


Μή σφυροκοπάτε τά νεύρα τών άλλων
μέ τους θορύβους σας.

□ "Αν οδηγείτε μοτοποδήλατο, σκεφθείτε πώς ή έξάτμιση 
χρειάζεται για να μειώνει τό θόρυβο. Τό νά την άφαιρέ- 
σετε ή νά άμελήσετε νά την έπισκευάσετε είναι μιά άντι- 
κοινωνική πράξη.

□ Όποιοδήποτε όχημα κι αν οδηγείτε, πατώντας ύπερβο
λικά τό γκάζι ένοχλείτε τούς άλλους και άσφαλώς ξο
δεύετε περισσότερη βενζίνη.

□ Θυμηθείτε έπίσης πώς τά κλάξον τοποθετήθηκαν στά αύ- 
τοκίνητα μόνο και μόνο γιά νά άποφεύγουμε τούς κινδύ
νους καί όχι νά βομβαρδίζουμε τά αύτιά τών άλλων.

□  Ό σο πιο δυνατά χτυπάτε τις πόρτες τού αύτοκινήτου σας, 
τόσο πιο γρήγορα θά χρειαστεί νά πάτε στό συνεργείο.

□ "Αν χτυπάτε δυνατά τις πόρτες τών σπιτιών σας, γρήγορα 
θά φωνάξετε τόν ξυλουργό.

□ Μήν άνοίγετε ύπερβολικά τήν ένταση τής τηλεόρασής 
σας, έστω κι άν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Τήν ίδια 
ώρα κάποιοι άλλοι στή γειτονιά σας γύρισαν κουρασμένοι 
άπ’ τή δουλειά τους καί προσπαθούν νά κοιμηθούν.

□ Απολαμβάνετε καλύτερα τή μουσική σε χαμηλή ένταση 
καί προπαντός δε θά βρεθείτε στήν άνάγκη νά μαλώσετε 
μέ τούς άλλους ένοικους τής πολυκατοικίας.

□ Τώρα τό καλοκαίρι πολύ συχνά τά μπαλκόνια γεμίζουν 
άπό εύχάριστες συντροφιές πού άπολαμβάνουν τή νυ
χτερινή δροσιά καί τό ούζάκι τους. Δέ χρειάζεται νά 
άναγκάζουν τούς γείτονες νά κοιμούνται μέ ώτοασπίδες.

□ Τις γλυκόηχες καντάδες τών άνεπανόρθωτα ρομαντικών 
δέν άκούνε μόνο οι εύαίσθητες ψυχές, στις όποιες άπευ- 
θύνονται, άλλά καί έργαζόμενοι πού πρέπει νά ξυπνή
σουν πολύ νωρίς τό πρωί.

□ Ή δουλειά τών παιδιών είναι νά παίζουν καί νά φωνάζουν. 
Πρέπει, όμως, έμείς οί μεγάλοι νά τούς μάθουμε ότι αυτές 
τις «δουλειές» δεν μπορούν νά τις κάνουν μεσημεριάτικα.

Π Γιά τούς άσυμμόρφωτους θυμηθείτε ότι ύπάρχει καί ή 
Χωροφυλακή...

«Ε.Χ.»
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τού Κων/νου ΔΑΝΟΥΣΗ 
Άνθ υπασπιστή

Στή χώρα μας έδώ καί χρόνια παρατηρεΤ- 
ται τό έξης όξύμωρο φαινόμενο: Από τη μια 
μέσα ατό κατακαλόκαιρο κλαϊμε καί όδυρό- 
μεθα, γιατί ή τουριστική κίνηση - ιδίως ή τοϋ 
έξωτερικοϋ - παρουσιάζει κόποια κάμψη, καί 
όπό τήν άλλη καταγανακτισμένοι διαμαρτυ- 
ρόμεθα μέ πάθος για τις λογής - λογής συμ
φορές πού μάς έφερε καί συνεχίζει νά φέρ
νει ό τουρισμός, άρχής γενομένης όπό τήν 
έκλυση τών ήθών (sic) ώς τήν έξάπλωση τών 
ναρκωτικών. Καί βέβαια δέ λείπει καί ή -  
μικρή ευτυχώς - μερίδα τών πονηρών θαλκό- 
νιων πού χωρίς πολλούς ένδοιασμούς θά 
προτιμούσαν νό περνούν οί ξένοι τό σύνορα, 
νά παραδίνουν τό πορτοφόλι τους καί νό 
φεύγουν χωρίς τό παραμικρό άντόλλαγμα (σέ 
παροχή ύπηρεσιών).

Τί συμβαίνει όμως; Είναι ό τουρισμός μά
στιγα ή εύλογία;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ;

Σύμφωνα μέ κάποιο, σχετικά εύρϋ, 
όρισμό1: τ ο υ ρ ι σ μ ό ς  είναι ή πρόσ
καιρη διακίνηση άτόμων, μεμονωμένα ή 
συλλογικά, άπό τόν τόπο τής μόνιμης 
διαμονής τους σέ κάποιον άλλο, πού 
στοχεύει στή «διά τής τέρψεως» Ικανο
ποίηση ψυχικής έπιθυμίας ή πνευματι
κής περιέργειας γενικά, καί ή όποια προ- 
καλεϊ τή δημιουργία οικονομικών δρα
στηριοτήτων. Δηλαδή γιά νά μιλήσουμε 
γιά τουρισμό πρέπει νά συντρέχουν τά 
έξής στοιχεία: (α) Δύο γεωγραφικά περι
βάλλοντα, (6) ό άνθρώπινος παράγον
τας, (γ) πρόσκαιρη διακίνηση (δ) σκοπός 
τής τέρψης, καί (ε) πρόκληση δημιουρ
γίας οικονομικών δραστηριοτήτων.

Από πλευράς γεωγραφικού περιβάλ
λοντος ό τουρισμός διακρίνεται σέ έ ξ- 
ω τ ε ρ ι κ ό  καί έ σ ω τ ε ρ ι κ ό ,  άπό 
πλευράς τουριστικού πλήθους σέ άτο-  
μ ι κ ό καί σ υ λ λ ο γ ι κ ό ,  άπό πλευράς 
έποχής σέ σ υ ν ε χ ή  καί έ π ο χ ι α κ ό ,  
άπό πλευράς άποστολής σέ ψ υ χ α γ ω 
γ ι κ ό ,  φ υ σ ι ο λ α τ ρ ι κ ό ,  μ ο ρ φ ω 
τ ι κ ό ,  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ,  έ π α γ -  
γ ε λ μ α τ ι κ ό καί ά θ λ η τ ι κ ό καί άπό 
πλευράς μεταφορικών μέσων σέ ά ε - 
ρ ο π ο ρ ι κ ό , κ.λ.π.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:

Όπως κάθε φαινόμενο μέ κοινωνικό 
χαρακτήρα, έτσι καί ό τουρισμός - φαι
νόμενο κοινωνικό - οικονομικό - έχει καί 
τις θετικές άλλά καί τις άρνητικές του 
συνέπειες:

π. θετικές συνέπειες.
-  Συμβάλλει δυναμικά στή σύνθεση τού 

τελικού ύψους τών άδηλων πόρων τής 
Χώρας, στις εισπράξεις άπό τρέχου
σες συναλλαγές καί στή βελτίωση τών 
άποθεμάτων σέ ξένο συνάλλαγμα. Τό 
ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, στήν πεν
ταετία 1976 - 1980 συνέβαλε κατά 
μέσο όρο κατά 28,9% στή σύνθεση τών 
άδηλων πόρων (29,9% τό ναυτιλιακό 
καί 23% τό μεταναστευτικό), ένώ ή 
προέλευσή του τό 1979 έντοπίζεται 
κατά 42,3% άπό τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. 
καί κατά 39,4% άπό τις Η.Π.Α. (πίνακες 
I καί II).

-  Επηρεάζει θετικά τήν άγορά έργασίας 
(άπασχόληση έργατικού δυναμικού) 
καί τή διαμόρφωση τού έθνικού εισ
οδήματος.
Περιορίζει ή άναστέλλει τή μετανά
στευση ή άστυφιλία.
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-  Βοηθάει τήν περιφερειακή άνάπτυξη, 
καί

-  Διευκολύνει τήν έπαφή άνθρώπων και 
πολιτισμών, πλαταίνει τή σκέψη και τις 
άντιλήψεις, έπιταχύνει τή διάδοση 
ιδεών και τρόπων ζωής και συντελεί 
άρκετά στις προσπάθειες γιά μιά 
άπαλλοτρίωση τού άνθρώπου.

β. Αρνητικές συνέπειες:

-  Αλλοίωση τού τοπίου άπό έργα τουρι
στικής ύποδομής (κυρίως άνοιγμα 
δρόμων πρός τις άκτές χωρίς προσπά
θεια άποκατάστασης τής ζημιάς μέ 
χωματουργικά έργα ή δενδροφυτεύ- 
σεις), πού σάν ξέχωρη συνέπεια είχαν 
μιά άναρχη οικοδομική άνάπτυξη.

-  Αλλοίωση τού τοπίου ή παραδοσιακών 
οικισμών άπό τή δημιουργία έγκατα- 
στάσεων πού δέ δένονται μέ τό περι
βάλλον (άλόγιστη τουριστική άνά
πτυξη).

-  Απώλεια εισοδήματος και έθνικών 
πόρων άπό τήν έγκατάλειψη παλαιό- 
τερων παραγωγικών άσχολιών.

-  Διατάραξη τής κοινωνικής ισορρο
πίας, κυρίως στις άγροτικές περιοχές, 
άπό τήν άηότομη μεταβολή τών ήθών 
καί έθίμων.

-  Διατάραξη τής οικολογικής ισορρο
πίας καί μόλυνση τού περιβάλλοντος 
(ρύπανση άκτών και θάλασσας, ήχο
ρύπανση, κ.λ.π.), καίτό σπουδαιότερο:

-  Μετάβαση σέ οικονομικές δομές πολύ 
εύαίσθητες στις διακυμάνσεις τής 
τουριστικής ζήτησης (ξενοδοχειακές 
μονάδες, καταστήματα έστίασης, 
άναψυχής και ειδών λαϊκής τέχνης, 
κ.ο.κ.).

Ταυτότητα τοϋ έλληνικοϋ τουρισμού:
Τά κύρια χαρακτηριστικά τής τουρι

στικής ζήτησης, ή όποια μαζί μέ τό πλέ
γμα τής προσφοράς τουριστικών ύπηρε- 
σιών συνθέτει τήν τουριστική ταυτότητα 
τής Χώρας μας, είναι: 

α. 'Εμφανίζει έντονη έποχικότητα. 
Συγκεκριμένα τό 1976 τό τετράμηνο 
'Ιουνίου -  Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε 
τό 63,1% τών διανυκτερεύσεων, ένώ 
κατά τά 'ίδια τετράμηνα τών έπομένων 
χρόνων τά σχετικά ποσοστά δέν παρου
σίασαν μεγάλη άπόκλιση (κυμάνθηκαν 
άπό 63 ως 64,8%).

β. Ή τουριστική ζήτηση προέρχεται 
κατά κύριο λόγο άπό τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. 
'Ακολουθούν στή συνέχεια οί χώρες τής 
ύπόλοιπης Δυτικής Εύρώπης, έκεϊνες 
τής Ανατολικής, οί Η.Π.Α., κ.λ.π. 'Από τις 
χώρες τής Ε.Ο.Κ. πρώτοι έρχονται οί 
γερμανοί καί άκολουθούν οί βρετανοί 
καί οί γάλλοι.

γ. Οί έλληνες πελάτες καλύπτουν τό 
40% τών άφίξεων στά ξενοδοχεία καί 
μόνο τό 30% τών διανυκτερεύσεων. Τά 
ύπόλοιπα ποσοστά καλύφτηκαν άπό άλ- 
λοδαπούς. Οί διανυκτερεύσεις τών άλ- 
λοδαπών στή διετία 1979 - 1980 κατανε- 
μήθηκαν ώς έξής2:
• Στά ξενοδοχεία τής περιοχής Αθηνών 

(23,0% έναντι 25,3% τό 1979). Ακο
λουθεί ή Ρόδος (19,0% έναντι 18,2% τό 
1979), ή Κέρκυρα (10,9% έναντι 10,9% 
τό 1979) κ.λ.π.

• Στήν Αθήνα πραγματοποιήθηκε τό 
81,0% τών διανυκτερεύσεων τών Ία-

Τουρισμώς σημαίνει απαραίτητα καί πρόκληση δημιουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων . .  Πράγματι οί 
δραστηριότητες αυτές άποτελοϋν ένα όπό τό πιό θετικό μεγέθη τής έθνικής μας οικονομίας. Ωστόσο δέ 
λείπουν κι αυτοί πού πιστεύουν πώς τό αρνητικά του στοιχεία, όνόμεσο ατό Οποία καί ή έγκλημοτικότητα, είναι 
πιό πολλά. Ποιό. όμως, είναι ή αλήθεια:
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Π ί ν α κ α ς  I

Ποσοστιαία (% ) συμβολή τού ταξιδιωτικού, ναυτιλιακού καί μετανα- 
στευτικοϋ συναλλάγματος στη σύνθεση τού συνόλου τών άδηλων πόρων καί 
τρεχουσών συναλλαγών. _______________

Έτος
Στους άδηλους πόρους

Στις τρέχουσες 
συναλλαγές (Πίστωση)

τ Ν Μ τ Ν Μ

1976 27,2 30,2 26,6 18,5 20,5 18,3

1977 28,0 32,2 26,4 19,2 22,1 18,1

1978 32,1 28,5 23,8 21,6 19,1 16,0

1979 29,3 26,8 20,6 19,7 18,0 13,9

1980 28,1 29,4 17,6 * * *

Μ.Ο. 28,9 29,4 23,0 19,7 19,9 16,6
* Τά στοιχεία αύτά δέν έχουν άκόμη δοθεί στή δημοσιότητα.

Τ =  Ταξιδιωτικό, Ν=Ναυτιλιακό καί Μ =  Μεταναστευτικό συνάλλαγμα 

Πηγή: ΕΣΥΕ.

Π ί ν α κ α ς  I I

Ποσοστιαία (% ) προέλευση περι
ηγητών, ύπηκόων έξωτερικοϋ, καί τα
ξιδιωτικού συναλλάγματος τό 1979.

Χώρες Αφί
ξεις

Συνάλ
λαγμα

•  Χώρες Ε0Κ 40,5 42,3

•  Χώρες Άνατολ. 
Ευρώπης 13,7 0,3

•  Υπόλοιπης 
Ευρώπης 17,6 13,2

•  Η.Π.Α.* 11,5 39,4

•  Λοιπές 16,7 4,8

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική ΈπετηρΙς τής Ελλάδος 1980, σελ. 372, 
444, 445.

Περιλαμβάνονται καί οί όμογενείς υπήκοοι ΗΠΑ.

πώνων, τό 62,5% τών Αμερικανών, τό 
35,8% τών 'Ιταλών και τό 27,2% τών 
Γ άλλων.

•  Στή Ρόδο τό 48,3% τών Σκανδιναυών, 
τό 30,1 % τών 'Ολλανδών, τό 25,6% τών 
Ελβετών και τών Βέλγων καθώς και τό 
17,6% τών Αυστριακών.

• Στήν Κρήτη τό 23,1 % τών Γερμανών, τό 
22,8% τών Ελβετών, τό 20,2% Βρετα
νών καί τό 18,0% τών Σκανδιναυών, καί

ρινές διακοπές γιά άπόλαυση τών φυσι
κών στοιχείων «θάλασσα καί ήλιος», κα
θώς καί γιά έπίσκεψη τών άρχαιολογικών 
κυρίως χώρων. 'Εδώ θά πρέπει νά πούμε 
πώς τήν τελευταία 20ετία διαφοροποιή
θηκαν οί λόγοι έπίσκεψης άλλοδαπών καί 
έτσι ή έπίσκεψη άρχαιολογικών χώρων 
πέρασε σέ δεύτερη μοίρα. Τέλος

ε. ΟΙ άφίξεις τουριστών στή χώρα μας 
έξακολουθοϋν νά είναι πολύ πιό κάτω 
άπό άλλες εύρωπαϊκές μεσογειακές χώ
ρες (π.χ. τό 1977 ή Ελλάδα είχε άφίξεις 
άλλοδαπών 4.461.084, ένώ ή Γαλλία 
26.265.000, ή 'Ισπανία 34.266.700 καί ή 
Ιταλία 14.836.100).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Σάν κοινωνικό - οικονομικό φαινόμενο, 
ό τουρισμός είναι εύλογο νά έπιδρά στή 
διαμόρφωση τού δείκτη έγκληματικότη- 
τας. Ό καθορισμός δμως, ή έστω καί ό 
κατά προσέγγιση υπολογισμός, τών σχε
τικών μεγεθών (ποσοστών έγκληματικό- 
τητας, κ.λ.π.) είναι ένα ιδιαίτερα δύσ
κολο πρόβλημα. "Ας τό προσεγγίσουμε:

α. Γιά μιά έιτιδημιολογία της τουριστικής εγ
κληματικότητας:

Τά έγκλήμοτα πάνω στά όποια έπιδρά ό 
τουρισμός μπορούν νά διακριθούν: (1) Σ’ 
έκεϊνα πού διαπράττουν οί άλλοδαποί, 
καί (2) Σ' έκεινα πού γίνονται σέ βάρος 
τών άλλοδαπών. Θά πρέπει λοιπόν ή στα
τιστική μέτρηση νά κατατείνει:

•  Στήν καταγραφή τών έγκλημάτων (ξέ
χωρα καταγγελίες καί καταδίκες) κατά 
άλλοδαπών καί ιδιαίτερα κατά κατηγο
ρία άδικήματος, τόπο (ξενοδ. κατά
λυμα, κέντρο διασκέδασης, πλάζ, 
κ.λ.π.) καί ώρα τέλεσης, φύλλο, ήλικία, 
καταγωγή, έπάγγελμα, μόρφωση, οίκο
νομ. κατάσταση καί προηγούμενες 
σχέσεις θύματος καί δράστου, ώστε νά 
έπιτευχθεΐ μιά προσέγγιση σέ βάθος 
του δλου θέματος. Καί

• Στήν άνάλογη καταγραφή τών έγκλη
μάτων πού κάνουν οί άλλοδαποί. Καί 
αύτά πάντα σέ σχέση μέ τό σύνολο τών 
άφίξεων καί διανυκτερεύσεών τους.

β. Ύπάρχουαες στατιστικές:
Στή χώρα μας γίνονται δύο στατιστικές 

έρευνες γιά τήν έγκληματικότητα, καί οί 
όποιες δυστυχώς παραμένουν άμετά- 
βλητες (ως πρός τις Ομαδοποιήσεις) 
κατά τήν τελευταία 15ετία. Ή πρώτη βα
σίζεται στις άστυνομικές 'Υπηρεσίες καί 
άφορά τις κατηγορίες πού άπαγγέλθη- 
καν γιά διάπραξη έγκλημάτων άσχετα άν 
έπακολούθησε καταδίκη ή δχι. Ή δεύ
τερη βασίζεται σέ στοιχεία τού Υπουρ
γείου, Δικαιοσύνης καί άφορά καταδί
κες, άλλά κατανεμημένες κατά έτη 
κατάγνωσης (καί όχι διάπραξης) τών ποι
νών. Πέρα, όμως, άπ’ αύτές ύπάρχει καί ή 
σκοτεινή ή διαφεύγουσα έγκληματικό
τητα, ή Οποία κάθε άλλο παρά μικρή εί
ναι. Τά ποσοστά της ποικίλουν άνά κατη
γορίες έγκλημάτων (π.χ. ύψηλά στά κατά 
τών ήθών, χαμηλότερα στά σωματικών 
βλαβών, κ.λ.π.).

Στήν περίπτωσή μας έπειδή συνήθως 
γιά άλλοδαπούς δράστες άκολουθεϊται ή 
αύτόφωρος διαδικασία άκολουθήσαμε 
τή δεύτερη στατιστική, άλλά κι αύτή 
μόνο γιά τά έγκλήματα πού διάπραξαν 
άλλοδαποί στά 1976 -1979 (γιά άργότερα 
δέν ύπάρχουν στοιχεία) καί όχι γιά όσα 
έγιναν σέ βάρος τους.

"Ετσι τά νούμερά μας δέν είναι άπό- 
λυτα παρά μόνο ένδεικτικά τής γενικής 
τάσης.

γ. Εγκληματικότητα άλλοδαπών:
Στήν τετραετία 1976 - 1979 καταδικά

στηκαν 3.033 μόνιμοι κάτοικοι τής άλλο- 
δαπής γιά παραβάσεις τού Ποιν. Κώδικα 
καί Ειδικών Ποιν. Νόμων, καί άπ’ αύτούς 
τό 9% ήσαν γυναίκες (Γενικός δείκτης 
καταδικών4 5,7 άνά 1000 άτομα ένώ άντί- 
στοιχος δείκτης γιά τούς έλληνες τήν 
ίδια περίοδο έφτασε τό 13,9). Τό ποσο
στό καταδικών γυναικών ύπήρξε τό ίδιο 
καί γιά τις έλληνίδες.

Τό μεγαλύτερο ποσοστό καταδικών, 
όπως ήταν φυσικό (σύγκρινε ποσοστά 
πινάκων IV καί V), συγκεντρώνουν οί κά-

• Τέλος στήν Κέρκυρα πραγματοποιή
θηκε τό 28,8% τών Βρετανών, τό 9,3% 
τών Ολλανδών, τό 9,1 % τών Ιταλών 
καί τό 8,3% τών Γ ερμανών.
Αύτά βέβαια ώς πρός τά ξενοδοχεία. 

Δέν πρέπει, όμως, νά ξεχνάμε ότι ένα 
μεγάλο μέρος τών διανυκτερεύσεών τών 
άλλοδαπών καλύπτεται άπό βοηθητικά 
καταλύματα (ένοικ. δωμάτια, κάμπιγκς ή 
καί... καί πλάζ).

δ. Ό κύριος λόγος έπίσκεψης3 τών άλ
λοδαπών στή Χώρα, όπως βγαίνει άπό 
τήν κατανομή τών πραγματοποιουμένων 
άπ' αύτούς διανυκτερεύσεών, είναι θε

Π ί ν α κ α ς  I I I

Καταδίκες’  κατοίκων άλλοδαπης στή χώρα μας (κακουργήματα - πλημ
μελήματα) τά 1976 -  1979.

Φύλο 1976 1977 1978 1979 Μέσος Ορος

•  "Ανδρες 764 679 777 554 694 η 91 %

•  Γ υναϊκες 58 80 56 65 65 ή 9%

Σύνολο 822 759 833 619 759

* Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική τής Δικαιοσύνης έτών 1976 -  1980.
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Π ί ν α κ α ς  I Υ
Ποσοστιαία (% ) κατανομή των άφίξεων περιηγητών 

(ξένων ύπηκόων) τό έτη 1976 -  1979*._______________
Αφίξεις περιηγητών, 

ξένων ύπηκόων: 1976 1977 1978 1979

•  Εύρώπης (σύνολο) 75,6 72,6 74,3 71,7
-  Γαλλίας 8,5 7,0 7,7 6,1
-  Δ. Γερμανίας 14.1 12,4 11,5 10,6
-  Ήνωμ. Βασιλείου 11,8 9,7 11,4 10,7
-  Ιταλίας 3,8 4,2 4,7 5,1

•  Η.Π.Α. 13,4 15,1 11,3 11,5
•  Λοιπών χωρών 11,0 12,3 14,4 16,8

Γενικό σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0

* Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Έπιτηρίδες τής Ελλάδος έτών 1976 -  1979. Στά ποσοστά 
δέ συνεκτιμήθηκαν οΐ άφίξεις μέ κρουαζερόπλοια.

Π ί ν α κ α ς  Υ
Ποσοστιαία (% ) κατά χώρα κατοικίας κατανομή 

καταδικασθέντων κατοίκων άλλοδαπης τά 1 97 6 -1 9 7 9 * .
Χώρες κατοικίας 
καταδικασβέντων: 1976 1977 1978 1979

•  Ευρώπη (σύνολο) 49,1 59,0 49,9 64,1
-  Γαλλία 5,2 6,8 7,0 7.4
-  Δ. Γερμανία 18,6 27,4 19,4 25,5
-  Ήνωμ. Βασίλειο 5,4 4,2 5,6 7.4
-  Ιταλία 6,0 7,1 4,9 5,0

•  Η.Π.Α 5,7 5,9 5,5 5,0
•  Λοιπές χώρες 45,2 35,1 44,6 30,9

Γ ενικό σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0

* Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική τής Δικαιοσύνης έτών 1976 -  1979.

Π ί ν α κ α ς  Υ Ι

Κατανομή κατά κατηγορίες άδικη- 
μάτων γιά τά όποια καταδικάσθηκαν 
μόνιμοι κάτοικοι άλλοδαπης τά 1976 
-  1979:

Αδικήματα ΑΑ* %

•  Κατά της ζωής 63 2,0

•  Σωμ. Βλαβών 604 19,9

•  Κατό τών ήθών 187 6,2

•  Κατά τής

ιδιοκτησίας 338 11,2

•  Κατά περιουσία-
κών δικαίων 61 2,0

•  Εμπορία - χρήση

ναρκωτικών 293 9,7

•  Ειδικών ποιν.

νόμων 981 32,3

•  Λοιπά 506 16,7

•  Γ ενικό σύνολο 3.033 100,0

* ΑΑ =  Απόλυτοι άοιθμοί καταδικών τών έτών 
1976 -  1979 συνολικά.

τοικοι Ευρώπης. Σέ σύγκριση μέ τα πο
σοστά άφίξεων ύψηλή έγκληματικότητα 
παρουσιάζουν οί δυτικογερμανοί (681 
καταδίκες) και άκολουθοϋν οί γάλλοι 
(197 καταδίκες), οί ίταλο'ι (175 καταδί
κες), οί Βρετανοί καί άμερικανοί (άπό 
169), κ.λ.π.

Αναλύοντας τις καταδίκες (πίνακας 
VI) βλέπουμε τά υψηλότερα ποσοστά 
συγκεντρώνουν οί σωματικές βλάβες 
(19,9%), τά έγκλήματα κατά τις ιδιοκτη
σίας (11,2%) καί τά ναρκωτικά (9,7%). 
Μάλιστα οί καταδίκες κατοίκων τής άλ- 
λοδαπής γιά ναρκωτικά (κατοχή - έμπο- 
ρία - χρήση) άνέρχονται στά 293, δηλαδή 
στό 20,9% τών συνολικών καταδικών 
(έλλήνων καί άλλοδαπών) στή Χώρα μας. 
Τό ποσοστό αύτό θά πρέπει νά κριθεί 
έπικίνδυνα άνησυχητικό σέ σχέση μέ τόν 
άριθμό τών διανυκτερεύσεων στή χώρα 
μας κατοίκων τής άλλοδαπής.

Ή κατά χώρες προέλευσης τών δρα
στών άνάλυση τών καταδικών (πίνακας 
VII) μας άποδεικνύει δτι οί γείτονές μας 
Ιταλοί έρχονται πρώτοι στά έγκλήματα 
κατά τής ιδιοκτησίας (κλοπές, κ.λ.π.), 
κατά τών περιουσιακών δικαίων (άπάτες 
κ.λ.π.) καί στά ναρκωτικά (μέ δεύτερους 
τούς γάλλους καί τρίτους τούς άμερικά- 
νους). Επίσης τόοο οί εύρωπαιοι όσο καί 
οί άμερικάνοι (ΗΠΑ) έχουν ύψηλή συμ
μετοχή στά έγκλήματα σωματικών βλα
βών, ένώ οί γάλλοι καί οί Βρετανοί στά 
κατά τών ήθών, άπό τά όποια τά περισσό
τερα άφοροϋν τό γυμνισμό.

Γενικά ό δείκτης καταδικών τών κατοί
κων τής άλλοδαπής (5, 7) θά πρέπει νά μή 
θεωρηθεί ιδιαίτερα υψηλός, χωρίς όμως 
καί νά πάψει νά ναι άνησυχητικός, ιδιαί
τερα στήν κατηγορία τών ναρκωτικών 
(έξάλλου είναι γνωστό πώς έγκληματεί 
κανείς εύκολότερα στον τόπο του).

δ. 0 Γυμνισμός:

Εδώ τά πράγματα παίρνουν ένα ιδιαί
τερο τόνο. Κατ’ άρχάς έκφράζονται

άμφιβολίες γιά τό άν άποτελει ούσια- 
στικό έγκλημα. Σήμερα μέν διώκεται μέ 
τό άρθρο 353 τού Π.Κ. γιά προσβολή τής 
δημοσίας αίδοϋς. Μά έρωτοϋν οί λάτρεις 
τού είδους: «Ποιά αιδώς προσβάλλεται 
σέ κάποια άπομακρυσμένη αίγαιοπελα- 
γίτικη παραλία, όπου όλοι είναι γυμνοί;» 
Τό έρεισμά τους είναι σοβαρό. Ό γυ
μνισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο, καί 
είναι λάθος νά συγκρίνεται αύτός πού 
κάνει «στρήκινγκ» στήν 'Ομόνοια μέ τό 
γυμνιστή τού Super Paradise τής Μυκόνου, 
όπως είναι λάθος ή άντίληψη πώς ό γυ
μνισμός συνοδεύεται άπαραίτητα άπό 
έκλυση ήθών. Έξάλλου βασική ιδεολο
γία τού γυμνισμού είναι ή άπόλαυση τού 
μεσογειακού ήλιου καί θάλασσας πού 
τόσο λείπουν στους βόρειους, πράγμα 
πού έχει άποδεχτεί καί ή μουσουλμα
νική Τουρκία, όπως καί ή κομμουνιστική 
Γ ιουγκοσλαβία.

Μιά τυπική, λοιπόν, ή άτυπη λύση θά 
μπορούσε νά μάς άπαλλάξει άπό τό πρό
βλημα: Καθορισμός ειδικών πλάζ γιά γυ- 
μνιστές καί αύστηρότατη έφαρμογή τού 
νόμου (άρθρου 353 Π.Κ.) σ' όλες τις άλ-

Π ί ν α κ α ς  ΥΙ Ι
Ποσοστιαία (% ) άνάλυση καταδικών κατοίκων διαφόρων χωρών κατά 

κατηγορίες όδικημότων τό 1976 -  1979.

Μόνιμη
διαμονή

κατοδικα-
σθέντων

Κατηγορίες όδικημότων

■C4 ^ε  ο
Λ  Ο*

■Η

-Π

Σωματικών
βλαβών

Κατό τών 
ήθών

Κατό τής Ιδι
οκτησίας

Κατό περιου- 
σιακ. δικαίων

Εμπορία-χρήση
ναρκωτ.

Είδ. ποιν. 
νόμων

>
Ο
3ο-

•  Ευρώπη (σύνολο) 2,9 26,1 9,5 11,1 1,7 9,7 16,8 22,2
-  Γαλλία 4,6 27,4 16.2 7,1 1,5 12,2 13,2 17,8
-  Δ. Γερμανία 2,9 25,6 7,9 6,8 1,0 6,8 12,6 36,4
-  Ην. Βασίλειο 3,6 29,0 12,4 12,4 - 10,1 14,8 17,7
-  Ιταλία 1,7 21,1 6,3 18,9 6,9 14,3 21,7 9,1

•  Η.Π.Α. 2,4 26,0 2,4 7,1 4,1 11,2 25,4 21,4
•  Λοιπές χώρες 0,9 10,4 2,0 13,6 2,2 9,4 53,2 8,3
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Πί ν α κ α ς  Υ ΝΙ
Σύγκριση τουριστικής κίνησης ολου τού 1981 μέ τό Β τετράμηνό του (6ος -  9ος).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Π Α Ρ Ο Σ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ Ι ΟΣ

1981 6 ο ς  -  9 ο ς 1981 6 ο ς  -  9 ο ς 1981 6 ο ς  -  9 ο ς

•  Π λ η θ υ σ μ ό ς 8 .5 0 0 8 .5 0 0 4 .0 0 0 4 .0 0 0 1 .5 0 0 1 .5 0 0

•  Α φ ίξ ε ις 2 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 4 5 8 .2 6 2 2 0 7 .8 3 1 2 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0

•  Δ ια θ έ σ ιμ ε ς  κ λ ίν ε ς 4 .3 9 9 4 .3 9 9 5 .5 0 0 5 .5 0 0 1 .7 3 0 1 .7 3 0

•  Κ έ ν τ ρ α  έ σ τ ιά σ ε ω ς 10 128 5 64 12 4 0

•  Κ έ ν τ ρ α  δ ια σ κ ε δ ά σ ε ω ς 3 32 8 73 - 3 2

•  Μ έ σ η  δ σ τ υ ν . δ ύ ν α μ η 17 17 15 22 6 6

λες περιπτώσεις. Αυτό μάλιστα πού θά 
πρέπει νά τονιστεί είναι άτι'ίσως ό τελευ
ταίος χώρος πού θά μπορούσε νά έντο- 
πίσει κανείς τις άρνητικές έπιδράσεις 
τού τουρισμού είναι οι πλάζγυμνιστών5.

ε. Παρα - οικονομία:
"Ενας χώρος πού δέν έχει δσο πρέπει 

έπισημανθεϊ ούτε κεντρίσει τό ένδιαφέ- 
ρον τού εύρέως κοινού - μιάς και πολλοί 
δρέπουν άπ’ έκεϊ καρπούς - είναι ένα κύ
κλωμα παραοικονομίας πού λειτουργεί 
σέ βάρος τής έθνικής οικονομίας και τού 
έργαζόμενου λαού. Αγορά συναλλάγμα
τος άπό άναρμόδια πρόσωπα, τουριστι
κοί μεσάζοντες, άπάτες σέ βάρος τών 
τουριστών, κ.λ.π. συνθέτουν τό τόσο 
σκοτεινό πρόσωπό του. Κι όμως όλοι

σιωπούν γιά τις «άλεπούδες» τής Πλατ. 
Συντάγματος6, πού καταγδέρνουν τούς 
τουρίστες και κλέβουν τό Κράτος, ένώ 
οδύρονται γιά τή συντέλεια τού κόσμου 
άπό κάποια τουρίστρια πού κυκλοφό
ρησε γυμνόστηθη σέ κάποια ροδίτικη 
άκρογιαλιά.

στ. Επίδραση στά ήθη:
’Αναμφίβολα ό τουρισμός έπέδρασε 

στά ήθη έκεί όπου εισέβαλε. Όχι όμως τά 
ήθη τών άστικών κέντρων άλλά τών πα
τριαρχικών άγροτικών περιοχών, άν και 
έκεί ποτέ δέν έλλειπαν (πριν τόν τουρι
σμό) οί άποπλανήσεις, οί βιασμοί, οί μοι
χείες και οί έπιμειξίες.

Ό κίνδυνος ύπάρχει άλλ' έντοπίζεται 
λαθεμένα στήν άλλαγή τών ήθών καί όχι

στήν ταχύτητα, τό άπότομο αύτής τής 
άλλαγής. "Ας άφήσουμε, όμως, νά μιλή
σει ό Πρόεδρος τής Κοινότητας Πάρου, 
γιατρός Εύθύμιος Κεμπάμπης, γνώστης 
βαθύς καί μελετητής τής έξέλιξης τού 
νησιού: «.. .  παρ' όλα αυτά ό λαός κρα
τιέται γερά γαντζωμένος στά ήθη, τά 
έθιμα και τή θρησκεία του..

Τά ίδια περίπου θά πεί κι ό δήμαρχος 
Μυκόνου κ. Ματθαίος ’Αποστόλου, πού 
θά τονίσει τή μεγάλη συμμετοχή τών κα
τοίκων στις θρησκευτικές καί πολιτιστι
κές έκδηλώσεις.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Φυσικό άποτέλεσμα τού τουριστικού 
ρεύματος καί τών «παρελκόμενων» άμε
σων ή έμμεσων συνεπειών του είναι ή 
σοβαρή έπιβάρυνση τού άστυνομικού 
έργου, πού ξεκινάει άπό τή διευκόλυνση 
τών τουριστών (τουριστική άστυνομία) 
ως τήν πρόληψη καί καταστολή τής έγ- 
κληματικότητάς τους. Ό πίνακας VIII 
μάς δίνει άνάγλυφα τήν έπιβάρυνση 
αυτή, ή όποια είναι στενή συνάρτηση τής 
έντονης έποχικότητας τού έλληνικού 
τουρισμού. Καλούνται δηλαδή κάθε κα
λοκαίρι οί ίδιοι άνθρωποι νά άντιμετωπί- 
σουν τά θέματα δημόσιας τάξης καί 
άσφάλειας μέ τήν ίδια έπιτυχία όπως καί 
τό χειμώνα.

Δίνουμε πάλι τό λόγο στόν Πρόεδρο 
τής Πάρου, πού μάς είπε: «Ή δύναμη τού 
Α.Τ. Πάρου είναι έλάχιστη μπροστά στά 
φοβερά προβλήματα πού άντιμετωπίζει. 
Λίγοι χωροφύλακες καλούνται νά άντα- 
ποκριθοϋν στή σύγχρονη αυτή πρόκληση 
και μόνο χάρη στις άκατάβλητες προσ- 
πάθειές τους έπικρατεί ένα άνεκτό 
κλίμα, πού άναμφίβολα χρειάζεται βελ
τίωση. Καί αυτό θά έπιτευχθεϊ μόνο μέ

Είναι άναμφιοβήτητο πώς 6 Τουρισμός έπέδρασε 
όποφαοιστικό στήν έξέλιξη  τών κοινωνικών δομών 
στους χώρους όπου είσέβαλε. Κι αύτό έγινε πιό φα
νερό στίς πατριαρχικό δομημένες όγροτικές κοινω
νίες μας. Τό στοιχεία, όμως, πού προκύπτουν όπό μιό 
όμερόΑηπτη έξέταοη, κύβε άλλο παρό μάς πείθουν πώς 
πρόκειται γιό «συμφορό». 0  τουρισμός θό πρέπει 
πρωταρχικό νό Ιδωθεί σόν «οικονομικό μέγεθος» μέ 
όνόλογες, φυσικό, συνέπειες στόν κοινωνικό χώρο, 
τίς όποιες όμως μπορούμε νό έλέγχουμε. κοτευθύνον- 
τός τον όντίστοιχο.

τήν ένίσχυση τής 'Υπηρεσίας κατά τούς 
θερινούς μήνες μέ γλωσσομαθές καί ει
δικευμένο στήν ιδιότυπη άστυνόμευση 
τουριστικών περιοχών προσωπικό...». 
Κάτι άνάλογο ζητά καί ό Πρόεδρος τής 
Κοινότητας Ίου κ. Μιχάλης Σιγάλας: 
«'Ενίσχυση δυνάμεως τού Σ.Χ. "Ιου, ή 
ίδρυση Τμήματος, γλωσσομαθείς χωρο
φύλακες, ύπηρεσιακό αυτοκίνητο και 
ίδρυση Σταθμού Τουρισμού».

Από τή συζήτηση πού είχαμε μέ τούς 
διοικητές τού Α.Τ. Πάρου καί Μυκόνου 
καί Σ.Χ. ’Ίου7, άνθυπομοίραρχους Χαρά
λαμπο Κατσιάβο καί Λάμπρο Παναγιωτα- 
κόπουλο καί άνθυπασπιστή Γεώργιο Πε- 
τρόπουλο, μέ τό προσωπικό τών Υπηρε
σιών τους άλλά καί μέ παράγοντες τής 
τοπικής αύτοδιοίκησης καί έπαγγελμα- 
τίες έντοπίσαμε τά άκόλουθα προβλή
ματα:
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-  'Υψηλή ήχορύπανση. Τά κέντρα δια
σκέδασης δέν έχουν τήν άνάλογη 
ήχομόνωση και διαταράσσουν τή νυ
κτερινή ήσυχία των περίοικων.
"Αν και ή πρόσφατη Ύγειον. διάταξη 
σχετικά μέ τή λειτουργία τους άπαιτει 
αύστηρές προδιαγραφές έντούτοις οί 
άγροτικοί γιατροί πού καλούνται νά 
τήν έφαρμόσουν είναι πολύ έλαστικοί.

-  Οί διοικητικές ποινές πού προβλέπει 
γι’ αύτά τό Π.Δ. 180/79 στήν ουσία εί
ναι άνεφάρμοστες, άφοϋ μέχρι νά με
σολαβήσουν 2 καταδικαστικές άπο- 
φάσεις έχει περάσει ή σαιζόν. Χρειά
ζεται λοιπόν βελτίωση έπίτό αύστηρό- 
τερον.

-  Είναι προβληματική ή έφαρμογή τής 
αύτόφωρης διαδικασίας. Παράδειγμα: 
Γιά νά σταλεί στόν Εισαγγελέα (Σύρο) 
μιά γυμνόστηθη τής "Ιου πρέπει νά 
άπασχοληθοϋν 2 χωροφύλακες (άπό 
τούς 6 συνολικά) γιά 3 μέρες. Στήν Ίο 
μάλιστα ή έλλειψη Είρηνοδίκη κάνει 
σχεδόν άδύνατη καί τήν κατ’ οίκον 
έρευνα.

Οί άλλοδαποί δημιουργούν προβλή
ματα (διαταράξεις κοινής ήσυχίας καί 
συμπλοκές), όταν μετά τό κλείσιμο 
των κέντρων βγαίνουν μεθυσμένοι 
στούς δρόμους. Οί ίταλιάνοι καί οί 
γάλλοι συνήθως πρωτοστατούν.

-  Στις τουριστικές αύτές περιοχές 
παρατηρεΐται «εισβολή» νεαρών έλ- 
λήνων 17-25 χρόνων (ειδικά τόν Αύ
γουστο) χαμηλής οικονομικής στά
θμης άπό φτωχές συνοικίες τής ’Αθή
νας καί τής Θεσσαλονίκης ή άπό πει- 
νασμένες σεξουαλικά περιοχές τής 
Χωράς (όπου παρατηρούνται ισχυρές 
δομές πατριαρχίας). Μέ τό όραμα ένός 
«σεξουαλικού παράδεισου» εισβάλ
λουν καί δημιουργούν περισσότερα 
προβλήματα κι άπό τούς άλλοδαπούς 
(καμάκια, ζιγκολό, ένεργητικοί όμο- 
φυλόφιλοι, κλοπές άποσκευών, κ.λ.π.). 
Εκφράζονται ύπόνοιες γιά ύποπτες 

συναλλαγές σέ όρισμένα κέντρα δια
σκέδασης πού έπιτηρούνται στά πλαί
σια τού δυνατού.

-  Στή Μύκονο παρατηρεΐται καί έξαρση 
τροχαίων άτυχημάτων (μεγάλος άρι- 
θμος όχημάτων, κακό όδικό δίκτυο, 
άδεξιοι, άλλοδαποί κυρίως, όδηγοί).

-  Παρά όμως τά σχετικά προβλήματα 
μπορεί βασιμα νά άποκλειστεΐ ή περί
πτωση εισβολής τού ό ρ γ α ν ω μ έ -  
νο_υ έγκλήματος, ένώ μπορούμε νά 
πούμε πώς ή καθόλου έγκληματικό- 
τητα (μέ έξαίρεση τά ναρκωτικά) άπέ- 
χει πολύ άπό τό νά χαρακτηριστεί 
ιδιαίτερα άνησυχητική.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γ ιά μιά σωστή άντιμετώπιση τού όλου 
προβλήματος χρειάζεται κατ’ άρχάς μιά 
σοβαρή μελέτη του σέ βάθος μέ βάση 
έπιστημονικά όργανωμένες στατιστικές 
μετρήσεις, κάτι πού ή έλλειψή του είναι 
φανερή στή χώρα μας (στήν όποια συν
ήθως εύημερούν οί άριθμοί).

"Ως τότε χρειάζεται:
□ Βελτίωση τής τουριστικής ύποδομής. 

Οπως μάς είπε ό Πρόεδρος τής Ίου κ. 
Σιγάλας, μόνο ή βελτίωση τής τουρι
στικής ύποδομής θά άνεβάσει τήν

ποιότητα (άπό κάθε πλευρά) τού του
ρισμού μας. Καί σ’ αύτό τό άνέβασμα 
καλείται ή τοπική αύτοδιοίκηση νά 
διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο.

□ Νά λυθεί τό πρόβλημα, τυπικά ή 
άτυπα, τού γυμνισμού, ό όποιος είναι 
πιά σ' όλόκληρη τή Μεσόγειο μιά πρα
γματικότητα πόύ δέν άντιμετωπίζεται 
μέ άστυνομικά μέτρα.

□ 'Ενίσχυση τών άστυνομικών Υπηρε
σιών μέ προσωπικό γλωσσομαθές, ει
δικευμένο στήν ιδιότυπη άστυνό- 
μευση τών τουριστικών περιοχών καί 
κατά προτίμηση άγαμο (τό ύψηλό κό
στος ζωής κάνει προβληματική στις 
περιοχές αύτές τή διαβίωση τών έγγά- 
μων ύπαλλήλων), καί τέλος

□ Ίδρυση 'Υπηρεσιών Ασφαλείας ή του
λάχιστον συγκρότηση όμάδων άσφα- 
λείας.

Επίμετρο.
Ο τουρισμός λοιπόν δέν είναι ούτε 

συμφορά μά ούτε καί εύλογία. Είναι ένα 
καθαρά οικονομικό μέγεθος - μ’ άνάλο- 
γες κοινωνικές συνέπειες - καί είναι στό 
χέρι μας νά τό έκμεταλλευτούμε όρθο-

λογικά πρός όφελος τής Εθνικής μας 
Οικονομίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1: Καλφιώπμ Σταύρου, ΕΙσαγωγή είς τήν θεωρίαν τού 
τουρισμού, Άθήναι 1972, σελ. 44. Λογοθέτη Μιλ
τιάδη Ί „  Προβλήματα καί κατευθύνσεις τουριστι
κής πολιτικής, Άθήναι 1967, σελ. 7.

2: ΕΣΥΕ, Δελτίον τύπου γιά τήν τουριστική κίνηση τής 
Χώρας τά 1980.

3: ΚΕΠΕ, Τουρισμός -  Πρόγραμμα άναπτύξεως 1976 - 
80, σελ. 28.

4: Γιά τόν ύπολογισμό τού δείκτη καταδ ικών κατοίκων 
τής άλλοδαπης λήφθηκε υπόψη δτι ό μέσος άρι- 
θμός διανυκτερεύσεώς τους άνέρχεται γύρω στις 
10 τό άτομο. "Ετσι ό άριθμός τών καταδικών πολλα- 
πλασιάστηκε μέ τό 36,5, δηλαδή τό 1 /ΙΟ τών ήμερών 
του χρόνου, ώστε νά μπορεί νά γίνει σύγκριση μέ 
τόν άριθμό τών καταδικών τών έλλήνων. Σόν πλη
θυσμός και άφίξεις άλλοδαπών ύπολογίστηκαν οί 
μέσες άπόλυτες τιμές τών έτών 1976 - 1979.

5: Ο γυμνισμός στήν Ελλάδα (Συνεργασία Κώστα 
Κοντογιάννη, Άννας Μιχαλιτσιάνου καί Θόδωρου 
Δεμελη), περιοδικό -Ταξιδεύοντας-, άρ. τ. 54/1982, 
σελ. 30-33. Βλέπε έπίσης: Χωρίς μαγιό στή Γιουγ
κοσλαβία, έφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 27.5.82, σελ. 7.

6: ΟΙ «άλεπούδες» τού τουρισμού στό Σύνταγμα 
έφημ. ΒΗΜΑ τής 12-6-82, σελ. 9, Άρη Σκιαδόπουί 
λου, Καμάκια και Νονοί, έφημ. ΕΘΝΟΣ, 11-5-82, σελ. 
16 -17, Τού Ιδιου, Τουριστικά γραφεία φαντάσματα 
δπ„ 12-5-82.

7: Ή έρευνά μας περιορίστηκε στά νησιά αύτά γιατί 
άντιπροσωπεύουν όλες τις μορφές τού έλληνικοϋ 
τουρισμού.
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Τού Robin DEWHURST 
Μετάφραση:

Ύποια. Γιάννη ΠΑΝΝΟΥΣΗ

Κ ο ν τ ε ύ ε ι  νά τελειώσει ή μέρα ατό 
CHISWICK. Ησυχία έπικρατεί στους 
όμορφους, γεμάτους μέ σειρές δένδρων 
δρόμους τής πόλεως. Εκτός άπό τή με
γάλη κυκλοφορία στή λεωφόρο πρός τό 
άεροδρόμιο τού Λονδίνου, μέ μιά άτέ- 
λειωτη ουρά αυτοκινήτων, οί ύπόλοιποι 
δρόμοι είναι ήσυχοι καί άδειοι. 'Όμως, ό 
άστυνομικός «278 Ρ» TONY HOLLOWAY 
έχει μάλλον άργήσει γιά τήν υπηρεσία 
του. Ενώ μπορεί νά φθάσει μέ τό ποδή
λατό του σέ διάστημα πέντε λεπτών στήν 
υπηρεσία του, πάντα χρειάζεται περισ
σότερο χρόνο, άφού σταματάει στο 
δρόμο 3-4 φορές γιά κουβέντα. Στήν 
άρχή ό γείτονάς του θέλει μιά πληροφο
ρία γιά τήν άσφάλεια τού αυτοκινήτου 
του, πού είχε ένα τροχαίο ότύχημα, στή 
συνέχεια μιά ήλικιωμένη κυρία άπό τό 
έπόμενο τετράγωνο, πού περπατάει μέ 
τό σκύλο της, έπειτα ένας ζυθοποιός, 
ένας κτηματίας ...

«Ή γυναίκα μου δέν μου λέει ποτέ νά 
ψωνίσω γιά τό σπίτι μας, γιατί ποτέ δέν θά 
έπιστρέψω στήν ώρα μου». Ό  HOL
LOWAY χαμογελάει πλατειά, φορώντας 
τό χαρακτηριστικό παραδοσιακό κράνος.

Σχεδόν ποτέ δέν κυκλοφορεί στό 
CHISWICK, χωρίς ένα χαιρετισμό, ένα 
νεύμα ή χωρίς νά μιλήσει σέ κάποιον 
γνωστό του. Είναι ό παλιός σου φίλος τής 
τοπικής άστυνομίας μέ τήν γνώριμη μπλέ 
στολή, ένώ νομίζεις ότι ό παλιού τύπου 
άστυνομικός «BOBBY» έχει έκλείψει. 
Ναι, πολλοί πολίτες τού προσφέρουν ένα 
τσάι. Τή θορυβώδη αύτή περιοχή μέ τά 
πολλά αύτοάίνητα, τις σειρήνες καί τά 
φώτα, διέρχεται ό άστυνομικός HOL
LOWAY είτε πεζός, είτε μέ τό ποδήλατό 
του.

Ό  HOLLOWAY περιπολεί σ' ένα μικρό 
τομέα τού CHISWICK, ένα μικρό προά- 
στειο τού δυτικού Λονδίνου, πού βρίσκε
ται κατά μήκος τής βόρειας όχθης τού 
ποταμού Τάμεσι. Στήν ούσία, κάθε άστυ- 
νομικό τμήμα τού Λονδίνου έχει (ντό
πιους) άστυνομικούς, άκόμη καί ή άστυ- 
νομία τού HEATHROW. Μόνο στό 
CHISWICK ύπάρχουν 6. Ή δουλειά τους

είναι ένας συνδυασμός άστυνομικού έρ
γου καί δημοσίων σχέσεων. Παρακολου
θούν, δηλαδή, τήν καθημερινή ζωή καί 
κερδίζουν τήν έμπιστοσύνη καί τό σεβα
σμό τών κατοίκων καί έμπόρων τής περι
οχής.

Ό  HOLLOWAY ύπηρετεϊ έπί 18 χρόνια. 
Καλύπτει τό βωρότου του μέ τις ύπηρε- 
σιακές άπασχολήσεις του. Σήμερα χτυ
πάει τήν κάρτα του στις 1, στό σύγχρονο 
άστυνομικό τμήμα τού CHISWICK. Στή 
συνέχεια έλέγχει τό βιβλίο Συμβάντων, 
γιά νά δει μήπως ύπάρχουν καταχωρή
σεις, πού τόν ένδιαφέρουν.

Βγαίνει άπό τό Γραφείο περνώντας 
συρόμενες πόρτες, ρίχνει μιά ματιά στον 
πίνακα άνακοινώσεων καί άφού προχω
ρήσει κατά μήκος τών δρόμων CHISWICK 
HIGH ROAD καί DEVONSHIRE ROAD, 
φθάνει στόν τομέα του, όπου άρχίζει ου
σιαστικά ή ύπηρεσία του.

Περνάει άπό τό κατάστημα ένδυμάτων 
«LA COLLECTION», άπό ένα Κινέζικο 
έστιατόριο «SYN SING», άπό τή Λέσχη 
Περιηγήσεως Αύτοκινήτων τού 
CHISWICK κι άπό ένα σύλλογο, τής διευ- 
θύνουσας έπιτροπής τού όποιου άποτε- 
λεί μέλος. Χαιρετάει έναν διερχόμενο 
μοτοσικλετιστή. "Ενα αυτοκίνητο μέ όλ- 
λανδικό άριθμό κυκλοφορίας βρίσκεται 
κλαταριαμένο άπό λάστιχο σ' ένα πεζο
δρόμιο, δίνει τήν έντύπωση έγκαταλει- 
μένου αύτοκινήτου καί είναι πρόσφορο 
γιά τή λεηλάτηση τού έξοπλισμού του. Ό 
HOLLOWAY γνωρίζει τόν ιδιοκτήτη τού 
αύτοκινήτου, χτυπάει τό κουδούνι του, 
τόν ένημερώνει γιά τό λάστιχο καί τού 
συνιστά νά μετακινήσει λιγάκι τό αύτοκί- 
νητο.

Στήν συνέχεια περιπολεί στήν όδό 
DEVONSHIRE. Μιά κοφτή φωνή βγαίνει 
άπό τό γιακά τού σακκακιού του, τρίζον
τας σάν τό περπάτημα πάνω στόν πάγο. 
Τά μονότονα μηνύματα μοιάζουν στό 
άνεκπαίδευτο αύτί σάν ξένη γλώσσα. Εί
ναι ό προσωπικός του άσύρματος -  «ένας 
συνάδελφος στόν ώμο μου» -  πού έξ- 
ασφαλίζει τή συνεχή έπαφή μέ τούς συν
αδέλφους του στό άστυνομικό τμήμα.

Άλλος προσωπικός έξοπλισμός είναι 
μιά παλιού τύπου σφυρίχτρα μέ άλυσ- 
σίδα -  «μ' έβγαλε άπό άδιέξοδο δυό φο
ρές» -  καί μιά λεία άστυνομική ράβδος, 
κρυμμένη έντεχνα σέ κρυφή τσέπη. Στά 
18 χρόνια τής ύπηρεαίας του, δέν τήν 
έχει σπάσει άκόμη στό κεφάλι κάποιου 
άτυχου. «Τήν χρησιμοποίησα μόνο μιά

φορά, γιά νά παραβιάσω κάποια πόρτα, 
όταν ένας ήλικιωμένος δέν έδινε σημεία 
ζωής έπί άρκετές μέρες».

Σήμερα άφησε τό ποδήλατό του στό 
άστυνομικό τμήμα -  «είναι Ιδανικός τρό
πος τακτικής. "Ετσι δέν ύπάρχει πρό
βλημα σταθμεύσεως καί μπορείς νά στα
ματήσεις άνετα γιά συζήτηση». Οί τουρί
στες κυττάζουν έπίμονα καί μέ θαυμα
σμό. « Ίσως είμαστε οί μόνοι άστυνομικοί 
πού χρησιμοποιούμε ποδήλατα».

Πιο κάτω δεξιά μπαίνει σέ έκταση, ιδιο
κτησίας τού HOGARTH, όπου βρίσκεται 
μιά τοπική Ένωση. Τις Πέμπτες τό άπό- 
γευμα έπισκέπτεται τήν αίθουσα τού 
Αγίου Νικολάου, όπου συναντιούνται τά 
59 μέλη τής όμοσπονδίας (ένώσεως) τών 
ήλικιωμένων συνταξιούχων γιά νά παί
ξουν 8INGO νά πιούν τσάι καί νά διηγη- 
θοϋν Ιστορίες.

Μόλις μπει, τόν έπευφημοϋν όλοι. Μι
λάει σύντομα -  «έχομε έκείνους πού 
άποκαλούνται άρχαιοκάπηλοι, πού κι
νούνται σ' αύτήν τήν περιοχή. Δέν ύπάρ- 
χει κανένας φόβος, άλλά μή τούς έπι- 
τρέπετε νά περάσουν τό κατώφλι σας» -  
Αργότερα έξηγεί ότι αύτοί οί έμποροι 
προσφέρουν πολλά γιά όμορφα παλιά 
έπιπλα παίρνουν κάποιο κομμάτι έξω γιά 
νά τό έξετάσουν δήθεν λεπτομερώς στό 
φώς τής μέρας. Γρήγορα - γρήγορα τό 
γεμίζουν μέ τρύπες καί μετά λένε στόν 
ιδιοκτήτη ότι τό ξύλο έχει χαλάσει καί 
δέν κοστίζει πολλά χρήματα καί ότι τό 
έπιπλο θά πρέπει νά μετακινηθεί γιά νά 
μή χαλάσει τελείως. Πριν φύγει μιά γυ
ναίκα τού λέει γιά τή διάρρηξη πού έγινε 
στό σπίτι της καί τήν άπώλεια ένός ρολο
γιού τοίχου άνεκτίμητης άξίας. Υπόσχε
ται ότι θά ένημερώσει τό Δημοτικό Συμ
βούλιο γιά νά μεριμνήσει γιά τό φράκτη 
πού κατέστρεψε τυχαία ένα διερχόμενο 
αύτοκίνητο.

Αύτό είναι τό ιστορικό CHISWICK. Λίγο 
πιό πέρα βρίσκεται τό μεγαλοπρεπές 
SHISWICK HOUSE, μία βίλλα πού χτί
στηκε τόν 18ο άί. άπό τόν τρίτο Κόμη τού 
BURLINGTON. Εκεί έζησε καί ό 
EDWARD ό 7ος ώς Πρίγκηπας τής Ούα- 
λίας. Δύο πρωθυπουργοί -  ό FOX καί ό 
CANNING -  πέθαναν έκεί. Επίσης έργά- 
στηκε έκεί σάν νέος ό SIR JOSEPH PA
XTON, σχεδιαστής τού CRYSTAL PA
LACE.

‘Ο HOLLOWAY κατηφορίζει τό στενό 
δρόμο CHURCH STR., περνάει γραφικά
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Ό Αγγλος b o b b y ,  ένα μον
τέλο Αστυνόμευσης πού έχει γί
νει εύρέως Αποδεκτό.

Βέβαια ή ζωή Αλλάζει. . .  
Όμως ή στενή έπαφή τού Αστυ- 
νομικοϋ καί τού πολίτη παραμέ
νει Αποφασιστικός παράγοντας 
γιά τήν έμπέδωση ένός Ικανο
ποιητικού κλίματος Ασφαλείας.

παλιά σπίτια, μιά μή άναμενόμενη άνα- 
δρομή στήν παλιά έποχή τής Αγγλίας. 
Στό γκρίζο, μυστηριώδες καί όμιχλώδες 
άπόγευμα, περιφέρεται γύρω άπό τήν 
έκκλησία τού Άγ. Νικολάου, που περι
βάλλεται άπό ένα κάστρο.

Συνεχίζει, περνώντας άπό ένα έμπο- 
ρικό κατάστημα γνωστό στήν περιοχή 
σάν «ό τύμβος τού ΛΕΝΙΝ» και άπό τό 
άριστοκρατικό CHISWICK, τό MALL. 
Εκεί, κατά μήκος τού Τάμεσι βρίσκονται 
καί τά μεγαλοπρεπή παλάτια τής Βασί
λισσας Αννας.

Κωπηλάτες κάνουν τά νερά ν’ άφρί- 
ζουν, παίρνοντας όδηγίες μέσω μεγα- 
φώνου ένός άόρατου έκπαιδευτή καί ή 
έπίμονη φωνή πλανιέται στον άέρα πολύ 
μετά τήν έξαφάνιση τής βάρκας.

Καλλιτέχνες καί ιστορικές μορφές 
έζησαν σ' αύτό τό μέρος έχοντας τήν εύ- 
καιρία ν' άντικρύζουν τά όμορφα νερά 
καί τούς υπέροχους κήπους. Διαπρεπείς 
άνθρωποι έξακολουθούν νάμένουν έκεί. 
Ο HOLLOWAY τούς ξέρει όλους. Σήμερα 
τό MALL είναι ήσυχο καί τά ήρεμα και 
λιμνάζοντα νερά ταράσσονται μόνο άπό 
τόν έλαφρό θόρυβο τών αύτοκινήτων, 
πού διέρχονται άπό μακρινή άπόσταση. 
Πίσω πρός τό MALL, ό HOLLOWAY προα- 
πέρασε τό ΕΥΟΤ ISLAND, όπου μιά μέρα, 
ό ίδιος καί ένας συνάδελφός του σώσανε 
ένα ζευγάρι, έρωτευμένων, πού είχε 
απομονωθεί άπό τήν παλίρροια. Πιο πέρα 
προσπέρασε ένα σπίτι, ιδιοκτησίας ένός 
χειρούργου, διάσημου γιά τις πλαστικές 
έγχειρήσεις. Ό HOLLOWAY είναι ένας 
κινούμενος «WHOS WHO».

Όλοι μένουν έδώ: πλούσιοι, φτωχοί, 
καλοί καί κακοί. Ακριβώς έδώ παγιδεύ- 
σανε μερικούς άλήτες, πού προσπαθού
σαν νά παραβιάσουν πόρτες αύτοκινή- 
των. Τις προάλλες έπεσήμανε έναν 
άλήτη κοντά σ' ένα LAND ROVER, πού 
άποδείχτηκε ότι ήταν κλεμμένο. Βέβαια, 
δέν ήξερε ότι ήταν κλεμμένο, «άλλά

έμείς τόν συλλάβαμε». «Γιατί ένα LAND 
ROVER;», τόν ρώτησα. Απάντησε ότι 
«κανένας δέν περιμένει νά κλέψει ένα 
LAND ROVER».

Δυο μέρες δέν είναι ποτέ ίδιες γιά έναν 
άστυνομικό. Δέν ξέρει ποτέ τί κρύβεται 
πίσω άπό κάθε γωνία. Συνέχεια περιπο
λία. Ό HOLLOWAY δέν ξέρει πόσα χιλιό
μετρα κάνει πεζός ή μέ τό ποδήλατό του 
κάθε βδομάδα. Τό σίγουρο είναι ότι κατά 
τή διάρκεια τής όκταώρου ύπηρεσίας του 
περπατάει πολύ.

Άλλη μιά μέρα, στη γωνία CHASWICK 
LANE, έπεσε πάνω σέ δυό νεαρούς, πού 
είχαν καινούργιες μοτοσικλέτες. «Ελ
πίζω νά έχετε τά κλειδιά τής μοτοσικλέ
τας σας», είπε στά παιδιά.

Πιο κάτω, σ’ ένα σταθμό, μητέρες καί 
οικιακοί βοηθοί προσέχουν τά παιδιά τής 
προσχολικής ήλικίας. "Ενα νήπιο, 3 έτών, 
κρατάει ένα χαρτόνι, πού είναι φτια
γμένο σάν κράνος άστυνομικού. Όλοι 
γελάνε «Ή εικόνα τού άστυνομικού έν- 
τυπωσιάζει τά παιδιά» λέει. «Τά παιδιά καί 
στό Δημοτικό Σχολείο άλλά καί άργότερα 
μαθαίνουν νά μάς σέβονται. Κι έμείς 
καλλιεργούμε τήν έμπιστοσύνη γιά πολύ 
καιρό. Τήν κερδίζομε, άλλά δέν τήν 
έχομε άπό τήν πρώτη στιγμή. Καί δέν 
πρόκειται γιά έκτίμηση μόνο πρός τή 
στολή».

«Είμαι πολύ γνωστός στήν περιοχή. 
"Ομως, χάνω τήν ταυτότητά μου, όταν εί
μαι ύπηρεσία σέ μιά διαδήλωση. Δέν έχει 
σημασία άν είμαι καλός ή κακός. 'Απλώς, 
έτσι πρέπει νά γίνει».

"Αν καί βοηθάει καί συμβουλεύει τούς 
κατοίκους τής περιοχής, σέ μιά σειρά 
άπό θέματα (π.χ. βοήθησε μιά ήλικιω- 
μένη κυρία νά βρει καθαρίστρια, μιάς άλ
λης τής συμπλήρωσε τή φορολογική δή
λωση αύτοκινήτου κ.λ.π.) όμως, πάνω άπ' 
όλα είναι άστυνομικός. « Όταν είναι κα
νείς ύπηρεσία μέ στολή, αύτά πού με
τράνε είναι, ή κοινή λογική, ή πείρα καί ή

παρατηρητικότητα. Π.χ. άν δει έναν 
άλήτη κοντά σ’ ένα ώραίο καινούργιο αύ- 
τοκίνητο κάνει μία σχετική έγγραφή στό 
σημειωματάριό του. Ποτέ δέν ξέρεις τί 
γίνεται.

Μιά φορά έπρεπε νά έπιληφθεί σέ μιά 
ύπόθεση άνευρέσεως μιάς τσάντας σ ’ 
ένα υπόγειο σταθμό. Δέν βρήκε βόμβα 
άλλά ρούχα τυλιγμένα σάν μπάλλα. «Δέν 
φοβήθηκα. Εξάλλου κάποιος έπρεπε νά 
κάνει κι αύτή τή δουλειά». Μεταξύ τών 
άλλων έγκλημάτων στά όποια έπελήφθη 
ήταν καί ή ύπόθεση τού γοργοπόδαρου 
έμπρηστή πού έβαζε φωτιές σέ παρκαρι- 
σμένα αύτοκίνητα. Τελικά συνελήφθη. 
Κάποια άλλη μέρα κάθησε μέ πολιτικά 
κάτω άπό ένα δέντρο ατούς πελώριους 
κήπους τού CHISWICK HOUSE, στά πλαί
σια του σχεδίου γιά τόν περιορισμό τών 
κλοπών. «Τούς πιάσαμε έπ' αύτοφώρω» 
άπαντά μέ κάποια εύχαρίστηση.

Αφού περνάει ένα λαβύρινθο δρόμων, 
τελικά κατευθύνεται πρός τό Αστυνο
μικό Τμήμα. Μιά γυναίκα σταθμεύει τήν 
μοτοσικλέτα της στή νησίδα τού δρόμου, 
μέρος πού άπαγορεύεται ή στάθμευση. 
Αύτό τό θεωρεί λίγο άναίδεια «δέν υπάρ
χει σεβασμός τούλάχιστον γιά τή στολή» 
τήν παρατηρεί.

Πίσω στό Άστυνομικό Τμήμα, γίνεται 
μιά διακοπή έργασίας γιά ένα τσάι στήν 
καντίνα κι ένα παιγνίδι SNOOXER (είδος 
μπιλιάρδου μέ πολλές μπάλλες). Ο HOL
LOWAY πίνει λίγο - λίγο τό τσάι του, κάτω 
άπό μιά φωτογραφία τού JACK WARNER 
τοπικού σταρ σήριαλ τής τηλεοράσεως. 
Είχε γυρίσει ένα φιλμ στό Άστυνομικό 
Κατάστημα καί άφησε τή φωτογραφία του 
μέ αύτόγραφο.

Αφού κέρδισε ένα παιχνίδι SNOOXER, 
ξαναγυρίζει στήν ύπηρεσία του. Πάντα ή 
ίδια ρουτίνα, μόνο πού τώρα είναι νύχτα. 
Τό νά έλέγχει τά λουκέτα τών καταστη
μάτων, άνήκει στήν τακτική τής παρελ- 
θούσης έποχής. «Τώρα μάς ένημερώνει 
τό κοινό γιά κάτι ύποπτο».

"Ενας πρώην παλαιστής χτυπάει τόν 
HOLLOWAY στήν πλάτη του. "Ενα διερ- 
χόμενο αύτοκίνητο τού κορνάρει φιλικά. 
Κάτω στό MALL, ένα ζευγάρι μεγάλα 
φώτα έμφανίζονται μέσα στό σκοτάδι 
πού μοιάζουν μέ τά μάτια ένός άγριου 
θηρίου. "Ο HOLLOWAY στέκεται μέ με
γαλοπρέπεια στή μέση τού δρόμου, κάνει 
σήμα μέ τά χέρια του μέ μεγάλη έπιδεξιό- 
τητα καί εύγενικά λέει στόν όδηγό τού 
αύτοκινήτου ότι άκολουθεϊ μονόδρομο. 
«Είναι σπουδαίο νά σέβεσαι τούς άνθρώ- 
πους» είπε. Κάτω στό δρόμο μιά γυναίκα 
θέλει κάτι καί κουνάει τά χέρια της. "Ενας 
μικροκλέφτης τής βούτηξε τό πορτοφόλι 
καί χάθηκε μέσα στό σκοτάδι. Εύτυχώς, 
τό πορτοφόλι ήταν άδειο, άλλά αύτό 
έπρεπε νά άναφερθεί.

Στή συνέχεια ό HOLLOWAY καλείται νά 
έπιστρέψει στό γραφείο του, όπου θά 
παραμείνει μέχρι πού νά τελειώσει τό 
βωρό του.

«Ήταν μιά πολύ ήσυχη μέρα» είπε. Στό 
Άστυνομικό Τμήμα ύπάρχει περισσό
τερη δουλειά. Απαντάει στά τηλέφωνα, 
μιά γυναίκα μπαίνει στό Κατάστημα γιά 
νά περιγράφει τό κλεμμένο αύτοκίνητό 
της, ένα περιπολικό άναφέρει τήν έξ- 
αφάνιση μιάς κοπέλλας .. .

•Τέλος. Είναι 9 ή ώρα καί πρέπει νά 
έπιστρέψω στή γυναίκα μου καί τά παιδιά 
μου».
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'Ορκίστηκαν άπ’ τόν έκπροσωποϋντα 
τόν Μακαριώτατο άρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης 'Ελλάδος, έπίσκοπο Αύλώνος 
κ. Παντελεήμονα οί 40 νέοι άνθυπομοί- 
ραρχοι του Σώματος.

Στήν τελετή τής όρκωμοσίας, πού 
έγινε στις 15 'Ιουλίου στό προαύλιο τών 
Σχολών Χωροφυλακής Αθηνών, παρέ
στησαν, ό Σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
Μεγάρων και Σαλαμίνας κ. Βαρθολο
μαίος, ό υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γιάννης Σκουλαρίκης ώς έκπρόσωπος 
τού προέδρου τής Κυβέρνησης, ό α' 
άντιπρόεδρος τής Βουλής κ. Στεφανίδης 
ώς έκπρόσωπος του προέδρου τής Βου
λής, ό 6' άντιπρόεδρος τής Βουλής κ. 
Κρητικός, ό κοινοβουλευτικός έκπρό
σωπος τού Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας κ. Καλούδης, ό άρχηγός τού 

Δημοκρατικού Κέντρου κ. Μαύρος, ό άρ
χηγός τού ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. κ, Πεσματζόγλου, 
πολλοί βουλευτές, ό γενικός γραμμα
τέας τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Άναγνωστόπουλος, ό νομάρχης ’Αττι
κής κ. Κατριβάνος, ό πρύτανης τού Πα
νεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Βου- 
ζίκας, ό πρόεδρος τού Άρείου Πάγου κ. 
Κώνστας, άνώτατοι άξιωματικοί -  έκπρό- 
σωποι τών άρχηγών τών τριών όπλων τών 
Ενόπλων Δυνάμεων, ό πρόεδρος τού 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου άντιστρά- 
τηγος κ. ’Αθανασόπουλος, ή ήγεσία τής

Χωροφυλακής μέ έπικεφαλής τόν άρ- 
χηγό τού Σώματος άντιστράτηγο κ. 
Μπριλλάκη, οί άρχηγοί Αστυνομίας Πό
λεων και Πυροσβεστικού Σώματος κ.κ. 
Νίτσος και Μονάντερας, άνώτατοι και 
άνώτεροι άξιωματικοί τών Ενόπλων Δυ
νάμεων τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τού 
Λιμενικού, προσωπικότητες τού πνευμα
τικού κόσμου τής πρωτεύουσας, άνώτα- 
τοι καί άνώτεροι δικαστικοί καί εισαγγε
λείς, ό δήμαρχος Πειραιώς κ. Κυριακά- 
κος, έκπρόσωποι τών δημοτικών καί κοι
νοτικών άρχών τής Αττικής, άντιπροσω- 
πεΐες μαθητών τών παραγωγικών σχολών 
άξιωματικών τών Ε.Δ. καί Σ.Α., άλλοι έπί- 
σημοι, συγγενείς καί φίλοι τών νέων άν- 
θυπομοιράρχων καί πολλοί άκόμη προσ- 
καλεσμένοι.

Ή τελετή τής όρκωμοσίας άρχισε μέ 
έπιθεώρηση τών παρατεταγμένων τμη
μάτων άπ’ τόν ύπουργό Δημοσίας, Τά
ξεως καί στή συνέχεια ό άρχηγός τών 
νέων άνθυπομοιράρχων παρέδωσε τήν 
πολεμική σημαία τού Σώματος στόν άρ- 
χηγό τών δοκίμων άνθυπομοιράρχων τής 
τρίτης τάξης.

Ακολούθως τελέστηκε δοξολογία χο- 
ροστατούντος τού Σεβασμιώτατου έπί- 
σκοπου Αύλώνος καί συμπαραστατού- 
μενου άπ’ τόν προϊστάμενο τής Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας τού Σώματος Πα- 
νοσιολ. άρχιμανδρίτη π. Εύσέβιο Πι-

στολή καί άλλους κληρικούς, ένώ έψαλε 
μιά θαυμάσια χορωδία πού τήν άποτε- 
λούσαν άνδρες τού Σώματος. Μετά τή 
δοξολογία έγινε ή όρκωμοσία τών άνθυ- 
πομοιράρχων, στό τέλος τής όποιας ή 
Μουσική τού Σώματος παιάνισε τήν κα
θιερωμένη προσευχή. Κατόπιν ό διοικη
τής τής Σχολής Αξιωματικών συνταγμα
τάρχης κ. Λαντζανάκης διάβασε τήν 
ήμερήσια διαταγή τής Σχολής, τονίζον
τας μεταξύ άλλων καί τά έξής:
« Ν έ ο ι ά ν θ υ π ο μ ο ί ρ α ρ χ ο ι

Ε π ι β ρ α β ε ύ ε σ τ ε  σήμερα, γιά 
τούς κόπους καί τις προσπάθειες πού 
καταβάλατε, στό διάστημα τής θετούς 
φοιτήσεώς σας, στή Σχολή ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής. 01 φιλοδοξίες σας Ικανο
ποιούνται, γιατί έπάξια άποκτήσατε τήν 
τιμή τού Αξιωματικού τής Χωροφυλακής 
καί άνοίξατε τό δρόμο γιά τή σταδιοδρο
μίας σας. Παράλληλα, μέ τή σημερινή 
πανηγυρική είσοδό σας στό Σώμα τών 
Ελλήνων Αξιωματικών Χωροφυλακής, 

έπωμίζεσθε καί τό βάρος τών καθηκόν
των καί τών εύθυνών τους. Άπό σήμερα, 
είστε συνεχιστές τών παραδόσεων καί 
τής Ιστορίας τού Σώματος, πού είναι 
παράλληλη καί Ισόχρονη μέ τήν Ιστορία 
τής Νεώτερης Ελλάδας.

Στή διαδρομή αύτή τής 'Ιστορίας τών 
150 χρόνων, ή Χωροφυλακή, πρόσφερε 
στό "Εθνος καί στό Λαό πολύτιμες ύπη-
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ρεσίες, γιατί συμπαραστάθηκε καί συμ
πολέμησε πάντοτε μέ τις ' Ενοπλες Δυ
νάμεις στους πολεμικούς άγώνες τού 
Έθνους, άγωνίστηκε καί άγωνίζεται στήν 
ειρήνη γιά τή διατήρηση τής άσφαλείας 
καί τής γαλήνης τού Ελληνικού Λαού. ΓΓ 
αύτό οί εύθύνες σας είναι μεγάλες. Ή 
τιμητική παρουσία μελών τής Κυβερνή- 
σεως καί έκπροσώπων τής θρησκευτι
κής, Πολιτικής καί Στρατιωτικής Ηγε
σίας τής Χώρας, στήν όρκωμοσία σας, 
σημαίνει άναγνώριση τής προσφοράς 
τής Χωροφυλακής, άλλά καί τής σοβαρό
τητας πού άποδίδεται στήν άποστολή 
σας. Ή Σχολή φρόντισε νά σάς έξασφα- 
λίσει όλες τις προϋποθέσεις, ύποκειμε- 
νικές καί άντικειμενικές, γιά νά άνταπο- 
κριθείτε σωστά καί άποτελεσματικά στό 
έργο πού άναλαμβάνετε. Μέ έπίλεκτους 
καθηγητές, Δικαστικούς Λειτουργούς, 
ειδικούς Επιστήμονες καί Αξιωματι
κούς, σάς έφοδίασε μέ τίς άπαραίτητες 
έπιστημονικές καί τεχνικές γνώσεις, γιά 
τή σωστή άσκηση τού λειτουργήματός 
σας. Παράλληλα δμως, μέ τήν αύστηρή 
σωματική καί ήθική άσκηση καί τήν πει- 
θαρχημένη ζωή πού σάς έπέβαλε, σάς 
δίδαξε νά καταπνίγετε τό «ύπερεγώ» 
πού κυριαρχεί μόνο σέ έγωπαθείς καί 
άρριβιστές γιά νά είστε πάντοτε έτοιμοι 
καί πρόθυμοι νά ύπηρετήσετε τό καλό, 
τό δίκιο, τό "Εθνος καί τό Λαό. Ή Πολι
τεία μέ τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους 
της, σάς παραχωρεί δικαιώματα πού 
άνήκουν σ’ αύτή καί μ’ αύτούς ρυθμίζει 
τήν άποστολή σας, άλλ’άξιώνει καί διεκ- 
δικεϊ μέ τή σειρά της δικαιώματα, γιά τό 
βίο καί τό έργο σας, πού δέ μπορεί καί 
δέν πρέπει νά είναι άντίθετο μέ τούς 
σκοπούς, τίς έπιδιώξεις καί τίς διακηρύ
ξεις της. Είδικώτερα ή Πολιτεία άπαιτεί:
Διασφάλιση τής ήσυχίας καί γαλήνης τού 
τόπου πού είναι άναγκαία προϋπόθεση 
γιά τήν οικονομική καί πολιτιστική 
πρόοδο καί γιά νά μπορεί ό Λαός άπερί- 
σπαστα νά έπιδίδεται στά ειρηνικά έργα 
καί νά άπολαμβάνει τούς καρπούς τού 
μόχθου του, χωρίς κοινωνικές άναστα- 
τώσεις καί βιαιότητες. Εκτίμηση καί 
άγάπη στον άνθρωπο, συμπαράσταση 
στή δυστυχία του, βοήθεια στήν άτυχία 
του καί προστασία άπό τήν άδικία καί τήν 
αύθαιρεσία. ’Αποτελεσματική πρόληψη 
καί καταστολή τής έγκληματικότητας 
γιατί τό έγκλημα προκαλεί άντιδράσεις, 
δημιουργεί άνασφάλεια καί όπισθοδρό- 
μηση κοινωνική καί οικονομική. Σεβασμό 
στή Λαϊκή θέληση, πού έκδηλώνεται 
σύμφωνα μέ τίς Συνταγματικές 'Επιτα
γές καί τούς Νόμους. Πίστη στό Δημο
κρατικό Πολίτευμα καί έξασφάλιση τών 
προϋποθέσεων τής σωστής λειτουργίας 
του, πού είναι συνδυασμός σεβασμού 
τής προσωπικότητας τοϋ άτόμου, τής 
έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης. Χωρίς 
αύτές τίς προϋποθέσεις ή μέ τήν ύποβά- 
θμιση τής μιάς ή τής άλλης. Δημοκρατία 
δέν ύπάρχει, δέν στεργιώνει καί δέν εύ- 
δοκιμεϊ. Διατάξεις Συνταγματικές καί 
Νόμοι, προβλέπουν 'ισότητα δικαιωμά
των καί ύποχρεώσεων καί έπιβάλλεται ή 
έφαρμογή τους μέ άπόλυτη άντικειμενι- 
κότητα. Γι’ αύτούς, δέν ύπάρχουν περισ
σότερο ή λιγότερο Έλληνες, προνο
μιούχοι καί μή, άλλά Έλληνες πού τούς 
σέβονται ή τούς καταπατούν. Προφύ
λαξη τών Νέων, άπό τούς κινδύνους πού 
τούς άπειλοϋν, περισσότερο άπό κάθε 
άλλη έποχή, μέ πλησίασμα, κατανόηση, 
στοργή καί άγάπη. Υποβοήθηση τής

Εθνικής όμοψυχίας πού είναι άνάγκη 
τών καιρών γιά τήν 'Εθνική μας έπιβίωση 
μέ παραμερισμό τών παθών καί τοϋ μί
σους τού παρελθόντος. Τό μίσος γκρεμί
ζει, δέν οίκοδομεΐ, χωρίζει, δέν ένώνει, 
δολοφονεί τήν κοινωνική γαλήνη καί 
άνακόπτει τήν πρόοδο.

ΝΕΟΙ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
Θεωρώ χρέος μου, σάν Διοικητή σας, 

αύτή τήν πολύ σημαντική γιά σάς ώρα νά 
σάς τονίσω, ότι, γιά τήν έπιτυχία σας έπι- 
βάλλεται:

Νά έχετε πίστη στό Θεό καί στις Εθνι
κές μας παραδόσεις.

Νά σέβεστε τούς Άνωτέρους σας καί 
νά πειθαρχείτε στις διαταγές τους.

Νά ένεργοποιεΐτε τούς ύφισταμένους 
σας, νά διδάσκετε καί νά άξιώνετε τό σω
στό καί άποτελεσματικό τρόπο άσκή- 
σεως τών καθηκόντων τους. Νά ένδια- 
φέρεσθε γιά τή ζωή καί τίς άνάγκες τους.

Νά συμφιλιώνεσθε μέ τούς πολίτες καί 
νά έπιλύετε τά προβλήματά τους, δσο 
έξαρτάται άπό σάς, μέ άπλότητα, ταχύ
τητα καί άντικειμενικότητα. Μήν άντιδι- 
κεΐτε μαζί τους. Πείσετέ τους, πώς ή Χω
ροφυλακή προστατεύει άπό τήν κακό- 
τητα καί αύθαιρεσία, όταν άναγκάζεται 
νά έφαρμόσει τό Νόμο, γιατί μόνο τότε 
θά σάς συμπαρασταθούν, θά έχετε τήν 
έκτίμηση, τήν άγάπη καί τή βοήθειά 
τους, γιατί χωρίς αύτή, ποτέ δέν θά μπο
ρέσετε νά έπιτύχετε στό Αστυνομικό 
σας έργο.

Νά συνεργάζεσθε μέ τίς Δημόσιες 
"Υπηρεσίες καί τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις 
γιά τό καλό καί τήν προκοπή τού τόπου. 
Νά άξιοποιεϊτε καί άνανεώνετε τίς γνώ
σεις σας, όπως άπαιτούν οί κοινωνικές 
έξελίξεις. Νά ένεργεΐτε πάντοτε μέ σε
βασμό στήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια καί 
μέ αίσθημα εύθύνης, κατά τή ρήση «Τό 
προνοεϊν καί ούχίτό μετανοεΐν έστί ίδιον 
άνδρός σοφού». Νά έχετε όδηγό τών έν- 
εργειών σας, τό συμφέρον τής Πατρίδας 
καί τήν ύπηρεσιακή σας συνείδηση καί 
μόνον αύτή. Ασφαλώς θά άντιμετωπί- 
σετε δυσκολίες, άπογοητεύσεις καί 
άντίξοες περιστάσεις, άλλά πρέπει νά 
μείνετε άκλόνητοι καί άκαμπτοι μέ ζωή 
άψογη καί άμόλυντη καί πρότυπο γιά 
τούς άλλους, όπως άρμόζει σέ άληθι- 
νούς ’Αξιωματικούς καί άνώτερους άν- 
θρώπους, πού δέν θυσιάζουν τήν άρετή 
γιά τόν πλούτο καί δέν χρησιμοποιούν τή 
στολή τους, γιά δική τους έπιβολή καί 
προβολή, άλλά γιά ύπεράσπιση τής 
έλευθερίας, τής Δημοκρατίας καί τού δι
καίου. Μέ τίς σκέψεις καί προτροπές αύ
τές, άλλά καί μέ τή βεβαιότητα, ότι θά 
άνταποκριθεΐτε άπόλυτα στήν άποστολή 
σας, σάς συγχαίρω γιά τήν άπόκτηση τού 
βαθμού σας, σάς εύχομαι ύγεία καί 
άνεμπόδιστη έξέλιξη καί σάς παραδίδω 
καμάρι στις οίκογένειές σας, ήγετικά 
στελέχη στό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
έλπίδα στό 'Έθνος, προστάτες τής κοι
νωνίας καί τών έννόμων άγαθών τού Ελ
ληνικού Λαού.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ»

Στή συνέχεια ό ύπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Σκουλαρίκης άπένειμε τά ξίφη 
ατούς νέους άνθυπομοιράρχους, οί 
όποιοι κατόπιν παρέλασαν ένώπιον τού 
ύπουργού καί τών άλλων έπισήμων.

Ή τελετή έκλεισε μέ δεξίωση.
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Α Π ΥΜΟΜΙΚΗ
Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΙΑ

®ŜS®SSSSSS«!

Είναι φανερό ότι, όποιος έργάζεται γιά 
τήν επιβολή τής δικαιοσύνης μέ τήν Ιδιό
τητα τού δικαστή, δικηγόρου ή άστυνο- 
μικοΰ δέν μπορεί νά παραβλέψει τή 
γνώση τής όνθρώπινης «προσωπικότη
τας» και ώς έκ τούτου τή γνώση έκείνων 
τών διαδικασιών μέ βάση τις όποιες ό 
άνθρωπος σκέπτεται, αισθάνεται και έν- 
εργεΐ. Αλλά γιά ποιά γνώση πρόκειται; 
Καί πώς άποκτάται; Τά έρωτήματα αύτά 
μάς βάζουν μπρός σέ μιά σωρεία προ
βλημάτων, πού άπαιτοϋν λύσεις· προ
βλήματα όχι μονάχα στό έπίπεδο τής 
θεωρίας άλλά πού έμπλέκουν συστή
ματα και δομές τής διαχείρισης τής δι
καιοσύνης.

Γνώση τών διαδικασιών μέ βάση τις 
όποιες ό άνθρωπος σκέπτεται, αισθάνε
ται καί ένεργεΤ σημαίνει χωρίς άλλο «ψυ
χολογική γνώση». Καί είναι μιά γνώση 
πού εισχωρεί σέ διάφορους τομείς τής 
άνθρώπινης δραστηριότητας καί γι' αύτό 
ύπάρχουν διάφοροι κλάδοι τής έφαρμο- 
σμένης ψυχολογίας, πού άφορούν πο
λυάριθμα πεδία τής άνθρώπινης δρα
στηριότητας πού έχουν άνάγκη έρμη- 
νείας. Καί έτσι μπορούμε πιό λογικά νά 
τή διακρίνουμε σέ κατηγορίες (έμπορική 
ψυχολογία, παιδαγωγική, νομική κ.λ.π.).

Αλλά πρόκειται γιά τή «θεωρητική ψυ
χολογία», τή βγαλμένη μέ συστηματική 
μέθοδο άπό τά βιβλία καί άπό τά έργα- 
στήρια ή, άντίθετα, πρόκειται γιά τήν 
«πρακτική ψυχολογία», όπως όνομάζε- 
ται, πού βγαίνει μέσα άπό τήν «πείρα» 
τής έπαφής μέ τούς άνθρώπους έχοντας 
αύθόρμητη καί διαισθητική έξέλιξη, χάρι 
σέ κάποια ικανότητα άντιλήψεως καί 
κατανοήσεως, μέ τήν όποια κατά κά
ποιον τρόπο καί σέ διαφορετικό βαθμό 
είμαστε όλοι μας προικισμένοι, καί πού 
μέ τήν πρακτική καί τήν έξάσκηση τε
λειοποιείται καί γίνεται παραγωγική σέ 
άποτελέσματα; Εδώ έγκειται τό πρό
βλημα.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά, ότι ή πρώτη, ή 
«θεωρητική ψυχολογία» έχειάνάγκη άπό 
έκπαίδευση, συστηματική μελέτη καί 
συνεπώς άπό διδακτικές δομές στά διά
φορα έπίπεδα τού πλέγματος άπονομής 
τής Δικαιοσύνης. Ή δεύτερη, κατά κά
ποιο τρόπο, όχι: "Εχει άνάγκη άπό άτο- 
μική ικανότητα, πείρα καί ίσως άπό μετά
δοση πείρας. Βρισκόμαστε, όπως βλέ
πετε, μπροστά στό δίλημμα: έπιστημο- 
νική ψυχολογία ή διαισθητική ψυχολο
γία; Άλλ' όμως δέν πρόκειται νά κάνουμε 
μιά έκλογή μεταξύ τών δύο έκδοχών,

άφού καί οί δύο είναι άπαραίτητες, όπως 
φαίνεται καθαρά σ’ αύτόν πού τό συλλο
γίζεται. Πράγματι, σέ τι θά ώφελούσε 
ένας πλούσιος έξοπλισμός άπό έπιστη- 
μονικής σημειώσεις, όταν δέν μπορούμε 
νά μαντέψουμε στό συγκεκριμένο 
άτομο, έκείνον τό χαρακτήρα, έκεΐνες 
τις διαδικασίες, έκεΐνες τις δομές τής 
προσωπικότητας, πού διδαχθήκαμε στή 
θεωρία; Καί σέ τι θά ωφελούσε άντίθετα 
ή διαίσθηση, όταν δέν ξέρουμε νά τήν 
παραλληλίσουμε μέ συγκεκριμένες 
παραγράφους άναφορών, σέ σύγκριση 
μέ τις όποιες ό,τι είναι διαισθητικό μετα
βάλλεται σέ έμφαντικό;

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε, ότι ή διαί
σθηση καί ή ψυχολογική γνώση δέν μπο
ρούν νά είναι χωρισμένες ή μία άπό τήν 
άλλη καί ότι μεταξύ αύτών πρέπει νά 
μπορεί νά ύπάρχει μία σχέση άμεσης 
συνεργασίας. Γι’ αύτό ή ψυχολογική 
γνώση, έπιστημονικά έπεξεργασμένη, 
τίθεται σάν όδηγός στή διαίσθηση καί 
αύτή άντίστροφα προσθέτει άποφασι-

Τού Giuseppe CATALFANO 
Καθηγ. Πανεπ. Μεσσίνας 

Μετάφραση:
Π.Υ. κ. Χρυσ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

στικότητα καί έμφαντικότητα στήν έπι- 
υτημονική γνώση.

Είναι κάτι άνάλογο, θά μπορούσαμε νά 
πούμε, μέ τό παροιμιώδες «κλινικό μάτι» 
τού γιατρού, πού δίνει άποφασιστικό- 
τητα στήν ιατρική έπιστήμη, έτσι ώστε νά 
έξακριβωθεΐ ή ταυτότητα τής άσθένειας 
τού άρρώστου μέ βάση τά άτομικά συμ
πτώματα, μέ τά όποια έκδηλώνεται σ’ αύ
τόν.

Όταν, λοιπόν, μιλάμε γιά τήν άπαραί- 
τητη ψυχολογική γνώση πού έχει άνάγκη 
ό διαχειριζόμενος τή δικαιοσύνη, δέν 
έννούμε μόνο ότι πρέπει νά έξοπλίσουμε 
αύτόν μέ «ψυχολογική γνώση» καί γιά τό 
λόγο αύτόν νά φορτώσουμε τά προ
γράμματα μελέτης σέ πανεπιστημιακό 
έπίπεδο καί αύτά στις έπαγγελματικές 
σχολές μέ ψυχολογικά «μαθήματα». Εν
νοούμε, βέβαια, άπό μιά άποψη πού στή 
συνέχεια θά δούμε καί αύτό, άλλά κυ
ρίως έννοούμε ότι χρειάζεται νά προω
θήσουμε, νά καλλιεργήσουμε, νά παρα
κινήσουμε, θά έλεγα, τή διαισθητική ψυ
χολογία, νά άναπτύξουμε δηλαδή τήν 
Ικανότητα νά «βλέπουμε μέσα» καί νά 
παρατηρούμε τή συμπεριφορά αύτού, 
πού - γιά τόν άλφα ή βήτα λόγο, μεγάλος 
ή μικρός, όποιος κι' άν είναι - ήρθε σ’ 
έπαφή μέ τά όργανα τής Δικαιοσύνης.

Άλλ’ όμως πρέπει νά γνωρίζουμε ποιοι 
είναι οί πιό έπωφελεΐς καί άποτελεσματι- 
κοί δρόμοι πού θά άκολουθήσουμε γιά νά 
«δούμε μέσα του».

Οί δρόμοι καί οί κατευθύνσεις αύτές 
μπορούν νά ύποδειχθούν άπό τήν έπι
στήμη τής ψυχολογίας. Ή ψυχολογία 
άπό τήν όποια έχει άνάγκη ό διαχειριζό- 
μενος τή δικαιοσύνη βρίσκεται στό ση
μείο τής τομής τής έπιστήμης μέ τή διαί
σθηση, στή ζώνη τής συγκλίσεως τής 
γνώσης καί τής πείρας.

Ό άστυνομικός έμπλέκεται όπωσδή- 
ποτε στό κύκλωμα άπονομής τής Δικαιο- 
.σύνης. Είναι έκεΐνος, όπως συνηθίζεται 
νά λέγεται, πού «έξασφαλίζει» στή Δι-
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καιοσύνη αύτόν πού παραβίασε ή ύποτί- 
θεται πώς παραβίασε τούς νόμους! Άπ ’ 
αυτόν άρχίζει συγκεκριμένα ό δικαστι
κός δρόμος, καί τό γνωστό δρομολόγιο 
στή μακρά του πορεία δέχεται άναμφί- 
βολα έπιδράσεις, άλλ’ είναι όμως καθο
ριστικό έπηρεασμένο άπό τό σημείο τής 
έκκινήσεως. Άπ’ αύτό συμπεραίνουμε 
ότι ή ψυχολογική προσέγγιση τού έν
οχου άπό τόν άστυνομικό είναι «διαφο
ρετική» άπό αύτήν πού έχει ό δικαστής 
καί θά δούμε άμέσως τό γιατί.

Γιά τό λόγο αύτό θά έλεγα ότι ή «δικα
στική ψυχολογία» άπαιτεί τή δημιουργία 
ένός πιό συγκεκριμένου καί ειδικού κλά
δου, πού θά μπορούσε νά όνομασθεϊ 
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ί α .  (Και 
αύτή πιστεύω είναι ή αίτια, γιά τήν όποια 
ό μεγάλος ίσπανοαμερικανός ψυχολό
γος καί έγκληματολόγος Mira y Lopez 
προτίμησε νά μιλήσει γιά «νομική» καί 
όχι «δικαστική» ψυχολογία γιά νά συμ- 
περιλάβει άκριβώς σέ μιά καί μόνη όνο- 
μασία αύτούς τούς δυό όρους «άστυνο
μική» και «δικαστική»).

Τώρα, έκείνη πού όνομάζουμε (καί δέ 
γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο) «άστυνο
μική ψυχολογία» διακρίνεται γιά τήν 
άμεσότητα τού χαρακτήρα της, γιά τήν 
ύπεροχή πού έχει ή διαίσθηση στήν 
προσέγγιση τού ύπό έλεγχο ή κατηγορία 
ατόμου, γιά τήν έφαρμογή της πάνω σ’ 
ένα συγκεκριμένο πεδίο τής ψυχικής 
λειτουργίας, πού είναι ή «συμπεριφορά».

Η δικαστική ψυχολογία (μέ τήν προα- 
ναφερομένη έννοια) θά πρέπει νά κατα- 
φύγει σέ διάφορους τρόπους προσέγγι
σης, όπως προσωπολογικό, δυναμικό, 
νευροαντανακλαστικό, κοινωνικό κ.λ.π.' 
Η άστυνομική ψυχολογία, άντίθετα, δέν 
μπορεί παρά νά στηριχθεΐ κυρίως σέ μιά 
μόνο προσέγγιση, τήν «συμπεριφερολο- 
γική». Πρέπει μέ άλλα λόγια νά «άποκρυ- 
πτογραφίσεις» τή συμπεριφορά τού έν
οχου, άναλύοντας καί συλλέγοντας τήν 
ένδεικτική σπουδαιότητα τών άντιδρα- 
στικών έκδηλώσεων, τών τρόπων δηλαδή 
πού άντιδρά στούς διάφορους έρεθι- 
σμούς. Ή άστυνομική ψυχολογία είναι 
μία ψυχολογία τών άντιδράσεων. Όχι

μόνο αύτών πού προσφέρονται στό ει
δικό μάτι τού άστυνομικοϋ, άλλά κυρίως 
έκείνων πού ό ίδιος προκαλεΐ διά μέσου 
μιάς κατάλληλης έκπομπής έρεθισμά- 
των, άπό τά όποια συνίσταται κυρίως ή 
«τεχνική» τής άνακρίσεως καί τής έξ- 
ετάσεως.

Η άνάλυση τής προσωπικότητας, τών 
άντανακλαστικών, ψυχοκοινωνικών καί 
δυναμικών παραγόντων θά γίνει άργό- 
τερα, σέ μιά άλλη στιγμή, κατά τή διάρ
κεια τής δικαστικής πορείας, μέ τή συν

εργασία καί τήν καθοριστική συμβολή 
τών ε’ιδικών καί είναι τό άντικείμενο τής 
δικαστικής ψυχολογίας μέ τήν προανα- 
φερόμενη έννοια. Τήν άξιολόγηση τής 
συμπεριφοράς, τών άντιδράσεων στήν 
περίπτωση αύτή είναι ό άστυνομικός πού 
πρέπει νά τήν κάνει, γιατί στό φώς αύτής 
τής άξιολογήσεως πρέπει νά έρμηνεύσει 
τήν πρώτη κατάθεση, τή φ α ι ν ο μ ε 
ν ο λ ο γ ί α  τού έγκλήματος, τις πρώτες 
άμεσες μαρτυρίες καί νά συναρμολογή
σει τά πρώτα αίτια, τά πρώτα λογικά συμ

περάσματα, καί νά συντάξει τις πρώτες 
ύποθέσεις.

Οχι πώς ή μελέτη καί ή άξιολόγηση τής 
συμπεριφοράς στις έπόμενες φάσεις τής 
δικαστικής πορείας δέν έχουν πιά σημα
σία, γιατί πάντα θά έχουν, άπό τή στιγμή 
πού ό ένοχος πιέζεται συνεχώς άπό έρε- 
θίσματα καί συνεχώς άντιδρά σέ κατα
στάσεις. Αλλά θά είναι χωρίς άλλο μιά 
συμπεριφορά λίγο - πολύ «έπηρεα- 
σμένη» έξ αιτίας τών μελετημένων καί 
ύπολογισμένων έπεμβάσεων (όπως 
αύτή, ή όποια είναι καί ή πιό σημαντική, 
τής ύπερασπίσεως), χωρίς αύτόν τόν 
«αύθορμητισμό» καί τή «γνησιότητα», 
πού διακρίνει τήν πρώτη έπαφή πού έχει 
ό άστυνομικός στή ψυχολόγηση τού έν
οχου ή τού ύπόπτου ένοχης.

Γ ιά τούς λόγους λοιπόν αύτούς θά 
έλεγα, ότι χρειάζεται περισσότερο τήν 
ψυχολογία τό άστυνομικό όργανο, παρά 
ό δικαστής ή ό άνακριτής. Αύτοί έχουν 
κάθε δυνατότητα καί όλο τό χρόνο νά 
έπωφεληθούν άπό τούς ειδικούς έπι- 
στήμονες, ένώ ό άστυνομικός πρέπει νά 
είναι άπό μόνος του ένας «ειδικός» στό 
νά «άποκρυπτογραφίσει» μιά διαγωγή 
πού τού προσφέρεται άμεσα καί συχνά 
άπρόοπτα. Θά είναι τό «πεπειραμένο του 
μάτι» πού θά τού τό έπιτρέψει, άλλά τό 
«πεπειραμένο του μάτι» τόσο καλύτερα 
θά μπορέσει νά 'δει, όσο καλύτερα θά 
έχει φωτισθεί άπό τις έπιστημονικές 
γνώσεις.

Είναι όμως δυνατό νά διδαχθεί τέτοια 
παρατηρητικότητα, τέτοια ικανότητα 
άξιολογήσεως τής συμπεριφοράς; 
Χρειάζεται ειδική διδασκαλία, ή είναι ένα 
«προσόν», πού πρέπει κανείς νά κατέχει 
καί όποιος δέν τό έχει έμφυτο δέν μπο
ρεί νά τό προσφέρει άλλά ούτε καί νά τό 
δεχτεί; Είναι ένα σημαντικό θέμα πού 
πρέπει νά διαλευκάνουμε πριν κλείσω.

Σίγουρα χρειάζεται μιά «κλίση» (όπως 
χρειάζεται, κατά βάθος, γιά όποιαδήποτε 
άνθρώπινη δραστηριότητα), μιά «ικανό
τητα» τέλος πάντων, άλλά ή ικανότητα 
αύτή πρέπει νά προάγεται, νά άναπτύσ- 
σεται, νά καλλιεργείται άπό μιά «έξ- 
άσκηση». ’Αναμφίβολα πρέπει ν’ άποτε- 
λέσει άντικείμενο μιάς ειδικής έκπαι- 
δεύσεως» πού μιά σχολή γιά άστυνομι- 
κούς δέν μπορεί νά παραβλέψει. Είναι 
λοιπόν άπαραίτητη μιά θεωρητική - πρα
κτική διδασκαλία, καί συγκεκριμένα μιά 
«έξάσκηση», μιά καθοδηγούμενη έκπαί- 
δευση, βασισμένη στήν πρακτική τής 
άξιολογήσεως συγκεκριμένων διαγωγών 
καί συμπεριφορών έγκληματιών (νομι- 
κώς σημαντικές, έκλεγμένες σάν «πρό
τυπα»), Μιά έξάσκηση, στήν όποια δέν 
είναι τόσο οί σημειώσεις πού έχουν ση
μασία, όσο οί έμπειρίες καί, άς πούμε κα
λύτερα, ή έπαγγελματική έμπειρία τού 
έκπαιδευτή, πού προσφέρεται σέ μορφή 
έπιστημονικά ένδεδειγμένη καί τεχνικά 
σωστή.

Τό άστυνομικό όργανο δέν μπορεί νά 
παραβλέψει μιά τέτοια έκπαίδευση σχε
τικά μέ τή ψυχολογική προσέγγιση τού 
ύπόπτου ή τού ένόχου, γιατί τότε ή ιερή 
άποστολή στό όνομα τής δικαιοσύνης 
καί τής ύπερασπίσεως τής κοινωνίας 
κινδυνεύει νά άποτύχει καί νά έκτεθεΐ σέ 
κινδύνους άπό έσπευσμένες καί έπιφα- 
νειακές άξιολογήσεις, οί όποιες άντί νά 
φωτίσουν, σκιάζουν τό έργο τής Αστυ
νομίας.
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Τού Γιάννη ΔΗΜΟΥ -  ΤΣΟΛΗ 
Άνθ υπασπιστή

"Αν μπορούμε νά παραδεχτούμε, σή
μερα, πώς υπάρχουν άκόμη στις έλληνι- 
κές θάλασσες άμόλευτα νησιά -  νησιά 
πού κατάφεραν και στάθηκαν όρθια καί 
δέν υποτάχτηκαν σέ καμιά έντελώς 
περίπτωση στήν καταστροφική μανία τού 
«τσιμέντου» καί τής μόλυνσης, τότε ό τί
τλος τού πρώτου άνάμεσά τους άνήκει 
άδιαμφιαβήτητα στή Σάμο.

Στή Σάμο μέ τις όλοζώντανες άνόθευ- 
τες φυσικές καλλονές, μέ τήν άτέλειωτα 
γοητευτική γραφικότητα. Στο νησί μέ τήν 
όργιαστική βλάστηση, τήν ήμερότητα και 
τήν άπαλή γραμμή τού τοπίου, μέ τις πα- 
νοραματικές άκρογιαλιές, μέ τά βαθυ- 
πράσινα κατάφυτα βουνά. Εκεί όπου 
κάθε κομμάτι γής χαρίζει στον έπισκέπτη 
του τήν ξέχωρη γαλήνη, τό άναγεννητικό 
άσυλο, τή μοναδική ήρεμία, τήν άπέ- 
ραντη άπόλαυση, τήν άλησμόνητη γεύση 
τού άγνοϋ, τού καθάριου τού άληθινά 
ωραίου.

Δέν ύπάρχουν, άλήθεια, λέξεις και 
φράσεις πού νά μπορούν νά δώσουν έκ- 
φραστικά στον άναγνώστη τό μεγαλείο 
πού άπλώνεται άπό άκρη σέ άκρη αύτοϋ 
τού άκριτικοϋ μας νησιού. Είναι μικρή σέ 
έκταση ή Σάμος -472 τετραγωνικά χιλιό
μετρα - άλλά άποτελεί όλόκληρη έναν 
τεράστιο μυριάνθιστο, καταπράσινο, 
παραδεισένιο κήπο. Είναι τό πιό άκριβό 
θεϊκό δώρο στήν έλληνική φύση. Είναι τό 
άκριβότερο στολίδι της. Και είναι, έπι- 
πλέον, ιστορικά μεγάλη καί άστείρευτη. 
Κατέχει θέση ξεχωριστή κι όμολογουμέ- 
νως ένδοξη στή μεγαλειώδη πορεία τής 
ιστορίας τού έλληνικού "Εθνους.

ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ. . .

Τήν όνομασία της φαίνεται πώς τήν 
οφείλει, παίρνοντάς την ατούς μυθικούς 
χρόνους στούς θαλασσοπόρους Φοί
νικες. Η ίδια ή λέξη πιστεύεται πώς 
προέρχεται άπ’ τή σημιτική ρίζα «σαμα» 
πού θά πει «ψηλός» και συναντιέται καί 
σέ άλλα έλληνικά μέρη (Σάμη, Σαμο
θράκη -  όπου ύπάρχουν τά ψηλά βουνά 
Αίνος καί Φεγγάρι). Δέν άποκλείεται

έπομένως νά όνομάστηκε Σάμος άπ' τό 
ψηλό βουνό της «Κέρκης» (ύψόμετρο 
1.500 μέτρα), όπου καί τό γνωστό νεκρό 
ήφαίστειο. Διαβάζομε, έπίσης, ότι ό γιός 
τού βασιλιά τής Σάμης (Κεφαλλονιάς) 
Αγκαίος καί άργοναύτης, ζητώντας τή 
γνώμη τής Πυθίας γιά τό πού έπρεπε νά 
μεταναστεύσει, πήρε τήν άπάντηση: «τήν 
έν θαλάττη νήσον Φυλίδα, μετονομάζων 
ταύτην Σάμον».

Βυθισμένο, σίγουρα, άπό τότε ατό 
πράσινο, τό νησί, πνιγμένο άπό τότε στις 
βελανιδιές, ατά λουλούδια, στις έλιές, 
στ' άμπέλια, στις άφθονες φυσικές πη
γές, έκανε πολλούς άρχαίους συγγρα
φείς νά μιλούν μέ θαυμασμό γιά τήν 
όμορφιά καί τήν εύφορία του. «Νήσο τών 
Μακάρων» τό άποκαλούν οϊ άρχαϊοι 
ποιητές, «ύδρηλή Σάμο» τή θέλει ό "Ομη
ρος, «καί όρνίθων φέρει γάλα» γράφει ό 
Μένανδρος.

Δέν είναι, άλλωστε, καί λίγα τά όνό- 
ματα πού τού 'χουν δώσει κατά καιρούς. 
Ό σημερινός έξαίρετος Σαμιώτης λογο
τέχνης, συγγραφέας καί δημοσιογράφος 
Κώστας Πτίνης, πού άσχολήθηκε ιδιαί
τερα μέ τήν άναζήτηση καί συγγραφή τών 
ιστορικών στοιχείων τής πατρίδας του 
συγκέντρωσε καί άνάλυσε πολλά άπ' 
αύτά. Σάν πρώτο, λοιπόν, μάς πληροφο
ρεί, άναφέρεται τό Π α ρ θ ε ν ο α -  
Ρ ο ύ σ α ή Π α ρ θ ε ν ί α ,  μιας καί τή 
Σάμο έπέλεξε σάν ιερό τόπο ή θεά "Ηρα 
γιά νά γεννηθεί καί νά τελέσει στή συν
έχεια τούς γάρους της. Όνομάστηκε 
έπίσης Η μ ε ρ ό ε σ σ α  γιατί ή έμφάνισή 
της άπαλύνει κι εύχαριστεΐ τό βλέμμα, 
Κ υ π α ρ ι σ σ ί α  γιά τά πολλά κυπαρίσσια 
της, Ε λ α ι ό φ υ τ ο ς  γιά τις έλιές της, 
Φ υ λ λ ά ς ή Φ υ λ λ ί  ς γιά τό πράσινό 
της, ’ Α ν θ ε μ ό ς γιά τά λουλούδια της, 
Σ τ ε φ ά ν η ,  Δ ό  ρ υ a α καί Ί  μ β ρ α-  
σ ί α άπ' τό ποτάμι της Ίμβρασος, 
Δ ρ υ ο ύ σ α γιά τις βελανιδιές της καί 
Μ ε λ ά ν θ ε μ ο ς ή  Μ ε λ ά μ φ υ λ λ ο ς  
γιά τή δάφνη της.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Ό 'Ηρόδοτος άναφέρει ότι ή Σάμος 
πρέπει νά κατοικήθηκε μεταξύ τού 2.600
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καί 2.200 π.Χ. Στό ίδιο συμπέρασμα κατα
λήγουν και οί σημερινοί άρχαιολόγοι, 
μετά τήν άνάλυση ευρημάτων άπό συνοι
κισμούς τής έποχής αυτής που βρέθηκαν 
στό Ήραϊο. Πρώτοι κάτοικοι ήσαν Πελασ
γοί πού είχαν θεότητα τήν Ήρα, κατόπιν 
οι Κάρες και μετά ο'ι Λέλεγες μέ τό μυ
θικό βασιλιά τους Άγκαιο.

Αργότερα τήν κατοίκησαν οι "Ιωνες, 
γιά νά άπλώσει γρήγορα τά κλαδιά του 
έκεί καί νά άνθίαει σέ όλη του τή μεγαλο
πρέπεια ό πολιτισμός των γειτονικών της 
ιωνικών πόλεων. Ό άνεπανάληπτος κεί
νος ιωνικός πολιτισμός, τού όποιου ή Σά
μος άρχικά άποτέλεσε ένα άπ' τά δυό 
βασικά του κέντρα καί μετά τήν κατα
στροφή τής Μιλήτου, τό μοναδικό της.

Ή κατοίκηση και άνάπτυξή της συνεχί
ζεται γιά νά φτάσουμε στον έκτο αιώνα 
π.Χ., όταν ό Πολυκράτης καταλύει τό μέ
χρι τότε πολίτευμα καί ιδρύει τυραννία, 
κυβερνώντας την σαράντα όλόκληρα 
χρόνια. Ό Πολυκράτης, γιά τον όποιο ό 
Ηρόδοτος γράφει: «ούδέ εις τών άλλων 
Ελλήνων τυράννων άξιος έστί Πολυκρά- 

τεϊ μεγαλοπρεπείην συμβληθήναι», είναι 
αυτός πού τής δίνει τόση δύναμη, αίγλη, 
άκμή και δόξα, ώστε δικαιωματικά νά πά
ρει τόν τίτλο τής κορυφαίας άνάμεσα σ' 
όλες τις άλλες έλληνικές πόλεις τής 
έποχής.

Τό Ι ε ρ ό  " Αστ υ  ή " Α σ τ υ  Ν υ μ 
φ α ί ω ν ,  ή πρωτεύουσα -  άρχαία πόλη 
(τό σημερινό Πυθαγόρειο) πάντα είναι 
γεμάτη ζωντάνια, κίνηση και ζωή, είναι ή 
ωραιότερη πόλη τούτης τής έποχής. Τής 
χρυσής έποχής γιά τή θαλασσοκράτειρα 
Σάμο, πού μεγαλύτερα έργα -  δείγματα 
τού κολοσσιαίου πολιτισμού της έχει: τό 
«έν Λιμένι χώμα», τό «Άμφίστομον ’Όρυ
γμα», ύδραγωγείο γιά τήν ύδρευση τών 
κατοίκων, τά τείχη τής πόλης πού είχαν 
μήκος 6,5 χιλιόμετρα καί ποτέ δέν κατά- 
φεραν νά καταλάβουν οι κατά καιρούς 
έχθροί καί, τέλος, τόν μνημειώδη ναό τής 
"Ηρας.

Τό «έν Λιμένι χώμα» ήταν ό τεράστιος 
κυματοθραύστης στό λιμάνι πού προστά
τευε τήν πόλη. Τό «Άμφίστομον "Ορυ
γμα» ήταν έργο τού Εύπαλίνου τού Με- 
γαρέα, ύδραγωγείο γιά τήν δρευση τών 
κατοίκων μέ νερό άφθονο. Μετά τις έρ- 
γασίες πού έγιναν άπ' τή γερμανική άρ- 
χαιολογική έταιρία γιά τόν καθαρισμό 
τού Εύπαλίνιου όρύγματος, άποδείχτηκε 
πώς συνθέτει ένα έργο γιγαντιαίο σέ 
σύλληψη καί έκτέλεση, πού όμοιο του 
δέν συναντιέται πουθενά. Τό μήκος του 
φτάνει στά 2.750 μέτρα, άπ' τά όποια τά 
1.038 βρίσκονται κάτω άπ' τό βουνό. Είναι 
διώροφο μέ πηγάδια καθαρισμού καί άε- 
ρισμοϋ σέ όλόκληρο τό μήκος του.

Τό Ηραίο, άν καί σήμερα είναι κατα
στραμμένο έντελώς, άποτελεί τό σημαν
τικότερο άρχαιολογικό μνημείο τού νη
σιού. Ισάξιας μέ τά 7 θαύματα τού κό
σμου ό ναός τής "Ηρας καί, κατά τή γνώμη 
του Ηρόδοτου, ό μεγαλύτερος τής άρ- 
χαιότητας, στήν άρχή ήταν ξύλινος καί 
κάηκε. Ξαναχτίστηκε, όμως, μαρμάρινος 
καί μεγαλύτερος κατά τόν όγδοο π.Χ. 
αιώνα σέ ρυθμό δωρικό. Τόν έκτο αιώνα, 
ό Σάμιος άρχιτέκτονας Ροίκος τόν άνα- 
καίνισε σέ ρυθμό ιωνικό. Ξανακάηκε, 
όμως, τό 525 π.Χ. καί ξανακτίστηκε μεγα
λύτερος καί ωραιότερος στά χρόνια τού 
Πολυκράτη, άλλά ή κατασκευή του δέν 
τελείωσε ποτέ. Κι έγινε τό καύχημα στον 
τότε γνωστό κόσμο, αάν άρχαίο Ιερό καί

Δίπλα: ΑπομεινΑρια τού 
Ηραίου.

Κάτω: γραφική σαμιώτικη 
Ακρογιαλιά.
Στήν Απέναντι σελίδα: ει
δυλλιακή ΑπΑμερη Ακτή 
(πάνω), Αποψη τού πανέ
μορφου χωριού ΚοκΑρι 
(κάτω).

Πινακοθήκη γεμάτη άφιερώματα καί 
άλλα καλλιτεχνήματα μυθικής καί ιστο
ρικής άξίας. Είχε μήκος 108 μέτρα, πλά
τος 54 μέτρα καί 133 κίονες καί κατα
στράφηκε καί λεηλατήθηκε έπανειλημ- 
μένα άπ’ όλους όσοι διαδοχικά εισέβα
λαν στή Σάμο μετέπειτα (Σαρακηνοί, Γότ- 
θοι καί Ούνοι πειρατές, καθώς καί πολλοί 
άλλοι). Σήμερα στό 'Ηραίο σώζονται δυό 
μικροί ναοί ρωμαϊκής περιόδου, βωμοί, 
λουτρό, άρχαϊκή στοά καί έλληνική στοά, 
ναός γεωμετρικής περιόδου καί μία μόνο 
(!) κολώνα.

Ωστόσο, οί καταστροφές, οι λεηλασίες 
καί οί συμφορές πού προξένησαν όλοι 
αύτοί ατό πέρασμά τους, κατακλέβοντας 
τούς ναούς καί τά άλλα καλλιτεχνή
ματα τού κολοσσιαίου πολιτισμού της, 
καθόλου δέν κατάφεραν νά λυγίσουν τόν 
ύπέροχο λαό της. Τόν πάντα καλόγνωμο 
καί καλοδεχτικό σαμιακό λαό. Ή Σάμος 
κρατήθηκε όρθια, άντεξε, κατόρθωσε νά 
διατηρήσει άκέραιο τόν έθνικό της χα
ρακτήρα. Στό μεσαίωνα, τό νησί πέφτει 
σέ παρακμή. ΟΙ πειρατές, οί λοιμοί, καί οί

φοβεροί σεισμοί τού 1376 σχεδόν τήν 
έρημώνουν. Ό πληθυσμός της μειώνεται 
άρκετά. Ακολουθεί τό πέρασμα τών Βυ
ζαντινών, τών Βενετών, τών Φράγκων, 
τών Γενουατών, ώσπου τό 1475 παραδί
νεται ατούς Τούρκους. ’Αρχίζει, όμως, νά 
ξαναζωντανεύει μετά άπό 75 χρόνια. 
Τότε άποικεί στό νησί ό Τούρκος ναύαρ
χος Άλή πασάς Όχιαλή, γνωστός Κιλίτζ. 
Ό τιμαριούχος Κιλίτζ προσκαλεϊ υπό
δουλους "Ελληνες τής ύπόλοιπης Ελλά
δας νά κατοικήσουν έδώ, παραχωρώντας 
τους σέ άντάλλαγμα διάφορα προνόμια. 
Πράγματι άνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά 
του άρκετοί, μεταξύ τών όποιων: Χιοσά- 
μιοι, Δωδεκανήσιοι, Μυτιληναίοι, Εύ- 
βοείς, Πελοποννήσιοι, Κρητικοί, Αίγινί- 
τες καί άλλοι, πού έγκατασταίνονται στήν 
αύτόνομη πιά Σάμο καί συνεχίζουν τήν 
ιστορία της, γιά νά ξαναχάσουν τά προ
νόμιά τους μετά τό θάνατο τού τιμαριού
χου Κιλίτζ, τό 1587. Τό 1600 οί Τούρκοι 
έγκατασταίνονται πάλι στό νησί καί, μέ 
έξαίρεση τήν τριετή ρωσσική κατοχή 
(1771 - 1774) συνεχίζουν νά τήν κατέ
χουν μέχρι τήν άπελευθέρωσή της. Στήν 
έπανάσταση τού 1821 οί Σαμιώτες μπαί-



νουν άπ' τούς πρώτους στον άγώνα μέ 
τόν Φιλικό Λυκούργο Λογοθέτη έπικεφα- 
λής. Τό 1834 άναγνωρίζεται σάν υποτε
λής ήγεμονία και μετά άπό 78 χρόνια 
έπαναστατεϊ μέ άρχηγό τόν Θεμιστοκλή 
Σοφούλη κι ένώνεται μέ τήν Ελλάδα 
άμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέ
μους.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΚΜΑΣΑΝ 
ΣΤΗ ΣΑΜΟ . . .

Ή Σάμος είναι τό νησί πού φιλοξένησε 
τόν 'Ηρόδοτο γιά νά γράψει τήν ιστορία 
του, τόν Αίσωπο γιά νά πλάσει τούς μύ
θους του, τόν Άνακρέωντα γιά νά τραγου
δήσει τόν έρωτα. Στό ταξίδι του άπ' τή Χίο 
στήν Αθήνα ό Όμηρος, συνάντησε μέ τό 
καράβι του τρικυμία, κι άλλάξοντας κα
τεύθυνση στάθμευσε στή Σάμο, όπου 
παρέμεινε όλόκληρο τό χειμώνα. Κατά 
τήν παραμονή του. έκεϊ, άπό βράδυ σέ 
βράδυ άπήγγειλε τήν Ίλιάδα καί τήν 
Οδύσσεια στόν Κρεώφυλλο πού τά κατέ

γραφε σέ σανίδες. Κι όπως λέει ό Πλού
ταρχος, τίς σανίδες μέ τά όμηρικά έπη ric 
βρήκε άργότερα ό νομοθέτης τής Σπάρ
της Λυκούργος καί τίς μετέφερε στή Λα- 
κεδαίμονα, γιά νά γίνουν κατόπιν γνωστά 
καί στήν ύπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, τό 
παραδεισένιο σαμιακό τοπίο διάλεξαν 
ατούς ρωμαϊκούς χρόνους ό Αντώνιος 
καί ή Κλεοπάτρα γιά νά περάσουν τόν 
μήνα τού μέλιτος.

Καί είναι, παράλληλα, άμέτρητες οί 
ιστορικές φυσιογνωμίες πού γεννήθη
καν ή άκμασαν στή «Μακάρων Νήσον» 
γιά νά μορφοποιήσουν τόν άσύγκριτο 
πολιτισμό της. Μεταξύ αύτών ήσαν: Ό 
μαθηματικός, ό σοφός άναμορφωτής καί 
μύστης Πυθαγόρας-ή μεγαλοφυία αύτή 
μέ τήν παγκόσμια φιλοσοφική άκτινοβο- 
λία πού έδωσε τό «Μέτρο», τό «Ρυθμό» 
καί τήν «Αρμονία», πηγές άστείρευτες 
σοφίας, καλοσύνης καί άνθρωπισμού μέ 
άναδρομική δύναμη τεράστια. 'Ακόμη, οί 
άστρονόμοι Άρίσταρχος καί Κόνωνας, οί 
φιλόσοφοι Επίκουρος καί Μέλισσος, ό 
άνδριαντοποιός Πυθαγόρας, οί έπικοι 
ποιητές Κρεώφυλος καί Χοιρίλος, ό μη
χανικός Μανδροκλής, ό έφευρέτης τού 
ιωνικού άλφάβητου Καλλίστρατος, ό για
τρός Έρασίστρατος, ό μουσικός Βαθύλ- 
λος, ό θαλασσοπόρος Κωλαίος, οί ζω
γράφοι Σαυρίας, Άγάθαρχος, Θέων καί 
Καλλιφών, οι 'ιστορικοί Δούρις, Διόνυσος 
καί "Ασιος, ό μωσαϊκός Διοακουρίδης, οί 
άρχιτέκτονες Ροίκος, Θεόδωρος καί Τη- 
λεκλής, ή Πυθαγόρεια φιλόσοφος Δαμώ, 
ή διάσημη μάντισσα Φυτώ καί τόσοι καί 
τόσοι άλλοι μεταγενέστεροι Σαμιώτες 
πού τόσες καί τόσες βαριές κληρονομιές 
μάς άφησαν.

Η ΣΑΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

’Αναφερθήκαμε όσο πιό συνοπτικά 
μπορούσαμε στήν ιστορία τού νησιού μέ 
τά άνεπανάληπτα φυσικά θέλγητρα καί 
τούς άνεκτίμητους ιστορικούς θησαυ
ρούς: τής άνόθευτης Σάμου μας. Κι αύτό 
βέβαια σημαίνει πώς γιά νά έπιχειρήσει 
κανείς νά έξαντλήαει τά θέματα πού 
άφορούν όλόκληρη τή γνωστή τουλάχι
στον ιστορία της, θά χρειαστεί, οπωσδή
ποτε, άρκετές χιλιάδες σελίδων σάν καί

τούτη. "Οπως, έπίσης, άμέτρητες σελίδες 
χρειάζονται γιά μιά άπλή άναφορά στά 
σημερινά της στοιχεία καί θέματα.

Γιά τή σημερινή Σάμο έλάχιστα θά 
προσπαθήσουμε νά δώσουμε στή συν
έχεια, έπαναλαμβάνοντας ότι οί φυσικές 
όμορφιές της δέν είναι μόνο άνόθευτες, 
άλλά καί μοναδικές, στόν έλληνικό πάντα 
χώρο. Είναι όμορφιές άξεπέραστες. 
Όταν άκούει ή μιλάει ή γράφει κανείς γιά 
τό παραδεισένιο αίγιοπελαγίτικο άκρι- 
τικό αύ τό νησί, πρέπει νά 'χει άσφαλώς 
ύπόψη του, πώς κάθε πιθαμή γης άπ' τά 
472 τετραγωνικά χιλιόμετρα τής έκτασής 
του, πώς κάθε μέτρο άκροθαλασσιάς άπ' 
τά 159 χιλιόμετρα τού συνολικού μήκους 
τών άκτών του έχει κάτι ξεχωριστά 
όμορφο, ώραίο, ρομαντικό καί παραδο
σιακό νά χαρίσει στόν έπισκέπτη του. Θά 
χαράξει έντυπώσεις πρωτόγνωρες στή 
μνήμη του, έντυπώσεις συναρπαστικές, 
συγκλονιστικές, πού μόνο αύτές τόν γο- 
νιμοποιούν ψυχοπνευματικά.

Ό νομός Σάμου, μέ πρωτεύουσα τό 
Βαθύ, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 
1981 έχει πληθυσμό 40.519ι κατοίκους 
(παρουσίασε μείωση σέ ποσοστό 2, 8% 
άπ' τήν άπογραφή τού 1971). Τό κλίμα της 
είναι εύχάριατο καί ύγιεινό (ήπιο μεσο
γειακό) μέ θερμικές μεταβολές στή δι
άρκεια τής ήμέρας καί τού χρόνου καί 
μικρή σχετικά ύγρασία, πράγμα πού, σέ 
συνδυασμό μέ τήν άπουσία άτμοσφαιρι- 
κοϋ κουρνιαχτού, κάνει έξαιρετικά δια
υγή τόν ούρανό της. Οί χειμώνες είναι 
ήπιοι καί τά καλοκαίρια όχι πολύ ζεστά, 
ένώ ή μέση έτήσια θερμοκρασία είναι 19° 
C.

Παρά τή στενότητα τού καλλιεργήσι
μου έδάφους της, ή οικονομία στηρίζεται 
στή γεωργική παραγωγή καί κυρίως στήν 
καλιέργεια τής έλιάς καί τών άμπελιών. 
Αξιόλογη είναι ή παραγωγή έλιάς καί λα
διού, όπως καί τού καπνού, ένώ σέ μικρό
τερες ποσότητες παράγεται μιά μεγάλη 
ποικιλία γεωργικών προϊόντων (δημη
τριακά, όσπρια, κηπευτικά, χαρούπια, 
έσπεριδοειδή καί άλλα φρούτα). Γνωστό- 
τερο προϊόν είναι τό όμώνυμο μοσχάτο 
κρασί της πού έξάγεται στό έξωτερικό. Ή 
κτηνοτροφική παραγωγή είναι σχετικά 
μικρή καί προορίζεται γιά τήν αύτοκατα- 
νάλωση καί τήν έσωτερική άγορά. Χάρη 
στά πλούσια δάση της, τέλος, ή .Σάμος 
παράγει ξηλεία τόση, όση όλα τά άλλα 
νησιά τού Αιγαίου μαζί. Στό μεταξύ, έχει 
ορυκτά σίδηρου, χαλκού, χρώμιου, άντι- 
μίνιου, μόλυβδου, άργυρου, άμίαντου 
καί σμύριδας, σέ ποσότητες, όμως, πού 
δέν έχουν πάντοτε ένδιαφέρον άπό 
άποψης βιομηχανικής έκμετάλλευσης, 
λόγω τού ότι δέν άξιοποιήθηκαν άκόμη 
ικανοποιητικά. Μέ έξαίρεση τήν ποτο
ποιία καί τή βυρσοδεψία, ή βιομηχανία 
είναι άσήμαντη. Εκτός άπ’ τά έλαιοτρι- 
βεϊα καί τά σαπουνοποιεϊα, ύπάρχουν 
άλευρόμυλοι καί μονάδες συσκευασίας 
γεωργικών προϊόντων.

Οί θαλάσσιες συγκοινωνίες παρουσιά
ζουν σημαντική κίνηση, παρόλη τή 
μείωσή τους σέ σύγκριση μέ παλιότερες 
έποχές. Μοναδικό έμπορικό λιμάνι τό 
Βαθύ, στόν όμώνυμο κόλπο τής βόρειας 
άκτής, ένώ μικρά τεχνητά λιμάνια βρί
σκονται στό Τηγάνι καί τό Καρλόβασι. Τό 
έσωτερικό άδικό δίκτυο είναι μέτριο σέ 
έκταση, μέ κυριότερη άρτηρία αύτή πού 
συνδέει τήν πρωτεύουσα μέ τό Καρλό- 
βασι καί πού συνεχίζει κατόπιν πρός τή

χώρα, στά νοτιοανατολικά, κλείνοντας, 
τέλος, τόν κύκλο μέ δυό διακλαδώσεις, 
πρός Πυθαγόρειο - Βαθύ καί Μυτιλη- 
νιούς - Σάμο άντίστοιχα. Μέ τήν Αθήνα 
ύπάρχει τακτική άεροπορική συγκοινω
νία.

Ό νομός Σάμου συγκροτείται άπ' τά 
νησιά Σάμο καί Ικαρία. Ή πρωτεύουσα 
τού νομού είναι γοητευτική, πράγματι, 
πόλη καί είναι χτισμένη άμφιθεατρικά μέ 
άρχοντιά καί δείγματα περασμένου με
γαλείου. Αξιοθέατα τής πόλης είναι: τό 
άρχαιολογικό μουσείο μέ άγάλματα, έπι- 
γραφές, άγγεία καί άντικείμενα άπό έλε- 
φαντόδοντο, τό παλιό βουλευτήριο όπου 
σήμερα στεγάζονται τό δημαρχείο καί ή 
πινακοθήκη, τό δημοτικό πάρκο, άπέ- 
ναντι άπ' τό ήρώο τών πεσόντων καί ή 
δημόσια βιβλιοθήκη της πού διαθέτει 
πολλά καί μεγάλης άξίας βιβλία.

Αξιόλογες κωμοπόλεις τού νησιού εί
ναι:

Τό Ποσειδώνειο σέ άπόσταση 12 χιλιο
μέτρων άπ' τό Βαθύ μέ άκρογιαλιά 
κατάλληλη γιά μπάνιο καί ψάρεμα, ή Ψιλή 
Άμμος σέ άπόσταση 10 χιλιομέτρων 
(γραφικό λιμάνι μέ κλειστή καί άμμου- 
δερή άκρογιαλιά) μέ τό μακρόστενο μι
κρό νησάκι Βαρελούδι στό στόμιο τού 
κόλπου, τό Καρλόβασι πού οί κάτοικοί 
του τό ονόμασαν Μικρό Παρίσι γιά τίς 
άφθονες όμορφιές του καί τήν προοδευ- 
τικότητα πού τό χαρακτηρίζει, τό Πυθα
γόρειο πού είναι στή θέση τής άρχαίας 
Σάμου χτισμένο, μέ τό άρχαιολογικό 
μουσείο, μέρος τών άρχαίων τειχών πού 
κλείνουν περιμετρικά τό λιμάνι, μέ τό μι - 
σογκρεμισμένο φρούριο τού Λυκούργου 
Λογοθέτη, τό Αμφίστομο ή Εύπαλίνο 
Όρυγμα, τό άρχαίο λιμάνι καί άλλα άξιο- 
θέατα καί, άκόμη, ή κωμόπολη τών Μυτι- 
ληνιών, στό μικρό μουσείο τής όποιας εί
ναι έκτεθειμένα όστά προϊστορικών 
ζώων (ήλικίας 13 έκατομμυρίων χρόνων). 
Είναι όστά έλέφαντων, ρινόκερων, γα- 
ζελλών, καμηλοπαρδάλεων, ύαινας, σα- 
μοθήριου, κρανίο τού σπάνιου ζώου 
όρυκτερόπους καί άλλων ζώων.

Πλάι καί γύρω στις κωμοπόλεις αύτές 
άπλώνονται τά πανέμορφα χωριά τής Σά
μου, μέ τίς δικές του, τό καθένα, σπου
δαίες πάντα έξοχικές έντυπωσιακές το
ποθεσίες, όπως οί Βουρλιώτες, τό Κοκ
κάρι, οί Βαλεονάτες, οί Μανολάτες, ή 
"Αμπελος καί τ' άλλα.

Εξαιρετικά ένδιαφέροντα είναι άκόμη 
καί τά πολλά μοναστήρια της. Αξιοθαύ
μαστα γιά τήν άρχιτεκτονική τους είναι, ή 
Μονή τής Μεγάλης Παναγιάς, ή Παναγία 
τού Βροντά, ό Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυ
ρός, ή Ζωοδόχος Πηγή, άπ' όπου ό έπι- 
σκέπτης μπορεί νά θαυμάσει τό στενό 
Σάμου - Μυκάλης. "Ησαν όλα πλούσια 
μοναστήρια μέ πολλούς μοναχούς τά 
παλιότερα χρόνια, μερικοί άπ' τούς 
όποιους άναδείχτηκαν πατριάρχες 'Ιε
ροσολύμων. Πλουσιότερο ήταν πάντως 
τό μοναστήρι τής Μεγάλης Παναγιάς, 
χτισμένο έκεί άκριβώς πού στήν άρχαιό- 
τητα ύπήρχε ό ναός τής Αρτέμιδος, γε
μάτο άπό άφιερώματα. Σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση, όταν κάποτε έπιααε φωτιά καί 
κάηκε τό σκευοφυλάκιο, τό άσήμι καί τό 
χρυσάφι έλιωσαν, σχημάτισαν αύλάκι κι 
έτρεχαν όπως τό νερό.

Καί κλείνομε μέ μιά παράκληση: νά μάς 
άξιώσει ό Θεός νά έπισκεφτούμε ξανά 
τήν πανέμορφη Σάμο, τό μυριάνθιστο 
άνόθευτο νησί τού Πυθαγόρα...
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
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ΣΤΟΡΙΚΗ
Ε Π Ιβ Ε Ο Ρ Η Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 2ΕΤΙΑ 1838 -  1840

Ή ληστεία ήταν ένα πρόβλημα και μά
λιστα πολύ σοβαρό άπό τήν έποχή τού 
Καποδίστρια. Ακόμη όξύτερο έγινε μετά 
τήν δολοφονία τού Κυβερνήτη δταν ξέ
σπασαν οί γνωστές έμφύλιες συγκρού
σεις. Γιά τό λόγο αύτό, άμέσως μετά τήν 
άφιξη τού Όθωνα, οί έκπρόσωποι τής 
Άντιβασιλείας έπιχείρησαν νά έξαλεί- 
ψουν τις κύριες αιτίες πού είχαν συντε- 
λέσει στήν έξαρση τής ληστείας.

"Ετσι τό 4μηνο Φεβρουάριου - Μαΐου 
1833 έκδόθηκαν διατάγματα, διακηρύ
ξεις και ψηφίσματα μέ τά όποια άμνη- 
στεύθηκαν τά όσα πολιτικά άδικήματα 
είχαν διαπραχθεΐ πριν άπό τήν άφιξη τού 
Όθωνα καθώς καί οί λιποτάκτες ύπαξιω- 
ματικο'ι καί στρατιώτες τού τακτικού 
στρατού. "Ακόμη άπαγορεύθηκε ή όπλο- 
φορία καί όρίσθηκε ή διαδικασία γιά τήν 
χορήγηση τών σχετικών άδειών.

Ή "ίδρυση τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής μέ τό διάταγμα τής 20 Μαΐου/1 
"Ιουνίου 1833, άποτέλεσε τό άποφασι- 
στικό βήμα γιά τήν ύφεση τής ληστρικής 
δράσης. 'Ωστόσο είχαν ήδη δημιουργη- 
θεί άπό τό "ίδιο τό Κράτος οί προϋποθέ
σεις γιά τήν κλιμάκωση τής ληστείας.

Μέ τό διάταγμα τής 2 Μαρτίου 1833, 
διαλύθηκαν τά άτακτα σώματα. "Έτσι χι
λιάδες άγωνιστές τού "21 βρέθηκαν χω
ρίς άπασχόληση. Πολλοί άπό αύτούς, 
"ιδιαίτερα όσοι κατάγονταν άπό άλύτρω- 
τες περιοχές, βρέθηκαν στήν άνάγκη νά 
τραπούν στή ληστεία ή νά καταφύγουν 
στά τουρκοκρατούμενα έδάφη άπό όπου 
πραγματοποιούσαν συχνές έπιδρομές 
στό έσωτερικό τής χώρας.

Ή άμνηστεία τους πού έξαγγέλθηκε 
μέ τό διάταγμα τής 23 Μαΐου 1833 δέν 
διόρθωσε τήν κατάσταση. Οί όροι της 
(παράδοση τού όπλισμού τών άτάκτων, 
μόνιμη έγκατάστασή τους σέ όρισμένες 
περιοχές κ.λ.π.) ήταν δύσκολο νά έκπλη- 
ρωθούν κυρίως άπό λόγους οικονομι
κούς καί κοινωνικούς. Γΐ αύτό ή ληστεία 
γνώρισε νέα έξαρση στις άρχές τού 1834 
παρά τήν "ισχύ τού νέου άκόμη Ποινικού 
Νόμου πού περιλάμβανε αύστηρές δια
τάξεις.

Τό πρόβλημα άρχισε νά παίρνει άνη- 
συχητικές διαστάσεις μέ τήν άλυσιδωτή 
έκρηξη τών στασιαστικών κινημάτων τού 
1834 στήν Λακωνία, Μεσσηνία καί Γορ- 
τυνία. "Ο άντίκτυπος τών γεγονότων αύ- 
των καί σέ άλλες περιοχές, τά συνεχιζό
μενα λάθη τής αύταρχικής Άντιβασι- 
λείας καί ή έξέργεση τής "Ακαρνανίας τό 
1836, έδωσαν νέα ώθηση στήν ληστρική 
δράση.

Μέ τό άπό 10 Νοε. 1836 διάταγμα, οί 
Δήμοι άνέλαβαν τήν εύθύνη γιά τις λη
στείες πού γίνονταν στήν περιοχή τους 
μέ τήν καταβολή, ύστερα άπό δικαστική 
άπόφαση, άποζημίωσης στά θύματα, τήν 
κινητοποίηση ένοπλων πολιτών σέ κάθε 
έμφάνιση ληστών καί τήν λογοδοσία για 
κάθε ολιγωρία τους. "Ακόμη προβλεπό- 
ταν καί ή άποζημίωση τών Δήμων σέ βά- 
ρος τής περιουσίας τών ένοχων τής κάθε 
ληστείας. "Έτσι τό διάταγμα αύτό, πού 
καταργήθηκε τό 1841, άποτέλεσε τήν 
άρχή μιας σειράς διοικητικών μέτρων 
κατά τών ληστών καί τού στενού οικογε
νειακού, συγγενικού καί φιλικού τους 
περιβάλλοντος.

Αύστηρότερα άκόμη μέτρα πάρθηκαν 
στήν 2ετία 1838 - 1840 μέ τήν έκδοση 
τεσσάρων διαταγμάτων, μέ τά όποια 
προβλεπόταν ή έκτόπιση άτόμων πού 
άνήκαν στό περιβάλλον αύτό καθώς καί 
τών άρχηγών οικογενειών τών νεοσυλ
λέκτων πού λιποτακτούσαν άπό τις τά
ξεις τού στρατού καί γίνονταν ληστές.

Στά Γ ενικά "Αρχεία τού Κράτους1 (ΓΑΚ) 
σώζοντας οί εισηγητικές έκθέσεις τών 
Υπουργών "Εσωτερικών καί τά σχέδια 

τών παραπάνω διαταγμάτων μέ ιδιόχει
ρες διορθώσεις τού Όθωνα. Γ ιά τήν έλ- 
ληνομάθεια τού τελευταίου καί τις σχο
λαστικές διορθώσεις του στά διάφορα 
κείμενα πού τού πήγαιναν γιά ύπογραφή, 
ή Δανέζα Χριστιάνα Λύτ, σύζυγος τού 
προσωπικού ιερέα τής "Αμαλίας, γράφει: 
« Οταν τού έδιναν διάφορα έγγραφα πού 
έπρεπε νά διεκπεραιωθούν, αύτός άρ
χιζε νά διορθώνει τά γραμματικά λάθη, 
γιατί ήταν πολύ καλός στά "Ελληνικά. Μ" 
αύτό τόν τρόπο πολλές έπείγουσες ύπο- 
θέσεις έμεναν στήν άκρη»2. Όπως θά 
δούμε όμως στά κείμενα πού θά άνα- 
φερθουμε, οί διορθώσεις τού Όθωνα 
δέν ήταν μόνον όρθογραφικές άλλα καί 
εύστοχες λεκτικές καί φραστικές βελ
τιώσεις.

Μέ τό διάταγμα τής 16/28 Νοεμβρίου 
1838 έξουσιοδοτήθηκαν οί Διοικητές καί 
Υποδιοικητές τών περιοχών Κυναίθης4, 
Ηλείας, Γορτυνίας καί Λακεδαίμονος νά 

ένεργήσουν, ύστερα άπό σύμφωνη 
γνώμη τών κατά τόπους Μοιράρχων, 
«μετατοπίσεις συγγενών τών ληστών» 
άν οί τελευταίοι ήταν «βαρέως ύποπτοι 
ώς τροφοδοτού ντες ή κατ' άλλον τρόπον 
ύποστηρίζοντες τούς ληστάς» καί δέν 
φρόντιζαν νά τούς παραδώσουν στις 
"Αρχές μέσα σέ προθεσμία 10 ήμερών.

Οί έκτοπίσεις τών συγγενών τών λη
στών άπό τις παραπάνω περιοχές θά γί
νονταν στήν Στερεά "Ελλάδα μέ άπό
φαση τού "Υπουργού "Εσωτερικών πρός 
τόν όποιο θά ύποβάλλονταν όνομαστι- 
κές καταστάσεις τών έκτοπιστέων, 
“προσυπογεγραμμέναι παρά τού άρμο- 
δίου Μοιράρχου». Τό διάταγμα αύτό βα
σικά συμφωνεί μέ τήν άπό 16/28 Νοεμ
βρίου 1838 εισηγητική έκθεση τού τότε 
"Υπουργού "Εσωτερικών Γ. Γλαράκη. Στό 
χειρόγραφο σχέδιό του ύπάρχουν διορ
θώσεις του "Όθωνα. Στήν άρχή έχει δια
γράψει τήν φράση «Έχοντες ύπ" δψιν τό 
άρθρον 21 τού περί εύθύνης τών Δήμων 
Νόμου ώς πρός τάς πραττομένας λη
στείας ...», καί στή θέση της έχει θάλει 
τήν άκόλουθη: «Βλέποντες τήν κατεπεί- 
γουσαν άνάγκην νά ληφθώσι έξαίρετα 
μέτρα εις τήν κατάπαυσιν τής ληστείας 
εις τινα μέρη τής Πελοποννήσου ...». Ό 
"Υπουργός μέ μεταγενέστερη σημείωσή 
του έξηγεί ότι «""Αφησα κενόν όλόκληρον 
τόν στίχον όπου νομίζω ότι ή Ύμ. Μεγα-
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λειότης έννοεϊτε νά προστεθή: « .. .κα
θώς και των άνδρών τών συγγενών αυ
τών γυναικών». ΌΌΘωνας, δμως, μέ τήν 
σειρά του, διόρθωσε σέ:, «συγγενών τών 
γυναικών αυτών τών ληστών». ’ Επίσης σέ 
άλλο σημείο τοϋ διατάγματος διέγραψε 
τήν φράση «εις όποιον μέρος αυτής (σ.σ. 
τής Στερεός Ελλάδος) ευχαριστούνται 
τά μετατοπιζόμενα άτομα» σημειώνον
τας ότι ή έκτόπιση θά γινόταν «έως νεω- 
τέρας διαταγής εις τό Μεσολόγγιον».

Μέ τό δεύτερο διάταγμα (τής 12 /24  
Δεκ. 1838) άποφασίστηκε νά έπεκταθεί ή 
δικαιοδοσία τοϋ «(άπό 12 /24  Νοεμβρίου 
1838 συσταθέντος) έν Καρυταίνη Στρα
τοδικείου καί εις τήν Διοίκησιν Τριφυ- 
λίας». Ή φράση πού βρίσκεται μέσα στήν 
παρένθεση προστέθηκε άπό τόνΌθωνα. 
Στήν άπό 8 /2 0  Δεκεμβρίου 1838 εισηγη
τική έκθεση τού διατάγματος αύτού, ό 
'Υπουργός άναφέρει ότι σύμφωνα μέ 
γνωμοδότηση τού Εισαγγελέα Πρωτοδι
κών Καλαμάτας μέ τήν όποια συντασσό
ταν καί ό Εισαγγελέας Έφετών Ναυ
πλίου, στήν Τριφυλία «καί μάλιστα εις 
τήν Επαρχίαν 'Ολυμπίας συμβαίνουσι αί 
πλεΐσται τών ληστειών».

Ό Γλαράκης σχολιάζοντας τίς γνωμο
δοτήσεις αύτές, παρατηρούσε ότι δέν 
άνταποκρίνονται μέ τήν πραγματικότητα 
οί πληροφορίες τοϋ Διοικητού Τριφυλίας 
καί τής έκεί Χωροφυλακής, σύμφωνα μέ 
τίς όποιες οί περισσότερες ληστείες γί
νονταν στήν Επαρχία Ολυμπίας. Γι' 
αύτό συνηγορούσε νά έπεκταθεί ή δι
καιοδοσία τού Στρατοδικείου στήν Τρι- 
φυλία, έπειδή όπως τόνιζε «ένίοτε προσ
βάλλεται καί εις τήν Διοίκησιν έκείνην ή 
δημοσία άσφάλεια καί έπειδή συνελή- 
φθηκαν έσχάτως καί τρεις κάτοικοι τού 
Δήμου Δωρίου5 ύποπτοι έπί ληστείρ».

Έξ άλλου, ό Υπουργός Εσωτερικών 
μέ τήν άπό 3 /1 5  Φεβρουάριου 1839 εισ
ηγητική έκθεση πληροφορούσε τόν 
"Οθωνα ότι στήν περιοχή τής Διοικήσεως 
Ακαρνανίας δρούσαν οί συμμορίες τών 
ληστάρχων Γιδογιάννη καί Κοτρότζου. 
Γιά τό λόγο αύτό ζητούσε νά έκτοπι- 
σθούν στήν Πελοπόννησο «οί συγγενείς 
τών είρημένων ληστάρχων καί άλλων λη
στών» έκφράζοντας τήν πεποίθηση ότι 
τό μέτρο αύτό θά ήταν «συντελεστικόν 
πρός έξάλειψιν τής ληστείας κατά τήν 
Διοίκησιν έκείνην».

Ό Όθων, ύπερθεματίζοντας τήν πρό
ταση τού Υπουργού, μέ τό άπό 16 /28  
Φεβρουάριου 1839 διάταγμα έπέκτεινε 
τήν ισχύ τού μέτρου αύτού σέ όλόκληρη 
τή Στερεά Ελλάδα. Στό σχετικό κείμενο 
έχει προσθέσει τήν άκόλουθη παρά
γραφο: «Ή Γραμματεία (σ.σ. δηλ. τό 
Υπουργείο Έσωτερ.) παραγγέλλεται νά 
όδηγήση παρευθϋς εις όλους τούς δη
μάρχους τοϋ βασιλείου, έξαιρουμένου 
μόνον τού δήμου τών Αθηνών, διά νά 
γνωστοποιήσουν τό άνω διάταγμα εις 
τούς δημότας των ώστε νά προ- 
λα(μ)6(άν)ωνται τοιουτοτρόπως αί λη- 
στοπραξίαι καί αί συνέπειαι αύτών».

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών μέ τήν άπό 
19 Φεβρουάριου / 3 Μαρτίου 1839 άνα- 
φορά του άρχικά παρατηρούσε ότι οί έκ- 
τοπίσεις συγγενών λιποτακτών νεοσυλ
λέκτων στρατιωτών άπό τήν Πελοπόν
νησο στήν Στερεά Ελλάδα καί άντί- 
στροφα, δέν είχαν άποδώσει ούσιαστικά 
άποτελέσματα. Ελάχιστοι άπό αύτούς 
συλλαμβάνονταν ή συνοδεύονταν άπό 
τούς συγγενείς τους στήν άρμοδία Αρχή

μέσα στήν προθεσμία τών 45 ήμερών πού 
όριζε τό σχετικό διάταγμα. Σέ συνέχεια 
πρότεινε τό μέτρο αύτό νά διατηρηθεί 
μόνο στις περιοχές Φθιώτιδος, Λοκρί- 
δος, Εύρυτανίας, Ακαρνανίας καί Τρι- 
χωνίας. Όπως παρατηρούσε, οί καταγό
μενοι άπό τίς περιοχές αύτές νεοσύλλε
κτοι στρατιώτες «μεταθαίνουσι συνήθως 
εις τό γειτονικόν Κράτος καί έκεί ένού- 
μενοι μετ’ άλλων καί σχηματίζοντες λη
στρικός συμμορίας έξορμούσι εις τό Ελ
ληνικόν Κράτος καί άφού πράξωσι λη
στείας έπανέρχονται είς τό ’Οθωμανι
κόν».

Έπειδή δμως στήν πράξη δέν ήταν εύ
κολο νά διακριβωθεί ή συμμετοχή τους 
σέ συγκεκριμένες ληστείες, πρότεινε νά 
έκτοπίζονται στήν Πελοπόννησο μόνο οί 
γονείς καί άδελφοί τους, άν δέν παράδι- 
ναν τούς λιποτάκτες μέσα σέ δέκα ήμέ- 
ρες. Οί προτάσεις αύτές υιοθετήθηκαν 
μέ τήν έκδοση τού άπό 20 Φεβρουα- 
ρίου/4 Μαρτίου 1839 διατάγματος. Τό 
σχέδιο όριζε ότι ή ΙΟήμερη προθεσμία 
ύπολογιζόταν «άφ’ ής έλαβε χώραν ή 
δραπέτευσις ή λιποταξία». Ό Όθων 
διόρθωσε σέ «άφ’ ής ειδοποιήθηκαν περί 
τής δραπετεύσεως» οί οίκείοιτου. Τέλος 
μετά τή συνηθισμένη φράση «Ή έπί τών 
’Εσωτερικών Γραμματεία έντέλλεται τήν 
ταχεΐαν έκτέλεσιν τού παρόντος διατά
γματος» έθαλε τήν άκόλουθη προσθήκη:
« .. .καί τήν είς τά διαληφθέντα μέρη δη- 
μοσίευσιν αύτού».

Τήν 1η Σεπτεμβρίου 1839 ό Υπουργός 
Εσωτερικών ύπέθαλε στόν Όθωνα μία 
μακροσκελέστατη εισηγητική έκθεση 
γιά τήν έκδοση διατάγματος πού νά προ
βλέπει τήν έκτόπιση «τών ύποπτων λη- 
σταποδοχής οικογενειών». Στήν άρχή 
γίνεται λόγος γιά τήν παρουσία καί 
δράση συμμορίας «συγκειμένης άπό 
διασήμους ληστάς» στήν Πελοπόννησο 
καί άλλων μικρότερων συμμοριών στήν 
περιοχή Αιτωλοακαρνανίας μέ άρχηγοϋς 
τούς λήσταρχους Κιάφα, Μπάκα, Στε- 
λάκη καί Μαμαλάκη.

Ό εισηγητής παρατηρούσε ότι ή έπί- 
μονη καταδίωξη τών ληστών αύτών, ή έκ
τόπιση τών συγγενών τους «καί άλλα έκ
τακτα μέτρα», δέν άπέδωσαν τά άναμε- 
νόμενα άποτελέσματα. Οί ληστές είχαν 
παντού «ύποστηρίγματα, τούτέστιν φί
λους καί χωρικούς χορηγούντας είς αϋ- 
τούς τροφός, άσυλον καί άλλα βοηθή
ματα». Οί ύποστηρικτές τών ληστών 
ήταν γνωστοί «άπό τήν κοινήν φήμην». 
Οί άρμόδιες Αρχές, άν καί ήταν βέβαιες 
γιά τήν ένοχή τους, ώστόσο, δέν μπο
ρούσαν νά άσκήσουν δίωξη σέ βάρος 
τους «δΓ έλλειψιν δικαστικών μέτρων.

Τό μέτρο τής άστυνομικής έπιτήρησης 
τών ύποπτων είχε άποτύχει έπειδή οί άρ- 
μόδιοι κλητήρες τής Δημοτικής Αστυ
νομίας, έκτος τού ότι ήταν άνίκανοι στό 
μεγαλύτερο ποσοστό τους, δέν είχαν τή 
δυνατότητα νά έπιτηρούν άνθρώπους 
πού κατοικούσαν «είς μικρά χωρία καί 
πολλάκις μακράν τών χωρίων είς τάς 
ποιμενικάς των σκηνάς».

Γιά τό λόγο αύτό -  συνεχίζει ό Υπουρ
γός -  άρκετοί Διοικητές περιοχών άξιω- 
ματικοί Χωροφυλακής, πρότειναν νά 
έπεκταθεί τό μέτρο τών έκτοπίσεων» καί 
έπί τών ύποπτων λησταποδοχής, τούτέ- 
στιν έπί έκείνων οϊτινες είναι μέν στιγμα
τισμένοι άπό τήν κοινήν φήμην ώς ύπο- 
θάλποντες ή άλλως πως ύποστηρίζοντες

τούς ληστάς καί κατά τών όποιων αί άρ- 
μόδιαι πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχαί 
έχουσιν έπισχη ματισμένη ν ήθικώς
τοιαύτην πεποίθησιν, άλλά δέν ύπάρ- 
χουσιν ένδείξεις ίκανα'ι νά προκαλέσωσι 
κατ' αύτών δικαστικήν καταδίωξιν».

Ό Υπουργός κλείνοντας τήν έκθεσή 
του, ζητά νά έκδοθεί διάταγμα μέ τούς 
άκόλουθους όρους: 1) Νά έκτοπίζεται 
μόνο ό άρχηγός τής συνεργαζόμενης μέ 
τούς ληστές οικογένειας, γιά τήν όποια 
πίστευε ότι «στερουμένη τού άρχηγοϋ 
της καί τής προστασίας του καί ποθούσα 
τήν έπάνοδό του, θέλει συντελέση πο- 
λυειδώς είς τήν παράδοσιν τών σχετικών 
της ληστών γνωρίζουσα ότι μόνον ή έξ- 
άλειψις αύτών δύναται νά τάς έξαγάγη 
άπό τήν όποιαν εύρίσκοντο δεινήν κατά- 
στασιν», 2) Νά δημιουργηθούν κατηγο
ρίες τών «βαρέως» καί τών «έλαφρώς» 
ύποπτων «καί αί μέν πρώτοι νά μετατοπι- 
σθώσιν έκ μέν τής Πελοποννήσου είς 
Χαλκίδα καί είς Βοιωτίαν, έκ δέ τής Στε
ρεός Ελλάδος είς Ηλείαν, Μεσσηνίαν 
καί Αργολίδα, αί δέ δεύτεροι είς τήν 
πρωτεύουσαν τής οικείας Διοικήσεως, 
τιθέμενοι ύπό τήν αύστηράν έπιτήρησιν 
τής δημοτικής Αρχής καί τής Χωροφυ
λακής», 3) Ή έκτόπιση νά γίνεται ύστερα 
άπό άπόφαση τού Υπουργού ’Εσωτερι
κών, πρός τόν όποιο θά ύποθάλλονται 
καταστάσεις έκτοπιστέων, ύπογραμμέ- 
νες άπό τόν Διοικητή τής περιοχής δηλ. 
τού Νομού καί τόν Διοικητή τής έκεί 
Μοιραρχίας, καί 4) Νά άνακαλεΐται ή 
άπόφαση τού Υπουργού άν οί έκτοπι- 
στέοι μέσα σέ προθεσμία δύο έθδομά- 
δων “παραδώσουν τούς σχετικούς των 
ληστάς ή καταδείξουν τήν φωλεόν αύ
τών».

Ό Όθων έδωσε τήν άκόλουθη άπό 
17/29 Σεπτεμβρίου 1839 ιδιόγραφη έν- 
τολή του: «Πρός τήν ιδίαν Γραμματείαν 
διά νά φανερώση.1) Τάς έπαρχίας καί 
τούς τόπους είς τούς όποιους πρέπει νά 
έκτανθή τό παρόν μέτρον τής μετατοπί- 
σεως, 2) ’’Αν άρμόζη καί ή Μεσσηνία διά 
μετατόπισιν, καί 3) Άνίσως οί διά έξωρι- 
σμόν προορισμένοι θέλουν εύρη έργα- 
σίαν είς τούς τόπους τών νέων κατοικιών 
των».

Ό Γλαράκης μέ τήν άπό 11 /23 Σεπτεμ
βρίου 1839 έκθεσή του άνέφερε στόν 
Όθωνα ότι «μεταξύ τών Διοικήσεων τής 
Πελοποννήσου καί τής Στερεός Ελλά
δος, αί περιλαμβάνουσαι περισσοτέρους 
λησταποδόχους, είναι κυρίως ή Λακε- 
δαίμων, Μεσσηνία, Τριφυλία, Γορτυνία, 
Μαντινεία, Κυναίθη, Ακαρνανία καί Αι
τωλία, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
Υποδιοικήσεων Τριχωνίας καί Πυλίας». 
Αιτιολογώντας τήν άρχική του πρόταση 
παρατηρούσε ότι: 1) Τό μέτρο τής έκτό- 
πισης πρέπει νά έπεκταθεί καί στις περι
οχές πού έχουν λίγους λησταποδόχους 
έπειδή «δέν είναι παράδοξον μεταξύ τών 
ολίγων τούτων νά εύρίσκωνται τινές τών 
όποιων ή διαγωγή καθίσταται πλέον έπι- 
κίνδυνος», 2) Ή έπέκταση αύτή δέν θά 
δημιουργήσει «ούδεμίαν έπιβλαβή έπιρ- 
ροήν είς τούς λοιπούς κατοίκους», 3) Τό 
άντίθετο άκριβώς θά συμβεΐ άν γίνουν 
έξαιρέσεις, άφού «έκ τών ύπαγομένων 
είς μίαν καί τήν αύτήν κατηγορίαν άτό- 
μων, τά μέν ύποθάλλονται είς τό αύστη- 
ρόν τούτο μέτρον, τά δέ μένουσι έξηρ- 
τημένα», καί 4) Μέ τήν έφαρμογή τού 
μέτρου αύτού «δέν είναι φόβος νά συγ- 
κρουσθή ό άθώος μέ τόν ένοχον».
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Ωστόσο πρότεινε νά περιοριστεί τό 
μέτρο γιά ένα διάστημα στις παραπάνω 
περιοχές. Γιά τις μή προβληματικές 
περιοχές, πρότεινε νά διαταχθούν οί 
Διοικητές τών Διοικήσεων και τών Μοι
ραρχιών νά καλέσουν όλους τούς ύπό- 
πτους λησταποδοχής και νά τούς άνα- 
κοινώσουν ότι «άν έντός μηνός δέν δώ- 
σωσι πραγματικά δείγματα τής μεταμέ
λειας των συντρέχοντες είλικρινώς εις 
τήν έξάλειψιν τής ληστείας, θέλει έφαρ- 
μοσθη και είς αύτούς τό μέτρον τής 
μετατοπίσεως».

Όσοι δέν συμμορφώνονταν μέσα στήν 
προθεσμία αύτή, θά συμπεριλαμβάνον- 
ταν σέ ειδικό κατάλογο ύπόπτων. Ό 
κατάλογος αύτός θά ύποβαλλόταν μέ αι
τιολογημένη άναφορά στόν Υπουργό 
γιά νά προτείνει στόν Όθωνα «τήν πρα- 
γματοποίησιν τής άπειλής έάν εύρη άπο- 
χρωντας τούς λόγους τών Διοικητών».

Απαντώντας στά έρωτήματα τού 
Όθωνα, τόν πληροφορούσε ότι «οί λη
σταποδόχοι είναι κατά μέγα μέρος άν
θρωποι εύκατάστατοι έπαγγελλόμενοι 
ώς έπί τό πλειστον τόν ποιμένα και τόν 
γεωργόν», και έτσι έκτοπιζόμενοι θά εί
χαν τήν εύχέρεια νά συντηρηθούν. Πέρα 
όμως άπό αύτό -  παρατηρούσε ό Γλαρά- 
κ η ς -τ5 Υπουργείο «θέλειδώση παραγ
γελίαν είς τούς άνήκοντας Διοικήτάς, ώς 
έπραξε τούτο καί περί τών έκτοπισμένων 
συγγενών τών ληστών νά λάβωσι τήν 
άπαιτουμένην πρόνοιαν διά νά προμη- 
θευθή είς αύτούς έργον, δΓ ού νά δύνα- 
ται νά προσπορίζωνται τά πρός τό ζήν 
άναγκαια». Οσο γιά τή Μεσσηνία, πρό- 
τεινε «έπί τού παρόντος» νά μή χρησι
μοποιηθεί ώς τόπος έκτοπίσεων. Όπως 
φαίνεται συμμεριζόταν τήν κάποια άνη- 
συχία τού Όθωνα ότι μέ τόν τρόπο αύτό 
θά μεγάλωνε ό άριθμός τών δυσαρεστη- 
μένων στή δυσκολοδιοίκητη περιοχή τής 
Μεσσηνίας.

Ό Όθων ύπέγραψε τό άπό 16/28 Σε
πτεμβρίου 1839 διάταγμα μέ τό όποιο 
υιοθετήθηκαν οί προτάσεις τού Υπουρ
γού, μέ κάποιες τροποποιήσεις. Συγκε
κριμένα στό σχετικό σχέδιο ύπάρχουν οί 
άκόλουθες έπεμβάσεις τού Όθωνα: Στό 
σημείο πού γίνεται λόγος γιά τήν ύπο- 
βολή τού καταλόγου ύπόπτων, πρόσ- 
θεσε τή φράση «συνοδευόμενον μέ δή- 
λωσιν τών σημαντικωτέρων λόγων τής 
υποψίας». Στό σημείο πού όριζε ότι θά 
έκτοπιζόταν καί όποιος «δέν ήθελε 
κατάδειξη τήν φωλεόν τών ληστών», 
πρόσθεσε τή φράση «έν όσψ εύρίσκον- 
ται έν αύτή».

Τέλος ύπάρχει καί ή άκόλουθη προσ
θήκη του: «Τό παρόν διάταγμα ισχύει έπί 
του παρόντος μόνον διά τό τρέχον έτος, 
πλήν όμως τό μετατοπισθέντα άτομα νά 
μείνωσι καί μετ' αύτήν τόν χρόνον είς 
τόν τόπον τής μετατοπίσεως έως ότου οί 
λησταί μετά τών όποιων ήσαν συνδεδε- 
μένοι έξοντωθώσι. Ή προς τήν έπέκτα- 
σιν τού περί οϋ ό λόγος μέτρου, θέλει, 
περιπτώσεως τυχούσης, έπεκταθή κατά 
τά έν τή άναφορά τών 11/23 τ.π. διαλαμ
βανόμενα. Ή Γραμματεία θέλει έπαγρυ- 
πνήση έξαιρέτως ώστε τό έκτακτον 
τούτο μέτρον νά έκτελεσθή μετ' άκρας 
πρόνοιας καί άμεροληψίας». Στό φά- 
κελλο ύπάρχει καί ένας κατάλογος «τών 
κατά τήν Πελοπόννησον μετερχομένων 
ήδη τήν ληστείαν» μέ τά όνόματα 14 λη
στών6.

Τά όσα άναφέραμε διοικητικά μέτρα 
δέν άπέδωσαν ούσιαστικά άποτελέ- 
σματα. Τή διαπίστωση αύτή κάνει μέ τήν 
άπό 6/18 Ιουνίου 1840 εισηγητική έκ
θεση πρός τόν Οθωνα ό νέος Υπουργός
Εσωτερικών Ν. Θεοχαράκης. Είδικώ- 

τερα στό κείμενο αύτό άναφέρεται ότι: 
1) Οί έκτοπίσεις συγγενών τών ληστών, 
είχαν προκαλέσει «τήν χειριστήν έντύ- 
πωσιν είς τό κοινόν», 2) Ένας μόνο λη
στής στή Φωκίδα άναγκάστηκε νά πα
ρουσιαστεί στις Αρχές «κατά συνέπειαν 
του μέτρου τούτου», 3) Ή παρουσίαση 
άρκετών ληστών στή Λακωνία, όφειλό- 
ταν στά δραστήρια καταδιωκτικά μέτρα 
πού είχε πάρει ό Υπομοίραρχος Μανιά
της, 4) Αύτό έπιβεβαιώνεται άπό τό γε
γονός ότι οί συγγενείς τών ληστών αύ- 
τών «ήσαν πρό ένός έτους καί περιπλέον 
έκτοπισμένοι είς Μεσολόγγιον καί κα
νείς δέν είχε άναγκασθή ώς έκ τής έκτο- 
πίσεως αύτών νά προσέλθη είς τήν έξου- 
σίαν», 5) Σύμφωνα μέ άναφορές τών 
Διοικήσεων Αιτωλίας καί 'Ηλείας τά μέλη 
τών οικογενειών μερικών έκτοπισμένων 
«έγιναν θύματα τής πείνης καί τών άλ
λων παντοειδών ταλαιπωριών καί έτι οί 
διωχθέντες όντες πτωχοί καί μή δυνάμε- 
νοι νά εύρίσκωσι πάντοτε έργασίαν, άπο- 
ζούν άπό τάς έλεημοσύνας τών άνθρώ- 
πων καί άπό τά τελευταία λείψανα τής 
μικρός περιουσίας των», 6) Οί ληστές - 
συγγενείς τών έκτοπισμένων, «έδείχθη- 
σαν σκληρότεροι καί πλέον αίμοβόροι». 
Μάλιστα πριν άπό λίγες ήμέρες ό λή- 
σταρχος Κατσαβός καί μέλη τής συμμο
ρίας του έστειλαν έπιστολές οπούς Διοι- 
κητές τής Πελοποννήσου, μέ τις όποιες 
άπείλησαν ότι θά σκοτώνουν όποιον βρί
σκουν μπροστά τους άν δέν γυρίσουν οί 
οικογένειες άπό τήν έξορία, καί 7) Ή 
άπειλή τους πραγματοποιήθηκε στις 17 
Μαΐου στή Γορτυνία, όπου σκότωσαν ένα 
Χωροφύλακα καί βασάνισαν σκληρά 
τούς όσους αιχμαλώτισαν.

Ό 'Υπουργός, συγκεφαλαιώνοντας τις 
παρατηρήσεις του, διαπίστωνε ότι τό μέ
τρο τών έκτοπίσεων δέν βοήθησε στήν 
έξάλειψη τής ληστείας, άποδοκιμάστηκε

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΓΑΚ Φ. 167 (Όθων. Άρχ. Ύπ. 'Εσωτερικών). 2.— 
Χ ρ ι σ τ ι ά ν α  Λ ύ τ :  Μιά Δανέζα στήν Αύλή τού 
Όθωνα -  Μετάφραση, έπιμέλεια, σχόλια Ά ρ ι σ τ έ α  
Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ  -  Κ ρ ί ο τ ε ν σ ε ν  ’Αθήνα 
1981 σ. 56. 3 - Μέ τό διάταγμα τής 20/21 Ίουνίου1836 
«περί διοικητικού όργανισμού» καταργήθηκαν οί θέ
σεις τών Νομαρχών καί τών Έπάρχων και καθιερώθη
καν οι θέσεις τών Διοικητών καί 'Υποδιοικητών. 
Ωστόσο διατηρήθηκε ή διοικητική διαίρεση σέ Νο
μούς (10) καί Επαρχίες (42), πού είχε καθοριστεί μέ τό 
διάταγμα της 3/15 'Απριλίου 1833 «περί τής διαιρέ- 
σεως τού βασιλείου καί τής διοικήσεως αυτού - 01 
θέσεις τών Διοικητών καί Υποδιοικητών καταργήθη
καν μέ τό Νόμο τής 29 Ιουλίου /10  Αύγουστου 1843 μέ 
τόν όποιο έπανήλθε τό καθεστώς Νομάρχου -  'Επάρ- 
χου. 4 -  Ή K υ ν α ί θ η ήταν τότε Διοίκηση καί περι
λάμβανε τήν έπαρχία Καλαβρύτων και μέρος τής 
έπαρχίας Διποταμίας. 5 -  Τό Δήμο, Δ ω ρ ί ο υ άποτε- 
λούσαν τότε τά χωριά Σουλιμά (έδρα) Βλάκα (σημ. 
Χρυσοχώρι), Κλέσουρα (σημ. Άμφιθέα), Κατσούρα 
(σημ. Ανω Βασιλικό), ψάρι, Δημάνδρα, Σύρτσι (σημ. 
Σύρριζον), Μαυρομμάτι, Κούβελα, Λάπι (σημ. Ριζο
χώρι), Γουβαλάρια, Άποσταμένου, Ράχη Τσόρη, Τρα
γάνες, Αγιος Αθανάσιος, Σουληνάρι, Ζουρπάτα, Κα- 
τωμέρι, Μπράχας, Μπάφι,“Αγιος 'Ιωάννης,Στυλάρι.6 -  
Στόν πίνακα οί ληστές είναι καταχωρημένοι κατά 
Επαρχίες καί Δήμους, μέ τήν άκόλουθη σειρά: 1) Αρ

γολίδα: α) Δήμος Άργους: «Παναγής Κιτζέρης - 20 
έτων - άγωγιάαης - άγαμος - έκινήθη είς τήν ληστείαν 
έκ κακοηθείας. "Ελαβε μέρος είς μίαν ληστείαν κατά τό 
1836 καί συλληφθείς έδραπέτευσεν άπό τό δεσμωτή- 
ριον Ναυπλίου Τήν 22 Σεπτεμβρίου 1838 -β) Δήμος 
Λυρκείας:. Αναστάσιος Ίωάννου Μυλωνά - 23-24 
έτών -  ύπηρέτης καί άλλοτε γεωργός -  άγαμος -  Κατα-

άπό τήν κοινή γνώμη, έγινε αιτία «λυπη
ρών θανάτων» γιά πολλούς έκτοπισμέ- 
νους και προκάλεσε «άδιορθώτους σχε- 
δόν ζημίας» στις οίκογένειές τους. Γιά 
όλους τούς παραπάνω λόγους ζητούσε 
νά άνακληθούν τά σχετικά διατάγματα 
καί νά έπιτραπεϊ στούς συγγενείς τών 
ληστών νά γυρίσουν στά σπίτια τους.

Γιά τίς έκτοπίσεις τών οικογενειών τών 
λιποτακτών νεοσυλλέκτων, παρατη
ρούσε ότι τό μέτρο αύτό «δέν έφερε τά 
προσδοκώμενα άποτελέσματα, διότι 
άκόμη έλλείπουσι περί τούς έκατόν νεο
συλλέκτους πρός συμπλήρωσιν τής νεο- 
συλλεξίας τού λήξαντος έτους».

Άναφερόμενος τέλος στό μέτρο τών 
έκτοπίσεων άρχηγών οικογενειών ύπο
πτων συνεργασίας μέ τούς ληστές, πλη
ροφορούσε τόν Όθωνα ότι δέν έφαρμο- 
ζόταν άπό καμμία Διοίκηση τού Κράτους 
μέ έξαίρεση τή Μαντινεία όπου ϊσχυε «έν 
μέρει». Ό νέος Υπουργός κλείνοντας 
τήν έκθεσή του διατύπωνε τίς άκόλου
θες προτάσεις: 1) Τή λήψη μέτρων «διά 
νά έμποδισθούν όσον τό δυνατόν αί σχέ
σεις μεταξύ ληστών καί συγγενών αύτών 
καί λησταποδόχων», μέ τήν τοποθέτηση 
στρατιωτικών δυνάμεων σέ περιοχές 
όπου οί κάτοικοι ήταν «μάλλον ύποπτοι 
λησταποδοχής», καί 2) Τή δημοσίευση 
καί έφαρμογή τού Νόμου «περί άναπλη- 
ρώσεως τών νεοσυλλέκτων» πού είχε 
συζητηθεί τόν προηγούμενο χρόνο στό 
Συμβούλιο Επικράτειας. Οί προτάσεις 
τού Θεοχάρη έγιναν είσακουστές. Μέ τό 
άπό 8/20 'Ιουνίου 1840 διάταγμα καταρ
γήθηκαν τά όσα διατάγματα ρύθμιζαν τό 
θέμα τών έκτοπίσεων. Μέ τό ίδιο διάτα
γμα κλήθηκαν τά Υπουργεία Στρατιωτι
κών καί Εσωτερικών νά προτείνουν 
«άμέσως άλλας ώς πρός τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν καταλλήλους διατάξεις». 
Ωστόσο τό πρόβλημα τής ληστείας θά 
έμενε άλυτο σέ όλόκληρη τή διάρκεια 
τής οθωνικής περιόδου ...

Μιχαήλ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 
'Υπομοίραρχος

ταχθείς είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν έλιποτάκτη- 
σεν άπό τόν Στρατόν». 2) Γορτυνία: α) Δήμος Όγγίου: 
« Γιανίτζης Καμπισούλης -  28 έτών -  ποιμήν -  άγαμος -  
αύτόματος έκινήθη είς τήν ληστείαν δι' αισχροκέρ
δειαν». β) Δήμος Λυκουρίας: « Ιωάννης Β. Μπουζιώτης 
-  έτών 27 -  ποιμήν -  έγγαμος -  αύτόματος έκινήθη είς 
τήν ληστείαν δΓ αισχροκέρδειαν» γ) Δήμος Γόρτυνος. 
« Γιαννάκης Λ. Τζιάκας — έτών 23 — γεωργός — άγαμος — 
Κατηγορηθείς έπί ληστείςι καί συλληφθείς έδραπέ
τευσεν άπό τάςφυλακάς». δ) Δήμος Τροπαίων: «Μαρί- 
νΠζ Τζίρμας -  έτών 20 ποιμήν -  άγαμος — προσδιορι- 
σθείς είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν έδραπέτευσεν». 
3) Πυλία: α) Δήμος Κορυφασίου «Διονύσιος Χρονό- 
πουλος -  έτών 26 -  γεωργός -  άγαμος -  έκινήθη άπό 
κακοήθειαν. Συλληφθείς έπομένως καί έγκαθειρχθείς 
είς Ναύπλιον, έδραπέτευσεν άπό τάς φυλακάς». β) 
Δήμος Τομέως: Ιωάννης Γυφτόγιαννης. -  έτών 32 -  
γεωργός -  άγαμος -  Πράξας φόνον κατά τό 1834 καί 
καταδιωκόμενος, έπεδόθη είς τόν ληστρικόν βίον». 4) 
Λακεδαίμων Δήμος Φελλίας: Γεώργιος Παρηγόρης -  
έτών 35 -  άσβεστοποιός -  έγγαμος -  Έξέκλινεν είς τήν 
ληστείαν κατηγορηθείς έπί κλοπή καί καταδιωκόμενος 
ώς όφειλέτης είς ένοικιαστήν». καί Σταυριανός Κορώ
νης -  έτών 28 -  ποιμήν -  άγαμος -  Καταταχθείς είς τόν 
Στρατόν ώς έθελοντής έλιποτάκτησεν «β) Δήμος Φά- 
ριδος: Ιωάννης Τζινάκος -  έτών 27 -  . . .  -  Προσδιορι
στείς διά τού κλήρου είς τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν 
έδραπέτευσεν». 5) Λακωνία: Δήμος Γεριτίας: Πανα- 
γιωτάκης Φασσέας -  έτών 27 -  ποιμήν -  άγαμος -  Διά 
κακοήθειαν καί αισχροκέρδειαν». 6) Κυναίθη: Δήμος 
Πάου: Ιωάννης Κατζαβός -  έτών 36 -  Διά κακοήθειαν 
καί αισχροκέρδειαν». 7.- Τριφυλία: Δήμος Δωρίου: 
Αγγελής Γκούμας -  έτών 28 -  ποιμήν -  άγαμος -  Διά 
κακοήθειαν καί αισχροκέρδειαν».
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01 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Ή Χωροφυλακή στή διάρκεια τής 

Οθωνικής περιόδου, χρησιμοποίησε 
τέσσερις τύπους σφραγίδων κυκλικού 
σχήματος. Ό πρώτος τύπος έγινε όπως 
όριζε τό άπό 26 Ιανουάριου / 7 Φε
βρουάριου 1833 διάταγμα «Περί βασιλι
κών παρασήμων καί σφραγίδων τής έπι-

κρατείας». Τό άρθρο 3 τού διατάγματος 
αυτού, όριζε ότι «Αί σφραγίδες τών 
Γραμματειών (σ.σ. Υπουργείων) καί τών 
λοιπών άρχών τού Κράτους, θέλουν φέ
ρει κύκλωθεν τάς λέξεις «Βασίλειον τής 
Ελλάδος», έν δέ τφ μέσω τό όνομα τής 
Αρχής, εις ήν έκάστη άνήκει».

Ή σφραγίδα τού Αρχηγείου είχε στή 
μέση τήν ένδειξη « Αρχηγία τής Χωρο
φυλακής». Ή σφραγίδα τής κάθε Μοι
ραρχίας είχε τήν ένδειξη «Μοιραρ
χία ...», άνάλογα μέ τήν έπίσημη όνομα- 
σία της. 'Οπωσδήποτε, στήν άρχή τουλά
χιστον, οί σφραγιδοποιοί θά προβλημα
τίστηκαν μέ τίς Μοιραρχίες πού ή όνο- 
μασία τους ήταν πολυσύλλαβη, όπως λ.χ. 
Μοιραρχία Άχαϊοήλιδος, Αιτωλίας καί 
Ακαρνανίας, Φθιωτιδοφωκίδος κ.ά. Ή 
σφραγίδα τού παραπάνω τύπου χρησι
μοποιήθηκε στή 2ετία 1833 - 1834 καί 
άμέσως μετά τήν έξωση τού Όθωνα.

Ό δεύτερος τύπος σφραγίδων καθιε
ρώθηκε μέ τό διάταγμα τής 7/19 Αύγού- 
στου 1834 «περί σχήματος τής δημοσίας 
σφραγίδος». Τό άρθρο 1 τού διατάγμα
τος αύτού, όριζε ότι «Ή δημόσιος σφρα- 
γίς τών ήμετέρων Υπουργείων καί λοι
πών Αρχών τού Κράτους, θέλει φέρει 
τού λοιπού εις τό μέσον τά παράσημα 
τού Κράτους, κύκλωθεν δέ τό όνομα τών 
Αρχών, εις τών όποιων τής χρήσιν προσ
διορίζεται». Τό κρατικό παράσημο ήταν ό 
θυρεός τού Όθωνα μέ άνάλογη διακό- 
σμηση καί χωρίς σταυρό στή βάση του. 
Τό άξιοσημείωτο γιά τή σφραγίδα τού 
Αρχηγείου Χωροφυλακής, είναι ότι δέν 
είχε πιά τήν ένδειξη «Αρχηγία». Τώρα ό 
τίτλος ήταν «Άρχηγείον τής Χωροφυλα
κής». Ή σφραγίδα τού τύπου αύτού χρη
σιμοποιήθηκε στή 2ετία 1834 - 1835.

Στό διάστημα 1835 - 1862, άπό τή Χω
ροφυλακή χρησιμοποιήθηκαν δύο νέοι 
τύποι σφραγίδων. Τόν πρώτο χρησιμο
ποιούσε μόνο τό Αρχηγείο. Κυκλικά 
ύπήρχε τώρα ή ένδειξη «Άρχηγείον τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής». Στό κέν
τρο τής σφραγίδας ύπήρχε ό θυρεός τού 
Όθωνα, πλαισιωμένος άπό δύο λιοντά
ρια σέ στάση άνόρθωσης. Ή παράσταση 
τών λιονταριών ήταν βαυαρικής έμπνευ
σης καί τεχνοτροπίας. Εδώ νομίζουμε 
ότι έχει θέση ή άκόλουθη σύντομη πα
ρένθεση: Τό λιοντάρι ήταν βαυαρικό έμ
βλημα. Τήν παράσταση λιονταριού έχει 
σωζόμενο σήμερα ήρώο τών Βαυαρών 
στήν Πρόνοια τού Ναυπλίου. Ό λαός - 
γράφει ό Φωτάκος -  τό άποκαλούσε ει
ρωνικά «Άγγουρώον», έπειδή πολλοί 
Βαυαροί στρατιώτες πέθαιναν άπό δη
λητηρίαση τρώγοντας παραγινωμένα κί
τρινα άγγούρια, βραστά κολοκύθια, κα- 
λομαγειρεμένους σκύλους, γάτες, καί 
άλλες άκάθαρτες τροφές ...

Τό δεύτερο τύπο τών σφραγίδων τής 
περιόδου 1835 - 1862 χρησιμοποιούσαν 
μόνο οί Μοιραρχίες. Κυκλικά ύπήρχε ή 
ένδειξη «Ελληνική Βασιλική Μοιραρ
χία...», καί στό κέντρο ό θυρεός τού 
Όθωνα, χωρίς διακόσμηση καί μέ 
σταυρό στή βάση του, πλαισιωμένος άπό 
δύο κλαδιά δάφνης σέ διάταξη στεφα
νιού.

Όλες οί σφραγίδες ήταν μεταλλικές. 
Δικαίωμα χρήσης τους είχαν, άπ' δ,τι 
φαίνεται, μόνο τό Αρχηγείο καί οί Μοι
ραρχίες. Αύτό τουλάχιστον προκύπτει 
άπό χιλιάδες έγγραφα τής Οθωνικής 
περιόδου πού έξετάσαμε στά Γενικά 
Αρχεία τού Κράτους, μέ τήν εύκαιρία 

τής συγκέντρωσης ύλικού γιά τό Τμήμα 
Ιστορίας τού Αρχηγείου Χωροφυλακής.
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Τό Σεπτέμβριο τού 1975 στό K ave lae r στην περιοχή 
τού Κάτω Ρήνου, δύο νεαρές, 14 και 15 έτών, σκότω
σαν, κλεινόντάς του τό στόμα μ ' ένα μπουρνούζι, ένα 
μικρό φίλο τους 7 έτών πού είχαν προσκαλέσει σπίτι 
τους. "Εκρυψαν ύστερα τό πτώμα μέσα σέ μιά άποθήκη. 
Όταν συνελήφθησαν, όμολόγησαν ικανοποιημένες 
τήν πράξη τους γιά τήν όποια έδωσαν τήν έξήγηση 
"Ηθελαν νά διαπιστώσουν τι.νιώθει κανείς όταν σκοτώ
νει, όπως τό είχαν δει στά τηλεοπτικά έργα. Από άρ- 
κετό καιρό, είπαν, σχέδιαζαν νά σκοτώσουν κάποιον. 
Έξ άλλου ήθελαν νά δούν άν στήν πραγματικότητα ό 
δολοφόνος θά συλλαμβανόταν όπως συνέβαινε στά 
μυθιστορήματα.. .

«' · * * ·
·. ·» ϊ

.' ·, Μ* ,

ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΠΣΕΟΣ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'

Τού GERHARD JAUCH Αρχι
συντάκτου τού Τμήματος «Δί
καιο καί Δικαιοσύνη» τής Γερμα- 
νικής Τηλεοράσεως.
Μετάφρ.: Εύτυχίας ΠΟΛΥΧΡΟ- 
ΝΑΚΗ -  ΧΑΤΖΑΚΗ, Άνθ/απτού.

Τα μαζικά μέσα ένημερώσεως δέν ε ί
ναι ποτέ ή μοναδική αιτία μιάς έγκλη- 
ματικης συμπεριφοράς.

Άν αύτοϋ τοϋ είδους οί δηλώσεις είναι 
αληθινές, πρόκειται άναμφίβολα γιά δη
λώσεις κατηγορηματικές, πού άποδει- 
κνύουν δτι σέ ώρισμένες περιπτώσεις 
τουλάχιστον ή βία στήν τηλεόραση μπο
ρεί νά προκαλέσει τήν έγκληματικότητα 
τών νέων.

Όπως είπώθ,ηκε και άπ’ όσα γνωρίζω, 
οί έμπειρικές έρευνες μειονεκτοϋν έδώ. 
Εν τούτοις, όλο τό βάρος τών έρευνών 

και όλη ή θεωρία πού άφορά στήν έγκλη
ματικότητα τών νέων, μάς κάνουν, νά 
σκεφθοϋμε ότι τά μαζικά μέσα δέν είναι 
ποτέ ή μοναδική αιτία τής έγκληματικής 
συμπεριφοράς τών νέων. Απλώς συμ
βάλλουν ώς έπί τό πλείστον στό άποτέ- 
λεσμα αύτό.

Είναι αύτό πού τονίζει, μεταξύ άλλων, 
ό HALLORAN στό θέμα τής μελέτης του. 
Είναι ένδιαφέρον νά ρίξουμε μιά ματιά 
σέ ώρισμένα Από τά συμπεράσματά του

πού έχουν σχέση μέ τήν τηλεόραση καί 
τήν συμπεριφορά πού υιοθετούν άπέ- 
ναντί της, νέοι έγκληματίες καί άλλοι, 
στήν Μεγάλη Βρεταννία. Ή όμάδα πού 
έξετάσθηκε γιά πείραμα περιελάμβανε 
νεαρούς έγκληματίες καί τών δύο φύλων 
πού τά δικαστήρια άνηλίκων είχαν θέσει 
ύπό τήν επίβλεψη έπιμελητών (ύπό δοκι
μασία). Ή άντίστοιχη όμάδα συγκρίσεως 
καί έξετάσεως άποτελεΐτο άπό μαθητές 
κατωτέρων καί άνωτέρων σχολικών τά
ξεων. Είχε επίσης συγκεντρωθεί καί μιά 
τρίτη όμάδα πού άποτελεΐτο άπό άτομα 
κοινωνικό - οικονομικού έπιπέδου καίπιό 
άνεπτυγμένης εύφυίας πού ήταν δ,τι κα
λύτερο μπορούσε νά προσφέρει τό σχο
λείο.

Αύτή ή όμάδα άνήκε στό κατώτερο 
έπίπεδο τής μέσης κοινωνικής τάξης. Καί 
γιά τις τρεις όμάδες, τά φίλμς καί ή μικρή 
οθόνη Αντιπροσώπευσαν σχεδόν στόν 
ίδιο βαθμό τό μέσον πού προτιμούσαν 
γιά νά περάσουν τά βράδια τους. Απο
δείχθηκε άπό τήν έρευνα ότι τά άτομα 
πού τελούσαν ύπό δικαστική έπιμέλεια 
είχαν μιά πιό έκδηλη προτίμηση άπό τά 
άτομα τής όμάδας συγκρίσεως, σέ προ
γράμματα μέ δυνατές συγκινήσεις, καί 
στά άτομα τής δεύτερης όμάδας συν- 
έβαινε τό ίδιο σέ σχέση μέ τήν τρίτη 
όμάδα τών έφήβων μέσου κοινωνικού 
έπιπέδου. Γεγονός ένδεικτικό γιά τούς 
νέους τής όμάδας συγκρίσεως ήταν ώς 
έπί τό πλείστον ένας ήρωας πού αιτιολο
γούσε τήν προτίμησή τους γιά δυνατές 
συγκινήσεις. Ό HALLORAN τό αιτιολογεί 
άπό τό γεγονός ότι ένας μεγάλος άρι-

θμός άπό τούς ύπό δοκιμασία νέους 
θεωρούσαν τόν πατέρα τους σάν 
πρόσωπο ταύτισης μέ τόν ηρώα είτε γιατί 
δέν έζησε κοντά τους είτε γιατί ήταν 
άνεργος ή άρρωστος. Αλλά όπως πάντα, 
μέσα στίς (σπάνιες) σοβαρές έρευνες 
πού προσπαθούν νά έξηγήσουν τόν τύπο 
συμπεριφοράς άπέναντι στήν τηλεό
ραση, τών νεαρών έγκληματιών, μιά έκ
θεση (άναφορά) βασισμένη σέ γεγονότα, 
όπου όλα άποδεικνύονται, δέν θά ήταν 
δυνατή. Έν τούτοις μού φαίνεται Απα
ραίτητο νά ρίξουμε μιά ματιά στήν φύση 
των έρευνών αϋτών.

Μιά άλλη έρευνα πού πραγματοποιή
θηκε άπό μιά όμάδα παιδοψυχιΑτρων τού 
Πανεπιστημίου τής Βιέννης, ύστερα άπό 
αίτημα τής αύστριακής τηλεοράσεως, 
έγινε σέ ένα σύνολο 100 νεαρών τροφί
μων τού Αναμορφωτηρίου τού KAISE- 
REBERSDORF. Ήθελαν νά μάθουν άν 
μπορεί κανείς σέ ώρισμένες περιπτώσεις 
νά ρίξει τίς εύθύνες στήν τηλεόραση γιά 
έγκληματική έπιρροή καί ποιες συνθή
κες άπαιτούνται γιά νά παραχθεί τό γε
γονός αύτό. Τά άτομα πού άποτελούσαν 
τήν όμάδα ήταν άγόρια άπό 14 έως 19 
έτών καί άπό αύτά είχαν άπομακρυνθεΐ 
τά άτομα πού είχαν προδιάθεση στό 
ψέμα. Υπήρχε έπίσης έκεΐ μιά όμάδα 
έλέγχου καί συγκρίσεως πού άπετελεΐτο 
άπό 40 μαθητές τής ίδιας ήλικίας καί τού 
ίδιου κοινωνικού έπιπέδου μέ τούς άλ
λους. Ή πλειονότητα προερχότανε άπό 
τόν έργατικό κόσμο, πολυμελείς οικογέ
νειες μέ χαμηλά σχετικά εισοδήματα.

Ή όμάδα έλέγχου είχε μιά σχολική καί
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επαγγελματική μόρφωση πιό άνεπτυ- 
γμένη άπό αυτήν τών νεαρών τροφίμων 
τοϋ 'Ομοσπονδιακού Σωφρονιστηρίου.

Καί νά περιληπτικώς ποια ήταν τά κυ- 
ριότερα άποτελέσματα τής έρευνας:

1. Ή ύπόθεση πού έκανε ή όμάδα τών 
Επιστημόνων πού πραγματοποιούσε τήν 

έρευνα (πιό έντονη έπίδραση τής τηλεο- 
ράσεως στούς νεαρούς έγκληματίες) 
δέν κατέστη δυνατόν νά άποδειχθεΐ. Οί 
νεαροί μαθητές τής όμάδας συγκρίσεως 
καί έλέγχου έβλεπαν συχνότερα τηλεό
ραση ένώ οί νεαροί έγκληματίες προτι
μούσαν τόν κινηματογράφο. Ό τρόπος 
πού περνούσαν τόν έλεύθερο χρόνο 
τους δέν έπέτρεψε νά βγάλουν κανένα 
συμπέρασμα.

2. Καί οί δυό όμάδες ύπέστησαν έν
τονη έπίδραση άπό τά άστυνομικά φίλμς. 
Θυμόντουσαν γιά πολύ καιρό τά καλύ
τερα. Καί οί δυό όμάδες είχαν συγκροτή
σει τις ίδιες λεπτομέρειες άπό τά έργα 
πού είχαν παρακολουθήσει.

3. Οί νεαροί έγκληματίες προσαρμό- . 
σθηκαν καλύτερα στό κλίμα ένός άστυ- 
νομικοΰ έργου καί έφάνησαν πιό πρόθυ
μοι άπό τούς νεαρούς μαθητές στό νά 
ξεχάσουν ότι έπρόκειτο γιά ένα κινημα
τογραφικό έργο. Ή προσαρμογή στήν 
πραγματικότητα τών νεαρών έγκλημα- 
τιών ήταν πιό γρήγορη άπό όση τών νέων 
τής άλλης όμάδας. Άπό έκεΐ λοιπόν θά 
μπορούσε κανείς νά συμπεράνει ότι γιά 
τούς νέους αύτούς τά κακά άποτελέ
σματα τής τηλεοράσεως δέν ήταν παρά 
έλάχιστα.

4. Όσον άφορά τήν προσοχή πού έδι
ναν τά άτομα στις μεθόδους πού περι- 
γράφονταν στά άστυνομικά έργα, έκεΐ 
σημειώθηκαν διαφορές σέ τρία σημεία 
μεταξύ τών έγκλη ματιών καί τών μή έγ- 
κληματιών. Οί πρώτοι κατάλαβαν γρηγο
ρότερα άπό τούς δεύτερους ότι ή τη
λεόραση έδειχνε καινούργιες μεθόδους 
δράσεως γι’ αύτούς, σκέπτονταν πιό συ
χνά τις δυνατότητες πού είχε ό δράστης 
του έγκλήματος νά ξεφύγειτήν καταδίκη 
καί ήταν πιό συγκαταβατικοί στή σκέψη 
ότι ή τηλεόραση παρουσιάζοντας νέους 
τύπους άδικημάτων καί νέους τρόπους 
δράσεως (MODUS OPERANDI), έπιδρά 
στό κοινό. 'Υπάρχει λοιπόν, έδώ, ένας 
δεσμός άνάμεσα σέ τηλεόραση καί έγ
κλη ματικότητα.

5. Άπό τήν όμάδα τών νεαρών έγκλη- 
ματιών τό 96% ήταν μέ τά μέρος τού 
δράστη τού έγκλήματος ένώ τό 4% μόνο 
ήταν μέ τό μέρος τής Αστυνομίας. 
Μεταξύ τών μαθητών τής άλλης όμάδας 
τό 40% δέν πήρε τό μέρος κανενός ένώ 
τό ύπόλοιπο 60% πήρε τό μέρος, σέ ίδια 
περίπου άναλογία, τού δράστη τού έγ
κλήματος, τού θύματος καί τής Αστυνο
μίας.

6. Όσον άφορά τήν συνήθεια στις σκη
νές βίας πού παρουσίαζε ή τηλεόραση, 
καμιά σημαντική διαφορά άνάμεσα στις 
δύο όμάδες. Καί οί δυό καταμαρτυρούν 
μιά έπίδραση άρκετά έντονη.

7. Καί οί δυό όμάδες προτίμησαν τις 
άστυνομικές σειρές άπ'άλλες έκπομ- 
πές ψυχαγωγικές.

Τό συμπέρασμα τής μελέτης στή 
Βιέννη είναι ότι ή τηλεόραση δέν άσκεϊ 
καμιά ούσιώδη έπιρροή. Τά μέσα μέ τά 
όποια έπιδρά είναι πολύ μέτρια σέ σχέση 
μέ άλλους παράγοντες πού μεσολαβούν

άπό τά πρώτα παιδικά χρόνια. Στούς ψυ
χοπαθείς έγκληματίες θά ύπάρχουν, έξ 
άλλου, διαταραχές στήν ικανότητά τους 
νά προσαρμοσθούν στό θέμα τής ιστο
ρίας πού έλίσσεται στή μικρή όθόνη. 
Παραμένει παρ’ όλα αύτά ή πιθανότητα, 
προσθέτει ή μελέτη, οί μέθοδοι καί οί 
τρόποι δράσεως πού παρουσιάζονται 
στήν τηλεόραση νά έχουν κάποια έπιρ
ροή στούς νέους πού έχουν ήδη έγκλη- 
ματίσει. Όσον άφορά τό θέμα αύτό, ό 
HALLORAN, τού όποιου τό όνομα παρα
θέτω καί πάλι, πιστεύει ότι είναι πιθανόν 
οί νεαροί έγκληματίες νά μή χρησιμο
ποιούν τήν τηλεόραση σάν άλλαγή έντυ- 
πώσεων, σάν συμπλήρωμα στήν έγκλη- 
ματική τους συμπεριφορά άλλά νά 
προσπαθούν, χάρη σ’ αύτά τά μέσα, νά 
δικαιολογήσουν τις έγκληματικές πρά
ξεις τους.

Όταν π.χ. βλέπουν στή μικρή όθόνη 
άτομα νά συμπεριφέρονται έπιθετικά καί 
καταστροφικά, οί έγκληματίες πι
στεύουν προφανώς ότι έχουν δίκιο νά 
συμπεριφέρονται μέ τόν ίδιο τρόπο. Με
γάλος άριθμός έπιχειρημάτων δικαιολο
γούν τήν άποψη αύτή.

Εμπειρίες έπίσης, όπως αύτή τής 
Βιέννης, μήπως θά έπρεπε νά έπανα- 
λαμβάνονται μέ μεθόδους πιό τελειο
ποιημένες;

θά μπορούσαμε νά γνωρίζουμε καλύ
τερα τότε, αύτά πού σκέπτονταν οί νεα
ροί έγκληματίες γιά τις διάφορες μορ
φές παρεκτροπών πού παρουσιάζονται 
στήν μικρή όθόνη.

Συμπερασματικά πιστεύω ότι μόνον 
έρευνες πολύ προσκολημένες στον 
ρόλο πού παίζουν τά μέσα ένημερώσεως 
στήν ζωή τών όμάδων παραστρατημένων 
καί έγκληματιών, μπορούν νά ρίξουν 
περισσότερο φώς στις σχέσεις άνάμεσα 
στά μαζικά μέσα ένημερώσεως καί τήν 
έγκληματικότητα. Δέν γνωρίζουμε γι’ 
αύτές έξ άλλου παρά μόνο πολύ λίγα 
πράγματα όσον άφορά τήν φύση καί τήν 
έξέλιξη τών πρότυπων μορφών έγκλημα- 
τικότητας στήν κοινωνία μας.

Αναρωτιέται κανείς ποιος μέσα στό 
κοινωνικό σύνολο, τολμά νά έρευνήσει 
πραγματικά γιά νά μάθει γιατί οί νέοι έν- 
διαφέρονται τόσο πολύ γιά τις προκλή
σεις τής βίας. Τό ότι οί ένήλικες δέν θέ
λουν νά άντιμετωπίσουν τό πρόβλημα 
μήπως είναι γιατί καί οί δικές τους προτι
μήσεις στρέφονται πρός τις ίδιες έκπομ- 
πές καί στά ίδια άναγνώσματα πού προ
τιμούν τά παιδιά τους;

'Οποιοσδήποτε έχει έξοικειωθεΐ μέ τις 
θεωρίες περί έγκληματικότητας γνωρίζει 
ότι ύπάρχουν πολλές έξακριβωμένες έξ- 
ηγήσεις γιά τις προτιμήσεις αύτές τών 
νέων. Μέχρι τώρα έχουν προταθεΐ σέ γε
νικές γραμμές οί έξής: Έλλειψη προσω
πικότητας, ψυχολογική κατάσταση εύαί- 
σθητη καί ταραγμένη, διάλυση τής οικο
γενειακής έστίας, έλλειψη τής μητρικής 
στοργής καί φροντίδας, γενική άνικανό- 
τητα τών γονέων, έλλειψη μορφώσεως 
καί διαπαιδαγωγήσεως, άσχημα παρα
δείγματα στό οικογενειακό καί μαθητικό 
περιβάλλον. Θά πρέπει νά γνωρίζουμε, 
στις έρευνες πού προαναφέραμε, άν οί 
γνωστές αιτίες τής έγκληματικής συμ
περιφοράς έχουν μιά όποιαδήποτε 
σχέση μέ τήν μεγάλη άκροαματικότητα 
τής μικρής όθόνης. Πιστεύω ότι έχουμε 
έπαρκεΐς ένδείξεις πού μάς έπιτρέπουν

νά άπάντήσουμε στό πρόβλημα, άν δη
λαδή ή τηλεόραση, τά άλλα μέσα ένημε
ρώσεως, οί γονείς, τό σχολείο, συμβάλ
λουν σ’ αύτή τήν έγκληματική συμπερι
φορά.

Όλες οί προσπάθειές μας πρέπει νά 
άπορρέουν άπό τήν ιδέα αύτή, ότι τά 
παιδιά στή μικρή ήλικία είναι ιδιαιτέρως 
έκτεθειμένα στό νά ύποστούν τήν έπιρ
ροή τών μέσων ένημερώσεως, δοθέντος 
ότι ή συμπεριφορά τους δέν έχει άκόμη 
σταθεροποιηθεί. Στήν περίοδο άπό τής 
γεννήσεώς της μέχρι τής έμφανίσεως 
τών πρώτων φαινομένων τής έφηβείας ή 
άνθρώπινη ύπαρξη διαμορφώνεται. Τό 
πρότυπο (μοντέλο) πάνω στό όποιο μα
θαίνει, πραγματικό ή φανταστικό, έχει 
μεγάλη σημασία. Τό δειλό ή τό άπροσάρ- 
μοστο παιδί -  τό άπεκάλυψε ή ψυχανά
λυση -  είναι ιδιαίτερα τρωτό καί ή βία 
μέσα στά μέσα ένημερώσεως κινδυνεύει 
νά τό προδιαθέσει νά τήν άποδεχθεΐ 
μέσα στήν πραγματική ζωή.

Σέ συνέδριο τής UNESCO όσον άφορά 
τό θέμα «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ -  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ- 
ΤΗΣ» ειπώθηκε: «Πρέπει νά ψάξουμε τις 
ρίζες τής έγκληματικής συμπεριφοράς 
πολύ πιό μακρύτερα άπό τήν τηλεόραση. 
Οί ρίζες αύτές φθάνουν μέχρι τήν 
προσωπικότητα, τις έμπειρίες τής οικο
γενειακής ζωής καί τις σχέσεις μεταξύ 
τού προδιατεθειμένου άτόμου -  ή έγ- 
κληματία -  καί τών άτόμων τής ήλικίας 
του. Ή τηλεόραση μπορεί νά προσθέσει 
άλλη μιά αιτία άλλά δέν φαίνεται καθό
λου ότι μπορεί νά έπηρεάσει παρά μόνο 
τά παιδιά πού έχουν έγκληματίσει ή πού 
έχουν τάση νά γίνουν έγκληματίες».

Ή μελέτη τής UNESCO παραδέχεται 
πάντως ότι ή τηλεόραση μπορεί νά παίξει 
ένα ρόλο σ τ ή ν  έ ξ α ρ σ η  τ ής  έ γ 
κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  δοθέντος ότι 
παρουσιάζει έγκληματικές μεθόδους καί 
εικόνες παραποιημένες, προκειμένου νά 
έπιτύχει ώρισμένους σκοπούς. Άλλά ή 
UNESCO δέν ύποστηρίζει καθόλου ότι ή 
τηλεόραση αύτή καί μόνη, μπορεί νά 
μετατρέψει ένα φυσιολογικό καί προσ
αρμοσμένο παιδί, σέ έγκληματία.

Συμπεραίνεται άπό όλα αύτά, ότι ή τη
λεόραση πρέπει νά μεταδίδει τά προ- 
γράμματά της μέ τρόπο, ώστε τά παιδιά 
πού βρίσκονται στό στάδιο τής άνάπτυ- 
ξης, πού δέν είναι καλά προσαρμοσμένα, 
νά μή διατρέχουν άπό αύτή ένα πρόσ
θετο κίνδυνο. Μετά άπό πολλά χρόνια 
έμπειρίας, δυό μόνο κανάλια τής Γερμα- 
νικής τηλεοράσεως έλαβαν σοβαρά ύπ’ 
όψιν τήν παρατήρηση αύτή.

Στό κείμενο αύτό πρέπει νά σημειώσω 
ότι ή Γερμανική Τηλεόραση ύστερα άπό 
τις έπίμαχες συζητήσεις στό θέμα τής 
βίας στήν τηλεόραση μείωσε τις σκηνές 
βίας σέ ώρισμένες άστυνομικές σειρές 
καί γουέστερνς. Έπίσης προγράμματα 
πού άφορούσαν τά παιδιά μεταδίδονται 
μόνο τις άπογευματινές ώρες καί γιά 
ώρισμένες έκπομπές πού μεταδίδονται 
νωρίς τό βράδυ λαμθάνεται ύπ’ όψιν ότι 
μπορεί νά τις παρακολουθούν πολλά 
παιδιά. Έτσι π.χ. ό διευθυντής προγράμ
ματος άποφάσισε ότι τό πρώτο έπεισόδιο 
μιάς νέας άστυνομικής σειράς πού περι
είχε δύο σκηνές βίας δέν θά μεταδιδό
ταν στις 20.00' όπως είχε προβλεφθεΐ 
άλλά στις 21.00'. Σέ γενικές γραμμές 
ύπενθυμίζεται συχνά στούς ύπεύθυνους 
τών προγραμμάτων τής τηλεοράσεως ότι 
πρέπει νά έλαττώνουν τις σκηνές βίας σέ
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ώρισμένα έργα ή τουλάχιστον νά τά 
μεταδίδουν μετά τις 21.00.'

'Επ' ευκαιρία μιας ειδικής έκπομπής 
πού άφοροϋσε τή δίκη τής όμάδας ΒΑΑ- 
DER - MEINHOF, άναρωτήθηκα άν 
έπρεπε νά δείξω ατό φιλμ πού άναφερό- 
ταν στις πράξεις των κατηγορουμένων 
τις εικόνες τών φρικτά άκρωτηριασμέ- 
νων πτωμάτων τών Αμερικανών στρα
τιωτών πού σκοτώθηκαν άπό τις βόμβες. 
Επειδή ή έκπομπή μεταδιδόταν στις 

21.00' άποφάσισα νά παρουσιάσω αύτές 
τις εικόνες γιά νά δώσω στούς τηλεθεα
τές τήν εύκαιρία νά δουν τις έπιπτώσεις 
μιάς έπιθέσεως μέ βόμβες έναντίον 
άθώων θυμάτων. "Αν ή έκπομπή μεταδι
δόταν πριν τις 21.00' δέν θά παρουσίαζα 
τις εικόνες αύτές. Είχαμε άλλωστε συζη
τήσει προηγουμένως γιά τό θέμα αύτό μέ 
τούς συνεργάτες μου.

Αύτοί πού κάνουν τηλεόραση γνωρί
ζουν, μπορώ νά πώ, τήν έπιρροή της 
πάνω στήν δομή και τά έθιμα τής οικογέ
νειας. (’Επίσης έχουν γίνει ειδικές μελέ
τες σχετικά μέ τις συνήθειες τών τηλε
θεατών). Τά προγράμματα άφοροϋν τις 
οικογένειες πού στήν πλειονότητά τους 
δέν τά βλέπουν μέ μάτι κριτικό. Γιά τήν 
πλειονότητα έπίσης τών γονέων, ή τη
λεόραση είναι άντικείμενο έπιμορφώ- 
σεως. Αντίθετα άπό τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες μιά οικογένεια δέχεται 
τήν τηλεόραση, ό τηλεθεατής όνειρεύε-

ται γιά τ ό π α ι δ ΐ καί πιστεύει άτι ή τη
λεόραση άντιπροσωπεύει μιά νόμιμη 
άρχή μέ χαρακτήρα μορφωτικό. Από τά 3 
ή τά 4 χρόνια του τό παιδί άπό μόνο του 
κοιτάζει τηλεόραση. Τού άρκεΐ νά πατή
σει τό κουμπί. "Ετσι ή τηλεόραση έγγίζει 
τό παιδί σέ μιά ήλικία πού είναι ιδιαίτερα 
εύθραυστη πού είναι έξ ίσου πιθανόν νά 
έκδηλώσει μία ιδιαίτερη προδιάθεση 
δσον άφορά τά άποτελέσματα τών σκη
νών βίας.

Αύτή ή έξάρτηση τής τηλεόρασης στό 
μορφωτικό πρόγραμμα τής οικογένειας 
έχει λοιπόν μεγάλη σημασία γιά τό παιδί.

Όσο περισσότερο μιά μητέρα άσχο- 
λεΐται ή είναι δυνατόν νά άσχοληθεϊ μέ 
τό παιδί της, τόσο περισσότερο συμπερι
λαμβάνει τήν τηλεόραση μέσα στό σύν
ολο τών έπιρροών πού αύτό μπορεί νά 
ύποστεί (τά παιδιά στήν Ομοσπονδιακή 
Γερμανία άφιερώνουν κατά μέσον όρον 
περίπου 2 ώρες κάθε μέρα μπροστά στήν 
τηλεόραση.

Ό χρόνος π ο ύ  π α ρ α κ ο λ ο υ 
θ ο ύ ν  τηλεόραση τό μάξιμουμ τις καθη
μερινές μέρες κυμαίνεται μεταξύ 17.30' 
καί 20.00' τό βράδυ).

Ή συχνότητα πού βλέπουν τά παιδιά 
τηλεόραση στήν Δ. Γερμανία ποικίλει 
σύμφωνα μέ τις κοινωνικές τάξεις. Στις 
εργατικές οικογένειες ή συσκευή τής 
τηλεοράσεως λειτουργεί πολύ περισσό
τερο άπό όσο στις εύπορες οικογένειες. 
Σ' αύτές τις τελευταίες συζητούν έπίσης 
πολύ περισσότερο μέ τά παιδιά γιά δ,τι 
είδαν στήν τηλεόραση, ή κριτική τών έκ- 
πομπών είναι πολύ πιδ λογική κ α ί ό 
β α θ μ ό ς  σ τ ο ν  ό π ο ι ο  ή τ η λ ε ό 
ρ α σ η  γ ί ν ε τ α ι  π ι σ τ ε υ τ ή  στά 
π ι ό  μ έ τ ρ ι α  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  σ τ ρ ώ 
μ ατ α  έν σ χ έ σ ε ι  μέ τά ά λ λ α  
μ έ σ α  έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  ε ί ν α ι έ δ ώ  
π ι ό  ε λ α τ τ ω μ έ ν ο ς .

Όσον περισσότερο τά παιδιά μεγαλώ
νουν, τόσο περισσότερο ένδιαφέρονται

γιά τις έκπομπές όπου ϋπάρχει βία, δη
λαδή τις περιπέτειες,τά γουέστερνς. Γιά 
τά παιδιά ήλικίας άπό 3 έως 6 έτών, αύτές 
οί έκπομπές δέν καταλαμβάνουν παρά 
μόνο τήν 5η θέση στις προτιμήσεις τους. 
Γ ιά τά παιδιά άπό 7 έως 9 έτών αύτές 
καταλαμβάνουν ήδη τήν 2η θέση καί γι' 
αύτά άπό 10 έως 13 έτών τήν πρώτη 
θέση. Οί μαθητές τών μικρών τάξεων 
άφιερώνουν σύμφωνα μέ μιά έρευνα τό 
40% τού χρόνου πού βλέπουν τηλεό
ραση σέ προγράμματα πού προορίζον
ται γιά τούς μεγάλους. Στούς μαθητές 
άπό 12 έως 13 έτών αύτός ό άριθμός 
άνέρχεται στό 80%.

Οί θεωρητικοί μπορεί νά συζητούν γιά 
τά άποτελέσματα τών σκηνών βίας. Με
ρικοί βρίσκουν τόν τρόπο νάάδιαφορούν 
γιά τήν έπιθετικότητα ή νά μή βρίσκουν 
πώς ύπάρχει έπιθετικότητα στις σκηνές 
αύτές. "Αλλοι πιστεύουν ότι ή βία μέσα 
στά μαζικά μέσα ένημερώσεως άποτρέ- 
πει άπό τήν έπιθετικότητα καί έμπνέον- 
τας τόν φόβο οί ψυχολόγοι τής περιστά- 
σεως διαβεβαιούν ότι αύτή είναι πάντα ή 
συνέπεια, άλλοι άκόμη πιστεύουν ότι ό 
έθισμός σ’ αύτού τού είδους τά θεάματα 
μέ τά όποια τά μαζικά μέσα προσελκύουν 
τό κοινό τους, έξουδετερώνει μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου τις έπιθετικές άντι- 
δράσεις.

Όσον άφορά τήν γνώμη μου, συμμερί
ζομαι πλήρως τή θέση πολλών κοινωνιο
λόγων καί τις διαπιστώσεις ώρισμένων 
έγκληματολόγων καί πιστεύω ότι τά παι
διά άποκτούν, παρατηρώντας, (ορισμέ
νους τύπους έγκληματικής συμπεριφο
ράς όπως έξ άλλου άποκτούν καί 
όποιονδήποτε άλλον τύπον συμπεριφο
ράς. Καί μπορεί νά άποδειχθεΐ έπίσης ότι 
συγκρατούν γιά ένα μεγάλο χρονικό διά
στημα αύτά πού έμαθαν μέ τόν τρόπο 
αύτό τής παρατήρησης.

Δέν συμμερίζομαι τήν γνώμη τού 
HEINRICH πού συμπεραίνει ότι οί έπιθε
τικές πράξεις στήν τηλεόραση μετατρέ- 
πονται άπό τά παιδιά σέ συμπεριφορά 
ένεργητική καί ότι έξ αιτίας τής βίας 
μέσα στά μέσα ένημερώσεως σχηματί
ζουν τις έγκληματικές τους διαθέσεις. 
Θά διάλεγα καλύτερα τήν πιό εύρεία 
γνώμη, πού είναι καί έπιστημονικά θεμε
λιωμένη, σύμφωνα μέ τήν όποια αύτή ή 
μετατροπή τών κτηθέντων σέ ένεργη
τική συμπεριφορά δέν λαμβάνει χώραν 
παρά μόνο ύπό ώρισμένες καί ειδικές 
συνθήκες. Όσο περισσότερο τό άντι- 
κείμενο ή πρότυπο άν θέλετε πού βλέπει 
τό παιδί στήν τηλεόραση όμοιάζει μέ τά 
πρότυπα τού περιβάλλοντας του, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ό κίνδυνος πού δια
τρέχει νά πάρει τούς μύθους πού βλέπει 
στά σοβαρά καί νά τούς μιμηθεί.

Συμπερασματικά, άν κρίνουμε άπό τις 
πρόσφατες έμπειρικές παρατηρήσεις, 
δέν πρέπει νά έλπίζουμε, άναμφίβολα, 
ότι ή έπιθετικότητα έχει μειωθεί, δοθεί- 
σης τής καταναλώσεως πού κάνει ή τη
λεόραση σέ σκηνές βίας. Αλλά δέν έχει 
άποδειχθεΐ σέ έμπειρικό έπίπεδο ότι οί 
εικονικές σκηνές βίας πού προσφέρει ή 
τηλεόραση προτρέπουν τά κοινωνικώς 
προσαρμοσμένα άτομα νά χρησιμοποιή
σουν βία. Αύτά πού άπειλούνται είναι 
άτομα κοινωνικώς άπομονωμένα πού 
έχουν ένταχθεΐ σέ μιά όμάδα άτόμων τών 
όποιων ή ήλικία δέν είναι ή δική τους. 
Ελλείψει πηγών στοιχειώδους ένημε

ρώσεως είναι, σ’ αύτό τό έπίπεδο τής

έπιθετικότητας φόρου ύποτελείς τής 
τηλεοράσεως καί δέν γνωρίζουν καμιά 
έπανορθωτική έπιρροή. Πράγμα πού ση
μαίνει κυρίως ότι τό άπροσάρμοστο παιδί 
άπειλεΐται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σ ά ν σ υ μ π έ ρ α σ μ α  καί ιδίως όσον 
άφορά τήν τηλεόραση θά μπορούσε κα
νείς νά πει ότι τό σύστημα τής ράδιο - 
τηλεοράσεως τής Δυτικής Γερμανίας 
προσφέρει άπό τή δομή του μιά σοβαρή 
έξασφάλιση ότι τά άναγνωρισμένα μειο
νεκτήματα θά άπομακρυνθούν τό γρη
γορότερο. Ήδη οί νόμοι σχετικά μέ τήν 
ραδιοφωνία καί τήν τηλεόραση έπαγρυ- 
πνούν. "Ετσι, ύστερα άπό σχετικά συμ
βόλαια μέ όρους, στά τηλεοπτικά προ
γράμματα ή βία δέν θά πρέπει νά παίζει 
ρόλο παραδείγματος γιά μίμηση. Αύτό τό 
έχει ύπ’ όψη του ό κάθε συντάκτης στήν 
καθημερινή του έργασία.

Υπάρχουν έπιτροπές παρατηρητών 
πού έλέγχουν έπ’ όνόματι τής πλουραλι- 
στικής κοινωνίας τήν έφαρμογή τών νό
μων καί όδηγιών. Κατά γενικό τρόπο 
άπομένει νά άπαιτήσουμε προγράμματα 
πού «κρύβουν» τις σκηνές βίας καί όταν 
πρόκειται γιά πραγματική βία στά πλαίσια 
τών ένημερωτικών έκπομπών ή τών ντο- 
κυμαντέρ, νά τά προβάλλουν άργά τό 
βράδυ. Τά παιδιά, κυρίως, πρέπει νά 
προστατευθούν κατά τόν καλύτερο 
τρόπο άπό τά ψυχικά τραύματα πού 
έχουν σχέση μέ τήν βία μέσα στά μέσα 
ένημερώσεως.

Οί κατακτήσεις τής έπιστήμης θά πρέ
πει στό έξής νά ύποδεικνύονται πιό έν
τονα σ’ αύτοϋς πού κάνουν προγράμ
ματα γιά νά γνωρίζουν ποιοι είναι οί τρό
ποι παρουσιάσεως πού προτρέπουν ή 
πού μειώνουν τήν έπιθετικότητα. Στόν 
τομέα τής ένημερώσεως καλό θά ήταν μέ 
τήν βοήθεια διαλέξεων ή έγγράφων
άπόψεων κ.λ.π....... νά δοθεί ένας πιό
σχετικός χαρακτήρας στις πολύ ρεαλι
στικές περιγραφές. Είναι έξ άλλου κάτι 
πού γίνεται ήδη, σέ γενικές γραμμές άπό 
τά ένημερωτικά περιοδικά.

Οί προσπάθειες πού καταβάλλει ή τη
λεόραση μέ σκοπό τήν έπεξεργασία 
πρός χάριν τών πιό νέων παιδιών ένός 
προγράμματος πού άναπτύσσει τό 
πνεύμα κριτικής τους καί κάνει νά γεν
νηθούν εικόνες μέ θετικό προσανατολι
σμό θά πρέπει νά ένταθούν καί νά πολ- 
λαπλασιασθούν. Υπάρχουν ένθαρρυν- 
τικά στοιχεία. Ίσως θά έπρεπε οί όργανι- 
σμοί ραδιοφωνίας -  έπικοινωνίας μέσα 
στά προγράμματα πού μεταδίδουν καί ό 
τύπος στις καμπάνιες καί στατιστικές 
πού δημοσιεύει, νά διευκολύνουν 
περισσότερο τούς γονείς, τά παιδιά καί 
τούς έφηβους νά έκφράσουν τις άπό- 
ψεις τους. Όσον άφορά τήν έπιμορφω- 
τική πλευρά τού θέματος σέ προγράμ
ματα άπό τήν μικρή όθόνη, οικογενεια
κού ή παιδαγωγικού κύκλου, οί παιδαγω
γοί είναι οί πλέον ένδεδειγμένοι γιά νά 
δώσουν τήν γνώμη τους. Αύτή ή διαπαι
δαγώγηση (έπίμόρφωση) πάντως, παίζει, 
όπως είδαμε, έναν άποφασιστικό ρόλο 
στήν κοινωνική προσαρμογή τού παιδιού 
καί τό βοηθά νά άμυνθεΐ καλύτερα άπέ- 
ναντι στά νοσηρά άποτελέσματα τής 
βίας μέσα στά μαζικά μέσα ένημερώ
σεως.
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Τούς πρώτους μήνες τού 1945, οί Αμερικανοί 
άσκοϋν άσφυκτική πίεση στόν πεισματικά άμυνό- 
μενο Ιαπωνικό στρατό καί οί νικηφόρες προελά
σεις τους διαδέχονται ή μιά τήν άλλη. "Ομως, οί 
ΰπώλειες καί των 'ίδιων ήταν μεγάλες και ή κοινή 
γνώμη - πού έξακολουθοϋσε βέβαια, νά ζητά 
έκδίκηση γιά τήν «άτιμη έπίθεση» κατά τού Πέρλ 
Χάρμπορ - είχε κουραστεί νά μετρά τούς σκοτω
μένους 'Αμερικανούς.

Ή κυβέρνηση τής Ούάσιγκτον δέν μπορούσε 
νά διαβεβαιώσει τό λαό άτι τό άναμενόμενο τέ
λος τής ναζιστικής Γερμανίας θά άκολουθοϋσε 
σύντομαή «συντριβή των κίτρινων πιθήκων», πού 
έξακολουθοϋσαν νά πολεμούν γιά νά άποκρού- 
σουν τόν έπιτιθέμενοή νά σκοτωθούν. Είναι χα
ρακτηριστικό άτι στις συγκρούσεις γιά τήν ύπερ- 
άσπιση τής Όκινάουα σκοτώθηκαν 62.000 Ιά 
πωνες στρατιώτες καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 
μόνο 466, όσοι δηλαδή δέν πρόλαβαν νά πέσουν 
πάνω στίς κάννες των άμερικανικών δπλων.

Μπρός σ’ αύτά τά δεδομένα ή στρατιωτική 
ήγεσία τών Η.Π.Α. δέν περίμενε τήν κατάρ
ρευση τής Ιαπωνίας παρά τό χειμώνα του 1947. 
Ή κυβέρνηση, δμως, δέν μπορούσε νά περιμέ
νει νά σκοτωθεί καί ό τελευταίος ίάπωνας στρα
τιώτης γιά νά τελειώσει ό πόλεμος. Δέν έμενε, 
λοιπόν, παρά ή έσχατη λύση γιά ένα πιό σύντομο 
τέλος. "Επρεπε, δμως, νά χρησιμοποιηθεί ή 
άτομική βόμβα;

Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τό 15% μόνο άπό 
τίς έκατοντάδες είδικών πού ρωτήθηκαν ήταν 
ύπέ'ρ τής χρησιμοποίησης τής βόμβας. Φαίνεται 
δμως δτι τήν άπόφαοη τού προέδρου Τρούμαν 
έπηρέασε θετικά ή σύμφωνη γνώμη τού βρετα- 
νοϋ πρωθυπουργού Ούίνστον Τσώρτσιλ. Κι έτσι, 
ένας «μικρός άνθρωπος» δέ δίστασε νά πάρει 
μιά μεγάλη άπόφαση.

Στίς 2 Αύγουστου έκπνέει ή προθεσμία πού 
έδωσαν οί άμερικάνοι στούς Ιάπωνες γιά παρά
δοση «χωρίς δρους». 01 Ιάπωνες προτιμούν τό 
θάνατο άπό τήν παράδοση. Τήν έπομένη ό Τροϋ- 
μαν δίνει έντολή γιά χρησιμοποίηση τής βόμβας.

Ή  βόμβα είναι μέ τό δνομα «little boy» 
έτοιμη. Μεταφέρεται μέ τό καταδρομικό «Ίνδια- 
νάπολη» στό νησί Τίνιαν, όπου μήνες έκπαιδεύε- 
ται μιά μοίρα, ή 509, ιπτάμενων ύπερφρούριων 
Β—29 γιά μιά άποστολή πού είναι άγνωστη άκόμα 
καί στό διοικητή της, σμήναρχο Πώλ Τίμπετς.

Αργά τό βράδυ τής 5ης Αύγούστου, ό τελευ
ταίος άνοίγει τό σφραγισμένο φάκελο πού τού 
παραδίδουν: Τό πλήρωμα τού άεροσκάφους του 
-  πού ό ίδιος είχε βαπτίσει «Enola Gay», άπό τό 
δνομα τής μητέρας του -  θά πλήξει μέ μιά βόμβα 
τρομακτικής ισχύος κάποια ιαπωνική πόλη πού θά 
έπιλεγεΐ άνάλογα μέ τήν κατάσταση τών μετεω
ρολογικών δεδομένων. 'Υποψήφιες πόλεις; Κο- 
κούρα, Ναγκασάκι, Γιοκοχάμα, Χιροσίμα.

•  6 Αύγούστου, ώρα 1,37' Απογειώνονται τά 
ύπερφρούρια Β—29, μέ τά όργανα γιά τίς με
τεωρολογικές παρατηρήσεις.

•  "Πρα2.46'. ’Απογειώνεταιτό «EnolaGay»» μέ 
πλήρωμα 12 άνδρών.

•  "Ωρα 6.35 '. Τό «Enola Gay» βρίσκεται σέ 
ύψος 9.000 μέτρων, όταν παίρνει άπό τό με
τεωρολογικό άεροπλάνο τό άκόλουθο μήνυμα: 
«Κοκούρα, Γιοκοχάμα καί Ναγκασάκι καλύ
πτονται άπό πυκνά νέφη. Στή Χιροσίμα ό και
ρός είναι αίθριος: 'Ορατότητα 10 μ ιλίων. . .» .

Ό  Τίμπετς καταλαβαίνει τί πρέπει νά κάνει.
Στρίβει τδ άεροπλάνο του πρός τή μοιραία πόλη:

•  Στίς 8.1 Γ ,  ή Χιροσίμα βρίσκεται κάτω άπό τό 
ρύγχος τού «Enola Gay», πού πετά σέ ύψος 
9.632 μέτρων πάνω άπό τήν έπιφάνεια τής 
θάλασσας, μέ ταχύτητα 528 χιλιόμετρα τήν 
ώρα. "Ολοι όσοι βρίσκονται στό άεροπλάνο φο
ράνε μαύρα γυαλιά, γιά νά τούς προστατέψουν 
άπό τήν έκτυφλωτική λάμψη. Ό  σκοπευτής 
Φέρεμον συνενοεϊται μέ τόν κυβερνήτη Τίμ
πετς καί πατάει τό κουμπί. Ή βόμβα πέφτει.

•  "Ωρα 8 .15 '. Γίνεται έκρηξη, τή στιγμή πού ή 
βόμβα βρίσκεται 600 μέτρα πάνω άπό τό έδα
φος. Λιώνουν τά πάντα, σέ άκτίνα 4 χιλιομέ
τρων άπό τό κέντρο τής πόλης. Από τούς 250 
χιλιάδες κατοίκους οί 140 χιλιάδες σκοτώθη
καν, έλιωσαν, έξαφανίστηκαν. "Εμεναν άκόμη 
110 χιλιάδες. Απ’ αυτούς μόνο 10 χιλιάδες 
διασώθηκαν μέ διάφορα μικρά ή μεγάλα τραύ
ματα. 01100 χιλιάδες, σακατεμένοι καί μισοα- 
κρωτηριασμένοι, βογγοΰσαν. Στή Χιροσίμα 
άπλώθηκε ή κόλαση. Χάθηκε ή ζω ή. . .

Οί 'Ιάπωνες όμως έξακολουθοϋν νά έπιμέ- 
νουν. Πολλοί Ιστορικοί μελετητές ύποστηρίζουν 
ότι τό πείσμα τους βασιζόταν καί στήν έλπίδα ότι 
οί Αμερικανοί δέ διέθεταν δεύτερη βόμβα. Άρ- 
νοϋνται νά παραδοθοΰν.

Στίς 9 Αύγούστου, όμως, μιά άλλη βόμβα - 
πλουτωνίου τώ ρα-πέφ τει στό Ναγκασάκι. "Ενας 
μεγάλος βράχος στό κέντρο τής πόλης έμπόδισε 
τήν καταστροφή νά πάρει τίς διαστάσεις πού είχε 
στή Χιροσίμα. Αλλά καί έδώ ό έφιάλτης πέρασε 
άφήνοντας άκριβώς τά ίδια σημάδια. Νεκροί
38.000 καί τραυματίες 40.000. Σακατεμένοι οί 
περισσότεροι διασωθέντες.

Ό  Χιροχίτο δέν έχει άλλα περιθώρια. Παρά 
τήν άντίδραση καί τά χαρακίρι τών σκληρών, δέ
χεται τήν παράδοση χωρίς όρους.

"Εχει μέ τό μέρος του τό πραγματικό έθνικό 
α ίσθημα.' Ο ιαπωνικός λαός δέχεται νά πεθάνει, 
άλλά προτιμά νά ζήσει. Βλέπει μέσα στά έρείπια, 
πού πέφτουν στό κεφάλι του, δτι ό πόλεμος χά
θηκε. 'Αναμετρά τό βάθος τού ψεύδους, μέσα 
στό όποιο τόν έριξαν λέγοντάς του πώς είναι 
άήπητος. Ό  αίμοβόρος ρομαντισμός μερικών 
δεκάδων χιλιάδων φανατικών είναι άνίσχυρος 
μπροστά στήν άδράνεια 100 έκατομμυρίων άν- 
θρωπίνων ύπάρξεων. Ή  άναταραχή κοπάζει. Ή 
έγκαρτέρηση νικά. Ή  ζωή ύπερισχύει.

Στίς 2 Σεπτεμβρίου 1945 στίς 09.15' πάνω 
στό «Μισούρι» τελειώνει ό Β' παγκόσμιος πόλε
μος. Ανοίγει, δμως, ένα κεφάλαιο φρίκης γιά 
τίς έπόμενες γενιές: Ό  κίνδυνος τού πυρηνικού 
όλέθρου. . .

"Ας άκούσουμε, δμως, τό γιατρό Μισαίτο 
Ίτσιμάρου, ένα άπό τούς έπιζήσαντες στά Ναγ
κασάκι:

«Κατά τίς 11 τό πρωί καθόμουν στό δωμάτιό 
μου μ’ ένα συμμαθητή μου, όταν άκουσα τό 
βόμβο ένός άμερικανοϋ βομβαρδιστικού νά περ
νάει άπό πάνω. Λίγα λεπτά άργότερα ό άέρας 
έγινε μιά κίτρινη λάμψη καί νιώσαμε μιά γιγάντια 
ριπή άνέμου. Κατατρομαγμένοι τρέξαμε στό 
ύπόγειο.

Ύ στερ’ άπό μερικά λεπτά ήρθα στά συγκαλά 
μου καί παρατήρησα ότι ή σκεπή είχε μιά μεγάλη 
τρύπα, ήμουν τραυματισμένος στόν ώμο μου καί 
αίμορραγοϋσα. "Οταν βγήκα έξω ό ούρανδς είχε 
μαυρίσει καί μαύρη βροχή άρχισε νά πέφτει. 01 
τοίχοι πολλών σπιτιών είχαν γίνει έρείπια.

"Υστερ’ άπό λίγο άποφάσισα νά πάω στή 
σχολή, στό Ούρακάμι, πού ήταν καμιά πεντακο
σαριά μέτρα άπό τό έπίκεντρο τής έκρηξης.

Τήν άλλη μέρα κατάφερα νά φτάσω ως τή 
σχολή. "Ο,τι γνώριμο ήξερα έκεϊ είχε έξαφανι- 
στεΐ. Μόνον οί τσιμεντένιοι κι άτσάλινοι σκελετοί 
τών κεντρικών κτιρίων ήταν άκόμη όρθιοι. Νεκρά 
σώματα ήταν παντού. Στις γωνιές των δρόμων 
είχαμε κουβάδες μέ νερό γιά νά σβήσουμε τίς 
πυρκαϊές. Μέσα σ’ έναν άπό τούς μικρούς κου
βάδες ήταν σφηνωμένο τό σώμα ένδς γέρου πού 
ζητούσε άπελπισμένα νερό. Άφρός έβγαινε άπό 
τό στόμα του, μά δέ ζούσε πιά.

Δέν μπορώ ν’ άπαλλάξω άκόμα τή μνήμη μου 
άπό τίς φωνές τών γυναικών πού έρχονταν άπό 
τά κατερειπωμένα τετράγωνα. ' Όσο πλησίαζα τή 
σχολή άρχισα νά βρίσκω μαυρισμένα πτώματα μέ 
τά κόκαλα να'φαίνονται άσπρα στά γόνατα καί 
στούς άγκώνες. . .

θυμάμαι τόν πόνο τών γονιών τών φίλων μου 
πού πέθαναν. Δέν μπορώ νά σάς άποδώσω τό 
μέγεθος τής δυστυχίας καί τής φρίκης πού είδα.

Ποτέ πιά δέν πρέπει νά ξαναχρησιμοποιήσει 
κανείς τά φοβερά αύτά πυρηνικά δπλα δ,τι καί νά 
γίνει.

Μόνον όταν ή Ανθρωπότητα άποκηρύξει τή 
χρήση τών πυρηνικών όπλων θά ησυχάσουν οί 
ψυχές τών φίλων μου».
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...Τά τυχερά τού επαγγέλματος

Τό ά ρ σ ε ν ι κ ό

Λίγο πριν τά μεσάνυχτα κάποιου άπ’ τά 
τελευταία εικοσιτετράωρα τού Αύγου
στου του 1975, όντας όπλίτης άγαμος, 
έπέστρεψα στην υπηρεσία μου νά παρα
βρεθώ στό νυχτερινό προσκλητήριο καί 
νά κοιμηθώ. Όπως ξέρομε όλοι, όσοι 
άγαμοι δέν ήμασταν διαταγμένοι σέ 
υπηρεσία, άπαγορευόταν τότε νά διανυ- 
κτερεύουμε έκτός άστυνομικοϋ κατα
στήματος.

Στήν ώρα μου, λοιπόν, ήμουν στήν 
Υπηρεσία μου. Υπηρετούσα στό άστυ- 
νομικό τμήμα "Ανω Λιοσίων καί είχα βα
θμό ένωμοτάρχη. Μπαίνοντας στήν είσ
οδο τού τμήματος, παρατήρησα τούς 
συναδέλφους άναστατωμένους. 'Ο ένω- 
μοτάρχης πού έκτελούσε χρέη άξιωμα- 
τικου υπηρεσίας έδινε διαταγές στό 
σκοπό πύλης, ό όποιος τόν άκουγε 
προσεχτικά καί, ταυτόχρονα, έπαιζε μέ 
νευρικότητα στά χέρια του τό αύτόματο 
όπλο του. Μόλις μέ είδαν όρμησαν πάνω 
μου.

-  Σιγά ρέ παιδιά . . . δέν είμαι ’γώ ό λη
στής πού ψάχνετε, τούς είπα προσπα
θώντας νά διασκεδάσω κάπως τήν άτμό- 
σφαιρα πού έπικρατούσε.

-  Σταμάτα τά καλαμπούρια καί τρέξε, 
μού είπε ό άξιωματικός ύπηρεσίας. Πάρε 
τό περίστροφο καί τις έφεδρικές σφαί
ρες καί τρέξε. Γρήγορα ...

-Τούς ξανάφυγε ό Βερνάρδος;
-  Μωρέ ποιος νοιάζεται τώρα γιά τό 

Βερνάρδο, κουνήσου σού λέω! Θά πάς 
μέ τό Δημήτρη τόν Γιαννόπουλο κοντά 
στά νταμάρια τού Φράγκου. Μάς τηλε
φώνησαν πώς κάπου έκεΐ άκούστηκαν 
βογκητά καί κραυγές γυναικείες πού κα- 
λούσαν βοήθεια. Θά πάτε μέ γιωταχί 
γιατί περιπολικό δέν ύπάρχει. Εγώ θά 
μείνω έδώ ...

"Αρπαξα γρήγορα τό περίστροφο καί 
βγήκα στό προαύλιο περιμένοντας τόν 
Δημήτρη νά φέρει τό αύτοκίνητο τού πε
θερού του πού τό ’χε παρκάρει κάπου 
κοντά. Ό συνάδελφος, άπ’ τήν τρομάρα 
του καί τήν άγωνία του ήταν έτοιμος νά 
πνιγεί σέ μιά κουταλιά νερό. Δέν είχε κα
θόλου ψυχραιμία σέ τέτοιες περιπτώ
σεις.

-  Τι νά γίνεται κεί πάνω τώρα; Λές τί
ποτε τομάρια νά .. . φάγανε καμιά φου- 
καριάρα; Βάλε Θεέ μου τό χέρι σου νά 
περάσει άνώδυνα κι αύτή ή νύχτα 
έλεγε καί ξανά λεγε κόβοντας νευρικές 
βόλτες.

-  Α ρέ κακομοίρη! Ποτέ δέ θά σέ 'δώ 
νά 'χεις μέσα σου ψυχή, τού είπα, προσ
παθώντας νά τού δώσω κουράγιο.

-Τ ό  χαβά σου έσύ! άπάντησε. Εδώ 
κινδυνεύει άνθρωπος κι έσύ συμπεριφέ- 
ρεσαι σάν τέρας.

-  Καλύτερα τέρας, παρά γυναικούλα 
σάν τήν άφεντιά σου ... Κοτζαμάν άν
τρας είσαι καημένε, όλόκληρο ένωμο

τάρχη σ’ έκανε ή πατρίδα κι έσύ άκόμη 
άντρας δέν έγινες ...

-  Καλά ... δέ σκέφτεσαι πώς έκεί πού 
θά πάς μπορεί νά γίνεται πόλεμος;

-  Ε, καί; Εύκαιρία νά πολεμήσω καί 
λίγο. Τομάρια έκεΐνοι, τομάρι έγώ.. .  
όποιο άπ’ τά τομάρια άντέξει θά συνεχί
ζει νά ζεΐ. Εσύ πάντως δέν κινδυνεύεις 
έδώ πού θά κάτσεις. "Εχε όμως τό νού 
σου: άν τύχει καί κλείσω τά μάτια έκεΐ 
πού μέ στέλνεις, καί μάλιστα χωρίς νά 
είμαι ύπηρεσία, έξαφανίσου άπό ’δώ, 
γιατί δέν πρόκειται νά σέ σώσει τίποτε 
άπ τά χέρια τής άρραβωνιαστικιάς 
μου ...

Ηταν λιγόψυχος ό καημένος ό συν
άδελφος κι έμεΐς όλο τόν πειράζαμε, μή
πως καί καταφέρουμε νά τού τονώ
σουμε, έτσι, τά νεύρα. Τό ίδιο άκριβώς 
τού κάνε κι ό Δημήτρης, μόλις έφτασε 
μέ τό γιωταχί:

-  Κύριε προϊστάμενε! τού φώναξε μέ 
προσποιητή σοβαρότητα. "Αν έπιστρέψω 
ζωντανός, έχετε ύπόψη σας ότι θά μού 
πληρώσετε τή βενζίνη πού θά κάψει τό 
αύτοκίνητο. "Αν μέ φάνε, τότε έξαφανι- 
στεΐτε γιατί ό "Αρης (ό γιός του) άν σάς 
άνταμώσει, θά σάς ρουφήξει τό αίμα!

Λυθήκαμε στά γέλια κι ό Δημήτρης πά
τησε γκάζι. Αεροπλάνο τό ’κάνε τό αύ
τοκίνητο στή διαδρομή. "Ηταν όδηγός μέ 
τά όλα του, γιαυτό καί δέν φοβόμουν 
όταν στις στροφές τό πήγαινε μέ τις 
δυό.. .ρόδες. Σέ δυό λεπτά φτάσαμε 
στήν περιοχή άπ’ όπου άκούστηκαν οί 
φωνές. Μάς περίμενε αύτός πού τηλε
φώνησε στό τμήμα παρέα μέ καμιά δεκα
ριά άκόμη άντρες. «Έκεΐ, στό ύψωμα 
άκούστηκε» μάς είπε φοβισμένα.

-  Τι άκούστηκε; τόν ρώτησα.
-Κάποια γυναίκα φώναζε «βοήθεια»

καί βογκούσε σάν νά τήν έσφαζαν!
-  Καί δέν τρέξατε;
-  Τρελός είσαι; Νά μάς σφάξει κι έμάς;
-  Τ όσοι άνδρες δέ σφάζονται ούτε άπό 

μιά διμοιρία λοκατζήδες.
-  Φύλαγε τά ρούχα σου φίλε ...
-  Πού περίπου άκούστηκε;
-  Μάλλον στό τελευταίο σπίτι. Τώρα 

δέν άκούγεται τίποτε ...
Τό τελευταίο σπίτι άπεΐχε ένα περίπου 

χιλιόμετρο άπό κεί. Αφήσαμε τό αύτοκί- 
νητο, γιατί δέν ύπήρχε αύτοκινητόδρο- 
μος γιά τό ύψωμα καί ξεκινήσαμε. Σέ 
άπόσταση έκατό μέτρων κάναμε τό 
σταυρό μας καί χωρίσαμε, χωρίς νά 
πούμε λέξη. Δέν χρειαζόταν άλλωστε, 
γιατί μέ τό Δημήτρη συνεννοούμασταν 
μέ τά μάτια. Έπικρατούσε νεκρική σιωπή 
κι έμεΐς προχωρούσαμε σχεδόν τρέχον
τος. Εκείνος κρατώντας τό αύτόματο κι 
έγώ τό πιστόλι, έτοιμοι γιά κάθε ένδεχό- 
μενο. Είχε μιά γλυκιά φεγγαράδα κείνη

τή βραδιά, πού μού θέριευε περισσότερο 
τή φαντασία, μπροστά στόν έπικείμενο 
κίνδυνο. Δέν ύπήρχε, όμως, περίπτωση 
φόβου, γιατί ή παρουσία τού Δημήτρη 
κοντά μου μέ γέμιζε θάρρος καί δύναμη. 
Δέν ήταν άπ’ τούς χωροφύλακες πού κά
νουν πίσω ποτέ καί μέ τίποτε αύτός ό 
άνθρωπος. Ήταν - κι έξακολουθεϊ νά εί
ναι -  ένας σωστός κυματοθραύστης μέ 
όλη τή σημασία τής λέξης. Παλικάρι στήν 
ψυχή καί στά έργα του, άλύγιστος μπρο
στά σέ όποιοδήποτε κίνδυνο ...

Απελευθερώθηκε ό δρόμος καί 
συνέχισα. Συναντηθήκαμε μέ τό συν
άδελφο έξω άκριβώς άπ’ τό τελευταίο 
σπίτι, άπ’ όπου άκούγονταν ένα έλαφρό 
γυναικείο άναφιλητό.

Πλησιάσαμε άθόρυβα στό όρθάνοιχτο 
παράθυρο τής βορινής του πλευράς. Στό 
δάπεδο τού μοναδικού του δωμάτιου, 
κάτω άπ’ τό άχνό φώς μιας λάμπας πε
τρελαίου, βρισκόταν ξαπλωμένη, μέσα 
σέ λίμνη άπό αίμα, μιά μισόγυμνη τριαν
τάχρονη γυναίκα. Στήν άγκαλιά της κρα
τούσε τρυφερά ένα όλόγυμνο μωρό. 
Μόλις τό ’χε γεννήσει... «Ό Θεός σάς 
έστειλε ... σώστε μας ...», μάς είπε μέ 
μισοσβησμένη φωνή, «ό άντρας μου 
δουλεύει νυχτερινός ..

Μπήκαμε μέσα, πηδώντας άπ’ τό 
παράθυρο. «Σώστε μας...», έπανέλαθε 
έξαντλημένη ή γυναίκα, κλείνοντας τά 
μάτια της άπό ... ντροπή. «Μόνο άν μάς 
δώσεις τό μωρό νά τό βαφτίσουμε ...», 
τής άποκρίθηκα. Δέν μίλησε .. . «Λέγε!!! 
Αλλιώς σέ παρατάμε καί φεύγομε ...», 
συμπλήρωσε άστειευόμενος χαμογελα
στά ό Δημήτρης. «Εντάξει...» άποκρί- 
θηκε εύτυχισμένη έκείνη ...

Ό Δημήτρης τύλιξε τή λεχώνα σέ μιά 
κουβέρτα, τήν πήρε άπό τό χέρι καί πήγε 
μπροστά. Τόν άκολούθησα μέ τό μωρό 
άγκαλιά, τυλιγμένο σ' ένα πανί τής κου
ζίνας, ώσπου φτάσαμε στό αύτοκίνητο. 
Εκεί μάς περίμενε ένα άσθενοφόρο τών 

Πρώτων Βοηθειών πού τό ’χε στείλει γιά 
καλό καί γιά κακό ό άξιωματικός ύπηρε
σίας. Τήν παρέλαβε γελαστός ό νοσοκό
μος κι έφυγαν γιά τό μαιευτήριο.

Καταματωμένες οί στολές μας, σάν 
φτάσαμε στό τμήμα, έκαναν τόν άξιωμα- 
τικό ύπηρεσίας νά πιάσει άπελπισμένος 
μέ τά δυό χέρια τό κεφάλι του, νομίζον
τας πώς κάτι τραγικό είχε συμβεΐ.

-Τ ι  έγινε; ρώτησε μέ άγωνία.
-  Αρσενικό!!! τού άπάντησε ό Δημή

τρης καί μπήκαμε στό τμήμα νά άλλά- 
ξουμε ρούχα ...

0 συνάδελφος
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η n xp eeN O C
.. .έν τή κοιμήοει τόν κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε.
Ή Παναγία είναι τό πνευματικό στολίδι 

τής θρησκείας μας, ιδίως τής Ορθοδο
ξίας. Γι' αύτό κ' οί ύμνωδοί τής Εκκλη
σίας μας τήν υμνήσανε μέ πολλούς κ' 
έξαίσιους ύμνους, δίνοντάς της ένα πλή
θος όνόματα, όπως είναι «Ρόδον τό άμά- 
ραντον, Χρυσοϋν θυμιατήριον, Σκέπη 
του κόσμου, Κεχαριτωμένη, Νύμφη

t  Τοϋ Φώτη ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

άνύμφευτος, Προστάτις τών Χριστιανών, 
Βακτηρία Τυφλών, ’Ελπίς τών ’Απελπι
σμένων, Γοργοεπήκοος», κι άλλα πολλά. 
Κι οί είκονογράφοι πάλι ζωγραφίσανε 
μυριάδες εικόνες τής Θεοτόκου, σέ διά
φορους τύπους «'Οδηγήτρια, Γλυκοφι- 
λοϋσα, Πλατυτέρα, Δεομένη, Γαλακτο- 
τροφούσα». Τό εικόνισμά της στολίζει τό 
είκονοστάσιο κάθε έκκλησίας, βαλμένο 
άπό τό δεξιό μέρος τής Ωραίας Πύλης.

Στις 15 τού Αύγουστου γιορτάζουμε 
τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου Αυτή τήν 
ήμέρα «μετέστη προς τήν ζωήν, Μήτηρ 
ϋπάρχουσα τής Ζωής.. Ή γιορτή τής

Κοιμήσεως πανηγυρίζεται σέ κάθε μέρος 
τής Ελλάδας μέ ξεχωριστή κατάνυξι. Ή 
Κοίμηση τής Θεοτόκου είναι τό καλοκαι
ρινό Πάσχα γιά τούς "Ελληνες. ’Αμέτρη
τες έκκλησίες καί τά περισσότερα μονα
στήρια γιορτάζουνε στις 15 Αύγούστου.

Ή Κοίμηση τής Παναγίας δέν άναφέ- 
ρεται στις Πράξεις τών Αποστόλων, όπως 
δέν άναφέρονται καί τά Είσόδια τής Θεο
τόκου καί κάποιες άλλες γιορτές. Αυτές 
οί γιορτές κρατούνε άπό τήν άρχαία 
παράδοση. Είναι γραμμένες καί σέ κά
ποια βιβλία πού δέν είναι άπό τά «κανο
νικά», δηλαδή άπό τά βιβλία πού έχουνε 
έγκριθή άπό τήν Εκκλησία. Αυτά τά βι
βλία λέγονται «Απόκρυφα». ’Απ' αυτά εί
ναι έμπνευσμένη, όχι μοναχά ή ύμνο- 
γραφία γι' αυτές τις γιορτές πού λέμε, 
άλλά κι ή άγιογραφία, όπως π.χ. στή Γέν
νηση τού Χριστού, πού ζωγραφίζεται τό 
λουτρό τού παιδιού άπό τή μαμή Σαλώμη, 
στις σκηνές άπό τή ζωή τών θεοπατόρων 
'Ιωακείμ καί "Αννης, στά Είσόδια τής Θεο
τόκου, καί στήν Κοίμηση.

Τό «άπόκρυφο» βιβλίο πού γράφει γιά 
τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου λέγεται «Τού 
άγιου Ίωάννου τού Θεολόγου Λόγος εις 
τήν Κοίμησιν τής άγιας Θεοτόκου», κι

άρχίζει μέ τούτα τά λόγια: «Τής Παναγίας 
ένδοξου Θεοτόκου καί άειπαρθένου 
Μαρίας, κατά τό είωθός, έν τφ άγίωμνή- 
ματι τοϋ Κυρίου ήμών έρχομένης θυμιά- 
σαι καί κλινούσης τά άγια γόνατα αύ τής, 
έδυσώπει τον έξ αυτής τεχθέντα Χρι
στόν, τόν Θεόν ήμών, πρός αύτόν άναλϋ- 
σαι».

Μεταφράζω αυτή τήν άρχή, καί βάζω 
παρακάτω μέ συντομία όλη τήν ιστορία 
πού είναι γραμμένη σ ’ αύτό τό βιβλίο:

«Ή Παναγία ένδοξη Θεοτόκος καί άει- 
πάρθενος Μαρία έπήγε, όπως είχε συν
ήθεια νά κάνη, στό άγιο μνήμα τοϋ Κυ
ρίου μας, γιά νά θυμιάση, κ ’ έκεϊ πού έκ
λινε τά άγια γόνατά της, παρακαλουσε 
τόν Χριστό, τόν Θεό μας, πού γεννήθηκε 
άπ' αύ τή, νά τήν πάρη κοντά του».

Οί ’Ιουδαίοι, πού τήν είδανε νά συχνο- 
πηγαίνη στόν άγιο τάφο, πήγανε ατούς 
άρχιερείς κ' είπανε πώς ή Μαρία πηγαίνει 
στό μνήμα κάθε μέρα. Κ' οί άρχιερείς 
φωνάξανε τούς φύλακες πού είχανε 
βαλμένους νά φυλάγουνε τό μνημείο, 
γιά νά μήν προσκυνά κανένας, καί τούς 
ρωτήσανε, άν είναι άλήθεια αύ τά πού εί
πανε έκείνοι οί Εβραίοι. Αλλά οί φύλα
κες είπανε πώς δέν είδανε τίποτα, έπειδή
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ό Θεός δέν τούς άφησε νά δούνε τήν 
Παναγία.

Μια μέρα, Παρασκευή, έκεϊ πού προσ
ευχότανε ή Παναγία ατό μνημείο, άνοί- 
ξανε οί ουρανοί καί κατέβηκε ό άρχάγγε- 
Αος Γαβριήλ, καί τής είπε «Χαϊρε, Εσύ 
πού γέννησες τόν Χριστό τόν Θεό μας. Ή 
προσευχή σου άνέβηκε στον ούρανό, κι 
όπως ζήτησες, θ ’ άφήσης τόν κόσμο καί 
θ' άνεβής στά ούράνια, στήν άληθινή κι 
αιώνια ζωή, μαζί μέ τόν Υιό Σου».

Σαν άκουσε ή Παναγία αύτά τά λόγια 
του άρχαγγέλου, γύρισε πίσω στή Βη
θλεέμ, έχοντας μαζί της τις τρεις παρθέ
νες πού τήν υπηρετούσανε. Κι άφοϋ ξε
κουράστηκε λίγο, είπε στις παρθένες 
«Φέρτε μου θυμιατήρι, γιατί θά κάνω τήν 
προσευχή μου». Καί τής τό πήγανε. Κ' ή 
Παναγία προσευχήθηκε κι είπε «Κύριέ 
μου Ιησού Χριστέ, πού μέ άξίωσες νά 
γεννηθής άπό μένα, άκουσε τή φωνή μου 
καί στείλε μου τόν άπόστολο Ιωάννη, γιά 
νά τόν δώ καί νά άρχίσω νά χαίρουμε. 
Στείλε μου καί τούς άλλους άποστόλους 
μαζί κ' έκείνους πού έχουν φύγει άπό 
τούτον τόν κόσμο κ ’ ήρθανε σέ Σένα, σε 
όποια χώρα κι άν βρίσκουνται, γιά νάρ- 
θουνε, μέ τό άγιο πρόσταγμά σου, καί, 
βλέποντάς τους, νά εύλογήσω τό πολυύ
μνητο όνομά Σου».

Κι άμέσως, τήν ίδια στιγμή, έφτασε ό 
Ιωάννης άπάνω σέ σύννεφο, έρχόμενος 

άπό τήν "Εφεσο, καί χαιρέτησε τήν Πανα
γία. Κι οι τρεις παρθένες πήγανε καί τόν 
προσκυνήσανε. Κ' ή Παναγία τού είπε νά 
θυμιάση καί νά κάνη προσευχή. Κ' 
ύστερα, έπήρε τό θυμιατήρι ή Παναγία, κι 
είπε «Δόξα σέ Σένα, Θεέ καί Κύριέ μου, 
πού θά έλθης νά μέ πάρης μαζί μέ τούς 
Αγγέλους, όπως μου ύποσχέθηκες».

Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί φθάσανε κ' 
άλλοι άπόστολοι άπάνω σέ σύννεφα καί 
προσκυνήσανε τήν Παναγία. Κ’ έκείνη, 
σήκωσε τά χέρια της στον ούρανό, κ ’είπε 
«Κύριε, προσκυνώ καί ύμνώ καί δοξάζω 
τό πολυύμνητο όνομά Σου, γιατί έπέβλε- 
ψες στήν ταπείνωση τής δούλης Σου, καί 
έκανες μεγαλεία, Έσύ, ό δυνατός. Καί 
νό, θά μέ μακαρίζουνε όλες οί γενεές». 
Κ’ ύστερα είπε στοάς άποστόλους «Βά
λετε θυμίαμα καί προσευχηθήτε». Κ' έκεί 
πού προσευχότανε, άκούσθηκε μιά 
βρονή άπό τόν ούρανό, κ ’ ήλθε μιά φο
βερά βουή σάν νά κυλούσαν πολεμικά 
άρματα, καί, νά πλήθος "Αγγελοι καί Δυ
νάμεις φανερωθήκανε, κι άκούσθηκε μιά 
φωνή. Καί μέ τή φωνή, φανήκανε άξαφνα 
ό ήλιος και τό φεγγάρι άπάνω άπό τό 
σπίτι, κι όλοι οί άγιοι περικυκλώσανε τήν 
Παναγία. Καί κείνη τήν ώρα μαζευθήκανε 
πλήθος άνθρωποι, καί πολλοί άρρωστοι 
γιατρεύθήκανε.

Καί πάλι, ύστερ' άπό λίγο, λέγει ατούς 
άποστόλους ή Παναγία «Βάλετε θυμίαμα, 
γιατί έρχεται ό Χριστός!». Καί φάνηκε ό 
Χριστός καθισμένος σέ θρόνο Χερου- 
βικο>, καί μαζί του άναρίθμητοι "Αγγελοι.
Κι είπε ό Κύριος «Μητέρα μου, μή λυπά
σαι,άλλά νά εύφραίνεται ή καρδιά σου. 
Από τώρα, τό τίμιο σώμα σου θά μετα- 
τε&0 οτόν Παράδεισο, κι ή άγια ψυχή σου 
θάέλθη κοντά μου, στοάς θησαυρούς 
τού Πατρός μου, έκεί πού βασιλεύει ή 
εύφροσύνη τών Αγγέλων κι άκόμα μα- 
καριώτερα». Κι ή Παναγία είπε «Εύλό- 
γησέ με μέ τή δεξιά σου, Κύριε». Κι ό 
Χριστός άπλωσε τό δεξί χέρι του καί τήν 
εύλόγησε, κι ή Παναγία τό καταφιλούσε

κι έλεγε «Προσκυνώ τή δεξιά τούτη πού 
δημιούργησε τόν ούρανό καί τή γή, καί 
παρακαλώ, Χριστέ καί Θεέ μου, νά δε- 
χθής τή δούλη Σου, Εσύ πού καταδέχτη
κες νά γεννηθής άπό μένα τήν ταπεινή, 
γιά νά αώσης τό γένος τών άνθρώπων. 
Καί σέ κάθε άνθρωπο πού θά έπικαλήται 
τ’ όνομά μου, δίνε τή βοήθειά σου».

Καί τότε, άρχίσανε νά ψέλνουνε οί 
Απόστολοι τά νεκρώσιμα, μέ πρώτο τόν 
άπόστολο Πέτρο. Καί τότε, έλαμψε 
περισσότερο άπό τόν ήλιο τό πρόσωτο 
τής Παναγίας, πού ήτανε ξαπλωμένη στό 
κλινάρι της. Κι ό Χριστός δέχτηκε στά 
άχραντα χέρια του τήν άγια κι άμωμη 
ψυχή τής Μητέρας του, κι όλος ό τόπος 
γέμισε άπό άνέκφραστη εύωδία.

Οί δέ άπόστολοι σηκώσανε τό κλινάρι, 
ψέλνοντας, καί τό πήγανε στή Γεσθη- 
μανή, νά τό ένταφιάσουνε στό καινούρ
γιο μνημείο πού τό είχε έτοιμασμένο ή 
Παναγία. Κι άπό τό μνήμα έβγαινε εύωδία 
άνεκδιήγητη. Κι άφού ένταφιάσανε τό 
άχραντο σώμα, έπί τρεις μέρες άκουγόν-

Ό  σεβασμός καί ή λατρεία τών χριστιανών πρός τή 
Θεοτόκο, τής Εδωσε μια σπόνια πολυωνυμία:

«Παρηγορήτρια, γλυκοφ ιλοϋοα, έλεημονήτρια, ρόδα 
τό άμόραντον», καί τόσα όλλο δηλωτικό τών προσδο
κιών τών πιστών.

Απέναντι: ΤρΙπτυχο μέ τήν Παναγία Πορταήτισσο 
τών Ίβήρων. 15ος αΙώνος, Μουσείο Μπενόκη.

Πάνω: Παναγία ή Γαλακτοτροφοϋσα, Εργο τοϋ μονα
χού Μακάριου Γαλστζιόνσυ, 1784. Βυζαντινό Μουσεία 
Αθηνών.

τανε οί ύμνοι πού λέγανε οί άγγελοι, χω
ρίς νά τούς βλέπη κανένας.

Όπως είπαμε στήν άρχή, οί ύμνωδοί κι 
οι άγιογράφοι τής Ορθοδόξου Εκκλη
σίας έπήρανε έμπνευση άπ’ αύτό τό 
ιστορικό τής Κοιμήσεως τής Παναγίας.

Μέ έξαίσιον οίστρο καί μέ πανηγυρικό 
ένθουσιασμό, ό άγιααμένος ύμνωδός 
σύνθεσε τά θαυμάσια στιχηρά πού ψέλ- 
νουνται στον έσπερινό τής Κοιμήσεως, 
παίρνοντας άφορμή άπό τό φανέρωμα

τοϋ άρχαγγέλου Γαβριήλ στήν Παναγία, 
τήν ώρα πού προσευχότανε στή Γεαθη- 
μανή. Κι άληθινά, ό χαιρετισμός αστός 
τοϋ άρχαγγέλου πρός τήν Παναγία, λίγο 
πριν άπό τήν κοίμησή της, είναι μεγάλη 
πηγή έμπνεύαεως γιά έναν έκκλησια- 
στικό ποιητή .. .

Λοιπόν, ό θεόπνευστος ύμνωδός, σέ 
κάθε τροπάρι άπό τά στιχηρά πού είπαμε, 
βάζει στό τέλος τόν χαιρετισμό τού άρ- 
χαγγέλου Γαβριήλ, δίνοντας στό ποίημά 
του έναν θριαμβευτικό τόνο, άντί νά κάνη 
ένα νεκρώσιμο:

_« Ω τού παραδόξου θαύματος! Ή πηγή 
τής ζωής έν μνημείω τίθεται, καί κλίμαξ 
πρός ούρανόν ό τάφος γίνεται. Εύφραί- 
νου Γεθσημανή, τής Θεοτόκου τό άγιον 
τέμενος. Βοήσωμεν οί πιστοί, τόν Γα
βριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον: Κεχαριτω- 
άένη, χαιρε, μετά Σού, ό Κύριος, ό παρέ- 
χων τφ κόσμφ, διά Σού, τό μέγα έλεος».

Ό θρήνος γίνεται ύμνος πλημμυρι
σμένος άπό άγιααμένη χαρά, τό ξόδι γί
νεται πανήγυρη. Οί πιστοί, πού ψέλνουνε 
μαζί μέ τόν ύμνωδό, στήν άρχή άπορούν 
πώς «ή πηγή τής ζωής μπαίνει στό μνη
μείο, καί πώς ό τάφος γίνεται κλίμακα 
πού άνεβαίνει στόν ούρανό»ΓΑλλά, άμέ
σως ένθουσιάζονται, γιατί νοιώθουνε 
πώς κηδεύουνε τήν άθάνατη Παναγία, 
καί φωνάζουνε μέ ένθουσιασμό: Εύ- 
φραίνου Γεθσημανή, πού έχεις τό άγια- 
σμένο τέμενος τής Θεοτόκου. "Ας κρά
ξουμε εμείς οί πιστοί, έχοντας πρωτο
ψάλτη (άρχηγό) τόν Γαβριήλ τόν Αρχάγ
γελο, λέγοντας τά λόγια πού είπεκατά 
τόν Εύαγγελισμό: «Κεχαριτωμένη, χαίρε 
μετά Σου ό Κύριος, ό παρέχων τφ κόσμφ, 
διά Σού, τό μέγα έλεος».

Ω! Τι πλούτον άρίφνητο καί μυστικό, τι 
κάλλος άνεκδιήγητο έχει ή Ορθοδοξία 
μας, πού είναι σάν τήν Παναγία «Ρόδον 
τό Άμόραντον»! Π θαυμαστό πράγμα εί
ναι αύ τή ή μεταστροφή τοϋ πόνου σέ 
χαρά, τής θλίψης σέ άγαλλίαση! Τούτη 
είναι ή λεγάμενη «χαρμολύπη» ή «τό χα
ροποιόν πένθος». Κι ή μουσική πού είναι 
τονισμένοι αύτοί οι ύμνοι, καί πού έχει 
τόν ίδιο πνευματικό οίστρο πού έχει κι ή 
ποίηση, δυναμώνει τά λόγια, τούς δίνει 
τήν ύπέρτατη έκφραση. Πού άλλού, 
άραγε, παρεκτός άπό τήν 'Ορθόδοξη 
Εκκλησία, θά βρή ό πιστός τέτοια ούρά

νια άπηχήματα, πού θά άκούαη τέτοιες 
άρχαγγελικές σάλπιγγες; Κρίμα, νά 
ύπάρχουνε άνθρωποι μεταξύ μας, πού νά 
μην είναι σέ θέση αισθανθούνε τέτοιους 
ύμνους, γεμάτους άπό άθανασία, καί πού 
άνεβάζουνε τήν ψυχή σ' έκείνον τόν μα
κάριο κόσμον όπού καταυγάζεται άπό 
τήν αιώνια φωτοχυσία! Ή βυζαντινή 
μουσική είναι τό φυσικό τόνισμα τού κει
μένου, κι είναι ένα αστό τό τόνισμα μέ τήν 
ποίηση. Αν είναι ή μουσική αύ τή μέτρια, 
τότε είναι τό ίδιο μέτρια κι ή ποίηση πού 
έχουνε τα λόγια, όποιος χωρίζει τό ,ένα 
άπό τό άλλο, άς ξέρη πώς χωρίζει δυό 
πράγματα όλότελα άξεχώριστα, τό σώμα 
άπό τό αίμα του.

Άς βάλουμε τέλος μέ τόν είρμότής Θ' 
Ωδής, πού είναι θαύμα θαυμάτων, 
ποίημα τού βλογημένου Κοσμά τού με- 
λωδού:

«Νενικηνται τής φύσεως οί όροι έν Ιοί, 
Παρθένε άχραντε. Παρθενεύει γάρ τό
κος, καί ζωήν προμνηστεύεται θάνατος.
Η μετά τόκον Παρθένος, καί μετά θάνα

τον ζωσα, σώζοις άεί, Θεοτόκε, τήν κλη
ρονομιάν Σου».
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Ακρωτηριασμένα έργα τέχνης, 
βεβηλωμένοι ανδριάντες δασκά
λων τού Γένους και ήρώων τής Πα
λιγγενεσίας μας, φιγουράρουν στο 
κέντρο τού πάλαι ποτέ κλεινού 
άστεως...

Τά μνημεία μας, οί συνδετικοί 
κρίκοι έκατοντάδων γενιών, ή μα
κραίωνη πολιτιστική μας κληρονο
μιά δέχονται καθημερινές έπιθέ- 
σεις άπό σύγχρονους βανδάλους.

Οί «έπαναστάτες τού μαύρου 
μαρκαδόρου» έπιτίθενται...
Καταστρέφουν γιά χίλιους δυο λό
γους ... Καί είναι πράγματι «οδυ
νηρό νά ύπάρχουν σήμερα άτομα 
πού έκτονώνονται περισσότερο 
ψυχολογικά παρά ιδεολογικά, 
προβαίνοντας σέ τέτοιες άπαρά- 
δεκτες ένέργειες ...».

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΒΑΝΔΑΛΟΙ
Τού κ. Κώστα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν 15 αιώνες ή βασίλισσα Ευδοξία, 
χήρα του δολοφονημένου στά 455 μ.Χ. 
βασιλιά Βαλεντιανοϋ Γ', γιά νά έκδικηθεΐ 
τόν άρπαγα του θρόνου Μάξιμο κάλεσε 
τόν ήγεμόνα των Βανδάλων Γιζέριχο νά 
καταλάβει τή Ρώμη. Αλλο πού δέν τιερί- 
μενε ό Γιζέριχος καί γιά 14 όλόκληρες 
μέρες δέν άφησε «λίθον έπί λίθου» στην 
πόλη. Φυσικά τή συμπεριφορά αυτή τών 
Βανδάλων δοκίμασαν κι άλλες περιοχές, 
ώστε ό βανδαλισμός νά χαρακτηρίζει πιά 
-  σάν διεθνής όρος -  κάθε φοβερή, σέ 
έκταση ή ένταση, καταστροφή πού 
προέρχεται άπ’ τά χέρια τού άνθρώπου. 
Τι είναι, δμως, σήμερα ό βανδαλισμός; 
Τόν περισσότερο ίσως σωστό όρισμό τού 
βανδαλισμού έδωσε ό Μ.Α. Champion':

• Ή παραμόρφωση, ό ακρωτηριασμός 
(sic) ή καταστροφή τής Ιδιωτικής -  δημο
σίας περιουσίας, είτε μέ πρόθεση καί

συνειδητά είτε έν άγνοια, άπό ένα άτομο 
ή ομάδα πού δέν έχουν άμεση κυριότητα 
ή κεκτημένα δικαιώματα σ' αυτή τήν 
περιουσία».

Μέ άλλα λόγια ή άντικοινωνική αυτή 
συμπεριφορά άπευθύνεται τόσο στό δη
μόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δη
μόσια κτίρια, πάρκα, παγκάκια πάρκων, 
έγκαταστάσεις κοινής ώφέλειας, έργα 
τέχνης (κυρίως γλυπτά, εγκατεστημένα 
σέ δημόσιους χώρους), άλλά καί ιδιωτι
κές κατοικίες, αύτοκίνητα, κ.λ.π. γίνον
ται άντικείμενα τής καταστροφικής μα
νίας τού άνθρώπου. Αύτό, όμως, πού τόν 
τελευταίο καιρό έχει συγκινήσει βαθιά 
τήν έλληνική κοινή γνώμη είναι οί κατα
στροφές, άκρωτηριασμοί, φθορές καί 
ρύπανση τών έργων τέχνης. Ή κατα
στροφή τών προτομών νεοελλήνων 
ποιητών στά Γιάννενα πριν ένα χρόνο 
περίπου, οί πρόσφατες ρυπάνσεις καί -  
ελαφροί -  άκρωτηριασμοί τών προτομών 
καί άνδριάντων λόγιων, δασκάλων τού 
Έθνους καί ήρώων τής Παλιγγενεσίας 
μας, έξω άπό τό Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο, καθώς καί ή έγγραφή
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συνθημάτων σ’ όποιοδήποτε μαρμάρινο 
άρχιτεκτονικό μέλος τών νεοκλασικών 
μνημείων μας συγκίνησαν σοβαρά τό 
Πανελλήνιο, άλλα χωρίς δυστυχώς νά τό 
άφυπνίσουν δσο πρέπει.

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Ποιοι είναι αύτοί 
οί ... «βάνδαλοι» πού άπό σύστημα 
καταστρέφουν τήν άρχιτεκτονική μας 
κληρονομιά; Όσο είναι δύσκολο νά έν- 
τοπίσεις τά κίνητρά τους -  αν καί ύπό 
μορφή έπιγραφών άφησαν τά έπισκε- 
πτήριά τους -  τόσο δύσκολο είναι καί νά 
τούς κατατάξεις μέ άκρίβεια μέσα στις 
σύγχρονες έλληνικές κοινωνικές δομές. 
"Ενα είναι σίγουρο: Οί πράξεις αύτές δέν 
είναι παρά έκφράσεις μιάς άνησυχητικής 
ύπο - κουλτούρας πού διακρίνει όρισμέ- 
νες όμάδες -  εύτυχώς λίγες -  τών άστι- 
κών μας κέντρων.

Δυό ξένοι έπιστήμονες οί Martin καί 
Cohen2, κατέταξαν τούς βανδαλισμούς 
τυπολογικά, κάνοντας διάκριση άνάμεσα 
στά κίνητρα, σκοπούς καί μεθόδους καί 
ταξινόμισαν τις πράξεις αύτές σέ έκδι- 
κητές, ληστρικές, Ιδεολογικές καί άναί- 
τιες.

Στήν περίπτωσή μας θά πρέπει νά άπο- 
κλείσουμε τις δυό πρώτες κατηγορίες. 
Μένουν έτσι οί καταστροφές μέ ιδεολο
γικό ή άναίτιο χαρακτήρα. Γιά νά παρα
δεχτούμε τήν πρώτη περίπτωση είναι 
ιδιαίτερα διακινδυνευμένο. Βέβαια τά 
έπισκεπτήρια πού άφήνουν μάς όδηγούν 
σ’ ένα χώρο μηδενιστικό. 'Αποκλειστικά 
γραμμένα μέ μαύρο σπρέυ ή μαρκαδόρο, 
φιγουράρουν ποικίλα συνθήματα, όπως 
«κάτω τό κράτος», «κάτω ό έθνικισμός», 
«DADA». «300 τό μαλλί», «ένας κρίνος 
τζάμι τής κατάθλιψης», «οί κατάρες τών 
τρελών πλησιάζουν τά διαμερίσματά 
σας», «παπί μου είσαι ότι πιό όμορφο 
ύπάρχει στόν κόσμο», «τό χόρτο έμεϊς τό 
καπνίζουμε, έσείς τό τρώτε», «μπάτσοι, 
γουρούνια, δολοφόνοι», «στήν άποτυχία 
μήν κόβεις τό λαιμό σου, κόψε τό αύτί 
σου ...», «ΕΠΟ γαμ......ό ΠΑΟ δέν πε
θαίνει», κ.λ.π. Θά ’ταν δύσκολο, λοιπόν, 
νά τούς άποδώσουμε ένα ξεκάθαρο 
ιδεολογικό περιεχόμενο, μιάς καί είναι 
άδιανόητο γιά κάθε βαλκάνιο -  όχι μόνο

"Ελληνα -  ίδεολόγο νά μή σεβαστεί τήν 
προσφορά τού Ρήγα Φεραίου, μιάς άπό 
τίς ήρωικότερες μορφές τού βαλκανικού 
χώρου, πού ό άνδριάντας του δέχτηκε 
πρόσφατα τά πυρά τών σύγχρονων βαν
δάλων.

"Ετσι καταλήγουμε περισσότερο στήν 
τελευταία κατηγορία, στις άναίτιες 
καταστροφές. Σ’ έκείνες, δηλαδή, πού 
είναι άποτέλεσμα πρωτογονισμού ή 
άνώμαλης ψυχικής διάθεσης. Αλλά τό 
πορτραίτο τού βάνδαλου τής κατηγο
ρίας αυτής είναι πολύ δύσκολο νά σκια- 
γραφηθεί. Διαβάζουμε γι’ αύτούς στό 
γαλλικό περιοδικό Point3:

«Καταστρέφουν γιά χίλιους δυό δια
φορετικούς λόγους. Επειδή οί πόλεις εί
ναι πυκνοκατοικημένες, έπειδή ό θόρυ
βος τεντώνει τά νεύρα έπικίνδυνα. Οί 
βανδαλισμοί είναι μιά έκτόνωση ή μια 
κοινωνική έκδίκηση.

» Στά διαμερίσματα τής πρώτης θέ- 
σεως σέ ένα τρένο σημειώνονται περισ
σότερες καταστροφές άπό 6,τι στή δεύ
τερη θέση.

» Καταστρέφουν γιατί νιώθουν άσχημα 
μέσα στό περιβάλλον τους όπως νιώθουν 
άσχημα καί μέσα στό σώμα τους, λέει ό 
γάλλος ψυχολόγος Κλώντ Λεβύ -  Λεμ- 
πουαγιέ».

Ποιοι, όμως, είναι οί βάνδαλοι αύτοί 
πού καταστρέφουν τά μνημεία μας καί 
πώς θ’ άντιμετωπιστοϋν; Μιά ένδιαφέ- 
ρουσα άπάντηση έδωσε πρό καιρού στήν 
έφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ό Γιώργος Μπαμ- 
πινιώτης, καθηγητής τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών: 
«Είναι οδυνηρό ότι ύπάρχουν σήμερα 
άτομα, πού έκτονώνονται ψυχολογικά 
περισσότερο παρά ιδεολογικά, προβαί- 
νοντας σέ τέτοιες άπαράδεκτες καί προ
κλητικές ένέργειες. Ένα είναι βέβαιο, 
ότι τά άτομα αύτά δέν είναι φοιτητές καί 
ότι ή πανεπιστημιακή κοινότητα, καθηγη
τές, ΕΔΠ καί φοιτητές καταδικάζει σύσ
σωμη, όπως στό παρελθόν, τέτοιες 
προσβλητικές γιά τόν Ελληνισμό ένέρ- 
γειες.

Πανεπιστήμιο καί Πολιτεία, όφείλουν 
νά ένώαουν τις προσπάθειές τους, γιά νά 
προφυλάγουν τό ίδρυμα καί τ’ άλλα άπό 
τέτοιες προκλήσεις πού σπιλώνουν τή

μνήμη αύτών, πού θυσιάστηκαν γιά νά 
είναι σήμερα έλεύθεροι άκόμα κι αύτοί 
πού δέν σέβονται τό Πανεπιστήμιο, τό 
Έθνος καί τόν τόπο».

"Ας κινητοποιηθούμε, λοιπόν, όλοι οί 
έλληνες ώστε νά έκλείψει τό νοσηρό 
αύτό φαινόμενο. Είναι στό χέρι μας νά 
περιφρουρήσουμε τά μνημεία μας, 
άναγκάζοντας τούς έπαναστάτες ... τού 
«μαύρου μαρκαδόρου» νά έκτονώσουν 
μέ άλλο -  άνώδυνο γιά τήν πολιτιστική 
μας κληρονομιά -  τρόπο τίς «άνθρωπο- 
σωτήριες» άντιλήψεις τους.
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Ορισμός, ιστορική προέλευση, νεώτερα 
χρηματικά μέσα:

Συνήθως γιά τό χρήμα δίνονται πολλοί 
ορισμοί, οί όποιοι τονίζουν εϊτε τήν ιδιό
τητά του σάν μέτρου άξίας, είτε τήν άλλη 
ιδιότητά του, σάν γενικού άνταλλακτι- 
κοϋ μέσου, είτε καί τις δύο. Εύστοχος 
θεωρείται ό όρισμός κατά τόν όποιο, 
«χρήμα είναι τά άγαθά, γενικά, πού άν- 
ταλλάσσονται μέ εύρύτατη ποικιλία άλ
λων άγαθών, χωρίς συσχέτιση πρός τή 
θέση τού προσφέροντος προσώπου, ζη
τούμενα δέ κυρίως λόγψ τής έμπιστοσύ- 
νης των συναλλασομένων πρός τό συν
εχές καί σταθερό τής λειτουργίας αύτών 
ώς μέσων άνταλλαγής».

Ό όρισμός αύτός κάνει έμφανή τήν 
ιστορική προέλευση τού χρήματος, ένώ 
δέν παραλείπει νά τονίσει καί τήν προέ- 
χουσα θέση πού άποκτά τό στοιχείο τής 
άμεσης άνταλλαξιμότητας, προκειμένου 
νά άναγορευτεί ένα άγαθό, σέ χρήμα. Τό 
στοιχείο αύτό στήν οικονομική γλώσσα 
όνομάζεται «ρευστότητα».

Τό χρήμα προήλθε άπ’ τήν άνταλλαγή. 
Κάθε άνταλλαγή προύποθέτει μιά συμ
φωνία ώς πρός τήν άνταλλακτική σχέση 
τών άντικειμένων της. Στή στοιχειώδη 
μορφή τού άντιπραγματισμού, κατά τόν 
όποιο άνταλλάσονταν μεταξύ τους πρά
γματα αύτούσια, ή σύγκριση γινόταν άπ’ 
εύθείας καί έτσι δέν γινόταν άναγκαία ή 
παρουσία ένός άνταλλακτικού μέσου, 
πάνω στό όποιο θά βασιζόταν κάθε φορά, 
ή συμφωνία. Αλλά όσο άναπτυσσόταν ό 
κοινωνικός καταμερισμός τών έργων καί,

παράλληλα, ή έξειδίκευση τών οικιακών 
οικονομιών, σέ βαθμό ό όποιος προκα- 
λούσε τόν πολλαπλασιασμό τών άνταλ- 
λακτικών πράξεων, αύτές δέν μπορού
σαν νά συνάπτονται μεμονωμένα καί νά 
άσκούνται έτσι, γιατί αύτό θά άποτε- 
λούσε φραγμό στήν έξάπλωση τού κατα
μερισμού. Μέ τις συνθήκες αύτές άναζη- 
τήθηκε ένα μέσο πού θά διευκόλυνε τήν 
άνταλλαγή μέ τή νέα σύνθετη μορφή 
της. Καί αύτό τό μέσο ήταν τό άγαθό - 
χρήμα.

Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν σάν 
μέσα άνταλλαγής διάφορα άγαθά, δπως: 
ζώα, καπνός, λάδι, δέρματα, διάφορα 
μέταλλα, δούλοι, γυναίκες, διαμάντια 
κ.λ.π. Καθένα άπ' αύτά παρουσίαζε 
πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα, τά 
όποια σέ τελευταία άνάλυση προσδιόρι
ζαν αύτές τις ίδιες τις ιδιότητες τού άγα- 
θού - χρήματος, άν καί όχι ένιαΐες γιά 
όλες τις περιπτώσεις. “Ετσι, γιά παράδει
γμα, τά ζώα χρησιμοποιούνταν γιά συν
αλλαγές μεγαλύτερης άξίας, άπόφεραν 
δέ καί ένα είδος τόκου, μέ τήν Ικανότητα 
νά άναπαράγονται, άλλά είχαν τό μειο
νέκτημα νά μήν είναι διαιρετά. Τό έλαιό- 
λαδο ήταν εύχερέστατα διαιρετό, άλλά 
δέν είχε τήν Ικανότητα μέ τόν άποθη- 
σαυρισμό, νά άναπαράγεται. Οί γυναίκες 
καί οί δούλοι είχαν φθορά μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου. Ό σίδηρος ήταν μέν πολύ 
χρήσιμος σέ σειρά περιπτώσεων, άλλά 
γιά νά μεταφερθεΐ, στοίχιζε ατούς συν- 
αλλασόμενους άρκετό κόπο καί δυσχέ
ρειες, καί οΰτω καθεξής ...

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου τά πολύ
τιμα μέταλλα έπικράτησαν σέ όλο καί με

γαλύτερο κύκλο συναλλαγών. Είδικώ- 
τερα, ό χρυσός έγινε τό έπικρατέστερο 
χρηματικό μέσο, έπειδή παρουσιάζε 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα: ήταν εύχερώς 
διαιρετός, εύμετακόμιστος καί ένσωμά- 
τωνε μεγάλη άξια σέ μικρό όγκο. Τά 
πλεονεκτήματα αύτά τόν κάνουν νά δια
τηρεί μέχρι σήμερα τά πρωτεία. 01 άνάγ- 
κες τής οικονομικής ζωής, οί όποιες 
έφεραν τό χρυσό στήν πρώτη θέση, τόν 
έκτόπισαν άπό αύτή μέ τήν έφαρμογή 
νέων χρηματικών μέσων, κύριο χαρα
κτηριστικό τών όποιων είναι ή άπουσία 
έσωτερικής άξίας.

Έτσι άκολουθει ή περίοδος τού χάρτι
νου χρήματος. Ό χρυσός διατηρήθηκε 
σάν ισοδύναμο άξίας, στις έξωτερικές 
συναλλαγές. Πρέπει νά πούμε άτι τό 
χάρτινο χρήμα, τό λεγόμενο άλλιώς 
«παραστατικό» δέν άποτελεΐ ιδιαίτερη 
χρηματική μορφή άλλά άπλώς άπεικό- 
νιση τού πραγματικού χρήματος. Ήταν 
μέ άλλα λόγια προϊόν άποφάσεως τήν 
όποια ύπαγόρευε ή άνάγκη ταχύτερης 
καί άσφαλέστερης έξυπηρέτησης τών 
συναλλαγών καί ή όποια έπέβαλε τή συγ
κέντρωση τού νομισματικού μέταλλου 
ύπό κοινό έλεγχο καί τήν κυκλοφορία, 
στή θέση του, χάρτινων άποδεικτικών, 
γνωστών σάν «τραπεζογραμματίων».

Oi λειτουργίες τοϋ χρήματος. Κοινό μέτρο 
άξιων. Μέσο άνταλλαγής καί πληρωμής. 
Γενικές ιδιότητες τοϋ χρήματος.

Ή παρεμβολή τού χρήματος στις συν
αλλαγές, τό χαρακτήρα καί τις φάσεις
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τις όποιες άναφέραμε παραπάνω, καθιέ
ρωσε τήν πρώτη λειτουργία του σάν κοι
νού μέτρου άξιων. Είναι δηλαδή τό 
χρήμα ό κοινός παρονομαστής, στόν 
όποιο άνάγονται τά πρός άνταλλαγή 
άγαθά, προκειμένου νά προσδιοριστεί ή 
άνταλλακτική τους σχέση. Χωρίς αύτό ό 
ύπολογισμός πάνω σέ άνομοιογενή 
άγαθά θά ήταν άδύνατος. Τό χρήμα εύ
κολα μπορεί νά άποτυπώσει τις διάφορες 
άξιες καί τις έκφράζει σέ μονάδες τού 
ίδιου, σέ πολλαπλάσια τής μονάδας του ή 
ύποπολλαπλάσιά της. 'Ακόμα καί οι στοι
χειώδεις μορφές οικονομικής όργανώ- 
σεως δέν ήταν δυνατό νά λειτουργήσουν 
χωρίς μιά κοινή χρηματική γλώσσα. Πόσο 
περισσότερο ή σύγχρονη μεγάλη έπιχεί- 
ρηση, ή κρατική μηχανή, μέ τις άμέτρη- 
τες οικονομικές δραστηριότητές της καί 
τό πυκνότατο πλέγμα τών έσωτερικών 
καί διεθνών άνταλλαγών.

Ή τάση γιά αύξηση τών άνταλλαγών 
καθιέρωσε καί μιά δεύτερη λειτουργία 
τού άγαθού πού χρησιμοποιούνταν σάν 
κοινό μέτρο άξιών, τή λεγάμενη λει
τουργία, τού «μέσου άνταλλαγής». Αύτή 
άπελευθέρωσε τις συναλλαγές άπό τόν 
άπλό άλλά στατικό μηχανισμό τού άντι- 
πραγματισμού καί συγχρόνως διέσπασε 
■τήν άρχική άνταλλακτική πράξη, σέ δύο 
διακεκριμένες, ήτοι, στήν άγορά καί 
στήν πώληση καί κατέστησε περιττή τή 
σύμπτωση δυό άντίθετων προτιμήσεων. 
Στή δεύτερη αύτή λειτουργία του τό 
χρήμα μπορεί νά χαρακτηριστεί καί σάν 
μέσο πληρωμής, δρος, άλλωστε, πού άν- 
ταποκρίνεται περισσότερο πρός τή νέα 
μορφή τής άνταλλαγής, ή όποια διασπά- 
στηκε σέ δύο διαφορετικές διακεκριμέ
νες πράξεις.

Σάν μέσο πληρωμής τό χρήμα έμφανί- 
ζεται σάν κάτι συγκεκριμένο καί έκφρά- 
ζει άγοραστική καί μόνο δύναμη. Μπορεί 
νά είναι κέρμα, τραπεζογραμμάτιο, τρα
πεζική έπιταγή κ.λ.π.

Ή λειτουργία του σάν μέσου πληρω
μής, διακρίνεται άπό έκείνη τού μέτρου 
άξιων. Αύτό γίνεται έμφανέστερο σέ 
άνώμαλες περιόδους. Σέ συνθήκες πλη
θωρισμού, οί συνεχείς καί έντονες πιέ
σεις πάνω στήν άξια του μπορούν νά 
όδηγήσουν στόν παραμερισμό τής χρή
σης του σάν μέτρου άξιών. Σάν παράδει
γμα άναφέρεται ή έλληνική οικονομία 
τής κατοχικής περιόδου, δταν οί τιμές σέ 
δραχμές των άγαθών σημείωναν έντονη 
κίνηση πρός τά πάνω, όπότε οί άξιες σιγά 
- σιγά έπαψαν νά μετρούνται μέ τό έπί- 
σημο νόμισμα. Μέτρο άξιών έγιναν έκτος 
άπό τή χρυσή λίρα, διάφορα άλλα άγαθά, 
δπως τό λάδι, τό σιτάρι, ό άραθόσιτος 
κ.λ.π. Ή ραγδαία έπιδείνωση τής κατα- 
στάσεως περιόρισε τό ρόλο τού χρήμα
τος, σέ βαθμό μάλιστα πού οί συναλλα
γές γίνονταν μέ τή μορφή τού άντιπρα- 
γματισμού καί τό Ελληνικό νόμισμα, 
μόνο τυπικά κυκλοφορούσε.

Υπάρχει καί μιά τέταρτη λειτουργία 
τού χρήματος, ή όποια σημειώνει σταθμό 
στήν έξέλιξή του. Πρόκειται γιά τή χρήση 
του, σάν σταθερής βάσης ύπολογισμού 
«στις χρηματικές συναλλαγές διά μέσου 
τού χρόνου». Οί συναλλαγές αύτές, 
γνωστές σάν πιστωτικές, έχουν τέτοια 
διάδοση, ώστε ή σύγχρονη οικονομία 
λειτουργεί κυρίως σάν πιστωτική οικο
νομία.

"Εγινε λόγος παραπάνω γιά τις λει
τουργίες τού χρήματος μέ τις όποιες

άναδείχτηκε ισχυρός άρμός τής οικονο
μικής ζωής. Θά δούμε τώρα ποιές είναι οί 
Ιδιότητες έκεΐνες οί όποιες κάνουν δυ
νατή τήν έπιλογή ένός άγαθού, γιά νά 
χρησιμοποιηθεί κατόπιν καί προπαντός 
νά καθιερωθεί, σάν χρήμα. Πρώτα όμως 
πρέπει νά τονίσουμε δτι δταν μιλάμε γιά 
ιδιότητες τού χρήματος, πρέπει νά 
έχουμε ύπόψη μας, δτι αύτές ύπόκεινται 
σέ ιστορικό προσδιορισμό. Κάθε έποχή 
έχει τις δικές της άντιλήψεις καί τά δικά 
της κριτήρια γιά τήν άποδοχή ένός άγα
θού σέ χρήμα. 'Υπάρχουν δμως όρισμέ- 
νες ιδιότητες οί όποιες άποδείχτηκαν 
άπαραίτητες, άσχέτως τής μορφής πού 
έλαβε κατά καιρούς τό χρήμα.

Κύρια ιδιότητά του είναι ή γενική άπο
δοχή του, άπό τό ύποκείμενο τής οικο
νομίας, τόν άνθρωπο. ’Επίσης είναι ή 
σχετική σταθερότητα τής άξίας του. Ή 
άπόλυτη βέβαια σταθερότητα είναι άδύ- 
νατη, άλλά αύτό δέν μεταβάλλει τή ση
μασία της. Οί άλλες ιδιότητες τού χρή
ματος έφαρμόζονται κυρίως, μερικές δέ 
αποκλειστικά, ατά νομίσματα. "Ετσι τό 
χρήμα πρέπει νά είναι εύμετακόμιστο, 
έπειδή μεταφέρεται στήν άγορά συχνό
τατα καί άπό όλους. Τό «εύμετακόμιστο» 
πρέπει νά συνδιάζεται καί μέ τήν σχετικά 
ύψηλή κατά μονάδα άξια. Ιδιότητα έπί- 
σης τού χρήματος είναι ή διαιρετότητά 
του, μέ τήν όποια μπορεί νά έξυπηρετεΐ 
συναλλαγές άκόμα καί γιά άντικείμενα 
πολύ μικρής άξίας. Πρέπει έπίσης νά εί
ναι όμοιογενές. Κάθε κλάσμα δηλαδή 
τής άξίας του, νά έχει τήν ίδια άξια σέ 
σχέση μέ τά ύπόλοιπα. Εκτός αύτοϋ 
άναγκαία είναι καί ή φυσική του διάρκεια, 
γιά νά μήν ύπόκειται στή φθορά κατά τή 
χρήση ή τήν άποθησαύρησή του.

Στό μεταξύ, τά στοιχεία πού καθορί
ζονται άπ' τήν κρατική άρχή γιά νά ύπάρ- 
ξει τό νόμισμα, είναι τά έξης: 

α) 'Η νομισματική μονάδα. Μέ τόν όρο 
αύτό ύποδηλώνεται ότι τό βάρος καί ή 
σύνθεση τής πρώτης ύλης είναι τής άρ- 
μοδιότητας τής κρατικής άρχής, ή όποια 
καί διαγράφει τις σχετικές άρχές καί 
προϋποθέσεις.

β) Ή έξωτερική μορφή τού νομίσμα
τος. Αύτή πρέπει νά διασφαλίζει τή γνη
σιότητά του, ώστε νά άποτρέπεται ή κι
βδηλεία.

γ) Τό δικαίωμα κοπής τού νομίσματος, 
τό όποιο άνήκει φυσικά στό κράτος.

Ας σημειωθεί άκόμα ότι ό όρος νόμι
σμα σημαίνει κάτι τό μεταλλικό καί δέν 
άναφέρεται στό χάρτινο χρήμα. Μέ τήν 
πάροδο όμως του χρόνου, χρησιμοποιή
θηκαν καί χάρτινα μέσα πληρωμής, τά 
όποια άποκαλούνται χαρτονομίσματα, 
κυριώτερη μορφή τών όποιων είναι τά 
«τραπεζογραμμάτια».

Οί μορφές κυκλοφορίας τού τραπεζο
γραμμάτιου είναι τρεις: 

α) Ή άπλή κυκλοφορία: Σ’ αύτή ή Τρά
πεζα είναι υποχρεωμένη νά έξαργυρώνει 
τά έμφανιζόμενα σ’ αύτήν τραπεζογραμ
μάτια, άν καί ό νόμος δέν έπιβάλλει τήν 
άποδοχή τους, στις συναλλαγές.

β) Ή νόμιμη κυκλοφορία: Αύτή ύπάρ- 
χει δταν ή Τράπεζα είναι ύποχρεωμένη 
νά έξαργυρώνει τά έμφανιζόμενα χαρ
τονομίσματα, ένώ συγχρόνως ό νόμος 
έπιβάλλει τήν άποδοχή τους στις συναλ
λαγές, καί

γ) Ή άναγκαστική κυκλοφορία, κατά 
τήν όποια ισχύει ή ύποχρέωση τής άπο-

δοχής τών τραπεζογραμμάτιων στις 
συναλλαγές, χωρίς νά ύπάρχει καί άντί- 
στοιχη ύποχρέωση τής Τράπεζας, γιά τήν 
έξαργύρωσή τους.

Τό χρήμα καί οί τιμές. Ή άξια τοϋ χρήμα
τος Αντίστροφη του έπιπέδου τών τιμών. 
Η έννοια τών τιμαρίθμων. Εσωτερική 

άξια τοϋ χρήματος.

Στήν έγχρήματη οικονομία, δηλαδή 
στήν οικονομία πού λειτουργεί άπ’ τή 
στιγμή τής καθιέρωσης τού χρήματος 
σάν μέτρου άξιών καί μέσου πληρωμής, ή 
άνταλλακτική σχέση μεταξύ τών άγαθών 
έκφράζεται, μέ τις τιμές τους. Οί τιμές 
κάνουν δυνατή τήν άνταλλαγή όχι μόνο 
όμοιων άγαθών, άλλά όλων γενικά τών 
άγαθών καί ύπηρεσιών, όσο άνόμοια καί 
άν είναι αύτά. Ποιά είναι, όμως, ή σχέση 
τής άξίας τού χρήματος καί τών τιμών; 
Θά χρησιμοποιήσουμε ένα άπλό παρά
δειγμα: Όταν λέμε ότι ένα κιλό ψωμί άξί- 
ζει 30 δραχμές, έννοούμε ότι ή άξια τής 
μιας δραχμής έκφραζομένη διά τού ψω
μιού είναι τό 1/30 τοϋ κιλού. Ή άξια λοι
πόν τού χρήματος έμφανίζεται σάν τό 
άντίστροφο μιας τιμής. Θά ήταν άσκοπο 
νά μιλάμε γιά ένιαία άξια τού χρήματος 
μέ τή βάση αύτή πού προαναφέραμε. 
Στήν πραγματικότητα, ή νομισματική μο
νάδα έμφανίζεται ότι έχει πολλές άξιες 
καί μάλιστα τόσες, όσα είναι τά διάφορα 
άγαθά καί οί τιμές τους. Μήπως, λοιπόν, 
αύτό κάνει άδύνατο τόν προσδιορισμό 
τής άξίας τού χρήματος; Ή πρακτική 
έδωσε τή λύση. Αντί νά άνάγει τόν 
προσδιορισμό αύτό στό άπόλυτο ύψος 
τών τιμών, άποδέχτηκε τήν ύπαρξη ένός 
σταθμικού μέσου όρου, ό όποιος είναι 
γνωστός σάν «γενικό έπίπεδο τών τι
μών».

Η διατύπωση τού γενικού έπιπέδου 
των τιμών γίνεται διά τών καλουμένων 
δεικτών των τιμών ή τιμαρίθμων. Τιμάρι
θμος είναι ό άριθμός ό όποιος μετρά τή 
μεταβολή τών τιμών τών άγαθών μεταξύ 
δύο τουλάχιστον περιόδων. Τά χρονικά 
πλαίσια τών περιόδων αύτών είναι συν
ήθως ό μήνας καί τό έτος, χωρίς βέβαια 
νά άποκλείεται καί κάθε άλλη ειδικότερη 
περίοδος. Τρία είναι τά είδη τιμαρίθμων: 
ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως, ό τι
μάριθμος λιανικής πωλήσεως καί ό τιμά
ριθμος κόστους ζωής.

Ό πρώτος δείχνει τις μεταβολές τών 
τιμών τών άγαθών, οί όποιες έπικρατοΰν 
στό χονδρεμπόριο. Ό δεύτερος δείχνει 
τις μεταβολές τών λιανικών τιμών τών 
άγαθών, (λιανικού έμπορίου). Ό τιμάρι
θμος αύτός είναι ό πιό κατάλληλος γιά 
τήν μέτρηση τής άξίας τού χρήματος, 
έπειδή τά είδη λιανικής πωλήσεως είναι 
έκείνα πού άνταλλάσονται μέ τίς ύπηρε- 
σίες τών παραγωγικών μέσων. Ό τιμάρι
θμος κόστους ζωής περιλαμβάνει όχι 
μόνο άγαθά άλλά καί ύπηρεσίες, όπως 
π.χ. τό ένοίκιο, τά μεταφορικά, τήν ψυ
χαγωγία, τό τηλέφωνο κ.λ.π. καί χρησι
μοποιεί σάν βάση τή μηνιαία καταναλω
τική δαπάνη μιάς οικογένειας, μέ στα
θερή σύνθεση άπό άποψη άριθμού με
λών, ήλικίας καί φύλου.

Εκτός άπό τίς προηγούμενες διακρί
σεις, οί τιμάριθμοι διακρίνονται σέ ειδι
κούς καί γενικούς. Οί ειδικοί άναφέρον- 
ται σέ μεμονωμένα άγαθά καί ύπηρεσίες, 
όλοι δέ μαζί συγκροτούν τόν γενικό τι-

565



μάριθμο. Γιά νά είναι ικανοποιητικός αύ- 
τός, πρέπει νά περιλαμβάνει τις τιμές 
τών σπουδαιοτέρων άγαθών, τά όποια 
πρέπει νά άναθεωροϋνται συχνά άπό 
άποψη άριθμοϋ καί σπουδαιότητας στην 
οικονομική ζωή.

Ή στάθμιση τής σπουδαιότητας τοϋ 
καθένα άπό αύτά είναι έργο δυσχερέ
στατο, δυσχέρειες είναι άκόμα μεγαλύ
τερες στήν κατάρτιση τοϋ τιμάριθμου 
τών υπηρεσιών. Τά μεγέθη πού παρακο- 
λουθούνται σ’ αυτόν είναι κυρίως ό έρ- 
γατικός μισθός, ό τόκος, τό έπιχειρημα- 
τικό κέρδος κ.λ.π.

Γράψαμε παραπάνω ότι ή άξια τού 
χρήματος είναι τό άντίστροφο τοϋ γενι
κού έπιπέδου τών τιμών. Ποιών τιμών 
όμως; Τό χρήμα διαμεσολαβεί στήν άν- 
ταλλαγή ύπηρεσιών τών παραγωγικών 
μέσων μέ έτοιμα άγαθά και έπομένως, 
ότι μετρά ταυτόχρονα τις τιμές τών ύπη
ρεσιών και τις τιμές τών άγαθών. Τό 
χρήμα δηλαδή συνδέεται και μέ τό δυό 
αύτά έπίπεδα τιμών. Ή παρατήρηση 
αύτή ένέχει ιδιαίτερη σημασία καθόσον 
τό δυό έπίπεδα τιμών κινούνται συνήθως 
κατά διάφορες άναλογίες, άλλά και κατά 
διάφορες κατευθύνσεις. Πραγματικά, άν 
ύποθέσουμε ότι έπί δεδομένων τών 
ύπηρεσιών τών παραγωγικών μέσων καί 
τής προσφοράς χρήματος, έκδηλωθεϊ 
αύξηση τών παραγομένων έτοιμων άγα
θών, πού όφείλεται π.χ. στή βελτίωση 
τών μέσων παραγωγής ή σέ άλλες αιτίες, 
είναι πρόδηλο ότι ή μεταξύ τών ύπηρε
σιών αύτών καί τών έτοιμων άγαθών άν- 
ταλλαγή θά πραγματοποιηθεί μόνον 
έφόσον τό άθροισμα τών χρηματικών 
εισοδημάτων, έξισωθεΐ πρός τό άθροι
σμα τιμών τών έτοιμων άγαθών στις πο
σότητάς τους. Γ ιά νά συμβεΐ όμως αύτό, 
θά πρέπει οί τιμές τών έτοιμων άγαθών 
νά πέσουν. 'Έτσι μόνο είναι δυνατή ή 
πληρωμή τού ένός άθροίσματος μέ τό 
άλλο. Αύτό στήν ούσία σημαίνει ότι ή 
πτώση τών τιμών τών άγαθών δέν έκφρά- 
ζει άντίστοιχη αύξηση τής άξίας τού 
χρήματος, καθόσον ένα μέρος τής αύξή- 
σεως αύτής, έξουδετερώνεται άπό τήν 
σταθερότητα τών τιμών, στις όποιες 
προσφέρονται οί ύπηρεσίες τών συντε
λεστών παραγωγής.

Γ ιά τή μεταβολή τής άξίας τού χρήμα
τος μπορεί νά γίνεται λόγος μόνο όταν 
έκδηλώνεται μεταβολή πρός τήν ίδια κα
τεύθυνση καί τών δυό έπιπέδων τών τι
μών ή όταν οί άντίστροφες διακυμάνσεις 
τους δέν ισοσταθμίζονται καί ή μέν είναι 
μεγαλύτερη τής δέ, μέ άποτέλεσμα ή 
άξια τοϋ χρήματος νά έπηρεάζεται θε
τικά ή άρνητικά. Μιλώντας γιά τήν άξια 
τού χρήματος έχουμε ύπόψη μας τήν 
έσωτερική του άξια. Τό χρήμα όμως έχει 
καί έξωτερική άξια, ή όποια έκφράζει τή 
σχέση του πρός τό συνάλλαγμα, δηλαδή 
πρός τις χρηματικές μονάδες τών ξένων 
χωρών. Ή λέξη συνάλλαγμα άποτελεί 
περιληπτική όνομασία τών όποιασδή- 
ποτε μορφής βραχυπρόθεσμων ή εύ
κολα διαπραγματεύσιμων άπαιτήσεων 
μιας χώρας άπό τις άγορές τού έξωτερι- 
κοΰ. 01 μορφές τού συναλλάγματος είναι 
κυρίως, τά ξένα τραπεζογραμμάτια, οί 
καταθέσεις δψεως σέ ξένες Τράπεζες, οί 
έπιταγές δψεως σέ ξένες Τράπεζες, οί 
βραχυπρόθεσμες συναλλαγματικές στό 
έξωτερικό καί οί διεθνείς χρηματιστη
ριακοί τίτλοι, άντικείμενα τά όποια δέν 
θά μάς άπασχολήσουν έδώ.
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Καλοκαίρι καί Αριστοφάνης συμβαδί
ζουν, ύπό τήν έννοια ότι πολλά θέατρα, 
κρατικά, ήμικρατικά καί μή, στρέφονται 
στόν μοναδικό κωμωδιογράφο τής άρ- 
χαιότητας γιά νά παρουσιάσουν μιά άπό 
τις κωμωδίες του πού έχουν διασωθεί. Τό 
κακό είναι ότι άπό τις 32 κωμωδίες πού 
έγραψε τουλάχιστον, μόνον οι 11 σώζον
ται, ένώ ύπάρχουν κάπου χίλια μικρά 
άποσπάσματα χαμένων έργων του. Θά 
ήταν όμως κοινοτυπία νά πούμε ότι καί 
μόνον μέ τις 11 διασωθεΐσες κωμωδίες 
του ό ’Αριστοφάνης κατορθώνει νά 
κατακτά τήν κορυφή τού είδους. Στά 
περίπου 60 χρόνια, πού έζησε, πήρε πολ
λές φορές μέρος σέ δραματικούς άγώ- 
νές καί κέρδισε πολλές φορές βραβεία. 
Από τά χαμένα έργα του, τά πρώτα, ήταν 
οί «Δαιταλεΐς», ό «Αίολοσίκων» καί οί 
«Βαβυλώνιοι».

Πρώτα βραβεία κέρδισε σέ Λήσαιο ό 
Αριστοφάνης μέ τούς «Άχαρνής» καί μέ 
τούς «Ίππής». Ακολούθησαν οί «Νεφέ
λες», οί «Σφήκες», ή «Ειρήνη», οί «Όρ
νιθες», ή «Λυσιστράτη» καί οί «Θεσμο- 
φοριάζουσες», ό «Πλούτος», σέ δύο έκ- 
δόσεις οι «Βάτραχοι» καί οί «Έκκλησιά- 
ζουσες» κι άκόμη, άνάμεσά τους, άλλα 
έργα πού δυστυχώς δέ διασώθηκαν.

Δομή καί περιεχόμενο.

Άπό τήν άποψη τής δομής καί τού 
περιεχομένου, τά έργα τού 'Αριστοφάνη, 
τά γνωστά, χωρίζονται σέ τρεις κατηγο
ρίες.

Άπό τήν άποψη τών θεμάτων μπο
ρούμε νά πούμε ότι τά πρώτα έργα τού

μεγάλου κωμωδιογράφου άναφέρονται 
σέ πολιτικά θέματα, στόν πόλεμο καί 
στήν ειρήνη, στή δημαγωγία καί στή δη
μοκρατία, κ.λ.π., έγώ άργότερα ό συγ
γραφέας στρέφεται σέ κοινωνικά θέματα

όπως είναι ή φτώχεια καί ό πλούτος, ή 
ιδιοκτησία καί ή κοινοκτημοσύνη.

Κοινό χαρακτηριστικό τών έργων του, 
έξ άλλου, είναι ή άντίθεση ή ή σύγ
κρουση δύο καταστάσεων ή δύο τρόπων 
ζωής. "Ετσι στά έργα «Ειρήνη», «Λυσι- 
στράτη» καί «Άχαρνής» έχουμε τήν 
άντίθεση πόλεμος -  ειρήνη, στις «Νεφέ
λες» τήν άντίθεση παλαιού καί νέου τρό
που ζωής, στούς «Βατράχους» τήν άντί
θεση τής παλιάς καί νεώτερης ποιήσεως, 
στόν «Πλούτο» τήν άντίθεση πενίας καί 
πλούτου.

Ποικιλία ύπάρχει καί στόν τρόπο πού 
έξελίσσεται ή πλοκή τού κάθε έργου. Ή 
μεγάλη ποίηση τού Αριστοφάνη φαίνε
ται στά χορικά του. Στό δραματικό λόγο 
οί δυνατότητες ήταν περιορισμένες, ένώ 
άντίθετα στά λυρικά μέρη ό Αριστοφά
νης κατάφευγε στόν κόσμο τών πουλιών, 
σέ σύννεφα καί ζώα γιά νά δώσει ένα δικό 
του κόσμο μά καί, μέ τόν τρόπο αύτό, νά 
γοητεύσει τό κοινό. Ωστόσο, δέν ξε
χνάει ποτέ πώς, έκτος άπό τήν ψυχαγω
γία, τό έργο του έχει πάντα κι έναν ύψη- 
λότερο στόχο, γι’ αύτό καί στήν παρά
βαση, βάζοντας τούς χορευτές νά άφαι- 
ρούν τή μεταμφίεσή τους, άπευθύνεται 
στό κοινό καί διατυπώνει τις καυστικές κι 
αιώνιες άλήθειές του. Νά σημειωθεί, 
πάντως, ότι ή καυστικότητα τού έλέγχου 
καί τής σάτιρας είναι πολύ πιό έντονη 
στά πρώτα του έργα καί ήπιότερη καί πιό 
διακριτική στά τελευταία του.

Τριπλός ρόλος.

Ό ρόλος τού δραματουργού είναι

δύσκολος γιατί ό συγγραφέας πρέπει νά 
είναι ταυτόχρονα πολίτης, δάσκαλος καί 
ποιητής (ή σειρά δέν έχει σημασία).

Ό Αριστοφάνης σαν ποιητής προσπά
θησε νά συμφιλιώσει τόν άνθρωπο μέ τόν
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κόσμο του, δείχνοντας του τήν όμορφιά 
πού έχουν ή φύση καί ή ειρηνική ζωή. Σάν 
πολίτης ένιωθε βαθιά πώς είχε καθήκον 
νά σώσει τήν πατρίδα του άπό τά δεινά 
της, έστω και μέ τή γραφίδα του.

Σάν δάσκαλος έπρεπε νά διδάξει 
ατούς άνθρώπους ποιός ήταν ό σωστός 
δρόμος πού έπρεπε νά άκολουθήσουν, 
γιά νά άντιμετωπίσουν τά δεινά τού πο
λέμου, τήν κοινωνική άδικία, τις άπατεω- 
νίες τών ισχυρών.

Καί κάποτε, ίσως όταν πνιγόταν άπό τις 
καταστάσεις πού τόν περιέθαλαν, άνα- 
ζητούσε, σέ φανταστικούς κόσμους καί 
σέ φανταστικές καταστάσεις (όπως 
ατούς «Όρνιθες»), τή φυγή καί τήν άνά- 
γκη δημιουργίας τού κόσμου άπό τήν 
άρχή.

Ό 'Αριστοφάνης δημιούργησε ένα 
έργο πού ζεί έδώ καί 25 αιώνες. Καί όχι 
μόνο ζεί, άλλά καί κατακτά όλο καί 
περισσότερο έδαφος γιά τήν εύστοχη 
σάτιρά του, γιά τήν ποίησή του, άλλά 
άκόμη καί σάν πειρασμός γιά κάθε θεα
τράνθρωπο πού θέλει νά παρουσιάσει 
άνανεωμένο τό μοναδικό αύτό δη
μιουργό τής άττικής κωμωδίας. Μετά τόν 
Αριστοφάνη, ή κωμωδία σημειώνει 
κατακόρυφη πτώση καί χάνεται σέ φάρ
σες.

Αριστοφάνης καί Ευριπίδης.
Στήν κωμωδία του «Θεσμοφοριάζου- 

σες» ό Αριστοφάνης -  όχι γιά πρώτη 
φορά -  τά βάζει μέ τόν Εύριπίδη, τόν 
τραγικό πού οί γυναίκες άποτελούσαν 
κύρια στοιχεία πολλών τραγωδιών του, 
κλασικών προσωπικοτήτων σάν τή «Μή
δεια», τήν «Ήλέκτρα», τήν «Ανδρο
μάχη», κ.λ.π.

Ό Αριστοφάνης παραδέχεται ότι οί 
γυναίκες είναι μιά άπό τις πιό άδικημένες 
καί πιό συκοφαντημένες μερίδες τής 
άθηναϊκής κοινωνίας. Καί προσπαθεί νά 
πείσει ότι ένας άπό τούς κύριους αίτιους 
αύτής τής καταστάσεως είναι ό Εύριπί- 
δης. Στις «Θεσμοφοριάζουσες» τό δια
κηρύσσει ξεκάθαρα μιά καί όλο τό έργο 
στρέφεται γύρω άπό τή μήνυ τών γυναι
κών κατά τού δραματικού ποιητή. Φυσικά 
ύπερβάλλει κάθε κωμωδία καί κάθε σά
τιρα. Γιατί σίγουρα στήν πραγματικότητα 
οί άθηναίες δέ θά έτρεφαν τόση έχθρό- 
τητα κατά τού Εύριπίδη καί πολλές ούτε 
θά τόν ήξεραν κάν.

Εκείνο πού θά πρέπει νά διευκρινισθεΐ 
είναι άν πραγματικά ό Εύριπίδης θίγει τις 
γυναίκες στό έργο του. Σίγουρα ή άπάν- 
τηφη πρέπει νά είναι άρνητική. Ή στάση 
τού τελευταίου τών τραγικών άπέναντι 
στήν γυναίκα ήταν άντίθετη άπό έκείνη

πού ίσως έπικρατούσε στήν άθηναϊκή 
κοινωνία, ότι δηλ. ή γυναίκα έπρεπε νά 
μή μιλάει δημόσια καί νά μένει στό σπίτι, 
νά άσχολεϊται μόνο μέ τήν άνατροφή τών 
παιδιών καί τό νοικοκυριό της. Πουθενά 
στό έργο του ό Εύριπίδης δέν ταπεινώνει 
τήν γυναίκα, πουθενά δέν τή βάζει νά ζεί 
στήν σκιά τού άντρα της. Αντίθετα οί 
Έκάβες, οί Άνδρομάχες, ή "Αλκηστη, ή 
Μήδεια είναι ισχυρές προσωπικότητες 
πού μάχονται έναντίον τής μοίρας τους, 
προσπαθούν νά πράξουν τό σωστό καί 
στέκονται ισάξια στό πλάι τών άνδρών 
ήρώων τών τραγωδιών. Ή Ήλέκτρα τού 
Εύριπίδη δέν ύστερεί τού Όρέστη καί ή 
"Αλκηστη δίνει μαθήματα σέ πολλά 
πρόσωπα τού έργου. Ακόμη καί ή Μή
δεια πού φθάνει νά σκοτώσει τά παιδιά 
της, είναι ένα πρόσωπο τραγικό, βασανι
σμένο, άδικημένο, πού σάν προσωπικό
τητα ύπερτερεΐ καί τού Ίάσονα καί τού 
Κρέοντα, τού Βασιλιά.

'Επομένως θά πρέπει νά πούμε ότι ό 
Αριστοφάνης σατιρίζοντας τόν Εύριπίδη 
σάν μισογύνη, ύπερβάλλει ή σκόπιμα τόν 
έπικρίνει, ίσως γιατί θεωρεί, γενικότερα, 
ότι ή τραγωδία στά χέρια του όδηγήθηκε 
σέ πιό ρεαλιστικές καταστάσεις καί 
έχασε τόν θείο λόγο τού Αισχύλου, όπως 
καθαρά ύποστηρίζει ατούς «Βατράχους» 
του.
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Τ' έχεις λαφίνο ταπεινή, δέν πας κοντά μέ τ' άλλα, 
κι δπ’ εϋρεις γάργαρο νερό, θολώνεις το καί πίνεις 
Δώδεκα χρόνια έκανα στείρα χωρίς έλόφι, 
κι όπό τούς δώδεκα κι όμπρός έγέννησα λοφόκι, 
καί σάν έ6γηκε ό κυνηγός νά λαφοκυνηγήσει, 
τόβρε πού βόσκαε μοναχό, ρίχνει καί τό σκοτώνει.

ί £  Από τή Λαφίνο—Δημοτικό.

Τού Νικολάου ΚΟΥΡΤΗ 
Τεχνολόγου δασοπονίας

Τελευταία έγινε πολύς θόρυβος καί πολλά 
γράφτηκαν στόν ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο, 
σχετικά μέ τάν κίνδυνο, πού διατρέχει 6 θηραμα- 
τικός μας πλούτος, καί άπά πού προέρχεται αύ- 
τός.

Αφορμή γιά δλα αύτά πού γράφτηκαν, ήταν 
μιά ραδιοφωνική έκπομπή, τήν όποια προσωπικά 
δέν άκουσα.

Από όσα όμως διάβασα, κατάλαβα δτι ή δημο
σιογράφος πού έκανε τήν έκπομπή, έρριξε με
γάλη ευθύνη γιά τάν άφανισμό τού θηραματικοϋ 
μας πλούτου, στούς κυνηγούς.

Οί κυνηγοί άπά τή μεριά τους, άντέδρασαν καί 
προσπάθησαν νά παρουσιαστούν σάν άγγελοι καί 
ρίχνουν άλλου τό λιθάρι τού άναθέματος.

Εγώ θά προσπαθήσω έδώ, μέ τις γνώσεις πού 
έχω, τις πληροφορίες πού μάζεψα, καί τήν πείρα 
πού άπόκτησα τόσα χρόνια, γύρω άπό τό θέμα 
αύτό, νά τό παρουσιάσω όσο μπορέσω σφαιρικά, 
χωρίς συναισθηματισμούς καί χωρίς προκαταλή
ψεις, δηλαδή χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος.

Ό άνθρωπος, έκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, 
έζησε καί διαμορφώθηκε μέσα στδ τραχύ καί 
άγριο περιβάλλον.

Η καθημερινή του ζωή, ήταν μιά συνεχής θα
νάσιμη πάλη, μέ τά άγρια ζώα, είτε γιά νά έξ- 
ασφαλίσει τήν τροφή του, είτε γιά νά άμυνθεϊ 
ένάντια στά θηρία καί γενικά στούς έκπροσώ- 
πους τού ζωικού βασιλείου, πού δέν ήταν καί 
λίγοι, καί ένάντια στούς κάθε λογής κινδύνους 
τού φυσικού του περιβάλλοντος.

Από τήν άδήριτη αύτή άνάγκη τού άνθρώπου 
προήλθε ή τεχνική τής Θήρας, τού κυνηγιού.

Γι αύτό άλλωστε ό μελλοντικός «Κυρίαρχος» 
τής γής, δέθηκε άναπόσπαστα άπ’ τήν πρώτη 
στιγμή μέ τό κυνήγι, πού ήταν ή ζωή του, ή 
άπασχόλησή του, ή χαρά του.

Τό κυνήγι, ό άνθρωπος, στά πρώτα του χρόνια 
τό έκανε μέ τά πρωτόγονα μέσα πού είχε έπι- 
νοήσει.

Συνεπώς αύτό, έχει τά χνάρια του, δίπλα άπ’ 
τά άποτυπώματα τού ξυπόλητου άνθρώπου, στό 
άχνοχάραγμα τής ιστορίας του, καί γι αύτό άλ
λωστε τά κυνήγι δέν έχει μιά συγκεκριμένη πα
τρίδα.

Οταν δέ λέμε ΚΥΝΗΓΙ -  ΘΗΡΑ, έννοοΰμε τήν 
καταδίωξη άπ’ τάν άνθρωπο, ζώων ή πτηνών τά 
όποια δέ ζούν άνάμεσά του, μέ σκοπό τή σύλ
ληψη ή τό φόνο τους, γιά νά ικανοποιήσει αύτός 
μιά συγκεκριμένη άνάγκη του, γιά ένα συγκεκρι-
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μένο σκοπό. "Ετσι φυσιολογικά, δημιουργήθηκαν 
τά άγρια ένστικτα, οι όρμές καί τά πάθη, πού 
συγκροτούν τά σκοτεινό υπόβαθρο τού άνθρώπι- 
νου ψυχισμού, μέχρι δυστυχώς άκόμη καί σή
μερα, παρά τήν άλματώδη καί έντυπωσιακή έξ- 
έλιξη, τήν πρόοδο καί τις κατακτήσεις πού έκανε 
ό άνθρωπος.

Γι’ αύτό καί τδ κυνήγι, έξακολουθεΐ καί σή
μερα νά τόν συγκλονίζει καί νά τδν συναρπάζει, 
γιατί είναι τδ μόνο πού συνδυάζει σέ μεγάλο 
βαθμό, τή συγκίνηση μέ τήν περιπέτεια.

Μέ τήν πάροδο βέβαια τού χρόνου, τή βα
θμιαία έξέλιξη τού άνθρώπου, καί ιδιαίτερα μέ 
τήν τελειοποίηση των μέσων πού χρησιμοποιεί 
αύτδς γιά τδ κυνήγι, μπορούμε νά δεχτούμε ότι 
αύτό έχασε σέ μεγάλο βαθμό τόν άρχικό του 
σκοπό καί προορισμό καί έξελίχτηκε σέ άθλημα, 
σέ σπόρ, όπως κατά κανόνα γίνεται σήμερα.

Τό σύνολο των άγριων θηλαστικών ζώων, τά 
φτερωτά, τά άγρια γουνοφόρα ζώα, τά σαρκο
φάγο, καί γενικά ή άγρια πανίδα, μαζί καί τά 
ψάρια τού γλυκού νερού, άποτελοϋν τό ΘΗΡΑ- 
ΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ τής πατρίδας μας.

Αύτός ό θηραματικός πλούτος, δηλαδή τά δα
σικά ζωα καί πουλιά - άγρια πάντα - τά «τέ τρέφει 
οϋρεσιν ύλη», όπως γράφει κι ό "Ομηρος, άποτε- 
λοΰν σήμερα άντικείμενο μιάς άνθρώπινης δρα
στηριότητας, τής Θήρας.

Ή δραστηριότητα αύτή, δηλαδή ή Θήρα - τό 
κυνήγι, είναι εύγενής, είναι άθλημα, όταν γίνε
ται σωστά καί δχι γιά τήν προμήθεια καί μόνο 
κρέατος, άλλά καί κυρίως γιά τό κάλλος της, γιά 
τήν ομορφιά της, όπως χαρακτηριστικά μάς λέγει 
κι ό Άρριανός.

Ή σωστή και συνετή άσκηση τής Θήρας, δέν 
άπαιτεί μονάχα ένταση τών σωματικών δυνάμεων 
καί τής παρατηρητικότητας τού άνθρώπου, 
σκληραγωγία καί ύγεία τού σώματος, έγκράτεια 
καί χρηστό ήθος, άλλά ταυτόχρονα έξευγενίζει 
καί έξαϋλώνει, τήν καρδιά καί τό χαρακτήρα τού 
άνθρώπου.

Μέ τό άθλημα τού κυνηγιού, άναπτύσσεται 
ισόρροπα καί άρμονικά τό σώμα, ό νοϋς καί ή 
ψυχή καί μαζί μέ τή χαρά, πού δωρίζει ή άνα- 
στροφή μας, μέ'τήν έλεύθερη Φύση καί τό Δά
σος, κατακτιώνται καί κατανοοΰνται οί άνθρώπι- 
νες έκεϊνες άρετές, τις όποιες καλλιέργησαν 
όλοι οί λαοί, πού διακρίθηκαν σέ πολιτισμό άπό 
άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι καί σήμερα.

Άρετές καί άλήθειες, τις όποιες καλλιέργη
σαν ιδιαίτερα στή διαπαιδαγώγηση καί άνατροφή 
τής νεότητας.

Ή πατρίδα μας, ή 'Αρχαία Ελλάδα, ή χώρα 
τών φώτων καί τού πολιτισμού, δέν ήταν δυνατό 
νά μή έξυμνήσει, νά μή λατρέψει καί νά μή θεο
ποιήσει καί τή Θήρα, καί νά μή δώσει γι αύτή καί 
προστάτες θεούς.

Καί σάν τέτοιους, διάλεξε καί έδωσε τόν 
Απόλλωνα ή Φοίβο, ό όποιος συμβόλιζε τόν 
Ήλιο, τό φώς καί κατ’ έπέκταση τήν ύγεία καί 
τόν ύπαίθριο κυνηγετικό βίο, καί τήν Άρτεμη, ή 
όποια συμβόλιζε τή Φοίβη, τή Σελήνη, τό γλυκό 
σά μέλι φως, καί τά παρθένα μέρη, όπου πλα- 
νιώνται οί κυνηγοί άναζητοϋνχες τά άγρια ζώα καί 
πουλιά.

Τήν τέχνη τής Θήρας, αύτοί οί θεοί τή δίδαξαν 
στούς ήμίθεους καί στούς Τιτάνες, καί αύτοί μέ 
τή σειρά τους στούς θνητούς.

Άπό τούς Τιτάνες, ό Κένταυρος Χείρωνας, 
γνώριζε άριστα τήν τέχνη αύτή, αύτός άλλωστε 
δίδαξε καί στούς θνητούς ήρωες, μέ καλύτε
ρους μαθητές του, τόν Άχιλλέα καί τόν Πηλέα.

Γιά τή σημασία καί τήν τεχνική τής Θήρας, 
έγραψαν πολλοί άρχαιοι, "Ελληνες καί Λατίνοι, 
συγγραφείς καί ποιητές, _μέ πρώτους καί καλύ
τερους τούς, Όμηρο, ^ενοφώντα, Πλάτωνα, 
Όράτιο Οβίδιο καί τά έργα τους άκόμη καί σή
μερα, άποτελοϋν κλασσικά πρότυπα.

Αύτά λοιπόν, τά περήφανα καί όμορφα άγρια 
ζώα καί πουλιά, πού ζούν μέσα στά δάση καί τις 
δασικές έκτάσεις, δέν είναι μονάχα τά ίδια 
«χάρμα οφθαλμών» άλλά άποτελοϋν καί τόν 
ωραιότερο στολισμό τών δασών μας.

Αύτά πού είναι ή κορώνα, τό μεγαλύτερο πε
τράδι τού πράσινου σμαραγδιού πού λέγονται 
δάση, μέ τά όποια ή άρμονική φύση καί ό Δη
μιουργός τού παντός, έκόσμησαν τήν πλάση.

Αύτό τά άγρια ζώα καί πουλιά πού άποτελοϋν 
τό θηραματικό μας πλούτο, κινδυνεύουν πρα
γματικά νά έξαφανιστοϋν, ιδιαίτερα άπό τήν πα
τρίδα μας.

Είναι πικρή άλήθεια, πού πρέπει όμως νά όμο- 
λογηθεϊ, ότι τό θέμα Θήρα καί θηραματικός 
πλούτος, σ’ όλόκληρο τόν κόσμο, ιδιαίτερα όμως 
στήν πατρίδα μας, δημιούργησαν σοβαρά προ
βλήματα.

Τό ένδημικό θήραμα, ύστερα άπό ένα άνηλεή, 
δίχως έλεγχο πόλεμο, περνάει τό στάδιο τής 
ολοκληρωτικής του άφάνισης.

Ξεκληρίστηκε άπό μεγάλες περιοχές, όπου 
δέν άποτελεϊ τώρα, παρά μιά θλιβερή άνάμνηση 
γιά τούς βετεράνους κυνηγούς, πού είχαν τήν 
τύχη κάποτε νά περπατήσουν καί νά κυνηγήσουν 
σέ τέτοιους θαυμάσιους κυνηγότοπους.

Καί, οί κυνηγότοποι στήν 'Ελλάδα ήταν πολ
λοί, γιατί καί ή διαμόρφωση τού έδάφους, άλλά 
καί οί κλιματολογικές συνθήκες εύνοούν τή γέν
νηση, τή διατήρηση καί τήν άνάπτυξη πολλών 
φτερωτών καί τριχωτών θηραμάτων.

569



Εκεί, πού κάποτε όργίαζαν τά φτερωτά καί τά 
τριχωτά θηράματα, σήμερα δέν ύπάρχει παρά 
μόνο νέκρα, ήσυχία καί άπαγοήτευση.

Αύτό φυσικά, δέν είναι μόνο προσωπική διαπί
στωση, είναι κοινή καί παραδεκτή πραγματικό
τητα, άπό δλους αύτοϋς πού έχουν σχέση μέ τή 
Θήρα καί τά θήραμα.

01 λόγοι πού συνετέλεσαν σ’ αύτή τήν τραγική 
κατάσταση - πραγματικότητα, είναι πολλοί καί 
διάφοροι.

Οί σπουδαιότεροι όμως άπ’ αύτούς κατά γε
νική όμολογία είναι:

1. Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Στά παλιά χρόνια τό κυνήγι, γίνονταν μέ τρό
πους καί μέσα, πού μπορούσε κατά κάποιο 
τρόπο, νά άντιδράσει καί τό 'ίδιο τό θήραμα καί 
έτσι νά σωθεί πολλές φορές.

Σήμερα όμως, μέ τήν τελειοποίηση των κυνη
γετικών όπλων, τή χρήση των έπαναληπτικών καί 
αύτογεμών όπλων -  καραμπίνες -  γιά τό κυνήγι, 
τό θήραμα δέν έχει καμιά πιθανότητα νά γλυτώ
σει καί νά σωθεί.

Τό παρήγορο ’ίσως είναι στήν προκειμένη 
περίπτωση, ότι μέ τή Ντιρεκτίβα κατευθυντήρια 
τής Ε.Ο.Κ. καί μέ τις συμβάσεις τής Βέρνης καί 
τής Βόννης άπαγορεύεται ή χρήση αυτόματων 
καί αύτογεμών κυνηγετικών όπλων, τά όποια 
παίρνουν στή θαλάμη τους περισσότερες άπό 
τρεις σφαίρες.

Αύτό όμως γιά νά ίσχύσει καί στήν πατρίδα 
μας, πρέπει νά τροποποιηθεί ό σχετικός Νόμος 
περί Θήρας.

2. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Τά τελευταία χρόνια ή αύξηση τού Εθνικού 
καί άτομικοΰ εισοδήματος άπό τή μιά μεριά, καί ή 
συγκέντρωση τού πληθυσμού στά άστικά κέντρα 
άπό τήν άλλη, είχαν σάν άποτέλεσμα, οί κυνηγοί 
νά αύξηθοϋν κατά γεωμετρική πρόοδο, άφοϋ τό 
κυνήγι μπορεί νά γίνει προσιτό σέ όλους, καί 
πολλοί θέλουν νά φεύγουν όταν μπορούν άπό τις 
πόλεις καί νά πηγαίνουν στό ύπαιθρο.

Έτσι, σήμερα στήν πατρίδα μας, μέ πληθυσμό 
10 έκατομμύρια περίπου, έχουμε 300 χιλιάδες 
κυνηγούς, άναλογία τήν όποια δέν έχει καμιά 
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, μέ έξαίρεση μόνο τήν 
Ιταλία.

Άπό τό λόγο αύτό, γίνεται άναγκαστικά ύπερ- 
κάρπωση τού θηραματικού κεφαλαίου. Αλλά καί 
γιατί ό άνθρωπος άπό τή φύση του είναι άχόρτα- 
γος, άπό τά άγαθά πού τού προσφέρει ή Φύση, 
νομίζοντας ότι έγιναν γιά τή δική του άπόλαυση 
καί ικανοποίηση, χωρίς νά έχει αύτός καμιά ύπο- 
χρέωση άπέναντι στή Φύση.

3. Η ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

Ή μάστιγα τής λαθροθηρίας, είναι μόνιμο 
φαινόμενο καί άσκεΐται σέ μεγάλη έκταση στόν 
τόπο μας, άπό ντόπιους καί ξένους λαθροκυνη
γούς.

Είναι μιά άπό τις πιό σοβαρές αιτίες τής κυνη
γετικής μας κακοδαιμονίας.

Πάλι ό άνθρωπος - έχθρός, άλλά τώρα μέ τήν 
πλήρη μορφή τής παρανομίας.

Κυνηγάει όλοχρονίς, μέ θηλειές, μέ παγίδες, 
μέ δηλητήρια καί μέ τούς προβολείς, καί τέλος 
μέ τό όπλο, ρημάζει μέρα νύχτα τούς λαγούς καί 
τις πέρδικες. Ή λαθροθηρία δυστυχώς έξακο-

λουθεϊ νά υπάρχει, σέ μεγάλο βαθμό, καί αύτή 
γίνεται μέ παράβαση τού Νόμου, στό χρόνο, στόν 
τρόπο καί στόν τόπο άσκησης τής Θήρας καί μέ 
τή Θήρα άπαγορευμένων θηραμάτων.

4. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ
ΔΗΣΗΣ

Κανένας, ή σχεδόν κανένας μας, συνεπώς καί 
ό νομοταγής κυνηγός, ποτέ δέν έλέγχει καί δέν 
καταγγέλει λαθροθήρα, άν καί ξέρει ότι αύτό πού 
κάνει ό λαθροθήρας είναι πάντα σέ βάρος του.

Είναι δυστυχώς ένα άπό τά έλαπώματα τής 
ράτσας μας αύτό, καί όλοι λέμε, άς τό βρει άπό 
κανένα άλλο.

Αύτό όμως έχει δυό δυσάρεστα άποτελέ- 
σματα: Τό ένα είναι ή άποθράσυνση τού κάθε 
λαθροκυνηγοϋ καί τό άλλο είναι τό σπρώξιμο 
στήν παρανομία καί τών νομοταγών κυνηγών.

Στή σταδιοδρομία μου λίγες φορές κυνηγοί 
κατάγγειλαν λαθροθήρα καί κατά κανόνα τά αίτια 
ήταν άλλα καί όχι τό ένδιαφέρόν γιά τό θήραμα.

5. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟ
ΠΩΝ

Στά τελευταία 50 χρόνια, πολλοί υγροβιότο
ποι, πολλές λίμνες καί πολλά ποτάμια άποξηράν- 
θηκαν καί άποδόθηκαν οί έκτάσεις τους είτε στή 
γεωργική καλλιέργεια είτε σέ άλλες μορφές έκ- 
μετάλλευσης.

"Ετσι τά θηράματα πού ζοϋσαν καί άναπτύσ- 
σονταν στις έκτάσεις αύτές, έξαφανίστηκαν 
άμεσα ή έμμεσα, ή μετανάστευσανσ’ άλλα μέρη.

6. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Πολλά δάση, πού ήταν ιδανικοί βιότοποι γιά 
όρισμένα θηράματα, καταστράφηκαν άπό τρομε
ρές πυρκαγιές, άπό έκχερσώσεις, άπό έπεκτά- 
σεις τών πόλεων καί άπό τούς οίκοπεδοφάγους.

Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι γιά νά άναπτυ- 
χθεΐ καί νά πολλαπλασιαστεϊ τό θήραμα πρέπει 
νά ύπάρχουν εύνοϊκές συνθήκες. Κι αύτές έξ- 
ασφαλίζονται μόνο μέ τήν κατάλληλη διαχείριση 
τών δασών καί τής γεωργίας.

Πρέπει συνεπώς αύτό, νά προσεχτεί ιδιαίτερα 
καί όρισμένα δάση - όσα έμειναν άκόμη - νά 
άφεθούν στή φυσική τους κατάσταση.

7. Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέ τήν ίλιγγιώδη βιομηχανική άνάπτυξη, σέ 
πολλές περιοχές τό τοπίο διαφοροποιήθηκε μέ 
τήν καταστροφή, τή ρύπανση καί τή μόλυνση άπό 
τά βιομηχανικά άπόβλητα καί ύπολείμματα.

Άποτέλεσμα αυτής τής άλλοίωσης τού το
πίου, ήταν πολλά θηράματα νά άφανιστούν ή νά 
μεταναστεύσουν.

8. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΘΗ
ΡΑΜΑΤΩΝ.

Οί λύκοι, τά τσακάλια, οί άλεπούδες καί τά 
άρπακτικά φτερωτά, άποδεκατίζουν κυριολε
κτικά τούς λαγούς καί τις πέρδικες γιά 365 μέ
ρες καί νύχτες τό χρόνο.

Η αύξηση αύτή κατά τή γνώμη μας, έχει σάν

αιτίες: α ' Τή μή έπικήρυξη, άπό τήν Πολιτεία 
όλων των έπιβλαβών θηραμάτων, έκτός τής άλε- 
πούς. Άλλά καί ή έπικήρυξη αυτής είναι άσή- 
μαντη, καί 8 ' Τόν τρόπο παραλαβής τών πειστη
ρίων έστω καί τής άλεπούς.

Γιατί όπως είναι γνωστό, πρέπει ό κυνηγός 
πού σκοτώνει άλεπού νά προσκομίζει όλόκληρο 
τό δέρμα της καί συνέχεια νά κόβωνται τά πόδια 
της. Καί άν τό δέρμα τής άλεπούς έχει άξια σάν 
γουναρικό, οί κυνηγοί δέν ύπολογίζουν ούτε τόν 
κόπο, ούτε τό φόβο νά πάθουν καμιά άρρώστια 
καί τή σκοτώνουν καί βγάζουν τό δέρμα. Ά ν  
όμως τό δέρμα δέν έχει άξια στή γουναρική, 
ούτε κάν ένδιαφέρονται γι αύτή. "Εχω πολλά 
περιστατικά ύπόψη μου.

9. Η ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ

Δυστυχώς, ό Νόμος περί Θήρας πού ισχύει 
σήμερα καί πού έχει ζωή μόνο 13 χρόνια, παρου
σιάζει πολλές άσάφειες καί άτέλειες.

Άποτέλεσμα αύτών τών άτελειών καί άσα- 
φειων κ.λ.π. είναι ή δυσκολία έφαρμογής του καί 
ή άμφίβολη άποτελεσματικότητά του.

Οί παραλείψεις καί οί άτέλειες είναι πολλές 
καί θά άσχοληθούμε ιδιαίτερα μ ’ αύτές σέ άλλο 
σημείωμά μας.

10. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ά ν  λάβουμε ύπόψη μας ότι ό καλύτερος θη- 
ροφύλακας πού έχει στή διάθεσή του όλα τά 
άπαραίτητα μέσα, μπορεί νά έλέγξει καί νά έπι- 
βλέψει άποτελεσματικά έκταση 5 μέ 8 χιλιάδες 
στρέμματα, καταλαβαίνουμε τι γίνεται σήμερα 
πού ό κάθε θηροφύλακας πρέπει νά έλέγξει μιά 
έκταση κατά 5 μέ 8 φορές μεγαλύτερη. Ή θηρο- 
φυλακή μέ τή σημερινή της μορφή καί άναλογία 
είναι σχεδόν άνύπαρκτη. Ό  θηροφύλακας δέν 
γνωρίζει σήμερα ούτε καί τούς κυνηγούς τής 
περιοχής του. Κι έδώ μού ’ρχεται στό μυαλό κάτι 
πού έμαθα τήν περασμένη κυνηγετική περίοδο 
όταν έκανα έλεγχο σέ κάποιο άθηναΐο κυνηγό. 
Μού έξομολογήθηκε ότι βγάζει άδεια καί κυνη
γάει γιά 20 χρόνια καί είναι ή πρώτη φορά πού τού 
γίνεται έλεγχος άπό Δασικό ύπάλληλο.

11. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ TOY 5/Ν0ΗΜΕΡΟΥ

Τό Σαββατοκύριακο πού έπιτρέπεται καί γίνε
ται κατά κανόνα τό κυνήγι, όλοι οί Δασικοί υπάλ
ληλοι, έκτός άπό τούς θηροφύλακες, είναι έκτός 
ύπηρεσίας, άφοϋ άκολουθούν καί έφαρμόζουν κι 
αύτοί τήν έβδομάδα έργασίας τών πέντε ημε
ρών. "Ετσι λοιπόν καί ό θηραματικός καί ό δασι
κός μας πλούτος, βρίσκεται Απροστάτευτος στά 
χέρια τού κάθε λαθροθήρα καί τού κάθε λαθρού- 
λοτόμου.

12. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑ
ΚΩΝ

Είναι γεγονός ότι οί γεωργοί μας, γιά ν’ αύξή- 
σουν τήν παραγωγή τους, χρησιμοποιούν διά
φορα λιπάσματα.

Επίσης, γιά τήν καταπολέμηση τών ζιζανίων 
καί έπιβλαβών έντόμων καί παρασίτων χρησιμο
ποιούν τοξικά γεωργικά φυτοφάρμακα, κατά κα
νόνα άνεξέλεγκτα. Όλα αύτά τά λιπάσματα καί 
τά φυτοφάρμακα, έχουν βέβαια θεαματικά άπο- 
τελέσματα στή γεωργική παραγωγή, σέ τελική
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δμως άνάλυση βλάπτουν σέ μεγάλο βαθμό τό 
θηραματικό μας πλούτο.

"Ετσι, σέ γεωργικές περιοχές παρατηρήθηκαν 
καί παρατηρούνται θάνατοι πολλών θηραμάτων.

Καί έδώ τδ παρήγορο είναι, δτι όρισμένα έπι- 
κίνδυνα φυτοφάρμακα και έντομοκτόνα έχουν 
άπαγορευτεϊ.

13. Η ΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Δ Ι
ΚΤΥΟΥ

"Αλλοτε, σέ πολλές όρεινές περιοχές, λίγοι 
χωρικοί κυνηγούσαν. Τώρα, τήν έποχή τού κυνη
γιού καί σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, οί όρει- 
νές αύτές περιοχές κατακλύζονται στήν κυριο
λεξία άπό δεκάδες κυνηγούς τών πόλεων. Αύτδ 
βέβαια συμβαίνει, γιατί τδ ’ Εθνικό, τό 'Επαρ
χιακό καί τό Δασικό όδικδ δίκτυο τής χώρας μας, 
καί πύκνωσε καί βελτιώθηκε.

Επίσης έχουν αύξηθεϊ κατά πολύ καί τά μέσα 
κίνησης. "Ετσι όλες σχεδόν οί περιοχές τής πα
τρίδας μας, είναι προσιτές σέ όλους τούς κυνη
γούς.

Από όλες τίς παραπάνω αιτίες φαίνεται ξε
κάθαρα ότι ένοχοι γιά τήν καταστροφή τού θηρα- 
ματικοϋ μας πλούτου είναι άναμφισβήτητα:

1. Ό  άνθρωπος γενικά,

2. Ή  Πολιτεία καί

3. "Ο άνθρωπος κυνηγός.

Αύτός, μέ τίς θετικές ή άρνητικές άκόμη καί 
μέ τίς ούδέτερες θέσεις πού παίρνει, συνεργεί 
όχι μόνο στή διατάραξη τής ισορροπίας τής Φύ
σης, άλλά στήν έξαφάνιση όρισμένων θηραματι- 
κών ζώων καί πουλιών.

Απέναντι στήν έπικίνδυνη, γιά τό θηραματικό 
μας πλούτο, αυτή κατάσταση -  πραγματικότητα, 
ή όποια διαπιστώθηκε άπό χρόνια, ή Πολιτεία 
μέχρι καί σήμερα, άντέδρασε χλιαρά καί άτονα, 
δίνοντας όμως μεγάλη βαρύτητα καί υίοθετόν- 
τας τήν "ίδρυση τών:

1. "Εθνικών δρυμών,

2. "Εκτροφείων θηραμάτων,

3. Καταφυγίων θηραμάτων καί
4. Έλεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών.

Τά μέτρα όμως πού πάρθηκαν καί οί λύσεις 
πού υιοθετήθηκαν, δέ λύνουν τό πρόβλημα, όχι 
όριστικά, άλλά ούτε καί "ικανοποιητικά.

Αύτά είναι, σάν τά φάρμακα πού δίνουμε στδν 
άρρωστο, όχι γιά νά γιατρευτεί τελείως, άλλά γιά 
νά παραταθεΐ γιά λίγο ή ζωή του.

Στό έπικίνδυνο άδιέξοδο πού φτάσαμε, γιά νά 
μήν άφανιστεΐ όλοκληρωτικά ή "Ελληνική πανίδα, 
καί οί έπερχόμενες γενεές μαθαίνουν τό λαγό 
καί τήν πέρδικα άπό τά βιβλία καί γνωρίζουν τά 
ένδημικά θηράματα στά Μουσεία Φυσικής "Ιστο
ρίας, ή Πολιτεία πρέπει νά λάβει γρήγορα, θαρ
ραλέα καί ριζοσπαστικά μέτρα.

Αύτά κατά τή δική μας γνώμη είναι:

1. Η τελεία ,όπογόρευση τού κυνηγιού γιά δυό
τουλάχιστον κυνηγετικά χρόνια.

θά ύπάρξουν όπωσδήποτε άπό πολλές πλευ
ρές άντιδράσεις.

"Αφού όμως αύτό, άρχισαν νά κάνουν πολλές 
εύρωπαίκές χώρες πού έχουν τό "ίδιο σχεδόν 
πρόβλημα, καί μάλιστα όχι στήν όξύτητα πού τό 
έχουμε έμεΐς καί οί όποιες άλλωστε έχουν καί 
σέ μεγάλο βαθμό κυνηγετική συνείδηση, δέ 
βλέπω τό λόγο, γιατί νά μή τό θεσπίσουμε κι 
έμεΐς.

Ή γειτονική μας μάλιστα "Ιταλία, ύπέβαλε στή 
Βουλή της πρόταση, νά έγκρίνει τή διεξαγωγή

δημοψηφίσματος γιά τό θέμα αύτό. Αύτό πάντως 
γράφτηκε στόν ήμερήσιο τύπο. Καί

2. Ή θέσπιση νέου η ή βελτίωση τού ίσχύοντος 
Νόμου Θήρας.

"Ο νέος όμως Νόμος ή ή τροποποίηση τού 
ύπάρχοντος, πρέπει άπαραίτητα, έκτός άπό τά 
άλλα, νά περιλαμβάνει: 

α) Όσο είναι δυνατό τόν ένιαΐο χρόνο Θήρας 
πολλών Θηραμάτων.

β) Τό σφράγισμα τών κυνηγετικών όπλων καί 

γ) Τή σχετική αύξηση καί όργάνωση τών Θηρο- 
φυλάκων.

Κι αύτό, γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά 
στό συγκλονιστικό γεγονός ένός κόσμου πού 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος χάνεται, καί μπροστά 
στό προβλήματα πού δημιουργοϋνται γιά τήν 
ισορροπία τής Φύσης.

Πρέπει συνεπώς νά άφυπνίσουμε τήν κοινή 
γνώμη καί συνείδηση καί νά ψάξουμε νά βρούμε 
τρόπους, όχι γιά τό πώς θά ζούμε σέ βάρος τής 
Φύσης, άλλά μαζί της σέ μιό κοινή καί άρμονική 
συμβίωση.

Καί πριν, καί ή τελευταία φωνούλα τού έλληνι- 
κοϋ δάσους λείψει, κάτω άπό τήν έγκληματική 
μας άδιαφορία, άς βρούμε τρόπους γιά νά δώ
σουμε ξανά τή ζωή καί τήν Ισορροπία στήν έλλη- 
νική πανίδα.

Γιατί, όταν περπατάμε μέσα στό δάσος καί δέν 
άκοϋμε πουλιά νά κελαΐδοϋν, καί δέ βλέπουμε 
λαγούς καί άλλα θηράματα νά περπατούν, αύτό 
δέν είναι μόνο σημάδι ότι θά λείψει τό κυνήγι άπό 
τόν κυνηγό, είναι κάτι πιό σοβαρό, κάτι πιό άνη- 
συχητικό, είναι μήνυμα ότι ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ό κάθε 
άνθρωπος, βρίσκεται μπροστά σέ μεγάλο κίν
δυνο καί πρέπει νά άνησυχήσουμε όλοι μας.

571



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τοϋ κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

Τό σύστημα παραγωγής και ρύθμισης 
ηλεκτρικού ρεύματος (φόρτισης) στό 
αύτοκίνητο περιλαμβάνει: τή γεννήτρια 
(δυναμό ή έναλλακτήρα), τόν αύτόματο 
ρυθμιστή, τό άμπερόμετρο, τό συσσω
ρευτή και τις καλωδιώσεις, μετατρέπει 
τήν κινητική ένέργεια σέ ήλεκτρική, μέ 
τήν έφαρμογή τής άρχής τής φυσικής 
πού ένας άγωγός άν κινηθεί μέσα σέ μα- 
γνητικό πεδίο παράγεται στά άκρα του 
ρεύμα έξ έπαγωγής καί έχει προορισμό 
τήν παραγωγή ρεύματος γιά τή φόρτιση 
τής μπαταρίας καί τήν τροφοδότηση τών 
ήλεκτρικων καταναλώσεων τού αύτοκι- 
νήτου.

1. Γεννήτρια (δυναμό).

Είναι μηχανή παραγωγής συνεχούς 
ήλεκτρικού ρεύματος. Τοποθετείται 
κοντά στόν κινητήρα τού αυτοκινήτου 
καί παίρνει κίνηση μέ λουρί ή μέ άξονα ή 
μέ άλυσίδα. Σέ μιά γεννήτρια διακρίνον- 
ται:

α) Ό  έ π α γ ω γ έ α ς  ( δ ι έ γ ε ρ σ η )  
πού είναι κύλινδρος πού στήν έσωτερική 
του έπιφάνεια φέρει δύο ή τέσσερεις

ίΤΠΗΜΑ (KKINHIEQI ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ! ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ήλεκτρομαγνήτες (μαξιλαράκια), δη
λαδή τούς πόλους (γεννήτρια διπολική ή 
τετραπολική). Κάθε ήλεκτρομαγνήτης 
άποτελειται άπό τόν πυρήνα άπό μαλακό 
σίδηρο, γύρω άπό τόν όποιο περιτυλί- 
γονται μονωμένες χάλκινες σπείρες, άπ' 
όπου περνάει τό ρεύμα καί δημιουργεΐ- 
ται μαγνητικό πεδίο (διέγερση).

β) Τό έ π α γ ώ γ ι μ ο  ( π ο μ π ί ν α ) ,  
πού κινείται μέσα στόν έπαγωγέα καί 
άποτελειται άπό τόν πυρήνα άπό μαλακό 
σίδηρο, γύρω στόν όποιο περιτυλίγονται 
πολλές σπείρες άπό μονωμένο χάλκινο 
καλώδιο. Στό ένα άκρο τού έπαγώγιμου 
τοποθετούνται πολλά χάλκινα λαμάκια 
παράλληλα καί κοντά τό ένα στό άλλο, 
μονωμένα μέ μίκα, καί μεταξύ τους, καί 
μέ τόν άξονα. Τά λαμάκια αύτά είναι ό 
συλλέκτης πού έχει σκοπό νά συλλέξει 
τό έναλλασσόμενο ρεύμα πού παράγεται 
στους άγωγούς τού έπαγώγιμου καί νά 
τό δίνει συνεχές μέ τις ψήκτρες στό 
ύπόλοιπο κύκλωμα.

Υ) ΟΙ ψ ή κ τ ρ ε ς  ( κ α ρ β ο υ ν ά 
κ ι α )  πού παρασκευάζονται άπό άν
θρακα, είναι 2 η 4 τοποθετημένες ή μιά 
άπέναντι στήν άλλη καί πιέζονται μέ έλα- 
τήριο γιά νά μένουν σέ διαρκή καλή 
έπαφή πάνω στό συλλέκτη.

δ) Ο ά ξ ο ν α ς  τού  έ π α γ ώ γ ι -  
μ ο υ στά άκρα του έχει ρουλεμάν γιά νά 
περιστρέφεται μέ ευχέρεια χωρίς τρι
βές.

ε) Τά π ώ μ α τ α  ( κ α π ά κ ι α )  γιά νά 
στηρίζονται τά έδρανα τού άξονα καί τά 
καλύμματα τών ψηκτρών (ψηκτροφό- 
ρες).

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  κ υ κ λ ώ μ α τ α  τής 
γ ε ν ν ή τ ρ ι α ς .

Η γεννήτρια έχει δύο κυκλώματα. Στό 
ένα τό ρεύμα περνάει στις σπείρες τού 
έπαγωγέα καί δημιουργεί τό μαγνητικό 
πεδίο καί στό άλλο τό ρεύμα πού παρά- 
γεται άπό τήν περιστροφή τού έπαγώγι- 
μου συγκεντρώνεται στό συλλέκτη καί 
τροφοδοτεί τις καταναλώσεις τού αύτο- 
κινήτου.

Ι σ χ ύ ς  τής  γ ε ν ν ή τ ρ ι α ς .

Η ισχύς τού ήλεκτρικού ρεύματος πού 
παράγει ή γεννήτρια έξαρτάται άπό τήν 
ένταση τού μαγνητικού πεδίου τής διέ
γερσης, τόν άριθμό τών σπειρών καί τήν 
ταχύτητα περιστροφής. Όσο μεγαλώ
νουν οί στροφές τού κινητήρα, μεγαλώ

νει άνάλογα καί ή τάση τού ρεύματος 
πού παράγει ή γεννήτρια. Ή τάση αύτή 
μέ τή βοήθεια τοϋ αύτόματου ρυθμιστή 
κρατιέται στήν τιμή τών 6V ή 12V ή 24V. 
Ή ισχύς τής γεννήτριας γιά κάθε αύτοκί
νητο έξαρτάται άπό τις καταναλώσεις 
ήλεκτρικού ρεύματος πού είναι: σύ
στημα άνάφλεξης 15—10 W, κόρνα 70-90 
W, φωτισμός 100 -  300 W, ραδιόφωνο 50 
— ί 00 W. καλοριφέρ '60 -  80 W, ύαλοκα- 
θαριστήρες 20-60 W μίζα 1000-2000 W. 
Στά έπιβατηγά αύτοκίνητα ή ισχύς τής 
γεννήτριας είναι συνήθως 150 W. "Αν ή 
γεννήτρια φορτιστεί μέ μεγαλύτερη ισχύ 
θά ύπερθερμανθεί καί θά καταστραφει.

2. Εναλλακτήρας (όλτινέιτορ).

Στά περισσότερα αύτοκίνητα χρησι
μοποιείται ό έναλλακτήρας μέ έσωτερι- 
κούς πόλους καί άνορθωτική διάταξη 
ξηρών άνορθωτών διότι α) έχει περισσό
τερες στροφές άπό τή γεννήτρια καί 
μπορεί νά παράγει ρεύμα στις λίγες 
στροφές τού κινητήρα β) έχει δγκο καί 
βάρος μικρότερο άπό τή γεννήτρια καί 
μεγαλύτερη ισχύ, γ) έχει μεγαλύτερη δι
άρκεια ζωής καί δ) είναι αύτορυθμιζόμε- 
νος. Τά μειονεκτήματα πού παρουσιάζει 
είναι: τό μεγάλο κόστος του, ή εύαισθη- 
σία τών άνορθωτών καί ή φθορά τών ψη
κτρών.

3. Αύτόματος ρύθμισης.

Αποτελειται άπό τρία μέρη: τόν αύτό
ματο διακόπτη, τό πηνίο τάσης καί τό πη
νίο έντασης, δέχεται τό ρεύμα πού 
παράγει ή γεννήτρια καί έχει σκοπό νά 
κρατάει τήν τάση τής γεννήτριας στα
θερή, νά μήν άφήνει τό ρεύμα τής μπατ- 
ταρίας νά γυρίσει πίσω στή γεννήτρια, 
δταν ή τάση της είναι μικρότερη τής 
μπατταρίας, νά ρυθμίζει τήν τάση καί έν
ταση του ήλεκτρικού ρεύματος καί νά 
προστατεύει έτσι τό κύκλωμα φόρτισης 
καί τις καταναλώσεις άπό ύπερεντάσεις.

α) Α ύ τ ό μ α τ ο ς  δ ι α κ ό π τ η ς .

Αποτελειται άπό τόν πυρήνα (άπό μα
λακό σίδηρο μέ ένα περιτύλιγμα άπό λε
πτό σύρμα πού χρησιμεύει γιά τήν άρχική 
μαγνήτιση καί συνδέεται παράλληλα μέ 
τό ρεύμα. Επίσης άποτελειται άπό ένα 
περιτύλιγμα άπό χοντρό σύρμα μέ λίγες 
σπείρες πού συνδέεται στή σειρά μέ τό
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ρεύμα γιά νά περνάει τό ρεύμα πού φορ
τίζει τή μπατταρία. 'Έχει προορισμό νά 
μήν έπιτρέπει τήν έκφόρτωση τής μπατ
ταρίας και νά προστατεύει τή γεννήτρια 
και τά πηνία τού ρυθμιστή. Στόν αύτό- 
ματο διακόπτη ρυθμίζεται τό διάκενο 
των πλατινών του, τό διάκενο μεταξύ 
όπλισμού και πυρήνα καί ή τάση στό έλα- 
τήριο.

6) Ρ υ θ μ ι σ τ  ής τ ά σ η ς .

Αποτελεΐται άπό τόν πυρήνα άπό μα
λακό σίδηρο μέ δύο περιτυλίγματα, ένα 
σέ σειρά και ένα παράλληλα μέ τή γεννή
τρια καί μιά άντίσταση σέ σειρά μέ τή 
διέγερση. Έχει σκοπό νά διατηρεί στα
θερή τήν τάση τού ρεύματος τής γεννή
τριας άνεξάρτητα άπό τις στροφές τού 
κινητήρα. Γιά έγκατάσταση αύτοκινήτου 
12 V ή τάση ρυθμίζεται σέ 13 έως 13,7 V.

Υ) Ρ υ θ μ ι σ τ ή ς  έ ν τ α σ η ς .

Αποτελεΐται άπό πυρήνα άπό μαλακό 
σίδηρο πού έχει περιτύλιγμα άπό χοντρό 
χάλκινο σύρμα καί λειτουργεί γιά νά 
διέρχεται ρεύμα σταθερής έντασης 
προστατεύοντας τις καταναλώσεις όταν 
καεί τό πηνίο τάσης ή βραχυκυκλώνει ή 
γεννήτρια. Ή μεγαλύτερη ένταση ρύ
θμισης δίνεται άπό τόν κατασκευαστή 
άνάλογα μέ τις ήλεκτρικές καταναλώ
σεις τού αύτοκινήτου.

Βλάβες ιού συστήματος φόρτισης.

Β λ ά β η  στά τ υ λ ί γ μ α τ α  τού  
δ ρ ο μ έ α .

Τό βραχυκύκλωμα τού δρομέα όφείλε- 
ται σέ καταστροφή τής μόνωσης τών 
σπειρών του. Ή διαρροή ρεύματος όφεί- 
λεται σέ άγώγιμο στρώμα πού σχηματίζε
ται άπό άκαθαρσίες, λάδια καί ξέσματα 
ψηκτρών ή καταστροφή τής μόνωσης 
ένός καλωδίου. Όταν άπό τήν μεγάλη 
θερμότητα καί τις πολλές στροφές ξε
κολλήσουν τά άκρα τών σπειρών πού 
έφάπτονται στό συλλέκτη, προκαλεΐται 
διακοπή στή συνέχεια τού τυλίγματος.

Β λ ά β η  σ τ ό ν  ά ξ ο ν α .

Ό άξονας τής γεννήτριας φθείρεται 
στά άκρα του καί παραμορφώνεται λόγω 
μεγάλης θερμότητας καί τριβών ή ή 
φθορά έμφανίζεται στά ρουλμάν λόγω 
μεγάλης τάσης τού ιμάντα κίνησης καί 
κακής λίπανσης. "Οταν οί άνοχές καί ή 
παραμόρφωση είναι σέ μεγάλο βαθμό, 
πρέπει ό ρότορας νά άλλάζεται.

« Κ ά ψ ι μ ο »  τής  γ ε ν ν ή τ ρ ι α ς .

'Οφείλεται σέ βραχυκύκλωμα τών 
σπειρών, ύπερθέρμανση, λειώσιμο τών 
μονώσεων καί διακοπή τών σπειρών καί 
προκαλειται άπό κακή λίπανση, βλάβη 
τού αύτόματου διακόπτη, άπό τριβές, 
βλάβη τών ρουλμάν καί άνάποδη σύν
δεση τών πόλεων τής γεννήτριας.

α) Β λ ά β ε ς  τής  γ ε ν ν ή τ ρ ι α ς .

Οί κυριώτερες βλάβες είναι ή φθορά 
τού συλλέκτη καί τών ψηκτρών, ή δια
κοπή καί τό βραχυκύκλωμα τών περιτυ
λιγμάτων, ή φθορά τών ρουλεμάν τού 
άξονα, τό κάψιμο τής γεννήτριας καί ή 
άντικανονική τάση.

Φ θ ο ρ έ ς  στό σ υ λ λ έ κ τ η .

Ο συλλέκτης πρέπει νά έχει καθαρή 
έπιφάνεια, γιατί οί άκαθαρσίες προκα- 
λουν βραχυκυκλώματα καί οί ψήκτρες νά 
άκουμπούν καλά πάνω του καί νά μήν 
έχει χαραγές καί έλλειπτική φθορά. Τά 
λαμάκια τού συλλέκτη πρέπει νά έλέγ- 
χωνται γιά βραχυκύκλωμα ή γείωσή τους. 
Η λείανση τού συλλέκτη γίνεται μέ λε

πτό γυαλόχαρτο καί οί έγκοπές (διάκενα) 
στά λαμάκια νά καθαρίζονται μέ λεπτή 
λάμα ή τόρνο.

Φθ ο ρ ά  τ ών  ψ η κ τ ρ ώ ν .

Η καταστροφή τής μόνωσης τών ψη
κτρών προκαλεΐ βραχυκύκλωμα. Κακή 
έφαρμογή τών ψηκτρών στό συλλέκτη 
προκαλεΐ τήν πρόωρη φθορά τους. Οί 
ψήκτρες πρέπει νά άλλάζουν άν ή φθορά 
φθάσει στό μισό μήκος τους καί νά δια
τηρούνται 'καθαρές. Τά έλατήρια πού 
πιέζουν τις ψήκτρες δέν πρέπει νά είναι 
σπασμένα, κολλημένα ή μέ άντικανονική 
τάση.

Β λ ά β η  στ ά  τ υ λ ί γ μ α τ α  τού  
στ ά τ η .

Τό τύλιγμα έλέγχεται γιά βραχυκύ
κλωμα τών σπειρών, γιά διαρροή ρεύμα
τος καί διακοπή τών περιελίξεων. Ή μό
νωση των σπειρών καταστρέφεται άπό 
ύπερθέρμανση. Σέ περίπτωση βραχυκυ
κλώματος πρέπει ό στάτης νά άλλάζεται.

' Α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή  τ ά ση .

Οφείλεται σέ βραχυκύκλωμα ή κάψιμο 
τών σπειρών, κακή έπαφή τών ψηκτρών, 
σπάσιμο ή χαλάρωση τού ιμάντα καί 
ύπαρξη άκαθαρσιών στό συλλέκτη καί 
άναγνωρίζεται άπό τήν ένδειξη του άμ- 
περόμετρου ή τό άναμμα τής ένδεικτι- 
κής στό ταμπλώ λάμπας καί τήν κακή 
φόρτιση τής μπατταρίας.

Β λ ά β η  έ ν α λ λ α κ τ ή ρ α .

Οί βλάβες στόν έναλλακτήρα προκα- 
λούνται άπό γείωση τού κυκλώματος τού 
μαγνητικού πεδίου μέ τό διακόπτη στό 
«ΟΝ», άπό λειτουργία τού κινητήρα μέ 
άποσυνδεδεμένη μπατταρία καί άντί- 
θετη σύνδεση τών πόλων τής μπαττα
ρίας καί παρουσιάζονται στό ρότορα,στό 
στάτη καί στις διόδους.

β) Β λ ά β ε ς  του  α ύ τ ό μ α τ ο υ  
ρ υ θ μ ι σ τ ή .

Οφείλονται στό κόλλημα τών έπαφών, 
στό άντικανονικό διάκενο, στήν κακή 
ρύθμιση τής τάσης τών έλατηρίων, στις 
άκάθαρτες πλατίνες καί στό κάψιμο τών 
έπαφών τών σπειρών ή τών άντιστάσεων. 
Οί έπαφές τού αύτόματου διακόπτη είναι 
άνοικτές στις λίγες στροφές καί στήν 
άκινησία τού κινητήρα καί κλείνουν στις 
πολλές στροφές. Οί έπαφές στό ρυθμι
στή τάσης είναι κλειστές στις λίγες 
στροφές καί άνοίγουν στις πολλές. Οί 
έπαφές τού ρυθμιστή έντασης άνοίγουν 
μόλις αύξηθεΐ ή ένταση τού ρεύματος. Ό 
έλεγχος τών βλαβών τού αύτόματου ρυ
θμιστή πρέπει νά γίνεται στά ήλεκτρολο- 
γεία αυτοκινήτων καί μέ τή χρήση ειδι
κών όργάνων.

γ) Β λ ά β η  τ ού  ά μ π ε ρ ό μ ε τ ρ ο υ .

Τό άμπερόμετρο λόγω διακοπής ή 
βραχυκύκλωσης στις συνδέσεις του ή 
κάψιμο τών πηνίων του παρουσιάζει 
άντικανονικές ένδείξεις ή δέν λειτουρ
γεί καθόλου καί πρέπει νά άλλάζεται.

δ) Β λ ά β η  στ ι ς  κ α λ ω δ ι ώ σ ε ι ς .

Οί καλωδιώσεις δέν πρέπει νά παρου
σιάζουν σημεία καταστροφής τής μόνω
σής τους, νά μή βραχυκυκλώνουν ή πα
ρουσιάζουν άντιστάσεις στή δίοδο τού 
ρεύματος καί οί συνδέσεις τους νά μή 
είναι χαλαρές ή όξειδωμένες. Όταν τό 
άμπερόμετρο δείχνει έκφόρτιση ή άνά- 
βει ή ένδεικτική λάμπα, όταν ό κινητήρας 
δέν λειτουργεί (διακόπτης στό OFF), 
πρέπει νά άπομονώνεται ό ένας πόλος 
της μπατταρίας καί νά έλέγχεται ό αύτό- 
ματος διακόπτης τού αύτόματου ρυθμι
στή. Ή ένδεικτική λάμπα άνάβει μέ τό 
γύρισμα τού διακόπτη έκκίνησης στό 
«ΟΝ». Αν δέν άνάβει πρέπει νά έλεγχθεΐ 
γιά κακή της σύνδεση, βραχυκύκλωση 
τού καλωδίου της καί κάψιμο τής άσφά- 
λειας.

Τό σύστημα άρχικής έκκίνησης άπο- 
τελεΐται άπό τόν ήλεκτρικό έκκινητήρα 
(μίζα) καί τόν μηχανικό ή ήλεκτρομαγνη- 
τικό διακόπτη καί έχει σκοπό νά βάλει σέ 
κίνηση τόν κινητήρα πού είναι άκίνητος, 
υπερνικώντας τήν άδράνεια τών μαζών 
του, μέχρι νά λειτουργήσει μόνος του μέ 
δική του δύναμη.

Μίζα (ήλεκτρικός έκκινητήρας).

Ό έκκινητήρας μοιάζει μέ τή γεννή
τρια. Αποτελεΐται άπό τόν έπαγωγέα, τό 
έπαγώγιμο καί τόν άξονα, μέ τή διαφορά 
ότι τά τυλίγματα τού δρομέα καί τών 
ηλεκτρομαγνητών του είναι άπό χοντρό 
σύρμα γιά νά περνάει ρεύμα μεγάλης έν
τασης (150 - 300 Αμπέρ) πού χρειάζεται 
γιά τήν έκκίνηση τού κινητήρα. Τοποθε
τείται στό πλευρό τής μηχανής μέ τήν 
κεφαλή πού έχει τόν όδοντωτό τροχό 
έμπλεξης μέσα στό θάλαμο τού σφονδύ
λου γιά νά συνδέεται κατά τήν έκκίνηση 
μέ τήν οδοντωτή στεφάνη του. Ή λει
τουργία του στηρίζεται στήν άρχή τού 
ηλεκτρισμού πού άναφέρει ότι άν περά
σει ρεύμα άπό άγωγό πού βρίσκεται μέσα 
σέ μαγνητικό πεδίο, δημιουργούνται δυ
νάμεις ροπής πού τείνουν νά κινήσουν 
(περιστρέφουν) τόν άγωγό.

Όταν ηλεκτροδοτηθεί ή μίζα, τό 
ρεύμα πηγαίνει στά πηνία διέγερσης καί 
στούς άγωγούς τού έπαγώγιμου, δη- 
μιουργεϊται μαγνητικό πεδίο, περιστρέ
φεται τό έπαγώγιμο καί μέ τήν έμπλεξη 
τού μικρού όδοντωτού τροχού τού 
άξονά του μέ τή στεφάνη τού σφονδύ
λου μπαίνει σέ κίνηση ό κινητήρας. Ή 
έμπλεξη τού όδοντωτού τροχού (κόμ- 
πλερ) τού έκκινητήρα μέ τήν όδοντωτή 
στεφάνη τού σφονδύλου γίνεται μέ έκτί- 
ναξη μηχανικά ή αύτόματα καί ή άπο- 
σύμπλεξη μέ τήν ένέργεια τού έλατή- 
ριου έπαναφοράς. Τό ρεύμα τής μπαττα
ρίας δέν περνάει άπό τόν διακόπτη τού 
κινητήρα, γιατί ή μεγάλη έντασή του θά 
κατέστρεφε τις καλωδιώσεις, άλλά περ
νάει άπό βοηθητικό κύκλωμα μέ ήλε- 
κτρομαγνητικό πηνίο (διακόπτης, μίζες).
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Η σχέση μετάδοσης τής κίνησης άπδ τή 
μίζα στδν κινητήρα είναι περίπου 12:1 
δηλαδή σέ κάθε στροφή τού κινητήρα 
άντιστοιχοϋν 12 στροφές τής μίζας. Τό 
σύνολο των άντιστάσεων πού παρουσιά
ζονται κατά τήν έκκίνηση (δηλαδή οί τρι
βές, τό είδος τής μηχανής, ό άριθμός των 
κυλίνδρων, ό κυλινδρισμός, ή συμπίεση, 
τό έλάχιστο δριο στροφών έκκίνησης) 
άποτελεί τή ροπή άντίστασης του κινη
τήρα καί ή όνομασπκή ισχύ τής μίζας κα
θορίζεται άπό τή ροπή αύτή και τις λιγό- 
τερες στροφές έκκίνησης. Ή μίζα άντα- 
ποκρίνεται στόν κινητήρα δταν ή ισχύς 
της είναι ίση μέ τό γινόμενο τού κυλιν- 
δρισμοϋ τής μηχανής (It) έπί 0,4 γιά τούς 
βενζινοκινητήρες. Ή καλή λειτουργία 
τής μίζας έξαρτάται άπό τή χωρητικό
τητα τής μπατταρίας καί άναφέρεται άπό 
τόν κατασκευαστή ή μικρότερη χωρητι
κότητα μπατταρίας πού μπορεί νά λει
τουργήσει ή μίζα. Ή χαμηλή θερμοκρα- 
σία τού περιβάλλοντος μεγαλώνει τις 
άντιστάσεις τού κινητήρα καί μειώνει τήν 
ισχύ τής μίζας, γιατί έλαττώνεται ή χω
ρητικότητα τής μπατταρίας, μέ άποτέ- 
λεσμα ή άρχική έκκίνηση τού αύτοκινή- 
του νά γίνεται πιό δύσκολη,

Β λ ά β ε ς  τού  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
ά ρ χ ι κ ή ς  έ κ κ ί ν η σ η ς .

Ο έλεγχος γιό τις βλάβες στό σύστημα 
έκκίνησης είναι άνάλογος μέ αυτόν πού 
γίνεται γιό τή γεννήτρια καί έξετάζεται ό 
δρομέας καί οί σπείρες γιά διαρροή ή 
βραχυκύκλωμα, ό συλλέκτης, οί ψή
κτρες, ό μηχανισμός έμπλοκής καί οί κα
λωδιώσεις. Ό όδοντωτός τροχός τού έκ- 
κινητήρα πρέπει νά λιπαίνεται (ή λίπανση 
σβήνει τούς θορύβους) καί νό διατηρεί
ται καθαρός. 01 έπαφές τών ψηκτρών 
πρέπει νά είναι καλές καί ή τάση τών έλα- 
τηρίων τους κανονική. Βασική σημασία 
γιά τήν καλή λειτουργία τής μίζας έχει ή 
καλή τοποθέτησή της στή βάση της. “Αν ή 
μίζα φύγει άπό τή θέση της, άλλάζει ή 
άπόστασή της άπό τό σφόνδυλο καί ή 
έμπλοκή γίνεται έκκεντρα ή δέν γίνεται 
καθόλου ή κολλάει ή μίζα, φθείρονται ή 
σπάζουν τά δόντια τών γραναζιών καί λυ
γίζει ό άξονας τής μίζας. Οί όξειδώσεις 
καί οί χαλαρές συνδέσεις τών καλωδιώ
σεων προ καλούν βλάβη στό σύστημα έκ
κίνησης γιατί άποτελοΰν άντιστάσεις 
στή δίοδο τού ήλεκτρικοϋ ρεύματος.

α) Η μ ί ζα  δ έ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί .

Τά αίτια πού προκαλοϋν τή βλάβη εί
ναι: 1) έκφορτισμένη μπατταρία, 2) κακές 
έπαφές ατούς άκροδέκτες τών πόλων, 3) 
διακοπή στις σπείρες καί κομμένες έπα
φές μίζας, 4) άκάθαρτος συλλέκτης καί 
κακή έπαφή τών ψηκτρών.

β) 'Η  μ ί ζ α  δ έ ν  γ υ ρ ί ζ ε ι  τή μ η 
χ α ν ή  μέ τ ή ν  ά π α ι τ ο ύ μ ε ν η  τ α 
χ ύ τ η τ α .

Τά αίτια τής βλάβης είναι: 1) έκφορτι- 
σμένη μπατταρία, 2) χαλαρές άκάθαρτες 
ή όξειδωμένες συνδέσεις τών πόλων τής 
μπατταρίας καί τών έπαφών τής μίζας 3) 
πολύ φθαρμένες ψήκτρες ή κακή γείωση 
τής μπατταρίας.

Υ) Ή  μ ί ζ α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  ά λ λ ά  
δ έ ν  έ μ π λ έ κ ε τ α ι  στή σ τ ε 
φ ά ν η .

Τά αίτια είναι: 1) Στραβωμένος άξονας 
μίζας, 2) κακή τοποθέτηση μίζας, 3) άκα-

θαρσίες στόν άξονα πού έμποδίζουν τήν 
κίνηση τού μηχανισμού έμπλεξης, 4) έκ- 
φορτισμένη μπατταρία, 5) γρέζια ή σπα
σμένο έλατήριο μέσα στις έλικώσεις, 6) 
φθορά τών γραναζιών τού κόμπλερ ή τής 
στεφάνης, 7) φθορά στό σπόνδυλο.

δ) 'Η  μ ί ζ α  « κ ό λ λ η σ ε »  ( δ έ ν  
ά π ο σ υ μ π λ έ κ ε τ α  ι άπό  τό 
σ φ ό ν δ υ λ ο ) .

Τά αίτια είναι: 1) Κακή τοποθέτηση τής 
μίζας, 2) στραβωμένος άξονας μίζας, 3) 
άκαθαρσίες, γρέζια ή σπασμένο έλατή
ριο μέσα στις έλικώσεις τού άξονα, 4) 
χαλασμένα ρουλμάν μίζας, 5) παραμορ

φωμένα ή σπασμένα δόντια γραναζιών, 
6) φθορά αύτόματου διακόπτη μίζας, 7) 
σπάσιμο τού έλατήριου έπαναφοράς, 8) 
κακή ρύθμιση τής διαδρομής τού πηνίου. 
Γιά τήν άποσύμπλεξη τοποθετείται μία 
ταχύτητα καί μέ κίνηση τού αύτοκινήτου 
μπρός - πίσω τά γρανάζια άπελευθερώ- 
νονται.

ε) ’ Η μ ί ζ α  κ ά ν ε ι  θ ό ρ υ β ο  στ ή ν  
έ μ π λ ε ξ η .

Τά αίτια είναι: 1) φθορά στόν άξονα, 2) 
κακή τοποθέτηση μίζας, 3) κακή ρύθμιση 
τής διαδρομής κίνησης τού πηνίου 4) χα
λασμένα δόντια τού πηνίου ή τής στεφά
νης σφονδύλου, 5) κακή λίπανση μίζας.

-έρετε νά κάθεστε σωστά;

ΟΙ γωνίες τμημάτων τού σώματος, γιά άναπσυτική όδήγηση. ΟΙ γωνίες έχουν 
μελετηθεί γιά άνθμώπους ϋψους 1,50 -  1.80 μέτρων.

Λίγοι, δυστυχώς, είναι οί όδηγοί πού 
ξέρουν νά παίρνουν τή σωστή θέση όδή- 
γησης στό κάθισμα τού αύτοκινήτου καί 
νά κρατούν τό τιμόνι σωστά.

Ή σωστή θέση όδήγησης είναι χρόνια 
τώρα άντικείμενο έκτεταμένων έρευ- 
νών, πού σκοπό έχουν τή βελτίωση τής 
άσφάλειας τού αύτοκινήτου άφ’ ένός, 
άφ’ έτέρου δέ τήν καλύτερη δυνατή 
θέση τού όδηγού κατά τήν όδήγηση γιά 
λιγότερη κόπωση τού σώματος, πού έχει 
άποδειχθεΐ ότι μειώνει τά άντανακλα- 
στικά τού όδηγού.

Μέ τή θέση όδήγησης, ή καλύτερα τή 
θέση πού πρέπει νά παίρνει ό όδηγός στό 
κάθισμα, ώστε νά μπορεί νά έλέγχει τά) 
πεντάλ έλέγχου καί νά κρατά τό τιμόνι' 
άσχολεΐται ή έ ρ γ ο ν ο μ ί α .

Ή έργονομία λοιπόν, μετά άπό πειρά

ματα καί μελέτες, άπέδειξε τις σωστές 
γωνίες πού πρέπει νά παίρνουν τά διά
φορα μέρη τού σώματος, έτσι ώστε ή 
θέση αύτή νά κουράζει τό σώμα τό λιγό
τερο δυνατόν. Οί γωνίες αύτές έπιτρέ- 
πουν τή φυσιολογική συμπίεση τών έσω- 
τερικών οργάνων τού σώματος (στομάχι, 
έντόσθια, πνεύμονες κ.λ.π.)τοϋ όδηγού 
κατά τήν κίνηση τού αύτοκινήτου.

Ή έργονομία ύποστηρίζειότι, άφ’ ότου 
ό όδηγός καθήσει, σύμφωνα μέ ένα κρι
τήριο άνεσης, οί συνθήκες τού φθασίμα- 
τος τού τιμονιού καί όρατότητας πρέπει 
νά πετυχαίνονται μέ φυσική στάση, πού 
σημαίνει άτι ή πλάτη τού όδηγού πρέπει 
νά παραμένει «κολλημένη» στό κάθισμα.

Οί σωστές γωνίες γιά τή σωστή θέση 
όδήγησης δίνονται στό σχήμα μας.
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Ή περιθωριακή θέση ένός παρασιτικοϋ πολιτι
σμού δέν παρέχει έδαφος πρόσφορο γιά τήν όνΰ- 
πτυξη τοϋ «αύτοφύτρωτου» λουλουδιού τής τέ
χνης, πού τρέφεται βαθύρριζα άπό υπόγεια 
πλούτη κι άνοσαίνοντας τόν όλόνοιχτον άγέρο 
μιας καθολικής λευτεριάς. Ως τόσο, σέ μάς, oi 
προσπόθειές της πρέπει νό ’ναι μεγάλες κι oi 
τόοεις της ύψηλές γιά νά ξεπετιοϋνται, άχι σπά
νια, μορφές πού φτάνουν σίγουρα νά συγκριθοϋν 
μέ ιδιοφυίες παγκόσμιες. Oi σκληρές και κάποτε 
δραματικές αύτές προσπάθειες, νά ξεπεραστοϋν 
οί πρωτόγονες όφετηρίες, ή μυστική της φλόγα νό 
κινηθεί δημιουργικά καί ούτοδύναμο, ξεπηδοΰν, 
θαρρείς, μές όπ’ τήν «τραγική» μορφή τοϋ Χα
λεπά, πού μέσα όπ’ τήν τιτανική πόλη του νά τις 
συγκεφαλαιώσει άλες μαζί καί νά τις άνακεφα- 
λαιώσει, έθιξε τά άρια τής Μεγαλοφυΐας -  μιάς 
μορφής μέσα σ’ άλη τήν ιστορία τής Τέχνης, μο
ναδικής καί άνεπανάληπτης. "Οχι μονάχα μέσα 
στήν καινούρια Ελλάδα -  πού κανείς δέν τήν 
δόξασε όπως αύτός -  μά μέσα σ’ όλόκληρο τόν 
συγκαιρινό του κόσμο δέν βρίσκεις τόν όμοιο του. 
0 «Δαίμονας» του -  σάν τή θρυλική του «Μή

δεια», δημιουργός καί καταστροφέος τής ζωής, 
όπ’ άρχής τοϋ ύπαγορεύει, πώς είναι ό κορυφαίος 
έκπρόσωπος τής έποχής του, προορισμένος ν’ 
άναλωθεϊ όλόκληρος χόριν τοϋ μέλλοντος. . .

Στρατή Δούκα, Γιαννούλης 
Χαλεπός, Αθήνα 197Θ

"Ενας θρύλος είναι ό Γιαννούλης Χα
λεπός, ό έλληνας γλύπτης πού πέθανε σέ 
βαθιά γεράματα, πού έζηαε μεγάλο μέ
ρος τού προηγούμενου αιώνα καί έπίσης 
τό ένα τρίτο τοϋ 20οϋ, που ή «Κοιμω- 
μένη» του είναι ίσως τό γνωστότερο 
νεοελληνικό γλυπτό καί που ή «άρρώατια 
τοϋ μυαλού» του έχει δημιουργήσει έναν 
κόσμο άπό έρωτηματικά.

Γεννήθηκε τό 1851, μιά έποχή που 
όταν τήν άκούς τώρα, μοιάζει σχεδόν μέ 
μυθική, μιά έποχή ποϋ ό έλληνισμός δέν 
είχε άποκτήσει άκόμη συνείδηση καί 
συνήθειες έλεύθερης χώρας. Εκείνες οί 
δεκαετίες στά χρόνια τής γέννησης τοϋ 
Χαλεπά, κάθε άλλο παρά εύνοοϋσαν τό 
νά γίνει κανείς καλλιτέχνης. Ό Χαλεπός 
γεννήθηκε ατόν Πύργο τής Τήνου, άπό

πατέρα μαρμαρά. Τό παιδί τελειώνει τό 
δημοτικό καί τό σχολαρχείο, πηγαίνει σέ 
μιά τάξη τού γυμνασίου καί τότε δηλώνει 
ότι θέλει νά γίνει γλύπτης. Είναι περί
εργο πού ό μαρμαράς πατέρας του άντι
δρό έντονα, "ίσως γιατί θέλει νά κάνει τόν 
γιό του έμπορο. Μά ή μητέρα του, έκεϊ- 
νον τόν καιρό δέν έχει άντιρρήσεις. Καί ή 
γνώμη της υπερισχύει. Μάλιστα κατα
φέρνει νά πάει όλη ή οικογένεια στήν 
Αθήνα, γιά νά είναι κοντά στό γιό πού 
έγγράφεται στό Πολυτεχνείο. Ή έπίδοαη 
τού Χαλεπά είναι άριστη καί σέ λίγο κερ
δίζει ϋποτροφία καί πηγαίνει στό Μό
ναχο.

"Οταν έπιστρέφει στήν "Αθήνα, άνοίγει 
δικό του έργαστήρι κι άρχίζει νά δου
λεύει σάν τρελός. Δυό θέματα τόν άπορ-

ροφοϋν: ή Μήδεια καί τό τραγικό έγχεί- 
ρημα μέ τά παιδιά της καί οί Σάτυροι. 
Παράλληλα παίρνει παραγγελίες καί 
στήν έποχή έκείνη άνήκει ή «Κοιμω- 
μένη», παραγγελία τής οικογένειας 
Αφεντάκη. "Από κείνη τήν έποχή είναι 
γνωστό ένα έπεισόδιο ποϋ δίνει μιά έξ- 
ήγηση στήν μετέπειτα περιπέτεια τής 
«τρέλας» τοϋ καλλιτέχνη. Ή κυρία 
"Αφεντάκη προσπαθεί νό έπέμβει στό 
έργο, έκφράζοντας τήν γνώμη της. Ό 
Χαλεπός άρπάζει έξοργισμένος ένα λο
στό καί έτοιμάζεται νά κομματιάσει τό 
άγαλμα. Φυσικά, ή πελάτις υποχωρεί έν
τρομη, άλλα τό έπεισόδιο μένει στή 
μνήμη των άνθρώπων. Σίγουρα ό Χαλε
πός είχε κάποια ϋπεροψία. "Οταν κάποτε 
τού είπαν ότι θά τόν έπισκεφτεί ό κριτι
κός Ζαχαρίας Παπαντωνίου ό γλύπτης 
είπε: «Ποιος θά μέ κρίνει έμένα ...».
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Πάνω: Ή Κοιμωμένη, τό πιό γνωστό έργο τού καλλι
τέχνη ( * '  Νεκροταφείο Αθηνών, 1878). Κάτω: Κόρη 
όρθια (Πύργος Τήνου, Μουσεία Χαλεπά, 1875 -1 876 ).

Ή  περιπέτεια τής τρέλας.
Κάποιο καλοκαίρι στην Τήνο γνωρίζει ό 

Χαλεπός τήν Μαριγώ Χριστοδούλου, 
άναπτύσσεται ειδύλλιο (ή μοναδική 
άγάπη στην ζωή τού καλλιτέχνη) άλλα ό 
Χαλεπός άντιμετωπίζει τό πρόβλημά του 
μέ παροξυσμό. Ό ίδιος θά πει άργότερα 
δτι είχε έμπνευστεί πολλά έργα άπό τό 
Ιβχρονο έκείνο κορίτσι κι δτι τά έκανε 
κομμάτια.

Τι θέλει νά πει αύτό; Ή άναζήτηση τής 
τελειότητας είναι πού φταίει ή κάποιος 
παροξυσμός νεύρων; "Οπως και νά 'ναι ή 
στάση του, τό φέρσιμό του παρεξηγείται. 
Ή μητέρα του θυμάται τό έπεισόδιο μέ τό 
άγαλμα τής Άφεντάκη καί τό λοστό. Στή
νει αύτί έξω άπό τό έργαστήρι άνήσυχη, 
άκούει όμιλίες γιά τήν «φλυαρία των με
λών», γιά τή «φόρμα», άνοίγει τήν πόρτα, 
δέν βλέπει παρά μόνο τόν γιό της καί 
άρχίζει νά άνησυχεί γ ιά τ ό .......παραμι
λητό. Ποιος ξαναείδε νέον άνθρωπο νά 
μένει μόνιμα κλεισμένος στό καμαράκι. 
Καί. . .  θυμιάζει έξω άπό τήν κλειστή του 
πόρτα.

Ο Χαλεπός έξακολουθεϊ, ωστόσο νά 
δουλεύει μέ πάθος, όλλά καί νά κατα
στρέφει μέ πάθος κάθε τι πού δέν τόν 
ικανοποιεί Ξαναγυρίζει στό θέμα τής 
Μήδειας, στον σκοτωμό των παιδιών. Εί
ναι ένα θέμα πού δέν θά φύγει άπό πάνω 
του. Μήπως έκεϊ κρύβεται κάτι άπό τή 
σχέση μέ τή μητέρα του; Μήπως έτσι έκ- 
φράζει τήν πίεση πού ύφίσταται;

Εκείνο πού είναι βέβαιο είναι ότι ό Χα
λεπός νιώθει παράλληλα μιάν έξάν- 
τληση, κάποια άδυναμία καί άνησυχία. 
Γίνεται μελαγχολικός. Ή μητέρα του πι
στεύει πώς «τά μάρμαρα καί οι πηλοί θά 
τρελάνουν τόν Γιαννούλη». Οικογένεια 
καί γιατροί (τό 1879) πιστεύουν πώς αύτό 
πού δέν θέλουν νά πιστέψουν είναι άλή- 
θεια.

Πώς άντιδρά ό γλύπτης; Φαίνεται ότι
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δέν πολυνοιάζεται. Τούς άφήνει νά πι
στέψουν δ,τι θέλουν, δέν πολεμάει νά 
άναιρέαει τή «διάγνωση», "ίσως πιστεύει 
δτι έτσι θά τόν άφήσουν ήσυχο σ’ ένα 
δικό του κόσμο. Αλλά τά πράγματα δέν 
έξελίσαονται έτσι. Οί γιατροί ύποδει- 
κνύουν τήν άνάγκη έγκλεισμού σέ φρε
νοκομείο. Ή μάνα του δέ συμφωνεί, άλλά 
κάνει κάτι χειρότερο. "Αρχίζει νά προσ
παθεί νά έξαφανίσει κάθε τι πού έχει 
σχέση μέ τήν «άρρώστια» τού γιου της: 
χαρίζει τά έργα του, τά πετάει, τά έξαφα- 
νίζει. Κι αύτό προκαλεί στόν Χαλεπά νευ
ρικές κρίσεις. Κανείς δέν θά μπορέσει νά 
πει τί άκριβώς συνέβη. Ήταν πραγματικά 
άρρωστος ό Χαλεπός;"Η μήπως τόν άρ- 
ρώστησαν ή λαθεμένη στάση τών δικών 
του καί των γιατρών;

Στό φρενοκομείο τής Κέρκυρας.

Στά 1888 ή μητέρα του συμφωνεί καί 
τόν κλείνουν στό φρενοκομείο στήν 
Κέρκυρα, όπου θά μείνει 14 όλόκληρα 
χρόνια. Πώς πείσθηκε άραγε ή μητέρα 
του; Τό σίγουρο είναι, πάντως, δτι ό έξ- 
ουθενωμένος Χαλεπός δέν έχει πιά τή 
δύναμη νά πείσει κανέναν ότι δέν είναι 
τρελός. Ή πολιτογράφησή του σάν «τρε
λού» είναι άναπόφευκτη. Καί έκεί, στό 
φρενοκομείο τής Κέρκυρας θά μείνει 
μέχρι τό 1902. Τότε πεθαίνει ό πατέρας 
του καί ή μάνα του τόν βγάζει άπό τό 
νοσοκομείο καί τόν παίρνει στήν Τήνο.

Ό Χαλεπός ζείάρκετά χρόνια βόσκον
τας πρόβατα καί κάνοντας θελήματα 
ατούς χωρικούς. Κάποιες ώρες τρέχει 
στά χωράφια καί στις έρημιές καί παίζει 
με λιθάρια καί πέτρες, μαζεύει πηλό άπ' 
τις σχισμές τών βράχων προσπαθώντας 
νά ξαναθυμηθεί τόν παλιό του έαυτό. Γί
νεται ό «τρελός τού χωριού». Κάθε χωριό 
έχει τόν τρελό του. Καί τά χρόνια κυλούν 
δύσκολα, καί γιά τόν Χαλεπά καί γιά τήν 
Ελλάδα. Είναι χρόνια ταπεινωτικά γιά 

τήν πατρίδα μας.
Τό μαρτύριο λήγει τό 1916, μαζί μέ τή 

ζωή τής μητέρας τού Χαλεπά. Όταν πε
θαίνει έκείνη, έρχεται ή μεγάλη άλλαγή. 
Καί άκριβώς έκεί βρίσκεται τό πιό μεγάλο 
ερωτηματικό γιά τήν «τρέλα» τού γλύπτη. 
Εκτός άπό τόν θάνατο τής μητέρας του,

δέν μεσολαβεί τίποτε άλλο πού νά μπο
ρεί νά γιατρέψει τόν Χαλεπά. Κι όμως 
έκείνος γίνεται άλλος άνθρωπος. Αρχί
ζει νά δουλεύει καί νά δημιουργεί άστα- 
μάτητα. Γι σημαίνει αύτό; Στά 1918 κιόλας 
ό Χαλεπός δημιουργεί τήν «Μοντέρνα 
κυρία» ένα σημαντικό έργο.

Τά μετέπειτα τής ζωής του.

Είναι σχεδόν μυθικός ό κύκλος τής 
ζωής του Γ ιαννούλη Χαλεπά. Ό μεγάλος 
γλύπτης δέχτηκε μέ στωικότητα τόν «με
γάλο ύπνο» πού τού έπέβαλαν οί γύρω 
του, ίσως γιατί δέν είχε τή δύναμη νά 
άντιδράσει. Είναι μιά ένδειξη άδυναμίας 
αύτό.

Μά άπό τήν άλλη μεριά είχε τή δύναμη 
νά διαφυλάξει μέσα του άπίθανα άποθέ- 
ματα δημιουργικής δουλειάς πού ξέσπα
σαν μόλις πέθανε ή μητέρα του. Είναι 
κάτι πού πραγματικά έκπλήσσει. Παρ' 
όλο πού ή ήλικία του ήταν κιόλας μεγάλη 
(είχε ξεπεράσει πρό πολλού τά 60) καί 
παρ' όλο πού είχε ζήσει μιά ψυχοφθόρα 
περιπέτεια έγκλεισμών, ό Χαλεπός άπό 
τό 1918 μέχρι τό 1938, πού πέθανε σέ 
βαθιά γεράματα, σημειώνει τήν πιό δη
μιουργική εικοσαετία τής ζωής του, λές 
καί ξεχυλίζει ένας χείμαρρος έμπνεύ- 
σεως καί δυνάμεως.

Σ' έκείνη τήν προχωρημένη ήλικία ό 
γλύπτης δούλευε 16 ώρες τό εικοσιτε
τράωρο μέ μιά όρμή καί μιά ζωτικότητα 
πού ξάφνιαζε τούς πάντες, τολμώντας 
άπροσδόκητες λύσεις παλεύοντας μέ 
τόν πηλό μ ' ένα σφρίγος άδιανόητο γιά 
γέροντα.

Θά μπορούσε νά πει κανείς ότι ό Χαλε
πός ένηλικιώθηκε κάπου στά 65 χρόνια 
του, ή πώς ζωντάνεψε γιά μιά άκόμη 
φορά τή μοίρα ένός Φάουστ. Τό έργο πού 
δημιούργησε στά τελευταία έκείνα χρό
νια τού βίου του θεωρείται έργο άκμής 
καί καλλιτεχνικής νεότητας πού κράτησε 
πιό πολύ άπό κάθε άλλη περίπτωση. Κά
ποια Μεγάλη Παρασκευή παρακολου
θούσε άπό τό παράθυρο τής κάμαράς του 
τήν περιφορά τού Επιταφίου. Τό Μεγάλο 
Σάββατο τού 1938 προσβλήθηκε άπό 
ήμιπληγία. Καί μετά ένα μήνα πέθανε .. .
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τοϋ Εύάγγελου ΔΡΟΣΙΝΟΥ 
Ενωμοτάρχου 

Φοιτητοϋ ’Ιατρικής

Είναι άποδεκτή άπ’ δλους ή θέση ότι ό 
άνθρωπος στην εξελικτική -  άνοδική ή 
καθοδική άνάλογα μέ τις προσωπικές έκ- 
τιμήσεις -  πορεία του μέσα στό χρόνο, 
άντιμετώπισε διάφορους κινδύνους άλ
λοτε άλλης σπουδαιότητας καί βαρύτη
τας πού άπό τήν μιά μεριά έδρασαν άνα- 
σταλτικά στήν προσπάθεια γιά τήν κοι
νωνική πρόοδο και άπό τήν άλλη άποτέ- 
λεσαν τό έναυσμα γιά τήν έντατικο- 
ποίηση αύτής τής προσπάθειας. "Ενας 
άπό τούς κινδύνους αύτούς, πού ή σο- 
βαρότητά του δίκαια τού άπέδωσε τάν 
όρο τής κοινωνικής μάστιγας, είναι ή 
άσθένεια τής φυματίωσης.

Ή πνευμονική φυματίωση είναι λοιμώ
δες νόσημα πού οφείλεται σέ ειδικό πα- 
θογόνο αίτιο τό όποιο σύμφωνα μέ τή 
σύγχρονη ονοματολογία καλείται ·<μυ- 
κοβακτηρίδιο τής φυματίωσης ή φυμα- 
τοθακτηρίδιο». Μέχρι καί τό πρώτο μισό 
τού αιώνα μας άποτελούσε τήν κυριό- 
τερη άσθένεια τοϋ άναπνευστικού συ- 
στήματος μέ σοβαρές εύλογα έπιπτώ- 
σεις στή δημόσια ύγεία. Σήμερα, όμως, 
έχει γενικά πολύ καλή πρόγνωση μέ τή 
χρήση τών νέων όπλων τής θεραπευτι
κής φαρέτρας. Ό άντιφυματικός άγώνας 
πού σέ παγκόσμια κλίμακα οργανώνεται, 
συντονίζεται καί έκτελεϊται μέ τήν καθο
δήγηση τής Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (W.H.O.) καί τής Διεθνούς "Ενω

σης κατά τής Φυματίωσης, έχει φέρει 
άναντίρρητα πολύ άξιόλογα άποτελέ- 
σματα. Αύτό όμως δέ σημαίνει ότι δι
καιολογείται όποιαδήποτε χαλάρωση 
των προσπαθειών τού άντιφυματικοϋ 
άγώνα γιατί καί σήμερα οί περιπτώσεις 
ένεργής φυματίωσης στον κόσμο ύπο- 
λογίζονται σέ 20 περίπου έκατομμύρια. 
Τά νέα περιστατικά πού έμφανίζονται 
κάθε χρόνο, ύπολογίζονται σέ 2 περίπου 
έκατομμύρια, ένώ σχεδόν 3 έκατομμύρια 
άνθρωποι έτήσια χάνουν τή ζωή τους άπ’ 
αύτήν τήν άσθένεια. Είναι τέλος σκόπιμο 
ν'άναφερθεί ότι περισσότερο άπό τά 3/4 
τών άσθενών διαβιούν στις ύπό άνά- 
πτυξη χώρες. Αύτά τά στατιστικά στοι
χεία βοηθούν στήν εύκολη κατανόηση 
τής άποψης ότι ή πνευμονική φυματίωση 
άποτελει πραγματικά κοινωνικό πρό
βλημα, πού ή έπίλυσή του προβάλλει έπι- 
τακτική.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ή φυματίωση είναι άσθένεια πού ή 
πρώτη έμφάνισή της χάνεται μέσα στήν 
άρχαιότητα. Φυματικές άλλοιώσεις βρέ
θηκαν καί μελετήθηκαν σέ όστά άνθρώ- 
που τής νεολιθικής έποχής (6.000 - 4.000 
π.Χ.) καί σέ σπόνδυλους μούμιας τής

εποχής τού Φαραώ τής Αίγύπτου (3.700 
π.Χ.). Ή ιστορία όμως τής φυματίωσης, 
κύρια, άρχίζει άπό τάν Μεγάλο Ίατροδι- 
δάσκαλο τής Κώ, τάν Ίπποκράτη (460 - 
370 π.Χ.). Τέσσερις περίοδοι μπορούν νά 
διακριθούν στήν ιστορία τής φυματίω
σης.

Περίοδος I (Περιγραφική -  Ιπποκρατική).
Αρχίζει άπό τόν 'Ιπποκράτη πού μέ θαυ
μαστή γιά τήν έποχή του σαφήνεια περι- 
έγραψε τήν συμπτωματολογία τής άσθέ- 
νειας, πρότεινε τήν θεραπεία της καί τήν 
ονόμασε φθίση άπό τό φθίνω πού σημαί
νει έλαττώνομαι συνέχεια. Τό τέλος της 
τοποθετείται στό 18ο αιώνα.

Αύτή ή περίοδος χαρακτηρίζεται άπό 
τή σύγχυση γνωμών πού άφοροΰν καί τή 
μόλυνση, άλλά καί τό ρόλο πού παίζει ή 
κληρονομικότητα στήν έμφάνισή τής 
άσθένειας. Οί γιατροί τής 'Αλεξανδρινής 
έποχής, Έρασίστρατος καί Ήρόφιλος, 
άσχολήθηκαν διεξοδικά μέ τή νόσο καί 
άργότερα κατά τήν Ελληνορωμαϊκή 
έποχή διάσημοι γιατροί σάν τόν Πλίνιο, 
τόν Κέλσο καί τό Γαληνό έδωσαν νέα 
ώθηση στήν έρευνά της. Στή συνέχεια 
βυζαντινοί γιατροί σάν τόν Όρειβάσιο, 
τόν Άέτιο καί τόν Παύλο Αίγινήτη άσχο
λήθηκαν έπιστάμενα μέ τήν άσθένεια γιά 
νά άναλάθουν μετά τήν έρευνητική σκυ
τάλη άραβες γιατροί πού άπ’ αύτούς πιό 
γνωστός είναι ό Άβικέννας (980 - 1037 
μ.Χ·), ό όποϊος άσκησε τή μεγαλύτερη 
έπίδραση στή Δύση άπό όλους τούς 
μουσουλμάνους έπιστήμονες καί πού 
του άποδόθηκαν οί τιμητικοί τίτλοι «άς -  
Σαΐχ άρ -  Ραΐς» (ό κορυφαίος Σοφός) 
στήν 'Ανατολή καί «Πρίγκηπας τών Ια
τρών» στή Δύση. Αύτή ή πρώτη περίοδος 
λήγει μέ τούς γιατρούς τής Αναγέννη
σης πού στηρίχθηκαν κύρια στις άπόψεις 
του 'Ιπποκράτη καί τοϋ Γαληνού.

Περίοδος II (Ποθολογοονατομική). Αρχίζει 
άπό τήν άνακάλυψη τών παθολογοανα
τομιών άλλοιώσεων τής άσθένειας στό 
τέλος τού 17ου αιώνα, άπό τόν SYLVIUS 
καί τόν BAYLE, καί τελειώνει στό τέλος 
τού 19ου αιώνα μέ τήν άνακοίνωση τού 
VjLLEMIN σχετικά μέ τή μεταδοτικότητα 
τής φυματίωσης στήν Ιατρική Ακαδημία 
τού Παρισιού. Σταθμός αύτής τής περι
όδου μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ ή χρησι
μοποίηση άπό τόν LAENNEC, πού δίκαια 
θεωρείται ό πατέρας τής φυματιολογίας, 
τό 1819, τού στηθοσκοπίου καί ή άνα- 
φορά τών άκροαστικών εύρημάτων τής 
άσθένειας.

Περίοδος III (Μικροβιολογική). Αρχίζει 
άπό τήν άνακοίνωση τού VILLEMIN, τό 
1865, καί έξικνεϊται μέχρι τό τέλος τού 
πρώτου μισού τού 20ού αιώνα. Στήν 
περίοδο αύτή ό VILLEMIN άπόδειξε ότι ή 
άσθένεια είναι μεταδοτική, ό ROBERT 
KOCH (1843 -  1910) άνακάλυψε τό όμώ- 
νυμο μυκοβακτηρίδιο πού είναι ύπεύ- 
θυνο γιά τό νόσημα τής φυματίωσης, οί 
ZIEHL - NEELSEN άνακάλυψαν τήν ει

δική χρώση τού μυκοβακτηριδίου στά 
ύποπτα ύλικά πού διερευνοϋνται, καί τό 
1921 οί CALMETTE καί GUERIN άνακά
λυψαν τό άντιφυματικό έμβόλιο B.C.G.

Περίοδος IV (θεραπευτική). Από τό 1944 ή
χρονική πορεία τής φυματίωσης μπαίνει 
σέ νέα φάση μέ τήν άνακάλυψη τών ειδι
κών άντιφυματικών φαρμάκων (π.χ. 
στρεπτομυκίνης, ίσονιαζίδης, έθαμβου- 
τόλης, ριφαμπικίνης κ.ά). 'Η περίοδος 
αύτή, πού φθάνει μέχρι σήμερα, χαρα
κτηρίζεται άπό άποφασιστικά πλήγματα 
έναντίον τής άσθένειας.

Δέν είναι σωστό, όμως, νά παραγνωρί
ζεται ή τεράστια προσφορά τών έρευνη- 
τών παλαιότερων χρόνων πού πρόσφε- 
ραν άνεκτίμητες ύπηρεσίες τόσο στή 
διάγνωση όσο καί στή θεραπεία της.

Αξίζει ν’ άναφερθεί ένα παράδειγμα 
γιά νά γίνει σαφές πόσο δύσκολη είναι ή 
πρόοδος στήν έπιστήμη. Ό βασιλιάς τών 
Γάλλων I. GLOVIS τόν 5ον μ.Χ. αιώνα 
προσπαθούσε νά θεραπεύσει τή φυμα
τίωση τών λεμφαδένων κάνοντας τό ση
μείο τού σταυρού στήν πάσχουσα περι
οχή καί λέγοντας «ό Βασιλεύς σέ άγγίζει, 
ό Θεός σέ θεραπεύει». Ό καθόλου άπο- 
δοτικός αύτός τρόπος θεραπείας έφαρ- 
μοζόταν μέχρι τό 18 αιώνα στή Γαλλία, 
ένώ στή γειτονική Αγγλία άπό τούς διά
φορους μονάρχες της γιά 1800 περίπου 
χρόνια.

Τό παράδειγμα αύτό είναι χαρακτηρι
στικό τής δεισιδαιμονίας, τών προκατα
λήψεων, τής άφέλειας καί τής άντιεπι- 
στημονικής τακτικής καί άντιμετώπισης 
άπό τό κοινωνικό σύνολο κάθε έποχής 
καί κάνει εύκολονόητη τήν προσπάθεια 
όλων τών έρευνητών - έπιστημόνων νά 
προωθήσουν τις γνώσεις τους καί νά λύ
σουν κοινωνικά προβλήματα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ -  ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Υπάρχει μιά ειδική κατηγορία μικρο
βίων πού λέγονται μυκοθακτηρίδια. Άπ ’ 
αύτά, τό μυκοβακτηρίδιο τής φυματίω
σης, ή φυματοβακτηρίδιο, ή θάκιλλος 
του KOCH, παρουσιάζει τό μεγαλύτερο 
ένδιαφέρον γιατί αύτό κύρια είναι τό αί
τιο της πνευμονικής φυματίωσης στόν 
άνθρωπο. Τό φυματοβακτηρίδιο είναι 
άνθεκτικό όταν βρίσκεται στό σκοτάδι, 
ένώ άντίθετα είναι πολύ εύαίσθητο στό 
άμεσο ήλιακό φώς πού τό καταστρέφει 
μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα. Ή 
μετάδοση στόν άνθρωπο προκειμένου 
γιά τήν πνευμονική φυματίωση, έπισυμ- 
βαίνει μέ τήν εισπνοή άέρα πού περιέχει 
ή λεπτά σταγονίδια μέ μυκοβακτηρίδιο ή 
κονιορτό μέ μυκοβακτηρίδιο. Αύτός πού 
πάσχει άπό ένεργό νόσο έκπέμπει τέτοια 
σταγονίδια, ή μέ τό βήχα, ή μέ τό φτάρνι
σμα, ή μέ τό γέλιο, ή άκόμη καί μέ ζωηρή 
όμιλία, τά όποια αίωροϋνται στή συν
έχεια στόν άέρα πού άναπνέεται άπό τά 
άτομα τού περιβάλλοντός του. “Εχει
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ύπολογισθε'ι ότι άσθενής μέ ένεργό φυ
ματίωση πού δέν έφαρμόζει καμιά θερα
πεία μολύνει κατά μέσο όρο περίπου 7 
άτομα τό χρόνο. "Ενα άτομο όταν μολύ- 
νεται είναι δυνατό ν’ άνήκει είτε στην 
κατηγορία άτόμων πού δέν είχαν μολυν- 
θεϊ ή νοσήσει στό παρελθόν, είτε στήν 
κατηγορία άτόμων πού είχαν μολυνθεί ή 
νοσήσει. Ό διαχωρισμός αύτός είναι 
άπαραίτητος γιατί τελείως διαφορετική 
είναι ή άντίδραση τού όργανισμού καί ή 
έξέλιξη τής νόσου σέ άτομα πού άνή- 
κουν στήν πρώτη κατηγορία άπό έκείνα 
πού άνήκουν στή δεύτερη. Συγκεκρι
μένα τά άτομα τής πρώτης κατηγορίας 
άναπτύσσουν τήν πρωτοπαθή μορφή 
φυματίωσης καί τά άτομα τής δεύτερης 
τή δευτεροπαθή μορφή.

α) Πρωτοπαθής φυματίωση:

Είναι ή μορφή πνευμονικής φυματίω- ' 
σης πού έπισυμθαίνει σέ άτομα πού στό 
παρελθόν δέν έχουν έλθει σέ καμιά, 
έπαφή μέ τό φυματοβακτηρίδιο. Μόλις 
αύτό μέ τήν άναπνευστική όδό, φθάσει 
στούς πνεύμονες, προκαλεΐ τή δημιουρ
γία έκεΐ πού έγκαθίσταται μιάς ειδικής 
Αντιδραστικής βλάβης πού είναι γνωστή 
μέ τό όνομα φυμάτιο. Τό φυμάτιο έχει 
συνήθως στρογγυλό σχήμα καί στήν 
περιφέρειά του ύπάρχουν πολλά κύτ
ταρα πού συμμετέχουν στήν άμυνα τού 
όργανισμού (μονοπύρηνα τού αίματος, 
φαγοκύτταρα τών "ιστών, λεμφοκύτταρα) 
καί στό κέντρο του παρατηρείται μία νέ
κρωση. Τό παχύρευστο ύγρό πού ύπάρ- 
χει στήν περιοχή τής νέκρωσης είναι μιά 
μορφή πύου πού λέγεται τυροειδές, γι’ 
αύτό καί αύτή ή νέκρωση λέγεται τυ
ροειδής νέκρωση. Ό σχηματισμός τού 
φυμάτιου δέν είναι τίποτα άλλο άπό τήν 
Απόδειξη τής προσπάθειας πού κάνει ό 
όργανισμός νά άμυνθεΐ ένάντια στό μυ- 
κοβακτηρίδιο τής φυματίωσης. "Αν ή 
προσπάθεια αύτή δέν άποδώσει καρπούς 
τότε τά μυκοβακτηρίδια τής φυματίωσης 
γρήγορα μεταδίδονται μέσω τών λεμ
φαγγείων στούς γειτονικούς λεμφαδέ- 
νες καί στή συνέχεια, μέ τά αιμοφόρα 
άγγεΐα, μπορούν νά έγκατασταθούν σέ 
όποιαδήποτε περιοχή τών πνευμόνων ή 
άκόμη καί σέ όποιοδήποτε σημείο τού 
σώματος. "Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή νέα 
έγκατάσταση φυματοβακτηριδίων σέ 
όποιαδήποτε «παρθένα» περιοχή έχει 
σάν άποτέλεσμα τή δημιουργία νέων 
φυμάτιων καί ό κύκλος άρχίζει πάλι. Ευ
τυχώς όμως ό όργανισμός διαθέτει 
άμυντικούς μηχανισμούς πού ένεργο- 
ποιοΰνται σχετικά γρήγορα καί πού 
προσπαθούν ν’ άναστείλλουν τόν πολ
λαπλασιασμό καί τήν έπέκταση τών φυ
ματοβακτηριδίων. Ό πόλεμος πού γίνε
ται μεταξύ τών εισβολέων - μυκοθακτη- 
ριδίων τής φυματίωσης καί τών ύπερ- 
ασπιστών - άμυντικών μηχανισμών συν
ήθως καταλήγει μέ τήν ήττα τών πρώτων 
καί οί βλάβες έπουλώνονται. ’Επειδή στό 
μεταξύ είναι πάρα πολύ πιθανό ότι'θά ’χει 
γίνει καί ή διάγνωση τής νόσου, ή θερα
πεία πού έφαρμόζεται καί πού θά άνα- 
φερθεί πιδ κάτω βοηθάει τό γρήγορο καί 
σίγουρο έλεγχο τής λοίμωξης πριν άρχί- 
σουν καί έμφανίζονται οί έπιπλοκές τής 
πρωτοπαθούς φυματίωσης σάν τή φυμα
τιώδη μηνιγγίτιδα τήν κεγχροειδή φυμα
τίωση ή τή φυματίωση τών όστών, τών 
νεφρών, τού δέρματος καί άλλων όργά- 
νων.
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β) Δευτεροπαθής φυματίωση.

Είναι ή μορφή πνευμονικής φυματίω
σης πού έπισυμθαίνει σέ άτομα πού στό 
παρελθόν έχουν έλθει σέ έπαφή μέ τό 
φυματοβακτηρίδιο, είτε έπειδή έχουν 
μολυνθεί, είτε έπειδή έχουν έμβολιασθεΐ 
μέ τό άντιφυματικό έμβόλιο B.C.G. Ή 
δευτεροπαθής φυματίωση μπορεί νά 
όφείλεται είτε σέ νέα μόλυνση άπό τό 
φυματοβακτηρίδιο, είτε σέ άναζωπύ- 
ρωση παλιάς μόλυνσης πού δέν είχε τε
λείως έλεγχθεί. Είναι εύκολο νά κατα
νοηθεί ότι καί στις δύο περιπτώσεις ό 
όργανισμός τού άνθρώπου έχει ήδη 
άναπτύξει μία ειδική Αντίσταση στά φυ- 
ματοβακτηρίδια καί έτσι έλέγχει πιό εύ
κολα τήν κατάσταση.

Γενικά ή άντίσταση τού όργανισμού 
στήν φυματιώδη μόλυνση διακρίνεται 
στή φυσική καί στήν έπίκτητη άντίσταση. 
Ή φυσική, προκειμένου γιά τήν πνευμο- 
νική φυματίωση περιλαμβάνει κύρια τήν 
λειτουργία τού βλεννογόνου τών άερο- 
φόρων όδών πού έχει κάτι ειδικά κύτ
ταρα μέ προσεκβολές πού λέγονται 
κροσσοί. Αύτοί οί κροσσοί κινούνται 
συνέχεια καί προσπαθούν νά άποβάλ- 
λουν άπό τό άναπνευστικό σύστημα 
κάθε βλαπτικό παράγοντα. Ή λειτουργία 
αύτή τού βλεννογόνου είναι ένας έξ- 
ωτερικός άμυντικός μηχανισμός τής φυ
σικής άντίστασης πού συμπληρώνεται 
άπό έσωτερικούς άμυντικούς μηχανι
σμούς, όπως τή φαγοκυττατική δράση 
τών λευκών αιμοσφαιρίων τού αίματος 
καί τή δράση τών άντισωμάτων.

Ή έπίκτητη άντίσταση στή φυματιώδη 
μόλυνση περιλαμβάνει τούς μηχανι
σμούς άντίστασης τούς όποιους Ανα- 
πτύσσει ό όργανισμός όταν έλθει σέ 
έπαφή μέ τό φυματοβακτηρίδιο. Οί μη
χανισμοί αύτοί έχουν σάν φορείς ειδικά 
κύτταρα τού αίματος πού λέγονται λεμ
φοκύτταρα καί παίζουν τόν σπουδαιό
τερο ρόλο στήν προσπάθεια τού όργανι- 
σμού ν’ άντισταθεΐ στήν προσβολή άπό 
τά μυκοβακτηρίδια τής φυματίωσης.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τά συμπτώματα πού παρατηρούνται 
στή νόσο τής πνευμονικής φυματίωσης 
έμφανίζουν μεγάλη διακύμανση στή 
μορφή τήν χροιά καί τήν έντασή τους, 
έτσι ώστε νά άποπροσανατολίζεται ή ια
τρική σκέψη καί νά γίνεται δύσκολη ή 
άκριβής διάγνωση. Γενικά στήν πνευμο- 
νική φυματίωση είναι δυνατό νά άνα- 
φερθούν: 1) Καμία άπολύτως έκδήλωση,
2) "Ανορεξία, 3) Καταβολή τών δυνάμεων, 
4) "Ελάττωση σωματικού βάρους, 5) Μι
κρός πυρετός συνήθως τις Απογευματι- 
νές ώρες, 6) Βήχας, 7) 'Απόχρεμψη, 8) 
Αιμόπτυση, 9) Δύσπνοια. Είναι εύκολο νά 
κατανοηθεϊ ότι τόσο γενικά συμπτώματα 
πού μπορούν νά παρατηρηθούν στή συν
τριπτική πλειοψηφία τών νοσημάτων τού 
άναπνευστικού συστήματος, άπαιτούν 
τή σωστή άξιολόγηση τών στοιχείων άπό 
τό ιστορικό, τήν άντικειμενική έξέταση 
καί τόν έργαστηριακό έλεγχο, γιά νά τε
θεί μέ βεβαιότητα ή διάγνωση τής πνευ
μονικής φυματίωσης.

Τό ιστορικό πρέπει νά είναι πλήρες καί 
νά περιλαμβάνει καί τά κύρια ένοχλή- 
ματα τού Ασθενή καί τή λεπτομερειακή 
άφήγηση όλων τών συμπτωμάτων του

πού συμπληρώνονται μέ τή λήψη τού 
άτομικού καί οικογενειακού του άνα- 
μνηστικού.

"Η άντικειμενική έξέταση πραγματο
ποιείται μέ τήν έπισκόπηση, τήν ψηλά
φηση, τήν έπίκρουση καί τήν άκρόαση μέ 
στηθοσκόπια. Στοιχεία σάν τήν ώχρό- 
τητα τού δέρματος καί τήν κακή γενικά 
όψη, τήν άμβλύτητα τού άναπνευστικού 
ψιθυρίσματος, τήν αύξηση τών φωνητι
κών δονήσεων τήν άκρόαση έπιπρόσθε- 
των ήχων (μή μουσικών ρόγχων) καί άλλα 
μικρότερης σημασίας, Αξιολογούνται 
κατάλληλα.

"Ο έργαστηριακός έλεγχος πού πρα
γματοποιείται, πολλές φορές θέτει τή 
διάγνωση, πάντοτε όμως τήν έπιβεβαιώ- 
νει. Ή μελέτη τών Ακτινογραφιών τού 
θώρακα παρέχει τήν εύκαιρία γιά τήν έξ- 
αγωγή εύρημάτων πού είναι ένδεικτικά ή 
άρκετές φορές ύποδειγματικά γιά τήν 
ύπαρξη πνευμονικής φυματίωσης. Ή 
άνίχνευση τού μυκοβακτηρίδιου τής φυ
ματίωσης'στά πτύελα καί στά βρογχικά 
έκρίμματα είναι καθοριστική γιά τή διά
γνωση, ένώ σημαντική βοήθεια προσφέ
ρει ή φυματινοαντίδραση. Αύτή έκτελεΐ- 
ται μέ τήν μέθοδο MANTOUX πού περι
λαμβάνει τήν αύστηρά ένδοδερμική έν
εση 0,1 χιλιοστού τού λίτρου ειδικού δια
λύματος πού λέγεται κεκαθαρμένη φυ
ματίωση. "Η άνάγνωση τής δοκιμασίας 
γίνεται μετά 48 - 72 ώρες καί χαρακτηρί
ζεται θετική όταν έχει σχηματισθεί 
σκλήρυνση, στό σημείο τής ένεσης, μέ 
διάμετρο πάνω άπό 10 χιλιοστά τού μέ
τρου. Είναι άπαραίτητο νά τονισθεΐ ότι 
μία θετική φυματινοαντίδραση MAN
TOUX είναι ένδεικτική μόνο γιά φυμα
τιώδη μόλυνση (έπαφής δηλ. τού όργα- 
νισμού μέ τό μυκοβακτηρίδιο τής φυμα
τίωσης χωρίς άπαραίτητη πρόκληση νο
σηρών φαινομένων) καί δέ σημαίνει, σέ 
άπουσία λοιπών εύρημάτων, ένεργό νό- 
σηση. "Από τήν άλλη μεριά ύπάρχουν 
όρισμένες καταστάσεις, όπως έξανθη- 
ματικά νοσήματα, "ιώσεις, σαρκοείδωση, 
θεραπεία μέ άνοσοκατασταλτικά φάρ
μακα καί πάρα πολύ πρόσφατη πνευμο- 
νική φυματίωση, κατά τις όποιες ή φυμα- 
τινοαντίδραση MANTOUX μπορεί νά έμ- 
φανίζεται άρνητική, παρ’ όλο ότι ό άσθε
νής έχει φυματίωση. Παρά τά μειονεκτή
ματα αύτά όμως, έπειδή ή φυματινοαντί- 
δραση δέν έχει καμιά άπολύτως άντέν- 
δειξη (έκτος άπό τήν σπανιότατη φλυ
κταινώδη έπιπεφυκίτιδα) καί έπειδή είναι 
μία πολύ σοβαρή βοήθεια στήν προσπά
θεια διάγνωσης τής νόσου, πρέπει νά έκ- 
τελεΐται χωρίς ένδιασμό σέ κάθε ύποπτο 
άτομο. Ή βιοψία, τέλος, πιθανά προσβε
βλημένου όργάνου καί ό ένοφθαλισμός 
ύποπτου ύλικού σέ πειραματόζωα συμ
πληρώνουν τά διαγνωστικά μέσα πού 
μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι σωστή ή άποψη ότι σήμερα ή 
πνευμονική φυματίωση γιατρεύεται 
σχεδόν πάντοτε καί ότι ένδεχόμενη άπο- 
τυχία τής θεραπείας όφείλεται συνήθως 
σέ άπειθαρχία τού άσθενή ν' άκολουθή- 
σει πιστά τήν μακροχρόνια, άλλά έντε- 
λώς άπαραίτητη θεραπευτική πορεία. Ή 
θεραπεία τής φυματίωσης διακρίνεται 
στήν προφυλακτική καί στή θεραπεία γιά 
τήν καταπολέμηση τής άσθένειας.



1. Προφυλαχτική θεραπεία.
Αύτή έφαρμόζεται είτε γιά νά άποφευ- 

χθεί ή μόλυνση, είτε γιά νά άνασταλεϊ ή 
έξέλιξη τής μόλυνσης πρός ένεργό νόσο 
και πραγματοποιείται μέ τή χημειοπρο- 
φύλαξη. Ή χημειοπροφύλαξη άπαιτεϊ τή 
χορήγηση ένός άντιφυματικοϋ φαρμά
κου πού λέγεται ίσονιαζίδη καθημερινά 
γιά ένα τουλάχιστον χρόνο. Ή προφυλα- 
κτική θεραπεία έχει ένδειξη έφαρμογής 
σέ τρεις περιπτώσεις:

α) Όταν υπάρχει έκθεση στό μυκοβα- 
κτηρίδιο τής φυματίωσης. Αύτό σημαίνει 
ότι όταν ένα άτομο έλθει σέ έπαφή μέ 
άσθενεϊς πού πάσχουν άπό ένεργό 
πνευμονική φυματίωση, παρουσιάζει αυ
ξημένο κίνδυνο νά μολυνθεϊ και στή 
συνέχεια νά νοσήσει. Στήν ειδική περί
πτωση ποϋ τό άτομο αύτό έχει προδια- 
θεσικούς παράγοντες τής φυματίωσης 
(ήλικία κάτω τών 6 έτών, γαστρεκτομή, 
σακχαρώδης διαβήτης, υποσιτισμός, 
άκτινοθεραπεία, κακοήθη νοσήματα τοϋ 
αίματος, παρατεταμένη λήψη κορτιζό
νης ή άλλων άνοσοκατασταλτικών φαρ
μάκων) πρέπει νά ύποβάλεται σέ χημειο- 
προφύλαξη γιά τρεις μήνες, έστω και άν 
ή δερμοαντίδραση MANTOUX είναι άρ- 
νητική.

β) Όταν υπάρχει σίγουρη φυματιώδης 
μόλυνση χωρίς όμως τό άτομο νά νοσεί: 
Τό κυριότερο κριτήριο στήν περίπτωση 
αύτή είναι ή μετατροπή μιάς άρνητικής 
MANTOUX σέ θετική.

γ) Σέ ένεργό φυματίωση: "Ενα άτομο 
έχει ένενεργό φυματίωση όταν έχει θετική 
MANTOUX, ή άκτινογραφία θώρακα δεί
χνει στοιχεία μή ένεργοϋ νοσήματος 
φυματίωσης καί έχει ύποστεΐ άνεπαρκή 
θεραπεία. 'Επειδή ένα τέτοιο άτομο έχει 
υπολογίσιμη πιθανότητα άναζωπήρωσης 
τής νόσου, πρέπει νά έφαρμόζει προφυ- 
λακτική θεραπεία.

2. θεραπεία γιά τήν καταπολέμηση τής νόσου.
α) Χημειοθεραπεία: Τά άντιφυματικά 

φάρμακα άποτελοϋν τό βασικό τρόπο 
άντιμετώπισης τής άσθένειας. Διακρί- 
νονται στά πρωτεύοντα (ίσονιαζίδη, 
στρεπτομυκίνη, ριφαμπικίνη, έθαμθου- 
τόλη) καί στά δευτερεύοντα (πυραζινα- 
μίδη, PAS, έθιοναμίδη, βιομυκίνη, κατα- 
μυκίνη κ.ά.). Ή διάκριση ύπάρχει γιατί τά 
πρωτεύοντα έχουν ισχυρή άντιφυματική 
δράση μέ σχετικά μικρή τοξικότητα. Τά 
δευτερεύοντα φάρμακα χρησιμοποιούν
ται σ’ έκεϊνες τίς περιπτώσεις πού τά φυ- 
ματοβακτηρίδια έχουν άναπτύξει άντί- 
σταση σέ δύο τουλάχιστον πρωτεύοντα 
φάρμακα καί στις περιπτώσεις πού παρα- 
τηρεΐται αύξημένη τοξικότητα ή ύπερ- 
ευαισθησία τών πρωτευόντων. Τά άντι- 
φυματικά φάρμακα χορηγούνται σέ συν
δυασμό τουλάχιστον δύο φαρμάκων γιά 
διάστημα συνήθως 18-24 μηνών, τήν ίδια 
ήμέρα, σέ έφάπαξ ήμερήσια δόση καί σέ 
συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα

β) Ένδονοσοκομειακή περίθαλψη. 
Από τό 1840 πού ό Αγγλος γιατρός G. 

BODINGTON συνέστησε τή σανατοριακή 
θεραπεία μέχρι σήμερα πολλά έχουν άλ- 
λάξει καί ένα άπό αύτά είναι οί άπόψεις 
μας γιά τό άπαραίτητο ή όχι τής Ύγεινο- 
διαιτητικής θεραπείας. Σήμερα κατα
βάλλεται προσπάθεια γιά τή σύντμηση 
τού χρόνου τής ύπΟχρεωτικής παραμο
νής τού πάσχοντος στό Νοσοκομείο καί 
οί περιπτώσεις ύποχρεωτικής ένδονο-

σοκομειακής περίθαλψης είναι οί παρα
κάτω:

1) Αύτο'ι ποϋ πάσχουν άπό έκτεταμένη 
νόσο σάν τήν κεγχροειδή φυματίωση.

2) Αύτοί πού έχουν πτύελα μέ φυματο- 
βακτηρίδια, γιά 15 τουλάχιστον ήμέρες 
άπό τήν έναρξη τής θεραπείας, έπειδή 
ύπάρχει κίνδυνος νά μεταδώσουν τήν 
άσθένεια.

3) Αύτοί πού πάσχουν άπό φυματίωση 
άνθεκτική στά πρωτεύοντα άντιφυμα- 
τικά φάρμακα.

4) Αύτοί πού πάσχουν άπό παρενέρ
γειες τών άντιφυματικών φαρμάκων, καί

5) Ασθενείς πού δέν ύπακούουν στις 
ιατρικές όδηγίες.

γ) Χειρουργική θεραπεία:

Σήμερα δέν άσκεϊ τήν έλξη πού 
άσκούσε πριν άπό πενήντα χρόνια καί 
γενικά έφαρμόζεται σέ δύσκολες περι
πτώσεις πνευμονικής φυματίωσης πού ή 
νόσος νά είναι έντοπισμένη, ό άσθενής 
νεαρής ήλικίας μέ φυσιολογική λειτουρ
γική ικανότητα τών πνευμόνων καί νά 
έχει άναπτυχθεί άντοχή σέ δυό τουλάχι
στον πρωτεύοντα άντιφυματικά φάρ
μακα.

Επειδή όμως ή πιά σωστή 'Ιατρική εί
ναι ή προληπτική κρίνεται σκόπιμο ν’ 
άναφερθεΐ ή σπουδαιότητα τής προφύ
λαξης άπό τή νόσο. Αύτή περιλαμβάνει 
τήν βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης 
συγχρωτιζόμενων άτόμων, τήν άπομό- 
νωση τών άσθενών μέ ένεργό νόσο καί τή 
διενέργεια τοϋ άντιφυματικοϋ έμβολια- 
σμοϋ B.C.G. σ’ όλα τά άτομα ήλικίας 7 - 25 
χρόνων. Ό έλεγχος έπίσης άτόμων, μέ 
τήν όμαδική άκτινογράφηση καί τόν 
όμαδικό έλεγχο τών πτύελων γιά φυμα- 
τοβακτηρίδια, πού λόγω συνθηκών δια
μονής ή έργασίας έμφανίζουν αύξημένη 
πιθανότητα νόσησης (ύγειονομικό 
προσωπικό, μαθητές, στρατιωτικοί, 
άσθενεϊς ψυχιατρείων, άτομα μέ παρά
γοντες προδιαθεσικούς τής φυμάτίω- 
σης) συμπληρώνει τήν προσπάθεια γιά 
σωστή πρόληψη τής άσθένειας.

Οί έπιδημιολογικές καμπύλες τής νό
σου, μεταπολεμικά, παρουσιάζουν γε
νική πτωτική φορά σέ παγκόσμια κλί
μακα, στις ύποανάπτυκτες καί αναπτυσ
σόμενες χώρες. Όμως έξακολουθεΐ νά 
παραμένει προβληματική ή πλήρης έξ- 
άλειψή της. Στήν Ελλάδα έμφανίζεται 
σημαντική πτώση στή νοσηρότητα καί 
άκόμη μεγαλύτερη στή θνησιμότητα άπό 
τήν άσθένεια. Παρ’ όλα αύτά, όμως, ή 
συχνότητά της, παραμένει σέ ύψηλά 
έπίπεδα γιατί έπικρατεί ή τελείως 
έσφαλμένη άποψη ότι ή νόσος έχει νικη
θεί. Είναι σκόπιμο νά άναφερθεΐ ότι σή
μερα στή χώρα μας σέ 100.000 κατοίκους 
οί 150 περίπου πάσχουν άπό ένεργό 
πνευμονική φυματίωση. Αναντίρρητα 
βέβαια ή πρόγνωση τής φυματίωσης έχει 
σαφή βελτίωση καί παράγοντες όπως ή 
άνοδος τοϋ βιοτικού έπίπεδου, ό άντι- 
φυματικός έμβολιασμός μέ B.C.G. καί ή 
θεραπεία μέ τά νέα άντιφυματικά φάρ
μακα, έχουν συντελέσει άσφαλώς σ’ 
αύτή τήν πρόοδο. Σήμερα ό άσθενής μέ 
πνευμονική φυματίωση, έάν ακολουθή
σει πιστά τό θεραπευτικό σχήμα πού έπι- 
βάλλεται, σύντομα άποδίδεται πλήρως 
ύγιής στήν ένεργό ζωή τοϋ κοινωνικού 
συνόλου.

Διευθυντής:

Ταγμ/ρχης Άναστ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 

.Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθάς Αρχισυντάκτου:

Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Σύνταξη - Ρηρύίτερ - Διορθώσεις:
Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Άγγ. ΠΕΤΡΟΥΑΑΚΗΣ 
” Ιωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:

Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μοκέττες:

Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη · Αρχείο:

Ανθ/στής Ιωάν. ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ

Οίκονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές— 
Διεκπεραίωση:

Ανθ/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._ _ _ _ _ J
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Τή στραβό τό ξύλο ή φωτιά τό σάζει. . .

Κακογράφος, έξαιτίας τής πάντα 
άσυγχώρητης βιασύνης του, στά μα
θητικά του χρόνια ό σημερινός δικα
στής τού Ντητρόιτ, είδε κι έπαθε μέ
χρι νά καταφέρει νά γράφει εύανά- 
γνωστα. Δέν ήταν μιά, δέν ήσαν δυό, 
δέν ήσαν χίλιες οί φορές πού οί δά
σκαλοι και οί καθηγητές του τόν τι
μωρούσαν έπιβάλλοντάς του νά γρά
φει άμέτρητες φορές τή φράση: 
δ έ ν  θά ξ α ν α γ ρ ά ψ ω  γ ρ ά μ 
μ α τ α  π ο ύ  δ έ ν  δ ι α β ά ζ ο ν 
τ α ι .  . . Ακόμη καί στόν ύπνο του 
τήν έβλεπε αύτή τή φράση, έφιάλτης 
τού 'χε γίνει. Έφιάλτης πού γιά νά 
άπαλλαχτεί άπ’ τή βασανιστική πα
ρουσία του πέρασαν χρόνια καί ζαμά
νια.

Κι όλα αύτά γιατί ήταν βιαστικός καί 
νευρικός. Προσπαθώντας νά τελειώ
νει τά γραπτά του γρήγορα καί άνυ- 
πόμονος έκ φύσεως, δέν ήταν δυνα
τόν νά όρίζει άπόλυτα τήν πένα του. 
Ή όποια, ευκαιρία έψαχνε νά παράγει 
ορνιθοσκαλίσματα, πού οί δάσκαλοι 
καί οί καθηγητές του δέν τά «πλήρω
ναν» μόνο τότε πού τόν είχαν μα
θητή. Τά «πληρώνουν» καί τώρα πού 
ό κύριος έγινε δικαστής. Τότε στρα
βώνονταν νά τά διαβάζουν -  όταν 
διαβάζονταν -  τώρα παθαίνουν 
άλλα...

Κάποιο πρωινό τού περασμένου 
Μάη, μιά άπ' τις καθηγήτριές του στό 
γυμνάσιο άργησε νά ξυπνήσει γιά τή 
δουλειά. Γιά νά καλύψει τήν καθυ
στέρησή της αύτή, πάτησε τό γκάζ 
τού αυτοκινήτου της παραπάνω άπ’ 
όσο έπιτρεπόταν, μέ άποτέλεσμα νά 
συλληφθεΐ άπό ένα συμπολίτη της 
τροχονόμο καί νά όδηγηθεΐ στό δικα
στήριο κατηγορούμενη γιά ύπερθο- 
λική ταχύτητα. Εκεί βρέθηκε «τέτ- 
α-τέτ» μέ τόν άλλοτε μαθητή της δι
καστή, πού λόγω γνωριμίας πήρε τό 
θάρρος νά τού 'πει:

-  Επειδή έχω μάθημα καί βιάζομαι, 
έξέτασε, σέ παρακαλώ, τήν ύπόθεσή 
μου γρηγορότερα!

-  Άμέϋ! Αμέσως ... τής άπάντησε 
έκεϊνος. "Αλλωστε ή παρουσία σας 
έδώ μού δίνει τήν εύκαιρία νά άπαλ- 
λαχτώ άπ’ τόν έφιάλτη πού μέ βασα
νίζει άπό τότε πού ήμουν μαθητής 
σας. Τότε πού μού λέγατε ότι «τό 
στραβό τό ξύλο ή φωτιά τό σάζει» ... 
Καθείστε, παρακαλώ ...

Ό δικαστής έξέτασε σύντομα τήν 
περίπτωσή της καί τής άνακοίνωσε, 
σύντομα πάλι, τήν ποινή:

-  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ -
-  Τό δικαστήριο σάς καταδικάζει νά 

γράψετε 5.000 φορές μέ εύανάγνω- 
στα γράμματα τή φράση « δ έ ν  θά 
ξ α ν α ο δ η γ ή σ ω  τό α ύ τ ο κ ί -  
ν η τ ό  μου  μέ ύ π ε ρ β ο λ ι κ ή  
τ α χ ύ τ η τ α » .  Επαναλαμβάνω:
5.000 φορές καί μέ γράμματα εύανά- 
γνωσταϋ!

Ή καταδικασθεΐσα, κατόπιν τού
του, άκόμη γράφει... Πρέπει, έξάλ- 
λου, άφοϋ «τό στραβό τό ξύλο ...».

Άπό κάποιον πού τό ’ξερε...
Διευθυντής κεντρικής τράπεζας 

τού Σίλβερ Σίτυ, στήν Άριζόνα τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, τσιγκουνεύ- 

τηκε τό καρφί κι έχασε τό πέταλο... 
Πέρυσι, όταν άπό κάποιο φύλακα τής 
τράπεζας κλάπηκαν πέντε (άριθμός: 
5) σφαίρες, φοβούμενος μήπως τό 
περιστατικό έπαναληφθει, έδωσε έν- 
τολή στούς φύλακες νά κρύβουν τις 
σφαίρες τους στά θησαυροφυλάκια. 
«Δέν ύπάρχει λόγος - τούς είπε - νά 
έχετε πάνω σας σφαίρες. Οί ληστές 
δέν έχουν δείξει... προτιμήσεις στό 
δικό μας μαγαζί. Άλλωστε έχετε τά 
όπλα, πού έστω κι άδειανά, τή δου
λειά τήν κάνουν ...».

Δέν τά ύπολόγισε, όμως, καλά τά 
πράγματα ό κύριος διευθυντής μας, 
πού στήν περιοχή ήταν πασίγνωστος 
γιά τήν τσιγκουνιά του. Μιά άπ' τις 
τελευταίες νύχτες, πέντε.όπλοφόροι 
γκάγκστερς εισέβαλαν στήν τράπεζα 
καί, στά θησαυροφυλάκιά της, δέν 
άφησαν τίποτα. Οϋτε ένα δολλάριο 
γιά δείγμα! Σήκωσαν όλα τά χρήματα 
πού βρήκαν μέσα κι έγιναν άφαντοι.

Οί άνακρίσεις πού έπακολούθησαν 
άπόδειξαν ότι τό σύστημα συναγερ
μού τής τράπεζας λειτούργησε τέ
λεια μόλις έκαναν τήν έμφάνισή τους 
οί ληστές κι ότι οί νυχτοφύλακες 
έτρεξαν νά τούς άντιμετωπίσουν 
άμέσως, όπλισμένοι σάν άστακοί. Καί 
δέν πρέπει βέβαια νά ρωτήσετε, τί 
ήταν έκείνο πού συντέλεσε στήν έπι- 
τυχία τής ληστείας. Μέ σκέψεις βασι
σμένες στήν άπλή λογική καί μέ δε
δομένα τά στοιχεία, πρώτον ότι οί 
σφαίρες πού προορίζονταν γιά τά 
όπλα τών νυχτοφυλάκων ήσαν κλει
δωμένες σέ θησαυροφυλάκια καί 
δεύτερον ότι ούδέν κρυπτόν ύπό 
τόν ... ήλιον, θά πρέπει νά βγάλετε 
τό συμπέρασμα ότι οί γκάγκστερς 
γνώριζαν πώς τά όπλα τών νυχτοφυ
λάκων ήσαν άδειανά, κι έπομένως 
δούλευαν μέ τήν άνεσή τους στό ξά- 
φρισμα τών θησαυροφυλάκιων.

Τώρα, άν σάς βασανίζει ή περιέρ
γεια νά πληροφορηθεΐτε γιά τό πώς κι 
άπό ποιόν τό μαθαν, δείξτε λίγη ύπο- 
μονή, θά σάς τό άνακοινώσουμε μελ- 
λοντικώς. Μόλις τό μάθουμε, θά τό 
άνακοινώσουμε. Καί νά θυμάστε 
καλά: θά τά μάθουμε! Αφού «ούδέν 
κρυπτόν ύπό τόν ήλιον», θά τό μά
θουμε.

Πρός τό παρόν πάντως μένομε στό 
ότι οί ύποψίες στρέφονται σ' αύτούς 
πού τό 'ξέραν (!!!) "Αρα τό παιγνίδι 
ήταν ... πουλημένο (εις τήν ποδο
σφαιρικήν διάλλεκτον).

Τό άνσφαίρετο κτήμα. . .  μας.

Κατά τή γνώμη 'Αμερικανού γρα
φολόγου έμπειρογνώμονα, οί πιθα
νότητες νά βρεθεί ό γραφικός μας 
χαρακτήρας πανομοιότυπος μέ τό 
γραφικό χαρακτήρα κάποιου άλλου, 
είναι μιά φορά στά τρία έκατομμύρια.

Στό συμπέρασμα αύτό κατέληξε 
μετά άπό μελέτες άρκετών χρόνων, 
ύστερα άπό έντολή έργοστάσιου 
κατασκευής στυλογράφων. Μεταξύ 
άλλων, τό συμπέρασμα τού Αμερικα
νού έπιστήμονα άναφέρει καί τά 
έξης:

- ”Αν ύπάρχει ένα πρόσωπο τού 
όποιου ό γραφικός χαρακτήρας μοιά
ζει μέ τόν δικό σας, ή πιθανότητα ότι 
ή όμοιότητα αύτή μπορεί νά ξεγελά
σει ένα ειδικό γραφολόγο είναι σχε
δόν άνύπαρκτη ή, πιό συγκεκριμένα, 
τό ποσοστό τών πιθανοτήτων στήν 
περίπτωση αύτή είναι ένα πρός πε
νήντα έκατομμύρια.

-  Ό γραφικός χαρακτήρας είναι τό 
π ιό  ά ν α φ α ί ρ ε τ ο  κ τ ή μ α  τού 
άνθρώπου, μέ χαρακτηριστικά πού 
διακρίνονται άμέσως άπό έξασκη- 
μένο μάτι.

-  'Υπάρχουν, γενικά, δώδεκα κατη
γορίες γραψίματος: τό πλαγιαστό, τό 
στρογγυλό, τό σπασμωδικό, τό όδον- 
τωτό κ.λ.π. Ακόμη κι άν ό γραφικός 
χαρακτήρας μας συγκαταλέγεται 
άνάμεσα σ’ αύτές τις γενικές κατη
γορίες, είναι άπολύτως άδύνατο γιά 
όποιονδήποτε νά τόν μιμηθεί, γιατί 
κανένας στόν κόσμο δέν γράφει, 
κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο, δυό 
φορές.

"Αρα, οί πλαστογράφοι καί οί περί 
αύτοΐς άπατεώνες άποκλείεται νά 
άποκτήσουν ποτέ τό άναφαίρετο 
κτήμα μας, δηλαδή τό γραφικό μας 
χαρακτήρα. Τώρα, τό πώς καταφέρ
νουν νά βάζουν ... χέρι στις κινητές 
καί άκίνητες περιουσίες μας, είναι μιά 
άλλη ιστορία.
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------------Τ Ζ Α Μ Α Ι Κ Α  --------------

Πατρίτσια -  Μύρκ 1-1 (σημειώσατε X ) . . .

Ή Τζαμαϊκανή κυρία Πατρίτσια 
Σάου^ρ είναι φανατική όπαδός πο
δοσφαιρικής όμάδας τοϋ Κίνγκστον.

Κι αύτό βέβαια δέ ... λέει τίποτα 
μπροστά στό δτι ή κυρία Πατρίτσια 
είναι π λ ή ρ ω ς  καταρτισμένη περί 
τά ποδοσφαιρικά θέματα, όχι μόνο 
τοϋ Κίνγκστον καί τής Τζαμάικα, άλλά 
καί της ύδρογείου όλόκληρης. Ξέρει, 
δηλαδή, ότι ό Μαραντόνα είναι κλή
σεις κατώτερος τού Πελέ, ξέρει ότι ό 
"Αγιαξ (τής Ηπείρου) έχει προπονητή 
τόν παλιό ποδοσφαιριστή τοϋ Άβέ- 
ρωφ Ιωαννίνων καί τού Ολυμπιακού 
Πειραιώς, Σιόντη, ξέρει ότι ό Μάικ 
Γαλάκος είναι άριστεροπόδαρος κι 
ότι τό δεξί πόδι του τό χρησιμοποιεί 
μόνο όταν πατάει τό γκάζ τού αύτοκι- 
νήτου του, ξέρει ότι ό Ακράτητος 
Ανω Λιοσίων κινδύνεψε φέτος νά 
υποβιβαστεί στή γ' έρασιτεχνική κα
τηγορία τής Αθήνας, ξέρει ότι στον 
άγώνα Βραζιλίας -  Σοβιετικής Ένω
σης τοϋ φετινού μουντιάλ, στό σούτ 
πού έφερε τό δεύτερο γκόλ τής νική
τριας, άπ’ τό πόδι τού Βραζιλιανού 
Έντερ ή μπάλα έφυγε μέ ταχύτητα 
175 χιλιομέτρων τήν ώρα, ξέρει 
πολλά, όλα ίσως τά ξέρει. Μέ λιγό
τερο λόγια, άν δέν ήταν όπαδός, θά 
μπορούσαμε νά πούμε πώς είναι ό ... 
«Γιάννης Διακογιάννης» κείνης τής 
μεριάς τής γής.

Καί γιά νά μή τά πολυμακροσκοινί- 
ζουμε, στήν όμάδα τής πρωτεύουσας 
τής Τζαμάικα, τής όποιας όπαδός έστί 
ή Πατρίτσια, τερματοφύλακας είναι ό 
σύζυγός της Μάρκ Σάουερ. Ό Μάρκ 
καί ή όμάδα του δέν τά πήγαιναν κα
θόλου καλά τόν τελευταίο καιρό. 
Πολλά γκόλ καί δή κοροϊδίστικα 
έτρωγαν... πράγμα πού άνάγκασε 
τήν Πατρίτσια νά έπιθάλει στόν άντρα 
της αύστηρή άθλητική ζωή καί νά τού 
κάνει, παράλληλα, ιδιαίτερες προπο
νήσεις κατ’ οικον. Ό τερματοφύλα
κας, όμως, ήταν «ντεφορμέ», όπότε 
έκείνη άλλαξε σύστημα: κάθε φορά 
πού ή όμάδα έχανε, τόν ξυλοφόρ
τωνε (άρχικώς διά παντόφλας κι έν 
συνεχεία διά τσοκάρου) μέ παντο- 
φλιές καί τσοκαριές άνάλογες τού 
άριθμού τών γκόλ πού σημείωνε ή 
άντίπαλη όμάδα.

Ό Μάρκ μπόρεσε νά άντέξει, τις 
πρώτες Κυριακές, τήν τιμωρία. Άλλά 
δέν μπόρεσε όταν ή όμάδα του έχασε 
ένα άγώνα μέ σκορ 9-0. Μπλοκαρι- 
σμένος στά καρέ (τής κουζίνας) του 
βομβαρδίστηκε"δγρίως στις τσοκα
ριές. Κάπρτε, όμως, μέ προσποιήσεις 
κι έπιτόπιες ντρίμπλες κατάφερε νά 
ξεφύγει άπ’ τό στενό μαρκάρισμα τής 
μόνιμα έγκαταστημένης στήν έπί- 
θεση συμβίας του καί νά τρέξει στήν 
Αστυνομία.

Από ’κεΐ καί πέρα άρχισαν οί δικα
στικοί άγώνες -  οί ποδοσφαιρικοί εί
χαν τελειώσει μέ νίκη τής Πατρίτσια-  
πού τελείωσαν μέ νίκη τοϋ Μάρκ.

Πατρίτσια -  Μάρκ 1 - 1 , λοιπόν. Ση
μειώσατε X .......

ΕΛΒΕΤΙ Α
0 γυμνιστής καί οί άεροδιάδρομοι. . .

Στή χώρα μας ό γυμνισμός άποτε- 
λεϊ ποινικό άδίκημα. Δέν έπιτρέπεται, 
δηλαδή, ατούς γυμνιστές νά προσ
βάλλουν τή δημόσια ντροπή ή, έπί τό 
συνηθέστερον, αιδώ.

Τό «πού», τό «πώς» καί τό «πότε», 
έδώ, προσβάλλεται ή δημόσια αιδώ, 
είναι γνωστό λίγο - πολύ σέ όλους 
μας. Αρκεί, πάντως ό συνδυασμός 
ένός τσίτσιδου κορμιού κι ένός ζεύ
γους οφθαλμών γιά νά στοιχειοθετη- 
θεΐ τό άντίστοιχο άδίκημα, έφόσον, 
πάντα, συνηγορούν καί οί ύπόλοιπες 
βασικές προϋποθέσεις του. Έν πάση 
περιπτώσει, στήν έλληνική γή δέν 
έπιτρέπεται νά κυκλοφορείς τσίτσι
δος όταν σέ βλέπουν ή όταν πρόκει
ται νά σέ ίδούν άνθρώπινα μάτια. 
Στήν έλληνική γή τέρμα καί τελείωσε 
... γιόκ γυμνισμός.

Στήν έλβετική, όμως συμβαίνει έν- 
τελώς τό άντίθετο. ’Εκεί, όχι άπλώς 
έπιτρέπεται νά κυκλοφορείς τσίτσι
δος, άλλά άπαγορεύεται νά κυκλο
φορεί άκόμη καίάεροπλάνο όπου έσύ 
γουστάρεις νά φιγουράρεις βολτά

ροντας μέ τήν άδαμιαία φορεσιά σου. 
Αρκεί νά βρίσκεσαι μέσα στά χωρικά 
σου ύδατα ...

Ένα περιστατικό πρόσφατο: Κά
ποιος Ελβετός πού συνηθίζει νά 
περιφέρεται τσίτσιδος στό τεράστιο 
κτήμα του, παρατήρησε πώς τόν τε
λευταίο καιρό, πάνω άπ’ τό κεφάλι 
του πετούσαν άεροπλάνα σέ χαμηλό 
ύψος. Ζήλεψε τότε τόν μακρινό του 
πρόγονο Άδάμ, πού κανένας δέν τόν 
ένοχλουσε σάν περιφερόταν μέ τή 
φορεσιά του (τήν ... άδαμιαία) καί 
κατέφυγε στή Δικαιοσύνη τής χώρας 
του, γιά νά τού έξασφαλίσει τό άπα- 
ραβίαστο (άπό όπτικής άπόψεως) τού 
έπίγειου παραδείσου του.

Ζήτησε νά άπαγορευτεϊ ή πτήση 
άεροπλάνων πάνω άπ’ τό κτήμα του 
καί ή αίτησή του έγινε άποδεκτή. Τοϋ 
λοιπού, τά σιδερένια πουλιά ύπο- 
χρεώνονται νά άλλάζουν άεροδια- 
δρόμους, ώστε νά μήν έρχονται σέ 
οπτική έπαφή μέ τή φορεσιά... του 
(τήν άδαμιαία).

Δέν ήθελε νά τού τή βλέπουν άπό 
ψηλά καί τό πέτυχε ...

Η αστυνομία τής «έκοψε» τό ψωμί. . .
Σημαντική έκπτωση στις τιμές τών 

τροφίμων δικαιούνται άπ’ τά παντο
πωλεία τής χώρας τους οί γυναίκες 
τής Χιλής, όταν οί άντρες τους χά
νονται διαπαντός. Αρκεί νά χαρα
κτηριστούν χήρες άπ’ τις άρμόδιες 
άρχές τού Σαντιάγκο, άπ’ όπου προ
μηθεύονται τήν έκπτωτική κάρτα, καί 
μπορούν νά ψωνίζουν καί νά τρώνε 
σχεδόν τζάμπα.

Τέτοια κάρτα έθαλε στό μάτι καί ή 
πρωτευουσιάνα τής Χιλής κυρία Τε- 
ρέζα Μινόζα, ήλικίας 51 χρόνων. Γιά 
νά τήν άποκτήσει σκότωσε τόν άντρα 
της καί τόν έθαψε σέ άπόμερο σημείο

Χ Ι Λ Η ----------------------------------
τού κήπου της. Έτσι, καί τόν έπιούσιο 
θά έξασφάλιζε, καί τήν εύκαιρία θά 
είχε νά μπερμπαντέψει πού τό ’θελε 
πολύ. Υπέβαλε σχετική αίτηση στις 
άρχές, ύποστηρίζοντας ότι ό άντρας 
της έξαφανίστηκε μυστηριωδώς καί 
τό αίτημά της ικανοποιήθηκε. Άπο- 
φασίστηκε νά τής χορηγηθεί 
κάρτα ... Πού δέν πρόλαβε, τελικά, 
νά τήν πιάσει στά χέρια της, γιατί οί 
άστυνομικοί τού Σαντιάγκο άνακά- 
λυψαν γρήγορα τή δολοφονία καί τήν 
συνέλαβαν κόβοντάς της τόν άρτο 
τόν έπιούσιον.

Αίτηση πού τήν έκαψε τήν εύπει- 
θεστάτως ... αιτούσα κυρία Τερέζα 
μας!!!

ΡΟΔΕΣΙ Α
Μιό φορά τό.. .λάθος.

Ψώνισαν άπό ... σβέρκο οί άστυ- 
νομικοί τής Γκατούμα στή νότια Ρο
δεσία. Δέν τούς έφταναν οί τόσες καί 
τόσες σκοτούρες πού χαν στό κε
φάλι τους, ήρθαν, τώρα, καί τά μερ
μήγκια νά τούς προσθέσουν άκόμη 
μιά.

Ναί, τά μερμήγκια, μή σάς φαίνεται 
καθόλου παράξενο. Μιά στρατιά θεο- 
νήστικων μερμηγκιών εισέβαλε τις 
προάλλες στό ληξιαρχείο τής πόλης 
τους. Κι όντας θεονήστικη, δέν εισ
έβαλε μέ σκοπούς κατακτητικούς, 
άλλά άπλώς γιά φαί.

Ρίχτηκαν, λοιπόν, τά μερμήγκια στά 
χαρτιά καί στά βιβλία καί τά ’καναν 
γής Μαδιάμ. Τά ’φαγαν όλα, κι άφού 
έφαγαν καί τό βιβλίο καταχωρήσεως 
γάμων, ό ληξίαρχος άναγκάστηκε νά 
προσκαλέσει τούς έγγαμους νά 
μεταβούν νά δηλώσουν τό γάμο τους.

Δέν πήγε, όμως, κανένας, μά έντελώς 
κανένας, καί τό φίδι κλήθηκαν νά τό 
ξετρυπώσουν οί άστυνομικοί: διατά
χτηκαν νά έξακριβώσουν ποιοι είναι 
έγγαμοι καί ποιοι όχι.

Οί έρευνες πέφτουν στό κενό. Κα
νένας δέν παραδέχεται πώς συζεύ- 
χτηκε κάποτε. Καί ή σπαζοκεφαλιά 
τους τούς φέρνει σέ άδιέξοδο, γιατί 
τό ξέρουν καί οί ίδιοι πώς δέν ύπάρχει 
στραβός πού νά μή θέλει τό φώς του.

Λέμε κιέμεϊς, μέ τήν εύκαιρία αύτή, 
νά έπικοινωνήσουμε μαζί τους καί νά 
τούς παρακαλέσουμε νά μάς στεί- 
λουν κάμποσες στρατιές πεινασμέ- 
νων μερμηγκιών καί πρός τά ’δώ ... 
Μήπως καί γλιτώσουν καμιά καινούρ
για έπιδρομή, τουλάχιστον, καί τούς 
φάνε κι αύτούς. Στό μεταξύ, έδώ τά 
μερμήγκια θά βρούν μπόλικο ... φαΐ. 
Συμφωνείτε;

Ό Περισκόπιος
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Ο πατεροο τηο νιτρογλυκερινηο
Τής Sabin BEAUSEJOUR

Ή άπονομή κάθε χρόνο τών πέντε 
βραβείων Νομπέλ σέ προσωπικότητες 
πού διαπρέπουν ατούς χώρους τής ειρή
νης, φιλολογίας, ιατρικής, φυσικής και 
χημείας φέρνει στο νού μας τή μορφή 
τού μεγάλου έφευρέτη τού περασμένου 
αιώνα, τού "Αλφρεντ Νομπέλ, πού τόσο 
καλό άλλά καί συμφορά έφερε στον κό
σμο.

Ποιός, όμως, ήταν ό Νομπέλ; Στό έρώ- 
τημά μας θά άπαντήσει ό Sabine Beause- 
jour, παρουσιάζοντας μέ γλαφυρότητα τή 
ζωή, τά ιδανικά καί τις άνησυχίες τού με
γάλου Σουηδού.

’ Ιδιαίτερα έπικίνδυνος!!!

Με δύσπιστο βλέμμα ό θυρωρός τού 
ξενοδοχείου έξέτασε τό διαβατήριο τού 
ταξιδιώτη καί τή μεγάλη βαλίτσα πού σή
κωνε. Μετά άπό λίγα λεπτά σιγής δήλωσε 
μέ άποφασιστικό τόνο:

-Λυπούμαι, κύριε, δέν έχουμε δωμά
τιο.

Στό έπόμενο ξενοδοχείο ή ύποδοχή 
δέν είναι καλύτερη. Τό ίδιο φοβισμένο 
βλέμμα, ή ίδια εύγενική άρνηση. Ό ταξι
διώτης άναγκάσθηκε νά διασχίσει πολ
λούς δρόμους τής Νέας Ύόρκης γιά νά 
έξασφαλίσει στέγη.

Καί, όμως, δέν έχει τίποτε τό έγκλημα- 
τικό ή μορφή του. Τό πρόσωπό του φωτί
ζεται άπό δυό μεγάλα γαλανά μάτια, καί 
καθρεφτίζεται σ' αύτό ή έντιμότητα. Όσο 
γιά τά ρούχα του είναι άπό καλό ύφασμα 
καί προδίδουν τήν οικονομική άνεση του 
κατόχου τους. Ό ταξιδιώτης μιλά καλά 
άγγλικά, μέ μιά έλαφρή ξένη προφορά, 
καί τό διαβατήριό του είναι άπολύτως έν- 
τάξει. Πληροφορεί όποιον τό έξετάζει, 
ότι ό κάτοχός του όνομάζεται Αλφρεντ 
Νομπέλ, είναι σουηδικής έθνικότητας, 
έπαγγέλματος χημικός, καί ταξιδεύει γιά 
ύποθέαεις του.

Οί ύποθέαεις αύτές δέν είναι διόλου 
συνηθισμένες. Από τή Ρωσία στήν Εύ-
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ρώπη, άπό τήν Εύρώπη στήν Αμερική, οί 
δραστηριότητες τού "Αλφρεντ Νομπέλ 
έχουν δημιουργήσει ύποψίες σέ όλες τις 
κυβερνήσεις. Μήπως λοιπόν μεταφέρει 
ναρκωτικά ή λαθραία όπλα στις άπο- 
σκευές του; Κάτι πολύ χειρότερο. Μιά 
ύπόλευκη ζελατίνα, ικανή νά καταστρέ
ψει ένα σπίτι μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα! 
Γιατί ό "Αλφρεντ Νομπέλ, ό μικροκαμω- 
μένος αυτός ήσυχος άνθρωπος μέ τό 
όνειροπόλο βλέμμα, κατασκεύασε τήν 
ισχυρότερη έκρηκτική ύλη τής έποχής 
του, τή δυναμίτιδα. Σέ όλη του τήν ζωή 
άνακάτευε διάφορα χημικά μίγματα μέ 
τήν άνεση πού άλλοι θά άνακάτευαν κο- 
κταίηλς, χωρίς νά ύπολογίζει διόλου τον 
προσωπικό του, κίνδυνο.

Ή τελευταία βόμβα τού άνθρώπου αύ- 
του ήταν καί ή πιό ήχηρή: ό άνθρωπος 
αύτός ό πιό έπικίνδυνος τής Τής, ό τεχνι
κός τού πολέμου, ό κατασκευαστής κα
νονιών, άπαιτούσε μέ τή διαθήκη του νά 
χρησιμοποιηθεί ή τεράστια περιουσία 
του γιά τήν άνταμοιβή έκείνων πού θά 
συνέβαλαν στήν άποκατάστααη τής ει
ρήνης καί στήν εύτυχία τής άνθρωπότη- 
τ ας!

Τό βραβείο Νομπέλ δόθηκε γιά πρώτη 
φορά τό 1901 στό Φρεντερίκ Πασαύ καί 
στόν Άνρύ Ντυνάν, ιδρυτή τού Ερυθρού 
Σταυρού.

Μεγαλώνοντας άνόμεσα ατά όπλα.

Ό "Αλφρεντ γεννήθηκε τό 1833. Είχε 
μιά πρόωρα άνεπτυγμένη άντίληψη, ικα
νότητα αυγκεντρώσεως, τού άρεσαν τά 
χημικά πειράματα καί οί ξένες γλώσσες. 
Παρατηρώντας όλα αύ τά τά χαρίσματα 
τού μικρότερου γ'ιού του, ό ήλικιωμένος 
Εμμανουήλ Νομπέλ άποφάσισε νά δώ

σει ατό στερνοπαίδι του μιά πολύ φρον
τισμένη άνατροφή, άντίθετα μέ τούς δυό 
μεγάλους γιούς του πού ήσαν αύτοδίδα- 
κτοι. Έμπιστεύθηκε λοιπόν τόν "Αλφρεντ 
σέ έναν οικοδιδάσκαλο, καί άργότερα 
τόν έστειλε στήν Αμερική, νά σπουδάσει 
κοντά σέ ένα Σουηδό μηχανικό. Ενώ τά 
παιδιά παίζουν συνήθως μέ μικρά ψεύ
τικα πιστόλια, ό μικρός "Αλφρεντ Νομπέλ

μεγάλωσε τριγυρισμένος άπό νάρκες καί 
τορπίλλες. Ό πατέρας του, ένας Σουη
δός μηχανικός, πού έγκαταστάθηκε στήν 
Πετρούπολη τό πρώτο ήμισυ τού 19ου 
αιώνα, κατασκευάζει μαζί μέ τούς δυό 
μεγάλους γιούς του όπλα καί πολεμοφό
δια γιά τή Ρωσία. Ό πόλεμος τής Κρι
μαίας εύνοεί τις έπιχειρήσεις του. Ή ει
ρήνη πού άκολουθεί δέ φέρνει πιό κέρδη 
στά έργοστάσια τών πολεμικών ύλών καί 
όπλων. Οί πιστωτές άρχισαν νά άπειλοϋν 
τόν πατέρα Νομπέλ καί άπαιτοϋν τήν 
παραίτησή του.

"Ολη ή οικογένεια άποφασίζει τότε νά 
έπιστρέψει στή Σουηδία καί νά άρχίσει νά 
εργάζεται άπό τό μηδέν. Οί Νομπέλ δέ 
χάνουν τό θάρρος τους. Οί νάρκες τά 
κανόνια, οί τορπίλλες άποτελούν έμπό- 
ρευμα τού μέλλοντος.

Τά πρώτα πειράματα.

τΗρθε ή σειρά τού νεαρού "Αλφρεντ νά 
κατασκευάσει τά πρώτα του όπλα. Τρό
πος τού λέγειν, γιατί τά χαρίσματα πού 
έκδηλώνει στις άρχές τής σταδιοδρομίας 
του, δέν είναι χαρίσματα ένός μηχανι
κού, άλλά μάλλον ένός διπλωμάτη ή ένός 
χρηματιστή.

Επειδή τά πειράματα δέν είχαν άκόμη 
καταλήξει στήν άνακάλυψη τού καθαρού 
χρυσού καί δέν ύπήρχαν πόροι γιά νά 
χρηματοδοτηθεί τό έργοστάσιο, ό ’Αλ
φρεντ προσπάθησε νά προσελκύσει τό 
ένδιαφέρον τής πλούσιας Γαλλίας στις 
έρευνές του γύρω άπό τή νιτρογλυκε
ρίνη. Πήγε στό παρίσι, χτύπησε τις πόρ
τες των τραπεζιτών, άπασχόλησε τούς 
βιομηχάνους, άλλά χωρίς έπιτυχία. Οί 
Γάλλοι άστοί προτιμούσαν νά έμπι- 
στεύονται τά χρήματά τους σέ σίγουρες 
έπιχειρήσεις, παρά νά τά έβλεπαν νά έξ- 
αφανίζονται σέ νέφη καπνού.

Εύτυχώς ό Ναπολέων Γ' δέν ήταν αι
χμάλωτος τέτοιων προλήψεων. Ένδια- 
φερόταν μέ πάθος γιά τά στρατιωτικά καί 
τεχνικά προβλήματα καί δεχόταν ευγε
νικά τό νεαρό έπιστήμονα. Σέ ένα γεύμα 
τού αύτοκράτορα ό τραπεζίτης Περέιρ, 
έσπευσε νά δανείσει 100.000 χρυσά
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φράγκα στο νεαρό Σουηδό. Αισθανόμε
νος έτσι τόν έαυτό του όχι μόνο πλούσιο 
οέ φαντασία, άλλά και σέ χρήματα, ό "Αλ- 
φρεντ Νομπέλ ρίχθηκε με πάθος στή 
δουλειά. Ανακάλυψε ένα έμπύριο, πού 
προκαλεί έκρηξη στή νιτρογλυκερίνη, μέ 
ισχύ δέκα φορές άνώτερη άπό έκείνη τής 
μαύρης πυρίτιδας τής έποχής. Είναι 
όμως έξαιρετικά δύσκολη ή έπιτυχία τού 
μίγματος και ή παρασκευή του παρου
σιάζει διάφορες έκπλήξεις.

Ή μεγάλη έκρηξη.

Τό 1864 ή άποτελεαματικότητα τού έκ- 
ρηκτικού μίγματος τού "Αλφρεντ δέν έχει 
άνάγκη άπό περισσότερες άποδείξεις. 
Μέσα σέ μιά τρομερή άνάφλεξη, τό έρ- 
γοστάσιο Νομπέλ άνατινάσαεται στις 3 
Σεπτεμβρίου, καί πολλο'ι έργάτες θάβον
ται κάτω άπό τά έρείπια. Μαζ'ι μέ αύτούς 
σκοτώνεται και ό Αιμίλιος, ό ένας άπό τά 
δυό άδέλφια τού "Αλφρεντ. Τό φοβερό 
δυστύχημα δέν άποθαρρύνει τό νεαρό 
έρευνητή. Διατηρεί τήν πεποίθηση ότι ή 
λιπαρή ούσία θά είναι έντελώς άκίνδυνη, 
άν ό χειρισμός της θά γίνεται μέ όριαμέ- 
νες προφυλάξεις. Ή σκέψη του δέν πη
γαίνει διόλου στον πόλεμο. Προορίζει 
τήν άνακάλυψή του γιά τήν πρόοδο τής 
άνθρωπότητας: τή διάνοιξη όρυχείων καί 
σηράγγων. Πρέπει λοιπόν μέ κάθε θυσία 
νά συνεχισθουν τά πειράματα.

Τή γνώμη του όμως δέ συμμεριζόταν ό 
σουηδικός λαός. Ή είδηση τής κατα
στροφής τού έργοστασίου Νομπέλ είχε 
προκαλέσει έντύπωση και οί Σουηδοί δέν 
έπιθυμούσαν νά συνεχισθούν τά έπικίν- 
δυνα αύτά πειράματα στή χώρα τους. Ή 
σουηδική κυβέρνηση άρνήθηκε ατούς 
Νομπέλ τήν άδεια νά άνοικοδομήσουν τό 
έργοστάσιό τους στά περίχωρα τής πρω
τεύουσας.

Ό "Αλφρεντ κατόρθωσε τελικά νά λύ
σει αύ τό τό πρόβλημα. Έγκατέστησε τό 
έργοστάσιό του στις όχθες μιάς μακρι
νής λίμνης, μέσα σ' ένα παλαιό, άγκυρο- 
βολημένο σκάφος. "Οχι, όμως, χωρίς νά 
συναντήσει δυσκολίες. Γιατί οί παρό
χθιοι, άναίσθητοι στις άπαιτήσεις τής 
έπιστήμης, άνάγκαζαν τόν ένοχλητικό 
γείτονά τους νά μετακινείται άπό τή μιά 
όχθη στήν άλλη. Σιγά - σιγά όμως ό φό
βος παραμέρισε, καί τή θέση του πήρε τό 
ένδιαφέρον. Τό τρομερό δράμα τού 1864 
δίνει τή δυνατότητα μιάς μεγάλης δημο
σιότητας. Βιομήχανοι καί οικονομικοί 
παράγοντες άντιλαμβάνονται τότε τή 
σημασία τής άνακαλύψεως. Οί σιδηρό
δρομοι τής Σουηδίας άποφασίζουν νά 
χρησιμοποιήσουν τή νιτρογλυκερίνη γιά 
νά άνοίξουν μία σήραγγα στά περίχωρα 
τής Στοκχόλμης. '/ΑλΛά καί στο έξωτερικό 
ή φήμη του σοφού έπιστήμονος διαδίδε
ται μέ τήν ταχύτητα έκρήξεως. Λίγους 
μήνες μετά τήν καταστροφή ένας έμπο- 
ρευόμενος άπό τό Αμβούργο προτείνει 
στόν έφευρέτη τήν κατασκευή στή Γερ- 
μανία ένός πρώτου έργοστασίου έκρη- 
κτικών ύλών. Τά οικοδομικά καί στεγα- 
στικά προβλήματα λύνονται γιά όρισμένο 
χρονικό διάστημα.

Ή μιά έκρηξη μετά τήν άλλη.

Ό "Αλφρεντ Νομπέλ άφιερώνεται λοι

πόν καί πάλι στήν έρευνα. Μέ λίγη τύχη ή 
μεγάλη αύτή ιδιοφυία κατόρθωσε νά 
άνακαλύψει τό μέσον γιά τήν στερεο
ποίηση τής λιπαρός του ούσίας, καθι
στώντας έτσι τή χρησιμοποίησή της πολύ 
πιο εύκολη. Στή διάρκεια ένός πειράμα
τος, λίγες σταγόνες τού ύγρού διέφυγαν 
άπό ένα ραϊσμένο δοχείο καί έπεσαν 
έπάνω ατό πορώδες ύλικό πού χρησί
μευε γιά τή συσκευασία τού προϊόντος. 
Αμέσως δημιουργήθηκε μιά στερεή 

μάζα, όμοια μέ μαστίχα, πού δέν είχε χά
σει τίποτε άπό τήν έκρηκτικότητά της.

Δέν άπέμεινε παρά νά τελειοποιηθεί ή

Πάνω: Ο στρατηγός Μπουλανζε. Ή  άνακάλυψή τού 
Νομπέλ τάν ξεσήκωσε κατά των γερμάτων. Κάτω: 0 
τραπεζίτης Περέιρ. πού προθυμοποιήθηκε νά δανείσει 
στόν Νομπέλ 100.000 χρυσά γαλλικά ψράγκα.

ιδέα: ή πυρίτιδα σέ σκόνη άντικαθιστά τό 
πορώδες ύλικό, καί ή λιπαρή ούσία, πού 
μέ τήν άνάμιξη αύτή άποκαλείται πλέον 
δυναμίτιδα, είναι έτοιμη νά βασιλεύσει 
ως τόν έρχομό τής δυναστείας των πλα
στικών. Στό έξης ό "Αλφρεντ Νομπέλ εί
ναι ένας άνθρωπος «δημιουργημένος» 
καί ή έπιχείρησή του έχει έξασφαλι- 
σμένη έπιτυχία.

Τό προϊόν, όμως, τού Νομπέλ δέν μπο
ρεί νά έξαχθει σάν ένας κοινός σάκος μέ 
άλεύρι. Οί Νεοϋρκέζοι άποκτοϋν αύτή τή 
γνώση μέ άκριβό τίμημα. Στις 5 Νοεμ
βρίου 1865 μιά έκκωφαντική έκρηξη συγ

κλονίζει ένα δρόμο τής Νέας Ύόρκης, 
καί μέσα στόν σωρό άπό πέτρες καί τζά
μια άνακαλύπτονται όκτώ τραυματίες.

Ή άνάκριση άποκαλύπτει ότι έπρό- 
κειτο γιά νιτρογλυκερίνη καί ή πορεία 
τού δράματος χαράσσεται χωρίς δυσκο
λία: Κάποιος Γερμανός ταξιδιώτης είχε 
άφήσει ένα δέμα γιά φύλαξη γιά λίγες 
μέρες σέ ένα ξενοδοχείο τής όδοϋ Γκρή- 
νουίτς. ΟΙ έβδομάδες περνούσαν καί ό 
ταξιδιώτης δέ φάνηκε. Τότε ό θυρωρός 
έβαλε τό δέμα σέ κάποια γωνιά καί τό 
ξέχασε. Παιδιά σκαρφάλωναν έπάνω του, 
υπηρέτες τό έσπρωχναν μέ τά πόδια 
τους, καθώς περνούσαν βιαστικοί, 
ώσπου, ξαφνικά μιά μέρα, ένας παράξε
νος κίτρινος καπνός άρχισε νά βγαίνει 
άπό τό παραπεταμένο δέμα. Ο θυρωρός 
σαστίζει, άνησυχει, καί μόλις προφθάνει 
ν ’ άρπάξει τό δέμα καί νά τό πετάξει στό 
δρόμο. Ακολουθεί μιά τρομερή έκρηξη 
τά τζάμια τών σπιτιών θρυμματίζονται καί 
τό Οδόστρωμα άνασκάπτεται σέ βάθος 
τεσσάρων ποδών. Ο Γερμανός ταξιδιώ
της είχε, άπλούστατα, λησμονήσει ένα 
δέμα μέ δέκα λίτρες νιτρογλυκερίνης!

"Ενα μήνα άργότερα, 300 βαρέλια δυ
ναμίτιδα, πού ταξίδευαν πρός τή Λατινική 
Αμερική, έξεράγησαν στ' άνοιχτά του 

Παναμά. Τό πλοίο πού τά μετέφερε κο
νιορτοποιήθηκε καί πενήντα άνδρες 
έχασαν τή ζωή τους. Σέ κάποια άλλη 
περίπτωση μιά άποθήκη νιτρογλυκερίνης 
καταστράφηκε όλοσχερώς άπό έκρηξη 
μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα. Ακολού
θησε ή σειρά ένός έργοστασίου στό Σίν- 
τνεϋ καί ένός άλλου στό Αμβούργο. Οί 
καταστροφές διαδέχονταν ή μιά τήν 
άλλη.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή νιτρογλυ
κερίνη είναι μιά έξαιρετικά άποτελεσμα- 
τική έκρηκτική ύλη καί ξεπερνά όλες τις 
προσδοκίες. Η δημοσιότητα αύτή όμως 
στοιχίζει άκριβά στόν Νομπέλ. Καλείται 
ένώπιον τών δικαστικών άρχών νά δώσει 
έξηγήσεις. Ή ειρηνική άνακάλυψή του 
έχει προκαλέσει τόν θάνατο έκατοντά- 
δων άνθρώπων.

Δέ χάνει τό θάρρος του.

Οί έπιθέσεις αυτές δέν άποθαρρύνουν 
τόν σοφό. Μπροστά σέ ένα πυκνό άκροα- 
τήριο, πού στέκει φοβισμένο παράμερα, 
ρίχνει άπό τό ύψος ένός βράχου ένα δο
χείο μέ νιτρογλυκερίνη, χωρίς νά προ- 
κληθή καμιά έκρηξη. Ακολούθως έπα- 
ναλαμβάνει τό πείραμα μέ ένα άναμμένο 
σπίρτο. Ή λιπαρά ούσία άναφλέγεται, 
άλλά δέν έκρήγνυται. Στήν πραγματικό
τητα οί καταστροφές αυτές προκλήθη- 
καν, πιθανόν, άπό τή ζέστη, καί ό Νομπέλ 
δέ φέρει εύθύνη.

Οί πελάτες του δέν πείθονται μέ τήν 
ίδια εύκολία. Έντρομοι άκυρώνουν τις 
παραγγελίες τους καί άποθηκεύουν 
μέσα σέ σπηλιές όσα άποθέματα νιτρο
γλυκερίνης έξακολουθούν να έχουν στά 
χέρια τους. Κανένα πλοίο δέ δέχεται πιά 
νά μεταφέρει τό σατανικό αύ τό προϊόν. 
Οί κυβερνήσεις άπαγορεύουν τήν είσ
οδο ατούς λιμένες τους πλοίων μέ νιτρο
γλυκερίνη.

Ατάραχος ό γαλανομάτης "Αλφρεντ 
Νομπέλ συνεχίζει τά έργαστηριακά του 
πειράματα. Χωρίς νά φοβάται, ζούσε 
μέρα καί νύχτα πλάι στόν κίνδυνο. Τό
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μόνο πού τόν άνησυχούσε ήταν ή κάμψη 
τού κύκλου έργασιών του. Σημείωσαν 
ίλιγγιώδη πτώση στή διάρκεια των έτών 
1866 και 1867. Οι πράκτορές του τού 
στέλνουν άνησυχητικά μηνύματα και τόν 
πιέζουν νά τούς συναντήσει! "Ενας άντι- 
πρόσωπός του τού στέλνει τό άκόλουθο 
γράμμα άπό τό Σάν Φραναίακο: «Πρέπει 
νά έλθετε έδώ μέ κάθε θυσία. Αυτή είναι 
ή σημαντικότερη άγορά στον κόσμο γιά 
τήν έκρηκτική ύλη σας και μόνο σείς θά 
μπορέσετε νά άποκαταστήσετε τήν κλο
νισμένη πίστη τών άγοραστών».

Λίγες ήμέρες άργότερα ό βασιλιάς τής 
δυναμίτιδας άποβιβάζεται στή Νέα 
Ύόρκη, άλλά συναντά κακή υποδοχή. Οϊ 
άνθρωποι ρίχνουν ύποπτα βλέμματα στις 
άποακευές του και πολλά ξενοδοχεία 
άρνοϋνται νά τόν δεχθούν. Αυτός ό άν
θρωπος είναι έπικίνδυνος!

Ανακάμπτει οικονομικά.

"Ολες αύτές οι καταστροφές, χωρίς 
άμφιβολία. προκάλεσαν δραματικές τύ
ψεις στό σοφό: Εύνοεί τήν πρόοδο ή τή 
δυστυχία τών άνθρώπων; "Υπηρετεί τό 
Θεό ή τό Μαμμωνά; Οί μεγάλες έπιχει- 
ρήσεις τών σιδηροδρόμων τών Δυτικών 
Πολιτειών τού άπαντούν μέ τήν πραγμα
τοποίηση νέων παραγγελιών. "Ο φόβος 
του κινδύνου παραμερίζεται μπροστά 
στην άποτελεσματικότητα τής δυναμίτι
δας.

Ό Νομπέλ προμηθεύει 300 βαρέλια 
δυναμίτιδας τήν ήμέρα στις "Ηνωμένες 
Πολιτείες καί ύπογράφει μία συμφωνία 
γιά τήν ίδρυση μιας νέας έταιρίας ύγρών 
έκρηκτικών ύλών: τήν «Γιουνάιτεντ
Στέητς Μπλάστινγκ».

Ή γηραιό ήπειρος δέ δείχνει τήν ίδια 
τόλμη. Τό 1869 τό βρεταννικό κοινοβού
λιο άπαγορεύει τήν κατασκευή, πώληση 
καί μεταφορά τής νιτρογλυκερίνης υπό 
όλες της τις μορφές. Στό Παρίσι, όπου ό 
νεαρός έφευρέτης συνάντησε ύποστή- 
ριξη στό πρώτα του βήματα, οί πόρτες 
παραμένουν έρμητικά κλειστές. Φο
βούνται, τή νέα ύλη, παρ' όλο πού όρι- 
σμένες προσωπικότητες ύπογραμμίζουν 
τή σημασία τής δυναμίτιδας στό βιομη
χανικό, καί κυρίως στό στρατιωτικό το
μέα.

Ό Πώλ Μπάρμπ, "ιδιοκτήτης ένός χα
λυβουργείου, είναι ένας άπό αύτούς πού 
πιστεύουν στή δυναμίτιδα. Γνωρίζεται μέ 
τό Νομπέλ καί σέ λίγο μιά βαθειά φιλία 
συνέδεσε τούς δύο άνδρες. Είναι ή μόνη 
άλλωστε φιλία πού γνώρισε στή ζωή του ό 
Νομπέλ.

Τό 1870 ξέσπασε ό πόλεμος μεταξύ 
Γαλλίας καί Γερμανίας. Ό Πώλ Μπάρμπ 
έπιστρατεύεται καί στέλνεται στό μέ
τωπο, όπου συλλαμβάνεται αιχμάλωτος. 
Ή Γερμανία πού άπό καιρό είχε άνοίξει 
τά σύνορά της στήν δυναμίτιδα, χρησι
μοποιεί μέ έπιτυχία τή νιτρογλυκερίνη 
γιά τήν κατασκευή τών έκρηκτικών της. 
Μάταια, μετά τήν άνακωχή, ό Πώλ 
Μπάρμπ πιέζει τόν Γαμβέττα νά κάνει τό 
ίδιο. Ή διοικητική μηχανή δέν έχει τήν 
ταχύτητα τών κανονιοβολισμών καί ή ει
ρήνη έχει ύπογραφεί πριν προφθάσει τό 
έργοστάσιο νά παραδώσει τά προϊόντα 
του. Όμως ή βιομηχανία έκρηκτικών 
ύλών έχει άρχίσει νά λειτουργεί στή Γαλ- 
λία.

Ωρα δόξας καί πλούτου.

Γιά τόν "Αλφρεντ Νομπέλ σήμανε έπί 
τέλους ή ώρα τής δόξας καί τού πλούτου. 
Τά έργοστάσιά του στήν Εύρώπη καί στήν 
"Αμερική παράγουν χιλιάδες τόνους δυ
ναμίτιδας. Κατά τήν περίοδο άπό 1867 
έως 1874 είχε ιδρύσει δώδεκα έταιρίες 
σέ δέκα χώρες όλων τών ήπείρων. Κέρ
διζε τεράστια ποσά.

Είναι πιά έκατομμυριοϋχος. Είναι 
όμως, άραγε, καί εύτσχισμένος;

"Ο άνθρωπος πού έπαιζε συνεχώς μέ 
τό θάνατο καί κατείχε τό μονοπώλιο ένός 
άπό τά τρομερότερα μέσα μαζικής κατα
στροφής, ζούσε άποτραβηγμένος σ' ένα 
ήσυχο ιδιόκτητο μέγαρο, στόν άριθμό 53 
τής λεωφόρου Μαλακόφ, στό Παρίσι. 
Συνεσταλμένος έκ φύαεως, άφηνε έπί- 
τηδες μι ά μεγάλη γενειάδα νά τού κρύβει 
τό μισό του πρόσωπο. Σάν μόνη άμυνα 
άπέναντι ατούς άνθρώπους χρησιμο
ποιούσε μιά λεπτή ειρωνεία. Δέν τού 
άρεσε νά έμφανίζεται στόν κόσμο. Προ
τιμούσε τή μοναξιά άπό τις φλυαρίες τών 
κοσμικών σαλόνιαιν. "Αλλωστε καί οί άν
θρωποι δέν άναζητοϋσαν τή συντροφιά 
του. Ή συνεχής παρουσία τού θανάτου 
όρθωνε γύρω του ένα άνυπέρβλητο 
φράγμα.

Ειδύλλιο μέ τήν ειρηνόφιλη.

Καί όμως αύτός ό «μισάνθρωπος» ήταν 
κατά βάθος ένας αίσθηματίας. Ύπέφερε 
πού ήταν άναγκασμένος νά ζεϊ μόνος, 
άλλά, άπό τήν άλλη πλευρά, δέν τολ
μούσε νά ριχθεϊ σέ μιά αισθηματική 
περιπέτεια. Μιά μέρα όμως τού 1876, νι
κημένος άπό τήν θλίψη, έστειλε σέ μιά 
έφημερίδα τής Βιέννης μιά άγγελία, 
όπως θά έρριχνε μιά φιάλη στή θάλασσα, 
χωρίς δηλαδή νά περιμένει κανένα άπο- 
τέλεσμα, έτσι έντελώς στήν τύχη. Ή άγ- 
γελία έλεγε: «Κύριος όχι πιά πολύ νέος, 
πού ζεί στό Παρίσι, ζητά κυρία τής ίδιας 
ήλικίας, πού νά μιλά πολλές γλώσσες, γιά 
νά τού χρησιμεύσει ώς γραμματέας καί 
νά διευθύνει τό σπίτι του».

Ή άγγελία αύτή τράβηξε τήν προσοχή 
μιας νέας Αύστριακής άριστοκράτισσας. 
Η κόμησα Μπέρτα Κίνσκυ ήταν τριάντα 

τριών έτών, έξαιρετικά καλλιεργημένη 
καί είχε ταλέντο στις ξένες γλώσσες. Ή 
έλλειψη περιουσίας τήν άνάγκαζε νά ερ
γάζεται ώς συνοδός τού ήλικιωμένου 
βαρώνου φόν Σούτνερ. Μονότονη ζωή 
γιά μιά νέα καί έξυπνη γυναίκα πού λα
χταρούσε νά γνωρίσει τόν κόσμο. "Αφού 
ζήτησε πληροφορίες, άπάντησε στήν 
διεύθυνση πού έδινε ή άγγελία καί έν 
συνεχεία έτοίμασε τις άποακευές της καί 
ξεκίνησε γιά τό Παρίσι.

Ή Μπέρτα είχε σχηματίσει έσφαλμένη 
ιδέα γιά τούς έφευρέτες. "Έτσι, περίμενε 
νά συναντήσει ένα γέρο μανιακό καί 
γκρινιάρη, τό ίδιο δυσάρεστο, όπως καί οί 
έκρηκτικές ύλες πού κατασκεύαζε. Μέ 
μεγάλη της έκπληξη άνακάλυψε έναν 
άνδρα, νέο άκόμη, μέ μεγάλα γαλανά μά
τια, πνευματώδη στις συζητήσεις του καί 
ιδιοφυή στήν σκέψη. Χωρίς άμφιβολία 
είχε κάπως κλειστό χαρακτήρα, άλλά ή 
βιενέζικη γοητεία τής Μπέρτα έκανε 
γρήγορα νά λυώσουν οί πάγοι του 
Βορρά. .. . Άπό τήν πλευρά του ό Νομ

πέλ γνώρισε τό αίσθημα τού έρωτα μέ 
κεραυνοβόλο ταχύτητα. Άνακάλυψε τήν 
άλχημεία τών καρδιών καί ή άδεξιότητα 
μέ τήν όποια έξέφραζε τά αίρθήματά του 
συγκινοϋσε πολύ τή νεαρή γυναίκα.

Ό Αλφρεντ χαριεντιζόταν, συνέθετε 
στίχους, τούς όποιους διάβαζε στήν 
‘Ηγεσία του. Μέ άλλα λόγια, τό ειδύλλιο 
θά είχε αίσιο τέλος, άν οί συζητήσεις δέ 
θερμαίνονταν σέ βαθμό πού νά γίνουν 
έκρηκτικές. Γιατί ή Μπέρτα ήταν φανα
τική ειρηνόφιλη. Έξόρκισε τόν Νομπέλ 
νά άφιερώσει τήν ιδιοφυία του στήν εύ- 
τυχία τής άνθρωπότητας καί νά έγκατα- 
λείψει τις καταστρεπτικές του έρευνες. 
Ό έρωτευμένος "Αλφρεντ προσπαθούσε 
νά τήν πείσει γιά τήν άγαθότητα τών σκο
πών του.

-  'Επιθυμώ νά άνακαλύψω, τής είπε, 
μιά ούσία μέ τόση καταστροφική δύναμη 
ώστε ό πόλεμος νά καταστεί άδύνατος!

Χρησιμοποίησε όλη του τήν έπιδεξιό- 
τητα καί τήν εύγλωττία γιά νά άποδείξει 
ότι τά δυνατά φονικά όπλα καταλήγουν 
νά τρομοκρατήσουν τήν κοινή γνώμη καί 
καθιστούν παράλογη τήν ένοπλη άναμέ- 
τρηοη μεταξύ τών λαών:

Οί προφητικές αύτές άπόψεις τού 
Νομπέλ δέν έπεισαν τήν Μπέρτα. Καί, 
όταν ό έφευρέτης έλειψε γιά λίγες ήμέ
ρες γιά νά παραατεί στά έγκαίνια ένός 
έργοστασίου δυναμίτιδας στή Σουηδία, ή 
ειρηνόφιλη Αύστριακή έπωφελήθηκε τής 
εύκαιρίας γιά νά φύγει άπό τό Παρίσι μέ 
έναν άνεψιό τού παλαιού της έργοδότου, 
τού βαρώνου φόν Σούτνερ.

Ισορροπία τού τρόμου:
Ό  μόνος δρόμος γιά τήν ειρήνη.

Μετά τήν άποτυχία τής πρώτης καί μο
ναδικής αύ τής αισθηματικής ύποθέσεως 
τής ζωής του, ό Νομπέλ αίσθάνθηκε με
γάλη άπογοήτευση. Ό σκεπτικισμός του 
καί ή μισανθρωπία του μεγάλωσαν. Μαζί 
μέ τις έλπίδες του γιά μιά εύτυχισμένη 
ιδιωτική ζωή, άρχισαν νά τόν έγκαταλεί- 
πουν καί άλλες έλπίδες: Αντί νά οδηγή
σει στήν ειρήνη, ή «άγαθή» του άνακά- 
λυψη πού είχε γιά στόχο τήν ευτυχία τών 
άνθρώπων, παρακίνησε τό στρατηγό 
Μπουλανζέ νά ήχήσει τή σάλπιγγα τής 
έκδικήσεως έναντίον τών Γερμανών.

Ό Νομπέλ δέν ύπέφερε πιά τό Παρίσι, 
όπου οί κρατικές ύπηρεσίες τόν ύπέβα- 
λαν σέ χίλιες ταλαιπωρίες. Αύτός ό πολί
της τού κόσμου δέν αισθανόταν, άλλω
στε άνετα σέ κανένα μέρος τού κόσμου, 
ούτε κάν καί στήν μικρή έπαυλη «Μίο 
nido’ («Ήφωλιά μου»), κοντά στό Σάν 
Ρέμο, όπου έγκαταστάθηκε τό 1891. Δέν 
μπορούσε νά ύπάρξει φωλιά γιά τόν άνή- 
συχο σοφό. Ήδη τό μυαλό του προηγεί
ται πολύ τής έποχής του, άνεβαίνει σέ 
άπόκρημνες κορυφές καί άντικρύζει τό 
μέλλον. "Ανακαλύπτει τό συνθετικό έλα- 
στικό, τήν τεχνητή μέταξα, τήν ήλεκτρο- 
χημεία .. .  Τό γαλανό του βλέμμα διακρί
νει προοπτικές πού ό σύγχρονοί του ούτε 
νά ύποπτευθούν κάν μπορούν. Καί κα
νείς δέν τόν καταλαβαίνει όταν άναφω- 
νεί:

-  Ή δυσκολία έγκειται στήν περιορι
σμένη δράση τών έκρηκτικών ύλών. Γιά 
νά σταματήσουν οί πόλεμοι, πρέπει νά 
γίνουν έξ ίσου φονικοί γιά τούς πολίτες 
τών μετόπισθεν, όπως καί γιά τούς στρα-
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τιώτες στό μέτωπο .. .  Μόνο ένας μικρο- 
βιακός πόλεμος μπορεί νά χαρίσει ει
ρήνη στην άνθρωπότητα . ..

Ο Νομπέλ έχει γεράσει. Τον καταδιώ
κει όμως πάντοτε με πάθος ή ιδέα τής 
ειρήνης. Βυθίζεται μέ πραγματικό έν- 
διαφέρον στήν άνάγνωση τού μυθιστο
ρήματος «Κάτω τά όπλα», πού δημο
σίευσε ή Μπέρτα, κυρία, τώρα, φόν Σού- 
τνερ. Ό Νομπέλ έξακολουθεϊ νά άλλη- 
λογραφεί τακτικά μαζί της και δέν υπάρ
χει άμφιβολία, ότι δέχεται την έπιρροή 
της, παρ’ όλο ότι οί άντιλήψεις τους γιά 
τήν έπίτευξη τής ειρήνης στόν κόσμο έξ- 
ακολουθούν νά διαφέρουν.

Ποιος όμως άπό τούς δυο συμβάλλει 
άραγε άποτελεσματικότερα στό ιδεώδες 
τής ειρήνης; Ή γλυκιά Βιεννέζα μέ τις 
γενναιόψυχες ιδέες καί τή φιλοσοφία 
τής αισιοδοξίας ή ό μισάνθρωπος σκεπτι
κιστής, που πίστευε ότι ό φόβος μπορεί 
μόνο νά χαλιναγωγήσει τά φονικά ένστι
κτα τών άνθρώπων;

Τό ιδανικό της Ειρήνης . . .

"Ισως ό Νομπέλ νά είχε ορισμένες έπι- 
φυλάξεις σχετικά μέ τή φρόνηση τών 
έθνών. Προσπάθησε νά θέσει κάποιο 
φραγμό στήν καταστρεπτική τους μανία. 
Πίστευε ότι τά έθνη έπρεπε νά ένεργούν 
μέ κοινή συμφωνία έναντίον «τού πρώ
του έπιτιθεμένου»: «"Αν, άντί γιά μιά τρι
πλή συμμαχία, όλα τά έθνη ένώνονταν 
καί συμφωνούσαν, ή ειρήνη θά ήταν έξ- 
ααφαλισμένη γιά αιώνες»!

Ή ιδέα του πραγματοποιήθηκε άργό- 
τερα μέ τήν Κοινωνία τών Εθνών καί μέ 
τά Ηνωμένα "Εθνη. Αλλά ό Νομπέλ δέν 
έζησε γιά νά τή δεί νά πραγματοποιείται. 
Πέθανε τό 1896 στό Σάν Ρέμο, σέ ήλικία 
63 έτών.

Τό όνομα τού Νομπέλ άντηχεί μετά τό 
θάνατό του πολύ ζωηρότερα άπ' όλες τις 
έκρήξεις πού ό σοφός προκάλεσε στή 
ζωή του.

Γιατί ό διάσημος έφευρέτης κληροδό
τησε τήν τεράστια περιουσία του, 31 έκα- 
τομμυρίων κορωνών, σέ ένα ίδρυμα πού 
άπονέμει τό Νοέμβριο κάθε έτους πέντε 
βραβεία στούς εύεργέτες τής άνθρωπό- 
τητας. "Ενα βραβείο χημείας καί ένα φυ
σικής άποδίδονται άπό τή Βασιλική ’Ακα
δημία Επιστημών τής Στοκχόλμης. Ένα 
βραβείο ιατρικής ή φυσιολογίας άπονέ- 
μεται άπό τό ινστιτούτο Καρολίν τής 
Στοκχόλμης. Ένα βραβείο φιλολογίας 
προσφέρεται άπό τήν Σουηδική Ακαδη
μία. Καί, τέλος ένα βραβείο ειρήνης δίνε
ται άπό μιά πενταμελή έπιτροπή, πού τήν 
έκλέγει τό κοινοβούλιο τής Νορβηγίας. 
Ή άξια τού κάθε βραβείου άντιστοιχεί μέ 
300.000 γαλλικά φράγκα. Σάν μιά τελευ
ταία φιλοφρόνηση ένα άπό αύτά τά βρα-, 
βεία ειρήνης ‘άπονεμήθηκε τό 1905 στήν 
Μπέρτα φόν Σούτνερ .. .

Οί τελευταίες θελήσεις τού Νομπέλ 
έκτελέσθηκαν κατά γράμμα, άπό τό 1901, 
παρ’ όλες τις οργανωτικές δυσχέρειες 
καί τήν αντίθεση πού έξεδήλωσαν όρι- 
σμένοι κληρονόμοι. Παρ' όλο ότι τά γε
γονότα δέ δικαίωσαν πάντοτε τόν σαφό, 
τουλάχιστον οί μόχθοι καί αί προσπά
θειες τής ζωής του δέν πήγαν χαμένες, 
γιατί χάρη σ' αύτές μπόρεσε νά ιδρυθεί 
ένας άπό τούς πρώτους διεθνείς θε
σμούς.

Τόν τελευταίο καιρό, ό καφές όλοένα 
κι άκριβαίνει. Οι καφεπότες, πού άλλοτε 
πίναν πέντε κι έξι καφέδες τήν ήμέρα, 
άναγκάστηκαν νά τούς περιορίσουν σέ 
δύο τό πολύ, έπειδή δέν μπορούν νά τά 
βγάλουν πέρα. Καί νοσταλγούν τόν πα
λιό καλό καιρό, πού ό «μερακλίδικός» 
τους δέ στοίχιζε παρά μερικές...δεκά
ρες. Ακόμα κι ώς τά τελευταία χρόνια.

Στήν παλιά Αθήνα, έκτος άπό τό κα
φενείο τής «'Ωραίας Ελλάδος», πού 
ήταν καί τό πιό άριστοκρατικό, ύπήρχαν 
κι ένα σωρό άλλα μικρομάγαζα στού 
Ψυρρή, στούς Άέρηδες, στήν Πλάκα, 
στις όχθες τού ’ Ιλισσοϋ κι άλλου. Στό 
καφενεδάκια αύτά συχνάζανε συνήθως 
λαϊκοί τύποι, έργάτες, μεροκαματιάρη- 
δες, άνεργοι, άκόμα καί κακοποιοί. Ήταν 
οί λεγόμενοι καφενόβιοι, πού μεροξημε- 
ρώνονταν έκεϊ μέσα. Γι' αύτό, χειμώνα - 
καλοκαίρι, ήταν άοφυκτικά γεμάτα. Τά 
περισσότερα δέν είχαν παράθυρα, έκτος 
άπό μιά...τρύπα στό ταβάνι - τό φεγγίτη - 
καί τήν πόρτα, πού έκλεινε έρμητικά, 
όμως, γιά νά μή μπαίνει μέσα τό κρύο κι ό 
άέρας. Τό μαγαζί φωτιζόταν μ' ένα 
άλειμματοκέρι, πού κάπνιζε καί βρω
μούσε άπαίσια. Πολύ άργότερα, μερικοί 
βάλανε λάμπες πετρελαίου.

Είχαν, όμως, ύπέροχο καφέ. Αύτό τό 
άναφέρουν όλοι οί χρονικογράφοι τής 
έποχής, δικοί μας καί ξένοι. Ό Άβθάς 
Ντεσώ, πού πέρασε τόν καιρό έκεΐνο άπό 
τή μικρή μας πρωτεύουσα, άναφέρει στό 
προσωπικό του ήμερολόγιο: «Ούτε στήν 
Γαλλά, ούτε στήν Αίγυπτο, ούτε στήν 
Κωνσταντινούπολη, ούτε στή Σμύρνη καί 
σέ τόσα άλλα μέρη πού γύρισα ταξι
δεύοντας, ήπια τέτοιον ύπέροχο καφέ, 
όπως στήν Αθήνα. Δέν ξέρω τι είναι αύτό 
πού τόν κάνει τόσο εύγευστο καί τόσο 
έλκυστικό. Εκείνο, πού ξέρω, όμως, εί
ναι ότι όπου κι άν πήγα, σ’ όποιο χωριό ή 
πόλη τής Έλλδας γύρισα, ό καφές τους 
έχει κάτι τό ιδιαίτερο. Είτε σέ σπίτι τόν 
πιεϊς, είτε σέ καφενείο, είναι πάντα ό 
ίδιος. Όλοι οί δρόμοι τής Αθήνας μο
σχοβολούν πραγματικά άπό καθουρντι- 
σμένο καφέ. Κι ύστερα, όταν τόν βάζουν 
μέσα σέ ειδικά μπρίκια, μπορούν νά σέ 
κάνουν νά λιποθυμήσεις άπό τήν ωραία

μυρωδιά. 'Οπωσδήποτε, πρέπει νά ύπάρ- 
χει κάποιο μυστικό στήν παρασκευή του, 
πού δέν τό γνωρίζει ό άλλος κόσμος».

Ό ένθουσιασμός τού Άθβά Ντεσώ, δέν 
είναι ύπερβολικός. Τά ίδια άκριβώς γρά
φει κι ό πρόξενος Κρώφορντ, πού μεταξύ 
άλλων λέει: «Εύφραίνεται ή ψυχή σου 
όταν πίνεις έλληνικό καφέ. Οί Αθηναίοι 
έχουν μιά διαβολική τεχνική, στό νά 
φτιάχνουν τόν καφέ όπως κανένας άλ
λος. Όπου κι άν πήγα, όπου κι άν γύρισα, 
ποτέ δέν τόν άπόλαυσα τόσο πολύ όσο 
στήν Αθήνα. Ή Αγγλία ύστερεΐπολύ. Θά 
μπορούσε νά πεί κανένας ότι στήν πα
τρίδα μας δέν πίνουν παρά νεροζούμι. 
Γιά νά φτιαχτεί ένας καφές στήν 'Ελλάδα 
καί ιδιαίτερα στήν ’Αθήνα, γίνεται όλό- 
κληρη ιεροτελεστία. Καβουρντίζεται μέ 
ειδικό τρόπο, άλέθεται στό χέρι μέσα σέ 
μικροσκοπικούς μύλους καί γίνεται σχε
δόν σκόνη. Ύστερα, βάζουν πρώτα τό 
νερό νά βράσει καί ρίχνουν κατόπιν τόν 
καφέ μέ λίγη ζάχαρι ή μέ μέλι. Ό καφές 
φουσκώνει άμέσως, άλλά δέν τόν κατε
βάζουν άπό τή φωτιά. Τόν άφήνουν νά 
βράσει καί νά ξαναφουσκώσει μιά καί δυό 
καί τρεις φορές καμιά φορά. Κάπου έκεΐ 
βρίσκεται τό μυστικό τής έπιτυχίαςτου».

Ή άλήθεια είναι ότι όλοι σχεδόν οί 
Άβηναίοι^μικροί καί μεγάλοι, πίναν καφέ. 
Άφθονο καφέ. Καί, όχι σέ μικρό φλιτζάνι, 
όπως τόν πίνουμε σήμερα άλλά σέ με
γάλα κύπελα - πιό μεγάλα κι άπό τά φλι
τζάνια τού τσαγιού. Τά κύπελα αύτά εί
χαν διάφορα σχέδια άπ’ έξω ή φιγούρες 
τών ήρώων τής Έπαναστάσεως τού ’21, 
άλογα, λουλούδια, πεταλούδες καί, όχι 
σπάνια, καμιά τσιγγανοπούλα, πού χό
ρευε μέ τό ντέφι της, έχοντας άνασηκω- 
μένη έλαφριά τή φούστα της γιά νά φαί
νεται ό άστράγαλός της. Κάτω άπό τό 
σχέδιο έγραφε: «'Ωραία άθιγγανίς χο- 
ρεύουσα χορόν τής Βοεμίας». Τά κύπελα 
αύτά, πουλιούνται σήμερα πανάκριβα 
στά παλαιοπωλεία τής 'Αθήνας.

Τό περίεργο είναι ότι ένώ τά λαϊκά κα
φενεία πού άναφέραμε στήν άρχή, ήταν 
πραγματικές σπηλιές, χωρίς παράθυρα καί 
έξαεριστήρες, ήταν πεντακάθαρα. Πολύ 
πιό καθαρά άπό μερικά σημερινά, όπως 
δείχνουν τά πράγματα.
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60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΜΙΑΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΤ\0 ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥ/ΜΚΗΣ ΣΤΗ Μ.ΛΙ\Α

^Αναμνήσεις ένός Σμυρνιοϋ Χωροφύλακα μαχητή.

«Ή  ιστορία της Χωροφυλακής είναι αύτή ή ιστορία τού τόπου. . . » .  Ή 
έπιγραμματική αύτή φράση άνήκει στό Μ. Χατζόπουλο καί είναι καταχωρη- 
μένη στό όναμνηστικό λεύκωμα, πού έκδόθηκε όπό τόν πρύτανι τήςέλληνι- 
κης δημοσιογραφίας Βλόση Γαβριηλίδη μέ τήν ευκαιρία των Ολυμπιακών 
όγώνων τοϋ 1896, όταν ή Χωροφυλακή είχε συμπληρώσει 63 χρόνια έθνικής 
καί κοινωνικής προσφοράς.

Τό έντυπωσιακό «παρών» τοϋ Σώματος ατούς έθνικούς άγώνες, συνεχί
στηκε τόν ίδιο χρόνο μέ τή συμμετοχή στην Κρητική έπανόσταση στόν πόλεμο 
τοϋ 1897 καί άργότερο στό Μακεδονικό άγώνα, ατούς Βαλκανικούς πολέ
μους, στόν Βορειοηπειρωτικό άγώνα, στήν άντιμετώπιση κατά τόν Α'. παγκό
σμιο πόλεμο τών ξένων δυνάμεων εισβολής στή Μακεδονία, στις έπιχειρή- 
σεις γιά τήν άνακατόληψη τής Μακεδονίας καί τήν άπελευθέρωση τής τής 
Δυτικής Θράκης, καί στήν έκστρατεία τής Μ. Ασίας καί τής Ανατολικής 
Θράκης.

Στοϋς άγώνες αύτούς, ή Χωροφυλακή έκτός άπό τό πολεμικό, έχει νά 
έπιδείξει καί ένα πολυδιάστατο έργο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, έπειδή 
έπιτεύχθηκε κάτω άπό έξαιρετικά δύσκολες συνθήκες καί σ’ ένα μεγάλο 
φάσμα του συνδέεται μέ λεπτούς όσο καί όποφασιστικούς χειρισμούς τών 
τότε Κυβερνήσεων γιά τή διασφάλιση τής Έθνικής κυριαρχίας ατά άπελευ- 
θερούμενα έδόφη καί μερικές φορές γιά τήν ίδια τήν έθνική μας έπιβίωση. 
Στό κείμενο πού άκολουθεί, ξετυλίγονται μέ άπλά λόγια οί άναμνήσεις ένός 
άπλοΰ άνθρώπου, πού έζησε άπό πολύ κοντά τή δόξο καί τό δρόμο τής 
Μικρασιατικής έκστρατείας: Τοϋ νεαρού τότε Χωροφύλακα καί σεβάσμιου 
σήμερα πρεσβύτη κ. Γεωργίου Πακριτζή. Ενός άπό τούς 5.000 περίπου 
όνδρες τής Χωροφυλακής πού άγωνι'στηκαν στή Μ. Ασία καί τήν Ανατολική 
Θράκη, άπό οπού γύρισαν κατά 1.185 λιγότεροι. Τόσοι μαχητές καί τόσες 
θυσίες σέ όνθρώπινες ζωές χρειάστηκαν γιά νά γράψει ή Χωροφυλακή 
μερικές άκόμη λαμπρές σελίδες, όπό τις τόσες πολλές πού έχει γράψει σέ 
καιρούς πολέμου καί ειρήνης. . .

Τοϋ Χρήστου ΡΕΠΠΑ 
Μοιράρχου

Ό μπαρμπα - Γιώργης - έτσι έπιμένει νά 
τόν άποκαλώ - ζεϊ συντροφιά μέ τις άνα- 
μνήσεις του άπό τά νεανικά του χρόνια 
στή Σμύρνη τής άκμής καί τοϋ χαλασμού 
καί άπό τή συμμετοχή του στόν πολυμέ
τωπο καί σκληρό Μικρασιατικό άγώνα μέ 
τή στολή τού Χωροφύλακα. Τούτες οι 
άξεθώριαστες άναμνήσεις καταλαγιά
ζουν κάπως τή δοκιμασία του άπό τή 
γκρίζα γεροντική πλήξη καί άπό τις όδυ- 
νηρές ένοχλήσεις τής άρθρίτιδας, πού 
τόν κρατάει τις περισσότερες ώρες κα
θηλωμένο άλλοτε στό κρεθθάτι καί άλ
λοτε σέ μιά βαθιά πολυθρόνα ...

Τόν γνώρισα πριν άπό δύο περίπου 
χρόνια στή Χαλκίδα καί συγκεκριμένα 
στή Γραμματεία τοϋ έκεϊ Αστυνομικού 
Τμήματος. Μοΰ τόν σύστησε θυμάμαι ό 
Άνθυπασπιστής κ. Ήλίας Κουθέλης.

- Ό  μπαρμπα - Γιώργης, μοϋ είπε, 
παρά τά γηρατειά του έρχεται συχνά καί 
μάς βλέπει. Μάς άγαπάει καί μάς άποκα- 
λεΐ όλους παιδιά του. Είναι παλιός Χω
ροφύλακας καί έχει πολεμήσει στή Μ. 
Ασία...

Εκείνη τή στιγμή μοϋ φάνηκε ότι στό 
πρόσωπο τοϋ βετεράνου έκείνου μα
χητή, είδα νά μοϋ γνέφει ό άνώνυμος, ό 
ξεχασμένος Χωροφύλακας τής Μικρα- 
σίας, γιά νά ρωτήσω καί νά μάθω «άπό 
πρώτο χέρι» πού λένε, γιά τούς άγώνες 
καί τις θυσίες του στήν έπική έκείνη έκ
στρατεία μέ τό Τόσο τραγικό τέλος. Χω
ρίς καθυστέρηση πέρασα τόν έπισκέπτη 
στό Γραφείο μου καί άρχισα νά κατα
γράφω βιαστικά άλλά πιστά τή συνομιλία 
μας χρησιμοποιώντας κάτι «σχεδιό- 
χαρτα» πού βρήκα πρόχειρα μπροστά 
μου. Έκείνη τή στιγμή τό τελευταίο πρά
γμα πού μέ άπασχολούσε, ήταν τό άν καί 
πότε θά έστελνα τά γραφτά μου γιά δη
μοσίευση. Ό συνομιλητής μου, διαθέ
τοντας μιά πηγαία έκφραστικότητα, μού 
έκανε τήν άκόλουθη πρωτότυπη αύτο- 
σύσταση:

-  Ονομάζομαι -  είπε μέ σοβαροφά
νεια -  Πακριτζής Γεώργιος τοϋ Ζαχαρία 
καί τής Σταματίας, καταγόμενος έκ 
Σμύρνης Ιωνίας.. .  Αυτά σοϋ τά είπα γιά 
νά θυμηθώ τήν άναφορά που έδινα όταν

ήμουνα Δόκιμος Χωροφύλακας, πρόσ- 
θεσε μ' ένα πλατύ χαμόγελο.

-  Δεν φτάσαμε άκόμη στή Σχολή, του 
άποκρίθηκα έγώ προσπαθώντας νά «θε
μελιώσω» τή συζήτηση. Θά ήθελα πρώτα 
νά μοϋ μιλήσεις γιά τό σπίτι σου, τή γει
τονιά σου καί 6/ι άλλο θυμάσαι άπό τά 
παιδικά καί έφηβικά σου χρόνια. 'Αλή
θεια πότε γεννήθηκες;

Ή άπάντησή του έρχεται άργή καί 
χρωματισμένη άπό έντονη νοσταλγία.

-  Γεννήθηκα τό 1901. Ό πατέρας μου 
ήτανε πολυφαμελίτης. Εκτός άπό μένα 
είχε άλλα πέντε άγόρια καί ένα κορίτσι. 
"Ητανε όμως καλός βουλευτής καί δέ μάς 
έλλειπε τίποτε. Είμαστε πάντοτε ευχαρι
στημένοι καί χορτάτοι. Σάν μπήκανε τά 
μεγαλύτερα άδέλφια μου σέ δουλειές,

βάναμε καί λεφτά στήν άκρη. Μέχρι νά 
γίνω δέκα χρόνων, μέναμε σ' ένα νοικια
σμένο τούρκικο σπίτι, πού βρισκότανε 
στή συνοικία τοϋ 'Αγίου Βούκλα. Τό 1911 
μετακομίσαμε σέ δικό μας άγορασμένο 
σπίτι, πού βρισκότανε στό Γιαλματζή 
σοκκάκι άριθμός 63. "Ητανε δίπατο μέ 
μεγάλες κάμαρες καί μέ μπαλκόνια γε
μάτα άμορφες γλάστρες μέ λογίς λογίς 
μυριστικά, πού τά περιποιότανε μέ με
ράκι ή μακαρίτισσα ή μητέρα μου, θεός 
σχωρέσ' τήν ψυχούλα της .. .

-  Πού άκριβώς βρισκόταν ή συνοικία 
τού Αγίου Νικολάου; Κατοικούσανε 
πολλοί "Ελληνες έκεϊ;

-  Βρισκότανε στήν καλύτερη μεριά τής 
Σμύρνης. Ακριβώς πίσω άπό τό λιμάνι. 
"Ητανε μιά συνοικία πέρα γιά πέρα Έλλη-
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νική μέ τρεις χιλιάδες ψυχές. Είχε 5-6 
Σχολεία καί ώραίες έκκλησιές. Τόν "Αγιο 
Νικόλαο, τόν "Αγιο Τρύφωνα, τήν "Αγία 
Αικατερίνη, τόν "Άγιο Δημήτριο και τήν 
Ευαγγελίστρια. "Εμείς λειτουργιόμαστε 
στον Άγιο Νικόλαο, που ήτανε ή μεγαλύ
τερη άπό όλες τις άλλες. Τριγύρω δηλώ
νονταν ό Φραγκομαχαλάς όπου μένανε 
πλούσιοι Εύρωπαίοι καί δικοί μας καί ό 
"Αη - Γιάννης μέ Έλληνες μονάχα. Στή 
δική μας τή συνοικία τά μαγαζιά ήτανε 
όλα "Ελληνικά. Θά σού πώ κάτι καί άμα 
θέλεις πίστεψέ το: Κανείς άπό μάς δέ 
μιλούσε τούρκικα. Εγώ τά περισσότερα 
τούρκικα τάμαθα άπό τόν καιρό πού πήγα 
στή Χωροφυλακή καί μετά .. .

-  Δέν έχω λόγους νά μή αέ πιστεύω. 
Γιά πές μου τώρα πώς πέρασες τά τελευ
ταία χρόνια προτού νά καταταγείς στή 
Χωροφυλακή;

-  Μόλις ξεσκόλισα πήγα καί έπιααα 
δουλειά ατού Κυπριάδη τό έργοστάσιο. 
Ό  Στέφος Κυπριάδης ήτανε μεγάλος έξ- 
αγωγέας σταφίδας, μά πάνω άπ' όλα

χρυσός άνθρωπος. Ό νεώτερος Κυπριά
δης μετά τήν καταστροφή ήρθε στήν "Ελ
λάδα καί έκαμε έργοστάσιο στόν Πειραιά. 
Τόν άντάμωσα πριν άπό 15-20 χρόνια. 
"Οπως μου έλεγε τότε καλά πηγαίνανε οι 
δουλειές του. "Ας είνα ι. . .  Λοιπόν τό έρ- 
γοστάσιο τής Σμύρνης βρισκότανε στήν 
παραλία άριστερά καθώς μπαίνουμε στό 
λιμάνι, κοντά στις «μεγάλες ταβέρνες» καί 
τά «σερβετάδικα» (σ.σ. έργαστήρια κατα
σκευής σαρικιών). Είχε όλους καί όλους

Αριστερά: Περισσότερο άπό 60 χρόνια χωρίζουν τΙς 
δυό αυτός φωτογραφίες: Πάνω ό κ. Πακριτζής, νεαρός 
χωροφύλακας, όταν υπηρετούσε στή Διεύθυνση 
'Αστυνομίας Σμύρνης. Κάτω: ό Ιδιος, ένώ όφηγείται 
σήμερα τό ήρωικό καί τραγικό περασμένα.

Δεξιό: Χωροφύλακας καί στρατιώτης σέ μιό όναμνη 
στική φωτογραφία στήν πρώτη γραμμή τού μετώπου.

Κάτω: Μεταβατικό άπύσπασμα μέ έπικεφαλής τό 
ύπενωμοτάρχη Απόστολο Φτίκα στήν Παλιάμπολη Μα 
γνήσιας Μ. Ασίας.

25 έργάτες πού δουλεύανε κάτω άπο ένα 
τετράγωνο ύπόστεγο. "Από πάνω ήτανε 
ένα μεγάλο σπίτι. Τό λέγανε «χάνι» καί τό 
είχε δώσει ένας πλούσιος Έλληνας -  δέ 
θυμάμαι τό όνομά του -  σέ Μυτιληνιούς 
χτιστάδες γιά νά κάθουνται μέσα τζάμπα 
όσο καιρό θέλανε. "Α βέβαια . . .  Υποστη
ριζόμαστε τότε οι Έλληνες συναμεταξύ 
μας. Στή Σμύρνη έρχόντουααν καί δου
λεύανε όλο τό χρόνο Μυτιληνιοί χτιστά- 
δες. Από τσιράκια 12-13 χρόνων, μέχρι 
έπιτήδιους πετροπελεκητές, λααπιτζή- 
δες, κουβαλητάδες, μαατόρους και πρω- 
τομαστόρους. Ήτανε καλοί τεχνίτες καί 
καλοί γλεντοκόποι.

-  Τώρα μού έδωσες τήν εύκαιρία νά σέ
ρωτήσω: Πώς διασκεδάζατε τότε;
Έχουμε άκούσει καί διαβάσει τόσα καί 
τόσα γιά τά Σμυρνέϊκα ξεφαντώματα .. .

-  Είναι άλήθεια ότι διασκεδάζαμε πολύ 
ώραία. Θυμάμαι τά πανηγύρια στά Πε
τρωτά στοϋ Άλάμπεη, στό Κορδελιό,

ατού Μπουρνόβα... Μέ τό σχόλασμα 
τής έκκλησιάς τό λόγο είχανε τά όργανα. 
Τό μπουζούκι, τό βιολί, τό σαντούρι, τό 
οϋτι, τό ντέφι καί τό τουμπελέκι. Χο
ρεύαμε μπάλλο, ζεϊμπέκικο, συρτό, κα
λαματιανό .. .  Τά τραγούδια μας ήτανε 
όλα Ελληνικά. Είχαμε καλούς όργανο- 
παϊχτες. Πολλοί άπό αύτούς ήτανε καί 
καλοί τραγουδιστάδες. Θυμάμαι ένα 
σαντουριέρη Μποντοζάκη στό έπίθετο.

Μόλις τραγουδούσε αωπαίνανε καί τά 
πουλιά πού λέει ό λόγος. Όταν καμιά 
φορά έπιανε κανένα άμανέ, οί περαστι
κοί Τούρκοι στεκόντουσαν καί τόν άκού- 
γανε μέ άνοιχτό τό στόμα. Χορούς καί 
τραγούδια δέν είχαμε μονάχα στά πανη
γύρια, άλλά καί στά κέντρα καί στά σπίτια. 
Γάμος χωρίς όργανα δέ γινότανε. "Ασε 
πιά τι γινότανε στά σπίτια τά Χριστού
γεννα, τό Πάσχα καί στις όνομαστικές 
γιορτές. Κάθε οίκογένεια είχε καί άπό 
ένα τουμπελέκι γιά νά κρατάει μ ' αύτό
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κάποιος τό ϊσο μόλις γινότανε χορός μέ 
τραγούδια και χωρίς όργανα. Σέ κάθε 
σκόλη οι έπιακέψεις δίνανε καί παίρνανε. 
Γλένταγε πολύ τότε ό κόσμος. "Ητανε μο
νιασμένος, άγαπημένος. Δέν είχε ζηλο- 
φθόνια καί τέτοια πράμματα. "Ωσπου 
ήρθε ή μαύρη έκείνη καταστροφή. Ποιος 
νά τό περίμενε άλήθεια .. .

Τό βλέμμα του βυθίστηκε στο κενό. 
Ποιος ξέρει ποιές τραγικές μνήμες άνα- 
δεύτηκαν ατό νοϋ του.. .  Τόν άφησα γιά 
λίγο στήν πικρή περισυλλογή του.

-  Τι θυμάσαι άπό τόν έρχομό τού Στρα
τού στή Σμύρνη; έσπασα πρώτος τή 
σιωπή.

Μεμιάς τό βλέμμα του φωτίστηκε. Τά 
λόγια του κυλάνε γρήγορα. Μόλις πού 
πρόλαβα νά τά περάσω στό χαρτί.

-  "Αν θυμάμαι λέε ι. . .  Μόλις μαθεύ
τηκε ότι έρχεται ό Ελληνικός Στρατός 
βρεθήκαμε όλοι στό πόδι. 'Εκεί νά ίδείς 
γιά πότε γέμισε ό τόπος άπό έλληνικές 
σημαίες. Βάλαμε καί έμείς στό σπίτι μας 
μιά σημαία ψηλά - ψηλά σ' ένα μπαλκόνι. 
ΟΙ Τούρκοι βλέπανε μέ μισό μάτι τούτο 
μας τό κάμωμα, άλλά ποιος τούς λογά
ριαζε . . .  Προτού νά φανούνε τά καράβια, 
ή παραλία ήτανε γεμάτη κόσμο. Σκέτη 
μυρμηγκιά. Βελόνι νάριχνες δέ θάπεφτε 
κάτω .. .  Μέσα σέ τούτο τό άνθρωπομάνι 
βρισκόμουνα κι έγώ. Δέν ξέρω πώς νά 
σού τό είπώ κύριε Μοίραρχε.. .  Μέσα 
μου είχα μιά χαρά, μιά λαχτάρα, ένα χτυ
ποκάρδι πού δέν παρασταίνονται μέ λό
για .. .  Κάποτε φανήκανε τά καράβια. Πο
δίσανε μπροστά άπό τό λιμάνι τής Πούν
τας. Οί στρατιώτες κατεβήκανε μέ βάρ
κες που χοροπηδούσανε στό κύμα γιατί 
είχε γερή φουρτούνα. Ή μεγάλη όμως 
φουρτούνα καί κοσμοχαλασιά είχε ξεση
κωθεί στή στεριά. Χιλιάδες "Ελληνες ζη
τωκραυγάζανε, άνεμίζανε, άνεμίζανε 
σημαίες καί ραίνανε τό Στρατό μέ λου
λούδια .. .  Εμένα μού είχε κλείσει ό λαι
μός άπό τις φωνές καί τή συγκίνηση. Θυ
μάμαι άκόμη καί τούτο: Πλάι μου ένας 
καλοντυμένος γέροντας μέ άσπρο νε- 
νάκι καί μπαστούνι -  σάν δάσκαλος μού 
φάνηκε -  έκλαιγε σάν μικρό παιδί καί 
έκανε συνέχεια τό σταυρό του. Στό τέλος 
δέν άντεξε. Σωριάστηκε στό χώμα. "Αν 
λιποθύμησε ή πέθανε δέν ξέρω. Κάποιοι 
τόν σηκώσανε στά χέρια καί τόν πήγανε 
πίσω ψάχνοντας νά βρούνε γιατρό. Οί 
στρατιώτες συγκεντρωθήκανε στήν 
παραλία, άραδιαστήκανε καί προχωρή
σανε πρός τό Διοικητήριο. "Ητρνε όλοι 
τους ντυμένοι τσολιάδες. "Ενας κι ένας 
παλικάρια διαλεχτά. «Σεϊτάν άσκέρ» τούς 
λέγανε μετά οί Τούρκοι γιατί πέφτανε στή 
μάχη σάν τά γεράκια .. .  Λοιπόν έκεί πού 
προχωρούσανε οί τσολιάδες στή 
γραμμή, άκουστήκανε ντουφεκιές άπό τό 
Διοικητήριο καί τόν Επάνω Μαχαλά. 
Εκεί ήτανε ταμπουριασμένοι κάμποσοι 
Τούρκοι καί βαράγανε στό ψαχνό. Ό κό
σμος ξαφνιάστηκε καί έτρεχε δεξιά καί 
άριστερά. Πέσανε μερικοί σκοτωμένοι 
καί πληγωμένοι στρατιώτες καί πολίτες. 
Οί τσολιάδες δέν τά χάσανε. Όρμήσανε 
μπροστά καί ξετρυπώσανε τούς Τούρ
κους άπό τούς κρυψώνες τους. Πιάσανε 
καί μερικούς αιχμάλωτους. Οί άλλοι προ
λάβανε καί σκορπίσανε στά γύρω σοκκά- 
κια. Θυμάμαι τήν ώρα πού έτρεχα γιά νά 
πάω στό σπίτι μου πιάσανε ένα Τούρκο 
πού στεκότανε στήν παραλία καί έκανε 
τάχα τόν άδιάφορο. Τόν ψάξανε καί τού 
βρήκανε μιά χειροβομβίδα στήν τσέπη.

Ύστερα τόν πήγανε καί τόν περιορίσανε 
μέ κάτι άλλους στό σινεμά «Πάνθεον» .. .

-  Ποιοι ήταν έκείνοι πού πυροβόλη
σαν;

-  Τήν ίδια ήμέρα κιόλας μάθαμε ότι 
ήτανε μερικοί φανατισμένοι κεμαλικοί 
στρατιωτικοί καί πολίτες ένωμένοι μέ 
κατάδικους πού τούς είχανε άπολύσει τό 
προηγούμενο βράδυ οί 'Ιταλοί άπό τις 
φυλακές. Τέτοια τερτίπια γινήκανε πολ
λές φορές καί άπό άλλες μεριές. Δέ θέ
λανε βλέπεις νά άπλωθεϊ τό Ρωμέϊκο. 
Θέλανε νά γίνονται φασαρίες γιά νά φα
νεί τάχα πώς οί Τούρκοι καί Ρωμιοί δέ 
μπορούσανε νά ζήοουνε μαζί. . .  "Ομως 
οί Τούρκοι νοικοκυραίοι τής Σμύρνης δέν 
άνακατευθήκανε στις φασαρίες. Μεί
νανε κλεισμένοι στά σπίτια τους στήν 
πίσω μεριά τής πόλης. Στό δικό μας τό 
σπίτι φιλοξενήσαμε μερικούς πού δέν 
προλάβανε νά πάνε στά δικά τους. Μάλι
στα μιά φτωχή Τουρκάλα τήν κρατήσαμε 
μαζί μας μέχρι τόν καιρό τής μεγάλης 
καταστροφής. Νά ήσουνα τότε άπό μιά

μεριά καί νάβλεπες τά κλάμματα πού 
έκανε τήν ώρα τού άποχωριομοϋ μέ τούς 
δικούς μου . . .

-  Οί ταραχές συνεχίστηκαν καί τις 
έπόμενες ήμέρες;

-  Ναι, γινήκανε κάτι φασαρίες. Σέ λί
γες μέρες όμως έφτασε άπό τήν ’Αθήνα 
ένα Σύνταγμα ή Τάγμα Χωροφυλακής καί 
ήαυχάσανε τά πράματα. Θυμάμαι τούς 
Χωροφύλακες μόλις βγήκανε στήν 
παραλία. Καλοντυμένους μέ τά όπλα 
τους καί τό περήφανο περπάτημά τους.
Αφού τούς ύποδεχτήκανε οί έπίσημοι, 

μπήκανε στή γραμμή καί παρελάσανε 
μέχρι τό «Όμήρειο» Παρθεναγωγείο. Ό 
κόσμος άπό τή χαρά του τούς χειροκρο
τούσε σάν τρελός. Εκείνη τή στιγμή είπα 
«πάει κι έληξε θά γίνω κι έγώ Χωροφύλα
κας». Αφού άνοιξε ή Σχολή, πήγα στον 
"Αγιο Βούκλα όπου είχα γεννηθεί καί 
βρήκα τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας, ένα 
πολύ καλό άνθρωπο. Τόν λέγανε Γιάννη, 
δέ θυμάμαι τό έπίθετό του. Εκείνος μού 
έφτιαξε τά χαρτιά γιά τή Χωροφυλακή. Τό

καλοκαίρι τού 1920 μπήκα στή Σχολή Χω
ροφυλακής Σμύρνης. "Ημουνα τότε 19 
χρόνων...

-  Γι θυμάσαι άπό τήν έκπαίδευαή σου 
στή Σχολή;

-  Ή Σχολή έπιανε μιά μεριά τού μεγά
λου τούρκικου στρατώνα πού βρισκότανε 
κοντά στό Διοικητήριο. Στή δική μου τή 
σειρά είμαστε καμιά διακοσιαριά Μικρα- 
σιάτες Δόκιμοι Χωροφύλακες. Δέ μπορώ 
όμως νά θυμηθώ ούτε ποιόν είχαμε Διοι
κητή, ούτε πόσους μήνες μείναμε στή 
Σχολή. Από τούς ’Αξιωματικούς θυμάμαι 
μονάχα τόν Ανθυπομοίραρχο Σκούρα, 
πού μάς έκανε ένα - δυό μαθήματα. Στή 
Σχολή κάναμε πολλά γυμνάσια καί πολ
λές βολές. Κάναμε καί Ποινικό Νόμο, 
Ποινική Δικονομία καί Στρατιωτικό Ποι
νικό Νόμο. Εμένα μού άρεσε πολύ ό 
Ποινικός Νόμος. Μόλις θά βγαίναμε, 
ήρθε νά μάς έξετάσει ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής Νικηφοράκης (σ.α. ήταν Διευ
θυντής Αστυνομίας Σμύρνης). Θυμάμαι 
μέ ρώτησε στον Ποινικό Νόμο «τι είναι

κιβδηλεία». Τού άπάντησα άμέσως, μού 
είπε «μπράβο» καί πάει τέλειωσα. Θυμά
μαι άκόμη ότι ήρθε καί μάς όρκισε ό 
Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος 
Μας έβγαλε καί λόγο. Μού φαίνεται σάν 
νά άκούω τώρα τά λόγια του: «Παιδιά μου 
σάς συγχαίρω. Είσαστε καλοί καί νά 
προσέχετε τούς Τούρκους ...». Εμείς 
είμαστε πάντοτε καλοί άλλά οί Τούρ
κ ο ι. . .  Βρισκόμουνα άκόμη στή Σχολή 
όταν σκοτώσανε τόν πατέρα μου χωρίς 
νά τούς έχει φταίξει σέ τίποτε. Αύτό έγινε 
στήν τουρκική συνοικία «Μπάς - Μπι- 
χανέ» (σ.α. Σιδηροδρομικού Σταθμού). 
Γύριζε ξέγνοιαστος στό σπίτι του όταν 
τόν μαχαιρώσανε μπαμπέσικα καί τόν 
ληστέψανε. Πήγα καί τόν είδα πεθαμένο 
στό Νοσοκομείο. ’Έμοιαζε σάν νά κοιμό
τανε. Μόλις τόν καλοκοίταξα, είδα κατά 
τήν άριστερή μεριά τού στήθους του μιά 
βαθιά πληγή. Ό πατέρας μου σκοτώθηκε 
στά εξήντα του χρόνια . . .

-  Πού τοποθετήθηκες μετά τήν έξοδό 
σου άπό τή Σχολή;

588



-  Βγαίνοντας άπό τή Σχολή μέ στεί
λανε στή Μοιραρχία Αδραμμυτίου. Εί
μαστε λίγοι σκορπισμένοι έδώ κι έκεϊ. Οί 
άξιωματικοί μάς λέγανε ότι πρέπει νά 
φυλάμε καί τό τελευταίο χωριό, γιά νά 
προστατέψουμε τόν κόσμο άπό τους λη- 
στάς χωρίς νά ξεχωρίζουμε τούς Χρι
στιανούς άπό τούς Μουσουλμάνους. 
Διοικητής τής Μοιραρχίας ήτανε ό Μοί
ραρχος Ιωάννης Καλυβίτης, ένας πολύ 
καλός άξιωματικός. Εγώ καί άλλοι τέσ
σερις Χωροφύλακες είμαστε οί πρώτοι 
πού ύπηρετήσαμε στό Σταθμό Χωροφυ
λακής Κιμερίου. Πιήσαμε ένα σπίτι πού 
μάς έδωσε ή Ελληνική Κοινότητα. Διοι
κητής τού Σταθμού ήτανε ό Ανθυπομοί
ραρχος Πεδιωτάκης, καί βοηθός του ό 
Άνθυπασπιστής Σαμιωτάκης. Στήν περι
οχή τού Σταθμού ζούσανε χωριστά "Ελ
ληνες, Τούρκοι καί Τσερκέζοι. Οί Τσερ- 
κέζοι άγαπούσανε πολύ τούς "Ελληνες. 
Οί Τούρκοι είχανε πάρει άπό τούς Έλλη
νες καί τούς Τσερκέζους όλα τους τά 
πράμματα. Μόλις πήγαμε έμείς τά μαζέ
ψαμε καί τούς τά μοιράσαμε.

σκοτώσαμε γύρω ατούς δέκα. "Εκεί πού 
είχαμε τελειώσει τή μάχη, νόσου ένας 
πληγωμένος τσέτης πετάχτηκε άπό πίσω 
μου καί πήγε νά μέ χτυπήσει μέ μαχαίρι. 
Πρόλαβα όμως καί τόν πυροβόλησα καί 
γλύτωσα παρά πέντε πού λένε. Τι νά- 
κανα;

-  Τι άκριβώς ήταν οί τσέτες;
-  Τσέτες λέγανε τούς Τούρκους άν- 

τάρτες, άλλά δέ βαρυέσαι. . .  Ληστές 
ήτανε οί περισσότεροι καί βρήκανε τόν 
καιρό νά πέσουνε στό πλιάτσικο .. .  Βλέ
πεις ό λύκος στήν άναμπουμπούλα χαί
ρεται όπως λέει καί ή παροιμία. Ένα σού 
λέω μονάχα: Προτού ν' άρχίσει ό πόλε
μος, λίγο παραπέρα άπό τή Σμύρνη καί 
μέχρι τά ψηλά βουνά, οί ληστές είχανε 
στήσει τό δικό τους βιλαέτι. Όλοι τούτοι 
ήτανε μαθητάδες τού παλιού λήσταρχου 
Τσακιτζή, πού είχε, όπως λέγανε τότε, 
φέρει στήν άνάγκη τό ντοβλέτι νά πέσει 
αέ συμφωνίες μαζί του .. . Θυμάμαι ό κό
σμος όκουγε τι κάνανε οί λήσταρχοι Άλή 
Ντουρμά, Ίμπραήμ Σουρλαλή κι ένα

Μεταβατικό Οπόσποσμα μέ έπικεφαλής τόν τότε όν- 
θυπομοΐραρχο Αναστόσιο ΧομπΙτη αέ δύσ όναμνηστι- 
κές φωτογραφίες στή Μ. Ασία

-  Τι είδους ύπηρεσία έκτελούσατε στό 
Σταθμό;

-  Κάναμε άστυνομική καί μεταβατική 
ύπηρεσία. Άποσπασματάρχη είχαμε τόν 
Άνθυπααπιστή Σαμιωτάκη. "Ένα καλό 
παλικάρι πού δέ λογάριαζε τόν κίνδυνο. 
Θυμάμαι ένα βράδυ, περνώντας άπό τό 
χωριό Καρά - Ντερέ, πέσαμε πάνω σ' ένα 
τούρκικο γάμο. Οί καλεσμένοι διασκεδά
ζανε μέ όργανα καί ντουφεκιές σέ μιά 
αύλή φωτισμένη μέ λάμπες άσετυλίνης. 
Δέν τούς πειράξαμε. Ετοιμαζόμαστε νά 
φύγουμε άπό τό χωριό, όταν βρεθήκαμε 
κυκλωμένοι άπό τούς τσέτες. Θά ήτανε 
καμιά πενηντάρια. Πιάσαμε λοιπόν τό 
ντουφεκίδι κι όποιονε πάρει ό χάρος. Σέ 
λίγη ώρα τούς στρώσαμε στό κυνήγι καί

σωρό άλλοι καί τόν έπιανε τρομάρα...  
Τούτους βάλανε οί κεμαλικοί νά κάνουνε 
φασαρίες πίσω άπό τις πλάτες τού Στρα
τού μας. "Ομως οί τσέτες δέν χτυπού
σανε μονάχα έμάς. Κάνανε μεγάλες ζη
μιές καί στους Τούρκους. Τούς δέρνανε 
όλύπητα, τούς μαχαιρώνανε, τούς καί
γανε τά σπίτια καί τούς κάνανε τά χίλια - 
μύρια γιά νά τούς άρπάξουνε τό βιός 
τους ή γιά νά βγάλουνε τό άχτι τους 
έπειδή είχανε παλιές έχθρες. Αλλά καί 
οί τσέτες δέν τά πηγαίνανε καλά συναμε
ταξύ τους. Θυμάμαι μιά φορά τι έκαμε ό 
Υπομοίραρχος Μπριλλάκης, ένας πολύ 

καλός άξιωματικός, πού έγινε άργότερα 
’Αρχηγός Χωροφυλακής. Οί τσέτες εί
χανε ξεκληρίσει πολλές τούρκικες οικο
γένειες. Κάθεται λοιπόν ό Μπριλλάκης 
καί παραγγέλνει σ’ ένα άρχηγό τους πώς 
άν είναι παλικάρι νάρθεϊ νά άναμετρηθεΐ 
μέ τά άποσπάσματα τής Χωροφυλακής 
καί όχι νά σκοτώνει καί νά ληστεύει άο
πλους καί άφταιγους άνθρώπους .. .  Ό 
Τούρκος ληστής πειράχτηκε καί γύρεψε 
νά άνταμωθεί μέ τό δικό μας άξιωματικό.

Ανταμωθήκανε πού λές μιά νύχτα καί τά 
κουβεντιάσανε. Λέει τότε ό Τούρκος: 
Δέν τάκαμα έγώ τούτα τά πράμματα. 
Τράβα έσύ τό άπόσπασμα άπό κοντά μου 
γιά νά μπορέσω νά ψάξω μέ τό παίρι μου 
(σ.σ. τήν ήαυχία μου) καί νά βρω τούς 
αίτιους. Τού άπαντάει ό δικός μας: Σού 
δίνω τό λόγο μου πώς άν τούς βρεις, θά 
γράψω στή Σμύρνη νά σού δώσουνε 
άμνηστεία. Σέ λίγες μέρες ό Τούρκος τού 
έστειλε μέ μιά χανούμισσα τά κεφάλια 
δύο ληστών μέσα σ' ένα τορβά . . .  Τό ένα 
ήτανε καποιανού πού είχε πάρει άμνη
στεία μέ ένέργεια τού Μπριλλάκη. Όμως 
δέ βαρυέσαι... Οί τσέτες δέν είχανε 
μπέσα ... 0( άξιωματικοί τού Κεμάλ τούς 
είχανε βάλει ν' άλωνίζουνε τόν τόπο. Σού 
λέει ληστές - ξεληστές, φασαρία νά γίνε
ται γιά νά φανεί ότι Ρωμιοί καί Τούρκοι 
μαζί χωριό δέν κάνουνε. Δέ λείψανε 
όμως καί οί φιλέλληνες Τούρκοι άξιωμα- 
τικοί. Βέβαια .. . Θυμάμαι ό Διευθυντής 
τής Αστυνομίας Προύσσας, ό Κιαζήμ - 
μπέης, ό Νουρή - μπέης, ό Τζαμτζά καί 
δέν ξέρω πόσοι άλλοι άκόμη, βοηθήσανε 
πολύ τή Χωροφυλακή. Όλοι τούτοι μετά 
τήν καταστροφή ήρθανε στήν Ελλάδα 
καί συνεχίσανε νά υπηρετούνε στό 
Σώμα. Ύστερα οί Τούρκοι νοικοκυραίοι 
άπό μάς γυρεύανε προστασία. Μάς βοη
θούσανε κιόλας άλλοι κρυφά καί άλλοι 
φανερά. Θυμάμαι είχαμε δυό Τούρκους 
πολύ έμπιστους. Κιαζήμ καί Μεμέτ ήτανε 
τά όνόματά τους. Μιά φορά μάς είπανε 
ότι ατά μέρη τού Αγά - Σουρούκ φανή
κανε τσέτες. Τούς είπαμε τότε έμείς νά 
φροντίσουνε καί νά μαθευτεί άπό τούς 
τσέτες ότι οί Χωροφύλακες θά λημεριά
ζανε τάχα τό βράδυ σ' ένα διπλανό χωριό 
καί νά πάνε νά τούς κυκλώσουνε. Μόλις 
μάς είπανε ότι ειδοποιηθήκανε οί τσέτες, 
κινήσαμε γιά τό χωριό αύτό. Στό δρόμο 
άνταμωθήκαμε μέ τούς δύο Τούρκους. 
Μπροστά έκείνοι άπό πίσω έμείς, προσ- 
περάσαμε τό χωριό αύ τό άπό μακριά καί 
πήγαμε καί στήσαμε καρτέρι σέ μιά ρεμα
τιά άπό όπου υπολογίζαμε νά περάσουνε 
οί τσέτες. Οί δυό όδηγοί μας πήγανε καί 
σταθήκανε παραπέρα σ ’ ένα ψήλωμα. 
Μόλις κόντευε νά βραδυάαει, άπό τή με
ριά αύ τή άκούσαμε μερικά χτυπήματα 
άπό πέτρες «τάκ - τάκ» όπως χτυπάνε τά 
παλαμάκια. "Ητανε τό σύνθημα πώς φα
νήκανε οί τσέτες. Τούς άφήσαμε, μπή
κανε στή ρεματιά καί τούς κάναμε με
γάλο χαλασμό. Ό Κιαζήμ καί ό Μεμέτ 
είχανε κάνει καλά τή δουλειά τους.. .  
Πληρώσανε όμως άκριβά τήν άγάπη τους 
γιά τούς "Ελληνες. Μετά άπό πολύ καιρό 
όταν ύπηρετούσα στή Σμύρνη, έμαθα ότι 
τούς σφάξανε οί τσέτες .. .

-  Πού άλλού ύπηρέτησες μέχρι νά το
ποθετηθείς στή Σμύρνη;

-Μ έχρ ι τό καλοκαίρι τού 1921 ύπηρέ- 
τησα στή Μοιραρχία Αδραμμυτίου. Τό 
χειμώνα γυρίζαμε στά βουνά μέ τις κό
πε ς κυνηγώντας τούς τσέτες. Είμαστε 
καμιά δεκαριά μονάχα. Εύτυχώς δέ χά
σαμε κανένα. Μονάχα ένας Χωροφύλα
κας τραυματίστηκε λίγο στό χέρι. Προσ
έχαμε πολύ. Μόλις περπατούσαμε, ό 
ένας πήγαινε 20 - 30 μέτρα μακριά άπό 
τόν άλλονε πολύ παραφυλαχτά μέ τό δά
χτυλο στή σκαντάλη τού ντουφεκιού καί 
μέ τό μάτι καί τ’ αύτί άνοιχτά. Έτσι μόλις 
πιάσαμε τό ντουφεκίδι, άνοιγόμαστε καί 
φαινόμαστε πολλοί. Μέ τούς τσέτες χτυ
πηθήκαμε πολλές φορές. Μιά φορά πού 
πηγαίναμε στό χωριό Μπέκιοϊ, πέσαμε σέ
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Τμήμα έλληνικοϋ στρατού άποβιβάζετοι στή Σμύρνη 
τύ Μάιο τού 1919. Κανείς τάτε δέν μπορούσε νά φαν
ταστεί τά τραγικά τέλ ο ς . . .

μιά ένέδρα. Μας γλύτωσε όμως ή παλι- 
καριά του Άνθυπασπιστή Σαμιωτάκη. Οί 
τσέτες τό βάλανε στα πόδια μόλις κατα
λάβανε ότι ήτανε μαζί μας ό «κιουτσούκ 
κουμαντάν» (ο.ο. μικρός άξιωματικός). 
Έτσι τον είχανε ύνοματίσει ο'ι Τούρκοι. 
Τούτο τό παλικάρι σκοτώθηκε παραΰ- 
στερα έξω άπό τό Καρά - Ντερέ. Είχαμε 
στρώσει στό κυνήγι κάτι τσέτες καί τόν 
βρήκε κατάστηθα μιά άδέσποτη σφαίρα 
τους .. Τόν κλάψαμε και έμείς και όλος ό 
κόσμος.. .  Τά καλά πού είχε κάνει σέ 
Χριστιανούς και Τούρκους δέ λέγονται. 
Μέχρι και τραγούδια τού είχανε βγάλει. 
Τέτοια παλικάρια τής Χωροφυλακής χα- 
θήκανε πολλά στή Μικρασία .. .  Στις άρ- 
χές τού καλοκαιριού τού 1921, μετατέ
θηκα στή Μοιραρχία Όδεμησίου. Καί 
έδώ είχαμε τά ίδια. Αστυνομική καί 
μεταβατική ύπηρεσία. Υπηρέτησα στον 
Σταθμό Χωροφυλακής Παλιαμπόλεως. 
Διοικητής μου ήταν ό Ανθυπομοίραρχος 
Βασίλειος Πελεκάνος, ένας καλός καί 
άκούραστος άξιωματικός. Υπηρέτησα 
καί στά Μεταβατικά Αποσπάσματα Όδε- 
μησίου καί Παλιαμπόλεως, μέ άποσπα- 
σματάρχες τούς Υπενωμοτάρχες Από
στολο Φτίκα άπό τό Βόλο καί Δοσο- 
γιάννη, δέ θυμάμαι ούτε τό μικρό του 
όνομα ούτε την πατρίδα του. Θυμάμαι 
όμως ότι είχε προαχθεί έπ’ άνδραγαθίρ. 
Τού άξιζε γιατί ήτανε καλό παλικάρι.

Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο παλικάρι τόν 
Υπενωμοτάρχη Κριτσώνη άπό τά μέρη 

τής Θεσσαλίας (σ.ο. έννοεί τόν Υπενω
μοτάρχη Γριτσώνη, τότε Διοικητή τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Σαρχανλή Μα

γνησίας). Μόλις τόν βλέπανε οί τσέτες 
παίρνανε δρόμο. Τόν είχανε όνοματίσει 
«Καρά Τσαούς» (σ.σ. Μαύρο Λοχία), 
ύστερα άπό τά τόσα πού τούς είχε κά
μει . . .  Είχα γνωρίσει πολλά τέτοια παλι
κάρια τής Χωροφυλακής. Έλα όμως πού 
δέ θυμάμαι σήμερα τά όνομα τά τους... 
Γεράματα βλέπεις . . .  Μέ τις μάχες καί τά 
τρεχάματα περάσανε κάμποσοι μήνες. 
Στό τέλος δέν άντεξα. Στό έμπα τού 1922, 
άπό τήν πολλή τήν κακοπάθεια, έπεσα 
άρρωστος γιά νά πεθάνω. Μόλις είπανε 
πώς θά μέ στείλουνε στό Νοσοκομείο τής 
Σμύρνης, έγώ δέν ήθελα. Βέβαια είχα 
άποθυμήσει τούς δικούς μου άλίλά 
έλεγα: Όσο βαστάμε έμείς έδώ έκείνοι 
είναι καλά. Θά τούς ίδώ μιά καί καλή μό
λις λευτερωθούμε. "Υστερα τόσα παιδιά 
άπό τήν Ελλάδα πού πολεμάνε έδώ δέν 
έχουνε ψυχή: Δέν έχουνε άφήσει τό
σους καί τόσους καί τόσους πίσω;... Με 
τά πολλά μέ στείλανε στή Σμύρνη. Δέν θά 
ξεχύσω ποτέ τήν ώρα τού άποχωρισμού 
άπό τούς συναδέλφους μου. Αγκαλια
στήκαμε, φιληθήκαμε καί είπαμε «καλή 
άντάμωση έδώ ή ατόν κάτω κόσμο» ... 
Μόλις έγινα καλά, ζήτησα νά μέ στεί
λουνε έκεί πού ήμουνα. Μοϋ είπανε όχι 
σέ χρειαζόμαστε έδώ γιατί είσαι ντόπιος 
καί ξέρεις τήν πόλη. Εγώ έπέμενα άλλά 
κανείς δέ μέ άκουγε Μάρτυράς μου ό 
Θεός δέν τό λέω αύτό άπό σκοπού γιά νά 
δείξω παλικαριά. "Οχι. Όλοι οί Μικρασιά- 
τες είμαστε τότε άποφααιαμένοι νά ζή- 
σουμε λεύτεροι στή γή τών πατεράδων 
μας. Ή τώρα ή ποτέ λέγαμε .. .

-  Πώς ήταν ή ύπηρεσία στή Σμύρνη;
-Σ τή  Σμύρνη έκανα γιά ένα καιρό 

ύπηρεσία φρουράς στό σιδηροδρομικό 
σταθμό, σέ έλληνικές δημόσιες ύπηρε- 
σίες καί σέ ξένες πρεσβείες. Μού άρεσε 
νά βλέπω άξιωματικούς Χωροφυλακής νά 
μιλάνε μέ ξένους: "Αγγλους, Γάλλους,

Ιταλούς, Γερμανούς.. .  Βέβαια.. .  Στή 
Σμύρνη είχανε στείλει πολύ μορφωμέ
νους άξιωματικούς . . .  Μερικοί παρακο
λουθούσανε ξένους κατάσκοπους, τούς 
πιάνανε καί τούς άνακρίνανε. "Οταν ύπη- 
ρετούσα στό 6ο Αστυνομικό Τμήμα, άνα- 
κατεύτηκα καί έγώ μέ τέτοιες ύποθέσεις. 
Επειδή ήξερα τόν τόπο καί τά τούρκικα, 

μέ στέλνανε νά φέρνω πληροφορίες. 
Εγώ ό?ι μάθαινα τούς τά έλεγα άμέσως. 

Πρέπει νά έκανα καλή δουλειά γιατί μιά 
φορά μέ κάλεσε ό Διοικητής μου είπε 
«μπράβο Πακριτζή πολύ καλά τά κατα
φέρνεις». Εκτός άπό τήν παρακολού
θηση, έκανα καί διάφορες άλλες άστυ- 
νομικές ύπηρεσίες. Είχαμε πολύ δου
λειά. Ή Σμύρνη είχε τότε πάνω άπό
350.000 κατοίκους: "Ελληνες, Τούρκους, 
Εύρωπαίους, Αρμένηδες, Εβραίους καί 
έγώ δέν ξέρω ποιούς άλλους άκόμη.. .  
Εμείς όμως τά καταφέρναμε μιά χαρά 

γιατί είχαμε καλούς άξιωματικούς καί 
ύπαξιωματικούς καί προπαντός γιατί οί 
περισσότεροι κάτοικοι ήτανε "Ελληνες 
καί μάς βοηθούσανε πολύ. Ύστερα εί
χαμε πολύ καλή συνεργασία μέ τό 
Στρατό. Στή Μικρασία Στρατός καί Χωρο
φυλακή ήτανε ένα καί τό αύτό πράμμα. 
Καλά λοιπόν τά πηγαίναμε μέχρι πού μά
θαμε πώς έρχεται ή καταστροφή. Δέ 
μπορούσε νά τό χωρέσει ό νούς μας .. . 
Ό Στρατός μας πού είχε τσακίσει τούς 
Τούρκους πριν άπό λίγες μέρες νά παίρ
νει τό δρόμο τού γυρισμού... Τό τι γί- 
νηκε τότε στή Σμύρνη δέ μπορώ νά τό 
παραστήαω μέ λόγια .. .  "Ενα θά σου πώ 
μονάχα: Ή Χωροφυλακή στάθηκε παλι
καρίσια κοντά στόν κόσμο μέχρι τό τέ
λος. Από τή Σμύρνη φύγαμε λίγες ώρες 
προτού νά μπούμε μέσα οί Τούρκοι. Στήν 
άρχή οί ξένοι είπανε νά μείνουμε έκεί. 
Φαίνεται όμως ότι καταλάβανε πώς θά 
μάς σκοτώνανε όλους καί γι’ αύτό δέν 
ξαναείπανε κουβέντα. "Ετσι γλυτώσαμε. 
Τώρα πόσοι συνάδελφοι μείνανε πίσω καί 
τι πάθαμε έμείς οί Μικρασιάτες, καλύ
τερα νά μή σού τά λέω. Ραγίζεται ή καρ
διά μου κάθε φορά πού τά θυμάμαι.. .

Αύτά μου είχε είπε! πριν άπό δύο περί
που χρόνια ό τέως Χωροφύλακας καί μα
χητής ατή Μικρασία Γεώργιος Πακρι- 
τζής. Μετά τή μετάθεσή μου άπό τή Χαλ
κίδα, διατήρησα τήν έπαφή του. Όταν 
άποφάσισα νά στείλω γιά δημοσίευση 
τήν παραπάνω συνομιλία μας, τόν ζή
τησα στό τηλέφωνο. Μοϋ είπαν δτι είναι 
άρρωστος και νοσηλεύεται έδώ στήν 
Αθήνα. Έτρεξα καί τόν βρήκα σχεδόν 
κατάκοιτο μέ έντονα τά σημάδια τής δο
κιμασίας στό κουρασμένο του πρόσωπο. 
Ωστόσο βρήκε τό κουράγιο νά άστειευ- 
τεϊ. «Φαίνεται δτι ό χάρος έχει κάνει λά
θος καί ψάχνει νά μέ βρει στή Μικρα- 
σία...», μοϋ είπε μέ ένα πονεμένο χαμό
γελο. Καθήσαμε άρκετή ώρα μαζί. Τού 
διάβασα τό κείμενο άπό τή συνομιλία μας 
στή Χαλκίδα. Τό άκουγε μέ βαθιά συγκί
νηση κουνώντας κάπου - κάπου έπιδοκι- 
μαστικά τό κεφάλι. Μόλις τελείωσα τό 
διάβασμα μοϋ είπε: «Γράψε δτι ή Χωρο
φυλακή άφησε τότε έποχή μέ τούς άγώ- 
νες καί τις θυσίες της. Όλοι έμείς οί Μι- 
κρασιάτες μοιραστήκαμε μαζί της χαρές, 
λύπες, σκοτωμούς καί δυστυχίες. Ζή- 
σαμε καί γράψαμε μαζί τήν ίδια ιστο
ρία ...». Δέν είχε άδικο. Τό σημειώσαμε 
άλλωστε στήν άρχή τού κειμένου αύτού: 
Ή Ιστορία τής Χωροφυλακής είναι αύτή 
ή 'Ιστορία τού τόπου ...
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Τού Κώστα ΛΙΑΠΗ

Ό Αύγουστος είναι ό πιό ευλογημένος 
'ίσως μήνας τού χρόνου. Αυτό τό ξέρει 
φυσικά καλά ό λαός μας, άλλιώς δέν έξ- 
ηγεΐται ή παροιμιακή έπιθυμία του «Αύ
γουστε, καλέ μου μήνα, νά 'σουν δυό φο
ρές τό χρόνο». Κι ή άλήθεια είναι πώς ό 
Αύγουστος είναι ό μήνας έκεΐνος πού, 
όπως λέει πάλι ό λαός μας, «Θρέφει τούς 
άλλους έντεκα». Γιατί στή διάρκειά του 
ωριμάζουν και σοδεύονται οί περισσότε
ροι καρποί, καί κυρίως τά νοστιμότερα 
καλοκαιρινά φρούτα, όπως λ.χ. τά σύκα, 
τά σταφύλια, τ' άχλάδια, τά καρπούζια καί 
τόσα άλλα. Αύτός άλλωστε είναι κι ό λό
γος πού ό Αύγουστος είναι γνωστός σέ 
κάποιες περιοχές τής χώρας μας καί σάν 
«Συκολόγος», ένω στή Νίσυρο τον λένε 
καί «Τραπεζοφόρο» καί τόν προτιμούν 
μάλιστα τρεις φορές τό χρόνο («"Αουστε, 
Τραπεζοφόρε, νά’σουν τρεις βολές τό 
χρόνο»), Γιά τόν ίδιο άκριβώς λόγο, κι 
έπειδή τό μήνα αύτό ή όρεξη περισσεύει 
κι έχουμε πολλά τραπεζώματα τή μέρα, ό 
Αύγουστος είναι γνωστός καί σάν «Πεν- 
τεφάς».

Καί μιά κι ό λόγος γιά τις διάφορες λαϊ
κές όνομααίες του, ό Αύγουστος λέγεται 
καί «Δριμάρης», γιατί στις πρώτες 6 ή 12 
μέρες του (όπως καί τις άντίστοιχες τού 
Μαρτίου) έχουμε τις γνωστές στήν 
παράδοσή μας «δρίμες», πού κατά τή 
λαϊκή πίστη κι άντίληψη είναι κάποιες 
μυστηριακές ζημιογόνες δυνάμεις, κρυ- 
μένες συνήθως ατά νερά κι ικανές νά 
καταστρέψουν τά ξύλα κυρίως καί τά πα
νιά. Στήν άντίληψη αύτή όφείλεται άλλω
στε κι ή λαϊκή παροιμία «τ' Αύγούοτου οί 
δρίμες στά πανιά καί τού Μαρτιού ατά 
ξύλα». Γιά τόν ίδιο λόγο στό διάστημα 
αύτό οί παλιότεροι άπέφευγαν τό πλύ
σιμο, τό λούσιμο κι αύτό τό κόψιμο τών 
ξύλων όσο «κρατούσαν» οί δρίμες.

Τό ίδιο έξάλλου μέ τήν εύκαιρία χρο
νικό διάστημα (1-12 Αύγούοτου) έχουμε 
καί τά γνωστά σ' όλη τή χώρα «μερομή- 
νια», όπότε άπό διάφορες μετεωρολογι
κές παρατηρήσεις βγαίνουν άπ' τούς 
άσχολούμενους μέ τόν καιρό συμπερά
σματα γιά τήν καιρική κατά στάση όλων 
τών μηνών τού χρόνου, καθένας άπ’ τούς 
όποιους μήνες άντιστοιχεϊ καί σέ μιά άπό 
τούτες τις πρώτες δώδεκα μέρες, άρχής 
γενομένης άπ' τόν ίδιο τόν Αύγουστο πού 
άντιστοιχεϊ μέ τήν Πρωταυγουστιά.

Καί μιά κι ό λόγος ήρθε στον καιρό, 
σημειώνουμε μέ τήν εύκαιρία πώς σύμ
φωνα μέ τά παλιά «καλαντάρια», ό λαός 
πιστεύει πώς σά μεσοκοπήσει ό Αύγου
στος άρχίζει ούσιαστικά τό φθινόπωρο. 
Κι αύτό φαίνεται πάλι στις πολλές καί 
διάφορες παροιμίες του. Έτσι θ' άκού- 
σουμε καί σήμερα συχνά νά λένε έκείνοι

πού άλατίζουν τό λόγο τους μέ τή σοφία 
τών λαϊκών παροιμιών μας: « Από Μάρτη 
καλοκαίρι κι άπό Αύγουστο χειμώνα», ή 
«ΎΗρθ' ό Αύγουστος, πάρ' τήν κάπα σου», 
ή καί πάλι «Άπό Μαρτιού πουκάμισο, κι 
άπ’ Αύγουστο σεγγούνα», κι άκόμα «Τ' 
Αύγούοτου τά βοριάαματα, χειμώνα 
άναθυμούνται».

Ωστόσο όμως κι έπειδή είναι γνωστά 
καί τ' αύγουστιάτικα λιοπύρια που λιώ
νουν καμιά φορά καί τις πέτρες, στή Σαν
τορίνη λέγεται κι ή παροιμία «Στις τρεις τ’ 
Άούστου κι οί πέτρες λυοϋνε», ένώ γιά 
τόν ίδιο λόγο καί σέ πολλές άλλες περι
οχές θ' άκούσουμε τήν παροιμία πού 
κατά κάποιο τρόπο διαψεύδει έκεϊνες γιά 
τις όποιες ιδιαίτερος στάθηκε ό λόγος 
μας παραπάνω, πώς δηλαδή «Μήδ1 άπ' 
Αύγουστο χειμώνα, μήδ’ άπού Μαρθιού 
καλοκαίρι».

Οί γεωργοί πάντως κι ιδιαίτερα οί άμ- 
πελουργοί κι οί έλαιοκτηματίες έχουν 
ιδιαίτερους λόγους νά προτιμούν τόν 
Αύγουστο θερμό καί στεγνό. Κι αύτό φαί
νεται πάλι άπ' τις σχετικές παροιμίες πού 
άπηχοϋν όπως πάντα μιά σοφή καί βιω- 
μένη έμπειρία. "Ετσι είναι γνωστή στό πα
νελλήνιο ή παροιμιακή ρήση «Αύγουστος 
άβρεχος, μούστος άμετρος», πού δείχνει 
πώς ή βροχή είναι άνεπιθύμητη στον άμ- 
πελουργό αύ τόν τουλάχιστον τό μήνα 
γιατί, όπως είναι φυσικό, τό νερό λιγο
στεύει τό σταφυλοζάχαρο άπ' τά γινο- 
μένα πιά σταφύλια μ ’ άποτέλεσμα νά 
μειώνονται άνάλογα καί τά γράδα τού 
μούστου. ’Αλλά καί ατούς σταφιδοπαρα
γωγούς ή αύγουστιάτικη βροχή καθώς κι 
οί άλλες άναποδιές τού καιρού είναι 
άσύμφορες. Ειδικά μάλιστα γι' αύτούς, τό 
εισόδημά τους έξαρτάται κατά μεγάλο 
ποσοστό άπ' τις καιρικές συνθήκες πού 
θά έπικρατήσουν τόν Αύγουστο, γι' αύτό 
καί τούς άκούς νά λένε: «Τόν Αύγουστο 
παντρεύομαι, τόν Αύγουστο ξεπαν- 
τρεύομαι». Τέλος, ζημιογόνα είναι ή 
βροχή τού Αύγούοτου καί γιά τήν έλαιο- 
παραγωγή, άφού, όπως έπίσης είναι 
γνωστό, αύτή εύνοεί τήν άνάπτυξη τού 
δάκου τής έλιάς. Γι' αύτό καί στή Χίο θ' 
άκούαεις συχνά νά λένε πώς «Τού Αύ- 
γούστου τό νερό, είναι «ακουρδούλα» 
(δηλαδή πανούκλα) στήν έλιάν».

Μά καί γενικά ό Αύγουστος, μ ’ όλες τις 
άλλες καί τόσες καλοσύνες του, θεωρεί
ται κι είναι άκόμα καί σήμερα, σάν ό πιό 
νοσοφόρος ίσως μήνας τού χρόνου. Κι 
αύτό γιατί στή διάρκειά του, λόγω άκρι
βώς τής ύπεραφθονίας καί ύπερκατανα- 
λώσεως τών φρούτων, έχουμε παήλές 
έντερικές λοιμώξεις, ένώ παλιότερα, 
τότε πού ή έλονοσία «θέριζε» στή χώρα 
μας, παρατηρούνταν καί μιά ιδιαίτερη 
έξαρση ατούς έλώδεις πυρετούς. Νοσο
γόνα λοιπόν κι ή αιτία τής δημιουργίας 
τόσο τής παλιάς βυζαντινής παροιμίας 
«Περί τής ύγείας σου τόν Αύγουστον 
έρωτα», όσο καί τής νεοελληνικής «Νά

σαι καλά τόν Αύγουστο, πού 'ναι παχιές 
οί μύγες» .. .

Ας δούμε όμως τώρα καί μερικά χαρα
κτηριστικά αύγουστιάτικα έθιμα, καθώς 
καί κάποιες ένδιαφέρουσες σχετικές δο
ξασίες τού λαού μας.

Ή Πρωταυγουστιά, πού 'ναι μιά μέρα 
αύστηρής νηστείας γιά τό λαό μας, είναι 
ίσως κι ή πιό σημαντική άλλά καί πιό ση
μαδιακή άπ' όλες τις μέρες τού μήνα τού
του γιά τή λαογραφία μας. Σέ μερικά 
μέρη τής χώρας μας πιστεύεται πώς τή 
νύχτα τής παραμονής αύτής τής μέρας 
άνοίγουν ξαφνικά οί ούρανοί, όπως γίνε
ται καί στή γιορτή τών Θεοφανείων, κι 6,τι 
προφτάσει νά ζητήσει έκεΐνος πού ξα- 
γρύπνησε γιά νά ίδεΐ αύτό τό θαύμα τό 
άποκτάει. Αύτό όμως σ' άλλες περιοχές, 
όπως στή Μακεδονία καί στό Πήλιο, πι
στεύεται πώς γίνεται καί τή νύχτα τής 
παραμονής τής γιορτής τής Μεταμορ- 
φώσεως ή, όπως κι άλλου, τήν τελευταία 
μέρα τού Αύγούοτου. Τά ξημερώματα 
πάλι τής Πρωταυγουστιάς, στά Τελώντα 
τής Λέσβου, άνάβουν οί ντόπιοι στά τρί- 
στατα φωτιές, πού έκεϊ τις λένε «καψά- 
λες», τις όποιες καί πηδάνε λέγοντας: 
«Ώ καλώς τόν "Αουστο! Σύκα καί καρύδια 
τσάι καλά σταφύλια». Παλιότερα μάλιστα 
έψαιναν στις φωτιές αύτές κι ένα κεφάλι 
σκόρδο κι έτρωγαν ύστερα τις «σκλήδες» 
του - στή Λέσβο τις λένε «τσελίβες» -  γιά 
προφύλαξη άπ' τόν πυρετό.

Ανάλογα όμως είναι καί τ' άλλα έθιμα 
τής Πρωταυγουστιάς πού τηρούνται σέ 
διάφορες περιοχές τής χώρας. Στήν 
Ήπειρο λ.χ. τή μέρα αύτή τρώνε νηστικοί 
τό πρωί κόκκινα κράνα γιά νά 'ναι γεροί 
όλο τό χρόνο. Αγιάζονται έπίσης τά σπί
τια άπ' τόν παπά, άλλού ραντίζονται μ' 
άγιασμά τ' άμπέλια καί τά περιβόλια, κι 
άλλού πάλι καθαρίζονται τά χαλκωματέ- 
νια μαγειρικά σκεύη γιά τή νηστεία τού 
δεκαπενταύγουστου. Γνωστό έπίσης 
έθιμο είναι νά προσφέρονται όπωρικά καί 
κυρίως σταφύλια στήν έκκλησιά -  είναι οί 
λεγάμενες «άπαρχές»-έθιμο πού άλλού 
τηρείται στή γιορτή τού Σωτήρος, όπότε 
τά σταφύλια αύτό, μετά τόν άγιασμά τους 
άπ' τόν ιερέα, μοιράζονται στους πι
στούς. Τέλος, στό Άϊβαλί τής Μικρός 
Ασίας συνήθιζαν οί παλιές Μικρασιάτισ- 
σες νοικοκυρές νά βάζουν γιά χάρη τών 
νεκρών ένα πιάτο έλιές, μισές μαύρες καί 
μισές άσπρες, πού τις έστελναν στή γει
τονιά σ' όσους δέν είχαν γιά νά φάνε 
έκείνη τή μέρα.

Στή γιορτή τού Σωτήρος πάλι, πού κατά 
τόπους λέγεται καί «Χριστοσωτήρα» ή 
«Μεγασωτήρα» ή καί «Άησωτήρας», έκτος 
άπ' τήν εύχολόγηση καί τή διανομή στα- 
φυλιών, συνηθίζεται, όπως καί του Εύαγ- 
γελισμού καί τών Βαΐων νά τρώνε οί πι
στοί ψάρια, οί δέ ψαράδες, άπ' τ' άλιεύ- 
ματα αύτής τής μέρας, είναι σέ θέση νά 
κάνουν προγνώσεις γιά τήν άλιεία όλά- 
κερου τού χρόνου.
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Τήν ίδια μέρα στην Κορώνη τής Μεση- 
νίας άποφεύγουν τό μπάνιο στή θάλασσα 
γιατί, όπως πιστεύουν έκει, «βγαίνει ή 
Λάμια τού γιαλού» κι είναι ένδεχόμενο 
νά τους βλάψει.

Ό Δεκαπενταύγουστος θεωρούνταν 
καί γιορτάζονταν παλιότερα άπ' τό λαό 
μας σάν τό «Πάσχα τού καλοκαιριού» 
ύστερα άπ' τήν 15νθήμερη αύστηρή νη
στεία. Τήν ίδια μέρα υπάρχει σέ μερικές 
κτηνοτροφικές περιοχές τής χώρας μας 
ή συνήθεια νά συνάπτονται συμβόλαια 
μεταξύ τσελιγκάδων καί πιστικών.

Κατά τά *έννιάημερα» έξάλλου τής 
Παναγιάς (23 Αύγούστου) σέ μερικά μέρη 
τής χώρας μας κάνουν λιτανίες καί 
παρακάθονται μετά τή θεία λειτουργία σέ 
κοινά τραπεζώματα πού όργανώνουν οί 
κοινότητες τών χωριών.

Νεολαογραφική θεωρείται ή γιορτή 
του Αγίου Φανουρίου (27 Αύγούστου) 
που τόν έπικαλούνται όσοι θέλουν νά 
τούς «φανερώσει» τύχες καί χαμένα 
πράγματα. Μάλιστα σέ μερικά χωριά οί 
γυναίκες κατασκευάζουν γιό χάρη τού 
'Αγίου μιά πίτα γιό τήν ψυχή τής άμαρτω- 
λής μάνας του. Στά χωριά τού ’Ανατολι
κού Πηλίου ή πίτα τούτη είναι μάλιστα 
άλμυρή, γι' αύτό τή λένε «άλμυροκου- 
λούρα», καί τήν τρώνε τ’ άνύπαντρα κορί
τσια για νά ύνειρευτούν τό βράδυ τό 
γαμπρό πού τούς έπιφυλάσσει ή μοίρα 
καί τούς φανερώνει, μέ τή μορφή τού .. . 
νεροκουβαλητή, ό Άγιος Φανούριος.

Ό Άη - Γιάννης έξάλλου ό «Αποκεφα
λιστής», όπως τόν άποκαλεϊ χαρακτηρι
στικά ό λαός μας, κατά τρόπο μάλιστα 
πού νά τόν μεταβάλλει άπό θύμα σέ θύτη, 
θεωρείται σέ πολλές περιοχές ό Άγιος 
πού προστατεύει άπ' τούς πυρετούς. 
Σχετικά πιστεύεται άπ' τους παλιούς πώς 
οί κακοήθεις πυρετοί μέ τά τρομερά τους 
ρίγη όφείλονται στήν ταραχή τήν όποια 
αίσθάνθηκε ή κεφαλή τού άποκεφαλι- 
σμένου Άγιου, πού γι' αύτό άκριβώς τό 
λόγο λέγεται καί «Ριγολόγος».

Η γιορτή αύτή είναι άπ' τις αυστηρότε
ρες νηστείες τής Θρησκείας μας, άπαγο- 
ρεύεται δέ στή διάρκειά της ή κατάλυση 
κάθε ποτού πού προσομοιάζει μέ τό αίμα 
πού χύθηκε κατά τήν άποτομή τού Προ
δρόμου. Γιά τό λόγο αύτό σέ πολλά μέρη 
δέν τρώνε αύτή τή μέρα μαύρο σταφύλι ή 
μαύρο σύκο, ούτε καί πίνουν μαύρο 
κρασί. Αλλού πάλι οί πάσχοντες άπό πυ
ρετό τάζουν στόν Αγιο λάδι, λιβάνι, κερί 
καθώς κι ένα κατσίκι ή έναν πετεινό τά 
όποια καί τά προσφέρουν τή μέρα τής 
γιορτής του σέ κάποια έκκλησιά ή έξωκ- 
κλήσι που τιμαται στή μνήμη τού Άγιου.

Καί γιά νά κλείσουμε τή λαογραφική 
μας άναφορά γιά τόν Αύγουστο, προσθέ
τουμε άκόμα πώς ή τελευταία του μέρα 
είναι γνωστή σέ πολλές περιοχές τής 
χώρας μας σάν «κλειδοχρονιά». Κι αύτό 
μάς θυμίζει τά βυζαντινά χρόνια τότε πού 
οί »ίνδικτιωνες» - ο ί  χρονικοί δηλαδή κύ
κλοι -  άρχιζαν άπ' τό Σεπτέμβριο, γεγο
νός πού φυσικά σημαίνει πώς ό χρόνος 
τότε τελείωνε μέ τό κλείσιμο τού Αύγού
στου.

Κι έδώ κλείνουμε, άγαπητές άναγνώ- 
στριες καί φίλοι άναγνώσται, τήν άνα
φορά μας γιά τόν Αύγουστο μέ τήν εύχή 
νά 'στε καλά όλο αύτό τόν εύλογημένο 
μήνα, άνεξάρτητα φυσικά άπ’ τό αν θά 
είναι παχιές ή άδύνατες οί μύγες τής 
σχετικής παροιμίας...

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Α φ ο ρ ι σ μ έ ν ο ι  . . .
Περασμένα μεσάνυχτα ... Ιδιωτικό άεροπλάνο φίλου συμπατριώτη πλησιάζει 

γιά προσγείωση στό άεροδρόμιο τοϋ Ελληνικού. Ό φίλος πιλότος παίρνει στό χέρι 
τό «πρές» τού άσύρματου και καλει τόν πύργο έλέγχου γιά τήν άδεια και τό 
διάδρομο τής προσγείωσης. Στή συχνότητά του όμως έχει «πέσει» ραδιοπειρατής 
και, φυσικά, ή άπάντηση δέν έρχεται άπ’ τόν πύργο έλέγχου:
-  Τό δισκάκι πού άκολουθεϊ χαρίζεται άπό μένα τήν άκριδάτη σέ σένα τόν γιαλαν- 

τζίμαγκα τόν καλπουζανιάρη μου ...
Οπότε, άναγκάζεται ό χριστιανός νά παρατήσει τό πρές καί νά έπιχειρήσει μιά 

βολτιτσα στόν άττικό ούρανό, ώσπου νά βγει άπ' τή μέση ή κυρία μέ τό δισκάκι 
της ... Αλλά και ή δεύτερη έπιχείρηση στέφεται μέ άποτυχία. Τούτη τή φορά ή 
εκφωνητρια άπαντάει:
-  Μέ πολύ νόημα, χαρισμένο άπ’ τήν πενηντάχρονη γκιόσα τών όγδόντα κιλών 

στόν κύριο πού διπλώνει τις μπουκιές «γατοκέφαλο» και... ξέρει αύτός
Επιχειρεί δεύτερη βόλτα πάνω άπ’ τήν Αθήνα και στήν τρίτη κλήση άποκρίνε- 

ται φωνή άντρική. Πολύ άντρική μάλιστα:
-  Ο έρασιτέχνης πού μοϋ κάνει κολλητήρι ή βγαίνει άπ’ τή συχνότητα ή βγάζει τό 

σκασμό. Τήν έχει βαμμένη άπό χέρ ι...
_ Ο πιλότος καταλαβαίνει πώς είναι δύσκολο νά άπαλλαχτεΐ άπ’ τήν παρουσία 

του δολοφόνου τών έρτζιανών κυμάτων άθηναίου, γιαυτό καί τού έξηγεΤ μέ τό 
καλό ότι είναι πιλότος άεροπλάνου καί λοιπά καί λοιπά. Αλλά καί πάλι τόν άποκαρ- 
διωνει ή άπόκριση:
-  Τό άμανετζίδικο πού άκολουθεϊ. πάραυτα, χαρίζεται άτάκα κι έπί τόπου στή 

γινατιάρα τού μαύρου ρετιρέ άπ’ τό γερομπισμπίκη τού βιζαβί κι έξ άπεναντίας 
μπαλκονιού ... νά πούμε . ..

Καινούργια βόλτα πάνω άπ’ τό πολυφωτισμένο «κλεινόν άστυ» καίτό θλιβερό 
κατάντημα τής άθηναϊκής ραδιοπειρατίας συνεχίζεται:
-  Αμάν ποιος είσαι σύϋ! Γιάλα της ... καί οί έπόμενες νότες χαρισμένες άπ’ τή 

σκληρή βιολέτα στό έφταμηνήτικο άγόρι της καί τό προειδοποιεί νά κάτσει 
φρόνιμα, γιατί άλλιως θά τό δέσει φιόγκο

-  Χαρισμένο άπό μένα σέ σένα τό βλήτο μου
-  •■■άπ τό Γιώργο τό θεριακλή στή Βιβή τή διμούτσουνη κι άς τού ξηγιέται 

άλμυρο φιστίκι...
-  Χαρισμένο άπό μένα τόν αιώνιο γκαφαδόρο σέ σένα τό άθλιο θηλυκό μέ τις 

άβερτοσύνες καί ή ζωή έχει πολλά γυρίσματα...

-  .. .άτι τή γελαστή μαίμουδίτσα στόν άγέλαστο ρινόκερω μέ μίσος, μέ άγάπη, μέ 
πολλά φιλιά καί λίγα χάδια. Κι άν θέλει νά μήν τού φύγει άς μάθει νά χαμογε-

.. χαρισμένο σέ όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Καί ύπ’ άψιν τους: τά ρολόγια 
και τά κορόϊδα δουλεύουν σήμερα . ..

-  Μέ τις έπόμενες νότες, ή γινατιάρα τοϋ μαύρου ρετιρέ εύχαριστεΐ καί άνταπο- 
διδει στό γερομπισμπίκη τοϋ βιζαβί κι έξ άπεναντίας. Κι αύριο τό δειλινό στις έξι, 
έκεϊ πού ξέρει αύτός όποιος βγει κερδισμένος ...

-  Ο άρκουδόμαγκας πού παρασταίνει τόν ... π ι λ ό τ ο νά φύγει άπ’ τή συχνό
τητα πριν άνοίξω τό κουτί μέ τά «χριστοκάντηλα».

Αύτά κι άλλα πολλά. Παρόμοια καί δυστυχώς χειρότερα όσο άφορά τή συν- 
άφειά τους μέ τό βόρβορο μέρος τού λεξιλόγιου τής έλληνικής πιάτσας. Όλα 
απαντήσεις στις έναγώνιες κλήσεις τού πύργου έλέγχου τού άεροδρόμιου, άπ’ τό 
φίλο πιλοτο. Όλα μαγνητοφωνημένα, πού μάς τά ’φερε τις προάλλες στό γραφείο 
να τ ακούσουμε κι έμείς. Γ ιά νά βγάλουμε -  λέει-συμπέρασμα περί τής έγκλημα- 
τικής άδιαφορίας των κακοποιών τών έρτζιανών κυμάτων μας καί νά τούς άπευθύ- 
νουμε έναν καθωσπρέπει άφορισμό άπ’ τή στήλη μας

Περιττό βέβαια νά γράψουμε δτι φρικιάσαμε άκούγοντας στό μαγνητόφωνο 
όλες αυτές καί τις υπόλοιπες (χειρότερες άκόμη) άνοησίες καί άηδίες αύτών τών 
ραδιοπειρατών, πού, ούτε λίγο ούτε πολύ, παράσταιναν καί τούς ρ α δ ι ο ε ρ α -  
°ATei ^ Vet ’ ' ^αι ΨΡικιάσαΜε τόσο γιά τήν ξετσιπωσιά τού λεξιλόγιου τής 
«άκριδατης» παραγγελιοδόχου έκφωνήτριας (άκριδάτη στή διάλεκτο τής πιάτσας 
πάει να πει. πονηρή) ή του βρωμόστομου γιαλαντζίμαγκα (ψευτόμαγκα) έκφω- 
νητή, όσο φρικιάσαμε — καί καθημερινώς φρικιάζομε — πού δέ μπορούμε νά τούς 
άφορισουμε στ άλήθεια όλους αύτούς τούς «τσίφτες» κι όλες αύτές τις «τσίφτισ- 
σες» πού έχουν_«πάρε - δώσε» ή πού δημιουργούν «πάρε - δώσε» μέσω τών 
ραδιοπειρατικων σταθμών.

°  άφορισμός είναι έκκλησιαστική ποινή καί, όντες άναρμόδιοι περί τά έκκλη- 
σιαστικο θέματα, τούς παραπέμπομε αύτούς τούς κυρίους κι αύτές τις κυρίες, 
ραδιοπειρατές καί ραδιοπειρατίνες, στήν κατά τήν κρίσιν σας άνώτερη καί σκλη
ρότερη τιμωρία. Τί κάθεστε; Αφορίστε τους όλοι, λοιπόν, μέ τόν τρόπο σας. 

Είναι λ ί α ν  έπικίνδυνοι κακοποιοί. Αφορισμένοι νά να ι.
Γιάννης Λιρζιώτης
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της πού δείχνει νά έχει τδν τρόπο του, 
μπορεί νά έχει τόσο μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον γιά μιά ληστεία; Εκτός άν είχε πά
ρει μέρος κι ό ίδιος σ’ αύτήν. Δέ θά 
πρεπε..

-  Δέν είναι δίκιά μας δουλειά, Ρόνα. 
Βρισκόμαστε έδώ γιά νά διευθύνουμε 
τά καθαριστήριο ...

-  Αλλά...
-  "Εχουμε τή δική μας δουλειά νά κά

νουμε, καί δέν έχει άλλά.
Ή Ρόνα σήκωσε τούς ώμους της χωρίς 

νά έχει πειστεί, καί στράφηκε μπροστά, 
χλωμιάζοντας μονομιάς καθώς είδε τό 
νέο ούτε ένα μέτρο μακριά της.

Φαινόταν βλοσυρός· όμως άμέσως στό 
πρόσωπό του φάνηκε ένα χαμόγελο πού 
ξανάφερε τήν καρδιά τής Ρόνα στή θέση 
της.

Στις λίγες βδομάδες πού είχε άνοίξει 
τά καθαριστήριο μαζί μέ τό Ρόρυ είχε δεί 
άρκετές φορές τόν Σήν Φλάναγκαν καί 
τόν θεωρούσε άξιοπρεπή άνθρωπο. Είχε 
τήν έμιράνιση καί τούς τρόπους πού τήν 
έλκυαν καί δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο 
νά σχηματίσει κακιά έντύπωση γι’ αύτήν. 
Καί ήταν φανερό άπ’ τόν τρόπο πού τής 
χαμογελούσε τώρα πώς δέν είχε συμβεί 
κάτι τέτοιο.
-  Χαίρομαι πού βλέπω, μίς, πώς δέν εϊσ- 

αστε πληροφοριοδότες τής Ασφά
λειας.
Άκούγοντας τήν άνδρική φωνή ό Ρόρυ 

ήλθε άπ' τά πίσω μέρος. Είχε βγάλει τό 
πουκάμισό του καί ή Ρόνα κοκκίνησε γιά

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Του Αλφρεντ Χίτσκοκ

Η ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

« ..  .πήγαν πίσω άπ’ τις κρεμάστρες μέ τά σιδερωρένα ροϋχα κι άνοιξαν ένα 
ντουλάπι. Στή βασι τοϋ ντουλαπιού ήταν τοποθετηρένο ένα φασματοσκόπιο.

Η Ρόνα πήρε πρώτα τό σακάκι τοϋ Σήν. Ό Ρόρυ τής έδειξε τό λεκέ. Τοποθέτησε τό 
ύφασμα κάτω άπά τά δυνατά φακό καί γύρισε ένα διακόπτη. Ό λεκές φάνηκε 
μεγενθυμένος καί οί υπεριώδεις άκτίνες έδειξαν τή σύστασή του όλοκάθορα. Ή Ρόνα 
ένιωσε τήν καρδιά της να σταματάει. Τό έξασκημένο μάτι της δέν μπορούσε νά κάνει 
λάθος. ’Ηταν νιτρογλυκερίνη.. .» .

Η Ρόνα έσκυψε πίσω άπ’ τόν πάγκο νά 
πάρη μιά έτικέτα καί δέν είδε τόν ήσυχο 
άνδρα πού μπήκε στό μαγαζί, πριν ό άλ
λος πελάτης κλείσει φεύγοντας τήν 
πόρτα. "Ετσι έγινε κι ό Σήν Φλάναγκαν 
βρέθηκε μέσ’ στό καθαριστήριο χωρίς 
κανένας νά τόν πάρει μυρουδιά τή στι
γμή πού ή Ρόνα βρήκε τό άπόκομμα τής 
έφημερίδας μέσα στήν τσέπη τοϋ που
καμίσου τοϋ προηγούμενου πελάτη.

Άνασηκώθηκε, χωρίς νά τόν έχει δει 
άκόμη καί φώναξε στό Ρόρυ πού σιδέ
ρωνε μεταξωτά μέ τό χέρι στό πίσω μέ
ρος.
-  Αύτός πού έφυγε έχει ένα άπόκομμα 

γιά τή μεγάλη ληστεία τής Δευτέρας.
-  Λοιπόν; ήλθε ή άπάντηση τοϋ Ρόρυ.
-  Λοιπόν, γιά ποιο λόγο ένας νομιμό- 

φρων πολίτης, καί μάλιστα ένας πολί-

τή σκισμένη καί ίδρωμένη φανέλα του 
πού άποκάλυπτε τό τριχωτό του στήθος. 
Σκούπισε τίς παλάμες του στό παντελόνι 
του καί κούνησε σέ χαιρετισμό τό κεφάλι 
στό νέο. Ό Σήν τόν άντιχαιρέτησε μέ τόν 
ίδιο τρόπο.

-  Ό πατέρας μου, έκανε τίς συστάσεις ή 
Ρόνα. Πατέρα άπό δώ ό κ. Σήν Φλάναγ- 
καν.
Άναμετρώντας ό ένας τόν άλλο μέ τό 

βλέμμα οί δυό άντρες έδωσαν τά χέρια. 
Ό Σήν χρειάστηκε νά μεταφέρει στό 
άλλο χέρι τό δέμα μέ τά πλυστικάτου γιά 
τή χειραψία.

Τό πρόσωπό του σοβάρεψε πάλι, δί
στασε μιά στιγμή κι ύστερα είπε:
-  "Ακόυσα χωρίς νά θέλω αύτό πού εί

πατε γιά τό άπόκομμα. Θά κοιτούσα τή 
δουλειά μου, όμως δέν θάθελα νά πά- 
θετε κακό. Κάνετε καλά πού δέν ειδο
ποιείτε τήν άστυνομία αύτή τή φορά, 
είναι πιθανό όμως νά σάς ξαναβάλει 
στόν πειρασμό αύτός ό κύριος.
Ό Ρόρυ σκυθρώπιασε.

-  Τι έννοεΐτε «δέν θέλετε νά πάθουμε 
κακό»;
Κρατώντας πάντα τό δέμα μέ τ’ άπλυτά 

του κάτω άπ’ τή μασχάλη του, ό Σήν
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άπλωσε τό χέρι του στδ άπόκομμα.
-  Μπορώ, μίς;

Ή Ρόνα τόν άφησε νά τό πάρει. Τό κοί
ταξε κι άπ’ τις δυό μεριές. Τό πρόσωπό 
του έγινε κατακόκκινο άπό όργή. Κοί
ταξε τή Ρόνα και τό Ρόρυ στά μάτια.
-  Τό φαντάστηκα, είπε. Είναι παλιό 

κόλπο, και σάν καινούργιοι στή δου
λειά, σίγουρα δέν τό ξέρετε. Αύτός ό 
κύριος είναι άπατεώνας, δχι δμως τού 
είδους πού θά πιστεύατε άπ’ τό άπό
κομμα. Τόν έχω ξαναδεϊ. Δέν είναι λη
στής. Βγάζει όμως τό ψωμί του κάνον
τας ένα σωρό βρωμοδουλειές. Ήξερε 
πώς θά βρίσκατε τό άπόκομμα καί θά 
φανταζόσασταν αύτό πού φαντασθή- 
κατε. 'Ελπίζει πώς άταν θά έλθει νά 
πάρει τά πουκάμισά του θά έχετε έδώ 
τήν άστυνομία γιά νά τόν συλλάβει γιά 
νά μπορέσει έτσι νά σάς μηνύσει γιά 
ψευδή καταγγελία, δυσφήμηση καί δέ 
συμμαζεύεται...

Ξανάδωσε τό άπόκομμα στή Ρόνα.
-  'Ορίστε, μίς, κοιτάξτε. Τι γράφει άπ' 

τήν πίσω μεριά;
-  Είναι τό πρόγραμμα τών ιπποδρομιών. 

Ό Σήν χαμογέλασε;

-  Ακριβώς. Καί βάζω στοίχημα πώς θά 
έχει άπάνω του ένα δελτίο άπό στοί
χημα σέ μιά άπ’ αύτές τις ιπποδρομίες, 
γιά ν’ άποδείξει πώς αύτός ήταν ό λό
γος πού φύλαξε τό άπόκομμα κι όχι ή 
ληστεία τής Τράπεζας.
Ή Ρόνα είδε τό Ρόρυ νά σφίγγει τά 

χείλια του. Κούνησε τό κεφάλι χωρίς νά 
χαμογελάσει.
-  Εύχαριστώ, κ. Φλάναγκαν.

Ό Σήν χαμογέλασε πλατιά;
-  Κύριος Φλάναγκαν είναι ό πατέρας 

μου, είπε. Έγώ είμαι ό Σήν.
-  Οπωσδήποτε, είπε στόν ίδιο τόνο ό 

Ρόρυ, σάς εύχαριστώ γιά τή συμ
βουλή σας.
Ό Σήν κοκκίνησε.

-  "Οχι πώς τήν είχατε άνάγκη, δμως 
έπρεπε νά σάς τό πώ, έστω καί διατρέ- 
χοντας τόν κίνδυνο νά νομίσετε πώς 
είμαι ό ίδιος πληροφοριοδότης τής 
Ασφάλειας.

Ή Ρόνα λοξοκοίταξε τό Ρόρυ καί σή
κωσε τό πηγούνι της:
-  Κάθε άλλο, Σήν. Ήταν σωστό αύτό πού 

έκανες. 'Απλώς ό πατέρας μου είναι 
πολύ εύαίσθητος σ’ αύτά τά πράγματα 
καί θέλει νά κοιτάξει μόνο τή δουλειά 
του.

-  Ώρα νά ξαναπιάσω τό σίδερο, είπε ό 
Ρόρυ καί χάθηκε πίσω άπ’ τό χώρισμα. 
Ή Ρόνα άκούμπησε τόν άγκώνα της

στό μπάγκο μέ τό πηγούνι της στηρι
γμένο στήν παλάμη της.
-  Γιατί μέ λές συνέχεια «μίς»;, είπε. Τ’ 

όνομά μου είναι Ρόνα.
Ό Σήν χαμογέλασε κάνοντας τήν καρ

διά της νά σκιρτήσει.
-  Ρόνα! Χτυπάει πολύ όμορφα στ’ αύτί. 

Πές μου λοιπόν, σ’ άρέσει ό κινηματο
γράφος;

-  Μοϋ φαίνεται πώς πάς νά μού προτεί
νεις νά βγούμε μαζί.

-  Αύτό κάνω. Θέλεις;
Ή Ρόνα έμεινε γιά λίγο σιωπηλή. Ήταν 

μία έρώτηση πού δέν τήν είχε άντιμετω-

πίσει, ώς τώρα. Τό καθήκον της ήταν 
έκεί, στό μαγαζί κοντά στό Ρόρυ, άλλά 
είχε καί ή δίκιά της ή ζωή τις άπαιτήσεις 
της.
-  Θέλω, άπάντησε.
-  Σπουδαία. Θά σέ δώ τότε, τήν Πέμπτη, 

μετά τή δουλειά, άν δέν έχεις τίποτ’ 
άλλο νά κάνεις.

-  Δέν έχω.
Ό Σήν έδωσε τό δέμα του στή Ρόνα καί 

τά χέρια του τήν άγγισαν γιά λίγο - κάτι 
πού τής έφερε μιά γλυκιά άνατριχίλα. Τό 
κουδουνάκι χτύπησε καθώς άνοιξε τήν 
πόρτα καί τήν έκλεισε πίσω του. Χαμογέ
λασε βλέποντας τό βλέμμα της νά τόν 
άκολουθεί πίσω άπ’ τό τζάμι μέ τις σταυ
ρωτές λουρίδες άπό χαρτί. Τού χαμογέ
λασε κι αύτή. Ό Σήν έσιαξε τήν τραγιά
σκα του καί μάζεψε τούς ώμους του 
έτοιμος ν’ άντιμετωπίσει τήν έρευνα τών 
άστυνομικών στό μπλόκο πού είχαν 
στείσει λίγο πιό κάτω άπ' τό καθαριστή
ριο.

Ή σκέψη πώς θάβγαινε μαζί μέ τόν 
τόσο έλκυστικό αύτό νέο στήν αιματο
βαμμένη αύτή πόλη έκανε τό χαμόγελο 
τής Ρόνας νά σβήσει άπό τά χείλια της. 
Τό βλέμμα της έπεσε στό σωρό τά ρούχα. 
Είχε περάσει μία κουρασμένη μέρα κι 
είχε άκόμη δουλειά. Όμως παρ' όλα αύτά 
έπιασε τόν έαυτό της νά σιγομουρμουρί- 
ζει ένα πεταχτό σκοπό.
-  Πού είναι τά ρούχα, Ρόνα; φώναξε 

νευριασμένος άπό μέσα ό Ρόρυ.
-  "Ερχονται...

Τόν βρήκε νά προσπαθεί νά βγάλει ένα 
λεκέ, μέ τόν ιδρώτα νά τρέχει ποτάμι άπ’ 
τό πρόσωπό του. Τού γέμισε ένα φλυ- 
τζάνι μέ τσάι.
-  Πάρε μία άνάσα, μπαμπάκα, είπε κο

ροϊδευτικά.
-  Μιά στιγμή, νά τελειώσω μ’ αύτό τό 

μπελά. Καί πάψε νά μέ λές μπαμπάκα. 
Τό ξέρεις πώς άσπρισα πριν άπ’ τήν 
ώρα μου.

-  "Αν τό ξέρω έγώ δέν έχει καμιά σημα
σία. Τι λέει ή γυναίκα σου, αύτό με
τράει. Αλήθεια, τι γίνεται μέ τή γυ
ναίκα σου;

-  Σάν τι νά γίνει, δηλαδή.
-  'Εξακολουθεί νά μή ξέρει ότι είσαι όλη 

μέρα μέ μία άλλη γυναίκα;
-  Δέν σέ βλέπω σάν γυναίκα καί τό ξέ

ρεις.
-  Εύχαριστώ.
-  Αύτό δέ θέλετε όλες έσείς ο'ι άπελευ- 

θερωμένες γυναίκες;
-  Όχι άκριβώς.
-  Όχι; Τότε ή βλάκας είμαι, ή δέν κατα

λαβαίνω τίποτε.
-  Σπουδαία. Αύτή είναι άλλωστε καί ή 

στρατηγική μας ... Νά κάνουμε τούς 
άνδρες νά μή καταλαβαίνουν τίποτε.

-  Αύτό μού ’λείπε τώρα, νά βαλθώ νά 
καταλάβω τις γυναίκες. Σά νά μήν έχω 
τόσα στό κεφάλι μου. Μάς έχουν θάλει 
έδώ γιά κάποιο σκοπό, Ρόνα. Μήν τό 
ξεχνάς αύτό.

-  Δέν τό ξεχνώ. Πιές τό τσάι σου.
Ήπιε μιά γουλιά κι άφησε πάλι τό φλυ-

τζάνι κάτω.
-  Τι ώρα είναι;

Ή Ρόνα κοίταξε τό ρολόι της.
-  'Επτά, είπε. Θά κλείσω.

Κατέβασε τά ρολά, κλείδωσε τήν 
πόρτα καί γύρισε στόν Ρόρυ πίσω άπό τό 
χώρισμα τήν στιγμή πού άρχισαν νά 
μεταδίδονται οί ειδήσεις στό ραδιό
φωνο. «Στις 05.30' άγνωστοι έκλεψαν 
ένα αύτοκίνητο στήν περιοχή τής άγο- 
ράς τού Νιού Ράτλεϊ, τό γέμισαν μέ έκ- 
ρηκτικά, καί τό πρωί τό 'βαλαν στό γκα- 
ράζ τού Νίκ Ράτνερ. Μετά μιά ώρα τό 
αύτοκίνητο πυροδοτήθηκε μέ ώρολο- 
γιακό μηχανισμό μέ άποτέλεσμα νά 
βρούν τό θάνατο πέντε άτομα καί νά 
τραυματιστούν άλλα έπτά.

Παρόμοια δυναμιτιστική ένέργεια 
χθές βράδυ στό μπάρ «Μάγκυ» στοίχισε 
τή ζωή σ’ άλλα τρία άτομα.

Τόσο ό Ράτνερ όσο καί ό ιδιοκτήτης 
τού μπάρ ύπήρξαν βασικοί μάρτυρες στή 
δίκη μελών τής συμμορίας τού Πάτ Πέρ- 
σον γιά ληστεία σέ τράπεζα μέ χρήση έκ- 
ρηκτικών.

Ή νιτρογλυκερίνη δέν έχει συνεί
δηση . ..».
-  Αρκετά, είπε ή Ρόνα κι έκλεισε τό ρα

διόφωνο τόσο βίαια πού γιά μιά στιγμή 
νόμισε πώς είχε σπάσει τό διακόπτη. 
Ό Ρόρυ στράφηκε καί τά βλέμματά

τους συναντήθηκαν σέ μιά σιωπηλή 
συμφωνία. Μέ σφιγμένα χείλια συνέχι
σαν τή δουλειά τους. Ό Ρόρυ συγκέν
τρωσε μερικά ρούχα διαλέγοντας άπ’ τό 
σωρό.
-  "Ας ρίξουμε είπε μιά πιό προσεκτική 

ματιά στά πουκάμισα αύτού τού κυ
ρίου μέ τό άπόκομμα. ”Α, νά καί τά 
πράγματα τού κ. Φλάναγκαν!!

-  "Εψαξες τις τσέπες;
-  Τίποτα στις τσέπες, είπε καί κράτησε 

ψηλά τό σακάκι γιά νά δει καλύτερα τό 
ύφασμα στό φώς.

-  Μόνο λεκέδες άπό λάσπη. Μού φαίνε
ται πώς ό άνθρωπός σου βγάζει τίμια 
τό ψωμί του, Ρόνα.

-  Δέν είναι ό άνθρωπός μου.
-  Όχι άκόμα. Νά κι ό άσθέστης. Θάλεγα 

πώς είναι σοβατζής. Μιά στιγμή τι είναι 
αύτός ό λεκές; Μπογιά, σίγουρα. Κα
λύτερα νά τού ρίξουμε κι αύτουνού 
μιά ματιά.
Μαζί μέ τή Ρόνα πήγαν πίσω άπ' τις 

κρεμάστρες μέ τά σιδερωμένα ρούχα κι 
άνοιξαν ένα ντουλάπι. Στή βάση τρύ 
ντουλαπιού ήταν τοποθετημένο ένα φα- 
σματοσκόπιο.

Ή Ρόνα πήρε πρώτα τό σακάκι τού Σήν. 
Ο Ρόρυ τής έδειξε τό λεκέ. Τοποθέτησε 

τό ύφασμα κάτω άπό τόν δυνατό φακό 
καί γύρισε ένα διακόπτη. Ό λεκές φά
νηκε μεγεθυμένος καί οί ύπεριώδεις 
άκτίνες έδειξαν τή σύστασή του όλοκά- 
θαρα. Ή Ρόνα ένιωσε τήν καρδιά της νά 
σταματάει. Τό έξασκημένο μάτι της δέν 
μπορούσε νά κάνει λάθος. Ήταν νιτρο
γλυκερίνη!!!

Δέν αίσθάνθηκε τό χέρι τού Ρόρυ στόν 
ώμο της. Ούτε τό κατάλαβε όταν τό τρά
βηξε καί πηγαίνοντας στό τηλέφωνο 
πήρε τήν Ασφάλεια καί ζήτησε τό τμήμα 
«Άντιτρομοκρατίας» στό όποϊο άνήκαν 
καί οί δυό.

“Ακούσε μονάχα ν’ άναφέρει τό όνομα 
τού Σήν Φλάναγκαν καί κλείνοντας τά 
μάτια άναρωτήθηκε μέ πόνο:

«Γιατί έπρεπε νά είναι αύτός; Καί γιατί 
έπρεπε νά είναι αύτή πού θά τόν έστελνε 
στήν φυλακή;».
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σαφείς πληροφορίες πού λεγαν πώς ό 
Δημήτρης Φούρλας (αύτό είναι τ’ όνομά 
του), ναυτικός ατό έπάγγελμα, είχε 
καταδικαστεί στό παρελθόν γιά ναρκω
τικά στή Γερμανία, όπου κι είχε έκτίσει 
τήν ποινή του. Όσο γιά τή νεαρή ύπαρξη, 
πού συζούσε μαζί της, ήταν κόρη του, 
σπουδάστρια σχολής κομωτικής, πού 'χε 
έγκατασταθει στήν Αθήνα μετά άπό σο
βαρές διαφωνίες πού 'χαν προκόψει 
μεταξύ της ίδιας και τής χωρισμένης μη
τέρας της, ή όποια ζούσε στό χωριό 
καταγωγής της.

Η κόρη τού Φούρλα βρέθηκε μόνη στό 
σπίτι, όταν τό έπισκέφτηκε μιά όμάδα 
άντρων του παραπάνω Τμήματος καί χω
ρίς πολλές δυσκολίες άποκάλυψε τόν 
παράνομο ρόλο τού πατέρα της. Λίγη 
ώρα άργότερα κι ένώ ή ίδια όδηγούνταν 
στον Περισσό, έφτανε στό σπίτι του ό 
Δημήτριος Φούρλας καί 'βλεπε έκπλη
κτος νά τόν περιμένουν οί άντρες τής 
Ασφάλειας Προαστίων. Κι όταν όδηγή- 
θηκε κι αύτός στον Περισσό μαζί μέ τά 
1.315 γραμμάρια χασίς πού 'χαν βρεθεί, 
καθώς καί μέ τά πεντακόσια περίπου χι
λιάρικα τά όποια προέρχονταν άπό τις 
παράνομες συναλλαγές του, άποκάλυψε 
πώς τό χασίς τό άγόραζε άπό κάποιον 
Απόστολο Γκανετσίδη, 21 χρόνων, άπ’ 

τήν Όρεστιάδα, μέ τή μεσολάβηση κά-

☆  Ό σαραντάρης άντρας καί ή πανέ
μορφη νεαρή ύπαρξη πού συνόδευε σέ 
κοσμικά κέντρα καί ταβέρνες πολυτε
λείας έδειχναν, όσο άταίριαστο ζευγάρι 
κι άν ήταν, πώς μεταξύ τους ύπήρχε κάτι 
άρκετά σοβαρό, κάτι πού ’κάνε τήν 
όμορφη «παρτεναίρ» νά μήν ύπολογίζει 
τή μεταξύ τους διαφορά ήλικίας τών εί
κοσι καί παραπάνω χρόνων. Όμως αύτή 
άκριβώς ή διαφορά καί τό σπάταλο ξό- 
δεμα μεγάλων χρηματικών ποσών σέ 
διασκεδάσεις, κίνησαν τό ένδιαφέρον 
τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
ΥΑΠΠ, πού έκτος άπ’ τά παραπάνω είχαν 
διαπιστώσει κι άλλες ύποπτες κινήσεις 
όπως ταξίδια μακρινά μέ μισθωμένο «άγ- 
καζέ» ταξί κ.ά.

"Αρχισε ή παρακολούθηση τού ζευγα
ριού καί διαπιστώθηκε ότι έγκατέλειψε 
τό μισθωμένο σέ ξενοδοχείο δωμάτιο καί 
έγκαταστάθηκε σέ διαμέρισμα τής Μαυ- 
ρομιχάλη 106, στά Έξάρχεια, όπου συ
χνά δεχόταν έπισκέψεις άγνωστων άτό- 
μων, ένώ συνέχιζε τόν ίδιο τρόπο ζωής.

Τις πρώτες έξακριβώσεις γύρω άπ’ τήν 
ταυτότητα τού ζευγαριού, άκολούθησαν

Η Π Α Λ Η  Μ Ε  Τ Ο  Λ Ε Υ Κ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο

Ό συντάκτης τούτης τής στήλης δέν 
μπορεί παρά νά έκφράσει τήν άδυναμία 
του νά βρίσκει κάθε φορά όλο καί και
νούργιες λέξεις σάν έρχεται ή στιγμή 
πού πρέπει ν’ άναφερθεΐ σέ περιστατικά 
άπό τή δίωξη τών ναρκωτικών. Τούτο γιά 
δυό λόγους- γιά τό ότι τά περιστατικά 
αύτά γίνονται όλοένα καί περισσότερα 
καί γιά τό ότι τό λεξιλόγιό μας άποδει- 
κνύεται συχνά άρκετά φτωχό γιά νά έκ- 
φράσει αύτά τά πολύπτυχα δράματα.

"Ετσι άναγκαστικά, μέ λίγες, ύποτονι- 
κές ίσως λέξεις, θά προσπαθήσει ή στήλη 
νά δώσει τίς διαστάσεις τεσσάρων 
πρόσφατων έπιτυχιών τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών. -  Λαθρεμπορίου 
τής ΥΑΠΠ, άλλά καί στις «συντεταγμέ
νες» τών άνθρώπων πού ταύτισαν τή ζωή 
τους μέ τή χρήση ναρκωτικών.
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ποιου Γιώργου Κοτιάνη, ή Άσημάκη, ή 
Μούσκα άπ' τή Λαμία. Γι6 τά ταξίδια τους 
στήν Όρεστιάδα, πού πάντα συνοδευόν- 
ταν άπ’ τήν 19χρονη 'Ελένη, κόρη τού 
Φούρλα, χρησιμοποιούσαν τόν ταξιτζή 
Χρηστό Καραδήμα άπ' τή Λαμία, μέ μί
σθωμα 15.000 δραχμές γιά κάθε ταξίδι. 
Συνολικά άπ’ τόν Γκανετσίδ^ειχε άγορά- 
σει 3.750 γραμμάρια χασίς, μεγάλη δέ 
ποσότητα είχε πουλήσει σέ διάφορα 
άτομα, γνωστά και άγνωστά του.

Στήν πλατεία Βικτωρίας κάτι δέν πή
γαινε καλά. Τελευταία, γνωστοί ήρωινο- 
μανεϊς, τήν είχαν έπιλέξει γιά στέκι τους, 
πράγμα πού γιά τούς άντρες τού Τμήμα
τος Διώξεως Ναρκωτικών τής ΥΑΠΠ σή- 
μαινε πώς ίσως είχε «κυκλοφορήσει» άρ- 
κετή «σκόνη» στήν πιάτσα κι ίσως διαφο
ρετικός τύπος άπ' τούς κυκλοφορούν- 
τες.

Έπεσαν στό ψάξιμο τά «λαγωνικά» τού 
Τμήματος, τέντωσαν τ' άφτιά τους κι έφ
τασαν τελικά μέχρι τό σημείο άπ’ όπου 
θά μπορούσαν κάτι νά ξηλώσουν. Οί 
πληροφορίες τους έλεγαν γιά κάποιο 
γερμανό τουρίστα πού κυκλοφορούσε, 
παρόλη τήν καλή οικονομική του έπιφά- 
νεια, ρακένδυτος, ξυπόλητος, μέ έμφά- 
νιση άλητοτουρίστα. Ποιος, όμως, ήταν;

Ψάχνοντας γιά τό έπόμενο βήμα έφ
τασαν σέ κάποιο νεαρό ξενοδοχοϋπάλ- 
ληλο τού ξενοδοχείου όπου σύμφωνα μέ 
πληροφορίες είχε μείνει κάμποσες μέ
ρες ό γερμανός καί 'ριξαν τό άγκίστρι 
τους. Τό «ψάρι» τσίμπησε κι ό νεαρός 
έδειξε μέσα άπό μισόλογα πώς έχει κα
θημερινή έπαφή μέ τό «πρόσωπο». Μετά 
άπ’ τό «μοστράρισμα» κάμποσων χιλιά
δων προθυμοποιήθηκε νά μεσολαβήσει 
στό «πρόσωπο» γιά νά πουλήσει μερικές 
δόσεις ήρωίνης. Ή συνέχεια γράφτηκε 
μέ ταχύτητα. Σέ μιά περίπου ώρα ό γερ
μανός έπικοινώνησε μέ τόν μεσάζοντα, 
ένημερώθηκε γιά τήν έμφάνιση τού «πε
λάτη» καί χωρίς νά χάσει καιρό παρου
σιάστηκε στή«ρεσεψιόν» τού ξενοδο
χείου. Έγινε τό μπλόκο καί πάνω του 
βρέθηκαν δύο φακελίδια μ’ ένα περίπου

γραμμάριο ήρωίνης. Όμως στό δωμάτιο 
του ξενοδοχείου «Λευκός Πύργος», πού 
έμενε ό γερμανός JOSEF ROHRMEIER. 
βρέθηκαν τρία μικροδέματα πού περιεί
χαν ήρωίνη συνολικού βάρους 100 γραμ
μαρίων, καθώς κι άλλα μέ ποσότητες κα
τεργασμένου οπίου, πού είχε φέρει στήν 
Ελλάδα κατά τό τελευταίο του ταξίδι 

άπό τό Νέο Δελχί. Τό άξιοσημείωτο στήν 
όλη ύπόθεση ήταν πώς, όπως ό ίδιος 
όμολόγησε, τά ναρκωτικά τά πέρασε άπό 
τούς έλέγχους τών άεροδρομίων μέ τό 
γνωστό «λουκάρισμα» στή γλώσσα τών 
ήρωινομανών, πού σημαίνει τοποθετη
μένα σέ άδιάβροχη ύλη καί κρυμμένα 
στον πρωκτό του, άπ' όπου προεξείχε 
μόνο ή άκρη τής κλωστής μέ τήν όποια 
είχε τυλίξει τήν άκρη τού μικροδέματος.

☆  Ό Παναγιώτης Κουκουθίνος είναι 
πραγματικά άπ' τούς πιό δαιμόνιους έμ
πορους ναρκωτικών. Πονηρός κι άεικί- 
νητος κατόρθωνε πάντα νά βρίσκεται μ’ 
άδειες τσέπες στις διάφορες «συναντή
σεις» του μέ τούς άντρες τού Τμήματος

Πάνω ό Κώστας Άντωνόπουλος καί κάτω τό 
φυτά ινδικής κάνναβης πού καλλιεργούσε στό 
μπαλκόνι του . . .

Διώξεως Ναρκωτικών τής ΥΑΠΠ, κι 
έβγαινε πάντα «καθαρός», χωρίς βέβαια 
αύτό ν άνατρέπει τις υποψίες πού ύπήρ- 
χαν σέ βάρος του. Μέρες όλόκληρες έν- 
τατικής παρακολούθησης πήγαιναν 
«στράφι», άφήνοντας πίσω τους μεγάλες 
γεύσεις πίκρας κι άπογοήτευσης. Ένα 
όμως ήταν σίγουρο: Πώς ό Παναγιώτης 
Κουκουθίνος, 39 χρόνων, χρήστης ναρ
κωτικών άπ' τά δεκάξι του, δέν περιορι
ζόταν στήν αύτοκατανάλωση, άλλά έμ- 
πορευόταν μεγάλες ποσότητες ναρκω
τικών, πού τήν «καβάντζα» τους δέν 
άποκάλυπτε σέ κανέναν.

Τελευταία, μιά ύπερκινητικότητά του 
στά γνωστά στέκια τών τοξικομανών 
έκανε τούς άντρες τού Τμήματος Διώ
ξεως Ναρκωτικών τής ΥΑΠΠ νά σκεφ- 
τοϋν πώς ίσως είχε 'ρθεϊ στήν κατοχή του 
κάποια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών καί 
πώς ίσως προσπαθούσε νά ’βρει άγορα- 
στές. Αύτό τούς όδήγησε στήν άπόφαση 
νά του «πέσουν». Πράγματι στήν έρευνα 
πού τού γίνεται βρίσκονται πάνω του καί 
κατάσχονται μικροποσότητες ήρωίνης, 
κατεργασμένου καί άκατέργαστου χα
σίς, πού πιθανότατα προορίζονταν γιά 
«μοστράρισμα», δηλαδή έπίδειξη τής 
ποιότητάς τους σέ ύποψήφιο άγοραστή.

Δυστυχώς ό Παναγιώτης Κουκουθίνος 
άποδείχτηκε ιδιαίτερα «σκληρός» στήν 
άνάκριση καί πέτυχε νά κρατήσει άσπα
στη τή σιωπή του ώς πρός τις άλλες πο
σότητες πού πρέπει νά διέθετε. "Αλλω
στε ή «πείρα» του τόν είχε διδάξει πώς 
ήταν προτιμότερο ν' άντιμετωπίζει κατη
γορία γιά κατοχή μικροποσοτήτων ...

☆  "Αν όμως ή περίπτωση Κουκουβίνου 
δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν σημαν
τική επιτυχία (γιατί έπιτυχία είναι έτσι ή 
άλλιώς ή σύλληψή του άφού γιά κάποιο 
χρονικό διάστημα θ’ «άπέχει» άπό τις 
έπιχειρηματικές του δραστηριότητες), ή 
σύλληψη ένός 25χρονου «καλλιτεχνικού 
πράκτορα», μιά μέρα άργότερα, χαρα- 
κτηρίζεται ... άπ' όλα τά στοιχεία πού 
τήν κατατάσουν στις σοβαρές έπιτυχίες.

Η σύλληψη τού Κώστα Άντωνόπου- 
λου, 25 χρόνων, παντρεμένου στις Η.Π.Α. 
καί χωρισμένου, κάτοχου καί ύπηκοότη- 
τας Η.Π.Α.̂  προερχομένου άπό χωρισμέ
νους γονείς καί διαθέτοντα άρκετά καλή 
οικονομική έπιφάνεια, ήταν κάτι παρα
πάνω άπό περιπετειώδης. Ό Κώστας Άν
τωνόπουλος είχε διαλέξει γιά τις κινή
σεις του μιά γρήγορη μοτοσικλέτα καί 
χάρη σ’ αύτή είχε κατορθώσει νά όργα- 
νώσει ένα τέλειο δίκτυο παράνομων 
συναλλαγών.

Οί άντρες τού άρμόδιου Τμήματος τής 
ΥΑΠΠ, όμως, όταν τόν έντόπισαν κι άπο- 
φάσισαν νά σταματήσουν τήν παράνομη 
δράστηρότητά του βρέθηκαν μπροστά σ' 
έναν παράτολμο δικυκλιστή πού σέ κά
ποιο όρισμένο καί πολυσύχναστο ση
μείο, έπιβίβαζε άλλο άτομο στό πίσω κά
θισμα τής μοτοσικλέτας κι άναπτύσσον- 
τας, ξαφνικά, μεγάλη ταχύτητα έξαφανι- 
ζόταν. Κατά τή διάρκεια τής «βόλτας» 
γινόταν καί ή παράδοση τού συμφωνη-
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μένου έμπορεύματος. "Ωρες όλόκληρες 
έπαιξαν τό κρυφτούλι μαζί του χωρίς νά 
μπορέσουν νά 'χουν τήν έπιδιωκόμενη 
«έπαφή». Μέχρι πού άποφάσισαν νά έγ- 
καταλείψουν τ’ αυτοκίνητα και οί όμάδες 
νά κινηθούν πεζή ...

Ακριβώς μεσάνυχτα κατορθώθηκε ή 
σύλληψή του, χωρίς νά βρεθούν άπάνω 
του παρά μόνο μικροποσότητες. Όμως 
μιά «άρμαθιά» κλειδιά πού βρέθηκαν 
πάνω του, τούς όδήγησαν κάπου στά 
Κάτω Πατήσια, στήν πολυώροφη πολυ
κατοικία όπου διατηρούσε πολυτελέ
στατο διαμέρισμα. Εκεί βρέθηκαν 125 
γραμμάρια καθαρής ήρωίνης καθώς καί 
κατεργασμένο χασίς, ένώ κάπου στό 
μπαλκόνι του βρέθηκαν καί τέσσερις 
γλάστρες μέ ισάριθμα φυτά ινδικής καν- 
νάθεως.

Τήν ήρωίνη τήν είχε φέρει μετά άπό 
δυό ταξίδια του στήν Κωνσταντινούπολη 
ένώ ήδη προγραμμάτιζε τό τρίτο του τα
ξίδι. Ώς πρός τό άρχικό κεφάλαιο γιά τήν 
άγορά της άποκάλυψε ότι βρήκε τά χρή
ματα πουλώντας κάποιο διαμέρισμα πού 
τού ’χε δωρήσει ή μητέρα του. Ολό
κληρο διαμέρισμα λοιπόν θυσία στό πά
θος τής ήρωίνης άπό ένα 25χρονο, πού 
χε έθιστεί στά ναρκωτικά άπό τά 15του 
χρόνια.

ξαναγύριζε στδν ίδιο γιά έπικύρωση, κι 
άλλοτε έγραφε έκεϊνος άπό τί έπασχε ό 
άσθενής, τοποθετώντας κάτω άπ’ τή διά
γνωση τή σφραγίδα τού άρμόδιου για
τρού καί ύπογράφοντας ό ίδιος γιά λο
γαριασμό του, έπικυρώνοντας καί πάλι ό 
ίδιος τό βιβλιάριο σύμφωνα μέ τή λαϊκή 
ρήση: «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». 
Όσο γιά τή διάρκεια τής άδειας ... Ανά
λογα μέ τό χαρτονόμισμα. "Αν ήταν τών 
500, ή άδεια ήταν 4ήμερη. Μέ χιλιάρικο 
γινόταν βήμερη. Δηλαδή, 125 δραχμές ή 
μέρα. Κόντρα στόν τιμάριθμο, τό σύν
θημα τού γιατρού έλεγκτή Θανάση Κα- 
ραχάλιου, πού πίστευε πώς ή κατανά
λωση φέρνει τό κέρδος ...

Μετά άπ’ όλα αύτά, μιά όμάδα τού 
παραπάνω Τμήματος τής ΥΑΠΠ έκστρά- 
τευσε στή Θήβα. Τέσσερις έργάτες δέ
χτηκαν κι έδωσαν τά βιβλιάρια άσθενείας 
τους κι ένας Μοίραρχος φωτοτύπησε 
ισάριθμα χιλιάρικα τού πορτοφολιού του 
καί βάλε άπό ένα σέ κάθε βιβλιάριο. Στή 
συνέχεια ένας άπ’ τούς κατόχους τών 
βιβλιαρίων τά πήρε παραμάσχαλα καί

χτύπησε τήν πόρτα τού γραφείου τού 
γιατρού - έλεγκτή. Εκείνος, έριξε τά χι
λιάρικα στήν τσέπη του, έγραψε τή διά
γνωση στό βιβλιάριο, ύπόγραψε άντί τού 
άρμόδιου συναδέλφου του «’Ιωάννης 
Φοίφας», πού ’ταν κι έκεϊνος στό κόλπο, 
άλλάπού έλειπε 'κείνη τή μέρα, τό σφρά
γισε μέ τή σφραγίδα τού Φοίφα καί μετά 
σάν ... έλεγκτής τό θεώρησε έγκρίνον- 
τας γιά τόν καθένα 8 μέρες άδεια. Λίγα 
δευτερόλεπτα μετά έμπαιναν στό γρα
φείο τού Καραχάλιου οί άνθρωποι πού 
έμελλε νά τόν στείλουν μέ βραχιόλια στά 
χέρια στόν Είσαγγελέα. «Τά λεφτά 
μου ...» τού λέει ό Μοίραρχος. «Ποιά 
λεφτά σου;» ρωτάει έκπληκτος ό Καρα- 
χάλιος. «Αύτά πού ’βαλές πριν άπό λίγο 
στήν τσέπη σου», τού άπαντάει ό Μοί
ραρχος, δείχνοντάς του ταυτόχρονα τά 
φωτοτυπημένα χιλιάρικα. Κόκαλο ό Κα- 
ραχάλιος. Νά τόν έσφαζες, αίμα δέ θά 
’τρεχε. .

Λίγο άργότερα τήν άναπάντεχη έπί- 
σκεψη δεχόταν κι ό Φοίφας. "Ηταν καί γι’ 
αύτόν μιά έκπληξη ...

ΜΕ ΛΕΝΕ «ΝΤΙΝΑ» . .. «ΠΟΠΗ» . . .

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΣΟΥΛΑ

Τό «σύστημα» όπωσδήποτε δέν ήταν 
νέο. "Ηταν όμως άρκετά ... συστηματικό. 
Δούλευε άδιάκοπα, χωρίς νά συναντάει 
έμπόδια, άφήνοντας Ικανοποιημένους 
καί τούς «μέν» καί τούς «δέ». Οί «μέν» 
ήταν άρμόδιοι γιατροί γιά τή χορήγηση 
άδειών άσθενείας σέ άσφαλισμένους 
τού ΙΚΑ, οί «δέ» ήταν οί άσφαλισμένοι 
τού ΙΚΑ, πού θελαν άδεια άσθενείας, 
χωρίς νά ’ναι άρρωστοι. Ζημιωμένοι άπ’ 
τό «σύστημα» ήταν τό ΙΚΑ καί οί έργοδό- 
τες.

Νά όμως πού ή κομπίνα έφτασε μέχρι 
τά άφτιά τού Τμήματος Διώξεως Απατών 
-  Πλαστογραφίας τής ΥΑΠΠ. ΟΙ πληρο
φορίες έλεγαν πώς κάποιος γιατρός τού 
ΙΚΑ στή Θήβα μοιράζει άδειες άσθενείας 
μέ τόν ίδιο τρόπο πού μοίραζε τά συγχω- 
ροχάρτια ό Πάπας τής Ρώμης έδώ καί 
κάμποσους αιώνες. Άρκοϋσε ένα πεντα- 
κοσάρικο ή ένςι χιλιάρικο γιά νά διαγνώ- 
σει ό γιατρός τού ΙΚΑ Θηβών τή σοβαρό
τητα τής ... άρρώστιας τού άσφαλισμέ- 
νου.

Τό χαρτονόμισμα τών 500 ή 1.000 δρα
χμών έμπαινε μέσα στό βιβλιάριο ύγείας 
τού άσφαλισμένου καί πήγαινε γραμμή 
γιά τόν έλεγκτή γιατρό. Εκείνος, τσέ
πωνε τό χαρτονόμισμα κι άλλοτε 
έστελνε τό βιβλιάριο στό γιατρό τού ΙΚΑ 
πού πρεπε νά κάνει τή διάγνωση, τοπο
θετώντας μέσα σ’ αύτά τήν ένδειξη διάρ
κειας τών ήμερών πού ’πρεπε νά χορη
γήσει στόν άσθενή, όπότε τό βιβλιάριο

Περίμενε έξω άπ’ τό παλιό κόκκινο 
«SEAT», άκουμπισμένη νωχελικά στήν 
μπροστινή άριστερή πόρτα. Τό έλαφρό 
πρωινό άγέρι τής έπαιρνε τά θαμμένα 
έντονα ξανθά μαλλιά, κοντοστεκόταν 
στις πτυχές τής φτηνής φούστας καί κά
που κάπου της έσπρωχνε τό καπνό τού 
τσιγάρου της στά μάτια. "Εδειχνε μεγα
λύτερη άπό σαράντα, ένώ κάμποσες 
έπουλωμένες ούλές στά χέρια της μαρ
τυρούσαν πώς μερικά άπ’ τά χρόνια αύτά 
θά πρεπε νά ταν άρκετά θλιβερά. 
"Εσκυψε στό άνοιχτό παράθυρο τού αύ- 
τοκινήτου πού σταμάτησε δίπλα της. Ό 
άντρας πού καθόταν πλάι στόν όδηγδ, 
ρώτησε «πόσα». «Χιλιάρικο» άπάντησε. 
"Ενα λεπτό μετά βλέποντας στήν παλάμη 
τού συνομιλητή της, άντί γιά χιλιάρικο, 
μιά ταυτότητα Χωροφυλακής έσφιξε τά 
χείλη καί χαμήλωσε τό κεφάλι. «Πάει γιά 
σήμερα τό μεροκάματο», ψιθύρισε ...

Ή σκηνή -  μέ λίγες μικρές διαφορές -  
έπαναλήφθηκε έφτά φορές. Εφτά γυ
ναίκες, 17 χρόνων ή μικρότερη, 40 ή με
γαλύτερη, πέρασαν μιά - μιά καί κάθησαν 
στό πίσω μέρος τού κλειστού μικρού 
λεωφορείου. «Νά πού βγήκε τό κακό 
όνειρο πού ’δατό βράδυ», είπε ή «Ντίνα» 
(21 χρόνων, άπ’ τό Αγρίνιο, «άπόφοιτος» 
τού Αναμορφωτηρίου), προσπαθώντας 
νά σπάσει τή σιωπή. «"Ηταν έπόμενο ... 
Αφού χτές βράδυ έπιασαν τις άλλες, σή
μερα θά πιαναν καί ’μάς», μουρμούρισε 
μ’ έντονη άπογοήτευση ή «σαραντάρα».

Στά Π.Α. Γλυφάδας όπου πρωτομετα- 
φέρθηκαν, καί στή συνέχεια στά γραφεία 
τού Τμήματος Ηθών -  Λεσχών τής ΥΑΠΠ 
στόν Περισσό, είπε ή καθεμιά καί τά δικά 
της, ή καθεμιά καί ξέχωρη ιστορία, ή κα
θεμιά καί ξέχωρη φιλοσοφία, ή καθεμιά 
καί μιά ξέχωρη δικαιολογία. Ανάμεσα άπ’

τά λόγια τους, άπ’ τις σκόρπιες λέξεις τ’ 
άπανωτό κάπνισμα, μιά φράση φάνηκε νά 
ταιριάζει στά χείλη τους, στής καθεμιάς 
τά χείλη: «Πουλάμε τό κορμί μας γιατί 
αύτό μάς έμαθαν νά κάνουμε, γιατί μ’ 
αύτά μάς συνήθισαν νά βγάζουμε τό 
ψωμί μας». Γύρω άπό τούτη τή φράση 
οδυνηρές θύμισες. Απέναντι της, σάν 
άντίλογος, πολλά. Μά κατά πόσο μπορεί 
μιά δικαιολογία -  έστω δικαιολογία ζωής 
-  νά σβήσει τις κατηγορίες ένός άντίλο- 
γου ή κατά πόσο μπορεί ένας άντίλογος -  
όσο τετραγωνισμένος κι άν είναι -  ν’ 
άπορρίψει τις δικαιολογίες κι άπόλυτα 
νά καταδικάσει;

«Αύτό πού κάνουμε μείς στό δρόμο, 
άλλες τό κάνουν στά μπάρ μέ μεγαλύ
τερη άσφάλεια, άλλες σέ πλούσια σαλό
νια, άπολαμβάνοντας καί τήν έκτίμηση 
κάποιας ψηλά ίστάμενης κοινωνίας ... 
’Εμείς συχνότερα άπ’ όλες μπαίνουμε 
στήν κλούβα, κοιμώμαστε στό κρατητή- 
ριο, πάμε στό δικαστήριο ... Ίσως γιά τό 
ότι γίναμε πόρνες νά φταίμε άπόλυτα, 
όμως γιά τό ότι είμαστε παράνομες πόρ
νες ίσως νά φταίει καί κάτι άλλο. Τί; 
Ακόμα κι αύτή ή σχετική νομοθεσία. Μιά 
έπανεξέτασή της, μιά προσαρμογή στά 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, ίσως 
δώσει κάποια λύση ...».

Τά παραπάνω ειπώθηκαν άπ’ τήν 
«Πόττη». Δέν έχει τόση σημασία, όμως, 
αύτό, όσο τά δ,τι μπορεί νά ’ναι καί σω
στά. Η στήλη, πού γιά πρώτη φορά δέ 
γράφει κομμάτι μέ καθαρά ύπηρεσιακές 
δραστηριότητες, συντάσσεται μέ τήν 
ιδέα τής κριτικής έπανεξέτασης τής σχε
τικής μέ τήν πορνεία νομοθεσίας.

0 Ρεπόρτερ
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’ Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Άνθυπασπιστής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α) Υγειονομικών Αξιωματικών:

Προήχθη πρόσφατα ατό βαθμό τού άντισυντα- 
Υματάρχη -  άρχίατρου ό ταγματάρχης -  έπίατρος 
Χωροφυλακής ΧΑΤΖΗΣ Αθανάσιος τοϋ Χρή
στου.

β) Λοιπών Αξιωματικών:
Προήχθησαν έπίσης:

-  Στό βαθμό τού ταξιάρχου Χωροφυλακής ό συν
ταγματάρχης ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Συμωνίδης τού 
Δημητρίου, ύστερα άπό αίτηση άποστρατείας 
πού ύπόβαλε, σύμφωναμέ τό άρθρο 3, παρ. 4 
τοϋ Ν. 1234/1982, καί

-  Στό βαθμό τοϋ συνταγματάρχου οί άντισυντα- 
γματάρχες ΚΑΨΟΥΡΟΣ "Αγγελος τοϋ Κων/νου 
καί ΣΑΚΚΑΣ Κων/νος τοϋ Αθανασίου, οί 
όποιοι καί τέθηκαν συγχρόνως έκτός όργανι- 
κών θέσεων σύμφωνα μέ τό άρθρο 29, παρ. 6, 
τοϋ Ν. 671/1977.

γ) Οπλιτών:

Τέλος προήχθησαν:

-  Στό βαθμό τοϋ άνθυπασπιστή ό ένωμοτάρχης 
τών Γενικών 'Υπηρεσιών ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ Γεώρ
γιος τοϋ Κων/νου, καί

-  Στό βαθμό τοϋ υπενωμοτάρχη 2 χωροφύλακες 
καί στό βαθμό τοϋ ένωμοτάρχη 10 ύπενωμο- 
τάρχες τών Γενικών 'Υπηρεσιών, μετά συμ
πλήρωση 18 καί 22 χρόνων ύπηρεσίας στό 
Σώμα, Αντίστοιχα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

•  Άποστρατεύθηκαν μέ αίτησή τους οί άνθυπα- 
σπιστές ΜΑΝΤΕΛΟΣ Χρήστος τοϋ Δημητρίου, 
ΤΣΙΑΝΤΗΣ Θεοφάνης τοϋ Κων/νου, ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΛΗΣ Ήλίας τοϋ Χρήστου, ΤΟΥΜΓΊΕΛΗΣ 'Αθα
νάσιος τοϋ Νικολάου, ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 'Ιωάννης 
τοϋ Γεωργίου, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος τοϋ 
Γεωργίου, ΘΕΟΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
τοϋ Σωτηρίου, ΣΤΑΜΟΣ Βασίλειος τοϋ Γεωρ
γίου, ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Επαμεινώνδας τοϋ 'Απο
στόλου, ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 'Απόστολος τοϋ θεολό
γου, ΑΓΓΕΛΗΣ Σταύρος τοϋ Δημητρίου, 
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος τοϋ Ίωάννου, ΤΟ- 
ΜΑΡΑΣ Αθανάσιος τοϋ θεοδώρου καί ΣΑ- 
ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ’Απόστολος τοϋ Σαράντου.

•  Έπίσης άποστρατεύθηκαν, άφοϋ προήχθησαν 
άποστρατευτικά στόν βαθμό τοϋ Ανθυπομοι
ράρχου, οί άνθυπασπιστές ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ 
Θεόδωρος τοϋ Νικολάου, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Νικολάου, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Σταύρος 
τοϋ Γεωργίου, ΔΗΜΙΖΑΣ Χρήστος τοϋ 'Ανα
στασίου, ΚΛΕΣΣΑΣ Δημήτριος τοϋ Ή λία καί 
ΜΠΕΛΛΗΣ Χρήστος τοϋ 'Αθανασίου, καί

•  Τέλος Αποστρατεύτηκαν -  ένα μήνα άπό τήν 
προαγωγή στό βαθμό τους -  οί άνθυπασπιστές 
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ Στέφανος τοϋ Νικολάου, 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Πέτρος τοϋ Ίωάννου, ΒΡΥ- 
ΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος τοϋ Δημητρίου, ΔΑΝΕΛΗΣ 
Φίλιππος τοϋ Νικολάου, ΚΟΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 
του Γεωργίου, ΚΟΡΚΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ

Κων/νου, καί ΑΡΣΕΝΗΣ Σωτήριος τοϋ Εμμα
νουήλ.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μέ άπόφαση τοϋ Αρχηγού Χωροφυλακής,
άντιστρατήγου κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη, διατά-
χθησαν οί Ακόλουθες μεταθέσεις -  τοποθετή
σεις άνωτάτων καί άνωτέρων Αξιωματικών:

α) Μεταθέσεις:
-  Ταξίαρχος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Άνδρέας τοϋ Δημη

τρίου, άπό τό Σύνταγμα Χωροφυλακής στήν 
Α.Δ.Χ. Πειραιώς καί Νήσων, ώς άνώτερος 
διοικητής.

-  Ταξίαρχος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Καννέλου, άπό τή Γενική ’Αποθήκη Χωροφυ
λακής, στήν Α.Δ.Χ. Κεν. Μακεδονίας, ώς 
άνώτερος διοικητής.

-  Ταξίαρχος ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ 
Μιχαήλ, άπό τή Δ.Χ. Χανίων, στήν Α.Δ.Χ. 
ΚΡΗΤΗΣ, ώς άνώτερος διοικητής.

-  Ταξίαρχος ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ιωάννης τοϋ Εύαγγέ- 
λου, άπό τή Δ.Χ. Η λείας, στή Σ.Ο.Χ. ώς Διοι
κητής.

-  Ταξίαρχος ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Χρήστος τοϋ Ανα
στασίου, άπό τή Δ.Χ. Καβάλας, στή Α.Δ.Χ. 
Ηπείρου, ώς άνώτερος διοικητής.

-  Ταξίαρχος ΡΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ Ίωάννου, 
άπό τήν Α.Δ.Χ. Κεν. Μακεδονίας, στήν Α.Δ.Χ. 
Θράκης, ώς άνώτερος διοικητής. 5

-  Ταξίαρχος ΣΑΣΣΑΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Κων/νου, 
άπό τό Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., στήν ΥΠ.Ε.Α., ώς βοηθός 
Αναπληρωτής ’Αρχηγού ΥΠ.Ε.Α.

-  Συντ/ρχης ΑΝΑΓΝΠΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ 
Ήλία, άπό τό ’Αρχηγείο Χωρ/κής, στήν Δ.Χ. 

"Εβρου, ώς Διοικητής.

-  Συντ/ρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος τοϋ 
Κων/νου, άπό τή Δ.Χ. Βοιωτίας, στό Α.Χ. καί 
μέ Απόσπαση στό Γ.Ε.ΕΘ.Α.ώς Σύνδεσμος 
Στρατού Χωροφυλακής.

-  Συντ/ρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος τοϋ Παναγιώ- 
του, άπό Α.Χ., στή Δ.Ε.Υ. ώς βοηθός Δ/ντοϋ 
Δ.Ε.Υ.

-  Συντ/ρχης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας τοϋ 
Αλεξίου, άπό τή Δ.Χ. Ίωαννίνων στήν Α.Δ.Χ. 

Θράκης, ώς Υποδιοικητής.

-  Συντ/ρχης ΘΠΜΟΠΘΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ 
Παναγιώτου, άπό τό Αρχηγείο Χωροφυλακής 
στήν Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, ώς ’Υποδιοικη
τής.

-  Συντ/ρχης ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ Δημήτριος τοϋ ’Αλε
ξάνδρου, άπό τήν Α.Δ.Χ. Δυτ. Μακεδονίας 
στήν Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακεδονίας, ώς Υποδιοι
κητής.

-  Συντ/ρχης ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυπάρισσος 
τοϋ Γεωργίου, άπό τή Δ.Χ. Ξάνθης στή Δ.Χ. 
Καβάλας, ώς Διοικητής.

-  Συντ/ρχης ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τού Σω
τηρίου, άπό τήν Υ.Α.Π.Π., στήν ΥΠ.Ε.Α.

-  Συντ/ρχης ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Θεοδόσιος τοϋ Φω
τίου, άπό τό 'Αρχηγείο Χωροφυλακής, στό 
Σ.Ε./Υ.Δ.Τ.

-  Συντ/ρχης ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος τοϋ 
Ίωάννου, άπό τή Δ.Χ. Λασιθίου, στήν Α.Δ.Χ. 
Κρήτης, ώς Υποδιοικητής.

-  Συντ/ρχης ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ήλίας τοϋ Γεωρ
γίου, άπό τή Δ.Χ. ’ Ηρακλείου, στό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής.

-  Συντ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κων/νος τοϋ Δη
μητρίου, άπό τή Δ.Χ. Λαρίσης στή Α.Δ.Χ. 
Θεσσαλίας, ώς άνώτερος διοικητής.

-  Συντ/ρχης ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
τοϋ Άριστομένους, άπό τήν Υ.Α. Γλυφάδας 
οτό Φρουραρχείο Βουλής, ώς Υποφρούραρ
χος.

-  Συντ/ρχης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΤρύφωνας τοϋ Πα- 
ναγιώτου, άπό τή Δ.Χ. Ζακύνθου, στό ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής.

-  Συντ/ρχης ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Αθανάσιος τοϋ Ίωάν
νου, άπό τή Δ.Χ. Θεσπρωτίας, στήν Α.Δ.Χ. 
Δυτ. Ελλάδος, ώς Υποδιοικητής.

-  Συντ/ρχης ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ θωμάς τοϋ Φωτίου, 
άπό τό Φρουρ. Χωροφυλακής, στή Δ.Χ. Κερ- 
κύρας, ώς Διοικητής.

-  Συντ/ρχης ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εΰάγγελος τοϋ 
Νικολάου, άπό τή Δ.Χ. Κερκύρας, στή Α.Δ.Χ. 
Πειραιώς καί Νήσων, ώς Υποδιοικητής.

β) Τοποθετήσεις:
-  Ταξίαρχος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοϋ 

Κων/νου, στήν Υ.Α.Π.Π., ώς Δ/ντής.

-  Ταξίαρχος ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Χρήστου, στό Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., καί

-  Γεν. 'Αρχίατρος ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος τοϋ 
Γεωργίου, στό Πολυϊατρείο Χωροφυλακής 
Αθηνών.

ΝΕΟΙ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
Πέτυχαν στις πτυχιακές έξετάσεις τους καί 

όνομάστηκαν Ανθυπομοίραρχοι, οί Ακόλουθοι 40 
τριτοετείς δόκιμοι Αξιωματικοί -  σπουδαστές 
τής Σ.Α. Χωροφυλακής: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος 
τοϋ Βασιλείου, ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος τοϋ Νικο
λάου, ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Κων/νου, ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος τοϋ Παναγιώ- 
του, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τοϋ Λεω
νίδα, ΑΡΒΥΘΑΣ Ήλίας τοϋ Γεωργίου, ΚΡΟΜ- 
ΜΥΔΑΣ Βασίλειος τοϋ ’Αλεξάνδρου, ΓΑΤΣΑΣ 
Βασίλειος τοϋ ’Αποστόλου, ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ Βασί
λειος τοϋ Δημητρίου, ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ 
Χρήστου, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σπυρίδων τοϋ Μιχαήλ, 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ’ Ιωάννης τοϋ Βασιλείου, ΤΣΑΓ
ΚΑΡΗΣ Βασίλειος τοϋ Παναγιώτου, ΠΑΠΑΝΙΚΟ- 
ΛΑΟΥ Δημήτριος τοϋ Γρηγορίου, ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ 
Μιχαήλ τοϋ Δημητρίου, ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημή- 
τριος τοϋ Εύαγγέλου, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παρα- 
σκευάς τοϋ Θεοφίλου, ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης 
τοϋ Γεωργίου, ΓΙΟΤΗΣ Εΰάγγελος τοϋ Μιχαήλ, 
ΡΑΤΣΟΣ Νικόλαος τοϋ Κων/νου, ΚΟΥΡΗΣ Στυ
λιανός τοϋ Εύαγγέλου, ΝΤΑΛΛΗΣ Εύστράτιος 
τοϋ Ίωάννου, ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γεώργιος τοϋ θεοδώ
ρου, ΜΗΤΟΣ Αθανάσιος τοϋ Στεφάνου, ΝΙΚΟ- 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Εύθυμίου, ΝΕΛΛΑΣ 
Εΰάγγελος τοϋ Ήλία, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Χρή
στος τοϋ Χρήστου, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος τοϋ Γρηγορίου, ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ Νικόλαος 
τοϋ Βλασίου, ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ Κων/νος τοϋ

598



'Αθανασίου, ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος τού Νικο
λάου, ΤΣΟΚΑΝΟΣ Εύάγγελος του Αθανασίου, 
ΤΖΙΟΤΖΙΟΡΑΣ Γεώργιος τού Δημητρίου, ΠΑΠ- 
ΠΑΣ Λάμπρος τοϋ Νικολάου, ΡΙΝΗΣ Λεωνίδας 
τού Ήλία, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Στέφανος τού Παναγιώ- 
του, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Νικόλαος τού Διονυσίου, ΣΤΑ
ΘΗΣ Γεώργιος τοϋ Παναγιώτου, ΠΑΤΣΗΣ 
Κων/νος τού Εύαγγέλου καί ΜΗΤΣΟΥ Αθανά
σιος τοϋ Δημητρίου.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΕΜΑΧ

Αποφοίτησαν πρόσφατα οί παρακάτω 49 
σπουδαστές τής Σ.Ε.Μ.Α. Χωροφυλακής, 1 Αν
θυπομοίραρχος έπ’ άνδραγαθείρ καί 48 άνθυπα- 
σπιστές, τής εκπαιδευτικής περιόδου 1981 - 
1982, ένώ γιά τούς άνθυπασπιστές Απόφοιτους 
τής Σχολής σύντομα Αναμένεται ή έκδοση τοϋ 
Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής τους σέ 
άνθυπομοιράρχους: ΟΡΦΑΝΟΣ Βασίλειος τοϋ 
Άνδρέα, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Κων/νος τού Σπυρίδω
νος, ΑΓΓΕΛΗΣ Τηλέμαχος τοϋ Νικολάου, ΜΟΥ- 
ΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος τοϋ Κων/νου, ΤΟΓΑΝ- 
ΤΖΗΣ Σπήλιος τοϋ Νικολάου, ΕΛΕΝΗΣ Κων/νος 
τοϋ Χαραλάμπους, ΜΠΑΛΤΑΣ Παναγιώτης τοϋ 
Μιχαήλ, ΣΑΝΙΔΑΣ Παναγιώτης τοϋ Δήμου, ΜΟΙ- 
ΡΑΛΗΣ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 
Ίουλιανός τοϋ Στεφάνου, ΑΔΑΜΗΣ Μιχαήλ τοϋ 
Κυριάκου, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α θα
νάσιος τοϋ Νικολάου, ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Αντωνίου, ΚΑΛΟΥΔΗΣ Εμμανουήλ τοϋ Γεωρ

γίου, ΤΣΑΜΗΣ Απόστολος τοϋ Νικολάου, ΓΙΑΝ- 
ΝΑΡΟΣ Παναγιώτης τοϋ Δημητρίου, ΤΡΟΧΑΛΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ τοϋ Ίωάννου, ΠΑΤΑΤΣΗΣ Θεό
δωρος τού Γεωργίου, ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Στέφανος 
τοϋ Γρηγορίου, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Γιαννάκος τοϋ 
'Αθανασίου, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ Παναγιώτης 
τοϋ Δημητρίου, ΘΕΜΕΛΗΣ Χρήστος τοϋ Σπυρί
δωνα, ΝΤΟΒΟΡΗΣ Απόστολος τοϋ Παναγιώτου, 
ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ Ισίδωρος τοϋ Γεωργίου, ΠΑ- 
ΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Σταματίου, 
ΤΣΙΜΠΛΗΣ Ευριπίδης τοϋ ’Αθανασίου, ΜΠΟΥ- 
ΖΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος τοϋ Ήλία, ΤΖΟΥΡΟΣ Δημή- 
τριος τοϋ Επαμεινώνδα, ΣΑΪΣΑΝΑΣ Νικόλαος 
τοϋ Αθανασίου, ΡΕΠΠΑΣ Λεωνίδας τοϋ Πέτρου, 
ΗΛΙΑΣ Αναστάσιος τοϋ Ιακώβου, ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΘΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΚΡΙΚΕΤΩΣ Διο
νύσιος τοϋ Βασιλείου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Βασίλειος 
τοϋ Αθανασίου, ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Κων/νου, ΤΖΕΛΙΟΣ Βασίλειος τοϋ Σωτηρίου, ΦΙ
ΛΗΣ Παναγιώτης τοϋ Βλασίου, ΑΡΓΥΡΗΣ Δημή- 
τριος τοϋ Ίωάννου, ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ Γεώργιος τοϋ 
Στεφάνου, ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ 'Εμμα
νουήλ, ΔΟΣΧΟΡΗΣ Μιχαήλ τοϋ Σπυρίδωνα, ΛΑΪ- 
ΝΗΣ 'Αθανάσιος τοϋ ’Αθανασίου, ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ 
'Εμμανουήλ τοϋ Νικολάου, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Σάβ
βας τοϋ Σεραφείμ, ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος τοϋ 
Μύρωνος, ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ Γεωργίου, 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗΣ Κων/νος τοϋ Παναγιώτου, 
ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ Αθανάσιος τοϋ Αλεξίου καί 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ Πιέρρος τοϋ Ή λία (Ανθυπομοί
ραρχος).

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Μ.Τ.Σ. ΣΕ ΧΗΡΕΣ ΣΤΡΑ- 
. ΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δυστυχώς τδ Μ.Τ.Σ. δέ χορηγεί μέρισμα σέ 
χήρες στρατιωτικών πού είχαν κάτω άπό τρία 
χρόνια έγγαμου βίου Αλλά δέν είχαν παιδιά, άν 
καί δικαιώθηκαν συντάξεως.

Επίσης τό ίδιο συμβαίνει καί γιά στρατιωτι
κούς πού δικαιώθηκαν στρατιωτικής συντάξεως, 
Αλλά άπό άγνοιά τους στδ παρελθόν δέν ζήτησαν 
μέρισμα άπό τό Ταμείο.

Οί περιπτώσεις αύτές, άν καί λίγες, δέν 
παύουν νά Αποτελούν ένα κοινωνικό πρόβλημα 
πού άπαιτεϊ τή λύση του.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ:

Στίς 12 καί 13 Ιουλίου 1982 έγιναν οί έξετά- 
σεις γιά τό Β' Τμήμα τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής (Σχολής Ενωμοταρχών). "Οπως είναι 
γνωστό, στό διαγωνισμό συμμετείχαν 7.612 
ύποψήφιοι, άπό τούς όποιους 6.735 όπλίτες καί 
ιδιώτες Απόφοιτοι Λυκείου καθώς καί 877 όπλί
τες τοϋ Σώματος μή άπόφοιτοι Λυκείου.

Στοϋς ύποψήφιους τέθηκαν τά άκόλουθα θέ
ματα:

α. Στοϋς άπόφοιτους Λυκείου:

•  Ε λ λ η ν ι κ ά :  «Μιά κοινωνία είναι τόσο πο
λιτισμένη όσο σέβεται τόν κάθε άνθρωπο καί 
προσπαθεί νά τόν κάνει ύπεύθυνο καί τέλειο 
πολίτη, μέ συνείδηση τών δικαιωμάτων καί 
ύποχρεώσεών του».

•  Μ α θ η μ α τ ι κ ά :  (1 )Α " πρόβλημα: «12 έρ- 
γάτες έργαζόμενοι 8 ώρες έπί 18 ήμέρες τε
λειώνουν τά 0,3 ένός έργου. Πόσοι έργάτες 
θά χρειαστούν άκόμη γιά νά τελειώσει τό ύπό- 
λοιπο έργο σέ 14 ήμέρες έάν έργάζονται 9 
ώρες τήν ήμέρα;», καί (2) «Δυό κεφάλαια το
κίστηκαν μέ 4%  γιά 9 μήνες καί έδωσαν μαζί 
τόκο 27.900 δρχ. Νά εύρεθοϋν τά δυό κεφά
λαια, όταν ό τόκος τοϋ Α ' κεφαλαίου ήταν 
10.500 δρχ. μεγαλύτερος τοϋ Β'».

•  ’ Ι σ τ ο ρ ί α :  (1) Α ' θέμα: Τι ξέρετε γιά τό 
Σύνταγμα τοϋ 1864; «καί (2) Β' θέμα: Τι ξέ
ρετε γιά τή μεγάλη ρήτρα τοϋ Λυκούργου;», 
καί

•  Γ ε ω γ ρ α φ ί α :  (1) Ζήτημα Α ': «Σύνορα 
Ούγγαρίας καί πρωτεύουσες κρατών πού συν
ορεύει» καί (2) Ζήτημα Β': «Κυριότερα ποτά
μια πού συναντάμε στίς διαδρομές άπό Αθήνα 
μέχρι Αλεξανδρούπολη».

β. Στοϋς μή Απόφοιτους Λυκείου:

•  ' Ε λ λ η ν ι κ ά :  «Ή ύπηρεσία τοϋ άστυνομι- 
κοϋ σημαίνει προσφορά στό κοινωνικό σύν
ολο».

•  Μ α θ η μ α τ ι κ ά :  (1) Πρόβλημα Α": «"Ενας 
ύπάλληλος ξοδεύει κάθε μήνα τά 3/4 τοϋ μη
νιαίου μισθού του γιά τή συντήρηση τής οίκο- 
γένειάς του καί τό μισό τοϋ ύπόλοιπου γιά τά 
Ατομικά του έξοδα. Κάποιο μήνα ύπελόγισε δτι 
έπρεπε νά ξοδέψει 9/25 περισσότερα τών 
δσων ξόδευε, γι' αύτό άναγκάστηκε νά δανει
στεί ποσόν ίσον μέ τό μισό τοϋ ποσοϋ πού τοϋ 
περίσσευε κάθε μήνα καί 2.040 δρχ. Ακόμα. 
Πόσος ήταν ό μηνιαίος μισθός τοϋ υπάλλη
λου;» καί (2) Πρόβλημα Β': «Σέ μιά έκδρομή 
πήραν μέρος είκοσι (20) άτομα, άνδρες καί 
γυναίκες. Κάθε άνδρας πλήρωσε 120 δραχμές 
καί κάθε γυναίκα 85 δραχμές. "Ολα τά έξοδα 
ήταν 2.155 δρχ. Πόσοι ήταν οί άνδρες καί 
πόσες οί γυναίκες;».

•  Ι σ τ ο ρ ί α :  (1) θ έμ α Α ': «01 πολεμικές έπι- 
χειρήσεις τοϋ Γ εωργίου Καραϊσκάκη στήν Ατ
τική» καί (2) θέμα Β": «Τό έκπαιδευτικό έργο

. τοϋ Καποδίστρια», καί

•  Γ ε ω γ ρ α φ ί α :  (1) Ζήτημα Α': «Ποιοι Νομοί 
άποτελοϋν τήν Κεντρική Μακεδονία καί ποιές 
οί πρωτεύουσες αύτών» καί (2) Ζήτημα Β': 
«Ποιοι είναι οί κυριώτεροι ποταμοί τής Βουλ
γαρίας».

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σχετικά μέ τό θέμα τοϋ έπιδόματος συζύγου, 
τό πρώτο τμήμα τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου μέ 
τήν ύπ’ άριθ. 494/1981 πράξη του έκρινε ότι: Τό 
έπίδομα συζύγου πού θέσπισε ό νόμος 
1041/1980 (άρθρ. 2 παράγρ. 3) ύπέρ τών έγγά- 
μων πολιτικών καί στρατιωτικών ύπαλλήλων, 
καταβάλλεται -  έφόσον καί ό άλλος σύζυγος 
είναι ύπάλληλος τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ,Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. πού έποπτεύεται ή έπιχορηγείται άπό 
τό Δημόσιο, ή είναι συνταξιούχος τους -  στόν 
ένα μόνο σύζυγο καί μόνο άν είναι όμαλη ή συμ
βίωσή τους.

Τό ζήτημα προέκυψε όταν μέ βάση τις προα- 
ναφερόμενες διατάξεις, δυό νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τό ύποκατάστημα Ι.Κ.Α. τής 
"Εδεσσας καί τό έκεϊ ΠΙΚΠΑ έξέδωσαν έντάλ- 
ματα πληρωμής στό όνομα δύο «έν διαστάσει 
συζύγων, ύπαλλήλων τους, γιά τήν καταβολή σ' 
αύτούς τοϋ έπιδόματος συζύγου. Ό  άρμόδιος 
(στό νομό Πέλλης) έπίτροπος τοϋ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά τόν προληπτικό έλεγχο τής δα
πάνης αύτής Αμφισβήτησε τή νομιμότητά της καί 
τελικά μέ έκθεσή του έστειλε τά έντάλματα στό 
έλεγκτικό Συνέδριο «πρός άρσιν τής άναφυείσης 
διαφωνίας». Τό πρώτο τμήμα τοϋ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, έρμηνεύοντας τό νόμο, δέχτηκε ότι 
τό έπίδομα συζύγου καταβάλλεται στόν ένα μο
νάχα, άπό τούς συζύγους καί μόνον έφόσον 
ύπάρχει όμαλή συμβίωση καί οίκιακή κοινωνία 
μεταξύ τους. "Εκρινε μάλιστα ότι μέ κοινή Από
φαση τών συζύγων όρίζεται καί τό πρόσωπο στό 
όποιο θά καταβάλλεται τό έπίδομα, κάνοντας 
έτσι πράξη καί τήν είσαγόμενη άπό τό άρθρο 4, 
παρανρ. 2, τοϋ Συντάγματος Αρχή τής Ισότητας 
τών δύο φύλων.

Σέ περίπτωση όμως -  προστίθεται στήν πράξη 
τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου -  πού οί σύζυγοι βρί
σκονται σέ διάσταση, τό έπίδομα συζύγου δέν 
παρέχεται σέ κανέναν άπό τούς δυό, γιατί «δέν 
ύφίσταται τό έκ τής συμβιώσεως τούτων άνακϋ- 
πτον δΓ έκάτερον πρόσθετον οικονομικόν βά
ρος.

Δικαιολογώντας τήν κρίση του αύτή τό Ελεγ
κτικό Συνέδριο Αναφέρει πιό κάτω, ότι ή ρύθμιση 
αύτή διαφέρει άπό έκείνη πού θεσπίζεται γιά τό 
έπίδομα τέκνων τών «έν διαζεύξει» ή «έν δια- 
στάσει» συζύγων (γονέων) γιατί, παρά τή διά
ζευξη ή διάσταση τών συζύγων εξακολουθεί νά 
ύπάρχει πάντοτε «τό έκ τής ύπάρξεως τών τέ
κνων προϋπάρχον οικογενειακόν βάρος», στήν 
Ανακούφιση τοϋ όποίου συμβάλλει τό έπίδομα 
αύτό.

ΤΟ ΜΩΝΟΤΩΝΙΚΟ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣτόΦ.Ε.Κ., τ.Α ', 52/29-4-1982 δημοσιεύτηκε 
τόΠ.Δ. 297/1982 «Περί έφαρμογήςτοϋ μονοτο
νικού συστήματος στήν εκπαίδευση καί στή Διοί
κηση». Μέ τό άρθρο 1 τοϋ διατάγματος αύτοϋ 
καθορίστηκε τό είδος τοϋ υπό έφαρμογή μονο
τονικού συίπήματος. Συγκεκριμένα άναφέρει: 
«Ή  γραπτός νεοελληνικός λόγος Ακολουθεί στό 
θέμα τών τονικών σημείων τούς παρακάτω κανό
νες:

1) Πνεύματα δέ σημειώνονται.
2) Ή ς τονικό σημάδι χρησιμοποιείται,ή όξεία.

3) Τονικό σημάδι παίρνει κάθε λέξη πού έχει 
δύο ή περισσότερες συλλαβές. Αύτό Ισχύει καί
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στήν περίπτωση πού ή λέξη παρουσιάζεται ώς 
μονοσύλλαβη ύστερα άπό έκθλιψη ή άποκοπή, 
όχι άμως καί δταν έχει χάσει τό τονισμένο φω
νήεν άπό άφαίρεση.

4) Οί μονοσύλλαβες λέξεις δέν παίρνουν το- 
νικό σημάδι.

'Εξαιρούνται καί παίρνουν τονικό σημάδι:

(α) ό διαζευκτικός σύνδεσμος ή.

(β) τά έρωτηματικά πού καί πώς.

(γ) οί άδύνατοι τύποι των προσωπικών άντωνυ- 
μιών (μου, σου, του, της, τον, το, μας, σας, 
τους, τα) όταν στήν άνάγνωση ύπάρχει περί
πτωση νά θεωρηθούν έγκλιτικές.

(δ) οί μονοσύλλαβες λέξεις, δταν συμπροφέ- 
ρονται μέ τούς ρηματικούς τύπους μπώ, βγω, 
βρώ, ’ρθώ, σέ άλα τά πρόσωπα καί τούς άρι- 
θμούς, καί δέχονται τόν τόνο τους.

5) Ο τόνος τού έγκλιτικοϋ ό όποιος άκούγεται 
στή λήγουσα τών προπαροξύτονων λέξεων ση
μειώνεται. Τό ίδιο γίνεται στό πρώτο άπό δύο 
έγκλιτικά, δταν προηγείται παροξύτονη προστα
κτική».

Ή  έφαρμογή τού μονοτονικού στή Δημόσια 
Διοίκηση καθορίστηκε γιά τις 1 Σεπτεμβρίου 
1982 (άρθρο 3). Σχετικά μέ τό θέμα αύτό παρα
σχέθηκαν άπό άρμόδιες πηγές οί έξής όδηγίες:

•  ΣτΙς περιπτώσεις πού ώς τώρα δέ βάζαμε δια- 
λυτικά γιατί τό πνεύμα έδειχνε δτι δέν είχαμε 
δίψηφο φωνήεν (δηλαδή τήν παλιά δίφθογγο 
τής καθαρεύουσας), τώρα θά τά βάζουμε, π.χ. 
ή λέξη «άυπνία» θά γράφεται πιά «αϋπνία» καί 
ό «άιτός» θά γράφεται «αϊτός».

•  Στίς περιπτώσεις πού έχουμε έκθλιψη, άφαί
ρεση ή άποκοπή σημειώνουμε τήν άπόστροφο. 
Παραδείγματα:

-  "Εκθλιψη: τ’ ουρανού, απ’ όλους.

-  Αφαίρεση: μου ’φερε, που ’ναι.

-  Αποκοπή: φερ’το, απ’το σπίτι.

•  Στά κεφαλαία φωνήεντα, δταν τονίζονται, ό 
τόνος σημειώνεται πάνω άριστερά, π.χ. Α ρ 
γ ο ς ,  Ε β ρ ο ς .

•  Τονικό σημάδι παίρνει κάθε λέξη πού έχει δύο 
ή περισσότερες συλλαβές. Αύτό ισχύει καί 
στήν περίπτωση πού ή λέξη παρουσιάζεται ώς 
μονοσύλλαβη ύστερα άπό έκθλιψη ή άποκοπή, 
δχι όμως καί όταν έχει χάσει τό τονισμένο 

φωνήεν άπό άφαίρεση. Δηλαδή παίρνουν το
νικό σημάδι λέξεις πού παρουσιάζονται ώς μο
νοσύλλαβες ύστερα άπό:

-'Έ κθλιψ η: λίγ’ απ’ όλα, ε ίν ’ ανάγκη.

-  Άποκοπή : Κόψ’τους άσ’τον.

•  Ένας ρηματικός τύπος πού έμεινε άτονος άπό 
άφαίρεση δέν άνεβάζει τό τονικό σημάδι στήν 
προηγούμενη λέξη, π.χ : μου ’φερε, τα ’δείξε.

•  θεωρούνται μονοσύλλαβες καί μένουν άτονοι 
οί συνιζημένοι τύποι (δύο φωνήεντα πού προ- 
φέρονται μαζί σέ μιά συλλαβή): π.χ. μια, για, 
γεια, πια, πιο, ποιος, -π ο ια -π ο ιο , γιος, νιος, 
(το) βιος, (να) πιω, κ.δ. Προσοχή στή διαφορά: 
μια -  μία, δύο -  δυο, ποιον -  (το) ποιόν.

•  01 μονοσύλλαβες λέξεις δέν παίρνουν τονικό 
σημάδι. Μιά μονοσύλλαβη προστακτική, άκόμα 
κι άν άκολουθεϊται άπό δυό έγκλιτικά δέν παίρ
νει τονικό σημάδι, π.χ. πες μου το, δες του τα, 
βρες τους την, φα του τα.

Εξαιρούνται καί παίρνουν τονικό σημάδι:

(α) Ό  διαζευκτικός σύνδεσμος «ή», π.χ. Ή η 
Αννα ή η Μαρία.

(6) Τά έρωτηματικά πού καί πώς, είτε βρί
σκονται σέ εύθεία ή σέ πλάγια έρώτηση π.χ. πού 
είσαι; Δεν μας είπε πού πάει.

( ’Επίσης παίρνουν τονικό σημάδι: πού και 
πού).

Αντίθετα τά που καί πως δέν παίρνουν τονικό 
σημάδι όταν δέν είναι έρωτηματικά, δηλαδή όταν 
είναι σύνδεσμοι, άντωνυμίες ή έπιρρήματα. π.χ. 
Αυτό που σου είπα. Μας είπε πως τον λένε Νίκο.

(γ) 01 άδύνατοι τύποι τών προσωπικών άντω- 
νυμιών (δηλαδή: μου, σου, του, της, την, τον, 
το, μας, σας, τους, τα), δταν στήν άνάγνωση 
ύπάρχει κίνδυνος νά θεωρηθούν έγκλιτικά, π.χ.: 
η μάνα μου είπε (ή μάνα μου είπε σέ κάποιον, 
άόριστα), ένώ η μάνα μού είπε (ή μάνα είπε σέ 
μένα).

Όταν όμως οί άδύνατοι αύτοί τύποι δέν ύπάρ- 
χει κίνδυνος νά έκληφθούν σάν έγκλιτικά, τότε 
δέν παίρνουν τονικό σημάδι, π.χ. Δε μας το 
έφερε, καί

(δ) 01 μονοσύλλαβες λέξεις όταν συμπροφέ- 
ρονται μέ τούς ρηματικούς τύπους «μπω, βγω, 
βρω, ρθω» σέ όλα τά πρόσωπα καί τούς άρι- 
θμούς. Δηλαδή:

-  θά μπω (προφέρεται δυνατότερα τό «θά», ένώ

-  θα μπω (προφέρεται δυνατότερα τό «μπώ»). 

•  Ό  τόνος τού έγκλιτικοϋ ό όποιος άκούγεται
στή λήγουσα τών προπαροξύτονων λέξεων ση
μειώνεται. π.χ. ο πρόεδρός μας, χάρισμά σου.

Τό ίδιο γίνεται στό πρώτο άπό δύο έγκλιτικά, 
δταν προηγείται παροξύτονη προστακτική, π.χ. 
δώσε μού το, φέρε μάς τους, κ.τ.λ.

Αυτά, λοιπόν, σέ γενικές γραμμές μέ τό μονο
τονικό. Εκείνο, όμως, πού θά πρέπει νά προσ
έξουν οί κ.κ. συνάδελφοι είναι οί γραμματικές 
έννοιες: Δίψηφα, φωνήεντα, "Εκθλιψη, Απο
κοπή, Αφαίρεση. Καταχρηστικοί δίφθογγοι καί 
Συνίζηση (Βλέπε: Νεοελληνική Γραμματική 
ΟΕΣΒ). Βέβαια θά έπακολουθήσουν διευκρινιστι-

Μέσα σέ ένα μήνα ή Χωροφυλακή είχε ένα 
ιδιαίτερα θλιβερό ρεκόρ: Τέσσερες άνδρες της, 
οί δυό μάλιστα μόλις 25 χρόν_ων, βρήκαν τό θά
νατο σέ τροχαία άτυχήματα. ιέχωρα άπό τό 6α-

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Παναγιώτης τού Εύαγγ.
Υπομοίραρχος

τής Ύποδ. Άσφαλ. Πρ. Πρωτ/σης

Σέ τροχαίο άτύχημα βρήκε στίς 27-6-1982 τό 
θάνατο ό ύπομοίραρχος ΜΠΑΚΑΛΗΣ Παναγιώτης 
τού Εύαγγέλου. Ό  άτυχος συνάδελφος γεννή
θηκε τό 1930 στόν "Αγ. Άνδρέα Κυνουρίας Αρ
καδίας καί ύπηρετοϋσε στό Σώμα άπό τό 1950.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Εύδοξία καί τρία κορίτσια ήλικίας 21,19 
καί 16 χρόνων άντίστοιχα.

ΤΣΙΩΝΗΣ Βασίλειος τοϋ Χρήστου
Χωροφύλακας

τού Τ.Τ.Κ. Κηφισιάς

Ραντεβού μέ τό θάνατο είχε στή Ριζούπολη 
' Αττικής ό χωροφύλακας ΤΣΙΩΝΗΣ Βασίλειος τοϋ 
Χρήστου, πού στίς 5-6-1982 τό Ι.Χ.Ε. αύτοκί- 
νητο πού όδηγοϋσε πρόσκρουσε σέ δένδρο τής 
δδοϋ Ηρακλείτου. Ό  άτυχος συνάδελφος 
τραυματίστηκε καί μπήκε γιά νοσηλεία στό 401 
Γ.Σ.Ν. Αθηνών, όπου καί ύπόκυψε στά τραύ
ματά του στίς 12-6-1982.

Ό  μεταστάς Χωροφύλακας γεννήθηκε τό 
1953 στή Χρυσοβίτσα Δωδώνης Ίωαννίνων. 
Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή σύζυγό 
του Αλεξάνδρα καί δυό άνήλικα παιδιά, ένα 
άγόρι κι ένα κορίτσι.

κές όδηγίες, τόσο γιά τήν έναρξη όσο καί γιά τόν 
τρόπο έφαρμογής.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Πολύς θόρυβος έχει γίνει τελευταία γύρω άπό 
τή χρήση τών βιβλιαρίων νοσηλείας καί τούς 
κινδύνους γιά τό μέλλον τοϋ θεσμού τής ύγειο- 
νομικής μας περίθαλψης. Στά πλαίσια λοιπόν τής 
προστασίας τοϋ θεσμού αύτοϋ έκδόθηκε ή ύπ’ 
άριθ. Α7/οίκ. 3256/13-4-1982 άπόφαση τού κ. 
Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί ή όποία 
δημοσιεύτηκε στό Φ.Ε.Κ., τ. Β ', 236/1982. Τό 
κείμενο τής άπόφασης έχει ώς έξής:

•  Τό βιβλιάριο νοσηλείας είναι αύστηρά προσω
πικό καί άπαγορεύεται ή χρησιμοποίησή του 
γιά λογαριασμό άλλου προσώπου.

•  Ή  ήθελημένη ή άθέλητη έγκατάλειψη βιβλια
ρίου νοσηλείας σέ φαρμακεία, κάθε είδους 
ιατρεία, έργαστήρια καί ιδιωτικές κλινικές 
άπαγορεύεται αύστηρότατα.

•  Σέ περίπτωση καταστρατηγήσεως τών άνω- 
τέρω, πέρα άπό τις διοικητικές κυρώσεις πού 
προβλέπονται άπό τις έκάστοτε ίσχύουσες 
διατάξεις θά έπιβάλλονται στόν ύπεύθυνο καί 
ποινικές, έφόσον διαπιστωθεί καταδολίευση 
τών συμφερόντων τού Δημοσίου άπό τήν 
παράνομη διακίνηση τών βιβλιαρίων νοση
λείας, καί τέλος

•  Υπεύθυνα γιά τήν πιστή έφαρμογή τών άνω- 
τέρω είναι οί Διευθύνσεις καί τά Τμήματα 
Υγιεινής τών Νομαρχιών τής Χώρας.

θμό ύπαιτιότητάς τους, τό φαινόμενο είναι ιδιαί
τερα άνησυχητικό καί όπωσδήποτε θά πρέπει νά 
μάς προβληματίσει σοβαρά. 'Ας προσέξουμε, 
λοιπόν, γιά λιγότερο αίμα στήν άσφαλτο. . .

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνιος τοϋ Στεφά
νου

Χωροφύλακας
τού Α.Τ. Γαλατίστης

Στό άνθος τής ήλικίας του βρήκε τό θάνατο 
στίς 3-7-1982 στό 108ο χιλιόμετρο τής Έθν. 
Όδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ό 25χρονος χω
ροφύλακας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 'Αντώνιος τοϋ Στε
φάνου, τοϋ Α.Τ. Γ αλατίστης, όταντό αύτοκίνητο 
πού όδηγοϋσε συγκρούστηκε μέ γεωργικό έλκυ- 
στήρα.

Ό  άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 1957 
στό Πετροχώρι Τρικάλων καί ύπηρετοϋσε στό 
Σώμα άπό τό 1980. Ή κηδεία του έγινε τήν 
έπομένη στή γενέτειρά του μέσα σέ άτμόσφαιρα 
γενικής όδύνης καί συντριβής.

ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ Διογένης τοϋ Δημητρίου
Χωροφύλακας

τού Ρ  Α.Τ. Θεσσαλονίκης

Σέ τροχαίο άτύχημα έπίσης βρήκε τό θάνατο, 
στίς 24-6-1982 στή Θεσσαλονίκη, ό 25χρονος 
χωροφύλακας ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ Διγένης τού Δημη
τρίου, τού Π  Α.Τ. Θεσσαλονίκης, δτανήδίκυκλη 
μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε μέ Δ.Χ.Ε. αύτο
κίνητο.

Ό  άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 1957 
στή Θεσσαλονίκη καί ύπηρετοϋσε στό Σώμα άπό 
τό 1980.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
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Εμείς καί οι 
αναγνώ στες μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ξεκινάμε τή στήλη μας μέ ένα πολύ ένδιαφέ- 
ρον γράμμα πού μάς έστειλε δ συνάδελφος άν- 
θυπασπιοτής κ. 'Ιωάννης ΔΗΜΑΚΗΣ, τού Α.Τ. 
Σκάλας Λακωνίας:

«Κύριοι

Σάν άφορμή λαβών τό θλιβερό έκεΐνο γεγονός 
τού θανάτου σέ τροχαίο άτύχημα τήν 30-5-1982 
στίς 03.50’ τό πρωί, των δύο συναδέλφων τού 
Αστυνομικού Τμήματος "Αργους, κατά τήν έκτέ- 

λεση τής ύπηρεσίας τους καί τήν έν συνεχεία 
έκκληση τού Αρχηγείου μας σέ όλόκληρο τό 
προσωπικό τού Σώματος γιά τήν οικονομική ένί- 
σχυση τών οικογενειών τών θυμάτων, παρακαλώ 
όπως διαθέσετε λίγο άπό τόν πολύτιμο χώρο τού 
περιοδικού μας καί δημοσιεύσετε τήν πιό κάτω 
σκέψη - πρότασή μου ή όποια σκοπό έχει τήν σέ 
περίπτωση ύλοποιήσεώς της έπίλυση μιάς διά 
παντός τού καυτού τούτου θέματος καί τήν 
άμεσο προσωρινή άνακούφιση τής οικογένειας 
θύματος τινός τού Σώματος διά τής άπό τήν 
ύπηρεσία καταβληθείσης οικονομικής ένίσχυ- 
σης.

Πρότασις: Νά ρυθμιστή νομοθετικά άπό τήν 
ύπηρεσία διάταξις μέ τήν όποία νά γίνεται μη
νιαίους κράτησις άπό έναν έκαστον πού ύπηρε- 
τοΰμε στό Σώμα, ποσού ΜΟΝΟΝ ΕΚΑΤΟ (100) 
δραχμών, τό δέ συγκεντρωθησόμενο μηνιαίως 
ποσό νά κατατίθεται σέ είδικό λογαριασμό Τρα- 
πέζης.

Σέ περίπτωση έπισυμβάντος θανάτου έν ύπη
ρεσία άνδρός ή γυναικός τού Σώματος νά δίδεται 
άπό τόν είδικό αύτόν λογαριασμό ΑΜΕΣΩΣ στήν 
οικογένεια τού θύματος τό άνώτατον ποσόν τών 
όκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών, άνε- 
ξαρτήτου τού βαθμού τού θύματος.

"Ισως γιά όποιονδήποτε άναγνώστη τά άνω- 
τέρω, τό ποσό τών 800.000 δραχμών νά τού 
φανεί ύπέρογκο, άντίθετα δμως είναι λίγο, άν 
ληφθή ύπ’ όψιν άτι ύπηρετοΰμε στό Σώμα πλέον 
τών 20.000 καί τό συγκεντρούμενο μηνιαίως 
ποσό θά ύπερβαίνει τά δύο (2) έκατομμύρια, 
άλλωστε δέν πιστεύω δτι τά θύματα θά είναι τόσα 
πολλά ούτως ώστε ό ειδικός τούτος φορέας νά 
μήν άνταποκριθή.

Σέ περίπτωση δέ κατά τήν όποία τό κατ’ έτος 
χρηματικό ποσό δέν θά καταβληθή γιά τόν σκοπό 
πού συγκεντρώθηκε, νά δύναται τούτο νά δια- 
τεθή άπό τήν ύπηρεσία γιά άλλους άγαθοεργούς 
ή φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Επίσης έτερος σκοπός τής δημοαεύσεως στό 
περιοδικό μας είναι άφ’ ένός μέν γιά νά τεθή ύπ’ 
δψιν παντός άρμοδίου, άφ' έτέρου δέ ένδέχεται 
άλλοι συνάδελφοι πού τυχόν τήν διαβάσουν νά 
έχουν νά προτείνουν κάτι καλύτερο έπί τού θέ
ματος.

Ευχαριστώ έκ τών προτέρων γιά τήν φιλοξενία 
καί εύχομαι όπως ή άνωτέρω σκέψις μου είσ- 
ακουσθή καί έκμεταλλευθή άνάλογα».

Ά πό τό χωροφύλακα κ. Χρηστό Γεωργόπουλο 
τού Π.Α. Αίγάλεω Αττικής, πήραμε τήν άκό-

λουθη έπιστολή πού δημοσιεύουμε άμέσως κα
τωτέρω:

«Έγώ καί ή οικογένειά μου εύχαριστοϋμε 
θερμώς διά μέσου τής στήλης αύτής τούς άν- 
δρες καί τΙς γυναίκες τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής τής Δ.Α.Π.Π. πού συνέβαλαν δχι μόνον μέ 
τήν ήθική τους συμπαράσταση άλλά καί μέ τήν 
οικονομική εισφορά τους, διά rf|v μετάβαση τού 
παιδιού μας Λεωνίδα 3,1/2 έτών είς τό Λονδίνο 
δπου ύπεβλήθη είς έπιτυχή έγχείρηση είς τόν 
άριστερό όφθαλμό, προκειμένου νά άποδωθεΐ ή 
όραση πού είχε χαθεί συνεπεία παιδικού άτυχή- 
ματος, καί εύρίσκεται είς τό στάδιον τής άναρ- 
ρώσεως».

Ή ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ σέ 
άναφορά της στόν κ. 'Υπουργό Δημοσίας Τά- 
ξεως άναφέρει:

«Έκ μέρους τών μαθητών, τών γονέων καί τών 
καθηγητών τής Έλληνο-Γαλλικής Σχολής Α θη
νών, έπιθυμώ νά σάς έκφράσω τις θερμές μας 
εύχαριστίες γιά τήν ταχύτητα καί τήν άποτελε- 
σματικότητα πού έπέδειξε ή Τροχαία Σχηματα- 
ρίου κατά τό δυστύχημα τής 27-5-82 πού ύπέ- 
στησαν οί μαθητές τής Σχολής μας.

θά σάς ήμουν εύγνώμων άν μεταβιβάζατε τά 
συγχαρητήρια μας καί τις εύχαριστίες μας στούς 
άξιωματικοϋς τής Τροχαίας Σχηματαρίου καί 
στούς συνεργάτες τους γιά τίς ύπηρεσίες πού 
πρόσφεραν στούς μαθητές μας καί στούς συν
οδούς τους».

Καί μιά άλλη έπιστολή πρός τό Αρχηγείο Χω
ροφυλακής:

«Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ένώσεως Κρη- 
τών Νέας Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου θεωρεί 
ύποχρέωσή του νά σάς έκφράσει τίς θερμές του 
εύχαριστίες γιά τήν άμέριστη συμπαράστασή 
σας, μέ κάθε μέσο καί μέ κάθε τρόπο στίς έορ- 
ταστικές έκδηλώσεις πού διοργάνωσε ή "Ενωση 
γιά τήν 41 έπέτειο τής Μάχης τής Κρήτης, ή 
όποία συμπαράστασή σας συνετέλεσε τά μέγιστα 
στήν έπιτυχία τών έκδηλώσεων αύτών».

Ή ΕΛ.ΠΑ., ύπεύθυνη γιά τήν όργάνωση τού 
29ου ράλλυ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» στή χώρα μας, σέ 
άναφορά της πρός τόν κ. 'Αρχηγό Χωροφυλακής 
γράφει:

«Κύριε Αρχηγέ,

Ή 'Οργανωτική Επιτροπή τού 29ου Ράλλυ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ έπιθυμεί μέ τό γράμμα αύτό νά έκ- 
φράσει τόσο πρός έσάς προσωπικά όσο καί πρός 
τά "Οργανά σας τίς πιό θερμές εύχαριστίες της 
γιά τήν τόσο πρόθυμη καί άποτελεσματική συμ
παράστασή σας κατά τήν τέλεσή του.

Παίρνοντας άφορμή άπό τό δημοσίευμά μας, 
στό τεύχος 149/1982, «Πνευματική άνθηση τής

Κρήτης», 6 άρχιμανδρίτης π. Κων/νος Οικονό
μου (Πάτρα, Λόντου 69-71), μάς γράφει:

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά, χαίρετε έν Κυρίιμ.

Είμαι τακτικός συνδρομητής καί μελετητής 
τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Καί 
τούτο μεθ’ δλην τήν καλήν διάθεσιν καί άγάπην 
μας πρός τό Ιστορικόν Σώμα τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής καί τό έργον της. Τό περιοδικόν σας 
δέν είναι θρησκευτικόν άποκλειστικώς. Ούτε 
όφείλει νά είναι. Παρά ταϋτα δέν παύει άπό τού 
νά δημοσιεύει θρησκευτικά, έκκλησιαστικά καί 
πνευματικού ένδιαφέροντος άρθρα, συνοδευό- 
μενα μάλιστα άπό καλλιτεχνικός φωτογραφίας 
καί εικόνας. Διά ταϋτα σάς εύχαριστοϋμε.

"Ομως χρειάζεται προσοχή μήπως παρουσιά
ζει - κατά λάθος - όψεις άντιθρησκευτικάς, πρά
γμα πού δέν συμφέρει τό περιοδικόν καί ήμάς 
δέν εύχαριστεί. Εννοώ δύο άφορμάς τού 149 
τεύχους (Μάιος 1982).

Ή πρώτη άφορμή δίδεται μέ τήν προβολήν τού 
γνωστού Νίκου Καζαντζάκη. Γνωρίζομεν πλέον 
ποιος είναι ό Ν. Καζαντζάκης έκ τών έργων του 
(δηλαδή έκ τών συγγραμμάτων του). Ή άντικει- 
μενική έρευνα τών βιβλίων του, καί μάλιστα όρι- 
σμένων, φανερώνει ότι ό Νίκος Καζαντζάκης δέν 
είναι ύπόδειγμα διά τήν άγωγήν τού άνθρώπου, 
τού έλληνος, καί μάλιστα τού νεαρού έλληνος. 
Είναι άνάγωγος.

Ή δεύτερη άφορμή δίδεται μέ τό άνέκδοτο 
τής σελίδας 376: «Τολμηρή παρομοίωση». 
Παραδέχεται λοιπόν ή Σύνταξις ότι ή παρο
μοίωση είναι τολμηρή!!!

Τά γραφόμενα είς όλα τά περιοδικά ότι τά 
δημοσιεύματα άπηχοϋν τίς γνώμες καί άπόψεις 
τών συγγραφέων καί δέν έκφράζουν τάς έπισή- 
μους θέσεις του Σώματος (έν προκειμένω) είναι 
έν γένει παραδεκτόν καί σωστόν. Όμως, έπι- 
τρέπεται σοβαρόν καί άξιοπρεπές περιοδικόν ώς 
τό ίδικόν σας νά δέχεται τοιαϋτα δημοσιεύματα 
ώς τά οχολιαζόμενα; Προσοχή λοιπόν!!!

Μετά τιμής έξαιρέτου καί εύχών».

Ά πό τή Θεσσαλονίκη, ό κ. Κυριάκος Μαξιμιά- 
δης, έμπορος τής Λαχαναγοράς καί μέλος τού 
διοικητικού συμβουλίου τού Εμπορικού καί Βιο
μηχανικού Επιμελητηρίου τής πόλης, τηλεγρα
φεί:

«Τά πιό θερμά μου εύχαριστήρια διότι Υπηρε
σίες σας -  Όμάδα Αγορανομίας Λαχαναγοράς, 
Ομάδα περιπολικού Αμέσου Έπεμβάσεως καί 

Θ’Π.Α. Θεσσαλονίκης -  διά συντονισμένων καί 
άμεσων ένεργειών των κατόρθωσαν και συνέλα
βαν έντός μιάς ώρας άγνωστων στοιχείων κλέφ
την πού κατήγγειλα τήν 7ην πρωινήν σήμερον, ό 
όποιος έκλεψε άπό τό κατάστημά μου 870 κιλά 
καρπούζια. Πιστοί στό καθήκον τους καί τά 8 
όργανα Χωροφυλακής, γιά μιά άκόμη φορά, συμ
παραστάθηκαν στήν άπονομή τού Δικαίου έκπλη- 
ρώσαντες στό έπαρκο τό καθήκον τους».

Μέ έπιστολή της πρός τόν κ. Αρχηγό Χωρο
φυλακής ή κ. Δεβαίρου εύχαριστεί τό προσωπικό
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ιώ ν  Α' καί ΕΓ Άστυν. Τμημάτων καί τού Τμήμα
τος Ασφαλείας Ρόδου καθώς καί τού έκεϊ 
Παραρτήματος τής Σ.Ο.Χ. γιά τήν άκόλουθη αί
τια:

«Μου συνέβη τδ έξής περιστατικό: στις 29 
. Μαΐου δ γιός μου έφυγε άπό τό σπίτι καί στις 30 
Μαΐου έσπευσα μέ τόν σύζυγό μου στή Ρόδο 
όπου είχα πληροφορίες δτι κατέφυγε καί άπευ- 
θύνθηκα στις έκεϊ υπηρεσίες Χωροφυλακής γιά 
νά μας βοηθήσουν. Όλοι έπέδειξαν τρομερό 
ένδιαφέρον καί συνετέλεσαν στήν άνεύρεσή 
τους στις 31 Μαΐου. 0ά σάς παρακαλέσω ώς έκ 
τούτου νά δεχθήτε τό γράμμα μου σάν ένα δεί
γμα έμπιστοσύνης πρός τό έπιτελούμενο άπό τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής έργο ώς πρός τήν συμ
παράστασή του πρός τούς Έλληνες πολίτες.

Κύριε ’Αρχηγέ, δεχθήτε τις θερμές εύχαρι- 
στίες μας καί τά συγχαρητήριά μας γιά τήν άπο- 
τελεσματικότητα τών Υπηρεσιών τών όποιων 
ήγείσθε καί διαβιβάστε άν αύτό είναι έφικτό τις 
ευχαριστίες μας στό Α ' καί Β ' Τμήμα Χωροφυλα
κής Ρόδου, στήν Σχολή Χωροφυλακής καί κυρίως 
στό Τμήμα Ασφαλείας οί ΰνδρες τού όποιου 
ένήργησαν σάν γονείς τού χαμένου παιδιού 
μου».

Δημοσιεύουμε άμέσως κατωτέρω τήν έπι- 
στολή τής κυρίας ’Αγγελικής ΜΟΥΝΤΑΚΗ ή 
όποία εύχαριστεί τό προσωπικό τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Ρεθύμνου γιά τήν άμεση διαλεύ
κανση κλοπής πού διαπράχθηκε σέ βάρος της. 

«Κύριε Διοικητά,

Ή θελα μέσω έσάς νά εύχαριστήσω τούς 
άξιους ΰνδρες όπου έχετε κοντά σας.

Είμαι ή κυρία ΜΟΥΝΤΑΚΗ, κάτοικος Ρεθύ- 
μνης.

Στις 9 τού μηνός ένώ εύρισκόμουν εις τό 
ΌδεΐονΧανίων κάποιος άγνωστος μου άφαίρεσε 
τό πορτοφόλι άπό τό αύτοκίνητό μας.

Ειδοποίησα τήν Ασφάλεια Χανίων καί άμέσως 
έφθασε δ κ. Άντώνης ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ μέ τούς 
άνδρες του. Εντός' δύο ώρών ό κ. ΠΡΟΓΟΥΛΑ- 
ΚΗΣ μοϋ έπέστεςψε τό πορτοφόλι μέ όλα τά 
προσωπικά μου άντικείμενα.

Κύριε Διοικητά:

Εύχαριστώ τόσο έσάς όσο καί τούς άξιους 
άνδρες σας».

Σέ έπιστολή της πρός τόν κ. Αρχηγό Χωροφυ
λακής ή ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. Δρακόπουλος -  Π. 
Κανελλόπουλος καί Σία CE ("Αγιοι Ανάργυροι 
Αττικής, Ν. Πλαστήρα 10) γράφει άνάμεσα στ’ 

άλλα»:

«Αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά σάς έκφρά- 
σουμε θερμά συγχαρητήρια καί εύχαριστίες γιά 
τό άμέριστο καί άποτελεσματικό ένδιαφέρον τό
σον τής Ύποδ/νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων, 
όσον καί τού Διοικητοϋ καί τών άνδρών τού 
παραρτήματος Ασφαλείας ’Αγίων Αναργύρων, 
οί ένέργειες τών όποίων δδήγησαν στήν σύλλη- 
ψιν τών διαρρηκτών τού έπί τής όδοϋ Ν. Πλα
στήρα 10 'Αγίους ’Αναργύρους κατάστημά μας 
καί τήν άνεύρεσιν τού κλαπέντος αύτοκινήτου 
μας Δ.Χ. 6745 Ι.Χ.Φ.».

Ό  Άγροπκός Σύλλογος Κρύας Βρύσης 
Εδέσσης άπευθύνεται μέ τηλεγράφημά του 

πρός τή Δ.Χ. Εδέσσης, γράφοντας: 

«Εύχαριστοΰμε γιά θετική προσφορά δμαλής 
διεξαγωγής πορείας'διαμαρτυρίας μας. 

Αγροτικός Σύλλογος 
Κρύας Βρύσης καί περιχώρων».

Ή ’Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκά
νησου γράφει στό Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου τά 
έξής:

«Κύριε Διοικητά,

Γιά τήν σύλληψη τού δράστη πού διέρρηξε τό 
χρηματοκιβώτιο τού ’ Εργοστασίου μας Ζωοτρο
φών, ή ’Ένωσή μας αισθάνεται τήν ύποχρέωση 
καί τό καθήκον νά έκφράσει τις θερμές εύχαρι- 
στίες καί τά συγχαρητήρια της πρός σάς προσω
πικά, τούς άξιωματικούς καί τά όργανα τού τμή
ματος.

Τέτοιες έπιτυχίες τιμούν ξεχωριστά τό Τμήμα 
Ασφαλείας καί γενικότερα τό Σώμα τής Χωρο

φυλακής.

Σέ μιά έποχή πού ή διαφθορά καί τό έγκλημα 
στήν περιοχή μας έμφανίζουν έξαρση, ό ρόλος 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας γίνεται σημαντικότε
ρος καί είναι μεγάλη ή Ικανοποίηση τής Ροδια- 
κής κοινωνίας πού διαπιστώνει τήν έπαγρύ- 
πνηση, τό ζήλο καί τήν άφοσίωση τών άνδρών 
τού Τμήματος Ασφαλείας στό καθήκον.

’ Επαναλαμβάνοντας τά Συγχαρητήρια μας, 
διατελοϋμε».

Ό  Διευθυντής τού Δημόσιου Ταμείου Αίγίου 
κ. Πάνος Τριανταφυλλίδης μέ έγγραφό του πρός 
τό Αρχηγείο Χωροφυλακής άναφέρει τά άκό- 
λουθα σχετικά μέ τή συνδρομή τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής πρός τήν Υπηρεσία του:

«Μέ Ιδιαίτερη ευχαρίστηση γνωρίζουμε στήν 
υπηρεσία Σας ότι στό περασμένο οικονομικό 
έτος (1981) άν καί έξεδόθηκαν έξακόσια περί
που έντάλματα προσωπικής κράτησης, σέ βάρος 
διαφόρων όφειλετών τού Δημοσίου καί όργανι- 
σμών τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί ύπήρχε έλ
λειψη άνδρών στις άρμόδιες ύπηρεσίες τής Χω
ροφυλακής Αίγίου, έν τούτοις καί χάρη στις συν
τονισμένες ένέργειες τών κ.κ. ’Αθανασίου Θεο
φίλου, Διοικητοϋ Ύποδ/σεως, Κλίτσα Χρήστου, 
Διοικητοϋ Τμήματος καί Σταθοπούλου Σωτηρίου, 
Διοικητοϋ Τροχαίας, άλλά καί στήν προθυμία τών 
όργάνων, έκτελέσίηκαν όλα καί μέσα στις τα
κτές προθεσμίες πού προβλέπονται άπό τόν Κα
νονισμό Χωροφυλακής, μέ άποτέλεσμα τήν είσ
πραξη τών όφειλών.

θ ’ άποτελοϋσε έπίσης παράλλειψη νά μήν 
γνωσθεϊ στήν ύπηρεσία Σας, ό πολιτισμένος 
τρόπος, ή διακριτικότητα, ή εύγένεια καί ή κί
νησή τους στό πλαίσια νομιμότητας τής δικαιο- 
κρατουμένης πολιτείας, ιδιότητες μέ τις όποιες 
δορυφοϋνται οί άνδρες τών ύπηρεσιών Χωροφυ
λακής Αίγίου».

Ό  Παννισυριακός Σύλλογος Ρόδου σέ έπι
στολή του πρός τόν Διοικητή τού Παραρτήματος 
Ρόδου τής Σ.Ο.Χ. άναφέρει:

«Κύριε Διοικητά,

Ο Σύλλογός μας αισθάνεται τήν ύποχρέωση 
νά εύχαριστήσει τή Διοίκηση τής Σχολής καί τούς 
Δόκιμους ’ Οπλίτες Ρούμελη Παναγιώτη καί Τσι- 
ροβασίλη Ήλία γιά τή προσφορά αίματος πρός 
διάσωση τής πατριώτισσάς μας "Αννας Μουλοϋ 
πού νοσηλεύεται στό Νοσοκομείο Ρόδου».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-  Τσιουπρά Μιχάλη, «Σκουφά εύεργέτη» καί 
«Σκλαβωμένο μου γένος», (ποιήματα).

-  Παπαβασιλείου Νέκτ., Επίσκεψη στήν Ίερά- 
πετρα.

-  Γιωτόπουλου Ντίνου, Δομένικος θεοτοκό- 
πουλος.

•  Κάσσιου, Δημήτρη Εύστ., « Οδηγός C.B. (Σι— 
μπί), ένος πολύτιμος σύμβουλος τού ΣΙ-μπίερ 
ούτοκινητιστή», Λυκοποριό 1982, 21X14, σσ. 
32.
Καλογραμμένο, άπλό, καί κατατοπιστικό τό 

νέο βιβλίο τού συνάδελφου άνθυπασπιστοϋ κ. 
Δημήτρη Κάσσιου, πού άναφέρεται στή χρησιμο
ποίηση τού ραδιοτηλεφώνου C .B ., καθώς καί τή 
σχετική νομοθεσία. Πράγματι μέσα σέ λίγες σε
λίδες, ό συγγραφέας πετυχαίνει νά δώσει στό 
νέο, ή καί παλιό Σι-μπίερ, ό,τι χρειάζεται. Τό 
βιβλίο διατίθεται στήν τιμή τών 120 δρχ. Ειδικά 
όμως γιά τό προσωπικό τού Σώματος προσφέρε- 
ται στήν τιμή τών 100 δρχ. ’Όσοι έπιθυμοϋν νά τό 
πάρουν μπορούν νά άπευθύνονται στό συγγρα
φέα: Άνθ/στή Δημήτριον Κάσσιον, Άρχηγεϊον 
Χωροφυλακής, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων.

•  Ποπογεωργίου, ΊωόννουΚ.,Τά γεράματα στή 
λαϊκή έμπειρία, Άθήνοι 1982, 24X17, σσ. 27. 
Ανάτυπο άπά τή «Λαογραφία», τόμ. ΛΒ’ (32), 

1979-81.
Πρόκειται γιά μιά ένδιαφέρουσα λαογραφική 

μελέτη τού συγγραφέα πάνω στό πώς άντιμετω- 
πίζει τά γεράματα ή λαϊκή έμπειρία.

•  Λεκκού. Εύάγγελου Π., θρησκευτικός ή Πολι
τικός Γάμος; Άθήνοι 1982, 17X12, σελ. 47. 
Έκδοση τού Περιοδικού ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Ό  συγγραφέας άντιμετωπίζει τό καυτό θέμα 

τού πολιτικού γάμου άπό θρησκευτικής πλευράς 
καί κυρίως άναφέρεται στό σύγχρονο δίλημμα: 
«θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος;».

•  Μποστάνη, Πάνου, Ό κόσμος μος καί ή άλή- 
θειο, Άθήνοι 1982, 21X14, σελ. 83.
Στοχασμούς πάνω στά αιώνια φιλοσοφικά προ

βλήματα τού κόσμου μας περιλαμβάνει τό και
νούργιο βιβλίο τού συνάδελφου ’ Αρχιφύλακα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Μπαστάνη. Μέσα στις 
καλογραμμένες σελίδες του ό άναγνώστης μέ 
όδηγό τή γνώση τών φυσικών νόμων, ταξιδεύει 
ευχάριστα σέ κόσμους πού αιώνες ταλάνισαν τήν 
άνήσυχη άνθρώπινη σκέψη.

«Ή  γνώση», γράφει ό συγγραφέας, «μάς 
βοηθάει νά ταξιδεύουμε πιό έλεύθερα μέσα στό 
σύμπαν τής άλήθειας καί νά βλέπουμε εικόνες 
πού δέν τις βλέπουμε μονάχα μέ τά φυσικά μας 
μάτια. Ή γνώση τής λειτουργίας τού νοΰ μας καί 
είναι ή άνθρώπινη έλευθερία μας».

•  Μπαστάνη, Πάνου, Ο χρόνος είνοι άπάλυτος 
Αθήνοι 1981, 21X14, σελ. 31.
Περιλαμβάνει στοχασμούς τού συγγραφέα 

πάνω στό αιώνιο πρόβλημα τής ύπόστασης τού 
χρόνου, κοιταγμένο άπό τό φώς τής σύγχρονης 
φυσικής καί φιλοσοφίας.
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γ ιά  τ ίς  Ελεύθερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο φέας -  "Ανοιξη.
2. Πολύ γνωστός προφήτης -  'Επίσημος έρμηνευτής τών 

μουσουλμανικών νόμων (αίτ.).
3. "Εντομο κολεόπτερο -  Είδησεογραφικό πρακτορείο.
4. "Αρθρο -  Πολύ παλιό, γερασμένο.
5. Τό σούρουπο (καθ.) -  Βρίσκονται στόν τεκέ -  Μουσική 

νότα.
6. Κάτοικος τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Ελλάδας πού ζούσε 

στήν νότια ’Ιταλία -  Τό όπίσθιο και κατώτερο τμήμα τού 
κεφαλιού (άντ.).

7. Τό 3α άντίστροφα -  Νεκρό σώμα άνθρώπων (άντ.).
8. Δέ γεννάει -  Κοινότητα τών Κυθήρων (άντ. αίτ.).
9. Τό βλαστάρι καί τό στέφανο τού νικητή (άρχ.) -  Τού 

έκανα δώρο.
10. Τό γνωστό μας ήλεκτρο (μέ κάποιο άναγραμματισμό).
11. .. .Μπελκάντο, μουσικό συγκρότημα -  'Εντάσσεται στά 

πιό σοβαρά άδικήματα -  Τό βλέπουμε στό Κιάτο.
12. Κομμάτια -  Λουλούδια.
13. 'Ελάχιστη ποσότητα ύλης πού μπορεί νά ύπάρξει σέ 

έλεύθερη κατάσταση χωρίς νά χάσει τίς ίδιότητές της, μέ 
άρθρο -  'Αποδεσμεύω κατά κάποια έννοια.

14. Πετυχαίνεται μέ τά έμβόλια (γεν.) -  Κάηκε τόν Αύγουστο 
τού 1922.

Γεύργιος ΜΛΡΟΥΛΑΚΗΣ 
Ανθιπιασπιστής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α :

1. Τέτοιο άδίκημα χαρακτηρίστηκε ή άρπαγή τσαντών -  Δέν 
άποκτώνται.

2. Θυγατέρα τού Πελίου καί γυναίκα τού "Αδμητου-Γράμμα 
ξενικής άλφαβήτου -  Τό ύπάρχον.

3. Ακολουθεί τίτλους έπιχειρήσεων -  "Αλλη όνομασία τής 
παστερίωσης (αίτ.)

4. .. .'Αλέξιος (1873 - 1944), γάλλος χειρουργός καί φυσιο
λόγος -"Αφιξη.

5. Μονάδες μέτρησης εύαισθησίας φίλμς -  ’Ιταλική πόλη, 
πού τό Σ/βριο 1944 καταλήφθηκε άπό τήν έλληνική Γ' 
'Ορεινή Ταξιαρχία -  Συναντιώνται στά πρίμα.

6. 'Αρχή καί τέλος -  Πύρινη σπάθη τών Χερουβείμ.
7. Καί ε ί ... μωρανθεΐ, κατά τό εύαγγέλιο -  Χωρίς σπορά.
8. Κατά τήν άρχαιότητα... ό χειρουργός -  Ήρωίδα τού 

Ζολά (άντιστρ.).
9. Γειτονικές -  ’Αγγλικός τίτλος εύγενείας (άντ. αίτ.).

10. Νησί τού Αιγαίου (άντ.) -  'Οριζόντιος, έπίπεδος χώρος 
V (άντ.). '

11. Αραβικό άνομα -  3/6 τής άλυκής.
12. Ψευδώνυμο τού λογοτέχνη Κλεάνθη Μιχαηλίδη (1849 - 

1923) άπό τή Μήθυμνα Λέσβου.
13. Ποιητικά στήν άρχαία σήμαινε ισοδύναμος, δμοιος -  

Ομόηχό του σημαίνει σκύλο.
14.. Μυθικός βασιλιάς τών Θρακών πού φονεύθηκε άπό τό 

Διομήδη καί Όδυσσέα (αίτ.) -  Είδος σπόρ.

Κ Α Θ Ε Τ Α :
1 . ........ Άνδρέας, καυστικότατος κεφαλονίτης συγγρα-

«Λίγες ώρες μετά τήν άνεύρεσή του στό ποτάμι, τό πτώμα 
είχε άναγνωριστεί. ’Ανήκε στή χορεύτρια Ρένα Ντένου πού 
δούλευε στό μπαλέτο τού κέντρου «Μονακό». Μονάχα μέ τά 
στοιχεία αύτά ό ύπομοίραρχος Τζιώτης ξεκίνησε τίς έρευνες.

Χωρίς νά δώσει καμιά άπολύτως λεπτομέρεια σχετικά μέ 
τή δολοφονία τής χορεύτριας άρχισε νά άνακρίνει μέ ύπο- 
μονή τά ύπόλοιπα κορίτσια τού μπαλέτου, πού όμως δέν είχαν 
νάπούν καί πολλά πράγματα. Καί μόνο μιάάπ' αύτές, ή Μάρθα 
Νίνου πού ήταν καί ή πιό στενή της φίλη, είχε νά τού πεί κάτι 
περισσότερο:

-  Τή Ρένα τήν είδα γιά τελευταία φορά χθές τό μεσημέρι 
στό δωμάτιό της, όταν φάγαμε μαζί. Κατόπιν θά έφευγε, όπως 
μού είπε, γιά νά πάει νά δει τήν άρρωστη μητέρα της, πού 
κατοικούσε στήν κοντινή πόλη. Μού είπε μάλιστα, ότι θά 
έπέστρεφε σέ δυό μέρες.

Μετά τίς χορεύτριες ό ύπομοίραρχος ζήτησε τό διευ
θυντή. Μά ούτε κι αύτός είχε νά τού πεί κάτι παραπάνω. Τό 
μόνο πού έκανε ήταν νά έπιβεβαιώσει τήν πληροφορία πού 
ήδη είχε πάρει άπό τή φίλη τού θύματος, λέγοντας άτι πρά
γματι έκεΐνος τής είχε δώσει δυό - τρεις μέρες άδεια γιά νά 
δει τήν άρρωστη μητέρα της.

"Οπως φάνηκε ή Ρένα ήταν πολύ άγαπητή στόν κύκλο της. 
Ό διευθυντής τού κέντρου σάν άκουσε άπό τόν ύπομοίραρχο 
πώς βρέθηκε δολοφονημένη έδειξε τρομερή συντριβή.

-  Μήπως σάς σύνδεε τίποτα; τόν ρώτησε ό ύπομοίραρχος.
-  Είναι άλήθεια ότι τήν άγαποϋσα μυστικά, χωρίς ποτέ νά 

βρώ τό θάρρος νά τής μιλήσω γιά τά αίσθηματά μου, τόν 
πληροφόρησε έκεΐνος. Καί είναι πράγματι κρίμα πού ένα τόσο 
όμορφο καί καλό κορίτσι βρέθηκε πνιγμένο μέ ένα κορδόνι 
στό λαιμό του. Πάντως, είμαι στή διάθεσή σας νά κάνω τό παν 
γιά νά βρεθεί ό δολοφόνος τού άτυχου κοριτσιού.

-  Ακολουθήστε με στό Τμήμα, κύριε, τού άπάντησε ό 
ύπομοίραρχος. Μού είπατε άρκετά ψέματα...».

Τί είπε καί έσπρωξε τόν ύπομοίραρχο στήν άπόφαση αύτή; 
αύτή;
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Εχετε παρατηρητικότητα;

Μήπως μπορείτε νά πείτε ποιό όπό τά δύο 
□ύτύ τετράγωνα είναι τΰ μεγαλύτερο; Τό άσπρο, 
μέσα στό όποιο ύπάρχει 6 μαύρος κύκλος ή τό 
μαύρο, πού βρίσκεται στάν άσπρο κύκλο; Μπο
ρείτε νά δώσετε τή σωστή Απάντηση σέ ένα 
λεπτά;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Αποθήκευση τού υδράργυρου.
Ξέρετε γιατί γιά τή φύλαξη τού 

υδραργύρου, είναι δυνατόν νό χρησιμο
ποιούνται σιδερένιες φιάλες καί δοχεία; 
Γιατί τό σίδερο είναι άπό τά λίγα μέτα
λλα, πού δέ διαλύονται στόν ύδράργυρο. 
Πάντως δοχεία καί φιάλες πρέπει νά εί
ναι φτιαγμένα άποκλειστικά άπό σίδερο, 
χωρίς καμιά έτερογενή συγκόλληση άπό 
άλλο μέταλλο.

Ηλεκτρονικοί σωλήνες.
Είναι συσκευές μέ εύρύτατη χρησιμο

ποίηση. Ή λειτουργία τους στηρίζεται 
στήν έκπομπή ήλεκτρονίων άπό σύρμα 
πυρακτωμένο πού βρίσκεται σέ χώρο 
κενό. (Μέσα σέ γυάλινο σωλήνα ή φύ
σιγγα). 01 ήλεκτρονικοί σωλήνες, χρησι
μοποιούνται στήν τηλεόραση, στή λήψη 
ήχητικών ταινιών, στήν προβολή ταινιών, 
στόν άσύρματο στό ήλεκτρονικό μικρο
σκόπιο, στοϋς ήλεκτρονικούς έγκέφα- 
λους, στήν αύτόματη ρύθμιση τής συγ
κοινωνίας, στά ραντάρ, καί σέ πολλές 
άλλες περιπτώσεις.

Δέν πήρε οϋτε δολλάριο.

Στήν ιστορία τών Η.Π.Λ. ύπήρξε ένας 
μόνο πρόεδρός της πού δέν πληρώθηκε 
καθόλου, οϋτε ένα δολλάριο, όσο καιρό 
έμεινε πρόεδρος.

Πρόκειται γιά τόν Γεώργιο Ούάσιγ- 
κτον, ό όποιος στόν πρώτο του προε
δρικό λόγο δήλωσε έπίσημα ότι δέν έπι- 
θυμεΐ νά πληρωθεί τό μισθό τοϋ προέ
δρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, όσο θά 
βρίσκεται στό άξίωμα αύτό.

Φυσικά, τό παράδειγμα τοϋ Γεωργίου 
Ούάσιγκτον δέ βρέθηκε, κατόπιν, κανέ
νας άλλος πρόεδρος νά τό μιμηθεΐ.
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Φαρμάκι σκέτο.
-  Ώστε λοιπόν ήσουν τό μοντέλο ένός 

διάσημου ζωγράφου;
-  Μάλιστα.
-  Σέ ποιό έργο του;
-  Σ' έναν πίνακα πού παρίστανε τήν Εϋα 

καί τό φίδι.
-  Καί ποιά πόζαρε γιά Εϋα;

Ιατρική. . .  άπελπισία.
Ό γιατρός βγαίνει άπό τό δωμάτιο τού 

θείου πού είναι άρρωστος. 01 άνεψιοί 
τοϋ άσθενή τόν περικυκλώνουν:
-  Λοιπόν γιατρέ, δέ μένει καμιά έλπίδα;
-  Καμιά! Ό άσθενής σέ λίγες μέρες θά 

είναι ... στό πόδι!!!

Γοητεία.

Ενθύμια.
"Ενας περίφημος ήθοποιός άπαντοϋσε 

πάντα στά γράμματα πού τοϋ έγραφαν οί 
θαυμάστριές του καί δέ δίσταζε νά 'ικα
νοποιεί όσες τού ζητούσαν μιά μπούκλα 
άπό τά μαλλιά του.
-  "Αν έξακολουθήσεις έτσι, σέ λίγο 

καιρό δέ θά σοϋ μείνει τρίχα, παρα
τήρησε κάποτε ένας φίλος του.

-  Όχι έμένα, τού σκύλου μου, άπάντησε 
έκείνος.

Φτάνουν και παραφτάνουν. . .
Μετά τό τέλος τής δίκης ό δικηγόρος 

λέει στόν πελάτη του:
-  Λυπάμαι πού δέν μπόρεσα νά κάνω 

περισσότερα γιά σάς ...
-  Μά τί λέτε, κύριε συνήγορε! Κάνατε 

άρκετά! Τρία χρόνια φυλακή φτάνουν 
καί παραφτάνουν!...

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ) Λ Η Σ Τ Ε ΙΑ -  Α Κ Τ Η Τ Α , 2 )  Α Λ Κ Η Σ Τ ΙΣ

-  ΕΡ -  Ο Ν , 3 )  Σ ΙΑ  -  Π Α Σ Τ Ε Ρ ΙΣ Μ Ο , 4 ) Κ Α Ρ Ρ Ε Λ  -  

Ε Ρ Χ Ο Μ Ο Σ , 5 )  Α Σ Α  -  Ρ ΙΜ ΙΝ Ι -  Π Ρ Ι, 6 )  AQ  -  Ρ Ο Μ 

Φ Α ΙΑ , 7 )  Α Λ Α Σ  -  Α Σ Π Ο Ρ Ο Σ , 8 )  ΙΑ Τ Η Ρ  -  Α Ν Α Ν , 9 ) 

Ο Μ Ο Ρ Ε Σ  -  Ο Δ Ρ Ο Λ , 1 0 ) Σ Ο Σ Α Κ  -  Α Μ Ω ΙΣ Ι , 1 1 )  Ο Μ Α Ρ

-  Α Λ Υ , 1 2 ) Ε Φ Τ Α Λ ΙΩ Τ Η Σ  -  Υ Ρ , 1 3 )  Α Τ Α Λ Α Ν Τ Ο Σ  -  

Κ ΙΩ Ν , 1 4 ) Ρ Η ΣΟ  -  ΙΠ Π Α Σ ΙΑ .

ΚΑΘΕΤΑ: 1) Λ Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Ο Σ  -  Ε ΑΡ , 2 )  Η Λ ΙΑ Σ  -  Μ Ο Υ 

Φ Τ Η , 3 )  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Σ  -  Τ Α Σ , 4 )  ΤΗ  -  Σ Α Ρ Α Β Α Λ Ο  5 ) 

Ε ΣΠ Ε ΡΑ  -  ΤΕΚ  -  Λ Α , 6 )  ΙΤ Α Λ ΙΩ Τ Η Σ  -  Ο ΙΝ Ι 7 )  Α ΙΣ  -  

Α Μ Ω Τ Π , 8 )  Σ Τ Ε ΙΡ Α  -  0 Μ Α Τ 0 Π ,  9 )  Ε ΡΝ Ο Σ -  Δ Ω Ρ Η Σ Α  

1 0 )  Κ Ε Ρ Χ ΙΜ Π Α Ρ Ι, 1 1 ) Τ Ρ ΙΟ  -  Φ Ο Ν Ο Σ -  Κ Ι, 1 2 ) Σ Μ Π Α 

Ρ Α Λ ΙΑ  -  ΙΑ , 1 3 ) TO  Μ 0 Ρ Ι0 Ν  -  Λ Υ Ω , 1 4 ) Α Ν Ο Σ ΙΑ Σ  -

-  Πώς τά καταφέρνετε κι έχετε τόσες 
κατακτήσεις; ρώτησε ένα γνωστό 
πλαίη μπόυ ένας δημοσιογράφος.

-  Πολύ άπλό! Χρησιμοποιώ τά προσόντα 
πού μού χάρισε ή φύση: τή γοητεία 
μου, τό χαμόγελό μου, τό μαγνητικό 
μου βλέμμα καί τό καρνέ τών έπιταγών 
τού μπαμπά! .. .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Α φ ο ύ  ό  ύ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ς  δ έ ν  ά ν ΰ φ ε ρ ε  τ ίπ ο τ α  γ ιδ  τό ν  

τ ρ ό π ο  δ ο λ ο φ ο ν ία ς  τ ή ς  χ ο ρ ε ύ τ ρ ια ς ,  π ώ ς  δ  δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  

ή ξ ε ρ ε  ότ ι β ρ έ θ η κ ε  π ν ιγ μ έ ν η  μ έ  έ ν α  κ ο ρ δ ό ν ι;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ α ί τό  δ υ ό  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  ε ίν α ι  Ισ α .

-  Μιά στιγμή, σάς παρακαλώ! Φιμώστε την 
τουλάχιστον!!!

u
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Έπισκέφθηκαν πρόσφατα τήν 
Κεφαλονιά πενήντα Ιταλοί συν
άδελφοι τής Δημοτικής Αστυνομίας 
συνοδευόμενοι άπό μέλη τών οικο
γενειών τους.

Μεταξύ τών ξένων έπισκεπτών

ήταν καί ό δήμαρχος τού Πρίντεζι.
'Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν 6 δικυ- 

κλιστές ’Ιταλοί συνάδελφοι πού 
έφεραν μαζί τίς μοτοσικλέτες τους 
καί πλαισιώθηκαν άπό δικυκλιστές 
τής Χωροφυλακής κατά τίς κινήσεις 
τους στό νησί. Ήταν μιά πρωτότυπη 
έκδήλωση πού ύπογράμμιζε τή συν- 
αδελφική άλληλεγγύη μεταξύ τών 
άστυνομικών όλου τού κόσμου.

Στις περιηγήσεις τους στά άξιο- 
θέατα καί τίς γραφικές τοποθεσίες 
τού νησιού οί ξένοι συνάδελφοι 
συνοδεύονταν άπό άνδρες τής Χω
ροφυλακής καί μέλη Ι.Ρ.Α. πού τούς 
πρόσφεραν κάθε διευκόλυνση γιά 
μιά καλύτερη παραμονή στό νησί.

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής 
τους στό νησί τούς ξένους έπισκέ- 
πτες δεξιώθηκε ό διοικητής Χωρο
φυλακής Κεφαλονιάς Άντ/ρχης κ. 
Γεώργιος Παπαδόπουλος. Στή δε
ξίωση παραβρέθηκαν έπίσης οί Αρ
χές τής πόλεως τού Αργοστολιού 
καί άνδρες τής Χωροφυλακής. Δε
ξίωση έδωσαν καί οί Ιταλοί άστυνο
μικοί πρός τιμή τών τοπικών άρχών, 
καί άνταλλάγησαν θερμές προπό
σεις.

Οί Ιταλοί συνάδελφοι έπισκέφθη
καν έπίσης τήν Κέρκυρα, όπου τούς 
έπιφυλάχτηκε θερμή ύποδοχή άπό 
τίς τοπικές άρχές τής Χωροφυλακής 
καί μέλη τής Ι.Ρ.Α.

Οί ξένοι συνάδελφοι έφυγαν άπό 
τά νησιά τού Ίονίου μέ τίς καλύτε
ρες έντυπώσεις καί όπωσδήποτε ή 
έπίσκεψή τους αύτή ήταν πολύ θε
τική γιά τή σύσφιξη τών σχέσεων 
μεταξύ τών άνθρώπων πού είναι τα
γμένοι στήν ύπηρεσία τών πολιτών 
γιά τήν τάξη καί τήν άσφάλειά τους.

ΠΤΟΛΕΜ ΑΪ ΔΑ

Ποδοσφαιρικό τουρνουά μεταξύ 
τών άντιπροσωπευτικών όμάδων 
τών καθηγητών, τών τραπεζικών 
ύπαλλήλων, τών πολιτικών μηχανι
κών, τών ύπαλλήλων Ο.Τ.Ε. -  ΕΛ.ΤΑ, 
τών έμποροϋπαλλήλων, τών ύπαλ
λήλων τής Δ.Ε.Η. καί τής Χωροφυ
λακής τής περιοχής διεξήχθη τόν

περασμένο Ιούνιο στό ’Εθνικό Στά
διο Πτολεμαΐδας.

Οργανωτής τού τουρνουά ήταν ό 
λαμπρός ποδοσφαιριστής τού Έορ- 
δαϊκοϋ Μιχάλης Άθανασιάδης. Στον 
τελικό άγώνα του διατέθηκαν 1.330 
εισιτήρια καί είσ πράχθηκαν 31.250 
δραχμές πού κατατέθηκαν στό ύπο- 
κατάστημα τής Εμπορικής Τραπέ- 
ζης Πτολεμαΐδας γιά τήν οικονομική 
ένίσχυση τών οικογενειών τών χω

ροφυλάκων Γιάννη Καραβάσιου καί 
Χρήστου Πουλόπουλου πού ώς 
γνωστόν σκοτώθηκαν σέ τροχαίο 
άτύχημα στή διάρκεια τής ύπηρε- 
σίας τους.

Ό  ποδοσφαιριστής Άθανασιάδης 
καί μαζί του τά μέλη τής όργανωτι- 
κής έπιτροπής τού τουρνουά κ.κ. 
Παναγιώτης Χατζησάββας, Πανα
γιώτης Στάθης, Γεώργιος Άμανατί- 
δης καί Βασίλειος Τραουδάς, άνθυ- 
πομοίραρχος, μετά τήν εύγενική 
συγκινητική καί άνθρωπιστική τους 
πρωτοβουλία, έπισκέφθηκαν στό 
γραφείο του τόν διοικητή Χωροφυ
λακής Έορδαίας άντισυνταγμα- 
τάρχη κ. Παύλο Κόρμπη, στόν όποιο 
καί παρέδωσαν τήν άπόδειξη τής 
κατάθεσης.

Οί παραπάνω, καθώς καί όλοι όσοι 
άκόμη συνέβαλαν στήν έπιτυχία τής 
πρωτοβουλίας αύτής άξίζουν τό 
θαυμασμό καί τά ειλικρινέστερα 
συγχαρητήρια όλων μας.
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Τά άποκαλυπτήρια τού άνδριάντα 
τής «Ήπειρώτισσας Γυναίκας» τού 
Έπους 1940 - 1941 έγιναν στή διάρ
κεια εκδηλώσεων πού οργανώθηκαν 
άπ’ τό Σύλλογο Ήπειρωτών 'Ηλιου
πόλεως ’Αττικής, στήν πλατεία 28ης 
'Οκτωβρίου τού όμώνυμου προά- 
στιου.

Ό  άνδριάντας, πού έχει ύψος 3,5 
μέτρων και άποτελεΐ ένα έξαιρετικό, 
πράγματι έργο τέχνης, άνηγέρθη 
άπ’ τόν παραπάνω σύλλογο μέ τή 
συνεργασία τής τοπικής δημοτικής 
άρχής. Οί εκδηλώσεις τών άποκαλυ- 
πτήριων οργανώθηκαν άπ’ τόν σύμ
βουλο τού συλλόγου ταξίαρχο Χω
ροφυλακής έ.ά., κ. Χριστόφορο 
Παππά κι άποτέλεσαν μιά συγκινη
τική, όμολογουμένως «νότα» ύπερ- 
ηφάνειας γιά τήν ήρωική μορφή 
«ήπειρώτισσας γυναίκας» τής έπο- 
ποίίας τού ’40—41, σ’ όλους όσοι 
παραβρέθηκαν και τις παρακολού
θησαν.

Μεταξύ αύτών ήσαν: ό Μακαριώ- 
τατος άρχιεπίσκοπος Αθηνών καί 
πόσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ό Σε- 
βασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννί- 
νων κ. Θεόκλητος πού χοροστάτησε 
στήν επιμνημόσυνη δέηση, ό αρχη
γός τής άξιωματικής άντιπολίτευ- 
σης κ. Εύάγγελος Άβέρωφ, ή βου
λευτής Κα Αιμιλία Ύψηλάντη ώς εκ
πρόσωπος τού Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας, άλλοι βουλευ
τές, ό γ’ έπιθεωρητής Χωροφυλακής 
ύποστράτηγος κ. Σπυρ. Παναγιωτό- 
πουλος, τό δημοτικό συμβούλιο 
Ηλιούπολης μέ έπικεφαλής τό δή

μαρχο κ. Δημήτριο Κιντή, άντιπρο- 
σωπεϊες γυναικών πού ύπηρετούν

Στό Βισμπάντεν τής Δυτικής Γερ
μανίας πραγματοποιήθηκε έφέτος 
τό παγκόσμιο συνέδριο τής Διε
θνούς Ένώσεως Αστυνομικών

στις "Ενοπλες Δυνάμεις καί στό Σώ
ματα Ασφαλείας καί μαθητών άπό 
δημοτικό σχολεία τής περιοχής, έκ- 
πρόσωποι συνδέσμων καί συλλόγων 
τής ’Ηπείρου άλλοι έπίσημοι καί 
πλήθος κόσμου.

Μετά τήν έπιμνημόσυνη δέηση 
άπηύθυναν χαιρετισμούς, ό πρόε
δρος τού Συλλόγου Ήπειρωτών 
’Ηλιουπόλεως κ. Αθανάσιος Καρα- 
κώστας, ό γενικός γραμματέας τού 
συλλόγου κ. Παναγιώτης Δήμος καί 
ό δήμαρχος κ. Κιντής. Ακολούθως 
άποκάλυψε τόν άνδριάντα ή «μάνα 
τούΖαγορίου» Κα Φρόσω Ίωαννίδου 
καί άπάγγειλε σχετικό ποίημα ό τα- 
ξίαρχος έ.ά. κ. Παππάς. Φόρο τιμής 
άπότισε, τέλος, στήν ήρωική μορφή 
τής ήπειρώτισσας γυναίκας τού 
’40—41 ό κ. Άβέρωφ, μέ χαιρετισμό 
του, ένώ άπόδωσαν τιμές ή Μουσική 
τής Χωροφυλακής καί διμοιρία τού 
Στρατού.

(Ι.Ρ.Α.). Πήραν μέρος άντιπρόσωποι 
άπό 27 χώρες - μέλη καί οί έργασίες 
του, πού οργανώθηκαν άπ’ τό Γερ
μανικό τμήμα τής Ι.Ρ.Α., κράτησαν

άπό 20 μέχρι 26 Ιουνίου. Άπό 'Ελ
ληνικής πλευράς, πήραν μέρος, ό κ. 
Νικόλαος Κουτρουμπής ώς άντι- 
πρόσωπος, ό κ. Αντώνιος Δεμέστι- 
χας ώς παρατηρητής καί ό κ. Αθα
νάσιος Στρατής, έπίσης, ώς παρατη
ρητής.

Οί έργασίες τού συνεδρίου πρα
γματοποιήθηκαν σέ αίθουσα τών 
Σχολών τής τοπικής άστυνομίας καί 
είχαν βασικό σκοπό τήν έκλογή νέου 
διοικητικού συμβουλίου, λόγω λή
ξης τής θητείας τού προηγούμενου, 
καθώς έπίσης καί τή συζήτηση άλ
λων θεμάτων.

Απ’ τις έκλογές πού έγιναν, μέλη 
τού νέου διοικητικού συμβουλίου 
άναδείχτηκαν οί έξής:

Πρόεδρος ό J. KLOS τού Γερμανι- 
κοϋ τμήματος, πού στό προηγού
μενο συμβούλιο διατέλεσε α' άντι- 
πρόεδρος.

Α' άντιπρόεδρος ό S. EPSTEIN τού 
Ίσραηλινοϋ τμήματος, βοηθός γεν. 
γραμματέα στό προηγούμενο.

Β' άντιπρόεδρος ό R. STREGNER 
τού Σουηδικού τμήματος, άντιπρό- 
σωπος έπί πολλά έτη τής χώρας του 
σέ άντίστοιχες συγκεντρώσεις.

F. NOLAN, άντιπρόεδρος τού ’Ιρ
λανδικού τμήματος, ώς μέλος.

Η. HALLETT, γενικός γραμματέας 
τού Αγγλικού τμήματος, ώς μέλος.

Βοηθός γενικού γραμματέα ό Κ. 
ROBINSON τού Αγγλικού τμήματος.

Ταμίας ό R. KOCH τού Ελβετικού 
τμήματος.

Βοηθός ταμία ό Μ. THERAULAZ 
τού ’Ελβετικού τμήματος.

Μετά τήν έκλογή τού νέου διοικη
τικού συμβουλίου, συγκροτήθηκαν 
οί διάφορες έπιτροπές τής Ι.Ρ.Α. Ό 
άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδας κ. Κου
τρουμπής περιλήφθηκε στήνΔιεθνή 
Επιτροπή Μορφωτικών καί Πολιτι

στικών Υποθέσεων, πού πρέπει νά 
σημειωθεί ότι είναι κι ό πρώτος Έ λ
ληνας άντιπρόσωπος πού μετέχει σέ 
διεθνή έπιτροπή τής Ι.Ρ.Α.

Ά λλες σημαντικές άποφάσεις πού 
πάρθηκαν στή διάρκεια τών έργα- 
σιών τού συνεδρίου ήσαν: ή άπο- 
βολή καί διαγραφή άπ’ τήν Ι.Ρ.Α. τών 
τμημάτων τής Ζαμάικα καί τής 
'Αγίας Λουκίας, γιατί δέν ήσαν συν
επείς πρός τις ύποχρεώσεις τους 
πού προβλέπονται άπ’ τό καταστα
τικό καί ή άποδοχή τής αίτησης τού
-----Τ ‘νρυυι | »ουυ ι μιι I ΐυν,.

Οί έπόμενες συναντήσεις τών 
άντιπροσώπων τής Ι.Ρ.Α. θά γίνουν: 
τό 1983 στό Βέλγιο, τό 1984 στήν 
Αγγλία, τό 1985 στή Γαλλία καί τό 
1988 στήν Αύστραλία, ένώ έλπίζεται 
ότι θά γίνει δεκτή ή αίτηση υποψη
φιότητας τής Ελλάδας γιά τήν ορ
γάνωση τού συνεδρίου τού 1987 στή 
χώρα μας.

ΑΠ’ ΤΟ 10ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.



ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Τώρα τό καλοκαίρι, όλα έμεϊς τά δέντρα μαζί πού άποτε- 

λοϋμε ΤΟ ΔΑΣΟΣ, άλλα καί τό καθένα χωριστά, άποφασίσαμε 
νά σοϋ θυμίσουμε καί νά σέ παρακαλέσουμε έσένα ΑΝ
ΘΡΩΠΕ ΜΟΥ γιά τά παρακάτω πού τυχόν τά ξέχααες:

Κάθε φορά πού ένα άπό μάς τά δέντρα χάνεται, έσύ χά
νεις:

□ Αίγο άπό τόν άέρα πού άναπνέεις.
□ "Ενα άπό τά ωραιότερα δημιουργήματα τού Θεού.
□ "Ενα άπό τά καλύτερα στολίδια τής Φύσης.
□ "Ενα σφουγγάρι, πού μέ τά φύλλα καί τις ρίζες του 

σου έξασφαλίζει τό νερό πού σού χρειάζεται.
□ "Εναν άπό τούς καλύτερους φίλους σου.

Κι όμως κάθε χρόνο, έκατομμύρια άπό μάς τά δέντρα 
πεθαίνουν, καί άλίμονο πεθαίνουν όρθια άπό:

□ Τήν έγκληματική άδιαφορία τή δική σου, τού καθένα 
όμοιου σου, πού πετάει πάνω ή δίπλα μας τό άναμ- 
μένο του τσιγάρο.

□ Τις φωτιές πού άνάβουν μερικοί τουρίστες, μέσα ή 
κοντά μας, γιά νά ψήσουν τον καφέ τους, τό φαγητό 
τους, χωρίς νά πέρνουν ούτε τά στοιχειώδη προστα
τευτικά μέτρα.

□ Τή φωτιά πού βάζουν όρισμένοι έμπρηστές, σκόπιμα 
άπό έκδίκηση ή άπό συμφέρον.

□ Τά δηλητήρια πού ξεχύνουν όλα τά έργοστάοια, τά 
αύτοκίνητα, κι όλες οί μηχανές πού άνακάλυψες έσύ 
ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, γιά νά κάνεις τή ζωή σου πιό άνετη, 
πιό εύχάριστη.

□ Τό τσεκούρι τού λαθρούλοτόμου, τού λαθροβοοκοϋ.
□ Τό χέρι τού άχόρταγου έκχερσωτή.
□ Τή μπουλντόζα τού άδίστακτου οίκοπεδοφάγου.

Κι όλα αύτά, μέ μιά λέξη ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ, γίνονται όπως 
ισχυρίζεστε έσείς οί άνθρωποι άπό άπροοεξία, άπό έπιπο-

λαιότητα, άπό άγνοια -  οί άφελείς -, άλλά καί άπό σκοπιμό
τητα, άπό άτομικό συμφέρον άπό κακία -  οί ειλικρινείς.

Αλλά μέ όποιοδήποτε τρόπο καί άν πεθαίνουμε έμεϊς τά 
δέντρα, καί γιά όποιοδήποτε σκοπό, τό άποτέλεσμα είναι ένα, 
ότι έμεϊς τά δάση, τά 'Ελληνικά δάση, έμεϊς οί συμπατριώτες 
σας, καταστρεφόμαστε καί άφήνουμε όρφανά καί χωρίς πα
ρέα, τούς φίλους μας τά βουνά, μέ τά όποια χιλιάδες χρόνια 
τώρα, ζούμε μαζί, ζούμε σφιχταγκαλιασμένα.

Άφήνουμε έρημο τό χώμα, τό 'Ελληνικό χώμα, πού μάς 
στηρίζει, πού μάς τρέφει καί μάς φιλοξενεί, κι έτσι αύτό άπό 
τήν άπαγοήτευσή του τρέχει γρήγορα πρός τή θάλασσα γιά νά 
πνίγει, γιά νά αύτοκτονήσει.

Μή τό ξεχνάς όμως ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, ότι άμα φύγει τό 
χώμα άπό τό βουνό, θά άναγκαστεϊς κι έσύ γρήγορα νά τό 
άκολουθήσεις.

Μέ λίγα λόγια, γιά νά μή γίνω καί φλύαρο, μέ τόν ένα ή τόν 
άλλο τρόπο, θετικά ή άρνητικά ή άκόμη καί άδιάφορα, όλοι 
έσείς οί άνθρωποι είστε ύπεύθυνοι γιά τόν άφανισμό μας, 
είστε τελικά έγκληματίες στον έαυτό σας, καί στήν κοινή μας 
πατρίδα τήν ΕΛΛΑΔΑ.

Γιά νά καταλάβεις πόσο χρήσιμα καί πολύτιμα είμαστε 
έμεις τά δέντρα, σέ σένα ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, πού μέ τόση 
άσπλαχνία καί μεγάλη έπιπολαιότητα, μάς καταστρέφεις, 
φτάνει νά σού θυμίσουμε ότι ένας άδελφός μας πλάτανος 30 
χρόνων μέσα σέ μιά πόλη, πού έσύ κάθεσαι καί έχεις όλα τά 
καλά σου, καθαρίζει άπό τή σκόνη καί τά δηλητήρια τόσο 
άέρα, όσος χρειάζεται νά ζήσουν τρεις συνάνθρωποί σου.

Ττή βιομηχανική έποχή πού ζούμε όλοι μας, περισσότερο 
όμως έσύ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, πού οί καμινάδες των έργοστασίων 
σκορπίζουν μέ άφθονία στήν άτμόσφαιρα, καπνούς καί κάθε 
είδους δηλητήρια, όχι άπλώς έπιβλαβή, άλλά πολύ έπικίνδυνα 
γιά τή ζωή τή δική σου πρώτα, ό καθένας άπό έσάς τούς 
*Λογικούς» καί «Μορφωμένους», πρέπει νά καταλάβει τό 
ρόλο πού παίζουμε, άλλά καί πού μελλοντικά θά παίξουμε 
έμεϊς τά δέντρα, αάν πνεύμονες καί σάν φίλτρα τής άτμό- 
σφαιρας στις πόλεις καί στα χωριά πού ζήτε.

Πρέπει νά τό βάλεις καλά ατό μυαλό σου έσύ ΑΝΘΡΩΠΕ 
ΜΟΥ, ότι έγώ τό ΔΑΣΟΣ χωρίς έσένα θά μπορέσω νά έπιζήσω 
όσο καί νά μέ πολεμήσεις, έσύ όμως χωρίς έμένα δέ θά μπο
ρέσεις νά ζήσεις, θά άφανιστεϊς, γιατί;

□ Εγώ είμαι ή κούνια πού σέ φιλοξενώ όταν είσαι 
μωρό.

□ Έγώ είμαι ή στέγη τού σπιτιού σου.
□ Έγώ είμαι ή καρέκλα πού κάθεσαι.
□ Έγώ είμαι τού τραπεζιού σου τό σανίδι.
□ Έγώ είμαι τό κρεβάτι πού άναπαύεσαι.
□ Έγώ είμαι τό χέρι τού άλετριού σου.
□ Έγώ είμα ι...........................
□ Έγώ σού προσφέρω τή ζεστασιά τις χειμωνιάτικες 

μέρες.
□ Έγώ σού προσφέρω τή σκιά μου στήν κάψα τού κα

λοκαιριού.
□ Έγώ σού προσφέρω τήν έξαιρετική όμορφιά μου.
□ Έγώ σου προσφέρω τό όξυγόνο πού άναπνέεις καί 

ζεϊς.
□ Έγώ τέλος θά σέ δεχτώ καί θά άναπαύσω τό κορμί 

σου όταν έρθει τό τέλος σου.

Γι αύτό ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, σέ παρακαλώ όλόθερμα:
Μή πετάς τό τσιγάρο σου άναμμένο όταν βρίσκεσαι κοντά 

ή άνάμεσά μου.
Μή άνάβεις φωτιά μέσα ή κοντά μου χωρίς νά πάρεις τά 

κατάλληλα μέτρα.
Γιατί άπό όλους τούς έχθρούς μου, αύτόν πού φοβάμαι 

περισσότερο είναι ή ΦΩΤΙΑ. Δέ νομίζω ότι σού ζητάω πολλά.

Λοιπόν ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ 
άκουσε τή θερμή μου παράκληση:

Α Γ Α Π Η Σ Ε  ΜΕ,  Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Ψ Ε  ΜΕ,  μ ή  μέ  
κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι ς

ΝΙΚΟΣ X. ΚΟΥΡΤΗΣ



Ο τουρισμός συμβάλλει άποφασιστικά 
στην εξέλιξη τής έθνικής μας οικονο
μίας, άλλα παράλληλα δημιουργεί μιά 
αειρά απαιτήσεων καί προβλημάτων.

Ή Χωροφυλακή καλείται νά σηκώσει 
τά βάρος ένός μεγάλου μέρους άπ’ αυτά.
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