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Τα τελευτα ία  χρόνια αυξάνονται συνέχεια  τ ’ 
ατυχήματα των παιδιών παρ’ όλο που το μορφωτικό  
επίπεδο του λαού μας ανεβα ίνει και λογικά θα έπρεπε 
να λιγοστεύουν τα αθώα θύματα

Πολλά απ’ αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν στο 
σπίτι, εκ ε ί ακριβώς που νομίζουμε ότι τα παιδιά είνα ι 
ασφαλή.

Με λίγη προσοχή των μεγάλων, που είνα ι και οι 
μόνοι υπεύθυνοι, μπορούμε ν ’ αποφύγουμε την «κακιά 
στιγμή».
□  Ένα όπλο προσιτό στα παιδιά που απ’ τή φύση τους 

είνα ι περίεργα αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο γ ι’ αυτά. 
Λύστε λοιπόν και κρύψτε τα όπλα σας και μάλιστα  
χωριστά απ’ τα φυσίγγια.

□  Ένα φθαρμένο καλώδιο ή μια χαλασμένη μπρίζα 
είνα ι επικίδυνα για όλους, πολύ περισσότερο για τα 
παιδιά που δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Αλ
λάξτε τα φθαρμένα καλώδια και διορθώστε συ
σκευές κι εγκατάσταση!

□  Τα κοινά κάγκελα των μπαλκονιών δεν εξασφαλί
ζουν τα παιδιά. Χρειάζετα ι ένα ψηλότερο συρματό
πλεγμα πολλές φορές. Μη διστάσετε να το κάνετε, 
για την ασφάλεια των παιδιών σας.

□  Κρύψτε καλά όλα τα εργαλεία  του σπιτιού που κό
βουν και τρυπούν (ψαλίδια, μαχαίρια, ξυράφια  
κ.λπ.).

□  Τα φάρμακα και τ ’ απορρυπαντικά πρέπει να βρί
σκονται μακριά απ' τα παιδιά. Η περ ιέργειά τους τα 
σπρώχνει συχνά να βάζουν στο στόμα ό,τι βρουν 
μπροστά τους.

□  Μην αφήνετε ηλεκτρ ικές συσκευές στο μπάνιο. Εί
ναι πολύ επ ικίνδυνες, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά 
και για σας.

□  Αν στην αυλή σας ή στον κήπο ύπάρχει πηγάδι ή 
άλλος βαθύς λάκκος, σκεπάστε τα κι ασφαλίστε τα 
καλά.

□  Μ άθετε τα παιδιά σας να μην ανοίγουν την πόρτα σ' 
όποιον χτυπά αν δεν τον γνωρίζουν. Δεν ξέρετε  
ποτέ ποιος μπορεί να βρεθεί μέσα στο σπίτι σας.

□  Προβληματίστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους  
που δ ιατρέχουν και προσπαθήστε να τους μάθετε  
πώς να τους αποφεύγουν.

«Ε.Χ.»

Λ
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Τού κ. Γιάννη ΔΗΜΟΥ-ΤΣΟΛΗ 
Άνθ/στοϋ

Εντυπώσιασαν, ένθουσίασαν και συγ
κλόνισαν τήν Ευρώπη όλόκληρη οί «ΠΑ
ΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ’82» τής ’Αθήνας. Προκά- 
λεσαν παγκόσμιο όμολογουμένως έν- 
διαφέρον. Κι άσφαλώς θά περάσουν 
στήν Ιστορία τοϋ θεσμού σάν οί τελειό
τεροι και καλύτεροι, άφοΰ διέθεταν όλα 
έκεϊνα τά θετικά στοιχεία πού άπαιτούν- 
ταν γι’ αυτή τή διάκριση:
□ Πραγματοποιήθηκαν στό μεγαλό

πρεπο Ολυμπιακό στάδιο τής Αθή

νας, ένα κολοσσιαίο καί υπερσύγ
χρονο έργο πού σήμερα συγκαταλέ
γεται στά τελειότερα τού κόσμου καί 
σύμφωνα μέ τή γνώμη τών ειδικών οί 
έγκαταστάσεις του συνθέτουν ένα 
μνημειώδες άξιοθέατο διεθνούς φή
μης-

□ Στή διάρκειά τους, ή «άφρόκρεμα» 
τού Εύρωπαϊκού άθλητισμού πρόσ- 
φερε έναν άνεπανάληπτο συναγωνι
σμό σ' όλα σχεδόν τά άγωνίσματα, πού 
είχε σάν άποτέλεσμα μιά πρωτοφανή 
γιά Πανευρωπαϊκούς άγώνες συγκο
μιδή ρεκόρ. Συνολικά καταρρίφθηκαν 
τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ, ένα εύρω- 
παϊκό καί είκοσι τρία ρεκόρ άγώνων (!)

ένώ έπίσης σημειώθηκε μιά ίσοφάριση 
ρεκόρ άγώνων.

□ Σημειώθηκε ένα άπλησίαστο ρεκόρ 
προσέλευσης θεατών. Οί "Ελληνες φί
λαθλοι κατακλύζοντας, τις περισσό
τερες μέρες άσφυκτικά, κάθε γωνιά 
τών έπιβλητικών κερκίδων τού στα
δίου, δημιουργούσαν άτμόσφαιρα 
άνεπανάληπτη. Μοναδική τή χαρα
κτήρισαν οί πιό πολλοί άθλητές. 
’Ατμόσφαιρα ιδανική γιά θριαμβευτι
κές νίκες, γιά δημιουργία νέων ρεκόρ, 
γιά άκατάπαυστο συναγωνισμό. Καί τά 
παραδέχτηκαν όλοι, πώς μόνο αύτοί οί 
θεατές, ή κοσμοπλημμύρα τού 'Ολυμ
πιακού σταδίου τής 'Αθήνας γνώριζε

RANEVPDDAIKOI 
ΑΘΗΝΑΣ 19 12
Οι καλύτεροι σ τη ν  
ιστορία τον θεσμού



« .. .'Η ώρα αύτή μάς γεμ ίζε ι όλους με χαρά καί θλίψη. 
Χαρά, γ ια τί ζήσαμε εφ τά  συναρπαστικές μέρες άγώνων καί θλίψη 
γ ια τί αύτή ή αθλητική γ ιορτή  πρέπει νά τελειώ σει...» . τΗσαν τά 
πρώτα λόγια τού προέδρου τής Εύρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Αθλητισμού κ. Ά ρ θ ο υ ρ  Γκόλντ, καθώς στις 12 Σεπτεμβρίου τό 

βράδυ στό «καλλιμάρμαρο» κήρ υττε τή λήξη τών 13ων Πανευρω
παϊκών άγώνων στίβου. τΗσαν τά λόγια πού σφράγιζαν τήν ά π ό - 
λ υ τ ή  έπ ιτυχία τους.

Αναμφ ισβήτητα ήταν ά π ό λ υ τ η ή  έπ ιτυχία τους. Κι αύτό, 
όχι γ ια τί συμφέρει έμάς τούς Έ λλη νες , αλλά, βεβαίως, γ ια τί άπο- 
τελεΤ αναγνώριση διεθνή. Ολοι άνεξα ιρέτω ς οί έκπρόσωποι τών 
μέσων μαζικής ένημέρωσης καί μαζί τους όλοι οί ξένο ι άθλητές, οί 
αθλητικο ί παράγοντες καί παρατηρητές πού φ ιλοξενήθηκαν στή 
χώρα μας κε ίνες  τ ις  μέρες κι έζησαν άπό κοντά, βήμα πρός βήμα, 
τά άθλητικά γεγονότα  τού έφ ταήμερου τών άγώνων, έκφράστη- 
καν μέ τά κολακευτικότερα  σχόλια γιά τήν α π ό λ υ τ η ,  έπανα- 
λαμβάνομε έπ ιτυχία τους.

Δ ιεθνής, λοιπόν, αναντίρρητη κι έπάξια ή άναγνώριση, ή 
όποια, επιπλέον, ήλθε στήν πιό δύσκολη εποχή. Τήν έποχή πού 
πολλοί προεξόφλησαν ότι οί 13οι Πανευρωπαϊκοί θά άποτελού- 
σαν τό «κύκνειον άσμα» τής σαρανταοχτάχρονης καριέρας τού 
θεσμού. Τούτο, ε ίτ ε  γ ια τί δέν ε ίχ ε  κοπάσει άκόμη μέσα τους ό 
απόηχος τής θλ ιβερής περ ιπ έτειας τού πρόσφατου «Μουντιάλ», 
ε ίτ ε  γ ια τί δέν ήθελαν νά παραδεχτούν πώς μόνο ό κλασικός άθλη- 
τισμός έχε ι τή δύναμη νά ένώσει στήν ολόθερμη καί ειρηνική  
άγκαλιά του, όλους τούς λαούς τής  γής άδελφω μένους, ε ίτε , 
τέλος , γ ια τί δέν άπέδωσαν στόν Ελληνικό λαό τήν ταυ τό τη τά  
του: τήν άσύγκριτη γνησ ιότητα  τών λαϊκών του αισθημάτων καί 
παραδόσεων, πού σέ καμιά, μά καμιά έντελώ ς περίπτωση δέν 
έπαψαν νά συνδέοντα ι μέ τό  άθάνατο άρχαϊο Ελληνικό πνεύμα, 
τόν «άγνό πατέρα τού ώραίου, τού μεγάλου καί τ ’ άληθινοϋ», μέ 
τήν εύγεν ική  άμιλλα, καθώς καί μέ τ ις  ύπόλοιπες δ ιδαχές τού 
Ολυμπισμού. Δ ιδαχές πού μ ό ν ο  α ύτές  έξαγνίζουν, εξυψώνουν, 

εξευγεν ίζουν, έλευθερώ νουν . . .

Εύοωπαϊκού κλασικού άθλητισμοϋ.
□ Ή διοργάνωση τών άγώνων ήταν 

άψογη άπό κάθε πλευρά. Οί ύπεύθυνοι 
διοργανωτικοί φορείς, καταβάλλον
τας προσπάθειες υπεράνθρωπες, διέ
λυσαν δλες τίς άμφιβολίες καί τούς 
φόβους τής πιθανής άποτυχίας. Κατα
νίκησαν δλα τά έμπόδια πού παρου
σιάστηκαν καί προπαντός τής άποπνι- 
κτικής πίεσης τού χρόνου προπαρα- 
σκευής καί μέ προσωπικές, πράγματι, 
θυσίες πέτυχαν αυτά πού έπιθάλονταν 
έστω κι άν οί άπαιτήσεις τής σύγχρο
νης άθλητικής έποχής ήσαν σαφώς 
δυσανάλογες τών δυνατοτήτων τους. 
Έτσι,

- Δέν παρατηρήθηκε κανέγα σχεδόν 
ψεγάδι στους χρονομέτρες, στους 
άφέτες, στους χειριστές τών ήλε- 
κτρονικών χρονομέτρων.

-  Τά άποτελέσματα έβγαιναν μέ ταχύ
τητα καί μοιράζονταν σέ χρόνο -  ρε
κόρ.

-  Ή τάξη πού έπικράτησε στόν άγωνι- 
στικό χώρο ήταν ύποδειγματική.

-  Τό πρόγραμμα τηρήθηκε μέ άκρίβεια, 
έκτός φυσικά άπ’ τήν τελευταία μέρα, 
λόγω τής άπρόβλεπτης βροχής.

□ Τά μέτρα τάξης καί άσφάλειας πού 
πάρθηκαν μέσα κι έξω άπ’ τό ’Ολυμ
πιακό στάδιο υπήρξαν πέρα γιά πέρα 
θετικά.

Α π έ ν α ν τ ι :  Μερική έποψη τού μεγαλόπρεπου 
Ολυμπιακοί) σταδίου τής Αθήνας, στήν τελετή έναρ

ξης τών όγόνων.
Κ ά τ ω :  Άγκαλιασρένες στό βόθρο τών νικητών σΙ 
τρεις «πρώτες» τού όκοντισμοϋ. Είναι ή συνκλονιστι- 
κότερη στιγμή στήν loropfa τσϋ σύγχρονου ελληνικού 
κλασσικού όθλητισμαύ, καθώς ή Βεραύλη (στό μέσον) 
κα) ή Σοκορόψα (δεξιά) όνοίγουν νέες σελίδες δόξας 
γιό τόν άθλητισμό τού τόπου.

νά ένθαρρύνει, νά χ ε ιρ ο κρ ο τε ί καί νά 
άπ οθεώ νει τόσο το ύ ς  ν ικ η τέ ς  όσο καί 
το ύ ς  ή ττη μ ένο υ ς . Πρώ τους καί τ ε λ ε υ 
τα ίο υ ς  τ ό ’ίδ ιο  θερμά, τό ϊδ ιο  έγκάρδια .

«Οί φίλαθλοι συνεργάστηκαν μαζί 
μας ..» είπε γοητευμένος στους δη
μοσιογράφους ό Άνατολικογερμανός 
θριαμβευτής τού άκοντισμού Ούβε 
Χένε, ένώ ή συμπατριώτισσά του Μα- 
ρίτα Κόχ καί οί Σοβιετικοί Ταΐτσεβα καί 
Ντούγκινετς δήλωσαν χαρακτηριστικά 
ότι «θά ήταν θαυμάσιο νά γίνονται σέ 
μόνιμη βάση στήν Ελλάδα οί ’Ολυμ
πιακοί άγώνες, μπροστά σ’ αύτόν τόν 
ύπέροχο κόσμο, πού ξέρει πώς καί 
πότε νά ένθαρρύνει καί νά χειροκρο
τεί ...».

“Υπολογίζεται ότι στις έξι μέρες, 
τούς άγώνες τού ’Ολυμπιακού στα
δίου παρακολούθησαν περισσότεροι 
άπό 400.000 θεατές, άριθμός πού άπο- 
τελεϊ ρεκόρ άπλησίαστο γιά τήν ιστο
ρία τού θεσμού.

□ Είχαν άριστη τηλεοπτική κάλυψη. Ή 
ΕΡΤ, πού είχε τό συντονισμό καί τήν 
παρουσίαση τών άγώνων στήν Ελλάδα 
καί στό έξωτερικό, πρόσφερε δουλειά 
πού βαθμολογήθηκε μέ άριστα. Χάρη 
σ’ αύτήν, τετρακόσια περίπου έκατομ 
μύρια τηλεθεατών τής γηραιός ήπεί- 
ρου παρακολούθησαν όλες τίς συναρ
παστικές λεπτομέρειες τών άγώνων.
Απόλαυσαν κυριολεκτικά τή μεγάλη 
φιλειρηνική μάχη τής άφρόκρεμας τού
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΕΥΧΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τδ μεγάλο «ραντεβού» τής ειρήνης, 
τής φιλίας καί τής «'Ενωμένης 'Αθλητι
κής Ευρώπης» άρχισε στό Ολυμπιακό 
στάδιο τής 'Αθήνας μέ τελετουργικό πού 
τδ λιτό καί άπέριττο θέαμά του ήταν 
τόσο συναρπαστικό όσο βεβαίως ταί
ριαζε σέ άνάλογη πρεμιέρα στδν άντί- 
στοιχο χώρο. Ή χιλιόχρωμη, έντονη, 
ζωντανή είκόνα τού μεγαλόπρεπου στα
δίου πρόσθεσε ξεχωριστή συγκίνηση 
στις όγδόντα χιλιάδες τών θεατών του 
πού είχαν τήν τύχη νά τις ζήσουν άπό 
κοντά.

Ή τελετή τών έγκαινίων τού σταδίου 
άρχισε μέ τήν άφιξη τού πρωθυπουργού 
τής χώρας κ. Άνδρέα Παπανδρέου, τόν 
όποίο, κάτω άπ' τά ένθουσιώδη χειρο
κροτήματα τών θεατών, ύποδέχτηκαν ό 
ύπουργός Προεδρίας τής Κεβερνήσεως 
κ. Κουτσόγιωργας, ό ύφυπουργός Νέας 
Γενιάς καί Αθλητισμού κ. Λαλιώτης καί ό 
γενικός γραμματέας Αθλητισμού κ. 
Κουλούρης. 'Αμέσως μετά, ό πρωθυ
πουργός ύποδέχτηκε τόν πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 
καί μέσα σέ μεγαλειώδη άποθέωση κα- 
τευθύνθηκαν στό χώρο όπου ήσαν συγ
κεντρωμένα τά μέλη τού ύπουργικού 
συμβουλίου καί οί άλλοι έπίσημοι. Ό 
Αγιασμός ψάλθηκε χοροστατοΰντος 
τού Μακαριώτατου άρχιεπίσκοπου Αθη
νών κ. Σεραφείμ καί στή συνέχεια προσ
φώνησε τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας 
FK Μέρους τής Ε.Ο.Α. ό πρόεδρός της κ. 
Αθανασιάδης, πού μεταξύ άλλων είπε: 
* Ο Ελληνικός λαός, ή όθλουμένη νεολαία τής 
πατρίδος μας, όλοι όοοι μόχθησαν καί άγωνί- 
ζονται γιά τήν άνάπτυξη τού Αθλητισμού, χαι
ρετίζουν στό πρόσωπό σας τόν όποφασιστικό 
συντελεστή του Ολυμπιακού σταδίου. Είναι τό 
πρώτο καί βασικότερο τμήμα τού μεγαλόπνοου 
σχεδίου γιά τή δημιουργία τού 'Ολυμπιακού 
Αθλητικού Κέντρου, πού θά φιλοξενήσει τούς 
ύλυμπιακούς άγώνες τού 1996...».

Έκ μέρους τής Κυβέρνησης, τόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας χαιρέτησε ό 
ύπουργός Προεδρίας κ. Κουτσόγιωργας, 
ό όποιος μεταξύ άλλων είπε:«.. :  Η καρδιά 
τής Ελλάδας σήμερα χτυπά σέ τούτο τό 
Ολυμπιακό στάδιο καί οί παλμοί της θ' άκού- 
γονται γιά ένα έφταήμερο σ' όλόκληρη τήν Ευ
ρώπη. Ή 'Ελληνική κυβέρνηση ύποδέχεται 
τούς 13ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες πι
στεύοντας στό συναπάντημα τής Ευρωπαϊκής 
'Αθλητικής Ιδέας μέ τό φίλαθλο άθλητικό λαό. 
Ετσι, ή έναρξη τών Εύρωπαϊκών Αγώνων άνοί- 
γει σήμερα μιά ύποδειγματική παρένθεση 
στούς ταραγμένους μας καιρούς. ’Απεικονίζει 
τή συναδέλφωση τών λαών τής Εύρώπης στό 
στίβο τού άθλητισμού. ΓΓ αύτό, τό μήνυμα πού 
πηγάζει άπό τή διεξαγωγή τους είναι άνθρώ- 
πινα έπίκαιρο: ή ειρήνη, οί νέες σχέσεις Ισοτι
μίας καί φιλίας τών λαών, έξω άπό ψυχροπολε
μικά κηρύγματα καί στρατιωτικούς συνασπι
σμούς. "Ενα μήνυμα άνθρώπινα έπίκαιρο πού 
διεγείρει στις μέρες μας τήν εύαισθησία τής 
έλληνικής καί παγκόσμιας φίλαθλης γνώ

μης . . Ό κ. Κουτσόγιωργας, τελειώνον
τας εύχαρίστησε τούς άνώνυμους έργά- 
τες σάν τούς βασικούς δημιουργούς καί 
ένσαρκωτές τού όνείρου πού όλοκλη- 
ρώθηκε -  όπως άποκάλεσε τό Ολυμ
πιακό στάδιο -  καί άναφέρθηκε στήν έμ- 
πνευσμένη σύλληψη τού προέδρου τής 
Δημοκρατίας, πού μέ πάθος έπέμεινε 
στή δημιουργία καί όλοκλήρωση τού 
Αθλητικού Κέντρου.

17 μέρες μετά τό θρίαμβό της στούς Πανευρωπαϊκούς 
ή Σακορΰφα (πάνω) καταρρίπτει τό παγκόσμιο ρεκόρ 
στόν όκοντισμό μέ 74,20 μέτρα. Γίνεται έτσι ί| πρώτη 
άθλήτρια τού όκοντισμοϋ στόν κόσμο.

Ακολούθως, ό πρόεδρος τής Δημο
κρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής 
άπηύθυνε χαιρετισμό στούς Έλληνες 
φιλάθλους κι έκοψε τήν κορδέλλα θέ
τοντας έπίσημα σέ λειτουργία τό 'Ολυμ
πιακό στάδιο, κάτω άπό μεγαλειώδη 
άποθέωση τών θεατών. Κατά τό χαιρετι
σμό του, είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής:

"Έχει Ιδιαίτερη σημασία γιά μένα ή μέρα 
αύτή. Αγαθή τύχη μού έπεφύλαξε τή μεγάλη 
Ικανοποίηση νά έγκαινιάσω τό λαμπρό αύτό 
Στάδιο, πού ό Ιδιος έθεμελίωσα πριν άπό δυό
μισι χρόνια.

Τήν άνάγκη τής δημιουργίας τού Ολυμπια
κού αύτου Κέντρου στήν Αθήνα τήν έπεσή- 
μανα πριν άπό είκοσι καί πλέον χρόνια. Γιατί 
έπρεπε ή 'Ελλάς, πού άνήγαγε τόν άθλητισμό 
σέ Ιδεώδες, νά άνακτήσει τή θέση πού τής άνή- 
κει στήν παγκόσμια άθλητική κίνηση. Γιατί 
έπρεπε νά έξελιχθεϊ ή χώρα μας σέ κέντρο 
μεγάλων διεθνών συναντήσεων. Καί τέλος, 
γιατί έπρεπε νά ένισχύσει τήν πρότασή της γιά 
τόν έπαναπατρισμό τών Ολυμπιακών Αγώνων 
ατόν τόπο πού τούς γέννησε.

Είναι γνωστό ότι ή Αθλητική ’Ιδέα, πού γεν
νήθηκε στήν 'Ελλάδα, είχε πάνω άπ' όλα ήθικό 
περιεχόμενο. Είχε σάν σκοπό τή δημιουργία 
όλο κληρωμένης προσωπικότητας μέ τή σωμα
τική καί ήθική βελτίωση του άνθρώποσ ένα

συνδυασμό πού οί πρόγονοί μας τόν έξέφρα- 
ζαν, ώς γνωστόν, μέ τό περίφημο ρητό ·νούς 
ύγιής έν σώματι ύγιεϊ».

Παράλληλο ήθικό σκοπό ύπηρετούσαν καί οί 
άθλητικοί άγώνες. Γιατί καλλιεργούσαν τό 
πνεύμα τής εύγενούς άμιλλας καί δημιουρ
γούσαν, διά τής προσεγγίσεως τών λαών, τό 
κλίμα τής ειρηνικής των συμβιώαεως. Γι' αυτό 
καί οί άρχαιοι Έλληνες άνήγαγον σέ ιδανικό 
τόν 'Ολυμπισμό, πού ήταν ή ένσάρκωση τής 
Αθλητικής Ιδέας.

Είναι φανερό ότι ή καλλιέργεια τής Ιδέας 
αύτής έπιβάλλεται περισσότερο στήν έποχή 
μας, πού είναι γυμνή άπό Ιδανικά. Γιατί θά άπο- 
μακρύνει τούς νέους άπό έπιδόσεις βλαβερές 
καί θά τούς έμπνεΰσει ύγιεϊς φιλοδοξίες. Αλλά 
έπιβάλλεται προπαντός γιατί θά ένισχύσει τό 
πνεύμα τό φιλειρηνικό, πού τόσο χρειάζεται 
σήμερα ό κόσμος.

Εξάλλου, ό θεμελιώδης χαρακτήρας τών έλ- 
ληνικων άγώνων βρίσκεται στό γεγονός ότι 
διεξάγονται μεταξύ έλευθέρων άνθρώπων 
άποβλέπουν κυρίως στό ήθος πού πρέπει νά 
διακρίνει τόν πολίτη καί διέπονται άπό κανόνες 
συγκεκριμένους. Έπαθλο τών άγώνων δέν εί
ναι ή άμοιβή, άλλά ένα άπλό δάφνινο στεφάνι- 
σύμβολο τιμής. Γιά τήν άπόκτηση αύτής άκρι- 
βώς τής τιμής άγωνίζονταν οί άθλητές στήν 
Ελλάδα.
Ή έπιθυμία του άνθρώπου νά είναι ό ·άριστος· 
είναι άναπόσπαστη άπό τή φύση του. Καί είναι 
κίνητρο γιά τήν πρόοδο. Γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία τού πολιτισμού έμφανίζεται μαζί μέ τό 
πνεύμα τής άμιλλας καί ή τάση ταυτίσεως τής 
Ιδέας τού«πρώτου» μέ τήν Ιδέα τού -άριστου· 

μέ τήν Ιδέα, δηλαδή, τοΰ ·καλού κάγαθού» άν
θρώπου, στήν όποια τόσο συχνά άναφέρονται 
σι άρχαιοι πρόγονοί μας. Καί γιά πρώτη φορά 
έπίαης, άποδίδεται στόν Αθλητισμό διάσταση 
μέ ήθικό περιεχόμενο. Καί αύτό είναι ένα άπό 
τά λαμπρότερα έπιτεύγματα τού Ελληνικού 
κόσμου, πού έμελλε νά έπηρεάσει καί τήν έξ- 
έλιξη τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Καί τό πνεύμα αύτό τής άμιλλας έν έλευθε- 
ρία βρήκε τήν Ιδανική του έκφραση στούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί, όταν μιλούμε γιά 

τάν 'Ολυμπισμό, δέν άναφερόμαστε βέβαια 
ούτε στόν Αθλητισμό καθαυτόν, ούτε στις 
άθλητικές τελετές, ούτε άκόμα καί στις άθλητι- 
κές έπιδόσεις. Άναφερόμαστε σέ μιά καθολική 
φιλοσοφία, πού έχει σχέση μέ τήν ήθική συμ
περιφορά τού άνθρώπου καί γενικότερα τής 
άνθρώπινης κοινωνίας.

Στό σημείο αύτό αισθάνομαι τήν άνάγκη νά 
όμιλήσω ειδικότερα γιά τόν Ιστορικό αύτό θε
σμό, πού τά τελευταία χρόνια έχει παρεκλίνει 
άπό τούς άρχικούς καί ύψηλούς σκοπούς του. 
Καί κινδυνεύει νά έκφυλισθεϊ άπό τούς πολιτι
κούς άνταγωνισμούς, τήν έμπορική έκμετάλ- 
λευση καί τις έξωαθλητικές προεκτάσεις του. 
Οπως κινδυνεύει νά χάσει καί τήν οίκουμενι- 
κότητά του μέ τήν πολυδάπανη μορφή πού 
πήρε.

ΟΙ κίνδυνοι δέ άκριβώς αύτοί ένέπνευσαν καί 
τή γνωστή πρότασή μου γιά τή μόνιμη τέλεση 
τών Ολυμπιακών ’Αγώνων στήν πατρίδα τους. 
Καί στήν πρότασή μου αυτή έχω τήν πρόθεση 
νά έπιμείνω.

Πιστεύω πάντοτε ότι ή Ολυμπιακή Ιδέα μόνο 
στήν Ελλάδα μπορεί νά ξαναβρεϊ τή γνησιό
τητα πού είχε κατά τήν κλασική άρχαιότητα. 
Πιστεύω -  όπως έγραψα καί στόν Πρόεδρο τής 
Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Επιτροπής κ. Σάμα- 
ρανς -  ότι άργά ή γρήγορα τήν πρότασή μου 
αύτή θά τήν έπιβάλλει, ή άνάγκη τών πραγμά
των. Θά τήν έπιβάλλει ή άγάπη τών άνθρώπων. 
Υπάρχει, όμως, ό κίνδυνος, άν καθυστερή
σουμε στή διαδρομή τού χρόνου καί τότε θά 
είναι δύσκολη ή διάσωσή του. Γιατί είναι μοι
ραία ή φθορά πού προκαλεϊ ό χρόνος σέ όλα τά 
πράγματα τού κόσμου, όταν δέν άνανεώνονται 
μέ τήν άδιάκοπη άναβάπτισή τους στις άρχικές 
πηγές τους...».

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κηρύτ
τοντας λίγο άργότερα τήν έναρξη τών 
άγώνων είπε:

« Απευθύνω θερμό χαιρετισμό πρός όλους

690



τούς άθληπκούς παράγοντες, και Ιδιαίτερα βιετικής Ενωσης (27 μετάλλια - 6 χρυσά, 
τούς ξένους, πού μετέχουν στην έκδήλωοη 12 άργυρά, 9 χάλκινα), τής Δυτικής Γερ-
αύτή. Καί δι' αυτών άπευθυνωπρός τούς λαούς μανίας (13 μετάλλια-8 χρυσά, 1 άργυρό,
πού έκπροσωπούν τήν ευχή νά έμπνέονται 4 χάλκινα), τής ’Αγγλίας (9 μετάλλια - 3 
πάντοτε άπό τό φιλειρηνικό πνεύμα πού έν- χρυσά, 5 άργυρά, 1 χάλκινο) καθώς καί 
σαρκώνει ύ Ολυμπισμός. τής ’ Ιταλίας, τής Τσεχοσλοβακίας, τής

Τέλος άπευθύνω πρός τή νέα γενιά τής Πα- Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας, τής Ίσπα- 
νευρώπης τήν ευχή νά άποδειχθεί καλύτερη νίας τής φινλανδίας και τής Πολωνίας.
α ι ι ο  ι η  ο ι κ η  μ α ς  υ χ ι  μ υ ν υ  υ ι ο  υ ι ι ο υ  ι υ ν  οολγ/- 
τικό άλλά και στό στίβο τού πνεύματος και τού 
ήθους. Ή ειρήνη και ή ευημερία τής Ευρώπης 
βρίσκονται στά χέρια της*.

Πριν γίνει ή έπίσημη κήρυξη τής έναρ
ξης τών άγώνων, παρουσιάστηκε ή συν
έχεια τοϋ τελετουργικού μέρους, στό 
τέλος τής όποιας χαιρέτησε μέ θερμό 
μήνυμα τούς άθλητές ό υφυπουργός 
Νέας Γενιάς και 'Αθλητισμού κ. Λαλιώ- 
της. Κατόπιν, ό πρόεδρος τής Ευρωπαϊ
κής ’Αθλητικής Ένώσεως κ. Γκόλντ, έκ- 
φράζοντας τις εύχαριστίες του στήν έλ- 
ληνική κυβέρνηση γιά τήν κατασκευή 
τού σταδίου κάλεσε τόν πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας νά κηρύξει τήν έναρξη τών 
άγώνων.

’Αμέσως μετά οί κορυφαίοι άθλητές 
τών χωρών όλης τής Εύρώπης - άπουσία- 
σαν μόνο ή ’Αλβανία κα’ι ό "Αγιος Μαρίνος 
-  ρίχτηκαν στόν δικό τους συγκλονιστικό 
εύγενικό άνταγωνισμό γιά τήν κατά- 
κτηση τής νίκης. Γιά νά άναδειχθούν οί 
«άριστοι» - σύμβολα τής προόδου, τής 
άνθρωπιάς, ένσαρκωτές τών ιδανικών 
τής πανανθρώπινης ειρήνης.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ -  ΝΙΚΗΤΕΣ

Θριάμβευσε λοιπόν στόν ΕΠΑ ’82 ό 
κλασικός άθλητισμός. Καί ιδιαίτερα έν- 
τυπωσίασε ό μεγάλος συναγωνισμός 
μεταξύ τών άθλητών. “Εγιναν σκληρές 
άναμετρήσεις, καταποντίστηκαν άρκετά 
άπ' τά φαβορί, ξεχώρισαν νέοι πρωτα
θλητές καί, γενικά, ό κότινος τής πρώτης 
νίκης άδιαφιλονίκητα άνήκει στόν κλα
σικό άθλητισμό.

’Αδιάπτωτο σέ όλα τά άγωνίσματα ήταν 
τό ένδιαφέρον. 01 θεατές κράτησαν 
πολλές φορές τήν άνάσα τους κι άποχω- 
ροΰσαν πάντα κατενθουσιασμένοι άπ’ τό 
στάδιο. ’Ακόμη καί οί προκριματικοί κέν
τριζαν τό ένδιαφέρον, άφού πολλά με
γάλα όνόματα δέν κατάφεραν νά προ- 
κριθούν. Οί έκπλήξεις βρίσκονταν στήν 
ήμερήσια διάταξη. Κι όλα αύτά συγκλί
νουν στή διαπίστωση ότι τό ΕΠΑ ’82 είχε 
μιά έξαιρετική άγωνιστική ποιότητα πού 
κράτησε σέ υψηλούς βαθμούς τό θερ
μόμετρο τού φίλαθλου ένδιαφέροντος.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν ή ’Ανα
τολική Γερμανία. Μέ άκατάβλητη υπερ
οπλία σέ άρκετά άγωνίσματα, έφυγε άπ’ 
τήν Ελλάδα μέ δυό παγκόσμια ρεκόρ καί 
28 μετάλλια (13 χρυσά, 8 άργυρά, 7 χάλ
κινα). Οί άθλητές της κατάφεραν νά κλέ
ψουν τήν’ παράσταση δίνοντας ξεχωρι
στή ομορφιά ατούς άγώνες. Ανδρες καί 
γυναίκες διακρίθηκαν γιά τή δύναμη, τό 
πείσμα, τήν τεχνική καί γενικά γιά όλα τά 
στοιχεία πού συνθέτουν τόν ιδανικό 
άθλητή. ’Επιπλέον ή Ανατολική Γερμα
νία είχε στις τάξεις της τό «κάτι άλλο» 
τών 13ων Πανευρωπαϊκών. Τή μεγαλύ
τερη σύγχρονη άθλήτρια τού κόσμου 
πού κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ καί 
πού δέν ήταν βέβαια άλλη άπ’ τήν άσυ- 
ναγώνιστη Μαρίτα Κώχ.

Ξεχώρισαν έπίσης οί όμάδες τής Σο-
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Ακόμη κατάφερε, έπιτέλους νά ξεφύγει 
άπ’ τή μετριότητα καί ή Ελλάδα μέ τά 
δύο μετάλλια τών «χρυσών» κοριτσιών 
μας: τής "Αννας Βερούλη καί τής Σοφίας 
Σακοράφα.

ΟΙ νέοι «κολοσσοί»

Δύο χρόνια πριν τήν Ολυμπιάδα τού 
Λός Άντζελες, πολλοί νέοι ταλαντούχοι 
άθλητές διέπρεψαν στό ΕΠΑ ’82. Κορυ
φαίοι μεταξύ αύτών ήσαν: ό Άνατολικο- 
γερμανός σπρίντερ φράνκ Έμελμαν 
(πρώτος στά 100, τρίτος στά 200 μέτρα), 
ό Σοβιετικός έπικοντιστής Άλεξάντρ 
Κρούπσκι (νικητής μέ 5,60), ό εικοσά
χρονος Άνατολικογερμανός άκοντιστής 
Ούβε Χένε (πρώτος μέ 91,34 στό άκόν- 
τιο), ό Δυτικογερμανός τετρακοσάρης 
Χάρτμουντ Βέμπερ (πρώτος στά 400 μέ
τρα μέ 44" 72 κι ό 22χρονος Βρετανός 
Στήν Κράμ (νικητής στά 1.500 μέτρα).

Παρέμειναν «μεγάλοι». . .

Απ’ τά γνωστά μεγάλα όνόματα τοϋ

Εύρωπαϊκοϋ στίβου άντεξαν στό συν
αγωνισμό καί διατηρήθηκαν στήν κο
ρυφή: ό Σοβιετικός σφυροβόλος Γιούρη 
Σέντυχ (νικητής άκόμη μιά φορά σέ με
γάλους άγώνες), ό Άνατολικογερμανός 
άλτης τού μήκους Λούτς Ντομπρόφσκι 
(πρώτος μέ 8,41 μέτρα), ό Βρετανός τρι- 
πλουνίστας Κήθ Κόννορ, ό Άνατολικο- 
γερμανός σφαιροβόλος Ούντο Μπάγερ, 
ό Δυτικογερμανός άλτης τού ύψους Ντί- 
τμαρ Μέγκενμποργκ πού παρά τή βροχή 
κατάφερε νά ύπερβεϊ τά 2,30 μέτρα, ό 
βετεράνος συμπατριώτης του Τόμας 
Βεσινγκάγκε (νικητής στά 5 χιλιόμετρα 
μέ 13’ 28" 20) καί ό Άνατολικογερμανός 
Τόμας Μύνκελτ πού έντυπωσίασε άλλη 
μιά φορά στά 110 μ. μετ’ έμποδίων.

’ Ε κ π λ ή ξ ε ι ς

Αρκετές ήσαν οί νίκες -  έκπλήξεις πού 
σημειώθηκαν στό ΕΠΑ ’82, μέ περισσό
τερο άξιοσημείωτες: Τή νίκη τού Ιταλού 
Άλμπέρτο Κάβα στά 10 χιλιόμετρα, τοϋ 
Άνατολικογερμανού Όλαφ Πρέντσλερ 
στά 200 μέτρα, τού Φινλανδού Σάλονεν 
στά 50 χιλιόμετρα βάδην καί τού Τσε
χοσλοβάκου Ίμριχ Μπούγκαρ στό δίσκο. 
Απογοήτευσαν οί Βρετανοί Κόου (στά 
800 μέτρα) Μόορκροφτ (5 χιλιόμετρα) 
Ρίτς (3 χιλιόμετρα στήπλ), οί Ελβετοί 
Νταλόιζερ (ύψος), Ντελέζ (1.500 μ.) 
Ρύφφελ (5.000 μ.) οί Σοβιετικοί τριπλου- 
νίστες Βαλιούκεβιτς καί Μπεσκρόβνυ, οί 
ΆνατολικογερμανοίΛέμμε (δισκοβολία), 
Μίχελ (άκοντισμός), ό Ιρλανδός Φλύν 
(1.500 μέτρα), ό Δυτικογερμανός Ντέν- 
γκες (110 έμπ.) καί ό Γάλλος έπικοντι- 
στής Βινιερόν.

0 ί  γ υ ν α ί κ ε ς

Κανένας δέ μπορεί νά άμφισβητήσει 
τήν έκπληκτική έμφάνιση τών άθλητριών 
στό 13ο πρωτάθλημα Εύρώπης. ΟΙ έπι- 
δόσεις όλων άνέθηκαν σέ πολύ ζηλευτά 
έπίπεδα, ένώ διακρίθηκαν όπωσδήποτε, 
ιδιαίτερα: ή φανταστική Άνατολικογερ- 
μανίδα Μαρίτα Κόχ (δύο χρυσά μετάλλια 
μέ ισάριθμα παγκόσμια ρεκόρ), ή Οΰλ- 
ρικε Μάιφαρτ τής Δυτ. Γερμανίας στό 
ύψος, ή Άνατολικογερμανίδα Μαρλίζ 
Γκέρ μέ δύο χρυσά (100 μ. καί σκυταλλο- 
δρομία 4 X 100), ή συμπατριώτισσά της 
Ραμόνα Νόυμπερτ μέ 6.662 βαθμούς στό 
έπταθλο, ή Σοβιετική Όλγα Μινέεβα στά 
800 μέτρα, ή Άννα Βερούλη στό άκόντιο 
μέ τήν τέταρτη καλύτερη έπίδοση στόν 
κόσμο όλων τών έποχών, ή Άνατολικο- 
γερμανίδα Μπάτμπελ Βέκελ μέ χρυσά 
μετάλλια στά 200 καί 4 Χ100, ή συμπα
τριώτισσά της Σλούπιανεκ μέ 21,59 στή 
σφαίρα, ή Λυτσίνα Κάλεκ τής Πολωνίας 
μέ 12" 45 στά 100 μ. μετ’ έμποδίων καί ή 
Σουηδέζα Άννα Σκόγκλουντ μέ 54" 58 
στά 400 μετ’ έμποδίων.
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έπιβραβεύοντας κι άποθεώνοντας όπως 
κείνη τή βραδιά τις προσπάθειές τους.

Πέρα άπ' τή Βερούλη καί τή Σακοράφα 
τό ΕΠΑ '82 άπό Ελληνικής πλευράς δέν 
παρουσίασε τίποτε τό ιδιαίτερο. «Φάνη
καν» κάπως οί φιλότιμες προσπάθειες 
τού Κοσμά Στράτου στά 100 μέτρα, ή 
πρόκριση τού Δημήτρη Δεληφώτη στόν 
τελικό τού μήκους, ή πρόκριση στόν ήμι-

Έλληνική πλευρό

Μαγευτική όαση στή μετριότητα άπο- 
τέλεσαν άναμφίβολα τά χρυσά μας κορί
τσια τού άκοντισμού "Αννα Βερούλη καί 
Σοφία Σακοράφα.

Γράφτηκαν τόσα πολλά γιά τούς 
άθλους αύτών των κοριτσιών, καί θά ναι 
τόσα λίγα όσα κι άν γράψουμε τώρα 
έμεϊς. Θά σημειώσουμε βέβαια ότι ή έμ- 
φάνισή τους στό ΕΠΑ '82 άποτελεί τό με
γαλύτερο σταθμό στήν Ιστορία τού σύγ
χρονου 'Ελληνικού άθλητισμού κι ότι σί
γουρα θά άποτελέσει τήν άφετηρία γιά 
μιά πορεία πρός τήν άνοδό του. ’Αρκεί νά 
σταθούμε μέ ύπευθυνότητα μπροστά 
στό δρόμο πού μάς άνοιξαν καί νά πεί
θουμε τόν έαυτό μας ότι οί μεγάλες 
κατακτήσεις άπαιτοϋν θυσίες προσωπι
κές τεράστιες, θέληση άτσάλινη καί 
άνυποχώρητη, συνέπεια, προσοχή καί 
άφοσίωση πλήρη στις άρχές καί τις έπι- 
ταγές τού 'Ολυμπισμού.

Θά προσθέσουμε, άκόμη, ότι γιά τήν 
πρωτόγνωρη συγκίνηση πού μάς χάρισαν 
κείνη τή όνειρεμένη βραδιά τής 9ης Σε
πτεμβρίου οί δυό «Θεές τού Όλύμπου» 
"Αννα καί Σοφία δέν έχουμε λόγια νά τις 
ευχαριστήσουμε. Υποσχόμαστε μόνο 
πώς θά προτρέψουμε τά παιδιά μας, τούς 
νέους μας, νά βαδίσουν στά χνάρια τους. 
Καί πώς θά στεκόμαστε πάντα πλάι τους,
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τελικό τών 400 μ. μετ’ έμποδίων τού 
Γιώργου Βαμβακά, ή ήρωική προσπάθεια 
τού Χρήστου Καραγιώργου στά 50 χιλιό
μετρα βάδην καί ή φιλοτιμία τής Σουλτά
νας Σαρούδη στή σφαίρα.

Οί ύπόλοιποι πήραν, άπλώς μέρος 
στοϋς άγώνες ...

Τό μεγαθήρ ια .. .

Τέσσερα «μεγαθήρια» τής σύγχρονης 
άθλητικής γενιάς τής «Πανευρώπης» 
ξεπέρασαν κατά πολύ τήν άγωνιστική 
καταξίωση καί λάμπρυναν, φυσικά, ιδιαί
τερα τούς 13ους Πανευρωπαϊκούς.

Αύτά ήσαν: ό είκοσιτετράχρονος χαλ
κέντερος Βρετανός δεκαθλητής 
Νταίηλυ Τόμσον, ή Άνατολικογερμανίδα 
Μαρίτα Κόχ καί ή Δυτικογερμανίδα Οΰρ- 
λικε Μάιφαρτ πού κατέρριψαν τέσσερα 
παγκόσμια ρεκόρ (ό πρώτος στό δέκαθλο 
μέ 8.744 βαθμούς, ή δεύτερη στά 400 μέ
τρα μέ 48" 15 καί στή σκυταλλοδρομία 
4 X 400 μαζί μέ άλλες τρεις συμπα- 
τριώτισσές της μέ χρόνο 3' 19" 05 καί ή 
τρίτη στό άλμα εις ύψος μέ έπίδοση 2.02 
μέτρων), Τέλος ό Δυτικογερμανός τε- 
τρακοσάρης Χάραλντ Σμίντ πού στά 400 
μετ’ έμποδίων κατέρριψε τό πανευρω
παϊκό ρεκόρ τού άγωνίσματος μέ 47" 48.

Καϊ οί τέσσερις κατέβαλαν προσπά
θειες τιτανικές -  κυρίως ό συμπαθέστα
τος «έγχρωμος» Τόμσον -  πού θά μεί
νουν γιά πολλά χρόνια άσβηστες στή 
μνήμη μας.

0i ν ικητές τών όγωνισμότων

Θυμίζομε, τώρα, τούς πρώτους νικη
τές τών άγωνισμάτων.
Σ τ ο ύ ς  ά ν δ ρ ε ς
100 μ. Έμελμαν 10" 21
200 μ. Πρένζλερ 20" 46
400 μ. Βέμπερ 44" 72
800 μ. Φέρνερ (Δυτ. Γερμ.) 1'46" 33
1.500 μ. Κράμ 3' 36" 49
5.000 μ. Βεσιγκάγκε 13' 28" 90
10.000 μ. Κόβα 27' 41" 03 
110 μ. έμπ. Σμίντ 47" 48
3.000 μ. στήπλ Ίλγκ (Δυτ. Γερμ.) 8 Ί  8" 52 
Μήκος Ντομπρόφσκι 8,41 μ.
Επί κοντώ Κρούπσκι 5,60 μ.
Ύψος Μέγκενμπουργκ 2,30 μ.
Τριπλούν Κόννορ 17,29 μ.
Σφύρα Σέντυχ 81,96 μ.
Ακόντιο Χένε 91,34 μ.

Σφαίρα Μπάγερ 21,50 μ.
Δίσκος Μπούγκαρ 66,64 μ.
Δέκαθλο Τόμσον 8.744 β.
20.000 μ. βάδην Μαριν ( Ισπανία) 1 ώρα 
23' 43"
50.000 μ. βάδην Σαλόνεν (Φινλ.) 3 ώρες 
55' 29".
4 X 100 Σοβ. "Ενωση 38" 60 
4 X 400 Δυτ. Γερμανία 3' 00"51 
Μαραθώνιος Νάιμπουρ (Όλλανδ.) 2 
ώρες 15' 16"

Δ ί π λ α :  Ή  Αρτιότητα τών μέτρων τάξης καί Ασφα
λείας πού έλαβε ή Χωροφυλακή στό ΕΠΑ ’82 βοήθησε, 
Απωοδήποτε, σημαντικό στήν βριστη διοργάνωση καί 
στήν Απρόσκοπτη διεξαγωγή τών Αγώνων.



Σ τ ι ς  γ υ ν α ί κ ε ς

100 μ. Γκέρ (Άν. Γερμ. 11" 01 
200 μ. Βόγκελ 22" 04 
400 μ. Κόχ 48" 15 
800 μ. Μινέεβα 1'55" 41 
1.500 μ.Ντθίρνα (Σο6. Ένωση) 3' 57" 80
3.000 μ. Ούλμπάσοβα (Σ. Ένωση) 8' 30" 
28
100 μ. έμπόδ. Κάλεκ 12" 45 
400 μ. έμπόδ. Σκόγκλουντ 54" 58 
'Ύψος Μάιφαρτ 2,02 μ.
Μήκος Ίονέσκου (Ρουμ. ) 6,79 μ.
Δίσκος Χρίστοβα (Βουλγ.) 68,34 μ. 
Σφαίρα Σλούπιανεκ 21, 59 μ.
'Ακόντιο Βερούλη 70,02 μ.
Έπταθλο Νόυμπερτ 6.622 θ.
4 X 100 Άνατ. Γερμανία 42" 19 
4 X 400 Άνατ. Γερμανία 3' 19" 05  ̂
Μαραθώνιος Νότα (Πορτογαλ.) 2 ώρες 
36" 03

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ

Κι όλα αυτά κάτω άπό μιά άψογη όργά- 
νωση και τήρηση, όσον άφορά τά μέτρα 
ασφαλείας και τάξης πού πάρθηκαν γιά 
τήν άπρόσκοπτη διεξαγωγή των άγώνων 
καί βεβαίως γιά τήν άνετη καί ηρεμη δια
κίνηση τών θεατών. Δέν θά ήταν καθό
λου ύπερθολή νά τονίσουμε ότι αύτό 
έπιτεύχθηκε χάρη στή Χωροφυλακή, πού 
ατούς ώμους της σήκωσε τό σύνολο 
σχεδόν τών μέτρων τάξης καί άσφάλειας 
τού 13ου Πανευρωπαϊκού πρωταθλήμα
τος.

Δ ί π λ α :  ΟμΑδα Ανώτατο» Αξιωματικών τής ·ινλαν- 
δικής Αστυνομίας περιηγείται τούς χώρους τού στα
δίου κι ένημερώνεται Απ' τΑν διευθυντή Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης γιΑ τίς λεπτομέρειες τών 
μέτρων τΑξης καί Ασφαλείας τού 13ου ΕΠΑ.

τΗσαν όλα βασισμένα σ’ ένα εύρύτερο 
σχέδιο, πού καταρτίστηκε μέ τήν έπι- 
βαλλόμενη έπιμέλεια, προσοχή καί 
ύπευθυνότητα άπ’ τά Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως. Κάτω άπ’ τήν άμεση έπί- 
βλεψη τού γενικού γραμματέα τού 
'Υπουργείου κ. Παναγιώτη Άναγνωστό- 
πουλου, τού Αρχηγού Χωροφυλακής 
άντιστράτηγου κ.'Εμμανουήλ Μπριλ-

λάκη καί τού διευθυντή Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης ταξιάρχου κ. 
Γεωργίου Ρομοσιού 1.360 άνδρες τής 
Χωροφυλακής έδωσαν τή δική τους 
«μάχη» καί κέρδισαν. Κατέκτησαν τή 
δική τους θριαμβευτική νίκη, μιά νίκη 
πού προστέθηκε στά ένεργητικό του 
Σώματος τής Χωροφυλακής χάρη στή φι
λοτιμία τους καί τίς ύπεράνθρωπες 
προσπάθειες πού κατέβαλαν νυχθημε
ρόν σ' όλη τή διάρκεια τού όμορφότερου 
ώς σήμερα έλληνικοϋ έφταήμερου.

Χάρη στά μέτρα αύτά δέν σημειώθηκε 
κανένα άπολύτως άξιο λόγου έκτροπο. 
Ή τήρηση τής τάξης καί τής άσφάλειας 

τού ΕΠΑ ’82 ήταν ή ιδανικότερη, πού γι
νόταν. Τό έπιβεβαίωσαν περίτρανα τά 
θετικά, τά τόσα καί τόσα θετικά, τά 
όλωσδιόλου θετικά άποτελέσματα τής 
διοργάνωσης. Παράλληλα, τά όμολόγη- 
σαν άρκετοί άπ’ τούς ξένους έπισκέπτες 
μας. Μέσα σ’ αύτούς ήταν καί μιά όμάδα 
άπό τέσσερις άξιωματικοϋς τής Φινλαν- 
δικής ’Αστυνομίας, ή όποια, μέ έπικεφα- 
λής τόν ύποστράτηγο Χωροφυλακής καί 
διοικητή τής Φινλανδικής ’Αστυνομίας 
Τροχαίας κ. Κνοϋτ Άας έπισκέφθηκε τή 
χώρα μας γιά νά ένημεωθεί καί νά μελε
τήσει άπό κοντά τά μέτρα πού πάρθηκαν. 
Τόν έπόμενο χρόνο στό Ολυμπιακό στά
διο τού ’Ελσίνκι ή χώρα τους διοργανώ- 
νει τό Α' Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

καί ή άναγκαιότητα τής ένημέρωσης καί 
μελέτης αύτής ήταν κάτι παραπάνω άπό 
χρήσιμη γιά τόν σχεδίασμά άνάλογων 
μέτρων.

Οί Φινλανδοί άξιωματικοί, συνοδευοό- 
μενοι άπ’ τόν κ. Ρομοσιό καί άνώτερους 
άξιωματικοϋς τής Διεύθυνσης, περιηγή- 
θηκαν τούς χώρους τού σταδίου καί 
παρακολούθησαν στήν πράξη τή λήψη 
τών μέτρων. Σέ συνομιλία πού είχαμε 
μαζί τους, άμέσως μετά τή συνεργασία -  
ένημέρωσή τους αύτή, μάς άποκάλυψαν 
ότι έντυπωσιάστηκαν άπ’ τήν πληρότητα 
καί άποτελεσματικότητα τών μέτρων τά
ξης, άσφάλειας καί τροχαίας, τής Χωρο
φυλακής Προαστίων κι ότι έμειναν ιδιαί
τερα έκθαμβοι άπ’ τόν τρόπο πού τά όρ
γανα έξυπηρετούσαν τούς ξένους.

Οί έμπειρίες πού άπόκτησαν, είπαν, 
ήσαν τόσο σημαντικές, όσο σημαντικός 
ήταν κι ό ρόλος τής Χωροφυλακής στό 
ΕΠΑ '82, άφού ύπήρχε άριστη πρόβλεψη 
έπίλυσης όλων τών πιθανών προβλημά
των, καί δέν παρατηρήθηκε καμιά άταξία.

Χρυσό, συνεπώς, μετάλλιο καί γιά τήν
Ελληνική Χωροφυλακή. Ή συμβολή της 

στήν όμαλή διεξαγωγή τού ΕΠΑ ’82 ήταν 
τεράστια. ΤΗταν αύτή πού έπρεπε ώστε ή 
πατρίδα μας νά αισθάνεται σήμερα 
ύπερήφανη πώς πρόσφερε μιά άκόμη 
λαμπρή ύπηρεσία στήν άθλητική ’Ιδέα.

693



ζΗ Μ Ε Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ  τ ’ Ά γ ια ν ν ιο ύ ,  
μ έ τη ν  α ύ ρ ιο  τω ν  Φ ώ των, λ ά β α μ ε  τή  
δ ια τα γ ή  ν α  κ ιν ή σ ο υ μ ε  π ά λ ι μ π ρ ο σ τά , 
γ ια  τά  μ έρ η  ό π ο υ  δ έ ν  έ χ ε ι  κ α θ η μ ε ρ ι
ν έ ς  κ α ί σ κ ά λ ε ς . "Ε π ρ επ ε, λ έ ε ι ,  νά  
π ιά σ ο υ μ ε τ ις  γ ρ α μ μ ές  π ο υ  κ ρ α τ ο ύ 
σ α ν ε  ώ ς τ ό τ ε  ο ι Ά ρ τ ιν ο ί ,  ά π ό  Χ ε ι-  
μ ά ρ α  ώ ς Τ ε π ε λ έ ν ι. Λ ό γ φ  π ο ύ  έ κ ε ιν ο ι  
π ο λ ε μ ο ύ σ α ν ε  ά π ’ τή ν  π ρ ώ τη , σ υ ν 
έ χ ε ια ,  κι ε ίχ α ν  μ ε ίν ε ι  σ χ ε δ ό ν  ο ι μισο'ι 
κα ι δ έ ν  ά ν τ έ χ α ν ε  ά λ λο .

Δ ώ δ ε κ α  μ έ ρ ε ς  κ ιό λ α ς  ε ίχ α μ ε  μ ε ϊς  
m o  πίσω , σ τα  χ ω ρ ιά . Κι άπ ά νω  π ο ύ  
σ υ ν ή θ ιζ ε  τ ’ α ύ τ ί  μ α ς  π ά λ ι σ τα  γ λ υ κ ά  
τρ ιξ ίμ α τα  τή ς  γ ή ς , κα ί δ ε ιλ ά  σ υ λ λ α 
β ίζα μ ε  τό  γ ά β γ ισ μ α  το ϋ  σ κ ύ λ ο υ  ή το ν

Τοϋ Όδυσσέα ΕΛΥΤΗ

ά χ ό  τή ς  μ α κ ρ ιν ή ς  κ α μ π ά ν α ς  ν ά  π ο ύ  
ή τ α ν  ά ν ά γ κ η , λ έ ε ι ,  ν ά  γ υ ρ ίσ ο υ μ ε  σ τό  
μ ό ν ο  ά χ ο λ ό ι π ο ύ  ξ έ ρ α μ ε :  σ τό  ά ρ γ ό  
κ α ί σ τό  β α ρ ύ  τώ ν  κ α ν ο ν ιώ ν , σ τό  ξ ε ρ ό  
κ α ί σ τό  γ ρ ή γ ο ρ ο  π ο λυ β ό λ ω ν .

Ν ύ χ τα  π άνω  σ τή  ν ύ χ τα  β α δ ίζ α μ ε  
ά σ τα μ ά τη τα , έ ν α ς  πίσω  ά π ’ τό ν  ά λ λ ο ,  
ίδ ια  τυ φ λ ο ί.  Μ έ  κ ό π ο  ξ ε κ ο λ λ ώ ν τ α ς  
τό  π ο δ ά ρ ι ά π ό  τή  λά σ π η , ό π ο υ , φ ο 
ρ έ ς ,  έ κ α τ α β ο ύ λ ια ζ ε  ίσ α μ ε τό  γ ό 
ν α το . Ε π ε ιδ ή  τό  π ιό  σ υ χ ν ά  ψ ιχ ά λ ιζ ε

σ το ά ς  δ ρ ό μ ο υ ς  έξω , κ α θ ώ ς  μ έ ς  σ τή ν  
ψ υ χ ή  μ ας. Κ α ί τ ις  λ ίγ ε ς  φ ο ρ έ ς  ό π ο υ  
κ ά ν α μ ε  σ τά σ η  ν ά  ξ ε κ ο υ ρ α σ το ύ μ ε ,  
μ ή τε  π ο ύ  ά λ λ ά ζ α μ ε  κ ο υ β έ ν τ α ,  μ ο 
ν ά χ α  σ ο β α ρ ο ί κ α ί ά μ ίλ η το ι, φ έ γ γ ο ν -  
τα ς  μ ’ έ ν α  μ ικρ ό  δ α δ ί, μ ία - μ ία  έμ ο ι-  
ρ α ζ ό μ α σ τα ν  τή  σ τα φ ίδ α . "Η φ ο ρ έ ς  
π ά λι, ά ν  ή τα ν  β ο λ ε τ ό ,  λ ύ ν α μ ε  β ια 
σ τ ικ ά  τά  ρ ο ύ χ α  κα ί ξ υ ν ό μ α σ τα ν  μ έ  
λ ύ σ σ α  ώ ρ ε ς  π ο λ λ έ ς , ό σ ο  ν ά  τ ρ έ ξ ο υ ν  
τά  α ίμ α τα . Τι μ ά ς  ε ίχ ε  ά ν έ β ε ι  ή ψ ε ίρ α  
ώ ς τό  λα ιμ ό , κ ι ή τ α ν  α σ τό  π ιό κ ι ά π ’ 
τή ν  κ ο ύ ρ α σ η  ά ν υ π ό φ ε ρ το .  Τ έλ ο ς ,  
κ ά π ο τε  ά κ ο υ γ ό τ α ν ε  α τά  σ κ ο τ ε ιν ά  ή  
σ φ υ ρ ίχ τρ α , σ η μ ά δ ι ό τ ι κ ιν ο ύ σ α μ ε ,  
κ α ί π ά λ ι σ ά ν  τά  ζά  τρ α β ο ύ σ α μ ε  
μ π ρ ο σ τά  ν ά  κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε  δ ρ ό μ ο , πρ ι- 
χ ο ύ  ξη μ ερ ώ σ ε ι κα ί μ ά ς  β ά λ ο υ ν ε  
σ τό χ ο  τ ’ ά ε ρ ο π λ ά ν α . 'Ε π ε ιδ ή  ό  Θ ε ό ς  
δ έ ν  κ ά τ ε χ ε  ά π ό  σ τ ό χ ο υ ς  ή  τ έ τ ο ια ,  κι 
όπ ω ς τό  ’χ ε  σ υ ν ή θ ε ιό  το υ , σ τή ν  ίδ ια  
π ά ν το τ ε  ώ ρα  ξ η μ έ ρ ω ν ε  τό  φώ ς.

Τ ό τες , χ ω μ έν ο ι μ έ ς  σ τ ις  ρ ε μ α τ ιέ ς ,  
γ έ ρ ν α μ ε  τό  κ ε φ ά λ ι  ά π ό  τό  μ έ ρ ο ς  τό  
β α ρ ύ , ό π ο υ  δ έ ν  β γ α ίν ο υ ν ε  ό ν ε ιρ α .  
Κ α ί τά  π ο υ λ ιά  μ ά ς  θ ύ μ ω να ν , π ο ύ  δ έ  
δ ίν α μ ε  τά χ α  σ η μ α σ ία  σ τά  λ ό γ ια  το υ ς  
-  ίσω ς κα ί π ο ύ  ά σ κ η μ ίζα μ ε  χ ω ρ ίς  α ί
τ ια  τ ή ν  π λά σ η . ’Α λ λ η ς  λ ο γ ή ς  έ μ ε ίς  
χ ω ρ ιά τε ς ,  μ ’ ά λ λω  λ ο γ ιώ  ξ ιν ά ρ ια  κα ί 
σ ιδ ε ρ ικ ά  σ τά  χ έ ρ ια  μ α ς , π ο ύ  ξ ο ρ κ ι 
σ μ έν α  ν ά  ’ναι.

Δ ώ δ ε κ α  μ έ ρ ε ς  κ ιό λ α ς , ε ίχ α μ ε  μ ε ίς

π ιό πίσω στά χ ω ρ ιά  κ ο ιτ ά ξ ε ι  σ έ  κα -  
τ ρ έ φ τ η ,  ώ ρ ε ς  π ο λ λ έ ς ,  τό  γ ύ ρ ο  το ϋ  
π ρ ο σ ώ π ο υ  μ ας. Κι ά π ά νω  π ο ύ  σ υ ν 
ή θ ιζ ε  ξ α ν ά  τό  μ ά τι μ α ς  τά  γνώ ρ ιμ α  
π α λ ιά  σ η μ ά δ ια , κ α ί δ ε ιλ ά  σ υ λ λ α β ί
ζα μ ε τό  χ ε ίλ ο  τό  γ υ μ ν ό  ή  τό  χ ο ρ τ ά τ ο  
ά π ό  τ ό ν  ύ π νο  μ ά γ ο υ λ α , ν ά  π ο ύ  τή  
δ ε ύ τ ε ρ η  τή  ν ύ χ τα  σάμ π ω ς π ά λ ι ά λ 
λ ά ζα μ ε , τή ν  τρ ίτη  α κ ό μ η  π ιό  π ο λύ , 
τ ή ν  ύ σ τ ε ρ η , τ ή ν  τ ε τ ά ρ τ η ,  π ιά  φ α 
ν ε ρ ό , δ έ ν  ή μ α σ τα ν  ο ι ίδ ιο ι. Μ ό ν ε  σ ά  
ν ά  π η γ α ίν α μ ε  μ π ο υ λ ο ύ κ ι ά ν ά κ α το ,  
θ α ρ ρ ο ύ σ ε ς ,  ά π ’ ό λ ε ς  τ ις  γ ε ν ιέ ς  κα ί 
τ ις  χ ρ ο ν ιέ ς ,  ά λ λ ο ι τώ ν  τω ρ ιν ώ ν  κ α ι
ρ ώ ν  κ ι ά λ λ ο ι  π ο λ λ ά  π α λ ιώ ν, π ο ύ  χ α ν  
λ ε υ κ ά ν ε ι  ά π ’ τά  π ερ ίσ σ ια  γ έ ν ια . Κ α- 
π ε τ α ν α ίο ι  ά γ έ λ α σ τ ο ι  μ έ τό  κ ε φ α λ ο 
π άνι, κα ί π α π ά δ ες  θ ε ρ ιά , λ ο χ ίε ς  το ϋ  
97  ή το ϋ  12, μ π α λ τζ ή δ ε ς  β λ ο σ υ ρ ο ί  
π ά ν ο υ  ά π ’ τό ν  ώμο σ ε ιώ ν τα ς  τό  π ε 
λ έ κ ι ,  ά π ε λ ά τ ε ς  κ α ί σ κ ο υ τα ρ ο φ ό ρ ο ι  
μ έ τό  α ίμ α  έπ ά νω  τ ο υ ς  ά κ ό μ η  Β ο υ λ 
γ ά ρ ω ν  κα ί Τ ο ύρ κω ν. Ό λ ο ι μ αζί, δ ί
χ ω ς  μ ιλ ιά , χ ρ ό ν ο υ ς  ά μ έ τ ρ η το υ ς  άγ - 
κ ο μ α χ ώ ν τα ς  π λ ά ί-π λ ά ϊ,  δ ια β α ίν α μ ε  
τ ις  ρ ά χ ε ς ,  τά  φ α ρ ά γ γ ια , δ ίχ ω ς  ν ά  λ ο 
γ α ρ ιά ζ ο υ μ ε  ά λ λ ο  τ ίπ ο τε . Γ ια τ ί κ α θ ώ ς  
ό τ α ν  β α ρ ο ύ ν  ά π α ν ω τέ ς  ά ν α π ο δ ιέ ς  
το ύ ς  ίδ ιο υ ς  τ ο ύ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  π ά ν τα , 
σ υ ν η θ ά ν  έ κ ε ιν ο ι  σ τό  Κ α κ ό , τ έ λ ο ς  
το υ  ά λ λ ά ζ ο υ ν  ό νο μ α , τό  λ έ ν  Γραμ 
μ έ ν ο  ή  Μ ο ίρ α - έ τ σ ι  κ ι έ μ ε ίς  έπ ρ ο χ ω -  
ρ ο ϋ σ α μ ε  ίσ ια  π ά ν ο υ  σ ’ α σ τό  π ο ύ  λ έ 
γ α μ ε  Κ α τά ρ α , ό π ω ς θ ά  λ έ γ α μ ε  Α ν 
τά ρ α  ή Σ ύ γ ν ε φ ο . Μ έ  κ ό π ο  ξ ε κ ο λ λ ώ ν -
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ν ο υ ς . "Ο π ου  ά π ιθ ώ ν α ν ε  χ ά μ ο υ  τά  
φ ο ρ ε ία  ο ί ν ο σ ο κ ό μ ο ι, μ ε  τ ό ν  κ ό κ κ ιν ο  
σ τα υ ρ ό  σ το  π ε ρ ιβ ρ α χ ιό ν ιο , φ τ ύ ν ο ν 
τα ς  μ έσ α  σ τ ις  π α λ ά μ ες  κα ί τό  μ ά τι 
τ ο υ ς  ά γ ρ ιο  γ ιά  τσ ιγ ά ρ ο . Κι ό π ο υ  κ α 
τό π ι σ ά ν  ά κ ο ύ γ α ν ε  γ ιά  π ο ύ  τ ρ α β ο ύ 
σ α μ ε, κ ο υ ν ο ύ σ α ν  τό  κ ε φ ά λ ι,  ά ρ χ ι-  
ν ώ ν τα ς  ισ το ρ ίε ς  γ ιά  σ η μ ε ία  κα ί τ έ 
ρ α τα . "Ο μως  ε μ ε ίς  τό  μ ό νο  π ο ύ  
π ρ ο σ έ χ α μ ε  ή τ α ν  έ κ ε ί ν ε ς  ο ί φ ω ν έ ς  
μ έσ α  σ τα  σ κ ο τ ε ιν ά ,  π ο ύ  ά ν έ β α ιν α ν ,  
κ α υ τ έ ς  ά κ ό μ η  άπ ό  τ η ν  π ίσ σ α  το ύ  β υ 
θ ο ύ  ή  τό  θ ε ιά φ ι.  «’Ό ι ο ι, μ ά ν α  μ ου», 
«δι όι, μ ά ν α  μ ου» , κ α ί κ ά π ο τε , πιό  
σ π ά ν ια , έ ν α  π ν ιχ τό  μ ο υ σ ο ύ ν ισ μ α , 
ίδ ιο  ρ ο χ α λ η τ ό ,  π ο ύ  'λ ε γ α ν ,  ό σ ο ι ξ έ 
ρ α ν ε ,  ε ίν α ι  α ύ τ ό ς  ό  ρ ό γ χ ο ς  το ύ  θ α 
ν ά το υ .

Ή τ α ν  φ ο ρ έ ς  π ο ύ  έ σ έ ρ ν α ν ε  μ αζί 
τ ο υ ς  κ ι α ιχ μ α λ ώ το υ ς , μ ό λ ις  π ια σ μ έ
ν ο υ ς  λ ίγ ε ς  ώ ρ ε ς  π ρ ιν , σ τά  ξ α φ ν ικ ά  
γ ιο υ ρ ο ύ σ ια  π ο ύ  κ ά ν α ν  τά  π ερ ίπ ο λο . 
Β ρ ω μ ο ύ σ α ν ε  κ ρ α σ ί τά  χ ν ώ τα  το υ ς , κι 
ο ί τ σ έ π ε ς  τ ο υ ς  γ ιο μ ά τε ς  κ ο ν έ ρ β α  ή 
σ ο κ ο λ ά τ ε ς .  "Ο μως  ε μ ε ίς  δ έ ν  ε ίχ α μ ε ,  
ό τ ι κ ο μ μ έν α  τά  γ ιο φ ύ ρ ια  πίσω το υ ς ,  
κ α ί τά  λ ίγ α  μ ο υ λ ά ρ ια  μ α ς  κ ι έ κ ε ίν α  
ά ν ή μ π ο ρ α  μ έσ α  σ τό  χ ιό ν ι κα ί σ τη  
γ λ ισ τ ρ ά δ α  τή ς  λ α σ π ο υ ρ ιά ς .

Τ έλ ο ς , κ ά π ο ια  φ ο ρ ά , φ α ν ή κ α ν ε  
μ α κ ρ ιά  ο ί κ α π ν ο ί π ο ύ  ά ν έ β α ιν α ν  μ ε-  
ρ ιέ ς -μ ε ρ ιέ ς ,  κι ο ί π ρ ώ τες  σ το ν  ο ρ ί
ζ ο ν τα  κ ό κ κ ιν ε ς ,  λ α μ π ρ έ ς  φ ω το β ο λ ί
δ ε ς .

Τά σκίτσα που δημοσιεύονται είναι παρ
μένα άπό τό λεύκωμα. «Έτσι πολεμή
σαμε 1940-1941» τού ζωγράφου Αλέ
ξανδρου Δ. Αλεξανδράκη. Ό καλλιτέ
χνης, πού πολέμησε στό άλβανικό μέ
τωπο σάν δεκανέας πολυβολητής, γρά
φει στήν εισαγωγή τοϋ λευκώματος: 
«.. .Προσπάθησα νά κρατήσω οέ σκίτσα 
συγκλονιστικές καθημερινές έντυπώ- 
αεις . . .  Στήν τέχνη μου μέ άπασχόλησαν 
πολλά. Οί εικόνες, όμως, τού μετώπου 
καί τής υπεράνθρωπης προσπάθειάς μας 
στον συντριπτικά άνισο άγώνα, έρχονται 
καί ξανάρχονται στήν ζωγραφική μου 
σάν άνεξόφλητο χρέος .. .»

τα ς  τό  π ο δ ά ρ ι άπ ό  τή  λά σ π η  ό π ο υ  
φ ο ρ έ ς  έ κ α τ α β ο ύ λ ια ζ ε  ίσ α μ ε τό  γ ό 
ν α το . ’Ε π ε ιδ ή  τό  π ιό σ υ χ ν ά , ψ ιχ ά λ ιζ ε  
α το ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  έ ξω  κ α θ ώ ς  μ έ ς  σ τή ν  
ψ υ χ ή  μ ας.

Κι ό τ ι ή μ α σ τα ν  σιμ ά π ο λύ  σ τά  μ έρ η  
ό π ο υ  δ έ ν  έ χ ε ι  κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς  κα ί σ κ ά 
λ ε ς ,  μ ή τ ε ' α ρ ρ ώ σ το υ ς  κα ί γ ε ρ ο ύ ς ,  
μ ή τε  φ τω χ ο ύ ς  κα ί π λ ο ύ σ ιο υ ς , τό  
κ α τα λ α β α ίν α μ ε . Γ ια τ ί κ ι ’ ό β ρ ό ν το ς  
π έρ α , κ ά τ ι σ ά ν  κ α τα ιγ ίδ α  πίσω ά π ' τά  
β ο υ ν ά , δ υ ν ά μ ω ν ε  ο λ ο έ ν α ,  τό σ ο  π ο ύ  
κ α θ α ρ ά  σ τό  τ έ λ ο ς  ν ά  δ ια β ά ζ ο υ μ ε  τό  
α ρ γ ό  κα ί τό  β α ρ ύ  τώ ν  κ α ν ο ν ιώ ν ,  τό  
ξ ε ρ ό  κα ί τό  γ ρ ή γ ο ρ ο  τώ ν  π ο λ υ β ό 
λω ν. Ύ σ τε ρ α  κα ί γ ια τ ί, ο λ ο έ ν α  π ιό  
σ υ χ ν ά , τ ύ χ α ιν ε  τώ ρ α  ν ’ ά π α ν το ϋ μ ε ,  
ά π ’ τ '  ά λ λ ο  μ έ ρ ο ς  ν ά  'ρ χ ο ν τα ι,  ο ί ά ρ - 
γ έ ς  ο ί σ υ ν ο δ ε ίε ς  μ έ τ ο ύ ς  λ α β ω μ έ-
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Α
 Οδική ασφάλεια παιδιών

απ’ το σπίτι στο σχολείο

Τό πρόβλημα τής  οδ ικής άσφάλειας των παιδιών απασχολεί όλες  τ ις  
χώρες τού κόσμου, καί ή αντιμετώ πισή του κάθε μέρα γ ίν ετα ι καί πιό 
επ ιτακτική. Μέ τήν  ευκαιρ ία τής  έναρξης τής σχολικής χρονιάς, τό  περι
οδικό μας δημοσ ιεύει τ ις  σ χ ετ ικ ές  εισηγήσεις  τών κ. GEORGES PLOM- 
TEUX, δ ιευθυντή  τού  Υ π ουργείου  Συγκοινωνιών τού Β ελγίου , καί κ. 
FERNAND, υπ οδιευθυντή τής  Γεν ικής  Δ ιευθύνσεω ς Τροχαίας τής  'Ο μο
σπονδιακής Αστυνομ ίας τής  Β έρνης, πού άκούστηκαν στο Γ' Κοινό Εύ- 
ρωπαϊκο Συνέδρ ιο  σέ επίπεδο Υπουργών Συγκοινωνιών, τό  όποιο έγ ινε  
στό Στρασβούργο, τό  1980, μέ θέμα τήν «'Οδική άσφάλεια τών παιδιών», 
σέ άπόδοση τού  ένω μ/ρχη Κω ν/νου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1974, ή Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Σχολικής 'Εκπαίδευσης γιά 
τήν 'Οδική Ασφάλεια, άφοϋ σχολίασε τά 
συμπεράσματα τού Δεύτερου Κοινού 
Εύρωπαϊκού Συνέδριου τής Βιέννης, τό 
1971, άποφάσισε ότι θά 'πρεπε νά γίνει 
ένα άλλο Συνέδριο, γιά νά βγουν και- 
νούργιη συμπεράσματα και νά ληφθούν 
νέα πιό πρόσφορα μέτρα, όπου χρειάζε
ται. Αύτή ήταν και ή αιτία τής σύγκλησης, 
άλλά και τό θέμα έργασίας, τού Τρίτου 
Συνέδριου τού Στρασβούργου, τό 1980.

Οί άποφάσεις τού Συνεδρίου τής Βιέν
νης, δέν είχαν περιοριστεί άπλά στήν 
έπιβεβαίωση τής άνάγκης για διδασκαλία 
μαθημάτων όδικής συμπεριφοράς στά 
σχολεία, άλλά είχαν θάλει και κατευθυν
τήριες γραμμές, γιά τήν ύπαρξη μιάς

συνεχούς καί συνεπούς πολιτικής άπέ- 
ναντι στό πρόβλημα τής 'Οδικής ’Ασφά
λειας μέ τήν ύπογράμμιση τής άνάγκης 
γιά ειδική έκπαίδευση δασκάλων και γο
νιών, γιά έκδοση ειδικών έκπαιδευτικών 
βοηθημάτων, γιά διαρκή στατιστική 
έρευνα, γιά έξαγωγή συμπερασμάτων 
και λήψη άνασταλτικών μέτρων.

Μετά άπό έννέα χρόνια όμως, οί τρο
χαίοι κίνδυνοι παράμεναν οί ίδιοι, καί εί
ναι λυπηρό ότι τά παιδιά και οί νέοι κα
τείχαν ένα τραγικό ύψηλό ποσοστό στις 
στατιστικές τών τροχαίων δυστυχημά
των. Καθώς τά στατιστικά στοιχεία έχουν 
τήν πιό μεγάλη σημασία στήν έρευνα τού 
προβλήματος, άν καί μπορεί νά ’ναι 
άνιαρά, πρέπει όπωσδήποτε νά δοθούν 
μερικά, άν θέλει κανείς νά ’χει μιά ξεκά

θαρη εικόνα τής κατάστασης. Ή μελέτη, 
λοιπόν, τών άποτελεσμάτων διάφορων 
σχετικών πονημάτων άπό Εύρωπαϊκές 
χώρες, δείχνει πώς τό 25 μέ 33% τών 
τροχαίων άτυχημάτων σέ παιδιά τής μα
θητικής ήλικίας, συμβαίνουν άκριβώς 
στή διαδρομή άνάμεσα στό σπίτι και τό 
σχολείο. Βέβαια, τά ποσοστά διαφέρουν 
άνάμεσα στις άστικές και τις άγροτικές 
περιοχές, καί ή διαφορά κυμαίνεται άπό 
τό 30% γιά τις πόλεις μέχρι τό 8% γιά τήν 
ύπαιθρο. "Εχει βρεθεί άκόμα πώς τά πο
σοστά αύξάνονται μέ τήν ήλικία: μέχρι 4 
έτών 3%, άπό 5 έως 9 έτών 28% καί άπό 
10 μέχρι 14 έτών 38%. Φαίνεται, άκόμα, 
πώς τά άτυχήματα αύτά είναι πιό συχνά 
τό χειμώνα. Κι άς σημειωθεί, ότι σύμ
φωνα μέ όρισμένους έρευνητές, τό 20% 
αύτών τών άτυχημάτων συμβαίνουν στις 
διαβάσεις τών πεζών, καί τό 6% περίπου 
κατά τήν άποβίθαση τών παιδιών άπό τό 
σχολικά λεωφορεία. Τέλος, άξίζει άκόμα 
νά σημειωθεί πώς ή πλειονότητα αύτών 
τών άτυχημάτων, συμβαίνει στήν έπι- 
στροφή γιά τό σπίτι.

Υπάρχουν βέβαια καί άλλες πολλές 
λεπτομερείς στατιστικές, άλλά άρκούν 
έδώ οί άριθμοί πού δόθηκαν, γιά νά δια
πιστώσει κανείς άτι τά τροχαία άτυχή
ματα πού έχουν σχέση μέ παιδιά καί 
νέους είναι πάρα πολλά καί άτι οί άποφά- 
σεις τού Συνέδριου τής Βιέννης έμειναν 
ένα ξεκίνημα, χωρίς σαφή άποτελέ- 
σματα. Κι έτσι, δόθηκε ή άφορμή νά γί-

696



Καθημερινά γίνεται όλο καί περισσότερο φανερά πόσο έπιτοκτική άνάγκη είναι ή ύπαρξη ένάς Ολοκληρω
μένου συστήματος έκπαΐδευσης πάνω στήν άδική άσφάλεια των παιδιών. Τά παιδιά άμως είναι πάντα παιδιά. Ή 
κυκλοφοριακή ενημέρωση τους μονάχα δέν άρκεΤ. Χρειάζεται πολυμέτωπη προσπάθεια.προσπόθεια στήν 
δποΐα πρέπει νά έμπλέκονται κυρίως οΙ ένήλικες καί πρώτοι άπ Ολους αΙ γονείς.

νουν πολλές πάλι συζητήσεις, νά άκου- 
στοϋν καινούργιες άπόψεις και νά δια
σταυρωθούν γνώμες γύρω άπ’ αύτό τό 
τόσο σοβαρό πρόβλημα στό Τρίτο Συν
έδριο τού Στρασβούργου.

Ή μελέτη τών πληροφοριών και τών 
συμπερασμάτων τών διαφόρων χωρών, 
άπέδειξε τήν άνάγκη ύπαρξης μιάς όλο- 
κληρωμένης έκπαίδευσης γιά τήν 'Οδική 
’Ασφάλεια, μέσα σέ μιά γενικότερη βέ
βαια σταθερή κρατική πολιτική πάνω σ’ 
αύτό τό θέμα, στήν όποια τά προβλήματα 
τής περαιτέρω οργάνωσης και δομής θά 
παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Ή έκπαί- 
δευση, λοιπόν, «θεμέλιος λίθος». Ή έκ- 
παίδευση πού άρχίζει πάντοτε στό σπίτι· 
άκόμα καί γιά τά θέματα, πού άφοροϋν 
τήν κυκλοφοριακή άγωγή τού παιδιού και 
τήν έπίγνωση γιά τούς κινδύνους τής 
όδικής κυκλοφορίας. Κατ' άρχήν, τά 
πολύ μικρά παιδιά, μέχρι τήν ήλικία τών 
οκτώ χρόνων, πρέπει πάντα νά συν
οδεύονται στή διαδρομή άνάμεσα στό 
σπίτι και στό σχολείο. Από αύτή τήν ήλι
κία καί έπειτα, τό παιδί μπορεί σιγά - σιγά 
νά έξοικειώνεται μέ τό «σχολικό ταξίδι» 
καί τούς κινδύνους του, καί οί γονείς 
μπορούν νά τό βοηθήσουν νά τά κατα
φέρει μόνο του. Ποιος είνα ι ό σωστός 
τρόπος γιά νά διασχίσει κανείς τό δρόμο; 
Τι σημαίνουν τά σήματα τών φωτεινών 
σηματοδοτών; Γιατί δέν πρέπει ποτέ κα
νείς νά πετιέται στό δρόμο; Αύτοί είναι 
τύποι έρωτήσεων, στις όποιες οί γονείς 
πρέπει νά 'ναι ικανοί νά άπαντήσουν. Τά 
παιδιά έχουν μιά πολύ συγκεχυμένη ιδέα 
τών κυκλοφοριακών κινδύνων καί τού 
τρόπου γιά νά τούς άποφύγουν· γι’ αύτό, 
οί γονείς δέν πρέπει νά ήσυχάζουν, δί
νοντας στά παιδιά τους συμβουλές τού 
τύπου «Πρόσεχε!...», άλλά πρέπει νά 
προσπαθούν νά δίνουν συγκεκριμένες 
καί άκριβεΐς όδηγίες γιά τήν κυκλοφο- 
ριακή συμπεριφορά. Έτσι, πρέπει νά τά 
διδάξουν: α) νά έλέγχουν δεξιά κι άρι- 
στερά, πριν διασχίσουν τό δρόμο, β) νά 
περνούν μόνο όταν τό πράσινο άνθρω- 
πάκι έχ ε ι άνάψει, καί τό κόκκινο είνα ι 
άναμένο γιά τά όχήματα καί γ) νά διασχί
ζουν τό δρόμο χωρίς νά τρέχουν άκόμα 
κι όταν βρίσκονται στις διαβάσεις τών πε
ζών. Βέβαια, όλες αύτές οί συμβουλές 
έχουν άξια στά μάτια τών παιδιών, μόνο 
άν τις άκολουθούν καί οί γονείς τους. Τό 
παιδί, πού οί γονείς του διασχίζουν τό 
δρόμο έξω άπό τις διαβάσεις τών πεζών, 
ή δέν ύπακούν στά σήματα τών φωτεινών 
σηματοδοτών, είναι έπόμενο νά παρα- 
συρθεΐ στή μίμησή τους. Είναι, λοιπόν, 
άναγκαίο, οί γονείς νά δίνουν τό καλό 
παράδειγμα. Τέλος, πρέπει νά φροντί
ζουν ώστε τά παιδιά νά 'ναι εύδιάκριτα 
μέσα στή κίνηση τών δρόμων. Τό θέμα 
τής όπτικής άντίληψης είναι πάρα πολύ 
σοβαρό. Τά μικρά παιδιά, πού συχνά περ
νούν άπαρατήρητα έπειδή είναι μικρό
σωμα, θά ’ναι πιό εύκολο νά τά διακρί
νουν οί όδηγοί όταν είναι ντυμένα μέ 
άνοιχτόχρωμα ρούχα - τό πορτοκαλί εί
ναι τό πιό εύδιάκριτο χρώμα- ή είναι 
έφοδιασμένα μέ πανωφόρια, καπέλα, 
περιβραχιόνια, ζώνες ή καί παπούτσια 
άπό ειδικό άντανακλαστικό ύλικό- έξαρ- 
τήματα πού σχεδιάζουν καί παράγουν 
ήδη όρισμένες λέσχες αύτοκινήτων τού 
έξωτερικού.

Ό χρήσιμος ρόλος τών γονέων δέν 
μπορεί νά παραγνωρισθεΐ. Αλλά, πώς θά 
κατορθώσει τό Κράτος νά τούς πλησιά-
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σει καί νά τούς ένημερώσει; Από πρώτη 
άποψη φαίνεται πώς χάρη στην έπικοι- 
νωνία πού δημιουργείται άνάμεσα στό 
διδακτικό προσωπικό και τούς γονείς, ή 
καλύτερη προσέγγιση είναι μία έπιστολή 
τού σχολείου πρός τούς γονείς, πού θά 
τούς ύπενθυμίζει τούς διάφορους κιν
δύνους, στοϋς όποιους είναι έκτεθει- 
μένο τό παιδί τους στή διάρκεια τού 
«σχολικού ταξιδιού», σημειώνοντας τις 
βασικές άρχές τής έκπαίδευσης γιά τήν 
άδική άσφάλεια πού θά πρέπει νά έν- 
στερνισθοϋν, καί πού θά τούς προσκα- 
λοϋσε σέ μία συνάντηση, όπου θά άντάλ- 
λασαν γνώμες καί θά άνέπτυσαν μία 
αμυντική στρατηγική ένάντια στούς κιν
δύνους τής όδικής κυκλοφορίας.

'Υπάρχουν βέβαια καί άλλοι τρόποι νά 
πλησιάσεις τούς γονείς. Στή Γερμανία, 
γιά παράδειγμα, ή μεγαλύτερη λέσχη αύ- 
τοκινήτων, ή γνωστή ADAC, έχει προσ- 
λάθει 500 συμβούλους, οί όποιοι όργα- 
νώνουν καί διευθύνουν συναντήσεις γιά 
γονείς παιδιών ήλικίας 3 έως 7 έτών. Μέ
χρι τώρα, πάνω άπό 100.000 γονείς έχουν 
πάρει μέρος σέ τέτοιες συναντήσεις. Ή 
ADAC δίνει στούς συμβούλους αύτούς 
τις λεγάμενες «μαύρες τσάντες», πού 
περιέχουν όλα τά άπαραίτητα έφόδια γιά 
τή διοργάνωση συναντήσεων: φίλμς, 
σλάιτς, βιβλία, όδηγίες γιά τό πώς νά διε- 
ξαγάγεις μιά συνάντηση. Τό κύριο θέμα 
συζήτησης είναι τά πρώτα βήματα τού 
παιδιού, όταν θά τό άφήσουμε μόνο του 
νά άνταπεξέλθει στις δυσκολίες τής 
δυσκολίες τής όδικής κυκλοφορίας!

Στήν Ελβετία, μία ή δύο έθδομάδες 
πριν τήν έναρξη τών μαθημάτων, οί έκ- 
παιδευτικές άρχές καί ή Αστυνομία κάθε 
Καντονιού, μέ τή βοήθεια τής ’Ελβετικής 
Λέσχης Περιήγησης, στέλνουν βασικές 
όδηγίες στούς δασκάλους τών νηπιαγω
γείων καί τών δημοτικών σχολείων, 
στέλνουν γράμματα στούς γονείς γιά νά 
τούς ύπενθυμίσουν τούς κινδύνους 
«τού σχολικού ταξιδιού», τά μέτρα πού 
πρέπει νά λάβουν καί τήν έκπαίδευση 
πού πρέπει νά δώσουν στά παιδιά, καθώς 
και γράμματα στούς όδηγοϋς μέ συμ
βουλές καί προειδοποιήσεις γιά τόν με
γάλο άριθμό παιδιών, πού θά βρίσκονται 
στούς δρόμους πηγαίνοντας στό σχο
λείο ή γυρίζοντας στό σπίτι. Στό Βέλγιο 
τέλος, άλλά καί σέ άλλες χώρες, οί Διδα
σκαλικοί Σύλλογοι ή τά Συμβούλια τών 
Καθηγητών καί οί Σύλλογοι Γονέων καί 
Κηδεμόνων, έρχονται σέ έπαφή μεταξύ 
τους καί μέ τήν Αστυνομία.

Χωρίς νά μπορούμε νά μειώσουμε τή 
σημασία τού ρόλου τών γονέων στή 
φροντίδα τής έκπαίδευσης τών παιδιών 
γιά τήν άσφάλειά τους στό δρόμο, πρέπει 
όμως νά δώσουμε σημασία καί στά καθή
κοντα πού άναλογούν στις έκπαιδευτι- 
κές άρχές, ξεκινώντας μάλιστα άπό τά 
νηπιαγωγεία.

Είναι άναγκαίο νά τονίσουμε τίς πρα
γματικές καί ειδικές άπόψεις σχετικών 
μελετών, πού άφορούν τήν άσφάλεια 
τών παιδιών στό δρόμο γιά καί άπό τό 
σχολείο. Σ’ αύτές φαίνεται γιατί οί δά
σκαλοι δέν πρέπει νά παραμελούν νά δί
νουν στά παιδιά θεωρητικά μαθήματα, 
παράλληλα μέ πρακτική έκπαίδευση 
στήν άδική κυκλοφορία, μέ γνώμονα τίς 
τοπικές συνθήκες πού συναντάει τό 
παιδί στό «σχολικό ταξίδι»: ποιά δια
δρομή πρέπει νά άκολουθήσει; ποιά είνα ι 
ή σωστή άδική συμπεριφορά σάν πεζός ή

σάν ποδηλάτης; ποιος είνα ι ό σωστός 
τρόπος γιά νά διασχίσει μία διασταύρωση 
μέ ή χωρ'ις φωτεινούς σηματοδότες; σέ 
ποιά πλευρά τού δρόμου πρέπει νά βαδί
ζε ι κανείς όταν δέν ύπάρχουν πεζοδρό
μια; Σέ πολλές χώρες, ειδικά έκπαιδευ- 
μένοι άστυνομικοί συνεργάζονται μέ 
τούς δασκάλους σ’ αύτά τά θέματα, ει
δικά γιά πρακτική έξάσκηση στήν ίδια τήν 
κυκλοφορία. Μιά τέτοια συνεργασία 
πρέπει όπωσδήποτε νά ένθαρρύνεται, 
άφού πάντα δίνει έξαιρετικά άποτελέ- 
σματα. Καί οί δάσκαλοι καί οί έκπαιδευτι- 
κές άρχές, δέν θά μπορέσουν νά δη
μιουργήσουν ικανοποιητικές σχέσεις μέ 
τούς άνδρες τής Τροχαίας, άν δέν ύπάρ- 
χει ή πεποίθηση ότι είναι άμεση ή σχέση 
τής έκπαίδευσης τών παιδιών γιά τήν 
άσφαλή διακίνησή τους στοϋς δρόμους 
μέ αύτή τή φυσική τους άσφάλεια καί 
σωματική άκεραιότητα.

Τελικά, όμως, σπάνια είναι δυνατό νά 
δώσει κανείς στά παιδιά τή σωστή μόρ
φωση γιά τήν όδική τους άσφάλεια, άν 
δέν ύπάρχουν βιβλία χρήσιμα καί κατάλ
ληλα, τόσο γιά τούς δασκάλους όσο καί 
γιά τά παιδιά όλων τών ήλικιών. ’Εδώ καί 
μερικά χρόνια, βιβλία έργασίας γιά παι
διά καί ένα βιβλίο γιά δασκάλους έκδί- 
δονται στήν ’Ελβετία. Πρός τό παρόν, 
αύτά τά πονήματα είναι διαθέσιμα μόνο 
στά Γερμανικά καί σέ μικρή έκταση στά 
’Ιταλικά, άλλά σχεδιάζεται νά μεταφρα- 
σθούν καί στά Γαλλικά. Ή εύθύνη τής 
προετοιμασίας αύτών τών εικονογραφη
μένων βιβλίων είχε άνατεθεΐ σέ έκπαι- 
δευτικούς, πού τούς βοηθούσαν ειδικοί 
στά θέματα όδικής άσφάλειας καί ’ιδιαί
τερα τό Ελβετικό Γραφείο Πρόληψης 
’Ατυχημάτων. Εννοείται, ότι τά θέματα 
τών βιβλίων έργασίας έπιλέγονται μέ 
βάση τή προοδευτική άνάπτυξη τών παι
διών, καί τά βιβλία γιά δασκάλους άνα- 
κεφαλαιώνουν τίς άρχές καί τή ψυχολο
γία τής διδασκαλίας.

Πέρα, όμως, άπό τή τυπική έκπαί
δευση, πού περιγράφεται παραπάνω, κι 
άλλα μέτρα πρέπει νά ληφθούν, γιά νά 
κάνουν τό ταξίδι άπό καί πρός τό σχολείο 
άσφαλέστερο1 καί, κύρια, μέτρα όργανω- 
τικά, πού βρίσκονται μέσα στις άρμοδιό- 
τητες τών σχολικών άρχών, καί πού περι
λαμβάνουν γενικά: α) κάποιον ώρολόγιο 
προγραμματισμό, ώστε οί ώρες έναρξης 
καί λήξης τών μαθημάτων τού σχολείου 
νά μήν συμπίπτουν μέ φορτισμένες κυ- 
κλοφοριακά ώρες, καί 6) τή χρησιμο
ποίηση σχολικών λεωφορείων, πού θά 
μάς άπασχολήσει καί περισσότερο.

Όπως διαπίστωσε ένας "Αγγλος έρευ- 
νητής μετά άπό στατιστικές μελέτες, 
μόνο τό 6% τών άτυχημάτων στό δρόμο 
γιά τό σχολείο συμβαίνει όταν τά παιδιά 
άποβιβάζονται άπό τά σχολικά λεωφο
ρεία. Έτσι, μπορούμε νά βγάλουμε τό 
συμπέρασμα, ότι αύτός ό τρόπος διακί
νησης τών παιδιών είναι, ίσως, τό πιό πε
τυχημένο μέσο καταπολέμησης αύτών 
τών τροχαίων άτυχημάτων.

Ή χρησιμοποίηση τών σχολικών λεω
φορείων είναι βασικά άναγκαία γιά:

α) παιδιά πού πηγαίνουν σέ παιδικούς 
σταθμούς ή νηπιαγωγεία ή στις πρώτες 
τάξεις τού δημοτικού,

θ) προβληματικά παιδιά πού πρέπει νά 
πάνε σέ ειδικά έκπαιδευτικά κέντρα τής 
περιοχής, καί

γ) περιπτώσεις πού ή άναδιοργάνωση

τών σχολείων, ειδικά ή σύμπτυξή τους, 
έχει σάν άποτέλεσμα νά γίνει τό ταξίδι 
γιά τό σχολείο μακρύτερο.

Τά οχήματα αύτά πρέπει νά έχουν τό 
διακριτικό σήμα τού σχολικού λεωφο
ρείου, τόσο μπροστά όσο καί πίσω, έτσι, 
ώστε οί όδηγοί τών άλλων τροχοφόρων 
νά καταλαβαίνουν άμέσως ότι μεταφέρει 
παιδιά, καί νά  ̂ δείχνουν περισσότερη 
προσοχή, ειδικά όταν αύτά σταματάνε. 
Τό διακριτικό σήμα, πού διάλεξε ή Επι
τροπή Συγκοινωνιών γιά τήν Εύρώπη 
(U.N.O. Γενεύη), έχει τά άκόλουθα χαρα
κτηριστικά:

-  είναι ένα τετράγωνο μέ πλευρές 40 
έκατοστών,

-Τ ό  χρώμα τού φόντου είναι κίτρινο,
-  οί σιλουέττες τών παιδιών είναι μαύ

ρες (ίδιες μ’ έκείνες τής πινακίδας 
προειδοποιήσεως κινδύνου Α12 τής Συ- 
σκέψεως τής Βιέννης, τό 1968, γιά τά 
’Οδικά Σήματα),

-  έχει γιά πλαίσιο μία μαύρη λουρίδα 
πάχους δύο έκατοστών.

Αύτό τό σήμα πρέπει νά είναι κινητό, 
γιά έκείνα τά λεωφορεία πού δέν χρησι
μοποιούνται άποκλειστικά σάν σχολικά.

Σήμερα, σύμφωνα μέ τίς σχετικές πλη
ροφορίες, δέν ύπάρχει καμμιά όμοιο- 
μορφία στό τρόπο μέ τόν όποιο έπιση- 
μαίνονται τά σχολικά λεωφορεία στις 
διάφορες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης. 
’Έτσι, θά ’ταν σωστό νά υιοθετήσουν 
όλες οί χώρες τό σήμα τής U.N.O., ώστε 
όλοι οί όδηγοί, άκόμα καί οί άλλοδαποί, 
νά άναγνωρίζουν άμέσως τά σχολικά 
λεωφορεία.

Τά λεωφορεία, πού χρησιμοποιούνται 
σάν σχολικά, σέ γενικές γραμμές είναι 
σχεδιασμένα γιά ένήλικες. Θά ταν καλό, 
οί αύτοκινητοβιομηχανίες νά βελτιώ
σουν τά σχολικά λεωφορεία έτσι, ώστε 
νά Ικανοποιούν τίς άπαιτήσεις άσφα- 
λείας καί τίς άνάγκες τών παιδιών αύτής 
τής ήλικίας, (έτσι, γιά παράδειγμα, τά 
σκαλιά πρέπει νά γίνονται άπό ύλικό πού 
δέν γλιστράει, οί γωνίες στό διάδρομο 
τών καθισμάτων καί οί δοκοί άσφαλείας 
πρέπει νά έπενδύονται μέ μαξιλαράκια, 
ζώνες άσφαλείας πρέπει νά μπαίνουν 
στά μπροστινά καθίσματα κ.λ.π.). Λεω
φορεία αύτού τού τύπου έχουν άρχίσει 
ήδη νά κυκλοφορούν στήν 'Ομοσπον
διακή Γ ερμανία. Κι ένα άπ’ αύτά τά ειδικά 
έξοπλισμένα λεωφορεία έπιδείχθηκε 
στή Γενεύη, σέ μιά συνάντηση τών ειδι
κών γιά τήν Τροχαία Ασφάλεια. Τέλος, 
είναι βασικά σημαντικό νά τονίσουμε ότι 
τά παιδιά πρέπει νά ταξιδεύουν καθι
σμένα, κι όχι όρθια. Έτσι, πριν οί έκπαι- 
δευτικές άρχές άγοράσουν σχολικά 
λεωφορεία γιά τά παιδιά, θά πρέπει νά 
ένημερωθούν σωστά, ώστε νά σταθμί
σουν όλους αύτούς τούς παράγοντες. 
Σχετικά, τέλος, μέ τούς όδηγούς αύτών 
τών λεωφορείων, πρέπει νά έχουν ειδικά 
προσόντα, πού άναφέρονται στήν καλή 
γνώση τού Κ.Ο.Κ., στήν ισορροπημένη 
συμπεριφορά, στόν όλοκληρωμένο χα
ρακτήρα καί στήν κατάλληλη ήλικία.

Πέρα άπό τά όργανωτικά μέτρα πού 
παίρνουν, όμως, οί έκπαιδευτικές άρχές, 
κύριο έργο τους δέν παύει νά ’ναι ή έκ
παίδευση. ’Ενώ, ή λήψη μέτρων - όργα- 
νωτικών ή τεχνικών - άποτελεί τό κύριο 
έργο κρατικών φορέων, όπως ή Κεντρική 
Διοίκηση (Υπουργεία Συγκοινωνιών καί 
Παιδείας), ή τοπική αύτοδιοίκηση καί,
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όπωσδήποτε, ή Αστυνομία. Έτσι, άνάγε- 
ται στις άρμοδιότητες τής Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης μέ τή βοήθεια όδομηχανι- 
κών τής άστυνομίας, και άντιπροσώπων 
τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών ή βελ
τίωση των δρόμων, άπό πλευράς άσφα- 
λείας, σύμφωνα μέ τή θέση τού τόπου 
διαμονής τών παιδιών. Είναι άναγκαίο νά 
άποφεύγονται οί έπικίνδυνες τοποθε
σίες, νά σημαίνονται οί διασταυρώσεις 
μέ διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών και 
φωτεινούς σηματοδότες, καί νά άντιμε- 
τωπίζεται μέ κάθε τρόπο ή άπουσία πε
ζοδρομίων σέ πολλές περιοχές. Πρέπει 
νά λαμβάνεται ύπόψη κάθε πιθανή αιτία 
κινδύνου, όπως είναι τά έμπόδια τής 
όρατότητας (π.χ. θάμνοι, τοίχοι, παρκα- 
ρισμένα αύτοκίνητα). καί νά άποφεύγον- 
ται περιοχές χωρίς προστατευτικές μπα- 
ριέρες ή φωτισμό, ή όπου τά σινιάλα καί ή 
όδοσήμανση είναι έλλιπή ή κατεστρα- 
μένα. Στήν έπιλογή τής καλύτερης δια
δρομής, δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι 
ύπάρχουν δύο βασικά δυσκολίες: α) Οί 
πεζοί καί οί ποδηλάτες άποφεύγουν τις 
άνηφοριές, καί 6) προτιμούν νά άκολου- 
θούν τό συντομότερο δρόμο. Μέ άλλα 
λόγια, «ή άσφαλέστερη διαδρομή» είναι 
άχρηστη άν τά παιδιά δέν την χρησιμο
ποιούν. Έτσι, έχοντας αύτό ύπόψη, οί 
έπιλογές πρέπει νά γίνονται σύμφωνα μέ 
τήνψυχολογία καί τις προτιμήσεις πεζών 
καί ποδηλατών.

Όταν, λοιπόν, ένας πολυσύχναστος 
καί κυκλοφοριακά φορτωμένος δρόμος 
άκολουθείται άπό πολλά παιδιά τού σχο
λείου, ή καλύτερη λύση είναι, όπωσδή
ποτε, ή κατασκευή ένός διαδρόμου γιά 
πεζούς καί ποδηλάτες, ή άκόμα καλύ
τερα, άν είναι δυνατό, ξεχωριστών πεζο
δρόμων καί ποδηλατοδρόμιων. Ειδική 
προσοχή πρέπει νά δοθεί στήν άνακατα- 
σκευή, σήμανση καί φωτεινή σηματοδό
τηση τών διαβάσεων τών πεζών. Μέ 
σκοπό τήν καλύτερη τροχοπέδηση τών 
όχημάτων όταν πλησιάζουχ τέτοιες δια
βάσεις, ή έπιφάνεια τού όδοστρώματος 
πρέπει νά είναι όσο τό δυνατό άντιολι- 
σθιτικώτερη. Επίσης σέ δρόμους μέ 
πλάτος πάνω άπό 10 ως 15 μέτρα, πού 
είναι κυκλοφοριακά φορτωμένοι, πρέπει 
νά κατασκευαστούν ένδιάμεσες νησίδες 
- καταφύγια. Οί ύπόγειες καί ύπέργειες 
διαβάσεις συγκαταλέγονται άνάμεσα 
στά πιό σίγουρα μέσα αύξησης τής 
άσφαλείας, άλλά δυστυχώς τό μεγάλο 
κόστος κατασκευής τους άποτελεΐ έμ- 
πόδιο. Πάντως τέτοια έργα μπορούν νά 
γίνονται κοντά στά σχολεία, ώστε νά 
χρησιμοποιούνται άπό παιδιά, πού έρ
χονται άπό πολλές διαφορετικές κατευ
θύνσεις. Βέβαια, πρέπει νά σημειωθεί ότι 
τέτοια έργα πρέπει νά κατασκευάζονται, 
οπουδήποτε ύπάρχουν πολυσύχναστες 
διαβάσεις πεζών σέ δρόμους μεγάλης 
κυκλοφορίας.

Γιά καλά άποτελέσματα στήν έπιλογή 
τής διαδρομής, είναι πολύ σημαντικό νά 
έξετάσουμε:

- τ ό  μέγεθος τής κυκλοφορίας στους 
μεγαλύτερους δρόμους πού έπιλέχθη- 
καν.

-  τόν άριθμό τών μαθητών πού κινούν
ται σέ όρισμένη κοινή διεύθυνση, είτε μέ 
τά πόδια είτε μέ ποδήλατα, όταν τελειώ
νει τό μάθημα.

— τόν άριθμό τών μαθητών πού διακι- 
νούνται μέ σχολικά λεωφορεία καί ιδιω
τικά αύτοκίνητα ή χρησιμοποιώντας τις

άστικές συγκοινωνίες. Θάχετε τις άντιρ- 
ρήσεις σας, κατά πόσο οί μαθητές στήν 
πραγματικότητα άκολουθούν τις δια
δρομές, πού τούς συνιστώνται. Κάτω άπό 
τό φώς τών έμπειριών στήν ’Ελβετία, θά 
πρέπει νά δοθεί μία γενικά καταφατική 
άπάντηση. Γ ιά νά έπιτευχθεί όμως αύτό 
τό άποτέλεσμα, πρέπει προηγούμενα νά 
άναπτυχθεί ένας βαθμός συνεργασίας 
άνάμεσα στους γονείς, τούς δασκάλους, 
τούς έκπροσώπους τών Δημοτικών Αρ
χών καί τούς ειδικευμένους ’Αστυνομι
κούς στήν Οδική Διαπαιδαγώγηση τών 
παιδιών. Στήν πράξη, αύτό σημαίνει ότι οί 
Σχολικές Αρχές (Διεύθυνση Σχολείου), 
ή καμιά φορά καί ό κάθε δάσκαλος άπό 
μόνος του, πρέπει νά έρχονται σέ έπαφή 
μέ τούς γονείς, γιά νά τούς έξηγούν γιά 
ποιό λόγο έχει έπιλεχθεί ή συγκεκριμένη 
διαδρομή, καί γιά νά τούς ζητούν νά 
ασκούν τήν έπιρροή τους στά παιδιά 
τους, ώστε νά τήν άκολουθούν.

Ποιά είναι τώρα τά άναγκαΐα τεχνικά 
μέτρα, πού πρέπει νά ληφθούν στήν 
περιοχή τού σχολείου;

Μπροστά στό σχολικό κτίριο, περισσό
τερο άπό όπουδήποτε άλλού, είναι 
άναγκαίο ένα φαρδύ πεζοδρόμιο. 
Ακόμα, προστατευτικά κιγκλιδώματα 
(μπαριέρες) πρέπει νά φτιάχνονται στό 
κράσπεδο τού πεζοδρομίου, έτσι ώστε τά 
παιδιά νά διοχετεύονται πρός τις διαβά
σεις τών πεζών καί νά έμποδίζονται άπό 
αιφνίδιες διασχίσεις τού δρόμου. Γ ιά λό
γους όρατότητας καί σέ σχέση μέ τό 
ύψος τών παιδιών, ή στάθμευση τών αύ- 
τοκινήτων στήν περιοχή τών σχολικών 
κτιρίων πρέπει νά άπαγορεύεται, ειδικά 
κοντά σέ διαβάσεις πεζών καί σέ άπό- 
σταση τουλάχιστον 10 ως 20 μέτρων άπ’ 
αύτές. Ή έξοδος άπό τούς σχολικούς 
χώρους πρέπει νά γίνεται ξεχωριστά γιά 
τούς πεζούς, τούς δικυκλιστές καί τά αύ
τοκίνητα κΓ αύτό θά έπιτευχθεί μέ τή 
δημιουργία ξεχωριστών χώρων στά
θμευσης γιά τά δίκυκλα καί γιά τά αύτο
κίνητα καθηγητών καί έπισκεπτών. Ό 
χώρος στάθμευσης τών σχολικών λεω
φορείων πρέπει νά είναι κοντά στό σχο
λείο, άλλά μακριά άπό τούς χώρους 
άθλησης καί ψυχαγωγίας. Όπωσδήποτε, 
τά παιδιά δέν πρέπει νά διασχίζουν κά
ποιο δρόμο καθώς φεύγουν άπό τό σχο
λείο ή έπιθιβάζονται στά σχολικά λεω
φορεία. ”Αν δέν μπορούν νά βρεθούν 
χώροι στάθμευσης κοντά στό σχοήείο, 
καλό θά ήταν νά χρησιμοποιούνται άπό 
τά σχολικά, χώροι πού συνήθως χρησι
μοποιούνται άπό τά άστικά λεωφορεία. 
Ακόμα, είναι σημαντικό νά ύπάρχει μία 
άρκετά μεγάλη περιοχή κατάλληλη γιά 
τούς μαθητές, πού περιμένουν γιά νά 
έπιβιβασθοΰν στά σχολικά' μία μόνιμα 
τοποθετημένη μπαριέρα πρέπει νά χωρί
ζει αύτή τήν περιοχή άπό τό δρόμο, μέ 
μία διέξοδο μόνο, άπέναντι άπό τις πόρ
τες τού σχολικού λεωφορείου. Αλλά 
έπειδή - όπως τό άναγνωρίζουν όλοι - 
τέτοιες μετατροπές δέν είναι εύκολο νά 
πραγματοποιηθούν, ειδικά στά παλιά 
σχολικά κτίρια, πρέπει αύτές οί λεπτο
μέρειες νά λαμβάνονται ύπόψη όταν 
σχεδιάζονται καινούργια σχολεία. Τέλος, 
πρέπει νά σχεδιασθούν καί νά κατα- 
σκευασθοϋν σήματα, πού νά έγγυώνται 
κατά κάποιο τρόπο τήν άσφάλεια, γιά νά 
σημαίνονται καί τά ιδιωτικά αύτοκίνητα 
πού μεταφέρουν παιδιά στό σχολείο. 
'Όσο γιά τή τριγωνική προειδοποιητική 
γιά κίνδυνο πινακίδα (ή Α12 τής Σύσκε

ψης τής Βιέννης τού 1968) πού δείχνει 
τίς σιλουέττες τών δύο παιδιών, πρέπει 
νά τοποθετούνται 100 μέτρα μακριά άπό 
τά σχολικά κτίρια στις άστικές περιοχές 
καί 150 μέ 200 μέτρα μακριά έξω άπό τίς 
άστικές περιοχές.

Άπό τήν πλευρά τού καταμερισμού 
τών εύθυνών, οί άστυνομικοί είναι νο
μικά έπόμενο νά παρακολουθούν τή 
συμπεριφορά τών μαθητών κατά μήκος 
τών διαδρομών γιά τό σχολείο, μέ σκοπό 
νά έλέγχουν τήν ύπακοή καί έφαρμογή 
τών όδηγιών πού λαμβάνουν, ένώ στήν 
άμεση περιοχή τών σχολικών κτιρίων, 
αύτό είναι καθήκον πού κανονικά έκτε- 
λοΰν οί δάσκαλοι. Μιά τελευταία εύθύνη 
τών άστυνομικών είναι νά έλέγχουν τήν 
καλή κατάσταση καί λειτουργία τών πο
δηλάτων καί νά διοργανώνουν ποδηλα
τοδρομίες καί άσκήσεις δεξιοτεχνίας ει
δικά γιά ποδήλατα. Οί άστυνομικές άρ- 
χές άκόμα πρέπει νά διοργανώνουν έκ- 
παιδευτικά κουίζ συμμετοχής καί τέστ 
έπιδόσεων γιά παιδιά (πού κατά κανόνα 
είναι δημοφιλέστατα) καί νά καθορίζουν 
βραβεία καί έπαίνους γιά τούς καλύτε
ρους διαγωνιζόμενους.

Όσο άφορά τόν έξοπλισμό τών ποδη
λάτων, άλλά καί τών ποδηλατών, πρέπει 
νά συστηθοϋν τά κατωτέρω:

-χρησιμοποίηση λευκών άντανακλαστι- 
κών έλαστικών (στούς τροχούς), ώστε 
νά έξασφαλίζεται ή πλευρική έμφάνιση 
στις διασταυρώσεις.

-  χρησιμοποίηση ένός «όδηγοΰ άπο- 
στάσεων», πού θά άποτελείται άπό μία 
κόκκινη ή πορτοκαλλί ράβδο, πού θά 
προεξέχει στήν άριστερή πλευρά μέ 
ένα μικρό όρθογώνιο άπό τό ’ίδιο άντα- 
νακλαστικό ύλικό στήν άκρη, ό όποιος 
θά προφυλάσσει τόν ποδηλάτη άπό 
κάθε έπικίνδυνο «κλείσιμο» άπό αύτο
κίνητα έπιθατικά ή φορτηγά.

-  χρησιμοποίηση άντανακλαστικών 
στοιχείων πού προσαρμόζονται στά 
πετάλια.

-  χρησιμοποίηση ένός περιβραχιόνιου 
άπό ύλικό μισό λευκό καί μισό άντανα- 
κλαστικό, έτσι ώστε οί όδηγοί τών πίσω 
όχημάτων νά άντιλαμβάνονται άμέ- 
σως τό σινιάλλο τού ποδηλάτη γιά 
στροφή άριστερά.

-  ύποχρεωτική χρησιμοποίηση έγκεκρι- 
μένων άνοιχτοχρώμων κρανών άπό 
τούς μοτοποδηλάτες.

Μ’ όλα αύτά, τελειώνοντας, νομίζουμε 
ότι καλύψαμε κάθε έρώτηση σχετικά μέ 
τήν άσφάλεια τών παιδιών στις διακινή
σεις τους άνάμεσα στό σπίτι καί τό σχο
λείο. Βέβαια, πάνω σ’ αύτό τό τόσο σο
βαρό ζήτημα, μπορούν καί πρέπει νά γί
νουν πολλές άκόμα συζητήσεις, νά 
άκουστοϋν άπόψεις καί νά διασταυρω
θούν γνώμες γιά νά φτάσουμε στή λύση 
τού προβλήματος. Κι άς μήν έφησυχά- 
ζουμε, πιστεύοντας ότι όλα αύτά τά στα
τιστικά στοιχεία δείχνουν τήν εικόνα άλ
λων χωρών καί ότι ή Ελλάδα άπέχει πολύ 
άπό αύτές. Στις 25 Μαΐου, τήν πρώτη 
ήμέρα τής συζητήσεως, πού είχε διοργα- 
νώσει ή Εύρωπαϊκή Λέσχη 'Υγείας, μέ 
θέμα «Τά τροχαία άτυχήματα στά παι
διά», κάποιος όμιλητής άνακοίνωσε ότι 
1.300 παιδιά ήλικίας μέχρι 14 χρόνων, 
πέφτουν κάθε χρόνο θύματα τροχαίων 
άτυχημάτων στή Χώρα μας.

«Προσοχή στά παιδιά» λοιπόν ...
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Διπλή ήταν καί φέτος, έκτη κατά σειρά 
χρονιά, ή παρουσία του Σώματος τής Χω
ροφυλακής ατό χώρο τής Διεθνούς 'Έκ
θεσης Θεσσαλονίκης, μ ιάς έκδήλωσης 
μοναδικής γιά τόν έλληνικό βορρά, πού, 
έκτος άπ’ τό έμπορικό της ένδιαφέρον, 
μέ τό άνοιγμά της πρός όλες τις χώρες 
έχε ι πιά στόχους «ειρήνης καί ευημε
ρίας».

Τό διπλό παρόν τής Χωροφυλακής έν- 
τοπίζεται πρώτον ατά μέτρα τάξης καί 
άαφάλειας πού παίρνει γιά τήν όμαλή 
διακίνηση καί προστασία τών χιλιάδων 
έπισκεπτών καί τών έκθεμά των άλλά καί 
στό πληροφοριακό της κέντρο, πού φέ
τος ε ίχ ε  θέμα «Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΟΝΤΑ 
ΣΑΣ».

Θαυμάσιες φωτεινές δ ιαφάνειες πρό
βολον τούς κυριότερους τομείς δραστη
ριότητας τού Σώματος. Άνάμεσά τους 
ξεχώριζαν οί δ ιαφάνειες μέ σκηνές άπό 
τήν πεζή άστυνόμευση, τό χωροφύλακα - 
τροχονόμο, τό κέντρο άμεσης έπέμβα- 
σης, τό προσωπικό τής άγορανομίας, κ.ά. 
Τό όλο αισθητικό σύνολο συμπλήρωνε ή 
διανομή σχετικού φυλλαδίου, ένημερω- 
τικού γιά τό έργο τής Χωροφυλακής.

Τά έγκαίνια τού Πληροφοριακού μας 
κέντρου έγιναν στις 13-9-82 στις 12 τό

μεσημέρι. Στήν τελετή παραβρέθηκαν: 
έκπρόσωπος τού Παναγιώτατου Μητρο
πολίτη Θεσσαλονίκης, ό Γενικός Γραμ- 
ματέας τού Υπουργείου Δημοσίας 7α- 
ξεως κ. Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος, 
ό Γενικός Γραμματέας τού 'Υπουργείου 
Βόρειας Ελλάδας κ. Μερκούριος Κυρα- 
τσούς, βουλευτές καί δήμαρχοι τής 
περιοχής, ό άρχηγός Χωροφυλακής 
άντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλά- 
κης, ό δ ιοικητής τού Γ ’ Σώματος Στρατού 
άντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Σοϋνδιας, 
ό διοικητής τής Άνωτέρας Σχολής Πολέ
μου υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Ζαχαρά- 
κης, ό Β ' Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Παυλόπου- 
λος, ό δ ιευθυντής Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παπα- 
τσώρης, ό Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πανα
γιώτης Κανελλόπουλος, έκπρόσωποι τών 
δικαστικών, είσαγγελικών, προξενικών, 
πανεπιστημιακών κ.λ.π. άρχών, ό πρόε
δρος τής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο
νίκης κ. Αντώνιος Κούρτης, ό πρόεδρος 
τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
καθηγητής πανεπιστημίου κ. Κων/νος 
Βαβούσκος, δ ιευθυντές Υπηρεσιών καί 
Οργανισμών, Πρόεδροι Σωματείων, 

Συλλόγων καί Συνδέσμων, οί πρόεδροι

700



τών 'Ομίλων Χωροφυλακής Θεσσαλονί
κης καί Καλαμαριάς, άπόστρατοι τού Σώ
ματος, δ ιο ικητές Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής Θεσσαλονίκης καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν τελετή ό διευθυντής ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Πα- 
πατσώρης παρέθεσε δεξίωση πρός τιμή 
τών προσκεκλημένων, στήν όποια έπι- 
κράτησε έγκάρδια άτμόσφαιρα.

Θαυμάσιες, γενικά, υπήρξαν οι εντυ
πώσεις τών προσκεκλημένων άλλα καί 
τών έπισκεπτών τόσο γιά τήν έμφάνιση 
του περιπτέρου, όσο καί τις γενικότερες  
δραστηριότητες τού Σώματος πού προ- 
βάλονταν σ' αυτό. Αντιγράφουμε άπό τό 
βιβλίο έπισκεπτών.·

Θερμά συγχαρητήρια γιά τήν ώραία 
παρουσίαση τού τόσο σημαντικού σας 
έργου.

Αναστάσιος ΣΟΥΝΔΙΑΣ 
Αντιστράτηγος

Ή  ζωντανή παρουσία τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής αέ κάθε κοινωνική έκδή- 
λωση είνα ι γεγονός.

Μέσα άπό τόν χώρο τής Δ.Ε.Θ. ή ’Αστυ
νομία στέλνει τό μήνυμα τής άσφάλειας 
αέ κάθε άνθρωπο, δίδοντας πάντα τό 
κουράγιο γιά άγώνες, γιά μιά καλύτερη 
άνθρωπότητα.

Γ. ΦΕΡΕΤΗΣ 
Δημοσιογράφος

☆

Ή  όλη σας παρουσία άντανακλά τόν 
έαωτερικό σας κόσμο. Πολύ γούστο και 
μεράκι, αύθορμητιαμός, συνέπεια, πλα- 
τειά ένημέρωαη καί άφοσίωση ατό έργο 
σας. Συγχαρητήρια.

ΑΝΝΕΤΑ.. .
Φοιτήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

☆

Φωτεινό, ζεστό καί ευχάριστο.
Αισθάνεται κανείς πώς μέσα άπό τά

ταμπλώ βγαίνει ζωντανή ή κάθε είδους 
δραστηριότητα τής Χωροφυλακής.

ΨΑΡΑ Ευαγγελία

☆

Συγχαρητήρια γιά τήν άψογη παρου
σίαση τού περιπτέρου σας, τήν σωστή καί 
έπίκαιρη προβολή τών σωστών συνθημά
των καί τήν κοινωνική σας προσφορά.

('Υπογραφή δυσανάγνωστη)

☆

Συγχαρητήρια γιά τήν έπιβλητική σας 
παρουσία. Χίλια ευχαριστώ γιά τήν άρτια 
έκτέλεση τού έργου σας.

Νίκος ΨΩΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Φοιτητής Α.Π.Θ.
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ΑΠ’ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 1940-41

Τού κ. Χρήστου ΡΕΠΠΑ 
Μοίραρχου

Τό 1965 άπό τις έκδόσεις «Κέδρος», κυκλοφόρησε τό βιβλίο «Πόλε
μος -  Αλβανία -  Κρήτη» τοϋ κ. Γεωργίου Δ. Γιαννάκη, Δικηγόρου καί 
σημερινού Προέδρου τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας. Πρόκειταιγιά 
ένα χρονικό βασισμένο άπόλυτα στις έμπειρίες τοϋ συγγραφέα -  νεαρού 
τότε έφεδρου Ύπαξιωματικοϋ - ,  πού πολέμησε στδ Αλβανικό μέτωπο 
καί τελευταία στη μεγάλη μάχη τής Κρήτης, όπου καί αιχμαλωτίστηκε άπό 
τούς Γερμανούς κατακτητές ένώ προσπαθούσε νά διαφύγει στη Μέση 
'Ανατολή γιά νά συνεχίσει έκει τόν άγώνα.

Εχα την καλή τύχη νά γνωρίσω άπό κοντά τό συγγραφέα τοϋ βιβλίου 
αύτοϋ, τόν καιρό πού ύπηρετούσα στή Χαλκίδα. "Ετσι μοϋ δόθηκε ή 
εύκαιρία νά τιμηθώ μέ τή φιλία του καί μέ τήν ένυπόγραφη προσφορά τοϋ 
βιβλίου του. Τό διάβασα -  θυμάμαι -  μέσα σέ δυό νύχτες. Τόσο πολύ μέ

Ενα αποκαλυπτικό κείμενο , γραμμένο σέ στιγμές 
πού μιό μεγάλη χώρα μέ βαθιές ιστορικές ρ ίζες, 
πραγματοποιούσε τό πρώτα βήματα πρός τήν κατα
στροφή, παγιδευμένη άπό τό φασιστικό θίασο τοϋ 
Μουσολίνι.

είχε άποσπάσει τό μεστό του περιεχόμενο. Χωρίς νά έπηρεάζεται ή 
ταπεινή μου κρίση άπό τη βαθιά έκτίμηση πρός τό πρόσωπο τοϋ συγγρα
φέα, πιστεύω ότι είναι τό άριστο άνάμεσα στά τόσα βιβλία τοϋ είδους του.

Ή  παρουσίαση προσώπων, γεγονότων καί καταστάσεων στις φυσι
κές, στις άληθινές σέ τελευταία άνάλυση διαστάσεις τους χωρίς «άγλαΐ- 
σματα καί παραστόλια» -  όπως θά έγραφε δ Βλαχογιάννης -  είναι μιά άπό 
τις πολλές άρετές τοϋ βιβλίου αύτοϋ. Ανάμεσα στά σπουδαία στοιχεία 
του πού έντυπωσιάζουν καί συγκινοϋν, είναι καί ή παράθεση τής πρώτης 
καί τελευταίας σελίδας ένός ήμερολογίου πού βρέθηκε στό πεδίο της 
μάχης καί περισώθηκε άπό τό συγγραφέα. Συντάκτης του είναι ένας 
Ύπαξιωματικός τών Καραμπινιέρων, πού είχε τήν άτυχία νά έμπλακεϊ 
μαζί μέ χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του σέ μιά άνεπιθύμητη πολεμική 
περιπέτεια στά κακοτράχαλα βουνά τής Αλβανίας.

Ή  άποστροφή του γιά τόν πόλεμο, φαίνεται καθαρά στις σελίδες τοϋ 
ήμερολογίου. "Οπως παρατηρεί καί ό συγγραφέας τοϋ βιβλίου, πουθενά 
δέν ϋπάρχει έστω μιά φράση ή λέξη πού νά μαρτυράει ένθουσιασμό, 
ϋπερηφάνεια, πίσπι στόν άγώνα, ή έχθρα γιά τόν άντίπαλο. ’Αντίθετα σέ 
πολλά σημεία βρίσκονται ριγμένες λακωνικά διατυπωμένες σκέψεις, 
διάχυτες άπό άγάπη γιά κάθε τι τό άληθινά άνθρώπινο. Αύτό τό πολύτιμο



Μάχη εντυπώσεων σέ καιρό εΙρήνης. Αθώα παιδιό ντυμένα μέ στρατιωτική στολή, 
συμπληρώνουν τό σκηνικό τής πολεμοκάπηλης «πρόβα τζενερόλε» τοϋ ΜουσολΙνι 
καί τών εταίρων ταυ.

χειρόγραφο είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ παραχωρήσει γιά δημοσίευση ό 
Δικηγόρος κ. Γιαννάκης, τόν όποιο ευχαριστώ θερμά και άπό αύτή τη 
θέση.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓ Ι Ο
Στην πρώτη σελίδα είναι καταχωρημένα τά στοιχεία του κατόχου μέ 

την ένδειξη: Τετράδιο τού Ενωμοτάρχη τών Καραμπινιέρων Π.Β. (σ.σ. 
σημειώνεται όλόκληρο τό έπώνυμο καί δνομα άλλά έδώ καταχωρούμε τά 
άρχικά). Στην ίδια σελίδα άκολουθει ό τίτλος «Διάφορες Σημειώσεις», μέ

____. . πρώτη τήν άκόλουθη: «Σέ
«Σε περίπτωση που περίπτωση πού θά σκοτωθώ

θά σ κοτω θώ .......... κατά τη διάρκεια της έκ-
στρατείας μας, παρακαλώ 

τούς άγαπητούς «έν δπλοις» συναδέλφους μου καί τούς κυρίους άνωτέ- 
ρους μου, νά ένδιαφερθοϋν νά φτάσει τό παρόν στήν άγαπημένη μου 
σύζυγο Π.Α. (σ.σ. σημειώνει την ταχυδρομική της διεύθυνση) -  Γέφυρα 
Μπεράτ 20-11-1940 «Π.Β.». "Οπως θά διαπιστώσουμε στη συνέχεια, ό 
Ενωμοτάρχης αύτός τηρούσε ημερολόγιο περισσότερο άπό δύο μήνες 

πριν. Ή  παραπάνω ημερομηνία είναι έκείνη κατά την όποια πήρε τό 
«βάπτισμα τοϋ πυρός» στην περιοχή τοϋ Καλαμά, όπου οί ιταλικές δυνά
μεις μάταια προσπαθούσαν νά κρατήσουν έστω καί γιά λίγο διάστημα 
σταθερή γραμμή άντιπαράταξης. Ή  δραματική λοιπόν σημείωση τοϋ 
Ενωμοτάρχη, άντικαθρεφτίζει τήν ταραγμένη ψυχική του κατάσταση, τή 

στιγμή άκριβώς πού συνειδήτοποιοΰσε ότι ό περίφημος «στρατιωτικός 
περίπατος» κάθε άλλο παρά ήταν πραγματοποιήσιμος.

Άπό τίς 24 Ιουνίου μέχρι τις  30 Αύγούστου, δέν τηρείται καθημε
ρινό ημερολόγιο. Στδ τετράδιο καταχωροϋνται μερικές βραχύλογες ση
μειώσεις σχετικά μέ τήν έκπαίδευσή του στδ στρατόπεδο «Ποντγκόρα» 
τής Ρώμης, πού βρισκόταν στήν όδό Κορσίνι 15. Άπό τίς σημειώσεις

αύτές μαθαίνουμε δτι ή έκ- 
Ρώμη στρατόπεδό παίδευση περιλάμβανε
«Ποντγκόρα» άσκήσεις μάχης, γυμναστι

κής, χορωδίας καί παρέλα
σης μέ «ρωμαϊκό βήμα», όπως άξίωναν ό Ντοϋτσε καί οί έταΐροι του. 
Αύτοϋ τοϋ είδους οί «φιέστες» συνεχίστηκαν μέ έντατικό ρυθμό καί μετά

τήν Ιταλική είσβολή στήν 'Ελλάδα. Ήταν άκόμη ή έποχή πού μεσουρα
νούσαν οί σκηνοθετημένοι ένθουσιασμοί μπροστά σέ προβληματισμέ
νους ένοπλους καί άοπλους. . .  Τό πρόγραμμα τής έκπαίδευσης περι
λάμβανε άκόμη καί έπισκέψεις σέ διάφορα άξιοθέατα τής Ρώμης, όπως 
στό Βατικανό, στό Ζωολογικό κήπο, στή Βίλλα Μποργκέζε, στό μνημείο 
τοϋ Γκαριμπάλντι, στήν άγορά «Μπενίτο Μουσολίνι» καί άλλοϋ. Οί ση
μειώσεις παίρνουν τήν κανονική μορφή τοϋ ημερολογίου άπό τήν 1η 
Σεπτεμβρίου 1940. Κάθε ημέρα καταχωροϋνται περιληπτικά ώρα μέ τήν 
ώρα άκόμη καί τά πιό άσήμαντα γεγονότα μέσα καί έξω άπό τό στρατό
πεδο. Γιά τδ λόγο αύτό, μέχρι τίς παραμονές της άναχώρησης τοϋ 
συντάκτη τοϋ ημερολογίου γιά τήν Αλβανία, θά άναφερθοϋμε μόνο σέ 
μερικά χαρακτηριστικά σημεία τών σημειώσεών του.

Ή  έκπαίδευσή στή Ρώμη έκλεισε πανηγυρικά μέ δύο παρελάσεις 
μπροστά άπό Διοίκηση Μεραρχίας. Ό  έπόμενος σταθμός θά ήταν ή 
Τεργέστη. ΣτΙς 5 Σεπτεμβρίου άφησαν τό στρατόπεδο τής Ρώμης, άφοϋ 
προηγήθηκε 2ωρη σχολαστική έπιθεώρηση άπό τόν Γενικό Διοικητή τών 
Τεργέστη  στρατόπεδο Καραμπινιέρων Ρέμο Γκαμ-

Φ,ΛΦπίρτο
Ρογιάνι»  τρένο άπό τό σταθμό τοϋ

Σάν Λορέντσο. Τό ταξίδι μέσω Φλωρεντίας - Φερράρα - Πάντοβα, κρά
τησε μέχρι τίς 4 τό άπόγευμα τής έπόμενης ημέρας. Μετά άπό μιά ώρα 
έφταναν στό στρατόπεδο «Έμμανουέλε Φιλιμπέρτο Ρογιάνι», πού βρι
σκόταν στήν όδό Μοντορσίνι 17. Στό στρατόπεδο αύτό ή έκπαίδευσή θά 
περιλάβει ήθικές διδασκαλίες, μαθήματα άνίχνευσης, τήρησης άπορρή- 
του, χειρισμού όπλων, χαιρετισμού καί φυσικά άσκήσεις μάχης, χορωδίας 
καί παρέλασης μέ «Ρωμαϊκό βήμα». "Οπως φαίνεται άπό τό σχετικό 
ώράριο, ήταν μιά έκπαίδευσή ρουτίνας, πού έδινε στό συντάκτη τοϋ 
ημερολογίου τήν ευκαιρία νά πραγματοποιεί περίπατους άναψυχής 
άκόμη καί στις έξοχές τής πόλης.

Οί σημειώσεις στό ημερολόγιο άκολουθοϋν τό Ιδιο μοτίβο: "Εγερση, 
άτμοσφαιρική κατάσταση, συσσίτια, άσκήσεις, ήθική διδασκαλία, τρα
γούδι, παρέλαση, έξοδος καί άλλες μικρολεπτομέρειες. Στις 2 'Οκτω
βρίου γίνεται λόγος γιά τήν 'Ελληνική Χωροφυλακή, πού προσδιορίζεται

μέ άρχικά γράμματα (σ.σ. τό 
Ενημέρω ση γιά τήν ίδιο γίνεται καί μέ τό Σώμα
'Ελληνική  Χωροφυλακή του πού σημειώνεται πάντα

μέ τά άρχικά C. (ORPO) C. 
(ARABINIERI) = Σώμα Καραμπινιέρων. Συγκεκριμένα γράφει ότι έκείνη 
τήν ήμέρα καί άπό τίς ώρες 15-16, σέ είδική συγκέντρωση έγινε ένημέ- 
ρωση «γιά τό C.P.E. τής Ελλάδας». 'Ενημερώθηκαν λοιπόν γιά τό 
έλληνικό C. (ORPO) Ρ. (OLIZIESCO) Ε. (SERCITO) =  Σώμα Άστυ-
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νομικό Στρατιωτικό, δηλαδή τή ν ' Ελληνική Χωροφυλακή, πού άποτελοϋσε 
τότε δπως είναι γνωστό, ένεργό μέρος τού Στρατού. Ήταν έπόμενο νά 
γίνει ή ένημέρωση αύτή δν κρίνουμε άπό τό γεγονός δτι ή Ελληνική 
Χωροφυλακή πολύ πριν άπό τήν κήρυξη τού πολέμου, είχε πάρει ένεργό 
μέρος μέ πολλές είδικές άρμοδιότητες γιά τήν προπαρασκευή τής έθνι- 
κής άμυνας. Ή  ποικίλη δραστηριότητα τής Χωροφυλακής στόν τουέα 
αύτόν, είχε έπισύρει τήν προσοχή τής ιταλικής προπαγάνδας. "Ετσι από 
τόν Αύγουστο τού 1940 τό πρακτορείο «Στέφανι» άκολουθώντας τήν 
τακτική των συνηθισμένων προκλήσεων, διοχέτευε στόν τύπο καί τό 
ραδιόφωνο διάφορες ειδήσεις μέ τις όποιες διαστρεβλώνονταν σκόπιμα 
καθ’ όλα νόμιμες ύπηρεσιακές ένέργειες στελεχών τής Χωροφυλακής 
στίς παραμεθόριες περιοχές.

Καθώς πλησίαζε ό χρόνος τής εισβολής στήν 'Ελλάδα, ή έκπαίδευση 
έγινε περισσότερο έντατική, προσαρμοσμένη στίς έδαφολογικές καί 
κλιματολογικές συνθήκες τής 'Αλβανίας. Γιό τό σκοπό αύτόν έπιλέχθηκε 
ή συνορευόμενη μέ τή Γιουγκοσλαβία όρεινή περιοχή Έλάνα. Προτού νά 

. γίνει ή νέα μετακίνηση,
Στα σύνορα Ιτα λ ία ς  - πραγματοποιήθηκε έπί-
Γιουγκοσλαβ ίας σκέψη στό φρούριο Γκιού-

στο, όπου κατατέθηκε δά
φνινο στεφάνι «στό μνημείο τών πεσόντων γιά τήν έλευθερία ( !)» .. .Τό 
θαυμαστικό άνήκει στό συντάκτη τού ήμερολογίου, πού θέλησε όπως 
φαίνεται μέ τόν τρόπο αύτόν νά τονίσει τήν όξύμωρη σχέση πού είχε ή 
όλη τελετή μέ τόν φασιστικής έμπνευσης καί σχεδίασης έπικείμενο 
έπεκτατικό πόλεμο. Τό ίδιο σημείο στίξης, μέχρι καί μέ πενταπλή έπανά- 
ληψη, χρησιμοποιεί σέ πολλά σημεία τού ήμερολογίου του γιά νά τονίσει 
παραστατικά τό κάθε τι πού τόν έντυπωσιάζει ή τόν ένοχλεΐ.

Ό  πρώτος σταθμός μετά τήν άναχώρηση (5-10-40) μέ τρένο άπό τήν 
Τεργέστη, ήταν ή Έλάνα καί συγκεκριμένα τό στρατόπεδο μέ τήν έλλη- 
νόμορφη όνομασία «XIDIAS». Ό νεαρός Καραμπινιέρος μελαγχολεί άπό 
τά όσα βλέπει καί άκούει. Στίς 6-10-40 γυρίζοντας άπό τήν έξοδο γράφει: 
«'Ολέθρια γενική έντύπωση γιά τή Χώρα, τούς άνθρώπους καί τά πρά
γματα . . .  Σφίγγεται ή καρδιά!. . .  Όλα αύτά έχοντας κανείς ύπ’ όψη του 
τήν κανονική ζωή. Γιά τή σημερινή κατάσταση αύτό είναι παραδεκτό καί 
διασκεδαστικό! (!) «συμπληρώνει μέ διάθεση τραγικής ειρωνείας έν- 
νοώντας μέ τό τελευταίο τις «φιέστες» μέσα καί έξω άπό τό στρατόπεδο.

Άπό τήν έπόμενη ήμέρα καί μέχρι τις  25 'Οκτωβρίου ή έκπαίδευση 
περιλαμβάνει πορείες, ένέδρες καί άσκήσεις μάχης γενικά, στήν Έλάνα 
καί κοντά στά Ίταλογιουσκοσλαβικά σύνορα (βουνά Σκαλνίτσα, Πλέσιτζε, 
Φούτσερα κλ.π.) σέ συνεργασία μέ τό 26ο Σώμα Πεζικού, καί δυνάμεις 
Ιππικού, πυροβολικού καί Τελωνοφυλακής.

Στό μεταξύ ή πολεμική «πρόβα τζενεράλε» πήρε ξαφνικά ένα ιδιαίτερο 
χρώμα μέ τήν έπίσκεψη τού Μουσολίνι (20-10-40) γιά έπιθεώρηση τής 
όμώνυμης Στρατιάς, πού στάθμευε τότε στή γειτονική περιοχή Φρέρα. Οί 
έκπαιδευόμενοι μεταφέρθηκαν έκεΐ μέ αύτοκίνητα άπό τις πέντε καί μισή

τό πρωί. Στίς 11 άκούστηκαν 
’Επίσκεψη τού  Μ ουσολίν ι 01 χαιρετιστήριες κανονιές

γιά τήν άφιξη τού Ντούτσε, 
πού μετά τήν έπιθεώρηση 

παρακολούθησε τήν άπαραίτητη παρέλαση. Ό  συντάκτης τού ήμερολο
γίου δέν βρισκόταν στό χώρο τής όλης έκδήλωσης. Μαζί μέ άλλους 
συναδέλφους του είχε τοποθετηθεί γιά άσφάλεια κατά μήκος τής όδικής 
διαδρομής τού δικτάτορα καί τής άκολουθίας του. «Τό αύτοκίνητο -  
γράφει-τού Ντούτσε ήταν τό τέταρτο καί ξεχώριζε έπειδή είχε προπομ
πούς μοτοσυκλεττιστές. Τό άκολουθοϋσαν περίπου άλλα τρ ιάντα...».

Δύο ήμέρες άργότερα γράφει μέ νοσταλγική διάθεση τά άκόλουθα: 
«Μιά σκέψη γιά τήν άγαπημένη μου μέ τήν εύκαιρία τής σημερινής 
πρώτης έπετείου τού γάμου μας, πού έγινε στίς 22 Οκτωβρίου 1939 ώρα 
16. "Εστειλα μιά θερμή σκέψη σ’ έκείνη τοποθετώντας στή θέση της ένα

ποτήρι μέ κρασί κάνοντας 
Ν οσταλγ ικές άναμνήσεις  . . .  μιά πρόποση στήν ύγειά καί

τών δυό μας. . .  Νοερά 
έζησα όλη τήν ήμέρα τής 

22-10-1939: Προετοιμασίες, γεύμα, ταξίδι, στό σπίτι, στήν έκκλησιά μέ 
τή νυφούλα, Ιεροτελεστία στήν έκκλησιά, έπιστροφή στό σπίτι, διανομή 
γλυκισμάτων, ποτών, παγωτού, προετοιμασίες άναχώρησης γιά τό γαμή
λιο ταξίδι μας στή Ρώμη, άναχώρηση στίς 19.45 μέ εισιτήριο 2ης θέσης, 
άφιξη στή Ρώμη στίς 9 τής έπόμενης (23-10) όπου καταλήξαμε στό 
ξενοδοχείο X τής όδου Φλωρεντίας 4 7 . . .  Πρώτο γεύμα κατά τίς
1 1 -1 3 ... Ά χ  γλυκειές άναμνήσεις, άγιες άναμνήσεις!. . .» . Καί μετά 
τίς άναμνήσεις ή σκληρή πραγματικότητα μέ τή φράση:«Ωρα 21 βρίσκο
μαι στό κρεβάτι. Ά χ  φτωχά μου κόκαλα!...» .

Ή  άντίστροφη μέτρηση τού χρόνου γιά τήν ιταλική εισβολή στήν 
Ελλάδα πλησιάζει πρός τό τέλος της. Ό  συντάκτης τού ήμερολογίου 

παρακολουθεί μέ άγωνία τίς έξελίξεις. Στίς 25 'Οκτωβρίου τό βράδυ 
γράφει: «Στίς 21 είμαι στό κρεβάτι, μέ δυνατό πονοκέφαλο πού μεγάλωσε

στή διάρκεια τής ήμέρας 
Ά γω ν ία  άπό τή σύγχυση σκέψεων.

I  Μπαίνουμε σέ ■ κινητο
ποίηση. θά πάμε Τεργέστη-

Ρώμη -  Αλβανία. . .  Κατάπτωση!. . .» . Δύο ήμέρες άργότερα θά ση
μειώσει: «"Εμεινα άγρυπνος μέχρι τίς  3 τής 27 'Οκτωβρίου άπό τή 
σύγχυση τών σκέψεων...» . Τήν ίδια ήμέρα καί άπό τίς ώρες 7-8 τό πρωί, 
ό μετατιθέμεχος στή Ρώμη Ταγματάρχης Γκριμάλντι, σέ άποχαιρετιστήρια 
όμιλία του δήλωσε ότι «έκφράζει τή λύπη του γιά τήν έγκατάλειψη τού 
Τάγματος, τή στιγμή άκριβώς πού θά έφευγε γιά τήν Αλβανία.. .» . Ό 
συντάκτης τού ήμερολογίου τοποθετεί στό τέλος τής φράσης αύτής τρία 
θαυμαστικά, μακαρίζοντας όπως φαίνεται τήν τύχη τού προϊσταμένου 
του . . .

Στίς 27 'Οκτωβρίου καί άπό τίς ώρες 18.20' -  20, έπιβιβάζονται σ’ 
ένα φορτηγό τρένο πού θά τούς μεταφέρει στή Ρώμη. Ό  νεαρός Καραμ- 
πινιέρος γράφει μέ άγανάκτηση: «Τακτοποίηση στό τρένο φορτωμένο μέ 
ζώα. Τι έντύπωση!. . .  Νά βλέπεις νά σέ φορτώνουν μέσα σέ κουτιά

άκάθαρτα, ύγρά, χειρότερα 
’Επιστροφή στή Ρώμη άπό ζώα. Γι’ αύτά θά έρρι-

χναν λίγα άχυρα καί κάθε 
τόσο κάποιος θά φρόντιζε νά 

μή ψοφήσουν... Εμείς όμως είμαστε κλεισμένοι έκεΐ μέσα (35 σέ κάθε 
κουτί) στό σκοτάδι. Ή  μόνη έπιτήρηση πού μάς γινόταν, ήταν νά μή 
κατεβαίνουμε μέ κανένα λόγο ούτε καί στίς μεγάλες σταθμεύσεις, πού 
κάποτε ξεπερνοϋσαν τήν ώρα. . .  Είναι άπερίγραπτη ή άηδία, ή άποθάρ- 
ρυνση τών άνδρών, ό οίκτος καί ή συμπόνια τών θεατών!!!. . .  Αλήθεια 
φαίνεται σάννά βλέπεις τίς άμαξοστοιχίες πού μεταφέρουν τούς κατάδι- 
κους στά κάτεργα τής. . . .  Μέ τή διαφορά δτι οί τελευταίοι
ταξιδεύουν σέ βαγόνια τρίτης θέσης μέ καθίσματα καί φώς, ένώ έμεΐς 
είμαστε στριμωγμένοι σέ ρυπαρά, σέ βρωμερά κουτιά στό σκοτάδι!!!. . .  
Τέλος ώρα 20 ή πομπή κινείται μέ δυνατή βροχή, βροντές καί άστραπές 
καί δημιουργεΐται μεγάλη ύγρασία στά βαγόνια!!

Τήν ώρα πού οί ιταλικές δυνάμεις εισβάλλουν στήν 'Ήπειρο, τό 
«τρένο τής όργής» έχει περάσει τήν Πάντοβα καί κατευθύνεται πρός τή 
Ραβέννα. Ύστερα άπό πολλές καθυστερήσεις σέ διάφορους σταθμούς, 
φτάνουν έπιτέλους στόν προορισμό τους στίς 6 τό πρωί τής 29 ’Οκτω

βρίου. Ή  έκπαίδευση συν- 
Ά να μ ο νή  εχίζεται στούς στρατώνες

' «Ποντγκόρα» καί «Πα- 
στρέγκο». Τό μεγαλύτερο 

βάρος της πέφτει στίς πρόβες τής χορωδίας καί τίς άσκήσεις σχηματι
σμού μέ «Ρωμαϊκό βήμα». Στίς 2 Νοεμβρίου, ό Ύπολοχαγός Φόμπι 
έκμυστηρεύεται σέ συναδέλφους του ότι «κατά πάσα πιθανότητα θά πάμε 
στήν Ελλάδα». "Ωσπου στίς 9 ό Γενικός Διοικητής Στρατηγός Ρέμο 
Γκαμπέλλι άνακοινώνει έπίσημα ότι πολύ σύντομα «άναχωροϋμε γιά τήν 
Αλβανία καί τά έλληνικά σύνορα». Ή  άνακοίνωση συνοδεύεται μέ παρέ
λαση μέ «Ρωμαϊκό βήμα» μπροστά στό στρατηγό καί άλλους άξιωματι- 
κούς. . .

Άπό έδώ καί πέρα ή μετάφραση τού ήμερολογίου θά παρουσιαστεί 
στό σύνολό της έπειδή παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Μάς ένδιαφέ- 
ρουν άκόμη καί τό είδος καί ή συχνότητα τού συσσιτίου, ό χρόνος τής 
άνάπαυσης κ.λ.π. λεπτομέρειες γιά νά άναλογιστοϋμε τίς χαοτικές δια
φορές σέ σχέση μέ τόν έλληνα στρατιώτη.

10 Νοεμβρίου (Κυριακή). "Ωρα 3.30 -  4.20, άντιαεροπορικός συν
αγερμός. 'Ώρα 5 έγερση. Ωύρανός συνέχεια ήρεμος σέ όλη τή διάρκεια 
τής ήμέρας. 5 .3 0 '-6 .3 0 ', διανομή κουβερτών, σεντονιών, μαξιλαροθή
κης, φυσιγγιοθήκης. 6.20', συγκέντρωση Τάγματος στήν αύλή. 7 .4 0 -9 , 
, .  σέ πορεία: στρατόπεδο
Αναχώρηση «Ποντγκόρα» -  σιδηροδρο-

γιά τήν  ’Αλβανία μικός σταθμός Σάν Λορέν-
τζο. 9 -1 1 .3 0 ', διανομή τού 

καταλόγου καί έργασία σχετική μέ τήν ξεκούραση τών. . .  (δυσανάγνω
στο) στά συνηθισμένα κάρρα μέ ζώα!! . . .  Αύτή τή φορά λιγότερο έντυπω- 
σιακή λόγω της ώραίας ήμέρας κα ί. . .  (δυσανάγνωστο) πού πάμε γιά 
καφέ. Ωρα 11.40', άναχώρηση τής έφοδιοπομπής, μικρό έπεισόδιο μέ 
τόν Άνθυπασπιστή Νέρι -  άδικα -  έπειδή δέν άνέβηκα στήν έφοδιοπομίτή 
προτού άπό τούς άνδρες. Τό θεωρώ άδικο γιατί έκεΐνος είχε καλέσει 
πρώτα τούς άλλους!!!. . .  Δοκίμασα ένα τρομερό νευρικό ξέσπασμα καί 
δηλητηρίαση τού α ίματος!!!. . .  Ά ς  είναι δοξασμένο τό όνομα τού θεού. 
Ή  άνθρώπινη δικαιοσύνη ύπήρξε πάντα τέτοια καί τέτοια θά παραμείνει 
(όσο κάνει κανείς περισσότερο τό καθήκον του, τόσο έτσι άσχημα τού τό 
άναγνωρίζουνϋ!. . . ) .  Αρχίζει τό ταξίδι μέσα στό συνηθισμένο ρυπαρό 
κουτί μέ άριθμό 35 άνδρών, αύτή τή φορά άκόμη πιό στριμωγμένων. Σέ 
άνταμοιβή όμως, μάς άποζημίωσε ή ώραία ήμέρα. Ή  μελαγχολία διασκε
δάζεται διασχίζοντας καί βλέποντας τήν τόσο ώραία έξοχή τού Λατίου, 
τής Νάπολης καί τής Πούλια. "Ωρα 14.25', στή Λιττόρια, 1.15' στό 
Φοσσάνο, 17.20' στή Βίλλα Λιτέρνο, 23.50' στήν Καζέρτα.

I I  (Δευτέρα): Τό ταξίδι συνεχίζεται. Λίγο λαγοκοιμισμένοι λίγο
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Ιταλικές δυνάμεις περνούν τά έλληνικό σύνορα. Ο πολυδιαφημισμένος «στρα
τιωτικός περίπατος» πλησιάζει στήν άρχή τού τέλους του.

μουρμουρίζοντας, ή ζωή προχωράει. "Ωρα 6.20' άφιξη στό Μπάρι, στά
θμευση μέχρι τις  7. "Ωρα 7.30' -  8.10': ένώ συσκευάζουμε τά σακκίδια 
τής έφοδιοπομπής, μάς καλούν νά παρουσιαστούμε σέ κάποιο χώρο στήν

δδδ. . .  (κενό στά χειρό- 
Στό  Μπάρι γραφο) δπου άφησα τά σακ-

κίδιό μου. Στά μέρος αυτό 
ύπήρχαν βερσαλλιέροι καί 

στρατιώτες, σέάναμονή άναχώρησηςγιάτήν 'Αλβανία. "Ωραθπετάχτηκα 
γιά λίγο στό σπίτι μου στόν άδελφό μου Γκιουζέππε καί στόν κουνιάδο μου 
Άντόνιο. Στις 12.3Q' —13.25' έγινε τό γεύμα τού τάγματος. Στ1<̂  13.30' 
πορεία μέ τό σακκίδιο «έπ’ ώμου» γιά τό σταθμό τού λιμανιού, δπου 
φτάσαμε στις 14.20'. Αμέσως «έπί τό έργον» γιά τήν έπιβίβαση καί 
τακτοποίηση τού προσωπικού. Φριχτός ιδρώτας καί μετά κρύο. Αυτό 
γίνεται άπό τό άνέβασμα στό πλοίο μέ τά σακκίδια «έπ’ ώμου», βαλίτσες 
κ.λ.π. καί ύστερα τό κατέβασμα σ’ ένα πνιγηρό χώρο, δπου βρεθήκαμε 
συνωστισμένοι καί άκόμη άσυνήθιστοι. Φανταστείτε τή ζέστη. "Επειτα 
πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψη δτι τδ πλοίο αύτό είναι γιά τή μεταφορά 
στρατού!!! (σ.σ. δηλαδή μεταφερόταν μέ αύτό ταυτόχρονα καί στρατός 
μαζί). "Ωρα 17.20' έγραψα στό σπίτι μου. Ή  βραδιά πέρασε στό πλοίο 
όνομαζόμενο «Πουτσίνι», πότε πάνω, πότε στό άμπάρι στό βάθος. Σκέφ
τομαι δτι μείναμε χωρίς τρόφιμα. Στίς 22 έκρυψα σ’ ένα μέρος τήν 
κοτολέτα πού μάς δώσανε κατά τήν άναχώρησή μας άπό τή Ρώμη γιά τήν 
Τεργέστη);).

12 (Τρίτη): "Ωρα 24.05', τό πλοίο άναχωρεΐ άπό τό λιμάνι τού Μπάρι. 
"Ωρα 6.50' -  7.15', άκτές καί λιμάνι τού Μπρίντεζι. 8.30' -  9.35', 
σταμάτημα στό λιμάνι αύτό. Στίς 9.35' ξαναφεύγει συνοδευόμενο άπό 
δύο καταδιωκτικά πού προπορεύονταν σέ έξερεύνηση, δύο μοτοπλοΐα

(σ.σ. ταχύπλοα σκάφη) καί
Μ ττΛί« τ* ·Λ  Λ ι ιη η ή ν ιη  πίσω ένα πλοίο διάσωσης σέΜ πρίντεζι - Δυρράχιο περίπτωση ναυαγίου. Καί

αύτό έντελώς έξοπλισμένο 
μέ κανόνια καί μυδραλλιοβόλα καθώς έπίσης καί τό «Πουτσίνι» πού έχει 
δύο άντιαεροπορικά μυδραλλιοβόλα μπροστά καί ένα κανόνι πίσω. Ωρα 
10.20, τελείως στά άνοιχτά. Τά δύο μοτοπλοΐα προχωρούσαν τό M.D. 
άριστερά καί τό P.R. δεξιά. Τό άλλο βοηθητικό πλοίο, όνομαζόμενο 
«διασώσεων», πίσω. Άπό τίς 9.35', δηλαδή άπό τήν άναχώρηση άπό τό 
Μπρίντεζι, φορέσαμε τά παπούτσια μας ξεκούμπωτα καί τή ζώνη διάσω
σης, έτοιμοι νά έγκαταλείψουμε τό πλοίο καί νά πέσουμε μέ πρώτη 
προσταγή στή θάλασσα!. . .  "Ωρα 11, μάς έδωσαν 8 σοκολατάκια καί 2 
μπισκότα, δύο κουτάκια κονσέρβας καί 2 φραντζόλες. Στίς 12.05, βγή
καμε φωτογραφία φορώντας τή ζώνη διάσωσης!. . .  Στίς 15.30', φάνηκε 
στεριά. Στίς 17.10', στό λιμάνι τού Δυρραχίου. 17 -15  -18.30', μανού
βρες στό λιμάνι αύτό. 18.50' -  19.30', άποβίβαση τού προσωπικού.

Ά ς  φανταστεί ό καθένας τή σύγχυση, ύποχρεωμένοι καθώς είμαστε 
νά άνεβαίνουμε καί νά κατεβαίνουμε ταυτόχρονα μέ σακκίδιο, βαλίτσα 
κ.λ.π. Κουράγιο καί πάλι!! ! . . .  Κατεβαίνοντας στή στεριά ύποχρεωνόμα- 
στε νά άπομακρυνθοϋμε άπό τό λιμάνι. Κουράγιο!. . .  Προχωράμε κάπου

200 μέτρα μπροστά. Μετά 
.. άπό μερικά λεπτά, μέ τό

«Κουράγιο . . .  «έμπρός» πού μάς δίνουν
άπό τή θέση αύτή, κάνουμε 

άλλα 8 χιλιόμετρα, διασχίζοντας στό Δυρράχιο στήν περιοχή όνομαζό- 
μενη Λάσσο Μπιντούκο. Στις 20 άναχώρηση άπό αύτό τό μέρος. Σέ 
άπόσταση 300 μέτρα πέρα άπό τό Δυρράχιο άναπαυόμαστε άρκετά. 
Ανάπαυση πού έγινε κοντά στό δρόμο. Σέ άπόσταση 50 περίπου μέτρα 

άποθήκη φλέγόμενης βενζίνης. Πυρκάίά όφειλόμενη σέ άεροπορική 
βόμβα έχθρική, ριγμένη κατά τή διάρκεια τής νύχτας άπό τίς 11 -  12

περασμένης!!!. . .  Φτάνουμε στήν παραπάνω περιοχή Λάσσο Μπιντούκο. 
Ωρα 23.30': διαταγή νά σταματήσουμε σ’ ένα μικρό άλσος. Ό  καθένας 

προετοιμάζεται νά στήσει τή σκηνή του, πράγμα πού κάνει μαζί μέ άλλους 
άπειρους στήν έργασία αύτή, τήν όποια αποτελειώνουμε στις 1.30' τής 
έπόμενης ήμέρας. . .  Υπερβολική κούραση άλλά τέλεια ύποταγή!. . .

13 (Τετάρτη): Ούρανός νεφελώδης μέ λίγη βροχούλα κατά τό διά
στημα τής ήμέρας. "Ωρα3-4, άεροπορικός συναγερμός μέ ισχυρή δράση 
τού άντιαεροπορικοΰ πυροβολικού μας. Πυροβόλα καί μυδραλλιοβόλα 
τέλεια πυροτεχνήματα πάνω άπό τήν κατασκήνωσή μας. Τριγύρω της

έκαναν κύκλο τά πυρά τους, 
Α ερ οπ ορ ικός  άλλά μέναμε άτάραχοι καί
βομβαρδισμός ύποταγμένοι. Δέν τό κού

νησα άπό τή θέση μου, δη
λαδή κάτω άπό τή σκηνή! . . .8 -1 1 ,  συγκέντρωση τού τάγματος (λόχου), 
διαταγές, άλλαγή σκηνής, διανομή καφέ (ένα κουτάκι), δύο φραντζόλες 
καί ένα λίτρο νερού. "Ωρα 13.30' -1 4  : έγραψα στήν άγαπημένη μου καί 
ταχυδρόμησα έπί τόπου ένώ ό λόχος βρισκόταν στρατοπεδευμένος -  
Π.Μ. 104. "Ωρα 14 -  16 : συμμάζεμα τής σκηνής γιά τέσσερις. . .

"Ωρα 16, άναχώρηση άπό τή θέση αύτή. Περνάμε άπό τό Φόσσο 
Μπιάνκο γιά Τίρανα (χιλιόμετρα 37), φτάνοντας κατά τίς 19 στό στρατό
πεδο Σκουμφίνι σέ άπόσταση 1.500 περίπου μέτρα άπό τά Τίρανα. Μόλις 
κατεβήκαμε άπό τό αύτοκίνητο, μία σφοδρή νεροποντή. Ύστερα, άφού

τακτοποιηθήκαμε δπως -  
Στά Τίρανα δπως κατάχαμα μέτά σεντό

νια καί τίς  κουβέρτες, προ- 
φυλαχτήκαμε άπό τή βροχή. 

"Ωρα 22 - 23.30: Στά όπλα μέ λειτουργία τού άντιαεροπορικοΰ πυροβόλου 
μας. 14 (Πέμπτη): Ούρανός ήρεμος μέ δυνατό ήλιο στό διάστημα τής 
ήμέρας. "Ωρα 9, καφές. 10.30' -11 .30 ': Στά δπλα άεροπλάνο!. . .  12 -  
15 1ο συσσίτιο (μετά άπό 2 'h  -  3 'h  ώρες άναμονής). 17 -  17.30', 
άεροπορική δράση. Στό διάστημα αύτό ξυρίστηκα κάτω άπό ένα δέντρο. 
"Ωρα 20, κατανάλωση 2ου συσσιτίου. 21 -  22, άεροπορική κίνηοη. Ή 
τοποθεσία αύτή είναι άρκετά ώραία. Μιά μεγάλη πεδινή έκταση ζωσμένη 
άπό λοφίσκους καί χαμηλά βουνά.

15 (Παρασκευή): "Ωρα 6.30' έγερση. Ούρανός ήρεμος σέ δλη τή 
διάρκεια τής ήμέρας. 7.30' καφές, 7 .4 0 -1 1 , στό πεδίο τουΆρεω ς καί 
ήθική διδασκαλία μέ τόν Ταγματάρχη τού τάγματος (λόχου). Στίς 11.10- 
12, άλλαγή περιοχής δλου τού ούλαμού. Ό  δεύτερος, στόν όποιο βρι

σκόμουν, άλλαξε όνομασία
« Ά λ ίμ ο νό  μ ο υ .......... σέ 3ο. "Ωρα 12-13 ,1ο συσ

σίτιο, 13.30' - 1 6  προετοι
μασία θέσης, 18-19 στούς 

άγκαθώνες γιά μάζεμα φτέρης γιά τήν έγκατάσταση κρεβατιών, 
1 9 -1 9 .3 0 ' 2ο συσσίτιο, 21 στό κρεβάτι. Άλίμονό μ ο υ !!!. . .  Υπο
μονή!!! . . .

16 (Σάββατο): "Ωρα 6 έγερση. Ούρανός ήρεμος μέ ήλιο σέ δλη τή 
διάρκεια τής ήμέρας. "Ωρα 7.30' καφές, 8.30' -  9.30', συγκέντρωση 
τάγματος γιά άνακοινώσεις. Μία άπό αύτές είναι έκείνη τής ήλικίας. 
Γρήγορα ή άναχώρηση. θά προχωράμε κατά ούλαμούς. 10-11, πλύσιμο 
καλτσών (2 ζευγάρια) καί τριών μαντηλιών. 11-12, έγραψα στό σπίτι μου,
12-13 1ο συσσίτιο, 14-15 νέα μετακίνηση τού τάγματος γιά συνεντεύ
ξεις, 18-19, 2ο συσσίτιο.

17 (Κυριακή): Ούρανός ήρεμος μέ ήλιο σέ δλη τή διάρκεια τής 
ήμέρας. Άπό 5.50 — 6.30' άεροπορική δράση, 7 -7 .3 0 ' καφές. 8 -1 1  
συγκέντρωση στό πεδίο τού Άρεως καί παρέλαση μπροστά άπό τό Στρα
τηγό Άγκοστινουέτσι, Διοικητή τών μεταβατικών ένόπλων δυνάμεων τής
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Παρέλαση καί επ ικήδεια  
παράταξη

Αλβανίας, ό όποιος μάς 
άνακοίνωσε ότι γρήγορα θά 
άναχωρούσαμε γιά τήν 
πρώτη γραμμή, όπου βρι

σκόταν ήδη άλλος λόχος άπό 8 ήμέρες. 11.15 -1 1 .3 2 ,2ος αι···αγερμός, 
12. -13 .30  1ο συσσίτιο. Από 1 4 -1 8 , ατά Τίρανα, διαταγμένος γιά τή 
συνοδεία τής έπικήδειας άκολουθίας τοϋ Υπουργού τής Δικαιοσύνης 
τής 'Αλβανίας. Έδώ σημειώθηκε καί παρατηρήθηκε ή έπισημότητα τής 
άκολουθίας... (δυσανάγνωστο). Μόνο πού δέν σήμαναν καμπάνες. 
18.30' -  19.30', 2ο συσσίτιο, 20-21 διανομή ψωμιού γιά τις ήμέρες 18 
καί 19, τέσσερις φραντζόλες καί ένα κουτάκι.

18 (Δευτέρα): Ώρα 2 έγερση. Ούρανός νεφελώδης, καθαρότερος 
ύστερα κατά τή διάρκεια τής ήμέρας. "Ορα 3.40', έτοιμοι γιά άναχώρηση, 
3.50' -  4.50', άεροπορική δράση. Στις 5.20' άρχίσαμε τό ταξίδι μέ 
φορτηγό αύτοκίνητο 40 άνδρες!. . .  Τό ταξίδι πραγματοποιήθηκε άρκετά 
_  . . . . .  καλά άν καί λίγο άνετο μέσα
Προς Αυλώνα - άπό μικρά χωριά όπου κά-
Κλεισούρα ναμε διάφορες στάσεις χω

ρίς όμως νά κατεβοϋμε. 
"Ωρα 17.10', στην Αύλώνα. "Ερημος τόπος. 17.20' -  19, τριγύρω στά 
περίχωρα τής Αύλώνας, άναζητώντας θέση γιά στάθμευση. Στρατοπε- 
δευμένοι κοντά στή Μολίνα, πού βρίσκεται κοντά στά λιμάνι κάτω άπό 
έλαιώνες. Αναπαυτήκαμε άρκετά καλά άπό τις 19.30', μέχρι τις 6.30' 
τής έπόμενης ήμέρας. Κατά τό διάστημα τού ταξιδιού Τίρανα - Αύλώνα, 
διασχίσαμε μεγάλες έκτάσεις άπό γόνιμες πεδιάδες άλλά ώστόσο άκάλυ- 
πτες. Στά περίχωρα τής Αύλώνας μεγάλοι έλαιώνες καί άλλα δέντρα σέ 
μικρή ποσότητα. 19 (Τρίτη): "Ωρα 6.30 έτοιμοι γιά νά συνεχίσουμε τό 
ταξίδι. Ούρανός ήρεμος, άνεμος δυνατός. Ώρα 7.30', συνεχίσαμε τό 
ταξίδι όπως καί τήν προηγούμενη ήμέρα μέ τό ίδιο μέσο καί τό ίδιο 
προσωπικό. Κατά τό διάστημα τοϋ ταξιδιού άνάμεσα άπό μικρά κέντρα όλο 
ζώνες άπό λόφους καί όρεινές περιοχές, οί περισσότερες άκαρπες. 
Δρόμοι άπαίσιοι. Απότομες κατηφοριές καί άνηφοριές. Κατά τό ταξίδι 
διασχίσαμε τήν περιοχή Κλεισούρας. "Ωρα 15, φτάσαμε στή θέση στά
θμευσης (περίπου 10 χιλιόμετρα άπό τά σύνορα τής πρώτης γραμμής). 
Ώρα 17.30', έδώ στρατοπεδεύσαμε μέχρι τις 2 τής έπόμενης ήμέρας.

20 (Τετάρτη): "Ωρα 2 έγερση. Ωύρανός ήρεμος σέ δλη τή διάρκεια 
τής ήμέρας. Στις 2.30' άναχώρηση γιά τήν πρώτη γραμμή μέχρι τή 
γέφυρα Μπεράρτι (;!!!) τοϋ ποταμού Καλαμά, άπό όπου συνεχίσαμε 
πεζοπορώντας άλλα 500 μέτρα. Ύστερα άνεβήκαμε στό βουνό. Κρυβό-
τ α  „  μαστέ κάτω άπό τά κλαριάΤο θαπτισμα γιά έ ξ ε ρ ε ύ ν η σ η  χ ώ ν  έ χ θ ρ ι .

τοϋ πυράς κών περιφραγμάτων. Ώρα 7
στή θέση μας. "Ωρα 10 άλ- 

λάξαμε θέση, τοποθετημένοι πίσω άπό ένα τοίχο τού δρόμου άπέναντι 
άπό τόν έχθρό. Στό μεταξύ τό βρόντημα τοϋ κανονιού καί τό σφύριγμα τοϋ 
μυδραλλιοβόλου τοϋ έχθροϋ, συνεχίζουν τόν ταχτικό τους χτύπο. Ώρα 
11, φάγαμε μισή φραντζόλα. Άπό 15-16 χτυπήσαμε τόν έχθρό μέ βομ
βαρδισμό κανονιού, άρμάτων μάχης καί μέ τό μυδραλλιοβόλο ντουφέκι 
μας. "Εφοδος πεζικού. Μόλις μετά άπό μιάς ώρας άγώνα, οί δικοί μας 
υποχώρησαν άπό έλλειψη άντικατάστασης προσωπικού. Σ’ αύτή τήν 
έφοδο τό τάγμα μας είχε δύο νεκρούς καί δύο πληγωμένους (;!!!). "Ωρα 
17 φάγαμε άλλη μισή φραντζόλα!, 19—22, τοποθέτηση συρματοπλεγμά
των γιά τήν άποφυγή ένδεχόμενης έχθρικής άνατροπής. Καί άπό τά δύο 
τά μέρη συνεχίζεται τό βρόντημα τοϋ κανονιού άλλά κάπως έξασθενη- 
μένο (δηλαδή βολές κατά διαλείματα).

21 (Πέμπτη): Ωύρανός νεφελώδης μέ ήλιο κατά τό διάστημα τής 
ήμέρας. Ώρα 6 ύπηρεσία φρουράς άπέναντι άπό τόν έχθρό. 8-10, 
διανομή 26 τσιγάρων, ένός μικρού κομματιού σοκολάτας, κονιάκ σ’ ένα 
μικρό ποτήρι καί καφέ. 11.30' —16: έπιτάχυνση τοϋ πυρός άπό τό όποιο

τά στρατεύματά μας (Ιππικό 
Β ιαστική υποχώρηση καί Καραμπινιέροι) προχω

ρούν. Ώρα 16 τό πεζικό μας 
άναγκάζεται νά όπισθοχω- 

ρήσει κατεσπευσμένα έξ αιτίας τής κατανάλωσης τών πολεμοφοδίων 
μας, πού δέν στάθηκε δυνατό νά άντικατασταθοϋν, δπως έπίσης καί τό 
πεζικό μας. "Ωρα 16.30' παραλάβαμε καί καταναλώσαμε 1 φραντζόλα, Ί *  
κουτιού μέ κρέας, 1 γαλέττα, τυρί, σαλάμι καί κρασί καί 17 ντουφέκια γιά 
άντέφοδο κατά τοϋ έχθρου. Στις 18.30' άποφασίζεται ή δπισθοχώρηση. 
Ετσι άνεβαίνουμε στό βουνό. Καθώς άνεβαίνουμε, παίρνω έντολή νά 

βοηθήσω ένα Χωροφύλακα, πού μετέφερε τά πολεμοφόδια. "Ετσι άπο- 
σπάστηκα άπό τή φάλαγγα πού προχωρούσε «κατ’ άνδρα» καί άκολούθησα 
έννέα άλλους Χωροφύλακες καί έναν Άνθυπασπιστή. Καθώς έπεφτε τό 
σκοτάδι, έχασα τή διεύθυνση τής πορείας. Αναγκαστήκαμε νά σταματή
σουμε. -αναρχίσαμε τό δρόμο μας μετά άπό 1 Vs ώρα μόλις άρχισε νά 
βγαίνει τό φεγγάρι. Σημειώνω άτι ήταν γνωστό πώς ό λόχος θά στρατοπέ
δευε στήν 7η βουνοκορφή. Τραγική καί τυραννική βραδιά!. . .  Δηλητήριο 
καί δεήσεις άνάμικτες ! ! ! . . .  Ά χ  σκληρές άναμνήσεις!. . .

22 (Παρασκευή): Ωύρανός ήρεμος σέ δλη τή διάρκεια τής ήμέρας. 
Ώρα 1.30', έπιχειροϋμε» τήν όδόν τοϋ Σταυρού». Άνέβασματοϋ Γολ

γοθά. Χειρότερα! "Ενα κιβώτιο τοϋ ένός στατήρα στά δύο άτομα χωρίς 
κανένα μονοπάτι καί άνηφοριά 80%. Ανάγκη νά άνεβαίνουμε. Οί δυνά-
« ’A v p f in n .m  μεις ύΡΧίζ°υν νά Μάς έγκα-Α ν ε ο α σ μ α  ταλείπουν. Απελπιστικές

τού Γ ο λγο θ δ .......  ικ εσ ίες !!!. . .  Τέλος ώρα 5
φτάσαμε στή θέση δπου είχε 

σταθμεύσει ό λόχος. Δέν ύπήρχε δμως κανένας έκεϊ. Μάθαμε ότι είχε 
πάλι όπισθοχωρήσει πρός άγνωστη κατεύθυνση!. . .  Αφού συνήλθαμε, 
βαδίσαμε κι έμεΐς πρός τή φανταστική κατεύθυνση, χωρίς νά διακρίνουμε 
τίποτε. Στις 8 ή ώρα φτάσαμε σ’ ένα σημείο όνομαζόμενο. . .  (κενό στό 
χειρόγραφο), δπου μάθαμε δτι ό έχθρός είχε φράξει όλες τις διαβάσεις, 
μέ άσταμάτητη σκοποβολή μυδραλλιοβόλων καί κανονιών. Βλέποντας 
αύτό, άποφασίσαμε νά σταματήσουμε έκεϊ περιμένοντας τό βράδυ καί 
μένοντας κρυμμένοι πίσω άπό θάμνους. Ώρα 11, κατανάλωση 'U  γαλέτ- 
τα ς ϋ !. . .

Στις 12.30' ένας πολίτης (στόν όποιο είχαμε έμπιστευτεϊτά4 κιβώτια 
μέ τά πολεμοφόδια σέ περίπτωση άπομάκρυνσής μας καί άδυναμίας νά τά 
πάρουμε μαζί μας), μάς είδοποίησε δτι πλησίαζαν έλληνες στρατιώτες 
καί θά μάς περικύκλωναν εύκολα. Παίρνοντας τά όπλα καί τά πολεμοφό-

"Πλησιάζουν 'Έ λληνες
σ τρα τιώ τες  . . . »  μενοι άπό δύο πολίτες Αλ

βανούς, πού μιλούσαν καλά 
τά Ιταλικά. Μαζί τους διασχίσαμε ένα δασωμένο βουνό. Προχωρούσαμε 
πάνωθέ του σέρνοντας δπως τά έρπετά (!!!) γιά νά μή γίνουμε άντιληπτοί 
άπό τόν άντίπαλο. Δέν είναι δυνατόν νά περιγράφει ή ψυχική διάθεση τοϋ 
καθενός μας στό διάστημα τών περασμάτων έκείνων έξ αιτίας τής έξακο- 
λουθητικής δρεπανιάς των μυδραλλιοβόλων, κανονικών καί έχθρικών 
άεροπλάνων, ίσως δχι τόσο άπό τό φόβο τοϋ θανάτου, άλλά άπό όργή γιά 
τή σκληρή μας τύχη, μιά καί σ’ έκεΐνο τό σημείο δέν θά μάς εϋριοκε 
κανείς καί θά μάς δήλωναν ώς διασκορπισμένους (άγνοούμενους). “Ετσι 
οί οίκογένειές μας δέν θά μάθαιναν ποτέ τήν άληθινή αιτία. Αύτό ήταν 
πού μέ βασάνιζε!!!. . .

Βγαίνοντας άπό τό δάσος στις 16 διασχίσαμε τήν άκρη ένός ξέφωτου 
καί έτσι γίναμε όρατοί άπό τόν έχθρό. Τέλος στις 18, φτάσαμε στόν 
άμαξιτό δρόμο άποφεύγοντας τόν κίνδυνο. Άλλά κάτι άλλο σπουδαιότερο 
ήταν ή τέλεια έξαφάνιση τών στρατευμάτων μας. "Ετσι καταλάβαμε δτι ό

«’ Ε ξαφανίστηκε ^ ρός εΙχε είσΧωρησει
, ψ , στήν περιοχή μας άναγκά-
ο στρατός μας . . . »  ζοντας τά στρατεύματά μας

νά ύποχωρήσουν. Πραγμα
τικά μετά δύο περίπου χιλιόμετρα άμαξιτοϋ δρόμου, συναντήσαμε τήν 
κατεστραμένη γέφυρα, πού τήν είχαν άνατινάξει τά στρατεύματά μας 
όταν ό έχθρός προχωρούσε. Αφού διανύσαμε μερικά χιλιόμετρα, άπό τό 
σκοτάδι καί τήν κούραση άναπαυτήκαμε έκεϊ κοντά στήν άκρη τοϋ δρό
μου . Καθώς όμως είμαστε καταίδρωμένοι άπό τήν τραγωδία τής ήμέρας 
έκείνης χωρίς σκεπάσματα καί σκηνή (λόγω έγκατάλειψης όλων τών 
άναγκαίων κατά τή στιγμή τής φυγής) άναγκαστήκαμε νά σηκωθούμε καί 
νά συνεχίσουμε τό δρόμο μας στις 23.30', ζεσταμένοι άπό τή σωματική 
κίνηση. Ή  πορεία μας συνεχίζεται. . .

23 (Σάββατο): Συνεχίζεται ή πορεία. Ούρανός νεφελώδης μέ βροχή. 
"Ωρα 4.40': ’Επιτέλους συνδεόμαστε μέ τό λόχο μας καί τούς συναδέλ
φους στρατιώτες, πού είχαν κατασκηνώσει άπό τό προηγούμενο βράδυ, 
άφού δοκίμασαν κι έκεΐνοι τήν ίδια τύχη, δηλαδή τέθηκαν σέ φυγή άπό τόν

έχθρό. Στή διάρκεια τής 
Στήν Π ρεμετή  διάβασης, είχαμε σταματή

σει κι έμεΐς άπό τόν κίνδυνο 
πού ύπήρχε. Τή στιγμή πού 

συναντήσαμε τούς συντρόφους μας, αίσθανθήκαμε μιά άληθινή άνακού- 
φισή όσο έξαντλημένοι καί άν είμαστε άπό τήν ταλαιπωρία τής προηγού
μενης ήμέρας καί νύχτας. Στό μεταξύ ό λόχος έτοιμαζόταν νά ξαναρχίσει 
τήν πορεία πρός τήν Πρεμετή, άπό τήν όποια άπεΐχε 18 χιλιόμετρα. Ό 
Λοχαγός μας έδωσε διαταγή νά συνοδευτούμε άπό φορτηγο αύτοκίνητο. 
Μέ μεγάλη βιασύνη άναχωρήσαμε στις 7.30' μέ τό μέσο αύτό. Φτάσαμε 
στις 8.30' στήν Πρεμετή, δπου στρατοπεδεύσαμε σέ άπόσταση 800 
περίπου μέτρα άπό τόν κατοικημένο χώρο μέσα σ’ ένα άμπελώνα. ’Εκεί 
ύπήρχε τό νεκροταφείο τοϋ τόπου. "Ενα μέρος τών στρατιωτών κατασκή
νωσε στόν περίβολό του.

Πρέπει νά έχει κανείς ύπ’ όψη του ότι στήν Αλβανία τά νεκροταφεία 
είναι έλεύθερα στή μέση τών χωραφιών χωρίς περίφραγμα άπό μαντρό- 
τοιχο ή κάτι άλλο. Ή  ταφή γίνεται μέ τόν άκόλουθο τρόπο: ό νεκρός 
τοποθετείται στή μέση τοϋ λάκκου ντυμένος (τρόπος τοϋ λέγειν) καλύ-
’ Α λ β α ν ικ ά  τεΡώ 6πωΤ άκριβώς βρίσκε-Μ Λ ο α ν ικα  TQl κατίι Τή στιγμή ΤΟϋ θανά-
ν ε κ ρ ικ ά  έ θ ιμ α  του. Μετά, άπό κάθε μεριά

τοϋ λάκκου τοποθετούν σα
νίδια καί κομμάτια άπό ξύλο σέ τρόπο ώστε νά άγγίζουν τό νεκρό άπό τή 
μιά μεριά καί άπό τήν άλλη νά έξέχει. Μετά γεμίζουν τό λάκκο μέ χώμα, 
τοποθετούν πάνωθέ του ένα πήλινο φλυτζάνι μέ γάλα καί καφέ, λένε
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προσευχές στή γλώσσα τους έλα τά πρόσωπα τριγύρω συμποσούμενα σέ 
είκοσι περίπου άνδρες (γυναίκες δέν φαίνονται) καί άπομακρύνονται. Τό 
γάλα καί δ καφές άλλάζονται καθημερινά γιά ένα θήμερο. Τήν 8η ήμέρα 
στή θέση τους τοποθετούν πολτό καμωμένο άπδ άραποσίτι (ζήτημα έθί- 
μου.. .)■ "Ωρα 10, διανομή ψωμιού έξαιρετικοϋ. "Ωρα 17, διανομή τού 
μοναδικού συσσιτίου (κρεατόσουπα). Παραβρέθηκα στόν ένταφιασμό κά
ποιου 'Αλβανού. Ό  νεκρός κατεβάζεται στό λάκκο τυλιγμένος μέ μιά 
ροδόχρωμη φασκιά. Τό τύλιγμα γίνεται όπως σέ ένα βρέφος. Τυλίγεται 
μάλιστα σέ τρόπο ώστε νά μή φαίνεται τίποτε άπό τό σώμα. Ούτε κεφάλι, 
ούτε πόδια. . .

24 (Κυριακή): "Ωρα 7.30' έγερση. Ούρανός νεφελώδης μέ ήλιο κατά 
τό διάστημα τής ήμέρας. "Ωρα 9.30' μιά φραντζόλα, μισό κουτί κρέας. 
"Ωρα 10 συγκέντρωση Μεραρχίας. Ηθική διδασκαλία άπό τόν Διοικητή 
σχετικά μέ τή συμπεριφορά πού τηρήθηκε κατά τή διάρκεια τής ύποχώρη- 

, σης τής 22 τρέχοντος. Λό-
Εγκωμια για μέ έγκώμια καί έπιπλή-

καί επ ιπ λή ξε ις . . .  ξ ε ις .. Μιά στιγμή κατάνυ
ξης καί χαιρετισμός στούς 

δύο νεκρούς πού έπεσαν στό πεδίο τής μάχης στις 20-11. "Ωρα 17 
μοναδικό συσσίτιο, 17.30' -  19, προετοιμασία καί γέμισμα τού σακκι- 
δ ιού. . .

25 (Δευτέρα): Ώρα 8 έγερση. Ούρανός νεφελώδης μέ ήλιο κατά τό 
διάστημα τής ήμέρας. 8 .3 0 '-9 .30 ' καφές, 10 διανομή μιας γαλέττας καί 
1 Ίζ  κουτιου μέ κρέας. 10.30' — 11, διάλυση τής σκηνής καί συγκέντρωση 
τού τάγματος γιά άναχώρηση. 11.30': άναχώρηση γιά Κλεισούρα χιλιόμε- 

, τρα20. θάτάδιανύσουμεμέ
Υποχώρηση δύο σταθμεύσεις, φορτω-

πρός Κλεισούρα μένοι μέ τό σακκίδιο. Ψιλή
βροχούλα στό διάστημα τής 

πορείας σέ άπόσταση δύο χιλιομέτρων άπό τήν Κλεισούρα. "Ωρα 16.50: 
Παίρνουμε διαταγή νά γυρίσουμε πίσω. "Ωρα 17.45': σταματήσαμε σέ 
άπόσταση 6 χιλιομέτρων άπό τήν Κλεισούρα. Στήσιμο τής σκηνής μέ 
άπειλή βροχής. Στις 18.30', κατανάλωση συσσιτίου πού μάς άκολου- 
θοϋσε μέ φορτηγό αύτοκίνητο άπό τις 15. Πήραμε γιά συσσίτιο δύο 
φραντζόλες καί 1/s κρασιού. Στηλώθηκα μόνο. Νύχτα πολύ ύγρή άπό τή 
δυνατή δροσιά καί τή βροχή πού έπεφτε άπό τις ώρες 15-15 .55 ', καί 18 
-  18.10. Νύχτα σκυλίσια!. . .  26 (Τρίτη): Ώρα 7.30' έγερση. Ούρανός 
ήρεμος μέ ήλιο στό διάστημα τής ήμέρας. Κατανάλωση μιάς κονσέρβας 
καί μιάς φραντζόλας, καί στις 9.20' ένός κομματιού σοκολάτας. Μάς 
δόθηκε άκόμη μισό κουτί μαρμελάδα καί καφές. Στις 14 πήρα 10 δελτάρια 
άπαλλαγμένα άπό φόρο γραμματοσήμου. "Εγραψα 3 στήν άγαπημένη μου, 
στόν άδελφό μου κ α ί. ..  (δυσανάγνωστο) Ντουφίνο. "Ωρα 17 συσσίτιο 
(μισή φραντζόλα, μισή γαλέττα καί 1/cb κρασιού. "Ωρα 20, όλομόναχος, 
προφυλαγμένος κάτω άπό τή φτέρη. . .  27 (Τετάρτη): "Ωρα 8 έγερση. 
Ούρανός ήρεμος μέ ήλιο κατάτή διάρκεια τής ήμέρας. 9.20' καφές, 12, 
διαταγή νά διαλυθούν οί σκηνές γιά τήν άναχώρηση, 12.30' κατανάλωση 
συσσιτίου. Άναχώρηση δλωνμέ έξαίρεση τό Β' ούλαμότού Β' τάγματος, 
συγκεντρωμένοι σ έ . . .  (κενό στό χειρόγραφο). "Ωρα 17: Μάς δίνουν 4 
μικρά κουτιά καί 3 γαλέττες, 2 μικρά κουτάκια καί μισή φραντζόλα καί 1 
γαλέττα. Φάγαμε τά 2 κουτάκια, μισή φραντζόλα καί 1 γαλέττα. 28 
(Πέμπτη): 2 -3 .3 0 ' ύπηρεσία φρουράς. 6.30' έγερση. Διαταγή νά διαλυ
θούν οί σκηνές γιά άναχώρηση. 7.30' καφές. 7.45' άναχώρηση κατευθυ- 
νόμενοι πρός τό δρόμο τής Κλεισούρας καί σταματώντας 2 χιλιόμετρα 
μπροστά της περιμένοντας. Παίρνω έντολή νά μείνω στό δρόμο γιά νά 
όδηγήσω στή Διοίκηση τού τάγματος όλους τούς στρατιωτικούς πού είχαν 
μείνει πίσω ή θό έφταναν στό λιμάνι άπό άλλες κατευθύνσεις. Ώρα 10 
ούρανός ήρεμος μέ ήλιο. Στις 11 φάγαμε ένα κουτί μαρμελάδα μέ 
γαλέττα. "Ωρα 17 πήρα λίγο ζωμό μέ ρύζι καί έφαγα ένα άλλο κουτάκι καί 
γαλέττα άπό τήν παρακαταθήκη. Άπό τις 7 μέχρι τις 21 τής έπόμενης 
ήμέρας, πήγα νά περιμένω τούς άντικαταστάτες τών στρατιωτικών μόνι
μης θέσης.

29 (Παρασκευή): Ώρα 7 στό πόδι. Ωύρανός ήρεμος, ήλιόλουστος στό 
διάστημα τής ήμέρας. Δυνατή όμίχλη ίσως άπό τήν πολλή νυχτερινή 
δροσιά. "Ωρα 8 έπλυνα τό πρόσωπό μου, τό λαιμό μου καί τό κεφάλι μου 
(έπειτα άπό 9 ήμέρες). "Επλυνα άκόμη καί 2 ζευγάρια κάλτσες καί 2

μαντήλια. Στίς 9.20' πήρα 
«Γεννήθηκε άεροπορικό γράμμα άπό τό

ό γιος μου . . .» σπίτι μου μέ τό όποιο ή γυ
ναίκα μου μέ πληροφορεί ότι 

στίς 14-11-40 καί ώρα 12.25, γεννήθηκε ό καρπός τής άνάπης μας, ένα 
χαριτωμένο άγοράκι. Απάντησα άμέσως μέ τό άεροπορικο ταχυδρομείο. 
Ή καρδιά μου σκιρτά άπό χαρά καί τά μάτια μου σκεπάζονται άπό δάκρυα 
καί χαρά άνάμικτη μέ φοβερή όργή, γιά τήν τωρινή τύχη !!!;. . .  "Ωρα 14 
τρώω ένα κουτί κρέας καί μία γαλέττα άπό τήν παρακαταθήκη. Τρεις 
ήμέρες χωρίς νά καπνίσω!!!. . .  Ακατανόητο!!!. . .  Πήρα λίγα γράμματα.

30 (Σάββατο): Βροχή στό διάστημα τής ήμέρας καί τής νύχτας. "Ωρα 7 
στό πόδι. Στίς 8 πήραμε καφέ. Στίς 11 μισή φραντζόλα, λίγο λαρδί καί 
τυρί. Μάς δίνουν 4 πακέττα τσιγάρα «Νατσιονάλε». Ό  βροχερός καιρός 
συνεχίζεται μέ ούρανό συννεφιασμένο. "Ωρα 14 συσσίτιο (μακαρόνια καί

φασόλια, 1 κουτί κρέας καί 1 
Β ροχές καί χ ιόν ια  γαλέττα). Στίς 18 κατανά

λωση μιάς γαλέττας καί ’ /« 
φραντζόλα μέ τόννο. 18 -  

6 : Κάτω άπό τή σκηνή. Νύχτα κρύα καί βροχερή. 1 Δεκεμβρίου (Κυ
ριακή): "Ωρα 6 στό πόδι. Ούρανός συννεφιασμένος μέ βροχή καί χιόνι 
μόνο στά ύψώματα 800 περίπου μέτρων. "Ωρα 9 : διανέμονται γάλα, 
καφές καί μιά γαλέττα. "Ωρα 13 έξοικονόμησα μία φραντζόλα καί λίγο 
κρέας. "Ωρα 14 διαταγή τού Συνταγματάρχη νά διαλύσουμε τίς σκηνές καί 
νά ένωθοϋμε μέ τό τάγμα πού ήδη βρίσκεται σέ πορεία, λόγω άλλαγής 
διαταγών. Διανέμονται 1 φραντζόλα, 3 κουτάκια καί 4 γαλέττες. Στίς 
14.30 άρχίζουμε τήν πορεία πρός τό ύψωμα Κουκουράρε άνάμεσα άπό 
λόφους καί βουνά μέ τό σακκίδιο παραγεμισμένο. "Ωρα 18.45': στά
θμευση πάνω σ’ ένα ψηλό λόφο λόγω τής επερχόμενης νύχτας. Τόπος 
δύσκολος γιά άνάπαυση τόσο γιά τήν τοπογραφική του θέση (άπότομες 
καί άπόκρημνες άνηφοριές) δσο καί άπό τό γεγονός δτι άπό τή στιγμή πού 
άρχισε ή πορεία μας έβρεχε άσταμάτητα, δηλαδή άπό τίς 19 μέχρι τίς  2 
τής έπόμενης ήμέρας.

"Ωρα 19, φάγαμε ένα κουτάκι καί ’ Λ φραντζόλας. Μετά, άφοϋ κάθησα 
πάνω στό σακκίδιό μου, έβαλα στούς ώμους μου τή μοναδική μου κου
βέρτα. Μέ τό πανί τής σκηνής τυλίγομαι άπό τό κεφάλι, καλύπτοντας τή 
ράχη καί τό ύπόλοιπο σώμα, μένοντας έτσι μέχρι τίς 2 τής έπόμενης

ήμ έρ α ς !!!... Ά χ  πόσες 
Σκεψ εις  κάτω σκέψεις καί πόσες κατά-
άπό μιά σκηνή ρεςϋ .. Μά τήν άλήθεια μιά

τέτοια κατάσταση δέν μπο
ρεί νά κάνει τήν καρδιά νά ήρεμήσειϋ .. Πολύ περισσότερο έπειδή δέν 
ήταν κανείς ύποχρεωμένος νά ύπακούσει στίς διαταγές αύτές (διαταγές 
ένός καί μόνο), άφοϋ σέ άπόσταση μερικών βημάτων ύπήρχαν όχι μόνο 
πολύ καλύτερες θέσεις, άλλά καί εύρύχωρα σπίτια, ικανά νά στεγάσουν 
όλόκληρο τό τάγμα!!!. . .  2 (Δευτέρα): "Ωρα 2 μόλις σταμάτησε ή βροχή, 
άπροσδόκητα έπιασε κρύο. 'Έβγαλα τό πανί τής σκηνής άπό τήν άρχική 
του θέση καί άφού χτύπησα πολλές φορές τά πόδια μου χάμω γιά νά τά 
ζεστάνω, ξάπλωσα καταγής γιά νά κοιμηθώ λίγο. Στάθηκε δμως άδύνατο 
άπό τό διαπεραστικό κρύο. Σέ τέτοιες περιστάσεις άνακαλοϋνται στή 
σκέψη όλα τά συμβάντα τής ζωής, τά καλά καί τά κακά, ή οίκογένεια, ή 
άγάπη, τά οικογενειακά αισθήματα. . .  Είλικρινά άν δέν ύπήρχαν αύτά, ή 
ζωή δέν θά είχε λόγο νά ύπάρχει!..  Σκεφτεΐτε δτι γιά 24 ώρες θυσίας, 
δέν διαθέτει κανείς ούτε 5 λεπτά γιά άνάπαυση. Καί αύτό δχι μόνο σέ 
όμοιες περιστάσεις, άλλά καί σέ καιρούς τής κανονικής ζωής. Ή  στρα
τιωτική ζωή είναι ώραία!.. Τό λέω είλικρινά μοϋ άρεσε πάντοτε. "Ομως 
άλα δέν τά βρίσκει κανε ίς !!!. . .  Ποτέ δέν μπόρεσα νά χωνέψω τήν 
άδικία!. . .  Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει συμπάθεια 
καί άντιπάθεια. Δέν κοιτάζουν ποιός κάνει τό καθήκον του άλλά ποιός 
φλυαρεί περισσότερο!!!... Φτωχή άνθρωπότητα!. . .  Ανθρώπινη δι
καιοσύνη! . . .  Δικαιοσύνη τού θ εο ύ !. . .  Σ’ αύτή τήν περίπτωση μοϋ ήρθε 
στό νοϋ κάτι πού κάποτε είχα άκούσει, δηλαδή δτι στή στρατιωτική ζωή 
λογαριαζόταν περισσότερο ή ζωή ένός ζώου, παρά ή ζωή ένός άνθρώ- 
που . . .  Δέν τό πίστευα, άλλά δυστυχώς αύτή είναι ή πραγματικότητα. 
Παράδειγμα: "Οταν ένα άλογο είναι βρεγμένο ή ίδρωμένο καί σταματά, τό 
στεγνώνουν. Τόν άνθρωπο όμως. . .  Τόν άναγκάζουν νά άνεβαίνει τό 
βουνό σκεπασμένος καλά μέ τό καπότι παρ’ δλο τό βάρος του. Φτάνοντας 
στήν κορφή κατά τή στάθμευση (κάπως μακριά 12 ώρες) στεγνώνει τόν 
ιδρώτα μέ δλο τό κρύο, σπρωγμένος άπό τό δυνατό άνεμο καί τήν ύγρή 
δροσιά τής νύχτας. . .  "Ολα αύτά είναι πράγματα πού δέν μπορώ νά τά 
χωνέψω. . .

"Ωρα 7.40' σταθμεύουμε καί προγευματίζουμε μέ άλλο μισό κουτί καί 
1/3 φραντζόλας. Στίς 10 φτάνουμε στήν τοποθεσία Κουκουράρε. Σέ 
ΰψόμετρο 800 μ. περιοχή Άλιπαστιβάν (σ.σ. έννοεϊ μάλλον τό Έλμπα- 
σάν) εύρισκόμενη κάτω άπό τό βουνό. Χωριουδάκι χτισμένο άπέναντι άπό 

. , τήν Άντριούνα. Στίς 14-17,
Κοντά σ τις  Ε λλην ικές τής 3-12, κατεβήκαμε στήν
π ροφυλακές τοποθεσία Άλιπαστιβάν καί

άγοράσαμε 3Ι* τού λίτρου 
ρακή 10 λιρέττες καί έ ν α . .. (δυσανάγνωστο) 12 λιρέττες. Στίς 17 
φάγαμε ένα κουτάκι καί 1/s γαλέττας. Άπό 18-8, έπικεφαλής θέσης. 
Καιρός καλός, ούρανός ήρεμος δλόκληρη τήν ήμέρα. 3 (Τρίτη): Νύχτα 
ψυχρή μέχρι τίς 9. Αφόρητο κρύο!. . .  "Ηλιος κάπως χλιαρός, άν καί τά 
γειτονικά ύψώματα είναι σκεπασμένα άπό χιόνι. Στίς 11 έστειλα γράμμα 
στή γυναίκα μου. Στίς 11.30' πήρα μία φραντζόλα καί ένα κουτάκι. "Εφαγα 
τό μισό άπό αύτά. Στίς 17.30' τό ύπόλοιπο. Άπό 20-21 σκοπός άπέναντι 
άπό τόν έχθρό.

Στίς 22 διάλυσα τή σκηνή γιά τήν άναχώρηση. Στίς 23 πήρα ένα 
κομμάτι σοκολάτας καί 25 τσιγάρα. "Ωρα 24: Άναχώρηση φορτωμένος μέ 
τό σακκίδιό μου καί 11 γεμιστήρες μυδραλλιοβόλων δπλων (20 σφαίρες 
γιά τόν καθένα μα ς!. . . ) .  4 (Τετάρτη): "Ωρα 0 ούρανός ήρεμος σέ δλη τή

διάρκεια τής ήμέρας. Άρχί-
Νέα ύπογώοηση σα̂ ε τίΙν π°Ρε1α Μας· Στ1<!υποχώρηση 07 .30' φτάσαμε στό Αρχη
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σταθμεύσαμε μέχρι τΙς 16. Στίς 8 πήραμε τόν καφέ μας τρώγοντας μία 
φραντζόλα καί ένα κουτάκι συγκεντρωμένοι στήν άκροποταμιά κοντά στή 
γέφυρα Λομινίτσα κοντά στό. . .  (δυσανάγνωστο) πού Βρίσκεται σέ άπό
σταση 3 χιλιόμετρα άπό τήν Κλεισούρα καί 12 άπό τήν Πρεμετή. Έδώ 
άσταμάτητες έπιδρομές άεροπλάνων. "Ωρα 11 μέ κάλεσαν γιά μισθοδο
σία κοντά στήν κοίτη τού ποταμιού.

Πήρα 20 φράγκα γιά μένα. Τό ύπόλοιπο (100 φράγκα!!!) θά φροντίσει 
τό ίδιο τό 'Αρχηγείο νά τά στείλει στό σπίτι μου. "Αρχισα νά λογαριάζω σέ 
τ ί άνταποκρίνονται τά φράγκα σ έ . . .  (δυσανάγνωστο) καί ιταλικές λιρέτ- 
τες (σ.σ. άκολουθοϋν διάφοροι άριθμητικοΐ ύπολογισμοί). "Ενα έχθρικά 
, , άεροπλάνο έρριξε δύο βόμ-
Αεροπορικοι βες στό ποτάμι καί δύο στήν

βομβαρδισμοί δχθητου, 15 περίπου μέτρα
άπό τή θέση όπου Βρισκό

μουν. "Επεσα καταγής άπό τή στιγμή τής πρώτης έκρηξης. Σάς άφήνω νά 
σκεφτεΐτε τί στιγμή ήταν αύτή!. . .  Ά ν  σωθήκαμε, σίγουρα έγινε άληθινό 
θαύμα. 'Εξηγώ 9τι σώθηκαν όσοι είμαστε στό ποτάμι, γιατί ύπήρξαν 4 
πληγωμένοι τού Γ  τάγματος, πού βρίσκονταν πολύ κοντά στό 'Αρχηγείο.

Τή στιγμή πού έπεσα χάμω, γύρισα τό Βλέμμα μου πρός τήν κοίτη τού 
ποταμιού, στό σημείο όπου άκουγόταν ή έκρηξη, καί είδα νά ύψώνονται 
ένα πλήθος άπό θραύσματα, πού έφτασαν μέχρι έμάς. Εύτυχώς όμως δέν 
πλήγωσαν κανέναν. Ή  λέξη πού φώναξα στήν τρομερή έκείνη θέα, ήταν: 

, .  , «Άγιε Άντώνη μου σώσε
« Α γ ιε Αντωνη μου με! » Μόλις πέρασαν οί

σώσε με . . . »  πρώτες στιγμές τού τρόμου,
ό καθένας πήγε νά άπομα- 

κρυνθεΐ γιά νά κρυφτεί πίσω άπό τούς θάμνους. Αύτό όμως άπαγορεύ- 
τηκε άπό τούς ’Αξιωματικούς. "Ετσι μείναμε στίς θέσεις μας μέχρι τις 13. 
Ύστερα μετακινηθήκαμε σέ άπόσταση 800 μέτρα κάτω άπό τούς θά
μνους, άλλά καί έκεϊ παρατηρήθηκε μιά άδιάκοπη κίνηση άεροπλάνων.

Στίς 16.30 συνεχίσαμε τήν πορεία μας μέχρι τή θέση όπου βρισκόμα
στε άπό τίς 29-11/1-12, δηλαδή σέ άπόσταση 2 περίπου χιλιόμετρα άπό 
τήν Κλεισούρα. 'Εκεί μείναμε μέχρι τίς 4 τής έπόμενης ήμέρας. Στίς 
18.30' μάς δόθηκε ένα κουτί καί μία φραντζόλα. 5 (Πέμπτη): "Ωρα 3
ι ι -  . 4 . ^ π Λ η „ Λι έγερση. Στίς 5.30' καφέςΝ έοι αεροπορ ο κα-( ^ ^ ρ η ο η  γιά άλλη το-
βομβαρδισμοί ποθεσία. Σταθμεύσαμε ένα

χιλιόμετρο πέρα άπό τήν 
Κλεισούρα, στά δάση, όπου μάς περίμενε καί πάλι άσταμάτητος άεροπο- 
ρικός βομβαρδισμός. "Ωρα 13.30' συσσίτιο (ζωμός μέ μακαρόνια καί 
κονσέρβα, 1 φραντζόλα καί Vs κρασιού). "Ωρα 17 μάς δίνουν 20 τσιγάρα 
«Νατσιονάλε» καί 1 ποτηράκι κονιάκ. Στίς 18 μακαρόνια, στίς 19 κάτω άπό 
τή σκηνή. Φτωχά μου παγωμένα κόκαλα!!!. . .  "Ωρα 17 έπίσκεψη τού 
Συνταγματάρχη Μ ποέκιϋ!. . .  6 (Παρασκευή): "Ωρα 5 στόπόδι. Ούρανός 
νεφελώδης μέ ήλιο στό διάστημα τής ήμέρας. Στίς 9 καφές. "Ωρα 10 δύο 
φραντζόλες, ένα κομμάτι σοκολάτα καί μαρμελάδα, δύο δελτάρια μέ 
πληρωμένα ταχυδρομικά τέλη. Στίς 18 λίγη πάστα καί κρασί. Στίς 14 
έπίθεση άντιαεροπορικών μας σέ έχθρικά άεροπλάνα άπό τά όποια ένα 
χτυπήθηκε καί τό άλλο έπεσε. Στίς 18 νέα έφοδος, κατά τήν όποια 
άναχαιτίσαμε ένα άεροπλάνο. Στις 18.30' πήραμε λίγα μακαρόνια καί 
φασόλια.

7 (Σάββατο): "Ωρα 8 στό πόδι. Ωύρανός νεφελώδης μέ βροχή άπό τίς 
2 πού συνεχίστηκε μέχρι τίς  24. Στίς 9 πήραμε καί φάγαμε λίγο τόννο μέ 
φραντζόλα, στίς 13.30' ζωμό μέ μακαρόνια, στίς 16.30' μισό κουτάκι 
κρέας καί κρασί. "Ωρα 18 διαταγή νά διαλύσουμε τίς σκηνές γιά άναχώ- 

. , „  . ρηση. "Ωρα 19 άναχώρηση
« Φ τω χή  α ν θ ρ ώ π ιν η  μέ βροχή καί λάσπη. Τέλος
ζ ω ή . . . »  στίς 22.30' φτάσαμε στή

θέση Λορίτσα. Φτάνοντας 
έκεϊ καί μή μπορώντας νά στήσουμε τίς σκηνές άπό τή βροχή καί τό 
σκοτάδι, μείναμε στριμωγμένοι κάτω άπό τό πανί μέχρι τίς 7 τής έπόμε
νης ήμέρας καταβρεγμένοι άπό τήν άσταμάτητη βροχή. Νύχτα άλησμό- 
νητηϋ !. . .  Συγκρίνοντάς την μέ τή νύχτα τής 1-12-40, αύτή είναι χειρό
τ ε ρ η !! ! . . .  Ά π ό τ ίς ΐ μέχρι τίς  2 .3 0 'ό καιρός χειροτέρεψε!!!. . .  8-10 
κοντά στή φωτιά γιά νά στεγνώσω λίγο, 10-12 προετοιμασία τής σκηνής. 
Στίς 13 έφαγα μισή γαλέττα. Ανάμνηση τής ήμέρας (γιορτής τής Πανα
γίας). 8 (Κυριακή): Ο ούρανός παραμένει νεφελώδης μέ άσταμάτητη 
βροχή. Στίς 15 πήρα καί έφαγα μία φραντζόλα, μισό κουτί κρέας καί 
κρασί. Ακόμη καί λίγο κατσικάκι, τό τελευταίο μέ πληρωμή. 9 (Δευτέρα): 
"Ωρα 2 φρουρά. Ούρανός μισοσκεπασμένος χωρίς βροχή. Στίς 9.30' 
βροχή, 10 καφές μέ γάλα καί μισή φραντζόλα μέ κρέας, 15 μία φραν
τζόλα, μισό κουτάκι ρύζι καί λίγη σοκολάτα. 18-24: Διαταγμένος γιά τις 
άνάγκεςτοϋ ούλαμοϋ. Βροχή άδιάκοπη άπό 20 μέχρι24. θαυμάσια νύχτα! 
Ευτυχισμένη άνάπαυσηϋ!. . .  Κάτω άπό βροχή, κρύο καί υγρασία 100. 
Φτωχή άνθρώπινη ζωή!!!. . .

10 (Τρίτη): "Ωρα 7 στό πόδι. Ούρανός νεφελώδης, υγρασία. Στίς 9 
καφές, 12.30' μισό κουτάκι καί λίγο ψωμί, 15 ρύζι, ρεβύθια, μία φραν
τζόλα, μισό κουτί κρέας, κρασί καί λίγο κονιάκ. Ακόμη 10 τσιγάρα καί μία

γαλέττα. Ημέρα χωρίς βροχή. 11 (Τετάρτη): Ούρανός ήρεμος μέ ήλιο
κατά τή διάρκεια τής ήμέ- 

Νέα οπισθοχώρηση PQ9- Στίς 2 ύπηρεσία φρου
ράς, 9 καφές καί μισή γα- 
λέττα άπό τήν προηγούμενη 

ήμέρα, 14 βροχή, 15 σούπα μέ ζωμό, 1 φραντζόλα, 1 γαλέττα, μισό 
κουτάκι, κρασί καί κονιάκ. ’Ακόμη 15 τσιγάρα «Νατσιονάλε». Ή  βροχή 
συνεχίζεται δλο τό βράδυ. 12 (Πέμπτη): Στίς 2 φρουρά. Ούρανός νεφε
λώδης μέ βροχή πού κράτησε δλη τήν ήμέρα. Στίς 4.30' διάλυση τών 
σκηνών γιά μετατόπιση σέ άλλη θέση. "Ωρα 7 άναχώρηση μέ βροχή καί 
έπομένως καί μέ λάσπη. "Ωρα 12, ένωθήκαμε μέ τούς άλλους δύο 
ούλαμούς, δηλαδή μέ όλο τό τάγμα. Εξηγήθηκε καλύτερα ή διαταγή πού 
δόθηκε γιά μετατόπιση. Ανάγκη νά γυρίσουμε πίσω στό ίδιο σημείο, ένα 
χιλιόμετρο μόνο πιό πίσω. Δύο ώρες στάθμευση. Καφές μία γαλέττα. 
Ωρα 12 γυρίζουμε πίσω (άγια υπομονή!) μέ τό κατσικάκι στούς ώμους, 

βάρος γύρω στά 30 κιλά, χώρια τά 12 μέ τά πολεμοφόδια, πράγμα μόνιμο 
πιά σέ κάθε μετατόπιση!. . .

Ωρα 14 φτάσαμε έπί τόπου συνοδευμένοι άπό άδιάκοπη βροχή. 
Στήσαμε τίς σκηνές μέσα σ' ένα τέλμα λάσπης καί νερού!!! Τό χέρι καί ή 
χάρη τού θεού άν δέν σκάσει κανείς!. . .  Αύτό δμως δέν έξαιρεϊ βέβαια 
τίς άρρώστιες πού θά ξεσπάσουν άργότερα, άν άπό άπλή τύχη ή άτυχία

« Ας γ ίν ε ι τό  θέλημα  
τού  Θ εού .. .»

Ku'i --  .--- ,------ --
διαλέξω!) δέν θά άφήσουμε 
τό πετσί μας σ’ αύτή τήν έκ- 
στρατεία!. . .  Νά περπατάς, 

νά κοιμάσαι, τέλος νά ζεΐς μέσα στό νερό καί στή λάσπη, νά τρως λίγο καί 
άσχημο, νά κοιμάσαι λίγο ή καθόλου!. . .  Δουλειά άσυμβίβαστη μέ τίς 
σωματικές καί ήθικές δυνάμεις μα ς !!!. . .  'Οπωσδήποτε φαίνεται άδύ- 
νατο νά άντέξει κανείς σ’ αύτή τήν «ώραία» ζωή!!!. . .  Ά ς  γίνει δμως τό 
θέλημα τού θ εο ύ !!. . .  "Ωρα 17 πήρα καί έφαγα ένα φλυτζάνι ζωμό μέ 
κρέας, μία φραντζόλα, μισό κουτί καί κονιάκ. Τήν ύπόλοιπη νύχτα τήν 
πέρασα δπως καί παραπάνω: έμεινα πότε καθιστάς καί πότε όρθιος γιά νά 
διώξω τό κρύο!!!. . .

Ξανάρχονται 
τά Ελληνικά άεροπλάνα

13 (Παρασκευή): Ώρα 8 ούρανός κάπως πιό αίθριος ήλλά μέ τάση γιά 
βροχή. Στίς 9.30' φάγαμε ό καθένας 'h  κουτιού καί μία φραντζόλα, 
11,ν« καφέ, 15, σούπα μέ μακαρονάκια, 2 φραντζόλες, λίγο τόννο 1/s 
κρασιού. Ακόμη 10 τσιγάρα «Νατσιονάλε». Στίς 15.30' περνούν έχθρικά

άεροπλάνα καί ρίχνουν σέ 
άπόσταση 50 μ. άπό τήν 
κατασκήνωσή μας. "Ωρα 
17-24, κοντά στή φωτιά 

λόγω έντερικής άδιαθεσίας!! ! . . .  "Ηρεμος ό ούρανός. 14 (Σάββατο): 
Ούρανός αίθριος μέ ήλιο κατά τό διάστημα τής ήμέρας. Ώρα 5 διάλυση 
τών σκηνών. Στίς 6 άναχώρηση γιά τό Αρχηγείο τού τάγματος. Φτάνον
τας έκεϊ, πήραμε ό καθένας 'U  καφέ. Ύστερα «έπί τό έργον» γιά νά 
στήσουμε τίς σκηνές. Στίς 13.30' σούπα μέ μακαρονάκι, 1 φραντζόλα, 
μισό κουτάκι καί λίγη σοκολάτα. Στίς 15.15' περνούν 3 έχθρικά άερο
πλάνα ρίχνοντας 10 μπόμπες στόν περίβολο τού καταυλισμού μας, δη
μιουργώντας πληγωμένους, άνάμεσα στούς όποιους 2 πολύ βαριά.

Στή σκηνή μου έπεσαν δύο θραύσματα σκίζοντας τά φύλλα της σέ 
άπόσταση 10 έκατοστών άπό τή θέση όπου ήμουν ξαπλωμένος. Στό 
πέρασμά τους ρίχτηκα κάτω άπό τό άντίσκηνο γιά νά μή φαίνουμε. Μέ τήν 
άκρη δμως τού ματιού, είδα άπό τό άνοιγμα τής σκηνής τά θραύσματα τής

Σ τ , , μ έ ς  μ ο ν ,κ ο μ  f f i f f l S i  6Π0|ϊ ί , ^ κ ρ Υ ί
κ α ί ο ρ γ ή ς  της. Τή στιγμή τού πανικού

βρήκα μόνο μία λέξη: «Άγιε 
Άντώνη μου!...» . Είναι ή τέταρτη φορά πού δοκιμάζω πανικό, άλλά 
αύτός υπήρξε μεγάλος. Αφού πέρασε ό κίνδυνος, έκλαψα μέ όργή 
άναλογιζόμενος τήν άτιμη τήν τύχη. Νά πεθάνω δηλαδή χωρίς νά γνωρίσω 
τό γιό μου !!!. . .

’Εδώ τελειώνει τό ήμερολόγιο τού Ενωμοτάρχη τών Καραμπινιέρων 
Π.Β. Ο στρατιώτης πού τό παράδωσε (16 Δεκεμβρίου 1940) στόν κ. 
Γιαννάκη, τού είπε άτι βρέθηκε πάνω σ’ ένα νεκρό Ιταλό στρατιώτη, στό 
πεδίο τής μάχης τής Μπρέζανης. Ό  κ. Γιαννάκης συγκινημένος τό 
φύλαξε στοργικά στόν κόρφο του καί έταξε σκοπό πώς άν βγει ζωντανός 
άπό τόν πόλεμο, θά τό στείλει κάποτε στήν οικογένεια τού νεκρού.

"Οσο δμως καί άν έψαξε μέχρι σήμερα δέν κατόρθωσε νά καταλήξει 
στό έπιθυμητό άποτέλεσμα. Πριν άπό λίγα χρόνια πήρε τήν πληροφορία 
δτι ό νομιζόμενος νεκρός συντάκτης τού ημερολογίου, έχοντας γλυτώσει 
στήν Αλβανία ύστερα άπό τραυματισμό του, ζοϋσε σέ μιά κωμόπολη τής 
Ιταλίας. Ό  κ. Γ ιαννάκης έγραψε άμέσως σέ κάποια διεύθυνση πού τού 
έδωσαν, άλλά δέν πήρε ποτέ άπάντηση.

"Ετσι τό ήμερολόγιο έμεινε στό άρχεΐο του, γιά νά δημοσιευθεΐ τό 
βαθιά άντιπολεμικό καί άνθρωπιστικό του περιεχόμενο σ’ αύτές τίς σελί
δες σήμερα πού οί πληγές άπό τόν Έλληνοϊταλικό πόλεμο τού 1940-41 
έχουν έπουλωθεΐ άπό καιρό, καί οί δύο λαοί βαδίζουν άδελφωμένοι στή 
λεωφόρο τής ένωμένης Εύρώπης.
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χρονιά 
αιττο θάνατο του

Στίς 26 Οκτωβρίου 1957, στό Φράϊμπουργκ της Γερμανίας πέβανε ένα όπό τό 
πλέον όνήουχα πνεύματα τοϋ αιώνα μας, ό Νίκος Κοζαντζάκης. Σήμερα, 25 χρόνια άπό 
τή μέρα έκείνη, τό έργο του, άν και όριρανεμένο άπ’ τό δημιουργό του, κατακτάει όλο 
καί περισσότερους «Πιστούς» και οί πνευματικές του άνησυχίες γίνονται όλοένα καί 
πιό έπίκαιρες. Ίοω ς γιατί ύπόρχουν άκόμα -  καί θό ύπόρχουν πάντα -  άνάμεσά μος 
άλύτρωτο πνεύματα, τραγικοί όδοιπόροι κι όναζητητές τής ύλήθειας...

Τού κ. Αγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Άνθ/στού

Ό θάνατος τοϋ Νίκου Καζαντζάκη, 
πριν άπό 25 χρόνια αήμαινε τό άνοιγμα 
τών πυλών τής αιωνιότητας στό έργο του, 
τήν άλωσή της άπ' αυτό, τόσο, όσο έλάχι- 
στες φορές κατακτήθηκε άπό άνθρώπινη 
δημιουργία.

Τεράστιο έργο, έργο κορυφή τόσο στό 
χώρο τής πεζογραφίας, όσο καί στό χώρο 
τής ποίησης. Χτισμένο μέ τις έμπειρίες  
καί τούς όραματισμοΰς ένός πνευματι
κού άνθρώπου ποϋ βάδισε τούς δρόμους 
τής άναζήτησης τής άλήθειας μέσα σέ 
συνεχείς συγκλονιστικές συγκρούσεις 
τοϋ έαυτοϋ του μέ τό άνήσυχο πνεύμα 
του καί μ έ τά έξωτερικά έρεθίσματα μιας 
έποχής ρευστής σέ ιδ έες  καί χαρακτηρι
στικής σέ πολιτικο-κοινωνικές άνακατα- 
τάξεις.

Στά 25 χρόνια πού μάς χωρίζουν άπ’ τό 
θάνατό τομ ό Καζαντζάκης διαβάστηκε 
πολύ -  σέ παγκόσμια κλίμακα -  καί συζη
τήθηκε άκόμα πιό πολύ. Γύρω άπ' τό έργο 
του στροβιλίστηκαν θύελλες έπιδοκιμα- 
σίας κι άποδοκιμασίας, χειροκροτήματα  
καί κατακραυγές. Ό  Καζαντζάκης καί νε
κρός στάθηκε στό κέντρο ένός κύκλου 
πού έγ ινε πεδίο όπου κονταροχτυπήθη
καν ιδέες, θεωρίες άλλα καί έμπειρίες  
καθοριστικές γιά τήν άνθρώπινη ύπαρξη 
καί τήν άγωνία τής πορείας της. Γεγονός, 
όμως, είνα ι ότι χαρακτηρίστηκε καί κατα
ξιώθηκε σάν μιά δυνατή -  πρωτοφανέ
ρωτη στόν παγκόσμιο πνευματικό χώρο - 
προσωπικότητα, πού κυριάρχησε μέ τήν

άστείρευτη δημιουργία της κι άνοιξε τό 
δρόμο της έχοντας γιά σκαπάνη τήν 
άμφισβήτηαη. Αυτός ό δρόμος, αυτή ή 
άναζήτηση, στό έργο του μετουαιώνεται 
σέ άγωνία, άγωνία πού πάντα τόν άκο- 
λουθούσε καί συχνά σημάδευε θανάσιμα 
κάθε σκέψη καί πνευματικό πέταγμα.

Τό φαινόμενο Καζαντζάκη δύσκολα 
έρμηνεύεται. Θά μπορούσε νά πει κανείς 
πώς μόνο βιώνεται. Συγκλονίζει, άνοίγει 
βαθιές τομές. Προβληματίζει τό ίδιο έν 
τονα όπως ό Θεός καί ό "Ανθρωπος ατούς 
πίνακες τού Γκρέκο, τού «παππού» όπως 
χαρακτηριστικά ό Καζαντζάκης τόν όνο- 
μάζει στό στερνό του βιβλίο, τήν «’Ανα
φορά στόν Γκρέκο», όπου όλη του ή ζωή, 
όλος του ό άγώνας βγαίνει άπ' τά χείλη  
του σάν έξομολόγηση - τίμια έξομολό- 
γηση, τίμιου άγωνιστή - άποκαλύπτοντας 
τήν περιπλάνησή του σέ γλιστερά μονο
πάτια καί σέ άπόκρημνες πανύψηλες 
βουνοκορφές.

Δέν είνα ι όμως ή «'Αναφορά στόν 
Γκρέκο» τό μοναδικό άπολογητικό του 
έργο. Ό Καζαντζάκης ποτέ δέ θέλησε νά 
κρύψει τό τι ε ίνα ι καί τι πιστεύει. Βαδί
ζοντας όλομόναχος μέσα σέ μ ιά άπελπι- 
σμένη μοναξιά πάντα ε ίχ ε  τό θάρρος νά 
ζωγραφίσει μ έ  δυνατές π ινελιές τό περί
γραμμα τής ύπαρξής του. Κάπου στήν 
« Ασκητική» γράφει: «Τό ένα μου πόδι εί
ναι στό στέρεο χώμα, τό άλλο ψάχνει στά 
σκοτεινά, άπάνω στήν άβυσσο».Στό άτέ- 
λειωτο πέταγμά του έσπασαν χ ίλ ιες  φο
ρές  τά φτερά του. Χ ίλιες φορές, όμως, 
ξεπήδησαν καινούργια φτερά, χωρίς βέ
βαια νά κλείνουν οί άνο ιγμένες πληγές 
του. Ό μηδενισμός πού έντονα πολλές 
φορές προβάλλει στό έργο του δέν μπό

ρεσε ποτέ νά τόν γκρεμίσει, ν ' άπλώαει 
γύρω του τήν άνυπαρξία. Αντίθετα πάντα 
μέσα του άνασταινόταν μιά τρομερή 
άντίστααη ατή ροπή τού θανάτου, μιά 
ήρωϊκή κι άπελπισμένη συνάμα διάθεση 
γιά πάλεμα μαζί του, κληρονομιά τής 
τραχείας κρητικής λεβεντιάς:

«Όρτσα παιδιά, καί πρίμο φύσηξε τού Χά
ρου τό άγεράκι!».

Ό  μόχτος του ό πνευματικός δέθηκε 
στενά μ έ  τήν «άνατομική ματιά» του πρός 
τόν άνθρωπο πού συναντούσε στά ταξί
δια του, τό χαρακτήρα του, τήν ιστορία 
πού 'σερνε μαζί του καί τήν άγωνία τού 
αύριο. ’Αντίθετα μέ τόν Κώστα Ούράνη, 
πού τά ταξιδιωτικά του γεννιώνται μέ μιά  
άφταστη ευαισθησία, στολισμένη κι έκ- 
φρασμένη μέ λυρικότατα χρώματα, έτσι 
ώστε νά μιλάμε γιά συνειδητό άγγιομα 
τής ποίησης, ό Νίκος Καζαντζάκης έχε ι 
γιά όδηγό στά ταξίδια τή σκέψη καί τό 
στοχασμό πού 'χε ι άντικείμενο τόν άν
θρωπο καί μόνο. "Ενας «δαίμονας», γιός 
τής άν ικανοποίησης, μεταβάλλει κάθε 
μόριο τής ψυχής του σέ δέκτη γνωριμίας 
καί μάθησης. Από κάθε χώρα πού έπι- 
σκέπτεται μετά  άπό τό έντονο πλησίασμα 
τών άνθρώπων καί τις βαθιές τομές πού 
άνοίγει στά «πράγματα» πού διέπουν τή 
ζωή του, παίρνει μαζί του, στίς «άπο- 
σκευές» του, κάθε τι πού μπορεί νά χα
ρακτηρίσει καί νά ζωντανέψει στό μ έλ 
λον, δ,τι υπήρξε γιά τή δεδομένη χώρα 
παρελθόν κι ΰ,τι σμίλεψε τούς άνθρώ- 
πους της, τά πάθη τους καί τις άρετές  
τους.

Τεράστιο τό ταξιδιωτικό του έργο μέ  
μιά μοναδική, γιά τό είδος αυτό τού λό
γου, ρεαλιστικότητα. Στό βιβλίο του «’Αγ
γλία» (1941), γράφει: «Κάθε καινούργιο 
χώμα ποϋ πατούμε μπορεί και πρέπει νά 
γίνει άφορμή νά πλατύνει ή ψυχή μας».

Στόν ποιητικό χώρο ό Καζαντζάκης 
υψώνει ένα δυσθεώρατο βουνό. Είναι οί 
33.333 στίχοι τής δ ικής του «’Οδύσ
σειας». Όδυσσέας ό ίδιος, πλανιέται σέ 
ξένες  κι άφ ιλόξενες θάλασσες, νιώθον
τας έντονα μ ιά πραγματικότητα: Πώς πιά 
δέν τόν χωράει ό τόπος του καί πώς πρέ
πει όλον τόν κόσμο νά γυρίσει. Στό έργο  
αύτό, ό Όδυσσέας τού Καζαντζάκη, συν-
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εχ ίζε ι τόν άγώνα του μετά τήν 'Ιθάκη μή 
μπορώντας νά ζήσει τ ' άλλα χρόνια τής 
ζωής του κλεισμένος ατό νησί.

Στιγμές άφταστου μεγαλείου  καί ποιη
τικής δύναμης είνα ι κάθε στίχος τής 
« Οδύσσειας». Ένα περίγραμμα τής ζωής 
τού άνθρώπου πού ξεγυμνώνεται μ έ μιά  
άντρίκια κίνηση καί δε ίχνει κατάφατσα 
στον ήλιο τό καταπληγωμένο κορμί του, 
τά Ιδανικά άλλά καί τά πάθη του. Δώδεκα 
χρόνια κράτησε τό γράψιμό της. Εφτά 
φορές τήν έγραψε. Τήν πρώτη τή 
«γραφή» τήν άρχισε τό 1924, χρονιά ση
μαδιακή γ ι’ αυτόν, άφοϋ τότε γνωρίζει 
τήν 'Ελένη Σαμίου, τήν «Ελένη» του, πού 
21 χρόνια άργότερα, τό 1945, παντρεύε
ται. Πολύ πιό μπροστά τά βήματά του 
έχουν πάρει άλλο δρόμο, ξέχωρο μέ  
'κείνο πού διάλεξαν τά βήματα τής Γαλά- 
τειας, τής πρώτης του γυναίκας, στιγμή 
πού πολλοί τήν τοποθετούν λίγο πριν τή 
φυγή τού δικού του Ό δυσαέα άπ’ τήν 
• ’Ιθάκη», όπου ό άλλος Οδυσσέας είχε  
τελειώσει τό ταξίδι του.

Ή  «’Οδύσσεια» είνα ι ένας άτέλειωτος 
δρόμος λευτερ ιάς κι άντρειωσύνης. Ό  
θαυμασμός τού Ν. Καζαντζάκη «γιά άν

τρίκια λόγια καί πράξεις», φτάνει έδώ στ' 
άποκορύφωμά του. Στις ’ίδ ιες  κορυφές 
σκαρφαλώνει καί ή άγάπη του γιά τή ζωή 
καί τήν ύμορφιά.

Θαυμασμός καί άγάπη ένώνονται κάτω 
άπό τό φάσμα τής άγωνίας μέ τό πάθος, 
τό γνώρισμα τής «καζαντζάκικης» δη
μιουργίας. Σ ' όλα του παθιασμένος, άπό- 
λυτος. ’Ακόμα καί ατούς συμβολισμούς 
καί στοάς συλλογισμούς του. Κι αύτό τό 
πάθος του γιά τή ζωή, τήν όμορφιά, τή 
λευτεριά, είνα ι τό κίνητρο, τό κουράγιο, 
γιά τ ' άσταμάτητο κονταροχτύπημά του 
μέ «τά γύρω» του, κονταροχτύπημα τής 
λιόντισσας ψυχής του, τής άξεδίψαατης 
κι άχόρταγης γιά γνώση καί γ ι' άνέβααμα:

• .. .καί θά 'μπαινα γυμνός ν’ άρμένιζα σ' 
ένα μικρό καΐκι 

μου άρέσει άδέρφι μέ τή μοίρα μου νά κον- 
ταροχτυπιοϋμαι...»

Ό ’Οδυσσέας γιά τόν Καζαντζάκη είνα ι 
τό στερνό του πρότυπο. Μ έχρι τότε άπό 
μέσα του είχαν περάσει κι είχαν άφο-

μοιω θεί - κι αύτός, μ ε τή σειρά του, ε ίχε  
μέσα άπ' αύτούς παρουσιαστεί - ό Χρι
στός, ό Βούδας, ό Νίτσε, ό Λένιν, ό Άγιος 
Φραγκίσκος τής Άσίζης. Όμως ποτέ δέ 
στάθηκαν άπόλυτοι καθοδηγητές του. 
Διάβηκαν, άφήνοντας σάν σπέρματα 
μέσα του τις τροχιές τους, έγκαταλεί- 
ποντάς του άλύτρωτο μέσα στή διαρκή 
άναζήτηση τής άλήθειας. Ό  ίδ ιος ε ίχε  
πει κάποτε γιά τόν έαυτό του: «Είμαι 
όπως λέε ι ό Βούδας, »IL SEMPRE AL- 
ΖΑΤΟ’ -  πάντοτε όρθιος, πάντοτε ξεκ ι
νώντας». Σκαλιά γιά τ ’ άνέβασμά του οί 
άδυναμίες, ή μοίρα του πού πάντα θέλει 
νά συντρίψει:

« .. .Τιτάνες καί Θεοί, τά σκαλοπάτια■
Πάτα ψυχή μου, άνέφοβα κι άνέβα...»

Δίπλα στήν ’Οδύσσεια στέκονται τά 
«κάντα» του -  τά τραγούδια του. «Τερτσί- 
νες» τά ονόμασε καί είνα ι είκοσιένα μ ε
γάλα ποιήματα πού ό φιλοσοφικός στο
χασμός κ ινείτα ι μέσα σ' ένα έπικό περί
γραμμα, γραμμένα σέ δαντικές τέρτσες,

Π ύ ν ω Α ρ ι σ τ ε ρ ό :  Μετάλλια πού κόπηκε στή 
Γολλία πρός τιμή του μεγάλου συγγραφέα. Ε π ά ν ω :  
Ό  Νίκος Καζαντζάκης (στή μέση) μέ τόν Αλβέρτο 
Σβόΐτσερ καί τή γυναίκα του Ελένη Σαμίου, στή γαλ
λική πόλη Κολμάρ τόν ΑΟγουστο του 1955. Κ ά τ ω : Ό  
τάφος του στά φρούριο τού Ηρακλείου, συγκεντρώνει 
κάβε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές.

έντεκατοσύλλαβους τριαδικούς στίχους, 
δεμένους μέ πλεκτή όμοιοκαταληξία.

Μεγάλες, όμως, άναμφίβολα κορυφές 
τής δημιουργίας του είνα ι τά μυθιστορή
ματα, πού ξάπλωσαν σ' όλόκληρο τόν κό
σμο τήν έλληνική πεζογραφία. Τό τραχύ 
άντίκρυσμα τής μοίρας, τό πάθος τής θυ
σίας κι ό τιτανικός άγώνας γιά λευτεριά, ό 
άγέρας τής λεβεντιάς πού σκόρπισαν, 
ίσως νά 'ταν αυτά πού ξάφνιασαν τούς 
Σουηδούς Ακαδημαϊκούς κι έγιναν αιτία  
νά τού στερήσουν τό Νόμπελ.

Τά μυθιστορήματά του, λοιπόν, ξεπέ- 
ρασαν τόν έλληνικό χώρο κι άνοιξαν και
νούργιους δρόμους στοάς προβληματι
σμούς τού τότε σύγχρονου άνθρώπου, 
άλλα κι άνοίγουν πάντα γιά τόν καθένα 
σύγχρονο καί κάποιο παρόμοιο δρόμο, 
δείχνοντάς του καθαρά τήν άγωνία καί τή 
λύτρωσή του.

Τό 1943, πού γράφει στήν Αίγινα τό 
Ζορμπά, γράφει τόν έσωτερικό διάλογο 
τού διπλού έαυτού του. Γράφει έναν και
νούργιο κόσμο πού κάθε μέρα άνοίγεται
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μπροστά του χωρ'ις έντονα ξαφνιάσματα, 
μέ μ ιάν άπλή φυσικότητα. Θέλει ν ' άποτι- 
νάξει τή μοίρα του μέ τή δική του Κρητική 
Λεβεντιά πού άπό μικρό παιδί σέρνει μαζί 
του, σάν κατάρα ή αάν ευχή. "Ετσι κάπου 
στο Ζορμπά άρχίζει μέ τήν λησμονιά τού 
παλιού του κόσμου νά πλησιάζει νέους 
άνθρώπους καί νά γράφει τή νέα του πο
ρεία : «Στήν άρχή πήγαινα κι έγώ μαζί του, 
παρακολουθούσα τούς έργάτες, μαχό
μουν νά πάρω καινούργιο δρόμο, νά έν- 
διαφερθώ γιά τις πραχτικές δουλιές, νά 
γνωρίσω, ν’ άγαπήσω τό ανθρώπινο ύλικό 
πού ’πεσε στά χέρια μου· νά δοκιμάσω τή 
μακροπόθητη χαρά, νά μήν έχω νά κάνω 
πιά μέ λέξεις παρά μέ ζωντανούς άνθρώ
πους ...».

Πλησιάζει ζωντανούς άνθρώπους καί 
τούς περιγράφει, όχι έξωτερικά, μά έσω- 
τερικά κι άκόμα πιό βαθιά..Μπαίνει καλά 
μέσα τους καί σκαλίζει καί τό ύποσυνεί- 
δητό τους άκόμα. Ανοίγει τό μυαλό τους 
καί ξεσκεπάζει τή σκέψη τους καί τις 
συγκρούσεις τους, τις έσωτερικές τους 
δονήσεις, ξεσκεπάζοντας, έτσι, τις δικές 
του σκέψεις, τις δ ικές τους συγκρούσεις. 
Καί δέν είνα ι παρά ένας χορός άτέλειω- 
των συγκρούσεων ό «Ζορμπάς», πού σέ 
κάθε του λύγισμα τό άντρίκιο ένστικτο 
καί ό πνευματικός στοχασμός παλεύουν 
νά νικήσουν τό ένα τόν άλλο.

Στό «Ό Χριστός Ξανασταυρώνεται», 
δίνει μιά άπ’ τις συγκλονιστικότερες μά
χες  του βαδίζοντας σταθερά πάνω στό 
πεδίο όπου άποκαλύπτεται ό άγώνας τού 
καλού μέ τό κακό, τής άλήθειας μέ τήν 
ψευτιά. Άντρ ίκ ιο άντίκρυομα τής αιώνιας

Στιγμιότυπο όπό τήν κηδεία του μεγάλου κρητικοϋ λο
γοτέχνη. Οπως όλη ή ζωή καί τό έργο του έτσι κα) ή 
κηδεία του προκόλεσε ποικίλες -  έντελώς διαφορετι
κές -  άντιδράοεις. Κι' όμως ό χρόνος καταξίωσε στήν 
παγκόσμια ψυχή, τόν δημιουργό τού « Αλέξη Ζορ
μπά» . . .

πάλης τής δυστυχίας μ έ τήν εύδαιμονία. 
Τ’ άνθρώπινα πάθη πού κορυφώνονται κι 
άπογυμνώνουν τούς δρόμους τού κό
σμου, βγαίνουν άπ' αύτό σάν μαχαίρια 
έτοιμα νά καρφωθούν σέ κάθε συνειδητό 
όδοιπόρο τής ζωής. Αλλά οί σελίδες του 
φωτίζουν καί κάνουν νά λάμπουν τ' άνη- 
φορικά μονοπάτια όπου πάνω τους ένα 
μπουλούκι άνθρώπων παλεύει νά 'βρει τή 
λύτρωση. Ά λλο ι άνεβαίνουν κι άλλοι γλι
στρούν στό «Ό Χριστός Ξανασταυρώνε- 
ται». Δύσκολη ή άνηφοριά πού δείχνει 
σάν τεντωμένο δάκτυλο. Κατακόρυφο τό 
γλίστρημα. Τά σύμβολα κι ο ί παραλληλι
σμοί συνθέτουν έναν κόσμο πάντα έπί- 
καιρο σέ παγκόσμιο πλάνο πού «ντύνει» 
τό Θεό μέ ρούχα συμφέροντος καί τού 
δίνει χειρονομίες άνθρώπινης προκλητι
κότητας, ξαναστήνοντας γιά τό Θεό των 
φτωχών καί άνώνυμων, τό μόνο Θεό, και
νούργιους ' σταυρούς σέ καινούργιους 
Γολγοθάδες. Γ ι’ αύτοΰς τούς φτωχούς 
καί άνώνυμους πίσω άπό κάθε Σταυρό 
ύπάρχει καί μιά Ανάσταση, νά δικαιώνει 
καί νά δ ίνει κουράγιο γιά καινούργιους 
άγώνες, γιά τήν καταξίωση τής ματωμέ
νης άνθρώπινης πορείας.

Γιά τόν ίδιο τόν Καζαντζάκη, όμως, δέν 
ύπάρχει άνάσταση. Ο δρόμος τού Γολ- 
γοθά σ υνεχ ίζετα ι. . . .  Τό 1949 ξαναγυρ- 
νάει στήν Κρήτη. Μέ μιά κάθετη τομή στή 
θύμηση βυθίζεται στά παιδικά του χρόνια 
καί ξαναζεί τούς καιρούς πού ή Κρήτη μέ  
τις όλόβαθιες κι άμέτρητες πληγές της

άρχισε έναν άκόμα άγώνα γιά τή λευτε
ριά της. Ό  «Καπετάν Μιχάλης» είναι ή 
Κρήτη πού χρόνια τώρα έμεινε, στά μάτια 
τού δημιουργού, καρφωμένη καί σιωπη
λή ζητώντας τό μερτικό της άπ' τό μ ε
γάλο του έργο. Κι έδώ ό ήρωας τού Κα
ζαντζάκη έχ ε ι στιγμές μηδενισμού. Ξε
περνάει τά όρια τής ζωής, πλανιέται πέρα 
άπ' τό θάνατο, συχνά ταυτίζεται μέ τό 
δημιουργό του.

Τό 1951, στό γέρμα πιά τής ζωής του, 
όλο τό πρόβλημα πού τόν βασάνιζε άπ' τά 
μετεφηβ ικά του χρόνια, τό άτέλειωτο δί
λημμα πού χάραξε καί σφράγισε τή ζωή 
του μ ’ ένα μεγάλο έρωτηματικό καί μιά 
άναπάντητη άγωνία, ξεσπά τό 1951 στόν 
«Τελευταίο Πειρασμό», πού δέν είναι 
παρά μιά καθαρά φωτογράφηση τής πο
ρείας του άνάμεσα στή γή καί στόν ου
ρανό, στήν ύλη καί τό πνεύμα. Πορεία 
χωρίς τέρμα, μετέωρη πάνω άπ' τό χάος 
πού άκολουθούσε τά βήματά του: «Δεξιά 
γκρεμός, ζερβά γκρεμός, πίσω γκρεμός 
και μονάχα μπροστά ένα τεντωμένο 
σκοινί πάνω στό χάος». Τό 1953, άρρω
στος στήν Άντίμπ, άναρωτιέται γράφον
τας τό «Φτωχούλη τού Θεού». «"Οταν 
κοιτάς τό φεγγάρι καί τ ’ άστρα, πώς θές 
νά μήν πάει ό νούς σου στό Θεό; Δέν 
μπορούσα πιά νά κοιμηθώ, ποιος τά ’κάμε 
όλα έτούτα συλλογιζόμουν καί γιατί; 
ποιος μ’ έκανε κι’ έμένα καί γιατί; καί 
κατά πού νά βρίσκεται ό Θεός, νά πάω νά 
Τόνε θρώ, νά Τόν ρωτήσω;».

Έ να ξέσπασμα τής άγάπης καί τής θυ
σίας γιά τόν άνθρωπο είνα ι «Ό φτωχού
λης τού Θεού», ό Άγιος Φραγκίσκος τής 
Άσίζης, πού συγκλόνισε τή ζωή του καί 
συνόδεψε τή σκέψη του μέχρ ι τις στερ
νές τους ώρες, συντρίβοντας μέ τή σκιά 
του καί τό Βούδα καί τό Λένιν κι όλους 
όσοι κράτησαν γιά λίγο τό τιμόνι τού 
καραβιού πού λέγετα ι Καζαντζάκης στήν 
άπέραντη θάλασσα τής σκέψης του.

Τό 1956 άρχίζει νά πλησιάζει τό τέλος 
τής Οδύσσειάς του, τής πορείας του στή 
γή. Τότε άρχίζει τήν άναφορά του, τήν 
έσχατη έξομολόγησή του. Ή  «Άναφορά 
στόν Γκρέκο», ή διαθήκη του, ε ίνα ι τό 
στερνό άραγμα τού καραβιού στ' άραξο- 
βόλι όπου γιά πάντα θά γαληνέψει. Ξα
πλωμένος στό κρεβάτι τού νοσοκομείου 
θά ύπαγορεύσει, στήν Ελένη, τή γυναίκα 
του, θύμισες, έμπειρίες, στερνές σκέ
ψεις. Θά ρ ίξε ι ματιές στό παρελθόν καί 
ήρεμα θά σταθεί άπέναντι στό σίγουρο 
φάσμα τού θανάτου, γράφοντας: «Τέ
λεψα τό χρέος καί φεύγω».

Στις 26 Οκτωβρίου τού 1957 άφήνει τή 
ζωή, «κάνει τόπο» στό έργο του γιά νά 
ζήαει αύτό μόνο του, πιά κι έκείνος άνοί- 
γει πανιά γιά τήν άλλη ζωή τραγουδών
τας:

«Έχετε γειά, βορράστρια και κουπιά, κι 
ώρα καλή σου κόσμε' 

καλό ταν τά ταξίδι, γιόμωσε τά σωθικά μου 
άρμύρα!. .*
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Τού Στράτη ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Η ΜΑΝΗ είνα ι μιά μικρή Ελλάδα άγνω
στη γιά όλους μας, καί είνα ι τόσο ιδ ιό
τυπη, τόσο έντυπωαιακή και μ έ τόσο έν 
τονο τόν ξεχωριστό της χαρακτήρα, πού 
δέ μοιάζει μέ κανέναν άλλον έλληνικόν  
τόπο.

Γιό όλα αυτά έξασκοϋσε πάντα μιά 
παράξενη γοητεία πάνω στό πνεύμα μου, 
καί τώρα πού τή γνώρισα άπό κοντά, πολύ 
λιγότερο άπό όσο τό έπιθυμώ καί τό μ ε 
λετώ κάποτε νά τή γνωρίσω, ή γοητεία  
της κρατά άκόμη περισσότερο δεμένη  
τήν ψυχή μου μέ τό τοπίο της τό κατα- 
πληχτικό, καί μέ τόν σκληρό, πεισματάρη 
καί γενναίο λαό πού τήν κατοικεί, καί 
περιφέρει τ ’ όνομά της σάν προκλητικό 
τίτλο μέσα σ' όλη τήν 'Ελλάδα κ ' έξω άπό 
τήν Ελλάδα.

Αυτό τό δυνατό καί άπαράμοιαστο φυ
σιογνωμικό στοιχείο τού τόπου, είνα ι 
φυσικό νά ένθουσιάζει κάθε καλλιτέχνη, 
πού ή χαρά του είνα ι νά άνακαλύψει καί 
νά ξεχωρίσει άνάμεαα στούς άπρόσω- 
πους άνθρώπινους τύπους, έκείνους  
τούς άλλους, τούς προνομιούχους, πού 
συγκεντρώνουν, δυναμικά, τά γνωρί
σματα πού είνα ι διάχυτα, σέ μορφές καί 
σέ ποσότητες άσύλληπτες, πάνω στις 
λαϊκές μάζες. Τό ίδιο χα ίρεται ό καλλιτέ
χνης νά άνακαλύψει ένα τοπίο, μέσα στό 
όποιο ή φύση τού προσφέρει συμπυκνω
μένες  τις συνθετικές της Ικανότητες. Καί 
όλοι ξέρουμε πώς καμιά άνθρώπινη φαν
τασία δέν μπορεί νά φτάσει σέ όλοκλη- 
ρωτική πληρότητα τή φαντασία τού Θεού, 
όσες φορές ή δύναμη αότή βουληθεϊ νά 
φανερωθεί συγκεντρωτικά σέ μερ ικές  
μορφές, ψυχοσυνθέσεις καί τοπία, 
κατάλληλα γιά νά τά συλλάβει ό πεπερα
σμένος άνθρώπινος νούς τού καλλιτέ
χνη.

Ή  Μάνη, καί σάν έλληνικό τοπίο καί 
σάν ποιότητα άνθρώπων, τά προσφέρει

αύτά άφθονα στόν καλλιτέχνη. Καί όμως 
ή νεοελληνική τέχνη άκόμα ούτε συν
έλαβε, ούτε ύποπτεύθηκε ποτές τούτη τή 
μοναδική Μάνη σάν πηγή έμπνευσης και 
δημιουργίας.

Ο τόπος αύτός είνα ι ή άμάλαγη πηγή 
τής νεοελληνικής τραγωδίας. Καί ή 
νεοελληνική θεατρική τέχνη τήν άγνοεί. 
Εκεί παρευρέθηκα στό άνατριχιαστικό 

μυρολόι πού είνα ι ό πιό ύψηλός κομμός. 
Είδα αύτή τήν τρομερή, τή στενή άνταπό- 
κριαη των άνθρώπων πού ζοϋν καί άγωνί- 
ζουνται, μέ τούς άνθρώπους πού πέθα- 
ναν, καί όμως άπό κ ε ϊ κάτου, άπό τόν 
άαφοδελόν λειμώνα πού είνα ι τό βασί
λειο  των σκιών, κινούν τή μοίρα καί τά 
πάθη τών ζωντανών, καί κατευθύνουν τις 
πράξεις καί τούς στοχασμούς τους μέ 
τόν άδειάσειστο νόμο τής μοίρας καί τής 
Νεμέσεως, πού κυβερνά τήν άρχαία τρα
γωδία.

’Ακόυσα τις γυναίκες τής Μάνης, μέ 
κείνα τά αύστηρά πρόσωπα καί τά φλο
γερά μάτια, νά κουβεντιάζουν τραγουδι-
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στά μέ τούς νεκρούς, νά χτυπούν μέ τή 
σκληρή παλάμη τους τό χορταριασμένο 
χώμα τών τάφων καί νά τούς καλούν 
παρακαλεστικά, νά τούς καλούν προστα- 

I χτικά, ν ' άνέβουν άπό τόν Αδη καί νά 
‘ τούς άποκριθούν στις μεγάλες άπορίες 
I τής ζωής, όπως ό χορός τών Περαών στή 
I σκηνοθεσία τού Ροντήρη. Καί θυμήθηκα 

μέ οίκτο τούς ’Αθηναίους δραματογρά- 
φους, πού έπιχείρησαν νά γράψουν τρα
γωδία καί ν ’ άνεθάσουν χορό γυναικών, 
χωρίς νά πάνε πρώτα νά ζήσουν άνάμεσα 

I σ’ αυτόν τόν έλληνόκοσμο, πού τά στοι- 
; χεϊα  τής τραγωδίας είνα ι άκόμα όλοζών- 

τανα στοιχεία τής κοινωνικής του ζωής 
I καί τής καθημερινής του σχάσεως μέ τή 
I μοίρα καί μέ τό θάνατο, μέ τήν άγάπη καί 

μέ τό χρέος. Καί μέ τό μίσος. Μέ τό μίσος 
τό Μανιάτικο, πού δέ στομώνει παρά μο
νάχα σάν πέσει ένοπλο τό χέρ ι τής Νε- 

| μέαεως.
ΟΙ λόγιοι έμείς, ξέρουμε τή Μάνη μο- 

I νάχα άπό τή λαογραφική έργασία τού 
Πολίτη καί άπό κάτι χλωμές, άναιμικές 
περιγραφές, τουριστικού τύπου. Μόνο ό 
Γιώργος ό Φτέρης μπόρεσε καί μάς 
έδωσε μερ ικές σελίδες άξιες τής Μάνης. 
Κανένας μας δέν ένοιωσε τό πάθος τής 
άμεσης έπαφής μέ τόν τόπο, πού είνα ι

Α π έ ν α ν τ ι :  Παλιό σπίτι τού Μαυρο- 
μιχάλη στήν Τζίμοβα -  Αρεόπολη. 
Π ά ν ω :  Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
Κ ά τ ω :  Πύργος τού Τζαννέτου Γρηγο- 
ράκη στήν Κραναή -  Μαραθωνήαι.

μιά συνάντηση βίαιη καί τρομαχτική, μιά 
συνάντηση άποκαλυπτική, κατά τόν 
τρόπο πού είνα ι άποκαλυπτική μιά ξα
φνική άστραπή, πού βγαίνει άπό τή σύγ
κρουση δυο δυνάμεων άντίρροπων καί 
ισοδύναμων. Κανένας μας δέν τήν ένο ι
ωσε αύτή τή χαρά τής προσταχτικής 
άνάγκης, γιατί κανένας μας δέν είνα ι άπό 
τό μέταλλο, τό σκληρό καί κοφτερό, άπό 
τό μέταλλο τής Μάνης. Γιά νά πηδήξει ή 
φοβερή σπίθα πού γδύνει άπό τό σκοτάδι 
τό άληθινό πρόσωπο τής γής καί τών δυ

νατών άνθρώπων, χρειάζοντα ι δύο πυ- 
ριόβολα. Τό άτσάλι καί ή τσακμακόπετρα. 
Ή  Μάνη όλάκερη είνα ι μιά αίχμποά πυ
ρωμένη στουρναρόπετρα. Πουν' το τ ’ 
άτσάλι πού θά τήν κάνει νά 'βγάλει τις  
κρυμμένες σπίθες της;

Ή  λογοτεχνία μας είναι, στό σύνολό 
της σχεδόν, άκόμα, μαλακιά σάν προ
ζύμι. Τό ύλικό της είνα ι αισθητική ψίχα 
τής τούρτας, μέ πολύ σιρόπι γαλλικό καί 
σκανδιναυϊκό σκηνικό. Καί ή Μάνη είναι 
σκληρή καί γυμνή. Οί βράχοι της είνα ι

όλο άγκωνές. Δέν ύπάρχει έκ ε ί στάλα 
περίσσιο πάχος. Ή γή  είνα ι βασανισμένη. 
Τό πρόσωπό της σέ κοιτάζει σοβαρά καί 
φλογερά, σάν τό πρόσωπο τών άνθρώ
πων της. Γι' αύ τό καί τό χαμόγελό της, 
σάν λάχει καί χαμογελάσει, είνα ι τόσο 
γλυκό, όπως θάναι τό πρόσωπο τών 
άγιων, όταν θά θελήσουν νά φωτίσουν μέ 
χαμόγελο τήν άσκητική τους θλίψη. Τέ
τοιο είταν τό χαμόγελο τής Μάνης πού 
άντίκρισα σέ μιάν άκρογιαλιά στό Γύθειο, 
όταν γδυθήκαμε σέ μιάν άμμουδιά τριαν-
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ταφυλλιά, μ ιάν άπέραντη άμμουδιά, 
μπροστά οέ μιά θάλασσα σμαραγδιά, που 
μάς έδε ιχνε ένα - ένα όλα τά χρωματιστά 
βοτσαλάκια, πού έγραφαν σ' ένα χρυσό 
βυθό τά πιό χαρωπά ψηφιδωτά. Καί κ ε ϊ 
πού τελειώ νει τά ρόδινο περιθώριο τής 
άμμουδιάς, μύριζαν οί καρυδιές μ έ τούς 
πράσινους καρπούς και έσταζαν τά πικρό 
τους γάλα οί μεγάλες συκιές. "Ετσι γλυκό 
είνα ι καί τό χαμόγελο τών μελαχρινών 
παλικαριών της, γιατί δέν είδα άκόμα κα
μιά Μανιάτιασα κοπέλα νά χαμογελάσει 
μέσα στό πένθος πού σφίγγει τό κατά- 
μαυρο πλαίσιο τού μαντηλιού τό πικρα
μένο στόμα καί τά κατάμαυρα φρύδια τών 
γυναικών τού τόπου. Αύτές έχουν ένα 
χρέος βαρύ. Τό χρέος τής Παναγίας. Νά 
γεννούν καί ν ’ άνασταίνουν άγόρια, γιά 
νά τά στείλουν ατή μάχη καί στό γδι- 
κιωμό. Τό μοναδικό τραγούδι τής Μάνης 
είνα ι τό μυρολόι. Πόσο γλυκά θά πρέπει 

χαμογελούν οί κοπέλες τής Μάνης, άν 
λάχει καμιά φορά καί χαμογελάσουν. . .

Σέ τούτη τήν άκρογιαλιά είνα ι άρα- 
γμένη ή Κρανάη. Ένα μικροακοπικό νησί 
πετρένιο, έπίπεδο σάν δίσκος.

Εδώ πέρασε ή Ελένη τού Μενελάου, ή 
πιό όμορφη καί ή πιό έρωτική γυναίκα 
τών αίώνων, τήν πρώτη μοναχική της νυ
χτιά μέ τόν Πάρη, πριν ξεκ ινήσει τό μο ι
ραίο καράβι τους γιά τήν Τροία. Σήμερα ή 
Κρανάη είνα ι δεμένη μέ ώραϊο κρηπί
δωμα στή στεριά. Τά κύματα χορεύουν  
στή ρηχή άκρογιαλιά της, καί μέσα στις 
ρυθμικές φωνές τών νερών νομίζεις πώς 
άκούς τό ήρωικό έξάμετρο τού 'Ομηρι
κού έπους νά ξαναλέει τόν έξαίαιο θρύλο 
τής γυναικείας όμορφιάς καί τού μανιά
τικου γδικιωμοϋ.

Στό Γύθειο έλαχε νά βρεθεί κείνη τή 
μέρα καί ένα άπό τά ύποβρύχια τού Στό
λου μας. Ήρθαν οί τρεις άξιωματικοί του 
νά μοϋ έκδηλώσουν τήν άγάπη τους, καί 
μού πρόσφεραν μ ιάν άναπάντεχη, μιά 
μεγάλη χαρά. Τό καράβι τους περιπο- 
λούσε τις άκρογιαλιές τού Μόριά. Μέ κά- 
λεσαν σέ μιά όλημερινή δ ιαδρομή.ΎΗταν 
μιά εύτυχία πού δέν τήν έλπιζα. Ξεκινή
σαμε τήν αύγή, πάνω στά γλυκοχαρά
ματα, καί ή θάλασσα φορούσε τά πιό 
γιορτινά γαλάζια της.

-  Πού θέλετε νά πάμε; μέ ρώτησαν.
Τούς ζήτησα νά πλέψουμε όλόγυρα σ' 

όλόκληρη τή χερσόνησο τής Μάνης. Καί 
κάναμε αύτό τό όνειρεμένο ταξίδι, πού 
βάσταξε δώδεκα ώρες. Δώδεκα εύτυχι- 
σμένες ώρες τής ζωής μου. Ή  θάλασσα 
καλόβολη, μάς άφησε νά τις περάσουμε 
όλες πάνω στή στενή γέφυρα. Ή  γέφυρα  
είνα ι μιά σκάρα σιδερένια, κολλημένη  
στή ράχη τού σκάφους. Καί τό σκάφος 
είνα ι ένα σιδερένιο πούρο. Τά κύματα 
περνούν άνάμεσα άπό τό σκάφος καί τή 
γέφυρα. Οί άξιωματικοί καί οί ναύτες τών 
ύποβρυχίων είνα ι όλοι πολύ νέοι. Ό 
άδιάκοπος κίνδυνος τούς έχ ε ι χαρίσει 
ένα παιδιάτικο κέφι, γεμάτο χιούμορ καί 
μοιρολατρεία. Ή  άνοιχτοκαρδιά τους ε ί
ναι κάτι τόσο θαυμαστό, πού μόνον ή θά
λασσα μπορεί νά τό καλλιεργήσει. Οί θεοί 
τής θάλασσας νά τούς φυλάνε γερούς 
καί δοξασμένους τούς φίλους μου τού 
«Πιπίνου·. Περάσαμε σύρριζα τις άκρο- 
γιαλιές τής Μάνης. Τής Μάνης τής 
«προσηλιακής», καί τής Μάνης τής «άπο- 
σκιαδερής», όπως χωρίζουν οί ντόπιοι 
τήν άνατολική καί τή δυτική πλευρά τής 
χερσονήσου της.

Αύ τή ή χερσόνησος δέν είνα ι παρά ή 
ραχοκοκαλιά καί τά πίσω πόδια τού πε
λώριου μαρμαρένιου λιονταριού πού 
κράζεται Ταΰγετος. Τό καταπληχτικό 
πρόσωπο αύτού τού μνημειακού βουνού 
προσπάθησα νά τό περιγράφω όπως τό 
άντίκρισα άπό τή Σπάρτη. Εδώ είνα ι τά 
φοβερά καπούλια καί ή δυνατή ούρά τού 
βασιλιά τών έλληνικών βουνών. Τό μνη
μείο  έδώ είνα ι ριζωμένο στή θάλασσα. 
Όποιος δέν τόδε αύτό τό θέαμα τών 
άκτών τής Μάνης, δέ γίνετα ι νά τό φαν
ταστεί. Τόσο άγριο, τόσο σκληρό θέαμα,

Π ά ν ω :  Πύργος τής οικογένειας Γρηγο
ράκη στον Άγερανό.
Κ ά τ ω ή Καρδαμύλη καί άπέναντι τό Ταί
ναρο, στις άρχές τού 19ου αιώνα.

714



σπάνια μπορεί νά τό δώσει ή φύση. Εδώ ό 
βράχος τού Ταΰγετου κατακρημνίζει τις 
ίλιγγιώδεις κάθετες κοψιές του άπό ϋψη 
έκατό, έκατόν πενήντα μέτρα. Δέν είνα ι 
άκρογιαλιά αυτό έδώ. Είναι ένα κάστρο 
μονόπετρο, πού σηκώνεται πάνω σου, 
πάνω άπό τά νερά, ίσια πρός τόν ούρανό. 
Καί βυθίζεται πάλι κάθετα μέσα στή θά
λασσα, άλλα έκατό καί έκατόν πενήντα 
μέτρα τά ϋφαλά του. Εδώ ό καραβοτσα- 
κισμένος ναύτης μπορεί νά κολυμπήσει, 
νά φτάσει έως τήν ξηρά. Κανένα έλεος. 
Θά πεθάνει έκεί, κρατώντας στά χέρια  
του τή στεριά. Κανένας τρόπος γιά νά 
σωθεί, κανένα άραξοβόλι, κανένα πρα
νές. Ή  φοβερή κάθετος κατακρημνίζεται 
σέ μάκρος πολλών χιλιομέτρων. Τό μαρ- 
μαρένιο λιοντάρι τού Ταΰγετου θά Ιδεϊ 
άσυγκίνητο τά θύματα τής θάλασσας νά 
χτυπιούνται καί νά ξεακίζουνται πάνω 
στά ρ ιζοθέμελά του σάν τούς ναύτες τού 
Όδυσσέα. Ή  στεριά θά τούς είνα ι πιό 
άλύπητη άπό τό πέλαγος.

Πού είνα ι ό λογοτέχνης, πού είνα ι ό 
ζωγράφος πού θά μάς δώσει μέ τόν πεζό 
λόγο, μέ τό στίχο, μέ τό χρώμα, έτούτο τό 
δέος καί τούτη τή θάμαξη πού σκεπάζει 
τήν ψυχή μπροστά στήν άκτή τής Μάνης; 
Πού είνα ι κάν ό κινηματογραφικός φακός 
πού θά κάνει τούς Έλληνες καί τούς ξέ
νους νά σεργιανίζουν τούτο τό άπίθανο 
θέαμα, καθισμένοι άναπαυτικά στις πο
λυθρόνες μιάς κοσμοπλημμυρισμένης 
αίθουσας;

"Οποιος δέν ε ίδε τόν Ταΰγετο στή 
Σπάρτη, δέν μπορεί νά καταλάβει τό άρ- 
σενικό νόημα τής άρχαίας Σπάρτης. Καί 
όποιος δέν ε ίδ ε τόν Ταΰγετο έδώ πού 
έχτισε τά ρ ιζοθέμελά του στόν άπατο 
βυθό τού πελάγου, δέ θά μπορέσει νά 
καταλάβει τό νόημα τής Μάνης. ΟΙ γκρε
μοί αύτοί στέκουνται όρθιοι πάνω άπό τή 
θάλασσα. Τή γκρεμίζουν μέ τόν πελώριο 
ίσκιο τους, καί τ ' άγριοπούλια πού φωλιά
ζουν στις τρύπες σπαθίζουν τή σιωπή 
πού σέ τρομάζει, γιατί είνα ι γεμάτη άπό 
τεντωμένη δύναμη. Τεράστιες λαβωμα
τιές  κοκκινίζουν στή ράχη, στά πλευρά

τής πέτρας. Μεγάλη ή σπάθα τού Θεού, 
έπεσε καί τις πελέκησε, καί σάν πάρει νά 
γείρ ει ό ήλιος, τό τριανταφυλλί αίμα τού 
βουνού κουρνελίζει καί βάφει τά νερά ως 
τά βάθη.

Είναι μερ ιές  πού ή θάλασσα έχ ε ι σκά
ψει σπηλιές μέσα στά πλευρά τού κάθε
του βράχου. Μεγάλες, μυστηριώδεις 
σπηλιές, όπου χωράει νά μπει μιά όλά- 
κερη ψαρόβαρκα, καί δέν τολμά νά προ- 
χωρέσει μέσα στήν καρδιά τού άνήλιου 
βουνού. Έ κ ε ί τά νερά σπιθίζουν χαλκο
πράσινα. Χοντρές μπουκιές νερά καί λά
σπη ξεκολνάνε καί πέφτουν μέ παφλα
σμό άπό ψηλά, καί πάλι ή σιωπή γίνεται 
πιό έπίφοβη.

Καί πάνω άπό τούτον τόν άτέλειωτο 
γκρεμό πού μορφάζει μ έ χ ίλ ιους τρό
πους, καί παίζει μέ τά φώτα καί μέ τά 
χρώματα πού λιώνουν ατό νερό, είνα ι ή 
ράχη τής Μάνης. Μιά γή χρυσοκίτρινη, 
γυμνή, άσκητική καί στεγνή. Δίχως νερά. 
Δίχως δέντρα. Κάπου - κάπου μιά πρά
σινη πλαγιά. Σταματάς τό άπελπισμένο 
μάτι νά ξεκουραστεί στήν όαση, "όμως 
άπό πουθενά δέ λείπουν οι πύργοι. Είναι 
κάστρα άληθινά, πού σηκώνουνται πάνω 
στά στεγνή πέτρα σάν συνέχεια τού βου
νού, σάν ξωτικιά, πετρένια βλάστησή, 
πού τινάζει τούς κορμούς καί τούς 
άγριους κλώνους της. Είναι καστρόσπιτα 
οικογενειακά τής Μάνης. Αληθινά κά
στρα, μέ τείχη παχειά δυό καί τρία μέτρα, 
όλο μαρμαρόπετρα κι άσβέστη. Μέ πο
λεμίστρες πού παραμονεύουν, μέ μικρά 
παραθυράκια σιδεροδεμένα πού βιγλί- 
ζουν. Μέ καστρόπορτες άρμοσμένες στό 
βράχο μέ χυτό μολύβι. Τά βλέπεις νά 
προβάλλουν άπό παντού, όσο τό καράβι 
προχωρεί, όσο ξετυλ ίγετα ι τό πανόραμα 
τής παράξενης καί θαυμαστής Μάνης.

Κάθε διάσελο, κάθε λόφος, κάθε πλα
γιά κ ' ένα κάστρο. Στέκουνται τό ένα  
κατάντικρυ στό άλλο, γεμάτα μοναξιά καί 
σιωπή καί παλιές άραχνιές σκονισμένες. 
Τά πιό πολλά είνα ι έρημα, άφημένα στήν 
τύχη τους σήμερα. Οί δυνατοί άγέρηδες 
μπαίνουν καί βγαίνουν άπό τις τρύπες καί

τις'καμινάδες. Παραβιάζουν τις καστρό
πορτες, τις  δέρνουν πάνω ατούς τοίχους 
καί τρίζουν λυπημένα οί σκουριασμένοι 
ρεζέδες. Άπό τις όροφές κρέμουνται οί 
νυχτερίδες.

Είναι έρημη ή γή πού φρουρούν τούτα 
τά πετρένια τέρατα. Μέσα τους ζούααν 
ταμπουρωμένες οί Μανιάτικες ο ικογέ
νε ιες  μέ τις  μεγάλες παραδόσεις, πού 
φτάνουν ώς τό Μεσαίωνα. Άπό τις πολε
μίστρες άντικρίζονταν. Ή  μάχη τούς 
ένωνε καί ή μάχη τούς χώριζε. Σάν δέν 
πολεμούσαν μέ τούς Τούρκους, πολε
μούσαν μέ τούς Βενέτσάνους. Καί σάν 
δέν πολεμούσαν μέ τούς Βενετσάνους, 
πολεμούσαν άναμεταξύ τους. Αλύπητα, 
άνελέητα, σκληρά. Πόσο μίσησαν καί 
πόσο άγάπησαν οί άνθρωποι τής φυλής 
πού έζησε μέσα σέ τούτα τά άμέτρητα 
κάστρα. Καί οί γυναίκες, οί γυναίκες τής 
Μάνης, γεννούσαν άγόρια. «Ντουφέκες» 
τά κράζουν οί μάνες τά σερνικό παιδιά!

-  Γέννησε ή Μάρω!
-  Τί έκανε;
-  Ντουφέκα!
Καί σάν μέστωναν καί γίνονταν άντρες, 

οί μανάδες ζούααν μέ τό άδιάκοπο χτυ
ποκάρδι, πότε θά τούς τά φέρουν σκοτω
μένα, γιά νά ξεπροβοδίσουν μέ άγρια 
μυρολόγια τούς νεκρούς καί γιά νά 
σπρώξουν οί ίδ ιες στό «γδικιωμό» τούς 
ζωντανούς.

Αύτό είνα ι τό καταπληκτικό πρόσωπο 
τής Μάνης, πού τή βρήκα νά άγωνίζεται 
τό μεγάλο της άγώνα ένάντια στόν ύπου
λο έχθρό πού θέλησε νά μαγαρίσει τις 
παραδόσεις της, πού θέλησε νά τήν 
προσβάλει στά ιερά καί τά όσια τής ψυ
χής της.

Ωραία, τρομερή, πεισματάρα, άγαπη- 
μένη Μάνη!

Σκληρή, πονεμένη Ελλάδα -  Μάνη!

Απ' τΰ βιβλίο του «ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». "Εκδοση βιβλιο
πωλείου της ΕΣΤΙΑΣ.
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Τού κ. Άθαν. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ 
Άντ/ρχου

Ή Οργάνωση Παγκόσμιου Τουρισμού, 
καθόρισε μέ άπόφασή της σόν Παγκό
σμια ήμερα τουρισμού ή 27η Σεπτεμ
βρίου νό γιορτάζεται κάθε χρόνο.

Στόν έορτασμό αύτό, έφέτος πήρε μέ
ρος και ή Χώρα μας, ή όποια είναι κατ' 
έξοχήν Χώρα Τουριστική και μέ τή σχε
τική υποδομή πού διαθέτει, άναμένει 
πολλά άπό τόν Τουρισμό.

Ό  έορτασμός αυτός σέ παγκόσμια 
κλίμακα, έδωσε τήν εύκαιρία σέ δλους 
τούς έλεύθερους άνθρώπους τού πλα
νήτη μας, άνεξάρτητα άπό χρώμα, θρή
σκευμα και έπάγγελμα, νά στρέψουν τή 
σκέψη τους στήν έννοια, στις προσφο
ρές και τις άπαιτήσεις τού φαινομένου 
αύτού πού λέγεται Τουρισμός και πού 
στις μέρες μας, έχει λάβει τεράστιες 
διαστάσεις και άποτελεΐ πηγή ένός με
γάλου μέρους τού συναλλάγματος πού 
εισρέει στή Χώρα μας.

Ιδιαίτερα μάλιστα οί φορείς έκείνοι 
πού έχουν έπωμισθεί τις εύθύνες γιά τήν

άρτιότερη όργάνωσή του, τήν προβολή 
του, τή διάδοσή του και τά προθλήματά 
του, κατέλαβαν τήν ήμέρα έκείνη κάθε 
δυνατή προσπάθεια, νά τονισθεί ξεχωρι
στά, ή σημασία καί ή άξια τού Τουρισμού 
στόν σύγχρονο άνθρωπο, νά φωτιστούν 
όλες οί πλευρές του και νά φανούν ξεκά
θαρα, οί εύμενεΐς άλλά καί οί δυσμενείς 
του έπιδράσεις, πάνω στή διαγωγή και τή 
δραστηριότητα τών σύγχρονων άνθρώ- 
πων. Παράλληλα, όσοι θεραπεύουν του
ριστικές άνάγκες ή παρέχουν τουριστι
κές υπηρεσίες, φρόντισαν άναλογιζόμε- 
νοι τις πελώριες υποχρεώσεις τους, νά 
δείξουν τόν καλλίτερο έαυτό τους, γιά 
νά κάνουν πράξη, τό σλόγκαν (σύνθημα) 
πού κυκλοφόρησε - μέ τήν εύκαιρία τής 
παγκόσμιας ήμέρας Τουρισμού - μέ 
όλους τούς τρόπους μαζικής προβολής 
καί πληροφόρησης σέ όλο τόν κόσμο καί 
πού έχει, σέ έλεύθερη μετάφραση στά 
'Ελληνικά ώς έξής:

« Ε ύ χ ά ρ ι σ τ ο  τ α ξ ί δ ι  -  κ α λ ό ς  
φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ο ς  -  ά ρ ι σ τ ο ς  
ο ι κ ο δ ε σ π ό τ η ς » .

Στήν Πατρίδα μας, αύτές οί προσπά
θειες γιά τήν προβολή τής τουριστικής 
ιδέας καί τήν ποιότητα τών ύπηρεσιών 
πού προσφέρονται δέν θά πρέπει νά έκ-

δηλώνονται μόνο τήν ήμέρα έκείνη. 
Αντίθετα, ή ήμέρα αύτή θά πρέπει νά 
άποτελεΐ τήν άφετηρία γιά σκληρούς 
άγώνες όλων όσων έμπλέκονται καί κι
νούνται στόν εύρύτερο χώρο τού Τουρι
σμού, μέ μοναδικό σκοπό τή βελτίωση 
τών Τουριστικών μονάδων, τού έπιπέδ,ρυ 
τών προσφερομένων άγαθών καί τής 
ποιότητας τών παρεχομένων ύπηρεσιών. 
’Αν τό πιό πάνω σύνθημα, πού έκφράζει 
μέ έξι λέξεις, τήν πεμπτουσία τής έν
νοιας τού Τουρισμού, πρέπει νά γίνει ή 
κατευθυντήρια γραμμή κάθε πολιτισμέ
νου άνθρώπου, γιατί περιέχει μέσα του, 
τούς πρωταρχικούς παράγοντες, πού δί
νουν αίγλη, ομορφιά καί έλκυστικότητα 
στήν τουριστική ιδέα, καί κάνουν εύχά- 
ριστες καί άπολαυστικές τις ήμέρες τών 
διακοπών του. Στόν "Ελληνα θά πρέπει 
νά γίνει αύτοσκοπός καί πιστεύω του, 
γιατί ζεΐ καί κινείται σέ μιά Χώρα έξαιρε- 
τικά Τουριστική καί προσδοκά άπό τόν 
Τουρισμό πολλά καί ποικίλα όφέλη. Καί 
εύλογα προσδοκά πολλά όφέλη, άφού ή 
Τουριστική Ιδέα σαγηνεύει όλους τούς 
λαούς τής γής καί πολλοί άνθρωποι ζοϋν 
μέ τό όνειρο κάποιου ταξιδιού σέ μέρη 
σάν τής Χώρας μας, πού σ υ ν δ υ ά 
ζ ο υ ν  τ ό  τ ε ρ π ν ό  κ α ί  τ ό  ώφέ -
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λ ι μ ό .  ’Ακόμη δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι 
ό Τουρισμός στις μέρες μας άποτελεί τό 
μοναδικό δρόμο γιά τή φυγή άπό τήν έν- 
οχλητική καθημερινή ρουτίνα.

Μία νότα χαράς στήν πλήξη καί στό 
άγχος, πού συσσωρεύουν οϊ συνεχείς 
φροντίδες.

Μιά ήλιαχτίδα μέσα στή θολωμένη, 
άπό τά προβλήματα διεθνή άτμόσφαιρα. 
Μιά ένθαρρυντική έλπίδα στή φορτω
μένη μέ άπειλές παγκόσμια Ειρήνη. Ένα 
μονοπάτι πού συμβάλλει μέ τόν τρόπο 
του, στήν κοινωνικοποίηση τών άνθρώ- 
πων στό τόσο άπαραίτητο πλησίάσμα 
μεταξύ τους, στήν άλληλογνωριμία καί 
άλληλοεκτίμηση, πού συντείνουν μέ τή 
σειρά τους εύνοϊκά στήν κατανόηση τών 
διεθνών προβλημάτων καί τήν ειρηνική 
συνύπαρξη τών λαών, πού έχει διαταρα- 
χθεϊ τόσο έπικίνδυνα στήν έποχή μας.

Γιά μάς τούς 'Έλληνες, καθώς ή 27η 
Σεπτεμβρίου συνέπεσε μέ τό τέλος τής 
Τουριστικής αιχμής, ήταν μιά μέρα γιορ
τής άλλά καί περισυλλογής. Μιά ήμέρα 
θά έλεγα, άπογραφής τών άποτελεσμά- 
των τής τουριστικής συγκομιδής καί 
καταγραφής τών προβλημάτων καί τών 
ύποχρεώσεών μας. Καί είναι πολλές καί 
βαριές αύτές μας οί ύποχρεώσεις, πρώτα 
πρός τά έκατομμύρια τών άλλοδαπών 
πού ξεκίνησαν άπ' δλα τά σημεία τής Οι
κουμένης νά έπισκεφτοΰν τή Χώρα μας, 
γιά νά θαυμάσουν τις έλληνικές άρχαιό- 
τητες καί τά έλληνικά τοπία. 'Ύστερα 
πρός τήν Πατρίδα μας καί τό τουριστικό 
της μέλλον, άφοϋ μάς έχει παραχωρήσει 
τό προνόμιο νά ύποδεχόμεθα καί έξυπη- 
ρετοϋμε τούς Τουρίστες. Μιά σχεδόν 
ανέξοδη άλλά πλούσια πηγή άποκτή- 
σεως φίλων καί ύλικών άγαθών. Μετά 
πρός τούς προγόνους μας, πού μάς άφη
σαν, τήν πιό άκριβή κληρονομιά σέ 'Ιστο
ρία, σοφία, δόξα, μνημεία καί έργα Τέ
χνης παγκόσμιου θαυμασμού καί άκτι- 
νοβολίας.

Στή βαριά μας κληρονομιά καί στις 
ύποχρεώσεις μας, θά πρέπει σοβαρά νά 
ύπολογίσουμε καί τήν προγονική μας 
προσταγή, πού μάς ύπαγορεύει ό « Ξ έ 
ν ι ο ς  Ζ ε ύ ς » καί είναι γνωστή σέ 
όλους μας, σάν « ' Ε λ λ η ν ι κ ή  φ ι λ ο 
ξ ε ν ί α »  Μιά ιδέα πού καίτοι άπαιτεί οι
κονομικές θυσίες, μάς έγινε συνήθεια 
καί τηρείται άπό όλους μας μέ θρησκευ
τική εύλάβεια.

Μιά συνήθεια, πού είναι αδιανόητη γιά 
πολλούς λαούς τής γής.

Μιά συνήθεια, πού είναι γεμάτη άγάπη, 
εύγένεια, καλοσύνη, ψυχικό μεγαλείο, 
αύθόρμητη διάθεση γιά προσφορά καί 
έξυπηρέτηση.

Μιά συνήθεια πού μόνο οί Έλληνικές 
οικογένειες κατανοούν άπόλυτα καί 
μπορούν'νά προσφέρουν.

Μιά συνήθεια πού ένσαρκώνεται μέ τό 
άνοιγμα τών σπιτιών καί τών καρδιών 
μας, σέ κείνους πού θά χτυπήσουν τις 
πόρτες μας.

Μιά συνήθεια πού μάς γεμίζει χαρά καί 
εύχαρίστηση, γιατί μάς δίνει τήν εύκαι- 
ρία νά περιποιηθοϋμε στά φτωχικά μας 
σπίτια τούς ξένους μας καί νά τούς 
προσφέρουμε κάτι άπό τό ύστέρημά μας.

Οί φυσικές όμορφιές, τά δαντελωτά άκρογιάλια, ή πλούσια άρχαιολογική κλη
ρονομιά, ό μεσογειακός ήλιος, τό άφατο «Φώς» τού Αιγαίου, ό γαλανός ουρανός, ή 
θαυμάσια τουριστική υποδομή καί ή πανταχοϋ παρουσία τού Ξένιου Δία κάνουν τή 
Χώρα μας πόλο έλξης έκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο.

Αύτή ή χαρά καί εύχαρίστηση πού νιώ
θουμε, δέν πηγάζει άπό ύστερόβουλες 
σκέψεις ή προσδοκίες ωφελημάτων,
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άλλά άπό τά θάθη τής καρδιάς μας, άπό 
πηγαία εσωτερική παρόρμηση, πού μόνο 
οί Έλληνες έχουν τό προνόμιο, νά αι
σθάνονται. Ίσως γιατί άποτελεΐ όπως 
προειπα, προγονική τους προσταγή καί 
συνήθεια πού κληρονόμησαν άνάμεσα 
επίς τόσες άλλες καλές καί κακές συν
ήθειες. Πέρα όμως, άπό όσα πιό πάνω 
εκθέσαμε, γιά νά μή θεωρηθούμε ύπο- 
κριτές, άπροσγείωτοι, ή άθεράπευτοι 
ρωμαντικοί παρατηρητές τής σημερινής 
πραγματικότητας, σέ αύτή μας τήν περι
συλλογή καί τόν άπολογισμό, πρω
τεύουσα θέση πρέπει νά πάρει, ή μέρι
μνα γιά τήν άνύψωση τής τουριστικής 
συνειδήσεως καί ή έξεύρεση τρόπων ή 
καταβολή προσπαθειών γιά τή βελτίωση 
ποιοτικά καί ποσοτικά τών προσφερομέ- 
νων άγαθών ύπηρεσιών ατούς ξένους 
μας.

Γιά νά πετύχουμε σέ αύτό μας τό 
στόχο, θά πρέπει όλοι μας νά κάνουμε 
βίωμά μας κυρίως τό τρίτο σκέλος τού

συνθήματος τής Όργανώσεως τού Παγ
κοσμίου Τουρισμού, δηλαδή τό « ” Α ρ ι - 
σ τ ο ς  Ο ι κ ο δ ε σ π ό τ η ς » .

"Αν συνειδητοποιήσουμε καί ύλοποιή- 
σουμε προσεκτικά καί σέ όλη του τήν 
έκταση αύτό τό μέρος τού συνθήματος, 
δέν θά άφήσουμε περιθώρια άποτυχίας. 
Μάλιστα, βάσιμα πιστεύω, ότι δέν θά 
συναντήσουμε σέ αύτές μας.τις προσ
πάθειες δυσκολίες γιατί αύτό, έχει συγ
γένεια μέ τήν πατροπαράδοτη 'Ελληνική 
φιλοξενία καί λεβεντιά, πού προϋποθέ
τουν άψογη έμφάνιση καί πρόθυμη περι
ποίηση, καθαριότητα καί πληρότητα 
στούς χώρους ύποδοχής καί κινήσεως 
τών ξένων, ποιότητα άγαθών καί προσ- 
φερόμενων ύπηρεσιών καί τέλος κατα
νόηση στά δίκαια παράπονα καί στις εϋ- 
λογες άπαιτήσεις τών φιλοξενουμένων 
μας.

Όλες αύτές οί προσφορές μας καί 
έξυπηρετήσεις, άνεξάρτητα άν αύτός 
πού τις προσφέρει είναι μικρός ή μεγά

λος δημόσιος ύπάλληλος, άστυνομικός ή 
τελωνειακός, καθαρίστρια ή διευθυντής 
κάποιου καταλύματος, περιΠοιητής ή 
ιδιοκτήτης κάποιας μικρής ή μεγάλης 
τουριστικής έπιχειρήσεως, θά πρέπει νά 
γίνονται μέ τήν πρέπουσα διακριτικό
τητα. γρήγορα, πρόσχαρα, όμοιόμορφα 
γιά όλους καί μέ ψηλό αίσθημα εύθύνης.

"Αν όλοι μας, ό καθένας άπό τή σκοπιά 
του, άποθάλουμε τις κακιές μας συν
ήθειες καί προσπαθήσουμε νά βελτιώ
σουμε τή συμπεριφορά μας καί τούς 
τρόπους μας, άπέναντι στούς συναν
θρώπους μας καί τούς ξένους μας, είναι 
βέβαιο ότι θά άνεβάσουμε ποιοτικά καί 
ποσοτικά τό τουριστικό ρεύμα στή χώρα 
μας, μέ συνέπεια νά ώφεληθούμε όλοι 
μας περισσότερο ύλικά, πνευματικά, 
κοινωνικά καί έθνικά. Μόνο έτσι θά δη
μιουργήσουμε καί τούς άπαραίτητους 
έκείνους φίλους καί καλούς πρεσβευ
τές, πού θά διαφημίσουν άνέξοδα άπο- 
τελεσματικά καί κατά τόν πειστικότερο 
τρόπο, τήν ποιότητα τού προσφερόμε- 
νου άπό μέρους μας τουρισμού, τις μα
γευτικές έλληνικές φυσικές όμορφιές 
καί τις άνυπέρθλητες έλληνικές άρχαιό- 
τητες. Ό καλός μας Θεός, οί μεγάλοι καί 
σοφοί πρόγονοί μας καί ή Φύση, έχουν 
άπλόχερα προικίσει τόν τόπο μας, μέ 
όλες έκεινες τις προϋποθέσεις πού θέλ
γουν καί τις οποίες άναζητά ό σύγχρονος 
άνθρωπος.

Ακόμα, ένα άλλο σοβαρό θέμα πού με
τράει αποφασιστικά στήν έπιλογή άπό 
κάθε ξένο, τής Χώρας πού σχεδιάζει νά 
περάσει τις διακοπές του, είναι ή άσφά- 
λεια, ή τάξη, ή έλευθερία, ή ήσυχία καί ή 
άνετη κίνησή του σ’ αύτή.

Ολα αύτά στή Χώρα μας, είναι έξ- 
ασφαλισμένα σέ ζηλευτό βαθμό, σέ 
όλους τούς ξένους μας, άνεξάρτητα άπό 
τή Χώρα προελεύσεώς τους, χάρη στις 
φιλότιμες προσπάθειες καί διαρκείς 
ανησυχίες τών άνδρών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Καί θά έξασφαλίζονται πάντοτε αύτά 
τά άγαθά, γιατί, καί ή θέληση έκείνων 
πού είναι ύπεύθυνοι γιά τή διατήρησή 
τους ύπάρχει καί τά άπαραίτητα μέσα 
τούς παρέχονται άπό τήν πολιτεία καί τό 
σπουδαιότερο, ό Ελληνικός λαός, δέν 
φαίνεται διατεθειμένος νά τά χάσει μέ 
κανένα άντάλλαγμα.
Τ Ολοι οί οιωνοί λοιπόν στή Χώρα μας 

είναι άριστοί καί τής έπιφυλάσσουν ένα 
εύτυχέστερο τουριστικό μέλλον.

Άπό μάς έξαρτάται αύτό τό μέλλον, νά 
τό κάνουμε δημιουργικότερο καί άποδο- 
τικότερο. Δέν άπαιτοϋνται θυσίες γι' 
αύτό άλλά άγώνες. Είναι έθνική άνάγκη 
στούς άγώνες αύτούς ό καθένας μας νά 
δόσει τό δημιουργικό του παρόν άπό τή 
θέση του καί νά έκτελέσει άψογα, εύσυ- 
νείδητα καί στό άκέραιο τό καθήκον του.

Κάθε 27η Σεπτεμβρίου μέ άφετηρία 
τήν έφετινή, άς γίνει ήμέρα γιά συνεχείς 
εύγενικές προσπάθειες στό στίβο τού 
Τουρισμού.

Ετσι μόνο θά άνεβάσουμε τήν Χώρα 
μας ψηλά καί θά τήν καταστήσουμε ένα 
ζηλευτό καί περιζήτητο παγκόσμιο του
ριστικό Κέντρο. Ένα έλκυστικό έντευ- 
κτήριο μέσα στό όποΤο θά σφυρηλατη- 
θοϋν άθόρυβα καί άποτελεσματικά οί 
πανανθρώπινοι πόθοι, γιά περισσότερη 
Α γ άπη,  Ε ι ρ ή ν η ,  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  

καί Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η .
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Τ ο ϋ  κ. Π ά νου  ΓΙΑ Μ Α Ρ Ε ΛΛ Ο Υ  
π ρ ο ϊσ τ. Ία τ ρ ο δ ικ α σ τ .  Υ π η ρ ε

σ ία ς  ’Α θ η νώ ν

Είναι γνωστό καί άπόλυτα παρα
δεκτό , πώς τό  οργανω μένο έγκλημα 
π οτέ μ έχρ ι σήμερα δέν έκανε τήν 
έμφάνισή του  καί δ έν  ευδοκίμησ ε 
στή Χώρα μας. Τό γεγονός αύτό, 
πολύ εύχάρ ιστο  γ ιά  μάς το ύς  "Ελλη
νες, πρέπει ν ’ άπ οδοθεί όπωσδή- 
ποτε κατά κύριο λόγο στην ψυχο
σύνθεση τοϋ  "Ελληνα, ό όποιος δια- 
κρ ίν ετα ι γ ιά  τόν  συναισθηματισμό 
του, τό  κάλος τή ς  ψυχής του, τήν 
εύαισθησία του καί γ ιά  τό  οξύθυμο 
τού χαρακτήρος του βέβα ια  πού εύ 
κολα όμως μεταπ ίπ τει στήν ήρεμία. 
Παρ’ όλα αύτά  πρόσφατα παρατη
ρήθηκε κάποια πολύ άνησυχητική 
έξαρση τής έγκλη μ α τικό τη τα ς  στή 
Χώρας μας. Τό γεγονός  αύτό σχο
λ ιά ζετα ι μέ μεγάλη εύ ρ ύ τη τα  καί 
ποικιλότροπα άπό ε ιδ ικο ύ ς  καί μή, 
καθώς καί γ εν ικά  άπ’ τόν  'Ελληνικό  
λαό, γ ια τ ί δημ ιουργεί πολλά δυσεπί
λυτα προβλήματα, άλλά καί πολύ 
ένδ ια φ έρ οντα  έρω τήματα  άναπάν- 
τη τα  άπ' τούς  άρμοδίους.

Ή  μεταπ ολεμ ική  αύξουσα έγκλη- 
μ α τικό τη τα  σέ δ ιεθνή  κλίμακα ε ίνα ι 
πράγματι πολύ άνησυχητική. Οργα
νω μένες όμάδες μέ εύ ρ ε ϊα  έγκλη- 
ματική  δραστηρ ιότητα  δρούν στις 
μεγάλουπ όλεις τώ ν άναπτυγμένω ν 
Χωρών καί λαμθάνοντα ι κάθε μέρα 
καί πιό αύστηρά νομ οθετικά  μέτρα  
γ ιά  τήν  άπ οτελεσματική  το υς  άντι- 
μετώπιση. Τεράστια  ποσά δαπανών- 
τα ι κάθε χρόνο στόν άγώνα γιά. τήν  
καταστολή τού  όργανω μένου έγ- 
κλήματος πού άτυχώς όργιάζει, στις 
π ολ ιτισ μένες  Χώρες χωρίς καμμία 
κάμψη. Φ αίνετα ι πώς σ' όλόκληρο 
τόν  κόσμο μεταπ ολεμ ικά  ή νέα  γεν ιά  
άντιμετω π ίζει τά  προβλήματά της  
κατά τρόπο διάφορο, δ ίνοντας λύ
σεις  π ολλές φ ορές π εριθω ριακές ή

παράνομες. Μ ερ ικο ί άπ’ το ύς  παρά
γο ν τες  πού άσκούν μεγάλη έπί- 
δραση στήν ψυχοσύνθεση καί τόν 
τρόπο συμπεριφοράς τή ς  μεταπο
λεμ ικής  γεν ιά ς  καί τής  σημερ ινής 
νεολα ίας  καί συμβάλλουν σέ μεγάλο 
βαθμό στήν αύξουσα έγκληματική  
δράση πιστεύω πώς ε ίνα ι κυρίως οί 
παρακάτω: 1) ή άσέβεια  τών τέκνω ν 
πρός το ύς  γο νε ίς  καί ή δ ιατάραξη 
σ τις  σχέσ εις  τους , 2) ή ϋπερβολική 
άδυναμία τών γονέω ν πρός τά  παι
δ ιά  καί ή άν ικα νότητά  το υς  νά τά  
παιδαγωγήσουν σωστά, 3) ή τάση γιά 
κερδοσκοπ ία καί εύκολο  πλουτισμό 
στά πλαίσια τής  γεν ικό τερης^εύδα ι- 
μονιστικής άντίληψης, 4) ή εύρύτατη 
προβολή άπ’ τά  μέσα μαζικής έν- 
ημέρω σης άκαταλλήλω ν γκαγκστε- 
ρικών τα ιν ιώ ν πού στήν πραγματικό
τη τα  δ ιδάσκουν τό  έγκλημα, 5) ή εύ 
ρύτατη  κυκλοφορ ία  άσέμνων καί 
πορνογραφικών έντύπων πού σκαν
δαλίζουν κυρίως τούς  νέους, 6) ή 
σχεδόν ά νεξέλεγκτη  λε ιτο υ ρ γ ία  πο
λυάριθμων ύποπτων κέντρω ν δια- 
σκεδάσεω ς καί άκολασίας, 7) ή το ξ ι
κομανία πού δυστυχώ ς μαστίζει φο
βερά σήμερα όλόκληρο τό  Δυτικό  
Κόσμο, 8) ή άντίληψ η τή ς  «ησσονος 
προσπάθειας» γ ιά  τή  ζωή, 9) οί 
άναρχικές τάσ ε ις  πού έξαπλώ νονται 
όλο καί π ερισσότερο κάτω άπό 
ήχηρά καί σκανδαλιστικά συνθή
ματα, 10) ο ί δ ιαρκείς  τοπ ικο ί πόλεμοι 
σ' όλόκληρο τόν  Κόσμο, 11) ή άπο- 
μάκρυνση άπ’ τόν  παραδοσιακό χρ ι
σ τιαν ικό  τρόπο ζωής καί ή χαλάρωση 
τών ο ικογενειακώ ν δεσμών μέ 
άναγκαία συνέπεια  τή ν  έλαχιστο- 
ποίηση τοϋ  κοινω νικού έλέγχου .

Οί παραπάνω α ιτ ίε ς  φ α ίνετα ι πώς 
τροφ οδοτούν μέ σ ιγουριά τό  έγ 
κλημα.

Παρά τό  γεγονός  ό τ ι ό τρόπος τε - 
λέσεω ς καί ή φύση τών έγκλημάτω ν 
στήν Ε λλάδα , καθώς καί τά  κ ίνητρα 
ε ίνα ι δ ιαφ ορετικά  άπ’ ό ,τ ι σ’ άλλες 
άναπ τυγμένες Χώρες, φ α ίνετα ι πώς 
ή πρόσφατη έξαρση τή ς  έγκλημ α τι
κό τη τας στή Χώρα μας δέν ε ίνα ι 
άσχετη μέ τ ις  έ ξ ελ ίξ ε ις  πού σημειώ
νοντα ι έκε ϊ.

Ε ίναι γεγονός  πώς κατά τήν τ ε 
λ ευ τα ία  κυρίως 10ετία, πολλοί δ ιε 
θνε ίς  κακοποιοί έντοπ ίστηκαν καί 
συνελήφθηκαν στή Χώρα μας. Τό 
φα ινόμενο  αύτό  δέν ε ίνα ι συμπτω- 
ματικό. Ε ίναι μ ιά διαπίστωση ό τ ι 
ύπάρχει μ ιά δ ιαρκής τάση δ ιεθνο- 
ποιήσεως τοϋ έγκλήματος. ’Έ τσ ι καί 
ο ί μ ικρές  Χώρες πού βρ ίσκοντα ι στό 
δρόμο τή ς  άνάπτυξης, όπως ή δική 
μας, δοκ ιμάζοντα ι συχνά άπ’ τήν 
άνεπ ιθύμητη  εισαγωγή νέων μορ
φών έγκλήματος  άπ' τά  μεγάλα κέν 
τρα  τών άναπτυγμένω ν Χωρών.

Πρέπει νά σημειω θεί ιδ ια ίτερ α  τό  
γ εγονός  ό τ ι παρ’ όλο πού στις άνα
π τυγμένες  Χώρες πού μαστίζοντα ι 
άπ’ τό  έγκλημα ξο δ εύο ντα ι ϋπέρ- 
ογκα ποσά γ ιά  τήν  άντιμετώ πισή 
του , τά  άπ οτελέσματα  δέν ε ίνα ι έν- 
τυπωσιακά καί μεγάλο ποσοστό έγ 
κλημάτω ν π αραμένουν άνεξιχν ία - 
στα. Αύτό  ό φ ε ίλ ετα ι κυρίως στήν 
καλή οργάνωση καί μ εθοδ ικό τη τα  
τών οργανωμένων έγκληματιώ ν πού 
έχουν ήδη «προοδεύσει» άρκετά  
στόν το μ έα  τους.

Στή Χώρα μας τό  ποσοστό τών 
άνεξιχνίαστω ν έγκλημάτω ν ε ίνα ι 
πολύ χαμηλό σέ σχέση μ ’ αύτά  τών 
άναπτυγμένω ν Χωρών. Καί τό  α ί
σθημα άσφαλείας τών πολιτών βρί
σ κετα ι σέ πολύ ικανοπ οιητικό  βα
θμό, γεγονός  πού έχ ε ι μεγάλη ση
μασία γ ιά  κάθε δημ ιουργική δρα
στηρ ιότητα .

Ή  εύχάρ ιστη  αύτή  διαπίστωση 
ό φ ε ίλ ετα ι σέ δύο κυρίως λόγους. 
Πρώτο στή μή άνάπτυξη όργανωμέ- 
νου έγκλήματος στή Χώρα μας καί 
δ εύ τερ ο  στήν καλή καί άπ οτελεσμα
τική  λε ιτουρ γ ία  καί δράση τών φο
ρέων πού έχουν άναλάβει τόν  άγώνα 
γ ιά  τήν πρόληψη καί καταστολή τοϋ 
έγκλήματος. Οί φ ορε ίς  αύ το ί ε ίνα ι οί 
ύπηρεσίες διώξεως τού έγκλήματος 
τώ ν Σωμάτων Ά σ φ α λε ία ς  καί ο ί 
άσ τυνομ ικές άρχές γεν ικά , ή Δ ι
καιοσύνη καί ο ί ’ Ια τροδ ικαστικές 
Ύ π ηρεσ ίες  πού βοηθούν ούσια- 
σ τικά  καί σημαντικά  τό  έργο τών 
άνωτέρω άρχών.
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Χωμένη και χαμένη στις δασοσκέπα
στες βορεινές πλαγιές τού Σμόλικα, σέ 
υψόμετρο 1360 μέτρων και σ’ άπόσταση 
42 χιλιομέτρων όπ’ τήν Κόνιτσα, ή 
Φούρκα είναι τό χωριό πού «έζησε», 
περισσότερο ίσως άπό όποιοδήποτε 
άλλο, τήν έποποιία τού άποσπάσματος 
τής Πίνδου και τή συντριβή τής φημισμέ
νης Μεραρχίας των Ιταλών άλπινιστών 
Τζούλια στόν πόλεμο τού 40,

Αποκομένο ουσιαστικά τό μικρό χωριό 
άπ’ τόν ύπόλοιπο κόσμο, μ' όλη τήν 
ύπαρξη ένός πανάθλιου άμαξόδρομου 
πού τό δένει τόν καιρό τής καλοσύνης μέ 
τό Κεράσοβο, μ’ ένα ψυχομέτρι άπό με
σοκαιρίτες καί γέροντες πού δέ φτάνουν 
μήτε στούς έκατό, ζεϊ τή δική του σιω
πηλή καί στερημένη άπ' τ ’ άγαθά τού πο
λιτισμού ζωή κι άφουγκράζεται μέ τις 
ώρες τούς άπόηχους τής πρόσφατης δό
ξας του. Τής δόξας πού κέρδισε τις πρώ
τες μέρες τού πολέμου τού 40, όταν 
άνυποψίαστο γίνονταν τό έπίκεντρο τής 
μεγάλης μάχης τής Πίνδου,δόξαςγιά τήν 
όποια καί τιμήθηκε άπ’ τό 'Έθνος μέ τόν 
Πολεμικό Σταυρό, τιμή πού σπάνια άπο-

ύψώματα πού τήν περιτρυγυρίζουν, καί 
πού έσωσαν τό 40 τήν τιμή τής 'Ελλάδας, 
μοιάζουν λουσμένα στήν άχλή τής λιό
χαρης μέρας τόσο ειρηνικά, τόσο καλό
βουλα καί τόσο ξένα κι άσχετα μ’ έκεϊνα 
πού έθαλαν στή θέση τους κάποιοι εύ- 
φάνταστοι κοντυλοφόροι.

Μάς τά δείχει ένα -  ένα άπό μακριά ό 
Κώστας Μαράκης, ό πρώτος Φουρκιώτης 
πού συναντήσαμε νά ψάχνει στό δάσος 
γιά τά «φορτηγά» του -  έτσι λένε έκεϊ τό 
ύποζύγια-«πού νά τά φάει ή άρκούδα»:

-  « Εκείνο τό μισοκρυμένο είνα ι ή Γύφ- 
τ'σα και τ'άλλο τού κουντινότερου τού 
Ταμπούρ'. "Επεσαν πουλλά κουρμιά έκε ι 
πάν'. Στοϋ βάθους έκείνου μέσα στοάν 
άχνό είνα ι τού Κούτσουρου κ ί παραπέρα 
τού Βούζιου. Άποά κεϊ, άπ’τού διάσελου 
Ρουμιός θέλ'σαν προυπαντός νά πε- 
ράσ'νε οι Ιταλοί γιά τ ’ Σαμαρίνα κ ί τ ’ς 
έφαγε ή μαρμάγκα. Κι αύτά έδώ κουντά 
τά χαμπλά ε ’ινατ άπαν’ άπ' τού χουριό, 
αυτό τού φαλακρό, ού Προυφήτ ’ς Ήλίας 
πού τούν πήρανε δυο φουρές οι φανταρ’ 
τού Νταβάκ' άπ' τ ’ς Ιταλοί κι άπέναντι 
έκ ε ίν ’ ή πράαιν’ πλαϊά ε ίνα ι ή Τσούκα άπ' 
σκουτώθ’κε ού Διάκους».

-  είνα ι καμιά ώρα άνατολικά άπ' τού χου
ριό -  ήρθε ού Νταβάκ'ς κι άπού κ ε ϊ ξε- 
κίν'σε ή έπ ίθεσ 'στούν Προφήτ' Ήλία. Πιό 
πριν θ 'μάμαι ήταν στού χουριό τού Τάγμα 
τ'Πανταζή πού πισθουχώρ’σε στού Βού
ζιου. Ύστερα άπ’ τ 'ς  μάχες άπ’ κάνανε οι 
θ'κοί μας στούν Προυφή τ ' Ήλία, σ τ’ 
Τσιούκα και ατού Ταμπούρ' οι ’Ιταλοί 
κλείσ 'κανε σ τ’ Φούρκα σά μέσα ατού 
κλουβί. Θ ’μάμαι ένα φαντάρου μας άπ’ 
κουβαλούσε κι σαλάγαγε σαν τά πρόβατα 
300 ’Ιταλοί αίχμάλωτ'. Πόντους οι Ιταλο ί 
δέν π’ράξανε τού χουριό γιά τ'αύτό κι 
ύστερα άπ' τ'ν ιλα άπ' πάθανε ού κόσμους 
τ'ς  συμπάθ'σε κί μοίρασε μ ’αυτούς τού 
ψουμί τ ’. "Ητανε γιά λύπισ’ οί φουκουρά- 
δ ε ς ...»

-  Γιά τόν ύπολοχαγό Διάλο μήπως 
έπαθες πώς σκοτώθηκε;

-  «Μάς τά 'λεγε άργότερα στού καφε
νείου ού μακαρίτ'ς ού Νίκους ού Σαρμα- 
νιώτ’ς. "Ητανε στού λόχου τ ' στ'ς 
31'Οκτουβρίου κί βοηθούσε άν καί που- 
λ ίτ ’ς οπούς κί πουλλοί άλλ’ χο υρ ια νο ίμ ’. 
Τού ’λεγε μάλιστα ού μακαρίτ'ς οί Διά
κους τ'μέρα αύτήν: «Πρέπ' νά τ ’ς σταμα
τήσουμε Νίκου, μέ κάθε θυσία. Θά πρέπ’

ΤΗΧ Π ΙΝΔΟΥ Η  ΑΣ ΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ
Φούρκα■ τό χωριό του Σμόλικα που «έζησε» τη μάχη της Πίνδου.

Τ ο ϋ  Κ ώ σ τα  ΛΙΑΠΗ

νέμεται σέ χωριό γιά τό σύνολο τών εθνι
κών του ύπηρεσιών.

Οί ίδιοι ώστόσο οί Φουρκιώτες, ντόμ
πρα, άπλά κι άνεπιτήδευτα θά όμολογή- 
σουν πώς δέν έκαναν δά τίποτα τό σπου
δαίο γιά ν' άμειφτεϊ άπ’ τήν Πολιτεία τό 
χωριό τους μέ τούτη τήν άνώτατη διά
κριση. «Δέν κάναμαν τίπουτα τού παρα- 
πανίσιου. Οί Ιταλοί μπήκαν στού χουριό 
μας κί μ ε ϊς  τ'ς κλείσαμαν τή μπόρτα. Τι 
έπρεπε δηλαδής νά τ ’ς πούμε; Κουπιά- 
στε νά πάρ’τε ένα γλυκό; Αντίθετα  
βουηθήσαμαν τούν Νταβάκ' μ ε  τά παλι
κάρια τ ’ γιατί ήταν θ'κοί μας άνθρώπ’. 
Πουλεμούαανε γιά μάς κι γιά τ ’ Μπατρίδα 
μας. Κι τ ' άλλα τά χουριά άπ’ βρέθ'καν  
στή θέσ' μας τού ίδ ιου έκαμαν». Μιλάει 
γιά τήν άνεκτίμητη βοήθεια πού πρόσ- 
φεραν άντρες καί γυναίκες τής Φούρκας 
στό στρατό μας ό 78χρονος Φλώρος 
Ζώης μ’ έναν τρόπο πού άπομυθοποιεΐτή 
συμβολή τού χωριού του στήν έποποιία 
τού 40, μέ μιά φυσικότητα κι ένα άφτια- 
σίδωτο λόγο πού ξεχωρίζει όπως ή μέρα 
άπ τή νύχτα άπ' τά λαμπρά φραστικά 
σχήματα καί τις μεγαλοστομίες τών 
έπηρμένων ρητόρων τών έθνικών μας 
γιορτών.

Ολα όμως είναι άπλά, άφτιασίδωτα καί 
φυσικά έδώ πάνω στή Φούρκα. Φύση κι 
άνθρωποι. Κι αύτά τά τρομερά άπ’ τις πο
λεμικές περιγραφές κι αίματωβαμένα

-  Εσύ μπάρμπα-Κώστα ήσουν τότε 
έδώ στό χωριό; Τις είδες αύτές τις μάχες, 
τις θυμάσαι;

-  «”Αμ κί τ 'ς  είδα κί τ 'ς  θ'μάμαι. Ξιχνιόν- 
ται πουτές αύτά τά πράματα. Αλλου στ ε 
ήμ'να τότε 20 χρουνού παλικάρ'. Σά χτές  
ήταν, θ ’μάμαι, άπ' μπήκαν μιά μέρα 
βρουχερή οί Ιταλοί μπλούκια -  μπλούκια 
στού χουριό. Κρατούσανε κάτ’ κουντάρια 
μεγάλα, ε ίχανε κί κά τ’ χλα ίνες άπ’ μοιά- 
ζαν σάν κάπες κί φουρούσαν άρβυλα μέ  
σίδερα άπού κάτ'. Δ έ μάς π’ράξανε άλλά 
κι μεϊς, έξόν άπό καμπόσοιν άπ' φύγανε 
καί κρύφ'κανε στού δάσους, δέν τ 'ς  που- 
λυφουβ’θήκαμαν. Κάτ'ααν καναδυό μ ε 
ρόνυχτα στού χουριό μέσα σ' άντίσκοινα 
ώσπου τ ’ς πήραν φαλάγγ' οί θ ’κο ί μας. 
Ακόμα άκούου τού «άέρα» άπ' τ ’ς φαν- 

τάρ'μας στούν Προφήτ' Ήλία. Τ’ς ίδ ιες  
μέρες  σκουτώθ'κε στ' Τσιούκα-Τσιότα κι 
οί Δ ιάκους μέ τούν Ντάσκα. Θ'μάμαι άπ’ 
βλέπαμε τ'μάχ ' άπ' τά παραθύρια. Θεός 
σχωρέστ’ τά παλικάρια μας. Τά πήραν τ'ν 
έπαύριου κί τά κατέβασαν κι τά θάψανε 
σ τ’ Ζούζουλ'. Μ ήνες ύστερότερα βρήκα- 
μαν στού μέρους έκείνου κί τά κουφάρια 
άπού 6 Ιταλοί άπ’ δέν πρόκαναν νά 
σ'θάψ’νε οί θ 'κο ί τ'ς».

Τό ίδιο όμως ντόμπρος κι άνεπιτήδευ- 
τος θά σταθεί λίγο άργότερα κι ό λόγος 
τού Βασίλη Πάπαρη, σάν τόν βρίσκουμε 
στήν είσοδο τού χωριού καί τού ζητάμε 
νά θυμηθεί κάτι άπ' τά γεγονότα έκείνα 
τού 40 πο ’χαν σάν έπίκεντρο τό χωριό 
του.

-  «"Ημ’να 13 χρουνού τότε κί βρίσκου- 
μνα στού Μουναστήρ’», θά μάς πει. «’Εκεί

νά πουλεμήαουμε όλ' όμως, στρατιώτες 
καί πουλίτες, σάν τά λιουντάρια». Τ’ν άλλ ' 
μέρα τού προυί ού Σαρμανιώτ'ς έφυγε 
γιά τ'Φούρκα κί τ'ν ίδια ώρα ξεκ'νούσε κι 
ού Διάκους γιά τ'Τσιούκα. Ένώ ού Σαρ
μανιώτ'ς βρίσκουνταν άξου άπ’ τή θέσ' 
«Παλιουχώρ'» άκούσ'κανε στ'Τσιούκα οί 
πρώτες ριπές. Σάν έφτασε σ τ’Φούρκα τ' 
άπόγεμα έμαθε πώς ού Διάκους είχε  
σκουτουθεϊ στ' θέσ ’ «Βακατσιάτα», 
πουλύ κουντά στού «έλατου τ ’Κίτσ'». 
Έ κ ε ϊ δίπλα στή βρύα' τ ’ς «Βακατσιάτας», 
ού ίδ ιους βρήκε ύστερα άπού λ ίγες μ έ 
ρες άπ' πήγε νά ίδ ε ί πού σκουτώθ'κε τού 
παλικάρ', 4 Ιταλοί σκουτουμέν».

-  Καί γιά τό Δαβάκη τι θυμάσαι, μπάρ- 
μπα-Βασίλη;

-  “ Τούν θ ’μάμαι άπ’ήρθε στού μουνα
στήρ' καβάλα στ' άλουγου. Αλλά πλειό- 
τερα θά σάς πει γ ι ’ αύτόν ού Άλέξ’ς ού 
Μουτσούλ'ς άπ’ έκανε όδηγός τ ' ούλες 
έκε ϊνες  τ 'ς  μέρες».

Ό Άλέξης Μουτσούλης είναι ίσως ό 
πιό διάσημος σήμερα Φουρκιώτης όχι 
μόνο γιατί χρημάτισε όδηγός τοϋ Δα
βάκη άλλά γιατί πρόσφερε κι ό ίδιος πολ
λαπλές ύπηρεσίες στόν άγώνα τού Απο
σπάσματος τής Πίνδου. Τόσες πού ή Πο
λιτεία νά τού έχει άπονείμει τόν Πολε
μικό Σταυρό κι ή Τηλεόραση νά τόν έπι- 
σκέπτεται συχνά γιά συνεντεύξεις κάθε 
φορά πού γυρίζεται κι ένα καινούργιο 
ντοκυμαντέρ μέ θέμα τήν έποποιία τής 
Πίνδου. Ή διασημότητα όμως είναι φα
νερό πώς δέν άλλαξε καθόλου τό συμ
παθέστατο 83χρονο γεροντάκο. Τόν 
βρίσκουμε τήν ώρα πού σκαλίζει τά «κη- 
πολόια» του κι άφού μάς καλοσορίζει καί
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Στό καλό παιδιά. Τοϋ Αλέξανδρου 'Αλεξανδράκη 
Υδρογραφία 0.24 X 0.36 μ.

μάς μπάζει μ’ άπροσποίητη εύγένεια στό 
φτωχικό του, όπου δεχόμαστε άφθονες 
τις περιποιήσεις τής κυράς του Άθηνάς, 
δέχεται πρόθυμα νά διηγηθει και μας 
διηγείται μέ μιά άπλότητα τόσο φυσική 
πού μοιάζει μ' άφύσικη τα γεγονότα 
εκείνα τοϋ 40 πού τά έζησε συνειδητά 
άντάμα μέ τό Δαβάκη κι ανυποψίαστα 
συντροφιά μέ τή Δόξα.

-  «Όταν πλάκουσε ού πόλεμους έγώ 
δούλευα λουτόμους ατού μουναστήρ 
Παναγία Αγία Κλαδόρμ' άπ’πέφτ’ καμιά 
ώρα όξου άπ' τού χωριό (πρόκειται γιά τό 
ίδιο μοναστήρι πού άναφέρεται και στη 
διήγηση τοϋ Πάπαρη). "Ημν'α άκόμα έκ ε ί 
όταν έφτασε τού κακό χαμπάρ' πώς οι 
’Ιταλοί ε ίχανε μυρμηγκιάσ' μέσα στ’ 
Φούρκα κ ίοτά  γύρου υψώματα. Τ’ς 30 τού 
μηνάς τού προυί έφτασε ατού μουνα
στήρ' ένας λόχος τοϋ Νταβάκ' μέ τού 
λουχαγό Κόκκινου. Ρώ τ'σε ποιος ξέρ ' 
καλά τ' μπεριουχή κι όταν τ ’οϋπα πώς τ'ν 
ξέρου μέ κλειστά τά μάτια μ ’ γύρεψε νά 
τούν κατατουπίσου γιά τοϋν Προφήτ’ 
Ήλία. Τοϋ 'πα δ ,τ’ ήξερα κι τοϋν πήγα του 
άπόγεμα κουντά. Τνύχτα ού Κόκκινους 
έκανε έπίθεσ' καί κατά τ ’ς 10 τοϋ πήρε 
του ϋψουμα. Τοϋ ίδιου βράδ' έφτασε 
άργά στοά μουναστήρ' κι οϋ Νταβάκ'ς 
πού όταν έμαθε πώς οϋ Κόκκινους έπι- 
τέθ ’κε στοάν Προυφήτ' Ή λία μάς είοε: 
«Βάλτε στραβά τ ' σκούφια σας. Ού Κόκ

κινους τοϋ πήρε τοϋ ϋψουμα». Το~’πανε 
οί άλλ’ πώς έγώ όδήγ'σα τοϋν Κόκκινου κι 
μέ συγχάρ'κε. Ύστερα μ ' έβαλε καί τοϋ 
'πα μέ τό νΐ καί μ έ τό σίγμα τ ’ς δρόμ’, τά 
μουνουπάτια κί τά υψώματα γύρου άπ' τ ’ 
Φούρκα. Στοά τέλους γυρίζ' κί μ ’ λέε ι:

-  Βρέ Άλέκου, ξέρ 'ς  τί θέλου άποϋ 
σένα τώρα;

-  Τι θ έλ ’ς, καπετάνιου; τ ’ λέου.
-  Μπουρείς, μ ' λέει, νά πάς ταχιά τοϋ 

προυί ατού χουριό σ' νά /δεις μέ τρόπο 
πόσοιν καί πού είνα ι οί ’Ιταλοί καί νά 
βρεις πάλι τρόπου νά έρθ 'ς άδιταχιά ν ά μ ’ 
πεις;
-  Μετά χαράς τ ’ λέου, καπετά- 
νιου.’Έβαλα άπ' λένε τοϋ κεφάλι μ ’ στοάν 
ντουρβά καί ήρθα. Γύρ'σα τ ’ς γειτουνιές  
οϋλες κι ούλα τά κατάμερα τ ’ς Φούρκας 
μ ’ ένα καπίατρ' ατού χέρ ' τάχα πώς έψα
χνα γιά τού ζουντανό μ ’. Κανένας άπ' τ'ς  
Ιταλοί δέν μ ’ είπε τί κάνου κι ποϋ πάου. 

Ξαναγύρ'σα πριν άπ' τό γιόμα στοά μου
ναστήρ' κι είπα ατού Νταβάκ' χαρτί καί 
καλαμάρ' τί είδα. Μ ' άγκάλιασε καί μέ  
φίλ'αε.

-  Θά /δεις Άλέκου, μ ' είπε, πώς θά τ'ς  
μαντρώσου σάν τά πρόβατα. Φουβάμαι 
μουναχά νά μή χαλάσ' νε τοϋ χουριό.

Τ' νύχτα ήρθε κι άλλους στρατός κι ού 
Νταβάκ'ς ξαγρύπνησε μέ τοϋν ϋπουδιοι- 
κητή τ ’ Καραβία δίνουντας διαταγές. Τ’ν 
έπαύριου τοϋ προυί ο ί θ 'κοί μας βαρέ- 
σανε άποϋ παντού τά υψώματα γύρου στ’ 
Φούρκα. Άναψ ε ού τόπους άπ’ τοϋ τ ’φε- 
κίδ. Εμένα μ ' έσ τειλε ού Νταβάκ'ς σάν 
όδηγό στοά Ταμπούρ'. Ε κεί έμαθα τ'ν

έπαύριου τ' άπόγεμα πώς ού καπετά
νιους άνεβαίνουντας στοάν Προφήτ’ 
Ήλία, άπ’ τον είχαν ξαναπάρ' οί φαντάρ' 
μας, λαβώθ'κε στ οϋ στήθους. Τά παρά- 
τ'σα ούλα κι έτρεξα νά τοϋν προυλάβου 
καθώς τοϋν κατέβαζαν μέ φουρεΐου στ οϋ 
Έφταχώ ρ’. Μ ’ ε ίδ ε κί δάκρυσε.

-  Τις έπαθες, καπετάνιου μ ’; τ ’ λέου.
- Δ έ ν  είνα ι τίπουτα, Άλέκου, μ ' λέει. 

Αλλά σϋ μή χάνεσαι έδώ μαζί μ'. Τράβα 
άπάν' κί παρουσιάσ’ στοάν Καραβία γιατί 
είσαι άπαραίτητος έκεί. Ά ντε, γειάσου 
καί καλή άντάμωση.

Ξαναγύρ'σα κι μπήκα στ'ν ϋπηρεσία τ ’ 
Καραβία μέχρ ι άπ' ξεπαστρεύ'κε ή περι- 
ουχή άπ’ τ 'ς  Ιταλοί κι ού στρατός μας 
προυχώρ'σε πρός τά πάν'. Τοϋν Νταβάκ' 
όμους δέν τοϋν ξαναείδα. Θεός σχωρέ- 
στον. Ή ταν μεγάλου παλικάρ'».

Τά δάκρυα έπνιξαν τόν άγαθό Φουρ- 
κιώτη γέροντα στήν άνάμνηση τού καπε
τάνιου τής Πίνδου, μά κι ή δική μας συγ
κίνηση γιά τόν ηρώα πού χάθηκε μά καί 
γιά τούτον πού 'χαμέ Ολοζώντανο μπρο
στά μας δέν ήταν λιγότερη.

Καί τώρα άκόμα πού άναθυμάμαι τή 
λιτή άλλά τόσο αποκαλυπτική διήγηση 
τού γερο-Φουρκιώτη Άλέξη Μουτσούλη 
ή συγκίνηση ξαναγυρίζει άψιά στήν καρ
διά μου, ένώ στοχάζομαι πόσο ανεπιτή
δευτη μπορεί νά ναι κάποτε -  κάποτε ή 
άλήθεια, πόσο άπλά κι άνθρώπινα γρά
φεται στήν πραγματικότητα ή Ιστορία, 
πόσο φυσικό στάθηκε καί τό γεγονός 
έκεΐνο πού οί μεγαλόσχημοι κοντυλοφρ- 
ροι μάς συνήθισαν νά τ ’ όνομάζουμε 
«έποποίϊα τής Πίνδου».
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ΕΙΝΑΙ i  V f X i  ΑΘΑΝΑΤΗ
Τ ή ς  Λ ίλ α ς  Μ ΑΡΤΙΝ Η  

Κ α θ η γ ή τρ ια ς

Έχει ό άνθρωπος άθάνατη ψυχή; Είναι 
τό σώμα του άπλώς ένα παροδικό όχημα; 
Είναι ό θάνατος χωρισμός τής ψυχής άπό 
τό σώμα; Τι γίνεται πραγματικά μέ τόν 
θάνατο τού καθένα μας;

Αύτές οί έρωτήσεις άπασχολοϋν τήν 
άνθρωπότητα χιλιετηρίδες τώρα. Είναι 
ένα θέμα δύσκολο άτέλειωτο. Καί δσο 
καί άν προσπαθήσουμε, δέν μπορούμε 
νά δώσουμε μία σίγουρη καί άπόλυτη 
άπάντηση. Τελικά θά καταλήξουμε σέ 
κάποια άποψη, πού άπλώς θά τήν «πι
στεύουμε», χωρίς άποδείξεις, καί πάντα 
μέ κάποιο «παραθυράκι» άνοιχτό νά δε
χτεί κάτι άλλο. Αύτό τούλάχιστο μπο
ρούμε νά συμπεράνουμε άπό τή μελέτη 
διάφορων φιλοσοφικών σκέψεων, φιλο
σόφων πού προσπαθούσαν νά δώσουν 
μιά άπάντηση στά παραπάνω έρωτήματα. 
Ή παράθεση μερικών άπ’ αύτές, ’ίσως 
βοηθήσει στή διαμόρφωση μιας προσω
πικής γιά τόν καθένα άποψης γιά τά με
γάλα αύτά προβλήματα, πού άπασχόλη- 
σαν κι άπασχολοϋν πάντα τόν άνθρωπο.

Οί κλασσικοί φιλόσοφοι δίδασκαν ότι 
«φύσει» ό άνθρωπος είναι μιά άθάνατη 
«ψυχή». Δηλαδή άτι ό πραγματικός άν
θρωπος δέν είναι τό σώμα, άλλά αύτή ή 
άόρατη, άυλη, άθάνατη «ψυχή», ή συνεί- 
δηση τού άνθρώπου, πού σκέφτεται, 
άκούει, βλέπει καί ζεΐ στήν αιωνιότητα.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτές τις θεωρή
σεις τών άρχαίων, μέ τόν θάνατο ή ψυχή 
έγκαταλείπει τό σώμα καί πηγαίνει σ’ ένα 
νεφελώδες βασίλειο πού μπορεί νά 'ναι 
παράδεισος, άλλά καί τόπος τιμωρίας. Τό 
σώμα πηγαίνει - πολύ σωστά - στόν τάφο.

Μερικοί άνατολικοί φιλόσοφοι, πί
στευαν άτι οί ψυχές τών νεκρών έμπαι
ναν σέ άλλα σώματα καί συνέχιζαν νά 
ζούν σάν τετράποδα, πουλιά, φίδια ή 
άκόμα καί σάν δέντρα ή άνθρωποι. Αύτή 
ή θεωρία πού όνομάζεται μετεμψύχωση, 
έπαψε πιά νά 'χει άπήχηση. Αντίθετα 
δμως ή θεωρία τής μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω -  
ση ς , δηλαδή τής ένσάρκωσης τής ψυ
χής σέ σώματα άνθρώπων καί μόνο, βρί
σκεται σήμερα σέ μιά καινούργια άνθηση 
στό δυτικό κόσμο.

Ο 'Ηρόδοτος στήν «Εύτέρπη» (κεφ.
123) γράφει; «Οί Αιγύπτιοι ήταν οί πρώτοι 
πού ύποστήριξαν άτι ή ψυχή τού άνθρώ
που είναι άθάνατη ... κατά καιρούς, 
δμως, μερικοί "Ελληνες έκαναν αύτή τή 
θεωρία δίκιά τους».

Ό 'Εμπεδοκλής (490 - 430 π.Χ.) έγραψε 
χαρακτηριστικά: « Όλα τά πράγματα τά 
μεταβάλλει ή Φύση, περιτυλίγοντας τις 
ψυχές σέ άσυνήθιστους χιτώνες άπό 
σάρκα - τις πιό άξιες κατοικίες γιά τις 
ψυχές τών άνθρώπων» (ΟΙ Εξαγνισμοί).

Ο Σωκράτης ταξίδεψε στήν Αίγυπτο 
γιά νά μάθει άπό τούς Αιγύπτιους γύρω 
άπ’ αύτό τό θέμα. Όταν γύρισε πίσω, δί
δαξε, αύτά πού έμαθε, στούς μαθητές 
του καί κυρίως στόν Πλάτωνα, ό όποιος 
έγραψε στό βιβλίο του «Φαίδων»;

«Ή ψυχή, πού ούσιαστικά ταυτίζεται 
μέ τή ζωή, δέν έπιτρέπει ποτέ τό άντί- 
θετο τής ζωής, τό θάνατο. "Ετσι άποδει- 
κνύεται ή ψυχή ώς άθάνατη καί γι’ αύτό 
δέν μπορεί νά καταστραφεΐ... Πι
στεύουμε άτι ύπάρχει κάτι τέτοιο όπως ό 
θάνατος; Σίγουρα. Καί είναι ό θάνατος 
τίποτα άλλο άπό τόν άποχωρισμό τού 
σώματος άπό τήν ψυχή; Τό νά ναι κανείς 
νεκρός σημαίνει τήν όλοκλήρωση αύτοϋ 
τού άποχωρισμοϋ κατά τόν όποιο ή ψυχή 
ύπάρχει γιά τόν έαυτό της καί είναι άνε- 
ξάρτητη άπό τό σώμα. Αύτός είναι ό θά
νατος .. Ό  θάνατος είναι τελικά ό άπο- 
χωρισμός ψυχής καί σώματος».

Τόν Πλάτωνα άκολούθησε ό Αριστο
τέλης, πού στό έργο του «Περί Γενεολο- 
Υίας Ψυχών» γράφει: «Ή λογική καί δια
νοούμενη ψυχή εισέρχεται άπό τό άνύ- 
παρκτο, όντας μόνο μιά φύση γνήσια 
θεϊκή· καί οί πράξεις της, μέ τις πράξεις 
αύτού τού χυδαίου σώματος, δέν έχουν 
καμιά έπικοινωνία». Καί έτσι, σάν ό 
περισσότερος πιστευτός φιλόσοφος, 
κατόρθωσε νά έδραιώσει τήν θεωρία 
του.

’Αργότερα, τή θεωρία αύτή, τήν έξ- 
άπλωσε σ’ όλόκληρη τήν Ρωμαϊκή Αύτο- 
κρατορία, ό ποιητής Βιργίλιος (70-19
π.Χ.).

Όλα αύτά μοιάζουν πολύ σάν νά χουν 
βγει άπ’ τή Βίβλο. "Ισως γιατί μεγαλώ
σαμε μέ τήν πίστη, δτι άλα αύτά είναι 
άπόλυτα Χριστιανικά. Όμως δέν είναι 
έτσι, όπως θά δούμε παρακάτω. Πώς 
έγινε αύτή ή ιδέα θεμελιώδης πίστη, 
όλων όσοι λέγονται Χριστιανοί;

Σ' αύτό βοήθησαν, μέ τόν τρόπο τους, 
όρισμένοι μεγάλοι έκκλησιαστικοί διδά
σκαλοι τών πρώτων μεταχριστιανικών 
αιώνων.

Ό 'Ωριγένης, 185-254μ.χ„ καθολικός 
διδάσκαλος άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, συν
δύασε τις ιδέες τού Πλάτωνα μέ όρι- 
σμένα άποσπάσματα τής Βίβλου καί 
όνόμασε τή φιλοσοφία του «Νεοπλατω
νισμό». Γύρω στό 200 μ.Χ. έγραφε: «ΟΙ 
ψυχές είναι άθάνατες δπως καί ό Θεός 
είναι παντοτινός καί άθάνατος» καί δή
λωνε άτι είναι ένας πραγματικός Πλατω- 
νιστής, πού πιστεύει στήν άθανασία τής 
ψυχής.

Ό Τερτυλιανός, 155-220 μ.Χ., ένας άλ
λος διανοούμενος μέ μεγάλη έπιρροή 
έγραφε: «Πολλοί πιστεύουν στήν άθα
νασία τής ψυχής... γ ι’ αύτό θέλω νά 
συμφωνήσω μέ τήν άποψη τού Πλάτωνα, 
δταν πρεσβεύει άτι ή ψυχή είναι άθά
νατη».

Ακόμα καί ό Αύγουστίνος, ό μεγάλος 
έκκλησιαστικός διδάσκαλος, έγραψε γιά

τήν άθανασία τής ψυχής στό βιβλίο του 
“ DE CIVITATE DEI». Τέλος καί άλλοι συγ
γραφείς έπηρεασμένοι έπίσης άπό τόν 
Πλάτωνα, τόν Αριστοτέλη καί τόν Βιργί- 
λιο, έπέδρασαν μέ τή σειρά τους στή 
Θεολογία τού μεσαιωνικού δυτικού κό
σμου. 'Ακόμα καί ό Δάντης, μέ τό έργο 
του «Θεία Κωμωδία», έπηρέασε πολλούς 
μέ τις φανταστικές άπόψεις του γιά κό
λαση, παράδεισο καί καθαρτήριο πϋρ. 
"Ετσι οί προσωπικές άπόψεις τών μεγά
λων αύτών άντρών, διαμόρφωσαν τή 
σκέψη όλων έκείνων πού άνήκουν στό 
Χριστιανικό Κόσμο.

"Ας δούμε όμως τι γράφουν μελετητές 
τής Βίβλου καί μεγάλοι μεταρρυθμιστές 
όπως ό Μαρτίνος Λούθηρος, ό όποιος 
ύποστήριζε τήν άποψη ότι ή ψυχή πεθαί
νει μαζί μέ τό Σώμα καί ότι ό Θεός μετά 
άνασταίνει καί τά δύο, ψυχή καί σώμα. Ό 
ίδιος έλεγε τό 1522: «Τό θεωρώ πιθανό 
ότι οι νεκροί μέχρι τήν ήμέρα τής Κρίσης 
κοιμούνται μέ άπόλυτη έλλειψη συνεί
δησης ... Μέ ποιό έπιχείρημα θά μπο
ρούσε νά ύποστηριχτεΐ, ότι οί ψυχές τών 
πεθαμένων δέν κοιμούνται..., τήν στι
γμή πού άκόμα καί οι ζωντανοί κοιμούν
ται «χάνοντας τήν συνείδησή τους κατά 
τή διάρκεια τού καθημερινού ύπνου 
τους».

Ένας άλλος μεταρρυθμιστής, ό WIL
LIAM TYNDALE, ένας άπό τούς πρώτους 
μεταφραστές τής Βίβλου στά Αγγλικά, 
έγραφε χαρακτηριστικά: «Όταν κανείς 
μεταθέσει τις ψυχές στήν κόλαση ή στόν 
παράδεισο ή στό καθαρτήριο πϋρ, τότε 
καταστρέφει τά έπιχειρήματα πού χρη
σιμοποίησαν ό ’Ιησούς καί ό Παύλος, γιά 
νά άποδείξουν τήν 'Ανάσταση ... Ή πρα
γματική πίστη ύπολογίζει στήν 'Ανά
σταση· οί είδωλολάτρες φιλόσοφοι, πού 
δέν τήν πίστευαν, ύποστήριζαν ότι οί ψυ
χές είναι άθάνατες ... Εάν ή ψυχή βρί
σκεται ήδη στόν ούρανό, τότε ποιό 
νόημα έχει ή Ανάσταση;».

Νά μιά καλή έρώτηση! Ποιος μπορεί ν’ 
άπαντήσει; Μήπως ή έπιστήμη; Όχι! Δέν 
έχει καμιά άπόδειξη ύπέρ ή κατά τής 
ύπαρξης μιάς άθάνατης ψυχής. Ή έπι
στήμη μάς μιλάει γιά κύτταρα μέ πυρή
νες μέ χρωμοσώματα καί γονίδια, γιά 
κληρονομικότητα καί βιομηχανικές 
άντιδράσεις. Πού είναι λοιπόν τά περι
θώρια γιά τήν ύπαρξη ψυχής καί μάλιστα 
άθάνατης; Μήπως οί έπιστήμονες, πού 
μελετούν τόν έγκέφαλο τού άνθρώπου, 
μπορούν νά μάς δώσουν κάποια πληρο
φορία; Μάς μιλούν γιά ένζυμα καί πρω
τεΐνες σηκώνουν όμως τά χέρια ψηλά 
όταν πρόκειται γιά τέτοιες δύσκολες 
έρωτήσεις, δπως τό άν ύπάρχει άθάνατη 
ψυχή στόν άνθρωπο. Ακόμα δέν μπο
ρούν νά συμφωνήσουν μεταξύ τους, γιά 
τό πότε θεωρείται νεκρός ένας άνθρω
πος. ΟΙ έπικρατέστεροι όρισμοί είναι 
τρεις, όπως μάς λέει ό γνωστός άπό τις 
έρευνές του γιά τήν «Ζωή μετά τή ζωή» 
Δρ. Ραιημόντ Α. Μούντυ (Life after life):
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1. Θάνατος είναι ή έλλειψη κλινικά δια- 
γνωσίμων σημείων ζωής. Δηλαδή όταν 
σταματήσει νά χτυπάει ή καρδιά του, πά- 
ψει ή άναπνοή του, πέσει στδ μηδέν ή 
πίεσή του, έξαφανιστοϋν οί σφυγμοί του 
και πέσει ή θερμοκρασία τού σώματός 
του.

2. Θάνατος είναι ή έλλειψη δραστηριό
τητας τών έγκεφαλικών ήλεκτρικών κυ
μάτων. Δηλαδή δταν παύει ή ήλεκτρική 
δραστηριότητα τού έγκεφάλου, γεγονός 
που καταγράφεται άπό ένα είδικό γι’ αύ- 
τές τις μετρήσεις μηχάνημα, τόν ήλε- 
κτροεγκεφαλογράφο. (ΗΕΓ)

3. Ό  θάνατος είναι ή όριστική παύση 
τών βιολογικών λειτουργιών. Είναι ένας 
στενότερος «όρισμός» κατά τόν όποιο ό 
θάνατος όρίζεται σάν έκείνη ή κατά
σταση τού σώματος άπό τήν όποια τό 
σώμα δέν μπορεί νά έπανέλθει πιά στή 
ζωή.

Όμως, άν αύτοι οί όρισμοί είναι σω
στοί, τότε τΐ συμβαίνει μ’ έκείνους τούς 
άσθενείς, που θεωρήθηκαν «κλινικά νε
κροί» και δμως ξαναγύρισαν στή ζωή; Καί 
όχι μόνο αύτό, άλλά ήταν σέ θέση νά 
διηγηθοΰν τις έμπειρίες τους «στόν 
άλλο κόσμο», δπου βρέθηκαν; ΟΙ δηλώ
σεις τους ταυτίζονται κατά ένα 80% 
μεταξύ τους, χωρίς οί άνθρωποι αύτοι νά 
γνωρίζουν ό ένας τήν ύπαρξη τού άλλου.

Χαρακτηριστικό είναι, άτι όλοι τους 
πέρασαν πρώτα άπό ένα τούνελ, γιά νά 
βρεθούν στήν άντίπερα όχθη, άλλοι μό
νοι τους, άλλοι συναντώντας συγγενείς 
ή φίλους ή άκόμα συναντώντας μιά «φω
τεινή όντότητα», πού τούς ήταν πολύ οι
κεία καί πού ήταν σέ θέση νά τούς παίρ
νει τό φόβο, νά τούς ήρεμεί, νά τούς 
βοηθάει νά δουν τή ζωή τους, σάν ένα 
«φλας-μπάκ» κινηματογραφικής ται
νίας, καί τέλος νά τούς προτρέπει νά γυ
ρίσουν πίσω στό φυσικό τους σώμα.

ΟΙ διηγήσεις τών άνθρώπων αύτών εί
ναι Ιδιαίτερα πειστικές καί κυρίως όταν 
βλέπει κανείς τήν προσπάθειά τους νά 
περιγράφουν πράγματα, πού δέν είναι 
δυνατόν νά μεταφερθούν στό χαρτί. Γι’ 
αύτοϋς οί μεταθανάτιες έμπειρίες ήταν 
πραγματικά γεγονότα.

Γιά μάς δμως; "Αν είναι πραγματικές, 
τότε θά πρέπει νά έπηρεάσουν βαθιά τή 
ζωή όλων μας, γιατί θά ξέρουμε πιά πώς 
δέν θά είναι δυνατό νά κατανοήσουμε 
τούτη τή ζωή, άν δέν πάρουμε μιά ιδέα 
γιά τήν «άλλη». Βέβαια, όλα αύτά, πρός 
τό παρόν άποτελούν καθαρά θέμα προ
διάθεσης καί ιδιοσυγκρασίας τού καθένα 
μας νά τά δεχτεί ή νά τά άπορρίψει.

Θά κλείσουμε τό άρθρο μέ ένα άπό- 
σπασμα άπό τήν «Πολιτεία» τού Πλά
τωνα, πού θεωρείται άπόλυτα άληθινό 
καί πού θά πρεπε νά μάς προβληματίζει 
όλους. Λέει λοιπόν ό Πλάτωνας ότι στις 
ψυχές πού έπρόκειτο νά είσέλθουν στήν 
γήινη ζωή άπευθύνετο ό έξής λόγος:

« Εσείς όλιγόζωες ψυχές εϊσαστε μιά 
νέα γενιά άνθρώπων, πού θά άρχίσει έδώ 
τόν κύκλο τής θνητής ύπαρξής της. Τό 
πεπρωμένο σας δέν θά σάς διανεμηθεί, 
άλλά θά τό διαλέξετε μόνοι σας».

Πραγματικά ήταν ένα θαυμάσιο θέαμα, 
έλεγε ό Πλάτωνας, νά παρατηρεί κανείς 
τό πώς κάθε ψυχή έπέλεγε τή ζωή της, 
καί τό πώς ή έμπειρία τής προηγούμενης 
ζωής τίς καθοδηγούσε γενικά στήν έκ- 
λογή τους ...

Μ Α Τ Ι Ε Σ  Ε Δ Ω  ΚΙ Ε Κ Ε Ι . . .

Τά ρέστα μας . . .
«Εκεί πού μάς χρωστούσανε, μάς πήραν καϊτό βόιδι». Μάς συνέβη μέτή 

σύζυγο, προσφάτως, κατά τήν έπιστροφή μας στό κλεινόν άστυ άπό ταξίδι 
άστραπής στό χωριό.

Συγκεκριμένα, μετά άπό όχτάωρο ταξίδι, τό λεωφορείο τής ύπεραστικής 
συγκοινωνίας σταμάτησε στό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Κηφισού. Κα- 
τεβήκαμε καί προχωρήσαμε στήν πιάτσα τών ταξί. Ήταν τέσσερις τό πρωί. 
"Ενας εύγενέστατος ταξιτζής μάς άνοιξε εύγενέστατα τίς πόρτες.

-  Ωραία ύποδοχή! τού είπαμε.
-Τούς περιποιούμαι έγώ τούς πελάτες ... παρατήρησε, χαμογελαστά, 

έκείνος.
Μπήκαμε καί καθίσαμε στό πισινό κάθισμα, έντυπωσιασμένοι, όπωσδή- 

ποτε, άπ’ τήν ύποδοχή. Μάς έθαλε καί μουσική -  ένα εύχάριστο κομμάτι τού 
συχωρεμένου τού Λοΐζου σέ σόλο μουσική, άν θυμάμαι καλά, άποτέλεσε τήν 
άρχή τής μουσικής μας ξενάγησης στό όλοκαίνουργο μερσεντές -  καί προχω
ρήσαμε γιά τό σπίτι μας σέ προάστιο βορειοδυτικά τής Αθήνας.

Ένα μόλις χιλιόμετρο έξω άπ’ τό σταθμό, μάς σταμάτησε μιά κυρία καί 
μάς παρακάλεσε νά τήν «πετάξουμε» ώς τήν Κηφισιά,προάστιο στά βόρεια τής 
Αθήνας καί σέ κατεύθυνση άντίθετη άπό κείνη πού πηγαίναμε έμεΐς.

-  Νά τήν πάρουμε; ρώτησε ό ταξιτζής.
-  Όπως νομίζετε, άπαντήσαμε, άρκεί νά πάτε πρώτα έμάς στόν προορι

σμό μας.
Αλλά ή κυρία ήταν βιαστική -  πέθαινε, λέει, ή μητέρα της -  όπότε 

ύποκύψαμε στά παρακάλια της καί φτάσαμε στόν προορισμό μας μέ καθυστέ
ρηση μισής, περίπου, ώρας. Γιά νά καταλάβετε τό μέγεθος τής παρέκκλισης, 
φανταστείτε ένα ταξίδι Αθηνών -  Κορίνθου, μέσω Λαρίσης. Άναλόγως κινη
θήκαμε, δηλαδή, έξυπηρετώντας τόσο τήν κυρία όσο καί τόν ταξιτζή (τόν 
τελευταίο, γιατί τό φιλοδώρημα τής κυρίας έπεσε προκαταθολικώς: «θά σοΰ 
πληρώσω τήν κούρσα στό διπλάσιο», τού είπε ... όπερ κι έγένετο).

Εν πόση περιπτώσει, φτάσαμε κάποτε στό σπίτι μας καί ρωτήσαμε τί 
χρωστούσαμε νά πληρώσουμε.

-  Ή δική σας διαδρομή, μαζί μέ τό νυχτερινό καί τό σταθμό, στοιχίζει 
τριακόσιες δραχμές, μάς είπε, καί πράγματι τόσο πληρώναμε κι άλλες φορές.

Ή σύζυγος πού έχει ύπ’ εύθύνη της καί τήν οίκονομική διαχείρηση (...) 
τού νοικοκυριού έβγαλε άπ' τήν τσάντα χιλιάρικο καί τού τό δώσε.

-Τέτο ια  ώρα χιλιάρικο! διαμαρτυρήθηκε. Δέν ύπάρχουν ρέστα, μαν
τάμ ...

Ψάξαμε τίς τσέπες, τά πορτοφόλια, άλλά άκριβές άντίτιμο δέν βρήκαμε 
πουθενά. Ανοίξαμε τό σπίτι, ψάξαμε κι έκεΐ, τίποτα πάλι. Έκείνος, βιαστικός, 
άρχισε νά διαμαρτύρεται.

-  Ακου χιλιάρικο στις πέντε καί μισή τό πρωί! μονολογούσε καθώς ή 
σύζυγος προσπαθούσε νά διαρρήξει τόν κουμπαρά τού παιδιού μας ...

-  Μοΰ φαίνεται πώς πάτε νά μάς φάτε τό χιλιάρικο, τού είπα.
-  Μέ προσβάλλεις φίλε!
Αν έγώ σάς προσβάλλω, τότε έσείςτί μού κάνετε; Μήπως μέ ληστεύετε;

-  Τόν κακό σου τόν καιρό!

Αύτό ήταντό εύχαριστώτου. Τό ευχαριστώ ένός κυρίου πού τόν διευκο
λύναμε, άφενός νά μάς ταλαιπωρήσει, άφετέρου νά κερδίσει κάτι παραπάνω. 
Καί δέν έχει βεβαίως καμιά άπολύτως σημασία ότι τελικά μάς «έφαγε» πεντα- 
κοσάρικο -  καλοφάγωτο φίλε καί καλή σου ώρα, καλά ταξίδια νά 'χεις ... Έχει, 
όμως, σημασία καί πολύ μεγάλη μάλιστα, τό γεγονός ότι στόν τόπο μας, μέ τόν 
ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, τρώγονται άπό πολλούς, έστω καί χωρίς πρόθεση, 
πεντακοσάρικα καί χιλιάρικα καί κατοστάρικα πολλά.

Αμέτρητα «ρέστα» -  Τά ρέστα .. .μας -  τρώγονται, κι αύτό τό κακό 
πρέπει κάποτε νά διορθωθεί. Καί γιά νά διορθωθεί, πρέπει νά μάθουν κάποτε οί 
κύριοι κύριοι ταξιτζήδες, περιπτεράδες, λοιποί καταστηματάρχες καί τό περί 
αύτοΐς ύπόχρεο πρός καταβολήν «ρέστων» συγκρότημα άπάσης τής έπικρα- 
τείας, νά σέβονται τόν πελάτη τους. Δέν είναι, νομίζομε, δύσκολο ή άκατόρ- 
θωτο πράγμα νά χουν σέ μιά άκρη λίγα λιανώματα παραπάνω: τά ρέστα μας!

Στό κάτω-κάτω δέ μπορεί «βρέάδερφέ!» νά σοΰ ζητάει ό άλλος, άπο- 
πάνω, καί τά ρέστα σου ... Πώς νά τό κάνουμε, δηλαδή!

Γιάννης Λιρζιώτης
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Τ ο ύ  κ. Β α σ ιλ ε ίο υ  Ν ΤΟ Β Ο Λ Ο Υ  

Ύ π ο μ /ρ χ ο υ

α. Σκοπός ■ περιγραφή:

Σύστημα μετάδοσης τής κίνησης τοϋ 
αύτοκινήτου όνομάζεται τό σύνολο τών 
μηχανισμών και έξαρτημάτων πού συν
δέονται μεταξύ τους και έχουν σκοπό νά 
μεταφέρουν μέ τή μεσολάβησή τους τήν 
περιστροφική κίνηση και ισχύ τοϋ στρο
φαλοφόρου άξονα στους τροχούς και τις 
συμπληρωματικές συσκευές.

Οι συνθήκες κίνησης τού αυτοκινήτου 
έπιβάλλουν τή μεταβολή τών δυνάμεων 
πού παρέχει ό κινητήρας πρός άντιμε- 
τώπιση τών άντιστάσεων, άδρανειών και 
φορτίων πού παρουσιάζονται σέ κάθε 
στιγμή, και κρίνεται άπαραίτητη ή πα
ρουσία τού συστήματος μετάδοσης τής 
κίνησης πού μέ τό έξαρτήματά του, τά 
όποια είναι Ισχυρής κατασκευής μέ άν- 
τοχή μεταφοράς όλης τής ισχύος τού κι
νητήρα, συνδέουν καί άποσυνδέουν τή 
λειτουργία τού κινητήρα σέ σχέση μέ

τούς τροχούς, αύξομειώνουν τή ροπή 
στρέψης τού κινητήρα μέ άντίστροφη 
αύξομείωση τής ταχύτητας, όπου χρειά
ζεται, μεταφέρουν τήν περιστροφική κί- 
νηση τού στροφάλου στους τροχούς καί 
διευκολύνουν τή μεταβολή τών στρο
φών στους τροχούς σέ κίνηση τού αύτο- 
κινήτου σέ καμπύλο δρόμο.

6. Όργανα τοϋ συστήματος μετάδοσης 
τής κίνησης:

Τά όργανα τού συστήματος μετάδο
σης τής κίνησης άπό τό στροφαλοφόρο 
άξονα πρός τούς τροχούς;ϊεΙναι κατά 
σειρά τά παρακάτω:
1. Ό συμπλέκτης.
2. Τό κιβώτιο τών ταχυτήτων (Κ.Α.Τ.) καί 

ή βοηθητική (άν ύπάρχει).
3. Ό άξονας μετάδοσης τής κίνησης μέ 

τούς συνδέσμους.
4. Τό διαφορικό μέ τό κωνικό ζεύγος 

(κορώνα - πινιόν).
5. Τά ήμιαξόνια καί οί πλήμνες τών κινη

τήριων τροχών.
Στή συνέχεια θά έξετάσουμε τό κα

θένα άπό τά παραπάνω όργανα χωριστά.

κορώνα

περίβλημα

δορυφορος

ημιαξονιο

πλανήτης

Συμπλέκτης

Είναι ό μηχανισμός πού βρίσκεται το
ποθετημένος μεταξύ τού κινητήρα καί 
τού κιβωτίου ταχυτήτων καί χρησιμεύει 
γιά νά άποσυνδέει προσωρινά τόν κινη
τήρα άπό τά υπόλοιπα μέρη τού συστή
ματος, νά έπανασυνδέει προοδευτικά 
βοηθώντας στήν όμαλή έκκίνηση καί νά 
συντελεί στήν εύκολη άλλαγή τών ταχυ
τήτων.

Στά περισσότερα αύτοκίνητα χρησι
μοποιείται ό τύπος τού ξηρού μηχανικού 
συμπλέκτη μέ ένα δίσκο, άλλά ύπάρχουν 
καί άλλοι τύποι όπως ξηρός τύπος δύο 
δίσκων, αύτόματος ή ημιαυτόματος ήλε- 
κτρομαγνητικός καί ύδραυλικός.

Θά έξετάσουμε τόν συμπλέκτη μέ ένα 
δίσκο ξηρός τριβής πού στή λειτουργία 
του ισχύει ή άρχή σύμφωνα μέ τήν όποια 
όταν δύο σώματα βρίσκονται σέ καλή 
έπαφή, λόγψ τής τριβής μεταξύ τών έπι- 
φανειων των θεωρούνται καί άντιδρούν 
σάν ένα καί έτσι άν κινηθεί τό ένα ή κί
νησή του μεταδίδεται καί στό άλλο.

Ό στρόφαλος μέ τό βολάν τοϋ κινη
τήρα είναι ό κινητήριος άξονας καί ό δί
σκος τού συμπλέκτη μέ τόν πρωτεύοντα 
άξονα τού κιβωτίου ταχυτήτων είναι ό 
παρασυρόμενος.

Στό συμπλέκτη βρίσκονται τά κατω
τέρω έξαρτήματα:

1. Ό  σφόνδυλος (βολάν).
2. Ό  δίσκος μέ τό θερμουΐτ.
3. Ή πλάκα πίεσης.
4. Τό κάλυμμα ή θήκη.
5. Τό ρουλεμάν άποσύμπλεξης.
6. Τό δίχαλο άποσύμπλεξης.
7. Τά ζύγωθρα (κοκοράκια) μέ τά έλατή-

ρια.

Γιά τό σφόνδυλο έχουμε άσχοληθεί σέ 
προηγούμενα άρθρα. Ό δίσκος τού συμ
πλέκτη είναι διαμέτρου περίπου 30 έκ. 
κατασκευάζεται άπό λεπτό χαλύβδινο 
έλασμα πού στό κέντρο του έχει μία πο- 
λύσφηνη πλήμνη (καρρέ) ή όποια κινείται 
έλεύθερα κατά μήκος τοϋ άξονα πού πη
γαίνει στό κιβώτιο ταχυτήτων (πρω
τεύοντας ή πρίζ- ντιρέκτ) χωρίς όμως καί 
νά περιστρέφεται γύρω άπό αύτόν. Τό 
έλασμα είναι καί άπό τις δύο πλευρές του 
ντυμένο μέ ειδικό ύλικό πού μεγαλώνει 
τήν τριβή (θερμουΐτ) καί συνδέεται μέ 
πριτσίνια. Τό μεσαίο έλασμα μέ τό καρρέ 
συνδέεται μέ τά θερμουΐτ καί μέ έλατή- 
ρια πού άνάλογα μέ τόν τύπο είναι 4-8 
καί χρησιμεύουν γιά τήν έξασφάλιση τής 
όμαλης σύμτιλεξης καί τής προοδευτι
κής μετάδοσης τής κίνησης, τήν άπο- 
φυγή βλαβών άπό τό άπότομο ξεκίνημα 
καί τή μείωση τών κραδασμών (σκορτσά- 
ρισμα). Πάνω στό θερμουΐτ ύπάρχουν μι-
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κρά αυλάκια γιά νά παρασύρουν τις άκα- 
θαρσίες καί νά βοηθούν στά κρύωμα των 
δίσκων.

Ή πλάκα πίεσης βρίσκεται άμέσως 
πίσω άπό τό δίσκο, κατασκευάζεται άπό 
χυτοχάλυβα και χρησιμεύει γιά νά πιέζει 
τό δίσκο τού συμπλέκτη ισχυρά και μέ 
ομοιόμορφη πίεση πάνω στό σφόνδυλο. 
Ή μπροστινή πλευρά τής πλάκας είναι 
λεία, ένώ στήν πίσω πλευρά ύπάρχουν 
θέσεις γιά τά ελατήρια και ύποδοχές γιά 
τά ζύγωθρα. Ή πλάκα πίεσης κινείται 
πάντοτε μαζί καί παράλληλα μέ τόν 
σφόνδυλο.

Τό κάλυμμα βρίσκεται πίσω άπό τήν 
πλάκα, μοιάζει μέ πιάτο καί όπως είναι 
στερεωμένο μέ κοχλίες πάνω στόν 
σφόνδυλο,είναι σάν θήκη πού καλύπτει 
όλα τά έξαρτήματα τού συμπλέκτη έπι- 
τρέποντας στό δίσκο και τήν πλάκα πίε
σης νά κινούνται μπρος - πίσω μέσα στήν 
κοιλότητά του.

Τό ρουλεμάν άποσύμπλεξης κινείται 
και περιστρέφεται πάνω στόν πρω
τεύοντα άξονα. Σέ έγκοπή πού ύπάρχει 
στήν παράπλευρη έπιφάνειά του, σάν 
αύλάκι, μπαίνει τό δίχαλο. Στό ρουλεμάν 
φθάνει ή πίεση πού μεταδίδει ό όδηγός 
μέ τό πάτημα τού πεντάλ τού συμπλέκτη 
πού στή συνέχεια πιέζει τά ζύγωθρα.

Τό δίχαλο (δίκρανο) άποσύμπλεξης 
συνδέεται στό ένα άκρο του μέ τό πεν
τάλ τού συμπλέκτη καί τό άλλο μπαίνει 
σάν διχάλα στό αύλάκι τού ρουλεμάν, 
λειτουργεί σάν μοχλός καί παίρνοντας 
κίνηση (ώθηση) άπό τό πόδι τού όδηγού 
σπρώχνει μπροστά τά ζύγωθρα.

Τά ζύγωθρα 3 ή 4 άνάλογα μέ τόν τύπο 
τού συμπλέκτη λειτουργούν σάν μοχλοί. 
Στήν άκρη κάθε ζύγωθρου έφαρμόζεται 
ή δύναμη τού ρουλεμάν ένώ ή άλλη άκρη 
πιέζεται ισχυρά άπό τό έλατήριο πού τού 
άντιστοιχεί πάνω στήν πλάκα πίεσης. Σέ 
κάθε ζύγωθρο άναλογεί καί ένα έλατή
ριο.

Όταν δέν πατιέται τό πεντάλ τού συμ
πλέκτη τά έλατήρια πίεσης είναι άπο- 
σπειρωμένα καί σπρώχνουν τήν πλάκα 
πίεσης πάνω στό δίσκο καί λόγω τής τρι
βής τού δίσκου μέ τό σφόνδυλο μεταδί
δεται ή ίσχύςτοϋ κινητήρα στό κιβώτιο 
άλλαγής ταχυτήτων. Μέ τό πάτημα τού 
πεντάλ τού συμπλέκτη0τό δίχαλο παρα
σύρει τό ρουλεμάν άποσύμπλεξης πού 
πιέζει τά ελεύθερα άκρα τών ζυγώθρων. 
Τά έλατήρια συσπειρώνονται, ό δίσκος 
άπελευθερώνεται καί υπάρχει άποσύμ- 
πλεξη καθώς ή μετάδοση τής κίνησης 
σταματά παρ' ολο πού συνεχίζεται ή 
περιστροφή τού σφονδύλου μέ τήν 
πλάκα πίεσης καί τή θήκη τού συμπλέ
κτη.

Υπάρχουν καί συμπλέκτες μέπολλούς 
δίσκους πού συναντιώνται σέ μεγάλα 
οχήματα καί σέ μοτοσικλέτες. Επίσης σέ 
άλλο τύπο συμπλέκτη, ό δίσκος πιέζεται 
μέ έλαστικό, άκτινωτό, έλατηριωτό διά
φραγμα (χτένι) πού άντικατασταίνει τά 
έλατήρια πίεσης καί τά ζύγωθρα.

Ή καλή λειτουργία τού συμπλέκτη έξ- 
ασφαλίζει:

α) Τέλεια διακοπή τής μετάδοσης τής 
κίνησης άπό τή μηχανή πρός τό σασμάν.

β) Σύμπλεξη όμαλή, μαλακή καί άθό- 
ρυβη χωρίς τραντάγματα.

γ) Σταθερή μετάδοση τών στροφών

τού κινητήρα στό σασμάν χωρίς άπώ- 
λειες.

δ) "Ανετη άποσύμπλεξη.
Στό συμπλέκτη ρυθμίζεται ό τζόγος 

τού πεντάλ καί τό ύψος τών ζυγώθρων 
γιά νά πετυχαίνεται ή παράλληλη κίνηση 
τής πλάκας πίεσης πρός τό σφόνδυλο καί 
νά άποφεύγεται ή όλίσθηση τού συμπλέ
κτη καί ή φθορά τού δίσκου καί τού λου- 
ρεμάν.

Τό κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν).

Είναι συγκρότημα άπό έξαρτήματα, 
τοποθετημένο πίσω άπό τό συμπλέκτη,

στερεώνεται μέ βίδες μέ τή χελώνη καί 
λειτουργώντας μέ τήν άρχή τών όδοντω- 
τών τροχών, ότι ή σχέση τού άριθμού τών 
στροφών μεταξύ δύο οδοντωτών τροχών 
πού βρίσκονται σέ έμπλοκή είναι άντί- 
στροφα άνάλογη μέ τό άριθμό τών δον- 
τιών τους, έχει σκοπό: α) νά έλαττώνει ή 
αύξάνει τις στροφές τού κινητήρα έπι- 
τρέποντας τή μετάδοση στους τροχούς 
τής έπιθυμητής κίνησης καί έλκτικής δύ
ναμης, θ) νά συνδέει ή νά άποσυνδέει 
μόνιμα τόν κινητήρα μέ τό ύπόλοιπο σύ
στημα μετάδοσης τής κίνησης παρέχον
τας νεκρό σημείο γιά τήν άλλαγή τών τα
χυτήτων καί τή μετάδοση κίνησης σέ 
βοηθητικούς μηχανισμούς καί γ) νά έπι- 
τρέπει τήν άντίστροφη κίνηση (όπισθο- 
πορεία).

Ανάλογα μέ τόν τρόπο λειτουργίας 
διακρίνονται δύο κατηγορίες κιβωτίων 
ταχυτήτων: τά χειροκίνητα καί τά αύτό- 
ματα. Π ιό συνηθισμένος είναι ό πρώτος 
τύπος πού τά κυριώτερα μέρη του είναι:

α) Ή θήκη κατασκευασμένη άπό χυτο
σίδηρο μέσα στήν όποια τοποθετούνται 
οί άξονες μέ τά γρανάζια. "Εχει διάφορες 
ύποδοχές γιά τή στήριξη τών άξόνων καί 
δύο τρύπες μέ βιδωτά πώματα γιά τό γέ
μισμα καί άδειασμα τού λιπαντικού.

β) Οί άξονες, πού γιά ένα συνηθισμένο 
κιβώτιο είναι 5: 1) ό πρωτεύοντας πού 
παίρνει κίνηση άπό τό συμπλέκτη, είναι 
ολόσωμος μέ ένα όδοντωτό τροχό (πρίζ-

ντιρέκτ) πού μπλέκεται μόνιμα μέ άντί- 
στοιχο όδοντωτό τροχό τού ένδιάμεσου 
γιά νά μεταδίδει τήν κίνηση.

2) Ό  δευτερεύοντας, πού βρίσκεται σέ 
εύθεία προέκταση τού πρωτεύοντα έχει 
4 γρανάζια καί παίρνει κίνηση άπό τόν 
ένδιάμεσο μέ έμπλοκή όδοντωτών τρο
χών άνάλογα μέ τήν ταχύτητα ή κατ’ εύ- 
θείαν άπό τόν πρωτεύοντα γιά νά μετα
δώσει κατόπιν μέ τόν άξονα μετάδοσης 
στούς τροχούς.

3) Ό  ένδιάμεσος άξονας, πού είναι το
ποθετημένος κάτω άπό τούς προηγού
μενους μέ μόνιμα προσαρμοσμένα πάνω

του 4—5 γρανάζια, κινείται πάντα μαζί μέ 
τόν πρωτεύοντα άκόμα καί στό νεκρό 
σημείο τού μοχλού έπιλογής ταχυτήτων.

4) Ό  άξονας τής όπισθεν, πού έχει ένα 
γρανάζι, βρίσκεται μεταξύ τού δευτε- 
ρεύοντα καί τού ένδιάμεσου, στηρίζεται 
στή θήκη τού σασμάν καί μέ κατάλληλη 
κίνηση άντιστρέφεται καί πετυχαίνεται ή 
όπισθοπορεία.

5) Ό  μοχλός έπιλογής τών ταχυτήτων 
μέ τά δίχαλα καί τις άσφάλειες γιά νά 
διαλέγεται κάθε φορά ό τροχός τού δευ- 
τερεύοντα πού θά μπλέξει μέ τό γρανάζι 
τού ένδιάμεσου, άνάλογα μέ τις άπαιτή- 
σεις τού όδηγού, έχει τό ένα άκρο του 
μέσα στό κιβώτιο γιά νά μετακινεί τά δί
χαλα καί νά μπλέκονται τά γρανάζια ή νά 
άποσυμπλέκονται (νεκρό σημείο).

Ή  λειτουργία τοϋ σασμάν.

Μέ κατάλληλο χειρισμό τού μοχλού 
έπιλογής στό σασμάν: α) πετυχαίνονται4 
ή 5 ταχύτητες πρός τά μπροστά 1η, 2α, 
3η, 4η, 5η β) πετυχαίνεται κίνηση τού 
οχήματος πρός τά πίσω καί γ) άποσυν- 
δέεται τέλεια ό κινητήρας άπό τό ύπό- 
λοιπο σύστημα. Όταν περιστρέφεται ό 
σφόνδυλος περιστρέφεται μαζί καί ό 
πρωτεύοντας άξονας πού μέ τό γρανάζι 
τοϋ μόνιμα μπλεγμένο στόν ένδιάμεσο 
δίνει κίνηση σ' αύτόν πού μεταβιβάζεται 
στή συνέχεια στόν άξονα μετάδοσης τής
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κίνησης και τούς τροχούς. Μέ τή σύμ- 
πλεξη ένός γραναζιού τού δευτε- 
ρεύοντα μέ άλλο τού ένδιάμεσου,έπειδή 
ό δευτερεύοντας είναι διαμορφωμένος 
σέ πολύσφηνο,περιστρέφεται μαζί μέ τό 
γρανάζι, ή ταχύτητα όμως τής περιστρο
φής έξαρτάταιάπό’τή σχέση των δοντιών 
τών δ ύο γραναζιών πο ύ μπλέ κονται. Στήν 
πρώτη ταχύτητα τό μεγαλύτερο γρανάζι 
τού δευτερεύοντα άξονα μπλέκεται μέ 
τό γρανάζι τής πρώτης τού ένδιάμεσου 
καί ή σχέση μετάδοσης τής κίνησης είναι 
1: 3,5 μέχρι 1: 4,5. Στή δεύτερη ταχύτητα 
ή σχέση μετάδοσης κυμαίνεται άπό 1: 2 
μέχρι 1: 3,5. Στήν 4η ταχύτητα ή κίνηση 
μεταδίδεται άπ’ εύθείας μέ τήν μόνιμη 
έμπλοκή πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 
χωρίς νά έμπλέκονται γρανάζια ή ό έν- 
διάμεσος πού δέν παύει νά περιστρέφε
ται, καί ή σχέση μετάδοσης είναι 1:1. Γιά 
τήν όπισθεν προστίθεται άνάμεσα στά 
γρανάζια τού ένδιάμεσου καί τού δευτε
ρεύοντα ένα άκόμη γρανάζι καί έτσι ή 
κίνηση μεταδίδεται άπό τόν πρωτεύοντα 
στόν ένδιάμεσο καί άπό αύτόν μέσω τού 
γραναζιού τής όπισθεν τού ένδιάμεσου 
στόν ξεχωριστό τροχό τής όπισθεν καί 
στή συνέχεια στό γρανάζι τής πρώτης 
τού δευτερεύοντα άλλά μέ άντίθετη 
φορά.

Στήν άποσύνδεση τού κινητήρα άπό τό 
ύπόλοιπο σύστημα ό μοχλός είναι στό 
«νεκρό σημείο», κανένα γρανάζι τού έν
διάμεσου δέν μπλέκει μέ τόν δευτε

ρεύοντα καί έτσι ή κίνηση πού φθάνει 
άπό τόν πρωτεύοντα στόν ένδιάμεσο δέν 
μεταδίδεται πουθενά άφοϋ τά άλλα γρα
νάζια του είναι έλεύθερα.

Στά πιό σύγρονα όχήματα χρησιμο
ποιούνται κιβώτια ταχυτήτων πού λει
τουργούν μέ λοξά δόντια μόνιμης έμ- 
πλοκής, μέ σύστημα συγχρονισμού καί 
αύτόματα κιβώτια μέ άθόρυβη λειτουρ
γία καί εύκολη άλλαγή ταχυτήτων. Με
γάλα αύτοκίνητα συνήθως έχουν καί 
βοηθητική ταχύτητα πού είναι ένα δεύ
τερο κιβώτιο ταχυτήτων πού δίνει κίνηση 
ατούς μπροστινούς τροχούς τού οχήμα
τος μέ δεύτερο διαφορικό κι έτσι δη- 
μιουργείται τριβή κύλισης σ’ όλους τούς 
τροχούς γιά μεγαλύτερη άπόδοση.

Ό  αξονας μετάδοσης της κίνησης:

Υπάρχει μόνο στά αύτοκίνητα πού 
«έχουν τήν κίνηση πίσω» τό ένα άκρο του 
συνδέεται μέ τό' δευτερεύοντα άξονα 
τού Κ.Α.Τ. (κιβώτιο άλλαγής ταχυτήτων) 
μέ άρθρωτό σύνδεσμο (σταυρό) ή έλα- 
στικό καί τό άλλο στό διαφορικό μέ πο
λύσφηνο γιά νά μπορεί νά μεγαλώνει καί 
μικραίνει τό μήκος του καί νά μεταδίδει 
τήν κίνηση μέ κάποια σταθερή μικρή γω
νία. Είναι κοίλος σωλήνας, έλαφρός καί 
άνθεκτικός στή ροπή στρέψης καί τό 
πίσω μέρος του καταλήγει σέ σταθερό 
οδοντωτό τροχό (πινιόν) πού μπλέκεται

σέ όρθή γωνία μέ ένα μεγάλο γρανάζι 
τού διαφορικού, τήν κορώνα ή στεφάνη. 
Μέ τή γωνιακή (90°) έμπλεξη καί μετά
δοση τής κίνησης, έλαττώνεται καί ή τα
χύτητα περιστροφής τών άξόνων τών 
τροχών καθώς τό πινιόν έχει πολύ λιγό- 
τερα δόντια άπό τήν κορώνα.

Τό διαφορικό.

Είναι ό μηχανισμός πού τοποθετείται 
στό σύστημα μετάδοσης τής κίνησης, 
έχει σκοπό νά διευκολύνει τήν κίνηση 
τού οχήματος σέ άνώμαλο ή καμπύλο 
δρόμο διαφοροποιώντας τόν άριθμό τών 
στροφών μεταξύ τών κινητηρίων τρο
χών, νά μεταδίδει τήν περιστροφική κί
νησή τού άξονα ύπό γωνία 90° στούς 
τροχούς καί νά ύποπολλαπλασιάζει τις 
στροφές τού άξονα. Άποτελεΐται άπό:

α) Τή θήκη πού πάνω της στηρίζεται ή 
οδοντωτή στεφάνη (κορώνα) πού είναι 
μόνιμα σέ έμπλοκή μέ τό πινιόν τού 
άξονα.

6) Τούς δορυφόρους, πού είναι 2 ή 4 
οδοντωτοί κωνικοί τροχοί.

γ) Τούς πλανήτες, πού είναι δύο οδον
τωτοί κωνικοί τροχοί συνδεόμενοι μέ 
πολύσφηνο γιά νά δίδουν κίνηση στά 
ήμιαξόνια. Όλο τό συγκρότημα (κορώνα
- πλανήτες - δορυφόροι) στηρίζεται μέ 
ρουλεμάν πάνω στή θήκη τού διαφορι
κού πού έχει δύο κοχλιωτά πώματα γιά τό 
γέμισμα καί τό άδειασμα τού λιπαντικού.

Όταν ό άξονας μετάδοσης τής κίνη
σης περιστρέφεται, τό πινιόν περιστρέ
φει τήν κορώνα ύπό όρθή γωνία όπως 
πρέπει νά περιστραφούν οί τροχοί. Ή 
κορώνα στή συνέχεια περιστρέφει 
όλόκληρη τή θήκη τού διαφορικού καί 
τούς δορυφόρους.

Οί δορυφόροι καθώς είναι μόνιμα 
μπλεγμένοι μέ τούς πλανήτες μεταδί
δουν τήν κίνηση σ’ αύτούς. Στόν καμ
πύλο δρόμο ή άντίσταση τού έσωτερικού 
τροχού είναι μεγαλύτερη άπό τόν έξ- 
ωτερικό καί λόγω τής διαφοράς αύτής οί 
δορυφόροι άποσφηνώνονται άπ’ τούς 
πλανήτες καί στρέφονται γύρω άπό τόν 
άξονα τους άναγκάζοντας τόν πλανήτη 
τού έξωτερικού τροχού νά στραφεί πιό 
γρήγορα άπό τόν έσωτερικό μέ άποτέ- 
λεσμα τις στροφές πού χάνει ό έσωτερι- 
κός τροχός νά τις κερδίζει ό έξωτερικός 
καί νά ύπάρχει άρμονία στήν κίνηση τού 
οχήματος. Μειονεκτήματα τού διαφορι
κού παρουσιάζονται όταν ό ένας τροχός 
πέσει σέ λάσπη ή άμμο καί γυρίζει παίρ
νοντας διπλάσιες στροφές άπ’ όσες θά 
έπρεπε, ό άλλος τροχός άκινητοποιείται 
καί τό όχημα δέν μπορεί νά κινηθεί.

Γιά τήν κανονική λειτουργία τού δια
φορικού, τήν όμαλή καί καλή έμπλοκή 
τών δοντιών καί τήν άποφυγή πρόκλησης 
βλαβών γίνονται ρυθμίσεις τού τζόγου 
καί τού πατήματος τών δοντιών κορώνας
- πινιόν.

Τά ήμιαξόνια.

Είναι σιδηρένιες κυλινδρικές ράβδοι 
καί συνδέουν τούς πλανήτες μέ τούς κι
νητήριους τροχούς γιά νά μεταφέρουν 
σ’ αύτούς τήν κίνηση. Ανάλογα μέ τόν 
τρόπο σύνδεσης διακρίνονται σέ μή 
πλευστά, ήμίπλευστα καί πλήρους πλεύ
σης. Είναι άνθεκτικά στή μεγάλη ροπή 
στρέψης καί μέ πολύσφηνο καταλήγουν 
στις πλήμνες τών τροχών.

Τροχος π ρ ώ τ η ς  του 
δ ε υ τερ ε ύ ο ν τ ο ς

_Ό δοντ. τροχος 
. π ρ ω τ ε ύ ο ν τ ο ς

■ Π ρω τεύω ν

- Ε ν δ ι ά μ ε σ ο ς

Τροχο ς πρ ω τ η _
τοϋ έ ν δ ι ά μ ε σ ο υ

θέση πού παίρνουν οί άξονες χαί οί τροχοί στήν πρώτη ταχύτητα.

Τροχ’ος π ρω τε ύ ο ν το ς

■ -Ενδιάμεσος

θέση αξόνων χαί τροχών τοΰ κιβωτίου ταχυτήτων στήν τρίτη ταχύτητα.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΛΗ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤοϋ κ. Κων/νου ΜΑΡΚΑΤΟΥ 

'Υποστρατήγου Χωρ/κής έ.ά. 
τ. Δ/ντοϋ Χωρ/κής Δ.Ε.Υ. 

πραγματογν. δακτυλοσκοπίας

Έν Έλλάδι έλειτούργησε Έγκληματολογική 
'Υπηρεσία διά τοϋ Νόμου 3754 τοϋ έτους 1929, 
τής όποιας τήν ϊδρυσιν, όργάνωσιν και διεύθυν- 
σιν άνέλαβεν ό Καθηγητής τής 'Εγκληματολο
γίας και Σωφρονιστικής τοϋ Πανεπιστημίου 
'Αθηνών κ. Κων/νος Γ. Γαρδίκας1. Ή  σύνθεσις 
τοϋ προσωπικού της άποτελεϊται έξ έπιλεγομέ- 
νης δυνάμεως των Σωμάτων 'Αστυνομίας καί 
Χωροφυλακής καί έκ Διοικητικών 'Υπαλλήλων.

"Εργον τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών είναι ή έπισήμανσις τών έγκλημα- 
τιών, ή ύπηρεσία τής δικαστικής ταυτότητος 
(SERVICE D’ IDENTITE JUDICIAIRE, ER- 
KONNUNGSAMT)' είναι δηλαδή ή έρευνα 
περί τής άληθείας τών πληροφοριών τάς όποιας 
παρέχει τά άτομον περί τοϋ άνοματεπωνύμου 
αύτοϋ, τοϋ τόπου κρί χρόνου τής γεννήσεως, 
τής καταγωγής, τής ιθαγένειας, τής οικογενεια
κής καταστάσεως, τοϋ έπαγγέλματος, τής νϋν 
καί τών προτέρων κατοικιών, τών καταδικών καί 
ποινικών διώξεων τάς όποιας ϋπέστη έν τώ πα- 
ρελθόντι. 'Εν τώ κύκλψ τούτψ περιέχονται αί 
άναζητήσεις πράς άνεύρεσιν καί σύλληψιν κατα- 
διωκομένων άτόμων, άνεύρεσιν έξαφανισθέντων 
άτόμων, κλαπέντων ή άπολεσθέντων άντικειμέ- 
νων. Διά τής άνευρέσεως,άντικειμένου κλαπέν- 
τος ή άπολεσθέντος έν τφ τόπω τής τελέσεως ή 
καί μακράν αύτοϋ άνεκαλύφθησαν μυστηριώδη 
έγκλήματα. Ή  ταχεία καί άκριβής άναζήτησις 
άπαιτεϊ τεχνικάς μεθόδους καί όργάνωσιν πράς 
γνωστοποίησιν ε ίς τάς 'Υπηρεσίας τής ημεδα
πής, άλλά καί τής άλλοδαπής, διά μέσων τηλεπι
κοινωνίας, είδοποιήσεως ειδικών έπαγγελμα- 
τιών, οίον ένεχυροδανειστών, παλαιοπωλών, 
κοσμηματοπωλών κ.λπ. "Ετερον σοβαρόν καί 
άξιόλογον έργον τής Διευθύνσεως τών ' Εγκλη
ματολογιών Υπηρεσιών είναι ή άναζήτησις 
ιχνών τής τελέσεως τών έγκλημάτων καί ή δι’ 
αύτών άνακάλυψις τών ένόχων αύτών.

Ή  Διεύθυνσις τών Έγκληματολογικών Υπη
ρεσιών έτέραν άποστολήν έχει τήν έπιστημονι- 
κήν παρακολούθησιν τής κινήσεως καί κυμάν- 
σεως τής έγκληματικότητας καί τήν είσήγησιν 
νομοθετικών μέτρων πράς προσφοροτέραν δίω- 
ξιν τών έγκλημάτων. Έπί πλέον ένεργεί τήν 
έπαγγελματικήν μόρφωσιν τών στελεχών τής 
Χωροφυλακής καί Αστυνομίας έν τή έγκλημα- 
τική έπιστήμη καί τέχνη.

Α Έπισήμανσις έγκλημοτιών, έρευνα περί 
τής άληθείας παρεχομένων ύπ’ αύτών 
πληροφοριών.

Ή  Υπηρεσία τής δικαστικής ταυτότητος διε- 
νεργεϊται δι’ επιστημονικών καί τεχνικών μεθό
δων, ήτοι δακτυλοσκοπικής, περιγραφικής έπι-

σημάνσεως, φωτογραφικής, δοκιμίου ιδιοχείρου 
γραφής καί είς έξαιρετικάς περιπτώσεις δι’ έτέ- 
ρων ένδεδειγμένων είδικωτέρων έπιστημονικών 
μεθόδων.

Πράς τόν σκοπόν τούτον λειτουργοϋσιν έξαρ- 
τώμεναι έκ τής Διευθύνσεως Έγκληματολιγικών 
Υπηρεσιών, ή Ύποδιεύθυνσις Έγκληματολογι- 
κών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος έν Θεσσαλο
νίκη, τά έγκληματολογικά έργαστήρια είς τάς 
έδρας τών άνωτέρων διοικήσεων Χωροφυλακής, 
τά συνεργεία σημάνσεως είς τήν έδρα έκάστου 
πρωτοδικείου καί τά συνεργεία σημάνσεως έν- 
τός έκάστης φυλακής διευθυνόμενα ύπά είδικώς 
έκπαιδευθέντων έν τή Διευθύνσει Έγκληματο- 
λογικών Υπηρεσιών άξιωματικών, ύπαξιωματι- 
κών καί ύπαλλήλων φυλακών. Παντός συύαμβα- 
νομένου ύπά τής άστυνομίας λαμβάνονται ύπά 
τοϋ Συνεργείου τά δακτυλικά άποτυπώματα, φω
τογραφία, καταγράφεται ό λόγος τής συλλή- 
ψεως, τά τελεσθέν έγκλημα μετά πλείστων άλ
λων περί αύτοϋ είδήσεων καί άποστέλλονται είς 
τήν Διεύθυνσιν τών Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών, ήτις κατόπιν έρεύνης είς τά άρχεΐα αύτής, 
ειδοποιεί τήν ένδιαφερομένην άστυνομικήν 
ύπηρεσίαν καί τήν οίκείαν είσαγγελικήν άρχήν 
είς ήν άπεστάλη ό συλληφθείς, ποιον τά πραγμα
τικόν αύτοϋ όνομα, άν άλλοτε συνελήφθη ή κα- 
τεδικάσθη, άν νϋν καταδιώκεται ύπά ήμεδαπής ή 
άλλοδαπής άρχής δι’ έτερον έγκλημα κ.λπ. Περί 
έπισεοημασμένου, ήτοι συνόλου 1.079.471 άτό
μων μέχρις 31-12-1981 κατηρτίσθη ίδιος φάκελ-

Η προσεχτική έξερεύνηση τού τόπου τού έγκλήμοτος εΙ*οι 
καθοριστική γιά τήν έξιχνίασή του.

λος έν τή Διευθύνσει τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών, άναγράφων πάσας τάς προηγουμέ- 
νας συλλήψεις, ύποδικίας, καταδίκας, έκτίσεις 
ποινών, περί ών ειδοποιείται καί διά τών άπο- 
στελλομένων δελτίων ύπά τών συνεργείων ση
μάνσεως τών φυλακών έτι δέ ειδήσεις περί τής 
προσωπικής καί οικογενειακής καταστάσεως, 
τοϋ κοινωνικού βίου, τών σχέσεων αύτοϋ μετά 
προσώπων μεθ’ ών συμπράττει έγκληματικώς 
ήτοι συνεργών καί τής προσωπικότητος αύτοϋ.

Είς τήν Διεύθυνσιν τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών ύπάρχει ποινικόν μητρώον συνδε- 
δυασμένον πράς τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ 
άτόμου. Είς τήν Ελλάδα μόλις τώ 1908 είσήχθη 
διά Β.Δ. τής 28-2-1908 ή λειτουργία ποινικού 
μητρώου κατά τά έν Γαλλίρ άποκεντρωτικόν σύ
στημα τοϋ έτους 1850. Κατά τά σύστημα τοϋτο τά 
δελτίον ποινικού μητρώου έκάστου τελεσιδίκως 
καταδικαζομένου τηρείται έν τφ πρωτοδικείψ 
τής γεννήσεως αύτοϋ ώστε τά ποινικά μητρφα 
πάντων τών καταδικασμένων δέν τηρούνται έν- 
τδς ένός κεντρικού γραφείου ΰπάρχοντος έν τή 
πρωτευούση τοϋ κράτους.

Τά δελτίον έκάστου καταδικαζομένου δέν 
περιέχει τά δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα δπερ 
ήτο άναγκαΐον πράς άποφυγήν πλαστοπροσω
πιών έν περιπτώσει δηλώσεως ψευδούς όνόμα- 
τος κατά τήν καταδίκην. Οϋτω αί ύπά τοιούτου 
ποινικού μητρώου παρεχόμενοι πληροφορίαι 
πολλάκις είναι έντελώς άνακριβεΐς, λ.χ. τά ποι
νικόν μητρώον δέν άναφέρει τάς καταδίκας καθ’ 
έξιν έγκληματίου ύποστάντος πολλάς προγενε- 
στέρας καταδίκας, άς κατέσπειρεν ε ίς διάφορα 
πρωτοδικεία δηλών έκάστοτε ψευδή τόπον γεν-



νήσεως ή ψευδές δνομα. Έπί πλέον τό ποινικόν 
τούτο μητρφον δέν χορηγείται πρός άστυνομι- 
κάς υπηρεσίας κατά τάς αστυνομικός αύτών έξ- 
ετάσεις τρωτόν τού ποινικοϋ μητρώου, δπερ έπί 
δικαστηρίοις έχει άξίαν άπλής πληροφορίας, ε ί
ναι δτι δέν περιέχει τάς ένεργηθείσας συλλή
ψεις και άλλας πράξεις διώξεως δΓ άς δέν έξ- 
εδόθη τελεσίδικος καταδικαστική άπδφασις, άμα 
δέ δ περιορισμός άναγραφής και των καταδίκων 
άναλόγως του ίιανυθέντος χρόνου καί είδους 
άδικήματος.

Άντιθέτως τό είς τήνΔιεύθυνσιν Έγκληματο- 
λογικών Υπηρεσιών Γραφεΐον Ποινικού Μη
τρώου έξυπηρετεϊ άμέσως τάς άστυνομικάς 
έρεύνας (τούτο δέν έκδίδει άντίγραφο Ποινικού 
Μητρώου άλλά «Ατομικό Δελτίο Έγκληματικό- 
τητος», είς τό όποιον άναγράφεται ή προγενέ- 
στερή εγκληματική δραστηριότητα τού άτόμου 
διά τό όποιον ζητούνται πληροφορίαι). Είναι κεν
τρικόν ώστε άν μή γνωρίζη τόν ύπό τού καταδικα- 
σθέντος δηλωθέντα τόπον γεννήσεως δέν θά 
άναζητήση τις είς πάντα τά πρωτοδικεία, άλλ’ είς 
έν καί μόνον γραφεΐον, τό τής έν Άθήναις Εγ
κληματολογίας Υπηρεσίας. "Αν τό συλλαμβα- 
νόμενον άτομον δηλώση ούχί τό άληθές δνομα 
άλλά ψευδές, καί τόπον καταγωγής ψευδή ού- 
δέν ώφελεϊται, άλλ’ αποκαλύπτεται άμέσως, 
διότι τό είς τήν Διεύθυνσιν τών Έγκληματολογι- 
κών Υπηρεσιών κεντρικόν ποινικόν μητρώον λει
τουργεί έν συνδυασμψ πρός τά δακτυλικά απο
τυπώματα. Τά δακτυλοσκοπικά δελτία ταξιθε- 
τοΰνται καί αρχειοθετούνται κατά σύστημα δα- 
κτυλοσκοπικόν, τά δέ δελτία τών καταδικών καί 
ποινών ταξιθετοϋνται άλφαβητικώς, άλλ’ άνα- 
γράφουσι πρός συσχέτισιν τόν τύπον τής δακτυ- 
λοσκοπικής άρχειοθετήσεως. "Αν συλληφθέν ή 
καταδικασθέν άτομον δηλώση ψευδές δνομα καί 
ψευδή τόπον καταγωγής άνακαλύπτεται άμέσως 
κατά τήν έρευναν τού δακτυλοσκοπικοϋ αύτοϋ 
δελτίου. Τούτο έδείχθει περπράνως έν τη πράξετ 
πρότερον ήτο άδύνατος έν Έλλάδι ή έφαρμογή 
τών περί ύποτροπής διατάξεων μέχρι μέν τού 
1908 ένεκα παντελούς έλλείψεως ποινικού μη- 
τρψου, άπό δέ τού έτους 1908 μέχρι τού 1930 
ένεκα τού άνωτέρω έκτεθέντος πλημμελούς συ
στήματος τής λειτουργίας τού ποινικού μη- 
τρφου. Άπό τής λειτουργίας τής Διευθύνσεως 
τών Εγκληματολογιών Υπηρεσιών κακοποιός 
δηλών ψευδές όνοματεπώνυμον άποκαλύπτεται 
αύθωρεί.

Περί τής προοωπικότητος πάντων τών έγκλη- 
ματούντων παρέχονται ειδήσεις ε ίς τήν Διεύ- 
θυνσιν Έγκληματολογικών Υπηρεσιών λίαν 
έπαρκεΐς λ.χ. περί τών αιτίων τού έγκλήματος, 
χαρακτήρες, τρόπου διαβιώσεως, συναναστρο
φών, έξεων τού έγκληματίου, τρόπου τελέσεως 
τών έγκλημάτων αύτοϋ, άξιωματικοί δέ τής τε 
Χωροφυλακής καί 'Αστυνομίας Πόλεων έξεπαι- 
δεύθηκαν είδικώς είς τά τής έξετάσεως τής 
προοωπικότητος.

Ή  ψυχοβιολογική έξέτασις τών έγκληματιών 
είσήχθη άπό τής συστάσεως τής Διευθύνσεως 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών τφ2 1930, άπό 
δέ τού 1933 συνεπληρώθη τή συνεργασία ειδι
κού Ψυχιάτρου. Ή  τοιαύτη ψυχολογική καί ψυ
χιατρική έξέτασις έδείχθη λίαν χρήσιμος ε ίς τάς 
άστυνομικάς καί δικαστικός άρχάς, Ιδία κατά τήν 
κρίσιν περί τής αξιοπιστίας τής καταθέσεως τού 
έξεταζομένου, τής εύθύνης τού έγκληματήσαν- 
τος καί τού καθορισμού τής μεταχειρίσεως αύ
τοϋ.

Οϋτω ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών Υπη
ρεσιών τηρούσα σύστημα συγκεντρωτικόν τών 
καθ’ άπασαν τήν Επικράτειαν άλλά καί γνωσθει- 
σών τινών αλλοδαπών καταδικαστικών αποφά
σεων καί πράξεων διώξεως έναντίον παντός 
προσώπου, οΰτινος ή ταυτότης έλέγχεται καί 
δακτυλοσκοπικώς, παρέχει άμέσως άσφαλείς

είδήσεις διά πάν άνακρινόμενον άτομον άσχέτως 
τόπου γεννήσεως καί δηλωθέντων στοιχείων. 
Διά τής άναγραφής καταδικαστικών άποφάσεων, 
ένεργηθεισών συλλήψεων ή άλλων πράξεων 
διώξεως ΰφ’ οίασδήποτε υπηρεσίας, τάς μέν 
άστυνομικάς άρχάς διευκολύνει ε ίς τό αστυνομι
κόν καί καταδιωκτικόν έργον των, τάς δέ δικαστι
κός διαφωτίζει όσον άφορά τήν κρίσιν περί τών 
ψυχικών ιδιοτήτων καί έν γένει προοωπικότητος 
παντός δικαζομένου διά τήν έπιμέτρησιν τής ποι
νής.

Β. Αρχεία και σύλλογοί τών έγκληματολο- 
γικών ύπηρεσιών.

Τά συνεργεία σημάνσεως τής Χωροφυλακής 
καί Αστυνομίας καί τά τών Φυλακών τά πρώτα ώς 
πρός πάν άτομον συλλαμβανόμενον δΤ έγκλή- 
ματα, τά δεύτερα ώς πρός πάν άτομον προφυλα- 
κιζόμενον ή καταδικαζόμενον, τό όποιον εισέρ
χεται είς τήν φυλακήν ή έξέρχεται αύτής άποφυ- 
λακιζόμενον, άποστέλλουσιν είς τήν Διεύθυνσιν 
Έγκληματολογικών Ύπηρεσιών δελτίον μετά 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, φωτογραφίας καί 
λοιπών στοιχείων ήτις άπαντώσα παρέχει πληρο
φορίας περί έκάστου έκ τών παρ’ αύτή στοιχείων 
περί τής πραγματικής ταύτότητος προγενεστέ
ρων καταδικών, συλλήψεων κ.λπ. Αί πληροφορίαι 
αΰται είναι πολύτιμοι πρός άναζήτησιν καί άνεύ- 
ρεσιν έγκληματιών, τόν κολασμόν αύτών καί τήν 
πρόληψιν έγκλημάτων. Τών διεθνώς κινουμένων 
άλλοδαπών έγκληματιών τά δακτυλοσκοπικά δελ
τία άποστέλλονται καί είς τήν κεντρικήν υπηρε
σίαν της πατρίδος αύτών καί ε ίς τήν έν Παρισίοις 
Διεθνή Όργάνωσιν έγκληματολογικής άστυνο-

μίας τήν γνωστήν ύπό τό δνομα «INTERPOL». 
Οϋτω ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών Ύπηρε
σιών είναι δργανον συγκεντρώσεως καί μεταβι- 
βάσεως πληροφοριών περί τών έγκληματιών.

Τό άνωτέρω έργον αύτής δύναται νά έκτελη ή 
έγκληματολογική ύπηρεσία τελεσφόρως, σύγ- 
κεντρώνουσα τά ύπό τών συνεργείων στελλό- 
μενα στοιχεία, ταξινομούσα συστηματικώς ταϋτα 
είς ειδικά άρχεία άτινα καί άποτελοϋσι τήν 
κλείδα τής έπιτυχίας τού όλου αστυνομικού έρ
γου. Είναι δέ τά άρχεία ταϋτα τά έξής:

Ά ρ χ ε ΐ ο ν  δ α κ τ υ λ ο σ κ ο π ι κ ώ ν  
δ ε λ τ ί ω ν τών σημαινομένων ή σεσημασμένων

άτόμων ήτοι 1.079.471 χιλιάδων τήν 31 -12-1981 
ταξιθετημένων άρχικών κατά τό σύστημα GAL- 
TON HENRY άπό δέ τού 1946 κατά τό τού 
HOUVER είδημόνως διαρρυθμισθέν ύπό τού 
γράφοντος καί καθιερωθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 
503 Φ 36/1 άπό 1-6-1946 άποφάσεως τής Διευ- 
θύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών3.

Τό Μ ο ν α δ α κ τ υ λ ι κ ό ν  Α ρ χ ε ΐ ο ν  
τό όποιον περιέχει τά αποτυπώματα έν ίδίψ δελ
τία) έκάστου δακτύλου τών καθ’ έξιν καί κατ’ 
έπάγγελμα έγκληματιών, ταξιθετημένων κατ’ 
ίδιον σύστημα BATTLEY διατηρούμενον ύπό 
ειδικών πρός τούτο ύπαλλήλων, χρήσιμον πρός 
άνακάλυψιν άγνώστων ιδία δραστών έκ τών έν τφ 
τόπω τελέσεως άνευρισκομένων μεμονωμένων, 
συνηθέστατα δέ τμημάτων δακτυλικών άποτυπω
μάτων, καί δπερ τήν 31-12-1981 περιείχε 
10.395 δελτία. Ή  ύπό νέαν διεύθυνσιν ύπηρεσία 
έθεσε ε ίς ήσσονα μοίρα τούτο, προφανώς λόγω 
δυσχερείας έμπλουτισμοϋ καί έκμεταλλεύσεως, 
έξυπηρετουμένη κυρίως διά τού Δεκαδακτυλι- 
κοϋ Αρχείου άποτυπωμάτων τών καθ’ έξιν καί 
κατ’ έπάγγελμα κακοποιών (κλεπτών, κλεπτών 
διαρρήξεως κ.λπ. κατά περιφερείας κεχωρι- 
σμένα) τό όποιον τήν 31-12-1981 περιεϊχεν 
34.400 δακτυλοσκοπικά δελτία έγκληματιών. 
Πρός τόν αύτόν σκοπόν Τηρείται συλλογή τών έν 
τφ τόπω τελέσεως άνευρισκομένων δακτύλων 
καί παλάμης ών δέν άνεκαλύφθη ό δράστης.

Ά ρ χ ε ΐ ο ν  δ ε λ τ ί ω ν  π ε ρ ι γ ρ α φ ή ς  
έ π ι σ η μ ά ν σ ε ω ς διά λέξεων τών χαρακτη
ριστικών τού σώματος καί καθόλου έμφανίσεως, 
πρός μελλοντικήν άναγνώρισιν τού άτόμου, μά
λιστα δέ έμφανών ιδιορρυθμιών καί ούλών λίαν 
χρησίμων έν τή πράξει.

Ε ι δ ι κ ά  ά ρ χ ε ί α  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν  
τ ώ ν  κ α θ ’ έ ξ ι ν  κ α ί  κ α τ ’ έ π ά γ 
γ ε λ μ α  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν  ταξιθετημένων

κατά τό είδος τού έγκλήματος, ήλικίαν, άνα- 
στημα τών φωτογραφηθέντων είς ειδικήν φωτο
θήκην, κατ’ έπιλογήν έκ τού συνόλου τών μέχρις 
31 -12-1981 φωτογραφηθέντων 194.372 άτόμων.

Α ρ χ ε ί ο  δ ε λ τ ί ω ν  τ ώ ν  έ μ φ α ν ώ ν  
σ ω μ α τ ι κ ώ ν  έ λ α τ τ ω μ ά τ ω ν τ ώ ν  έ γ 
κ λ η μ α τ ι ώ ν .  Ή  άρχειοθήκη ύποδιαιρεΐται 
ε ίς τόσα τμήματα δσα τά σωματικά έλαττώματα, 
έν έκάστω δέ τμήματι ύπάρχουσι τά δελτία πάν
των τών έγκληματιών, οϊτινες φέρουσι τό έλάτ- 
τωμα τούτο.

Ά ρ χ ε ΐ ο ν  τ ή ς  μ ε θ ό δ ο υ  τ ε λ έ 
σ ε ω ς  ( M O D U S  O P E R A N D I )  τ ο ύ

Μετά τήν έξερεύνηση, ή Εκμετάλλευση τών δακτυλικών όποτυ- 
πωμΰτων. Πιθανότατα ό Εντοπισμός τού δράστη είναι κοντά . . .
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έ γ κ λ ή μ α τ ο ς ,  περιέχον τόσα τμήματα δσαι 
αΐ χρησιμοποιούμενοι είδικαί μέθοδοι τελέσεως 
κλοπών, άπατων κ.λπ. έκαστον δέ τμήμα περι
έχει τά δελτία τών έγκληματούντων καθ’ έκαστον 
τών ειδικών τούτων τρόπων καί οϋτω έκ τής 
μεθόδου καθ’ ήν έτελέσθη τό έγκλημα άνευρί- 
σκεται ό άγνωστος δράστης αύτού. Τήν 
31-12-1981 ύπήρχον ταξιθετημένα τά δελτία 
10.395 έγκληματιών. (Κ. Μαρκάτου. ’Επιστημο
νική ’Αστυνομία Β' έκδ. Τ.Α. 6 113 -149). Τά 
άνωτέρω άρχεϊα είναι ό δεινότερος έχθρός τών 
έγκληματιών.

Αί άναζητήρεις τών έγκληματιών (RECHER- 
CHES JUDICIAIRES) πρός άνεύρεσιν καί

σύλληψιν κατηγορουμένων καθ’ ών έξεδόθη έν
ταλμα παράμειναν άνεκτέλεστον έφ’ ώρισμένον 
χρόνον ή καταδικασθέντων εις ποινήν ήν πρέπει 
νά έκτίωση ή δραπετευσάντων έκ τών φυλακών 
ή έγκληματολογική υπηρεσία δημοσιεύει «Δελ- 
τίον Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων» άνα- 
γράφον τά όνόματα μετά τών λοιπών στοιχείων 
ταυτότητος τών καταζητουμένων πρός σύλλη- 
ψιν. Τό δελτίον τούτο κυκλοφορεί κατά δεκα
πενθήμερον καί έν άνάγκη εις έκτακτον έκδοσιν 
ε ίς τά άστυνομικάς ύπηρεσίας, εισαγγελίας, 
φυλακάς, προξενεία. Εκτός τής δημοσιεύσεως 
έν τφ δελτίψ άναζητήσεων άποσιέλλονται περί 
καταζητουμένων έγκληματιών καί έπείγουσαι 
έγκύκλιοι άναζητήσεως πρός ώρισμένας ή πάσας 
τάς άστυνομικάς άρχάς τηλεγραφικώς, τηλεφω- 
νικώς διά τού άστυνομικοϋ άσυρμάτου. Αί έπιτυ- 
χίαι τής άστυνομίας έξαρτώνται κατά πολύ έκ τής 
ταχείας καί άπροσκόπτου μεταβιβάσεως τοιού- 
των μηνυμάτων δι’ ειδικού σταθμού άσυρμάτου 
τηλεπικοινωνίας δι’ οΰ έπικοινωνεΐ μετά τών 
άναλόγων σταθμών τού έξωτερικοϋ, τού έσωτε- 
ρικοϋ καί τού άσυρμάτου τών περιπολικών αύτο- 
κινήτων τής άστυνομίας.

Τελευταίως έφοδιάσθησαν τά έγκληματολο- 
γικά έργαστήρια καί τά συνεργεία σημάνσεως διά 
μικροφίλμς (JACKETS). Τή βοήθεια τών 
όποίων έντοπίζονται άμέσως τά άναγραφόμενα 
είς τό δελτίον έγκληματολογικών άναζητήσεων 
διωκόμενα άτομα.

Άξιόλογον όμοίως θεωρείται τό άπό 3ετίας 
περίπου λειτουργούν είς τήν Διεύθυνσιν Εγ
κληματολογιών Υπηρεσιών έργον τής μηχανο
γραφήσεις τών άρχείων της.

Ό  Διεθνής ’Οργανισμός Έγκληματολογικής 
Άστυνομίας τών Παρισίων (INTERPOL) κατέ- 
στησεν ίδιον διεθνές δίκτυον άστυνομικοϋ 
άσυρμάτου έξυπηρετοϋντος άποκλειστικώς τήν 
άστυνομίαν τών κρατών μελών τής INTERPOL,

ώστε μηνύματα πρός σύλληψιν δύνανται νά 
μεταβιβασθώσιν δνευ ούδεμιάς καθυστερήσεις 
έντδς βραχυτάτου χρόνου είς τάς άστυνομικάς 
ύπηρεσίας πάντων τών κρατών.

Ή  Έγκληματολογική Υπηρεσία τηρεί είδικά 
άρχεϊα α ) ά π ο λ ω λ ό τ ω ν  ά τ ό μ ω ν κ α ί  
8)  ά γ ν ώ σ τ ω ν  ν ε κ ρ ώ ν .  Κατά τήν άνεύ- 
ρεσιν πτώματος άγνωστου άτόμου ένεργεΐται 
πρός έξακρίβωσιν τής ταυτότητος είδικωτέρα 
έρευνα καί ειδική περιγραφή τών ένδυμάτων, 
λήψις φωτογραφιών καί δακτυλικών άποτυπωμά- 
των, δημοσίευσις άγγελιών. Ανάλογα δελτία 
συντάσσονται καί περί άπολλωλότων άτόμων. 
Πολλάκις ή σύγκρισις τών δελτίων τών άπολλω-

στη.

λότων πρός τά τών νεκρών άπεκάλυψε τήν ταυ
τότητα άγνώστων άτόμων. Άπολλωλότα χαρα- 
κτηρίζομεν τά άτομα α) ών ή άπώλεια πιθανώς νά 
όφείλεται είς έγκλημα, αύτοκτονίαν ή άτύχημα ή 
άτινα περιήλθον είς κατάστασιν, ής ένεκεν άδυ- 
νατοΰσι νά βοηθήσουσιν έαυτά καί ών δέν άνευ- 
ρίσκεται τό πτώμα β) οί ύπό πατρικήν έξουσίαν ή 
έπιτροπείαν άχειράφετοι άνήλικοι, οί δικαστικώς 
άπηγορευμένοι, αί έγγαμοι γυναίκες ήτοι τά 
πρόσωπα ών ό τόπος διαμονής καθορίζεται νομί- 
μως ύπό έτέρου προσώπου ήτοι τού άσκούντος 
τήν πατρικήν έξουσίαν ή τού έχοντος τήν έπιμέ- 
λειαν τού προσώπου τού άνηλίκου, τού έπιτρό- 
που τού άπηγορευμένου ή τού συζύγου άν άνευ 
άδειας ή γνώσεως αύτού άπεμακρύνθησαν τού 
τόπου τής διαμονής άγνοεΐται δέ ή τύχη αύτών.

Ή  βοήθεια ήν παρέσχε ή ύπηρεσία κατά τήν 
διάρκειαν τού έτους 1981 είναι ότι έξ άναγγελ- 
θέντων έξ ήμεδαπών καί άλλοδαπών Αρχών 103 
έξαφανίσεων άτόμων καί 14 άγνώστων πτωμά
των, έκ φωτογραφιών, ειδικών ευρετηρίων καί 
καταχωρήσεις έν τφ δελτίψ έγκληματολογικών 
άναζητήσεων, άνευρέθησαν 76 έξαφανισθέντα 
άτομα καί διεπιστώθη ή ταυτότης 11 άγνώστων 
πτωμάτων.

’ Η δ ιά  τ ή ς  δ α κ τ υ λ ο σ κ ο π ί α ς  
ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς  τ ο ύ  ά γ ν ώ σ τ ο υ  έ ν -  
ό χ ο υ  τ ο ύ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .  Τό έργον 
τούτο είναι δυσχερές καί έπίπονον άπαιτεΐ μα
κράν πείραν καί είδίκευσιν. Συνήθως γίνεται 
σύγκρισις τού άποτυπώματος δπερ εύρέθη έντφ 
τόπψ τελέσεως τού έγκλήματος πρός τά δελτία 
τών έπισεσημασμένων έγκληματιών ή τά τών 
ύποδεικνυομένων ύπό τής άστυνομίας ώς υπό
πτων.

Ή  μεθοδική έκμετάλλευσις τού άνευρισκομέ- 
νου, ε ίς τόπον άδικήματος δακτυλικού άποτυπώ
ματος τού δράστου, έπιτυγχάνει άκόπως τήν 
άνακάλυψιν αύτού και έπί δικαστηρίοις ύποστή- 
ριξιν τής ένοχής του. Πλειστάκις διαλευκαίνει 
μυστηριώδη έγκλήματα καί έξαφανίζει συμπτω- 
ματικώς έγειρομένας ύπονοίας κατά προσώπων 
άσχέτων πρός τό τελεσθέν άδίκημα, άλλά καί τό 
σπουδαιότερον προστατεύει τάς καταδιωκτικός 
άρχάς άπό άδικους ένεργείας, τούς δέ δικαστάς 
τό μέν έφησυχάζει περί τής δικαίας κρίσεώς των 
τό δέ προστατεύει άπό δικαστικός πλάνας τινές 
τών όποίων ένδεικτικώς άναφέρονται.

Είς τόν τόπον τού άδικήματος άνευρίσκονται 
συνήθως μεμονωμένα δακτυλικά άποτυπώματα ή 
καί συνηθέστερον τμήματα τοιούτων δυσχερώς 
ένίοτε πληροϋντα τούς όρους τής πρός σύγκρι- 
σιν καταλληλότητος.

Τό πρώτον ούσιώδες θέμα όπερ άνακύπτει είς 
τούς μέ τήν άναζήτησιν τών άποτυπωμάτων τού
των είδικούς τής δακτυλοσκοπίας, έγκειται έν 
τώ καθορισμφ τής χειρός καί τού δακτύλου τού 
άνευρεθέντος άποτυπώματος πρός ταχυτέραν 
έρευναν καί εύχερεστέραν παραβολήν μεταξύ 
όμοιων άποτυπωμάτων άρχειοθετημένων έπισε
σημασμένων άτόμων.

Ό  καθορισμός τής χειρός καί τού δακτύλου 
έπιτυγχάνεται καλλίτερον ύπό έμπειροτέχνου 
άποκομίσαντος προσωπικήν άντίληψιν περί τής 
διαρρυθμίσεως τού χώρου, τών οημείων διολι- 
σθήσεως τού δράστου, τής θέσεως τών θιγεισών 
παρ’ αύτού έπιφανειών καί έτέρων πραγματικών 
περιστατικών, έν συνδυασμοί μέ τήν παράστασιν 
καί τύπον τού άνευρεθέντος άποτυπώματος ότε 
ό καθορισμός χειρός καί δακτύλου έξικνεϊται είς 
βεβαιότητα. Τών οϋτω προσδιορισθέντων άπο
τυπωμάτων ύπάρχει πλέον ή δυνατότητες νά 
άναζητηθώσιν όχι μόνον είς τήν μονοδακτυλικήν 
συλλογήν άλλά καί ε ίς μεγάλος όμάδας άποτυ
πωμάτων τής κεντρικής άρχειοθήκης ύπό πιθα
νός ταξινομήσεις έπιτυγχανομένης πολλάκις τής 
διαπιστώσεως ταυτότητος τού έγκαταλείψαντος 
τό ίχνος τούτο άτόμου.

Άπόδειξις άσφαλής τής ταυτότητος ύπάρχει 
άν τά συγκρινόμενα άποτυπώματα, δηλαδή τού 
τόπου τής τελέσεως τού έγκλήματος, πρός τά 
τού σεσημασμένου άν ύπάρχωσιν 12-14 ίδιά- 
ζοντα χαρακτηριστικά σημεία τών θηλοειδών 
γραμμών κοινά είς άμφότερα τά συγκρινόμενα 
άποτυπώματα καί ε ίς τήν αύτήν θέσιν. Ένίοτε έν 
τή έκθέσει τού πραγματογνώμονος χαρακτηρι
στικόν τι σημεϊον ε ίς τά συγκρινόμενα άποτυπώ
ματα κρίνεται ώς κοινόν ένώ δέν φαίνεται έντε- 
λώς τό αύτό, άλλά παραπλήσιον. Μικραί τινες 
παραλλαγαί δέν άποκλείουσι τήν ταυτότητα, 
διότι πάν άποτύπωμα δέν έξεικονίζει πάντοτε 
κατά τρόπον έντελώς άκριβή τό πρωτότυπον, 
άλλά δυνατόν νά παραλλάσσωσι πως άναλόγως 
τής έπιφανείας έφ’ ής άπετυπώθη, τής πιέσεως 
τού δακτύλου, τής χρώσεως αύτού κ.λπ.

Έν Έλλάδι έγένοντο καταδίκαι ύπό τών δικα
στηρίων είς βαρείας ποινάς έτι καί θανατικοί 
στηριζόμεναι άποκλειστικώς μόνον είς τήν δα- 
κτυλοσκοπικήνάπόδειξιν. (Κ. Μαρκάτου. Έπιστ. 
Αστυνομία, έκδ. Β. Τ.Α. σ. 21).

Ό  δικαστής δέν δεσμεύεται ύπό τής δακτυλο- 
σκοπικής πραγματογνωμοσύνης- άλλ’ άποφαινό- 
μενος κατ’ έλευθέραν έκτίμησιν τών άποδεί- 
ξεων περί τής άθωώσεως-κατηγορουμένου οΰτι- 
νος κατά τήν έκθεσιν τών πραγματογνωμόνων τά 
δακτυλικά άποτυπώματα είναι τά αύτά πρός τά έν 
τώ τόπφ τής τελέσεως άνευρεθέντα όφείλει νά 
αίτιολογήση τήν άπόφασιν αύτού ταύτην, λ.χ. 
κρίνων ότι παρά τήν ταυτότητα τών άποτυπωμά
των ή πράξις δέν έτελέσθη ύπό τού άτόμου τού
του λ.χ. διότι ή παρουσία αύτού είς τόν τόπον 
τής τελέσεως ήτο δεδικαιολογημένη έπειδή είρ- 
γάζετο ώς τεχνίτης ε ίς τό κτίριον κ.λπ.

Γυναίκα Αστυνομικός δείχνει φωτογραφίες συγκεκριμένης κα
τηγορίας κλεπτών στόν παθόντα γιό τυχόν Αναγνώριση τού δρό-
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Τά εις ιόν τόπον τού έγκλήματος άνευρε- 
θέντα άποτυπώματα, άτινα δέν άνεκαλύφθη εις 
τινα άνήκουσιν φυλάσσονται έν φωτογραφική 
άντιγράφφ έντός ειδικής άρχειοθηκης ταξιθετη- 
μένα κατά τήν μονοδακτυλικήν μέθοδον. Πρδς τά 
άποτυπώματα ταΰτα τών άγνώστων ένόχων 
παραβάλλονται πάντα τά δακτυλικά άποτυπώ
ματα, άτινα δι’ οϊονδήποτε λόγον καθ’ έκάστην 
ήμέραν εισέρχονται εις τήν έγκληματολογικήν 
υπηρεσίαν, οϋτω δέ πολλοί άγνωστοι δράσται 
άνεκαλύφθησαν ϋστερον, Τφ 1942 έδακτυλο- 
σκοπήθη έν Άθήναις άτομον τό όποιον έζήτησεν 
άδειαν άσκήσεως έπαγγέλματος μή χορηγούμε- 
νην ε ις άτομα ύποστάντα έν τφ παρελθόντι κατα
δίκην. Ληφθέντων τών δακτυλικών άποτυπωμά- 
των τού αΐτησαμένου έβαιώθη άτι οΰτος δέν εί- 
χεν ύποστή έν τφ παρελθόντι καταδίκην τινα, 
άλλά τά δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα ησαν τά 
αύτά πρός τά άνευρεθέντα έν Μακεδονίρ έν τφ 
τόπφ τελεσθέντος φόνου πρδ 20ετίας.

Καθ’ δμοιον τρόπον άποκαλύπτεται συνεχώς 
μέγας άριθμός άγνώστων δραστών διαπραξάν- 
των πάσης φύσεως έν, περισσότερα ή σωρείαν 
άδικημάτων, ε ίς πρόσφατον καί άπωτέραν έπο- 
χήν. "Αξιόν νά τονισθή έν προκειμένφ άτι ή 
άνεύρεσις δακτυλικού άποτυπώματος τού δρά
στου είς τδν τόπον τού έγκλήματος έπιτρέπει 
τήν άποκάλυψιν αύτοϋ άλλά έπιτρέπει καί τήν 
άπόδειξιν τής άθωότητος κρατουμένου προσώ
που ώς ύπόπτου τελέσεως τού άδικήματος. Διότι 
έάν τό άποτύπωμα τού τόπου τού άδικήματος 
είναι άνόμοιον πρός τό άποτύπωμα παντός ύπό
πτου διευκολύνεται ή έρευνώσα άρχή νά στρέψη 
έγκαίρως τήν προσοχήν της είς έτερον πρόσω- 
πον, πριν ή άπομακρυνθή τούτο τού μέρους τού 
έγκλήματος ή σκηνοθετήση έν σοβαρόν άλλοθι, 
προστατεύεται δέ ό άδίκως κατηγορούμενος τα
λαιπωριών καί διασυρμών. Ή  άνομοιότης όμως 
των άποτυπωμάτων τού τόπου έγκλήματος μετά 
τού ώς ύπόπτου φερομένου δέν άποκλείει άπο- 
λύτως τήν ένοχήν αύτοϋ, όταν μάλιστα συγκλί- 
νουσιν σοβαροί ένδείξεις έναντίον του, διότι 
ένδεχομένως τό άποτύπωμα νά άνήκη είς συν
ένοχόν του, άστις καί έγκατέλειψεν τούτο καί 
οΰτινος ή ταυτότης δΓ έτέρων μεθόδων δέον νά 
έπιτευχθή.

Επί σειράν έτών έξ άνευρισκομένων άποτυ
πωμάτων έξερευνουμένων τόπων άδικημάτων 
άτινα άνεζητοϋντο είς τά ειδικά άρχεΐα καί σύλ
λογός τής Διευθύνσεως, άπεκαλύπτοντο έτη- 
σίως ώς ένοχοι περί τά 500 άτομα κατά μέσον 
άρον, άλλα μέν άμέσως έκ τών δακτυλικών άπο
τυπωμάτων, άλλα δέ έμμέσως δηλαδή έν τφ

τόπψ τελέσεως δέν ύπήρχον μέν άποτυπώματα 
δακτύλων, άλλά ό τρόπος τελέσεως αύτών έδει- 
ξεν άτι ήτο τού αύτοϋ δράστου ού ή ταυτότης 
είχεν άποδειχθή διά τών δακτυλικών άποτυπωμά
των είς τόν τόπον τελέσεως έτέρου έγκλήμα
τος, ώστε άνευρέθησαν τά κλοπιμαία ε ίς τό 
κατάλυμα αύτών. Υπήρξαν περιπτώσεις καθ’ άς 
ό δακτυλοσκοπικώς άποκαλυφθείς δράστης ένός 
άδικήματος άπεκαλύφθη ότι ήτο ένοχος ούχί δε
κάδων άλλά καί έκατοντάδος προηγουμένων αύ
τοϋ άδικημάτων, ώς ό τήν 7-6-1966 συλληφθείς 
έν Γαλατσίψ -  'Αττικής νεαρός τήν ήλικίαν, άλλά 
μεγάλης έγκληματικής δράσεως Σ.Α. τού Π. καί 
πλείστοι άλλοι κατά καιρούς άποκαλυπτόμενοι.

Σήμερον ή άστυνομική έπιστήμη καί τέχνη δέν 
διαθέτει έτέραν μέθοδον παρέχουσαν πλειότερα 
άποτελέσματα τής δακτυλοσκοπικής.

Κατά τό έτος 1981 διεπιστώθησαν δακτυλο
σκοπικώς ώς ένοχοι άδικημάτων, έξ άναζητή- 
σεως είς τάς σύλλογός ύπότροπων είς περιπτώ
σεις 320, έξ άντιπαραβολής μέ άποτυπώματα 
δακτυλοοκοπηθέντων ώς ύπόπτων 159, καί έξ 
άποκαλυφθέντων άνακριτικώς καί άκολούθως 
έπιβεβαιωθέντων δακτυλοσκοπικώς 90 άτομα,

έξ όμολογιών ώσαύτως συλληφθέντων δραστών 
διεπιστώθη άνακτιτικώς ή τέλεσις καί έτέρων 
426 άδικημάτων. 'Ήτοι συνολικώς διεπιστώθησαν 
ώς δράσται είς 573 περιπτώσεις.

Έν Έλλάδι κατηρτίσθησαν άριστοι έμπειροτέ- 
χναι ών τινες έχουσιν ικανότητα καί πείραν διά 
τής άποκλειστικής έπιδόσεως έπί 20 καί 30 έτη 
ε ίς τόν ειδικόν κλάδον τής δακτυλοσκοπίας κατ’ 
ούδέν ύπολειπόμενοι τών καλλιτέρων ύπηρεσιών 
τής άλλοδαπής.

Πολλών έγκλημάτων ό άγνωστος δράστης 
άποκαλύπτεται ύπό τής έγκληματολογικής υπη
ρεσίας έκ τών φωτογραφιών τών έγκληματιών· 
αύτόπται μάρτυρες παρατηρούντες τάς φωτο
γραφίας τών έγκληματιών άναγνωρίζουσι τόν 
δράστην τόν όποιον εΐδον κατά τήν τέλεσιν τού 
έγκλήματος- άλλοι αύτόπται μάρτυρες ύποδει- 
κνύουσι σωματικά έλαττώματα δράστου τόν 
όποιον εΐδον κατά τήν τέλεσιν καί συμβάλλουσιν 
ε ίς τήν άνακάλυψιν αύτοϋ έκ τής έξετάσεως τών 
δελτίων περιγραφής σημάνσεως- λίαν χρήσιμος 
είναι ή περιγραφή τών χαρακτηριστικών πρός 
άνεύρεσιν καί σύλληψιν καταδιωκομένων, δρα- 
πετών τών φυλακών ή έξαφανισθέντων άτόμων.

Άνακάλυψιν άγνώστων δραστών έπιτυγχάνει ή 
Έγκληματολογική Υπηρεσία διά τών άρχείων 
τής μ ε θ ό δ ο υ  τ ε λ έ σ ε ω ς  τ ώ ν  έ γ 
κ λ η μ ά τ ω ν  MODUS OPERANDI. Ή  μέθο
δος αϋτη έπενοηθεΐσα τό έτος 1912 ύπό τού 
Άγγλου Ταγματάρχου LIEVELYN ATCHERLY 
έτέθη έν έφαρμογή παρ' ήμϊν άπό τής όργανώ- 
σεως τών έγκληματολογικων ύπηρεσιών ύπό τού 
Διευθυντοϋ Καθηγητοϋ Κων/νου Γαρδίκα. Τά 
καταρτιζόμενα δελτία τών έγκληματούντων άρ- 
χειοθετοϋνται κατά κατηγορίες άναλόγως τού 
είδους τού άδικήματος π.χ. διάρρηξις είς τό

όποιον έκαστος έπιδίδεται καί κατά ύποκατηγο- 
ρίας άναλόγως τού τρόπου ένεργείας καί τών 
ειδικών χαρακτηριστικών τελέσεως π.χ. ρήξεως 
κλείθρων διά λοστού, έν συνδυασμφ πρός τάς 
φωτογραφίας καί τά σωματικά έλαπώματα αύ
τών. Ό  έγκληματίας προσέχων δυνατόν νά μή 
καταλίπη δακτυλικά άποτυπώματα ή άλλα ίχνη 
αύτοϋ, άλλά δι’ ούδενός μέσου δύναται νά δια- 
φύγη τήν άναγνώρισιν έκ τών λεπτομερειών τού 
τρόπου καθ' δν ένήργησε τό έγκλημα. Είς τό 
τέλος τού έτους 1981 ύπήρχον είς τό άρχεϊον 
τού τρόπου - μεθόδου ένεργείας (MODUS 
OPERANDI) δελτία καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγ- 
γελμα κακοποιών 10.395 άτόμων. Κατά τήν διάρ
κειαν τού ώς άνω έτους ύπεβλήθησαν παρά δια
φόρων άστυνομικών άρχών, ύπηρεσιακά σημειώ
ματα πρός έπίδειξιν φωτογραφιών είς 844 περι
πτώσεις άδικημάτων, μέ άποτέλεσμα νά άναγνω- 
ρισθώσιν άνενδιάστως ύπό παθόντων 87 δράσται 
καί έτεροι 219 ώς προσομοιάζοντες. Έπακό- 
λουθον τής συλλήψεως τών δραστών τούτων 
ύπήρξε ή όμολογία αύτών ώς δραστών καί είς 
έτέρας 13 περιπτώσεις έγκλημάτων. 'Ομοίως 
διεπιστώθηκαν δράσται ε ίς 120 περιπτώσεις 
άμέσως καί 8 έμμέσως, έκ τών 380 αιτήσεων 
αϊτινες ύπεβλήθησαν ύπό διαφόρων άστυνομι
κών καί δικαστικών άρχών.

Έν τή έλληνική έγκληματολογική ύπηρεσία 
λυσιτελής έδείχθη ή γινομένη έν Έλλάδι άρ- 
χειοθέτησις δελτίων τής μεθόδου τελέσεως καί 
έν τη άλλοδαπη τελεσθέντων έγκλημάτων ύπό 
έγκληματιών διεθνών ήτοι ταξιδευόντων έν τφ 
έδάφει πλειόνων χωρών καί ών δέν άνεκαλύφθη
σαν οί άγνωστοι δράσται. Έκ τού έπισεσημασμέ- 
νου τρόπου τής τελέσεως έγκλημάτων δράστου 
τελοϋντος έγκλήματα είς τήν άλλοδαπήν άποκα- 
λύπτομεν έγκλήματα τού αύτοϋ δράστου τελε-

Π ά ν ω  ά ρ ι σ τ ε ρ ά :  Αξιωματικός της Δ.Ε.Υ. έργόζετοι 
στό συγκριτικό μικροσκόπιο, δηλαδή συγκρίνει δυό κομμότια 
ξύλου. Δ ε ξ ι ΰ , τό τεμάχιο έχ ε ι κοπεί μέ γνωστό τσεκούρι, 
ένώ τό ά ρ ι σ τ  ε ρ ό μέ άγνωστο. Η προσεχτική σύγκριση θό 
όδηγήσειστήν ταύτιση τών δύο δειγμάτων ( κ ά τ ω  δ ε ξ ι ά )  
κοΙ φυσικά στόν έντοπισμό τού δράστη κοπής μεγάλου άριθμοϋ 
έλαιοδένδρων. Ή  ίδια διαδικασία άκολουθεΐται καί γιά βλήματα, 
φυσίγγια πυροβόλων όπλων, κ.λπ.

σθέντα είς τήν ήμεδαπήν κατά τήν αύτήν μέθο
δον.

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι -  
κ ή ς  έ μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς -  τ ε χ ν ι 
κ ο ί  κ α ί  φ υ σ ι κ ο ί  μ έ θ ο δ ο ι :

Τά έπιστημονικά έργαστήρια έγκληματολογι- 
κής έμπειρογνωμοσύνης χρησιμοποιούν άμέσως 
τά έν τφ τόπω τής τελέσεως ίχνη πρός άνακάλυ
ψιν τών ένόχων έγκλημάτων διά βιολογικών, χη
μικών, φυσικών καί λοιπών έπιστημονικών μεθό
δων καί άπόδειξιν τής ένοχής αύτών έπί δικα
στηρίου οΐον ή διερεύνησις τών άποτυπωμάτων 
υφασμάτων, ένδυμάτων, ιχνών ποδών, κορνιο- 
τών, όδόντων, ποικίλων έργαλείων, πυροβόλων 
όπλων, καλύκων, βλημάτων, ιχνών βιομηχανικής 
επεξεργασίας καί κατασκευής, ιχνών όχημάτων, 
ή διερεύνησις τής πλαστότητος έγγράφων, ή έξ- 
έτασις κηλίδων αίματος κ.λ.π. Τό τελεσφόρον 
τών τοιούτων έρευνών έξαρτάται έκ τής άξίας 
τού πραγματογνώμονος. Κατά τινα περίπτωσιν 
άγνωστος άπέκοπτε διά πελέκεως κορμούς δέν
δρων. Έξητάσθη δ πέλεκυς τινός τών ύπόπτων 
οί αύλακώσεις τού πελέκεως έπί τών δένδρων, 
άτινα κατέστρεφε ό έγκληματίας ήταν αί αύταί 
πρός τάς τού πελέκεως τού ύπόπτου. Έπί τή 
βάσει τής άποδείξεως ταύτης ό δικαστής κατε- 
δίκασε αύτόν. Κατ' άλλην περίπτωσιν μοτοσι
κλέτα τής όποιας έπέβαινεν ό όδηγός καί ζεύγος 
φίλων του έκτυπήθη ύπό λεωφορείου όδηγουμέ- 
νου ύπό άγνώστου. Ό  όδηγός τής μοτοσικλέτας 
έφονεύθη οί δέ έτεροι έπιβάται άπολέσαντες
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τής αισθήσεις δέν ήδυνήθησαν νά διαφωιίσωσιν 
τήν άστυνομικήν έρευναν μικρόν χεμαχίδιον ξέ- 
σματος έπιφανείας τής βαφής δχήματος άνευ- 
ρέθη έπί του προφυλακτήρος λεωφορείου. Ή  
έξέτασις αύτοΰ έδειξεν έπτά άλλεπαλλήλους 
στιβάδας χρώματος άντιστοιχούσας εις τάς βα- 
φάς δς ύπέστη άλλεπαλλήλως κατά καιρούς. Ή 
σύγκρισις πρός τήν χρωστικήν έπιφάνειαν τής 
μοτοσικλέτας έδειξεν δτι τδ λεωφορείον έφ' οΰ 
άνευρέθη τό τεμαχίδιον τής χρωστικής ούσίας 
ήτο τδ αροσκρούσαν έπΐ τής μοτοσικλέτας. Ο 
δδηγδς αύτοΰ άπεδείχθη όντως δτι ήτο δ ένοχος 
καί κατεδικάσθη ύπδ τοϋ δικαστηρίου.

Ούκ όλίγαι είναι αί κατ’ έτος πραγματογνωμο- 
σύναι τής Διευθύνσεως έγκληματολογικών ύπη- 
ρεσιών έπί πυροβόλων όπλων, καλύκων, βλημά
των, πυροβοληθέντων άντικειμένων δι’ ών άνε- 
καλύφθησαν και κατεδικάσθησαν άποτρόπαιοι 
κακούργοι. Εις τήν δασώδην περιοχήν (Καβου
ριού) κακούργος ένεδρεύων παρηκολούθησεν 
τούς έρωτας ζεύγους και πυροβολήσας κατ’ αύ- 
τοϋ τδν μέν ΰνδρα άφήκεν άπνουν τήν δέ γυναίκα 
έτραυμάτισε βαρύτατα. Ή  άστυνομία κατέσχε τδ 
περίστροφον ήδονοβλεψίου της περιφερείας, 
άπεδείχθη δέ δτιτδ βλήμα όπερ εϊχεν έξαχθή έκ 
τοϋ σώματος τής τραυματισθείσης είχε πυροβο- 
ληθή διά τοϋ δπλου τού υπόπτου τούτου. (Κ. 
Μαρκάτου, Έπιστ. Άστυνομία έκδ. Β'. Τ.Β. ο. 
209-211).

Εις άλλας περιπτώσεις ή διάτρησις ύαλοπινά- 
κών αύτοκινήτων ύπδ σκληρού άντικειμένου κα- 
θωρίσθη έκ τής προκληθείσης όπής έάν προήλ- 
θεν έκ λίθου ή πυροβόλου όπλου.

Ή ς π ρ ό ς  τ ή ν  γ ρ α φ ο λ ο γ ί α ν ή  δια- 
κρίβωσις άπό τίνος γραφέως προέρχεται τδ κεί
μενον χρησιμοποιείται συστηματική άνάλυσις 
τής γραφής έν πολλοΐς άναλόγως πρός τήν μέ
θοδον τοϋ SCHNEICKERT διακρίνει ένδείξεις 
πρωτευούσας καί δευτερευούσας ώς ή δμοιότης 
ή διαφορά τοϋ γενικού τύπου τής γραφής, γω

νιώδους, στρογγυλοειδοϋς, τρομώδους κ.λπ. 
τάς έκ τής κανονικότητος των γραμμών, των 
συμπύξεων τοϋ μεγέθους καί τής μορφής, τών 
ιδιορρυθμιών καθ’ έκαστον γραμμάτων, τού συν
δέσμου ή τής διακοσμήσεως γραμμάτων, τών 
καμπύλών, jd v  έπιπροσθέτων σημάτων αύτών, 
έκ τής πιέσεως τής γραφίδος κατά τήν γραφήν.

Ή  Διεύθυνσις τών έγκληματολογικών ύπηρε- 
σιών ύπήρξε πάντοτε λίαν προσεκτική κατά τήν 
διατύπωσιν συμπεράσματος έκ τής συγκρίσεως 
τών γραφών, φοβουμένη πάντοτε τδν κίνδυνον 
σφαλμάτων.4

Αλλοιώσεις κειμένου διά διορθώσεως τών, 
άρχικών χαρακτήρων, προσθήκης λέξεων ή καί 
γραμμών δλοκλήρων έπί προϋπαρχούσης γρα
φής, άλλ’ άποξεσθείσης διά χημικών άντιδρα- 
στηρίων όξέων ή χλωρίου διερευνώνται ίκανο- 
ποιητικώς διά χημικών άναλύσεων, μικροσκοπι- 
κών έξετάσεων καί φωτογραφήσεων. Ή  άπόδει- 
ξις τής ταυτδτητος ή διαφοράς τής μελάνης δύο

γραπτών κειμένων διενεργεΐται έπιτυχώς διά 
χρωματογραφικής άναλύσεως έπί χάρτου τοϋ 
έκχειλίσματος τής έπί τοϋ έγγράφου μελάνης.

Ή  δι’ ύπεριοδών καί υπερύθρων άκτίνων φω
τογραφία άπεκάλυψε πολλάς πλαστογραφίας. Αί 
φωτογραφίαι έπί τού συγκριτικού μικροσκοπίου 
τών παραστάσεων τού ύπόπτου και τοϋ γνησίου 
χαρτονομίσματος άπέδειξε τήν πλαστότητα χαρ
τονομισμάτων. Ή  φασματογραφική άνάλυσις 
άπέδειξε τήν ύπαρξη καί ίχνους μετάλλου, τδ 
είδος καί τδ ποσόν αύτοΰ, τήν ταυτότητα ή δια
φοράν δύο ιχνών μετάλλων άναγνωρίζεται καί 
έλαχίστη ποσότης μετάλλου καί φωτογραφεΐταιή 
ϋπαρξις αύτής. Τδ έργαστήριον τούτο έτησίως 
έπωμίζετο μεγάλον άριθμδν σοβαρών υποθέ
σεων οί γνωματεύσεις δέ τού πρό τίνος άπελ- 
θόντος κ. Μ. Κορνιλάκη λόγω δρίου ήλικίας, 
έπιστήμονες κύρους τά μέγιστα έβοήθησε άστυ- 
νομικάς καί Δικαστικός ύπηρεσίας καί έξετιμή- 
θησαν ύπδ συναδέλφων τής άλλοδαπής. Άπρο- 
σκόπτως δέ συνεχίζει τδ πολύτιμον έργον του, 
καί ούτω κατά τήν διάρκειαν τού έτους 1981 
άπησχολήθη μέ 2.094 περιπτώσεις γενικώς καί 
συνετάγησαν έκθέσεις πραγματογνωμοσύνης 
1987 ένδιαφέροντος τών άστυνομικών άρχών, 8 
τών Δικαστικών καί 99 άλλων διαφόρων άρχών. 
Είδικότερον συνετάγησαν έκθέσεις άρμοδιότη- 
τος τοϋ χημικού έργαστηρίου εις 1760 περιπτώ
σεις, πυροβόλων όπλων καί καλύκων εις 88 
περιπτώσεις, γραφολογικοΰ έργαστηρίου εις 
107 περιπτώσεις, τέλος δέ δ’ υπεριωδών ή 
υπερύθρων άκτινοβολιών έπί παραχαράξεως νο
μισμάτων, χαρτονομισμάτων, γραμματοσήμων, 
χαρτοσήμων, λαχείων, πλαστογραφιών κ.λπ., εις 
131 περιπτώσεις.

-Διεθνής συνεργασία πρός δίωξιν έγκλημα- 
τιών.

Σπουδαιότατος σήμερον είναι ό τομεύς τής 
διεθνούς συνεργασίας τών άστυνομιών. Οί καθ’ 
έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι έκάστης 
χώρας ένεκα τής τελειοποιήσεως τών μέσων τής 
συγκοινωνίας, μετακινούνται μετά καταπλησ- 
σούσης ταχύτητος άπό χώρας εις χώραν καί 
έπεκτείνουσι τδ πεδίον της δράσεως αύτών τά
χιστα έπί τοϋ έδάφους πολλών χωρών σήμερον 
ό κατ’ έπάγγελμα έγκληματίας έρχόμενος εις 
ξένην χώραν εύρίσκει φίλους καί συνεργούς· 
συνδεόμενος μετ’ αύτών προσβάλλει έκείνους 
παρ’ ών έλπίζει πλουσιωτέραν λείαν καί καθ’ ήν 
στιγμήν ή άστυνομία πληροφορείται περί τοϋ έγ- 
κλήματος αύτοΰ, έχει διαφύγει εις τδ έξωτερι- 
κόν. Ή  έκδοσις αύτοΰ άπήτει ένεκα τών γρα
φειοκρατικών διατυπώσεων πολύν χρόνον, καθ’ 
όν οΰτος άπέρχεται εις άλλην χώραν, μεθ’ ής 
πρέπει νά γίνωσι νέαι μακροχρόνιοι διαπραγμα
τεύσεις έκδόσεως. Διό είναι άναγκαία διεθνής 
άμεσος έπικοινωνία τών άστυνομικών ύπηρεσιών

τών διαφόρων χωρών καί συνεργασία πρός άλλή- 
λας καί λειτουργία διεθνούς έγκληματολογικής 
ύπηρεσίας πρός συγκέντρωσα/ καί άρχειοθέτη- 
σιν πληροφοριών περί τών διεθνώς δρώντων ή 
διεθνώς κινουμένων έγκληματιών καί παροχήν 
άρρωγής εις τάς άστυνομίας τών διαφόρων κρα
τών πρδς σύλληψιν τοιούτων έγκληματιών. Εις 
έπίτευγμα τών άνωτέρω, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
έτους 1981 ύπεβλήθησαν παρ’ άλλοδαπών άρ
χών αιτήσεις πρδς παροχήν πληροφοριών αϊτινες 
καί παρεσχέθησαν βάση όνομαστικών στοιχείων 
ή δακτυλικών άποτυπωμάτων περί τοϋ έγκλημα- 
τικού παρελθόντος άλλοδαπών καί ήμεδαπών 
άτόμων εις 5.862 περιπτώσεις. Βάσει τών στοι
χείων τούτων καταζητούνται καί παρά τών ’ Ελλη
νικών Αρχών άτομα 183, έξεδόθησαν έκ τής 
Ελλάδος 8 διωκόμενοι άλλοδαποί έτεροι δέ 8 
έξεδόθησαν εις τήν Ελλάδα.

Ταϋτα πάντα έπέτυχεν ή άπό τοϋ 1923 ίδρυ- 
θεϊσα άρχικώς ύπδ πέντε κρατών (Αύστρία, Γερ- 
μανία, ’Ολλανδία, Ελλάς, Αίγυπτος) έν Βιέννη 
Διεθνής Επιτροπή Άστυνομίας Καταδιώξεως 
καί τδ διεθνές έγκληματολογικδνγραφεΐον όπερ 
έλειτούργει παρά τή άστυνομική διευθύνσει τής 
Βιέννης, μετά δέ τδν Β' παγκόσμιον πόλεμον 
(άπό τοϋ 1947) έν Παρισίοις (INTERPOL), Διε
θνής ’Οργανισμός Έγκληματολογικής Άστυνο
μίας, ούτινος τά μέλη σήμερον άνέρχονται εις 
133, μεταξύ τώνόποίων καίτινατοϋ Ανατολικού 
Μπλδκ (Ουγγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία), 
ύπδ Γενικόν Γραμματέα τδν Γάλλο κ. MPRO- 
SAR.

Πρδς άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοιούτων διε
θνών έγκληματιών άπαιτείται διεθνής παρακο- 
λούθησις, ήτις έπιτυγχάνεται μόνον δι’ δργανώ- 
σεως συστήματος τελεσφόρου συνεργασίας καί 
άνταλλαγής πληροφοριών ύπδ τών άστυνομιών 
τών διαφόρων κρατών. Αί πληροφορίαι αΰται 
άφορώσιν εις τήν προσωπικότητα, τδν προηγού- 
μενον βίον, τάς έπιβληθείσας έν άλλαις χώρας 
καταδίκας, τδν τρόπον καί τήν μέθοδον τής έν- 
εργείας MODUS OPERANDI παντός έγκλη- 
ματίου όστις κινείται καί δρά διεθνώς.

Ώ ς έλέχθη ήδη ή Δ ι ε θ ν ή ς  ό ρ γ ά ν ω -  
σ ι ς  τ ή ς  Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς  
ά σ τ υ ν ο μ ί α ς  ε ί ν α ι  ό ρ γ α ν ο ν  σ υ γ -  
κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς  κ α ί  δ ι α β ι β ά σ ε ω ς  
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  ε ι δ ή σ ε ω ν  π ρ δ ς  
π ρ ό λ η ψ ι ν  τ ώ ν  έ γ κ λ η μ ά τ ω ν  κ α ί  
κ ο λ α σ μ ό ν  τ ώ ν  δ ι ε θ ν ώ ν  έ γ κ λ η μ α 
τ ι ώ ν  . Τδ σπουδαιότερον όπλον καί ό κυριότε- 
ρος παράγων έπιτυχίας τής πάλης κατά των έγ
κληματιών είναι τά περί αύτών άρχεΐα.

Πρός έξυπηρέτησιν τοϋ σκοπού τής διεθνούς 
δργανώσεως έγκληματολογικής άστυνομίας λει
τουργεί άπό τοϋ 1946 έν έκάστη χώρςι, παρ’ ήμΐν 
εις τήν Διεύθυνσιν έγκληματολογικών ύπηρε-
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αιών, « Εθνικόν Κεντρικόν Γραφεΐον», πρός έπι- 
κοινωνίαν τής άστυνομίας καταδιώξεως τής χώ
ρας τό μέν μετά τής Διεθνούς όργανώσεως, τό 
δέ μετά των άστυνομιών καταδιώξεως των μετε- 
χόντων τού Οργανισμού κρατών.

Μεγάλη πρόοδος έπετελέσθη. Πρότερον ό 
δικαστής έπρεπε νά γνωρίζη τόν τόπον τής δια
μονής τού φυγοδικούντος κακοποιού, ϊνα ζητήση 
διά τής διπλωματικής όδοϋ τήν έκδοσιν αυτού ■ 
άλλ’ ό κακοποιός ευρισκόμενος έν τη έλευθερία 
ήδύνατο μεταβαίνων εις έτερον κράτος νά μα- 
ταιώση τήν ένέργειαν διότι έχρειάζετο νέα αϊ- 
τησις διά τής διπλωματικής όδοϋ πρός τήν χώραν 
εις ήν ό κακοποιός μετέβη καί νέα μακροχρόνιος 
διαδικασία. Ή  εισαγωγή νεωτέρου «συστήματος 
διεθνούς διαβιβάσεως τών ένταλμάτων συλλή- 
ψεως», δπερ κατέστησεν ή διεθνής όργάνωσις 
τής έγκληματολογικής άστυνομίας μετέβαλε τά 
πράγματα. Νϋν ή ήμεδαπός δικαστής έκδίδων 
ένταλμα συλλήψεως δύναται διά τής ήμεδαπής 
άστυνομίας νάπροκαλέση «έκπομπήνπρός διε
θνείς άναζητήσεις» διά τής διεθνούς όργανώ- 
οεως έγκληματολογικής άστυνομίας. Εύθύς ώς 
ή άστυνομία της χώρας εις ήν κατέφυγεν ό έγ- 
κληματίας άνεύρη αύτόν δύναται νά συλλάβη καί 
κρατήση αύτόν προσωρινως, άλλά ταυτοχρόνως 
ειδοποιεί τήν άστυνομίαν τού κράτους τού αίτη- 
σαμένου τήν έκδοσιν. Ή  τελευταία άποστέλλει 
ε ις τήν δικαστικήν άρχήν τού κράτους παρ’ οΰ 
ζητείται ή έκδοσις τηλεγραφικήν έπιβεβαίωσιν 
τής ύπάρξεως τού έντάλματος συλλήψεως, ώς 
καί τής μεταβιβάσεως αύτοϋ διά τής κανονικής 
διπλωματικής όδοϋ· συγχρόνως δέ άγγέλλει τήν 
άποστολήν τής δικογραφίας τής έκδόσεως. 0 
κακοποιός δύναται τότε νομίμως νά κρατήται 
προληπτικώς μέχρι τής λήψεως τών έγγράφων. 
Διεμορφώθη βαθμηδόν διαδικασία προεκδό- 
σεως. Ή  έθιμική καί διεθνής διαδικασία προεκ- 
δόσεως κατέστη νϋν γραπτόν διεθνές δίκαιον ώς 
πρός τά κράτη, άτινα είναι μέλη τού συμβουλίου 
τής Εύρώπης τά ϋπογράψαντα έν Παρισίοις τήν 
εύρωπαϊκήν σύμβασιν έκδόσεως τπο
13-12-1957.

Συμφώνως μέ τό άρθρο 6 τής Ευρωπαϊκής 
Συμβάσεως περί έκδόσεως έγκληματιών, τά αι
τήματα περί προσωρινής συλλήψεως έκ ζητου
μένων άτόμων δύναται νά διαβιβασθοϋν καί διά 
τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής 
Αστυνομίας -  INTERPOL -  (Δ.Ο.Ε.Α. -  IN

TERPOL). Έτσι νομοποιεϊται καί άναγνωρίζεται 
σέ διεθνές πλαίσιο τό κανάλι τής INTERPOL.

Ο σύγχρονος τεχνικός έξοπλιομός τής Δ/νσης Εγκλ/κών Υπή- 
ρεσιών έγγυόται μιό Ιδιαίτερο θετική συμβολή στόν τομέα τής 
έπιστημονικής δίωξης τοϋ έγκλήματος. Π ά ν ω ,  μέρος άπό 
τόν έξοπλισμό τοϋ τμήματος μηχανογροφήσεως καί κ ά τ ω  
άεροχρωματογράφος γιά τόν έντοπισμό οινοπνεύματος στό 
αίμα.

Είς τόν σπουδαιάτατον τομέα τής διεθνούς 
συνεργασίας ή έλληνική έγκληματολογική ύπη- 
ρεσία πολλά ώφέλησε καί πολλά ώφελήθη έν τή 
καταδιώξειτών έγκληματιών. Ή  Ελλάς είναι μία 
τών πέντε χωρών αϊτινες τψ 1923 ίδρυσαν τήν 
Διεθνή όργάνωσιν τής έγκληματολογικής άστυ
νομίας έν Βιέννη, μέγα έργον πολιτισμού καί 
άνθρωπισμοϋ. Ό  Κ. Γαρδίκας έχαρακτηρίσθη τψ 
1960 ύπό τοϋ Γάλλου 'Υπουργού Εσωτερικών 
ώς είς τών πρωτουργών τής διεθνούς συνεργα
σίας τών άστυνομιών δστις συνεχώς άπό τοϋ 
1923 παρέσχε βοήθειαν πολύτιμον καί πεφωτι- 
σμένην, δΓ δν λόγον τψ άπενεμήθη, κατ’ έξαί- 
ρεσιν, τό μετάλλων άστυνομικής άξίας. 
Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ν  έ ρ γ ο ν  τ ο ϋ  ί δ ρ υ -  
τ ο ϋ  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς  ύ π η -  
ρ ε σ ί α ς α ύ τ ή ς .

Διά τής πεφωτισμένης, έπί έπιστημονικών δε
δομένων καταρτίσεως καί άδιαλείπτου παρακο- 
λουθήσεως τοϋ καθηγητοϋ τέως Διευθυντοϋ, 
έγκληματολογικών ύπηρεσιών καθ’ άπασαν τήν 
Ελλάδα, άποκτήσαμεν άρτίως λειτουργούσαν 

Κεντρικήν Έγκληματολογικήν 'Υπηρεσίαν συγ- 
κεντρούσαν τάς ειδήσεις περί τών έγκληματούν- 
των καί διαβιβάζουσαν είς τάς καταδιωκτικός, 
δικαστικός καί σωφρονιστικός άρχάς τής ήμεδα
πής καί τής άλλοδαπής πρός πρόληψιν έγκλημά- 
των καί κολασμόν τών έγκληματούντων ήτις κα
τέστη ό όφθαλμός τής άστυνομίας καί τής δι
καιοσύνης καί ή κλείς τής έπιτυχίας έν τή άπο- 
στολή αύτών, ή όποια ύπηρεσία καί σήμερον 
συνεχίζει τό έργον της.

Αί παλαιότεραι ύπηρεσίαι τών διαφόρων χω
ρών έχρησιμοποίουν πολλάκις εύτελή καί πο- 
ταπά τεχνάσματα πρός άπόσπασιν πληροφοριών 
καί μάλιστα καταδότας έκ τοϋ κύκλου τών έγκλη
ματιών, ϊνα καταδίδωσι σχεδιαζόμενα ή έπιχει- 
ρούμενα έγκλήματα· άλλ’ ή μέθοδος είναι ού 
μόνον άτελεσφόρητος, άλλά καί έπικίνδυνος- 
διότι πρόκειται περί άσυνειδήτων άτόμων έκβια- 
στών, ένεργούντων έκ συμφέροντος ταπεινού, 
προδιδόντων τόν έγκληματίαν ε ίς τόν άστυνομι- 
κόν άλλά καί τόν άστυνομικόν ε ίς τόν έγκλημα
τίαν. Σήμερον ή άστυνομία χρησιμοποιεί μεθό
δους λυσιτερεστέρας, άξιοπρεπεστέρας καί
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ήθικοτέρας· μεθόδους τεχνικός καί έπιστημονι- 
κάς έξακριβώσεως τής ταυτότητος, τά δακτυλικά 
άποτυπώματα καί τά ποινικά μητρψα, τά έν τψ 
τόπψ τοϋ έγκλήματος ίχνη, τήν γνώσιν τής μεθό
δου ένεργείας, τών τεχνασμάτων καί τής 
προσωπικότητας των καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγ- 
γελμα έγκληματιών, ήν κτώμεθα έκ δικογραφιών, 
άστυνομικών έγγράφων περί παλαιοτέρων έγ- 
κλημάτων καί άλλων συμβάντων καί διά τής ψυ- 
χοβιολογικής τών έγκληματιών έξετάσεως αύ
τών. Ή  άπό τοϋ έτους 1929 ίδρυθεϊσα Διεύ
θυνση έγκληματολογικών ύπηρεσιών περιείχε 
μέχρις τής 31-12-1981, 1.079.471 δελτία έγ
κληματούντων άτόμων, άσφαλή στοιχεία περί 
τοϋ βίου καί τρόπου ένεργείας αύτών άνακαλύ- 
πτει τούς άγνώστους δράστας 500 περίπου κατ’ 
έτος έγκλημάτων μόνον έκ τών δακτυλικών αύ
τών άποτυπωμάτων καί άνάλογον άριθμόν άλλων 
έγκλημάτων δΓ άλλων μεθόδων. Έδημιούργησε 
έμπειροτέχνας δακτυλοσκοπίας, ών τινες εϊχον 
δύο καί τριών δεκαετηρίδων έκαστος πείραν έκ 
τής διαρκούς άποκλειστικώς άσκήσεως τής δα
κτυλοσκοπίας, ισαξίους των άριστων τής άλλο
δαπής συναδέλφων των.

Η έπιστημονική διεύθυνσις τής ύπηρεσίας 
ταύτης ήδυνήθη νά έκλέγη έλευθέρως συνεργά- 
τας καταλλήλους, δεδοκιμασμένους ήθους, νά 
διατηρή αύτοϋς έπί δεκάδας έτών δημιουργών 
οϋτω ειδικούς δεδοκιμασμένης άξίας καί μεγά
λης πείρας. Ταυτοχρόνως διά τής έπί δεκαετίας 
διδασκαλίας ε ίς τάς Σχολάς Χωροφυλακής καί 
Άστυν. Πόλεων ύπό τοϋ καθηγητοϋ τής έγκλη- 
ματολογίας καί σοφρονιστικής τοϋ πανεπ. 'Αθη
νών Διευθυντοϋ καί έπιλεγομένων άξιωματικών 
έγαλουχήθησαν δΓ ύψηλών καί ύγιών διδαγμά
των οί έκπαιδευόμενοι πρός έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων των.

Δεδικαιολογημένως δθεν ή ύπηρεσία αϋτη έκ- 
τήσατο τήν άμέριστον έκτίμησιν πασών τών 
άστυνομικών ύπηρεσιών άλλά καί τήν έμπιστοσύ- 
νην καί σεβασμόν τών όργάνων τής δικαιοσύνης.
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Ένα άπό τά θέματα, πού πάντα άφορούααν τήν 'Αστυνομία 
σάν δύναμη έπιθολής τού Νόμου, και πού τώρα πιά, προοδευ
τικά, τήν ένδιαφέρουν έπιστημονικά, είναι ή Ψυχολογία τών 
Ανθρώπινων Σχέσεων. Όταν οί άστυνομικοί διαθέτουν τό 50 
μέ 90%’ τού χρόνου τους στην έπαφή μέ τό Κοινό, οί κατάλ
ληλες έπιδεξιότητες γιά τή δημιουργία σωστών σχέσεων καί 
ικανοποιητικής έπικοινωνίας, είναι γ ι’ αυτούς άναγκαΐες.

Οί θεωρίες γιά τις 'Ανθρώπινες ή Δημόσιες Σχέσεις, συχνά, 
φαίνονται άνοστες άναφορές, πού έχουν συνταχθεϊ άπό 
γραφειοκράτες, οί όποιοι δέν έχουν καμία αίσθηση και όπωσ- 
δήποτε καθόλου σαφή άντίληψη τού τι σημαίνει, πραγματικά, 
νά βρίσκεσαι «έξω στό δρόμο». Ακόμα, οί θεωρίες γιά τις 
Ανθρώπινες 'Αλληλεπιδράσεις, είναι συνήθως διατυπωμένες 
έντελώς γενικά καί άφηρημένα, ώστε είναι δύσκολο νά τις 
συσχετίσει κανείς μέ πραγματικά περιστατικά.

Πολλά έχουν γραφεί σέ βιβλία, άρθρα, άλλα καί σέ έγκύ- 
κλιες διαταγές, γιά τήν σωστή συμπεριφορά τού άστυνομι- 
κού, ώστε νά μπορεί νά έλέγξει τέτοιες καταστάσεις. Όμως, 
τέτοιες όδηγίες έπιβάλλουν μόνο τήν άπομνημόνευση κά
ποιων τύπων συμπεριφοράς, άντ'ι νά άποβλέπουν στήν κατα
νόηση τών διανοητικών λειτουργιών, στή συγκεκριμένη περί
σταση, τών άτόμων πού έρχονται σέ έπαφή μέ τόν άστυνο- 
μικό. 'Αντίθετα, ή κατανόηση τού τι άκριθώς μπορεί νά συμ
βαίνει μέσα στό μυαλό τού άλλου, θά βοηθήσει όπωσδήποτε 
έναν έξυπνο άστυνομικό νά άνακαλύψει τά αίτια, καί νά άπο- 
φύγει τά δυσάρεστα άποτελέσματα αύτών τών καταστάσεων.

Θά πρέπει νά παραδεχτούμε ότι ό περισσότερος κόσμος 
δέν είναι λογικός- ότι δρά, περισσότερο, ψυχολογικά2. Οί κοι
νωνιολόγοι καί οί ψυχολόγοι τονίζουν, πώς τά αισθήματα παί
ζουν ένα ρόλο - κλειδί στήν άνθρώπινη συμπεριφορά. Γιά 
παράδειγμα, ή άληθινή φιλία δέν στηρίζεται στό συμφέρον, 
μέ τή σκέψη τού τι μπορεί νά κάνει ό φίλος μας γιά νά μάς 
βοηθήσει νά άνεβοΰμε έπαγγελματικά ή κοινωνικά, άλλα σέ 
αισθήματα άρέσκειας ή θαυμασμού ή στή διαπίστωση τής 
ύπαρξης κοινών ένδιαφερόντων ή πεποιθήσεων. Καί ό άστυ- 
νομικός, πρέπει νά γνωρίζει αύτή τή βασική άρχή, άν θέλει νά 
προβλέπει, νά έλέγχει, ή - τέλος πάντων - νά άποφεύγει μέ 
έπιτυχία περιττά προβλήματα.

Ή αύτεπίγνωση είναι άπό τά κύρια καί βασικά στοιχεία πού 
χαρακτηρίζουν τήν έσωτερική μας δομή καί διαμορφώνουν 
τήν έξωτερική συμπεριφορά. Ό γνωστός ψυχολόγος CARL 
ROGERS, δίνει τόν παρακάτω όρισμό της: «Είναι μία σχημα
τισμένη μέ συνέπεια άντίληψη, πού συντίθεται άπό τις άπό- 
ψεις μας γιά τά χαρακτηριστικά τού έαυτού μας, καί άπό τίς 
άπόψεις μας γιά τίς σχέσεις μας μέ τούς άλλους καί μέ τίς 
διάφορες θεωρήσεις τής ζωής, μαζί μέ τίς άξιες πού συνδέον
ται μ’ αύτές τίς άπόψεις»3, πού σημαίνει μέ αλλα άπλά λόγια 
πώς ή αύτεπίγνωση (ή αύτοσυνειδησία ή αύτοαντίληψη ή 
«έγώ», είναι ή εικόνα, πού έχει σχηματίσει ό καθένας μας γιά 
τόν έαυτό του, καί ή πεποίθηση γιά τή θέση πού κατέχει μέσα 
στό παγκόσμιο σκηνικό. Ό  CARL ROGERS πιστεύει πώς, όταν 
γεννιόμαστε, δέν έχουμε αύτή τήν αίσθηση τής αύτεπίγνω- 
σης, πού τή δημιουργούμε καί τήν άναπτύσσουμε άργότερα, 
μέ τήν κοινωνική συμβίωση καί τίς έπιδράσεις στή συμπερι
φορά καί τή δημιουργία τής προσωπικότητος μας, άπό τήν

οικογένεια, τούς φίλους καί γενικά τόν περίγυρό μας. Αύτές 
οί σχέσεις μας μέ τούς άλλους, μάς δείχνουν πώς μάς άντιμε- 
τωπίζει ή κοινωνία καί βέβαια, ποιά είναι ή θέση μας σ’ αύτή. 
Από τή στιγμή πού θά δημιουργηθεί αύτή ή αύτεπίγνωση θά 
τή χρησιμοποιούμε, πιά, σάν βάση γιά νά κρίνουμε άν οί άν
θρωποι, τά γεγονότα, ή γενικά τό περιβάλλον είναι έπικίν- 
δυνα ή φιλικά γιά μάς. ΟΙ περισσότεροι θά άντιστεκόμαστε 
σθεναρά σέ ό,τι παρεκλίνει άπό τίς θέσεις μας, θεωρώντας το 
έπικίνδυνο γιά τήν άγαπημένη μας αύτεπίγνωση".

Οί άνθρωποι, συνήθως, πιστεύουν ότι έχουν διάφορα προ
τερήματα, καί πώς μπορούν νά έκπληρώσουν διάφορους ρό
λους στή ζωή. Ίσως νά βλέπουν τούς έαυτούς τους πολύ 
άρρενωπούς, ή πνευματικά άνώτερους, ή τίμιους καί νομοτα
γείς, ή πολύ έργατικούς ... Καί ό άστυνομικός, δέν άποκλείε- 
ται νά έρθει σέ έπαφή μέ κάποιο παραβάτη, πού -  παρά τήν 
παράβαση πού μόλις έχει κάνει -  πιστεύει άκράδαντα πώς 
είναι τό πρότυπο τού τίμιου καί νομοταγή καλού πολίτη. Είναι 
σημαντικό ό άστυνομικός νά άναγνωρίζει αύτό τό βασικό 5ν- 
θρώπινο χαρακτηριστικό. Ό  άστυνομικός, πού -  άπό τή θέση 
του -  πράγματι καλείται νά έκπληρώσει διάφορους ρόλους, 
έκτος άπό οικογενειάρχης, φίλος καί συνάδελφος, είναι ό 
άνθρωπος πού θά έπιβάλλειτό νόμο, θά έλέγξει τό παραβάτη, 
καί θά προσπαθήσει νά τού διδάξει τή μελλοντική σωστή 
συμπεριφορά του5.

Αν καί είναι πρακτικά - άλλά καί οικονομικά -  άσύμφορο νά 
γίνονται συστάσεις σέ κάθε παράβαση, έντούτοις έπιβάλλε- 
ται ή άστυνομία νά ένθαρρύνει τήν τάση τών πολιτών γιά 
συνεργασία, κάνοντας άπλά συστάσεις - γιά έλαφρές βέβαια 
παραβάσεις - σέ όσους συμμορφώνονται γρήγορα καί χωρίς 
πολλές διαμαρτυρίες στίς όδηγίες της. 'Αντίθετα, αύτο'ι πού 
δέν συμμορφώνονται, θά άντιμετωπίσουν μετά τήν παρατή
ρηση, τό πρόστιμο, τή μήνυση, ή καί τή σύλληψη. Καθήκον 
τού άστυνομικού είναι, άκόμα, νά συμβουλεύει έκείνους τούς 
παραβάτες, πού πέφτουν σέ κάποια ένδιάμεση κατηγορία, 
παραβάσεων, ώστε νά μήν τούς άρκει άπλά μία προφορική 
σύσταση άλλά νά μή χρειάζεται καί ποινική δίωξη, νά άντιμε- 
τωπίζουν τό Νόμο πιό ύπάκουα καί μέ μεγαλύτερο σεβασμό. 
Σ’ αύτή τήν κατηγορία άνήκουν οί περισσότεροι μικροπαρα- 
θάτες, οί τροχαίοι παραβάτες καί οί πρωταγωνιστές ένδοοι- 
κογενειακών διενέξεων: «Όταν ή αύτοεκτίμησή μας αισθα
νόμαστε ότι κινδυνεύει, αύτόματα γεννιέται μία τάση νά 
άντισταθούμε καί νάάποκρούσουμε βίαια κάθε κατηγορία γιά 
τίς πράξεις μας ... Συχνά όμως, μόλις ό φόβος τού κινδύνου 
χαθεί, μπορούμε νά σκεφτοϋμε πιό άντικειμενικά καί νά άλ- 
λάξουμε γνώμη»6.

Έτσι, μία έκτίμηση τού πώς καί πόσο τά λόγια ή οί πράξεις 
τού άστυνομικού μπορούν νά αύξομειώσουν τήν αύτεπί
γνωση τού παραβάτη, πού έρχεται σέ έπαφή μαζί του, είναι 
πολύ χρήσιμη. “Ας δούμε, όμως, σέ φάσεις, τίς λεπτομέρειες 
αύτής τής έπαφής.
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Ό άστυνομικός άποφασίζει νά παρέμβει, μόλις άντιλαμβά- 
νεται κάποια παράβαση. Ή πρόθεσή του είναι νά προειδο
ποιήσει ή καί νά έπιπλήξει τόν παραβάτη γιά ό,τι έκανε. Θά 
μπορούσαμε ωστόσο, νά προσθέσουμε πώς σκοπεύει άκόμα 
στήν άλλαγή ή τουλάχιστον στόν έπηρεασμό τής μελλοντικής 
συμπεριφοράς τού παραβάτη.

Η αυτεπίγνωση του παραβάτη είναι, όπως έχουμε πει, κάτι 
πολύ σημαντικό γι’ αύτόν. Έτσι, κάθε τί πού ό παραβάτης 
πιστεύει ότι άποτελεϊ κίνδυνο γιά τήν αύτεπίγνωσή του, τό 
άποκρούει πνευματικά ή καί σωματικά. Στά διαγράμματα, τό 
.«ΑΕ» άντιπροσωπεύει τό έπίπεδο τής αύτεπίγνωσης τού 
παραβάτη. Οσο αύτό τό έπίπεδο δέν έπηρεάζεται, ό παραβά
της είναι καταδεκτικός παρατηρήσεων καί ό άστυνομικός 
μπορεί νά τόν όδηγήσει στήν κατεύθυνση πού θέλει.

Κάθε άπειλή, πού έκδηλώνεται είτε λεκτικά είτε μέ χειρο
νομίες, μπορεί νά μειώσει τήν αύτεπίγνωσή τού παραβάτη, 
καί νά τόν φέρει σέ μειονεκτική θέση. Δέν έχει σχέση άν ή 
άπειλή είναι «πραγματική» ή όχι· άρκεΐ νά ναι «πραγματική» 
γιάτό άτομο πού τή δέχεται7. Ένας άστυνομικός μέ στολή8, ή 
σειρήνα τού περιπολικού, ό αύστηρός τόνος στήν όμιλία, 
αύτά είναι συνήθως πού ό παραβάτης θεωρεί «άπειλή».

Οταν τό 93% τών έπαφών μας μέ τούς γύρω γίνεται μέ τή 
«σωματική διάλεκτο» (δηλ. μέ χειρονομίες ή καί μέ τό ύφος 
μας μόνο) καί μόνο τό 7% γίνεται λεκτικά, τότε δέν είναι 
παράδοξο πού οί περισσότερες άπό τις άπειλές πού έκπέμ- 
πουμε, έκπέμπονται άσυ νείδητα9. Καθήκον τού άστυνομικού, 
πού θέλει νά έπικοινωνεΐ πιό δραστήρια καί άποτελεσματικά 
μέ τό Κοινό, είναι νά αύξήσει τό έπίπεδο τού αύτοελέγχου 
του γι’ αύτές τις άπειλές, πού άσυνείδητα έκπέμπει. Εκείνοι 
πού είχαν τήν εύκαιρία νά δούν τούς έαυτούς τους νά μιλούν 
στήν τηλεόραση, άντιλαμβάνονται άμέσως τή διαφορά άνά- 
μεσα στο τί ήθελαν νά μεταδώσουν, καί τί μετάδωσαν στήν 
πραγματικότητα.

Από τή στιγμή πού ό παραβάτης θά δεχτεί τήν άπειλή, 
άναγκάζεται νά ύπερασπιστεί τό έπίπεδο τής αύτεπίγνωσής

του. Ό καθένας βέβαια θά τό προσπαθήσει αύτό μέ κάποιον 
δικό του τρόπο, όπως:

α) σωματική βία, -  ό παραβάτης μπορεί νά βγει άπό τό 
αύτοκίνητό του -  γιά παράδειγμα -  καί νά χτυπήσει τόν άστυ- 
νομικό.

6) ύβρεις, — δηλώσεις τού τύπου «δέν μέ ξεφορτώνεσαι 
παλιομπάτσε» είναι άρκετά συχνές.

γ) διάφορες δικαιολογίες πού θά έλαφρύνουν ή θά μεταθέ
σουν τήν εύθύνη του (9) Κοινά παραδείγματα είναι:

1) Οί κουτές έρωτήσεις -  «Γιατί νά μήν τρέχω; "Ολοι έτσι 
πηγαίνουν.

2) Οί ύπεκφυγές μέ τήν έπίρριψη τής εύθύνης σέ άλλους, -  
γιά παράδειγμα, ό όδηγός πού έλέγχεται γιά ύπερβολική τα
χύτητα, έπιμένει πώς φταίνε όλοι οί άλλοι, πού τρέχουν 
υπερβολικά, καί τόν έκαναν νά χάσει τήν αίσθηση τής δικής 
του ταχύτητας.

3) Η μετατόπιση - έκφόρτιση τού συναισθηματικού πάθους
σέ κάτι άλλο, άπό τήν πραγματική του πηγή, -  γιά παράδειγμα, 
ό άστυνομικός πηγαίνει σέ ένα σπίτι γιά νά έπιδώσει ένα 
κλητήριο θέσπισμα. Ό κατηγορούμενος έκπλήσσεται καί θυ
μώνει, ίσως νά θέλει νά δώσει καί μιά μπουνιά στόν άστυνο- 
μικό, άλλά ξέρει πώς αύτό θά τού δημιουργήσει καινούργια 
προβλήματα κι έτσι, δίνει λύση καί διαφυγή στό ψυχικό του 
άδιέξοδο, σχίζοντας τό κλητήριο, θέσπισμα μπροστά στόν 
άστυνομικό καί γελώντας. '

4) Η άντιρρόπηση, ή τάση, δηλαδή νά ξεπερνάμε τά αισθή
ματα κατωτερότητας πού μάς δημιουργοϋνται σέ κάποιο το
μέα, μέ τό νά προχωρούμε σέ κάποιον άλλο πού ύπερ- 
έχουμε-, γιά παράδειγμα, ό άστυνομικός βρίσκει ένα άνήλικο 
ζευγαράκι μέσα σ’ ένα κινηματογράφο, πού προβάλλει ένα 
άκατάλληλο έργο. Τό άγόρι πιστεύει πώς πρέπει νά προστα
τεύσει αύτό, πού στά μάτια του, σημαίνει «άνδρισμός», καί 
άρχίζει νά βρίζει τόν άστυνομικό.

Μέ όλους αύτούς τούς τρόπους, λοιπόν, προσπαθεί ό 
παραβάτης νά ύπερασπίσει καί νά διατηρήσει άνέπαφο τό 
έπίπεδο τής αύτεπίγνωσής του. Ό ιδεώδης παραβάτης βέ
βαια, θά ταν έκείνος πού θά παραδεχόταν: «Μάλιστα, κύριε 
τροχονόμε, είμαι ένας άνόητος καί άπρόσεκτος όδηγός, καί 
πρέπει νά έλεγχθω αύστηρά γιά τήν παράβαση πού έκανα. 
=έρω, καί μπορώ, νά όδηγώ καλύτερα. Δέχομαι τήν κλήση, 
παρότι δέν μ’ άρέσει νά καταλαμβάνομαι παραβάτης». Ή αύ- 
τεπίγνωση αύτού τού άνθρώπου δέν τραυματίζεται άπό τήν 
παρατήρηση τού τροχονόμου, γιατί ξέρει πώς πραγματικά 
είναι παραβάτης. Κι άφοϋ δέν αισθάνεται νά κινδυνεύει ή 
αύτεπίγνωσή του, δέν ύπάρχει λόγος καί νά άμυνθεΐ.

Σ’ όλες, λοιπόν, αύτές τις περιπτώσεις, πού ό παραβάτης 
χρησιμοποιεί κάθε μέσο άμυνας, γιά νά προστατεύσει τήν 
αύτεπίγνωσή του, στέλνει κι όλας ένα μήνυμα πίσω στόν 
άστυνομικό.
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Αυτή ή φάση είναι ή κρίσιμη και καθο
ριστική γιά τή διάκριση άνάμεσα στον 
«έπαγγελματία» καί τόν «έρασιτέχνη» 
άστυνομικό. Ό άστυνομικός δέν παύει 
νά 'ναι άνθρωπος καί νά έχει τή δική του 
αύτεπίγνωση. Έτσι, οί προθέσεις του καί 
ή ψυχική του προδιάθεση, μπορούν νά 
έπηρεαστούν άπό τόν τρόπο πού θά 
άντιδράσει ό παραβάτης. Σχετικά, ό δρ. 
WAYNE DYER ύποστηρίζει ότι δέν 
φταίνε οί άλλοι, όταν έμεϊς αισθανόμα
στε - ψυχολογικά - άσχημα. «Είμαστε 
έμείς οί ίδιοι πού μόνοι μας διαλέγουμε, 
άν θά νιώθουμε καλό ή άσχημα»11. "Αν, 
λοιπόν, ό άστυνομικός θεωρήσει ότι αύ- 
τοί οί διάφοροι τρόποι άμυνας τού παρα
βάτη, είναι γι’ αύτόν προσωπική πρό
κληση, τότε είναι έπόμενο νά άντ-άντι- 
δράσει έπιθετικά· κάτι, πού μπορεί νά 
έκδηλωθεί άκόμα καί μέ τήν άσκηση σω
ματικής βίας, παρά τίς διάφορες συν
έπειες πού μπορεί νά συνεπάγεται γι’ 
αύτόν. Ενώ άντίθετα, άν έκλάβει τίς 
άντιδράσεις τού παραβάτη όπλα σάν 
πράξεις, καί καταλάβει πώς δέν άπευθύ- 
νονται προσωπικά σ' αύτόν, τότε θά μπο
ρέσει νά άντιδράσει σωστά καί ψύχραιμα, 
καί νά τόν «άφοπλίσει».

Μερικοί άστυνομικοί, λοιπόν, δυσκο
λεύονται νά καταλάβουν, πώς ή άντί- 
δραση τού παραβάτη σκοπεύει στή διά
σωση τής αύτεπίγνωσής του, καί όχι στή 
μείωση τής δικιάς του. Ή παρατήρηση 
καί ή έρευνα, όμως, έχουν δείξει, πώς 
δέν είναι άδύνατο νά έλέγξουμε καί νά 
χειραγωγήσουμε τόν τρόπο άντίδρασης 
τού παραβάτη- άρκεΐ νά μήν παίρνουμε 
προσωπικά τόν άσχημο, ίσως, τρόπο πού 
θά άντιδράσει, καί νά προσπαθούμε νά 
κάνουμε πιό άνετη καί οικεία τήν έπαφή 
του μαζί μας, ώστε ή αύστηρότητα τού 
ύπηρεσιακοϋ καθήκοντος, άπό τή μεριά 
μας, καί ή έπιθετικότητα τής διαμαρτυ
ρίας άπό τήν δική του, νά χαλαρώσουν. 
Μιά τέτοια, βέβαια συμπεριφορά προϋ
ποθέτει κάποια ψυχολογική ώριμότητα, 
πού έρχεται μέ τό χρόνο τήν πείρα καί 
τήν κατανόηση. Κι αύτή ή ώριμότητα εί
ναι τό πιό ψηλό σκαλοπάτι τής τελειότη
τας γιά τόν άστυνομικό- είναι τό χαρα
κτηριστικό τού «έπαγγελματία».
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Τ ου  κ. Φ ιλοπ ο ίμ . TEPZH 
Υ π ο σ τρ α τή γ ο υ  έ.ά .

20 Νοεμβρίου 1940. Ό Ελληνικός 
Στρατός μαχόταν στά βουνά τής ’Αλβα
νίας. Ήταν δύο ήμέρες, πριν πέσει ή Κο- 
ρυτσά. Ή μάχη στόν Μοράβα καί στό 
Ίβάν είχε λάβει τρομερές διαστάσεις. 
Καί οί δύο άντίπαλοι, πολεμούσαν μέ 
πείσμα. Ή προσπάθεια καί άπό τίς δύο 
πλευρές ήταν τιτανική. Ή περιοχή είχε 
γίνει τοποθεσία θανάτου. Ένόμιζε κα
νείς, πώς τή μάχη, είχε όργανώσει κά
ποιος σκηνοθέτης, γιά νά δώσει τό αί
σθημα τής φρίκης, τού δέους, τής αιμα
τοχυσίας, άλλά καί τού ήρωισμοϋ. Τό 
σπάταλο 'Ιταλικό πυροβολικό καί οί λαί
μαργοι όλμοι του, άνέσκαπταν τό έδα
φος καί διαρκώς έκαμναν ν’ άναπηδοϋν 
πίδακες άπό καπνό, φλόγες, χώματα, πέ
τρες, κορμούς δένδρων, μέχρι σημείου, 
ν' άλλοιώνεται ή φυσιογνωμία τού έδά- 
φους. Ήταν ή λαμπρότερη καί ένδοξό- 
τερη ήμέρα τών 'Ελλήνων.

Είχε άρχίσει ή προετοιμασία τού Ελ
ληνικού Στρατού γιά τήν γενική Εξόρ
μηση, έφ’ όλοκλήρου τού μετώπου, κατά 
τών ’Ιταλικών θέσεων. "Ενα 'Ελληνικό 
τάγμα, άπό έκείνα πού έμάχοντο ήρωικά, 
στά βουνά τής Πίνδου, κατείχε τίς άπό- 
κρημνες βουνοπλαγιές τής Λέσκας. Οί 
"Ελληνες στρατιώτες, παρά τήν ύπεροχή 
τών Ιταλών, σέ όπλα καί δύναμη άνδρών, 
άντιστέκοταν γενναία καί έπιζητοϋσαν 
τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά πάρουν τήν 
πρωτοβουλία στήν έπιχείρηση αύτή. 
Στήν έπιτυχία τών Ελλήνων ύπερασπι- 
στών τής έλευθερίας συνέβαλε άποφα- 
σιστικά ή εύστοχη βολή τού πυροβολι
κού μας, πού είχε έπιφέρει τρομερές 
άπώλειες στόν έχθρό. Οί "Ελληνες στρα
τιώτες έμάχοντο μέσα άπό τά πρόχειρα 
χαρακώματά τους, σάν λιοντάρια καί 
προχωρούσαν στόν στίβο τής 'Ιστορίας, 
άγέρωχοι καί συνέτριβαν τήν άγριότητα 
τής φύσεως καί τών άνθρώπων.

Πράγματι, πέρα άπό τίς Ιταλικές όρ- 
δές, ό χειμώνας ήταν τρομερός. Χιόνια 
έπεφταν συνεχώς. Κρύο πολύ τσου
χτερό καί ή βροχή άκατάπαυστη καθή
λωναν τά παλικάρια πού έμάχοντο γιά τά 
ιερά καί όσια τής φυλής. Παρά τις τρομε
ρές άπώλειές τους σέ έμψυχο ύλικό, κα
νένα έμπόδιο δέν ήταν Ικανό νά σταθεί 
μπροστά τους. Οί 'Ελληνικές γραμμές 
έφλέγοντο κυριολεκτικά καί ή γή έσείετο

άπό τίς έκρήξεις τών βλημάτων, άλλά οί 
"Ελληνες στά χαρακώματα άντιστέκον- 
ταν όρθιοι καί ύπερήφανοι, γιατί μέ τό 
μέρος τους ήταν τό δίκαιο τού άγώνα.

Κάτω, ό ποταμός Δέβολης διέσχιζε μέ 
τά νερά του τίς χαράδρες τών άπόκρη- 
μνων βουνών, άγριεμένος καί φουσκω
μένος, άπό τις άνευ προηγουμένων 
καταρρακτώδεις βροχές, πού τά όρμη- 
τικά νερά του, παρέσερναν στό φουρ
τουνιασμένο ποτάμι τά πτώματα άντιμα- 
χομένων παρατάξεων καί τά ξεπροβό
διζε στήν Άδριατική γιά ν' άναπαυθοΰν 
αιώνια, στόν ύγρό τάφο τους.

'Εκείνη τήν ήμέρα ή δράση τού πυρο
βολικού ήταν τρομερή. Είχε άρχίσει ή 
προπαρασκευή τού έδάφους έκ μέρους 
τών 'Ελληνικών τμημάτων γιά τήν με
γάλη έξόρμηση. Τό Ιταλικό πυροβολικό 
σπάταλα έστελνε πυρόκαυστο άτσάλι 
στις 'Ελληνικές γραμμές. Παρείχετο ή 
έντύπωση, ότι τά 'Ελληνικά τμήματα εί
χαν κονιορτοποιηθεί, άλλά στήν έξόρ
μηση τών Ιταλών άπαντούσαν μέ καται
γιστικά πυρά.

©ά ήταν μεσημέρι, όταν ένα 'Ελληνικό 
άεροπλάνο, τύπου χένσελ, πού έπέ- 
στρεφε άπό άποστολή άναγνωρίσεως, 
γιά μιά στιγμή, χωρίς ό πιλότος νά τό 
άντιληφθεΐ, ένεπλάκη στις τροχιές τών 
βλημάτων τών 'Ελληνικών πυροβόλων 
καί μετά άπό ένα δαιμονισμένο κρότο, 
πού έτράβηξε τήν προσοχή τών στρατιω
τών, κατέπεσε στή βουνοπλαγιά κομμα
τιασμένο στά δύο, ένώ ό πιλότος κατέ
βαινε στό έδαφος μέ τό άλεξίπτωτό του. 
Οί ’Ιταλοί προσπαθούσαν μέ τά άτομικά 
καί μαζικά όπλα νά τόν κτυπήσουν, άλλά 
μάταια. Ή Διμοιρία τού έφέδρου Ύπολο- 
χαγοϋ ΞΥΔΙΑ, πού παρακολουθούσε μέ 
άγωνία τόν Έλληνα άεροπόρο, όταν άν- 
τελήφθη ότι έπρόκειτο νά πέσει στις 
γραμμές τού έχθρού, αύθόρμητα καί χω
ρίς διαταγή τού τάγματος περιφρονών- 
τας τά πυρά τού έχθρού, έπετέθη μέ 
όρμή καί μέ τήν κραυγή « ά έ ρ α » , πού 
ήταν καί έμεινε τό νικηφόρο σύνθημα 
τού 'Ελληνικού στρατού άπώθησε τόν 
έχθρό.

"Ετσι ό πιλότος έπεσε στό έδαφος πού 
κατείχετο άπό τούς Έλληνες. Πρώτος 
στό σημείο πτώσεως τού πιλότου 
έφθασε ό ριψοκίνδυνος Ύπολοχαγός, ό 
όποιος άναυδος άντίκρυσε στό 
πρόσωπο τού άεροπόρου τόν άδελφό 
του Ύποσμηναγό ...

Οί άνδρειωμένοι πολεμιστές τής 
Έλευθερίας, άπό παράλληλες θέσεις καί
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άποστολές, στήν κοινή προσπάθεια των 
Ελλήνων, γιά τήν Ελευθερία τους συν

αντήθηκαν στό άλώνι τού χάροντα. Όρ
θιοι καί σφιχταγκαλιασμένοι, άψηφών- 
τας τά πυρά τοϋ έχθροϋ, έμειναν γιά 
πολλή ώρα έτσι μέχρι πού ένας δλμος 
τών Ιταλών τούς άφησε νεκρούς.

Τά κορμιά τών ήρώων σωριάσθηκαν 
κατά γής. Τά όρμητικά νερά τής βροχής, 
τά παρέσυραν μέσα στό ποτάμι, πού τά 
έβγαλε στήν Άδριατική θάλασσα, γιά νά 
προστεθούν στήν μεγάλη στρατιά τών 
νεκρών ήρώων τής έλευθερίας. Οί δύο 
ήρωες άδελφοί άνέβηκαν μέ αύτό τόν 
τρόπο στό θρόνο τής δόξας. Ή μοίρα 
τούς έπεφύλαξε τόν ώραιότερο θάνατο, 
όπως άκριβώς, τόν φανταζόταν και τόν 
έγραψε στή «Σιδηρά Διαθήκη», ό Δημη- 
τρακόπουλος: «'Εξέλεξε, όσονήμπορεϊς 
τόν τρόπο τού θανάτου σου- ένας ωραίος 
θάνατος, είναι ή εύγενέστερη πράξη τής 
ζωής».

Οί άνδρες τού Τάγματος, πού εύρί- 
σκοντο καθηλωμένοι έκεί, στις πλαγιές 
τοϋ Μοράθα, έμειναν άφωνοι καί μέ στα- 
ματημένη τήν άνάσα τους, παρακολου
θούσαν τό δράμα πού παίχθηκε μπροστά 
στά μάτια τους. Στό μεταξύ, ή πληροφο
ρία ότι ήσαν άδέλφια οί δυό 'Αξιωματικοί 
πού τά κουφάρια τους άνηρπάγησαν άπό 
τά νερά τού Δέβολη, είχε φθάσει σ’ 
όλους τούς άνδρες τού Τάγματος καί ή 
δίψα τους γιά έκδίκηση είχε γίνει άνυπό- 
κριτη έπιθυμία. ΤΗ έπίθεση κατά τών 'Ιτα
λών είχε κι όλας άποφασισθεΐ.

Δέν περιγράφεται ή όρμητικότητα καί 
τό μίσος τους, κατά τών άνανδρων 
εχθρών. Μέ τήν κραυγή « ά έ ρ α » , μέ 
τήν λόγχη έφ’ όπλου καί κάτω - άπό τήν 
άπόλυτη προστασία τού 'Ελληνικού πυ
ροβολικού, οί άνδρες τού Τάγματος έν- 
ήργησαν λυσσώδη έπίθεση. Ή γή συγ- 
κλονίζετο άπό τά βλήματα τοϋ πυροβο
λικού μας καί ό άέρας έσχίζετο άπό τά 
όμαδικά πυρά πού θέριζαν τις έχθρικές 
θέσεις.

Οί Ιταλοί άγωνίζοντο άπεγνωσμένα νά 
κρατήσουν τις γραμμές τους. Ή θυελ
λώδης έπίθεση τών 'Ελληνικών τμημά
των τούς άνάγκασε νά τραπούν σέ φυγή, 
άφοϋ άπεδεκατίσθησαν κυριολεκτικά, 
έγκαταλείψαντες έκατοντάδα νεκρών, 
πολλούς τραυματίες καί πυρομαχικά. Ή 
έκδίκηση γιά τόν χαμό τών δύο παλικα- 
ριων, είχε παρθεί. Χρυσές άνταύγειες, 
ένός άνέσπερου ήθικού μεγαλείου έσχι
ζαν τόν ούρανό, όταν στό βωμό τής Πίν
δου άντήχησαν οί παιάνες, πρός τούς 
ήρωικούς νεκρούς πολεμιστές τής 
Έλευθερίας. 'Απτόητοι καί άγέρωχοι 
έβάδισαν πρός συνάντηση μέ τόν θά
νατο.

Ή θυσία τών δύο παλικαριών, άδελφών 
καί 'Ελλήνων ’Αξιωματικών, έγινε θεό
πνευστο μήνυμα τής έλευθερίας, έγινε 
θρύλος καί καύχημα νέο. "Επεσαν άγωνι- 
ζόμενοι, γιά τήν τιμή καί τήν δόξα τής 
πατρίδας, όπως άκριβώς τό διατύπωσε ό 
'Ηρόδοτος «Ού περί χρημάτων τόν 
άγώνα, άλλά περί άρετής». Όπως πάν
τοτε καί αύτοί, έφύλαξαν Θερμοπύλες 
καί έδειξαν τό δρόμο τής άγάπης, πρός 
τά μεγάλα ιδανικά. Καί συνέβαλαν στήν 
περίλαμπρη νίκη, πού στεφάνωσε τήν 
Ελλάδα, μέ τό φωτοστέφανο τής δόξας 
καί πού άπό τότε συνεχίζει νά βαδίζει τήν 
ιστορική της πορεία, γιατί είναι φώς πού 
δέν σβήνεικαί ζωή πού δέν γνωρίζει θά
νατο.

Τι περίεργο άμάλγαμα έχει μέ τήν άνά- 
μειξη τών βασικών στοιχείων σχηματίσει 
ή κληρονομική μάζα τοϋ λαού μας, όπως 
φαίνεται όταν τύχει νά έρχεται στήν κοι
νωνική έπιφάνεια μέ κάπως καθαρά τά 
χαρακτηριστικά της; Μιλώ γιά τήν ψυχο
λογική, όχι γιά τή βιολογική πλευρά τού 
ζητήματος όπου οί συζυγίες τής Μεσο
γείου έχουν δώσει στις άκτές της τόν 
περίπου κοινό τύπο της. Ξέρω ότι οί 
Ιστορικοί (άντίθετα πρός τούς όμοτέ- 
χνους των τού παλαιού καιρού) δέν άγα- 
πούν νά μιλούν γιά κληρονομικότητα καί 
καθαρή (όπωσδήποτε) διαδοχή. Καί 
έχουν δίκιο. Όταν ιδίως τό άντικείμενό 
τους κινείται στά σταυροδρόμια τής γής. 
Υπάρχει έντούτοις, κάτι τό «κοινό» πού 
διατηρείται γιά μακροϋς χρόνους στις 
γωνιές τής ύφηλίου, σ' έκείνες πού άπό 
'ιδιοτροπία τής 'Ιστορίας έχουν έπί σει
ράν έτών γνωρίσει τήν ίδια μοίρα. Δέν 
θέλετε νά τό πείτε «κληρονομικότητα», 
γιά νά μή σκανδαλιστούν όσοι ψυχολο
γούν τά πράγματα; -  έστω. Τό γεγονός 
πάντως παραμένει. Καί αύτό ένδιαφέρει.

Συγκεκριμένα ό Ελληνικός Λαός πα
ρουσιάζει, κατά τούς τελευταίους ιδίως 
αιώνες τής μακράς ιστορίας του, μερικές 
κοινές συντεταγμένες. Πού φυσικά 
οφείλονται στον ένιαΐο τρόπο ζωής πού

έχει κάνει, κάτω άπό τίς γνωστές μας 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Δέν είναι 
λ.χ. τυχαίο ότι στό χαρακτήρα του έπαι
ξαν καί παίζουν ρόλο άπό τό ένα μέρος 
μεγάλα Ιστορικά κατορθώματα στον το
μέα τού πνεύματος (ποίηση, θέατρο, φι
λοσοφία, έπιστήμες) καί άπό τό άλλο μα- 
κροί αιώνες δουλείας, οί περισσότεροι 
κάτω άπό άνάξιους δυνάστες, πού τόν 
ύποχρέωσαν νά ζεΐ μικρόχαρα καί πο
νηρά, λιγότερο μέ τίς φλόγες τού νού καί 
περισσότερο μέ άναμασήματα τής πα
λαιός σοφίας. "Ετσι έγινε αύτό πού βλέ
πουμε σήμερα. Καί πού μερικές φορές 
προκαλεί τό θαυμασμό μας, καί άλλες 
τόσες τήν ντροπή μας.

Γιατί νά κρύψουμε τίς άδυναμίες καίτά 
άμαρτήματά μας; Όποιος καταδέχεται 
νά παίξει αύτό τό κουτοπόνηρο παιχνίδι, 
τόν έαυτό του γελάει, όχι τούς άλλους. 
Καί φυσικά δέ διορθώνεται, άφού (κα
κώς) πιστεύει ότι μέ όλες τίς μωρίες του 
έξακολουθεί νά είναι ό «εύνοούμενος 
τής Ιστορίας».

Υπάρχουν λοιπόν, στον έθνικό μας 
κορμό άπό μακρά παράδοση δύο (άς τίς 
πούμε έτσι) φλέβες: έκείνη πού μέ τή 
σκέψη καί τά αίσθημά της έδωσε στον 
κόσμο τά πρώτα βήματα τής Επιστήμης, 
τό άποκορύφωμα τής μεγάλης τέχνης,

τίς λεπτές ήθικές άναλύσεις καί άπο- 
χρώσεις καί μιά άλλη πού τήν έθρεψαν οί 
αιώνες τής δουλείας καί τής άμάθειας 
καί πού έκδηλώνεται μέ τάσεις καί έπι- 
θυμίες χαμηλού ποιοΰ, παρασιτισμό καί 
μικρόνοια. Αύτό τό βλέπει κανείς άρκετά 
καθαρά στά τελευταία διακόσια χρόνια 
τής έθνικής μας αύθυπραξίας στή δράση 
τόσο τού λαϊκού συνόλου όσο καί έκλε- 
κτών προσώπων. Οικοδομούμε μέ έμ
πνευση καί μόχθο δ,τι έπειτα γκρεμί
ζουμε μέ τά ίδια μας τά χέρια άπό άσύγ- 
γνωστη άβελτηρία.

Διαβάζοντας τήν πρόσφατη ιστορία 
μας, συχνά άναρωτιόμαστε: «’Εμείς εί
μαστε οί ίδιοι καί στή μιά περίπτωση καί 
στήν άλλη;» 'Αλίμονο, έμεϊς οί ίδιοι είμα
στε, άλλά τήν κάθε φορά έρχονται στό 
φώς όχι τά ίδια, άλλά διαφορετικά (άντί- 
θετο τίς περισσότερες φορές) χαρακτη
ριστικά της φυλής. Τό «δισυπόστατο» 
μας φαίνεται άκόμα καθαρότερα όταν 
ξενιτευόμαστε. 'Υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου ή φαντασία, ή έντιμότητα, ή έπιμέ- 
λειά μας μεγαλουργούν, καί άλλες όπου 
συμβαίνει τό άντίθετο: ή ύπόνοια καί ή 
πανουργία μας δέν έξουδετερώνει τόν 
τυχοδιωκτισμό μας. Σέ βαθμό πού οί ξέ
νοι (όσοι συναλλάσσονται μέ Νεοέλλη
νες) δέν ξέρουν πώς νά μάς χαρακτηρί

σουν καί πώς νά συμπεριφερθούν άπέ- 
ναντί μας.

Εμείς πού ξέρουμε άπό κοντά τούς 
όμοεθνείς μας καί έχουμε διαβάσει τήν 
ιστορία τους (αύτήν έπιτέλους πού κυ
κλοφορεί, παρά τίς ύπερβολές καί τίς 
άποσιωπήσεις της), δέν άπορούμε. Λίγο 
νά ψάξουμε μέσα μας ή νά άφήσουμε σέ 
όρισμένες κρίσιμες περιστάσεις τόν 
έαυτό μας χωρίς έλεγχο, άναγνωρίζουμε 
τίς δύο πηγές πού άγωνίζονται μέσα μας 
ποιά νά ύπερισχύσει. Ό  «σκεπτικός», 
πού καί έδώ δέν θά λείψει, θά άντιπαρα- 
τηρήσει ότι τό φαινόμενο πού ύπογραμ- 
μίζουμε δέν είναι έλληνικό, άλλά παγκό
σμιο: «τέτοιος είναι άπό τή φύση του ό 
άθλιος άνθρωπος». "Αδικο φυσικά, δέν 
έχει. 'Εκείνο, όμως πού λησμονεί είναι 
ότι όλα μέσα σέ τούτο τόν κόσμο έχουν 
τά μέτρα τους. Στόν βαθμό πού παρατη- 
ρεϊται σ’ έμάς τούς "Ελληνες ή διχοστα
σία, καί στό βαθμό πού έχει γίνει αιτία 
καταστροφών έθνικής κλίμακας, ποιος 
άλλος λαός έχει νά παρουσιάσει τίς άντί- 
στοιχες ιδιότητες; Μιά πορεία (πού βα
στάει χιλιάδες χρόνια) μέ λίγες άνοδικές 
καί πολλές καθοδικές φάσεις είναι ή 
ιστορία τού λαού μας. Τό δ,τι βέβαια, μέ 
τίς τόσες άτυχίες καί κυρίως τά τόσα 
λάθη του, δέν έχει έξαφανιστεί άπό τό

Το δισυπόστατο
Τ ού  Ε ύά γγ . ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
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πρόσωπο τής γής, είναι βέβαια ένα 
θαύμα.

Πρέπει όμως νά ύπερηφανευόμαστε 
γι’ αύτό, όπως κάνει κάποτε ό πτωχο
προδρομισμός μερικών άνιστόρητων 
άνθρώπων, ή νά έλεεινολογοΰμε τήν κα
κομοιριά μας, πού έχει κατά καιρούς σω
ριάσει άπάνω μας τόσα δεινά;

Ο'ι σκέψεις αυτές αιτία έχουν τις παρα
τηρήσεις ένός ξένου άκαδημαϊκοϋ δα
σκάλου πού διδάσκει σέ μακρινό πανεπι
στήμιο τού Βορρά και άπό χρόνια περ
νούν άπό τά χέρια του πολλοί Έλληνες 
φοιτητές. Στήν άρχή είναι έπιφυλακτι- 
κός, ύστερα μέ τή δική μου ένθάρρυνση, 
άνοίγεται περισσότερο καί άποκαλύπτει 
πολλά.

-  Τυχεροί οί συνάδελφοί μου, λέει πού 
διδάσκουν θετικές έπιστήμες καί έλάχι- 
στα άσχολούνται μέ τήν Ελληνική άρ- 
χαιότητα. Εμείς οί καθηγητές τών άν- 
θρωπιστικών (ή κοινωνικών) έπιστημών 
πού έχουμε "Ελληνες στά θρανία μας 
άντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τό άκό- 
λουθο πρόβλημα. Όσοι έρχονται μέ τήν 
άπόφαση νά διδαχτούν καί ύποβάλλον- 
ται σέ θυσίες γιά νά σπουδάσουν είναι 
έπιμελεΐς καί ταπεινοί.

Κρέμονται άπό τά χείλη μας καί συμ

έξηγήσει ότι ή «γραφή» τών κλασικών 
χρόνων σημαίνει τήν καταγγελία μιάς 
άξιόποινης πράξης καί τό «δωροδοκώ» 
τό έρμήνευε δέχομαι δώρα, όχι χαρίζω 
δώρα, όπως σήμερα. Στήν Ιστορία καί 
στή Λαογραφία οί ίδιες παρεξηγήσεις. Ό 
χρόνος, τούς έλεγα, κυλάει καί τά πρά
γματα μεταβάλλονται, όχι όμως τόσο 
γρήγορα όσο οί λέξεις. Εκείνοι ήταν οί 
«προνομιούχοι Έλληνες» κι έμεΐς οί 
«βάρβαροι» άκόμα, πού λίγα καταλαβαί
νουμε ... Δέν τούς παρεξηγώ. Ποτέ μου 
δέν τούς παρεξήγησα, όμολογώ. Όταν, 
όμως, οί ίδιοι ή άλλες Αρχές πίσω τους 
μού ζητούν συστατικά γράμματα, δέ 
στέλνω σέ όλους. Στέλνω μέ άγάπη καί 
σεβασμό ατούς ταπεινούς θιασώτες τής 
’Επιστήμης, όχι στους φυγόπονους καί 
πονηρούς, τούς διψαλέους γιά «πτυχίο».

Οί παρατηρήσεις τού κυρίου Καθη
γητή στηρίζονται σ’ ένα γεγονός, νομίζω, 
άδιάψευστο, πού τό γνωρίζουμε κι έμείς 
οί παλαιότεροι (όσοι άξιωθήκαμε νά 
σπουδάσουμε στό Εξωτερικό) άπό 
πείρα. Δέν είναι καθόλου ντροπή, όταν 
γιά λόγους ιστορικούς λείπουν άπό έναν 
τόπο τά πνευματικά φώτα νά τά άναζητεϊ 
κανείς έξω άπό τήν πατρίδα του, σέ χώ
ρες πού ευνοήθηκαν άπό τις περιστάσεις 
καί τώρα ευδοκιμούν στήν ’Επιστήμη ή

της φυλής μας
μορφώνονται πρόθυμα στις ύποδείξεις 
μας.

Οί άλλοι έχουν μιά περίεργη περηφά- 
νεια. Τά ξέρουν όλα. Κληρονόμοι καθώς 
είναι τής άρχαίας γλώσσας καί έπειδή 
χωρίς μεγάλους κόπους «εικάζουν» τά 
άρχαία κείμενα, πού ένας ξένος συν
άδελφός τους ιδροκοπάει νά τά άποκρυ- 
πτογραφήσει μέ τό λεξικό στό ένα καί τή 
γραμματική στό άλλο χέρι, έπαίρονται 
γιά τήν άρχαιογνωσία τους καί λίγους 
κόπους καταβάλλουν γιά νά πολλαπλα
σιάσουν τις γνώσεις τους. Επαναπαύον
ται στις στοιχειώδεις έννοιές τους. Ό 
Πλάτων, ό .’Αριστοτέλης, είναι «δικοί 
τους». Ό Θουκυδίδης καί ό Αριστοτέλης 
έχουν τίς ιδιοτροπίες τους, άλλά αύτοί 
είναι ικανοί -  περισσότερο άπό τούς 
«κουτόφραγκους», τούς άδαείς, νά τά 
βγάλουν πέρα μαζί τους. Καί φυσικά, 
πέφτουν συχνά έξω. Μιά γραπτή γλώσσα 
τριών χιλιάδων έτών, άπό τόν Όμηρο ώς 
τά χτεσινό Μακρυγιάννη, δέν κληρονο- 
μιέται- κατακτάται σιγά σιγά μέ κόπους 
καί κατά περιόδους. Αν βιαστούν νά έξ- 
ηγήσουν τούς Αρχαίους μέ σύγχρονα 
γλωσσικά καί φραστικά μέσα, θά γίνουν 
καταγέλαστοι - όπως ό φοιτητής μου έδώ 
καί κάμποσο χρόνια πού, παρασυρμένος 
άπό τή νεοεΜηνική, δέν μπορούσε νά

στήν Τέχνη. Όπως είναι αύτονόητο ότι οί 
πνευματικοί άνθρωποι ένός έθνους, 
όταν τούτο υποδουλωθεί καί πέσει στό 
σκοτάδι, καταφεύγουν στις έλεύθερες 
έστίες καί έκεί καλλιεργούν τήν ιδιοφυία 
τους. Ντροπή είναι νά έπωφελεϊσαι άπό 
τά οικονομικά σου μέσα γιά νά κάνεις 
σπουδές σέ πνευματικά ιδρύματα τού 
Εξωτερικού καί έκεί άπό ψευτοπατρα

γαθία καί όκνηρία νά μένεις έξω άπό τήν 
τροχιά τού πνεύματος καί νά έπιστρέ- 
φεις στόν τόπο σου, γιά νά άξιοποιείς 
τίτλους πού πραγματικά δέν σού άνή- 
κουν.

Στήν άρχή τού άρθρου προσπάθησα νά 
δώσω τήν πιθανή έξήγηση τού φαινομέ
νου. Θά υπάρξουν ’ίσως άναγνώστες πού 
θά τήν άμφισβητήσουν.

Δέν παραβλέπω τά έπιχειρήματά τους. 
Υποστηρίζω, όμως, ότι στή «σύγχρονη» 
Ελλάδα (πού έχει ιστορικό βίο έκατον- 

ταετηρίδων) ύπάρχουν Έλληνες καί 
« Έλληνες». Άνθρωποι, δηλαδή, πού μέ 
εύγνωμοσύνη βλέπουν ότι κατοικούν 
τήν Χώρα τών μακρινών προγόνων τους, 
μιλούν περίπου τή γλώσσα τους, διατη
ρούν τίς παραδόσεις καί τά έθιμά τους, 
όσο καί άν γιά λόγους ιστορικούς υστε
ρούν στίς Έπιστήμες καί στις Τέχνες, καί 
« Έλληνες» πού μόνο άπό τό όνομά τους

ξιπάζονται καί ισχυρίζονται ότι γιά τούτο 
καί μόνο πρέπει νά έχουν τά πρωτεία στό 
«πνεύμα». Αύτοί κάνουν κακό καί στό 
Έθνος καί στόν έαυτό τους. Δέν άμφι- 
σβητώ, βέβαια ότι άπό τούς βαλκανικούς 
καί τούς λαούς τής Μέσης Ανατολής, οί 
Έλληνες (μέ τή μακραίωνη μαρτυρική 
ιστορία τους) έχουν σήμερα προσόντα 
καί γίνονται πολλές φορές άξιοι θαυμα
σμού γιά τίς ποικίλες έπιδόσεις τους στά 
Γράμματα καί στό Εμπόριο. Αύτό όμως 
δέν σημαίνει καθόλου ότι είναι φυλή 
προνομιούχος ή ότι μπορεί νά άποκτά τά 
πνευματικά άγαθά χωρίς κόπους καί 
μόνο μέ «ύπολογισμούς» ...

Σήμερα, στά διάφορα πανεπιστήμια 
τής Εύρώπης καί τού Νέου Κόσμου ύπη- 
ρετούν πολλοί Έλληνες πού διαπρέπουν 
στά γράμματα καί στίς Τέχνες. Σχετικά 
μέ τό μικρό πλήθος αύτού τού λαού 
άπάνω στή γή, ό άριθμός αύτός είναι 
πολύ μεγάλος. Καί γίνεται άκόμα μεγα
λύτερος, όταν συγκριθεί μέ τούς άντι- 
προσώπους τών άλλων μικρών έθνών στά 
πνευματικά ιδρύματα τού έξωτερικού. 
Τούτο τυχαίο δέν είναι, δέν μπορεί νά 
είναι. Σημαίνει ότι ύπάρχουν μέσα στή 
φυλή μας κάποια έφόδια (άπό παράδοση 
φυσικά· άπό πού άλλοΰ;) πού όταν βοούν 
τό κατάλληλο έδαφος,άναζωπυρώνονται 
καί άποδίνουν. Άπό τό άλλο μέρος πάλι 
(γιατί νά τό άποκρύψουμε;) δέν έχουν 
παντού καί πάντοτε καλό όνομα οί πα
τριώτες μας- συνήθως γίνονται δεκτοί μέ 
άγκαλιές άνοιχτές, άλλά γρήγορα δια- 
ψεύδουν τίς προσδοκίες καί τού πιό αι
σιόδοξου.

Ιδίως όταν έπιστρέφουν στήν πα
τρίδα, όπου, κακώς, ύποθέτουν ότι «όλα 
περνούν». Τό «δισυπόστατο» τού Έλ
ληνα θά πούν όσοι παραδεχτούν τήν έρ- 
μηνεία μου. ’Οπωσδήποτε θά όμολογή- 
σουμε, όπαδοί καί άντίπαλοι τής θεω
ρίας, ότι τό φαινόμενο είναι τούλάχιστον 
παράδοξο. Όσοι διακρίνονται στό Εξ
ωτερικό, περνούν άπό αύστηρά δίκρανα 
έξετάσεων, δέν προωθούνται μέ μέσα 
άσχετα πρός τήν έπιστήμη τους. ’Επομέ
νως; ...

Τό συ μπέρασμα άφήνω τόν άναγνώστη 
νά τό διατυπώσει. Ά ς σημειώσει, όμως 
ότι στό άρθρο μου δέν έκανα τήν παρα
μικρή νύξη γιά τά πανεπιστήμια καί τίς 
άνώτατες σχολές τού έσωτερικού, όπου 
ύποτίθεται ότι σπουδάζουν δεκάδες χι
λιάδες νέοι. Ή παράλειψη έχει τό λόγο 
της. Ή μόνη έξήγηση πού μπορώ νά 
δώσω είναι ότι ά ν η σ υ χ ώ . Ανησυχώ 
πολύ. Άν έξαιρέσει κανείς όρισμένες 
πανεπιστημιακές σχολές καί όρισμένες 
πόλεις, τό θέαμα τών άλλων είναι, γιά τήν 
ώρα άποκαρδιωτικό. Στά άνώτατα αύτά 
σχολεία, όπου πρέπει νά διδάσκεται ό 
νέος όχι μόνο τήν ύλη, άλλά καί τό ήθος 
τής έπιστήμης, όλα τά άλλα ίσως τά μα
θαίνει, όχι όμως «γράμματα».

Αύτά άκριθώς πού χρειάζεται γιά νά 
εύδοκιμήσει στή ζωή. Νά βοηθήσει καί 
τούς άλλους, τούς συνανθρώπους του, 
νά προχωρήσουν σ’ ένα νέο προσανατο
λισμό, σέ μιά άναμόρφωση τού βίου. Νά 
άναζητήσει κανείς τήν αιτία ή τίς αιτίες 
τού κακού είναι μάταιο. Φτάνει νά θυμη
θούμε τά δεινά, τίς περιπέτειες τής φυ
λής μας στό παρελθόν, στό άμεσο πα
ρελθόν, καί τό πόσο έπωφελήθηκαν οί 
δυνάστες άπό τήν άμάθειά μας. Θά μάς 
άφήσει τό δισυπόστατο τού Έλληνα νά 
σωφρονιστούμε γρήγορα;
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• Τα tuxtpci to© επαγγέλματος

Σ το  τσ ιγ γ ά ν ικ ο  κ έφ ι..
-θ ά  ξεκαρδιστεί τπά γέλια και τδ παρδαλό 

κατσίκι άπόψε, έλεγε καί ξανά ’λεγε δ συνάδελ
φος Μιχάλης, λίγο πριν ξεκινήσουμε γιά περιπο
λία στήν Κοπρισιά (κοπρισιά =  συνοικισμός ατά 
"Ανω Λιόσα 'Αττικής, κατοικούμενος ώς έπί τδ 
πλείστον άπό άλλοδαπούς άκαθορίστου, τότε, 
ύπηκοότητος, τούς κοινώς άποκαλουμένους 
Τσιγγάνους ή Γύφτους).

Κείνη τή βραδιά, ή πολυπληθέστερη φάρα τού 
Τσιγγάνικου στοιχείου τής Κοπρισιάς-πρόκειται 
γιά τούς καρεκλοποιούς, δηλαδή τούς έπι- 
σκευαστές στραπατσαρισμένων καρεκλών -  είχε 
γάμο μέ γλέντι προδιαγραμμένο ώς όλονύκτιο 
καί τρικούβερτο. Κι έπειδή αύτοϋ τού είδους τά 
γλέντια (τά καθ' ήμάς Γύφτικα) συνοδευδνταν 
άπαραιτήτως άπό παρατράγουδα κωμικοτραγι
κών, συνήθως, διαστάσεων, ή υπηρεσία μας 
έστελνε στήν περιοχή άνάλογη δύναμη άνδρών, 
γιά νά περιπολεΐ «πρδς καταστολήν τυχόν έπει- 
σοδίων», τόσο μεταξύ τών Τσιγγάνων, όσο καί 
μεταξύ Τσιγγάνων καί μή Τσιγγάνων γειτόνων 
τους.

Γιά μιά τέτοια, λοιπόν, περιπολία θά ξεκινούσα 
μέ τόν Μιχάλη, ό όποιος, σημειωτέον, άγνωστον 
γιατί καί πώς, έχαιρε τής ιδιαίτερης έκτίμησης 
καί συμπάθειας άπάντων τών τσαντηρομαχαλά- 
δων τής 'Αττικής καί προπαντός τής Κοπρισιάς, 
δπου, βεβαίως, τόν γνώριζαν καί τ ά . .. λυχνά
ρια. Τό νά έκφράσει, έπομένως, τή γνώμη ότι 
«θά ξεκαρδιστεί στά γέλια καί τό παρδαλό κα
τσίκι άπόψε», σήμαινε πώς κάτι σπουδαίο θά 
γινόταν.

-  Τι έννοεΐς; τόν ρώτησα περίεργα.
-  Αύτό πού άκουσες, άδέρφι, άποκρίθηκε.
-  Δηλαδή;
-  Δηλαδή άτι θά γελάσει καί τό έμπριμέ (!) 

κατσίκι.
-  Εσύ είσαι Ικανός νά σκάσεις γάιδαρο καη

μένε!
-  Έ, τότε έσύ δέν κινδυνεύεις νά πάς σκα

στός . . .
-  Έν πάση περιπτώσει, θά μάς έξηγήσεις 

τώρα;
-  Τούτη τή στιγμή πού μιλάμε, τά σκαντζοχοι- 

ρόσκυλα τής Γυφτοφάρας τού Αι—Γιάννη έτοι- 
μάζονται γιά έπιχείρηση άνευρέσεως σκαντζό
χοιρων ή σκαντζοχοιροτόμαρων στήν Κοπρι- 
σιά. . .

-  Δουλειά τους είναι αύτή. 'Εμάς δέν μάς 
νοιάζει, τό διέκοψα.

-  Μήν ιππεύεις τήν κουβέντα μου άδέρφι, 
άσε με νά τελειώσω!
-  Προχώρα, μάς έσκασες. . .

-  Λοιπόν, χτές βράδυ, οί κυνηγοί σκαντζόχοι
ρων της Γυφτοφάρας τού Αι—Γ ιάννη (συνοικι
σμός στούς πρόποδες τής Πάρνηθας) μετά άπό 
δλονύχτιο κυνήγι στά περβόλια τών περιοχών 
Μενιδίου, "Ανω Λιοσίων, Άσπροπύργου καί 
Μάνδρας, έπιασαν 23 σκαντζόχοιρους καί είχαν 
σκοπό νά τούς σφάξουν σήμερα γιά νά κάνουν 
τσιμπούσι καί νά καεί τό πελεκούδι στό τσιφτε
τέλι . . .

-  Στό όποιο σίγουρα ήσουν καλεσμένος καί 
Όύ, τού είπα ειρωνικά διακόβοντάς τον άλλη μιά 
φορά.

-  Ναί, άλλά άν μοϋ ξαναϊππεύσεις τήν κου- 
βέντα-παρατήρησε έκείνος άγριεμένος -  δέν 
πρόκειται νά σέ προσκαλέσω ξανά σέ Γύφτικο 
τσιμπούσι μέ σκαντζόχοιρο, πού τόσο πολύ σ’ 
άρέσει. . .

Οί συνάδελφοι έσκασαν στά γέλια μπράς στήν 
άποκάλυψη τού Μιχάλη, άτι συμμετείχε καί ή 
άφεντιά μου σέ Γύφτικα φαγοπότια μέ μεζέ σκαν
τζόχοιρων, κι άρχισαν τις κοροϊδίες σέ βάρος 
μου. Ό συνάδελφος, όμως, μέ άπάλλαξε:

-  Σήμερα, όμως, τδ πρωί πού πήγαν νά τούς 
σφάξουν καί νά τούς γδάρουν, διαπίστωσαν πώς 
οί σκαντζόχοιροι έλειπαν άπό ’κεΐ πού τούς είχαν 
κρύψει καί ύποπτεύονται τούς καρεκλοποιούς 
τής Κοπρισιάς. 'Απόψε θά κατεβοΰν μέ τά σκυλιά 
γύρω άπ’ τό κιόσκι τού γάμου, κι άν βροϋν που
θενά τούς σκαντζόχοιρους ή τά τομάρια τους, 
άλίμονο σ’ αύτοϋς καί σέ μάς.

-  Λές.
-  Λέω, καί πάμε νά προλάβουμε τό κακό, γιατί 

άπ' τήν άλλη μεριά έχω πληροφορίες άτι στό 
γάμο θά σερβίρουν καί μεζέ σκαντζόχοιρου. . .

"Ηπιαμε τά ούζα, γρήγορα -  γρήγορα, καί πή
ραμε δρόμο Σέ είκοσι λεπτά βρισκόμασταν στήν 
Κοπρισιά, δπου καιγόνταν τό πελεκούδι στά 
γλέντι, στό φαγοπότι καί στήν όχλοβοή. Στό τε
ράστιο πρόχειρο κιόσκι, τά συμπεθεριά έδιναν κι 
έπαιρναν εύχές μέ τό τσουβάλι. Οί κλαριτζήδες 
δέν προλάβαιναν νά μαζεύουν χαρτονομίσματα 
χοντρά. . .  "Εξω άπ’ τό κιόσκι, τά γυφτόπουλα καί 
οί άνεπίσημοι προσκαλεσμένοι χόρευαν. . .  νη
στικοί. Πολυκοσμία καί σαματάς κεφιού άνεπα- 
νάληπτος. Τά ταψιά μέ τδ ψητό καί οί κανάτες μέ 
τδ κρασί πηγαινοέρχονταν άσταμάτητα. 01 τσιγ- 
γάνικες φούστες στριφογύριζαν πυρετωδώς, ε ί
χαν τήν τιμητική τους . . .

-Δ έ βλέπω μεζέ σκαντζόχοιρου στά ταψιά, 
παρατήρησα ικανοποιημένος.

-  Οϋτ’ έγώ άδέρφι, είπε χαμογελαστά δ Μιχά
λης. Καλά πάμε ώς τώρα.

-  "Αλλοι τήν έκαναν έπομένως τήν παγαπον- 
τ ι ά. . .

Δέν πρόλαβα, όμως, νά όλοκληρώσω, κι ένας 
άπόκοσμος άλαλαγμός ξεσηκώθηκε άπ’ τήν τρα
πεζαρία τών συμπεθεριών καί συντάραξε τά 
πάντα. Καρέκλες, τραπέζια, ταψιά, κουταλοπή- 
ρουνα, κιθάρες, κλαρίνα, κατσαρολικά κι άλλα 
πολλά στριφογύριζαν στόν άέρα κι έπεφταν 
στό. . .  ψαχνό. Ούρλιαχτά, γαυγίσματα σκυλιών, 
κλάξον αύτοκινήτων, χλιμιντρίσματα άλόγων, 
κλαυθμοί τε καί όδυρμοί διαδέχτηκαν τήν άτμό- 
σφαιρα τού σαματατζίδικου κεφιού. Σέ μερικά 
μόνο δευτερόλεπτα, τό κιόσκι άδειασε ώς διά 
μαγείας. Κι όλοι πήραν κατεύθυνση πρός τά 
τσαντήρια, ένώ βιβλική καταστροφή θύμιζαν 
γύρο τά πάντα.

Μέ τόν συνάδελφο άπομείναμε μόνοι. 'Εκεί
νος χωρίς πηλήκιο κι έγώ μέ σκισμένο τό χιτώνιο 
της στολής. Μαρμαρωμένοι άνάμεσα στά ύπο- 
λείμματα τής λαίλαπας, προσπαθούσαμε νά μαν

τέψουμε τι έπρεπε νά κάνουμε. Τό πεδίο τής. 
μάχης άπεϊχε μόνο διακόσια μέτρα μακριά μας, 
άλλά οί δυό μας ήταν άδύνατο νά προσφέρουμε 
συνδρομή. ΤΙ νά κανάμε;

"Ετσι, άπολιθωμένους μάς βρήκε στή θέση 
μας ένας γεραλέος Τσιγγάνος άλλι^ς φάρας τού 
συνοικισμού. «Δέν είναι τίποτα -  μάς είπε -  θά 
τά συμβιβάσουν». Πράγματι, πριν περάσουν 
δέκα λεπτά, οί μαχητές έπέστρεψαν άλλαγμέ- 
νοι. Λέτε καί δέν συνέβη τίποτα. . .  Οί Γύφτισ
σες ρίχτηκαν μέ τά μούτρα στή δουλειά καί σέ 
λίγο τό γλέντι ξανάρχισε. Νέα ταψιά, χωρίς 
σκαντζόχοιρους κι αύτά, νέες κανάτες, ξανά τή 
δουλειά τους οί κλαριτζήδες. Κάποιος -  λέει -  
είχε άμφισβητήσει τήν τιμιότητα τ ής . . .  νύφης, 
άλλά παρενέβη ό γαμπρός καί διαβεβαίωσε τό 
άντίθετο. . .

Ολα μέλι -  γάλα, λοιπόν, άλλά ξανά ’γίνε τά 
κακό! Αύτή τή φορά γιά τή σειρά τού χορού. 
Χωρίς πηλήκιο έγώ αύτή τή φορά, μέ περισκε- 
λίδα σκισμένη ό Μιχάλης. Πάλι οί συμπεθέροι 
καρεκλοποιοί στό πεδίο τής μάχης, πάλι μόνοι 
μας έμείς κάτω άπ’ τό κιόσκι, πάλι άπ’ τήν άρχή 
τά ταψιά καί οί χοροί. Γιά νά έπακολουθήσει, 
στις δύο μετά τά μεσάνυχτα, ό τρίτος γύρος τού 
άπαραίτητου σέ Γύφτικους γόμους σαματά καί νά 
γίνουν όλα «ένα», ξανά: καρέκλες τραπέζια, άν
θρωποι, σκυλιά, γατιά, ταψιά, άλογα, τσαντήρια 
καί προικιά. . .

Κάτι ξώφαλτσες καρεκλιές ό Μιχάλης, κάτι 
κλωτσιές ξεγυρισμένες έγώ, είδαμε καί πάθαμε 
νά πιάσουμε. . .  μετερίζι. Τρίτωσε τό κακό, γιατί 
θυμήθηκαν κάτι άπ’ τά παλιά δυό γέροι κι είπαν 
νά τά ξεχωρίσουν στό τραπέζι τής χαράς. Είχαν 
προηγούμενα γιά χρέος ένός κατοστάρικου. 
Αλλά όταν τά συμβίβασαν, σχόλασε τό νταρα

βέρι: δέν ύπήρχαν τραπέζια, δέν ύπήρχαν καρέ
κλες, δέν ύπήρχαν ταψιά, δέν ύπήρχαν κανάτες, 
δέν ύπήρχε κρασί. Δέν ύπήρχαν, τέλος, κλαρίνα 
καί βιολιά.
Τρομάξαμε έν τέλει νά τούς πείσουμε νά πάνε 

γιά ύπνο. «Καί στά δικά σας!» μάς εύχήθηκε δ 
Ισμαήλ. «Άν δέν είχαμε παντρευτεί, θά σάς 

καλούσαμε στό γάμο μας», τού άπάντησε ό Μι
χάλης καί φύγαμε άπ’ τό πεδίο τής μάχης στρα- 
πατσαρισμένοι καί χωρίς στολές. Πιό κάτω συν
αντήσαμε τό περιπολικό πού έρχόταν γιά ένί- 
σχυση. Μόλις μπήκαμε, ό συνάδελφος όδηγός 
παρατήρησε κουνώντας τό κεφάλι:
-  Γυφταριό. . .
-  Καί ή μάχη γιά τούς σκατζοχοίρου'ς άναβλή- 
θηκε γιά αύριο-είπε, κλείνοντας τή συζήτηση, ό 
Μιχάλης. Έχουν άλλοι σειρά γιά καινούργιες 
στολές καί πηλήκια. . .

Ο συνάδελφος
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (1833 -1 8 3 4 )

Σύμφωνα μέ τό διάταγμα τής 
20-5/1-6-1833 «περ'ι σχηματισμού τής 
Χωροφυλακής», τό νεοσύστατο Σώμα θά 
τό άποτελοϋσαν ό 'Αρχηγός, 10 Μοίραρ
χοι, 24 Υπομοίραρχοι, 1 Καταλυματίας 
(Οικονομικός Αξιωματικός), 103 Ενωμο
τάρχες, 120 έφιπποι Χωροφύλακες και 
άλλοι 800 πεζοί. Ή ύλοποίηση τού διατά
γματος αύτοϋ άπαιτοϋσε άρκετό χρόνο, 
μιά καί οί οργανωτικές καί οικονομικές 
δυνατότητες τού κράτους, ήταν άρκετό 
περιορισμένες.

Στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους 
(’Οθωνικό ’Αρχείο φφ. 1 Υπουργείου 
Στρατιωτικών καί 149 Υπουργείου Εσω
τερικών) τηρείται μιά σειρά άπό άνέκ- 
δοτα έγγραφα σέ έλληνική, γαλλική καί 
βαυαρική γραφή, πού έχουν σχέση μέ τή 
σταδιακή συγκρότηση καί έγκατάσταση 
τών πρώτων Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
στή 2ετία 1833-1834. Τά έγγραφα αύτά 
θά άποτελέσουν τόν κορμό τού κειμένου 
πού άκολουθεί.

Σύμφωνα μέ μαρτυρία τού Γάλλου 
Στρατηγού Πελλιόν, ή έπιλογή καί τοπο
θέτηση τών πρώτων Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, έγινε προσωπικά άπό τόν 
πρώτο Αρχηγό τού Σώματος Γάλλο φι
λέλληνα καί Συνταγματάρχη τού έλληνι- 
κού τακτικού Στρατού Φραγκίσκο Γκρα- 
γιάρ, πού είχε πάρει ένεργό μέρος στήν 
έπανάσταση τού '21 άπό τις άρχές της 
καί έτσι ήταν γνώστης προσώπων καί 
πραγμάτων.

Ή έπιλογή καί τοποθέτηση τών ’Αξιω
ματικών, έπικυρώθηκε άντίστοιχα μέ τά 
διατάγματατα τής 12-6 καί 26-6-1833. 
Σχετικά μέ τήν τοποθέτηση, θά πρέπει νά 
διευκρινιστεί άτι δέν έγινε άμέσως, όπως 
τήν έννοούν ή άφήνουν νά έννοηθεί τά 
μέχρι σήμερα σχετικά μέ τό θέμα αύτό 
ιστορικά κείμενα. "Εγινε όπως θά ίδούμε 
άργότερα όταν σχηματίστηκαν καί έγκα- 
ταστάθηκαν σέ διάφορους Νομούς οί 
πρώτες Ενωμοτίες.

Εύθϋς μετά τή δημοσίευση (5 Ιουνίου) 
τού πρώτου Οργανισμού Χωροφυλακής 
λειτούργησε τό Αρχηγείο, ένώ παράλ
ληλα άρχισαν νά κατατάσσονται οί πρώ
τοι Ενωμοτάρχες καί Χωροφύλακες. 
Στις 10 ’Ιουλίου, τό Υπουργείο Εσωτε
ρικών πληροφορούσε τό Υπουργείο 
Στρατιωτικών ότι οί Νομάρχες μέ άλλε- 
πάλληλες άναφορές τους πρότειναν νά 
αύξηθεί ή Πολιτοφυλακή, πού είχε άνα- 
λάβει προσωρινά τήν άσκηση τής δημο

σίας άσφαλείας. Γι’ αύτό πριν άποφασί- 
σει, ζητούσε νά μάθει σέ ποιο σημείο είχε 
φτάσει ό σχηματισμός τής Χωροφυλακής 
καί πόσοι άνδρες της ήταν έτοιμοι γιά 
άνάληψη υπηρεσίας. ’Ακόμη ζητούσε νά 
γίνει «δσον τάχιστα ό σχηματισμός τής 
Χωροφυλακής ώς άπαραίτητος άνάγκη 
διά τήν έξασφάλισιν τής κοινής ήσυχίας 
καί άσφαλείας».

Λίγες ήμέρες άργότερα (26 Ιουλίου) 
άπό τήν Άντιβασιλεία έκδόθηκε διαταγή 
μέ τήν όποια τονιζόταν ή άνάγκη νά άνα- 
χωρήσουν τό συντομότερο δυνατό γιά 
τις θέσεις τους οί Μοίραρχοι καί Υπο
μοίραρχοι μαζί μέ τις όσες ’Ενωμοτίες 
είχαν σχηματιστεί. ’Ακόμη ζητούσε άπό 
τά δύο 'Υπουργεία νά συνεννοηθοϋν γιά 
τήν καταγραφή καί διατήρηση «τών 
άναγκαίων έπίπλων εις τήν Χωροφυλα
κήν», πού θά άγοράζονταν μέ τή συν
δρομή τών Δήμων.

Τό Υπουργείο ’Εσωτερικών, κοινο
ποιώντας (2 Αύγούστου) τή διαταγή αύτή 
στό Υπουργείο Στρατιωτικών, συνι- 
στοΰσε νά σταλούν οί πρώτες ’Ενωμο
τίες στους Νομούς Φωκιδολοκρίδος, 
Άκαρνανοαιτωλίας, ’Αρκαδίας καί Μεσ
σηνίας καί παρακαλούσε νά έπισπευθεί ό 
σχηματισμός τής Χωροφυλακής. Γιά τό 
θέμα τών «έπίπλων», ζητούσε νά τού 
σταλούν «άνά δύο δείγματα στρωμάτων, 
προσκεφάλων, σινδονίων λινών καί σκε
πασμάτων μάλλινων».

Τό Υπουργείο Στρατιωτικών σέ άπάν- 
τησή του (4 Αύγούστου) γνωστοποιούσε 
οτι σέ λίγες ήμέρες θά ήταν έτοιμες^ οί 
πρώτες Ί  2 ’Ενωμοτίες γιά τις όποιες είχε 
προταθεΐ στήν Άντιβασιλεία νά έγκατα- 
σταθούν άνά τρείς στούς Νομούς Άκαρ- 
νανοαιτωλίας, Άττικοθοιωτίας, Φωκιδο- 
λοκρίδος καί Άργολιδοκορινθίας, άντί- 
στοιχα κάτω άπό τις διαταγές τών Μοι
ράρχων Κων/νου Βλαχόπουλου, Γεωρ
γίου Βοϊνέσκου, Ήλία Πανά καί Γεωργίου 
Κλεώπα. Ή τοποθέτηση τών Μοιράρχων 
ατούς ύπόλοιπους Νομούς θά γινόταν 
τις προσεχείς ήμέρες προκειμένου νά 
φροντίσουν γιά τή στρατολογία νέου κα
τώτερου προσωπικού καί νά προτείνουν 
τά σημεία όπου θά στάθμευαν οί σχημα- 
τιζόμενες Ενωμοτίες.

Σχετικά μέ τό ρυθμό σχηματισμού τών 
Ενωμοτιών, παρατηρούσε ότι καθυστε
ρούσε άναγκαστικά μιά καί οί άνδρες 
τους προτού νά άναλάβουν «τόσην ση
μαντικήν υπηρεσίαν», έπρεπε νά άπο-

Ε Π ΙΜ Ε ΛΕ ΙΑ  
Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  ΙΣΤΟ ΡΙΑΣ 

Α Ρ Χ Η ΓΕ ΙΟ Υ  ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΗ Σ

Χωροφύλακας έπΐ Οθωνος (1833).

κτησουν τήν άνάλογη πειθαρχία καί ταυ
τόχρονα νά πάρουν καί τις κατάλληλες 
όδηγίες. Ακόμη παρατηρούσε ότι γιά 
τήν ύποστήριξη τών κατά τόπους ’Αρχών 
ύπάρχουν στρατεύματα τής γραμμής 
στούς περισσότερους Νομούς, όπου ή 
κατάσταση τής δημοσίας άσφαλείας δέν 
ήταν ιδιαίτερα άνησυχητική.

Τέλος πληροφορούσε τό Υπουργείο 
Εσωτερικών ότι συστήθηκε ειδική έπι- 

τροπή γιά τήν άποστολή δειγμάτων σεν- 
τονιών, στρατωμάτων κ.λ.π. καί ότι τό 
«Όπλοστάσιον» τού Ναυπλίου κατα
σκεύαζε στρατιωτικά κρεβάτια κατάλ
ληλα γιά τούς Χωροφύλακες μιά καί ήταν 
«έξαίρετα διά τήν εύκολίαν τής μετακο- 
μίσεώς των, τήν στερεότητα καί τήν 
έλαφρότητα». Σύμφωνα μέ διαβεβαίωση 
τού ίδιου Υπουργείου, οί τεχνίτες θά 
μπορούσαν νά κατασκευάζουν τέτοια
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ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΤΗΝ 1η ΜΑίΟΥ 1834

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

0 Ε Δ Ρ Α  ΜΟΙΡΑΡΧΙΑΣ 
■  ΕΔΡΑ ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΙΑΣ 
•  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ ΠΕΖΟΝ 
□  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ ΕΦΙΠΠΩΝ

κρεβάτια καί νά τά παραδίνουν τμημα
τικά «μέ τόν διαδοχικόν σχηματισμόν 
του Σώματος». Όσο γιά τις ένδρομίδες 
(μπότες) τών Χωροφυλάκων, έλλείψει 
έκείνων πού προβλέπονταν άπό τόν Κα
νονισμό, πρότεινε νά δοθούν προσωρινό 
οί κοινές, όφού μάλιστα αύτό ήταν «τό 
ιδίωμα τού τόπου».

Πρόβλημα γιά τή σύντομη έτοιμασία 
των 'Ενωμοτιών, κάθε μία άπό τϊς όποιες 
είχε 11 άνδρες μαζί μέ τόν έπικεφαλής 
'Ενωμοτάρχη, ήταν ή καθυστέρηση ρα
φής των έντυπωσιακών μέ πολλές λε
πτομέρειες στολών, πού ήταν όπως γρά
φει ό Μάουρερ, ώραιότερες σέ σχέση μέ 
έκεΐνες τού Στρατού. Δέν έλλειψαν

όκόμη καί τά απρόοπτα. Στό φάκελο 
υπάρχει έγγραφο μέ τό όποιο καλείται ή 
άρμόδια έπιτροπή «νά προσέχη είς τήν 
κατασκευήν τών φορεμάτων τής Χωρο
φυλακής έπειδή οί ράτιται έχασαν διά
φορα μέτρα»...

Τό θέμα τού όπλισμού αντιμετωπί
στηκε μέ τή χορήγηση έλαφρών γαλλι
κών τουφεκιών πού πρόσφερε τότε ή 
γαλλική Κυβέρνηση σέ τιμές έργοστα- 
σίου χωρίς άλλες έπιθαρύνσεις. 'Αξίζει 
νά σημειωθεί ότι τά τουφέκια αύτά δό
θηκαν ατούς Χωροφύλακες χωρίς ξιφο
λόγχες, έπειδή, όπως σημειώνει ό Μάου
ρερ, οί "Ελληνες «θεωρούν συνήθως τήν 
ξιφολόγχην ώς σημεΐον δουλείας».

J
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Ομως -  προσθέτει ό ίδιος -  μετά άπό 
τέσσερις εβδομάδες, «παρητήθησαν οΐ 
ίδιοι άπό τό πλεονέκτημα τούτο καί έζή- 
τησαν μόνοι των τάς ξιφολόγχας».

Στις 25 Αύγούστου τό 'Υπουργείο 
Στρατιωτικών πληροφορούσε τό 
Υπουργείο Εσωτερικών ότι εγκαταστά
θηκαν ήδη σέ διάφορους Νομούς οι Μοί
ραρχοι καί Υπομοίραρχοι επικεφαλής 
τών πρώτων σχηματισμένων ’Ενωμοτιών. 
Οί πρώτοι τοποθετήθηκαν στις έδρες 
τών Νομών. Γιάτούς δεύτερους διευκρι
νιζόταν ότι οί θέσεις τους «είναι άκόμη 
άπροσδιόριστοι».

Τό ίδιο 'Υπουργείο ζητούσε (31 Αύ
γούστου) άπό τό Αρχηγείο Χωροφυλα
κής νά μή παρατείνεται «παρά τό πρέ- 
πον» ή παραμονή στην πρωτεύουσα τών 
έτοιμων 'Ενωμοτιών έπειδή δυσκολεύε
ται ό στρατωνισμός τών νεοκατατασσο- 
μένων, μέ όποτέλεσμα νό επιβραδύνεται 
ό σχηματισμός τού Σώματος. Μέχρι τις 
26 Σεπτεμβρίου είχαν εγκατασταθεί 21 
συνολικό Ενωμοτίες. Συγκεκριμένα εγ
καταστάθηκαν μια Ενωμοτία έφιππων 
στό Νομό Άργολιδοκορινθίας καί όνό 
δύο Ενωμοτίες πεζών στούς Νομούς 
Άχαϊοήλιδος, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Άκαρνανοαιτωλίας, Φωκιδολοκρίδος, 
Άττικοθοιωτίας καί Εύβοιας, καί όνό 
τρεις (πεζών) στούς Νομούς Αρκαδίας 
καί Κυκλάδων. Σέ όλους αύτοϋς τούς 
Νομούς έγινε μέ τό διάταγμα τής 24 Σε
πτεμβρίου ή έπίσημη εγκατάσταση των 
όμώνυμων Μοιραρχιών, Τό Υπουργείο 
Στρατιωτικών, κοινοποιώντας τήν πρώτη 
αύτή χωρογραφική κατανομή, ζητούσε 
άπό τόν Αρχηγό Χωροφυλακής νό δια
τυπώσει τις άπόψεις του ώς πρός τόν 
άκριθή προσδιορισμό τών σταθμών τών 
παραπάνω 'Ενωμοτιών. Μέσα σέ ένα 
περίπου μήνα ετοιμάστηκαν πέντε 
άκόμη 'Ενωμοτίες.

Ή δραστηριότητα τών λιγοστών αύτών 
ύπηρεσιών τού Σώματος στό πρώτα τους 
βήματα, είχε εύνοϊκή άπήχηση. Ή 
«Άθηνά», στό φύλλο τής 14-9-1833 
έγραφε: «Όσον καίάν είναι άκόμη όλίγοι 
οί Χωροφύλακες μας, άλλον τόσον σύ
ρουν εις τόν έαυτόν των καί τόν έπαινον 
τών συμπολιτών των διότι δεικνύουν μέ 
τήν καλήν των διαγωγήν πόσον είναι 
άγρυπνοι εις τό χρέη των καί πόσον περί 
πολλού ποιούνται τήν εύταξίαν καί ήσυ- 
χίαν τής πατρίδος». Ανάλογα σχόλια δη
μοσίευσαν καί διάφορες άλλες εφημερί
δες.

'Επειδή ό σχηματισμός τού νεοσύστα
του Σώματος δέν προχωρούσε μέ γοργό 
ρυθμό, ή Άντιβασιλεία διέταξε (7 ’Οκτω
βρίου) νό προωθηθούν στις θέσεις τους 
όσες άκόμη ’Ενωμοτίες είχαν σχηματι
στεί καθώς καί τό «εις ύπηρεσίαν εύρι- 
σκόμενα άποσπάσματα τής άτάκτου Χω
ροφυλακής». Τό-άποσπάσματα αύτά, μέ
χρι τή διάλυσή τους, θό έκτελούσαν σέ 
διάφορες περιοχές μόνο ύπηρεσία περι
πολίας, μέ προσωρινό σχέδιο καταρτι
σμένο άπό τούς κατά τόπους Νομάρχες 
καί Μοιράρχους. Μέ τήν ίδια διαταγή 
οριζόταν ότι γιό τόν προσδιορισμό της 
έδρας τών 'Υπομοιράρχων καί τόν τόπο 
στάθμευσης τών 'Ενωμοτιών, ό Αρχηγός 
Χωροφυλακής έπρεπε μέσα σέ δύο μή
νες νά ύποβάλει άντίστοιχο σχέδιο, βα
σιζόμενο στις άναφορές τών Μοιράρχων, 
τις άνάγκες τού κάθε τόπου καί τήν προ- 
βλεπόμενη άπό τό ιδρυτικό διάταγμα 
δύναμη.

Ο Γκραγιάρ, στις 8 Δεκεμβρίου 1833, 
ύπέβαλε στό 'Υπουργείο Στρατιωτικών 
σχέδιο μέ τίτλο «περί τής έγκαταστά- 
σεως τών Ενωμοτιών είς τούς διαφό
ρους Νομούς». Είσαγωγικό παρατη
ρούσε ότι ένας μεγάλος όριθμός έφίπ- 
πων καί πεζών Ενωμοτιών, έπρεπε νό 
τοποθετηθεί στήν ήπειρωτική 'Ελλάδα. 
Αιτιολογώντας τή γνώμη του, έξηγούσε 
ότι ή περιοχή αύτή λόγω τής γεωγραφι
κής της θέσης καί τών σημείων έπαφής 
της μέ τό τουρκικό κράτος, είναι ή 
περισσότερο έκτεθειμένη στή ληστεία 
καί τό σπουδαιότερο: οί δράστες κάθε 
άξιόποινης πράξης είχαν τήν εύχέρεια 
νό καταφεύγουν ότιμώρητοι στό τουρ
κοκρατούμενο έδαφος. Γ ιό τούς λόγους 
αύτούς καί έν δψει ποικίλων άλλων ειδι
κών συνθηκών πού επικρατούσαν στούς 
διάφορους Νομούς, πρότεινε τήν άκό- 
λουθη κατανομή τών 'Υπομοίραρχων καί 
τών 'Ενωμοτιών:

I -  Νομός Άκαρνανοαιτωλίας. Ύπο- 
μοιραρχίες 1) Βραχωρίου (Αγρίνιου): 
Μιό έφιππη 'Ενωμοτία τής έδρας καί οί 
Ενωμοτίες τών πεζών έδρας, Λεπενούς, 

Κουβαρά, Ρήγανης καί Λιγοβιτσίου. 2) 
Βονίτσης: Μιό έφιππη 'Ενωμοτία τής 
έδρας καί οί 'Ενωμοτίες πεζών έδρας, 
Δραγαμέστου (’Αστακού), Κατούνας, 
Κανδήλας, Άμβρακίας καί Άράπη, καί 3) 
Καρπενησιού: 'Ενωμοτίες πεζών έδρας, 
Αγίου Άνδρέα, Ζαπαντίου, καί Άλεπο- 
χωρίου. Ό Μοίραρχος θό επιτηρούσε 
άμεσα τήν 'Ενωμοτία πεζών τής έδρας 
τού Νομού (μεσολογγίου). ΟΙ 'Ενωμοτίες 
Λεπενούς, Άμβρακίας, Ρήγανης καί Κα
τούνας, προβλέπονταν μισές δηλαδή 
τών 5 Χωροφυλάκων χωρίς έπικεφαλής 
Ενωμοτάρχη.

Ό Γκραγιόρ έξηγούσε ότι ή τοποθέ
τηση τών ’Ενωμοτιών αύτών έγινε κατά 
μήκος τών τριών βασικών όδικών άρτη- 
ριών τού Νομού, δηλαδή άπό Ζαπάντι 
πρός Καρπενήσι, Μεσολόγγι -  μέσω 
Αγρίνιου -  πρός Καρπενήσι καί Άμθρα- 
κία, καί Μεσολόγγι πρός Άμβρακία ή -  
μέσω Αστακού -  πρός Βόνιτσα. Άκόμη 
έξηγούσε ότι ή διασφάλιση τών άρτηριών 
αύτών περιείχε τό διπλό πλεονέκτημα 
τού νό ύπάρχει σέ κάθε κεφαλοχώρι 
τούλάχιστον μιό Ενωμοτία καί παράλ
ληλα νό χαραχτεί στούς έμπορευόμε- 
νους δρομολόγιο γιό τήν άσφαλή τους 
μετακίνηση στό έσωτερικό τού Νομού 
αύτού.

Γ ιό τή διάταξη τής ύπηρεσίας μερικών 
'Ενωμοτιών, πρότεινε τό άκόλουθα: Ή 
Ενωμοτία τού Άγιου Άνδρέα θό κάλυ

πτε καί τις άνάγκες τού γειτονικού Νο
μού, ένεργώντας περιπολίες στά Πολι- 
τοχώρια (σ.σ. Μέρος τής έπαρχίας Καρ
πενησιού όπό όπου -  κατά τό Βλαχο- 
γιάννη -  στό χρόνια τής τουρκοκρατίας 
μετανάστευαν άποκλειστικό στήν Πόλη 
(Κωνσταντινούπολη), άποκτοϋσαν με
γάλη οικονομική καί πολιτική δύναμη καί 
έμεναν γνωστοί μέ τήν όνομασία «Πολί
τες»).

Ή Ενωμοτία τού Μεσολογγίου θά είχε 
τήν ύποχρέωση νό στέλνει ένα όπόσπα- 
σμα στό ύποχρεωτικό πέρασμα τής Κλει
σούρας. Τέλος ή έφιππη Ενωμοτία τού 
Αγρίνιου, θό έπιτηρούσε μέ συχνές 

περιπολίες τόν πολυσύχναστο τότε 
δρόμο, πού παρακολουθούσε τήν κοίτη 
τού Αχελώου.

I I -  Νομός Φωκιδολοκρίδος. Ύπομοι- 
ραρχίες 1) Ζητουνίου (Λαμίας): Μιό 
έφιππη 'Ενωμοτία τής έδρας καί οί 'Ενω
μοτίες πεζών έδρας, Αταλάντης, Βου- 
δουνίτσας, Γέφυρας Αλαμάνας (Σπερ
χειού) καί Παλαιοχωρίου, καί 2) Πατραζι- 
κίου (Υπάτης): 'Ενωμοτίες πεζών έδρας, 
Λιδωρικίου, Χανιού Γραβιάς, Μουσουνί- 
τσας καί Άρτοτίνας. Ό  Μοίραρχος θά 
έπιτηρούσε άμεσα μιό έφιππη 'Ενωμοτία 
καί μιό πεζών τής έδρας ("Αμφισσας) καί 
τις ’Ενωμοτίες πεζών Άράχωβας, Διστό
μου, Γαλαξιδίου καί Μαλανδρίνου. Οί 
Ενωμοτίες Γέφυρας Αλαμάνας, Χανιού 
Γραβιάς καί Μαλανδρίνου, προθλέπον- 
ταν μισές.

Ill -  Νομός Άττικοθοιωτίας. Ύπομοι- 
ραρχίες 1) Λιθαδιάς: "Εφιππες Ενωμο
τίες έδρας καί Δαδιού (Λιανοκλαδίου) καί 
πεζών έδρας, καί Αγίου Βλασίου (τοπο
θεσία στή συμβολή τών δρόμων Λιθαδιάς 
- Άμφισσας - Λιανοκλαδίου). Θηβών: 
’Ενωμοτία έφιππη καί 'Ενωμοτία πεζών 
έδρας, καί 'Ενωμοτίες πεζών Κάζας καί 
Μαραθώνα (μέ όπόσπασμά της στόν 
Ώροπό). Ό  Μοίραρχος θό έπιτηρούσε 
άμεσα τις δύο Ενωμοτίες πεζών Αθηνών 
(μέ όπόσπασμά τους στό Σκούρτα), Αίγι
νας (μέ τή μισή της δύναμη στή Σαλα
μίνα) καί Μεγάρων (μέ άπόσπασμά της 
στήν Ελευσίνα).

IV - Νομός Εύβοιας: Ύπομοιραρχίες 
Ξηροχωρίου (Ίστιαίας): Ενωμοτίες πε
ζών έδρας (μέ άποσπάσματά της σέ Σκό
πελο καί Σκιάθο), Λιθάδας, Μαντουδίου 
(μισή), καί Αταλάντης (μισή) καί 2) Καρύ
στου: ’Ενωμοτίες πεζών έδρας, Άλιβε- 
ρίου (μέ τή μισή της δύναμη στό Στύρα) 
καί Κύμης (μέ όπόσπασμά της στή 
Σκύρο). Ο Μοίραρχος θό έπιτηρούσε 
άμεσα τήν ’Ενωμοτία πεζών της έδρας 
του (Χαλκίδας).

V -  Νομός Κυκλάδων. Ύπομοιραρχίες 
1) Τήνου: Ενωμοτίες πεζών έδρας καί 
Άνδρου (μέ όπόσπασμά της στή Μύ
κονο) καί 2) Νάξου: Ενωμοτία πεζών 
έδρας (μέ άποσπάσματά της σέ Πάρο, Ίο  
καί Σαντορίνη). Ό Μοίραρχος θό έπιτη
ρούσε άμεσα τις δύο ’Ενωμοτίες πεζών 
τής έδρας του (Σύρου) καί τό όποσπά- 
σματά τους σέ Μήλο καί Κέα.

VI.- Νομός Άργολιδοκορινθίας. Ύπο- 
μοιραρχίες 1) Κορίνθου: Ενωμοτίες πε
ζών έδρας, Καμποχωρίου, Χανιού Ζάχο- 
λης (πάνω στό δρόμο τού Αίγιου μέ άπό
σπασμά της στό Ξυλόκαστρο) καί Χανιού 
Κορτέσα, καί 2) Έρμιόνης: ’Ενωμοτίες 
πεζών έδρας (μέ τή μισή της δύναμη 
στήν Ύδρα), Κρανιδίου (μέ όπόσπασμά 
της στις Σπέτσες) καί Πόρου μέ άπόσπα
σμά της στό Δαμαλά (Τροιζήνα). Ό Μοί
ραρχος θά έπιτηρούσε άμεσα τις Ενω
μοτίες έφιππων έδρας (Ναυπλίου) καί 
Άργους καί τις ’Ενωμοτίες πεζών Ναυ
πλίου (μέ άπόσπασμά της στό Νταβούλι, 
τοποθεσία πάνω στό δρόμο Ναυπλίου -  
Τρίπολης) καί Λιγουριού (μέ τή μισή της 
δύναμη στήν Επίδαυρο).

VII -  Νομός Άχαϊοήλιδος. Ύπομοι- 
ραρχίες 1) Γαστούνης: ’Ενωμοτίες έφιπ
πων έδρας (μέ τή μισή της δύναμη στή 
Γλαρέντζα (Κυλλήνη) καί Πύργου (μέ τή 
μισή της δύναμη στό Κατάκωλο) καί 
’Ενωμοτίες πεζών Λάλα (μέ τή μισή της 
δύναμη στήν Αγία Μαρίνα) καί Κάτω 
Άχαΐας (μέ τή μισή της δύναμη στό Άλη- 
τσελεπή) καί2) Καλαβρύτων: ’Ενωμοτίες 
πεζών έδρας (μέ άπόσπασμά της στήν 
Περιστέρα) καί Βοστίτσας (Αίγιου) μέ
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άπόσπασμά της στό Χάνι Αγίου Ίωάννου 
της Άκράτας. Ό  Μοίραρχος θά έπιτη- 
ροϋσε άμεσα τήν ’Ενωμοτία πεζών τής 
έδρας του (Πάτρας).

VIII -  Νομός Αρκαδίας. Ύπομοιραρ- 
χίες 1) Αγίου Πέτρου: Ενωμοτίες πεζών 
έδρας, Άστρους (μέ τή μισή της δύναμη 
στην Άνδρούσα), Πραστοϋ (μέ άπόσπα
σμά της στό Λεωνίδιο) καί 'Αχλαδοκάμ
που (μέ τή μισή της δύναμη στό Μπερ- 
τζοβά (Παρθένι), καί 2) Δημητσάνας: 
Ενωμοτίες πεζών έδρας (μέ άπόσπασμά 
της στά Μαγούλιανα), Καρύταινας, Σινά- 
νου (Μεγαλόπολης) καί Λεονταρίου (μέ 
τή μισή της δύναμη στό Άγρόπουλο). Ό 
Μοίραρχος θά έπιτηροϋσε άμεσα τήν 
Ενωμοτία εφίππων τής έδρας του (Τρίπο
λης) μέ τή μισή της δύναμη στό Χάνι 
Φραγκόβρυσης (στά μισά τού δρόμου 
Τρίπολης - Λεονταρίου).

IX.- Νομός Λακωνίας. Ύπομοιραρχίες 
1) Μονεμβασίας: Ενωμοτίες πεζών
έδρας, Αγίου Παύλου (μέ τή μισή της 
δύναμη στό Γεράκι) καί Βάτικων καί 2) 
Γυθείου: Ενωμοτίες πεζών έδρας (μέ τή 
μισή της δύναμη στή Δάφνη), Μάνης, Βί- 
ταλων (μέ τή μισή της δύναμη στήν Καρ- 
δαμύλη) καί Λεβέτσοβα μέ τή μισή της 
δύναμη στά Πέτρινα (Έλος). Ό  Μοίραρ
χος θά έπιτηρούσε τις δύο ένωμοτίες πε
ζών τής έδρας του, πού θά είχαν άπο- 
σπάσματα στήν Καστανιά καί τά Πισινο- 
χώρια.

X -  Νομός Μεσσηνίας. Ύπομοιραρχίες 
1) Άνδρίτσαινας: Ένωμοτίες πεζών 
έδρας καί Φαναριού καί 2) Άνδρούσας: 
Ένωμοτίες πεζών καί έφιππων -  δύο μέ 
τή μισή τους δύναμη στήν Καλαμάτα καί 
Ένωμοτίες πεζών Κορώνης (μέ τή μισή 
της δύναμη στό Πεταλίδι), Ναυαρίνου 
(Πύλου -  μέ τή μισή της δύναμη στή Με
θώνη) καί Περάσματος Μίσκας. Ό  Μοί
ραρχος θά έπιτηρούσε άμεσα δύο Ένω
μοτίες πεζών τής έδρας (Κυπαρισσίας) 
άπό τις όποιας μισή στάθμευε στή Λεν- 
τεκάδα.

Ό  Γκραγιάρ, κλείνοντας τό σχέδιό 
του, παρατηρούσε άτι οί Σταθμοί τών 
όσων είχαν εγκατασταθεί Ενωμοτιών, 
βρίσκονταν σέ χωριά ή σέ χάνια. Γιά τόν 
άνετώτερο καί άσφαλέστερο στρατωνι
σμό τών άνδρών, ζητούσε νά γίνουν 
ύστερα άπό έπιθεώρηση Αξιωματικών 
τού Μηχανικού, οί άπαιτούμενες μεγά
λες έπισκευές τών οικημάτων καί παράλ
ληλα νά άνεγερθούν νέα. Ακόμη ζη
τούσε νά δημιουργηθεϊ χώρος κρατητη- 
ρίου στά ύπάρχοντα οικήματα. Γ ιά τά οι
κήματα τών Ενωμοτιών πού στάθμευαν 
σέ άπόμερες τοποθεσίες μακριά άπό πό
λεις καί χωριά, ύπογράμμιζε τήν άνάγκη 
τής μεγαλύτερης παροχής άσφάλειας, 
σέ τρόπο ώστε σέ περίπτωση ένοπλης 
έπίθεσης, νά ύπερασπίζονται άπό δύο 
Χωροφύλακες. Τό Υπουργείο Εσωτερι
κών, υιοθετώντας τίς τελευταίες αύτές 
προτάσεις, ζήτησε (23 Φεβρουάριου 
1834) άπό τό Υπουργείο Στρατιωτικών 
νά προβεΐ στις άπαραίτητες ένέργειες 
γιά τήν έπισκευή τών οικημάτων καί τήν 
άνέγερση νέων. Σχολιάζοντας τό υπό
λοιπο σχέδιο τού Γ κραγιάρ, παρατη
ρούσε ότι ήταν άριστα προσαρμοσμένο 
μέ τίς άνάγκες τού κάθε τόπου, άλλά 
ώστόσο, «έλλείψει θετικών τοπογραφι- 
κών γνώσεων» παρουσίαζε κάποιες άτέ- 
λειες «κατά τόν διορισμόν τών θέσεων 
ώς πρός τόν σκοπόν τής άστυνομικής 
άσφαλείας».

Γ ιά τά έπί μέρους σχέδια πού είχαν 
συντάξει οί Νομάρχες σέ συνεργασία μέ 
τούς Μοιράρχους, παρατηρούσε άτι πα
ρουσίαζαν έλλείψεις ώς πρός τή συνοχή 
τών Ενωμοτιών, τήν έδαφική τους δι
καιοδοσία καί τόν άριθμό τών άνδρών 
τους, πού ήταν μεγαλύτερος άπό τόν 
προβλεπόμενο γιά κάθε Νομό. Ώς μόνο 
θετικό σημείο άναγνώριζε τήν άκρίβεια 
μέ τήν όποια είχαν προσδιοριστεί οί Στα
θμοί τών Ενωμοτιών.

Τό Υπουργείο Εσωτερικών, συνεκτι- 
μώντας τά δύο σχέδια κατάρτισε 
(23-2-1834) ένα δικό του, μέ τό όποιο 
προτεινόταν ή τοποθέτηση μισών κατά 
κανόνα Ενωμοτιών σέ περισσότερα ση
μεία άπό όσα όριζε τό σχέδιο τού Γκρα- 
γιάρ, πού βρίσκονταν μέσα σέ κωμοπό- 
λεις καί χωριά. Στή σχετική σύσκεψη έκ- 
προσώπων τών δύο Υπουργείων, δέν 
δόθηκαν λύσεις. Στό συμπέρασμα αύτό 
καταλήγουμε κρίνοντας άπό τό γεγονός 
ότι σέ μεταγενέστερα έγγραφα γίνεται 
λόγος γιά προσωρινή τοποθέτηση νέων 
Ενωμοτιών μέχρι νά συνταχθεΐ τό όρι- 
στικό σχέδιο, πού άναβλήθηκε όπως 
φαίνεται «έπ’ άόριστον» λόγω τών ταρα
χών πού ξέσπασαν λίγο άργότερα στή 
Μεσσηνία καί τή Λακωνία, όπου μετακι
νήθηκαν πολλές Ένωμοτίες.

Τήν 1η Μαρτίου 1834, είχαν συγκροτη
θεί καί έγκατασταθεϊ 58 συνολικά Ένω
μοτίες (46 καί μισή πεζών καί 11 καί μισή 
έφιππων). Ή κατά Νομούς διάταξή τους, 
ήταν ή άκόλουθη: 1) Μεσσηνίας τέσσε
ρις πεζών (Κυπαρισσία, Καλαμάτα, 
Ολυμπία, Μεθώνη) καί μιά έφιππη (Νησί), 

2) Άκαρνανοαιτωλίας πέντε πεζών (Με
σολόγγι, Αμφιλοχία, Καλλιδρόμη, Ναύ
πακτος, Αγρίνιο) καί μιά έφιππων (Αγρί
νιο), 3) Αρκαδίας τέσσερις πεζών (Μεγα- 
λόπολη, Γορτυνία, Μαντινεία, Κυνου- 
ρία), 4) Φωκιδολοκρίδος τρεις πεζών 
(Ροβολιάρι, Ντερβένι (Κάρυά), Άσβέστι), 
5) Λακωνίας έξι πεζών (Μιστράς (δύο), 
Οϊτυλο, Γύθειο, Λεβέτσοβα καί Μονεμ- 
βασία), 6) Εύβοιας, τρεις πεζών (Χαλκίδα, 
Κάρυστος (μισή) Ίστιαία (μισή) καί Β. 
Σποράδες), 7) Κυκλάδων, τρεις πεζών 
(Σύρος δύο καί Τήνος - Μύκονος άπό 
μισή), 8) Άχαϊοήλιδος, τέσσερις πεζών 
(Πάτρα, Αίγιο, Πύργος, Καλάβρυτα), 9) 
Άττικοβοιωτίας, τρείς πεζών ( Αθήνα, 
Λιβαδιά, Μέγαρα) καί μιά έφιππων 
(Θήβα), καί 10) Άργολιδοκορινθίας, 
τρείς πεζών (Κόρινθος, Λιγουριό, Χάνι 
Κορτέσα). Τέλος στό Άργος καί τό Ναύ
πλιο, στάθμευαν 8 καί μισή ένωμοτίες 
πεζών καί ισάριθμες έφιππων, τών «άκο- 
λούθων» όπως χαρακτηρίζονται στή 
σχετική κατάσταση, δηλαδή τού "Οθωνα, 
Μοιράρχου, Χρηματαποστολών κ.λ.π.

Από τίς Ένωμοτίες αύτές, οί 12 πού 
τοποθετήθηκαν στήν παραμεθόριο 
περιοχή, μέ τό διάταγμα τής 26-2-1834, 
άντικατάστησαν τούς έκεί διορισμένους 
ύγειονοφύλακες. Στό μεταξύ, μέ τό διά
ταγμα τής 14-2-1834, άποφασίστηκε ή 
άμεση άνέγερση οικημάτων γιά τή στέ
γαση τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής. Σέ 
έκτέλεση τού διατάγματος αύτού, ό 'Αρ
χηγός Χωροφυλακής μέ άναφορά του 
πρός τό Υπουργείο Εσωτερικών, ζη
τούσε νά άνεγερθούν τά οικήματα «κατά 
μέρος άπό τήν σύμπραξιν τών πολιτικών 
Αρχών, αί όποΐαι χρεωστούσι νά συν- 
δράμωσι τούς διορισθέντας 'Αξιωματι
κούς τού Μηχανικού καί μάλιστα ώς πρός

την χορήγησιν του άναγκαίου ύλικού καί 
τών έργατών».

Τό Υπουργείο ’Εσωτερικών, ζητούσε 
μέ τή σειρά του άπό τό Υπουργείο Στρα
τιωτικών νά μάθει ποια μέτρα είχαν πορ
θεί γιά τό ζήτημα αύτό. Στό σχετικό έγ
γραφο διατύπωνε τή γνώμη ότι ή άνέ
γερση τών οικημάτων έπρεπε νά γίνει μέ 
έξοδα του δημοσίου καί νά άρχίσει άπό 
τίς παραμεθόριες περιοχές, όπου δέν 
υπήρχαν «ιδιαίτερα οικήματα» γιά τή 
Χωροφυλακή. Ό  Μάουρερ, άναφερόμε- 
νος στό θέμα αύτό, γράφει ότι μέχρι τό 
τέλος τού 1834, στις παραμεθόριες 
περιοχές, κατασκευάστηκαν γιά λογα
ριασμό τής Χωροφυλακής «όμάδες άχυ
ρών κτιρίων». Ό  ίδιος συμπληρώνει ότι 
υπήρχε σκέψη νά δημιουργηθούν στήν 
περιοχή αύτή στρατιωτικοί έποικισμοί 
κατά τό πρότυπο τών Αύστριακών συν
οροφυλάκων. Αξίζει άκόμη νά σημειωθεί 
ότι στά υπόλοιπα διαμερίσματα τής Χώ
ρας οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής στεγά
ζονταν σέ οικήματα μισθωμένα άπό τούς 
κατά τόπους Δήμους.

Μέχρι τήν 1η Μαΐου 1834, έγκαταστά- 
θηκαν άλλες 5 καί μισή Ένωμοτίες πεζών 
καί ισάριθμες έφιππων, ατούς άκόλου- 
θους Νομούς: 1) Μεσσηνίας, μία πεζών 
(διαμοιρασμένη σέ Κορώνη, Μεθώνη, 
Πύλο), 2) Άκαρνανοαιτωλίας δύο πεζών 
(διαμοιρασμένες σέ Πλάτανο Ναυπα- 
κτίας, Φουρνά, Μούχα, Δρεμονάρι καί 
Άρέθα) καί μιά έφιππων (Βόνιτσα), 3) 
Φωκιδολοκρίδος, δύο πεζών (Μονή 
Αντινίτσας κα ί... ραβιάνι (;) καί δύο 
έφιππων (Λαμία καί Σούρπη). Οί ύπόλοι- 
πες 2 καί μισή Ένωμοτίες έφιππων έμει
ναν στό Ναύπλιο. "Ετσι τήν 1η Μαΐου 
1834, ό συνολικός άριθμός τών Ενωμο
τιών έφτανε τίς 69 καί μισή (55 καί μισή 
πεζών καί 14 έφιππων). Δηλαδή ή προ- 
βλεπόμενη δύναμη τής Χωροφυλακής σέ 
πεζούς είχε καλυφθεί κατά τά 2/3 περί
που, ένώ σέ έφιππους, είχε ξεπεράσει 
τόν κανονικό άριθμό.

Στήν έκθεση τού κρατικού προϋπολο
γισμού τού 1836, άναφέρεται ότι λόγω 
των μεγάλων δαπανών πού χρειάζονταν 
γιά τήν ολοκλήρωση τού σχηματισμού 
της Χωροφυλακής, ή διαδικασία αύτή 
είχε προγραμματιστεί νά γίνει μέσα σέ 3 
χρόνια. "Ηδη όμως στά τέλη τού 1835 τό 
Σώμα άριθμοϋσε 1325 άνδρες, έπειδή μέ 
τήν έκκρηξη τών έπαναστατικών κινημά
των τής Μεσσηνίας καί τής Λακωνίας, ή 
δύναμή του αυξήθηκε κατά 30 Ένωμο
τίες πέρα άπό τόν προβλεπόμενα άρι
θμό. Αύτό σημαίνει ότι ή προβλεπόμενη 
δύναμη της Χωροφυλακής ύπερκαλύ- 
φθηκε πολύ γρήγορα άλλά καί βεβια
σμένα ως ένα σημείο, κάτω άπό έξαιρε- 
τικά δύσκολες συνθήκες δημοσίας 
άσφαλείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα μέ 
τήν παραπάνω έκθεση, οί ταραχές τής 
Μεσσηνίας καί Λακωνίας καί ή έξαρση 
της ληστείας τόν ίδιο χρόνο, «έπροξένη- 
σαν μεγάλας ζημίας» στή Χωροφυλακή. 
Τριάντα χρόνια περίπου άργότερα, οί νε
κροί τού Σώματος μόνο άπό τόν άγώνα 
γιά τήν πάταξη τής ληστείας, έφταναν 
τούς 700...

Χ ρ η σ τό ς  ΡΕΠ Π ΑΣ 
Μ ο ίρ α ρ χ ο ς
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ψάρεψε διαζύγιο!

Καιρός νά πάρουμε και λίγη γεύση 
άπό διαζύγιο πορτογαλικό. Όχι γιά 
τίποτ' άλλο, άλλα έτσι γιά νά μαθαί
νουμε τί γίνεται γύρω μας. 'Άλλωστε, 
δέν ξέρομε τΐ μάς βρίσκει στό ... 
μέλλον.

Ζοϋσε, λοιπόν, στό Πόρτο τής Πορ
τογαλίας μέ τή γυναίκα του ένας μα
νιώδης έρασιτέχνης ψαράς, ό Πάμ- 
πλο Ροντρίγκεζ καί, κατά τά διηγή- 
ματάτου, είχε φανταστικές έπιτυχίες 
στό ένεργητικό του, κάτω, πάντα, άπ' 
τήν έπιφάνεια τής θάλασσας.

Ήταν - λέει - ό φόβος κι ό τρόμος 
των σκυλόψαρων τού Άτλάντικοϋ 
ωκεανού (όταν έπεφτε γιά ψάρεμα 
στις πορτογαλικές άκτές, τά σκυλό
ψαρα τού Ατλαντικού, έφευγαν άπ' 
τήν τρομάρα τους και κρύβονταν στή 
Μεσόγειο). Κι όταν πρό διετίας έγκα- 
τέλειψε τό ψάρεμα, λόγω ήλικίας, 
άποφάσισε νά ζήσει μέ τις άναμνή- 
σεις του. Τις όποΊες, βέβαια, δέν 
έτρωγε, άλλά σερβίριζε σέ γνωστούς 
και φίλους, γαρνιρισμένες μέ τά άπα- 
ραίτητα ψέματα. Ψέματα, τά όποια 
φρόντισε νά έπαλείφει μέ δείγματα

τής δραστηριότητάς’του στόν κόσμο 
τού βυθού: όσα μεγάλα ψάρια καί 
σκυλόψαρα είχε καμακώσει τόν τε
λευταίο καιρό τά κρατούσε και τά 
κάρφωνε στους τοίχους τού τερά
στιου γραφείου του. "Ετσι, άψευδεΐς 
μάρτυρες τών δραστηριοτήτων του 
θά άποτελοΰσαν αύτά άκριβώς τά 
άλιευτικά του τρόπαια.

Τά όποία μέ τήν πάροδο τόϋ χρό
νου άποσυνθέτονταν καί πήγαινε ή 
«βρώμα» σύγνεφο ... Ή γυναίκα τού 
Πάμπλο δέν μπορούσε νά άντέξει 
αύτή τή βρώμα καί τόν παρακαλούσε 
νά τά πετάξει. Άλλά τά παρακάλια 
της δέν κατόρθωσαν νά τόν πείσουν. 
Τήν είχε, φαίνεται, «ψωνίσει» τόσο, 
όσο νά μήν ένοχλείται άπ' τή βρώμα 
τών έν άποσυνθέσει έκθεμάτων του, 
ό Πάμπλο.

Καί ή Ροζίτα (ή γυναίκα του) άναγ- 
κάστηκε νά τόν έγκαταλείψει. Ένα 
πρωινό, μέ τό διαζύγιο άνά χείρας, 
τού άφησε «γειά» ... Άλλο πού δέν 
ήθελε, θά πείτε, ό μανιώδης έρασιτέ- 
χνης ψαράς, άφοϋ, άκόμη καί διαζύ
γιο πρόσθεσε στά άλιευτικά του τρό
παια. Τό ψάρεψε μέ τόν τρόπο του!

Ι Τ Α Λ Ι Α

Μπαρουιοκαπνισμένον. . .
Τεράστια προβλήματα είχε μέ τούς 

ποντικούς, στό σπίτι του, κάποιος 
συνταξιούχος γέροντας άπ' τή Μπο- 
λώνια τής 'Ιταλίας. Τό σπίτι ήταν πα
λιό καί οί ποντικοί, φωλιάζοντας στις 
χαραμάδες του, αύξάνονταν, πληθύ- 
νονταν καί ροκάνιζαν τό σύμπαν. Τό 
άνήμπορο κι άσθενικό κορμάκι τού 
γεροντάκου, δέν θ’ άργούσε ν’ άπο- 
τελέσει ένα πικάντικο χορταστικό
τατο γεύμα τους ...

Αύτόν τόν κίνδυνο ό γεροντάκος 
τόν πρόθλεψε κι άρχισε νά χρησιμο
ποιεί ποντικοφάρμακα, μήπως καί 
καταφέρει νά άπαλλαχτεί άπ’ τή συν
τροφιά τους. Παρατήρησε όμως ότι 
τά ποντικοφάρμακα πάχαιναν, άντί νά 
ξεπαστρεύουν τούς εύτραφέστα- 
τους μουστακοφόρους άσπον
δους ... έχθροϋς του. Καί τότε, άγα- 
ναχτισμένος χρησιμοποίησε μιά άλλη 
μέθοδο καταπολέμησής τους. Σκό
τωνε, όσους προλάβαινε, μέ παλιό 
σπαθί -  ένθύμιο άπ’ τή μεγαλειώδη 
δράση του στόν πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο, όπου πήρε μέρος καί παρα- 
σημοφορήθηκε έπανειλημμένα.

Αναποτελεσματική, όμως, κι αύτή 
ή μέθοδος, γιατί, έδώ πού τά λέμε, οί 
ποντικοί δέν ήσαν καί τόσο κορόιδα 
ώστε νά πηγαίνουν πλάι του καί νά 
τού δίνουν στόχο. Μιά νύχτα, έκεΐ 
πού κοιμόταν αίσθάνθηκε ένα δυ
νατό πόνο στό άριστερό του αύτί. Ξυ
πνώντας, άνοιξε γρήγορα - γρήγορα 
τό φώς κι άντίκρυσε στήν είσοδο μιάς 
ποντικότρυπας έναν τεραστίων δια
στάσεων ποντικό νά σκουπίζει άδιά- 
φορος τά μουστάκια του, ένώ άπ' τό 
πονεμένο του αύτί έτρεχε αίμα.

Αύτό ήταν! Ό  παλιός πολεμιστής 
έγινε «έξω φρενών» κι αύτόματα 
έβαλε σέ ένέργεια κάτι πιό πρακτικό: 
τοποθέτησε φωτιά στή μέση τού 
ύπνοδωμάτιου, σφράγισε καλά - καλά 
τις πόρτες καί τά παράθυρα, κι άπ’ 
τόν πολύ καί πυκνό καπνό οί ποντι- 
κοφωλιές άρχισαν νά άδειάζουν. 
Άλλά δέν πρόλαβε ό καημένος ό γε
ροντάκος νά άπολαύσει τήν άτακτη 
φυγή τού έχθρού. Τό σπίτι του άρ
παξε φωτιά! Καί τήν τελευταία στιγμή 
κατάφερε νά γλιτώσει τή ζωή του. 01 
πυροσβέστες μέ κόπο κατάφεραν νά 
τόν βγάλουν άπ’ τις φλόγες. Μπα- 
ρουτοκαπνισμένον, άσφαλώς ...

----------------Β Ε Λ Γ Ι Ο  -----------------

STOP! Διαβαίνουν π εζο ί. . .

Άν κινείστε μέ τό αύτοκίνητό σας 
στή βελγική πρωτεύουσα καί ’δείτε 
σέ κάποια διάβαση πεζών κάποιο πεζό 
νά άνεμίζει ένα κίτρινο σημαιάκι, πα- 
τεΐστε φρένο καί σταματεϊστε.

Πρόκειται γιά νέο μέτρο πού κα
θιερώθηκε σέ έπικίνδυνη διασταύ
ρωση τών Βρυξελλών, ώστε νά δια
σχίζουν μέ άσφάλεια τό δρόμο οί πε
ζοί. 01 όποίοι παίρνουν, άπό κουτί πού 
βρίσκεται στό πεζοδρόμιο, τό ση
μαιάκι καί τό τοποθετούν σέ άλλο 
κουτί τού άπέναντι πεζοδρόμιου.

Άν -  έννοεΐται -  φτάσουν ώς έκεί 
άσφαλείς, γιατί, μήν ξεχνάμε, υπάρ
χουν καί όδηγοί πού βλέπουν καί δέν 
καταλαβαίνουν ή πού βλέπουν καί 
κάνουν πώς δέν καταλαβαίνουν. 
Πάντως, τό μέτρο άποδίδει στό Βέλ
γιο. Οί πεζοί έχουν ένημερωθεί πώς 
ύπάρχουν όδηγοί πού σκέφτονται κι 
όδηγούν σάν (μερικούς) «’’Ελληνες». 
Τό γνωρίζουν έξάλλου κι άπ’ τούς 
άριθμοϋς τών αύτοκινήτων.

Εκτός άν οί μερικοί (. . .) όδηγούν 
βελγικά αύτοκίνηταϋ!

—  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ-------
Όχι άλλο. . .

Άθελά μας δημιουργούμε καμιά 
φορά ήδονοβλεψίες (ήδονοβλεψίας 
θεωρείται αύτός πού εύχαριστιέται 
παθολογικά μέ τις σαρκικές ήδονές, 
διά τής «λάθρμ» παρακολούθησης 
γυμνών άτόμων καί τά λοιπά καί τά 
λοιπά...) μέ έπακόλουθο, κι αύτου- 
νών νά κάνουμε τή ζωή δύσκολη, καί 
τή δική μας νά θέτουμε σέ πιθανές 
έπικίνδυνες περιπέτειες...

Καί γιά νά μή σάς κουράζουμε ιδού 
ένα περιστατικό, ένδεικτικό ένός 
τρόπου (ύπάρχουν κι άλλοι...) δη
μιουργίας ή παραγωγής, όπως θέλετε 
χαρακτηρίστε το, ήδονοβλεψιών:

Σέ τοπική έφημερίδα τής Νεμπρά- 
σκα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δημο
σιεύτηκε ή έξής άγγελία: «ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΓΥΜΝΗ. Σάς γνωρίζω ότι τό τζάμι τού 
μπάνιου σας δέν είναι γαλακτωμένο 
καλά, μέ άποτέλεσμα νά γίνεσθε 
θέαμα τών γειτόνων σας κάθε φορά 
πού κάνετε τό λουτρό σας. Κάθεστε 
πίσω άπ’ τήν πλατεία... Πάντως είστε 
ϋπέροχη!».

Καλυφθείτε, λοιπόν, άν σάς ένδια- 
φέρει νά μή σάς βλέπουν γυμνούς.
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ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επειδή ξεμυαλιζόταν μέ τις  καινούρ
γιες.

Πολύς και βαθύς ύπνος τόν έπιανε 
τούς τελευταίους μήνες τόν άνώτερο 
ύπάλληλο δυτικογερμανικού έργο- 
στάσιου πού άκουγε στό όνομα Όττο 
Γ κάμπ.

Ύπνος βαθύς κι άτέλειωτος πού 
τόν έκανε νά όνησυχήσει πολύ, πα
ρόλο πού είχε μεγάλη, έδώ πού τό 
μέμε, τήν άνάγκη τς>υ. Γιατί; Γιατ'ι τό 
ρημαδιακά του τά μάτια δέν σφράγι
ζαν όταν έπεφτε στό κρεβάτι του γιά 
ύπνο, άλλά τό πρωί πού πήγαινε στό 
γραφείο του γιά δουλειά. Αρκετές 
μάλιστα φορές συνελήφθη καθεύδων 
και ροχαλίζουν τού ... «καλού και
ρού», μισοξαπλωμένος στήν περι
στρεφόμενη πολυθρόνα του, άπ' τόν 
ίδιο τόν ιδιοκτήτη τού έργοστασίου 
του. Ό τελευταίος δέ, έκτος τού ότι 
έβλεπε νά μένει ή δουλειά τής έπι- 
χείρησης πίσω, άντιμετώπιζε κι ένα 
άσυνήθιστο πρόβλημα: δέν μπο
ρούσε νά τόν ξυπνήσει, όσάκις προσ
παθούσε μέ ήπια μέσα.

Κι ό άνθρωπος βγήκε άπ’ τά ρούχα 
του. Τήν τελευταία φορά πού τόν κα
τέλαβε, έπ’ αύτοφώρψ, καθεύδοντα 
και ροχαλίζοντα-αύτός δέν ροχάλιζε 
σάν άνθρωπος, είπε άργότερα στόν 
διευθύνοντα σύμβουλο τής έπιχεί- 
ρησης, έκανε σάν άεροπλάνο τήν 
ώρα πού σπάζει τό φράγμα τού ήχου! 
-  τού ρίξε στό κεφάλι έναν κουβά 
νερό καί, μόλις τόν είδε νά άνοίγει τά 
μάτια του, τού είπε μέ θυμό: «έπειδή, 
όπως καταλαβαίνεις, έδώ πού κοιμά
σαι δέν είναι ή κρεβατοκάμαρά σου, 
έχε ύπ’ όψη σου ότι στό τέλος τού 
μήνα θά περάσεις άπ’ τό γραφείο μου 
νά παραλάβεις τήν έπιταγή τής μι
σθοδοσίας σου μαζί μέ τήν έπιταγή 
τής άποζημίωσης, γιατί άπολύε- 
σαι...». «Μά...», κάτι πήγε νά δια- 
μαρτυρηθει ό δύστυχος Όττο, άλλά 
έκεΐνος τόν έκοψε: «Δέν έχει μά καί 
μοϋ. Ψάξε νά βρεις άλλη δουλειά. 
Έδώ θλουμε έργάτες, όχι ύπερηχη
τικά άεροπλάνα...». Καί φυσικά τόν 
άποστόμωσε.

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας, ό 
άποστομωθείς έπισκέφτηκε τόν οι
κογενειακό του γιατρό, άλλά οί έξ- 
ετάσεις τόν έβγαλαν... περδίκι. 
Φεύγοντας άπό κεί, πέρασε άπ’ τό 
σπίτι φίλου του άστυνομικοΰ καί τού 
διηγήθηκε τά καθέκαστα ζητώντας τή 
συνδρομή του.

-Φεύγεις κανονικά άπ’ τό σπίτι 
σου; τόν ρώτησε ό άστυνομικός.

-  Ναι, άποκρίθηκε.
-  Μήπως κάνεις καταχρήσεις;
-  Ούτε πίνω, ούτε καπνίζω, ούτε 

ξενυχτάω. Τώρα, τι μοϋ συμβαίνει καί, 
μόλις πάω στό γραφείο μου, άπό άν
θρωπος γίνομαι Φάντομ, δέν μπορώ 
νά τό έξηγήσω.

-  Στό γραφείο πού πηγαίνεις, τι 
άκριβώς κάνεις;

-  Καλημερίζω τή γραμματέα μου, 
τή φιλάω, γιατί όπως ξέρεις έχομε 
δεσμό, τής λέω νά μού ψήσει καφε

δάκι καί κάθομαι στήν πολυθρόνα 
μου.

-  Μετά;
-  Μετά πίνω τό καφεδάκι πού μού 

φέρνει...
-  Καί μετά;
-  Κοιμάμαι τουλάχιστον μιά ώρα.
-  Κάτι θά σού ρίχνει στόν καφέ 

άδερφέ!
-  Αποκλείεται!
-  Γιατί;
-  Γ ιατί μ’ άγαπάει σάν τρελή ...
-  Επειδή σ’ άγαπάει έτσι, γιαυτό 

στό λέω κι έγώ...

Τήν άλλη μέρα τό θαύμα έγινε: ό 
"Οττο παραφύλαξε κι έπιασε τή 
γραμματέα του νά βγάζει άπ’ τήν 
τσάντα της ένα φακελάκι καί ν’ άδειά- 
ζει άπ’ αύτό σκόνη στόν καφέ! «Σί
γουρα θά έτοιμάζεις τά καύσιμα γιά 
τό ... Φάντομ» τής είπε καί τήν όδή- 
γησε στήν άστυνομία. ΤΗταν ύπνω- 
τικό, βεβαίως, αύτό πού τού ρίχνε 
στόν καφέ καί, στό δικαστήριο όπου 
κατέληξε ή ύπόθεση, ή γραμματέας 
όμολόγησε:

-  Ό Ό ττο  μέ άγαπούσεπολύ, άλλά, 
κάθε φορά πού προσλαμβανόταν στό 
γραφείο κάποια καινούργια ύπάλλη- 
λος, ξεμυαλιζόταν μαζί της καί μέ 
παραμελούσε έμένα. ’Ήθελα νά τόν 
πιάσει τό άφεντικό νά κοιμάται τήν 
ώρα τής δουλειάς καί νά τόν άπολύ- 
σει γιά νά μή μού τόν πάρει καμιά άπ’ 
αύτές..

Απολύθηκε, όμως, έκείνη. Κι άπό 
τότε ό Όττο αύτοσερβίρεται. Ξεμυα
λιζόμενος κατά συρροήν καί μέ τήν 
ήσυχία του!

Ό  θηλυκός . . .  « Ιούδας».

Ό Χάνς Ράινερ καί ή είκοσιδυό- 
χρονη Στέφα άποφάσισαν πριν δυό 
χρόνια νά ζευγαρίσουν μαζί τήν ύπό- 
λοιπη ζωή τους. Φτωχός έκ γενετής κι 
έλαφρώς άνεπρόκοπος έκεΐνος, 
άπαιτητική καί δύστροπη έκ χαρα- 
κτήρος έκείνη, δέθηκαν στόν ίδιο 
ζυγό κι άρχισαν νά ζευγαρίζουν τό 
χωράφι τής ζωής.

Ή όμορφη Στέφα, όμως, άμέσως 
μετά τό πρώτο δίμηνο άρχισε νά 
μετανοιώνει πού καταδέχτηκε νά το
ποθετήσει ζυγό στόν ύπερήφανο 
τράχηλό της. Καί τό ’ρίξε, βεβαίως, 
στό ψάξιμο γιά τήν εύκαιρία τής 
άπαγκίστρωσης. Τό άποτελεσματικό- 
τερο όπλο γιά τήν έπιτυχία τού σκο
πού αύτοϋ ήταν ή γκρίνια. Τήν έθαλε 
σέ ένέργεια καί φέρ’τα άπ’ έδώ -  φέρ' 
τα άπ’ έκεί, πές τα έτσι - πές τα άλ- 
λιώς, κατέληξε στήν έλλειψη στέγης:

-Δ έν  σέ είχα ύπολογίσει τόσο 
άχαΐρευτο καί άνεπρόκοπον -  τού 
είπε -  ώστε νά μή μπορείς νά άγορά- 
σεις ένα διαμέρισμα νά κάτσουμε κι 
έμείς σάν άνθρωποι...

-  Πού νά τά βρώ τόσα λεφτά βρέ 
γυναικούλα μου; διαμαρτυρήθηκε

έκεΐνος.
- Δέ ν  μέ ένδιαφέρει! Κόψ’ τό 

σβέρκο σου ... Έγώ στά ένοίκια δέν 
κάθομαι άλλο.

-  Όπως τό πάς έσύ, θά μέ κάνεις νά 
γίνω κλέφτης ...

-  Γίνε 6,τι θέλεις. Έγώ διαμέρισμα 
θέλω!

Τήν άγαπούσε πολύ τή «γυναι
κούλα» του ό καημένος ό Χάνς καί 
δέν μπορούσε νά τής χαλάσει χατίρι 
ποτέ. Καί, περασμένα μεσάνυχτα 
μιάς αύγουστιάτικης μέρας, γυρνών- 
τας στό σπίτι, τή βρήκε νά κοιμάται 
βαθιά.

-  Ξύπνα χελιδονάκι μου ... τής 
είπε χαμηλόφωνα καί τή φίλησε στό 
μάγουλο χαϊδεύοντάς της στοργικά 
τά μαλλιά. Σού ’φερα ένα έκατομμύ- 
ριο μάρκα γιά τή διαμερισματάρα 
μας.

- Έ ,  είπα κι έγώ, πού βρήκε ό άν- 
τρούλης μου κέφι γιά «σιρόπια» πε
ρασμένα μεσάνυχτα ... άποκρίθηκε 
μέ άτέλειωτα χασμουρητά ή άγουρο- 
ξυπνηθεΐσα Στέφα. Σίγουρα άπό κά
που θά τά ’κλεψες, άητέ μου, τού είπε 
στή συνέχεια άνταποδίδοντας τρι
σευτυχισμένη τά χάδια.

-  Απ’τήν τράπεζα τής γειτονιάς 
μας άηδονάκι τής ζωής μου!

-  Μπράβο ξεφτέρι μου! Κοιμήσου 
τώρα, ^ημερώνει, έπιτέλους, ή εύτυ- 
χία καί γιά μάς ... Κοιμήσου ξεφτέρι 
μου, άνίκητε άητέ μου .. .

Καί τό ξεφτέρι της, ό άνίκητος άη- 
τός της κοιμήθηκε. Ό Μορφέας τού 
σφράγισε γρήγορα - γρήγορα τά μά
τια (φοβούμενος μήν τόν χάσει άπό 
πελάτη) καί τόν έριξε στήν περιπέ
τεια ένός άνευ προηγουμένου ροχα
λητού. Τό όποιο έκανε πόρτες καί 
παράθυρα νά τρίζουν καί διακόπηκε 
λίγο άργότερα, όταν τά χέρια τού 
Ράινερ δένονταν μέ τις χειροπέδες 
άστυνομικών.

Τό χελιδονάκι του, τό γλυκόλαλο 
άηδονάκι τής ζωής του, τόν έβαλε 
στόν ύπνο κι έτρεξε στήν άστυνομία 
όπου άνέφερε τά καθέκαστα λέγον
τας στόν άξιωματικό ύπηρεσίας: 
«έγώ θέλω έναν έντιμο άντρα κι όχι 
πλούσιον...» (!!!). Κι ένώ έκεΐνος 
όδηγήθηκε στή φυλακή, έκείνη άγό- 
ρασε τό διαμέρισμα τής άρεσκείας 
της μέ χρήματα πού τής έκανε δώρο ή 
τράπεζα, έπιβραβεύοντας έτσι τήν 
«άξιέπαινη» πράξη της.

Τό «άξιέπαινη» τό βάζουμε σέ είσ- 
αγωγικά, γιατί ή πράξη τής κυρίας 
Ράινερ ήταν μέν προδοτική, άλλά 
σκηνοθετημένη μέ τέτοιο τρόπο, 
ώστε νά μήν είναι κολάσιμη ποινικώς. 
Κι ό Ιούδας τό ίδιο, περίπου, έκανε. 
Μέ τή διαφορά ότι έκεΐνος μετά τήν 
προδοσία κρεμάστηκε, ένώ ή Στέφα 
ξεκρεμάστηκε. Άπ’ τό συζυγικό ζυγό, 
έννοούμε...

0 Περισκόιτιος
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Τού Γκΰ ντέ Μωπασάν

Ό Γκϋ ντέ Μωπασάν είναι ένας όπό τούς έλάχιστους μεγάλους διηγηματογρό- 
φους τού 19ου αιώνα. Γεννήθηκε τά 1850, καί ύπήρξε προστατευόμενος τοϋ Φλωμ- 
πέρ, πού άσκησε σημαντική έπίδρπση στήν έξέλιξη τοϋ σύγχρονου διηγήματος. 
Πέθσνε τό 1893. ο Μωπασάν θεωρείται νατουρολιστής καί ήρωές του ήταν συνηθι
σμένοι άνθρώπινοι τύποι χωρίς συναισθηματισμό ή ρομαντική έξιδανίκευση. «Τά 
κοσμήματα» δέν είναι τόσο γνωστά οσο τό άλλο μεγάλο διήγημα γιά πολύτιμους λίθους 
καί γυναίκες, «Τά περιδέραιο», άλλά έδώ ή ειρωνεία του είναι πιά σύνθετη καί 
βαθύτερη. Ελάχιστα δείγματα όφηγηματικοϋ λόγου έχουμε τόσο ψυχρά καί σαρδο- 
νικά, οσο τό όμορφο τέλος αύτοϋ τοϋ θαυμάσιου διηγήματος.

Ό  κύριος Λαντέν γνώρισε τήν κοπέλα 
σέ μιά φιλική συγκέντρωση στό σπίτι κά
ποιου υφισταμένου στό γραφείο, κι άμέ- 
σως μπλέχτηκε στά δίχτυα τοϋ έρωτα.

Ήταν κόρη ένός έπαρχιακοϋ φοροει
σπράκτορα, πού είχε πεθάνει έδώ και 
μερικά χρόνια. "Ετσι, είχε έρθει στό Πα
ρίσι, μαζί μέ τή μητέρα της, πού δημιούρ
γησε φιλίες μέ κάποιες μεσοαστικές οι
κογένειες τής γειτονιάς, μέ τήν έλπίδα 
νά παντρέψη τή μοναχοκόρη της. Ήταν 
δυό φτωχές και άξιοσέβαστες γυναίκες, 
γλυκές κι εύγενικές. Τό κορίτσι έμοιαζε 
νά 'ναι ό τύπος τής σωστά άναθρεμμένης 
κοπέλλας πού ό κάθε συνετός νεαρός 
ονειρεύεται νά συνδέση μαζί της τό μέλ
λον του. Ή άπλή όμορφιά της είχε τή 
χάρη άγγελικής σεμνότητας, καί τό άνά- 
λαφρο χαμόγελο πού σπάνια έλειπε άπό 
τά χείλη της, έδειχνε σάν τήν άντανά- 
κλαση τής καρδιάς της.

Όλοι πιά τήν έπαινοϋσαν, όλοι όσοι 
τήν ήξεραν έλεγαν άσταμάτητα: «"Αχ, 
εύτυχισμένος ό άντρας πού θά τήν πάρη! 
Δέ θά μπορούσε νά βρή καλύτερη». Ό 
κύριος Λαντέν, πού τότε ήταν άρχιλογι- 
στής στό 'Υπουργείο 'Εσωτερικών, μέ μι
σθό τρισήμιση χιλιάδες φράγκα τό 
χρόνο, τής έκανε πρόταση γάμου και τήν 
παντρεύτηκε.

Κι έγινε άπίστευτα εύτυχισμένος μαζί 
της. Ταχτοποιούσε τό σπιτικό της μέ τέ
τοια έπιδέξια οικονομία, ώστε είχαν τήν 
έντύπωση πώς ζούν μέσα στήν πολυτέ
λεια. Δέν ύπήρχε άνεση, λιχουδιά, ή λίγη 
διασκέδαση πού νά μή τή φύλαγε κείνη 
γιά τόν άντρα της, καί ή προσωπική της 
γοητεία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έξι χρό
νια μετά τή γνωριμία τους τήν άγαπούσε 
πιό πολύ άπό τήν πρώτη μέρα. Μόνο γιά 
δυό πράγματα θά μπορούσε νά τήν κα- 
τηγορήση: γιά τό πάθος της μέ τό θέατρο 
καί γιά τήν άγάπη της στά ψεύτικα κο
σμήματα.

Οί φίλες της (είχε γνωριστή μέ μερικές 
γυναίκες κατωτέρων ύπαλλήλων) τής 
έφερναν πάντα εισιτήρια γιά τά θεατρικά 
έργα πού άνεβάζονταν, άκόμη καί γιά τις 
«πρεμιέρες»· κι έσερνε τόν άντρα της 
θέλοντας καί μή, σ’ αυτά τά θεάματα πού 
τόν κούραζαν τρομερά - μετά τήν καθη

μερινή δουλειά του. Πότε - πότε τήν 
παρακαλοΰσε νά πάη μέ καμιά άπό τις 
γνωστές της κυρίες, πού θά τήν έφερνε 
πάλι πίσω στό σπίτι, μά έκείνη δέν ήθελε 
νά τό δεχτή, μιά πού τόβρισκε κάπως 
άπρεπο. Τελικά, ώστόσο συμφώνησε, κι 
έκεϊνος ήταν άπέραντα εύτυχισμένος.

Όμως αύτό τό πάθος γιά τό θέατρο, 
γρήγορα τήν έκανε νά θέλη νά στολίζε
ται. Τά φορέματά της έξακολουθούσαν 
βέβαια, νά είναι άπλά, μά πάντα καλό
γουστα καί σεμνά καί ή γλυκιά χάρη της, 
ή άκατανίκητη γοητεία της, ήμερη καί 
χαμογελαστή, έμοιαζε νά προσθέτη μιάν 
άκόμη νότα κομψότητας, στό άπλό της 
φόρεμα· άλλά είχε άποχτήσει τή συν
ήθεια νά κρεμά άπ’ τ ’ άφτιά της δυό με
γάλα σκουλαρίκια μέ ψεύτικες πέτρες 
πού έμοιαζαν σάν άληθινά διαμάντια, κι 
άκόμη ένα κολιέ άπό ψεύτικα μαργαρι
τάρια καί βραχιόλια άπομίμηση χρυσού, 
καί χτένες πού είχαν πάνω τους ένα 
σωρό γυαλάκια, κάνοντάς τις νά μοιά
ζουν μέ πολύτιμες πέτρες.

Ό  άντρας της πού πειραζόταν λίγο άπό 
τούτη τήν άγάπη γιά τά φανταχτερά 
πράγματα τής έλεγε συχνά:

-'Αγαπητή μου, όταν ένας άνθρωπος 
δέν έχει νά πληρώση γι’ άληθινά κοσμή
ματα, θά πρέπει νά φορή μόνο τήν όμορ
φιά καί τή χάρη του. Αύτά είναι τά πιό 
σπάνια κοσμήματα!

Μά έκείνη τού χαμογελούσε γλυκά καί 
άπαντοϋσε:

-Τ ί νά κάνω; Αύτό είναι τό πάθος μου. 
Ξέρω πώς έχεις δίκιο, μά δέ μπορώ ν’ 
άλλάξω τό χαρακτήρα μου. Λατρεύω τά 
κοσμήματα!

Κι έπαιζε στά χέρια της τό μαργαριτα
ρένιο κολλιέ, κάνοντας ν’ άστράφτουν 
τά τεχνητά του κομμάτια, κι έλεγε πάλι:

-Κοίταξε όμως τί καλοφτιαγμένο πού 
είναι! Θάλεγες πώς είναι άληθινά!

Ό  άντρας της χαμογελούσε κι αύτός, 
λέγοντας:

-Έχεις τό γούστο μιάς τσιγγάνας.
Καμιά φορά, τά βράδια, όταν κάθονταν 

πλάι - πλάι στό τζάκι, έκείνη έφερνε στό 
τραπεζάκι, όπου είχαν σερβίρει τό τσάι

τους, τό κουτί μέ τό κόκκινο μαροκινό 
ντύσιμο όπου φύλαγε τή συλλογή άπό τά 
«κοσμήματά» της, άπό τά «μπιχλιμπίδια» 
της, όπως τάλεγε ό κύριος Λαντέν καί 
καθόταν καί κοίταζε αύτά τά ψεύτικα κο
σμήματα μέ παθιασμένη προσοχή, λές 
καί άπολάμβανε κάποια βαθιά καί μυ
στική χαρά· καί γιά ν’ άστειευτή περ
νούσε ένα κολλιέ στό λαιμό τοϋ άντρα 
της, γελώντας μέ τήν καρδιά της καί φω- 
νάζοντας:

-Τ ι άστεΐος πού είσαι!
Ύστερα, έπεφτε στήν άγκαλιά του καί 

τόν φιλούσε πυρετικά.
Ένα χειμωνιάτικο βράδι πού είχε πάει 

στήν Όπερα, γύρισε σπίτι τρέμοντας 
άπό τό κρύο. Τήν άλλη μέρα άρχισε νά 
βήχη. ’Οχτώ μέρες άργότεραπέθανε άπό 
πνευμονικό οίδημα.

Ό Λαντέν κόντεψε νά τήν άκολουθήση 
στον τάφο. Ή άπελπισία του ήταν τόσο 
μεγάλη, ώστε τά μαλλιά του έγιναν κάτα
σπρα μέσα σ’ ένα μήνα. Έκλαιγε άπ’ τό 
πρωί ώςτό βράδι, κι ή καρδιά του έλειωνε 
άπό τόν άβάσταχτο πόνο, κυνηγημένος 
άπό τήν άνάμνηση τού γέλιου της, τής 
φωνής της, άπό τή θύμηση όλης τής γοη
τείας τού πεθαμένου κοριτσιού του.

Ό  χρόνος δέν άπάλυνε διόλου τή 
θλίψη του. Συχνά τήν ώρα τής δουλειάς 
του, όταν οί συνάδελφοί του φλυαρού
σαν πάνω στά καθημερινά γεγονότα, 
μπορούσε νά δής τά μάγουλά του νά 
φουσκώνουν, τή μύτη του νά ζαρώνη, τά 
μάτια του νά πλημμυρίζουν άπό δάκρυα· 
έπαιρνε μιάν άπαίσια έκφραση κι οί λυ
γμοί τόν συγκλόνιζαν.

Στό σπίτι κρατούσε τό δωμάτιο τής γυ
ναίκας του άπείραχτο, καί κάθε μέρα 
κλεινόταν έκεϊ μέσα γιά νά τή συλλογι- 
στή· όλα τά έπιπλα, άκόμα καί τά ρούχα 
της, έμεναν όπως τά είχε άφήσει τήν τε
λευταία της μέρα.

Μά τώρα ή ζωή είχε γίνει πολύ δύσκολη 
γιά τόν κύριο Λαντέν. Ό  μισθός του, πού 
στά χέρια τής γυναίκας του έφτανε γιά 
όλες τις άνάγκες τοϋ σπιτικού, τώρα δέν 
ήταν άρκετός ούτε γιά κείνον μόνο. Καί 
άναρωτιόταν μέ κατάπληξη πώς τά 
κατάφερνε κείνη νά τού σερβίρη 6λ' 
αύτά τά όμορφα κρασιά καί τις τις λιχου
διές, πού τώρα αύτός δέν ήταν ικανός ν’ 
άντιμετωπίση μέ τά πενιχρά του εισοδή
ματα.

Άρχισε νά κάνη διάφορα μικροχρέη κι 
έτρεχε ξοπίσω στό χρήμα, όπως ένα 
πλήθος άνθρωποι σ’ αύτό τόν κόσμο. Τε
λικά, ένα πρωί, όταν άνακάλυψε πώς δέν 
είχε πιά δεκάρα στήν τσέπη του, ένώ 
έπρεπε νά περάση άκόμη μιά όλόκληρη 
έβδομάδα μέχρι τό τέλος τού μηνάς, 
σκέφτηκε νά πουλήση κάτι κι άμέσως
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πήγε ό νους του στό κουτί μέ τά «μπι
χλιμπίδια» τής γυναίκας του, γιατί άκόμη 
εξακολουθούσε νά αισθάνεται καποια 
πικρία γι’ αυτά τά ψευτοπράγματα πού 
παλιότερα τόν έξόργιζαν. Άκόμη καί ή 
θέα τους, κάθε μέρα, ήταν σά νά κατά- 
στρεφε κάπως τήν άνάμνηση τής άγαπη- 
μένης του.

Εψαξε πολλή ώρα μέσα στό σωρό τών 
φτηνών στολιδιών πού έκείνη είχε άφή- 
σει πίσω της, -  γιατί ώς τις τελευταίες 
ήμέρες τής ζωής της έξακολουθούσε ν' 
άγοράζη μέ πείσμα, φέρνοντας σπίτι 
σχεδόν κάθε μέρα κι άπό κάποιο «μπι
χλιμπίδι». ’Αποφάσισε νά πάρη ένα 
φαρδύ περιδέραιο πού έκείνη έδειχνε νά 
τ ’ άγαπούσε πιότερα καί πού ίσως άξιζε, 
σκέφτηκε, έξι ώς όχτώ φράγκα, έπειδή 
ήταν πραγματικά πολύ καλοφτιαγμένο 
γιά άπομίμηση.

Τόβαλε στην τσέπη του καί τράβηξε 
γιά τό γραφείο του άπό τά μεγάλα βου
λεβάρτα, ψάχνοντας γιά κανένα κοσμη
ματοπωλείο πού νάτοϋ φανή κατάλληλο. 
Βρήκε τελικά κάποιο καί μπήκε, λίγο 
ντροπιασμένος πού θά φανέρωνε έτσιτή 
φτώχεια του, προσπαθώντας νά πουλήση 
κάτι μέ τόσο μικρή άξία.

-  Κύριε, είπε στόν κοσμηματοπώλη, 
θάθελα νά μού κάνετε τή χάρη καί νά 
ρίξετε μιά ματιά σ’ αύτό τό πράγμα.

Ό άνθρωπος πήρε τό «πράγμα», τό έξ- 
έτασε μ’ ένα μεγεθυντικό φακό, τό γύ
ρισε άπό δώ τό κοίταξε άπό κεΐ δοκίμασε 
τό βάρος του, φώναξε τό βοηθό του καί 
κουβέντιασε ψιθυριστά μαζί του, άφησε 
τό περιδέραιο πάνω στόν πάγκο καί τό 
κοίταξε άπό κάποιαν άπόσταση, σά γιά νά 
κρίνη καλύτερα ποιάν έντύπωση έκανε.

Ό κύριος Λαντέν, ένοχλημένος άπ’ 
άλες αύτές τις σχολαστικότητες, άνοιξε 
τό στόμα του γιά νά πή: «Ώ, ξέρω τήν 
άξία του», όταν ό κοσμηματοπώλης τόν 
πρόφτασε λέγοντας:

-Κύριε, ή άξία του ύπολογίζεται άπό 
δώδεκα ώς δεκαπέντε χιλιάδες φράγκα- 
άλλά δέ θά μπορούσα νά τό άγοράσω άν 
δέ μου ονομάσετε τόν κάτοχό του.

Ο καημένος ό κύριος Λαντέν γούρ
λωσε τά μάτια του καί στάθηκε νά πάρη 
άνάσα, χωρίς νά καταλαβαίνη τίποτα. Τε
λικά ψιθύρισε:

-  Πώς ... Είστε σίγουρος;
Ό άλλος παρεξήγησε τήν κατάπληξή 

του καί είπε σέ στεγνό τόνο:
-  Μπορείτερ νά κοιτάξετε κι άλλου, άν 

νομίζετε πώς θά σάς δώσουν περισσό
τερα. Γιά μένα, άξίζει τό πολύ δεκαπέντε 
χιλιάδες φράγκα. Ελάτε πάλι άν δέ 
βρητε καλύτερη τιμή.

Ό κύριος Λαντέν, σάν χαμένος πήρε 
τό περιδέραιο καί βγήκε, ύπακούοντας 
σέ μιά μπερδεμένη άνάγκη νά μείνη μό
νος γιά νά σκεφτή.

Μά μόλις βρέθηκε στό δρόμο, δέ μπό
ρεσε νά κρατηθή καί πάτησε τά γέλια, 
καθώς συλλογιζόταν: «Τό βλάκα! Άν 
έδινε πίστη στά λόγια, τί θά γινόταν, έ; 
Κοσμηματοπώλης νά σού πετύχει!... Δέ 
μπορεί νά ξεχωρίση τό άληθινό άπό τό 
ψεύτικο».

Καί μπήκε σ’ ένα άλλο κατάστημα στό 
τέρμα τής όδοϋ Ντελαπαί. Μόλις τού- 
δειξε τό περιδέραιο, ό κοσμηματοπώλης 
φώναξε:

-Ά ν , ναί! Τό ξέρω αύτό τό περιδέραιο,

πολύ καλά μάλιστα. Εγώ τό πούλησα! Ό 
κύριος Λαντέν, πολύ ταραγμένος ρώ
τησε:

-  Ποιά είναι ή άξία του;
-  Κύριε τό πούλησα είκοσιπέντε χιλιά

δες φράγκα. Είμαι πρόθυμος νά τό άγο
ράσω γιά δεκαοχτώ χιλιάδες, άν μού 
πητε, σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τής 
Αστυνομίας πώς βρέθηκε στά χέρια σας.

Αύτή τή φορά ό κύριος Λαντέν κάθισε 
κάπου, έχοντας παραλύσει άπό τήν 
κατάπληξη. Απάντησε:

-  Άλλά... Μά, γιά κοιτάξτε το προσ
εχτικά, κύριε. Μέχρι τώρα πίστευα πώς 
ήταν ... ψεύτικο.

Ό κοσμηματοπώλης είπε:
-  Μπορείτε νά μού πήτε τ ’ όνομά σας 

κύριε;
-  Βέβαια, 'Ονομάζομαι Λαντέν είμαι 

ύπάλληλος τού 'Υπουργείου Εσωτερι
κών καί μένω στήν όδό Μαρτύρων 16.

Ο έμπορος άνοιξε τά κατάστιχά του, 
έψαξε κι ύστερα είπε:

-  Αύτό τό περιδέραιο στάλθηκε στή 
διεύθυνση τής κυρίας Λαντέν, στόν άρι- 
θμό 16 τής όδοϋ Μαρτύρων, τήν 20ή 
’Ιουλίου 1876.

Οί δυό άντρες κοιτάχτηκαν στά μάτια: 
ό δημόσιος ύπάλληλος άποσβολωμένος 
άπό τήν κατάπληξη, καί ό κοσμηματοπώ
λης μέ τήν ύποψία πώς είχε μπροστά του 
έναν κλέφτη. Τελικά, είπε στόν κύριο 
Λαντέν:

-  Θά μού άφήσετε αύτό τό κόσμημα, 
γιά είκοσιτέσσερις ώρες, άν σάς δώσω 
μιάν άπόδειξη;

Ό κύριος Λαντέν τραύλισε:
-  Μά ναί, βέβαια.
Κι έφυγε διπλώνοντας τήν άπόδειξη 

καί βάζοντάς τη στήν τσέπη του. Μετά 
πέρασε άπέναντι στό δρόμο, τράβηξε 
πρός τά πάνω καί μόνο τότε κατάλαβε 
πώς είχε χάσει τό δρόμο του, καί γύρισε 
πίσω κατά τό Τυϊλλερί, πέρασε τό Ση
κουάνα, πάλι μπερδεύτηκε, καί κατά- 
φερε νά ξαναβρεθή στά Ήλύσια, χωρίς 
άκόμη νάχη ξεκαθαρίσει τίποτα μέσα στό 
μυαλό του. Πίεζε τόν έαυτό του νά λογι- 
κευτή, νά καταλάβη. Ή γυναίκα του δέ 
θά μπορούσε ποτέ ν’ άγοράσει κάτι τόσο 
άκριβό. Όχι, σίγουρα όχι. Άλλά τότε, κά
ποιος θά τής τό χάρισε! Ποιος όμως; Καί 
γιατί;

Στάθηκε έκεΐ πού βρισκόταν στή μέση 
του δρόμου. Μιά τρομερή άμφιβολία 
γεννήθηκε μέσα του. "Ωστε, έκείνη; Μά 
τότε, κι όλα τ' άλλα κοσμήματα θά ήταν 
δώρα. Τού φαινόταν πώς ή γή γύριζε 
γύρω του, ότι τά δέντρα μπροστά του 
έγερναν κι έπεφταν άπλωσε τά χέρια 
του κι έπεσε κάτω λιπόθυμος.

Ξαναβρήκε τις αισθήσεις του σ’ ένα 
φαρμακείο, όπου τόν κουβάλησαν κά
ποιοι περαστικοί. Παρακάλεσε νά τόν 
πάνε σπίτι του καί κλείστηκε έκεΐ. 
Ώσπου νά σουρουπώση έκλαιγε άπελπι- 
σμένα, δαγκάνοντας ένα μαντίλι γιά νά 
μή ούρλιάση. ’Ύστερα έπεσε στό κρε
βάτι, εξαντλημένος άπό τήν κούραση καί 
τή θλίψη. Κοιμήθηκε βαριά.

Μιά άχτίδα ήλιου τόν ξύπνησε καί ση
κώθηκε νά πάη στό γραφείο του. Ήταν 
πολύ δύσκολο νά έργαστή ύστερα άπό

τέτοιο χτύπημα. Μετά σκέφτηκε ότι θά 
μπορούσε νά ζητήσει μιάν έδεια άπό τόν 
προϊστάμενό του καί τού έστειλε ένα 
γράμμα. Μετά συλλογίστηκε πώς έπρεπε 
νά ξαναπεράση άπό τό κοσμηματοπω
λείο- μά ή ντροπή τόν έκανε νά διστάση. 
Άπόμεινε νά τό συλλογίζεται πολλή ώρα. 
Δέ μπορούσε, στό κάτω -  κάτω ν’ άφήση 
τό περιδέραιο στά χέρια αύτού τού άν- 
θρώπου- ντύθηκε λοιπόν καί βγήκε έξω.

Ήταν μιά όμορφη μέρα, καί ό γαλάζιος 
ούρανός άπλωνόταν πάνω άπό τήν πόλη, 
μοιάζοντας νά χαμογελά. Αργόσχολοι 
τριγυρνουσαν έδω κι έκεί μέ τά χέρια 
στις τσέπες.

Ό Λαντέν, είπε μέσα του, καθώς τούς 
κοίταζε: «Πόσο εύτυχισμένος είναι ό άν
θρωπος όταν έχη Χρήματα! Μέ τό χρήμα 
μπορείς νά γλυτώσεις άπ' όλες τις στε
νοχώριες, νά πάς όπου σού κάνει κέφι, νά 
ταξιδέψης, νά διασκεδάσης! Ό, άν 
ήμουν πλούσιος!».

Τότε κατάλαβε πώς πεινούσε, μιά πού 
δέν είχε βάλει τίποτα στό στόμα του άπό 
τήν προηγούμενη μέρα. Μά τό πορτο
φόλι του ήταν άδειο, κι έτσι θυμήθηκε τό 
κολλιέ. Δεκαοχτώ χιλιάδες φράγκα! Δε
καοχτώ χλιάδες φράγκα! Ά, μά ναί, αύτό 
πιά ήταν κάτι!

Εφτασε στήν όδό Ντελαπαί κι έπιασε 
νά περπατά πάνω -  κάτω στό πεζοδρό
μιο, μπρος στό κατάστημα. Δεκαοχτώ χι- 
λάδες φράγκα! Είκοσι φορές ξεκίνησε 
γιά νά μπή- μά ή ντροπή πάντα τόν στα
ματούσε.

Πεινούσε, ώστόσο, πεινούσε πολύ, καί 
δέν είχε δεκάρα. Αποφάσισε ξαφνικά, 
πέρασε τό δρόμο τρέχοντας, σά γιά νά 
μή δώση στόν έαυτό του τόν καιρό νά 
σκεφτή, καί μπήκε όρμητικά στό κοσμη
ματοπωλείο.

Μόλις τόν είδε, ό καταστηματάρχης 
έτρεξε πρός τό μέρος του, τού πρόσ- 
φερε ένα κάθισμα καί τού χαμογέλασε 
πολύ εύγενικά. Άκόμη καί οί ύπάλληλοι 
πρόστρεξαν κοιτάζοντας άπό τό πλάι τό 
Λαντέν, μέ γέλιο στά μάτια καί στά χείλη. 

Ό κοσμηματοπώλης δήλωσε:
-  Πήρα τις πληροφορίες μου, κύριε κι 

άν συμφωνήτε μπορώ νά σάς μετρήσω 
άμέσως τό ποσόν πού σάς όνόμασα.

Ο δημόσιος ύπάλληλος τραύλισε:
-  Μά βέβαια:
Ό κοσμηματοπώλης έβγαλε άπό ένα 

συρτάρι δεκαοχτώ μεγάλα χαρτονομί
σματα, τά μέτρησε καί τάδωσε στό Λαν
τέν, πού ύπόγραψε μιά μικρή άπόδειξη 
καί μέ τρεμάμενο χέρι έβαλε τά χρήματα 
στό πορτοφόλι του. Μετά, καθώς 
έβγαινε έξω, στράφηκε στόν έμπορο πού 
άκόμη χαμογελούσε καί, χαμηλώνοντας 
τά μάτια είπε:

-  Έχω ... έχω κι άλλα κοσμήματα ... 
πού έφτασαν ώς έμένα άπό μιά κληρονο
μιά ... Θά συμφωνούσατε νά σάς τά που
λήσω;

Ό κοσμηματοπώλης ύποκλίθηκε: 
- ’Οπωσδήποτε, κύριε!
Ένας άπό τούς ύπαλλήλους γύρισε 

τήν πλάτη του γιά νά γελάση μέ τήν 
άνεσή του- ένας άλλος φύσηξε τή μύτη 
του δυνατά. Ό  Λαντέν, όλος άπάθεια, 
κατακόκκινος κι έπίσημος, είπε:

-  Θά σάς τά φέρω λοιπόν!
Καί πήρε ένα άμάξι νά πάη νά φέρη τά 

κοσμήματα.

746



Όταν, μιά ώρα άργότερα, ξαναγύρισε 
στό κοσμηματοπωλείο δέν είχε φάει 
άκόμη τίποτα. "Αρχισαν νά έξετάζουν τά 
«κομμάτια» ένα-ενα, καινά ύπολογίζουν 
τήν άξια τοϋ καθενός. Σχεδόν όλα είχαν 
άγοραστή άπ’ αύτό τό μαγαζί!

Ό  Λαντέν δμως τώρα έδειξε μιά διά
θεση νά παζαρέψη σχετικά μέ τις τιμές, 
θύμωνε, καί μιλούσε όλο καίπιό έντονα, 
όσο τό ποσόν άνέθαινε.

Τά μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια 
άξιζαν είκοσι χιλιάδες φράγκα, τά βρα
χιόλια τριανταπέντε χιλιάδες, οί καρφί
τσες, τά δακτυλίδια κι ένα μενταγιόν δε- 
καέξη χιλιάδες, μιά καρφίτσα άπό σμα
ράγδια καί σάπφειρους, δεκατέσσερις 
χιλιάδες· ένα μοναχικό διαμάντι μέ 
χρυσή άλυσιδίτσα, σαράντα χιλιάδες- 
όλα μαζί έφτασαν σ’ ένα σύνολο έκατόν 
ενενήντα έξη χιλιάδες φράγκα.

Ό  έμπορος είπε μέ μιά όλο συγκατά
βαση καλή διάθεση:

-  Φαίνεται πώς τό άτομο πού τά συγ
κέντρωσε όλ’ αύτά, τοποθετούσε τις οι
κονομίες του σέ κοσμήματα.

Ό  Λαντέν άπάντησε πολύ σοβαρά:
-  Είναι κι αύτός ένας τρόπος, όπως 

όλοι οί άλλοι, για νά έπενδύση κανείς τό 
χρήμα του!

Κι έφυγε άφού συμφώνησαν νά πάη 
τήν άλλη μέρα γιά τόν τελικό διακανονι
σμό.

Όταν βρέθηκε στό δρόμο, στάθηκε νό 
κοιτάξη τή στήλη τής πλατείας Βαντόμ 
καί τοϋ ήρθε ή όρεξη νά σκαρφαλώση 
έκεί πάνω, σά νά ήταν κανένα κουνάβι. 
Αισθανόταν τόσο ξαναμμένος πού θά- 
θελε νά χοροπηδήση μπροστά στό 
άγαλμα τού Ναπολέοντα πού στεκόταν 
πάνω στή στήλη του, άγγίζοντας τόν ού- 
ρανό.

Πήγε γιά φαγητό στού «Βουαζέν» καί 
ήπιε κρασί πού κόστιζε είκοσι φράγκα ή 
μποτίλια. Μετά μπήκε σ' ένα άμάξι πολυ
τελείας καί πήγε νά κάνη τόν περίπατό 
του στό δάσος τής Βουλώνης, κοιτάζον
τας τ ’ άλλα άμάξια μέ κάποια περιφρό
νηση, νιώθοντας άπέραντο πειρασμό νά 
φωνάξη στους περαστικούς; «Ειμα κι 
εγώ πλούσιος! "Εχω διάκόσιες χιλιάδες 
φράγκα!».

Τότε θυμήθηκε τό γραφείο του. Τρά
βηξε λοιπόν 'ίσια έκεί πέρα, μπήκε θαρ
ρετά στό γραφείο τού προϊσταμένου του 
καί δήλωσε:

-"Ηρθα, κύριε, νό σάς ύποβάλω τήν 
παράιτησή μου. Μόλις πήρα μιά κληρο
νομιά άπό τρακόσιες χιλιάδες φράγκα...

"Εσφιξε τά χέρια τών παλιών συν
αδέλφων του, κι άρχισε νά τούς άνα- 
πτύσση τά σχέδια γιά τήν καινούργια ζωή 
του' ύστερα', πήγε νά δειπνήση στό 
«Καφέ Άγγλαί».

Βρέθηκε νά κάθεται κοντά σ’ έναν 
κομψοντυμένο κύριο, καί δέ μπόρεσε νά 
κρατηθή καί νά μή τού έμπιστευθή, μέ 
κάποια πρόφαση, ότι μόλις είχε κληρο
νομήσει τετρακόσιες χιλιάδες φράγκα.

Γιά πρώτη φορά έκεϊνο τό βράδυ δέν 
έπληξε στό θέατρο, καί άποτελείωσε τή 
νύχτα του μέ γυναίκες.

"Εξι μήνες άργότερα, ξαναπαντρεύ
τηκε. Ή δεύτερη γυναίκα του ήταν μιά 
πολύ άξιοσέβαστη κυρία, μά ό χαρακτή
ρας της ήταν πολύ δύστροπος. "Εκανε 
τόν κύριο Λαντέν νά ύποφέρη πολύ.

Γ ιά όποιο σκοπό κι άν τό χρησιμο
ποιούμε - παραδείγματος χάρη, γιά νά 
κάνουμε τούς λογαριασμούς μας, γιά νά 
σημειώνουμε έναν άριθμό τηλεφώνου ή 
γιά νά σχεδιάζουμε - τό μολύβι είναι ένα 
πολύτιμο έργαλεΐο στά χέρια μας.

"Αν άμφιβάλετε, σάς πληροφορούμε 
άτι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατα
σκευάζονται καί πωλούνται κάθε χρόνο 
2,5 δισεκατομμύρια μολύβια, πού τοπο
θετούμενα στή σειρά, θά έκαναν δέκα 
φορές τό γύρο τής γής!

Οί ’Αρχαίοι πρόγονοί μας, γιά νά γρά
φουν, χρησιμοποιούσαν μυτερές καλα
μιές ή λεπτά πινέλα, πού τά βύθιζαν σέ 
φυσικά μελάνια. Στήν Εύρώπη τού 6ου 
αιώνα μ.Χ. έμφανίσθηκε τό φτερό τής 
χήνας. Χίλια χρόνια άργότερα στήν περι
οχή τού Κούπερλαντ τής 'Αγγλίας, ό δυ
νατός άνεμος γκρέμισε ένα μεγάλο δέν
δρο. Στήν πελώρια τρύπα πού άνοιξαν οί 
ρίζες του, φάνηκε μιά μαύρη μάζα. 
Έπρόκειτο γιά ένα κοίτασμα γραφίτη κι 
ήταν ό καθαρότερος πού άνακαλύφθηκε 
ποτέ στή μεγάλη Βρετανία.

Στήν άρχή οί κτηνοτρόφοι τής περι
οχής χρησιμοποιούσαν κομμάτια αύτού 
τού ορυκτού γιά νά σημαδεύουν τά πρό
βατά τους. 'Ύστερα έφθασαν οί έπιχει- 
ρηματίες πού έκοβαν ράβδους γραφίτη 
καί τίς πωλούσαν ατούς έμπορους τού 
Λονδίνου γιά νά σημαδεύουν τά καφά- 
σια, τά κιβώτια καί τά σακιά τους. Αλλά 
αύτές οί ράβδοι παρουσίαζαν δύο μειο
νεκτήματα: λέρωναν τά χέρια κι έσπαζαν 
εύκολα.

Στά 1761, ένας Βαυαρός τεχνίτης καί 
χημικός, ό Κασπάρ Φάμπερ, βρήκε τό μέ
σον γιά νά τίς κάνει στερεότερες, άναμι- 
γνύοντας τόν κονιορτοποιημένο γρα
φίτη μέ ρετσίνι, θειάφι καί άντιμόνιο. Ρί
χνοντας αύτό τό κράμα σέ καλούπια, 
κατασκεύασε όμοιόμορφες ράβδους 
πού θεωρούνται πρόδρομοι τού μολυ
βιού πού χρησιμοποιούμε σήμερα.

Τό έπόμενο βήμα έγινε στή Γαλλία, στά 
τέλη τού ίδιου αιώνα. Καθώς οί Γάλλοι 
δέν μπορούσαν νά εισάγουν «μολύβια», 
έξ αίτιας τών πολέμων καί τών έπανα- 
στατικών άναστατώσεων, ό χημικός Νι- 
κολά - Ζάκ Κοντέ άνέλαβε νά κατα
σκευάσει γαλλικά μολύβια. Ή έπιτυχία 
του ήταν θεαματική. Ό Γαλλικός γραφί

της ήταν σπάνιος καί μέτριας ποιότητας. 
Ό  Κοντέ είχε τότε τήν ιδέα νά τόν άναμί- 
ξει μέ άργιλλο. Ψήνοντας ύστερα τό 
κράμα στό φούρνο, τοποθετημένο σέ 
καλούπια, έδωσε στή Γαλλία τά καλλί
τερα μολύβια τής έποχής. Επί πλέον αύ- 
ξομειώνοντας τήν άναλογία τού άργίλ- 
λου, μπορούσε νά έχει σκληρά ή μαλακά 
μολύβια, καθώς ό πόλεμος τής άνεξαρ- 
τησίας είχε σάν άποτέλεσμα νά διακό- 
ψουν τίς έμπορικές συναλλαγές τους μέ 
τήν ’Αγγλία, άπό τήν όποια τά προμη
θεύονταν. Δυστυχώς, ή ποιότητα τού 
άμερικανικοϋ γραφίτη ήταν τόσο κακή, 
ώστε τά μολύβια έσπαζαν, άκόμα καί στις 
πρόχειρες ξύλινες θήκες, όπου τά έκλει
ναν ώς τότε. "Ενας έπιπλοποιός άπό τή 
Μασαχουσέτη, ό Ούίλλιαμ Μονρόε, 
έσωσε τότε τήν κατάσταση, κατασκευά
ζοντας ένα άπλό μηχάνημα, μέ τό όποιο 
μπορούσε νά κόβει μερικούς ξύλινους 
χάρακες τών αύτών διαστάσεων καί ν’ 
άνοίγει στό κέντρο τους μία ήμικυλιν- 
δρική έγκοπή πού ύποδεχόταν τήν κυ
λινδρική ράβδο τού γραφίτη.

Ύστερα δέν είχε παρά νά κολλήσει 
στόν πρώτο χάρακα ένα δεύτερο, μέ τίς 
ίδιες διαστάσεις καί τήν ίδια έγκοπή στό 
κέντρο. "Ετσι γεννήθηκε τό σύγχρονο 
μολύβι. Φθηνό, πρακτικό, εύχρηστο, 
υιοθετήθηκε άπό τό πλήθος τών ύπαλ- 
λήλων, τών τεχνιτών καί τών έπιχειρημα- 
τιών.

"Οπως ύπολογίζεται, ένα συνηθισμένο 
μολύβι 18 έκατοστών μπορεί νά χαράξει 
μιά γραμμή μήκους 55 χιλιομέτρων ή νά 
γράψει τούλάχιστον 45.000 λέξεις. Ή 
κατασκευή του άπαιτεΐ σήμερα σαράντα 
διαφορετικά ύλικά. Ό καλλίτερος γραφί
της προέρχεται άπό τήν Κεϋλάνη, τή 
Μαδαγασκάρη καί τό Μεξικό, ένώ ό κα
λύτερος άργιλλος, μέ τόν όποιο άναμι- 
γνύεται ό γραφίτης προέρχεται άπό τή 
Γερμανία. Όσο γιά τό ξύλο, προέρχεται 
άπό τούς άρωματικοϋς κέδρους τής Κα- 
λιφόρνιας.

Στήν έποχή μας^κατασκευάζονται 300 
είδη μολυβιών, πού χρησιμοποιούνται σέ 
κάθε είδους δραστηριότητες. Άκόμα καί 
στή χειρουργική, γιά τόν προσδιορισμό 
τού σημείου όπου θά γίνει ή τομή. Κά
ποιος είπε, ότι όλα - ένα βιβλίο, ένα φό
ρεμα ένα πυρηνικό ύποβρύχιο - άρχίζουν 
μ’ ένα μολύβι. Δέν είχε άδικο.
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Ο μήνας πού μας πέρασε, ήταν μήνας εν τα τική ς  δουλειάς άλλα καί 
σημαντικώ ν επ ιτυχιώ ν γιά τήν Χωροφυλακή. Κ εντρ ικό  γεγονός άποτέ- 
λεσε ή αποκάλυψη καί σύλληψη τών τεσσάρων νεαρών δραστών τών 
βομβιστικώ ν ενεργε ιώ ν στή γραμματεία  τής  Φ ιλοσοφικής Σχολής καί ατό  
Μ έγαρο Χωροφυλακής ατά Γ ιάννενα. Χωρίς, όμως, αυτό να ' μειώ νει τή  
σημασία καί τών άλλων έπ ιτυχιώ ν τού Σώματος. Ή  ανακάλυψη καί έξάρ- 
θρωση κυκλωμάτων έμπορίου καί δ ιακίνησης ναρκωτικών καί σπειρών 
άνήλικων κλεπτών μέ πρωτοφανή δραστηρ ιότητα , ε ίνα ι μ ερ ικές  άπό αύ- 
τές , πού θά καταχω ρίσουμε σάν τ ις  πιό χαρακτηρ ισ τικές  μέσα στόν περι
ορισμένο χώρο μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ή Βασιλική καί οί τρεις άπό τούς τέσ· 

σερις βομβιστές φίλους της, έμφανίσθη- 
καν ψυχροί καί άνεύθυνοι στην άναπα- 
ράσταση, πού έγινε μπροστά σέ άνδρες

τής Χωροφυλακής καί παρουσία Εισαγ
γελέα, στή Φιλοσοφική Σχολή καί στό 
Μέγαρο Χωροφυλακής στά Γιάννενα. 

«Θέλαμε νά δημιουργήσουμε θόρυβο

κι έντυπώσεις στήν πόλη», είπε ένας 
τους στήν άπολογία του. «’Έπρεπε νά 
ικανοποιήσουμε τήν έπιθυμία τής Βασι
λικής. "Ηταν φίλη μας καί έπρεπε νά ικα
νοποιήσουμε τήν άπαίτησή της ...» δή
λωσε ένας άλλος. Καί μόνο ένας βρέθηκε 
νά παραδεχτεί: «"Οπως είχαν έξελιχθεϊ 
τά πράγματα δέν μπορούσαμε νά κά
νουμε πίσω. "Ηταν μιά βλακεία, πού μπο
ρεί νά τήν πληρώσουμε πολύ άκριβά».

Όλοι τους, παραδέχθηκαν ότι εύθύ- 
νονται γιά τήν τοποθέτηση έκρηκτικού 
μηχανισμού στή Γραμματεία τής Φιλο
σοφικής Σχολής Ίωαννίνων στις 8 ’Απρι
λίου καί γιά τήν τοποθέτηση τριών κιλών 
δυναμίτη στό φωταγωγό τού γκαράζ τού 
Μεγάρου Χωροφυλακής στις 15 Μαΐου: 
Στή Φιλοσοφική Σχολή, γιατί ή Βασιλική 
ήθελε νά καταστραφοϋν τά βαθμολόγια, 
έπειδή δέν είχε καλούς βαθμούς καί θά 
έχανε τή χρονιά της· καί στό Μέγαρο τής 
Χωροφυλακής, γιατί ό Χ.Ζ. ήθελε νά πά
ρει έκδίκηση γιά τή σύλληψή του, τόν 
περασμένο Δεκέμβριο, άπό τούς άνδρες

ι

Π ά ν ω :  Σκηνή άπό τήν άναπαράσταση.

Κ ά τ ω :  ΟΙ τρεις «Ρωμαίοι» καί ή Βασιλική 
τους.

τού Τ.Α. Ίωαννίνων (ε’ιχε κάνει διάφορες 
κλοπές καί γι' αύτό, πριν άπό δύο περί
που έβδομάδες, καταδικάστηκε σέ φυ
λάκιση 2 μηνών μέ άναστολή).

Αμέσως μετά τις έκκρήξεις έκεΐνες 
πού τάραξαν τήν ήσυχη πόλη τών Ίωαν
νίνων καί συγκλόνησαν τό πανελλήνιο, 
γιατί ήταν άπ’ τά σπάνια παρόμοια περι
στατικά στή χώρα μας, οί Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής τής 'Ηπείρου σέ συνεργασία 
μέ τήν ΥΑΠΠ καί τήν ΥΓΑ Θεσσαλονίκης 
άρχισαν ένα άγώνα γιά νά βροϋν τήν 
άκρη. Είχαν στά χέρια τους έλάχιστα 
στοιχεία, άλλά κα’ιτή βαριά ύποχρέωση ν' 
άποκαταστήσουν τό αίσθημα άσφαλείας 
τού φιλήσυχου ήπειρωτικοΰ λαού. "Ετσι 
μετά άπό πολύμηνες άσταμάτητες 
παρακολουθήσεις καί άμέτρητα ξενύ- 
χτια έφθασαν κοντά στό στόχο' στους 
άνθρώπους πού δέν δίστασαν νά θέσουν 
σέ κίνδυνο τή ζωή άνθρώπων ξεκινώντας 
άπό άστεϊα κίνητρα.

Μέ μπλόφα συλλαμβάνεται πρώτα ό 
Χ.Ζ., πού ’ναι καί ό κατασκευαστής τών
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εκρηκτικών μηχανισμών, και σιγά - σιγά 
μετά ξηλώνεται και ή υπόλοιπη σπείρα.

Βέβαια, αυτές οί λίγες γραμμές, δέν 
μπορούν νά άποκαλύψουν τό μέγεθος 
τής πεντάμηνης προσπάθειας τών άν- 
δρών τής Χωροφυλακής γιά τόν έντοπι- 
σμό τών βομβιστών. Αύτών τών τυχαίων 
μάλιστα βομβιστών πού δέν είχαν κά
ποιους λόγους ή κάποιες έπιδιώξεις γιά 
ό,τι έκαναν, άπ' όπου θά μπορούσε νά 
ξεκινήσει και ή άστυνομική έρευνα, άλλά 
πού μόνο ήθελαν νά δημιουργούν έντυ- 
πώσεις. «'Ήθελα νά άποδείξω στον έαυτό 
μου, πώς μέ άπλά μέσα μπορούσα νά

Ήταν άρκετός καιρός, πού οί συν
άδελφοι τού Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών καί Λαθρεμπορίου τής Υ.Α.Π.Π., εί
χαν άρχίσει ν' άσχολοΰνται μέ τόν Άν- 
δρέα ΤΣΙΡΩΝΗ. Ή συχνή παρουσία του 
στά στέκια τών ναρκομανών, οί κινήσεις 
του, ή συμπεριφορά του, ή φυσιογνωμία 
του μέ μιά λέξη, τούς είχαν κινήσει τήν 
περιέργεια-άν μπορεί νάχαρακτηρισθεΐ 
περιέργεια τό έπαγγελματικό ένδιαφέ- 
ρον καί ή διαίσθηση τού έμπειρου άστυ- 
νομικού.

Καί πραγματικά οί άτέλειωτες ώρες 
τής παρακολούθησης, οί έξαντλητικές 
μέρες τής άναμονής, ή μεθόδευση τής 
δουλειάς καί οί τόσες προσπάθειες δέν 
πήγαν χαμένες. Οί δραστηριότητές του 
φάνηκαν νά έντείνονται, καί οί άνδρες 
τής Υ.Α.Π.Π. κατάλαβαν πώς ό καιρός 
ήταν ώριμος γιά νά έμφανιστούν. Μέχρι

νά καταλάβει τι συμβαίνει, ό Τσιρώνης, 
βρέθηκε μέ τις χειροπέδες στά χέρια, 
ένώ πάνω του βρέθηκαν 4 φακελάκια μέ 
δόσεις 3,5 γραμμαρίων ήρωίνης τό κα
θένα, καί μικρή ποσότητα άκατέργαστης 
ινδικής κάνναβης. Ή έρευνα βέβαια 
συνεχίσθηκε γιά νά βρεθούν άλλα 3 μι
κρά χαρτοδέματα μέ φούντα στό αύτοκί- 
νητό του κι άλλα 7 τέτοια δεματάκια στό

κάνω θαύματα», θά δηλώσει ό Χ.Ζ. Καί 
βρήκε αύτόν τόν παράξενο τρόπο, γιά νά 
τονίσει τήν αύτοπεποίθησή του, γιά νά 
δηλώσει τήν όλοκλήρωση τής προσωπι
κότητάς του καί τή χαλύβδωση τού χα
ρακτήρα του, γιά νά ύπενθυμίσει τήν όρ- 
γισμένη παρουσία του. Αύτός ό έφη
βος ...

«Ο TEMPORA, Ο MORES»· κάποτε, γιά 
κάποια Μαρία, τά παλικάρια σφάζονταν 
στή ποδιά της· σήμερα, γιά τό χατίρι τής 
Βασιλικής βάζουν βόμβες . . . Σημε'ια του 
καιρού, καί άνησυχίες γιά ό,τι θά φέρει 
τό μέλλον.

σπίτι του, όπου βρέθηκε καί μικροποσό- 
τητα ήρωίνης σέ σκόνη καί μιά ζυγαριά 
άκριθείας.

Εδώ θά πρέπει νά σημειωθεί ένα ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό. Ή άκατέργαστη 
«φούντα» ήταν «πρεζόφουντα», δηλαδή 
τόσο ισχυρή πού 'μοιάζε-στήν έπίδραση 
τού καπνιστή της -  μέ «πρέζα», δόση 
ήρωίνης δηλαδή. Οί καλλιεργητές της θά 
'πρεπε νά 'ταν πολύ «μερακλήδες» καί 
νά ξέραν καλά τήν «τέχνη» τους, ώστε 
νά συνδυάσουν τήν καταλληλότητα τού 
χώματος καί τήν τέχνη τής κορφολόγη- 
σης έτσι, πού τό φυτό νά δώσει αύτήν τήν 
τόσο δυνατή σέ τοξικότητα φούντα.

Αΰτή όμως ήταν μόνο ή άρχή. Ή άνά- 
κριση τού Τσιρώνη όδήγησε τούς άνδρες 
τής Υ.Α.Π.Π. σ’ έναν άλλο γνώριμο γιά τις 
δραστηριότητές του στό χώρο τών ναρ
κωτικών, τόν Βαγγέλη ΣΕΡΕΠΑ. Ό Σερέ- 
πας, τήν 'ίδια κιόλας μέρα, πιάνεται στή

Όπλα, χρήματα κι έμπόρευμα τών 
Άβράμηδων.

Φυλή. Πάνω του βρίσκεται μιά δόση 
ήρωίνης καί 2 γραμμάρια χασίς σέ 
φούντα, ένώ άλλα 8 γραμμάρια βρίσκον
ται στό σπίτι ένός φίλου του. Ή άνάκρισή 
του άποδεικνύεται πολύ ζουμερή. Ό  Σε- 
ρέπας παραδέχεται ότι πρό ήμερών είχε

πουλήσει στον Τσιρώνη μικροποσότητες 
χασίς καί ήρωίνης. 'Ακόμα άποκαλύπτει 
ότι τόν Ιούλιο είχε άγοράσει στή Θεσσα
λονίκη άπό κάποια Ιταλίδα «Πατρίτσια», 
πού 'χε γνωρίσει τόν 'Απρίλιο πέρυσι στή 
Κωνσταντινούπολη, 15 γραμμάρια ήρωί
νης.

Ή άνάκρισή συνεχίζεται καί ό Σερέπας 
«σπάει». Καί άποκαλύπτει ότι οί προμη
θευτές τής φούντας ήταν οί άδελφοί 
Άρίστος καί Παναγιώτης ΑΒΡΑΜΗΣ άπό 
τό χωριό Κλινδιά τής Ηλείας. Από αύ- 
τοϋς μέσα στό διάστημα ένός χρόνου 
έχει άγοράσει γύρω στά 5 κιλά «πράγμα».

Τά «λαγωνικά» τής Υ.Α.Π.Π. ξεσηκώ
νονται στόχος τους τώρα οί άδελφοί 
Άβράμη. Μιά όμάδα άνδρών ξεκινάει 
άμέσως γιά τά Κλινδιά τής Ηλείας. 'Έμ
πειροι έμφανίζονται πειστικότατα σάν 
άγοραστές καί οί άδελφοί Αβράμη πέφ
τουν στήν καλοστημένη παγίδα. Σέ 
άγροτική περιοχή τού χωριού γίνεται ή 
άγοραπωλησία: γιά ένα κιλό χασίς 
100.000 δραχμές.

Ή όλη σκηνή θυμίζει «γουέστερν». Τά 
δυό άδέλφια περιμένουν στό συμφωνη- 
μένο τόπο, κρατώντας, ό ένας, ένα όπλι- 
σμένο μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, κι ό 
άλλος, ένα γυμνό στιλέτο. Χέρι μέ χέρι 
γίνεται ή άνταλλαγή καί πάνω άκριθώς 
στό μέτρημα τού «ρευστού» πραγματο
ποιείται ή έπέμβαση τής όμάδας πού 
περίμενε κρυμένη στούς γύρω θάμνους. 
Πάνω στή σύγχιση τής στιγμής ό Άρί- 
στος τό σκάει κι άψηφώντας τόν κίνδυνο 
χάνεται σέ μιά διπλανή ρεματιά, ένώ ό 
άδελφός του Παναγιώτης δένεται μέ τις 
χειροπέδες. Τόν ρωτούν πού είναι κρυ- 
μένο τό χασίς, άλλά 'κείνος κρατάει 
κλειστό τό στόμα του. Μόνοι τους θά 
βρούν θαμμένο στό χώμα λίγα μέτρα μα- 
κρύτερα ένα σάκο μέ 2 κιλά κορυφάδες 
καθώς καί μιά ζυγαριά πού ’χαν τά δυό 
άδέλφια κρυμένη στό χοιροστάσιό τους.

Όσο γιά τόν άδελφό του τόν Άρί- 
στο ... τού φτάνει πρός τό παρόν ό χρό
νος πώς μετράει γι’ αύτόν άντίστροφα. 
Αργά ή γρήγορα θά πιαστεί καί θά άπο- 
καλύψει καί τό μέρος όπου βρίσκεται ή 
παράνομη φυτεία του -  πράγμα πού δέν 
είπε ό σκηρός στήν άνάκρισή άδελφός 
του Παναγιώτης.

Αύτό πού θά πρέπει νά μάς άνησυχή- 
σει, είναι πώς, παρά τις άκούραστες 
προσπάθειες καί τις συνεχείς έπιτυχίες 
τών συναδέλφων πού άσχολοΰνται μέ 
τήν δίωξη τών ναρκωτικών, όλο καί γί
νονται περισσότερες καί σοβαρότερες οί 
περιπτώσεις τών καλλιεργητών καί τών 
έμπορων τού «άργού θανάτου» στή 
χώρα μας. Πράγμα πού σύμφωνα μέ τό 
νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτησης, 
σημαίνει πώς έχει αύξηθεί ή κατανάλωση 
τών ναρκωτικών. Κάτι πού θά πρέπει νά 
πείσει τούς άρμόδιους νά άσχοληθούν 
σοβαρά καί μέ τήν πρόληψη τού κακού, 
καί όχι μόνο μέ τήν καταστολή του, πού 
είναι άποκλεισπκό καθήκον τής άστυνο- 
μίας.

ΣΕ ΣΤΥΛ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
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ΜΙΚΡΟΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ. . .

"Ηταν τό βράδυ τής 15/16 τού Αύγού- 
στου πού βρήκαν τήν ευκαιρία δέκα 
«τρομερά παιδιά», τρόφιμοι τών κατα
σκηνώσεων τού Υπουργείου Δικαιοσύ
νης στον Αγιο Άνδρέα τής 'Αττικής, νά 
«θγούν» γιά νά ξεσκάσουν. Παρ' δτι όλοι 
τους άνήλικοι -  16 έτών ό μεγαλύτερος 
καί 14 ό «Βενιαμίν» τής παρέας -, έχουν 
όλοι τους άμαρτωλό παρελθόν και φο
βερή πείρα και εύχέρεια ν’ άνοίγουν 
κλειδαριές, Ικανότητα πού γρήγορα 
άποφασίζουν νά έκμεταλλευθοϋν, γιά νά 
κάνουν τή βόλτα τους πιό άνετη καί πιό 
ένδιαφέρουσα.

Ένα λευκό FORD ESCORT, πού θά 
δουν παρκαρισμένο στό Μάτι, κοντά στή 
κατασκήνωσή τους, θά τούς κινήσει 
πρώτο τό ένδιαφέρον -  άργότερα θά 
άποδειχτεϊ ότι είχαν ιδιαίτερη προτίμηση 
σ’ αύτά τά αύτοκίνητα άφοϋ «δανείστη
καν» συνολικά τέσσερα λευκά FORD 
ESCORT -. Και δέν θά άργήσουν βέβαια 
νά τό άνοίξουν καί πανευτυχείς νά τό 
όδηγήσουν μέχρι τήν Αθήνα, ξεφεύγον- 
τας άπό τόν κλοιό πού τούς έτοίμαζε κιό
λας ή Χωροφυλακή.

Φτάνοντας στήν Αθήνα, σκέφτονται 
σοβαρά τό πώς θά μεθοδεύσουν τις κι
νήσεις τους. Αφήνουν τό αύτοκίνητο, -  
άλλωστε τούς ήταν τόσο εύκολο νά 
βρουν καινούργιο -, χωρίζονται σέ όμά- 
δες γιά νά «χτυπούν» ταυτόχρονα σέ 
διάφορα μέρη και νά θολώνουν τά νερά 
κι άποφασίζουν άπό τήν άλλη κι όλας 
μέρα ν’ άρχίσουν δράση.

Πραγματικά μέσα στό έπόμενο δεκαή
μερο — μέχρι τις 27 τού Αύγούστου πού 
θά συλληφθοϋν «στά πράσα» άπό τούς 
άνδρες τού Τμήματος Διώξεως Εγκλη
μάτων κατά Ζωής καί Ιδιοκτησίας τής 
Υ.Α.Π.Π., οί τρεις άπ' αύτούς, και θ’ άρχί- 
σει νά ξηλώνεται πιά ή κλίκα -  ή δραστη- 
ριότητά τους είναι φανταστική. Ή «έρ- 
γατικότητα» και ή «φιλοπονία» τους ξα
φνιάζει. Δουλεύοντας «ύπερωρίες», 
φτάνουν νά κάνουν 36 συνολικά διαρρή
ξεις -  ύπήρχαν νύχτα πού ’καναν καί 
έπτά μαζεμένες «εισόδους»-. Ή λεία 
τους, βέβαια, δέν ήταν καθόλου εύκα- 
ταφρόνητη. Έχουν χρησιμοποιήσει γιά 
τις «δουλειές» τους και τις βόλτες τους 
δέκα συνολικά αύτοκίνητα,

Δέν θά θελήσουμε πάντως 
νά σάς στενοχωρήσουμε περιγράφοντας 
τήν κατάσταση στήν όποια βρέθηκαν 
άπό τή κακή χρήση τά τροχοφόρα πού 
’πεσαν στά χέρια τους! Από τις διαρρή
ξεις σπιτιών καί καταστημάτων τώρα, σ’ 
όλη τήν ’Αττική, έχουν συγκεντρώσει: 
ρούχα άξίας 130.000 δραχμών, παπού
τσια άξίας 25.000 δρχ. καί χρυσαφικά 
άξίας 100.000 δρχ. πράγμα πού άποδει- 
κνύει πόσο νοικοκύρηδες ήταν καί πόσο 
προνοητικοί στό φτιάξιμο τής προίκας 
τους, ένώ, καθώς ήταν ιδιαίτερα μουσι- 
κόφιλοι, πήραν καί τρία ραδιοκασσετό-

φωνα άξίας 50.000 δρχ. Στό ρευστό, 
όμως, δέν ήταν καί τόσο τυχεροί, βρήκαν 
καί πήραν μόνο 40.000 δρχ. καί 300 δολ- 
λάρια. Από όλο τό μακρύ κατάλογο τών 
κλοπιμαίων, πού παραθέσαμε παραπάνω, 
άξιζει νά σημειώσουμε ότι, έκτος άπό τά 
αύτοκίνητα, δέν βρέθηκαν παρά ένα 
χρυσό δαχτυλίδι κι ένα πεντακοσάρικο. 
Τά ύπόλοιπα τά είχαν φάει σέ κάθε εί
δους διασκεδάσεις καί στή «μεγάλη 
ζωή».

Αλλά καί ή συμπρωτεύουσα είχε τούς 
δικούς της «μίνι» διαρρήκτες- πού είχαν 
όμως, καί αύτοί «μάξι» άπόδοση! Ήταν 
μιά 16μελής σπείρα άνηλίκων, πού άπό 
τόν Αύγουστο τού 1981 μέχρι τόν’Ιούνιο, 
είχαν κυριολεκτικά «ρημάξει» τή Θεσσα
λονίκη, τήν Περαία καί τούς Νέους Επι
βάτες.

Ογδόντα διαρρήξεις είχαν κάνει μέ 
πλούσια συγκομιδή: 500.000 δρχ. σέ 
ρευστό, καί διάφορα είδη -  τηλεοράσεις, 
στερεοφωνικά, τιμαλφή — συνολικής 
άξίας 1.500.000 δρχ., πού τά «σκότωσαν» 
σέ διάφορους κλεφταποδόχους, γιά νά 
κατασπαταλήσουν τ ά ... κέρδη τους σέ 
διασκεδάσεις.

Καί τι δέν «έπισκέφθηκαν» I Γιά τά ψώ
νια τους μόνο, «άνοιξαν» 53 καταστή
ματα, άπό φαρμακείο μέχρι ζαχαροπλα
στείο. ’Αφού ντύθηκαν καί έφαγαν καλά, 
άποφάσισαν καί νά καλλωπισθούν- έτσι, 
«άνοιξαν» ένα κομμωτήριο- ή κομμώτρια 
όμως έλειπε κι έτσι, άναγκάσθηκαν νά 
φύγουν άχτένιστοι, καί νά πάνε άτημέ- 
λητοι -  καί άπρόσκλητοι βέβαια -  σέ δύο 
διαμερίσματα πού τ ’ άδειασαν. Μετά, τά 
βαρέθηκαν όλα αύτά, καί σκέφτηκαν 
πώς, έτσι όπως ήταν νέοι καί «έξυπνοι», 
έπρεπε νά φροντίσουν γιά τή μόρφωσή 
τους- έπισκέφτηκαν, λοιπόν, 23 διαφο
ρετικά σχολεία, άλλά γιά κακή τους τύχη, 
τις ώρες πού πήγαιναν ποτέ δέν βρήκαν 
ένα καθηγητή νά κανονίσουν τά τής έγ- 
γραφής τους. Κι έτσι, περιορίστηκαν νά 
πάρουν μερικά άκριβά ένθύμια καί νά 
φύγουν. Κάποτε, βέβαια, μετάνοιωσαν 
γιά τις άμαρτίες τους καί πήγαν σέ κά
ποια έκκλησία γιά νά έξομολογηθοϋν 
άλλά κι έκεΐ στάθηκαν άτυχοι. Ό  ιερέας 
έλειπε, κι έτσι οί φίλοι μας βρήκαν τήν 
εύκαιρία νά άδειάσουν τό παγκάρι καί τό 
φιλόπτωχο ταμείο, γιά νά βοηθήσουν 
τούς φτωχούς έαυτούς τους.

Έως έδώ 80 διαρρήξεις. Καί, βέβαια, 
θά ύπήρχε συνέχεια, άν δέν προλάβαινε 
ή Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης μετά άπό 10μηνο 
πονοκέφαλο, νά τούς βουτήξει καί νά 
τούς στείλει στόν Εισαγγελέα.

Τώρα, τό μόνο πού μάς προβληματίζει, 
είναι πού βρίσκανε τό χρόνο κάθε βράδυ, 
καί γιά διασκέδαση καί γιά «δουλειά». 
Αλλά τά παιδιά φαίνεται είχανε 
«έφεση», «ικανότητες» καί «θέληση». Κι 
άμα θέλει κανείς, όλα τά μπορεί. Κι 
έπειτα, σού λένε πώς ήταν μικροί. Μικροί 
στό μάτι...

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άθαν. ΜΟΡΦΑΚΗΣ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ 

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
Σύνταξη - Ρηράϊτερ · Διορθώσεις:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Δημ. ΚΑΙΣΙΟΣ
Ένωμ. Κων, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

”  Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ
Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Μακέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ένωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ
Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές— 
Διεκπεραίωση:
Άνθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 

» Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Έλευθ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

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 ευανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραψα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό υλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.
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Εμείς και οι 
αναγνώστες

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Μέ τήν ευκαιρία τής λήξης των γιορ
ταστικών έκδηλώσεων τής Ναυτικής 
Εβδομάδας 1982 0 άρχηγός τού Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού άντιναύαρχος Νί
κος Πατητάς σέ έγγραφό του πρός τόν 
Αρχηγό Χωροφυλακής γράφει τ ’ άκό- 
λουθα:

«Μέ τήν εύκαιρία τής λήξεως τής Ναυτικής 
Εβδομάδας 1982, τδ Πολεμικό Ναυτικό σάς 

παρακαλεΐ νά δεχθείτε τις θερμές εύχαριστίες 
του, γιά τή συμμετοχή καί τό ένδιαφέρον πού 
δείξατε γιά τήν άψογη όργάνωση των έορταστι- 
κών έκδηλώσεων».

Τό 'Ιερό Ίδρυμα Εύαγγελίστριας Τή
νου σέ έγγραφό του πρός τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής άναφέρει άνάμεοα στά 
άλλα:

«Ή ’Επιτροπή τού Ιερού Ιδρύματος τής 
Εύαγγελίστριας Τήνου, έλαβε γνωσιν του ύπ’ 
άριθ. 706/33/338/1982 έγγράφου σας, άπευθυ- 
νομένου στήν 'Αστυνομικήν Δ/νσιν Προαστίων 
Πρωτευούσης, στις Διοικήσεις Χωροφυλακής 
καί στις 'Ανώτερες Δ/σεις Χωρ/κής, καί κοινο
ποιείται είς ήμάς, διά τού όποιου, μέ άφορμήν 
παρανόμων καί άπατηλών ένεργειών άπό άσυ- 
νείδητα πρόσωπα, αί όποΐαι θίγουν είς τήν συγ- 
κεκριμένην αύτήν περίπτωσιν, τό Ιερόν ήμών 
Ίδρυμα, καί έφιστάται ή προσοχή τών άνωτέρω 
άστυνομικών άρχών, πρός πάταξιν τού θλιβερού 
φαινομένου, μάς έξουσιοδότησε νά σάς εύχαρι- 
στήσωμεν θερμώς διά τό ένδιαφέρον σας καί τόν 
πρός τό Ιερόν ήμών 'Οργανισμόν σεβασμόν 
σας.

Έπιθυμοϋμεν μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν νά έκ- 
φράσωμεν καί τό θερμά συγχαρητήρια ήμών διά 
τήν Ικανότητα καί έτοιμότητα τών σωμάτων 
άσφαλείας καί τήν άπό αύτά άγρυπνον παρακο
λούθησα/ τής τάξεως, ώστε νά παγιώνεται τό 
αίσθημα τής άσφαλείας τών πολιτών, τό όποιον 
άποτελεΐ τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν διό νά 
αισθάνεται ό πολίτης έντονώτερον έλεύθερος 
σέ μία εύνομουμένη δημοκρατική καί πολιτι
σμένη κοινωνία.

01 άνωτέρω σκέψεις, δέν άποτελοϋν τήν έκ- 
φρασιν άπλών καί συμβατικών λόγων φιλοφροσύ
νης, άλλά συνειδητήν έκτίμησιν καί ειλικρινή 
άναγνώρισιν τού άπό τό σώματα άσφαλείας έπι- 
τελουμένου έργου, τό όποιον είναι μιά πραγμα
τική μυσταγωγία γιά τήν έξυπηρέτησιν καί προσ
τασίαν τής πολιτείας καί τής 'Ελληνικής Κοινω
νίας.

Μετά τιμής
Ο Άντ/εδρος τής Δ/σης 'Επιτροπής 

Γεώργιος ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ».

Παίρνοντας άφορμή άπό τήν άμεση καί

καθοριστική συνδρομή τών άρχών Χω
ροφυλακής πρός τά θύματα τού τραγι
κού σιδηροδρομικού δυστυχήματος πού 
συνέβη στις 25-7-82 στήν Πλατανιά Δρά
μας, τόσο ό Νομάρχης Δράμας όσο καί ό 
Διοικητής τού ΟΣΕ μέ έπιστολές τους 
πρός τό Β\ Επιθεωρητή Χωροφυλακής 
Υποστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 
συγχαίρουν τούς άνδρες τού Σώματος 
πού ένεπλάκησαν στήν προσπάθεια διά
σωσης. Συγκεκριμένα γράφουν:
□ Ό  Νομάρχης Δράμας:

«Στρατηγέ,
Σάν έκπρόσωπος τής Κυβέρνησης ατό Νομό έπι- 
θυμώ νά έκφράσω τίς θερμές εύχαριστίες μου 
καί τού Δραμινοϋ λαού γιά τή θετική προσφορά 
σας στήν άντιμετώπιοη τής κατάστασης πού 
προέκυψε άπό τό τραγικό σιδηροδρομικό δυστύ
χημα τής 25-7-82.

Μέ έκτίμηση 
Βαγγέλης Ρογκάκος».

□ Ό Διοικητής τού ΟΣΕ:
«Στρατηγέ μου,

Δεχτήτε τά εύχαριστήρια τής διοίκησης τού 
ΟΣΕ γιά τήν άξιέπαινη καί ήρωική προσπάθεια καί 
βοήθεια τών άνδρών οας στό χτεσινό δυστύχημα 
τού ΟΣΕ.

Μέ ιδιαίτερη τιμή 
Ό  Διοικητής 

Άνδρ. Λαμπρινόπουλος».

Συγκινητική είναι έπίσης καί ή άνα- 
φορά τού Αριστείδη ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ 
(Φλώρινα, Βογατσικοϋ, 2) πρός τόν κ. 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Γράφει ό κ. 
ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ:
«Κύριε 'Υπουργέ,

Σάς γνωρίζω άτι τήν νύκταν τής 24-6-82 ό υίός 
μου, 14 έτών, μετ’ άλλων φίλων του εύρέθη 
περιπλανόμενος είς δρόμον τής Θεσσαλονίκης, 
νηστικός, χωρίς χρήματα, καί χωρίς νά γνωρίζη 
πού νά κοιμηθή, παρά τού έν πολιτική περιβολή 
άδειούχου άστυνομικοϋ χωροφύλακος Στρούμου 
Ήλία τού Νικολάου, ύπηρετούντος στό Αστυ

νομικό τμήμα Χαλανδρίου 'Αττικής. Ό  έν λόγω 
Αστυνομικός σύντομα άπέκτησε τήν φιλία τών 

περιπλανομένων άνηλίκων παιδιών καί τού υίοϋ 
μου, τά πήγε σέ έστιατόριον τής πόλεως όπου 
καί τά πρόσφερε φαγητό, τά συμβούλεψε διά 
τούς κινδύνους πού διέτρεχαν νά περιπλανοϋντο 
τάς νυκτερινός ώρας στή Θεσσαλονίκη άνευ τής 
έγκρίσεως τών εύρισκομένων στή Φλώρινα γο
νέων των, τά δδήγησε στό Σιδηροδρομικό Στα
θμό Θεσσαλονίκης καί ξενύχτησε έως τό πρωί 
μαζί τους, άφού κοιμήθηκαν στό πάτωμα τού 
Σταθμού μετά τών άλλων τουριστών καί τό πρωί 
άφου τά κέρασε σάντουιτς κ.λ.π. τούς είπε νά 
μήν άπομακρυνθοϋν μέχρι νά πάει κάπου νά βρή

χρήματα διά τά εισιτήριά τους. Δέν πρόλαβε 
όμως διότι έγώ μετά ένός άλλου γονέως τά βρή
καμε καί τά πήραμε στά σπίτια μας. Διά τήν καλήν 
αύτήν χειρονομίαν τού χωροφύλακος θέλω διά 
τής παρούσης μου άναφοράς νά έκφράσω ένα 
μεγάλο εύχαριστώ πρός τό ύπουργεϊον σας καί 
πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής διότι έφοδιά- 
σατε τό 'Αστυνομικά "Οργανα πού πλαισιόνουν τό 
σώμα μέ άρετάς καί αύτοθυσίας πού πρέπει νό 
κοσμούν καί κάθε "Ελληνα γενικώς παντού καί 
πάντοτε».

Ο κ. Κων/νος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(Δαφνούλα Άχαΐας) μάς γράφει:

«θά ήθελα νά σάς άπευθύνω τίς εύχαριστίες 
μου διότι χάρις στις μεγάλες, προσπάθειες τού 
Χωροφύλακος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ίωάννου τού 
Γεωργίου, πού ύπηρετεΐ στόν Σταθμό Χωροφυ
λακής 'Ισώματος Πατρών, σέ μηδέν χρόνο συν- 
ελήφθησαν πέντε άθίγγανοι, οί όποιοι πρό ήμε- 
ρών μοΰ είχαν άφαιρέσει τό ποσόν των 10.000 
δραχμών άπό τό Κρεωπολεΐον μου πού βρίσκεται 
στό Χάνι Μερκούρι Βασιλικού Πατρών.

θά ήθελα έπίσης νά συγχαρώ τήν ύπηρεσία 
σας γιά τά στελέχη της καί γιά τίς ειλικρινείς 
προσπάθειες πού γίνονται πάντοτε προκειμένου 
νό άπονεμηθεΐ ή δικαιοσύνη.

Τό άνω ποσόν μοϋ παρεδόθη είς χεΐρας μου 
άπό τόν ώς άνω Χωροφύλακα».

Παρόμοιο γράμμα πήραμε καί άπό τόν 
κ. ΑπόστολοΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ (Καλογρέζα):

«Μέ τήν παρούσα μου έπιστολή, θέλω νά έκ
φράσω μέσω ύμών τίς εύχαριστίες μου πρός τόν 
Δ/τή τού Α.Τ. Σουφλίου Άνθ/ρχο κ. ΓΚΑΖΙΝΟ 
Κων/νο, τόν Άνθυπασπιστή τού ίδίου τμήματος 
κ. ΒΕΖΑΚΙΔΗ Στυλιανό καί όλους τούς άνδρες 
τού Α.Τ. Σουφλίου οί όποιοι άνεϋρον τήν θυγα
τέρα μου, έτών 15, μαθήτρια στό άκριτικό Σουφλί 
καί μέ πατρικό καί στοργικό ένδιαφέρον έπικοι- 
νώνησαν μαζί μου μέσω τού Π. Α. Καλογρέζας καί 
μέ ένημέρωσαν περί τής άνευρέσεώς της. Ή  
πράξη τους αύτή τιμά τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
πού άπέδειξε άκόμα μιά φορά άτι βοηθά ούσια- 
στικά τούς πολίτες».

Ό  γερμανός υπήκοος κ. Peter Fuchs, 
φεύγοντας γιά τήν πατρίδα του έστειλε 
στό Αρχηγείο Χωροφυλακής τό άκό- 
λουθο γράμμα:

«Έπιτρέψατέ μου νά έκφράσω τίς εύχαρι- 
στίες μου καί τά συγχαρητήριά μου πρός τούς 
άνδρες τού Τ.Τ.Κ. Μαλακάσης και ιδιαιτέρως 
πρός τόν Ένωμ/ρχη ΣΙ ΑΛΜΑ Βασίλειο καί 
Χωρ/κες ΦΟΡΓΙΑΡΗ Βασίλειο καί ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ 
Γεώργιο γιά τόν τρόπο πού μοΰ συμπεριφέρθη-
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καν καί χειρίσθηκαν τήν όλη ύπόθεσίν μου σχε
τικά μέ τροχαίο άτύχημα ατό όποιο ένεπλάκην. 
Φεύγω γιά τήν πατρίδα μου μέ τις καλύτερες 
εντυπώσεις γιά τήν 'Ελληνική Αστυνομία».

Ό  κ. Νικόλαος Δ. Μαρκάκης, συντα
ξιούχος τραπεζιτικός (Λιμάνι Χερσονή
σου Κρήτης) σέ γράμματά του πρός τό 
διοικητή τού 'Αστυνομικού Τμήματος 
Χερσονήσου γράφει άνάμεσα στ’ άλλα: 
«Κύριε Διοικητά,

' Επιτρέψατέ μου νά συγχαρώ καί γραπτώς σάς 
καί τούς συνεργάτες σας γιά τήν έπιτυχία σας 
στή σύλληψη τών Δανών κλεπτών καί τήν κατόπιν 
σωστής άνάκρισης σύντομη άνεύρεση τών κλα- 
πέντων πού μέσα σ’ αύτά ήτο καί ό χαρτοφύλα- 
κάς μου.

Ή  έπιτυχία σας αύτή πού είναι φυσική συν
έπεια τής σωστής έπαγγελματικής σας κατάρτι
σης άλλά ταυτόχρονα μεθοδικών άόκνων καί 
άκαμάτων όλονυκτίων προσπαθειών σας, ώς καί 
σωστής κατεύθυνσης τών συνεργατών σας. Μάς 
δυναμώνει τό αίσθημα άσφαλείας -  άηαραίτητου 
παράγοντα γιά κάθε πρόοδο καί μπορούμε νά 
νιώθουμε ύπερήφανοι γιά τό 'Αστυνομικό μας 
Τμήμα».

Από τή Θεσσαλονίκη ό κ. Ιορδάνης 
ΓΕΛΠΑΣΙΔΗΣ γράφει πρός τόν κ. 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης:

«Συμπαθήστε με γιά τήν ένόχληση καί τόν 
κόπο πού σάς βάζω άλλά είμαι ύποχρεωμένος ώς 
σωστός πολίτης νά εύχαριστήσω τό 'Υπουργείο 
σας καί συγκεκριμένα τό Σταθμό Χωροφυλακής 
Μεσοποταμίας Καστοριάς.

Αύθόρμητα καί χωρίς περιστροφές θέλω νά 
εύχαριστήσω τό Σταθμό Χωροφυλακής, άξιωμα- 
τικούς καί χωροφύλακες, πού ύπερέβαλαν σέ 
ένδιαφέρον γιά τήν άνακάλυψη τού κλεμμένου 
αύτοκινήτου μου καί σύλληψη τού δράστη τής

κλοπής, (ήμερ. κλοπής 7/8/82 στή Θεσσαλο
νίκη)».

* * *

0 πρέσβυς τής Μεγάλης Βρετανίας στήν 
Αθήνα σέ έπιστολή του πρός τόν κ. Διοικητή 

Δ.Χ. Λαμίας άναφέρει:

« Αξιότιμε κ. Διοικητά, 
θά ήθελα νά εύχαριστήσω καί σάς καί τούς 

δνδρες τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Λαμίας 
γιά τήν καλωσύνη καί τήν συνπαράστασή σας 
πρός τόν Κύριο καί τήν Κυρία trowberidge 
τής Πρεσβείας μας κατά τό τροχαίο άτύχημα πού 
τούς συνέβη στήν περιοχή σας στις 6 Μαΐου.

0 Κος καί ή Κα Tr o w b r id g e  μοϋ μίλησαν 
γιά τόν φιλικό καί άποτελεσματικό τρόπο μέ τόν 
όποιο οι άνδρες τής Διοικήσεως σας φρόντισαν 
γιά τις διάφορες λεπτομέρειες μετά τό άτύχημα 
καί μέ παρακάλεσαν νά εύχαριστήσω έκ μέρους 
τους δλους αύτούς πού άσχολήθηκαν μέ τήν 
περίπτωσή τους.

θά ήθελα νά προσθέσω καί τις προσωπικές 
μου εύχαριστίες».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
-  Κατσένιου, Εύθυμίου, «Ό κλέφτης μέτή γρα

βάτα» (χρονογράφημα).
-  Παπαβασιλείου, Νεκτάριου θεοφ., «Κρήτη» 

(ποίημα).
-  Ρέππα, Χρήστου Κ., «Εικόνες τής παλιάς 

Αθήνας μέσα άπό τις σελίδες τών άστυνομι- 
κών διατάξεων».

-  Λειβαδιά, Εύαγγέλου Ί . ,  «Ματωμένο Φθινό
πωρο» (χρονικό).

-  Μποντά, Γεωργίου Μ., «Ή γιορτή τής Πανα
γίας στή Σιάτιστα» (Λαογραφικό).

-  Χιώλου, Κωνστ. Β., «Τό Εύρωπαϊκό Κοινοτικό 
Δίκαιο».

-  Τσιουπρά, Μιχαήλ, «Αύτοί» (ποίημα).
-  Λουκά, Αστεριού, «Ό άγώνας γιά τή λευτε

ριά τής Μακεδονίας, 1902 - 1908» (χρονικό).
- Τ ο ύ  ίδιου, «Ό ποντιακός γάμος» (Λαογρα- 

φικό).

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
ΤΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»

Ύπακούοντας στις όδήριτες άνάγκες της όγορός ή Διοικούσα Επιτροπή 
τοϋ Περιοδικού, μέ όπόφασή της, καθόρισε τό ύψος τών συνδρομών γιά τό 1983
ώς έξης:

Προσωπικού Χωροφυλακής....................................................... 450 δρχ.
Ιδιωτών........................................................................................ 450 »
Οργανισμών -  Συλλόγων -  Σωματείων.................................  500 »

Συνδρομών Εξωτερικού...........................................................  1.500 »
Τιμή τεύχους...............................................................................  40 »

Ή  άνοπροσαρμογή τών συνδρομών υπήρξε άναγκαία συνέπεια τής σημαν
τικής αύξησης τών τιμών στό χώρο τών γραφικών τεχνών καί τόν τομέα παροχής 
υπηρεσιών γενικό. Καταβλήθηκε, όμως, προσπάθεια μέ τή συμπίεση τοϋ κόστους 
τής έκδοσης στό άκραΐα έπιτρεπτά όρια, ή αύξηση τών συνδρομών νό μήν ξεπερά- 
σει τό 14% τή στιγμή πού ό τιμάριθμος τρέχει μέ 21,6% (στοιχεία Ίανουαρίου -  
Αύγούστου ’82).

Παράλληλα, παράπονα όπλιτών γιά διαφοροποίησή τους σέ σχέση μέ τούς 
όξιωματικούς συναδέλφους τους, έξαιτίας τής άνεπαίσθητης βασικό διάφορός 
στό ύψος τών συνδρομών, άνόγκασε τή Διοικούσα Επιτροπή νά άποφοσίσει τήν 
έξομοίωση τών συνδρομών.

Ή  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» έλπίζει στήν κατανόηση τών όναγνω- 
στών της κοΙ υπόσχεται ότι θό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιά βελτίωσή 
της.

Στό τεύχος 149 τοϋ περιοδικού μας 
σελ. 343 δημοσιεύθηκε άρθρο τοϋ κ. 
Αθανασίου ΝΑΣΙΟΥΤΖ1Κ καί άπό παρά

λειψή μας δέν άναφέρθηκε ότι ήτον 
όναδημοσίευση όπό τήν έπιφυλλίδα τοϋ 
ΒΗΜΑΤΟΣ τής 17-6-81.
Εύχαριστοϋμε τόν συγγραφέα πού είχε 
τήν εύγενή καλωσύνη νά μάς έγκρίνει 
έστω και έκ τών ύστέρων τήν δημο
σίευση τοϋ άρθρου του.

-  Κακούτη Στάθη, «Μνημόσυνο» (ποίημα άφιε- 
ρωμένο στή μνήμη τής ξεκληρισμένης οικογέ
νειας τοϋ Βασίλη Ήλιόπουλου, άδελφοϋ δύο 
ταγματαρχών Χωροφυλακής πού χάθηκε σέ 
τροχαίο άτύχημα στήν Κακιά Σκάλα στις 
22-8-82). Δημοσιεύουμε παρακάτω τό ποίημα:

•Π ο ύ  π ά ς  ά ίτ έ  μ ο υ  π λ ο υ μ ισ τ έ  π ε τρ ίτη  μ ο υ
γ ρ α μ μ έ ν ε ;

π ο ύ  σάς μ ώ ρ ' π ε τρ ο π έ ρ δ ικ α  κ α ι μ π ιρ μ π ιλ ή  τ ρ α 
γ ά ν α

π ο ύ  π ά τε  ν ιό χ α ρ α  π ο υ λ ιά , π ε ρ δ ίκ ια , χ ε λ ιδ ό ν ια ,  
κ ι ά λ ά λ η το  κ ι '  α β ά φ τ ισ το  γ λ υ κ ό  μ α ς  α γ γ ε λ ο ύ δ ι; 
Π ο ύ  π ά τε  κ α λ ο κ α ιρ ιν ά  σ τ ' ά μ π α  τ ο ύ  χ ε ιν ο π ώ -

ρ ο υ
μ έ  τ ’ ά ν θ ο γ έ λ ια  σ τ ις  κ α ρ δ ιέ ς  α τά  μ ά τ ια  τό ν

’Α π ρ ίλη ,
π ο ύ  π ά τε  νά  π ε ρ ά σ ε τ ε  τή  μ α ύ ρ η  Κ α κ ο σ κ ά λ α ; 

Π ο ύ  κ ε ί  ό  Χ ά ρ ο ς  κ α ρ τ ε ρ ε ί  ύ  ψ υ χ ο κ υ ν η γ ιά ρ η ς  
ό  ζ η λ ο φ τ ό ν ο ς  τή ς  χ α ρ ά ς , τ ή ς  λ ε β ε ν τ ιά ς ,  τή ς

χ ά ρ η ς
π ο ύ  μ έ  χ ω σ ιέ ς  κ α ί π ο ν η ρ ιέ ς  γ κ ρ ε μ ίζ ε ι  τ ο ύ ς  λ ε 
β έ ν τ ε ς  τ ο ύ ς  β ο υ λ ε υ τ έ ς ,  τ ο ύ ς  χ ο ρ ε υ τ έ ς  κ α ί 

τ ο ύ ς  τρ α γ ο υ δ ισ τ ά δ ε ς  
τ ο ύ ς  κ ο υ β α ρ δ ά δ ε ς , τ ο ύ ς  κ α λ ο ύ ς  κ α ι π α ίρ ν ε ι 

τ ή ν  ψ υ χ ή  το υ ς .
Κ ι ' ή  Χ ά ρ ισ σ α  άπ ό κ ο ν τ ά  τ ις  λ υ γ ε ρ έ ς  β ιγ γ λ ίζ ε ι  

τ ίς  κ α λ ο μ ά ν ε ς , τ ις  κ υ ρ έ ς , ό π ο υ  τ ιμ ο ύ ν  τ ο ύ ς  άν -
δ ρ ε ς

τ ιμ ά ν ε  τ ά  π ε θ ε ρ ικ ά , κ ο υ ν ιά δ ο υ ς  κ α ί κ ο υ ν ιά δ ε ς  
κ α ί κ α ν α ρ ίζ ο υ ν  τά  π α ιδ ιά  κ α ί τ ά  μ α ν τ ή λ ια  φ τ ιά 

χ ν ο υ ν
ά γ κ ά θ ι σ τή  Χ α ρ ό ν τ ισ σ α  π ο ύ  κ ό β ε ι  τ ή  ζω ή το υ ς .  
Κ α ί λ έ ε ι  κ α ί σ τό  Χ α ρ ό π ο υ λ ο  κ α ί φ θ ο ν ε ρ ά  το ύ

γ ν έ ψ ε ι
τ ο ύ ς  κ ε ρ α υ ν ο ύ ς  τ ή ς  μ α ύ ρ η ς  γ η ς  ν ά  ρ ίξ ε ι  σ τ '

ά γ γ ε λ ο ύ δ ια
νά  κ ά ψ ε ι τά  κ ο ρ μ ά κ ια  τ ο υ ς  νά  γ ίν ο υ ν ε  λ α μ π ά 

δ ε ς
ν ά  κ α ιν  σ τό  θ ρ ό ν ο  τ ο ύ  Θ ε ο ύ  μ α ζ ί μ έ  το ύ ς

Α γ ίο υ ς
ά ν τά μ α  μ έ  τ ο ύ ς  μ ά ρ τ υ ρ ε ς ,  τ ο ύ ς  δ ώ δ ε κ α  Α π ο 

σ τό λ ο υ ς .
Ν ά  κ α ίν ε  κ α ί μ έ  τ ο ύ ς  κ α η μ ο ύ ς , ν ά  κ α ίν ε  μ έ  τά

δ ά κ ρ υ α
τά φ υ λ λ ο κ ά ρ δ ια  τώ ν  δ ικώ ν , μ α τ ά κ ια  ά γα π η - 
μ έ ν α ».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

-  Εύάγγελο 'Αναργύρου (Κόρινθο): Γιό νό
πάρετε σύνταξη, άν φύγετε μέ αίτησή σας 
θά πρέπει νά έχετε συντάξιμη ύπηρεσία 
τουλάχιστον 25 χρόνων άπό τά όποια τά 
15 νά είναι πλήρη πραγματικά. Εδώ θά 
πρέπει νά ύπενθυμισθεϊ τό γεγονός πώς 
σύμφωνα μέ έγγραφο τοϋ Γ.Λ.Κ., γιά νά 
προσμετρήσει ό ύπό συνταξιοδότηση 
τήν 5ετία τού άρθρου 3 τού ΝΔ142/1974, 
θά πρέπει νά έχει όπωσδήποτε 25ετή 
πραγματική συντάξιμη ύπηρεσία.
-  κ. Χρύσανθο Χρ. Κόκκο (Τρίκαλα): Δυστυ
χώς στή βιβλιοθήκη τού Αρχηγείου Χω
ροφυλακής δέν ύπάρχει τίτλος βιβλίου 
μέ συγγραφέα τόν άείμνηστο Θεόδωρο 
Κοφίτσα.
-  δ. Μορίο Ποτέρα (Πρώτη Φλώρινα): Ή ύπο-
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σψήφια γυναίκα χωροφύλακας πρέπει νά 
κατέχει άπολυτήριο Λυκείου, καί νά έχει 
ύψος - χωρίς παπούτσια καί κάλτσες -  
τουλάχιστον 1,63 μ. Ή έκπαίδευση είναι 
έξάμηνη καί ύποχρεοϋται νά ύπηρετήσει 
στό Σώμα πέντε χρόνια θητεία.

-  κ. Αριστείδη Κωνσταντίνου (Κοζάνη): Τό
ερώτημά σας δέν είναι άπόλυτα συγκε
κριμένο καί οι προϋποθέσεις κτησης τοϋ 
δικαιώματος σύνταξης άρκετά πολύπλο
κος. Γι’ αύτό παραθέτουμε άπόσπασμα 
τού σχετικού άρθρου τού συνταξιοδοτι- 
κοϋ κώδικα (άρθρου 26 τού Π.Δ. 
1041/1979):

«7. Ό  μόνιμος σ τρ α τ ιω τ ικ ό ς  δ ικ α ιο ύ τ α ι ε ίς  
σ ύ ν τα ξ ιν :

α ) 'Ε ά ν  ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  ό π ω σ δ ή π ο τε  τω ν  τ ά 
ξ εω ν  κ α ι έ χ η  ε ίκ ο σ ιπ ε ν τ α ε τ ή  τουλάχιστον σ υ ν 
τ ά ξ ιμ ο ν  υ π η ρ εσ ία ν , έ ξ ’ ή ς  π λ ή ρ η  δ ε κ α π ε ν τ α ε τ ή  
π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  υ π η ρ εσ ία ν .

Επ ί ά ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  ά δ ε λ φ ώ ν  ν ο σ ο κ ό μ ω ν  έ ν  
χ η ρ ε ίρ  μ ε τ '  ά ν η λ ίκ ω ν  τ έ κ ν ω ν  ή έ ν  δ ια ζ ε ύ ξ ε ι  
μ ε τ '  ά ν η λ ίκ ω ν  τ έ κ ν ω ν  ή  έ γ γ ά μ ω ν  ά ρ κ ε ί  δ ε κ α -  
π ε ν τ α ε τ ή ς  π λ ή ρ η ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή  σ υ ν τά ξ ιμ ο ς  
υ π η ρ εσ ία .

β) Ε ά ν  ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  τώ ν  τ ά ξ ε ω ν  ώς κ α τα 
λ η φ θ ε ίς  υ π ό  το ύ  ό ρ ίο υ  ή λ ικ ία ς  κ α ί έ χ η  δ ε κ α 
π ε ν τα ε τή  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  σ υ ν τ ά ξ ιμ ο ν  ύ η η ρ ε σ ία ν ,  
έ ξ '  ή ς  π λ ή ρ η  δ ε κ α ε τ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ή ν , έ φ ’ ό σ ο ν  
ά μ έ σ ω ς  π ρό  τή ς  κ α τα λ ή ψ ε ω ς  ύπ ό  τ ο ύ  ό ρ ίο υ  
ή λ ικ ία ς  έ χ ε ι  π λ ή ρ η  τ ρ ιε τ ή  σ υ ν ε χ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ν  υ π η ρ εσ ία ν .

γ ) Ε ά ν  ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  τώ ν  τά ξ ε ω ν  ά κ ο υ σ ίω ς  
α υ τ ο ύ  κ α ί έ χ η  δ ε κ α π ε ν τ α ε τ ή  σ υ ν τ ά ξ ιμ ο ν  υ π η 
ρ ε σ ία ν , έ ξ  ή ς  π λ ή ρ η  δ ε κ α ε τ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  
σ τρ α τ ιω τ ικ ή ν  το ια ύ τη ν .

Ε ά ν  ή  ά κ ο υ σ ία  ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ ις  ό φ ε ίλ ε τ α ι  ε ίς  
μ ή  ά π ο δ ο χ ή ν  τ ή ς  π ε ρ ί ά ν α κ α τα τά ξ ε ω ς  α ίτή -  
σ εω ς  το ύ  δ ια ν ύ ο ν τ ο ς  έ θ ε λ ο υ σ ία ν  ύ π ο χ ρ έω σ ιν , 
ά π α ιτ ε ίτ α ι ε ικ ο σ α ε τ ή ς  σ υ ν τ ά ξ ιμ ο ς  υ π η ρ εσ ία , έ ξ  
ή ς  π λ ή ρ η ς  δ ω δ ε κ α ε τ ή ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή  σ τρ α τ ιω 
τ ικ ή  το ια ύ τη .

Ο  ά π ο μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν ο ς  λ ό γ ω  γ ά μ ο υ , τ ε λ ε -  
σ θ έ ν τ ο ς  μετά τή ν  έ ν α ρ ξ ιν  τ ή ς  ισ χ ύ ο ς  το ύ  άν .ν . 
1854 /1951  ά ν ε υ  ά δ ε ια ς  τ ή ς  π ρ ο ίσ τα μ έ ν η ς  το υ  
ά ρ χ ή ς , θ ε ω ρ ε ίτ α ι ώ ς έ κ ο υ α ίω ς  ά π ο μ α κ ρ υ ν -  
θ ε ίς .

δ ) Έ ά ν  ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  τώ ν  τ ά ξ ε ω ν  λ ό γ ω  σ ω 
μ α τ ικ ή ς  ή  δ ια ν ο η τ ικ ή ς  ά ν ικ α ν ό τ η τ ο ς ,  μ ή  ό φ ε ι-  
λ ο μ έ ν η ς  ε ίς  τ ή ν  υ π η ρ εσ ία ν , β ε β α ιο υ μ έ ν η ς  
κ α τά  τά ς  έ κ ά σ το τ ε  ίσ χ υ ο ύ σ α ς  δ ια τ ά ξ ε ις  κ α ί έ χ η  
δ ε κ α ε τ ή  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  σ υ ν τ ά ξ ιμ ο ν  υ π η ρ εσ ία ν .

ε )  Έ ά ν  ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  ό π ω σ δ ή π ο τε  τώ ν  τ ά 
ξ εω ν  ώ ς κ α τα σ τά ς  σ ω μ α τ ικ ώ ς  ή δ ια ν ο η τ ικ ώ ς  
ά ν ίκ α ν ο ς  σ υ ν ε π ε ία  τρ α ύ μ α το ς  ή ν ο σ ή μ α το ς  
π ρ ο ε λ θ ό ν το ς  π ρ ο δ ή λ ω ς  κ α ί ά ν α μ φ ισ θ η τή τω ς  
έ ξ  α ιτ ία ς  τ ή ς  υ π η ρ εσ ία ς .

Α'ι α υ ν έ π ε ια ι τ ο ύ  τ ρ α ύ μ α τ ο ς  ή τ ο ύ  ν ο σ ή μ α το ς  
π α ρ έ χ ο υ ν  δ ικ α ίω μ α  ε ίς  σ ύ ν τ α ξ ιν  κ α ί ά ν  έ ξ ε δ η -  
λ ώ θ η σ α ν  έ ν τ ό ς  έ ξ α μ ή ν ο υ  τό  β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν  άπό  
τ ή ς  π ρ ώ τη ς  μ ε τ ά  τό πάθημα ά π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ω ς  
τ ο ύ  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  έ κ  τώ ν  τά ξεω ν .

Έ ν  ο ύ δ ε μ ιά  π ε ρ ιπ τώ σ ε ι δ ύ ν α τ α ι νά  θ ε ω ρ η 
θ ο ύ ν  ώ ς π ρ ο ε λ θ ό ν τα  έ ξ  α ίτ ια ς  τ ή ς  υ π η ρ εσ ία ς  
χ ρ ό ν ια  ν ο σ ή μ α τα , ά τ ιν α  έ ξ ε δ η λ ώ θ η σ α ν  έ ν τ ό ς  
έ τ ο υ ς  άπ ό  τ ή ς  κ α τα τά ξ ε ω ς  τ ο ύ  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ .

Ώ ς  σ χ ε τ ιζ ο μ έ ν η  π ρ ό ς  τ ή ν  υ π η ρ εσ ία ν  λ ο γ ίζ ε 
τ α ι κ α ί ή  μ ε τ α κ ίν η σ ις  τ ο ύ  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ , ε ίτ ε  
λ ό γ ω  ά δ ε ια ς , ε ί τ ε  π ρ ό ς  έ π ισ τρ ο φ ή ν  ε ίς  τή ν  
έ σ τ ία ν  το υ  μ ε τ ά  τ ή ν  έ κ  τώ ν  τ ά ξ ε ω ν  ά π ό λ υ σ ίν  
τ ο υ  κ α ί έ ν τ ό ς  μ η ν ά ς  άπ ό  τούτης.

2. Ά π ο δ ε ικ ν υ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  ύ π ά ρ χ ε ι ώ ς π ρ ό ς  τό  
π ά θ η μ α  β α ρ ύ  π τα ίσ μ α  τ ο ύ  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  δ έ ν  
γ ε ν ν ά τ α ι δ ικ α ίω μ α  ε ίς  σ ύ ν τ α ξ ιν *.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

□ Κουβέλη, Κων/νου, « Υγειονομικός Κανονι
σμός» (τεύχη 3 καί 4). Άπό τδν κ. ΚΟΥ- 
ΒΕΛΗ Κων/νο, 'Αρχηγό ’Αστυνομίας 
Πόλεων έ.ά. έκδόθηκαν τά άνωτέρω 
ένημερωτικά τεύχη, στά όποια περι
λαμβάνονται οί μέχρι τού Φεβρουά
ριου 1982 νεώτερες ύγειονομικές δια
τάξεις.

Ή τιμή κάθε τεύχους άνέρχεται στό 
ποσό τών 200 δρχ.

Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά 
προμηθευθούν τά τεύχη άπό τό βι
βλιοπωλείο «ΣΑΚΟΥΛΑ», Σανταρόζα 1, 
ή άπ’ εύθείας άπό τόν έκδότη: Άν- 
δρέου Δημητρίου 80, Καλογρέζα, τηλ. 
2798-814.

□ οικολογία και περιβάλλον (Περιοδικό): Γνω
ρίζεται ότι έκυκλοφόρησε περιοδικό 
ύπό τόν τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ καί ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝ», τό όποιο άναφέρεται στά 
οικολογικά προβλήματα καί τήν προσ
τασία τοϋ περιβάλλοντος.

Μέ τήν άνωτέρω έκδοση άποσκο- 
πεϊται ή ένημέρωση καί έπιμόρφωση 
έπί τών προβλημάτων τής συγχρόνου 
ζωής καί ειδικότερα έπί τών θεμάτων 
πού άναφέρονται άμεσα στις σχέσεις 
μεταξύ άνθρώπου καί φύσεως.

Οί ένδιαφερόμενοι ν’ άπευθύνονται 
άπ' εύθείας στόν έκδότη κ. ΛΙΒΑΝΗ 
ΑΝΤΩΝΙΟ, Σόλωνος 94, τη,. 3610.584 - 
3600.398.

□ Τσούρα, Νικολάου Άνδρέα, «Τό λυχνάρια 
τοϋ Μυκερίνου»: Άπό τό δικηγόρο - δη
μοσιογράφο κ. Τσούρα έκδόθηκε 
πρόσφατα τό βιβλίο τά «Λυχνάρια τού 
Μυκερίνου». Στό έργο περιλαμβάνε
ται μιά πολύ άξιόλογη σειρά δοκιμίων 
τού συγγραφέα, ό όποιος προέρχεται 
άπό τις τάξεις τού Σώματος καί ύπήρξε 
ένας άπό τούς πρώτους συνεργάτες 
τού περιοδικού μας.

Τό βιβλίο διατίθεται στό προσωπικό 
τού Σώματος στήν τιμή τών 400 δρχ. Οί 
ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύ- 
νονται στό συγγραφέα: Αθήνα, Βε- 
ρανζέρου 22, τηλ. 5245.029.

-  κ. κ. Νικόλαο Παππά (Κηφισιό) καί κ. Χριστό
φορο Παππό (Θεσσαλονίκη): Τά προθλήματά 
σας έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή όποια 
δέν μάς έπιτρέπει νά σάς άπαντήσουμε 
μέ βεβαιότητα. Σάς συνιστοϋμε, όμως, 
νά άπευθυνθείτε στό Γενικό Λογιστήριο 
τού Κράτους ('Υπηρεσία Συντάξεων -  
Διεύθυνση 11η-Τμήμα Β -Κάνιγγος 29
-  τηλέφωνο 36.26.188).

□ Κορωνάκη, Δημ. Γ., «Τό Πάνβεον τής Αθα
νασίας» (Παγκρητικό λεύκωμα), Αθήναι 
1972, σελ. 246, 28X20. Άν καί παλιά έκ
δοση παρουσιάζει ένδιαφέρον. Κάθε 
άντίτυπο διατίθεται στήν τιμή τών 300 
δρχ. Όσοι ένδιαφέρονται μπορούν νά 
άπευθύνονται στόν κ. Κορωνάκη (Με
λίσσια Αττικής, Κρήτης άριθ. 1, τηλ. 
8042.260).

•  Τό κατάστημα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΑ ('Αθήνα, 
Κοτοπούλη 5, Ομόνοια, τηλ. 52.31.347) 
προσφέρει ατό προσωπικό τού Σώματος δω
ρεάν τήν έμφάνιση τών έγχρωμων φίλμς πού 
άγοράζουν άπ’ αύτό.

•  Τό κατάστημα νεωτερισμών «'Αφοί Κούρ
κου ντή Ο.Ε.» (γωνία ’Εθνικής 'Αντιστάσεως 
καί Τσαμαδοϋ 16, Πειραιάς -  τηλ. 4122728), 
μέ έτοιμα άνδρικά, γυναικεία καί παιδικά έν- 
δύματα καί είδη νεωτερισμού σέ πλούσια συλ
λογή, προσφέρει δλα τά είδη του, γιά τό 
προσωπικό τής Χωροφυλακής καί τά μέλη τών 
οικογενειών του, μέ έκπτωση 20% έπί τών 
άναγραφο μένων τιμών.

'Επίσης παρέχει εύκολίες πληρωμής μέ μη
νιαίο διακανονισμό καί μέ έκπτωση 5%.

•  Τά φροντιστήρια ξένων γλωσσων ΝΙΚΟΥ ΣΑ- 
ΛΕΥΡΗ (Καλλιθέα, Άγ. Πάντων 32, τηλ. 
9584.001 -  Χρυσούπολις, ζενοκράτους 52, 
τηλ. 5749.951 -  Άγιος Σώστης, Σφιγγός 86, 
τηλ. 9334.337 -  Ν. Λιόσια, 'Αλαμάνας 72, τηλ. 
2613.017) δέχονται μέ μειωμένα κατά 30% 
δίδακτρα γιά έκμάθηση τής άγγλικής, γαλλι
κής, γερμανικής καί Ιταλικής γλώσσας τά παι
διά τού προσωπικού τού Σώματος.

Τό κατάστημα Χρυσοχοΐας τοϋ έ.ά. 
άξιωματικοϋ Χωροφυλακής κ. Ευάγγε
λου Ανατολίτη, όδάς Βερανζέρου 24α, 
τηλ. 5233-733, προσφέρει στά προσω
πικό τής Χωροφυλακής άλα τά είδη του 
μέ έκπτωση μέχρι 25% καί μέ εύκο
λ ίες πληρωμής.

Ολοκληρώθηκε καί κυκλοφορεί σέ 7 τόμους 
καί σέ πολυτελή βιβλιοδεσία ή σειρά τών άστυ- 
νομικών διηγημάτων τού Άνθυπασπιστή "Αγγέ
λου Πετρουλάκη μέ τίτλο «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ» άπό τις έκδόσεις ΔΕΔΕΜΑΔΗ 
( Αθήνα, Μεσολογγίου 2, Τ.Τ. 145, τηλ. 
3633.620 καί 3606.667). Όλες οί ύποθέσεις 
πού παρουσιάζονται είναι πραγματικές καί βασί
ζονται σέ έπίσημα στοιχεία.

Τό έργο, ειδικό γιό τό προσωπικό τοϋ Σώμα
τος, προσφέρεται μετρητοϊς στήν τιμή τών 
3.000 δρχ. καί μέ δόσεις (1000 δρχ. προκατα
βολή καί μηνιαίες δόσεις τών 500 δρχ.) στήν 
τιμή τών 4.000 δρχ. 0Ι ένδιαφερόμενοι μπορούν 
νό άπευθύνονται στόν ποραπόνω έκδοτικό οίκο. 
(Γιό όσους μένουν στήν έπαρχία ό διακανονι
σμός τών δόσεων θό γίνεται μέ ταχυδρομικές 
έπιταγές).
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’ Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩ Ν )Ν Ο Σ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Άνθυπασπιστής

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ

Αξιωματικών Υγειονομικών:
Στό βαθμό τοϋ μοίραρχου -  ιατρού προήχθη 
ιό 26-6-1982 ό υπομοίραρχος -  υπίατρος ΔΗ- 
ΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος τού 'Αθανασίου.

Άξ/κώ ν Γεν. Υπηρεσιών:
Προήχθησαν;

Στό βαθμό τοϋ συνταγματάρχη ό άντισυντα- 
γματάρχης ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ Χρηστός τοϋ 
Κων/νου.
Στό βαθμό τοϋ υπομοίραρχου οΐ άνθυπομοί- 
ραρχοιτοϋ Ν.Δ. 649/1970: ΡΟΒΗΛΟΣ Πανα
γιώτης τοϋ Άνδρέα, ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Ήλίας τοϋ 
Φωτίου, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ιωάννης τοϋ Δημη- 
τρίου, ΧΑΟΚΗΣ Εύάγγελος τοϋ Γεωργίου, 
ΔΗΜΟΥ Χριστόδουλος τοϋ Δημητρίου, 
ΝΤΟΥΜΑΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, ΤΣΑΟΥ
ΣΗΣ Γεώργιος τοϋ Λαζάρου, ΦΟΥΝΤΑΣ Αλέ
ξανδρο ς τοϋ Κων/νου, ΚΑΤΣΑΒΟΣ Γεώργιος 
του Δημητρίου, ΚΑΛΥΒΑΣ Βησσαρίωνος τοϋ 
Εύαγγέλου, ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ’Αντώνιος τοϋ Χαρα- 
λάμπους, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος τοϋ 
Βασιλείου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ 
Γεωργίου, ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Νικόλαος τοϋ Γεωρ
γίου, ΝΙΦΟΡΟΣ ’Αθανάσιος τοϋ Γεωργίου, 
ΘΕΡΜΟΣ Κων/νος τοϋ ’ Ιωάννη, ΔΡΟΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος_ τοϋ ’ Ιωάννη, ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ 
Γεώργιος τοϋ Παύλου, ΠΑΠΑΡΗΣ Δημήτριος 
του Θεοδοσίου, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων/νος τοϋ 
’Εμμανουήλ. ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Στέφανος τοϋ Νι
κολάου, ΛΕΝΕΤΗΣ ’Αθανάσιος τοϋ Γρηγο- 
ρίου, ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Εύαγγέ- 
λου, ΧΡΥΣΙΚΟΣ Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος τοϋ Παναγιώτη, 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ Σπυρίδωνα καί 
ΓΚΟΛΙΟΣ Στέφανος τοϋ Γεωργίου.
Στό βαθμό τοϋ άνθυπομοίραρχου τοϋ Ν.Δ. 
649/70 οί άκόλουθοι άνθυπασπιστές πού 
πρόσφατα άποφοίτησαν άπό τή Σ.Ε.Μ.Α.Χ.: 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Σταματέ- 
λου, ΠΑΤΑΤΣΗΣ Θεόδωρος τοϋ Γεωργίου, 
ΣΑΝΙΔΑΣ Παναγιώτης τοϋ Δήμου, ΤΡΟΧΑΛΑ- 
ΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοϋ ’ Ιωάννη, ΤΟΓΑΤΖΗΣ 
Σπήλιος τοϋ Νικολάου, ΦΙΛΗΣ Παναγιώτης τοϋ 
Βλασίου, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ 
Γεωργίου, ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ’Αναστάσιος τοϋ 
Κων/νου, ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ’ Ισίδωρος τοϋ 
Γεωργίου, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Γιαννακός τοϋ ’Ανα
στασίου, ΤΖΟΥΡΟΣ Δημήτριος τοϋ ’Επαμει
νώνδα, ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος τοϋ Μύ
ρωνα, ΜΟΙΡΑΛΗΣ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Στέφανος τοϋ Γρηγορίου, ΝΙ- 
ΚΗΤΙΔΗΣ Γεώργιος τοϋ Στεφάνου, ΟΡΦΑΝΟΣ 
Βασίλειος τοϋ Άνδρέου, ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος 
τοϋ Κων/νου, ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ Γεωρ
γίου, ΑΓΓΕΛΗΣ Τηλέμαχος τοϋ Νικολάου, ΧΑ- 
ΡΑΚΤΗΝΙΘΤΗΣ ’Αθανάσιος τοϋ ’Αλεξίου, 
ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος τοϋ ’Αντωνίου, ΚΕΧΑΓΙΟ- 
ΓΛΟΥ Σάββας τοϋ Σεραφείμ, ΚΡΙΚΕΤΟΣ Διο
νύσιος τοϋ Βασιλείου, ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ 
Κων/νος τοϋ Παναγιώτου, ΣΑΪΣΑΝΑΣ Νικό
λαος τοϋ ’Αθανασίου, ΕΛΕΝΗΣ Κων/νος τοϋ 
Χαραλάμπους, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Κων/νος τοϋ 
Σπυρίδωνος, ΜΠΑΛΤΑΣ Παναγιώτης τοϋ Μι
χαήλ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος τοϋ Ήλία, 
ΝΤΟΒΟΡΗΣ 'Απόστολος τοϋ Παναγιώτου,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Βασίλειος τοϋ Αθανασίου, 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ 
Νικολάου, ΔΟΣΧΟΡΗΣ Μιχαήλ τοϋ Σπυρίδω
νος, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτης τοϋ Δη
μητρίου, ΤΣΙΜΠΛΗΣ Εύριπίδης τοϋ ’Αθανα
σίου, ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Εμμανουήλ, 
ΚΑΛΩΥΔΗΣ Εμμανουήλ τοϋ Γεωργίου, 
ΠΡΩΜΠΘΝΑΣ Ίουλιανός τοϋ Στεφάνου, ΘΑ- 
ΡΕΝΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοϋ Νικολάου ΛΑΪΝΗΣ 
’Αθανάσιος τοϋ Αθανασίου, ΤΣΑΜΗΣ ’Από
στολος τοϋ Νικολάου, ΗΛΙΑΣ ’Αναστάσιος τοϋ 
’ Ιακώβου, ΤΖΕΛΙΩΣ Βασίλειος τοϋ Σωτηρίου, 
ΡΕΠΠΑΣ Λεωνίδας τοϋ Πέτρου, ΘΕΜΕΛΗΣ 
Χρηστός τοϋ Σπυρίδωνος, ΑΡΓΥΡΗΣ Δημή- 
τριος τοϋ Ίωάννου, ΑΔΑΜΗΣ Μιχαήλ τοϋ Κυ
ριάκου καί ΓΙΑΝΝΑΡΩΣ Παναγιώτης τοϋ Δημη
τρίου.

□  Στό βαθμό τοϋ άνθυπασπιστή οί ένωμοτάρχες 
Ειδικών Υπηρεσιών (Α’ τάξης τεχνίτες αύτο- 
κινήτων) ΠΑΓΚΑΚΗΣ Άνδρέας τοϋ Ίωάννου 
καί ΛΕΚΑΡΑΚΩΣ ’ Ιωάννης τοϋ Ευσταθίου, κα
θώς καί ό ένωμοτάρχης τών Γενικών Υπηρε
σιών ΤΑΣΙΩΠΩΥΛΩΣ Νικόλαος τοϋ Παύλου.

□  Τέλος στό βαθμό τοϋ ένωμοτάρχη 60 ϋπενω- 
μοτάρχες τών Γενικών καί 2 τών Είδικών 
Υπηρεσιών, καθώς καί 36 χωροφύλακες τών 
Γ ενικών καί 1 τών Είδικών Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

α. Αξιωματικών:

’Αποστρατεύτηκαν πρόσφατα:
□  Μέ αίτησή τους ό ταξίαρχος ΚΩΝΤΩΠΟΥΛΘΣ 

Συμωνίδης τοϋ Δημητρίου καί ό συνταγμα
τάρχης ΝΙΚΘΛΩΠΘΥΛΩΣ Γεώργιος τοϋ 
Ιωάννη.

□  Μέ αίτησή τους καί ένα μετά τήν προαγωγή 
στό βαθμό τους οί ταγματάρχες τοϋ Ν.Δ. 
649/70: ΖΩΗΣ Γεώργιος τοϋ Σπυρίδωνος, 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δημήτριος τοϋ Δημητρίου, ΚΑΣ- 
ΤΡΙΝΑΚΗΣ Δημοσθένης τοϋ Γεωργίου, ΣΑΡ- 
ΡΗΣ Αριστείδης τοϋ Αθανασίου, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ ’Επαμεινώνδα, ΚΑ- 
ΖΑΣ ’ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, ΤΟΤΣΗΣ Θαλής 
τοϋ Εύαγγέλου, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κων/νος τοϋ 
Γεωργίου, ΔΑΤΣΕΡΗΣ Νικόλαος τοϋ Γεωρ
γίου, ΜΑΝΑΝΑΣ Εΰστράτιος τοϋ Χρήστου καί 
ΝΤΟΥΡΩΣ ’ Ιωάννης τοϋ Βασιλείου.

□  Μέ αίτησή του ό άνθυπομοίραρχος Ν.Δ. 
649/70 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΘΣ ’Αριστείδης τοϋ Βασι
λείου.

□  "Ενα μήνα μετά τήν προαγωγή στό βαθμό τους 
οί άνθυπομοίραρχοι ΜΕΣΩΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Στυλιανού, ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΩΣ Χρη
στός τοϋ Θεμιστοκλή, ΣΙΔΗΡΟΠΘΥΛΟΣ Νικό
λαος τοϋ Ίωάννου, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Σταύρος τοϋ 
Γεωργίου, ΒΛΑΧΩΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος τοϋ Νι
κολάου καί ΔΗΜΙΖΑΣ Χρήστος τοϋ Αναστα
σίου.

6. Ανθ/στών - Οπλιτών:

□  Μέ αίτησή τους οί άνθυπασπιστές ΚΑΠΠΟΣ 
Κων/νος τοϋ Εύθυμίου, ΣΑΡΑΝΤΩΠΟΥΛΟΣ 
’Απόστολος τοϋ Σαράντη, ΝΤΟΛΛΑΣ Γ εώργιος

τοϋ ’ Ιωάννη, ΣΩΤΩΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Λυ
κούργου, ΜΠΩΥΤΙΟΣ Χρήστος τοϋ Αγγέλου, 
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΩΣ Παναγιώτης τοϋ Σταύρου, 
ΒΑΛΤΙΝΩΣ Στυλιανός τοϋ Χρήστου, ΝΤΩΝΤΟΣ 
Διονύσιος τοϋ Κανέλλου, ΚΟΥΤΣΩΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δημήτριος τοϋ ’ Ιωάννη, ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος τοϋ Ξενοφώντα, ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ’ Ιωάν
νης τοϋ Γεωργίου, ΤΩΥΜΠΕΛΗΣ 'Αθανάσιος 
τοϋ Νικολάου, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Νικόλαος τοϋ Δημη
τρίου, ΧΡΥΣΙΚΩΣ Τηλέμαχος τοϋ Νικολάου, 
ΡΟΚΚΑΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, ΠΕΤΡΟ
ΒΑΣ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Στέργου, καί οί ένωμο
τάρχες Β’ ΚΑΡΡΑΣ Ιωάννης τοϋ Γεωργίου, 
ΜΗΤΣΙΟΣ Δημήτριος τοϋ Εύαγγέλου, καί 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Εύθύμιος τοϋ Ίωάννου.

□  Τέλος ένα μήνα μετά τήν προαγωγή στό βαθμό 
τους οί άνθυπασπιστές ΣΙΩΚΟΣ Παναγιώτης 
τοϋ Εύσταθίου, ΒΡΥΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος τοϋ 
Δημητρίου, ΠΑΠΑΔΩΠΩΥΛΟΣ Μενέλαος τοϋ 
Μάριου, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Σταύρος τοϋ Εύστα
θίου, ΚΛΕΤΣΑΣ Δημήτριος τοϋ Ήλία, ΓΚΟΤ- 
ΣΩΠΩΥΛΩΣ Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, ΜΠΑΣΕ- 
ΚΗΣ ’ Ιωάννης τοϋ Εύαγγέλου, ΔΑΝΕΛΗΣ Φί
λιππος τού Νικολάου, ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Βασί
λειος τοϋ Λάμπρου, ΣΠΑΝΩΥΔΑΚΗΣ Πέτρος 
τοϋ Ίωάννου, ΚΩΡΚΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ 
Κων/νου, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’ Ιωάννης τοϋ Σωτη
ρίου, ΒΩΛΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ ’Αντωνίου, 
ΜΑΡΓΑΝΗΣ Τριαντάφυλλος τοϋ 'Αθανασίου, 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δημοσθένης τοϋ Κων/νου, ΚΙΤΣΟΣ 
Νικόλαος τοϋ Δημητρίου, ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ Γεώρ
γιος τοϋ Κων/νου, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Άχιλλέας τοϋ 
Νικολάου, ΚΟΝΙΔΗΣ ’Αναστάσιος τοϋ Γεωρ
γίου, ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Παναγιώτης τοϋ Εύθυ
μίου, ΓΚΟΓΚΟΣ Χρήστος τοϋ Δημητρίου, 
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Γρηγορίου 
ΚΩΣΤΗΣ Κων/νος τοϋ Βασιλείου, ΜΗΤΡΟΥ- 
ΣΗΣ Αθανάσιος τοϋ Εύαγγέλου, ΔΟΓΑΝΗΣ 
Κων/νος τοϋ Φωτίου, ΑΡΣΕΝΗΣ Σωτήριος τοϋ 
’Εμμανουήλ καί ΓΚΙΘΛΙΑΣ Κων/νος τοϋ Χρή
στου.

Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Μετατάχτηκαν πρόσφατα άπό τις Γ ενικές στις 
Είδικές Υπηρεσίες τοϋ Σώματος οί χωροφύλα
κες ΛΙΤΣΑΡΔΩΠΩΥΛΩΣ Σπυρίδωνας τοϋ ’Αντω
νίου (Κλάδος Μουσικής) καί ΣΩΤΗΡΩΠΘΥΛΟΣ 
Χρυσόστομος τοϋ Χρήστου (Κλάδος Τεχνικών).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Α.Χ. 1982

Κατά τίς φετεινές είσιτήριες έξετάσεις τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής οί ύποψή- 
φιοι κλήθηκαν νά άπαντήσουν, ή ν’ άναπτύξουν, 
στά άκόλουθα θέματα:

α. Έκθεση Ιδεών:

θέμα: «θί ήθικές άξίες στήν έποχή μας καί ή 
σημασία τους γιάτό μέλλον τής άνθρωπότητας».

β. Ποινικός Κώδικας:

θέμα Α Ί «Ό Α' κάτοικος Ρεθύμνου παντρε
μένος μέ τή Β' έρωτεύεται τήν 14χρονη γειτόν- 
νισά του, θυγατέρα τοϋ Γ', μέ τήν όποία γιά
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ΠΕΝΘΗ TOY ΖηΜΑΤΟΖ
Ικανοποίηση τής όρμης του έχει έπαφές (θω
πείες κλπ.) ποΰ δέν φθάνουν σέ πλήρη συνου
σία. Σέ λίγους μήνες έγκαταλείπει τήν οίκογέ- 
νειάν του, παίρνει μαζί του τή φιλενάδα του καί 
πηγαίνει στό Βόλο δπου πείθει τόν ιερέα X καί 
Ιερολογεί γάμο μέ αύτή. Δεδομένου Οτι έγινε 
έγκληση, ποια έγκλήματα διαπράχθησαν;».

θέμα: Β': «ΤΙ Ονομάζεται προσταγή καί ποιά ή 
σημασία της στό Ποινικά Δίκαιο;».

γ. Ποινική Δικονομία:

θέμα: «Κατόπιν παραγγελίας τοϋ Είσαγγελέα 
Πλημ/κών σάς άνατέθηκε ή διενέργεια προανα- 
κρίσεως γιά κλοπές. Μετά τά τέλος τής προανα- 
κρίσεως αύτής, ό εισαγγελέας άσκησε, συμπλη
ρωματικούς, ποινική δίωξη γιά πλαστογραφία σέ 
βαθμό Πλημ/τος καί σάς παράγγειλε νά συνεχί- 
σετε τήν προανάκριση καί νά Ολοκληρώσετε αύ- 
τήν ταχύτατα, μέ διενέργεια πραγματογνωμοσύ
νης καί έξέταση κατονομαζομένων κατ’ αύτών 
μαρτύρων, μεταξύ των όποιων περιλαμθανόταν 
καί ό Αρχιερέας Π.Κ.

Πρό τής έξετάσεως των μαρτύρων, μερικοί 
σάς δήλωσαν Οτι δέν πιστεύουν σέ καμία θρη
σκεία. ,άλλοι, δπως διαπιστώσατε, δέν μιλούσαν 
τήν Ελληνική γλώσσα, ό μάρτυρας Α.Β. κατά τήν 
διάρκεια τής έξετάσεώς του, χωρίς νά τόν προσ
έξετε, άφαίρεσε άπό τή δικογραφία τό φερόμενο 
ώς πλαστό έγγραφο καί τό κατέστρεψε καί γιά τό 
λόγο αύτό τόν συλλάβατε καί τόν κρατήσατε μέ
χρι τής προσαγωγής του στόν Είσαγγελέα, γιά 
τήν πράξη του δέ αύτή ένεργήθηκαν διάφορες 
προανακριτικές πράξεις.

Έ ρ ω τ ά τ α ι :
1 ον Ένεργουμένης άπό σάς προανακρίσεως, 

κατά ποιο τρόπο, έν δψει τοϋ κατεπείγον- 
τος θά μπορούσατε νά καλέσετε τούς μάρ
τυρες πρός έξέταση; ΤΙ έπρεπε νά περι
λαμβάνει ή πρός έξέταση κλήση καί πρό 
πόσου χρόνου έπρεπε νά έκδοθεί αύτή; 
Υπάρχει δική σαςεύθύνη, σέ περίπτωση μή 
έξετάσεως χωρίς νόμιμο λόγο τών μαρτύ
ρων πού κλητεύθηκαν στήν Ορισμένη ήμέρα 
καί ώρα;

2ον Σέ ποιό τόπο θά έξετάσετε τόν ’Αρχιερέα 
καί άπαγορευομένου τοϋ όρκου σ’ αυτόν, 
πώς θά έξετασθεϊ αύτός;

3ον Οί άνακριτικές πράξεις πού ένεργήσατε 
κατά τοϋ καταστροφέα τοϋ έγγράφου χωρίς 
παραγγελία τοϋ Είσαγγελέα, ήταν νόμιμες 
καί ποία ή περαιτέρω τύχη αύτών; 
καί

4ον Διορισμένων κατά τήν άνωτέρω γιά
Πλημ/λημα προανάκριση πραγματογνωμό- 
νων μπορεί νά ζητηθεί έκ μέρους τών διαδί- 
κων ό διορισμός τεχνικών Συμβούλων καί 
πόσων;

δ. Κανονισμός Υπηρεσίας Χωροφυλακής:

Ερώτηση Α’ : «Ποιες είναι οι βασικές Ενέρ
γειες τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής κατά τό 
στάδιο κηρύξεως άπεργίας;».

’Ερώτηση Β’ : «ΤΙ άπαγορεύεται στους άστυ- 
νουικοϋς σκοπούς;».

’Ερώτηση Τ’: «ΤΙ σκοπεϊται μέ τήν ένέδρα καί 
σέ ποία χρονική διάρκεια πραγματοποιείται;».

ε. Ιστορία:

’Ερώτηση Α': «Περιγράψατε τή ζωή τών γυναι
κών στήν έποχή τοϋ Χρυσού αίώνα (δικαιώματα - 
ύποχρεώσεις)».

’Ερώτηση Β': «ΤΙ περιλαμβάνει τό πρωτόκολλο 
τοϋ Λονδίνου;» καί

’Ερώτηση ι : «Σέ πόσες φάσεις κλιμακώθηκε 
ή έπίθεση τών ’Οθωμανών κατά τής Κωνσταντι
νουπόλεως»;

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθανάσιος τοϋ Γεωργ.
’Ανθυπομοίραρχος
τοϋ ’Αστυνομικού 

Τμήματος Προαστίων Κέρκυρας

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 20 ’ Ιουλίου 1982 
καί περί ώρα 03.00' άπό τροχαίο άτύχημα στό 2ο 
χιλιόμετρο τής ’Εθνικής Όδοϋ Κέρκυρας -  Πα- 
λαιοκαστρίτσας, ό ’Ανθυπομοίραρχος ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Αθανάσιος.

Ό  άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 1952 
στή Σιβέστα Εύρυτανίας καί ύπηρετοϋσε στό 
Σώμα άπό τό 1974.

Φεύγοντας άπ’ τή ζωή άφησε μόνους τή σύ
ζυγό του Αίκατερίνη τρία άνήλικα παιδιά, τό 
Γιώργο, 3 χρόνων, καί δύο άβάπτιστα, ένα άγο- 
ράκι κι ένα κοριτσάκι.

Ή  κηδεία του έγινε τήν έπομένη στό χωριό 
Τριαντέικα - ’Αγρίνιου, δπου μονίμως μένει ή 
πατρική του οικογένεια, μέσα σέ άτμόσφαιρα 
όδύνης καί συντριβής.

ΛΑΟΠΟΔΗ Εύτυχία τοϋ Άναστ.
Χωροφύλακας

τοϋ Αστυνομικού 
Τμήματος Προαστίων Κέρκυρας

Πάνω στό άνθος τής ήλικίας της χάθηκε ή 
Χωροφύλακας ΛΑΟΠΟΔΗ Εύτυχία τοϋ Αθανα
σίου, σέ σύγκρουση ύπηρεσιακοϋ αϋτοκινήτου, 
όπου έπέβαινε, μέ σταθμευμένο αΰτοκίνητο, 
στίς 20-7-1982.

Ή  άτυχη συνάδελφος γεννήθηκε στή Ν. Σι

νώπη Πρέβεζας τό 1961 καί ύπηρετοϋσε στό 
Σώμα άπό τό 1980. ή  κηδεία της έγινε στό 
χωριό Περιβόλι - Κερκύρας δπου μόνιμα μένει ή 
πατρική της οίκογένεια, μέσα σέ γενικό πένθος 
κι όδύνη.

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Μιχαήλ τοϋ θεοδώρου 
Χωροφύλακας

Τοϋ Α' Άστ. Τμήμ. Καβάλας

"Ενας άκόμα συνάδελφος, ό Χωροφύλακας 
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Μιχαήλ, τοϋ θεοδώρου, σκοτώθηκε 
σέ τροχαίο άτύχημα τήν 25-7-82 στίς 4.25' τό 
άπόγευμα.

Ό  άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 1954 
στή Μικροκλεισούρα Δράμας καί ύπηρετοϋσε 
στό Σώμα άπό τό 1979.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ Παναγιώτης τοϋ Ίωύν.
Άνθυπασπιστής

Τοϋ Α.Τ. Προαστίων Πατρών

Πέθανε τό βράδυ τής 18-8-82 στό 401 Γ.Σ.Ν. 
’Αθηνών, όπου νοσηλευόταν, ό άνθυπασπιστής 
Παναγιώτης Ίωάννου ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ. Ό  άτυχος 
συνάδελφος γεννήθηκε τό 1940 στήν ’ Ελαία Λω
ρίδας Φωκίδας καί τό 1961 κατατάχθηκε στό 
Σώμα τής Χωροφυλακής γιά νά προαχθεΐ τό 1978 
στό βαθμό τοϋ άνθυπασπιστή.

Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνους τή γυ
ναίκα του Παναγιώτα καί τά δύο του άγόρια, 11 
καί 9 χρόνων άντίστοιχα.

Ή  κηδεία του έγινε στή γενέτειρά του μέσα 
σέ άτμόσφαιρα γενικής όδύνης καί συντριβής. 
Τιμές άπόδοσε ή Δ.Χ. Άμφίσσης.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ’Αθανάσιος τοϋ Ήλιο 
Ενωμοτάρχης

Τοϋ Α.Τ. Μαραθώνα - ’Αττικής

Τραγικό θάνατο βρήκε στίς 29-8-82, τις πρωι
νές ώρες πέφτοντας σέ γκρεμό 20 μέτρων, στή 
θέση Γρεβενότοϋ βουνού Οίτη, δπου είχε μετα- 
βεί μαζί μέ άλλους συγχωριανούς του γιά νά 
μαζέψουν άγριοβότανα, ό ένωμοτάρχης ΠΟΛΥ- 
ΜΕΡΟΣ ’Αθανάσιος τοϋ Ήλία. Ό  άτυχος συν
άδελφος γεννήθηκε τό 1954 στό Λύχνο ’Υπάτης 
Φθιώτιδας καί τό 1973 κατατάχτηκε στό Σώμα τής 
Χωροφυλακής.

Ή  κηδεία του έγινε στή γενέτειρά του τήν 
έπομένη. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα τής Φθιωτι- 
κής γής ποΰ σκέπασε τό άτυχο παλικάρι.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1 2 3 4  5  6  7  8  9  10 11 12 13

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1. Αναμφίβολα είναι ένα άπό τά στυγερότερα έγκλήματα.
2. Στά σοβαρά άδικήματα άκολουθεϊ συνήθως τήν όμολο- 

* γία τού κατηγορούμενου (γεν.).
3. Μονάχα αύτά δέν κάνουν τόν παπά -  Χωριό τής Αργολί

δας -  Μονάδες ευαισθησίας των φίλμς.
4. Άπαντώνται στήν Άριζόνα -  'Ύπτια.
5. Μπορεί νά ναι καυστικό, πικρόχολο, κ.λ.π. -  Δέν είναι 

ψημμένα.
6. Πόλη τής Ανατ. Γερμανίας -  «Σώσατε τάς ψυχάς ήμών» 

-  Βυζαντινή νότα (άντ.).
7. Τά βλέπουμε στό πρωινό -  Οπτικά τό έντεκα -  Εξάρ

τημα φωτογραφικών μηχανών.
8. Υπάρχουν και τέτοιες ύποστάσεις -  Γ ράμμα τοϋ άλφα- 

βήτου.
9. Δηλώνει έξασθένηση τοϋ όργανισμοϋ (μέ άρθρο) -  

Βουνό τής Ιθάκης μέ έρείπια πελασγικών τειχών.
10. Ακολουθεί συχνά τίτλους έπιχειρήσεων -  Είναι υπο

χρεωτικός γιά όλους τούς ένήλικες μάρτυρες -  Κάτι 
άνάλογο μέ τό Στόπ.

11. Μπέρτραντ ... (1872-1970), μεγάλος βρετανός μαθημα
τικός, φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος -  Κραύγαζε (καθ.).

12. Σκακιστικός όρος -  Δέν άκούγεται (άντ.).
13. Περιέχουν λίπος -  Εκεί βρίσκεται τό περίφημο μονα

στήρι τής Άγ. Αικατερίνης.

Κ Α Θ Ε Τ Α :

1. Αδίκημα τού Ποινικού Κώδικα.
2. Πόλη χωρίς άρχές, χωρίς τάξη -  Μουσική νότα.

3. ’Εκεί κήρυξε τήν έπανάσταση ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάν- 
της -  Έγκαταλείπων (άντ.).

4. Μονάδα Πολιτικής "Αμυνας-Μέρος τού σώματος (αίτ.) — 
Αύτόματη τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

5. Φωνήεντα -  "Αρθρο (καθ.) -  Θεός τών ρωμαίων μέ δύο 
πρόσωπα.

6. "Ανθος σχετικό μέ τήν όρθόδοξη εικονογραφία -  Γου- 
λιέλμος ... (1784 -1860) ή «Θείρσιος», γερμανός φιλέλ
ληνας.

7. Ιταλική πόλη καί λιμάνι πρός τό Ίόνιο (χωρίς τό τελικό 
σίγμα) -  Καθοριστικές, άκραίες κατά μιά έννοια.

8. Δύο άκραΐα ζεύγη γραμμάτων άπό αιγυπτιακή θεότητα-  
Καλοντυμένος, εύγενικός -  'Ολόκληρος.

9. Πόλη τοϋ Μπάγκλα Ντές στό δέλτα τού Γάγγη (μέ ένα 
κάππα) -  Μικρή σέ ήλικία (γεν.) -  Γράμμα τοϋ άλφαβή- 
του.

10. Λουλούδια -  Τόν . . . .  σά λεμόνι (άντ.) -  'Υποθέτει.
11. Τά βρίσκουμε στό παρήλασα (άντ.) -  «Τά άβγά» συμπρο- 

φερόμενα.
12. 'Υπάρχει χαμηλή καί ύψηλή (μέ άρθρο -  άντ.) -  'Υπάρ

χουν στις μπαταρίες καί στή γή.
13. Δηλώνει σύγκριση -  Ποινικό άδίκημα άλλά καί σχετικό μέ 

τήν άγωγιμότητα τών σωμάτων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Ό ύπομοίραρχος Δημητρίου γεμάτος χαρά κατέβαινε 
δύο - δύο τά σκαλοπάτια τής 'Υπηρεσίας του. Ένας μήνας 
άδεια μέσα στό κατακαλόκαιρο ήταν κάτι τουλάχιστον άνα- 
πάντεχο . . Ένας μήνας άδεια στή Ρόδο χωρίς τις σκοτούρες 
καί τά τρεξίματα τής άσφάλειας. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα τυ
χερός γιατί μπόρεσε καί έξασφάλισε δωμάτιο σ' ένα άπό τά 
πολύ καλά ξενοδοχεία τοϋ νησιού ...

Οί πρώτες μέρες στή Ρόδο κύλισαν χαρούμενα, χωρίς 
προβλήματα έτσι πού γιά μιά στιγμή νόμισε πώς ό κόσμος 
άλλαξε, γαλήνεψαν τά πάθη του κι έγινε καλύτερος. Στό τη
λέφωνο -  όταν σπάνια χτυπούσε -  δέν άκουγε πιά τή «μελι
στάλαχτη» φωνή τοϋ προϊσταμένου του πού τόν έβαζε κάθε 
τόσο σέ μπελάδες. Κάθε τηλεφώνημα ήταν ένα κάλεσμα χα
ράς.

Τό βράδυ τής ένατης μέρας χρειάστηκε νά γυρίσει στό 
ξενοδοχείο «πολύς νωρίς γιά τή Ρόδο», στις 10, γιά κάποιο 
τηλεφωνικό ραντεβού. "Εθαλε στό ποτήρι του ένα ποτό περι- 
μένοντας τό κουδούνισμα τοϋ τηλεφώνου. Δέν πρόλαβε 
όμως νά τό άγγίξει, όπότε άκούστηκε ξαφνικά ένα άπαλό 
διακριτικό κτύπημα στήν πόρτα τοϋ δωματίου καί άμέσως 
σχεδόν ένα δυνατότερο. Καί πριν προλάβει νά μιλήσει, ή 
πόρτα άνοιξε καί παρουσιάστηκε στό άνοιγμά της ένας κομ
ψός καί καλοντυμένος κύριος μέ σμόκιν.

-  Ή, συγγνώμη, έκανε εύγενικά, βλέποντάς τον. Σάς ζητώ 
χίλιες φορές συγγνώμη, έκανα λάθος, νόμισα πώς τό δωμάτιο 
ήταν δικό μου.

-  Συμβαίνουν τέτοια μικρολάθη συχνά κύριε, άπάντησε 
γελώντας ό ύπομοίραρχος. "Αλλωστε όλα τά δωμάτια μοιά
ζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Δέν χρειάζεται νά μοϋ ζητάτε 
συγγνώμη γι’ αύτό. Περάστε, όμως, μέσα νά πάρετε ένα ποτό.

Καί σάν ό άγνωστος προχώρησε στό έσωτερικό τού δωμα
τίου, ξαφνικά βρέθηκε άκινητοποιημένος.

-  Κόφτο τό παραμύθι φίλε, τού άπάντησε σκληρά ό ύπο
μοίραρχος. Τά ύπόλοιπα θά τά πεις στήν Ασφάλεια τής Ρό
δου».

Γιατί τόν συνέλαβε ό ύπομοίραρχος;
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’Έχετε παρατηρη
τικότητα;

Π οιος άπό το ύς  δύο αύτοϋς κύ
κλους ε ίνα ι μ εγαλύτερος, ό Α ή ό Β; 
Μ π ορείτε μήπως νά άπ αντήσετε μέ 
μιά γρήγορη ματιά , πού θά ρ ίξ ε τε  
ατό σκίτσο;

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Οί κα λύτερ ες  κό τες .

Ρώτησαν κάποιον ... κλεφτοκοτά, 
ποιό είδος άπό τά πουλερικά είναι τό κα
λύτερο:

-Ό λ α  τά είδη έχουν τά προτερήματά 
τους, άπάντησε. Τις άσπρες κότες π.χ. 
μπορείς νά τις διακρίνεις καλύτερα στό 
σκοτάδι, ένώ τις μαύρες μπορείς νά τις 
κρύψεις εύκολότερα!...

Πληρωμένη άπάντηση.

Σέ μιά συγκέντρωση κάποιος πού έχει 
μεγάλη ιδέα γιά τδν έαυτό του λέει σέ μιά 
κυρία:

-  Εδώ κι ένα χρόνο, γράφω κάθε μου 
σκέψη σ’ ένα σημειωματάριο πού έχω 
πάντα μαζί μου!

-  Περίφημη ιδέα! θαυμάζει ή κυρία. Σί
γουρα, ώς τώρα θά έχετε γράψει μιά 
όλόκληρη σελίδα!___

Τά θαύμα

Απόσπασμα άπό τήν άπολογία ένός 
γέρο - νέγρου κλεφτοκοτά στό δικαστή
ριο : «Όταν προσεύχομαι στό Θεό, κύριε 
Πρόεδρε, νά μου στείλει μία κότα, ποτέ 
δέν γίνεται αύτό τό θαύμα, όταν δμως 
τόν παρακαλέσω νά στείλει έμένα σ’ ένα 
κοτέτσι βλέπω άμέσως νά γίνεται τό 
θαύμα».

Πού ήταν

Κάποτε οί «Τάιμς» τού Λονδίνου άνήγ- 
γειλαν τό θάνατο ένός άγγλου έπισκό- 
που ώς έξης: «Ό σεθασμιότατος έπίσκο- 
πος X έγκατέλειψε τή Γή, γιά νά άνέλθει 
στόν Παράδεισο».

Τήν έπομένη ή διεύθυνση τής έφημε- 
ρίδας έλαβε τήν έξης έπιστολή:

«Ό σεβασμιότατος έπίσκοπος X δέν 
έφτασε άκόμη στόν Παράδεισο. 'Ανη
συχώ πολύ. "Αγιος Πέτρος».

Ή  συνταγή

"Ενας γιατρός λέει σέ μιά κυρία, πού 
τόν συμβουλεύτηκε γιατί ό άντρας της 
ήταν νευρικός καί άδύνατος.

-  Ό  σύζυγός σας πρέπει νά κοιμάται 
πολλές ώρες καί βαθιά. Σάς γράφω έδώ 
μιά συνταγή γιά ένα κατευναστικό σιρόπι 
πολύ κατάλληλο.

-  Καί πώς θά τού τό δίνω γιατρέ;
-  Δέν θά τού τό δίνετε καθόλου. Θά τό 

παίρνετε έσεΐς.

★
ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Ή  λέξη  «μητέρα».

Στις περισσότερες γλώσσες ή λέξη μη
τέρα έχει όμοια ρίζα. Γερμανικά λέγεται 
«μοϋτερ», λατινικά «μάτερ», γαλλικά 
«μέρ», άγγλικά «μάδερ», ρωσικά «μάτρ», 
γοτθικά «μούταρ», άρμένικα «μέρ», 
σανσκριτικά «μάταρ». 'Ακόμα καί ή φυλή 
Πάγκας τής Βραζιλίας, πού ζεϊ στις όχθες 
τού 'Αμαζόνιου, όνομάζει τή μητέρα 
«μά».

Ηρωισμός καί άνάστημα.

Τό άνάστημα δέν έχει καμιά σχέση μέ 
τόν ήρωισμό. 01 πιό πολλοί άπό τούς με
γάλους κατακτητές τής Ιστορίας κάθε 
άλλο παρά ρωμαλέοι ήταν. Οί τρεις «Με
γάλοι» τής ιστορίας ό Αλέξανδρος, ό 
Φρειδερίκος καί ό Ναπολέων ήταν κον
τοί. Τ’ άνάστημά τους δέν έφτανε ούτε 
κάν τό μέτριο. Ό  Αννίβας τό 'ίδιο. Καί ό 
βιβλικός ήρωας ό Δαβίδ, πού κατατρό
πωσε τόν Γολιάθ, ήταν κι αύτός μικρό
σωμος.

Ή  χειραψ ία.

Ή χειραψία ξεκίνησε άπό δυσπιστία.
Εκείνος πού έδινε τό χέρι του στόν άλλο 

τού έδειχνε έτσι ότι δέν έκρυβε μαχαίρι, 
πού θά τού τό κάρφωνε στήν πλάτη. 
Μετά ή χειραψία ήταν, όπως έξακολου- 
θεί νά είναι καί σήμερα, στις άγοραπω-

λησίες, έπισφράγιση μιάς συμφωνίας. Ή 
χειραψία ήταν μιά δέσμευση, ένα είδος 
λόγου τιμής.

Τι ε ίνα ι οί Θ ίνες ;

Μιά σειρά άπό χαμηλούς άμμόλοφους 
κατά μήκος τής άκτής.

Πού βρ ίσ κετα ι ό Ίγκουασ ού ;

Ό Ίγκουασού είναι καταρράκτης πού 
βρίσκεται στόν ποταμό Ίγκουασού, στή 
Νότια Αμερική. Έχει ύψος 70 μ. καί πάνω 
άπό τρία χιλιόμετρα πλάτος. Θεωρείται 
δέ πώς είναι ψηλότερος καί πλατύτερος 
καί άπό τόν Νιαγάρα άκόμη.

Ποιά ε ίνα ι ή πρωτεύουσα τού  Ισ η 
μερ ινού;

Είναι τό Κίτο, πού βρίσκεται κτισμένο 
σέ ύψος 3.200 μ. πάνω άπό τήν έπιφάνεια 
τής θάλασσας.

ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ :
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Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Β ΛΗ Μ Α

"Αν πράγματι νόμιζε πώς τό δωμάτιο ήταν δικό του δέ 
θά κτυποϋσε τήν πόρτα.

Π Α ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ

Κι οί δυό κύκλοι είναι άκριβώς ίσοι.

-Τ α ξ ί, ταξί!! Ένα λεπτό παρακαλώ κι 
έφ τασα. . .
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Α Θ Η Ν Α

'Ομιλία μέ θέμα: «'Αντιμετώπιση θεμά
των τού 'Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων» 
έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 146 δοκίμους 
άνθυπομοιράρχους άπ' τδν υπουργό 
Δημοσίων "Εργων κ. "Ακη Τσοχατζό- 
πουλο.

Ή όμιλία έγινε στή Σχολή 'Αξιωματι
κών, στά πλαίσια τοϋ έπιμορφωτικοϋ της 
προγράμματος γιά τήν ένημέρωση τών 
αυριανών Αξιωματικών σέ διάφορα κοι
νωνικά, πολιτιστικά, διοικητικά και άλλα 
θέματα.

Εκτός τών δοκίμων, τήν όμιλία παρα
κολούθησαν άκόμη, ό 8' ύπαρχηγός Χω
ροφυλακής ύποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Καζαμίας, ό διοικητής τής Σχολής συν
ταγματάρχης κ. Ιωάννης Λαντζανάκης 
και άλλοι Αξιωματικοί.

Α Θ Η Ν Α

Εθιμοτυπική έπίσκεψη στόν άρχηγό 
τοϋ Σώματος Αντιστράτηγο κ. Μπριλ- 
λάκη πραγματοποίησαν, τελευταία, ό 
διευθυντής τής Δημοσίας 'Ασφαλείας 
τοϋ 'Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Γιουγκοσλαβίας, ό διευθυντής Δημοσίας 
Ασφαλείας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας τής Γ ιουγκοσλαβίας, καθώς και ό 
Γ ενικός Πρόξενος τής ίδιας χώρας στήν 
’Αθήνα, στά πλαίσια εύρύτερων Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβικών συναντήσεων μέ 
σκοπό τήν προαγωγή τής συνεργασίας 
τών ’Αστυνομιών τών δυό χωρών, γιά τήν 
πρόληψη και καταστολή τής έγκληματι- 
κότητας.

Προηγήθηκε σύσκεψη στό Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως μέ τή συμμετοχή ύπη- 
ρεσιακών παραγόντων του και Αξιωματι
κών τής Χωροφυλακής. Στή διάρκειάτης 
έξετάστηκαν Αστυνομικά προβλήματα 
πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
στις παραμεθόριες περιοχές και 'ιδιαί
τερα στή Θεσσαλονίκη λόγω τής πυκνής 
καθόδου Γιουγκοσλάβων τουριστών.

Μεταξύ τοϋ κ. 'Αρχηγού και τών Γιουγ- 
κοσλάβων έπισκεπτών έγινε Ανταλλαγή 
Απόψεων πάνω σέ γενικότερα θέματα 
ένώ στό τέλος τής έπίσκεψης Ανταλλά
χτηκαν Αναμνηστικές πλακέτες.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Κριτική πάνω στήν πρακτική έκπαί- 
δευση τών νέων Ανθυπομοιράρχων 
έλαβε χώρα στή Λέσχη Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης στις 17 Σεπτεμβρίου. 
"Οπως είναι γνωστό, μετά τήν έξοδό τους 
άπ’ τή Σχολή, οί νέοι Αξιωματικοί τού Σώ
ματος παρακολούθησαν πρακτική έκ- 
παίδευση γύρω άπό ύπηρεσιακά θέματα

πού έγινε σέ διάφορες 'Υπηρεσίες τής 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Αρχικά, ό α' ύποδιευθυντής τής Διεύ
θυνσης συνταγματάρχης κ. Ήλίας Θεο- 
δωράκης άνέλυσε μέ λεπτομέρειες τά 
Αποτελέσματα τής έκπαίδευσης αύτής 
και στή συνέχεια, ό άρχηγός τής τάξης 
τών νέων Ανθυπομοιράρχων κ. Κων/νος 
Κασαπάκης εύχαρίστησε έκ μέρους τών 
συναδέλφων του τόν διευθυντή καί τούς 
άλλους ύπηρεσιακούς παράγοντες τής

Διεύθυνσης γιά τις προσπάθειες πού κα
τέβαλαν καί τις διευκολύνσεις πού τούς 
παρείχαν, ώστε ή έκπαίδευσή τους νά 
στεφθεΐ μέ έξαιρετική έπιτυχία.

Ακολούθως, ό διευθυντής Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Γεώρ
γιος Παπατσώρης συγχάρηκε τούς έκ- 
παιδευθέντες γιά τό ζήλο πού έδειξαν 
στή διάρκεια τής πρακτικής τους έκπαί
δευσης καί τούς άπηύθυνε γενικές όδη- 
γίες καί συμβουλές γιά τήν έπιτυχία τής
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μελλοντικής τους άποστολής. 'Επίσης 
έδωσε άπαντήσεις σέ έρωτήσεις - άπο- 
ρίες τους πάνω σέ υπηρεσιακά θέματα.

Στην κριτική παραβρέθηκαν έπίσης, οί 
υποδιευθυντές τής Διεύθυνσης, οί διευ

θυντές - διοικητές των Υπηρεσιών της 
Δ.Α.Θ. καί άλλοι άξιωματικοί. Ακολού
θως έγινε μικρή δεξίωση, στήν δποία 
παραβρέθηκε άκόμη, ό άνώτερος διοι
κητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μακε

δονίας ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Κανελ· 
λόπουλος καί άξιωματικοί τής Άνωτέ- 
ρας.

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Στή διάρκεια ειδικής έκδήλωσης πού 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στήν πόλη 
τής Κερκύρας, ό Ροταριανός Όμιλος 
βράβευσε τόν χωροφύλακα Χριστόφορο 
Ράπτη τού Τμήματος Αστυνομίας Του
ρισμού Προαστίων Κερκύρας, άναγνωρί- 
ζοντας έτσι τή συμβολή καί τις πολύτιμες 
ύπηρεσίες τής Χωροφυλακής Κερκύρας 
στήν άνάπτυξη τού τουρισμού τού νη
σιού καί τήν προβολή τής χώρας μας, γε
νικότερα, στό διεθνή χώρο.

Ή βράβευση έγινε στό ξενοδοχείο 
■<Σάν Στέφανος» άπ’ τόν διοικητή τής 
Ροταριανής Ελληνικής Περιφέρειας κ. 
Βερεκέτη, ό όποίος, έπίσης άπένειμε 
βραβεία σέ άριστούχους άπόφοιτους 
τών Λυκείων Κέρκυρας καί σέ άστυφύ- 
λακα τού Τμήματος Τουριστικής Αστυ
νομίας Πόλεων.

Στήν έκδήλωση παραβρέθηκαν, ό νο
μάρχης κ. Κόκκινος, ό δήμαρχος κ. 
Κούρκουλος, έκπρόσωποι τών τοπικών 
άρχών καί άλλοι προσκαλεσμένοι.

ΑΘ Η Ν Α

Τόν άρχηγό Χωροφυλακής άντιστρά- 
τηγο κ. Μπριλλάκη έπισκέφθηκαν στό 
γραφείο του τέσσερις άνώτεροι άξιωμα- 
τικο'ι τής Φινλανδικής άστυνομίας μέ 
έπικεφαλής τάν ύποστράτηγο κ. Knut 
Aas.

Οί ξένοι άξιωματικοί - μέλη τής Διε
θνούς Ένώσεως Αστυνομικών, ήλθαν 
στή χώρα μας μέ τήν εύκαιρία τών Πα
νευρωπαϊκών Αγώνων στίβου, προκει- 
μένου νά μελετήσουν άπό κοντά τά μέ

τρα τάξης, άσφάλειας καί τροχαίας πού 
έλαβε τό Σώμα τής Χωροφυλακής στή 
διάρκεια τών άγώνων, δεδομένου άτι τού 
χρόνου διοργανώνεται στό 'Ελσίνκι άνά- 
λογη άθλητική οργάνωση.

Στον κ. άρχηγό έξέφρασαν τις όλό- 
θερμες εύχαριστίες τους γιά τήν έξυπη- 
ρέτηση πού έτυχαν έκ μέρους τού Σώμα
τος στή διάρκεια τής έδώ παραμονής 
τους καί δήλωσαν άτι έντυπωσιάστηκαν 
'ιδιαίτερα άπ' τήν πληρότητα καί άποτε- 
λεσματικότητα τών μέτρων πού έλαβε ή 
Χωροφυλακή ατούς άγώνες. Μετά τό τέ
λος τής έπίσκεψης έγινε άνταλλαγή 
άναμνηστικών πλακετών.

Α Θ Η Ν Α

Επίσκεψη στό Αρχηγείο Χωροφυλα
κής πραγματοποίησαν στις 15 τού περα
σμένου μήνα, 52 Γερμανοί άστυνομικοί - 
μέλη τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομι
κών.

Τούς ξένους συναδέλφους ύποδέ- 
χτηκε ό α' ύπαρχηγός τού Σώματος ύπο- 
στράτηγος κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, 
καί άξιωματικοί τού Αρχηγείου.

Μετά τήν ύποδοχή, στήν αίθουσα τε
λετών τούς έγινε σύντομη ένημέρωση 
γύρω άπ’ τήν ιστορική διαδρομή, τήν 
άποστολή, τήν όργάνωση τού Σώματος 
καϊτό έργο τού προσωπικού του. Τήν έν
ημέρωση έκανε ό διευθυντής Όργανώ-

σεως τού Αρχηγείου ταξίαρχος κ. 
Κων/νος Γ καρδιακός.

Στή συνέχεια χαιρέτησαν τούς ξένους 
συναδέλφους, ό πρόεδρος τού Εθνικού 
Τμήματος τής Ι.Ρ.Α. ύποστράτηγος έ.ά. κ. 
Δεμέστιχας καθώς καί ό ύπαρχηγός κ. 
Κωστόπουλος, ένώ παράλληλα έγινε άν
ταλλαγή άναμνηστικών δώρων.

Μέ τήν εύκαιρία τής περιοδείας τους 
στή χώρα μας οί Γερμανοί άστυνομικοί 
Πού μετέχουν καί στήν άστυνομική χο
ρωδία τής Κολωνίας, έδωσαν μέ έπιτυχία 
συναυλία σέ αίθουσα τού Γερμανικού 
Ινστιτούτου Γκαΐτε, τήν όποια, έκτος 
τών άλλων παρακολούθησαν ό α' έπι- 
θεωρητής Χωροφυλακής ύποστράτηγος 
κ. Δημήτριος Κάλλιας καί άρκετοί άν- 
δρες καί γυναίκες τού Σώματος.



i.

Για μια βδομάδα τό  μεγαλόπρεπο ολυμ
πιακό στάδιο της Αθήνας κράτησε α δελ 
φωμένα στην ε ιρην ική  αγκαλιά του τα  
αθλητικά  ν ιάτα της Πανευρώπης κι άνο ιξε  
διάπλατα το  δρόμο της  επ ιστροφής των 
Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο που γ εν 
νήθηκαν

Η τέλ ε ια  διοργάνωση των Αγώνων και το  
άψογο κλίμα που επ εκράτησε ε ίνα ι το  
απ οτέλεσμα έντονω ν προσπαθειών πολ
λών παραγόντων και απλών εργατώ ν, κα
θώς και του αγνού φ ίλαθλου π νεύματος  
των εκατοντάδω ν χιλιάδω ν θεατών.

Η Χωροφυλακή ε ίνα ι περήφανη γιατί 
βοήθησε απ οτελεσματικά  στην προσπά
θεια  αυτή και κατάφ ερε να εξασφαλίσει 
άψογη τάξη  και ηρεμία καθ ’ όλη τη  δ ιάρ
κεια  των αγώνων, προϋποθέσεις τόσο  
απ αρα ίτητες για την  επ ιτυχία.


