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Φυλάξτε
τό

πορτοφόλι
σας

Οί συνωστισμοί στά μέσα μαζικής μεταφοράς, στις στάσεις καί τις κάθε είδους ούρές είναι πολύ 
προσφιλείς στους πορτοφολάδες. Όταν λοιπόν βρίσκεστε σ’ αύτοϋς τούς χώρους έχετε τό νοϋ σας 
στό πορτοφόλι πρ'ιν κάποιος άλλος βάλει. . .  τό χέρι του.
Οπως λέει ή καθημερινή πείρα τό πορτοφόλι στήν πίσω τσέπη τοϋ παντελονιού είναι πειρασμός στόν 

όποιο λίγοι πορτοφολάδες μπορούν ν’ άντισταθοϋν. . .
Ρούχα κρεμασμένα στούς χώρους έργασίας καί ειδικότερα σέ άνεγειρόμενες οικοδομές κ.λ.π. είναι 
άπ’ τά πρώτα άντικείμενα πού ψάχνονται άπ’ τούς άνθρώπους τής «δουλειάς» όταν βρεθούν έκεΐ. 
Οταν άνοίγετε.τό πορτοφόλι σας γιά νά πληρώσετε ένα λογαριασμό ίσως κάποιος παρακολουθεί 

πόσο φουσκωμένο είναι γιά νά έπέμβει λίγο άργότερα μέ τήν πρώτη εύκαιρία. Μήν τόν προκαλεϊτε 
γιά τό συμφέρον σας___
Τώρα τό καλοκαίρι οί πορτοφολάδες άπογοητευμένοι άπ’ τή ζέστη καί τά καυσαέρια πού άραιώνουν 
τήν πελατεία τους στις πόλεις, ξεχύνονται στις άκρογιαλιές γιά ένα καλύτερο. . .  «μεροκάματο». 
Τούς έξυπηρετεϊτε πάρα πολύ άφήνοντας τό πορτοφόλι, τό ρολόι σας, τά κλειδιά τοϋ αύτοκινήτου 
σας ή άλλα άντικείμενα άξίας, άφύλακτα στήν παραλία.

Ε.Χ.
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ΟΙ τροχονόμοι τής Χωροφυ
λακής άγωνίζονται όλο τό 24ωρο 
γιά νά έξασφαλίσουν στους έλ- 
ληνικούς δρόμους καλύτερες 
συνθήκες γιά μιά εύρυθμη καί 
άσφαλή κυκλοφορία.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχοϋν τ ίς  γνώ μες κα ί τ ίς  
απόψ εις τού  συγγραφέα  ή 
συντάκτη  κα ί δεν εκφ ρά 
ζουν τ ίς  επ ίσημες θέσεις 
το ύ  Σώ ματος. Κείμενα που 
δημοσ ιεύονται ή όχι δέν 
έπι σ τρέφ οντα ι.
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Τ ο ύ  " Α γ γ έ λ ο υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η  

Ά ν θ υ π α σ π ισ τ ο ϋ

Σκληροί οί χαρακτηρισμοί, πικρά τά 
λόγια. Στόν άκήρυχτο πόλεμο όλοι οί 
όρίζοντες δείχνουν νά ’ναι κλειστοί γιά 
μιά έλπίδα άνακωχής. Οί δίτροχοι καβα
λάρηδες μόνοι άνάμεσα σ’ ένα κλοιό, 
άσφικτυοϋν. Ίσως άπό κάποιο λάθος τα
κτικής. Πάντως άσφυκτιούν. Βρίσκουν 
μόνη διέξοδο τις ξαφνικές τους άντεπι- 
θέσεις. Κι’ άμέσως μετά ή άναμονή μιας 
νέας έπίθεσης. Βλέπουν άπέναντί τους 
τήν κοινωνία, τούς όδηγοϋς των αύτοκι- 
νήτων, τούς τροχονόμους κι έτοιμάζουν 
τήν άμυνά τους. Ποιος θά ’ναι ό νικητής;

Σ’ αύτόν τόν άκήρυχτο πόλεμο πού ξέ
σπασε τελευταία καί πού χρόνια τώρα 
παραμόνευε, νικητές δέ θά ύπάρχουν. Κι 
οί δίτροχοι καβαλάρηδες ίσως φέρνουν 
γιά πολύ καιρό άκόμα τή στάμπα τού 
«καμικάζι» κι άς πήν τούς ταιριάζει. Γιατί 
δέν είναι «καμικάζι» καί γιατί ούτε λόγος 
ύπάρχει, άλλά ούτε θά μπορούσαν νά 
’ναι τέτοιοι. Λίγοι άπ’ αύτούς, μιά μικρή 
μόνο μερίδα άπ' τό σύνολό τους, στηρι
γμένοι στή δεξιοτεχνία τους κι άναζη- 
τώντας στήν ταχύτητα των δυό τροχών 
τή φυγή άπό λογής - λογής προσωπικά 
τους προβλήματα,άνάγκασαν τόν έξω 
άπ’ αύτούς κόσμο γι’ αύτόν τό χαρακτη
ρισμό. Οί άλλοι, οί πολλοί «δίτροχοι κα
βαλάρηδες», είναι ή ταυτότητα τής κοι
νωνίας, άτομα σωστά καί λογικά πού γιά 
πολλούς λόγους προτίμησαν τούς δυό 
απ’ τούς τέσσερις τροχούς. Μά όλοι τους 
άνεξαίρετα είδαν νά πέφτει πάνω τους 
καί νά κολλάει σάν ρετσινιά ό χαρακτη
ρισμός τού «καμικάζι» πού λίγο ή πολύ

κατάντησε βρισιά. Είναι όμως έτσι τά 
πράγματα;

Εφημερίδες καί περιοδικά, ραδιό
φωνο καί τηλεόραση, άσχολήθηκαν πολύ 
μαζί τους τόν τελευταίο καιρό. ’Έτσι, θά 
'λεγε κανείς πώς θά ’ταν περιττό νά 
πούμε κι εμείς τά δικά μας. Ίσως. Γιατζ 
όμως, νά μήν είναι καί άναγκάίο; Μπορεί 
καί νά 'ναι άλιώτικος ό ήχος τής δικής 
μας φωνής ...

"Ας πάρουμε όμως τά πράγματα άπ’ τήν 
άρχή. Τό μοτοποδήλατο καί ή μοτοσι
κλέτα μπήκαν σχεδόν ταυτόχρονα στή 
ζωή μας μέ τό αύτοκίνητο. Μόνο πού μέ
χρι πριν λίγα χρόνια ήταν γιά πολίτες γ' 
καί δ’ κατηγορίας οικονομικά. Είναι μιά 
άλήθεια αύτή πού όσο καί νά πικραίνει, 
δέ σημαίνει πώς δέν πρέπει νά γραφεί. 
Όλοι μας άλλωστε άν γυρίσουμε λίγα 
χρόνια πίσω τή μνήμη μας θά θυμηθούμε 
πώς στή γειτονιά μας δίτροχα είχαν οί 
φτωχότεροι, όσοι έβλεπαν τό μικρό ή με
γάλο αύτοκίνητο πέρα άπ’ τις οικονομι
κές τους δυνατότητες.

Καί νά πού ήρθε ή έποχή γιά νά γίνει τό 
δίκυκλο άνάγκη, ίσως μεγαλύτερη μερι
κές φορές άπ’ τ ’ αύτοκίνητο. Σήμερα πού 
όλοι μας ζούμε τό κυκλοφοριακό άγχος, 
σήμερα πού όλοι μας άνασαίνουμε τό 
άφθονο καυσαέριο καί πού δίνουμε κα
θημερινές μάχες γιά λίγο χώρο στά
θμευσης, μπορούμε νά δούμε μέ πόση 
άνεση κυκλοφορούν καί παρκάρουν 
γύρω κι άνάμεσά μας τά δίκυκλα, μπο
ρούμε νά καταλάβουμε τήν οικονομία σέ 
καύσιμα μά καί σέ χρόνο καί νά πούμε 
άφοβα στό διπλανό μας πώς τούτο τό 
κατασκεύασμα είναι τό πιό κατάλληλο 
μηχάνημα γιά χίλιες - δυό δουλειές.

Όμως, άντί γ ι’ αύτά, ζούμε τόν άκήρυ

χτο πόλεμο. Στό ένα μέτωπο οί μοτοσι- 
κλετιστές, στ’ άλλο ή κοινωνία, οί αύτο- 
κινητιστές, οί τροχονόμοι. Ποιος άρχισε 
πρώτος κανείς δέν μπορεί νά ύποστη ρί
ξει άκαταμάχητα. "Ενα είναι σίγουρο: 
πώς αύτός ό πόλεμος έγινε αισθητός άπό 
τότε πού τό δίκυκλο πέρασε καί ατά χέ
ρια τής νεολαίας κι ή νεολαία είναι λιγό
τερο συντηρητική, πιό τολμηρή, πιό «φι- 
γουράτη». Άνάμεσα ατούς κύκλους της 
τό δίκυκλο έγινε μόδα, φτάσαμε σέ ση
μείο νά βλέπουμε τά παιδιά μας νά ζητάν 
τήν καταξίωση τού άντρισμού τους πάνω 
σέ δυό ρόδες. Σάν γονείς ύποχωρήσαμε 
-  οί περισσότεροι -  κι άνοίξαμε τό πορ
τοφόλι άγοράζοντας στό νεαρό βλα
στάρι μας τό δίκυκλο του. Σάν τρίτοι, χα
ρακτηρίσαμε αύτά τά βλαστάρια άλήτες, 
τεμπέληδες, σκοτώστρες, καμικάζι, έν- 
οχλημένοι στήν άρχή άπ’ τήν άνεμελιά 
τους κι ύστερα άπ’ άλλα πολλά. Σάν όδη- 
γοί αύτοκινήτων τούς κλείναμε τό 
δρόμο, παραβιάζαμε τήν προτεραιότητά 
τους, έκνευριζόμασταν όταν μάς προσ
περνούσαν στούς μπλοκαρισμένους 
δρόμους. Σάν τροχονόμοι κάναμε τή 
δουλειά μας όπως όριζαν κι όρίζουν τά 
χαρτιά. Κι όταν οί νεαροί-πιό εύέλικτοι, 
πιό παράτολμοι -  «τό σκαζαν» έπιδιώ- 
κοντας ν’ άποφύγουν τόν έλεγχο καί τή 
βεβαίωση κάποιας παράβασης, τό παίρ
ναμε καί κάπως «πατριωτικά».

Μετά, ήρθαν καί τ ’ άλλα κακά. Τό πέ
ρασμα τής μοτοσικλέτας καί στά χέρια 
μερικών Αντικοινωνικών νεαρών άτόμων, 
έφερε στή ζωή μας τούς «τσαντάκηδες». 
Γυναίκες πεταγμένες στή μέση τού δρό
μου, έντρομες χωρίς τήν τσάντα τους 
στά χέρια καί στό βάθος τού δρόμου ό 
μοτοσικλετιστής κακοποιός νά έξαφανί- 
ζεται μέ μιά ξέφρενη ταχύτητα, έδωσαν
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Μπουφάν άπό δέρμα η φτηνό πλαστικό, παντε
λόνι μπλοϋ - τζίν, παπούτσια σπόρ ή μπότες ψηλές 
ώς τό γόνατο, μαλλιά χτενισμένα άπό έναν άέρα πού 
ξεπερνάει τά έκατό χιλιόμετρα τήν ώρα καί βλέμμα 
όνέκφραστο.

0ό ’λεγε κάνεις πώς τούτα τα παιδιά μόλις γύρι
σαν άπό κάποια μάχη, άπό κάποιον πόλεμο, έτσι 
σκληρά πού χαράζεται τό περίγραμμα τοϋ προσώπου 
τους μέσα στη νύχτα.

Στηρίζονται έλαφρά στά ένα τους πόδι καί τό ίδιο 
άνάλαφρα πάνω στόν κόσμο τους, τις «μηχανές» 
τους. Πάνω στά ρεζερβουάρς τά κράνη. Ζοϋν καί 
τούτα τήν ηρεμία τής άκινησίας.

Τά παιδιά μέ τά μπουφάν, τά μπλοϋ - τζίνς καί τά 
κράνη, είπαν μιά - δυά κουβέντες καί πάλι καβάλα 
στά δίτροχο άλογό τους. Μιά βουή, ένα μουγκρητά 
καί ξανά στά δρόμο...

Κάποιος δίπλα μου μουρμούρισε: «καμικάζι». 
Εγώ ψιθύρισα: «Δίτροχοι καβαλάρηδες»...

εναν άλλον άγριο τόνο στόν όλο πίνακα 
πού επιγράφεται «ή μοτοσικλέτα άνά- 
μεσά μας».

"Ετσι φτάσαμε έκει πού άπομένει τό 
αδιέξοδο κι αύτό έχει τις δικές του αι
τίες ...

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Μιλάμε γιά τό θέμα αύτό μέ τόν κ. Μι- 
χάλη Μοίρα, δημοσιογράφο τού ειδικού 
περιοδικού «AUTO ΕΞΠΡΕΣ» κι ύπεύ- 
θυνο γιά θέματα μοτοσικλέτας. Πέρα άπ’ 
αύτά είναι κι ό 'ίδιος άναβάτης τους, φα
νατικός λάτρης τους, πού δμως αύτό δέν 
τόν εμποδίζει νά 'ναι κι άντικειμενικός 
στά όσα ύποστηρίζει.

«'Εκείνο, πού προέχει», μάς λέει, «είναι νά γίνει 
πίστη δλων μας πώς 6 δρόμος άνήκει τόσο στά τετρά
τροχα, όσο καί στά δίτροχα καί πώς τά πεζοδρόμια 
άνήκουν μόνο στους πεζούς, όπως γιά τούς πεζούς 
είναι καί οί διαβάσεις. Αύτό είναι πρόβλημα παιδείας, 
σωστής κυκλοφοριακής άγωγής, πού χωρίς αύτή δέν 
είναι δυνατή ή συμφιλίωση αυτοκινητιστή καί δικυκλι- 
στή, καθώς καί μεταξύ δικυκλιστή καί πεζού.

» Είναι γεγονός πώς οί όδηγοί των αύτοκινήτων, άνά- 
λογα μέ τδ πώς αντιμετωπίζουν τήν κυκλοφορία τών 
δίκυκλων, μπορούν νά χωριστούν σέ τρεις κατηγορίες: 
Τή μεγάλη κατηγορία τών σωστών όδηγών πού,άν καί 
πολλοί άπ’ αύτούς δέν έχουν συνηθίσει τή μοτοσικλέτα 
δίπλα τους, τή σέβονται ή προσπαθούν νά τή σεβαστούν 
όπως τό διπλανό τους αύτοκίνητο. Σέ μιά άλλη κατηγο
ρία, τούς κατά σύστημα άνθρωποκτόνους όδηγούς πού 
βλέπουν τή μοτοσικλέτα σάν κόκκινο πανί, ή δέν κατα
δέχονται ούτε καί νά τή δουν, μ' άποτέλεσμα νά τής 
κλείνουν, πέρα γιά πέρα έγκληματικά, τό δρόμο, ή νά 
παραβιάζουν «έν ψυχρώ» τήν προτεραιότητά της, φέρ
νοντας τό δικυκλιστή σέ άσχημη ή καί τραγική θέση. 
Τέλος μιά άλλη κατηγορία τών κακών όδηγών, πού 
άθελά τους γίνονται «άνθρωποκτόνοι», μόνο καί μόνο 
άπό άμέλεια, άδιαφορία κι έλειψη σωστής συμπεριφο
ράς πρός τό μικρότερο σέ δγκο όχημα.

» 'Υπάρχουν βέβαια καί οί πεζοί. Αύτοί πού χωρίς νά 
προσέξουν τήν κίνηση πετάγονται καταμεσίς τού δρό
μου γιά νά φτάσουν στ’ άντικρινό πεζοδρόμιο, ή πού 
περνούν άνάμεσα άπό άκινητοποιημένα αύτοκίνητο 
στούς μπλοκαρισμένους δρόμους, άγνοώντας πώς άνά
μεσα άπ’ τά «ρυάκια» πού σχηματίζουν οί ούρές τών 
σταματημένων αύτοκινήτων, μπορεί νά κινείται -  κι 
άνετα μάλιστα -  ένα δίτροχο.

_» Τίς τρεις αυτές κατηγορίες τών όδηγών τίς συναν
τούμε καί στούς δικυκλιστές. Υπάρχει τό μεγάλο σύν
ολο τών σωστών δικυκλιστών, πού όδηγοϋν υπεύθυνα 
καί μέ δεξιότητα, πού ξέρουν τά ύπέρ καί τά κατά τού 
δικύκλου τους καί πού δέ δημιουργούν κανένα πρό
βλημα, δπως ύπάρχει κι ένα μικρό σύνολο κακών, άδέ- 
ξιων όδηγών, πού δέν ξέρουν νά όδηγήσουν, δέν έχουν 
τήν πείρα καί τή φυσική Ικανότητα γιά νά προλάβουν ένα 
κακό. Τέλος ύπάρχει μιά άλλη κατηγορία, πού έγώ θά 
χαρακτήριζα ώς «αύτόχειρες». Σ’ αύτήν άνήκουν οί 
νεαροί πού δέ χρησιμοποιούν τή μοτοσικλέτα, ούτε γιά 
μέσο μεταφοράς, ούτε γιά σπόρ, ούτε γιά ό,τιδήποτε 
άλλο πού θά μπορούσε κανείς νά πεί σωστό. "Εχουν τή 
μοτοσικλέτα μόνο καί μόνο γιά νά έπιδεικνύουν τόν 
άντρισμό τους, έπίδειξη πού νομίζουν πώς τήν πετυχαί
νουν μέ έπικίνδυνες «κόντρες» σέ δρόμους πού πα
ρουσιάζουν κυκλοφορία, ή άναστατώνοντας τούς δρό
μους όδηγώντας έπικίνδυνα, χωρίς νά λογαριάζουν 
τούς σηματοδότες, ή άνεβαίνοντας στά πεζοδρόμια καί 
σκορπώντας τόν τρόμο στούς πεζούς. . .  Αύτοί συν
ήθως είναι έκείνοι πού μέ τό αίμα τους βάφουν κόκκινη 
τήν παραλιακή λεωφόρο.. Αναμφίβολα, είναι δεξιότα- 
τοι καί τολμηρότατοι όδηγοί, άλλά τούς σκοτώνει τά δτι 
προσπαθούν νά κάνουν στό δρόμο, δτι θά μπορούσαν νά 
κάνουν σέ κάποια πίστα ταχύτητας ή σ' άλλους χώρους 
ειδικών αγωνισμάτων. 01 περισσότεροι άπ’ αύτούς δέν 
έργάζονται καί άσχολοϋνται μόνο μέ τή μοτοσικλέτα 
τους, ή όποία μπορεί νά ’ναι κλεμένη ή νά 'χει αγορα
στεί μέ χρήματα πού προέρχονται άπό κλοπές.

» Είναι άλήθεια πώς αύτούς τούς «αύτόχειρες» 
προσπαθούν ν’ απομονώσουν οί άλλοι μοτοσικλετιστές 
γιατί αύτοί άκριβως είναι έκείνοι πού στρέφουν τά κοι
νωνικό σύνολο έναντίον δλων τών μοτοσικλετιστών.

» Τώρα ώς πρός τίς σχέσεις τών μοτοσικλετιστών καί 
τών τροχονόμων. Δέν θά μπορούσα νά τίς χαρακτηρίσω 
άγαθές. Είναι γεγονός πώς πολλοί μοτοσικλετιστές ε ί
ναι προκατειλημμένοι κατά τών τροχονόμων, δπως προ
κατειλημμένοι παρουσιάζονται νά ’ναι καί πολλοί τροχο

νόμοι. Οί μοτοσικλετιστές, γιατί ξέρουν πώς οχεδόν 
πάντα είναι παραβάτες καί πώς ή αντιμετώπισή τους άπό 
μέρος των τροχονόμων είναι σχεδόν πάντα αύστηρή. Οί 
τροχονόμοι, γιατί έχουν άρκετες κακές έμπειρίες άπό 
μοτοοικλετιστές πού δέ δέχτηκαν τόν έλεγχο καί προσ
πάθησαν νά τόν άποφύγουν, μή σταματώντας στά σήμα 
τους κι άναπύσσοντας ταχύτητα. Είναι δέ γεγονός πώς 
τίς περισσότερες φορές τά «σπασμένα πληρώνουν» οί 
σωστοί καί λογικοί μοτοσικλετιστές, μιά καί οί άλλοι, 
αύτοί πού χαρακτήρισα σάν (αύτόχειρες) καταφέρνουν 
νά τό «σκάσουν», Αύτοί, πού ό κόσμος τούς χαρακτηρί
ζει σάν «καμικάζι», οπάνια έλέγχονται καί τούτο γιατί ένα 
άπ’ τά θέματα πού πάντα τούς απασχολεί είναι τό πώς νά 
έξαφανίζονται. . .» .

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ...

Ή λεωφόρος Βουλιαγμένης καί ή 
παραλιακή λεωφόρος ’Αθηνών -  Σου
νίου, συγκεντρώνουν σχεδόν κάθε 
βράδυ ένα πλήθος νεαρών μέ δίτροχα 
κάθε είδους πού συναγωνίζονται μεταξύ 
τους στή δεξιοτεχνία καί τήν ταχύτητα. 
Τό Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας είναι 
πάντα «έπί ποδός», κάνοντας δτι μπορεί 
γιά νά σταματήσει αύτό τό κακό. Τι μπο
ρεί, δμως νά κάνει;

Πάνω σ’ αύτό τό έρώτημα καθώς καί σ’ 
άλλα άπάντησε ό Δ/τής τοϋ Τμήματος 
Ταγματάρχης Διον. Καλαντζής.

Ερώτηση:
Μεταξύ ποιών ήλικιών μπορούν νά εν

τοπιστούν τ ’ άτομα πού ό κόσμος χαρα
κτηρίζει ώς «καμικάζι»;

Απάντηση:
Μεταξύ τών 15-20 ή και 21 χρόνων. Είναι 

νεαρά άτομα πού συνήθως δέ δουλεύουν, είτε 
γιατί ζο ϋν  «παρασιπκά» άπό μικροκλοπές ή σέ 
βάρος τών γονιών τους ή κάποιου άλλου
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προσώπου, ε ίτ ε  γιατί δέν έχουν άνάγκη νά 
δουλέψουν γιά νά ζήσουν λόγω τό ότι προέρ
χονται άπό πλούσιες οικογένειες. Αυτά, λοι
πόν, τ' άτομα συγκεντρώνονται άπό νωρίς τό 
άπόγευμα σέ κάποια καφετερία, συζητούν 
μεταξύ τους καί πάντα γύρω άπ' τό δίτροχο καί 
στή συνέχεια άρίζουν τον τόπο γιά τούς βραδι
νούς αύτοσχέδιους άγώνες τους. Συνήθως, 
τήν καφετερία, άκολουθεί κάποια «ντίοκο», 
όπου περνούν τήν ώρα τους μέχρι άργά τά με
σάνυχτα. Τις πρώτες ώρες μετά τά μεσάνυχτα, 
καί τότε πού άρχίζει τό κλείσιμο τών νυχτερι
νών κέντρων φεύγουν καί συγκεντρώνονται 
στά προουμφωνημένα μέρη. Εκεί συνήθως 
τούς περιμένουν οί «θεατές», άτομα νεαρά πού 
μαζεύονται γιά νά παρακολουθήσουν αυτούς 
τούς άγώνες, νά χειροκροτήσουν τούς καλύ
τερους κι άκόμα -  άκόμα νά στοιχηματίσουν 
γιά τό ποιος θά κάνει τήν καλύτερη «σούζα» ή 
ποιος θά «πάρει» τήν κόντρα.

Οί αύτοσχέδιοι αύτοί άγώνες κρατάν συν
ήθως μέχρι τις  4  τό  πρωί...
Ερώτηση:

Ποια είναι ή άντιμετώπισή τους άπ' τις 
Υπηρεσίες Τροχαίας καί ποιες δυσκο
λίες παρουσιάζει;
Απάντηση:

Ή δική μας Υπηρεσία, όπως καί κάθε Υπη
ρεσία Τροχαίας, κάνει ότι μπορεί γιά νά τούς 
άντιμετωπίσει καί νά περιορίσει στά έλάχιστο 
αύτούς τούς αύτοσχέδιους άγώνες. Όμως οί 
δυνατότητες άντιμετώπισης είναι λίγες, γιά νά 
μήν πώ έλάχιστες. Τούτο γιά διάφορους λό
γους, οί κυριώτεροι άπ' τούς όποιους ε ίν α ι: α) 
Οί νεαροί αύτοί πριν κάνουν ό,τιδήποτε, παρα
κολουθούν καί ειδοποιούνται μεταξύ τους ή 
άπό άλλους γιά τυχόν έμφάνιση κάποιας όμά- 
δας άπό προσωπικό τής Τροχαίας καί σπεύ
δουν νά έξαφανιστούν καί νά συγκεντρωθούν 
μετά άπό ώρα σ' άλλη περιοχή το ύ  λεκανοπε
δίου Αττικής ή ματαιώνουν έντελώς τόν α υ το 
σ χ έδ ιο  άγώνα τους, β) Σέ περίπτωση πού δέν 
προλαβαίνουν νά ειδοποιηθούν καί άντικρύ- 
ζουν τήν όμάδα τής Τροχαίας κάνουν ύτιδή- 
ποτε γιά νά ξεφύγουν τόν έλεγχο καί δέ μένει 
παρά ή καταδίωξη, ύπόθεση, όμως, λεπτή. Μιά 
καταδίωξη συνεπάγεται πολλούς κινδύνους 
κα ί δ έν  ε ίν α ι δύσκολο νά καταλήξει σέ άτύ- 
χημα, ε ίτ ε  γιά τόν καταδιωκόμενο, ε ίτ ε  γιά τόν 
διώκτη του. Κι ένα άτύχημα κάτω άπό τέτοιες 
συνθήκες ταχύτητας τό πιθανότερο είναι νά 
'ναι θανατηφόρο. Αξίζει, λοιπόν, μ ιά  ή πολλές 
παραβάσεις τού Κ.Ο.Κ. νά «πληρωθούν» μέ θά
νατο; γ) Μέ τόν πεζό τροχονόμο δέν μπορεί νά 
τούς άντιμετωπίσεις γιατί δέν πρόκειται ποτέ 
ένας «καμικάζι», νά σταματήσει καί νά δεχτεί 
τόν έλεγχο. Μέ τό περιπολικό αύτοκίνητο τού 
προσφέρεις άπειρες δυνατότητες νά ξεφύγει 
άκόμα καί τρέχοντος πάνω στά πεζοδρόμια.

Πάνω: Μιά «σούζα» πού... λέει πολλά.
Κάτω: Πέρα άπ' άλα τ’ άλλο ή μοτοσικλέτα είναι ένα 

άπ* τά καλύτερο σπύρ.
Πάνω Δεξιά: Μιά μοτοσικλέτα τ’ άνειρο πολλών νεα

ρών.
Κάτω Δεξιά: Τά τέλος μιας ξέφρενης κούρσας. 0 

άδηγάς τού δίτροχου ήταν 6 νεοράς ύεροπύρος πού μιά 
μέμα nplv τά άτύχημα είχε σκοτώσει τύν άμοφυλάφιλο 
εραστή του. 0 θάνατος μέ τή μοτοσικλέτα πού τού 'χε 
άγοράσει έκεϊνος ήταν τά δικά του τέλος...

Απομένουν μονάχα οί δικυκλιστές τροχονό
μοι. Είναι όμως λίγοι σέ άριθμό καί ούτε όλοι 
μπορούν νά διατίθενται μόνιμα σέ νυχτερινή 
υπηρεσία. "Αν υποθέσουμε, λοιπόν, πώς κάθε 
βράδυ στήν περιοχή άρμοδιότητας τού Τ.Τ.Κ. 
Γλυφάδας κινούνται έκατό ή καί περισσότεροι 
«καμικάζι», ένώ τό Τμήμα διαθέτει έφτά μοτο
σικλέτες -  πού πάντα όλες γιά διάφορους λό
γους (άδειες προσωπικού, πρωινή ύπηρεσία, 
μηχανικές βλάβες κ.ά.) δέν μπορούν νά κινη
θούν -  τό τε  εύλογα ό καθένας καταλαβαίνει 
πόσες δυσκολίες παρουσιάζει ή άντιμετώπισή 
τους. "Αν τώρα σκεφτούμε πώς άρκετοί άπ’ 
τούς «καμικάζι» έχουν στή διάθεσή τους καλύ
τερα δίκυκλα, μέ μεγαλύτερη μηχανή καί ταχύ
τερα, τότε μπορούμε νά πούμε πώς οί δυνατό

τητες τής Τροχαίας έλαχιστοποιούνται άκόμα 
καί σέ περίπτωση καταδίωξης, μ ' όλους το ύς  
κινδύνους πού προϋποθέτει.
Ερώτηση:

Πώς άντιμετωπίζουν αύτοί οί νεαροί 
τόν τροχονόμο καί τόν τροχονομικό 
έλεγχο. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι πού 
τούς σπρώχνουν στό νά μή δεχτούν αύ- 
τόν τόν έλεγχο;

Απάντηση:
Θ ’ άπαντήσω πρώτα ατό δεύτερο έρώτημα. 

Ναι, ύπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Πολλοί άπ' το ύς  
λεγάμενους «καμικάζι» έχουν κλεμένη τή μο
τοσικλέτα πού όδηγούν καί ίσως βαρύνονται 
καί μ ' άλλα άδικήματα. Κάνουν, λοιπόν, τά 
πάντα γιά νά μή: συλληφθούν. Αύτοί άλλωστε, 
πού οί άλλοι μοτοσικλετιστές όνομάζουν 
«κλεφτρόνια», είναι καί οί πιό έπικίνδυνοι, όχι 
μόνο γιά τό ν  τροχονόμο ή τόν πολίτη πού βαδί
ζει άμέριμνος ατό δρόμο, άλλά καί γιά τόν κάθε 
μοτοσικλετιστή άφού μπορεί καί ή δική του μο
τοσικλέτα νά γίνει κάποτε στόχος τους. Καί δέν 
είναι λίγο τό  νά σού κλέψουν μιά μοτοσικλέτα 
πού ίσως σού έχει στοιχίσει 400 ή καί 500.000 
δραχμές. . .  Πέρα, όμως, άπ' τά  «κλεφτρόνια» 
ύπάρχουν καί άλλοι πού δέ δέχονται τόν 
έλεγχο, είτε γιατί δέν έχουν άδεια κυκλοφο
ρίας, είτε γιατί δέν έχουν πινακίδες, άν καί 
έχουν άδεια κυκλοφορίας (αύτό τό κάνουν γιά 
νά μήν έντοπίζονται άπ' τόν άριθμό), ε ίτ ε  γιατί 
δέν έχουν άδεια Ικανότητας όδηγού, ε ίτε γιατί 
δέ φορούν τό κράνος, ε ίτε γιατί έχουν κόψει 
τήν έξάτμιση καί κάνουν θόρυβο, είτε γιά άλλες 
παραβάσεις.

Όλοι τους, όταν δούν πεζό τροχονόμο τόν 
χλευάζουν καί κάνουν ότιδήποτε γιά νά τόν 
έκνευρίζουν. Όταν δούν περιπολικό αύτοκί
νητο ή δικυκλιστή τροχονόμο προσπαθούν νά 
φανούν σωστοί ύδηγοί, άδιάφοροι καί ψύχραι
μοι. Τά πράγματα βέβαια άλλάζουν μόλις τούς 
γίνει σήμα γιά νά σταματήσουν. Τότε, άν έχουν 
ν' άντιμετωπίσουν περιπολικό αύτοκίνητο αυ 
ξά νο υν  άστραπιαία τήν ταχύτητά τους καί άνα- 
ζητούν τρόπους καί δρόμους διαφυγής καί τις 
περισσότερες φορές τό πετυχαίνουν. "Αν 
έχουν ν' άντιμετωπίσουν δικυκλιστή τροχο
νόμο άντιδρούν άνάλογα: "Εχουν μικρότερη 
μηχανή, λιγότερο γρήγορη μοτοσικλέτα καί ε ί
ναι νεαρός ό δικυκλιστής τροχονόμος; Θά 
σταματήσουν κα ί θά δ εχ το ύ ν  τόν έλ ε γ χ ο  φο
βούμενοι τήν καταδίωξη. Δέν συμβαίνει κάτι 
άπ' τά παραπάνω; Θά προσπαθήσουν ξανά νά 
ξεφύγουν. Βέβαια όλα αύτά δέν είναι πέρα γιά 
πέρα άπόλυτα καί όπως προεϊπα άφορούν μόνο 
το ύ ς  νεαρούς πού όδηγούν έπικίνδυνα, τούς 
έρααιτέχνες, ή «καμικάζι», ή όπως άλλιώς μπο
ρεί κάποιος νά τούς χαρακτηρίσει. Οί άλλοι 
ύδηγοί δίτροχων, ε ίτ ε  ε ίνα ι, ε ίτ ε  δ έν  ε ίνα ι



παραβάτες, δέχονται τόν έλεγχο σάν κάτι τό 
φυσικό.
Ερώτηση:

Ποιες δικαιολογίες προβάλλει ένας άπ’ 
αυτούς πού ό κόσμος χαρακτηρίζει σάν 
«καμικάζι» όταν συλληφθεμ,
Άπόντηση:

Γ ιά τό θέμα τής έπικίνδυνης δδήγησης τό 
μόνο πού υποστηρίζει είναι ότι έχει έμπιστο- 
σύνη στή δ εξ ιό τη τά  του, ε ίνα ι άριστος όδηγός 
και ότι τό κάνει καί γιά νά σπάσει τή ρουτίνα, γιά 
νά δοκιμάσει τις δυνατότητες της μηχανής του 
και ότι τού άρέαει. Αποκλείει κατηγορηματικά 
τήν πιθανότητα νά πάθει, ή νά προκαλέοει άτύ- 
χημα. Γιά τό ότι δέν έχει άδεια κυκλοφορίας 
δικαιολογείται λέγοντας πώς δέ διαθέτει τ' 
άπαραίτητα χρήματα. Γιά τό ότι δέν έχει «δί
πλωμα» οι δικαιολογίες είναι πολλές: ",Αλλες 
φορές δέν έχει τήν άπαιτούμενη άπ' τό νόμο 
ήλικία, ά λ λ ες  φορές πώς δέν προλαβαίνει νά 
βρει χρόνο γιά τις τυπικές και ουσιαστικές δια
τυπώσεις, άλλες φορές πώς δέν ξέρει ότι πρέ
πει νά 'χει, νομίζοντας πώς μπορεί νά όδηγείμέ 
μοτοσικλέτα μέ άδεια ικανότητος όδηγοϋ μο
τοποδηλάτου, ή πώς γιά τά μοτοποδήλατα δέν 
άπαιτείται καμιά ειδική άδεια . . .  Ανάλογες δι
καιολογίες βρίσκει καί γιά άλλες παραβά
σεις ...
Ερώτηση:

Πώς τούς άντιμετωπίζει τό κοινω
νικό σύνολο; Πώς τούς άντιμετωπίζει τό 
οικογενειακό τους περιβάλλον;
Απάντηση:

"Ενα μέρος, πού στό σύνολό του άποτελείται 
άπό νεαρά άτομα, τούς δέχεται θετικά, γιά νά 
μήν πώ μ ' ένθουσιασμό. Αύτοί άποτελούν καί 
τούς θεατές τών αυτοσχέδιων άγώνων, αυτοί 
χειροκροτούν τις έπιδείξεις τους κι αύτοί είναι 
έκείνοι πού μπορούν νά «στηθούν» ώρες όλό- 
κληρες σ' ένα σταυροδρόμι γιά νά τούς θαυμά
σουν. Αυτοί τροφοδοτούν τή ματαιοδοξία τών 
νεαρών «καμικάζι· ή «κοντράκηδων·.

Τό μεγάλο κοινωνικό σύνολο δέν τούς δέχε
ται, δέν τούς θέλει, ένοχλείται άπ' τό θόρυβο 
πού προκαλούν, φοβάται άπ’ τήν έπικίνδυνη 
όδήγηση. Βέβαια ή άντίδρασή του είναι παθη
τική καί περιορίζεται σ’ ένα τηλεφώνημα στήν 
τοπική άστυνομία, έστω κι άν αύτός πού τηλε
φωνεί έχει παιδιά πού άνήκουν στήν κατηγορία 
αύτή τών μοτοσικλετιστών.

Τώρα ώς πρός τό οικογενειακό περιβάλλον 
τά πράγματα έδώ είναι περίπλοκα. Υπάρχουν 
γονείς πέρα γιά πέρα άδιάφοροι, όπότε δέν 
μπορούμε νά μιλάμε γιά οικογενειακό περι
βάλλον. Υπάρχουν, άκόμα, γονείς άνίσχυροι 
νά έπιβληθούν, είτε γιατί οί Ιδιοι μέ τις συν
εχείς ύπαναχωρήσεις τους έδειξαν μεγάλη 
άδυναμία κατά τή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών 
τους, είτε γιατί τά ίδια τά παιδιά σταμάτησαν νά 
δέχονται -  γιά κάποιο λόγο -  τόν οικογενειακό 
έλεγχο. Πιστεύω πώς οί αίτιες γιά τή συμπερι
φορά αύτή θά πρέπει πρώτα - πρώτα ν ’ άναζη- 
τηθούν στις δεδομένες σχέσεις γονιού - παιδιού. 
Υπήρξαν δέ περιπτώσεις πού σάν 'Υπηρεσία 

τηλεφωνήσαμε σέ γονείς παιδιών πού είχαν 
ουλληφθεί γιά έπικίνδυνη όδήγηση γιά νά τούς 
ένημερώσουμε πώς τά παιδιά τους βρίσκονται 
στό κρατητήριο καί πήραμε γ ι' άπάντηση τό: 
•‘ Επιτέλους! Νά καί μιά βραδιά πού θά κοιμη
θούμε χωρίς τήν άγωνία γιά τό άν θά γυρίσει 
ζωντανό τό παιδί μας·. Υπήρξαν άλλες περι
πτώσεις πού πήραμε τήν άπάντηση: «Παιδιά ε ί
ναι καί σάν παιδιά θά κάνουν καί μιά τρέλα 
παραπάνω·.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Παράτολμοι δίτροχοι καβαλάρηδες ή 
καμικάζι τής άσφάλτου; Αναμφίβολα, ό 
πρώτος χαρακτηρισμός ταιριάζει καλύ
τερα σ’ αύτό τά νέα παιδιά, πού βρίσκουν 
διέξοδο στό τόσα προβλήματά τους 
πάνω στούς δυό μηχανοκίνητους τρο
χούς, δημιουργώντας βέβαια ένα πλή

θος άπό άλλα προβλήματα, και προσπα
θούν πάνω σ’ αύτοϋς τούς δυό τροχούς 
νά καταξιωθούν σάν άντρες νά βρούν 
τήν άναγνώριση τής συνθλιμένης 
προσωπικότητάς τους.

Τό παιδιά αύτό, οϊ «καμικάζι» γιά τούς 
πολλούς πού έφησυχάζουν καταδικά
ζοντας ό,τι είναι πέρα άπ' τά μέτρα τους, 
είναι τά δικά μας παιδιά. Αποτελούν κι 
αύτό μιά άπάντηση στά κοινωνικά δεδο
μένα τής έποχής μας καί είναι προϊόντα 
τού είναι μας. Βέβαια, δέν είναι ήρωες, 
’ίσως είναι οί άντι - ήρωες μιάς νεολαίας 
πού ψάχνει γιά πρότυπα κι άναζητάει 
άνάμεσα σέ χίλιες προκλήσεις τρόπους 
γιά νά σταθεί όρθια. Δέν είναι ήρωες, 
ούτε εκφραστές κάποιου σύγχρονου 
ρομαντισμού πού πιπιλίζει σάν καραμέλα 
τή λέξη «έλευθερία» κι άλλες λέξεις 
προορισμένες νά έκφράζουν δικαιώματα 
κατακτημένα μέ άνθρώπινο ιδρώτα καί 
αίμα. Δέν είναι δμως καί έγκληματίες, 
όσο παράνομα κι άν ζούν. Κάποιοι άπό 
μάς, κάποιοι άπ’ τό ίδιο τό κοινωνικό

σύνολο είναι οί έγκληματίες. Μόνο πού 
έμεϊς, τό άλλο κομμάτι τού κοινωνικού 
σύ νολου τούς ξέρουμε σάν χωρισμένους 
γονείς, σάν άντιπρότυπα, σάν πολλά 
άλλα.

Έτυχε τά παιδιά αύτά νά μήν άνήκουν 
στον κύκλο τών προνομιούχων συνομη
λίκων τους, πού γνώρισαν τή χαραυγή 
τής ζωής άνάμεσα σέ σωστές οικογέ
νειες, σέ γονείς πού χαν τό θάρρος νά 
περπατήσουν πλάι τους δείχνοντας μέ 
τά δικά τους βήματα πού σταματάει τό 
καλό καί πού άρχίζει τό κακό. Οί δικοί 
τους γονείς ήταν οί «άπέναντι», ή άλλη 
όχθη. Άνάμεσα σ’ αύτά καί στήν άλλη 
άχθη, ό πόλεμος. Μακριά τους, περίερ
γοι ή άδιάφοροι, θεατές πάντα, έμεϊς οί 
άλλοι, έμεϊς οί κάθε τόσο μαζευόμενοι 
στά σπίτι τού «τάδε» καί συζητώντες γιά 
τό κατάντημα τού χαρτοπαίκτη γείτονα, 
τής πόρνης γειτόνισσας, τού «άλφα» καί 
τού «θήτα», πού «δέν κοιτάει τήν οίκο- 
γένειά του καί τά παιδιά του πού κάποτε 
θά καταντήσουν άλήτες», ή πού «δίνει τά
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πάντα στά παιδιά του και πού κάποτε αύ- 
τές οί παροχές άδυναμίας θά όδηγήσουν 
στήν καταστροφή».

Μά τι άλλο νά κάνουμε; Εμείς θά σώ
σουμε τόν κόσμο; 'Εμείς θά λύσουμε τά 
προβλήματα των άλλων; "Ας είχαν μυαλά 
οί γονιοί τους νά μήν έσπρωχναν στήν 
καταστροφή τά παιδιά τους. Εμείς νί
βουμε τά χέρια μας, καμιά ευθύνη δέν 
έχουμε ... "Ετσι άκριβώς ... σάν νέοι 
Πόντιοι Πιλάτοι.. .

Σάν νέοι Πόντιοι Πιλάτοι. Εμείς δέ 
φταίμε. Ή κοινωνία φταίει. Τά κράτος εί
ναι ό μεγάλος ένοχος. Σάν νά μήν είμα
στε ’μεΐς ή κοινωνία, σάν νά μήν άποτε- 
λοϋμε καί 'μείς τό κράτος. Σάν νά μήν 
είναι ή μοίρα μας κοινή μέ τή μοίρα τού 
γείτονα.

Κάποτε πρέπει νά ’ρθει ή στιγμή πού μέ 
θάρρος θά σταθούμε άπέναντι στον κα
θρέφτη καί μέ θάρρος νά πάψουμε τούς

αύτοσχεδιασμοϋς καί τις άστεΐες άπο- 
φάσεις γιά νά δούμε ποιοι είμαστε, τί ξε- 
χάσαμε νά κάνουμε, τί μπορούμε πιά νά 
κάνουμε. Κι όσο ή ώρα αύτή άργεΐ, τόσο 
καί πιό άργά θά ’ναι γιά τις πληγές πού 
καρτερούν τή γιατρειά τους.

Δέ φταίει ή μοτοσικλέτα πού ύπάρ
χουν γύρω μας «τσαντάκηδες» καί λίγοι 
είναι οί «τσαντάκηδες» άνάμεσά μας. Δέ 
φταίει ή μοτοσικλέτα πού ύπάρχουν 
«κλεφτρόνια» καί «κοντράκηδες», κι 
ούτε πολλοί είναι αύτοί άνάμεσά μας. Κι 
ίσως - ίσως δέ φταίν οί «τσαντάκηδες», 
τά «κλεφτρόνια» καί οί «κοντράκηδες» 
πού ’ναι τέτοιοι άκριβώς ...

Τό πρόβλημα δέν είναι πρόβλημα τρο
χαίας, κοινής ήσυχίας, δημόσιας τάξης, 
τόσο δσο είναι πρόβλημα κοινωνικό.
Εκατοντάδες κινηματογραφικά έργα δι

δάσκουν έδώ καί πάνω άπό δεκαπέντε 
χρόνια πώς σέ κάποιες κοινωνίες μερικά 
περιθωριακά άτομα καταξιώθηκαν μέσα

στόν κύκλο τών δμοιών τους, καβαλών- 
τας μιά μοτοσικλέτα καί τρομοκρατών
τας τούς άλλους μέ παράνομες συμπε
ριφορές. Χρόνια καί χρόνια τώρα στόν 
κινηματογράφο, στήν τηλεόραση, στις 
έφημερίδες καί τά περιοδικά ήρωοποιεϊ- 
ται τό έγκλημα, άχνίζει γύρω του μιά ρο
μαντική άτμόσφαιρα, ένώ ταυτόχρονα 
στις γειτονιές μερικοί έπιτήδιοι παίρ
νουν μιά μετροταινία, μετρούν πενήντα 
μέτρα άπό κάποιο σχολειό καί κάποια έκ- 
κλησία καί «σπέρνουν» τό ’να πλάι στ' 
άλλο, μπαράκια, αίθουσες ήλεκτρονι- 
κων, τυχηρων καί άλλων παιχνιδιών, 
«τσοντάδικα» καί άλλα παρόμοια.

Απ’ τήν άλλη άχθη χρόνια καί χρόνια 
τώρα ό άντίλογος ύπάρχει μόνο γιά νά 
καταδικάζει. Κανένα ή έλάχιστα τά χέρια 
πού θ’ άπλωθούν γιά νά δείξουν καί τήν 
άλλη πλευρά τής ζωής. Τά πρόσωπα τών 
γονιών σιωπούν. Φοβούνται νά αιτιολο
γήσουν τό κακό, νά δώσουν μιά έξήγηση 
τίμια στά δεκάδες έρωτηματικά πού 
φτάνουν μέχρι τά χείλη τών παιδιών. Πό
σες καί πόσες φορές - παιδιά κι έμεΐς 
κάποτε - ρωτήσαμε γιατί ύπάρχουν 
πλούσιοι καί φτωχοί, γιατί ύπάρχει θάνα
τος, γιατί ή «κυρά - Μαρία» άφησε τόν 
άντρα καί τό παιδί της κι έφυγε, γιατί 
έγινε ’κείνο ή τό άλλο, γ ια τί... γ ιατί... 
γ ια τί... καί πήραμε γι’ άπάντηση τή 
σιωπή ή τό σκαμπίλι; Πόσες, μά πόσες 
φορές ρωτήσαμε γιατί γκρεμίζονται τά 
όνειρα κι άκόμα ψάχνουμε νά βρούμε 
τήν άπάντηση;

«Γιά κάποιον πόνο είσαι γεννημένος» 
κραυγάζει ό Βασ. Παπακωνσταντίνου, 
σάν παίζει στό «στέρεο» ό δίσκος μέ τόν 
«Κουρσάρο» καί ψέματα δέ λέει. «Τό με
γάλο σύνολο τών σωστών μοτοσικλετι- 
στών καταδικάζει αύτούς τούς αύτόχει- 
ρες καί τούς άπομονώνει», λέει ό δημο
σιογράφος Μιχάλης Μοίρας. «Άρνούν- 
ται τόν έλεγχο γιατί είναι παραβάτες», 
λέει ό Ταγματάρχης Δ. Καλαντζής. «’Επι
τέλους, νά καί ένα βράδυ πού θά κοι
μηθώ χωρίς τήν άγωνία νά μού τόν φέ
ρουν νεκρό», λέει ή μάνα. «Παιδί είναι, 
έκανε μιά τρέλα παραπάνω», λέει άλλη 
μάνα. Μέ ποιόν νά συμφωνήσουμε;

ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ

Δυστυχώς δέν ύπάρχουν στατιστικά 
πού νά λένε πόσοι είναι άνάμεσά μας οί 
παράτολμοι δίτροχοι καβαλάρηδες, ούτε 
πόσοι άπ’ αύτούς καβαλάν κλεμένο ή 
δικό τους δίκυκλο, ούτε πόσοι άπ’ αυ
τούς είναι «τσαντάκηδες», τοξικομανείς, 
όμοφυλόφιλοι, διαρρήκτες κ.ά. Εκείνο 
όμως πού είναι δεδομένο καί πού κανείς 
δέ θά μπορέσει νά διαψεύσει είναι πώς 
όλοι οί παραπάνω έχουν πίσω τους κά
ποιο πρόβλημα. Τώρα τό πόσο ύπεύθυνοι 
είναι γ ι’ αύτό τό πρόβλημα αύτοί οί ίδιοι, 
όταν ή ήλικία τούς κατατάσει άνάμεσά 
στούς έφηβους, είναι θέμα λεπτό. Όλα 
τά προβλήματα έχουν τις ρίζες τους πίσω 
στό παρελθόν. Μόνο του ένα Ιβχρονο 
παιδί έχει οικοδομήσει τό παρελθόν του; 
Καί τί μένει σάν άντιμετώπισή του άπ’ 
τούς άλλους; Ή άπομόνωσή του; Νά βγει 
έπίσημα στό περιθώριο τής ζωής, νά γίνει 
έπίσημα παράσιτο, άντικοινωνικό στοι
χείο, έγκληματίας; "Η νά τό πλησιά
σουμε, νά τό έντάξουμε άκόμα πιό πολύ 
άνάμεσά μας, νά δούμε τό πρόβλημά του 
σάν πρόβλημά μας;
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Κόπου ατήν Κηφισιό πλΰι σέ έξι «μηχανές» ισάριθμοι 
νεαροί ψιλοκαυβεντιάζουν. Στέκομοι μπροστά στή 
HONDA τήν «πεντακοσάρα». Ή συζήτηση όρχίζει 
δειλό στήν όρχή, χωρίς συστάσεις, χωρίς εισαγωγές.
Τό «τή βρίσκω», «μοϋ τή δίνει», «κεφόρω» κι όλο τό 
παρόμοιο είναι όνόμεσο στις άλλες έκφρόσεις αυτό 
πού 'ρχονται γ ι’ όπόντηση στό πιό πολλά έρωτημοτικό. 
όπως «γιατί κάνεις σούζες;», «γιοτι έβγαλες τήν έξ- 
ότμιση;», «πρός τί ο! κόντρες;». Νό όμως πού 'ρχετοι ή 
στιγμή καί τό λόγιο σοβαρεύουν. «Τι μόνα καί τί ποτέρα 
κόβεσαι καί ρωτάς; Μήν ψ ά χ νε ις .. .  Τί σπίτι, τι Βιε
τνάμ, ίδιο γεύση. Εγώ στό δεκόξι μπάρκαρα. Δυό χρό
νια στή θόλασσο καί πάλι πίσω. Από κεϊ βγήκε καί ή 
Χόντα . . .  Αλλά, άκου . . .  Ο,τι κι όν γίνει έμένα θά 
δικάσουν. Ο! νόμοι έγιναν γιό νό δικάζουν όσους είναι 
ένοχοι, παραβάτες. Ποιός θά βρεθεί γιό νό δικάσει τόν 
πατέρα καί τή μόνα μου: Έ χεις δεί ποτέ σου τό πάτωμα 
γεμάτο μέ σπασμένα πιάτα, βάζα, γυαλικό καί γύρω όπ' 
τ’ Αφτιά σου ν' ανακατώνονται βλαστήμιες κι ούρλια- 
χτό. Έμεινες όπλυτος ποτέ καί νηστικός, νό κοιτάς τή 
φέτο μέ τή μαρμελόδα στό χέρια των άλλων παιδιών 
τής γειτονιάς; Α σ ε. . .  είναι πολλά. Πού νό τό νιώσεις 
έσ ύ ...» . Φοράει τό κράνος πάει νό φύγει. «Στή
σου . . .  Μήπως θό τό λύσεις όλα αύτό μέ μιό σούζα ή 
μιό κόντρα;» «Όχι. ρέ φίλε , . .  Μΰ γώ έμαθα νό κρύ
βομαι. νό φεύγω . . .  Τί νό λύσω καί πώς; Μπάφιασα ν' 
όκούω τό κήρυγμα . . .  Είναι κσί πώς νά πός στή μάχη 
κόμποσες φορές. Δέν έχω όπλα έγώ . . .  Δέν έχω ύπο- 
μονή. Μαύρα τό βλέπω όλα. Μήπως πιστεύεις πώς δέν 
ξέρω τί πρέπει καί τί δέν πρέπει ; Έλα όμως πού οί 
φλέβες χτυπούν άλλο ρυθμό. . .  Έλα, όμως, πού ότι κι 
όν κάνω ό άλλος βλέπει μόνο πίσω μου. . .  Τρέχω 
ώραίο στό δρόμο, έρχεται ό άλλος μέ τή «Μερσεντές» 
καί μέ κλείνει. Τού λέω: “ Πρόσεξε” . “ "Αντε ρέ 
άλήτη". όπαντόει. Ανάβουν τό λαμπάκια, κατάλα
β ε ς . . .  Πάω σιγά, πετιέται ή γριά όπ’ τό πεζοδρόμιο 
στό δρόμο. “ Σιγά κυρό μου θό μέ σκοτώσεις . . τής 
λέω. «Παλιόπαιδο, τρελάρα, έγκληματίο, έσύ θό μέ 
σκοτώσεις» όπαντόει. «Δέ σέβεσαι ρέ τήν ήλικία της;» 
πετάγεται ένας τρίτος. Μοϋ τή βιδώνει. Τί έκανα καί δέ 
σεβάστηκα τήν ήλικίο της; Μαρσάρω, κάνω τή σούζα 
καί τήν κοπανάω, βλέπω τό δρόμο νό φεύγει γρήγορο κι 
έκτονώνομσι. Κατάλαβες φίλε;».

Κατάλαβα, μόνο πού δέν μπορώ νά τού τό πώ. Κου
νάω τό κεφάλι κι έκεϊνος συνεχίζει. Είναι πού πήρε 
φόρα. . .  «Πάω προχτές στό σπίτι, τί νό δώ' Γκολάν. 
«ΤΙ έχεις μόνα;» ρωτάω. «Τό 'πιε πάλι κι ήρθε καί τό 
οποσε», λέει. Γκπί ρέ πατέρα; Πάλι τό ίδια;» ρωτάω. 
«Αύτήν τήν παλιοπ... νό ρωτάς. Πού χε πόει τ' ΰπό- 
γευμο; Μέ ποιόν ήοουνο μωρή;» Τρελάθηκα. Βγαίνω στό 
δρόμο, καβαλόωτή μηχανή. Νά σκοτωβω. νά ήσυχόσω. 
λέω καί ή βελόνα στό 140. Μέ χτύπησε ό όέρος συν
ήλθα. Γύρισα σπίτι τόπρωί. Είχαν κι έκεϊνοι ήρεμήσει. 
Τούς ένωσε ό φόβος μή καί μέπόνπίσωτσακισμένο. Τί 
κι όν μέ πήγαιναν; Μήπως καί τώρο τσακισμένος δέ 
γυρνάω κάθε φορά σπίτι. . .  Ξέρω, δέ βγαίνει τίποτα, 
όλλό.. .» .

Πνίγηκε τό «όλλό» στό μουγκρητό τής «πεντακοσά
ρας». Πίσω του ξεχύθηκαν καί οί άλλοι. . .

Μιό μέρα μετά, στήν παραλιακή λεωφόρο, κόπου 
κοντό στήν πλόζ τής Βουλιαγμένης. Άλλο τό πρόσωπα 
έδώ. Καλοταίσμένο' φαίνονται Οπό μακριά. Τό μπου
φάν είναι Οπό δέρμα κι όχι φτηνά πλαστικό. ΟΙ μπότες 
αγορασμένες Οπό «φίρμας» μαγαζί κι άχι όπ' τό Μονα
στηράκι. Τό ίδιο καί τό τζίν. Μοτοσικλέτες ίδ ιες σχε
δόν καί μιό «χιλιάρα» μεταξύ τους. Η λικ ίες : Οπό 16 ως 
18. Τσιγάρα ξένα, είσαγωγής. . .

-  Πόσο χρόνων είσαι;
-  17.
-  Είναι τό πρώτο σου μηχάνημα αύτό;
-  Οχι. είχα ένο «Χόντα» μικρό, πενηντάρι.
-  Πρίν πόσα χρόνια;
-  Τρίο.
-  Ποιός σοϋ τό 'χε όγορόσει;
-  0 πατέρας μου.
-  Καί τή «χιλιάρα»;
-  Κι ούτή ό πατέρας μου.
-  Πόσο κόστισε;
-  Κοντό στις τετροκόσιες (χιλιάδες) μέ τόν όριθμό 

μαζί.
-  0 ποτέρος σου έχει αύτοκίνητο;
-  Μιό BMW.
-  Η μόνα σου;
-Έ νο «FIAT MIRAFIORI».
-  Δίπλωμα δέν έχεις. Σ’ όφήνει ό πατέρας σου νό 

τήν κυκλοφορείς; Δέ φοβάται;
-  Φοβάται. Έγώ τόν καθησυχάζω καί ύποχωρει.
-  Αφού δέν δικαιούσαι όπ' τό Νόμο νό Οδηγήσεις 

γιατί Οδηγείς;
-  Μπορώ νό Οδηγώ καί μ' όρέοει. Τού χρόνου θό

βγάλω τό δίπλωμα.

-  Μέχρι τότε θό Όοι παραβάτης;
-  Τό ξέρω.
-  Δέν σέ πειράζει αύτό;
-  Μ' όρέσουν οί μηχανές. . .
-  Πόσες ώρες συναντιέσαι τή μέρα μέ τούς γονείς 

σου;
-  Τό μεσημέρι μέ τή μόνα μου στό φαγητό.
-  Μέ τόν πατέρα σου;
-  Κόπου - κόπου τό Σαββατοκύριακα.
-  Γιατί αύτό;
-  Δουλεύει ό άνθρωπος. Φεύγει πρωί όπ' τό σπίτι. 

Εγώ κοιμάμαι όκόμα. Ξαναγυρίζει όργό μετά τό μεση
μέρι, κατά τις 4 μέ 5. Έγώ μετά τις 3 βγαίνω .. .Γυρίζω 
πίσω τό βράδυ όργό. Αύτός κοιμάται.

-  Καλό, όλα αύτό τό καλοκαίρι. Οταν όμως πηγαί
νεις σχολείο;

-  Καί τότε κάπως έτσι γινόταν. Τό πρωί καί μέχρι τό 
μεσημέρι μάθημα, μετά φαγητό καί στή συνέχεια 
βόλτα. Τ’ όπόγευμα φροντιστήριο, λίγη βόλτα μετά καί 
στή συνέχεια σπίτι.

-  Τι ώρα έπέστρεφες;
-  Κατά τις δέκα μέ έντεκα.
-  Τότε δέν τόν έβλεπες;
-  Ό χ ι. Τίς πιό πολλές φορές είχαν βγει μέ τή μόνα 

μου. Αλλες πΰλι ήταν έξω γιό δουλειές.
-  Κάνεις «οούζες»;
-  Ό χ ι. Δέν μπορώ . . .  είναι μεγάλη ή μοτοσικλέτα.

-  «Κόντρες»;
-  Ελάχιστες φορές. Σπάνιο βρίσκω όντίπαλο.
-  Τρέχεις γρήγορα;
-  Οσο παίρνει.
-  Δέ φοβάσαι;
-  Είμαι κολός Οδηγός.
-  Ή μόνα σου ξέρει ότι τρέχεις;
-  Εντάξει. . .  αύτήν τή βολεύω εύκολα. . .  Μέ πι

στεύει . . .
-  Σοϋ χαλάει ποτέ χατήρι;
-  Ό χ ι. Άλλωστε δέ ζητάω ποτέ ύπερβολικό πρά

γματα.
-  Νομίζεις πώς δέν είναι ύπερβολικό τό νό σόι 17 

χρόνων καί νό σοϋ χουν όγορόσει οί γονείς σου μιό 
«χιλιάρα» μοτοσικλέτα, παρόλο πού κι αύτοί ξέρουν 
πώς νόμιμο δέν μπορείς νό τήν όδηγήσεις;

-  Ν αι. . .  Γιατί νό 'ναι ύπερβολικό.
-  Μήπως είναι προκλητικό γ ι’ άλλα παιδιά παύ δέν 

έχουν λεφτό οϋτε γιό ένα καλό φαγητό;
-  Όχι, γιατί νό 'ναι. Μήπως έγώ φταίω άν αύτό δέν 

έχουν νό φάνε;
-  Μαλώνουν οί γονείς σου στό σπίτι;
- Ό χ ι .
-  Δέν έχουν οικονομικό προβλήματα μεταξύ τους;
-  Οχι-εχουν ξεχωριστό έσοδα ό ένας όπ’ τόν άλλο.
-  Αν δέν είχαν;
-  Άφησέ με, ρέ κύριε. Ανάκριση θό μοϋ κόνεις 

τώρα. Κέφι μας νό 'χουμε λεφτό, κέφι μας νό τό

σκορπάμε όπου θέλουμε. Λογαριασμό θό αοϋ δώσω τί 
κόνει ή μόνα μου κι ό πατέρας μου;

φεύγοντας είπα μέσα μουνό μήν ξεχΰσω κάτι: Κείνη 
τήν όπόντηση τοϋ νεαροϋ γιό τό άν ή ζωή καί ή «χι
λιάρα» του είναι πρόκληση γι' άλλα παιδιά. Μό κι όνθά 
θελα νό τήν ξεχόσω, δέ θό μπορούσα, όφοϋ δυό μέρες 

μετά, στόν Πεοισσό. στήν Ασφάλεια Προαστίων, ήρθα 
πρόσωπο με πρόσωπο μ' ένα νεορό πού 'χε πιαστεί να 
όδηγεί μιό κλεμένη μοτοσικλέτα.

-  Πόσο χρόνων είσαι;
-  Δεκόξι.
-  Από πότε ανεβαίνεις σέ μοτοσικλέτες,
-  Έδώ καί δυό χρόνια.
-  Ό λες κλεμένες;
-  Ναι.

-  Δική σου δέν είχες, οϋτε έχεις,
- Ό χ ι .
-  Γιατί δέν όγορόζεις;
-  Πού νό βρώ λεφτό;
-  Ο! γονείς σου δέ οοϋ δίνουν;
-  Ποιοι γονείς; Ό  πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 

τριών χρόνων. Ή μόνα μου ξαναπαντρεύτηκε. Ό  πα
τριός μου μπήκε πρόπεροι φυλακή, θέλει ένα χρόνο 
όκόμα. Χασίσια καί κόλπο..  καταλαβαίνεις..

-  Η μόνα σου;
-  Καθαρίζει σκάλες γιό νό μάς θρέψει. Πέντε στό

ματα περιμένουν όπ' αύτή. Εχω άλλα τρία όδέλφια, 
κορίτσια όλα καί μικρότερα Οπό μένα, καί μιό γιαγιά.

-  Πηγαίνεις σχολείο ή δουλεύεις;
-  Πηγαίνω σέ νυχτερινό γυμνάσιο. . .  Κόπου - κόπου 

κάνω κανένα μεροκάματο. Τίς πιό πολλές φορές, 
όμως, ξεμένω. . .

-  Σπίτι έχετε δικό σας;
-  Ό χ ι. Ένα δυάρι νοικιάζουμε, στό Μενίδι.
-  Πώς ξεκίνησες μέ τίς μοτοσικλέτες;
-  Μ' άρεσαν. Ξέρεις τώρα. . .  παρέες στή γειτονιό, 

καμιά λαθραία βόλτα στήν όρχή. Μ’ ένα άλλο ποιδί 
είπαμε νό πάρουμε μιό νό κάνουμε τό κέφι μας ένα 
βράδυ. Τ' άλλο βράδυ πήραμε άλλη.

-  Ναί, όλλ’ αύτό λέγεται κλοπή.
-  Τό ξέρω . . .
-  Τότε γιατί;

-  θό μπορούσες νό δούλευες, νό κάνες οικονομία, 
νό μόζευες τό ποσό καί νό 'σουν έντόξε ι. . .

-  Μ’ όρέσουν οί μηχανές. Τίς βλέπω νά τρέχουν καί 
μοϋ τή δίνει. Έπειτα, έκλεβα όπό πλουοιόσπιτο. Αύτοί 
έχουν λεφτό . . .  "Ας πόρουν άλλη. Μήπως όλοι τους μέ 
τόν Ιδρώτα τους έφτιαξαν τίς βίλλες; Αύτοί όμως καί νό 
κλέβουν είναι έντόξει μ' όλους.

-  Αύτό δέ σημαίνει πώς μόνος τρόπος γιό έπιβίωση 
είναι ή κλοπή . . .

-  Σίγουρα έτσι είναι. Μό πάντα κάτι άλλο έρχεται καί 
σού λέει: «κλέψε». Εγώ γεννήθηκα στή μιζέρια. Νό 
βλέπω τ' αύτοκίνητο καί τίς μοτοσικλέτες όπά μακριά, 
τό σπίτια τό μεγάλα όπ' όπΰστοση. Πόωνό δουλέψω, μέ
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ρίχνει τ' Αφεντικό. Πάω σπίτι- ένα ξεροκόμματο γιό 
φαγητό τό μεσημέρι. Κι ό άλλος νό τρέχει στό δρόμο 
σαν σφεντόνα. Γιατί έγώ δέν είμαι Ανθρωπος; ΤΙ φταίω 
κι όν πέθανε ό πατέρας μου, όν ή μόνα μου παντρεύ
τηκε χοσικλή; Μέχρι πότε στή μιζέρια;

-  Τώρα πού μεγάλωσες θό μπορούσες νό καταλά
βεις πώς ή ζωή κερδίζεται κοΙ μ' άλλους τρόπους . . .

-  Είναι και πώς 0ό μπλέξεις. Ξ έρεις . . .  όλα τό παι
διά στήν παρέα στό ίδιο καζάνι βράζουν. . .

-  Καί τώρα τί γ ίνετα ι. . .
-  Οτι θέλει ός γίνει. Μήπως νομίζεις πώς θ' Ανησυ

χήσει κανένας γιό μένα; Μόνο ή μόνα μου. . .  Μό τί νό 
κάνει κι αυτή;

-  Δικηγόρο έχεις νό βάλεις;
-  Πού νό 'βρω τό λεφτό. Εγώ, ρέ φίλε, μένω στό 

Μενίδι, σ’ ένα δυάρι έξι ψυχές, δέ μένω στό Κολω- 
νόκι, ούτε στή Γλυφάδα . . .  Μή τό σκαλίζεις άλλο .. 
θό μυρίσουν. . .

-  Κάτι Ακόμα . . .  «Σούζες» κόνεις;
-  Πεθαίνω γιό «πάρτυ» τους.
-  Καί κόντρες;
-  Είναι νό τό ρωτάς;
-  Γιατί;
-  Σοϋ 'πσ. Γιό έκτόνωση.
-  Ναί, Αλλά έναχλεϊς και μάλιστα κόσμο πού δέν σοϋ 

φταίει Ενοχλείς κάποιον πού θέλει νό κοιμηθεί καί νό 
ξυπνήσει νωρίς νό πάει στή δουλειά του, κάποιον πού 
δουλεύει νύχτο ταξί γιό νό βγάλει μεροκάματο κι άλ
λους πολλούς.

-  θό 'θελες όν δούλευες κι όγόραζες μια δική σου 
μοτοσικλέτα, νό σου τήν έκλεβε ένας άλλος;

-  Ό χ ι.
-  Εσύ όμως τό 'κάνες ούτό. . .

ΑΘΩΟΙ Η ΕΝΟΧΟΙ

Πολλά τ ’ άποσιωπητικά στή συζήτηση 
πού άκολούθησε. Μιά συζήτηση πού δέν 
κατάληξε πουθενά, άφοϋ ό 16χρονος 
συνομιλητής έκλεισε τό θέμα μέ τό «έγώ 
έτσι τή βρίσκω, παράτα με».

Φεύγοντας, προσπάθησα μέσα μου νά 
'βρω δυό - τρεΤς δικαιολογίες- γιά τις 
κλοπές, τό δτι έκει κι έτσι «τή βρίσκει», 
γιά τις «σούζες», γιά τίς «κόντρες», γιά 
τό δώρο τού μπαμπά πού 'ταν «χιλιάρα» 
μοτοσικλέτα, γιά τή διέξοδο καί τήν έκ
τόνωση. Ψάχνω νά βρώ, όχι αιτίες, όχι 
καταστάσεις πού προϋπήρξαν, μά δι
καιολογίες γιά τούς έξω τρόπους ζωής, 
γιά τούς τρόπους πού ό καθείς άπ’ τούς 
τρεις, τούς δεκατρείς ή τούς έκατόν 
τρεις προσπαθεί νά βρει τό δρόμο τής 
καταξίωσης ή τής φυγής άπ’ τό σήμερα 
μέ τά μύρια προβλήματά του. Δέ βρίσκω. 
Ισως γιατί δέ σημαίνει έκτόνωση τό νά 
κάνεις κάτι σέ βάρος άλλου, δέ σημαίνει 
φυγή άπ’ τήν πραγματικότητα όταν αύτό 
πού κάνεις σπάζει τά νεύρα τού άλλου, 
δέ σημαίνει τίποτα άλλο άπό φόβο, όταν 
σκορπίζεις τόν τρόμο γύρω σου. Σημαί
νει, όμως, καί θρασύτητα.

Ολα τούτα τά παιδιά έχουν άναμφί- 
βολα κάποιο πρόβλημα, συχνά βαθιά άν- 
θρώπινο πού δέν τού πρέπει ή άπομό- 
νωση ή ή διαγραφή. Όμως όλα τούτα τά 
παιδιά, πού εύτυχώς είναι λίγα μέσα στό 
σύνολο τών δίτροχων καβαλάρηδων, δέν 
μπορούν «έν όνόματι» τού ξέχωρου γιά 
τό καθένα προβλήματος, ούτε έχουν δι
καίωμα ν άναστατώσουν μιά γειτονιά, ή 
μιά πολιτεία. Δέν μπορούν νά τρέχουν 
σάν δαίμονες μέ μοτοσικλέτες χωρίς έξ- 
ατμίσεις στις δυό καί τρεις μετά τά μεσά
νυχτα καί μάλιστα σέ μιά πόλη πού δέρ- 
νεται όλημερίς άπ’ τό άγχος, δέν μπο
ρούν μέ τίς «κόντρες» καί τίς «σούζες» 
τους νά τρομοκρατούν τούς όδηγούς 
πού βρίσκονται κατά τύχη στό δρόμο 
τους, δέν μπορούν νά κάνουν ό,τι κά
νουν ...

Ή έλληνική κοινωνία, άπό μέρος της, 
έδειξε καί δείχνει σεβασμό πρός όλους 
αύτούς τούς ταραξίες τής άσφάλτου. 
'Ακόμα στή χώρα μας δέν παρατηρήθηκε 
τό φαινόμενο πού σ’ άλλες χώρες έχει 
συμβεί πρό πολλού, όπου κάτοικοι πολ
λών περιοχών ξεσηκώθηκαν καί μόνοι 
τους θέλησαν νά «συνετίσουν» παρό
μοιους ταραξίες, κλείνοντας μέ πρό
χειρα όδοφράγματα τούς δρόμους πού 
χρησιμοποιούσαν γιά τούς αύτοσχέ- 
διους άγώνες καί ξυλοκοπώντας τους 
άγρια. Αύτό άπέχει καί θά πρέπει ν’ άπέ- 
χει πολύ άπ’ τήν έλληνική πραγματικό
τητα. Αντίθετα θά πρέπει νά ληφθούν 
κάποια ειδικά μέτρα, ικανά ν' άντιμετω- 
πίσουν καί ν' άναχαιτήσουν κάθε νεαρό 
πού θά θελήσει νά «ξεδώσει» βγάζοντας 
τήν έξάτμιση τής μοτοσικλέτας -  πού πι
θανό νά χει κλέψει -  τρέχοντος παρά
λογα καί σκορπίζοντας τόν τρόμο γύρω 
του. Ίσως άκόμα τά δικαστήρια θά πρέ
πει νά πάψουν νά θεωρούν τίς παραβά
σεις αύτές σάν παιδικές τρέλες καί έν- 
θουσιασμούς τής έφηβείας. Ένας νέος 
στά δεκάξι του, δέν είναι τόσο «παιδί», 
όσο συχνά μπορέΐ νά θελήσει νά παρου
σιαστεί μπροστά στή δικαιοσύνη, προσ
παθώντας νά ’θρεϊ έλαφρυντικά γιά τίς 
πράξεις του. Κι ίσως μιά έπαναθεώρηση 
του θέματος, παρόμοια μέ 'κείνη πού χα
ρακτήρισε τήν άρπαγή τσάντας ληστεία 
κι όχι κλοπή, δώσει κάποιο άλλο χαρα
κτηρισμό στις παραβάσεις αύτές, είτε 
ποινικού, είτε οικονομικού χρώματος. Κι 
όλα αύτά βέβαια έτσι ώστε νά μή θίγει τό 
μεγάλο σύνολο τών δίτροχων καβαλά
ρηδων πού χωρίς νά φταίει σέ τίποτα 
πληρώνει συχνά τά «σπασμένα» τών άλ
λων.

Μιά περιοριστική γιά παράδειγμα διά
ταξη γιά τήν κυκλοφορία τών δίτροχων 
σέ ώρες κοινής ήσυχίας, δέ θά βλάψει 
τούς ταραξίες τής άσφάλτου. Αύτοί θά 
βρίσκουν τρόπους νά 'ναι πάντα παρα
βάτες καί σχεδόν πάντα νά ξεφεύγουν. 
Εκείνοι πού θά ζημιώσουν θά ’ναι οί άλ

λοι, οί σωστοί δικυκλιστές, οί άνθρωποι 
πού άγόρασαν τό δίτροχο γιά τήν έξυπη- 
ρέτησή τους, γιά τίς έκδρομές τους, ή 
γιά οικονομία τής τσέπης τους.

Ένα μεγάλο μέρος τού κοινωνικού 
συνόλου, άλλά καί τών μοτοσικλετιστών 
ρίχνει τό βάρος τής εύθύνης γιά τήν 
ύπαρξη τών ταραξιών τής άσφάλτου στις 
'Υπηρεσίες Τροχαίας τών δυό άστυνομι- 
κών Σωμάτων. Πιστεύει πώς ό τροχονό
μος άποφεύγει τούς τυχόν κινδύνους 
πού συνεπάγεται ό έλεγχος αύτών τών 
νεαρών καί τούς άφήνει νά κυκλοφο
ρουν άνενόχλητοι. Κι όμως είναι άκόμα 
νωπές οί άναμνήσεις κάποιων ρεπορτάζ 
της τηλεόρασης πού θγαλαν στόν 
«αέρα» κάποιες άλήθειες: «Δέν μπορεί 
νά μέ πιάσει ό δικυκλιστής τροχονόμος», 
«=έρω πώς είμαι πιό γρήγορος», είναι οί 
φράσεις -  άλήθειες πού ειπώθηκαν άπό 
χείλη νεαρών -  «άμορφων άγοριών μέ 
ρομαντικό βλέμμα» -  άνάμεσα στά ειρω
νικά τους χαμόγελα. Κι όταν κάθε μιά άπ’ 
τίς έκπομπές αύτές τέλειωνε, σ’ όλους 
τούς τηλεθεατές έμενε ένα καί μοναδικό 
μήνυμα· πώς γιά ότι κάνουν αύτά τά παι
διά ύπεύθυνοι είναι; Ή Αστυνομία, ή 
Πολιτεία, ή Κοινωνία, τό σύστημα ζωής. 
Τά ίδια τά παιδιά ήταν άπλά καί μόνο θύ
ματα, όπως θύματα τού κοινωνικού Κα
τεστημένου ήταν καί οί οίκογένειές 
τους. Καί προβάλλει τό έρώτημα: Αφού

τά παιδιά αύτά είναι θύματα όλων μας, 
γιά ποιο λόγο νά ρθούν άντιμέτωποί 
τους οί τροχονόμοι;

Είναι όμως έτσι τά πράγματα; Μπο
ρούν όλα τά παραπάνω ν’ άποτελέσουν 
δικαιολογίες γιά κάποια όμάδα νεαρών 
μοτοσικλετιστών πού σέ λιγότερη άπό 
μισή ώρα διασχίζουν άπ’ τή μιά άκρη στήν 
άλλη τήν Αθήνα, κάνοντας μπροστά καί 
άνάμεσα στις ούρές τών αύτοκινήτων 
«σούζες» πού κόβουν τήν άνάσα; Μπο
ρούν ν’ άποτελέσουν δικαιολογία γι’ αύ
τούς πού στις τρεις μετά τά μεσάνυχτα 
διασχίζουν τήν Πατησίων, τήν Άχαρνών, 
τήν 'Αλεξάνδρας, τήν Κηφισίας καί τίς 
άλλες λεωφόρους μέ ίλιγγιώδη ταχύ
τητα, σπάζοντας — ιδιαίτερα τούς καλο
καιρινούς μήνες -  τά νεύρα τών κατοί
κων τών περιοχών αύτών;

Μπορούν ν’ άποτελέσουν δικαιολογία 
γ ι’ αύτούς πού μέ ιδιαίτερη θρασύτητα 
προκαλούν τούς τροχονόμους μόνο καί 
μόνο έπειδή ξέρουν πώς οί δεύτεροι δέν 
μπορούν γιά όποιοδήποτε λόγο -  κι όχι 
δέ θέλουν -  νά τούς συλλάβουν;

Τι πρέπει νά γίνει λοιπόν;
Ν' άρχίσουν νά παίζουν «κορώνα -  

γράμματα» τή ζωή τους οί δικυκλιστές 
τροχονόμοι ή νά τεθεί κάτω άπό άλλο 
νομικό πλαίσιο ή όλη άντιμετώπισή τους; 
Πριν άπό χρόνια μερικές άντικοινωνικές 
συμπεριφορές πού περιείχαν τό στοιχείο 
τής προκλητικότητας καί τής θρασύτη- 
τας έγιναν αιτία γιά τή θέσπιση ένός νό
μου, τού 4.000, τού γνωστού στό εύρύ- 
τερο κοινό σάν νόμο «περί τεντυμποϊ- 
σμοϋ». Σήμερα φτάσαμε στό σημείο πού 
μερικές παραβάσεις τού Κ.Ο.Κ. άλλά- 
ζουν χρώμα καί παίρνουν έντονο άντι- 
κοινωνικό χαρακτήρα, άφού διακρίνον- 
ται γιά τή θρασύτητα καί τήν προκλητι
κότητα άπέναντι στό κοινωνικό σύνολο. 
Κι όμως αύτές οί παραβάσεις έξακολου- 
θούν ν’ άντιμετωπίζονται μέ τίς διατά
ξεις τού Κ.Ο.Κ. πού όρίζονται άπ’ τ ’ άρ
θρα 15 καί 49 (περί θορύβων καί αύτο- 
σχέδιων άγώνων καί άγώνων χωρίς 
άδεια) καί τίς περισσότερες φορές τίθε
νται σέ άμφιβολία, μέ άποτέλεσμα τήν 
άπαλλαγή τού νεαρού παραβάτη πού δέν 
παραλείπει νά πανηγυρίσει τή «νίκη» 
του μέ μιά σειρά νέες «κόντρες» καί 
«σούζες». Μήπως λοιπόν, είναι καιρός 
γιά ν’ άποτελέσει ή θρασύτητα καί ή προ
κλητικότητα, μέ τήν όποια οί νεαροί τα
ραξίες τής άσφάλτου άντιμετωπίζουν 
κοινωνικό σύνολο καί Πολιτεία, αιτία γιά 
μιά νέα νομική θεώρηση τού όλου θέμα
τος, ένώ παράλληλα τό ίδιο τό κοινωνικό 
σύνολο, ή Πολιτεία, τά μέσα ένημέρωσης 
κι άλλοι φορείς νά προσπαθήσουν ν’ άγ- 
καλιάσουν τούς νέους αύτούς, δείχνον- 
τάς τους τήν κοινωνική άναγκαιότητα 
πού έπιβάλει τήν τήρηση αύτών πού 
παραπάνω άναφέραμε σάν «πρέπει» καί 
«δέν πρέπει»;

Γιό τήν έπιτυχία τής έρευνας βοήθησαν ό 
διοικητής καί oi δικ. τροχονόμοι τοϋ Τ.Τ.Κ. 
Γλυψόδας Ταγματάρχης κ. Διονύσιος Κολαντζής 
καί Χωροφύλακες κ.κ. Ιωάννης Βατσόκης καί 
Γεώργιος Λιοδάκης, ά πιλότος κ. Γιώργος Βα- 
ζούρας καί ά μηχανικός μοτ/τών κ. Γιώργος 
Ρούσσος, τούς όποιους κι εύχαριστοϋμε.
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Συνεργασία κοινού 
καί Αστυνομίας

Τ ο ύ  Ά ν δ ρ έ α  Φ Ο Υ Ν Τ Α  

Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ

Τά τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 
σέ διεθνή κλίμακα άλλα και οτή Χώρα μας 
μιά αύξηση όλων τών ειδών τού έγκλή- 
ματος μέ θύματα συνανθρώπους μας 
κάθε ήλικίας καί άνεξάρτητα άπό τό 
επάγγελμα, τή μόρφωση, τήν οικονομική 
τους κατάσταση καί τήν περιοχή πού 
διαμένουν.

-  Γιά τις αιτίες τών έγκλημάτων αύτών 
άς άφήσουμε τούς ειδικούς νά τις μελε
τήσουν, νά βγάλουν συμπεράσματα καί 
νά ύποδείξουν μέσα καί τρόπους θερα
πείας τού κακού δσο ύπάρχει άκόμη και
ρός.

-  Τό δικό μας όμως έργο, τό έργο δη
λαδή τής Χωροφυλακής είναι ή πρόληψη 
καί καταστολή τού έγκλήματος.

-  Γιά νά τό πετύχει όμως αύτό ή Χωρο
φυλακή εργάζεται, όπως είναι γνωστό σέ 
όλους,σκληρά, έπίμονα καί έπικίνδυνα 
χωρίς επιδείξεις.

-  Ή προσπάθειά της είναι συνεχής γιά 
νά έξασφαλίσει στό έσωτερικό τής χώ
ρας μας τήν τάξη, τή γαλήνη, τήν ήσυχία 
καί τήν άσφάλεια τού πολίτη, προϋποθέ
σεις πού είναι άπαραίτητες καί άναγ- 
καιες γιά τή διατήρηση τής κοινωνικής 
ισορροπίας, ώστε νά ζούν οί πολίτες ειρη
νικά καί νά άπολαμβάνουν τά άγαθά τής 
ζωής άπαλλαγμένοι άπ' τό αίσθημα άνα- 
σφάλειας.

-  Στήν προσπάθεια αύτή τό προσωπικό 
της Χωροφυλακής άψηφά κόπους καί 
κινδύνους καί προσφέρει τις ύπηρεσίες 
του όλο τό 24ωρο γιά νά προστατεύσει τή 
ζωή, τήν τιμή, τήν έλευθερία καί τήν 
περιουσία τών συνανθρώπων μας άπό 
τούς λογής-λογής κακοποιούς πού συν
εχώς προσπαθούν νά κλονίσουν τήν έμ- 
πιστοσύνη τού κοινού καί νά ύποσκά- 
ψουν τά θεμέλια τής κοινωνίας.

-  Στόν άτέλειωτο αύτό πόλεμο τής 
Αστυνομίας μέ τό έγκλημα πολλοί συν
άδελφοι έδωσαν πρόθυμα τή ζωή τους ή 
τραυματίσθηκαν βαρειά στή προσπάθειά 
τους νά διασώσουν άλλους, νά φυλάξουν 
περιουσίες, νά τηρήσουν τήν τάξη, νά 
άνακαλύψουν ναρκωτικά καί νά συλλά- 
βουν έπικίνδυνους κακοποιούς. Τραγικό 
πρόσφατο παράδειγμα ή θυσία τού 
Ενωμοτάρχη ΚΙΟΥΣΗ, τού Π.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

πού έχασε τή ζωή του άπό τά άδίστακτα 
δολοφονικά χέρια έγκληματιών, άφή- 
νοντας πίσω του γυναίκα καί άνήλικα 
παιδιά.

-  Ό  άπλός πολίτης είναι ζήτημα άν θά 
άναγκασθη νά διακινδυνεύσει μιά φορά 
τή ζωή του γιά νά προστατεύσει κάποιο 
άγαθό του, ό Αστυνομικός όμως κινδυ
νεύει σχεδόν κάθε μέρα. Γιά όσους άπο- 
ρούν τούς άπαντάμε ότι τό έργο τής 
Αστυνομίας είναι άγνωστο, γιατί πολλές 

φορές δέν είναι άνακοινώσιμο αύτό 
όμως δέν μειώνει τή σημασία καί τούς 
κινδύνους του. Γί αύτό καί ζητάμε τή. 
συμπαράσταση τού κοινού τό όποιο πολ
λές φορές διερωτάται μετά άπό κάθε έγ
κλημα τι πρέπει νά γίνει;

-  Στό καυτό αύτό έρώτημα θά προσ
παθήσουμε νά δώσουμε μιά άπάντηση.

-  Δυστυχώς φαίνεται πώς έχει περάσει 
πιά ή παλιά έκείνη καλή έποχή πού τά 
πράγματα ήταν άπλά, γιατί μιά καί είχες 
άναθέσει τή φύλαξή σου ατούς φρου
ρούς τής Τάξεως έμενες πλέον άμέτο- 
χος καί ήσυχος.

-  Σήμερα οί συνθήκες ζωής έχουν άλ- 
λάξει, οί πόλεις μας έγιναν μεγάλες καί 
άπάνθρωπες, πολυώροφα κτίρια ξεφύ
τρωσαν καί σέ αύτά διαμένουν χιλιάδες 
άτομα πραγμα πού δυσκολεύει κατά 
πολύ τόν προληπτικό έλεγχο.

-  Παλιότερα όλοι, οί γείτονες σέ μιά 
μικρή πόλη γνώριζαν τόν Χωροφύλακα 
πού περιπολούσε γιά νά κοιμούνται αύ- 
τοί ήσυχα. Τώρα όμως λόγω τής πολυκο
σμίας ούτε οί γείτονες γνωρίζουν πολλές 
φορές ποιος τούς φυλάει, άλλά ούτε καί 
οί φρουροί τής Τάξεως είναι δυνατόν, νά 
γνωρίζουν προσωπικά καί μέ τά μικρά 
τους όνόματα όλους τούς κατοίκους τής 
περιοχής τους.

-  "Αλλωστε άς μή ξεχνάμε, ότι ένα με
γάλο μέρος τού πληθυσμού μετακινείται 
συνεχώς κάθε μέρα άπό τό χώρο τής κα
τοικίας, στό χώρο τής δουλειάς του καί 
άντίστροφα καί γ ι’ αύτό τά πράγματα γί
νονται πιό δύσκολα.

-  Έχουμε δηλαδή άγνωστους πού κυ
κλοφορούν στή γειτονιά μας καί πού 
μπορεί νά έχουν έρθει άκόμα καί άπό μιά 
άλλη πόλη γιά νά διαπράξουν ένα άδί- 
κημα, μιά κλοπή, μιά ληστεία. Αύτό είναι 
παρά πολύ εύκολο νά γίνει μέ τά σημε
ρινά καταπληκτικά μέσα τής συγκοινω
νίας.

-  Έτσι λοιπόν έρχόμαστε άναγκαστικά 
καί πάλι στό θέμα τής συνεργασίας τού 
κοινού μαζί μας, γιατί τά όργανά μας δέν 
μπορούν νά είναι πανταχού παρόντα, γι’ 
αύτό όποιος άντιλαμβάνεται κάτι τό 
ύποπτο όφείλει — έχει ύποχρώση — νά 
ένημερώνει τήν 'Υπηρεσία μας. Τό άντί- 
θετο σημαίνει άγνοια ή άδιαφορία πού 
κάποτε κοστίζει άκριθά.

-Δ έν  είναι δυνατόν νά προσπερνάς 
άδιάφορα άπό κάποιον πού διαπράττει 
μιά παρανομία καί νά μή λές τίποτα δι
καιολογούμενος ότι «αύτό δέν είναι 
δουλειά δική μου». Γιατί έτσι γίνεσαι 
κατά ένα τρόπο συνένοχος μέ τόν κακο
ποιό άφοΰ μπορείς νά προλάβεις τό κακό 
καί δέν τό προλαμβάνεις.

-  Δέν μπορείς νά κλείνεσαι στό σπίτι 
σου λέγοντας έγώ μαζεύομαι νωρίς στό 
σπίτι μου καί είμαι ήσυχος, γιατί τό έγ
κλημα θά σέ βρει κΓ έκεί άν συνεχίσεις 
νά είσαι άδιάφορος, μά τότε θά είναι 
πάρα πολύ άργά.

-  Υπάρχει άκόμη καιρός στό τόπο μας 
νά μή φτάσουμε στά ξένα έπίπεδα, γιατί 
ό λαός μας είναι πολιτισμένος, καί άγαπά 
τήν τάξη καί τήν ήσυχία. Γ Γ αύτό καί δέν 
ξενχάμε ότι πολλές φορές τις έπιτυχίες 
μας χρωστάμε στόν άνώνυμο πολίτη πού 
έκανε τόν κόπο καί μάς ένημέρωσε γιά 
κάτι πού κατά τή γνώμη του δέν πήγαινε 
καλά.

-  Μάς είναι άναγκαία λοιπόν καί πολύ 
χρήσιμη ή συμπαράσταση τού πολίτη καί 
όταν λέμε συμπαράσταση δέν περιορι
ζόμαστε στά στενά πλαίσια τής παροχής 
μιάς πληροφορίας, άλλά έννοοΰμε ότι ό 
καλός πολίτης, ό τίμιος, ό ειλικρινής, αύ- 
τός πού διαπνέεται άπό άγάπη γιά τόν 
τόπο του όφείλει, όχι μόνο νά μή φέρνει 
έμπόδια στό προληπτικό καί κατασταλ
τικό έργο τής Αστυνομίας, άλλά καί νά 
παρέχει τή συνδρομή του πρόθυμα καί 
θετικά, καί έπιτρέψτε μου νά σάς άνα- 
φέρω ένα παράδειγμα. "Ενας άστυνομι- 
κός άντιλαμβάνεται π.χ. ένα άτομο πού 
έν πάση περιπτώσειτοϋ φαίνεται ύποπτο 
καί θέλει νά τό έλέγξει. Τότε τό άτομο 
αύτό σύμφωνα άλλωστε καί μέ τήν ύπάρ- 
χουσα Νομοθεσία όφείλει νά δηλώσει τά 
στοιχεία ταυτότητάς του καί είναι βέβαιο 
ότι έφ’ όσον είναι ΑΘΩΟ δέν έχει τίποτα 
μά άπολύτως τίποτα νά φοβηθεί, γιατί 
όταν τρέπεται σέ φυγή χωρίς νά ύπάρχει 
λόγος, τότε πώς θά ξεχωρίσουμε τόν έν
οχο άπό τόν άθώο, πώς θά ξεχωρίσουμε 
τόν ΚΑΛΟ πολίτη άπό τόν ΚΑΚΟ. Μέ μιά 
τέτοια έσφαλμένη τακτική δυσκολεύεται 
ή̂  καταστολή τού έγκλήματος καί αύτό 
είναι πρός ζημία όλων μας.

-  Αύτή λοιπόν τή συμπαράσταση τού 
άπλού πολίτη, τού ήσυχου νυκοκοίρη, 
τού τίμιου άνθρώπου ζητάμε καί έχουμε 
άνάγκη, γιατί έτσι θά έχουμε καλά άπο- 
τελέσματα, έτσι θά έπιτύχουμε στήν 
άποστολή μας καί θά προστατεύσουμε 
τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία τού 
πολίτου πού είναι ή δική μας, ζωή, ή δική 
μας τιμή καί ή δική μας περιουσία.
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«Λαός χωρίς δάοος μοιάζει μέ δένδρο χωρίς ρίζες», έλεγε ό Λαφον- 
τοίν. Καί είναι όλήθειο, άλήθειο μέ έντονο πικρή γεύση γιο τόν τόπο μας, 
οπού κανείς δέ θυμάται τά « δ ό σ η » τήν παγκόσμιο μέρο τής Δασοπονίας 
(21 Μαρτίου) μέρα όνόληψης εύθυνών όπέναντί τους -  άλλα μέσο στό 
κατακαλόκαιρο όταν γίνονται, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, παρανάλωμα τοϋ 
θείου δώρου τοϋ Προμηθέα. Γι’ αύτό διαλέξαμε και μείς ούτή τήν έποχή να 
δώσουμε στό μέτρα τών δυνάμεών μας τό S.O .S. γιά τό δάση μας. Ισως κάτι 
προλάβουμε...

Ή  σημασία τοϋ δάσους.

Τό δάσος άποτελεϊ τό βασικότερο, 
ίσως, άπό τό στοιχεία πού συνθέτουν τό 
φυσικό μας περιβάλλον, γιαυτό και οί τυ
χόν ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές 
του, πού προέρχονται άπό άπερίσκε- 
πτες, ή και έγκληματικές, ένέργειες δια- 
ταράσσουν σοβαρά τήν ισορροπία τής 
φύσης, μέ άπρόβλεπτες συχνά συν
έπειες καί γιά τόν ίδιο τόν άνθρωπο. "Αν 
μάλιστα θυμηθούμε πώς ή έπιβίωση τοϋ 
άνθρωπίνου γένους είναι στενά συνδε- 
δεμένη μέ τήν ποιότητα τοϋ φυσικού 
περιβάλλοντος μέσα στό όποίο ζεί καί 
δημιουργεί, τότε καταλαβαίνουμε τό μέ
γεθος τής σημασίας του στή ζωή μας.

Ειδικότερα, όμως, μπορούμε νά έντο- 
πίσουμε τή σημασία του στις άκόλουθες 
γενικές κατηγορίες:

Γιά τό φυσικό περιβάλλον:

• "Ενας προστατευτικός μανδύας άπό τό 
πιό μικροσκοπικό φυτό καί τά πεσμένα

φύλλα ως τό ψηλότερο δένδρο καλύ
πτει τό έδαφος καί τό προστατεύει άπό 
τά λογής - λογής κατακρημνίσματα τής 
άτμόσφαιρας. Ή βροχή καί τό χαλάζι 
πέφτουν πάνω στά φυλλώματα καί χά
νουν τήν άρχική τους όρμή γιά νά πέ
σουν όμαλά στό έδαφος καί νά ύπάρξει 
ή δυνατότητα νά άπορροφηθοΰν άπ’ 
αύτό, ώστε νά έμπλουτίσουν τά τόσο 
άναγκαϊα γιά τήν έπιβίωση τού πλανήτη 
μας ύπόγεια ύδροφόρα στρώματα χω
ρίς νά τό παρασύρουν. Στά δάση δέ 
δρουν καταστρεπτικοί χείμαρροι, όπως 
γίνεται στις γυμνές περιοχές, όπου τό 
νερό μόνο καταστροφές προκαλει. 
Μπορούμε μάλιστα νά πάρουμε μιά 
ιδέα γιά τό μέγεθος μιάς τέτοιας συμ
φοράς άν άναλογιστοΰμε πώς ή 
Φύση  γιά νά δημιουργήσει μισό μέτρο 
έδαφος κατάλληλο γιά άροτριαΐες 
καλλιέργειες χρειάζεται γύρω στά 
5,000 χρόνια.

• Μιά μεγάλη σειρά άπό ζώα ζοϋν, ή βρί
σκουν καταφύγιο, μέσα στό δάσος. Ή 
καταστροφή του έπιφέρει άναμφίβολα 
καί τήν έξαφάνισή τους μέ σοβαρές 
συνέπειες γιά τή φυσική ισορροπία. Ή

έξαφάνισή ένός συγκεκριμένου είδους 
τού ζωικού βασιλείου έχει όπωσδήποτε 
τεράστιες έπιδράσεις στό παγκόσμιο 
οικοσύστημα. Όπως γράφει ό νομπε
λίστας Konrad Lorenz1: «Κάθε έμβιο εί
δος ζώου, φυτού ή μύκητα, άποτελεϊ 
μέρος τού μεγάλου (όλου) παγκόσμιου 
συστήματος καί είναι προσαρμοσμένο 
στό περιβάλλον του ...

"Ολες οί βραδείες μεταβολές πού 
προκαλούνται άπό τήν έξέλιξη τών ή 
άπό μιά προοδευτική μεταβολή τού 
κλίματος, δέν μπορούν νά έκθέσουν σέ 
κίνδυνο τήν ισορροπία ένός ζωτικού 
χώρου. ’Αντίθετα, οί αιφνίδιες παρεμ
βάσεις, όσο άσήμαντες κι άν είναι φαι
νομενικά, μπορούν νά έχουν συν
έπειες άπρόοπτες, άκόμα καί κατα
στρεπτικές». ’Επίσης,

• Αναμφίβολα καθοριστικός είναι ό ρό
λος του καί στή διαμόρφωση τοϋ κλί
ματος κάθε τόπου. Ή στάθμη τών βρο
χοπτώσεων είναι ύψηλή, ό χειμώνας 
πιό ήπιος -  σέ σχέση μέ άποψιλωμένες 
περιοχές μέ ίδιο ύψόμετρο -  καί τό κα
λοκαίρι δροσερότερο. Παράλληλα ή 
άτμόσφαιρα έμπλουτίζεται σέ όξυγόνο 
καί ή ζωή γίνεται πιό άνετη.

Γιά τόν ίδια τάν άνθρωπο:

• Ή αισθητική καί ύγιεινή τού δάσους, 
τοϋ πράσινου γενικότερα, έπηρεάζει 
σέ σημαντικό βαθμό τήν άνθρώπινη 
ψυχοσύνθεση, τήν πνευματική και 
ήθική άνάπτυξη τού άνθρώπου. 
Όπωσδήποτε δέ νιώθει κανείς τά ίδια 
αισθήματα σέ ένα καταπράσινο, δρο
σερό παράδεισο καί σέ μιά άδενδρη 
βραχώδη περιοχή μέ άφόρητο καύ
σωνα. Παράλληλα,



•  Τό δάσος δέν έμττλουτίζει μόνο τήν 
άτμόσφαιρα μέ όξυγόνο άλΛά τήν κα
θαρίζει καί άπό μικρόβια έπικίνδυνα γιά 
τήν ύγεία μας. Σχετικό παράδειγμα εί
ναι μιά έρευνα πού έγινε στό Παρίσι: 
Στό έμπορικό κέντρο τής πόλης βρέ
θηκαν 4.000.000 μικρόβια άνά κυβικό 
μέτρο όέρα, στό Ήλύσια μέ πολλαπλές 
δενδροστοιχίες 88.000, στό πάρκα
1.000, ένώ στό δάσος τής Βουλώνης 
μόνο 50.

Τ ο ϋ  Κ ω ν /ν ο υ  Δ Α Ν Ο Υ Σ Η  

Ά ν θ υ π α σ π ισ τ ο ϋ

Τέλος, γιά τήν οικονομία:

• Στήν 31η Γενική Συνέλευση τής CEA 
('Αγροτική Εύρωπαϊκή Συνομοσπον
δία) στό Άμστερνταμ πάρθηκε σχετική 
άπόφαση2 πού σέ γενικές γραμμές λέει 
τό έξής γιά τή σημασία τοϋ ξύλου: «Τό 
ξύλο είναι ένα προϊόν πο ύ άνανεώνεται 
συνεχώς χάρις στή διηνέκεια τού δά
σους και πού άποτελεϊ μία άποθηκευ- 
μένη μορφή ήλιακής ένέργειας. 'Ακόμη 
και στή σημερινή έποχή μέρος τοϋ 
παραγόμενου ξύλου μικρών διαστά
σεων δέν έκδασώνεται γιατί δέν έπι- 
τυγχάνει τιμή πού νά καλύπτει τά έξ
οδα συγκομιδής καί ένα λογικό έπιχει- 
ρηματικό κέρδος. Έν τούτοις ή χρησι
μοποίηση τού ξύλου αύτοϋ θά μπο
ρούσε νά καλύψει πολλά κενά στόν έν- 
εργειακό τομέα, νά αύξήσει τά έσοδα 
τών δασών καί νά βελτιώσει τήν ποιο
τική τους σύνθεση».

• Τό μισό ξύλο άπ' όσο παράγεται κάθε 
χρόνο στόν κόσμο, γύρω στούς
1.000.000.000 τόνους, χρησιμοποιείται 
σάν καύσιμη ύλη, ένώ ένα μεγάλο μέ
ρος τής παραγωγής άπό τά δάση μένει 
άχρησιμοποίητο γιατί δέ συμφέρει 
αύτή τή στιγμή οικονομικά ή έκδάσωσή 
του. Σύμφωνα μέ ύπολογισμούς ή πο
σότητα τών καυσοξύλων πού άποκομί- 
ζεται άπό τά δάση καί ή ποσότητα πού 
έγκαταλείπεται μέσα σ’ αϋτά θά μπο
ρούσε νά καλύψει τό 15% τών παγκό
σμιων άναγκών σέ ένέργεια, ποσοστό 
πού πλησιάζει τις δυνατότητες τού 
γαιάνθρακα καί τοϋ λιγνίτη μαζί.

• Εξάλλου ένα μεγάλο μέρος τής συν
ολικά έκδασούμενης ξυλείας προορί
ζεται γιά τή χαρτοποιία, ένώ είναι πάγ
κοινα γνωστό πώς οί άνάγκες σέ χαρτί 
έπιθαρύνουν σημαντικά τόν προϋπο
λογισμό πάρα πολλών χωρών.

• 'Επίσης ή παραγωγή ρετσινιού, τά ποι
κίλα βότανα, ή άνάπτυξη τής κτηνο
τροφίας καί ή ύλοτομία -  ξέχωρα άπό 
τήν άπασχόληση έργατικών χεριών -  
δέν είναι παράγοντες θετικοί γιά τήν 
έξέλιξη όποιασδήποτε οικονομίας; Καί 
τέλος

• Παρά τις σειρήνες τών γραφικών άκρο- 
γιαλιών καί τών «γαλάζιων πόντων» τά 
βουνά καί τά δάση έξακολουθούν νά 
άποτελοϋν πόλους έλξης τουριστών, 
φαινόμενο πού έπιβεθαιώνεται στή 
Γαλλία, Ελβετία καί Ιταλία, άλλά, 
δειλά - δειλά, καί στή χώρα μας. Οί

περιοχές μάλιστα πού συνδυάζουν 
βουνό, δάσος καί θάλασσα παρουσιά
ζουν μιά σχεδόν κάθετα έξελισσόμενη 
τουριστική άνάπτυξη. Παράδειγμα, μιά 
σχετική έρευνα πού έγινε τήν περίοδο 
1976 - 77 στή Θάσο3, νησί πού κατά 
47,2% καλύπτεται άπό πυκνά πευκο
δάση, ένώ κατά 80% άπό πάσης φύ- 
σεως δάση. Ή έρευνα άπέδειξε πώς τό 
41 % τών έπισκεπτών της ήταν... 
«δασο - έπισκέπτες» καί κύρια αιτία τής 
έπίσκεψής τους ήταν ή δασική άνα- 
ψυχή, ή δασική αισθητική, καί ό συν

δυασμός «δάσος - θάλασσα». Άπό 
τούς «δασο - έπισκέπτες» περίπου τό 
62% (ή τό 25% τοϋ συνόλου τών έπι
σκεπτών) έπισκέφθηκαν τό νησί περισ
σότερο άπό μιά φορά.

Τά Ελληνικά δάση.

Αύτή είναι λοιπόν ή συμβολή τοϋ δά
σους στήν ισορροπία τοϋ φυσικού περι
βάλλοντος, στήν οίκονομία άλλά καί 
στήν νορμάλ έξέλιξη τού άνθρώπινου

γένους. Τι γίνεται όμως στή χώρα μας; Τι 
δάση ύπάρχουν, σέ ποιά ποιότητα καί 
πόσα μάς χρειάζονται; Μιά σύντομη 
Ιστορική άναδρομή πάνω στή χρήση τής 
έλληνικής γής είναι πολύ χρήσιμη άφ’ 
ένός γιά νά κατανοήσουμε τις δυνατότη
τες τών παραγωγικών πηγών τών όρει- 
νών περιοχών μας (πού άντιστοιχεί στά 
2/3 τής συνολικής έκτασης τής χώρας) 
καί άφ’ έτέρου τις λογής - λογής έπιδρά- 
σεις -  συνήθως καταστρεπτικές -  πού 
άσκησε πάνω της ό άνθρωπος στό διάβα 
τών αιώνων.

Ή 'Ελλάδα καλυπτόταν άλλοτε -  όπως 
τουλάχιστον άποδεικνύουν τά λείψανα 
πού διασώθηκαν, οί φυτοκοινωνίες καί οί 
Ιστορικές μαρτυρίες -  άπό έκτεταμένα 
δάση. Μεγάλες όμως έκχερσώσεις γιά 
γεωργικές καλλιέργειες, πυρκαϊές, άνε- 
ξέλεγκτη ύλοτομία, ύπερβόσκηση καί 
γενικά καταστροφή τής προστατευτικής 
βλάστησης συνέτειναν στήν ιδιαίτερα 
άνησυχητική έλαχιστοποίησή τους.

Ή ζημιά άρχισε άπό τήν έποχή τοϋ 
ορείχαλκου4 γιά νά συνεχιστεί έντατικά 
ως τις μέρες μας. Κατά τή διάρκεια τής 
τουρκοκρατίας, μετά τή φεουδαρχική 
(άνατολικοϋ τύπου) διανομή καί χρήση 
τής γής, πεδινοί άλλά καί άστικοί πληθυ
σμοί μετακινήθηκαν πρός τις όρεινές 
περιοχές γιά νά ζήσουν περισσότερο 
έλεύθερα. Ή μετακίνηση αύτή ήταν φυ
σικό νά συνοδευτεί μέ εύρεΐες έκχερσώ- 
σεις, καλλιέργεια όρεινών έκτάσεων μέ 
μεγάλες κλίσεις, καθώς καί μέ ύπερβό
σκηση. ΤΗταν λοιπόν φυσικό τά έδάφη 
αύτά μέ τίς μεγάλες κλίσεις νά ύποβα- 
θμίζονται ποιοτικά άπό τίς διαβρώσεις, 
νά παρασύρεται τό χώμα άπ’ τίς βροχές, 
καί νά πέφτει ή παραγωγικότητά τους. 
"Ετσι νέες έκχερσώσεις άρχιζαν, κ.ο.κ. 
Όλα αύτά βέβαια όδήγησαν όχι μονάχα 
στήν παραγωγική ύποβάθμιση τής όρει- 
νης γής άλλά καί -  πολλές φορές -  στήν 
άπογύμνωση τοϋ έδάφους άπό κάθε 
ίχνος χώματος. Παράλληλα μιά μεγάλη 
σειρά πολεμικών έπιχειρήσεων πού έξ- 
ελίχτηκαν τελευταία στόν έλλαδικό 
χώρο, πυρκαϊές πού πρόσφατα έφτασαν 
σέ άνησυχητικό ϋψος, καθώς καί λογής - 
λογής άλόγιστες έκμεταλλεύσεις άπό 
τήν ύλοτομία ώς τούς σύγχρονους οίκο- 
πεδοφάγους, όόήγησαν τό δασικό 
πλούτο τής χώρας στόν κίνδυνο μιάς τε
ράστιας οικολογικής καταστροφής. 
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ στοιχεία τοϋ 
Υπουργείου Γεωργίας ή κάλυψη τού 
έδάφους τής πατρίδας μας έξελίσσεται 
ώς ό πίνακας I.

Αλλά καί αύτό τό 19% πού καλύπτε
ται άπό δασικές έκτάσεις βρίσκεται 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος του σέ 
δυσμενείς -  άκραΐες -  οικονομικές καί 
οικολογικές συνθήκες, γεγονός πού έπι- 
τείνει τό όλο πρόβλημα. Στις άκραΐες οι
κονομικές συνθήκες έντάσσονται ή χα
μηλή παραγωγικότητα τών άπογυμνωμέ- 
νων περιοχών (πολλές φορές τά νερά 
τής βροχής έξαφάνισαν κάθε ίχνος χώ
ματος), οί κίνδυνοι πυρκαϊών ή έλεύθερη 
καί άλόγιστη βόσκηση, ή έλλειψη έργατι
κών χεριών καί τό πρόβλημα κυριότητας 
τών χέρσων τούτων γυμνών έδαφών. 
’Εκείνο, όμως, πού είναι τό πιό χαρακτη
ριστικό είναι οί «κόκκινοι» άριθμοί τής 
έλληνικής δασοπονίας (δηλ. όταν τά έξ
οδα διοίκησης καί καλλιέργειας τού δά
σους ύπερβαίνουν τά έσοδα κατά πολύ). 
Διαβάζουμε λοιπόν στό κατατοπιστικό

469



φυλλάδιο του 'Υπουργείου Γεωργίας: 
-Δαπάνες δασοπονίας 1980:

4.595.000. 000 δρχ.
-  "Εσοδα άπό τά δάση τό 1980 :

2.150.000. 000 δρχ.
-Παθητικό έτους 1980: 2.445.000.000

δρχ-
Στις άκραϊες οικολογικές συνθήκες θά 

πρέπει νά εντάξουμε τό γεγονός πώς 
όλες σχεδόν οί άπογυμνωμένες περι
οχές βρίσκονται στή ζώνη τοϋ δάσους, 
τις ίδιάζουσες κλιματολογικές συνθήκες 
(βροχοπτώσεις, κλίμα υγρό, ξηρό, κ.λ.π.), 
τή σύσταση και διαμόρφωση (μεγάλες 
κλίσεις) τοϋ έδάφους, κ.λ.π.

Τί πρέπει νά γίνει;

Σέ μιά σχετικά πρόσφατη μελέτη5 
(1980) μετά τήν έκτίμηση τής ένεργεια- 
κής κρίσης, τής αύξησης τοϋ πληθυ
σμού, καθώς καί τών οικονομικών, κοι

νωνικών, οικολογικών και δασικών συν
θηκών τής Χώρας, ύπολογίστηκε πώς 
ένα 15% τής συνολικής έπιφάνειάς της -  
γύρω στά 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
-  πρέπει νά άναδασωθεΤ ως τό 2.000, μέ 
ρυθμό 1.000 τετραγ. χιλ/τρα τό χρόνο.

Σύμφωνα μέ τήν ίδια μελέτη ή άναδα- 
σωτέα έκταση θά πρέπει νά κατανεμηθεΐ 
ώς έξής:

•  4.000 τετρ. χιλ/τρα πού βρίσκονται στις 
λεκάνες άπορροής χειμάρρων γιά σκο
πούς ϋδρολογικούς, προστασία τού 
έδάφους άπό διάβρωση πού προκα- 
λοϋν οί βροχές καί φυσικά μείωση -  
άμβλυνση -  τής όρμής τών χειμάρρων 
πού τόσες ζημιές κάνουν στά πεδινά.

• 1.000 τετρ. χιλ/τρα γύρω άπό πόλεις 
και συνοικισμούς γιά τή δημιουργία 
δασικών πάρκων, καί

• 15.000 τετρ. χιλ/τρα διαφόρων άλλων 
έκτάσεων άπό τις όποιες:

-  8.000 τ.χ. ύποβαθμισμένες καί έγκα-

Πίνακας I

Μορφών έδαφοκάλυψης τής Χώρας μας.

Μορφή έδαφοκάλυψης* K m 2
Ποσοστό

έπΐ τοϊς %

-  Δάση................................................... 25.124 19,00
-  Δασικές έκτάσεις μερικά

δασοσκεπεϊς η θαμνοσκεπ είς. . . 32.426 24,60
-  Δασικά έδάφη (φρυγανοσκε-

πεις καί χορτοσκεπείς έκτάσεις) 26.990 20.40
-  Γεω ργικές έκ τά σ ε ις ............ 43.000 32,60
-  Κατωκημένοι χώροι......................... 4.460 3,40

Σύνολο 132.000 100.00

Πηγή : Διεύθυνοη Δασικών Ερευνών, Έκπαιδεύσεως 

καί 'Ενημέρωσης Ύπ. Γεωργίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Σύνολο επιφάνειας πού πλήγηκε άπό 
δασικές πυρκα ϊές** σέ μεσογειακές 

χώρες.

Χ ώ ρ ε ς 1976 1977 1978

Ισπανία 162.330 67.542 434.867

Γ αλλία 88.344 19.875 46.701
Γαλλία (Μόνο μεσογειακές 
περιοχές) 42.180 16.506 39.214

Ιταλία 50.791 92.739 127.577

Ελλάδα 8.389 53.763 20.002

**  Τό νούμερα όναφέρονται σέ έκτΰρια (1 έκτάριο =  10 στρέμ
ματα) Πηγή : Περιοδικό ΤΟ ΔΑΣΟΣ, άρ. τ. 84/1979. σελ. 56.

ταλειμμένες άπό παλιούς έκχερσωτές 
-  καλλιεργητές.

-  4.000 τ.χ. γής πού έχει πληγεί άπό 
πυρκαϊές, καί

-  3.000 τ.χ. μερικά δασοσκεπών έκτά
σεων.
Μετά λοιπόν άπ’ αύτά πού άναφέραμε 

προβάλλει τόσο γιά τήν έλληνική δασο
πονία όσο καί γιά τόν καθένα μας ή έπι- 
ταγή νά άπαντήσουμε όσο τό δυνατό 
άποτελεσματικότερα στή σύγχρονη 
πρόκληση πού μπορεί νά έντοπιστεΐ:
•  Στήν έξασφάλιση καί καλλιτέρευση τοϋ 

άνθρωπίνου περιβάλλοντος μέ χήν εκ
πλήρωση στό άριστο τής λειτουργίας 
της άναψυχης τού δάσους.

• Στή διατήρηση καί βελτίωση τής προσ
τατευτικής λειτουργίας τού δάσους 
γιά όλα τά έργα τής κρατικής καί ιδιω
τικής οικονομίας πού δημιουργήθηκαν 
άπό τόν άνθρωπο, καί

• Στήν άμεση συνεισφορά στήν ύψωση 
τού γενικού βιοτικού έπίπεδου μέ διά
θεση μεγαλύτερων ποσοτήτων καταλ
λήλων καί άριστης ποιότητας ξύλου, σέ 
κατά τό δυνατό χαμηλότερες τιμές.
Σέ μάς λοιπόν τούς μεμονωμένους έλ-

ληνες πολίτες άλλά καί τούς μαζικούς 
φορείς άνατίθεται τό άμεσο και έπιτα- 
κτικό έργο τής συμβολής στήν άντιπυ- 
ρίκή προστασία.

Πυρκαϊές τών δασών.

Ή φωτιά, όμως, παραμένει ό ύπ’ άριθ. 
1 κίνδυνος γιά τά λιγοστά δάση μας καί 
τώρα πού οί κλιματολογικές συνθήκες 
εύνοοϋν τόσο τις τυχαίες πυρκαϊές (αύ- 
ταναφλέξεις) όσο καί τούς έπίδοξους 
έμπρηστές είναι φυσικό καί έπιθεβλη- 
μένο νά έντείνεται ή άνησυχία μας άλλα' 
καί ή έγρήγορσή μας. Κινδυνεύουν τά 
δάση μας, κινδυνεύουν τά παιδιά μας, 
κινδυνεύουν τά πάντα. Φτάνει πιά ή ύπο- 
βάθμιση τού φυσικού μας περιβάλλον
τος!!

Στά διαγράμματα I καί II δίνουμε μέ 
γραφικές παραστάσεις τή διακύμανση 
τών πυρκαϊών καί τών άποτελεσμάτων 
τους στή χώρα μας κατά τήν τελευταία 
8ετία, ένώ στόν πίνακα II παρουσιάζονται 
οί εκτάσεις πού πλήγηκαν κατά τήν τριε
τία 1976 - 1978 στήν Ελλάδα, 'Ιταλία, 
Γαλλία καί Ισπανία. Άπό τή σύγκριση 
τών στοιχείων μπορούμε νά βγάλουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα, ένώ παράλληλα 
έπιτρέπεται νά πούμε πώς ή χώρα μας 
άντιμετωπίζει κάπως λιγότερα προβλή
ματα άπό άλλες μεσογειακές χώρες.

Άπό τις πιό συνηθισμένες α ι τ ί ε ς  
τ ών  π υ ρ κ α ϊ ώ ν  είναι ό έμπρησμός 
(άπό πρόθεση ή άμέλεια), ό κεραυνός, ή 
αύτανάφλεξη (πρόπτωση ήλιακών άκτί- 
νων σέ κυρτά τεμάχια γυαλιών), οί ύπερ- 
πηδήσεις καλωδίων μεταφοράς ήλεκτρι- 
κής ένέργειας ύψηλής τάσης, πυροτε
χνήματα, παιχνίδια παιδιών κ.λ.π.

Παράλληλα τά κίνητρα τών άπό πρό
θεση έμπρηστών6 μπορούν νά ταξινομη
θούν σέ κατηγορίες, όπως:

Τό συμφέρον.

• Ό  παλιός έμπρηστής γιά έκχέρσωση ή 
γιά βόσκηση έδωσε τή θέση του στόν 
μοντέρνο έκμεταλλευτή γής, τόν «οί-
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κοπεδοφάγο» όπως τόν άποκαλει ό 
λαός μας. Πρόκειται γιά τόν πιό επικίν
δυνο άπό τούς έμπρηστές γιατί ή ιδέα 
του εύκολου καί ύψηλοϋ κέρδους, 
συνεπικουρούμενη άπό τό ευμετά
βλητο καί τίς άδυναμίες τής δασικής, 
οικιστικής καί γενικότερης χωροταξι
κής νομοθεσίας μας, καθημερινά γίνε
ται καί πιό προσφιλής. Βέβαια αυτό δέ 
σημαίνει πώς έπαψαν νά ύπάρχουν καί 
οί προηγούμενες κατηγορίες. Αυτές, 
όμως, μπορούν νά άντιμετωπιστουν 
λυσιτελέστερα μιάπιό εύέλικτη δασική 
πολιτική.

Εκδίκηση.

• Οί δράστες στήν περίπτωση αύτή 
άποτελοϋν συνήθως μία ειδική κατη
γορία, επειδή τά κατορθώματά τους 
ήταν καί είναι άκόμη καί σήμερα, ώς 
ένα βαθμό, άγροτικό κυρίως φαινό
μενο. Μερικές φορές μάλιστα πρόκει
ται γιά έκδήλωση συγγενή μέ τό έθνο - 
κοινωνιολογικό φαινόμενο τής «χωρίς 
διάκριση έκδίκησης», όπου βάζουν 
φωτιά σέ ό,τιδήποτε γιά νά έκδικηθούν 
τήν κοινωνία, τήν κακοτυχία ή γιά μία 
άπογοήτευση ...

Ψ υχική διαστροφή.

Ό  διεστραμμένος έμπρηστής, συν- 
αντάται σέ όλες τίς ήλικίες καί ήδη εί
ναι έκδηλη μιά κάποια νοσηρότητα πού 
συγγενεύει μέ έκείνη τού «πυρομα
νούς” . Στό χαρακτήρα αύτόν έπικρατεΐ 
μιά αισθηματική άπόλαυση στή θέα τής 
φωτιάς. Ή άπόλαυση αύτή φθάνει στόν 
παροξυσμό τής μέθης, όταν αύτός ό 
'ίδιος είναι ό δράστης καί έχει τήν εύ- 
καιρία μάλιστα νά θαυμάσει μέ ύπερ- 
ηφάνεια τά καταστροφικό άποτελέ- 
σματα μιας δύναμης ισχυρότερης άπό 
αύτόν, άλλά πού ό ίδιος προκάλεσε.

Αντιπυρική προστασία.

Όπως καί νά χει τό πράγμα, οί κίνδυ
νοι ύπάρχουν καί τά μέτρα προστασίας 
τού δάσους άπό τίς φωτιές πρέπει νά μή 
χαλαρώνουν ούτε στιγμή. Παράλληλα θά 
πρέπει νά άναπτυχθει μιά σοβαρή άντι- 
πυρική ύποδομή.

Τό οργανωτικό σχήμα τής σύγχρονης 
άντιπυρικής προστασίας θά πρέπει νά 
στηρίζεται στό τρίπτυχο «ΠΡΟΛΗΨΗ -  
ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ -  ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜ
ΒΑΣΗ», πού άποτελε'ι τή βάση της φιλο
σοφίας μιας μοντέρνας άντιμετώπισης 
τού προβλήματος των δασικών πυρ- 
καϊών. Πάνω σ' αύτό στηρίζεται καί ή πο
λιτική δυό μεσογειακών χωρών -  της 
Γαλλίας καί 'Ισπανίας -  πού άντιμετωπί- 
ζουν όξύτατο τό σχετικό πρόβλημα7 (Πί
νακας II).

Στήν π ρ ό λ η ψ η  πού άποτελεί καί τό 
κυριότερο σκέλος τού τριπτύχου έντάσ- 
σονται δραστηριότητες όπως:
• Κατάλληλη διαπαιδαγώγιση τού κοινού 

γιά τή δημιουργία φιλοδασικών αισθη
μάτων καί κλίματος αύτοπροστασίας 
των δασών, πού άρχίζει άπό τό δημο
τικό σχολείο.

• Δημιουργία οργανωμένων χώρων άνα-

Διογραμμα I

Αριθμός πυρκαϊών πού έκδηλώθηκαν στή 
Χώρο μος τά 1974 -  1981*.

Διάγραμμα II

Εκτάσεις τής Χώρας μας πού πλήγηκαν 
άπό πυρκαϊές τό 1974 -  1981*.
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ψυχής γιά τήν προσέλευση τοϋ κοινού 
καί εύχάριστη παραμονή του στό ύπαι
θρο κατά τις ήμερήσιες έκδρομές του, 
ώστε νά επιτυγχάνεται ή κατευθυνο- 
μένη κίνηση καί συγκέντρωση των πο
λιτών σέ συγκεκριμένους χώρους, γιά 
τήν άποφυγή πρόκλησης δασικών πυρ- 
καϊών.

• Δημιουργία δασών - πάρκων γιά πολ
λαπλή χρήση, δηλαδή άνάπτυξη έλεγ- 
χόμενων κυνηγετικών περιοχών μέ με
γάλα θηράματα, τής όρεινής άλιείας μέ 
κατασκευή τεχνητών φραγμάτων - λι
μνών καί έμπλουτισμό τών ρεόντων 
ύδάτων, χώρων άναψυχής, μέ παράλ
ληλη δασική οικονομική έκμετάλλευση 
καί διενέργεια όλων τών άπαραιτήτων 
έργων άντιπυρικής προστασίας καί 
στερέωσης έδαφών.

• Μελέτη άπό ειδικούς έπιστήμονες τών 
'Ινστιτούτων τής εύφλεκτικότητας καί 
καυσιμότητας τής δασικής βλάστησης 
τών έπικίνδυνων περιοχών καί σύνταξη 
άναλόγων χαρτών μέ δείκτες γιά τήν 
άπό τις Δασικές 'Υπηρεσίες ορθολο
γική σχεδίαση άντιμετώπισης τού προ
βλήματος τών δασικών πυρκαϊών

• Μείωση τής καυσίμου ύλης μέ άφαί- 
ρεσή τής εύφλεκτης ύπόροφης βλά
στησης. Αντικατάσταση -  μίξη τών εύ- 
φλέκτων δασικών ειδών μέ άλλα 
κατάλληλα μή εύφλεκτα, καί

• Δημιουργία άντιπυρικών ζωνών άνάλο- 
γου πλάτους, κ λ.π.
Παράλληλα ή έγκαιρη ειδοποίηση τών 

άρχών (Δασικών 'Υπηρεσιών, Χωροφυ
λακής, κ.λ.π.) συντελεί στήν άποτελε- 
σματικότερη άντιμετώπιση καί κατα
στολή τής πυρκαϊάς.

Φέτος διατέθηκαν γιά τόν άντιπυρικό 
άγώνα 370.000.000 δρχ., άπό τις δημό
σιες έπενδύσεις (αύξηση 15% σέ σύγ
κριση μέ πέρυσι), καθώς καί 590.000.000 
δρχ. άπό τό γεωργικό ταμείο δασών καί 
άλιείας!

Απαγορεύσεις και υποχρεώσεις:

Σύμφωνα μέ τά άρθρα 23, 24 καί 29 τού

Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ, Α. 289/1979):
I. 'Απαγορεύεται:

• Τό άναμμα καί διατήρηση φωτιάς στό 
ύπαιθρο, σέ Όίκίες, ξενοδοχεία, έργα- 
στήρια, καλύβες, ποιμνιοστάσια, σκη
νές, αύλές, κ.ά.

• Ή τοποθέτηση, φύλαξη ή έγκατάλειψη 
εύφλέκτων ύλών, καθώς καί τοποθέ
τηση καί καύση άχρήστων ειδών καί 
άπορριμμάτων.

• Ή καύση άνθρακοκαμίνων, άσβεστο- 
καμίνων καί λειτουργία οίουδήποτε 
έργαστηριακού ή βιομηχανικού συγ
κροτήματος πού χρησιμοποιεί καύσιμη 
ύλη.

• Ή χρησιμοποίηση τροχιοδεικτικών 
φωτοβολίδων καί όπλων Θήρας μέ βύ
σμα πού μπορεί νά μεταδώσει τή φωτιά 
στή δασική βλάστηση.

• Ή άπόρριψη άναμμένων τσιγάρων καί 
ύλών (σπίρτων κ.λ.π.).

• Τό κάπνισμα τών κυψελών καί ιδιαίτερα 
τών μελισσών πού είναι μέσα σέ κορ
μούς δένδρων.

• Ή καύση κατά τήν ξηροθερμική περί
οδο άγρών, άγροτικών έκτάσεων καί 
χορτολιβαδικών έδαφών, έφ’ όσον εύ- 
ρίσκονται μέσα σέ δάση, δασικές έν 
γένει έκτάσεις καί σέ άπόσταση τουλά
χιστον 300 μέτρων άπό τις παρυφές 
τους καί 20 μ. άπό δενδροστοιχίες. 
Κατά τήν ύπόλοιπη περίοδο τού έτους

ή καύση τών έκτάσεων αύτών έπιτρέπε-
ται μόνο κατόπιν άδειας τού οικείου δα
σάρχου, καί

II. Υποχρεώνονται:

•  Οί κάτοικοι τών δήμων καί κοινοτήτων 
στήν περιοχή τών όποιων έξερράγη 
πυρκαϊά, καθώς καί οί διαμένοντες 
μέσα ή πλησίον τού δάσους πού έξερ
ράγη αύτή νά προσφέρουν έθελοντικά 
τις ύπηρεσίες τους γιά τήν κατάσβεσή 
της συνεργαζόμενοι μέ τις δασικές καί 
άστυνομικές άρχές, καί

•  Όποιος άντιλάμβάνεται πυρκαϊά στό 
δάσος, δασική έκταση ή καί σέ έπικίν- 
δυνη άπόσταση, γιά τήν έπέκτασή της

σ' αύτήν, όφείλει νά σπεύδει γιά τήν 
κατάσβεσή της. Σέ περίπτωση άδυνα- 
μίας νά τήν άντιμετωπίσει μόνος του, 
οφείλει νά ειδοποιήσει τά πλησιέστερα 
σ’ αύτήν άτομα καί όπωσδήποτε τήν 
άρμοδία δημοσία άρχή (δασική, άστυ- 
νομική, δημοτική, κοινοτική ή στρατιω
τική).
Άρμόδιες_ γιά τήν αύτεπάγγελτη άντι- 

μετώπιση τών δασικών πυρκαϊών είναι ή 
δασική ύπηρεσία, Χωροφυλακή, άγρο- 
φυλακή, πυροσβεστική ύπηρεσία καί οί 
δημοτικές καί κοινοτικές άρχές.

III. Κυρώσεις:

-  Οί παραβάτες τών παραπάνω υπο
χρεώσεων καί άπαγορεύσεων τιμω
ρούνται μέ φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο 
(άρθρο 69 τοϋ Ν. 998/1979), ένώ

-  Γιά τούς έμπρηστές τών δασών οί ποι
νές είναι ιδιαίτερα μεγάλες καί συγκε
κριμένα ή νομοθεσία (άρθρα 265 καί 
266 τοϋ Ποιν. Κώδικα, όπως τροπο
ποιήθηκαν μέ τά άρθρα 17 καί 18 τού Ν. 
663/1977) προβλέπει:

«'Άρθρο 265. Εμπρησμός εις δάση: 1. 
Έπιφυλασσομένης τής βαρυτέρας τιμω- 
ρήσεως κατά τούς όρους τού άρθρου 
264 ό έκ προθέσεως προξενών πυρκαϊάν 
εις δάσος ή μερικώς δασοσκεπή έκτασιν 
κατά τήν έννοιαν τών παρ. 1 καί 2 τοϋ 
άρθρου 1 τού Δασικού Κωδικός, τιμωρεί
ται διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο 
έτών καί χρηματικής ποινής τούλάχιστον 
τριάκοντα χιλιάδων δραχμών. Δέν επι
τρέπεται δέ, εις πάσαν περίπτωσιν μετα
τροπή ή άναστολή τής καταγνωσθείσης 
ποινής, ή δέ έφεσις δέν άναστέλλει τήν 
έκτέλεσιν ταύτης. Εάν ή πράξις έσχεν 
ώς έπακόλουθον τήν έξάπλωσιν τού πυ
ράς εις μεγάλην έκτασιν έπιβάλλεται κά- 
θειρξις.

2. Εάν ή πράξις έτελέσθη έξ ιδιοτέ
λειας ή κακοβουλίας ή ή έμπρησθείσα 
έκτασις είναι ιδιαιτέρως μεγάλη έπιβάλ- 
λεται κάθειρξις τούλάχιστον δέκα έτών».

»"Αρθρο 266. Εμπρησμός έξ άμε- 
λείας: Έάν τις τών έν άρθροις 264 καί 265 
πράξεων έτελέσθη έξ άμελείας, έπιβάλ- 
λεται φυλάκισις τούλάχιστον ένός έτους 
καί χρηματική ποινή τούλάχιστον δέκα 
χιλιάδων δραχμών, έκτος έάν ή πράξις 
τιμωρείται βαρύτερον κατ’ άλλην διάτα- 
ξιν, δέν επιτρέπεται δέ εις πάσαν περί- 
πτωσιν μετατροπή ή άναστολή τής κατα- 
γνωσθείσης ποινής».
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Ο θόρυβος μπήκε πια γιά 
τά καλά στή ζωή μος. Τόν 
συνηθίσαμε καί συμβιβα
στήκαμε μαζί του. Μερικοί 
άπό μός, καί ιδιαίτερα οί 
νέοι, τόν έπιδιώκουν.

Κι όμως ό θόρυβος όπει- 
λεϊ αμεσα τήν υγεία μας, 
ένώ υποβαθμίζει σημαντικό 
τήν ποιότητα ζωής. Οί παθή
σεις τής όκοής καί τοϋ νευ
ρικού συστήματος βρίσκον
ται σέ συνεχή όνοδική έξ- 
έλιξη.

Άλλα πώς θό όντιμετωπι- 
στεϊ αν δεν ξέρουμε τό μέ
γεθος καί τή σοβαρότητα τού 
προβλήματος;

· ' Λ ·  Λ  Λ  
3  is .

Mi

θορυβώδες μέ τόν καιρό έγένοντο κου
φοί, άπεδίδετο εις τήν ήλικία ή όποια 
ήταν μέρος τών συνεπειών τής έργασίας. 
Στή σημερινή έποχή δέν ύπάρχει λόγος 
νά καθιερώσουμε αυτή τή στάση άντιμε- 
τωπίσεως τοϋ θορύβου, τόσο στήν έργα- 
σία μας όσο και στήν καθημερινή μας 
ζωή. Απαιτείται νά ένημερωθοϋν όλοι 
για τούς κινδύνους και τούς τρόπους 
άντιμετωπίσεως τού θορύβου, ούτως 
ώστε νά δημιουργηθή μιά γενικότερη κί- 
νησι γιά τήν άντιμετώπιση τού θορύβου. 
Τά γραφόμενα αύτά έχουν σκοπό νά συ
σχετίσουν σέ άπλούς όρους τή λειτουρ
γία τής άκοής, πώς επηρεάζεται άπό 
τούς θορύβους και πώς μπορούν νάπρο- 
ληφθούν οί βλάβες της άπ’ αυτούς.

Ό  θ ό ρ υ β ο ς  είναι ένας ύπουλος 
έχθράς πού άπειλεΐ τήν ψυχική και τήν 
σωματική υγεία τών κατοίκων τών άνε- 
πτυγμένων χωρών. Είναι μιά άνθρώπινη 
μάστιγα και έχει χαρακτηρισθεϊ σάν μιά 
άπό τις μεγαλύτερες άπειλές γιά τό παγ
κόσμιο περιβάλλον. Θ ό ρ υ β ο ς  ε ί 
ν α ι  ή δ υ σ ά ρ ε σ τ η  κ α ί  έ ν ο χ λ η -  
τ ι κ ή  ά κ ο υ σ τ ι κ ή  α ί σ θ η σ η  πού 
άποτελε'ιται άπό μή άρμονικούς ήχους, 
ένώ ή χ ο ς  ε ί ν α ι  ή ά κ ο υ σ τ ι κ ή  
α ί σ θ η σ η  πού προκαλεϊται άπό τή 
μετατόπιση μορίων τού άέρος και χαρα
κτηρίζεται άπό τό μήκος τού κύματος καί 
άπό τό εύρος ταλαντώσεως τού κυματι- 
σμού.

Πολύ πριν εισβάλει ό τεχνολογικός 
αιώνας μας μέ τούς κινητήρες, τά κλά
ξον, τά άεροτρύπανα καί τά άεροπλάνα, 
ό θόρυβος τών πόλεων ήταν ένοχλητι- 
κός. Σήμερα, όλοι πληρώνουμε τό τίμημα 
τού βιομηχανικού θορύβου πολύ άκριθά,

Τ ο ϋ  Π α ν α γ ή  Σ Χ Ο ΙΝ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Η  

'Ε π ιά τ ρ ο υ

% mmiimiunuwuii/miuuwinni!

Ή ΑΚΟΗ σέ συνδυασμό μέ τήν όμιλία 
μάς έπιτρέπει νά έπικοινωνούμε μεταξύ 
μας, ν' άνταλλάσσουμε ιδέες καί γνώμες, 
νά εκπαιδευόμαστε καί νό άποκτούμε 
έμπειρίες. Επίσης είναι ό πλέον εύαί- 
σθητος μηχανισμός καί βασικό σύστημα 
προειδοποιήσεως. 'Επιδέχεται διέγερση 
άπ’ όλες τις δυνατές πηγές καί δύναται 
νά έρεθισθεϊ είτε είμαστε ξύπνιοι, είτε 
κοιμισμένοι. Ή σύγχρονη τεχνολογία μέ 
τά μέσα έπικοινωνίας (ραδιόφωνο, τη
λεόραση) καί τηλεπικοινωνίας έχει 
προσδώσει άκόμη μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα στήν άκοή.

Δυστυχώς, ό σύγχρονος τρόπος δια- 
βιώσεως δέν υπολογίζει καθόλου τή λε

πτή αίσθηση, ή όποια είναι κυρίως έπιδε- 
κτική σέ ζημιές πιό συχνό καίπιό εύκολα.

Τό σημερινό περιβάλλον έχει πολλούς 
θορύβους, τούς όποιους τ' αυτιά μας δέν 
είναι κατασκευασμένα νά ύφίστανται. 
Κατά συνέπεια, πολύ δυνατοί και συχνοί 
θόρυβοι, είναι δυνατόν νά προκαλέσουν 
ζημιά στό όργανο τής άκοης, σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε ό άνθρωπος νά καθίσταται 
άπόλυτα ή μερικά άπομονωμένος άπό τό 
περιβάλλον. Στήν έποχή τών παπούδων 
μας, μιά θορυβώδης μηχανή έθεωρεΐτο 
σύμβολο δυνάμεως καί έπαρκείας καί ό 
θόρυβος ήταν κάτι μέ τό όποιο ό καθέ
νας έπρεπε νά έξοικειωθη. Τό ότι άν
θρωποι, πού έργάζονταν σέ περιβάλλον

άκόμη δέ άκριβότερα διότι τόν έχουμε 
συνηθίσει καί ό θόρυβος, γνήσιο παιδί 
τής προόδου καί τής μηχανικής έξέλιξης, 
μπορεί νά φθείρει άθόρυβα καί άνεπα- 
νόρθωτα.

Μέ τό θ ό ρ υ β ο ,  τώρα τελευταία, 
συμβαίνει ό,τι καί μέ τόν καιρό. Όλοι συ
ζητούν γ ί αύτόν, άλλά κανείς δέν κάνει 
τίποτε γιά να τόν διορθώσει, μέ τήν πε
ποίθηση ότι δέν μπορεί. Πριν άναλύ- 
σουμε τις καταστροφικές έπιδράσεις 
τού θορύβου στόν άνθρωπο, θά άναφέ- 
ρουμε μερικά χαρακτηριστικά του καί τις 
μονάδες μετρήσεως τής έντάσεώς του.

Ή μέτρηση τής άκουστικής αίσθήσεως
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λαμβάνει ώς μονάδα έντάσεως τό BELL 
και στήν καθημερινή πράξη μονάς είναι 
τό DECIBEL (1/10 τού BELL). Από πλευ
ράς συχνότητας τό άνθρώπινο αύτι 
άκούει ήχους συχνότητας άπό 16 ΗΖ κύ
κλους έως 16.000 ΗΖ άνά δευτερόλεπτο. 
Οί ήχοι μικροτέρας συχνότητας τών 16 
ΗΖ καλούνται ύπόηχοι και άνω τών 22.000 
ΗΖ υπέρηχοι. Στήν πραγματικότητα 
έμείς άκουμε ένα μικρό μέρος τών ήχων 
πού καθημερινά μάς βομβαρδίζουν. Τό 
πότε ένας ήχος θεωρείται θόρυβος άνε- 
πιθύμητος, είναι ύποκειμενική έκτίμηση, 
ή όποια έξαρτάται άπό τή στάση μας 
πρός τήν πηγή του.

Η ένταση τού θορύβου μετράται άπό 
ειδικά εύχρηστα όργανα τά θορυβόμε- 
τρα.

Όταν άσχολούμαστε μέ τά ζημιογόνα 
άποτέλεσμα τού θορύβου έχουμε τρεις 
παράγοντες γιά έξέταση.

1 · Τήν ποιότητα τού ήχου (ισχύς, συνι- 
στώσαι συχνότητες και δονητική 
μορφή).

2· Τήν εύαισθησία τού άτόμου, πού έξ· 
αρτάται άπό τήν κληρονομικότητα, τήν 
υγεία, τήν ήλικία, τό φύλο καί τήν έπή- 
ρεια των φαρμάκων.

3. Τή διάρκεια έκθέσεως.

Τ Υ Π Ο Ι Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  

Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ

1. Ψυχολογικά άποτελέσματα ή συγκινησιακά.

Αύτά έκδηλώνονται σάν στενοχώρια -  
δυσανασχέτηση, πού μπορεί νά προκλη- 
θούν άπό συνεχή ή άκανόνιστα έπανα- 
λαμβανόμενο θόρυβο. Ενοχλητικός θό
ρυβος σέ πόλεις ή σέ χώρους έργασίας 
μειώνει τήν άπόδοση και τή δυνατότητα 
πρός έργασίαν. Γενικά μπορεί νά λεχθεί 
ότι ή δυσανεξία μεγαλώνει μέ θόρυβο ή 
συνδυασμούς θορύβων πού περιέχουν 
καθωρισμένους ήχους.

2. Κολυπτικά άποτελέσματα.

Ο έπικαλυπτικός θόρυβος έμποδίζει 
τό αύτι νά καταχωρήσει όλους τούς 
ήχους π.χ. συνομιλία καί προειδοποιη
τικά σήματα. Κατά συνέπεια, ό έπικαλυ
πτικός θόρυβος αύξάνει τόν κίνδυνο 
άτυχήματος.

3. Φυσιολογικά άποτελέσματα.

Τό κύριο φυσιολογικό άποτέλεσμα τού 
θορύβου είναι ότι τό έσω ούς (λαβύρινθος) 
ύφίσταται βλάβη είτε όξεία, πού οφείλε
ται σέ πολύ ισχυρούς ήχους (έκρήξεις), 
είτε σταδιακή, σάν άποτέλεσμα μακράς 
παραμονής ύπό τήν έπίδραση ύψηλού 
βιομηχανικού θορύβου.

"Αλλα φυσιολογικά άποτελέσματα εί
ναι:

α) αύξηση τής πιέσεως.
6) μεταβολικά προβλήματα, 
γ) άναπνευστική άρυθμία καί 
δ) έπιβράδυνση τής κυκλοφορίας τού 

αίματος καί τής πέψεως.
Όλες αύτές οί έπιδράσεις όδηγούν σέ 

πονοκέφαλο, ναυτία, τέντωμα μυών, γε
νική φυσική κόπωση, πού μέ τή σειρά 
τους παρεμποδίζουν τήν ικανότητα 
άντιλήψεως.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ κέντρο προστασίας άπό 
τό θόρυβο, έχει καθορίσει πίνακες γιά 
ήχους σέ συνάρτηση μέ τόν κίνδυνο μο
νίμου άκουστικης βλάβης.

Π Ι ΝΑ Κ Α Σ  I

Ή κλίμακα τών Ντεσιμπέλ
00 : Όριο άκοής 
10 : Κανονική άναπνοή 
20 : Θρόισμα φύλλων στήν αύρα 
30 : Άδειος Κινηματογράφος 
40 : Συνοικιακή γειτονιά τό βράδυ 
50 : Ήσυχο έστιατόριο 
60 : Συνομιλία δύο προσώπων 
70 : Κυκλοφορία σέ ώρες κυκλοφορια- 

κής αιχμής
80 : 'Ηλεκτρική σκούπα άπορροφητική 
90 : Πτώση νερού στή βάση τού καταρ

ράκτου Νιαγάρα 
100: Υπόγειος σιδηρόδρομος 
120: Έλικοφόρο άεροπλάνο στήν άπο- 

γείωση
130: Βολή πολυβόλου σέ κοντινή άπό- 

σταση
140: Στρατιωτικό άεριωθούμενο στήν 

άπο γείωση 
141: Άεροσύραγξ
175: Μελλοντικός διαστημικός πύραυ

λος.

Π Ι ΝΑΚ ΑΣ  III

Ε π ί π ε δ α  ά ν ε κ τ ώ ν  θ ο ρ ύ β ω ν

1. Νοσοκομεΐον...................  10-15 DB
2. Αίθουσα ύπνου................ 15-20 »
3. Διαμερίσμ. Ξενοδοχείου..20-30 »
4. Αίθουσα συναυλίας......... 20-30 »
5. Βιβλιοθήκαι..................... 20-30 »
6. Σχολεία............................25-40 »
7. Αίθουσα Κιν/γράφου.....30-40 »
8. Αίθουσα διαλέξεων........30Ά0 »
9. Γραφεία.......................... 30 45 »

10. Α ίθουσα γραφομηχανώ ν ..45-55 »

Η Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  

Σ Τ Ο  Α Κ Ο Υ Σ Τ ΙΚ Ο  Ο Ρ Γ Α Ν Ο

Ή έπιβλαθής δράση τού θορύβου ήταν 
γνωστή άπό τήν άρχαιότητα, μάλιστα 
στόν Αιγυπτιακό πάπυρο τού EBERS 
(1.700 π.Χ.) άναγράφεται ή βαρηκοΐα τών 
κατοίκων τής Αίγύπτου πλησίον τών 
καταρρακτών τού Νείλου ποταμού. Σάν 
πρώτο άποτέλεσμα είναι ό κάματος τού 
άκουστικού νεύρου πού χ α ρ α κ τ η 
ρ ί ζ ε τ α ι  άπό π ρ ό σ κ α ι ρ η  έ λ ά τ -  
τ ωση  τ ή ς  ι κ α ν ό τ η τ α ς  τ ο ύ  
ά κ ο υ σ τ ι κ ο ύ  ο ρ γ ά ν ο υ  πρό ς  
ά κ ο ή .

Ό  κάματος είναι τόσο σημαντικότε
ρος, όσο περισσότερο διαρκεΐ τό έρέθι- 
σμα καί μεγαλύτερης διάρκειας έάν τό 
έρέθισμα είναι περισσότερο έντονο.

Ό  ά κ ο υ σ τ ι κ ό ς  τ ρ α υ μ α τ ι 
σ μ ό ς  είναι ή άμέσως έπομένη, συν
έπεια εις τό ό ξύ  ά κ ο υ σ τ ι κ ό

τ ρ α ύ μ α τό όποιον είναι συνήθως, μο
νόπλευρο.

Ό  τραυματισμός τού άκουστικού νεύ
ρου προκαλεΐ συνήθως μόνιμη άπώλεια 
τής άκοής. Ή βαρηκοΐα άπό τραύμα τού 
άκουστικού θεωρείται σχεδόν μόνιμη, 
άλλά αύτό έπιβεβαιώνεται μετά άπό θό
ρυβο 6 μηνών. Ή βαρηκοΐα αύτή δέν εί
ναι έξελικτική καί έφ’ όσον τά άτομα 
άπομακρυνθοϋν άπό τό θορυβώδες 
περιβάλλον, ή άπώλεια τής άκοής στα
θεροποιείται στό προσβληθέν έπίπεδο.

Διά νά έπέλθει τραύμα στό άκουστικό 
νεύρο, άρκεΐ έκθεση τού άτόμου στό θό
ρυβο 80 DB έπί 2 ώρες καί 30' λεπτά, γιά 
άλλους έκθεση τού άτόμου σέ έντονο 
θόρυβο έπί 8 ώρες τό 24ωρο γιά 5-6 ήμέ- 
ρες τήν έβδομάδα προκαλεΐ τραύμα 
μετά πάροδο άρκετού χρόνου.

Ή πιό έπικίνδυνη ήλικία γιά τόν τραυ
ματισμό τού άκουστικού νεύρου, είναι ή 
τών 18—22 χρόνων λόγω άδυναμίας 
προσαρμογής τού αύτιού καί ή άνω τών 
40—60 χρόνων λόγψ έξασθενήσεως.

Γιά αιώνες οί άνθρωποι προσπάθησαν 
νά άπομακρύνουν μέ νομοθετικά μέτρα 
τό θόρυβο. Άπό τό 720 π.Χ. στή Σύβαρη, 
ένα προπύργιο τού Ελληνισμού στήν Ν. 
Ιταλία, έγκατέστησαν ένα σύστημα δια

χωρισμού σέ ζώνες πού είχε γιά σκοπό νά 
άπομονώσει τόν βιομηχανικό τομέα άπό 
τό κατοικούμενο τμήμα τής πόλεως. Τόν 
πρώτο π.Χ. αιώνα, ό Ιούλιος Καίσαρ, μέ 
ειδικό διάταγμα άπαγορεύει τήν κυκλο
φορία άρμάτων στούς δρόμους τής Ρώ- 
μης τήν νύκτα. Στήν παλιά πανεπιστη
μιακή πόλη τού Τύμπικεν τής Γερμανίας 
είχαν θεσπισθεΐ μέτρα άκόμη καί γιά τήν 
άνεπιθύμητη μουσική.

Πολλές μεγάλες πόλεις σήμερα έφαρ- 
μόζουν κανονισμούς κατά τών θορύβων, 
συνήθως χωρίς άποτέλεσμα. Περισσό
τερο άποτελεσματικά έχει άντιμετωπι- 
στεΐ τό πρόβλημα τού θορύβου στήν 
Μέμφιδα τού Τένεση, πού θεωρείται σάν 
ή ήσυχότερη πόλη τής Αμερικής. Εκεί ό 
κανονισμός κατά τού θορύβου είναι 
άποτελεσματικός καί συμβαίνει αύτό 
επειδή έφαρμόζεται μέ άκρίβεια. Ένας 
Αστυφύλακας πού κρατά μετρητή θο
ρύβου είναι συνηθισμένη σκηνή στούς 
δρόμους τής πόλεως. Είναι άποτελεσμα
τικός έπειδή ύποστηρίζεται άπό τήν 
κοινή γνώμη καί άπό μιά συνεχή έκστρα- 
τεία γιά τήν έκπαίδευση τού κοινού.

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  Α Π Ο  Τ Ο  Θ Ο Ρ Υ Β Ο

Τά μέτρα προστασίας άπό τό θόρυβο 
διακρίνονται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο μέ
ρος περιλαμβάνει τά μέτρα πού καταπο
λεμούν τό θόρυβο στήν πηγή του καί τό 
δεύτερο τά άτομικά μέτρα προστασίας 
κάθε άνθρώπου.

Α . Ή ελάττωση τών θορύβων στήν 
πηγή τους κατορθώνεται μέ μία σειρά ει
δικών συσκευών όπως:

Π Ι ΝΑΚ ΑΣ  II

(’Επίπεδα άντιδράσεως στόν θόρυβο).

1. Θόρυβος κατώτερος τών 35 DB..................................άμελητέος
2. Θόρυβος μεταξύ 35—65 DB  .................................... ύποφερτός
3. Θόρυβος μεταξύ 65—90 DB....... ...... ........................ένοχλητικός
4. Θόρυβος άνώτερος τών 95 DB .. . έπιβλαθής - ΕΠΩΔΥΝΟΣ
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I

1. Συσκευές Άποσβέσεως (AMORTISEUR)
2. Συσκευές Άπομονώσεως (ISO LATEU R)

3. Άπορροφητήρες θορύβων (ARSORBANT)
4. Σιωπητήρες -  Σιγαστήρες (SILANCIEUX)

Ό  ειδικός έγκιθωτισμός τών μηχανών 
μετριάζει έπίσης τόν θόρυβο όπως και ή 
κάλυψη τών σωληνωτών τμημάτων και 
άγωγών.

Ή κατασκευή άντιθορυβικών κατοι
κιών και έργοστασίων διά τήν προφύλαξη 
τών ένοικων και τών έργατών άπό τους 
θορύβους άντιμετωπίζεται πλέον σάν 
έπιτακτική άνάγκη και έχει ύπολογισθεϊ 
ότι καλύπτει τό 1% τού συνολικού κό
στους κατασκευής.

Συμπερασματικά οί προσπάθειες άπο- 
θλέπουν, είτε στήν έξουδετέρωση τού 
θορύβου στήν πηγή του -  βασική ύπό- 
χρέωση τού κατασκευαστοϋ -  είτε στήν 
παρεμπόδιση τής έξαπλώσεως τού ήχου, 
μέ τήν σωστή έφαρμογή τών κανόνων 
τής ήχοαπορροφήσεως. Είναι γνωστό 
ότι ό ήχος άπορροφάται όταν διαχέεται 
πάνω σέ μιά άνώμαλη έπιφάνεια έπειδή 
τά ήχητικά κύματα παγιδεύονται στά 
διάκενα καί άναπηδούν έμπρός -  πίσω 
χάνοντας τό μεγαλύτερο μέρος τής έν- 
εργείας του σέ μορφή θερμότητας σχε
δόν άσήμαντης ποσότητας. Ή χρήση ει
δικών ήχοαπορροφητικών ύλικών π.χ. ει
δικών διατρήτων πλακών FELIZOL κ.ά. 
έμποδίζει τήν άνάκλαση τού ήχου καί εί
ναι τό κύριον έργο ένός νέου κλάδου 
όλόκληρης έπιστήμης τής ' Η χ ο μ η 
χ α ν ι κ ή ς .

Β . Ή άτομική προστασία τών ώτων είναι τό 
δεύτερο καί σημαντικότερο μέρος τής 
όλης άμυνας άπό τούς θορύβους.

Πριν άναφερθούν τά άτομικά μέσα 
προστασίας πρέπει νά σημειωθεί ότι βα
σικό μέσο προστασίας γιά τούς έργαζο- 
μένους σέ θορυβώδες περιβάλλον, είναι 
τά συχνότερα διαλείμματα τής έργασίας 
πού άποτελοΰν ένα είδος άνάπαυσης 
τής άκοής καί τού όργανισμοϋ γενικό
τερα άπό τή βλαβερή έπίδραση τού θο
ρύβου.

Διάφορα προστατευτικά μέσα έχουν

δοκιμασθεί χωρίς όμως πάντα νά είναι 
εύχρηστα καί άποτελεσματικά.

1. 'Πτασπίδες:

Άπό παλαιό έχουν χρησιμοποιηθεί ει
δικά βύσματα (Βουλώματα) τού έξω 
άκουστικοΰ πόρου άπό διάφορα ύλικά -  
πλαστικά -  καουτσούκ -  πλαστελίνη -  
βάμβακα καί τέλος υαλοβάμβακα, προ- 
καλοϋν μικρή έλλάτωση τού θορύβου 
(20-25 DB) περίπου, στις χαμηλές καί 
ύψηλές συχνότητες (1000 -  2000 ΗΖ) τής 
όμιλίας καί έτσι δέν παρεμποδίζουν τήν 
έπικοινωνία.

Χρησιμοποιούνται άνω τών 100 - 105 
DB.

Απαραίτητη προϋπόθεση γιά καλή 
άποτελεσματικότητα είναι ή καλή έφαρ- 
μογή τού βύσματος καί ή καλή κατά
σταση άπό ύγιεινής πλευράς τού έξω 
άκουστικοΰ πόρου. Όταν χρησιμοποιεί
ται ύαλοβάμβαξ διαμορφώνεται σάν έκ- 
μαγεΐο τού έξω άκουστικού πόρου, 
έφαρμόζει άπόλυτα, ένώ παράλληλα έπι- 
τρέπει τόν άερισμό. Τά μιάς χρήσεως 
βύσματα άπό ύαλοβάμβακα είναι τά εύ- 
ρύτερα χρησιμοποιούμενα τελευταία καί 
τά περισσότερο ύγιεινά.

2. Ότοκαλύιττρες.

Προσφέρουν κατά μέσο όρο ύψηλό- 
τερη προστασία (30 - 35 DB) καί χρησιμο
ποιούνται σέ θορύβους άνω τών 115-120 
DB. Συνδυασμός ώτασπίδας καί ώτοκα- 
λυπτρών είναι δυνατός. Καλή ύγιεινή τού 
έξω άκουστικού πόρου καί καθαριότητα 
τών καλυμυάτων είναι άναγκαία γιά τήν 
υγιεινή καί άνενόχλητη χρήση τους.

Ή άποτελεσματικότητα, τόσο τών 
ώτασπίδων όσο καί τών ώτοκαλυπτρών 
έχει τά όριά της, όχι μόνο λόγω τού σχε- 
διασμοϋ των καί τής δυνατότητάς των, 
άλλά καί διότι ό θόρυβος μπορεί νά φθά- 
σει στό έσω ούς (Λαβύρινθο) διά μέσου 
τών όστών τού κρανίου, γιά αύτό τόν 
λόγο σέ έπίπεδα θορύβου άνω τών 120 
DB πρέπει νά χρησιμοποιείται σέ συν
δυασμό με τά άνωτέρω καί τό ειδικό 
προστατευτικό κράνος.

3. Κράνος.

Πρέπει νά είναι άναλόγου μεγέθους 
πρός τό κρανίο, ώστε νά έφαρμόζει άκρι- 
βώς καί νά δημιουργεί ένα καλό φράγμα 
μεταξύ τού κρανίου καί τού χείλους τού 
κράνους.

Οί δυσκολίες γιά τήν χρήση καί τήν κα
θιέρωση αύτών τών άτομικών μέτρων 
προστασίας τής άκοής είναι μεγάλες, μέ 
κυριότερη τήν άντίδραση του προσωπι
κού πού έργάζεται σέ θορυβώδες περι
βάλλον καί πού στηρίζεται στήν άγνοια 
τού έπικρεμάμενου κινδύνου.

Γ'. Πρωταρχικός λοιπόν παράγων προσ
τασίας είναι ή ενημέρωση τού κοινού γιά 
τούς κινδύνους πού κρύβει ό θόρυβος. 
Ή ένημέρωση καί ή κατάλληλη διαπαι
δαγώγηση πρέπει νά άρχίζει άπό ένωρίς 
μέ μαθήματα στό Σχολείο, διαλέξεις καί 
όδηγίες άπό τά μέσα μαζικής ένημερώ- 
σεως (Ρασιόφωνο -  Τηλεόραση), άκόμη 
καί μέ ειδικά σεμινάρια γιά τούς άσχο- 
λουμένους σέ θορυβώδη μέρη (έργο- 
στάσια -  άεροδρόμια κ.λ.π.).

Τό κοινό πρέπει νά πεισθεί γιά τήν 
χρήσι τών άναγκαίων μέσων προστασίας, 
όπως καί γιά τήν έφαρμογή τών άπαραι- 
τήτων μέτρων καθώς καί τή τήρηση τών 
προδιαγραφών γιά τις θορυβώδεις μη
χανές (Μηχανάκια -  Κομπρεσέρ). Τελευ
ταίο μέτρο άς είναι ή πιστή έφαρμογή 
τού Ποινικού Κώδικα περί κοινής ήσυ- 
χίας (άρθρα 417 459) καί τού προσφάτου 
Νομοθετικού Διατάγματος περί προστα
σίας τού περιβάλλοντος.

Γιά νά έπιτύχει ό άντιθορυθικός άγώ- 
νας πρέπει νά στηρίζεται στήν όλό- 
πλευρη καί συνειδητή συμπαράσταση 
τών πολιτών καί τήν κατανόηση τής ση
μασίας τών κινδύνων τού θορύβου γιά τό 
σύνολο τού πληθυσμού άπό τήν Πολι
τεία, ή όποια άπό τής θεμελιώσεως ένός 
έργου ( Αεροδρομίου -  Μετρό -  ’Εργο
στασίου κ.ά.) νά λαμβάνει ύπ’ όψει τόν 
παράγοντα θόρυβο καί νά φροντίζει γιά 
τόν περιορισμό του, ώστε νά έκπληρώ- 
νεται ή έπιθυμία όλων γιά μιά καλύτερης 
ποιότητος Ζωή.
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ΚΑΣΙΑΛΟΣ
Ένας μεγάλος Κύπριος ζωγράφος

Τ ή ς  κ . Λ ίν α ς  Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Το κείμενο τούτο πηγάζει άπ’ τήν 
άγάπη μου γιά τ' όμορφο νησί τής Κύ
πρου, γιά τούς άνθρώπους της και τήν 
παράδοσή τους, γιά τό έκλεπτυσμένο 
πνεύμα τους καί τόν πηγαίο λυρισμό 
τους, πού οί Κύπριοι άφησαν άπό τ' άρ- 
χαια χρόνια, νά διοχετευτούν άπό γενιά 
σέ γενιά ίσαμε σήμερα, στήν τέχνη, στό 
τραγούδι, στήν ποίηση και στή λογοτε
χνία.

Ό τόπος αυτός, κόσμημα τού έλληνι- 
σμού, συγκεντρώνει στή μικρή του έκ
ταση όλη τήν Ιστορία τής τέχνης τής Ελ
λάδας, σά σέ μουσείο. Απ' τή νεολιθική 
έποχή, τήν έποχή τού χαλκού, τήν εισ
χώρηση τού άνατολικού πολιτισμού, τήν 
έπίδραση του μινωικού και μυκηναϊκού, 
τή γεωμετρική περίοδο, τήν άρχαϊκή, τήν 
κλασσική, τήν ρωμαϊκή έποχή και τά πρω
τοχριστιανικά χρόνια, τή βυζαντινή περί
οδο έως τή σύγχρονη άφηρημένη τέχνη 
και τήν άγχώδη έκφραση μιάς έποχής 
στιγματισμένης άπό άβεβαιότητα, φόβο, 
άγωνία.

Η γή τής Κύπρου, πού όλους αυτούς 
τούς αιώνες προστάτευε αυτά τά πρό
τυπα τέχνης τής σειράς τών πολιτισμών 
άπ' τούς όποιους τράφηκε κι ωρίμασε, 
έβγαζε στήν έπιφάνειά της κάθε τόσο, 
έπειτ' άπό πλημμύρα, άνασκαφή ή φύ
τεμα, δείγματα αύτών τών πολιτισμών.

Έτσι, οί κάτοικοί της έβρισκαν σκεύη, ει
δώλια, άγάλματα, άγγεία, όλων τών έπο- 
χών. Τά εύρήματα αυτά γίνονταν κτήμα 
και στολίδι κάθε σπιτιού πού τά έκρυβε 
αιώνες στον άγρό του. Μέσα σ' αυτά τά 
εύρήματα μεγάλωναν οί γενιές ώσπου 
ήρθαν οί ξένοι καί άνακάλυψαν αυτούς 
τούς θησαυρούς καί μέ κατακτητικές 
διαθέσεις άλλαζαν σέ χρήμα 6,τι οί πολι
τισμοί είχαν γεννήσει, 6,τι ή γή είχε φα
νερώσει κι ΰ,τι οί χωρικοί είχαν άγαπήσει.

Σ' αυτή τήν άτμόσφαιρα έζησε ό Μιχά- 
λης Κάσιαλος. Μεγάλωσε μές ατούς 
άγρούς, γι' αυτό καί συχνά ξέθαβε αιώ
νιους θησαυρούς όλων τών έποχών. 
Έτσι γνώρισε τά πράσινα καί γκρίζα ει
δώλια μέ τά έντονα χαρακτηριστικά τής 
νεολιθικής έποχής καί ρίγησε άπ’ τήν 
άφή τής μαλακής πέτρας καί τού πηλού. 
Πήρε στή χούφτα του τά πήλινα άγάλ- 
ματα τής γονιμότητας κ ’ έντυπωαιάστηκε 
άπό τά έντονα σωματικά καί φυσιογνω
μικά χαρακτηριστικά τους. Δέ θάξερε ότι 
αυτά άνηκαν στήν περίοδο τής χαλκο- 
κρατίας. "Ομως στήν ψυχή του καί στή 
μνήμη του τά τοποθέτησε σάν ύπό- 
στρωμα καί σάν τροφή στήν καλλιτεχνική 
του κλίση.

Η άνατολική έπίδραση στήν κυπριακή 
τέχνη άφησε βαθιά τά ίχνη της στήν καλ
λιτεχνική παιδεία τού Κάσιαλου. Ή κυ- 
προϊωνική περίοδος μέ τις γεωμετρικές 
διακοσμήσεις καί μέ τά σχέδια πού ήταν 
παρμένα άπ' τό φυτικό κόσμο, τά μινωικά 
καί μυκηναϊκά εύρήματα μέ τις πολυπρό
σωπες σκηνές καί τά πολλά χρώματα μέ

θέματα άπ’ τή μυθολογία, έπέδρασαν 
πολύ ατό σχηματισμό τής καλλιτεχνικής 
του προσωπικότητας. 'Αλλά καί τά ρω
μαϊκά καί τά βυζαντινά εύρήματα δέν τόν 
άφησαν άνεπηρέαστο. Κι ήταν τό χωράφι 
του πού έγινε τό καλλιτεχνικό σχολειό 
του, κι ήταν οί θησαυροί τής γής τής "Ασ- 
σιας πού τού γνώρισαν τις πρώτες γραμ
μικές άρχές, κι ήταν ή Κύπρος πού τού 
δίδαξε τήν πολιτιστική ένότητα, τού με
τέφερε τήν παράδοση καί τού δημιούρ
γησε τήν πηγαία του έμπνευση.

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε τό 
1885. Η Άσσια, τό χωριό του, βρίσκεται 
στήν έπαρχία τής Άμμοχώστου, στήν 
παραγωγική κοιλάδα τής Μεοσαορίας. 
Έκεϊ πήγε στό δημοτικό σχολειό. Ξεχώ
ριζε άπ' τούς άλλους συμμαθητές του, 
Ιδιαίτερα σ' ότι σχετιζόταν μέ τή χειροτε
χνία. Νωρίς άρχισε νά παρατηρεί τά 
λαϊκά κεντήματα πού σχεδίαζε καί όμορ- 
φοκεντούσε ή μητέρα του. Τήν έχασε 
όμως μικρός κι αύτό τού στοίχισε πολύ. 
"Εμεινε μόνος μέ τόν πατέρα του πού τόν 
πήρε στή δουλειά του βοηθό του, έργάτη 
καί γεωργό. Αισθανόταν τήν άνάγκη ν' 
άποτυπώνει πάνω σ' έπίπεδες έπιφά- 
νειες μέ μολύβι, μέ κάρβουνο, μέ μαλακή 
χρωματιστή πέτρα ή ΰ,τι πρόχειρο τού 
έδινε ή φύση, φυσιογνωμίες γνωστών 
του προσώπων. Τή φυσιογνωμία τής μη
τέρας του τήν έπαναλάμβανε συχνά. 
Ηθελε νά τή φέρνει κάθε τόσο στή μνήμη 

του, γιατί αυτός ήταν ένας τρόπος νά τήν 
αισθάνεται κοντά του. Αργότερα τόν 
έστειλε ό πατέρας του νά μάθει καί τήν
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τέχνη τού «σκαρπάρη». Έως τά τριάντα 
του χρόνια έφτιαχνε παπούτσια, κομψά 
και καλοδουλεμένα πού στόλιζαν τά πό
δια τών χωρικών στις γιορτές, ατούς γό
μους καί στά πανηγύρια.

Ή άπασχόληση όμως πού τόν γέμιζε 
έσωτερικά περισσότερο ήταν νά ξεθάβει 
άρχαια άντικείμενα κάθε έποχής, με
γάλα και μικρά, άγάλματα και άγγεϊα και 
νά καταγίνεται στην άπομίμησή τους. 
’Ήθελε νά δείξει στόν έαυτό του ότι κι 
έκείνος μπορούσε, όπως και οί άρχαίοι 
καλλιτέχνες πρόγονοί του, νά φτιάξει τά 
Ιδια πράγματα, καί άλλα, μέ δική του έμ
πνευση. "Ετσι, σκάλιζε τήν πέτρα καί τό 
μάρμαρο καί δούλευε τόν πηλό. Ακόμη, 
σκάλιζε τό μολύβι κι έφτιαχνε νομίσματα. 
Τά μέσα πού χρησιμοποιούσε ήταν δώρα 
άπό τή φύση. Τά δημιουργήματά του τά 
ράντιζε μέ νερό άνάμικτο μέ θειάφι καί τά 
έθαβε στή γή. Αργότερα τά πουλούσε 
ατούς ξένους συλλέκτες πού έδειχναν 
ένδιαφέρον γιά τ ’ άρχαια. Αύτοί μπερ
δεύονταν γιατί τά νόμιζαν άληθινά. "Ετσι 
κι αύτός έκμεταλλευόταν τήν άφέλειά 
τους. «Γιατί νά ξεριζώνονται άπό τήν Κύ
προ τά πρωτότυπα;» έλεγε. «Πουλούσα τ' 
άντίγραφα γι' άληθινά κι οί ξένοι έφευ
γαν εύχαριστημένοι. Πόσοι ’Ιταλοί, 
Σουηδοί καί "Αγγλοι, κυρίως "Αγγλοι, 
στολίζουν σήμερα τά σπίτια τουςμέ δικές 
μου άπομιμήσεις. Ακόμη κι ένα άγγλικό 
Μουσείο στόλισε τις βιτρίνες του μέ «άρ- 
χαια» κυπριακά. Έμαθαν όμως άργότερα 
ότι ήταν άπομιμήσεις καί πρόσθεσαν τή 
λέξη «άντίγραφο».

Δέν κουραζόταν νά μιλάει γιά τόν 
έαυτό του ό Κάσιαλος. Τού άρεσε νά τόν 
θαυμάζουν. Ούτε κι ή κυρά -  Ρήνη, ή γυ
ναίκα του, ή πιστή του σύντροφος, κου
ραζόταν νά τόν ξανακούει νά λέει τά ίδια 
λόγια σέ καινούργιους άνθρώπους. Υπο
ταγμένη στόν πανίσχυρο καλλιτέχνη, τόν 
θαύμαζε. Ενώ άλλοι περιαυτολογούν γιά 
τή σωματική τους δύναμη, ό Κάσιαλος 
περιαυτολογούσε γιά τή δεξιοσύνη, τήν 
έπιτηδειότητά του, τό καλλιτεχνικό τα
λέντο του, τό καθαρά καί άνόθευτα πη
γαίο.

Όταν πριν άπό λίγα χρόνια τό τμήμα 
άρχαιοτήτων τής 'Αρχαιολογικής 'Υπη
ρεσίας τής Κύπρου πήρε σοβαρά μέτρα

Έργα τοϋ ζωγράφου: Απέναντι: «Χτίστες», λάδι 
1962,

Κάτω: « 0 Μελισαοκάμος», λάδι 1962 καΙπάνω «Κυ
νήγι», λάδι, 1961.

γιά νά σταματήσει τήν πώληση άρχαιοτή- 
των άλλα καί γιά νά προστατέψει τούς 

ξένους άπό τήν άγορά άπομιμήσεων, ό 
Κάσιαλος άποφάσισε νά στρέψει τήν 
καλλιτεχνική του κλίση στή ζωγραφική.

Ό Κάσιαλος άρχισε σοβαρά νά ζωγρα
φίζει στά 73 του χρόνια. Ώριμος πια σέ 
έντυπώσεις, σέ έμπειρίες παρμένες άπ' 
τή δική του ζωή, τό άμεσο καί έμμεσο

περιβάλλον του, μέ πολύχρονη πείρα άπ' 
τήν κατεργασία τής πέτρας, τού πηλού 
καί τού μάρμαρου καί μέ διδάγματα παρ
μένα άπ' τούς αιώνιους παραδοσιακούς 
κανόνες τής άρχαίας έλληνικής τέχνης, 
μέ όδηγό τό άγνό λαϊκό του ένστικτο καί 
κίνητρο τή φιλοδοξία του, όρμηαε μέ τή 
γραμμή καί μέ τό χρώμα νά έκφράσει τή 
γνήσια λαϊκή ψυχή καί νά διατηρήσει τή 
λαϊκή παράδοση τού τόπου του.

Τότε άρχισε νά έπισκέπτεται έκθέσεις 
ζωγραφικής στή Λευκωσία καί στήν Αμ
μόχωστο. Τόν έβλεπαν νά κινείται άνά- 
μεσα στόν κόσμο τής τέχνης, ντυμένο μέ 
τήν πατροπαράδοτη βράκα, τήν πουκα
μίσα καί τό σκούφο σύμβολα τής έθνικής 
του προέλευσης. Μέ φωτεινό πρόσωπο, 
μέ βλέμμα πονηρό καί γεμάτο θέληση, μέ 
μεγάλη φιλοδοξία, παρατηρούσε τούς 
πίνακες κ' έτρεφε όλοένα μέσα στήν 
ψυχή του τή λαχτάρα κι αύτός νά κατα
φέρει 6,τι πέτυχαν καί οί άλλοι ζωγράφοι.

Στήν άρχή, όταν τά έργα του δέν είχαν 
γίνει άκόμη γνωστά, τά χάριζε. Έτσι στό
λιζε κέντρα ψυχαγωγίας στή Λευκωσία κι 
άλλού. Αύτός, φυσικά, ήταν ένας τρόπος 
νά γνωρίσει ό κόσμος τή δουλειά του.

Τό 1961 πήρε μέρος μαζί μέ άλλους 
ζωγράφους σέ έκθεση πού όργανώθηκε 
στο «Λήδρα Πάλλας», στή Λευκωσία. Πα
ρουσίασε μιά σειρά άπό άντιγραφές άρ- 
χαίων εύρημά των καί έργα δικάτου δου
λεμένα πάνω σέ πέτρα. Ακόμη, παρου
σίασε μιά πλούσια σειρά άπό ζωγραφι
κούς του πίνακες.

'Από τότε, μέ τή συμμετοχή του σέ 
πολλές έκθέσεις ατό Λύκειο τών Έλλη- 
νίδων στήν Αμμόχωστο, στο «Χίλτον», 
στήν Πανελλήνια Έκθεση στό Ζάππειο, 
έγινε πολύ γνωστός. Έτσι ή φήμη του 
άρχισε νά ξεπερνάει τήν Κύπρο. Στήν 
Triennale τής Μπρατισλάβα τό 1969 πήρε 
βραβείο, βγαίνοντας πρώτος άνάμεσα 
στους έκπροσώπους 22 κρατών.

Ό Πολωνός κριτικός τής τέχνης Witz 
έγραψε:«Δέν είναι τά κλασσικά έργα πού 
έντυπωσίασαν, άλλα οί πίνακες τού Μι- 
χάλη Κάσιαλου άπό τήν Κύπρο πού περι
γράφει σκηνές άπό τό χωριό του, πού

477



άφησαν έκπληκτους τούς θεατές μέ τή 
δροσιά κα'ι τή ζωντάνια τους πού πηγάζει 
άπό τήν άμεση έπαφή του μέ τον τόπο 
του».

"Αλλη κριτική δημοσιευμένη στον 
κατάλογο τής Triennale στήν Μπρατισ- 
λάβα, χαρακτήριζε τήν τέχνη του έτσι: 
« .. .περιγράφει σκηνές άπό τήν καθημε
ρινή ζωή κα'ι διάφορες γιορτές έκφρά- 
ζοντας έτσι τήν άτμόσφαιρα παλαιών 
ήμερων. Οι φιγούρες του, άλλοτε άρχαϊ- 
κές, άλλοτε βυζαντινές, τόν βοηθούν νά 
πραγματοποιήσει τό σκοπό του. Ένα 
σκοπό πού έμπνέει γαλήνη κα'ι διηγείται 
μιά ειρηνική, εύτσχισμένη ζωή παλαιών 
ήμερών. Ο Κάσιαλος είκονίζει τήν άλή- 
θεια τών περασμένων χωρίς νά ύπερ- 
βάλλει, χωρίς νά ψευτίζει. Μέ τήν παιδική 
του αίσθηση προτιμάει νά ζωγραφίζει 
αυτό πού μέ τις άναμνήαεις τού έχει γίνει 
βίωμα άπό κείνο πού βλέπει τώρα. Είκο- 
νίζει αύτό πού ή βιομηχανοποιημένη 
έποχή μας θά έλεγε «όνειρο». Ό  Κάσια- 
λος σάν γνήσι,ο χωριατόπαιδο πού είναι 
διηγείται τή ζωή τού χωριού, μιά άγνή 
ειρηνική ζωή. "Ετσι, καθώς είναι ριζωμέ
νος μέσα στα βάθη τής έλληνικής κυ
πριακής παράδοσης, μερικοί πίνακές του 
θυμίζουν τοιχογραφίες βυζαντινών έκ- 
κλησιών τού νησιού του ...».

Στή ζωγραφική ό Κάσιαλος δούλευε μέ 
τό ένστικτό του. Γραμμή του ήταν τό ύπο- 
συνείδητο, θέμα του τό αίσθημα καί ή 
προσήλωση στό νησί του, χρώμα του ή 
φωτεινή καί ήρεμη έλληνική ψυχή του. 
"Επαιρνε τά θέματά του άπό τήν καθημε
ρινή ζωή τών χωρικών. Αφηγήθηκε μέ τό 
πινέλο του τή λαϊκή ιστορία τής Κύπρου 
μέ τις τοπικές της ιδιορρυθμίες καί τήν 
ορθοδοξία γιά ένα περίπου αιώνα, άφού 
έζησε 89 χρόνια. Τό θέρισμα, ό τρύγος, 
τό μάζεμα τής έλιάς, τό διόρθωμα τών 
προικιών τής νύφης, ό γάμος, τό πανη
γύρι, τό καπηλειό, τό χτίσιμο, οι σχολίες 
τής οικογένειας μέσα στό σπίτι είναι τά 
θέματα πού άγκαλιάζει. Καί μέσα σ' όλ' 
αύτά δονούνται οί αισθήσεις μας άπό τήν 
πύρα τού καλοκαιριού, άπ’ τό ώρίμασμα 
τής ρόγας τού σταφυλιού, τό μέστωμα 
τού σταριού, τό δέσιμο τής έλιάς, τήν 
άγνή κρυφή ντροπή τής παρθένας κόρης 
πού τή στολίζουν γιά τό γάμο, τόν ήχο 
τών βιολιών, τό κόκκινο κρασί.

Οί πίνακές του είναι μεγάλοι, μέ έλάχι- 
στες έξαιρέσεις. Πολλές άπ' τις φιγούρες 
του είναι βαλμένες σέ παράταξη, μέ 
πρόσωπο προφίλ, ίσως γιά νά οικονομή
σει χώρο, ίσως γιατί έτσι τις έβλεπε στά 
μυκηνακά άγγεϊα καί ατούς άμφορεϊς. 
Είναι έντυπωσιακά μεγάλες. "Ισως γιά νά 
τονίσει άκόμη περισσότερο μέ τί άσχο- 
λίες καταγίνεται ή καθεμιά. Τά πρόσωπά 
του, είναι αύστηρά μέ έκφραση λίγο δύσ
θυμη, μέ βλέμμα στοχαστικό, μά στα
θερό, γεμάτο αύτοπεποίθηση κ' εύσυ- 
νειδησία γιά τήν πραγμάτωση τής πρά
ξης, μέ τήν όποια καταγίνεται τό καθένα. 
Καί είχε τό λόγο του πού έδινε τέτοιαν 
έκφραση στό πρόσωπο. Γιατί ήταν, κι ό 
ίδιος εύσυνείδητος στή δουλειά του, κι οί 
γύρω του εύσυνείδητοι, κι ό λαός του εύ
συνείδητος, αστός ό λαός πού κατόρ
θωσε καί έπιβίωσε παρ’ όλες τίς κατα
κτήσεις καί τίς κακουχίες καί πού κρά
τησε άνέπαφη τήν έλληνικότητά του. Οί 
κινήσεις τών άνθρώπων μέσα στους πί

νακές του είναι σχολαστικά λογικές. 
Κάθε πρόσωπο καταγίνεται μέ μιά πράξη, 
άπαραίτητη γιά νά συμπληρωθεί τό θέμα 
κι ό τίτλος τού έργου.

Είναι λαογραφικά άποκαλυπτική ή 
παρατήρηση τής κάθε πράξης. Ή κίνηση 
κι ό τρόπος μέ τόν όποιο γίνεται. Ό πίνα
κας πού βρίσκεται στό Μουσείο στό 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης τής Κύπρου, στή 
Λευκωσία, πού παριστάνει τελετή γάμου, 
είναι άπό τούς πιό χαρακτηριστικούς. Ή 
εικόνα ρίναι πολυπρόσωπη. Τόν κύριο 
ρόλο έχουν ή νύφη, ό γαμπρός κι ό όρ- 
θόδοξος παπάς. Αλλά καί τό κάθε 
πρόσωπο στόν πίνακα έχει κύριο ρόλο. 
"Ολοι είναι ήρωες, όλοι κάνουν μιά πράξη 
άπαραίτητη γιά νά όλοκληρωθεϊ τό μυ
στήριο. Τά πρόσωπα είναι στατικά, παρ’ 
όλ’ αύτά, όμως, ό πίνακας παίρνει κίνηση 
άπό τήν πράξη τού καθενός. Χαρακτηρι
στικό είναι τό γυναικείο καί τό άντρικό 
ντύσιμο, άκόμη ό βυζαντινός τρούλλος 
τής έκκλησιάς.

Αισθητικά είναι συναρπαστική ή διακό- 
σμηση τού έσωτερικού χώρου τών έργων 
τού Κάσιαλου μέ τά χρωματιστά σκαλιστά 
σεντούκια, μέ τά κυπαρίσσια, τά πουλιά, 
τούς ρόδακες, τίς γλάστρες μέ τά λου
λούδια. Ακόμη, μέ τίς «σουβάντζες», μέ 
τά πολύχρωμα πιάτα, τίς ξύλινες σκάφες, 
τά σκεύη, τούς «τορναρέττους» στά κρε
βάτια, τίς χαρακτηριστικές κυπριακές 
νταντέλλες. Στήν έλαιογραφία «’Εσωτε
ρικό χωριάτικου σπιτιού» παρατηρούμε 
μέ ένδιαφέρον τις άσχολίες τού κάθε μέ
λους τής οικογένειας: τού πατέρα, τής 
μητέρας, τής γιαγιάς, τών παιδιών, τής 
ψυχοκόρης. Μέ περιέργεια κι ικανο
ποίηση κοιτάζουμε τό ράφι μέ τά διακο- 
ομητικά, τό σεντούκι, τό ύφαντό, τή νταν- 
τέλλα.

Στούς πίνακες τού Κάσιαλου ή διά
σταση του βάθους είναι σχεδόν άνύπαρ- 
κτη, κάτι πού άποτελεϊ χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τών λαϊκών ζωγράφων, όπως 
καί στό Θεόφιλο.

Σέ κάθε πίνακα τά κενά συμπληρώνον
ται μέ φανταστικά γεωμετρικά διακοσμη- 
τικά στοιχεία μέ σκοπό νά μή φανεί τί
ποτα κενό. Ίσως αύτό νά δένεται μέ τήν 
περίοδο «άρχαιολογικών εύρημά των» 
του, στό πρώτο του ξεκίνημα, καί ν’ άπο- 
τέλεσε στή μνήμη καί τήν καλλιτεχνική 
του διάθεση ιστορική συνέπεια. "Ισως, 
πάλι, τά γεωμετρικά αύτά σχήματα νά 
έξυπηρέτησαν τόν καλλιτέχνη σέ μιά 
κρίσιμη στιγμή τεχνικού προβληματι
σμού.

Κι ένώ οί διανοούμενοι τής τέχνης 
στηρίχτηκαν πάνω ατούς γραμμικούς 
κανόνες καί στήν καλλιτεχνική γνώση γιά 
τήν ολοκλήρωση τού έργου τους, ό Κά- 
σιαλος μέ τήν κρίση καί τό ένστικτό του 
έφτασε στό ίδιο άποτέλεσμα. Τά χρώματα 
πού προτιμάει είναι τό κόκκινο, τό πρά
σινο, τό κίτρινο, τό μαύρο, τό άσπρο. Δέν 
παίζει μέ χρωματικές διαβαθμίσεις. Ίσως 
γιατί αύτό τό παιχνίδι νά τού έφερνε 
δυσάρεστες έκπλήξεις. Κι έπειτα, τό βα
σικό χρώμα είναι τόσο πιό άληθινό, τόσο 
πιό ζωντανό. Είναι τό λαμπρό φώς τού 
νησιού του, είναι τό πράσινο στρωσίδι 
τού χωραφιού του, είναι τό άσπρο άσβε- 
στωμένο σπίτι, είναι τό ώριμο κιτρινι- 
σμένο στάχυ, είναι ή μαύρη σάν έβενο 
πλεξίδα τής Κύπριας κυράς. Κι όλ’ αύτά 
δοσμένα στήν εικόνα του συγχωνεύονται 
στις αισθήσεις μας γιά νά δώσουν μιά

διάθεση γιορταστικής μεσογειακής χα
ράς.

Παρομοίασαν τόν Κάσιαλο μέ τό Θεό
φιλο. Αύτό όμως είναι σωστό μόνο στό 
σημείο πού καί οί δύο ήταν αύτοδίδακτοι 
καί παρουσίαζαν χαρακτηριστικά κοινά 
στούς αύτοδίδακτους έκλαϊκευτές ζω
γράφους. Διαφέρουν όμως στόν τρόπο 
πού έκδήλωσε ό καθένας τή λαϊκή ψυχή 
τού τόπου του. Ακόμη, ό Θεόφιλος διέ
θετε μεγαλύτερη φαντασία, ένώ ό Κάσια- 
λος ήταν πιό προσγειωμένος.

Οί πίνακες έφεραν στόν Κάσιαλο 
πολλά χρήματα. Οί παραγγελίες πύκνω
ναν, ή δουλειά ήταν πολλή κι ή ήλικία 
άρχιζε νά τόν βαραίνει. Γιά νά ικανο
ποιήσει τούς πελάτες του, γρήγορα όπως 
τού τό ζητούσαν, έβαζε τούς πίνακες στή 
σειρά καί τούς χρωμάτιζε μέ τό ένα 
χρώμα, ύστερα μέ τ' άλλο. Τά έργα όμως 
πού ζωγράφιζε χωρίς χρονική πίεση, γιά 
τήν προσωπική του ικανοποίηση, μέ τό 
ξεχείλισμα τού δικού του ψυχικού κό
σμου, ήταν ή τέχνη ζωντανή, όλο αί
σθημα, παλμό καί έκφραση.

Ο Κάσιαλος άνήκει στήν κατηγορία 
τών εύτυχισμένων ζωγράφων, γιατί γνώ
ρισε τή δόξα όσο ζούσε.

Τ' όνειρό του ήταν νά χτίσει μιά έκκλη- 
σιά. ",Αρχισε, λοιπόν, τό μεγάλο αύτό 
έργο πού θ' άφιέρωνε στόν "Αγιο Σπυρί
δωνα. Ό  ίδιος έκανε καί τήν εικονογρά
φηση. Στό έργο του μέσα έβαλε τήν ψυχή 
τής άγαπημένης του Κύπρου, σέ κό
σμους μυστικούς, θρησκευτικούς, λυ
τρωτικούς. Ήταν μιά άνάγκη γι' αυτόν' νά 
ξεφύγει άπ' τήν καθημερινότητα μέ τή 
ρασιοναλιστική άσφυξία της, γιά ν' άνέ- 
βει σέ βαθμίδες πιό ψηλές μέ πνεύμα 
έξαγνισμένο, έκεί πού ή λογική χάνει 
έδαφος γιά νά δώσει τή θέση της στήν 
πίστη.

Μέσα σ’ αύ τή τή θρησκευτική άνάταση, 
στήν τοποθέτηση τού γήινου, τού άγαπη- 
μένου περίγυρου, σ' άνώτερα στρώματα 
έπιθυμητής πνευματικής τελειότητας, 
μέσα σ' αύ τή τήν έξώκοσμη άσύλληπτη 
δημιουργία ήρθε ή άναπάντεχη καί άδικη 
διακοπή τού όνείρου: τό τραγικό τέλος 
τού δημιουργού.

Στις 16 Αύγούστου 1974 Τούρκοι στρα
τιώτες κατέλαβαν τήν Άοσια και όρμη- 
σαν στό σπίτι του ν’ άρπάξουν 6,τι πολύ
τιμο είχε. Μά οί άπιστοι πού δέ θεωρούν 
πολύτιμο τήν τέχνη παρά μόνο τά χρή
ματα καί τά χρυσαφικά ξέσχισαν τούς πί
νακες πού βρήκανε μπροστά τους. «Δέν 
έχω χρήματα» είπε ό ζωγράφος. «Μέ τό 
περίσσευμα τού κόπου μου χτίζω μιαν 
έκκλησιά, πάρτε τήν ψυχή μου άν θέ
λετε». Οί Τούρκοι άπογοητεύτηκαν, τόν 
κλώτσησαν καί τόν χτύπησαν στό κεφάλι. 
Ο Κάσιαλος πέθανε άπό κατάγματα σέ 
νοσοκομείο τής Λάρνακας στις 31 Αύ
γούστου 1974.

Μ' άν έφυγε ό δημιουργός, έμεινε τό 
δημιούργημά του, μέ τήν Κύπρο ζωντανή 
μέσα σ' αύτό. Άν ζούσε μετά τά τραγικά 
γεγονότα τής πατρίδας του, ποιος ξέρει 
τί εικόνες θά μάς έδινε ή πληγωμένη 
ψυχή του καί πώς θά μάς τίς παρουσίαζε. 
Τό έργο τού Κάσιαλου άγαπήθηκε γιατί 
έδωσε τή ζεστασιά μιας παλιάς καί τωρι
νής λατρεμένης γνωριμίας, καί συγκί- 
νησε πολύ γιατί τήν έδωσε γνήσια, άνό- 
θευτη, άληθινή κι άνέγγιχτη άπό τήν τε- 
χνοκρατούμενη έποχή μας.

Άπό τό περιοδικό «Νέα Εστία»
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΟΙΡΑΡΧΟΣ 

(1801 - 1875)

Μέχρι σήμερα, τά μόνα γνωστά στοιχεία 
γιά τόν Άντιμοίραρχο1 Παντελή Δημη- 
τρίου, ήταν ή περιοχή καταγωγής του ση
μειωμένη μέ τήν ένδειξη «έν Όλύμπψ», oi 
χρονολογίες γεννήσεως, άποστρατείας καί 
θανάτου του, καθώς καί μία γενική πληρο
φορία δτι ύπηρέτησε στά άτακτα σώματα 
στό διάστημα 1821 - 18322.

Στά Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους, έντο- 
πίσαμε δύο ιδιόγραφα κείμενά του μέ ήμε- 
ρομηνία 25 Νοεμβρίου 1860, πού άναφέ- 
ρονται μέ λεπτομέρειες στήν προεπανα
στατική, έπαναστατική καί ύπηρεσιακή του 
δράση3. ’Αφορμή γιά τή σύνταξη καί ύπο- 
βολή τών κειμένων αύτών, ύπήρξε ό πει
θαρχικός έλεγχος πού άσκήθηκε σέ βάρος 
του τόν προηγούμενο χρόνο (1859) γιά 
παράβαση τής τότε έκλογικής νομοθε
σίας4.

Ή δλη διαδικασία ξεκίνησε μετά άπό 
άναφορά (8-9-1859) τού 2ου Τάγματος 
άκροβολιστών Χαλκίδας πρός τό 'Υπουρ
γείο Στρατιωτικών, ότι ό τότε 'Υπομοίραρ
χος Δημητρίου, Διοικητής τής Ύπομοιραρ- 
χίας =ηροχωρ(ου (Ίστιαίας) καί ύπεύθυνος 
γιά τήν τήρηση τής τάξεως καί άσφαλείας 
στις βουλευτικές έκλογές τού Σεπτεμ
βρίου 1859, άγνοώντας σχετική διαταγή 
τοΰ 'ίδιου 'Υπουργείου, ψήφισε στό έκλο- 
γικό τμήμα Μαντουδίου, ύποχρεώνοντας 
νά τόν μιμηθοϋν όλους τούς ΰνδρες τής 
φρουράς (δύο Ύπαξιωματικούς, τέσσερις 
στρατιώτες καί ένα Χωροφύλακα Β \  τά
ξεως5 τής 59ης ’ Ενωμοτίας6 τών πεζών, 
πού στάθμευε τότε στό γειτονικό κεφαλο
χώρι 'Αγία ’Άννα).

Τά καταγγελλόμενα έπιβεβαιώθηκαν άπό 
τή Διοικητική έξέταση πού ένήργησε ό 
Διοικητής τής Μοιραρχίας Εύβοιας Ταγμα
τάρχης Κων/νος Γενοβέλης7, συμπράττον
τας μέ τόν Άντιμοίραρχο Κων/νο Ρίζο8. Ό  
'Υπομοίραρχος Δημητρίου παραδέχθηκε 
τά όσα τού άποδίδονταν έξηγώντας ότι 
παρανόμησε χωρίς νά τό θέλει, έπειδή έκ
ρινε άπό προηγούμενες έκλογές, στίς 
όποιες «ειχον τό αύτό δικαίωμα νά ψηφο
φορούν άπασαι αί ένοπλοι δυνάμεις τής 
φρουράς όθεν καί άν εύρίσκοντο, μή γνω

ρίζοντας ότι ε ις  τήν παρούσαν ψηφοφορίαν 
είναι έμποδισμένοι».

Γιά τό λόγο αύτό, ύστερα άπό έγκριση 
τής έφορευτικής έπιτροπής, οί ΰνδρες τής 
φρουράς ψήφισαν έλεύθερα «όθενήθελε ό 
καθείς χωρίς καμμίαν ένστασιν κανενός 
άτόμου, ούτε έκ τών ένδιαφερομένων πολι
τών, ούτε έκ τών στρατιωτών». Ό  Υπομοί
ραρχος έξηγοϋσε άκόμη ότι τήν έπόμενη 
ήμέρα καί ένώ συνεχιζόταν ή ψηφοφορία9, 
ήρθε άπό τή Χαλκίδα ένας πολίτης όνομα- 
ζόμενος Πιέρρος Πλέκος καί τόν πληροφό
ρησε ότι στήν Εύβοϊκή πρωτεύουσα καί 
στήν Αθήνα «παρημποδίσθησαν κατ’ άνω- 
τέραν διαταγήν καί δέν έψηφοφόρησεν ού- 
δείς έκ τών στρατιωτικών παντός όπλου». 
Ύστερα άπό αύτό -  συνεχίζει ό κατηγο
ρούμενος Αξιωματικός -  «έπεμψα κατε- 
πειγόντως αύθημερόν ε ις  τόν Δήμον Κηρο- 
νηλαίων10 καί έμπόδισα τούς έπίλοιπους 
στρατιώτας νά ψηφοφορήσουν καί μετά 
ταύτα ε ις  τήν ένταϋθα έπαρχίαν -ηροχω- 
ρίου διέταξα ΰπασαν ύπό τήν διοίκησίν μου 
στρατιωτικήν φρουράν παντός είδους 
όπλου καί δέν έψηφοφόρησεν».

"Ετσι τό λάθος του περιορίσθηκε μόνο 
στό Δήμο Κηρονηλαίων, όπου σύμφωνα μέ 
τίς  έκτιμήσεις του, έκτός άπό τόν ίδιο, 
«έψηφοφόρησαν πέντε τό πολύ έξη στρα- 
τιώται». Γιά νά μετριάσει τίς  έντυπώσεις σέ 
βάρος του, ύπενθύμιζε ότι «εις τήν έπαρ
χίαν Χαλκίδος καί τούς Δήμους Κηρονη
λαίων καί Α’ιγέων11 καθώς καί τήν έπαρχίαν 
Ξηροχωρίου, όπου εϊμεθα Διοικητής τής 
στρατιωτικής φρουράς έφέτος έν τώ δια- 
στήματι τής γενομένης ψηφοφορίας τών 
βουλευτικών έκλογών, έδιατηρήθη έλευ- 
θέρα καί έν μεγίστη άμεροληψίη ή κοινή 
ήσυχία, τάξις καί εύταξία έκ μέρους τής 
στρατιωτικής φρουράς μοι χωρίς νά συνέβη 
τό παραμικρόν δυσάρεστον ή παράπονον 
παρά κανενός πολίτου».

Γ ιά όλους αύτούς τούς λόγους, ό 'Υπο
μοίραρχος Δημητρίου ζητούσε νά τόν 
«συγχωρέσουν διά τό μικρόν τούτο λάθος». 
Ό Ταγματάρχης Γενοβέλης, καταλογίζον

τας πρόθεση στήν όλη ένέργειά του, πρό- 
τεινε τήν τιμωρία του, έπειδή τά περί άπα-
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γορεύσεως τής ψηφοφορίας τών στρατιω
τικών στίς βουλευτικές έκλογές άναφέρον- 
ταν στή σελίδα 158 τού Κανονισμού 'Υπη
ρεσίας Χωροφυλακής, όπου ύπήρχε κατα- 
χωρημένη «έν σχολίψ» ή ύπ’ άριθ. 6229 
άπό 17-4-1844 διαταγή τοΰ 'Υπουργείου 
Στρατιωτικών.

Φαίνεται όμως ότι ή διαταγή αύτή ή κά
ποιες άλλες μεταγενέστερες είχαν άτονή- 
σει. Στό συμπέρασμα αύτό καταλήγουμε 
κρίνοντας άπό τή διαβεβαίωση τού 'Υπο
μοιράρχου ότι ψήφιζε σέ όλες τίς  μέχρι 
τότε βουλευτικές έκλογές. Σχετικά μέ τό 
τελευταίο θά πρέπει νά σημειωθεί ότι ό 
Δήμαρχος Κηρονηλαίων ένα μήνα περίπου 
άργότερα, όταν ή Νομαρχία Εύβοιας τού 
ζήτησε πληροφορίες γιά τό ζήτημα αύτό, 
άνέφερε ότι ό 'Υπομοίραρχος τούς διαβε
βαίωνε ότι «παντού όπου καί άν ύπηρέτη- 
σεν έψηφοφόρησεν».

Ό  Αρχηγός Χωροφυλακής Κων/νος Νι- 
κολαΐδης12 πρότεινε στό Υπουργείο Στρα
τιωτικών νά τεθεί ό 'Υπομοίραρχος «έκτός 
ένεργείας» έπειδή «έπέδειξε πλήρη 
άγνοιαν καί παντελή άπειρίαν περί τήν έκ- 
τέλεσιν τού καθήκοντός του καί τέλος πάν
των έλλειψιν τής άπαιτουμένης κρίσεως». 
Ή πρόταση τού 'Αρχηγού υιοθετήθηκε άπό 
τόν 'Υπουργό Στρατιωτικών Δ. Μπότσαρη. 
Ό  Υπομοίραρχος Δημητρίου μέ τό διάτα
γμα τής 11-12-1859 τέθηκε σέ άργία «διά 
πρόσκαιρου παύσεως».

Ένα χρόνο περίπου άργότερα, άπό τή 
Λαμία, όπου φαίνεται ότι είχε έγκαταστα- 
θεϊ, ύπέβαλε στό 'Υπουργείο Στρατιωτικών 
τά δύο ύπομνήματα γιά τά όποια έγινε λό
γος στήν άρχή.

Εδώ θά πρέπει νά συμπληρώσουμε ότι 
τά κείμενα αύτό συνοδεύονται άπό διάφορα 
πιστοποιητικά καθώς καί άπό άντίγραφα τού 
άτομικοϋ του βιβλιαρίου, όπου είναι κατα- 
χωρημένες οί ήθικές άμοιβές του. 'Αξίζει 
νά σημειωθεί ότι τό βιβλιάριο χρονολογού
μενο άπό τό 1833 είναι ένημερωμένο μέχρι 
τό 1859. Ξεφυλλίζοντας κανείς τ ίς  σελίδες 
του, διαπιστώνει ότι άποτελεΐ τό μακρυνό 
πρόδρομο σέ ένιαία μορφή τών σημερινών 
βιβλιαρίων (άτομικοϋ καί έφοδίων). Καί μιά 
άλλη σπουδαία λεπτομέρεια: Είναι τό μονα
δικό πού έχει έντοπίσει μέχρι σήμερα ή 
άρχειακή έρευνα καί μικροφωτογράφηση 
τών συναδέλφων τού Τμήματος 'Ιστορίας. 
Γ ιά τό λόγο αύτό, πέρα άπό τήν Ιστορική του 
άξία, άποτελεί καί ένα πολύτιμο κειμήλιο 
πού πρέπει νά φωτογραφηθεί στίς φυσικές 
του διαστάσεις καί νά έκτεθεϊ στό Μουσείο 
τού Σώματος.
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Ύστερα άπό τήν άπαραίτητη αύτή πα
ρέκβαση, παραθέτουμε σέ πιστή άντιγραφή 
τά δύο αύτά ύπομνήματα, άνασύροντας 
έτσι άπό τήν άφάνεια έναν ξεχασμένον 
άγωνιστή τού ’21 καί συμπαραστάτη στό 
δύσκολο ξεκίνημα τού νεώτερου έλληνικοΰ 
κράτους.

(1) Υπομοίραρχος Α ' τάξεως Παντελής 
Δημητρίου.

«Έγεννήθην τήν 17ην Φεβρουά
ριου 1801 έτους ε ι ς  τό χωρίον Σιάτι
στα τού βορεινού μέρους τού 
Όλυμπου τής Μακεδονίας'3. Κατά 
τό  έ τ ο ς  1818 εϊμουν με τούς δύο μοι 
αύταδελφούς μου Θεόδωρον καί 
Κωνσταντίνον ύπό τήν διοίκησιν των 
τότε καπαταναίων κυρ. κυρίων Πα- 
νουριάν καί Δυοβουνιώτην, Αρμα
τολός, και κατά τάς άρχάς τού 1821 
έτους, εϊμουν έπίσης με τούς ίδιους 
Άρχηγοπλαρχηγούς, Πανουριάν και 
Δυοβουνιώτην, Διάκον, Όδυσσέα, 
Κομποταβίτην, Αντώνιον Κοντοσό- 
πουλον, Ίωάννην Ρούκην καί λοι
πούς καί παρευρέθημεν όμού μετ’ 
αυτούς καί μέ τούς δύο άνωτέρω αύ
ταδελφούς μοι εις τάς κατά τών 
’Οθωμανών μάχας μέχρι τού 1824 
έτους ύπό τήν άμεσον όδηγίαν τών 
άνωτέρω όπλαρχηγών, ήτοι εις τάς 
μάχας εις Λεβαδείαν, Βασιλικά, 
Μπουτουνίτζα, 'Αλαμάναν, Νευρό- 
πολιν, Άμπλιανην, Γραβιά καί εις 
άλλας πολλάς μάχας, ό όποιος τότε 
έφερον ύπό τάς διαταγάς μου υπέρ 
πεντήκοντα στρατιωτών, εις όλας 
τάς άνωτέρω καί λοιπός μάχας.

Από τά 1824 μέχρι τού 1826 έτους, 
εϊμουν ύπό τήν άμεσον όδηγίαν τού 
τότε Άρχηγοπλαρχηγού Ίωάννου 
Μακρυγιάννη καί παρευρέθημεν 
μετ’ αυτού εις τάς κατά τών Οθωμα
νών μάχας, ήτοι εις Νεόκαστρον, εις 
"Αργος, εις Αθήνας καί άλλας τινάς 
μάχας, όπου έφερον πάντοτε υπό 
τάς διαταγάς μου υπέρ τών πεντή
κοντα στρατιωτών εις όλας τάς κατά 
τών Οθωμανών μάχας καί άπό τά 
1826 μέχρι τού 1829 έτους, εϊμουν 
ύπό τήν άμεσον όδηγίαν τών Άρχη- 
γοπλαρχηγών Χριστόδουλου Χατζή - 
Πέτρου καί Γ. Καραίσκάκη καί πα
ρευρέθημεν μετ’ αύτούς εις τάς 
κατά τών 'Οθωμανών μάχας εις Δί
στομον, Άράχωβαν, εις Τσερατζίνι 
Αθηνών καί άλλας πολλάς μάχας, ό 
όποιος έφερεν πάντοτε ύπέρ τών 
πεντήκοντα στρατιωτών ύπό τήν 
διοίκησιν μου εις όλας τάς μάχας καί 
διά νά τούς έλκύζω τούς στρατιώτας 
τούς έπλήρωνα έξ ιδίων μοι πάντοτε 
εις τάς άνάγκας των άρκετόν χρημα
τικόν ποσόν, χωρίς νά άποζημιωθώ 
άπό καμμίαν Αρχήν (ό όποιος τότε 
ονομαζόμουν Μπολοξής)'4, άπό τήν 
άρχήν τής Έπαναστάσεως μέχρι τό 
τέλος της.

Μαχόμενος τότε μέ μέγιστον ζή
λον καί ένθουσιασμόν, έπληγώθη- 
μεν δίς παρά τών Οθωμανών διά 
σφαιρών. Μάλιστα ή τελευταία 
πληγή τού άριστεροϋ μου ποδός, τήν 
όποιαν έπληγώθημεν παρά τού 
Οθωμανού Μουστάμπεη τό 1826 

έτος εις Άράχωβα τής Βοιωτίας εις 
θέσιν "Αγιον Γεώργιον'5, ό  όποιος 
έδοκίμασα κίνδυνον τής ζωής μου 
διαμένων κλινήρης έν περίπου έτος 
έντή Μονή Άγιας Ίερουσαλήμ'Βτής 
Βοιωτίας έως ότου νά ίατρευθή έν- 
τελώς ή είρημένη πληγή μου. Ώς έκ 
τής πληγής μου ταύτης όπου άπα- 
σχον δέν ήδυνήθην νά παρευρεθώ 
εις τόν διοργανισμόν τόσον τών 
Χλιαρχιών καθώς καί εις τών Ταγμά
των.

Άμα άνέλαβον έκ τής πληγής, 
έτέθην υπό τάς διαταγάς τού Ίωάν
νου Κωλέτη καί ύπό τήν άμεσον 
όδηγίαν τού Λοχαγού Νικολάου 
Τσάμη'7 καί μετέβημεν μετά τού 
Ίωάννου Κωλέτη εις διάφορα μέρη. 
Τελευταίον διωρίσθημεν φρουρά 
Μονεμβασίας, έμείναμεν εις Μο- 
νεμβασίαν μέχρι τής έλεύσεως τής 
Α.Μ. τού Σ. Βασιλέως μας. Δυνάμει 
ύψηλού βασιλικού διατάγματος πα- 
ρεδώσαμεν τό φρούριον Μονεμβα
σίας εις τόν τότε Λοχαγόν τού Πυ
ροβολικού, νύν δέ Άντισυνταγμα- 
τάρχην τής Χωροφυλακής κύριον 
Δημήτριον Κουτζογιαννόπουλον18 
καί άπασα ή έν Μονεμβασίρ φρουρά 
μας μετά τού φρουράρχου κυρίου 
Νικολάου Τσάμη μετετέθημεν εις 
Ναύπλιον καί διωρίσθημεν φρουρά 
Ναυπλίου έως ότου έσυστήθη τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής.

"Αμα έσυστήθη ή Χωροφυλακή, 
μετετέθημεν έκ τής φρουράς Ναυ
πλίου αυθημερόν εις τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, χωρίς νά μείνωμεν 
ούδέ μίαν στιγμήν ώς άπλοϋς πολί
της. ΔΓ όλας τάς άνωτέρω παλαιάς 
στρατιωτικάς έκδουλεύσεις μου τού 
Ιερού Άγώνος, φέρω νύν ύνά χεί- 
ρας μου καί τάς πιστοποιήσεις παρά 
τών τότε Άρχηγοπλαρχηγών τής 
Έπαναστάσεως'9 καί παρά τών κλη
ρικών20 καί Δημοτικών Αρχών2' καί 
Ίατροχειρούργου22, μέ τούς 
όποιους παρευρέθην εις όλας τάς 
άνωτέρω σημειουμένας κατά τών 
'Οθωμανών μάχας.

Τά πλείστα έ ξ  αυτών τών πιστο
ποιητικών μοι τά διευθύνω μέ άνα- 
φοράν μοι διά τής Μοιραρχίας Λα
κωνίας κατά τό  1836 έτος εις τήν ’Εξ
εταστικήν έπταμελή συστηθεϊσαν 
Στρατιωτικήν Επιτροπήν εις Ναύ- 
πλιον καί δυνάμει τών παρουσιαζο- 
μένων διπλωμάτων μοι έλαβον τό 
Άργυρούν Νομισματόσημον διά τής 
ύπ’ άριθ. 8542 διαταγής τής έπί τών 
Στρατιωτικών Γραμματείας. Όλα τά 
εις τήν άνωτέρω ’Επιτροπήν στα- 
λέντα τότε πιστοποιητικά μοι έχάθη-

σαν χωρίς νά λάβω οϋδεμίαν βαθμο
λογίαν καί συνεπείρ ήμερουσίου 
διαταγής τής έπί τών Στρατιωτικών 
Γραμματείας, τό 1840 έτος ήναγκά- 
σθημεν νά έξαιτήσωμεν νέας πιστο
ποιήσεις τόσον παρά τών όσων έζων 
άκόμη όπλαρχηγών καθώς καί παρά 
τών κληρικών καί Δημοτικών Αρχών 
καί Ίατροχειρούργου τού Ιερού 
Άγώνος, όπου καί έπισυνάπτομεν 
εις τόν παρόντα έλεγχον άντίγραφα 
ίσα άπαράλλακτα τών πρωτοτύπων 
πιστοποιητικών μοι διαλαμβάνοντα 
τάς έν λεπτομερείς παλαιάς στρα- 
τιωτικάς αιματηρός θυσίας μοι άπό 
τήν άρχήν τής Έπαναστάσεως μέχρι 
τό τέλος της, όπου οί δύο μοι μακα- 
ρίται αύτάδελφοί μου έφονεύθησαν 
παρά τών Οθωμανών, ό μεν Θεόδω
ρος εις Άταλάντην, ό δέ Κωνσταντί
νος εις Νεόκαστρον.

Έν Λαμίς τήν 25 Νοεμβρίου 1860 
Παντελής Δημητρίου 

Υπομοίραρχος

(2) Διάφοροι προβιβασμοί καί διορισμοί 
ε ις  ειδ ικός υπηρεσίας, πληγάς, μό- 
χας, έπαίνους καί άλλοι διακεκριμένοι 
πράξεις κατά διαφόρων άνταρτών καί 
ληστοσυμμοριών έν τή ύπηρεσίρ εις τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής άπό τά 1833 
μέχρι τό 1860 έτος.

Κατά τήν 8ην Ιουλίου 1833 έτος 
έκατατάχθημεν εις τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής καί διωρίσθημεν εις τήν 
Μοιραρχίαν Λακωνίας καί διέμεινον 
εις τήν Μοιραρχίαν Λακωνίας έπί 
τέσσαρα έτη μέχρι τό 1837 έτος καί 
παρευρέθημεν εις διαφόρους κατά 
τών ληστών καί άνταρτών Λακώνων 
γενομένας μάχας ώς άκολούθως:

1. Έπαινέθημεν κατά μήνα Αύ
γουστον 1833 έτος διά διαταγής τής 
έπί τών Στρατιωτικών Γραμματείας, 
περί κατασβέσεως πυρκαϊάς εις χω
ρίον Μπερμάτι23 τού Ναυπλίου.

2. Έπαινέθημεν κατά μήνα Σε
πτέμβριον τού αύτού έτους διά δια
ταγής τής ίδιας Γραμματείας, περί 
συγκρούσεως καί συλλήψεως οκτώ 
ληστών Λακώνων εις θέσιν «Κακιά 
Σκάλα»24 Γυθείου τής Λακωνίας.

3. Έπαινέθημεν διά διαταγής τής 
ιδίας Γραμματείας τόν μήνα Οκτώ
βριον τού αύτού έτους περί συγ
κρούσεως καί συλλήψεως τεσσάρων 
ληστών εις θέσιν Τρίνησα25 τού Γυ
θείου.

4. Έπαινέθημεν διά διαταγής τής 
ίδιας Γραμματείας κατά τόν μήνα 
Νοέμβριον τού αύτού έτους περί 
διαλύσεως άποστασίας ένοπλων εις 
Μπαρδούνια (Κόκκινα Χωριά)26.

5. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Δεκέμβριον τού αύτού έτους διά 
διαταγής τής ιδίας Γραμματείας, 
περί συγκρούσεως καί συλλήψεως 
τού άρχιληστού καί φονέως Γεωρ-
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γουλέα Καπετανέα εις Πύργον27 Οί- 
τύλου τής Λακωνίας.

6. Έπαινέθημεν κατά τούς μήνας
Μάιον, Ιούνιον και Ιούλιον τού 1834 
έτους διά πολλών 'Υψηλών Βασιλι
κών Διαταγμάτων και Ήμερουσίων 
Διαταγών τής έπι τών Στρατιωτικών 
Γραμματείας και Αρχηγείου τής Χω
ροφυλακής, περί τής έν Λακωνίμ 
συμβάσης άνταρσίας, όπου παρευ- 
ρέθημεν εις τάς κατά τών άποστατών 
γενομένας μάχας ήτοι εις Τσίμοβα2Β, 
Πετροβούνι29, Σκαρδαμούλα30,
Άχίλλειον3' και εις Άχίλλειον έπλη- 
γώθην εις τήν τελευταίαν μάχην 
παρά τών άποστατών εις τον δεξιόν 
μοι πόδα.

7. Έπαινέθημεν κατά τον μήνα 
Ιούνιον 1836 έτος διά διαταγής τού 
Αρχηγείου τής Χωροφυλακής, περ'ι 
έλευθερώσεως 50.000 περίπου χι
λιάδων δραχμών, δημοσίων χρημά
των εις χωρίον Μολάους και διά τήν 
σύλληψιν όλοκλήρου ληστοσυμμο
ρίας 20 περίπου ληστοαποστατών 
Κρητών.

8. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Μάιον 1837 έτος διά διαταγής τού 
Αρχηγείου τής Χωροφυλακής δίς, 
διά τήν άποφασιστικήν μετάβασιν 
εις νήσον Πόρον.

9. Έπαινέθημεν διά διαταγής τής 
έπι τών Στρατιωτικών καί τής έπί τών 
Εσωτερικών Γραμματείας τόν Μήνα 
Μάιον τού αύτοϋ έτους διά τήν έξ- 
άλειψιν τής πανώλους νόσου εις νή
σον Πόρον32.

10. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Αύγουστον τού αύτοϋ έτους διά τής 
ύπ’ άριθ. 5958 διαταγής τού Αρχη
γείου τής Χωροφυλακής, διά τήν έξ 
όλοκλήρου έξάλειψιν τής πανώλους 
νόσου εις νήσον Πόρον.

11. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Απρίλιον 1838 έτους διά τής ύπ’ 

άριθ. 3114 διαταγής του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, διά τήν σύγκρουσιν 
και σύλληψιν τού άρχιληστοϋ Ίωάν- 
νου Πάλλα33είς θέσιν Βασιλική34τής 
Λοκρίδος.

12. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Σεπτέμβριον τού αύτοϋ έτους διά 
τής ύπ’ άριθ. 6776 διαταγής τού ’Αρ
χηγείου τής Χωροφυλακής δίς διά 
τήν σύλληψιν δύο ληστών εις θέσιν 
Φουντάνα35 τής Λοκρίδος.

13. Έπαινέθημεν διά διαταγής τής 
έπι τών Στρατιωτικών Γραμματείας 
διά τήν σύγκρουσιν και σύλληψιν 
τών δύο ληστών αύταδελφών Κογ- 
κολοπούλου εις χωρίον Καρυάν36 
τής Λοκρίδος.

14. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Νοέμβριον 1839 έτους διά διαταγής 
τής Ιδίας Γραμματείας καί τού Αρ
χηγείου τής Χωροφυλακής διά τήν 
σύλληψιν καί σύγκρουσιν όλοκλή
ρου συμμορίας πέντε ληστών του 
λήσταρχου Ίωάννου Μουστάκα37

καί οπαδούς αύτοϋ, μετά συμβάσαν 
ληστοπραξίαν εις Βιτρινίτζα38 τής 
Δωρίδος.

15. Έπαινέθημεν διά διαταγής τού 
Αρχηγείου τής Χωροφυλακής διά 
τήν σύλληψιν τοϋ άρχιληστοϋ Κώστα 
Κλωντζογιώργου εις Πενταγιούς39 
τής Δωρίδος τοϋ αύτοϋ έτους.

16. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Μάιον 1840 διά τής ύπ’ άριθ. 3949 
διαταγής τοϋ 'Αρχηγείου Χωροφυ
λακής διά τήν σύλληψιν δύο ληστών 
εις Γαλαξείδιον.

17. Έπαινέθημεν κατά τήν άπό 20 
Αύγούστου τοϋ αύτοϋ έτους 6388 
διαταγήν τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής διά τήν σύγκρουσιν καί σύλ
ληψιν άλλων δύο ληστών εις Γαλα
ξείδιον.

18. Έπαινέθημεν διά τής άπό 10 
Μαρτίου 1841 διαταγής ύπ’ άριθ. 
2399 τής έπί τών Στρατιωτικών καί 
Εσωτερικών Γραμματείας διά τήν 
σύλληψιν τεσσάρων ληστών έρχο- 
μένων έκ τοϋ 'Οθωμανικού εις τήν 
θέσιν Ρουμελιό40 τής Λοκρίδος 
(Μώλου) καί εις τήν άπελευθέρωσιν 
έπτά ληστευμένων ίππων μέ λη- 
στευμένα έπιπλα.

19. Έπαινέθημεν κατά τόν μήνα 
Οκτώβριον τοϋ αύτοϋ έτους διά τής 

ύπ’ άριθ. 9983 διαταγής τοϋ Αρχη
γείου τής Χωροφυλακής, διά τήν 
σύλληψιν τού ληστοϋ Καραΐσκου εις 
Δαυλίδα.

20. Έπαινέθημεν κατά τήν 20 Δε
κεμβρίου τοϋ 1843 έτους διά τής ύπ’ 
άριθ. 16787 διαταγής τής έπί τών 
Στρατιωτικών Γραμματείας διά τήν 
σύλληψιν τοϋ άρχιληστοϋ Αναγνώ
στου Γερακίτου (;) μέ τεσσάρους 
οπαδούς του εις θέσιν Αύλάκι4' τής 
Φθιώτιδος.

21. Έπαινέθημεν κατά τήν άπό 15 
Μαρτίου 1844 έτος διά τής ύπ’ άριθ. 
4534 διαταγής τοϋ έπί τών Στρατιω
τικών Υπουργείου, διά τήν σύγ- 
κρουσιν καί σύλληψιν όλοκλήρου 
συμμορίας έννέα ληστών μετά τού 
άρχιληστοϋ των Παναγιώτου Πατή, 
μετά συμβάσαν ληστοπραξίαν εις 
θέσιν Άλπόσπιτα42 τής Φθιώτιδος, ό 
όποιος έπληγώθην παρά τών άνω- 
τέρω ληστών τήν νύκτα έκείνην εις 
τήν κεφαλήν μοι διά ξίφους ληστοϋ.

22. Έπαινέθημεν διά τής άπό 20 
Ιουλίου 1845 καί ύπ’ άριθ. 8765 δια
ταγής τοϋ Υπουργείου τών Στρατιω
τικών διά τήν άνακάλυψιν καί σύλ
ληψιν τοϋ ληστοϋ Δημητρίου Παπα- 
δημητρίου έντός τής πρωτευούσης 
Αθηνών.

-  Δυνάμει τοϋ άπό 25 'Ιανουάριου 
1845 Ύψ. Βασιλικού Διατάγματος 
έλαβον τόν Άργυροϋν Σταυρόν 
των Ιπποτών τοϋ Τάγματος τοϋ 
Σωτήρρς43.

-  Δυνάμει Ύψ. Βασιλικού Διατά

γματος, κατά τάς άρχάς τοϋ 1847 
έτους, διωρίσθην όριστικώς Διοι
κητής44 τής έν τοίς Άνακτόροις 
φρουρευούσης Χωροφυλακής καί 
διέμεινα πέντε έτη έντός τοίς 
Ανακτόροις.

-  Δυνάμει τής άπό 10 Μαρτίου 1851 
έτους Ύψ. Βασιλικού Διατάγμα
τος έπροβιβάσθην Ανθυπομοί
ραρχος45.
23. Έπαινέθημεν καί ώς Ανθυπο

μοίραρχος διά διαταγής τοϋ Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών εις τήν 
Ύπομοιραρχίαν Μεγαρίδος κατά τόν 
μήνα Ιούνιον 1859 διά τήν σύγ- 
κρουσιν καί σύλληψιν τριών ληστών 
έκ τής ληστοσυμμορίας τοϋ άρχιλη- 
στού Παναγιώτου Καραχάλιου46 εις 
θέσιν Μεγάλα Δερβένια47 καί τις έξ 
αυτών έφονεύθη, όντας τότε καί ό 
νϋν Ύπολοχαγός Ιωάννης Λαδό- 
πουλος48 μέ τό άπόσπασμά του.

24. Έπαινέθημεν διά διαταγής τοϋ 
Υπουργείου τών Στρατιωτικών τό 
185549 έτος διά τήν σύλληψιν ολο
κλήρου ληστοσυμμορίας έξ ληστών 
τοϋ ληστάρχου Βότη μετά συμβάσαν 
ληστοπραξίαν έν τή οίκίρ τοϋ Τασίκα 
καί κατάστημα Διοικητικού Ταμείου 
εις Λαμίαν.

Διοίκησα τήν Μοιραρχίαν Φθιοτι- 
δοφωκίδος δύο περίπου έτη τό 1852
- 1853. Επίσης διοίκησα καί τήν Μοι
ραρχίαν Βοιωτίας έν έτος τό 1855 καί 
παρευρέθην εις τρεις συγκροτηθεί- 
σας κατά ληστοσυμμοριών μάχας, 
όμοϋ μέ τόν Υπομοίραρχον κυρ. 
Χρήστον Λέκαν50 όπου εις τήν μάχην 
Κυριακίου έφονεύσαμεν τρεις λη- 
στάς, όντες τότε μετά τών ύπ’ αύτών 
στρατιωτικών άποσπασμάτων των 
καί ό Ανθυπίλαρχος Περικλής Άντ. 
Μαυρομιχάλης51 καί ό Ανθυπολο- 
χαγός τοϋ Πεζικού ’Λ λ ε ξ .  Κουμουν- 
δουράκης52.

Δυνάμει τοϋ άπό 9 Ιανουάριου 
1856 Ύψ. Βασιλικού διατάγματος 
έπροβιβάσθην Υπομοίραρχος.

Από τό 1833 μέχρι τό 1860 έτος 
ϋπηρετών εις τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής εύδοκίμησα μυριάκις μέ κίν
δυνον τής ζωής μου καί θυσιάσας τό 
αίμα μου καί τήν νεότητά μου όχι 
μόνον δέν έτιμωρήθην εις τό  παρα
μικρόν άλλά μήτε καί έπίπληξιν δ έ ν  
έ λ α β ο ν  κ α ί δ ι ’ όλους τούς άνωτέρω 
παλαιούς έπαίνους καθ’ ήν έποχήν 
εϊμουν Ενωμοτάρχης, φέρω νϋν 
άνά χείρας μοι έπισήμους παρά τών 
κατά καιρούς δωθέντας μοι έκ τών 
κυρ. κυρίων Μοιράρχων καί έπιαυ- 
νάπτομεν άντίγραφα αυτών εις τόν 
παρόντα έλεγχον.

Δ ι’ όλας τάς άνωτέρω συλλήψεις 
ληστρικών συμμοριών, εϊμουν ό 
ίδιος έπικεφαλής στρατιωτικού άπο- 
σπάσματος χωρίς νά έχω οϋδένα 
άλλον προϊστάμενον εις όλας τάς 
περιστάσεις.
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Εν Λαμίρ τήν 25 Νοεμβρίου 1860 
Παντελής Δημητρίου 

'Υπομοίραρχος

"Ωστε ό 'Υπομοίραρχος Δημητρίου κα
τόρθωσε νά συλλάβει η νό έξοντώσει 81 
συνολικά ληστές, έκθέτοντας κάθε φορά τή 
ζωή του σέ άμεσο κίνδυνο. Ό  άριθμός αυ
τός φανερώνει τό πόσο σκληρός καί έπίμο- 
νος ήταν τότε ό άγώνας τής Χωροφυλακής 
γιά τήν πάταξη τής ληστείας, πού άπει- 
λουσε άκόμη καί τήν 'ίδια τήν υπόσταση τού 
κράτους.

Τό ίδ ιο  έντυπωσιακός είνα ι καί ένας άλ
λος άριθμός πού άκούστηκε στήν 'Ελληνική 
Βουλή κατά τή συνεδρίαση τής 2 Απριλίου 
1864, όταν ό Βουλευτής 'Αφεντούλης πλη
ροφόρησε τό Σώμα δτι μέχρι τό τε «700 Χω
ροφύλακες άπωλέσθησαν ε ις  τήν καταδίω- 
ξιν τής λη σ τε ία ς» . .  ,53

Τά ύπομνήματα τού Υπομοιράρ
χου Δημητρίου ήταν έπόμενο νά 
προκαλέσουν Ιδιαίτερη αίσθηση. Ό

'Υπουργός Στρατιωτικών, στή σχε
τική άναφορά του, έκτιμώντας τούς 
άγώνες του και έπισημαίνόντας τό 
γεγονός ότι μέχρι τό 1859 δέν είχε 
τιμωρηθεί καί «ή διαγωγή του ήτο 
πάντοτε καλή», είσηγήθηκε στόν 
'Όθωνα νά άρθεί ή ποινή τοϊι άξιωμα- 
τικοϋ.

Ή εισήγηση έγινε δεκτή καί ό 
Υπομοίραρχος Δημητρίου έπα- 

νήλθε στήν ένεργό υπηρεσία μέ τό 
διάταγμα τής 19 Φεβρουάριου 1861. 
Μέ τήν ύπ’ άριθ. 2814 άπό 21 -  Φε
βρουάριου 1861, διαταγή τοϋ 
'Υπουργού Στρατιωτικών διατά- 
χθηκε ή τοποθέτησή του στή Θήρα 
«άντί τοϋ άρτίως άποβιώσαντος 
'Υπομοιράρχου αύτής Π. Ίωαννί- 
δου». Σέ άπάντηση, ό Αρχηγός Χω
ροφυλακής πρότεινε νά παραμείνει 
προσωρινά στήν έδρα τής Μοιραρ
χίας Φθιωτιδοφωκίδος (Λαμία) μέ τό 
αίτιολογικό ότι στήν πόλη αύτή «έκ
τος τοϋ Διοικητοϋ τής Μοίρας οϋ-

δείς ϋπάρχει έτερος αξιωματικός»5*.
Ο σχετικός φάκελλος δέν περι

έχει άλλο έγγραφο πού νά μάς πλη
ροφορεί για τή συνέχεια. Πάντως σέ 
άλλη δημοσιευμένη πηγή, άναφέρε- 
ται ότι ό Δημητρίου άποστρατεύθηκε 
μέ τό βαθμό τοϋ Αντιμοιράρχου στις 
4 Δεκεμβρίου 1861 καί πέθανε στις 3 
Απριλίου 187555. "Αν δέν μεσολα
βούσε ή πειθαρχική τιμωρία του -  ή 
μοναδική στή μακρόχρονη ύπηρεσία 
του στή Χωροφυλακή -  σίγουρα δέν 
θά καταγραφόταν ποτέ μέ συνθετικό 
τρόπο ή σπουδαία έπαναστατική καί 
υπηρεσιακή του δράση. Ή «οϊκοθεν» 
όμολογία του ότι άπό άγνοια είχε 
παραβεϊ καί άλλες φορές τήν έκλο- 
γική νομοθεσία, μάς φέρνει στο νοϋ 
τή γνώριμη πηγαία καί χαρακτηρι
στική γιά τήν έντυπωσιακή της άπλό- 
τητα Μακεδονίτικη εϋθύτητα καί στο 
λόγο καί στήν πράξη ...

’ Αλκής Ψωμάς

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

1. Μέ ιό  Β.Δ. τής 21 'Ιουνίου 1859 οΙ 'Υπομοίραρχοι Α'. 
τάξεως όνομάοβηκαν Αντιμοίραρχοι, ο ΙΒ .' τήξεως Υπομοίραρ
χοι καί οί Γ .  τήξεως Ανθυπομοίραρχοι. 2. Μ ε γ ά λ η  
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  -  Ν α υ τ ι κ ή  ' Ε γ κ υ κ λ ο π α ί 
δ ε ι α  3 (1928) σ. 186 (Παράρτημα). 3 .-ΓΑ Κ  Φ, 595 (Όθων 
Άρχ. -  Ύπ. Ιτρατ. -  ΜΑ). 4 .-ΓΑ Κ  Φ. 595 ( Όθων. Αρχ. -  Ύπ. 
Στρατ. -  ΜΑ). 5.-Ο ί Χωροφύλακες Β'. τάξεως προέρχονταν άπό 
έθελουσία μετάταξη ατό Σώμα ύποδεκανέων καί στρατιωτών πού 
είχαν άμεμπτη διαγωγή καί συμπληρωμένα 4 χρόνια στρατιωτικής 
θητείας. Στή Χωροφυλακή είχαν ύποχρέωση νά υπηρετήσουν 3 ή 
4 χρόνια άντίστοιχα μέ 3χρονη ή χωρίς ύποχρέωση γιά τήν έφε- 
δρεία. Μετατάξεις τοϋ είδους αυτού γίνονταν κατά υπέρβαση 
των κανονισμών σέ περιπτώσεις πού είδικοί λόγοι έπέβαλλαν τήν 
άμεση ένίσχυση του Σώματος (ΓΑΚ Φ. 609 -  Όθων. Άρχ. -  Ύπ. 
Στρατ. -  ΜΑ). 6 . -  01 Ενωμοτίες είχαν δύναμη 1 0 -1 2  άνδρών. 
Επειδή άλλαζαν έδρες, προσδιορίζονταν μέ είδικούς άριθμούς. 
'Ωστόσο στάθμευαν γιά απεριόριστο χρονικά διάστημα σέ κωμο- 
πόλεις ή κεντρικά χωριά, άνάλογα μέ τΙς άνάγκες τής υπηρεσίας.
Γι’ αύτδ καί σέ πολλά έγγραφα άναφέρονται καί ώς «Σταθμοί». 01 
Ενωμοτίες εγκαταστάθηκαν σέ μόνιμες έδρες καί όνομάστηκαν 

■ Αστυνομικοί Σταθμοί» μέ τδ Ν. ΓΡΞΕ/1906 καί «Σταθμοί Χωρο
φυλακής» μέ τδ Ν. 1370/1918. 7 .-  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  
Γ ε ν ο β έ λ η ς -  Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής (1807 - 
1871). Γεννήθηκε στήν Πρέβεζα "Ελαβε μέρος στήν Επανά
σταση τό 1825 σέ ήλικία 18 έτών διακόπτοντας τ ις  σπουδές του 
στήν Ίόνιο  Ακαδημία. (Γιά τήν επαναστατική του δράση βλ.
' Α ν α  σ τ .  Κ α ρ β ο ύ ν η  -'Ενωμοτάρχου έρευνητοϋ:

Αξιωματικοί Χωροφυλακής αγωνιστές τοϋ '21 , « Ε π ι θ ε ώ 
ρ η σ η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  13 ((1982) σ.σ. 173-174). Γιάτή 
δράση του στή Χωροφυλακή υπάρχει πληθώρα στοιχείων στά 
Γ ενικά Αρχεία τοϋ Κράτους καί τδν τύπο τής Οθωνικής περιόδου.
8. -  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ρ Ε ζ ο ς  -  Ταγματάρχης Χωροφυ
λακής (1803 - 1868). Γεννήθηκε στή Θεσσαλία. Υπηρέτησε στά 
άτακτα σώματα άπό 1821 - 1833. Κατά τήν ύπηρεσία του στή 
Χωροφυλακή διακρίθηκε Ιδιαίτερα στήν καταδίωξη τής ληστείας.
9. - Στήν όθωνική περίοδο οί Βουλευτικές έκλογές διαρκοϋσαν 
περισσότερο άπό μία ήμέρα καί διεξάγονταν διαδοχικά σέ κάθε 
έκλογική περιφέρεια γιά νά ελέγχονται καλύτερα άπδ τό καθε
στώς. 1 0 .- Τόν τότε Δήμο Κ η ρ ο ν η λ α ί ω ν  άποτελοϋσαν 
τά Μαντούδι (έδρα) καί τά χωριά Σπαθάρι, "Ανω καί Κάτω Καλύ
βια, Τροϋποι, Δράξι, Άχμέταγα, Άρέθα, Παγώντα, Μαρκάτες 
Πήλι, Μετόχι, Αγία "Αννα, Παπάδες, Κοτζίκα, Άπλάδες, Στρά
τες, Άμέλαντες, Κεράμια, Παλιόβρυση, Στροφυλιά, Φαράκλα 
Τσούκα, Σκυλογιάννη καί Κρυόβρυση. 11.-Τ δ ν  τότε Δήμο Α ί - 
γ έ ω ν άποτελοϋσαν ή Λίμνη (έδρα) τά χωριά "Αγιος Νικόλαος 
Κεχρεές, Μανδιανικά, Κουρκουλοί, Σκεπαστή, Ροβιές, Παλιοί 
χώρι, Αγιαννάκη, Αγιος Βασίλειος, Δρυμώνας, Κούτσουρα 
Μαρούτσι, ;εροπόταμο καί οί I. Μονές Γέροντα καί Ταξιάρχη 
12 -  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ν ι κ ο λ α Γ δ η  ς -  Υποστράτη
γος Πεζικού (1807-;). Γεννήθηκε στήνΚωνστανπνούπολη. Χρη
μάτισε Αρχηγός Χωροφυλακής άπό 5-8-1859 μέχρι 28-2-1863 
1 3 - Επισυνάπτει άντίγραφο τοϋ άπό 1 Μ -1860  Πιστοποιητικού 
τών Σιατισταίων «έμπόρων αλλοδαπών καί παρηλίκων» ' Ιωάννου 
Κ. Βλάχου. Μάρκου Ιωάννου Κ .( ...)π α  (δυσανάγνωστο) 
Ναούμη Μάρκου ΜωραΓτη καί Γεωργούση Νικολάου. Στό πιστσ 
ποιητικό πού είναι έπικυρωμένο άπό τόν άναπληρωτή τοϋ Δημάρ
χου Λαμιέων Παναγιώτη Κελαϊδώνη, άναφέρεται ότι ό Υπομοί
ραρχος Παντελής Δημητρίου «έγεννήθη τήν δεκάτην έβδόμην 
Φεβρουαρίου τοϋ χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ πρώτου έτους (1801) 
ε ίς  Σιάτισταν τόν όποιον άνεδέχθη άπό τήν Ιερόν κολυμβήθραν 
ώς νουνός ή μακαρίτισσα Ναοϋμαινα Τζίνου καί έβαπτίσθη διά 
χειρός τού άποβιώσαντος ίερέως Παπαντώνη». Ή  άνάδοχός του 
Ισως νά ήταν ή μητέρα τού Σιατισταίου Ταγματάρχου Χωροφυλα
κής καί άγωνιστού το ύ ’21 Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Τ ζ ί ν ο υ  (1799 -

1860). 14 -  Μπουλουξήδες στήν Επανάσταση όνόμαζαν τούς 
έπικεφαλής όμάδων άτάκτων. 1 5 -  Η στρατηγική τοποθεσία 
Αγιος Γεώργιος τής ’Αράχωβας πού δεσπόζει σ’ όλόκληρη τή 

γύρω περιοχή, ύπήρξε τό έπίκεντρο τών μαχών καί ή άφετηρία 
τής μεγάλης νίκης τού Καραίσκάκη τό Νοέμβριο τού 1826. Στό 
σημείο αύτό έχει στηθεί σήμερα μια μικρή χάλκινη προτομή τού 
ήρωα. 16 -  Ή  Ιστορική I. Μονή Αγίας Ιερουσαλήμ (μετόχι 
άλλοτε τής I. Μ. ‘Αγίας Αικατερίνης Σινά), βρίσκεται σέ μικρή 
άπόσταση πάνω άπό τή Δαύλεια Βοιωτίας. 1 7 .- Εννοεί άσφαλώς 
τόν Μακεδόνα άγωνιστή Τσάμη Καρατάσσο (1798 - 1861). Πάν
τως ό τελευταίος άναφέρεται σέ διάφορα κείμενα μέ τό δνομα 
Δημΐτριος. 18.- Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ό π ο υ -  
λ ο ς-Συνταγματάρχης Χωροφυλακής (1802 -1880). Γ εννήθηκε 
στήν Αργαλαστή Βόλου. "Ελαβε μέρος στήν Επανάσταση άπό 
τήν άρχή μέχρι τό τέλος της. "Εχοντας τό βαθμό τού Ταγματάρ
χου τού τακτικού Στρατού, έντάχθηκε (1833) στό Σώμα τής Χω
ροφυλακής μέ τό βαθμό τού Μοιράρχου, καί μέχρι τήν άποστρα- 
τεία  του (1865) προσέφερε σπουδαίες υπηρεσίες. 19 -  Επισυ
νάπτει άντίγραφα πιστοποιητικών 1) τού άπό 29-8-1842 τών τότε 
Συν/ρχου Γεωργίου Διοβουνιώτη. Άντ/ρχου Ιωάννου Ρούκη καί 
Ταγ/ρχου Βασιλείου Μπούσγου, 2) τού άπό 3-9-1842 τών τότε 
Συν/ρχών Ιωάννου Μακρυγιάννη καί Χριστοδούλου Χατζηπέτρου 
καί 3) τού άπό 14-11-1860 τών Ύποσ/γου Νάκου Πανουργία, 
Συν/ρχών Παπακώστα Τζαμάλα καί Δήμου Λιούλια καί τού Αντω
νίου Κοντοσόπουλου. 2 0 .-  Επισυνάπτει άντίγραφο τοϋ άπό 
20-7-1842 πιστοποιητικού τής I. Μ. Αγίας Ιερουσαλήμ, έπικυ
ρωμένο άπό τό Δήμαρχο Χαιρωνείας Α. Σπυρόπουλο. Τό ύπογρά- 
φουν ό ήγούμενος Ευγένιος, οί Μοναχοί Ιερε ίς  Ιωσήφ, Λεόν- 
τιος, ΠαΓσιος, Νίκανδρος, ΉσαΤας, Ιωακείμ, Παρθένιος, Πορ- 
φύριος, ΠαΓσιος, καί οί ίεροδιάκονοι Αυξέντιος καί Χρύσανθος. 
2 1 Επισυνάπτει 1) Τό άπό 20-12-1840 άντίγραφο πιστοποιητι
κού τού Δημάρχου Δαυλιέων, πού τό ύπογράφουν ό Δήμαρχος Κ. 
Τζιμτζιλής, καί οί δημαρχιακοί πάρεδροι Γεώργιος Ντουλάκας, 
Γεώργιος Γκλέζος, Δ. Αθανασίου, Αναγνώστης Καραμπέτσης, 
Γεώργιος Σιδέρης καί Αθανάσιος Γκόλφης, καί 2) τό άπό 
23-12-1840 άντίγραφο πιστοποιητικού τού Δημάρχου Αραχωβι- 
τών, πού τό ύπογράφουν ό Δήμαρχος Ιωάννης Παπαδόπουλος 
καί οί δημαρχιακοί πάρεδροι Στοφόρος Σιδεράς, Ευστάθιος Α. 
Τομαράς, Ιωάννης Δ. Νικολάου, Αργυρής Δημητρίου, Α. Σα- 
κελλάριος, Δήμος Δημητρίου καί Γεώργιος Σαμαρτζής. 2 2 -  
Επισυνάπτει τό άπό 23-11-1841 πιστοποιητικό τοϋ έμπειρικού 

γιατρού Α. Κόκκαλη κατοίκου Αράχωβας, μέ τό όποιο βεβαιώνει 
ότι ό Υπομοίραρχος Δημητρίου τραυματίστηκε στή μάχη τής 
Αράχωβας στό άριστερό πόδι καί νοσηλεύθηκε άπό τόν ϊάιο καί 

τόν πατέρα του έπίσης έμπειρικό γιατρό Λουκά Κόκκαλη. 2 3 .- 
Μ έ ρ μ π α κ α ς  (σημ. Αγία Τριάδα) Ναυτιλίας έδρα τού τότε 
Δήμου Μ ή δ ε ι α ς .  2 4 .-  Κ α κ ι ά  Σ κ ά λ α :  Εννοεί τή 
Σκάλα Λακεδαίμονος, έδρα τού τότε Δήμου Τ ρ ι ν ή σ ο υ .
25. -  Η Τ ρ I ν η σ α ήταν τότε έδρα τού όμώνυμου Δήμου.
26. -  Μ π α ρ δ ο υ ν ο χ ώ ρ ι α :  Συγκρότημα χωριών τού Νο
μού Λακωνίας στούς άνατολικούς πρόποδες τού Ταΰγετου, πού 
πήραν τήν όνομασία αύτή άπό τό γειτονικό μέ τό σημερινό χωριό 
Αγιος Νικόλαος μεσαιωνικό κάστρο Μπαρδούνια. Ό  χαρακτηρι

σμός «Κόκκινα χωριά», Ισως νά όφειλόταν στό γεγονός ότι στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας, τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ πληθυσμού 
τους τό άποτελούσαν «κοκκινοφορεμένοι» Αρβανίτες πού είχαν 
έξισλαμισθεΐ (όπως καί οί Λαλαϊοι τής Ηλείας) καί δυνάστευαν 
τούς Χριστιανούς τής περιοχής. 2 7 .-  ’Εννοεί τόν Π ύ ρ γ ο  
Δ ι ρ ο ϋ , πού άνήκε στόν τότε Δήμο 0 ί τ ύ λ ο υ (έδρα 
Άρεόπολις). 2 8 .-  Η Τ σ ί μ ο β α  ύπήρξε άρχική κοιτίδα τής 
Ιστορικής οικογένειας τών Μαυρομιχάληδων. 29 -  Τό Π έ 
τ ρ ο  β ο ύ ν ι τής έπαρχίας Οίτύλου, άνήκε στόν τότε Δήμο 
Κ α ρ δ α μ ύ λ η ς .  3 0 .-  Σ κ α ρ δ α μ ο ύ λ α  όνόμαζαν στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας τήν Καρδαμύλη, έδρα τού τότε όμώ
νυμου Δήμου. 3 1 . -Τό Α χ ί λ λ ε ι ο  ν τής έπαρχίας Γυθείου, 
άνήκε στόν τότε Δήμο Λ α γ ί α ς (έδρα Λάγια). 3 2 .-  Βλ. έφημ.
« Ε λ π I ς » φ. 77/16-9-1837. όπου δημοσιεύονται εύχαριστή-

ριες έπιστολές τού Δημάρχου Καλαβρίας καί δημοτών γιά τήν 
προσφορά τής Χωροφυλακής στήν άντιμετώπιση τής έπιδημίας 
καί τών συνεπειών της. 3 3 - Ό  Γ ι ά ν ν η ς  Π ά λ λ α  ςάμνη- 
στεύθηκε καί τό 1847 υπηρετούσε Έθνοφύλακας στήν Καρυστία 
έχοντας Διοικητή τό Λάμπρο Κουτσονίκα. Τό 1856 τόν συναντάμε 
λήσταρχο καί πάλι στήν περιοχή τής Λοκρίδος. Τόν Ιδιο χρόνο 
πήρε μέρος στήν άπαγωγή τού Βουλευτοΰ Εύβοίας Ν. Βουδούρη, 
μαζί μέ τούς Βασίλη Καλαμπαλίκη, Λουκά Μπελιούλια ή Κακα- 
ράπη καί άλλους 6 λήσταρχους ( Γ ι ά ν ν η  Κ ο λ ι ό π ο υ - 
λ ο υ : Ληστές - Ή κεντρική Ελλάδα στά μέσα τού 19ου αίώνα 
Αθήνα 1979 σ.σ. 103,129,135,198). 3 4 .- Εννοεί τά Β α σ ι 

λ ι κ ά  Λοκρίδος πού άνήκαν τότε στό Δήμο Ε λ α τ ε ί α ς . -  
(έδρα Δραχμάνι σημ. Έλάτεια). 3 5 .-  Στόν Ιδιο Δήμο άνήκε καί ή 
Φ ο υ ν τ ά ν α .  3 6 .-  Η Κ ά ρ υ ά  Λοκρίδος άνήκε στόν τότε 
Δήμο θ ρ ο ν ( ο υ (έδρα θρόνιον). 3 7 .-  Ό  Γ ι ά ν ν η ς  
Λ ι α ν ό ς  ή Μ ο υ σ τ ά κ α ς  άμνηστεύθηκε. Τό Μάρτιο τού 
1856 τόν συναντάμε λήσταρχο καί πάλι στήν άνατολική παραμε
θόριο περιοχή τής Φθιώτιδος, όπου τό Σεπτέμβριο τού Ιδιου 
χρόνου έξοντώθηκε μαζί μέ 4 συντρόφους του (Γ. Κολιόπουλος 
δπ. ππ. σσ. 135,144). 38 -  Ή  Β ι τ ρ ι ν ( τ σ α Δωρίδος ήταν 
έδρα τοϋ τότε Δήμου Τ ο λ ο φ ώ ν ο ς .  3 9 .-  01 Π ε ν τ α - 
γ ι ο ί  Δωρίδος ήταν έδρα τοϋ τότε Δήμου Κ ρ ο κ υ λ ί ο υ .  
40 -  Τό Ρ ο υ μ ε λ ι ό  (Μώλος) Φθιώτιδος, άνήκε στόν τότε 
Δήμο Η ρ α κ λ ε ί α ς  (έδρα Μοσχοχώριον). 41 Τό Α ύ - 
λ ά κ ι Φθιώτιδος άνήκε στόν τότε Δήμο Φ α λ ά ρ ω ν  (έδρα 
Στυλίδα). 4 2 .-  Τά Α λ ε π ό σ π ι τ α  άνήκαν στόν τότε Δήμο 

Η ρ α κ λ ε ί α ς .  43 -  Τό παράσημο τού άπονεμήθηκε 
ύστερα άπό πρόταση τού Αρχηγού Χωροφυλακής Μήτρου Δελη- 
γιώργη, μέ τό διάταγμα τής 5-10-1845 (ΓΑΚ. ΦΦ. 90, 92 Όθων. 
Αρχ. -  Ύπ. Στρατ. -  ΜΚ). 44 -  Τό 1847 ε ίχε τό βαθμό τού 
Ενωμοτάρχου α ' τάξεως. Μέ τόν όρο λοιπόν «Διοικητής» έννοεί 

άσφαλώς Ιδιότητα άνάλογη μέ τή σημερινή τοϋ άρχιφύλακα φρου
ράς. 45 -  Εννοεί τήν προαγωγή του στό βαθμό τού Υπομοιράρ
χου Γ '. τάξεως, πού έγινε μ έτό  άπό 10 Μαρτίου 1851 Β.Δ. (ΓΑΚ 
Φ. 606 - Α Όθων. Αρχ. Ύπ. Στρατ. ΜΑ). 4 6 .-  Ό  λήσταρχος 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς  άμνηστεύθηκε τόν 
Απρίλιο τοϋ 1844. Σύντομα όμως ξαναβγήκε ληστής. Τόν Απρί

λιο τού 1853 έντάχθηκε στήν α '. κατηγορία τών ληστών καί 
έπικηρύχθηκε μέ τό ποσό τών 3.000 δραχμών, ένώ τό 1855 
καταδικάσθηκε έρήμην σέ θάνατο (Γ. Κολιόπουλος όπ. ππ. σσ. 
40, 72, 122). 47 -  Μ ε γ ά λ α  Δ ε ρ β έ ν ι α :  Στενό πέρα
σμα στά Γεράνεια όρη άπό τή Μεγαρίδα πρός τό Λουτράκι. Κατά 
τήν τουρκοκρατία καί τήν έπανάσταση είχαν μεγάλη στρατηγική 
σημασία. 48 -  ’ Ι ω ά ν ν η ς  Λ α δ ό π ο υ λ ο ς  -  Άντισυν- 
ταγματάρχης Πεζικού (1819 - 1879). Γεννήθηκε στή Δομνίτσα 
Εύρυτανίας. Υπηρέτησε τά περισσότερα χρόνια στά μεταβατικά 
άποσπάσματα τά προορισμένα γιά τήν καταδίωξη τής ληστείας. 
4 9 .-  Έλλειπής ή χρονολογία στό χειρόγραφο. 5 0 .- X ρ ή - 
σ τ ο ς  Λ έ κ κ α  ς - -Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής (1808 
-  ;). Γεννήθηκε στήν Αθήνα. Έλαβε μέρος σέ πολλές μάχες 
στήν Έπανάσταση καί παρέμεινε αίχμάλωτος γιά 2 χρόνια. Υπη
ρέτησε στή Χωροφυλακή μέχρι τό 1878 καί διακρίθηκε στόν 
άγώνα γιά τήν πάταξη τής ληστείας. 5 1 .-  Π ε ρ ι κ λ ή ς  
Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η ς  -  Συνταγματάρχης Ιππικού (1825 - 
1886). Γιός τού Μοιράρχου τό 1833 καί Στρατηγού άργότερα 
Αντωνίου Μαυρομιχάλη. Γεννήθηκε στήν Καλαμάτα. Ύπήρξε 

ένας άπό τούς πρωταγωνιστές τής έξωσης τού Όθωνα. Εκλέ
χθηκε πολλές φορές Βουλευτής. 5 2 -  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  
Κ ο υ μ ο υ ν δ ο υ ρ ά κ η  ς -  Συνταγματάρχης Πεζικού (1820 
- ; ) .  Γ εννήθηκε στό Μικρό Λακωνίας. Μετά τήν άποστρατεία του 
(1890) έκλέχθηκε πολλές φορές βουλευτής. 5 3 - Κ ω ν / ν ο υ  

Α ν τ ω ν ί ο υ  : Ιστορία τής Χωροφυλακής τ. Α . σ. 473 . 54 -  
ΓΑΚ Φ. 609 (Όθων. Αρχείο -  Ύπ. Στρατ. ΜΑ). Ό  Υπομοίραρ
χος Π έ  τ ρ ο ς ’ I ω α ν ν ί  δ η  ς (1812 -1861) γεννήθηκε στή 
Λειβαδιά, ύπηρέτησε στά άτακτα σώματα άπό τό 1827 καί διακρί- 
θηκε στόν άγώνα γιά τήν πάταξη τής ληστείας. 5 5 .- Βλ. ππ. σημ.
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Τ ή ς  κ . Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  Ζ ΙΤ Σ Ε Α Σ

Τότε δέν υπήρχε Βορράς και Νότος. 
Δέν υπήρχαν συρματοπλέγματα, διαχει
ριστικές γραμμές, βαθιά ματωμένα χαν
τάκια. Τότε τίποτε δέ χώριζε τόν τόπο καί 
τούς άνθρώπους. Όλοι οι κάτοικοι τού 
όμορφου μυρωμένου Νησιού πού λέγε
ται Κύπρος κι άπλώνεται «Χρυσοπράσινο 
φύλλο ριγμένο στο πέλαγος», ζούσαν ει
ρηνικά, μονιασμένα καί ήσυχα. Τής ίδιας 
γής άνθρωποι, τής 'ίδιας έγνοιας, τής 
ίδιας μοίρας, όποιον Θεό κι άν λάτρευαν. 
Καλλιεργούσαν τά κτήμαται δούλευαν 
συντροφικά ψώνιζαν άπό τά ίδια μαγαζιά, 
άλλαζαν τά προϊόντα τους καλόκαρδα, 
όπως καί τήν καλή μέρα. "Εβρεχε ή δέν 
έβρεχε γιά όλους, κάρπιζαν ή δέν κάρπι- 
ζαν τά δέντρα γιά όλους. Μοιράζονταν τό 
νερό, τό ψωμί, τόν ήλιο, τή θάλασσα. 
Κοινή ή νησιώτικη μοίρα, όπως κι' οί συν
αλλαγές, καί τά ένδιαφέροντα. Νά βοη
θάει ό ένας τόν άλλον, όπως κι’ άν τόν 
έλεγαν. Χαμπή ή Χασάν.

«Τώνα χέρι νίβει τ' άλλο καί τά δυό τό 
πρόσωπο», πού λέει ή παροιμία. Έτσι ή 
ζωή γίνεται πιό εύκολη καί πιό άμορφη. 
Κάτι ήξεραν οί παλιοί πού έφτιαξαν τις 
παροιμίες.

Τά λεμονάνθια, τά γιασεμιά, τά κρινά
κια, μύρωναν όλοχρονίς τόν άέρα, πού 
άνάααιναν όλοι. Τό κύμα στις άκρογια- 
λιές τραγουδούσε ένα σκοπό πού όλοι 
τόν γνώριζαν, κι’ ή θεά τής όμορφιάς ή 
Κύπριδα, άναδύονταν κάθε αύγή καί 
λάμπρυνε όλο τό νησί της.

’Έτσι ζούσαν καί σέ τούτο τό χωριό, 
πού άπλώνονταν μέ τις άμυγδαλιές, τις 
χαρουπιές, τις πορτοκαλιές του, στά ριζά 
τού περήφανου γραφικού Πενταδάχτυ- 
λου. Ψηλότερα φάνταζε ό Καραβάς, ή 
όλοπράσινη Λάβηθος, τό παραδεισένιο 
Μπέλλα - Παίς, καί κάτω ή θαλασσοφί- 
λητη Κερύνεια, μέ τό ιστορικό κάστρο 
της. "Ολα διαμάντια άστραφτερά τού Νη
σιού τής Αφροδίτης.

Τό χωριό τούτο ήταν μικρό, μέ Ελλη
νοκύπριους καί Τουρκοκύπριους. "Ολοι 
Κύπριοι, ντόπιοι, ως τά βάθη τής ψυχής 
τους. Παιδιά τής ίδιας γής.

Ή καμπάνα στήν έκκλησία χτυπούσε 
καλώντας τούς Χριστιανούς, κ ι’ ή φωνή 
τού Μουεζίνη ύψώνονταν μακρόσυρτη 
άπό τόν μιναρέ, θυμίζοντας ατούς πι
στούς του, τήν ώρα τής προσευχής.

Εκεί μεγάλωναν, μαζί, συνομήλικα 
γειτονόπουλα καί τά δυό παιδιά τής ιστο
ρίας μας, ό Άντρέας κι' ό Σελήμ, άχώρι- 
ατα κι' άγαπημένα άπό τότε πού γνώρι
σαν τόν κόσμο. Μελαχροινάκια, μέ τά 
μαύρα μάτια τους καί τήν τραγουδιστή 
τοπολαλιά τους, δύσκολα θά ξεχώριζες 
τό ένα άπό τό άλλο. Κι' οί μάνες τους πάλι

μαζί στις καθημερινές δουλειές τους. 
Μαζί μάζευαν τά χόρτα, τύλιγαν τό νήμα 
τ ’ άργαλειού, έπαιρναν νερό άπό τή 
βρύση, νοιάζονταν τό ίδιο γιά τά σπίτια 
τους καί γιά τά παιδιά τους. Ήξεραν πώς 
όπου είναι τό ένα θά βρίσκεται καί τό 
άλλο.

Έτσι ζούσαν κι' έτσι μεγάλωναν οί δυό 
μικροί φίλοι, στό μικρό χωριό τους. Πέ
ρασαν τήν έφηβική ήλικία, έφτασαν στ' 
άνθισμένα νιάτα. Εικοσάχρονοι, λεβέν
τες ψιλόλιγνοι, μέ τήν έρωτική σπίθα στά 
μάτια καί τά γλυκά σκιρτήματα τής καρ
διάς. Σεργιάνιζαν στήν πλατεία, έπιναν 
τή μοσχάτη κουμανταρία άπό τ ’ άμπέλια 
τους, καί κάπνιζαν μαζί τό τσιγάρο τους. 
Μιλούσαν γιά τά κτήματα, γιά τή σοδειά κι 
ύστερα ό ένας έμπιστευόταν στόν άλλο 
τά γλυκά μυστικά τής νιότης.

- Σήμερα, Σελήμ έσιαιρέτισέν με ή 
Έλοά.

Κι' ό άλλος:
-Σήμερα έχαμογέλααέ μου ή Έσμέ.

Ήταν τά μυστικά μηνύματα τής τρυφε
ρής άνταπόκρισης, άπό τις σεμνές Κυ- 
πριοτοπούλες. Αύτό πού έδενε τις καρ
διές πού στέργιωνε τήν πίστη, άκόμα καί 
χωρίς λόγια.

Αύτού πάνω στ' άνθισμένα χρόνια τών 
δυό παλικαριών, ξέσπασε ή φοβερή 
μπάρα στόν τόπο τους. Τίποτε δέν έμεινε 
όρθιο. Από θάλασσα, στεριά κι' ούρανό, 
πλάκωσαν σάν μαύρος σίφουνας, ξένα κι’ 
άγνωστα άσκέρια νά κουρσέψουν, νά 
κάψουν, νά σκοτώσουν. Καταστροφή καί 
ξεθεμέλιωμα. Σκόρπισε ό κόσμος κυνη
γημένος άπό τά άγρια στίφη. Ή Έλού κι' 
ή Έσμέ, οί δυό άγνές Κυπριοπούλες εί
χαν τήν ίδια σκληρή τύχη ... "Επεσαν στά 
βρώμικα χέρια τους. Πώς νά τά πεις καί 
νά τ ’ άνιστορήσειςόλα τούτα: Τι πρώτο 
καί τί δεύτερο;

Τό νησί κόπηκε στή μέση. Χωρίστηκαν 
κι’οί δυό φίλοι. Ένας τράβηξε στό Βορρά 
κι άλλος στό Νότο. Εκεί πού τούς 
έσπρωξε τού κακού τό κύμα.

Συχνά ή σκέψη τους φτερούγιζε πάνω 
άπό τά συρματοπλέγματα, άνάμεσα άπό 
τά ξένα στρατεύματα πού χώρισαν τήν 
πατρίδα τους, κι' έσμιγε μέ τήν ίδια πικρή 
άπορία. Τάχα γιατί έγιναν όλα τούτα; που 
μάς έφερε καί πού μάς τραβάει, τό μαύρο 
κύμα τού κακού;

Πέρασαν μερικοί μήνες κι’ οί δυό νέοι 
έπιστρατεύτηκαν, ό ένας άπό τό ένα μέ
ρος κι’ ό άλλος άπό τό άλλο. Φύλαγαν 
άντικρυστά -  έτσι τάφερε ή τύχη -  τά 
σύνορα πού χάραξαν οί ξένοι στόν δικό 
τους τόν τόπο. Τίποτε δέν ήξερε καί τί
ποτε δέν έμαθε ό ένας γιά τόν άλλο.

Μιά νύχτα, μιά μυρωμένη άνοιξιάτικη, 
κυπριώτικη νύχτα, μέ γλυκούς άνασα- 
σμούς καί μάγια, φούσκωσεν ό καημός 
στά στήθια τού Σελήμ κι' είπε νά τόν ξα- 
λαφρώσει μέ τό τραγούδι. Θυμήθηκε 
έκεϊνο τό λιανοτράγουδο πού λέγανε μέ

τό φίλο του, όταν μάζευαν τουλίπες.
Ε !... άπό τό Ριζοκάρπασον έπήα στήν 

Γιαλούσαν
"Ε!... δέν εϊδασιν τά μάθια μου τέθκιαν 

μαυροκυματούσαν.
"Ακούσε ή γής τό γνώριμο, νοαταλγικό 

τραγούδι καί ρίγησε. Τάκουαε ό ούρανός 
καί χαμήλωσε. Τό πήρε ό άέρας τ' άνέ- 
μισε φλάμουρο κ ι’ έφερε γοργά κι' άνέλ- 
πιστα τήν άπόκριση, άπό τό άλλο μέρος, 
-άφνιασμα, χαρά καί δέος.

-  Έ φίλε, Σελήμ έντζιε είσαι σύ τζιαμέ;
-Ν α ι, φίλε Αντρικό, έγώ είμαι λαλώ 

σου.
Κοντοζύγωσαν στά συρματοπλέγματα 

καί στάθηκαν άντικρυστά. Έτσι σ' άπό- 
σταση κάπνισαν συντροφικά τό τσιγάρο, 
χωρίς ν’ άλλάξουν καμιά λέξη.

Τι νά πούν καί πώς νά τά πούν;
Τήν άλλη νύχτα έγινε τό ίδιο, καί τήν 

άλλη καί τήν παράλλη. Λίγο-λίγο ξεθαρ
ρεύτηκαν κι' έμεναν περισσότερη ώρα. 
Βρήκαν κ ι’ έναν τρόπο νά περνούν τό 
χώρισμα. Έπιναν συντροφιά άπό τό πα
γούρι τους καί μιά γουλιά ζιβανία. Ό πό
νος μοιράζονταν, ό καημός μαλάκωνε, κι ’ 
ή άπαγορευμένη φιλία τους δένονταν πιό 
πολύ, ζερριζωμένοι κι' οί δυό άπό τά σπί
τια τους, πρόσφυγες στόν δικό τους τόν 
τόπο. Σκέφτονταν τά περασμένα κ ι’ έκα
ναν όνειρα γιά τά μελλούμενα. Κουράγιο 
κάποτε θά άλλάξουν οί κακοί καιροί, θά 
ξαστερώσει. Ποιος πήρε ποτέ τούτη τή γή 
μαζί του; τΉταν ή πατρίδα τους, δική τους, 
κι' αύτοί τήν πονούσαν καί τήν άγαποϋ- 
σαν: περνούσαν έτσι πολλές ώρες. Ή 
νύχτα τούς προστάτευε καί τούς έκρυβε. 
Πόσο όμως θά τό μπορούσε άκόμα;

Κάτι μυρίστηκαν άπό τό μέρος τού Σε- 
λήμ^κάτι ύποπτεύτηκαν. Παραφύλαξαν 
καί τάπιασαν μαζί, νά κουβεντιάζουν τά 
δυό παιδιά τής Κύπρου καί τά φόρτω
σαν βαρειές κατηγορίες.

Μάνι-μάνι πέρασαν άπό στρατοδικείο 
κι' έκτελέστηκαν. 'Ο ένας γιά κατασκοπία 
κι' ό άλλος γιά προδοσία. Αναταράχτηκε 
τό νησί, χούηξε ό κόσμος.

Τώγραψαν κ ι’ οί ξένες έφημερίδες, άλ
λες μέ κεφαλαία γράμματα κι' άλλες στά 
ψιλά. Τό στιγμάτισαν, τό καταδίκασαν, τό 
καταγγείλανε. Έγιναν καί μερικά ψηφί
σματα καί παραστάσεις. Έφτασε καί στ’ 
αύτιά κάποιων δυνατών τής γής, κι’ είπαν 
πώς θά τό έρευνήσουν τό «θέμα» θά τό 
έξετάσουν, θά τό διαλευκάνουν σύν
τομα.

"Εφτασε κι'ως τις πύλες τ'ούρανού καί 
ράγισε τό γαλάζιο κρύσταλλο. "Ομως 
άκόμα δέν άκούστηκε άπό πουθενά -  
ούτε άπό γής, ούτε άπό ούρανό -  καμιά 
άπόκριση.

Μόνο άνάμεσα σ' ολα,δοό σπαραγμέ- 
νες μάνες, μέ τή φωνή όλων τών πονεμέ- 
νων μανάδων τού κόσμου -  καθώς ή Ρα
χήλ θρηνούσε τά τέκνα της -  θρηνούσαν 
γοερά τ ’ άδικοχαμένα παλικάρια τους.
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01 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ
Τόν Σεπτέμβριο τού 1975 συνέβη στό 

KEVELAER, στήν περιοχή τού κάτω Ρή
νου, ένα συνταρακτικό γεγονός: δύο 
νεαρές 14 καί 15 έτών, σκότωσαν (κλεί
νοντας του τό στόμα μ' ένα μπουρνούζι) 
έναν μικρό φίλο τους 7 έτών πού είχαν 
προσκαλέσει σπίτι τους. Έκρυψαν ύστερα 
τό πτώμα μέσα σέ μιά άποθήκη. Όταν 
συνελήφθησαν, όμολόγησαν ικανοποιη
μένες τήν πράξη τους γιά τήν όποια έδω
σαν άμέσως τήν έξήγηση: ήθελαν νά 
διαπιστώσουν τί νιώθει κανείς όταν σκο
τώνει, όπως τό είχαν δε! στά άστυνομικά 
μυθιστορήματα καί γουέστερνς. Από 
άρκετό καιρό είπαν, σχέδιαζαν νά σκο
τώσουν κάποιον. Εξ' άλλου ήθελαν νά 
δουν άν στήν πραγματικότητα ό δολο
φόνος θά συλλαμβανόταν όπως συν- 
έβαινε στά μυθιστορήματα. Τό έγκλημα 
έγινε άμέσως μετά άπό ένα έργο πού εί
δαν στήν τηλεόραση. Ήταν ένα έργο τού 
Γάλλου σκηνοθέτη CLAUDE CHABROL 
μέ τίτλο: «Ή μερίδα τής ήδονής». Στό 
τέλος ό σύζυγος σκοτώνει τήν σύζυγο 
μέσα σ’ ένα νεκροταφείο. Αύτό τις έκανε 
νά γελάσουν -  είπαν -  καί έτσι άποφάσι- 
σαν μέ κοινή συμφωνία:

«Ή σειρά μας τώρα!».
Ή ύπόθεση δέν δημοσιεύεται πιά μέ 

μεγάλους τίτλους. Δέν μπόρεσα νά έξ- 
ακριβώσω άν οί νεαρές,άπό τις όποΤες ή 
μία μόνο ήταν έκείνη τήν έποχή ποινικά

ύπεύθυνη, έπέμειναν μέχρι τέλος ατούς 
λόγους πού έπικαλέσθησαν ή άποδεί- 
χθηκε ότι δέν έπρόκειτο παρά γιά μιά 
άμυ ντική στάση. Πάντως μέχρι τότε στήν 
Ομοσπονδιακή Γερμανία, δέν είχαν έμ- 

φανισθεϊ νεαροί έγκληματίες μέ πρό
τυπο τόσο άμεσο τόσο ξεκάθαρο τήν τη
λεόραση.

Αύτό δέν είναι παρά μιά άπό τις πολλές 
περιπτώσεις πού δείχνουν πώς τό πρό
βλημα τής προσφυγής στήν βία, στήν 
όποια καταφεύγουν άτομα όλο καί πιό 
νεαρά, έχει γίνει στήν Δυτ. Γερμανία 
όπως πριν στήν Αμερική ένα κοινωνικό 
πρόβλημα. Δεσπόζει μέσα στις πράξεις 
τρομοκρατίας τών νεαρών πολιτικών έγ- 
κληματιών πού, βγαίνοντας άπό τά κρυ- 
σφύγετά τους, προσπαθούν μέ ένοπλη 
βία νά άνατρέψουν τό Κράτος. Αύτό τό 
φαινόμενο πού έκδηλώνεται σήμερα, 
ιδίως μεταξύ τών νέων καί άπό νέους, 
πού άρχίζει άπό τις βαρβαρότητες 
μεταξύ τών μικρών παιδιών μέσα στήν 
αύλή τού σχολείου καί φθάνει μέχρι τις 
άπαγωγές όμήρων, βομβιστικές ένέρ- 
γειες καί έπιθέσεις μέσα σέ δημόσιους 
δρόμους, είναι σίγουρα ένα πρόβλημα μέ 
τεράστιες διαστάσεις.

"Αλλο έρώτημα: Οί σχέσεις πού ύποτί- 
θεταιπώς ύπάρχουν άνάμεσα στά μαζικά 
μέσα ένημερώσεως καί σ' αύτή τήν 
μορφή τής έγκληματικότητας, ειδικά

όταν άφορά τούς νέους, έχουν καί αύτές 
έπίσης πάρει τις διαστάσεις ένός κοινω
νικού προβλήματος; Καί σ’ αύτό τό έρώ
τημα άκόμη θά άπαντήσω καταφατικά. 
Άν άνατρέξουμε πράγματι στήν εύρεία 
έξέλιξη τών μέσων ένημερώσεως, συν
αντούμε σέ τρομακτική άναλογία, σκη
νές έγκλημάτων, έπιθετικότητα καί βαρ
βαρότητα. Βλέπω έκει μιά άπειλή γιά τό 
σύστημα τών θεμελιωδών άξιών τής ζωής 
πού έχει άποδεχθεϊ καί έκτιμήσει ή 
πλειονότητα. Καί άκριβώς έτσι βλέπουν 
καί οί πολίτες τό πρόβλημα. Τό καταλα
βαίνει κανείς άκούγοντας κυρίως τις 
διαμαρτυρίες γονέων καί διδασκάλων.

Οί συζητήσεις πού έδώ καί δέκα χρόνια 
περίπου, συνεχίζονται άσταμάτητα στήν 
Δυτ. Γερμανία καί όχι μόνο στους ένδια- 
φερόμενους έπιστημονικούς κύκλους, 
πάνω στό θέμα τών μαζικών μέσων έν
ημερώσεως καί τής έγκληματικής συμ
περιφοράς, δείχνουν πράγματι ότι ύπάρ- 
χει συνείδηση τού προβλήματος. Αύτή ή 
συνείδηση ύπάρχει έπίσης καί σέ πολι
τικό έπίπεδο. "Οδήγησε τό 1973 σέ έπαύ- 
ξηση τών μέτρων προστασίας τών νέων 
άπέναντι στά μαζικά μέσα ένημερώσεως.
Εξάλλου, ό νομοθέτης είσήγαγε στό νέο 

άρθρο 131 τού Ποινικού Κώδικα, κυρώ
σεις όσον άφορά όποιαδήποτε έξιδανί- 
κευση τής βίας άπό τά μέσα ένημερώ
σεως.
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Όλα αυτά άποδεικνύουν πάντως δτι ή 
κοινωνία, μέσα σ’ ένα κόσμο βίας, άνα- 
γνώρισε τις άπειλές πού περιέχουν οί 
πραγματικές ή εικονικές μορφές βίας. Ή 
έπιρροή πού άσκοϋν τά μαζικά μέσα διε
γείρει σέ πολλούς τό συναίσθημα πού 
άρμόζει μπροστά σέ μιά τέτοια κατά
σταση: «νά κάνουμε κάτι». Περιμένει κα
νείς (καί άπαιτεϊ) νά λάβουν γνώση οί άρ- 

»- μόδιοι τού προβλήματος πού δημιουρ-
γε'ιται άπ’ τή βία καί τις προκλήσεις της 
καί νά βρουν τό κατάλληλο φάρμακο.

"Αν σκεφθώ ότι τό πρόβλημα έχει πάρει 
στή χώρα μας κοινωνικές διαστάσεις, 
δέν πιστεύω καί τόσο ότι τά μέσα ένημε- 
ρώσεως ώθοϋν στήν έγκληματικότητα 
καί ιδίως τούς νέους.

Πρός τό σκοπό αύτό, άρκεί νά άνα- 
φέρω τά άποτελέσματα τών έπιστημονι- 
κών έρευνών πού χρησιμοποιήθηκαν μέ
χρι σήμερα καί τά γεγονότα πού περιήλ
θαν εις γνώση μου όπως έπίσης καί τούς 
δικονομικούς κανόνες πού άφορούν 
στήν προστασία τών νέων άπέναντι στά 
μέσα αύτά. Δέν είμαι ούτε έγκληματολό-

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α '
Τ ο ύ  G E R H A R D  J A U C H  ’Α ρ χ ι 

σ υ ν τ ά κ τ ο υ  τ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς  « Δ ί
κ α ιο  κ α ι  Δ ικ α ιο σ ύ ν η »  τ ή ς  Γ ο ρ μ ο 
ν ικ ή ς  Τ η λ ε ο ρ ά σ ε ω ς .
Μ ε τ ά φ ρ . :  Ε υ τ υ χ ία ς  Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο -  
Ν Α Κ Η  -  Χ Α Τ Ζ Α Κ Η , Ά ν θ / σ τ ο ύ .

μέσων γενικά γιά τά όποία γίνεται λόγος 
έδώ καί στήν όποία έπιρροή παίζει ρόλο 
καί ή τηλεόραση).

Δέν πρόκειται έξάλλου νά μάθουμε άν 
τά μέσα αύτά είναι ή αίτια της έγκληματι- 
κότητας, όπως τόσοι έρευνητές πού ψά
χνουν τήν ουσία, συνεχίζουν νά τό έπι- 
θεβαιώνουν, σέ άντίθεση -  καί αύτό είναι 
ούσιώδες -  μέ τούς έγκληματολόγους 
καί όλους αύτούς πού άσχολοϋνται μέ τό 
έγκλημα. "Αν ξεκινήσει κανείς άπό τήν 
ιδέα ότι τά μέσα έπικοινωνίας τής μάζας 
δέν συνιστούν έγκληματογενεϊς παρά
γοντες παρά μόνο γιά τούς προδιατεθει
μένους νέους ή αύτούς πού ήδη μπορεί 
νά έχουν έγκληματίσει, νομίζω ότι αύτός 
ό περιορισμός είναι πολύ συνετός. Άν- 
ταποκρίνεται πράγματι, έξ όσων γνω
ρίζω, όχι μόνον στά τελευταία έμπειρικά 
άποτελέσματα τών έρευνών πάνω στήν 
έπιρροή τών μέσων, άλλά άκόμη καί στις 
άνακαλύψεις τής έγκληματολογίας.

Τά μέσα καί ή έκφραση της βίας.

Θά μελετήσουμε λοιπόν τήν έκφραση 
τής βίας μέσα στά μέσα ένημερώσεως 
καί τά άποτελέσματά της. Γιά νά έρευνή- 
σουμε τό πρόβλημα σ’ όλη του τήν έκ
ταση πρέπει νά μιλήσουμε ξεχωριστά γιά 
τήν έπιρροή πού άσκεί καθ’ ένα άπ’ αύτά. 
Ή βία μπορεί πράγματι νά έμφανισθεί 
μέσα στά έντυπα (βιβλία, έφημερίδες, 
περιοδικά, πόστερς, κ.λ.π.), μπορεί έπί
σης νά έμφανισθεί μέσα στά μέσα τύπου 
όπως τό ραδιόφωνο, τηλεόραση, δίσκοι, 
κασσέτες, βίντεο-κασσέτες καί κινημα-

άποτελούν έγγυήσεις πού δέν ύπήρξαν 
ποτέ άλλοτε. Τό θεμελιώδες δίκαιο τής 
έλευθερίας τής γνώμης τού άτόμου καί 
τών μέσων, όρίσθηκε άπό τό όμοσπον- 
διακό συνταγματικό δικαστήριο, τό 1956, 
σάν έγγύηση τής έλεύθερης δημοκρα
τίας. Ή έλευθερία τών μέσων καί τής έν- 
ημέρωσης πραγματοποιούνται στήν Δυτ. 
Γερμανία ίσως καλύτερα άπό σ’ όποια- 
δήποτε άλλη χώρα. Αύτές τις θεμελιώ
δεις έλευθερίες τού άρθρου 5 τού όμώ- 
νυμου νόμου, μπορεί μόνο νά τις χάσει 
τό μέλος ένός μέσου -  ή αύτό τό ίδιο τό 
μέσο -  πού παραβαίνει τά όρια πού έχει 
θέσει ό θελιώδης νόμος ή κάποιος γενι
κός νόμος. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς 
τί σημαίνει μιά παράβαση τού είδους αύ- 
τοϋ καί τί πλήγμα θά έπέφερε στό νόμο 
πού άφορά στή διανομή τών έπικίνδυ- 
νων γιά τήν νεολαία έντύπων. Σύμφωνα 
μέ τόν νόμο αύτό θεωρούνται σάν έπι- 
κίνδυνα γιά τήν νεολαία τά έντυπα πού 
προκαλοϋν σύγχιση ατούς νέους καί 
τούς έφηβους όσον άφορά τήν κοινω
νική ήθική.

Ή έλευθερία τού τύπου λοιπόν δέν 
σημαίνει τό χωρίς περιορισμούς κέρδος 
αύτών τών δικαιωμάτων καί προνομίων. 
Προϋποθέτει έπίσης ώρισμένους Επαγ
γελματικούς φόβους καί κυρίως τό σε
βασμό τών δεοντολογικών καί ήθικών 
ύποχρεώσεων, όπως αύτές πού έπιθάλ- 
λουν καί παρακολουθούν οί έπαγγελμα- 
τικές όργανώσεις καί τά όργανα έκού- 
σιου αύτο - έλεγχου τού τύπου καί τών 
κινηματογραφικών ταινιών.

Άλλά άς ρίξουμε πρώτα μιά ματιά στά

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
■

γος, ούτε ψυχολόγος, ούτε κοινωνιολό
γος. Δέν μέ ένδιαφέρει ή μελέτη τών μέ
σων ένημερώσεως καί τών έπιδράσεών 
τους, παρά μόνον σάν μάρτυρα, σάν 
«άποδέκτη» τών συμπερασμάτων στά 
όποια καταλήγουν οί έρευνητές καί τά 
όποια άλλωστε δέν είναι πάντοτε άκριβή. 
Αλλά γιατί πάνω σ’ αύτό τό έρώτημα τών 
σχέσεων μεταξύ τών μαζικών μέσων έν
ημερώσεως καί τής Επιθετικής καί βά
ναυσης συμπεριφοράς, ένας δημοσιο- 
λόγος, ένας «πρακτικός» τής τηλεορά
σεως -  πού είναι ειδικά τοποθετημένος 
λόγω τών ειδικών γνώσεών του σέ θέ
ματα δικαίου καί δικαιοσύνης, πού βρί
σκεται σέ συνεχή «έπαφή» μέ τά προ
βλήματα τής βίας καί τις έπιδράσεις της 
-  νά μή μπορεί νά πάρει θέση, νά έκφρά- 
σει τή γνώμη του καλή τή πίστει; Πρέπει 
πάντως νά έπιμείνω στό γεγονός ότι ή 
ενημέρωση καί ή πληροφορία είναι οί το
μείς μου. Ή περιγραφή τής πραγματικής 
βίας είναι μέρος τής καθημερινής μου 
δραστηριότητας. Αύτό πού «δέχομαι» 
έγώ, όπως άναμφίβολα ό καθένας, είναι ή 
βία όπως περιγράφεται μέσα στά άστυ- 
νομικά έργα,τά γουέστερνς καί τις άλλες 
ψυχαγωγικές έκπομπές αύτού τού εί
δους. (Δέν μού έχει άνατεθεί νά έξετάσω 
ιδιαίτερα τήν έπιρροή πού άσκεί ή τη
λεόραση στήν συμπεριφορά τών νέων.
Πρόκειται περισσότερο γιά έπιρροή τών

τογραφικά έργα. Ό  Ποινικός Κώδικας καί 
ό νόμος πού άφορά στήν κυκλοφορία καί 
διανομή έπικίνδυνων γιά τήν νεολαία έν
τύπων, προσδιορίζουν μέ τόν τίτλο Μα
ζικά Μέσα -  MASS MEDIA (MASSENME- 
DIEN) τά κείμενα τούς ήχους καί εικόνες 
καί άλλους τύπους περιγραφής πού άπα- 
γορεύονταί.

Κ α ί π ο ι ο ι  ε ί ν α ι  οί  κ α τ α ν α 
λ ω τ έ ς  τ ών  μ έ σ ων  α ύ τ ώ ν ;  Εμείς 
είμαστε. Ό  CUNTER GAUS, τήν έποχή 
πού ήταν άρχισυντάκτης τού «SPIEGEL» 
είπε, στό συνέδριο τών Γερμανών ποινι- 
κολόγων. (JURISTENTAG) τό 1970: «Ό 
καθένας, σήμερα, άποτελεΐ, άναπόφευ- 
κτα, μέρος τών καταναλωτών τών μαζι
κών μέσων ένημερώσεως, όποια καί άν 
είναι ή καλλιέργειά του ή μόρφωσή του -  
ή ή όμάδα -  στήν όποία άνήκει. Αύτή ή 
διαπίστωση θά έπρεπε, νά άποκλείσει σέ 
όποιονδήποτε προσπαθεί νά διαφωτίσει 
τά προβλήματα τών μεγάλων μέσων έν
ημερώσεως, τήν μορφή πού άλλοτε μέ 
χαμηλό καί άλλοτε μέ ύψηλό τόνο φωνής 
προσδίδει στις δηλώσεις του».

"Ισως θά πρέπει νάύπενθυμίσω ότι οί 
όροι τού άρθρου 5 τού θεμελιώδους νό
μου, όπως έπίσης καί οί νόμοι πού άφο
ρούν τόν τύπο, τό καταστατικό αύτού 
τού τελευταίου, όπως έπίσης καί ή έλευ
θερία τής ένημέρωσης στήν χώρα μας

πλαίσια τής έρευνας πού κάνουμε, στήν 
πρανματική κατάσταση πού έπικρατεί 
στό τομέα τών μέσων ένημερώσεως, 
όπου ή προστασία τού θεμελιώδους νό
μου έχει μπει στό περιθώριο.

Αρχικά, μερικοί άριθμοί, μερικά ένδει- 
κτικά σημεία: Σήμερα τό 90% τών σπι- 
τιών στήν Δυτ. Γ ερμανία (δηλαδή 19 έκα- 
τομμύρια σπίτια) έχουν ένα ή περισσό
τερους τηλεοπτικούς δέκτες. Σ’ αύτά τά 
50 έκατομμύρια περίπου τών τηλεθεα
τών, ύπολογίζεται ότι τά 9 έκατομμύρια 
περίπου είναι παιδιά ήλικίας 4 έως 13 
έτών. Κάθε μέρα 4 ή 5 έκατομμύρια παι
διά βλέπουν τηλεόραση. Τό 7% περίπου 
τών παιδιών άπό 8 έως 10 έτών βλέπουν 
τηλεόραση καί μετά τις 22.00". Σύμφωνα 
μέ μιά στατιστική πού προέρχεται άπό 
τήν όμοσπονδιακή ύπηρεσία έλέγχου 
τών έπικινδύνων γιά τήν νεολαία έντύ
πων, πολλά παιδιά περνούν τόν περισσό
τερό τους χρόνο, δηλαδή πάνω άπό 20 
ώρες τήν έβδομάδα, μπροστά στή μικρή 
οθόνη παρά στό σχολείο.

Ό  άριθμός τών άκροατών τού ραδιο- 
φώνου ξεπερνά τούς 20 έκατομμύρια 
τήν ήμέρα. Καί μεταξύ αύτών έπίσης 
ύπάρχει μιά μεγάλη άναλογία νέων.

Ή άγορά τών ταινιών μικρού μήκους
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είναι άκόμη πρόσφατο φαινόμενο. Βρί
σκει κανείς μέσα σ’ αύτές, έργα τού 1930, 
πολεμικά έργα, άστυνομικά, ντοκυμαν- 
τέρ όπως και έργα φρίκης και πορνό, όλα 
προορισμένα γιά ιδιωτικές προβολές.

Τώρα, σύμφωνα μέ πληροφορίες τής 
μοναδικής ύπηρεσίας έλέγχου, υπάρ
χουν στήν άγορά 2.500 μέ 3.000 πορνο
γραφικά φίλμς μερικά άπό τά όποια περι
έχουν σκηνές βίας, τά πορνό τού τύπου 
«σκληρό».

Σέ λίγο καιρό μέ τήν πρόοδο τής τεχνι
κής οί βίντεο - κασσέτες θά ύποσκελί- 
σουν τούς δίσκους καί τά φίλμς καί ώρι- 
σμένοι άπληστοι έκδοτες δέν θά άργή- 
σουν καθόλου νά προσχωρήσουν καί σ’ 
αύτόν τόν καινούργιο τομέα πρός χάριν 
έξ άλλου τής βίας, όπως τήν βλέπουν π.χ. 
στήν «εύκολη» φιλολογία.

“Ας δούμε πρός τό παρόν τήν κίνηση 
ιού τύπου. Κάθε μέρα πωλούνται 18,1 
έκατομμύρια ήμερήσια έντυπα (έφημε- 
ρίδες) καί περίπου 62 έκατομμύρια περι
οδικά γιά τό μεγάλο κοινό. Αύτά πού μάς 
ένδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι τά έγχρωμα 
βιβλιαράκια COMICS. .Τό 80% των παι
διών καί έφήβων διαβάζουν «COMICS» 
μέσα στά όποια οί διενέξεις σχεδόν πάν
τοτε βρίσκουν τή λύση τους μέ όλες τις 
δυνατές μορφές βίας. Κάθε μήνα κυ
κλοφορούν 7.000.000 άντίτυπα άπό 
αύτά.

Σ' αύτού τού είδους τά έντυπα, οί έκ
δοτες ύστερα άπό άδεια ώρισμένων συγ
γραφέων έπαυξάνουν τις σκηνές βίας 
γιά νά αυξήσουν τήν πελατεία τους.

Ανάμεσα στά περιοδικά γιά νέους, ένα 
άπό αύτά, τό «BRAVO», διαβάζεται 
περισσότερο μέ ένεργητικό 1,1 έκατομ
μύρια άντίτυπα τήν έβδομάδα. Ακόμη 
καί μέσα σ’ αύτό τό περιοδικό τό σέξ καί ή 
βία καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος 
έστω καί μέ έξιδανικευμένη μορφή, όπως 
π.χ. ή εικόνα μιας όμορφης γυμνής κο- 
πέλλας μέ δύο πιστόλια στή μέση της. 
Άπό τό 1972 τό περιοδικό αύτό έχει 
καταχωρηθεϊ δυό φορές στήν λίστα τών 
έπικίνδυνων γιά τούς νέους έντύπων καί 
πολύ πρόσφατα ένα πόστερ τού 
«BRAVO» κατακρίθηκε. Παρίστανε μιά 
σκηνή άπό τό φιλμ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ο» δη
λαδή μιά βάρβαρη σαδιστική πράξη.

Αύτά είναι λοιπόν τά δεδομένα πού 
πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψιν έξετάζοντας 
άν ναι ή όχι (καί σέ ποιο βαθμό) τά μέσα 
(MEDIA) ένημερώσεως, άποτελούν γιά 
τούς νέους πού ρέπουν πρός τό έγκλημα 
παράγοντες έγκληματογενείς.

Τά μαζικά μέσα ένημερώσεως ένθαρ- 
ρύνουν τήν έπιθετικότητα καί τήν διό- 
πραξη έγκλημάτων;

Θά ήθελα νά έλαχιστοποιήσω (Σ.Μ. νά 
καθησυχάσω) τήν γενική άνησυχία πού 
έπικρατεί σχετικά μέ τά μαζικά μέσα έν
ημερώσεως καί ιδίως τήν τηλεόραση τήν 
όποια μαζί μέ τά άλλα κατηγορούν ότι 
ώθεϊ στήν έπιθετικότητα καί προτρέπει 
στό έγκλημα. "Ενα πράγμα πάντως είναι 
γνωστό: ή τηλεόραση έχει πάρει τά τε
λευταία 20 χρόνια τήν σκυτάλη τής δη
μοτικότητας τού κινηματογράφου καί 
τής «εύκολης» φιλολογίας καί κατακρί- 
νεται περισσότερο γιά τις σκηνές βίας 
πού παρουσιάζει μέσα στά ψυχαγωγικά 
της προγράμματα.

Στις έρευνες πού έγιναν σχετικά μέ 
τήν βία μέσα στήν λογοτεχνία δέν προέ- 
κυψε κανένα σοβαρό άποτέλεσμα.

’Οφείλω λοιπόν νά έπιμείνω καί νά 
άναφερθώ έκτενέστερα στις έρευνες 
πού έγιναν γιά τήν τηλεόραση, όπως έπί- 
σης καί στις γνώμες πού έχουν διατυπω
θεί σχετικά μέ τό θέμα αύτό καί γιά τά 
άλλα μέσα ένημερώσεως. Ή μελέτη γιά 
τις σχέσεις μεταξύ τής έμφανιζόμενης 
στά μαζικά μέσα ένημερώσεως βίας καί 
αύτής τής έγκληματικότητας δέν έχει 
περατωθεί άκόμη ούτε καί γιά τήν τη
λεόραση. Παρ’ όλα αύτά θά ήθελα μέ 
βάση τις πλέον πρόσφατες έρευνες νά 
δηλώσω έπιφυλακτικά τήν θέση μου μέ 
αύτόν τόν όρισμό: Ο ί π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  
β ί α ς  πού ύ π ά ρ χ ο υ ν  μ έ σ α  στ ά  
μ έ σ α  έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  δ έ ν  
σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  πα ρά  μ ό ν ο ν  έ ν α ν  
άπό τ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  πού 
έ π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ ό  ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο  
πού τ ι ς  δ έ χ ε τ α ι .  ' Υ π ά ρ χ ο υ ν  
ά λ λ ο ι  σ η μ α ν τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν 
τ ε ς  έ π ι ρ ρ ο ή ς  όπως  ή δ ο μ ή  
τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  κ α ί  τό 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ο ύ  ύ π ο κ ε ι μ έ -  
ν ο υ .

Καί γιά τόν όρισμό μου αύτό έπικαλού- 
μαι άρχικά τό πιό τρανταχτό έπιχείρημα 
πού είναι ίσως καί τό πιό άπλό.

Ή γενική πείρα άποδεικνύει ότι ένα 
άτομο μπορεί νά έγκληματίσει γιά πολ
λούς καί διάφορους λόγους.

Ό  ’Αμερικανός Έγκλη ματολόγος 
SUTHERLAND πιστεύει μάλιστα ότι ένα 
άτομο γίνεται έγκληματίας γιατί ύπάρ
χουν πολύ περισσότερες προϋποθέσεις 
πού εύνοούν τό έγκλημα παρά πού άντι- 
τίθενται σ’ αύτό.

Έξυπακούεται ότι τις προϋποθέσεις 
αύτές τίς δημιουργεί τό περιβάλλον τού 
άτόμου, θά μπορούσαν όμως νά προέρ
χονται καί άπό τά μαζικά μέσα ένημερώ
σεως συμπεριλαμβανομένης καί τής τη- 
λεοράσεως.

’Αλλά όπως όλες αύτές οί προϋποθέ
σεις, όλοι αύτο’ι οί παράγοντες πού εύ
νοούν καί προτρέπουν στό έγκλημα είναι 
άποδεκτοί άπό όλους, τότε θά πρέπει νά 
άναρωτηθούμε γιατί όλοι οί τηλεθεατές 
καί ιδίως οί νέοι δέν γίνονται Επιθετικοί 
καί μάλιστα έγκληματίες.

Αύτός ό ορθολογισμός αύτή ή «εις 
άτοπον άπαγωγή» δείχνει ότι ή τηλεό
ραση δέν είναι καθόλου ή μόνη στήν 
όποια θά πρέπει νά έπιρρίπτονται κατη
γορίες ότι είναι «σχολείο βίας καί έγκλη
ματικότητας».

Τά αίτια τής έγκληματικότητας τών 
νέων είναι κρυμμένα πιό βαθειά μέσα 
στήν κοινωνία. Απομένει νά μάθουμε άν 
ή Εγκληματικότητα στά παιδιά ή τούς 
έφήβους αύξάνεται πράγματι πολύ γρη
γορότερα άπό όσο ή έγκληματικότητα 
στό σύνολό της καί άν αύτή ή τελευταία 
καταμαρτυρεί τήν έπιρροή τών μαζικών 
μέσων ένημερώσεως. Οί τελευταίες 
στατιστικές τής 'Ομοσπονδιακής Έγ- 
κληματολογικής Αστυνομίας παρουσιά
ζουν γεγονότα πολύ ένδιαφέροντα γιά 
τήν έρευνά μας δοθέντος ότι στις Αστυ
νομικές Στατιστικές, άστάθμητοι παρά
γοντες, όπως π.χ. ή βελτίωση τής άστυ- 
νομικής έρευνας, συνεχίζουν νά παρεμ
βάλλονται.

Παρ’ όλα αύτά ένα πράγμα είναι σί
γουρο. Άπό τό 1972 μέχρι τό 1976, οί

άπόλυτοι άριθμοί έγκληματικότητας 
έχουν αύξηθεί κατά 19,1% περίπου, ένώ 
ή συμμετοχή τών νέων στήν έγκληματι
κότητα αύτή έχει πέσει άπό τό 36,6% στό 
32,5%.

Γιά τίς κλοπές πού άντιπροσωπεύουν 
πάντοτε τό περισσότερο άπό τό ήμισυ 
τών καταγγελομένων άδικημάτων, τό 
ποσοστό είναι ίδιο όσον άφορά τήν συμ
μετοχή τών νέων. Λιγότεροι λοιπόν νεα
ροί έγκληματίες άπό τό 1972.

Αύτό όμως πού είναι ένδιαφέρον έδώ 
είναι ότι ό άριθμός τών διακεκριμένων 
κλοπών έχει αύξηθεί πολύ περισσότερο 
άπό όσο αύτός τών άπλών κλοπών. Όσον 
άφορά στις ληστείες δέν υπήρξε στήν 
'Ομοσπονδιακή έπικράτεια μεταξύ 1972 
καί 1976, παρά μιά αύξηση άπό 19.000 σέ 
19.500 περιπτώσεις.

Ή συμμετοχή τών νέων στις περιπτώ
σεις αύτές δέν αύξήθηκε παρά μόνο 
έλάχιστα.

Γ ιά τίς άνθρωποκτονίες καί τίς άπό- 
πειρες άνθρωποκτονίας ό άριθμός έχει 
αύξηθεί έλάχιστα σέ σχέση μέ τό 1972. Ό 
άριθμός τών νέων άνάμεσα στούς δρά
στες δέν έχει άλλάξει καί ό άριθμός αύ
τός είναι έλάχιστος. Δέν έμποδίζει τό γε
γονός ότι τό 1976 ύπολογίζονταν μεταξύ 
τών ύποπτων διαπράξεως άνθρωποκτο
νίας 8 παιδιά, 91 έφηβοι καί 188 ένήλικες. 
Σέ ένα 20% τού συνόλου τών άνθρωπο- 
κτονιών ύπήρξε συμμετοχή τών έφηβων.

Όσον άφορά στήν αύξηση τής βίας, τό 
έγκλημα τής άνθρωποκτονίας είναι λιγό
τερο «διδακτικό» άπό όσο οί σωματικές 
βλάβες πού έπιφέρουν τόν θανατο. ’ Εδώ 
συμπεραίνει κανείς μιά καθαρή αύξηση 
τών άδικημάτων τών σωματικών βλαβών, 
39.000 τό 1972, 50.000 τό 1976. Ή συμμε
τοχή τών νέων καί στό άδίκημα αύτό αύ
ξήθηκε έλάχιστα. Πρέπει λοιπόν νά ύπο- 
θέσουμε -  καί σημειώνω τό γεγονός έπι
φυλακτικά -  ότι ή έγκληματικότητα τών 
νέων δέν παρουσιάζει τρομακτική 
άνοδο. 'Υπάρχει όμως αύξηση στό σύν
ολο τών έγκλημάτων βίας. Αύτο’ι οί άρι
θμοί γιά νά πούμε τήν άλήθεια δέν μάς 
έπιτρέπουν νά άποδώσουμε τά αίτια 
στήν αύξηση τών σκηνών βίας στά μέσα 
ένημερώσεως. Στήν πραγματικότητα τό 
πρόβλημα δέν έχει μελετηθεί. Είναι λοι
πόν δύσκολο νά έξετάσουμε τό πρό
βλημα στό φώς τών άριθμών αύτών.

Επίσης οί δηλώσεις στον τύπο ώρι
σμένων νέων πού έπικαλούνται τήν τη
λεόραση σάν άρχικά κίνητρο τής πράξης 
τους -  όπως ή περίπτωση τών δύο κορι- 
τσιών πού άναφέρθηκε στήν άρχή -  δέν 
μάς όδηγούν σέ άκριβή συμπεράσματα, 
γιατί σέ γενικές γραμμές δέν μαθαί
νουμε τίποτε -  ή άνακαλύπτουμε πολύ 
λίγα πράγματα όσο άφορά τήν κοινωνι
κότητα καί τό περιβάλλον τού δράστη. 
Έξυπακούεται ότι, όταν ένα άγόρι 15 
χρόνων στραγγαλίζει ένα κοριτσάκι καί 
ύστερα τό μαχαιρώνει μέ £να μαχαίρι τής 
κουζίνας δηλώνοντας ότι «είναι ώραία 
στήν τηλεόραση όταν κάποιος σκοτώνε
ται» ή όταν ένα άλλο 13 χρόνων γρονθο- 
κοπά ένα συμμαθητή του 9 χρόνων καί 
ύστερα λέει ότι είδε σέ ένα γουέστερν 
πώς «μοιράζουν» τίς μπουνιές, όλα αύτά 
μάς δίνουν ύλικό γιά σκέψεις.

Συνέχεια στό έπόμενο τεύχος.
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. , .Τά τυχερά τού επαγγέλματος

Π ο λ ι ο ρ κ ί ε ς  τ έ σ σ ε ρ ι ς  . . .

Πέρασαν δέκα άκριβώς χρόνια άπό τότε. Τότε 
πού ή πρώτη κιόλας έπαφή μου μέ τή φωτιά τού 
άστυνομικοϋ έπαγγέλματος μέ 'κάνε νά φου
σκώσω άπό ύπερηφάνεια γιά τόν όντρισμό μου.

Σέ άνάμνηση λοιπόν αύτής τής έπαφής, 
όφείλω νά διακόψω, γιά τούτο τό τεύχος, τήν 
περιγραφή περιστατικών άπ’ τή ζωή μου στή 
Σχολή καί νά άναφερθώ στό συγκεκριμένο περι
στατικό (πού άπέδειξε τόν όντρισμό μου) γιά νά 
δούμε άν παράλληλα έγκρίνετε κι έσεΐς τήν 
ύπερηφάνεια. . .

Ήταν Ιούλιος τού 1972, όταν, μέ τό πτυχίο 
τού υπενωμοτάρχη στό μπαούλο, τά γαλόνια τού 
βαθμού στό μπράτσο καί τό φύλλο πορείας στήν 
τσέπη παρουσιάστηκα νά υπηρετήσω παρέα μέ 
άλλους δυό συναδέλφους στήν παρθενική 'Υπη
ρεσία τής σταδιοδρομίας μου: τή Φρουρά Τα- 
τοΓου. Μιά 'Υπηρεσία άχαρη γιά τό προσωπικό 
της καί πολύ περισσότερο γιά ένα όργανο νέο 
σάν κι έμένα. Ήταν 'Υπηρεσία άνεπιθύμητη. 
Πρώτον γιατί τό Τατόι βρίσκεται σέ άπόσταση 
άρκετή άπ' τήν 'Αθήνα, δεύτερον γιατί τούς λι
γοστούς κατοίκους του άποτελοϋσαν, στό σύν
ολό τους σχεδόν, οι άνδρες τής 'Υπηρεσίας καί 
τής άνακτορικής -  τότε -  φρουράς, τρίτον γιατί 
έκτάς Τατοίου δέν έπιτρεπόταν νά πάμε χωρίς 
άδεια όλιγόωρη κι άν δέν υπήρχε λόγος σοβαρός 
καί τέταρτον γιατί τήν Αθήνα άναγκαζόμασταν 
νά τή βλέπουμε μέ διόπτρες (τότε δέν ύπήρχε, 
άσφαλώς, νέφος.. . ) .

Στήν ούσία, ύπηρετούσαμε έκεϊ γιά νά κά
νουμε παρέα στά τσακάλια καί στ' άλλα άγρια ζώα 
καί πτηνά, κάτι άνάλογο δηλαδή μέ τό ότι βρισκό
μασταν στή ζωή γιά νά μή ρημάζει ό τόπος. 'Επο
μένως, έφόσον ζούσαμε έμείς στό κατάφυτο άπό 
πεύκα κυρίως Τατόι, ό τόπος, γύρω, δέν ρήμαζε 
ποτέ. Ύπήρχε ζωή! Ζωή αύστηρώς στρατιωτική 
καί μέ πολλές «καμπάνες» γιά τούς μεθ' ήμών 
άπείθαρχους.

Αλλά μιάς καί γράψαμε παραπάνω, ότι δσοι 
ύπηρετούσαμε στή φρουρά, ήμασταν μέλη τής 
μεγάλης οικογένειας πού λέγεται Χωροφυλακή 
(πού πάει νά 'πει πώς ήμασταν άστυνομικοί -  
τύποις. . .  -  κι ώς έκ τούτου άνθρωποι) πρέπει 
έδώ νά προσθέσω ότι γιά νά ζοϋμε καί νά συμπε- 
ριφερόμαστε σάν άνθρωποι είχαμε όλοι μεγάλη 
άνάγκη τής άγάπης όλων μας. "Ολοι έπρεπε νά 
ζοϋμε καί ζούσαμε σήν άδέλφια. Δέν ύπήρχαν 
μεταξύ μας Ιδιαίτερα έπαγγελματικά. . .  ένδια- 
φέροντα, δέν είχαμε καί δέν ύπήρχε νά μοιρά
σουμε τίποτα. Δέν υπήρχε δηλαδή κάτι πού τό 
άπολάμβαναν λίγοι καί τό 'θελαν όλοι, έκτάς, 
φυσικά, άπ’ τό ότι όλοι θέλαμε νά φύγουμε άπ’ τό 
Τατόι κι άς μάς έστελναν νά ύπηρετήσουμε στής 
μάνας τού διαβόλου τό χωριό. . .  Κι έκτάς, 
άκόμη, άπ’ τούς χωροφύλακες σκοπούς, πού γιά 
τούς γνωστούς εύκολονόητους λόγους, όλοι 
τους ήθελαν νά μήν κάνουν ύπηρεσία στή σκοπιά 
τών τάφων. . .

Κανείς μά κανείς δέν ήθελε νά κάνει νυχτε
ρινή βάρδια σ’ αύτή τή σκοπιά. Αλλά νά καταρ- 
γηθεΐ δέν ήταν δυνατόν, όπότε τό μόνο πού 
μπορούσε νά δώσει κάποια μέση λύση ήταν νά τά

κάνουν πλακάκια. . .  οι ύπαξιωματικοί μέ τούς 
χωροφύλακες, ώστε οι πρώτοι νά μήν κάνουν 
έφοδο στοϋς τελευταίους. . .  Τώρα, ποιός θά 
φύλαγε τούς τάφους στήν περίπτωση αύτή, δέν 
χρειάζετε πιστεύω νά τόν άναφέρω, γιατί είναι 
γνωστός σέ όλους: ό φόβος! Ό  φόβος φυλάει τά 
έρμα, καί τά φυλάει καλύτερα άπ’ τόν καλύτερο 
σκοπό. Δέν μπορεί νά τόν νικήσει κανένας τό 
φόβο. Κανένας έκτός άπ’ τούς άντρες κι αύτό τό 
πίστευα τότε μόνο έγώ.

Καί γιά νά μπούμε στά κυρίως θέμα μας, κά
ποιο άπόγευμα τού μήνα Ίούλιου τού 1972 πα
ρέδωσα τό φύλλο πορείας στό γραμματέα τής 
φρουράς. Τήν έπομένη -  άμούστακο παιδί μέ 
στολή Χωροφυλακής καί γαλόνια ύπενωμοτάρχη 
-  διατάχθηκα σέ ύπηρεσία έφόδου σκοπών μέ 
συνεχόμενη έβδομαδιαία βάρδια γιά τις ώρες 
12.00' ώς 16.00' τή μέρα καί 24.00' ώς 04.00' 
τή νύχτα. Τή μέρα τά πήγα θαυμάσια μέ τή δου
λειά καί πιό πολύ μέ τό σκοπό στούς τάφους πού 
ήταν ιδιαίτερα καλοδεχτικός. Πέρα άπ’ τά τυπικά 
του καθήκοντα άνέλαβε νά μέ ξεναγήσει σέ 
όλους τούς σκόρπιους τάφους κι όντως τά πήγε 
περίφημα. Μέ πήγαινε καί μέ ’φερνε άνάμεσα 
στά μαρμάρινα κοιμητήρια έξηγώντας μου τά 
πάντα γύρω άπ’ τούς νεκρούς καί τή ζωή 
τους. . .  'Ώσπου έφερε τή συζήτηση σέ φαντά
σματα καί βρυκόλακες, γιά νά μοϋ άνοίξει βε
βαίως τό λάκκο, πού λέμε στήν καθομιλούμενη 
καί νά μέ κάνει νά μήν πάω τή νύχτα γιά έφοδο!

Φεύγοντας άπ’ τούς τάφους σκέφτηκα: «έδώ 
σέ θέλω κάβουρα. . .  άνέβα τά μεσάνυχτα μόνος 
σου στούς τάφους άν έχεις ψυχή καί σοϋ κρα
τούν τά κότσια», κι ένας Ιδρώτας κρύος μοϋ 
έλουσε τό κορμί. Πήγα τό βράδυ κι έπεσα γιά 
ύπνο, άλλά μόνο ύπνος δέν μέ κόλλαγε. Στή 
σκέψη μου τριγύριζαν φαντάσματα πού χόρευαν 
πάνω σέ τάφους, νεκροί πού ’κοβαν βόλτες 
στούς διαδρόμους νεκροταφείων, σκελετοί άν- 
θρώπινοι πού μπαινόβγαιναν ξεσκεπάζοντας τά 
μαρμάρινα σκέπαστρα τών τάφων τους κι άλλα 
παρόμοια πολλά.

Σηκώθηκα άπ’ τό κρεββάτι λίγο πριν τά μεσά
νυχτα. Ντύθηκα, χτενίστηκα, φόρεσα τή στολή 
μου, κρέμασα στή ζωστήρα τό φακό, τή σφυρί
χτρα καί τό πιστόλι καί βγήκα γιά έφοδο. Πέρασα 
κάνοντας έλεγχο -  χωρίς νά θυμάμαι πώς -  άπ’ 
όλες τις σκοπιές κι άφησα τελευταία τή σκοπιά 
τών τάφων. Οί όποιοι (τάφοι) γιά όσους δέν ξέ
ρουν τήν περιοχή βρίσκονται σέ κατάφυτο άπό 
πεύκα λοφίσκο, πού άπέχει ένα περίπου χιλιόμε
τρο άπ’ τήν πλησιέστερη σκοπιά.

«Πώς πηγαίνουν τώρα έκεϊ;» είπα μέσα μου κι 
άπ’ τό φόβο οί τρίχες τού κορμιού μου πήραν 
φορά κατακόρυφη. "Επρεπε, όμως νάπάω. Χω
ρίς φυσικά νά ύπάρχουν καί περιθώρια δεύτερης 
έκλογής, άφοϋ έπρεπε νά παραστήσω τάν άντρα 
πάνω άπ’ όλα. Τόν άντρα πού ύπηρετοϋσε στή 
Χωροφυλακή. . .

"Αχρωμος, άοσμος καί άγευστος πήρα τό 
δρόμο πού όδηγοϋσε στό λοφίσκο. Στό βάθος 
τού κτήματος, τά έλάφια καί τά ζαρκάδια μούγ

κριζαν. Ήταν ή έποχή τού ζευγαρώματος, μοϋ 
’χαν πει οί συνάδελφοι σκοποί, γιαυτό μούγκρι
ζαν. Ή καρδιά μου πήγε νά σπάσει άπ’ τήν άγω- 
νία. Προχωρούσα μηχανικά. . .  χωρίς καθόλου 
νά στρίβω τό κεφάλι μου δεξιά - άριστερά. Στά 
μέσα, περίπου, τής διαδρομής, ένα έλάφι πατά
χτηκε άπότομα μπροστά μου. Τρομοκρατήθηκα 
καί τό βαλα στά πόδια πατώντας άπ’ τά χέρι μου 
τό φακό. Τά τακούνια τών παπουτσιών κτυποϋσαν 
στό κεφάλι μου κι έγώ ξαναβρέθηκα στήν άφετη- 
ρία.

« . . .  Ή πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου 
άπέτυχε», σκέφτηκα κι έπιχείρησα νά ξαναδοκι
μάσω, γιατί δέν έπρεπε νά μέ φοβίσει τόσο πολύ 
ένα έλάφι. Προχώρησα ξανά ώς τό σημείο πού 
ήταν πεταμένος ό φακός. Τόν βρήκα νά φέγγει 
άκόμη -  δέν είχε σπάσει -  τόν πήρα καί συν
έχισα, άλλά πήγαινα καί δέν έφτανα, άφοΰ ένα 
βήμα βάδιζα μπροστά καί δυό πίσω. Κάποτε έφ
τασα στήν κορυφή. "Ερριξα μιά άλαφιασμένη μα
τιά στούς φωτισμένους τάφους κι άνάμεσά τους 
είδα μιά σκιά νά περπατάει καπνίζοντας τσι
γάρο . . .  «Φάντασμα είναι», είπα καί ξανά’βαλα 
στά πόδια φτερά. Μοϋ ξανάφυγε άπ’ τά χέρια ό 
φακός καί ή άπορία μου σήμερα καί μυστήριο, 
συνάμα, είναι: πώς κατάφερνα, όχι άπλώς νά 
περπατάω μέσα σέ· άπόλυτο σχεδόν σκοτάδι, 
άλλά νά τρέχω (καί τί τρέξιμο)! Αποτυχημένη 
συνεπώς καί ή δεύτερη πολιορκία.

Στήν άφετηρία, πάλι, έτοιμάστηκα γιά τήν 
τρίτη προσπάθεια. «Ό σκοπός πρέπει νά ήταν 
πού περπατούσε άνάμεσα στοϋς τάφους, καπνί
ζοντας», σκέφτηκα μέ ψυχραιμία... άπελπι- 
σίας. Κι άνηφόρισα ξανά, χωρίς τό φακό αύτή τή 
φορά. Σκουντούφλησα καναδυό φορές, άλλά δέν 
τά ’βαλα στά πόδια. Λίγο προτού φτάσω στό 
τέρμα ξαναβρήκα άναμμένο τά φακό. "Εσκυψα νά 
τόν πάρω κι ένας θάμνος μοϋ ’σκίσε τό πρόσωπο, 
γιά ν’ άποτελέσει τήν άφορμή νά ξαναπάρουν τά 
πόδια μου φωτιά καί νά ξαναβρεθώ στήν άφετη
ρία (έκεϊ σταματούσα γιατί είχε φώς. . . ) .  ’Ενώ 
έπλυνα τό πρόσωπό μου μέ νερό, μέ πλησίασε 
ένας γέρικος σκύλος κουνώντας τήν ούρά του 
φιλικά. Τόν χάιδεψα στοργικά, έπαιξα λίγο μαζί 
του, έπαιξε κι αύτός μαζί μου καί κατάφερα νά 
συνέλθω. Τόν πήρα μαζί μου γιά τήν τέταρτη 
προσπάθεια. Ό  σκύλος πήγαινε μπροστά κι έγώ 
άκολουθοϋσα. Λίγο πριν φτάσουμε στούς τά
φους άρχισε νά γαυγίζει. . .

«"Ελα άζώρϋ!». . .  άπάντησε ό σκοπός κι ό 
σκύλος έτρεξε πρός τό μέρος του. Ξανάμεινα 
μόνος, άλλά δέν φοβόμουνα πλέον. Καθυστέ
ρησα λίγο, παρακολουθώντας άθέατος άνάμεσα 
στά πεύκα τό σκύλο πού έπαιζε μέ τό σκοπό. Κι 
έκεϊνος, καθώς τόν χάιδευε τόν ρώτησε: «έρχε
ται κι δ άστυνόμος μαζί σου;» (!!!)

0 συνάδελφος



μετά άπό παραμονή μιας ώρας, άναχώ- 
ρησαν γιά Θεσσαλονίκη. Λίγο έξω άπ’ τή 
βορειοελλαδίτικη πρωτεύουσα, τούς έκ- 
δρομεΐς υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν 
άνώτεροι άξιωματικοΐ τού Σώματος άπό 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής Θεσσαλο
νίκης, καί τούς συνόδεψαν στήν είσοδό 
τους στήν πόλη. Στις 8 τό βράδυ στήν 
αίθουσα τής Λέσχης Χωροφυλακής, ό α' 
ύποδιευθυντής τής Διευθύνσεως 'Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης συνταγματάρχης 
κ. Ήλίας Θεοδωράκης τούς ένημέρωσε 
γιά τά ειδικά υπηρεσιακά θέματα πού 
άπασχολοϋν τήν περιοχή. Στήν συνέχεια 
τούς άπηύθυνε έγκάρδιο χαιρετισμό ό 
διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παπατσώρης. 
Τούς καλωσόρισε, τούς εύχήθηκε καλή 
διαμονή στή βόρεια 'Ελλάδα και έλυσε 
άπορίες τους πάνω στά προβλήματα τής 
άστυνόμευσης τής πόλης.

Αμέσως μετά ό κ. Παπατσώρης έδωσε 
πρός τιμή τους δεξίωση σέ αίθουσα κεν
τρικού ξενοδοχείου τής πόλης, πού τί
μησαν Ιδιαίτερα μέ τήν παρουσία τους: ό 
Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νεαπό- 
λεως και Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιος, ό 
ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος κ. Βασίλης 
Ίντζές και ό διοικητής τού Γ' Σώματος 
Στρατού άντιστράτηγος κ. ’Αναστάσιος 
Σουνδιάς. Παραβρέθηκαν άκόμη: ό έπι- 
θεωρητής Χωροφυλακής ύποστράτηγος 
κ. Νικόλαος Παυλόπουλος, ό Διοικητής 
τής Ανώτατης Σχολής Πολέμου ύπο
στράτηγος κ. 'Ιωάννης Ζαχαράδης, ό 
άνώτερος διοικητής Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μακεδονίας συνταγματάρχης κ. 
Νικόλαος Ρούτσης, ό διοικητής τής Ναυ
τικής Διοίκησης Β.Ε. πλοίαρχος κ. 
Κων/νος Παπαδογιάννης, ό διοικητής 
τής 113ης Πτέρυγας Μάχης σμήναρχος 
κ. Σταύρος Ζέζας, ό Λιμενάρχης Θεσσα
λονίκης πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Κων/νος Με- 
λέντης, ό διοικητής τής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας τής πόλης έπιπυραγάς κ. 
Θεόδωρος Καζαντζίδης, ό πρόεδρος τής 
Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών καθη

γητής Πανεπιστημίου κ. Κων/νος Βα-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΔΟΚΙΜΗΝ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΝ 
Π Η  ΟΟΡΕΙΑ ΕΑΑΑΔΑ

Εξαιρετική, όμολογουμένως, έπιτυχία 
σημείωσε ή έκπαιδευτική έκδρομή τών 
έβδομήντα δευτεροετών δοκίμων άνθυ- 
πομοιράρχων, πού πραγματοποιήθηκε 
στις άρχές τού περασμένου μήνα σέ 
περιοχές τής κεντρικής καί άνατολικής 
Μακεδονίας καί Θράκης. 'Επικεφαλής 
ήταν ό διοικητής τής Σχολής τους συν
ταγματάρχης κ. Ιωάννης Λαντζανάκης 
ένώ τούς συνόδεψαν, άκόμη, ό ύποδιοι- 
κητής τής Σχολής άντισυνταγματάρχης 
κ. Φούσκης καί έκπαιδευτές άξιωματι- 
κοί τους. Ή έκδρομή, πού είχε διάρκεια 
έξι ήμερών, άρχισε στις 31 Matou τό 
πρωί.

Μετά άπό όλιγόλεπτη στάση στά Κομ
μένα Βούρλα καί στις Θερμοπύλες, όπου 
κι έγινε σύντομη ένημέρωση άπ' τόν 
διοικητή Χωροφυλακής Λαμίας γιά τήν 
όργανωτική διάρθρωση τών Υπηρεσιών 
τής Διοικήσεως καί γιά τά Ιστορικά στοι
χεία τών τουριστικών καί άρχαιολογικών 
χώρων τής περιοχής, πρώτος σταθμός 
τών έκδρομέων δοκίμων ήταν τά Τέμπη. 
Σέ έστιατόριο, πλάι στό κατάφυτο μα
γευτικό περιβάλλον τής όμώνυμης κοι
λάδας, οί έκδρομεϊς γευμάτισαν κι άκο- 
λούθως περιηγήθηκαν στις άνεπανάλη- 
πτες φυσικές της καλονές. 'Ακολούθως 
έπισκέφτηκαν τήν Κατερίνη, άπ’ όπου,

βούσκος, ό διευθυντής τού Ε.Ο.Τ. Μακε
δονίας -  Θράκης κ. Φρίξος Μανδαμαδιώ- 
της, άντιπροσωπείες μαθητών τής Άνωτ. 
Σχολής Πολέμου καί τής Σ.Σ. 'Αξιωματι
κών Σωμάτων, έκπρόσωποι τών 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής τής περιοχής, δη
μοσιογράφοι τού Μακεδονικού τύπου 
καί τής τηλεόρασης, οί διοικητές - διευ
θυντές 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής τής 
συμπρωτεύουσας, καί άλλοι προσκαλε- 
σμένοι.

Στήν πρόποσή του ό διευθυντής 
'Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ταξίαρχος 
Παπατσώρης, εύχαρίστησε θερμά τούς 
παραβρεθέντες στή δεξίωση -  «είναι

-

"

-
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δικά σας παιδιά, τά αύοιανά στελέχη τής 
Χωροφυλακής, πού τιμούμε άπόψε μαζί» 
τόνισε συγκινημενος. Μετά την πρόποση 
τού κ. Παπατσώρη ό διοικητής τής Σ.Α.Χ. 
εύχαρίστησε μέ τή σειρά του τή Διεύ
θυνση 'Αστυνομίας γιά τήν τιμητική δε
ξίωση. Παράλληλα εύχαρίστησε τούς 
παραθρεθέντες έπίσημους προσκαλε- 
σμένους -  ή παρουσία σας, άπόψε, έδώ, 
σημαίνει άναγνώριρη τής κοινωνικής 
προσφοράς τής Χωροφυλακής, είπε χα
ρακτηριστικά -  καί άναφέρθηκε έν συν
τομία στήν Ιστορία τής Σ.Α.Χ. καί στήν 
άποστολή της μέσα στό γενικό πλαίσιο 
τής άποστολής τής Χωροφυλακής^έπι- 
σημαίνοντας ξεχωριστά τήν άναγκαιό- 
τητα καί τή σοβαρότητα τού θεσμού κα
θώς καί τό ρόλο πού διαδραμάτισε καί 
στόν πόλεμο καί στήν είρήνη, στή διάρ
κεια τών 150 χρόνων της.

τονίζοντας μεταξύ άλλων καί τά έξης:
• ·. .Δέν είναι τυπική ή παρουσία μου 

άνάμεσά σας. Είναι πραγματικά ουσια
στική καί αισθάνομαι τήν άνάγκη νά ευ
χαριστήσω Ιδιαίτερα γιά τήν πρόσκληση 
πού μου έγινε, ώστε νά παραβρεθώ 
άπόψε έδώ. Ιδιαίτερα, άξίζει, νά εύχαρι- 
στήσω τό διοικητή τής Σχολής πού μέ 
λίγα λόγια μάς έδωσε ζωντανά τήν Ιστο
ρία τής Χωροφυλακής. Καί είναι πράγματι 
μεγάλη ή Ιστορία της. Είναι γεγονός ότι 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής έδραιώνει 
στό άκέραιο τήν άαφάλεια τήν ειρήνη καί 
τήν έλευθερία τών άτομικών δικαιωμά
των τού έλίληνικού λαού. Είναι άρκετά 
δύσκολη ή άποστολή του καί θά διαφω
νήσω μέ τόν κ. Λαντζανάκη στό σημείο

Στή συνέχεια, σέ ένδειξη εύγνωμοσύ- 
νης γιά τήν άναγνώριση άπό μέρους τους 
τού έργου πού προσφέρει στό κοινωνικό 
σύνολο ή Σχολή Αξιωματικών Χωροφυ
λακής, άπένειμε στό Σεβασμιώτατο μη
τροπολίτη Διονύσιο, στόν ύπουργό Βα
σίλη Ίντζέ καί στόν άντιστράτηγο 'Ανα
στάσιο Σουνδιά, είδικές άναμνηστικές 
πλακέτες μέ τό έμβλημα τής Σχολής, πα
ρέχοντας ταυτόχρονα τή διαβεβαίωση 
δτι οί δόκιμοι ανθυπομοίραρχοι, μετά 
τήν έξοδό τους άπ' τή Σχολή, θά συνεχί- 
σουν νά έκπληρώνουν μέ μεγαλύτερο 
άκόμη ζήλο τήν κοινωνική τους άπο
στολή πρός τόν έλληνικό λαό.

Συγκινημένος γιά τήν τιμητική διά
κριση ό ύπουργός Βασίλης Ίντζές άπηύ- 
θυνε ατούς παραθρεθέντες χαιρετισμό,

πού διαχώρισε τις υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής σέ προσφορές καί στόν πόλεμο 
καί στήν ειρήνη. Γιατί ή Χωροφυλακή 
βρίσκεται πάντα στήν έμπροσθοφυλακή, 
σέ διαρκή πόλεμο ... Μέρα - νύχτα τό 
προσωπικό της έρχεται άντιμέτωπο πολ
λές φορές μέ τόν κίνδυνο. Καί είναι με
γαλύτερος αύτός ό κίνδυνος άπ’ τόν κίν
δυνο τού πολεμικού μετώπου. Στό μέ
τωπο, ό κίνδυνος γιά τόν πολεμιστή βρί
σκεται μπροστά του καί ξέρει πώς πρέπει 
νά ένεργήσει γιά νά τόν άντιμετωπίσει, 
ένώ γιά τόν χωροφύλακα, παραμονεύει 
παντού, σέ κάθε στιγμή τής ύπηρεσιακής 
του ζωής, γι' αύτό καί τόν ύποχρεώνει νά 
βρίσκεται σέ διαρκή πόλεμο μαζί του... 
Ή Χωροφυλακή συμπαραστάθηκε καί 
συμπαραστέκεται θερμά στόν Έλληνα 
πολίτη. Ήταν καί είναι φίλος του.. .Κιάν 
καμιά φορά βρέθηκε σέ δύσκολη θέση,
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υπεύθυνη ήταν ή πολιτική γ ι’ αυτό, πού 
τή χρησιμοποίησε έμεσα γιά όφέλη πολι
τικά. Ευτυχώς, όμως, πέρασαν, τώρα, 
αυτά και ή Χωροφυλακή άνταποκρίνεται 
πλήρως στήν έκπλήρωση τών καθηκόν
των της. Οι έξαιρέσεις είναι έλάχιστες 
καί δέν άξίζει' νά μνημονεύονται καθό
λου. "Αλλωστε, ύπήρξαν καί έξαιρέσεις 
τών έξαιρέσεων. Ό ίδιος, προσωπικά, 
έχω ιδιαίτερη συμπάθεια ατό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, κι ένας πρόσθετος λόγος 
πού συνέβαλε σ’ αύτό ήταν ότι μου συμ
παραστάθηκε ιδιαίτερα σέ δύσκολες μέ
ρες τής ζωής μου. Συγκεκριμένα, στά 
χρόνια τής δικτατορίας, βρέθηκα κρα
τούμενος σέ κρατητήριο τής Σχολής Χω
ροφυλακής στήν Αθήνα, καί 'κεί στήν 
άπομόνωση, ένιωσα τότε, περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά, τί σημαίνει Χωρο
φυλακή. "Ανδρες πού ύπηρετοϋσαν έκεί, 
μέ κίνδυνο νά βρεθούν κι έκείνοι κρα
τούμενοι, μέσα, μαζί μας, μάς πρόαφε- 
ραν δ,τι μπορούσαν, ώστε νά μάς κάνουν 
τή ζωή καλύτερη, τή διαβίωση πιό άν- 
θρώπινη. Θά τό ξεχάσω ποτέ αύτό. Θά τό 
θυμάμαι μέ συγκίνηση σ’ όλη μου τή ζωή, 
γιατί, έπαναλαμβάνω συνέβη στις πιό 
δύσκολες, ίσως στιγμές τής ζωής μου.

όφείλω νά συγχαρώ τόν ύποστράτηγο κ. 
Παυλόπουλο καί τόν ταξίαρχο κ. Παπα- 
τσώρη γιά τήν άψογη συνεργασία τους 
στήν προσπάθειά μας γιά τήν έπίλυση 
τών προβλημάτων τής περιοχής καθώς 
καί όλους τούς συνεργάτες τους άξιωμα- 
τικούς καί οπλίτες...».

Μετά τά θερμά λόγια τοϋ ύπουργοϋ 
Βασίλη Ίντζέ, πού προκάλεσαν γενική, 
πράγματι συγκίνηση και καλύφθηκαν 
άπό ζωηρά και παρατεταμένα χειροκρο
τήματα, εύχαριστίες καί εύχές άπηύθυ- 
ναν ό Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Διο
νύσιος καί ό άντιστράτηγος Σουνδιάς.

Οί δόκιμοι άνθυπομοίραρχοι, διανυ- 
κτέρευσαν τήν πρώτη νύχτα στή Θεσσα
λονίκη καί τήν έπομένη τό πρωί συν- 
οδευόμενοι πάντα άπ’ τόν προσωρινό 
διευθυντή τής Υποδιεύθυνσης τουρι
σμού Θεσσαλονίκης ταγματάρχη κ. Χρι
στοδούλου περιοδέυσαν καί ξεναγήθη- 
καν σέ άξιοθέατα καί άρχαιολογικούς 
χώρους τής πόλης. Λίγο πριν τό μεση
μέρι μετέβησαν στό ήρώο τού Ρ Σώμα
τος Στρατού, όπου ό άρχηγός τής τάξης 
κατέθεσε στεφάνι. Στήν αίθουσα διαλέ
ξεων τοϋ Ρ Σώματος άνώτερος άξιωμα- 
τικός τούς έκανε μία σύντομη ένημέ-

ΕΙναι πάντα μεγάλη ή προσφορά τοϋ χω
ροφύλακα στον "Ελληνα πολίτη. Σ' αύτόν 
άπευθύνεται πρώτα κι άπ’ αύτόν ζητάει 
χέρι βοήθειας, στις δύσκολες ώρες του, 
ό πολίτης. Μπορώ νά πώ ότι αύτός είναι ό 
πιστός μας φύλακας άγγελος πού στέκει 
πλάι μας άκατάπαυατα μέρα καί νύχτα ...

Απευθυνόμενος στά βλαστάρια τής 
Χωροφυλακής πού βρίσκονται τώρα μαζί 
μας, τούς εύχομαι καλή συνέχιση τών 
σπουδών τους, ύγεία καί καλή σταδιο
δρομία στήν ύπηρεαιακή ζωή πού έχουν 
μπροστά τους. Πιστεύω πώς πρέπει νά 
αισθάνονται ύπερήφανοι πού διάλεξαν 
νά σταδιοδρομήσουν στή Χωροφυλακή. 
Η κυβέρνηση τής άλλαγής -  συνέχισε 
άπευθυνόμενος ατούς δοκίμους ό 
ύπουργός Βασίλης Ίντζές -  άναγνωρίζει 
καί προσβλέπει μέ έμπιστοσύνη στό έργο 
σας. Συνάμα γνωρίζει πολύ καλά τά προ
βλήματα πού σάς άπασχολούν καί σκύβει 
άπό πάνω τους μέ ένδιαφέρον γιά νά τά 
έπιλύαει. Κι έπειδή δέν ύπάρχει έπί τού 
παρόντος στις τάξεις σας συνδικαλισμός, 
ή κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις 
λύσεις τους. Προσωπικά άπό μένα κι άπ' 
τή θέση μου θά έχετε τήν άμέριστη συμ
παράστασή μου. Μέ τήν εύκαιρία τής 
συνάντησής μας αύτής -  κατέληξε -

ρωση καί στή συνέχεια δόθηκε πρός τιμή 
τους μικρή δεξίωση. ’Επακολούθησε 
έπίσκεψη στό γραφείο τού σωματάρχη 
άντιστράτηγου Σουνδιά καί μετά τήν άν- 
ταλλαγή φιλοφρονήσεων καί εύχών άνα- 
χώρησαν γιά τή Χαλκιδική.

Μέ ένδιάμεσο σταθμό στά Μουδανιά 
κατέλυσαν σέ ξενοδοχείο τής Γερακι- 
νής, ένώ τό άπόγευμα περιηγήθηκαν τή 
δυτική πλευρά τής άντίστοιχης χερσο
νήσου καί ξεναγήθηκαν στους χώρους 
τοϋ μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτή
ματος τοϋ «Πόρτο - Καρράς». Τό βράδυ, 
σέ αίθουσα ξενοδοχείου τής Γερακινής ό 
διοικητής Χωροφυλακής Χαλκιδικής 
άντισυνταγματάρχης κ. Δημοσθένης 
Παντές έδωσε πρός τιμή τους δεξίωση, 
όπου παρέστησαν, ό νομάρχης Χαλκιδι
κής κ. Παναγιώτης Μαυρίδης, οί δήμαρ
χοι Πολυγύρου καί Μουδανιών κ.κ. Κο
σμάς Κύρκος καί Γεράσιμος Ήλιόπου- 
λος, οί πρόεδροι τών κοινοτήτων Πορτα- 
ριάς καί Όλύνθου κ.κ. Χρήστος Νεστω- 
ρούδης καί Θωμάή Βογιατζής, ό ύποδιοι- 
κητής Χωροφυλακής Χαλκιδικής άντι- 
συνταγματάρχης κ. Νικόλαος Μαυροει- 
δής, έκπρόσωποι έργατοϋπαλληλικών 
οργανώσεων καί σωματείων τής περι
οχής καί άλλοι προσκαλεσμένοι. Στή δι

άρκεια της δεξίωσης, ό κ. Παντές, μέ 
σύντομη όμιλία του έκανε μιά γενική έν- 
ημέρωση γύρω άπ’ τήν ιστορία τής Χαλ
κιδικής, τήν άλματώδη τουριστική της 
άνάπτυξη καί τά προβλήματα πού συναν
τούν οί Υπηρεσίες τής διοίκησης Χωρο
φυλακής στον τομέα τής άστυνόμευσης 
καί προπαντός στή διάρκεια τού καλο
καιριού πού ή Χαλκιδική κατακλύζεται 
άπό ντόπιους καί ξένους τουρίστες. 
Ακολούθως ό συνταγματάρχης Λαντζα- 
νάκης άπένειμε τό έμβλημα τής Σχολής 
στό νομάρχη κ. Μαυρίδη ό όποιος καί 
εύχαρίστησε μέ σύντομο χαιρετισμό 
του.

Τήν άλλη μέρα τά δυό πούλμαν μέ τούς 
δοκίμους, διασχίζοντας διαγώνια τή σα
γηνευτική γή τής Χαλκιδικής, καί μετά 
άπό όλιγόλεπτη στάση στον Πολύγυρο, 
έφτασε στή μαγευτική Άσπροβάλτα. 
'Εκεί τούς περίμενε ή πιό εϋχάριστη, 
ίσως, έκπληξη τής έκδρομής. Σέ κεν
τρικό παραλιακό σημείο τής κωμόπολης 
τούς περίμεναν καί τούς ύποδέχτηκαν 
άντιπροσωπεία μαθητών τού δημοτικού 
σχολείου μίέ έπικεφαλής τό δάσκαλό 
τους κ. Σέττα, καθώς καί τά μέλη τού 
κοινοτικού συμβουλίου μέ έπικεφαλής 
τόν πρόεδρο τής κοινότητας κ. Γεώργιο 
Φωτιάδη. Μικρή μαθήτρια πρόσφερε άν- 
θοδέσμη στό διοικητή τής Σ.Α.Χ. καλω
σορίζοντας μέ συγκινητικά λόγια τούς 
έκδρομεϊς καί ό πρόεδρος τής κοινότη
τας τούς πρόσφερε άναψυκτικά.

Καί ή έκδρομή συνεχίστηκε μέ άναχώ- 
ρηση γιά τήν Καβάλα όπου καί κατέλυ
σαν γιά διανυκτέρευση, άφού τό μεση
μέρι στάθμευσαν καί γευμάτισαν στήν 
πόλη τής Δράμας.

Στό ήρώο τής Πρωτεύουσας τής ’Ανα
τολικής Μακεδονίας κατέθεσαν στεφάνι 
καί τό βράδυ παρέστησαν σέ δεξίωση 
πού δόθηκε πρός τιμή τους άπ’ τόν άνώ- 
τερο διοικητή Χωροφυλακής Ανατολι
κής Μακεδονίας ταξίαρχο κ. Λάμπρο 
Κρικέλλη. Παραβρέθηκαν, ό νομάρχης 
Καβάλας κ. Κων/νος Μαμέλης, ό δήμαρ
χος τής πόλης κ. Δημήτριος Λολίδης, ό 
εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Μαυρουδής, 
ό διοικητής τής 11ης Μεραρχίας ύπο- 
στράτηγος κ. Μιχαήλ Ρασιτάκης, ό διοι
κητής Χωροφυλακής Καβάλας συντα
γματάρχης κ. Χρήστος Πυλωρίδης, ό λι
μενάρχης κ. Παπαζαφείρης, ό διοικητής 
τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τής πό
λης κ. Αθανασίου, οί διοικητές καί πολ
λοί άξιωματικοί 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής τής περιοχής, δημοσιογράφοι τού 
τοπικού τύπου καί άλλοι έπίσημοι. Τό 
νομάρχη καί στό δήμαρχο Καβάλας έπι- 
σκέφθηκαν τό πρωί τής έπομένης μέρας 
ό διοικητής τής Σ.Α.Χ. μέ άντιπροσωπεία 
δοκίμων καί τούς έπέδωσαν άναμνη- 
στική πλακέτα μέ τό έμβλημα τής Σχο
λής. Ό  δήμαρχος κ. Λολίδης άνταπέ- 
δωσε άναμνηστικό δώρο καί βιβλία τοπι
κών συγγραφέων μέ πληθώρα ιστορικών 
λαογραφικών καί πολιτιστικών στοιχείων 
τού Νομού.

Στή συνέχεια οί δόκιμοι έπισκέφτηκαν 
καί ξεναγήθηκαν στις έγκαταστάσεις τής 
Δ.Ε.Π., στή Νέα Καρβάλη, καίάκολούθως 
μετέβησαν στήν πόλη τής Ξάνθης, στό 
ήρώο πεσόντων τής όποιας κατέθεσαν 
στεφάνι. Στήν Ξάνθη τούς καλωσόρισε ό 
διοικητής τής οικείας Διοικήσης Χωρο
φυλακής συνταγματάρχης κ. Κυπάρισ- 
σος Κυπαρισσόπουλος καί τούς έπιφυ- 
λάχτηκε θερμή ύποδοχή άπό μέρους τού



δημάρχου κ. Κων/vou Μπένη καί άλλων 
παραγόντων τής τοπικής αύτοδιοίκησης.

Ό κ. Μπένης στή διάρκεια μικρής δε
ξίωσης πού έδωσε πρός τιμή τους, έκτος, 
μάλιστα, προγράμματος, τούς χαιρέτησε 
μέ έγκάρδια συναισθήματα χαράς και 
άγάπης. «Είστε οί πρόδρομοι τής προσ
φοράς τού καθήκοντος» τόνισε μέ χαρα
κτηριστική συγκίνηση, άπονέμοντας στό 
διοικητή τής Σχολής ειδική άναμνηστική 
πλακέτα τής πόλης.

Μετά τήν Ξάνθη έπισκέφθηκαν τήν 
Άνωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Θρά
κης, στήν Κομοτηνή, δπου ό άνώτερος 
διοικητής συνταγματάρχης κ. Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος τούς ένημέρωσε 
λεπτομερειακά γιά τή διόρθωση καί τά 
προβλήματα τών Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής τής Θράκης. 'Επακολούθησε, μι
κρή δεξίωση πού δόθηκε άπ’ τό διοικητή 
Χωροφυλακής Κομοτηνής άντισυντα- 
γματάρχη κ. Διονύσιο Γαλάνη καί κατά
θεση στεφάνου στό ήρώο πεσόντων τής 
Πόλης.

Επόμενος σταθμός ήταν οί Κήποι τού 
Έβρου. 01 δόκιμοι πρόσφεραν δώρα 
ατούς άκριτες φρουρούς καί ένημερώ- 
θηκαν πάνω σέ θέματα στρατιωτικής ση
μασίας τής περιοχής άπό άξιωματικό τής 
Φρουράς Κήπων.

Μετά τούς Κήπους έπέστρεψαν στήν 
'Αλεξανδρούπολη καί κατέθεσαν στε
φάνι στό ήρώο της. Τό βράδυ, ό διοικη
τής Χωροφυλακής "Εβρου άντισυντα- 
γματάρχης κ. Χρύσανθος Φούντάς 
έδωσε έπίσημη δεξίωση πρός τιμή τους 
στήν όποια προσκλήθηκαν καί παραβρέ
θηκαν, ό Σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
Άλεξανδρουπόλεως κ. "Ανθιμος, ό νο
μάρχης "Εβρου κ. Βασίλειος Άναστασιά- 
δης, ό διοικητής τού Δ' Σώματος Στρα
τού άντιστράτηγος κ. Δεμέστιχας, ό 
βουλευτής κ. Παναγιώτης Χατζηνικο- 
λάου, ό πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Άν- 
δρέας Μοσχανδρέας, ό εισαγγελέας 
Πρωτοδικών κ. Χρήστος Ντάκουρης, ό 
διοικητής τής 12ης Μεραρχίας ύποστρά- 
τηγος κ. Καλεντερίδης, ό άνώτερος διοι
κητής Χωροφυλακής Θράκης, ό λιμε
νάρχης καί ό διοικητής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Άλεξανδρουπόλεως κ.κ. 
Δημ. Τσιρώνης καί Κων/νος Κοσμίδης καί 
άλλοι έπίσημοι.

«Θά θυμούμαστε τό πέρασμά σας στήν 
περιοχή μας -τόνισε στήν πρόποσή του ό 
νομάρχης κ. Άναστασιάδης άπευθυνό- 
μενος ατούς δοκίμους άνθυπομοιράρ- 
χους -  καί σάς διαβεβαιώνομε ότι σάς 
περιβάλουμε μέ όλη μας τήν άγάπη καί 
μέ όλη μας τήν έμπιστοσύνη. Σάς άπευ- 
θύνω πρόσθεσε στή συνέχεια, έγκάρδιο 
χαιρετισμό έκφράζοντας καί τό αίσθημα 
ευφροσύνης καθώς καί τήν ευαισθησία 
που οί κάτοικοι τής περιοχής έχουν άπέ- 
ναντί σας, για τή στοργή καί τήν άγάπη 
που δείχνετε προστατεύοντας τά δι
καιώματα τους καί σάς εύχομαι λαμπρή 
σταδιοδρομία στό Σώμα τής Χωροφυλα
κής».

Τόν κ. νομάρχη εύχαρίστησε ό συντα
γματάρχης κ. Λαντζανάκης, ό όποιος καί 
τού άπένειμε τήν πλακέτα μέ τό έμβλημα 
τής Σχολής. Πλακέτα άπένειμε, έπίσης, 
στόν μητροπολίτη Άλεξανδρουπόλεως 
καί στόν διοικητή τού Δ' Σώματος Στρα
τού. Ό  κ. Δεμέστιχας άνταπέδωσε άνα
μνηστική πλακέτα έκ μέρους τού διοι
κητή τής 12ης Μεραρχίας.

Μετά τή διανυκτέρευση στήν πρω
τεύουσα τού νομού "Εβρου, οί δόκιμοι 
άναχώρησαν γιά τά άχυρά τού Ροΰπελ μέ 
ένδιάμεσες έπισκέψεις στό γραφικό 
Πόρτο -Λάγος τής Ξάνθης, ατούς Φιλίπ
πους καί στόν Άγιο Ιωάννη Σερρών. Στό 
Ρούπελ έγινε ένημέρωση άπό άνώτερο 
άξιωματικό τού Στρατού γύρω άπ’ τήν 
ιστορία καί τή σπουδαιότητα τών όχυρω- 
ματικών έργων, τά όποια καί περιηγήθη- 
καν, γιά νά κατευθυνθοΰν κατόπιν στόν 
Προμαχώνα καί νά προσφέρουν δώρα 
ατούς φρουρούς στρατιώτες.

Τό άπόγευμα τής ’ίδιας μέρας έφτασαν 
στις Σέρρες, δπου ό διοικπτπς Χωροφυ
λακής άντισυνταγματάρχης κ. Παν. 
Τζούβελης έδωσε πρός τιμή τους δε
ξίωση πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
ό νομάρχης Σερρών κ. Ήλίας Μάμαλης, ό 
διοικητής τής τής 10ης Μεραρχίας ύπο- 
στράτηγος κ. Δημήτριος Τσαμπάζης, ό 
δήμαρχος Σερρών κ. Άνδρέας Άνδρέου, 
ό δήμαρχος Νιγρίτης κ. Κων/νος Βαγε- 
νάς, ό άντεισαγγελέας κ. Όθων Παπα
κωνσταντίνου, ό ύποδιοικητής τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Σερρών άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Γρηγόριος Καπόγλου, 
δημοσιογράφοι καί άλλοι έπίσημοι. Στήν 
πλούσια άπό έδέσματα καί ποτά δεξίωση, 
πού έπιμελήθηκε ιδιαίτερα ό «μαιτρ» τού 
είδους Σταύρος Γρηγοριάδης, προσκλή
θηκαν καί παραβρέθηκαν, άκόμη, ύπο- 
ψήφιοι δόκιμοι ένωμοτάρχες, οί όποιοι 
συζήτησαν μέ τούς δοκίμους άνθυπο- 
μοιράρχους θέματα πού άφοροϋν τό 
έπάγγελμα τού άστυνομικοϋ.

Τήν έπομένη καί τελευταία ήμερα τής

έκδρομής οί δόκιμοι άναχώρησαν γιά τήν 
Αθήνα. Στάθμευσαν γιά λίγο στό Λαχανά 
καί έν συνεχεία στή Λάρισα, δπου έπίσης 
τούς περίμενε μιά άκόμη εύχάριστη έκ
πληξη. Εκτός προγράμματος, πάλι, άλλα 
αύτή τή φορά άπ’ τόν Όμιλο Φίλων Χω
ροφυλακής Λαρίσης. Ό  πρόεδρός του κ. 
Χρήστος Γουμενόπουλος είχε ήδη προε
τοιμάσει καί παράθεσε πρός τιμή τους 
πλούσιο γεύμα, στό όποιο παρακάθησαν: 
ό άνώτερος διοικητής Χωροφυλακής 
Θεσσαλίας συνταγματάρχης κ. Κων/νος 
Παπαθανασίου, ό ύποδιοικητής συντα
γματάρχης κ. Ψάλλας, ό διοικητής Χω
ροφυλακής Λαρίσης άντισυνταγματάρ- 
χης κ. Νικόλαος Μπράκης, ό διοικητής 
τής Π.Υ. Λαρίσης κ. Καπής, ό άντισυντα- 
γματάρχης κ. Καρβούνης ώς έκπρόσω- 
πος τής Στρατιάς καί άλλοι έπίσημοι.

Χαιρετισμό ατούς δοκίμους άπηύθυ- 
ναν στή διάρκεια τού γεύματος ό συντα
γματάρχης κ. Παπαθανασίου καί ό Πρόε
δρος τού άρκετά δραστήριου 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής Λαρίσης κ. Γουμε- 
νόπουλος.

Τελευταίος σταθμός ήταν ή Λαμία. Στή 
Λέσχη Χωροφυλακής τής πόλης ό άνώ
τερος διοικητής Χωροφυλακής Στερεός 
Ελλάδος ταξίαρχος κ. Στυλιανός Μάσ- 

σιος καλωσόρισε τούς έκδρομείς καί 
τούς ένημέρωσε γιά τό έργο καί τά προ
βλήματα πού άντιμετωπίζουν οί Υπηρε
σίες τής Άνωτέρας. Παρόντες ήσαν 
άκόμη, ό Διοικητής Χωροφυλακής Φθιώ- 
τιδος συνταγματάρχης κ. Αθανάσιος 
Κούτρας καί άλλοι, άνώτεροι καί κατώ
τεροι άξιωματικοί.
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Χώρος άποκλειστικά δεμένος με τή 
ζωή τών ναυτικών καί μόνο>ό βυθός τής 
θάλασσας, μέχρι τόν 18ο αιώνα, μόλις τά 
τελευταία χρόνια άρχισε νά άποσπά στα 
σοβαρά τό άνθρώπινο ένδιαφέρον, γενι
κότερα.

Ή φαντασμαγορικά όμορφη άτέλειωτη 
υγρή άγκαλιά του -  πού όπως πιστεύουν 
οι έπιστήμονες σύνθεσε καί κυοφόρησε 
τό πρώτο ζωντανό κύτταρο τής γήινης 
ζωής, και κατά συνέπεια άποτέλεσε τήν 
άφετηρία τής σταδιακής έξέλιξης τών όν- 
των μέ άποκορύφωμα τήν κορωνίδα τής 
δημιουργίας, τόν άνθρωπο — παραμένει 
ωστόσο άγνωστη στό σύνολο σχεδόν τού 
πληθυσμού τής γής.

Πολύ λίγοι, έλάχιστοι, δυστυχώς είναι

αύτοί πού σήμερα έπιδιώκουν νά γευ
τούν τή μοναδική όμορφιά τού γαλήνιου, 
τού μαγεμένου κόσμου πού «ζεϊ» κάτω 
άπ’ τήν έπιφάνεια τής θάλασσας. Καί 
πολύ λιγότεροι είναι αύτοί πού γνωρί
ζουν ότι κάτω άπό μιά όσοδήποτε ταρα
γμένη έπιφάνεια, τά πάντα είναι ήρεμα 
καί σιωπηλά. "Οτι όλα είναι ντυμένα μέσα 
σ' ένα πολύχρωμο κι όνειρικό πέπλο γοη
τείας καί μυστήριου. Ότι τά πάντα κι
νούνται μέ άξιοθαύμαστη τελειότητα 
στον άστείρευτο κύκλο τής φυσικής συν
έχειας. Ότι περιμένει χέρι γνωριμίας 
ένας άπέραντος κόσμος μέ άγνωστους κι 
άνεκμετάλλευτους, Οπωσδήποτε, θη

σαυρούς. Ότι τό κάθε τί άποτελεί ένα 
στολίδι τού μουσείου, πού ή έκτασή του 
καλύπτει στό τριπλάσιο καί τις πέντε 
ήπείρους τής γής μαζί. Ότι, τέλος, έκεί, 
πιθανότατα κρύβονται οί λύσεις τών 
προβλημάτων πού τόσο πιεστικά συσσω
ρεύονται ώρα μέ τήν ώρα πάνω στό πονε- 
μένο άπ' τις τόσες καί τόσες πληγές 
κορμί τής άνθρωπότητας, όπως τής λει
ψυδρίας, τού ένεργειακού, τής διατρο
φής καί τόσων άλλων'.

Καί βέβαια άνήκει στό μακρινό παρελ
θόν ή έποχή πού μόνο μέ τή φαντασία 
του ό άνθρωπος, μόνο μέ τούς θρύλους, 
τά τραγούδια, τά παραμύθια καί τά όνειρά 
του έρχόταν σέ έπαφή μέ τό βυθό, μέ τήν 
άπροσμέτρητη θέρμη τών σπλάχνων του. 
Οί σημερινές τεχνικές έπινοήσεις του, 
παίζοντας τόν πιο άποφασιστικό, ούσια- 
στικά, ρόλο στήν παρατήρηση τού βυθού, 
έκαναν πραγματική αύτή τήν έπαφή. Μέ 
τά σκάφανδρα αυτόνομης κατάδυσής, τά 
βαθυσκάφη, άλλά καί τόν πιό άπλό βα
σικό έξοπλισμό τού άπλού λουόμενου 
κάποιας άκτής, δέν άρχίζει καί τελειώνει 
στήν έπιφάνειά της ή θάλασσα σήμερα, 
όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Οί πρωτοπόροι έξερευνητές πού άνέ- 
λαβαν νά έρευνήσουν τόν ύποθαλάσαιο 
πλούτο, ικανοποιώντας κάποιο πρωτό
γονο ρομαντισμό περισσότερο καί λιγό
τερο κάποια έπιστημονική άνησυχία 
τους, παρέδωσαν ήδη τή σκυτάλη τής 
προσπάθειας σέ έπιστήμονες συναδέλ
φους τους, πού καθημερινά όλο καί κάτι 
καινούργιο φέρνουν στήν έπιφάνεια. Οί 
Αμερικανοί Μωρίς "Εβιγκ, Σβέρντοπ καί 
Ροζέ Βεβέλ, ό Σουηδός Ότο Πέτερσον, ό 
Γάλλος Φρανσίς Μπόφ, κυρίως ό συμπα
τριώτης τού τελευταίου Ζάκ Κουστώ άλλά 
καί πολλοί άκόμη άλλοι άνοιξαν καινούρ
γιους δρόμους, έδωσαν νέα ώθηση, 
σκόρπισαν άμέτρητες άνησυχίες, έδω
σαν κατευθύνσεις καί ύποσχέσεις ρεα-
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ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
λιστικές και φόρτωσαν με έγνοιες άκοί- 
μητες τις έπόμενες γενιές γιά μιά έλπι- 
δοφόρα καί άποδοτική συνέχιση τής 
προσπάθειας.

Ξέχωρα, όμως άπ' όλα αύτά, γιά τόν 
άπλό υποβρύχιο έρευνητή, δέν είναι κα
θόλου ξένη κι άπλησίαστη υπόθεση ή 
έπαφή μέ τό προσιτό μέρος τού βυθού. 
Εκεί, δηλαδή, όπου τά ριζωμένα πάνω 

στίς πέτρες παράξενα φυτά, οΐ στολισμέ
νοι μέ ποικιλόμορφα λουλούδια πορφυ
ροί κοραλλιογενείς βράχοι, οί άστερίες, 
τά χταπόδια, τά καβούρια, οί άχινοί, τά 
κοχύλιαμέ τ ’ άπειρα άπίθανα σχήματα, τά 
τυλιγμένα ατό βαθυπράσινο χνούδι βό
τσαλα, οί σαργοί, οί σφυρίδες, οί πέρκες 
καί οί γάλοι μέ τά ξωτικά χρώματα, τά 
τριανταφυλλόχρωμα λιθρίνια, οί στείρες, 
οί τσιπούρες, οί ροφοί μέ τά μεγάλα 
περίεργα μάτια, οί σπάροι πού περιφέ
ρονται νωθρά μέσα στό χλωροπράσινα 
φύκια, οί άστακοί πού κρατιούνται άπ’ τις 
όροφές των σπηλιών καί τά μύρια τόσα 
άλλα προικιά τής χιλιοτραγουδισμένης 
θάλασσας, έχουν στήσει τό δικό τους 
βασίλειο. Τό δικό τους παραδεισένιο κό
σμο.

'Αρκεί μόνο ή άρτια θεωρητική καί 
πρακτική του κατάρτιση, γιατί δέν έπαψε 
ποτέ καί δέν πρόκειται νά πάψει καί στό 
μέλλον νά είγαι ένας παρείσακτος ή 
άκόμη κι ένας άνεπιθύμητος ξένος γιά 
τόν κόσμο τού βυθού ό άνθρωπος. 
'Υπάρχουν πάντα οί κίνδυνοι, άλλά καί 
είναι άδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ένας 
καλός αύτοδύτης δέν κινδυνεύει, όπως, 
άλλωστε, δέν κινδυνεύει στή στεριά ένας 
καλός όδηγός αύτοκινήτου πού τρέχει 
μέ ταχύτητα κανονική.

Ό όποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί νά 
φορέσει κάποτε μιά μάσκα καί νά κοιτά
ξει άπ' τήν έπιφάνεια τής θάλασσας τό 
βυθό της. Τό φαντασμαγορικό θέαμα πού 
θ' άπλωθεϊ μπρός στά κατάπληκτα μάτια

του, σίγουρα θά τόν ένθαρρύνει νά κατα
πιαστεί μέ τό μυστήριο τού ύποβρύχιου 
κόσμου. Καί μόλις έπιστρέψει στήν έπι- 
φάνεια μετά τήν πρώτη του αύτόνομη 
κατάδυση, σίγουρα θά διατρανώσει μιά 
άκλόνητη πεποίθηση: πώς τίποτε στον

κόσμο δέν ύπάρχει ωραιότερο άπ' τό 
βυθό. Ούτε τά σκιερά δάση, ούτε οί πα
νύψηλες βουνοκορφές, ούτε οί άφρι- 
σμένοι καταρράχτες, ούτε ή ξανθή έρη
μος, ούτε ό φθινοπωρινός ούρανός.

_ Εμπρός, λοιπόν, γιά τήν άναζήτηση 
τής άρτιας θεωρητικής καί πρακτικής 
κατάρτισης γύρω άπ’ τά μυστικά τού ύπο
βρύχιου κόσμου. Εμπρός, ώστε οί 
περισσότεροι άπ' τούς υ γ ι ε ί ς  σωμα
τικά κ α λ ο ύ ς  κ ο λ υ μ β η τ έ ς  νά 
γνωρίσουμε κάποτε τό βυθό: τή στοργική 
μάνα πού σύνθεσε καί κυοφόρησε τό 
πρώτο ζωντανό κύτταρο τής γήινης 
ζωής...
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Τοϋ κ. Πάνου ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ 
Δρ. Παν/μίου ’Αθηνών 

Προϊστ. Ίατροδ. Ύπ. Αθηνών

Επιστημονικά ό έρμαφροδιτισμός πα
ρουσιάζεται με δύο  μ ο ρ φ έ ς .  Ός 
ψ ε υ δ ή ς  έ ρ μ α φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ς  καί 
ώς ά λ η θ ή ς  ή γ ν ή σ ι ο ς  έ ρ μ α -  
φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ς .

'Ο ψευδής έρμαφροδιτισμός άφορών 
στό θήλυ ή τό άρρεν, λέγεται θηλυκός 
ψευδοερμαφροδιτισμός και άρσενικός 
ψευδερμαφροδιτισμός.

1) Ο θ η λ υ κ ό ς  ψ ε υ δ ε ρ μ α -  
φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ς  οφείλεται σχεδόν 
κατά κανόνα, στό σύνδρομο τής συγγε
νούς υπερπλασίας τών έπινεφριδίων.

Ό  ψευδερμαφροδιτισμός αύτός, έχει 
τά έξής χαρακτηριστικά ευρήματα:

Τό ά τ ο μ ο  ε ί ν α ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  
γ υ ν α ί κ α .  "Εχει ω ο θ ή κ ε ς ,  σάλ -  
π ι γ γ ε ς και μ ή τ ρ α ,  Δηλαδή έχει γυ
ναικείο γονότυπο. Εμφανίζει όμως ή 
πραγματική γυναίκα αυτή έναν βαθμό 
άρρενοποιήσεως, έξωτερικά. Δηλαδή εί
ναι δ υ ν α τ ό  νά έ χ ε ι  μ ο υ σ τ ά 
κ ι α.  τ ρ ί χ ε ς ,  φων ή  χ ο ν δ ρ ή ,  
μ ι κ ρ ό τ α τ ο υ ς  μ α σ τ ο ύ ς  ή κα ί  
καί καθόλου καί ύ π ε ρ τ ρ ο φ ι κ ή  
κ λ ε ι τ ο ρ ί δ α ή  όποια όμοιάζει μέ μι
κρό πέος. Δηλαδή, έμφανίζει ά ν δ ρ ι κ ό 
φ α ι ν ό τ υ π ο  ένώ είναι πραγματική 
γ υ ν α ί κ α .  Ο χ ρ ω μ α τ ο σ ω μ α τ ι -  
κ ό ς τύπος ε ί ν α ι  θ η λ υ κ ό ς .  Δη
λαδή τά φ υ λ ε τ ι κ ά  χ ρ ω μ α τ ο σ ώ 
μ α τ α  είναι XX.

2) 'Ο  ά ρ σ ε ν ι κ ό ς  ψ ε υ δ ε ρ μ α -
φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ς ,  παρουσιάζει τά έξής 
χαρακτηριστικά: Πρόκειται πε ρ ί
π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ  ά ν δ ρ ό ς .  "Εχει δύο 
ά ρ χ ε ι ς ,  βουθονικούς ή κοιλιακούς 
καί έμφανίζει βαθμό γυναικείου φαινο
τύπου. Δηλαδή, ένώ πραγματικά είναι 
άνδρας, έχει μ α σ τ ο ύ ς  ά ν ε π τ υ -  
γ μ έ ν ο υ ς , έχει έ λ λ ε ι ψ η  τ ρ ι χ ώ 
μ α τ ο ς ,  έ λ λ ε ι ψ η  μ ύ σ τ α κ ο ς .  
Εμφανίζει σχισμήν, δίκην αιδοίου ή καί 
παντελή έλλειψιν πέους. Ό χρωματοσω- 
ματικός τύπος είναι ά ρ σ ε ν ι κ ό ς .  Δη
λαδή τά φ υ λ ε τ ι κ ά  χ ρ ω μ α τ ο σ ώ 
μ α τ α  είναι ΧΥ. Δέν έχει μ ή τ ρ α ,  ούτε

σ ά λ π ι γ γ ε ς ,  ούτε ώο θ ή κ ε ς  καί 
κατά συνέπεια, ούτε έ μ μ η ν η  ρ ύση .

3) ' Ο γ ν ή σ ι ο ς  ή ά λ η θ ι ν ό ς  
έ ρ μ α φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ς  είναι σπανιό
τατος. Κατά τά διεθνή στατιστικά έπι- 
στημονικά δεδομένα, έχομε ένα τ έ 
τ ο ι ο  τ ύ πο , σ έ  40 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  
ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  (40.000.000).

Όταν λέμε γνήσιος ή άληθινός έρμα- 
φροδιτισμός, τούτο σημαίνει ότι στό 
άτομο ύπάρχουν οί γ ε ν ν η τ ι κ ο ί  
ά δ έ ν ε ς  κα ί  τ ών  δύο  φ ύ λ ων ,  
άλλά ύπό τίς κατωτέρω μορφές. "Ενα 
άτομο γνήσιο έρμαφρόδιτο, μπορεί νά 
έχει:

α) Μία ώ ο θ ή κ η καί έναν ό ρ χ ι, 6) 
Δύο ώ ο θ η κ ό ρ χ ε ι ς ,  γ) Έναν ώ ο - 
θ η κ ό ρ χ ι καί μία ώ ο θ ή κ η , δ) "Εναν 
ώ ο θ η κ ό ρ χ ι  καί έναν 6 ρ χ ι .

Τά έ σ ω τ ε ρ ι κ ά  γεννητικά όργανα 
αύτών τών άτόμων είναι: μ ή τ ρ α ,
σ ά λ π ι γ γ ε ς ,  σ π ε ρ μ α τ ι κ ό ς  π ό 
ρ ος  καί έ π ι δ ι δ υ μ ί ς .

Τά έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά  ό ρ γ α ν α  είναι: 
κ ό λ π ο ς ,  α ι δ ο ί ο  καί πέ ο ς ,  συν
ήθως μέ ύποσπαδίαση.

Ό  χρωματοσωματικός τύπος τού γνη
σίου έρμαφρόδιτου δυνατόν νά είναι, 
κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό XX. Κατά 
τό μικρότερο δέ ποσοστό, μωσαϊκό, μέ 
ύπερίσχυση άρσενικού.

Γ ενικά ό καθορισμός τοϋ φύλου τού 
άνθρώπου διαπιστούται άφ’ ένός μέν 
άπό τόν καρυότυπο αύτοϋ (διαπίστωση 
φυλετικών χρωματοσωμάτων) άφ' έτέ- 
ρου δέ, άπό τούς γεννητικούς άδένες 
αύτού (ώοθήκες -  όρχεις).

Στή Χώρα μας κατά τή διάρκεια τής 
25ετους συνεχούς Ιατροδικαστικής μου 
πείρας, ούδέποτε διεπίστωσα γνήσιο έρ- 
μαφροδιτισμό. Διαπιστώθηκαν, όμως, 
έλαχιστότατες περιπτώσεις ψευδούς 
έρμαφροδιτισμού.

'Έτσι σέ μιά πραγματική γυναίκα μέ 
ψευδερμαφροδιτισμό, είναι άδύνατο 
άφού άφαιρέσσυμε ώοθήκες, μήτρα, 
σάλπιγγες, νά έμφυτεύσουμε όρχεις. 
Έξ’ άλλου, στόν γνήσιο, άληθή έρμα- 
φροδιτισμό, οί γεννητικοί άδένες, δέν 
λειτουργούν καί οί δύο. 'Ήδη ή φύση 
έπέλεξε τήν λειτουργία τού ένός γεννη- 
τικοΰ άδένα. Κατ’ άκολουθία, ό γνήσιος ή

άληθινός έρμαφροδιτισμός στόν άν
θρωπο, είναι μ ό ν ο  μ ο ρ φ ο λ ο γ ι -  
κ ό ς καί όχι λειτουργικός.

Συνεπώς ά λ λ α γ ή  φ ύ λ λ ο υ  -γιά 
μάς επιστημονικά καί ιατροδικαστικά -  
δ έ ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  νά γ ί ν ε ι .  
Καί τούτο γιατί, τό φύλο -  καί στόν άλη- 
θινό άκόμη έρμαφροδιτισμό -  τ ό έ χ ε ι  
έ π ι λ έ ξ ε ι  ή φύ σ η .  Εκείνο, πού 
μπορεί μόνο νά γίνει μέ χειρουργικές 
πλαστικές έπεμβάσεις είναι, ή έ ξ - 
ω τ ε ρ ί κ ε υ σ η  τού έκ τής φύσεως ήδη 
έ π ι λ ε γ έ ν τ ο ς  φ ύ λ ο υ ,  στό γνήσιο 
έρμαφρόδιτο άτομο.

Κατά συνέπεια, γιά μάς κάθε έμφανι- 
ζόμενη περίπτωση (έστω καί νομικώς) 
«άλλαγής φύλου» ε ί ν α ι  ά σ τ ή ρ ι -  
κ τ η . Στήν ούσία, δέν πρόκειται περί 
«άλλαγής», άλλά περί έξωτερικεύσεως 
τοϋ έξ άρχής έπιλεγέντος ήδη ύπό τής 
φύσεως φύλου.

Κι' αύτό σημαίνει -  τονίζουμε ξανά -  
ότι είναι άδύνατο νά γίνει άλλαγή φύλου. 
"Αλλωστε, είναι άναμφισβήτητο, γιά νά 
είναι ένα άτομο πραγματική γυναίκα, 
μετά άπό όποιαδήποτε έπέμβαση, -  πρέ
πει νά έχει άπαραιτήτως: χρωματοσωμα- 
τικό τύπο X X. Καί άκόμη. ώ ο θ ή κ ε ς .  
σ ά λ π ι γ γ ε ς  καί μ ή τ ρ α .  Καί άντιθέ- 
τως, γιά νά είναι ένα άτομο π ρ α γ μ α 
τ ι κ ό ς  ά ν δ ρ α ς  -  μετά άπό όποιαδή
ποτε έπέμβαση -  πρέπει νά έχει χρωμα- 
τοσωματικό τύπο X Υ καί ό ρ χ ε ι ς  άπα- 
ραιτήτως.

Δηλαδή, καί στις δύο αύτές περιπτώ
σεις -  καθώς σημειώσαμε ήδη -  μέ τίς 
χειρουργικές έπεμβάσεις, δέν μπορεί νά 
έπιτευχθεΐ άλλαγή φύλου, άλλά άπλώς 
καί μόνο έξωτερίκευση τοϋ ήδη έκ τής 
φύσεως έπιλεγέντος φύλου.

4) Υπάρχει καί ή περίπτωση άτόμων 
πού δέν είναι ούτε ψευδείς ούτε γνήσιοι 
έρμαφρόδιτοι, άλλά άτομα ό μ ο φ υ- 
λ ό φ ι λ α παθητικών καί τά άτομα αύτά 
έπιθυμοΰντα νά έμφανίζονται ώς γυναί
κες, φορούν γυναικεία ένδύματα, βά
φονται, βάφουν τά μαλλιά τους καί τά 
νύχια τους, βάζουν μέ ένέσεις ούσίες 
πρός διόγκωση τών μαστών τους καί τέ
λος κάνουν χειρουργική έπέμβαση καί 
κόβουν άπό τή ρίζα τό πέος των καί τούς 
όρχεις των καί δημιουργούν μία όπή στή 
θέση τών άφαιρεθέντων όρχεων δηλαδή



ένα μικρό ψευδή κόλπο και δέχονται τό 
πέος του άνδρός στον ψευτοκόλπο αυτό 
ή στόν πρωκτό τους. Γι' αυτούς καμία 
συζήτηση δέν γίνεται περί άλλαγής φύ
λου. Ε ί ν α ι  ά ν δ ρ ε ς  έ κ α τ ό  τ ο ί ς  
έ κ α τ ό (10 0%) .  ’Έχουν χρωματο- 
σωματικό τύπο άρρενος δηλαδή X Υ καί 
ο ύ δ έ π ο τ ε  είναι δυνατό νά γίνουν γυ
ναίκες, γιατί άπλούστατα δέν έχουν τά 
έσω γεννητικά δργανα τού θήλεως δη
λαδή ωοθήκες, μήτρα καί σάλπιγγες.

Είναι άστεϊο καί παιδαριώδες νά ύπο- 
στηριχθεϊ ότι, έάν ένας άνδρας κόψει τό 
πέος του καί τούς όρχεις του μέ χει
ρουργική έπέμβαση έγινε γυναίκα! Αύ- 
τός γεννήθηκε άρσενικός καί θά πεθάνει 
άρσενικός. Ποτέ δέν είναι δυνατόν νά 
άλλάξει φύλο.

Ό  προσδιορισμός τού φύλου ένός 
άτόμου είναι άποκλειστικά καί μόνο έργο 
των ιατροδικαστών καί κανενός άλλου 
παράγοντος.

Τό φύλο τού άτόμου ποτέ δέν άλλάζει, 
ο ύ τ ε  μέ Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς  ά π ο φ ά -  
σ ε ι ς ,  ο ύ τ ε  μέ Δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  
π ρ ά ξ ε ι ς .  Ο ύ τ ε  μέ έ κ δ ο σ η  
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  τ α υ τ ο τ ή τ ω ν ,  
ο ύ τ ε  μέ  γ ά μ ο υ ς ,  ο ύ τ ε  μέ 6α-  
π τ ί σ ε ι ς είναι δυνατόν νά άλλάξει τό 
φύλο ένός άτόμου. Όποιαδήποτε άνω- 
τέρω πράξη άλλαγής φύλου ε ί ν α ι  
ά κ υ ρ η  μή στηριζόμενη σέ έπιστημο- 
νικά δεδομένα.

'Επαναλαμβάνομε τέλος ότι στή σπα
νιότατη περίπτωση τού γνήσιου έρμα- 
φρόδιτου άτόμου (ένας στά 40.000.000 
άτομα) -  (τό άτομο τούτο φέρει ώοθήκες 
-  σάλπιγγες -  αιδοίο καί σπερματικόν 
πόρο, έπιδιδυμίδα ή καί όρχεις καί πέος), 
μέ χειρουργικές πλαστικές έπεμθάσεις 
τό μόνο πού μπορεί νά έπιτευχθεί είναι ή 
έ ξ ω τ ε ρ ί κ ε υ σ η  τ ο ύ  έκ  τ ή ς  
φ ύ σ ε ω ς  ήδη  έ π ι λ ε γ έ ν τ ο ς  
φ ύ λ ο υ .

Τό Έφετείο Αθηνών μέ 'Απόφασή του 
τό έτος 1980 στή γνωστή ύπόθεση Δουλ- 
γεράκη, έκανε άποδεκτές τίς άνωτέρω 
έπίσημες άπόψεις μας περί τού άδυνά- 
του τής άλλαγής φύλου καί άπεφάνθη 
άμετακλήτως ότι ή Δουλγεράκη ήταν ό 
Δουλγεράκης, δηλαδή, πραγματικός άν
δρας όπως ύποστηρίξαμε ένώπιον τού 
Έφετείου Αθηνών, παρά τό γεγονός ότι 
ό άνωτέρω είχε ύποβληθεΐ σέ χειρουρ
γική έπέμβαση έκτομής τού πέους του 
καί τών όρχεών του καί δημιουργίας 
ψευδούς κόλπου γιά νά άλλάξει τό φύλο 
του καί νά γίνει γυναίκα.

Ή άμετάκλητη αϋτη Απόφαση τού 
Έφετείου Αθηνών, κατέστη Νομολογία.

Συμπερασματικά, βάσει τών άνωτέρω 
έκτεθέντων, ποτέ δέν είναι δυνατόν νά 
γίνει άλλαγή φύλου. Στή σπανιότατη δέ 
περίπτωση τού . γ ν ή σ ι ο υ  έρμαρφοδι- 
τισμού: (1 : 40.000.000) ένα πρός σα
ράντα έκατομμύρια άτομα, μέ πολλα
πλές χειρουργικές έπεμθάσεις έπιτυγ- 
χάνεται μόνο ή έ ξ ω τ ε ρ ί κ ε υ σ η  τού 
ήδη έκ τής φύσεως έ π ι λ ε γ έ ν τ ο ς  
φ ύ λ ο υ .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1) Ιατροδικαστική Κ. Ήλιάκη.
2) Ιατροδικαστική Ίωαν. Γεωργιάδου.
3) Σύγχρονος 'Ενδοκρινολογία Μ. Μπατρίνου.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΏ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Γύφτικο σπίτι καίγεται...
Ό φίλος μας είχε άκούσει πολλά καλά λόγια γιά κάποιο άπ’ τά πολυ

διαφημισμένα περιούσια περιγιάλια τής βλογημένης (τό πάλαι ποτέ) άττι- 
κής γής. Τού 'χαν πει πώς δέν κάνει μπάνιο όποιος κι όποιος έκεΐ, γιαυτό κι 
άποφάσισε νά τό έπισκεφτεΐ, προσφέροντάς το, ταυτόχρονα, σάν έκπληξη 
στή χαριτωμένη συνοδό του.

-  Σήμερα θά σέ πάω νά κάνεις μπάνιο στήν έλίτ τής άθηναϊκής κοινω
νίας τής είπε καθώς ένα κυριακάτικο πρωινό ξεκινούσαν γιά θάλασσα.

-  Μή τού 'πεις! ξεφώνησε, έλαφρά άνήσυχη, έκείνη. Μικροαστοί 
έμεΐς, θά μαστέ σάν τίς μύγες στό γάλα, άνάμεσα σ’ αύτούς τούς ... «πώς 
τούς είπες». Δέ νομίζω ότι θά αισθανόμαστε καί τόσο άνετα πλάι τους.

-  Γράψ' τους στά πεπαλαιωμένα σου ύποδήματα... Εμείς πάμε γιά 
θάλασσα καθαρή, δέν πρόκειται ν’ άνοίξουμε νταραβέρια μαζί τους.

Ή συζήτηση συνεχίστηκε στό ίδιο περίπου μοτίβο, καί μέ τά πολλά, τό 
ζευγάρι έφτασε στό περιούσιο, τού περιούσιου άττικοϋ λαού, περιγιάλι. 
"Εστησαν σέ κάποια άκρη τό φιγουράτο έμπριμέ παρασόλι, έρριξαν τίς 
πρώτες βουτιές καί ξάπλωσαν γιά ήλιοθεραπεία. Μέ αύξημένη δόση ύπερ- 
ηφάνειας ό φίλος, μέ όλοφάνερο τράκ ή συνοδός, παρακολουθούσαν τήν 
κίνηση τών ... περιούσιων στό περιγιάλι. Προτού «βαρέσει» δώδεκα τό 
μεσημέρι, ό τόπος γιόμισε κόσμο. Αλλά κι άκαθαρσίες άρχισαν νά κάνουν 
τήν έμφάνισή τους στήν άμμουδιά, πού δέν άργησε βέβαια νά . . . .  «φουλά- 
ρει» καρπουζόφλουδα καί κακό, σάν πέρασε ή ώρα τού γεύματος. Μέ 
άποτέλεσμα νά πέσει ή μύγα σύγνεφο.

Καί ήρθε τότε ή ώρα τής συνοδού τού φίλου νά έκφράσει τήν άγανά- 
χτηση καί τή δυσφορία της. 'Αλλά έκείνος τήν άποστόμωσε.

-  Μή μιλάς καί γίνομε ρεζίλι τών σκυλιών, τής είπε χαμηλόφωνα. Δέ 
βλέπεις τί κόσμος έγκατασταίνεται δίπλα μας;

Πλάι τους στρογγυλοστρώθηκε, πράγματι, ένα λεφούσι άριστοκρά- 
τισσες μεσοκαιρίτισσες. Τό «κάτι άλλο» τής ψηλοτάβανης καταγωγής τους 
έκανε «μπάμ» άπό 'να χιλιόμετρο μακριά. Κι έπιθεβαιώθηκε άμέσως άπ’ τή 
συνομιλία τους: ή γλώσσα τους πήγαινε ψαλίδι... γύρω άπό κρουαζιέρες, 
γύρω άπό σαλόνια ψηλά καί γύρω άπό ταξιδάκια άστραπής στό Παρίσι γιά 
τήν έπιτόπια ένημέρωση έπί τών τελευταίων έξελίξεων τής παριζιάνικης 
μόδας... παρακαλώ!

Ό φίλος, όντας γνώστης τής γαλλικής γλώσσας κι έχοντας μερικές 
γνώσεις γύρω άπ’ τά «πάρε-δώσε» τής άφρόκρεμας τής έλληνικής άριστο- 
κρατίας, έπαιζε φυσικά τό ρόλο τού διερμηνέα στήν άφωνη συνοδό -  οί 
φωνητικές «γαρνιτούρες» τής περί ής λόγος άφρόκρεμας σερβίρονταν 
στήν άντίστοιχη άργκό -  πού δέν ήξερε «πού... πάνε τά τέσσερα» άπό 
μόδα άφρόκρεμας ... Πάνω, λοιπόν, πού παίζε τό ρόλο τού διερμηνέα, τού 
ρθε μιά καρπουζόφλουδα κατακούτελα. Βρισκόταν, βλέπετε, καθισμένος 
μέσα στό βεληνεκές τής χειροβολής τών παρακαθήμενων, οί όποιες, έν 
μέση άκτή καί ήλιοθεραπεία, προέβαιναν εις φρουτοφαγίαν άκατάσχετον 
(πρός διασφάλισιν τής σιλουέτας;) κι έκσφενδόνιζαν τ ’ άπομεινάρια τών 
μισοφαγωμένων ύδροπέπονων (βολή κατά ριπάς) στού γιαλού τά θοτσαλά- 
κια (κάνε τό καλό καί ριξ' το στό γιαλό)...

'Ασφαλώς καί δέ θά περιγράφουμε τά διαδραματισθέντα στή συν
έχεια. Έπί τροχάδην όμως θά σχολιάσουμε τήν πληρωμένη -  καί μέ τό 
παραπάνω μάλιστα -  παρατήρηση τής συνοδού στό φίλο μας, λίγο μετά τήν 
άπροσδόκητη εύστοχία τής βολής:

-  Γύφτικο σπίτι καίγεται καί λογαριάζεις βιό;
Κατάντησαν, λοιπόν, πράγματι, τά έλληνικά περιγιάλια σά τά γύφτικα 

σπίτια. Σάν τά γύφτικα σπίτια -  άς μάς συγχωρήσουν οί κοσμαγάπητοι 
συμπατριώτες γύφτοι γιά τήν παρομοίωση, άλλωστε τούς βγήκε πιά τό 
όνομα -  πού πήραν φωτιά καί καίγονται άπ’ όλες τίς μπάντες. Μη λογαριά
ζοντας τό πλούσιο βιός τους, τά μετατρέψαμε σέ άπέραντους σκουπιδότο
πους έμεΐς οί καθωσπρέπει νοικοκυραΐοι. Κι αύτό συμβαίνει: Ή γιατί μάς 
πέφτει ή ύπόληψη νά πάρουμε μιά ή δυό πλαστικές σακουλίτσες, έκεΐ πού 
πάμε γιά μπάνιο στή θάλασσα, γιά νά ρίξουμε μέσα τ ’ άποφάγια μας καί νά 
τά μεταφέρουμε μετά σέ κάποιο σκουπιδοτενεκέ, ή γιατί συνηθίσαμε νά 
ζούμε μέ τήν παροιμία «γύφτικο σπίτι καίγεται...». Κυρίως τό δεύτερο.

Οπότε, ξαναπηγαίνοντας τήν άλλη μέρα στό ίδιο μέρος γιά μπάνιο, 
κάνομε ήλιοθεραπεία πάνω στά δικά μας άποφάγια ή, άλλάζοντας μέρος, 
ήλιοθεραπευόμαστε, ύπό δυσοσμίαν πάντα, πάνω στ' άποφάγια καί στά 
σκουπίδια έκείνων πού βρίσκονταν χτές έκεΐ ...

Γ ιάννης Λ ιρζιώ της



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

(ΒΛΑΒΕΣ)

Τού κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

Οί βλάβες στά έξαρτήματα τοϋ συστή
ματος άνάφλεξης έχουν άποτέλεσμα τήν 
άνώμαλη λειτουργία τοϋ κινητήρα, τις 
διακοπές, τήν κακή καύση τοϋ μίγματος, 
τήν άδυναμία δημιουργίας σπινθήρα στά 
μπουζί και έκκίνηση τής μηχανής και γιά 
τόν έντοπισμό τους άκολουθεΐται ή 
σειρά εργασιών πού φαίνεται στό παρα
κάτω σχέδιο:

Οί πιό συνηθισμένες βλάβες στό σύ
στημα άνάφλεξης είναι:

1. Σπινθήρας μικρής έντασης (άσθε- 
νής), πού μπορεί νά οφείλεται σέ:

α) Ελαττωματικούς άναφλεκτήρες. 
β) 'Ελαττωματικά καλώδια Υ.Τ. 
γ) ’Ελαττωματικό διανομέα, 
δ) Έλατωματικό πολλαπλασιαστή, 
ε) 'Ελαττωματικό πυκνωτή, 
στ) Χαλαρές συνδέσεις καλωδιώσεων.
2. Καθόλου σπινθήρας, πού μπορεί νά 

οφείλεται σέ:
α) Έκφορτισμένη μπαταρία, 
β) ’Ελαττωματικό πολλαπλασιαστή, 
γ) 'Ελαττωματικό διανομέα, 
δ) Έλατωματικό κύκλωμα Χ.Τ.
3. Ό  σπινθήρας δέν δημιουργεϊται σέ 

όλα τά μπουζί, πού μπορεί νά οφείλεται 
σέ:

α) Ελαττωματικό διανομέα, 
β) Ελαττωματικό μπουζί, 
γ) Ελαττωματικά καλώδια Υ.Τ. 
δ) Ελαττωματικό πολλαπλασιαστή.
4. Ό  σπινθήρας δέν δίνεται στόν 

κατάλληλο κύλινδρο, στήν κατάλληλη 
στιγμή, πού μπορεί νά οφείλεται σέ:

α) Κακή τοποθέτηση τών καλωδίων 
Υ.Τ.

β) Κακό χρονικό έναυσης. 
γ) Ελαττωματικό καπάκι διανομέα.

Βλάβες της μπαταρίας.

α. Κακή σύοφιξη καί έφαρμογή τών όκροδε- 
κτών καί καλωδίων.

Γιά νά άποδίδει ή μπαταρία, δπως 
προαναφέρθηκε, πρέπει νά καθαρίζεται, 
νά άλλοίφονται οί πόλοι μέ βαζελίνη καί 
όλες οί συνδέσεις τών καλωδίων της νά 
είναι σφιχτές καί μέ καλές έπαφές. Οί

άκαθαρσίες καί οί κακές συσφίξεις άπο- 
τελοϋν μεγάλες άντιστάσεις γιά τό 
ρεύμα καί ή μπατταρία δέν φορτίζεται 
ούτε άποδίδει καλά. Δημιουργεϊται πρα
σινίλα γύρω άπό τις κακές έπαφές τών 
καλωδιώσεων καί παρατηρεΐται μικρή 
άπόδοση στις καταναλώσεις τοϋ ρεύμα
τος καί άπαιτείται τότε καθάρισμα μέ 
σκληρή βούρτσα καί διάλυμα σόδας καί 
νερού. Πολλές φορές οί πόλοι ή οί άκρο- 
δέκτες παραμορφώνονται γιατί χρησι
μοποιούνται άκατάλληλα εργαλεία γιά τή 
σύσφιξη ή άφαίρεσή τους. Όταν τά φώτα 
δυναμώνουν μέ τήν αύξηση τών στρο
φών τού κινητήρα καί ή μίζα δέν γυρίζει 
καλά, μπορεί νά ύπάρχει μία άπό τις 
παραπάνω βλάβες.

β. Ρύγισμο τού κιβωτίου ή τοϋ κολύμμοτος.

Προκαλεΐται άπό κακή στερέωση τής 
μπαταρίας, κτυπήματα, πήξη καί υπερ
θέρμανση τοϋ ήλεκτρολύτη καί άναγνω- 
ρίζεται άπό τις διαρροές τού ήλεκτρο
λύτη, τήν άδυναμία άπόδοσης ρεύματος, 
τά βραχυκυκλώματα τών στοιχείων καί 
τή θείίκωσή τους. Ράγισμα στό κιβώτιο 
καί στά χωρίσματα τών στοιχείων δέν 
έπισκευάζονται καί πρέπει ή μπαταρία 
νά έπισκευασθεΐ.

γ. Υπερθέρμανση τής μπαταρίας.

Οί χημικές άντιδράσεις, οί άπότομες 
φορτίσεις καί έκφορτίσεις τής μπατα
ρίας, τά δημιουργούμενα άέρια καί τά 
διάφορα βραχυκυκλώματα προκαλούν 
υπερθέρμανση μέ άποτέλεσμα νά κατα- 
στρέφονται τά χωρίσματα τών στοιχείων 
νά ξεκολλάει ή ένεργός ύλη τους, νά έξ- 
ατμίζεται τό νερό, νά πέφτει ή χωρητικό
τητα, οί πλάκες νά προκαλούν βραχυκυ
κλώματα καί ή μπαταρία νά καταστρέ- 
φεται. Τά παραπάνω άποφεύγονται μέ τό 
καθάρισμα στις οπές τών πωμάτων, τήν 
καλή χρήση τής μίζας (μόνο μέχρι 30" 
κάθε φορά) καί τήν κανονική θερμοκρα
σία φόρτισης.

δ. Αντικανονική στάθμη, πυκνότητα ήλεκτρο
λύτη.

Από τις διαρροές καί τήν έξάτμιση τοϋ 
νερού, ή στάθμη τού ήλεκτρολύτη κατε
βαίνει, οί πλάκες παθαίνουν θειίκωση, 
μεγαλώνει ή πυκνότητα τού ήλεκτρο
λύτη καί ή τάση πέφτει. Τό κανονικό 
ύψος τής στάθμης είναι 1 cm περίπου 
πάν'ωάπό τις πλάκες. Όταν ή στάθμη εί
ναι μεγαλύτερη, στήν κίνηση τού αυτο
κινήτου σέ δρόμους μέ κλίση καί τήν 
διαστολή του διαλύματος άπό τήν θερ
μοκρασία, ό ήλεκτρολύτης βγαίνει άπό 
τις οπές τών πωμάτων προκαλεϊ βραχυ
κυκλώματα καί διαβρώνει τούς πόλους,

τούς άκροδέκτες, τις βάσεις καί τις γέ
φυρες τής μπαταρίας. Τό κανονικό τής 
στάθμης πρέπει νά έλέγχεται κάθε 
έβδομάδα. Ό  ήλεκτρολύτης είναι διά
λυμα καθαρού θειϊκού οξέος καί άπε- 
σταγμένου νερού, σέ άναλογία δυό μέρη 
βάρους νερού καί ένα θειϊκού οξέος καί 
τό ειδικό αυτό βάρος του μεταβάλλεται 
άνάλογα μέ τή χωρητικότητα τής μπα
ταρίας.

ε. Βραχυκύκλωμα ατά στοιχεία.

Προκαλεΐται άπό τήν καταστροφή τών 
μονωτήρων τών πλακών, τήν τήξη τών 
πλακών, τή συγκέντρωση άκαθαρσιών 
στό κάτω μέρος τών στοιχείων, τή διαρ
ροή τού ήλεκτρολύτη άπό στοιχείο σέ 
στοιχείο έξ αιτίας ρωγμών καί τήν ένωση 
άρνητικών καί θετικών πλακών. Όταν ή 
μπαταρία έχει πάθει βραχυκύκλωμα στά 
στοιχεία της δέν έπισκευάζεται. Ό  έντο- 
πισμός τής βλάβης γίνεται άπό τή γρή
γορη έκφόρτιση, τή χαμηλή τάση καί μι
κρή άπόδοση τής μπαταρίας.

στ. θειίκωση τών πλακών τής μπαταρίας.

Είναι σοβαρή βλάβη καί προκαλεϊ τήν 
άχρήστευση τής μπαταρίας. 'Οφείλεται 
στό θειϊκό μόλυβδο πού σχηματίζει ένα 
άσπρο σκληρό κρυσταλλικό στρώμα 
στήν έπιφάνεια τών πλακών κλείνοντας 
τούς πόρους τής ένεργού ύλης γιά νά 
έλαττωθεΐ ή χωρητικότητα καί νά πέσει ή 
τάση. Ή παραμονή τής μπαταρίας έκ- 
φορτισμένης γιά πολύ χρόνο, τό άκά- 
θαρτο νερό πού συμπληρώνει τόν ήλε
κτρολύτη, ή μεγάλη χρήση τής μίζας, οί 
συχνές φορτίσεις -  έκφορτίσεις καί ή 
χαμηλή στάθμη τού ήλεκτρολύτη είναι οί 
αιτίες θειΐκωσης τών πλακών πού άνα- 
γνωρίζεται άπό τό λευκό χρώμα τους.

ζ. Πήξη τοϋ ήλεκτρολύτη.

Ή θερμοκρασία πήξης τού ήλεκτρο
λύτη έξαρτάται άπό τήν πυκνότητα καί 
τό βαθμό φόρτισής του. Τό πάγωμα προ- 
καλεΐ παραμόρφωση ή καταστροφή τών 
πλακών καί ρήγματα στό κιβώτιο. Ένας 
φορτισμένος συσσωρευτής δέν παγώνει. 
Στόν παρακάτω πίνακα φαίνεται ή θερ
μοκρασία πήξης άνάλογα μέ τήν πυκνό
τητα τού ήλεκτρολύτη:

Πυκνότητα
ήλεκτρολύτη

1,280
1,245
1,210
1,175
1,130

Θερμοκρασία
πήξης
-65° C
-  53° C
-  30° C 
-21° C 
-12° C

496



Ό συσσωρευτής δέν πρέπει νά άφήνε- 
ται άφόρτιστος σέ χαμηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ή έκτεθειμένος στήν πα
γωνιά μετά άπό μία προσπάθεια, χωρίς 
έπιτυχία, νά τεθεί σέ λειτουργία ό κινη
τήρας. Παγωμένος συσσωρευτής δέν 
πρέπει νά τοποθετείται στό αυτοκίνητο, 
άλλα νά ξεπαγώνεται σέ χαμηλή θερμο
κρασία γιά νά άποφευχθοΰν μεγαλύτε
ρες φθορές του.

’Ελαπωματικοί αναφλεκτήρες (μπουζί).

Ή κακή λειτουργία των μπουζί άνα- 
γνωρίζεται άπό τή δύσκολη έκκίνηση, τό 
ανώμαλο ρελαντί, τήν έλλειψη ισχύος, τά 
πειράκια καί τήν ύπερκατανάλωση καυ
σίμου. Ό  έλεγχος των μπουζί πρέπει νά 
γίνεται κάθε 6.000 ΚΜ καί έχει σκοπό τή 
διάγνωση τής κατάστασης τών άκίδων 
καί ρύθμιση σωστού διάκενου, τήν έξ- 
ακρίθωση τέλειας μόνωσής τους καί τή 
διαπίστωση τής καλής λειτουργίας τους. 
Σέ περίπτωση άντικατάστασης όλοι οί 
άναφλεκτήρες πρέπει νά άλλάζουν μέ 
ιδιαίτερη προσοχή γιά νά μήν μποϋν 
άκαθαρσίες ή μεταλλικά άντικείμενα 
(ροδέλλες, βίδες) στόν κύλινδρο καί ή 
κοχλίωσή τους νά γίνεται μέ τή σωστή 
ροπή στρέψης γιά νά μήν ύπάρξει δια
φυγή συμπίεσης ή σπάσιμο τής πορσε
λάνης. Στραβοβίδωμα στά μπουζί θά έχει 
σάν άποτέλεσμα νά τά «κλωτσήσει» ή 
μηχανή στή συμπίεση. Ή έξέταση τής 
κατάστασης τών άκίδων τών μπουζί δίνει

χρήσιμα συμπεράσματα καί ένδείξεις 
στή γενική λειτουργία τού κινητήρα. 
Όταν οί άκίδες καί τό κάτω μέρος τού 
μπουζί έχουν κάπνες, μπορεί νά οφείλε
ται σέ μεγάλο διάκενο άκίδων, σέ πολύ 
πλούσιο μίγμα καί μεγάλη άγωγιμότητα. 
Τό διάκενο έλέγχεται μέ φίλλερ, τό σω
στό δίνεται άπό τόν κατασκευαστή τής 
μηχανής καί διορθώνεται μέ τό άνοιγμα ή 
τό κλείσιμο τής άκίδας. Σέ κάθε τύπο αύ- 
τοκινήτου πρέπει νά χρησιμοποιούνται 
τά μπουζί πού δίνει ό κατασκευαστής 
γιατί τό είδος τους (θερμοί - ψυχροί) έχει 
σχέση μέ τή θερμότητα πού άναπτύσσε- 
ται στούς κυλίνδρους γιά νά μήν πυρα
κτώνονται, φθείρονται καί παραμορφώ
νονται οί άκίδες. Όταν οί άκίδες καί τό 
κάτω μέρος τού σπινθηριστή (μπουζί) 
έχουν κατάλοιπα άπό λάδια, σημαίνει ότι 
στό χώρο καύσης κυκλοφορεί λάδι λί
πανσης. Οί άκίδες τών μπουζί «καίγον
ται» όταν οί βαλβίδες τού κινητήρα δέν 
κλείνουν στεγανά, δέν είναι κανονικής 
άγωγιμότητας (μικρής), είναι κακά τοπο
θετημένοι ή γίνεται άντικανονική προα
νάφλεξη. Σέ τέτοια περίπτωση τά μπουζί 
είναι άχρηστα καί πρέπει νά άντικατα- 
σταθούν. Τά μπουζί δέν πρέπει νά προε
ξέχουν πολύ μέσα στό χώρο καύσης τού 
κυλίνδρου γιά νά μήν ύπάρχει περίπτωση 
νά άκουμπήσει ή κεφαλή τού έμβόλου 
στις άκίδες τους καί ή καύση νά γίνεται 
ολοκληρωτικά καί όμοιόμορφα. Ρωγμές 
καί σπασίματα τής πορσελάνης τών 
μπουζί έπιτρέπουν στό ρεύμα υψηλής 
τάσης νά γειώνεται στόν κινητήρα προ
τού φθάσει στις άκίδες κι έτσι δέν δη-

μιουργείται σπινθήρας. Ή ύπαρξη ύγρα- 
σίας καί άκαθαρσιών δημιουργούν βρα
χυκύκλωμα καί ή μόνωση καταστρέφε- 
ται. Τά ραγισμένα μπουζί πρέπει νά άντι- 
καθίστανται. Ό  έλεγχος γιά τήν καλή 
λειτουργία τών μπουζί γίνεται μέ ειδική 
συσκευή θαλάμου πίεσης. Γιά τόν πρα
κτικό έλεγχο τού σπινθήρα στά μπουζί 
άφαιρείται τό καλώδιο άπ’ αύτά καί πλη- 
σιάζεται 8 -10 mm στό σώμα τής μηχανής. 
Όταν μέ τό γύρισμα τού διακόπτη ό 
σπινθήρας είναι δυνατός καί κιτρινο
πράσινος, ή τάση είναι κανονική, όταν δέ 
βγαίνει ή είναι άδύνατος καί κίτρινος, 
υπάρχει βλάβη στό κύκλωμα χαμηλής ή 
ύψηλής τάσης.

’Ελαττωματικά καλώδια ύψηλής τά
σης.

Τά καλώδια ύψηλής τάσης (ΥΤ) έχουν 
ισχυρή μόνωση άπό λάστιχο γιά νά προσ
τατεύονται άπό λάδια καί καύσιμα καί νά 
μήν έπιτρέπουν τή διαρροή τού ρεύμα
τος. Από τούς κραδασμούς στήν κίνηση 
τού αύτοκινήτου καί τήν πολυκαιρία, 
καταπονούνται, τρίβονται καί λυγίζουν 
ένώ οί μονώσεις τους καταστρέφονται. 
Τό ρεύμα Υ.Τ. διαφεύγει εύκολα άπό μι
κρές σχισμές καί τά σημεία φθοράς τού 
μονωτικού, δέν φθάνει στις άκίδες τών 
μπουζί καί ό κινητήρας παρουσιάζει δια
κοπές. Ή άποσύνδεση τού κεντρικού 
καλωδίου πού μεταφέρει ρεύμα άπό τόν 
πολλαπλασιαστή στό διανομέα, έχει
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Ενέργειες όδηγοϋ σέ περίπτωση βλάβης 
στό σύστημα άνάφλεξης.

1. Έλεγχος φόρτισης μπαταρίας καί κατάστασης όκροδεκτών
2. Ελεγχος κατάστασης τών μπουζί καί άν τό ρεύμα φθάνει έκεΐ
3. Έλεγχος άν φθάνει τά ρεύμα στά διανομέα.
4. Έλεγχος καλής έπαφής τού καλωδίου Χ.Τ. στόν πολλαπλασιαστή
5. Έλεγχος άν φθάνει ρεύμα Χ.Τ. στις πλατίνες.

6. Έλεγχος τού συμπυκνωτή.
7. Έλεγχος άν φθάνει ρεύμα Χ.Τ. στήν είσοδο τού πολλαπλασιαστή

8. Έλεγχος άν φθάνει ρεύμα Χ.Τ. στό διακόπτη.
9. Έλεγχος τού άμπαρόμετρου.

Σειρά άνάφλεξης : 1 -3 -4-2  

Πορεία ρεύματος ύψηλής τάσης 

Πορεία ρεύματος χαμηλής τάσης
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άποτέλεσμα τήν άπότομη διακοπή λει
τουργίας τής μηχανής. Τά έλαττωματικά 
καλώδια, πού άναγνωρίζονται άπό τή 
σκληρότητα και άκαμψία τους, πρέπει νά 
άντικαθίστανται.

Ελαττωματικό καπάκι διανομέα.

Ή συγκέντρωση άκαθαρσιών στις 
έπαφές τού καπακιού καταστρέφει τή 
μόνωση καί τό ρεύμα Υ.Τ. φθάνει στά 
μπουζί άδύνατο λόγω διαρροών. Ή 
φθορά, τό σπάσιμο, ή κακή έπαφή τής 
κεντρικής άκίδας (καρβουνάκι) και οί 
άκαθαρσίες δυσκολεύουν τή διέλευση 
τού ρεύματος. Ή ύγρασία καίτό ράγισμα 
τού καπακιού προκαλούν βραχυκυκλώ
ματα και ό σπινθήρας στις άκίδες τών 
μπουζί είναι άδύνατος ή δέν παράγεται 
καθόλου. Τό ραγισμένο ράουλο καί ή 
ύγρασία διευκολύνουν τή δίοδο τού 
ρεύματος πρός τόν κονδυλοφόρο καί 
δέν φθάνει σπινθήρας στά μπουζί. Τό 
καπάκι τού διανομέα πρέπει νά διατηρεί
ται καθαρό, σέ καλή κατάσταση, οί έπα
φές νά καθαρίζονται μέ σμυριδόπανο καί 
τό καρβουνάκι νά άντικαθίσταται. ’Επί
σης πρέπει νά έλέγχεται ό διανομέας γιά 
τήν άνοχή τού δακτυλιδιού τού άξονα 
στήριξής του, γιά τή λίπανση τού άξονα 
καί τά έλάσματα (κλείστρα) πού σφίγ
γουν τό καπάκι.

Ελαττωματικός πολλαπλασιαστής.

Οί βλάβες τού πολλαπλασιαστή 
άναγνωρίζονται άπό τήν άνώμαλη λει
τουργία τού κινητήρα, τις διακοπές, τήν 
άδυναμία έκκίνησης, τήν κακή καύση καί 
μικρή άπόδοση. Οί πιό συνηθισμένες εί
ναι:

α) ή ύπερθέρμανση, πού οφείλεται σέ 
διέλευση ρεύματος μεγάλης έντασης 
άπό τό πρωτεύον περιτύλιγμα καί ή λει
τουργία χωρίς διακοπή γιά πολλές ώρες.

6) τό βραχυκύκλωμα τών σπειρών τών 
τυλιγμάτων, πού οφείλεται στήν κατα
στροφή τής μόνωσης.

γ) ή διακοπή τών σπειρών.
Γιά νά έντοπισθούν οί παραπάνω βλά

βες τού πολλαπλασιαστή γίνονται έλεγ
χοι μέ ειδικά όργανα άλλά καί πρακτικοί.
Γ ιά νά διαπιστωθεί άν ύπάρχει διακοπή 
στό πρωτεύον πηνίο συνδέεται ό ένας 
πόλος μιάς μπαταρίας στήν είσοδο χα
μηλής τάσης τού πολλαπλασιαστή (ΒΑΤ 
ή SW ή +) καί ό άλλος στήν έξοδο (CB η 
DIST ή -). "Αν δημιουργούνται σπινθήρες 
κατά τή σύνδεση δέν ύπάρχει διακοπή 
στό πρωτεύον περιτύλιγμα. Γ ιά νά διαπι
στωθεί άν βραχυκυκλώνουν οί σπείρες 
τών πηνίων μέ τό έξωτερικό περίβλημα 
τού πολλαπλασιαστή, συνδέεται ό ένας, 
πόλος μιάς μπαταρίας στήν είσοδο τού 
πολλαπλασιαστή καί ό άλλος κάνει 
«σώμα» μέ τό έξωτερικό περίβλημά του. 
“Αν προκληθούν σπινθήρες, ύπάρχει 
βραχυκύκλωμα. Όταν συνδέοντας ένα 
πόλο μπαταρίας σέ σειρά μέ ένα άμπε- 
ρόμετρο στήν είσοδο τού πολλαπλασια
στή καί τόν άλλο πόλο στήν έξοδο καί τό 
άμπερόμετρο δείχνει περισσότερο άπό 2 
έως 2,5 'Αμπέρ, οί σπείρες στό πρωτεύον 
κύκλωμα είναι βραχυκυκλωμένες. Τό 
πρωτεύον τύλιγμα έλέγχεται καί μέ 
λάμπα πού έχει στά άκρα της καλώδια: 
Όταν οί πλατίνες είναι σέ κλειστή θέση,

ό διακόπτης σέ θέση λειτουργίας (ΟΝ) 
καί τά άκρα τής λάμπας συνδέονται στις 
έπαφές τού πολλαπλασιαστή (είσοδο ή 
έξοδο) καί γείωση, πρέπει ή λάμπα νά 
άνάβει. "Αν σέ μία άπό τίς δύο δοκιμές 
δέν άνάβει, ύπάρχει βλάβη στό πρω
τεύον πηνίο καί ό πολλαπλασιαστής 
πρέπει νά άντικατασταθεΐ.

“Αν δέν ύπάρχει συσκευή έλέγχου, γιά 
τόν έλεγχο τού κυκλώματος χαμηλός 
τάσης, άφαιρεΐται τό καπάκι τού διανο
μέα καί άνοίγονται οί πλατίνες μέ τό δά
κτυλο ό διακόπτης έναυσης άνοικτός 
(ΟΝ). "Αν παραχθεΐ σπινθήρας στις πλα
τίνες κατά τό άνοιγμα, δέν ύπάρχει 
βλάβη. "Αν δέν φθάνει σπινθήρας στά 
μπουζί, ένώ τό πρωτεύον πηνίο δέν έχει 
βλάβη, άφαιρεΐται τό κεντρικό καλώδιο 
Υ.Τ. τού διανομέα, ή άκρη του πλησιάζε- 
ται 4 - 5 χιλιοστά στό σασί καί μέ τό δια
κόπτη άνοικτό (ΟΝ) άνοιγοκλείνονται οί 
πλατίνες μέ τό δάκτυλο. “Αν δίνεται 
σπινθήρας στήν άκρη τού καλωδίου Υ.Τ., 
έχει βλάβη ό διανομέας (ράουλο ραγι
σμένο, πλατίνες κλειστές, ύγρασία, βρα
χυκύκλωμα). "Αν δέν προκαλείται σπιν
θήρας έχει βλάβη τό καλώδιο Υ.Τ. ή ό 
πολλαπλασιαστής ή ό συμπυκνωτής ή τό 
κύκλωμα χαμηλής τάσης.

Ελαττωματικός πυκνωτής.

"Εχει σάν άποτέλεσμα τό μικρό σπιν- 
θηρισμό στά μπουζί, τήν άδυναμία έκκί
νησης, τίς διακοπές καί τό κάψιμο τών 
πλατινών. Τά αίτια πού προκαλούν βλάβη 
στόν πυκνωτή είναι ή άντικανονική χω- 
ρητικότητά του καί τό βραχυκύκλωμα 
τών φύλλων του. Άν παρατηρεΐται μετα
φορά μετάλλου άπό τή μιά πλατίνη στήν 
άλλη, σημαίνει άντικανονική χωρητικό
τητα τού πυκνωτή. Τό βραχυκύκλωμα 
προκαλείται άπό καταστροφή τής μόνω
σης μεταξύ στά φύλλα ή στό μεταλλικό 
περίβλημα. Ό  έλεγχος γιά τίς βλάβες 
τού συμπυκνωτή πρέπει νά γίνεται μέ 
συσκευή έλέγχου. Πρακτικά ό πυκνωτής 
έλέγχεται συνδέοντας τά καλώδια μιάς 
μπαταρίας στά άκρα του οπότε άν 
παρατηρεΐται σπινθήρας σημαίνει ότι ό 
πυκνωτής είναι βραχυκυκλωμένος καί 
άκατάλληλος. Επίσης γιά τόν έλεγχο 
χωρητικότητας φορτίζεται ό πυκνωτής 
μέ συνεχές ρεύμα 110 Volts καί έκφορτί- 
ζεται στή συνέχεια πλησιάζοντας τό 
άκρο του στό μεταλλικό του περίβλημα. 
Πρέπει κατά τήν έπαφή νά παράγεται 
δυνατός σπινθήρας, άλλοιώς ή χωρητι
κότητα είναι μικρή. Μέ κατεστραμένο ή 
βραχυκυκλωμένο πυκνωτή «καίγονται» 
οί πλατίνες καί είναι άδύνατη ή έκκίνηση 
τού κινητήρα.

Αντικανονική έπαφή πλατινών.

Ό  χρόνος πού οί πλατίνες άνοίγουν 
καί μένουν κλειστές συντελεί στήν καλή 
άπόδοση τού κινητήρα. Ό  σπινθήρας 
στά μπουζί παράγεται κατά τό χρόνο πού 
οί πλατίνες είναι άνοιχτές καί ή θέση τών 
πλατινών (κλειστή ή άνοιχτή) έξαρτάται 
άπό τό έκκεντρο, τό διάκενο καί τό 
άβάνς. Γωνία έπαφής ή ΝΤΟΥΕΛ είναι ή 
γωνία πού σχηματίζεται μέ κέντρο τόν 
κονδυλοφόρο κατά τό χρόνο πού οί πλα
τίνες είναι σέ κλειστή θέση καί δίνεται

άπό τόν κατασκευαστή. Όταν μέ τόν 
έλεγχο τής γωνίας Ντούελ, μέ ειδικό όρ
γανο, παρουσιάζεται μεγαλύτερη γωνία 
άπό αύτή πού προβλέπεται, τό διάκενο 
τών πλατινών (pt) είναι μικρό, ένώ άν πα
ρουσιάζεται μικρότερη, τό διάκενο είναι 
μεγάλο. Τά σημεία έπαφής τών πλατινών 
πρέπει νά είναι καθαρά καί νά έφάπτον- 
ται παράλληλα μέ όλη τήν έπιφάνειά 
τους. Ή τάση τού έλατήριου τής κινητής 
πλατίνης μετριέται μέ δυναμόμετρο 
(κανταράκι) καί πρέπει νά είναι περίπου 
600 γραμμάρια γιατί άν είναι μεγαλύτερη 
θά χαλάσει τό φίμπερ πού άκουμπάει 
στόν κονδυλοφόρο, ένώ μέ μικρότερη θά 
παρατηρούνται διακοπές στις πολλές 
στροφές καί κάψιμο τών πλατινών. Οί 
πλατίνες πρέπει νά έλέγχονται κάθε 
5.000 ΚΜ καί νά άντικαθίστανται άν πα
ρουσιάζουν τήν παραμικρή φθορά 
(παραμόρφωση, ψώριασμα, άκαθαρσίες, 
έξασθένιση έλατήριου). Ή ρύθμιση τού 
διάκενου γίνεται μέ φίλλερ όταν ή κινητή 
πλατίνη είναι τελείως άνοιχτή, καθώς τό 
φίμπερ πατάει στήν κορυφή ένός έκκέν- 
τρου τού κονδυλοφόρου. Κατόπιν άπα- 
σφαλίζεται ή σταθερή πλατίνη, έπιλέγε- 
ται τό κατάλληλο φίλλερ πού παρεμβάλ
λεται μεταξύ τών έπαφών, δίνεται τό κα
νονικό διάκενο μέ τό ρυθμιστικό κοχλία 
τής σταθερής πλατίνης, άνάλογα μέ τά 
δεδομένα τού κατασκευαστή καί άσφα- 
λίζεται ή σταθερή πλατίνη στή θέση της. 
Κακή σύνδεση τών πλατινών ή κατα
στροφή τής μόνωσης τής κινητής πλατί
νης έχουν σάν άποτέλεσμα τό βραχυκύ
κλωμα καί τή διακοπή ή έλάττωση τού 
ρεύματος Υ.Τ.

Αντικανονική προπορεία (αβάνς).

Αναγνωρίζεται άπό τά πειράκια, τίς 
διακοπές, τίς άνάποδες στροφές κατά τό 
σβήσιμο, τή δύσκολη έκκίνηση καί τή μι
κρή ισχύ τής μηχανής καί οφείλεται στόν 
κακό έσωτερικό ή έξωτερικό χρονισμό, 
τήν άντικανονική γωνία ΝΤΟΥΕΛ καί τή 
βλάβη τού αύτόματου ρυθμιστή αβάνς. 
Ή ρύθμιση τής προπορείας γίνεται μέ 
τήν περιστροφική μετακίνηση τού δια
νομέα στή βάση του καί πρέπει νά είναι 
σύμφωνα μέ τίς οδηγίες τού κατασκευα
στή.

Π ε ι ρ ά κ ι α .

Ή καύση τού μίγματος στόν κύλινδρο 
προκαλείται άπό τόν σπινθήρα τών 
μπουζί. Όταν τό μίγμα, πολλές φορές 
άναφλέγεται άπό πολύ θερμά σημεία τού 
χώρου καύσης, προτού δοθεί ό σπινθή
ρας ή άναφλέγεται άπό τή συμπίεση, 
παρατηρούνται χαρακτηριστικοί μεταλ
λικοί χτύποι (πειράκια) καί άνώμαλη λει
τουργία τής μηχανής. Όταν ή άνάφλεξη 
δέν είναι κανονική δημιουργούνται δυ
νάμεις πού ώθούν τό έμβολο άκανόνιστα 
προκαλώντας βλάβες σ’ αύτό, τό διω- 
στήρα καί τό στροφαλοφόρο. Αιτίες γιά 
αυτανάφλεξη: άντικανονική βενζίνη,
άντικανονικά μπουζί, κατάλοιπα καύσης 
στόν κύλινδρο, άνύψωση θερμοκρασίας, 
ύπερφόρτωση τού κινητήρα, πολύ φορ
τίο. Διάπυρα μέσα στό θάλαμο καύσης 
τεμαχίδια ύλης προκαλούν τήν άνάποδη 
λειτουργία τής μηχανής άφού διακοπεί 
τό ρεύμα.
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Η Λ ΙΠ ΙΟ ΙΙΜ Ι ΓΛΩΕΕΑ 
1111V Ell I Oil.till

Τού κ. Γιάννη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
όμοτ. Καθηγ. Άν. Βιομ/κης

Μέ τήν καθιέρωση τής Δημοτικής σέ όλες τΙς 
έκπαιδευτικές βαθμίδες, άπό τήν Κατώτατη ώς 
τήν Ανώτατη, θέλουμε νά πιστεύουμε πώς λύ
θηκε πιύ, άν δχι καί όλοκληρωτικά (όρθογραφία), 
καί τό περιλάλητο γλωσσικό ζήτημα, πού χρόνια 
τώρα ταλαιπώρησε τό Γένος μας. Τό ζήτημα 
αύτό, έξω άπό τήν άξιοσημείωτη καθυστέρηση, 
πού προκάλεσε στήν πνευματική μας άνάπτυξη, 
μάς χώρισε καί σέ δυό άντιμαχόμενες παρατά
ξεις. Γιά τούς Καθαρευουσιάνους, οί Δημοτικι
στές ήσαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχθροί τού 
"Εθνους. ΟΙ Δημοπκιστές, λέγανε οί Καθα
ρευουσιάνοι, θέλανε νά καταστρέψουνε τή 
γλώσσα μας γιά νά μάς κάνουν εύκολη λεία των 
προαιώνιων καί, ιδιαίτερα, των βόρειων έχθρών 
μας. ΟΙ Καθαρευουσιάνοι, κάνοντας τέτοιες 
σκέψεις, δέν άντιλαμβάνονταν ότι χάριζαν έτσι 
στούς έχθρούς μας, μαζί μέ τόν Εθνικό μας 
Ύμνο, κι όλόκληρη τήν άξιόλογη ποιητική καί 
λογοτεχνική παραγωγή πού έχει νό έπιδείξει μέ 
καμάρι ή Πατρίδα μας. Δέν ξεχνούμε πώς δλη 
αύτή ή παραγωγή είναι γραμμένη στή Δημοτική. 
Μέ τόν καιρό φωτίστηκε ή πολιτεία κ’ έδωσε 
τέλος σ’ αύτό τό τόσο βλαβερό ζήτημα.

Τώρα δμως μάς περιμένει ένα τεράστιο έργο, 
πού μπορεί νά συνοψισθεϊ στις παρακάτω λίγες 
γραμμές:

Πρέπει ν’ άρχίσουν νά ένημερώνονται συστη
ματικά γιά τήν ούσία τού θέματος οί νέοι μας 
κυρίως 'Επιστήμονες, πού άπό τήν ώς τώρα έκ- 
παιδευπκή πολιτική θό έχουν ίσως μέσα τους, 
παρά τήν καλή τους θέληση, πιθανούς ένδοια- 
σμούς.

Όσοι άπ’ αύτούς θό θέλουν κάτι νό γράψουν 
στή Δημοτική, θό πρέπει άπό τώρα νά μάθουν 
πώς πρέπει νά προσέχουν ιδιαίτερα στή δομή 
τήςγλώσσας, δηλαδή στή σύνταξη των φράσεων. 
Μέ τό νά κόβουμε τά (ν) καί τό (ς), δέν θά πεϊ 
πώς γράφουμε Δημοτική.

ΟΙ ώριμοι έπιστήμονες ν’ άρχίσουν νά δου
λεύουν τή Δημοτική, γράφοντας, σ’ αύτήν πρω
τότυπες έργασίες καί διδαχτικά κείμενα γιά όλες 
τις βαθμίδες τής Παιδείας. Σ’ αύτά τά κείμενα 
βρίσκονται φυσικά καί τά όσα άναφέρονται στις 
'Επιστήμες, είτε 'Ηθικές είτε θετικές, λέγονται 
αύτές. Δέν ξεχνούμε πώς κάθε Επιστήμη χρη
σιμοποιεί, έξω άπό τό κοινό, κ’ ένα ειδικό, γιό τά 
θέματα πού έξετάζει, λεξιλόγιο, τή λεγάμενη 
«’ Επιστημονικήν όρολογία».

Αύτό τό ζήτημα θά εξετάσουμε στις παρακάτω 
γραμμές. Πριν άρχίσουμε όμως τό κύριο θέμα, 
άς πούμε μερικά κατατοπιστικά, Ιδίως γιά τούς 
νέους έπιστήμονες, γιό όλόκληρο τό ζήτημα κΓ 
άς ξεκαθαρίσουμε όρισμένες έννοιες.

Καί πρώτα - πρώτα τί είναι «γλώσσα»;
«Γλώσσα» είναι τό έργαλεϊο, πού μάς βοηθά 

νό έκφράζουμε μέ φθόγγους τις σκέψεις μας, 
τήν «σιωπηλήν όμιλία» τού μυαλού μας. Είναι 
φωνητική, έπειδή είναι άθροισμα άπό συναρμο- 
λογημένες φωνές. Μεταφορικά, είναι καί ή έκ

φραση τών διανοημάτων μας καί μέ κάθε άλλον 
τρόπο. Σέ τελευταία άνάλυση είναι ένας κώδι
κας, πού δημιούργησε ό άνθρωπος, άπό τήν 
πρώτη άκόμη έμφάνισή του στή Γή, γιόνά έκφρά- 
ζει τις σκέψεις καί τά συναισθήματα του καί νά 
συνεννοείται μέ τούς συνανθρώπους του.

Πώς δμως άρχισε νά μιλά ό άνθρωπος; Στήν 
άρχή μόνο μέ άναρθρες διαφορετικές κραυγές, 
πού δημιουργούσε μέ τις φωνητικές του χορδές, 
γιό νά δείξει φόβο, πόνο, λύπη, χαρά. Ύστερα 
άρχισε νά συνδέει αύτές τις διαφορετικές κραυ
γές μέ τά συναισθήματα πού τις προκαλοΰσαν. 
"Αρχισε δηλαδή νά κάνει άσύνειδα έναν προφο
ρικό κώδικα. Αύτή ή κραυγή, σημαίνει αύτό, 
έκείνη, έκεΐνο. Αργότερα άρχισε νά ένώνει αύ
τές τις κραυγές καί νό δημιουργεί φράσεις, πού 
έκαμναν τή συνεννόησή του εύκολότερη. 
"Επειτα τού δημιουργήθηκε ή άνάγκη καί νά ση
μειώνει μέ διάφορα σημάδια στά τοιχώματα τών 
σπηλαίων, όπου κατοικούσε, τά περιστατικά πού 
ιδιαίτερα τόν ένδιέφεραν. Έτσι ό προφορικός 
κώδικας άποχτοϋσε τό σύντροφό του: Τό γραφτό 
κώδικα. Μέ τήν όλοένα αύξανόμενην πνευματική 
του άνάπτυξη, ό άνθρωπος βελτίωσε καί τόν 
προφορικό καί τό γραφτό του κώδικα. Τις λέξεις 
τις άνάλυσε σέ συλλαβές καί γράμματα, γιά νά 
έκφράζει καλύτερα καί εύκολότερα μέ τό γραφτό 
κώδικα, τά δσα παρουσίαζε πριν μόνο μέ άπλά 
σύμβολα. Μέ τέτοιον κώδικα έστελνε μηνύματα 
στούς συνανθρώπους του, πού, μιά καί ήσαν τής 
ίδιας φυλής, καταλάβαιναν αύτόν τόν κώδικα πού 
σοφίστηκε ό έξυπνότερος τής φυλής τους.

Έτσι έχουμε σήμερα διαμορφωμένους τούς 
παρακάτω κώδικες (μέ ύποκώδικες τού λεξιλό- 
γιου, τής Γραμματικής καί τού Συνταχτικοϋ). 
Κάθε 'Έθνος: Τόν κώδικα τής όμιλίας του, τόν 

προφορικό κώδικα.
Τόν κώδικα τής γραφής, τόν 
γραφτό κώδικα.

Διεθνικά : ' Ο κώδικας τών χεριών γιά τούς κω
φάλαλους.

Ή όμιλία λοιπόν καί ή σχετική γραφή της άπο- 
τελοϋν τόν κώδικα κάθε γλώσσας. Αύτός ό κώδι
κας, δπως καί κάθε κώδικας, πρέπει νό είναι, 
όσο μπορεί, άπλός καί εύχρηστος.

"Ας δούμε τώρα καί τά δικά μας. Καί ή γλώσσα 
μας είναι ένας κώδικας, πού ξεκίνησε πριν άπό 
χιλιάδες χρόνια. Κατά τή Γλωσσολογία, ή ’Ομη
ρική, άφοΰ πέρασε σύμφωνα μέ όρισμένους νό
μους άπό διάφορα στάδια, κατέληξε στή σημε
ρινή μας γλώσσα, τή ζωντανή Δημοτική. Αφού 
όμως ύπάρχει έξέλιξη στις γλώσσες, δέν θά 
έπηρεάσει αύτή καί τή Δημοτική μας; Καί ποιός 
λέει όχι. Μέ τή διαφορά μόνο, πώς ή φυσική καί 
σύμφωνα μέ τούς γλωσσολογικούς νόμους έξ
έλιξη γίνεται μέ τόσο άργό ρυθμό, πού δέν μπο
ρούν νά τήν άντιληφθουν οί άνθρωποι τής ίδιας 
γενιάς.

Τά συστατικό κάθε γλώσσας είναι δύο:
Τό λεξιλόγιο, δηλαδή τό σύνολο τών λέξεών 

της καί
Τό τυπικό της, δηλαδή τό σύνολο τών κανόνων 

τής Γραμματικής καί τού Συνταχτικοϋ της.

Τό κύριο συστατικό κάθε γλώσσας δέν είναι τό 
λεξιλόγιό της, άλλά, άποκλειστικά καί μόνο, τό

τυπικό της. Όσο προοδεύει ένα Έθνος, τόσο 
πλουτίζει τό λεξιλόγιό του καί τόσο άπλουστεύει 
τό τυπικό του. Έτσι ό βαθμός πολιτισμού ένός 
Έθνους μπορεί νά κριθεί άπό τόν άριθμό τών 
λέξεων πού έχει τό λεξιλόγιό του καί τήν άπλό- 
τητα τού τυπικού του. ΓΓ αύτό καί ό ΡοΓδης, στά 
«Είδωλά» του, θεωρεί κορωνίδα τών γλωσσών 
τήν σχεδόν άκλιτην 'Αγγλική, γιό τό άπλούστατο 
τυπικό της, πού δέν έμπόδισε, φυσικά, καθόλου, 
τόν Σαίξπηρ νά γράψει τ ’ άριστουργήματά του.

Ά ν  μέ τά χρόνια νεκρωθεί ένας γραμματικός ή 
συνταχτικός τύπος μιας γλώσσας, δέν μπορεί 
ποτέ πιό ν ’ άναβιώσει.

Τά λεξιλόγια τών γλωσσών ή περιόδων τής 
ίδιας γλώσσας μπορούν ν’ άναμιχθούν, ούδέ- 
ποτε όμως τά τυπικά τους.

"Ετσι καί τό λεξιλόγιό μας είναι άθροισμα άπό 
λέξεις, πού άνήκουν στήν Εθνική μας γλώσσα ή 
σέ περίοδές της (άπό τις άρχαΐες Ελληνικές ώς 
σήμερα) ή καί σέ ξένες γλώσσες. Απ’ όπου 
δμως κΓ άν πηγάζουν οι λέξεις, κλίνονται όλες 
σύμφωνα μέ τούς γραμματικούς κανόνες τής 
Εθνικής μας /λώσσας. "Ετσι γίνονται δλες έθνι- 

κές. Όλα τά έθνη άνταλλάσσουν λέξεις, δχι 
δμως καί τά τυπικά τους. Ή άνταλλαγή αύτή 
είναι συχνότερη άνάμεσα σέ γειτονικό "Εθνη. 
Στήν έποχή μας ώστόσο, μέ τήν ταχύτερη καί 
πυκνότερη έπικοινωνία τών μαζών, ή άνταλλαγή 
ζωηρεύει δλο καί περισσότερο. Τό φυσικό φαι
νόμενο τής «διαχύσεως» σέ δλη του τήν ένταση. 
Ά ν  πάρουμε μιά πλάκα χρυσού καί τή φέρουμε 
σέ τέλεια έπαφή μέ μιό πλάκα άπό άργυρο, θά 
διαπιστώσουμε μέ τόν καιρό διάχυση μορίων 
χρυσού στήν πλάκα άργύρου καί άντίστροφα.

Δίνουμε λοιπόν καί παίρνουμε λέξεις. ΚΓ 
αύτή άκόμη ή Αρχαία ’ Ελληνική, μ’ δλα τά παρα
κλάδια της, έχει πολλές λέξεις μέ ξενική τήν 
προέλευσή τους. Χιλιάδες καί οί λέξεις πού πή
ρανε οί ξένοι άπό τή γλώσσα μας, ιδίως άπό τήν 
Αρχαία, χωρίς δμως νά πάρουν καί τήν έλληνικιή 

κλίση τους. Όλες τις έκλιναν μέ τήν έθνική τους 
Γραμματική. Στήν άρχή θ’ άκούσουμε τήν ξένη 
λέξη έτσι δπως λέγεται άπό τόν ξένο, άκλιτη 
τελείως. Έπειτα, σιγά - σιγά, ό μεγάλος γλωσ
σοπλάστης, ό Λαός, τήν άλέθει μέσα στά δόντια 
του καί σέ μερικά χρόνια τή μετασχηματίζει μέ 
τρόπο, πού νά μήν άμφισβητεϊ κανένας τήν έλλη- 
νικότητά της. Φράσεις σάν κΓ αύτές: «Αύτά τά 
κέντρα έχουν άνοιχτά τά ράδιά τους καί μάς 
ξεκουφαίνουν» ή «αύτό τό γκαρσόνι (ό γιά τά 
Ελληνικά Δικαστήρια «περιποιητής») είναι πολύ 
εύγενικό» ή «νά είχαμε γιά τό καλοκαίρι ένα 
τζιπάκι θά περνούσαμε μιά χαρά» δέν έντυπω- 
σιάζουν κανένανπιά. Άφοΰ δλες οί ξένες τους 
λέξεις κλίνονται μέ τήν Ελληνική Γραμματική, 
είναι πιά Ελληνικές.

Τή ζωντανή του γλώσσα τό Ελληνόπουλο, 
δπως καί κάθε ξένο παιδί τήν Εθνική του 
γλώσσα, τή μαθαίνει στδ σπίτι του. Ό  πατέρας 
καί ή μητέρα, μεγάλοι δάσκαλοι τού Γένους, 
μαθαίνουν τό παιδί τους, χωρίς ξεχωριστή προσ
πάθεια, νά μιλά όρθά, νά κλίνει δηλαδή τις λέ
ξεις καί νά συντάσσει τις φρασοΰλες του μιά 
χαρά. Κουβεντιάστε μ’ δποιο παιδάκι τής προσ- 
χολικής ηλικίας θέλετε. Ή γλωσσίτσα του ρο
δάνι. Όλα θά σάς τά πεϊ. Ά ν  μάλιστα έχει καί
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φαντασία, μπορεί νά σάς κατεβάσει καί τόν ού- 
ρανό μέ τ' άστρα. Μή τού ζητήσετε μονάχα νά 
σάς γράψει τά άσα λέει ή νά σάς καθορίσει τό 
υποκείμενο, τά ρήμα, τό άντικείμενο κ.λ.π. στίς 
φρασούλες πού άραδιάζει. 'Επίσης του λείπουν 
τό πλούσιο λεξιλόγιο, οί τορνευμένες φράσεις, 
οί τροπές καί οί μεταφορές καί, γενικά, όλα 
έκεϊνα πού ξεχωρίζουν τόν άμόρφωτο άπό τό 
μορφωμένον άνθρωπο. Αύτάόλα κι' όσαάλλατοϋ 
χρειάζονται γιά τόν άγώνα τής ζωής, θά τά μάθει" 
άργότερα στό σχολείο. Μέποιοϋς όμως γραμμα
τικούς καί συνταχτικούς κανόνες; Άπλούστατα: 
Μ' αυτούς πού έμαθε άσύνειδα στό σπίτι του καί 
πού θά τούς συμπληρώσει στό σχολείο άν χρειά
ζεται. "Αν δέν πάει σχολείο, θά έξακολουθεϊ νά 
πλουτίζει κάθε μέρα τό μυαλό του μέ καινούργια 
νοήματα καί τό λεξιλόγιό του όλο καί μέ καινούρ
γιες λέξεις. "Ετσι θά έχουμε τόν άμόρφωτο "Ελ
ληνα, πού δέν είδε, φυσικά, τό κατώφλι τού 
σχολείου, πού μπορεί όμως μέ όσα έμαθε στό 
σπίτι του καί μέσα στή βιοπάλη νά κερδίσει τή 
ζωή του. Καί μήπως είναι λίγοι αύτοί, πού όχι 
μόνο βγάζουνε πολύ καλά τό ψωμί τους, άλλ’ 
άνεβαίνουν καί στά ψηλότερα άκόμη σκαλοπάτια 
τής Κοινωνίας; Ή μή γνωριμία τους μέ τό σχο
λείο δέν τούς έμποδίζει καθόλου νά φτύσουν 
έκεϊ πού φτάνουν.

"Αν τό παιδί πάει, στό σχολείο, χάρη στά μέτρα 
πού πήρε τώρα ή Πολιτεία καί μέ τήν καθιέρωση 
τής Δημοτικής, δέν θ’ άκούσει πιά αύτό πού 
άκούγαμε οί παλιΰτερες γενιές άπό τό δάσκαλο: 
« Ακου, παιδί μου, αυτά πού σ’ έμαθαν ώς τώρα ό 
μπαμπάς καί ή μάνα σου στό σπίτι νά τά ξεχύσεις. 
Αύτά δέν είναι έλληνικά'. Τά έλληνικά θά στά 
μάθω έγώ». Καί έβαζε τό παιδί στό θρανίο καί 
τού άρχιζε τό μάθημα μέ τά περίφημα «ία» καί 
«ώό». Τά τελευταία χρόνια βελτιώθηκε έπιφα- 
νειακά τό ζήτημα, βασικά όμως παρέμεινε τό 
ίδιο, άφοΰ θεμέλιο ήταν ή Καθαρεύουσα. Τώρα 
τό παιδί θά συνεχίσει στό σχολείο νά μαθαίνει τά 
όσα πρέπει νά μάθει μέ τούς ίδιους γραμματι
κούς καί συνταχτικούς κανόνες πού τού έμαθαν 
οί γονιοί του. Εύτυχώς ύπάρχει πιά καί ή Γραμμα- 
τική καί τό Συνταχτικό τής Δημοτικής. Τήν Γραμ- 
ματική, τήν έγραψε Επιτροπή μέ πρόεδρο τόν 
άείμνηστο γνωστό γλωσσολόγο Μ. Τριανταφυλ- 
λίδη άπό τό 1941. 'Επειδή άπό τότε πέρασαν άρκε- 
τά χρόνια, ή Γραμμαπκή αύτή αναθεωρήθηκε τε
λευταία. Τό Συνταχτικό (2 τόμοι) τό έγραψε ό 
άείμνηστος έπίσης γλωσσολόγος Άχιλλέας 
Τζάρτζανος. ΚΤ αύτό αναθεωρείται τώρα. "Ετσι 
πέφτει πιά καί τό παλιό έπιχείρημα τών Καθα
ρευουσιάνων, πώς ή Δημοτική δέν έχει γραφτά, 
ούτε Γραμματική, άλλ’ ούτε καί Συνταχτικό.

Ή Καθαρεύουσα, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν 
μιά τεχνητή γλώσσα, πού έπέβαλαν στό "Εθνος, 
μετά τήν απελευθέρωσή του άπό τόν Τούρκικο 
ζυγό, οί Λόγιοί του, μέ τήν άγαθή πρόθεση νά τό 
όδηγήσουν στό Αρχαίο μεγαλείο. Παρ’ όλες 
όμως τις προσπάθειες, χρόνια όλόκληρα, καί 
παρά τίς ύποχωρήσεις πού έκανε στό τυπικό της, 
δέν μπόρεσε νά γενικευθεϊ καί νά αντικαταστή
σει τή ζωντανή μας γλώσσα. Γιά νά ζωντανέψει 
μιά γλώσσα, πρέπει νά μιληθεί μέσα στό σπίτι καί 
στήν άγορά. Παρακολουθήστε καί τούς πιό μορ
φωμένους άκόμα στήν καθημερινή τους δμιλία. 
Δέν μπορούν νά πούν μιάν όλόκληρη φράση σπ)ν 
Καθαρεύουσα, χωρίς τήν παραμικρή παραχώ
ρηση στή Δημοτική. Καί νά μπορούν, όμως, φο
βούνται μήπως χρησιμοποιώντας τήν άπταιστη 
καθαρεύουσα στήν καθημερινή τους όμιλία γ ί
νουν καταγέλαστοι. "Αν τολμά, άς μιλήσει κανέ
νας καθαρεύουσα στό τραπέζι έπάνω, είτε στό 
σπίτι του τρώει, είτε στό έστιατόριο. Τό λιγότερο 
πού έχει ν’ άκούσει είναι νά τόν πούν «δά
σκαλο».

Αλλά μέ τήν Καθαρεύουσα άρχισε νά παρου
σιάζεται κ’ ένα άλλο μεγάλο κακό: Ό  Λογιωτατι- 
σμός. Δηλαδή, όμιλία καί γραφή μέ όσο μπο

ρούσε στρυφνότερη σύνταξη καί σπάνιες λέξεις 
πού νά μή μπορεί νά καταλάβει κανείς τίποτε. 
Τέτοιους λογιώτατους χτυπούσε ό Ροίδης, όταν 
έγραφε στόν Πρόλογο τής μεταφράσεως τού 
’Οδοιπορικού τού Σατωμπριύν: «Τό γλωσσικόν 
ένδυμα τών ιδεών δέον νά έχη τήν διαφάνειαν 
τών περιφήμων έκείνων χιτώνων τής Κέω, ύπό 
τούς όποίους έλαμπον ώς ύπό κρύσταλλον αί 
σάρκες τών δεσποινών τής Ρώμης». Καί ό Ψυχά- 
ρης άπό τό Παρίσι φώναζε, γιά νά προλάβει, 
μήπως ξαπλωθεί τό φαινόμενο καί στούς Δημοτι
κιστές: « Αμα γράφει κανείς στή Δημοτική πρέ
πει, άκόμη καί νά μήν τό θέλει, παστρικά νά τά 
λέει». "Ετσι κανένας πιά άπό τούς Πανεπιστημια
κούς διδασκάλους ή καί τούς ’Ακαδημαϊκούς μας 
δέν κάνει άφιέρωση σάν αύτήν τού άείμνηστου 
Νικ. Σαρίπολου στό σύγγραμμά του «Τά τών 
Εθνών έν είρήνη καί έν πολέμω νόμιμα»: «Τή 

έσομένη μεγάλη Έλλάδι όπως τά έκ μεγάλων 
άγώνων μικρά τής καθ’ ήμάς συνορώσα συνετω- 
τέρα γίγνηται Ιερόν».

Ή Καθαρεύουσα, μέ τήν πολύχρονη αναγκα
στικήν έπιβολή στήν Παιδεία, νόθεψε καί τή Δη
μοτική καί σέ βαθμό πού νό παρουσιαστεί, σά 
λαλιά μας, ή «ύβριδική» (άς μοϋ έπιτραπεϊ ό 
νεολογισμός), δηλαδή ή μικτή ή μεικτή, πού 
μπήκε φυσικά καί στά σπίτια μας. Ανάλογα μέ τή 
μόρφωσή μας, διανθίζουμε τήν όμιλία μας καί μέ 
καθαρευουσιάνικες φράσεις, Ιδιαίτερα όταν θέ
λουμε νά παραστήσουμε τούς σπουδαίους. "Ετσι 
ή Καθαρεύουσα, σά δυσνόητη άπό τούς πολ
λούς, καταντά καί γλώσσα τής έπιβολής. Συν
ηθίσαμε, βλέπετε, νά θαυμάζουμε τ ’ άκαταλαβί- 
στικα καί νά καμπυλώνουμε στό άκουσμά τους 
τόν τράχηλό μας, παρά τή μεγαλαυχία μας πώς 
αύτός ζυγόν δέν ύποφέρει. Στά τελευταία χρόνια 
πολλοί ύποστηρίζανε νά κρατήσουμε αύτήν τήν 
μικτή, τή γλώσσα τών έφημερίδων όπως λέγανε, 
χωρίς όμως νά καθορίζουν καί ποιάς στήλης μιάς 
έφημερίδας έννοούσαν. Κατά βάθος, όμως, θέ
λανε τή μικτή.

Γιά νά συντηρηθεί όμως αύτή ή «ύβριδική», 
δπως τήν είπα γλώσσα, θά έπρεπε νά συνεχί- 
σουμε στά σχολεία μας τήν έκμύθηση τών τυπι
κών καί τής Καθαρεύουσας καί τής Δημοτικής. 
Καί αύτό στή σημερινήν έποχή, πού ό άνθρωπος, 
άφοΰ πάτησε τό Φεγγάρι, έξερευνά σήμερα καί 
τόν "Αρη. Στήν Εποχή, δηλαδή, πού δχι μόνο τό 
ποσό τών γνώσεων πού μαθαίνει στό Σχολείο τό 
Ελληνόπουλο γίνεται όλο καί μεγαλύτερο, άλλύ 

καί πού ό χρόνος μετριέται, ούτε κάν σέ δευτε
ρόλεπτα. μά σέ μικροδευτερόλεπτα καί σέ νανο
δευτερόλεπτα, δηλαδή σέ έκατομμυριοστά καί 
σέ χιλιύκις έκατομμυριοστά τού δευτερόλεπτου.

Εύτυχώς ξεφύγαμε κι’ άπ’ αύτόν τόν κίνδυνο 
τής μικτής μέ τά μέτρα πού πήρε ή Πολιτεία.

Γιά τ ’ Αρχαία θά πούμε μόνο λίγες λέξεις. 
Σύμφωνα μέ τά μέτρα πού προαναφέραμε, όσοι 
προορίζονται γιά τίς Ηθικές Επιστήμες, θά τά 
μαθαίνουν στήν άρχαία καί μέ τρόπο πού νά 
μπορούν πιά νά ξέρουν σέ πόσων ή μερών έπει- 
σόδια άναφέρεται ή Ίλιάδα καί γιατί άποκαλοϋμε 
«θείο» τόν "Ομηρο. Άπό τήν άλλη μεριά, οί 
προοριζόμενοι γιά τίς θετικές 'Επιστήμες, θά 
τούς γνωρίζουν τούς ’Αρχαίους άπό καλές 
μεταφράσεις. ΚΓ αύτό, γιά τή γενική τους μόρ
φωση.

Σχετικό, άς θυμηθούμε τί έλεγε καί ό Λούθη
ρος γιά τή σχέση Λατινικών -  Γερμανικών, πού 
Ισχύουν όμως άπόλυτα καί σέ μάς μέ τά 'Αρχαία 
-Ν έα : «Μή'ζητάς στά Λατινικά, πώς θά γράψεις 
καλά Γερμανικύ. Ρώτα τή μάνα σου στό σπίτι, τά 
παιδιά στούς δρόμους, τούς άνθρώπους τού 
Λαού στήν άγορά. Κύπαξέ τους στό στόμα πώς 
μιλάνε καί έτσι γράφε». Όπως καί ό Πλάτωνας, 
πού «έμαθε τό Έλληνίζειν παρά πολλών έν τή 
άγορρ».

Καί τώρα άς έξετάσουμε τό κύριό μας θέμα,

πού είναι «Ή Δημοτική στόν Επιστημονικό 
Λόγο».

Γιά νά χειρισθοϋμε ή μέ τήν όμιλία ή μέ τή 
γραφή ένα έπιστημονικό θέμα, χρησιμοποιούμε 
τό κοινό λεξιλόγιο τής Δημοπκής, έμπουτισμένο 
όμως, καί μέ τό είδικό γιά κάθε ’ Επιστήμη λεξι
λόγιο. Εννοούμε τήν έπιστημονική όρολογία. 
Τέτοια όρολογία έχει καί ή Δημοτική. Γιά νά τήν 
ξεχωρίζουμε άπό τήν έπιστημονική, άς τήν όνο- 
μάσουμε «Τεχνική» όρολογία.

Μπορεί κανείς νό άρνηθεί, πώς οί Πατεράδες 
μας, κΓ άπό τή σκλαβιά άκόμα, δέν είχαν τέχνες; 
Καί κάθε τέχνη δέν είχε τήν όρολογία της; Γιά νά 
χτιστεί τό σπίτι, ή έκκλησία, τό γιοφύρι, έπρεπε 
ό πρωτομάστορας νά συνεννοηθεϊ μέ τούς μα- 
στόρους, αύτοί μέ τούς Καλφάδες καί οί τελευ
ταίοι μέ τά κοπέλλια. "Εξω άπό τά όνόματα τών 
ύλικών πού χρησιμοποιούσαν, είχαν καί ένα 
σωρό έκφράσεις γιά νά δείξουν καί πώς θά γίνει 
ή κάθε δουλειά. Όσες τέχνες είχε ό Λαός, τόσα 
καί τά είδικά λεξιλόγια. Ό  φίλος μου αρχιτέκτο
νας κ. Ζήσιμος Τζάρτζανος (γιός τού άειμνήστου 
Αχ. Τζάρτζανου), γιά νά διευκολύνει τούς Πολι

τικούς Μηχανικούς, πού βγαϊναν άπό τό Πολυτε
χνείο καί δέν μπορούσαν νά συνεννοηθοϋν μέ 
τούς μαστόρους στό γιαπί, έκανε Ολόκληρο λε
ξικό, πού είχε τίς διάφορες όνομασίες, δηλαδή 
τούς τεχνικούς δρους πού χρησιμοποιούσαν οί 
μαστόροι στή δουλειά τους.

Μήπως καί ό έξοπλισμός καί τού φτωχότερου 
άκόμη σπιτιού δέν έχει διάφορα άντικείμενα, πού 
τό καθένα του έχει καί Ιδιαίτερο όνομα; ΚΓ αύτά 
όλα τά όνόματα δέν άποτελοϋν όρους; Όταν 
λέμε καρέκλα, τραπέζι, κρεβάτι, πολυθρόνα, 
έννοοΰμε όρισμένο άντικείμενο πού έξυπηρετεΐ 
ένα σκοπό. Αντίστοιχα, λέμε, στήν ’Ηλεκτρο
νική: Πηνίο, πυκνωτής, μετασχηματιστής, λυ
χνία, τρανζίστορας, πού όλα είναι άντικείμενα 
μέ ξεχωριστό τό καθένα σκοπό. Ή διαφορά τους 
άπό τ ’ άντικείμενα τού σπιτιού είναι, πώς τά 
όνόματα τών σπιτικών άντικειμένων μπορούμε νά 
πούμε πώς άνήκουν στό κοινό λεξιλόγιο τής ζων
τανής μας γλώσσας, τής Δημοτικής, έπειδή είναι 
γνωστά σ’ όλους σχεδόν τούς Ελληνες, ένώ τ ’ 
άντικείμενα τής ’Ηλεκτρονικής άνήκουν σ’ όρι
σμένο λεξιλόγιο, γνωστό μόνο σέ λιγοστούς άν
θρώπους, σ’ αύτούς πού καταγίνονται μέ τά 
’Ηλεκτρονικά. Καί στίς δυό περιπτώσεις όλα 
αύτά τά όνόματα δέν παύουν άπό τό νά είναι 
όροι.

Όταν έλευθερωθήκαμε άπό τόν Τουρκικό 
ζυγό καί Ιδρύσαμε Πανεπιστήμιο κΓ άργότερα 
Πολυτεχνείο, οί πρώτοι Καθηγητές δέν πάρθη- 
καν, βέβαια, άπό τό Λαό. "Ολοι αύτοί είχαν 
σπουδάσει στήν Εύρώπη, έπειδή αύτή είχε τά 
Πανεπιστήμια καί τά Πολυτεχνεία. Κάθε Καθηγη
τής, δίδασκε φυσικά άπό τά ξένα βιβλία πού τόν 
βοήθησαν στίς σπουδές του. Κ’ έπειδή οί φοιτη
τές ήσαν "Ελληνες, πού δέν ξέραν ξένες γλώσ
σες, σά φιλότιμοι δάσκαλοι πού ήσαν οί Καθηγη
τές άρχισαν νά μεταφράζουν τά ξένα συγγράμ
ματα στά Ελληνικά. Κ’ έπειδή τότε ή έπίσημη 
γλώσσα τού Κράτους ήταν ή Καθαρεύουσα, όλες 
αύτές οί μεταφράσεις καί όλοι οί όροι ήσαν στήν 
Καθαρεύουσα. Όλοι αύτοί οί όροι, άλλοι καλοί 
καί άλλοι κακοί, έπέζησαν ώς τίς μέρες μας. 
Απ’ αύτές όλες τις Επιστήμες, μονάχα ή Ια 

τρική μπορούσε νά πάρει μερικούς όρους άπό τό 
λαϊκό Λεξιλόγιο, γιατί ό Λαός μας έλεγε: κεφάλι, 
μύτη, μάπ, αύτιά, ραχοκοκαλιά, χέρι, πόδι, ράχη 
καί τά παρόμοια. Δέν τούς πήρε όμως άκολου- 
θώντας τό πνεύμα τής έποχής. "Ετσι μάς χάρισε 
τή ρίνα, τόν όφθαλμόν, τά ώτα καί τά τοιαύτα. 
Ούτε φυσικά καί όσοι διδάσκαν στό Πολυτεχνείο 
μπορούσαν νά πιόσουν τούς μαστόρους γιά νά 
τούς ρωτήσουν γιά τούς διάφορους λαϊκούς 
όρους, πού χρησιμοποιούσαν στήν τέχνη τους. 
"Ετσι δημιούργησαν κΓ αύτοί τούς δικούς τους 
όρους.
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Μέ τδ φούντωμα τού Δημοτικισμού, τήν έποχή 
τού Ψυχάρη, μερικοί Δημοτικιστές, παραβλέ- 
ποντας ή καί μή γνωρίζοντας τούς νόμους της 
Γλωσσολογίας, πού καθορίζουν πώς κύθε 
γλώσσα μπορεί νά πάρει τίς λέξεις πού τής λεί
πουν, άπ' όλες τίς άλλες ξένες γλώσσες, άρα 
καί άπδ τήν άρχαία καί άπό τήν Καθαρεύουσα, 
ποτές δμως καί τήν κλίση τους, θέλησαν νά 
μεταφράσουν στή Δημοτική ξένα έπιστημονικά 
συγγράμματα, χρησιμοποιώντας λαϊκούς όρους.

Διαβάζοντας τόν « Ανθρώπινο Οργανισμό» 
πού μεταφράστηκε άπό τ' Αγγλικά άπό τήν Αλε- 
ξάντρα Παπαμόσκου, είδα πόσο φυσικά άναπλη- 
ρώνει ή μεταφράστρια τόν όρο «σπονδυλική 
στήλη» μέ τή λέξη «ραχοκοκαλιά». Στή μετά
φραση είδα καί άλλες λαϊκές λέξεις πού άντικα- 
θιστοϋν ώραϊα, έπειδή υπάρχουν καί στό λαϊκό 
λεξιλόγιο, ένας σωρό έπισίημονικούς όρους, 
πού άναφέρονται στό άνθρώπινο σώμα. Όταν 
όμως έρχεται ή μεταφράστρια σέ όρους, πού δέν 
έχει ό Λαός, τά βρίσκει μπαστούνια. Καί ή ίδια 
γράφει σέ ύποσημείωση στή σελίδα 148: «ή λέξη 
«βλεψιά» δέ μάς άρέσει καί περιμένουμε άλλη, 
ίσως καλύτερη, άπό φίλους». Τί τήν έμπόδιζε νά 
πεϊ «όραση»;

Ο Πέτρος Βλαστός, πάλι, σέ μιά μεταφρα
σμένη έπίσης άπό τ' Αγγλικά, Φυσική, πού 
βγήκε στά 1912, θέλει ν' άλλάξει τούς έπιστημο- 
νικούς όρους «έλξη», «τριβή», «βαρύτητα» καί 
«χημική συγγένεια», μέ τίς λέξεις «τραβηξιά», 
«συντριψιά», «βαρωσύνη» καί «χημική συντρα- 
βηξιά». ΚΓ άν σκέφτηκε νά κάνει τίς λέξεις 
«έλξη - εως» καί «βαρύτης - τος», πρωτόκλιτες, 
τί του φταίγαν οί λέξεις «τριβή» καί συγγένεια»; 
Μήπως ή «συντραβηξιά», είναι δημοτικότερη 
άπό τή λέξη «συγγένεια»;

Όπως βλέπουμε, τό ζήτημα καταντούσε κω
μικό, άν όχι καί άκατανόητο, άφού ό Ψυχάρης 
άπό καιρό έγραφε (Ρόδα καί Μήλα, τόμος Ε'. 
Μέρος 2, σελ. 153), παίρνοντας άφορμή άπό τή 
«Χημεία τού Λαού» τού 0. Ρουσόπουλου, «πώς 
τό ζήτημα, όπως έμεϊς τό καταλάβαμε, δέν είναι 
γιά λέξεις, είναι γιά κάτι πιό γενικό, πιό βάσιμο 
σέ κάθε γλώσσα, πιό χαρακτηριστικό της, είναι 
γιά τόν τύπο. Γνώρισμα μιας γλώσσας: Τό τυπικό 
της».

Οί άκρότητες αύτές έβλαψαν τότε άρκετά τόν 
άγώνα γιά τήν έπικράτηση τής Δημοτικής. Καί οί 
συνετοί φοβόνταν μήπως τήν καθαρευουσιάνικη 
άκατανοησία, τήν άντικαταστήσει δημοτική άρ- 
λουμπολογία. Έλαφρυντικδ γι' αύτούς πού 
έγραψαν τέτοια πράγματα, είναι ό άέρας πού 
φυσούσε έκείνη τήν έποχή. Καί ξέρουνε όλοι, 
πώς τό τρίτο άξίωμα τής Δυναμικής τού Νεύτωνα 
καθορίζει: «ή άντίδραση είναι άνόλογη μέ τήν 
πίεση».

Γ υμνώντας τά χρόνια, κατασταλάξανε οί Ιδέες 
καί τούς πρώτους φανατισμούς άκολούθησε μιά 
ψύχραιμη καί, έπομένως, πιό σωστή άντιμετώ- 
πιση αύτου τού πολυθρύλητου ζητήματος. Ό 
Ελισαίος Γιανίδης (Σταματιάδης, Καθηγητές 

μου τών Μαθηματικών στήν Πόλη τό 1916), άπό 
τούς πρώτους έπιστήμονες πού κατάλαβαν μέ τό 
φωτεινό τους μυαλό τό θέμα, μάς έδωσε, έξω 
άπότά βιβλία του «Γλώσσα καί Ζωή», «Τό μεγάλο 
πρόβλημα» καί άλλα, τά Στοιχεία 'Αστρονομίας 
καί Γεωμετρίας σέ καθαρή Δημοτική. Νά μερικά 
παραδείγματα άπό τά δυό αύτά βιβλία:

Από τά Στοιχεία Αστρονομίας: «Γεωγραφικό 
πλάτος ένός τόπου είναι ή άπόστασή του άπό τόν 
Ισημερινό, μετρημένη σέ μοίρες έπάνω στό με

σημβρινό του» (σελ. 28). «Γεωγραφικό μήκος 
ένός τόπου είναι ή γωνία, πού σχηματίζει ό με
σημβρινός του μέ τό μεσημβρινό τού Γρήνουϊτς» 
(σελ. 28). « Ένα άλλο χαρακτηριστικό πού δια
κρίνει τούς κομήτες άπό τούς πλανήτες, είναι ή 
θέση τής τροχιάς τους καί ή φορά τής κίνησής 
τους. Τά έπίπεδα τών πλανητικών τροχιών ταυτί

ζονται σχεδόν μέ τό έπίπεδο τής έκλειπτικής τής 
δικής μας, γι' αύτό δέ βλέπουμε ποτέ τούς πλα
νήτες έξω άπό τή ζώνη πού όνομάσαμε ζωδιακό 
κύκλο» (σελ. 169).

Άπό τά στοιχεία Γεωμετρίας: «θεώρημα τού 
Πυθαγόρα: Σέ κύθε όρθογώνιο τρίγωνο, τό τε
τράγωνο τής ύποτείνουσας είναι ίσο μέ τό 
άθροισμα τών τετραγώνων τών δυό καθέτων 
πλευρών» (σελ. 137). «Δυό τρίγωνα πού έχουν 
ίσες βάσεις καί ίσα ύψη είναι Ισοδύναμα» (σελ. 
160). «Νά βρεθεί τό έμβαδό τού τριγώνου άπό 
τίς πλευρές του» (σελ. 161). «Κάθε πλευρά τού 
τριγώνου είναι μικρότερη άπό τό άθροισμα τών 
δύο άλλων καί μεγαλύτερη άπό τή διαφορά τους» 
(σελ. 33).

Στά παραπάνω δέν άλλαξα παρά μονάχα τόν 
τονισμό, έπειδή ό μακαρίτης ύποστήριζε, καί 
πολύ σωστά, όπως καί τόσοι άλλοι σοφοί, τό 
άπλοποιημένο τονικό σύστημα, γιατί, όπως γρά
φει καί ό Μανόλης Τρειανταφυλλίδης (Νεοελλη
νική Γραμματική. 'Ιστορική είσαγωγή σ. 164, 
1938). «Τό σημερινό τονικό μας σύστημα είναι 
άδικαιολόγητο βάρος καί άστεϊος άναχρονισμός, 
άνάξιος μιας 'Ελλάδας συγχρονισμένης».

Ταπεινός κ’ έγώ έργάτης τού Δημοτικισμού, 
πιστεύοντας πώς δέν άρκεϊ νά λέμε μονάχα τίς 
Ιδέες μας, άλλά καί νά τίς υποστηρίζουμε μέ 
έργα, προσπάθησα νά γράψω στή Δημοτική καί 
έδωσα, άπό τό 1940 ώς τό 1973, τά παρακάτω 
βιβλία:

1) Κύματα καί Ραδιόφωνο (σελ. 206). 2) Καθο
δικός σωλήνας. Ταλαντοσκόπιο (σελ. 84). 3) Τη
λεόραση (σελ. 114). 4) Τρίτομη 'Ηλεκτρολογία 
(σελ. 1472). 5) 'Ηλεκτροτεχνία (σελ. 640). 6) 01 
κεραίες στήν τηλεόραση (σελ. 352). 7) Οί ημια
γωγοί. Δίοδες καί Τρανζίστορες (σελ. 422). 8) 
Τηλεόραση (σελ. 546). 9) Τό δυαδικό καί άλλα 
άριθμητικά συστήματα. Ή άριθμητική τών ηλε
κτρονικών ύπολογιστών (σελ. 110). 10) Ό  ηλε
κτρονικός ψηφιακός 'Υπολογιστής γιά όλους 
(σελ. 148).

Σύνολο: σελίδες 4094 έπιστημονικού λόγου 
στή Δημοτική.

Νά καί μερικά δείγματα:
-  Άπό τήν Ηλεκτρολογία, άς πάρουμε τό 

νόμο τού Όμ. Γράφω: «Ή ένταση τού ρεύματος 
σ’ ένα κύκλωμα είναι άνάλογη μέ τήν ηλεκτρε
γερτική δύναμη τής πηγής καί άντίστροφα άνά- 
λογη μέ τήν όλική άντίσταση τού κυκλώματος».

Ό  ίδιος νόμος στήν Καθαρεύουσα:
«Ή έντασις τού ρεύματος είς κύκλωμά τι είναι 

άνάλογος τής ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως τής 
πηγής καί άντιστρόφως άνάλογος τής δλικής 
άντιστάσεως τού κυκλώματος».

Τί περισσότερο μάς δίνει ή διατύπωση αύτοΰ 
τού νόμου στήν Καθαρεύουσα; Τόν έξυψώνει 
μήπως πιό πολύ ή Καθαρεύουσα, ένώ τόν ταπει
νώνει ή Δημοτική; '  0 νόμος είναι νόμος καί μένει 
ό ίδιος καί στίς δυό περιπτώσεις. Ά ς  δούμε κΓ 
ένα πρόβλημα:

«θά μεταφέρουμε 1500 κιλοβάττ σέ 30 χιλιό
μετρα μέ παραδεχτή άπώλεια 20%. Νά βρούμε 
τή διατομή καί τό βάρος τών χάλκινων άγωγών 
πού θά χρησιμοποιήσουμε γιά τή μεταφορά:

α) Μέ συνεχές ρεύμα μέ τάση 1000 βόλτ.
6) Μέ μονοφασικό ρεύμα μέ τάση 30.000 

βόλτ. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, ή γραμμή θά έχει 
δυό μετασχηματιστές, τόν έναν ύψωτή καί τόν 
άλλον, χαμηλωτή τής τάσης. Ή άπόδοση κύθε 
μετασχηματιστή είναι 96%. Γνωρίζουμε, έπί
σης, ότι τό συνφ είναι 0,75».

Τί άκατανόητο ύπύρχει σ' αύτό τό πρόβλημα γι’ 
αύτούς πού γνωρίζουν 'Ηλεκτρολογία:

-  Άπό τήν Τηλεόραση, μερικά παραδείγματα 
όρολογίας:

Τό κανάλι στήν τηλεοπτική έκπομπή. Ή ύκτι-

νοβολία, ή πόλωση τών κυμάτων καί ή ένταση 
πεδίου. Ή φωταύγεια. Ή έστίαση τής ηλεκτρο
νικής δέσμης. Ή ηλεκτροστατική έστίαση. 01 
πλευρικές συχνότητες στή διαμόρφωση κατά συ
χνότητα. Ή έκπομπή τού ήχου πού σονοδεύει 
τήν εικόνα. Στόν εικονολήπτη τού πομπού μετα
τρέπουμε τή φωτιστικήν ένέργεια σέ ηλεκτρικήν. 
Στόν είκονογράφο τού δέκτη μετατρέπουμε τήν 
ηλεκτρικήν ένέργεια σέ φωτιστικήν.

-  Άπό τούς 'Ημιαγωγούς:
Τό σπάσιμο τών δεσμών. Ελεύθερα ήλεκτρό- 

νια. 'Οπές. Ή δίοδος μέ προωστική πόλωση ή μέ 
άνάστροφη πόλωση. Σύγκριση τής τριοδικής λυ
χνίας μέ τόν τρανζίστορα. Λειτουργία τού τραν- 
ζίστορα ΝΠΝ. Οί τρανζίστορες ΠΝΡ καί ΝΡΝ μέ 
κοινή τή βάση. Ή ευθεία φόρτου στό συνεχές 
ρεύμα. Σύγκριση τών Συνδέσεων τού τρανζί
στορα.

-  Άπό τίς Κεραίες στήν Τηλεόραση:

Ή διάδοση τών κυμάτων τής τηλεορύσεως. Ή 
ένταση τού πεδίου άπό τήν Ισχύ τής κεραίας. Ή 
έμβέλεια. Ή άνόκλαση τών κυμάτων. Τά στάσιμα 
κύματα. Ή θωρακισμένη γραμμή. Τό όμοαξονικό 
καλώδιο. Οί κατευθυντήρες. Ό  άνακλαστήρας. 
Σύνδεση τής κεραίας μέ τήν κάθοδο καί τό δέ
κτη.

-  Άπό τό Δυαδικό σύστημα:
Τό δεκαδικό, τό δυαδικό, τό όκταδικό, τό δε- 

καεξαδικό. Τά πλεονεκτήματα τού δυαδικού γιά 
τόν Υπολογιστή. Πρόσθεση, άφαίρεση, πολλα
πλασιασμός καί διαίρεση τών δυαδικών άριθμών. 
Μετατροπές τών δυαδικών στό δεκαδικό σύ
στημα καί άντίστροφα. Πράξεις μέ τούς όκταδι- 
κούς άριθμούς.

-  Άπό τόν Ηλεκτρονικόν Υπολογιστή:
Οί πληροφορίες στή διότρητη ταινία, τή μα

γνητοταινία καί τά διάτρητα δελτία. Ή πύλη ΚΑΙ. 
Ή πύλη. "Η. Ή άρνηση. Τόφλίπ-φλόπ. Άνοιγο- 
κλεισίματα χωρίς άδρύνεια. Σύμβολα τών βασι
κών συνδεσμολογιών. Αποθήκες. Μνήμη. Οί 
πυρηνικές άποθήκες. Τά χαρακτηριστικά τών 
άποθηκών. Πρόγραμμα καί προγραμματιστής. Τό 
γραμμικό καί τό κυκλικό πρόγραμμα. 'Εντολές.

Ά ς  πάρουμε όμως δείγματα καί άπό άλλα έπι
στημονικά βιβλία, γραμμένα στή Δημοτική.

-  Άπό τήν άριθμοθεωρία τού I. Hunter, 
τή μεταφρασμένη άπό τόν 'Ομότιμο Καθηγητή 
τών Μαθηματικών τού 'Εθν. Μετσόβιου Πολυτε
χνείου κ. Νικόλαο Κριτικό. ("Εκδοση Συλλόγου 
πρός διάδοσινώφελίμωνβιβλίων). Ό κ . Κριτικός 
είναι άπό τούς πρωτοπόρους τού Έπιστ. Δημοτι
κισμού. «Οί θετικοί άριθμοί, οί ρητοί άριθμοί, 
άλγεβρικές δομές, διαιρετικές ταυτότητες γιά 
τούς άκεραίους. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, 
μέγιστος κοινός διαιρέτης, Εύκλείδιος άλγόρι- 
θμος, πολλαπλασιαστικές άριθμοθεωρητικές 
συναρτήσεις, ό τύπος γιά τήν άντιστροφή, γραφή 
τών Ισοτιμιών, πράξεις πάνω σέ Ισοτιμίες, παρά
σταση άκεραίων άπό δυαδικές τετραγωνικές 
μορφές».

-  Άπό τόν Α' τόμο τών Μαθηματικών, μέ συγ
γραφέα τόν ίδιο Καθηγητή κ. Νικ. Κριτικό 
(Ίδρυμα Εύγενίδου, Βιβλιοθήκη τού Τεχνίτη):

«Ή εύθεία γραμμή καί ή χάραξή της, Μέ
τρηση μηκών, πρόσθεση, άφαίρεση, πολλαπλα
σιασμός, διαίρεση, δεκαδικοί άριθμοί, πράξεις 
μέ δεκαδικούς άριθμούς, μερισμός ένός μεγέ
θους, άπλοποίηση, κλασμάτων, όρθογώνια, ίσό- 
σκελα, ισόπλευρα τρίγωνα, παραλληλόγραμμο, ό 
ρόμβος, τό τετράγωνο, τόξα, χορδές, έφαπτο- 
μένες, Μέτρηση έπιφανειών, έμβαδό τετραγώ
νου καί όρθογωνίου, τετραγωνικές ρίζες, έμ
βαδό τραπεζίου, έμβαδό κύκλου».

-  Άπό τή Ραδιοτεχνία τού ίδιου Ιδρύματος 
μέ συγγραφέα τό Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ καί Ραδιολ. 
Μηχανικό ESE, διδάκτορα τών Φυσικών ’Επιστη
μών κ. Γεώργιο Όδ. Βουδούρη:
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«Ο ήχος μετατρέπεται σέ ήλεκτρικό ρεύμα, η 
άκτινοβολία, ό πομπός, ό δέκτης, άπαραίτητη ή 
υψηλή συχνότητα, μήκος κύματος, έπιλογή καί 
πιστότητα τού δέκτη».

Σταματώ τΰ παραδείγματα, έπειδή δέν έπι- 
θυμώ νά κουράσω τόν άναγνώστη περισσότερο. 
Όποιος θέλει, ός δει καί ιατρικό (Λούρος) η 
νομικά (Χρηστίδης) κείμενα στή Δημοτική. Τό 
συμπέρασμα πού βγαίνει άπ’ όλα αύτά είναι, πώς 
ή έπιστημονική όρολογία άποτελεϊται άπό λέξεις 
καί είναι παρακλάδι τού ύποκώδικα τού λεξιλό- 
γιου. Στά προηγούμενα είπαμε πώς, κατά τούς 
Νόμους τής Γλωσσολογίας, μπορούμε ν' άναμί- 
ξουμε τις λέξεις δυό γλωσσών, ή δυό περιόδων 
τής ίδιας γλώσσας, δέν μπορούμε όμως ποτέ ν’ 
άνακατέψουμε τούς γραμματικούς των τύπους. 
Όταν λοιπόν ό Επιστήμονας χρειαστεί έναν 
όρο, θά κυττάξει άν ύπάρχει ή σχετική λέξη στό 
‘ Εθνικό λεξιλόγιο. "Αντή βρει τήν παίρει αύτού- 
σιαν, έτσι όπως τή λέει καί τήν κλίνει ό Λαός. "Αν 
δέν ύπάρχει όμως ή σχετική λέξη, ό Επιστήμο
νας θά τήν πάρει άπό άλλη γλώσσα, άρχαία 'Ελ
ληνική, ή σέ μετάφραση άπό τήν 'Αγγλική, Γαλ
λική, Γερμανική, Ιταλική καί άπό όποιαν άλλη 
θέλει, ή τέλος θά τήν κάνει μόνος του. Σέ μάς, 
μάλιστα, παρουσιάζεται ή εύκολία νά τήν πάρει 
καί άπό τά καθαρευουσιάνικα έπιστημονικά συγ
γράμματα πού γράφτηκαν άπό καιρό, άν ύπάρχει 
φυσικά σ' αύτά. Τό ώραϊο παράδειγμα τό έδωσαν 
οί σοφοί πού γράψανε μαζί μέ τόν Μανόλη Τριαν- 
ταφυλλίδη τή Γραμματική τής Δημοτικής (1941). 
Δέν άλλαξαν καθόλου τήν όρολογία, πού καθιε
ρώθηκε άπό τις Γραμματικές τής Καθαρεύουσας 
καί δέν άναζήτησαν καθόλου όρους άπό τό λαϊκό 
λεξιλόγιο. "Ετσι βλέπετε έκεϊ: «Λέξεις, συλλα
βές, τόνοι, πνεύματα, τά πάθη τών φθόγγων, τά 
όμώνυμα, τά παρώνυμα, τά συνώνυμα, τά ταυτό
σημα, τά μέρη τού λόγου. Κλιτά καί άκλιτα: Πτώ
σεις, γένος, τό άρθρο, τά ούσιαστικά, τά έπί- 
θετα, τά ρήματα, τις άντωνυμίες, τά έπιρρήματα 
καί τά παρόμοια». 'Απ’ όποια όμως γλώσσα κΓ άν 
πάρει ό ' Επιστήμονας τή λέξη, πού θά τού δηλώ
νει τόν έπιθυμητό όρο, θά τήν κλίνει σύμφωνα μέ 
τή γραμματική τής Δημοτικής.

"Ετσι ό «όφθαλμολόγος» δέν ύπάρχει άνάγκη 
νά γίνει «ματολόγος». Τό «μάτι», όμως, δέ θά 
γίνει «όφθαλμός». ΚΓ δ Γάλλος λέει τό μάτι 
«oeil», τόν δφθαλμολόγο όμως τόν λέει «Oculi- 
ste», τό λατινικό «Oculus». Ό  Άγγλος έπίσης 
λέει τό μάτι «eye», τόν δφθαλμολόγο όμως τόν 
λέει κΓ αυτός «oculistCE καί τήν «όφθαλμοσκο- 
πία», «ophthalmoscopy». Στόν τελευταίο όρο 
παραδέχεται τελείως τήν έλληνική λέξη, δέν τήν 
κλίνει όμως καί μέ τήν έλληνική Γραμματική. Ό 
Γερμανός τό μάτι τό λέει «auge», τήν «όφθαλ- 
μολογία» τή λέει «augenkunde», ή «auge- 
nheilkunde» τή λέει όμως, καί «Ophthalmoli- 
gie». Τό «δφθαλμολογικός» τό λέει «ophthali- 
mologisch».
Καί ή «μύτη» δέ χρειάζεται νά γίνει «ρίς». Μπο
ρούμε όμως κάλλιστα νά λέμε π.χ. «ρινολογία», 
«ρινολόγος», «ρινοπλασία», ή «ρινοπλαστική», 
όπως λένε οΓάλλοι, οί Άγγλοι καί οί Γερμανοί 
«Nez», «Nose» καί «Nase» τή μύτη καί «rhi- 
noplastie», «rhinoplasty» καί «Rhinopla- 
stikCE, τή ρινοπλασία. Καί τόσα καί τόσα άλλα, 
πού δέν έχουν άριθμό ούτε τέλος.

Βέβαια μπορεί νά ύπάρχουν καί μερικοί καθιε
ρωμένοι έπιστημονικοί όροι πού, άν τούς κρατή
σουμε, δέν μπορούμε νά τούς κλίνουμε μέ τή 
Γραμματική τής Δημοτικής, π.χ. «συνεχές 
ρεύμα». (Ηλεκτρολογία), ό όρος «ύπεζωκώς» 
( Ιατρική) καί άλλοι παρόμοιοι. Αύτούς τούς 
όρους, άν δέν τούς άλλάξουμε, γιά νά μή χτυπή
σουμε στή συνήθεια, θά τούς παραδεχτούμε μέ 
τήν κλίση τους. Τό «συνεχές», τού «συνεχούς». 
Μπορούσαμε φυσικά νά πούμε «συνεχιστό» γιά 
νά τό κλίνουμε τού «συνεχιστού». Ή άδράνεια 
όμως, (τό τρίτο άξίωμα τής Δυναμικής, πού

προανάφερα) παραμονεύει καί θά διαμαρτυρη- 
θεί. Βλέπετε, όλα είναι συνήθειες καί μή μάς 
βγάλετε άπ’ αύτές. Καί όσο μεγαλύτερος είναι ό 
χρόνος τής κάθε συνήθειας, τόσο πιό δύσκολα 
τήν ξερριζώνουμε άπό μέσα μας. Κατά τήν άνα- 
θώρηση τής Γραμματικής, έλπίζω οί Γραμματικοί 
μας νά προβλέψανε καί γι’ αύτά τά άρχαιόκλιτα. 
Τό κακό πού παρουσιάζεται σέ μάς, έπειδή κα
θυστερούμε άκόμη στόν Τεχνολογικό τομέα, 
σχετικά μέ τά βιομηχανικά κράτη, είναι ότι έρ
χονται άπ’ έξω τά προϊόντα νέων έφευρέσεων μέ 
τό ξενικό τους όνομα καί μ' αύτό τό όνομα γίνον
ται γνωστά στους Τεχνικούς μας, πριν προλά
βουν νά γράψουν οι 'Επιστήμονες μας έλληνικό 
όνομα γ ι’ αύτά τά νέα πράγματα. Κ’ ϋστερ' άπό 
χρόνους, όταν φανεί τό έλληνικό όνομα, κοπιά
στε ν ’ άντικαταστήστε στό στόμα τών Τεχνικών τό 
παλιό όνομα. Αύτό π.χ. έγινε μέ τόν όρο «τραζί- 
στορ». Αφού τόν έμαθαν οί τεχνικοί σ' όλη τήν 
Ελλάδα, ξύπνησαν Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι 

νά πλάσουν τόν όρο «Κρυσταλλολυχνία», πού 
φυσικά έμεινε μόνο στά βιβλία. ΓΓ αύτό κ’ έγώ 
στό βιβλίο μου «’Ημιαγωγοί» έκλινα τόν όρο «ό 
τρανζίστορας» τού «τρανζίστορα», οί «τρανζί- 
στορες».

Άλλο ζήτημα σπουδαιότερο, κατά τή γνώμη 
μου, άπό τό ζήτημα τών όρων είναι τό πώς θά 
παρουσιάσουμε τό έπιστημονικό θέμα. Μπερδε
μένο καί άκατανόητο;

Ό  Δημοτικισμός δέν είναι μονάχα ζήτημα 
γλώσσας, είναι καί ζήτημα νοοτροπίας. Από
δειξη: Κανένας δημοτικιστής δέν είναι παλαιοη
μερολογίτης. Όλοι όμως οί παλαιοημερολογί
τες είναι καθαρευουσιάνοι.

“Ενα έπιστημονικό βιβλίο γραμμένο στή Δημο
τική, άνεξάρτητα άπό τή στάθμη (ύψηλή ή χα
μηλή ) γιά τήν όποία γράφτηκε, πρέπει νά έξετό- 
ζει τά θέματα καθαρά καί σταράτα. Ξαναθυμίζω 
τά λόγια τού Ψυχάρη « Άμα γράφει κανείς στή 
Δημοτική, πρέπει άκόμη καί νά μή τό θέλη, πα
στρικά νά τά λέη». Καθώς καί τά λόγια τού Ροίδη, 
πώς «τό γλωσσικό ένδυμα τών Ιδεών πρέπει νά 
έχη τήν διαφάνειαν τών περιφήμων έκείνων χι
τώνων τής Κέω, κ.λ.π.». Σαφήνεια καί πάλι σα
φήνεια. Νά μή σκεπάζονται τά νοήματα άπό τό 
ύφος καί τή γλώσσα. Γιατί άλλιώς τό βιβλίο θά 
είναι βέβαια γραμμένο στή Δημοτική, μέ σφρα
γίδα όμως καθαρευουσιάνικη, γιά νά μήν πώ «λο- 
γιωτατίστικη». Αύτά όλα άφοροϋν σ’ όσους διδά
χτηκαν τήν καθαρεύουσα. 01 έπόμενες γενιές, 
πού θά μορφωθούν μέ τά νέα μέτρα, δέν θ' 
άνπμετωπίζουν τέτοια ζητήατα.

Τό τελικό συμπέρασμα όλων αύτών πού προα- 
ναφέραμε είναι, πώς ή Δημοτική μέτό τυπικό της 
καί ό τό έμπλουτισμένο, μέ τήν ειδική γιά κάθε 
περίπτωση όρολογία, λεξιλόγιό της, μπορεί 
θαυμάσια νά έξυπηρετήσει καί τόν 'Επιστημονικό 
Λόγο. "Ετσι καί ή 'Επιστήμη στή χώρα μας άποχτά 
κΓ αύτή τό ζωντανό έκφραστικό της όργανο, ιό 
κέρδος μεγάλο.

Διαβάζοντας τά έπιστημονικά βιβλία στή ζων
τανή γλώσσα μας τά καταλαβαίνουμε άβίαστα. 
Ξεφεύγουμε άπό τήν άποστήθιση, πού τόσο συν
ηθιζόταν μέ τά καθαρευουσιάνικα βιβλία. 'Υπήρ
χαν άρκετοί πού άποστήθιζαν άκόμη καί τά Μα
θηματικά. Νιώθοντας όμως αύτά πού διαβάζουμε 
καί λέμε δέν γινόμαστε έπιπόλαιοι.

Καί τό σπουδαιότατο: Παραδεχόμενοι καί στόν 
' Επιστημονικό Λόγο τή ζωντανή γλώσσα, πού μιλά 
όλόκληρο τό "Εθνος, έχουμε γιά όλες τις  πνευ
ματικές έκδηλώσεις μας μιάν ένιαία γλώσσα, πού 
δέν θά ντρεπόμαστε ούτε όταν θά τή γράφουμε, 
άλλ’ ούτε κΓ όταν θά τή μιλάμε, γιατί, μέ τή 
διγλωσσία πού είχαμε, γινόταν κΓ αύτό τό παρά
ξενο καί, Γσως, μοναδικό στό σημερινό πολιτι- 
σμένον κόσμο: Ντρεπόμασταν νά γράψουμε τη 
γλώσσα πού μιλούσαμε καί ντρεπόμασταν νά μι
λήσουμε τή γλώσσα πού γράφαμε.

Διευθυντής:

Ταγμ/ρχης Άναστ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 

Αρχισυντάκτης:

Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθάς Αρχισυντάκτου:

Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη - Ρηράϊτερ - Διορθώσεις:

Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
» Άγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
» Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:

Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μοκέπες:

Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:

Ανθ/στής Ιωάν. ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 

ΔιεκπεραΙωοη:

Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Έλευθ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ 

»  Χρυσόστ. ΠΑΠΠΑΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:

Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρ/κής

Στοιχειοθεσία Κειμένων:

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 

Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23. τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:

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 άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ' όσον 
ύπάρχει.

__________________________/
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Φ η τ ο Γ Ρ ϋ π ι π ί Ε Τ Ρ ί η
Ρ ΙΤ ΙΚ Ο  ΕΡ ΓΟ

Η αλματώδης έπιστημονική καί τεχνολογική έξέλιξη μας βάζει καθημερινά, είτε 
τό θέλουμε είτε όχι, μπροστά οέ νέα προβλήματα, προβλήματα ατά όποια κολούμεθα 
έπιτακτικά νά άπαντήσουμε. Ή σύγχρονη τεχνολογία έχει εισβάλλει παντού, όνατρέ- 
ποντας καθιερωμένες γιά χρόνια τακτικές, και θά ’ταν τουλάχιστο άνόητο ή αστυνο
μία, γενικά, νά μήν κάνει χρήση τών έπιτευγμάτωντής έπιστήμης, άποκοπτόμενη έτσι 
άπό τήν καθημερινή πραγματικότητα.

Ενας τομέας όπου οί θετικές έπιστήμες έχουν εισβάλλει γιά τά καλά είναι ή 
προανακριτική διερεύνηση τού όδικοϋ τροχαίου ατυχήματος. « Οσοι άποστρέφονται 
τό μαθηματικό φοβούνται τήν άλήθεια», γράφει έκεϊνος πού πρώτος είσήγαγε στή 
χώρα μας τήν έπιστημονική έρευνα τού τροχαίου ότυχήματος, ό συνταγματάρχης 
Χωροφυλακής έ.ά. κ. Σπυρίδων Γεωργούσης.

Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς τρομάζουν οί έπιστήμες τής φυσικής καί τών μαθηματ;· 
κών. Αντίθετα μάς ανοίγουν τούς ορίζοντες γιά μιά οωστή κατανόηση τού γύρω μας 
κόσμου. Μιά τέτοια λοιπόν έπιστήμη είναι καί ή φωτογραμμετρία.

Τί είναι φωτογραμμετρία. Τού Κώστα ΔΑΝΟΥΣΗ

νά τέμνεται άπό τόν όττπκό άξονα Ο1Ο2 
τού φακού της. Αν δεχτούμε πώς ό φα
κός τής μηχανής μας είναι όπαλλαγμέ- 
νος άπό σφάλματα, μπορούμε νά ύπολο- 
γίσουμε τό ύψος τού δένδρου άν ξέ
ρουμε τήν άπόστασή του άπό τή μηχανή, 
μέ βάση άπλές μαθηματικές σχέσεις. 

"Εχουμε γνωστά τά στοιχεία:
(α) 002 = Απόσταση μηχανής -  δέν

δρου.
(β) Α'Β' = Ύψος τού ειδώλου τού δέν

δρου πάνω στό φιλμ.
(γ) 00ι = Εστιακή άπόστασή τού φα

κού μηχανής, και
(δ) τρία ζεύγη όμοιων τριγώνων (δη

λαδή ΟΑ'Β' - ΟΑΒ, ΟΟιΒ'-  002Β καί ΟΟιΑ' 
-  OCfeA). Μέ βάση λοιπόν τά γνωστά στοι
χεία είναι εύκολο πλέον νά βρεθεί τό 
ύψος τού δένδρου (ΑΒ).

Φωτογραμμετρία είναι ή έπιστήμη ή 
όποια χρησιμοποιεί τή φωτογραφία -  ή 
άκριβέστερα σειρά φωτογραφιών τρα
βηγμένων κατά όρισμένο τρόπο καί μέ 
κατάλληλες μηχανές -  γιά τή διενέργεια 
μετρήσεων. Μέ άλλα λόγια μέ τήν έκμε- 
τάλλευση τών φωτογραφιών έπιδιώκει -  
καί φυσικά έπιτυγχάνει -  νά μελετήσει 
καί νά καθορίσει μέ άκρίβεια τό σχήμα, 
τις διαστάσεις καί τή θέση όποιουδήποτε 
άντικειμένου μέσα στό χώρο1.

Ή δυνατότητα χρησιμοποίησης τής 
φωτογραφίας γιά σκοπούς μέτρησης 
στηρίζεται στό γεγονός ότι ή σχέση φω
τογραφίας καί τού άντικείμενου πού εί- 
κονίζει μπορεί νά έκφρασθεί μέ μαθημα
τικές άναλογίες. "Ετσι άκριβεΐς μετρή
σεις πάνω σέ μιά φωτογραφία μπορούν 
νά άναχθούν σέ μετρήσεις τού χώρου ή 
τών άντικειμένων πού είκονίζει. ’Εξάλ
λου ή φωτογραφία δέν είναι παρά μιά 
έπίπεδη κεντρική προβολή ένός συγκε
κριμένου τμήματος τού χώρου (τό μέγε
θος τού ειδώλου κάποιου άντικειμένου 
πάνω στό φίλμ μειώνεται ή αύξάνεται 
όσο τό άντικείμενο άπομακρύνεται ή 
προσεγγίζει τό φακό τής φωτογραφικής 
μηχανής).

Μετρήσεις άπό φωτογραφίες.

“Αν φωτογραφήσουμέ μιά έπίπεδη 
έπιφάνεια κρατώντας τή μηχανή μας έτσι 
ώστε τό φιλμ νά είναι παράλληλο πρός 
τήν έπιφάνεια αυτή μπορούμε νά έπιτύ- 
χουμε μετρήσεις, ύπό κλίμακα, τής έπι- 
φάνειας αύτής μέ βάση τή φωτογραφία, 
κάτω άπό όρισμένες βέβαια προϋποθέ
σεις. Στην εικόνα (1) δίνουμε ένα άπλου- 
στευμένο παράδειγμα μιάς τέτοιας 
περίπτωσης. Κρατώντας τή μηχανή μας 
μέ τό φίλμ άκριβώς κάθετο πρός τό όρι- 
ζόντιο έπίπεδο φωτογραφίζουμε ένα 
δένδρο ύψους ΑΒ, έτσι ώστε τό δέντρο

Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ ο ϋ

Ο 1Ο2 = Οπτικός άξονας, Νι καί Νς = Εξωτερικά δεσμικά σημεία 
τού φακού, A = Φωτεινό σημείο, A =  Είδωλο σημείου Α, ω = 
Γωνία προστττώσεως καί ω = Γωνία έκτροπής, α = Απόσταση τού 
ειδώλου άπό τόν όττπκό άξονα, καί α = άπόστασή τού ειδώλου άπό 
τόν όττπκό άξονα άν δέν ύπήρχε τό σφάλμα τής διαστροφής τού 
φακού.
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Αύτά θεωρητικά, γιατί στήν πράξη οί 
φακοί των συνηθισμένων φωτογραφικών 
μηχανών παρουσιάζουν όρισμένα σφάλ
ματα. Στήν περίπτωσή μας τό σπουδαιό
τερο είναι έκεΐνο τής διαστροφής2, πού 
επηρεάζει τή γεωμετρική θέση τών ειδώ
λων τών άντικειμένων, τά όποια φωτο
γραφίζονται, ώς πρός τόν όπτικό άξονα 
(Ο1Ο2) τού φακού. Βασικά συνίσταται στό 
άτι ή άκτίνα πού προσπίπτει στό έξωτε- 
ρικό δεσμικό σημείο τού φακού μέ γωνία 
ω, ώς πρός τόν όπτικό άξονα, έξέρχεται 
άπό τό έσωτερικό δεσμικό σημείο μέ γω
νία ω’, διαφορετική άπό τήν ω. ’ Αποτέ
λεσμα τού φαινόμενου τούτου είναι πώς 
τό είδωλο τού σημείου Α σχηματίζεται 
στό σημείο Α', πού βρίσκεται άπό τόν 
όπτικό άξονα σέ άπόσταση α', άντί τής 
ορθής α (εικόνα 2).

Ή διαστροφή τών φακών πού άποτε- 
λούσε τό σημαντικότερο σφάλμα τών 
φωτογραμμετρικών φακών έχει έλαττω- 
θεΐ σημαντικά, άκόμα καί στούς εύρυγώ- 
νιους φακούς. Ή άλήθεια είναι πώς όσο 
άκριθότερη είναι κάποια φωτογραφική 
μηχανή, τόσο λιγότερα σφάλματα πα
ρουσιάζει.

"Ετσι λοιπόν, άπό μιά σωστά τραβη

γμένη φωτογραφία -  ιδιαίτερα μέ νορ
μάλ φακό -  μπορούμε νά έξάγουμε με
τρήσεις άντικειμένων τού τριδιάστατου 
χώρου μέ κάποιες βέβαια πιθανότητες 
(±) σφάλματος. Αρκεί τό έπίπεδο τού 
φιλμ νά ’ναι άπόλυτα κατακόρυφο (δη
λαδή μέ φωτογραφική μηχανή κάθετα 
άλφαδιασμένη) καί όσο τό δυνατό ό 
οπτικός άξονας τού φακού νά τέμνει τό 
ύπό φωτογράφιση άντικείμενο3.

Αποτύπωση τοϋ τρισδιάστατου χώρου.

Ή φωτογραφία όμως μάς δίνει ένα 
άντικείμενο σέ δυό μονάχα διαστάσεις 
καί έτσι δέν μπορεί νά προσδιορίσει πλή
ρως τό χώρο τών τριών διαστάσεων. Μ’ 
άλλα λόγια άπό τό χώρο τών τριών δια
στάσεων μπορούμε νά πάρουμε μιά φω
τογραφία, όχι όμως καί τό άντίθετσ δη
λαδή άπό μιά φωτογραφία δέν μπορούμε 
νά άναπαράγουμε τό χώρο τών τριών 
διαστάσεων. Γιά νά τό έπιτύχουμε, λοι
πόν, αύτό χρησιμοποιούμε δυό φωτο
γραφίες τού ίδιου άντικείμενου τραβη
γμένες άπό διαφορετικό σημείο μέ ειδι

κές στερεοσκοπικές φωτογραφικές μη
χανές4, όπως γίνεται μέ τά μάτια μας πού 
στήν πραγματικότητα μάς δίνουν δυό 
όψεις τοϋ ίδιου άντικείμενου καί συνθέ- 
τοντάς τες μάς παρέχουν τήν αίσθηση 
τού χώρου τών τριών διαστάσεων (στε
ρεοσκοπική όραση).

Επειδή δέν ύπάρχουν συνήθως στε
ρεοσκοπικές φωτογραφικές μηχανές 
στή διάθεση τών άστυνομικών, προτεί- 
νεται συχνά > λήψη μιάς δεύτερης φω
τογραφίας, άφοϋ μετακινηθεί ή συνηθι
σμένη μηχανή κατά 1,80 μέτρα στά πλά
για. Έτσι στήν πράξη θά έχουμε ένα ζεύ
γος στερεοσκοπικών εικόνων. Βέβαια θά 
πρέπει νά ύπενθυμίσουμε καί έδώ τις 
προϋποθέσεις πού προαναφέραμε γιά 
μιά σωστή λήψη καί έπί πλέον πώς δέ θά 
πρέπει νά άλλάξει τό ύψος τής μηχανής 
άπό τό έδαφος.

Σήμερα ή μοντέρνα τεχνολογία μάς 
έδωσε ειδικές μηχανές γιά φωτογραμμε- 
τρικές λήψεις μεγίστης άκρίβειας, πρά
γμα πού άνοιξε τεράστιους όρίζοντες 
στήν έπιστήμη αύτή, ή όποια πλέον 
βρήκε εύρεΐες έφαρμογές σέ τομείς 
όπως ή γεωλογία, ή πολεοδομία, ή όδο- 
ποιΐα, ή σύνταξη κτηματολογίων, ή τοπο
γραφία καί χαρτογράφηση, ή ιατρική, οί 
άποτυπώσεις άρχιτεκτονικών μνημείων, 
άλλά καί ή ιατροδικαστική καί ή έ γ - 
κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α 5.

Οί φωτογραμμετρικές μετρήσεις μπο
ρούν νά βρούν εύρύτατες έφαρμογές 
στό χώρο τού άστυνομικού έργου. 
Έχουν βέβαια τό μειονέκτημα πώς 
χρειάζονται ειδικές, πανάκριβες, μηχα
νές καί όπωσδήποτε προσωπικό μέ 
ύψηλή έπιστημονική κατάρτιση. Αύτό, 
όμως, δέ σημαίνει ότι πρέπει νά άποκλεί- 
σουμε τό ένδεχόμενο χρησιμοποίησής 
τους, μιάς καί φωτογραφίες τραβηγμέ
νες σωστά μέ συνηθισμένες φωτογραφι
κές μηχανές (όχι βέβαια καί εύτελούς 
άξίας) έπιτρέπουν φωτογραμμετρική 
έπεξεργασία.

Ή περίπτωση τοϋ Καναδά.

Μιά τέτοια περίπτωση συνέβη τελευ
ταία στό Καναδά6, καί συγκεκριμένα στή 
γέφυρα Champlain μεταξύ Ottawa καί 
Hull, όπου λόγω τής πυκνότητας τής κυ
κλοφορίας είχε όριστεΐ άνώτατο όριο τα
χύτητας 35 μίλια τήν ώρα. Μιά φλεβαοιά- 
τικη νύχτα μιά κάντιλακ μέ 8 έπιβάτες 
έρχόταν άπό τήν πλευρά τής Ottawa μέ 
μεγάλη ταχύτητα, προσπερνώντας άδιά- 
κριτα κάθε αύτοκίνητο πού συναντούσε. 
Πάνω στή γέφυρα, μετά τό σημείο όπου 
κάνει στροφή 20 μοιρών, ό όδηγός έχασε 
τόν έλεγχο τού όχήματός του καί ντερα- 
πάροντας κτύπησε ένα φορτηγό, ένα αύ
τοκίνητο φολκσβάγκεν γιά νά πέσει τε
λικά πάνω σέ μιά πλύμουθ. Τό φορτηγό 
καί τό φολκσβάγκεν έκτινάχτηκαν στή 
μιά πλευρά τής γέφυρας, ένώ ή πλύμουθ 
πήρε σχεδόν στροφή έπί τόπου άπό τή 
σφοδρότητα τής σύγκρουσης μέ άποτέ-
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λεσμα να τραυματιστοϋν σοβαρά 9 
άτομα.

Τό πρόβλημα πού τέθηκε ατούς άξιω- 
ματικούς τής άστυνομίας ήταν νά ύπο- 
λογιστεΐ ή άρχική ταχύτητα τής κάντι- 
λακ. Τά στοιχεία πού ύπήρχαν δέν έπέ- 
τρεπαν νά έφαρμοστεϊ ή μέθοδος τής 
άπώλειας κινητικής ένέργειας7 ή κάποια 
άλλη, γιατί τά μοναδικά στοιχεία πού τέ
θηκαν στή διάθεση τής άστυνομίας ήταν 
μερικές φωτογραφίες. Μάλιστα ή πρώτη 
φωτογραφία πού τραβήχτηκε άπό ειδικά 
εκπαιδευμένο άστυνομικό έδειχνε 
κατάλληλη γιά φωτογραμμετρική έπε- 
ξεργασία. Γενικά άπό τις φωτογραφίες 
άποκαλύπτονταν ή κατάσταση τού χώ
ρου άμέσως μετά τό άτύχημα, δηλ. οί τε
λικές θέσεις των όχημάτων, και τό ίχνος 
έκτροπής τής κάντιλακ (λίγο πριν κτυπή- 
σει τό πρώτο όχημα), τό όποίο σέ λίγο 
καταστράφηκε άπό τό πετρέλαιο πού 
έτρεξε άπό τό ρεζερβουάρ τού φορτη
γού.

Φωτογραμμετρία καί Τροχαία.

Έχοντας οί δυό άξιωματικοΐ τής άστυ
νομίας ύπόψη τους τις δυνατότητες τής 
φωτογραμμετρίας καί δεδομένα τις φω
τογραφίες και τό γεγονός πώς ή γέφυρα 
ήταν δυνατό νά μετρηθεί μέ άκρίβεια, 
κατέφυγαν στόν Dr. Kratky, προϊστάμενο 
τού τμήματος φωτογραμμετρικής έρευ
νας τού Εθνικού Συμβουλίου τής Ot
tawa.

Ό  Dr. Kratky έπεξεργάσθηκε άνάλογα 
τις φωτογραφίες και φέρνοντας τίς εύ- 
θεϊες τού παριστάμενου χώρου πρός τό 
σημείο συγκλίσεώς τους V, έτοίμασε ένα 
σχέδιο έπίπεδης κεντρικής προβολής

τού τόπου τού ατυχήματος, πάνω στό 
όποιο καθόρισε σάν σημεία άναφοράς 
(A-B-C-D) σημεία τής γέφυρας πού 
μπορούσαν νά μετρηθούν μέ άκρίβεια 
(εικόνα 4).Άπό τό σχέδιο αύτό, μέ βάση 
τά τεχνικά δεδομένα κάτω άπό τά όποια 
οί φωτογραφίες τραβήχτηκαν καί τυπώ
θηκαν, κατάρτισε μιά ύπό κλίμακα έμβα- 
δομετρική άναπαράσταση τού τόπου τού 
άτυχήματος όπου περιλαμβανόταν καί 
τό ίχνος έκτροπής (εικόνα 3), τό όποιο 
είχε σχήμα τόξου.

"Εμενε λοιπόν τώρα νά ύπολογιστεϊ ή 
άκτίνα τού τόξου (δηλ. τού ίχνους έκ
τροπής). "Ετσι:

-  Τά σημεία 12-13-14 δέ λήφθηκαν ύπ' 
όψη τίς μετρήσεις γιατί ή μικρή άπό- 
στασή τους άπό τή φωτογραφική μη
χανή δέν έδινε πολλές έλπίδες γιά 
σωστά αποτελέσματα έστω καί μέ ση
μαντικές πιθανότητες σφάλματος, 
ένώ

-  Οί μετρήσεις των άλλων σημείων έδω
σαν τά έξής αποτελέσματα:

(α) Σημεία 13-14-15 μήκος άκτίναςτοϋ 
τόξου 204 μέτρα μέ πιθανότητες σφάλ
ματος ± 30%.

(θ) Σημεία 14—15-16 μήκος άκτίνας τού 
τόξου 190 μέτρα μέ πιθανότητες σφάλ
ματος ± 20%, καί

(γ) Σημεία 15-16-17 μήκος άκτίνας τού 
τόξου 130 μέτρα μέ πιθανότητες σφάλ
ματος ± 10%.

0 υπολογισμός της άρχικης ταχύτητας.

Παράλληλα έγιναν δοκιμαστικές τρο
χοπεδήσεις στό χώρο τού άτυχήματος, 
οί όποιες άπέδειξαν πώς ό συντελεστής

τριβής στό συγκεκριμένο σημείο ήταν 
0,69 (τό κατάστρωμα τής γέφυρας ήταν 
όριζόντιο καί έτσι δέν έπηρέαζε θετικά ή 
άρνητικά τό συντελεστή τριβής).

Γιά νά ύπολογιστεϊ άμως ή έλάχιστη 
δυνατή ταχύτητα τού ζημιογόνου όχή- 
ματος, ήταν φυσικό οί σχετικοί ύπολογι- 
σμοί νά γίνουν μέ βάση τή μεγαλύτερη 
άκτίνα τού τόξου (ίχνους έκτροπής) 
προσαυξημένη ή μειωμένη κατά 30%, 
δηλαδή 265,2 μέτρα τό μεγαλύτερο καί 
142,8 μέτρα τό έλάχιστο.

Ό  μαθηματικός τύπος πού μάς δίνει 
τήν κρίσιμη ταχύτητα έκτροπής8 είναι:

οπού S ή ταχύτητα σέ χιλιόμετρα άνά 
ώρα, r ή άκτίνα τού τόξου πού διαγρά- 
φηκε σέ μέτρα, F συντελεστής τριβής 
τού όδοστρώματος καΗ ή έγκάρσια κλίση 
τού δρόμου (πού στήν προκειμένη περί
πτωση είναι μηδενική).

Χρησιμοποιώντας τόν παραπάνω τύπο, 
τόν F, όπως καθορίστηκε άπό τά τέστ 
τροχοπεδήσεως, καί τήν r, όπως ύπολο- 
γίστηκε μέ τή φωτογραμμετρική έπεξερ- 
γασία τών φωτογραφιών, έχουμε:
(α) Γιά r = 142,8 μέτρα S = 111 χ/ω 
(β) Γιά r = 204,0 μέτρα S = 133 χ/ω, καί 
(γ) Γιά r = 265,2 μέτρα S = 152 χ/ω.

Μέ άλλα λόγια ή κρίσιμη ταχύτητα έκ
τροπής τής κάντιλακ στά σημεία 
13-14—15 θά πρέπει νά τοποθετηθεί 
άνάμεσα στά 111 καί 152 χιλιόμετρα τήν 
ώρα. 'Οπωσδήποτε, άμως, θά'ταν μεγα
λύτερη στήν άρχή τού ίχνους έκτροπής.

Αύτό τό συγκεντρωμένο μέ κόπο καί 
έπιμέλεια ύλικό δέ χρειάστηκε τελικά νά
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έπιστρατευθεΐ στή δίκη, άφοϋ ό κατηγο
ρούμενος όμολόγησε. Ή όλη όμως 
προανακριτική διαδικασία άπέδειξε για 
μια άκόμη φορά πώς ένός λεπτού προσ
οχή στή λεπτομέρεια είναι συχνά τό «τί
ποτα» πού κερδίζει μιά δίκη στο δικα
στήριο. Καί εϊτε τό θέλουμε είτε όχι, οί 
θετικές έπιστήμες είναι έκεΐνες πού 
μπορούν νά τό άξιολογήσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1: Μπαντέκα, Ίωάννου, Φωτογραμμετρία. τόμος I. 
Αθήνα2, σελ. 13,17 και 18.

2: Σχετικά μέ τό φαινόμενο τής διαστροφής, καθώς 
και τ ’ άλλα σφάλματα των φακών, πού έκτός τή 
φωτογραμμετρία, άφοροϋν άμεσα καί τή συνηθι
σμένη φωτογραφία, ή όποια προορίζεται γιά άπο- 
δεικτικό στοιχείο στό δικαστήριο, βλέπετε: Μπαν
τέκα, Ίωάννου, δ.π., σελ. 74—77, Παπαλόπουλου, 
Χρήστου Ν., Φωτογραφική όπτική, Άθήναι 1967, 
σελ. 54-75, καί -ανθάκη, "Αλκή Ξ., Φωτογραφική 
τεχνική, Αθήνα 19744, σελ. 56-58.

3: Γιά τόν προσδιορισμό τών άπόλυτων ύψών τών 
άντικειμένων πάνω σέ μιά φωτογραφία, βλέπετε: 
Παπαλόπουλου, Χρήστου Ν., δ.π., σελ. 315-317.

4: Παπαλόπουλου, Χρήστου Ν., Ή φωτογραφία ώς τέ 
χνη καί έπιστήμη (Τεύχος Ι:"Η τεχνική τής φωτο
γραφίας), σελ. 20, καί =ανθάκη, Άλκη Ξ., δ.π., σελ. 
38.

5: Όπως μάς λέει ό καθηγητής Κων/νος 
Γαρδίκας ( Εγκληματολογία, τόμος Β' -  Αστυνο
μική, Άθήναι 19645, σελ. 463 - 464): «. . .  Ή διά λέ
ξεων περιγραφή τού τόπου τής τελέσεως συμπλη- 
ρούται διά τής φωτογραφίας, ήτις συγκροτεί λε
πτομέρειας, αιτινες μεταβάλλονται, δεν παρατη
ρούνται τυχόν μετά προσοχής ύπό τών μαρτύρων, 
κατά δέ τήν περαιτέρω διαδικασίαν δυνατόν νά 
άποδειχθώσιν μεγίστης σπουδαιότητος. . .  Ή φω
τογραφία γινομένη διά στερεοσκοπικών φωτογρα
φικών μηχανών είναι πλέον παραστατική, διότι ή 
παρατήρησις τών διά αύτών λαμβανομένων φωτο
γραφιών είς κατάλληλον στερεοσκόπιον άναπαρι- 
στά τήν έν τψ χώρψ διάταξιν τού τόπου τής τελέ
σεως. Ά λλ’ ούτε ή άπλή ούτε ή κατά χώρον φωτο
γραφία παρέχουσιν άμέσως άκριβή πληροφορίαν 
περί τού μεγέθους καί τής θέσεως τών παρισταμέ- 
νων άντικειμένων πρός άλληλα, ένεκα τής προοπτι
κής σμικρύνσεως τής έξεικονίσεως κατά τήν άπο- 
μάκρυνσιν αύτών άπό τού φωτογραφικού φακού- δι’ 
δ πρός φωτογράφησιν τού τόπου τού έγκλήματος 
άναγκαία είναι ή φωτογραφομετρία καί στερεοφω- 
τογραφομετρία, λεγομένη φ ω τ ο γ ρ α μ μ ε -  
τ  ρ ί α . Ή ειδική μετρική φωτογραφική μηχανή πα
ρέχει διπλήν σχεδόν άκρίβειαν ώς πρός τε τήν θέ- 
σιν καί τάς διαστάσεις τών άντικβιμένων (Bertillon. 
Eichberg, κ.λ.π.). Αλλά σήμερον ύπάρχει καί ή μέ- 
τρησις έπί διπλών φωτογραφιών, ώστε άντικείμενα 
έχοντα οίανδήποτε μορφήν έπιφανείας έξεικονί- 
ζονται, όταν τό άντικείμενον φωτογραφήται διά με
τρικών φωτογραφιών έκ δύο διαφόρων άπόψεων. 
Τό μηχάνημα'στρέφεται δι' ειδικής κατασκευής, 
καθ' ώρισμένας γωνίας πρός άνω καί κάτω, ώστε 
δυνατόν νά ληφθώσιν καί έπικλινείς φωτογραφίαι, 
π.χ. όδών έκ τού έξώστου ή οικήματος τινός έκ τής 
δού. Ή στερεοσκοπική μέτρησις τής φωτογραφίας 
παρέχει λίαν άκριβή καθορισμόν άποστάσεων. Τέ
λος ύπάρχει καί ή αύτόματος κατά συνέχειαν άνα- 
παράστασις τού άντικειμένου διά τής λεγομένης 
ίχνογραφικής στερεοφωτογραφομετρικής μηχα
νής, ής ή προσαρμογή είς οίονδήποτε σημεϊον τού 
χώρου τής όπτικής άναπαραστάσεως άποδίδει 
άμέσως καί αύτομάτως τήν προβολήν αύτού έπί 
έπιπέδου κατόψεως, ώς καί τό ύψος αύτού ύπό κα- 
θωρισμένην κλίμακα (στερεοαυτογράφος)».

Επίσης βλέπετε: Schernhorst, John, Forensic 
Photogrammetry. Royal Canadian Mounted Police Ga
zette. vol. 27, No4, April 1965. Wild. Equipement photo- 
grammetrique pour la fixation de Γ 6tat des Lieux, 
Review Internationale de Criminalistique, t. 5, 1933, p. 
288, P e s s o a , La photographie m6trique des lieux 
sans appareil sp0cial. Review de droit p0nal et de Crimi- 
nologie et Archives Internationales de M0dedne I6gale. 
t. 5, p. 581. καί Ήλιάκη, Κων/νου Έμμ., Ιατροδικα
στική, τόμος Β \ Άθήναι 1963, σσ. 1397 -  1410.

6: Moyle Ρ. - Farnham. R.D., Determining Speed by Pho
togrammetry, Royal Canadian Mounted Police Gazette, 
vol. 36. No 9.

7: Rizer. Conrad K., «Estimating the speed of a motor 
vehicle in a collision*». Journal of Criminal Law. Crimino
logy and police Science, vol. 58, 1 /1967, pp. 119 - 127 
(Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής, τεύχος 138/1981. σελ. 399- 405. μέ μετά
φραση -  σχόλια τού άνθυπασπιστή Κων/νου Δα- 
νούση).

8: Γεωργούση, Σπυρίδωνος Γ., Ό  άνθρωπος καί τό αύ- 
τοκίνητον (τόμος τρίτος: Ή έρευνα τού τροχαίου 
άτυχήματος), Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 52.

Έρημος. 17 Ιούλη 1943. Αεροδρόμιο 
τού Σίτυ Μπαράνι. Μοίρα: 336. Αρχισε νά 
σουρουπώνει. Οί μαχητές τής 336 δέν 
έχουν μάτια νά χαροϋν το ήλιοβασίλεμα. 
Τά βλέμματά τους έχουν κουραστεί άπό 
τήν όλοήμερη άπαντοχή, άπό τήν έξ- 
ερεύνηση τ' ουρανού. Σβήνει τό ύστατο 
θαμπόφωτο τής μέρας. Καί μαζί μ ’ αύτό, 
σβήνουν κι οί έλπίδες τους γιά τόν χα
μένο συνάδελφο πού τόν κρατά σκλάβο ή 
άμμος τής 'Ερήμου. Ή άμμος, τό τρομα
κτικό τούτο στοιχείο, πού συντρίβει τόν 
άνθρωπο κάτω άπό τούς άπίθανους όρα- 
ματισμούς πού γεννά κι άπό τά διαβολικά 
της οπτικά παιγνιδίαματα, πού εύκολα 
μπορούν νά σαλέψουν τό λογικό, είχε 
κρατήσει αιχμάλωτο στή μέθη τών άντι- 
κατοπτρισμών τόν άεροπόρο Σπυρίδω
νος, τόν Δημήτρη, ύστερα άπό μιά πτήση 
πουχε άποφασίσει κείνο τό πρωινό τής 17 
Ιούλη, μέρα τής γιορτής τής Άγ. Μαρί
νας. Όλο τ' άπόγιομα ό Διδασκάλου είχε 
πετάξει χαμηλά, είχε ψάξει τήν Έρημο 
μήπως τυχόν τόν βοηθούσε ή τύχη κι 
άνακάλυπτε τόν χαμένο συνάδελφο. 
"Ομως, ή ύποκίτρινη άμμος έκτεινόταν

Τοϋ Γιώργου ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ήταν έρείπιο, σωστή σακαράκα, μέ δύο 
μόνο κανόνια. Οί άεροπόροι μας τό είχαν 
βαφτίσει «Σπιτφάιρ». Εκείνο, λοιπόν, τό 
έρείπιο είχε έξοφλήσει πιά μέ τήν πτη
τική του ικανότητα. Τοϋ άπέμεινε μόνο 
μιάς ώρας πτήση γιά νά συμπληρώσει τή 
μηχανική ζωή του.

Αλλά αύτή ή ώρα πού τοϋ άπόμενε, 
είχε γητέψει τούς πιλότους. Θεωρούσαν 
προσωπική προσβολή νά τ ’ άφήσουν νά 
διαλυθεί, μιά καί είχε τυπικά, ζωή γιά μιά ν 
ώρα άκόμα. "Ηταν μιά πρόκληση στήν πα
λικάρια, στόν έγωισμό, στό θάρρος.

Μερικοί χειριστές είχαν προσπαθήσει 
νά τό πετάξουν. Ή μηχανή όμως πετοϋσε 
βενζίνες, λάδια, καί τό πιό έπικίνδυνο: 
Παρουσίαζε διαρροή γλυκόλης. Όλοι εί
χαν συμφωνήσει πώς δέ θάταν φρόνιμο 
νά τό χρησιμοποιήσουν άλλη μιά φορά, κι 
ότι τό καλύτερο πού θάχαν νά κάνουν 
ήταν νά τό ξαποστείλουν μιά ώρα γρηγο
ρότερα στό Κάιρο.

Εκείνο τό πρωί ό Σπυρίδωνος θέλησε 
νά τού συμπληρώσει τις ώρες του. Γιατί 
τόκανε αύτό; Ίσως έπειδή τόν ουγκίνησε 
τό θέαμα τοϋ παλαίμαχου μαχητικού, 
πού ξεχώριζε μαύρο άπ' τούς καπνούς. 
Κατά τις δέκα τό πρωί άπογειώθηκε μέ 
κατεύθυνση τό Τομπρούκ. "Ηταν Σάβ
βατο. Τήν έπόμενη τό πρωί τό «Σπιτφάιρ» 
θά τό φόρτωναν σέ φορτηγό αύτοκίνητο. 
Τέλος άδοξο γιά ένα ιστορικό άεροπλάνο

άτέλειωτη καί τρομαχτική, στήν άπεραν- 
τοσύνη τής μονοτονίας της.

Κι άναρωτιόνταν οί διώκτες ποιά νάταν ή 
τύχη τού Σπυρίδωνος. Νάχε τάχα πέσει 
στήν Έρημο ή μήπως καί κατάπεσε στή 
Μεσόγειο κι άγωνιούσε χαροπαλεύον
τας μέ τά κύματα;

Νευρικός, ό άρχηγός τής μοίρας, ό 
Σπύρος Διαμαντόπουλος. Κάπνιζε κι 
έφερνε βόλτες στή σκηνή του, άμίλητο 
θεριό. Μέτριος στό άνάστημα, μελαχρι
νός, νευρώδης, άδάμαστος, έν σάρκωνε 
τήν όρμητικότητα τής 336.

Καί οί άλλοι χειριστές, οί άνθρωποι πού 
συνέχιζαν τόν πόλεμο τής πατρίδας, ό 
Παναγόπουλος, ό Σουφρίλας, ό Καρύ- 
δης, ό Ξύδης, ό Χόνδρος, ό Καρταλαμά- 
κης καί τόσοι άλλοι άκόμα, είχαν άπομει- 
νει άκίνητοι, άπορροφημένοι σέ βαθείς 
στοχασμούς, μέ τά μάτια τους μαγνητι
σμένα θαρρείς στούς αινιγματικούς όρί- 
ζοντες.

Ό Σπυρίδωνος τό πρωί είχε έπιχειρή- 
σει ένα τόλμημα. Στό άεροδρόμιο βρι
σκόταν ένα παλιό, σαραβαλιασμένο άε
ροπλάνο, σκούρο, μ ’ ένα χρώμα μολυβί, 
τό «Χαρικαίη 395», πουχε λάβει μέρος 
στή Μάχη τής Αγγλίας, τότε, στήν κρί
σιμη καί μεγάλη έκείνη ώρα τής 'Ιστο
ρίας, πού ή Ρ.Α.Φ. άνέλαβε όλόκληρο τό 
βάρος τού πολέμου. Τό «Χαρικαίην» αύτό

πού άντιμετώπισε τόν όγκο τής Λούφ- 
τβαφε στή Μάχη τής Αγγλίας.

Ό Σπυρίδωνος πήρε ύψος, έφτασε τά 
2.500 πόδια καί πετούσε σχεδόν μέ τυ
φλή πτήση γιατί παρακολουθούσε συν
εχώς τά όργανα μήπως τυχόν τού συμβεί 
κανένα ξαφνικό. Ή μηχανή έργαζόταν 
καλά, τά όργανα δέν παρουσίαζαν 
βλάβη. Ή πτήση συνεχιζόταν όμαλή.

Τώρα πλησίαζε πρός τό Σολούμ. Κοί
ταξε κάτω καί διέκρινε τό γνώριμο στούς 
πιλότους άνώμαλο έδαφος τής τοποθε
σίας «Μπούκ - Μπούκ». Έξαφνα βλέπει 
φωτιές στή θέση τοϋ χειριστή, σκύβει νά 
δεϊ τί συμβαίνει. Σύγκαιρα, δυνατή έκ
ρηξη στόν κινητήρα τραντάζει τό άερο
πλάνο. Κι άμέσως ή φωτιά φουντώνει, οί 
καπνοί, μαύροι, τεράστιοι, ξεφεύγουν 
άπό τή μηχανή καί σπρωγμένοι άπό τόν 
δυνατό άνεμο, τόν καλύπτουν, τόν τυ
φλώνουν, δέν τόν άφήνουν νά δει τί συμ
βαίνει, τού άφαιροϋν τή δυνατότητα ν’ 
άντιδράσει. Μέ τόν αύτοματισμό τού πο
λύπειρου πιλότου, ό Σπυρίδωνος κάνει 
τούς άπαραίτητους χειρισμούς σέ περι
πτώσεις πυρκαϊάς. Δίνει στ’ άεροπλάνο 
«γλιστρήματα» δεξιά κι άριστερά μέ άπό- 
τομες κλίσεις καί δυνατές κλωτσιές στά 
ποδεστήρια μήπως Κι ή φωτιά προέρχεται 
άπό τις συνηθισμένες αιτίες, όπότε ό άε- 
ροπόρος έχει μεγάλες έλπίδες νά τήν 
έντοπισει ή καί νά τή σβήσει.

-
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Ή φωτιά, άντίθετα, δυναμώνει. Βήχει ό 
χειριστής άπό τόν καπνό και μάταια 
προσπαθεί νά διακρίνει κάτι. Ή φωτιά του 
καίει τά παντελόνια, υψώνεται κάτω άπό 
τή θέση του σέ μεγάλες φλόγες, τού καίει 
τά χέρια πού κρατούν τό χειριστήριο, τού 
καίει τό πρόσωπο. Και τό άεροπλάνο έξ- 
ακολουθεί νά πετά στά 1000 πόδια μέ 
τάση πτώσης. Ό Σπυρίδωνος νιώθει ότι 
παθαίνει άσφυξία. Δέν μπορεί όμως ν ’ 
άντιδράσει. Να πηδήσει μέ άλεξίπτωτο 
άπό τόσο χαμηλό ύψος τή στιγμή μάλιστα 
πού καίγεται, είναι άδύνατο. Μοναδική 
σωττοία του, έμενε ή άναγκαστική προσ
γείωση.

Βρισκόταν πάνω άπό τόν παλιό δρόμο 
άπό τόν όποιο είχε περάσει ό Ούέιβελ 
κατά τήν ύποχώρησή του. Ό Σπυρίδωνος 
κατεβαίνει όλοταχώς. Όλη του ή προσ
οχή είναι προσηλωμένη στο χειριστήριο 
και -  παράξενο -  δέν τού πονούν τά κα
μένα μέλη του, ούτε και βλέπει ότι τό 
παντελόνι του έχει λαμπαδιάσει. Φτάνει 
σέ μικρό ύψος, σπάζει τή γωνία τού άε- 
ροπλάνου καί τό όριζοντιώνει γιά νά κα- 
τέβει όπως - όπως ατό μόνο άνώμαλο 
έδαφος τής έρήμου. Μονομιάς όμως, μέ 
τήν όριζοντίωση πούδωσε ατό άερο
πλάνο, ή φωτιά δυνάμωσε σέ έπικίνδυνο 
γιά τό χειριστή βαθμό. Φαίνεται πώς είχε 
άπλωθεί σ’ όλο τό σκάφος. Όταν τό άε
ροπλάνο όριζοντιώθηκε, ό άέρας τό χτύ
πησε άπό διαφορετική γωνία, δημιουρ- 
γήθηκαν ρεύματα καί γίνηκε πυροτέ
χνημα.

Μοναδικός σκοπός τού Σπυρίδωνος 
ήταν νά μήν άναποδογυρίσει όπότε θ’ 
άποκλειόταν κάθε περίπτωση σωτηρίας 
του. "Ετοιμος λοιπόν γιά προσγείωση. 
Άλλα πού νά «πιάσει»; Ό  παλιός δρόμος 
παρουσίαζε φοβερή εικόνα καταστρο
φής. Σ' όλο τό μάκρος καί σέ μεγάλην 
έκταση, ήταν διασπαρμένα τάνκς πυρπο- 
λημένα, αύτοκίνητα χαλασμένα, καμιό
νια, τενεκέδες, μεγάλες κάσες καί έρεί- 
πια. Τό «Χαρικαίην -  Σπιτφάιρ» πλησιάζει 
τυλιγμένο στις φλόγες μέ έκατό μιλιά τήν 
ώρα, καρφί πάνω σ' αύτά τά συντρίμμια.

Τό πρώτο τάνκ τοϋφραξε τό δρόμο. Ό 
Σπυρίδωνος κρατά τήν άναπνοή του κι 
άνάμεαα άπό τις φλόγες, βλέπει μπρο
στά, κάνει τούς κατάλληλους χειρισμούς 
καί περνά άνάμεσα άπό τούς σιδερέ
νιους όγκους τών νεκρών τάνκς. Μέ μια 
κλίση δεξιά κι άριστερά γιά νά μή κτυπή- 
σουν τά πλάνα του, περνά άνάμεσα άπό 
μερικά καμιόνια. Ή μοιραία στιγμή φτά
νει. Ή άτρακτος κτυπά σ’ ένα άναποδο- 
γυρισμένο αυτοκίνητο. Τινάζεται δεξιά, 
κτυπά ή ούρά σ' ένα σωρό άπό αυτοκί
νητα πού τάχει φτιάξει έναν σκεβρωμένο 
όγκο σ'δερικών κάποια γερμανική 
βόμβα.

Ή φωτιά θυμωμένη λές, παίρνει δια
στάσεις, ένώ τό «Χαρικαίην» έξακολου- 
θεϊ νά όρμά μπροστά σαν βολίδα. Ιδεώ
δης λύση θάταν νά συναντούσε δυό δέν
τρα, νά περάση άνάμεσά τους κτυπώντας 
σέ καθένα κι άπό ένα πλάνο για ν' άνα- 
κόψει ταχύτητα. Μά αύτά συμβαίνουν 
μόνο στους τυχερούς. Μέ τό έμπειρο 
μάτι του διαπιστώνει, ότι μοιραίως θά 
κτυπήσει πάνω σέ κάποιο άπό τ ’ άκίνητα 
τάνκς, μ ’ άποτέλεσμα νά γίνει κομμάτια. 
Κάπου δεξιά του διακρίνει έναν όγκο. 
Κρατά μέ δύναμη άκίνητο τό χειριστήριο 
πού καίγεται καί μαζί μ ’ αύτό καί τό ένα 
χέρι του καί μέ τό άλλο πού καίγεται κι
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αύτό τις μανέτες. Γέρνει δεξιά. Μέ 
ογδόντα μιλιά τήν ώρα πάει ευθεία σ' ένα 
σωρό άπό πέτρες και καμένα αύτοκίνητα. 
Τό δεξί του φτερό χτυπά στον σωρό καί 
κόβεται σάν άπό μαχαίρι. Ταυτόχρονα, 
έχει κλείσει τούς διακόπτες τής μηχα
νής. "Εκανε ΰ,τι άνθρώπινο μπορούσε νά 
γίνει.

Χτυπά κι ή πίσω ρόδα. Τό σκάφος σέρ
νεται μέ δύναμη ατό έδαφος. Τή στιγμή 
αυτή ό Σπυρίδωνος άντιλαμβάνεται ότι

καί ή κάσκα του καίγεται. Τόν πονά τό 
πρόσωπο, ή μύτη, τά μάτια. Σέρνεται 
άκόμη κάμποσες δεκάδες μέτρα τό «Χα- 
ρικαίην» καί σταματά. Οί φλόγες μαίνον
ται.

Μηχανικά ό άεροπόρος φέρνει τό χέρι 
στην πόρπη πού συγκροτεί τούς ιμάντες 
πρόσδεσης γιά νά τήν τραβήξει νά λυθεί, 
νά βγει έξω. Δέν έχει όμως δύναμη.'Τό 
χέρι του δέν μπορεί νά τραβήξει τήν 
πόρπη. Είναι πληγωμένο, καμένο, δύσ
καμπτο. Σωριάζεται. Οί δυνάμεις του τόν 
έγκαταλείπουν. Είναι γραμμένο άπό τή 
Μοίρα, σκέφτεται, νά καώ ζωντανός στή 
μέση τής 'Ερήμου. Τότε τούρχεται στό 
μυαλό ό μακαρίτης ό συνάδελφός του ό 
Γκίζας πουχε καεί μιά βδομάδα πριν. Τόν 
είχε δει ό Σπυρίδωνος μαζί μέ τούς άλ
λους άνδρες τής Βάσης. Τό πρόσωπό του 
ήταν παραμορφωμένο, ήταν μιά φριχτή 
πληγή. Καί τό σώμα του μικρό, καμένο κι 
έκεϊνο, μέ μιά άπερίγραπτη όσμή λίπους.

Επαναστάτησε τό ένστικτο τής αύτο- 
συντήρησης. Βρήκε δυνάμεις, έσφιξε 
τούς μυς του καί μέ τά καμένα του δά
κτυλα άπελευθερώθηκε.

Θά σωζόταν, τέτοια μέρα άγια, θά τόν 
βοήθαγε ή 'Αγία Μαρίνα νά σωθεί. Συγ
κέντρωσε ξανά τις δυνάμεις του γιά νά 
πεταχτεί έξω.

Στό μεταξύ τό άεροπλάνο είχε χαθεί 
μέσα στις φλόγες. 'Ο Σπυρίδωνος άνοιξε 
τό σκέπαστρο καί τινάχτηκε πρός τά έξω. 
Ή άναπνοή του ήταν κομμένη, τά μάτια 
του θαμπά, ή κάσκα του, τά γυαλιά του 
καίγονταν, τό πουκάμισό του σιγοκαιγό- 
ταν κι αύτό πάνω στις σάρκες τού στή
θους του. Τά πόδια του καίγονταν. Φαινό
ταν σάν νά τόν είχαν βουτήξει στή βεν
ζίνη καί άναβε σάν λαμπάδα.

Όρμησε ό άεροπόρος πρός τά έξω λα- 
χταρισμένος νά πηδήξει, νά τρέξει, νά 
σωθεί προτού έκραγοϋν οί άποθήκες τής 
βενζίνης.

Απότομα όμως, σάν κάποιος νά τόν 
τραβά, σωριάζεται μέ όρμή πίσω, στό κά
θισμά του. Αισθάνεται στό στομάχι ένα 
λίγωμα πού τού άνεβαίνει στό στήθος καί 
τού παραλύει τή δύναμη. Τι συμβαίνει 
άραγε; Είναι τάχα γραφτό του νά πεθάνει 
ένώ μπορεί νά σωθεί; Νά καεί ζωντανός

γιά ένα βήμα; Σκέφτεται όμως άκόμη. Κι 
αύτό είναι τό πάν στις στιγμές τού κινδύ
νου. "Εχει πιαστεί στό άνάβαθρο τού δε
ξιού ποδεστήριου, ή σόλα τού παπου
τσιού του.

Ο Σπυρίδωνος ζαλίζεται. Τούρχεται 
παράπονο. Σφίγγει τά χείλια γιά νά μή 
λιποθυμήσει κι έπιχειρεί νά ξαναβγεί. 
"Ομως καί πάλι ξαναπέφτει βαρύς στό 
κάθισμά του. Σύγκαιρα άπό τήν πλάτη του 
ξεπηδοϋν νέες φλόγες.

'Οπότε ξαφνικά ...
Θυμώνει. Τόν κυριεύει πραγματική μα

νία. Σφίγγει τά δόντια άπό άγωνιστική 
διάθεση. Όχι! Δέν είναι δυνατόν ή φωτιά 
νά τόν καταβάλει, δέν θά ύποκύψει στήν 
κακοτυχία, δέν θά ψηθεί σάν ποντικός. 
Γιατί δέν τού είναι άγνωστο, ότι όπου κι 
άν είναι, άπό στιγμή σέ στιγμή, οί δεξα
μενές τής βενζίνης θά έκραγοϋν καί 
τό τε...

Μέ πολλαπλασιασμένες τις δυνάμεις 
καί τούς μύς σέ υπερένταση τινάζεται 
ξανά. Ή τύχη τόν βοηθά τή φορά αύτή. 
Βγαίνει, πηδά στήν άμμο, πέφτει καί, κυ
λώντας γιά νά σβήσει τή φωτιά πού τόν 
κατακαίει, άπομακρύνεται άπό τό φρικτό 
πυροτέχνημα, πριν έκραγεί. Κερδίζει 
έτσι κάμποσο μέτρα κι άμέσως άντηχει 
στή μεσημεριάτικη γαλήνη, τρομερή έκ
ρηξη. Οί άποθήκες τής βενζίνης άνατι- 
νάσσονται. Ό Σπυρίδωνος κάνει μερικά 
άλματα πρός τά έμπρός. Νά σωθεί μο
νάχα. Ή σκέψη αύτή πού κυριαρχεί μέσα 
του, τού δίνει δυνάμεις, τόν κάνει νά μήν 
αισθάνεται πόνους, ν’ άγνοεί τήν κατά
στασή του πού είναι τρομακτική.

Δέν είχε όμως κάνει ούτε δυό βήματα, 
όταν τά πυρομαχικά του «Χαρικαίην» άρ-

χίζουν νά σκάζουν μέ δυνατές έκρήξεις. 
Πέφτει ό πληγωμένος άεροπόρος χάμω 
καί περιμένει ώσότου περάσει κι ό και
νούριος, ό άπροσδόκητος αύτός κίνδυ
νος. "Ωρα πολλή κρατά ό δαιμονικός χα
λασμός. Τέλος, στόν τόπο τής καταστρο
φής δέν άπομένουν παρά μονάχα συν
τρίμμια πού καπνίζουν.

Πλησίαζε έντεκα μεσημέρι. Τότε μόνο 
ό Σπυρίδωνος βρήκε τή δύναμη νά έπι- 
θεωρήσει τόν έαυτό του. Ανατρίχιασε 
άπό άγων'ια. Τά χέρια του ήταν καμένα, 
είχαν βαθιές πληγές. Τά πόδια του τό 
ίδιο. Πηδώντας είχε μείνει μ ' ένα παπού
τσι. Τό άλλο, τό δεξί, έμεινε μέσα στό 
άεροπλάνο. Πώς γίνηκε καί βγήκε τό πόδι 
του; Ποτέ δέν μπόρεσε νά τό καταλάβει. 
Τά στήθη του ήταν καμένα. Τό πρόσωπό 
του, ή μύτη, τά μάτια. Τό πουκάμισό του 
τον ένοχλούαε έτσι όπως είχε γίνει ένα 
μέ τ ’ άνοιχτά του έγκαύματα. Δέν είχε 
όμως χέρια γιά νά τό βγάλει. Αύτά τά σή
κωνε ψηλά κι έβαζε ύλη του τή δύναμη 
καί τή θέληση γιά νά μή ξεφωνίσει.

"Εσκυψε καί μέ τά δόντια άρχισε νά σχίζει 
τό πουκάμισό του άπό τά μπράτσα, άπό τό 
στήθος. Τώρα, τό μόνο πουχε νά κάνει 
ήταν νά φύγει. Νά φύγει γρήγορα, μα
κριά, νά βαδίσει πρός τό Σολούμ καί πρός 
τό Τομπρούκ, όπου άσφαλώς θά συναν
τούσε κάποιον άπό τούς πολυάριθμους 
άγγλικούς καταυλισμούς τής Ερήμου.

Όλα του τά άντικςίμενα τ' άφησε. 
Μόνο τήν ταυτότητά του κρατούσε μέ τά 
δόντια. "Αρχισε τότε ή μαρτυρική πορεία 
πάνω στήν καυτερή άμμο. Ό ήλιος έκαιγε 
δυνατά, οί άκτίνες πέφταν κάθετα πάνω 
στό κεφάλι του τόν ζάλιζαν, τουφερναν 
παροξυσμό. Τό πληγωμένο του πόδι, 
όπως πατούσε γυμνό πάνω στήν άμμο 
πού εισχωρούσε στις πληγές, τού προξε
νούσε δυνατούς πόνους πού τουφερναν 
λιποθυμώ. Όμως προχωρούσε. Ή συν
αίσθηση ότι είχε σωθεί άπό τόν θάνατο, 
δυνάμωνε τό ψυχικό του σθένος. Περπα
τούσε, σερνόταν, γιά τήν κυριολεξία, μία, 
δύο, τρεις, πέντε ώρες. Κάποτε όμως 
είδε πάνω άπό τό κεφάλι του ένα άερο
πλάνο νά πετά κάνοντας βόλτες. Τό άε
ροπλάνο ήταν έλληνικό κι έφερνε τά σή
ματα τής 336 μοίρας. Δίχως άλλο θά είχε 
βγει σ' άναζήτησή του. Ήταν ό Διδασκά
λου πού τόν άναζητούσε. Αλλά κείνες τις 
ώρες ή έρημος έκανε άντικατοπτρισμοϋς 
κι ό Διδασκάλου δέν μπόρεσε νά τόν δια
κρίνει.

Ή άμμος είχε καθίσει πάνω στις πλη
γές τού Σπυρίδωνος, στό παραμορφω
μένο του πρόσωπο, τούκλεινε τά μάτια, 
τόν τρέλαινε. Κι ό ήλιος πελώριος, καυ
τός, άμείλικτος, έπεφτε στά μάτια του, 
τόν κτυπούσε κατακέφαλα, τόν άπει- 
λούσε μέ ήλίαση. Στό πεντάωρο αύτό 
είχε κάμει δυό στάσεις. Είχε σωριαστεί 
δυό φορές άποσταμένος άπό τήν έξαν- 
τλητική πορεία στό άνώμαλο έδαφος, μέ 
τά άτέλειωτα ύψώματα, πού τά περνούσε 
όμως τό ένα μετά τό άλλο.

Κατά τις πεντέμισι πώ τό άπόγιομα τρί
κλιζε κι άποφάσισε νά ξαναπέσει μέ τά 
όλάνοιχτα έγκαύματά του, στήν άμμο νά 
ξαποστάσει, όταν μπροστά του άναπάν- 
τεχα ξεπροβάλλει ένας ξανθός στρατιώ
της.

Ό Σπυρίδωνος σταμάτησε. Ό ξανθός 
στρατιώτης έβγαλε άθέλητα δυνατή 
κραυγή.
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-  Είσαι "Αγγλος, ρώτησε ό Σπυρίδωνος.
-  Όχι 'Ιταλός.
-  Και σύ;
-  "Ελληνας πιλότος.
Την ίδια στιγμή, άπό τό δίπλα ύψωμα 

κατηφόρισε ένας άλλος Ιταλός.
Προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά ξε

κουραστεί.
-  Όχι. Πρέπει νά φύγω. Πρέπει νά μέ 

περιποιηθούν γρήγορα, γιατί θά πεθάνω.
Οί ’Ιταλοί έσφύριξαν. Κι άμέσως πα

ρουσιάστηκε ένας τρίτος συμπατριώτης 
τους. Κι οί τρεις ήταν άοπλοι.

Ό Σπυρίδωνος ξαφνιάστηκε. Πώς διά
βολο βρίσκονταν έκεί 'Ιταλοί; Γνώριξε 
καλά άτι στήν περιοχή αυτή δέν υπήρχε 
έχθρός. Τόν κυρίευσε μιά τρομερή άγω- 
νια: Μήπως πάνω στον πυρετό, πού τού 
προξενούσαν τά τραύματά του καί τή ζα
λάδα τού άφρικάνικου ήλιου, είχε περι- 
πλανηθεί κι είχε μπει σ' έχθρικό έδαφος;

-  Ειααστε ’Ιταλοί; ξαναρωτά.
-  Σί, σινιόρε. Ίταλιάνοι. Μά ... αιχμά

λωτοι τών Βρετανών, συμπληρώνουν 
βλέποντας τήν άμηχανία του.

-  Καί πώς βρεθήκατε έδώ;
-  Τό σκάσαμε άπό τό στρατόπεδο πού 

μάς κρατούσαν οι Εγγλέζοι.
-  Καί πού πηγαίνετε;
-  Νά συναντήσουμε τούς δικούς μας.
01 Ιταλοί άναγκάζουν τόν Σπυρίδωνος

νά καθίσει σ’ ένα κατεστραμμένο αύτοκί- 
νητο. Μάλιστα ό ένας άπ' αύτούς λύγισε 
μιά λαμαρίνα γιά νά τόν προστατεύσει 
άπό τις άκτίνες τού ήλιου.

-Δυστυχισμένε, ψιθύρισε ένας άπ' 
αύτούς.

-  Όχι, φίλε. Δέν είμαι δυστυχισμένος. 
Αντίθετα, είμαι εύτυχής πού σώθηκα. 
Καί πρέπει νά πάω γρήγορα στούς δικούς 
μου γιά νά ζήσω. Γι' αύτό δέθά μείνω έδώ 
πολύ. Πρέπει νά φτάσω κοντά τους πριν 
βραδιάσει. Καπίτο;

-  ’Εμείς καταλαβαίνουμε. Εσύ μόνο 
δέν έχεις ιδέα σέ τί χάλια βρίσκεσαι. 
’Έχεις παραμορφωθεί κι όλόκληρο τό 
σώμα σου είναι μιά πληγή.

-  Νερό, ψιθύρισε άντί γ ι’ άπάντηση.
Οί Ιταλοί δραπέτες πού κρύβονταν

μέρες τώρα σέ κείνα τά χαλασμένα αυτο
κίνητα, τόν ξάπλωσαν σ' ένα πρόχειρο 
στρώμα πού έφεραν. Ό ένας τού έκανε 
άέρα. Αλλος έφυγε, χάθηκε πίσω άπ' τό 
λοφίσκο.

-  Πού πηγαίνει ό συνάδελφός σου;
-  Μήν άνησυχεϊς. Θάρθει άμέσως. 

"Εφυγε γιά νά σού φέρει νερό. Κάνε κου
ράγιο. Ό Θεός σ' έστειλε σέ μάς νά σω
θείς.

Πέρασαν δέκα λεπτά. Στό μεταξύ οί 
άλλοι δυο τόν περιποιήθηκαν, τού ξε
κόλλησαν τά καμένα κουρέλια άπό τις 
πληγές, τόν καθάρισαν όπως μπορούσαν 
άπό τήν άμμο. Τούκαναν άέρα, τού καθά
ρισαν τό πρόσωπο.

Πριν τελειώσουν ήρθε τρέχοντος κι ό 
τρίτος πού είχε φύγει. Στά χέρια του κρα
τούσε ένα παγούρι καί φώναζε χαρούμε
νος:

-  "Ακόυα!... "Ακόυα!...
Έσκυψε δίπλα του, κι έσταξε νερό στά 

σκασμένα χείλια, στά σωθικά πού καίγον
ταν.

-  Πιές, είπε, άλλά σιγά - όιγά. Είναι όλο 
δικό σου.

Απέναντι: ' ελληνικά όεροσκόφη Hurricanes περι- 
πολοϋν πάνω Οπό τΑ Αφρικανικό μέτωπο. Η συμβολή 
τών ελληνικών φτερών στΑ χώρα αύτΑ υπήρξε καθορι
στική γιΑ τήν έξέλιξη τών συμμαχικών έπιχειρήσεων.

ΠΑνω: Έλληνες Αεροπόροι. Αποκσλούμεναι τΑ 
«μαύρο ζευγβρι-, μελετούν τό χάρτη τής περιοχής 
πόνω Απ' τήν ΑποΙα ΘΑ πετόξαυν, λίγα πρίν τήν Απο
γείωσή τους.

ΚΑτω: Επιθεώρηση τής 13ης Μοίρας Βομβαρδισμού 
λίγο μετά τήν θφιξή της Από τήν Ιταλία. Τόσο αυτή Ασο 
καί οί Αλλες δύο Αεροπορικές μος μοίρες έδωσαν ένα 
δυναμικό παρόν στόν Αγώνα κατΑ τού Αξονα.

"Ηπιε ό πιλότος τό νερό πού τού πρόσ- 
φερε ό έχτρός άπό τό στέρημά του, πού 
μπορεί νάταν καί τό τελευταίο σ' έκείνη 
τήν πυρακτωμένη, τερατώδικια άπεραν- 
τοσύνη.

-  Εύχαριστώ, είπε όταν ξεδίψασε, ευ
χαριστώ.

Ήθελε νά τούς δείξει τήν εύγνωμο- 
σύνη του, νά τούς μιλήσει μέ τά σπα
σμένα ιταλικά πού ήξερε, άλλά δέν μπο
ρούσε. Μέσα του γινόταν κάτι άγνωστο 
μέχρι τά τότε. Ή καρδιά του μαλάκωσε, 
γίνηκε τρυφερή, ό ίδιος άπό χειριστής 
ένός φονικού «Χαρικαίην» είχε άλλάξει 
μονομιάς. Βρισκόταν σ' άνθρώπινα χέ
ρια. Αύτός μέ τρεις άλλοτε έχτρούς βρι
σκόταν σ' έναν άγνωστο μέχρι τότε κό
σμο.

Ήταν καί τό νερό, τό στέρημά τους. 
’Ήταν κι ή μορφή τής μάνας του, άνή- 
συχη, ταραγμένη όταν μικρός άρρώ- 
σταινε καί τήν ένιωθε νά σκύβει άλαφια- 
σμένη άπάνω του. Κι ήταν ή έκφραση τής 
μάνας του στά τρία ξένα πρόσωπα.

Τό μίσος πού δίνει φωτιά στόν πόλεμο, 
ό πόλεμος πού ξερνάει μίσος, σβήστηκε 
ξαφνικά. Αίσθάνθηκε άνάγκη νά κλάψει.

Είδαν οί ’Ιταλοί τά βλέφαρά του νά γιο- 
μίζουν δάκρυα, άνησύχησαν. "Ενας ξαν
θός, αύτός πού τόν πρωτόδε, έσκυψε 
πάνω του.
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-  Μή φοβάσαι, τού ψιθύρισε ... Κου
ράγιο ... Εμείς εϊμαστε δώ... Μή φοβά
σαι ...

"Ενας άλλος έκοψε κομμάτι άπό τό 
πουκάμισό του και μ' αυτό τού σκούπισε 
τά μάτια. Μ' αΰτά έξακολουθούσαν νά 
βγάζουν δάκρυα.

Κοιτάχτηκαν οι 'Ιταλοί, κατάλαβαν. 
Πρώτος ξέσπασε σέ λυγμούς ό ξανθός. 
"Εκλαιγε μέ χοντρά δάκρυα παιδιού.

01 άλλοι δυό συνεννοήθηκαν μέ τά μά
τια. Φωνάξανε κοντά τους και τόν ξανθό, 
κάτι τού ψιθύρισαν κι έκεϊνος κούνησε 
πολλές φορές τό κεφάλι κι έκανε νόημα, 
ναι, ναι, ότι συμφωνούσε μαζί τους.

Ο Σπυρίδωνος τούς παρακολουθούσε 
πίσω άπό τά δάκρυά του. ’Ίσως, σκάφ
τηκε, είχαν άποφασίσει νά τόν έγκατα- 
λείψουν, ή νά τού χαρίσουν τή λύτρωση 
τού θανάτου. Ήταν ήρεμος, δέ θά τούς 
άφηνε, θά τούς ζητούσε νά τόν άφήσουν 
νά πορευτεί μονάχος του, νά πεθάνει 
όρθιος όπως ταιριάζει σε πολεμιστή.

Ή έξάντληση πουνιωθε, τόν λίγωνε, 
τοϋφερνε λήθαργο. Άντιδρούσε όμως, ή 
άπόφασή του νά σηκωθεί και νά φύγει 
τόν γκάρδιωνε λίγο - λίγο, ξαναγύριζε 
στή γής τού πολέμου. Πίστευε στο καλό 
του άστρο, μέσα του φεγγοβολούσε ή 
πεποίθηση ότι θά βαστούσε όλη τή νύχτα 
σέ πορεία μέχρι τό άεροδρόμιό του. Θά- 
φευγε κι άν ήταν γραμμένο νά ζήσει δέν 
θά τόν κέρδιζε ό θάνατος.

-  «Έσύ κι ή τύχη σου» τ ’ άρεσε συχνά 
ν' άναφέρει τό παλιό άραβικό ρητό που- 
ναι παλιό όσο κι ή "Ερημος.

Οί τρεις ’Ιταλοί κίνησαν κατά πάνω του. 
Μ' όλα τους τά χάλια, τά κουρέλια, τά 
γένια, κείνη τή στιγμή είχαν κάτι έπίσημο.

-  "Ε, πού πάς; Τόν μάλωσε τρυφερά ό 
ξανθός όταν τόν είδε νά σηκώνεται.

-  Σάς εύχαριστώ φίλοι, τούς είπε άργά 
ό άεροπόρος. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τή με
γαλοψυχία σας. Καλύτερα όμως νά χωρί
σουμε τώρα. Πηγαίνετε ατούς δικούς 
σας. Κι έγώ ατούς δικούς μου.

Απαλά τόν άνάγκασαν νά ξαπλώσει. 
Εκείνος μέ τό παγούρι, μίλησε γιά τούς 

άλλους.
-Είσαι γενναίος καί γι' αύτό δέν θά 

λογαριάζεις, ότι άν προσπαθήσεις νά 
περπατήσεις θά πέσεις, θά σέ φάνε ζων
τανό τά τσακάλια ... Γι’ αύτό, όπως ήρθαν 
τά πράγματα, άποφασίσαμε νά σέ μετα
φέρουμε γιά νά σωθείς.

-  Θά μέ μεταφέρετε;
-  Ναι.
-Πού θά μέ πάτε; Αιχμάλωτο, στοάς 

δικούς σας;
-  Όχι, ήσύχασε. Οί δικοί μας είναι μα

κριά. Στοάς Εγγλέζους θά σέ πάμε. Εκεί 
άπ’ όπου δραπετεύσαμε. Είσαι έτοιμος; 
’Ακόμα λίγο νερό; "Ε;

Τού βρέξανε τά χείλη, αίσθάνθηκε νά 
τόν σηκώνουν, νά τόν άφήνουν μαλακά 
πάνω σέ προχειροφτιαγμένο φορείο κι 
ύστερα νά μπαίνουν μέσα σέ ύγρό λιο
πύρι.

Τόν κρατούσαν στό ύψος τών γοφών κι 
ένιωθε τά πατήματά τους, σάν άπαλούς 
τρανταγμούς μέσα στή σάρκα του, τόν 
ρυθμό τών βημάτων τους όλόισια μέσα 
στήν καρδιά, στό νεύρα, στό μυαλό. Θυ
μόταν, παιδί, όταν τόν είχαν πρωτανεβά- 
σει σέ μουλάρι είχε νιώσει τόν ίδιο συν

αγερμό κάθε φορά πού τό πάτημα τού 
ζώου γινόταν δισταχτικό.

Μά τώρα τά βήματα χώνονταν στήν 
άμμο, σκιές άμμου διαγράφονταν πάνω 
στήν άμμο. Ή άμμος. Μέσα του, στις πλη
γές του, στό ρουθούνια, ατούς πόρους 
τού κορμιού του.

Άνάγυρε πίσω τό κεφάλι, τά μάτια 
άνοιξαν, χαθήκαν στό πλάτος τού ούρά- 
νιου θόλου. Φράσεις άπό τήν Γραφή, 
όπως Φλέγόμενη Βάτος, πυρωμένη κάμι
νος, περνούσαν άπ’ τό μυαλό του πού λές 
καί βαφόταν κόκκινο, άσπρο, καί πάλι 
κόκκινο.

Κάποιος τού σκεπάζει τό κεφάλι μ' ένα 
πανί. Ή φλόγα κατάκατσε, τό μυαλό συν
έφερε μόνο του. "Επρεπε νά ζήσει, νά 
φτάσει στήν έγγλέζικη βάση. Οί Ιταλοί 
προχωρούσαν δίπλα του, καί οί 'Ιταλοί 
πού τούς έστειλε ή "Ερημος καί μπήκανε 
άνάμεσα άπό αύτόν καί τόν θάνατο, άρ- 
νιόνταν νά τόν άφήσουν νά πεθάνει. 
"Επρεπε ν' άρνηθεί κι αύτός. Τήν στιγμή 
πού καιγόταν μέσα στό χειριστήριο δέν 
ένιωσε πόνους άπ' τή λαχτάρα, άπ' τήν 
προσήλωση τής προσγείωσης. Όταν τόν 
βρήκαν οί Ιταλοί οί πόνοι ζωντάνεψαν, 
τόν άρπάζαν άπ’ τήν ζωή.

Καί, Θεέ, πάλι σταμάτησαν, φύγανε, 
άφήσανε τό πληγιασμένο κορμί πού τό 
τρυπούσε ό ήλιος μέ ξέχωρη τήν κάθε 
άχτίνα του άναίσθητο.

Στή διαδρομή οί 'Ιταλοί γύριζαν τά μά
τια τους πάνω του. Τούς χαμογελούσε 
καί παρακαλούσε τόν Θεό νά έλαττώσει 
τό βάρος του, ό ίδιος νά μή κουνιέται, νά 
μήν άλλάζει τό κέντρο βάρος τού φο
ρείου καί τούς δυσκολεύει τή μεταφορά.

Αναπάντεχα, μέ τήν έσωτερική διαδι
κασία τού ένστίχτου ένιωσε όργανικά 
δεμένος μέ τούς τρεις άντρες, τούς 
άγνωστους, τούς έχτρούς. Ήταν κουρα
σμένοι, μαυρισμένοι άπ’ τόν ήλιο, βρώμι
κοι, φυγάδες πού δραπέτευσαν άπ' τήν 
αιχμαλωσία καί πορεύονταν στήν άπε- 
λευθέρωσή τους.

Σίγουρα, θά είχαν ύπολογίσει τις λε
πτομέρειες τής φυγής. Είχαν προμηθευ
τεί τροφές καί τό νερό γιά νά μήν πεθά- 
νουν στήν "Ερημο. Κι άξαφνα, οί καμένες 
του σάρκες τούς φράξανε τό δρόμο. Καί 
τώρα βογγούσαν, ίδρώναν, παραπάτα
γαν, τόν βαστούσαν μέ τήν ίδια τους τή 
ζωή, τού βρέχανε κάθε τόσο τά χείλη, 
τού γνέφανε φιλικά, τού χαμογελούσαν 
κι όλοένα προχώραγαν νά τόν φτάσουν 
στή Βάση, νά τού χαρίσουν τή ζωή. Σ' 
άντάλλαγμα, δίνανε τήν δική του λευτε
ριά.

Γιομίαανε δάκρυα τά μάτια του, ή καρ
διά του φούσκωσε. Τό πανί είχε πέσει 
πλάι, στό κεφάλι του.

Οί Ιταλοί είδαν τά δάκρυα. Σταθήκαν, 
άκούμπησαν σιγά τό φορείο, σκύψανε 
πάνω του.

-  "Ε, τού είπε καλόκαρδα ό ξανθός. 77 
συμβαίνει μέ σένα; Κάνε κουράγιο, σέ 
λιγάκι φτάνουμε.

"Ενας άλλος έβρεξε κομμάτι πανιού καί 
τό άπίθωσε πάνω στό μάτια, τά καψαλι
σμένα πού τά τύφλωνε ό ήλιος.

Μά τόν άεροπόρο δέν τόν ένοιαζε ό 
ήλιος. 'Υπήρχαν οί Ιταλοί, ύπήρχε αύτός. 
"Εβλεπε μέσα του κι έβλεπε μέσα τους, 
τούς θησαυρούς τής άγάπης πού κλείνει 
ή άνθρώπινη ψυχή. Ή άγάπη ύπάρχει 
άκόμα καί μέσα στή σαπίλα τού πολέμου,

στήν κακουργία τού πολέμου, στην 
άπελπισιά πού φέρνει ό πόλεμος.

Ό συνάνθρωπος άγαπιέται καί μέσα σ’ 
αύτόν, κι είναι τότε ό ίδιος ό Θεός πού 
άγαπιέται, ό Θεός πού δοξάζεται άπό τόν 
άνθρωπο, όταν αύτός άγαπάει τόν άνά- 
πηρο έχτρό του.

"Οχι δέ φοβόταν πιά, δέν πονούσε, όχι, 
είχε νικήσει τις κατακόρυφες άχτίνες 
τού ήλιου -  φονιά τής Ερήμου. Είχε νι
κήσει τόν πόνο, οί πληγές, τό κάψιμο δέν 
τόν πονούσαν άλλο.

Ή παράξενη συντροφιά όδευε σιω
πηλή μέσα σέ άχλά άπό φως, τυλιγόταν 
μέ τόν ήλιο πού κατέβαινε διάχυτη 
φλόγα κι άναβε μικρές άσπρες λάμψεις 
στήν άμμο κι έπαιζε στις κορφές τών κε
φαλιών τους παιγνίδια μέ φώτα πούρχον- 
ταν καί χάνονταν.

Έτσι τυλιγμένους ατούς διάχυτους άπ’ 
τό φως ύδρατμούς τών κορμιών τους 
τούς είδαν οί "Αγγλοι σκοποί. Ούτε πού 
φώναξαν «άλτ». Τούς μάζεψαν όπως γί
νεται μέ τούς ναυαγούς.

Δέκα χιλιόμετρα είχαν σουρθεί τρε- 
κλίζοντας οί Ιταλοί πάνω στήν άμμο ώσό- 
του μπούν σχεδόν τυφλωμένοι άπ' τόν 
ήλιο στό προχωρημένο χειρουργείο στό 
Μπούκ - Μπούκ.

Ό γιατρός τής ύπηρεσίας, ένας Ινδός, 
παράλαβε τόν Σπυρίδωνος. Οί Ιταλοί ζα
λισμένοι κι άπνοοι άκουμπήσανε στις άγ- 
καλιές τών Εγγλέζων.

-  Νερό, είπαν μέ στεγνό στόμα.
-  Εϊσαστε κι εσείς πλήρωμα;
-  Όχ ι ... Είμαστε Ιταλοί. Αιχμάλωτοί 

σας ... Δραπέτες ...
Στα προχωρημένα χειρουργεία ό πό

λεμος, δέν είναι θάνατος. Είναι άγώνας 
γιά ζωή, είναι αύτοθυσία είναι στοργή, 
είναι άγάπη, είναι άποδοκιμασία, είναι ή 
στυφή γεύση τής ματαιότητας, σπάσιμο 
ψυχής, παράπονο, άπελπισιά, έλπίδα.

Αφήσανε τούς αιχμαλώτους ν' άπο- 
χαιρετήσουν τόν "Ελληνα έχτρό τους 
μέσα στό χειρουργείο, όταν ειδοποιη
μένη ή 336 Μοίρα έστειλε συνεργείο νά 
τόν παραλάβει.

Ολόγυρά τους, άλαλοι οί άξιωματικοί, 
οί γιατροί, οί άλλοι τραυματίες. Απ' τό 
φορείο ό άεροπόρος μέ δυσκολία μπό
ρεσε μόνο νά πει:

-  Εύχαριστώ.
Ή 336 Μοίρα μέ άναφορά της, έστειλε 

τήν κατάθεση τού Σπυρίδωνος πού μι
λούσε γιά τις συνθήκες τής διάσωσής του 
στήν ’Αγγλική διοίκηση, ώστε νά βοηθή
σουν όσο γινόταν τούς Ιταλούς.

Ό Σπυρίδωνος, τό ίδιο βράδυ μετα
φέρθηκε στό Κοτοίκειο νοσοκομείο τής 
Αλεξάνδρειας. "Εμεινε τρεις μήνες. 
Επειδή όμως δέν καλυτέρευσε, τόν πή
γαν στό 15ο Σκωτσέζικο νοσοκομείο στό 
Κάιρο όπου γιά άλλους τρεις μήνες τόν 
περιποιήθηκε ό έπίατρος "Ολφιντ, αύ- 
θεντία τότε στις πλαστικές έγχειρήσεις.

Γιά ένα μεγάλο διάστημα, άγωνίστηκε 
μέ τόν θάνατο. "Επεφτε συχνά σέ ληθάρ- 
γους, είχε παραισθήσεις.

Μέσα σ' όράματα, έβλεπε τόν ξανθό 
Ιταλό νά σκύβει άπάνω του, νά τού στά
ζει στό χείλη νερό.

Από τό Ομώνυμο βιβλίο του 
(έκδόσεις «ΦιλίΓΤΤίότηΟ1
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Νοικοκυρά ή έρωμένη ήταν ή έναλλα- 
κτική λύση πού έβλεπε ό Προυντόν γιά 
τή γυναίκα τού 19ου αιώνα. 'Άλλαξαν 
όμως οί καιροί καί ή έξέλιξη του ρόλου 
τών γυναικών όποτελεΐ, ίσως, τό πιό ση
μαντικό κοινωνικό γεγονός τού αιώνα 
μας. Σάν βασικά στοιχεία πού συνέθαλαν 
στή χειραφέτηση τών γυναικών μπο
ρούμε μεταξύ τών άλλων νά άναφέρουμε 
τήν άντισύλληψη πού έπέτρεψε στις γυ
ναίκες νά πάρουν στά χέρια τους τή γο
νιμότητά τους, ή τις κατακτήσεις τών 
φεμινιστικών άγώνων πού μετέβαλαν 
τήν κοινωνική τους θέση. Ή Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα άπ’ τήν άρχή τής ίδρύσεώς 
της συνέβαλε κι αύτή μέ τό δικό της 
τρόπο στή γυναικεία άπελευθέρωση 
ύποστηρίζοντάς την νομικά καί οικονο
μικά.

Τόσο οί έθνικές όσο καί οί κοινοτικές 
νομοθεσίες, άντανακλούν τις άλλαγές 
πού έγιναν σ’ αύτό τόν τομέα. Άλλα, 25 
χρόνια μετά τή δημιουργία τής Εύρωπαϊ- 
κής Κοινότητας, είμαστε άναγκασμένοι 
νά διαπιστώσουμε τό βαθύ χάσμα πού 
ύπάρχει άνάμεσα στά, κατ’ άρχήν, δι
καιώματα τών γυναικών καί τή συγκεκρι
μένη κατάσταση στήν όποια ζοϋν.

Σήμερα, οί γυναίκες άντιμετωπίζουν 
συχνά ένα σκληρό δίλημμα, έχοντας νά 
διαλέξουν άνάμεσα στόν παραδοσιακό 
ρόλο τής μητέρας καί τις έπαγγελματι- 
κές τους προσδοκίες. Ή άπελευθέρωση
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τών γυναικών περνάει άπό τήν οικονο
μική τους άνεξαρτησία: πρόκειται γιά μιά 
παλιά ιδέα πού σήμερα όμως έχει γίνει 
δεκτή άπ’ όλους. Κάτι πού φαίνεται άπό 
τήν αύξανόμενη κατά τά τελευταία εί
κοσι χρόνια συμμετοχή τών γυναικών 
στήν ένεργό ζωή. Μιά διαδικασία πού 
φαίνεται άναπότρεπτη, άφού ή ζήτηση 
άπασχόλησης άπό τήν πλευρά τών γυ
ναικών παραμένει πάντοτε ύψηλή, 
άκόμα καί σέ περίοδο οικονομικής ύφε
σης.

Υπάρχουν σήμερα 138 έκατομμύρια 
γυναίκες στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, 
δηλαδή 52% τού πληθυσμού, ένώ άπο- 
τελούν τό ένα τρίτο τού ένεργου πληθυ
σμού, άλλά καί τό 50% τών άνέργων.

Υπάρχουν μερικοί ύπουργοί, διευθυν
τές έπιχειρήσεων ή διευθυντές ορχή
στρας πού είναι γυναίκες, άλλά οί νοο
τροπίες έξελίσσονται πολύ άργά καί ή
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γλώσσα πού είναι ό καθρέφτης τής κοι
νωνίας, δέν έχει άκόμα βρει τό θηλυκό 
γένος αυτών των τίτλων.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα, όπ’ τήν άρχή 
τής ύπαρξής της, άσχολεϊται μέ τά προ
βλήματα πού άφοροϋν τις γυναίκες καί 
ιδιαίτερα μέ τά προβλήματα πού έχουν 
σχέση μέ τήν άγορά έργασίας. Οί ένέρ- 
γειες πού άναλαμβάνει σ’ αύτό τό έπί- 
πεδο έχουν συχνά τό χαρακτήρα καινο
τομιών καί προσφέρουν τή δυνατότητα 
προώθησης τού άγώνα τών Εύρωπαίων 
γυναικών.

Ή Κοινότητα έπαιξε ένα πρωτοπο
ριακό ρόλο υιοθετώντας τήν πρώτη 
άπόφαση πού άναφέρεται στις γυναίκες, 
δηλαδή τό άρθρο 119 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης, πού προβλέπει τήν έφαρμογή 
τής όρχής τής «ίσης άμοιβής άνδρών καί 
γυναικών έργαζομένων γιά τήν ίδια έρ-

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

γασία». Τό 1958, ή καινοτομία πού άπο- 
τελοϋσε αύτό τό άρθρο τής Συνθήκης, 
δέν προκάλεσε τόν ένθουσιασμό τών 
κρατών μελών. Κάθε άλλο μάλιστα. Από 
τότε έγιναν πολλές έκθέσεις, συμπόσια 
καί σεμινάρια πού ύπογράμμισαν τις 
δυσκολίες πού παρουσιάζει ή έφαρμογή 
αύτής τής άρχής, όπως καί τίς έπκρυλά- 
ξεις τών κρατών μελών. Είκοσι χρόνια 
μετά, δηλαδή τό 1979, ή Επιτροπή τών 
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων διεπίστωνε πώς 
ή άρχή τής ίσης άμοιβής «δέν έφαρμό- 
ζονταν πλήρως σέ καμιά χώρα τής Κοινό
τητας». Παρ’ άλα αύτό όμως, όρισμένες 
έκθέσεις γιά τήν έξέλιξη τής έφαρμογής 
της στά κράτη μέλη, όδήγησαν σέ διαδι
κασίες προσφυγής έναντίον όρισμένων 
κρατών μελών πού δέν σέβονταν αύτή 
τήν άρχή.

Εκτός άπό τό άρθρο 119 τής Συνθήκης 
τής Ρώμης υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα 
τρεΤς 'Οδηγίες τού Συμβουλίου γιά τίς 
Εύρωπαιες γυναίκες. Οί 'Οδηγίες αύτές 
όρίζουν τούς στόχους τών κρατών με
λών, άφήνοντάς τους τήν έπιλογή τών 
μέσων γιά τήν πραγματοποίησή τους. Ή 
πρώτη 'Οδηγία πού υιοθετήθηκε τό 1975 
άφορά κι αύτή τήν άρχή τής ίσης άμοι
βής, τή συγκεκριμενοποιεί καί όρίζει 
έπίσης όρισμένους κανόνες έλάχιστης 
προστασίας τών έργαζομένων γυναικών. 
Ή δεύτερη άφορά τήν κατάργηση τών 
διακρίσεων στήν άπασχόληση καί τήν 
έργασία καί είναι τού 1976. Ή τρίτη, τέ
λος, Οδηγία υιοθετήθηκε τό 1978 καί 
άφορά τήν ίση μεταχείριση στόν τομέα 
τής κοινωνικής άσφάλισης. Αύτές όμως 
οί ώραΐες άρχές μετέβαλαν πραγματικά 
τή ζωή τών Εύρωπαίων γυναικών; Ή 
άπάντηση σ' αύτό τό έρώτημα βρίσκεται, 
έν μέρει, σέ ένα βιβλίο μέ τίτλο «Γυναί- 
κες μέ τή ντουζίνα», γραμμένο άπό μιά 
Ολλανδική δημοσιογράφο πού μελετά 
μέ έπιτόπιες έρευνες τήν κατάσταση τών 
γυναικών στις χώρες τής Εύρώπης. Στήν 
άρχή, ή μελέτη αύτή είχε σάν στόχο νά 
μετρήσει τόν άντίκτυπο τών Οδηγιών 
τής Κοινότητας στή ζωή τών γυναικών, 
άλλά χρειάστηκε στό τέλος νά παραδε
χτεί τή σκληρή άλήθεια: οί θεωρητικές

σχέσεις συχνά δέν έφαρμόζονται καθό
λου καί ύποχωροϋν παντού σχεδόν 
μπροστά στό βάρος τών παραδόσεων, 
ένώ ή άνεπάρκεια τών έλέγχων καί τών 
κυρώσεων δέν τούς έπιτρέπουν νά είναι 
πραγματικά άποτελεσματικές.

Τά συμπεράσματα αύτής τής μελέτης 
είναι μερικές φορές άπροσδόκητα καί 
άνατρέπουν όρισμένες κοινά άποδεκτές 
άπόψεις. Διαπιστώνεται λ.χ. ότι χώρες 
όπως ή Ιρλανδία καί ή ’Ιταλία είναι ιδιαί
τερα ύπάκουες στήν έφαρμογή τών 
'Οδηγιών, ένώ ή Ολλανδία άντιδρά πολύ 
περισσότερο. Τά συμπεράσματα αύτά 
δέν έρχονται σέ άντίθεση μ’ αύτά τής 
Επιτροπής πού ξεκίνησε μιά διαδικασία 

προσφυγής έναντίον τού Βελγίου, τής 
Δανίας, τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, 
τής Γαλλίας, τού Λουξεμβούργου, τής 
Ολλανδίας καί τού Ηνωμένου Βασι

λείου γιά τίς «παραλείψεις» τους στήν 
έφαρμογή τής άρχής τής ίσης άμοιβής.

Υπάρχει φυσικά τό Εύρωπαϊκό Δικα
στήριο, άλλά πάρα πολλές έργαζόμενες 
άγνοούν άκόμα τά δικαιώματά τους καί 
δέχονται καταστάσεις δυσμενείς γι’ αύ
τές, ξεχνώντας ότι τόσο οί έργαζόμενες 
όσο καί οί έργαζόμενοι έχουν «δικαίωμα 
νομικής προσφυγής». Καί οί μέν καί οί δέ, 
άν έκτιμούν ότι έχουν άδικηθεί μπορούν 
νά καταθέσουν «προσφυγή» στό δικα
στήριο ή άλλο άρμόδιο έθνικό όργανι- 
σμό. Κάθε Εύρωπαία γυναίκα μπορεί μά
λιστα νά άπευθυνθεΐ κατ’ εύθείαν στό 
Εύρωπαϊκό Δικαστήριο όπως μιά Βελγίδα 
άεροσυνοδός πού θεωρούσε ότι ήταν 
θύμα διάκρισης σέ σχέση μέ τούς άνδρες 
συναδέλφους της.

Παρά τίς άντιστάσεις πού συναντούν 
σ’ όλες σχεδόν τίς χώρες τής Εύρώπης, 
είναι παρ’ όλα αύτά γεγονός ότι οί Κοινο
τικές 'Οδηγίες δημιουργούν ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο πού θά μεταβάλει βαθύ
τατα τίς οικονομικές καί κοινωνικές δο
μές τών χωρών μελών.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ

Από τό 1978, τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο πού είναι ό οικονομικός φορέας 
τής κοινοτικής πολιτικής γιά τήν άπα
σχόληση, συμβάλει σέ προγράμματα

έπαγγελματικής έπιμόρφωσης γιά γυ
ναίκες άπό 25 χρόνων καί πάνω. Στό έπί- 
πεδο αύτό, όπως καί στό νομικό έπίπεδο, 
έπιβεβαιώνεται ό νεοτεριστικός χαρα
κτήρας τής κοινοτικής δραστηριότητας. 
Διότι, τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
ύποστηρίζει κυρίως τά προγράμματα πού 
παρέχουν τή δυνατότητα άπασχόλησης 
καί έπίσης προγράμματα μή παραδοσια
κής έπαγγελματικής έπιμόρφωσης, πού 
εύνοούν δηλαδή τήν είσοδο τών γυναι
κών σέ τομείς όπου άπασχολοϋνται 
παραδοσιακά άνδρες. Στόν προϋπολογι
σμό τού Κοινωνικού Ταμείου, οί δαπάνες 
γιά τίς γυναίκες άκολουθούν σέ ποσοστά 
τίς δαπάνες πού καταβάλλονται γιά τούς 
νέους, τούς μετανάστες καί τούς άνα- 
πήρους. Ή βοήθεια πού συνέβαλε στήν 
έπίλυση τών προβλημάτων έπαγγελμα- 
τικής έπιμόρφωσης τών γυναικών, δι
πλασιάστηκε άνάμεσα στό 1978 καί τό 
1979 γιά νά άνταποκριθεΐ σέ μιά αύξανό- 
μενη ζήτηση. Τό 1978 έπωφελήθηκαν
12.000 γυναίκες, τό 1979 έπωφελήθηκαν
16.000 καί τό 1980 δαπανήθηκαν γι’ αύτό 
τό σκοπό 20 έκατομμύρια Εύρωπαϊκές 
Νομισματικές Μονάδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γιά νά συμβάλει έπομένως στή χειρα
φέτηση τής Εύρωπαίας γυναίκας, ή Κοι
νότητα έπιμένει κυρίως στήν ισότητα 
τών εύκαιριών καί τήν έπαγγελματική 
έπιμόρφωση. Σ’ αύτούς τούς τομείς διά
λεξε νά προηγηθεΐ τής πολύ άργής έξ- 
έλιξης τών νοοτροπιών καί δέν είναι δυ
νατό νά άμφισβητηθεϊ ή πρωτοτυπία τών 
πρωτοβουλιών της. Μπροστά όμως στις 
άντιστάσεις πού έκδηλώνονται άπό τήν 
πλευρά τών κρατών μελών, θά ήταν κατά 
πάσα πιθανότητα σκόπιμο νά ένισχυθεΐ ό 
έλεγχος τής έφαρμογής τών 'Οδηγιών 
καί νά έπιβάλονται πιό αύστηρές κυρώ
σεις στις χώρες πού δέν τίς σέβονται.

'Εξάλλου, άφού ή κοινοτική διάσταση 
εύνοεί τήν άμεση έπαφή μέ τίς ένδιαφε- 
ρόμενες καί τούς κοινωνικούς έταίρους, 
θά μπορούσαν οί γυναίκες νά έπωφε- 
λούνται άπό άνταλλαγές πληροφοριών 
καί έμπειριών πού συμβάλλουν στήν κα
λύτερη συνειδητοποίηση τού μελλοντι
κού τους ρόλου.

Οί νέες κατευθύνσεις τής κοινοτικής 
πολιτικής θά παραμείνουν πρωτοπορια
κές, άκόμα κι άν τείνουν νά κυριαρχή
σουν τά προβλήματα πού άφορούν τήν 
οικονομική κατάσταση. Γίνονται λ.χ. με
λέτες γιά τήν έπίδραση τών νέων τεχνο
λογιών στήν άνεργία τών γυναικών. Γί
νονται έπίσης έρευνες καί μελέτες γιά τό 
νέο καταμερισμό τών οικογενειακών εύ- 
θυνών καί τήν άνακατανομή τών ρόλων 
μεταξύ άντρων καί γυναικών. Ή Κοινό
τητα έχει έπίσης σκοπό νά άσχοληθεΐ πιό 
προσεκτικά άπ’ 6,τι στό παρελθόν μέ τά 
ειδικά προβλήματα τών γυναικών στις 
άναπτυσσόμενες χώρες. Στόν τομέα τών 
καλών προθέσεων άς άναφέρουμε καί τή 
θέληση τής Κοινότητας νά προωθήσει 
τήν ισότητα τών εύκαιριών μεταξύ άν- 
τρών καί γυναικών γιά τό δικό της 
προσωπικό, πού θά είναι ένας σωστός 
τρόπος νά δώσει τό καλό παράδειγμα...

Απ' τό περιοδικό 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τό «ανθόνερο»... χύθηκε.

Ή συζυγική άπιστία πληρώνεται, 
πολλάκις, μέ αιμα. Τουτέστιν, γράψτε 
άλίμονο στον άπιστο σύζυγο, όταν τά 
στραβοπατήματά του τά όσφρηστεΐ 
τό έτερόν του ήμισυ. Θ’ άστράψουν 
μιά των ήμερων τά γιαταγάνια κι ό 
πιστός, κράζοντας τή γνωστή έπωδό 
«έσύ στό χώμα και γώ στή φυλακή» 
θά ξεπλύνει τή ντροπή μέ άνθόνερο.

'Έρχονται όμως κι άνάποδα καμιά 
φορά τά πράγματα. Έκεϊ δηλαδή πού 
ό άπιστος πάει νό ξεπλύνει τή 
ντροπή, κρατώντας τή στάμνα μέ τ ’ 
«άνθόνερο» στό χέρι, παραπατάει σέ 
κάποιο σημείο τής διαδρομής και 
πέφτει, μέ άποτέλεσμα νά χυθεί τό 
«άνθόνερο» και νό παραμείνει ή άθά- 
σταχτη ντροπή. Κάπως έτσι συνέβη- 
σαν τά πράγματα, πριν λίγο καιρό, στό 
Αμβούργο:

Ψύλλοι μαζεύτηκαν γύρω άπ’ τ ’ αύ- 
τιά κάποιου μεσοκαιρίτη Δυτικογερ- 
μανού πολίτη καί τού ψιθύρισαν έμ- 
πιστευτικά άτι ή συμβία του ήταν 
μπερμπάντισσα. Λίγες μέρες άργό- 
τερα, οί πληροφορίες διασταυρώθη
καν καί, τούτου ένεκεν, τό 'ρίξε ό έρ
μος στό ποτό. ’Αλλά δέν ξεχνιόταν 
έτσι ή προσβολή. Μέ τόν καιρό κατά
ντησε άλκοολικός, μήπως και τού 
δώσει κουράγιο τό άλκοόλ νά έπιχει- 
ρήσει τό ξέπλυμα τής ντροπής. Τό 
άποφάσισε πολλές φορές τούτο τό 
τελευταίο, άλλά μόλις έφτανε στήν 
κρίσιμη στιγμή, κώλωνε, γιατίτήν είχε 
πάρει άπό έρωτα σφοδρό καί κερευ- 
νοβόλο καί τήν άγαπούσε πολύ.

Κι ένα βράδυ άλλιώτικο άπ’ τ ’ άλλα, 
έκεί πού τ ά ... κοπάναγε άγρίως, μο- 
λόγησε τά βάσανά του σέ κάποιο φίλο 
του καλοθελητή. Ό  όποιος δέ χρω
στούσε νά κάνει καλό σέ άνθρωπο καί 
τού είπε ότιάν βρισκόταν έκεϊνος στή 
θέση του θά τής «ξηγιόταν» ... λε
πίδι. Όπότε, άντρειωμένος ό άπατη- 
μένος μεθύστακας, σηκώθηκε άπ’ 
τήν καρέκλα καί τράβηξε «γραμμή» 
(μέ όχτάρια, βεβαίως, πολλά, λόγω 
τής προκεχωρημένης μέθης) γιά τό 
ντροπιασμένο νοικοκυριό, άποφασι- 
σμένος νά χρησιμοποιήσει τ ό ... 
«άνθόνερο». Φτάνοντας έκεί, έκανε 
ό,τι έκανε καί λίγο άργότερα παρου
σιάστηκε στόν άξιωματικό ύπηρεσίας 
τού άστυνομικού τμήματος τής περι
οχής του καί δήλωσε μέ συντριβή ότι 
σκότωσε τή γυναίκα του, ζητώντας 
συγχώρεση άπ’ τό θεό γιά τό φρικτό 
του έγκλημα. «Τι θ’ άπογίνωτώρα μό
νος μου;» κατέληξε μέ σπαρακτικούς 
λυγμούς.

Ή έρευνα πού έπακολούθησε στόν 
τόπο τού έγκλήματος άπέδειξε ότι ό 
άπατημένος μεθύστακας είχε μείνει 
πράγματι μόνος του. Όχι, όμως, γιατί 
είχε σκοτώσει τή γυναίκα του -  ή 
άλήθεια ήταν πώς ή άπιστη -νυχτο- 
περπατούσε κείνη τήν ώρα καί πώς 
πάνω στό μεθύσι του, ό άπατημένος, 
βρήκε στήν κρεβατοκάμαρα μιά κού
κλα καί τή στραγγάλισε νομίζοντας 
πώς ήταν ή γυναίκα του -  άλλά γιατί 
μετά άπ’ αύτή τήν άπόπειρα, ή κυρία 
πήρε τά μπογαλάκια της καί άλλαξε 
στέγη. Φοβούμενη άσφαλώς μιά νέα 
άπόπειρα χρησιμοποίησης τού άνθό- 
νερου...

Άπ’ τήν άλλη, όμως, μεριά, ό κύ
ριος προειδοποιεί, «βουνό μέ βουνό 
δέ σμίγει»...

θά τούς τά πούμε...

ΟΙ τουρίστες πού έκαναν θεραπεία 
στό ιαματικά λουτρό τής πόλης 
Μπαντενγιενχάουζεν (άν δέν μπο
ρείτε νά συγκροτείστε τό όνομα τής 
πόλης, δέν πειράζει. ..) άντιμετώπι- 
ζαν ένα μεγάλο πρόβλημα: οί κάτοι
κοι τής περιοχής είχαν πολλά σκυλιά 
καί μέ τά γαυγίσματά τους δέν τούς 
άφηναν νά κοιμηθούν στις ώρες κοι
νής ήσυχίας.

Ή κατάσταση αύτή τούς άνάγκασε 
νά καταφύγουν παραπονούμενοι 
στήν τοπική άστυνομία κι έκείνη μέ 
τή σειρά της τούς παρέπεμψε στό 
δήμαρχο (τά παράπονά σας στό δή
μαρχο, πού λένε ...). Ό  δήμαρχος 
συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο καί 
τό τελευταίο άποφάσισε νό τροπο
ποιήσει μιά προγενέστερη άπόφασή 
του. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση 
έκείνη, άπαγορευόταν τό γαύγισμα 
τών σκυλιών μετά τις 10 τή νύχτα. 
Τώρα, οί σύμβουλοι άποφάσισαν νό 
άπαγορευτεΐ τό γαύγισμα τών σκυ
λιών τις μεσημεριανές ώρες κοινής 
ήσυχίας, καθώς καί τις νυχτερινές άπ’ 
τις 8 καί μετά.

Ό  πονοκέφαλος πάντως έπεσε 
στήν τοπική άστυνομία. Όταν τά όρ
γανά της πηγαίνουν νά βεβαιώσουν 
παράβαση, τά άφεντικά τών σκυλιών 
άποκρίνονται:

-  Θά τούς τό πούμε... Κι άν θέ
λουν!!!

Δηλαδή: άν θέλουν τά σκυλιά νά μή 
γαυγίζουν, έχει καλώς... άλλιώς, 
κόψτε μας ένα προστιματάκι...

Άλλα τό βρήκαν καί οί άστυνομι- 
κοί: βρέ δέν πάν’ νά κόψουν τό κε
φάλι τους!!!

------- Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Ν Ε Σ --------

Χωρίς λόγο...

Ανάστατη ήταν τόν τελευταίο 
καιρό ή άστυνομία τής Μανίλλα άπό 
πέντε άπανωτές έξαφανίσεις γυναι
κών. Ανησυχία στό πλατύ κοινό, 
περιπολίες, ένέδρες καί άκαρπες 
έρευνες τών άστυνομικών ήσαν τά 
πρώτα αποτελέσματα τής όλωσδιό- 
λου περίεργης κατάστασης. Σύγχιση 
καί άβεβαιότητα παντού.

Κι ένα πρωινό, ένας παρατηρητικό- 
τατος κάτοικος τής πόλης άνέφερε 
στό διοικητή τής άστυνομίας, έμπι- 
στευτικά, ότι στό σπίτι τού γείτονά 
του Ντούγκ Μόρος άκουγε κάθε 
βράδυ ύποπτους καί ένοχλητικούς 
θορύβους κι ότι τόν είδε νά βγάζει άπ’ 
τό σπίτι του ένα φέρετρο έπί πέντε 
νύχτες συνέχεια. «Αύτό γινόταν μέ 
μεγάλη προφύλαξη, είπε στό διοι
κητή, κι άπ’ ό,τι ξέρω δέν έχει πεθάνει 
κανείς άπ’ τό σόι του αύτές τις μέ
ρες ...».

«Νά σέ φιλήσω ...» τού είπε ό διοι
κητής, συνδυάζοντας τό γεγονός τών 
έξαφανίσεων μέ τά φέρετρα. Καί νό
μισε πώς έπιασε λαυράκι, γιό νό άπο- 
δειχτεί τό άντίθετο, όταν άποφάσισε 
νά δράσει. Γιατί, άπλούστατα, κάνον
τας τό έπόμενο βράδυ έφοδο στό 
σπίτι τού Μόρος, διαπίστωσε ότι τό 
φέρετρα ήσαν άδεια -  ήταν φερε
τροποιός ό άνθρωπος καί δούλευε 
διπλοβάρδια στό σπίτι του, γιατί είχε 
οικονομικές δυσχέρειες -  κι ότι δέν 
ύπηρχε τίποτε τό ύποπτο.

Τό. . .  λαυράκι έμεινε γι’ άργό
τερα ...

-------------- Ε Υ Ρ Ω Π Η ---------------

Τότε αύτοκτονοϋν...

Οί λιγότερες αύτοκτονίες, στή γη
ραιό ήπειρο, συμβαίνουν κατά τούς 
τρεις χειμεριούς μήνες, σύμφωνα μέ 
έπίσημη άνακοίνωση εύρωπαϊκής 
στατιστικής Ύπηρεσίας.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα μέ τήν ίδια 
άνακοίνωση, οί περισσότερες αύτο
κτονίες, κατά μήνα, στις διάφορες 
εύρωπαϊκές χώρες σημειώνονται 
άντίστοιχα ώς έξής: Στήν Ιταλία, στή 
Γαλλία, στή Ρουμανία, στή Δυτική 
Γερμανία καί στή Δανία, τούς μήνες 
Μάιο καί Ιούνιο. Στή Φινλανδία τόν 
Μάιο, τόν Ιούνιο καί τόν Αύγουστο. 
Στή Νορβηγία τό Μάιο, τόν Ιούνιο καί 
τόν Σεπτέμβριο.
Γ ιατί άραγε;
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Μικρός -  μικρός, άλλα ...

Τι κάνει «νιάου-νιάου» στά κερα
μίδια καί δέν τό ξέρει δλος ό κόσμος 
κι ό ντουνιάς; Και ποιος δέν ξέρει ότι 
οί μανιώδεις φιλοτελιστές κινούν γή 
καί ούρανό γιά νά φτάσουν στά 
.. .«σπάνιο»;

Όλοι τό ξέρουν, καί μαζί τους κι 
ένας δεκαπεντάχρονος Γιαπωνέζος 
μαθητής γυμνασίου, πανέξυπνος καί 
διαβολεμένος όσο τό έργο του 
τούτο:

Εφοδιασμένος ή μάλλον προικι
σμένος άπ’ τή φύση μέ ικανότητας 
περί τήν άπάτην άρίστας, άγόρασε 
άπό περίπτερο ένα ολυμπιακό γραμ
ματόσημο των 5 γιέν καί φρόντισε νά 
πολλαπλασιάσει τήν άξια του όσο γι
νόταν καλύτερα. Τό τοποθέτησε λοι
πόν σέ κάποια πρόχειρη μονταζιέρα 
καί μέ έπιτηδειότητα τό μακιγιάρισε 
κατάλληλα, άλλάζοντας τή φορά τής

ολυμπιακής φλόγας. Γιά νά άνάψει 
λίγο άργότερα φωτιά στις έπιθυμίες 
ένός φιλοτελιστή, ό όποιος, μόλις τό 
ε ίδ ε ... τσίμπησε. Νομίζοντας ότι 
ήταν τυπωμένο λάθος καί συνεπώς 
σπάνιο, βούτηξε τόν πιτσιρικά άλαμ- 
πρατσέτα καί τόν όδήγησε κατευ
θείαν στό χρηματοκιβώτιο τού μαγα
ζιού του. Ό  μπόμπιρας, δέν έχασε τή 
μοναδική εύκαιρία τής ούρανοκατέ- 
βατης έμπνευσης. Τού ζήτησε 30.000 
γιέν, τά πήρε κι έγινε άφαντος. «Λίγα 
μού δίνεις -  τού είπε φεύγοντας -  
άλλα δέν πειράζει... Χαλάλι σου!».

Τι χαλάλι του τού φουκαρά, πού 
λίγο μετά, βλέποντας τό γραμματό
σημο καί τό τραγικό λάθος του, αί- 
σθάνθηκε νά τόν χτυπάει στό κεφάλι 
ταμπλάς! Καί τώρα τό φυσάει καί δέν 
κρυώνει καθόλου, γιατί ό μεγάλος 
άπατεώνας μικρός μαθητής άποκα- 
λύφθηκε καί πιάστηκε όταν τά 30.000 
γιέν είχαν κάνει φτερά ...

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Πρός γνώσιν, περιπτώσεως συντρε- 
χούσης...

Τού ’ρχονται στραβά καμιά φορά τά 
πράγματα τ ’ άνθρώπου. "Ολα τά δεινά 
άπ’ αύτόν θά περάσουν, έξάλλου, καί 
πρέπει νά γνωρίζει ότι ό άνθρώπινος 
οργανισμός μπορεί:

-  Νά ζήσει χωρίς ύπνο έπί 115 μέ
ρες.

-  Νάζήσειχωρίς νερό έπί22 μέρες. 
-  Νά ζήσει χωρίς τροφή έπί 55 μέρες.

-  Νά κρατήσει τήν άναπνοή του έπί 
5 λεπτά καί 5 δευτερόλεπτα.

-  Νά μείνει κάτω άπ’ τό νερό έπί 6 
λεπτά καί 29 δευτερόλεπτα.

-  Νά ζήσει σέ παγωμένο περιβάλ
λον θερμοκρασίας 60 βαθμών ϋπό τό 
μηδέν.

-  Νά άνεβεί μέ μάσκα οξυγόνου σέ 
ύψος 22.000 μέτρων.

-  Νά βουτήξει στό νερό σέ βάθος 
150 μέτρων.

-  Νά τρέξει σέ 59 μέρες άπόσταση 
9.000 χιλιομέτρων.

-  Νά περπατήσει μέ τά χέρια του μέ 
ταχύτητα 25 χιλιομέτρων τή μέρα έπί 
55 μέρες.

-  Νά πέσει μέ άλεξίπτωτο άπό ύψος 
4.900 μέτρων.

-  Νά ζήσει μέ σταματημένη τήν 
καρδιά του έπί 20 λεπτά τής ώρας.

-  Νά άνεχθεϊ χωρίς μάσκα οξυγό
νου σέ ύψος 8.500 μέτρων.

Τά παραπάνω άποδείχτηκαν άπό 
σχετικά πειράματα έπιστημόνων τής 
Νέας Ύόρκης καί πρέπει νά τά 'χει 
καθένας ύπ’ όψιν του, περιπτώσεως 
συντρεχούσης, ύπό τόν όρο πάντα 
ότι άποτελούν ρεκόρ έξαιρετικής άν- 
τοχής. Σέ κάθε άντίθετη περίπτωση -  
ύπερβολή, τό θέμα άλλάζει. Καί δέν 
ισχύει, βέβαια, ούδεμία έγγύηση ...

Τουτέστιν, έπειδή υπάρχει ένδε- 
χόμενο νά σάς τά παρουσιάσουν σάν 
άπόλυτα αυτά τά ρεκόρ, οί άστυνομι- 
κές άρχές δέν τά παραδέχονται. 
"Ενας 'ισχυρός άνθρώπινος όργανι- 
σμός άντέχει κάπου κοντά στά άντί- 
στοιχα όρια. Ένας άδύνατος ...

Ι Τ Α Λ Ι Α

Εξαφανιζόταν γιά καραμέλες ...

Εξαφανίστηκε μιά φορά άπ’ τό 
σπίτι του ό ήλικίας τεσσάρων χρόνων 
Μιλανέζος Μπρούνο Μανίνι, έξαφα- 
νίστηκε δύο, έξαφανίστηκε τρεις κι 
άπό τότε τό πήρε σχοινί κορδόνι: έξ- 
αφανιζόταν συνέχεια. Εξήντα έννιά 
φορές έξαφανίστηκε μέσα σέ τρεις 
μόνο μήνες.

Τελευταία τόν βρήκαν άστυνομικοί 
ένός τμήματος τού Μιλάνου καί ει
δοποίησαν τούς γονείς νά πάνε νά 
τόν παραλάβουν. Στό διάστημα πού 
τόν είχαν στό τμήμα, τού πρόσφεραν 
ένα σωρό γλυκίσματα καί καραμέλες

γιά νά γίνει πιό εύχάριστη βέβαια ή 
παραμονή του άνάμεσά τους. "Αλλω
στε, τι άλλο άπ’ τις καραμέλες, τά 
γλυκά καί τά παγωγά θά μπορούσε νά 
συγκινήσει περισσότερο ένα παιδάκι 
τής ήλικίας τού Μπρούνο;

Φανταστείτε, όμως, τήν έκπληξη 
πού αίσθάνθηκαν, όταν, άπ’ τό στόμα 
τών γονιών του, πού πήγαν νά τόν 
παραλάβουν, έμαθαν ότι είχε έξαφα- 
νιστεϊ ως τότε άλλες 68 φορές κι ότι 
τό 'κάνε έπίτηδες γιά νά τρώει γλυκά. 
Κάθε φορά πού τόν εϋρισκαν οί 
άστυνομικοί τόν κερνούσαν γλυκά 
καί καραμέλες μέ τή σέσουλα. Κι ό 
μικρός γλυκάθηκε γιά τά καλλά. Καί 
δέν τό κόβει...

Γράψτε λάθος ...

"Εγγαμος καί πατέρας τεσσάρων 
άνήλικων παιδιών ό τριανταδυόχρο- 
νος Μάριν Μιροσλάβ άπ' τήν Πράγα, 
είχε καί μιά γυναίκα πανέμορφη πού 
τήν κοίταζαν λαίμαργα πολλοί. Καί 
τήν "Ολγα -  έτσι τήν έλεγαν -  πού 
είχε γιορτάσει ως τότε 29 πρωτοχρο
νιές, κατάφερε κάποιος νά τήν «ψή
σει».

Ό  Μάριν έμαθε άπόξω-άπόξω ότι 
κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τήν Όλγα 
του καί μέ τά πολλά πείστηκε ότι τόν 
άπατούσε. Οί πληροφορίες πού συγ
κέντρωσε διασταυρώθηκαν πλήρως 
καί μιλούσαν γιά κάποιον είκοσιεξά- 
χρονο έραστή πού ήταν λογιστής κι 
ονομαζόταν Μίλφιν Κόρελ. Άποφα- 
σιένος νά ξεπλύνει τή ντροπή (άφαι- 
ρώντας τή ζωή τού Μίλφιν) έρεύνησε 
νά τόν βρει, κι όταν τόν άνακάλυψε, 
του φύτεψε έξ έπαφής μιά σφαίρα 
στον κρόταφο. Ό  θάνατος τού Μίλ- 
φιν ήταν άκαριαίος, άλλα ή σύμπτωση 
έπαιξε ένα πρωτάκουστο παιγνίδι 
στήν όλη ύπόθεση. Τό θύμα ήταν λο
γιστής, είχε τό ίδιο όνομα καί τήν ίδια 
ήλικία καί εργαζόταν στήν ’ίδια έται- 
ρία μέ τόν πραγματικό έραστή. Συν
επώς, άλλος ... πλήρωσε γιά τά άνο- 
μήματα τού πραγματικού έραστή καί 
τής πανέμορφης Όλγας.

Γ ράψτε λάθος (!) λοιπόν. Κι έσεΐς, 
"Ολγα καί Μίλφιν έραστή, χαρεΐτε 
άνενόχλητοι, τώρα, τόν έρωτά σας. 
Καί νά συγχωράτε καί καμιά φορά τόν 
άείμνηστο (τόν άλλο Μίλφιν). Νά 
άνάβετε καί κάπου -  κάπου κεράκι 
στή μνήμη του. Όσο γιά τόν Μάριν, 
είτε έτσι είτε άλλιώς, θά φάει κάμ
ποσο καρβέλια πίσω άπ’ τά σίδερα τής 
φυλακής. Κι ώσπου νά βγεί έχει ό 
θεός!

______  Μ Ε Ξ Ι Κ Ο  ______
θυμήθηκε τά παλιά ...

Παλιός πολεμιστής στήν Κορέα ό 
Λουί Λοπέζ Γκαρσία, μπήκε πρό ήμε- 
ρών σ’ ένα κουρείο νά ξυριστεί. Κα
θώς τόν ξύριζε ό μπαρμπέρης, θυμή
θηκε τις πολεμικές περιπέτειές του κι 
άρχισε νά τις διηγείται.

Είπε, είπε, είπε ... πολλά, κι όταν 
έφτασε στό σημείο πού άμυνόταν 
άπό κάποιο χαράκωμα, γιά νά γίνει πιό 
πιστευτός, έβγαλε άπ’ τήν τσέπη του 
μιά άμυντική χειροβομβίδα, τράβηξε 
τήν περόνη άσφαλείας καί τήν πέταξε 
ψηλά, ώστε νά βγει έξω άπ' τό ... χα
ράκωμα καί νά χτυπήσει τόν «έχθρό».

Ή χειροβομβίδα βρήκε στό ταβάνι 
καί, πέφτοντας κάτω, τόν έστειλε 
στον άλλο κόσμο κι αύτόν καί τόν 
μπαρμπέρη. "Ενας άλλος πού τή γλύ
τωσε φτηνά, γιατί βρήκε τρόπο νά 
κρυφτεί πίσω άπό μιά πολυθρόνα, 
ήταν ό άνθρωπος πού διηγήθηκε 
στους άστυνομικούς ... «πώς γύρισε 
άπ’ τόν πόλεμο». Τού κουρείου, φυ
σικά, όχι τής Κορέας.

Ό  Περισκόπιος
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ΟΙ ΔΥΟ άγνωστοί ήλθαν στή λίμνη άργά 
τό άπόγευμα τής τρίτης ήρέρας πού ήταν 
έκεί ό κ. Μπρένερ. Όπως καί τις προη
γούμενες, ό κ. Μπρένερ είχε περάσει και 
τήν τρίτη μέρα των διακοπών του στή μι
κρή βάρκα, ψαρεύοντας καί διαβάζον
τας. Τό έκανε κάθε καλοκαίρι αΰτό.

Αγαπούσε πολύ τή γυναίκα του τήν 
"Αννα, άλλά αύτή ή μηνιαία άπομόνωση 
στήν έξοχή ήταν γι' αυτόν μιά άκατανί
κητη άνάγκη. Κάθε χρόνο ή ΑνΥα χα
λούσε τον κόσμο λέγοντας πώς ήταν με
γάλη κουταμάρα γιά έναν άνθρωπο έξ- 
ήντα πέντε χρόνων νά πηγαίνει μόνος σέ 
μιά άπόμερη λίμνη. Ό κ. Μπρένερ είχε 
συμφωνήσει νά βάλει ήλεκτρικό ατό σπι
τάκι όπου έμενε, άλλά αύτό τό είχε κάνει 
περισσότερο γιά τόνέαυτό του-γιατί τοϋ 
άρεσε νά διαβάζει μέχρι άργά τή νύχτα -  
παρά γιά νά ευχαριστήσει τή γυναίκα του. 
Τά βιβλία πού διάβαζε ήταν γιά τά οικο
νομικά καί παγκόσμια θέματα, γιατί ό κ. 
Μπρένερ ήταν άνθρωπος προσγειωμέ
νος καί ρεαλιστής. Πριν άποσυρθεί άπό 
τήν άγορά είχε καταφέρει νά κερδίσει 
άρκετά έκατομμύρια δολλάρια μέ τό έμ- 
πόριο.

Αντίθετα, ή Άννα ήταν όπαδός μιάς 
άλλης «φυγής»: ήταν μιά άπλοϊκή γυ
ναίκα, πού γοητευόταν άπό τόν μυστικι- 
σμό, τις «καφετζούδες» καί τόν πνευμα
τισμό. Έτσι, ό κ. Μπρένερ άφηνε έλεύ- 
θερη τή γυναίκα του νά άσχολεΐται μέ τις 
άδυναμίες της αύτές, ένώ ό ίδιος προτι
μούσε τό έξοχικό σπιτάκι καί τή λίμνη 
του.

Όταν τό άπόγευμα τής τρίτης ήμέρας 
είδε τούς δυό άντρες στή μικρή ξύλινη 
άποβάθρα, καθώς τραβούσε κουπί γιά νά 
άποβιβαστεί, ό κ. Μπρένερ δέν παραξε
νεύτηκε πολύ. Ό ένας άπό τούς δυό, ό 
πιό 'ήλικιωμένος, κρατούσε πιστόλι καί 
τόν σημάδευε στό κεφάλι. Θά είναι λη

στές, σκέφτηκε, χωρίς νά ταραχτεί καί 
πολύ.

Είχε σκεφτεί πολλές φορές αύτό τό 
ένδεχόμενο όταν ζούσε μόνος στή λίμνη 
καί ήταν προετοιμασμένος, γιατί είχε τή 
γνώμη ότι ήταν προτιμότερο νά βρούν 
χρήματα οί ληστές καί νά φύγουν, παρά 
νά μ ή βρούν τίποτε καί νά τόν σκοτώσουν 
στό θυμό τους.

"Ετσι στό σπιτάκι τής λίμνης ό κ. Μπρέ
νερ κρατούσε πάντα μερικές χιλιάδες 
δολλάρια γ ι’ αύτήν άκριβώς τήν περί
πτωση. Είχε έπίσης καί ένα γεμάτο πι
στόλι κρυμμένο στό συρτάρι τού μικρού 
γραφείου καί ήξερε νά τό χειρίζεται μέ 
μεγάλη εύστοχία, χωρίς όμως νά έχει 
σκοπό νά τό χρησιμοποιήσει.

Εντελώς άτάραχος τώρα έδεσε τή 
βάρκα καί βγήκε στήν άποβάθρα.

- ’Έχω έδώ πέντε χιλιάδες δολλάρια, 
κύριοι, τούςείπε χωρίς έχθρότητα. Περι
μένετε μιά στιγμή νά σάς τά φέρω...

-Δ έν  θέλουμε τις πέντε χιλιάδες σας, 
κ. Μπρένερ, είπε ό μεγαλύτερος άπό 
τούς δύο.

Ή όμιλία του φανέρωνε καλλιεργη
μένο άνθρωπο.

-Ζητούμε πολύ περισσότερα, δέν εί
ναι έτσι, Μπίλυ; ρώτησε τό συνένοχό του.

Εκείνος χαχάνισε σάν παιδάκι πού ξέ
ρει κάποιο μυστικό. ΎΗταν ένας ξανθός 
νέος μέ γερά μπράτσα.

Μέ τήν άπειλή τού πιστολιού άνάγκα- 
σαν τόν Μπρένερ νά μπει στό σπιτάκι. 
Ήταν φανερό πώς καί οί δυό κακοποιοί 
είχαν μπει καί προηγουμένως μέσα. Τά 
πράγματα ήταν έντάξει, άλλά στό πάτωμα 
βρισκόταν ένα μαγνητόφωνο ένωμένο μέ 
τήν πρίζα καί έτοιμο γιά χρήση.

-  Μήν άνησυχεϊτε, είπε ό άνθρωπος μέ 
τό πιστόλι. Δέν θά σάς πειράξουμε, θά 
σάς κρατήσουμε μόνο αιχμάλωτο μερι
κές ήμέρες, έως ότου λάβουμε τά λύτρα

καί τότε θά σάς άπελευθερώσουμε, 
Μπίλυ, βάλε τόν κύριο νά καθήσει...

-  Εύχαρίστως, Τζό, ύποκλίθηκε ειρω
νικά ό νέος καί πιάνοντας μιά καρέκλα, 
τήν έσπρωξε πίσω άπό τόν Μπρένερ.

Εκείνος κάθησε, ένώ διαπίστωνε ότι 
βρισκόταν μόλις τρία βήματα άπό τό 
γραφείο όπου είχε κρυμμένο τό πιστόλι 
του.

-Τ ι τό θέλετε τό μαγνητόφωνο; ρώ
τησε.

-  Σκεφθήκαμε ότι είναι καλύτερα άν, 
άντί γιά σημείωμα, στείλουμε στή γυ
ναίκα σας τή φωνή σας. Θά τής πείτε ότι 
σάς φερνόμαστε καλά καί ότι πρέπει νά 
μάς στείλει τά χρήματα μόλις τήν ειδο
ποιήσουμε. Σάς έχω έτοιμάσει έδώ ένα 
κείμενο τού μηνύματος πού θά τής στεί
λετε. Θά σάς τό διαβάζω λίγο - λίγο καί 
σείς θά τό έπαναλαμβάνετε στό μικρό
φωνο ...

Ο Τζό έσκυψε καί έβαλε μπρος τό μα
γνητόφωνο. Έπειτα στράφηκε στόν σύν
τροφό του:

-  Μπίλυ, είπε. Πήγαινε έξω καί κάνε 
αύτό πού σού είπα.

Ό νέος βγήκε καί ό Μπρένερ τόν είδε 
άπό τό παράθυρο νά πηδά στή βάρκα.

- Λοιπόν; Είσθε έτοιμος νά έπαναλά- 
βετε τό μήνυμα πού θά σάς ύπαγορεύσω; 
ρώτησε ό Τζό.

-  Ναι... Άλλά δέν βλέπω σέ τι θά σάς 
ωφελήσει αύτό. Μόλις τό άκούοει ή 
άστυνομία, θά έρθει άμέσως νά σάς πιά- 
σει.

-Κ α ί νομίζετε ότι θά είμαι τόσο κου
τός, ώστε νά σάς άφήσω έδώ; Ελάτε, κ. 
Μπρένερ. Μήν προσπαθείτε νά μού δώ
σετε τήν έντύπωαη άφελούς άνθρώπου, 
γιατί δέ μέ γελάτε .. Είσθε έτοιμος; Αρ
χίζουμε: «Είμαι εύτυχισμένος, άγαπητή 
μου Άννα.. Πολύ εύτυχισμένος ...». 
Έπαναλάβετέ το τώρα άργά καί σείς.

515



Ό Μπρένερ έπανέλαβε τά λόγια τού 
Τζό.

-  -αναπέστε τα άκόμη πιό άργά, διέ
ταξε ό Τζό.

Εκείνος συμμορφώθηκε έπειτα όμως 
άρχισε νά κουνάει τό κεφάλι του περι
φρονητικά.

-  Μά δέν είναι γελοίο αυτό; είπε. Πώς 
μπορώ νά είμαι ευτυχισμένος σ' αυτή τήν 
κατάσταση;

-Δ έν  είναι καθόλου γελοίο, τόν άπο- 
στόμωσε ό Τζό. Συνεχίστε τώρα: «Μου 
λείπεις, άγαπητή μου... Σε σκέφτομαι 
διαρκώς...».

Ό Μπρένερ έπανέλαβε τά λόγια.
-  Ή γυναίκα μου δέν πρόκειται νά πι

στέψει ούτε λέξη άπό όλα αυτά, είπε 
μετά. Δε συνηθίζω νά τής μιλάω έτσι.

-  Τό ξέρω, άλλ' αυτά είναι τό λόγια που 
μάς χρειάζονται. Συνεχίστε τώρα: «Δώσε 
στους άνθρώπους αυτούς τά χρήματα 
πού σού ζητούν. Τά χρήματα δέν έχουν 
άξια μπροστά στή χαρά νά είμαστε 
μαζί ... Σέ περιμένω υπομονετικά, καλή 
μου γυναικούλα... Σέ περιμένω 
πολύ...».

Ό Μπρένερ πρόφερε άργά τήν προη
γούμενη φράση καί συνέχισε, μέ τήν 
υπαγόρευση τού Τζό:

«Σέ όνειρεύτηκα χθές τό βράδυ, πο- 
λυαγαπημένη μου. Σέ βλέπω πάντα ατά 
όνειρά μου ...».

Ό  Μπρένερ σώπααε.
«Σέ περιμένω. . είπε ό Τζό διαβά

ζοντας άπό τό χαρτί πού είχε ατά χέρια 
του, άλλά ό άλλος κούνησε τό κεφάλι του 
άρνητικά.

ΥΠΗΡΧΕ έδώ κάτι τό παράξενο, τό άκα
τανόητο. "Ενιωθε πώς τά πράγματα ήταν 
πολύ πιό πολύπλοκα καί σατανικά άπό 
ό,τι φαίνονταν.

- 1 Επαναλάβετε αΰτά πού σάς είπα, 
φώναξε ό Τζό, γιατί θ' άναγκαστώ νά σάς 
παραδώσω στον Μπίλυ, πού θά γυρίσει 
όπου νά 'ναι.

-  Αφού άναποδογυρίσει τή βάρκα 
μου; ρώτησε ό γέρος.

Τό άπότομο τίναγμα τού κεφαλιού τού 
Τζό τόν έπεισε ότι είχε μαντέψει σωστά.

-Δ έν  δικαιολογείται διαφορετικά τό

ότι τόν στείλατε στή λίμνη, συνέχισε ένώ 
αισθανόταν ένα σφίξιμο ατό στήθος του. 
Σκοπεύεται νά μέ σκοτώσετε δέν είναι 
έτσι; Αλλά γιατί νά άνατρέψετε τή 
βάρκα; Τιά νά φανεί σάν δυστύχημα;

-Κύριε Μπρένερ, χαμογέλασε ό άλ
λος. 'Ομολογώ ότι είστε πολύ διασκεδα- 
στικός. "Εστω, λοιπόν ... Παραδέχομαι 
ότι θά σάς σκοτώσουμε καί σκοπεύουμε 
πράγματι νά σκηνοθετήσουμε δυστύ
χημα μέ τή βάρκα. Σάς συγχαίρω γιά τήν

όξυδέρκειά σας καί λυπούμαι πού δέν 
μπορεί νά γίνει διαφορετικά ...

-  Μά γιατί; Είμαι διατεθειμένος νά σάς 
δώσω όσα λεφτά θέλετε... Δέν έχετε 
παρά νά μέ όδηγήσετε σέ κάποιο τηλέ
φωνο. Θά έπικοινωνήσω μέ τή γυναίκα 
μου καί σάς διαβεβαιώ ότι θά στείλει τά 
λεφτά χωρίς νά πεί λέξη στήν άστυνο
μία ...

-  Δυστυχώς, κ. Μπρένερ, κούνησε άρ
νητικά τό κεφάλι του ό Τζό, δέ γίνεται 
τίποτε'. Πρέπει νά σάς όμολογήαω ότι τά 
λύτρα δέν μέ ένδιαφέρουν καθόλου. Σάς 
είπα γιά λίτρα γιά νά σάς παραπλανήσω 
καί νά μιλήσετε στό μαγνητόφωνο. Αλλά 
φαίνεται πώς θά χρειαστεί νά καταφύ
γουμε σέ βίαια μέσα γιά νά κάνετε αυτό 
πού θέλουμε ...

-Δ έν  σάς ένδιαφέρουν τά λύτρα; . . .  
ψιθύρισε έκπληκτος ό Μπρένερ.

Ξαφνικά κατάλαβε καί ή ψυχή του γέ
μισε φρίκη. Δέν ήταν ληστές αύτοί έδώ, 
δέν ήταν άπαγωγείς: Ήταν τέρατα πρα
γματικά, ήταν τρελοί...

Απ' έξω άκουγε κιόλας τόν παφλασμό 
τού νερού, καθώς κολυμπούσε ό Μπίλυ 
πρός τήν όχθη. Σέ μερικά λεπτά άκόμη 
θά έφθανε στό σπιτάκι καί θά τόν μετέ
φεραν γιά τό τελευταίο -  καί μοιραίο -  
«κολύμπι» τής ζωής του.

Ξαφνικά, ό Μπρένερ άρχισε νά ψελλί
ζει, νά έκλιπαρεϊ οίκτο καί έλεος, μέ κι
νήσεις νευρικές, καθώς σηκώθηκε άπό 
τήν καρέκλα.

-  Τζό, τραύλισε, θά σού δώσω όσα μού 
ζητήσεις... Σέ ικετεύω, Τζό . .. μή μέ 
σκοτώνεις... 'Ορίστε ...

Πήρε άπό τό γραφείο τις δεσμίδες τών 
χαρτονομισμάτων καί τά σκόρπισε μπρο
στά στό πόδια τού άλλου.

-  Πάρε όσα θέλεις... Αλλά άφησέ με 
νά ζήσω ...

-  Νομίζεις ότι μπορείς νά μέ δελεάσεις 
μ'αύτά τά παλιόχαρτα; φώναξε. Νομίζεις 
ότι θά χάσω τά λογικά μου βλέποντάς τα 
καί θά ριγήσω άπό έκσταση; Νομίζεις ότι 
μπορείς μέ λίγες χιλιάδες νά μέ κάνεις 
νά έγκαταλείψω κάθε σκέψη νά ...

Ή προσοχή του είχε χαλαρώσει καί ό 
Μπρένερ δέν έχασε καιρό. Χούφτωσε 
βιαστικά τό πιστόλι πού είχε φυλαγμένο 
στό βάθος τού συρταριού καί πυροβό
λησε δυό φορές. Οί σφαίρες του βρήκαν 
τόν Τζό στήν καρδιά καί σωριάστηκε στό 
πάτωμα διπλωμένος ατά δύο.

Ό Μπρένερ τραβήχτηκε κοντά στον 
τοίχο καί περίμενε.

Προτού περάσει ένα λεπτό, ή πόρτα 
άνοιξε μέ δύναμη, άλλά ή όρμή τού 
Μπίλυ κόπηκε άπότομο, όταν είδε τό 
πτώμα τού συντρόφου του στό πάτωμα. 
Τό πρόσωπό του έδειξε στήν άρχή κατά
πληξη. ’Έπειτα τά δόντια του σφίχτηκαν 
καί κοίταξε μέ μίσος τόν Μπρένερ.

-  Μείνε άκίνητος! τόν προειδοποίησε 
έκείνος, άλλά ό νέος δέν έδειξε νά τόν 
άκουσε. Τά χέρια του άπλώθηκαν μπρο
στά σάν τανάλιες καθώς έκανε νά όρμή- 
σει.

Ό Μπρένερ δέν έκανε τό σφάλμα νά 
προσπαθήσει νά τόν τραυματίσει μόνο. 
Πίεσε μέ δύναμη τή σκανδάλη έως ότου 
άδειασε τό πιστόλι.

"Επειτα κοίταξε γύρω του σκυθρωπά: 
Τά δυό πτώματα, τά χαρτονομίσματα πού 
ήταν σκορπισμένα γύρω τους καί τις 
μπομπίνες τού μαγνητοφώνου πού γύρι
ζαν άκόμη άργά.

-  'Υποθέτω ότι τά άκούσατε όλα ... 
είπε στό μικρόφωνο γιά χάρη τής άστυ- 
νομίας πού θά έκανε άργότερα άνακρί- 
σεις. Δέ νομίζω ότι χρειάζεται νά προσ
θέσω τίποτε άλλο παρά μόνο τό κίνητρό 
τους. Ναι -  κούνησε τό κεφάλι -  τό κίνη
τρο ...

Κάθησε κουρασμένα στήν καρέκλα καί 
συνέχισε:

-  "Οπως θ ’ άκούσατε, ό θάνατός μου θά 
έμοιαζε μέ δυστύχημα. Τά πάντα στό σπι
τάκι θά έμεναν άπείραχτα ώστε νά μήν 
υπάρχει ή παραμικρή ένδειξη βίας. Θά 
έφευγαν χωρίς ν’ άφήσουν ίχνη τής δια- 
βάαεώς τους καί θά έμεναν άδρανείς 
ένα, ίσως καί δύο χρόνια μετά τό θάνατό 
μου. Στο μεταξύ, όμως, θά έπεξεργάζον- 
ταν μέ προσοχή τήν φωνοληψία. "Επειτα, 
σέ κάποια άπό τις πνευματιστικές συγ
κεντρώσεις πού παρακολουθεί συχνά ή 
γυναίκα μου, θά τήν γνώριζε, δήθεν τυ
χαία, ό Τζό, μέ τήν άπαλή, καλλιεργημένη 
φωνή. Μέ σατανική μαεστρία θά κατά- 
φερναν νά τής άποσπάσουν τήν περιου
σία μου, γιατί θά τήν έκαναν τυφλό όρ
γανό τους μέ τά μαγνητοφωνημένα μη- 
νύματά μου, πού σέ κάθε συγκέντρωση 
θά τής έδιναν όδηγίες:

«...  Μού λείπεις πολύ, καλή μου 
"Αννα ... Δώσε ατούς άνθρώπους αύτούς 
τά χρήματα πού σού ζητούν ... Σέ βλέπω 
πάντα στά όνειρά μου ...».

Ό Μπρένερ κοίταξε πάλι τά πτώματα 
τών δυό κακοποιών καί κούνησε τό κε
φάλι του φιλοσοφικά:

-  Μπά, μουρμούρισε, σάν νά άπαν- 
τθύσε σέ κάποια ένδόμσχη έρώτηση. Δέ 
νομίζω πώς θά έχω τύψεις γιά τό θάνατό 
τους...
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Εκείνη 28 χρόνων, έκεΐνος 43. Στά 
δέκα χρόνια τού γάμου τους είχαν κάνει 
τέσσερα μικρά παιδιά. Εκείνη δέ δού
λευε- πώς ν’ άφήσει μιά μάνα τέσσερα 
μικρά παιδιά μόνα τους στδ σπίτι; Εκεί
νος δούλευε κηπουρός μέ 19.000 δρα
χμές τό μήνα μισθό. Ζοϋσαν στούς 
"Αγιους "Ανάργυρους "Αττικής, σέ μιά 
μονοκατοικία 50 τετρ. μέτρων.

"Εκείνη, τόν "Ιανουάριο τού 1981, άφή- 
νει άντρα καί παιδιά και φεύγει γιά τήν 
Πάτρα. Κάποιος έραστής έχει μπει άνά- 
μεσα στδ άντρόγυνο, σύμφωνα μέ τά λό
για έκείνου. "Ένα - δύο μήνες μετά γυρί
ζει πίσω. "Έχουν μεσολαβήσει γι’ αύτό οί 
συγγενείς και τό άντρόγυνο έγκαθίστα- 
ται στήν "Ηλιούπολη. "Αλλά, όχι γιά πολύ. 
Τόν "Ιούνιο τού "ίδιου χρόνου ξαναφεύ
γει, παίρνοντας μαζί της και 12.000 δρα
χμές, τις μοναδικές οικονομίες τού σπι
τιού. Τό δεκαπενταύγουστο οί δικοί της 
τήν ξαναπήγαν στόν άντρα της. Τότε 
νοίκιασαν τό «δυαράκι» στούς "Άγιους 
"Ανάργυρους. Λίγες μέρες άργότερα τού 
άνακοίνωσε δτι ήταν καί πάλι έγκυος.

Εκείνος, στήν άνάκριση, είπε πώς τό 
παιδί ήταν δικό του κι αύτό τό ύποστή- 
ριξε μέ σιγουριά. Είπε άκόμα πώς παρόλη 
τή φτώχεια του άποφάσισε νά κάνει κι 
άλλο παιδί γιά νά τήν άναγκάσει νά μείνει 
γιά πάντα μαζί του. Ένα άκόμα παιδί, τό 
πέμπτο, δηλαδή, μόνο καί μόνο γιά 
φρένο στις άταξίες της. Τό πώς θάζούσε, 
τό πώς θά μεγάλωνε αύτό τό παιδί, κα
θώς καί τ’ άλλα τέσσερα, μέσα στις 
άθλιες οικονομικές συνθήκες μιας άπό 
τά θεμέλια της κλονισμένης οικογέ
νειας, αύτό ήταν κάτι πού σίγουρα δέ θ' 
άπασχόλησε καθόλου τόν Άντρέα Βασι
λόπουλο. "Εκείνος, τό μόνο πού ζητούσε 
ήταν νά "χε πάντα δίπλα του τή γυναίκα 
του, άσχετα άν ή ίδια ήθελε ή δέν ήθελε 
τό "ίδιο γι’ αύτόν.

"Εκείνη, ή Δήμητρα Βασιλοπούλου, άπ" 
τήν άλλη πλευρά, είχε τή δική της κριτική 
ματιά στά προβλήματα τής οικογένειας 
πού κάποτε είχε δεχτεί νά δημιουργήσει.

Τά τέσσερα παιδιά πού δέχτηκε νά φέρει 
στή ζωή - άθελα ή θεληματικό δέν έχει 
σχέση, ούτε τό πρώτο μειώνει τήν εύ- 
θύ νη της -  δέν τά ' βλεπε γιά έμπόδιο στις 
έξωσυζυγικές της σχέσεις, άλλά ούτε καί 
τίμια προχωρούσε στή λύση τού διαζυ
γίου. Κι έτσι άνεύθυνα προχώρησε στήν 
πέμπτη έγκυμοσύνη της ...

Άλλ’ άς μπούμε καί στήν «καρδιά» τού 
θέματος.

Θά ταν τέσσερις περίπου τό πρωί όταν 
ό Άντρέας Βασιλόπουλος ειδοποίησε 
κάποιο γείτονά του Ύπαστυνόμο, πώς 
βρήκε νεκρή τή γυναίκα του μέσα στό 
λουτρό τού σπιτιού του. Ό  Ύπαστυνό- 
μος, άφοϋ διαπίστωσε κι ό "ίδιος τό συμ
βάν ειδοποίησε τηλεφωνικά τό «109» καί 
λίγη ώρα άργότερα, στό σπίτι τής Έλ 
Άλαμέιν 21, έφτανε μιά όμάδα άντρών 
τού Τμήματος Διώξεως "Αδικημάτων 
κατά Ζωής καί "Ιδιοκτησίας τής "Ασφά
λειας Προαστίων. Βρήκαν τό πτώμα τής 
γυναίκας του Δήμητρας στό λουτρό, 
άνάσκελα πεσμένο στό πάτωμα μέσα σέ 
μιά λιμνούλα νερό. Φορούσε νυχτικιά καί 
κάτω άπ’ αύτή μιά κλειστή ώς τό λαιμό 
μπλούζα. Ή όκτάμηνη ζωή πού "κλείνε 
στήν κοιλιά της ήταν κι αύτή νεκρή. Ό 
άντρας της είπε πώς σ’ έκείνη τή θέση 
τήν έβαλε ό ίδιος δταν τήν έβγαλε άπ’ 
τήν μπανιέρα, δπου τήν είχε βρει.

Ήταν ένα κλασσικό άτύχημα. "Έτσι 
τουλάχιστον παρουσιάστηκε στήν άρχή 
τών έρευνών καί τής άνάκρισης τού άν
τρα της. Συγκεκριμένα, ό Άντρέας Βασι
λόπουλος ύποστήριξε άτι λίγο άργότερα 
άπ’ τις τρεις μετά τά μεσάνυχτα άντελή- 
φθη άναμένο τό φώς τού λουτρού καί τή 
γυναίκα του νά μήν είναι πλάι του. Ύπό- 
θεσε πώς ή Δήμητρα θά 'ταν στό λουτρό, 
μά έπειδή δέν άκουγε θόρυβο, κι ούτε 
πήρε άπάντηση δταν φώναξε τ ’ δνομά 
της, άνησύχησε καί σηκώθηκε νά δει τί 
συμβαίνει. Μπαίνοντας στό λουτρό τήν 
είδε σκυμμένη στήν μπανιέρα, άκίνητη

μέ τό κεφάλι στό νερό. Τήν πήρε στά 
χέρια του καί τήν ξάπλωσε άνάσκελα στό 
πάτωμα μέ τήν έλπίδα πώς ζούσε άκόμα. 
Ήταν δμως νεκρή ...

Γιατί, δμως ή μπανιέρα ήταν μισογε- 
μάτη μέ νερό; Στό έρώτημα αύτό ή άπάν
τηση τού Άντρέα Βασιλόπουλου έδωσε 
μιά άκόμα εικόνα τής φτώχειας: «Ξέ- 
πλυνα πρώτα τά πόδια μου, μέσα στήν 
μπανιέρα, πού "ταν λερωμένα καί τό νερό 
αύτό έφυγε. Στή συνέχεια βούλωσα τήν 
τρύπα τής μπανιέρας, άνοιξα τό νερό μέ
χρι πού γέμισε. Ρώτησα τή γυναίκα μου 
γιά σαπούνι καί μού πε δτι δέν ύπάρχει. 
Έτσι πλύθηκα μέ σκέτο νερό, τό όποιο 
δταν βγήκα άπ’ τό μπάνιο δέν τό άδειασα 
γιατί μ’ αύτό, τό πρωί, ή γυναίκα μου θά 
πλενε τά ρούχα μου. Έτσι άλλωστε γι
νόταν πάντα, άπό λόγους οικονο
μίας ...».

Ήταν δμως άληθινή ή συνέχεια, τά 
δσα, δηλαδή, είχε ύποστηρίξει πώς είχαν 
συμβεϊ μετά τις τρεις τά μεσάνυχτα; Θά 
μπορούσαν νά "ταν, άφού μιά ζάλη γιά 
γυναίκα πού διάνυε τόν όγδοο μήνα τής 
έγκυμοσύνης της δέν είναι σπιάνια. 
Όμως, τό δτι άνάμεσα στό άντρόγυνο 
ύπήρχαν αύτά πού προαναφέρθηκαν 
έδινε λαβή γιά πολλές καί βάσιμες ύπό- 
νοιες, πώς, ίσως, δηλαδή, ό θάνατός της 
νά μήν ήταν άτύχημα. Αύτό ήρθε νά φω
τίσει ή νεκροψία καί περισσότερο ή νε
κροτομή τού πτώματος άπ’ τήν "Ιατροδι
καστική "Υπηρεσία "Αθηνών. Τά «Μικρο- 
τάτη αίμορραγική διήθησις άριστεράς 
μετωπιαίας χώρας», «Μικραί αίμορραγι- 
καί διηθήσεις τών πλαγίων μυών τού λά- 
ρυγγος», «Αίμορραγικαί διηθήσεις τών 
μαλακών μορίων τών πλαγίων τραχηλι
κών χωρών, έπεκτεινόμεναι έκατέρωθεν 
συστοίχως έπί τών ύπερκλειδίων χωρών 
καί όλίγον κατωτέρω "ιδία κατά τήν δεξιά 
ύποκλείδιον χώραν» καί «Μικραί αίμορ- 
ραγικαί διηθήσεις μαλακών μορίων ύπο- 
κλειδίων χωρών» στό θώρακα, συνηγο
ρούσαν ύπέρ τής έκδοχής τής έγκλημα- 
τικής ένέργειας.

Οί ισχυρισμοί τού Άντρέα Βασιλόπου
λου άρχισαν νά κλονίζονται. Μετά άπό 
πολύωρη άνάκριση άνατρέπει τά δσα 
είχε ύποστηρίξει καί όμολογεΐ πώς τό 
προηγούμενο βράδυ είχε ρθεί σέ ρήξη 
μέ τή γυναίκα του γιατί είχε διαπιστώσει 
πώς του χε πάρει 2.000 δραχμές άπ" τήν 
τσέπη τού παντελονιού του, πράγμα πού 
έκείνη άρνήθηκε. Άργότερα, δταν 
έκείνη σηκώθηκε κατά τις τρεις μετά τά 
μεσάνυχτα, ξύπνησε κι αύτός καί τήν 
άκολούθησε. Άρχισαν ξανά τή λογομα- 
χία μέ άφορμή μιά φράση της: «Τί σηκώ
θηκες; Νόμισες πως ήμουνα μέ τό φίλο 
μου έδώ κι ήρθες άπό κοντά μου;». "Εκεί
νος νευριασμένος τής έδωσε «μιά σπρω
ξιά» καί πήγε καί ξάπλωσε. Όταν μετά 
άπό ώρα είδε πώς έκείνη δέ γύρισε, ξα- 
ναπήγε στό λουτρό, δπου διαπίστωσε 
πώς. ήταν πεσμένη στήν μπανιέρα, νε
κρή.

«Μιά σπρωξιά», χωρίς πρόθεση, χωρίς 
πρόβλεψη γιά κάτι κακό. "Έτσι ύποστή
ριξε. Όμως οί «αίμορραγικές διηθήσεις» 
πού κατά τόν "Ιατροδικαστή προκλήθη- 
καν «έν ζωή» δέν προκαλοϋνται μέ «μιά 
σπρωξιά». Κάποια χέρια σφιγμένα γύρω 
άπ’ τό λαιμό, πιέζοντας τό κεφάλι πρός 
τά κάτω καί κρατώντας το σταθερά μέσα 
στό νερό τής μπανιέρας είναι τό πιθανό
τερο αίτιό τους ...
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ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Τό «λάδωμα» είναι μιά έννοια πού ’χει 

στενή σχέση μέ τό δημόσιο ύπάλληλο 
τον όποιοδήποτε δημόσιο ύπάλληλο πού 
'χει σάν γνώμονα τής άποστολής του τόν 
χρηματισμό και όχι τή συνειδητή έκτέ- 
λεση τού καθήκοντος. Γι αύτό άλλωστε ή 
δωροδοκία είναι ένα άπ' τά βαρύτερα 
«δημοσιοϋπαλληλικά» άδικήματα.

Ό  πολίτης πού ξέρει πώς μπορεί νά 
πετύχει τή δουλειά του «λαδώνοντας» 
καταφεύγει συχνά σ’ αύτό, προκειμένου 
ν’ άποφύγει μιά νόμιμη άρνηση ή νά έπι- 
σπεύσει τήν ικανοποίηση τού αιτήματος 
του. Ό  άσυνείδητος ύπάλληλος πού ξέ
ρει πόσο «καίει» τόν πολίτη τό δεδομένο 
του πρόβλημα, έπιδιώκέι μέ διάφορα 
προσχήματα -  συχνά δέ και χωρίς προσ
χήματα -  νά τά «τσεπώσει». Τελικά καί ό 
πολίτης καί ό ύπάλληλος πού συνδέεται 
μ’ αύτή τή συναλλαγή βγαίνουν κερδι
σμένοι, ένώ ό μεγάλος χαμένος είναι ή 
Πολιτεία καί οί νόμοι της, ή πίστη τής 
Πολιτείας καί τής Κοινωνίας πρός τόν 
ύπάλληλο καί ό άλλος πολίτης, αύτός 
πού ζητάει μέ νόμιμο τρόπο τήν ικανο
ποίηση τού αιτήματος του ή δέχεται τήν 
άρνηση τού άρμοδίου φορέα καί συμ
μορφώνεται μ’ αύτή.

Αύτή ή βρωμιά τής δωροδοκίας ύπάρ- 
χει παντού, σ’ όλα τά έξαρτήματα τού 
κρατικού μηχανισμού, άλλού σέ μεγάλη 
κι άλλού σέ μικρή έκταση. Τά διάφορα 
άποκαλυπτικά γεγονότα πού παρουσιά

ζονται κάπου - κάπου τό άποδεικνύουν 
αύτό. Παρήγορο σημείο είναι τ ’ ότι οί 
άποκαλύψεις αύτών των βρώμικων κυ
κλωμάτων ξεκινούν τ'ις περισσότερες 
φορές άπό τίμιους ύπαλλήλους πού δέν 
άνέχονται τήν κατασπίλωση ή άπό τί
μιους πολίτες πού δέ δέχονται αύτοϋ 
τού είδους τή συναλλαγή. 'Υπάρχουν καί 
περιπτώσεις πού ξεκίνησαν άπό έκδί- 
κηση κάποιου τού κυκλώματος πού σέ 
κάποια στιγμή θεώρησε άδικούμενο τόν 
έαυτό του, άλλα αύτές είναι καί οί λιγό- 
τερες.

Υπεύθυνοι γι’ αύτό είναι καί οί ύπάλ- 
ληλοι καί οί πολίτες, άκόμα - άκόμα κι άν 
δέν έχουν ένεργό συμμετοχή στήν όλη 
ύπόθεση τήν όποια μπορεί νά πληροφο- 
ρήθηκαν έστω άπ’ άλλους. Πολλοί θά 
πούν πώς ίσως είναι καί ή ίδια ή πολιτεία 
ύπεύθυνη. Δέν είναι όμως έτσι τά πρά
γματα. Ή Πολιτεία ώφείλει νά χει πίστη 
στον ύπάλληλο της, χώρίς αύτή δέν μπο
ρεί ούτε κάν νά ύπάρξει σάν Πολιτεία. 
Δέν μπορεί καί δέν πρέπει ή Πολιτεία νά 
χει πίσω άπό κάθε ύπάλληλο της κι έναν 
έλεγκτή, γιατί μ’ αύτή άκριβώς τή λογική 
-  άφοϋ έκεΐνος θά 'ναι ύπάλληλος της -  
θά πρέπει νά 'χει πίσω κι άπ’ τόν έλεγκτή 
έναν άλλον πού θά τόν έλέγχη κι έναν 
άλλο πίσω άπ’ αύτόν κ.λ.π.

Αφορμή γιά τίς παραπάνω γραμμές 
στάθηκε ή άποκάλυψη ένός τέτοιου κυ
κλώματος πού «λειτουργούσε» κατά τό

διάστημα 1978 - 1980 στό διαμέρισμα 
Υπουργείου Συγκοινωνιών Αιγάλεω. Ή 
ύπόθεση ξεκίνησε μετά άπό άνώνυμη 
τηλεφωνική καταγγελία σέ ύπάλληλο 
τής ίδιας Υπηρεσίας ό όποιος χωρίς κα
θυστέρηση κατάγγειλε στό Τμήμα Διώ- 
ξεως 'Απατών τής ΥΑΠΠ τά συμθαίνοντα. 
Ή έρευνα τής όλης ύπόθεσης άπαίτησε 
χρόνο καί κόπο. 'Εκατοντάδες περιπτώ
σεις έξετάστηκαν μέ σχολαστικότητα καί 
δεκάδες άτομα άνακρίθηκαν. Αποτέλε
σμα όλων αύτών τών ένεργειών ήταν ν’ 
άποκαλυφθούν όγδόντα περίπου περι
πτώσεις πλαστών δικαιολογητικών γιά 
τήν άπόκτηση άδειών Ικανότητας όδη- 
γού ή άδειών πού έκδόθηκαν χωρίς οί 
κάτοχοί τους νά ... πατήσουν τό πόδι 
τους στά σκαλιά τής άρμόδιας 'Υπηρε
σίας. Στίς ύποθέσεις αύτές είχαν έμπλα- 
κεί ώς μεσάζοντες δώδεκα δάσκαλοι 
ύποψηφίων όδηγών αύτοκινήτων καί 
πολλοί ύπάλληλοι τής 'Υπηρεσίας. Απ' 
τούς τριάντα ύπαλλήλους, πού σύμφωνα 
μέ τίς άλληλοαποκαλύψεις μερικών άπ' 
αύτών, έμπλέκονταν στις παράνομες 
δραστηριότητες τού κυκλώματος, μόνο 
δύο άπ' αύτούς, ό Χρύσανθος Καραμα- 
λέγκας καί ό Φώτιος Παπαδόγκονας 
παραδέχθηκαν ένα μέρος άπ’ τίς κατη
γορίες πού τούς βάραιναν καί μέ τή 
σειρά τους κατηγόρησαν πολλούς άπ’ 
τούς ύπόλοιπους 28 συναδέλφους τους 
γιά χρηματισμό....

Τώρα ή ύπόθεση βρίσκεται στά χέρια 
τού Εισαγγελέα κι εύχή όλων είναι γρή
γορα ν’ άποκαλυφτεΐ ή άλήθεια καί οί έν
οχοι νά είσπράξουν τό άντίτιμο τών πρά- 
ξεών τους ...

ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Ή άδυναμία τής σπείρας ήταν τά ήλε- 

κτρονικά συγκροτήματα, οί έγχρωμες 
τηλεοράσεις καί άλλα πολλά, άρκεί νά 
'τ,αν ξένρ καί νά γίνονταν δικά τους μέ 
τον άπλο τροπο: τήν κλοπή. "Αν τρόπος 

ιά τήν άπόκτησή τους ήταν αύτός τότε 
έν περιφρονοϋσαν ούτε καί τό εύτελέ- 

στερο άντικείμενο.

"Ετσι μπορούσαν νά ξεσηκώσουν όλό- 
κληρο νοικοκυριό καί νά ένισχύσουν τίς 
άποθήκες τους μέ έμπόρευμα.

Ή άρχή γιά τό ξήλωμά τους έγινε μέ τή 
σύλληψη τού Κοσμά Δελλή, 22 χρόνων, 
άπ’ τό Π.Α. Περισσού γιά κλοπή μοτοσι
κλέτας. Τότε στό πατρικό του σπίτι βρέ
θηκαν μερικά μικροπράγματα πού κίνη
σαν κάποιες ύπόνοιες. Ακόμα, άλλα

ποάνυατα βρέθηκαν καί στό σπίτι τού 
άδελφου του στή Μεταμόρφωση -  'Αττι
κής, όπου έρεύνησαν οί άνδρες τού Π.Α. 
Μεταμορφώσεως. Μετάάπ’ αύτές τίς ... 
άνακαλύψεις τό ξεσκόνισμα» άνέλαβε ή 
Υ.Α.Π.Π., τής όποιας οί άντρες τού Τμή
ματος Διώξεως Αδικημάτων κατά Ζωής 
καί Ιδιοκτησίας «μύρισαν» πώς καί κά
που άλλού είχε ... στέκι ό Δελλής. Πρά
γματι, κάπου στό Γαλάτσι έντοπίστηκε 
ένα διαμέρισμα πού ό παραπάνω νεαρός 
είχε νοικιασμένο μ’ άλλους φίλους του. 
Αύτό άποδείχτηκε πώς ήταν κι ή «έπί- 
σημη» άποθήκη τής έπιχειρηματικής. 
δραστηριότητας τού Δελλή. Όμως τά 
πράγματα ήταν πολλά καί μεγάλα, γεγο
νός πού σήμαινε πώς ό Δελλής δέν ήταν 
ό μόνος «συμμαζευτής» τους, άλλα τό

πιθανότερο πώς ήταν μέλος κάποιας πο
λυπρόσωπης σπείρας. Πραγματικά σέ 
λίγο συλλαμβάνεται ό φίλος του Στρατής 
Γιαννής καί βρίσκονται οί ύπόλοιποι «φί
λοι» Μανόλης Ζαχαράκης, 19 χρόνων, 
Χαράλαμπος Γκοτσίνας, 20 χρόνων, Μι- 
χάλης Δ. 17 χρόνων καί Βασίλης Λάιος 24 
χρόνων, πού άποκαλύπτουν πώς μαζί μέ 
τούς παραπάνω συλληφθέντες καί τούς 
Νίκο Δελλή, Κώστα Γιαννή καί Παναγιώτη 
Κοτσίρη, είχαν στήν κυριολεξία ρημάξει 
τά έξοχικά σπίτια στό Χαλκούτσι καί τούς 
Άγιους 'Απόστολους, άλλά καί πολλά 
άλλα σπίτια καί καταστήματα στήν 
Αθήνα καί τά Προάστια. Συνολικά όμο- 
λόγησαν τριανταπέντε «μπασίματα» σέ 
σπίτια καί μαγαζιά, άπ’ όπου ή λεία πού 
'χαν άποκομίσει είχε φτάσει τά 3.500.000 
δραχμές. Πολλά άπ’ τά κλοπιμαία βρέθη
καν στίς δύο ... άποθήκες τής σπείρας 
καίάποδόθηκαν στούς δικαιούχους μετά 
άπό άρκετό καιρό ... ξενιτιμοϋ τους ...

ΚΑΛΟΝ ΥΠΝΟ 
ΚΑΙ . . .

Τά κρούσματα έρχονταν τό ένα πίσω 
άπ' τ ’ άλλο. Τουρίστες πού μόλις ξυ
πνούσαν άπό ... μακάριο ύπνο, πού άρ- 
κετά ξαφνικά κι άπρόβλεφτα τούς είχε 
έπισκεφτεΐ, διαπίστωναν πώς λεφτά, φω-



Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΤΗΣ κ.  ΚΡΙΠΠΕΝ

Ό  αντρας της Δρ. Κρίππεν 
ήταν ό πρώτος έγκληματίας πού 
πιάστηκε μέ τη βοήθεια τοϋ 
Ασυρμάτου.

τογραφικές μηχανές και δ,τι άλλο πρά
γμα άξίας είχαν πάνω τους είχαν κάνει 
φτερά.

Όλοι τους ένα θυμοϋνταν πριν ’ρθεΐ ό 
ύπνος καί γλυκά - γλυκά τούς πάρει στήν 
άγκαλιά του: Πως έπιναν άναψυκτικά 
παρέα μ’ ένα άλλο ζευγάρι άλλων τουρι
στών πού έπρεπε νά ταν Γάλλοι. Όμως, 
στά λεγόμενό τους υπήρχε καί μιά δια
φορά. Εκείνοι πού πρωτοκατάγγειλαν τό 
... πέταγμα τών ύπαρχόντων τους έλε
γαν πώς ή νεαρή τουρίστρια δέν ήταν 
έγκυος, σέ άντίθεση μέ τούς άλλους -  
πού τελευταία είχαν πέσει θύματα 
τού ... ύπνου τους — οι όποιοι ύποστήρι- 
ζαν άτι ήταν έγκυος. Υπήρχε βέβαια μιά 
λογική έρμηνεία αύτής τής διαφοράς: 
Πώς δηλαδή, στό χρόνο πού μεσολάβησε 
μεταξύ των άρχικών καί τών στή συν
έχεια κρουσμάτων τό ζευγάρι τών τουρι
στών είχε άποφασίσει νά δραστηριο
ποιηθεί καί σ’ άλλον ... τομέα. Οί άν
τρες, λοιπόν, τής Υ.Α.Π.Π. άρχισαν ν’ 
άναζητούν τό ζευγάρι τών τουριστών 
μήπως καί άπ’ αύτούς έβρισκαν τήν άκρη 
γιά τόν παράξενο ύπνο τών τουριστών. 
Τό χτένισμα τών παραλιακών περιοχών 
τής Αττικής ύπήρξε έξονυχιστικό, πα
ρόλους τούς φόβους τους γιά πιθανή 
άναχώρηση τού ζευγαριού στό έξωτε- 
ρικό. Μέχρι πού ήρθαν πρόσωπο μέ 
πρόσωπο μέ τόν αίγύπτιο NABIL MAH
MOUD, 31 χρόνων πού συνόδευε τή γαλ- 
λίδα JOELLA - MARIE LEMONNIER, 32 
χρόνων καί έγκυο ...

Μέ τρόπο φυσικό καί μ’ έκπληξη δήλω
σαν πώς δέν ήξεραν τίποτα. Όμως στά 
“ ύπάρχοντα» τού αίγύπΤιου βρέθηκε 
ένα πλαστό δελτίο ταυτότητος διαμονής 
σέ ξενώνες κι ένα έπίσης πλαστό διαβα
τήριο. 'Ακόμα βρέθηκαν, μιά φωτογρα
φική μηχανή «Φούζικαλ» -  ίδια μέ μιά άπ' 
αύτές πού 'χαν δηλωθεί ώς άφαιρεθεί- 
σες -  καθώς καί δισκία καί σκόνη ύπνωτι- 
κών φαρμάκων. .

Μετά άπ’ αύτά δέν άργησε νά 'ρθει ή 
όμολογία. Καί οί δυό άποκάλυψαν πώς 
άφού πρώτα έπιαναν φιλία μέ τουρίστες 
πού συναντούσαν στις άκτές προσφέ- 
ρονταν νά πιουν μαζί τους ένα άναψυ- 
κτικό. Κι έπειδή μέσα στό άναψυκτικό εί
χαν ρίξει μέ τρόπο τό ύπνωτικό χαπάκι ή 
τή σκονίτσα μαζί μέ τις εύχές γιά «ύγεία 
καί καλές διακοπές», ψιθύριζαν ... «καί 
καλόν ύπνο»...

«Καλόν ύπνο», λοιπόν καί... Είδος λη
στείας άρκετά άνώδυνο, χωρίς πιστόλια: 
μαχαίρια, αίματα κι άλλα «βάρβαρα» 
πράγματα. Όλα πολιτισμένα, ήρεμα, 
μέσα σέ γαλήνιες άτμόσφαιρες χορτα
στικού ύπνου. Βέβαια ήρθε ό καιρός γιά 
νά κοιμηθούν κι αύτοί, όχι όμως σέ ξενο
δοχείο ή ξενώνα, άλλά σέ κάποια διαφο
ρετικά κελλιά τού Κορυδαλλού, άφού 
τελικά θ’ άντιμετωπίσουν τις κατηγορίες 
τής ληστείας, τής πλαστογραφίας καί 
τής άλητείας ... Ύπνο πού θά χορτά
σουν ...

0 Ρεπόρτερ

Τό άτμόπλοιο « Μ ο ν τ ρ ό ζ »  άπέ- 
πλευσε άπό τήν ’Αμβέρσα γιά τό Κεμπέκ 
στις 20 'Ιουλίου 1910. 'Ανάμεσα στούς 
έπιβάτες ήταν κάποιος Κος Ρόμπινσον 
καί ό γιός του, πού οι στοργικότατες 
σχέσεις τους τραβήξανε τήν προσοχή 
τού πλοιάρχου. Γρήγορα κατάλαβε πώς ό 
«νεαρός» ήταν μιά κοπέλα μεταμφιε
σμένη καί δπως θυμήθηκε κάποιες ειδή
σεις άπό τις έφημερίδες, ύποψιάσθηκε 
δτι τό ζευγάρι κατεζητεΐτο άπό τή βρε- 
ταννική άστυνομία. Ειδοποίησε μέ τόν 
άσύρματο τις άρχές καί δταν τό πλοίο 
έφθασε στό λιμάνι τό περίμεναν άστμ- 
νομικοί. Ό  Δρ. Κρίππεν, ό πρώτος έγ- 
κληματίας πού πιάστηκε μέ τή βοήθεια 
τού άσυρμάτου, καί ή έρωμένη του Έ θελ  
λέ Νέβ, συνελήφθησαν άμέσως καί άπε- 
στάλησαν στό Λονδίνο.

Γιά τόν Κρίππεν ήταν ή τελευταία 
πράξη μιας τραγωδίας πού άρχισε μέ τήν 
άφιξή του στήν 'Αγγλία στά 1900. Είχε 
φέρει μαζί του τή δεύτερη γυναίκα του, 
πού τήν είχε παντρευτή στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες. Ή μεγάλη της φιλοδοξία ήταν 
νά γίνη άστέρι τού μιούζικ χώλ, άλλά τό 
ταλέντο της δέν ήταν άνάλογο μέ τις 
βλέψεις της καί παρηγοριόταν διάγον- 
τας μιά φανταχτερή κοινωνική ζωή. Ό  
πράος σύζυγός της θά άνεχόταν Ισως τις 
σπατάλες της, τούς θαυμαστές της καί 
τούς τρομερούς οικογενειακούς καυγά
δες, άν δέν έρωτευόταν τή γραμματέα 
του.

Τόν Φεβρουάριο τού 1910 ό Κρίππεν 
άνήγγειλε ξαφνικά δτι ή γυναίκα του είχε 
φύγει γιά τήν 'Αμερική καί λίγο άργότερα 
δημοσίευσε τήν άναγγελία τού θανάτου 
της. Ή Έ θελ λέ Νέβ, μετακόμισε στό 
σπίτι καί είπε στήν οίκογένειά της δτι 
είχε προσληφθή ώς οικονόμος τού για
τρού. Φυσικά οί φίλοι τής Κας Κρίππεν 
ύποψιάστηκαν καί ζήτησαν άπό τήν 
άστυνομία νά διενεργήση άνακρίσεις. 
Άπό τις πρώτες άνακρίσεις δέν προέκυ- 
ψαν στοιχεία έγκληματικής ένεργείας 
καί μάλιστα φόνου έκ προμελέτης, καί ό 
έπιθεωρητής πού είχε άναλάβει τήν 
ύπόθεση έκρινε Ικανοποιητική τή δή
λωση τού Κρίππεν δτι ή γυναίκα του τόν 
είχε έγκαταλείψει γιά κάποιον άλλο καί 
δτι διέδωσε τήν είδηση τού θανάτου της 
γιά νά καλύψη τό σκάνδαλο.

Άτυχώς γιά τόν Κρίππεν, ό έπιθεωρη

τής έπανήλθε γιά ν’ άποσαφηνίση μιά -  
δυό μικρολεπτομέρειες, άλλά βρήκε τό 
σπίτι άδειο. Ό  γιατρός καί ή έρωμένη του 
τό είχαν σκάσει. Τά λείψανα τής κυρίας 
Κρίππεν βρέθηκαν θαμμένα κάτω άπό τά 
πλακάκια τού ύπογείου.

Στή δίκη ό είσαγγελεύς στηρίχθηκε 
πολύ σέ ιατρικά καί έπιστημονικά τεκμή
ρια. Ό  δολοφόνος είχε έπιτύχει σχεδόν 
νά καταστρέψει τελείως τό πτώμα, τού 
όποίου ή ταυτότητα έξακριβώθηκε μόνο 
άπό ένα μικρό σημάδι σ’ ένα έλάχιστο 
κομματάκι δέρμα. ΟΙ ένορκοι δυσκολεύ
τηκαν πολύ νά πεισθοϋν δτι οί έμπειρο- 
γνώμονες μπορούσαν νά διαπιστώσουν 
δτι είχε χρησιμοποιηθή ϋοσκίνη γιά νά 
δηλητηριασθή τά θύμα. Ό  Κρίππεν κρί- 
θηκε ένοχος καί άφού άπορρίφθηκε ή 
έφεσή του έκτελέσθηκε. Ποτέ δέν δμο- 
λόγησε τό έγκλημά του. Ή Έ θελ λέ Νέβ 
άρνήθηκε έπίσης δτι γνώριζε ό,τιδήποτε 
γιά τό φόνο καί οι ένορκοι τήν πίστεψαν. 
Μετά τήν άθώωσή της έφυγε γιά τήν 
’Αμερική.

Τό έρώτημα παραμένει, τι ήταν έκείνο 
πού τελικά έκανε τόν Κρίππεν νά διακιν- 
δυνεύση τήν ποινή τού θανάτου; Ή πι
θανότερη έξήγηση είναι δτι ή γυναίκα 
του, γνωρίζοντας τόν δεσμό του μέ τή 
γραμματέα του, τόν άπείλησε δτι θά 
φύγη συναποκομίζοντας καί δλα τά χρή
ματά τους, πού ήταν κατατεθειμένα σέ 
κοινό λογαριασμό. Αλλά δ περίφημος 
δικηγόρος σέρ Έντουαρντ Μάρσαλ Χώλ 
παρουσίασε μιά πιό ένδιαφέρουσα, άν 
καί άλλόκοτη έξήγηση. Ήταν πεπεισμέ
νος δτι ό Κρίππεν, άσθενικδς καί ήλικιω- 
μένος, άντιμετωπίζοντας τις άπαιτήσεις 
δυά γυναικών, έδωσε ύοσκίνη στή γυ
ναίκα του προσπαθώντας νά τής μειώση 
τις σεξουαλικές όρέξεις. Ό ταν έκείνη 
πέθανε τυχαία, ύστερα άπό μιά ύπερβο
λική δόση, ό γιατρός πανικοβλήθηκε, 
κατατεμάχισε τό πτώμα καί στηρίχθηκε 
στήν έξυπνάδα του γιά νά δικαιολογήση 
τήν έξαφάνισή της. Ή ύπόθεση αύτή έχει 
πολλά κενά καί δέν είναι άπό τά μικρό
τερα τό δτι ό Κρίππεν, πεπειραμένος για
τρός, ήταν άπίθανο νά είναι τόσο άδαής, 
ώστε νά δώση πέντε κόκκους ύοσκίνης 
άντί τής άσφαλοΰς δόσεως τοϋ μισού 
κόκκου. Δέν ύπάρχει λόγος νά ύποθέ- 
σουμε δτι ό Κρίππεν ήταν κακός γιατρός- 
τό πιθανότερο είναι νά δεχθούμε δτι 
ήταν έπιδεξιότατος δολοφόνος.

519



υπηρεοια ce c 
ε ι β η ο ε ι ι

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
Κ Ω Ν ) Ν Ο Ε  Δ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  
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ΠΡΟΑΓ ΩΓ ΕΣ

α. ’Αξιωματικών.

Προήχθησαν oi παρακάτω άνώτεροι άξιωματι- 
κο(:
•  Στό βαθμό τού ταξιάρχου γιά συμπλήρωση κε

νών όργανικών θέσεων τού βαθμού τούτου oi 
συνταγματάρχες:
ΡΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος τού Ίωάννου, ΣΑΣΣΑΛΟΣ 
Νικόλαος τού Κων/νου, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Νι
κόλαος τού Χρίστου, ΜΑΚΡΑΚΗΣ 'Ιωάννης τού 
Εύαγγέλου, ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Χρίστος τού 'Ανα
στασίου, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ τού 
Κων/νου, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τού 
Κανέλλου, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ τού 
Μιχαήλ καί ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Άνδρέας τού Δημη- 
τρίου.

•  Στό βαθμό τού ταξιάρχου, έκτός όργανικών 
θέσεων (άρθρο3, παρ. 3, τού Ν. 1234/82), οί 
συνταγματάρχες:
ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος τού 'Εμμανουήλ, ΑΝ- 
ΔΡΙΑΝΟΠΟΥΑΟΣ Κων/νος τού ’Αντωνίου καί 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τού Διονυ
σίου.

•  Καί τέλος, στό βαθμό τού συνταγματάρχου γιά 
συμπλήρωση άντίστοιχων κενών θέσεων οί 
άντισυνταγματάρχες:
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ευάγγελος τού Δημητρίου, 
ΚΑΟΥΝΗΣ Βασίλειος τού Δημητρίου, ΠΑΥΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣΤρύφων τού Παναγιώτη καί ΑΝΑ- 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τού Ήλία.

β. Οπλιτών.

' Επίσης προήχθησαν 40 χωροφύλακες τών Γε
νικών Υπηρεσιών σέ Ύπεν/ρχες, άφοϋ συμπλή
ρωσαν 18 χρόνια στό Σώμα, καί 20 Υπενωμοτάρ
χες της Τδιας κατηγορίας στό βαθμό τού 'Ενωμο
τάρχου μετά 22 χρόνια ύπηρεσία στή Χωροφυ
λακή.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙ Σ

Μετετάγη άπό τ ις  Γ ενικές στις Ειδικές Υπη
ρεσίες τού Σώματος, στόν Κλάδο τών Τεχνικών 
μέ ειδικότητα τεχνίτη τυπογραφείου, δ χωροφύ
λακας ΣΕΡΙΦΗΣ Νικόλαος τού Χρήστου.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙ ΕΣ

•  ’Αποστρατεύτηκαν μετά άπό αίτησή τους οί 
άνθυπασπιστές: ΦΕΦΛΕΣ Βασίλειος του Ά ν- 
δρέα, ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτης τού Ίωάν
νου, ΚΟΤΡΩΝΗΣ Νικόλαος τού Γεωργίου, 
ΚΑΠΠΟΣ Κων/νος τού Εύθυμίου, ΣΠΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Θεόδωρος τού Γεωργίου, ΣΦΥΡΙΔΗΣ 
'Αλέξανδρος τού Χρήστου, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Νικό
λαος τού Δημητρίου, ΣΤΑΜΟΣ Βασίλειος τού 
Γεωργίου, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
τού Σωτηρίου, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ήλίας τού Χρή
στου, ΤΣΙΑΝΤΗΣ Θεοφάνης τού Κων/νου, 
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος τού Ίωάννου, ΜΠΑ- 
ΚΟΥΑΑΣ Επαμεινώνδας τού 'Αποστόλη, ΠΑ-

ΠΑίΩΑΝΝΩΥ ’ Ιωάννης τού Αλεξάνδρου, 
ΦΟΥΝΤΑΣ Ιωάννης τού Νικολάου, ΤΟΜΑΡΑΣ 
Αθανάσιος τού θεοδώρου, καί ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 
Απόστολος τού θεολόγου.

•  ’Αποστρατεύτηκαν έπίσης ένα μήνα μετά τήν 
προαγωγή τους οί άνθυπασπιστές: 
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης τού Παναγιώ- 
του, ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ Θεοφάνης τού Χρήστου, 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Δημήτριος τού Ξενοφώντος, 
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ Νικόλαος τού Δημητρίου, ΒΕ- 
ΛΗΒΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος τού Γεωργίου, ΔΡΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ 'Αλέκοςτοϋ Τρύφωνα, ΚΟΛΛΑΤΟΣ 
Νικόλαος τού Εύγενίου, ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Θεόφι
λος τού Ιωάννη, ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος 
τού Γεωργίου, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος τού Ανα
στασίου , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός τού Εύ- 
σταθίου, ΚΑΜΠΑΝΟΣ Αλκιβιάδης τού Αρι
στείδη, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ’Αλέξανδρος τού 
Δημητρίου, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τού 
Ίωάννου, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑΣ Δαμιανός τού 
'Ελευθερίου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Θεόδωρος τού 
Αναστασίου καί ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μενέλαος 

τού Μάριου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

01 ύπάλληλοι τού Δημοσίου, στρατιωτικοί καί 
πολιτικοί, ύπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. κ. δ. πού ταξι
δεύουν μέ έξοδα τού έλληνικοϋ δημοσίου άπό, 
καί πρός, τό έξωτερικό μέ άεροπλάνο είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά μετακινούνται μέ άεροπλάνα της 
'Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αύτό τονίζει σέ έγ- 
κύκλιό του ό κ. Πρωθυπουργός, ό όποιος άνά- 
μεσα στά άλλα έντέλλεται:

«Ή ύποχρέωση χρησιμοποίησης άεροσκαφών 
τής Ολυμπιακής Αεροπορίας ύφίσταται καί έάν 
άκόμη τό σημείο τελικού προορισμού ή έκκίνη- 
σης γιά έπιστροφή στήν Ελλάδα δέν έξυπηρε- 
τε ϊτα ι άπό δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής Αερο
πορίας. Στήν περίπτωση αυτή ή μετακίνηση θά 
πραγματοποιείται μέ δρομολόγια τής Ολυμπια
κής 'Αεροπορίας, γιά μέν τ ις  περιπτώσεις έκκί- 
νησης άπό τήν Ελλάδα μέχρι τόν άερολιμένα 
πού έξυπηρετεϊ ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία καί δ 
όποιος εύρίσκεται πλησιέστερα στό σημείο τού 
τελικού προορισμού, γιά δέ τ ις  περιπτώσεις έπι- 
στροφής στήν Ελλάδα άπό τόν άερολιμένα πού 
εύρίσκεται πλησιέστερα στό σημείο έκκίνησης 
καί δπου φθάνουν τά άεροσκάφη τής 'Ολυμπια
κής Αεροπορίας, μέ τήν προϋπόθεση δτι θά 
έξασφαλίζεται ή συνέχιση τού ταξειδιοϋ τήν ίδια 
μέρα. Γιά τό σημείο γιά τό όποιο δέν υπάρχει 
άμεση ή έμμεση άνταπόκριση τής Ολυμπιακής 
Αεροπορίας τήν ίδια μέρα, έπιτρέπεται κατ’ έξ- 
αίρεση ή χρησιμοποίηση άεροσκαφών άλλων 
έταιρειών, μέ τήν προϋπόθεση δτι γιά τήν δικαιο- 
λόγηάη τής δαπάνης θά πρέπει ό ένδιαφερόμε- 
νος νά προσκομίζει άπόκομμα εισιτηρίου τής 
Ολυμπιακής Αεροπορίας καί άπόδειξη πληρω

μής άπό τήν Ολυμπιακή Αεροπορία.
"Αν τήν ήμέρα άναχώρησης τών μετακινούμε

νων μέ δαπάνες τοϋ Δημοσίου ή τών Ν.Π.Δ.Δ.

δέν ύπάρχει δρομολόγιο τής ’ Ολυμπιακής Αε
ροπορίας καί έπείγουσα άνάγκη έπιβάλλει τή 
διακίνηση κατά τήν ήμέρα έκείνη, έπιτρέπεται, 
κατ’ έξαίρεση ή χρησιμοποίηση άεροσκάφους 
άλλης έταιρείας, κατόπιν άπόφασης τοϋ άρμο- 
δίου 'Υπουργού, μέ τήν όποια άναγνωρίζεται τό 
έπείγον τής άνάγκης τής διακίνησης. Στήν περί
πτωση αύτή, γιά τή δικαιολόγηση τής δαπάνης θά 
περιλαμβάνεται καί βεβαίωση τής 'Ολυμπιακής 
Αεροπορίας καί μόνον, ότι κατά τήν όρισμένη 

αύτή μέρα δέν υπήρχε καί δέν έγινε δρομολόγιό 
της.

01 ένδιαφερόμενοι θά προμηθεύονται τά εισ ι
τήριά τους άπ’ εύθείας άπό πρακτορεία τής 
Ολυμπιακής 'Αεροπορίας.

Γιά τήν έκδοση τών εισιτηρίων χρησιμοποιούν
ται οί έγκεκριμένοι ναύλοι, ή δέ 'Ολυμπιακή θά 
ένημερώνει τούς ένδιαφερόμενους φορείς γιά 
τό φάσμα τών ίσχυόντων ναύλων. Οί άεροπορικοί 
ναύλοι είναι καθορισμένοι σαφώς, κάθε δέ μειο
δοσία ή λήψη προσφορών είναι περιττή καί δέν 
έπιτρέπεται.

Οί υπηρεσίες έλέγχου δαπανών ή έπιχορηγή- 
σεων όλικών ή μερικών τοϋ Δημοσίου ή τών 
Ν.Π.Δ.Δ. έντέλλονται νά έφαρμόζουν πιστά τά 
παραπάνω, χωρίς νά έπιτρέπεται όποιαδήποτε 
άπόκλιση».

Έντωμεταξϋ ή Ολυμπιακή Αεροπορία μέ 
άνάλογο έγγραφό της μάς πληροφορεί δτι:

•  Όσοι ένδιαφέρονται γιά τά δρομολόγια τής 
' Εταιρείας καί γιά κρατήσεις θέσεων, έφ ’ δσον 
βρίσκονται στό Κέντρο ( Αθήνα - Πειραιά), 
μπορούν νά άπευθύνονται στά γραφεία της: 
Αθήνα, 'Όθωνος 6, τηλ. 322.5325, 

929.2243/245 καί 929. 2489/490.
•  Σχετικά μέ τ ις  τιμές τών εισιτηρίων μπορούν 

νά άπευθύνονται στό τηλ. 922.6824 ή στά 
παραπάνω τηλέφωνα.

•  Όσοι μένουν στήν έπαρχία νά άπευθύνονται 
στά κατά τόπους Γραφεία τής Ολυμπιακής.

•  Σέ περίπτωση έκδοσης εισιτηρίου, νά ζητούν
άπαραιτήτως άπό τόν υπάλληλό της, τό έντυπο 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑΥΛΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ». Έάν δέ τό 
εισιτήριο πρόκειται νά πληρωθεί το ίς μετρη- 
τοίς, κατά τή στιγμή τής έκδοσης νά ζητούν τό 
έντυπο «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ
Δ Ρ Χ . ε ι ς  τό όποιο θά άναγράφονται, 
πλήν των άλλων, καί τό δνομα τής έκάστοτε 
Υπηρεσίας τους καί σέ παρένθεση, τό δνομα 
τού έπιβάτη γιά τόν όποιο καταβάλλονται τά 
χρήματα.

•  Τέλος, δσοι χρειάζονται βεβαίωση γιά προορι
σμούς πού ή Ο.Α. δέν έχει πτήσεις, μπορούν 
νά χρησιμοποιούν άντ’ αύτής τό 'Ωράριο Δρο
μολογίων (T im e table) τής 'Εταιρείας, τό 
όποιο καί άποτελεϊ έπίσημο έντυπο.

ΔΙΕΥΚΩΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΥ 
Σ. Α. ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μέ διαταγή του πρός τά Αρχηγεία τών Σωμά
των Ασφαλείας ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης 
Άναγνωστόπουλος έντέλλεται: «Σάς παρακα-
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λοϋμε νά μεριμνήσετε ώστε νά διευκολύνονται, 
μέσα στά πλαίσια των ύπηρεσιακών δυνατοτή
των, δσοι άπό τδ προσωπικό των Σωμάτων 'Ασφα
λείας είναι σπουδαστές Σχολών Μέσης, Ανω- 
τέρας ή Άνωτάτης Εκπαίδευσης».

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΩΝ Σ.Α. ΣΤΟ Ν.Σ.Κ.

Κατά τδ παρελθόν πολλοί άπό τό προσωπικό 
τών Σ.Α. έχουν μεμονωμένα προσφύγει γιά διά
φορα διοικητικά, οίκονομικά κ.ά. θέματα στό Νο
μικό Συμβούλιο τού Κράτους, ή καί άλλοΰ, χρη
σιμοποιώντας βέβαια δικηγόρο τόν όποιο πλήρω
ναν οί ίδιοι. Πρόσφατα έτέθη σάν αίτημα νά πα- 
ρέμβει ή ίδια η 'Υπηρεσία γιά νά πάρουμε τά 
πάγια όδοιπορικά έξοδα πού άναγνωρίζονται μέ 
τά Π.Δ. 934/1980 καί 1135/1981. Πάνω σ’ αύτό 
τό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως έδωσε τήν 
άκόλουθη άπάντηση:

«α) Ή διακριτική εΰχέρεια διορισμού δικηγό
ρου ή προσφυγής στό Ν.Σ. τού Κράτους άπό τό 
προσωπικό σας γιό τήν χορήγηση τών παγίων 
όδοιπορικών έξόδων πού άναγνωρίζονται μέ τό 
Π.Δ. 934/1980 καί 1135/1981, άνήκει σ' αύτότό 
ίδιο καί δέν είναι υποχρεωτική άπό τό Νόμο ή 
παρέμβαση τής 'Υπηρεσίας γιό τήν ικανοποίηση 
αυτής τής άξιώσεως τού προσωπικού σας.

6) Ή άνάθεση τής ύποθέσεως σέ δικηγόρο 
είναι προσωπικό, άναφαίρετο καί συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα έκάστου άπό τό προσω
πικό σας, καί

γ) Οί δικαστικές άποφάσεις έφ’ όσον γίνουν 
άποδεκτές άπότό Ν.Σ. τού Κράτους ή καταστούν 
άμετάκλητες, έκτελοϋνται άνευ έτέρου άπό τό 
Δημόσιο».
-  Βέβαια, δέν είναι ύποχρεωμένη ή 'Υπηρεσία 

νά παρέμβει γιά τήν Ικανοποίηση όποιασδή- 
ποτε άξίωσης τών δργάνων της, άλλά στήν 
προκειμένη περίπτωση τό αίτημα είναι γενικό 
καί ή έξίσωση τών στρατιωτικών τής Χωροφυ
λακής πρός τούς συναδέλφους τους τού 
Στρατού ήθικά έπιβεβλημένη.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΩΜΙΚΩΝ

Κατά τίς συναντήσεις τού κ. 'Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως μέ γυναίκες άστυνομικούς διατυ
πώθηκαν διάφορα αιτήματα, γιά τή θεραπεία τών 
όποίων δόθηκαν στά 'Αρχηγεία Χωροφυλακής 
καί Αστυνομίας Πόλεων οί άκόλουθες έντολές:
-  Νό συνυπηρετούν οί έγγαμες μέ τούς άνδρες 

τους, κατά τό δυνατόν.
-  ΟΙ γλωσσομαθείς γυναίκες άστυνομικοί νά 

ύπηρετοϋν άνάλογα μέ τίς ύπηρεσιακές άνάγ- 
κες σέ θέσεις πού άπαιτείται ή γνώση ξένων 
γλωσσών.

-  "Οσες γυναίκες ύπηρετοϋν σέ παραμεθόριες 
περιοχές νά τοποθετούνται, κατά τό δυνατόν, 
σέ 'Υπηρεσίες πού έπιθυμοϋν.

-  Ή κανονική άδεια τών γυναικών άστυνομικών 
νά χορηγείται τόν ίδιο χρόνο μέ τήν άδεια τού 
συζύγου τους, έφ’ δσον ύπηρετοϋν στό ίδιο 
Σώμα ή νά έξετάζεται ή δυνατότητα αυτή στήν 
περίπτωση πού ό σύζυγος ύπηρετεΐ σέ άλλο 
Σώμα ή 'Υπηρεσία.

-  Οί μητέρες παιδιών προσχολικής ήλικίας, έφ’ 
δσον τό έπιθυμοϋν, νά παίρνουν τήν άδειά 
τους τόν Αύγουστο πού κλείνουν οί βρεφικοί 
σταθμοί, καί τέλος

-  Νά δίδεται συνεχόμενο ώράριο έργασίας (όχι 
διακεκομμένο), σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τών 
έργαζομένων, άλλά πάντοτε σέ συνδυασμό 
καί μέ τίς άνάγκες τής 'Υπηρεσίας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΩΥ ΟΠΛΙΤΩΝ

'Όπως ξαναγράψαμε μέ τό άρθρο 5 τού Νόμου 
1234/1982 (ΦΕΚ., τ.Α. 23/1982) καταργήθηκεή 
κράτηση ένός βασικού μισθού ύπέρτοϋΤ.Α.Ο.Χ. 
γιά τήν τέλεση ή άναγνώριση γάμου όπλίτη Χω
ροφυλακής. Παράλληλα όσα ποσά δφείλονται 
στό Ταμείο γιά τέλεση ή άναγνώριση γάμου δέν 
άναζητοϋνται πλέον. 'Αντίθετα, όμως, τά ποσά 
έκεϊνα πού κρατήθηκαν έξαιτίας πειθαρχικών 
ποινών πού έπιβλήθηκαν γιά τέλεση γάμου χωρίς 
τήν άδεια τής 'Υπηρεσίας δέν έπιστρέφονται.

"Επαυσε, λοιπόν, ή κράτηση ύπέρ τού ΤΑΟΧ 
γιά τήν τέλεση ή άναγνώριση γάμου, άλλά δχι καί 
ή άνάλογη κράτηση ύπέρ τού Μ.Τ.Σ., ή όποία 
έξακολουθεί νά καταβάλλεται, όπως καθορί
στηκε μέ τό άρθρο 2 τού Νόμου 1105/1981.

Μετά άπ' αύτά τό Αρχηγείο Χωροφυλακής μέ 
έγκύκλιό του πρός άλες τίς 'Υπηρεσίες του έν- 
τέλλεται νά συστηθεί στό προσωπικό τού Σώμα
τος πώς:

•  Συμφέρον του είναι νά γνωρίζει έγκαιρα τήν 
τέλεση τού γάμου, μετά τήν κατάργηση τής 
άδειας, στό Μ.Τ.Σ., γιατί σέ άντίθετη περί
πτωση δέ δικαιούται μέρισμα ή σύζυγος καί τά 
παιδιά τού μετόχου, ούτε έφ' άπαξ βοήθημα 
γιά προικοδότηση ή κόρη του.

•  Σέ περίπτωση μή δηλώσεως έγκαιρα τού γάμου 
ή τής γεννήσεως κόρης, οί κρατήσεις ύπολο- 
γίζονται μέ τά μισθολογικά δεδομένα τού με
τόχου κατά τό χρόνο τής δηλώσεως, τά δέ 
άναδρομικά στή δεύτερη περίπτωση (γέννηση 
κόρης), έφ' δσον ό ένδιαφερόμενος έπιθυμεϊ, 
έπίσής μέ τά ίδια μισθολογικά δεδομένα, καί 
τέλος μέ

•  Βάση άναλογιστική μελέτη πού έγινε άπό τό 
προϊστάμενο 'Υπουργείο, οί κρατήσεις πού γί
νονται γιά τό μέρισμα καί γιά προικοδότηση άπό 
τό Μετοχικό Ταμείο Στρατού, είναι παραγωγι
κότερες, συμφερότερες καί άσφαλέστερες, 
άπό δτι άν αύτές καταθέτονταν σέ πιστωτικό 
όργανισμό (Τράπεζα) καί τοκίζονταν. ('Εδώ θά 
πρέπει νά πούμε γιό μιά άκόμη φορά πώς ή 
προικοδόριση άνέρχεται σέ 60 μηνιαία μερί
σματα τού πατέρα άσχετα άπό τήν ηλικία τής 
νυμφευόμενης καί τό ποσό πού κρατήθηκε γιά 
προικοδότηση. Δηλαδή ή θυγατέρα τού μετό
χου ή μερισματούχου πού παντρεύεται στά 18 
καί έκείνη πού παντρεύεται στά 40 παίρνουν 
τήν αυτή προικοδότηση, ξέχωρα, όμως, άπ' 
αύτά τό Μ.Τ.Σ. έχει τήν οικονομική δυνατό
τητα νά αύξήσει τό ποσό τής προικοδότησης, 
πράγμα πού θό πρέπει νά έπιδιωχθεΐ).

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΩΙΒΕΣ

Άπονεμήθηκαν πρόσφατα «άπλοι έπαινοι» 
στούς άκόλουθους άνδρες τού Σώματος μέ τά 
έξης αίτιολογικά:
•  Στούς ’ Ενωμοτάρχες Α' ΔΕΑ Ιωάννη τού Χρή

στου καί ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεώργιο τού 
Σοφοκλή καί τούς χωροφύλακες ΔΗΜΗΤ- 
ΡΙΑΔΗ Ήλία τού Κων/νου, ΜΑΤΡΑΠΑΖΗ 
Αβραάμ τού Γεωργίου καί ΡΟΪΔΗ Δημοσθένη 

τού 'Αλεξάνδρου γιατί« . .  .ύπηρετοϋντες στό 
Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας, έργάσθηκαν φι
λότιμα, μεθοδικά, ταχύτατα καί μέ άλως έξαι-

ρετικό ζήλο πέραν τού καλώς έννοουμένου 
ύπηρεσιακοΰ καθήκοντος, πρός δέ διά τής 
έπιμονής καί εύστόχων χειρισμών, έπέτυχαν 
έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, ήτοι 
τήν 9-5-1981 τήν άνακάλυψη καί σύλληψη 
δράστου άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως τε- 
λεσθείσης τήν 5-5-1982 στήν Καβάλα προσ- 
φέραντες οϋτω σπουδαίας σημασίας ύπηρεσία 
είς τήν Δημόσια Τάξη καί Ασφάλεια...» , καί 

•  Στό Χωροφύλακα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σταύρο τού 
Δημητρίου γ ια τί« . .  .συμμετείχε μέ τήν όμάδα 
’Ανωμάλου Δρόμου τών Ε.Δ. στό 31ο πρωτά
θλημα άνωμάλου δρόμου τού Σ.Ι.Σ.Μ., πού 
έγινε στή ΦΛΟΡΙΔΑ τών Η.Π.Α. άπό 13 μέχρι 
18-4-82 καί μέ τήν άριστη προετοιμασία, τό 
ύψηλό άγωνιστικό πνεύμα καί τήν ϋψηλή άπό- 
δοση κατά τούς άγώνες, συνετέλεσε ώστε ή 
Εθνική όμάδα Ε.Δ. Ανωμάλου Δρόμου νά 

καταλάβει τήν 4η θέση, μεταξύ 31 όμάδων, μέ 
άποτέλεσμα τήν προβολή τών Ενόπλων Δυνά
μεων, τού Σώματος τής Χωροφυλακής καί τής 
Χώρας γενικότερον στό Εξωτερικό».

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΩΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΠΩΦΟΙΤΩΙ ΣΧΩΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Αποφοίτησαν πρόσφατα, μετά εύδόκιμη έκ- 
παίδευση, άπό τή Σχολή Εθνικής Άμύνης οί: 
συνταγματάρχης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
καί οί άντισυνταγματάρχες ΤΣΕΛΙΚΗΣ Κων/νος, 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος καί ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ 
Αθανάσιος.

Ή έκπαίδευση στή Σχολή άρχισε στις 
2-10-1981 καί περατώθηκε στις 18-6-82. Τά 
πτυχία στούς άποφοιτήσαντες έπέδωσε σέ ε ι
δική τελετή ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. 
Καραμανλής.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΓΑΜΩΝ ΔΗΜΩΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέ τις ίδιες προϋποθέσεις τού νόμου γιά τά 
πραγματικά παιδιά τών ύπαλλήλων τού δημοσίου 
ή τών συνταξιούχων πού δικαιούνται συντάξεως, 
συνταξιοδοτοϋνται καί τά θετά παιδιά πού υιοθε
τήθηκαν τόσο άπό έγγαμο, όσο καί άπό άγαμο 
ύπάλληλο ή συνταξιούχο.

Τά παραπάνω έκρινε μέ τήν ύπ’ άριθ. 
1256/1981 άπόφασή του τό δευτεροβάθμιο 
τμήμα τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύπό τήν 
προεδρία τού άντιπροέδρου κ. Άθ. Άδριανοϋ, 
μέ είσηγητή τόν πρόεδρο κ. I. Λασπίτη έρμη- 
νεύοντας τίς σχετικές διατάξεις τού- άρθρου 5 
τού συνταξιοδοτικοϋ κώδικα (Π.Δ. 1041/1979).

Κατά τίς διατάξεις αύτές, τά θετά τέκνα ύπαλ- 
λήλου ή συνταξιούχου πού πέθανε, δικαιούνται 
συντάξεως, έφόσοντά μέν κορίτσια είναι άγαμα, 
τά δέ άγόρια άνήλικα καί άγαμα ή ένήλικα μέν 
άλλά άνίκανα γιά άσκηση όποιουδήποτε βιοπορι
στικού έπαγγέλματος. Πρόσθετη προϋπόθεση 
γιά νά δικαιωθεί συντάξεως τό θετό τέκνο είναι 
νά μήν έχει συμπληρώσει τό δωδέκατο έτος τής 
ήλικίας του κατά τό χρόνο πού θά δημοσιευθεΐ ή 
άπόφαση γιά τήν υίοθεσία.

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΥ ΘΕΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Μετά τά τελευταία κρούσματα καταστρατηγή- 
σεως τού θεσμού τής ύγειονομικής μας περί
θαλψης καί κερδοσκοπίας όρισμένων άσυνειδή-
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των άτόμων σέ βάρος τού συνόλου του λαού, καί 
Ιδιαίτερα τής μεγάλης τάξεως των πολιτικών καί 
στρατιωτικών υπαλλήλων τού Δημοσίου, τών 
όποίων οί άποδοχές πρόσφατα έπιβαρύνθηκαν 
μέ πρόσθετες κρατήσεις 0,5% γιάτήν έπιβίωση 
τού θεσμού, τίθεται άμεσα τό θέμα προάσπισής 
του. Γι’ αύτδ συνιστοϋμε στούς κ.κ. συναδέλ
φους νά κάνουν πάντοτε καλή χρήση τού δικαιώ- 
ματός τους αύτοϋ καί νά λαμβάνουν κάθε μέτρο 
ώστε νά μήν είναι δυνατή ή καταδολίευση ή ή 
καταστρατήγηση τού θεσμού άπό τρίτα πρόσωπα 
πού έμπλέκονται στήν παροχή τής έξωνοσοκο- 
μειακής μας περίθαλψης.

Παράλληλα δημοσιεύουμε καί τήν Α7α/οίκ. 
3595/234-1982 έγκύκλιο τού 'Υπουργού Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών πρδς όλα τά 'Υπουργεία:

«Ό θεσμός τής ύγειονομικής περίθαλψης τών 
άσφαλισμένων τού Δημοσίου άποτελεϊ ένα άπό 
τά σπουδαιότερα έπιτεύγματα τού δημοσιοϋπαλ
ληλικού κόσμου.

01 βασικές άρχές πού διέπουν αύτδ τό θεσμό, 
τής έλεύθερης δηλαδή έκλογής τού θεράποντα 
γιατρού καί τού Νοσηλευτικού ' Ιδρύματος καί οί 
υψηλού έπιπέδου παροχές νοσοκομειακής καί 
έξωνοσοκομειακής περίθαλψης, σέ συσχετισμό 
μέ τό συμβολικό άσφάλιστρο πού καταβάλλουν οί 
άσφαλισμένοι, καθιστούν τό θεσμό πρωτοπο
ριακό.

Ό  Ιδεώδης δμως αύτός θεσμός κλονίζεται, 
συνεπεία τής άνησυχητικής αύξησης τών δαπα
νών καί κυρίως τής έξωνοσοκομειακής περίθαλ
ψης ή όποία άπορροφάει τό 80% τού συνόλου 
τών πιστώσεων. Στό σημείο αύτό θεωρώ έπιτα- 
κτική άνάγκη νά άναφερθώ σέ συγκεκριμένα 
στοιχεία. Ειδικότερα οί δαπάνες τής έξωνοσο- 
κομειακής περίθαλψης αύξήθηκαν τό 1981 κατά 
49% έναντι τού 1980. (Τό 1980 δαπανήθηκαν
3.460.000. 000 δραχμές ένώ τό 1981
5.174.000. 000 δραχμές).

Ή αύξηση αύτή δέν όφείλεται μόνο σέ όρι- 
σμένους άντικειμενικούς παράγοντες όπως ε ί
ναι ή αύξηση τού άριθμοϋ τών άσφαλισμένων, οί 
συνεχείς βελτιώσεις τής περίθαλψης σάν συν
έπεια τής προόδου τής Ιατρικής έπιστήμης καί 
τής έξελίξεως τών διαγνωστικών καί θεραπευτι
κών μέτρων τής βελτιώσεως τού θεσμού άπό 
πλευράς παροχών, τής αύξήσεως τών ιατρικών 
άμοιβών καί τής άνατιμήσεως τών φαρμάκων, 
άλλά καί σέ παράγοντες πού δέν δικαιολογούνται 
άπό τή συνεκτίμηση τών πραγματικών δεδομέ
νων καί κυρίως στήν άλόγιστη χρήση ή κατά
χρηση άκόμα τών παροχών άπό μερίδα άσφαλι- 
σμένων, εύτυχώς μικρή, πού τούς λείπει ή κατα
νόηση καί ή άσφαλιστική συνείδηση χωρίς ή τα
κτική αύτή νά προσφέρει τίποτε οπήν προάσπιση 
τής ύγείας.

Από τίς μέχρι τώρα διαπιστώσεις μας προκύ
πτει σαφώς ότι τό κόστος τής έξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης τών άσφαλισμένων τού Δημοσίου, 
διογκώνεται σταθερά καί άνησυχητικά καί ότι ό 
θεσμός περνάει σοβαρή κρίση καί παρουσιάζει 
σημεία πού ύπόκεινται στήν άλόγιστη έκμετάλ- 
λευση πολλών άπό τούς έμπλεκόμενους στό κύ
κλωμα τής λειτουργίας του. ;

Σάς θέτουμε τά άνωτέρώ ύπόψη, καί σάς 
παρακαλούμε, παράλληλα μέ τήν προσπάθεια 
πού καταβάλλει τό 'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών γιά τήν έξυγίανση καί τήν εύρυθμη λει
τουργία τού θεσμού νά άναληφθεϊ καί άπό έσάς 
πραγματική σταυροφορία γιά τόν περιορισμό τών 
δαπανών στά πλαίσια τών πραγμαπκών άναγκών, 
γιατί είμαι βέβαιος, ότι ύπάρχουν περιθώρια καί 
τίς δαπάνες νά συγκρατήσουμε καί τό θεσμό νά 
διασφαλίσουμε.

Τό 'Υπουργείο θά παρακολουθήσει μέ τήν 
έπιβαλλόμενη σοβαρότητα καί προσοχή τό όλο

θέμα καί δέν θά διστάσει νά άναθεωρήσει τήν 
πολιτική του στό χώρο τής ύγειονομικής περί
θαλψης τών άσφαλισμένων τού Δημοσίου, μέ 
άντικειμενικό στόχο τόν περιορισμό τών δαπανών 
στις πραγματικές άνάγκες καί τή διασφάλιση τών 
συμφερόντων τού Δημοσίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέ διαταγή του πρός όλα τά 'Υπουργεία ό κ. 
'Υπουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως συνι- 
στά τήν ύποχρεωτική χρήση τής νεοελληνικής 
γλώσσας στά έγγραφα τών δημοσίων ύπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα διαβάζουμε:

«Άμετάκλητη άπόφαση τής Κυβέρνησης είναι 
ή καθιέρωση τής νεοελληνικής γλώσσας σέ 
όλους τούς τομείς τής δημόσιας διοίκησης, πού 
θά συντελέσει στήν πληρέστερη κατανόηση τών 
δημοσίων έγγράφων άπό τό σύνολο τού λαού, 
άλλά καί θά έναρμονίζεται μέ τίς γενικές κατευ
θύνσεις τής Κυβερνητικής πολιτικής στόν τομέα 
τού γλωσσικού ζητήματος.

Σ'αντίθεση μέ τά παραπάνω, έχει παρατηρη
θεί άτι σέ πολλές περιπτώσεις οί ύπηρεσιακοί 
παράγοντες δέν έχουν εύθυγραμμισθεϊ μέ τίς 
σχετικές όδηγίες πάνω σ’ αύτό τό θέμα καί συν
εχίζουν τή χρησιμοποίηση τής καθαρεύουσας 
στά ύπηρεσιακά κείμενα. "Ετσι παρατηρεϊται μία 
άπαρόδεκτη γλωσσική άνομοιογένεια στά δημό
σια έγγραφα, πού προκαλεϊ σύγχιση και προσ
βάλλει τό γλωσσικό αισθητήριο τού 'Ελληνικού 
λαού.

Γιά π)ν άπάλειψη αύτής τής γλωσσικής άνο- 
μοιογένειας, είναι άναγκαϊο νά δοθούν οί άπα- 
ραίτητες όδηγίες σ’ όλες τίς υπηρεσίες καί τά 
νομικά πρόσωπα, έπιχειρήσεις κ.λ.π. τής άρμο- 
διότητάς σας γιά τή χρήση τής νεοελληνικής 
γλώσσας σέ όλα -  άνεξαίρετα -  τά ύπηρεσιακά 
κείμενα (Πρ. διατάγματα, άποφάσεις κ.λ.π.) 
άποφεύγοντας καί τίς λόγιες έκφράσεις, οί 
όποιες, σέ τελευταία άνάλυση, άφαιροϋν άπό τό 
κείμενο τήν άναγκαία σαφήνεια καί παγιώνουν τό 
άπαράδεκτο καθεστώς τής διγλωσσίας».

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜ. ΣΤΡΑΤΟΥ

-  Παρατηρεϊται τό φαινόμενο συνάδελφοι -  
κατώτερα όργανα τής Χωροφυλακής νά φεύγουν 
μέ σύνταξη ύπομοιράρχου, σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 32 τού Νόμου 1202/1981 (μετά 28 χρόνια 
πραγματικής ύπηρεσίας), καί νά παίρνουν μέρι
σμα άπό τό Μ.Τ.Σ. άνθυπασπιστοϋ ή τό πολύ 
άνθυπολοχαγοϋ (δταν φεύγουν μέ όριο ήλικίας ή 
γιά λόγους ύγείας).

-  Τό αίτημα τών συναδέλφων αύτών είναι νά 
έπιτύχουν άναπροσαρμογή τού μερίσματός τους 
καί -  άφοϋ είχαν πριν φύγουν χρονοεπίδομα 
πάνω άπό 44 % -  νά πάρουν μέρισμα τού έπόμε- 
νου βαθμού, δηλαδή τού λοχαγού.

-  Ή ύπόθεση, όμως, σκοντάφτει στούς Ν. 
1105 καί 1106 τού 1981, οί όποιοι πρέπει νά 
τροποποιηθούν, πράγμα πού ύποσχέθηκε ό ύφυ- 
πουργός 'Εθνικής Άμύνης κ. Γώργιος Πέτσος.

-  Μετά άπ’ αύτά οί συνάδελφοι τής παραπάνω 
κατηγορίας περιμένουν τήν θεραπεία τού αίτή- 
ματός τους, τό όποιο εύχόμεθα νά Ικανοποιηθεί 
τό συντομότερο.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΥ Μ. Τ. ΣΤΡΑΤΩΥ

“Οπως ξαναγράψαμε τά μερίσματα πού χορη
γεί στούς μετόχους του, μετά τή συνταξιοδό- 
τησή τους, τό Μ.Τ.Σ., αύξήθηκαν κατά 20% γιά 
τό 1982, σέ σχέση μέ τόν προηγούμενο χρόνο.

Τό μέρισμα τού Μ.Τ.Σ. διακρίνεται σέ άρτιο, 
μειωμένο καί προσαυξημένο.

“Αρτιο μέρισμα δικαιούνται όσοι φεύγουν μέ 
συντάξιμη ύπηρεσία 25 χρόνων. Μειωμένο μέρι
σμα δικαιούνται έκεϊνοι πού φεύγουν άπό τό 
Σώμα μέ λιγότερα άπό 25 χρόνια συντάξιμη ύπη
ρεσία, πλήν όμως βγάζουν σύνταξη. Τούτοι λοι
πόν δικαιούνται μειωμένο μέρισμα κατά 1 /25 τού 
άρτίου γιά κάθε χρόνο κάτω άπό τά 25. Προσαυ
ξημένο μέρισμα δικαιούνται έκεϊνοι πού φεύγουν 
μέ συντάξιμη ύπηρεσία πάνω άπό 25 καί μέχρι 35 
χρόνια. Γι’ αύτοϋς τό μέρισμα προσαυξάνεται 
κατά 4% γιά κάθε διετία μετά τήν 25ετ(α καί

μέχρι 5 διετίες (Ή τελευταία διετία θεωρείται 
πλήρης άν ξεπερνάει τόν ένα χρόνο).

01 'Αξιωματικοί, οί Άνθυπασπιστές καί οί 
Οπλίτες Χωροφυλακής, οί όποιοι έξέρχονται 

άπό τήν ένεργό ύπηρεσία δικαιούνται, σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 1 τού Νόμου 1106/1980, μέρισμα 
τού βαθμού τού όποίου τίς άποδοχές έλάμβαναν 
κατά τήν έξοδόν τους.

01 έν λόγω μερισματοϋχοι, έφ' δσον τό ύπολο- 
γιζόμενο στήν σύνταξη έπίδομα χρόνου ύπηρε
σίας άνέρχεται στό ποσοστό τούλΰχιστον 44% 
έπί τού βασικού μισθού, λαμβάνουν μέρισμα τού 
άμέσως άνώτερου βαθμού, ένεργείας ή μισθο- 
λογικοϋ βαθμού.

Σάν χρόνος μετοχικής σχέσεως γιά τή θεμε- 
λίωση τών δικαιωμάτων τους ύπολογίζεται ό συν
τάξιμος χρόνος πού άναφέρεται στήν πράξη κα
νονισμού συντάξεως. Λεπτομερής πίνακας κοι
νοποιήθηκε σ’ όλες τίς 'Υπηρεσίες τού Σώματος 
μέ τήν 518/8/24/18-1-1982 έγκύκλιο τού Α.Χ.

Μηνιαίο μέρισμα Μ.Τ.Σ. έτους 1982 οέ δρχ.

Συντάξιμα χρόνια 25 27 27 31 33 35

Αρχηγός Γ.Ε.Σ. 9.236 9.605 9.974 10.344 10.713 11.083
Αντιστράτηγος 8.646 8.992 9.338 9.684 10.029 10.375
Υποστράτηγος 7.467 7.766 8.064 8.363 8.662 8.960
Συνταγματάρχης 6.681 6.948 7.215 7.483 7.750 8.017
Αντισυν/ρχης 6.092 6.335 6.579 6.822 7 066 7.310

Ταγματάρχης 5.502 5.722 5.942 6.162 6.382 6.602
Μοίραρχος 4.323 4.496 4.669 4.842 5.015 5.188
Υπομοίραρχος 3.537 3.678 3.820 3.961 4.103 4.244
Ανθυπομοίραρχο 3.144 3.270 3.396 3.521 3.647 3.773
Ανθυπασπιστής 2.555 2.657 2.759 2.861 2.963 3.065
Ενωμοτάρχης 1 965 2.044 2.122 2.201 2.279 2.358
Υπενωμοτάρχης 1.769 1.839 1.910 1.981 2.051 2.122
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Όπως ξέρουμε τό έπίδομα σπουδών σύμφωνα 
μέ τδ Αρθρο 9 τού Νόμου 1135/1981 έχει καθο
ριστεί σέ ποσοστό 5% γιά κάθε χρόνο σπουδών 
μέχρι καί 5 χρόνια:
(α) Γιό μέν τούς Αξιωματικούς έπί τού βασικού 

μισθού τού Ανθυπομοιράρχου (σήμερα 
20.690 δρχ.), ένώ

(6) Γιά τούς άνθυπασπιστές καί όπλίτες -  
άσχετα Ον παίρνουν Αποδοχές Αξιωματικού -  
έπί τού Βασικού μισθού τού χωροφύλακα τής 
κλίμακας 0-8 (σήμερα 13.880 δρχ.).

Μ’ άλλα λόγια ένας ένωμοτάρχης μέ 4 χρόνια 
σπουδών θά πάρει έπίδομα 2.776 δρχ. ένώ Ον 
ήταν Ανθυπομοίραρχος θά έπαιρνε 4.138 δρχ., 
γεγονός γιά τό όποιο έκφράζονται παράπονα άπό 
πολλούς συναδέλφους. "Ισως, λοιπόν, μιά νέα 
ρύθμιση τού θέματος πάνω σέ ένιαία βάση νά 
θεράπευε τις σχετικές αιτιάσεις.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τό Νομικό Συμβούλιο τού Κράτους μέ τήν 
246/5-5-1982 γνωμοδότησή του, πού έγινε δε
κτή άπό τόν κ. 'Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών 
έκρινε πώς ΰρρενες ένήλικες Αδελφοί δημοσίου 
ύπαλλήλου Ανίκανοι γιά άσκηση βιοποριστικού 
έπαγγέλματος, δικαιούνται ύγειονομικής περι- 
θάλψεως σέ βάρος τού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα ή σχετική γνωμοδότηση κατα
λήγει: « .. τό άρθρον 2 τού Π.Δ. 1223/81 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατά
ξεων τού Β.Δ. 665/62 κ.λ.π.» εύρύνει έτι περαι
τέρω τόν κύκλον τών εις βάρος τού δημοσίου 
δικαιουμένων ύγειονομικής περιθάλψεως ώς 
άνω Ανικάνων προσώπων καί όρίζει άτι: «01 άρ- 
ρενες ένήλικες άγαμοι, οίκονομικώς Αδύνατοι 
καί μή δικαιούμενοι ύγειονομικής περιθάλψεως 
εις βάρος άλλου Ασφαλιστικού 'Οργανισμού ή 
Ταμείου 'Υγείας Αδελφοί ύπαλλήλου, έφ' Οσον 
λόγω πνευματικής άναπηρίας κρίνονται Ανίκανοι 
διά τήν άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγ- 
γέλματος τής Ανικανότητας αύτών βεβαιουμέ- 
νης διά γνωματεύσεως τής οικείας Πρωτοβα
θμίου 'Υγειονομικής Έπιΐροπής τού άρθρου 11 
τού Π.Δ. 611/77 δικαιούνται ύγειονομικής περι- 
θάλψεως εις βάρος τού δημοσίου».

Εκ τής τελευταίας ταύτης διατάξεως προκύ
πτει Οτι οι ένήλικες άγαμοι Αδελφοί δημοσίου 
ύπαλλήλου έφ’ Οσον έχουν κριθεΐ ώς άνίκανοι 
διά τήν άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγ- 
γέλματος, δικαιούνται ύγειονομικής περιθάλ- 
ψεως εις βάρος τού δημοσίου. Κατά τήν διάταξιν 
ταύτην, ένώ δικαιούνται τής έν λόγω ύγειονομι- 
κής περιθάλψεως οί άνίκανοι ένήλικες άγαμοι, 
φαίνεται Οτι έξαιρούνται ταύτης οί ένήλικες 
άγαμοι, καίτοι καί οϋτοι τυγχάνουν Ανίκανοι. 
Τούτο προφανώς όφείλεται εις τό γεγονός άτι ό 
"Εγγαμος Ανίκανος θά έχη τάς ύπηρεσίας τής 
συζύγου του, ένώ τάς ύπηρεσίας ταύτας στερεί
ται ό άγαμος. Έφ’ ,δσον δμως δεχθώμεν Οτι δι- 
καιολογητικδς λόγος τής έξαιρέσεως τού έγγά- 
μου είναι τό γεγονός δτι έχει τήν σύζυγόν του, 
δηλ. κάποιο δικό του πρόσωπο τό όποιον θά τού 
παρέχει βοήθειαν τήν όποίαν Ομως στερείται ό 
άγαμος καί έπειδή ό διαζευγμένος, εύρίσκεται 
άπό τής άπόψεως ταύτης είς τήν ιδίαν θέσιν εις 
τήν όποίαν είναι καί ό άγαμος, διά τόν λόγον 
τούτον θά πρέπει κατά τήν γνώμην τού Τμήματος 
καί δ διαζευγμένος νά έχη τήν Ιδίαν μεταχείρισιν 
ώς καί ό άγαμος καί νά δικαιούται τής αύτής 
ύγειονομικής περιθάλψεως διότι συντρέχει καί 
δΓ αύτόν ό ίδιος ώς άνω λόγος».

ΓΙΑΛΥΤΗΣ Ζαχαρίας τοϋ Εμμανουήλ
Άνθυποσπιστής

Τού Α.Τ. Άγ.'Αναργύρων Αττικής

Πέθανε αιφνίδια στις 21.3.1982 στά "Ανω 
Λιόσια ’Αττικής ό Άνθυπασπιστής ΓΙΑΛΥΤΗΣ Ζα
χαρίας τοϋ Εμμανουήλ. 0 Αείμνηστος συν
άδελφος γεννήθηκε τό 1940 στό Λαγού Λασιθίου 
Κρήτης, ένώ στό Σώμα τής Χωροφυλακής κατα
τάχτηκε στά 1964.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Εύγενία καί τά δυό του άνήλικα άγόρια.

ΓΟΥΝΑΡΗΣ Παύλος τοϋ Σπυρίδωνος
Ένωμοτάρχης

Τού 'Επιτελείου τής Α.Δ.Χ. 'Ηπείρου

Μετά τραυματισμό του σέ τροχαίο άτύχημα 
πέθανε στις 13.3.1982 στά ’ Ιωάννινα ό ένωμο
τάρχης ΓΟΥΝΑΡΗΣ Παύλος τοϋ Σπυρίδωνος. Ό 
μεταστάς συνάδελφος γεννήθηκε τό 1935 στά 
Δραγωτινά Κερκύρας, ένώ στή Χωροφυλακή 
κατατάχτηκε τό 1958.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Λαμπρινή καί τά τρία του παιδιά (2 
άγόρια καί 1 κορίτσι).

ΔΑΓΑΡΑΚΗΣ Κυριακομανώλης 
τοϋ Εμμανουήλ

Ενωμοτάρχης
Τοϋ Α.Τ. Ρεθύμνης

Στις 5.5.1982 πέθανε στήν κλινική «Κυανούς 
Σταυρός» τοϋ Ρεθύμνου, δπου νοσηλευόταν ό 
συνάδελφος ΔΑΓΑΡΑΚΗΣ Κυριακομανώλης τοϋ 
Εμμανουήλ, γεννημένος τό 1935 στή Σκεπαστή 

Μυλοποτάμου Κρήτης.
Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ

ζυγό του Αναστασία καί τά τρία άγόρια του.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευάγγελος τοϋ Λουκά
Ένωμοτάρχης

Τοϋ έπιτελείου τής Δ.Χ. Εύβοιας

Πέθανε στις 24.5.1982 στή γενέτειρά του, 
Μάκρη Φθιώτιδας, ό 44χρονος ένωμοτάρχης 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Εύάγγελος τοϋ Λουκά. Ό  αιφνίδιος 
θάνατός του προκάλεσε Ιδιαίτερη συγκίνηση 
στούς όμοχωρίους καί συναδέλφους του.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του 'Ελένη καί τά δυό του παιδιά (1 άγόρι 
καί 1 κορίτσι).

ΛΑΧΑΝΑΣ Γεώργιος τοϋ Χρήστου
Ενωμοτάρχης

Τής Υ.Χ. Καρδίτσης

Στις 1.3.1982 πέθανε στό Γ.Κ. Νοσοκομείο

Λαρίσης, όπου νοσηλευόταν ό συνάδελφος ΛΑ
ΧΑΝΑΣ Γεώργιος τοϋ Χρήστου. Ό  μεταστάς 
ένωμοτάρχης γεννήθηκε τό 1931 στοϋς Σελλά- 
δες "Αρτας.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του 'Ελένη καί τά δυό του άγόρια.

ΜΑΣΑΚΑΣ Εμμανουήλ τοϋ Μιχαήλ
Ένωμοτάρχης

Τοϋ Β' Α.Τ. Καβάλας

Πέθανε μετά μακρόχρονη Ασθένεια, στις 
24.2.1982, ό ένωμοτάρχης ΜΑΣΑΚΑΣ Εμμα
νουήλ τοϋ Μιχαήλ, γεννημένος τό 1934 στό Σι- 
δηροχώριο Παγγαίου Καβάλας.

Φεύγοντας άπ’ τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Δέσποινα κι ένα Ανήλικο παιδί.

ΜΠΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος 
τοϋ Στεφάνου 

Ενωμοτάρχης
Τοϋ Α.Τ. Αγίου Γεωργίου Αιγάλεω

Πέθανε στις 28.3.1982 στό Γ.Ν. Νοσοκομείο 
Πειραιώς δ ένωμοτάρχης ΜΠΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Γεώρ- 
γιος τοϋ Στεφάνου, άγαμος, γεννημένος στά 
1933 στά Χανιά Κρήτης.

Ό  Αείμνηστος συνάδελφος διακρινόταν άπό 
έξαίρετο ήθος τόσο στήν Ιδιωτική άσο καί στήν 
ύπηρεσιακή του ζωή.

ΝΕΣΤΩΡΑΣ Αλέξανδρος 
τοϋ Επαμεινώνδα 

Ένωμοτάρχης
Τοϋ Α.Τ. ©έρμου

Πέθανε στις 10.3.1982 στό Αγρίνιο ό ένωμο
τάρχης ΝΕΣΤΩΡΑΣ Αλέξανδρος τοϋ Επαμει
νώνδα, γεννημένος τδ 1932 στοϋς Χαλκιόπου- 
λους Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Σοφία καί τά δυό του Αγόρια.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κων/νος 
τοϋ Εμμανουήλ 

Ένωμοτάρχης
Τοϋ Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Αττικής

Πέθανε στις 14.5.1982 στήν κλινική « Αγιος 
Νικόλαος» μετά άπό μακρόχρονη Ασθένεια ό 
ένωμοτάρχης ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κων/νος τοϋ 
Εμμανουήλ. Ό Αείμνηστος συνάδελφος γεννή

θηκε τό 1939 στά Έλεύθερνα Μυλοποτάμου Ρε
θύμνης.

"Αφησε στή ζωή τή σύζυγό του 'Αλεξάνδρα καί 
τρία παιδιά, 2 κορίτσια καί 1 Αγόρι.
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ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός τοϋ Αθανασίου, 
Χωροφύλακας τοϋ Άστυνορικοϋ Τμήματος 
Αργους, έτών 29, άπό τό Τσελεπόκο Αρκα

δίας, παντρεμένος καί πατέρας ένός άνήλι- 
κου άγοριοϋ 2,5 έτών, ένώ ή σύζυγός του 
βρίσκονταν στόν 7ο μήνα κυήσεως.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΟΣ Ιωάννης τού Αντωνίου, 
χωροφύλακας τοϋ Αστυνομικού Τμήματος 
Άργους, έτών 36 όπό τούς Γόνους Λορίσης, 
παντρεμένος καί πατέρας δυό άνήλικων κο- 
ριτσιών, 6 καί 3 έτών, άντίστοιχα.

Ραντεβού μέ τό  θάνατο είχαν στις 03.50' τό  πρωί τή ς  30.5.1982 ατό 56ο χ ιλ ιόμετρο  τής 
Εθνικής όδοϋ Κορίνθου - Τριπόλεως, ένώ κ ινούνταν γιά  ύπηρεσιακούς λόγους μέ τό  αύτοκ ίνητο  

τοϋ  Τμήματός τους, όταν τό  ΡΜ 6804 Ι.Χ.Ε. α ύτοκ ίνη το  πού όδηγοϋσε ό ΖΑΒΑΛΙΕΡΗΣ Σαράντος 
τού Παναγιώτου, έτών 23, μπήκε στό ά ντίθ ετο  ρεύμα κυκλοφορίας καί έπεσε πάνω τους. Ό  
συνεπ ιβάτης καί συνάδελφός τους, ένω μοτάρχης ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ Αναστάσιος τοϋ Παναγιώτου, 
έτών 24, τραυματισμένος βαριά μεταφ έρθηκε στό ΚΑΤ Κηφισ ιάς γ ιά  νοσηλεία.

Δυό ο ικο γένε ιες  πρόωρα άπορφανισμένες, τρ ία  παιδιά χωρίς γο νε ίς  πριν κάν τούς  χαροϋν 
κι ένα  πριν κάν βγε ί στό φώς τού ήλιου. Μ ιά τραγωδία φοβερή, πού έν το ύ το ις  θά μπορούσε νά 
συμβεϊ σ’ όποιοδήποτε άνθρωπο. Εδώ όμως ύπάρχει μιά διαφορά πού θά πρέπει νά το ν ισ τε ί 
ιδ ια ίτερα : Οί χω ροφύλακες λόγω έπ αγγέλματος ε ίνα ι πιό κοντά άπό κάθε άλλον στό θάνατο και οι 
ο ίκο γένε ιές  τους κοντύ τερα  στήν όρφάνια.

Κάποια ύπηρεσιακή έκθεση θά γράψ ει ’ίσως πώς « .. .έπαθαν κατά τήν ύπηρεσίαν καί ένεκα  
τα ύτης .. .» , χωρίς όμως αύτό νά μπορεί νά βελτιώ σει κάπως τήν  ύλική προστασία τής έπίσημης 
Π ολ ιτε ίας  πρός τ ίς  ο ίκο γένε ιές  το υ ς  . . .  Δυστυχώς αύτή δέν έξαρτάτα ι μόνο άπό τό  άποτέλεσμα, 
τό  θάνατο δηλαδή τών συναδέλφων, καί τό  ό τ ι « .. .έπαθαν έν ύπηρεσία καί ένεκα  τα ύτης  ...»  
άλλά καί άπό τ ή ν . . .  «ύποκειμενική» δ ιάθεση τοϋ δράστη. "Αν ό δράστης ε ίχ ε ένεργήσ ε ι άπό 
πρόθεση τό τε  ή Π ολ ιτε ία  θά έσκυβε πιό στοργικά πάνω στις άπορφανισθεΐσες ο ικο γένε ιες  .. Μά 
ε ίτ ε  δόλος ε ίτ ε  άμέλε ια  καταλογιστεί, τά  άποτελέσματα δέν άλλάζουν, ό θάνατος έχ ε ι τήν  ίδ ια  
γεύση...

Εμείς, όλο ι ο ί άλλοι συνάδελφο ι δέν  έχουμε άλλη έπ ιλογή παρά νά ύλοποιήσουμε τήν 
ύπόσχεση πού δώσε ό άξιω ματικός πού έκφώνησε τόν έπ ικήδειο : <<.. .νά σταθούμε θερμοί 
συμπαραστάτες σ τις  ο ίκο γένε ιές  τους  καί νά προσπαθήσουμε νά άπαλύνουμε τόν πόνο τους άπό 
τό ν  πρόωρο καί τό ν  άδικο χαμό τ ο υ ς ...» .
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Εμείς και οι 
αναγνώστες μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ή αυστριακή πρεσβεία στήν 'Ελλάδα μέ 

έγγραφό της (5-5-1982) εύχαριστεΐ την Ύπο- 
δ/νση 'Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
γιά τήν συμβολή της στήν άνεύρεση καί διά
σωση τής αύστριακής άρχαιολόγου GUDRUN 
ΝΕΕΒ. Συγκεκριμένα δ πρεσβευτής -  σύμ
βουλος Δρ. Χάνς Μαπέ γράφει:

«’Αξιότιμοι κύριοι,
Μετά τήν έξαφάνιση τής 30χρονης Αύ- 

στριακής ύπηκόου, άρχαιολόγου Γκούντρουν 
-Νέεμπ, μέλους τού Αύστριακοϋ Ινστιτούτου 
Αρχαιολογίας στήν 'Αθήνα, συστήθηκε ένα 

συνεργείο διασώσεως γιά τήν άνεύρεσή της, 
πού μπόρεσε τελικά μετά άπό έπίμονες άνα- 
ζητήσεις καί προσπάθειες, πού κράτησαν 
πάνω άπό είκοσι ώρες, νά βρει σώα τήν κ. 
Νέεμπ, παγιδευμένη σέ μιά άπόκρημνη σπηλιό 
στήν Πάρνηθα, άπέναντι άπό τήν Μονή Κλει
στών.

Ή Αύστριακή Πρεσβεία έπιθυμεί νά ευχα
ριστήσει θερμώτατα τήν 'Υποδιεύθυνση τής 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, ή 
δποία μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντή τής 'Υπη
ρεσίας Συνταγματάρχη κ. Μανώλη Βασιλάκη, 
τόν Διοικητή τού Τμήματος 'Αναζητήσεων κ. 
Φώτη Καρβέλη καθώς καί τόν 'Υπομοίραρχο κ. 
Σέρρα, διεύθυνε τΙς έρευνες μέ δλα τά μέσα 
γιό τήν άνεύρεση τής κ. Νέεμπ».

Παράλληλα τό Αυστριακό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο μέ τήν παρακάτω έπιστολή του έκ- 
φράζει τίς ευχαριστίες του πρδς -τίς 'Υπηρε
σίες τής Ύποδ/νσεως 'Αστυνομίας 'Αγίων 
Αναργύρων 'Αττικής γιά τίς προσπάθειες πού 

κατέβαλαν γιά τή διάσωση τής άνωτέρω άρ- 
χαιολόγου, πού είχε παγιδευτεί σέ σπήλαιο 
τής Πάρνηθας.

«Κύριοι,
Σέ σχέση μέ τήν έπιτυχή διάσωση στις 30 
Απριλίου 1982 τής Αύστριακής άρχαιολόγου 

GUDRUN ΝΕΕΒ πού είχε γλυστρήσει καί 
πέσει σέ σπήλαιο τής Πάρνηθας θά ήθελα μέ 
τήν έπιστολή αύτή νά σάς έκφράσω τίς ευχα
ριστίες καί τήν εύγνωμοσύνη τού Αύστριακοϋ 
Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου γιά τήν τόσο τα

χεία καί άποτελεσματική ένέργεια των άστυ- 
νομικών άρχών, πού είχε σάν συνέπεια τήν 
ταχεία διάσωσή της.

'Ιδιαίτερα, έπαινοι νομίζω δτι άνήκουν στδν 
άντισυνταγματάρχη κ. Βασιλάκη καί τόν Τα
γματάρχη κ. Μιχαηλίδη, πού προσωπικά διηύ- 
θυναν τίς πολύ καλά όργανωμένες θαυμάσια 
συντονισμένες καί άλτρούίστικά άφοσιωμένες 
στδν έπείγοντα άνθρωπιστικό τους σκοπό 
όμάδες Χωροφυλάκων, πού σέ συνεργασία μέ 
τούς έθελοντές όρειβάτες τού Μενιδίου καί 
τά δύο έλικόπτερα τού στρατού, έφεραν τό 
εύτυχές άποτέλεσμα.

’ Ιδιαίτερα έπίσης εύχαριστοΰμε τόν Ένω- 
μ/ρχη Στάμο καί τόν Χωροφύλακα Παπακίτσο 
πού ήταν οί πρώτοι πού μέ αύταπάρνηση 
έπλησίασαν καί έσωσαν τή νέα έπιστήμονα.

Ή σκέψη μας πηγαίνει μέ εύγνωμοσύνη 
στήν 'Υποδιεύθυνση 'Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, στήν 'Υποδιεύθυνση 'Αστυνο
μίας 'Αγίων Αναργύρων, στδ Αστυνομικό 
Τμήα "Ανω Λιοσίων, στό 'Αστυνομικό Τμήμα 
Αχαμνών, στό Σταθμό1 Χωροφυλακής Φυλής, 

στδν Ορειβατικό Σύλλογο Αχαμνών, στό Δα
σαρχείο Πάρνηθας καί στό Γενικό ’ Επιτελείο 
Στρατού (γιά τά έλικόπτερα), πού δλοι τους 
τόσο πρόθυμα καί θερμά βοήθησαν καί συν
έβαλαν στήν προσπάθεια διασώσεως τής δί- 
δας ΝΕΕΒ.

Μέ Ιδιαίτερη τιμή
Δρ. Βερόνικα Μητσοπούλου -  Λεόν 

Διευθύντρια».

Από τό συνδρομητή καί συνεργάτη μας κ. 
Νικόλαο Χρυσ. ΚΟΥΡΤΗ (Κοζάνη) πήραμε τό 
άκόλουθο γράμμα, στό όποιο κάνει μιά πολύ σω
στή παρατήρηση:

«Σάς άξίζουν θερμά συγχαρητήρια καί γιά τήν 
έμφάνισι, άλλά καί γιά τό περιεχόμενο τού περι
οδικού αύτοϋ.

Κάθε φορά παρουσιάζονται άπό αύτό, θέματα 
έπίκαιρα, σοβαρά καί γενικού ένδιαφέροντος.

"Ετσι μπορεί, ό καθένας πού θά τό πάρει στά 
χέρια του, κάτι νά βρει γιά νά διαβάσει.

θά μοϋ έπιτρέψετε όμως, νά θέσω ύπόψη 
σας, κάποια παράλειψη, πού παρατήρησα καί πού 
πιστεύω ότι θά διορθωθεί γιατί δέν είναι δύσ
κολη.

Πολλές φορές, άπό τίς σελίδες τού περιοδι
κού, παρουσιάζετε βιβλία πού σάς στέλνουν οί 
συγγραφείς τους.

Όταν όμως στίς παρουσιάσεις αύτές, δέν 
γράφετε τόν έκδοτικό οίκο, ή τή σύσταση τού 
συγγραφέα τού κάθε βιβλίου, πώς θά ξέρουν οί 
άναγνώστες του άπό πού μπορούν νά προμηθευ
τούν τό βιβλίο γιά τό δίτοΐο ένδιαφέρονται;

Εγώ έπειδή πολλές φορές ένδιαφέρθηκα νά 
προμηθευτώ κάποιο βιβλίο, νιώθω αύτή τήν 
παράλειψη έντονα.

'Επειδή δέ όπως καί παραπάνω σάς τονίζω, τό 
θέμα αύτό είναι άπλό γιά σάς, πιστεύω ότι θά τό 
έχετε ύπόψη σας καί θά τό διορθώσετε».

Σ.Σ.
Πραγματικό αΙ Ελλείψεις πού προαναφέρατε είναι 

ουσιώδεις γιό τύ Αναγνωστικό μας καινό καί Ιδιαίτερα 
γιό τούς βιβλιόφιλους. Δυστυχώς, όμως, τίς περισσό
τερες ψαρές ή παράλειψη δέν ΑφεΙλεται σέ μός, όλλό 
στόν Αποστολέα -  συγγραφέα τού βιβλίου. ΘΑ προσπα
θήσουμε λοιπόν νό θεραπεύσουμε τήν έλλειψη αύτή, 
πόντα μέσα στό όρια τού δυνατού.

Ό  Άνθυπασπιστής ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ Νικό
λαος, τού Τμήματος Μουσικής Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης μάς γράφει:

«Είμαι Ανθ/στής μέ 27 χρόνια ύπηρεσία είς 
τό Σώμα. Τά 14 χρόνια ύπηρεσίας δέ κατέχω είς

τόν βαθμόν μου. Λαμβάνω πλήρεις άποδοχές 
Μοιράρχου, πλήν όμως δέν λαμβάνω τό προσω
ρινόν προσωπικό έπίδομα πού λαμβάνουν άλλοι 
συνάδελφοί μου μέ τά ίδια χρόνια είς τό Σώμα καί 
μάλιστα νεώτεροί μου, δηλ. μέ 4ετή χρόνον είς 
τό βαθμό των, μάλιστα καί λιγότερο, συνάδελφος 
προαγόμενος τώρα πρόσφατα παίρνει καί αύτός 
τάς ίδιας άποδοχάς δηλ. Αξιωματικού Μοιράρ
χου όπως καί έγώ, άλλά μέ τή διαφορά παίρνει 
1.000 δραχμές περισσότερο άπό έμένα. Παρα
καλώ κ. διευθυντά στό προηγούμενο τεύχος, 
'Απρίλιον μήνα, σχολιάσατε τέτοιες άδικίες δια
φόρων κατηγοριών άνδρων τού Σώματος καί τό 
Αρχηγείο τό έθεσε ύπ' όψιν είς τό 'Υπουργείο 

πρός τακτοποίησιν τών άνωτέρω θεμάτων. Δέν 
θά έπρεπε νά ληφθή ύπ’ όψιν καί τούτο τό θέμα, 
ώστε οί παλαιοί Ανθ/σταί πού ό άριθμός είναι 
λίγος νά μήν παίρνουν λιγότερα άπό νεώτερό 
τους συνάδελφο;

Νομίζω κ. Διευθυντά νά μήν μάς ξεχάσετε καί 
μάς, διότι έγώ προέρχομαι άνθ/στής μέ προαγω- 
γικές έξετάσεις στή Μουσική είς όλους τούς 
βαθμούς καί μάλιστα έχω δώσει καί έξετάσεις 
είς τήν Μουσική γιά Άνθ/ρχος έπιτυχών μέν 
άλλά δέν ύπάρχει πρός τό παρόν θέσις καί είμαι 
κάτοχος 4 πτυχίων.

Γι’ αύτό σάς παρακαλώ νομίζω νά τό θέσετε 
καί αύτό ύπ’ όψιν διότι άπό τόν προηγούμενο 
μήνα παίρνω 1.000 δραχμές λιγότερο άπό τούς 
άλλους συναδέλφους μου καί νομίζω ότι είμαι ό 
μοναδικός είς τήν Μουσική, έδώ καί τών Αθη
νών, παρ’ ότι είμαι δ άρχαιότερος όλων καί όργα- 
νικός στό βαθμό μου».

Επίσης ό Ενωμοτάρχης ΒΕΣΛΕΜΕΣ Νικόλαος 
τής Γενικής 'Αποθήκης Χωροφυλακής μάς γρά
φει:

«Κύριε Διευθυντά, διά μέσω τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΕΘΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», σάς γράφω τή γνώμη μου 
στό θέμα άπόκτηση στρατιωτικού διπλώματος 
(άδείας ίκανότητος όδηγοϋ αύτοκινήτου) άπό τό 
βαθμό τού Άνθυπασπιστή καί πάνω.

Μήπως θά ήταν σωστό καί λογικό νά έπεκταθή 
τό μέτρο αύτό καί στό βαθμό τού Ενωμοτάρχου;

Είμαι Ενωμοτάρχης μέ 27 χρόνια ύπηρεσία, 
υπηρετώ στή Γενική Αποθήκη Χωροφυλακής, 
οικογενειάρχης μέ δύο παιδιά καί λόγω τών πολ
λών έξόδων, δέν δύναμαι νά δώσω δέκα πέντε 
έως 20.000 χιλιάδες δραχμές ίσως καί περισσό
τερα γιά νά άποκτήσω άδεια ίκανότητος όδηγού 
σέ έκπαιδευτή έξω.

Καλό θά ήταν ή Ύπηρεσία μας νά δώσει τό 
δικαίωμα αύτό καί σέ μάς τούς Ένωμ/ρχας πού ή 
ήλικία δέν μάς τό έπιτρέπει νά άποκτήσουμε 
στρατιωτικό δίπλωμα (άδεια ίκανότητος όδηγοϋ 
αύτοκινήτου), άποφεύγοντας έτσι τόσα έξοδα».

Ό  κ. Γ.Π., άπό τήν Ηλιούπολη ’Αττικής, έκ-
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φράζει τΙς ευχαριστίες του πρός τό Σώμα γιά τό 
περιστατικό πού άναφέρει:

«θεωρώ υποχρέωσή μου νά εύχαριστήσω καί 
δημόσια τό Διοικητή 'Ασφαλείας 'Ηλιουπόλεως, 
Ταγματάρχη κ. ΝΕΡΗ Στυλιανό, καί τό Βοηθό 
αυτού Άνθ/ρχο ΛΑΜΠΟΥ Δημήτριο, καθώς καί 
τούς συνεργάτες του γιά τήν συμπαράσταση πού 
μοϋ πρόσφεραν στήν άνεύρεση τής έξαφανι- 
σθείσης άνηλίκου θυγατέρας μου. Χάρις στις 
άοκνες προσπάθειες τών άνωτέρω άνδρών τής 
Ασφαλείας 'Ηλιουπόλεως τερματίσθηκε μιά 

φοβερή δοκιμασία γιά μένα μέ συγκλονιστικές 
συνέπειες, γιά τήν άνήλικο καί τήν οίκογένειά 
μας.

Καί πάλι εύχαριστώ τούς άνωτέρω φρουρούς 
τής τάξεως καί άσφαλείας».

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητας Παπαδάτου Ξη- 
ρομέρου κ. Εύστάθιος Μουντζούρης μάς γράφει 
σχετικά μέ τό προσωπικό τού Σταθμού Χωροφυ
λακής Φυτειών Ξηρομέρου:

«Αισθάνομαι έπιτακτική τήν άνάγκη νά έκ- 
φράσω καί δημόσια τά όλόθερμα συγχαρητήριά 
μου πρός τά όργανα Χωροφυλακής Φυτειών καί 
Ιδιαίτερα πρός τό διοικητή της Ενωμοτάρχη κ. 
Κων/νον Λιούπραν, διότι χάρις στή στενή παρα
κολούθηση όλων τών ύπόπτων καί στή διαρκή 
έπαγρύπνησή του άποκάλυψε ζωοκλοπή στήν 
περιοχή μας, ή όποία έγινε στίς 1 ΦεΒρουαρίου 
1982.

Τό γεγονός αύτό γιά τήν περιοχή μας έχει 
μεγάλη σημασία καί σπουδαιότητα γιατί έπί δε
καετίαν περίπου σημειώθηκαν πολλές καί σοβα
ρές ζωοκλοπές χωρίς αύτές ν’ άποκαλυφθοϋν.

Γ1’ αύτό δικαιολογημένα οι κάτοικοι βρίσκον
ταν σέ άναστάτωση καί διαρκή άνησυχία γιά τά 
συμΒαίνοντα.

Επ' αύτοϋ, λοιπόν, άξίζει κάθε έπαινος πρός 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί ειδικότερα τόν 
προαναφερθέντα Διοικητήν, ό όποιος τιμά πρα
γματικά τό Σώμα».

Ή κ. Λιλή χήρα τού άείμνηστου Ήλία Τάφου, 
καθηγητή τού Πανεπιστημίου καί γιά μιά 40ετ(α 
τής Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής, μέ έπι- 
στολή της εύχαριστεί τόν έκπρόσωπο τής παρα
πάνω Σχολής γιά τή συμμετοχή του στό πένθος 
τής οίκογένειάς της. Συγκεκριμένα ή κ. Τάφου 
γράφει:

«Σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τις θερμές εύχα- 
ριστίες έμοϋ καί τής οίκογενείας μου γιά τήν 
συμπαράστασίν σας στό βαρύ πένθος μας καί γιά 
τήν τόσο συγκινητική καί άνθρώπινη όμιλία σας 
γιά τόν άντρα μου.

Δικαιολόγησα άκόμη μιά φορά τήν ξεχωριστή 
άδυναμία πού είχε σέ όλους τούς μαθητάς του 
τής Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής πού 
τούς άποκαλούσε «τά παιδιά μου».

Εύχομαι τό Σώμα τής Χωροφυλακής νά διατη- 
ρήση τήν αίγλη του καί σείς προσωπικώς νά 
έχετε ύγείαν καί ψυχικήν γαλήνην».

Στήν έφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ» (5-5-1982) πού 
έκδίδεται στή Ρόδο διαβάσαμε:

«Αισθάνομαι τήν ύποχρέωση νά εύχαριστήσω 
καί διά τού Τύπου τή Διοίκηση τής έδώ Σχολής 
Χωροφυλακής ώς καί τούς δοκίμους, διά τό μετά 
προθυμίας παρασχεθέν ύπό τούτων αίμα εις τήν 
πάοχουσαν μητέρα μου.

Ή εύχαριστούσα 
ΠΟΠΗ ΦΕΣΑΚΗ».

Ε Κ -
j

Δ Ο 

Σ Ε Ι Σ

• Φώτη Σκαλίδη, «Κοντά στίς ρίζες τών Ελλή
νων. Τά Παγγαϊο μέσα στήν Ιστορία», Θεσσα
λονίκη 1981, 21X14, σελ. 226.

Ό  συγγραφέας μέ ύφος άπλό καί γλαφυρό 
μάς προσφέρει κατά τρόπο Ιδιαίτερα έλκυ- 
στικδ τις Ιστορικές, γεωγραφικές καί λαογρα- 
φικές διαστάσεις τού χώρου τού Παγγαίου. Καί 
όπως άναφέρει στόν πρόλογό του:

«Τό βιβλίο αύτό γράφτηκε γιά τούς λί
γους, τούς ειδικούς. Γράφτηκε γιά τό λαό μας, 
τόν ύπέροχο λαό μας, τόν περιούσιο, τόν έλ- 
ληνικό λαό. ΓΓ αύτό γράφτηκε άπλά, κατα
νοητά. Γιά νά μάθουν όλοι οί "Ελληνες άπό τά 
μικρά παιδιά, μέχρι τούς λεβεντόγερούς μας 
τήν Ιστορία τού Παγγαίου, τού Ιερού καί πα- 
νάρχαιου αύτοϋ βουνού, πού ύπήρξε τό λίκνο 
τού έλληνικοϋ πολιτισμού. Έτσι πού νά γίνει 
συνείδηση, νά Ισχυροποιηθεί μιά πραγματικό
τητα: άτι έδώ στή Μακεδονία τά πάντα γεννούν 
Έλληνες».

• Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών 
( Επιμέλεια Ιορδάνη Δημακάπουλου), « Αν
θολογία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Ή  κα
τοικία στήν Ελλάδα άπό τά 15ο στάν 20ο 
αΙώνα». Αθήνα 1981, 24x20, σελ. 216 καί 
357 Μ/Α φωτογρ. καί σχέδια.

Πρόκειται γιά μιά πραγματική άνθολογία τύ
πων κατοικίας στόν εύρύτερο έλλαδικό χώρο 
τούς πέντε τελευταίους αίώνες. ’Εκείνο όμως 
πού κάνει τό έργο μνημειώδες είναι ή παρά
θεση πλούσιας συναφούς βιβλιογραφίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

-  Τσιούπρα, Μιχάλη, «Ότεμπέλης», «Ό μεθυ
σμένος», «Ό  νεόπλουτος» καί «Φτωχός καί 
τίμιος» (ποιήματα).

-  Ξηροτύρη, Ζάχου, «Ή χαρότριχα τού Χωρο
φύλακα».

-  Μπαμιατζή, Αντωνίου Δ ., «Τροχονομικός 
έλεγχος» (Μελέτη).

-  Λιάπη, Κώστα, «Ή λαογραφία τού Αύγου
στου».

-  Τού ίδιου, «Ό  Κατσαντώνης τού λαού μας».
-  Τού ίδιου, «Φούρκα, τό Χωριό τού Σμόλικα πού 

«έζησε» τή μάχη τής Πίνδου».
-  Γκαζέπη, θεοδώρου, «Ή κρίση πού περνάει ό 

σημερινός πολιτισμός καί ποιό τά αίτια».
-  Κούρτη, Νίκου Χρυσ., «Φυσικό περιβάλλον καί 

άνθρωπος».
-  Κυραρίνη, Αγγελικής, «Σιμώνει τό θέρο» 

(ποίημα). Πρόκειται γιά ένα πραγματικά 
άμορφο ποίημα πού τό δημοσιεύουμε:

— Ε! σείς ξωμάχοι άποσταμένοι σηκωθείτε. 
Πετάξτε άπ' τούς σκυφτούς σας ώμους 
τό φορτίο μιας ατέλειωτης προσμονής,

κι' άπ' τ ' άκροβλέφαρο άποτινάξτε 
τήν πίκρα ένός μακάβριου Ονείρου.
Κηδέψτε τήν ΕΙρεσιώνη τώρα πιά 
στοάς άπέραντους τάφους τής λησμονιάς 
καί πάν' άπ' τού θανάτου τόν ξερό άχό

υψώστε,
Τή μεστωμένη σας Ελπίδα!
Ντυθείτε τά σκολιανά σας, 

τ ις  μαντήλες σας τ ις  γιορτινές φορέστε 
σείς μικρομανάδες.

Καί μέ πανέρια άδειανά 
ακολουθείστε τό Νέο Φως!
Γύρω άπ' τά λιοψημένα μέτωπα 
κρεμάστε γέροντες 
Τή ξωφόρα 'Υπόσχεση 
μιάς Κοσμοπλάστρας Ανατολής 
.. .ξεχυθείτε σ τίς  στράτες 
ξεπροβοδήστε τά νικηφόρα χέρια 
ν' άποθανατίσει ό ήλιος 
τήν άναστάοιμη πρός τούς κάμπους έξόρ-

μηση!

.. .Σιμώνει τό Θέρο
καί στ’ ουρανού τις ρούγες φάνηκαν
έξαπτέρυγα δρεπανηφύρα
μέ τά σκουτιά τους τά Βυζαντινά σταυρο-

δεμμένα
γυρ' άπ' τ ’ άστήσια στέρνα..
Επινίκια άκούγονται 
κι' άλαλαγμοί χαρμόσυνοι 
περ' άπ' τούς σταχυοστεμμένους λό

φους ..
κι' άφουγκράζεται γιομάτη δέος
ή άνθρωπομάνα Τής
σάν Ετοιμόγεννη Παρθένος!

-Μάνες
Τής ζωής σποριάδες, άγρυπνάτε 
Κάποι’ άσπιλη καρδιά θά Εγκυμονεί 
τού μόχτου σας τό φύτρο .. 
κάποιο περβόλι θά καρπίζει άργά 
μέσα στό χρόνο, 
καί κάποιος άνθός θά καρτέρα 
τήν πρώτη τού θέρους χρυσαυγή, 
νά ροδαμίσει.

Μαξώχτε τόν Ήλιο, γύρω του 
άδούλωτος ν' άτενίσει τόν ύπέρμαχο ο υ 

ρανό  άγρυπνάτε-
. . .  καί φτάνει ή στιγμή
τής ύπέρτατης χαράς
ή τής ύπέρτατής σας πίκρας...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τό κατάστημα ήλεκτρικών - οικιακών 
συσκευών «BOSCH» τοϋ κ. Νεόφυτου 
Μαρμαρίδη (I. Μεταξά 163 - Ηλιούπολη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλέφωνο 663215) 
προσφέρει γιά τό προσωπικό τής Χωρο
φυλακής μέ έκπτωση μέχρι 25% καί μέ 
μεγάλες εύκολίες πληρωμής, ψυγεία, 
πλυντήρια, κουζίνες, ήλεκτρικές μικρο- 
συσκευές, έγχρωμες τηλεοράσεις, V, 
κασέτες, στερεοφωνικά, ραδιομαγνητό- 
φωνα, καθώς και δλα τά είδη τών οικια
κών ήλεκτρικών συσκευών.

Τό κτηματομεσιτικό γραφείο τού ένω- 
μοτάρχη έ.ά. κ. Τάσου Σπαντιδέα (Παρα
λία κοινότητας Παλ. Φωκαίας Άναθύσ- 
σου Αττικής) διαθέτει οίκόπεδα μέ άδεια 
οικοδομής, άγροτεμάχια καί κτήματα, σέ 
τοποθεσίες τής περιοχής, μέ έκπτωση 
5% γιά άγορά «τοΐς μετρητοίς» γιά τό 
προσωπικό τής Χωροφυλακής. Επίσης, 
παρέχει εύκολίες πληρωμής γιά τό 1/3 
τοϋ όλου ποσού καί γιά ένα χρόνο.

Γιά περισσότερες πληροφορίες, οί έν- 
διαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνονται 
στόν άνωτέρω, στήν όδό 25ης Μαρτίου 
29 Παλ. Φωκαία, τηλ. 0299 (37339 καί 
36928).
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γιά τις Ελεύθερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο 2) Ασυνεπής κατά μιά έννοια.
3) Τιμωρείται μέ τό άρθρο 299 τοϋ Π.Κ. -  Εξέλιξη πραγμά-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1) Σηκώνει... τσιγάρο -  Κωμόπολη τής Αττικής.
2) Αύτός πού παίρνει κάτι -  Κράτος τής Ν.Α. Ασίας.
3) Ράτσα σκύλων (άντ.) -  Επιβάλλεται στά νοσοκομεία.
4) Σύντροφος τοϋ Ταρζάν -  Συστατικά τής ύλης -  Μισή 

κότα.
5) Πρόσφατη τετραμηνία αύξηση άποδοχών -  Χρειά

ζεται Ιατρική περίθαλψη.
6) Βορειοελλαδίτικο ποτάμι -  Επικίνδυνη άσθένεια ζώων 

(άντ. γεν.).
7) Προτρέπει -  Ποιητικό άριστούργημα τοϋ Κίπλινγκ -  

Μάρκα τηλεφωνικών συσκευών (άντ.) -  Γαλλική μονάδα 
μέτρησης έπιφάνειας.

8) Φωνητικά εύρωπαϊκή πρωτεύουσα -  Στεγασμένος χώρος 
-  Διστάζει.

9) Συμφέρουσα συνήθως προτακτική (άντ.) -  'Αρχικά συγ
κοινωνιακού όργανισμού -  Όχι κακό (άντ.).

10) Νάταλι........άξέχαστη ήθοποιός τού άμερικανικού κι
νηματογράφου -  Μισή λίρα -  Ολύμπιος θεός (γεν.).

11) Αριθμητικό -  Όχι άθώα.
12) Τά καίει πολλές φορές ό λίβας -  Υποκοριστικό μικρού 

παιδιού.
13) Τό έγώ ξενικά -  Ηρεμία, άπραξία -  Συγκοινωνιακός κόμ

βος τής Γιουγκοσλαβίας.
14) Ή άρχή τής άναπαραγωγής -  Πήλινο δοχείο μέ άρθρο.

ΚΑΘΕΤΑ

4) Από τόν τίτλο γνωστού έργου τοϋ Νίτσε (άντ.) -  Τό βρί
σκουμε στά αύτοκίνητα.

5) Είδος φορολογίας καί άριθμητικό -  Αρθρο (άντ ).
6) Ένα μέρος τής άκρης -  Συνεχόμενα σύμφωνα -  Μάρκα 

σοκολάτας -  .. .Μπούα, άξέχαστη μορφή των Ολυμπια
κών άγώνων.

7) Μπορεί νά είναι καί κινητό -  ’Αγώνισμα τού ρινγκ -  Τό ίδιο 
μέ τό 7α όριζόντια.

8) Ή δίκη του μιά άπ’ τις πιδ μεγάλες τής ιστορίας -  Στρα
τιωτικό παράγγελμα.

9) Χωρίζει συνήθως οικόπεδα.
10) Σταυροειδώς κατά κάποιο τρόπο -  Ακριβό ξύλο (άντ.).
11) Λεηλασία στή λαϊκή γλώσσα -  Διαζευκτικό ξενικά.
12) Δηλώνουν ποιότητα -  Φωνήεντα όμόηχα -  Κωμόπολη 

κοντά στά Λαγκαδά (γεν.)
13) "Αρθρο -  Υποκοριστικό θαλασσινού έδέσματος.
14) Έχει σχέση μέ τάν Αίολο -  Κουρέλια -  Δέκατος έκτοο.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

«Ό ύπομοίραρχος Σταύρου βγήκε άπό τό διαμέρισμα τής 
Μαίρης Παπά, άφήνοντας τούς άντρες τής Σήμανσης νά κά
νουν τή δουλειά τους. Διαβολισμένος μέ τό προσωπικό τής 
ΔΕΗ, πού άν καί είχαν περάσει πέντε ώρες δέν είχε καταφέρει 
νά φτιάξει τή βλάβη τοϋ ήλεκτρικού, άρχισε νά κατεβαίνει τά 
σκαλιά μέ τή βοήθεια ένός φακού πού κρατούσε ή ένωμοτάρ- 
χης Λέκκα. Ή ώρα πλησίαζε 24.00' όταν γύριζε στό γραφείο 
ένώ έξω τό χιόνι άρχιζε νά σκεπάζει τά πάντα.

Ό  γραμματέας του έτρεξε νά τού άναφέρει πώς καθώς 
τού είπε ό ιατροδικαστής ό θάνατος τής Παπά πρέπει νά 'χει 
έπέλθει μετά τις όκτώ τό βράδυ. Ή Παπά δούλευε σέ κάποιο 
ινστιτούτο αισθητικής καί είχε μερικές άρκετά ύποπτες δο
σοληψίες. Φώναξε τό σκοπό νά τοϋ φέρει τό Γιώργο Παπαδό- 
πουλο, ένα άπό τούς δυό ύπόπτους πού 'χαν πιάσει.

-  Όταν έφτασα στό σπίτι τής Μαίρης, είπε ήρεμα ό Παπα- 
δόπουλος, θά ήταν περίπου όκτώ καί μισή. "Ομως δέν κάθισα 
καί πολύ μαζί της γιατί ήμουν τρομερά κουρασμένος. Μάλι
στα, λίγο έλειψε νά μέ πάρει ό ύπνος μέσα στό άσανσέρ πού 
μέ μετέφερε στό διαμέρισμά της. Πηγαίνοντας κατόπιν στό 
σπίτι μου, συναντήθηκα μέ τό χωροφύλακα Νικολάου καί 
κουβέντιασα λιγάκι μαζί του.

Φώναξε καί τόν άλλο ύποπτο καί τοϋ ’κάνε τήν ίδια έρώ- 
τηση. Ό  Τάσος Κοτζιάς μέ έκδηλη ταραχή άποκρίθηκε:

-  Εγώ σάν έφθασα γύρω στις όκτώμιση στό διαμέρισμα 
της Μαίρης βρήκα τήν πόρτα άνοιχτή. Μπήκα λοιπόν μέσα καί 
προχώρησα έλεύθερα στό έσωτερικό του. Φανταζόμουν άτι ή 
μικρή θά βρισκόταν στό μπάνιο καί είχε άφήσει τήν πόρτα 
άνοιχτή γιά νά μπώ. Σάν προχώρησα όμως στό σαλόνι, τή 
βρήκα πεσμένη, άκίνητη στό πάτωμα καί βουτηγμένη στό 
αίμα. Τρόμαξα. Είμαι παντρεμένος, δέν ήθελα μπλεξίματα κι 
έφυγα. Μετάνιωσα, δμως, μετά καί σάς τηλεφώνησα. Δέν τή 
σκότωσα έγώ. Εγώ τή λάτρευα ...

Ό  ύπομοίραρχος ξανάστειλε τούς ύποπτους κάτω. 
"Εμεινε λίγο σκεφτικός, κοιτώντας τή λάμπα πετρελαίου πού 
φώτιζε τό δωμάτιο, καί γυρνώντας στό γραμματέα του τοϋ 
είπε:

1) Συμπαθής κατηγορία μικροπωλητων -Στρατιωτική Σχολή 
ύψηλού τεχνολογικού έπιπέδου.

-  Κώστα, ό Παπαδόπουλος έχει κάνει τή δουλειά κατά 
πασα πιθανότητα!!»

Πώς έφτασε στό συμπέρασμα αύτό;
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Εχετε παρατηρητικότητα; Αύτοκτονίες άνδρών

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Ο πιό υπάκουος

Ό  μπαμπάς ρωτάει τά δυό του άγόρια:
-  Και τώρα πείτε μου, ποιος άπ’ όλους 

ήταν ό φρονιμότερος και ό πιό υπάκουος 
στή μαμά τόν περασμένο μήνα;

-  Εσύ μπαμπά, άπαντάει άμέσως ό μι
κρότερος γιός του.

Τόν κάρφωσε

Στό θέατρο μιας γαλλικής έπαρχιακής 
πόλεως, άνεβάζεταιτό έργο «Ριχάρδος δ 
3ος» και φτάνει ή σκηνή τής μάχης όπου 
ό πρωταγωνιστής λέει τήν περίφημη 
φράση: «'Ένα άλογο. Τό βασίλειό μου γιά 
ένα άλογο».

Τότε άπό τή γαλαρία άκούγεται μιά 
φωνή:

-Έ νας γάιδαρος δέ σάς κάνει;
-  Βέβαια, άπαντάει ό ήθοποιός μέ 

έτοιμότητα, έλάτε στή σκηνή άμέσως.

Διαφορά

Συζητούν ένας Ρώσος και ένας Αμερι
κανός.

-  Εσείς λέει ό Αμερικανός δέ μπο
ρείτε νά κάνετε ό,τι θέλετε άλλά μόνο 
ό,τι θέλει τό κόμμα.
-  Εσείς ρωτά ό Ρώσος κάνετε ήτι θέ
λετε;

-  Και βέβαια στήν Αμερική έχουμε 
δημοκρατία καί είμαστε έλεύθεροι νά 
κάνουμε ό,τι θέλει ή γυναίκα μας.

Α Υ Τ Ο  ΤΟ Ξ Ε Ρ Ε Τ Ε ;

Τό πιό έπικίνδυνο δωμάτιο

Τό πιό έπικίνδυνο δωμάτιο τού σπιτιού 
είναι ή κρεβατοκάμαρα, άποκαλύπτει μιά 
άμερικανική ιατρική έπιθεώρηση. Πρα
γματικά στά 100 θανατηφόρα δυστυχή
ματα πού γίνονται στό σπίτι, τά 53 γίνον
ται στήν κρεβατοκάμαρα. Από τά 53 τά 
21 είναι γλιστρήματα καί πεσίματα, τά 13 
είναι πυρκαϊές, τά 12 είναι θάνατοι άπό 
πνιγμό καί τά 3 δηλητηριάσεις. Μετά άπό 
τήν κρεβατοκάμαρα τό πιό έπικίνδυνο 
είναι τό λίβινγκ ροϋμ καί ή τραπεζαρία. 
Τό δωμάτιο τού μπάνιου κακώς θεωρεί
ται έπικίνδυνο. Σ' αύτό συμβαίνει μόνο 
τό 5% τών θανατηφόρων άτυχημάτων ...

Πόσο νερό έχουμε

"Ενα άνθρώπινο σώμα βάρους 75 περί
που κιλών περιέχει τόσο νερό, όσο 
χρειάζεται γιά νά πλυθεί μιά πετσέτα, 
τόσο σίδηρο όσο γιά νά κατασκευαστεί 
ένα καρφί, τόσο άσθέστη όσο γιά ν’ 
άσπρίσει ένα καλύβι καί τόσο θειάφι όσο 
χρειάζεται γιά νά σκοτωθούν οί ψύλλοι 
ένός μεγάλου σκύλου.

Τό πρώτο μελόδραμα

Τό πρώτο μελόδραμα πού γράφτηκε 
ήταν τού Ιταλού Ιακώβου Λάρι. Παί- 
χθηκε τό 1407 στή Φλωρεντία. Ό  ίδιος 
συνθέτης έγραψε τό 16ο αιώνα καί δεύ
τερο μελόδρομα, τήν «Εύρυδίκη».

II

Γιά ποιο λόγο αύτοκτονοϋν κυρίως οί 
άντρες; Ένας Πορτογάλος ψυχίατρος, 
πού έρεύνησε τά αίτια πού ώθησαν 600 
άντρες στό άπελπισμένο αύτό διάβημα, 
κατέληξε στήν έξης διαπίστωση. Οί 280 
άπό τούς 600 άντρες, τή περίπτωση τών 
όποιων έξέτασε ό Πορτογάλος έπιστή- 
μονας, αύτοκτόνησαν ύστερα άπό έναν 
άτυχο έρωτα. Απ’ τούς 280 αύτούς οί 193 
ήταν έρωτευμένοι μέ ξανθές καί μόνο οί 
60 μέ μελαχρινές.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αφού ό φόνος είχε γίνει μετά τίς όκτώ καί ιό  ρεύμα 
είχε κοπεί στίς έφτά τό βράδυ, πώς ό Παπαδόπουλος 
άνέβηκε μέ τό άσανσέρ; "Αρα είπε ψέματα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΚΑΦΕΔΑΚΙ -ΣΠΑΤΑ, 2) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ- 
ΛΑΟΣ, 3) ΣΙΝΑΚ -  ΗΣΥΧΙΑ, 4) ΤΣΙΤΑ -  ΜΟΡΙΑ -  ΚΟ, 5) 
ΑΤΑ -  ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ, 6) ΝΕΣΤΟΣ -  ΣΑΣΣΥΛ, 7) ΑΣ -  ΑΝ 
ΤΤΙ -  ΑΡ, 8) ΡΜ -  ΙΚΣΟΙΚ -  ΜΑ. 9) ΕΡΑΠ -  ΟΑ -  ΟΛΑΚ, 
10) ΓΟΥΝΤ-ΛΙ -  ΑΡΗ, 11) ΔΥΟ -  ΕΝΟΧΑ, 12) ΣΠΑΡΤΑ -  
ΑΓΟΡΑΚΙ, 13) ΙΟ — ΚΑΛΜΑ — ΝΙΣ, 14) ΑΝΑ-ΗΣΤΑΜΝΑ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΚΑΣΤΑΝΑΔΕΣ -  ΣΜΑ, 2) ΑΠΙΣΤΕΣ, 3) 
ΦΟΝΙΑΣ -  ΡΑΓΔΑΙΑ, 4) ΕΔΑΤ -  ΤΑΜΠΟΥΡΟ, 5) ΔΕΚΑ- 
ΤΟΝ -  ΥΟΤ, 6) ΑΚ -  ΡΣ -  ΙΟΝ -  ΑΚΗ, 7) ΚΤΗΜΑ -  ΚΑΤΣ -  
ΑΣ, 8) ΙΗΣΟΥΣ -  ΑΛΤ, 9) ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ, 10) ΧΙΑΣ- 
ΤΙ -  ΙΝΟΑΜ, 11) ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ -  ΟΡ, 12) AAA -  ΙΥ- 
ΛΑΧΑΝΑ, 13) ΤΟ -  ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ, 14) ΑΣΚΟΣ -  ΡΑΚΗ -  
ΙΣΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

«9» Q1 1DA13 003ΐηγΌλ3ΙΛ|

528



NSQ qiTOOH  
ΤΗΝ EOOQOq

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

’Επίσκεψη στή Θεσσαλονίκη, γιά τήν 
έξέταση τών προβλημάτων πού άπασχο- 
λούν τό προσωπικό τών 'Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής τής πόλης, πραγματοποίησε 
στις 11 Ιουνίου ό άρχηγός τού Σώματος 
άντιστράτηγος κ. ’Εμμανουήλ Μπριλλά- 
κης.

Τόν κ. άρχηγό ύποδέχτηκαν στή συμ
πρωτεύουσα, ό β' έπιθεωρητής Χωροφυ
λακής ύποστράτηγος κ. Νικόλαος Παυ- 
λόπουλος, ό διευθυντής Αστυνομίας

Θεσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Γεώργιος 
Παπατσώρης καί ό άνώτερος διοικητής 
Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας 
συνταγματάρχης κ. Νικόλαος Ρούτσης.

Στις 6.30' τό άπόγευμα, στήν αίθουσα 
προβολής τού κινηματογράφου «ΑΡΙΣ- 
ΤΟΤΕΛΕΙΟ», ό κ. άρχηγός μίλησε σέ με
γάλη συγκέντρωση άξιωματικών και 
όπλιτών έπισημαίνοντας τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζουν οί Υπηρεσίες τους 
καί οί ίδιοι καί τούς συνέστησε νά δεί
χνουν τήν πρέπουσα άφοσίωση καί 
προσήλωση στά ύπηρεσιακά καθήκοντά 
τους καί νά είναι άψογοι στήν έμφάνιση 
καί στή συμπεριφορά άπέναντι στούς 
πολίτες. Στή συνέχεια, στό γραφείο τού

διευθυντή Αστυνομίας δέχτηκε καί 
άκουσε προβλήματα καί προσωπικά αι
τήματα τού προσωπικού καί ύποσχέθηκε 
νά τά έπιλύσει, μέσα, πάντα στά πλαίσια 
τών ύπηρεσιακών δυνατοτήτων.

Τό βράδυ τής ίδιας μέρας, στό έξοχικό 
κέντρο «ΡΕΜΒΗ» έγινε συνεστίαση, 
στήν όποια, έκτός τών παραπάνω παρα- 
κάθησαν, ό ύπουργός Βορείου Ελλάδος 
κ. Βασίλης Ίντσές, ό νομάρχης Θεσσα
λονίκης κ. Λυκούργος Σακελλάρης, ό γε
νικός γραμματέας τού Υπουργείου Βο
ρείου Ελλάδος κ. Μερκούριος Κυρα- 
τσούς, οί ύποδιευθυντές τής Διεύθυν
σης καί οί διευθυντές - διοικητές τών 
Υπηρεσιών της.

Α Θ Η Ν Α

Τήν 9η Ιουνίου 1982 έπισκέφθηκαν τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής δύο αύστραλοί 
άστυνομικοί, διερχόμενοι άπό τήν ' Ελ- 

It. λάδα γιά τό Βισμπάντεν τής Γερμανίας.
Τούς ξένους έπισκέπτες ύποδέχτηκαν 
κατά τήν άφιξή τους μέλη τού έλληνικού 
τμήματος Ι.Ρ.Α. καί τούς πρόσφεραν 
διάφορες ταξιδιωτικές έξυπηρετήσεις.

Τούς αύστραλοϋς συνάδελφους κ.κ. 
JOHN MCIVER, Λοχαγό τής Αστυνομίας 
τής Βικτώριας καί Πρόεδρο τής Διοική- 
σεως Βικτώριας τού Αύστραλιανοϋ 
Εθνικού Τμήματος τής Διεθνούς Ένώ- 

σεως ’Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) καί JOHN Ρ. 
BURN, μέλος τής Διοικήσεως τού άνω- 
τέρω Αύστραλιανού Τμήματος, δέχτηκε 
στό γραφείο του, λόγω άπουσίας τού κ. 
Αρχηγού Χωροφυλακής, ό Β' Ύπαρχη- 
γός τού Σώματος Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Καζαμίας.

01 άλλοδαποί συνάδελφοι, οι όποιοι 
ήταν κομιστές συστατικής έπιστολής 
τού Αρχηγού τής Αστυνομίας τής Βι- 
κτώριας, πρόσφεραν στόν κ. Ύπαρχηγό 
Χωροφυλακής άναμνηστική πλακέττα 
τού Σώματός τους σάν ένδειξη καλής

θέλησης καί έκδήλωσης φιλικών αισθη
μάτων πρός τή Χωροφυλακή.

Στούς ξένους ό κ. Ύπαρχηγός πρόσ- 
φερε δώρα σάν άνάμνηση τής φιλικής 
τους έπίσκεψης.



Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

150 έθελοντές αίμοδότες άπ’ τδ νομό 
Θεσσαλονίκης τιμήθηκαν σέ ειδική έκ- 
δήλωση πού έγινε στήν αίθουσα διαλέ
ξεων τού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης άπ' τή Διεύθυνση Υγιει
νής τής Νομαρχίας.

Στούς έθελοντές αίμοδότες έπιδόθη- 
καν διάσημα έθελοντή αίμοδότη, ένώ, 
παράλληλα, τιμήθηκαν μέ έπαίνους οί 
διευθυντές και τό προσωπικό τών κέν
τρων καί σταθμών αιμοδοσίας νοσοκο
μείων τής συμπρωτεύουσας, καθώς καί 
ιατροί άγροτικών ιατρείων, γιά τήν έξαι- 
ρετική δραστηριότητα πού άνέπτυξαν 
στόν τομέα τής διάδοσης τής έθελοντι- 
κής αιμοδοσίας καί τής έπιτυχημένης 
όργάνωσης έπανειλημμένων όμαδικών 
αιμοληψιών.

Στή σχετική τελετή παρέστησαν, ό νο
μάρχης Θεσσαλονίκης κ. Σακελλάρης, ό

Α Θ Η Ν Α

Μέ τήν εύκαιρία τής λήξης τών μαθη
μάτων τού έκπαιδευτικοϋ έτους τών 
Σχολών Αξιωματικών καί Οπλιτών Χω
ροφυλακής Αθηνών, καί συγχρόνως τής 
λήξης τής Ιεραποστολικής προσφοράς 
τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής πρός τούς δοκίμους άνθυπομοι- 
ράρχους καί ένωμοτάρχες, μέ πρωτο
βουλία τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας 
πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τελε-

δήμαρχος τής πόλης κ. Γιαννούσης, έκ- 
πρόσωποι τών τοπικών άρχών καί πολύς 
κόσμος. Μετά τις σχετικές όμιλίες τού 
νομίατρου κ. Δαραβέση καί τού καθη
γητή κ. Σινάκου, οί όποιοι, έκτός τών άλ
λων τόνισαν τήν άνάγκη δημιουργίας ει
δικού φορέα γιά τό σύστημα τής προσ
φοράς αίματος, ό νομάρχης έπέδωσε τά 
διπλώματα καί τά διάσημα στούς τιμη- 
θέντες έθελοντές αίμοδότες.

Μεταξύ αύτών ήταν κι ό ύπενωμοτάρ- 
χης κ. Χρήστος Κομπούρας, πού τιμή
θηκε μέ δυό διάσημα έθελοντή αίμο
δότη, άπό χρυσό καί σμάλτο, καθώς καί 
μέ διπλώματα εύαρεσκείας. Αξίζει μάλι
στα νά σημειωθεί ότι ό έξαίρετος αύτός 
συνάδελφος ήταν ό μόνος άπ’ τούς 150 
τιμηθέντες πού τιμήθηκε μέ δυό μετάλ
λια, κι αύτό γιατί πρόσφερε αίμα περισ
σότερες άπό είκοσι (!) φορές.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στό συνάδελφο 
κι ε υ χ έ ς  ώστε τό παράδειγμά του νά τό 
μιμηθούμε όλο ι.. .

τών τών Σχολών μεγάλη καλλιτεχνική 
έκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου.

Τό πρόγραμμα τής έκδήλωσης άνοιξε 
ή μπάντα τής Μουσικής τού Σώματος, 
πού έκτέλεσε μέ έπιτυχία έργα κλασσι
κής μουσικής. Στή συνέχεια, ό προϊστά
μενος τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Πανοσιολογιώτατος άρχιμανδρίτης π. 
Εύσέβιος Πιστολής μέ όμιλία του άνα- 
φέρθηκε στό σκοπό τής έκδήλωσης κι 
έκανε σύντομο άπολογισμό τού Ιεραπο
στολικού έργου τού έτους.

Μετά τήν όμιλία, τό πρόγραμμα συν
έχισε μέ έξαιρετική έπιτυχία ή όρχήστρα 
καί χορωδία τής Φοιτητικής Εκκλησια
στικής Δράσεως τής Ίεράς Μητροπό- 
λεως Πειραιώς, ή όποία παρουσίασε χρι
στιανικά τραγούδια, γραμμένα, τά 
περισσότερα, άπ’ τά ίδια τά παιδιά. Ακο
λούθως, δόκιμοι ένωμοτάρχες μέ γραφι
κές ένδυμασίες πού προμηθεύτηκαν άπ’ 
τήν Ένωση Αναπήρων Βορειοηπειρω
τών, χόρεψαν' μέ έπιτυχία δημοτικούς 
σκοπούς τού τόπου μας.

Ή έκδήλωση έκλεισε μέ σύντομο χαι
ρετισμό τού άρχηγού τού Σώματος άντι- 
στράτηγου κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη, ό 
όποιος καί άπένειμε άναμνηστικό δώρο 
στόν ύπεύθυνο τής παραπάνω χορωδίας 
π. Ιγνάτιο Γεωργακόπουλο. Αναμνη
στικά δώρα προσφέρθηκαν άπ’ τόν προϊ
στάμενο τής θρησκευτικής Υπηρεσίας 
τού Σώματος στά ίδια τά παιδιά - μέλη τής 
χορωδίας, καθώς έπίσης καί στις άντι- 
προσωπεϊες τών δοκίμων άξιωματικών 
τής Αστυνομίας Πόλεων, τού Πυροσβε
στικού Σώματος καί τής Σχολής Εύελπί- 
δων πού παραβρέθηκαν.

Εκτός τών άνωτέρω, στήν έκδήλωση 
παραβρέθηκαν, ή ύπόλοιπη ήγεσία τού 
Σώματος, ό Θεοφιλέστατος έπίσκοπος 
Συνόδων κ. Γερμανός, οί διοικητές τών 
Σχολών Χωροφυλακής Αθηνών, άντι- 
προσωπεϊες άξιωματικών καί όπλιτών 
άπό Υπηρεσίες τού λεκανοπεδίου Αττι
κής καί άλλοι.

Α Θ Η Ν Α

Σεμινάριο ένημέρωσης σέ θέματα έκ- 
πολιτιστικού, κοινωνικού καί γενικότε
ρου ύπηρεσιακού ένδιαφέροντος, κα
θώς καί στά έπίκαιρα θέματα τής έποχής 
μας καί στά θέματα τής κοινοτικής άνά- 
πτυξης καί συνεργασίας, πραγματοποιή
θηκε άπό 17 μέχρι 30 Ιουνίου στήν 
Εθνική Εστία τού Εθνικού Ιδρύματος 

Νεότητας, στούς Άγιους Αναργύρους 
Αττικής, γιά 50 στελέχη τής Χωροφυλα
κής, τής Αστυνομίας Πόλεων καί τού 
Πυροσβεστικού.

Στή διάρκεια τής έπιμορφωτικής αύ- 
τής φιλοξενίας, δίδαξαν άνώτεροι άξιω- 
ματικοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς 
καί πολλοί καθηγητές καί άλλοι έπιστή- 
μονες. Στό μεταξύ, οί φιλοξενούμενοι, 
έκτός τού καθαρά έπιμορφωτικού προ
γράμματος, παρακολούθησαν ένα ποι
κίλο πρόγραμμα πού περιλάμβανε έπι- 
μορφωτικές καί ψυχαγωγικές έκδρομές 
καί έπισκέψεις σέ θρησκευτικούς, άρ- 
χαιολογικούς καί Ιστορικούς χώρους τής 
πατρίδας μας. Τέλος, παρακολούθησαν 
παραστάσεις θεατρικών καί καλλιτεχνι
κών έκδηλώσεων.

Στήν τελετή έναρξης τών έργασιών 
τού σεμινάριου παραβρέθηκαν καί 
άπηύθυναν χαιρετισμούς, ό γενικός 
γραμματέας τού Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος, ό άντι- 
πρόεδρος τού διοικητικού συμβουλίου 
τού Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας κ. 
Κουλαξής, ό διευθυντής τής 'Εθνικής 
Εστίας κ. Παπαναγιώτου, ό γ' έπιθεωρη- 
τής Χωροφυλακής ύποστράτηγος κ. Πα- 
ναγιωτόπουλος, ό ύπαρχηγός τής Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Παπασωτηρίου, ό δή
μαρχος Αγίων Αναργύρων κ. Δημητρίου 
καί άλλοι.



Α Θ Η Ν Α

'Ομιλία μέ θέμα «άποκέντρωση - αύτο- 
διοίκηση» έγινε στις 10 Ιουνίου, στους 
δοκίμους άνθυπομοιράρχους άπ' τδν 
υπουργό ’Εσωτερικών κ. Γιώργο Γεννη- 
ματά.

Ό  κ. υπουργός, στήν άρχή τής όμιλίας 
του, άφοϋ άνέλυσε τήν έννοια καί τή ση
μασία τών όρων, μίλησε γιό τόν πρόσ
φατα ψηφισθέντα άπ’ τή Βουλή νόμο 
1235/82, ό όποίος άναφέρεται, όπως εί
ναι γνωστό, στό διορισμό καί στις άρμο- 
διότητες του νομάρχη, καθώς καί στήν 
ίδρυση, στή λειτουργία καί στ'ις άρμοδιό- 
τητες τοϋ Νομαρχιακού Συμβουλίου. Στή 
συνέχεια, ό κ. Γεννήματος προσδιόρισε 
τις άρμοδιότητες καί τις διαδικασίες τής 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα άπ’ τις 
όποΤες θά έπιτευχθεϊ ή έπιδιωκόμενη οι
κονομική, κοινωνική καί πολιτιστική 
άνάπτυξη τής υπαίθρου καί έξήγησε τή 
σημασία τής συνεργασίας όλων τών φο
ρέων τής κρατικής έξουσίας, γιά τήν έπι- 
τυχία τού τελικού σκοπού.

Τήν όμιλία, ή όποια έντάσσονταν στά 
πλαίσια τού έπιμορφωτικού προγράμμα
τος τής Σχολής Αξιωματικών Χωροφυ

λακής γιά τήν ένημέρωση τών δοκίμων 
σέ διάφορα κοινωνικά, πολιτιστικά, διοι
κητικά καί έγκυκλοπαιδικά θέματα, 
παρακολούθησαν άκόμη, ό θ' ύπαρχηγός

Χωροφυλακής κ. Γεώργιος Καζαμίας, οί 
διοικητές τών Σχολών Χωροφυλακής 
Αθηνών, έπιτελείς τού Αρχηγείου καί 
άλλοι άξιωματικοί.

Α Θ Η Ν Α

Τά πτυχία στους 49 άνθυπασπιστές 
πού μετεκπαιδεύτηκαν στήν τελευταία 
«σειρά» τής Σχολής Επαγγελματικής 
Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών Χω
ροφυλακής (ΣΕΜΑΧ) άπένειμε στή διάρ
κεια ειδικής τελετής ό γενικός γραμμα
τέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος.

Ή τελετή έγινε στις 30 'Ιουνίου, σέ αί
θουσα τής Σχολής 'Αξιωματικών, μέ τήν 
εύκαιρία τής λήξης τών μαθημάτων τής 
ΣΕΜΑΧ, καί άκόμη παρέστησαν, ό άρχη- 
γός τού Σώματος άντιστράτηγος κ. ’Εμ
μανουήλ Μπριλλάκης, ό 6' ύπαρχηγός 
ύποστράτηγος κ. Γ εώργιος Καζαμίας, οι 
α' καί γ' έπιθεωρητές ύποστράτηγοι κ.κ. 
Δημήτριος Κόλλιας καί Σπυρίδων Πανα- 
γιωτόπουλος, οί διοικητές τών Σχολών 
Οπλιτών καί Αξιωματικών, οί καθηγητές 

πού δίδαξαν στήν έννιάμηνη διάρκεια 
τής μετεκπαίδευσης καί άντιπροσωπεία 
άνώτερων καί κατώτερων άξιωματικών 
άπό 'Υπηρεσίες τού λεκανοπέδιου Αττι
κής.

Ό διοικητής τής Σχολής 'Αξιωματικών 
συνταγματάρχης κ. Ιωάννης Λαντζανά- 
κης μέ σύντομη όμιλία του άναφέρθηκε 
στή σημασία τής λειτουργίας τής ΣΕ
ΜΑΧ, άπηύθυνε θερμές ευχαριστίες 
στούς διδάξαντες καθηγητές καί συγχά
ρηκε τούς μετεκπαιδευθέντες γιά τήν 
προσπάθεια πού κατέβαλαν ώστε νά 
στεφθεϊ μέ έπιτυχία ή φοίτησή τους.

Τόν κ. Λαντζανάκη άντιφώνησε ό άρ- 
χηγός τών μετεκπαιδευθέντων άνθυπο- 
μοίραρχος κ. Πιέρρος Παρασκευάκος καί 
στή συνέχεια άπηύθυνε χαιρετισμό ό 
άρχηγός τού Σώματος άντιστράτηγος κ.

Μπριλλάκης, ό όποιος, συγχάρηκε τούς 
μετεκπαιδευθέντες γιά τήν ευδόκιμη 
άποφοίτησή τους καί τούς έδωσε γενι
κές κατευθύνσεις καί συμβουλές γιά τήν 
έπιτυχία τής μελλοντικής άποστολής 
τους. Καταλήγοντας ό κ. άρχηγός είπε:

Τά λογικά καί δίκαια αίτήματά σας 
φροντίζει ή πολιτεία νά έπιλύσει, μέσα 
στις δυνατότητες πού παρέχονται. Τό 
ένδιαφέρον της έχει έκδηλωθεί θετικό 
καί Ικανοποιητικό καί μέ τις ένέργειες 
τού 'Υπουργείου έλπίζουμε ότι θά έκδη- 
λωθεί άκόμη μεγαλύτερο.

θέλω νά πιστεύω ότι θά δικαιώσετε τις 
προσδοκίες μας καί θά έπιτελέσετε μέ 
σοβαρότητα καί υπευθυνότητα τά καθή- 
κοντά σας καί θά έκτιμήσετε τις άντι- 
προσφορές τού Σώματος καί τής Πολι
τείας γενικότερα, προκειμένου νά άπο- 
σπάσουμε μεγαλύτερη άγάπη καί έκτί- 
μηση άπό τόν 'Ελληνικό Λαό.

'Ακολούθως χαιρέτησε τούς παρα- 
βρεθέντες ό γενικός γραμματέας τού 
Υπουργείου κ. Άναγνωστόπουλος κι 
άμέσως μετά έπέδωσε τά πτυχία.

Ή τελετή έκλεισε μέ μικρή δεξίωση.




