάκη, ό 
ίδιος τήν πάτησε σάν βρέθηκε στήν κρίσιμη στιγμή. Δέκα μέρες άργότερα 
(μόνο δέκα) πήγε γιά ύποβρύχιο ψάρεμα σέ κάποια έντελώς άπόμερη άκτή 
τής 'Αττικής (δέν τήν άποκαλύπτομε γιατί βγάζει πολλά ψάρια έκεϊ καί δέν 
πρέπει νά τήν μάθουν πολλοί...). Φτάνοντας, πάρκαρε τό αύτοκίνητό του 
σέ κεντρικό σημείο, τό άσφάλισε καλά (ώς έδώ έντάξει, άλλά άπ’ έδώ καί 
πέρα...) καί προχώρησε, παραπέρα, στά βράχια μέ τά ψάρια τά πολλά. 
"Εβγαλε, λοιπόν, κι άφησε σέ μιά γωνιά τά ρούχα του, τά παπούτσια του, τό 
ρολόι του, άξίας 25.000 δραχμών, τό σταυρό πού τού ’κάνε δώρο ή πεθερά 
του, άξίας 20.000 δραχμών, τό δαχτυλίδι πού τού ’κάνε δώρο ό πεθερός 
του, άξίας 32.000 δραχμών, τή βέρα του κα'ιτά κλειδιά τού αύτοκινήτου του.

"Επεσε, γρήγορα - γρήγορα, στή θάλασσα -  βιάστηκε γιά νά προλάβει 
τούς ροφούς -  καί σάν χτύπησε ένα ροφό γύρω στά 15 κιλά βάρους, βγήκε 
έξω νά έτοιμαστεΐ. Καί μέ έκπληξη άντίκρυσε νά τού λείπουν τά ρούχα καί 
τά ύπόλοιπα, έκτός, εύτυχώς, άπ’ τ ’ αύτοκίνητο, πού δέν είχε όμως κλειδιά 
νά τό φέρει στήν ’Αθήνα. Κρύβοντας κάπου πρόχειρα τό ροφό, έφυγε 
άναγκαστικά μέ ταξί γιά τήν Αθήνα καί γύρισε μέ κλειδαρά νά πάρει τ ’ 
αύτοκίνητο καί τό ροφό. Αλλά τούτη τή δόση έλειπε ό ροφός! Τούς είχε 
κάνει καί τό τραπέζι άποπάνω, δηλαδή ...

”Αμ . . .  κάτι ήξεραν έκεϊνοιπού είπαν: βρέ τούς λωποδύτες!!! Τήν είχαν 
πάθει τή ζημιά οί άνθρωποι. Μήν τήν πάθετε τώρα κι έσεϊς. Φυλαχτείτε .. .

Γιάννης Λιρζιώτης
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« . .  .ή αιώνια πάλη άνάμεσα στή θά
λασσα καί τά νησί δέν ε ίχε  μόνο σάν αποτέ
λεσμα τούς κάθετους γκρεμούς στή νοτιο
δυτική πλευρά του καί τις βαθιές σπηλιές 
στά πόδια τών γκρεμών, άλλα καί μερικά 
άριστουργήματα άγριας άρχιτεκτονικής 
σάν τόν Τρυπητά καί τάν Όρθόλιθο, τάν 
πρώτο σάν μιάν τεράστια άψίδα στημένη 
πάνω στά κύματα καί τά δεύτερο σάν μιάν 
έπιπλέουσα πυραμίδα, πιά λεπτή καί πιό 
κομψή άπά ’κείνες τών Φαραώ στήν Αίγυ
πτο».

(Γάιου Λάκκου, Τά μικρά νησί)

Τού κ. Κώστα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Παξοι κι Άντίπαξοι, Λόντρες δα- 
κάξι», λέν μέ δικαιολογημένο άπ’ τή 
δωροδότρα φύση καμάρι οί Παξινοί. 
Τό 'ίδιο θα πει καί ό έπισκέπτης κα
θώς το πορθμείο θ ’ αφήνει τό φιόρδ 
τού Γάϊου, τού κύριου λιμανιού τών 
Παξών, και θά άνοίγεται στό λουλακ'ι 
Ίόνιο.

Εφτά μιλιά άπό τόν κάβο Μπιάνκο 
τής Κέρκυρας καί οκτώ άπό τό άκρω- 
τήρι Βαρλαάμ τής Παραμυθίας, μέ 
κατεύθυνση άπό βορειοδυτικά πρός 
νοτιανατολικά, παράλληλα πρός τις 
άκτές τής Ηπείρου, ξεδιπλώνεται ή 
μαγευτική νησιώτικη συστάδα τών

Παξών καί Άντιπάξων. Οί Παξοι, τό 
μεγαλύτερο νησί, πρός τό βοριά καί 
νοτιότερα οί Άντίπαξοι μέ τις έρη- 
μονησίδες Αασκάλια συνιστοϋν τό 
όμορφο αύτό νησιωτικό σύμπλεγμα. 
'Έχουν 4 κοινότητες καί 30 οικι
σμούς καί πληθυσμό 2.253 κατοί
κους (1971), άπό τούς όποιους μόνο 
έλάχιστοι μένουν στοάς Άντίπα- 
ξους.

Ή ονομασία τους άπαντιέται στό 
διάβα τών αιώνων μέ διάφορες 
παραλλαγές. «Πάξαι» (θηλυκό) κατά 
τόν Πλίνιο, «Πάξοι» κατά τούς Δίωνα 
καί Πολύβιο καί «Παξός» κατά τόν 
Πλούταρχο, έμφανίζονται στήν 
ιστορία κατά τή ναυμαχία τών ’Ιλλυ
ριών πειρατών μέ τούς Κερκυ- 
ραίους, ή όποια μπορεί νά πει κανείς 
πώς ύπήρξε καί ή πρώτη άφορμή 
έπεμβάσεως των Ρωμαίων στά έλλη-

νικά πράγματα. Κατά τό μεσαίωνα γί
νεται λόγος γ ι’ αύτά άπό τόν έπί- 
σκοπο Κρεμόνης καί τόν ιστορικό 
Liutprand (960 μ.Χ.), ένώ κατά τό ΙΓ’ 
αιώνα περνούν στήν κυριαρχία τών 
Άνδεγαυών. Ακολουθούν ή βενε- 
τσιάνικη, ρωσική, γαλλική καί τέλος 
έγγλέζικη κατοχή, για νά ένωθούν 
τελικά μαζί μέ τάλλα έπτάνησα μέ 
τήν Ελλάδα στά 1964.

Τρία χρώματα είναι άρκετά γιά νά 
τά ζωγραφίσουν. Τό άργυροπράσινο 
τών έλαιώνων, τό γαλάζιο τού ούρα- 
νοϋ καί τής θάλασσας καί τ ’ άσπρο 
τών σπιτιών τους. "Ενα αίσθημα άπέ- 
ραντης γαλήνης καί εύφορίας κατα
λαμβάνει τόν ταξιδιώτη καθώς τό 
πλοίο μπαίνει στό λιμάνι τού Γάϊου, 
πλέοντας όργά άνάμεσα στις νησί
δες τού Άγιου Νικολάου καί Πανα-
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yιας πού τό προστατεύουν δίνοντας 
έντονη τήν αίσθηση τού φιόρδ.

Στην κορυφή τού "Αγίου Νικόλαου 
στέκονται άκόμα τά έρείπια τού βε- 
νετσιάνικου κάστρου, σημάδι τής 
πάλαι ποτέ κυριαρχίας τής Γαληνό- 
τατης Δημοκρατίας στό νησί, ένώ 
στό νησί τής Παναγίας ή ομώνυμη 
έκκλησιά, συνδεμένη μέ τό έθιμο 
τού «ζωμού», συγκεντρώνει κάθε 
δεκαπενταύγουστο έκατοντάδες 
παξινών και ξένων προσκηνυτών.

Ό Γάιος ή πρωτεύουσα τών Πα- 
ξών, έδρα τής ομώνυμης κοινότητας 
και τών δημόσιων ύπηρεσιών τού τό
που, συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο 
μέρος τής έπιβατικής κίνησης τού 
συμπλέγματος. Ανάμεσα ατά γρα
φικά του κτίσματα ξεχωρίζει τό πα
λιό κυβερνείο, φτιαγμένο άνάμεσα 
στα 1820 και 1860, θαυμάσιο έργο 
έπηρεασμένο άπό τήν έγγλέζικη 
άρχιτεκτονική τού περασμένου 
αιώνα.

Άλλες τρεις κοινότητες, τού Λογ- 
γού, τής Λάκκας και τών Μαγαζιών, 
συνθέτουν τό διοικητικό πλαίσιο τού 
τόπου. "Ενα άσφαλτοστρωμένο 
οδικό δίκτυο οδηγεί τον έπισκέπτη: 
Προς τό βοριά στά πανέμορφα Μα
γαζιά, στόν Πλάτανο, στό γραφικό 
Λογγό και στήν όμορφη Λάκκα μέ 
τήν έξαίρετη παραλίά της, ένώ πρός 
τό νοτιά στόν Οζιά και στό Πόρτο 
Όζιά, φυσικό άγκυροβόλιο πού τό 
προστατεύουν οί έρημονησίδες 
Μογγονήσι καί Καλτσονήσι.

Εκείνο πού χαρακτηρίζει τό άνα- 
τολικό τμήμα τού νησιού είναι οί 
όμορφες άκτές, τά πεντακάθαρα 
νερά καί τό ειρηνικό, καταπράσινο 
τοπίο. Ένα καταπράσινο ήσυχαστή- 
ριο πού ταράζει τήν ήρεμία του ή πο
λυχρωμία τών τουριστικών είσβο-

Α π έ ν α ν τ ι :  Ό  Όρθόλιθος, μιά άπό τις 
ηιό γραφικές Ιδιορρυθμίες τών δυτικών άκτών 
τών Παξών. Π ό ν ω : Η είσοδος στά λιράνι τού 
Γαΐου πού δίνει έντονα τήν αίσθηση τού φιόρδ. 
Κ ά τ ω :  Λογγός, ένα άπό τά έλκυστικότερα θέ
ρετρα τοϋ νησιού.

λών. Ή ήρεμία, όμως, τής άνατολι- 
κής πλευράς μάς άφήνει, σάν κα- 
βαντζάρουμε τον κάβο -  Χοίρο ή τό 
φανάρι τής Λάκκας καί στραφούμε 
πρός τή δυτική άκτογραμμή. Εδώ 
παίρνει τή θέση της μιά συγκλονι
στική άγριάδα, έργο τής παντοδύνα
μης θάλασσας. Μεγαλόπρεπα θα
λάσσια άντρα (σπηλιές), γράβες 
στήν τοπική διάλεκτο, στολίζουν τις 
άπόκρημνες άκτές τους, άνάμεσα 
στά όποια ξεχωρίζουν ή γράβα τού 
Μογγονησιού (30 μέτρα βάθος) πού

τά έσωτερικά της τοιχώματα παίρ
νουν θαυμάσιες ιώδεις άποχρώσεις 
σάν τά κτυπάει ό ήλιος, καί ή γράβα 
τής 'Υπαπαντής ή Γραμματικού, 
πρός τά ΒΔ (100 μέτρα βάθος) μέ 
ψηλό θόλο καί άρκετό βάθος, πού 
έπιτρέποσν τήν είσοδο σέ βάρκες. 
Επίσης άλλες γραφικότατες ιδιορ
ρυθμίες τής παραλίας -  όπως ό έπι- 
βλητικός ’Ορθόλιθος -  κάνουν τις 
δυτικές άκτές ιδιαίτερα φαντασμα
γορικές.

Νοτιοδυτικά άπό τό Γάιο τό καΐκι 
οδηγεί τόν έπισκέπτη στους Άντίπα- 
ξους ή «Πρόπαξους» κατά τό Αν- 
τωνινιανό θαλάσσιο όδοιπορικό. Πάνω 
άπό τό γραφικό λιμανάκι τής Αγρια- 
πιδιάς ό λόφος τού "Αγιου Αίμιλια- 
νού μέ τό φερώνυμο ξωκκλήσι, πού 
τόν έπιστέφει. Χαμηλά, οί άμμουδιές 
τών Αντίπαξων, Βουτούμι καί Βρί- 
κες, προσφέρουν καί ξέχωρη άπό- 
λαυση, συνδυάζοντας τή γαλήνη μέ 
τή φυσική ομορφιά. Οί κάτοικοι τού 
νησιού είναι έλάχιστοι, ένώ ή άπε- 
ραντωσύνη τών έλαιώνων σπάζει άπ' 
τις άμπελοκαλλιέργειες.

Τά τελευταία χρόνια τό σύμπλε
γμα τών Παξών έχει καλή συγκοινω
νία, ιδιαίτερα, τό καλοκαίρι. Συνδέε
ται πορθμειακά μέ τήν Κέρκυρα καί 
τήν Πάργα, ένώ ύπάρχει καί λεωφο- 
ρειακό δρομολόγιο άπό Αθήνα 
(μέσω Μούρτου Ηγουμενίτσας). 
Παράλληλα ένοικιαζόμενα δωμάτια, 
έστιατόρια καί κέντρα διασκεδά- 
σεως είναι έτοιμα να προσφέρουν 
τις ύπηρεσίες τους στους έπισκέ- 
πτες τών νησιών.

Οί Παξοί συνδυάζουν τό πράσινο 
μέ τή θάλασσα, τήν άγριάδα τής φύ
σης μέ τήν ήρεμία καί τή γαλήνη μέ 
τή διασκέδαση, ένώ ή φιλοξενία τών 
κατοίκων τους δίνει ένα ξέχωρο 
τόνο στό σύνολο.
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Ή καθημερινό έπεκτεινόμενη σέ διάφορες εύρωπαϊκές χώρες χρησιμοποίηση 
όνιχνευτών μετάλλων άπά «κυνηγούς θησουρών» ήτον εύλογο νά προκολέοει άνησυ- 
χ ίες γιά τήν τύχη των θαμμένων όκόμη όρχαιολογικών θησαυρών.

"Ανοιξε έτσι ένος πολύ ένδιαφέρων διάλογος μέσο στό πλαίσια τού Συμβουλίου 
τής Εύρώπης, ό όποιος όμως δέν έχει κοτολήξει άκόμη σέ κονένα όριστικό συμπέρα
σμα.

Ή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, θέλοντας νά εισαγάγει τό όναγνωστικό της 
κοινό πάνω στή σχετική διεθνή προβληματική, άναδημοσιεύει άπά τό περιοδικά
Forum Council of Europe (τεύχος 1/1981, σελ. χν -χν ί )  τό άρθρο τού Alain Weil 
«Treasure hunting» σέ μετάφραση τού Κώστα Γεωργόπουλου.

Οϊ άρχαιολόγοι καθημερινά έκφρά- 
ζουν τις έντονες άνησυχίες τους πώς ή 
διαρκώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση 
των άνιχνευτών μετάλλων άπά τούς «κυ
νηγούς θησαυρών» θά προκαλέσει άνε- 
πανόρθωτες ζημιές στά κατάλοιπα τού 
παρελθόντος. Μετά άπ αύτό ή κοινο
βουλευτική συνέλευση τού Συμβουλίου 
τής Εύρώπης έπεξεργάζεται «στάν- 
ταρς», πού ή θεσμοποίησή τους θά συμ- 
βάλει καθοριστικά στήν προστασία τής 
άρχαιολογικής μας κληρονομιάς.

Νέα κύματα έπιδρομέων, μέ εύτυχώς 
δχι φιλοπόλεμες διαθέσεις, σαρώνουν 
τώρα άπά άκρη σ’ άκρη τήν Εύρώπη μας. 
Δέν είναι παρά άπλοι άνθρωποι πού εκ
μεταλλεύονται τις διακοπές τους, τό 
χρόνο τής σχόλης τους, μά τό πέρασμά 
τους συνοδεύεται άπά άξιοπρόσεκτο 
θόρυβο: «Οί κυνηγοί θησαυρών έρχον
ται, οί κυνηγοί θησαυρών είναι έδώϋΙ».

'Εξοπλισμένοι μέ προχωρημένης τε
χνολογίας άνιχνευτές μετάλλων έξορ-

μούν άπό τά βαθιά χαράματα ψάχνοντας 
γιά κελτικά νομίσματα, μεροβινγκιανές 
πόρπες ή γαλλο-ρωμαϊκά μπρούντζινα 
άντικείμενα. Και οί έρευνές τους όχι 
μόνο τραβούν σέ μάκρος άλλά συναν
τούν καί άρκετές έπιτυχίες.

Πραγματικά βρίσκουν άρκετά, μάλιστα 
τόσα όσα ήταν άρκετά γιά νά κάνουν 
τούς έπαγγελματίες άρχαιολόγους νά 
άρχίσουν νά άνησυχούν, καί ιδιαίτερα 
καθώς ό άριθμός αύτών τών κυνηγών 
θησαυρών αύξάνει άλματωδώς. Αρχικά 
ή τρέλλα αύτή περιορίστηκε στή βορειο
δυτική Εύρώπη καί κυρίως στήν Αγγλία 
και 'Ιρλανδία, όπου σύμφωνα μέ τά λεγά
μενα τών ειδικών ύπήρχαν «έν χρήσει» 
χιλιάδες άνιχνευτές μετάλλων. Τώρα, 
όμως, έχει μεταδοθεί στό Βέλγιο καί τή 
Γαλλία, καθώς καί τήν Ιταλία, όπου ένι- 
σχύθηκε έτσι ή προϋπάρχουσα μακρά 
παράδοση τών λαθραίων άνασκαφών.

Ένόψη τού νέου αύτού φαινόμενου, 
όλόκληρες όμάδες σχηματίστηκαν άλ

λες νά ύποστηρίξουν καί άλλες νά άντι- 
σταθούν στήν συνεχιζόμενη χρησιμο
ποίηση τών άνιχνευτών μετάλλων. Έτσι 
στήν 'Αγγλία δημιουργήθηκαν δύο άντί- 
θετες όμάδες πίεσης, ή μιά ύπέρ των 
άνιχνευτών (DIG «Detector Information 
Group» ) καί ή άλλη γιά τήν προστασία 
τής άρχαιολογικής κληρονομιάς (STOP 
«Stop Taking our past» ). Χρειάστηκε, 
όμως, άρκετός χρόνος γιά νά προβλημα
τιστούν πάνω σ’ αύτό τά εύρωπαϊκά κοι
νοβούλια καί νά άναζητήσουν τις νομο
θετικές έκείνες ρυθμίσεις πού θά έπέ- 
τρεπαν τήν προστασία τών άρχαιολογι- 
κών θησαυρών χωρίς βέβαια νά σφετερι
στούν ούτε κατ’ έλάχιστο τά συνταγμα
τικά δικαιώματα τών «κυνηγών -  θησαυ
ρών», τών όποιων οί δραστηριότητες 
πολύ άπέχουν άπό τό νά χαρακτηρι
στούν πέρα γιά πέρα άρνητικές.

Μπρος στή νέα πραγματικότητα οί έρ- 
γασίες τής κοινοβουλευτικής συνέλευ
σης (τού Συμβουλίου τής Εύρώπης) άρ
χισαν μέ μιά άναφορά πάνω στό δίπτυχο 
«άνιχνευτές μετάλλων -  άρχαιολογία», 
ένώ παράλληλα έλαβε χώρα μιά πρώτη 
άκρόαση στό Παρίσι στις 5 Δεκεμβρίου 
1980, κατά τήν όποια παρέστησαν άρ- 
χαιολόγοι άλλά καί άντιπρόσωποι τώ 
κατασκευαστών καί χρηστών τέτοιων 
άνιχνευτών. Κάτω άπό τό φώς τών άπό- 
ψεων πού διατυπώθηκαν έκεί άπό κάθε 
πλευρά, είναι δυνατό νά σχηματίσουμε 
μιά ιδέα γιά τήν έπιχειρηματολογία ύπέρ 
ή κατά τών «κυνηγών θησαυρών».

'Ανάμεσα στις κυριότερες κατηγορίες 
έναντίον τους είναι τό ότι τούς άποδίδε- 
ται ή εύθύνη πώς προκαλούν ζημιές 
στούς καταγραμμένους άρχαιολογικούς 
χώρους, παίρνοντας άντικείμενα πού 
περιέχουν καί διασπώντας έτσι τήν έν- 
ότητα τών στοιχείων πού άπεικονίζουν 
τό παρελθόν. Οί άρχαιολόγοι έχουν τήν 
άποψη πώς ή διενέργεια έρευνών (άνα
σκαφών) άπό μή ειδικούς είναι άκρως 
έπιβλαβής καί ότι θά ήταν καλύτερο νά 
μή γίνει καθόλου άνασκαφή παρά νά γί
νει άπό μή έπιστή μονές. 'Αλλά δέν είναι 
μόνο αύτό. Μπράς στον άριθμό καί τήν 
άξια τών εύρημάτων (όπως άνακάλυψη 
ένός "Αγιου Ποτηριού στήν Ιρλανδία) οί 
άρχαιολόγοι ισχυρίζονται, πώς οί «κυνη
γοί θησαυρών» δέν έχουν τό δικαίωμα νά 
κάνουν άνασκαφές, καί τούς κατηγο
ρούν πώς σέ τελική άνάλυση παίρνουν 
τέτοια ποσά έτσι πού δέν κάνουν τίποτε 
άλλο παρά νά λεηλατούν τή συλλογική 
κληρονομιά τού παρελθόντος. Αύτό 
συνεπάγεται πώς όχι μόνον οί άνασκα
φές σέ βάθος πρέπει νά άπαγορεύονται

Σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα οί άρχαιολόγοι έκφρό- 
ζουν τΙς έντονες άνησυχίες τους γιά τούς κινδύνους 
πού έγκυμονοϋνται άπό τή δραστηριότητα τών «κυνη
γών θησαυρών» στούς καταγραμμένους κυρίως άρ- 
χαιολογικούς χώρους.
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άλλά και ή συγκέντρωση άρχαιολογικών 
άντικειμένων κάτω άκριβώς άπό τήν έπι- 
φάνεια του έδάφους, τή στιγμή πού μέ 
άρχαιολογικά τεκμήρια γίνεται άποδε- 
κτό πώς και ή έπκράνεια άκόμη έχει τήν 
Ιστορία της.

Ένα άλλο έπιχείρημα, δχι χωρίς σημα
σία, είναι πώς οί άρχαιολόγοι -  κι αύτοί 
έλάχιστοι -  σύντομα θά κληθούν νά 
άντιμετωπίσουν ένα φοβερό άριθμό εύ- 
ρημάτων άν δλοι οί καλώς έννοούμενοι 
έρασιτέχνες τούς προσκομίζουν τά εύ- 
ρήματά τους.

Ή  άλλη πλευρά

Οί «κυνηγοί” , όμως, θησαυρών προ
βάλλουν τό άναφαίρετο δικαίωμά τους 
γιά άνάπτυξη μιας υγιεινής δραστηριό
τητας κατά τό χρόνο τής σχόλης τους, 
πού συνδυάζει τήν ένασχόληση μέ τήν 
τέχνη μέ ένα κάθε άλλο παρά βίαιο σπόρ. 
'Επικαλούνται έπίσης τήν χρησιμότητα 
τού χόμπυ τους, τονίζοντας τή σημασία 
μερικών άνακαλύψεών τους πού θά ’ταν 
άδύνατο νά γίνουν χωρίς αύτούς, καί 
έτσι προσπαθούν νά ύπερασπιστούν τό 
ρόλο πού παίζει ό έρασιτέχνης άρχαιο- 
λόγος σάν ούσιαστικός βοηθός τών 
έπαγγελματιών.

Ισχυρίζονται έπίσης πώς ή χρησιμό
τητα τού άνιχνευτού δέν μπορεί νά άντι- 
μετωπίζεται κάτω άπό τό πρίσμα τής 
χρησιμοποίησής του μόνο άπό έπίση- 
μους άνασκαφεις σέ όρισμένους χώ
ρους. Υποστηρίζουν μάλιστα, ιδιαίτερα 
έντονα, άτι ή κερδοφόρα πλευρά τού 
άνιχνευτού είναι δευτερεύουσα μπρός 
στό άρχαιολογικό του ένδιαφέρον καί 
άπορόϋν γιατί ένα πάθος γιά τό Ιστορικό 
μας παρελθόν πρέπει νά ’ναι προνόμιο 
μονάχα τών έπίσημων άρχαιολόγων.

Τελευταία μάλιστα πρόθαλαν δύο τε
χνικά έπιχειρήματα πού φαίνονται εύ
λογα: Τό ένα άναφέρεται στήν έπιστη- 
μονική άξια τής καταγραφής μεμονωμέ
νων εύρημάτων, ή όποια δέ θά ταν δυ
νατό νά γίνει άλλιώς άφοϋ οί άναγνωρι- 
σμένοι ειδικοί είναι άρκετά άπασχολη- 
μένοι μέ τις έργασίες τους στούς κατα
γραμμένους χώρους. Τό άλλο άφορά τήν 
άποψη πώς έπιβάλλεται νά ξεθάβονται 
χωρίς άναθολή τά θαμμένα μεταλλικά 
άντικείμενα γιατί ή έπιβίωσή τους άπει- 
λειται σοβαρά άπό τήν εύρεία πιά χρησι
μοποίηση λιπασμάτων καί άλλων κατα
στροφικών ούσιών.

Κοντά σέ κάποια συμφωνία . . .

Φαίνεται, λοιπόν, πώς καί οί δυό πλευ
ρές μεταχειρίζονται τά ίδια έπιχειρή
ματα, μέ διαφορετικές, δμως, έρμηνεΐες. 
Ή συμφωνία έντούτοις είναι δυνατή καί 
άπομένει στούς νομοθέτες νά διατυπώ
σουν κείμενα νόμων, ικανά νά προστα
τέψουν τά γενικότερα ένδιαφέροντα 
άμφοτέρων τών πλευρών καί τ'ις άτομι- 
κές έλευθερίες.

Ή δυνατότητα κάποιας συμφωνίας εί
ναι ήδη δυνατή, καθώς οί «κυνηγοί θη
σαυρών» κατανοούν τήν άνάγκη διαφύ
λαξης τών καταγραμμένων άρχαιολογι- 
κών χώρων, ένώ οί άρχαιολόγοι πι
στεύουν πώς μπορούν νά έλθουν σέ 
συνενόηση μέ άξιόπιστους έρασιτέχνες, 
οί όποιοι όμως θά πρέπει νά ύπόκεινται 
σέ κάποια έπίθλεψη* (π.χ. μέ τήν καθιέ

ρωση κάποιας άδειας άνασκαφής, κ.λπ.). 
’Εκεί, δμως, πού άντιμετωπίζονται δυσ
κολίες είναι τό θέμα τής τύχης τών άντι- 
κειμένων πού θά βρίσκονται. Βέβαια καί 
έδώ θά μπορούσε νά δοθεί κάποια λύση 
βασισμένη στήν καθιερωμένη πολιτική 
ήθική άλλά μπορούμε νά πούμε πώς οί 
άποθήκες τών μουσείων είναι οί πιό 
κατάλληλες θέσεις γιά τήν τήρηση τέ
τοιων άντικειμένων;

Ά ν ήταν δυνατόν νά ύπάρξει διαβε
βαίωση πώς κάθε εύρημα θά άναφερό- 
ταν στις άρμόδιες άρχαιολογικές ύπη- 
ρεσίες ώστε νά καταγραφεί καί νά μελε- 
τηθεΐάπό έπίσημους άρχαιολόγους, γιατί 
νά μήν πωλείται κατά ένα τρόπο πού θά 
προστάτευε τόσο τά δημόσια δσο καί τά 
ιδιωτικά συμφέροντα; Γιά παράδειγμα θά 
μπορούσε νά καθιερωθεί τό δικαίωμα 
τής προαγοράς άπό τό Κράτος καί νά 
μοιράζονται τά κέρδη άπό τις πωλήσεις 
μεταξύ (α) τού εύρέτη, (β) τού ιδιοκτήτη

του χώρου εύρεσης, καί (γ) τού κράτους, 
κάτω άπό τήν έπιμέλεια έκάστης ’Εθνι
κής Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Αύτές βέβαια οί άπόψεις είναι μονάχα 
μερικές άπ’ δσες ή κοινοβουλευτική 
συνέλευση πρέπει νά έξετάσει πάνω 
στήν προσπάθειά της νά συνδέσει τούς 
άρχαιολόγους καί τούς κυνηγούς θη
σαυρών μέ τήν ’ίδια άγάπη γιά τήν έθνική 
κληρονομιά.

Στήν Ελλάδα δικαίωμα διενέργειας άνα- 
σκαφών έχει τδ ’Υπουργείο Πολιτισμού καί 
Επιστημών, καί, μέ άδειά του, τά ’Ελληνικά 
Επιστημονικά Ιδρύματα, ή έν Άθήναις 'Αρ

χαιολογική Εταιρεία, καθώς καί οί Ξένες 
Αρχαιολογικές Σχολές πού έδρεύουν στή 

Χώρα. Επίσης τέτοιες άδειες χορηγούνται 
καί σέ Ιδιώτες άλλά μονάχα γιά τά κτήματά 
τους καί πάντα κάτω άπά τήν διεύθυνση τού 
τοπικού Έφορου Αρχαιοτήτων. Δέ χορηγεί
ται ποτέ σέ ιδιώτη άδεια άνασκαφής σέ ξένα 
κτήματα. ("Αρθρα 35 -  39 τού Ν. 5351/1932).
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Σάν ήμουνα μικρός, βρισκότανε άκόμη 
πολλά καράβια. "Εφταξα σκαριά, πού σή
μερα λείψανε όλότελα καί πού τά βλέ
πουμε πιά μονάχα ζουγραφισμένα. Όσα 
σκαριά κι όσες άρματωσιές* ζοϋνε 
άκόμα, δέν είναι νά λογαριάζουντατ βρί- 
σκουνται, σά νά πούμε, γιά παρηγοριά.

Τά μεγάλα, τά καλά τά σχέδια τά 'φαγε 
ό άτμός κ ’ ή μπενζίνα. Μά κι άπό τά μικρά, 
τά καΐκια, κι άπό κείνα χαθήκανε τά πιά 
παράξενα κι άπομείνανε κάτι τού γλυκού 
νερού. Σήμερα όλο τά ίδια σκαριά βλέπει 
κανένας, σά νά βγαίνουμε άπό φάμπρικα, 
ένώ στά πρωτινά χρόνια ό κάθε καπετά
νιος είχε τά μεράκι του■ όπως διάλεγε την 
κοπέλα πού θέ νά 'παίρνε γυναίκα, έτσι 
διάλεγε και τό σχέδιο τού καραβιού του, 
ατό σκαρί καί στην άρματωσιά.

Ή μανία τους ήτανε νά τά βάφουνε καί 
νά τά ξαναβάφουνε, νά ζουγραφίζουνε 
γοργόνες στή μάσκα, ψάρια στά ϋκια** ή 
νά γράφουνε λογής - λογής τραγούδια 
στήν πρύμη:

Στή σκότα τού τουρκέτου μου σ' έχω 
ζουγραφισμένη- 

σίντα μπουντάρω τά πανιά, σε βρίσκω 
μπερδεμένη.

Στά σημερινά χρόνια σχεδόν άλλο άπό 
τρεχαντήρι καί κάτι χιώτικα ψευτόσκαρα, 
δέ βρίσκεις πιά■ τίποτ' άπό κείνα τά βαριά 
σκέδια. Κι άπό τις άρματωσιές πάλι, άν 
βγάλεις στήν μπάντα τις μπρατσέρες καί 
τά κότερα, πού γιόμισε ό κόσμος, άλλη 
άρματωσιά δέ βλέπεις εύκολα, γιατί κρα
τήσανε κείνες πού 'ναι πιό βολικές, πιό 
πραχτικές■ άφήνω πώς τά χρειάζουνται 
τά πανιά γιά ώρα άνάγκης, σά βοηθητικά 
τής μπενζίνας, κι όχι με τά σωστά τους. 
"Οπως τά πρώτα χρόνια πού είχανε βγει 
τά παπόρια, ό άτμός δηλαδή, βάζανε τή 
μηχανή σέ καραβόακαρα, μά κρατού
σανε όμως γιά βοήθεια καί τά πανιά, ώς 
πού σιγά - σιγά τά βγάλανε όλότελα κι 
άπομείνανε ξερά τ' άλμπουρα, τό ίδιο καί 
στά σημερινά καΐκια, κρατάνε κανέναν 
παλιοφλόκο γιά καμμιά μαΐστρα μαυρι- 
σμένη άπ’ τήν καπνιά τής μπενζίνας. Τά 
πιό πολλά έχουνε μηχανές■ τά πανιά, 
όπως είπαμε πρωτύτερα, τά ίσάρουνε 
στά πρίμα ή άμα χαλάσει ή μηχανή.

Σέ κάτι λίγα λιμάνια βρίσκεται πού καί 
πού κανένα σκαρί ιδιότροπο, καί κείνο 
παρατημένο σέ καμμιάν άκρη, τις πιό 
πολλές φορές ξυλάρμενο, γέρικο, μέ

σκουριασμένα σίδερα, μέ γδαρμένα μα
δέρια, μέ ξεπατωμένη κουβέρτα, λές καί 
σέ κοιτάζει μέ τά γέρικα μάτια του, τά 
δκια, πού τρέχει ή σκουριά σάν τήν τσίμ
πλα.

"Αν δέ ζήσει κανένας άπάνου σέ κα
ράβι, δέν μπορεί νά καταλάβει ποτές τόν 
καϊμό καί τό μυστήριό του. Θυμάμαι, σάν 
είμαστε μικροί, πώς μάς τράβαγε τό μέ
ρος πού φτιάνανε καί τιμαρεύανε*** τά 
καΐκια! Διάολε! Μαγνήτης ήτανε γιά μάς 
καθεμιά άπό κείνες τις σκάφες! Τις ώρες 
πού φεύγαμε άπ' τό σκολειό, στριφογυ
ρίζαμε όλοένα άνάμεσα στά ποδάρια 
έκεινών πού πελεκούσανε καί κείνων 
πού καλαφατίζανε τά θεόρατα αύτά θε- 
ριόψαρα.

Σάν τά τραβούσανε όξω, άπάνω σέ κάτι 
μακριά δοκάρια, τά βάζα, πηγαίναμε καί 
σπρώχναμε κ' έμείς τις μανέλες στόν άρ- 
γάτη. Φωνές, πανηγύρι μεγάλο! Καπετα- 
νοί μέ τά βρακιά καί μέ τά ζουνάρια, κα- 
ραβομαραγκοί, καλαφάτηδες, ουλοι ξυ
πόλητοι, μ ’ ένα μαντίλι γιά σαρίκι γύρω 
στό κεφάλι, λιοψημένοι κουρσάροι, μού
τσοι, λογιών - λογιών φάτσες, πολεμά
γανε σάν τά μερμήγκια άνάμεσα στά καΐ
κια, πού ήτανε άραδιασμένα τό 'να δίπλα

Τού Φώτη ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

στ' άλλο. Τά σπίτια τής άκρογιαλιάς ήτανε 
τόσο κοντά, πού τά μπαστούνια τών κα
ραβιών φτάνανε ίσαμε τά παράθυρα καί 
τά μπαλκόνια. Μαύρος καπνός άνέβαινε 
άπ' τά καζάνια κι άπ' τούς μασαλάδες καί 
σκοτείνιαζε τόν ήλιο, ή μυρουδιά τής 
πίσσας γιόμιζε τόν άγέρα ίσαμε μέσα στά 
στενοσόκακα τής πολιτείας, κ ’ έφτανε 
ίσαμε πέρα στά ψηλώματα, στόν Άγ’ - 
Αντώνη, πού κατεβαίνανε οί καμήλες 
μέσ' άπ' τήν Ανατολή.

Εκεί ήτανε άλλος κόσμος■ έκεί καθόν
τανε άνθρωποι στεριανοί, π' άλλοι τους 
τσαπίζανε, άλλοι κάνανε κεραμίδια καί 
κανάτια, κ' ένα σωρό άλλες δουλειές, 
μακριά άπ' τή θάλασσα.

Από κάτου άπ' τις καρίνες ήτανε όλά- 
κερο έργοστάοιο: ζεμπίλια μέ τά έργα- 
λεία τού μαραγκού, άλλα μέ τις ματσόλες 
καί μέ τά καλέμια τού καλαφάτη, πίσσες, 
στουπιά, ξίγκι γιά τό παλάμισμα, καρφιά, 
βελόνια, πιρόνια, τρυπάνια, πράματα πού 
γι' αύτά χτύπαγε γλυκά ή καρδιά μας καί 
τά χαιρόμαστε. "Αλλοι πελεκούσανε, άλ
λοι καλαφατίζανε, άλλοι βράζανε τήν 
πίσσα, άλλοι κοιμόντανε στό δροσερό 
ίσκιο τής καρίνας μ ' ούλη τούτη τή βουή, 
έχοντας άπό πόνου τους κρεμάμενο 
όλάκερο έκείνο τό θεριό, πού μύριζε 
άρμη καί πού σ’ έπιανε φόβος νά τό κοι
τάς, άλλος παραπέρα σήκωνε τό λαγήνι 
κ' έπινε νερό κ' ύστερα σφούγγιζε τά 
μουστάκια του. Χάμω καδένες σερνάμε
νες στό χώμα, άγκουρες μέ τό 'να νύχι 
χωμένο στή γής, άντένες, ξάρτια, καρα-
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βόπανα, κουπιά, νεροβάρελα. Κι ούλα 
βγάζανε μιάν Ιδιαίτερη μυρουδιά, καρα
βίσια.

Παραπέρα ήτανε μιά μπομπάρδα, τρα
βηγμένη καί κείνη όξω, κ' ή πλώρη της 
φάνταζε σά μασέλα κανενούς θεριόψα- 
ρου. Μέσα στήν κάψα του μεσημεριού, 
κάτω άπ' τό φουσκωμένο μάγουλό της, 
βρίσκεται σκολειό μέ δασκάλα καί μέ μα- 
θητάδες. Είναι ή κυρα-Εϋρώπη, καί κείνη 
σάν μπομπάρδα, πόχει μαζέψει τά μωρά, 
όπως ή κλώσσα τά πουλιά της, καί τά 
«πράζει», δηλαδή τά μαθαίνει γράμματα 
καί τά διδάχνει νά πλέκουνε έργόχειρο.

Ποιος κάμει τά φυτά 
καί διατηρεί αύτά;

Α π έ ν α ν τ ι :  Τό πολεμικό «Θεμιστοκλής·. 'Από 
τή συλλογή Ξανθής Κηρύκου. τό γένος Β. Μπουντούρη.

Π ό ν ω : Τό μπρίκι «Λεω νίδας·. Τό ζωγράφισε ό 
G ie Luzze στή Βενετία τό 1861. "Ανδρος, ΟΙκία Ν. 
Μωραΐτη.
Κ ά τ ω :  Ταρσανάς

ρωτά ή κυρα-Εύρώπη.
«Ό Θεός! Ό Θεός!» τής άποκρένουν- 

ται ούλα μαζί τά ζωντόβολα.
Ανοιχτά στο πέλαγο καλάρει ό μπάτης 

καί τά δροσάτα κύματα σκάζουνε μέ γλυ
κεία βουή άπάνου στήν άκρογιαλιά. Τά 
καράβια, πού 'ναι φουνταρισμένα άνοι- 
χτά, σκαμπανεβάζουνε γυρίζοντας τό 
μπαστούνι τους μιά ατό γαρμπή καί μιά 
ατό μαΐστρο. Τά ψαραδόπουλα κολυμ
πάνε μέσα στόν άφρό μέ φωνές καί μέ 
χαρές, τραβάνε ατό πέλαγο καί κολλάνε 
σάν άβδέλλες άπάνου σέ καμμιά τράτα, 
πούτήν έχουνε βουλιάξει τ ’ άφεντικά της 
γιά νά πνιγούνε οί κοριοί.

Τώρα, πάνε πιά, τετέλεσται! Τι γινήκανε 
κείνα τά παράξενα σχέδια, πλήθος άμέ- 
τρητο! Τι μπρίκια, τι γολέτες, τί μπομπάρ- 
δες, τί τσερνίκια, τί σακολέβες, τί λό- 
βερα, τί πένες, τί άχταρμάδες, τί λεύκες, 
τί μπραντοϋακες, τί περαμάτες, τί γκαγ- 
καληδες άπ’ τή Μαύρη Θάλασσα, μέ γυ
ριστές, καμαρωτές πλώρες, Ίδιες οί μύ
τες τών Λαζών, μ ’ ένα κομμάτι προβιά 
άπάνου ατό κοράκι!

Ξεπετά ή καρδιά μου, σά βάλω μέ τον 
νού μου τά καΐκια πού βγαίνανε στή 
βόλτα μέ φρέσκον καιρό, σάν τά πρωτορ- 
ρίχνανε στή θάλασσα, άμα έπιανε νά κα
λοκαιριάζει, Ξώλαμπρα. Τά πανιά φου
σκώνανε σά μπαλόνια, όρτσάρανε τό 'να 
άπάνου στ' άλλο, όλάκερες οί σκάφες 
χωνεύανε μέσα στόν άφρό. Καί, σά θέ
λανε νά πάρουνε βόλτα, «νά τά γυρί
σουνε», έβλεπες τον καπετάνιο, ξυπό
λητο παλληκαρά, μέ τό κάτασπρο βρακί, 
μέ τό φουσκωμένο πουκάμισο, μέ τό μαν
τίλι πού σπαρτάριζε στόν άνεμο, νά σαλ- 
τάρει γλήγορα - γλήγορα γιά νά καβατζά
ρει τή σκότα. Καί, σάν περνούσε τό καΐκι 
ξυστά μπροστά στήν πλώρη τ ’ άλλουνού, 
άφήνοντάς τον άπό σταβέντο, ένας άλ
λος λεβέντης άρχίνιζε νά φυσά στή 
μπουρού, ένα μεγάλο κοχύλι, πού γιό- 
μιζε τό πέλαγο βουητά, πώς τάχα ήτανε 
οί νικητές .. .

Τι γινήκατε, μπρε παλληκαράδες τής 
θάλασσας, μερακλήδες τ ’ άλμυροϋ νε
ρού! Πού 'ναι ό Κλάκας, πού χε σβάρα- 
χνα άντίς πνευμόνια, ό καπετάν-Μπεκός, 
ό Γιωργάρας, ό Παρασκευάς ό Άράπης, 
μισός ψάρι - μισός άνθρωπος! Τά Φώτα,

σά ρίχνανε τόν Σταυρό στή θάλασσα, αυ
τός κουμαντάριζε κεινούς πού θά πέφ
τανε στο νερό, γιά κάθε πράμα καί γιά νά 
μή βρεθούνε μέ τά μαχαίρια κάτου στόν 
πάτο, μαλώνοντας ποιος θάν άρπάξει τόν 
Σταυρό. Λές καί τόν βλέπω άκόμα μπρο
στά μου, ν' άκουμπά άπάνου σ’ ένα κα
μάκι, στήν πλώρη κανενούς τρεχαντη
ριού, μπρατσωμένος, γυμνός άνάμεσα 
ατά χιονισμένα τ' άλμπουρα, μέ τό βρακί

σφιγμένο άπάνου ατό κεραμίδι κορμί 
του, μέ γενειάδα, ίδιος ό Ποσειδώνας!

"Αχ, γιατί νά μή γίνω θαλασσινός, νά τά 
ζώ, κι όχι νά τά γράφω ατό χαρτί.. .

* Σκαρί λέγεται γιά τή σκάφη, τό «σκάφος», 
καί άρματωσιά γιά τ' άρμενα, γιά τά πανιά.

“  "Οκια είναι οί τρύπες πού βγαίνει ή καδένα 
τής άγκουρας.
•“ Βολεύανε.
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Μιά φορά μοϋ συνέθηκε ένα παράξενο πράμα. Τό διηγή- 
θηκα πολλές φορές άπό τότε, κΓ δσοι τό άκουσαν γέλασαν μέ 
τήν άφηρημάδα μου καί βρίσκουν ευχαρίστηση νά μοϋ τό 
θυμίζουν άκόμη καί νά γελούνε. Καί ήτανε πραγματικά περί
εργο. Γιατί πως μπορεί κανένας, άφοϋ έφυγε μιά φορά γιά 
καλά άπό τό σπίτι του καί, γιά ένα, δυό, τρείς μήνες δέ γελά- 
σθηκε, σέ μιά στιγμή άφηρημάδας, νά ξαναγυρίσει στό παλιό 
του σπίτι καί νά χτυπήσει τήν πόρτα του, μέ τήν ιδέα πώς 
κατοικεί έκεΐ μέσα;

Νά τήν πάθει, άξαφνα, ύστερα άπό τέσσερις όλόκληρους 
μήνες καί μιά νύχτα νά χτυπά μιά πόρτα πού δέν είναι δική 
του; Καί όμως τό πράμα αυτό τό έπαθα έγώ καί δέν μπορώ 
άκόμα νά τό ξεχάσω.

Οταν ό πατέρας μου έχασε τήν περιουσία του, όπως χά
νονται τόσα πράματα στόν κόσμο, τά κτήματά μας πουλήθη
καν ένα-ένα στή δημοπρασία. Τελευταία ήρθε καί ή σειρά τού 
σπιτιού μας. Μιά Κυριακή πρωί, πριν πάμε στήν έκκλησία, τό 
σπίτι ήταν άκόμη δικό μας. Όταν γυρίσαμε μάθαμε πώς καθό
μαστε σέ ξένο σπίτι. Καί σέ λίγες μέρες έπρεπε νά φύγουμε 
άπό τό σπίτι, πού είχε χτίσει ό ίδιος ό πατέρας μου, πέτρα 
πρός πέτρα, άρχιτέκτων κι’ έπιστάτης ό ίδιος άκολουθώντας 
τό νά ψηλώνει σιγά - σιγά γιά μήνες όλόκληρους άπό τά 
θεμέλια ώς τή στέγη.

Μιά μέρα έπί τέλους κουβαλήσαμε τά πράματά μας. Ό  
πατέρας μου, μέ όλη τήν άρρώστεια, πού τόν είχε καρφωμένο 
γιά χρόνια σέ μιά πολυθρόνα, ήτανε γενναίος άνθρωπος. Καί 
μολονότι είχε δέκα χρόνια νά βγεί μέσα άπό τό σπίτι του, όταν 
έβγαινε τώρα, γιά νά μή ξαναγυρίσει, δέ δείλιασε καθόλου. 
Έθάσταξε τόν άποχαιρετισμό, σάν παλικάρι. Θυμούμαι μόνο, 
πώς σάν τόν πιάσαμε άπό τά χέρια καί τόν βάλαμε στό άμάξι, 
δέ γύρισε καθόλου τά μάτια του πίσω νά δεί τό σπίτι του, πού 
άφηνε. "Ητανε μάλιστα βιαστικός κι άνυπόμονος νά φύγει μιά 
ώρα άρχήτερα.

'Εμπρός, άμαξά, τράβα!
Φώναξε μέ φωνή άποφασιστική. Καί τό άμάξι κύλισε. Ή 

μητέρα μου δέν έλεγε λέξη. Εγώ, καθισμένος στό άντικρυνό 
σκαμνί, κοίταζα τό περιβόλι μας πού χανόταν πίσω μας καί 
μέσα στό δροσερό πρωινό φώς, οί άνθισμένες άκακίες, καί ή 
γαζία μας, πού σκαρφάλωνε έπάνω άπό τόν τοίχο, κι έδειχνε τά 
κίτρινα λουλούδια της στό δρόμο, θαρρούσα πώς μοϋ μιλού
σαν μιά γλώσσα πού τήν έκαταλάβαινα. "Επειτα δέν έβλεπα 
παρά τις κορυφές τών δυό ψηλών κυπαρισσιών, στήν άκρη 
τού περιβολιού, πίσω άπό τις μάντρες καί τά χαμηλά σπίτια. Ό  
πατέρας μου μιλούσε γιά τόν ώραίο καιρό καί κοίταζε τά 
νεόχτιστα σπίτια, πού είχαν φυτρώσει όλοτρόγυρα, άπό τόν 
καιρό πού είχε νά βγεί άπό τό σπίτι. Όταν είχαμε χτίσει τό 
σπίτι μας, ήταν έρημιά τριγύρω. Μιά έκταση άπό χωράφια καί 
μαντρότοιχους. Καί τό σπίτι μας όλομόναχο, μέ τό μεγάλο του 
περιβόλι, φάνταζε σάν παλατάκι άπάνω άπό τό ήσυχο λιμάνι.

Οί σπάνιοι διαβάτες πού ξέπεφταν ώς έκεί, έστεκαν καί τό 
καμάρωναν. Τώρα όλα τά οικόπεδα καί οί μάντρες είχαν γεμί
σει σπίτια, καί τά χωράφια είχαν γίνει δρόμοι, μέ πλατιά πεζο
δρόμια. Ό  κόσμος είχε πλουτίσει. "Ενα μπακαλόπουλο, πού 
μάς έφερνε τά ψώνια στό σπίτι, είχε γίνει άφέντης καί είχε 
χτίσει στόν έπάνω δρόμο ένα παλατάκι. Ό  πατέρας μου πού 
τάβλεπε γιά πρώτη φορά, ύστερα άπό δέκα χρόνια, πού είχε 
νά βγεί άπό τό σπίτι του, τά κοίταζε προσεχτικά καί είχε ένα 
χαμόγελο τόσο γλυκό, σάν νά τά καμάρωνε .. .

Όταν φτάσαμε στό καινούργιο σπίτι, ένα σπίτι μέ τό νοίκι, 
χαμηλό καί μελαγχολικό, μέσα σ' ένα στενό δρόμο, βοήθησα 
τόν πατέρα μου νά κατέβει άπό τό άμάξι. Καθώς τά πόδια του 
ήταν μισοπαραλυτικά, κόπιασε πολύ ν’ άνεβεΐ δυό - τρία σκα
λοπάτια τού καινούργιου σπιτιού. Πέρασε μέσα άπό τή στενή, 
χαμηλή πόρτα. Δέν μπορούσε νά καταλάβει κανείς άν ήταν 
λυπημένος ή πονούσε. Τόν καθίσαμε έπάνω σέ μιά καρέκλα 
καί τόν άνεβάσαμε τή σκάλα. Ποιος ξέρει πότε θά ξανάβγαινε 
πάλι άπό τή στενή, χαμηλή πόρτα ό καημένος ό πατέρας ...

Εγώ ξαναγύρισα πάλι στό σπίτι μας νά φροντίσω γιά τήν 
μετακόμιση τών άλλων έπίπλων. Τά παλιά μας έπιπλα βγαί
νανε μέ κόπο άπό τή θέση τους. Τόσα χρόνια άκίνητα καί 
ήσυχα, τά βαρειά έπιπλα, είχαν κολλήσει έπάνω στά σανίδια 
τού πατώματος σά νά είχαν γίνει ένα πράμα μέ τό σπίτι. Έν- 
όμιζε κανένας πώς δέν ήθελαν νά ξεκολλήσουν. Καθώς τά 
τραβούσαν καί τά σέρνανε βάναυσα οί χαμάληδες, τρίζανε 
καί βογγούσαν πονετικά.

Σιγά - σιγά, μέ κόπο πολύ, τά ξεκόλλησαν οί βαστάζοι καί 
τά κατέβαζαν άπό τή μεγάλη, μαρμαρένια σκάλα. "Ενα - ένα 
κατέβαιναν τά βαριά έπιπλα: ή βιβλιοθήκη τού πατέρα μου, μέ 
τ ’ άδειανά τά ράφια της, πού έκρυβαν τά μεγάλα χρυσά βι
βλία, μέ τις ώραΐες ζωγραφιές, πού μοϋ άρεσε τόσο νά τις 
φυλλομετρώ, πριν μάθω άκόμα τό άλφάβητο, τό μεγάλο τρα
πέζι τής τραπεζαρίας μας, μέ κρεμασμένα τά φύλλα του, σάν 
φτερά μεγάλου πεθαμένου πουλιού, οί παλιοί βενετσιάνικοι 
καθρέφτες, πού καθρέφτιζαν τώρα τά πρόστυχα, ίδρωμένα 
πρόσωπα τών βαστάζων, τά παλιά κάδρα, έλαιογραφίες πα
λιών συγγενών, μέ παράξενα ρούχα καί λυπημένα πρόσωπα, 
καί, στό τέλος τό σιδερένιο χρηματοκιβώτιο τού πατέρα μου 
βαρύ άκόμα καί δυσκολοκίνητο, συνωδευόμενο άπό ένα 
πρόστυχο άνθρωπο πού τό είχε άγοράσει γιά νά τό ξαναγεμί
σει, γιατί έμάς δέν μάς χρησίμευε πιά, στό καινούργιο μας 
σπίτι.

Σέ λίγο άδειασε τό σπίτι. Πού καί πού στις γωνιές τών 
δωματίων ήσαν άκόμη ριγμένα παλιόχαρτα καί σκουπίδια, 
κομμάτια άπό έφημερίδες, φάκελοι άπό γράμματα, ένα σωρό 
περιττά μικροπράγματα, όλα γνώριμό μου, ώς τό μικρότερο 
κουρέλι. Τά μάζεψα όλα μ’ εύλάβεια καί τά πέταξα έξω άπό τό 
παράθυρο. Ό  άνεμος τά πήρε καί τά σκόρπισε καί τά στριφο
γύρισε, ώς πού χάθηκαν άπό μπροστά μου.
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Τα δωμάτια ήσαν άδεια τώρα κι έρημα. Έκαμα ένα γύρο 
μέσα στην έρημιά τους και τά βήματά μου άντηχοϋσαν μέσα 
στό άδειο διάστημα, μ’ έναν ήχο ένοχλητικό, πού μέ πείρα- 
ραζε. Μοϋ ήρθε νά σφυρίξω, κι έγώ δέν ξέρω γιατί. Σφύριζα 
έναν παλιό σκοπό. Ήταν ό άγαπημένος σκοπός τής "Ολγας, 
μέτή λευκή κεντημένη ποδιά, πού έπαιζα μαζί της όταν ήμουν 
έπτά χρόνων. Ό  σκοπός αυτός μοϋ έρχόταν στά χείλη πάντα, 
σέ κάτι παράξενες στιγμές σάν αυτή. Τό σφύριγμά μου άντή- 
χησε μέσα στά γυμνά δωμάτια, μέ μιά ευθυμία μοναδική, πού 
μού θύμιζε μιά παλιά έποχή, τόν καιρό, πού οί έργάτες έπάνω 
στις ψηλές σκαλωσιές, τραβούσαν τ'ις τελευταίες πινελιές 
έπάνω στά ταβάνια τού 'ίδιου σπιτιού και σφύριζαν εύθυμους 
σκοπούς μέσα στό νεόχτιστο σπίτι. "Ετσι καί τότε άντηχουσε 
τό σφύριγμά τους μέσα στό άδειο διάστημα, πού ό πατέρας 
μου κι έγώ καμαρώναμε τά ώραία σχέδια έπάνω στούς νεο- 
χρωματισμένους τοίχους.

Έπειτα έκαμα ένα γύρο άκόμη, στάθηκα στά όρθάνοιχτα 
παράθυρα, κοίταξα τό περιβόλι μας καταπράσινο κι άνθι- 
σμένο, μέσα στό δρομερό φώς, άπό τήν κρεθβατοκάμαρα τής 
μητέρας μου, και τό πέλαγος άπλωμένο, ήσυχο καί άκίνητο, μέ 
χρυσά σπιθοβολήματα, κάτω άπό τό παράθυρο τό δικό μου. 
Μού ήρθε πάλι νά καθίσω κοντά στό παράθυρο πού περνούσα 
ώρες όλόκληρες, σά χαζός, τήν ώρα πού μέ στέλνανε νά 
διαβάσω. Τι είχε νά κάνει σά δέν θά ήξερα αύριο τό μάθημά 
μου. Δυό λευκά πανάκια χάνονταν στό πέλαγος μακριά, σβύ- 
νανε σιγά μέσα στά τελευταία σύννεφα τού όρίζοντα. "Εκανα 
νά πάρω.τήν καρέκλα μου. Δέν εύρήκα τίποτα τριγύρω μου, 
άπό τούς τέσσερις τοίχους. Ή έρημιά αύτή μέ τρόμαξε. 
Έφυγα, βιαστικά, μέ τήν ιδέα νά μή ξαναγυρίσω πίσω. Πώς 
ήθελα νά ήμουν μαζί μέ τά λευκά πανάκια πού φεύγανε στήν 
άκρη τού πελάγου!

Άπό τόν καιρό έκεινο δέν ξαναγύρισα. Άπόφευγα μάλι
στα νά περάσω άπό τόν παλιό μου δρόμο. Συχνά βρέθηκα σέ 
άνάγκη νά τό κάμω μά πάντα άλλαζα δρόμο, έκανα έναν άλλό- 
γυρο και τραβούσα στή δουλειά μου. Ό χι έτσι, μόνο και μόνο 
γιατί μούκανε λύπη νά ξαναβλέπω τό σπίτι, πού δέν ήτανε πιά 
δικό μας. Άπ’ έναντίας ή λύπη αύτή μούκανε κατά βάθος μιά 
εύχαρίστηση καί πολλές φορές όταν άπό μακριά ξεχώριζα τις 
δυό κορυφές τών κυπαρισιών, πίσω άπό τούς μαντρότοιχους 
καί τά χαμηλόσπιτα, μοϋ άρεσε νά τρέχω καί νά τά κοιτάζω 
σάν παλιούς γνώριμους. Μά, δέν ξέρω, ένα περιστατικό μ’ 
έκανε νά κρυώσω μέ τό παλιό μας σπίτι καί ν ’ άποφεύγω 
περισσότερο νά τ ’ άντικρύζω.

Μιά φορά πού καθώς περνούσα ξενοιασμένος άπο" κάτω, 
κάτι μέ ξάφνιασε. ’Ένα τραγούδι δυνατό, άγριο καί πρόστυχο, 
συνωδευόμενο άπό παράχορδα όργανα, μού χτύπησε στ’ αύ- 
τιά. Γύρισα καί είδα τά παράθυρά του φωτισμένα, άνοιχτά 
πέρα - πέρα, μέ μιά βάναυση χαρά. Τό τραγούδι έβγαινε άπό 
κεί μέσα κι’ έξακολουθούσε δυνατό, μέ διακοπές άπό γέλια 
καί ξεφωνήματα. Μέσα άπό ένα άνοιχτό παράθυρο είδα στόν 
τοίχο έπάνω νά γυαλίζουν, έπιδεικτικά άραδιασμένα άπάνω σ’ 
ένα έπιπλο, διάφορα γυαλικά κι’ άσημικά. "Ηταν στόν ίδιο 
τοίχο πού άκουμποϋσε άλλοτε ή βιβλιοθήκη τού πατέρα μου, 
μέ τά σοβαρά, χοντρά βιβλία. Καί τό τραγούδι έξακολου- 
θοΰσε όλοένα δυνατότερο, όλοένα βραχνότερο ...

Από τή στιγμή έκείνη τό σπίτι μας μού είχε γίνει ξένο. Μιά 
άηδία μάλιστα είχε γεννηθεί βαθειά μέσα μου. Τά βάναυσα 
τραγούδια καί οί χαρές πού ταίριαζαν τόσο λίγο πού γιά μιά 
στιγμή δέν ήξερα άν πρέπει νά συχαθώ ή νά λυπηθώ. Θαρ
ρούσα πώς κι’ αύτό, βαθειά μέσα στά θεμέλιά του, έπασχεάπό 
τήν εύθυμία αύτή. Ήταν ένα σπίτι μελαγχολικό καί λυπημένο 
άπό τά νειάτα του. Ή χαρά ποτέ δέν άντήχησε μέσα του μέ 
βιολιά καί τραγούδια. "Ηταν κι οί χαρές του σιγαλές καί με
τρημένες σάν τις λύπες του. Μιά ήσυχη μελαγχολία τό σκέ
παζε πάντα, κι ένας πόνος κρυφός κατοικούσε κάτω άπό τή 
στέγη του. Ό  πατέρας μου μπήκε άρρωστος καί βασανισμέ
νος έκεΐ μέσα, άπό τήν πρώτη μέρα καρφωμένος σέ μιά πολυ
θρόνα. Ή μητέρα μου νοσοκόμα στό πλάι του, πιστή κι’ άφο- 
σιωμένη. Κι έγώ, όταν δέν κοίταζα τή θάλασσα καί τά λευκά 
πανάκια άπό τό παράθυρό μου, καθισμένος δίπλα του, νάτού 
διαβάζω άπό τά μεγάλα παλαϊκά βιβλισ τής βιβλιοθήκης του, 
πού δέν τά καταλάβαινα, μά τ ’ άγαποϋσα. Καί ή ύπηρέτριά 
μας, μιά γρηά χαροκαμένη, φορτωμένη λύπες, μέ τά μάτια 
πάντα κόκκινα άπό τά πολλά κλάμματα, πού είχαν στερέψει 
τώρα. Καί όλοι περπατούσαμε σιγά καί διακριτικά μέσα σ’ 
αύτό τό σπίτι. Ώ ς καί τά πουλιά, μέσα στά κλαδιά τών άκακιών

καί τής γαζίας μάς τραγουδούσαν κι αύτά μέ σβυσμένες φω
νούλες. Καί δμως ήταν μιά ώραία κι εύγενικιά θλίψη, ή θλίψη 
τού σπιτιού αύτού. Δέν έμοιαζε μέ τις λύπες τις άσχημες, πού 
σέ πιάνουν άπό τό λαιμό, μέσα στ’ άκάθαρτα κατώγεια, μέσα 
στή σκιά καί στήν ύγρασία. Τό φώς έμπαινε άφθονο καί ώραΐο 
άπό τά μεγάλα παράθυρα, ό λαμπρός ήλιος άνκάλιαζε 
πρόσωπα καί πράματα, ό μπάτης βαλσάμωνε μέ τις πελαγίσιες 
μυρωδιές τή μελαγχολία μας καί ή εύωδιασμένη άναπνοή τού 
κήπου μάς έκανε πάντα συντροφιά. Ώ ς καίτά παλιά, θλιβερά 
πρόσωπα άπάνω στούς τοίχους, φαινόνταν σάν νά ήθελαν νά 
ξαναζήσουν κι αύτά σέ μιά νέα ζωή, μαζί μας. Ώ ! χωρίς άλλο 
τώρα, μέ τή νέα του ζωή καί τήν καινούργια του χαρά, τό 
δυστυχισμένο τό σπίτι θά ένοιωθε μιά βαθειά λύπη καί μιά 
παράξενη καταστροφή μέσα στά θεμέλιά του. Τό λυπήθηκα 
πολύ μέσα άπό τήν καρδιά μου κι έφυγα μακριά καί δέν θέ
λησα νά ξαναπεράσω πιά σιμά του.

Καί δμως πώς μούτυχε νά ξαναγυρίσω έκείνη τή βραδιά κι 
έγώ δέν τό καταλαβαίνω. Όσοι άκουσαν τό πάθημά μου, ένα 
άστεΐο πάθημα, γελούν άκόμη μέ τήν άφηρημάδα μου. Γελώ 
κι έγώ μέ τά χείλια μου. Μόνο μέ τά χείλια μου. Είχαν περάσει 
τέσσερις μήνες, άπό τόν καιρό πού άφισα γιά πάντα τό παλιό 
μας σπίτι.

Στό καινούργιο σπίτι είχαμε φέρει μαζί μας τή μελαγχολία 
μας, χωρίς τά πελαγίσια δροσερά βάλσαμα τού μπάτη, χωρίς 
τις εύωδίες τών άκακιών καί τής γαζίας μας. Ό  πατέρας μου 
δέν μπορούσε νά βαστάξει στήν καινούργια ζωή. Τώρα κατα
λαβαίνω, πώς ή όμορφιά τόν κρατούσε στόν κόσμο. Ή σκο
τεινή λύπη τού νέου σπιτιού τόν έπνιξε. Καί μιά μέρα πέρασε 
πάλι γιά τελευταία φορά, κάτω άπό τήν στενή, χαμηλή θύρα. 
Καί τό πρόσωπό του ήταν πιό χαρούμενο καί πιό ήμερο, τώρα 
πού έφευγε, άπό τήν ήμέρα πού έρχότανε.

Τέσσερις μήνες, ναί, σωστοί τέσσερις μήνες είχαν περά
σει άπό τόν καιρό πού άφίσαμε τό παλιό μας σπίτι. Ένα βράδυ 
γύριζα νά κοιμηθώ, μέ μιά παράξενη εύθυμία. Ό  νοϋς μου 
έτρεχε στά πιό εύθυμα πράγματα τής ζωής. Καί τά πόδια μου 
μ’ έφερναν άλαφρά, χωρίς νά καταλαβαίνω πού πηγαίνω. 
Έφθασα στήν πόρτα τού παλιού μας σπιτιού καί χτύπησα τό 
κουδούνι. Ό  ήχος μού ήταν γνωστός καί εύχάριστος. Δυό 
χτυπήματα σάν πάντα. Καί περίμενα νά μοϋ άνοίξουν. Μιά 
άλαφριά εύωδία άπό τά νυχτολούλουδα μέ χαιρετούσε άπό 
τά βάθη τού κήπου. "Αξαφνα άνοίγει ένα παράθυρο. Ό  κρότος 
του μού φάνηκε πώς μέ ξύπνησε άπό ένα ώραίο όνειρο σέ 
μιάν άσχημη ζωή. Είχα καταλάβει πιά τήν πλάνη μου. Στό σπίτι 
μας δέν άνοιγαν ποτέ έτσι τά παράθυρα σάν χτυπούσε ή 
πόρτα. Μά δέν ήταν πιά καιρός νά διορθωθεί τό λάθος μου. 
Μιά στιγμή σκέφθηκα νά τρέξω καί νά χαθώ σάν κλέφτης. 
Έμεινα ώστόσο καρφωμένος έκεί, μπροστά στήν ξένη πόρτα. 
Μιά φωνή άγρια μού χτύπησε στ’ αύτιά.

-  Ποιος είναι;
Έμεινα βουβός.
Δεύτερη φωνή, άγριότερη.
-  Ποιος είναι;
-  Έδώ κάθεται, σάς παρακαλώ, ό κύριος .. .;
Καί είπα μέ ντροπή τό οικογενειακό μας άνομα, κρύβον

τας τό πρόσωπό μου στή σκιά.
Τό παράθυρο έκλεισε δυνατά, μέ λίγα μασσημένα λόγια, 

πού δέν τά κατάλαβα. Τό λάθος ήταν δικό μου. Είχα χαλάσει 
τόν βαρύν ύπνο ένός εύτυχισμένου άνθρώπου.

Τράβηξα τόν δρόμο μου, μέ μιά τρεμούλα στά γόνατα, 
μακριά άπό τήν ξένη πόρτα. Στό χαμηλό ταρατσάκι, δίπλα 
στήν μάντρα, ένα ταρατσάκι πού σκέπαζε τά δωμάτια τού 
κηπουρού μας ένα μαύρο κουλουριασμένο πράγμα, κοντά 
στήν καπνοδόχο, μ’ έκανε νά σηκώσω τά μάτια μου. Ήταν ή 
χαϊδεμένη μας γάτα. Πάντα στήν ίδια θέση, κοντά στήν κα
πνοδόχο. Αύτή μονάχα δέν θέλησε νά μάς άκολουθήσει. 
’Έμεινε πιστή στό παλιό σπίτι. Καμιά δύναμη δέν μπορεί νά 
ξεκολλήσει τό άδύνατο αύτό πλάσμα, άπό τή στέγη πού γεν
νήθηκε. Καί, δέ ξέρω πώς, τό άσθενικό αύτό πλάσμα μοϋ 
γέννησε κάποιο σεβασμό μέ τή δύναμη τής άγάπης του. 
Έκαμα νά τήν φωνάξω, ν ’ άκούσω τό παραπονετικό νιαούρι- 
σμά της, νά τής πώ άκόμα, πώς πέθανε ό καημένος ό πατέ
ρας .. .  Μά ό ήσυχος εύτυχισμένος ύπνος της, μού φάνηκε 
σάν κάτι ιερό, κάτω άπό τήν ώραία άστροφεγγιά. Τήν άφηκα 
νά κοιμηθεί κουλουριασμένη άπάνω στό δώμα, δίπλα στήν 
καπνοδόχο. Έγώ μονάχα έπρεπε νά φύγω μακριά άπό τό ξένο 
σπίτι. Καί τράβηξα τό δρόμο μου, μέ βιαστικά βήματα, σάν 
κλέφτης.
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Μπορεί ν’ όναρωτηθεΐ κανείς εϋκολα, τί είναι δυνατό νό προσφέρει ή Εύρώπη 
στή μάχη για την προστασία τού περιβάλλοντος; Πώς νά συγκρίνει πράγματι κανείς τήν 
κατάσταση των δέκα χωρών πού άπαρτίζουν τήν Κοινότητα; Από τή μιά μεριά ή Μεγ. 
Βρετανία, μέ τούς όνέμους καί τά κύματα, μέ τά μικρά ποτάμια πού ανεβαίνουν οί 
σολωμοί. Από τήν άλλη ή Ολανδία, πυκνοκατοικημένη καί πυκνοκαλλιεργημένη σάν 
χώρα τής Απω Ανατολής, μέ τό έδαφος της νά διασχίζεται άπό τά μεγαλύτερο 
άνοιχτό οχετό τής Εύρώπης, τόν Ρήνο, καί τούς οϋρανούς της νά σκεπάζονται άπό τά 
βιομηχανικά σύννεφα τού γειτονικού Ρούρ. Πιό πέρα βρίσκεται ή Γαλλία, ή χώρα μέ τά 
περισσότερα δάση στήν Εύρώπη, μέ τις βορεινές άκτές της νά πλήττονται κάθε τόσο 
άπό τά άτυχήματα τών πετρελαιοφόρων, ένώ οί νότιες άκτές περιμένουν κάθε χρόνο 
τήν έπιδρομή τών τουριστικών άκρίδων.

Καί όμως, οί άπώτερες άνάγκες καί οί περιορισμοί πού άντιμετωπίζουν οί χώρες 
μας δέν διαφέρουν καί τόσο: πρέπει νό διασωθεί τό φυσικό περιβάλλον, πρέπει ν’ 
άντιμετωπισθοϋν οί διάχυτες μορφές ρύπανσης πού δημιουργοϋνται άπό τό βιομηχα
νικό μας πολιτισμό.

Πώς κατορθώνουν, λοιπόν, οί χώρες μας νά άνταποκριθοϋν στήν πρόκληση αύτή; 
Σέ τί άποτέλεσμα έχουν φθάσει; Τί κάνει ή Εύρωπαΐκή Κοινότητο γιά νά άνακόψει τή 
ρύπανση ούτή πού δέν γνωρίζει σύνορο; ' Ο G ilbert - Frangois Caty, άνέλοβε τήν 
έρευνα πού παρουσιάζουμε στις σελίδες αύτές, γιά νά άπαντήσει άκριβώς στά 
έρωτήματα αύτά.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ

Ή πολιτική και πολιτιστική παράδοση 
τών κρατών μελών έπηρεάζει σημαντικά 
τήν πολιτική περιβάλλοντος τοϋ καθε- 
νός άπ’ αύτά.

Παράδειγμα ή άπεριόριστη πρωτοτυ
πία τών Βρετανών, σέ σύγκριση μέ τούς 
έταίρους τους όταν πρόκειται νά καθο
ρίσουν πρότυπα ή προδιαγραφές. Μόνο

στή Μεγ. Βρετανία ποικίλουν οί τιμές 
έπιτρεπόμενης ρύπανσης άνάλογα μέ 
τήν κατάσταση τοϋ μέσου άπορρίψεώς 
τους (παντού άλλού οί μετρήσεις γίνον
ται στήν πηγή, δηλαδή στήν καμινάδα ή 
στό σωλήνα άποχετεύσεως -  χωρίς νά 
έξετάζεται άν 6 άέρας ή τό ποτάμι πού 
βρίσκονται δίπλα στό έργοστάσιο είναι 
ήδη μολυσμένα).

Αλλά και στήν Ιταλία δέν λείπουν οί 
ιδιοτυπίες: ένώ στις ύπόλοιπες χώρες 
τής Κοινότητας έφαρμόζεται, κυρίως, ή

μέθοδος τής «συνεννοήσεως» μεταξύ 
τών έπιχειρηματιών και τών κρατικών 
άρχών προστασίας τού περιβάλλοντος 
(μέ άποτέλεσμα νά είναι σπάνια ή έπι- 
βολή κυρώσεων), στήν Ιταλία άληθινός 
προστάτης τοϋ περιβάλλοντος έχει γίνει 
ό δικαστής.

Ή άποκέντρωση

Στή Γ αλλία, τό περίεργο είναι ότι ή πο
λιτική τού περιβάλλοντος ξεφεύγει άπό 
τή γενική τάση τού παρισινού συγκεν
τρωτισμού. Ή άλήθεια είναι ότι ή ρύ
πανση είναι κάτι πού διαφέρει καθορι
στικά άπό τή Μάγχη μέχρι τήν Κορσική. 
Αντίθετα, ή Γαλλία είναι ή μόνη χώρα 
τής Κοινότητας πού διαθέτει ένιαϊο 
σώμα ύπαλλήλων γιά τήν παρακολού
θηση και τόν έλεγχο κάθε μορφής βιο
μηχανικής ρυπάνσεως: πρόκειται γιά 
τούς Ingdnieurs des Mines.

Απόλυτη άποκέντρωση ισχύει στό 
θέμα τοϋ περιβάλλοντος στή Γερμανία. 
Τό κάθε Land έχει τό δικαίωμα ν' άνα- 
λαμβάνει πρωτοβουλίες στά θέματα 
περιβάλλοντος, ένώ ή 'Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση παραδοσιακά δυσκολεύεται 
νά προωθήσει συγκεντρωτικές ρυθμί
σεις σέ έθνικό έπίπεδο. Κάθε Land, έξάλ- 
λου, έχει ειδικευμένες ύπηρεσίες γιά τή 
ρύπανση τοϋ άέρα, τών ύδάτων, γιά τά 
στερεά κατάλοιπα, κλπ.

Στό Βέλγιο έχει σημειωθεί μιά σχετική 
καθυστέρηση στά θέματα περιβάλλον
τος, λόγω τών προβλημάτων πού έχει νά 
άντιμετωπίσει σέ έπίπεδο περιφερεια-
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κής διαστάσεως. "Ετσι, ένώ τό 1971 είχε 
προβλεφθεΐ ή ίδρυση τριών έταιριών γιά 
τή διαχείριση τών ύδάτων, μόνο μία έχει 
λειτουργήσει -  λόγω τών άντιδικιών στή 
χάραξη τών συνόρων τών σχετικών περι
οχών (πού δέν συμπίπτουν μέ τήν πολι
τική, δηλαδή τά γλωσσικά σύνορα...). 
Στήν Ολλανδία, άντίθετα, τό θέμα τών 
ύδάτων είχε άνέκαθεν ιδιαίτερη θέση. 
Από αιώνες λειτουργούν ιδιωτικοί σύν
δεσμοι, πού διοικοϋνται άπό τούς ένδια- 
φερόμενους γιά τή χρήση τών ύδάτων, 
γιά τή ρύθμιση θεμάτων όπως ή άρ
δευση, ή συντήρηση τών φραγμάτων, ή 
παροχή πόσιμου νερού. Κάπου 850 σύν
δεσμοι τού είδους αύτού λειτουργούν 
και σήμερα -  έχουν δέ τή δυνατότητα νά 
έπιβάλλουν τέλη γιά τή χρηματοδότηση 
τών άναγκών τού δικτύου τους.

Ή σημασία τήν όποια έχουν στή Δα
νία οί Κοινοτικές άρχές στά θέματα 
περιβάλλοντος, έξηγείται άπό τή φυσική 
κατάτμηση τού χώρου, πού εύνόησε τόν 
καταμερισμό τών άρμοδιοτήτων και τήν 
άνεξαρτησία τής τοπικής αύτοδιοίκη- 
σης, μέ παράλληλη ένίσχυση τής δημο
κρατικής όργάνωσης. Τά θέματα περι
βάλλοντος, φυσικό ήταν νά εύνοηθούν 
άπό αύτή τήν ύποδομή.

Παρά τις διαφορές όμως αύτές, στή 
γεωγραφική πραγματικότητα και τις πο
λιτιστικές παραδόσεις, άπό τήν άρχή τής 
περασμένης δεκαετίας έχει παρατηρη-

Η σχετική ευημερία πού μάς έφερε τό δεύ
τερο μισό του οίώνα μας δυστυχώς συνοδεύ
τηκε καί άπό φοβερούς κινδύνους πού άπειλοϋν 
νά όφανίσουν κάθε Ιχνος ζωής άπό τόν πλανήτη 
μας. Τό φυσικό μας περιβάλλον, ή ζωή μας, 
κινδυνεύει άμεσο. . .

θεϊ μιά σαφέστατη σύγκλιση τών έξελί- 
ξεων σέ έθνικό έπίπεδο, όσον άφορά τή 
συνειδητοποίηση τών προβλημάτων τού 
περιβάλλοντος καί τήν άνάγκη διαμόρ
φωσης πολιτικής περιβάλλοντος. Πρά
γματι, τό περιβάλλον άναγνωρίζεται ότι 
άποτελεί τομέα δράσης πού άπαιτεί ειδι
κούς τρόπους δράσης.

Τό καυτό σημείο

Ή διαμόρφωση ρυθμίσεων γιά τά κυ- 
ριότερα προβλήματα τού περιβάλλοντος 
-  στερεά άπόβλητα, ρύπανση τών ύδά
των, ρύπανση τής άτμόσφαιρας -  είχε 
όλοκληρωθεί στις περισσότερες χώρες 
τής Κοινότητας μέχρι τό 1976. "Ηδη γί
νονται βήματα πρός νέες κατευθύνσεις, 
όπως είναι οί «μελέτες έπιπτώσεων» 
σχεδιαζομένων έργων (αύτοκινητόδρο- 
μοι, έργαστάσια, κ.λπ.) έπί τού περιβάλ
λοντος. Στή Γαλλία, όπου έχει σημειω
θεί ή μεγαλύτερη πρόοδος στό θέμα 
αύτό, κάπου 5000 προκαταρκτικές μελέ
τες έπιπτώσεων συντάσσονται κάθε 
χρόνο -  καί περίπου οί μισές άφορούν 
βιομηχανικές έγκαταστάσεις. Οί γαλλι
κές άρχές προσπαθούν τελευταία νά 
βελτιώσουν τις σχετικές διαδικασίες, 
πολλαπλασιάζοντας τις δημόσιες 
«άκροάσεις» καί προβαίνοντας σέ συ
στηματική πλέον συλλογή στοιχείων. Γιά 
τό σκοπό αύτό, κάθε διοικητικό διαμέρι
σμα διαμόρφωσε δίκτυο πληροφορή- 
σεως μέ στοιχεία έπί τού περιβάλλοντος. 
Ανάλογο σύστημα λειτουργεί καί στήν 
’Ιρλανδία, έξαιροϋνται όμως άπό αύτό τά 
δημόσια έργα.

Πολύ πρόσφατο είναι τό ένδιαφέρον 
τών χωρών τής Κοινότητας γιά τις χημι

κές ούσίες. Ή Γερμανία, ή Γαλλία καί ή 
Δανία, έχουν θεσπίσει σχετικές νομοθε
σίες τά τελευταία χρόνια, ένώ ρύθμιση 
ύπήρξε καί σέ έπίπεδο Εύρωπαϊκής Κοι
νότητας. Ή χημική βιομηχανία έχει έπε- 
κταθεϊ σημαντικά καί έπηρεάζει άρκετά 
τόν τρόπο ζωής μας μέ τήν παραγωγή 
χιλιάδων νέων συνθετικών ούσιών: κά
που 1000 νέα προϊόντα προστίθενται 
κάθε χρόνο στά 40 -  50.000 πού ύπήρχαν 
ήδη στό έμπορικό κύκλωμα στήν Κοινό
τητα. Οί κίνδυνοι τών προϊόντων αύτών 
γίνονται, πολλές φορές, άντιληπτοί χρό
νια μετά τήν άρχική χρησιμοποίησή τους. 
"Ετσι, όρισμένες ούσίες, όπως τό PBC, 
δέν είναι βιοαποικοδομήσιμες. "Αλλες 
ούσίες συσσωρεύονται στήν άλυσσο 
διατροφής καί φθάνουν σέ έπίπεδα το- 
ξικά γιά τόν άνθρωπο -  όπως έδειξε ή 
άσθένεια Minamata στήν 'Ιαπωνία. "Αλλες 
ούσίες, τέλος, είναι καρκινογόνες, όπως 
τό MVC πού χρησιμοποιείται στήν παρα
σκευή τού πιό διαδεδομένου πλαστικού, 
τού PVC.

Τό μέτωπο τού θορύβου

Αλλο καυτό σημείο τού περιβάλλον
τος έχει γίνει ό θόρυβος. Πολύ μελάνι 
έχει χυθεί γύρω άπό τό θέμα, πουθενά 
όμως δέν έχει ύπάρξει άκόμα πλήρης καί 
συγκεκριμένη ρύθμιση. Τό κόστος τής 
μορφής αύτής ρύπανσης τού περιβάλ
λοντος ύπολογίζεται ότι είναι ύψηλό- 
τερο άπό τό κόστος π.χ. τής άτμοσφαιρι- 
κής ρύπανσης.

Λίγο πολύ, παντού στήν Κοινότητα, οί 
νομοθεσίες γιά τό θόρυβο καθυστερούν. 
Ό  ολλανδικός νόμος πλαίσιο τού 1975, 
πού πρόβλεπε ειδικό τέλος καί δημιουρ-

417



γία σώματος έλεγκτών, έμεινε χωρίς 
συνέχεια. Στή Γαλλία, τό γενικό νομο
σχέδιο περί θορύβου πού έπρόκειτο νά 
συζητηθεί όπό τή Βουλή τό 1980, δέν 
έχει όκόμα διαβιβαστεί. Στή Γερμανία, τό 
Κοινοβούλιο καταψήφισε νομοσχέδιο 
σχετικό μέ τό θόρυβο τής όδικής κυκλο
φορίας.

Κύριες διαπιστώσεις

"Αν έξετάσει κανείς τό σύνολο τών νο
μοθετικών καί άλλων κανονιστικών μέ
τρων τών χωρών τής Κοινότητας, θά δια
πιστώσει τρεις συγκλίνουσες τάσεις:
□  Πριν άπ’ άλα, ή συμμετοχή τών ένδια- 

φερομένων στή διαχείριση τού περι
βάλλοντος. Απόδειξη τής έξελίξεως 
αύτής άποτελούν οί πρωτοβουλίες 
τής Διοικήσεως στό θέμα τού περι
βάλλοντος, ό ρόλος τών οικολογικών 
ένώσεων, ή έλεύθερη πρόσβασή τους 
στή δικαιοσύνη, στις μελέτες γιά θέ
ματα περιβάλλοντος, στις μετρήσεις 
ρυπάνσεως.

□ 'Ύστερα, τήν άπλούστευση τών διοι
κητικών διαδικασιών. Παράδειγμα 
άποτελούν οί νέοι νόμοι γιά τις ρυπαν
τικές έγκαταστάσεις στή Γαλλία καί τό 
Λουξεμβούργο. Ή διαπίστωση δμως 
άληθεύει καί γιά τις περισσότερες χώ
ρες τής Κοινότητας, μέ τή μεταβίβαση 
άρμοδιοτήτων στήν τοπική καί περι
φερειακή αύτοδιοίκηση, πού μπορούν 
εύκολότερα νά χειρισθούν τά θέματα 
τού περιβάλλοντος -  πράγμα πού θά 
πρέπει στήν πράξη νά σημαίνει μείωση 
τού άριθμού τών διοικητικών ύπευθύ- 
νων πού παρεμβαίνουν στή διαδικασία 
καί συντόμευση τών προθεσμιών λή- 
ψεως άποφάσεων.

□ Τέλος, τή δημιουργία ένός όλόκληρου 
τεχνικού καί διοικητικού μηχανισμού 
γιά τήν παρακολούθηση τού περιβάλ
λοντος. Δημιουργία δικτύων αύτόμα- 
της μέτρησης τής άτμοσφαιρικής ρύ
πανσης, πολλαπλασιασμός τών τραπε
ζών δεδομένων, γενίκευση τών τελών 
ρύπανσης, άνάπτυξη προστατευομέ- 
νων ζωνών πού βοηθούν στήν προσ
εκτική έπίβλεψη τής φύσης, κ.λπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Κάθε πολιτική περιβάλλοντος έχει δύο 
κύριους άξονες: πώς θά προστατευθεί ή 
κληρονομιά τού φυσικού περιβάλλον
τος, πώς θά μεθοδευθεί ή πάλη κατά τής 
ρύπανσης. Δέν είναι δυνατό νά άναλύσει 
κανείς όλες τίς προσπάθειες τών χωρών 
τής Κοινότητας στοϋς τομείς αύτοϋς τά 
τελευταία χρόνια. Μερικά δμως χαρα
κτηριστικά παραδείγματα έπιτρέπουν νά 
διαφανεί τό είδος τών προβλημάτων καί 
οί κατευθύνσεις άναζητήσεως λύσεων.

Ό πολλαπλασιασμός ιών καταφύγιων πουλιών

Ή δραματική μείωση τού άριθμού τών 
πουλιών καί ή έξαφάνιση όλόκληρων ει
δών στήν Εύρώπη, δέν όφείλεται μόνο 
στό κυνήγι: προκαλείται κυρίως άπό τήν 
αισθητή μείωση τών βιότοπων, όπου εί
ναι δυνατό νά καταφύγουν, ιδίως κατά τή

διάρκεια τών μεταναστεύσεών τους 
κάθε χρόνο.

Οί βιότοποι αύτοί συναντώνται κυρίως 
σέ ύγρά μέρη. Έτσι, σέ λίγα χιλιόμετρα 
γύρω άπό τήν άνατολική άκτή τής ’Ιρ
λανδίας, συναντά κανείς έπί έξι μήνες 
κάθε χρόνο τό μεγαλύτερο άριθμό χη
νών Γροιλανδίας τού κόσμου (κάπου τό 
50% τού συνόλου τών 13.000 πουλιών 
τού είδους -  ό πληθυσμός αύτός έφθανε 
τίς 23.000 τό 1950). Εξασφαλίζοντας 
όλοένα πιό αύστηρή προστασία τής ζώ
νης αύτής ή ’Ιρλανδία έπιτελεΐ έργο διε
θνούς σημασίας.

Ανάπτυξη τών φυσικών πόρκων

Ή Γαλλία έχει δημιουργήσει ειδικό κα
θεστώς γιά έδάφη όπου πρέπει νά προσ- 
τατευθούν ζωικοί καί φυτικοί πληθυσμοί, 
ή άκόμα καί άξιόλογοι γεωλογικοί σχη
ματισμοί. Στις έκτάσεις αύτές άπαγο- 
ρεύεται τό χτίσιμο, τό κυνήγι, τό ψάρεμα. 
Άπό 36 τό 1976, οί χώροι αύτοί έφθασαν 
τούς 50 τό 1980, καί καλύπτουν 18.000 
έκτάρια. Μέχρι τό 1983 προθλέπεται ό 
άριθμός τους νά έχει ξεπεράσει τούς 
100. Στήν ’Ιταλία, ή κυβέρνηση έχει άνα- 
λάθει φιλόδοξο πρόγραμμα φυλασσόμε
νων έκτάσεων: άπό 62.000 έκτάρια τό 
1979, προβλεπόταν νά φθάσουν τίς
80.000 έκτάρια μέσα σέ έννέα χρόνια.

Παράλληλα, ή Γαλλία δημιούργησε τό
1979, τό έκτο μεγάλο φυσικό πάρκο της, 
ένώ τό ιταλικό ύπουργείο Γεωργίας υιο
θέτησε μεγάλο πρόγραμμα πάρκων: 
όκτώ νέα πάρκα προθλέπεται νά δη- 
μιουργηθούν μέσα στά έπόμενα χρόνια, 
μέ συνολική έκταση τής τάξης τών
28.000 έκταρίων. Ό ταν τό πρόγραμμα 
αύτό όλοκληρωθεΐ, οί προστατευόμενες 
έκτάσεις (δημόσιες καί ιδιωτικές) θά 
φθάσουν τό 10% τού έδάφους τής χώ
ρας. 13 πάρκα θά δημιουργηθούν αύτή 
τή δεκαετία στό Βέλγιο -  καί θά πρέπει 
νά προσθέσει κανείς άλλα έπτά διεθνή 
πάρκα (στά σύνορα μέ τή Γερμανία καί 
τήν Ολλανδία).

Σέ άναζήτηση καθαρού άέρα

Μολονότι ό άέρας άποτελεί γιά τόν 
άνθρωπο άνανεώσιμο πόρο, ή δομή του 
δέν είναι άμετάβλητη. Ή άτμόσφαιρα 
δέν είναι άπεριόριστη, ή δέ δυνατότητα 
άνακαθαρισμού της φαίνεται (όπως καί 
γιά τό νερό) περιορισμένη. Άπό τή δε
καετία τού ’60 ήδη, οί φυσικές διεργα
σίες καθαρισμού καί άναζωογόνησης τού 
άέρα έγιναν βραδείες καί άνεπαρκείς 
στις έκβιομηχανισμένες καί άστικές 
περιοχές -  μέ τή ρύπανση άπό τά αύτοκί- 
νητα νά παίρνει τή θέση έκείνης πού 
προκαλούσε πριν ή θέρμανση τών σπι- 
τιών μέ άνθρακα.

Ό  κορεσμός αύτός έχει μετρηθεί μέ 
άκρίβεια, χάρη στά δίκτυα μετρήσεως 
πού έχουν δημιουργηθεΐ στις χώρες τής 
Κοινότητας. Ή πηγή αύτής τής μορφής 
ρύπανσης κάνει τήν έξέλιξή της νά έξαρ- 
τάται άπό τό έπίπεδο οικονομικής δρα
στηριότητας καί τήν άκολουθούμενη 
έθνική ένεργειακή πολιτική. Έτσι, όρι- 
σμένες μειώσεις τής ρύπανσης (ιδίως 
άπό διοξείδιο τού θείου) δέν άποτελούν 
κεκτημένο γιά τό μέλλον.

Στις περισσότερες χώρες τής Κοινό
τητας έχουν δημιουργηθεΐ πλήρη δίκτυα

σταθμών μετρήσεως τής ρύπανσης. Στή 
Γαλλία λειτουργούν άπό τό 1980 έντεκα 
δίκτυα μετρήσεως, πού καλύπτουν τίς 
κυριότερες άστικές ζώνες τής έπικρα- 
τείας της. Όπως καί στήν ’Ολλανδία, 
πρόκειται γιά αΐιτόματα συστήματα μέ 
τηλεμετάδοση τών στοιχείων πού κά
νουν άδιάκοπες μετρήσεις. Τά δίκτυα 
«συναγερμού» πού καλύπτουν τρεις με
γάλες πόλεις, έπεκτάθηκαν τό 1979-80 
σέ άλλες τρεις.

Τό γαλλικό σύστημα είναι τό πιό σύγ
χρονο καί τό πιό τελειοποιημένο στήν 
Εύρώπη -  μαζί μέ τό όλλανδικό. Ή Ολ
λανδία άποτελεί τήν πιό πυκνοκατοικη- 
μένη χώρα τού κόσμου, ή δέ γεωγραφική 
της θέση τήν άφήνει στό έλεος τής δια
συνοριακής ρύπανσης. Ή χώρα αύτή φι
λοξενεί, έξάλλου, μιά άπό τίς μεγαλύτε
ρες πετροχημικές βιομηχανίες τής Εύ- 
ρώπης, πού συνεπάγεται ιδιαίτερα έν
τονη ρύπανση. Καθώς δέ ή Ολλανδία 
έχει άποφασίσει νά διασφαλίζει τό άπό- 
θεμα φυσικού άερίου της, χρησιμοποιεί 
περισσότερο πετρέλαιο καί άνθρακα, μέ 
άποτέλεσμα ν’ αύξάνεται τό διοξείδιο 
τού θείου στήν άτμόσφαιρα.

Ανάλογο πρόβλημα άντιμετωπίζει ή 
Γερμανία. Ή έκπομπή διοξειδίου τού 
θείου πού κυμαινόταν στά 3,9 έκατομμύ- 
ρια τόννους τό 1965-72, μειώθηκε σέ 3,6 
έκατ.τό 1975, γιά νά ξεπεράσει όμως τά 4 
έκατ. τό 1980. Ή έξέλιξη αύτή όφείλεται 
στήν αύξημένη χρήση πρωτογενών πη
γών ένεργείας πού θά συνεχισθεί, άφού 
έχει άποφασισθεί ό πολλαπλασιασμός 
τών θερμικών σταθμών μέ άνθρακα γιά 
νά άποτραπεί ή άποκλειστική στήριξη 
στήν πυρηνική ένέργεια. Ή κατανομή 
όμως τού διοξειδίου τού θείου στό χώρο 
βελτιώνεται. Τό 1975, σέ έπιφάνεια 187 
τετρ. χιλιομέτρων (στό Ρούρ), είχε παρα
τηρηθεί ό μέγιστος έπιτρεπτός βαθμός 
συγκεντρώσεως, έναντι 30 τετρ. χιλιομέ
τρων τό 1980.
Στή Μεγ. Βρετανία, οί έκπομπές διοξει

δίου τού θείου σημείωσαν αύξηση τή δε
καετία τού ’60 καί στις άρχές τής δεκαε
τίας τού ’70. Άπό τό 1977 έμφανίζουν 
στασιμότητα, ένώ ταυτόχρονα, βελτιώ
νεται ή κατανομή τους στις άστικές 
περιοχές (μείωση κατά 5% τά δέκα τε
λευταία χρόνια). Ανάλογες έξελίξεις 
παρατηρήθηκαν καί στό θέμα τού κα
πνού, μέ άποτέλεσμα νά αύξηθεΐ ή ήλιο- 
φάνεια στις μεγάλες πόλεις τόν χειμώνα.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τά τελευταία χρόνια, ή δράση τής Κοι
νότητας στά θέματα περιβάλλοντος ση
μείωσε σοβαρή έξέλιξη. Πρώτος στόχος 
ήταν ό περιορισμός τής ύφιστάμενης 
ρύπανσης. Ή κατασταλτική αύτή δράση 
μεταφράσθηκε σέ μιά έντυπωσιακή 
σειρά ρυθμίσεων: μέσα σέ έπτά χρόνια, ή 
Κοινότητα υιοθέτησε 58 σχετικές πρά
ξεις (15 γιά τή ρύπανση τών ύδάτων, 10 
γιά τήν άτμοσφαιρική ρύπανση, 7 γιά τά 
στερεά κατάλοιπα, 8 γιά τό θόρυβο).

Αφού έξασφαλίστηκε τό πρώτο αύτό 
έρεισμα, ύπήρξε δυνατή ή διαμόρφωση 
προληπτικών μέτρων. Μέ τή διαρρύ
θμιση τών μεθόδων κατασκευής καί τών 
σχημάτων οικονομικής καί κοινωνικής 
οργάνωσης, έπιτυγχάνεται ό περιορι
σμός τής ρύπανσης καί τών όχλήσεων. 
Πράγματι, πολύ συχνά ή ρύπανση δέν 
άποτελεί παρά άσκοπη διάλυση ή έκχυση
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μιας πρώτης ΰλης ή μιας μορφής ένέρ- 
γειας στον άέρα ή ατό νερό ή καί στή γή 
(ύπό μορφή στερεού κατάλοιπου). Εξ
άλλου, ή ένθάρρυνση τής χρήσης τών 
μέσων μαζικής μεταφοράς μέ σκοπό τόν 
περιορισμό τής κυκλοφοριακής συμφό
ρησης, συνεπάγεται έξοικονόμηση, τό
σου χρόνου, όσο καί καυσίμου, μειώνει 
όμως καί τήν έκλυση τοξικών άερίων 
στήν άτμόσφαιρα.

Ό ρόλος τής Κοινοτικής πολιτικής

Ή εφαρμογή άπό τήν Κοινότητα πολι
τικής περιβάλλοντος, έμπνέεται άπό 
όρισμένες άρχές γενικής ισχύος 
(«όποιος ρυπαίνει, πληρώνει»), ένώ άλ
λες άνταποκρίνονται σέ δαπάνες τής 
Κοινότητας (άρχή τής δράσης στό 
καταλληλότερο έπίπεδο: τοπικό, περι
φερειακό, έθνικό, κοινοτικό, άκόμη καί 
διεθνές).

Πράγματι, όρισμένες άποφάσεις πού 
λαμβάνονται σέ έθνικό ή περιφερειακό 
έπίπεδο, μπορεί νά έχουν έπιπτώσεις σέ 
πολύ εύρύτερο πλαίσιο. Τά παραδεί
γματα δέν λείπουν: τό ναυάγιο ένός πε
τρελαιοφόρου, ή άπόρριψη λυμάτων στή 
θάλασσα, ή λειτουργία ύψηλών καμινά
δων γιά τή διοχέτευση τού καπνού στήν 
ύψηλότερη άτμόσφαιρα. "Αλλα μέτρα 
(προστατευτικής φύσεως), μπορεί νά 
άποτελέσουν τεχνικά έμπόδια στις συν
αλλαγές, π.χ. μέ τήν καθιέρωση διαφο
ρετικών προδιαγραφών ή τή θέσπιση 
ύγειονομικών έλέγχων στά σύνορα 
(όπως συμβαίνει γιά τά αύτοκίνητα ή με
ρικά χημικά προϊόντα).

Τέλος, δέν θά πρέπει νά παραγνωρίζε
ται τό γεγονός ότι ή πολιτική περιβάλ
λοντος συνεπάγεται κόστος. 'Η διαφορά 
τών ρυθμίσεων καί τών μέσων παρεμβά
σεως (τέλη, εισφορές, προδιαγραφές, 
κανόνες έπιλογής τού τόπου έγκατα- 
στάσεως βιομηχανιών, κ.λπ.), καθώς καί 
οί διαφορές στόν ύπολογισμό καί τόν 
καταλογισμό τών στοιχείων τού κό
στους, μπορούν νά έπηρεάσουν τούς 
όρους άνταγωνισμού καί τήν έπιλογή 
τού τόπου έγκαταστάσεως όρισμένων 
δραστηριοτήτων.

"Ολοι αύτοί οί λόγοι έξηγούν τήν άνά- 
γκη παρεμβάσεως τής Κοινότητας στόν 
τομέα τού περιβάλλοντος. Ή Κοινοτική 
πολιτική περιβάλλοντος έχει όρισμένες 
ιδιαίτερες λειτουργρίες:
□  Δημιουργεί κίνητρα, προκαλώντας 

διάλογο, βελτιώνοντας τήνάνταλλαγή 
άπόψεων καί έμπειριών μεταξύ έθνι- 
κών έμπειρογνωμόνων σέ διάφορα 
έπίπεδα.

□ Παρέχει, σέ όρισμένα μέτρα, τή βέλτι
στη γεωγραφική καί πολιτική διά
σταση: παράδειγμα, ή δράση γιά τόν 
περιορισμό τής διασυνοριακής ρύ
πανσης, ό συντονισμός τής έρευνας, ή 
κινητοποίηση τής κοινής γνώμης. 
"Αλλο παράδειγμα, τά μέτρα προστα
σίας το,ύ άνταγωνισμού πού έχουν έπι- 
πτώσεις στό διεθνές έμπόριο, όπως οί 
διαπραγματεύσεις μέτίς άμερικανικές 
άρχές γιά τούς έλέγχους τών χημικών 
προϊόντων προελεύσεως Κοινότητας.

□ Ενισχύει τή θέση τών χωρών τής Κοι
νότητας σέ διεθνείς όργανισμούς -  
ΟΟΣΑ, Συμβούλιο τής Εύρώπης, Πρό
γραμμα τού ΟΗΕ γιά τό Περιβάλλον -  
όπου ή Κοινότητα διαπραγματεύεται 
σέ ένιαία βάση

Η κινητοποίηση κατά τής 
άτμοσφοιρικης ρύπανσης

Τό 1980, τό Συμβούλιο τών 'Υπουργών 
τής Κοινότητας ψήφισε σημαντικές ρυ
θμίσεις γιά τήν άτμοσφαιρική ρύπανση 
καί τά διάφορα χημικά προϊόντα.

Από τό 1976 ήδη, ή ’Επιτροπή είχε 
προτείνει τή θέσπιση κανόνων γιά τό 
διοξείδιο τού θείου (SO2) καί τά αιωρή
ματα σκόνης στήν άτμόσφαιρα. Ή πρό
ταση αύτή υιοθετήθηκε, τελικά, μόλις 
τόν Δεκέμβριο τού 1979, έπειδή τά σχε
τικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα πολύ
πλοκα άπό οικονομική, έπιστημονική καί 
τεχνολογική άποψη. "Εχει πράγματι άπο- 
δειχθεί ότι τό SO2 καί ή σκόνη δέν έχουν 
μόνο αύτοτελή ρυπαντική έπίδραση, 
άλλα άντιδρούν μεταξύ τους καί στήν 
άτμόσφαιρα, σχηματίζοντας «άεροζόλ», 
δηλαδή, διαλύματα μικρών ποσοτήτων 
στερεών ή ύγρών στόν άέρα. Οί σχηματι
σμοί αύτοί προσβάλλουν τούς βρόγχους, 
καθιστούν τή βροχή όξεία, περιορίζουν 
τήν ήλιοφάνεια.

Παρά τή χρησιμοποίηση συσκευών 
άποκονιώσεως στή βιομηχανία, πού 
περιορίζουν τις έκπομπές τών μεγαλύ
τερων σωματιδίων, ή ρύπανση άπό τά μι
κρότερα σωματίδια δέν έπαψε ν' αύξά- 
νεται. Τά σωματίδια άλλωστε αύτά δέν. 
κατακαθίζουν εύκολα, μεταφέρονται δέ 
σέ άποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. 
"Ετσι, τό διοξείδιο τού θείου καί τό «άε
ροζόλ» θειικών ένώσεων, συντελούν 
στήν όξεία βροχή τού βορρά τής Εύρώ
πης, πέρα άπό τό έδαφος τής Κοινότη
τας. Γιά τό λόγο αύτό, ή Κοινότητα μετέ
χει στή διεθνή σύμβαση διασυνοριακής 
ρύπανσης πού έχει διαμορφωθεί άπό τήν 
Οικονομική Επιτροπή τού Ο.Η.Ε. γιά τήν 
Εύρώπη.

Κοινοτική ρύθμιση ύπάρχει άπό τό 
1979 γιά τήν άνώτατη έπιτρεπόμενη 
περιεκτικότητα τής άτμόσφαιρας σέ 
S02. "Εχουν καθοριστεί μεταβλητά άνώ- 
τατα όρια, άνάλογα μέ τό σύνολο τών 
αιωρημάτων τής άτμόσφαιρας πού σχε
τίζονται μέ τό θείο. Παράλληλα, οί 
«Δέκα» άνέλαθαν νά δημιουργήσουν δί
κτυο μέτρησης τής ρύπανσης αύτής σέ 
όλες τις ζώνες όπου είναι ένδεχόμενο νά 
ύπάρξει ύπέρβαση τών όρίων. Ό  καθορι
σμός όμως τού έπιπέδου ρύπανσης έξ- 
αρτάται, τελικά, άπό τή χρησιμοποιού
μενη μέθοδο -  καί οί μέθοδοι διαφέρουν 
άπό κράτος σέ κράτος... Ή ’Επιτροπή 
έχει λοιπόν καθιερώσει, άπό καιρό, ση
μαντικό πρόγραμμα άνταλλαγής πληρο
φοριών μεταξύ τών χωρών αύτών, ώστε 
νά γίνουν τουλάχιστον συγκρίσιμα τά 
σχετικά στοιχεία.

Ή άντιμετώπιση τών έπικίνδυνων ούσιων

Από τό 1967, είχε υιοθετηθεί στήν 
Κοινότητα ρύθμιση γιά τήν κατάταξη, τή 
συσκευασία καί τή σήμανση τών έπικίν
δυνων ούσιών. Σημαντική άναθεώρησή 
της έγινε τό 1979, μέ τήν καθιέρωση συ
στήματος «δελτίου ταυτότητας» γιά 
κάθε νέα συνθετική χημική ούσία.

Ή νέα αύτή ρύθμιση έχει πολλές πρω
τοτυπίες.Πράγματι, ύποχρεώνει κάθε 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πού θέτει 
γιά πρώτη φορά σέ κυκλοφορία χημική

ούσία, νά μελετά τά φυσικοχημικά, το- 
ξικά καί οίκοτοξικά γνωρίσματά της -  
πqpάλληλα μέ τήν άποτελεσματικότη- 
τα ή τό οικονομικό ένδιαφέρον της. Τά 
συμπεράσματα τών σχετικών άναλύσεων 
οφείλουν νά διαβιβάζονται στις άρμό- 
διες άρχές τού σχετικού κράτους μέ
λους, 45 μέρες πριν τή θέση σέ κυκλο
φορία τού προϊόντος. Γ ιά κάθε νέο 
προϊόν προσδιορίζεται ένα κατώτατο 
όριο τέστ, ένώ ό παραγωγός όφείλει νά 
ένημερώνει τις άρχές γιά κάθε νέα 
χρήση τού προϊόντος του.

Η Επιτροπή θά κληθεί νά διαδραματί
σει ρόλο μεσολαβητικό σ’ ένα τομέα 
όπου τά οικονομικά καί έμπορικά συμ
φέροντα πού διακυβεύονται είναι τερά
στια. Παράλληλα, θά πρέπει νά διεξαγά- 
γει διαπραγματεύσεις μέ τις άμερικανι- 
κές άρχές, ώστε νά διαμορφωθεί συμ
φωνία σχετικά μέ τόν τρόπο έφαρμογής 
τών έκατέρωθεν ρυθμίσεων.

Δεσμός μεταξύ τών «Δέκα»τό περιβάλλον

Στό άμεσο μέλλον, είναι πιθανό νά 
ύπάρξουν νές έξελίξεις στά προβλήματα 
τού περιβάλλοντος. Οί λόγοι είναι πολ
λοί:

Τή στιγμή πού ή οικονομική κρίση έπι- 
δρά σέ όλη τή ζωή τής Εύρώπης, ή δια
φύλαξη καί ή προστασία τού πλαισίου 
διαθιώσεως παραμένει σοβαρή μέριμνα 
τών Εύρωπαίων. Στά μάτια τους, ή οικο
νομική κρίση δικαίωσε τις έπικρίσεις τών 
οικολογικών κινημάτων έναντίον τής 
«άνάπτυξης γιά τήν άνάπτυξη» καί τής 
άντικατάστασης τής άξίας χρήσης μέ τήν 
άξια άνταλλαγής. Παράλληλα, ή τεχνο
λογική έξέλιξη καί τά προβλήματα κό
στους όδήγησαν σέ προτίμηση τών με
θόδων παραγωγής πού έξοικονομούν 
ένέργεια καί πρώτες ύλες.

Κάτω άπό αύτές τις συνθήκες, τό περι
βάλλον μπορεί νά άποκτήσει νέα σημα
σία: μπορεί νά ένταχθεΐ σέ μιά γενικό
τερη σύλληψη τής άνάπτυξης, καθιστά
μενο συμβιβάσιμο μέ τήν οικονομική λο
γική. Ή οικονομία μπορεί νά άποκτήσει 
μιά διάσταση, ή τουλάχιστον ένα όριο -  
τήν οικολογία.

Σημαντικά διδάγματα μπορούν νά έξ- 
αχθούν άπό τήν περασμένη δεκαετία γιά 
τήν κατεύθυνση τής πολιτικής περιβάλ
λοντος στήν Εύρώπη: άν σ’ ένα τομέα 
είναι άπαραίτητη ή «κοινοτική διά
σταση», σίγουρα ό τομέας αύτός είναι τό 
περιβάλλον. Ό σες κι άν είναι οί γεωγρα
φικές, πολιτιστικές καί οικονομικές δια
φορές τών χωρών μας, τά προβλήματα 
πού έχουν ν’ άντιμετωπίσουν είναι τά 
ίδια. Ή ρύπανση δέν γνωρίζει σύνορα.

Ή κληρονομιά τού φυσικού πριβάλ- 
λοντος -  τά τοπία, τά φυτικά καί ζωικά 
είδη -  άποτελεί κοινό άγαθό. Οί έμπορι- 
κές συναλλαγές, ό οικονομικός άνταγω- 
νισμός πού παρακωλύεται ή ένισχύεται 
άπό τούς κανόνες καί τά πρότυπα προσ
τασίας τού περιβάλλοντος, άπαιτούν τόν 
καθορισμό κοινών κανόνων τού παιχνι
διού.

Τό περιβάλλον άποτελεί δεσμό, 
όλοένα καί στενότερο, γιά τις χώρες τής 
Κοινότητας.

’Απ’ τό περιοδικό 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Του κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

Τό σύστημα άνάφλεξης f] έναυσης έχει σκοπό, 
αύξόνοντας τήν τάση τής μπαταρίας, νά παράγει 
σπινθήρες στά μπουζί, πού προκαλοϋν τήν άνά- 
φλεξη τού καύσιμου μίγματος τήν κατάλληλη στι
γμή στδν κατάλληλο κύλινδρο γιά νά πετυχαίνε- 
ται όμαλή καί άποδοτική λειτουργία τού κινη
τήρα. Διακρίνονται δύο είδη συστημάτων έναυ- 
σης. Τό κοινό πού ή ύψηλή τάση φθάνει τά
25.000 βόλτς καί Tp ήλεκτρονικό πού φθάνει τά
50.000 βόλτς (Volts) θά έξετασθεΐ τό κοινό σύ
στημα άνάφλεξης πού περιλαμβάνει τά έξής όρ
γανα:

1. Μπαπαρία (συσσωρευτής).

Είναι μικρή άποθήκη ήλεκτρικής ένέργειας, 
άποτελεϊ κύριο μέρος των ήλεκτρικών συστημά
των τού αύτοκινήτου καί τροφοδοτεί μέ ρεύμα τή 
μίζα (έκκινητήρα) γιά τήν άρχική έκκίνηση, τό 
σύστημα άνάφλεξης, τά φώτα καί τίς άλλες ηλε
κτρικές καταναλώσεις. Όταν ό κινητήρας άρχί- 
σει νά λειτουργεί, τό ρεύμα των καταναλώσεων 
παράγει ή γεννήτρια τού αύτοκινήτου. Διακρί- 
νονται δύο είδη συσσωρευτών ύγροϋ τύπου: οί 
άλκαλικοΐ καί οί συσσωρευτές μολύβδου. ΟΙ 
μπατταρίες πού χρησιμοποιούνται στά αύτοκί- 
νητα είναι μολύβδου, έχουν 3 - 6 στοιχεία καί 
είναι άντίστοιχα 6 ή 12 βόλτ Τό μέρη πού άποτε- 
λοΰν μία μπαπαρία είναι:

α) Τό κιβώτιο.
Είναι σχήματος όρθογωνίου, κατασκευασμένο 

άπό συνθετική ούσία, άπό πίσσα, θείο, κολοφώ

νιο καί έλαστικό πού δέν προσβάλλεται άπό τό 
όξύ τού ήλεκτρολύτη. Χωρίζεται σέ διάφορα 
τμήματα (χωρίσματα) άπόλυτα στεγανά μεταξύ 
τους, μέσα στά όποια τοποθετούνται κατακό- 
ρυφα τά στοιχεία καί ό ήλεκτρολύτης. Τά χωρί
σματα σκεπάζονται μέ καπάκι πού φέρει μικρή 
όπή ξεχωριστά τό κάθε ένα καί άπό τόν άριθμό, 
τών καπακιών πολλαπλασιάζοντάς τον έπί δύο (2) 
βρίσκεται ή τάση τής μπαπαρίας γιατί κάθε στοι
χείο έχει τάση 2 βόλτ. Στή βάση τού κιβωτίου 
υπάρχουν κατακόρυφες νευρώσεις μικρού 
ύψους, όπου άκουμποϋν οί πλάκες καί κατακά
θεται τό ίζημα χωρίς νά τίς βραχυκυκλώνει.

β) Τά στοιχεία.
'Αποτελούνται άπό μία όμάδα πλακών άπό μό

λυβδο, μικρή ποσότητα άντιμόνιο καί ένεργό ύλη 
πού μέ τή βοήθεια τού ήλεκτρολύτη μετατρέπει 
τήν ηλεκτρική ένέργεια σέ χημική καί άντί- 
στροφα. Κάθε στοιχείο περιλαμβάνει θετικές καί 
άρνητικές πλάκες (ή πρώτη καί ή τελευταία είναι

ΙΥΙΤΗΜΛ m a m  ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
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πάντα άρνητικές) παράλληλα τοποθετημένες καί 
μονωμένες μεταξύ τους μέ βαμβακούαλο fj έβε- 
νίτη. 01 θετικές πλάκες έχουν χρώμα κεραμίδι 
καί οί άρνητικές σταχτύ έξ αιτίας διαφορετικής 
άναλογίας τής ένεργής ύλης τους σέ λιθάργυρο 
καί μίνιο καί συνδέονται μέ μία ράβδο (χωριστά 
οί θετικές άπό τις άρνητικές) τό χτένι. Άπδ τδν 
άριθμδ καί τδ μέγεθος των πλακών κάθε στοι
χείου έξαρτάται ή χωρητικότητά του. Τά στοιχεία 
συνδέονται μεταξύ τους μέ σειρά, δηλαδή 6 θε
τικός πόλος τού ένός μέ τδν άρνητικό πόλο τού 
άλλου. Ή χωρητικότητα μετράται μέ άμπερώρια 
(1 άμπερώριο =  παροχή ρεύματος έντασης 1 
άμπέρ έπί 1 ώρα).

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΚΩΝ

11
13
15
23

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ σέ 
Αμπερώρια (ΑΗ) 

60 
75 
90 

175

γ) Ό  ήλεκτρολύτης.
Είναι άγώγιμο ύγρό, έχει ειδικό βάρος 1,280, 

άποτελεΐται άπδ 4 μέρη θείίκοϋ όξέος καί 11 
μέρη άπεσταγμένου νερού καί σκεπάζει τέλεια 
τις πλάκες τών στοιχείων. Γιά τήν παρασκευή 
του ρίχνεται τό θείίκδ δξϋ λίγο - λίγο στό νερό 
καί ποτέ άντίστροφα.

δ) ΟΙ πόλοι.
Είναι μολύβδινοι, ένας άρνητικδς καί ένας θε

τικός καί βρίσκονται στό κάλυμμα τής μπαττα- 
ρίας.

Γιά τή μέτρηση τής φόρτισης τής μπατταρίας 
χρησιμοποιείται τό πυκνόμετρο, τό βολτόμετρο 
ταχείας έκφόρτησης καί τό κοινό βολτόμετρο. 
"Ετσι, άνάλογα μέ τις ένδείξεις τών παραπάνω 
όργάνων, έχουμε:

1. Μέ τή χρήση πυκνομέτρου σέ θερμοκρασία 
30° C περίπου:
1280 - 1300 μπατταρία φορτισμένη.
1200 - 1240 μπαπαρία μισοφορτισμένη.
1160 - 1180 μπαπαρία έκφορτισμένη.

"Αν τό πυκνόμετρο έχει χρωματιστές ένδεί- 
ξεις, ή πράσινη ή κίτρινη περιοχή του σημαίνει 
φορτισμένη μπαπαρία, ή άσπρη μισοφορτισμένη 
καί ή κόκκινη έκφορτισμένη.

ε) Μέ τή χρήση βολτομέτρου ταχείας έκφόρ- 
τισης στούς πόλους κάθε στοιχείου:
1,8 Volt μπαπαρία φορτισμένη.
1,5 Volt μπαπαρία μισοφορτισμένη.
1.2 Volt μπαπαρία έκφορτισμένη.

Τό βολτόμετρο ταχείας έκφόρτισης κατά τή 
μέτρηση δέν πρέπει νά παραμένει στούς πόλους 
τών στοιχείων περισσότερο άπό 3 ".

3. Μέ τή χρήση τού κοινού βολτομέτρου στούς 
πόλους κάθε στοιχείου:
2.2 Volts μπαπαρία φορτισμένη,
περί τά 2 Volts μπαπαρία μισοφορτισμένη. 
κάτω τού 1,8 Volt μπαπαρία έκφορτισμένη.

Ή διάκριση τού άρνητικοϋ άπότό θετικό πόλο, 
άν δέν φέρουν τά σημεία (-) καί (+ ) καί δέν 
ύπάρχει δοκιμαστικό ηλεκτρικό όργανο, γίνεται 
ώς έξής: .
1. ό θετικός πόλος είναι χονδρότερος.
2. ό θετικός πόλος είναι σκουρότερος.
3. ό θετικός πόλος φέρει τά διακριτικά «POS» 
καί ό άρνητικδς «ΝΕΘ».
4. ό θετικός πόλος είναι χρωματισμένος κόκκι
νος καί ό άρνητικδς μπλέ.
5. ό θετικός πόλος βρίσκεται στό δεξιό τής 
στάμπας τού έργοστασίου κατασκευής.

6: "Αν τούς βυθίσουμε σέ δοχείο μέ νερό θά 
σχηματισθοϋν φυσαλίδες στόν άρνητικό.

7. Μέ τή χρήση ειδικού χαρτιού πού πωλείται 
στό έμπόριο.

Φ ό ρ τ ι σ η  μ π α τ τ α ρ ί α ς  -  σ υ ν δ ε 
σ μ ο λ ο γ ί α  -  ό δ η γ ί ε ς .

Ή φόρτιση τών συσσωρευτών γίνεται μέ συν
εχές ρεύμα μέ τούς παρακάτω τρόπους: 

α) Σειρά.
Στή σύνδεση στή σειρά συνδέεται ό θετικός 

πόλος τής μιάς μπαπαρίας μέ τόν άρνητικό τής 
άλλης. Ή τάση σέ αύτή τή συνδεσμολογία ίσοϋ- 
ται μέ τό άθροισμα τών τάσεων όλων τών συσσω
ρευτών, ένώ ή χωρητικότητα είναι όση τού ένός 
καί γιαυτό πρέπει όλοι οι συσσωρευτές πού φορ
τίζονται σέ σειρά νά έχουν τήν ίδια χωρητικό
τητα.

ί * -  έ -  + -  -η -  - Ρ»θϋ □ □ Π®
β) Παράλληλα.
Συνδέονται οί θετικοί πόλοι μαζί καί οί άρνητι- 

κοί μαζί. Όλοι οί συσσωρευτές πρέπει νά έχουν 
τήν ίδια τάση. Ή τάση στή συνδεσμολογία αύτή 
είναι ίδια, ένώ ή χωρητικότητα μεγαλώνει άνά- 
λογα μέ τόν άριθμό τών συσσωρευτών.

t_----------- 1------------- 1------------^  ©

γ) Μικτά.
Μερικοί συσσωρευτές συνδέονται σέ σειρά, 

χωρίς νά περνάνε τήν τάση τής γεννήτριας καί οι 
όμάδες αυτές συνδέονται άνάλογα μέ τήν ισχύ 
τής γεννήτριας παράλληλα'.

Θ 0

Δέν έπιτρέπεται ή έκφόρτιση τών στοιχείων 
τού συσσωρευτοϋ κάτω τού 1,8 Volt πρέπει ό 
συσσωρευτής νά πλένεται καλά έξωτερικά, νά 
άφαιροϋνται τά πώματα τών στοιχείων του καί νά 
σημειώνεται ή πυκνότητα τού ήλεκτρολύτη. Τά 
ύγρά συμπληρώνονται μέχρι τήν κανονική στάθμη 
(1 έκατοστό πάνω άπό τις πλάκες) μέ άπεστα- 
γμένο νερό.

"Αν ό συσσωρευτής ύπερθερμαίνεται στήν 
άρχή, έλαττώνεται ή ένταση της φόρτισης. Όταν 
ή πυκνότητα καί ή τάση είναι κανονικές (1,280 - 
1,300) ό συσσωρευτής φορτίστηκε. Επίσης τό 
τέλος τής φόρτισης άναγνωρίζεται καί άπό τόν 
άναβρασμό τών στοιχείων. Τό κιβώτιο πρέπει νά 
έξετάζεται γιά ρωγμές καί ό χώρος φόρτισης 
πρέπει νά άερίζεται καλά.

Συντήρηση συσσωρευτών.

Οί συσσωρευτές πρέπει νά διατηρούνται κα

θαροί καί νά πλένονται μέ διάλυμα σόδας, έξ
ωτερικά. ΟΙ όπές τών πωμάτων τών στοιχείων 
πρέπει νά είναι άνοικτές καί κατά τή σύσφιξή 
τους, πού γίνεται μέ τό χέρι, νά άποφεύγεται ή 
είσοδος σκόνης, λάσπης ή νερού μέσα στό συσ
σωρευτή. 01 πόλοι τού συσσωρευτοϋ πρέπει νά 
καθαρίζονται Ιδιαίτερα καί νά άλείφονται μέ βεν
ζίνη γιά νά μήν όξειδοϋνται. Τά νερά άπό τό 
καπάκι τού συσσωρευτοϋ άπομακρύνονται γιά νά 
άποφευχθοϋν βραχυκυκλώματα. Ή στάθμη τού 
ήλεκτρολύτη πρέπει νά βρίσκεται 1 έκατοστό 
πάνω άπό τήν έπιφάνεια τών πλακών, διαφορε
τικά συμπληρώνεται μέ άπεσταγμένο νερό, γιατί 
τό νερό έξατμίζεται ένώ τό όξϋ παραμένει, έκ- 
τός άν ύπάρχουν διαρροές άπό τό κιβώτιο. Οί 
άκροδέκτες πρέπει νά σφίγγονται καλά γιά νά 
μήν παρουσιάζονται διακοπές στό ρεύμα καί 
καταστρέφονται οί πόλοι. Ή τάση τής μπαπα
ρίας καί ή πυκνότητα τού ήλεκτρολύτη πρέπει νά 
έλέγχονται δύο φορές τό μήνα καί ή μπαπαρία 
νά στέλνεται γιά φόρτιση, πριν ή τάση τών στοι
χείων της κατέβει κάτω τού 1,8 Volt. Ή φόρτιση 
καί έκφόρτιση τού συσσωρευτοϋ νά γίνεται μέ τό 
1/10 τής χωρητικότητός του.

Ό  συσσωρευτής πρέπει νά στερεώνεται καλά 
γιά νά μήν χτυπάει κατά τήν κίνηση τού αύτοκινή- 
του καί παθαίνει βλάβες (σπάσιμο κιβωτίου, 
άποσύνδεση άκροδεκτών). Δέν πρέπει άπό τόν 
όδηγό νά γίνεται μεγάλη χρήση τής μίζας. Ή 
μίζα πιέζεται 10 -15  ' κάθε φορά καί άν χρεια- 
σθεϊ νά δοκιμασθεί δεύτερη φορά γιά τήν άρχική 
έκκίνηση, πρέπει ό δδηγός νά άναμένει δύο λε
πτά γιά νά μήν καταστρέφονται οι πλάκες τής 
μπαπαρίας άπό ύπερθέρμανση.

Ό  συσσωρευτής πού είναι καλά φορτισμένος 
δέν παγώνει. Ή καλή συντήρηση διατηρεί τή ζωή 
τής μπαπαρίας μέχρι 3 χρόνια. Όταν δέν χρησι
μοποιείται ή μπαπαρία πρέπει νά φορτίζεται 
κάθε 15 ήμέρες. Ποτέ δέν πρέπει νά μένουν 
χωρίς ύγρά οί πλάκες τών στοιχείων έκτός άν 
είναι ή μπαπαρία καινούργια ή πρόκειται νά συν
τηρηθεί γιά πολύ χρόνο, σέ χώρο πού πρέπει νά 
είναι ξηρός καί νά προφυλάσσεται άπό ξένα σώ
ματα καί σκόνες.

2. Πολλαπλασιαστής.

Έχει σχήμα κυλινδρικό, βρίσκεται κοντά τπή 
μηχανή, άποτελεϊται άπό τόν πυρήνα πού βρί
σκεται στό κέντρο του, άπό πολλά λαμάκια σιδή
ρου ένωμένα σέ σχήμα κυλίνδρου, τό τύλιγμα 
ύψηλής τάσης, άπό πολλές χιλιάδες σπείρες 
μονωμένου λεπτού σύρματος. Τό δευτερεϋον 
πηνίο (τύλιγμα ύψηλής τάσης) μπορεί νά βρίσκε
ται έσωτερικά ή έξωτερικά άπό τό πρωτεύον (τύ
λιγμα χαμηλής τάσης). Ό  πολλαπλασιαστής είναι 
μετασχηματιστής καί μετατρέπει τήν χαμηλή 
τάση τής μπαπαρίας σέ υψηλή γιά νά παράγεται 
σπινθήρας στά μπουζί γιά τήν άνάφλεξη τού μί
γματος. Ό  πυρήνας τού πολλαπλασιαστή είναι 
καί ήλεκτρόδιο ύψηλής τάσης (Υ.Τ.) γιατί τό ένα 
άκρο τού δευτερεύοντος πηνίου καταλήγει σ’ 
αύτόν. Στή βάση του μονώνεται μέ πορσελάνη 
καί στήν κορυφή μέ τό κάλυμα τού πολλαπλασια
στή άπό άκρα τού πρωτεύοντος πηνίου καί στό 
κέντρο του τό ένα άκρο τού τυλίγματος τής ύψη
λής τάσης. Τό άλλο άκρο τού δευτερεύοντος 
πηνίου συνδέεται στόν ένα άπό τούς άκροδέκτες 
χαμηλής τάσης.

Μέσα στόν πολλαπλασιαστή παρεμβάλλεται 
μονωτική ούσία γιά νά μονώνει καί ψύχει τά μέρη 
του.

Ή διάρκεια τής εισόδου και έξόδου τού ρεύ
ματος χαμηλής τάσης στόν πολλαπλασιαστή γί
νεται ώς έξής:
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α) Ή είσοδος φέρει σημείο (+), ή έξοδος (-).
6) Ή είσοδος φέρει τόν άριθμό 15, ή έξοδος 

χδν άριθμό 1.
γ) Ή είσοδος φέρει τήν ένδειξη (ΒΑΤ), ή 

έξοδος (DIST).
Δ) Ή είσοδος φέρει την ένδειξη SW, η έξ

οδος CB.
Ό  πολλαπλασιαστής, δπως προαναφέρθηκε, 

έχει σκοπό τήν μετατροπή τού ρεύματος Χ.Τ. σέ 
ρεύμα Υ.Τ. γιά τή δημιουργία τού σπινθήρα στά 
μπουζί. Τό διακοπτόμενο ρεύμα πού προκαλεϊται 
άπό τΙς περιστροφές τού άξονα τού διανομέα 
δημιουργεί μεταβλητό μαγνητικό πεδίο στόν 
πολλαπλασιαστή καί άπό τη μεταβολή τού ρεύμα
τος δημιουργεΐται ρεύμα έξ έπαγωγης στό δευ- 
τερεϋον πηνίο, πού είναι ρεύμα ύψηλης τάσης. 
Ή τάση τού ρεύματος είναι άνάλογη πρός τις 
σπείρες των πηνίων καί φθάνει τά 25.000 Volts.

3. Διανομέας (ντιστριμπιτέρ).

Αποτελεϊται άπό τά έξης μέρη:
α) Τό καπάκι (κάλυμμα) πού κατασκευάζεται 

άπό βακελίτη καί στό μέσο του έχει όπη όπου 
μπαίνει τό καλώδιο ύψηλης τάσης πού έρχεται 
άπό τόν πολλαπλασιαστή, ένώ περιφερειακά τις 
όπές άπό όπου ξεκινούν τά καλώδια ύψηλης τά
σης γιά τά μπουζί.

β) Τό ρόουλο (στροφέα) πού στηρίζεται στόν 
άξονα μέ τά έκκεντρα καί περιστρέφεται μαζί μ’ 
αύτόν γιά νά δίνει ρεύμα διαδοχικά στις μεταλλι
κές έπαφές τού καπακιού πού τό μεταφέρουν 
στά μπουζί.

γ) Τόν κορμό πού είναι μεταλλικός κύλινδρος 
πού τοποθετείται κατακόρυφα φέρει στό έπάνω 
μέρος τό συμπυκνωτή καί τό μηχανισμό των πλα
τινών, ένώ στό κάτω άκρο του καταλήγει σέ δα
κτυλίδι γιά νά τοποθετείται εύκολα στην κατάλ
ληλη όπή τού κινητήρα πού στηρίζεται.

δ) Τόν άξονα πού παίρνει κίνηση άπό τόν έκ- 
κεντροφόρο, βρίσκεται στό κέντρο τού διανομέα 
καί φέρει γωνίες ίσες μέ τόν άριθμό τών κυλίν
δρων της μηχανής πού λειτουργούν σάν έκκεν
τρα διακόπτοντας την έπαφη τών πλατινών σέ 
όρισμένα διαστήματα.

ε) Την σταθερή πλατίνη πού είναι τοποθετη
μένη στην πλατινοφόρο πλάκα μέ τη βίδα ρύθμι
σης της γιά νά έχει κανονική άπόσταση άπό την 
άλλη όταν άνοίγει καί τη βίδα σταθεροποίησης 
της.

στ) Την κινητή πλατίνη πού τό έλασμά της τή 
σπρώχνει νά είναι σέ έπαφή μέ τήν άλλη πλατίνη, 
άλλά τά έκκεντρα τού άξονα (μηχανικός διακό
πτης) τήν άπομακρύνουν περιοδικά προκαλών- 
τας διακοπές γιά τή δημιουργία τού ρεύματος 
ύψηλης τάσης στόν πολλαπλασιαστή.

Τό ρεύμα χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) στό σύστημα 
άνάφλεξης ξεκινά άπό τό συσσωρευτή, περνάει 
άπό τό άμπερόμετρο, τό διακόπτη, τό πρωτεύον 
τύλιγμα τού πολλαπλασιαστή καί τήν κινητή πλα
τίνη γιά νά κλείσει σώμα μέ τήν έπαφή στή στα
θερή πλατίνη.

Τό ρεύμα ύψηλής τάσης (Υ.Τ.) άκολουθεΐ τή 
σειρά δευτερεϋον τύλιγμα, πολλαπλασιαστή, 
στροφέας διανομέα, έπαφές καλύμματος διανο
μέα, καλώδια ύψηλής τάσης καί μπουζί.

Τό έκκεντρο κατά τήν περιστροφή τού άξονα 
τού διανομέα (κονδυλοφόρου) σπρώχνει τήν κι
νητή πλατίνη καί τήν άνοίγει, τό πρωτεύον κύ
κλωμα διακόπτεται καί τό μαγνητικό πεδίο πού 
είχε σχηματισθεϊ μέσα στις σπείρες τού πολλα
πλασιαστή έξαφανίζεται γρήγορα. Από τή γρή
γορη έξαφάνιση τού μαγνητικοϋ πεδίου δημιουρ- 
γειται έξ έπαγωγής ρεύμα ύψηλής τάσης στό 
δευτερεϋον τύλιγμα τού πολλαπλασιαστή. Τό

ρεύμα αύτό ύψηλής τάσης μεταφέρεται στό 
στροφέα τού διανομέα πού τό όδηγεΐ στά μπουζί 
διαδοχικά άνάλογα μέ τή σειρά άνάφλεξης τού 
κινητήρα.

4. Συμπυκνωτής.

Είναι κατασκευασμένος άπό δύο λεπτά φύλλα 
κασσίτερου μονωμένα μεταξύ τους μέ παραφι- 
νομένο χαρτί καί τυλιγμένο κυλινδρικά μέσα σέ 
μεταλλική θήκη. Τό ένα φύλλο συνδέεται μέ τό 
μονωμένο άγωγό τού συμπυκνωτή καί τό άλλο μέ 
τό κυλινδρικό περίβλημα άπό λευκοσίδηρο καί 
γειώνεται. Στό διανομέα ό συμπυκνωτής συν
δέεται μεταξύ τής θετικής πλατίνης καί σώματος 
(παράλληλη σύνδεση).

Μέ τό άνοιγμα τών πλατινών, τό ρεύμα χαμη
λής τάσης διακόπτεται, καταστρέφεταιτό μαγνη- 
τικό πεδίο καί προκαλεϊται σπινθήρας άνάμεσα 
στις έπαφές πού θά κατέστρεφε σύντομα τις 
πλατίνες άν δέν ύπήρχε ό συμπυκνωτής πού 
άποθηκεύει τό ρεύμα αύτό καί μεταξύ τών φύλ
λων του δημιουργεΐται διαφορά δυναμικού και τό 
ρεύμα κινείται μέ άντίθετη κατεύθυνση δη
μιουργώντας άντίθετο μαγνητικό πεδίο, άπομα- 
γνητίζει τόν πυρήνα τού πολλαπλασιαστή καί τή 
γρήγορη έξουδετέρωση τού πρωτεύοντος κυ
κλώματος αύξάνεται ή ύψηλή τάση. Σκοπός τού 
συμπυκνωτή είναι νά προστατεύει τις πλατίνες 
έμποδίζοντας τό σπινθηρισμό (έπίρευμα) άνά
μεσα στις έπαφές τους καί νά βοηθάει στή δη
μιουργία τής ύψηλής τάσης. Ό  συμπυκνωτής 
πού χρησιμοποιείται στά αύτοκίνητα συνήθως 
έχει χωρητικότητα περίπου 0,5 μικροαφαράντ 
( P F ) .

5. Καλώδια ύψηλής τάσης.

Είναι τά καλώδια πού ξεκινούν άπό τό διανο
μέα πρός τά μπουζί καί τό κεντρικό καλώδιο 
ύψηλής τάσης πού άπό τόν πολλαπλασιαστή έρ
χεται στό διανομέα. Είναι χονδρότερα μέ ισχυρή 
μόνωση γιά νά άντέχουν καί συγκροτούν τό 
ρεύμα ύψηλής τάσης.

6. Αμπερόμετρο.

Είναι τό όργανο μέ τό όποιο έλέγχεται ή καλή 
λειτουργία τού ηλεκτρικού συστήματος τού αύ- 
τοκινήτου καί δείχνει άν ή γεννήτρια φορτίζει τή 
μπαπαρία, τήν ένταση τού ρεύματος, τήν 
ύπαρξη βραχυκυκλώματος.

7. Διακόπτες.

Μέ τό διακόπτη (κλειδί έναυσης) άνοίγει καί 
κλείνει τό ηλεκτρικό κύκλωμα τού αύτοκινήτου.

8. Αναφλεκτήρας (μπουζί).

Ό  άναφλεκτήρας ή σπινθηριστής είναι τό εξ
άρτημα πού έχει προορισμό τή δημιουργία ηλε
κτρικού σπινθήρα μέσα στόν κύλινδρο γιά νά 
άναφλέγεται τό καύσιμο μίγμα. 'Αποτελεϊται άπό 
δύο ηλεκτρόδια μονωμένα μεταξύ τους μέ πορ
σελάνη πού τό ένα προχωρεί κατά μήκος τού 
σώματος, ένώ τό άλλο συνδέεται μέ τό σιδερένιο 
κοχλιωτό περίβλημα καί κάνει σώμα (γείωση) μέ 
τή μηχανή. Τά δυό ηλεκτρόδια καταλήγουν σέ 
άκίδες πού άπέχουν μεταξύ τους ώρισμένη άπό
σταση (διάκενο) γιά κάθε κινητήρα, όπου δια
πηδά ό σπινθήρας. Γιά τή ρύθμιση τού διάκενου 
κάμπτεται τό έξωτερικό μόνο ηλεκτρόδιο καί τό

διάκενο έλέγχεται μέ φίλερ. Τά ύλικά κατα
σκευής τού μπουζί είναι άνθεκτικά στή θερμο
κρασία. Ό  σπινθήρας παράγεται καθώς διαπηδά 
τό ρεύμα ύψηλής τάσης άπό τή μονωμένη άκίδα 
πρός τήν άκίδα γείωσης (σώμα). Ό  κανονικός 
άναφλεκτήρας είναι καστανόχρωμος γύρω άπό 
τά ηλεκτρόδιά του. Λευκό χρώμα στις άκίδες 
δείχνει φτωχό μίγμα. Μαύρο χρώμα δείχνει 
πλούσιο μίγμα ή άντικανονικό τύπο μπουζί. Δια- 
κρίνονται άνάλογα μέ τό τμήμα πού εισέρχεται 
στόν κύλινδρο, οι ψυχροί (μικρό τμήμα) καί οί 
θερμοί (μεγάλο τμήμα) άναφλεκτήρες.

Προανάφλεξη (άβόνς).

Ή καύση τού μίγματος δέν γίνεται άκαριαϊα 
καί γιαυτό ό σπινθήρας στά μπουζί παράγεται 
λίγο πριν φθάσει τό έμβολο στό άνω νεκρό ση
μείο (ΑΝΣ), ώστε ή μεγίστη πίεση τού μίγματος 
πού άναφλέγεται, νά έξασκεΐται στό έμβολο μό
λις άρχίσει νά κατεβαίνει (χρόνος έκτόνωσης). 
Γιά νά έχουμε τή μεγίστη Ισχύ τού κινητήρα πρέ
πει ό σπινθήρας νά δίνεται στόν κατάλληλο χρόνο 
σέ σχέση μέ τις στροφές καί τό φορτίο. Αύτό 
πετυχαίνεται μέ τό μηχανισμό προπορείας ή 
άβάνς. Ή στιγμή τής άνάφλεξης προσδιορίζεται 
άπό τή γωνία τού στροφάλου, τή μετράμε άπό τό 
ΑΝΣ καί έπειδή ή άνάφλεξη γίνεται πριν τό ΑΝΣ 
τήν όνομάζουμε προπορεία καί είναι συνήθως 
10° έως 50° πριν τό ΑΝΣ. Ή προπορεία πρέπει 
νά αύξάνεται όσο μεγαλώνουν οί στροφές τού 
κινητήρα καί νά έλαπώνεται όσο μεγαλώνει τό 
φορτίο του.

Οί μηχανισμοί προανάφλεξης είναι:
α) μηχανικό ή μόνιμο άβάνς.
β) αύτόματο άβάνς μέ άντίβαρα (φυγοκεν

τρικό), μέ κενό (ύποπίεση) ή μικτό. Τό άβάνς 
ρυθμίζεται μέ τήν κατάλληλη τοποθέτηση τού 
διανομέα στόν κινητήρα.

Εξωτερικός χρονισμός.

' Εξωτερικός χρονισμός είναι ή σωστή τοποθέ
τηση τού διανομέα στόν κινητήρα καί τών καλω
δίων ύψηλής τάσης στά μπουζί. Πριν νά τοποθε
τηθεί ό διανομέας έλέγχεται γιά φθορές στις 
βάσεις στήριξής του καί τό σωστό διάκενο στις 
πλατίνες. Μετά φέρεται ό πρώτος κύλινδρος στή 
συμπίεση (έμβολο στό ΑΝΣ), έλέγχονται τά ση
μάδια χρονισμού πού είναι στό σφόνδυλο, τήν 
τροχαλία τού στροφάλου ή τούς όδοντωτοϋς 
τροχούς, γιά νά είναι εύθυγραμμισμένα μέ τόν 
σταθερό δείχτη χρονισμού καί κατόπιν στερεώ
νεται ό διανομέας ώστε νά μήν μετακινείται. 
Μετά τή στερέωση τοποθετείται τό ράουλο καί 
σημειώνεται σέ ποιά έπαφή τού καλύμματος τού 
διανομέα θά δόσει ρεύμα. Ή έπαφή αύτή συν
δέεται μέ τό μπουζί τού 1ου κυλίνδρου καί ή 
έπόμενη έπαφή, στή φορά πού κινείται τό 
ράουλο, στό μπουζί τού κυλίνδρου πού έχει 
σειρά γιά άνάφλεξη άνάλογα μέ τή σειρά άνά
φλεξης τού κινητήρα.

Τό κεντρικό καλώδιο ύψηλής τάσης συνδέεται 
στόν πολλαπλασιαστή. "Αν, γιά παράδειγμα, ό 
κινητήρας είναι 4κύλινδρος μέ σειρά άνάφλεξης 
1 -3 -4 -2  ή σύνδεση γίνεται ώς έξής:
1η έπαφή μέ τό μπουζί τού 1ου κυλίνδρου.
2η έπαφή μέ τό μπουζί τού 3ου κυλίνδρου.
3η έπαφή μέ τό μπουζί τού 4ου κυλίνδρου.
4η έπαφή μέ τό μπουζί τού 2ου κυλίνδρου.

Ή σειρά άνάφλεξης συνήθως είναι χαραγμένη 
στόν κορμό ή τήν κεφαλή τού κινητήρα καί γιά 
4κύλινδρες μηχανές είναι 1 - 3 - 4 - 2 ή 1 - 2 - 4 - 3  
γιάβκύλινδρες 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 YJ 1 -4 - 2 - 6 - 3 -  
5.
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πότε εμφανίζεται η 
μουμιοποίηση τού πτώματος
Των κ.κ. Πάνου ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ 

Προϊσταμένου 
Ίατροδικ. Ύπηρ. ’Αθηνών 

Φιλίππου ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ 
Ίατροδικαστοϋ

' Η έρευνητική μας αύτή μελέτη, περί τού έλα- 
χίστου χρονικού διαστήματος τού άπαιτουμένου 
διύ τήν έμφΰνισιν της μουμιοποιήσεως έπί πτω
μάτων, έστηρίχθη καθολικώς καί άποκλειστικώς 
έπί των παρατηρήσεών μας έπί πολλών πτωμά
των εύρεθέντων έν μερική ή καθολική μουμιο- 
ποιήσει, ών έπελήφθημεν ύπηρεσιακώς μέχρι 
σήμερον.

Ής είναι γνωστόν, έπί οίουδήποτε πτώματος 
έάν δημιουργηθούν συνθήκαι αί δποϊαι έμποδί- 
ζουν τήν έπέλευσιν τής σήψεως του, δηλαδή ή 
παρακώλυσις τής άναπτύξεως καί πολλαπλασια
σμού τών μικροβίων, μεταδολαί τής θερμοκρα
σίας, διακυμάνσεις τής υγρασίας τού περιβάλ
λοντος, έλλειψις όξυγόνου, ξηρασία μεγίστη 
κ.λπ. τότε είναι δυνατόν νά έμφανισθοϋν παραλ- 
λαγαί τής σήψεως, καί άναλόγως τού είδους των 
καλούνται αΰται μ ο υ μ ι ο π ο ί η σ ι ς  ή σ α - 
π ω ν ο π ο ί η σ ι ς τ ο ϋ  πτώματος. Αί παραλλα- 
γαί αύται τής σήψεως, ώς γνωστόν, είναι λίαν 
ένδιαφέρουσαι άπό Ιατροδικαστικής άπόψεως, 
καί μάς παρέχουν πληροφορίας κυρίως διά τόν 
προσδιορισμόν τού άπό τού θανάτου παρελθόν
τος χρόνου άφ’ ένός, ώς καί διά τήν διαπίστωση/ 
τής αιτίας ήτις προεκάλεσεν πρό πολλοϋ τόν 
θάνατον τού ύπό έξέτασιν άτΰμου (είδος κακώ- 
σεων-θέσις αυτών-χαρακτήρεςτούτων κ.λπ.).

Μ ο υ μ ι ο π ο ί η σ ι ς ,  διεθνώς, ίατροδικα- 
στικώς, καλείται ή παραλλαγή τής σήψεως ένός 
πτώματος, κατά τήν όποίαν εύρεθέν τούτο ύπό 
ειδικός καί ώρισμένας συνθήκας, έμφανίζεται 
ά π ο ξ η ρ α μ έ ν ο ν ,  καί διατηρούμενον εις 
ξ υ λ ώ δ η  μετατροπήν τήν όποίαν ύπέστη καί 
έπί αιώνας άκόμη, καθότι δέν δύναται πλέον νά 
καταληφθή ύπό τής σήψεως. Διά νά έπέλθη 
όμως ή παραλλαγή αυτή τής σήψεως (μουμιο
ποίησή τού πτώματος) πρέπει όπωσδήποτε τό 
πτώμα νά εύρεθή ύπό τάς έξης συνθήκας καί 
προϋποθέσεις, δηλαδή: 1) Νά εύρεθή έντός θο
λωτού τάφου εις λίαν θερμός χώρας τής γης ώς 
π.χ. ή Αίγυπτος -  Σαχάρα -  Λιβύη κ.λπ. 2) Νά 
εύρεθή εις τοποθεσίαν διά τής όποίας διέρχον
ται πολύ θερμά καί ξηρά ρεύματα άέρος ώς π.χ. 
σ π ή λ α ι α  -  , χ α ρ ό δ ρ α ι  -  κ α τ α κ ό μ -  
6 α ι -  ξ ύ λ ι ν ο ι  ό ρ ο φ α ί  οικιών κ.λπ. 3) Νά 
έχη ταφή τούτο έπί τής έπιφανείας τού έδόφους 
λίαν θερμών χωρών -  (Αίγυπτος κ.λπ.). 4) Νά 
εύρεθή τούτο ά τ α φ ο ν εις περιοχήν εις τήν 
όποίαν π ν έ ε ι  λ ί α ν  ξ η ρ ό ς  θ ε ρ μ ό ς  
ά ή ρ καί ή θερμοκρασία τού περιβάλλοντος νά 
είναι λίαν η ύ ξ η μ έ ν ο ι  χ ω ρ ί ς  νά 
ύ π ά ρ χ η  υ γ ρ α σ ί α  καί 5) Νά τ α ρ ι -  
χ ε υ θ ή τούτο τεχνικώς διά φαρμακευτικών ού- 
σιών (φορμόλης κ.λπ.). Εάν λοιπόν ένα πτώμα

εύρεθή ύπό τινας τών άνωτέρω περιγραφεισών 
συνθηκών, είναι δυνατόν τούτο νά μήν ύποστή 
σηψιν, άλλά νά περιέλθη εις κατόστασιν μουμιο- 
ποιήσεως. Είναι διεθνώς ίατροδικαστικώς παρα
δεκτόν, ότι ή μουμιοποίησις τού πτώματος δφεί- 
λεται άποκλειστικώς καί μόνον εις τήν παρεμπό- 
δισιν τής άναπτύξεως καί πολλαπλασιασμού τών 
μικροβίων καί διαφόρων σηψιγόνων μικροοργα
νισμών. Ή παρεμπόδισις δέ εϋτη όφείλεται εις 
τήν ταχυτότην έξάτμισιν όλων τών ύγρών στοι
χείων τού πτώματος -  Κατά τήν μουμιοποίηση/ 
έπέρχεται ταχυτάτη καί κεραυνοβόλος άφυδά- 
τωσις τού πτώματος καί παντελής έξάτμισις 
όλων τών ύγρών στοιχείων του. Ή έ π ι δ ε ρ - 
μ ί ς τού μουμιοποιηθέντος πτώματος είναι λίαν 
τ ε τ α μ έ ν η  ,αί  άρθρώσεις αύτοϋ άκαμπτοι, αί 
δέ τρίχες παραμένουν χωρίς νά έχουν άποπέσει. 
Τό δέρμα καί τά ύποκείμενα μαλακά μόρια αύτοϋ 
έχουν άποξηρανθή τελείως καί οι Ιστοί είναι 
ξ η ρ ο ί ,  σ υ ρ ι κ ν ω μ έ ν ο ι ,  λίαν σ κ λ η 
ρ ο ί ,  καί χροιάς φ α ι ο κ ί τ ρ ι ν η ς .  Ή μου
μιοποίησή δυνατόν νά άφορά μέρος τού πτώμα
τος, ή συνήθως τά άκρα αύτοϋ ή καί όλόκληρον 
τό πτώμα.

Είναι διεθνώς παραδεκτόν ύπό τών πλείστων 
ειδικών έρευνητών ότι πτώματα άτόμων καχεκτι- 
κών, ή βρεφών, τά όποια άπέθανον λόγω άκατα- 
σχέτου έξωτερικής αιμορραγίας, μουμιοποιοϋν- 
ται εύκολώτερα τών άλλων.

Τό βάρος τών μουμιοποιηθέντων πτωμάτων 
έλαποϋται τά μέγιστα καί ό όγκος τού πτώματος 
μειοΰται λίαν αίσθητώς λόγω τής έξατμίσεως 
όλων τών ύγρών ιστών τού σώματος ώς καί δλο- 
κλήρου τού ϋδατος αύτοϋ.

Τό δέρμα κρουόμενον συνήθως δίδει ήχον ώς 
άπό τυμπάνου προερχόμενον. Τά πτώματα άτό
μων εύρισκομένων έν άρθία στάσει εύκολώτερον 
μουμιοποιοϋνται άπό τά καθήμενα τοιαϋτα. Έπί 
λήψεως δηλητηρίου τινός τότε ή μουμιοποίησις 
τού πτώματος είναι εύκολωτέρα διά δύο λόγους: 
Πρώτον λόγω άφυδατώσεως τού πτώματος συν- 
επεία τών προηγηθέντων έμέτων καί διαρροϊκών 
κενώσεων καί δεύτερον διότι τό ληφθέν δηλητή- 
ριον έπέδρασεν έπ’ αύτοϋ άντισηπτικώς.

Είναι διεθνώς -  έπιστημονικώς παραδεκτόν, 
ότι ό χρόνος ό όποιος άπαιτεΐται διά νά μουμιο- 
ποιηθή ένα πτώμα είναι διάφορος έκάστοτε, 
άναλόγως τών συνθηκών ύπό τάς όποίας εύρέθη 
τούτο, μέ άποτέλεσματήνταχεϊανή μή έξάτμισιν 
τού ϋδατος καί άφυδάτωσιν τών Ιστών τούτου.

Έπιστημονικώς -  ίατροδικαστικώς είναι δύσ- 
κολον νά έκτιμηθή έπακριβώς ό χρόνος όστις 
άπαιτεΐται διά τήν μουμιοποίηση/ ένός πτώματος 
καί μόνον κατά προσέγγισην δυνόμεθα νά άπο- 
φανθώμεν περί αύτοϋ. Έρευνηταί τινες παρα
δέχονται ότι ό άπαιτούμενος χρόνος διά τήν με
ρικήν ή δλικήν μουμιοποίησιν ένός πτώματος έν- 
ηλίκου κυμαίνεται μεταξύ 6 -1 2  μηνών, διά δέ τά 
βρέφη, νήπια καί μικρά παιδία κυμαίνεται μεταξύ 
4 - 8  μηνών περίπου. 'Ημείς διαφωνοϋμεν έν 
προκειμένω, καί τούτο διότι έκ τών μέχρι σήμε

ρον 65 πτωμάτων έν μουμιοποιήσει, τών όποίων 
έπελήφθημεν ύπηρεσιακώς,

α) Εις (9) έννέα έξ αύτών ή μουμιοποήσίς των 
(μερική τοιαύτη άφορώσα κυρίως τά κάτω άκρα) 
έγένετο τρεις (3) μήνας άπό τού έπελθόντος 
θανάτου τών άτόμων εις ά άνήκον τά πτώματα 
ταϋτα ώς τούτο διεκριβώθη έ π ι σ ή μ ω ς 
ά ν α κ ρ ι τ ι κ ώ ς  (όμολογία τών δραστών τής 
ημερομηνίας διαπράξεως τού έγκλήματός των) 
καί

6) Εις έτερα τέσσερα (4) πτώματα ή μουμιο
ποίησή αύτών (μερική τοιαύτη άφορώσα τά άνω 
καί κάτω άκρα) έγένετο δύο (2) μήνας άπό τού 
έπελθόντος θανάτου τών άτόμων εις ά άνήκον τά 
πτώματα ταύτα, ώς τούτο διεκριβώθη έ π ι σ ή - 
μ ω ς ά ν α κ ρ ι τ ι κ ώ ς  (όμολογία τών δραστών 
τής ημερομηνίας καί ώρας διαπράξεως τών έγ- 
κλημάτων των). Έκ τούτων τεκμαίρεται ότι τά 
έ λ ά χ ι σ τ ο ν  χ ρ ο ν ι κ ό ν  δ ι ά σ τ η μ α  τό 
όποιον άπαιτεΐται διά τήν έμφάνισιν τής μουμιο- 
ποιήσεως έπί πτωμάτων, δέον άπαραιτήτως νά 
θεωρηθή παραδεκτόν τό χρονικόν διάστημα τών 
(2) μηνών, καί ούχί τών (6) έξ μηνών, ώς τούτο 
έθεωρεϊτο παραδεκτόν μέχρι σήμερον.

Ή ιατροδικαστική άξία καί σημασία τής μου- 
μιοποήσεως ένός πτώματος είναι πολύ μεγάλη, 
διότι ό έντεταλμένος 'Ιατροδικαστής πρέπει νά 
έξακριβώση τήν ταυτότητα τού πτώματος καί νά 
διαγνώοη καί τήν αιτίαν ή όποία προεκάλεσε τόν 
θάνατον. Έπί μουμιοποιηθέντων πτωμάτων αί 
παθολογοανατομικαί άλλοιώσεις μετά δυσκολίας 
διακριβοϋνται. Ενώ αί κακώσεις έάν έντοπίζον- 
ται εις τά όστό εύκόλως διακρίνονται. Εύνόητον 
τυγχάνει ότι ή ταυτότης τού μουμιοποιηθέντος 
πτώματος θά έξακριβωθή έκ τών ένδυμάτων, 
άντικειμένων, ούλών, στίξεων τού δέρματος, 
όδόντων, σπίλων, άναπηριών, δυσμορφιών, 
καταγμάτων κ.λπ. τά όποία θά διαπιστωθούν ύπό 
τού έντεταλμένου Ίατροδικαστοϋ.

Βάσει τών άνωτέρω ήμετέρων παρατηρήσεων 
καί έρευνών, τό έ λ ά χ ι σ τ ο ν  χρονικόν διά
στημα έμφανίσεως τής μουμιοποιήσεως έπί 
πτωμάτων, είναι τό χρονικόν διάστημα τών (2) 
δύο μηνών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Ιατροδικαστική Ίω. Γεωργιάδου -  Α ' τόμος
2) Ιατροδικαστική Γρ. Κάτσα -  Α ' τόμος
3) Ιατροδικαστική Κων. Ήλιάκη -  Α' τόμος
4) FORENSIC MEDICINE - KEITH SIMPSON

Ε π α ν ό ρ θ ω σ η

ΣτΑ Αρθρο τού Ιδιου συγγραφέα πού δημοσιεύτηκε 
στΑ τεύχος του Απριλίου 1982 (σελίδα 266) τού περι
οδικού μος ύπό παραδρομή τέθηκε Α τίτλος τού πορο- 
πύνω κειμένου του Αντί τού σωστού «Η ΣΑΠΟΝΟ- 
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΟΜΑΤΟΣ».
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Τά πολύνεκρα άτυχήματα τών μεταφορικών μέσων, πού τά τελευταία χρόνια συγκλόνισαν τήν παγκό
σμια κοινή γνώμη, ήταν φυσικό νά προβληματίσουν σοβαρά καί τή διεθνή κοινότητα, γιατί πέρα άπό όλα τά 
άλλα (γενεσιουργά αίτια τής συμφοράς, κ.λπ.) φέρνουν τις κατά τόπους έθνικές άρχές μπροστά σ’ έναάρκετά 
δυσεπλυτο πρόβλημα, καί συγκεκριμένα στό πρόβλημα τής άναγνώρισης τής ταυτότητας τών πτωμάτων τών 
θυμάτων. Καί καθώς είναι εύκολονόητο οί δυσχέρειες έπιτείνονται όταν μεταξύ τών θυμάτων συγκαταλέγον
ται καί άτοα ποικίλων έθνικοτήτων.

Κατά τήν 35η σύνοδο τής γενικής συνέλευσης τής INTERPOL πού έλαβε χώρα στή Βέρνη τά 1966, μετά 
άπό εισηγήσεις τών Ε.Κ.Γ. τής Αύστραλίας καί τού Περού συγκροτήθηκε έπιτροπή ειδικών, ή όποια κατάληξε 
στον καθορισμό ένός ύποδείγματος έντύπου άναγνώρισης (Disaster Victim Identification Form) πού πρέπει νά 
συμπληρώνεται γιά καθένα άπό τά θύματα τών άτυχημάτων αύτών. Τά ύπόδειγμα αύτό υιοθετήθηκε κατά τήν 
37η σύνοδο τής γενικής συνέλευσης τής INTERPOL (Τεχεράνη, 1968), ένώ άντίτυπά του στάλθηκαν σ' όλατά 
κράτη -  μέλη γιά άνάλογη έφαρμογή. Επίσης τά ύπόδειγμα αύτό συμπεριελήφθηκε στό «Εγχειρίδιο άνάκρι- 
σης τών άεροπορικών άτυχημάτων» τού Διεθνούς 'Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (γνωστού σάν ICAO).

Ανάμεσα στά στοιχεία πού πρέπει νά συμπληρώνονται -  άν καί τελευταία έγέρθηκαν άρκετές άμφιβο- 
λίες γιά τή χρησιμότητά του έτσι όπως συμπληρώνεται μέχρι τώρα -  κατέχει σημαίνουσα θέση τό ΟΔΟΝΤΟ- 
ΓΡΑΜΜΑ, ένας όδηγός περιγραφής τών δοντιών. Πράγματι, είναι πάγκοινα γνωστό πώς τά δόντια άποτελοϋν 
ένα άπό τά σημαντικότερα στοιχεία σέ τέτοιες περιπτώσεις. Αύτό, όμως, δέ σημαίνει πώς ή άναγνώριση τής 
ταυτότητας ένός πτώματος μέ βάση τά δόντια είναι κάτι τό πολύ άπλό. Αντίθετα, άντιμετωπίζονται καί έδώ 
άρκετά σοβαρά προβλήματα.

Αύτά άκριβώς τά προβλήματα έπισημαίνει, προτείνοντας παράλληλα καί μιά πιό βελτιωμένη μέθοδο, ό 
χειρούργος — όδοντίατρος Dr Philip L. SAMIS άπό τό Montreal στό άρθρο του «Systems of dental Identification» 
πού δημοσιεύεται στό περιοδικό INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE REVIEW (No 317, April 1978), έπίσημο 
όργανο τής INTERPOL. Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άναδημοσιεύει τό παραπάνω άρθρο μέ έπιμέλεια 
-  μετάφραση τού άνθυπασπιστού ΔΑΝΟΥΣΗ Κων/νου, εύελπιστώντας στήν ένημέρωση τού άναγνωστικού 
της κοινού πάνω στό σοβαρό αύτό πρόβλημα.

Σήμερα έφαρμόζεται μονάχα ένα σύ
στημα άναγνώρισης ένός πτώματος άπό 
τά δόντια. Τό σύστημα αύτό, πού περι- 
γράφηκε άπό τούς Lester καί Phyllys 
Luntz, περιλαμβάνει τά άκόλουθα τέσ
σερα στάδια:
(α) 'Εξέταση τής στοματικής κοιλότη

τας.
(β) Προετοιμασία postmortem (μεταθα

νάτιων) όδοντικών άποτυπώσεων 
(στήν προκειμένη περίπτωση κατα
σκευή έκμαγείων τών όδοντοστοι- 
χιών).

(γ) Εξασφάλιση antemortem (προθανά- 
τιων) όδοντικών άποτυπώσεων (έκ- 
μαγεια, τεχνητές όδοντοστοιχίες, 
κ.λπ.), καί

(δ) Σύγκριση μεταθανάτιων καί προθα- 
νάτιων άποτυπώσεων.

Τό πλέγμα τών τεσσάρων αύτών στα
δίων θά άναφέρεται σάν σύστημα σύγ- 
κρισης ΑΜ-ΡΜ (δηλ. antemortem - po
stmortem όδοντικών άποτυπώσεων).

Η έκτίμηση πρός τό σύστημα αύτό -  
βασισμένη στό γεγονός πώς οί ιατροδι
καστές όδοντίατροι έπιτυγχάνουν ύψη- 
λές άναλογίες θετικών άναγνωρίσεων 
(ταυτότητας πτωμάτων) -  έπιβεθαιώνει 
τή χρησιμότητά του καί τις έφαρμογές 
του σέ περιπτώσεις άναγνώρισης μεμο
νωμένων άτόμων άλλα καί θυμάτων πο
λύνεκρων άτυχημάτων (είκ. 1).
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Ή άνάλυση καθενός άπό τέσσερα 
στάδια του συστήματος σύγκρισης 
ΑΜ-ΡΜ, δείχνει πώς τό σύστημα αύτό -  
αν και άποτελεσματικό σέ υψηλό βαθμό
-  άπέχει πολύ άπό τό νά θεωρείται ικα
νοποιητικό γιά τούς ειδικούς, οί όποιοι 
άντιμετωπίζουν τό πρόβλημα άναγνώρι- 
σης άκρωτηριασμένων, κατατεμαχισμέ
νων, άπανθρακωμένων ή άλλων άτόμων, 
πού καθ’ οίονδήποτε άλλο τρόπο έχουν 
καταστεί άγνώριστα.

I. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟ
ΤΗΤΑΣ

Οί παράγοντες πού δυσκολεύουν τή 
διαδικασία τού σταδίου αύτού είναι άτι:
-  Χρειάζεται άρκετός χρόνος καί έντα- 

τική δουλειά.
-  Ό  ιατροδικαστής όδοντίατρος δέν 

καλείται άμέσως μέ άποτέλεσμα νά 
χάνονται ή νά καταστρέφονται έν μέ- 
ρει ούσιώδεις άποδείξεις.

-  'Υπάρχει έλλειψη ειδικά έκπαιδευμέ- 
νων όδοντίατρων άπό πλευράς ιατρο
δικαστικής έπιστήμης.

-  Δέ γίνονται ειδικά σεμινάρια.
-  Συχνά είναι μιά φρικιαστική, άηδια- 

στική καί πιθανόν έπικίνδυνη έργασία, 
ένώ

-  Πολλές φορές δέ διατίθενται τά άπα- 
ραίτητα κατάλληλα έργαλεία.

II. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

Προϋποθέτει μακρά καί δύσκολη δια
δικασία, ένώ πολλές φορές δέν άποδίδει 
παρά μόνο μικρά κομμάτια τής οδοντο
στοιχίας.

III. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΘΑΝΑΤΙΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τό στάδιο αύτό φαίνεται πώς είναι τό 
δυσκολότερο σημείο τού συστήματος 
σύγκρισης ΑΜ-ΡΜ καί μερικές άπ’ τις 
σημαντικότερες αιτίες είναι οί έξής:
-  Υπάρχουν πολλές μέθοδοι άποτυπώ- 

σεων καί ή υιοθέτηση άπ’ όλους μιάς 
άπ’ αύτές είναι κάτι πού δέν προβλέ- 
πεται γιά τό έγγύς μέλλον.

-  Ή εύρεση προθανάτιων άποτυπώσεων 
πολλές φορές είναι δύσκολη ή καί 
άδύνατη (μετακίνηση άσθενών, θάνα
τος γιατρών, κ.λπ.).

-  Οί προθανάτιες άποτυπώσεις (AM) εί
ναι άτελεϊς. Ό  μέσος όδοντίατρος δέν 
καταγράφει τις μεταβολές τών όδον- 
τοστοιχιών (έξαγωγές, προσθετικές 
έργασίες).

-  Επίσης συχνά οί σχετικές καταγρα
φές είναι πολύ παλιές, άνημέρωτες γιά 
τις μετέπειτα άλλαγές καί άνακριβεις.

-  Ή μεταβίβαση, άποστολή τών στοι- 
χίων τών AM είναι χρονοβόρος, δαπα
νηρή καί άπαιτεί έκπαιδευμένο 
προσωπικό, ένώ

-  Ή κίνηση τών κατοίκων τού δυτικού 
κόσμου γενικά, ή συχνή άλλαγή έργα-

σίας, διαμονής καί πολλές φορές ύπη- 
κοότητας, κάνει άκόμα πιό δύσκολη 
τήν άπόκτηση πρόσφατα ένημερωμέ- 
νων στοιχείων AM.

IV. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜ-ΡΜ ΑΠΟΤΥΠΩ
ΣΕΩΝ

Αύτό τό στάδιο φαίνεται πώς έχει τά 
λιγότερα μειονεκτήματα, καθώς σύγ
χρονα έργαλεία καί ειδικοί ήλεκτρονικοί 
ύπολογιστές, πού έχουν σχεδιαστεί γιά 
τή δουλειά αύτή, μάς δίνουν ικανοποιη
τικά άποτελέσματα. Βέβαια ό ήλεκτρονι- 
κός ύπολογιστής -  άκριβό μά καί πολύ 
άποδοτικό έργαλεΐο -  χρειάζεται πρόσ-
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θετά ειδικευμένο προσωπικό γιά νά 
άξιοποιηθούν οί δυνατότητες του.

Μέ λίγα λόγια θά μπορούσαμε νό 
πούμε τά έξης γιά τό συγκριτικό σύστημα 
ΑΜ-ΡΜ:
(α) Είναι ένα έπιτυχημένο σύστημα (ει

κόνα 1).
(6) Απαιτεί ειδικά έκπαιδευμένο 

προσωπικό μέ άνάλογη έξάσκηση.
(γ) Υπάρχουν άρκετές δυσχέρειες στά 

διάφορα στάδιά του, οί όποιες όμως 
θά μπορούσαν νά περιοριστούν ή και 
νά έξαλειφθούν τελείως, καί 

(δ) "Εχει εύρείες μελλοντικές προοπτι
κές μέ τήν έφαρμογή στόν τομέα 
αύτό τών δυνατοτήτων των ηλε
κτρονικών ύπολογιστών τόσο ώς 
πρός τή συγκέντρωση στοιχείων γιά 
προθανάτιες άποτυπώσεις (δη
μιουργία τραπεζών άνάλογων πλη
ροφοριών κ.λπ.) όσο καί ώς πρός τή 
σύγκρισή τους μέ άντίστοιχες μετα
θανάτιες.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ

Θά περιγράφουμε τώρα μιά νέα μέ
θοδο άναγνώρισης πτωμάτων μέ βάση τά 
δόντια ή όποια έξαλείφει τις περισσότε
ρες άπό τις δυσχέρειεςτών σταδίων II καί 
III καί έλαχιστοποιεΐ -  ή μειώνει σημαν
τικά -  τό χρόνο καί τήν προσοχή πού 
χρειάζονται στό στάδιο I τού συστήματος 
σύγκρισης ΑΜ-ΡΜ.

Οί Simpkins, Pyke, Thomas Conte, An
drew Conte καί Dorion είσηγούνται μιά κα
λύτερη μέθοδο άναγνώρισης μέ βάση τά 
δόντια, ένώ ό T.F. Pyke καταγράφει τά 
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά πού 
πρέπει νά συγκεντρώνει τό σημάδεμα 
τής όδοντοστοιχίας μέ κάτι τό μεταλ
λικό:

σθούν καί οί δυσκολίες πού δημιουρ- 
γούνται γιά τόν έντοπισμό τής μεταλλι
κής περόνης μέ άκτίνες X στις περιπτώ
σεις πού μεσολαβεί τοποθέτηση μεταλ
λικής θήκης στό συγκεκριμένο δόντι. Μά 
καί αύτές οί δυσκολίες μπορούν εύκολα 
νά ύπερπηδούνται.

(α) Ό  όγκος του δέν πρέπει νά έπηρεά- 
ζει δυσμενώς τήν όδοντοστοιχία.

(β) Δέ θά πρέπει νά είναι πολύπλοκο: (1) 
στήν τεχνική τής έπιγραφής του 
(δηλ. τών στοιχείων πού θά χαρα- 
χθούν πάνω του) καί (2) στόν έγκλει
σμά του μέσα στήν όδοντοστοιχία, 
καί

(γ) Θά πρέπει νά είναι -  τό δυνατόν -  
άφθαρτο, καί ειδικότερα άπαιτειται 
νά άντέχει σέ ύψηλές θερμοκρασίες 
καί νά μή διαλύεται άπό τις συνηθι
σμένες χημικές ένώσεις.

Μέ λίγες άναθεωρήσεις τά κριτήρια 
αύτά όδηγούν κατά λογική συνέπεια 
στήν κατασκευή μιάς μεταλλικής 
προσωπικής ταυτότητας τών δοντιών, 
πού μπορεί εύκολα νά τοποθετηθεί σ’ 
αύτά μέ τήν πρώτη εύκαιρία πού έπισκέ- 
πτεται κάποιος τόν όδοντογιατρό του.

Ή τοποθέτηση (έγκλεισμός στά δόν
τια) μιάς ειδικής (0.027, 18-8) άνοξείδω- 
της άτσάλινης ή έπαργυρωμένης περό
νης -  όρατής μετά μόνο μέ άκτίνες X -  θά 
ύποδεικνύει σέ πιό δόντι έχει τοποθετη
θεί ή παραπάνω μεταλλική ταυτότητα 
(εικόνες 3 καί 4). Έδώ θά πρέπει νά τονι-

Ή μεταλλική αύτή ταυτότητα μέ χαρα
γμένα τά άπαραίτητα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της κατασκευάζεται άπό μέτα
λλο άφθαρτο σέ σχέση βέβαια μέ τά δόν
τια, τά όποια άποτεφρώνονται στους 
1000°-1100° βαθμούς τής κλίκακος Φα- 
ρενάιτ. Τό μέταλλό της έχει άντέξει σέ 
έπανειλημμένες δοκιμασίες σέ θερμο
κρασίες ώς 1650° βαθμούς Φαρενάιτ.

Οί μαυρόασπρες φωτογραφίες (μεγ- 
θυνση 3 :1 τών σχετικών άκτινογρα- 
φιών) άποτελούν μέρος μιάς προχωρη
μένης κλινικής μελέτης τού ύπό περι
γραφή συστήματος άναγνώρισης (εικό
νες 5, 6, 7 καί 8).

Ή τεχνική αύτή είναι άπλή. Ούτε άκρι- 
βός έξοπλισμός ούτε έκπαίδευση χρειά
ζεται γιά τούς γενικούς όδοντογιατρούς. 
Ή περόνη καί ή μεταλλική ταυτότητα 
μπορούν νά παράγονται βιομηχανικά καί 
δέν είναι δαπανηρές. ’Έτσι τό νέο σύ
στημα φαίνεται πώς έξαλείφει πολλές 
δυσκολίες τής μεθόδου σύγκρισης 
ΑΜ-ΡΜ. Επίσης συγχωνεύει τά στάδια II 
καί III σέ ένα άπλό στάδιο καί είναι άπαλ- 
λαγμένη άπό τις σπουδαιότερες δυσχέ
ρειες. Ή μεταλλική ταυτότητα τών δον-

ΕΙκ. 5 (τοποθέτηση 1.11.74) Είκ. 7 (τοποθέτηση 1.11.74)

ΕΙκ. 6 (τοποθέτηση 31.10.74) ΕΙκ. 8 (τοποθέτηση 26.5.75)
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τιών δίνει πράγματι μιά νέα διάσταση 
στις προσπάθειες γιά ευκολότερη άνα- 
γνώριση πτωμάτων, ένώ παράλληλα το
ποθετείται στό πιό σίγουρο σημείο τοϋ 
πιό δυσκολοκατάστρεπτου μέρους τοϋ 
άνθρώπινου σώματος.

Τό νέο σύστημα άναγνώρισης μέ βάση 
τά δόντια συγκρινόμενο μέ τή μέθοδο 
σύγκρισης ΑΜ-ΡΜ έμφανίζει τά άκό- 
λουθα πλεονεκτήματα:
-  Δέν είναι δαπανηρό.
-  Ελαχιστοποιεί τό χρόνο έργασίας.
-  Συγχωνεύει τά στάδια II καί III καί έξ- 

αλείφει τό στάδιο IV τού συστήματος 
σύγκρισης ΑΜ-ΡΜ.

-  Δέ χρειάζεται τήρηση όγκωδών άρ- 
χείων προθανάτιων άποτυπώσεων.

-  Δέν άναζητείται ό όδοντογιατρός (πού 
τήν τοποθέτησε).

-  Δέ χρειάζεται ειδική έκπαίδευση των 
όδοντογιατρών, καί

-  Τέλος δέν άπαιτοϋνται μεγάλες δαπά
νες γιά τήν άμεση καί εύρεία έφαρ-, 
μογή τού συστήματος σέ έθνικό ή 
παγκόσμιο έπίπεδο.

Ή μεταλλική ταυτότητα είναι ιδιαίτερα 
μικρή, καί τοποθετείται εύκολα σχεδόν 
σ’ όλα τά δόντια, χωρίς νά καταστρα
φούν. ’Επίσης τό σχήμα καί ή σωστή το
ποθέτηση τής μεταλλικής περόνης, πού 
προαναφέρθηκε, διευκολύνει 'ιδιαίτερα 
τόν έντοπισμό της μέ τις άκτίνες X, ώστε 
νά άναζητηθεί άμέσως μετά καί ή ταυτό
τητα.

"Ετσι όταν πρόκειται νά γίνει προσπά
θεια άναγνώρισης πτώματος μέ βάση τό 
σύστημα αύτό, τό πρώτο πράγμα πού 
χρειάζεται είναι ή άκτινογράφηση τών 
οδοντοστοιχιών. ’Εφ’ όσον έντοπιστεΐ ή 
χαρακτηριστική περόνη, γιά νά βρεθεί 
καί νά διαβαστεί ή μεταλλική ταυτότητα, 
ώστε νά άναγνωριστεί τό πτώμα, τό ϋπο- 
δεικνυόμενο δόντι είτε σκάβεται μέ ει
δικό τρυπάνι, είτε έξάγεται καί σπάζεται 
ή άποτεφρώνεται.

Ή άνάγκη γιά ένα βελτιωμένο σύστημα 
άναγνώρισης πτωμάτων καταφαίνεται 
άπό τούς πίνακες τής εικόνας 2, οί όποίοι 
μάς δείχνουν πώς ένώ στήν εικοσαετία 
1955 -1974 είχαμε λιγότερα άεροπορικά 
άτυχήματα, έντούτοις θρηνήσαμε 
περισσότερους νεκρούς. Μετά άπ’ αύτό 
ό ρόλος τής φορητής μεταλλικής ταυτό
τητας (φορέα άναγνώρισης) τών δον- 
τιών, σάν ένας νέος τρόπος άναγνώρι- 
σης πτωμάτων, είναι αύταπόδεικτος.

Ή έπιτυχία όμως τού συστήματος αύ- 
τού είναι συνάρτηση τής ύγειονομικής 
καταστάσεως σέ κάθε Χώρα. Κι αύτό 
γιατί σέ μιά χώρα μέ ύψηλό έπίπεδο 
έφαρμογής άποκαταστάσεων τών δον- 
τιών ή τοποθέτηση τής μεταλλικής ταυ
τότητας σέ κάποιο άπ’ αύτά έχει όπωσ- 
δήποτε μπρός της εύοίωνες χρονικές 
προοπτικές. Αντίθετα σέ χώρες μέ χα
μηλό όδοντιατρικό θεραπευτικό έπίπεδο 
οί προοπτικές ςϊναι κατά κανόνα άπο- 
γοητευτικές.

Παρά όμως τούς περιορισμούς τής 
προηγούμενης παραγράφου τό σύστημα 
αύτό παρουσιάζει σπουδαίες δυνατότη
τες νά καταστεί ένα χρησιμότατο βοή
θημα στήν Ιατροδικαστική όδοντιατρική. 
Καί όπωσδήποτε ή έπέκταση τών κλινι
κών μελετών άπό όδοντογιατρούς -  
έρευνητές θά ’ναι θετική έξέλιξη στον 
τομέα αύτό.
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Πολλά είναι τά χρόνια πού έχουν 
περάσει άπό τότε πού έπιασα γιά 
πρώτη φορά τό μολύβι ατό χέρι, γιά 
νά στήσω μιά φράση στά πόδια της. 
Δέν ήξερα τότε μήτε τ'ι έπιχειροϋσα 
μήτε γιά ποιό σκοπό τό επιχειρούσα. 
Νομίζω πώς ή πρώτη προσπάθεια εϊ- 
ταν ασυνείδητη, τουλάχιστο κατά τό 
μεγαλύτερο τμήμα της. Ε'ίταν μιά 
όρμέμφυτη κίνηση, πού μ ’ έρριξε σέ 
πολλή στενοχώρια, γιατί τό άποτέ- 
λεσμα δέν ε ’ίταν έκεϊνο πού προσδο
κούσα■ ίσως και νά μή προσδοκούσα 
τό άποτέλεσμα, τό ένα ή τ ’ άλλο. 
Ωστόσο, μόλις πού ένιωθα πώς 
έκανα κάτι πού μ ’ εύχαριστοϋσε 
πολύ και πού μπορούσα, καμιά 
φορά, νά τό καμαρώνω. Φυσικά, 
όπως ό περισσότερος κόσμος, άρ
χισα κ ’ έγώ μέ τήν ποίηση, ύστερα 
ξεπέζεψα στήν άφήγηση. Δέ μιλώ 
άκόμη γιά τό δοκίμιο, πού δέν ήξερα, 
άλλωστε, καλά καλά τ'ι ήθελε νά πει 
καί πώς νά οργανωθεί, γιά νά τον 
άξίζει κάπως τόν κόπο.

Μιλώ, φυσικά, γιά μιά ώγύγια 
έποχή, γιά τά πρώτα χρόνια τού

αιώνα τούτου, άς πούμε τό χίλια εν
νιακόσια δώδεκα, δεκατρία ή δεκα
πέντε. "Αν θυμούμαι καλά, τό πρώτο 
μου κείμενο, κατ’ έξαίρεση πεζό 
έκεϊνο, τό τύπωσα σ ’ ένα περιοδικό, 
τής κακής ώρας, όφείλω νά πώ, καί 
είχε παραινετικό χαρακτήρα, γιατί 
τότε πού είχα άνάγκη ένα πλήθος 
οδηγίες, γιά νά δημιουργήσω ένα 
ομοίωμα τού έπιθυμητού έαυτοϋ 
μου, ήμουν πρόθυμος νά παραινώ 
τούς άλλους, τούς ομηλίκους μου 
βέβαια. Φλεβάρης τού 1915. Ή 
άτμόσφαιρα τού πρώτου παγκό
σμιου πόλεμου. Στο σπίτι θρηνού
σαμε τόν πρώτο νεκρό μας παιδί, ένα 
μικρότερο άδερφό. Κ’ έγώ συλλογι
ζόμουν μέ τό στίχο, -  καί όχι γιά τόν 
πόλεμο, πού τόν άντίκριζα σάν γρα
φικό περιστατικό. ’Έχω καί άλλοτε σέ 
άλλο τόπο διηγηθεϊ γιά τά παιδιά πού 
μάς πέθαναν. Ό,τι κι άν κάνω, δέν 
μπορώ νά τά λησμονήσω. Ε'ίταν οί 
άνεξίτηλοι πόνοι μου, τά πρώτα, καί 
σκληρότατα, μαθήματά μου στο πι
κρότατο σχολειό τής ζωής. Πολλά 
παιδιά, πολλοί νέοι άνθρωποι κα

τορθώνουν νά περάσουν μερικά 
χρόνια άνέμελα, γιά νάχουν νά θυ
μούνται κάτι, έκείνη τήν έποχή τού 
παραδείσου, ένα άποταμίευμα πού 
ύστερότερα τούς χρησιμεύει πολύ, 
όταν έρθουν οί βαρυχειμωνιές. Εί
ναι, καί οί βαρυχειμωνιές μιά πολύ
τιμη πείρα. Ά λλ ’ όχι καί τόσο, πού νά 
μαραίνουν άπό νωρίς κάθε ικμάδα 
ζωής. Ωστόσο, γιά νά τό σημειώσω 
καί τούτο, αύτές οί «νεαρές θλί
ψεις», πού φαίνονται καί αύτογέννη- 
τες καί αύτοδύναμες κάποτε, γίνον
ται άφετηρίες γιά τά πολύ μεγάλα, 
όταν άρχίσει νά τή συλλογιέται κα
νείς τή ζωή καί βαθύτερα νά τή νιώ
θει.

Τά χρόνια τής νιότης ύπήρξαν γιά 
μένα έποχή λαίμαργη καί πονεμένη. 
Ε’ίταν καί ή κατάσταση τού τόπου 
αξιοθρήνητη: μικρασιατική περιπέ
τεια, μικρασιατική καταστροφή. Ό  
άπελπισμός ε'ίταν τό μόνιμο κλίμα
τά ζούσαμε σάν νά είχαμε όρφανέ- 
ψει άναπάντεχα καί νά μήν είχαμε 
άντιστύλι νά πιάσουμε καί τόπο νά 
σταθούμε, μετέωροι πάντα, άνάμεσα

I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καί νά πού ή ζωή κούνησε τ' άποχαιρετιστήριο μαντήλι της καί στόν I Μ. Παναγιωτόπουλο. 

όπως σέ τόσους άλλους μεγάλους τής μεγάλης «γενιάς τού τριάντα». 0 μεγάλος στοχαστής, ά 
μοναχικός ποιητής, ά βαθύπονος πεζογράφος. αύτάς ό πολυγραφάτατος γέροντας των Ελληνι
κών Γραμμάτων κίνησε ν' άνταμώσει τούς τόσους καί τόσους συνοδοιπόρους του, άφήνοντας 
πίσω του ένα τεράστιο σέ όγκο καί ποιότητα έργο, ένσν καταξιωμένο άγώνα πού πόντο θά 
κραυγάζει πώς «δχι, ό άνθρωπος δέν πεθαίνει!».

Αίτωλικό 1901 -  Αθήνα 1982 ή ζωή του. Αθήνα 1920 - 1982 ή δημιουργική του άνηφοριά. 
Εξι δεκαετίες άναζήτησης τής άλήθειος, έξι δεκαετίες πλάι στάν όνθρώπινο πόνο, έξι δεκαε

τίες συνεχούς έγκυμοσύνης, άτέλειωτων ώδίνων. Καί τ ’ άποτέλεσμο; Ή άποκόλυψη τής άλή- 
θειος; Η αποκάλυψη τού κόσμου, τής άνθρώπινης μοίρας;

Σίγουρα ό I. Μ. Παναγιωτόπουλος βάδισε μέ πολύ πόνο τούς δρόμους τού Κόσμου. τόσο πόνο πού κανείς άλλος τής γενιάς του -  πέρα ίσως 
άπ' τά Σεφέρη- δέν ένιωσε. Κι είχε τή δύναμη αύτάντάν πόνο νά τάν κόνει σύντροφο παρηγορητικό, έτσι πού νά μή τού 'ναι όναγκοϊα πολύμορφο 
σχήματα έκφρασης, άφοϋ τού 'φτάνε ή καρδιά του γιά νά τάν έκφράσει. Καί συλλογιέται κανείς αύτής άκριβώς τής καρδιάς τή δύναμη κι 
άναρρωτιέται πώς βάσταξε καί κράτησε τις τόσο πικρές έμπειρίες της τόσο χρόνια, μιά καί ήταν δικά της, ή ίδια τά 'κάνε δικά της, άλα τού 
κόσμου τά πικρά σημάδια:

Ό άδελφός μας πασκίζει νά τραγουδήσει καί τού λείπει τά χείλος.
0 άδελφός μας θέλει νά κλόψει καί τού λείπουν τά μάτια.
Είναι ά νέος άδελφός, πού γεννήθηκε στά χίλια έννιοκόσια σαράντα τέσσερα 
στά Νταχάου. στά χίλια έννιακΰσια σαράντα πέντε στή Χιροσίμα: μετά Χριστόν.

Μ' αύτάν τόν άδελφΰ. τά γεννημένο άπ’ τήν ούτοκαταστροφή τού άνθρώπινου γένους, πορεύτηκε στή ζωή ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος. 
πασχίζοντας νά τού δώσει χείλος γιά νά τραγουδήσει, μάτια γιά νά κλόψει. χέρια γιά ν’ άγγίξει τ’ άδέλφια ταυ. Καί τού 'δώσε' τά δικό του χέρια, 
τά δικό του μότιο, τά δικά του χείλη, άφήνοντας γιά τόν ίδιο του τόν έαυτό μονάχα τά πόδια καί τούς καημούς τού ταξιδιού γιά τήν Ιθάκη . . .
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γής κι ούρανοϋ. Εκείνα τά χρόνια τά 
ριζοτομικά μάς στέρησαν την πάσαν 
έλπίδα. Κάθησα και τάγραψα σε μιαν 
'ιστορία της έφηβειας, την «Αστρο
φεγγιά»■ πονεμένα νιάτα της Αθή
νας τού 1919 -  τού 1922 -  τού 1926. 
Βγήκε ένα βιβλίο πικραμένο, ζεστό 
άπό δάκρια■ κάθε του σελίδα καί 
άγωνία. Θά μπορούσα νά πώ, πώς 
έκεϊνα τά χρόνια, της τώρα μακρινής 
έφηβειας, εϊταν, καθώς γίνεται 
πάντα, και τά χρόνια πού καθόρισαν 
τό πεπρωμένο μου. Δίψα σπουδής, 
δίψα ζωής. "Ενιωθα πώς ήμουν άνί- 
κανος νά πάρω ό,τι μπορούσε νά μού 
προσφέρει αυτή ή παράδοξη πάντα 
περιπέτεια πού όνομάζεται «ζωή». 
Λοιπόν, θά μπορούσα νά κλείσω μιάν 
έποχή άνάμεσα σέ δυό χρονολο
γίες: 1919, 1923. Ή καρδιά μου εϊταν 
γεμάτη έρωτα, γεμάτη πάθος. Ό  
νούς μου γεμάτος ιδέες. Εϊταν οι 
καιροί πού άρχισε μέσα μου ν ’ άνα- 
πτύοσεται τό κριτικό ένστικτο, που 
μελετούσα άπό τή μιά μεριά τήν έπι- 
στήμη, άπό τήν άλλη μεριά τήν τέχνη 
τού λόγου■ καί, παράλληλα, έγραφα. 
Τι έγραφα; Τά πάντα. Έπέρασα τις 
κατάψηλες όροσειρές τού τυπωμέ
νου χαρτιού κ' έγραψα κ ’ έγώ καμ- 
πόσες. Αυτό, τώρα που τό έπισκοπώ 
σαν άπό μακριά εϊταν μιά βλαπτική, 
στο τέλος, υπόθεση. Δέν μπορείς νά 
γράφεις όλοένα ποιήματα «άτιμω- 
ρητι». Δέν μπορείς νά γράφεις καί 
ιστορήματα καί μελετήματα καί ό,τι- 
δήποτε, άν δέν είσαι «τό παιδί τού 
θαύματος» . . .  Κ ’έρχεται μιά ώρα καί 
μιά στιγμή, πού άρχίζεις νά τό νιώ
θεις τούτο τό πράμα, πώς δέν είσαι 
τό «παιδί τού θαύματος» καί πώς τό 
γράψιμο είναι ένα βαρύ πεπρωμένο, 
πού, άν είσαι σωστός, θά σέ βασανί
ζει σέ μιά ζωή. Είναι με κάποιο ιδιαί
τερο, νομίζω, νόημα πού τά πρώτα 
λιγοσέλιδα βιβλία πού τύπωσα άνή- 
κουν στά τρία κύρια εϊδη τού λόγου: 
τήν ποίηση, τήν κριτική καί τό άφή- 
γημα, τον πεζό, όπως ειδικότερα θά 
τον ονομάζαμε, λόγο. Εννοώ τό 
«Βιβλίο τής Μιράντας», τήν ό μιλιά 
μου γιά τό έργο τού Παλαμά, πρώτη, 
κάπως σοβαρή, κριτική άπόπειρα καί 
τό «Χάνς κι άλλα πεζά» -  δοκιμές 
πεζογραφίας δοσμένες μέ άπλό καί 
άκαλλώπιστο τρόπο. Σπουδαία κεί
μενα δέν είταν. Αλλά βρήκαν τή 
συγκατάθεση τών φίλων καί μού 
πρόσφεραν ένθάρρυνση, πού τήν 
είχα πολλή άνάγκη τότε, γιά νά μπο
ρέσω στοιχειωδώς νά υπάρξω. Καί 
νά μπορέσω συνάμα νά συνοστεωθώ 
σέ μιά όλόκληρη παρουσία. Πόσα 
είχε ίσαμε τότε προφτάσει νά δη
μιουργήσει αϋτή ή όλόκληρη πα
ρουσία: Μέ ποια πρώτη ύλη; Φυσικά, 
μέ τά βιώματα πού είχα συγκομίσει 
άπό τις πρώτες έντυπώσεις τού 
άπλερου παιδιού καί τις μεταγενέ
στερες τού σχηματισμένου. Θά 
ήθελα νά υπογραμμίσω τήν όδυνηρή

θρησκευτικότητα, πού μέ γέμισε, 
όταν προσπάθησα καί μέσα μου καί 
έξω άπό μένα νά βρώ άφορμές πού 
νά μέ φέρνουν σ' έπίπεδο ψηλότερο 
άπό τά χαμηλά καί στενόχωρα έγκό- 
σμια. Ή ζωή μου τριχοτομήθηκε 
άνάμεσα στό σπίτι, στό σχολειό καί 
στην έκκλησιά, πού είχε γίνει όχι 
μόνο ό μαγικός κόσμος πού γίνεται 
σέ κάποιες έποχές τής ζωής μας καί 
ή μόνιμη άνακούφισή μας μέ τήν 
κατάνυξη, μέ τή γνώση πού όλο καί 
πλήθαινε καί μέ τήν περιδιάβαση σέ 
τόπους πού πρώτη φορά μ ’ εύκαιρο 
πόδι τούς περπατούσαμε.

Τά χρόνια πού ήρθαν έπειτα, εϊταν 
τά χρόνια τού στοχασμού καί τής 
άμφιβολίας. ’Αναγκασθήκαμε νά τά 
βάλουμε όλα κάτου καί νά τά ξαναϊ- 
δούμε μέ τή σειρά τους. Μιά γενική 
καί άμείλιχτη άναθεώρηση, πού, κα
θώς καί άλλοτε μού έτυχε νά τό πώ, 
πάσκισε νά ξεσκαλίσει τις ρίζες καί 
νά λύσει πολλούς άπό τούς διστα
γμούς. Εϊταν χρόνια τής άμφιβολίας 
καί χρόνια τής άπιστίας. Αναποδο
γυρίζαμε μέ θλιμένη καρδιά τό σόμ
παν, γιά νά πλάσουμε ένα σύμπαν 
καινούριο, χωρίς νά είμαστε βέβαιοι, 
πώς θά είχαμε τήν ικανότητα καί νά 
τό βάλουμε στή θέση τού παλιού. 
Τότε είναι πού διαβάσαμε άναρί- 
θμητα βιβλία -  καί κάθε λογής. 
Σπουδάσαμε όλες τις έπιστήμες κα
θώς ό Φάουστ καί σκύψαμε μέσα μας 
καί βρήκαμε τ' όδυνηρότατο άδειο. 
Στό άναμεταξύ ζούσαμε στό περι
θώριο τής γνώσης, γιατί τίποτε δέ 
μάς βοηθούσε νά στερεωθούμε 
στήν πέτρα τής πίστης. Ή ψυχή μας 
διψούσε τό «ύδωρ τό ζών». Τά πάντα 
εϊταν φρυγμένα, πυρίκαυστα καί 
φοβερά διψασμένα. Καθώς προχω
ρούσαμε άπό τ ’ άγουρα στά ώριμα 
χρόνια άφήναμε ένα πλήθος φλού
δια στό δρόμο μας. Δοκιμάζαμε σ’ 
ένα πλήθος πράματα τήν άντοχή μας 
καί τή βρίσκαμε σάν τού Ναβουχο- 
δονόσορα έλαττωμένη. Κάποτε κά
ποτε λάχαινε καί κάποια βεβαιότητα 
στό δρόμο μας■ γιά λίγο- γιατί οί βε
βαιότητάς μας άρρώσταιναν γρή
γορα κ ’ οί έλπίδες μας άποφυλλίζον- 
ταν μέ τόν ίδιο ρυθμό. Τότε εϊταν πού 
μάς κυβέρνησαν τά μεγάλα θέματα 
καί τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής- 
οί άγνωστοι X, πού καταδυνάστευαν 
τό στοχασμό μας, γιά ν ’ άπομείνουν 
καί πάλι άγνωστοι X, μιά μορφή τού 
άπραγματοποίητου καί τού άκατόρ- 
θωτου.

Προσπαθώ νά ξαναζήσω καιρούς 
πού μού φαίνονται, τώρα, πολύ μα
κρινοί καί νά τούς συνοψίσω, άν τό 
μπορώ, σέ μερικές έπιγραμματικές 
φράσεις. Πενήντα καί περισσότερα 
χρόνια δημιουργικής προσπάθειας 
μού πρόσφεραν κάπου πενήντα τό
μους λυρικού καί πεζού λόγου σέ

ποικίλες μορφές. Είναι αυτοί οί πε
νήντα τόμοι φυσικά άνισοι. Βλέπω 
τόν έαυτό μου νά πορεύεται άνά- 
μεσά τους καί νά σχηματίζεται δια
δοχικά. Ας μού έπιτραπεϊ νά παρα
κολουθήσω καλοπροαίρετα καί χω
ρίς οίηση αυτή τήν πορεία.

Γιά πολύν καιρό ύπήρξα ένα πλά
σμα μετέωρο καί προσπαθούσα νά 
βρώ τόν έαυτό μου άνάμεσα σέ πολ
λές άφετηρίες, γιατί τά δαιμόνια πού 
μέ κυβερνούσαν εϊταν πολλά καί 
άμφίρροπα. Δέν κατορθώνω μήτε τή 
στιγμή τούτη νά τό άρνηθώ πώς στά
θηκα μιά πολλαπλή ιδιοσυγκρασία 
καί άγάπησα πολλά πράματα κ' έκ
λινα τό γόνυ μπροστά σέ πολλούς 
θεούς. Εϊταν γιά μένα μιά ιδιαίτερη 
άνακούφισή αύτοί οί πολλοί θεοί. 
Από τήν άρχή τής προσπάθειάς μου, 
φρονούσα πώς έπρεπε, πριν άκε- 
ραιωθώ σέ ό,τιδήποτε, νά υπερπη
δήσω μερικά σύνολα καί μερικές εν
ότητες, πού τις ένιωθα σημαντικές.

Ή γνώση, ή συνείδηση τής όμορ- 
φιάς καί τής άρε τής συνάμα, μιά 
ήθική τελείωση μού είχε γίνει άνά
γκη καί μοίρα. Έζησα μέ σπαρά
γματα ποικίλης υφής, τό καθένα άπό 
διαφορετική περιοχή καί μέ διαφο
ρετικό βεληνεκές. Ή άμεση έπαφή 
μέ τόν κόσμο τής έκκλησιαστικής 
τελετουργίας καί τών θρησκευτικών 
κειμένων μέ προίκισε μέ πολλή 
κατάνυξη, πού τή νιώθω καί τώρα 
άκόμη στήν κατάλληλη κάθε φορά 
περίσταση. Δέν μπορώ νά κάμω τόν 
άναγνώστη μου νά έννοήσει τί χα
λασμό αισθάνομαι μέσα μου, τί γό
νιμη συντριβή άκούγοντας στήν έκ- 
κλησιά τήν Κυριακή τών βαΐων τό 
βράδι: έκ νυκτός όρθρίζει τό πνεύμα 
μου πρός σέ ό Θεός, διότι φώς τά 
προστάγματά σου έπί τής γής- καί: 
πρόσθες αΰτοϊς κακά, Κύριε■ πρόσ- 
θες αύτοϊς κακά, τοϊς ένδόξοις τής 
γής· ή σιγοψέλνοντας τό τροπάρι τής 
Κασσιανής- ή παρακολουθώντας τή 
μεγάλη Παρασκευή τό καταμεσή
μερο τήν άποκαθήλωση καί τούς 
θρήνους της: «Ό περιβαλλόμενος 
τό φώς ώσπερ ίμάτιον» καί τ ’ άλλα 
καί τ ’ άλλα, πού μού φέρνουν θα
λερά δάκρια, όσα καταξιώνουν καί 
στήν άνθρώπινη καί στήν αισθητική 
μου συνείδηση τό κάλλος τής υμνο
λογίας- δέν είμαι δυσαρεστημένος 
πού πέρασα κι άπό τούτους τούς 
δρόμους, άπό τή μεγάλη θάλασσα 
τής πνευματικής εύφορίας καί τής 
υμνωδίας μέσα σέ άπέραντη κατά
νυξη. Ή γνώση μου, λειψή πάντα, 
τών έκκλησιαστικών κειμένων πού μ ' 
έφερε σιμά στον άμεμπτο λόγο, 
πολύ προτού μέ γοητεύσει ό κλασσι
κός λόγος, προτού, άπό έπιστήμη καί 
προαίρεση, σμίξω μέ τις δυσανάβα- 
τες φωνές τού άνθρώπου καί σιμά 
στον Προμηθέα τόν προσπεπασσα- 
λευμένο στον Καύκασο άντικρίσω
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τόν άνθρωπο μέ τή σοφή όδύνη και 
μέ τό άπεριόριστο θάρρος, κατα
κερματισμένο άπό τό πνεύμα τής άν- 
ταρσίας. Τά έπίπεδα των προβλημά
των ανέβαιναν μέσα μου καθώς ή 
πλημμυρίδα πού άνεβαίνει διαδο
χικά ώσπου νά καταπιεί τον άβολο 
κολυμβητή. Φοβερές οικογενειακές 
συμφορές, ό πόνος που φέρνει τον 
πόνο, ή άβυσσος πού έπικαλείται τήν 
άβυσσο δεινότατα μέ προβλημάτι
σαν κατά τήν έποχή τής έφηθείας 
μου. Τό νέο στοιχείο που ήρθε νά 
προστεθεί στά προγενέστερα ε'ίταν 
ή γυναίκα- ή γυναίκα πλαστική πα
ρουσία, ή γυναίκα γραμμή και μάλι
στα ή καμπύλη, πού μεταμόρφωσε 
ολόκληρο τό σάμπαν σέ έγχειρίδιο 
καμπυλόγραμμης γεωμετρίας, ή γυ
ναίκα ποίηση, ή γυναίκα τρυφερό- 
τητα, ή γυναίκα προδομένη άρετή, 
άλγος και πάθος- ή γυναίκα προαιώ
νια ζέστα, ή όμορφιά, ή σωματική, ή 
άπτή, ή ικανή μ ’ ένα σάλεμα τού κε
φαλιού ή τού χεριού, μ ’ ένα σάλεμα 
τού κορμιού νά μεταβληθεί σέ φο
βερή δύναμη έξουσίας. Τι βαριά 
έποχή είναι τ ’ άνθρώπινα νιάτα! Αύ- 
τός ό έρωτας πού άνθίζει μαζί τους, 
πού είναι γεμάτος άγωνία, άνυπομο- 
νησία, άφεση και παραδοχή, αυτό τό 
πονεμένο και συνάμα χαρούμενο 
ν α ι ,  πού είναι ή πιο άκριβή κατά
φαση τής ζωής, ή κατάφαση πού 
σπέρνει και γονιμοποιεϊ τούς κό
σμους. Ένιωσα σ’ έκεϊνα τά βαρυ
σήμαντα χρόνια νά μού φουσκώνει 
τό στέρνο ή ποίηση, ένιωσα, τήν 
ήδονή τού έρωτικού πόνου, έκείνο 
τό άνερμήνευτο και άνεπανάληπτο 
συναίσθημα, πού συμπυκνώνεται σέ 
μιά καί μόνη στιγμή, μιά στιγμή άπί- 
στευτης γοητείας. Από τότε ό τύπος 
τού έραστή ολοκληρώθηκε μέσα 
μου και άγρυπνεί άκόμα στά κατά- 
βαθα τού νού και τής καρδιάς μου. 
Καί μέ παρακολούθησε καί μέ παρα
κολουθεί στις άσταμάτητες διακυ
μάνσεις μιάς ζωής, πού τεχνουργή- 
θηκε μέ τον πόνο, μέ τό πάθος, μέ τή 
θέαση. Από μιά στιγμή καί πέρα 
άντίκρισα τον κόσμο έρωτικά. Ετοι
μοπόλεμος άπό τήν πρώτη στιγμή 
τής συνειδητής ζωής μου, πού δέν 
χωρίζεται σ’ έποχές μέ όξύ τό συν
αίσθημα καί σφοδρό καί άλλες μει- 
λιχιότερες καί κατευναστικότερες, 
γιατί όλες τις βλέπω καί τις νιώθω 
σάν άνέλιξη μιάς πορείας, πού κα
τορθώνει νά γίνεται συνεχής γιατί 
τήν άσυνέχεια δέν τήν μπορεί, γιατί 
ή άσυνέχεια τής άντιστέκεται.

Αν ή ζωή βρίσκεται μακριά άπό τ ’ 
άναφλογισμένα συναισθήματα, άπό 
τις βαθιές έρωτικές έπαφές μέ τά 
πράγματα, άν τό άντικείμενο δέν 
μπορεί νά γίνει υποκείμενο μέ τή 
δύναμη τής φλόγας, τότε κάθε έλ- 
πίδα είναι χαμένη.

Καί θέλω τώρα νά πω, πώς οί στε
γνοί άνθρωποι είναι άξιοτιμώρητοι,

γιατί μεταμορφώνουν σέ φοβερή 
έρημιά τις μέρες πού τούς έχει 
προσφέρει τό πεπρωμένο. Ή γεύση 
τους είναι μιά άδιάκοπη ταλαιπωρία, 
γεύση χωρίς νόημα καί χωρίς νοστι
μιά, μιά όλότελα μαθηματική γεύση. 
Ή τέχνη τού λόγου έχει τήν ικανό
τητα νά δίνει στή λέξη τό άληθινό 
νόημά της καί νά τό βαθαίνει τούτο 
τό νόημα ίσαμε πού νά γίνει μιά 
μορφή «κάλλους». Καί κατά τήν όψη 
καί κατά τό περιεχόμενο. "Αμα τό 
ένιωσα τούτο, ό κόσμος άλλαξε μέσα 
μου- έγινε ό «πολυσάλευτος κό
σμος» τού Παλαμά.

Τούτα δώ τά χειρόγραφα δέν 
έχουν σκοπό νά δικαιολογήσουν 
πνευματικές άναπηρίες καί άτασθα- 
λίες καί άλλα παρόμοια. Θέλουν 
μόνο νά περιγράφουν καί νά παρου
σιάσουν άνάγλυφη, θά έλεγα, μιά 
ζωή άφιερωμένη στο γράψιμο 
(«γράψιμο, έτσι είναι καλύτερα, γιατί 
φοβούμαι τις βαρύβροντες λέξεις- 
άς πούμε «δημιουργία» ή «καλλιτε
χνική δημιουργία» ή «έργο», καί τά 
λοιπά). Στήν άρχή ε'ίταν ή ποίηση. 
"Υστερα ήρθε ή λυρική πεζογραφία. 
Υστερα τ ’ άλλα. Αύτά άπό τήν άποψη 
τής μορφής. Άπό τήν άποψη τής ου
σίας ήρθαν οί πολλοί έπάλληλοι κύ
κλοι, γεννήματα μιάς προσπάθειας 
πού δέν ε'ίταν προσπάθεια, πού ε'ίταν 
συχνά έκδήλωση λαιμαργίας. Έτσι, 
άν θέλουμε νά είμαστε δίκαιοι, μπο
ρούμε νά πούμε πώς όλόκληρη ή 
πνευματική μου ζωή ε ’ίταν ένα περ
πάτημα άνάμεσα σέ βουνά καί σέ ε ι
δυλλιακές κοιλάδες, άνήφορος καί 
κατήφορος, πότε μέ τήν όδοιπορία 
τού στοχαστικού στρατοκόπου, πότε 
καί μέ τή βαναυσότητα άκόμη μιάς 
άσταμάτητης καταιγίδας. "Ηθελα - 
καί τό προσπαθούσα τούτο τό πράμα 
- ν' αύτογνωρισθώ καί νά έξομολο- 
γηθώ καί νά γλυτώσω άπό τήν ένοχή 
πού μέ δυνάστευε όλοένα.

Πολλοί τό παρατήρησαν, πώς ό τό
νος μου είναι έξομολογητικός. 
Υπάρχει ένα άπόθεμα, πού θά τό 

έλεγα καί άποταμίευμα μέσα μου, 
πού πάντα πάει νά έξαντληθεί καί 
πάντα άδαπάνητο βρίσκεται. Δέν 
έπιθυμώ νά θεωρηθεί μορφή μα- 
ταιοδοξίας τούτη ή έκφραση. Πάντα 
φοβούμαι πώς ό έπιθυμητός στόχος 
βρίσκεται μακριά μου. Τον παλιό- 
τερο καιρό αυτό τό στόχο τόν σημά
δευα άπό κάθε μεριά, άπό δώ κι άπό 
κεί, πασκίζοντας ν' άποκλείσω τις 
διαφυγές μέ μιά συστηματική πο
λιορκία. Είχα τόσο βαθιά τοποθετή
σει -  καί τόσο ψηλά -  τό έπίπεδο τής 
δημιουργίας, ώστε γινόμουν αυτό
ματα καί πικρός προς τό γείτονα. Κι 
άπομένω πικρός. Βλέπω πάντα μέ 
γνιασμένη ματιά τήν αυτοπεποί
θηση, τόν αύτέπαινο, τή δίψα τής αύ- 
τοπροβολής πού έχει καταντήσει ή 
μεγάλη άρρώστια τής πνευματικής 
μας ζωής. "Υπάρχουν καί κυκλοφο

ρούν άναμεσα μας τόσοι κούφιοι, 
ώστε τρέμει κανείς μή καί ό ίδιος 
θεωρηθεί κούφιος καί νιώθει τήν 
άνάγκη νά πει κι αύτός μαζί μέ τόν 
ύμνωδό: «Πρόσθες αύτοίς κακά, Κύ
ριε- πρόσθες αύτοίς κακά, τοίς έν- 
δόξοις τής γής». Πολλοί τούς προσ
περνούν χαμογελώντας. "Αλλοι τούς 
λυπούνται. "Αλλοι μένουν μπροστά 
τους άλαλοι. Συλλογιέσαι: «μά τόσο 
δέν καταλαβαίνουν αύτοί οί άνθρω
ποι;». Κι ώστόσο, δέν καταλαβαί
νουν!

Χρειάζεται νά γραφτεί ένα δεύ
τερο «Laus stultitiae» γιά τήν 
έπαρση, τήν άλαζονεία, τήν αυτοπε
ποίθηση αύτών τών άνθρώπων. Σπα
νιότατα, σέ συντροφιά, παίρνω τό 
λόγο νά πώ γιά τόν έαυτό μου- μερι
κοί τό θεωρούν άπαράδεκτη άλαζο
νεία· δέν είναι παρά ό φόβος τής 
ύπερβολής. Όλοένα συλλογίζομαι 
πώς μπορεί νά γλιστρήσω στή μα- 
ταιοδοξία κ ’ έτσι προσπαθώ τό λιγό
τερο. Κάλλιο νά σωπάσω, παρά νά 
συλλάβω τόν έαυτό μου, στον κατή
φορο τού αύτέπαινου. Πολύ συχνά 
πέφτω στό λάθος νά παραβλάψω καί 
τά μικρά μου κατορθώματα, μή λάχει 
καί τά κάνω μικρότερα, όχι μεγαλύ
τερα, είτε μέ τόν ίσιο είτε καί μέ τόν 
πλάγιο τρόπο. Οί ματαιόδοξοι κ' οί 
αύτεπαινούμενοι ξέρουν τόσα τε
χνάσματα, γιά νά προβαίνουν αύτοί- 
κανοποιημένοι, γεμάτοι σοβαρότητα 
καί αύταρέσκεια. Δέν έννοώ πώς 
συμβαίνει νά μή νιώθουν τά παρα- 
στρατήματά τους. Είναι τόσο γεμάτοι 
άπό τόν έαυτό τους, ώστε δέν τούς 
άπομένει πιά τόπος γιά τίποτε άλλο. 
Καί τούτο δέ συμβαίνει μονάχα 
ατούς λεγάμενους «άνθρώπους τών 
γραμμάτων», άλλα καί τούς άλλους, 
τούς καλλιτέχνες είτε τών εικαστι
κών τεχνών είτε τούς μουσουργούς 
είτε όσους άλλες τέχνες έπιτη- 
δεύονται. "Αν έλεγαν φωναχτά όσα 
πιστεύουν γιά τόν έαυτό τους, ή 
οχλαγωγία θά ε ’ίταν πολύ μεγάλη. 
Δέν θά ξέραμε πιά πού νά σταθούμε.
Ο αύτέπαινος φτάνει ίσαμε τή γε

λοιότητα καί μάλιστα, όταν συν
οδεύεται άπό τήν ψευτομετριοφρο
σύνη. Ό άνθρωπος — καί ιδιαίτερα ό 
τεχνίτης -  τό χρειάζεται τό έγκώμιο- 
μέ τούτο φρονεί πώς μπορεί ν ’ άνα- 
καλύψει πού βρίσκεται καί τι μπορεί 
νά περιμένει άπό τό μέλλον.

Ισως δέ θάπρεπε νά τά γράψω 
αύτά τά πράματα- μά συμβαίνει 
πολλά νά παρερμηνεύονται, νά το
ποθετούνται στραβά καί νά χάνουν 
τό ειδικό τους βάρος. Ή ζωή μού 
έχει μάθει κάμποσο πράματα- καί 
περισσότερο άπ’ όλα τό άσταμάτητο 
πάθος τής δημιουργίας, αυτή τήν 
ώθηση όλοένα ψηλότερα καί όλοένα 
βαθύτερα, κατά τό λόγο τού Γκαίτε.
Ό Παλαμάς παρατηρεί κάπου πώς 
αύτό τό πάθος μπορεί καί μέ τό διά
βασμα ένός βιβλίου νά ξυπνήσει καί
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ν' άναφλογιστεί. "Ενα βιβλίο βρίσκει 
τή γένεσή του συχνά μέσα σ’ ένα 
άλλο βιβλίο. Τον είπανε «βιβλιακό».
Γιά νά δείξουν πώς και τά βιβλία γί
νονται άφορμή δημιουργίας. ’Ερεθί
ζουν τά δημιουργικά κύτταρα και τά 
τοποθετούν στην υπηρεσία άλλων 
κυττάρων κ' έτσι ή πράξη τής δη
μιουργίας έρχεται συγκρατητή κι 
άπό ένα στίχο ή ένα πεζό έδάφιο 
πλάθεται σιγά σιγά ένα όλόκληρο 
βιβλίο. "Αν μάς ρωτούσε κανείς, πώς 
πλάθονται τά βιβλία, θά είχαμε νά 
τού δώσουμε πολλές άποκρίσεις -  
και μερικές άπροσδόκητες. Ή έποχή 
μας τά εύνοει ιδιαίτερα. Σπανιότατα 
συναπαντούμε στο δρόμο μας βι
βλία, είτε άφηγηματικά είτε κριτικά 
είτε όποιαδήποτε άλλα, πού χρω- 
στούνται σέ μιάν άνάαα, είτε πού 
σχηματίζουν μιά όλόκληρη ένότητα 
άπ’ άρχής ίσαμε τό τέλος. Τά περισ
σότερα βιβλία μας είναι συναγωγές 
σκόρπιων κειμένων είτε διηγήματα 
είτε κριτικά μελετήματα ή άρθρα ε ί
ναι τούτα. Όλοι μας, έξω άπό πολύ 
λίγες έξαιρέσεις, γράφουμε κομμα
τιαστά κι άν φρονήσουμε πώς πλή- 
θηναν τά κομμάτια, τά συμμαζώ- 
νουμε, βρίσκουμε κ ’ ένα τίτλο πού 
νά σκεπάζει μέ κάποια πληρότητα 
και βεβαιότητα τό σύνολο καί τά πα
ρουσιάζουμε στον άναγνώστη. Ή 
συναγωγή τών διάσπαρτων μέ την 
ποικιλία της, μέ τόν αυθορμητισμό 
της καί μέ τήν άλλοτε σημαντική άλ
λοτε άσήμαντη έσωτερική της έν
ότητα είναι μιά μ έ θ ο δ ο ς  γ ρ α 
φ ή ς .  Αυτές οι, άς χρησιμοποιή
σουμε μιά έκφραση τού καιρού μας, 
π ο λ υ ε θ ν ι κ έ ς  πνευματικές έται- 
ρείες, παρουσιάζουν κάποια προτε
ρήματα καί κάποια έλαττώματα. 
Ανάμεσα στά προτερήματά τους τήν 
πρώτη θέση κατέχει ή διευκόλυνση. 
Τεμαχισμένο τό πνευματικό έδεσμα 
καταβροχθίζεται ή κατατρώγεται 
εύκολότερα■ καί στά έλαττώματά 
τους, έπίσης, τήν πρώτη θέση, κατέ
χει ή άπουσία τού έσωτερικού δε
σμού, πού συνηθέστατα είναι χαλα
ρός καί δυσπαρακολούθητος. Πριν 
άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κι 
άνάμεσα στους δυό παγκόσμιους 
πολέμους τυπώθηκαντά β ι β λ  ί α -  
π ο τ ά μ ι α  που έφταναν καί στά 
κράσπεδα, καμιά φορά, τών τριάντα 
τόμων. Τώρα ή θύελλα τής πολυλο
γίας έχει κοπάσει. Οι συγγραφείς 
άγαπούν τήν έπιγραμματική διατύ
πωση, τό «λακωνίζειν» καί όχι πάντα 
τό «φιλοσοφείν». Αλλά δέν τήν άγα
πούν όλοι, γιατί άπλούστατα δέν τήν 
μπορούν. Είναι καί πολλοί πού δέν 
έπιχειρούν τή συμπύκνωση ή καί 
άφήνονται σ’ έπικίνδυνους πλατυα- 
σμούς. Γιά τούτο τό μυθιστόρημα 
γράφεται μέ περισσότερη προτί
μηση άπό τό διήγημα. Είναι άρκετοί 
έκεϊνοι πού ξεκινούν νά γράψουν 
ένα διήγημα καί γράφουν μυθιστό
ρημα: τους ώφελεί, δέ θά πώ τούς

συναρπάζει, ή άπλα του. ’Έτσι χωρί
ζονται τά κείμενα όχι μόνο κατά 
συγγραφείς, άλλά καί κατά είδη. Εί
ναι μυθιστοριογράφοι πού γίνονται 
στο τέλος διηγηματογράφοι ή καί 
άντίστροφα. Έχουμε άνάμεσά μας 
δυό χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
τόν Παπαδιαμάντη καί τό Βουτυρά, 
πού γράφοντας τά διηγήματα τους 
πραγματοποιούσαν τό σημαντικό
τερο τμήμα τού έργου τους. Ό  Κ. 
Θεοτόκης έγραφε ή χαλαρά στήν 
όλη τους σύνθεση μυθιστορήματα ή 
κάποια διηγήματα· τό «Πίστομα» μέ 
τή βραχυλογία του θεωρείται τό κα
λύτερο■ διηγήματα έγραφε κι ό Παύ
λος Νιρβάνας· ό τύπος τού μυθιστο
ρήματος δέν τού ταίριαζε.

Τά νεανικά μου χρόνια., μεγάλω
σαν, ώρίμασαν μέσα σέ σφοδρές 
άνακατατάξεις όχι μονάχα ιδεών, 
άλλά καί τών λογοτεχνικών άκόμη 
ειδών έδοκίμασα όλες τις μορφές 
καί όλες τις άνανεώσεις τού λόγου. 
Μέσα σέ τούτον τόν άσίγητο κλύ- 
δωνα βρέθηκε, συχνά άνυπεράσπι- 
στη, άπροστάτευτη ή νεότερη δια
νόηση. Τά ρεύματα είταν τόσο όρμη- 
τικά καί τόσο βαθιά έπενεργοϋσαν 
στις ολοένα διαμορφωνόμενες 
καταστάσεις καί μορφοπλαστικές 
συνθήκες, ώστε συχνά δέν ήξερε κι 
ό δημιουργός, καλός ή κακός, ποιο 
δρόμο νά πάρει. Ανακάλυψα μέσα 
μου μιά ψυχή λυρική. Αύτή είταν ή 
βαθύτερη ψυχή μου, ή βαθύτερη 
ύπαρξή μου. Άπό μέσα μου ξεχεί
λιζε ολοένα ένα λυρικό κύμα, πού 
άνέβαινε άπό μεγάλα βάθη σέ με
γάλα ψηλώματα καί πήγαινε νά μέ 
άποσκεπάσει, νά μέ καταπνίξει. Με
ρικοί, καί φίλοι καί μή φίλοι, μού τό 
κατηγορούσαν τούτο. Αύτό τό λυ
ρικό γράψιμο πού θύμιζε άπό πολύ 
σιμά τήν ώραιολογία τών άρχών τού 
αιώνα μας καί τό τέλος τού περα
σμένου αιώνα σάν τού Ούάϊλντ, σάν 
τού Μωρίς Μπαρρές, σάν τού Ρεμϋ 
ντέ Γκουρμόν, κάτι βεντάλιες τής 
λαίδης Γουϊντερμηρ καί τους Κή
πους τής Βερενίκης καί κάτι Άφρο- 
δίτες τού Πιέρ Λουύς είταν όμορφα 
γραψίματα κ ’ έπιφανειακά καί πολύ 
σύντομα ξέπεσαν στήν κοινή συνεί
δηση καί θεωρήθηκαν ματαιοπονίες. 
Μικρά κατορθώματα μέ εύθραυστη 
ομορφιά. Κομμάτια άπό σπασμένο 
αλάβαστρο. Άντικαθρεφτίσματα αύ- 
τής τής εύθραυστης όμορφιάς πού 
τώρα δά μνημόνεψα κιόλας. Στο 
άναμεταξύ, στούς ίδιους καιρούς, οι 
γίγαντες τής χιονισμένης στέππας 
πραγματοποιούσαν τις ιστορικές ιπ
πηλασίες τους κ ’ έδιναν τούς άλ
λους έκείνους άπίστευτους άνθρώ- 
πους πού άναφέρονταν στον άν
θρωπο τού βάθους καί στον άν
θρωπο τού πλάτους, τόν οικουμε
νικό κάί τόν ύπεριστορικό. ’Έτσι άρ
χισα νά σκύβω άπάνω σέ θέματα κοι
νωνιολογικά καί φιλοσοφικά. Αγα

πούσα καί τούς δυό αύτούς κλάδους 
μέ μιάν άγάπη πού έκρυβε καί τή 
συνείδηση κάποιου χρέους μέσα 
της. Συλλογιζόμουν, πώς, άν ήθελα 
νά είμαι σωστός άνθρωπος, δέν 
μπορούσα νά στέκω μακριά άπό τούς 
συνανθρώπους μου. Δέν ήθελα νά 
καταντήσω μιμητής έλκυστικών ή 
φανταχτερών καί ήχηρών προτύ
πων. "Επαψαν νά μ ’ ένδιαφέρουν τά 
πρότυπα, τό άκοίμητο μάτι άγκί- 
στρωνε τά κομμάτια τής ζεστής σάρ
κας πού άπόρριχναν στο δρόμο, λεία 
τών σκύλων, οι άπάνθρωποι καί οί 
άλαζονικοί. Άρχισα νά καταλαβαίνω 
τί έσήμαινε συναναστροφή μέ τούς 
άνθρώπους, συναναστροφή μέ τόν 
άνθρωπο. Τι έσήμαινε ή δίψα τού 
πλούτου, ή λαιμαργία τής έξουσίας. 
Πέρασα πολλές δύσκολες έποχές. 
Ή πίστη μου στον άνθρωπο άκολου- 
θούσε τις θερμομετρικές διακυμάν
σεις. Πότε ή άγάπη μου γινόταν άβά- 
σταχτος πόνος καί πότε κατασκευα
ζόταν άπό όργή, άγανάκτηση καί άη- 
δία. Αύτή είταν ή χειρότερη στιγμή 
μου.

Ή άλήθεια είναι πώς όλοένα γινό
μαστε καί δυσκολότεροι καί άπαιτη- 
τικότεροι. Αύτός ό πολιτισμός μας, 
πού προσπαθούμε νά τόν ολοκλη
ρώσουμε καί πού άκόμη δέ βρήκαμε 
τ ’ όνομά του, παλεύει μέ τόσα δαι
μόνια, ώστε συχνά άποκαρδιώνεται 
καί ό πολιτισμός καί ό άνθρωπος πού 
τόν άντιπροσωπεύει. Μάς άρκούν 
μερικά γνωρίσματα σταθερά, γιά νά 
τόν ονομάσουμε. Ά λλ ’ όχι καί γιά νά 
τόν έρμηνεύσουμε έξω άπό συμβα
τικά καλούπια. Κ’ έγώ ό ίδιος, όσο 
μπορώ νά είμαι άνθρωπος τού και
ρού μου, δέ δυσκολεύομαι στήν έπι- 
λογή τών έπιγραφών καί τόν όνο- 
μάζω τόν πολιτισμό τούτο ύλιστικό ή 
ύλόφρονα καί λογικευτικό, γιατί 
πέρα γιά πέρα λογικό δέν μπορώ νά 
τόν πώ, καί πολιτισμό τής μηχανής 
καί πολιτισμό τεχνολογικό καί πολι
τισμό τής άμφιβολίας καί τής άτε- 
λεύτητης έκκρεμότητας· άπό τή μιά 
μεριά είναι ένα σύστημα πρακτικών 
δεδομένων κ' ένα άλλο σύστημα 
ιδεών πού άπαρνιούνται τόν έαυτό 
τους -  τώρα πού πιά τά έχουν όλα 
άπαρνηθεί έδώ μέ βαναυσότητα κ ’ 
έκεί μέ μιάν άπροσδόκητη ήμεράδα.

Είδαμε στά «προειρημένα» πόσο, 
όπως κάθε συνειδητός άνθρωπος, 
πάλαιψα, γιά νά μπορέσω κάπου νά 
στεριώσω τά πόδια μου καί άπό πό
σες περιοχές χρειάστηκε νά περάσω 
κ ’ έγώ σάν τούς «λίμβους» τής 
«Θείας κωμωδίας», πέφτοντας άπό 
λαγούμι σέ λαγούμι καί μεταμορφώ
νοντας τή ζωή σέ διαδοχικά πεσί
ματα καί διαδοχικές έγέρσεις. Ή 
έγερση, νομίζω, πώς θά συντελεσθεί 
μέσα μου όταν καί ή όριστική πτώση 
θά φανερωθεί στο βάθος τών όρι- 
ζόντων τού λυκόφωτος.
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Ό  «ήρωας» βομβιστής. . .

«Ήθελα νά βάζω βόμβες, γιά νά τις 
άνακαλύπτω και νά τις άποσυνδέω, 
ώστε νά μέ βλέπουν οί άνθρωποι και 
νά μέ θεωρούν ήρωα ..» είπε ό τριαν- 
ταδυόχρονος Γάλλος πολίτης Ανρύ 
Σολό στους άστυνομικούς της Κυα
νής ’Ακτής, άνακρινόμενος γιά βομ
βιστική ένέργεια.

Στά δυό τελευταία χρόνια, ο'ι άστυ- 
νομικοί τής παραπάνω πόλης προσ
παθούσαν νά άνακαλύψουν έναν μυ
στηριώδη βομβιστή, τόν «μεσιέ X» 
όπως αύτοαποκαλούνταν ό ίδιος σέ 
προκηρύξεις πού άφηνε στους τό
πους τού έγκλήματος. Ό  βομβιστής 
τοποθετούσε τις βόμβες κι έξαφανι- 
ζόταν σύντομα, χωρίς ν ’ άφήνει τό 
παραμικρό 'ίχνος, κατά τρόπο πού οί 
διώκτες του άρχισαν νά πιστεύουν 
άτι τις τοποθετούσε χέρι άόρατο.

Τις βόμβες τις άνακάλυπτε (σχεδόν 
ό λ ε ς , ό  πυροτεχνουργός τής 
άστυνομίας. Ό  κύριος αύτός, στά μά
τια τών συμπολιτών του είχε γίνει σω- 
τήρας, γιατί όμολογουμένως έσωσε 
άπ' τό θάνατο έκατοντάδες άνθρώπι- 
νες ζωές κι άπ’ τήν καταστροφή πάμ- 
πολλες περιουσίες. Ταυτόχρονα, γιά 
τήν άστυνομία, ήταν τό άσύγκριτο 
λαγωνικό, τό άναντικατάστατο δεξί 
της χέρι, πού δέν άνακάλυπτε μόνο 
τις βόμβες, άλλα καί άχρήστευε τούς 
έκρηκτικούς μηχανισμούς τους μέ 
εύχέρεια καταπληκτική άν όχι μονα
δική. Πού καί πού, βέβαια, τού ξέ- 
φευγε καί καμία καί άκουγόταν καί 
κανένα «μπάααααμ» άπό κείνα πού 
δέν άφήνουν κολυμβηθρόξυλο όρ
θιο, άλλά όπως καί νά τό κάνουμε, 
άνθρωπος ήταν ό πυροτεχνουργός, 
δέν ήταν θεός.

' Ανθρωπος . . .  άλλά ποιος άνθρω
πος λέτε ότι ήταν; Ήταν ό Άνρύ 
Σολό! Ό  ίδιος πού τοποθετούσε τίς 
βόμβες, γιά νά τόν θεωρούν οί συμ
πολίτες του ήρωα, όταν, άμέσως 
μετά, λίγο προτού έκραγούν, τίς άνα
κάλυπτε καί τίς άχρήστευε . . .  Μ’ αύ- 
τές τίς ταπεινότερες τών ταπεινοτέ- 
ρων έπιδιώξεις άναστάτωσε τούς 
πάντες καί τά πάντα στήν Κυανή 
Ακτή, ό πυροτεχνουργός Άνρύ. Καί 
κατάφερε νά παίζει τό θανατηφόρο 
παιγνίδι του, σέ βάρος τής ζωής καί 
τής περιουσίας τών συμπολιτών του, 
δυό όλόκληρα χρόνια. Ώσπου δη
λαδή νά πέσουν ψύλλοι στ’ αύτιά 
ένός συνεργάτη του άστυνομικοϋ καί 
νά τού «τή στήσει» γιά νά τόν πιάσει 
στά .. .  πρώτα ξαδέλφια τών κρεμμυ- 
διών. Στά πράσα!!!

Αντί αύτοκινήτων, ποδήλατα..

Δεκαεννιά χιλιάδες ποδηλάτες πή
ραν μέρος στή μεγαλύτερη ώς τώρα 
ποδηλατοδρομία τού κόσμου, πού 
οργανώθηκε καί πραγματοποιήθηκε 
τελευταία στή Νέα Ύόρκη σέ δια
δρομή άπόστασης 36 μιλίων, μέ τήν 
εύκαιρία γιορτασμού γιά τή συμπλή
ρωση 200 χρόνων άμερικανο - ολλαν
δικής φιλίας.

Τό γεγονός άποτέλεσε τήν άφορμή 
ώστε πολλοί όδηγοί αύτοκινήτων νά 
τό πάρουν άπόφαση: «τέρμα τό αύ- 
τοκίνητο» γιά τίς διαδρομές πού κα
λύπτονται γρηγορότερα μέ τό άθώο 
καί άνέξοδο ποδηλατάκι. ..

Τό παράδειγμά τους βρήκε μιμητές 
πολλούς Νεοϋορκέζους. Τόσους, 
όσοι χρειάστηκαν γιά νά διπλασια

στεί, σέ μερικές μόνο μέρες, ό τζίρος 
άπ’ τήν πώληση ποδηλάτων στήν 
άμερικάνικη μεγαλούπολη. Γιατί 
κατάλαβαν οί άνθρωποι αύτοί ότι 
μόνο τό ποδήλατο μπορεί νά άπαλλά- 
ξει τήν πόλη τους άπ’ τό έφιαλτικό 
μποτιλιάρισμα, τή μόλυνση τού περι
βάλλοντος καί τά ύπόλοιπα κακά τής 
αύτοκινητομανίας πού τούς κυρίεψε 
τά τελευταία χρόνια.

Στό μεταξύ, τό ίδιο άκριβώς συμ
βαίνει σέ όλες σχεδόν τίς μεγαλου- 
πόλεις τού κόσμου, όπου τά ποδή
λατα λύνουν, ήδη, πολλά άπ’ τά προ
βλήματα τής αύτοκινητομανίας. Καί 
μόνο στις έλληνικές πόλεις δέν τό 
πήραμε άκόμη τό θέμα στά σοβαρά. 
’Επιμένομε στό αύτοκίνητο, κι άν 
δούμε κάποιον νά κυκλοφορεί μέ πο
δήλατο στό δρόμο, λέμε: πάει, τρε
λάθηκε ό άνθρωπος...

Α Γ Γ Λ Ι Α
Άπό πανικό 12χρονος σκοτώνει φίλο του.

Στό προαύλιο σχολείου τού Μπίρ- 
μινχαμ δολοφονήθηκε στις 18 τού 
περασμένου Σεπτέμβρη ό όχτάχρο- 
νος μαθητής Τζών Μάκλην. Ήταν μιά 
δολοφονία μέ πολλά έρωτηματικά, 
άναφορικά μέ τά αίτια πού όδήγησαν 
τόν άγνωστο δράστη στό έγκλημα.

Οί υποψίες τών άστυνομικών πού 
χρεώθηκαν τή διαλεύκανση τού 
παράξενου, όπως χαρακτηρίστηκε 
στήν άρχή, έγκλήματος, στράφηκαν 
κυρίως ατούς μαθητές τού σχολείου. 
Μερικές μέρες άργότερα, στά ρούχα 
ένός δωδεκάχρονου μαθητή οί άστυ- 
νομικοί άνακάλυψαν μιά κηλίδα αίμα
τος. Ό  μαθητής ύποβλήθηκε σέ συ
στηματική άνάκριση καί τελικά παρα
δέχτηκε τήν ένοχή του όμολογώντας 
ότι: καθώς έπαιζαν μέ τόν φίλο του,

τυλίγοντας ό ένας στό λαιμό τού άλ
λου αύτοκόλλητες ταινίες, σέ μιά 
στιγμή ό φίλος του άρχισε νά αίμορ- 
ραγεΐ άπ’ τή μύτη, παρουσιάζοντας 
συμπτώματα πνιγμού . . .  «Φοβήθηκα 
- είπε - τότε, μήπως τό μαρτυρήσει 
στή μητέρα του καί τόν χτύπησα μέ 
μιά πέτρα στό κεφάλι...».

Η δίκη μέ τήν κατηγορία τής άν- 
θρωποκτονιας, πού άπαγγέλθηκε στό 
δωδεκάχρονο δολοφόνο, έγινε πριν 
μερικές βδομάδες καί κράτησε έξι 
όλοκληρες μέρες. Ό  δολοφόνος 
όμολογώντας ξανά τίς λεπτομέρειες 
του έγκλήματος, παραδέχτηκε ότι 
εφτασε ώς τό φόνο έξαιτίας τού πα
νικού πού τόν κυρίεψε μόλις είδε τόν 
φίλο του να αίμορραγεΐ. Τελικά οί έν- 
ορκοι τόν καταδίκασαν σέ φυλάκιση 
«επ αόριστόν», πού στήν Ελλάδα 
σημαίνει «ισόβια κάθειρξη»

Ι Τ Α Λ Ι Α

Τετράχρονη δολοφόνος . . .

Κοριτσάκι ήλικίας τεσσάρων χρό
νων πυροβόλησε μέ πιστόλι στή δι
άρκεια τού παιγνιδιού «κλέφτες καί 
άστυνόμοι» ένα άγοράκι ήλικίας

πέντε χρόνων, καί τό σκότωσε.
Ήταν ή Στεφανία Καναριέλλο πού 

πήρε άπ’ τό σπίτι της τό πιστόλι (τό 
κατείχε παράνομα ό πατέρας της) καί

βγήκε στή γειτονιά νά παίξει μέ άλλα 
παιδάκια. ’Εκείνη παράσταινε τόν 
άστυνομικό καί ό μικρούλης Λορέν- 
τζο Μαρόκο -  τό θύμα -  τόν κλέφτη.

Καί τό κακό δέν άργησε καθόλου νά 
γίνει, γιατί δέν ήταν δυνατό νά άντι- 
ληφθούν τόν κίνδυνο πού παραμό
νευε οί παίχτες τού «κλέφτες καί 
άστυνόμοι». ’Εδώ, θά πείτε, δέν τόν 
άντιλαμβάνονται οί ήλικιωμένοι.. .
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Σουηδός, 106 παράνομες σταθμεύσεις σ’ 
ένο χρόνο!

Δυό κακές συνήθειες είχε κάποιος 
Σουηδός πολίτης. Ή μιά ήταν ότι 
παρκάριζε τό αυτοκίνητό του δπου 
ήθελε αύτός κι όχι όπου έπιτρεπόταν 
και ή άλλη ότι τό χε πάρει σχοινί -  
κορδόνι νά άναθάλει γιά αϋριο (κάθε 
αϋριο) κάτι πού μπορεί νά κάνει σή
μερα (κάθε σήμερα).

Γιά τήν πρώτη, οΐ συμπατριώτες 
του τροχονόμοι τόν περιποιήθηκαν 
δεόντως. Κάθε φορά πού εϋρισκαν τό 
αύτοκίνητό του παρκαρισμένο παρά
νομα, τού κολλούσαν στό παρ - μπρίζ 
κι άπό μιά κλήση. Μέ άποτέλεσμα, 
μέσα στό 1981 νά τού κολλήσουν, 
συνολικά, 106 κλήσεις, πού άντιστοι- 
χούσαν σέ ισάριθμα πρόστιμα.

Γιά τήν άλλη κακή συνήθειά του, 
τόν περιποιήθηκε καταλλήλως ή 
ισχνή οικονομική του έπιφάνεια. Κα
λείται, τώρα, νά πληρώσει 250.000 
δραχμές (τόσο κοστολογήθηκαν οί 
106 κλήσεις) καί δέν τις έχει.

'Αξίζει έπομένως νά τού πούμε: 
«έχει ό θεός» φίλε Σουηδέ, μή στενο
χωριέσαι άφησέ το γι' αύριο τό 
χρέος .. .  καί βλέπομε. Ίσως καταρί- 
ψεις καί τό παγκόσμιο ρεκόρ τού με
γαλύτερου χρέους στό δημόσιο, μιας 
καί κατέχεις ήδη ένα : τό παγκόσμιο 
ρεκόρ παράνομων σταθμεύσεων σ’ 
ένα χρόνο ...

___ Ν Ο Τ Ι Α  Κ Ο Ρ Ε Α  _____
Αστυνομικός σκορπούσε θάνατο. . .

Ό  είκοσιεφτάχρονος άστυνομικός 
τής Σεούλ Μπόν Σίν καυγάδισε πριν 
δυό μήνες μέ τή γυναίκα του, γιά μιά 
αιτία άσήμάντη, καί γιά νά άπαλλαχτεί 
άπ' τήν κακή ψυχολογική κατάσταση 
πού βρισκόταν, άμέσως μετά τό ρίξε 
στό πιοτό, σέ κάποια ταβέρνα τής 
γειτονιάς του.

Ήπιε, όμως, πολύ ό κύριος καί μέ
θυσε άρκετά. Όχι, πάντως τόσο, όσο 
νά μή μπορεί νά πάρει τά πόδια .. . 
του ή νά μή μπορεί νά κρατήσει 
όπλο .. .  Βγαίνοντας άπ’ τήν ταβέρνα, 
έτρεξε γρήγορα στό άστυνομικό 
τμήμα δπου ύπηρετούσε- καί πήρε 
δυό τουφέκια καί 180 σφαίρες γιά νά 
έκδικηθεί, κανείς δέν ξέρει ποιόν. 
Επίσης άπ’ τόν τοπικό σταθμό τής 

έθνοφυλακής έκλεψε όχτώ χειρο
βομβίδες.

Σέ κατάσταση παραφροσύνης, στή 
συνέχεια, πήρε τούς . . .  δρόμους καί 
άρχισε νά πυροβολεί όποιον εϋρισκε 
μπροστά του. Οχτώ όλόκληρες ώρες 
κράτησε αύτή ή κατάσταση, μέ άπο
τέλεσμα νά σκοτώσει περισσότερα 
άπό έξήντα άτομα καί νά τραυμαρίσει 
βαριά γύρω στά είκοσι. Κανείς δέν 
μπόρεσε νά τόν σταματήσει σ' αύτή 
τήν ξέφρενη θανατηφόρο έπιδρομή 
του. Ούτε κάποιος συνάδελφός του 
μέ μιά, έστω, σφαίρα .. .

Τελικά, ό Μπόν Σίν βρέθηκε νε
κρός, λίγο έξω άπ’ τό χωριό Γιου- 
ρυόνγκ. Σκοτώθηκε άπό έκρηξη χει
ροβομβίδας πού τήν προκάλεσε ό 
ίδιος. ΊΗταν άργά γιά όλους, όμως ...

Γιά τή «σκυλίσια» ζωή . . .

Ή πενηνταεξάχρονη Μασσαλιώ- 
τισσα "Αννα Ζέν κι ό συνομήλικος σύ
ζυγός της είχαν κι ένα σκύλο στό νοι
κοκυριό τους. Πού περνούσε βε
βαίως ζωήν χαρισάμενη, γιατί: καί τήν 
καλοφαγία άπολάμβανε (άπό ψαρο
νέφρι μέχρι καί τού πουλιού τό γάλα, 
άν έπιθυμοΰσε, τού τά προμήθευαν τ ’ 
άφεντικά του) καί τόν ύπνο του άπο
λάμβανε (σέ δωμάτιο εύάερο καί 
εύήλιο μέ κρεβάτι καί κλινοσκεπά
σματα ποιότητας άρίστης) καί τά χά
δια του άπολάμβανε (όποτε καί όπως 
τά ήθελε) καί, γενικά, όλα τά καλά τής 
άριστοκρατίας άπολάμβανε. Όλα τά 
καλά τού κόσμου .. .

Μετά άπ’ αύτά θά πείτε, προφανώς, 
ότι «τύφλα νά 'χει ή άνθρώπινη ζωή, 
καλύτερη είναι ή σκυλίσια...» καί 
μπορεί νά ζηλέψετε κιόλας. Όλα φυ
σιολογικά είναι σήμερα, άκόμη κι 
αύτά πού πριν λίγα χρόνια ήσαν ή τά 
θεωρούσαμε άφύσικα .. .  Καί γιά νά 
μή ξεφεύγουμε άπ’ τό θέμα μας, πρέ
πει νά προσθέσουμε, συνεχίζοντας, 
ότι ό περί οϋ λόγος σκύλος τής Μασ
σαλίας, έκτος τών άλλων, ήταν καί 
σφόδρα άπαιτητικός. Είχε μάλιστα 
καταφέρει νά βάζει τά τέσσερα πόδια 
τών (δυό) άφεντικών του (δυό τού 
ένός καί δυό τ ’ άλλουνού) σ’ ένα πα
πούτσι .. .

Γαυγίζοντας συνθηματικά, άνά- 
λογα μέ τήν κάθε περίπτωση, ό καλο
μαθημένος σπιτικός σύντροφος σκύ
λος τής κυρίας Αννας καί τού έκλε- 
κτού συζύγου της, τούς έβαζε κι έκα
ναν σούζα. 'Οσάκις, δηλαδή, τό τε
τράποδο πρόσταζε, τά δίποδα κάθον
ταν προσοχή, σέ σημείο μάλιστα πού 
θά 'λεγε κανείς ότι κείνο ήταν τό 
άφεντικό κι όχι έκείνα .. .

Καί, σύν τοΐς άλλοις, τό άφεντικό

(τών παραπάνω άνθρώπων) σκύλος 
είχε μιά ιδιαίτερη άδυναμία: πρός νε
ρού του δέν πήγαινε όπου κι όπου. 
Ούτε ή τουαλέτα τού σπιτιού τόν 
συγκινοϋσε, ούτε οί χλωρασιές τών 
πάρκων, τών οικοπέδων καί τών ξέ
φραγων άμπελιών τής μασσαλιώτικης 
έξοχής, ούτε οί ρίζες τών δέντρων 
τής περιοχής. Ντέ καί καλά ήθελε νά 
πηγαίνει στόν τοίχο τού πλαϊνού σπι
τιού. Πουθενά άλλού. Εκεί τήν .. . 
«εϋρισκε», πού λέμε. 'Οπότε, οί φό
ρου ύποτελείς του, μή δυνάμενοι νά 
τού χαλάσουν χατήρι, τόν πήγαιναν 
έκεί. Κι έκείνος, κατά τή γνώριμη μέ
θοδο (σπκώνονταο τό ένα πισινό 
πόδι) κατάβρεχε τόν ίδιο πάντα τοίχο 
τού σπιτιού τού γείτονα, ώσπου τόν 
ρύπανε γιά τά καλά.

Ό  γείτονας, ιδιοκτήτης καί ένοικος 
τού σπιτιού, μή βλέποντας μέ Ιερόν 
όφθαλμόν αύτή τήν κατάσταση, πα- 
ρήγγειλε ατούς φόρου ύποτελείς τού 
άφεντικού σκύλου νά σταματήσει νά 
ρυπαίνει τόν τοίχο του. Αλλά έκείνοι 
τό βιολί τους ή μάλλον τό βιολί του 
(τού σκύλου).

Τούς τό πε μιά, τούς τό πε δυό, 
τούς τό πε τρεις, τούς τό πε χίλιες, 
μά τίποτε . . .  «Τό γουρούνι δέν γίνε
ται μανάρι», λέει μιά παροιμία κι ό 
έθδομηντατριάχρονος γείτονας τό 
κατάλαβε. Καί στις 25 τού περασμέ
νου Απρίλη, βούτηξε τό πιστόλι του 
καί τό άδειασε πάνω στήν "Αννα καί 
στό σύζυγό της. Ή Αννα πέθανε 
άμέσως κι ό σύζυγός της τή γλίτωσε 
τραυματισμένος βαριά.

Μετά ταύτα, φανταζόμαστε πώς, 
όλομόναχος ό χήρος κύριος Ζέν, θά 
άναλογιστεΐ καί θά άναθεωρήσει με
ρικές άπόψεις -  θέσεις του γύρω άπ' 
τό άν καί πόσο πρέπει νά ' ναι σκυλίσια 
ή ζωή τού σκύλου του . . .  άπ' έδώ καί 
πέρα.

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συγκρούστηκαν: αεροπλάνο μέ φορτηγά αυ
τοκίνητο.

Νά συγκρουστούν μεταξύ τους δυό 
αύτοκίνητα, έν κινήσει εύρισκόμενα 
τό καταλαβαίνομε. Είναι, άλλωστε, 
κάτι πού γίνεται καθημερινά. Συνηθί
σαμε νά ζούμε μέ τις . .. συγκρού
σεις. Έπιβαλόταν αύτό, όπως νϋν καί 
άεί έπιβάλλεται νά συνηθίσουμε νά 
ζούμε μέ τούς σεισμούς .. .

Επίσης, νά συγκρουστούν μεταξύ 
τους δυό άεροπλάνα, έν πτήσει, πάλι 
τό καταλαβαίνομε. Έχει συμβεΐ κι 
αύτό καί σύμφωνα μέ όμολογίες αύ- 
τόπτων μαρτύρων, μετά τις συγ
κρούσεις, ό ούρανός «έβρεχε»... 
πτώματα (θεός φυλάξει).

Τά καταλαβαίνομε, λοιπόν καί τά 
δυό. Αλλά δέν ήταν εύκολο νά κατα
λάβουμε πώς έγινε καί συγκρούστη
καν μεταξύ τους ένα φορτηγό αύτο- 
κίνητο εύρισκόμενο έν κινήσει κι ένα 
άεροπλάνο έν πτήσει. Τούτο τό 
παράδοξο, χωρίς, εύτυχώς, θύματα, 
συνέβη πριν λίγο καιρό στό άερο-

δρόμιο τής Φραγκφούρτης. Ένα 
μπόινγκ 747 τής άεροπορικής έται- 
ρίας «Λουφτχάνσα» μπήκε στό διά
δρομο άπογειώσεως καί ξεκίνησε γιά 
κάποιο ταξίδι του. Τή στιγμή άκριβώς 
πού «άφησε» τό διάδρομο άπογειώ- 
σεως κι άρχισε νά σφηνώνεται στόν 
άέρα, οί τροχοί του πήραν σβάρνα 
ένα φορτηγό αύτοκίνητο πού κινούν
ταν μέ μεγάλη ταχύτητα κάθετα στό 
διάδρομο (ό όδηγός του ύπολόγισε -  
λέει -  ότι τό άεροπλάνο θά «σηκωνό
ταν» νωρίτερα...).

Σημασία, πάντως, έχει ότι ή σύγ
κρουση έγινε καί παρόλη τή σφοδρό- 
τητά της δέν ύπήρξαν θύματα. Γιατί ό 
μέν φορτηγατζής γλίτωσε μέ μερικές 
έπιπόλαιες γρατσουνιές, ό δέ πιλό
τος τού μπόινγκ έπιχείρησε άμέσως 
μιά δραματική καί άρκετά έπικίνδυνη 
προσγείωση πού πάγωσε τό αίμα 
όλων τών ύπαλλήλων τού άεροδρο- 
μίου.

0 Περισκόπιος
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♦  ·  · Τά τυχερά ιού  επαγγέλματος

Ή φωνή τού α ιώ να.

Ό  «σκληρός» .. .  Μ’ αύτό τό παραγ- 
κώμι -  κουστούμι γαμπριάτικο, κομμένο 
κα'ι ραμμένο στά μέτρα του -  κυκλοφο
ρούσε άναμεταξύ μας ένας άπ’ τούς έκ- 
παιδευτές τής άντίπερα όχθης, δηλαδή 
τής Σχολής 'Αξιωματικών.

Γόνος τής πελοποννησιακής γής καί 
μέ βαθμό υπομοίραρχου, ό «σκληρός», 
είχε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα μεταξύ τών συναδέλφων του έκ- 
παιδευτών: είχε φωνή άλλιώτικη όπ' τις 
άλλες. Ή, μάλλον, γιά νά κυριολεκτούμε, 
τό προϊόν τών φωνητικών χορδών αύτού 
τού άνθρώπου δέν έμοιαζε και τόσο πολύ 
μέ φωνή άνθρώπινη. Περισσότερο, θά 
έλεγα, έμοιαζε μέ κορνάρισμα βαποριού 
ή μέ θόρυβο κεραυνού (έν αίθρίςι).. .

Ένα περιστατικό γιά νά καταλάβετε:
Ήταν Μάρτης τού 1972, καταμεσή

μερο και μέ τό θερμόμετρο νά δείχνει 32 
βαθμούς Κελσίου ύπό σκιάν. Οί δόκιμοι 
άνθυπομοίραρχοι, οί δόκιμοι υπενωμο
τάρχες καί οί πρώτες γυναίκες χωροφύ
λακες κάναμε δοκιμαστική παρέλαση 
στό γήπεδο τής Σχολής, ένόψει τής έπί- 
σημης στρατιωτικής παρέλασης τής 
Αθήνας γιά τό γιορτασμό τής έπετείου 
τής 25ης Μαρτίου, όπου θά παίρναμε μέ
ρος.

Οί κινήσεις μας ήσαν νωχελικές, άσυγ- 
χρόνιστες καί «σπαριλοειδεΐς», πράγμα 
πού όφειλόταν, άφενός στήν άνυπόφορη 
ζέστη, άφετέρου στό ότι δέν είχε 
«χρώμα» καί ένταση ή φωνή τού άξιωμα- 
τικού πού έδινε τά παραγγέλματα. Φέ
ραμε κάμποσες στροφές στό στίβο τού 
γηπέδου, άλλά, άποτέλεσμα: μηδέν .. . 
Τά πόδια δέν σηκώνονταν τότε πού 
έπρεπε κι όπως έπρεπε άπ’ τήν ξερο- 
ψημμένη γή. Τά χέρια δέν έφταναν στό 
έπιθυμητό ύψος. 01 έννιάδες πήγαι
ναν . . .  περίπατο. Τά όπλα έγερναν δώ
θε—κείθε. Μοιάζαμε μέ τά ύπολείμματα 
τής στρατιάς τού Δράμαλη, μετά τήν πα
νωλεθρία της στά Δερβενάκια. Λίγο 
άκόμη καί θά κοιμόμασταν παρελαύον- 
τ ε ς .. .

Καί τότε άστραψε καί βρόντησε. Τή 
θέση τού έκπαιδευτή πού έδινε μέχρι 
τότε τά παραγγέλματα, πήρε ό «σκλη
ρός», πού γιά πρώτη φορά τόν βλέπαμε 
μπροστά μας. Μάς σταμάτησε όλους σέ 
μιά εύθεία καί μάς έπιθεωρούσε μέ ύφος 
άγριο καί χωρίς νά βγάλει λέξη. Ή γενική 
εικόνα τού τρόπου πού μάς έπιθεω
ρούσε, έδειχνε πώς δέν είχε καμιά διά
θεση νά άστειευθεϊ μαζί μας. Παράλ
ληλα, ή άποφασιστικότητα τών κινήσεών 
του καί ή μορφή τού προσώπου του (με
λαχρινός ήλιοκαμμένος, μάτι άετίσιο, 
ρυτίδες παχιές, χείλια σφιχτά πού έδει
χναν νά μήν έχουν γελάσει ποτέ, αύτά 
τεντωμένα πού έδειχναν έτοιμα νά συλ- 
λάθουν τόν παραμικρότερο ψίθυρο ...) 
μάς «είπαν» καθαρά καί ξάστερα: «ή θά 
κάνετε παρέλαση ή θά σάς πάρει καί θά 
σάς σηκώσει...».

"Εκανε δυό βήματα πίσω καί μέ φωνή 
πού άμφιθάλλω νά μήν άκούστηκε στό 
Λυκαβηττό (άν έπικρατοϋσε πλήρης 
ήσυχία, δέν άποκλείεται ν ’ άκουγόταν 
καί στόν 'Υμηττό ή άκόμη καί στήν Πάρ
νηθα!!!) μάς έδωσε καί καταλάβαμε. 
Βροντοφωνάζοντας άρχικά «γιά προσ
έξτε καλά τά τμήματα ...», άφησε νά πε
ράσουν μερικά δευτερόλεπτα νεκρικής 
σιωπής, όσα χρειάζονταν νά συνέλθουμε 
άπ’ τό άπρόοπτο άστροπελέκι, κι άρχισε 
νά δίνει παραγγέλματα, μεταθάλλοντάς 
μας σέ ρομπότ προέλευσης έξωγήινης. 
Ή «σπαρίλα» πού μάς έδερνε ώς τότε καί 
ή άφόρητη ζέστη ξεχάστηκαν μεμιάς. Ή 
άπόκοσμη ένταση τής φωνής του, σέ 
συνδυασμό μέ τόν έπιτηδευμένο -  μο
ναδικό ίσως -  τόνο καί χρωματισμό της 
μάς έδωσαν φτερά. Μάς μεράκλωσαν μά 
τήν άλήθεια («τερεθινθέλαιο μάς 
έβαλε», ψιθύρισε κάποιος δίπλα μου) καί, 
θέλοντας καί μή, κάναμε δοκιμαστική 
παρέλαση άψογη, άν, δέ, ύπήρχε στή 
μέση καί λίγο κλαρίνο, ίσως νά φέρναμε 
καί καμιά στροφή άπό .. .  κείνες. Παράλ
ληλα γλιτώσαμε καί τήν περαιτέρω τα
λαιπωρία, γιατί σέ κείνο τό ρημάδι τό γή
πεδο θά βρισκόμασταν άκόμη άν συνεχί
ζαμε όπως πριν. Ε κεί θά βρικολακιάζαμε 
(κάνοντας στροφές καί στροφές) άφού 
ήταν φύσει άδύνατο νά συγχρονιστούμε 
κάποτε...

Αφού ήταν άψογη ή παρέλαση, δέν 
ύπήρχε λόγος'νά συνεχιστεί περισσό
τερο. "Ετσι τελειώσαμε γρήγορα, είσ- 
πράττοντας άπό πάνω καί κάμποσο 
«μπράβο» (νά ταν καί νά ’ναι καλά ό 
«σκληρός» καί ή φωνή του) καί κατεβή- 
καμε στό προαύλιο γιά διάλειμμα διάρ
κειας, σχολιάζοντας ποικιλοτρόπως τά 
παραπάνω συμβάντα. Ή πλειονότητα 
τών δοκίμων βρεθήκαμε στό καφενείο, 
πέφτοντας μέ τά μούτρα στις λεμονο
πορτοκαλάδες, στά σάμαλι, στά καταΐφια 
καί ατούς καφέδες, μπάς καί καταφέ
ρουμε νά δροσίσουμε τό κουρασμένο 
μας κορμί.

Πέσαμε, όμως, μπουλουκηδόν, πάνω 
ατούς καφετζήδες, παρουσιάζοντας μιά 
κατάσταση πού θύμιζε συλλαλητήριο. 
Μέσα στόν πρωτοφανέρωτο συνωστι
σμό, ή άφεντιά μου, μόλις καί μετά βίας 
κατόρθωσε νά προμηθευτεί ένα καφέ -  
τόν έπινα σκέτο καί ήταν ό μοναδικός 
σκέτος μεταξύ τών δοκίμων, πού πάει νά 
πει ότι τόν προμηθεύτηκα μέ χίλια παρα
κάλια. Κάνοντας ύπεράνθρωπη προσπά
θεια γιά νά μή μού χυθεί, τόν μετέφερα 
σέ κάποιο πάγκο κι έτοιμαζόμουν νά τόν 
άπολαύσω...

"Αναψα τσιγάρο καί σήκωσα τό φλυ- 
τζάνι νά πιώ τήν πρώτη γουλιά. Δέν είχα 
πάρει μυρωδιά ότι πίσω μου άκριθώς βρι
σκόταν ό «σκληρός», ό όποιος παρακο
λουθούσε άνέκφραστος τόν άνευ προη
γουμένου συνωστισμό πού έπικρατούσε 
καί, γιά νά θάλει τάξη στήν άσυγχώρητη 
καί άνεπίτρεπτη γιά τόν τόπο καί τό χώρο

άταξία, φώναξε όσο πιό δυνατά μπο
ρούσε, πίσω, άκριβώς άπ’ τ ’ αύτιά μου: 
«τι γίνεται ’δώ μέσα;».

Καί δέν ήταν, βέβαια, φωνή κείνο τό 
πράμα .. .  Τό καφενείο συγκλονίστηκε έκ 
θεμελίων, τά τζάμια στις πόρτες καί στά 
παράθυρα έτριξαν έπικίνδυνα. Κι έμένα 
πού δέν πρόφτασα νά συνειδητοποιήσω 
τι άκριβώς είχε συμβεί, τ ’ αύτιά μου βού
λωσαν -  πήγα καί στό γιατρό, άργότερα, 
γ ι’ αύτό τό θέμα -  καί τό αίμα μου πάγωσε 
άπ’ τήν τρομάρα. Είχα σηκώσει, είπαμε 
πιό πάνω, τό φλυτζάνι νά πιώ τήν πρώτη 
γουλιά τού καφέ. Έ, κείνη ή γουλιά δέν 
έφτασε ποτέ στό στόμα μου, γιατί μού 
’πεσε τό φλυτζάνι άπ’ τά χέρια. Τόση 
τρομάρα, ούτε μέ τό σεισμό τών Άλκυο- 
νίδων δέν αίσθάνθηκα, πού χοροπήδαγε 
ή γή καί βούιζε τό σύμπαν.

Μέχρι νά καταλάβω τί γινόταν γύρω 
μου, πέρασαν άρκετά δευτερόλεπτα. 
Μέσα σ’ αύτά είχα μείνει χωρίς καφέ κι 
άπόχτησα καί τόν χαρακτηρισμό τού φο
βητσιάρη. Φοβητσιάρη μέ άνέβαζαν, φο
βητσιάρη μέ κατέβαζαν οί δόκιμοι. «Φαν- 
τάσου νά πάς καί στόν πόλεμο, τότε νά 
δεις τί έχεις νά πάθεις ...», μού έλεγαν 
πειραχτικά. Κι άντε μετά νά γλιτώσεις άπ’ 
τά πειραχτήρια, πού τήν τρίχα τήν έκα
ναν τριχιά .. .  Γιά νά σωθείς, ή παρασταί
νεις τόν Ιώβ τραβώντας τόν .. .  «άλί- 
μονο» ή γίνεσαι τοϋρκος καί περνάς... 
στρατοδικείο ή τά παρατάς όλα καί γίνε
σαι καλόγηρος. Αμα σέ βάλουν στή μέση 
τά* πειραχτήρια ένός τάγματος (πού 
ζούν αύστηρή στρατιωτική ζωή καί 
προσπαθούν ν’ άνακαλύψουν ένα ψεγάδι 
σέ κάποιον ή ένα κουσούρι γιά νά περ
νούν τόν καιρό τους εύχάριστα μαζί του) 
τότε π άει... κάηκες! Κάηκες μέ κρύα 
στάχτη!

Αλλά ή άφεντιά μου δέν κάηκε. Προ
τού άποφασίσει νά διαλέξει άν θά παρά- 
σταινε τόν Ίώβ ή άν θά γινόταν τούρκος 
ή άν θά τράβαγε γιά τ ’ . . .  "Αγιο Όρος, ή 
τύχη στάθηκε μαζί της. Παραπλήσια πα
θήματα συνέβησαν άρκετά, σέ άνάλογο 
άριθμό δοκίμων, όπότε οί όροι άντι- 
στράφηκαν. Σάν πρώτη παθούσα (ή 
άφεντιά μου) άναγκάστηκε νά βγει στήν 
άντεπίθεση. Περιφερόταν μεταξύ τών 
δοκίμων κι έλεγε: «Πές άλεύρι.. .  ή φωνή 
τού αιώνα σέ γυρεύει» (!!!).

Ήταν ή φωνή τού αιώνα.. .  Κι έξακο- 
λουθεϊ νά διατηρείται ή ίδια. Μόνο τό 
ύφος τού έξαγωγέα της (τού σκληρού) 
άλλαξε. "Εγινε άγγελικό . . .  Δέν ύπηρε- 
τεϊ, άλλωστε, στή Σχολή .. .
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Οίπόν, μήπως βρήκες κάποιον; 
ρώτησε ό Κόμπτον Κάρσον. Τά 
κοκκινισμένα μάτια του κα'ι τό ξα

ναμμένο πρόσωπό του έδειχναν πώς είχε 
πιει.

-  Ναι, τού είπε ό Τζάοπερ.
Ό  Κόμπτον έγειρε στή ράχη τής κοντι

νής πολυθρόνας του καί χαμογέλασε με 
τήν αύτοϊκανοποίηση τού μεθυσμένου 
σχεδόν άνθρώπου, σφίγγοντας μέ τά χέ
ρια τό στομάχι του.

-  Εν τάξει: Τον ξέρω;
-  Έχει σημασία; ρώτησε άπότομα ό 

Τζάσπερ.
Ο Κόμπτον έπαψε νά χαμογελάει.

-Τ ι σέ βασανίζει; γρύλλισε.
"Εδειξε ένα μπουκάλι πάνω στο γρα

φείο του.
-Π ιές  λίγο■ θά σου φτιάξει τό κέφι.
Ό  Τζάσπερ έριξε μια λοξή ματιά στο 

μπουκάλι καί κούνησε άρνητικά τό κε
φάλι του.

-  Επιτρέπεται νά μάθω γιά τι τόν θέ
λεις;

Τό χαμόγελο γύρισε στά χείλη τού 
Κόμπτον.

-  Ναι, πιστεύω πώς μπορώ νά έμπι- 
ατευτώ σέ έσένα αυτή τήν πληροφορία. 
Θέλω νά πάει ένα μήνυμα σέ έκεϊνο τό 
άγρόσπιτο, που βρίσκεται ατό δρόμο τής 
άκτής, κοντά στή γέφυρα.

Ό  Τζάσπερ τόν κοίταξε ξαφνιασμένος.
-  Μά .. .  αύτό είναι τό σπίτι σου!
Ο Κόμπτον γέλασε σαρκαστικά.

-  Ακριβώς! άποκρίθηκε.
-  "Ακου, Κόμπτον, δέν συμφωνώ άπό- 

λυτα μ ' ϋλα αύ τά. Θέλω νά μου πεις τί 
άκριβώς σχεδιάζεις, έτσι;

Ό  Κόμπτον άναψε ένα πούρο.
-Δ έ ν  έχεις συναντήσει τήν Σύλβια, 

ψέματα; ρώτησε χωρίς νά πάρει ύπ’ όψη 
του τήν έρώτηαη τού Τζάσπερ.

-  Δέν έχω συναντηθεί μέ καμιά σχεδόν 
άπό τις κοπέλες σου. Δέν μου φαίνεται 
καθόλου■ άπαραίτητο γιά τή δουλειά.

Ό  Κόμπτον ρούφηξε μιά - δυό φορές 
τό πούρο του, ύστερα τό έβγαλε άπό τό

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τού J. Sihan

Μισό περίπου μίλι μσκρύτερα, στό φώς 
πού έχυναν τά φανάρια τοϋ αύτοκινήτου 
τού Κόμπτον, φάνηκε ό κουτσός όλήτης μέ 
τά κουρέλια του νά άνεμίζουν στό νυχτε
ρινό άερόκι. Έξαφνα, θό έλεγε κανείς 
πώς κότι δέν πήγαινε καλό μέ τό άμΰξι τοϋ 
Κόμπτον. Λοξοδρόμησε καί ή μορφή, πού 
περπατούσε, έξοφανίστηκε. Ύστερα τό 
αύτοκίνητο έπεσε μέ πάταγο πάνω σέ κάτι 
πού ήταν στό δρόμο καί έριξε τή μηχανή 
του στό χαντάκι λίγες γυόρδες πιό κεΐ.

στόμα του καί άφοσιώθηκε στά γαλάζια 
δακτυλίδια πού ψήλωναν πρός τήν 
όροφή.

-  Όχι. Ή Σύλβια είναι δική μου δου
λειά.

Κοίταξε όνειροπόλα έξω άπό τό παρά
θυρο.

«Σάν ρομαντική μαθητριούλα», συλλο
γίστηκε ό Τζάσπερ.

-  Ή Σύλβια, έξακολούθησε ό Κόμπτον 
έχει ένα πρόσωπο κι ένα κορμί, πού θά 
μπορούσα νά κάνω όποιαδήποτε τρέλα 
γιά χάρη της.

Τό χαμόγελο τοϋ Τζάσπερ χαράχτηκε 
σαρδόνιο στό πρόσωπό του. Ό Κόμπτον 
ήταν τόσο άσυνείδητος στις αισθηματι
κές του ύποθέσεις όσο καί στις έπαγγελ- 
ματικές. Ή Σύλβια, όποια κι <5ν ήταν, άργά 
ή γρήγορα θά γινόταν θύμα τής τακτικής 
τού Κόμπτον νά πετάει, δ,τι δέν έχει πιά 
άνάγκη.

Ό  Κόμπτον ξύπνησε άπ’ τό βαθύ όνει- 
ροπόλημά του.
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-  Τι ώρα θά έρθει αστός ό λεβέντης; 
ρώτησε.

Ό  Τζάσπερ κοίταξε τό ρολόι του.
-  Όπου νόναι φτάνει.
Ό  Κόμπτον πήρε ένα σφραγισμένο 

φάκελο άπό τό γραφείο του και τόν 
έδειξε στον Τζάσπερ.

-  Νά τού δώσεις αυτό, έτσι; "Αν έρθει 
στο μεταξύ. Θά πεταχτώ μιά στιγμή έξω 
νά πάρω ένα σάντουιτς.

Μόλις ό Κόμπτον έφυγε κι έκλεισε τήν 
πόρτα πίσω του, ό Τζάσπερ πήγε και κά- 
θησε στήν καρέκλα πίσω άπό τό γραφείο, 
πού μόλις είχε άδειάσει.

Ακούστηκε ένας χτύπος στήν πόρτα κι 
ένας τύπος, πού θά έλεγε κανείς πώς 
ήταν ζητιάνος, μπήκε άβέβαια. Φορούσε 
ένα τρύπιο παλιό καπέλο μέ σκούρες κη- 
λίδες ατό γείσο. Συγκροτούσε τό κουρε
λιασμένο καί ξεθωριασμένο του άδιά- 
βροχο μέ ένα σύρμα γύρω άπό τή μέση 
του. Του έλειπαν όλα τά δόντια έκτος άπό 
τούς κυνόδοντες πού τόν έκαναν νά 
μοιάζει μέ θηρίο.

-Τ ι μέ θέλεις, άφέντη;
Προχώρησε άδέξια καί τράβηξε μερι

κές βιαστικές ρουφηξιές άπό τή γόπα 
πού ήταν κρεμασμένη άνάμεσα ατά χείλη 
του.

Ό  Τζάσπερ πήρε τό φάκελο πού είχε 
άφήσει ό Κόμπτον στό γραφείο καί τόν 
έδωσε στον άλήτη. Τού είπε πού άκριβώς 
νά τόν πάει.

-  Τό άφεντικό είπε πώς άν μείνει ικα
νοποιημένος μαζί σου θά έχει ίσως κι άλ
λες δουλειές γιά σένα.

-  Μήν άνησυχεϊς, άφέντη, είπε ό τύπος 
άνοίγοντας χαμογελαστός τό ξεδοντια
σμένο στόμα του. Θά τόν πάω άμέσως στό 
λόγο τής τιμής μου.

Ξεκίνησε γιά τήν άποστολή του καί ό 
Τζάσπερ, μόλις ό άλήτης στράφηκε, 
πρόσεξε γιά πρώτη φορά πώς περπα
τούσε κουτσαίνοντας.

Ό  Κόμπτον ήρθε άμέσως σχεδόν καί 
θά μπορούσε νά πει κανείς πώς σκόπιμα 
είχε βγει γιά λίγο.

-  Εντάξει, είπε. Πάρε τό άμάξι σου καί 
άκολούθησέ με.

-  Πού πάμε;
-  Μή ρωτάς, κάνε μόνο αύτό πού σου 

λέω, άποκρίθηκε άπότομα ό Κόμπτον.
Ο Τζάσπερ διέσχισε τόν δρόμο καί 

πήγε στό πάρκινγκ. Μόλις έβαλε μπρος, 
είδε τόν Κόμπτον νά περνάει κιόλας 
μπροστά άπό τό γραφείο καί νά στρίβει 
στό δρόμο τής άκτής. Ό  Τζάσπερ τόν 
άκολούθησέ σκυθρωπός.

Μισό περίπου μίλι μακρύτερα, στό φώς 
πού έχυναν τά φανάρια τού αύτοκινήτου 
τού Κόμπτον, φάνηκε ό κουτσός άλήτης 
μέ τά κουρέλια του νά άνεμίζουν στό νυ
χτερινό άεράκι. ’Έξαφνα, θά έλεγε κα
νείς πώς κάτι δέ.'ν πήγαινε καλά μέ τό 
άμάξι τού Κόμπτον. Λοξοδρόμησε καί ή 
μορφή, πού περπατούσε, έξαφανίστηκε. 
Ύστερα τό αύτοκίνητο έπεσε μέ πάταγο 
πάνω σέ κάτι πού ήταν στό δρόμο καί 
έριξε τή μηχανή του στό χαντάκι λίγες 
γυάρδες πιο κεί.

Τρομαγμένος ό Τζάσπερ φρενάρησε 
άπότομα μόλις είδε τό «έμπόδιο» πού 
πάνω του είχε πέσει τό άμάξι τού Κόμ
πτον. Ήταν ό κουτσός άλήτης. Βγήκε άμέσως

κι έτρεξε κοντά του. Ήταν σωριασμένος στήν 
άσφαλτο. Τό κορμί του ήταν στραπατσα- 
ρισμένο σάν λυμένο κρεβάτι. Αίμα κυ
λούσε άπό τή γωνιά τών χειλιών του καί 
ήταν νεκρός.

Ό  Τζάσπερ στράφηκε νά δει τι είχε 
άπογίνει ύ Κόμπτον, μά τόν είδε κιόλας 
έξω άπό τό αύτοκίνητο του.

-  Τι συνέβη; ρώτησε πνιχτά ό Τζάσπερ.
-  Τό είδες μέ τά μάτια σου όπως κι έγώ, 

τού άποκρίθηκε άπότομα ό Κόμπτον. 
Βοήθηαέ με τώρα νά τόν βάλω στό αύτο
κίνητο.

-  Μά είναι νεκρός!
-  Ωραία, γρύλλιαε ό Κόμπτον. Κι έτσι 

θά έπρεπε να είναι.
-  Θεέ καί Κύριε! ψιθύρισε ό Τζάσπερ 

κοιτάζοντας μέ φρίκη τόν Κόμπτον. Τά 
είχες σχεδιάσει όλα αύτά! Τό κανόνισες 
έτσι ώστε νά μπορέσεις νά τόν δολοφο
νήσεις!

Ό  Κόμπτον τού έριξε μιά παγερή ματιά.
-  Κοίταξε νά ήρεμήσεις, τού είπε γιατί 

δέν θά σού βγει σέ καλό. Τώρα, θά μέ 
βοηθήσεις νά τόν μεταφέρω στό άμάξι ή
όχ<;

Μηχανικά ό Τζάσπερ έπιασε τό πτώμα 
άπό τά πόδια καί τό έβαλαν πίσω άπό τό 
βολάν τού αύτοκινήτου τού Κόμπτον. Ό  
Κόμπτον πήρε ένα τενεκεδένιο δοχείο 
άπό τό πόρτ μπαγκάζ, τό ξεβούλωσε καί 
άδειασε τό περιεχόμενό του μέσα στό 
αύτοκίνητο καί πάνω στό νεκρό. Ύστερα 
έβαλε φωτιά.

-  ’Έλα. Ας φύγουμε γρήγορα άπό δω.
Μπήκαν στό αύτοκίνητο τού Τζάσπερ.

Ό Κόμπτον πήρε τό τιμόνι καί ό Τζάσπερ 
μουδιασμένος σωριάστηκε πλάι του. Κα
θώς ξεκινούσαν σφούγγισε τό πρόσωπό 
του καί τις παλάμες του.

-  Είσαι μάρτυς, δέν είσαι; μουρμού
ρισε ό Κόμπτον.

-  Πιστεύεις πώς θά τούς ξεγελάσεις;
-  Θά είχαν νά κάνουν πάρα πολλή 

δουλειά γιά νά άποδείξουν ότιδήποτε 
άλλο.

-  Δέν ύπήρχε άλλος τρόπος γιά νά τό 
κάνεις;

Ό  Κόμπτον του έριξε μιά λοξή ματιά.
-  "Αν ήμουνα στή θέση σου δέν θά χα

ράμιζα τή συμπάθειά μου γιά έναν πα
λιοαλήτη. Ήταν τό μόνο χρήσιμο πού θά 
μπορούσε νά προσφέρει.

Ο Τζάσπερ άναρρίγησε. Αύτή ή άδια- 
φορία γιά ένα φόνο «έν ψυχρώ» ήταν μιά 
πλευρά τού Κόμπτον πού γιά πρώτη φορά 
έβλεπε.

-  Ή κατάσταση δέν ήταν καί τόσο καλή 
τελευταία, έξακολούθησε ό Κόμπτον. 
Ξέρεις, πώς οι άνθρωποι πού γύριζαν στό 
γραφείο καί δέν μέ έβρισκαν άπειλούσαν 
νά τά σαρώσουν όλα μέσα έκεί. Προσπά
θησαν νά πάρουν τά χρήματά τους νό
μιμα μά δέν πέτυχαν τίποτα. Ό  γέρο - 
Κάρτερ προσπάθησε νά μοϋ κόψει τό 
δρόμο πριν λίγες μέρες. Θέλει παράδοση 
τής παραγγελίας καί μέ θέλει συνεπή άλ- 
λιώς θά μοϋ κάνει άγωγή. Θά μου κάνει 
άγωγή!

Ό  Κόμπτον γέλασε δυνατά.
-Δ έ ν  έχει άρκετά λεφτά γιά νά μοϋ 

κάνει άγωγή! Τού τά πήρα όλα!
Ό  Κόμπτον ξαναγέλασε καί όδηγούσε

άνέμελα τό αύτοκίνητο μέ τό ένα μόνο 
χέρι στό τιμόνι.

-  Τό μόνο πρόβλημα είναι άν κάποιος 
έχει τή λαμπρή ιδέα νά στείλει έναν - δυο 
μπράβους πίσω μου. Ή ίσως τό Τμήμα 
Διώξεως τής Απάτης νά άποφάσιζε νάμέ 
βάλει στό χέρι. Κάτι μυρίστηκαν τελευ
ταία μά κάπως άργά. Ή κατάσταση μέ 
όδηγούσε στή λύση ένός άτυχήματος. 
Είμαι τώρα πλούσιος καί έλεύθερος νά 
άπολαύσω τή ζωή μου στή Μαγιόρκα. 
Εξάλλου τό πλαστό διαβατήριο θά μέ 

διευκολύνει άφάνταστα.
-Κ α ί τί θά γίνει μ ' έμένα;
Ό Κόμπτον χαμογέλασε βαριεστη- 

μένα.
-  Θά έρθεις μαζί μου. Ποιος ξέρει τί 

έπιχειρήσεις θά μέ τραβήξουν μόλις 
φτάσω έκεί κι ίσως νά χρειαστώ έναν έμ
πιστο προσωπικό βοηθό.

-  Βιλίτσες γιά διακοπές, άς πούμε, πού 
δέν ύπάρχουν έκεί, πρότεινε ό Τζάσπερ.

Ό Κόμπτον κούνησε άρνητικά τό κε
φάλι.

-  Όχι, όχι, άπό αύτή τή στιγμή είμαι 
ένας άξιοσέβαστος κεφαλαιούχος. Οί 
άνθρωποι δέν συνηθίζουν νά πολυσυζη- 
τούν μέ έναν άντρα πού έχει τό χρήμα νά 
τούς φτιάξει ή νά τούς χαλάσεις τις δου
λειές καί μ ’ άρέσει αύτό τό είδος τής δύ
ναμης.

Σώπασε λίγες στιγμές.
-  Θά διανυκτερεύσουμε σ ’ ένα μέρος, 

πού τό λένε Μπάλφροκ, άνήγγειλε. Είναι 
έδώ κοντά. "Αν σού χρειάζονται τίποτα 
δικά σου άντικείμενα, έκτος άπ’αύτά πού 
μπορούμε εύκολα νά άντικαταστήσουμε, 
μπορεί νά πάς νά τά πάρεις. Θά τηλεφω
νήσω στό άεροδρόμιο καί θά κλείσω θέ
σεις σέ μιά πτήση.

-  Εσύ, δέν θά πάς νά πάρεις τά δικά 
σου; τού θύμισε ό Τζάσπερ.

-  Θά τά άφήσω· θά κάνουν νά φανεί τό 
άτύχημα πιό πειστικό. Ωστόσο, πρέπει 
νά τηλεφωνήσω στή Σύλβια. Ποιος ξέρει; 
’Ίσως τό άποφασίσει νά έρθει μαζί μας.

Ό  Κόμπτον γέλασε καί χτύπησε φιλικά 
τόν Τζάσπερ στόν ώμο, καθώς σταματού
σαν μπροστά στό ξενοδοχείο.

Ό  Κόμπτον βγήκε καί ό Τζάσπερ πήρε 
τό τιμόνι. Πήγε στό διαμέρισμά του καί 
πακετάρισε τις άποσκευές του βιαστικά. 
Ή δουλειά μέ τόν άλήτη τόν είχε στενο
χωρήσει λίγο.

Όταν ό Τζάσπερ γύρισε στό ξενοδο
χείο βρήκε τόν Κόμπτον στό μπάρ. Φώ
ναξε δυνατά στό Τζάσπερ μόλις τόν είδε 
καί παρήγγειλε στό μπάρμπαν ένα ουί
σκι/ καί τούτη τή φορά ό Τζάσπερ δέν 
άρνήθηκε νά πιει.

Ό  Κόμπτον τού έδωσε τή σόδα.
-Γ ιά  φαντάσου! Ή Σύλβια θά έρθει 

μαζί μας, είπε μισομεθυσμένος κιόλας.
-  Αλήθεια; είπε ό Τζάσπερ. Γιά σκέψου 

ό Κόμπτον νά άποκτήσει «σπιτικό»!
-  Ναι, στηρίζεται πάνω μου αύτό τό κο

τοπουλάκι!
’Αδειασε τό ποτήρι του. καθώς ή νύχτα 

προχωρούσε. Όσο περισσότερο έπινε, 
τόσο περισσότερο ή διάθεσή του χειρο
τέρευε. Άλλαζε άδιάκοπα έκφραση τή 
μιά ήταν βίαιος καί τήν άλλη μελαγχολι- 
κός.

Ό  Τζάσπερ άνησυχούσε μήπως τού 
ξεφύγει κανένα ύπονοούμενο, μά εύτ··
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χώς δέν είπε τίποτα σχετικά. Ο Τζάσπερ 
πήγε τόν Κόμπτον στό κρεβάτι, μά ό ίδιος 
ό Κόμπτον τόν ξύπνησε τό πρωί.

Ό  Κόμπτον έφαγε ένα πλούσιο πρό
γευμα καί ό Τζάσπερ άπόλαυσε ένα δι
πλό, δυνατό καφέ. Ύστερα ξεκίνησαν για 
τό άεροδρόμιο.

Ό  Κόμπτον φαινόταν άνήσυχος καθώς 
έμπαιναν στην αίθουσα άναχωρήσεων.

-  "Α! Νά τη! φώναξε καί έκανε σινιάλο 
μέ τό χέρι του.

Μιά ψηλή, έλκυστική γυναίκα μέ ξανθά 
μαλλιά τούς κοίταζε καθώς ό Κόμπτον 
προσχωρούσε γιά νά τη χαιρετήσει. 
Προσπάθησε νά τή φιλήσει μά έκείνη τόν 
έσπρωξε μακριά της.

-  Τι τρέχει, Σύλβια; τή ρώτησε σκυ
θρωπός.

-  Είμαι ή άρχιφύλαξ Σύλβια Κάρτερ, 
τού Τμήματος Διώξεως τής Απάτης.

Τού έδειξε δυό κοντούς, λιγνούς άν
τρες, όρθιους πλάι της.

-Α υ το ί οί δυό κύριοι είναι άξιωματικοί 
τής Υπηρεσίας Διώξεως τού 'Εγκλήμα
τος.

Ό  πιό ήλικιωμένος άπό τούς δυό έκανε 
ένα βήμα μπροστά.

-  Είμαι ό έπιθεωρητής Μάκ Νήλ καί θά 
ήθελα νά σάς κάνω λίγες έρωτήαεις σχε
τικά μέ τό αυτοκίνητό σας πού πήρε φω
τιά καί μέ όσα βρήκαμε μέσα του, άπό ένα 
καρβουνιασμένο άνθρώπινο κορμί.. .

-Δ έ ν  ξέρω τίποτα γ ι' αυτό, άποκρίθηκε 
ό Κόμπτον. Τό άμάξι μου τό είχαν κλέψει.

-  Προσπαθείς νά μάς πεις, πώς ό γέρο - 
Κρόκετ ή Αράχνη πού δέν ήξερε νά όδη- 
γεϊ, έκλεψε τό αύτοκίνητό σου, τό όδή- 
γησε στό δρόμο τής άκτής, τό έριξε σέ 
ένα χαντάκι, περιχύθηκε μέ βενζίνη καί 
αύτοπυρπολήθηκε άφοϋ πέταξε τό τενε
κεδένιο δοχείο στοάς βράχους; Ποιος 
ωστόσο, άφησε ίχνη άπό τό αίμα του στήν 
άσφαλτο; Έλα, Κάρσον, θά έπρεπε νά τό 
σχεδιάσεις καλύτερα.

-  Αν όμως ήταν τόσο άσχημα κομμένος 
πώς μπορέσατε νά τόν άναγνωρίσετε; 
ρώτησε ό Κόμπτον άπορημένος.

-Ή  Αράχνη είχε χτυπήσει κάποτε τό 
πόδι του τόσο άσκημα πού τού είχαν βά
λει καρφί καί γι' αύτό κούτσαινε κιόλας. 
Τό καρβουνιασμένο πτώμα είχε κι αύτό 
ένα καρφί άκριβως όμοιο μ ' αύτό πού εί
χαν βάλει στόν Κρόκετ καί στό ίδιο μέ
ρος.

Ό  Κόμπτον κοίταξε σαστισμένος τόν 
έπιθεωρητή μά δέν είπε τίποτα.

-  Ποτέ δέν μπορούσες νά άντισταθείς 
στις όμορφες κυρίες, Κάρσον, ψέματα; Εί 
ένα στοιχείο πού χρησιμοποίησε μέ έπι- 
τυχία τό Τμήμα Διώξεως τής ’Απάτης.

Ό  Κόμπτον έριξε στήν άστυνομικό μιά 
θανατερή ματιά.

-Χάρη σ' αύτή, δέν θά πάς στή Μα
γιόρκα, έξακολούθηαε ό έπιθεωρητής. 
Έχουμε κανονίσει κάτι γιά σένα πού ίσως 
νά μήν έχει όλα τά πλεονεκτήματα τής 
Μαγιόρκα άλλά σού ' ταιριάζει άπό- 
λυτα .. .

*

Ο μόΗυβόος
καί ή 

εξυπνάδα

Οί γονείς καί οί δάσκαλοι πού θά 
διαπιστώσουν ότι μερικά έξυπνα 
παιδιά μοιάζουν άφηρημένα, δέν 
μπορούν νά παρακολουθήσουν μιά 
σειρά λογικών σκέψεων ή παρουσιά
ζουν άνακολουθίες, άς μή βιαστούν 
νά τά μαλώσουν. Μπορεί νά έχουν 
δηλητηριαστεί άπό μόλυβδο όπως 
καί ό καθένας πού διαπιστώνει ότι ή 
προσοχή του διασπάται εύκολα. 
Στήν πραγματικότητα τά συμπτώ
ματα της μολυθδιάσεως δέν είναι 
εξαιρετικά έντονα, μπορούν μάλι
στα νά θεωρηθούν καί σάν ξαφνικές 
ιδιοτροπίες.

Στά συμπεράσματα αύτά κατέ
ληξε μιά έρευνα πού έγινε άπό για
τρούς σέ 2.146 παιδιά σχολικής ήλι- 
κίας στήν πολιτεία τής Μασαχουσέ- 
της (Η.Π.Α.). Ή μέθοδος τής άναλύ- 
σεως ήταν πρωτότυπη: άντί νά πρα
γματοποιήσουν τις συνηθισμένες 
καί συχνά άνακριβείς άναλύσεις αί
ματος, οί γιατροί παρεκάλεσαν τούς 
δασκάλους νά συγκεντρώσουν τά 
γαλαθηνά δόντια τών παιδιών πού 
έξετάζονταν. 'Έτσι διαπιστώθηκε ότι 
100 άπό τά έξετασθέντα παιδιά πα
ρουσίαζαν ύψηλή συγκέντρωση μο- 
λύβδου, στά δόντια, ένώ σέ άλλα 58 
παιδιά ή συγκέντρωση ήταν έξαιρε- 
τικά ύψηλή.

Στή συνέχεια οί έρευνητές άπέ- 
κλεισαν 39 αιτίες στις όποιες θά 
μπορούσαν νά οφείλονται οί δια
νοητικές διαταραχές τών 158 ϋπό 
εξέταση παιδιών γιά νά έπαληθεύ-

σουν τό γεγονός ότι αύτές οφείλον
ται στή μολυβδίαση. Οί καμπύλες 
έξηγοϋν πλήρως τά πορίσματα τών 
έρευνών.

Ή μολυβδίαση βέβαια ενδιαφέρει 
τούς έρευνητές σέ παγκόσμια κλί
μακα άφού προσβάλλει όλο τόν κό
σμο, ιδιαίτερα τούς εργάτες βιομη
χανιών. Ό  μόλυβδος διαχέεται στόν 
άέρα άπό τά ύπολείμματα τής καύ
σεως τής βενζίνης στά αύτοκίνητα, 
άλλά μπορεί νά υπάρχει καί στό 
νερό, άν αύτό έχει περάσει άπό μο- 
λύβδινες σωληνώσεις. Τέλος μερικά 
σκεύη, έμαγιέ καί ορισμένα είδη 
γυαλιού μπορούν γιά παράδειγμα, 
όταν έλθουν σέ έπαφή μέ ξύδι, νά 
έλευθερώσουν σωματίδια μολύ- 
βδου.

Ή ποσότητα τού μολύβδου στόν 
οργανισμό προσδιορίζεται άπό ένα 
δείγμα αίματος άλλά ή μέθοδος δέν 
είναι άξιόπιστη γιατί ή συγκέντρωση 
τού μετάλλου στό αίμα μεταβάλλε
ται άκανόνιστα. ’Αντίθετα ή ποσό
τητα τού μολύβδου στήν οδοντίνη 
ούσία διατηρείται σταθερά, δεδο
μένου τού γεγονότος ότιτό  μεγαλύ
τερο μέρος τού άποροφούμενου 
μολύβδου κατακρατείται άπό τά 
όστά καί τόν μυελό τους. Τό αίμα 
στήν πραγματικότητα περιέχει 50 
φορές λιγότερο μόλυβδο άπό τόν 
μυελό τών όστών. Βέβαια άν κανείς 
δέν έχει νά δώσει δόντια άρκεΐ μία 
έξέταση αίματος.
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Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
Τό Σμέρτο Φιλιατών είναι ένα άκριτικδ 

μικρδ χωριό τής Θεσπρωτίας, πού ύπά- 
γεται στή δικαιοδοσία τού όκριτικοϋ 
Σταθμού Χωροφυλακής Σαγιάδας. Είναι 
άπ’ τό χωριό πού τήν καθημερινότητά 
τους τή σπάζουν κάπου κάπου μόνο τά 
δελτία ειδήσεων τής τηλεόρασης και τού 
ραδιόφωνου.

Αυτήν τήν καθημερινότητα, αυτήν τή 
μονότονη γαλήνη τού μικρού χωριού, 
σύντριψε ένα πρωί, πρ'ιν λίγο καιρό, ή 
είδηση τού θανάτου τού 58χρονου κτη- 
νοτρόφου Γιώργου Κιάφα.

Τόν βρήκε νεκρό ή μάνα του, μόλις ξύ
πνησε, μέ τά μυαλά του πάνω στό ματω
μένο μαξιλάρι. Άπό βραδύς είχαν κοιμη
θεί μαζί, στό ίδιο δωμάτιο, σέ κρεβάτια 
πού άπέχαν μεταξύ τους λιγότερο άπό 
δυό μέτρα. Στή διάρκεια τής νύχτας κά
ποιος έσπασε τό τζάμι και πυροβόλησε 
τό γιότης ένώ κοιμόταν. Εκείνη, όμως, 
δέν άκουσε τίποτα. "Ετσι τό πρωί, σάν 
ξύπνησε, βρέθηκε μπροστά σ’ ένα θέαμα 
πού μέ τίποτα στή ζωή της δέ θά ’θελε ν’ 
άντικρύσει.

Αλλά, τό γεγονός ότι ή μητέρα τού 
θύματος δέν άκουσε ούτε τό σπάσιμο 
τού τζαμιού, ούτε τόν πυροβολισμό, 
άποτέλεσε πρόβλημα γιά τό Αστυνομικό 
Τμήμα Φιλιατών καί τήν προϊσταμένη του 
Διοίκηση Χωροφυλακής, τό ίδιο μεγάλο 
καί σκοτεινό, μ’ αύτή καθαυτή τήν έγ- 
κληματική πράξη. Εύλογα, δέ, θά μπο
ρούσε ό καθένας νά θέσει σέ άμφισβή- 
τηση τά λεγάμενα τής μητέρας τού θύ
ματος, δεδομένου ότι ή γριά μάνα στε
κόταν καλά στήν ύγεία της καί δέν πα
ρουσιάζει ούτε ίχνος βαρηκοΐας.

Υπήρξε, όμως, καί κάτι άκόμα πού με
γάλωσε αύτό τό πρόβλημα. Τόν πυροβο
λισμό δέν τόν άκουσε καί κανένας άπ’ 
τούς γείτονες, παρόλο ότι κατά τή διάρ
κεια τής νύχτας έπικρατοϋσε -  κι αύτό

συμβαίνει σ’ όλα τά χωριά καί τις μικρές 
πόλεις -  άπόλυτη ήσυχία.

Κι όμως τό θανατηφόρο τραύμα είχε 
προκληθεΐ άπό πυροβολισμό μέ κυνηγε
τικό όπλο. Αύτό τό βεβαιώνουν πολλά: 
Μιά τάπα φυσιγγίου καί σκάγια πού βρέ
θηκαν στό πάτωμα κοντά στό κρεβάτι, 
καθώς καί στό κεφάλι τού θύματος. Μιά 
μαύρη κηλίδα πού ’χε σχηματιστεί άπό 
καμένο μπαρούτι πάνω σ’ ένα χαρτοκι
βώτιο άκουμπισμένο στό έσωτερικό 
περβάζι τού παράθυρου άπ’ όπου ρί
χτηκε ό πυροβολισμός. Καί, άκόμα, σφη
νωμένα σκάγια -  μαζί μ’ αίμα, τρίχες κι 
έγκεφαλική ούσία -  στόν άπό πεπιε
σμένο χαρτί τοίχο, άκριβώς άπέναντι άπ’ 
τό παράθυρο.

Τά σπασμένα τζάμια στό έσωτερικό

τού δωματίου έδειχναν πώς ό δράστης 
πυροβόλησε έξω άπ’ τό παράθυρο, πιθα
νότατα άφού πρώτα είχε σπάσει τό τζάμι. 
Μετά τό έγκλημα, ό δράστης, είχε άπο- 
μακρυνθεϊ χωρίς νά μπει στό δωμάτιο, 
πράγμα πού τό βεβαίωνε τό γεγονός ότι 
τίποτα δέ βρέθηκε πειραγμένο μέσα στό 
σπίτι.

Είχαν λοιπόν νά κάνουν μ’ έναν έκτε- 
λεστή φάντασμα οί τοπικές Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής; "Η μήπως στήν όλη ύπό- 
θεση είχε παίξει κάποιο ρόλο καί ή γριά 
μάνα τού θύματος, πού δέν ήταν -  ένώ 
θά ’πρεπε -  ό κυριότερος καί μόνος θεα
τής καί μάρτυρας τού φονικού. Μά θά 
πρεπε νά ύπήρχαν φοβερά προβλήματα 
-  πού δέν ύπήρχαν -  μεταξύ έκείνης καί 
τού γιού της γιά νά ύποθέσει κανείς κάτι 
τέτοιο.

Έρευνήθηκε ή ύπαρξη τυχόν κινή
τρων, χωρίς όμως νά παρουσιαστεί στόν 
όρίζοντα κάτι τό θετικό. Σάν μοναδικός 
λόγος, πού κι αύτός λίγο θά μπορούσε νά 
σταθεί γιά πιθανή αιτία, ήταν ή έκδίκηση 
γιά κάποιο άγνωστο γεγονός, άφού όλοι 
βεβαίωναν πώς τό θύμα δέν είχε διαφο
ρές μέ κανέναν καί ήταν φιλήσυχο 
άτομο...

Ποιός ήταν, λοιπόν, ό «έκτελεστής» 
τού Κιάφα καί γιά ποιόν λόγο; Νάτό έρω- 
τηματικό πού κυριαρχούσε στό άπόλυτο 
σκοτάδι τής υπόθεσης καί στό όποιο 
έδωσαν άπάντηση μερικές πέρα γιά πέρα 
σωστές σκέψεις κι ένέργειες τών άν- 
θρώπων πού έπιφορτίστικαν τήν εύθύνη 
τής έξιχνίασης.

Αύτά πού στάθηκαν άρχή γιά τή λύση 
τού προβλήματος ήταν τό ότι ό θβχρονος 
βοσκός Απόστολος Γκέγκας -  πού δού
λευε στό κοπάδι τού θύματος -  είχε φύ
γει τή μέρα τού έγκλήματος άπ’ τό χωριό 
γιά τήν Αθήνα. Αύτό τό ταξίδι τό ’χε 
άναγγείλει νωρίς τό άπόγευμα τής ίδιας 
μέρας στά παιδιά του καί σέ μερικούς 
γνωστούς του. Κανείς, δέ, στό χωριό δέν 
τόν είδε μετά τις 5 τό άπόγευμα. Επίσης, 
ό Γ κέγκας είχε διαφορές μέ τό θύμα -  καί 
άφεντικό του συνάμα -  έξαιτίας κάποιου 
χρέους τού δεύτερου πρός τόν πρώτο. 
Τά δυό αύτά δεδομένα, μπορούσαν νά 
χαρακτηρίσουν «ύποπτο» τόν Γκέγκα, άν 
καί ύπήρχε ύπέρ αυτού ένα σημαντικό 
στοιχείο: τό ότι ό ίδιος δέν είχε κυνηγε
τικό όπλο.

Μ’ αίμα, πολύ αίμα τέλειωσε ή άνοιξη. Μέσα σέ διάστημα μήνα περίπου έξι 
άνθρωποκτονίες δέν είναι κάτι τό συνηθισμένο.

Οί άνθρωποκτονίες, πού μέ τήν είδησεογραφίο τους γέμισαν τις  πρώτες σελίδες 
τών έφημερίδων καί κινητοποίησαν τις διωκτικές όρχές, σκορπίζοντας γύρω τό 
γνωστό έρωτηματικά -  έρωτηματικό πού άκολουθοϋν κάθε βίαιη άφαίρεση ζωής -  
συντάραξαν μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τά μεγάλα ή μικρό κοινωνικά σύνολα 
τών τάπων όπου διαδραματίστηκαν. Καί συγκεκριμένα:

•  Στήν Ξάνθη, ή δολοφονία τής πόρνης Μαρίας Καραγκιζλίδου σκιτσόρισε τό άχνά 
πρόσωπο ένός «μανιακού δολοφόνου» πού άναζητάει τά θύματά του σέ πορνεία, 
σύμφωνα μέ τά σχόλια καί τήν είδησεογραφία τών έφημερίδων.

•  Στις Φιλιότες ή «έκτέλεση» τού Γ ιώργου Κιάφα πού κοιμόταν στό ίδιο δωμάτιο μέ τή 
μάνα του και πού έκείνη δέν άκουσε, ούτε άντελήφθη τό φονικό, πρόβαλε άνάμεσο 
σέ δεκάδες έρωτηματικό πού θά 'κρυβαν γιά πάντα τό πρόσωπο τού δράστη ά ν . . .

•  Στήν Πετρούπολη Α ττικής τό μαχαίρωμα τού έμπορου Νταλίπη, πού δεκάδες άτομα 
είχαν «δει» τούς δολοφόνους δίνοντας όμως δεκάδες περιγραφές διαφορετικές 
άλες μεταξύ τους.
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Σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο ήρθε νά 

συμβάλει άποφασιστικά ή γνώση τής 
περιοχής και τών κατοίκων της, άπό τούς 
άντρες πού ύπηρετοϋσαν έκει. Συγκε
κριμένα: Ήξεραν πώς ό Άποστόλης 
Γκέγκας είχε στενές οικογενειακές σχέ
σεις μέ κάποιον συγχωριανό του, τό 
Σπύρο Κακαβό, ό όποίος είχε ένα δίκανο 
κυνηγετικό όπλο. Βέβαια τό νά ’χει ό φί
λος κάποιου ένα δίκανο, δέ σημαίνει πώς 
αύτός ό «κάποιος» είναι καί δράστης 
ένός έγκλήματος μέ θύμα άτομο πού 
έστω είχε μαζί του διαφορές. Αλλά και 
τίποτα δέν μπορεί ν’ άποκλείσει κάτι τέ
τοιο.

Μέ τή σκέψη τους γεμάτη μέ «άλλά», 
οί άντρες πού χαν άναλάβει τήν άνά- 
κριση, έπισκέφτηκαν τό σπίτι τού Κακα- 
βοϋ, όπου βρήκαν τό δίκανο κυνηγετικό 
όπλο καί διαπίστωσαν πώς ό Κακαβός 
έπεφτε σέ όρισμένες μικροαντιφάσεις. 
Οί άντιφάσεις αύτές, καί τό ότι ό Κακα- 
θός ήξερε πού θά 'πρεπε ν’ άναζητηθεΐ 
στήν Αθήνα ό Γ κέγκας, τούς όδήγησαν

στό νά ζητήσουν έπειγόντως άπό τήν 
Ασφάλεια Προαστίων τή σύλληψή του, 
ένώ οί ίδιοι συνέχισαν τήν άνάκριση τού 
Κακαβοϋ.

Κάπου 16 ώρες άνάκρισης χρειάστη
καν γιά νά «σπάσει» ό Κακαβός καί ν' 
άποκαλύψει πώς ό φίλος του Γκέγκας 
πήρε -  χωρίς ό ίδιος νά ξέρει -  τό δικό 
του όπλο καί σκότωσε τόν Κιάφα. Τό 
όπλο τού τό παράδωσε στις δέκα τό 
βράδυ, μετά τό έγκλημα, λέγοντάς του 
πώς σκότωσε τόν Κιάφα καί πώς φεύγει 
γιά τήν Αθήνα.

Ή άποκάλυψη τού Κακαβοϋ ήταν σχε
δόν ταυτόχρονη μέ τήν όμολογία τού 
Γκέγκα, πού στό μεταξύ είχε συλληφθεΐ 
άπ’ τούς άντρες τής Ασφαλείας Προα
στίων καί στήν άνάκριση πού άκολού- 
θησε όμολόγησε τό έγκλημα, περιγρά- 
φοντας μέ κάθε λεπτομέρεια τή σκηνή 
τού φόνου, πράγμα πού έπανέλαβε καί 
άργότερα, μετά τή μεταγωγή του στή 
Θεσπρωτία...

ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
Καί νά πού ξεσκεπάστηκε ένα δίκτυο μέ όργά- 

νωση «Μαφία» στή χώρα μας. Καί νά πού έσπα
σαν τά τζάμια μιάς βιτρίνας, πολυτελέστατης σ’ 
άλα της, καί πίσω της άποκαλύφθηκε ή βρώμικη 
κομπίνα μέ τό χρυσοφόρο δίκτυο.

Πολυτελέστατη ή βιτρίνα, μεγάλα τά κέρδη 
τής σπείρας, τεράστια ή ζημιά της στήν έθνική 
οικονομία. Τό δίκτυο τής σπείρας άριστα όργα- 
νωμένο, μέ διασυνδέσεις στό έξωΤερικό καί 
έσωτερικό πού ούτε άπό τόν πιό φαντασιώδη 
συγγραφέα άστυνομικών Ιστοριών θά μπορούσαν 
νά έφευρεθοϋν. «’Αδυναμία» τής σπείρας καί 
άντικείμενο τής δλης έπιχειρησιακής δραστη- 
ριότητάς της οί πλάκες χρυσού καί οί χρυσές 
λίρες. Ή έξαγωγή τού συναλλάγματος, ή άγορά 
τού «προϊόντος» στό έξωτερικό καί ή εισαγωγή 
του στήν 'Ελλάδα καθώς καί ή διακίνησή του στό 
έσωτερικό, όλα παράνομα. Είναι άγνωστη ή συν
ολική ποσότητα χρυσού καί λιρών πού διοχέ
τευσε στήν έλληνική άγορά άπ’ τή σύστασή της ή 
σπείρα. Μόνο μέσα σ’ ένα τετράμηνο, δπως 
άποκάλυψε στήν άνάκριση, ένας μεταφορέας 
τής σπείρας, ό Δημήτρης Μαρτάκης, 28 χρόνων, 
άπ’ τήν 'Αλεξάνδρεια Αίγυπτου καί κάτοικος 
'Αθηνών, ό ίδιος μετέφερε καί πούλησε στή 
Θεσσαλονίκη 20, συνολικά, κιλά χρυσού σέ πλά
κες τού ένός κιλού καί 10.000 χρυσές λίρες.

Αλλ’ άξίζει νά πάρουμε τά πράγματα άπ’ τήν 
άρχή. Αφεντικό τής σπείρας θεωρείται ό 
70χρονος χρηματομεσίτης Κωμ/νο_ς Παπανικο- 
λάου, άπ’ τήν Μ. Παναγία Χαλκιδικής, κάτοικος 
Παλαιού Φαλήρου. Δεύτερος «στήνΤάξη» όγιός 
του Νίκος Παπανικολάου, 37 χρόνων, κάτοικος 
Καλαμακίου -  'Αττικής. Συνεργάτης ιδιαίτερης 
έμπιστοσύνης καί μοχλός στήν έπιχείρηση μιά 
καί χρησιμοποιούνταν κι ώς άποθηκάριος, ό Κώ
στας Ρόζης, έπιχειρηματίας, 39 χρόνων, κάτοι
κος Παλαιού Φαλήρου. Μεταφορέας άπό 'Αθήνα 
-  θεσ/νίκη ό Δημήτριος Μαρτάκης, ύπάλληλος 
τού χρηματομεσιτικού γραφείου τού Παπανικο- 
λάου. Προμηθευτής (ίσως ένας άπ’ τούς προμη
θευτές) συναλλάγματος ό 30χρονος ύπάλληλος 
τής ’Εθνικής Τράπεζας Σωτήρης Τσίπας άπ’ τήν 
Αθήνα καί κάτοικος Αθηνών. Παραλήπτες καί 

διακινητές στή θεσ/νίκη ό ’Ιωάννης Κωνσταντι- 
νίδης, χρηματομεσίτης, 81 χρόνων καί ό Θεό
δωρος Καλπάκτσογλου, Ιδιοκτήτης πρακτορείου 
«Προ-Πό». Κι ένα άκόμα πρόσωπο άγοραστής 
τών λαθραίων ποσοτήτων άπ' τόν Κωνσταντινίδη, 
ό Άνανίας Εύθυβούλης.

Τό ξήλωμα άρχισε μέ τή διπλή έντόπιση τού 
Σωτήρη Τσίπα καί τού Δημήτρη Μαρτάκη. Πιό 
συγκεκριμένα, ό δεύτερος, πραγματοποιεί άπα- 
νωτά ταξίδια στή θεσ/νίκη. Πηγαίνει πάντα μέ 
λεωφορείο τού Ο.Σ.Ε. καί έπιστρέφει στήν 
Αθήνα άεροπορικώς. Πηγαίνει πλάκες χρυσού 

καί χρυσές λίρες, τΙς όποιες παραδίνει στόν 
Κωνσταντινίδη καί στόν Καλπάκτσογλου, πού 
πληρώνουν «τοίς μετρητοϊς». "Οταν ή πληρωμή 
γίνεται σέ δραχμές κάνει έμβασμα έπ’ όνόματι 
τού Καλπάκτσογλου καί μέ παραλήπτη τό Ρόζη. 
"Αν γίνεται σέ ξένο νόμισμα, τότε τό μεταφέρει ό 
ίδιος καί τό παραδίνει στό Ρόζη.

Ό  Σωτήρης Τσίπας έξοικονομεΐ τό άπαραί- 
τητο συνάλλαγμα πού παραδίνει στό Ρόζη, μέ τό

•  Στήν Καβάλα ή δολοφονία τής ΘΟχρονης Νικολάου, πού μέ κανένα δέν ε ίχε  διαφο
ρές καί κανείς δέν ε ίχε λόγους γιά νά ναι δολοφόνος της, ένώ ή ίδια -  ή σωστότερα 
τό πτώμα -  ε ίχε βρεθεί χωρίς κάτω έσώρουχο.

•  Στους Αγιους Αναργύρους -  'Αττικής τό «ότύχημα» στή μπανιέρα πού άφαίρεσε τή 
ζωή τής Δήμητρας Βασιλόπουλου καί πού τελικά οί γνώσεις καί ή έμπειρία τού 
Ιατροδικαστή «ξεσκέπασαν» ένα άκόμα έγκλημα. . .

•  Τέλος, ύπάρχει καί τό πτώμα τής Μαρίας Χατζή, τής 20χρονης φο ιτήτρ ιας. . .  
Μέχρι τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί γραμμές ό δράστης τού έγκλήματος δέν 
έχει άκόμα έντοπιστεΤ. Ή έρευνα τυλιγμένη σ’ ένα άδιαπέραστο σκοτάδι σημα
δεύεται άπό τις άπεγνωσμένες προσπάθειες τών άνθρώπων πού τούς έλαχε ό 
«κλήρος» ν’ άσχοληθοϋν μέ τήν έξιχνίαση τής ύπόθεσης. . .  Ίσως τά μυστήριο νά 
μείνει γιΰ πάντα άξεδιάλυτο, ίσως, όμως, καί κάποιο άμυδρό φώς όδηγήσει στήν 
έξιχνίαση. Κανείς δέν μπορεί νά μαντέψει τό τί θά συμβεϊ τις  μέρες πού θ' 
άκολουθήσουν. Εμείς, όπως όλοι άλλωστε ο) συνάδελφοι, εύχόμαστε σ’ αύτούς 
πού σηκώνουν στούς πολύπαθους κι έμπειρους ώμους τους αύτή τήν ύπόθεση, νά 
φτάσουν, γρήγορα ή άργά, στή λύση. . .
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άζημίωτο βέβαια. Αύτό άκριβώς έπιχειρεί νά κά
νει τό πρωί τής 13ης Μα(ου. Φεύγει άπ’ τήν 
Τράπεζα, έχοντας μέσα στό χαρτοφύλακά του
1.2000.000 δρχ. 7.483 δολλάρια Η.Π.Α., 1.160 
δολλάρια Αυστραλίας, 2.440 μάρκα Δυτ. Γερμα
νίας 13.900 φράγκα Γαλλίας, 212 λίρες 'Αγ
γλίας, 660.000 λιρέτες Ιταλίας καί 1330 έλβε- 
τικά φράγκα, καί κατευθύνεται στό σπίτι τού 
Ρόζη, Τερψιχόρης4 8 - Παλ. Φάληρο. "Εξωάπ’ τό 
σπίτι οί άντρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτι
κών καί Λαθρεμπορίου της Ασφάλειας Προα
στίων τδν σταματούν. Είναι ό πρώτος της σπεί
ρας πού νιώθει στά χέρια του τό βάρος τών 
χειροπέδων.

Ακολουθεί ό Κώστας Ρόζης, πού μή ξέροντας 
τι έχει συμβεί μέ τδν Τσίπα, τού άνοίγει πρόθυμα 
την πόρτα. Μέσα στό σπίτι του κατάσχεται ένα 
έξάσφαιρο 38άρι περίστροφο, 2.750.000 δρα
χμές, 186 χρυσές λίρες, 3 χρυσά μισόλιρα, ένα 
πλακίδιο χρυσού 50 γραμμαρίων κι ένα έκόμα 
τών 20 γραμμαρίων, 5.000 μάρκα Δυτ. Γερμα
νίας, 1.895 δολλάρια Η.Π.Α., 2.100 Η.Π.Α. σέ 
«τράβελ-τσέκ», 140 χάρτινες λίρες 'Αγγλίας 
καί 60 σέ «τράβελ-τσέκ», 5.800 γαλλικά φράγκα 
καί άλλα 1.300 γαλλικά φράγκα σέ «τράβελ- 
τσέκ».

Στήν πρόχειρη άνάκριση άποκαλύπτει πώς τό 
προηγούμενο βράδυ παράδωσε στό Δημητρη 
Μαρτάκη, παρουσία καί κατόπιν έντολής τού Νί
κου Παπανικολάου, 1.000 χρυσές λίρες, πού ό 
Μαρτάκης θά παράδινε στόν Κωνσταντινίδη και 
στή συνέχεια θά έπέστρεφε άπ’ τη θεσ/νίκη στην 
Αθήνα γιά νά τού παραδώσει τό συνάλλα

γμα.Αύτό σήμαινε πώς σέ λίγη ώρα ό Μαρτάκης 
θά χτυπούσε τήν πόρτα τού σπιτιού τού Ρόζη.

Περιμένοντας άπό στιγμή σέ στιγμή τήν άφιξη 
τού Δ. Μαρτάκη στό σπίτι τού Ρόζη, οί άντρες 
τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών -  Λαθρεμ
πορίου τής ΥΑΠΠ, άκοΰν τό κουδούνι τής έξ- 
ώπορτας νά χτυπάει. 'Ανοίγουν κι’ έκπληκτοι 
βλέπουν νά τούς κοιτάζει κεραυνοβολημένος ό 
Νίκος Παπανικολάου. Είχε πάει στό σπίτι τού 
Ρόζη γιά νά παραλάβει τό συνάλλαγμα πού θά 
'φερνε ό Μαρτάκης άπ’ τή θεσ/νίκη. Φυσικά δέν 
περίμενε πώς στό σπίτι τού Ρόζη θά συναντούσε 
αύτό πού δέν ήθελε ποτέ νά βρεθούν μπροστά 
του..
Μισή ώρα άργότερα ξανακτυπάει τό κουδούνι. 
Αύτή τή φορά έμφανίζεται ό Μαρτάκης. Μαζί του 
έχει 167.800 μάρκα Δ. Γερμανίας, 20.340 δολ. 
Αύστραλίας, καί 15.460 έλβετικά φράγκα, 
προερχόμενα άπ’ τήν πώληση τών 1.000 λιρών 
στους Κωνσταντινίδη -  Εύθυβούλη. Στήν άνά- 
κριση πού άκολουθεΓ άποκαλύπτει πώς μέσα σέ 
τέσσερις μήνες έχει μεταφέρει <rtf| Θεσσαλο
νίκη 20 περίπου κιλά χρυσό σέ πλάκες καί
10.000 λίρες.

Μετά άπ' αύτό σειρά έχουν ό Κ. Παπανικολάου 
καί οί άνθρωποί του τής Θεσσαλονίκης. Ό  πρώ
τος, όμως, βρίσκεται στήν Ελβετία. Άπ’ τούς 
δεύτερους, βρέθηκε, στή Θεσσαλονίκη, μόνο ό 
Κωνσταντινίδης, ό όποιος καί συνελήφθη, άφοΰ 
πάνω του κατασχέθηκαν 31.620 δηνάρια Γ/βίας,
1.000 μάρκα Δυτ. Γερμανίας, 22 χάρτινες λίρες 
Αγγλίας, 45 χρυσές λίρες Αγγλίας καί 9 γαλ

λικά χρυσά είκοσόφραγκα. Ό Κωνσταντινίδης 
άποκάλυψε πώς τελικός άποδέκτης τών λα
θραίων ποσοτήτων χρυσού καί λιρών ήταν ό 
Ανανίας Εύθυβούλης, στόν όποιο ό ίδιος 

έπρεπε νά 'χει προωθήσει 3.000 περίπου χρυ
σές λίρες Αγγλίας καί 8 περίπου κιλά χρυσού.

Ήταν επόμενο νά συγκλονιστεί τό πανελλή
νιο. Τό «σφάξιμο» τού έμπορου ηλεκτρικών εί- 
όών Βασίλη Νταλίπη, μέσα στό μαγαζί του καί σέ 
ώρα όσυνήθιστη γιά κάτι τέτοιο, χωρίς νά υπάρ
χει κάτι προηγούμενο στό παρελθόν τοϋ θύμα
τος πού νό συνηγορούσε γιά ένα ξεκαθόρισμο 
λογαριασμών, έδειχνε πώς τό λιγότερο πού διέ
θεταν οί δράστες ήταν ή αποφασιστικότητα στό 
νό σκοτώσουν. Νό σκοτώσουν, όμως, γιατί;

Τό έγκλημα έγινε λίγο πριν τις όκτώ τό βρόδυ 
της 7ης Μαίου. Τό πτώμα τό βρήκε -  δευτερό
λεπτα άργότερα άπ' τό φόνο» -  ή γυναίκα τοϋ 
θύματος. Τό αίμα άχνιζε άκόμα καί όσοι πρόσ- 
τρεξαν νόμισαν πώς ίσως δέν ήταν όκόμα άργά 
καί γρήγορα τό μετέφεραν στό Γ.Κ.Ν. Αθηνών. 
Ήταν, όμως, όργό όπ' τήν πρώτη κιόλας στιγμή 
πού 'πεσαν οί πρώτες μαχαιριές.

Οταν οί ΰντρες τοϋ Τμήματος Διώξεως Αδι
κημάτων κατά Ζωής καί Ιδιοκτησίας, τής 
Ασφάλειας Προαστίων, έφτασαν στόν τόπο τοϋ 

έγκλήματος, βρήκαν ένα χώρο άνακατεμένο, μέ 
πολλά άπ' τό γύρω άντικείμενα μετακινημένα 
καί γεμάτο άπό ότομα. πού όν καί δέν ήταν 
άσχετα μέ τό συμβάν, ήταν όπωσδήποτε έπι- 
βλαβή γιά τήν αύτοψία καί τήν έπιστημονική 
έρευνα τοϋ χώρου.

Τό κατάστημα τοϋ θύματος «έβλεπε» στήν 
κεντρική λεωφόρο τής Πετρουπόλεως, δρόμο 
μέ ιδιαίτερα πυκνή κίνηση καί σέ κεντρικό ση
μείο πυκνοκατοικημένης περιοχής. Ήταν γω
νιακό καί οί δυό πλευρές του πού «κοίταζαν» σέ 
δρόμο ήταν συνεχόμενες τζαμαρίες, πράγμα 
πού σήμαινε πώς ή όποφοσιστικότητα όπου 
ήθελε νό σκοτώσει έπρεπε νό μετατρέπονταν σέ 
θρασύτητα, διαφορετικό δέ θά μπορούσε ν' 
άννοήσει τόν κίνδυνο νό τόν δει κανείς άπ' 
έ ξ ω. . .

Καί οί δράστες δέ δίστασαν σ’ αύτΐι τό άλοφώ- 
τιστο καί άποκαλυπτικό, στό μάτια κάθε περα
στικού, μαγαζί νά σκοτώσουν, παρόλο πού 
ύπήρχε καί ό πρόσθετος κίνδυνος ένός πελάτη 
πού πιθανό νό κατέφθανε όπό στιγμή σέ στιγμή.

Σκότωσαν μέ μαχαίρι, πού όπαιτεϊ κάποιο 
διαδικασία καί σχετική δυσκολία, δεδομένου 
ότι τό θύμα ήταν 47 χρόνων καί καλής σωματι
κής διάπλασης, γεγονός πού σημαίνει πώς θό 
μπορούσε ν’ άμυνθεί.

Οί δράστες ήταν δύο. Αύτό ύποστήριξε μέ 
σιγουριά ή γυναίκα τοϋ θύματος καί όσοι πρόσ- 
τρεξσν πρώτοι. Ή γυναίκα τού θύματος καί αί 
πρώτοι μάρτυρες συνάντησαν τούς δράστες 
όταν έκείνοι έβγαιναν όπ’ τό κατάστημα στό 
δρόμο. Οταν ή γυναίκα τοϋ θύματος άρχισε νά 
κραυγάζει, οί δράστες δέν είχαν άκόμα όπομα- 
κρυνθεϊ περισσότερα όπό 15 - 20 μέτρα. Μετά 
έξαφανίστηκαν μέσα σέ μια άτμόσφαιρα γενικής 
σύγχισης.

Ποιοι ήταν καί γιατί σκότωσαν; Κανείς δέν 
ήξερε ούτε άν ήταν λόγοι έκδίκησης, ούτε άν 
ήταν ή ληστεία τό κίνητρο. Τό δεδομένα ότι τό 
θύμο ήταν άτομα φιλήσυχα, χωρίς διαφορές ή 
παράνομες συναλλαγές καί είχε καλή οίκονο- 
μική έπιφόνεια. έφερναν σάν πιό επικρατέ
στερη τήν έκδοχή τής ληστείας. Ομως, σύμ
φωνα μέ τή μαρτυρία τής γυναίκας τοϋ θύμοτος, 
ούτε όπ' τό χρηματοκιβώτιο, ούτε όπ' τό συρτά
ρια τοϋ γραφείου τοϋ θύματος, έλειπε τίποτα.
Ολα ήταν όπείροχτα. Αν λοιπόν, ήταν ή ληστεία 

τό κίνητρο γιατί οί δράστες δέν πήραν κάτι, ή 
έστω γιοτί δέν άνοιξαν ούτε τό χρηματοκιβώτιο

ΚΑΙ
-  παρόλο πού πάνω στήν κλειδαριά του ύπήρχαν 
τό κλειδιά -  ούτε ένα όπ' τό συρτάρια τοϋ γρα
φείου, όπου προσωρινό τό θύμα τοποθετούσε 
τις εισπράξεις τής ήμέρος. . .

ΟΙ άναζητήσεις τών δραστών άρχισαν μέ βά
σει τις περιγραφές πού 'δώσε ή Ρεβέκα ή 
14χρονη κόρη τοϋ θύματος. Ή γυναίκα τού θύ
ματος πού 'χε δει τούς δράστες όμέσως μετά τό 
έγκλημα, είπε πώς τούς ίδιους νεαρούς τούς 
είχε ξαναδεϊ νωρίς τό μεσημέρι τής ίδιας μέ
ρας, όταν ήταν ή ίδια στό μαγαζί. Τότε είχαν
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ΤΩΡΑ;
ζητήσει τό σύζυγό της, πού είχε πόει στήν Τρά
πεζα, γιύ ν’ όγορόσουν, δήθεν ένα ψυγείο. 
Ομως ή ίδια δέν μπόρεσε νά τούς περιγράφει, 

όντίθετα μέ τή μικρή της κόρη, τή 14χρονη Ρε- 
βέκο, πού μπόρεσε κι έδωσε μιά άρκετΰ κατα
τοπιστική περιγραφή. Η Ρεβέκα είχε δει τούς 
δυό νεαρούς λίγο όργότερα άπ’ τή μητέρα της, 
στή μιάμιση τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας, όταν 
ήταν μονάχη ατό μαγαζί τού πατέρα της. ΟΙ νεα
ροί είχαν ζητήσει τόν ίδια τόν Νταλίπη καί έφυ
γαν άφαϋ πρώτα ρώτησαν τήν ώρα πού δνοιγε τό 
άπόγευμο τό κατάστημα. Ή γυναίκα τού θύμα

τος, όμως, είχε πεί κάτι όκόμα, όρκετά σημαν
τικό: Πώς όταν είπε τού άντρα της ότι τόν ζήτη
σαν δυό νεαροί, έκεΐνος τής άπόντησε ότι δυό 
νεαροί, πιθανότατα οί ίδιοι, είχαν έπισκεφτεί τό 
μαγαζί τό προηγούμενο άπόγευμο ζητώντας ν’ 
όγορόσουν ένα ψυγείο μέ γραμμάτια, πού όμως 
ό ίδιας δέ δέχτηκε αύτόν τόν τρόπο πληρωμής 
γιατί τού 'ταν άγνωστοι. Αύτές αί έπισκέψεις 
μπορούσαν νά σημαίνουν δυό πράγματα: Η ότι οί 
νεαροί πείσμωσαν μετά τήν άρνηση τού Νταλίπη 
καί ζητούσαν μέ τις συχνές έπισκέψεις τους νά 
βροϋν εύκαιρία γιά νά έκδικηθοϋν τό ότι δέν 
τούς έδινε τό ψυγείο ή ότι οί νεαροί ήθελαν νά 
ληστέψουν τό θύμα καί μέ τις συχνές έπισκέ- 
ψεις -  προφασιζόμενοι τήν όγορά τού ψυγείου -  
προσπαθούσαν νά κατοπτεύσουν τά χώρο όπου 
θά δροϋσαν.

Μέ βάση, λοιπόν, τό χαρακτηριστικά πού 
δώσε ή Ρεβέκα άλλά καί μερικοί άσ’ τούς μάρ

τυρες πού πρόσφεξσν πρώτοι στό κατάστημα τού 
θύματος -  χαρακτηριστικό όμως πού διέφεραν 
κατά πολύ μεταξύ τους -  άρχισαν οί άναζητή- 
σεις. Τ’ άλμπουμ μέ τις φωτογραφίες τών σεση
μασμένων κακοποιών καί ή όμεση κινητοποίηση 
τών άντρών τού Τμήματος Διώξεως Αδικημά
των κατά Ζωής καί Ιδιοκτησίας είχαν άποτέλε- 
σμα τή συγκέντρωση στό γραφεία τής Ασφά
λειας Προαστίων δεκάδων νεαρών ότόμων, χω
ρίς όμως στό Σαββατοκύριακο πού μεσολάβησε 
νό βρεθεί ένα όπ’ τ’ ότομα έκεϊνα, πού ’χε 
άνόμεσα σ’ άλλα υποδείξει ώς ύποπτο στ’ άλ
μπουμ μέ τις φωτογραφίες, ή Ρεβέκο. Οί άν
τρες πού τόν είχαν όνοζητήσει στό σπίτι του καί 
στό σπίτι τής παντρεμένης όδελφής του, είχαν 
διακρίνει κάποια ταραχή στή συμπεριφορά τών 
οικείων του, πού όλοι τους δήλωσαν πώς έκε ΐ
νος έλειπε στή Θεσσαλονίκη. Ήταν φυσικό μετά 
όπ’ αύτό ν’ όρχίσει ή παρακολούθηση τών δυό 
σπιτιών, όπότε καί διαπιστώθηκε ή άπουσία του 
στή Θεσσαλονίκη, άλλά καί ή έπιστροφή του δυό 
-  τρεις μέρες μετά.

Ομως, ό 19χρονος Δημήτρης Κόγιας (ούτό 
είναι τ ’ όνομα τού νεαρού), όταν όδηγήθηκε 
στήν Ασφάλεια Προαστίων, όρνήθηκε ότι είχε 
όπομακρυνθεί -  κατά τις μέρες που άκολούθη- 
σον τό έγκλημα -  άπ’ τήν 'Αττική καί ύποστήριξε 
ότι γιό διάστημα μιας περίπου έβδομόδος πορέ- 
μεινε στήν Αθήνα καί μάλιστα στό σπίτι τής 
όδελφής του. Τί σήμαινε αύτό;

Η όνάκριση τού Κόγιο «στένεψε». Χωρίς νό 
του μένουν πολλά περιθώρια γιό νό δικαιολογεί 
τις άντιφόσεις του, όμολογεϊ. Ή 14χρονη Ρε
βέκο τόν άναγνωρίζει άνόμεσα σέ 25 νεαρούς. 
«Είναι ό 14ος όπό δεξιά», λέει μέ σταθερή 
φωνή. Ήταν πράγματι ό 14ος στή σειρά, όπό 
δεξιό. Ήταν πράγματι ό δολοφόνος τού Ντο- 
λίπη . . .

Ο Δημήτρης Κόγιας όποκαλύπτει τό συν
ένοχό του. Είναι ό 17χρονος Γιώργος Λέρος.

Γ ι α τ ί ; Νά τό έρωτημοτικό πού μένει όνα- 
πόντητο. « Ένα βράδυ (είπε ό 17χρονος Γ. Λέ
ρας) πήγαμε (μέ τό Δ. Κόγιο) στήν Πετρούπολη 
βόλτα μέ τό μηχανάκι τού όδελφοϋ του καί περ
νώντας μού ’δείξε τό κοτόστημα τού Νταλίπη. 
Σταματήσαμε στήν όπέναντι πλευρό καί είδαμε 
ότι τό κατάστημα διέθετε σύστημα συναγερμού 
καί σκεφτόμασταν πώς νό τό διαρρήξουμε, γιατί 
έλεγε ό Δημήτρης ότι είχε πολλά χρήματα στό 
χρηματοκιβώτιο.. Μοβ πρότεινε. όφοβ δέν 
μπορούσαμε νό τό διαρρήξουμε λόγω τού συν
αγερμού, νό τόν σκοτώσουμε τήν ώρα πού ήταν

άνοικτό τό μαγαζί καί νό παίρναμε τό χρή
ματα . ..» .

"Επρεπε νό σκοτώσουν γιό νό πόρουν τό χρή
ματα. "Επρεπε; Κατά τό λεγόμενό τους, ναί.

«Είχατε σκοπό νό τόν βγάλετε όπ’ τή μέση τόν 
καταστηματάρχη, δηλαδή νό τόν σκοτώσετε καί 
νό πάρετε τό χρήματα, ή νό τόν όπειλήσετε;», 
ρώτησε κατά τήν άναπαρόστσση ό Αντεισαγγε
λέας κ. Σταύρος Μαντακιοζίδης τό Γ. Λέρο. 
«Νοί, είχαμε σκοπό θΰ τόν βγάλουμε όπ’ τή 
μέση, γιατί άμα ζούσε θά μάς κάρφωνε», άπόν
τησε ό Λέρας.

Λίγο πριν καί στήν όρχή τής άναπαρόστασης 
είχαν περιγρόψει κι οί δυό ψύχραιμα τή σκηνή 
τού φόνου.

•  Κάγιας: Ηλθαμε ’δώ τό βράδυ τής Παρασκευής 
μέ σκοπό νά κτυπήσουμε τόν καταστηματάρχη. 
Τόν ρωτήσαμε κάτι, άντιστάθηκε αυτός, άμέσως 
ό Γιώργος τόν τράβηξε κι έγώ τοΟ έπιτέθηκα καί 
του ’ριξα μέ τό μαχαίρι καί μετά τοό ’ριξα άλλες 
δυό - τρεις, δέ θυμάμαι πόσες άκριβώς.

•  Εισαγγελέας: Νά μάς δείξεις άκριβώς ποϋ καθό
ταν τό θύμα ποιος τόν τράβηξε καί πώς τόν έριξε 
κάτω;

•  Κάγιας: Αύτά μπορεί νά σάς τά δείξει ό Γιώργος.
•  Εισαγγελέας: Άφοϋ τόν έριξε κάτω ό Γιώργος 

έσΰ τόν χτύπησες; Μέ τί τόν χτύπησες;
•  Κάγιας: Ναί, έγώ τόν χτύπησα μέ τό μαχαίρι πού 

’χα στήν τσέπη μου . . .

• 'Αξιωματικός τής Υ.Α.Π.Π. Πές μας Γιώργο τί 
άκριβώς έγινε τό βράδυ τής Παρασκευής;

•  Λέρας: Όπως είχαμε άποφασίσει, ήλθα ’γώ σ’ 
αύτό τό σημείο (δείχνοντας τό χώρο δίπλα στό 
γραφείο) κι έκανα πώς κοίταζα τά ψυγεία. Ξα
φνικά τόν τράβηξα άπ’ τό μπράτσο καί τόν έριξα 
κάτω, πέφτοντας κι έγώ κάτω, δίπλα του.

•  ’Αξιωματικός τής Υ.Α.Π.Π.: Τί έγινε μετά;
•  Λέρας: ΤοΟ έπιτέθηκε ό Δημήτρης καί τόν χτύ

πησε μέ τό μαχαίρι πολλές φορές. Μετά τόν τρά
βηξε λίγο πιό μέσα γιά νά μή φαίνεται άπ’ έξω.

•  ’Αξιωματικός τής Υ.Α.Π.Π.: Πριν τόν χτυπή
σετε τοΰ μιλήσατε καθόλου; Τοΰ ζητήσατε τί
ποτα;

•  Λέρας: Ό χι δέ τοΰ μιλήσαμε, ούτε καί τοΰ ζητή
σαμε τίποτα.

•  Εισαγγελέας: Πριν τόν ρίξετε κάτω δέν τόν άπει- 
λήσατε, δέν τοΰ ζητήσατε χρήματα;

•  Λέρας: Ό χι, δέν τόν άπείλησε, οΰτε καί τοΰ ζή
τησε χρήματα κανένας μας.

•  Εισαγγελέας: Δηλαδή, μπήκατε μέσα, δέν τοΰ 
μιλήσατε καθόλου του έπιτεθήκατε, τόν χτυπή
σατε μέ τό μαχαίρι;

•  Λέρας: Ναί έτσι έγινε, όπως μπήκαμε μέσα, τόν 
τραβήξαμε, τόν έρριξα έγώ κάτω καί ό Δημήτρης 
τόν χτύπησε πολλές φορές μέ τό μαχαίρι.

•  Εισαγγελέας: Μετά τί κάνατε;
•  Λέρας: Όπως είχαμε συνεννοηθεΐ, ό Δημήτρης 

μοϋ ’πε: «Άντε, τί κάνεις, φόρεσε τά γάντια καί 
πάρε τά χρήματα άπ’ τό χρηματοκιβώτιο». ’Εγώ 
πήγα νά φορέσω τά γάντια, άλλ’ έπειδή άντελή- 
φθηκα νά έρχονται άτομα πρός τό κατάστημα, 
φοβήθηκα κι έφυγα . . .
Νά, λοιπόν, καί ή σκηνή τού έγκλήματος, δο

σμένη ψυχρά σέ μια άναπαρόστσση κυκλωμένη 
όπό δυό χιλιάδες έξογριωμένους κατοίκους τής 
Πετρούπολης, πού άπειλούσσν νό λυντσάρουν 
τούς δράστες. Τούς δράστες πού τώρα δέν 
έχουν ν’ αντιμετωπίσουν μόνο τή δικαιοσύνη, 
άλλά καί τήν ίδια τους τή ζωή, μιό όλόκληρη ζωή 
άφού δέν έχουν όκόμα ΰγγίξει ούτε τό 20χρονά 
τους.
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ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
Μέ τα χέρια γεμάτα όπό αίμα καί φωνόζοντας 

στήν άρχή: «Σκότωσαν τή Μοίρη-σκότωσαν τή 
Μαίρη, πάρε τό «100» καί στή συνέχεια: «Σκό
τωσαν τή Μαίρη», μπήκε, ό Πέτρος Είιστρατιά- 
δης, 59 χρόνων, κάτοικος Ξάνθης, σ’ ένα καφε
νείο, ζητώντας όπ’ τόν ιδιοκτήτη του νό ειδο
ποιήσει τό Κέντρο R/T τής Δ.Χ. Ξάνθης.

Ή «Μαίρη» ήταν ή 48χρονη ίερόδουλος Μα
ρία Καραγκιζλίδου, πού διατηρούσε οίκο άνοχής 
στή Βυρσοδεψιών 2 τής Ξάνθης. 0 Πέτρος Εύ- 
στροτιόδης εΤναι ά άντιπροσωπευτικάς τύπος 
τού μέθυσου, τού έριστικοϋ, τού «γυναίκα» άν
τρα, δυά φορές παντρεμένος καί χωρισμένος, 
πού τελευταία συζοϋαε παράνομα μ’ άλλες γυ
ναίκες.

Τά ματωμένα χέρια τού Εύστρατιάδη, ή διπλά 
ειπωμένη φράση «Σκότωσα τή Μαίρη -  Σκότωσα 
τή Μαίρη» καί 6 Ισχυρισμός του πώς, ένώ τά 
φονικά έγινε σέ δωμάτιο πού ήταν δίπλα άπ' τήν 
κουζίνο τού σπιτιού άπου βρισκόταν αύτός, ά 
ίδιος δέν άκουσε τίποτα άλλο, παρά ένα «άχ» 
καί πού τά άπόδωσε σέ έρωτικά άνοστεναγμό 
τής γυναίκας, ήταν στοιχείο πού μαζί μέ τά 
«ποιόν» του. μπορούσαν νά στηρίξουν άρκετά 
καλά κάθε βάσιμη ύπόνοια έναντίον του, ώς 
δράστη τής άνθρωποκτονίας.

Κι όμως, τά στοιχεία αύτά δέν παρόσυραν 
τούς άντρες τού Τμήματος 'Ασφαλείας Ξάνθης 
στά νά περιορίσουν τούς ύποπτους μόνο στό 
πρόσωπο τού Εύστρατιάδη.

Κι αύτά άκριβώς τά άνοιγμα τής έρευνας τούς 
έφερε «τέτ-α-τέτ» μέ τά δράστη. . .

Γιά τά Τ.Α. Ξάνθης ή ύπόθεση άνοιξε άταν οι 
άντρες του βρέθηκαν μέσα στάν οίκο άνοχής καί 
συγκεκριμένο στά δωμάτιο άπου τά θύμα ξά
πλωνε μέ τούς πελάτες. Ή Καραγκιζλίδου ήταν 
πεσμένη μπρούμητα στά πάτωμα κι έχοντας 
γύρω άπ’ τά κεφάλι μιά λίμνη άπά αίμα. Πάνω 
στά κρεβάτι, έκτάς άπ’ τά μαξιλάρι καί τά σεν- 
τάνι, ματωμένα καί τά δυά, ήταν πεταγμένο ένα 
τραπέζι, ένώ στά πάτωμα καί γύρω άπ’ τό πτώμα 
ήταν ριγμένα δυά σταχτοδοχεία, τά τηλέφωνο κι 
άλλα μικροοντικείμενα. Αύτά, κοθώς καί τά 
σπασμένο τζάμι ένάς άπ’ τά παράθυρα έδειχναν 
πώς σίγουρα κάποιο πάλη είχε προηγηθεί.

Ακολούθησε ή έξέταση τού Εύστρατιάδη πού 
ύποστήριξε πώς στάν οίκο άνοχής είχε πάει 
κατά τις άκτώ τά βράδυ καί ή Μαρία Καραγκιζλί
δου, μέ τήν άποίο είχε φιλικές σχέσεις, τού 
πρόσφερε -  στήν κουζίνα τού σπιτιού -  ούζο καί 
κόθησε μαζί του . . .  Μετά άπά άρκετή ώρα 
μπήκε στήν κουζίνα κάποιο νεαρά άτομο ήλικίας 
22-24 χρόνων, κανονικού άναστήματος, μέ λε
πτά μουστάκι καί χαρακτηριστικά τουρκόγυφ
του, πού άφοϋ τούς καλημέρισε, λέγοντας πράς 
τάν ίδιο «τί κάνεις κύρ - Πέτρο;», πήρετή Μαρία 
καί μαζί της μπήκε στά διπλανά δωμάτιο. Μετά 
άπά λίγη ώρα, ά Εύστρατιάδης, άκουσε τά «άχ», 
χωρίς άμως νά δώσει Ιδιαίτερη σημασία καί λίγα 
λεπτά άργότερα σηκώθηκε νά φύγει. Λέγοντας: 
«Μαίρη έγώ πάω γιά ύπνο», έφτασε μπροστά 
στήν πόρτα τού δωματίου, όπου ή πόρνη είχε 
μπει μαζί μέ τά νεαρά. Τότε είδε όρθόνοιχτη τήν 
πόρτα καί μέσα στά δωμάτιο τά πτώμα τού θύμα
τος πεσμένο μπρούμητα στά πάτωμα. . .

Πώς άμως ήταν δυνατόν νά Ισχυρίζεται άτι 
δέν άκουσε παρά μόνο ένα «άχ» καί μάλιστα 
τέτοιο πού έμοιαζε μ’ έρωτικά έπιφώνημα, τή 
στιγμή πού τά θύμα (άπως διαπίστωσε ά Ιατρο
δικαστής), είχε δεχτεί δεκαπέντε χτυπήματα 
στά σώμα (άπ’ τή μέση ώς τά λαιμό) καί πολλά 
άκόμα στά κεφάλι, άπ' τά όποια έφτά προκόλε- 
σαν θανατηφόρα τραύματα, άφοϋ τά άργανο τού 
έγκλήμοτος διέτρησε καί τις έφτά φορές τά 
κρανίο καί καρφώθηκε στήν έγκεφαλική ούσία;

Λίγες ώρες μετά τήν κινητοποίησή τους οί 
άντρες τού Τ.Α. Ξάνθης έντόπισαν καί άδήγησαν 
γιά έξέταση κόπου έβδομήντα άτομα, πού τά 
παρελθόν τους, ά τρόπος ζωής τους, τά χαρα
κτηριστικά τους καί άλλες ένδείξεις τά καθι
στούσαν ύποπτο. Ο Εύστρατιάδης άχι μόνο δέν 
άνογνώρισε κανένα άπ’ αύτά, άλλά έκδήλωσε 
καί όδυναμία νά παρομοιάσει κάποιο άπ’ αύτά τά 
άτομα μέ τά δράστη.

Ή προσεχτική έρευνα τής γύρω περιοχής 
πού έγινε τά πρωί, έφερε στό φώς ένα κατσα
βίδι μήκους 25 έκατοστών, πού πάνω του ύπήρ- 
χον τρίχες καί αίμα, τό άποίο βρέθηκε πετα- 
γμένο σ’ ένα χωράφι καί σέ άπόσταοη 130 μέ
τρων άπ’ τά σπίτι άπου είχε γίνει τά έγκλημα. Ή 
έργαστηριοκή έξέτασή του έδειξε πώς τά αίμα 
καί οί τρίχες άνήκον στά θύμα.

Μιά άκόμα προσεχτική μελέτη τού δωματίου 
άπου έγινε τά φονικά καί τά ξανακοίταγμα τής 
όλης ύπόθεσης όδήγησε σ’ ένα πολύτιμο συμπέ
ρασμα. Τά τραπέζι ίσως νά μετακινήθηκε άπ' τή 
θέση του καί πετάχτηκε στά κρεβάτι (σπάζοντας 
τά πλαϊνά τζάμι) άπ' τόν Εύστρατιάδη, πού μόλις 
πρωτοαντίκρυσε τά πτώμα στά πάτωμα προσπά
θησε ν' άπελευθερώσει τά γύρω του χώρο γιά νά 
προσφέρει στά θύμα (τά νόμιζε γιά ζωντανά) τις 
πρώτες βοήθειες.

ΟΙ ώρες περνούν άνάμεσα σ' έρωτηματικά, 
μέχρι πού κάποια πληροφορία ρίχνει ένα άμυ- 
δρά φώς στήν έρευνα. Αύτή ή πληροφορία έλεγε 
πώς τ’ άπόγευμα τής μέρας τού έγκλήμοτος 
κάποιο άτομο, ήλικίας 25 χρόνων, μέ τά χαρα
κτηριστικά πού 'χε δώσει ά Εύστρατιάδης. θεό- 
θηκε νά κυκλοφορεί στήν Ξάνθη, μ' ένα κατσα
βίδι στήν τσέπη. ΟΙ έρευνες στρέφονται σ’ αύτά 
τά άγνωστο άτομο. Εξακριβώνεται πώς είναι ό 
Κιοζήμ ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ, 26 χρόνων, άπ’ τήν Ξάνθη, 
μωαμεθανός, πατέρας ένάς δχρονου άγοριοϋ. 
Τά Ιστορικό του: Πριν δέκα χρόνια, τά βράδυ τής 
13/14 Ιουλίου τού 1972, είχε ληστέψει καί 
σκοτώσει μέ μαχαίρι τάν ββχρονο Σταμάτη Μι- 
χαηλίδη ή Τουρνατζή. Είχε καταδικαστεί γι’ 
αύτά άπά τά 3μελές Δικαστήρια Ανηλίκων Ξάν
θης σέ ποινικά σωφρονισμό 15 χρόνων καί είχε 
κλειστεί στό Σωφρονιστικά Κατάστημα Ανηλί
κων τής Κέρκυρας, άπ’ τά άποίο άπολύθηκε 
μετά άπά 4 χρόνια, άφοϋ άναστόλθηκε ή ύπά- 
λοιπη ποινή του.

Βρέθηκε στά Χρυσοχώρι Καβάλος. Μετά άπά 
άνάκριση 15 ώρών ά Κιαζήμ ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ όμο- 
λόγησε πώς αύτάς ήταν ά δράστης τής άνθρω- 
ποκτονίος. Ό λόγος: τά άτι ή ίερόδουλος δέ 
δέχτηκε νά κάνουν έρωτα παίρνοντας τήν 
άμοιβή της -  400 δραχμές -  σέ δυά δόσεις, 
δίνοντάς της γιά προκαταβολή 200 δραχμές! 
Πάσο φτηνός κατάντησε ά θάνατος. . .

ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ ή ήρωίνη. Δέν ήταν τό πρώτο 
θύμα κι όσφαλώς δέ θά 'ναι ούτε τό τελευταίο. 
Τό ότι όμως ήταν θύμα τής ηρωίνης, άπόδειξε γι’ 
άλλη μιό φορά πόσο εύκολα μπορεί καί σκοτώνει 
αύτή ή υπόλευκη σκόνη.

Ό  Λευτέρης Φωτιάδης ξεψύχησε πρωί, λίγο 
μετά άπό ένδοφλέβια ένεση ηρωίνης, πού 'κάνε, 
μαζί μέ τή Ζάννα Μπέζα, στό διαμέρισμα τής 
φίλης τους Αγάπης Βρανάκη, στήν Έγνατίας 
105 τής Θεσσαλονίκης.

Ήταν μόνο 21 χρόνων. Ή φίλη του Ζάννα 
Μπέζα, μπλεγμένη καί σ’ άλλες υποθέσεις ναρ
κωτικών, ήταν άπό καιρό στόχος των αναζητή
σεων τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών τής 
'Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ό  θάνατος, όμως, 
τού φίλου της δέν τής άφησε καί πολλά περιθώ
ρια διαφυγής.

Ό  θάνατος τού Λευτέρη Φωτιάδη κινητο
ποίησε τό προσωπικό τής 'Υπηρεσίας Διώξεως 
Ναρκωτικών καί μερικές ώρες μετά βρισκόταν 
στά ίχνη τού κυκλώματος. Πεντέμιση τό πρωί 
ξεψυχούσε ό Φωτιάδης καί έφτά τό άπόγευμα 
ένα ζευγάρι χειροπέδες δέναν τόν Κώστα Σίσκο. 
Στις τσέπες τού Σίσκου βρέθηκε ένάμιση γραμ
μάριο ήρωίνης, πού, όπως ό ίδιος άποκάλυψε, 
είχε άγοράσει, τό μέν ένα γραμμάριο τό πρωί τής 
ίδιας μέρας άντί 10.000 δραχμών άπ’ τόν Παν
τελή Κωνσταντινόπουλο τό δέ μισό γραμμάριο τό 
άπόγευμα τής ίδιας μέρας άπ’ τό Γιάννη Ρουμε
λιώτη, άντί 5.000 δραχμών.

Ό  Παντελής Κωνσταντινόπουλος συλλαμβά- 
νεται λίγο άργότερα. Είναι ό άνθρωπος πού ’χε 
πουλήσει δυό μέρες πριν τήν ήρωίνη στόν άτυχο 
Λευτέρη Φωτιάδη. Ταυτόχρονα σχεδόν συλλαμ- 
βάνεται καί ό Γιάννης Ρουμελιώτης. Στις τσέπες 
του βρίσκονται 90.000 δραχμές, όλες προερχό
μενες άπό πωλήσεις ήρωίνης. Μετά τή σύλληψή 
του, ό Γιάννης Ρουμελιώτης, αποκαλύπτει πώς 
λίγα λεπτά πριν είχε παραδώσει στό σερβιτόρο 
Γιάννη Σαπρανίδη, γιά φύλαξη, 5 γραμμάρια 
ήρωίνης. Ό  Σαπρανίδης συλλαμβάνεται τό ίδιο 
βράδυ καί ή ήρωίνη τού Ρουμελιώτη κατάσχεται. 
Ποιο! όμως ήταν οί προμηθευτές τών Κωνσταντί- 
νόπουλου καί Ρουμελιώτη; Ή άνάκριση φτάνει 
έκεί πού πρέπει. Καί οί δυό προμηθεύονται 
ήρωίνη άπό τό ίδιο πρόσωπο, τόν 36χρονο έπι- 
χειρηματία Λάμπρο Τσάρα, πού μέσα σ' ένα μήνα 
μόνο πούλησε στό Ρουμελιώτη 40 γραμμάρια 
ήρωίνης άντί 3.000 δραχμών τό γραμμάριο, πού 
ό Ρουμελιώτης πουλούσε μέ τή σειρά του άντί
10.000 δραχμών στό λιανεμπόριο καί άντί 8.000 
δραχμών στό χοντρεμπόριο. Μέ τήν τιμή τών
8.000 δραχμών ό Ρουμελιώτης είχε πουλήσει 25 
γραμμάρια ήρωίνης στόν 22χρονο φοιτητή "Αγ
γελο Γρίτση.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, όμως, τής Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης δέν περιορίζονται μόνο στή έξάρθρωση 
τού κυκλώματος πού 'στείλε στόν τάφο τό Λευ
τέρη Φωτιάδη. Πέντε μέρες πρίν, είχαν σταμα
τήσει τό νέο ξεκίνημα ένός έπικίνδυνου διακι- 
νητή ναρκωτικών, τού Δημήτρη Μαγιόπουλου. 
Γράφουμε «Νέο ξεκίνημα», γιατί ό Δημήτρης 
Μαγιόπουλος δέν είχε παρά λίγο καιρό άπό τότε 
πού αποφυλακίστηκε μετά άπό έκτιση ποινής φυ- 
λακίσεως πού τού ’χε έπιβληθεϊ πάλι γιά ναρκω
τικά. Καί ένώ αύτός άποφυλακιζόταν, έμπαινε 
στή φυλακή, μέ καταδίκη 5 χρόνων καί 3 μηνών
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ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΘΑΝΑΤΟ
σαν άπ’ τή μακρινή πατρίδα τους γιά τήν ' Ελλάδα, 
διαλέγοντας τή Θεσσαλονίκη σδν «πιάτσα»
τή ς .. .ζωής τους.

στήν πλάτη της, ή γυναίκα του Ζωή, πού είχε 
πιαστεί, δταν άκόμα δ άντρας της ήταν φυλακι
σμένος, νά μεταφέρει γι' αυτόν στίς φυλακές 
Έπταπύργου ναρκωτικάκρυμμέναστδ έξώφυλλο 
μιας 'Αγίας Γραφής.

Δέν πρόλαβε ν’ άποφυλακιστεϊ, λοιπόν, ό Μα- 
γιόπουλος καί τό 'ρίξε ξανά στδ έμπόριο. Προ
μηθευτή βρήκε στδ πρόσωπο του γνωστού λα
θρέμπορα ναρκωτικών Ζαμπόν ΣαΓτ, δραπέτη των 
φυλακών όπου έκτιε καταδίκη γιά έμπορία ναρ
κωτικών καί πού είχε δραπετεύσει μέ τή δική του 
βοήθεια. Γιό συνεργάτη στήν «έπιχείρηση» πήρε 
τδ Σωτήρη Βουλγαρίδη καί μαζί πήγαν λίγο έξω 
άπ’ τή Θεσσαλονίκη κάπου κοντά στδ Στρατό
πεδο Καρατΰσου, δπου συνάντησαν τδ Ζαμπόν 
ΣαΓτ δ όποιος τούς παράδωσε «έπί πιστώσει» 
8.400 γραμμάρια χασίς σέ σκόνη, άφοϋ πρώτα 
συμφώνησαν πώς ή πληρωμή θΰ γινόταν μετά τήν 
προώθηση τού «προϊόντος».

"Ομως, ή ύπόθεση σταμάτησε άκριβώς στδ 
«πριν τήν προώθηση», άφοΰ στδ δρόμο τους 
βρέθηκαν οι άντρες τής 'Υπηρεσίας Διώξεως 
Ναρκωτικών τής ’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ έπιτυχία τής παραπάνω 
'Υπηρεσίας μέ τήν έπίσης έντυπωσιακή ποσό
τητα χασίς πού κατασχέθηκε, είχε, άπ’ τήν ίδια 
'Υπηρεσία, καί στή συνέχειά της. Πριν άκόμα 
«γίνει» σπείρα, πριν άκόμα σχηματιστεί τδ κύ
κλωμα, μιά άλλοδαπή «δυάδα» λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών έρχόταν πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ 
τούς διώκτες της, ένώ κατάσχονταν 12,500 κιλά 
μαριχουάνας, πού άποτελοϋσαν ρήνπρώτη δόση 
τής τόσο έπικερδούς εισαγωγικής τους έπιχεί- 
ρησης.

Ή ύπόθεση «βγήκε» άριστοτεχνικά θά ’λεγε 
κανείς. 'Αρχή έγινε δταν στήν 'Υπηρεσία Διώ
ξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α. Θεσσαλονίκης έφ
τασε ή πληροφορία πώς δυδ άλλοδαποί, μαύροι, 
άναζητούνπελάτες μεταξύ τώνχασισομανώντής 
συμπρωτεύουσας. "Ετσι άρχισε τό «χτένισμα»

τής Θεσσαλονίκης, μέχρι πού στδ ξενοδοχείο 
«Πέλλα» έντοπίστηκαν 6 Πιούς - Κέννεντυ Ντι- 
βακαράν, 32 χρόνων καί ό Χούγμα -  Τζέμιλυ 
Κίνγκσλεϋ, 26 χρόνων, νιγηριανοί. Δέν χρειά
στηκε μεγάλη διαδικασία γιά νά διαπιστώσουν 
πώς καί οί δυδ είχαν 'ρθεϊ στή χώρα μας μέ 
πλαστά διαβατήρια, κι έτσι μέ τις ύπόνοιες άκόμα 
πιδ βάσιμες άρχισε ή έρευνα τών άποσκευών 
τους.

Παρόλες τις προσπάθειες δέ βρέθηκαν ναρ
κωτικά. Βρέθηκε, δμως, στίς άποσκευές τού 
πρώτου μιά φορτωτική δυδ δεμάτων συνολικού 
βάρους 45 κιλών πού 'χε στείλει ό ίδιος άπ’ τή 
Νιγηρία στήν 'Ελλάδα. Μέσα σέ λίγα λεπτά έξ- 
ακριβώνουν πώς τό άνομα τού παραλήπτη τών 
δυό δεμάτων, πού φερόταν σάν κάτοικος Θεσσα
λονίκης, δέν άνήκει σέ υπαρκτό πρόσωπο καί οί 
δυό νιγηριανοί άνακρίνονται έντατικά γιά νά έξ- 
ηγήσουν τό τί συμβαίνει.

Καί άποκαλύπτουν: Μέσα στά δέματα ύπάρ- 
χουν τραπεζάκια πού στό έσωτερικό τους κρύ
βουν μαριχουάνα!

Τό σήμα γιά τήν 'Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης φεύγει κατεπειγόν- 
τως. Οί άντρες τού άντίστοιχου Τμήματος Διώ
ξεως Ναρκωτικών σέ διάστημα λίγης ώρας βρί
σκονται στίς άποθήκες έμπορευμάτων τού Ανα
τολικού Άερολιμένος 'Αθηνών. Ανοίγουν τά 
δέματα καί στά μάτια τους προβάλουν δώδεκα 
τραπεζάκια σαλονιού. Μιά πρώτη, άλλά καί μιά 
άκόμα, πιό έξονυχιαστική «ματιά», δείχνει πώς 
τά τραπεζάκια είναι «άθώα». «Δείχνει», χωρίς 
όμως οί ίδιοι νά τόν πιστεύουν αύτό. "Ετσι άπο- 
φασίζουννά λύσουν τό μυστήριο «δυναμικά». Τά 
48 πόδια τών τραπέζιών σπάζονται καί άποκαλύ
πτουν τό έσωτερικό τους, τά 12,5 κιλά (συν
ολικά) μαριχουάνα πού ’χαν τοποθετηθεί στό 
έσωτερικό τών ποδιών μέσα σέ λεπτούς πλαστι
κούς σωλήνες!

Τά σπασμένα «άμαρτωλά» τραπεζάκια καί τό 
έπικίνδυνο φορτίο τους, φορτώθηκαν άμέσως 
καί μέ συνοδεία τής Υ.Α.Π.Π. έφυγαν γιά Θεσ
σαλονίκη, όπου στά γραφεία τής Υ.Α. Θεσσαλο
νίκης συνάντησαν τό περίλυπο βλέμμα τών δυό 
έπίδοξων λαθρεμπόρων ναρκωτικών, πού κίνη-

ΕΜΕΙΝΕ τελευταία -  άλλωστε καί χρονικά τε
λευταία «βγήκε» -  ή μεγάλη ύπόθεση ήρωίνης, 
έπιτυχία πού κατάγραψε τόσο έντυπωσιακάή ίδια 
Υπηρεσία, ή Διώξεως Ναρκωτικών τής 'Υπο

διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ό άνθρωπος πού γύρω του στένεψε δ κύκλος, 

ό άνθρωπος πού άκουγε στά ψευδώνυμα «Κούρ
κος» καί «’Απάτσι» καί ήταν ή «καρδιά» τών 
ναρκομανών τής Θεσσαλονίκης, έχει ήδη άνα- 
φερθεί στήν άρχή τής στήλης. Είναι ό προμηθευ
τής τού Ρουμελιώτη καί τού Κωνσταντινόπουλου, 
36χρονος έπιχειρηματίας τής Θεσσαλονίκης 
Λάμπρος Τσάρας. Τότε, μέ τδ ξήλωμα έκείνου 
τού κυκλώματος, είχε «γλιστρήσει» καί τριγυρ- 
νοΰσε έλεύθερος.

Όμως δ άγώνας γιά τήν έντόπισή του καί τή 
σύλληψή του, δέν είχε σταματήσει. Ούτε λεπτό 
άνακωχή. . .

Ακριβώς 20 μέρες μετά τό θάνατο τού Λευ- 
τέρη Φωτιάδη άπό ήρωίνη πού τού ’χε προμη
θεύσει ό Παντελής Κωνσταντινόπουλος, τήν 
όποία έκεΐνος είχε προμηθευτεί άπ’ τόν Τσάρα, 
ό Τσάρας έντοπίζεται. Πίνει καφέ στήν αίθουσα 
«Καφέ Βυζάντιο» τού ξενοδοχείου «Ήλέκτρα 
Παλλάς» της Θεσσαλονίκης. Είναι τ ’ άπόγευμα 
τής Κυριακής, 16 ΜαΓου. . .  Ό κλοιός σφίγγε
ται . . .

Στις έξι τό άπόγευμα οί άντρες τής Διώξεως 
Ναρκωτικών τής Υ.Α. Θεσσαλονίκης μπαίνουν 
στήν καφετερία μέ τά πιστόλια προτεταμένα νά 
σημαδεύουν τό Λάμπρο Τσάρα. Τόν καλούν νά 
μείνει άκίνητος καί τόν πλησιάζουν. Ή άγωνία 
κορυφώνεται καί δέ σταματάει παρά μόνο όταν 
στά χέρια του περνούν τις χειροπέδες. Ακο
λουθεί ή έρευνα. Πρώτο έρχεται στό φως ένα 
μακρύκανο 32αρι περίστροφο καί στή συνέχεια 
3.600 γραμμάρια ήρωίνης (!) συσκευασμένη σέ 
έπτά Ισοβαρή πάνινα σακουλάκια.

Ακολουθεί ή έρευνα τού σπιτιού του δπου 
βρίσκονται: 4.400 μάρκα Δυτ. Γερμανίας, 760 
δολλάρια Η.Π.Α., 300 γαλλικά φράγκα καί άλλα 
ξένα χαρτονομίσματα, ένώ ό ίδιος παραδίνει 
άλλα 379 γραμμάρια ήρωίνης, 1.900 γραμμάρια 
κατεργασμένου σέ σκόνη χασίς καί 10 γραμμάρια 
κατεργασμένου χασίς σέ πλακίδια, ένα πιστόλι 
τύπου μπερέττα, φυσίγγια, ζυγό άκριβείας καί 
πολλά παραισθησιογόνα χάπια.

Στήν άνάκριση ό Λάμπρος Τσάρας όμολογεϊ 
πώς κάνει χρήση χασίς άπό ήλικίας 15 χρόνων 
και ναρκωτικών χαπιών άπό 18 χρόνων, ένώ τήν 
ήρωίνη άρχισε πριν άπό 6 χρόνια. Αποτέλεσμα 
τής έξάχρονης χρήσης ήταν τό νά χρειάζεται γιά 
δική του μόνο χρήση 5-6 γραμμάρια ήρωίνης 
κάθε 24ωρο!

Ακόμα, ισχυρίστηκε άτι τήν ήρωίνη καί τό 
χασίς τήν άγόρασε έδώ καί χρόνια άπό Τούρκο 
λαθρέμπορο, μέ τόν όποιο συναντιούνταν σέ 
έρημονησίδα τού "Εβρου.

Τώρα ό Λάμπρος Τσάρας περιμένει τή συνάν
τησή του μέ τή Δικαιοσύνη, συνάντηση πού έν- 
αγώνια περιμένει καί ή έλληνική κοινωνία, αύτή ή 
ίδια κοινωνία πού συχνά κραυγάζει καί ζητάει τή 
σύλληψη όχι μόνο τών «πλασιέ», άλλά καί τών 
«μεγάλων κεφαλιών». Γιατί ό Λάμπρος Τσάρας 
υπήρξε πραγματικά «μεγάλο κεφάλι» στό βρώ
μικο κύκλωμα τών ναρκωτικών.
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ΤΟ ΣΚΕΠΑΡΝΙ
θά μπορούσε νά πει κανείς πώς ή όνθρωπο- 

κτονία σέ βάρος τής ββχρονης Δέσποινας Νικο
λάου, στήν Καβάλα, διέφερε κατά πολύ όπά 
'κείνη σέ βάρος τού Β. Νταλίπη, στην Πετρού
πολη- 'Αττικής. Κι όμως στά κίνητρα καί σέ δυά 
τρεις λεπτομέρειες έμοιαζαν καταπληκτικό. Καί 
στις δυά κίνητρο ήταν ή ληστεία. Καί στις δυά οί 
δράστες δέν ήξεραν θετικά άν τά θύματα είχαν 
χρήματα, πίστευαν όμως πώς είχαν. Καί στις 
-δυά οί δράστες είχαν προσχεδιάσει τά έγκλημα 
καί δέν πήγαν γιά ν' άπειλήσουν ή νά τραυματί
σουν καί νά πάρουν τά χρήματα, άλλά άποφασι- 
σμένοι πρώτα νά σκοτώσουν κι έπειτα νά τά 
πάρουν. Καί στις δυά οί δράστες ήτον λιγότερο 
άπά 20 χρονών. Καί τά δυά άναζητοϋν τήν απάν
τησή τους μέσα στις, ίδ ιες κοινωνικές δομές 
πού τά κυοφόρησαν. . .

Η ββχρονη Δέσποινα Νικολάου βρέθηκε νε
κρή στήν ιδιόκτητη γκαρσονιέρα της, στά ισό
γειο πολυόροφης πολυκατοικίας τής όδοϋ 
Αγίας Λαύρας 2. στήν Καβάλα, στις 7.30 τά 

άπόγευμα. τήν Τετάρτη 5 Μαΐου. Τά πτώμα είχε 
συντριπτικά τραύματα στό κεφάλι καί ήταν 
μπρούμυτα πεσμένο μπροστά στήν πόρτα τού 
λουτρού. Κι ένώ ήτον έξωτερικά κανονικά ντυ
μένο, έσωτερικά δέν είχε τό κότω έσώρουχο. 
Ο ιατροδικαστής τοποθέτησε τά θάνατο άνά- 

μεσο στις 8 τό πρωί μέ 2 τό μεσημέρι. . .
Στά σπίτι τά πάντα ήταν όνακατωμένα. Σί

γουρα ό δράστης έψαχνε νά βρει κότι. Χρήματα 
ή άλλο τίποτα, άγνωστο. Στό τραπεζάκι τού Χώλ 
ύπήρχον δυά φλυτζάνια γεμάτα καφέ, άνέγγι- 
χτα. Στό πετρογκάζ τής κουζίνας μιά κατσαρόλα 
μέ μαγειρεμένο φαγητό. Τά παντζούρια άπ' τά 
παράθυρα κλεισμένα καί οί δυά γλάστρες τού 
θύματος πού πόντο ήταν στό έξωτερικό περβάζι 
τού παράθυρου, ήταν βαλμένες μέσα στό σπίτι, 
πάνω στά μπουφέ.

Ολοι, άσοι γνώριζαν τή Νικολάου, είπαν πώς 
ζοϋσε μόνη (δέν ήταν παντρεμένη), χωρίς νά 
δημιουργεί πρόβλήματο μέ κανένα, έχοντας σάν 
μόνο έσοδο τή σύνταξή της άπ’ τό Ι.Κ.Α.

Δέν είχε παρέες καί οί γνωριμίες της περι
ορίζονταν σ’ έλόχιστα πρόσωπα. Ένας πρώτος 
της ξόδελφος, ένας άντρας ήλικίας 65-70 χρό
νων (άγνωστος σ’ άλους) καί μερικές γειτόνι- 
σες φίλες της. Μιά πληροφορία έλεγε πώς πριν 
άπά μέρες τήν είχε έπισκεφτεΐ ένα ζευγάρι άπά 
κάποιο χωριά τής Καβάλας, πού τής συστήθηκε 
σάν γνωστό της καί τής ζήτησε φιλοξενία καί 
χρήματα, άλλά πού ή ίδια δέν άναγνώρισε καί 
όρνήθηκε νά τά φιλοξενήσει καί νά τού δώσει 
ά,τι ζητούσε. Τελευταία έπίσκεψη πού 'χε δε
χτεί ήταν μιας φίλης της πού τήν έπισκέφτηκε 
μαζί μέ τό γιό της, τά πρωί τής προηγούμενης 
μέρας.

Τό Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, ξεκίνησε τις 
έρευνες άπά τάν κύκλο τών άνθρώπων πού γνώ
ριζαν τά θύμα. "Αλλωστε τ ’ άτι είχε περιορισμέ
νες έπαφές μέ τόν κόσμο, έδειχναν πώς ό δρά
στης θά 'τον σίγουρα γνώριμό της άτομα. Όσο 
γιά τό δυό φλυτζάνια μέ καφέ. . .  Αν προορί
ζονταν γιά τούς έπισκέπτες της σήμαιναν πώς οί 
δράστες ήταν δυό. Αν τά ένα προοριζόταν γιά τό

θύμα, τότε ό δράστης ήταν ένας. Στήν πρώτη 
περίπτωση οί ύποψίες έγερναν περισσότερο 
πράς τά μέρος τού άγνωστου ζευγαριού πού τής 
είχε ζητήσει φιλοξενία καί χρήματα.

Γιατί άμως τό θύμα δέν είχε τά κάτω έσώ- 
ρουχό του; Μήπως πίσω άπ' τό σκηνικά πού 
παρουσίαζε ληστεία (άνακατωμένοι χώροι), 
κρυβόταν ένα σεξουαλικό έγκλημα; Η μήπως ό 
δράστης πού σκότωσε μέ κίνητρο τή ληστεία, 
τής έβγαλε τό έσώρουχο γιό νά θολώσει τις 
έρευνες, στρέφοντός τες καί πρός άλλη κατεύ
θυνση; Καί γιατί νά μήν ήταν τυχαίο τά γεγονός 
τής έλλειψης τού έσώρουχου;

Τά έρωτηματικά πού ζητούσαν άπάντηαη διε- 
δέχονταν τό ένα τ’ άλλο, προσπαθώντας νά φω
τίσουν τό σκοτάδι πού κύκλωνε τά έγκλημα.

Οί πρώτες μέρες κύλησαν μέσα σέ μιά διαρ
κώς κορυφωνόμενη άγωνία. Ο βδχρονος 
άγνωστος άντρας πού συνδεόταν φιλικά μαζί της 
βρίσκεται καί τά άλλοθι του άποδεικνύετοι 
άκλόνητο. Ομως, ύπόρχει κάτι πού θά κάνει 
τούς άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας 
αισιόδοξους. Κατά τήν έξέταση τής γυναίκας 
καί τού γιού της, πού είχαν έπισκεφτεΐ τό θύμα 
τό πρωί τής προηγουμένης, μιά σκουρόχρωμη 
κηλίδο στό παπούτσι τοτ νεαρού τραβάει τήν 
προσοχή τών άνακριτών του καί ξυπνάει μερι
κές άκόμα ύποψίες. Τάν ρωτούν γιά τήν προέ
λευση τής κηλίδας, πού 'μοιάζει μ’ αίμα. 
«"Ανοιξε ή μύτη μου κι έσταξε αίμα στό παπούτσι 
μου», άπαντόει ό νεαρός ψύχραιμο. Στήν 
έρευνα τού σπιτιού του πού άκολουθεϊ, βρί
σκουν μέσα σέ μιά ντουλάπα, σκεπασμένα μέ 
ρούχο, ένα σκεπόρνι. Όμως γιά ένα σκεπάρνι 
δέν είναι καί τόσο ταιριαστή θέση ή ντου
λάπα . . .

017χρονος θωμάς Χριστοδουλΰκης άνοκρί- 
νεται συστηματικό, ένώ παράλληλα άλλοι άν
τρες τού Τμήματος συνεχίζουν τις πρός άλλες 
κατευθύνσεις έρευνες. Άνακρίνετοι καί, πιε- 
ζόμενος άπ’ τις ίδ ιες του τις αντιφάσεις, όμο- 
λογεϊ.

Τό βράδυ τής μέρας πού μαζί μέ τήν μητέρα 
του είχαν έπισκεφτεΐ τή Δέσποινα Νικολάου, 
πήρε τήν άπόφαση νά τήν σκοτώσει καί νά ψάξει 
γιά χρήματα, γιατί σκέφτηκε πώς τά θύμα 
έπρεπε νά 'χε κρυμμένα λεπτά. Καί τήν άλλη 
μέρα; Ο ίδιος είπε γι' αύτήν κατά τήν άναπαρά- 
σταση; «Πήρα μιά νόϋλον σακκούλο. έβαλα μέσα 
τά σκεπάρνι, κότι πανόκια καί δυά κάλτσες πού 
θά φορούσα στά χέρια μου γιά νά μήν άφήσω 
όποτυπώματα κι έφυγα γιά τά σπίτι τής κυρα- 
Δέσποινας». Καί φτάνοντας στά διαμέρισμα τού 
ύποψήφιου θύματός του: «Σήκωσα τό δεξί μου 
χέρι, τράβηξα τά μανίκι μου γιά νά μήν άκουμ- 
πήσω τό δάκτυλό μου κι άφήσω όποτυπώματα 
καί πάτησα τά κουδούνι. Μοϋ άνοιξε ή κυρά- 
Δέσποινο . . .  Μέ ρώτησε άν ήθελα καφέ καί τής 
είπα «κάνε μου». Πήγε, μού 'φτιάξε καφέ, άλλά 
πριν τάν φέρει μπήκε μέσα στήν τουαλέτα, άνά- 
βοντος τό φώς καί κλείνοντας τήν πόρτα πίσω 
τη ς. . .  Βγαίνοντας ή κυρά-Δέσποινο άπ’ τήν 
τουαλέτα είχε γυρισμένη τήν πλάτη της πρός 
έμένα, κρατώντας τήν πόρτα μέ τό όριστερό

χέρι. Εγώ ήμουν άκριβώς πίσω της, κρατώντας 
μέ τό δεξί χέρι τό σκεπάρνι. . .  Τά σήκωσα καί 
τό κατέβασα μέ δύναμη στά πίσω μέρος τού 
κεφαλιού της . . .» Μετά άρχισε τά ψάξιμο άφοϋ 
πρώτο έκλεισε τά παντζούρο κι έσβησε τά πε- 
τρογκάζ. Δέ βρήκε παρά 30 μόνο δραχμές. Συν
έχισε νά ψάχνει: «Έψαξα δυά ξύλινες ντουλά
πες ή μιά μέ ρούχα καί ή άλλη μέ τρόφιμα καί 
βρήκα στή μιά μερικά σοκολατόκια πού τά 
έφαγα...» .

Όλα μέ σχέδιο, άλα μέ ψυχραιμία. Αφού δέ 
βρήκε παρά μόνα 30 δραχμές, έφαγε τά σοκολα
τόκια, έκεί μέσα στόν ίδιο χώρο πού 'χε κάνει τά 
έγκλημα καί πλόι στό ματωμένο πτώμα. Κι άμως 
ήταν καί είναι όκόμα παιδί. Ένα παιδί 17χρονο. 
ένα παιδί πού άρχισε τή ζωή του μ’ ένα έγκλημα.

Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ

'Υπάρχουν περιστατικά -  πάντα 6 λόγος γιά τό 
κοινό έγκλημα -  πού βσο κι άν φαίνονται άπλά 
δταν έρχονται στό φώς της δημοσιότητας, τόσο 
δύσκολα είναι μέχρι νά φτάσουν στό σημείο όπου 
θά θεωρούνται «τελειωμένη δουλειά». Τό λά
θος, συχνά, είναι πώς όλα κρίνονται άπ’ τ' άπο- 
τέλεσμα καί σχεδόν ποτέ άπ' τήν πορεία πού 
όδήγησε στ’ άποτέλεσμα. 'Έτσι περισσότερο έν- 
τυπωσιάζει ή σύλληψη ένός άνθρώπου ή μιας 
όμόδας, μιας σπείρας κακοποιών, όταν ή σύλ
ληψή τους έχει άποτέλεσμα τήν κατάσχεση με
γάλων ποσοτήτων ναρκωτικών καί λιγότερο όταν 
οί ποσότητες πού κατάσχονται είναι μικρές. Τό 
κοινωνικό σύνολο, όλοι όσοι έχουμε διάθεση γιά 
κριτική, μένουμε πάντα οχεδόν στήν έπιφάνεια, 
άποφεύγουμε νά μπούμε πιό βαθειά, νά νιώ
θουμε τήν άγωνία καί τις προσπάθειες τών άν
θρώπων πού «έβγαλαν τή δουλειά». Κι όταν ή 
έπιφάνεια δέν είναι άστραφτερή, τότε τήν παρα
βλέπουμε . . .

Αύτές οί λίγες σκόρπιες σκέψεις γεννήθηκαν 
στό συντάκτη της στήλης μετά άπ’ τήν έξάθρωση 
ένός κυκλώματος διακινήσεως χασίς, πού 
δροϋσε στήν Αθήνα καί τά Προάστια. . .

Ό  Γιάννης Κυριάκού καί ό Κώστας Αθανασίου 
ή Άθανασόπουλος συλλαμβόνονται (άπό τούς 
άντρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π.) γιά κατοχή, χρήση καί έμπορία χασίς. 
Πάνω τους καί στά σπίτια τους βρίσκονται κάπου 
50 δόσεις κατεργασμένου σέ σκόνη χασίς, πού 
έκτός άπό δική τους χρήση, προορίζονταν γιά τά 
«χαρμάνια» τής Αγίας Βαρβάρας -  Αττικής. 
Άνακρίνονται καί άποκαλύπτουν πώς τό χασίς τό 
άγόραζαν άπό άλλο πρόσωπο, πού όμως δέ γνω
ρίζουν ούτε πού μένει, ούτε πώς λέγεται, ούτε 
που κρύβει τό χασίς. Τό μόνο πού ξέρουν είναι 
ότι τό άτομο αύτό δουλεύει όδηγός σέ ταξί καί 
συναντιέται μαζί τους κοντά στήν 'Ομόνοια, έξω 
άπ’ τήνέκκλησίατοΰ Άγιου Κωνσταντίνου. Εκεί 
κλείνουν μαζί του τή συμφωνία κι έκείνος φεύγει 
μόνος του γιά νά τούς φέρει μετά άπό πάροδο 
ώρας τή συμφωνημένη ποσότητα.
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Πώς νά προχωρήσει μέ τέτοια στοιχεία ή 
έρευνα; Ποιός άπ' τούς χιλιάδες ταξιτζήδες τής 
Αθήνας είναι δ προμηθευτής τους; Παρακολου- 

θειται ή γύρω άπ’ τδν "Αγιο Κωνσταντίνο περι
οχή, χωρίς, δμως, θετικό άποτέλεσμα. Ή «δου
λειά» πάει νά κλείσει χωρίς νά έντοπιστεϊ τό 
κύκλωμα. . .

Όμως, νά πού χρειάζεται καί τό καλό μνημο- 
νικό. Κάποια άπ' τά «λαγωνικά» τού Τμήματος 
θυμούνται πώς σέ κάποια παλιά ύπόθεση είχε 
«βγει» τό πρόσωπο ένός Γιώργου, ταξιτζή πού 
’μενε στό Καματερό -  ’Αττικής. Στρέφουν τις 
έρευνες πρός τήν κατεύθυνσή του καί πραγμα
τικά τόν έντοπίζουν. Πρόκειται γιά τόν 29χρονο 
Γ. Μπελιούλια, πού δουλεύει τό ΥΡ 1784 Δ.Χ.Ε. 
(ταξί) τού πατέρα του. "Ομως ποιά σχέση μέ τήν 
περιοχή 'Αγίου Κωνσταντίνου μπορεί νά ’χει ένα 
άτομο πού μένει στό Καματερό;

Αποφασίζουν νά προχωρήσουν. Ό  Μπελιού- 
λιας έλέγχεται καί πάνω του βρίσκονται 7 γραμ
μάρια χασίς σέ σκόνη, ίδιας ποιότητας μέ τ' άλλο 
πού 'χε βρεθεί στόν Κυριάκού καί τόν 'Αθανα
σίου. Άρνεΐται κάθε σχέση μέ τούς δυό ήδη 
συλληφθέντες καί άρνείται, έπίσης, πώς έχει κι 
άλλη ποσότητα χασίς. Στό σπίτι του δέ βρίσκεται 
τίποτα. . .

Κάτι σχεδόν τυχαίο, θά όδηγήσει τις έρευνες 
άλλοϋ. Στις τσέπες του, έκτός άπ’ τό ναρκωτικό 
βρίσκεται κι ένα άεροπορικό εισιτήριο 'Αθήνας-  
Βομβάης στ' όνομα κάποιου Νίκου θεοδωρίτση 
καθώς καί συνάλλαγμα. Τί σχέση μπορεί νά 'χει 
αύτός ό θεοδωρίτσης μέ τόν Μπελιούλια καί τό 
εισιτήριο, πού ισχύει γιά 'κείνη τή μέρα καί πού 
είναι γιά πτήση ή όποια θά πραγματοποιηθεί σέ 
λίγες ώρες;

Εντοπίζεται σ’ έλάχιστη ώρα ό Νίκος θεοδω- 
ρίτσης. Φιλοξενείται στή Ν. Χαλκηδόνα, στό 
σπίτι τής μνηστής του. Στήν έρευνα πού γίνεται 
βρίσκονται άλλα 15 γραμμάρια χασίς, όμοιο μέ 
τις πρώτες ποσότητες. Ό  θεοδωρίτσης λέει 
πώς τού τό ’χει δώσει ώς κέρασμα ό Μπελιού- 
λιας. Τήν ύπαρξη τού εισιτηρίου δικαιολογεί λέ
γοντας πώς τού τό ’βγάλε μέ χρήματά του ό 
Μπελιούλιας, γιατί ό ίδιος είχε άναλάβει νά τού 
φέρει κατά τήν έπιστροφή του στήν Ελλάδα ένα 
στερεοφωνικό συγκρότημα. Γ ιό τό πού έβρισκε ό 
Μπελιούλιας τό χασίς, κράτησε κλειστό τό στόμα 
του. Κι δμως γιά νά πουλάει συχνά χασίς ό Μπε
λιούλιας, γιά νά κερνάει τό φίλο του καί νά κάνει 
κι ό ίδιος χρήση, έπρεπε νά ’χε κάπου κρυμμένη 
μεγαλύτερη ποσότητα. Πού όμως;

ΟΙ έρευνες στρέφονται στό συγγενικό περι
βάλλον τού Μπελιούλια. Ανάμεσα στους συγγε
νείς τους ύπάρχει κάποιος Βαγγέλης Κουμπαρ- 
δάς, γνωστός διεθνής λαθρέμπορος πού τό 
Μάρτιο τού 1978 είχε συλληφθεί στό άεροδρό- 
μιο τής Βηρυτού μέ 4 κιλά χασίς. Μαθαίνουν πώς 
ό Βαγγέλης Κουμπαράς βρίσκεται στήν Ελλάδα 
καί μπλοκάρεται τό σπίτι του. Ό Κουμπαρδάς 
έλέγχεται καί τό σπίτι του έρευνάται. Τό χασίς 
έρχεται στήν έπιφάνεια. Είναι άριστης ποιότητας 
καί ζυγίζει 2.42,0 γραμμάρια. Βρίσκονται άκόμα, 
μιά ζυγαριά άκριβείας κι ένα βιβλιάριο τραπέζης 
μέ καταθέσεις 780.000 δραχμών πού άρχισαν 
όλες μετά άπ’ τό τελευταίο του ταξίδι (τό τέ
ταρτο σ’ ένα χρόνο) στή Βομβάη, άπ’ όπου, μέσα 
σέ διπλότατη βαλίτσα, έφερνε ναρκωτικά.

Στή συνέχεια, ό Μπελιούλιας, άποκαλύπτει τό 
ρόλο όλων τού κυκλώματος, προσθέτοντας πώς 
πριν άπό μήνα μετέφερε ό ίδιος τόν ξάδελφό του 
κάπου στήν Κορινθία, όπου έκείνος πούλησε μιά 
μεγάλη πλάκα χασίς βάρους μισού κιλού περί
που. . .

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕ ΤΙΣ 
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

Τούς περίμεναν στά διόδια τού έθνικοϋ δρό
μου Λαμίας-Άθήνας. Είχαν περάσει μιά νύχτα 
γεμάτη άγωνία χωρίς νά δοϋν νά πλησιάζει τό ΗΑ 
5830 Ι.Χ.Ε αύτ/το μέ όδηγό τό Ροΰσσο Παντε- 
λάκη καί συνεπιβάτη τό Σταύρο Μπικουβαράκη. 
Αλλά, καί τά κατά μήκος τού έθνικοϋ δρόμου 

περιπολούντα περιπολικά τής Τροχαίας δέν τούς 
είχαν ένημερώσει γιά τήν τύχη τού ΗΑ 5830 Ι.Χ.Ε 
αύτ/του, πού όμως οί ίδιοι ήξεραν πώς ήδη είχε 
ξεκινήσει άπ’ τό Βόλο «φορτωμένο» μέ ήρωίνη.

Ήταν μιά άπ’ τις συνηθισμένες πιά έπιχειρή- 
σεις τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών καί Λα
θρεμπορίου τής Υ.Α.Π.Π., πού στόχευε στήν 
έντόπιση τού αύτοκινήτου καί στήν παρακολού
θηση τών γνωστών σ’ αύτούς λαθρεμπόρων 
ήρωίνης γιά τή σύλληψή τους καί τήν έξάρθωση 
τού κυκλώματος μέ τό όποιο είχαν διασυνδέ
σεις.

Καί ξαφνικά, μέσα στή σιωπή τής νύχτας, 
άκοϋν άπ’ τό ραδιοτηλέφωνο τήν είδηση: Τό ΗΑ 
5830 Ι.Χ.Ε. αύτ/το συγκρούστηκε μ’ άλλο 
αύτ/το, τό ΑΒ 6140 άγροτικό ημιφορτηγό. Σπεύ
δουν κι αύτοί στό 77ο χιλ/τρο τού έθνικοϋ δρό
μου Αθήνας- Λαμίας, γιά νά βρεθούν μέσα σ’ 
έλάχιστα λεπτά μπροστά σ’ έναν άμορφο σωρό 
παληοσιδερικών.

01 ναρκομανείς καί λαθρέμποροι ναρκωτικών 
Ρούσσος Παντελάκης καί Σταύρος Μπικουβαρά- 
κης άνασύρονται νεκροί άπ’ τά συντρίμμια τού 
αύτ/του τους, όπως νεκρός άνασύρεται κι ό όδη- 
γός τού άγροτικοϋ. Άπ’ τό αύτοκίνητο τών λα
θρεμπόρων άνασύρονται έπίσης, τραυματισμέ
νες όμως αύτές, οί μπάρ-γούμεν Αθανασία 
Μαστοροπούλου καί Κατερίνα Καρανάσιου. Μέ 
μιά πρόχειρη ματιά καταλαβαίνουν τί έχει συμ- 
βεί. Τό αύτοκίνητο τών λαθρεμπόρων τρέχοντος 
προφανώς μέ μεγάλη ταχύτητα βγήκε άπ’ τό δικό 
του ρεύμα πορείας κι έπεσε μέ δύναμη πάνω 
στό, άπό άντίθετα έρχόμενο, άγροτικό αύτοκί
νητο.

Τά συντρίμμια τού ζημιογόνου αύτ/του ψάχνον
ται έκατοστό μ’ έκατοστό. Κάτω άπ’ τά καθίσματα 
βρίσκονται δυό χρησιμοποιημένες σύριγγες τής 
μιάς χρήσης κι ένα κουτάλι μέ καπνισμένη τή 
κυρτή έπιφάνειά του. Ή ήρωίνη είχε κάνει τό 
κακό τ ης . . .

Στή συνέχεια ή έρευνα φέρνει στό φώς δυό 
χαρτοδέματα. Τό ένα, μαζί μέ τό περιεχόμενό 
του, έχει οχεδόν καταστραφεί άπ’ τή βροχή πού 
πέφτει μέ δύναμη πάνω στά συντρίμια, τ ’ άλλο 
είναι άνέπαφο. Περιέχει 50 γραμμάρια καθαρής 
ήρωίνης.

Τις χειροπέδες τις είχε προλάβει ό θάνατος. 
"Ενας θάνατος όμως τόσο άδικος τόσο τραγικός, 
τόσο άναίτιος γιά τόν όδηγό τού άγροτικοϋ 
αύτ/του, άφοϋ σ ’ αυτόν έλαχε νά δοκιμάσει τήν 
πικρότερη άπ’ τις έμπειρίες πού μπορεί νά χαρί
σει ή ήρωίνη.

0 Ρεπόρτερ

Λόγω πληθώρας ϋλης πολλές και σημαν
τικές έπιτυχίες Υπηρεσιών τού Σώματος 
άπό τό χώρο τής δίωξης τοϋ κοινού έγκλή- 
ματος θά δημοσιευθοϋν στό έπόμενο τεύ
χος

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άναστ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Ανθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη - Ρηρόίτερ - Διορθώσεις:
Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Άγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
” Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μακέττες:
Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Άνθ/στής Ιωάν. ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ

ΟΙκονομική Διοχείριοη -  Συνδρομητές— 
Διεκπεραίωση:
Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παροκολούθηοη Συνδρομητών:
Μηχανογραφική ’Υπηρεσία Χωρ/κής 

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Λνοποραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον εύανάγνωστα, 
σέ δυό αντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
ύπάρχει.
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υπηρεοιακεί
ε ι ίηοείξ

Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Άνθυπασπιστής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α. Υγειονομικών Αξιωματικών:

Προήχθη στό βαθμό τού Συνταγματάρχου -  
Γενικού 'Αρχίατρου ό Άντισυνταγματάρχης -  
'Αρχίατρος Χωροφυλακής κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασί
λειος τού Γεωργίου.

β. Οπλιτών:

Προήχθησαν έπίοης στό βαθμό τού Ενωμο
τάρχου, μετά τή συμπλήρωση 22 χρόνων ύπηρε- 
σίας στό Σώμα, 70 'Υπενωμοτάρχες τών Γενικών 
καί I τών Ειδικών 'Υπηρεσιών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μέ διαταγή του κ. 'Αρχηγού Χωροφυλακής 
τοποθετήθηκε στή θέση τού Διοικητοϋ τής Δ.Χ. 
Μεσσηνίας ό Συνταγματάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πα
ναγιώτης τού Νικολάου, ό όποιος μέχρι τής 
9-5-1982 υπηρετούσε στήν ίδια Διοίκηση σάν 
Υποδιοικητής.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Πέντε Χωροφύλακες μετετάγησαν πρόσφατα 
άπό τΙς Γενικές στις Ειδικές 'Υπηρεσίες τού 
Σώματος, καί συγκεκριμένα: 

α. Στόν κλάδο τής Μουσικής οι ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ 
Νικόδημος τού Γεωργίου, ΜΠΕΡΜΠΙΛΑΓΚΑΣ Νι
κόλαος τού Γεωργίου καί ΤΑΜΠΑΚΟΣ Εύάγγελος 
τού Ίωάννου καί

β. Στόν κλάδο τών Τεχνιτών οί ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 
Ιωάννης τού Μιχαήλ καί ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 

μήτριος τού Νικολάου, μέ ειδικότητα τεχνίτη τυ
πογραφείου ό πρώτος καί τεχνίτη αύτοκινήτου ό 
δεύτερος.

ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

'Επαναφέρθηκε στήν ένεργό υπηρεσία μέ τό 
βαθμό τού Υπομοιράρχου ό Μοίραρχος έ.ά. (ΝΔ 
649/70) ΛΟΥΚΑΣ 'Ιωάννης τού Ευσταθίου, ό 
όποιος έντόχθηκε στήν έπετηρίδα Αξιωματικών 
Χωροφυλακής πριν τόν συνάδελφό του Μιχαη- 
λίδη Λάμπρο.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
α. Ανθυπασπιστών:

Άποστρατεύθηκαν τελευταία:
-  Μέ αίτησή τους οί Ανθυπασπιστές ΚΑΡΑ- 

ΜΟΥΤΣΟΣ Ιωάννης τού Σπυρίδωνος, ΔΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Άλέκος τού Τρύφωνα, ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ 
Αλκιβιάδης τού Αθανασίου, ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ 

Σταύρος τού Καλαπόθου, ΚΥΡΙΑΖΗΣ Σωτήριος 
τού Σωτηρίου, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μιχαήλ τού 
Κλήμη, ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος τού Παναγιώτου. 
ΛΑΜΠΡΟΥ Χαράλαμπος τού Νικολάου, ΣΑΚΕΛ-

ΛΙΟΣ 'Αντώνιος του Ευσταθίου, ΚΛΑΦΟΥΝΗΣ 
Κων/νος τού Γεωργίου, ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Γεώργιος 
τού Νικολάου καί ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ή ΧΡΗΣΤΟΥ 0ε- 
μελής τού θεοδώρου.

-  Γιά διάφορους λόγους οί Ανθυπασπιστές 
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Σπυρίδων τού Γ εωργίου, ΑΡΑΘΥΜΟΣ 
Γεώργιος τού Σπυρίδωνος, ΜΑΝΟΣ "Αγγελος 
τού Αριστείδη, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος τού 
θωμά, ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Βασίλειος τού Λάμπρου, 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης τού Παναγιώτη, 
ΠΑΤΤΑΣ Γεώργιος τού Νικολάου, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
Σταύρος τού Ευσταθίου, ΝΤΟΥΛΙΑΣ Κων/νος τού 
Βασιλείου, ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ Θεμιστοκλής τού Ήλία 
καί ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 'Ιωάννης τού θεοδώρου.

β. Οπλιτών:

’Επίσης άπολύθηκαν πρόσφατα άπό τό Σώμα ό 
Ένωμ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος τού 
Βασιλείου καί ό Χωροφύλακας ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Δημήτριος τού θεοδώρου.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στό προηγούμενο τεύχος μας άπό παρα
δρομή, στις προαγωγές των άντισυνταγματαρ- 
χών, καταχωρήθηκε τελευταίος ό Διευθυντής 
τής Διευθύνσεως Τροχαίας τού Αρχηγείου Χω
ροφυλακής Συνταγματάρχης κ. ΑΡΓΥΡΗΣ Χρι
στόφορος τού Κων/νου, άντί τού όρθοϋ πριν τό 
συνάδελφό του ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟ θωμά τού Φωτίου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΓΓΑΜΩΝ

Σύμφωνα μέ τήν παρ. 7 τού άρθρου 5 τού Ν. 
1234/1982 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τού 
προσωπικού τών Σωμάτων Ασφαλείας» προβλέ- 
πεται πώς « ..  .στό έξής είναι δυνατόν νά κατα
τάσσονται στά Σώματα Ασφαλείας καί έγγαμοι 
πού έχουν έκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
ύποχρεώσεις, έφ’ όσον συγκεντρώνουν τά ύπό- 
λοιπα προσόντα πού προβλέπονται άπό τις σχετι
κές διατάξεις».

Μετά άπ' αύτό προέκυψε τά πρόβλημα άν 
μπορούν νά συμμετάσχουν στόν εισιτήριο διαγω
νισμό γιά τή Σχολή 'Ενωμοταρχών έγγαμοι ιδιώ
τες πού έχουν έκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
ύποχρεώσεις.

Τό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως άπαντώντας 
στά σχετικά έρωτήματα τού Αρχηγείου Χωροφυ
λακής άποφάνθηκε πώς:

«Μετάτήν ισχύ τού άρθρου 5 παραγρ. 7 τού Ν. 
1234/1982 πού όρισε ότι έπιτρέπεται ή κατάταξη 
στά Σώματα Ασφαλείας έγγάμων οί όποιοι έχουν 
έκπληρώσει τις στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, 
καταργήθηκε σιωπηρώς ή διάταξη τού άρθρου 3, 
παραγρ. 1 περ. β', τού Ν.Δ. 121/1974 πού προ
βλέπει άτι οί ιδιώτες ύποψήφιοι Ενωμοτάρχες 
πρέπει νά είναι άγαμοι. Συνεπώς στό έξής είναι 
δυνατόν νά κατατάσσονται ώς Δόκιμοι 'Ενωμο
τάρχες έγγαμοι ιδιώτες πού έχουν έκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, έφόσον 
συγκεντρώνουν τά άλλα προσόντα πού καθορί
ζονται άπό τις σχετικές διατάξεις.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή έπισημαίνουμε άτι τό 
άρθρο 5 παραγρ. 7 τού Ν. 1234/1982 πρέπει νά 
έφαρμόζεται καί γιά τις κατατάξεις γυναικών. 
Δηλαδή στό έξής είναι δυνατή_ ή κατάταξη έγγά- 
μων γυναικών, άφοϋ οί γυναίκες δέν ύπέχουν 
υποχρέωση στράτευσης, τό δέ άρθρο 4 παραγρ. 
1 τού Ν.Δ. 1119/1972 ρητώς καθορίζει άτι «οί 
διατάξεις πού διέπουν τό άρρεν προσωπικό τής 
Χωροφυλακής έφαρμόζονται άναλόγως καί γιά τό 
γυναικείο άστυνομικό προσωπικό τού Σώματος 
αύτοϋ».

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

α. Εισαγωγή σέ Νοσοκομεία Αθηνών προσωπι
κού τού Σώματος πού ύπηρετεί έκτος περι
οχής Αττικής.

Γύρω άπό τήν εισαγωγή ατά νοσοκομεία τών 
Αθηνών προσωπικού τού Σώματος πού ύπηρετεί 
έκτός περιοχής 'Αττικής, γιά νά άποφεύγονται οί 
ταλαιπωρίες του, δόθηκαν άπό τό Αρχηγείο Χω
ροφυλακής οί άκόλουθες διευκρινίσεις:
-  Μέ τήν έφαρμογή τής δνθήμερης έργασίας τό 

Πολυϊατρεϊο Χωροφυλακής 'Αθηνών, τό Σάβ
βατο, τις Κυριακές καί έξαιρέσιμες, πού δέ 
λειτουργεί, άντιμετωπίζει κάθε περιστατικό 
άσθένειας άνδρών - γυναικών τού Σώματος, 
πού ύπηρετοΰν στήν περιοχή εύθύνης του κα
θώς καί τών διερχομένων, μέ τόν ιατρό ύπη- 
ρεσίας.

-  Τις παραπάνω όμως ήμέρες (Σάββατα, Κυρια
κές, έξαιρέσιμες) άργοϋν καί τά Νοσοκομεία 
μέ άποτέλεσμα ό άσθενής μας, πού θά είσ- 
αχθεί σέ αύτά καί πού ή περίπτωσή του δέν 
άποτελεΐ έκτακτο περιστατικό, νά έξετασθεΐ 
τή Δευτέρα ή τήν έπομένη τής έξαιρέσιμης.

-  Μετά άπό αύτά είναι άπαραίτητο οί άσθενεΐς, 
πού έχουν άνάγκη νοσηλείας σέ Νοσοκομείο 
τών Αθηνών, νά έρχονται στήν 'Αθήνα άπό 
Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, έκτός φυσικά άπό τά 
έπείγοντα καί βαριά περιστατικά.

-  Οί άσθενεΐς αύτοί πρέπει νά είναι έφοδιασμέ- 
νοι μέ φύλλο πορείας καί γνωμάτευση τού 
ύπηρεσιακοΰ ιατρού ή τού έκτελοϋντος τήν 
υγειονομική 'Υπηρεσία τής Χωροφυλακής ια
τρού, άπό τήν όποία νά προκύπτει ή άνάγκη 
νοσηλείας του στήν Αθήνα, ένώ έκεϊνοι πού 
πρόκειται νά είσαχθοϋν στό Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., στό 
401 Γ.Σ.Ν.Α. ή στό 414 Ν.Ν. θώρακοςπρέπει 
νά έχουν μαζί τους καί άντίγραφο τού φύλλου 
μητρώου τους.

β. Ρυθμίσεις τού Π.Δ. 133/1982:

Μέ τό Π.Δ. 133/1982 (ΦΕΚ, Α', 
20/24-2-1982), πού ισχύει άπό 1-7-1982 καί 
μετά, έπέρχονται τροποποιήσεις τόσο στό Β.Δ. 
665/1962 «Περί τής ύγειονομικής περιθάλψεως
δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων κ.λ.π___» δσο
στό πρόσφατο Π.Δ. 1223/1981, καί συγκεκρι
μένα:

1 · Η συμμετοχή τών έξ ιδίας ύπηρεσίας πολιτι- 
κών καί στρατιωτικών συνταξιούχων καί τών 
συνταξιοδοτουμένων χηρών, στις δαπάνες
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νοσηλείας τους σέ αύτοτελείς νευροψυχια- 
τρικές Ιδιωτικές κλινικές καθορίζεται σέ πο
σοστό 10%, καί

2. Η κράτηση 1% γιά ύγειονομική περίθαλψη 
στις πάσης φύσεως άποδοχές τών έν ένερ- 
γεία ύπαλλήλων, θά παρακρατειται κάθε μήνα 
κατά τήν πληρωμή τών άποδοχών, τών προσ
θέτων άμοιβών καί τών έξόδων κινήσεως.

γ. θέση νοσηλείας στρατιωτικών συνταξιού
χων:

Σύμφωνα μέ τήν 500/1981 γνωμοδότηση τού 
Ν.Σ.Κ., ή όποία έγινε άποδεκτή άπό τόν κ. 
'Υπουργό Κοινωνικών 'Υπηρεσιών γιά τόν καθο
ρισμό τής θέσεως νοσηλείας τών στρατιωτικών 
συνταξιούχων θά λαμβάνεται ύπόψη ό βαθμός 
τόν όποιο αυτοί φέρουν δταν βρίσκονται στήν 
ένεργό υπηρεσία καί δχι ό βαθμός τής μισθολο- 
γικής προαγωγής τήν όποία ένδέχεται νά πάρουν 
κατά τήν έξοδό τους άπό τήν 'Υπηρεσία, βάσει 
ειδικών διατάξεων.

'Επειδή τό κείμενο τής γνωμοδοτήσεως πα
ρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον παραθέτουμε 
άποσπάσματα τών κυριοτέρων σημείων του: 

« . . .  Υπό τών ώς άνω διατάξεων (δηλαδή τοϋ 
Β.Δ. 665/1962) καθορίζονται ώσαύτως καί αί 
θέσεις εις τάς'όποίας δικαιούνται νά νοση
λεύονται ώς έσωτερικοι άσθενεϊς εις τά συνερ- 
γαζόμενα μέ τό δημόσιον Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα καί Ιδιωτικός Κλινικός, οί υπαγόμενοι εις 
τήν ύγειονομικήν περίθαλψιν τού δημοσίου.

Είδικώτερον είς τό άρθρον 12 τοϋ ώς άνω 
διατάγματος όρίζεται δτι οί υπαγόμενοι είς τάς 
διατάξεις τοϋ διατάγματος τούτου νοσηλεύονται 
ώς άκολούθως:

Ε' 01 Στρατιωτικοί συνταξιούχοι:
α. 01 έπΐ βαθμώ άντισυνταγματάρχου καί άνω 

καί οί πρός τούτοις έξομοιούμενοι είς τήν Α" 
θέσιν.

β. 01 έπί βαθμώ Λοχαγού καί Ταγματάρχου καί 
οί πρός τούτοις έξομοιούμενοι είς Βα θέσιν.

γ. Πάντες οί λοιποί άξιωματικοί καί ύπαξιωμα- 
τικοί καί οί πρός τούτοις έξομοιούμενοι είς Ββ 
θέσιν.

δ. Οί έπί βαθμώ στρατιώτου είς τήν Γ  θέσιν.
Ώ ς προκύπτει έκ τής διατυπώσεως τής προ- 

διαληφθείσης διατάξεως ή ύπηρεσία προκειμέ- 
νου νό προσδιορίση τήν θέσιν νοσηλείας τήν 
όποίαν δικαιούται δ έκάστοτε στρατιωτικός συν
ταξιούχος θά πρέπει νά λάβη ύπ’ δψιν τόν βα
θμόν τόν όποιο φέρει ό συνταξιούχος οΰτος κατά 
τόν χρόνον τής ένεργοϋ ύπηρεσίας του έπί τη 
βάσει τοϋ όποίου καί τελικώς συνταξιοδοτήθη.
Εκ τής διατάξεως δέ ταύτης δέν παρέχεται ή 

εύχέρεια όπως ή θέσις νοσηλείας τοϋ στρατιωτι
κού συνταξιούχου καθορισθή ώς έκ τοϋ βαθμού 
τής μισθολογικής προαγωγής τήν όποίαν ένδε- 
χομένως ό στρατιωτικός οΰτος κατά τήν έξοδόν 
του έκ τής ύπηρεσίας έλαβεν έπί τή βάσει ειδι
κών διατάξεων. Κατά συνέπειαν ούδεμίαν σημα
σίαν δύναται νά έχη είς τόν καθορισμόν τής 
θέσεως νοσηλείας καί τό τυχόν ύπό τοϋ στρατιω
τικού τούτου καταβαλλόμενον ποσοστόν συμμε
τοχής διά τήν δαπάνην νοσηλείας ύπολογιζόμε- 
νον έπί τής συντάξεως ή όποία καθορίσθη έπί τή 
βάσει τής άπονεμηθείσης κατόπιν ειδικών διατά
ξεων, μισθολογικής προαγωγής καί δχι τοϋ βα
θμού δν έφερεν κατά τόν χρόνον τής άποχωρή- 
σεώς του.

Κατόπιν τούτων τό Νομικόν Συμβούλιον έχει 
τήν γνώμην δτι διά τόν καθορισμόν τής θέσεως 
των ώς άνω στρατιωτικών θά λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
ό βαθμός τόν όποιον ούτοι είχον άτε εύρίσκονται 
είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν».

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΑΤΑ)

α. Αύξηση τών άποδοχών:

Ό  τιμάριθμος σύμφωνα μέ τις έκτιμήσεις τής 
Εθνικής Στατιστικής Ύπηρεσίας, άν'έβηκε τό 

πρώτο τετράμηνο τοϋ 1982 κατά 7,3%. Μετάάπ’ 
αυτό οί στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής -  δπως 
καί οί άλλοι ύπάλληλοι τοϋ Δημοσίου -  θά πάρουν 
τώρα τήν άνάλογη αύξηση, ή όποία γιά λόγους 
ουσιαστικούς δέν ήταν δυνατό νά βγει μέ τή 
μισθοδοσία τού ΜαΓου.

α. Γιά τό τμήμα τών άποδοχών ώς τις 35.000 
δρχ. αύξηση 7,3%.

β. Γιά τό τμήμα τών άποδοχών μεταξύ τών
35.000 - 55.000 δρχ. αύξηση 3,65% καί

γ. Γιά τό τμήμα τών άποδοχών μεταξύ τών
55.000 - 80.000 δρχ. αύξηση 1,825%

Βέβαια γιά άποδοχές πάνω άπό τις 80 000
δρχ. δέν προβλέπεται καμιά αύξηση.

Στήν έννοια τών άποδοχών συμπεριλαμβάνον- 
ται: (1) ό βασικός μισθός, (2) τό χρονοεπίδομα, 
(3) τό έπίδομα σπουδών, (4) τό προσωρινό έπί- 
δομα, (5) τό διορθωτικό ποσό (6) τό έπίδομα 
οικογενειακών βαρών, (7) τό έπίδομα ειδικών 
συνθηκών έργασίας καί (8) τό έπίδομα στολής.

Αντίθετα δέ συνεκτιμούνται» τό προσωρινό 
προσωπικό έπίδομα, τό ύπερωριακό καί τά έπι- 
δόματα άνθυγιεινής έργασίας, είδικής άπασχο- 
λήσεως καί διαχειριστικών λαθών.

Παράδειγμα Άντ/ρχης, μέ άποδοχές Συν- 
τ/ρχη, έγγαμος χωρίς παιδιά, πού τήν 30-4-1982 
πήρε τις έξής άποδοχές, οί όποιες λαμβάνονται 
ύπόψη γιά τόν ύπολογισμό τής ΑΤΑ:
(1) Βασικό έπίδομα 35.200
(2) Χρονοεπίδομα 72% 25.344
(3) Έπίδομα Σπουδών 20% 4 138
(4) Προσωρινό έπίδομα 1.000
(5) Διορθωτικό ποσό -

(6) Έπίδομα οίκογ. βαρών 1.816
(7) Έπίδομα είδ. συνθ. έργ. 4 138
(8) Έπίδομα στολής 1.448

Σύνολο 73.084

Τούτος θά πάρει άπό 1-5-1982 σάν Α.Τ.Α. τό
έξής ποσό:
-  35.000 χ 7,3 =  2.555 δρχ.
-  20.000 χ 3,65 % =  730 »
-  8.084 χ 1,825% =  145 »

Σύνολο Τ432 »

(Έδώ πρέπει νά ειπωθεί πώς δν έντώ μεταξύ, 
παράδειγμα στις 15-6-1982, αύξηθεί τό χρονοε
πίδομά του σέ 76% θά άναπροσαρμοστεί άνά- 
λογα καί ή ΑΤΑ).

β Κρατήσεις διορθωτικού καί ΑΤΑ.

Τό διορθωτικό έπίδομα ύπόκειται στις ίδιες 
κρατήσεις στις όποιες ύπόκειται καί τό προσω
ρινό έπίδομα τών 1.000 δρχ., δηλαδή 1% γιό 
υγειονομική περίθαλψη, σέ φόρο εισοδήματος 
καί φόρο ύπέρ τού Ο.Γ.Α. (10% έπί τού φόρου 
εισοδήματος).

Ή Α.Τ.Α. ύπόκειται σ’ όλες τις κρατήσεις τών 
συνταξίμων άποδοχών, δηλαδή γιά Τ.Α.Α.Χ. ή 
Τ.Α.Ο.Χ. 5%, Μ.Τ.Σ. 4%, προικοδότηση 2%, 
ΝΙΜΤΣ 0,5%, ΕΤΕΧ 5%, 'Υγειονομική περί
θαλψη 1 %, άναξιοπαθοϋντες 1%«, φόρο εισοδή
ματος καί Ο.Γ.Α.

γ.Α.Τ.Α Συντάξεων.

Ανάλογα θά έφαρμοστεϊ ή αύτόματη τιμαριθμική

άναπροσαρμογή καί στις συντάξιμες άποδοχές 
(σύνταξη, έπιδόματα οικογενειακών βαρών, άνι- 
κανότητος, γιά όσους τό δικαιούνται, καί διορ
θωτικό).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Ν. 283/1976:

Μέ τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 283/1976 (ΦΕΚ, Α', 
66/1976) χορηγήθηκε σ' άλους τούς υπαλλή
λους τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ. προσωρινό 
έπίδομα 2.000 δρχ. τό μήνα. Συγκεκριμένα ό 
Νόμος όριζε (άρθρο 2, παρ. 1 ) : « . . .  Τά προσω
ρινά έπιδόματα τών μονίμων ύπαλλήλων τοϋ Δη
μοσίου καί Ν.Π.Δ.Δ., περί ών . ..  (παρατίθεται 
σειρά νόμων). . . , ών τό ποσόν είναι κατώτερον 
τών 2.000 δρχ., όρίζονται άπό 1ης Ίανουαρίου 
1976 είς δραχμάς 2.000 μηνιαίως, άνεξαρτήτως 
ύπηρεσίας, κλάδου, βαθμού καί τόπον ύπηρε
σίας τοϋ ύπαλλήλου...» .

Τό έπίδομα αύτό, πού καταργήθηκε μέ τό Ν. 
754/1978 «περί ένιαίου μισθολογίου», τό 1978 
καί 1979 ύποβλήθηκε μαζί μέ τίς ύπόλοιπες φο
ρολογητέες άποδοχές τών παραπάνω ύπαλλή
λων σέ φορολογία εισοδήματος. Έκ τών ύστέ- 
ρων, όμως, ή Διοίκηση άποφάνθηκε πώς κακώς 
φορολογήθηκε, ένώ θά έπρεπε νά έκπέσει άπό 
τίς άποδοχές τους «ώς άπαλλασσόμενο».

Μετά άπ’ αύτό, όσοι άπό τό προσωπικό τοϋ 
Σώματος θέλουν μπορούν νά ζητήσουν σχετικές 
βεβαιώσεις άπό τήν Διαχείριση Χρηματικού Χω
ροφυλακής, προκειμένου νά έπιδιώξουν τήν έπι- 
στροφή τοϋ παρακρατηθέντος φόρου άπό τό άρ- 
μόδιο Οίκονομικό Έφορο, δν οί σχετικές δηλώ
σεις δέν έχουν περαιωθεί δριστικά (σπάνια περί
πτωση), ή άπό τό άρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδι
κείο, σέ άντίθετη περίπτωση. Καί τοϋτο (τό τε
λευταίο) γιατί, έπειδή οί δηλώσεις τών φορολο- 
γουμένων, στις όποιες περιλαμβάνεται καί είσ- 
όδημα άπό τό προσωρινό έπίδομα Ν. 283/1976, 
έχουν περαιωθεί δριστικά μέ έκδοση ειλικρινούς 
φύλλου έλέγχου, δέν παρέχεται ή εύχέρεια άπό 
τό νόμο νά γίνει εκκαθάριση άπό τόν Οίκονομικό 
Έφορο Ή άκύρωση ή ή τροποποίηση τοϋ ειλι
κρινούς φύλλου έλέγχου, σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 65 τοϋ Ν.Δ. 3323/55, ένεργεί- 
ται μόνο άπό τό Διοικητικό Πρωτοδικείο κατόπιν 
αίτήσεως τοϋ φορολογουμένου, άπευθυνομέ- 
νης πρός τό Δικαστήριο τοϋτο.

Έδώ γνωρίζουμε στούς κ.κ. συναδέλφους 
πού θά θελήσουν νά καταφύγουν στά Διοικητικά 
Δικαστήρια πώς ή Γ ενική Δ/νση Φορολογίας τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών συνιστά στούς άρμό- 

διους Οικονομικούς Εφόρους πού θά κληθοϋν 
νά άντικρούσουν τούς Ισχυρισμούς τών φορολο
γούμενων, νά επικαλούνται άπαραίτητα « . , .τίς 
διατάξεις τής περιπτ. α' τής παραγρ. 1 τοϋ άρ
θρου 65 τοϋ ΝΔ 3323/55, όπως αύτές Ισχύουν 
τροποποιηθεϊσες μέ τή διάταξη τής παραγρ. 5 
τοϋ άρθρου 10 τού Ν. 1160/1981, άπό τήν όποία 
όρίζεται άτι ή τροποποίηση ειλικρινούς φύλλου 
έλέγχου γιά μερική έλλειψη φορολογικής ύπο- 
χρεώσεως Ισχύει άπό τοϋ οίκον, έτους 1981 καί 
έπομένως δέν καταλαμβάνει ύποθέσεις πού 
άφορούν προηγούμενα αύτοϋ οίκονομικό έτη».

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Μέ τό άρθρο 6 (παραγρ. 1) τοϋ Ν. 754/1978 
όρισμένα έπιδόματα τών πολιτικών καί στρατιωτι
κών ύπαλλήλων ενοποιήθηκαν σέ ένα ένιαϊο 
ποσό - έπίδομα (τό προσωπικό προσωρινό έπί
δομα) μέ τήν προοπτική πώς τοϋτο θά μειωνόταν 
σταδιακά άπό 1-1-1978 καί μετά, μέχρι τής τελι
κής έκμηδένισής του. Ή διαδικασία μείωσής του 
καθοριζόταν άπό τήν παράγραφο 3 τοϋ παραπάνω 
άρθρου.
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Ανάμεσα στά έπιδόματα πού ένοποιήθηκαν, 
διαφορές ώς πρός τδ Οψος τους παρουσίαζαν τό 
έπίδομα έπιφυλακης καί τό είδικό έπίδομα του 
άρθρου 13 τοϋ Ν. 283/1976. Γι' αύτό παρατηρεί- 
ται νά μήν παίρνουν τό ίδιο προσωρινό προσω
πικό έπίδομα άτομα μέ τόν ίδιο βαθμό καί τό ίδια 
χρόνια ύπηρεσίας.

Μέ τήν 501/1/69ι/28-3-1978 (κεφ. ΙΒ \ παρ. 
12) διαταγή τού Α.Χ. γιά τήν έφαρμογή τού ένια- 
(ου μισθολογίου (ένα ρόζ βιβλιαράκι πού έχει 
σταλεί σ' όλες τΙς 'Υπηρεσίες μας), καί άργό- 
τερα μέ τήν 501/1/69ξβ/25-1-1980 δμοιά του, 
καθορίστηκε νά διακόπτεται ή χορήγηση τού 
Προσωρινού Προσωπικού 'Επιδόματος, στους 
Άνθυπασπιστές τούς μισθολογικά έξομοιουμέ- 
νους μέ 'Αξιωματικούς, σύμφωνα μέ τις διατά
ξεις τού άρθρου 2 τού Ν. 988/1979, ώς καί τούς 
έξερχομένους τής Σχολής Αξιωματικών Χωρο
φυλακής Αξιωματικούς ή προερχομένους άπό 
τή Σ.Ε.Μ.Α.Χ. άπό τής μισθολογικής έξομοιώ- 
σεως ή όνομασίας, έκτός έάν προέρχεται άπό 
ύπερωριακή άποζημίωση.

Όμως, μέ τούς Νόμους 1041/1980 (άρθρα 1 
καί 3) καί 1160/81 (άρθρο 2, παρ. 15) άνεστάλη 
άπό 1-1-1980 ή σταδιακή μείωση τού προσωρι
νού προσωπικού έπιδόματος τό όποιοι παρέμενε 
άμετάβλητο σέ περίπτωση προαγωγής ή άλλης 
ύπηρεσιακής μεταβολής τού δικαιούχου.

"Ετσι τό προσωρινό προσωπικό έπίδομα δι
καιούνται όλοι όσοι τό έλάμβαναν στίς 1 -1 -1979, 
δπως καί έκεϊνοι πού τό στερήθηκαν κατά τή 
διάρκεια τού έτους 1978 κατ’ έφαρμογή τής 
παραπάνω διαταγής τού Α.Χ., στό ύψος πού θό 
διαμορφωνόταν στις 1-1-1979, χωρίς καμιά 
μείωση γιατί ή διακοπή χορήγησης τούτου, στις 
άναφερόμενες σέ αύτή κατηγορίες δικαιούχων, 
όφείλεται προφανώς σέ έσφαλμένη έρμηνεία 
τών διατάξεων τού Ν. 754/78 (όρθρ. 6) καί τού 
Ν. 1041/80 (άρθρο 1 παρ. 3).

Μετά άπ' αύτά, ή Διαχείριση Χρηματικού Χω
ροφυλακής ξαναχορήγησε τό άνωτέρω έπίδομα 
(καί άναδρομικά γιά δσο χρόνο δέν είχε προκό
ψει παραγραφή) σ’ όσους τό δικαιούνται μέ τή 
μισθοδοσία του Απριλίου 1982.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα μέ τό άρθρα 2 (παρ. 6) καί 4 τού Ν. 
754/1978 (τού γνωστού σάν ένιαίο μισθολόγιο) ή 
προϋπηρεσία στις "Ενοπλες Δυνάμεις τών στρα
τιωτικών Χωροφυλακής προσμετρείται: 
α. Γιό τή διαμόρφωση τού βασικού μισθού (όσων 

ό Β.Μ. διαμορφώνεται κατά κλιμάκια, δηλ. 0 - 
8 .8  - 12, κ.λ.π.), καί

β. Γιό τόν ύπολογισμό τού έπιδόματος χρόνου 
ύπηρεσίας.
Επίσης ή προϋπηρεσία στίς "Ενοπλες Δυνά

μεις - μετά τήν ισχύ τού ΰρθρου 1 (παρ. 1 καί 7) 
τού Ν. 1135/1981 - υπολογίζεται σάν χρόνος 
πραγματικής ύπηρεσίας καί γιό τή μισθολογική 
προαγωγή χωροφυλάκων στους βαθμούς τού 
υπενωμοτάρχη, ένωμοτάρχη, άνθυπασπιστή, 
άνθυπομοίραρχου καί ύπομοίραρχου, μετά 3, 
10, 16, 24 καί 28 χρόνια άντίστοιχα.

Δυστυχώς δέ συμβαίνει, όμως, τό ίδιο καί γιά 
τούς άνθυπασπιστές ώς πρός τις μισθολογικές 
προαγωγές τους γιατί -  σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 
τού Ν. 1135/1981 -  « .. .ώς χρόνος ύπηρεσίας 
άνθυπασπιστή, άνθυπαστυνόμου ή πυρονόμου 
(λογίζεται) καί ό χρόνος ό διανυθείς εις τούς 
βαθμούς τού χωροφύλακος, άστυφύλακος, πυ
ροσβέστου ή Ύπαξιωματικού πέραν τών 9 έτών. 
Ο οϋτω λογιζόμενος χρόνος ύπαξιωματικού ή 

άνθυπασπιστοϋ λαμβάνεται ύπ' όψιν μόνον διό 
τήν έφαρμογή έπ' αυτών τών διατάξεων τού άρ
θρου 2 τού Ν. 988/1979...».

Ή ρύθμιση αύτή ένδιαφέρει μιό μεγάλη με
ρίδα συναδέλφων, οι όποιοι δίκαια άναμένουν 
άπό τήν Πολιτεία τήν ύλοποίηοή της.

Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΩΥ Ν.Δ. 142/1974

Σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 5 τού άρθρου 40 
του Π.Δ. 1041/1979 «Περί Κώδικος Πολιτικών 
καί Στρατιωτικών Συντάξεων»:

«5. Επίσης, λογίζεται ηύξημένος εις τό δι- 
πλάσιον καί ώς τοιούτος πραγματικής συνταξί
μου ύπηρεσίας ό χρόνος ύπηρεσίας ό διανυθείς. 
α. εις μονάδας έκστρατείας άπό 1ης Νοεμ

βρίου 1949 καί έντεϋθεν ύπό τών στρατιωτι
κών τών ένόπλων δυνάμεων, τών άπομακρυ- 
νομένων τούτων ύπό τήν ιδιότητα τού μονί
μου (άρθρο 1, παρ. 1, Ν.Δ. 414/74), 

β. εις τάς περί ών τό προτελευταϊον έδάφιον 
τής παρούσης παραγράφου άστυνομικάς καί 
πυροσβεστικός ύπηρεσίας άπό 1ης Νοεμ
βρίου 1949 καί έντεύθεν ύπό τών μονίμων έν 
ένεργείρ όργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλα
κής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστι
κού (άρθρο 1, παρ. 1, Ν.Δ. 142/1974), καί 

γ. εις τός έν τώ τελευταία) έδάφιω της παρού
σης παραγράφου ύπηρεσίας τού Λιμενικού 
Σώματος άπό 1 ης Νοεμβρίου 1949 καί έντεϋ
θεν ύπό τών μονίμων έν ένεργεία όργάνων 
τού Λιμενικού Σώματος.
0 διπλασιασμός τού χρόνου ύπηρεσίας, περί 

οΰ ή παρούσα παράγραφος, δέν δύναται νά 
ύπερβή τό πέντε (5) έτη έν συνόλω.

Ό  άνωτέρω διπλασιασμός δέν ίοχύει, έφ’

όσον ή έξοδος έκ τής ύπηρεσίας γίνεται τή αιτή
σει τού ένδιαφερομένου πρό τής συμπληρώσεως 
25ετοϋς πραγματικής ύπηρεσίας».

Αύτή 'ταν ή γνωστή μας πενταετία πού τή 
δικαιούνται όσοι συνάδελφοι ύπηρέτησαν ώς τό 
1979 στις 'Υπηρεσίες πού άναφέρει τό άρθρο 3 
τού Ν.Δ. 142/1974. Τό Ν.Δ. 142/1974 καθώς καί 
τό Ν.Δ. 414/1974 (πού άφοροϋσε τις "Ενοπλες 
Δυνάμεις) ϊσχυαν γιά μιά πενταετία, δηλαδή ώς 
τό 1979.

Ομως, μέ τό Νόμο 1204/1981, παρατάθηκε ή 
ισχύς τών διατάξεων τού Ν.Δ. 414/1974, δηλαδή 
τό δικαίωμα προσμετρήσεως στό διπλάσιο μιας 
πενταετίας (ώς πρός τή ούνταξη), μέχρι τό τέ
λος τού 1984, γιά όρισμένες μονάδες έκστρα
τείας καί Στρατιωτικές Υπηρεσίες, οί όποιες 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 τού πρόσφατου τούτου 
Νόμου είναι:

«1. Διά τήν έφαρμογήν τού παρόντος νόμου 
ώς μονάδες μέν έκστρατείας διά τό Στρατόν 
-ΠΡάς νοούνται άπασαι αί μονάδες καί Σχηματι
σμοί μέχρι καί έπιπέδου Στρατιάς, ώς Μονάδες 
δέ καί Ύπηρεσίαι νοούνται αί Μονάδες καί 
Υπηρεσίαι των τριών Κλάδων τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, αί έδραι τών όποιων κεΐνται διά μέν τόν 
ηπειρωτικόν χώρον βορείως τής νοητής εύθείας 
γραμμής μεταξύ τών πόλεων Αμφιλοχίας -  Λα
μίας συμπεριλαμβανομένων, διά δέ τόν νησιωτι
κόν χώρον άνατολικώς καί νοτιοανατολικούς τής 
νοητής γραμμής μεταξύ τών νήσων Θάσου -  Εύ
βοιας -  Αντικυθήρων, μή συμπεριλαμβανομέ
νων».

Είναι, λοιπόν, εύλογο νά άναμένει παρόμοια 
ρύθμιση καί τό προσωπικό τής Χωροφυλακής, 
πού «τύποις καί ούσίρ» έντάοοεται στδν κλάδο 
των στρατιωτικών.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΝΙΣΤΑΣ Στυλιανός τού Νικολάου
Συνταγματάρχης έ.ά.

Πέθανε στις 29 Μαίου 1982 στήν 
Αθήνα ό συνταγματάρχης έ.ά. ΝΙΣΤΑΣ 

Στυλιανός τού Νικολάου. Ό  έκλιπών 
γεννήθηκε τό 1925 στή Μονοκαρυά 
Ίστιαίας Εύβοιας καί τό 1945 κατετάγη 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής.

Τό 1950 προήχθη σέ υπενωμοτάρχη 
καί ένωμοτάρχη. Τό 1958 όνομάσθηκε 
άνθυπομοίραρχος γιά νά έξελιχθεϊ τε
λικά ώς τό βαθμό τού συνταγματάρχου, 
μέ τόν όποίο καί άποστρατεύτηκε τό 
1980.

Ό  άείμνηστος συνταγματάρχης, κατά 
τή μακρά ύπηρεσία του στό Σώμα, δια- 
κρινόταν τόσο γιά τό έξαίρετο ήθος δσο 
καί γιά τήν υπηρεσιακή του κατάρτιση.

Ειδικά τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» αισθάνεται ιδιαίτερη 
εύγνωμοσύνη στόν άποθιώσαντα γιατί 
στό ξεκίνημά του ήταν ό άνθρωπος πού 
μέ τίς ειδικές του γνώσεις στά οικονο
μικά όργάνωσε τή διαχείρισή του κατά 
τρόπο ώστε νά λειτουργεί χωρίς προ
βλήματα καί νά έκδίδεται κανονικά μέσα 
στή δωδεκαετή ζωή του.

ΛΕΚΚΑΣ Δημήτριος τοϋ Πέτρου
Ενωμοτάρχης

Τοϋ Τμήμ. Αγοράν. Ρόδου

Στό 12ο χιλιόμετρο τής έπαρχιακής όδοΰ 
Αριδαίας -  Λουτρών Πόζαρ συναντήθηκε 

μέ τό θάνατο ό άτυχος συνάδελφος Δημή- 
τριος Λέκκας, πού υπηρετούσε στό Τμήμα 
Αγορανομίας Ρόδου. Συγκεκριμένα τό 

μοιραίο συνέβη στίς 23.11.1981 στις 5 τό 
άπόγευμα, δταν τό αύτοκίνητο πού όδη- 
γούσε έκτράπηκε άπό τήν πορεία του καί 
άνατράπηκε.

Ό  ένωμοτάρχης Δημήτριος Λέκκας γεν
νήθηκε τό 1962 στήν "Εδεσσα. Στίς
21.9.1980 κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή, 
σάν δόκιμος Ενωμοτάρχης, καί στίς
30.7.1981 τοποθετήθηκε στό Τμήμα Αγο
ρανομίας Ρόδου.

Ή κηδεία του έγινε μέσα σέ άτμόσφαιρα 
γενικής συντριβής καί όδύνης, τέτοιας πού 
ταίριαζε σ’ ένα τόσο τρυφερό βλαστάρι πού 
ή μακεδονική γή βιάστηκε νά πάρει κοντά 
της.
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Εμείς και οι 
αναγνώστες

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

0 Άνθυπασπιστής έ.ά. κ. Αλέξανδρος ΚΑΤ- 
ΣΙΚΑΚΗΣ (Βόλος) μας γράφει:

«Σάς παρακαλώ νά γράψετε σέ σχόλιο τού 
περιοδικοϋ σας, άτι ατό τέλος έκάστου έτους σέ 
έορτές πού τιμώνται οΐ άνδρες τής Χωροφυλα
κής οί καταλαμβάνόμενοι υπό τού δρίου ήλικίας, 
νά συμπεριλαμβάνωνται καί οι άπολυθέντες κατά 
τή διάρκεια τοϋ έτους κατόπιν αίτήσε'ώς των, 
διότι δέν ύπάρχει διαφορά, έπειδή ένας άπολύε- 
ται ένα ή δύο χρόνια ένωρίτερα, γιά διαφόρους 
λόγους. Τό μέτρο αύτό συντελεί κατά πολύ στήν 
ένότητα τοϋ Σώματος καί όλων τών άπολυομένων 
άνδρών καί περισσότερο τών έφέδρων Χωροφυ
λακής».

Ή κ. Αγγελική ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ σέ γράμμα 
της πρός τό Αρχηγείο Χωροφυλακής άναφέρει:

«Κύριοι,
0ά ήθελα νά σάς άπευθύνω τις εύχαριστίες 

μου, διότι χάρις στις μεγάλες προσπάθειες τού 
Ανθυπομοίραρχου κ. Γρηγορίου Μούκα (Τρο

χαία Κηφισιάς) συνελήφθη ό ένοχος τροχαίου 
δυστυχήματος στό όποιο έκτός άπό τις μεγάλες 
υλικές ζημιές, ύπέστην καί σωματικές βλάβες. 
Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό ένοχος μέ έγκατέ- 

λειψε στόν τόπο τοϋ δυστυχήματος καί έξαφανί- 
σθηκε.

0ά ήθελα έπίσης νά συγχαρώ τήν ύπηρεσία 
σας γιά τά στελέχη της καί γιά τις ειλικρινείς 
προσπάθειες πού γίνονται πάντοτε προκειμένου 
νά άπονεμηθεΐ ή δικαιοσύνη».

Μέ έπιστολή της πρός τόν κ. Αρχηγό Χωρο
φυλακής ή ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -  ΕΡΕΥ
ΝΩΝ καί ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. (θυγατρική τής 
ΕΤΒΑ) άναφέρει τά άκόλουθα:

«Κύριε Αρχηγέ,
Τήν 4/2/1982 στό Ζευγολατειό Σερρών, όπου 

εύρίσκεται Εργοστάσιο τής Εταιρείας μας έγέ- 
νετο θρασεία διάρρηξη καί κλοπή έκ τούτου μη
χανημάτων καί υλικών άξίας άνω τών 250.000 
δραχμών. Κατηγγέλθη ή κλοπή στόν Σταθμό Χω
ροφυλακής Χειμάρρου καί στό Τμήμα Χωροφυ
λακής Ηράκλειας.

Χάρις στις έντονες καί άοκνες προσπάθειες 
τών Αστυνομικών όργάνων τόσον τοϋ Σταθμού 
Χωροφυλακής Χειμάρρου Ενωμοτάρχη κ. Κτοί- 
στη Σπυρίδωνα, όσον καί τοϋ Τμήματος Χωροφυ
λακής Ηρακλείου κ.κ. Υπομοιράρχου Χολιάσου 
Δημητρίου καί Ύπεν/ρχου Άποστολάκου Βασι
λείου έπετεύχθη σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
νά συλληφθεϊ ό δράστης τής θρασείας διαρρή- 
ξεως καί νά εύρεθοϋν καί άποδοθοϋν τά κλοπι
μαία.

Μέ τήν έπιστολή μας αύτή θέλουμε νά σάς 
συγχαρούμε γιά τά άξια αύτά όργανα τής Χωρο

φυλακής πού τιμούν τό Σώμα της Χωροφυλακής 
καί έδραιώνουν τήν πίστη τοϋ κοινού πρός αύτό.

Ό  Διευθύνων Σύμβουλος 
Άντ. Φραγκίσκος 

Καθηγητής Ε.Μ.Π.».

Σέ τηλεγράφημά της πρός τό Αρχηγείο Χω
ροφυλακής ή "Ενωση Συνεργαζομένων Παραγω
γών ' I εράπετρας άναφέρει άνάμεσα στά άλλα καί 
τά έξής:

«Ό Διαχειριστής τής Ένώσεως Συνεργαζο- 
μένων Παραγωγών καί τό προσωπικόν αύτής αι
σθάνεται τήν άνάγκη νά εύχαριστήσουν μέσω 
έσάς τήν άστυνομική άρχή Ί εράπετρας καί ιδιαι
τέρως τόν Διοικητήν αύτής κ. ΚΟΝΤΑ-Η Ήλία 
καί τόν Χωροφύλακα κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ 
διότι μέ τις σωστές καί γρήγορες ένέργειές 
τους προέβησαν εις τήν σύλληψη τοϋ δράστη 
τής εις βάρος τής έταιρείας μας κλοπής καί 
κατάσχεσαν καί μάς άπέδωσαν τά κλοπιμαία.

Ό Διαχειριστής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

•  κ. Άνδρέα Λαζονό (Αίγιο): Τις πληροφορίες 
πού θέλετε μπορείτε νά τις πάρετε άπό τήν 
πλησιέστερη άρχή Χωροφυλακής.

•  κ. Ιωάννη Πύλλο (Άμφισσα): Καί σείς μπο
ρείτε νά έχετε τις πληροφορίες πού ζητάτε 
άπό τήν πλησιέστερη άρχή Χωροφυλακής. 
Δυστυχώς δέν άπαντάμε μέ ιδιαίτερο γράμμα 
παρά μόνο άπό τις στήλες μας.

•  κ. Αντώνιον Παρασκευό (Ύπεν/ρχη -  
"Εδεσσα): Ά ν  δεχτούμε πώς προσμετράτε μιά 
πενταετία στό διπλάσιο (άρθρο 3 τοϋ Ν.Δ. 
124/74), φεύγοντας μέ 23 χρόνια πραγματική 
ύπηρεσία τό 1982 δικαιούσθε 34,6/40 τής 
συντάξεως. Ά ν  φύγετε τό 1983 τότε θά δι
καιούσθε 31/35. Καί όπως θά ξέρετε, ή πλή
ρης σύνταξη ίσοϋται μέ τό 80% τών άποδοχών 
ένεργείας (βασικός μισθός σϋν χρονοεπί
δομα).

Σχετικά μέ τό έφ' άπαξ θά πάρετε τό 60% 
τού γινομένου τών άποδοχών ένεργείας (χρο
νοεπίδομα καί βασικός μισθός) έπί τά χρόνια 
άσφαλίσεως στό Τ Α.Ο Χ. Εδώ θά πρέπει νά 
σάς πούμε πώς ό χρόνος τής Σχολής δέν θεω
ρείται χρόνος άσφαλίσεως (δέν πληρώσατε 
κρατήσεις). Δυστυχώς δέν μπορούμε νά σάς 
απαντήσουμε Ιδιαιτέρως μέ γράμμα.

•  κ. Κλεομένην Βοσδέκην (Ένωμ/ρχην -  θε- 
σπρωτικά): Η σύνταξή σας θά ύπολογιστεϊ 
μονάχα πάνω στό βασικό μισθό καί χρονοεπί
δομα τελευταίου βαθμού (πραγματικού ή μι- 
σθολογικοϋ) ένεργείας. Τό διορθωτικό καί ή

τιμαριθμική άναπροσαρμογή πού πήρατε δέν 
λαμβάνονται ύπόψη. Καί τούτο γιατί γιά τούς 
συνταξιούχους δόθηκε άλλο διορθωτικό ποσό, 
μέ βάση άλλες κλίμακες, όπως γράψαμε καί 
στό τεύχος τού Μαρτίου 1982 (σελ. 222) τοϋ 
περιοδικού μας. Δηλαδή άν βγάλετε αύριο 
σύνταξη (μέ βάση τό βασικό σας μισθό καί τό 
χρονοεπίδομα) 30.000 δραχ., τότε άνατρέ- 
χοντας στις κλίμακες τών διορθωτικών ποσών 
τών συνταξιούχων τού 1982 βλέιουμε πώς στις
30.000 δραχ. θά προσθέσετε άλλες 2.400 
διορθωτικό ποσό πού σάς άναλογεϊ. Καί φυσικά 
μέ βάση τις συνταξιοδοτικές σας άποδοχές 
(σύνταξη, διορθωτικό ποσό, οικογενειακό έπί
δομα καί τυχόν έπίδομα ανικανότητας), θά πά
ρετε καί τήν άνάλογη τιμαριθμική άναπροσαρ- 
μογή τού Α' τετραμήνου 1982, κ.ο.κ. Τώρα 
σχετικά μέ τό έφ’ άπαξ θά πάρετε όσα άκριβώς 
πήρε ένας συνάδελφός σας πού έφυγε στις 
31 -12-1981 (μέ τά ίδια άκριβώς χρόνια ύπηρε- 
σίας), γιατί δέν αύξήθηκε ό βασικός μας μι
σθός σέ σχέση μέ τήν 31 -12-1981. Τό διορθω
τικό έπίδομα καί ή αυτόματη τιμαριθμική άνα- 
προσαρμο\ή δέν υπολογίζονται στήν περί
πτωση τοϋ έφ' άπαξ βοηθήματος. Πάνω όμως 
στό τελευταίο θά έπανέλθουμε στό έπόμενο 
τεύχος.

•  κ. Δημήτριον Βουνισέαν (Ένωμ/ρχην -  Δαι
μόνια Λακωνίας): Δυστυχώς άποτελεϊ άρχή 
τοϋ περιοδικού νά μήν άπαντά σέ κανένα συν
δρομητή Ιδιαίτερα μέ γράμμα, άλλά μόνο άπό 
τις στήλες του.

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, τό άρθρο τοϋ νόμου 
πού σάς ένδιαφέρει (άρθρο 1 τοϋ Ν. 1135/81), 
μέ τήν παρατήρηση πώς τά χρόνια πού άπαι- 
τοϋνται είναι άκριβώς 28 πραγματικά: 

«Άρθρον 1
1. Οί Χωροφύλακες, άστυφύλακες καί πυρο- 

σβέσται, ώς καί οί ύπαξιωματικοί τής Χωροφυλα
κής, τής Αστυνομίας Πόλεων καί τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος οί μή διαλαμβανόμενοι εις τάς 
παραγράφους 2 , 3 , 4  καί 5 τοϋ παρόντος άρ
θρου, προάγονται μισθολογικώς εις τούς βα
θμούς τοϋ ύπενωμοτάρχου, ένωμοτάρχου, άν- 
θυπασπιστού, άνθυπομοιράρχου καί υπομοιράρ
χου καί τούς άντιστοιχοϋντας πρός αύτούς τής 
Αστυνομίας Πόλεων καί τοϋ Πυροσβεστικού 

Σώματος άπό τής συμπληρώσεως, άντιστοίχως, 
τριών (3), δέκα (10), δέκα έξ (16), είκοσι τεσσά
ρων (24) καί είκοσι όκτώ (28) π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  
ύπηρεσίας...........................................................

7. Διά τήν έφαρμογήν τών προηγουμένων 
παραγράφων ώς πραγματική ύπηρεσία νοείται: 

α. Ή ύπηρεσία ή διανυομένη εις τά Σώματα 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρο
σβεστικού, έξαιρέσει τοϋ χρόνου τής άργίας, 
τής προφυλακίσεως ή λιποταξίας ή παρανόμου 
άπουσίας, έφ' όσον έπηκολούθησε καταδίκη, 
τής έκτίσεως στερητικής τής έλευθερίας ποι
νής, τής άγνοίας, τής άδειας άνευ άποδοχών καί 
τού χρόνου φοπήσεως εις τήν αντίστοιχον τοϋ 
βαθμού του παραγωγικήν Σχολήν.
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•  Αρσένη Π. Σαμοΐλη. «Νέοι Βωμοί», Αθήνα 
1973, 24X17, σελ. 140, Τό βιβλίο αύτό τοϋ κ. 
Αρσένη έμπνευσμένο άπό τόν έλληνισμό καί 

τήν όρθοδοξία περιλαμβάνει τέσσερις ένότη- 
τες. Τρία δοκίμια μέ τίτλους «Τό τραγούδι τής 
ζωής», «Ή μελωδία τής άλήθειας» καί «Σΰν 
ψέματα καί σάν άλήθεια» καί μιά άκόμη έν- 
ότητα μέ τίτλο « Αφιερώματα». Οπου ό συγ
γραφέας παρουσιάζει 26 ποιήματά του. ’Εν
διαφέρον βιβλίο πού θά μπορούσε περισσό
τερο νά χαρακτηριστεί σάν ποιητική συλλογή.

•  Αγγέλου Πετρουλάκη, «Λόγος πρώτος» 
(ποιήματα), Αθήνα 1981, 17X24, σελ. 78.

Ό  συνάδελφος λογοτέχνης μάς παρουσιά
ζει σέ πέντε ένότητες πενήντα ποιήματά του 
τής περιόδου 1968 - 1981 έμπνευσμένο άπό 
τΙς υπαρξιακές, προσωπικές καί κοινωνικές 
του άνησυχίες.

Σέ έλεύθερο στίχο μέ μιά συγκλονιστική 
εύαισθησία παρουσιάζει τά βιώματά του, βιώ
ματα άνθρώπινα, καί τίς άνησυχίες του γιά τό 
σήμερα, τό αύριο, τήν έλευθερία, τή ζωή, τόν 
έρωτα καί τό θάνατο. Ξεχωρίσαμε καί δημο
σιεύουμε τό «Χριστουγεννιάτικο», ποίημα μέ 
έντονη τήν παρουσία τοϋ κοινωνικού προβλη
ματισμού:

- Α π ό ψ ε
λ ίγ ο  π ρ ιν  χ τυ π ή σ ο υ ν  ο ΐ κ α μ π ά ν ε ς ,  
μ έ σ α  σ το υ ς  λ α σ π ω μ έ ν ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  
θ ά  π ρ ο β ά λ ο υ ν  ό λ ο υ  τ ο ϋ  κ ό σ μ ο υ  ο ΐ σ α κά -

τη δ ε ς ,
ό λ ο υ  το ϋ  κ ό σ μ ο υ  ο ΐ τρ ε λ ο ί,  
ό λ ο υ  το ύ  κ ό σ μ ο υ  ο ί δ υ σ τυ χ ισ μ έ ν ο ι,  
μ έ  σ η μ α ία  τ ό ν  κ α ρ κ ίν ο  κα'ι τή  σ ύ φ ιλ η , 
μ έ  τρ α γ ο ύ δ ι τ ή ν  ό ρ γ ή  κ α ί τό  κ λ ά μ α .

Α π ό ψ ε
μ έ σ α  άπ  τ ή ν  π α γ ω μ έν η  έ π ιδ ρ ο μ ή  το ύ

ά γ έ ρ α
θ ά  ξ ε π ρ ο β ά λ ο υ ν  ό λ ο υ  τ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  ο ί 

π λ η γ έ ς ,
ο ί σ τ ο λ ισ μ έ ν ε ς  μ έ  κ α ν ό ν ια  καί τάνκς, 
άεροπλάνα καί π ύ ρ α υ λ ο υ ς ,  
φ τώ χ ε ια , π ε ίν α  κ ι '  ά ρ ρ ώ σ τια , 
σ μ ιλ ε μ έ ν ε ς  σ τό  μ ίσ ο ς .

Θ ά  π ρ ο β ά λ ο υ ν  κ α ί ο ί λ η σ τ έ ς  
μ έ  τ ις  π ό ρ ν ε ς  π ια σ μ έ ν ο ι χ έ ρ ι - χ έ ρ ι  
κ α ί το ύ ς  κ ίν α ιδ ο υ ς ,
μ ’ ό λ ο υ  το ύ  κ ό σ μ ο υ  τ ο ύ ς  ν α ρ κ ο μ α ν ε ίς  
κ α ί τ ο ύ ς  π λ η β ε ίο υ ς ,  
τ ο ύ ς  ζ ω ν τα ν ο ύ ς  κ α ί τ ο ύ ς  ν ε κ ρ ο ύ ς  
π ο ύ  π ε ρ π α τά ν  ά ν ά μ ε ο ά  μ α ς . . .
Μ ά  ο ύ ,
τ ή ν  ώ ρ α  π ο ύ  ο ί κ α μ π ά ν ε ς  θ ά  ή χ ο ύ ν  
μ ή  λ υ π η θ ε ίς  γ ιά  τή  ζω ή σου .
Μ π ρ ο σ τά  σ ο υ
-π ίσ ω  ά π ό  τ '  ά μ φ ια  τ ά  χ ρ υ σ ά -  
γ ε ν ν ιέ τ α ι  π ά λ ι ύ  Χ ρ ισ τό ς  
μ έ  τ ό ν  ά ν ή φ ο ρ ο  τ ο ύ  Γ ο λ γ ο θ ά  
σ τό  μ έ τω π ό  Του.
Γ ε ν ν ιέ τα ι  π ά λ ι έ ν α ς  Σ τα υ ρ ό ς ,  
μ ιά  δ ό ξ α  α τ ο ύ ς  δ ικ ο ύ ς  σ ο υ  ώ μ ο υ ς .

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τό Γραφείο Ταξιδίων -  Γενικού Τουρισμού «BLUE SEA - GENERAL TOURIST & 
TRAVEL AGENCY» (όδός “Αοτιγγος 2 — Πειραιάς, Πλατεία Καραίσκόκη -  τηλέφωνο: 4118751
-  4112940) στό έν ένεργεία καί όποστροτεία προσωπικό τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
προσφέρει ειδική έκπτωση 50 % έπί τής προμήθειός του, γιό τό εισιτήριο -  έκδρομές τοϋ 
έξωτερικοϋ. Επίσης, προσφέρει κάθε έξυπηρέτηση γιό ένσ ϋνετο ταξίδι στήν Ελλάδα ή στό 
έξωτερικό, μέ όλα τό μέσα συγκοινωνίας, καί μπορεί νό φανεί χρήσιμο γιό όργονωμένες 
άμσδικές έκδρομές στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό.

*
Η Εταιρία «MANSSOR ELECTRONICS HELLAS L.T.D.» (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

588, 1η στάση Αργυρούπολη -  Αθήνα) προσφέρει στό προσωπικό τής Χωροφυλακής, μέ 
έκπτωση 20%, ραδιομαγνητόφωνα. ένισχυτές καί ήχεϊα σύτοκινήτων.

*

Τό Γραφείο Ταξιδίων -  Γενικού Τουρισμού «BLUE SEA - GENERAL TOURIST & 
TRAVEL AGENCY» (όδός Άστιγγος 2 -Πειραιάς, Πλατεία Καραίσκόκη-τηλέφωνο: 4118751
-  4112940) στό έν ένεργεία καί όποστροτεία προσωπικό τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
προσφέρει ειδική έκπτωση 50 % έπί τής προμήθειός του, γιό τό εισιτήρια -  έκδρομές τοϋ 
έξωτερικοϋ. Επίσης, προσφέρει κάθε έξυπηρέτηση γιό ένα όνετο ταξίδι στήν Ελλάδα ή στό 
έξωτερικό, μέ όλα τό μέσα συγκοινωνίας, καί μπορεί νό φανεί χρήσιμο γιό όργονωμένες 
όμαδικές έκδρομές στήν Ελλόδα καί στό έξωτερικό.

*

Ή Εταιρία «MANSSOR ELECTRONICS HELLAS L T D.» (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 
568, 1η στάση Αργυρούπολη -  Αθήνα) προσφέρει στό προσωπικό τής Χωροφυλακής, μέ 
έκπτωση 20%, ραδιομαγνητόφωνα, ένισχυτές καί ήχεϊα αύτοκινήτων.

*
Τό κατάστημα φωτογραφικών ειδών Γεωργίου Καλτσό (Μ. Κοτοπούλη 5 -  έντός στοάς, 

Ομόνοια -  Αθήνα, τηλ. 5222485 -  5231347) προσφέρει γιό τό προσωπικό τής Χωροφυλακής 
φωτογραφικό -  κινηματογραφικό είδη, πλήν ειδών σκοτεινού θαλάμου, μέ έκπτωση 10%. 
Ακόμη, στήν όγορό φίλμ παρέχει έμφόνιση δωρεάν, ήτοι έκπτωση 20%.

*
Τό κατάστημα νεωτερισμών « Αφοί Κουρκουντή Ο.Ε.» (γωνία Εθνικής Αντιστάσεως καί 

Τσομαδοϋ 16, Πειραιάς-τηλ. 4122728), μέ έτοιμα όνδρικΰ, γυναικείο καί παιδικό ένδύματα καί 
είδη νεωτερισμών σέ πλούσια συλλογή, προσφέρει όλα τό είδη του, γιό τό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής καί τό μέλη τών οικογενειών του, μέ έκπτωση 20% έπί τών όναγραφομένων
τιμών.

Επίσης παρέχει εύκολίες πληρωμής μέ μηνιαίο διακανονισμό καί μέ έκπτωση 5%.

*
0 συγγραφέας-καθηγητής κ. Παναγιώτης I. Χοτζής (Κεφαλλήνιος29, Αθήνα-Τ.Τ. 802- 

τηλ. 8233122) προσφέρει σέ είδικές τιμές γιό τό προσωπικό τής Χωροφυλακής τό όκΰλουθα 
βιβλία του:

1. Εκθέσεις Ιδεών (600 σελ.), χαρτόδετο 400 δρχ. καί βιβλιοδετημένο μέ πλαστικό 
κάλυμμα 500 δρχ.

2 Ελληνική Ιστορία, (όρχαία, βυζαντινή, νεώτερη) οελ. 267, δρχ. 150, χαρτόδετο.
3. Γνωμικό μεγάλων άνδρών (223 σελ.) χαρτόδετο 120 δρχ. καί μέ όπλό δέσιμο 150 δρχ.
4. Πρακτικός όδηγός όρθογραφίας (σελ. 120) δρχ. 100.
Τό βιβλίο στέλνονται ταχυδρομικό μέ όντικαταβολή. Σ' όσους όγορόζαυν ΰλητή σειρά 

στέλνεται σόν δώρο τό βιβλίο « Επιλογή Νεοελληνικών Μελετημότων» σελ. 160) όξίας 120 δρχ.
Σημειώνεται ότι γλώσσα τών παραπάνω έργων είναι ή άπλή καθαρεύουσα.

*
Οί «ΕΚΔΟΣΕΙΣ -  ΒΙΒΛΙΑ Χαρ. Ήλ. Μπούρα» (Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα -  Τ.Τ. 145, 

τηλ. 3640995) κυκλοφόρησαν σέ δυό χρυσόδετους έπιμελημένους τόμους σέ εύρωπαϊκό χαρτί 
τό ιστορικό ντοκουμέντο τού 1821: «ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΟΤΑΚΟΥ», πρώτου ύπασπιστή 
τοϋ θ. Κολοκοτρώνη, στήν τιμή τών 1.200, τό όποιο, προσφέρουν γιό τ)ς βιβλιοθήκες κα) τό 
προσωπικό τοϋ Σώματος στήν τιμή τών 720 δραχμών.

Επίσης, γιό όλα τό έλληνικά βιβλία πού κυκλοφορούν, παρέχουν έκπτώοεις άπό 15% μέχρι 
35% έπί τής όνομαστικής τους όξίας.

450



Ο'γιά ΐίς  έλεύΘερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1) Δικαστήρια.
2) .. .6 Όιλέως ή Λοκρός, βιαστής τής Κασσάνδρας -  Στοι

χεία μέ τις ’ίδιες χημικές ιδιότητες άλλά διαφορετικό 
άτομικό βάρος.

3) Θεός τού ήλιου κατά τούς άρχαίους α'ιγυπτίους και άρ- 
χαιοελληνική όνομασία του ποταμού Βόλγα -  Δέ φαίνε
ται.

4) Γνωστός ποδοσφαιριστής.
5) Κόρη τού Άκρισίου, βασιλιά τού "Αργους, και μητέρα 

τού Περσέα (γεν.) -  Τά συναντάμε στήν τροχοπέδηση.
6) Μονάδα μετρήσεως στή φυσική -  Τοπικό έπίρρημα.
7) Ενοχλητική «καθ’ έξιν» σύσπαση μυός-Τένων, νεύρο- 

’ Απότομη και ραγδαία βροχή μικρής διάρκειας.
8) Παρανομώ -  "Ανεμος (καθαρ., αίτ.).
9) Σημαντικότατα γιά τήν έξέλιξη τού πολιτισμού μας όρυ- 

κτά.
10) Ποδοσφαιριστής-Τέσσερα (ξενικά) -  Νησί τού Αιγαίου.
11) Πλούσιο στά γήπεδά μας.
12) Αδυνατίζει -  Μεγαλύτερος άδελφός καί συνεργάτης 

τού Μωυσή.

ΚΑΘΕΤΑ:

1) Έχουν πολλούς τέτοιους όλα τά μεγάλα ποτάμια.
2) Ξένο νόμισμα — Θεά τών Ρωμαίων.
3) «Σιγά τά ...», φράση τής έλληνικής άργκώ -  Τά βρί

σκουμε στήν Άδελαΐδα -  Ή κατοχή του σημαίνει όπωσ-

δήποτε άνθηρά οικονομικά.
4) Γνωστός μας εισαγγελέας -  Εκφράζει δισταγμό -  Τό 

καλό (άρχαϊστί).
5) Υποθετικός σύνδεσμος -  Αρχαία πόλη τής Θεσσαλίας 

στό μυχό τού Παγασητικού (αίτιατ ).
6) Πλήρης έπιτυχία στή σκοποβολή -  Ιστορικό χωριό τού 

νομού ’Ηλείας γνωστό άπό τή μάχη τής 14 ’Ιουνίου 1821.
7) Αποκλείει τήν άδικία -  Τό δικαίωμα τής άρνησικυρίας.
8) Ή σκληρή έπιφάνεια τού ψωμιού (γεν.) -  Κατακάθια τού 

λαδιού.
9) Τά έχει καί τό προσπέρασμα -  Βρίσκονται στά έπιρρή- 

ματα -  Λουλούδια.
10) Τά έχει ή νιότη -  Όρος τής πυγμαχίας.
11) Πρόθεση -  Τελειώνω κάποια δουλειά ή υπόθεση.
12) Προκαλούν τά γέλια -  Προτρέπει.

Χριστόφορος Β. Μπούκας 
Υπομοίραρχος

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

«Ό άνθυπασπιστής Δάλλας μέ τούς δυό χωροφύλακες 
τού Σταθμού, τό γιατρό καί μιά κοπέλα κατηφόριζαν, σχεδόν 
τρέχοντας, τό μονοπάτι πού όδηγουσε στά «Τηγάνια», στή 
άνατολική βραχώδη άκτή τού νησιού, μιάμιση ώρα μακριά. Σέ 
λίγα λεπτά θά φταναν κάτω στή θάλασσα. Ή περιοχή ήταν 
έπικίνδυνη, μά στό λιγοστό χώμα, πού βρίσκονταν στις χαρα
μάδες τών βράχων, φύτρωναν τά άλιφόνια, θαυμάσια χόρτα 
καί γαστρονομικός πειρασμός γιά τούς κατοίκους τής περι
οχής. Γιά τόν λόγο αύτό είχαν πάει έκει, Κυριακή πρωί, ό 
Γιάννης Μαύρος μέ τήν 2 5 ντάχρονη γυναίκα του Μαρία καίτή 
μικρότερη -  20χρονη -  άδελφή της. Ή Μαρία όμως, σύμφωνα 
μέ τά λεγάμενα τής άδελφής της, γλύστρησε άπό ένα άπό- 
τομο βράχο καί πέφτοντας τραυματίστηκε στό κεφάλι γιά νά 
πεθάνει σχεδόν άμέσως. Ό  άντρας της έμεινε στόν τόπο του 
άτυχήματος, ένώ έκείνη έτρεξε νά ειδοποιήσει στό χωριό .. .

Ό  άνθυπασπιστής μέ τό γιατρό πλησίασαν τό πτώμα. Δί
πλα του ό Γιάννης Μαύρος έκλαιγε μέ άναφιλητά. Η Μαρία 
ήταν πεσμένη ύπτια, κάτω άπό ένα άπότομο βράχο, γύρω στά 
8 μέ 10 μέτρα ψηλό. Ό  χώρος κάτω άπ’ αύτόν, βραχώδης κι 
αϋτός, ήταν έπίπεδος λές και τόν είχες κόψει μέ μαχαίρι, ένώ 
τό κύμα, πού μέ τήν παραμικρή φουρτούνα τόν ξέπλενε, τόν 
είχε πεντακάθαρο. Ό  γιατρός σήκωσε τό άκουμπισμένο πάνω 
σέ μιά λίμνη αίματος κεφάλι τής νεκρής καί καθαρίζοντάς το 
διαπίστωσε τήν ύπαρξη ένός βαθιού τραύματος στό πίσω 
μέρος του, πού λογικά θά ’πρεπε νά ταν κα’ιτό  θανατηφόρο. 
Γύρισε πρός τά πάνω, καί ή ματιά του ξαναμέτρησε τό βράχο 
γιά νά καρφωθεί τελικά στό πρόσωπο τού άνθυπασπιστή.

-  Τή μετακινήσατε καθόλου άπ’ έδώ, ρώτησε ό γιατρός τό 
Μαύρο.

-Ό χ ι,  άπάντησε αύτός άνάμεσα στά άναφιλητά του.
Ό  γιατρός σηκώθηκε καί κάνοντας νεύμα στόν άνθυπα- 

σπιστή άπομακρύνθηκαν λίγα μέτρα. Κάτι σιγοψιθύρισαν καί 
ξαναγύρισαν. Αμέσως μετά ό άνθυπασπιστής Δάλλας 
έσκυψε πάνω στό σύζυγο καί μέ ύφος ήρεμο τόν ρώτησε:

-  Θά μάς πεις Γιάννη πώς κάνατε τό κακό;».

Πώς έφτασαν σ’ αύτό τό συμπέρασμα;
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Εχετε παρατηρητικότητα;

σκίτσο;

Εΐοαγγελική διδασκαλία . . .

-  Κάνατε τήν κλοπή όπως τήν περι- 
έγραψ6 ό κύριος εισαγγελέας; ρωτάει ό 
δικαστής τόν κατηγορούμενο.

- Ό χ ι  κύριε δικαστά, άλλα μελλοντικά 
θά έχω ύπ' όψη μου τήν περιγραφή 
του .. .

0 ρόλος τού πλοιάρχου.

Ή Σίρλεϋ Μάκ Λαίην, πού τής άνετέθη 
ένας ρόλος γυναίκας -  πλοιάρχου, θέ
λησε νά πληροφορηθεΐ τήν ιεραρχία πού 
έπικρατεϊ στά πλοία.

-  Ό  πλοίαρχος είναι ό μόνος αρχών 
τού πλοίου, τής έξήγησαν.

-Φυσικά όταν είναι άνύπαντρος! 
άπάντησε ή στάρ.

Αφτερ σέιβ.

Μιά διαφημιστική έταιρεία κάνει μιά 
έρευνα, ρωτώντας στό δρόμο τούς πε
ραστικούς τι μάρκα κολώνια βάζουν μετά 
τό ξύρισμα.

-  Καί έσεϊς, κύριε -  ρωτούν έναν τύπο 
-  τι βάζετε μετά τό ξύρισμα.

-  Τό παντελόνι μου.

Μισές δουλειές . . .

Ό  σύζυγος μόλις γυρίζει σπίτι άπό τή 
δουλειά του, πέφτει άποκαμωμένος σέ 
μιά πολυθρόνα καί λέει:

-  Είμαι κυριολεκτικά μισοπεθαμέ
νος .. .

Καί ή σύζυγος χωρίς νά χάσει στιγμή:
-  Έ βέβαια .. .  Ό λες σου τις δουλειές 

μισές πάντα τις κάνεις .. .

Α Υ Τ Ο  ΤΟ Ξ Ε Ρ Α Τ Ε ;

«Πήραν τό μυαλά του άέρα».

Ξέρετε πώς βγήκε ή φράση «πήραν τά 
μυαλά του άέρα»; Ανάμεσα στά όπλα, 
στις μηχανές καί γενικά στά μέσα τού 
πολέμου, τό «ύγρό πύρ», είναι ένα άπό 
τά πιό περίεργα καί θαυμαστά έργα τού 
άνθρώπου. Στήν πλώρη λοιπόν, κάθε βυ
ζαντινού πλοίου, ήταν τοποθετημένη 
σάν προτομή, τό κεφάλι ένός λιονταριού 
ή καί άνθρώπου, καμωμένο άπό μπρούν
τζο, πού είχε τό στόμα του διαρκώς άνοι- 
χτό. Τό στόμα αύτό έπικοινωνοΰσε μέ 
κάτι σωλήνες άπό τις όποιες χυνόταν τό 
ύγρό, ένώ τήν ίδια στιγμή άπό έναν άλλο 
σωλήνα στέλνονταν μέ ειδικές φυσού- 
νες άφθονος άέρας, ώστε νά μπορεί νά 
τινάζεται μακριά τό ύγρό. Τούς σωλήνες 
αύτούς πού έπικοινωνούσαν άπ’ εύθείας 
μέ τό κεφάλι, οί βυζαντινοί τούς όνόμα- 
ζαν «μυελούς». Από τό τελευταίο αύτό 
λοιπόν, έμεινε ή πασίγνωστη φράση μας.

Έλεγχος έλεφαντοστοϋ.

Ξέρετε γιατί οί ειδικοί γιά τά έργα τέ
χνης, βουτάνε σέ διάλυμα θειϊκοϋ όξέως 
τά διάφορα άντικείμενα άπό έλεφαντό- 
δοντο; Γιατί μ’ αύτό τόν τρόπο έλέγχουν 
τή γνησιότητά τους. Τό ζωικό έλεφαντό- 
δοντο δέν έπηρεάζεται καθόλου άπό τό 
διάλυμα, ένώ τό συνθετικό παίρνει ένα 
ροδαλό χρώμα, μόλις έρθει σ’ έπαφή μ’ 
αύτό.

Είναι γιά τό πανηγύρια.

Όταν κάποιος δέν είναι στά «καλά» 
του, συνήθως λέμε ότι «Αύτός είναι γιά 
τό πανηγύρια». Ξέρετε πώς βγήκε αύτή ή 
φράση;

Τήν έποχή πού δέν ύπήρχαν ειδικά 
ιδρύματα γιά τούς ψυχασθενείς, τούς 
έπαιρναν οί δικοί τους καί τούς πήγαιναν 
στις έκκλησίες καί τά μοναστήρια. Εκεί 
άφού τούς έδεναν μέ άλυσίδες σ’ ένα 
δέντρο ή κούτσουρο έλεγαν τού παπά ή 
τού καλόγερου νά τούς διαβάσει μιά 
εύχή. Συνήθως οί συγγενείς τών ψυχο
παθών τούς μεταφέρανε στις έκκλησίες 
τήν ήμέρα πού γιόρταζε ό άγιος τής έκ- 
κλησίας, δηλαδή τήν ήμέρα έκείνη πού ό 
ναός είχε γ ι’ αύτή τήν αιτία πανηγύρι.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αφού ό βράχος ήταν άπότομος καί τό 
κάτω άπ' αύτόν έδαφος ήταν μέν πετρώ
δες άλλά έπίπεδο καί πεντακάθαρο δέ 
δικαιολογείτο τό βαθύ τραύμα, τό όποιο 
προφανώς ήταν άποτέλεσμα έγκληματι- 
κής ένέργειας, τό πιθανότερο μέ κάποια 
αιχμηρή πέτρα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, 2) ΑΙΑΣ -  ΙΣΟΤΟΠΑ, 3) 
ΡΑ -  ΑΟΡΑΤΟΣ, 4) ΑΛΑΒΑΝΤΑΣ, 5) ΔΑΝΑΗΣ,- ΠΕ, 6) 
ΟΜ -  ΕΚΕΙ, 7) ΤΙΚ -  ΙΣ -  ΜΠΟΡΑ, 8) ΑΝΟΜΟ -  ΒΟΡΡΑ, 
9) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, 10) ΟΡΕ -  ΚΑΤΡ -  ΚΩΣ, 11) 
ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟΝ, 12) ΣΑΟΥΝΑ -  ΑΑΡΩΝ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ, 2) ΡΙΑΛ -  ΜΙΝΕΡΒΑ, 
3) QA -  ΑΔ -  ΚΟΤΕΡΟ, 4) ΤΣΕΒΑΣ -  ΜΑ -  ΕΥ, 5) ΑΝ -  
ΙΩΛΚΟΝ, 6) ΔΙΑΝΑ -  ΛΑΛΑ, 7) ΙΣΟΤΗΣ -  ΒΕΤΟ, 8) 
ΚΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΓΑ, 9) ΕΤΑΣ -  ΕΠΡΜ -  ΙΑ, 10) ΙΟΤ -  
ΚΟΡΑΚΟΡ, 11) ΑΠΟ -  ΠΕΡΑΤΟΝΟ, 12) ΑΣΤΕΙΑ -  ΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

"Εχουν καί οί τρεις τό ίδιο ϋψος.
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NSQ ΡΠ’ ΟΠΗ 
ΤΗΝ EOOqQq

Α Θ Η Ν Α
Ό  άναπάντεχος χαμός τοΟ ένωμοτάρχη Θα

νάση Κιούση, πού όπως είναι γνωστό δολοφονή
θηκε όπάνθρωπα στίς 18 τού περασμένου Νοέμ
βρη, στήν Κηφισιά, ένώ έκτελοϋσε ύπηρεσία, 
συγκίνησε βαθιά τό πανελλήνιο. Και βύθισε βέ
βαια ατό πένθος τήν οίκογένειά ίου, πού τήν 
άποτελοϋν ή γυναίκα του καί τά δυό παιδιά του 
ήλικίας, τότε, 2 χρόνων τό ένα καί 40 ήμερων τό 
άλλο, καθώς έπίσης καί όλόκληρη τήν οικογέ
νεια τής Χωροφυλακής.

01 συνάδελφοι σ' όλες τις 'Υπηρεσίες τού 
Σώματος, δείχνοντας γιά μιά άκόμη φορά τά 
ύψηλά άνθρωπιστικά αισθήματα τής συναδελφι- 
κης τους άλληλεγγύης καί τού άλτρουϊσμου, 
άμέσως μετά τό θάνατό του στάθηκαν συμπαρα
στάτες πλάι στή χαροκαμένη οίκογένειά του καί

Α Θ Η Ν Α

Χρηματικά βραβεία συνολικού ποσού
320.000 δραχμών δόθηκαν άπ' τόν Όμιλο 
Φίλων Χωροφυλακής Κηφισιάς σέ 36 παι-

προσπάθησαν Οσο μπορούσαν ν' άπαλύνουν τόν 
άβάσταχτο πόνο της. Μαζί τους, άρκετοί άνώνυ- 
μοι καί έπώνυμοι πολίτες, τής συμπαραστάθηκαν 
έξίσου άγνά καί φιλάνθρωπο κι αύτοί, ένισχύον- 
τάς την ήθικά καί οικονομικά.

Στό μεταξύ, παράλληλα μέ τήν ήθική ύποστή- 
ριξή του, τό προσωπικό τής Χωροφυλακής ένήρ- 
γησε μεταξύ του έντελώς προαιρετικό έρανο, ό 
όποιος μέχρι τήν ώρα πού γράφτηκε τούτη ή 
«στήλη», άπέδωσε τό χρηματικό ποσό των 
3103273 δραχμών. Τά χρήματα αύτά κατατέθη
καν σέ τράπεζα καί τήν άντίστοιχη έπιταγή έπέ- 
δωσε ό άρχηγός τού Σώματος άντιστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης στή χήρα τού άτυχου 

συνάδελφου, στή διάρκεια ειδικής άπλής τελε
τής πού πραγματοποιήθηκε στό γραφείο τού άρ- 
χηγοϋ παρουσία καί τής ύπόλοιπης ήγεσίας τού 
Σώματος.

διά άνδρών τής Χωροφυλακής τής περι- 
οχής της -  μαθητές γυμνασίων και λυ
κείων πού άρίστευσαν στήν περσινή 
σχολική περίοδο.

Ή έκδήλωση τής άπονομής των βρα
βείων έγινε μέσα σέ χαρούμενη και συγ

κινητική άτμόσφαιρα, σέ ξενοδοχείο τής 
Κηφισιάς καί παραβρέθηκαν, ό α' ύπαρ- 
χηγδς τού Σώματος υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Κωστόπουλος, τά μέλη τού 
διοικητικού συμβουλίου τού Όμίλου μέ 
έπικεφαλής τήν πρόεδρό του Κα "Αννα 
Δήμα, άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματι- 
κοί τού Σώματος άπό Υπηρεσίες τού λε
κανοπέδιου Αττικής καί οί γονείς των 
θραβευθέντων παιδιών.

Στήν άρχή τής έκδήλωσης μίλησε πρός 
τούς βραβευθέντες ή Κα Δήμα, ή όποια, 
άφού τούς συγχάρηκε γιά τις άριστες 
έπιδόσεις τους, εύχήθηκε νά σημειώ
νουν άνάλογη πρόοδο καί στό μέλλον καί 
τόνισε ότι καί στό μέλλον ό Όμιλος θά 
τούς συμπαραστέκεται γιά κάθε έπιτυχία 
τους στόν πνευματικό καί κοινωνικό 
χώρο. Ακολούθως ό κ. ύπαρχηγός τούς 
έπέδωσε τά βραβεία καί ή έκδήλωση τε
λείωσε μέ δεξίωση.

Βραβεύτηκαν οί: Ήλίας Κούτουλας, 
Ιωάννης Νεοχωρίτης. Γεώργιος Νεοχω- 
ρίτης, Μαρία - Παναγιώτα Μπόνου, Βι
κτωρία Ποζιοπούλου, Βασίλειος Τζωρ- 
τζίνης, Παναγιώτης Κουδούνης, Δημή- 
τριος Δημητρακόπουλος, Κατερίνα Συν- 
τριβάνη, Σπύρος Ντάσκας, Ελένη 
'Αλευρομύτη, Κων/να Φλετούρη, Γεώρ
γιος Τάγαρης, Παναγιώτης Λυμπερό- 
πουλος, Λαμπρινή Τσελίκη, Παρασκευή 
Καλλιμίντζου, Αικατερίνη Τσελίκη, 
Ελευθερία Άναστοπούλου, Αγγελική 
Βουγιούκα, Ηρακλής Τσαγκάρης, Γεώρ
γιος Γκαρδιακός, Σταμάτιος Παπαστα- 
ματέλος, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, 
Ήλίας Ήλιόπουλος, Αικατερίνη Κο- 
τρώνη, Κων/νος Λιάτσος, Σταυρούλα 
Γεωργίου, Άθηνά Γιαννοπούλου, Αικα
τερίνη Τασοπούλου, Μάρθα Κάλλια, Ρή
γας Κάλλιας, Αγγελική Βραχλιώτου, Πα
ναγιώτης Κοκοβίνης, Αρετή Φαρμάκη, 
Κων/να Γεωργίου καί Παναγιώτα Πουρ- 
νάρα, τούς όποιους μέ τή σειρά της ή 
«στήλη» συγχαίρει θερμά.

ΗΡΑΚΛΕΙ Ο

Σέ κατανυκτική άτμόσφαιρα καί μέ βα
θιά θρησκευτική εύλάβεια έγινε στίς 22 
Μαίου ή παράδοση τής θαυματουργής 
εικόνας τής Θεοτόκου στήν Ιερά Μονή 
Πεδιάδος Ηρακλείου.

Ή άνυπολόγιστης άξίας ιερή εικόνα 
τού 12ου αιώνα, πού περιβαλόταν άπό 
χρυσαφικά (δώρα, κ.λ.π.) άξίας μεγαλύ
τερης τών δέκα έκατομμυρίων δραχμών, 
είχε κλαπεΐ άπ’ τή Μονή πριν άπό ένα 
περίπου μήνα. Μετά άπό συντονισμένες 
προσπάθειες πού καταβλήθηκαν άπ’ τό 
προσωπικό τού Τμήματος Ασφαλείας 
Ηρακλείου άμέσως μετά τή δήλωση τής
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κλοπής, σέ διάστημα 20 μόνο ήμερων 
άνακαλύφτηκαν οΐ δράστες της και ή ει
κόνα βρέθηκε.

Μετά τήν άνεύρεσή της, οί κάτοικοι 
τών γύρω χωριών, πεζοπορώντας άπ’ τό 
Ηράκλειο μέχρι τή Μονή -  άπόσταση 53

χιλιομέτρων -  μετέφεραν τήν εικόνα στή 
θέση της, όπου, στή διάρκεια ειδικής τε
λετής, ό διοικητής Χωροφυλακής 'Ηρα
κλείου συνταγματάρχης κ. Οίκονομάκης 
τήν παρέδωσε στό Σεθασμιώτατο μη
τροπολίτη 'Ηρακλείου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ

Τελείωσε στή Θεσσαλονίκη ή έξάμηνη 
φοίτηση 40 άξιωματικών τού Σώματος 
στή Σχολή Ξένων Γλωσσών πού λειτουρ
γεί έκεί γιά τό προσωπικό τής Χωροφυ
λακής. Ή άπονομή τών πτυχίων στους 
άποφοιτήσαντες έγινε στή Λέσχη Χωρο
φυλακής τής πόλης σέ τελετή πού παρέ
στησαν, ό 6' έπιθεωρητής Χωροφυλακής 
υποστράτηγος κ. Νικόλαος ΓΙαυλόπου- 
λος, ό διευθυντής Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παπα-

τσώρης, ό άνώτερος διοικητής Χωροφυ
λακής Κεντρικής Μακεδονίας συντα
γματάρχης κ. Νικόλαος Ρούτσης, οί υπο
διευθυντές τής Διευθύνσεως, διευθυν
τές -  διοικητές 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής τής συμπρωτεύουσας καί οί καθηγη
τές πού δίδαξαν στή Σχολή.

Χαιρετισμό ατούς άποφοιτήσαντες 
άπηύθυνε ό κ. Παπατσώρης, ό όποιος 
τούς συγχάρηκε γιά τήν έπιμέλεια πού 
έδειξαν ώστε νά στεφθοϋν μέ έπιτυχία οί 
σκοποί τής λειτουργίας τής Σχολής καί 
τούς έδωσε γενικές όδηγίες καί συστά

σεις γιά τήν καλύτερη έκπλήρωση τών 
ύπηρεσιακών καθηκόντων τους. Ακόμη, 
εύχαρίστησε τούς καθηγητές γιά τις 
προσπάθειες πού κατέβαλαν γιά νά 
μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους 
φοιτήσαντες στή Σχολή.

Ακολούθως εύχαρίστησε άπό 
πλευράς τών έκπαιδευθέντων 
ό άρχηγός τής τάξης μοίραρχος κ. Χαρα- 
λαμπόπουλος καί στή συνέχεια ό ύπο- 
στράτηγος κ. Παυλόπουλος έπέδωσε τά 
πτυχία. Ή έκδήλωση τελείωσε μέ μικρή 
δεξίωση.

Ι ΩΑΝΝΙ ΝΑ

"Αλλη μιά ύπέροχη συναδελφική χει
ρονομία έκαναν πρόσφατα οί συνάδελ
φοι τών ' Υπηρεσιών τής Άνωτέρας Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Ηπείρου.

Μετά άπό προαιρετικό έρανο πού πρα
γματοποίησαν μεταξύ τους συγκέντρω
σαν χρηματικό ποσό 209.300 δραχμών τό 
όποιο έπέδωσε ό προσωρινός άνώτερος 
διοικητής Χωροφυλακής Ηπείρου συν
ταγματάρχης κ. Άνδρέας Γιαννακόπου- 
λος στά μέλη τής οικογένειας τού ένω- 
μοτάρχη Παύλου Γούναρη πού πέθανε 
τόν περασμένο Μάρτη, γιά νά τά ένισχύ- 
σει οικονομικά στις δύσκολες στιγμές 
πού περνούν μετά τόν πρόωρο θάνατό 
του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ

Έτος κυκλοφοριακής διαφωτίσεως 
τού πεζού κήρυξε τό 1982 ή Υποδιεύ
θυνση Τροχαίας Κινήσεως Θεσσαλονί
κης. Στήν άπόφασή της αύτή κατέληξε 
όταν, σέ συνάντησή της μέ τούς δημο
σιογράφους γιά τόν άπολογισμό τής έρ- 
γασίας τού περασμένου χρόνου, κατέ
ληξε στό συμπέρασμα ότι ή συμμετοχή 
τών πεζών στήν πρόκληση τών τροχαίων 
άτυχημάτων ήταν μεγάλη.

Γιά τήν ύλοποίηση τής άπόφασης αύ- 
τής, ή 'Υποδιεύθυνση όργάνωσε καί 
πραγματοποίησε άπό 5 Μαρτίου, σάν 
πρώτο μέτρο, σειρά διαλέξεων στά Δη
μοτικά Σχολεία καί Γυμνάσια τής πόλης 
τής Θεσσαλονίκης, οί όποιες προβλέπε- 
ται νά συνεχιστούν καί στήν έπόμενη έκ- 
παιδευτική περίοδο.

Οί διαλέξεις περιλάμβαναν όμιλίες, 
άπό κατάλληλους βαθμοφόρους, πού 
συνοδεύονταν μέ προβολές διαφανειών 
καί κινηματογραφικών ταινιών, καθώς 
καί διανομές διαφωτιστικών φυλλαδίων.

ΑΘΗΝΑ

Συνεστίαση τών άξιωματικών τής τά- 
ξεως 1973 -1976 πραγματοποιήθηκε στις 
14 Μαίου σέ κοσμικό κέντρο τής Αθή
νας.

Οί άξιωματικοί τής τάξεως πού μπόρε
σαν νά παραβρεθοϋν στή συνεστίαση εί
χαν τήν εύκαιρία νά θημηθούν μαζί 
ωραίες ή δύσκολες στιγμές τού παρελ
θόντος, όταν έκπαιδεύονταν σάν δόκιμοι 
άνθυπομοίραρχοι στή Σχολή Αξιωματι
κών Χωροφυλακής καί νά δώσουν ραν
τεβού γιά νά ξανασμίξουν καί τού χρό
νου πάλι στό ίδιο μέρος. Άλλωστε, αύτό 
έπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο καί είναι 
γεγονός πώςοίπαλιοί συμμαθητές πολλά 
θά έχουν νά ’πουν ξανά.
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στά πλαίσια του έορτασμοϋ τής 41ης έπε- 

τείου τής Μάχης τής Κρήτης, τελέστηκε στις 23 
Μαΐου στά Ρέθυμνο έπίσημη δοξολογία στό Μη- 
τροπολιτικό ναό καί έπιμνημόσυνη δέηση στό 
Μαυσωλείο τής Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής 
Ρεθύμνου γιά τούς πεσόντες άνδρες τής Χω
ροφυλακής στή μάχη κατά των Γερμανών, τόν 
Μάιο τού 1941.

Στήν ήμερήσια διαταγή του ό Διοικητής τής 
Σχολής Άντ/ρχης κ. Γ. Γρηγοράκης τόνισε 
μεταξύ άλλων: «οί δόκιμοι Χωροφύλακες άπό 
όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος, Κρήτες, Μωραΐτες, 
Ήπειρώτες, Ρουμελιώτες, Νησιώτες, Μακεδό- 
νες καί Θράκες πού άνήκαν στό θρυλικό Τάγμα 
τής Σχολής Χωροφυλακής διακρίθηκαν γιά τήν 
εύψυχία τους καί αύτοθυσία τους κατά τήν 
μάχη, στήν όποια ό έχθρός δοκίμασε τήν πιό 
μεγάλη ταπείνωση όταν μέ τήν χαλύβδινη 
ύπεροπλία του έπιχείρησε νά πατήσει τό βέ
βηλο πόδι του στήν Κρήτη καί νά στήσει τόν 
μαύρο άγκυλωτό σταυρό στήν έλεύθερη αύτή 
γωνιά τής ύποδουλωμένης 'Ελλάδος, στον 
έλεύθερο αύτό προμαχώνα τής σκλαβωμένης 
Εύρώπης, όπου περήφανα κυμάτιζε άκόμα ή γα
λανόλευκη ..

Ή θυσία τών 100 έπωνύμων καί 11 άνωνύμων 
νεκρών συναδέλφων μας, κατέληξε, τών όποιων 
τά όστά φυλάσσονται στό άπέριττο Μαυσωλείο 
τής Σχολής Χωροφυλακής δέν άπέβησαν έπί 
ματαίψ».

Μετά τό προσκλητήριο τών νεκρών άκολού- 
θησε κατάθεση στεφανιών άπότόν Γενικό 
Γραμματέα τού Υ.Δ. Τάξεως κ. Π. Άναγνωστό- 
πουλο, ώς έκπρόσωπο τής Κυθερνήσεως, άπό 
έκπροσώπους τών Κυβερνήσεων καί των Λαών 
τής Αύστραλίας καί Μεγ. Βρεττανίας, άπό τόν 
Αρχηγό Χωροφυλακής Αντιστράτηγο κ. Έμμ. 
Μπριλλάκη, άπό τόν Ανώτερο Διοικητή Φρου
ράς Ρεθύμνου, άπό τόν Δήμαρχο, άπό έκπρο
σώπους τών έπιζησάντων μαχητών τής Χωρο
φυλακής καί Αύστραλών πολεμιστών καί άπό 
τόν Πρόεδρο τών συνταξιούχων άποστράτων 
όπλιτών Χωροφυλακής.

Στήν τελετή παρέστησαν, ό Γενικός Γραμμα
τέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Άναγνωστόπουλος, ώς έκπρόσωπος τής Κυ- 
βερνήσεως, ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Χαμπίπης, 
οί Βουλευτές κ.κ. Περάκης καί Γεωργακάκης, ό 
Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. 
Μπριλλάκης, ό 'Ανώτερος Διοικητής Φρουράς 
Ρεθύμνου Συνταγματάρχης κ. Σπυρόπουλος, ό 
Δ/τής Χωροφυλακής ΡεθύμνουΆντ/ρχης κ. 
Μανιατάκης, ό Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. 'Αρχον- 
τάκης μέ τό Δημοτικό Συμβούλιο, έκπρόσωποι 
τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών Αρχών τής Πό- 
λεως, άντιπροσωπεία τών έπιζησάντων μαχητών 
Χωροφυλακής κατά τή Μάχη τής Κρήτης, ύπό 
τόν Ταξίαρχο Χωροφυλακής έ.ά. κ. Δεβεράκη 
καί πλήθος κόσμου.

Τούς έπισήμους, έκπροσώπους τών παραγω
γικών τάξεων καί πολλούς πολίτες δεξιώθηκε ό 
Διοικητής τής Σχολής σέ κοσμικό ξενοδοχείο.



ΤΑ ΝΗΣΙΑ μέ τό μίνιο καί μέ τό φοϋμο 

τά νησιά μέ τό σπόνδυλο κάποιανου Δία 

τά νησιά μέ τούς έρημους ταρσανάδες 

τά νησιά μέ τά πόσιμα γαλάζια ήφαίστεια

Στό μελτέμι τά ορτσάροντας μέ κόντρα -  φλόκο 

Στό γαρμπή τ’ άρμενίζοντας πόντζα -  λαμπάντα 

έως όλο τό μάκρος τους τ’ άφρισμένα 

μέ λιτρίδια μαβιά καί μέ ήλιοτρόπια

Ή  Σίφνος, ή ’Αμοργός, ή 'Αλόννησος 

ή Θάσος, ή Ιθάκη, ή Σαντορίνη 

ή Κώς, ή Ίος, ή Σίκινος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ


