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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ κ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Με τη σημερινή επέτειο το Ελληνικό Έ θνος θυμάται και 
τιμά το ηρωικό ΟΧΙ του λαού μας στις δυνάμεις του φασι
σμού του Μουσολινι και του Χίτλερ, που ήταν ταυτόχρονα  
άρνηση και στον εγχώριο φασισμό.

Θυμάται και τιμά το Έθνος τους επώνυμους και ανώνυ
μους πατριώτες, τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 
που πολέμησαν στη διάρκεια της κατοχής τους ξένους και 
ντόπιους φασίστες.

Θυμόμαστε και τιμάμε τους άνδρες των Σωμάτων 
Ασφαλείας που είτε οργανωμένοι σε ειδικές μάχιμες μονά
δες, είτε σαν κοινοί μαχητές πολέμησαν στα διάφορα μ έ 
τωπα. -εχωριστά τιμάμε τους άνδρες των Σωμάτων Ασφα
λείας, που όχι μόνο δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτη- 
τές, αλλά πήραν ενεργό μέρος στους αγώνες της Εθνικής 
Αντίστασης.

Ο Εθνικόςαμυντικός πόλεμος του 1 9 4 0 -4 1  και η 
Εθνική Αντίσταση, που ακολούθησε, αποτελούν αναμφι
σβήτητα, μαζί με το 1821, τις κορυφαίες ιστορικές στιγμές 
του νεότερου ελληνισμού. Από τότε όμως μέχρι σήμερα ο 
λαός μας χρειάστηκε να πει πολλές ακόμη φορές ΟΧΙ στις 
δυνάμεις του φασισμού, της κοινωνικής καταπίεσης και της 
εθνικής εξάρτησης, με σημαντικότερο το ΟΧΙ που αντέταξε 
στην επτάχρονη δικτατορία της 21 Απριλίου 1967.

Στη σημερινή επέτειο πρέπει κυρίως να θυμηθούμε τα 
ιδανικά που ενέπνευσαν τους αγωνιστές του 1 9 4 0 -4 1  και 
της Εθνικής Αντίστασης: Κοινωνική Δικαιοσύνη, Λαϊκή κυ
ριαρχία και Δημοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία. Τα ίδια ιδα
νικά εμπνέουν πάντα το λαό μας αλλά και τους άνδρες των 
Σωμάτων Ασφαλείας, που αδελφωμένοι με το λαό, τον υπη
ρετούν με αφοσίωση και αυτοθυσία.

Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟ ΥΛΑΡΙΚΗΣ
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Φθινοπωρινό τοπίο. Η μελαγ- 
χολική ομορφιά του έχει τη δική 
της μεγαλοπρέπεια.
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Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχοϋν τίς γνώμες καί τίς 
άττόψεις του συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δεν εκφρά
ζουν τίς επίσημες θέσεις 
τού Σώματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
έπι στρέφονται.

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
ΑΞ ΙΩΜ ΑΤΙΚΟ Ι - Α Ν Θ Υ Π ΑΣΠ ΙΣΤΕΣ ................................  400
ΥΠΑΞ ΙΩ Μ ΑΤΙΚΟ Ι - ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛ Α Κ ΕΣ ............................... 370
ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ι - ΙΔ ΙΩ ΤΕΣ ................................ 400
ΣΥΛΛΟ ΓΟ Ι - ΣΩ Μ ΑΤΕ ΙΑ  - Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Ι........................  450
ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ ΕΣ  ΕΞ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ο Υ ..................................... 1-500

Τ Ι Μ Η  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  Δ Ρ Χ .  3 5



Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διάλεξη που έδωσε ο 

ταγματάρχης Χωροφυλακής Νικόλαος Β. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, του 
Ε.Κ.Γ. INTERPOL της Ελλάδας, σε πρόσφατο σεμινάριο του 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο παρακολούθησαν 
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, γιατροί, εκπαιδευτικοί, κ.ά. Τα 
αριθμητικά δεδομένα, που αναφέρονται, στηρίζονται σε στοιχεία
της INTERPOL.

Εδώ και πολλά χρόνια συνηθίζαμε νά 
υποστηρίζουμε ότι στήν 'Ελλάδα δέν 
ύπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών, στηρι- 
ζόμενοι ίσως στήν ισχυρή οικογενειακή 
παράδοση, στήν πίστη σ’ ώρισμένες 
άκόμη ήθικές άξιες καί στή δομή τής 'Ελ 
ληνικής Κοινωνίας. Ά λ λ ’ άς μήν έθελο- 
τυφλοϋμε συνεχώς. Ή  άλματώδη έξ- 
έλιξη έχει πλέον έπιφέρει ταχύτατες 
μεταβολές σ ’ ώρισμένες συνήθειες ιδίως 
τών νέων μας. Τά καραβάνια τών τουρι
στών πού καθημερινά κατακλύζουν τή 
Χώρα μας μεταφέρουν άπό τις μακρυνές 
πατρίδες τους τή μόδα, τή σύγχρονη 
μουσική, τούς νέους τρόπους διασκέδα
σης, μεταφέρουν τή φρενίτιδα τών μον
τέρνων χωρών, καί γιατί όχι τή νέα, τή 
μεγάλη, τήν έτοιμη «εύτυχία» συμπυ
κνωμένη σ' ένα μικρό σκονάκι ή σέ λίγα 
πολύχρωμα χαπάκια.

Μπορεί έπίσης νά συμβεί καί τό άντί- 
στροφο. Οί χιλιάδες Έλληνες καί ιδιαί
τερα οί νέοι πού ταξιδεύουν στό έξωτε- 
ρικό, βρίσκονται ξαφνικά πολύ κοντά στό 
μαγνητικό^ πεδίο τών καταστρεπτικών 
τάσεων. Είναι μεγάλος ό πειρασμός, καί 
πολύ ισχνά τά άποθέματα γνώσεων τών 
περισσότερων νέων μας, γιά νά μπορέ
σουν ν ’ άντιδράσουν σ ’ αύτό. Πέρασε πιά 
ό καιρός, πού όταν μιλούσαμε γιά ναρ
κωτικά άναφερόμαστε στους άλήτες, 
στις πόρνες, στους όδηγοϋς αύτ/των καί 
καλλιτέχνες, γιατί σήμερα, κάθε άτομο 
άνεξάρτητα άπό τήν κοινωνική θέση πού 
κατέχει καί τήν ήλικία του ένδέχεται νά 
γίνει τοξικομανής.

Κάθε τοξικομανής άποκόπτεται άπό 
τήν ενεργό ζωή, κινείται χωρίς ιδανικά 
καί όνειρα, χωρίς σχέδια γιά τό μέλλον, 
χωρίς εύθύνες, δικαιώματα καί ύπο-

χρεώσεις, είναι ένα άνθρώπινο υπό
λοιπο, ένας μελλοθάνατος πού περιφέ
ρει τό λείψανό του, μέσα στό σκοτάδι τής 
τραγικής του μοίρας, χωρίς έλπίδα σω
τηρίας. Γι’ αύτό ή νεολαία μας πρέπει νά 
προειδοποιηθεί ότι δέν ύπάρχει συγ
γνώμη γιά έκείνους πού καταφεύγουν 
στά ναρκωτικά. Είναι χρέος όλων μας καί 
είδικώτερα τών δικαστικών, δικηγόρων, 
γιατρών, έκπαιδευτικών, άστυνομικών, 
γεωπόνων, δασικών, τελωνειακών, 
άγροφυλάκων, νά όργανώσουν έγκαιρα 
μιά συστηματική καμπάνια γιά τήν πρό
ληψη καί καταπολέμηση τού «κακού».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τά στοιχεία τών ναρκωτικών πού θά 

παρατεθούν άναφέρονται, σέ έκθέσεις, 
πού συγκεντρώθησαν, μέχρι τό Φε
βρουάριο τού 1982, χωρίς φυσικά νά 
έχουν έξαντληθεΐ όλες οί έκθέσεις πού 
άναφέρονται σέ κατασχέσεις, πού πρα
γματοποιήθηκαν περί τά τέλη τού 1982.

ΜΟΡΦΙΝΗ

Τό 1981 οί κατασχέσεις τής βάσης 
μορφίνης μειώθηκαν δραστικά, ένώ 
κατασχέθηκε έκπληκτικός άριθμός ταμ
πλετών μορφίνης δηλ. 138.054 ταμπλέ
τες, έναντι 17.242 τό 1980.

Ο Π Ι Ο

Οί κατασχέσεις τού δπίου λογόστευ- 
σαν έξίσου στόν άριθμό τών 18 κιλ. 650 
ΥΡ·

ΗΡΩΙΝΗ

Παράλληλα 867 κιλά ήρωίνης κατα
σχέθηκαν τό 1981 σέ σύγκριση μέ 1098 
κιλά τά 1980.

ΚΟΚΑΪΝΗ -  ΚΑΝΝΑΒΗ  -  
Ψ ΥΧΟΤΡΟΠ ΙΚΑ

Αντίθετα οί κατασχέσεις σέ κοκαΐνη, 
προϊόντα κάνναβης καί ψυχοτροπικών 
ούσιών δείχνουν, μιά άνοδική πορεία.

-  Η ποσότητα τής μορφίνης πού κατα
σχέθηκε στήν Εύρώπη τό 1981 ήταν 76 
κιλά 721 γραμμ. μαζί μέ 138.054 ταμπλέ
τες, ένω τό 1980, οί άντίστοιχες άνέρ- 
χονταν σέ 257 κιλά 82 γραμμ. μαζί μέ 
17.242 ταμπλέτες. Οί κατασχέσεις τών 
ταμπλετών μορφίνης έντοπίζονται στή 
Δανία, Δυτ. Γερμανία καί 'Ελβετία.

Επειδή άνακαλύφθηκε ένα έργαστή- 
ριο ήρωίνης στήν Γαλλία καί έπειδή έπι- 
κρατεΐ γενικά ή έντύπωση ατούς διε
θνείς άστυνομικούς κύκλους, ότι στή 
περιοχή τής Δυτ. Εύρώπης λειτούργη
σαν τό 1981 ένα ή περισσότερα έργα- 
στήρια ήρωίνης, πιστεύεται ότι οί κατα
σχέσεις βάσης μορφίνης δέν άντικατο- 
πτρίζουν τήν πραγματική έμπορία. Ο λό
γος γι’ αύτές τις όχι πολύ σημαντικές 
κατασχέσεις, άποδίδεται στό γεγονός, 
ότι οί έμποροι ναρκωτικών φαίνεται ότι 
άλλαξαν πορεία καί M ODUS OPERANDI 
καί δέν άποκλείεται νά άποκομίσουμε 
νέες έμπειρίες άκολουθώντας τ ’ άχνάρια 
τους.

18 κιλά 650 γραμμ. κατασχέθηκαν στήν 
Εύρώπη τό 1981, ένώ τό 1980 κατασχέ
θηκαν 58 κιλά 749 γραμμ. Μόνον 750 
γραμμ. άναφέρθηκαν, ότι κατασχέθηκαν 
στή Βρετανία, έκεϊ όπου τό 1980 είχε λά
βει χώρα τό 50%  τών κατασχέσεων. Τά 
δρακόντεια μέτρα άσφαλείας στήν Περ
σία καί ή γνωστή πολιτική κατάσταση στό 
Αφγανιστάν μπορούν νά δώσουν ίσως 
έξήγηση, στήν ύποτιθέμενη άπουσία 
ΟΠΙΟΥ στήν Εύρωπαϊκή άγορά.

Οί κατασχέσεις τής κάνναβης στήν 
Εύρώπη τό 1981 ήσαν άστρονομικές, κι’ 
έφθασαν σ ’ ένα, χωρίς προηγούμενο ρε-
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κόρ, τών 81.076 κιλών και 958 γραμμ. 
συμπεριλαμβανομένων και τών 294 κι
λών χασισελαίου. Κατασχέσεις μεγαλύ
τερες τού τόνου δέν είναι πλέον κανένα 
άσυνήθιστο συμβάν και σάν τέτοιες 
έχουν συμθεϊ στή Κύπρο, Δυτ. Γερμανία, 
Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 'Ο λ
λανδία καί Ισπανία,

Ή  έμπορία τής κοκαΐνης συνεχίζει τήν 
άνοδική της πορεία, μέ 261 κ. 340 γρ, τό 
1981, σέ σύγκριση μέ τά 240 κιλά 032 
γραμ. τού 1980. Στην 'Ολλανδία έξαρθώ- 
θηκε ένα παράνομο έργαστήριο πού με
τέτρεπε τή βάση κοκαΐνης, σέ ύδροχλω- 
ρική (HYDROCHRORIDE) κοκαΐνη. Έμ- 
πιστευτικές πληροφορίες πού έχουν λη- 
φθεΐ άπό άξιόλογες πηγές δηλώνουν, ότι 
οργανωμένες 'Ιταλικές συμμορίες θά 
άναλάβουν τήν έμπορία στήν Εύρώπη 
κα'ι στή Μ. 'Ανατολή. Οί'ίδιες πηγές ύπο- 
στηρίζουν δτι οί σπείρες αύτές, θά έπι- 
δοθοϋν στήν «έμπορική άνταλλαγή» στό 
χώρο τής Μ. Ανατολής άνταλλάσσοντας 
κοκαΐνη μέ βάση μορφίνης.

Από τις μειωμένες κατασχέσεις ήρωί- 
νης πού έγιναν στήν Εύρώπη τό 1981 
πέφτοντας άπό τόν άριθμό ρεκόρ, πού 
ήταν 1.097 κ. 404 γραμ. στά 866 κ. 777 
γραμ., καί άπό τήν άνάλυση τών κατα
σχέσεων αύτών παρατηρεΐται, ότι τό 
10%  τής ήρωίνης, πού κατασχέθηκε 
προερχόταν, άπό τήν Ν Α. Ασία, ένώ τό 
ύπόλοιπο 90%  είχε προέλευση τό χώρο 
τής Ν.Δ. Ασίας καί Εύρώπης. Έπισημαί- 
νεται πάντως, ότι ή μείωση τού άριθμοϋ 
τών κατασχέσεων δέ σημαίνει, ότι μειώ
θηκε καί ή κατανάλωση.

Τό 1981 δέν έμφανίσθηκε, καμία έν
τονη αύξηση τής ήρωίνης, όπως άρχικά 
είχαν έκφρασθεΐ άνησυχίες καί παρατη
ρήθηκε μόνον μιά αύξηση άπό 5 %  σέ 
10%. Μολαταύτα όμως παρατηρήθηκε 
μιά έντονη δραστηριότητα Κινέζων λα
θρεμπόρων.

Ή εισαγωγή τής ήρωίνης στήν Εύρώπη 
φαίνεται, νά έγινε περισσότερο πολύ
πλοκη τό 1981 άπό ό,τι πρίν. 'Εκτός άπό 
τήν «Κινέζικη» καί τήν «Νότιο-Δυτικό 
Ασιατική ήρωίνη» άντιμετωπίζεται τώρα 
ή Πακιστανική καί ένδεχομένως καί ή Ιν 
δική ήρωίνη. 'Αρκεί και μόνον νά σκεφθεΐ 
κανείς, ότι ή παραγωγή τού όπίου στις 
'Ινδίες είναι νόμιμη και τά άποθέματα 
όπίου σήμερα άνέρχονται σέ 2.500 τόν- 
νους. Οί ύπηκοότητες πού μπλέκονται 
έπίσης στό σημερινό λαθρεμπόριο, μάς 
δείχνουν ένα περισσότερο πολύπλοκο 
σχήμα, στό όποιο συμπεριλαμθάνονται 
έπιπλέον Έλληνες και Ίσραηλινοί, μέ 
πολύ ένεργό συμμετοχή.

Ή  αύξηση τής έμπορίας τών ψυχοτρο- 
πικών ούσιών άποτελεΐ, γιά μάς τώρα, 
ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ή  αύ
ξηση τής κατανάλωσης τών ψυχοτροπι- 
κών ούσιών, πού είχαμε προβλέψει, πρίν 
ένα ή δύο χρόνια, έγινε πιά πραγματικό
τητα καί ή όποια πρέπει, ν ’ άποτελέσει 
τώρα τό στόχο τών δραστηριοτήτων 
όλων μας. Ή  πρόσφατη άνακάλυψη έρ- 
γαστηρίων άμφεταμινών στό Βέλγιο καί 
στή Δανία είναι πλέον μιά έπιβεβαίωση 
τού γεγονότος αύτού.

Τό 1981 μάς έδειξε μιά πλατιά διεθνο
ποίηση τών ναρκωτικών καί μιά τρομερή 
έφευρετικότητα στις έπινοήσεις τών λα
θρεμπόρων, ή όποια άπαιτεΐ όπως είναι 
φυσικό ένα πιά συγκεκριμένο πρό
γραμμα δράσης και τό όποιο πρέπει νά τό

Π ά ν ω :  Σύνεργα χρήσης ηρωίνης.

Κ ά ι  ω : Η μοιροίο/ατάληξη, ο θάνατος, ή μάλλον ο 
βιολογικός θάνατος γιατί εκείνος της προσωπικότητας 
έχει προηγηθεί από καιρό.

άντιμετωπίσουμε μέ μιά άκριβή συνερ
γασία τόσο στον έθνικό, όσο καί στό διε
θνή χώρο. "Ας δούμε τώρα τις έκτιμήσεις 
γιά καθένα άπό τά ναρκωτικά χωριστά:

Η Ρ Ω Ι Ν Η

Ή  έμπορία τής ήρωίνης στήν Εύρώπη 
συνέχισε τό 1981 ν ’ άποτελεΐ ένα άπό τά 
βασικά ένδιαφέροντα τών εύρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Διώξεως Ναρκωτικών. Είχαν

έκφρασθεΐ άμφιβολίες, ώς προς τό άν ό 
άριθμός-ρεκόρ, (ήταν μεγαλύτερος άπό 
ένα τόνο ήρωίνης) πού κατασχέθηκε 
στήν Εύρώπη τό 1980, θά έμφανιζόταν 
καί πάλι τό 1981. Πράγματι, οί στατιστι
κές, δείχνουν μιά πτώση κατά 22%  της 
κατασχεθείσης ποσότητας ήρωίνης, 
άλλά άκόμη ύπάρχει υψηλός δείκτης 
κατασχέσεων στήν Εύρώπη, ό όποιος εί
ναι κατά πολύ έπάνω, άπό έκεΐνο τών 
έτών πρό τού 1980. Είχαμε 50%  παρα
πάνω ήρωίνη, πού κατασχέθηκε τό 1981 
στήν Εύρώπη, άπό έκείνη τού 1978 καί 
3 0%  περισσότερη άπό έκείνη τού 1979. 
Παρόμοια έξέλιξη άναμένεται νά ση
μειωθεί καί στάν άριθμό τών κατασχέ
σεων. Ή  πλειονότητα τής ήρωίνης δηλ. 
τά 90%  τών κατασχέσεων στήν Εύρώπη
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ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 1981 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑ 1981 1980 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΛ ΘΑΝΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 36 57 7.540.000 209.444 Κατ.

ΒΕΛΓΙΟ 30 31 9.825.000 327.500 »
. f -

ΔΑΝΙΑ 150 165 5.075.000 33.833 »

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 360 494 61.775.000 171.597 »

ΓΑΛΛΙΑ 141 172 52.920.000 375.319 »

ΙΤΑΛΙΑ 237 207 56.325.000 237.658 »

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2 360.000 180.000 »

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13.770.000

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 44 4.039.000 91.795 »
-■

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8.804.000

ΙΣΠΑΝΙΑ 57 30 35.604.000 624.631 »

ΣΟΥΗΔΙΑ . 67 8.220.000

SέC
D£

107 6.446.000 60.242 »

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 55.970.000

ΕΛΛΑΔΑ 13 9.707.000 746.692 »

Η.Π.Α. 2.092 215.120.000 102.829 »

ΣΥΝΟΛΟ 3.336

είχε προέλευση τήν Ν.Δ. ΑΣΙΑ και Ν.Α. 
Ευρώπη.

Ελλάδα

Ή  Ελλάδα ΐώρα, σάν χώρα μέ θέση 
κλειδί στήν ήτϊειρωτική πλευρά τής Βαλ
κανικής πορέίάς παίζει ένα σπουδαίο 
ρόλο σάν διαρετάκομιστική -  TRANSIT -  
χώρά στήν διακίνηση τής ήρωίνης. Σέ μιά 
περίπτωση κατάσχεσης 26 κιλών ήρωί
νης δράστες ήάάν Ίσραηλινοί, πού ζού- 
σαν στήν Γαλλία. Ό λ ε ς  οί ποσότητες πού 
κατασχέθηκαν στήν 'Ελλάδα ήσαν προε

λεύσεως τού χώρου τής Ν.Δ. Ασίας καί 
Ν.Α. Ευρώπης. Στήν Ελλάδα οί λαθρέμ
ποροι διακινούν τά ναρκωτικά, μέ τά 
παραδοσιακά καί σύγχρονα μέσα συγ
κοινωνίας. Από ξηράς τά ναρκωτικά 
μεταψέρονται άπό τήν Τουρκία ή καί διά 
μέσου τής Τουρκίας καί ύστερα διά μέ
σου τής Ελλάδας φορτώνονται στά φέ- 
ρυ-μΠώτ γιά Ιταλία. Έ να  άλλο δρομολό
γιο άκολουθεϊται πάλι, διά μέσου τής 
'Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας πρός Εύ- 
ρώπη. Ένα συνηθέστερο δρομολόγιο 
μετά Τήν έφαρμογή στήν Ελλάδα τών 
Νόμων 743/1970 καί 1176/1972 πού προ

βλέπουν αύστηρές ποινές γιά ναρκωτικά 
είναι: Τουρκία - Βουλγαρία - Γιουγκοσ
λαβία -  Δ. Εύρώπη.

Στή νέα θαλάσσια γραμμή Ταρ- 
τούς/Συρίας -  Βόλου μεταψέρονται μέ 
τά φέρυ-μπόουτς, αύτοκίνητα, κυρίως 
φορτηγά TIR, στά όποια συνήθως κρύ
βονται ναρκωτικά γιατί ό έλεγχος τών 
όχημάτων αύτών είναι δύσκολος. Μιά 
άλλη θαλάσσια διαδρομή είναι άπό τήν 
Εγγύς καί Μ. Ανατολή, διά μέσου τών 

διεθνών ύδάτων κοντά στήν Κρήτη. Ένα 
άλλο δρομολόγιο είναι: Συρ ία -Κύπρος -  
Σικελία ή Κατάνια, όπου λειτουργούν 
παράνομα έργαστήρια ήρωίνης.

Σ ’ ώρισμένα πλοία φορτώνονται, άπό 
μέν τό Λίβανο χασίς καί ήρωίνη, άπό δέ 
τό Β. κατεχόμενο κομμάτι τής Κύπρου, 
όπου πιστεύεται άτι καλλιεργείται παρά
νομα, ή παπαρούνα, ή ήρωίνη καί ή βάση 
μορφίνης.

Η φόρτωση τών πλοίων μέ ναρκωτικά 
γίνεται συνήθως, στά λιμάνια, μαζί μ' 
άλλα έμπορεύματα, άκόμη στις άπομο- 
νωμένες άκτές ή καί στά διεθνή ϋδατα σέ 
μικρά πλοιάρια καί μέ τόν ίδιο τρόπο γί
νεται συνήθως καί ή έκφόρτωση.

Τά φορτηγά TIR φορτώνονται μέ ναρ
κωτικά στή Λατάκια Συρίας, ένώ οί έμπο
ροι συγκεντρώνονται στό Χαλέπι Συρίας, 
γιά τις διαπραγματεύσεις καί τή λήψη 
άποφάσεων.

Στήν Τουρκία οί κυριότερες περιοχές 
προμήθειας ναρκωτικών είναι τού 
Ντιαρμπακίρ, Γκαζιαντέρ, Ίσκεντερόν, 
τής Σμύρνης καί τού Άφ ιόν Καραχισάρ. 
όπου φέρεται ότι λειτουργούν παράνομα 
έργαστήρια παρασκευής ήρωίνης.

ΟΙ όδηγοί τών φορτηγών TIR προτι
μούν νά διέρχονται άπό τά συνοριακά 
φυλάκια, πού δέν χρησιμοποιούνται 
άστυνομικά σκυλιά, ένώ οί τούρκοι όδη
γοί TIR διαπερνούν στήν ’Ιταλία κατά 
προτίμηση, μέ τά φέρυ-μπόουτς Πατρών 
-  Αγκώνας.

Τελευταία ύπήρχαν πληροφορίες ότι 
οί Ιρανοι καί Τούρκοι λαθρέμποροι άγο- 
ράζουν πολεμικά όπλα στό Μπουρκάς 
καί τή Βάρνα Βουλγαρίας, σέ πολύ χαμη
λές τιμές καί τ ’ άνταλλάσσουν, μέ βάση 
μορφίνης άπό τούς Κούδρους.

Χρυσό τρίγωνο

Τό χρυσό τρίγωνο είναι ή περιοχή πού 
περιλαμβάνεται μεταξύ τής Βιρμανίας -  
Λάος -  Καμπότζης -  Ταύλάνδης. Ε κ ε ί ή 
έτήσια συγκομιδή του όπίου άνέρχεται 
σέ 500 -  600 τόννους καί άσφαλώς έξαρ- 
τάται άπό τις καιρικές συνθήκες. "Οπως 
είχε προβλεφθεί ή παραγωγή τού όπίου 
τό 1981 στό ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ήταν μεγα
λύτερη άπό έκείνη τών προηγουμένων 
έτων καί κατέληξε σέ μεγάλα άποθεμα- 
τικά διαθέσιμα.

Τό ποσοστό πάντως τών κατασχέσεων 
ήρωίνης προελεύσεως Ν.Α. Ασίας άνε- 
βηκε άπό 5 %  στά 10%.

Όπω ς τό 1979 καί τό 1980 οί μεγαλύ
τερες ποσότητες ήρωίνης προελεύσεως 
Ν.Α. Ασίας έγιναν στή Γαλλία καί σέ άνα- 
λογία 60%  τών άλλων ναρκωτικών. Ανα
λύοντας τά περιστατικά τού 1981 άποκα- 
λύπτονται στενές διασυνδέσεις μεταξύ 
Κινέζων λαθρεμπόρων, πού δρούν στή
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Γαλλία καί Ολλανδία. Συμπεραίνεταιδτι 
ή ήρωίνη πού κατασχέθηκε στή Γαλλία 
είχε προορισμό στήν 'Ολλανδία.

Εγγύς καί Μέση Ανατολή

Αξίζει νώ κάνουμε μία γενική έπισκό- 
πηση στό χώρο τής Εγγύς καί Μ. Ανατο
λής καί Ιδιαίτερα ατήν άλυσίδα τών χω
ρών Πακιστάν -  Αφγανιστάν -  ’Ιράν και 
Τουρκίας.

Έκτιμάται ότι ή ήρωίνη πού κατασχέ
θηκε στήν Εύρώπη κατά τήν άφιξή της 
άπό τό Πακιστάν άποτελεΐ μία πολύ μικρή 
ποσότητα ήρωίνης, ή όποια είχε παρα- 
χθεϊ, κατά μήκος τών Πακιστανο-Άφγα- 
νικών συνόρων, κατά τή διάρκεια τού 
1981. Σύμφωνα μέ τις άπόψεις τών Πακι- 
στανικών άρχών ύπάρχουν άρκετά έρ- 
γαστήρια ήρωίνης καί στις δύο πλευρές 
τών Πακιστανο -  Άφγανικών συνόρων. 
Τό όπιο πού χρησιμοποιείται στά έργα- 
στήρια αύτά προέρχεται και άπό τις δύο 
αύτές χώρες καί ή βασική άγορά γιά τήν 
ήρωίνη πού παράγεται άπό τά έργαστή- 
ρια αύτά είναι τό Ιράν, άν καί ένα σημαν
τικό μέρος περνάει διά μέσου τού Ιράν 
στήν Τουρκία καί μετά στήν Εύρώπη.

Αποφεύγεται βέβαια ή διαμετακόμιση 
τής ήρωίνης διά μέσου τού ’Αφγανιστάν, 
λόγω τής Ρωσικής παρέμβασης άλλ’ 
αύτό βέβαια έπιτυγχάνεται πρώτα διά 
μέσου τής φυλετικής περιοχής τών Ν.Δ. 
συνόρων τής έπαρχίας τού Πακιστάν καί 
μετά, διά μέσου τού Βελουχιστάν, έπαρ
χίας τού Πακιστάν. Ή  διαδρομή είναι μα
κρινή, άσύχναστη καί περνά μέσα άπό 
μιά άνώμαλη καί γυμνή περιφέρεια. Τό 
ναρκωτικό άποκρύπτεται στις άπρόσιτες 
περιοχές κοντά στό ΖΑΧΕΝΤΑΝ τού 
Ιράν. Εάν τό ναρκωτικό πρόκειται νά 
διατεθεί στό ’Ιράν οί έμποροι άπό τήν 
Τεχεράνη, ένώ άν προορίζεται γιά τήν 
Τουρκία καί άκόμη πιό πέρα, τότε οί έμ
ποροι έρχονται άπό τήν Ούρμία περιοχή 
τού πρώην Κουρδιστάν. Οί διαπραγμα
τεύσεις γίνονται συνήθως τή νύκτα καί 
κοντά στοϋς κεντρικούς δρόμους. Αφού 
τό ναρκωτικό περάσει άπό τά Ίρανο -  
Τουρκικά σύνορα, συνήθως πάνω στά 
γαϊδούρια ή στά μουλάρια, άρχίζουν 
πλέον οί νέες διαπραγματεύσεις στήν 
Κων/πολη. Σύμφωνα μέ τις άπόψεις τών 
’Ιρανικών ’Αρχών σημαντικό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις, πού γίνονται στήν 
Κων/πολη, παίζουν οί Γερμανοί λαθρέμ
ποροι.

Ο Π Ι Ο

Τό όπιο σάν έγα παράνομο ναρκωτικό 
δέν φαίνεται νά έχει μεγάλη ζήτηση στήν 
Εύρώπη. Συνήθως γίνεται χρήση άπό 
Μεσανατολίτες, πού ζοϋν στήν Εύρώπη. 
Στις περισσότερες κατασχέσεις πού έγι
ναν στήν ’Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
τής Γερμανίας καί τή Γαλλία ήσαν μπλε
γμένοι κυρίως Πέρσες. Ή  κυβέρνηση 
τού ’Ιράν προσπαθεί, νά μειώσει τόν άρι- 
θμό τών τοξικομανών καί έχει μειώσει αι
σθητά τήν διάθεση τού όπίου, πού κάθε 
χρόνο άνερχόταν, σέ 800 τόννους.

Μ Ο Ρ Φ Ι Ν Η

Κατά τή διάρκεια τού 1981 ή μορφίνη

συνεχίστηκε νά λαθρεμπορεύεται στήν 
Εύρώπη μέ τόν τύπο τής βάσης μορφίνης 
καί ταμπλετών ύδροχλωρικοϋ άλατος 
μορφίνης. Οί ταμπλέτες SURPHATE 
Μορφίνης προελεύσεως Πακιστάν πα
ρουσιάστηκαν καίπάλισέ μεγάλο άριθμό. 
Γενικά τό 1981 κατασχέθηκαν στήν Εύ
ρώπη 138.054 ταμπλέτες. Ό  άριθμός αύ- 
τός ξεπερνάει τό προηγούμενο ύψηλό- 
τερο ρεκόρ τού 1978, όταν πιστεύτηκε, 
ότι ή διακίνηση είχε φθάσει, σέ «πλήρη 
έλευθερία».

ΕΜ Π Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ

Οί άπαισιόδοξες προβλέψεις πού 
χαν γίνει στά προηγούμενα χρόνια δυσ
τυχώς έπαληθεύονται καί τώρα. Ή  Εύ
ρώπη θά πρέπει, νά προετοιμαστεί γιά νά 
άντιμετωπίσει μιά άνησυχητική αύξηση 
τής διεθνούς έμπορίας κοκαΐνης γιά τόν 
έφοδιασμό τής καταναλωτικής άγοράς. 
Ή  έξαρση αύτή δικαιολογείται, άπό τούς 
άκόλουθους 4 παράγοντες:

1 ο. Ά π ό  τις τεράστιες δυνατότητες τής 
Λατινικής Αμερικής στήν παραγωγή 
φύλλων κόκας άπό τήν όποια άπο- 
σπάται ή ύδροχλωρική κοκαΐνη. Άπ ό  
τις 2 καί μόνο κυριότερες παραγωγι
κές χώρες -  ΒΟΛΙΒΙΑ καί ΠΕΡΟΥ -  
μπορεί νά παραχθούν 60.000 τόννοι 
φύλλων κόκας, γιά τήν παράνομη 
άγορά, άπό τήν όποια είναι δυνατόν 
νά άποσπασθούν 230 τόννοι κοκαΐ
νης).

2ο. Ά π ό  τις τεράστιες έπίαης δυνατό
τητες τών έγκληματικών όργανώ- 
σεων, γιά τήν έξασφάλιση κέρδους. 
(1 κιλό κοκαΐνης κυμαίνεται, κατά 
μέσο όρο, άπό τά 10.000 δολλάρια, 
στόν τόπο τής παραγωγής καί μέχρι 
τά 50.000 δολ. στήν παράνομη εύ- 
ρωπαϊκή άγορά. Ή  τιμή πωλήσεως 
στούς καταναλωτές κυμαίνεται, 
γύρω στά 150 δολλάρια τό 1 γραμ.).

3ο. Άπ ό  μιά νέα κοινωνικό -  κουλτου- 
ριάρικη στάση περισσότερο εύνοϊκή 
γιά τήν κοκαΐνη. Ή  κοκαΐνη θεωρείτο 
κάποτε άποκλειστικό κτήμα τών 
προνομιούχων κύκλων, άλλά έδώ καί 
κάμποσο χρόνια ή χρήση της φαίνε
ται νά έχει έξαπλωθεΐ σ ’ ένα πλατύ 
κοινωνικό φάσμα, πού δημιουργεί

ένα νέο τύπο έξαρτημένων ναρκω- 
μανών καί καταλήγει στήν αύξηση 
τής ζήτησης τής κοκαΐνης στήν Εύ
ρώπη.

4ο. Ά π ό  τήν αύξηση τού τουρισμού, κα
θώς καί τών έμπορικών καί οικονομι
κών συναλλαγών μεταξύ τής Ν.
Αμερικής καί Εύρώπης.

Οί παραπάνω παράγοντες πιστεύεται, 
ότι έχουν ήδη έπηρεάσει τήν τρέχουσα 
κατάσταση, σέ ότι άφορά τήν κοκαΐνη καί 
τις Η.Π.Α., όπου τό ναρκωτικό αύτό φαί
νεται νά έχει γίνει τό πλέον κοινώς χρη
σιμοποιούμενο, άνεξάρτητα κοινωνικές 
τάξεις μετά τή μαριχουάνά. Ά π ό  τά 2.092 
άτομα πού πέθαναν στις Η.Π.Α., άπό 
ύπερβολική δόση ναρκωτικών, τά 193 
πέθαναν άπό κοκαΐνη. Στις Η.Π.Α. τό 1981 
κατασχέθηκαν 1.372 κιλά κοκαΐνης. Οί 
άμερικανικές έγκληματικές όργανώσεις 
βλέπουν όλες τις δραστηριότητές τους 
προσοδοφόρες καί ιδιαίτερα, κατά μή
κος τής άκτής τής Φλώριδας.

Ά π ό  τήν άνάλυση τών παραγόντων 
αύτών φαίνεται, ότι καί ή Εύρώπη θά 
έπηρεασθεί σέ μεγάλο βαθμό, πράγμα, 
πού θά όδηγήσει στή χειροτέρευση τής 
κατάστασης. Ενώ οί τάσεις δέν έχουν 
άκόμη άντιστραφεί είναι γεγονός, ότι οί 
κατασχέσεις τής κοκαΐνης στήν Εύρώπη 
αύξήθηκαν άπότομα άπό τό 1979 σέ 
άντίθετη μέ τις κατασχέσεις τής ήρωί
νης, οί όποιες παρουσίασαν μιά κάποια 
ύφεση.

ΚΑΝΝΑΒΗ  (ΧΑΣΙΣ)

Τόχασίς πού κατασχέθηκε στήν Εύ
ρώπη, κατά τό 1981 ξεπερνά, σέ ποσό
τητα, όλα τά προηγούμενα χρόνια. Ή  μα
ζική ροή προϊόντων τής κάνναβης στήν 
Εύρώπη είναι μιά ένδειξη τής διαρκώς 
αύξανόμενης ζήτησης τού ναρκωτικού 
αύτού. Ύπάρχουν ένδείξεις, σ’ ώρισμέ- 
νες χώρες, ότι έκείνοι πού έκαναν προη
γουμένως χρήση PO LYDRU S δηλαδή 
συνθετικού ναρκωτικού, προτιμούν 
τώρα, άντ’ αύτού, τό χασίς. Δέν  ύπάρ
χουν συγκεκριμένοι άριθμοί, πού νά μάς 
δείχνουν, πώς έχει ή κατάσταση στήν 
Εύρώπη άπό πλευράς χρήσεως τού χα
σίς, άλλά ύπάρχουν ισχυρές ένδείξεις, 
ότι ή χρήση τών ναρκωτικών στήν Εύρω- 
παϊκή ’Ήπειρο αύξάνεται διαρκώς καί ότι

ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ IN T ER P O L

ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ 

ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΧΕ-
ΘΕΝΤΩΝ

ΣΥΛΛΗ-
ΦΘΕΝΤΑ
ΑΤΟΜΑ

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΑΝ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

1974 145 Κιλ. & 934 γραμ. 285 569 13
1975 283 » & 332 » 476 933 13
1976 639 » & 414 » 928 1.778 19
1977 529 » & 468 » 488 1.001 16
1978 575 » & 921 » 663 1.328 19
1979 666 » & 127 » 869 1.852 16
1980 1.097 » & 404 » 1.010 2.162 18
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σέ λίγα χρόνια θά παρατηρηθεί ή ίδια 
κατάσταση μ’ έκείνη τής Β. Αμερικής.

Ή  ποικιλία τών πηγών προμήθειας τής 
κάνναβης, ό μεγάλος άριθμάς τών δια
φορετικής ύπηκοότητος έμπλεκομένων 
άτόμων στήν έμπορία τοϋ ναρκωτικού

Π ά ν ω :  Σύνεργα χρήσης ινδικής κάνναβης 

Κ ά τ ω :  Ολο και νέες νορκωτικές ουσίες, σε φοβερή 
ποικιλία συνβέσεων και συσκευασιών κυκλοφορούν 
στη νάμιμη και, ιδιαίτερα, στην παράνομη αγορά. 

Α π έ ν α ν τ ι :  Κατάσταση χεριού ηρωινομανούς απά 
τις συνεχείς ενέσεις.

αυτού, κάνει τά έργο τών διωκτών τών 
ναρκωτικών πάρα πολύ δύσκολα. Απαι
τείται μεγάλη συνδυασμένη προσπάθεια 
τόσο στον έθνικό, όσο και στό διεθνή 
χώρο γιά τήν καταπολέμηση τής έμπο- 
ρίας του ναρκωτικού αύτού.

"Αν και τό άσχολούμενο μέ τή δίωξη 
τών ναρκωτικών άνθρώπινο δυναμικό 
στήν 'Ελλάδα είναι μικρό και τό κυριό- 
τερο κατακερματισμένο, έχουμε νά πα
ρουσιάσουμε, μιά άξιόλογη προσφορά 
στον κοινό διεθνή άγώνα, πράγμα πού 
έχει προκαλέσει τό θαυμασμό τών ξένων 
Αστυνομιών, άντιπροσωπεϊες τών 
όποιων μάς έχουν πολλές φορές έπι- 
σκεφθει γιά νά άνταλλάξουμε πληροφο
ρίες και νά καθορίσουμε τις έπιλογές 
στήν εφαρμογή μιάς ένιαίας και συντο
νισμένης άστυνομικής τακτικής.

Ψ ΥΧΟ ΤΡΟ Π ΙΚΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ

Όπω ς είναι γνωστόν σ' αύτές άνή- 
κουν: α) Τά κατασταλτικά (βαρβιτουρικά, 
ήρεμιστικά κ.λπ.) 0) Τά διεγερτικά (άμ- 
φεταμΐνες κ.λπ.) καί γ) Τά παραισθησιο- 
γόνα ή ψευδαισθησιογόνα (L.S.D. κ.λπ.) 
έπίσης έκτος άπ’ αύτές έχουμε καί τά 
συνθετικά ναρκωτικά, όπως τήν Πεθιδίνη 
ή Δολαντίνη καί τή Μεθαδόνη.

Παρά τό γεγονός ότι ο'ι γενικές πλη
ροφορίες άπό διάφορες πηγές μάς δεί
χνουν άπό κοινού έξαρση τών τάσεων γιά 
χρήση τών ψυχοτροπικών ούσιών, μολα
ταύτα δέν έχουν σημειωθεί άξιόλογες 
κατασχέσεις στήν Εύρώπη, γεγονός πού 
σημαίνει πώς θά χρειασθεΐ νά γίνει κά
ποια άναθεώρηση τής στρατηγικής διώ- 
ξεως τών ψυχοτροπικών ούσιών.

Οί πληροφορίες πού κατέχουμε άνα- 
φίβολα δικαιολογούν τό συμπέρασμα, 
ότι ή αύξηση τής χρήσης καί έμπορίας 
τών ψυχοτροπικών ούσιών, ή όποια ήταν 
σημαντική τό 1980, σημάδεψε άκόμη πιό 
περισσότερο καί τό 1981. Αρκετές σο
βαρές περιπτώσεις καί σημαντικές 
κατασχέσεις πού έγιναν κατά τή διάρ
κεια τών δύο πρώτων μηνών τού 1982, 
τονίζουν έμφαντικά τήν παραπέρα έπι- 
δείνωση τής κατάστασης.

Κρίνοντας άπό τά ύπάρχοντα στοιχεία 
τού 1981, βλέπουμε, ότι ή Εύρώπη δοκι
μάζεται διαρκώς, άπό τήν έξαρση τών 
κατασταλτικών, τών διεγερτικών καί τών 
παραισθησιογόνων ή ψευδαισθησιογό- 
νων.

Σέ ότι άφορά στά συνθετικά ναρκω
τικά, οί πληροφορίες είναι φτωχές γιά νά 
μάς έπιτρέψουν νά βγάλουμε κάποια 
συμπεράσματα.

L . S . D .

Σ' ό,τι άφορά στό περιβόητο L.S.D. έχει 
φθάσει άπό καιρό σ ’ έμάς ό άπόηχος ότι 
παρασκευάζεται παράνομα στήν 'Ολ
λανδία. Οί 'Ολλανδικές Αρχές έχουν βέ
βαια ένημερωθεϊ, άλλά οί έρευνες πού 
διενεργήθηκαν μέχρι τώρα έκεΐ δέν άπέ- 
δωσαν καρπούς. Φαίνεται ότι οί Εύρω- 
παϊκές Υπηρεσ ίες Διώξεως Ναρκωτικών 
κινούνται έπί τού παρόντος στό σκοτάδι 
σέ ό,τι άφορά τόν έντοπισμό τών έργα- 
στηρίων παρασκευής τού L.S.D. πού έχει 
βρεθεί στήν άγορά.
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Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η
ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1981

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι  13 (1 θάνατος στους 748.000 κατοίκους)

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ: Η Ρ Ω I Ν Η 49 κιλά 741 γρομμ.

ΚΑΝΝΑΒΗ (ΧΑΣΙΣ) 3.207 κιλά 490 γραμμ. 

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ 8 κιλά

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ:  26.601 ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ.

ΤΙΜΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΗΡΩΙΝΗ 18.000 - 20.000 δραχ.το γρομμ.

ΟΠΙΟ 6.000 - 7.000 δραχ. το γρομμ.

ΚΑΝΝΑΒΗ(ΦΟΥΝΤΑ) 180.000 - 200.000 δραχ. το κιλό

ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 230.000 - 250.000 δραχ. το κιλά

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ 1.100.000 - 1.300.000 δραχ. το κιλό

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ 200 - 300 δροχ. το τεμ.

L.S.D. 300 - 400 δροχ. το τεμ.

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΗΡΩΙΝΗ 1.100.000 - 1.300.000 δραχ. το κιλό

ΟΠΙΟ 4.000.000 - 5.000.000 δραχ. το κιλό

ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 90.000 - 110.000 δραχ. το κιλά

ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 140.000 - 150.000 δραχ. το κιλό

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ 1.000.000 - 1.200.000 δραχ. το κιλό

Τελευταία ή INTERPOL άνέλαβε μιά 
πρωτοβουλία νά μελετήσει τή δυνατό
τητα συνάψεως συμφωνίας μεταξύ των 
κρατών -  μελών της πού νά έχει σάν 
άντικείμενο τήν άνοχή διελεύσεως άπό 
τις ένδιάμεσες χώρες ποσοτήτων ναρ
κωτικών, κάτω άπό μικτή παρακολού
θηση, ώστε ή κατάσχεση των ναρκωτικών 
καί ή σύλληψη τών δραστών νά γίνεται 
στις χώρες του τελικού προορισμού των 
ναρκωτικών, πράγμα πού θά συντελούσε 
στήν εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων 
τής παράνομης διακίνησης τών ναρκωτι
κών.

Τελικά ή πρωτοβουλία αυτή άναχαιτί- 
στηκε, γιατί ή τεχνική αυτή προσκρούει 
στις έσωτερικές νομοθεσίες των διαφό
ρων κρατών -  μελών.

Σάν νέες τεχνικές στή διεθνή άναζή- 
τηση τών ναρκωτικών έχουν έμφανισθεϊ 
καί οί άκόλουθες, οί όποιες δυστυχώς 
άκόμη βρίσκονται στά πειραματικό στά
διο.

-  Ή  μία είναι οί άκτΐνες X μέτήν βοήθεια 
τών όποιων έντοπ ίζεται καί έμφανίζε- 
ται ό άέρας πού είναι παγιδευμένος 
στ' άντικείμενα πού περιέχουν ναρκω
τικά.

-  Ή  άλλη είναι ένα σύστημα υπερηχητι
κών άνιχνευτών ναρκωτικών.
Κατά τήν τελευταία 10ετία έγινε μία 

έρευνα έπί τού βιολογικού έλέγχου ναρ
κωτικών καί διαπιστώθηκε ότι ύπάρχουν 
μύκητες μέ τούς όποιους είναι δυνατόν 
νά καταστραφούν τά ναρκωτικά, άλλά ή 
εύθύνη καί ή πρωτοβουλία τής χρησιμο- 
ποιήσεώς τους ή όχι άνήκει στις Κυβερ
νήσεις τών ένδιαφερομένων χωρών.

Απ’ όσα άναφέρθηκαν, μέχρι τώρα, γί
νεται κατανοητό, ότι τό πρόβλημα των 
ναρκωτικών, στόν Ευρωπαϊκό χώρο, είναι 
τεράστιο, καί ότι δέν άποκλείεται νά έμ- 
πλακεϊ καί ή χώρα μας έπικίνδυνα στό

διεθνές αυτό κύκλωμα, λόγω τής γεω
γραφικής της θέσης. Είναι χρέος μας 
λοιπόν, νάέμποδίσουμε άποτελεσματικά 
τή διασπορά τής έπάρατης αυτής νόσου. 
Δέν ύπάρχει πιά καιρός γιά χάσιμο. Κάθε 
στιγμή πού περνά φέρνει τόν κίνδυνο 
όλο καί πιά κοντά, ένα κίνδυνο πού άπει- 
λεϊ πρώτα άπ’ όλα τά παιδιά μας.

Δέν έχει σημασία, άν γιά τήν ώρα δέν 
φαίνεται νά τά έχει πλησιάσει καί τόσο 
πολύ. Μπορεί αύριο νά γίνει κι’ αύτό, 
μπορεί κάποιο άγαπημένο πρόσωπο 
μέσα άπό τήν οικογένεια νά γίνει σκλά
βος τού πάθους τών ναρκωτικών καί 
τότε, τότε ίσως νά ναι άργά γιά μιά 
όποιαδήποτε άντίδραση.
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φανταστικές για τα ναυτικά δεδομένα 
ταχύτητες - ως 50 μιλιά την ώρα - πέφ
τουν δίπλα στο προκαθορισμένο σημείο 
και σε χρόνο μηδέν παραλαμβάνουν το 
«εμπόρευμα» για την παραπέρα προώ
θησή του.

Η ατυχία του DORIS

Στις αρχές του καλοκαιριού οι πληρο
φορίες της Υ.Α.Π. Πρωτευούσης μιλού
σαν για την προετοιμασία κάποιου μεγά
λου φορτίου χασίς και άγνωστης ποσό
τητας ηρωίνης κάπου στο Λίβανο, το 
οποίο μέσω του ελλαδικού νησιωτικού 
συμπλέγματος θα τραβούσε για την Ευ
ρώπη, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Έ τσ ι σή- 
μανε συναγερμός για τις αστυνομίες της 
Κύπρου, της Ευρώπης του Καναδά και 
την DEA (DRUNG ENFO RCEM ENT AD 
MINISTRATION) των Η.Π.Α. Το μεγαλύ
τερο όμως μέρος της ευθύνης έπεφτε 
στην Υποδ/νση Ασφάλειας Προαστίων 
της Πρωτεύουσας, αφού το φορτίο θα 
περνούσε από τα νερά μας.

Την επιχείρηση οργάνωνε ο πρύτανης 
στο είδος του, λιβανέζος μεγαλολα- 
θρέμπορος JO SEF  SAMPA, με χρηματο-

Ραντεβού στο Ιόνιο
Οι θαλάσσιοι δρόμοι εδώ και χρόνια εί

ναι ιδιαίτερα προσφιλείς στους λογής - 
λογής λαθρέμπορους, και ιδίως σ’ εκεί- 
νους του λευκού θανάτου. Έ τσ ι μικρά, 
παλιά σκάφη, 500 - 1.000 τόνων, εφοδια
σμένα όμως με ισχυρότατα και σύγχρονα 
RADAR και ραδιοτηλέφωνα (VHF), επι
στρατεύονται για τη μεταφορά του ολέ
θριου φορτίου. Χασισάδικα, τσιγαράδικα 
κ.λ.π. σκάφη με ανάλογα «ευγενή» φορ
τία, επανδρωμένα με δυναμικούς κακο
ποιούς - ναυτικούς, οργώνουν τη Μεσό

γειο, ποντάροντας πάντα στην έλλειψη 
τεχνικών μέσων (μεγάλης αντοχής τα
χύπλοων σκαφών) των διωκτικών αρχών, 
στο πολυσχιδές των μεσογειακών ακτών 
και στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού νησί
δων.

Ο Λίβανος με την ιδιότυπη πολιτική 
του κατάσταση αποτελεί το συνηθέ- 
στερο σημείο φόρτωσης, ενώ το Ιόνιο και 
γενικότερα η Αδριατική, χώρο «τράμ
πας» του φορτίου. Ιταλιάνοι κακοποιοί 
με ταχύπλοα σκάφη που αναπτύσσουν

δότη και αγοραστή μέρους της ποσότη
τας τον CARLO  ESSER , που έδρευε στο 
AMSTERDAM. Για λόγους «λαθρεμπορι- 
κής τάξεως» το φορτίο χωρίστηκε σε 3 
δόσεις.

Γ ια τη μεταφορά της πρώτης δόσης 
επιλέχτηκε το Φ/Γ DORIS, με πολύ βα- 
ρυμένο μητρώο, ιδιοκτησίας του ιταλού 
κακοποιού P IETRO PIAZZA, στο οποίο 
φορτώθηκαν, συσκευασμένοι σε σά
κους, 22 τόνοι χασίς, κάπου κοντά στην 
Τρίπολη του Λιβάνου.

Η ρότα του DO R IS δεν ήταν γνωστή 
στην αρμόδια Υπηρεσία, αφού οι πληρο
φορίες δεν ήταν ξεκαθαρισμένες. Το εν
διαφέρον του πληρώματος για κάτι ναυ
τικούς χάρτες του Αιγαίου και του Ιονίου 
μεγάλωσε τη σύγχυση. Έ τσ ι όταν οι πλη
ροφορίες της τελευταίας στιγμής ήθε
λαν το λαθρεμπορικό να σηκώνει άγκυρα 
στις 18 Σεπτέμβρη, κανείς δε μπορούσε 
με βεβαιότητα να υπολογίσει το διάβα 
του.

Μοιραία λοιπόν το μεγάλο, ανελέητο, 
αλλά και επικίνδυνο κυνηγητό που άρ
χισε αμέσως ήταν χωρίς «στίγμα». 
Γιαυτό και οι δυσκολίες του πελώριες.

Με τη συνεργασία και τη συνδρομή της 
ελληνικής θαλάσσιας οικονομικής Αστυ
νομίας άρχισε το «χτένισμα» στο Κρη
τικό και το Λιβυκό πέλαγο, καθώς και στις 
ακτές της Πελοποννήσου. Το πλοίο όμως



δεν έλεγε να φανε’ι μέχρι τις 21 Σεπτέμ
βρη, που επισημάνθηκε έξω από το Μεσ- 
σηνιακδ κόλπο. Ό μω ς ο γερμανός 
πλοίαρχος HO RST  KR ESSM AN  - γνωστός 
και σαν «αλεπού» - τα αντιλαμβάνεται με 
το RADAR του και ζητάει οδηγίες από το 
αφεντικό του. Μετά μιας βδομάδας 
περιπλάνηση στα διεθνή ϋδατα η «εν
τολή» έρχεται και το χασίσι πετιέται στη 
θάλασσα πολλά μιλιά ανοιχτά απ’ τις 
Στροφάδες, ενώ το DO R IS -  «καθαρό» 
πια - βάζει πλώρη για την Κέρκυρα, όπου 
ο KR ESSM AN  θα πρέπει να δώσει, προ
φανώς, εξηγήσεις στα αφεντικά του.

Εκεί συλλαμβάνεται απ’ το Τ.Α. Κέρκυ
ρας με εντολή της Υ.Α.Π. Πρωτευούσης 
το πλήρωμα του DO R IS που αποτελείται 
από το γερμανό καπετάνιο K R ESSM AN  
HO RST  M ICHAEL και τους HASSANEIM  
IMBRAHIM, SA ID  NABIL, SAM B  FARES, 
PIAZZA PIETRO και NONI MARIO και αρ
χίζει το επίμαχο έργο της ανάκρισης. Τις 
πρωινές ώρες της 30-9-82 η «αλεπού» 
σπάζει και ομολογεί τα πάντα στους 
Αξιωματικούς της Υ.Α.Π. Πρωτευούσης,

που βρίσκονται στην Κέρκυρα γιαυτό το 
λόγο.

Ταυτόχρονα αρχίζει και η επιχείρηση 
της περισυλλογής των χιλίων (1.000) - 
σύμφωνα με την ομολογία του καπετά
νιου - σάκων του χασίς που ρίχτηκαν στη 
θάλασσα. Επιχείρηση δυσχερέστατη από 
τη φύση της και που την κάνουν πιο δύσ
κολη οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή. Μέχρι 
τώρα έχουν μαζευτεί επτά περίπου τόνοι 
χασίς. Και φυσικά το έργο της περισυλ
λογής συνεχίζεται.

30 κιλά Ηρωίνης

Την 1 Οκτώβρη και ενώ η ανάκριση του 
πληρώματος του DO R IS συνεχίζεται, 
επισημαίνεται στο λιμάνι των Γουβιών 
Κερκύρας η θαλαμηγός CAJITA με ιτα
λική σημαία. Από την έρευνα που γίνεται 
στο σκάφος βρίσκονται δυο βαλίτσες με 
30 κιλά ηρωίνη, κρυμμένες πίσω από τον 
πίνακα διανομής ηλεκτρισμού και ένα 
πιστόλι SAVAG E cal 32 των 7,65, γεμάτο.

Συλλαμβάνεται ο πλοίαρχος της θαλα-

Απέναντι σελίδα: Το αμαρτωλό Ντόρις στο 
λιμάνι της Κέρκυρας. Κ ά τ ω :  Η θαλαμηγός 
Καζίτα. Ε π ά ν ω  αριστερά ο γερμανός καπετά
νιος του Ντόρις και δ ε ξ ι ά ο σκληρός Μάριο 
Αμόμπιλε, που μέχρι τέλος κράτησε το στόμα 
του κλειστά. Ε π ά ν ω : Το πιστόλι των 7,65 που 
κατασχέθηκε μαζί με την ηρωίνη στη Θ/Γ Καζίτα.

i

μηγού NICOLA Dl CHIARA, 39 ετών, Ιτα
λός και τα μέλη του πληρώματος HU
SSE IN  SALEH, AM ABILE MARIO και JA- 
COMINO COSTANTINO, όλοι ιταλοί υπή
κοοι. 'Υστερα από πολύωρη εξαντλητική 
ανάκριση ομολόγησαν τα πάντα:

Η θαλαμηγός CAJITA στις 21-9-1982 το 
βράδυ φεύγει από το λιμάνι SAN  AN
GELO  με προορισμό την Κέρκυρα. Στις 
24-9-1982 στην Παλαιοκαστρίτσα και την 
επομένη το πρωί βρίσκεται στο λιμάνι 
της πόλης της Κέρκυρας. Μ ένει εκεί μέ
χρι το πρωινό της 28-9-82, οπότε ξεκινάει 
για την κρουαζιέρα στο Ιόνιο. Αφού περ- 
νάειαπό Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κυλλήνη, 
φτάνει στις 11,30' το πρωί της επομένης 
στις Στροφάδες. Διανυκτερεύει εκεί και 
στις 30-9-82 τραβάει νοτιοδυτικά, όπου 
γύρω στις 09,30' συναντάει το «διάσημο» 
πια Φ/Γ RED  SE A  με σημαία Παναμά.

Παραλαμβάβει το εμπόρευμα, αλλά για 
λόγους τεχνικούς επιστρέφει στην Κέρ

κυρα. Αυτό ήταν και το τελευταίο του 
ταξίδι.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τώρα που ο θόρυβος γύρω από την πο

λύκροτη αυτή επιχείρηση κόπασε, μπο
ρούμε να επιχειρήσουμε κι’ εμείς έναν 
αδρό απολογισμό:
-  Δύο (2) σκάφη που χρησιμοποιούνταν 

σχεδόν αποκλειστικά για διεξαγωγή 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών κατασχέ
θηκαν και θα περιέλθουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

-  Είκοσι δύο (22) τόνοι χασίς δεν θα 
φτάσουν στον προορισμό τους. (Ήδη 
7 τόνοι έχουν μαζευτεί και οι υπόλοι
ποι στην ουσία αχρηστεύτηκαν).

-  Τριάντα (30) κιλά ηρωίνης έφτασαν 
στα χέρια της Χωροφυλακής.

-  Δέκα (10) στελέχη του διεθνούς δι
κτύου των λαθρεμπόρων του λευκού 
θανάτου εξουδετερώθηκαν και σε 
λίγο θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα 
των ελληνικών φυλακών.

-  Δυο (2) 'Ελληνες -  οι αδελφοί Στάθης 
και Μιχάλης ΚΟΝΤΟΣ -  που υπόθαλ- 
ψαν τους κακοποιούς θα λογοδοτή
σουν στην ελληνική δικαιοσύνη.

-  Δώδεκα (12) ακόμα δυναμικά κακοποιά 
στοιχεία που ανήκαν στο ίδιο κύκλωμα 
συνελήφθηκαν από ξένους συναδέλ
φους.

-  Τέλος τρία (3) άτομα που είχαν σχέση 
με την επιχείρηση «ΙΟΝΙΟ» δολοφο
νήθηκαν στη Νεάπολη της Ιταλίας, 
ίσως γιατί κρίθηκαν ένοχα της αποτυ
χίας.
Από τα στοιχεία που παραθέσαμε γίνε

ται φανερό ότι το πλήγμα που οι Υπηρε
σίες Ασφαλείας του Σώματος κατάφεραν 
στο διεθνή δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών 
είναι καίρια* Κέρδισαν την πιο
μεγάλη μάχη στον πόλεμο κατά των εμ
πόρων ναρκωτικών και μια μοναδική ίσως 
νίκη στα διεθνή χρονικά. Και να σκεφθεί 
κανείς ότι την επιχείρηση «κατηύθυνε» 
ένα Αστυνομικό Σώμα με αρμοδιότητες 
στην «ξηρά», με τη συμμετοχή βέβαια 
και την απόλυτη συμπαράσταση του Πο
λεμικού Ναυτικού, της Αεροπορίας, της 
Θ.Ο.Α. και των άλλων συναρμόδιων υπη
ρεσιών.

Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε πολλές 
μάχες ακόμα, στη θάλασσα και στη στε
ριά ...
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Η Μεσόγειος αποτελεί μια τεράστια 
λίμνη με μιαν απροσδόκητη σχισμή στο 
δυτικό της άκρο, που την ενώνει με τον 
Ατλαντικό Ωκεανό. Ολόγυρά της απλώ
νονται οι ακτές τριών ηπείρων: της Ευ
ρώπης, της Ασίας, της Αφρικής. Σε μια 
φάση της ιστορίας όλες αυτές οι παρα
μεσόγειες χώρες αποτέλεσαν επαρχίες 
μιας τεράστιας αυτοκρατορίας: της ρω
μαϊκής. Σήμερα γύρω απ' αυτήν υπάρ
χουν 15 κράτη, 6 στην Ευρώπη, 4 στην 
Ασία και 5 στην Αφρική. Και μέσα σ' αυτήν 
δύο ακόμα νησιωτικά.

Εκπροσωπώντας αυτά, βρισκόμαστε 
σήμερα εμείς σ ’ αυτό το μικρό μεσο
γειακό νησί, ένα από τα μικρότερα ελλη
νικά νησιά, και θα προσπαθήσουμε να 
αναλογιστούμε τη σημασία της περίερ
γης και ιστορικής αυτής θάλασσας για 
μας τους ίδιους και για τον κόσμον ολό
κληρο. Κάποτε ο Πλάτων είπε πως εμείς 
που ζούμε γύρο απ' αυτή τη θάλασσα 
μοιάζουμε σαν τα βατράχια και τα μυρ
μήγκια που μαζεύονται γύρο από ένα 
τέλμα, γιατί αυτή η θάλασσα είναι ένα 
πολύ μικρό κομμάτι του κόσμου και σαν 
αυτό υπάρχουν άλλα πολλά. Είναι χρή
σιμο να θυμόμαστε αυτή την όχι κολα
κευτική πλατωνική εικόνα, για να κρατη
θούμε στα μέτρα που θα μας εμποδίσουν 
να υπερβούμε τό όριο ανάμεσα στην αυ
τογνωσία και την «ύθριν» ή αλλιώς: 
αλαζονία. Γιατί αλήθεια θα ήταν εύκολο 
να γίνουμε αλαζόνες αφού εύκολα μπο
ρούμε να ανακαλύψουμε με μια πρό
χειρη αναδρομή στις ιστορικές μας ρίζες 
πως σ ’ αυτήν εδώ τη θάλασσια λίμνη γεν
νήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα πιο θαυ
μαστά προϊόντα της οργανωμένης αν
θρώπινης κοινωνίας. Έ να ς  από τους αρ
χαιότερους πολιτισμούς, ο αιγυπτιακός, 
προβάλλει στη νοτιοανατολική γωνιά

Εισήγηση του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου στη 
συνάντηση της Ύδρας για τη Μεσόγειο.

αυτού του χώρου στην τέταρτη προχρι- 
στιανική χιλιετία. Κι από την άλλη άκρη 
ξεκινά η πιο απροσδόκητη σελίδα του 
νεότερου κόσμου, όταν ο Χριστόφορος 
Κολόμβος βάζει πλώρη προς τα δυτικά, 
για να φτάσει στη νέα ήπειρο. Σήμερα 
ακόμη σ’ ολόκληρη τη νότια ακτή της 
Μεσογείου και σ’ ένα τμήμα της ανατολι
κής συνεχίζει την ιστορική του πορεία ο 
αραβικός κόσμος, αυτός που κάποτε μας 
χάρισε ένα από τα πιο πολύτιμα όργανα 
της ανθρώπινης σκέψης, τους αριθμούς, 
και κατά την προσωπική μου αντίληψη 
την πιο τέλεια και ολοκληρωτική υπο
ταγή της ύλης στο πνεύμα- εννοώ βέβαια 
τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της 
κλασικής αραβικής περιόδου.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή ακτή της ξανα- 
γεννήθηκε στα νεότερα χρόνια η Δημο
κρατία με την κοσμοϊστορική Γαλλική 
Επανάσταση που ανάστησε τις ελπίδες 
όλων των λαών και γαλούχησε όλες τις 
γενιές που ακολούθησαν.

Θα ήταν δύσκολο ή και αδύνατο σε μια 
τέτοια συνοπτική εισήγηση να καταγρά
ψει κανείς, ας είναι καιχρονογραφικά, τη 
συμβολή των μεσογειακών χωρών στην 
πολιτιστική ιστορία του ανθρώπου. Ά λ 
λωστε αυτός που έχει την τιμή και τη 
χαρά να επιχειρεί τη σημερινή εισήγηση 
γνωρίζει πως δεν έχει αυτή την ικανό
τητα. Η ενασχόλησή του με τον πολιτι
σμό της ελληνικής αρχαιότητας αποτε
λεί γΓ αυτόν και επιχείρημα αλλά και δι
καιολογία για να περιορίσει τις φιλοδο
ξίες του. Γ Γ αυτό πιστεύω πως θα έχω τη 
συγκατάθεσή σας αν εντοπίσω την 
προσοχή σας σε εκείνα τα στοιχεία της 
μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και προσφοράς που με αμεσότερο τρόπο

γνωρίζω. Και φυσικά θα σας θυμίσω πρά
γματα που όλοι γνωρίζετε, ίσως αυτο
νόητα, ωστόσο όχι ασήμαντα.

Βέβαια οι μέγιστες τεχνολογικές ανα
καλύψεις του ανθρώπου ανάγονται σε 
μια πανάρχαιη εποχή, όσο κι αν αυτό το 
ξεχνούμε συχνά και με αλαζονεία κρί
νουμε τους απώτατους προγόνους μας 
ως πρωτόγονους. Ίσως μαντέψατε κιό
λας πως έχω στο νου μου την ανακάλυψη 
της φωτιάς και του τροχού, που εξακο
λουθούν να αποτελούν βασικά και αντι- 
κατάστατα στοιχεία του ανθρώπινου πο
λιτισμού. Ό μω ς αμέσως ύστερα απ’ αυτά 
τα δυο, μια άλλη επινόηση του ανθρώπι
νου μυαλού στάθηκε καθοριστική για 
ολόκληρη την ιστορική μας πορεία. Εν
νοώ τη γραφή και πιο συγκεκριμένα το 
αλφάβητο. Αν η παλαιότερη γραφή επι
νοήθηκε μέσα στην 4η χιλιετία στην κοι
λάδα του Ευφράτη, πολύ σύντομα οι κοι
νωνίες των μεσογειακών ακτών άρχισαν 
να αποτυπώνουν σε κάθε λογής υλικά τα 
ανθρώπινα διανοήματα με κάποια μορφή 
γραφής. Η ιερογλυφική γραφή της Αιγύ- 
πτου πρώτα, οι γραφές της Μινωικής 
Κρήτης, των ακτών της Παλαιστίνης και 
της Φοινίκης ύστερα, προωθούσαν η κα
θεμιά με τον τρόπο της την εκπληκτική 
αυτή κατάχτηση του ανθρώπου. Η συλ- 
λαβογραφική γραφή των Μυκηναίων και 
η προχωρημένη φθογγικά σημιτική 
γραφή ανοίγει το δρόμο για την τελική 
μορφή του σύγχρονου αλφαβήτου που 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελ
λάδα του 8ου προχριστιανικού αιώνα. Το 
ελληνικό αλφάβητο απλώνεται μαζί με 
τις ελληνικές αποικίες σε ολόκληρο το 
μεσογειακό χώρο από μιαν ελληνική 
αποικία, την Κύμη, το γνωρίζουν οι κά
τοικοι της Ιταλίας, το χρησιμοποιούν για 
τη λατινική γλώσσα και ως ρωμαϊκό κλη-
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ροδοτε'ιται σε ολόκληρη τη Δυτική Ευ
ρώπη. Τέλος, μια ειδική παραλλαγή που 
επινοούν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι 
γνωστοί μοναχοί από τη Θεσσαλονίκη, 
για να μεταδώσουν στο σλαβικό κόσμο 
τη χριστιανική θρησκεία. Έ τσ ι το σημι
τικό «'Αλεφ και Μπετ» εμπλουτισμένο με 
την αποφασιστική δημιουργία των φω
νηέντων, γίνεται το πιο μοντέρνο αλφά
βητο του νεότερου κόσμου και απλώνε
ται σε ολόκληρη την υφήλιο. Θα έφτανε 
και μόνη αυτή η συμβολή του μεσογεια
κού πολιτισμού για να τον καταξιώσει 
μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία πως η γραφή 
είναι που συντηρεί την ανθρώπινη 
μνήμη, επιτρέποντας έτσι στο ανθρώ
πινο γένος να υπερβαίνει την ατομική 
ζωή του κάθε ανθρώπινου οργανισμού, 
κληροδοτώντας στους απογόνους τις 
καταχτήσεις κάθε γενιάς και δημιουρ
γώντας ό,τι ονομάζουμε ιστορία και πο
λιτισμό του ανθρώπου. Με άλλα λόγια η 
γραφή πρόσφερε στον άνθρωπο τη μόνη 
δυνατή αθανασία.

Αλλά με την επινόηση του αλφάβητου 
στο μεσογειακό χώρο και τη χρήση της 
γραφής μπαίνουν τα θεμέλια για τη δη
μιουργία της τέχνης του λόγου σε όλες 
τις μορφές της, της φιλοσοφίας και της 
επιστήμης. Αισθάνομαι ιδιαίτερη δυσκο
λία τούτη τη στιγμή γιατί είμαι Έλληνας, 
κατοικώ σ’ αυτόν εδώ τον τόπο και μιλώ 
την ίδια γλώσσα που μίλησε και ο πρώτος 
Ευρωπαίος ποιητής, αυτός που στέκεται 
ακόμη και σήμερα μέτρο αξεπέραστο: 
έχω βέβαια στο νου μου, όπως θα το 
καταλάβατε, τον Όμηρο. Ελπίζω, 
ωστόσο, πως μπορώ να πάρω μια στάση 
πιο αντικειμενική και ουδέτερη και να μι
λήσω με την ψυχραιμία και νηφαλιότητα 
του επιστήμονα.

Αλλωστε η ομηρική ποίηση, πρώτη 
αυτή, υπερβαίνει τη στενόκαρδη εθνικι
στική στάση. Μέσα σ’ ολόκληρη την 
Ιλιάδα, το έπος αυτό μιας τραγικής εκ
στρατείας και της ανθρώπινης τραγω
δίας σε όλες της τις όψεις, όπου οι φιλό
δοξοι πολεμιστές χτυπιούνται ανελέητα, 
ο ποιητής πλάθει με αδιόρατη μαστοριά 
μια μοναδική ανθρώπινη μορφή: το νΈ κ - 
τορα. Και τελειώνει το τραγούδι του με 
την κηδεία και την ταφή του αντιπάλου 
των Ελλήνων, σβήνοντας έτσι από τη 
μνήμη κάθε άλλο επεισόδιο. Ο πρώτος 
λοιπόν, Ευρωπαίος ποιητής, ίσως ο πιο 
μεγάλος απ’ όλους, γεννιέται και πλανιέ
ται στις ακτές της Ιωνίας, στο Ανατολικό 
Αιγαίο, αυτή τη θάλασσα που στάθηκε 
μέσα στους αιώνες η καρδιά του ελληνι
σμού.

Στις ίδιες ακτές γεννιούνται κι οι πρώ
τοι λυρικοί, ο Ανακρέων και ο Ιππώνα- 
κτας, ο Σιμωνίδης, ο Αρχίλοχος, η Σαπφώ 
και ο Αλκαίος, αυτοί που θα τραγουδή
σουν για πρώτη φορά στον κόσμο τον 
έρωτα και το κρασί, αλλά και την πολιτι
κήν αμάχη και τον πόλεμο. Πολίτες 
πρώτα και κύρια, μετέχουν ενεργά και 
επώδυνα στους πολιτικούς και κοινωνι
κούς αγώνες του καιρού τους και μετα
φέρουν στο έργο τους το πάθος τους ή

Απέναντι: 0 Ομηρος ο πρώτος ευρωποίος ποιητής. Η επί
δρασή του στην πολιτιστική εξέλιξη της ανθρωπότητας υπήρξε 
κολοσσιαία (ρωμαϊκό οντίγραψο, Ε οι. π.Χ.. Μόναχο, Γλυπτο
θήκη). Δεξιό: Κεραύνιος Δίας, βρέθηκε στο Κίτιο (επίδραση 
ελληνικής τέχνης αρχαϊκών χρόνων. Γύρω στο 500 π.Χ.).
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την πίκρα τους, πάντα μια ζωντανή και 
μεστή από τους χυμούς της ζωής ποίηση. 
Το μέγιστο παράδειγμα μιας τέτοιας 
ποίησης μας το προσφέρει ο πρώτος 
Αθηναίος ποιητής ο πρόδρομος της αθη
ναϊκής δημοκρατίας.

Μέσα από τους κοινωνικούς και πολι
τικούς αγώνες της αρχαϊκής Ελλάδας, 
που ήτανε συχνά οξύτατοι και αιματηροί, 
γεννιέται, νομίζω, αυτό που μπορούμε να 
αποκαλέσουμε ευρωπαϊκό πνεύμα, αυτό 
που στέκεται απέναντι στην ακινησία και 
υποταγή των βασιλείων της Αιγύπτου και 
της Μεσοποταμίας. Ο ελληνικός κόσμος, 
χωρισμένος σε πολυάριθμες πόλεις - 
κράτη, είναι δύσκολο νά μείνει ακίνητος. 
Η πρόκληση της θάλασσας, η γέφυρα του 
αρχιπελάγους των νησιών, τον σπρώχνει 
στο ταξίδι στην αναζήτηση νέων κόσμων, 
στο εμπόριο και στον αποικισμό. Μέσα 
στους 8ο και 7 ο προχριστιανικούς αιώνες 
τα ελληνικά καράβια φτάνουν σε όλες τις 
παραλίες της Μεσογείου, από τις ακτές 
της Συρίας ως τα παράλια της Ισπανίας 
και από την Γαλλία κι ακόμα ως τις βό
ρειες περιοχές του Εύξεινου Πόντου 
απλώνεται το ελληνικό εμπόριο και 
ιδρύονται αναρίθμητες ελληνικές αποι
κίες. Έ τσ ι η απέραντη αυτή θάλασσα θα 
γίνει οικεία στον ελληνικό κόσμο και θα 
κερδίσει για πρώτη φορά μια πολιτιστική 
κοινότητα. Γι αυτό απ’ αυτήν κιόλας την 
εποχή θα μπορούσε να την ονομάσει κα
νείς με τον όρο που χρησιμοποίησε πολύ 
αργότερα ο γνωστός μαθηματικός και 
γεωγράφος Πτολεμαίος «η καθ’ ημάς 
θάλασσα», προτού ακόμα γίνει γνωστή 
ως mare mediterraneum στον 3ο μεταχρι- 
στιανικό αιώνα.

Η κινητικότητα των ελλήνων, η γνωρι
μία τους με τον κόσμο και με τους αν
θρώπους, η σύγκρισή τους με τα καθε
στώτα και με τις φυσικές δυνάμεις, τους 
οδηγούν όλο και πιο βαθιά στο κέντρο

της ίδιας της ανθρώπινης ζωής: τι είναι ο 
άνθρωπος και τι είναι ο φυσικός κόσμος 
που τον περιβάλλει; Οι προσωκρατικοί 
φιλόσοφοι θα επιχειρήσουν για πρώτη 
φορά στην ιστορία του πνεύματος να 
αποκριθούν, αποδεσμευμένοι από κάθε 
θρησκευτική μυθολογία. Το νερό, η φω
τιά, ο αέρας, το άπειρο, η κίνηση ή η ακι
νησία, η αρμονία και ο πόλεμος και η φι- 
λότητα, είναι οι έννοιες που θα αποκτή-

Πάνω: Ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικός οτο γραφείο του. Οι 
ανοσκαφες του στη Βεργίνα έδωαον νέα διόατοση οτο έργο του 
διάσημου έλληνο αρχαιολόγου κοι άνοιξαν νέους ορίζοντες γιο 
την αρχαιολογική οκέψη. Κάτω: Μοντέλο ορχοίου ελληνικού 
καραβιού (Ναυτικό Μουοείο Πειραιά). Απέναντι επάνω; Το λου
τρά της Αφροδίτης στη Σμύρνη, στο χωνευτήρι ουτό των λαών, 
πριν 60 χρόνια. Απέναντι κότω: Οι μεγάλες πυραμίδες της Γκί- 
ζος. σημάδια ενός μεσογειακού πολιτισμού που άνθισε 5 000 
χρόνιο πριν.

σουν περιεχόμενο καθαρά επιστημο
νικό, αφού θα θεωρηθούν ως αιτίες και 
αποτελέσματα κοσμικών νόμων. Η πρό
βλεψη της έκλειψης του ήλιου του 585 
π.Χ. από το Θαλή το Μιλήσιο αποτελεί μια 
συμβολική έστω χρονολογία για μια αδέ
σμευτη επιστημονική προσέγγιση του 
κόσμου.

Μέσα από την καθημερινή πράξη και 
τον αδιάκοπο στοχασμό ο αρχαϊκός Έ λ 
ληνας φτάνει κάποτε σε μια κρίσιμη ώρα. 
Είχε κιόλας πίσω του μια ιστορία αιώνων, 
που σημαίνει μια πείρα πολύ οδυνηρή. 
Τώρα πια «τώ πάθει μαθός θείς» (Αισχύ
λος) αισθάνεται την αγωνία της αδυνα
μίας του. Μέσα στη φύση κυριαρχούν 
δυνάμεις που τον εξουθενώνουν, μέσα 
στην ανθρώπινη κοινωνία μάταια είχε 
αναζητήσει την «ευνομία» που τραγού
δησαν οι σοφοί του (Σόλων). Τη στιγμή 
εκείνη οι Έ λληνες ιδιαίτερα οι Αθηναίοι, 
μπόρεσαν ν ' αποκριθούν στο κρίσιμο 
ερώτημα που τους έθεσε τόσο ο κόσμος 
όσο και η ανθρώπινη ζωή με μια μοναδική 
για τις συνέπειές της κατάφαση. Την ευ
θύνη της ζωής την έχει ο ίδιος ο άνθρω- 
πος και μέσα στον κοσμικό και μέσα στόν 
ανθρώπινο χώρο. Και εδώ και εκεί δεν 
έχει νόημα να αποθέτεις την ευθύνη σε 
κάποιον άλλο, στο Θεό ή στον άρχοντα. 
Ο άνθρωπος οφείλει να βρει το ανθρώ
πινο μέτρο, να αγωνιστεί για τα δικαιώ- 
ματά του, αλλά και να καταβάλει ακέραια 
την οφειλή του. Αυτό σημαίνει πως την



ώρα εκείνη οι Ελληνες αποχτούν ακέ
ραια τη συνείδηση της ανθρώπινης μοί
ρας και της ανθρώπινης ευθύνης. Γέν
νημα αυτής της συνείδησης είναι η Τρα
γωδία και η Δημοκρατία.

Με την τραγωδία ο άνθρωπος αποκρί
νεται στην κοσμική μοίρα του και απε
λευθερώνεται απ’ αυτήν. Οι ήρωες της 
τραγωδίας οδεύουν στο δρόμο της Μοί
ρας, αλλά μέσα από την καταστροφή 
τους καταχτούν την ελευθερία τους, 
πληρώνοντας τό τίμημά της στους 
Θεούς, όσο βαρύ κι αν είναι. Η σοφόκλεια 
τραγωδία του Οιδίποδα αρχίζει από το 
σημείο που έχει συντελεσθεί η φριχτή 
επιταγή της θεϊκής Μοίρας, τον παρακο
λουθεί καθώς αγωνίζεται να περάσει από 
το σκοτάδι της άγνοιας στην αποκάλυψη 
της τραγικής γνώσης και από τη γνώση 
στην απόφαση να προχωρήσει στην 
αντιμετώπισή της- από τη στιγμή που 
γνωρίζει είναι ελεύθερος ν' αποφασίσει, 
και αποφασίζει, πληρώνοντας βαρύτατα 
γι' αυτό, να εξαγνιστεί, και εξαγνισμένος 
να φτάσει πια στην αποδέσμευσή του 
από τη Μοίρα, και σωματικά ανάπηρος, 
αλλά ηθικά ελεύθερος πια, να συνεχίσει 
τη ζωή του στον Κολωνό.

Το ίδιο αίσθημα ευθύνης του απλού 
πολίτη οδηγεί στην αθηναϊκή δημοκρα
τία. Αυτός θ’ αποφασίσει για την μοίρα 
της πόλης του, αυτός θα δικάσει τις 
παρανομίες του, αυτός θα κυβερνήσει 
την πολιτεία του. Η εκκλησία του Δήμου, 
μια μοναδική στην ιστορία συνέλευση 
του συνόλου των πολιτών, έχει το βαρύ 
και, όχι σπάνια τραγικό δικαίωμα να απο

φασίσει για όλα. Δεν  είναι μια ευθύνη 
μεταθετή στους άρχοντες ούτε καν σε 
εκλεγμένους αντιπροσώπους. Το αί
σθημα ευθύνης που δημιουργεί ένας τέ
τοιος θεσμός για κάθε πολίτη χωριστά 
μας το δίνει με τη συγκλονιστική μορφή 
τραγωδίας η θουκυδίδεια περιγραφή της 
αποστασίας των Μυτιληναίων. Οι Αθη
ναίοι, μέσα στην έξαψη του πολέμου και 
κάτω από την επιρροή ενός δυναμικού 
και αδίστακτου ηγέτη, του Κλέωνα, απο
φασίζουν να εκτελέσουν όλους τους άν
τρες της Μυτιλήνης και να πουλήσουν 
δούλους τα γυναικόπεδα. Ό ταν  όμως ο 
κάθε πολίτης γύρισε στο σπίτι του, όταν 
έπεσε να κοιμηθεί, άρχισε να αναλογίζέ- 
ται την ευθύνη του για μια τέτοιαν απάν
θρωπη απόφαση, πολλοί ήταν εκείνοι

που μεταμελήθηκαν, έτσι ξανάγινε νέα 
εκκλησία του Δήμου και άλλαξε την 
πρώτη απόφαση. Καθώς διαβάζουμε τον 
Θουκυδίδη παρακολουθούμε βήμα με 
βήμα την τραγική σύγκρουση, συνειδη
τοποιούμε τη βαρύτατη ευθύνη όχι πια 
μιας απρόσωπης πολιτείας, αλλά των 
επώνυμων πολιτών, της καθεμιάς αν
θρώπινης ύπαρξης, την εγρήγορση της 
ανθρώπινης συνείδησης.

Αυτή την εγρήγορση που οδήγησε 
τους Αθηναίους πρώτα στο Μαραθώνα 
και ύστερα στη Σαλαμίνα. Εκεί που οι 
ελεύθεροι πολίτες της Αθήνας αντιμε
τώπισαν τους υποτακτικούς του ασιάτη 
δεσπότη με την ιαχή: «Ιτε παίδες Ελλή
νω ν νυν υπέρ πάντων αγών». Και την

k
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ιαχή αυτή μας την έσωσαν όχι οι ιστορι
κοί, αλλά ένας από τους πολεμιστές 
εκείνους σε μια τραγωδία του, ο Αισχύ
λος, πατέρας της νεογέννητης τραγω
δίας και τέκνο της νεογέννητης αθηναϊ
κής δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι σύμ
πτωση πως η τραγωδία και η δημοκρατία 
γεννιούνται την ίδια στιγμή στον ίδιο 
τόπο.

Ό σο  κι αν σας φανεί περίεργο δεν 
κρίνω σκόπιμο να σταθώ σήμερα στην 
προσφορά των Ελλήνων στις οπτικές τέ
χνες. Είναι κοινός τόπος πως η πλαστική, 
η ζωγραφική και η αρχιτεκτονική έδωσαν 
στη μεσογειακή τούτη άκρη μοναδικά 
δημιουργήματα, τέτοια που την «τυραν
νία» τους την αισθάνεται ακόμα ολόκλη
ρος ο κόσμος. Έ να  μονάχα θα σημειώσω, 
στις οπτικές τέχνες, και άλλοι λαοί 
πρόσφεραν μοναδικά και ασύγκριτα αρι
στουργήματα. Η αιγυπτιακή πλαστική 
λ.χ. για να σταθούμε στον άλλο πανάρ- 
χαιο μεσογειακό λαό, κατόρθωσε να εκ- 
φράσει με τον πιο μνημειακό και αιώνιο 
τρόπο την ανθρώπινη μορφή. Η απλή και 
καθαρή έκφραση, αποτέλεσμα σοφίας 
και πείρας αλλά και ευαισθησίας μοναδι
κής, στέκεται παντοτινό μάθημα στην 
ιστορία της τέχνης. Και μέσα από την 
αφηρημένη και γεωμετρική μορφή ανα
δύεται κάποτε η πιο συγκλονιστική αν-

Η χρυσή λάρνακα που βρέθηκε στους βασιλικούς τάφους της 
Βεργίνας από τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο. Είναι, πράγματι, 
ένα από το εντυπωσιακότερα ευρήματα των ονοσκοφών στο 
βορειοελλαδικό χώρο.

θρώπινη ύπαρξη που γνωρίζω εγώ του
λάχιστον Αναφέρομαι στο πορτραίτο της 
Νεφερτίτι, της Αιγύπτιας βασίλισσας, με 
το πιο σαγηνευτικό πρόσωπο και την 
υπέρκοσμη θηλυκότητα.

Ό μω ς και στις οπτικές τέχνες οι Έ λ 
ληνες πρόσφεραν το στοιχείο εκείνο που 
προέρχεται από την κινητικότητα, από

την άρνηση να υποταχτούν σε θεσμούς 
αμετακίνητους και υπερβατικούς. Μέσα 
στους λίγους αιώνες της ελληνικής 
ιστορίας η τέχνη προχωρεί με γρήγορα 
και τολμηρά σήματα, θέτει και λύνει τα 
πιο βασικά προβλήματα και από την αρ
χαϊκή αυστηρότητα φτάνει στην κλασική 
ισορρόπιση για να καταλήξει στο ελληνι
στικό μπαρόκ. Η πρόσφατη ανακάλυψη 
δυο μεγάλων ζωγραφικών συνθέσεων 
του 4ου π.Χ. αι. στο βορειοελλαδικό 
χώρο μας έδειξε σε πόσο προχωρημένα 
στάδια είχε φτάσει η ζωγραφική πριν 
ακόμα από την ελληνιστική της φάση.

Είναι όμως καιρός να διακόψω την ελ
ληνική τούτη εικόνα και να προχωρήσω 
στη συνέχειά της.

Η δημιουργία των ελληνιστικών βασι
λείων που υπήρξαν η συνέπεια της εκ
στρατείας του Μεγ. Αλεξάνδρου άπλωσε 
την ελληνική γλώσσα σε όλη την εγγύς 
Ανατολή. Στα τελευταία προχριστιανικά 
χρόνια οι Ρωμαίοι εκτείνουν την αυτο
κρατορία τους σε όλη σχεδόν τη Μεσό
γειο και την ενώνουν σε ένα οικουμενικό 
για την εποχή του κράτος. Οι ιστορικές 
αυτές συγκυρίες προσφέρουν τη δυνα
τότητα να διαδοθεί με απροσδόκητη τα
χύτητα και σε μοναδική έκταση μια θρη
σκευτική διδασκαλία που γεννήθηκε σε
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μιαν ασήμαντη φαινομενικά ρωμαϊκή 
επαρχία: στην Ιουδαία. Ο λόγος του Χρι
στού σκορπά γρήγορα στις μεσογειακές 
ακτές και ρίχνει το σπόρο για την ιστο
ρική μεταμόρφωση στους αιώνες που 
ονομάζουμε μεταχριστιανικούς.

Η ρωμαϊκή όμως αυτοκρατορία θα 
προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο στη 
νεότερη Ευρώπη και ίσως πολύ πέρα απ’ 
αυτήν: την έννοια του κράτους, το δίκαιο 
και τέλος τη γλώσσα. Μέσα απ’ αυτήν θα 
μεταδώσει τόσο τη δική της σοφία όσο 
και την ελληνική παιδεία που δέχτηκε με 
θαυμασμό και αγάπη. Κι ακόμη, χωρίς νά 
το θέλει θα γίνει υπεύθυνη για την εξ- 
άπλωση του χριστιανισμού σ' ολόκληρη 
τη δυτική Ευρώπη. Σε τελευταία ανά
λυση το ελληνικό πνεύμα, ο ιουδαϊκός 
μονοθεϊσμός και η ρωμαϊκή έννοια του 
κράτους θα χωνευτούν μέσα στις ιστορι
κές τύχες του ευρωπαϊκού χώρου και θα 
τον μετασχηματίσουν σε τέτοιο βαθμό 
που θα είναι δύσκολο να διακρίνουμε 
στη συνέχεια τα συστατικά του στοιχεία. 
Μέσα σ' αυτή τη μεσογειακή σύνθεση θα 
προστεθεί στη συνέχεια ένας ακόμη πο
λιτισμός με δικές του ρίζες και θα δώσει 
τους δικούς του καρπούς: ο αραβικός. Η 
διαφορετική θρησκεία και η διαφορετική 
γλώσσα τον κράτησαν σε κάποια από
σταση από τον ελληνορωμαϊκό. Ό μω ς η 
συνύρπαξη του στο μεσογειακό χώρο 
ούτε τον ίδιο άφησε ανεπηρέαστο ούτε 
τους άλλους. Η πολιτιστική συμβίωση 
του στην ισπανική περιοχή με τους άλ
λους μεσογειακούς πολιτισμούς μαρτυ
ρεί πόσο γόνιμη στάθηκε και η δική του 
παρουσία.

Έ τσ ι γύρο από την κλειστή αυτή θά
λασσα που μας όρισε ναζούμε η ιστορική 
μας μοίρα δουλέψαμε όλοι μας αιώνες 
τώρα και συντηρήσαμε έναν αξιοθαύμα
στο πολιτισμό. Και λέγοντας πολιτισμό 
πρέπει, νομίζω, να εννοούμε ένα τρόπο 
ζωής και σκέψης. Θα μου επιτρέψετε τε
λειώνοντας την πρόχειρη και σύντομη 
τούτη εισήγηση να καταθέσω την 
προσωπική μου μαρτυρία και τα προσω
πικά μου βιώματα. Γεννημένος στη Μι- 
κρασία, από γονείς νησιώτες, μεγάλωσα 
και έζησα στη Θεσσαλονίκη, ένα χαρα
κτηριστικό μεσογειακό λιμάνι. Στα παι
δικά μου χρόνια, έπαιζα γύρο από ένα 
χτίριο που οικοδομήθηκε στον 4ον μετα- 
χριστιανικό αιώνα από το ρωμαίο αυτο- 
κράτορα Γαλέριο, έγινε ύστερα χριστια
νική εκκλησία και στη συνέχεια μωαμε
θανικό τζαμί, ο μιναρές του υπάρχει 
ακόμη και σήμερα. Πολλοί από τους παι
δικούς φίλους μου ήταν Εβραίοι και μι
λούσαν τη δική τους γλώσσα, τα ισπα
νικά. Και έμαθα να τα μιλώ και γω. Έ να  
ολόκληρο χρόνο έζησα στην Αίγυπτο και 
οι φίλοι μου ήταν αιγύπτιοι, έτσι μιλού
σαμε και τη δική τους και τη δική μου 
γλώσσα. Αυτές οι παιδικές αναμνήσεις 
δεν έσβησαν ποτέ μέσα μου, μου έμαθαν 
πώς χριστιανοί, εβραίοι και μωαμεθανοί, 
έλληνες, τούρκοι, ιουδαίοι και αιγύπτιοι 
είμασταν το ίδιο έξυπνοι και το ίδιο κου
τοί, το ίδιο καλοί και το ίδιο κακοί, αλλά 
προπάντων είμαστε ένας κόσμος που οι 
ρίζες του ποτίζονται από τα ίδια φωτεινά 
νερά της θάλασσας αυτής, όπου λουζό
μασταν τα καλοκαίρια. Πρωτόμαθα κο
λύμπι στο Αμπουκίρ και ξαναδροσίστηκα 
στις ακτές της Τρίπολης και της Βεγγά
ζης σε δύσκολες μέρες. Προσκύνησα 
στο Τολέδο και στο Μπάαλμπεκ, στη 
Ρώμη και στη Σμύρνη και φυσικά στην

Απέναντι κάτω: Σύγχρονα αιγυπτιακά σπίτια στην άοση Φε- 
γιούμ. 0 αραβικός κάομος για αιώνες τώρα δημιουργεί τον 
πολιτισμό του κατά μήκος των ακτών της βόρειος Αφρικής. 
Πάνω: 0 Διονυοος υπήρξε για αιώνες ο στέρεος κρίκος που 
ένωνε τις ψυχές των παραμεσόγειων λαών. Βοκχικές - ή άλλες 
ανάλογες - γιορτές συνοντόμε σ' όλες τις ακτές της -καθ' ημάς 
θάλασσας *. Κάτω: Το Τολέδο δεν υπήρξε μονάχα ένα οπά τα 
σημαντικότερα λίκνο της ευρωπαϊκής τέχνης. Εκεί συναντήθη
καν λαοί και παλιτισμοί. εκεί χωνεύτηκαν θ' ένα καινούργιο 
μοντέλο τόσες καλλιτεχνικές τάσεις, τόσα πέρα - για πέρα 
αντίθετα στοιχεία...

Αθήνα και στο Παρίσι. Σήμερα σας μιλώ 
στην Ύδρα, ένα βράχο μεσογειακό σαν 
τόσους άλλους. Σ ’ αυτόν όπως και στους 
άλλους έχουν ζήσει πριν από μας πολλοί 
και ελπίζω πως θα ζήσουν κι άλλοι. Είμαι 
βέβαιος πως τίποτε δεν τους χώριζε και 
τίποτε δεν πρέπει να τους χωρίζει, αφού 
μπορούνε τα καράβια τους να ταξι
δεύουν ελεύθερα σ’ αυτή τη δική μας 
θάλασσα που την αγαπούμε και μας 
αγαπά.
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Του κ. Jaques LEAUTE 
Καθηγ. Εγκληματολογίας 
του Παν/μίου Παρισιού

I. Η Παγκοσμιότητα του φαινομένου 
ενός τρίχρονου κύκλου εγκληματι
κότητας.

Υπάρχει πάντα ένας κύκλος εγκλημα
τικότητας με τρεις χρόνους σ' όλες τις 
χώρες. Αυτός ο κύκλος επιταχύνεται 
στις μοντέρνες βιομηχανικές κοινωνίες, 
για αιτίες που περιγράφουμε παρακάτω:

1η φάση: Η κατάρτιση ποινικών νόμων:

Σ' όλες τις κοινωνίες και σ’ όλες τις 
εποχές, απ’ ωρισμένο βαθμό ανάπτυξης, 
οι κοινωνίες αρχίζουν να επιβάλουν κα
νόνες συμπεριφοράς, των οποίων για 
παράδειγμα ο Δεκάλογος είναι ένα δεί
γμα («Ου φονεύσεις», «ου ψευδομαρτυ
ρήσεις»,_ «ου κλέψεις», κ.λ.π.). Οι απόλυ
τοι αυτοί κανόνες συνοδεύονται από την 
απειλή ποινής για κείνους που τους 
παραβιάζουν και αν κάποιος πάει σ ’ άλλα 
μέρη του κόσμου, σε πρωτογενείς ακόμη 
κοινωνίες, διαπιστώνει ότι ωρισμένες 
μορφές συμπεριφοράς είναι απαγορευ
μένες^ από ταμπού και συνήθειες και τι
μωρούνται απ’ τον κοινωνικό περίγυρο 
Το φαινόμενο της καθιέρωσης κανόνων 
συμπεριφοράς των ατόμων φαίνεται 
παγκόσμιο. Η μελέτη των ανωτέρων ζωι
κών κοινωνιών αποκαλύπτει κι εκεί την 
ύπαρξη κανόνων κι έχουν γίνει πολλές 
εργασίες πάνω ατούς τρόπους της φυσι
κής ζωής των πιθήκων. Φαίνεται καθαρά 
πως η δομή των ζωικών κοινωνιών καθώς 
και η δομή των ανθρώπινων κοινωνιών 
προκαλούν παντού το ίδιο φαινόμενο- 
την καθιέρωση κανόνων υποχρεωτικής 
συμπεριφοράς.

Η πρώτη αυτή φάση του φαινομένου, 
που παρουσιάζει θεμελιώδεις διαφορές 
στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες 
θεωρητικά είναι η αιτία της καθιέρωσης 
κανόνων συμπεριφοράς κι όχι πλέον το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης, συν
οδεύεται από ένα δεύτερο παγκόσμιο 
φαινόμενο: την παρέκκλιση, την εγκλη
ματικότητα.

2η φάση: Η εγκληματικότητα.

Σ ’ όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, σε 
κάθε περίπτωση βρίσκονται ωρισμένα 
μέλη τους που δεν υπακούουν στους κα
νόνες που θέσπισε η ίδια η κοινωνία, 
όπως το έχει διαγνώσει ο μεγάλος γάλ- 
λος εγκληματολόγος Durkheim: Η εγκλη
ματικότητα είναι ένα φυσιολογικό φαι
νόμενο σε μια φυσιολογική κοινωνία, 
όταν το βλέπει κανείς απλά κάτω απ’ το 
πρίσμα της Κοινωνιολογίας και της δο
μής των κοινωνιών. Το έγκλημα, η πα
ρέκκλιση γενικά είναι φαινόμενο παγ
κόσμιο. Κάθε κοινωνία που θεσπίζει κα
νόνες αντιμετωπίζει το πρόβλημα, κά
ποια μερίδα, μια μειοψηφία της να τους 
παραβιάζει. Γιατί όμως η Κοινωνία βρί
σκεται μπροστά σ ’ αυτή την κατάσταση; 
Νομίζω πως η δεύτερη φάση του φαινο
μένου μπορεί βασικά να εξηγηθεί με τον 
παρακάτω συλλογισμό.

Ο κανόνας που θεσπίστηκε, όποιος κι 
αν είναι αυτός, είναι κανόνας που ισχύει 
για όλους. Είναι ένας κανόνας απρόσω
πος. Μερικές φορές είναι κανόνας που 
ισχύει μόνο για μια εθνότητα, κάτι που 
συνεβαινε συχνά στην αρχαιότητα. Ολα 
όμως τα άτομα που έχουν τα Ιδια χαρα
κτηριστικά, στις μέρες μας υπάγονται 
στην ίδια νομοθεσία, υπακούοντας στη 
δημοκρατική αρχή της ισότητας, η οποία 
επιβάλει την ίση νομοθετική αντιμετώ
πιση για όλους. Η κοινωνία όμως είναι 
ετερογενής: υπάρχουν κάθε είδους πο
λιτισμοί και ιδιοσυγκρασίες. Το αποτέ
λεσμα είναι, ότι η ανομοιομορφία των 
μελών που συνθέτουν τις ανθρώπινες 
κοινωνίες εμποδίζει τον εννιαίο νόμο να 
ικανοποιήσει όλο τον κόσμο: υπάρχει 
πάντα μια μερίδα που βλάπτεται απ’ την 
ύπαρξη του κανόνα και η οποία αρνείται 
την εφαρμογή του. Αλλά, όπως είπε ο 
Pascal, ο νόμος καθιερώνει πάντα την 
ομοιομορφία,.πράγμα ασυμβίβαστο με 
την ανθρώπινη πολυμορφία. Προφανώς 
η αντίθεση αυτή καθιστά αναπόφευκτη 
τη δεύτερη φάση του φαινομένου, πρά
γμα που εξηγεί, ότι από ένα σημείο κι 
ύστερα κάθε κοινωνία περιλαμβάνει 
στούς κόλπους της εγκληματίες, κι όχι 
μόνο εγκληματίες αλλά γενικά πρόσωπα 
περιθωριακά που δεν συμβιβάζονται με 
τον γενικό κανόνα.

3η φάση:

Σ όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες η εγ
κληματικότητα και η παρέκκλιση προκα
λούν την αντίδραση του κοινωνικού 
συνόλου. Η αντίδραση αυτή εκδηλώνε
ται αμέσως με τρόπο αυθόρμητο. Οι σκη
νές λυντσαρίσματος ωρισμένων ατόμων 
απ το πλήθος που όρμησε πάνω τους 
αμέσως μετά από ένα έγκλημα, είναι 
σκηνές μη ελεγχόμενης κοινωνικής 
αντίδρασης. Στις αναπτυγμένες όμως 
κοινωνίες η κοινωνική αντίδραση χωρί
ζεται στα δυο και συνίσταται, απ’ τη μια 
μεριά στη δίκη γιά ν ’ αποδειχθεί αν το 
άτομο είναι υπεύθυνο για την πράξη που 
του αποδίδεται κι απ’ την άλλη στην ποι
νική τιμωρία σε περίπτωση ενοχής. Κι 
οσο διαπιστώνεται πως υπάρχουν περισ
σότερες παρεκκλίσεις, τόσο αυστηρό
τεροι νόμοι θεσπίζονταιγια την κοινω
νική άμυνα.

Οι τρεις αυτοί χρόνοι του φαινομένου 
έχουν άμεση αλληλεξάρτηση γιατί η ίδια 
η κοινωνική άμυνα προκαλεί τη θέσπιση 
νέων γόμων. Μόνο η έντονη έλλειψη 
επαρκών φυλακών αναγκάζει στην τρο
ποποίηση του Ποινικού Κώδικα και της 
Δικονομίας (Χρηματικές ποινές, ανα
στολή κ.λ.π.). Το φαινόμενο συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή. Η κοινωνική αντίδραση 
προκαλεί τη θέσπιση νέων ποινικών νό
μων- οι νόμοι αυτοί συνεχίζουν να προ
καλούν νέες παρεκκλίσεις και καινούρ
γιους εγκληματίες για ν ’ ακολουθήσει 
νέα κοινωνική αντίδραση.

Σε παγκόσμια κλίμακα λοιπόν, διακρί- 
νονται τρεις φάσεις στον κύκλο της εγ
κληματικότητας. Θ ' αποδείξω παρακάτω 
πως και γιατί το φαινόμενο αυτό επιτα
χύνεται στις βιομηχανικές κοινωνίες.

II. Η επιτάχυνση του φαινομένου στις 
βιομηχανικές κοινωνίες.

Το φαινόμενο επιταχύνεται στις βιο
μηχανικές κοινωνίες γιατί οι τρεις φά
σεις του είναι αυτές καθ’ αυτές αντικεί
μενο επιτάχυνσης. Στις βιομηχανικές 
Κοινωνίες είναι διαπιστωμένο ότι η εγ
κληματικότητα αυξάνεται. Αυτό που 
θέλω ν αποδείξω εδώ συμπληρωματικά 
είναι ότι η αύξηση εμφανίζεται τόσο στην
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πρώτη, όσο και στην τρίτη φάση κι έτσι 
τελικά η εγκληματικότητα γενικά αυξά
νεται.

Ο πρώτος λόγος είναι η υπεραφθονία 
νόμων και κανονισμών στις βιομηχανικές 
κοινωνίες. Ή ταν αδύνατο να υπογρά
ψουμε ακάλυπτες επιταγές πριν κάμ
ποσο χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν σαν θε
σμός. Ό σο  πιο πολλοί νόμοι θεσπίζονται, 
τόσο ευρύτερες προοπτικές δημιουρ
γούμε για την αύξηση της εγκληματικό
τητας. Κι όσο αναπόφευκτα επεκτείνεται 
ο κρατικός παρεμβατισμός τόσο περισ
σότερο είναι αναγκασμένο το κράτος να 
νομοθετεί σε ευρύτερο πεδίο. Για να 
καταδειχθεί σαφέστερα με απλό τρόπο 
το φαινόμενο αυτό ας φανταστούμε το 
κράτος της παλιάς εποχής.

Το κράτος είχε ωρισμένες δημόσιες 
υπηρεσίες όπως για παράδειγμα τη δι
καιοσύνη και το στρατό. Ό λο ι οι βασιλείς 
και οι αρχηγοί θεωρούσαν ότι η δικαιο
σύνη και οι ένοπλες δυνάμεις ήταν δυο 
θεμελιακοί τομείς τους οποίους έπρεπε 
να προσέχουν ιδιαίτερα. Πολύ πρόσφατα 
όμως διαπιστώθηκε ότι είχαν λησμονή
σει τα οικονομικά. Κατά τον 19ον αιώνα 
οι νόμοι που υπήρχαν δεν αφορούσαν 
παρά τις παρεμβάσεις του Κράτους (στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό), ενώ στο τε
λευταίο τρίτο του αιώνα μας προστίθεν
ται δυο τεράστιοι τομείς. Ο ένας είναι ο 
οικονομικός τομέας. Το κράτος παρεμ
βαίνει στην οικονομική ζωή και η νομο
θεσία σ ’ αυτόν τον τομέα διογκώνεται. Ο 
άλλος μεγάλος τομέας είναι εκείνος της 
κοινωνικής δραστηριότητας. Στον τομέα 
αυτό οι κοινωνικές ασφαλίσεις, οι ρυθμί
σεις σχετικά με την υγεία, μια ολόκληρη 
σειρά δραστηριοτήτων για την πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων κ.λ.π. πολ
λαπλασιάζουν τις νομοθετικές και κανο
νιστικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό 
τομέα.

Σαν να μη φτάνουν τα παραπάνω 
προστίθεται κι ένας άλλος παράγοντας. 
Είναι η έννοια του σκανδάλου. Στο βα
θμό που αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα, 
ψηφίζονται νέοι νόμοι για να εμποδίσουν 
την επανάληψή τους. Εμφανίζεται λοι
πόν μια νομοθετική έκρηξη κι όσο οι νό
μοι πολλαπλασιάζονται, τόσο οι παραβά
σεις αυξάνονται.

Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στην 
κοινωνική αντίδραση. Έ χουμε ήδη μιλή
σει για την αύξηση της δραστηριότητας 
της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως και μια 
αύξηση των ποινών. Αν πάρουμε για 
παράδειγμα τις φυλακίσεις, διαπιστώ
νουμε ότι ο αριθμός των καταδικών που 
επιβάλλονται αυξάνεται σημαντικά.

Οι ποινές γίνονται όλο και πιο αυστη
ρές σήμερα απ’ ρτι στο παρελθόν. Κι όσο 
πιο αυστηρές είναι οι ποινές τόσο περισ
σότερος κόσμος βρίσκεται στις φυλα
κές. Όπω ς δείχνουν οι στατιστικές ένας 
στους δυο εγκληματίες είναι υπότροπος, 
που σημαίνει ότι όσο περισσότερους 
καταδικάζουμε, τόσο πιο πολλούς εγ
κληματίες προετοιμάζουμε και στη συν
έχεια τόσο περισσότεροι νόμοι θα 
χρειαστούν για την κοινωνική άμυνα. 
Έ τσ ι δημιουργείται ο φαύλος κύκλος 
της αυξανόμενης εγκληματικότητας.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΏ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Τσ ά ντες  -  τσ ά ντες  -  τσ ά ντες

Οι τσάντες έχουν γίνει ένα με τη ζωή μας. Γυναικείες τσάντες, περα
σμένες στον ώμο, τσάντες στα χέρια, μαθητικές τσάντες στην πλάτη, τσάν
τες με ψώνια, με «γράμματα σπουδάματα», με «τού Θεού τα πράματα».

Θα ’ρθει στιγμή που θα ρωτάς «πες μου τι τσάντα κρατάς για να σου πω 
ποιός είσαι». Απ’ τα καταστήματα όλοι βγαίνουν κρατώντας μια τσάντα 
γεμάτη με ψώνια. Στους δρόμους, στα συγκοινωνιακά μέσα όλοι με μια 
τσάντα στο χέρι. Αυτές τις ίδιες, όταν θα πάνε σπίτι τους θα τις ξαναγεμί
σουν με σκουπίδια. Και οι τσάντες με τα σκουπίδια είναι πιο πολλές απ’ τις 
τσάντες με τα ψώνια.

Βλέπεις να τις πετάνε στο πεζοδρόμιο, απ’ όπου θα περάσει το αυτοκί
νητο του Δήμου για να τις μαζέψει, με μια ευχαρίστηση που δεν περιγράφε- 
ται.

Η αιτία αυτής της εκδίκησης;
Επειδή, ίσως, τους «έκοψαν» τα χέρια απ’ το βάρος τους όταν ήσαν γεμά
τες ψώνια. Εκεί μαζεύονται οι γάτες και δείχνουν κΓ αυτές την ... εκδίκησή 
τους σκίζοντάς τες με τα νύχια.

Το όνομα των «τσαντάκηδων» συνδέεται στενά με τις τσάντες. Είναι ο 
τρόμος και ο φόβος των γυναικείων τσαντών. Βέβαια η δουλειά τους,δεν 
είναι και τόσο προσοδοφόρα όταν μάλιστα βρίσκουν μέσα σαυτές, που 
αρπάζουν, φραγκοδίφραγκα. Η τσάντα όμως είναι και άριστο μέσο άμυνας 
του «ασθενούς φύλου». Πολλές φορές λέμε «αυτός έφαγε τσαντιά στο 
κεφάλι». Καλά θα κάνουν να το έχουν υπόψη τους αυτό οι «τσαντάκη- 
δ ε ς» ...

Αναπόσπαστο συμπλήρωμα της γυναικείας αμφίεσης η τσάντα. Κρατιέται 
με πολύ νάζι ή κρεμιέται στον ώμο με πολύ σκέρτσο. Έ χε ι το ίδιο χρώμα με 
τα παπούτσια ή τις μπότες.

.. .Τι είναι αυτά που λες αντρούλη μου. Αυτή τη τσάντα την αγόρασα 
πριν από δυο μήνες. Θες να με δει η Αντιγόνη του αποκάτω διαμερίσματος 
και να με πει χωριάτισσα; Το «συνολάκι» αυτό μόνο με μαύρη τσάντα 
ταιριάζει.

Κατακλύζονται λοιπόν τα καταστήματα από γυναικόκοσμο και αρχίζει 
το ψάξιμο για να βρει τη τσάντα των ονείρων του. Ά λ λες  είναι «εισαγωγής», 
άλλες εγχώριες, ινδιάνικες, φτιαγμένες από δέρματα φιδιού ή κροκόδει
λου, άλλες από «κατσικάκι» και άλλες πλαστικές. Οι πιο πολλές είναι ακρι
βές και οι άλλες φτηνότερες. Δεν έχει όμως και τόσο μεγάλη σημασία η 
ποιότητα αφού η εμφάνιση ικανοποιεί και την πιο απαιτητική γυναίκα.

Τσάντες τετράγωνες, κυκλικές, ημικυκλικές, σε σχήμα περιοδικού, 
φάκελλου, πορτοφολιού, τσάντες πολύχρωμες, τσάντες για όλα τα γούστα 
και τα «λούσα».

Μια μικρή παραλλαγή της τσάντας είναι το αντρικό τσαντάκι. Έ χ ε ι με
γάλη κυκλοφορία στα αντρικά χέρια και είναι πολύ εξυπηρετικό. Στην αρχή 
υπήρξε κάποιος δισταγμός στην «κατάκτηση» αυτή, επειδή τσάντες κρα
τούσαν μόνο οι γυναίκες. Αργότερα όμως ξεπεράστηκαν όλοι οι φόβοι και 
κυκλοφόρησε με ... καρμπόν.

Πάντως η μόδα της γυναικείας τσάντας αρχίζει σιγά-σιγά να ... ξεθω
ριάζει. Σ ’ ένα ταγάρι ριγμένο στον ώμο σακουλιάζει κάθε γυναίκα ό,τι δεν 
μπορούσε να χωρέσει η κλασική τσάντα και ακόμα μερικά απ'τα καθημε
ρινά της ψώνια.

Το «ισχυρό φύλλο» «τη βρίσκει» με το γυλιό, κΓ αυτόν ριγμένο στη 
πλάτη. Τσουβαλιάζει μέσα όσα παίρνει ένα ολόκληρο ζεμπίλι.

Ξενική μόδα θα πεις.
Ό μω ς έχουν κάποια πρακτικότητα.

Για τον παντρεμένο σύζυγο «χαράς ευαγγέλια» όταν η συμβία του συνηθί
ζει με ένα ταγάρι και δεν του ζητάει κάθε εποχή και με κάθε αμφίεση να της 
αγοράσει διαφορετική τσάντα.

Άνθρωποι πάνε κΓ έρχονται.
Άνθρωποι φορτωμένοι τις έγνοιες και τα προβλήματα της καθημερι- 

νόνητας ... Άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τους προβληματισμούς και τις 
καθημερινότητες ... με «το δισάκκι τους στον ώμο για το δρόμο ... για το 
δρόμο ...».

Δημήτρης Λυκοποριώτης
Απόδοση στην Ελληνική: 

Γιάννης Σελινίτης
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ε ί δ η -σημασία  - μέτρηση
Του κ. Κων/νου ΔΑΝΟΥΣΗ  

Ανθυπασπιστού

Τα πιο συνηθισμένα επισκεπτήρια που αφήνει 
ένα αυτοκίνητο στον τόπο τροχαίου δυστυχήμα
τος ή -  πολλές φορές -  και εγκλήματος, στο 
οποίο κατά τον Α ή Β τρόπο εμπλάκηκε, είναι τα 
ίχνη των τροχών του. Τα ίχνη αυτά, τα τόσο 
πολύτιμα για την προανακριτική διαδικασία μπο
ρούν να διακριθούν σε δυο μεγάλες, γενικές, 
κατηγορίες. Στα αποτυπώματα των τροχών και 
στα ίχνη τριβής.

α. Αποτυπώματα τροχών:

Τα αποτυπώματα αυτά δεν είναι άλλα απ’ 
εκείνα που αφήνουν στο έδαφος (σε βρεγμένο 
χώμα, στη λάσπη, στο χιόνι, στην άμμο, σε 
στρώμα σκόνης, κ.λπ.) οι αυλακώσεις των λάστι
χων των τροχών. Οι αυλακώσεις αυτές που δεν 
έχουν άλλο σκοπό παρά να πετυχαίνουν την πιο 
δυνατή πρόσφυση των τροχών στο έδαφος -  και 
κατά συνέπεια την αύξηση του συντελεστή τρι
βής -  και παράλληλα να αυξάνουν την επιφάνεια 
του λάστιχου, διευκολύνοντας έτσι την ψύξη του 
(κάτι ανάλογο με τα πτερύγια του κυλίνδρου σε 
αερόψυκτους κινητήρες), αφήνουν τα αποτυπώ- 
ματά τους στο έδαφος όπως ακριβώς οι σφραγί
δες. Παράλληλα, πολλές φορές, αποτυπώνονται 
στο μαλακό έδαφος και τυχόν ελαττώματα (τραύ
ματα) του λάστιχου που κάτω από ευνοϊκές συν
θήκες είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην ταυτό
τητα του οχήματος.

β. Ιχνη τριβής:

Τα ίχνη αυτά προκαλούνται από την τριβή των 
τροχών του οχήματος πάνω στο οδόστρωμα, ή 
στο έδαφος γενικότερα. Όταν οι τροχοί σύρον
ται πάνω στο οδόσρωμα εξαιτίας της τριβής προ- 
καλείται θερμότητα με συνέπεια την τήξη των 
λάστιχων. Μέρος, έτσι, του λιωμένου λάστιχου 
μένει στο δρόμο δημιουργώντας μαύρα σημάδια, 
με πλάτος ανάλογο με τη συρόμενη επιφάνεια 
και μήκος ανάλογο πάλι με την κινητική ενέργεια 
του οχήματος.

Το σύρσιμο των τροχών στο οδόστρωμα οφεί
λεται σε δυο αποκλειστικά αίτια. Στην αποτελε
σματική τροχοπέδηση και στο ντεπάρισμα. Ετσι 
τα ίχνη τριβής διακρίνονται -  ανάλογα με την 
αιτιολογία τους -  σε ίχνη τροχοπέδησης, ίχνη 
πλάγιας ολίσθησης (ντεραπάρισμα) και τέλος σε 
μικτά, ο τροχός περιστρέφεται μεν αλλά εξαιτίας 
της διαγώνιας ως προς τον επιμήκη άξονά του 
φοράς αφήνει ίχνη τριβής.

■ Ιχνη τροχοπέδησης1

Όπως προείπαμε τα ίχνη αυτά προκαλούνται 
από μια αποτελεσματική τροχοπέδηση του οχή
ματος. Ενα όχημα καθώς κινείται στο δρόμο 
αποκτάει μια Α κινητική ενέργεια. Όταν πατή
σουμε φρένο, δυνατά ή ήπια, η ταχύτητά του

μειώνεται, λιγότερο ή περισσότερο απότομα, και 
τέλος το όχημα σταματάει, δηλαδή η κινητική 
ενέργεια που είχε μηδενίζεται. Όπως, όμως, 
ξέρουμε η ενέργεια ποτέ δε χάνεται αλλά μετα- 
τρέπεται σ’ άλλη μορφή, και στη συγκεκριμένη 
περίπτωσή μας σε θερμότητα, εξαιτίας της τρι
βής, δημιουργώντας, άλλοτε έντονα κι άλλοτε 
αδύνατα, ίχνη πάνω στο δρόμο, τα ίχνη τροχοπέ
δησης.

·» %*  \

Ο χαρακτήρας, η μορφή, των ιχνών αυτών εξ- 
αρτάται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι είναι:

(1) 0 χρόνος μέσα στον οποίο η κινητική ενέρ
γεια του οχήματος μετατρέπεται σε θερμό
τητα (όσο πιο μικρός είναι τόσο πιο έντονα 
ίχνη έχουμε).

(2) Από το πόσο αέρα έχουν μέσα τα λάστιχα. Αν 
είναι σχετικά ξεφούσκωτα το ίχνος τροχο
πέδησης είναι εντονότερο στα δυο πλάγια 
άκρα του.

Όταν είναι παραφουσκωμένα είναι εντονό- 
νερο στο κέντρο, ενώ όταν έχει τον κανονικό 
αέρα είναι ομοιόμορφο καθ’ όλο το πλάτος 
του.

(3) Από το φορτίο και την κατανομή του. Υπέρ
βαρο όχημα αλλά με κανονική κατανομή φορ
τίου αφήνει ίχνη όπως τα σχετικά ξεφού
σκωτα λάστιχα .Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με 
τους μπροστινούς τροχούς σε περίπτωση 
απότομης τροχοπέδησης, μιας και ένα μέ
ρος του βάρους του οχήματος -  γύρω στο 
1/6 -  μεταφέρεται πάνω σ’ αυτούς. Αν το 
όχημα έχει το φορτίο στη μια πλευρά του, 
τότε το αντίστοιχο ίχνος τροχοπέδησης εί
ναι εντονότερο προς την εσωτερική πλευρά 
του.

Δύο άλλα χαρακτηριστικά που συναντάμε σ’ αυτά 
τα ίχνη είναι το ότι πολλές φορές δεν είναι 
συνεχόμενα αλλά παρουσιάζουν κενά (διαλεί- 
ποντα ίχνη) και άλλοτε -  μάλιστα πολύ συχνά -  
συμπίπτουν τα ίχνη των μπροστινών με εκείνα 
των πισινών τροχών (αλληλοεπικαλυπτόμενα). Τα 
πρώτα οφείλονται ή σε διαδοχικές τροχοπεδή
σεις ή ανωμαλίες του οδοστρώματος (καμιά 
φορά και πέρασμα πάνω από άνθρωπο, ζώο ή 
πράγματα), ενώ τα δεύτερα παρουσιάζουν βασα
νιστικά πολλές φορές προβλήματα σχετικά με 
τον εντοπισμό της αρχής και του τέλους τους.

■ Μικτά ίχνη

Πρόκειται για ίχνη τριβής με ιδιαίτερο χαρα
κτήρα. Όταν το όχημα έχει ταχύτητα λίγο παρα
πάνω από το κανονικό για στροφή και τροχοπε
δώντας σχετικά ήπια διαγράφει κάποια ελαφρά 
συνήθως καμπύλη, ενώ οι τροχοί ακόμα κινούν
ται, παράλληλα γλιστρούν λίγο προς τα έξω, και 
έτσι δημιουργείται ένα ίχνος που παρουσιάζει 
παράλληλες αλλά διαγώνιες ως προς αυτό ρα
βδώσεις. Τα ίχνη αυτού του είδους δημιουρ- 
γούνται κυρίως από τους εξωτερικούς σε σχέση 
με την καμπύλη που διαγράφει το όχημα τρο
χούς.

■ Ιχνη πλάγιας ολίσθησης

Αυτά προκαλούνται συνήθως σε δύο περιπτώ
σεις. Στην περίπτωση έκκεντρης σύγκρουσης 
σπάνια τα οχήματα ακινητοποιούνται στο σημείο 
σύγκρουσης. Αυτό που έχει μεγαλύτερη ορί"1.

Τα Ιχνη πλάγιας ολίσθησης, που αφήνει το όχημα 
κατά το συνηθισμένο ντεροπάρισμο, τις πιότερες φο
ρές είναι πολύπλοκα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
τόσο κατά την αποτύπωση Οσο και κατά τη μέτρησή 
τους.
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πετάει το άλλο στα πλάγια. Ετσι οι τροχοί του 
δεύτερου οχήματος σέρνονται πλάγια δημιουρ
γώντας τα παραπάνω ίχνη.

Τα ίδια ίχνη δημιουργοϋνται και όταν το αυτο
κίνητο τροχοπεδώντας κινείται σε επιφάνειες με 
μεγάλη διαφορά ολισθηρότητος. Τότε το όχημα 
ντεραπάρει, περιστρέφεται δηλαδή γύρω από 
τους τροχούς που βρίσκονται στην επιφάνεια με 
τη λιγότερη ολισθηρότητα.

Τα ίχνη αυτά είναι συνήθως πολύπλοκα και 
τόσο η καταγραφή όσο και η ερμηνεία τους 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Οταν η καμπύλη των ιχνών τροχοπέδησης ενός 
οχήματος είναι ελαφριά, τότε μετράμε το μήκος τους 
σαν να πρόκειτο για ευθεία. Εξάλλου το νο βγάλουμε το 
ίχνος κάπως μικρότερο αυτά είναι πόντο υπέρ ταυ υπό 
έλεγχο οδηγού, οπότε δεν κινδυνεύουμε να τον αδική
σουμε.

λαδή όταν σταματήσει το όχημα έχουμε: 
Εκ =  Τρ. Και επειδή Τρ =  Fwd (όπου w =  βά
ρος του οχήματος, F  =  συντελεστής τριβής και 
d =  απόσταση τροχοπέδησης)3 έχουμε 
1 /2mv2 =  Fwd. Τέλος αντικαθιστώντας το w με 
m.g. (όπου m =  μάζα και g =  επιτάχυνση βαρύ
τητας =  9,81 μ./sec2) και λύνοντας την εξίσωση 
ως προς V  καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση 
V  =  V 2 .g .F .d  ή πρακτικότερα V  =  16.V  F.d„ 
όπου V  =  ταχύτητα σε χιλιόμετρα την ώρα.

Αυτά όμως ισχύουν όταν το οδόστρωμα είναι 
οριζόντιο. Όταν όμως η κλίση του δρόμου (f) 
π.χ. είναι 0,04, το νούμερο αυτό προστίθεται 
στο συντελεστή τριβής, άν το όχημα ανέβαινε, 
και αφαιρείται αν κατέβαινε4. Ο συντελεστής 
τριβής (F) και η κλίση του δρόμου (f) μαζί συνι- 
στούν π α ρ ά γ ο ν τ α  τ ρ ι β ή ς  ( F ± f ) .  Ετσι 
ο προηγούμενος τύπος γίνεται:

κού. Πώς όμως τη μετράμε;

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ

α. Αρχή και τέλος ιχνών.

Κάτι το πολύ σημαντικό, πρωταρχικό μπο
ρούμε να πούμε, στη φάση της καταγραφής και 
μέτρησης των διάφορων ιχνών των τροχών, είναι 
ο σωστός προσδιορισμός της αρχής και του τέ
λους, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνε
ται, μιας κι η τροχοπέδηση του οχήματος έχει 
αρχίσει αρκετά πριν το σημείο όπου εντοπίζουμε 
τα πρώτα μαύρα ίχνη. Ειδικά στην αρχή το ίχνος 
αρχίζει με μια ελαφριά σκιά, που για να την εντο
πίσει κανείς πρέπει να κοιτάξει προς τη διεύ
θυνση του ίχνους από διαφορετικές γωνίες και 
από χαμηλή απόσταση (γύρω στα 30 εκατοστά 
από το έδαφος).

Ανάλογα προβλήματα δημιουργούνται και για 
τον εντοπισμό του τέλους του. Βέβαια κατά συν
θήκη το τέλος του μαύρου ίχνους θεωρείται και 
τέλος της τροχοπέδησης. Σαν τέτοιο, επίσης, 
μπορεί συχνά να θεωρηθεί το σημείο σύγκρου
σης ή το σημείο όπου το ίχνος τροχοπέδησης 
μετατρέπεται σε αποτύπωμα του τροχού (δηλαδή 
ο τροχός αρχίζει να ξαναρολλάρει πάνω στο μα
λακό έδαφος ή στη σκόνη που μάζεψε φρενάρον
τας, κ.λπ.).

Τα μεγάλα, όμως, προβλήματα προκύπτουν 
όταν έχουμε να κάνουμε με συμπίπτοντα -  ή 
αλληλοεπικαλυπτόμενα -  ίχνη. Βέβαια πολύ 
σπάνια τα ίχνη των τροχών ενός οχήματος συμ
πίπτουν απόλυτα. Τυχόν στροφές του τιμονιού, 
άνιση κατανομή του φορτίου και εφαρμογή των 
φρένων, καθώς και η κλίση του δρόμου συντε
λούν αρνητικά. Μα αν -  παρ' όλα αυτά -  παρου
σιάζονται τέτοιες περιπτώσεις τότε μπορούμε σε 
γενικές γραμμές να δεχτούμε τα εξής:

-  Η αρχή των ιχνών ανήκει στους πισινούς τρο-

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 

ΙΧΝΗ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗΣ 
ΔΕΞΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Αναμφισβήτητη αρχή ΟΔ Υποτιθέμενη ορχή ΕΔ Ορατή διαφορά ιχνών Ορατό τέλος ΟΔ Αναμφισβήτητο τέλος ΕΔ

ψ  +  + ______________________± _______________ ±

Απόσταση ο  
‘ τροχών: 2.3μ. ~ ψ \

Ιχνος ΟΔ: 10,3μ.

Πιθανό πρόσθετο 
ίχνος ΕΔ: 4μ. -*\< -

4μ.
Απόσταση

"τροχών: 2,3μ."

Αναμφισβήτητο 
ίχνος ΕΔ: 6.3μ.

Συνολικό ίχνος: 12,6μ. 

Σχήμα 3

γ. Τα ίχνη τροχοπέδησης στην προανά
κριση

Η εκμετάλλευση των ιχνών τροχοπέδησης 
έχει καθοριστικές συνέπειες στο προανακριτικό 
έργο γιατί:

-  Επιτρέπει τον καθορισμό της θέσης του οχή
ματος πάνω στο δρόμο πριν το ατύχημα

-  Συχνά το τέλος τους συμπίπτει με το σημείο 
σύγκρουσης.

-  Πολλές φορές η αρχή τους καθορίζει το τέλος 
της απόστασης αντίδρασης του οδηγού, δηλαδή 
την απόσταση μέσα στην οποία έπρεπε να αντι- 
δράσει από την στιγμή που αντιλήφθηκε τον κίν
δυνο, και τέλος
-  Μας παρέχει τη δυνατότητα με βάση την από

σταση τροχοπέδησης να υπολογίσουμε την 
ταχύτητα του οχήματος κατα τη στιγμή της 
αντίδρασης του οδηγού.

ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟ ΧΟ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Όταν ένα όχημα κινείται έχει κάποια κινητική 
ενέργεια(Εκ), η οποία είναι ίση με 1/2. m v2, 
όπου m =  μάζα και ν  =  ταχύτητα. Για να σταμα
τήσει εφαρμόζεται μια επιβραδυντική δύναμη, η 
τριβή (Τρ), με την οποία εκμηδενίζεται η κινητική 
ενέργεια (και μετατρέπεται σε θερμότητα). Κι 
αυτό πετυχαίνεται με την τροχοπέδηση2. Δη-

V  =  16. V  d.(F ±  f)

Βέβαια υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν την τριβή5, όπως η μεγάλη διαφορά 
ταχύτητας, η σύνθεση, κατάσταση και πίεση των 
λάστιχων, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το 
βάρος του οχήματος, κ.α. Η επίδραση, όμως, 
δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να αναιρέσει τον 
παραπάνω γενικό κανόνα. Ετσι η απόσταση των 
ιχνών τροχοπέδησης παραμένει ένα από τα ση
μαντικότερα στοιχεία του προανακριτικού υλ·-

Τα συμπίπτοντα ή ολληλοεπικοΑυπτόμενο ίχνη τρο
χοπέδησης βάζουν συχνό τον ανακριτικό υπάλληλο 
μπρος σε βασανιστικό προβλήματα. Ανωτέρω προσπα
θήσαμε να δώσουμε σχηματικά μια πολύ απλή και κλα
σική περίπτωση τέτοιων ιχνών τροχοπέδησης.

χούς ενώ το τέλος στους μπροστινούς.

-  Τα ίχνη μπροστινών και πισινών τροχών από ένα 
σημείο και μετά (ή πριν ένα σημείο) αποκλί
νουν, έστω και ελαφρά, και τέλος

-  Μια προσεχτική παρατήρηση μπορεί συχνά να

781



εντοπίσει την αρχή του ίχνους των μπροστινών 
τροχών, γιατί μετά απ' αυτήν το ίχνος γίνεται 
εντονότερα μαύρο αφού η τριβή προκαλείται κι 
από τους δυο τροχόύς.

-  Επίσης μια δοκιμαστική τροχοπέδηση του υπό 
κρίση οχήματος -  αν είναι δυνατή -  με ελαφριά 
στροφή του τιμονιού του δεξιά, κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες φορτίου, καιρού και δρόμου, 
θα μας βοηθήσει πολύ (για το αν φρενάρουν 
όλοι οι τροχοί κανονικά, κ.λπ.) στις έρευνές 
μας.

6. Μέτρηση των ιχνών6

Τα ίχνη τροχοπέδησης που εντοπίζουμε κατά 
τον παραπάνω τρόπο τα διακρίνουμε σέ:

•  Αναμφισβήτητα ή θετικά. Αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν αξιόπιστο αποδεικτικό 
υλικό στο δικαστήριο και είναι εκείνα που τα 
βλέπει κανείς άνετα από κοντά, και

•  Πιθανά, πρόσθετα ίχνη, όταν υπάρχει κάποια 
αμφιβολία για την ολίσθηση, κυρίως στην αρχή 
και το τέλος του αναμφισβήτητου ίχνους. Και 
ενώ πιστεύεται βάσιμα πως οι τροχοί ήταν δε
σμευμένοι δεν υπάρχουν στοιχεία για να αποδει- 
χθεί αυτό.

Ετσι αποτυπώνουμε (σχήμα 4) και μετράμε το 
ίχνος κάθε τροχού ξεχωριστά, όπως μετράμε 
ξεχωριστά και το αναμφισβήτητο και το πιθανό 
τμήμα του, σημειώνοντας αριστερά το μήκος του 
πρώτου και δεξιά το μήκος του δευτέρου, π.χ. 
4,5 μ +  1,2 μ. Η σωστή επίσης αποτύπωση των 
ιχνών στο σχεδιάγραμμα είναι καθοριστικής ση
μασίας και έχει σκοπό -  εκτός τα άλλα -  να δείξει 
και την κανονική ή όχι πορεία του οχήματος σε 
σχέση με την κατεύθυνσή του.

Προσεκτική αποτύπωση στο σχεδιάγραμμα κα

θώς και ακριβή μέτρηση και μάλιστα (κατά μήκος 
της καμπύλης τους) απαιτούν τα ίχνη πλάγιας 
ολίσθησης (ντεραπάρισμα). Μόνο όταν η καμ
πύλη των ιχνών είναι πολύ ελαφριά, μπορούμε να 
την θεωρήσουμε σαν ευθεία (Σχήμα 1, 2).

Επίσης όταν ένα ίχνος μπαίνει από ένα είδος 
οδοστρώματος οε άλλο μετράμε ξεχωριστά και -  
φυσικά -  αποτυπώνουμε και στο σχεδιάγραμμα το 
κάθε μέρος του. Παράδειγμα7: «ΟΔ τσιμέντο 
τραχύ 4,2 μ + 0 , 6  μ. και άσφαλτος πατημένη 
1,5 μ +  0,4 μ.».

Το ίχνη που αφήνουν οι διπλοί τροχοί, δηλαδή οι 
πισινοί τροχοί των φορτηγών,τα μετράμε σαν νο ήταν 
ένα ίχνος οπλό και όχι διπλό. Και εδώ παρουσιάζονται 
συχνό πολλά προβλήματα, ιδίως όταν έχουμε να κά
νουμε και με ρυμουλκούμενα.

Στα αλληλοεπικαλυπτόμενα ίχνη τα πράγματα 
δυσκολεύουν, θεωρητικά άταν η τροχοπέδηση 
είναι φυσιολογική η αρχή του συμπίπτοντος 
ίχνους ανήκει στον πισινό τροχό και το τέλος 
στον μπροστινό, ενώ η αρχή του ίχνους του 
μπροστινού τροχού πρέπει να τοποθετηθεί 
(θεωρητικά τουλάχιστον) σε τόση απόσταση μετά 
από την αρχή του συνολικού ίχνους όση και η 
απόσταση των τροχών μεταξύ τους (σχήμα 3). 
Εδώ μια προσεχτική παρατήρηση πάντα μας δίνει 
αξιόλογα στοιχεία, ενώ γνώμονάς μας πρέπει να 
είναι το ότι: Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣ
ΤΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΗΓΟΥ.

Σε περίπτωση διαδοχικών τροχοπεδήσεων -  
οπότε διαπιστώνουμε αντίστοιχα χάσματα, κενά 
και στο ίχνος τροχοπέδησης -  τα ίχνη κάθε τρο
χού πρέπει να μετρούνται το κάθε ένα ξεχωριστά 
και να προστίθενται, ενώ όταν τα διαδοχικά χά
σματα του ίχνους οφείλονται σε ανωμαλίες της 
επιφάνειας του δρόμου τότε τα χάσματα αυτά 
δεν αφαιρούνται κατά τη μέτρηση γιατί η τροχο
πέδηση δε διακόπηκε.

Στην περίπτωση ιχνών των διπλών τροχών 
(π.χ. πισινοί τροχοί φορτηγών) μετράμε το συν
ολικό μέγιστο ίχνος τους, δηλαδή σαν να ήταν 
ένας ο τροχός (βλέπε στη φωτογραφία).

Στην περίπτωση ιχνών τροχοπέδησης μοτοσι
κλέτας ή μοτοποδηλάτου ακολουθείται ή ίδια 
διαδικασία.

γ. Μέτρηση κλίσης του δρόμου.

Για να μετρήσουμε την υψομετρική διαφορά 
του δρόμου μεταξύ της αρχής και του τέλους του 
ίχνους, αφού δεν έχουμε ανάλογα όργανα (και 
υπάρχουν τέτοια), χρησιμοποιούμε τον εξής 
απλό τρόπο:

«Στερεώνουμε τη μια άκρη της μικροταινίας 
στο ψηλότερο άκρο του ίχνους τροχοπέδησης 
και την κρατάμε οριζόντια. Ετσι βλέπουμε -  και 
φυσικά μετράμε -  πόσο ψηλότερα βρίσκεται από 
το χαμηλότερο άκρο. Μάλιστα, πολλές φορές, ο 
παραλληλισμός της μετροταινίας με οριζόντιες 
γραμμές κοντινών κτιρίων μας βοηθάει πολύ να 
την κρατήσουμε οριζόντια.
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skidmarks, Intematiol Criminal Police Rewiew, 309 
(June-July 1977), pp. 180-184. Lambourn, R.F., When 
vehicle speed can be computed from skidmarks, and 
why. International Crimical Police Review, 325 (Fe
bruary 1979), pp. 48-52.

6. Traffic accident... etc, ibib., pp. 301-305.

7. Ο Δ  =  Οπίσθιος δεξιός τροχός, OA =  οπίσθιος αρι
στερός, κ.ο.κ.
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ΕΠ ΙΜ ΕΛΕ ΙΑ  

Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗ ΓΕ ΙΟ Υ  ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ή  ποινή τού θανάτου καθιερώθηκε μέ 
άτυπη διαδικασία άπό τήν άρχή τής έπα- 
νάστασης τοϋ '21. Από διάφορα Ιστορικά 
κείμενα μαθαίνουμε άτι οί Απλαρχηγοί 
μέ δική τους πρωτοβουλία τιμωρούσαν 
μέ τήν έσχατη τών ποινών τούς «τουρ- 
κοπροσκυνημένους», τούς «πλιατσικα- 
τζήδες», τούς «τζιασίτηδες» (κατάσκο
πους), τούς «κιοτήδες» (δειλούς) και γε
νικά όσους κατά τή γνώμη τους ζημίωναν 
μέ όποιοδήποτε τρόπο τόν άπελευθερω- 
τικό άγώνα.

ΟΙ άναθεματικές φράσεις «φωτιά και 
τσεκούρι», «φούρκα και παλούκι» γιά 
τούς σκόπιμα άμέτοχους στόν άγώνα 
αύτό, φανερώνει τήν Αποφασιστικότητα 
τού ύπόδουλου γένους γιά τήν έθνική 
τους άποκατάσταση. Ωστόσο δέν έλλει- 
ψαν και οί καθαρά δολοφονικού χαρα
κτήρα έκτελέσεις ένοπλων καί άμάχων, 
σέ έποχές έξαρσης τών παθών και Ανοι- 
χτών έμφύλιων σπαραγμών, πού έφεραν 
τόν Αγώνα στά πρόθυρα τής όλοκληρω- 
τικής συντριβής. Γιά όλα όμως τά παρα
πάνω καθώς καί γιά όρισμένες σκηνοθε- 
τημένες δίκες, φυλακίσεις και έκτελέ- 
σεις (περιπτώσεις ΚαραϊσκΑκη, Άνδρού- 
τσου, Κολοκοτρώνη, Νούτσου, Παλάσκα 
κ.λ.π.) χρειάζεται ειδική διεξοδική με
λέτη.

Εδώ μάς άρκεΐ νά σημειώσουμε ότι ή 
θανατική καταδίκη και έκτέλεση πήραν 
έπίσημη μορφή στήν περίπτωση τού δο
λοφόνου τού Καποδίστρια, πού έκτελέ- 
στηκε, όπως είναι γνωστό, στό Παλαμήδι 
μέ τυφεκισμό. Ή  έκρυθμη κατάσταση 
που δημιουργήθηκε μετά τή δολοφονία 
τού Κυβερνήτη και συνεχιζόταν και μετά 
τήν άφιξη τού Όθωνα, όδήγησε τήν 
Αντιβασιλεία στήν άπόφαση νά έκδώσει 
(9 Φεβρουάριου) ειδική νομοθετική διά
ταξη, μέ τήν όποια προβλεπόταν ή ποινή 
τού θανάτου γιά τις Ακόλουθες περιπτώ
σεις: 1) Όπλοφορία πολιτών γιά άνατρε- 
πτικούς σκοπούς, 2) Συμμετοχή «είς έν
οπλους ή άοπλους συνωμοσίας ή έται- 
ρίας, τών όποιων σκοπός ήθελεν εισθαι ή 
διαρπαγή, ό φόνος, ή ή έρήμωσις άτόμων 
ή Κοινοτήτων», 3) Οργάνωση στρατολο
γίας χωρίς άδεια τής Κυβέρνησης», 4) 
Ανταπόκριση στή στρατολογία αύτή 
κάθε ένοπλου ή άοπλου, και 5) Διατή
ρηση ένοπλων σωμάτων άπό όπλαρχη- 
γοϋς.

Οί περιπτώσεις αύτές άντικαθρεφτί- 
ζουν τήν κατάσταση πού είχε δημιουρ-

γηθεϊ μετά τήν άφιξη τού Όθωνα, όταν οί 
έπαναστατημένοι άπό πολλά χρόνια, 
άντιμετωπίστηκαν άπό τό καθεστώς μέ 
βιαστικά καί άψυχολόγητα μέτρα ή καλύ
τερα ήμίμετρα.

Τό κυριότερο άπό αύτά ήταν ή σχεδόν 
ταυτόχρονη διάλυση τών άτάκτων σωμά
των, γεγονός πού όδήγησε σέ όλοκλη- 
ρωτική άρνηση τής κρατικής έξουσίας 
άπό χιλιάδες άγωνιστές. Αύτή τήν άρ
νηση θέλησε νά κάμψει ή παραπάνω διά
ταξη, χωρίς όμως έπιτυχία.

“Ετσι παρατηρήθηκε μεγάλης κλίμα
κας τροπή προς τή ληστεία, μιΑ καί δέν 
υπήρχε άλλος τρόπος έπιβίωσης, ιδιαί
τερα γιά όσους άγωνιστές κατάγονταν 
άπό άλύτρωτες περιοχές. Ό  βασισμένος 
σέ βαυαρικά πρότυπα Ποινικός Νόμος 
τού 1834, όριζε ότι μέ θάνατο τιμωρούν
ταν οί ληστές πού είχαν: 1) έξαναγκάσει 
μέ βασανιστήρια τά θύματά τους γιά νά 
τούς παραδώσουν κρυμμένα χρήματά 
τους ή άλλα άντικείμενα άξίας, 2) σκοτώ
σει, φέρει σέ κίνδυνο ζωής, Ακρωτηριά
σει, ή προκαλέσει στό θύμα τους άθερά- 
πευτη σωματική ή ψυχική ή σωματική ή 
ψυχική πάθηση, καί 3) διαπράξει ληστεία 
μέ τήν άπειλή τών όπλων.

Μ έ θάνατο τιμωρ’οϋνταν άκόμη οί λη- 
στοπειρατές, οί κοινοί δολοφόνοι, καί 
βεβαίως όσοι περιλαμβάνονταν στήν ει
δική νομοθετική διάταξη τοϋ 1833. Ή  
ίδια ποινή προβλεπόταν γιά μιά σειρά 
άπό στρατιωτικά άδικήματα προθλεπό- 
μενα άπό τό γαλλικό στρατιωτικό ποινικό 
νόμο, πού έφαρμοζόταν γιά άρκετά χρό
νια άπό τά έλληνικά στρατοδικεία. Μέ 
μόνη τή διαφορά ότι ή έκτέλεση τών 
στρατιωτικών γινόταν μέ τυφεκισμό. Γ ιά 
τούς πολίτες Αρχικά προβλεπόταν μόνο 
ή λαιμητόμος ή γκιλοτίνα, όπως πολιτο- 
γραφήθηκε στά έλληνικά ή χρονολογού
μενη άπό τό 1793 έφεύρεση τού ΓάλΛου 
γιατρού καί βουλευτή Ιωσήφ - Ιγνάτιου 
Γκυγιοτέν, πού θέλησε μέ τόν τρόπο 
αύτό νά δίνεται ένα Ακαριαίο καί σωμα
τικά άνώδυνο τέλος στή ζωή τών όσων 
καταδικάζονταν σέ θάνατο άπό τά έπα- 
ναστατικΑ δικαστήρια τής πατρίδας του.

Ή  λαιμητόμος όνομαζόταν καί καρμα
νιόλα, άπό τό όμώνυμο γαλλικό έπανα- 
στατικό έμβατήριο. Ό  Μακρυγιάννης 
τήν όνομάζει «τζελατίνα», έπηρεασμέ- 
νος όπως φαίνεται άπό τήν τουρκική 
λέξη «τζελάτ», πού σημαίνει δήμιος. Ό

ίδιος άγωνιστής άναφέρεται μέ ιδιαίτερη 
άποστροφή γιΑ τό ξενόφερτο αύτό μέσο 
έκτέλεσης. Μάλιστα σέ κάποιο σημείο 
τών γραφτών του τή χαρακτηρίζει μέ 
διάθεση τραγικής ειρωνείας «κοπίδι 
όποϋ ήφεραν οί φωτισμένοι άνθρωποι 
τής Εύρώπης νά κόψουν τούς άγριους 
Έλληνες

Ό  άγνωστος στήν Ελλάδα  καί άνατρι- 
χιαστικός αύτός τρόπος έκτέλεσης, ήταν 
έπόμενο νά προκαλεί δυναμικές άντι- 
δράσεις τόσο Από τούς μελλοθάνατους, 
όσο καί άπό τό συγκεντρωμένο πλήθος. 
Γ ιά νά συντομεύεται ή έκτέλεση καί νΑ 
άποφεύγονται οί άντιδράσεις αύτές, τό 
'Υπουργείο Δικαιοσύνης μέ έγκύκλιό του 
όριζε (1839) ότι ό δήμιος μετΑ τήν παρα
λαβή τού μελλοθάνατου «ένεργεί τά πε
ραιτέρω μέ τήν μεγαλυτέραν ταχύτητα 
καί εύστοχίαν». Ό  δήμιος άστοχοΰσε 
όταν ό μελλοθάνατος πρόβαλλε άντί- 
σταση. Σχετικά μέ τό τελευταίο, σημειώ
νεται ή άκόλουθη άνατριχιαστική λεπτο
μέρεια: ένας μελλοθάνατος ύστερα άπό 
συμπλοκή μέ τό δήμιο, λογχίστηκε άπό 
τούς στρατιώτες τής φρουράς. Μισοπε
θαμένος σύρθηκε γρήγορα στή λαιμη
τόμο, μέ άποτέλεσμα νΑ τόν βρει τό λε
πίδι της στό ύψος τής ώμοπλάτης. Τό κε
φάλι του έπεσε μέ δεύτερο χτύπημα, 
κάτω άπό τις έντονες άποδοκιμασίες τού 
συγκεντρωμένου πλήθους. Σέ δημο
σιεύματα έφημερίδων τής έποχής έκεί- 
νης είναι καταχωρημένες πολλές λεπτο
μέρειες άπό έκτελέσεις μέ καρατόμηση. 
Σ ’ ένα Από αύτά άναφέρεται ότι στις 19 
Νοεμβρίου 1841, στό Φάληρο, είχε στη
θεί ή λαιμητόμος γιά τήν έκτέλεση δύο 
καταδίκων. ’Από τό πρωί ένας λόχος 
Στρατού καί άρκετοί Χωροφύλακες 
φρουρούσαν τή μακάβρια αύτή συσκευή, 
τό δήμιο καί τό βοηθό του.

Ώσπου κάποτε έφτασαν άπό τήν 
Αθήνα μέ άμαξες οί δύο μελλοθάνατοι, 
συνοδευόμενοι άπό έφιππο άπόσπασμα 
Χωροφυλακής, έκπροσώπους τών άρμο- 
δίων Αρχών καί ένα ιερέα. Ό  δήμιος - 
κατάδικος καί αύτός - έκβιάζοντας τήν 
κατάσταση, ζήτησε γραφτές έγγυήσεις 
γιά άδεια άναχώρησης στό έξωτερικό καί 
καταβολή μεγάλης χρηματικής άμοιβής. 
Μπροστά στόν κίνδυνο νά δημιουργη- 
θούν έκτροπα άπό τό συγκεντρωμένο 
πλήθος, οί Αρχές άναγκάστηκαν νά ικα
νοποιήσουν τις άξιώσεις του. Στό μεταξύ 
είχε δημιουργηθεί μιά ήλεκτρισμένη άτμό- 
σφαιρα πού κορυφώθηκε μέ ξέσπασμα 
σέ άγριες άποδοκιμασίες, μόλις ό πρώ
τος κατάδικος άρνήθηκε νά όδηγηθεί 
στή λαιμητόμο, προβάλλοντας σθεναρή 
άντίσταση. Ύστερα άπό αύτό ή έκτέλεση 
ματαιώθηκε γιά νά πραγματοποιηθεί τε
λικά τρεις μέρες άργότερα στό ίδιο μέ
ρος μέ τυφεκισμό «κατά τήν έπιθυμίαν 
τών φονευθέντων».
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Οί καρατομήσεις καταδίκων συνεχί
στηκαν μέχρι καί τις παραμονές τής 
Ιστορικής 3ης Σεπτεμβρίου. Έδώ  άξίζει 
νά σημειωθεί ότι στά νεότερα έλληνικά 
χρονικά, ή κατάργηση τής θανατικής 
ποινής συζητήθηκε γιά πρώτη φορά στήν 
1η συνεδρίαση τής 'Εθνοσυνέλευσης 
του 1844, ύστερα άπό πρόταση τοϋ μέ
λους τής Ταγματάρχη Χωροφυλακής 
Ιωάννη Βελέντζα. Στήν πρόταση αυτή 

τάχθηκε άλληλέγγυος ό Λυκούργος Λο
γοθέτης. Ή  'Εθνοσυνέλευση παρέπεμψε 
τό θέμα στή βουλή, στήν όποια όμως δέν 
δόθηκε άλλη συνέχεια. Αντίθετα  συν
έχεια δόθηκε στή λαιμητόμο, πού άνα- 
σύρθηκε άπό τήν άφάνεια στά μέσα τού 
1846, όταν ή ληστεία βρισκόταν σέ νέα 
έξαρση.

Στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους, τη
ρείται ένας φάκελος μέ περισσότερα 
άπό 100 έγγραφα, πού δίνουν ένδιαφέ- 
ρουσες πληροφορίες γύρω άπό τήν έπα- 
νεμφάνιση τής λαιμητόμου στό σωφρο
νιστικό προσκήνιο. Ό  περιορισμένος 
διαθέσιμος χώρος, μάς άναγκάζει νά 
άναφερθοϋμε συνοπτικά σέ μερικά άπό 
τά έγγραφα αύτά. Τό πρώτο έγγραφο μάς 
πληροφορεί ότι στις 25 Ιουλίου 1846, τό 
'Υπουργείο Στρατιωτικών ζήτησε άπό τό 
Φρουραρχείο Ναυπλίου, νά άναζητήσει 
τή μοναδική - όπως φαίνεται - λαιμητόμο, 
πού βρισκόταν, σύμφωνα μέ τις πληρο
φορίες του, στό έκεί Οπλοστάσιο. Τό 
Φρουραρχείο άπάντησε ότι ή συσκευή 
παραδόθηκε τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1843 
στήν άποθήκη ύλικού τής Φρουράς τού 
Ρίου, μέ έγγραφο τού Εισαγγελέα Μεσο
λογγίου. Στις 8 Αύγούστου 1846, όΦρού- 
ραρχος Ναυπλίου Υποστράτηγος Αλ- 
μέιδα, πληροφορούσε τόν Υπουργό 
Στρατιωτικών ότι ή λαιμητόμος βρέθηκε 
καί μεταφέρθηκε στό 'Οπλοστάσιο γιά 
έπισκευή. Δύο ήμέρες άργότερα ήταν

έτοιμη καί παραδόθηκε στον Εισαγγελέα 
Έφετών Ναυπλίου.

Ό  Διευθυντής τοϋ 'Οπλοστασίου, σέ 
άναφορά του πρός τό Υπουργείο Στρα
τιωτικών, παρατηρούσε ότι «ώς πρός τήν 
σύνθεσιν καί άποσύνθεσιν αύτής, οί δή
μιοι δέν ήθέλησαν ποσώς νά γυμνασθώ- 
σιν». ΓΓ αύτό είχε προτείνει στόν Εισαγ
γελέα νά βρεθεί ένας τεχνίτης γιά νά τή 
συνοδεύει στοϋς τόπους όπου θά όριζε 
τό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1846, ή λαιμητό
μος, συνοδευόμενη άπό δύο δήμιους, 
μεταφέρθηκε μέ τό πολεμικό κόττερο 
«Ναυτίλος» στόν Πειραιά, όπου θά γινό
ταν ή έκτέλεση τεσσάρων καταδίκων 
«φονέων του Καππούδα», όπως σημειώ
νεται στή σχετική άναφορά τής Μοιραρ
χίας Άργολιδοκορινθίας πρός τό Αρχη
γείο Χωροφυλακής. Στήν ίδια άναφορά 
έκφράζονταν έπιφυλάξεις περί τοϋ άν οί 
δήμιοι «θά έκτελέσουν τήν όποιαν ύπε- 
σχέθησαν καρατόμησιν» έπειδή πριν άπό 
λίγες ήμέρες είχαν άποπειραθεΐ νά δρα
πετεύσουν άπό τό «έπιθαλάσσιον φρού- 
ριον τής Ναυπλίας» δηλαδή τό Μπούρτζι, 
όπου λειτουργούσαν φυλακές.

Ό  Υπουργός Δικαιοσύνης Κωλέτης, 
πού ένημερώθηκε σχετικά, σέ έγγραφό 
του πρός τό 'Υπουργείο Στρατιωτικών, 
παρατηρούσε ότι οί δήμιοι «είναι ένδε- 
χόμενον νά δεδειλιάσωσιν ή άλλως νά 
έπιφέρωσι κατά τήν στιγμήν τής έκτελέ- 
σεως δυσκολίας». Γιά νά άντιμετωπιστεΐ 
ένα τέτοιο ένδεχόμενο, συνιστοϋσε νά 
γίνει ή έκτέλεση μέ τυφεκισμό, σύμφωνα 
μέ τόν άπό 28-1-1846 σχετικό νόμο. Ή 
καρατόμηση τών τεσσάρων καταδίκων 
έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου, χωρίς νά ση
μειωθούν άλλα άπρόοπτα έκτος άπό ένα: 
Τό ξέσπασμα ένός στρατιώτη πού ήταν 
μέλος τοϋ διαθέσιμου έκτελεστικοϋ 
άποσπάσματος. Ό  στρατιώτης αύτός 
πού ονομαζόταν Μπουζήλος καί άνήκε

στό Σύνταγμα τού Γιάννη Κώστα, τιμω
ρήθηκε μέ 30 ήμερών φυλάκιση στό 
Μεντρεσέ, έπειδή τήν ώρα τής έκτέλε- 
σης «έφώνησεν αισχρός δυσφημίας κατά 
τών δημίων έν καιρώτής έκτελέσεως τού 
έργου των ...».

Στις 14 'Οκτωβρίου 1846, τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής ύπέβαλε στό 'Υπουργείο 
Στρατιωτικών μακροσκελέστατη αίτηση 
τοϋ Εισαγγελέα Έφετών 'Αθηνών, γιάτή 
λήψη τών άπαραίτητων μέτρων κατά τήν 
καρατόμηση άλλων τεσσάρων καταδί
κων. Αύτοί ήταν ό Χριστόφορος Γεροντι- 
νός, δράστης φόνου στή Χαλκίδα, καί οί 
'Ιωάννης Παπαδιώτης, Γεώργιος Μπαλα- 
μούτης καί Γεώργιος Καρακάζης, δρά
στες τού φόνου τού Α. Πετσάλη στό χω
ριό Βιστρίτσα Ίστιαίας. Έδώ  θά πρέπει 
νά σημειώσουμε ότι οί έκτελέσεις τών 
όσων μελλοθάνατων είχαν καταδικαστεί 
γιά φόνο, γίνονταν τότε στόν τόπο τέλε
σής του, τό πιθανότερο γιά παραδειγμα
τισμό καί ταυτόχρονη Ικανοποίηση τών 
συγγενών τοϋ θύματος γιά νά άποφεύ- 
γονται άντεκδικήσεις. Οί τέσσερις κατά- 
δικοι θά μετάγονταν άπό τις φυλακές τής 
Σύρου καί τού Ναυπλίου στή Χαλκίδα 
μέσω Πειραιά, μέ πλοίο τοϋ Πολεμικού 
Ναυτικού. Τό ίδιο πλοίο θά μετέφερε τή 
λαιμητόμο καί τούς δήμιους, μέ συν
οδεία μιάς ένισχυμένης Ενωμοτίας μέ 
έπικεφαλής Αξιωματικό «έκ τών νοημο- 
νεστέρων καί ίκανοτέρων Υπομοιράρ
χων».

Σύμφωνα πάντα μέ τήν είσαγγελική αί
τηση, ό Αξιωματικός αύτός φτάνοντας 
στή Χαλκίδα, θά συνεργαζόταν μέ τούς 
έκει Εισαγγελέα, Γραμματέα τής Νομαρ
χίας, Διοικητή τής Μοιραρχίας καί Φρού
ραρχο. 'Ο  τελευταίος θά άναλάμβανε 
«τήν κυρίως διεύθυνσιν καί άνωτέραν 
στρατιωτικήν έπιτήρησιν». Γιά τό σκοπό 
αύτό έπρεπε νά συνενοηθεΐ έγκαιρα μέ 
τό Υπουργείο Στρατιωτικών, ώστε νά
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βρεθεί ή άπαραίτητη στρατιωτική δύ
ναμη στους τόπους έκτέλεσης και προ
παντός στή Βιστρίτσα, όπου οί μελλοθά
νατοι σάν ντόπιοι «ειχον πολλούς συγ
γενείς ή καί ισχυρούς τινάς προστάτας, 
μέλλοντας ίσως νά καταβάλωσι πάσαν 
προσπάθειαν πρός άπόδρασιν αύτών ή 
εις τό νά ματαιώσωσιν άλλως τήν έκτέ- 
λεσιν».

Γιά νά προληφθοΰν όλα αύτά, ό Εισαγ
γελέας ζητούσε νά υπάρχει διαθέσιμο 
έκτελεστικό άπόσπασμα. ’Ακόμη διατύ
πωνε τή γνώμη νά προηγηθεί ή έκτέλεση 
στή Χαλκίδα τού Χριστόφορου Γεροντι- 
νού καί νά μεταχθούν άμέσως στή Β ι
στρίτσα οί άλλοι τρεις, ώστε νά μή προ
λάβουν οί συγγενείς τους «νά αύξήσωσι 
τά τής έκτελέσεως προσκώματα». Στήν 
προσπάθειά του νά προλάβει κάθε 
άπρόοπτο, θεωρούσε πιθανό «νά μή πα- 
ρέξωσιν αί τοπικοί Άρχα ί Βιστρίτσης ή 
Ξηροχωρίου τήν άναγκαίαν συνδρομήν 
μετά τής προσηκούσης προθυμίας, ώς 
π.χ. τούς διά τό άνοιγμα τών λάκκων 
άχθοφόρους κ.λ.π.». Γιή τό ζήτημα αϋτό 
θά έπρεπε νάπροβλέψουν έγκαιρα ό άρ- 
χηγός τής Στρατιωτικής δύναμης, ό Εισ
αγγελέας καί ό Γραμματέας της Νομαρ
χίας.

Μ έ τό ίδιο πνεύμα είναι διατυπωμένες 
καί οί διαταγές τού 'Υπουργείου Στρα-

Κ ά τ ω :  Ολα έχουν πια τελειώσει. Η λαιμη
τόμος έπεσε σαν ουλαία κλείνοντας έτσι τη ζωή 
του τελευταίου γάλλου βασιλιά, του Λουδοβίκου 
ΙΣ Τ . Απέναντι Π ά ν ω  Δημόσια εκτέλεση με τη 
γκιλοτίνα στη Γαλλία λίγο πριν τον τελευταίο 
μεγάλο πόλεμο. Οπως είναι γνωστό στη χώρα 
αυτή η γκιλοτίνα μόλις πέρσι στάλθηκε στο μου
σείο, μετά από μια «καριέρα» κοντά 200 χρό
νων . . .

τιωτικών πρός τό Φρουραρχείο Χαλκίδας 
καί τό Αρχηγείο Χωροφυλακής, καί τού 
τελευταίου πρός τόν Υπομοίραρχο 
Ιωάννη Γούση, πού όρίστηκε έπικεφα- 
λής τής συνοδείας. Ό  ίδιος θά μετέφερε 
τά έγγραφα μέ τίς έπί μέρους όδηγίες 
πρός τίς άρμόδιες Αρχές τής Χαλκίδας. 
Στά έγγραφα αύτά ύπάρχουν καταχωρη- 
μένες μερικές ένδιαφέρουσες λεπτομέ
ρειες. ΟΙ άνδρες τού 'Υπομοιράρχου 
Γούση καί τής Μοιραρχίας Εύβοιας, θά 
άναλάμβαναν τήν τήρηση τής τάξης 
στούς χώρους των έκτελέσεων. Τό 
Φρουραρχείο Χαλκίδας θά ένισχυόταν 
μέ ένα λόχο Όροφυλακής τού Μεταβα
τικού Σώματος Άττικοβοιωτίας.

Στον Υπομοίραρχο Γούση διευκρινι
ζόταν ότι θά παρουσίαζε στό Φρούραρχο 
Χαλκίδας τή διαταγή γιά τή συγκρότηση 
έκτελεστικού άποσπάσματος, μόνο στήν 
περίπτωση πού οί δήμιοι θά πρόβαλλαν 
άρνηση. Μέ τόν τρόπο αύτό - τονιζόταν 
στή διαταγή - θά γινόταν όπωσδήποτε ή 
έκτέλεση «χάριν τής άξιοπρεπείας τής 
Κυβερνήσεως καί πρός έκτέλεσιν του 
περί θανατικής ποινής νόμου». Σέ έφαρ- 
μογή τών διαταγών αύτων οί δήμιοι όδη- 
γήθηκαν στήν 'Αθήνα καί τέθηκαν κάτω 
άπό τή φρούρηση τής Μοιραρχίας Πρω- 
τευούσης.

Καθώς τό καράβι μέ τούς μελλοθάνα
τους άργούσε νά φτάσει στον Πειραιά, οί 
τραγικοί έκεΐνοι έκτελεστές τής πιό φο
βερής άπαίτησης τού νόμου, δημιουρ
γούσαν σοβαρά προβλήματα στούς 
φρουρούς τους Χωροφύλακες. Ό  Μοί
ραρχος Νικόλαος Τζαλακώστας, στήν 
άπό 16-10-1846 άναφορά του πρός τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, άνάμεσα σέ 
άλλα, έγραφε ότι οί δήμιοι «κατήντησαν 
άνοικονόμητοι εις τοιοϋτον βαθμόν, 
ώστε οί φυλάττοντες αύτούς Χωροφύ
λακες μάς κάμνουν καθημερινώς παρά
πονα μή εύχαριστούμενοι νά μένωσι μέ

αύτούς, διότι τούς άπειλούν συνεχώς ότι 
θά προξενήσουν θόρυβον καί άλλα 
τοιαύτα». Στή συνέχεια έξηγούσε ότι «ή 
κυρία άπαίτησις τών δημίων είναι νά 
περιφέρονται τήν ήμέραν εις τήν πόλιν 
νά εισέρχονται εις τά καφενεία καί άλλαι 
(άπαιτήσεις) αί όποΐαι άν πραγματοποιη
θούν, θά γεννηθούν μεγάλα σκάνδαλα».

Ό  Μοίραρχος Τζαλακώστας, άγνοών- 
τας ότι οί δήμιοι προορίζονταν γιά τή 
Χαλκίδα, πρότεινε νά μεταχθούν στήν 
Εύβοϊκή πρωτεύουσα ή στό Ναύπλιο καί 
συγκεκριμένα στό Μπούρτζι. «Ή περαι
τέρω έπιτήρησις αύτών - κατέληγε στήν 
άναφορά του - άπό μέρους τής Χωροφυ
λακής, προσβάλλει όπωσδήποτε τήν 
ύπόληψίν της διά λόγους τούς όποιους 
έπισήμως δέν δυνάμεθα νά έκθέσωμεν». 
Ο Αρχηγός Χωροφυλακής Άντισυντα- 

γματάρχης Μήτρος Δεληγιώργης, συμ
φωνώντας μέ τό Μοίραρχο, ζήτησε άπό 
τό 'Υπουργείο Στρατιωτικών νά βρεθεί 
μιά λύση, έπειδή όπως παρατηρούσε, «ή 
προκειμένη ύπόθεσις δέν έπιδέχεται 
βραδύτητα». Τό Υπουργείο άρκέστηκε 
νά άπαντήσει ότι μετά τίς έκτελέσεις 
στήν Εύβοια, οί δήμιοι θά μετάγονταν 
στό Μπούρτζι, ένώ ή λαιμητόμος θά 
παραδινόταν στό Οπλοστάσιο Ναυ
πλίου. Στό μεταξύ στούς τέσσερις μελ
λοθάνατους προστέθηκε καί ένας πέμ
πτος, πού είχε διαπράξει φόνο στό χωριό 
"Αγιος τής Ίστιαίας. Στις 5 Νοεμβρίου, 
όλοι τους είχαν μεταχθεί στή Χαλκίδα. 
Τήν έπόμενη ήμέρα καί ώρα 9 τό πρωί, 
έγινε ή καρατόμηση τού Γεροντινοΰ «έν 
τάξει χωρίς νά άκολουθήσει ή παραμικρά 
δυσκολία ή ταραχή, μολονότι ήτον πλή
θος λαού συνηθροισμένον», όπως 
έγραφε στήν άναφορά του πρός τό Αρ
χηγείο Χωροφυλακής ό Διοικητής τής 
Μοιραρχίας Εύβοιας Νικόλαος Φιλάρε
τος.

Σύμφωνα μέ τήν ίδια άναφορά, ό Είσ-
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αγγελέας Χαλκίδας έδωσε έντολή νδ 
δποπλεύσει δμέσως γιδ τούς Ώ ρεούς τδ 
πολεμικό πλοίο «Μυκάλη» γιδ νδ μετα
φέρει έκεϊ τή λαιμητόμο, τούς δήμιους, 
τούς τέσσερις μελλοθάνατους και τή 
συνοδεία δσφαλείας. Ή  στρατιωτική δύ
ναμη θά δκολουθούσε μέ ένα μικρό έμ- 
πορικό πλοίο. Η μεγόλη όμως κακοκαι
ρία έμπόδισε τδ πλοία νδ βγουν δπό τό 
λιμδνι. Τελικδ ή δναχώρηση έγινε μετδ 
δπό 7 ήμέρες.

Στις 15 Νοεμβρίου οί τέσσερις θανα
τοποινίτες καρατομήθηκαν στή Βιστρί- 
τσα «μέ όλην τήν τδξιν καί ήσυχίαν, πα- 
ρευρεθέντες μδλιστα καί κδτοικοι των 
διαφόρων χωρίων τής έπαρχίας Ξηροχω- 
ρίου», όπως έγραφε σέ δναφορδ του 
πρός τό Υπουργείο Στρατιωτικών ό Λο
χαγός ’Ιωάννης Παρίσης. Ή  λαιμητόμος, 
δντί νδ μεταφερθεϊ, όπως είχε διαταχθεϊ, 
στό Ναύπλιο, μέ νεότερη διαταγή 
(20-11-1846) τού Υπουργείου Στρατιωτι
κών, θά μεταφερόταν στή Στυλίδα καί 
δπό έκει στή Λαμία γιδ τήν καρατόμηση 
πέντε καταδίκων. Γιδ τή θαλάσσια δια
δρομή χρησιμοποιήθηκαν τδ πολεμικά 
πλοία «Μυκάλη» καί «Γλαύκος».

Ή  συνοδεία έφτασε στή Λαμία στις 30 
Νοεμβρίου τό βράδυ. Επειδή ή έπόμενη 
ήμέρα ήταν Κυριακή, ή έκτέλεση όρί- 
στηκε γιδ τή Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου καί 
ώρα 9 τό πρωί, στην τοποθεσία «Γολγο
θάς». Εκεί χωρίς καμιά χρονική παρέκ
κλιση καρατομήθηκαν κάτω δπό αύ- 
στηρδ μέτρα δσφαλείας, οί καταδικα
σμένοι σέ θάνατο δπό τό Δικαστήριο 
Συνέδρων Μεσολογγίου, ’Αθανάσιος 
Καπετανάκης ή ’Αλεξίου, Εύγγέλης Κε
ραμιδάς ή Σουλτάνας, Ήλίας Καλτσάς ή 
Λοιδωρικιώτης, ’Ελευθέριος Άλιαγας καί 
Νικόλαος Κοτοπούλης ή Σκόνδρας. 
Σύμφωνα μέ δναφορδ τού Διοικητού τού 
Μεταβατικού Σώματος Φθιωτιδοφωκί- 
δος Μοιράρχου Νικολάου Πτολεμαίου 
πρός τό 'Υπουργείο Στρατιωτικών, «οί 
λαιμοτομηθέντες δέν έπρόφεραν τίποτε 
άλλο, είμή συγχώρεσιν έζήτησαν δπό τόν 
παρεστωτα λαόν, ώς ό έλεγχος τής συν- 
ειδήσεώς των τό ύπηγόρευσεν ...».

Στις 12 Δεκεμβρίου 1846, οί δήμιοι, ή 
λαιμητόμος καί ή συνοδεία δσφαλείας, 
έφταναν στό λιμάνι τής Χαλκίδας μέ τό 
πολεμικό «Γλαύκος». ’Οχτώ ήμέρες άρ- 
γότερα, ό 'Υπομοίραρχος Γούσης, άνέ- 
φερε στό Υπουργεία Στρατιωτικών καί 
Δικαιοσύνης ότι οί δήμιοι τού δημιουρ
γούσαν σοβαρά προβλήματα. Συγκεκρι
μένα ζητούσαν έπίμονα νδ βγούν δπό τό 
πλοίο καί νδ έγκατασταθούν όσο καιρό 
θά έμεναν στή Χαλκίδα, σέ σπίτι νοικια
σμένο μέ δικά τους έξοδα. Ό  Υπομοί
ραρχος δέν ικανοποίησε τό αίτημά τους 
αύτό, ένω έκείνοι άπέρριψαν μέ τή σειρά 
τους πρότασή του νά κυκλοφορούν στήν 
πόλη μέ συνοδεία Χωροφυλάκων.

Όπω ς έξηγούσε στήν δναφορδ του, 
αναγκάστηκε νδ τηρήσει αύτή τή στάση, 
έπειδή οί δύο δήμιοι, έχοντας φίλους 
δρκετούς στρατιώτες καί φύλακες τών 
φυλακών τής πόλης, θά έπιδίδονταν μαζί 
τους σέ δνεπίτρεπτες διασκεδάσεις «καί 
άλλα παιγνίδια», χωρίς νδ δποκλείεται 
καί ή δωροδοκία γιδ τήν δπόδραση κά
ποιου φυλακισμένου, μιδ καί είχαν μαζί 
τους δρκετδ χρήματα, προερχόμενα δπό 
τις μέχρι τότε δμοιθές τους.

Στις 22 ’Ιανουάριου 1847, οί δήμιοι βρί
σκονταν στήν Αθήνα κάτω δπό τή φρού- 
ρηση τής Μοιραρχίας Πρωτευούσης.

Σύμφωνα μέ δναφορδ τού Μοιράρχου 
Τζαλακώστα, ή παραμονή τους στό στρα
τώνα τής Χωροφυλακής, «καταντά οϋχί 
μόνον σκανδαλώδης καί προσβλητική, 
όλλό καί πρόξενος ταραχών καί διαφθο
ράς». Κατά τήν έξοδό τους στήν πόλη - 
προσθέτει ό Μοίραρχος - «μεταβαίνουν 
εις τδ χαμαιτυπεία, είς τδ καφενεία καί 
εις τδ οινοπωλεία, οί δέ Ενωμοτάρχης 
καί Χωροφύλακες συνοδοί, άναγκάζον- 
ται νδ τούς περιμένουν».

Οί δήμιοι μονοπωλώντας τό άχαρο 
«έπάγγελμά τους», καί συνάμα έκμεταλ- 
λευόμενοι τήν «άνωθεν» δδυναμία καί 
δδιαφορία, είχαν φτάσει στό σημείο νδ 
όπλοφορούν δνεμπόδιστα. Σύμφωνα μέ 
τήν παραπάνω δναφορδ, έπειδή κάποτε 
δέν τούς έπιτράπηκε ή «έξοδος τής άκο- 
λασίας», δέν δίστασαν «νδ πυροβολούν, 
νδ έπιζητούν ταραχάς καί νδ έκφράζον- 
ται θρασέως έντός τού στρατώνος ...». 
'Αξίζει δκόμη νδ σημειωθεί ότι ό Μοίραρ
χος Τζαλακώστας πληροφορούσε τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής ότι τήν προη

γούμενη νύχτα, οί δήμιοι θέλοντας νδ 
ταλαιπωρήσουν τούς φρουρούς τους, 
κρύφτηκαν μέσα στό στρατώνα, μέ όπο- 
τέλεσμα νά πιστέψουν οί τελευταίοι ότι 
δραπέτευσαν καί νά μπούν «είς άρκετήν 
άνησυχίαν».

Ο δναπληρωτής Αρχηγού Χωροφυ
λακής Ταγματάρχης Νικόλαος Κουτσο- 
γιαννόπουλος, ζήτησε δπό τό Υπ ουρ 
γείο Στρατιωτικών νά άπαλλαγεϊ ή Μοι
ραρχία δπό τή φρούρηση τών δύο δή
μιων, εξηγώντας ότι ή συμπεριφορά τους 
«κατέστη λίαν σκανδαλώδης». Λίγες 
ήμέρες δργότερα μεταφέρθηκαν στό 
Ναύπλιο, όπου στις 4 Φεβρουάριου, κα
ρατόμησαν στό πρόχωμα τής έξωτερικής 
πλευράς τού φρουρίου, τούς θανατο
ποινίτες Νικόλαο ’Αγριόγατο καί Βασί
λειο ΓΙαλαιολόγο. Από μιδ δναφορδ τών 
δημίων γραμμένη στήν Αθήνα στις 
18-1-1847, μαθαίνουμε ότι όνομάζονταν 
Βασίλειος Άγγελάτος καίΔημήτριος Κα- 
ζάσης. Μέ τήν δναφορδ τους αύτή ζη
τούσαν δπό τόν Πρωθυπουργό νά τούς 
ορίσει «τόπον σταθερός διαμονής» στήν 
Αθήνα ή στό Ναύπλιο, γιά νά έγκατα- 
στήσουν έκεΐ τις γυναίκες τους, πού τις 
είχαν έγκαταλείψει τόν τελευταίο καιρό 
αναγκαστικό στό Μεσολόγγι καί τελευ
ταία ήρθαν καί τούς συνάντησαν στην 
’Αθήνα.

Ο Υπουργός Στρατιωτικών Ρήγας Πα- 
λαμήδης, άποφάνθηκε ότι οί δήμιοι πρέ
πει νδ παραμένουν στό Μπούρτζι καί νδ 
έγκαταστήσουν έκεϊ τις γυναίκες τους 
έξηγώντας ότι άν άφήνονταν έλεύθερος 
αύτό θά ήταν «ίσως έπικίνδυνον δΓ αύ- 
τούς». Τήν ίδια γνώμη διατύπωσαν ό 
'Υπουργός Εσωτερικών I. Κωλέτης καί ό 
Αντεισαγγελέας Έφετών Ναυπλίου Κ 
Γουλιμής. Στις 30 ’Απριλίου 1847, δόθηκε 
έντολή στό Φρουραρχείο Ναυπλίου, νδ 
έπιτρέψει στους δήμιους νδ έγκαταστή
σουν τις γυναίκες τους στό Μπούρτζι καί 
νδ τούς παραχωρήσει τδ δπαραίτητα 
καταλύματα.

Λίγες ήμέρες δργότερα, ό Εισαγγε
λέας Έφετών Ναυπλίου, έχοντας όπως 
φαίνεται δεχτεί σχετικά παράπονα, ζή
τησε δπό τό έκεϊ Φρουραρχείο νδ διατά
ξει τή στρατιωτική φρουρά στό Μπούρτζι 
νδ μεταχειρίζεται τούς δήμιους «μέ τήν 
έπιείκειαν τήν όποιαν δπαιτεί ή θέσις 
των». Τό Φρουραρχείο δντέδρασε στήν 
είσαγγελική παρέμβαση μέ δποτέλεσμα

τό ζήτημα νδ όπασχολήσει τδ Υπουργεία 
Στρατιωτικών καί Δικαιοσύνης. Μάλιστα 
ό Υπουργός Στρατιωτικών, δικαιολο
γώντας τή στενή έπιτήρηση τών δημίων 
στό Μπούρτζι, ύπενθύμιζε δτιπαλιότερα 
είχαν δραπετεύσει δπό έκεϊ, ένώ σέ μιδ 
περίπτωση χρησιμοποίησαν τδ όπλα 
τους κατά τής φρουράς.

Μέχρι τό τέλη Σεπτεμβρίου 1847, τό 
στήσιμο καί τό λύσιμο τής λαιμητόμου, 
είχαν δναλάβει ένας δεκανέας καί ένας 
στρατιώτης τού Λόχου τών Σκαπανέων, 
μέ μηνιαίο μισθό δντίστοιχα 25 καί 20 
δραχμές. Μετδ τή διάλυση τού Λόχου, ή 
έργασία αύτή δνατέθηκε σέ Ύπαξιωμα- 
τικό τού Μηχανικού. Λίγες ήμέρες όργό- 
τερα (6 Νοεμβρίου) ή λαιμητόμος βρι
σκόταν στή Λιβαδιά, όπου τήν έπόμενη 
ήμέρα θά γινόταν ή έκτέλεση τού θανα
τοποινίτη Κώστα Αγραφιώτη. Αναβλή
θηκε όμως γιατί δέν ύπήρχε έκεϊ μηχανι
κός γιδ τό στήσιμο τής λαιμητόμου. Στή 
συνέχεια μεταφέρθηκε στήν Κάρυστο 
όπου καρατομήθηκε ό 'Ιωάννης Τακτι
κός. Τό τελευταίο έγγραφο τού φακέ
λου, είναι ή δπό 27 Δεκεμβρίου 1847 αί
τηση τού Αντεισαγγελέα Έφετών Αθη
νών, μέ τήν όποια ζητά δπό τό 'Υπουρ
γείο Στρατιωτικών νδ στείλει όνάλογη 
ένοπλη δύναμη στό Μεσολόγγι, όπου θδ 
γίνονταν τέσσερις καρατομήσεις.

Πολλές έκτελέσεις στή λαιμητόμο έγι
ναν στήν 5ετία 1855- 1860, όταν ή λη
στεία δέχτηκε καίρια πλήγματα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τόν Δεκέμβριο τού 
1858, μέσα σέ μιδ έβδομάδα στήν Αθήνα 
καί τδ Μέγαρα, καρατομήθηκαν όντί- 
στοιχα πέντε καί έξι ληστές. Έ ξ  άλλου, 
τόν Ιούλιο τού 1869, δπορρίφθηκαν αι
τήσεις χάριτος 26 ληστών καταδικασμέ
νων σέ θάνατο.

Αξίζει τέλος νδ σημειωθούν καί τδ 
δκόλουθα: Σύμφωνα μέ τό Νόμο ΒΝΘ 
τού 1892, μέ λαιμητόμο γινόταν ή έκτέ
λεση τών όσων καταδικάζονταν σέ θά
νατο δπό τδ κοινά ποινικά δικαστήρια καί 
μέ τυφεκισμό τών όσων καταδικάζονταν 
δπό τδ Στρατοδικεία. Ώσπου τό 1913 ή 
λαιμητόμος ούσιαστικδ τέθηκε σέ όχρη- 
στία. Από τό 1917, όλες οί έκτελέσεις 
γίνονταν μέ τυφεκισμό. Μέ τό Ν.Δ. τής 
20/24 Ιουλίου 1925, προβλέφθηκε ή έκ
τέλεση μέ δπαγχονισμό, μόνο τών όσων 
καταδικάζονταν σέ θάνατο γιδ άδική- 
ματα στρεφόμενα κατά τής περιουσίας 
τού Δημοσίου. Τό διάταγμα αύτό έφαρ- 
μόσθηκε σέ δύο μόνο περιπτώσεις τό 
1928. Τόν έπόμενο χρόνο μέ τό Ν. 
3861 /29, καθιερώθηκε - χωρίς νδ άλλάξει 
πιδ - ή έκτέλεση τής ποινής τού θανάτου 
μέ τυφεκισμό.

Σωτήριος Δ ΙΑΜ ΑΝΤΗΣ 
Ά ν θ  υπασπιστής

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ :
I. Αρχειακή πηγή.

Γενικά Αρχεία τού Κράτους Φ. 161 (Όθων. Αρχείον - 
Υπουργ. Εσωτερικών).
II. Βασική βιβλιογραφία.

1. Γ ι ά ν ν η  Κ ο λ ι ό π ο υ λ ο υ  : Ληστές - Ή  
ίο 7ΩΡ ο Ελί άδα στά Μέσα τού 19ου αιώνα Αθήνα 
„ ?· 2 Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  Μ α κ ρ υ -  
γ ι ά ν ν η ( Επιμέλεια Σπ. Άσδραχά) - Αθήνα 1957 3 
Ζ η ν ό β ι ο υ  Χ α ρ μ ο λ ά ο υ :  Οδηγός τών Στρα-

73?22ωΐν ΐ8 4 θ1ήναν 840ρ4 Εφημ " Ζ έ φ υ ρ ο ς »  φ.
1841 5 Ε(ΡΠμ « Α θ η ν ά »  φφ

868/19-11-1841. 1096/16-2-1844 καί 1097/19-2-1844 6
1 " Ε λ π Ι ς - . ΦΦ· 882/21 -12-Ί 858 καί
1299/20-4-1865. 7. Ε φ η μ . « Α ι ώ ν »  φ
2464/14-7-1869. Φ .Ε .Κ . τ . 1833. 1834. 1892. 1913 1925 
1929.
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Το αυτοκίνητο 
συμβουλεύει 
τον οδηγό....

Έγώ είμαι άντικείμενο και σύ Ιδιοκτήτης 
Είμαι ατά χέρια σου βολάν και σϋ ό κυβερνήτης 
Ειμ’ ένας δούλος σου πιστός καί σύ άφεντικό 
Έσύ δίνεις διαταγές και γώ τις έκτελώ.

Μέρα και νύχτα και πρω'ι, βράδυ και μεσημέρι,
"Ανοιξι και φθινόπωρο, χειμώνα καλοκαίρι,
Ό ποια  κι' άν θέλης ώρα, Σύ, αύτή και ξεκινάμε,
Πόσο θέλεις νά τρέξουμε, πόσο μακριά νά πάμε.

Τόν δρόμο τόν όρίζεις, Σύ,πού νά σταθούμε, πόσο, 
Πού θέλεις νά περάσουμε, τι βάρος νά σηκώσω 
Όπου μ’ άφήνης κάθομαι, όπου θελήσης πάω 
Ό σ ο  κι’ άν θέλης ξάγρυπνώ και δέν ζητώ νά φάω.

Μαζί μου κάνεις έκδρομές σ' ώραϊες έξοχές 
Σέ θάλασσες και σέ βουνά, κοντές καί μακρινές 
Χωριά καί πόλεις άγνωστες, μέ μένανε γυρίζεις, 
Δάση, τοπία μαγικά, τουριστικά γνωρίζεις.

Παντού σέ πάω άνετα, μέ πάγους, δέν κρυώνεις 
μπορείς νά παίρνης φίλους σου καί βάρη νά φορτώνης, 
τόν άρρωστό σου στό γιατρό, πηγαίνω νά τόν σώσω 
καί κάνω πάντα ό,τι μοϋ πής, χαρά γιά νά σού δώσω.

’Έχω στά πόδια μου φτερά καί δύναμι νά τρέχω 
’Έχω στά στήθεια μου φωτιά στήν κούρασι άντέχω 
Πρόσεχε όμως όδηγέ τή δύναμι πούέχω 
Φυλάξου άπό τόν πειρασμό, πού, όσο θέλεις τρέχω.

Πρόσεχε τήν ταχύτητα, τό σίδηρο, τό βάρος 
Μπαίνει άπ’ αύτά σέ πειρασμό καί ένεδρεύει ό χάρος. 
Δέν έχω νού νά σκέπτομαι καί άπό σέ προσμένω 
νάχης τό νού σου ξάστερο καί όχι σκοτισμένο.

Πρόσεχε πάντα όδηγέ τά σήματα τούς φάρους,
Δώσε προτεραιότητα στοϋς όδηγούς τούς άλλους. 
Μήν είσαι άνυπόμονος άψύς καί νευρικός 
μή γίνεσαι κενόδοξος, μικρός, κομπλεξικός.

Πρόσεχε τό οινόπνευμα ποτέ μή γίνης πότης, 
Πάντα νάσαι νηφάλιος, ένας σωστός ιππότης,
Νά μή τρομάζης τούς πεζούς, τούς γέρους τούς

τυφλούς,
μητέρες μέ τά βρέφη τους, παιδιά ή καί χωλούς.

Γιατί γίνομαι δήμιος, καί τότε, χωρίς πόνο, 
παιδάκια άφήνω ορφανά καί σπίτια έρημώνω.
Τά γέλια κάνω δάκρυα καί τις ψυχές πληγώνω 
καί σένα, πούσαι άφέντης μου, χωρίς οίκτο σκοτώνω.

Στέλνω πολλούς στή φυλακή καί στό Νοσοκομείο 
κι’ αυτούς πού βιάζονται πολύ καί στό Νεκροταφείο. 
Σκοτώνω ώραίους, ισχυρούς, πλουσίους καί φτωχούς 
παιδάκια, γέρους καί μικρούς, μεγάλους καί σοφούς.

Γεννήθηκα γιά δούλος σου νά δίνω τή χαρά, 
μ' άν δέν άκούσης όλα αύτά, φέρνω τή συμφορά.
Εσύ είσαι ό άφέντης μου καί Σύ θ' άποφασίσης 

άν, στήν καλή μου άποστολή, πρέπει νά μέ κρατήσης.

Σπϋρος Γεωργούσης
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Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε 
χρόνο τη ζωή τους στους δρόμους της πα
τρίδας μος. Απ’ αυτούς, πολλλοί θο μπο
ρούσαν να έχουν σωθεί ον κάποιος, ή κά
ποιοι, απ' εκείνους που βρέθηκαν εκεί 
ήξερε να κάνει μερικά απλά πράγματα. Να 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Δεν υπάρχει πιο φοβερή αγωνία από το 
να περιμένεις βοήθεια κι αυτή ν’ αργεί. 
Γιατί λοιπάν να μη μπορούμε να βοηθή
σουμε κι εμείς; Δεν είναι κάτι το τρομερά 
δύσκολο. Αρκεί να ξέρουμε μερικά βασικά 
πράγματα.

Πρώτες Βοήθειες 
στην άσφαΑτΟ

« Εχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Κάποιος 
έχει τραυματισθεί! Τι να πρωτοκάνω».

-  Θυμήσου τις πέντε αρχές των «πρώ
των βοηθειών».

1. Απομάκρυνε το θύμα από τον κίν
δυνο. Αν βρίσκεται σε ασφαλές μέ
ρος, προσπάθησε να το κρατήσεις 
ακίνητο.

2. Έλεγξε αν αναπνέει. Αν το θύμα δεν 
αναπνέει, σπρώξε το κεφάλι του προς 
τα πίσω και κάνε του τεχνητή ανα
πνοή.

3. Έλεγξε αν αιμορραγεί. Αν ναι, προσ
πάθησε να σταματήσεις την αιμορρα
γία.

4. Έλεγξε αν έχει πάθει «σοκ». Αν βλέ
πεις τέτοια σημάδια, προσπάθησε να 
το καταπολεμήσεις.

5. Στείλε κάποιον να ειδοποιήσει το 
ασθενοφόρο (Κάλεσε το 166, το 100 ή 
το 109).

-  Αν τηρήσεις αυτές τις πέντε αρχές, 
γρήγορα, προσεκτικά, έχεις κερδίσει μια 
καλή ευκαιρία για να σώσεις κάποιον, 
που είναι τραυματισμένος σοβαρά.

- Δ Ι Α Σ Ω Σ Η

«Κινδυνεύει εδώ που βρίσκεται. Πώς να 
τον μετακινήσω;»

-  Οταν μετακινείς ένα τραυματία, 
υπάρχει ο κίνδυνος να επιδεινώσεις την 
κατάστασή του, ιδιαίτερα αν πρόκειται 
για τραύματα στη σπονδυλική στήλη ή 
στο λαιμό. Αλλά, καμιά φορά, ο κίνδυνος

είναι μεγαλύτερος αν δεν τον μετακινή
σεις. Ίσως το αυτοκίνητο καίγεται ή 
υπάρχει πολλή χυμένη βενζίνη. Ίσως το 
θύμα να βρίσκεται ξαπλωμένο στο δρόμο 
και να κινδυνεύει να το πατήσει κάποιο 
αυτοκίνητο. Τότε πρέπει να το μετακινή
σεις, αλλά με προσοχή. Ο κανόνας είναι 
να αποφεύγεις, όσο γίνεται, τις κάμψεις 
και τις συστροφές του λαιμού, του σώμα
τος και των μελών. Για παράδειγμα, αν 
βρεις το θύμα με σταυρωμένα τα πόδια, 
μετακίνησέ το όπως είναι. Τα σπασμένα 
οστά έχουν αιχμηρές άκρες, που μπο
ρούν να προκαλέσουν εσωτερικές κα
κώσεις, αν μετακινηθούν.

-  Αν κάποιος βρίσκεται αναίσθητος 
στο δρόμο, μπορείς να τον τραβήξεις σε 
ασφαλές μέρος, πιάνοντάς τον από τα 
χέρια ή από τα πόδια, ποτέ μην τον 
σπρώξεις στα πλάγια.

- Α Ν Α Π Ν Ο Η

«Νομίζω πως δεν ονοπνέει. Τι να κάνω;»

1. Κοίτα μήπως το θύμα είναι αναίσθητο. 
Χτύπα τον στον ώμο και ρώτησε δυ
νατά, «είσαι καλά;».

2. Άνο ιξε  τις αεροφόρους οδούς. Σι- 
γουρέψου ότι είναι καθαρές. Αν στο 
στόμα του έχει κάποιο τραύμα, το ίδιο 
του το αίμα μπορεί να τον πνίξει. 
- Ό τ α ν  το θύμα είναι αναίσθητο, η 
γλώσσα μπορεί να πέσει προς τα πίσω 
και να κλείσει το φάρυγγα. Ελευθέ
ρωσε το φάρυγγα βγάζοντας τη 
γλώσσα έξω, αφού γείρεις το κεφάλι 
του προς τα πίσω, σηκώνοντας με το

ένα χέρι απαλά το λαιμό και σπρώ
χνοντας με το άλλο στο μέτωπο το 
κεφάλι πίσω.

3. Σιγουρέψου αν το θύμα αναπνέει ή 
όχι. Βάλε το αυτί σου στο στόμα του 
και στη μύτη του. Προσπάθησε ν' 
ακούσεις ή να αισθανθείς την ανα
πνοή του. Κοίτα το στήθος του να δεις 
αν ανεβοκατεβαίνει. Αν τελικά δεν 
αναπνέει, ετοιμάσου να του κάνεις 
τεχνητή αναπνοή «στόμα με στόμα».

«Πώς να του κάνω τεχνητή αναπνοή;»

1. Άνο ιξε  το στόμα του και τράβηξε το 
κεφάλι του προς τα πίσω, όπως περι- 
γράφεται παραπάνω. Κράτα τη μύτη 
κλειστή. Σφράγισε το στόμα του με το 
στόμα σου, και φύσηξε τέσσερις γρή-
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Πάνω: Τοποθετούμε τον αναίσθητο τραυματία με το πλάι ώστε 
αίμα ή άλλα υγρά να τρέχουν από το στόμα του χωρίς να τον 
πνίγουν. Κάτω: Κλείνουμε με,το ένα χέρι μας τη μύτη του τραυ
ματία πριν αρχίσουμε την τεχνητή αναπνοή. Απέναντι κάτω: Το 
τόσο πολύτιμο -  αλλά και παραμελημένο -  κουτί πρώτων βοη
θειών.

γορες αλλά γεμάτες εκπνοές. Ανά
μεσα στις εκπνοές, τραβήξου λίγο για 
να εισπνεύσεις και για να βγει ο αέρας 
από τους πνεύμονες του θύματος.

2. Έλεγξε αν το θύμα άρχισενα ανα
πνέει μόνο του.

3. Ά ν  δεν άρχισε να αναπνέει, συνέχισε 
να του κάνεις τεχνητή αναπνοή, δί- 
νοντάς του μια μεγάλη αναπνοή κάθε 
πέντε δευτερόλεπτα. Κοίτα αν το 
στήθος του πέφτει ανάμεσα στις ανα
πνοές.

-  Αν το θύμα άρχισε να αναπνέει, κρά- 
τησέ του το στόμα ανοιχτό και πρόσεχέ 
τον, γιατί μπορεί να ξανασταματήσει.

- Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Α Γ Ι Α

«Πώς μπορώ να σταματήσω την αιμορρα
γία;»

- Τ ο  καλύτερο που μπορείς να κάνεις 
είναι να πιέσεις την περιοχή του τραύμα
τος κατ’ ευθείαν με την παλάμη του χε
ριού σου, βάζοντας πάνω στην πληγή ένα 
κομμάτι ύφασμα. Το ύφασμα ανάμεσα 
στο χέρι και την πληγή, θα βοηθήσει στον 
έλεγχο της αιμορραγίας, απορροφώντας 
το αίμα και επιτρέποντας του να πήξει. 
Θα πρέπει να συνεχίσεις να πιέζεις μέχρι 
να σταματήσει η αιμορραγία τελείως, ή 
μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να 
αναλάβουν τον τραυματία οι νοσοκόμοι.

-  Μην βγάλεις το ύφασμα, αν το δια- 
περάσει το αίμα, γιατί έτσι δυσκολεύεις 
το πήξιμο του αίματος. Αντίθετα πρόσ- 
θεσε κι άλλο στρώμα υφάσματος και 
συνέχισε να πιέζεις δυνατά.

-  Προσπάθησε να βάλεις το θύμα σε 
τέτοια θέση, ώστε το τραύμα να βρίσκε
ται σε ψηλότερο επίπεδο από την καρδιά 
(βέβαια, αν υπάρχει ένδειξη για κάποιο 
κάταγμα, αποφεύγουμε οποιαδήποτε 
μετακίνηση). Αυτό, μειώνει την πίεση του 
αίματος στην πληγή και ελαττώνει την 
αιμορραγία. Πίεζε, πάντα, με το χέρι σου 
την πληγή.

-  Αν, παρ’ όλα αυτά, δεν σταματήσει η 
σοβαρή αιμορραγία από τραύμα στο πόδι 
ή στο χέρι, ακολούθησε μια άλλη μέ
θοδο. Πίεσε με το χέρι σου την αρτηρία 
που αιμορραγεί, ψηλότερα από το 
τραύμα προς την καρδιά. Η πίεση σ’ αυτά 
τα σημεία, θα σφίξει την αρτηρία πάνω 
στο κόκκαλο και έτσι θα σταματήσει η 
αιμορραγία. Ενώ όμως θα κάνουμε αυτά, 
δεν θα κατεβάσουμε το σηκωμένο χέρι ή 
πόδι, ούτε θα σταματήσουμε την πίεση

κατ' ευθείαν πάνω στην πληγή.
-  Μην χρησιμοποιήσεις λάστιχο (περι- 

αγωγέα), εκτός αν η αιμορραγία δεν στα
ματάει με κανένα άλλο τρόπο. Ο περι- 
αγωγέας εμποδίζει ολοκληρωτικά την 
κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να 
δημιουργήσει γάγγραινα.

- Α ν  πρέπει να χρησιμοποιήσεις 
οπωσδήποτε περιαγωγέα, σε περίπτωση 
ακρωτηριασμού για παράδειγμα, πάρε 
ένα κομμάτι υφάσματος τουλάχιστο 
πέντε εκατοστά φαρδύ και τοποθέτησέ 
το κοντά στην άκρη του τραύματος. Μη 
χρησιμοποιήσεις κάτι στενό που μπορεί 
να κόψει το δέρμα. Μετά, πες στους 
τραυματιοφορείς ή στο γιατρό, πόση 
ώρα το άφησες δεμένο.

- Σ Ο Κ

«Πώς θα καταλάβω αν έχει πάθει σοκ;».

-  Κάθε σοβαρό ατύχημα μπορεί να σο
κάρει τον τραυματία. Και το σοκ μπορεί 
να τον σκοτώσει, ακόμα κι αν το τραύμα 
δεν είναι και τόσο σοβαρά.

-Ό ταν, λοιπόν, κάποιος καταλαμβά
νεται από καταπληξία, πολλές βασικές 
λειτουργίες του οργανισμού του, ακόμα 
και η κυκλοφορία του αίματος, υπολει
τουργούν. Πρόσεξε τις παρακάτω ενδεί
ξεις:

-  Η επιδερμίδα γίνεται κάτασπρη ή 
υποκύανη ή μπορεί να φανούν στίγματα. 
Σε θύματα με πολύ σκούρα επιδερμίδα, 
έλεγξε το χρώμα των νυχιών και του 
εσωτερικού του στόματος.

-  Ο σφυγμός είναι συνήθως γρήγορος 
αλλά ασθενής.

-  Η θερμοκρασία του σώματος είναι 
πεσμένη και παρουσιάζεται εφίδρωση.

-  Η αναπνοή είναι γρήγορη. Οι εισ
πνοές γίνονται επιπόλαια και ακανόνιστα 
με κόπο.

- Τ ο  θύμα συνήθως είναι ανήσυχο και 
παραπονιέται για φοβερή δίψα ή ναυτία.

- Τ ο  θύμα έχει «χαμένη» έκφραση και 
ακαταλόγιστη συμπεριφορά.

-  Οι κόρες των ματιών είναι ορθάνοι
χτες. (Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να δεις 
όλες αυτές τις ενδείξεις. Και μερικές να 
δεις, καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις 
με περίπτωση καταπληξίας).

«Πώς θα το καταπολεμήσω;»

-Π ρ έπ ε ι να κάνεις τις παρακάτω εν
έργειες για να επαναφέρεις την κανο
νική κυκλοφορία του αίματος και την 
αναπνοή:

-  Βάλε τον τραυματία να ξαπλώσει. 
Αυτό είναι καλό για την κυκλοφορία (μην 
τον κουνήσεις όμως αν υποψιάζεσαι 
κάταγμα στο λαιμά ή στη σπονδυλική 
στήλη).

-  Σκέπασέ τον με σκεπάσματα, κι’ αν 
δεν έχεις, αγκάλιασέ τον για να διατηρή
σεις τη θερμοκρασία του. Δε χρειάζεται 
να τον ζεστάνεις, αρκεί να μην τον αφή- 
σεις να κρυώσει άλλο.

- Α ν  ο τραυματίας είναι αναίσθητος 
και δε φαίνεται να έχει σοβαρά τραύ
ματα, βάλε τον να ξαπλώσει στό πλάι, 
ώστε αίμα ή υγρά από το στόμα του να 
τρέχουν και να μην τον πνίγουν. Παράλ
ληλα φρόντισε να κρατήσεις ανοικτές τις 
αεροφόρους οδούς.

-  Μην του δώσεις υγρά να πιει.

-  Αν έχει τις αισθήσεις του και δεν υπάρ
χουν σοβαρά τραύματα στα πόδια, το 
υπογάστριο ή το στήθος, βάλε τον να 
ξαπλώσει με τα πόδια ψηλά. Αν δεν είσαι 
σίγουρος για τα τραύματα, κράτησέ τον 
σε οριζόντια στάση.

«Αυτά είναι όλα όοα πρέπει να ξέρω;»

- Ό χ ι  βέβαια! Αυτές όμως οι λίγες 
γνώσεις είναι χρησιμότερες από το τί
ποτα, έστω κι αν είναι επιφανειακές. Αν, 
τώρα, θέλεις πραγματικά να μάθεις να τα 
βγάζεις πέρα στις δύσκολες καταστά
σεις ανάγκης, πρέπει να παρακολουθή
σεις ειδική εκπαίδευση στα σχετικά σε
μινάρια του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων 
φορέων ή να κατατοπιστείς σχετικά από 
κατάλληλα βιβλία πρώτων βοηθειών που 
κυκλοφορούν. _______________

Από τη σειρά Shell Answ er Series, nr.30.
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ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Μια ουμανιστική προσέγγιση
Του κ. R.J. D E M P SE Y  

της Καναδικής Έφ ιππης 
Αστυνομίας

Μεταφρ. Ενωμ. Κων. Καραγιάννη

Κάθε θεώρηση της επιβολής του νό
μου περιλαμβάνει την πρόληψη του εγ
κλήματος, σαν κύριο στοιχείο του ορι
σμού της, ενώ η πρόληψη του εγκλήμα
τος, από την πλευρά της, είναι μια πιο 
σφαιρική έννοια, που περικλείνει την 
επιβολή του νόμου σαν ένα μερικότερο 
θέμα της. Στο αστυνομικό σύστημα, που 
η επιβολή του νόμου έχει την προτε
ραιότητα, οι αστυνομικοί ελέγχουν την 
τέλεση εγκλημάτων, που θεωρούνται 
κολάσιμα από τη νομοθεσία, και δραστη
ριοποιούνται αντιδρώντας στην εκδή
λωση αυτής της τέλεσης. Από την άλλη 
μεριά, η Αστυνομία που ενδιαφέρεται 
κύρια για την πρόληψη του εγκλήματος, 
προσπαθεί να ανεβάσει το επίπεδο της 
κοινωνικής διαπαιδαγώγησης, αλλά και 
να εξακολουθήσει με επιτυχία το στενά 
αστυνομικό της έργο, «...  την αποκά
λυψη των εγκλημάτων, τη σύλληψη των 
ενόχων, και τη διαφύλαξη της κοινωνι
κής ειρήνης και της νόμιμης τάξης»1.

Η πρόληψη του εγκλήματος όμως δεν 
μπορεί να λειτουργήσει σαν μόνη και αυ
τοτελής οντότητα. Είναι ιδιαίτερα πολύ
πλοκη και ανομοιογενής, όπως και τα 
περισσότερα καθήκοντα, που έχουν 
ανατεθεί σήμερα στον σύγχρονο αστυ
νομικό χωρίς βέβαια, και να είναι μόνη υπεύ
θυνη γι αυτό η αστυνομία. Η επιτυχία ή η 
αποτυχία της πρόληψης του εγκλήματος 
εξαρτάται από την αμοιβαία συνεργασία 
των πολιτών, της Αστυνομίας, της Δ ι
καιοσύνης και της Διοίκησης. Οι μεταξύ 
τους σχέσεις και οι θετικές ή αρνητικές 
αλληλεπιδράσεις, θα κρίνουν ακριβώς 
μέχρι ποιο σημείο είναι εφικτή η πρό
ληψη του εγκλήματος.

Η εγκληματική ενέργεια, τώρα, δεν εί
ναι καθόλου πολύπλοκη. Πολύπλοκες εί
ναι οι αιτίες που τη δημιούργησαν. Η 
έρευνα, λοιπόν, πρέπει να ενδιαφέρεται 
για τους λόγους που δημιουργούν τον 
εγκληματία· και υπάρχουν πάρα πολλοί 
παράγοντες που μπορούν να επιδρά- 
σουν σ αυτό, των οποίων οι σύγχρονες 
κοινωνικές τάσεις απαιτούν την αποκά
λυψη.

Ιστορικά, οι κοινωνίες διαπίστωσαν την 
αύξηση της εγκληματικότητας εξ αιτίας 
«τής αύξησης του πληθυσμού, των γρή
γορων τεχνολογικών και κοινωνικών αλ

λαγών, της ψυχικής και ψυχολογικής 
απόστασης ανάμεσα σε διοικούντες και 
διοικούμενους, και της αύξησης της 
ανεργίας»2. Από την άλλη πλευρά οι σύγ
χρονοι κοινωνιολόγοι θεωρούν την οικο
γένεια σαν την πρωταρχική κοινωνική αι
τία της διαμόρφωσης πρότυπων συμπε
ριφοράς και κοινωνικών σχέσεων, και πι
στεύουν πώς η αποδυνάμωση του πρό
τυπου της ισχυρής πατριαρχικής οικογέ
νειας συνδέθηκε στο παρελθόν με την 
κατάρρευση μιας ολόκληρης τάξης πρα
γμάτων και την παρακμή ενός πολιτι
σμού- η περασμένη δεκαετία φανέρωσε 
μια τέτοια παρακμή στις κοινωνίες ολό
κληρου του Δυτικού Κόσμου. Καθώς οι 
αξίες της οικογένειας καταρρίπτονται, ο 
υποβιβασμός των βασικών αρχών και 
αντιλήψεων για κοινωνική πειθαρχία και 
υπευθυνότητα είναι αναπόφευκτος, μια

που οι αρετές της αυτεπίγνωσης και του 
σεβασμού των άλλων γεννιούνται μέσα 
στην οικογένεια. Αν και δεν γεννιούνται 
μόνο αρετές στην οικογένεια η άδικη 
συμπεριφορά των γονιών ή η κακομετα- 
χείρηση των παιδιών, μπορεί να ενσταλ- 
λάζει στα τελευταία μια αίσθηση απο
γοήτευσης και να πληγώσει τις πεποιθή
σεις τους για τις ανθρώπινες αξίες. Αν 
κάποια ενέργεια των γονιών τραυματίσει 
τον αυτοσεβασμό και την αυτούπόληψη 
του παιδιού, η θεραπεία αυτού του ψυ
χολογικού τραύματος δεν είναι εύκολη· 
«η οικογένεια δημιουργεί το υπόβα
θρο για τις όποιες συναισθηματικές δια- 
ταραχές του ατόμου, διαταραχές που 
συχνά οδηγούν στη διάπραξη ενός εγ
κλήματος»3.

Το έγκλημα, σαν νομικός όρος, δεν περι
λαμβάνει κοινές παραβάσεις, όπως είναι 
οι τροχαίες μικροπαραβάσεις ή οι ελα
φρές παραβάσεις των αστυνομικών δια
τάξεων. Σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, 
σαν εγκλήματα χαρακτηρίζονται οι πρά
ξεις που κυμαίνονται από την απλή σω
ματική βλάβη μέχρι το φόνο· από μια 
ψευδή βεβαίωση μέχρι την κατάχρηση· 
από το κλέψιμο ενός πορτοφολιού μέχρι 
την ένοπλη ληστεία. Δεν υπάρχει καμμία 
αμφιβολία, πως όλα αυτά τα εγκλήματα 
δεν είναι καθόλου λίγα για να τα αντιμε
τωπίσει η Αστυνομία. Η σημερινή πολύ
πλοκη κοινωνία, καθώς δέχεται την εισ
βολή της αναπτυγμένης τεχνολογίας 
πιέζει τα άτομά της με μια πληθώρα κοι
νωνικών ασθενειών και διευρύνει τον 
ελεύθερο χώρο για την εκδήλωση εγ
κληματικών ενεργειών.

Τελικά, η Αστυνομία και η Κοινωνία 
ολόκληρη, πρέπει να ερευνήσουν τα αί
τια των εγκλημάτων, για να μπορέσουν 
μετά να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα 
προγράμματα πρόληψή τους. Η κοινω
νία, πάντως, όλο και περισσότερο απαιτεί 
από την Αστυνομία να εφαρμόζει τους 
νόμους με κάθε αυστηρότητα και προς 
κάθε πλευρά. Έτσι, οι μέθοδοι της 
παραδοσιακής αντιμετώπισης του εγ
κλήματος πρέπει να βελτιωθούν, ώστε 
να επωφεληθούν απ' την ανάλυση των 
κοινωνικών επιδράσεων αλληλαντιδρά- 
σεων. Οι παλιές κοινωνίες ήταν μικρές, 
απλές και ομοιογενείς, ενώ η σύγχρονη 
κοινωνία τείνει στο αντίθετο άκρο· ψυ
χρή, απρόσωπη και πολύπλοκη. Η σημε
ρινή κοινωνία δημιουργεί πρότυπα συμ
περιφοράς, που συχνά φαίνονται ηθικό 
ανεπίτρεπτα. Οι πολίτες δείχνουν πολύ 
μικρό ενδιαφέρον για το έγκλημα γύρω 
τους, και ενεργοποιούνται μόνον όταν 
τους θίξει προσωπικό· όταν φτάσει στον
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ίδιο ή στην οικογένειά του. Πιστεύεται 
ότι είναι καλύτερο να μην ξέρει κανείς 
τον γείτονά του παρά να μπερδεύεται 
στα προβλήματά του. Σήμερα η Κοινωνία 
αποφεύγει τις ευθύνες της με την τάση 
να αφήνει τις υποχρεώσεις της να τις 
εκπληρώνει κάποιος άλλος, γιατί τάχα 
αυτός ο «άλλος» ξέρει καλύτερα τι πρέ
πει να κάνει. Αυτές οι τάσεις είναι ιδιαί
τερα ατυχείς και δυστυχώς επικρατούν, 
όπως φαίνεται όταν, « .. .τριάντα οκτώ 
άτομα έβλεπαν αδιάφορα τη δολοφονία 
του KITTY G EN O VESE  σ ’ ένα δρόμο της 
Νέας Υόρκης το 1964- και μια γυναίκα 
που την μαχαίρωσαν στο Εμπορικό Κέν
τρο της Ουάσιγκτον τα Χριστούγεννα 
του 1979»4.

Αυτή η τάση για έλλειψη ενδιαφέρον
τος έχει πια μπει μέσα μας και εμφανίζε
ται εντονότερα στη νέα γενιά. Ακόμα, 
εκδηλώνεται μια αντιπάθεια και μια 
έχθρα για «το κατεστημένο», «τα γου
ρούνια», «τους γραφειοκράτες», ή με 
όποιο άλλο όρο αναφέρονται στους εκ
προσώπους των διάφορων αρχών. Η 
Αστυνομία υποφέρει απ' όλη την ένταση 
αυτή της επιθετικής αντιμετώπισης, 
γιατί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή άμυ
νας της Δημοκρατικής Κοινωνίας. Μπο
ρεί κανείς να θεωρήσει την πρόληψη του 
εγκλήματος ίσως σαν τίποτα περισσό
τερο από μια αλλαγή στις συνήθειες, μια 
επιστροφή και αναβίωση του παλιού 
εκείνου χρυσού κανόνα: «Μην κάνεις 
στους άλλους, ό,τι δεν θέλεις να σου κά
νουν εσένα οι άλλοι». Η Αστυνομία, έτσι 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια 
προέκταση του καθήκοντος του κάθε 
πολίτη να προστατεύει την Κοινωνία, 
στην οποία ζει. Και στόχος της δεν είναι 
να αποξενώσει τον πολίτη από τα φυσικά 
του δικαιώματα, αλλά να τον βοηθήσει να 
εκτελέσει πιο αποτελεσματικά τις κοι
νωνικές του υποχρεώσεις.

Όταν, λοιπόν, ένα τμήμα της Κοινω
νίας, ασκεί τα δικαιώματά του σε βάρος 
του άλλου, η σύγκρουση με την Αστυνο
μία είναι αναπόφευκτη. Και η Αστυνομία, 
όμως, έχει μια ευχέρεια, που μπορεί να 
οδηγήσει ακόμα και σε κατάχρηση εξου
σίας και σε καταπάτηση των δικαιωμάτων 
τουπολίτη- Η συμπεριφορά αυτή γεννάει 
την έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού 
και την έχθρα εναντίον της. Και, όπως 
είναι γνωστό, η έχθρα φέρνει έχθρα, και 
σύντομα γεννιέται το μίσος. Πραγματικά, 
οι αστυνομικοί είναι οι «απομονωμένοι 
ξένοι» ανάμεσα σε «φίλους». Η προσοχή 
τους -  μιας και δεν τους δίνονται άλλες 
δυνατότητες -  είναι στενά συγκεντρω
μένη στην κατά γράμμα πιστή και αυ-

Το αστυνομικό επάγγελμα είναι το πιο ιδιότυπο. 0 ουνοισβημο- 
τικός κόσμος του αστυνομικού δέχετοι καθημερινά τα πιο δια
φορετικό ερεθίσματα. αφού η δουλειά του καλύπτει ένο τόσο 
ευρύ φόσμα, από τη στοργή στους νέους ως την ωμή βίο.

στηρή εφαρμογή του νόμου, υπολογί
ζοντας περισσότερο το γράμμα του νό
μου παρά τις ανθρώπινες αιτίες. Είναι 
πολύ δύσκολο για τον αστυνομικό να 
καταλάβει πως αυτός ο υπηρεσιακός ζή
λος περιορίζει και τη δική του ελευθερία, 
όπως περιορίζει την ελευθερία του πο
λίτη που συλλαμβάνεται. Και πώς έτσι, 
φτάνει ο τύπος να γίνεται πιο σημαντικός 
από την ουσία, δηλαδή την προστασία 
του κοινωνικού συνόλου.

Η αποξένωση της Αστυνομίας απ’ τον 
κόσμο οφείλεται όμως και στην αρνητική

στάση του κόσμου απέναντι της. Το 
Κοινό αποφεύγει να αναφέρει διαταρά
ξεις της Κοινής Ειρήνης, ή να παραστεί 
σαν μάρτυρας στη δίκη κάποιου εγκλη
ματία. Αρνείται να βοηθήσει την Αστυ
νομία κατά την καταστολή διαδηλώσεων 
ή τη σύλληψη εγκληματιών και ακόμα 
αρνείται πληροφορίες που θα μπορού
σαν να βοηθήσουν την διελεύκανση κά
ποιου εγκλήματος. Ακόμα και τα θύματα 
αισθάνονται αντιπάθεια για την Αστυνο
μία, όταν είναι αναγκασμένα να περά

ασαφή και αμφιλεγόμενο ρόλο. Πρέπει 
να είναι φίλος και προστάτης στην ώρα 
της ανάγκης, αλλά είναι ταυτόχρονα 
εχθρός και καταπιεστής όταν επιδίδει 
εντάλματα ή προβαίνει σε συλλήψεις. 
Είναι, ανάλογα με τις περιστάσεις, για
τρός, δικηγόρος, κοινωνικός λειτουργός 
ή ψυχολόγος. Πρέπει να φτάσει αμέσως 
όπου τον καλούν, κι αν αργήσει λίγο θα 
αντιμετωπίσει έντονη κριτική και αγανά
κτηση. Ακόμα, θέλουμε τον Αστυνομικό 
να βρίσκεται παντού και πάντα έτοιμος

σουν μια ολόκληρη μέρα στο Αστυνομικό 
Τμήμα και στο Δικαστήριο, χάνοντας έτσι 
το μεροκάματό τους. Αυτές, λοιπόν, οι 
αντιθέσεις και η έλλειψη συνεργασίας 
δεν ενισχύουν, βέβαια, αλλά μειώνουν 
τις δυνατότητες της Αστυνομίας, που 
έτσι αποξενώνεται από την Κοινότητα 
που υπηρετεί.

Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνία έχει 
επιφορτίσει τον Αστυνομικό με ένα

για το κάθε τι. Τον θέλουμε να δουλεύει 
μέρα και νύχτα, χωρίς ανάπαυλα ούτε για 
ύπνο, ενώ εμείς, οι πολίτες, αρνούμαστε 
ακόμα και τη βοήθειά μας με μια πληρο
φορία, και προτιμάμε να μένουμε ήσυχοι 
και αμέτοχοι στα άνετα και ασφαλή σπι
τάκια μας.

συνέχεια στη σελ. 795
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Του Νίκου ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

'Έκλεισε ό κύκλος, έκαμε τό γύρο της ή 
ματιά, χάρηκε λίγο Ελλάδα. Βουνά, καρ
περές πεδιάδες, πολιτείες, χωριά, άν
θρωποι, κουβέντες, όλα τώρα ξανάρχον
ται ατό νοϋ άνάκατα, άνυπόμονα, και ζη
τούν νά καταταχτούν σ ’ ένα σύνολο, νά 
όργανωθοϋν καί νά πάρουν νόημα. Σά νά 
μήν είναι τό ταξίδι μιά άφιλόκερδη χαρά 
τού ματιού, ένα σεριάνι τού κορμιού, 
παρά ψυχική καί νοητική έξόρμηση κι 
έρευνα.

Ή  γαλήνια ματιά πού άρκεϊται στο 
θέαμα, στήν πολύχρωμη πολυκίνητη αι
σθησιακή έπιφάνεια, δέν είναι πιά τού 
καιρού μας. Σήμερα θέλουμε νά σκί
σουμε τόν πέπλο, άς είναι κι ωραίος, νά 
δούμε τήν πραγματικότητα πού κρύβεται 
πίσω καί νά τής ζητήσουμε τό λόγο. "Αδι
κος μάς φαίνεται σήμερα ό κόσμος, κα
τώτερος άπό τήν έπιθυμία ένός τίμιου 
άνθρώπου' θέλουμε νά φέρουμε σέ 
στενή, πιστή άνταπόκριση τήν πραγματι
κότητα μέ τήν καρδιά μας καί νά δη
μιουργήσουμε νέα Ισορροπία. Καί τότε 
πιά ή νέα πού θ ' άποκρυσταλλωθεί έπι- 
φάνεια, γιά κάμποσον καιρό, δέ θά κρύ
βει μεγάλες άντίφασες- θά έρθει ή λεγά
μενη Ισορροπημένη κλασική έποχή. Ή

ματιά τότε θά μπορεί, ταξιδεύοντας, νά 
κοιτάζει γαλήνια τόν κόσμο. Μά ώς τότε, 
άς ταξιδεύουμε έρευνώντας, σκίζοντας 
τόν πέπλο, πονώντας.

Τό ταξίδι άνανεώνει τις αίσθησες, καί 
πράγματα χιλιοειπωμένα σέ ξαφνιάζουν 
σά νά τά βλέπεις γιά πρώτη φορά. Στις 
πολιτείες καί ατά χωριά τής Πελοπόννη
σος σά νά είδα γιά πρώτη φορά τις φυσιο
γνωμίες, τις χειρονομίες, τις μορφές των 
άνθρώπων τής ράτσας μου. Καί γέμισε ή 
θύμηση άπό μικρά γοργοκίνητα μάτια, 
άπό κιτρινιομένες θερμιασμένες άψες, 
άπό κινήματα όλο ζωντάνια, γρηγοράδα 
κι άπληστία. Καί ξαφνικά, στις ταβέρνες, 
ατά πανηγύρια, στις σκάλες, άμα πιούν 
λίγο οι γεμάτοι λογική καί συμφεροντο
λογία έμποράκοι καί τσολιάδες ξεσπούν 
σέ μελαγχολικούς άνατολίτικους άμανέ- 
δες, σ ' ένα άχτι άπροσδόκητο, ξεσκεπά
ζουν μιά ψυχή τέλεια διαφορετική άπό 
τήν ξεμέθυστη καθημερινή ψυχή τους. 
Πλούτο μεγάλο, μακρινή νοσταλγία, με
ράκι ...

Ό  Διγενής, άπό πατέρα Έλληνα καί 
μάνα Άνατολίτισσα, είναι, τό νιώθεις, ό 
συμβολικός ήρωας τής ράτσας. Κι άνη- 
συχίες γεννιούνται μέσα σου, προβλή
ματα δύσκολα κι έλπίδες άπόκοτες. 
Όπως οί άρχαίοι έλληνικοί λαοί ήταν 
μείγμα άπό ποικιλότατες γεροντικές καί 
νεαρές φυλές, εύρωπαϊκές κι άνατολίτι-

κες, όμοια κι ό σύγχρονος δικός μας 
λαός άφομοίωσε μέ τή μεγάλη καί 
σκληρή του δύναμη Σλάβους, ’Αρβανί
τες, Φράγκους, "Αραβες, Τούρκους. Νέο  
χαρμάνι. Καί δέι/ μπορούμε νά πούμε 
πώς είμαστε παλιά, γερασμένη ράτσα. 
Είμαστε καινούρια, βράζουν άκόμα τά 
αίματα, μούστος άκαταστάλαχτος.

Μά γεροντοδείχνουμε, γιατί μιά έμ
μονη δικαιολογημένη ιδέα μάς γυρίζει τά 
μάτια πρός τά πίσω, μάς έρεθίζει μέ με
γάλες θύμησες, μάς κάνει ν ' Ασχολού
μαστε καί νά ζοϋμε πολύ μέ τά περα
σμένα, σά νά είμαστε γέρικη ράτσα. Ή  
έμμονη αύτή ιδέα άποτελεί τό θεμέλιο 
τής έθνικής μας ένότητας κι αύτή στρο
βιλίζει στήν τροχιά της κι άφομοιώνει τά 
ξένα αίματα.

Κοιτάζω τούς έμπόρους, τούς χωριά- 
τες, τούς νοικοκυραίους καί τις γυναίκες 
τους, τά φερσίματά τους, πώς δρούν κι 
άντιδρούν, καί μάχουμαι νά ξεχωρίσω τά 
δυο μεγάλα ρέματα πού άποτελούν τή 
διγενή ψυχή τού Νεοέλληνα. Καί νά βρώ 
μέ λαχτάρα άν κατόρθωσαν πουθενά νά 
φτάσουν στή σύνθεση. "Ετσι, κοιτάζον
τας τόν άργολικό κάμπο, άνεβαίνω πρός 
τήν Κόρινθο κι άραδιάζω στό νού μου τις 
κύριες Ιδιότητες τού άρχαίου προγόνου: 
Αγάπη τής ζωής, ήρεμο άντίκρισμα τού 
θανάτου, καλλιέργεια τού κορμιού, άρ-

*
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μονιά vou και σάρκας, άγάπη τής λευτε
ριάς, χαρούμενο ρίζωμα στή γης, χωρίς 
λαχτάρες άλλου καλύτερου κόσμου. Κι 
ύστερα άραδιάζω άντικριστά τις Ιδιότη
τες τού άλλου προγόνου, τού Βυζαντινού 
κι Ανατολίτη: Θεοκρατία, φεουδαρχία, 
άηδία τής ζωής, ματαιότητα, άπαισιοδο- 
ξία, μυστικισμός' περιφρονεϊ τή γής καί 
θέλει νά φύγει λαχταρώντας καλύτερο, 
αίωνιότερο κόσμο.

Τι πήρε άπό τόν πατέρα του, τι άπό τή 
μάνα του ό διγενής Νεοέλληνας: Ψά
χνουμε νά βρούμε τή νέα ψυχή μας ατά 
δημοτικά τραγούδια, στους χορούς, στά 
κεντήματα, στή μουσική, στην άρχιτε- 
κτονική τού έλληνικού σπιτιού, στις συν
ήθειες, στις γιορτές, στις παροιμίες, στις 
πρόληψες, στή γλώσσα μας, καί βλέ
πουμε τά δύο ρέματα, τό ντόπιο έλληνικό 
καί τό άνατολίτικο, πότε νά τρέχουν 
παράλληλα, χωρίς νά σμίγουν, πότε νά 
σμίγουν καί νά παλεύουν λυσσασμένα, 
καί σπάνια άκόμα νά έχουν φτάσει σέ όρ- 
γανικήν ένωση. Ο  Νεοέλληνας άγαπάει 
τή ζωή, φοβάται τό θάνατο, άγαπάει τήν 
πατρίδα καί συνάμα είναι παθολογικά 
άτομικιστής, κολακεύει σά Βυζαντινός 
τόν άνώτερο, τυραννεί σαν άγάς τόν κα
τώτερο, καί συνάμα μπορεί νά σκοτωθεί 
γιά τό φιλότιμο. Είναι έξυπνος κι άβαθος, 
χωρίς μεταφυσική άγωνία, καί συνάμα, 
όταν άρχίσει νά τραγουδάει, μιά πίκρα 
παγκόσμια πετιέται άπό τ' άνατολίτικα 
σωθικά του, σπάζει τήν κρούστα τής έλ- 
ληνικής λογικής κι άνεβαίνει άπό τά 
σπλάχνα του, όλο μυστήριο καί σκοτάδι, 
ή 'Ανατολή.

Περπατάς στήν 'Ελλάδα, κι όπου στα
θείς άνήσυχες φυσιογνωμίες σέ περικυ-

Οι έλληνες, λόγω και της γεωγραφικής θέσης της 
πατρίδας τους, έπαιξαν πάντα σημαντικό ρόλο μέσα στο 
μεσογειακό χώρο και οπωσδήποτε υπήρξαν ο συνδετι
κός κρίκος ανάμεσα στην ανατολή και τη δόση.

κλώνουν. Σά νά θυμούνται άκόμα τά αί
ματα, τούς άγριους γενίτσαρους πού 
περιόδευαν τά χωριά καί κάναν τό παιδο
μάζωμα, ή τούς κοτσαμπάσηδες πού μά
ζευαν τό χαράτσι. Ένας ξένος φαντάζει 
πάντα σά μιά παρουσία έπικίντυνη, ύπο
πτη, καί πρέπει γρήγορα νά μάθουν ποιος 
είναι, τί σκοπούς έχει καί νά λάβουν τά 
μέτρα τους. Ύστερα άπό αιώνες τό αίμα 
θυμάται κι ή άνησυχία δέν έσβησε. Πρέ
πει νά περάσει λίγο διάστημα, κάποτε 
δευτερόλεπτα, κάποτε μέρες, γιά νά νι
κηθεί ό προγονικός τρόμος καί ν ' άνοίξει 
ή καρδιά τού χωριάτη.

Δέν είναι μονάχα παλαιική τρομάρα■ 
είναι καί περιέργεια, άπληστία τού Ελ
ληνα νά μάθει, νά μήν τού διαφύγει τί
ποτα, ν ' άποχτήσει, νά καρπωθεί. Είναι κι 
ή περιέργεια τούτη μιά έλαφρότατη 
μορφή ληστείας καί πειρατείας, όπως τό 
φίλημα είναι έλαφρότατη μορφή άνθρω- 
ποφαγίας. "Οταν ό "Ελληνας έφτασε στήν 
κορυφή του, χρησιμοποίησε δηλαδή όλα 
του τά έλαττώματα καί προτερήματα γιά 
πνευματική δημιουργία, ή περιέργεια 
αύτή καί τό κουτσομπολιό κι ή άνησυχία 
έγιναν σωκρατικοί διάλογοι καί μεταφυ
σική άναζήτηση άπό πού καί γιά που καί 
γιατί.

"Οταν πιά τελείωνα τό ταξίδι καί περί- 
μενα ατό σταθμό τού "Αργους, κάτω άπό 
τις μεγάλες λεύκες, τό τρένο, ένας νέος

μέ τουριστική στολή άπόθεσε τό σακίδιό 
του στό παγκάκι όπου κάθουμουν κι 
έπιασε κουβέντα. "Εγραφε τραγούδια 
ύπερρεαλιστικά, είχε γυρίσει τήν Εύ- 
ρώπη, μά τώρα πιάστηκε στή φάκα καί 
πήρε τό σακίδιό του, τό κοντό παντελο- 
νάκι του καί τό ραβδί του καί περιεργάζε
ται τήν 'Ελλάδα. 'Υψηλή παραστρατη- 
μένη διάθεση, εύγένεια κι άνικανότητα, 
άγνότητα ψυχική καί νοητική διαφθορά. 
"Ηθελε, μά δέν ήξερε μήτε μπορούσε. 
Από λόγο σέ λόγο φτάσαμε στό μεγάλο 
πρόβλημα πού άρχίζει καί συνειδητά νά 
μάς άπασχολεΐ καί νά μάς τρώει: Πως νά 
δημιουργήσουμε κι έμείς, πού νά στηρί
ξουμε κι έμείς ένα δικό μας Νεοελληνικό 
πολιτισμό; Είχε διαβάσει τό Δραγούμη 
καί τό Γιαννόπουλο, είχε μελετήσει τό 
βαθύ βιβλίο τού Δανιηλίδη, είχε συζητή
σει μέ τούς φίλους του, είχε σκεφτεί μό
νος του: μά δέ βρήκε γαλήνη ό νους του. 
Άρχαιολατρεία, φραγκολατρεία, Ανα
τολή - όλα τά ένιωθε μέσα του, μά δέν 
άρμονίζουνταν μεταξύ τους καί δέ δίναν 
καμιάν ένότητα στή ζωή του.

-  Εσείς τί λέτε;
Συχνά έχω δεχτεί κατάστηθα τό έρώ- 

τημα τούτο' μά τόσο όρμητική, πολύ
πλοκη, άνυπόμονη τινάζουνταν ή άπάν- 
τηση, πού πλαντούσα. Μά σήμερα τό 
τρένο άργούσε νά έρθει, ό ίακιος κάτω 
άπό τις λεύκες ήταν χαδευτικός, καί

πράος, καί τό ρώτημα τού νέου τόσο άγνό 
κι άνήουχο, πού γιά χατίρι του προσπά
θησα νά βάλω κάποια τάξη στήν άπάν- 
τηση καί νά διατυπώσω όσο μπορούσα 
πιό στεγνά τή σκέψη μου.

-  Πρώτα πρώτα, τού άποκρίθηκα, πρέ
πει νά πάρουμε σωστή κι άξιοπρεπή 
στάση άπέναντι στοάς άρχαίους. ΟΙ άρ- 
χαϊοι δέν είναι πιά δικοί μας μονάχα 
«πρόγονοι»' είναι όλης τής άσπρης φυ
λής. Δ έν  πρέπει πιά νά γινόμαστε γελοίοι 
καμαρώνοντας γιά τούς άρχαίους σά νά 
είναι χτήμα μας- μήτε νά τρέμουμε 
μπροστά τους σά νά είμαστε ραγιάδες. Οί 
πρόγονοι ξέφυγαν πιά άπό τήν κατοχή 
μιας όρισμένης γής καί ράτσας, τώρα κι 
αιώνες πήδηξαν άπό τήν Ελλάδα στή 
Δύση, έσμιξαν μέ καινούριες ράτσες, 
δημιούργησαν νέο πολιτισμό, άγάπηααν 
κι άγαπούν όσους τούς άγαπούν καί τούς 
νιώθουν. Μονάχα γ ι’ αύτούς είναι βαθιά, 
πραγματικά πρόγονοι. Μπορούσα μάλι
στα νά ύποστηρίξω καί τούτο: Κανένας 
δέν έννοεί λιγότερο τούς πρόγονους 
άπό τούς έπίγονους. Μά αύτό θά μάς 
πάει μακριά καί δέν έχουμε καιρό.

»Ό  Δυτικός πολιτισμός πάλι είναι 
καταπληχτική κατάχτηση τού νεώτερου 
άνθρώπου. Είναι σύγχρονός μας, θέμε 
δέ θέμε μάς πήραν οί ρόδες του, ταυτί
σαμε τήν τύχη μας μέ τή δική του. Τρώμε, 
ντυνόμαστε, κατοικούμε, ένεργούμε,
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στοχαζόμαστε κάτω άπό τή φοβερή του 
έπίδραση. Δέ γλιτώνουμε. Κανένα έθνος 
πιά δέ γλιτώνει. Κι όποιο άποπειραθει νά 
γλιτώσει, είναι χαμένο- θά τό φάν όλα τ ’ 
άλλα έθνη. Ζουμε τό βιομηχανικό πολιτι
σμό τής έποχής μας, που καμιά σχέση 
δέν έχει μήτε μέ τήν κλασική έποχή τής 
όμορφιάς μήτε μέ τήν άνατολίτικη μετα
φυσική άποδημία.

* Γιά ένα Δυτικό έθνος τό πρόβλημα 
τού πολιτισμού δέν είναι τόσο δύσκολο 
και πολύπλοκο όσο γιά μάς. Προσαρμο
σμένοι φυσικά στον ντόπιο τους Δυτικό 
πολιτισμό, μάχουνται μονάχα νά τόν 
προχωρήσουν καί νά τού δώσουν, όσο 
μπορούν, δικές τους έθνικές άπόχρω- 
σες. Μά έμείς βρισκόμαστε άνάμεσα 
Ανατολής καί Δύσης. Προνομιούχα, λέν, 
είναι ή θέση της 'Ελλάδας, μά και συνάμα 
έπικίντυνο πολύ γεωγραφικό καί ψυχικό 
σημείο τού κόσμου. Μέσα μας ύπάρχουν 
βαθιές δυνάμες έχθρικές στό ρυθμό τής 
Δύσης. "Εχουμε, γιά νά μπορέσουμε νά 
δημιουργήσουμε, νά συμφιλιώσουμε 
μέσα μας τρομερούς δαιμόνους. Ποιο εί
ναι λοιπόν τό χρέος μας;

» Εγώ έτσι μονάχα μπορώ χοντρικά νά 
τό διατυπώσω: Ή  Ανατολή μέ τις μεγά
λες πολλές λαχτάρες της, μέ τήν άμεσή 
της έπαφή μέ τή μυστηριώδη ουσία τού 
κόσμου, θ ' άποτελεί πάντα, γιά τόν Έλ
ληνα, τό ζεστό, σκοτεινό, πλούσιο Υπο
συνείδητο. Αποστολή του είχε πάντα ό 
έλληνικός νούς νά τό φωτίσει, νά τό όρ- 
γανώσει καί νά τό κάμει συνειδητό. Όταν 
τό κατόρθωσε, δημιούργησε αύτό πού 
λέμε έλληνικό θάμα. Ή  Ανατολή είναι τό 
άμορφο, ό έλληνικός νούς ήταν πάντα ή 
δύναμη πού ένα άγαπούσε κι έπιδίωκε 
άπάνω άπ’ όλα: τή μορφή. Νά δώσουμε 
μορφή στό άμορφο, νά κάμουμε λόγο τήν 
άνατολίτικη κραυγή, αύτό είναι τό χρέος 
μας. Δ έν  μπορούμε ν ' άρνηθούμε μήτε 
τήν Ανατολή μήτε τή Δύση- είναι μέσα 
μας βαθιά κι οί δυό άντίδρομες δυνάμες 
καί δέν ξεκολνούν. Είμαστε ύποχρεωμέ- 
νοι ή νά φτάσουμε στό λαμπικάρισμα τής 
Ανατολής σέ Δύση, νά πετύχουμε δη
λαδή μιά δυσκολώτατη σύνθεση, ή νά 
χαροπαλεύουμε δούλοι.

-Δ ύσ κολο  έργο, είπε ό νέος.
-Έ γ ιν ε  κάποτε, άποκρίθηκα, καί σω

θήκαμε.
Τό τρένο έφτανε, άποχαιρέτηαα τό νέο 

γελώντας.

-  Νερό κι άλάτι όσα είπαμε, τού κάνω. 
Ξεχάσετέ τα. Μήν κατσουφιάζετε, μήν 
πολυσκαλίζετε, άφήσετε τή θεωρία. Κιν- 
τυνέύετε έτσι νά μελετάτε μονάχα τό 
πρόβλημα χωρίς νά τό ζείτε. Καί τά προ
βλήματα αύτά τά λύνει μονάχα όποιος τά 
ζει.

» Ζείτε μέσα σας όλες τις δυνάμες που 
°άς έδωκε ή Ελλάδα, δουλεύετε μέρα 
καί νύχτα, κατορθώσετε νά κάμετε ένα 
στίχο, γεμάτο ούαία καί μέ τέλεια φόρμα. 
Έτσι μονάχα θά λύσετε, στήν περιοχή 
σας, τό πρόβλημα καί θά δημιουργήσετε, 
στήν περιοχή σας, νεοελληνικό πολιτι
σμό. Αγαπάτε κι έσεϊς, όπως κι έγώ τό 
Δραγούμη. "Ας θυμηθούμε λοιπόν μιά 
φράση του κι άς τήν πούμε τώρα πού χω
ρίζουμε: “Μού άρέσει νά νιώθω κι έγώ 
καμιά φορά πώς είμαι ένας άπό τούς 
πολλούς καί περαστικούς άρχοντες τού 
Ελληνισμού καί πρέπει νά περάσει κι 

άπό μένα ό Ελληνισμός γιά νά προχω
ρήσει”.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Μ ια ουμανιστική προσέγγιση.

συνέχεια από τη οελ. 791

Τόσο ο εγκληματίας όσο και το θύμα, 
ειδικά στην τελευταία δεκαετία, έχουν 
χαρακτηρισθεί με ορισμένα παράδοξα 
στοιχεία: «Ο εγκληματίας εμφανίζεται 
σαν το δύστυχο θύμα του άρρωστου, 
αποξενωμένου από την Κοινωνία Κό
σμου του. Το θύμα, από την πλευρά του, 
πιστεύεται ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά που προκαλούν τον εγ
κληματία, κι έτσι γίνεται η αιτία του εγ
κλήματος, για το οποίο φτάνει στο ση
μείο να πιστεύει πως ευθύνεται πιο πολύ 
από το δράστη- γιατί ο εγκληματίας δεν 
είναι παρά το άτυχο θύμα του νοσηρού 
του περιβάλλοντος και των κακών συγ
κυριών»5.

Αλλά εδώ θα μας απασχολήσει ένα 
άλλο ερώτημα: Τι θα γίνει στη δημοκρα
τική κοινωνία; Είναι σωστή η αντίληψη 
ότι είναι προτιμότερο να αφήσεις έναν 
ένοχο ελεύθερο από το να φυλακίσεις 
έναν αθώο; Μπορεί το θύμα να είναιτόσο 
αμερόληπτο και αντικειμενικό απέναντι 
στο δράστη; Μπορούμε να περιμένουμε 
από τον αστυνομικό να είναι τόσο δί
καιος και αντικειμενικός, όταν το θύυα 
χρειάζεται κάποια προστασία; Ο σύγχρο
νος εγκληματίας μπορεί να διαπράξει 
επανειλημμένα αδικήματα πριν φτάσει 
στα χέρια της δικαιοσύνης. Και στη κα
θημερινή πραγματικότητα είναι η Κοινω
νία που χρειάζεται προστασία και όχι ο 
εγκληματίας. Και ο αστυνομικός, υπεύ
θυνος απέναντι στην Κοινωνία που υπη
ρετεί, πρέπει να διερωτηθεί για ορισμένα 
πράγματα: Μήπως περάσει ένας ολό
κληρος χρόνος από την εμφάνιση στο 
δικαστήριο μέχρι την οριστική εκδίκαση 
της υπόθεσης; Μήπως θα έπρεπε να συ- 
σταθεί ένα ίδιο Δικαστήριο για την εκδί
καση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 
από ιδιαίτερα σκληρούς και επικίνδυ
νους εγκληματίες; Μήπως η Δικαιοσύνη 
παρουσιάζει αδικαιολόγητη βραδύτητα 
στην εκτέλεση των καθηκόντων της, που 
οφείλεται στην αναπόφευκτη, δυστυχώς 
γραφειοκρατία; Μήπως αυτή είναι ακρι
βώς η Αχίλλεια πτέρνα του Δημοκρατι
κού μας συστήματος; Θα συμπεράνει, 
ίσως, κανείς ότι αυτό εί-ναι ακριβώς το 
σημείο όπου οι προληπτικές για το έγ
κλημα ενέργειες τόσο της Αστυνομίας 
όσο και των πολιτών αποτυγχάνουν. 
Γιατί όση προσπάθεια κι αν καταβάλλουν 
η Αστυνομία και το Κοινό, αν η Δικαιο
σύνη δεν φροντίσει να εκμεταλλευθεί 
αυτό το ενδιαφέρον έγκαιρα, και η συγ
κεκριμένη προσπάθεια θα αποτύχει, και 
θα γεννηθεί απογοήτευση και αδιαφο
ρία, πια, για παρόμοια θέματα.

Η άμεση εκδίκαση των υποθέσεων εν
εργεί σαν προληπτικός για το έγκλημα 
παράγοντας, αφού θα εμποδίσει τον εγ
κληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος και 
να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του.

Ακόμα, αποτελεί μια προειδοποίηση και 
για τους άλλους- ο δράστης δεν θα μπο
ρεί πια να υπερηφανεύεται στον κύκλο 
του πως, αν και υπόδικος, συνεχίζει 
ανεμπόδιστος τη δράση του. Ενώ, αντί
θετα, μια φανερή αργοπορία θα φανεί 
σαν αδιαφορία του Δικαστηρίου και θα 
μειώσει τις προσπάθειες και τον ενθου
σιασμό της Αστυνομίας στη συλλογή 
στοιχείων για την ποινική δίωξη.

Σήμερα, οι αστυνομικοί, έχοντας βαθιά 
επίγνωση των καθηκόντων τους και με 
αυξημένο επαγγελματικό ζήλο, ασχο
λούνται με την πρόληψη του εγκλήμα
τος, την επιβολή των νόμων και την σύλ
ληψη των ενόχων. Η πίστη τους στην 
ανάγκη για αλλαγή και θελτίωσητων 
σχέσεών τους με το Κοινό, συμπίπτει με 
μια αύξηση της εμπιστοσύνης των πολι
τών για την Αστυνομία και μια ενδυνά
μωση των θεσμών της φιλίας, της συνερ
γασίας και της συμμετοχής του Κοινού 
στο έργο των δυνάμεων της επιβολής 
του Νόμου.

Πάντως ακόμα και σήμερα, η υφή και οι 
αντιλήψεις της Αστυνομικής Κοινότη
τας, δίνουν στην εικόνα του αστυνομι
κού μια προκλητική και εκφοβιστική 
χροιά, που δημιουργεί στον πολίτη κά
ποιο δισταγμό, για την έκταση της συν
εργασίας που θα πρέπει να έχει με την 
Αστυνομία. Αυτό βέβαια δημιουργεί την 
ανάγκη στην Αστυνομία να αυξήσει τις 
προσπάθειές της για τη σύσφιγξη των 
σχέσεων με το Κοινό, βελτιώνοντας το 
επίπεδο του επαγγελματισμού και της 
αμεροληψίας. Ο τρόπος που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αυτή η προσπάθεια, 
είναι η πρόληψη του εγκλήματος, όπου 
χρειάζεται η συνεργασία όλων των με
ρών, που δημιουργεί την εμπιστοσύνη.

Οι μέθοδοι για την πρόληψη του εγ
κλήματος είναι τόσο ποικίλες, όσο διά
φορα είναι και τα εγκλήματα που θέλουν 
να προλάβουν. Και η επιτυχία αυτών των 
μεθόδων εξαρτάται από το πόσο ο κάθε 
αστυνομικός έχει κατανοήσει τη σκοπι- 
μόμητά τους και τη λογική που τις δη
μιούργησε. Κάθε Αστυνομία, που δεν 
περιλαμβάνει στα μαθήματα των Σχολών 
της τη φιλοσοφία της πρόληψης του εγ
κλήματος, είναι καταδικασμένη να απο- 
τύχει στην αποστολή της για τη διαφύ
λαξη της Δημόσιας Ασφαλείας.

Ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμη
θεί το έγκλημα είναι να προληφθεί.

Αυτή η θεμελιώδης αρχή χρειάζεται 
την καθολική παραδοχή όλων των αστυ
νομικών για να γίνει πραγματικότητα. 
«Χρειάζεται την εγγύηση της νομοθετι
κής εξουσίας για τη θέσπιση νόμων που 
θα τυχαίνουν πλατιάς λαϊκής παραδο
χής. Απαιτεί προσοχή στις σχέσεις Αστυ
νομίας και Κοινού, που πάνω τους θα

σφυρηλατηθεί η εμπιστοσύνη και η διά
θεση για βοήθεια στους αστυνομικούς 
κατά την εκτέλεση του έργου τους, της 
επιβολής του νόμου»6.

Η Δημοκρατία στηρίζεται στην ελευ
θερία. Η αποστέρηση κάποιων ελευθε
ριών οποιουδήποτε μέλους της Κοινω
νίας, δημιουργεί προβλήματα στις σχέ
σεις του με το σύνολο. «Είναι φανερό ότι 
όσο περισσότερο ο Αστυνομικός, λόγω 
της ιδιότητάς του και της αντιμετώπισής 
του από τον κόσμο, χάνει την επαφή του 
με την Κοινωνία του, τόσο λιγότερο μπο
ρεί να καταλάβει την κοινή γνώμη και τα 
σύγχρονα ρεύματα και να ασκήσει αυ
τοέλεγχο στη συμπεριφορά του»7.

Είναι δύσκολο να συσχετίσεις τις συν
έπειες ενός εγκλήματος με τις μεθόδους 
για την πρόληψη του εγκλήματος, γιατί 
αυτή η σχέση εξαρτάται από τους αν
θρώπους και κοινωνικούς παράγοντες. 
Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της 
πρόληψης του εγκλήματος και της κατα
στολής του από την Αστυνομία, χάνον
ται πολύ γρήγορα κάτω από την επί
δραση των παραγόντων που δημιούργη
σαν την εγκληματική φυσιογνωμία. Είναι 
πάρα πολύ δύσκολο για έναν εγκληματία 
να αλλάξει συνήθειες και συμπεριφορά 
οι αστυνομικοί ννωοίύουν ότι αυτό uno- 
ρεί να επιτευχθεί μόνο αν το θελήσει, ο 
ίδιος ο εγκληματίας, κάτω βέβαια πάντα 
από την πίεση της Κοινωνίας και της 
Αστυνομίας. Είναι άλλωστε μέσα στη 
φύση του ανθρώπου να ρέπει στο κακό. 
Έ τσ ι δεν πρέπει κανείς να περιμένει φο
βερά αποτελέσματα από τις μεθόδους 
για την πρόληψη του εγκλήματος, όπως 
δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς να 
σταματήσουν οι φόνοι με την επιβολή 
της θανατικής ποινής. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να μας κάνει να σταματήσουμε 
τις προσπάθειές μας.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό, πως το 
κύριο ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε 
είναι η πρόληψη του εγκλήματος. Σ ’ αυ
τήν πρέπει να κατευθύνεται κάθε 
προσπάθεια της Αστυνομίας. Η προστα
σία της περιουσίας και της προσωπικό
τητας, η διαφύλαξη της κοινής ειρήνης 
και όλα τα άλλα προβλήματα που απα
σχολούν την Αστυνομία, θα βρούν έτσι 
καλύτερα τη λύση τους από ό,τι με τη 
σύλληψη και την τιμωρία του παραβάτη 
μετά την τέλεση του εγκλήματος. Αυτό 
πρέπει να μπει στο μυαλό του κάθε 
αστυνομικού σαν οδηγός στη συμπερι
φορά του. Η χαμηλή εγκληματικότητα 
μπορεί να θεωρηθεί σαν μια από τις κα
λύτερες αποδείξεις επιτυχίας του αστυ
νομικού έργου»8.
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Οι πρώτες ψυχάλες φέραν το μήνυμα!
Ξεχύθηκε μεθυστικό το άρωμα των χρυσανθέμων και η 

νοτισμένη γη κάτω απ’ το γκρίζο σύγνεφο γδύθηκε τη σκλη
ράδα της. Κρύφτηκε ο Άδω νις χλωμός στον Ελαιώνα και τα 
χελιδόνια σμάρια αγαπημένα - πιο αγαπημένα απ’ τους αν
θρώπους - πήρανε το δρόμο του Νοτιά.

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο !

Ό λα  μιλούν με μια καινούργια έξαψη, μ’ έναν αλλιώτικο 
ρυθμό. Ό λα  γίνονται ένα ξεκίνημα. Μια προσταγή για εμ
πρός. «Εν αρχήν ην η βροχή» και ύστερα απ’ αυτή ο οργα
σμός, η δραστηριότητα, η όρεξη για δημιουργία, το αισιόδοξο 
χαμόγελο. Ο μύθος της θλίψης χάθηκε. Ο πολιτισμός νίκησε 
την αδυναμία, τη μοιρολατρεία, το φόβο μπροστά στις εναλ
λαγές της Φύσης. Παγκόσμια προβλήματα καίνε το μυαλό του 
σημερινού ανθρώπου, διαστημικές προοπτικές τσιμπούν τη 
φαντασία του. Οι επιδράσεις και οι αντιδράσεις αλλάξανε 
μορφή.

Αναρωτιέται κανείς ποια σχέση, έχει το μελαγχολικό Φθι
νόπωρο των ρομαντικών χρόνων με τις πολλές αυτοκτονίες 
και το ρεαλιστικό, το πλημμυρισμένο από επιτεύγματα και 
τόλμη φθινόπωρο των καιρών μας; Πόσο συμμετέχει η ευαι
σθησία της ψυχής σήμερα στο εξωτερικό περιβάλλον; Ποιές 
συγκινήσεις δέχεται ο καλλιτέχνης της Γενιάς μας; Μια ματιά 
και μόνο αρκεί για να καταλάβουμε:

Οι «γκαλερί» ανοίξανε και φέτος με πίνακες νέων ζωγρά
φων. Χρώματα φουτουριστικά, Τέχνη αφηρημένη, πρωτοτυ
πία, καινοτομία, επανάσταση. «Το συγκεκριμένο κουράζει» 
απαντούν, «Οι παλιότεροι αντιγράφανε τη Φύση, δεν ζωγρα
φίζανε»!

Οι συναυλίες, οι κάμερες της T.V., οι δισκοθήκες δηλώ
νουν έναρξη με μουσική Ρόκ. «Τα ορατόρια, οι άριες και τα
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ταγκώ φέρνουνε νύστα», λένε τα είδωλα του σημερινού πεν
ταγράμμου, και οι πιστο'ι... συγκατανεύουν.

Οι ποιητές βιάζονται να πάρουν θέση στην Αντιανθολογία 
και ο στίχος τους δεν έχει τίποτα από το μέτρο και τη ρίμα. 
Ελευθερία, σουρρεαλισμός, ακατανόητο. Αυτή είναι Ποίηση!

Κι όμως, μέσα σ’ αυτόν το γενικό πανζουρλισμό της τεχνι
κής εξέλιξης, βλέποντας γύρω του τα κιτρινισμένα φύλλα των 
δέντρων, τη μελαγχολική μοναξιά των πάρκων και τα πρώτα 
σύγνεφα να βαραίνουν τον ορίζοντα δεν μπορείς παρά να 
ακούσεις - τους - απόμακρους έστω - χαιρετισμούς του Λάμ
πρου Πορφύρα, του ποιητή που ένιωθε τα Lacrimae Rerum να 
χτυπούν τα σωθικά του μαζί με τη βροχή.

«Καλώς το! ΚΤ ήρθες να μας πεις και πάλι πρωτοβρόχι
στη στέγη το μονότονο, γοργό κελάδημά σου

σα μιάς παλιάς αγάπης μου, εδώ έρμη κόχη 
θα πλάοω και θα ονειρευτώ βροχή το φάντασμά σου.

Θα ιδώ τα μάτια σου τα υγρά, τα σκοτεινά, τα πλάνα 
το φόρεμά σου το θολό, που υφαίνεις απ’ τα νέφη 
και θα σ ' ακούσω να χτυπάς - ώ  τ ' ουρανού τσιγκάνα 
στ ου παραθύρου τα γυαλιά το θλιβερό σου ντέφι·.

... Ούτε μπορείς να ξεχάσεις τον Κώστα Ουράνη που άλ
λοτε στέκεται στοχαστικά και με κατανόηση πίσω από τις 
μισόκλειστες γρίλιες των επαρχιώτικων σπιτιών του καιρού 
του, για να μας 'ξομολογηθεί:

... «Τις νέες συλλογίζομαι στις απομακρυσμένες τις 
επαρχίες, τα χλωμά και γκρίζα δειλινά 
όταν πίσω απ ' το τζάμι τους κοιτάν στηλά το δρόμο κι 
αναστενάζουνε γιατί κανένας δεν περνά.

Τις συλλογιέμαι στις θαμπές του Φθινοπώρου ημέρες 
όταν κοιτάνε τη βροχή να πέφτει στην αυλή τους 
κι ανασηκώνουν στους στενούς τους ώμους τους το σάλι 
γιατί ένα ρίγος παγερό νοιώθουν ως την ψυχή τους...·

Κι άλλοτε γυρνάει στον εαυτό του για να μονολογήσει προ
φητικά:
.. .«Θα πεθάνω ένα πένθιμο του Φθινοπώρου δείλι 

μες στην κρύα μου κάμαρα όπως έζησα: μόνος.
Στή στερνή αγωνία μου τη βροχή θε ν ’ ακούω,
και τους γνώριμους θορύβους που σκορπάει ο δρόμος.·

Παρ’ όλο τον πεσιμισμό της ας χαρούμε τη Φθινοπωριάτικη 
φύση. Ας ξεκόψουμε για λίγο από την αλλοτριωτική επιρροή 
της διαστημικής εποχής μας κι άς προσέξουμε τα κίτρινα 
φύλλα που παρασέρνουν τα πρωτοβρόχια. Αξίζει ν’ αφεθούμε 
στην αγκαλιά της φύσης που φθίνει. Εξ άλλου σε λίγους 
μήνες η Περσεφόνη θά ξαναγυρΐσει κοντά μας...
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ΚΑΚΗ

Η αστυνομία έχει από καιρό αντιλη- 
φθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του έργου της 
γίνεται με την παροχή διαφόρων υπηρε
σιών που δεν σχετίζονται άμεσα με την 
αποστολή επιβολής του νόμου. Έ να  πο
σοστό μεταξύ 70 έως 90%  της δουλειάς 
που κάνει η αστυνομία, μπορεί να ταξι
νομηθεί σαν υπηρεσίες εξυπηρετήσεως: 
εξυπηρέτηση του κοινού υπό τη μορφή 
επείγουσας βοήθειας, ή της επέμβασης 
σε κρίσιμες στιγμές.

Πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες έχουν 
αρχίσει να εκπαιδεύουν αξιωματικούς γι’ 
αυτές τις υπηρεσίες. Ωστόσο η πορεία 
των συζητήσεων με το θύμα ενός βίαιου 
εγκλήματος, έχει στραφεί στην από
κτηση πληροφοριών για τον ένοχο ή στη 
διερεϋνηση ψευδών κατηγοριών. Τελευ
ταία μόνο γίνεται κάποια συστηματική

εκπαίδευση η οποία στρέφεται γύρω απ' 
την επίδραση που έχει το έγκλημα το 
ατύχημα ή η τραγωδία πάνω στα θύματα 
και τις οικογενειές τους. Αυτή η τάση 
πηγάζει από την αυξανόμενη αντίληψη 
ότι η κατανόηση της κατάστασης, όπως 
το θύμα την παρουσιάζει απ’ την εμπει
ρία που απόκτησε και η κατάλληλη μετα
χείριση απ’ τον αστυνομικό βασισμένη 
στην κατανόηση, μπορούν να αποδει- 
χθούν χρήσιμες για την αστυνομία κατά 
δύο τρόπους. Αφ’ ενός μεν συμβάλλουν 
στη διενέργεια μιας όχι σκληρής ανάκρι
σης με αποτέλεσμα την αύξηση της προ
θυμίας του θύματος και την ικανότητά 
του για συνεργασία, αφ’ ετέρου δε συχνά 
μπορούν να δημιουργήσουν μια τρομα
κτική διαφορά στην ικανότητά του να 
αναρρώσει ψυχολογικά απ’ το περι
στατικό και να επανέλθει στον καθημε
ρινό του ρυθμό ζωής. Έ τσ ι οι δύο ρόλοι 
της αστυνομίας, του ελέγχου του εγκλή
ματος και της εξυπηρέτησης του κοινού 
αναπτύσσονται σημαντικά.

Η μεγαλύτερη έμφαση για την ειδική 
αστυνομική εκπαίδευση στην ψυχολογία 
του θύματος, δίνεται στα βίαια σεξουα
λικά εγκλήματα. Στην πραγματικότητα 
πολλές υπηρεσίες έχουν καταρτίσει ει
δικά προγράμματα εκπαίδευσης για

ερευνητές βιασμών. Απ’ τη θεωρητική 
μας γνώση για το πρόβλημα της κρίσης και 
απ’ την πρακτική μας εμπειρία στη συζή
τηση με αστυνομικούς και με θύματα 
βίαιων εγκλημάτων, αντιληφθήκαμε ότι 
οι αντιδράσεις όλων αυτών των θυμάτων 
είχαν κάτι το κοινό. Αντιληφθήκαμε επί
σης ότι ο τρόπος χειρισμού της κατά
στασης και οι ενέργειες του αστυνομι
κού που επιλαμβάνεται πρώτος, συχνά 
καθορίζουν τον τόνο για ολόκληρη την 
έρευνα και ίσως τη διευκολύνουν περαι
τέρω ή αντίθετα δημιουργούν ένα ου
σιαστικό φράγμα που πρέπει να υπερπη- 
δηθεί. Αυτό μπορεί να ’χει μεγάλη σημα
σία για την εικόνα της Αστυνομίας στα 
μάτια του κόσμου και για την έκβαση της 
υποθέσεως στο δικαστήριο.

Το καλοκαίρι του 1974, πήγαμε στην 
Αστυνομική Ακαδημία της πόλης Passaic 
του Νιου-Τζέρσευ για την παράδοση μιας 
σιράς μαθημάτων, γύρω από το θέμα της 
κατανόησης και αντιμετώπισης των θυ
μάτων βίαιων εγκλημάτων και παρόμοιων 
καταστάσεων που εμπίπτουν στην δι
καιοδοσία της αστυνομίας. Μετά από 
συμβούλιο με τη διεύθυνση της Ακαδη
μίας, αποφασίστηκε να δώσουμε μια 
σειρά μαθημάτων μιας μέρας, που να 
στρέφεται πρωταρχικά στις καταστάσεις 
που αντιμετωπίζονται απ' τον μάχιμο 
αστυνομικό που βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τον πολίτη.

Π ΕΡ ΙΕΧΟ Μ ΕΝ Ο  Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΩ Ν

Η αφορμή για τη καθιέρωση των μαθη
μάτων δόθηκε απ’ τη συζήτηση που έγινε 
για το έγκλημα σαν πρόβλημα κρίσης, με 
την κρίσιμη στιγμή ορισμένη σαν υπο
κειμενική αντίδραση, σε μια αγχώδη ζωή. 
Τονίζουμε ότι απ' αυτή τη κρίση υπάρχει 
πιθανότητα το άτομο να βγει είτε ασθε
νέστερο είτε δυνατότερο.

Αφού μας δόθηκε η αφορμή, συζητάμε 
μερικές καταστάσεις που προέρχονται 
απ' την κρίση, με τις οποίες οι αστυνομι
κοί είναι εξοικειωμένοι: φυσιολογικές 
αναπτυξιακές εντάσεις, τέτοιες όπως ο 
γάμος, η γέννηση των παιδιών, ο θάνα
τος των γονιών και η συνταξιοδότηση· 
ξαφνικές απρόβλεπτες εντάσεις τέτοιες 
όπως τα ατυχήματα, οι φυσικές κατα
στροφές και το έγκλημα. Ρωτάμε τους

Η γυναίκα αστυνομικός μπορεί να αντιμετωπίσει απο
τελεσματικότερα μια γυναίκα -  ή ανήλικο γενικά -  θύμα 
κατά την ανάκριση, χωρίς να επιδεινώσει την ψυχική 
του κατάσταση.
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αστυνομικούς για παραδείγματα συμπε
ριφοράς τους σε κρίσιμες στιγμές, απ’ 
τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Οι 
απαντήσεις τους επεξηγοϋν κατά ακριβή 
τρόπο το γεγονός ότι διαφορετικοί άν
θρωποι αντιδρούν κατά διάφορο τρόπο 
σε ότι εμφανίζεται να είναι παρόμοιες 
καταστάσεις και μπορούμε να τονίσουμε 
ότι και τα δυο και η υστερία και η υπερ
βολική ηρεμία είναι αντιδράσεις συν
έπεια της κρίσης.

Προχωρώντας στη συνέχεια στην ψυ
χολογία του ατόμου που βρίσκεται σε 
κρίση, ασχολούμαστε με τις ποικίλες 
φάσεις της αντίδρασης συνέπεια της 
κρίσης και τα συμπεράσματα για την ικα
νότητα του αστυνομικού να συμβάλλει 
στην επιτυχία μιας υπόθεσης στο δικα
στήριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, 
τονίσαμε τα προτερήματα των αστυνο
μικών σαν μεσολαβητικών παραγόντων 
στην κρίσιμη στιγμή και τα πρακτικά 
συμπεράσματα προκειμένου να κατα
νοήσουν και να αντιμετωπίσουν κατάλ
ληλα το θύμα που βρίσκεται σε κρίση. Η 
σειρά των μαθημάτων όπως έχει αναπτυ
χθεί συνδυάζει θεωρία και πρακτική 
πληροφόρηση. Οι μέθοδοι περιλαμβά
νουν διάλεξη και συζήτηση· βασιζόμαστε 
σοβαρά σ' αυτούς που συμμετέχουν. 
’Εχουμε τη γνώμη ότι το θύμα ενός 
βίαιου εγκλήματος που ναι πρόθυμο να 
'ρθει στο σεμινάριο να συζητήσει τις εμ
πειρίες του είναι μια υπερβολικά ισχυρή 
μηχανή διδασκαλίας. Έ χουμε βέβαια 
υπολογίσει τα πιθανά αποτελέσματα αυ
τής της εμπειρίας πάνω στο θύμα πολύ 
προσεκτικά και φροντίζουμε πάρα πολύ 
στην επιλογή αυτού του ατόμου. Αν και 
ασχολούμαστε με την όλη πορεία του 
προβλήματος της κρίσης, αντιλαμβανό
μαστε ότι ο πεζός αστυνομικός εμπλέκε
ται με το θύμα για ζήτημα λεπτών στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Ακόμα, έχει 
τονιστεί στα μαθήματα η ανάγκη κατα
νόησης των εμπειριών του θύματος και 
των τυπικών αντιδράσεων κατά την δι
άρκεια της κρίσης.

Κάνοντας μια σύγκριση με την ιατρική 
διαπιστώνουμε ότι ο γιατρός τον περισ
σότερο χρόνο της μέρας του ασχολείται 
με προβλήματα ρουτίνας· γρίππη, γα- 
στροεντερικά προβλήματα και τα παρό
μοια- γι’ αυτά χρειάζεται μόνο ένα μικρό 
μέρος απ’ την εκπαίδευση του. Ωστόσο 
είναι σημαντικό για το καλό των ασθενών 
του να 'χει γνώση και πείρα ώστε να ανα
γνωρίζει ασυνήθιστες ασθένειες ή προ
βλήματα που ίσως χρειαστεί ν' αντιμε
τωπίσει και ν ’ ασχοληθεί μ ’ αυτά ή να 
παραπέμψει τον ασθενή σ’ ένα ειδικό 
που να μπορεί. Κατά παρόμοιο τρόπο η 
πολύπλευρη εκπαίδευση του αστυνομι
κού θα του επιτρέψει ν ' αντιμετωπίσει 
την κατάσταση κατάλληλα και με εύ
στοχο τρόπο.

Το κύρος του αναγνωρίζεται σαν αυτό 
του γιατρού σε διαφορετική όμως έκ
φραση. Σαν περίληψη της εμπειρίας αυ
τών που συμμετείχαν σε αρκετά σεμινά
ρια και της πληροφόρησης από άλλες 
πηγές, αναπτύξαμε και παραθέτουμε τον 
ακόλουθο σύντομο οδηγό για τη μέθοδο 
που πρέπει να ακολουθείται στην αντι
μετώπιση του θύματος:

1. Ο αστυνομικός θα πρέπει να δείχνει 
ένα ήρεμο και αντικειμενικό χαρα
κτήρα.

0 ρόλος του ανοκριτικού υπάλληλου είναι ιδιαίτερο 
σοβαρός. Ειδικό στην περίπτωση ονόκρισις του θύμα
τος πρέπει να καταβάλλεται κόβε προσπάθεια να μη 
προσβάλλεται η προσωπικότητά του.

2. Θα πρέπει να δείχνει ενδιαφέροντα 
και κατανόηση για τα προβλήματα 
του θύματος.

3. Θα πρέπει να χει τον έλεγχο της 
κατάστασης ξέροντας τι κάνει και 
πώς ενεργεί.

4. Θα πρέπει ν ’ αποφεύγει να εμφανί
ζεται υπερβολικά βίαιος αν είναι δυ
νατό.

5. Θα πρέπει να υιοθετήσει μια αντικει
μενική και ουδέτερη στάση.

6. Θα πρέπει να ενθαρρύνει το θύμα να 
μιλήσει για το περιστατικό όπως αυτό 
θέλει με το δικό του τρόπο.

7. Θα πρέπει να εξηγήσει τι ενέργειες 
κάνει και τι μπορεί το θύμα ν' αναμέ
νει.

8. Θα πρέπει να εξηγήσει τα γεγονότα 
στην οικογένεια του θύματος αν 
αυτό είναι αναγκαίο.

9. Θα πρέπει να εξετάζει το θύμα μόνο 
του αν αυτό είναι δυνατό.

10. Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνει υποσχέ
σεις που δεν μπορεί να τηρήσει.

11. Το ενδιαφέρον του θα πρέπει να 
στρέφεται πάνω στο θύμα. Πολύ συ
χνά, ένας αριθμός αστυνομικών 
συγκεντρώνεται γύρω απ’ το θύμα, 
γελώντας και κάνοντας αστεία 
μεταξύ τους. Το θύμα ίσως αισθαν
θεί εγκατελειμένο ή ασήμαντο ή

ακόμα να νομίσει ότι οι αστυνομικοί 
γελούν και συζητούν γι' αυτό. Αυτή η 
συμπεριφορά δεν είναι βέβαια η εν- 
δεδειγμένη.

Ο ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Σ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΣ ΙΜΗ  ΣΤΙΓΜΗ

Στο τέλος αναφερόμαστε στο ρόλο 
του αστυνομικού στην κρίσιμη στιγμή. 
Συζητάμε τις καταστάσεις που μπορεί να 
βρει δύσκολες στην αντιμετώπιση και το 
χειρισμό τους -  όπως η αντιμετώπιση 
ενός ηθικά τραυματισμένου ή ψυχικά 
κλονισμένου παιδιού -  και εφαρμόζουμε 
τη γνώση μας για τις ανάγκες του ατόμου 
που βρίσκεται σε κρίση σ’ αυτές τις 
καταστάσεις.

Η ανταπόκριση στην παρακολούθηση 
των μαθημάτων υπήρξε θαυμάσια. 
Έ χουν γίνει ευμενή σχόλια απ’ τους 
αστυνομικούς για την αναγκαιότητα των 
μαθημάτων και πολλές άλλες υπηρεσίες 
συνεχίζουν να στέλνουν τους άνδρες 
τους με αυξανόμενο ρυθμό να λάβουν 
μέρος στο σεμινάριο- 9 άτομα πήραν μέ

ρος στην πρώτη τάξη- στην τέταρτη τάξη ο 
ανώτατος αριθμός των 20 ατόμων καλύ
φθηκε.

Πάντοτε βέβαια προσθέτουμε νέο 
υλικό καθώς η γνώση γενικά γύρω απ’ το 
θύμα αυξάνει. Σχεδιάζουμε επίσης επι
πρόσθετες σειρές μαθημάτων για να κά
νουμε επεξεργασία του υλικού που πα
ρουσιάζουμε . Αρχίζουμε ν ’ αποκτούμε 
οπτικοακόυστικά υλικά για διευκόλυνσή 
μας ώστε να επεξηγούμε τις παρατηρή
σεις που κάνουμε. Ελπίζουμε να επε
κτείνουμε τον τομέα για το ρόλο του 
αστυνομικού στη κρίσιμη στιγμή και ίσως 
να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή σειρά 
μαθημάτων γι’ αυτό.

Εν περιλήψει πιστεύουμε ότι ο τρόπος 
αντίδρασης και ενέργειας του αστυνομι
κού στην πρώτη επέμβαση του στην 
περίπτωση της κρίσιμης στιγμής ακόμη 
και σε λίγα λεπτά έχει τρομερό αποτέλε
σμα στην έκβαση της κατάστασης- γιατί ο 
πεζός αστυνομικός συχνά παίζει σπου
δαίο ρόλο- γι’ αυτό πιστεύουμε ότι εκ- 
παιδεύοντάς τον να ανταποκριθεί 
κατάλληλα στην κρίσιμη στιγμή μπο
ρούμε ν ’ αυξήσουμε την αποδοτικότητά 
του και γενικότερα της υπηρεσίας στο 
θέμα της επιβολής του νόμου και της 
εξυπηρέτησης του κοινού.
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Οι ακτίδες του ήλιου, στο ταξίδι τους 
μέσα στην ατμόσφαιρα, αντανακλώνται, 
διαθλώνται, λυγίζουν και μπερδεύονται. 
Το αποτέλεσμα, μια θεία εικόνα, κόβει 
πολλές φορές με την ομορφιά της την 
ανάσα.

«Θόλωσαν τα μάτια μου, ή μήπως 
βλέπω τρεις ήλιους;» αναφωνεί ο Έν- 
τουαρτ στον Σαιξπηρικό Ερρίκο τον 
Έκτο. Ο Έντουαρτ, και ο αδελφός του ο 
Ρίτααρντ, ερμηνεύουν αυτή την εικόνα 
σαν καλό οιωνό· αλλά αλίμονο, η μέρα 
έχει χαθεί γιατί ο πατέρας τους, ο Δού
κας της Υόρκης, είναι πια νεκρός.

Από τα πανάρχαια χρόνια, οι άνθρωποι 
έβλεπαν παράξενες φωτεινές ανταύ
γειες στον ουρανό, που συνήθως προσ
παθούσαν να τις εξηγήσουν σαν οιω
νούς. Αλλά, ενώ δεν υπάρχει λογική στην 
ανάγνωση προσωπικών ή πολιτικών οιω
νών στον ουρανό, η δυνατότητα για κλι- 
ματολογικές προγνώσεις είναι επιστη
μονικά εξακριβωμένη. Ένα φωτεινό δα
κτυλίδι γύρω από το φεγγάρι ή από τον 
ήλιο, θεωρείται από πολλούς σημάδι 
βροχής.

Τα εκθαμβωτικά φαινόμενα, που απει
κονίζονται σ ’ αυτές τις σελίδες, δε δη- 
μιουργούνται παρά από το φως του ήλιου 
καθώς διαθλάται στο ταξίδι του μέσα 
στην ατμόσφαιρα. Ο τριπλός ήλιος και ο 
φωτεινός δακτύλιος γύρω του- χρώματα 
του ουράνιου τόξου, οι κορώνες και αψί
δες- ο γαλανός ουρανός και τα κατακόκ- 
κινα ηλιοβασιλέματα- τα οπτικά τεχνά
σματα που βλέπουμε σαν αντικατοπτρι- 
μούς- και οι υπέροχες πράσινες εκλάμ
ψεις - όλα αυτά μας λένε κάτι, για ό,τι 
συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Για τους 
ψεύτικους ήλιους που είδαν ο Έντουαρτ 
και ο Ρίτααρντ ή για τα φωτεινά δαχτυλί- 
δια που όλοι μας έχουμε δει, αυτό το κάτι 
που συμβαίνει, είναι μικροί παγωμένοι 
κρύσταλλοι που ξεφεύγουν από ένα 
σύννεφο- ο κάθε κρύσταλλος λειτουργεί 
σαν ένα μικροσκοπικό πρίσμα, που είτε 
αντανακλά είτε διαθλά το φως του ήλιου, 
για να δημιουργήσει μια φωτεινή ανταύ
γεια στον ουρανό. Η διάθλαση συμβαίνει 
όταν οι αχτίδες του ήλιου αλλάζουν 
διεύθυνση, καθώς περνάνε από το ένα 
υλικό στο άλλο, στην περίπτωση μας από 
τον αέρα στον πάγο. Και επειδή αυτή η 
αλλαγή των διάμεσων υλικών, μπερδεύει 
μερικά φωτεινά κύματα περισστερο από
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τα άλλα, το «λευκό φως» που περνάει 
μέσα από τους παγωμένους κρυστάλ
λους μερικές φορές αναλύεται στα χρώ
ματά του.

Φωτεινές ανταύγειες, τόξα και δαχτυ- 
λίδια, ιχνογραφούν περίτεχνα και πολύ
χρωμα γεωμετρικά σχέδια στον ουρανό. 
Σχέδια, που την μορφή τους καθορίξουν 
όχι μόνο ο τύπος και το μέγεθος των 
κρυστάλλων, αλλά και η θέση του ήλιου 
πάνω από τον ορίξοντα. Μερικά, όπως ο 
δακτύλιος γύρω από τον ήλιο ή το φεγ
γάρι, είναι τόσο κοινά που μπορούν να τα 
παρατηρήσουν ακόμα και περιστασιακοί 
παρατηρητές, και τόσο συχνά που μπορεί 
να συμβούν μέχρι και εκατό φορές το 
χρόνο. Άλλα όμως, όπως το ισημερινό 
τόξο - μια πολύχρωμη γραμμή παράλ
ληλη με τον ορίξοντα-, μπορεί να τα δει 
κανείς μόνο στα μεσαία γεωγραφικά 
πλάτη, και μόνο μερικές μέρες πριν και 
μετά το θερινό ηλιοστάσιο.

Αν, λοιπόν, οι παγωμένοι κρύσταλλοι 
στον αέρα δημιουργούν εκπληκτικά 
σχέδια στον ουρανό, το ίδιο ακριβώς κά
νουν και οι σταγόνες των σύννεφων και 
της βροχής. Και το πιο γνωστό φαινόμενο 
που δημιουργούν είναι το ουράνιο τόξο. 
Τούτο είναι ένα πολύ προσωπικό - από 
πλευράς εντυπώσεων - φαινόμενο. Κινεί
ται μάξι με σένα, χωρίς συγκεκριμένη το
πική αρχή και τέλος, και με το ίδιο αβέ
βαια χρονικά όρια. Και είναι αυτή η εφή
μερη φύση του, που το κάνει το σύμβολο 
του ανέφικτου, με την πηγή του χρυσού 
στις άκρες του.

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλο 
οπτικό φαινόμενο, το Ουράνιο Τόξο έχει 
συγκινήαει την φαντασία του Ανθρώπου. 
Θεωρήθηκε Θεός, σύμβολο και διανοη
τική πρόκληση, του δόθηκαν διάφορα 
ονόματα και εξωραίστηκεμε την παρά
δοση όλων σχεδόν των πολιτισμών. Οι 
αρχαίοι Έλληνες το ονόμασαν Ίριδα, 
αγγελιοφόρο των θεών, που έφερνε 
όμως τις κακές ειδήσεις, τις ειδήσεις του 
πολέμου, των αναταραχών και του θανά
του. Ενώ πολλοί Αφρικανικοί και Νοτιοα- 
μερικανικοί λαοί το νόμιξαν ένα πελώριο 
φίδι που καταβρόχθιξε ζώα και ανθρώ
πους, και άλλοι λαοί ένα γιγάντιο δίχτυ 
που άρπαξε τις ανθρώπινες ψυχές.

Σήμερα, ξέρουμε πια πως το Ουράνιο 
Τόξο δεν είναι παρά το διαθλασμένο από 
τις νεροσταγόνες ηλιακό φως. Το φως 
διαθλάται καθώς μπαίνει στις σταγόνες, 
αντανακλάται όσο βρίσκεται μέσα, και 
μετά ξαναδιαθλάται καθώς βγαίνει. Αφού 
το κάθε χρώμα διαθλάται σε μια διαφο
ρετική γωνία, τα χρώματα χωρίξονται για 
να δημιουργήσουν το γνωστό αρχικό 
τόξο, με το κόκκινο χρώμα στο εξωτερικό 
του κοντά στον ήλιο. Ό ταν το φως αντα
νακλάται δυο φορές μέσα στην σταγόνα, 
τότε το διαθλασμένο φως δημιουργεί ένα 
δεύτερο αμυδρότερο τόξο ψηλά στον 
ουρανό. Αυτό το δεύτερο τόξο είναι αντί
θετο από το αρχικό, με το κόκκινο χρώμα 
στο εσωτερικό του. Και ανάμεσα σε αυτά 
τα δύο τόξα, βλέπει κανείς το σκοτεινό
τερο τμήμα του ουρανού. Τούτο πρωτο- 
παρατηρήθηκε το 200 μ.Χ. από τον Έ λ
ληνα φιλόσοφο και αστρονόμο Αλέξαν
δρο τον Αφροδισιέα, και γ ι' αυτό σήμερα 
ονομάξεται «Αλεξανδρινή λωρίδα».

Οι λωρίδες του ουράνιου τόξου μεγα

λώνουν, όσο μικραίνουν οι σταγόνες της 
βροχής. Καθώς τα χρώματα απλώνονται, 
αρχίξουν να μπερδεύονται τόσο που χά 
νουν την ξωηράδα τους και γίνονται μο
λυβιά. Ακόμα κι αν η μπάρα ρίχνει χοντρή 
βροχή, το πάνω μέρος του τόξου φαίνε
ται μολυβί, γιατί ο αέρας που φυσάει 
λειαίνει τις σταγόνες, και έτσι δεν υπάρ
χουν πια γωνίες για να κάνουν την διά
θλαση, που θα δημιουργήσει το τόξο. 
Μόνο κοντά στη βάση του τόξου, έχουν 
οι σταγόνες το σωστό σχήμα και μέγε
θος, και οι αχτίδες του ήλιου πέφτουν με 
τη σωστή γωνία, ώστε να γεννηθούν όλα 
εκείνα τα υπέροχα λαμπρά χρώματα της 
Ίριδας.

Ένα άλλο φαινόμενο είναι η κορώνα. 
Μια αστραφτερή χρωματιστή σειρά από 
δαχτυλίδια φωτεινά γύρω από τον ήλιο, ή 
από το φεγγάρι. Η κορώνα σχηματίξεται, 
όταν το φως, στην πορεία του μέσα στην 
ατμόσφαιρα, εμποδίξεται από κάποιο 
βροχοσύννεφο. Αυτό το φαινόμενο δια
φέρει από την απλή διάθλαση ' εδώ, οι 
αχτίδες του φωτός διαθλώνται καθώς 
χύνονται μέσα στον περίγυρο ενός αντι
κειμένου, και έτσι παράγουν κάποιο φως, 
που μας δείχνει περίπου τη σκιαγραφη- 
μένη σιλουέτα του αντικειμένου. Στην 
κορώνα, λοιπόν, η διάθλαση συμβαίνει 
καθώς τα φωτεινά κύματα του ήλιου γλύ
φουν τις νεροσταγόνες, και μετά, σαν τα 
κύματα από δυο βαρκούλες που πλέουν 
πλάι πλάι, μπερδεύονται μεταξύ τους, και 
άλλοτε συνδυάξονται για να γεννήσουν 
ένα μεγάλο κύμα, και άλλοτε αλληλοε- 
ξουδετερώνονται και ηρεμούν. Το απο
τέλεσμα αυτών των συνδυασμών, τα δα
χτυλίδια του έγχρωμου φωτός που βλέ
πουμε, εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος  
των σταγόνων, όσο και από την ένταση 
του φωτός: όπου το ένα χρώμα είναι πιο 
ξωηρό, κάποιο άλλο είναι απαλότερο' 
όπου οι σταγόνες είναι μεγάλες, τα δα
χτυλίδια είναι μικρά, αλλά όσο οι σταγό
νες μικραίνουν τόσο μεγαλώνουν τα δα
χτυλίδια.

Αυτή η κορώνα δεν πρέπει να συγχέε- 
ται με το αστρονομικό φαινόμενο με το 
ίδιο όνομα. Ο αστρονομικός όρος ανα- 
φέρεται στην αραιή εξώτερη ατμόσφαιρα 
του ίδιου του ήλιου. Αλλά ο όρος «κο
ρώνα» χρησιμοποιήθηκε για αυτό το φαι
νόμενο της διάθλασης του φωτός από τα 
σύννεφα, μέσα στην ατμόσφαιρά μας,
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πολύ πριν χρησιμοποιηθεί για να περι
γράφει το αστρονομικό φαινόμενο.

Πάντως, αν και αυτή η ατμοσφαιρική 
κορώνα είναι μια από τις μεγαλύτερες και 
πιο θεαματικές χρωματοφώτιστες γιορ
τές του ουρανού, πολύ λίγοι άνθρωποι 
την έχουν ποτέ δει. Είναι τόσο φωτεινή, 
όταν βγαίνει γύρω από τον ήλιο, που αυτή 
η ένταση του φωτός κάπως πρέπει να 
μειωθεί. Ο Νιούτον βρήκε πως μπορούσε 
κανείς να την παρατηρήσει, αν κοίταζε το 
είδωλο του ήλιου που καθρεπτιζόταν 
πάνω στη λεία επιφάνεια του νερού. 
Ίσως όμως, ένας πιο εύκολος τρόπος, 
είναι να βγάλεις τον ήλιο από το οπτικό 
σου πεδίο με το χέρι σου, ή βάζοντάς τον 
πίσω από την άκρη ενός κτιρίου, και μετά 
να θαυμάσεις την κορώνα φορώντας ένα

ζευγάρι γιαλιά ήλιου. Τα αποτελέσματα 
θα είναι ολοφάνερα, ειδικά αν το σύν
νεφο βρίσκεται εκεί κοντά.

Πιο απαλό στα χρώματά του, αλλά και 
πιο εύκολο στο να το δεις, είναι ένα άλλο 
φαινόμενο, η Δόξα. Θεατή γύρω από τη 
σκιά, όταν το φώς μπαίνει σε ένα σύν
νεφο, φαίνεται συνήθως μόνο από αερο
πλάνο, και γι αυτό την ονομάζουν και το 
ουράνιο τόξο των αεροπόρων. Είναι ένα 
πολύ σύνθετο οπτικό φαινόμενο. Για να 
δημιουργηθεί, το φως που μπαίνει από 
την μια πλευρά της νεροσταγόνας πρέπει 
να βγει από την άλλη■ και το φως που 
μπαίνει από αυτή την πλευρά πρέπει να 
βγει από την πρώτη. Μετά, το φως που 
βγαίνει από τις δυο πλευρές της σταγό
νας μπερδεύεται, και δημιουργεί ένα 
σχέδιο παρόμοιο με της κορώνας.

Πάντως, τα σύννεφα δεν είναι πάντοτε 
αναγκαία για να γίνουν τα υπέροχα παι
χνίδια των χρωμάτων με το φως στον ου
ρανό, όπως φαίνεται από το γαλάζιο του 
κατακάθαρου ασυννέφιαστου ουρανού 
και από τα χρώματα του λυκόφωτος. 
Όταν το φως του ήλιου συγκρούεται με 
τα μόρια του «ήλιου» και της σκόνης, δια
σκορπίζεται σε όλες τις διευθύνσεις. Το 
γαλάζιο χρώμα διαχέεται πιο εύκολα από 
όλα τα άλλα χρώματα, και γ ι' αυτό στην 
διάρκεια της ημέρας, ο ουρανός πάνω 
μας έχει αυτό το χρώμα.

Όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον 
ουρανό, το φως που φτάνει στα μάτια μας 
κατ’ ευθείαν απ'αυτόν, έχει ήδη διανύσει 
μια πολύ μεγάλη απόσταση μέσα στην 
ατμόσφαιρα, και γ ι' αυτό έχει χάσει όλη

σχεδόν την μπλέ απόχρωσή του. Έτσι, ο 
ήλιος που δύει μας φαίνεται κατακόκκι- 
νος. Αυτό το κόκκινο φως φωτίζει και τον 
αέρα ανάμεσα σε μας και τον ορίζοντα, 
και έτσι ο ορίζοντας φαίνεται κι αυτός 
κατακόκκινος. Λέγοντας πως το φως αυ- 
τής της ώρας είναι κόκκινο, δεν εν
νοούμε πως όλα τα άλλα χρώματα λεί
πουν εντελώς· απλά δεν είναι τόσο δυ
νατά. Το γαλανό χρώμα, για παράδειγμα, 
είναι πολύ αδύνατο, και γ ι' αυτό ο ήλιος 
που βυθίζεται πέρα στον ορίζοντα, κα
θώς στέλνει τις τελευταίες αχτίδες του 
στον αέρα, έχει πολύ λίγο μπλέ φως να 
σκορπίσει στα μάτια μας. Αν το πράσινο 
χρώμα - πρώτο μετά το μπλε στο φασμα- 
τοσκόπιο - δεν έχει φύγει όλο από τις 
αρχικές αχτίδες, θα μας φανερωθεί 
τώρα. Έτσι, ο ουρανός του λυκόφωτος 
έχει να μας δείξει μια πλούσια συλλογή

χρωμάτων, πέρα από το κόκκινο του ορί
ζοντα και το γαλάζιο που έχουμε γύρω 
μας.

Συχνά βλέπει κανείς να ζωγραφίζονται 
ριπές από σκοτεινές γραμμές στον ου
ρανό το λιόγερμα αυτές οι σκοτεινές 
αχτίδες είναι οι σκιές μακρινών βουνών ή 
σύννεφων που γεμίζουν τον ουρανό. Αυ
τές οι γραμμές, ενώ φαίνεται ότι δια
σταυρώνονται, στην πραγματικότητα εί
ναι παράλληλες: και αυτή η ακτινωτή 
τους εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της 
προοπτικής. Και οι ηλιαχτίδες, καθώς 
ζωγραφίζουν το ταξίδι τους ανάμεσα στα 
σύννεφα, όταν ο ήλιος είναι επάνω, φαί
νεται να κάνουν το ίδιο πράγμα: φαίνον
ται κι αυτές να αποκλείνουν από τον ήλιο, 
καθώς διαθλώνται μέσα στις νεροποντές.

Όσο εύκολα καταφέρνει η ατμό
σφαιρα και διασκορπά το φως του ήλιου, 
το ίδιο εύκολα καταφέρνει και να του αλ
λάζει κατευθύνσεις με χίλιους δυο πα
νούργους τρόπους. Η ταχύτητα με την 
οποία το φως ταξιδεύει μέσα στην ατμό
σφαιρα, εξαρτάται από την αντίσταση του 
αέρα. Αυξομοιώσεις αυτής της αντίστα
σης κάνουν το φως να στρίβει, έτσι που η 
μια άκρη της αχτίδας πηγαίνει γρηγορό
τερα και η άλλη πιο σιγά. Το αποτέλεσμα 
μπορεί να φαίνεται μικρό, στην ουσία 
όμως κάνει την ατμόσφαιρά μας να συμ- 
περιφέρεται σαν ένας γιγαντιαίος φακός, 
που μπερδεύει και στραβώνει το πραγμα
τικό σχήμα των μακρινών αντικειμένων. 
Αυτή είναι η πραγματική οφθαλμαπάτη 
χωρίς νά ’ναι καθόλου ψευδαίσθηση, η 
οφθαλμαπάτη είναι μόνο μια εικόνα, μια 
παράσταση, που δημιουργείται όταν η 
ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν φακός.

Κοντά στην επιφάνεια της γης ή της 
θάλασσας, που ζεσταίνονται από τον 
ήλιο, ο ζεστός και αραιός αέρας προκα- 
λει την αντανάκλαση των ηλιακών αχτί
δων, και το μπέρδεμά τους μέσα στον 
αέρα. Έτσι, δήμιουργούνται οφθαλμα
πάτες, που άλλοτε συγχέουν τις παρα
στάσεις αντικειμένων, άλλοτε τις ανα
στρέφουν, και άλλοτε τις εξαφανίζουν 
εντελώς!

Αν, όμως, είναι εύκολο να αλλάζουν 
τόσο οι παραστάσεις των γήινων αντικει
μένων, το ίδιο εύκολα αλλάζουν και οι 
εικόνες του ήλιου που ανατέλλει ή που 
δύει. Μάλιστα η ηλιακή εικόνα αλλάζει 
ακόμα περισσότερο, καθώς η ατμό
σφαιρα δουλεύει σαν ένα μεγάλο πρί
σμα, και αλλάζει έξυπνα τις θέσεις των 
χρωμάτων. Έτσι δημιουργείται η μπλε ή 
η πράσινη άκρη στην κορυφή του ήλιου 
που δύει, και η κόκκινη άκρη από κάτω. 
Αν και πολύ λεπτή, αυτή η πράσινη άκρη 
μεγενθύνεται καμιά φορά από τον ατμο
σφαιρικό φακό, και δημιουργεί την 
υπέροχη έκρηξη του πράσινου φωτός, 
που βλέπουμε στη βάση του. Την «πρά
σινη έκρηξη», που οι παλιοί σκωτσέζικοι 
μύθοι λένε πως φτάνει η θέα της, για να 
χαθούν όλοι οι φόβοι της ψυχής σου. Και 
αυτός είναι σίγουρα ικανός λόγος, για να 
προσπαθήσουμε να δούμε κι εμείς αυτό 
το τόσο καθημερινό, αλλά και τόσο κατα
πληκτικό φαινόμενο, ένα από τα τόσα 
υπέροχα και εκθαμβωτικά φαινόμενα 
που μας χαρίζει ο ουρανός μας ...

Από το περιοδικό Smithsonian (January 1981). 
ρρ. 73 - 79.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τού κ. Βασιλείου Ν ΤΟ ΒΟ ΛΟ Υ 

Ύπομ/ρχου

Τά κύρια αϊτια γιά τις βλάβες ατά 
εξαρτήματα τού συστήματος μετά
δοσης τής κίνησης είναι ή μεγάλη 
καταπόνηση, ή ϋπερθέρμανση, οί 
τριβές, ή κακή χρήση και ρύθμισή 
τους, ή έλλειψη λιπαντικοϋ καί ή 
κακή ποιότητα ύλικών κατασκευής 
τους.

Βλάβες τού συμπλέκτη.
α) 'Υπερβολική φθορά των έπι- 

φανειών τού δίσκου (φερμουΐτ), πού 
οφείλεται στή μεγάλη χρήση τού 
συμπλέκτη, στην ϋπερθέρμανση 
άπό τριβές, στήν ύπαρξη άκαθαρ- 
σιών άνάμεσα στις τριβόμενες έπι- 
φάνειες ή τήν κακή ρύθμιση, κατά
σταση καί χρήση τών άλλων έξαρτη- 
μάτων του, έχει άποτέλεσμα τήν 
κακή έπαφή τών τριβομένων μερών, 
τή μείωση τής άντιστάσεως τριβής 
καί τήν άδυναμία κανονικής μετά
δοσης τής κίνησης στοϋς τροχούς 
καί άναγνωρίζεται άπό τήν αύξηση 
τής έλεύθερης διαδρομής τού πεν
τάλ τού συμπλέκτη, τήν κακή άπο- 
σύμπλεξη, τήν άπότομη σύμπλεξη 
καί τή θορυβώδη έπαφή τών πριτσι- 
νιών τού δίσκου στήν έπιφάνεια τού 
σφονδύλου καί τής πλάκας πίεσης. 
Ή  βλάβη άπαιτεϊτήν άντικατάσταση 
τού δίσκου ή τό «κάρφωμα» και
νούργιων φερμουΐτ.

β) Αντικανονική τάση τών έλα- 
τηρίων τής πλάκας πίεσης, πού 
οφείλεται στήν κακή ρύθμιση του 
ύψους τών ζυγώθρων, τό σπάσιμο ή 
τήν έξασθένηση τών έλατηρίων, τή 
φθορά τών έπιφανειών δίσκου- 
σφονδύλου, τήν ύπαρξη ξένων σω
μάτων ή άκαθαρσιών άνάμεσα στις 
τριβόμενες έπιφάνειρς καί τό στρά
βωμα τού καλύμματος τού συμπλέ
κτη καί έχει άποτέλεσμα τό άνο- 
μοιόμορφο τής τάσης τών έλατη
ρίων καί τήν παρουσία διαφόρων 
βλαβών κατά τή σύμπλεξη καί άπο- 
σύμπλεξη καθώς καί πρόκληση 
πρόωρων φθορών στό δίσκο και τό 
ρουλμάν. Γιά άποκατάσταση τής 
βλάβης γίνεται ρύθμιση, άφου 
πρώτα έλεγχθοϋν τά αίτια πού τήν 
προκάλεσαν.

γ) Α ντ ικα νον ική  έλ εύ θ ερ η  δ ια 
δρ ομή  τού  πεντάλ, πού  οφ είλ ετα ι σέ 
φ θορά  τώ ν φ ερμου ΐτ. κακή ρύθμ ιση

τών ζυγώθρων ή τής ντίζας άπελευ- 
θέρωσης καί έχει άποτέλεσμα τήν 
πρόωρη φθορά τού ρουλμάν καί των 
άκρων τών ζυγώθρων, τήν ολίσθηση, 
τήν κακή άποσύμπλεξη καί τήν άπό
τομη σύμπλεξη. 'Απαιτείται ρύθμιση 
άφοϋ έξετασθοϋν πρώτα τά αίτια 
πού προκάλεσαν τήν παραπάνω 
βλάβη.

δ) 'Ολίσθηση τού συμπλέκτη (πα
τινάρισμα) πού οφείλεται στή μικρή 
άντίσταση τριβής τών τριβομένων 
έπιφανειών καί άναγνωρίζεται άπό 
τήν πτώση ισχύος τού κινητήρα (δέν 
τραβάει), τήν ϋπερθέρμανση τού κι
νητήρα, τό θόρυβο στις άλλαγές τα
χυτήτων καί τό μεγάλο χρόνο καί 
πολλές στροφές γιά τήν έκκίνηση 
τού αύτοκινήτου. Τά αίτια πού προ- 
καλοϋν τό πατινάρισμα είναι:
1. 'Υπερβολική φθορά ή γυαλάδα 

τών φερμουΐτ τού δίσκου.
2. 'Έλλειψη «τζόγου» στό πεντάλ 

(μικρό διάκενο ζυγώθρων -  
ρουλμάν).

3. Ύπαρξη λαδιού ή λίπους άνά
μεσα στις τριβόμενες επιφά
νειες.

4. Καταπόνηση τού ρουλεμάν ώθη
σης καί τών ζυγώθρων.

5. 'Εξασθένηση ή σπάσιμο τών έλα
τηρίων τής πλάκας πίεσης ή τών 
έλασμάτων τού χτενιού.

6. Κακή εύθυγράμμιση τού κινη
τήρα καί τών μερών τού συστή
ματος μετάδοσης τής κίνησης.

7. Ελα ττω μα τικός  μηχαν ισμός  
ά π οσ ύμπ λεξη ς  στις  άρθρώ σεις, 
τή  ντίζα  ή τή ν  άντλία.

8. Στράβωμα, άλλοίωση ή φθορά 
τών έπιφανειών σφονδύλου ή 
πλάκας πίεσης.

ε) Κακή άποσύμπλεξη (δέν άπομο- 
νώνει) πού οφείλεται στήν άδυναμία 
μετακίνησης τής πλάκας πίεσης 
πρός τά πίσω γιά νά έλευθερωθεΐ ό 
δίσκος καί ξεχωρίσει άπό τό σφόν
δυλο, μέ άποτέλεσμα ή άποσύμ
πλεξη νά είναι άτελής καί μέρος τών 
στροφών τού κινητήρα νά μεταδίδε
ται στό κιβώτιο ταχυτήτων καί άνα- 
γνωρίζεται άπό τό θόρυβο καί τήν 
άλλαγή τών ταχυτήτων, τήν πρόωρη 
φθορά τού δίσκου καί τό σβύσιμο 
τού κινητήρα όταν τό αύτοκίνητο μέ 
ταχύτητα καί πατημένο πεντάλ συμ
πλέκτη άκινητεΐ μέ τή χρήση του 
φρένου. Τά αίτια τής κακής άποσύμ
πλεξης είναι:

1. Υπ ερ β ο λ ικ ό ς  τζόγ ο ς  στό  πεντά λ  
(δ ιάκενο  μεγάλο).

2. Α ντικα νον ική  ρύθμ ιση  ζυγώ θρω ν
(πολύ ψ ηλά ρ υθ μ ισ μ ένα  ή δ ιαφ ο
ρετικού  ύψους).

3. Δ ύσ κολη  ολ ίσθηση  κι όχι έ λ ε ύ 
θ ερη  μετα κ ίνηση  τού  πολύσφη- 
νου  (πλήμνης) τού  δ ίσκου  στό  
καρέ τού  π ρ ω τεύοντα  άξονα  
(μπρισδιρέκ).

4. Κόλλημα  τού  δ ίσκου στό  σφ όν
δυλο  άπό πολυκα ιρ ία  άκινησίας, 
άκαθαρσ ίες  ή ϋπερθέρμανση.

5. Κόλλημα  τού  μπ ρ ισδ ιρέκ  μέ τό  
βολάν (στή βάση πού  στηρίζετα ι).

6. Φ θορά τώ ν σημείω ν σ ύ νδ εσ η ς  
(μεταξύ  ζυγώ θρω ν καί πλάκας 
π ίεση ς  ή ζυγώ θρω ν καί θήκης).

7. Κ ο μ μ έν α  κομμά τια  φ ερ μου ΐτ  πού 
π α ρεμβ ά λλοντα ι ά νά μεσ α  στό 
δ ίσκο καί τό  βολάν.

8. Έ ξα σ θ ε ν η μ έ ν ο  χτένι.

9. Στρα βω μένη  πλάκα π ίεσ η ς  ή δί
σκος π ιτσ ικαρ ισμένος.

στ) 'Α π ό τομ η  σύμπ λεξη  (σκορτσά- 
ρισμα), πού ο φ ε ίλ ετα ι σ τήν  μή 
π ρ οοδευ τ ική  μ ετά δ οσ η  τή ς  κ ίνησης 
άπό τόν  κ ινητήρα  στό  κιβώτιο άλλα- 
γ ή ς  τα χυτήτω ν  (Κ.Α.Τ.) κατά  τή ν  άρ- 
χική έκκ ίνηση  καί τή ν  άλλαγή τα χυ 
τήτω ν μέ ά π ο τέλεσ μ α  νά δημ ιουρ - 
γοϋντα ι φ ορτία  ροπ ής σ τρ έψ η ς  μέ 
άπειλή φ θοράς στό  στρόφ αλο, τό  
συμπλέκτη, το ύ ς  άξονες, τό  κιβώτιο 
τα χυτήτω ν  καί τό  διαφορικό. Τά  αί
τια  τή ς  κακής σύ μ π λ εξη ς  είναι:
1. Λ α νθα σμ ένη  ρύθμ ιση  τού  ύψ ους 

τών ζυγώ θρω ν (χαμηλά).
2. Αγρ ια  έπ ιφ άνεια  τρ ιβή ς  τού  δ ί

σκου.
3. Έ ξ α σ θ ε ν η μ έ ν α  έλα τήρ ια  άπό- 

σβ εσ η ς  σ κ ο ρ τσα ρ ίσμα το ς  δ ίσκου 
ή έ ξα σ θ εν η μ ένα  κυμα τοε ιδή  
έ λ ά σ μ α τσ  π ρ ο ο δ ευ τ ικ ό τη το ς  δί
σκου -  φ ερμουΐτ.

4. Ελαττω ματική  ή μή κανον ικά  
σ τα θ ερ ο π ο ιημ ένη  πλάκα π ίεση ς  
καί χα λα ρ ές  έπ ιφ ά νε ιες  τρ ιβής.

5. Υπ ερβολ ική  έ λ εύ θ ερ η  δ ιαδρομή  
τού  π εντά λ  συμπλέκτη.

6. Φ θορά  στό  ρουλμά ν  άποσύμπλε-

ξης·
7. Ύ παρξη  άκαθαρσιώ ν ή γρεζιω ν 

στις  τρ ιβ ό μ εν ε ς  έπ ιφ άνειες.
8. Χαλαρή  σύ νδ εσ η  τού  κ ινητήρα  

στ ις  βά σε ις  του.

ζ) Θ ορ υβώ δης  λε ιτουργ ία  τού
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συμπλέκτη, πού οφείλεται σέ:
1. Φθορά τοϋ ρουλμάν ή τού δίχα

λου.
2. Μή κανονική λίπανση τοϋ ρουλ

μάν.
3. Θραύση των ελατηρίων τών ζυ- 

γώθρων.
4. Φθορά τού πολύσφηνου τοϋ δί

σκου ή τοϋ άξονα.
5. Απορρύθμιση τών ζυγώθρων καί 

κτύπημα στό ρουλμάν άπελευ- 
θέρωσης.

6. Έξασθενημένα ή σπασμένα ελα
τήρια δίσκου.

7. Φθορά ή έλλειψη λίπανσης στό 
σημείο στήριξης τοϋ μπρισδιρέκ 
έπί τοϋ σφονδύλου.

Βλάβες στό κιβώτιο ταχυτήτων 
(Κ .Α.Τ.)

α) Δυσκολία άλλαγής ταχυτήτων, 
πού οφείλεται σέ:

1. Κακή άποσύμπλεξη τοϋ συμ
πλέκτη (τρίξιμο ταχύτητας).

2. Παρεμβολή γρεζιών στό πολύ- 
σφηνο τοϋ δευτερεύοντα άξονα 
ή τού άξονα τών φουρκετών.

3. Κόλλημα τών γραναζιών τοϋ 
δευτερεύοντα λόγω άνωμαλιών 
τοϋ πολύσφηνου καί μή ολί
σθηση τών άξονίσκων τών 
φουρκετών.

4. Στράβωμα, χαλάρωση ή φθορά 
φουρκετών ή άξόνων.

5. Χαμηλή θερμοκρασία λιπαντι- 
κοϋ.

6. Ακατάλληλες στροφές λει
τουργίας τοϋ κινητήρα.

7. Ελαττωματικός μοχλός άλλα
γής ταχυτήτων.

8. Αντικανονικές άνοχές πολύ- 
σφηνων όδοντοτροχών καί άξό
νων.

9. Κακή εύθυγράμμιση τού δευτε
ρεύοντα άξονα.

10. Αντικανονική ρύθμιση τής ντί- 
ζας άλλαγής ταχυτήτων.

11. Φθορά ή παραμόρφωση τών 
συγχρονιστών.

β) Θόρυβος στό κιβώτιο ταχυτή
των, πού προέρχεται άπό:
1. "Ελλειψη λιπαντικοϋ.
2. Φθορά ρουλμάν πρωτεύοντα ή 

δευτερεύοντα άξονα. Ό τα ν  ό 
θόρυβος σταματά στό νεκρό ση
μείο έχει φθορά ό δευτερεύον- 
τας καί όταν σταματά στήν τε
λευταία ταχύτητα έχει φθορά ό 
πρωτεύοντας.

3. Φθορά ή θραύση τών δοντιών 
μεταξύ έμπλεκομένων γρανα
ζιών.

4. Φθορά τών συγχρονιστών.

γ) «Πέταγμα» ταχύτητας, πού 
οφείλεται σέ:

1. Φθορά ή χαλάρωση τών άσφα- 
λειών συγκράτησης τών άξόνων.

2. Φθορά ή στράβωμα τών διχάλων.
3. Φθορά τού μοχλού άλλαγής.
4. Έξασθενημένα έλατήρια ή βά

σεις φθαρμένες άσφαλειών.
5. Φθορά ή σπάσιμο συγχρονιστών 

ή όδοντοτροχών.
6. Υπερβολική φθορά τών ρουλμάν 

τών άξόνων.
7. ’Αντικανονική διάταξη -  τοποθέ

τηση γραναζιών.
8. Κακή εύθυγράμμισι κιβωτίου τα

χυτήτων -  κινητήρα.

δ) «Μπέρδεμα» ταχυτήτων, πού 
οφείλεται σέ:

1 . Λανθασμένη τοποθέτηση τών δι
χάλων στοϋς άξονες.

2 . Φθορά τοϋ άκρου τοϋ μοχλού άλ
λαγής.

ε) Εμπλοκή δύο ταχυτήτων, πού 
οφείλεται σέ:

1. Σπάσιμο ή φυγή τής κεντρικής 
άσφάλειας.

2. Αποσταθεροποίηση φουρκέτας 
άπό τόν άξονά της.

στ) Διαρροή λιπαντικοϋ.

Τό κιβώτιο ταχυτήτων μέ τό περι
εχόμενό του (άξονες, ρουλμάν, 
γρανάζια) λιπαίνεται μέ τό λιπαντικό 
SAE  No 90 (βαλβολίνη), πού ή στά
θμη του έλέγχεται άπό ειδικό πώμα 
κάθε 5.000 χιλιόμετρα καί άλλάζεται 
στά 25.000 χιλιόμετρα.

Διαρροές τού λιπαντικοϋ προέρ
χονται άπό:

1. 'Υπερβολική ποσότητα λιπαντι- 
κοϋ.

2. Φθαρμένο ρουλμάν πρωτεύοντα 
ή δευτερεύοντα άξονα.

3. Καταστραμένη φλάντζα λαδιών 
πισινού ρουλμάν.

4. Καταστραμένη τσιμούχα μηχανι
σμού άλλαγής ταχυτήτων.

5. Φθορά στά πώματα άδειάσματος 
καί έλέγχου ή στά σπειρώματα 
ύποδοχης τους.

Οί βλάβες πού προαναφέρθηκαν 
γιά τό κιβώτιο άλλαγής ταχυτήτων 
είναι περίπου οί ίδιες καί γιά τά κι
βώτια βοηθητικής.

Βλάβες συνδέσμων -  άξόνων

Οί βλάβες πού παρατηρούνται 5. 
στοϋς συνδέσμους καί τούς άξονες 
μετάδοσης τής κίνησης οφείλονται 
στή μεγάλη καταπόνησή τους άπό 
μεγάλες άντίθετες δυνάμεις κατά 
τις άπότομες μεταβολές τής ταχύ
τητας καί άπό τήν αύξηση τής γω
νίας μετάδοσης τής κίνησης καί εί
ναι: Χαλάρωση τών περικοχλιών πού 
συγκροτούν τούς σταυρούς, φθορά 
τοϋ κορμού τών κοχλιών, άντικανο-

νική προσαρμογή άρθρωτών συνδέ
σμων -  διχάλων, θορυβώδης λει
τουργία, χαλαρότητα στά έδρανα 
τών σταυρών, φθορά τών ρουλεμάν 
σταυρών, φθορά τών σφαιριδίων, 
«άναμμα» άπό έλλειψη λίπανσης, 
κακή τοποθέτηση, φθορά πολύσφη
νου σπάσιμο τών διχάλων, στρά
βωμα τών άξόνων, «σφύριγμα» τών 
άξόνων άπό κάμψη, παραμόρφωση, 
κακή ζυγοστάθμιση ή κακή εύθυ- 
γράμμιση τών άκρινών συνδέσεων, 
ρωγμές τών άξόνων καί κακή λί
πανση συνδέσμων -  άξόνων.

Βλάβες τοϋ διαφορικοί)

Τό διαφορικό μέ τις άπότομες 
μεταβολές τής ταχύτητας, τις άπό
τομες έκκινήσεις καί έπιταχύνσεις, 
τά μεγάλα φορτία, τή μετάδοση 
ύπερβολικών δυνάμεων ροπής 
στρέψης καί τις πλευρικές δυνάμεις 
στις στροφές τοϋ δρόμου καταπο
νείται καί έξ αιτίας τής έλλειψης ή 
άκαταλληλότητας τοϋ λιπαντικοϋ, 
τής φθοράς ή θραύσης τών γρανα
ζιών καί τών ρουλμάν, τής κακής ρύ
θμισης καί τών χαλαρών συνδέσεων, 
παρουσιάζει βλάβες πού είναι:

1. Διαρροές λιπαντικοϋ, λόγω φθο
ράς, παραμόρφωσης ή κακής το
ποθέτησης φλαντζών, τσιμουχών 
καί καπακιών. Τό λιπαντικό τοϋ 
διαφορικού είναι SAE  90 καί άλ- 
λάζεται κάθε 20.000 χιλιόμετρα.

2. Θορυβώδης λειτουργία, έξ αιτίας 
φθοράς ή κακής έπαφής κορώ
νας -  πινιόν, φθοράς τών ρουλ
μάν τών ήμιαξονίων ή τών μουα- 
γιέ, κακή έπαφή πλανητών -  δο
ρυφόρων, φθορά τοϋ ρουλμάν 
τοϋ πινιόν καί τής κορώνας ή 
σπάσιμο τών δοντιών τών γρανα
ζιών καί άκαταλληλότητα λιπαν- 
τικοϋ.

3. Κτύπημα τοϋ διαφορικού στις 
άπότομες μεταβολές τής ταχύ
τητας, πού οφείλεται σέ ύπερβο
λικό τζόγο πινιόν — κορώνας ή 
άξονα μετάδοσης τής κίνησης -  
ήμιαξονίων καί άξόνων -  συνδέ
σμων.

4. Κτύπημα στό ξεκίνημα μέ 
«πρώτη» ταχύτητα ή «όπισθεν» 
πού οφείλεται στό σπάσιμο τού 
ήμιαξονίου ή τοϋ συνδέσμου καί 
στή φθορά τών ρουλμάν τοϋ πι- 
νιόν.
«Μπλοκάρισμα» τού διαφορικού 
-  ήμιαξονίων, πού οφείλεται σέ 
σπάσιμο τών δοντιών τών γρανα
ζιών κορώνας -  πινιόν ή πλανη
τών -  δορυφόρων, ϋπερβολική 
άνοχή πινιόν -  κορώνας, φθορά 
ρουλμάν πινιόν — κορώνας, 
ύπαρξη ξένων σωμάτων ή κομα- 
τιών σπασμένων δοντιών άνά- 
μεσα στά γρανάζια καί σπάσιμο 
τών ήμιαξονίων.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Του κ. Γεράσ. ΚΟ ΥΤΑΒΑ 
υπαλλήλου Υπουργ. Εσωτ/κων

Α'. ΓΕΝ ΙΚΑ

Η επέμβαση της σημερινής Διοική- 
σεως σ ’ όλους σχεδόν τους τομείς δρά- 
σεως και η κατά συνέπεια επαύξηση των 
αρμοδιοτήτων της, έχει πλέον καταστεί 
μόνιμο διοικητικό φαινόμενο.

Για ν’ ανταποκριθεί η Διοίκηση στις 
αυξανόμενες ανάγκες της θα πρέπει η 
διεύρυνση αυτή των αρμοδιοτήτων της 
να συμβαδίζει με ανάλογο περιορισμό 
της γραφειοκρατίας.

Γ ια την εξυπηρέτηση του πολίτη στις 
συναλλαγές του με τις δημόσιες κ.λ.π. 
υπηρεσίες και την απαλλαγή του από τις 
ταλαιπωρίες εκδόσεως πιστοποιητικών, 
με τα οποία αποδεικνύονται στοιχεία της 
προσωπικής του καταστάσεως, είχε θε- 
σπισθεί με τη διάταξη της παρ. 1 του άρ
θρου 5 του Ν. Δ/τος 3983/1959 «περί μέ
τρων τινων προς βελτίωσιν της λειτουρ
γίας των δημοσίων υπηρεσιών», ότι δια 
βασιλικού διατάγματος δύναται εις όσας 
περιπτώσεις απαιτείται, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή προς 
οποιαδήποτε Αρχή, πιστοποιητικού ή άλ
λων δικαιολογητικών, να ορισθεί ότι αντί 
της προσκομίσεως τέτοιων εγγράφων 
από τους ενδιαφερομένους, η Αρχή 
λαμβάνει τα στοιχεία που αναγκαιούν απ’ 
ευθείας από την υπηρεσία που είναι αρ
μοδία για την έκδοση των πιστοποιητι
κών ή δικαιολογητικών ή να αντικαθί
στανται αυτά με άλλα έγγραφα στοιχεία 
ή με υπεύθυνη δήλωση του αιτοϋντος 
που έπιδεικνύονται ή κατατίθενται από 
τον ίδιο ή να περιορίζονται στα απολύ
τως αναγκαία.

Σ ’ εφαρμογή της διατάξεως αυτής είχε 
εκδοθεί το Β.Δ. 432/1963 «περί απλου- 
στεύσεως της διαδικασίας πιστοποιή- 
σεως γεγονότων τινων»-.

Με την έκδοση αυτού του Διατάγμα
τος εσκοπήθη η απλοϋστευση διαδικα
σιών και ο περιορισμός γραφειοκρατικών 
διατυπώσεων σε θέματα, που ενδιέφε
ραν το ευρύ κοινό (όπως π.χ. απόδειξη 
της ταυτότητας προσώπου δια της επιδεί- 
ξεως αστυνομικής ταυτότητας, αντί της 
υποβολής πιστοποιητικού Δήμου ή Κοι
νότητας, ή άλλων δικαιολογητικών, για 
την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
που είχαν συναλλαγή με τις υπηρεσίες, 
την επιτάχυνση της διεκπεραιώσεως των 
υποθέσεων τους και την απαλλαγή τους 
από οικονομικές επιβαρύνσεις και τα
λαιπωρίες, αλλά και για τον περιορισμό

του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών 
από τέτοιες απασχολήσεις.

Παρά τις ωφέλειες που θα προέκυπταν 
απ’ το θεσμό αυτό, δεν εφαρμόστηκε 
όπως θα έπρεπε στη διοικητική πρα
κτική.

Οι διατάξεις του Διατάγματος αυτού 
ήταν δυνητικής ισχύος από την πλευρά 
του πολίτη, αντίστοιχα δε από την 
πλευρά των υπηρεσιών δεν καθιέρωναν 
ρητώς καμία υποχρέωση για την απο
δοχή εκ μέρους τους της αστυνομικής 
ταυτότητας, ως αποδεικτικού στοιχείου.

Με το ίδιο Διάταγμα καθιερωνόταν, 
δυνητικά πάλι, η επίδειξη του διαβατη
ρίου αλλά μόνο για την απόδειξη των 
αφιξαναχωρήσεών του κατόχου του 
κατά τις μεταβάσεις του στο εξωτερικό.

Β.' ΚΑΘ ΕΣΤΩΣ Ν.Δ. 127/1969 και 
153/1969.

Τις ατέλειες του νομοθετικού καθε
στώτος που περιγράφηκε παραπάνω θέ
λησε να καλύψει το Ν.Δ. 127/1969 «περί 
αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών 
ταυτοτήτων» του οποίου μερικές διατά
ξεις αντικαταστάθηκαν από το Ν.Δ. 
153/1969.

Σύμφωνα με τα νομοθετικά αυτά δια
τάγματα, στοιχεία της προσωπικής 
καταστάσεως του ατόμου, όπως το επώ
νυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα και 
της μητέρας, το όνομα συζύγου, για τις 
έγγαμες γυναίκες, η ακριβής χρονολογία 
γεννήσεως, ο τόπος γεννήσεως, η διεύ
θυνση κατοικίας, η υπηκοότητα, ο Δήμος 
ή η Κοινότητα εγγραφής κ.λ.π. - πλήν του 
επαγγέλματος - αποδεικνύονται πλήρως 
ενώπιον οποιοσδήποτε Δημοσίας (διοι
κητικής ή δικαστικής). Δημοτικής Κοινο
τικής Αρχής ή Υπηρεσίας, καθώς και ενώ
πιον οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., παραχωρη- 
μένης Δημοσίας Υπηρεσίας, Εκπαιδευ
τήριου κάθε κατηγορίας, Επιχειρήσεως 
Κοινής Ωφελείας, Τραπέζης, ανεγνωρι- 
σμένου Συλλόγου, Σωματείου, Συνεται
ρισμού κ.λ.π.

Προϋπόθεση της αποδεικτικής ισχύος 
των ανωτέρω στοιχείων είναι να έχουν 
αναγραφεί αυτά:

α) στα δελτία αστυνομικών ταυτοτή
των ή στην περίπτωση που ο πολίτης δεν 
έχει εφοδιαστεί ακόμα με δελτίο αστυ
νομικής ταυτότητας, μπορεί να γίνεται 
χρήση της ειδικής βεβαιώσεως που χο
ρηγείται από τις Αστυνομικές Αρχές, 
«περί της καταθέσεως των κατά Νόμο 
απαιτουμένων δικαιολογητικών για έκ
δοση δελτίου ταυτότητος».

6) στις ειδικές ταυτότητες των εν εν- 
εργεία αξιωματικών, υπαξιωματικών και 
οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, των

Σωμάτων Ασφαλείας του Λιμενικού Σώ
ματος και της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας.

γ) στα διαβατήρια, εφόσον πρόκειται 
για Έλληνες που κατοικούν ή διαμένουν 
στο εξωτερικό και

δ) στα διαβατήρια και στις άδειες 
παραμονής στην Ελλάδα, προκειμένου 
για αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελ
λάδα, καθιερώθηκε δε υποχρέωση των 
αρμοδίων οργάνων των παραπάνω υπη
ρεσιών κ.λ.π. να αναγνωρίζουν και να 
παραδέχονται αυτά.

Γ ια τις περιπτώσεις δε που έπρεπε να 
βεβαιωθούν ενώπιον των υπηρεσιών αυ
τών όλα ή μερικά από τα στοιχεία αστυ
νομικής ταυττητας ή διαβατηρίου κ.λ.π. 
είχαν καθιερωθεί και ειδικά έντυπα 
υπευθύνου δηλώσεως, που περιείχαν τα 
στοιχεία του πολίτου, όπως αυτά ανα
γράφονται στις Αστυνομικές ταυτότη
τες. Τα έντυπα αυτά στά οποία περιέχε- 
ται και δήλωση του ενδιαφερομένου, για 
το αμετάβλητο ή μη των στοιχείων της 
ταυτότητάς του και με τα οποία είχαν 
εφοδιασθεί όλες οι παραπάνω Υπηρε
σίες, ήταν τριών τύπων που κάθε ένας 
περιλάμβανε 16,14 και 9 στοιχεία αντί
στοιχα, για ευχερή χρήση, ανάλογα με 
την κάθε περίπτωση. Κατά την αρχική 
μάλιστα εφαρμογή του μέτρου όπου το 
έντυπο περιείχε 16 στοιχεία, η αντι
γραφή των στοιχείων από το δελτίο της 
αστυνομικής ταυτότητας εγένετο από 
τον αρμόδιο υπάλληλο και συνέπραττε με 
την υπογραφή του ο πολίτης. Αργότερα 
όμως με την καθιέρωση των δύο άλλων 
τύπων, που περιέχουν λιγότερα και μά
λιστα όσα κρίνονται ως απαραίτητητα 
στοιχεία, η αντιγραφή των στοιχείων γί
νεται πλέον από τον ενδιαφερόμενο πο
λίτη και συνυπογράφει ο υπάλληλος της 
Υπηρεσίας.

Παρόμοια έντυπα έχουν καθιερωθεί 
και για την αντιγραφή από διαβατήρια 
που περιλαμβάνουν 11 στοιχεία.

Το όλο σύστημα των νομοθετημάτων 
αυτών στηρίζεται σε πέντε βασικές αρ
χές: α) την αρχή της αποδεικτικής ισχύος 
των αστυνομικών ταυτοτήτων β) την 
αρχή της ατομικής ευθύνης του πολίτη, 
που συνίσταται στην υποβολή υπεύθίΑ 
νης δήλωσης για το αμετάβλητο ή μη των 
στοιχείων που αναγράφονται στην ταυ
τότητά του γ) την καθιέρωση της υπο
χρέωσης των πολιτών για την ανανέωση 
των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας 
μέσα σε ένα δίμηνο, σε περίπτωση μετα
βολής των στοιχείων, που περιέχονται σ’ 
αυτήν.

δ) Την «οίκοθεν» από τις Αρχές ενημέ
ρωση των μητρώων αρρένων των δημο
τολογίων κ.λ.π. σε περίπτωση μεταβολής 
στοιχείων της προσωπικής καταστάσεως
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του πολίτου και ε) την επιβολή κυρώ
σεων σε περίπτωση παραβάσεων ή 
παραλείψεων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τα νομοθετικά αυτά δια
τάγματα, οι οποίες κυρώσεις επιβάλλον
ται τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς 
τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Γ \ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦ ΑΡΜ ΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ ΕΣΜ Ο Υ

Από τα στοιχεία nou συλλέχτηκαν για 
αυτή την εργασία, προκύπτουν τα εξής 
ως προς την έκταση εφαρμογής του θε
σμού.

1) Σύμφωνα με την 36902/7886/εγκ. 
87/13-5-1969 εγκύκλιο διαταγή του 
ΥΠ.ΕΣ. που την ακολούθησε μια σειρά 
από άλλες παρόμοιες, οι τελευταίες από 
τις οποίες είναι οι 102126/28-11-1974 και 
61381 /2-8-1976, έχει οριστεί ότι δεν είναι 
δυνατή η αντικατάσταση των απαιτου- 
μένων δικαιολογητικών για την εγγραφή 
αδηλώτων στα μητρώα αρρένων και δη
μοτολόγια, με τα δελτία αστυνομικών 
ταυτοτήτων. Το αυτό ισχύει και για κάθε 
περίπτωση μεταβολής ή διορθώσεως στα 
μητρώα αρρένων και δημοτολόγια. Δι
καιολογείται απόλυτα από αυτή τη φύση 
του αντικειμένου.

2) Σύμφωνα με την 26882/30-4-1970 
διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
στις περιπτώσεις μεταδημοτεύσεως, 
γιατην απόδειξη της απαιτουμένης διε- 
τούς^ εγκαταστάσεως στο Δήμο ή την 
Κοινότητα που ζητείται η μεταδημό
τευση, αρκεί η προσκόμιση της αστυνο
μικής ταυτότητας, εφ’όσον ο τόπος κα
τοικίας που αναγράφεται σ' αυτή συμπί
πτει με τον τόπο, στο οποίο ζητείται να 
γίνει μεταδημότευση. Σε εναντία περί
πτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.Δ. 105/1969.

Στην πράξη όμως η ευχέρεια αυτή κα
λύφθηκε από τη γενική ρύθμιση της 
παραπάνω παραγράφου.

3) Στις περιπτώσεις διορισμών δημο
σίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ 
ζητείται για την απόδειξη της ιθαγένειας 
των προσώπων που αφορούν, σχετικό 
πιστοποιητικό του αρμοδίου Δήμου ή 
Κοινότητας. Τούτο προκύπτει από τις 
προκηρύξεις πληρώσεως των θέσεων 
αυτών, που εκδίδονται από τους αρμο
δίους φορείς και κατά τα τελευταία χρό
νια από το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως. Ετσι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
θεωρούν εαυτές δεσμευμένες από τις 
προκηρύξεις αυτές και δεν εφαρμόζουν 
στις ανωτέρω περιπτώσεις τις διατάξεις 
των Ν.Δ. 127 και 153/1969.

4) Για παρεμφερείς λόγους, οι υπηρε
σίες στις οποίες εμφανίζονται, για ανά-
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ληψη υπηρεσίας, νεοδιοριζόμενοι υπάλ
ληλοι, ζητούν όχι σπάνια για συμπλή
ρωση του βοηθητικού υπηρεσιακού φα
κέλου που πρόκειται να τηρηθεί για κάθε 
τέτοιο υπάλληλο, δεύτερο πιστοποιη
τικό ιθαγένειας.

5) Για τον ίδιο επίσης λόγο για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλο
γές των αιρετών νομαρχιακών συμβού
λων, ζητείται για την απόδειξη της ηλι
κίας και του τόπου κατοικίας, πιστοποιη
τικό Δήμου ή Κοινότητας.

6) Σ ' εφαρμογή της εκλογικής νομοθε
σίας του έτους 1963, όπως ισχύει σή
μερα, για την εγγραφή προσώπου, που 
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του εκ
λογέα ατούς εκλογικούς καταλόγους 
κατ ενορίας Δήμων και Κοινοτήτων ζη
τείται πιστοποιητικό κατοικίας, που εκ- 
δίδεται από την αρμοδία αστυνομική 
αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό το υποβάλ
λουν οι ενδιαφερόμενοι μόνοι τους στο 
Γραφείο εκλογικών καταλόγων ή τους 
αρμόδιους οργανισμούς Τοπικής Αυτο- 
διοικήσεως, ανεξάρτητα αν η αστυνο- 
μική τους ταυτότητα αναγράψει ή όχι τον 
τόπο της σημερινής κατοικίας τους.

7) Με την 115958/7870/23012/1 
9-11-1970 απόφαση του Υπουργού Βιο
μηχανίας (ΦΕΚ 914Β) «Περί τροποποιή- 
σεως και συμπληρώσεως της υπ’ αριθ.
19406/2376/850/25-2-1969 αποφάσεως 
περί χορηγήσεως αδειών γομωτών - πυ- 
ροδοτών διατρημάτων και αποκολλητών 
επισφαλών όγκων», για τη χορήγηση 
κάθε τέτοιας αδείας ζητείται πιστοποιη
τικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή 
δημοτολόγια.

8) Λόγω της ειδικής φύσεως των Στρα
τιωτικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται ειδι
κές διατάξεις και συνεπώς υπάρχει πολύ 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του θε
σμού.

9) Στις Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπο
ρίας οι περιπτώσεις είναι επίσης πολύ 
περιορισμένες (π.χ. πρόσληψη ή συμμε
τοχή πολιτών σε διάφορους διαγω- 
σμούς και έκδοση αδειών γάμου στρα
τιωτικών) και δεν εφαρμόζεται ο θεσμός, 
γιατί οι σχετικές διαταγές του ΓΕΕΘΑ και 
του ΓΕΑ ορίζουν διαφορετικά.

10) Δεν γίνονται δεκτά από τις Υπηρε
σίες του ΙΚΑ στοιχεία του δελτίου αστυ
νομικής ταυτότητας που αναφέρονται 
στη χρονολογία γεννήσεως σε περιπτώ
σεις υποβολής αιτήσεων για συνταξιο- 
δότηση, γιατί ειδικές διατάξεις προβλέ
πουν ειδικό τρόπο πιστοποιήσεως των 
στοιχείων αυτών.

11) Στις περιπτώσεις συνταξιοδοτή- 
σεως από τον ΟΓΑ δεν γίνεται δεκτό το 
αποδεικτικό δελτίο αστυνομικής ταυτό
τητας αλλά ζητείται οπωσδήποτε πιστο
ποιητικό Δήμου ή Κοινότητας.

12) Στις περιπτώσεις που απαιτούνται 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων μερικά δεν 
προκύτιτουν από το δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας, τότε ζητείται πιστοποιητικό 
Δήμου ή Κοινότητας, (π.χ. ημερομηνία 
τελέσεως γάμου, τρόπος και χρόνος 
κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας, αριθμός 
μελών οικογένειας κ.λ.π.).

13) Σύμφωνα με διαταγή του Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις 
περιπτώσεις χορηγήσεως αδείας ασκή- 
σεως επαγγέλματος ιατρού, οδοντιά

τρου, φαρμακοποιού και παραϊατρικών 
επαγγελμάτων, ζητούνται από κάθε 
τμήμα Υγιεινής Πιστοποιητικά γεννή
σεως και δεν γίνεται δεκτό το δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο 
κ.λ.π.

14) Οι Στρατιωτικές παραγωγικές Σχο
λές και οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 
ζητούν από τους Υποψήφιους για εισ
αγωγή σ’ αυτές πιστοποιητικό γεννή
σεως, μετά φωτογραφίας, θεωρημένο 
από τη Νομαρχία.

15) Κατά τα λοιπά, στην πλειονότητα 
των Δημοσίων Αρχών (πλήν των Στρατιω
τικών) των Πολιτικών Δημοσίων Υπηρε
σιών, των ΝΠΔΔ των Οργανισμών Τοπι
κής Αυτοδιοίκησεως, των Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας, των ΝΠΙΔ και των Τρα
πεζών του Νομού εφαρμόζεται ο θεσμός.

Δ  ’ ΒΑΘ Μ Ο Σ  ΑΠ Ο ΔΟ ΣΕΩ Σ  
ΤΟΥ Θ ΕΣΜ Ο Υ

Με το Ν.Δ. 127/1969 εσκοπήθη η εξυ
πηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλα
γές του με τις υπηρεσίες, που συνίσταται 
στην απαλλαγή του από την ταλαιπωρία 
εκδόσεως πιστοποιητικών για την από- 
δειξη γεγονότων που αναφέρονται στην 
προσωπική του κατάσταση.

Σχετικά με την απόδοση αυτή του θε
σμού παρατηρήθηκαν τα εξής:

1) Κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 
127/1969, στην αρμοδιότητα των υπηρε
σιών εναπόκειτο να λάβουν συμπληρω
ματικά μέτρα, που θα έτειναν στην ταχύ
τερη εξυπηρέτηση όσων απευθύνονταν 
σ’ αυτές πολιτών και την επιτάχυνση 
διεκπεραιώσεως των υποθέσεών τους.

Τέτοια μέτρα δεν έγιναν ποτέ γνωστό 
στις περιφερειακές Υπηρεσίες άν λή- 
φθηκαν από το κάθε Υπουργείο, ξεχωρι
στά.

2) Αν και κατά τον ορισμό των Ν.Δ. 127 
και 153/1969 τα στοιχεία που προκύ
πτουν από τα δελτία αστυνομικής ταυτό
τητας, διαβατήρια κ.λ.π. αποτελούν 
πλήρη απόδειξη παρά ταύτα, για λόγους 
που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κε
φάλαιο και θα συμπληρωθούν στο 
παρακάτω, ζητούνται ή προσκομί
ζονται αυτοβούλως στις υπηρεσίες από 
κατόχους δελτίου αστυνομικής ταυτό
τητας, πιστοποιητικά γεννήσεως, που 
πολλές φορές χρειάζονται θεώρηση για 
το γνήσιο της υπογραφής του εκδότη κι 
απαιτούν χρόνο και κόστος που μετριέ
ται με την απώλεια παραγωγικού χρόνου 
για μεταβάσεις στο Δημοτικό ή Κοινο
τικό κατάστημα κι επιστροφές στις Υπη
ρεσίες που θα τα χρησιμοποιήσουν 
(αφού προηγουμένως τα θεωρήσουν - 
πολλές φορές - στη Δ/νση Εσωτερικών 
κ.λ.π.).

3) Συχνά υπάλληλοι από τις διάφορες 
Υπηρεσίες θεωρούν ότι ένα πιστοποιη
τικό εκδίδεται ταχύτερα κι ευκολότερα 
γιατί συμπληρώνονται λίγες ενδείξεις 
στο σχετικό έντυπο, ενώ ο θεσμός του 
Ν.Δ. 127/1969, που απαιτεί πολλές φορές 
τη σύνταξη του ειδικού αποδεικτικού, 
αποτελεί πρόσθετη εργασία λόγω των 
πολλών ενδείξεων και μεταφέρει τη
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γραφειοκρατία σε άλλο επίπεδο. Δεν μας 
ευρίσκει συμφώνους η άποψη αυτή για 
τον αμέσως προηγούμενο λόγο.

4) Η χρήση του αποδεικτικού του δελ
τίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αντί πι
στοποιητικού, είναι γεγονός ότι απαλ
λάσσει τον πολίτη κι από την πρόσθετη 
φροντίδα της υποβολής αιτήσεως και 
την οικονομική επιβάρυνση του 10δρά- 
χμου χαρτοσήμου της αιτήσεως.

5) Η υπεύθυνη δήλωση που εμπεριέχε
ται στο αποδεικτικό δελτίου αστυνομι
κής ταυτότητας ή διαβατηρίου, σχετικά 
με το αμετάβλητο ή μη των στοιχείων, 
αποτελεί επίσης μεγάλη διευκόλυνση, 
γιατί απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους 
από την υποβολή οποιοσδήποτε άλλης 
βεβαιώσεως ή πιστοποιήσεως για την 
επελθούσα μεταβολή.

6) Από τα στοιχεία που αναγράφονται 
στις αστυνομικές ταυτότητες, διαβατή
ρια κ.λ.π. δεν γίνεται δεκτό το στοιχείο 
του επαγγέλματος ως πλήρης απόδειξη 
και τούτο, γιατί έτσι διαλαμβάνει το Ν.Δ. 
153/1969.

7) Είναι γεγονός, ότι μετά την έκδοση 
του Ν.Δ. 127 και 153/69 Ν. Δ/των μειώ
θηκε σημαντικά ο αριθμός των πιστο
ποιητικών γεννήσεων που εκδίδονταν 
μέχρι τότε.

8) Έ νας  όχι ευκαταφρόνητος αριθμός 
Κοινοτήτων έδειξε ότι αγνοούσε το θε
σμό.

9) Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, γί
νονται από τις Υπηρεσίες δεκτά και στοι
χεία που προκύπτουν από αστυνομικές 
ταυτότητες κ.λ.π. όχι άμεσα, αλλά συμ
περασματικά (όπως π.χ. οι γραμματικές 
γνώσεις, έφ ’ όσον από το επάγγελμα που 
αναγράφει η ταυτότητα προκύπτει ότι ο 
κάτοχός της είναι επιστήμονας, δημό
σιος υπάλληλος κ.λ.π. οπότε συμπερα
σματικά πρόκειται για απόφοιτο τουλά
χιστον δημοτικού σχολείου, προσόν που 
απαιτείται για την απόκτηση αδείας ικα- 
νότητος οδηγού αυτ/του).

10) Επίσης εκτός ελάχιστων εξαιρέ
σεων, γίνονται δεκτά από τις Υπηρεσίες 
αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας που 
υπογράφονται για την ακρίθειάτους από 
υπάλληλο άλλης υπηρεσίας (π.χ. υπο
γράφεται από κοινοτικό γραμματέα και 
ενδιαφερόμενο πολίτη και χρησιμο
ποιείται σε δημόσια υπηρεσία).

11) Αν και η νομοθεσία θεσπίζει την 
επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις 
παραβάσεων του θεσμού, τόσο προς την 
πλευρά των κρατικών οργάνων, όσο και 
προς την πλευρά των πολιτών, εν τού- 
τοις, παρά την έρευνα που έγινε από τον 
υποφαινόμενο δεν διαπιστώθηκε περί
πτωση επιβολής τέτοιας.κυρώσεως.

Έ Δ Υ Σ Χ Ε Ρ Ε ΙΕ Σ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦ ΑΡΜ ΟΓΗ  ΤΟΥ Θ ΕΣΜ Ο Υ

Οι δυσχέρειες που παρουσιάσθηκαν 
στην πρακτική εφαρμογή του θεσμού εί
ναι οι εξής:

1) Ποσοστό 14%  των αστυνομικών 
ταυτοτήτων δεν έχουν ακυρωθεί, αν και 
έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία 
προσωπικής καταστάσεως των κατόχων 
τους (π.χ. γάμος, συνταξιοδότηση, αλ
λαγή επωνύμου κ.λ.π.).

2) Ποσοστό ομοίως 19%  από τις αστυ

νομικές ταυτότητες που έχουν ακυρωθεί 
(με την αποκοπή τμήματος αυτών από 
την κάτω αριστερή γωνία τους) και θα 
έπρεπε κατά νόμο να έχουν αντικατα- 
σταθεί μέσα σ’ ένα δίμηνο, δεν αντικαθί
στανται.

3) Επίσης ποσοστό 15%  στερούνται 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητος. Η μη 
κατοχή τέτοιων δελτίων στις ηλικίες 
14-18 ετών, φθάνει το 70%.

4) Σε μεγάλο σχετικά ποσοστό (35%) 
υπάρχουν παραλείψεις και σφάλματα 
στην αναγραφή στοιχείων των αστυνομι
κών ταυτοτήτων.

Συνήθως λείπουν οι αριθμοί μητρώου 
αρρένων ή δημοτολογίου. Επίσης μετά 
την εφαρμογή της δημοτικής γλώσσας 
αρκετά επώνυμα γράφονται στις ταυτό
τητες διαφορετικά απ’ ότι εις τα Μητρώα 
Αρρένων ή Δημοτολόγια, ιδίως ως προς 
την κατάληξη. Άλλη  κατηγορία επίσης 
φέρει εσφαλμένο εντελώς πατρώνυμο ή 
μητρώνυμο στις ταυτότητες αυτές κ.λ.π.

Στις αστυνομικές ταυτότητες των γυ
ναικών παρατηρήθηκε, όχι σπάνια, ότι 
αναγράφονται ανακριβή στοιχεία γεννή- 
σεως.

6) Αν και προβλέπεται ότι η σύνταξη 
του εντύπου αποδεικτικού των στοι
χείων ταυτότητας γίνεται από τον εν
διαφερόμενο πολίτη και συμπράττει για 
την ακρίβεια ο υπάλληλος της αρμοδίας 
Υπηρεσίας, εν τούτοις πολλές φορές 
παρουσιάζονται στις υπηρεσίες άτομα 
που δηλώνουν ότι είναι αναλφάβητα, 
οπότε το έντυπο συντάσσει πλέον ο 
υπάλληλος και τότε δημιουργείται 
πρόσθετη απασχόληση στην υπηρεσία 
και δυσανασχέτηση του υπαλλήλου.

7) Άλλοτε πάλι σε μεγαλύτερη συχνό
τητα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είναι 
κακογράφοι, ή συμπληρώνουν τα έντυπα 
με προχειρότητα, με συνέπεια να εμφα
νίζονται σ ’ αυτά σφάλματα ή παραλεί
ψεις, που καλείται να συμπληρώνει ή νά 
ξαναγράφει από την αρχή ο υπάλληλος.

8) Συχνά, η μελάνη με την οποία γρά
φονται τα στοιχεία στις αστυνομικές 
ταυτότητες αλλοιώνεται με την πάροδο 
του χρόνου, με συνέπεια να μη διαβά
ζονται με ευχέρεια.

9) Συχνά, οι πολίτες μόνοι τους κάνουν 
χρήση πιστοποιητικού γεννήσεως, ενώ 
θα μπορούσαν να επιδείξουν την ταυτό
τητά τους ή να συμπληρώσουν το σχε
τικά αποδεικτικό.

10) Από πολλού χρόνου έντυπα απο
δεικτικών στοιχείων αστυνομικής ταυτό
τητας ή διαβατηρίου δεν υπάρχουν σε 
πολλές υπηρεσίες, οι οποίες ούτε ζη
τούν ούτε εκτυπώνουν τέτοια έντυπα.

11) Σ ’ όλες αυτές τις δυσχέρειες προσ
τίθεται και η νοοτροπία που επικρατεί 
από την πλευρά των πολιτών και που 
συντελεί στην κάμψη του συναισθήμα
τος της ατομικής τους ευθύνης γιατί βα
σικά επιδιώκουν την εξυπηρέτησή τους, 
αδιαφορώντας για την πραγματική κατά
σταση των στοιχείων τους.

Η ανευθυνότητα αυτή που αισθάνεται 
ο πολίτης εμφανίζεται και στην ευκολία, 
με την οποία αφήνεται ασυμπλήρωτη η 
υπεύθυνη δήλωση που εμπεριέχεται στο 
έντυπο αποδεικτικό του δελτίου αστυ
νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου 
«περί του αμεταβλήτου ή μη των στοι
χείων της ταυτότητάς του».

12) Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για 
το αμετάβλητο ή μή των στοιχείων ταυ
τότητας είναι χωρίς αντικείμενο, στις 
περιπτώσεις που μεταβάλλονται τα στοι
χεία αυτά εν αγνοία του προσώπου 
που αφορούν (π.χ. αλλαγή αριθμού εγ
γραφής στα δημοτολόγια, λόγω ανασυν- 
τάξεως δημοτολογίων κ.λ.π.).

13) Για όλους τους παραπάνω λόγους 
επικρατεί από την πλευρά των υπαλλή
λων φοβία, δισταγμός και δυσπιστία, ως 
προς την ακρίβεια των στοιχείων που 
περιέχονται ιδίως στις αστυνομικές ταυ
τότητες των πολιτών.

ΔΙΑΠ ΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από την παραπάνω ανάλυση προκύ
πτουν οι εξής διαπιστώσεις:

1) Μια πρώτη μορφή του θεσμού, που 
ίσχυσε για 6 χρόνια, δεν πέτυχε στην 
πράξη, λόγω του δυνητικού χαρακτήρος 
που είχε και της μη διασφαλίσεως κατά 
ενδεχομένων παραβάσεων.

2) Τα Ν.Δ. 127 και 153/1969 προσπάθη
σαν να καλύψουν τις παραπάνω ατέ
λειες.

3) Οι βασικές αρχές, που έθεσαν τα 
Ν.Δ. 127 και 153/69 δεν μπόρεσαν, στην 
πρακτική να τηρηθούν στο μέτρο που 
έπρεπε.

4) Με ορισμένες πράξεις, κανονιστι
κού περιεχομένου της Δ. Διοικήσεως και 
κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών, απο
δυναμώνεται ο θεσμός, ο δε επηρεασμός 
των περιφερειακών υπηρεσιών από τις 
κεντρικές είναι έντονος.

5) Δεν δόθηκαν οδηγίες για την εφαρ
μογή των ΝΔ. 127 και 153/69 και για θέ
ματα που ρυθμίζουν διατάξεις που εκδό- 
θηκαν πριν από αυτά.

6) Οι στρατιωτικές υπηρεσίες κατά κα
νόνα δεν εφαρμόζουν το θεσμό.

7) Από τα στοιχεία που αναγράφονται 
στις ταυτότητες ή τα διαβατήρια, απου
σιάζουν μερικά, που η χρήση τους δεν 
είναι ασυνήθης και που για την απόδειξή 
τους εκδίδονται αντίστοιχα πιστοποιη
τικά.

8) Κατά κανόνα, δεν λήφθηκαν από τη 
Διοίκηση>-και κυρίως την Κεντρική - μέ
τρα για τη γενίκευση και διευκόλυνση 
εφαρμογής του θεσμού.

9) Η σύνταξη αποδεικτικού αστυνομι
κής ταυτότητος ή διαβατηρίου συντο
μεύει το χρόνο και μειώνει το κόστος που 
επάγεται η έκδοση πιστοποιητικού.

10) Τα στοιχεία που αναγράφονται στις 
αστυνομικές ταυτότητες ή τα διαβατή
ρια, ή τις άδειες παραμονής αλλοδαπών, 
αποτελούν πλήρη απόδειξη, εκτός από 
το επάγγελμα.
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11) Μερικοί οργανισμοί Τοπικής Αυτο- 
διοίκησεως αγνοούσαν το θεσμό.

12) Στοιχεία που προκύπτουν συμπε
ρασματικά από δελτία αστυνομικών ταυ
τοτήτων ή διαβατήρια, γίνονται κατά κα
νόνα δεκτά από τις Υπηρεσίες.

13) Αποδεικτικά δελτίων αστυνομικών 
ταυτοτήτων ή διαβατηρίων γίνονται κατά 
κανόνα δεκτά και όταν υπογράφονται για 
την ακρίθειά τους από υπάλληλο άλλης 
υπηρεσίας, αποδεδειγμένα.

14) Κυρώσεις για σημειωθείσες παρα
βάσεις στα Ν.Δ. 127 και 153/69 δεν επι
βάλλονται ούτε προς την πλευρά των 
κρατικών οργάνων, ούτε προς την 
πλευρά των πολιτών.

15) Σε ικανό ποσοστό πολιτών (14%) 
δεν έχουν ακυρωθεί οι αστυνομικές ταυ
τότητες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αν 
και έχει επέλθει μεταβολή βασικών στοι
χείων της προσωπικής τους καταστά- 
σεως.

16) Σε ισοδύναμο σχεδόν ποσοστό 
(19%) παρατηρείται απροθυμία αντικα- 
ταστάσεως των ακυρωθέντων δελτίων 
αστυνομικών ταυτοτήτων.

17) Πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών 
εφηβικής ηλικίας (70%) στερείται δελ
τίου αστυνομικής ταυτότητας. Για τις 
υπόλοιπες ηλικίες το ποσοστό αυτό είναι 
πολύ χαμηλότερο (15%), αλλά πάντως μη 
δικαιολογημένο.

18) Τα δελτία αστυνομικών ταυτοτή
των παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώ
σεις σφάλματα και παραλείψεις ως προς 
τα αναγραφόμενα στοιχεία.

19) Στις περιπτώσεις αναλφαθήτων 
πολιτών, η σύνταξη του αποδεικτικού 
στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου όπου απαιτείται αποτελεί 
πρόσθετη απασχόληση των υπηρεσιών.

20) Συχνά, τα στοιχεία που αναγρά
φονται στα δελτία αστυνομικών ταυτο
τήτων δεν αναγιγνώσκονται ευκρινώς, 
γιατί η μελάνη που χρησιμοποιείται για 
το σκοπό αυτό, υφίσταται με την πάροδο 
του χρόνου αλοιώσεις.

21) Οι πολίτες δεν είναι όσο θα έπρεπε 
ενημερωμένοι για το θεσμό, το σκοπό, τη 
χρησιμότητά του, και τις σχετικές κυρώ
σεις αφού υποβάλλονται πολλές φορές 
μόνοι τους στην ταλαιπωρία της διαδι
κασίας εκδόσεως πιστοποιητικών.

22) Παρατηρείται κάμψη του συναι
σθήματος ατομικής ευθύνης των πολι
τών και αντίστοιχη επικράτηση πνεύμα
τος δυσπιστίας από μέρους των κρατι
κών οργάνων πρός την ακρίβεια των 
στοιχείων των δελτίων αστυνομικών 
ταυτοτήτων καθώς και των αποδεικτικών 
αυτών, που παρουσιάζονται συντετα
γμένα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γ ια την καλύτερη απόδοση του θε
σμού της αποδεικτικής ισχύος των αστυ
νομικών ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π., 
προτείνεται όπως:

1) Εξετασθεί η δυνατότητα λήψεως 
των παρακάτω νομοθετικών μέτρων:

α) επιβολής προσθέτων κυρώσεων 
διοικητικής φϋσεως σ ’ όσους στερούνται 
αδικαιολόγητα δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας (π.χ. απαγόρευση χορηγή- 
σεως οποιοσδήποτε διοικητικής αδείας, 
παροχής, ή συμμετοχής σε διαγωνισμό 
προμηθειών, ή εργολαβίας κ.λ.π.).

β) εντοπισμού και ανάλογης προσαρ
μογής των νομοθετικών διατάξεων που 
έχουν εκδοθεΐ μετά την ισχύ των Ν.Δ. 
127 και 153/69, εφ' όσον δεν είχαν λάβει 
υπ’ όψει τους το θεσμό και τήρηση για τα 
μελλοντικά νομοθετήματα αυτής της 
αρχής.

γ) μελέτης της δυνατότητας προσθή
κης και άλλων στοιχείων στα δελτία 
αστυνομικών ταυτοτήτων που δεν περι
λαμβάνονται τώρα και που κρίνονται ου
σιώδη.

δ) αναγωγής όλων των στοιχείων των 
αστυνομικών ταυτοτήτων, διαβατηρίων 
και αδειών παραμονής αλλοδαπών, περι- 
λαμβανομένου και του επαγγέλματος, 
εις πλήρους αποδεικτικής ισχύος.

ε) καθιερώσεως αντί του εντύπου 
αποδεικτικού των στοιχείων της αστυ
νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, 
φωτοαντιγράφου όλων των όψεων αυ
τών, που θα επικυρώνεται από κρατικό 
όργανο και παρά πόδας να δηλώνεται 
υπεύθυνα κάθε ενδεχομένη μεταβολή, 
με ευθύνη του ενδιαφερομένου πολίτη.

στ) της κατάσχεσης από οποιαδήποτε 
Αρχή των προσαγομένων σ ’ αυτές ακυ
ρωμένων δελτίων αστυνομικών ταυτο
τήτων, που βρίσκονται στα χέρια των εν
διαφερομένων πολιτών, εφ’ όσον απο
δεδειγμένα έχει παρέλθει δίμηνο από το 
γεγονός που παρεκάλεσε την ακύρωση.

2) Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοική- 
σεως μεριμνήσουν για:

α) Τη γενίκευση του θεσμού σ ’ όλες 
ανεξαίρετα τις υπηρεσίες του Δημοσίου 
(Δικαστικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές, 
Αστυνομικές κ.λ.π.),των ΝΠΔΔ κ.λ.π.

β) Την παροχή ειδικών, κατά περί
πτωση, αναλυτικών οδηγιών για τη διευ
κόλυνση εφαρμογής του θεσμού, που 
περιλαμβάνει και θέματα, τα οποία ρυ
θμίζονται με προγενέστερες του έτους 
1969 διατάξεις.

γ) Την ανεύρεση και ανάλογη προσαρ
μογή όλων των πράξεων κανονιστικού 
περιεχομένου ή εγκυκλίων κ.λ.π. που 
έχουν εκδοθεΐ μετά το έτος 1969, εφ ’ 
όσον δεν είχαν λάβει υπόψη τους το θε
σμό και αποφυγή επαναλήψεως εκδό
σεως στο μέλλον πράξεων που υποβα
θμίζουν και αποδυναμώνουν το θεσμό.

δ) Τη μεθόδευση της ευρύτερης εν
ημέρωσης του κοινού για το σκοπό και τη 
χρησιμότητα του θεσμού και τις συν
έπειες των παραβάσεων από την εσφαλ
μένη ή και τη μη εφαρμογή του και προς 
τις δύο κατευθύνσεις (κρατικών οργά
νων και πολιτών).

ε) Την απαγόρευση εκδόσεως πιστο
ποιητικών από οποιαδήποτε Αρχή, Υπη
ρεσία κ.λ.π. σε περιπτώσεις που τα στοι
χεία για τα οποία ζητείται τούτο, προκύ
πτουν από δελτία αστυνομικών ταυτοτή
των ή διαβατήρια κ.λ.π.

στ) Την μη παραδοχή από μέρους Αρ
χών, Υπηρεσιών κ.λ.π. στοιχείων που 
προκύπτουν από ακυρωμένες αστυνομι
κές ταυτότητες.

ζ) Την καθιέρωση συστήματος παρα
κολούθησή και ελέγχου της επακριβούς 
εφαρμογής του θεσμού, κατά Υπουργείο 
και Νομαρχία και κινήσεως διαδικασιών 
επιβολής των νομίμων κυρώσεων προς 
κάθε κατεύθυνση.

3) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, 
ΝΠΔΔ, Οργανισμοί κ.λ.π. μεριμνήσουν 
για:

α) Τον εφοδιασμό τους με ανάλογο 
αριθμό εντύπων αποδεικτικών δελτίων 
αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατη
ρίων, όλων των τύπων.

β) Την ευρεία περιοδική τακτική εν
ημέρωση του κοινού με όλα τα μέσα δη
μοσιότητας και με ειδικές ομιλίες για τα 
ευεργετικά μέτρα του θεσμού, και τις 
συνέπειες σε περίπτωση παραθάσεως 
των σχετικών διατάξεων.

γ) Την παροχή γενικών και ειδικών 
οδηγιών κατά διαστήματα στο προσω
πικό τους, για την κανονική εφαρμογή 
του θεσμού.

δ) Ευρεία γνωστοποίηση του θεσμού σ’ 
όλους τους υποχρέους για την εφαρ
μογή του (συνεταιρισμούς, συλλόγους 
κ.λ.π.).

4) Τα αρμόδια καθ' ύλη Υπουργεία με- 
ριμνήσουν για:

α) Την εξασφάλιση, μέσω των Σχολείων 
Μέσης Εκπαιδεύσεως, Τεχνικών Σχολών, 
Ιδρυμάτων κ.λπ. του εφοδιασμού όλων 
των μαθητών κ.λ.π. που έχουν συμπλη
ρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, με 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, (όπως 
π.χ. να ορισθεί ότι μεταξύ των προϋπο
θέσεων για συμμετοχή σε οποιοσδήποτε 
εξετάσεις, διαγωνισμούς κ.λ.π. θα περι
λαμβάνεται και η οπωσδήποτε κατοχή 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κ.ά.).

β) Την ανάληψη προσπάθειας για τον 
εφοδιασμό όλων των υποχρέων με δελ
τίο αστυνομικής ταυτότητας και την κί
νηση διαδικασιών επιβολής των προβλε- 
πομένων από το νόμο ποινικών κυρώ
σεων κατά των μη συμμορφουμένων.

γ) Την καθιέρωση ειδικού τύπου ανεξί
τηλου και αμετάβλητου μελάνης για τη 
γραφή των στοιχείων στα δελτία αστυ
νομικών ταυτοτήτων.

δ) Την έκδοση αυστηρών εντολών 
προς τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες 
για την ακύρωση των δελτίων αστυνομι
κών ταυτοτήτων, σε περίπτωση μεταβο
λής στοιχείων της προσωπικής καταστά- 
σεως των κατόχων τους (ΟΓΑ. Ληξιαρ
χεία, Ταμεία Συνταξιοδοτήσεως κ.λπ.), 
για την έγκαιρη ακύρωση των δελτίων 
αυτών, όταν συντρέχει περίπτωση.

ε) Τη μελέτη της δυνατότητας εκκα- 
θαρίσεως των αστυνομικών ταυτοτήτων 
- ιδίως των γυναικών - ώστε να επανεκ- 
δοθούν χωρίς παραλείψεις, σφάλματα ή 
ατέλειες και την αποφυγή επαναλήψεως 
στο μέλλον παρομοίων σφαλμάτων ή 
παραλείψεων.
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Ι ΤΑΛΙΑ

Ατυχία ληστού.

Ο ληστής έκανε την εμφάνισή του 
απειλητικά: μαύρη κάλτσα στο
πρόσωπο, για να μην τον αναγνωρί
ζουν, πιστόλι στο χέρι, αποφασιστι
κές κινήσεις, λίγα λόγια: «Άνοιξε το 
ταμείο και δώσε μου όλα τα λεφτό».

Η επίθεση είχε γίνει σε ένα καπνο
πωλείο της Πάντοβα, και η ιδιοκτή- 
τριά του Συλβάνα Μοράντι, χωρίς να 
σκεφθεί καθόλου τον κίνδυνο που 
διέτρεχε - ή ακριβώς επειδή κατά
λαβε τι κίνδυνο διέτρεχε -, έβγαλε 
μια τρομερή κραυγή.

Το αποτέλεσμα ήταν να τρομάξει 
τόσο πολύ ο αδίστακτος ληστής, που 
να το βάλει στα πόδια. Αλλά η ατυχία 
του δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί βγαί
νοντας έντρομος και τρέχοντος από 
το καπνοπωλείο, βρέθηκε στην αγκα
λιά ενός χωροφύλακα που πήγαινε να 
αγοράσει τα τσιγάρα του. Και, που 
αντί να πάρει το πακετάκι του τα τσι-

Ανιχνευτης αλήθειας.

Όπως έγινε τελευταία γνωστό, 
στην Ινδία - σε μερικές φυλές τουλά
χιστον -, ο κατηγορούμενος για κά
ποιο έγκλημα, έχει ένα πολύ απλό 
τρόπο για να αποδείξει τηΥ αθωότητά 
του: βουτά το χέρι του, ή πιο σωστά 
το δάχτυλό του, μέσα σε ένα δοχείο 
με καυτό λάδι. Και αν το δάχτυλό του 
δέν πάθει τίποτε, τότε είναι σίγουρο 
ότι είναι αθώος για το έγκλημα που 
τον κατηγορούν. Αν αντίθετα το δά
χτυλό του καεί, τότε είναι σίγουρα 
ένοχος και φυσικά υφίσταται την τι
μωρία που προβλέπει ο νόμος της 
φυλής για το έγκλημά του.

Παράξενος ανιχνευτής αλήθειας 
σίγουρα. Ό μω ς ας μην ξεχνάμε ότι η 
Ινδία είναι η πατρίδα των φακίρηδων, 
των μάγων των φιδιών, και των κάθε 
λογής θαυματοποιών.

γάρα, πήρε «πακέτο» τον επίδοξο 
ληστή και τον πήγε στο Τμήμα.

Ζητιάνος από χόμπυ.

Υπάρχουν ζητιάνοι και ζητιάνοι. 
Υπάρχουν πραγματικά φτωχοί ζητιά
νοι, μα υπάρχουν και πλούσιοι, που 
δουλεύουν από χόμπυ ή γιατί δεν ξέ
ρουν κανένα άλλο «επάγγελμα». 
Όπως για παράδειγμα,ο 35χρονος 
Γκιουζέπε Σταμιλίνι από την Αόστα, 
που είχε ένα μόνιμο εισόδημα 50.000 
δραχμών τη βδομάδα, και που παρ' 
όλα αυτά ζητιάνευε καθημερινά στην 
ίδια γωνιά με τα ίδια βρώμικα και 
καταξεσκισμένα ρούχα. Δ ιέθετε μά
λιστα και λιμουζίνα με οδηγό, που τον 
πήγαινε στη «δουλειά» κάθε πρωί και 
περνούσε να τον πάρει το απόγευμα. 
Ό λα  αυτά τα παράδοξα έπεσαν βέ
βαια στην αντίληψη της τοπικής 
Αστυνομίας, κι έτσι κάποιο απόγευμα 
δεν τον μάζεψε η λιμουζίνα του, αλλά 
η «κλούβα».

Νοικιάστε ένα . .  φύλακα.

Έ να  γραφείο που άνοιξε πρόσφατα 
στο Αμβούργο προσφέρει μια πρα
γματικά πρωτότυπη όσο και χρήσιμη 
υπηρεσία. Διαθέτει άτομα, που με την 
κατάλληλη αμοιβή εγκαθίστανται στο 
σπίτι σας, όταν λείπετε, και από τη μια 
μεριά φυλάνε το σπίτι, και από την 
άλλη περιποιούνται τα φυτά σας και 
τα ζώα σας. Η επιχείρηση κάνει χρυ
σές δουλειές και σκέφτεται να ανοί
ξει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις. 
Γ ιατί, με τη μανία των διακοπών στο 
φόρτε της το καλοκαίρι, είναι πολύ 
δύσκολο να κανονίσει κάποιος με ένα 
γνωστό του να ρίχνει μια ματιά στο 
σπίτι του όσο θα λείπει, ενώ έχει απο- 
δειχθεί πόσο θελκτικοί «τόποι εργα
σίας» είναι τα κλειδωμένα σπίτια για 
τους διαρρήκτες.

ΝΟΡΒΗΓ Ι Α

0 θάνατος ενάς προέδρου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου για την 
προστασία της ηθικής του Ό σλο  
Σβέν Μέλσεν, πέθανε από καρδιακή 
προσβολή την ώρα, που - από καθή
κον - παρακολουθούσε μια σέξυ εκ
πομπή της τηλεόρασης.

Ο άτυχος Σβέν ήταν μόλις 35 χρό
νων και ένας πολύ καλός γιατρός. 
Τώρα η οργάνωσή του, που αριθμεί 
μόνο στο Ό σλο  δέκα χιλιάδες μαχη
τικά μέλη, χρησιμοποιεί το θάνατο 
του προέδρου της - ισχυρίζεται ότι 
πέθανε από το σοκ που του προκά- 
λεσε το άφθονο γυμνό - για να πείσει 
την κυβέρνηση να απαγορεύσει τη 
μετάδοση σέξυ προγραμμάτων από 
τα εθνικά κανάλια.

Ε.Σ . Σ . Δ:

Εκεί που το ξύλο επιτρέπεται.

Μετά από τελευταία απόφασή του 
Εφετείου της πόλης Τάρτου της 
Εσθονίας, μιας από τις Δημοκρατίες 
της Σοβιετικής Ένωσης, οι σύζυγοι 
μπορούν ελεύθερα να αλληλοξυλο- 
κοπιούνται χωρίς να τιμωρηθούν.

Αλλά να πως έχει ολόκληρη η ιστο
ρία. Ο Ιβάν Κουσνίτσεφ, 30 χρόνων, 
τσάκισε στο ξύλο τη συμβία του, κι 
εκείνη κατέφυγε στον τοπικό δικα
στή, που τον καταδίκασε σε ένα 
χρόνο φυλάκιση. Ο Ιβάν, όμως, δεν 
δέχτηκε την ποινή και κατέφυγε με 
την σειρά του στο Εφετείο της Τάρ
του, που τον αθώωσε πανηγυρικά.

Να το σκεπτικό της αθωωτικής 
απόφασης:

«Εφόσον ο ξυλοδαρμός συνέβη 
μέσα στη συζυγική εστία, δεν αποτε
λεί αδίκημα, γιατί ήταν απλά παρεπό
μενο των συχνών συζυγικών καυγά
δων, που συμβαίνουν στα ανδρόγυνα 
λόγω της υποχρεωτικής συμβίωσης, 
και των συνεπειών που προκαλεί 
αυτή στο νευρικό σύστημα!!!».

ΙΝΔΙΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ-
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Η . Π . A

Μια πρωτότυπη τιμωρία.

Στην 20χρονη Άλ ισον Μακντήν, 
που δούλευε σαν ιδιαίτερη γραμμα
τέας στην επιχείρηση ενός μεγαλέμ- 
πορου στη Μινεζότα, επιβλήθηκε η 
πιο πρωτότυπη «τιμωρία» από τον 
προϊστάμενό της, όταν εξ αιτίας της 
αφηρημάδας της, έφυγε από το γρα
φείο της δυσαρεστημένος ένας από 
τους καλύτερους πελάτες. Η επιβολή 
της πρωτότυπης τιμωρίας ήρθε στη 
δημοσιότητα όταν η 20χρονη Άλισον 
πήγε στην Αστυνομία και υπέβαλε 
μήνυση στον προϊστάμενό της Έν- 
τουαρντ Ρηντ, 46 χρόνων, επειδή ένα 
μεσημέρι, όταν είχαν φύγει οι άλλοι 
υπάλληλοι, τη βίασε και μάλιστα δυο 
φορές! Στο δικαστήριο που έφτασε η 
υπόθεση, ο πονηρός προϊστάμενος 
δεν αρνήθηκε την πράξη του, αλλά 
ισχυρίστηκε ότι έκανε ό,τι έκανε αφ’ 
ενός για να τιμωρήσει την Άλισον, και 
αφ' ετέρου για να την βοηθήσει να 
συγκεντρωθεί στη δουλειά της.

Το μυαλό της το είχε συνέχεια στο 
σέξ, είπε στην απολογία του. Γι’ αυτό 
και ήταν αφηρημένη. Με την πράξη 
μου θέλησα να ικανοποιήσω τις κρυ
φές επιθυμίες της, για να μπορεί να 
εργάζεται χωρίς αφηρημάδες που 
ήταν επιζήμιες για την επιχείρηση! Το 
δικαστήριο - δυστυχώς γι' αυτόν - δεν 
δέχτηκε τη περίεργη λογική του, και 
τον καταδίκασε σε δυο χρόνια φυ
λακή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

Ασφάλεια για τους νιόπαντρους.

Σύμφωνα με σχετική στατιστική 
της αρμόδιας υπηρεσίας των Ηνωμέ
νων Πολιτειών, ο ένας στούς τρεις 
γόμους διαλύεται στούς πρώτους έξι 
μήνες. Με αφορμή αυτό το γεγονός, 
μια ασφαλιστική εταιρία είχε τη 
φαεινή ιδέα να αναλάβει την ασφά
λιση των νιόπαντρων ζευγαριών 
«κατά του εν λόγω κινδύνου». Με 
ασφάλιστρα 100 δολλαρίων κάθε νιό
παντρος ή νιόπαντρη μπορεί να 
ασφαλιστεί για την περίπτωση που ο 
γάμος του θα διαλυθεί τον πρώτο 
χρόνο μετά τον Ησαία. Ο ασφαλισμέ
νος ή η ασφαλισμένη, έχουν έτσι εξ
ασφαλίσει τα έξοδα του διαζυγίου, κι 
ακόμα ένα μικρό εισόδημα που θα 
εισπράττουν ώσπου να ξαναπαν
τρευτούν αν το αποφασίσουν. Ακόμα 
στην περίπτωση που κατά το διά
στημα του συζυγικού βίου των ασφα
λισμένων ήρθε στο κόσμο παιδί, ή 
ασφάλεια αναλαμβάνει τη διατροφή 
ώσπου να γίνει πέντε χρόνων.

0 Περισκόπιος

Στολή για εγκύους

Επειδή ο αριθμός των εγκύων που 
υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα της 
Νέας Υόρκης όλο και μεγάλωνε, οι 
υπεύθυνοι αναγκάσθηκαν να κάνουν 
και ειδικές στολές εγκυμοσύνης. Ως 
τώρα, οι αστυνομικίνες ήταν υπο
χρεωμένες να φορούν την κανονική 
τους στολή, κι αυτό τις ανάγκαζε να 
εγκαταλείπουν γρήγορα την υπηρε
σία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην αστυ
νομική δύναμη της Νέας Υόρκης, 
υπηρετούν 1.400 γυναίκες, που στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι 
κάτω από 40 χρόνων.

Η Λόκχηντ κοι το περιστέρια.

Η Λόκχηντ είναι μια από τις μεγα
λύτερες εταιρίες κατασκευής αερο
πλάνων στον κόσμο, όμως φαίνεται 
ότι δεν περιορίζεται στα μηχανικά 
«πουλιά» αλλά χρησιμοποιεί και τα 
πραγματικά. Η τόσο προηγμένη αυτή 
τεχνολογικά εταιρία χρησιμοποιεί 
ταχυδρομικά περιστέρια για να 
μεταφέρει έγγραφα γραμμένα σε μι- 
κροφίλμς από το αρχηγείο της στο 
Λος Άντζελες σε ένα εργοστάσιό της 
στη Σάντα - Κρούζ που βρίσκεται'πε- 
ρίπου 100 χιλ. μακριά. Ύστερα από 
πολλές μελέτες οι αρμόδιοι της εται
ρίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
ο καλύτερος τρόπος για να φθάνουν 
τα έγγραφα γρήγορα, σίγουρα και 
φτηνά στον προορισμό τους ήταν ... 
τα περιστέρια. Όπως είπε χαρακτη
ριστικά ένας από τους διευθυντές: 
«τα περιστέρια καταναλώνουν λίγο 
καναβούρι, όχι βενζίνη, και κυρίως 
δεν πάνε για καφέ και μπύρα στο 
δρόμο, με αποτέλεσμα τα έγγραφα 
να φθάνουν έγκαιρα στον προορισμό 
του ς!...».

Ανασφαλή τα μικρά αυτοκίνητα

Ανασφαλή, βρήκαν οι Αμερικανοί, 
τα μικρά δίθυρα αυτοκίνητα. Σύμ
φωνα με στατιστική μελέτη, που δη
μοσίευσε μια μεγάλη ασφαλιστική 
εταιρία, οι περισσότεροι τραυματι
σμοί στα τροχαία δυστυχήματα γί
νονται σε επιβάτες μικρών αυτοκινή
των. Αντίθετα τα μεγάλα αυτοκίνητα 
θεωρούνται πιο ασφαλή.
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Πρόστιμο για δάγκωμα σκύλου. . .

Πολλά ψυχολογικά προβλήματα 
παρουσίαζε τον τελευταίο καιρό ο 
σκύλος κάποιου Ισπανού φοιτητή της 
Ψυχολογίας.

Καθόλου δεν τον «άκουγε», είχε 
γίνει ξαφνικά δύστροπος, γκρινιά
ρης, αντιπειθαρχικός και περισσό
τερο απαιτητικός από όσο μπορούσε 
να ανεχθεί το αφεντικό του. Και ο 
φοιτητής, επιχειρώντας μια πρακτική 
εξάσκηση στο μάθημα της ψυχολο
γίας προσπάθησε να του λύσει τα ψυ
χολογικά προβλήματα. Αλλά τίποτα 
δεν κατάφερε, γιατί ο σκύλος με την 
πάροδο του χρόνου γινόταν χειρότε
ρος.

Μια μέρα ζήτησε ιδιαίτερα απαιτη
τικά από το αφεντικό του να τον πάει 
βόλτα στην εξοχή για μια υπαίθρια 
απολαυστική απαλλαγή κάποιας σω
ματικής του ... ανάγκης.

Εκείνος, κουρασμένος καθώς ήταν 
του έφερε αντιρρήσεις. «Πες» ο 
ένας, «γαύγισε» ο άλλος, ήρθαν κά
ποια στιγμή στα χέρια. Κλωτσιές, 
δαγκωνιές, φωνές, γαυγίσματα, και η 
γειτονιά αναστατώθηκε. Δυο γείτο
νες που έτρεξαν να τους ξεχωρίσουν, 
αντίκρυσαν προς μεγάλη τους έκ
πληξη, τον φοιτητή να δαγκώνει το 
πόδι του σκύλου (το αντίθετο θα ήταν 
κάτι το φυσιολογικό και δεν θα τους 
δημιουργούσε έκπληξη ...). Προ αυ
τής της απαράδεκτης και ποινικώς 
κολάσιμης συμπεριφοράς του αυρια
νού ψυχολόγου, απέναντι στον πα- 
ρουσιάζοντα σοβαρά ψυχολογικά 
προβλήματα τετράποδο σύντροφό 
του, αναγκάσθηκαν να καλέσουν την 
οικεία Εταιρεία Προστασίας Ζώων, 
που υπέβαλε μήνυση κατά του φοι
τητή. Στό δικαστήριο, ο φοιτητής 
κρίθηκε ένοχος για βάναυση συμπε
ριφορά κατά ζώου, και του επιβλή
θηκε βαρύ πρόστιμο. Ενώ η Εταιρεία 
ανάλαβε την μελλοντική επιμέλεια 
του σωματικώς κα ι.. . ψυχικώς πλη
γωμένου σκύλου. Μπελάδες που έχει 
ο κόσμος!...

ΑΓΓΛ Ι Α

Παιδί στις φυλακές.
Έ να ς Άγγλος υπέβαλε αγωγή δια

ζυγίου και μήνυση κατά της διευθύν
τριας των γυναικείων φυλακών του 
Μάντσεστερ, γιατί η γυναίκα του 
κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποι
νής της -  για κλοπές που είχε κάνει -  
σ ’ αυτές, γέννησε ένα παιδάκι. Ο σύ
ζυγος αφού υπολόγισε τους μήνες 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό 
το παιδί δεν μπορούσε να είναι δικό 
του. Έτσι, κατέφυγε στο δικαστήριο 
για να βρει το δίκιο του. Το δικαστή
ριο, όμως, απέρριψε τη μήνυσή του 
με το αιτιολογικό ότι επρόκειτο κα
θαρά για «προσωπική υπόθεσή της 
συζύγου του».
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Συχνές «επισκέψεις» τύφου, χολέρας και ευλογιάς - Αφαιρέ
σεις «κτερισμάτων» από νεκρούς και μέτρα «προς πρόληψιν τυμ- 
βωρυχιών» - Δρομολόγια ... κηδειών στο κέντρο της πρωτεύου
σας - Περιτύλιγμα τροφίμων με παλιά χειρόγραφα - Τα «γελαδο- 
μάντρια» της οδού ... Ηρώδη Αττικού - Κανόνες υγιεινής σε 
παραδοσιακούς καφενέδες, κρασοπουλειά, μαγέρικα, μπαρμπέ
ρικα, δημόσια λουτρά και ξενοδοχεία - Υπαίθρια σφαγεία και επι
κίνδυνα κρέατα - Μέτρα και προτάσεις για την αντιμετώπιση του 
νέφους (!) -  Κοινή (αν)ησυχία... -  Απαγόρευση «θορυβωδών, 
υβριστικών και προκλητικών ασμάτων» -  Απαγόρευση χρήσης 
«σάλπιγγος βαρέος ήχου» των αυτοκινήτων -  Επιγραφές και δια
φημίσεις «μαρτυρούσαι μεγίστην αφιλοκαλίαν» -  Δίωξη «λαθρο- 
τοιχοκολλητών» ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Του κ. Χρήστου ΡΕΠΠΑ 
Μοιράρχου

Ό τα ν  ή Αθήνα έγινε πρωτεύουσα τού 
νεοσύστατου 'Ελληνικού κράτους, ένα 
άπό τά πολλά της προβλήματα ήταν και ή 
άποτελεσματική προστασία τής δημό
σιας ύγείας. Μέ διάταγμα τού 1833 συ- 
στήθηκε ή 'Υγειονομική ’Αστυνομία, πού

ύπαγόταν στή Γραμματεία (Υπουργείο) 
τών 'Εσωτερικών. Μερικά άπδ τά πολλά 
της καθήκοντα ήταν ή σύσταση νοσοκο
μείων, ύγειονομικών σταθμών καί νεκρο
ταφείων, ή έκδοση διαταγμάτων γιά τήν 
καταπολέμηση διαφόρων Επιδημιών, και 
ή λήψη μέτρων «κατά τών μετερχομένων 
τήν ιατρικήν άμαθών και άνεξετάστων 
ιατρών».

Μερικά άπό τά διατάγματα αυτά, ήταν 
τά «περί νεκροταφείων και ένταφιασμοϋ 
νεκρών» (1834), «συστάσεως ίατροσυ-

νεδρίου» (1834), «εισαγωγής τού έμβο- 
λιασμοϋ τής δαμαλίδος» (1835), «νεκρο- 
σκοπίας» (1835), «πωλήσεως Ιατρικών» 
(1835) «προφυλάξεως άπό τής χολέρας, 
τής πανώλους, και τού κίτρινου πυρε
τού» (1835), καί «περί παρεμποδισμοϋ 
τών μεταδοτικών άσθενειών» (1836).

Παρά τά μέτρα αύτά καί πολλά άλλα 
πού πάρθηκαν σέ όλόκληρη τήν όθωνική 
περίοδο, ή Αθήνα πολλές φορές δοκι
μάστηκε σκληρά άπό διάφορες Επικίν
δυνες μεταδοτικές άρρώστιες. Στά 1835 
έμφανίστηκε ό κοιλιακός τύφος. Ή  ίδια 
άρρώστια έμφανίστηκε μέ πολλά θανα
τηφόρα κρούσματα στή 2ετία 1836 - 37, 
στά 1849, καί στήν 3ετία 1853-55.

Τή μεγαλύτερη θραύση έκανε ή χο
λέρα στά 1854. Μεταδόθηκε άπό τά Γαλ
λικά στρατεύματα κατοχής πού στά
θμευαν στόν Πειραιά, καί άνάγκασε πολ
λούς ’Αθηναίους νά έγκαταλείψουν πα
νικόβλητοι τήν πόλη. Στή μεγάλη έξαρση 
τής έπιδημίας, πού κράτησε δύο μήνες 
(’Οκτώβριο - Νοέμβριο) πέθαιναν κάθε 
ήμέρα δεκάδες άτομα.

Στά 1857 έμφανίστηκε γιά πρώτη φορά 
ή ευλογιά, πού ταλαιπώρησε τούς ’Αθη
ναίους γιά 11 μήνες. Ή  ίδια έπιδημία έμ
φανίστηκε στά 1868 καί στή 2ετία 
1873-74, μέ πολλά θανατηφόρα κρού-

Παλιό καφενείο στην άκρη του Εθνικού Κήπου, μιο απ' 
τις πιο όμορφες νότες της παλιός Αθήνος.
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σματα. Γιά τήν άντιμετώπισή της άποφα- 
σίστηκε μέ άστυνομική διάταξη ό υπο
χρεωτικός δαμαλισμός κα'ι άναδαμαλι- 
σμός των κατοίκων. Τά μέτρα ήταν τόσο 
αύστηρά, ώστε άπαγορευόταν ή είσοδος 
στό σχολεία, τά καταστήματα καί τά μέσα 
συγκοινωνίας σέ όσους δέν είχαν μαζί 
τους «τακτικόν μαρτυρικόν» γιά τόν έμ- 
βολιασμό τους.

Τά μέλη τής οίκογένειας τών όσων 
έπασχαν, οί γιατροί καί οΐ Ιερείς που τούς 
έπισκέπτονταν, άλλά καί ό κάθε πολίτης 
πού ήξερε γιά τό συγκεκριμένο κρούσμα 
τής άρρώστιας, είχαν ύποχρέωση νά ει
δοποιήσουν άμέσως τήν Αστυνομία. Γ ιά 
όσους δέν συμμορφώνονταν, προθλε-

πόταν φυλάκιση καί χρηματική ποινή. Ή  
εύλογιά ξανάκανε καί πάλι τήν έμφάνισή 
της στή 2ετία 1882-83, μέ άποτέλεσμα νά 
σημειωθούν 448 θανατηφόρα κρού
σματα. Αντίθετα στή 2ετία 1895-96, οί 
θάνατοι άπό τήν ίδια έπιδημία ήταν πολύ 
έλάχιστοι, ίσως γιατί είχαν παρθεΐ έγ
καιρα τά κατάλληλα μέτρα. Συγκεκρι
μένα μέ άστυνομική διάταξη τού 1895 
όριζόταν ότι σέ όποιο σπίτι είχε έμφανι- 
στεϊ ή άρρώστια, ό Ιδιοκτήτης του ύπο- 
χρεωνόταν νά τοποθετήσει έξω άπό τήν 
είσοδό του έπιγραφή μέ τήν ένδειξη 
«έδώ είναι εύλογία». Ό  άρρωστος μετα
φερόταν άμέσως άπό τήν Αστυνομία στό 
λοιμοκαθαρτήρια τού Πειραιά μέ είδική

άμαξα, πού άπολυμαινόταν προτού γυ
ρίσει στήν Αθήνα.

Ή  Αστυνομία είχε τό δικαίωμα νά έπι- 
τρέψει τήν παραμονή τού άρρωστου σέ 
ιδιαίτερο δωμάτιο τού σπιτιού του πού 
άπολυμαινόταν. Στό δωμάτιο αύτό έπι- 
τρεπόταν ή είσοδος μόνο σέ όσους είχαν 
άναλάθει τή φροντίδα του. Στοϋς τελευ
ταίους άπαγορευόταν ή έξοδος άπό τό 
σπίτι μέχρι νά θεραπευτεί ό άρρωστος.

Ό σο ι πέθαιναν, τό πτώμα τους, άφοϋ 
άπολυμαινόταν, έμπαινε στό φέρετρο, 
πού σφραγιζόταν άμέσως. Στήν έκφορά 
τού νεκρού άπαγορευόταν «είς τό πλή
θος νά παρακολουθή τήν κηδείαν». 
Παράλληλα, έπιβλήθηκε ό ύποχρεωτικός 
δαμαλισμός καί άναδαμαλισμός. Τά ίδια 
μέτρα πάρθηκαν έκείνη τήν έποχή καί τά 
άμέσως έπόμενα χρόνια γιά τήν προστα
σία τών 'Αθηναίων άπό τή διφθερίτιδα καί 
τόν έξανθηματικό τύφο.

Στά 1900 έκδόθηκε άστυνομική διά
ταξη πού άπαγόρευε τήν άφαίρεση 
«κτερισμάτων έκ τών ένταφιαζομένων 
νεκρών». Όπω ς άναφέρεται στό σκε
πτικό της, τό μέτρο αύτό κρίθηκε άναγ- 
καίο έπειδή έπικρατούσε «ή κάκιστη 
συνήθεια τής άφαιρέσεως τών κτερισμά- 
των, καί ’ιδίως τών τεχνητών άνθέων, 
προσκεφαλαίων καί ταινιών, καί τής 
μεταπωλήσεως ή χρησιμοποιήσεως δι’ 
άλλους νεκρούς αύτών έξ ών άσφαλώς 
μεταδίδονται κολλητικοί νόσοι».

'Επειδή τό κακό είχε παραγίνει, «πρός 
πρόληψιν τυμβωρυχιών», οί νεκροθάφ
τες ύποχρεώθηκαν νά καταστρέφουν 
κατά τόν ένταφιασμό μαξιλάρια καί 
όποιοδήποτε άλλο άντικείμενο άξίας, μέ 
έξαίρεση τά φορητά στεφάνια. Μέ άστυ
νομική διάταξη τού 1912, άπαγορεύτηκε 
τό πέρασμα κηδειών άπό τούς δρόμους 
Ήρώδου ’Αττικού καί Σταδίου. Ό σω ν τά 
σπίτια βρίσκονταν στή λεωφόρο Κηφι
σίας πέρα άπό τή συμβολή της μέ τήν 
Ήρώδου 'Αττικού, μεταφέρονταν στήν 
τελευταία τους κατοικία άπό τήν όδό Ρη- 
γίλλης.

Οί κηδείες πού ξεκινούσαν άπό τό 
ύπόλοιπο μέχρι τό Σύνταγμα κομμάτι τής 
Κηφισίας καί τήν άρχή τής Πανεπιστη
μίου, άκολουθούσαν τή λεωφόρο Αμα
λίας. Τό πέρασμά τους άπό τήν όδό Στα
δίου, άπαγορευόταν άπό τή διασταύ
ρωσή της μέ τήν όδό Αιόλου, μέχρι τό 
τέρμα της. "Αν όμως «κατ' άνάγκην» κά
ποια κηδεία ξεκινούσε άπό τό κομμάτι 
αύτό τής Σταδίου, έπρεπε νά άκολουθή-

Η Αφροδίτη, η Ηβη και η Φήμη επιστρατευμένες στην 
προώθηση τσιγάρων των Αφων I. Καρακίτη, σε διαφή
μιση του 1914.

σει τήν πρώτη πάροδο πού όδηγοϋσε 
πρός τό νεκροταφείο.

Σέ όλες γενικά τις κηδείες, οί συγγε
νείς τού νεκρού ύποχρεώνονταν νά κα
λύπτουν τό φέρετρο «πρός πρόληψιν 
μεταδόσεως έπιδημιών καί μεταδοτικών 
νόσων». Γ ιά τόν ίδιο λόγο άπαγορεύτηκε 
στά 1911 ή μεταφορά μέ άγοραΐες ή Ιδιω
τικές άμαξες σέ κλινικές καί νοσοκομεία, 
άνθρώπων πού έπασχαν άπό έπιδημικές 
άρρώστιες. Ή  διαδικασία αύτή γινόταν 
«διά φορείων τού δημοσίου άπολυμαντη- 
ρίου». Ένα άλλο προστατευτικό μέτρο 
τής δημόσιας ύγείας ήταν ό καθορισμός 
τού χαρτιού περιτυλίγματος τών τροφί
μων. Μέ άστυνομική διάταξη τού 1900,
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άπαγορεύτηκε ή χρήση «χάρτου πεπα
λαιωμένου καί ιδίως πεπαλαιωμένων χει
ρογράφων». ’Ελάχιστοι όμως συμορφώ- 
θηκαν άν κρίνουμε άπό τό γεγονός ότι 
έξι χρόνια άργότερα, μιά άλλη άστυνο- 
μική διάταξη, παρατηρούσε ότι στην 
Αθήνα έπικρατοϋσε «ή κάκιστη συν
ήθεια» νά τυλίγονται τά τρόφιμα μέ, πα
λιές έφημερίδες καί παλιά χειρόγραφα. 
Ό  καθένας μπορεί νά φανταστεί πόσοι 
τόνοι μέ πολύτιμα ιστορικά έγγραφα χά
θηκαν μόνο άπό τήν αιτία αύτή.

Στά 1918, έκδόθηκε μιά σειρά άπό 
άστυνομικές διατάξεις, πού ρύθμιζαν 
τήν υγιεινή καί καθαριότητα σέ διάφορα 
καταστήματα. Μεταφέρουμε έδώ μερικά 
σημεία τους, πού συνθέτουν γραφικές 
εικόνες τής παλιάς 'Αθήνας.:

Στους φούρνους, οί ζυμωτές έπρεπε 
νά φοράνε είδική στολή, νά μή ζυμώνουν 
μέ τά πόδια, ούτε νά πάσχουν «έκ μολυ
σματικών νόσων προκαλούντων άηδίαν». 
Στούς πελάτες άπαγορευόταν νά ψα
χουλεύουν τό ψωμί, τά παξιμάδια, καί τά 
κουλούρια γιά δοκιμή «καί άλλους σκο
πούς», ποιους άκριθώς δέν έξηγεΐται. 
Όσοι μοίραζαν ψωμί στά σπίτια δέν 
έπρεπε νά μπαίνουν στό έσωτερικό τους, 
ούτε νά έπιτρέπουν στούς πελάτες νά 
διαλέγουν τις φραντζόλες καί τά καρβέ
λια.

Στά βουστάσια καί τά αίγοστάσια, έκ
τος άπό τή σχολαστική καθαριότητα, 
προβλεπόταν καί ή άπαγόρευση τής 
τροφής τών ζώων μέ χόρτα καί άχυρα, 
πού προέρχονταν άπό τό γέμισμα στρω
μάτων ή τή συσκευασία έμπορευμάτων. 
Ό  «άμελκτής», ήταν έπιφορτισμένος μέ 
πολλές ύποχρεώσεις. Μιά άπό αύτές 
ήταν καί ή άπαγόρευση «τού άμέλγειν 
διά χειρών ύγραινομένων διά σιέλου ή 
καί γάλακτος». Στήν παλιά Αθήνα  ύπήρ- 
χαν πολλά βουστάσια καί αίγοστάσια. 
Έδώ  μάς άρκεΐ νά σημειώσουμε ότι στά, 
-  ξεχασμένα πιά -  Αθηναϊκά τοπωνύμια, 
άνήκουν καί οί « Αγελάδες». Ή  τοποθε
σία αύτή βρισκόταν κοντά στήν όδό 
Ήρώδου Αττικού καί στό περίφραγμα 
τού Εθνικού κήπου, όπου, στό διάστημα 
1900 - 1925 ύπήρχε κέντρο άναψυχής μέ 
συνεχόμενο βουστάσιο, πού σερβίριζε 
στούς πελάτες του γάλα «άπ’ εύθείας έκ 
τών άγελάδων λαμβανόμενον» όπως 
γράφει χαρακτηριστικά ό Κώστας Μπί-
ρης·

Στις ταβέρνες, τήν άπαγόρευση τού 
«πτύειν κατά γής» έπρεπε νά τή θυμί
ζουν στούς πελάτες είδική έπιγραφή καί 
«καταλλήλως» 6 καταστηματάρχης. 
'Επειδή πολλοί ταβερνιάρηδες δέν που
λούσαν κρασί «σώσμα» μόνο άπό τά βα
ρέλια, άπαγορευόταν αύστηρά ή «ύπό 
οίανδήποτε δικαιολογίαν, συλλογή τού 
εις τά ποτήρια τών πελατών ύπολείμμα- 
τος οίνου». Ό σ ο  γιά τή διαφύλαξη καί τό 
σερβίρισμα τών μεζέδων, έπρεπε νά γί
νεται «κατά τρόπον μή έπιφέροντα βλά
βην εις τήν Δημοσίαν ύγείαν ή προκα- 
λούντα άηδίαν».

Ανάλογες διατάξεις ϊσχυαν καί γιά τά 
ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, καί 
έστιατόρια. Στά τελευταία άπαγορευό- 
ταν ή είσοδος πελατών μέ σκυλιά. Όπως 
άναφέρεται στό σκεπτικό τής σχετικής

Φτωχόσπιτο στ’ Ανοφιώτικα της Πλάκας. Οι άθλιες 
συνθήκες υγιεινής στις φτωχοαυνοικίες, πολλές φο
ρές έγιναν αιτία εζάπλωσης επιδημικών ασθενειών.

άστυνομικής διάταξης, τό μέτρο αύτό 
πάρθηκε έπειδή «πολλοί τών γευματι- 
ζόντων φέρουσι μεθ’ έαυτών κύνας ρί- 
πτοντες αϋτοίς υπολείμματα φαγητού 
είτε έντός πινακίων είτε έπί τού δαπέ
δου, μέ άποτέλεσμα, πλήν τής προσγε- 
νομένης άηδίας, νά άπειλήται καί ή δη
μοσία υγεία».

Στά καφενεία, άπαγορευόταν ή διά
θεση ποτών πού είχαν παρασκευαστεί μέ 
βάση τό άκάθαρτο οινόπνευμα. Μετά 
άπό κάθε χρήση τού ναργιλέ, τό νερό 
έπρεπε νά άλλάζει, καί τό έπιστόμιο 
(λουλάς) νά βράζεται σέ μεγάλη θερμο
κρασία. Ρυπαρές τράπουλες καί ξεθω
ριασμένα τάβλια δέν είχαν θέση στά 
τραπέζια. Στό παρασκευαστήριο, άνε- 
ξάρτητα άν ό «ταμπής» χρησιμοποιούσε 
καυσόξυλα, κάρβουνο, πετρέλαιο, ή φω
ταέριο, έπρεπε νά ύπάρχει καμινάδα. Τέ
λος τό πλύσιμο φλυτζανιών καί ποτηριών 
μέσα σέ μαστέλλα, συνιστούσε σοβαρή 
παράβαση.

Στά κουρεία, όλα τά έργαλεία πριν άπό κά
θε χρήση τους, έπρεπε νά άπολυμαίνονται

μέ ειδικό οινόπνευμα τής «'Εταιρίας οίνων 
καί οινοπνευμάτων». ’Επειδή ύπήρχαν 
πολλοί πελάτες, πού κουρεύονταν ή ξυ
ρίζονταν μέ δικά τους έργαλεία, ό κου
ρέας ήταν ύποχρεωμένος νά τούς διαθέ
τει άτομικά συρτάρια μέ τά κλειδιά τους. 
Απαγορευόταν ή κοινή χρήση «τών αύ- 
τών πάντοτε ταινιών τού μύστακος». 
Μετά τό ξύρισμα, ό πελάτης έπλενε μό
νος τό πρόσωπό του μέ νερό χρησιμο
ποιώντας άτομικό σφουγγάρι, ή άφηνε 
τόν κουρέα νά τόν περιποιηθεί «δι’ ϋδα- 
τος Κολωνίας». Γιά τόν καλλωπισμό τών 
νεκρών, ό κουρέας χρησιμοποιούσε 
προσωπικά τους έργαλεία ή δικά του. Τά 
τελευταία άπαγορευόταν νά τά χρησι
μοποιεί γιά τήν καθημερινή πελατεία 
του. Ό  κουρέας υποχρεωνόταν άκόμη 
νά άπολυμαίνει τις τρίχες πού προορί
ζονταν «διά τεχνητούς μύστακας ή πε
ρούκας».

Μέ άστυνομική διάταξη τού 1919, άνα- 
θεωρήθηκαν καί συμπληρώθηκαν τά μέ
τρα καθαριότητας καί ύγιεινής στά δη
μόσια λουτρά. Τά τουρκικού τύπου (χα
μάμ) διατηρήθηκαν μέ κάποιες μικρές
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τροποποιήσεις. Στα ευρωπαϊκού τύπου 
καθιερώθηκε μιά σειρά άπό σχολαστικές 
διατάξεις. Ρυθμίστηκε άκόμη και ό τρό
πος ροής των «καταιωνιστήρων» (ντούς), 
πού έπρεπε νά γίνεται «δίκην λεπτοτά- 
της βροχής». 'Ανάμεσα στά είδη πού 
χρησιμοποιούσαν οί λουσμένοι, ήταν καί 
ή «έφ’ άπαξ χρησιμοποιούμενη κάνναβις 
(τζίβα)», πού άντικαθιστοϋσε τά σφουγ
γάρι, επειδή τό τελευταίο άπολυμαινό- 
ταν δύσκολα. Ή  λέξη «άπολύμανσις» 
κυριαρχεί στήν άστυνομική αύτή διά
ταξη, επειδή οί διάφορες μεταδοτικές 
άρρώστιες βρίσκονταν τότε σέ μεγάλη 
έξαρση. Γιά τό λόγο αύτό άπαγορευόταν 
ή είσοδος στά δημόσια λουτρά όσων 
έπασχαν άπό αύτές «ιδίως δέ έκ τής ψώ
ρας» δπως τονιζόταν σ ’ ένα άπό τά 
πρώτα της άρθρα.

Αύστηρές άπαγορευτικές διατάξεις 
ϊσχυαν καί γιά τά ξενοδοχεία. Οί διευ
θυντές τους δέν έπρεπε νά διαθέτουν 
δωμάτια «ύγρά, άνήλια, σκοτεινά, καί κα
κώς άεριζόμενα». Απαγορευόταν τό τί- 
ναγμα τών σεντονιών άπό τά παράθυρα 
καίτά μπαλκόνια, ή «ξηρά σάρωσις» κάθε 
χώρου, καθώς καί ή νοσηλεία πελατών 
πού έπασχαν άπό κοιλιακό ή έξανθημα- 
τικό τύφο, εύλογιά, χολέρα, πανώλη, 
δυσεντερία, ύπόστροφο πυρετό κ.λ.π.

Ό  διευθυντής τού ξενοδοχείου, είχε 
ύποχρέωση νά ειδοποιεί τήν Αστυνομία 
«άμέσως μετά τήν άποχώρησιν ή τόν θά
νατον φθισικοϋ τίνος, ϊνα ένεργηθή άπο- 
λύμανσις τού δωματίου». Ή  θέρμανσις 
τού ξενοδοχείου έπρεπε νά γίνεται καί 
νά συντηρείται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά 
«μή άναδίδη καπνούς ή άλλα άέρια δυ- 
νάμενα νά έπιδράσωσι έπιβλαβώς». 
Πολλά Αθηναϊκά ξενοδοχεία συγκέν
τρωναν τό νερό σέ ντεπόζιτα, πυθάρια, 
καί «πάν δοχεϊον χρήσιμε ϋον πράς έν- 
αποθήκευσιν ϋδατος». Ό λα  αύτά 
έπρεπε νά σκεπάζονται έρμητικά χωρίς 
νά έπιτρέπεται ή άντληση νερού «διά τής 
έντός αύτών έμβυθίσεως δοχείων». Σέ 
καμιά περίπτωση έπιτρεπόταν νά διοχε
τεύονται τά άκάθαρτα νερά τών ξενοδο
χείων σέ δρόμους, κράσπεδα πεζοδρο
μίων, γειτονικές αύλές ή σέ οικόπεδα. 
"Ας σημειωθεί άκόμη ότι άπαγορευόταν 
καί τό «πτύειν κατά γής». Μάλιστα ό 
διευθυντής ήταν ύποχρεωμένος νά τό 
θυμίζει «καταλλήλως» στούς πελάτες ...

Μέ άστυνομική διάταξη τού 1835, πρό
τυπα σφαγεία μπορούσαν νά λειτουρ
γούν μόνο «παρά τήν θάλασσαν, ποτα
μούς καί ρυάκια». 'Επειδή δέν ύπήρχαν 
τέτοια σφαγεία, τόν έπόμενο κιόλας 
χρόνο δόθηκε άδεια στούς κρεοπώλες 
νά σφάζουν «τούς βόας καί τάς δαμάλεις 
έντός τής περιοχής τών οικιών των, 
κλείοντες τάς θύρας έν καιρώ τής σφα
γής, διά νά άπαντώνται άτυχήματα τά 
όποια ήμπορούν νά προξενηθούν άπό τά 
διαφεύγοντα ζώα».

Από μιά άστυνομική διάταξη τού 1899, 
μαθαίνουμε ότι στήν Αθήνα λειτουρ
γούσαν τότε πολλά πρόχειρα ιδιωτικά 
σφαγεία, μέ άποτέλεσμα νά έχει δη- 
μιουργηθεΐ κατάσταση «λίαν έπικίνδυ- 
νος εις τήν δημοσίαν ύγείαν». Γιά τό 
λόγο αύτό. όρίστηκε μοναδικός χώρος 
σφαγής ζώων «παντός είδους καί γένους 
καί πόσης ήλικίας» τά δημοτικά σφαγεία, 
πού βρίσκονταν νότια άπό τό μνημείο 
τού Φιλοπάππου, κοντά στήν κοίτη τού 
Ίλισσοϋ.

Μόνο τήν παραμονή τού Πάσχα έπι

τρεπόταν ή «κατ' οίκον σφαγή άμνών καί 
έριφίων» μιά καί τό άπαιτοΰσε τό πατρο
παράδοτο έθιμο. Από τά δημοτικά σφα
γεία, τά κρέατα μεταφέρονταν στήν 
πόλη μέ κάρρα σκεπασμένα «διά ύφά- 
σματος κηρωτού». Τέσσερα χρόνια νω
ρίτερα (1895) είχε άπαγορευτεϊ στούς 
κρεοπώλες νά φουσκώνουν μέ τό στόμα 
τά σφάγια «πράς διευκόλυνσιν τής έκ- 
δρομής αύτών». Όπω ς έξηγεϊται στό 
σκεπτικό τής σχετικής άστυνομικής διά
ταξης, «τούτο ούμόνον έμποιεϊ άηδίαν 
τοϊς καταναλωταΐς, άλλά καί έπιβλαβής 
εις τήν ύγείαν των δύναται νά έπενερ- 
γήση, όσάκις τό ένεργήσαν τήν τοιαύτην 
πράξιν άτομον πάσχει». Γ ιά τό λόγο αύτό 
έπιβλήθηκε ή χρήση ειδικών «φυσητή
ρων» ποιάς μορφής άκριβώς δέν διευ
κρινίζεται.

Στό σκεπτικό μιάς άστυνομικής διάτα
ξης τού 1900, παρατηρεϊται δτιτά κρέατα 
«μένουσιν έκτεθιμένα εις τάς μυίας 
πράς μέγιστον κίνδυνον τής δημοσίας 
ύγείας». 'Ύστερα άπό αύτό, ύποχρεώθη- 
καν κρεοπώλες, ξενοδόχοι καί μάγειροι, 
νά τά διατηρούν «έντός κλωβού έκ δι- 
κτυωτοϋ άδιαπεράστου ύπό τών μυϊών». 
Ειδικά οί κρεοπώλες έπρεπε νά τά διατη
ρούν έκεϊ άπό τις έντεκα τό πρωί μέχρι 
τις τέσσερες τό άπόγευμα, καί άπό τις έξι 
τό βράδυ μέχρι τό έπόμενο πρωί πού 
άνοιγαν τά καταστήματά τους.

Αύτά ήταν σέ γενικές γραμμές τά βα
σικότερα προβλήματα δημόσιας ύγείας 
στήν Αθήνα τού παλιού καιρού. Μερικά 
άπό αύτά ξεπεράστηκαν, άλλα έγιναν, 
όξύτερα, καί τέλος άλλα παραχώρησαν 
τή θέση τους σέ πρωτοφανέρωτα καί 
πολλές φορές «ούρανοκατέβατα», μέ 
πρώτο κα ι.. . χειρότερο τό «μυστηριώ
δες νέφος» πού δίνει κάθε φορά στόν 
Αθηναϊκό ούρανό διαστημική άψη ...

Σχετικά μέτό  «θέμα νέφος», θά πρέπει 
νά Αναφέρουμε ότι άρχισε νά ταλαιπωρεί 
τούς 'Αθηναίους άπό τά τέλη τού περα
σμένου αιώνα. Στό σκεπτικό μιάς άστυ
νομικής διάταξης τού 1895, άναφέρεται 
ότι «αί καπνοδόχοι πολλών οικιών καί έρ- 
γοστασίων έν τε ταΐς Άθήνα ις καί τψ 
Πειραιεϊ, ρυπαίνουσι τάς πέριξ οικίας διά 
τής σύν τώ καπνώ άναπεμπομένης έξ αύ
τών αιθάλης». Γι' αύτό άποφασίστηκε ή 
τοποθέτηση, μέσα σέ ένα μήνα, ειδικού 
στομίου σέ όλες τις καπνοδόχους. Γ ιά 
τούς παραβάτες προβλεπόταν ποινική 
δίωξη καί σέ μερικές περιπτώσεις κατε
δάφιση μέ δαπάνες τους τών έλαττωμα- 
τικών καπνοδόχων, ώστε νά κατασκευα
στούν σύμφωνα μέ τις καθιερωμένες 
προδιαγραφές.

Μερικά χρόνια άργότερα, τό Αθηναϊκό 
νέφος, άρχισαν νά τό τροφοδοτούν άργά 
άλλά σταθερά, οί έξατμίσεις τών αύτοκι- 
νήτων. Τό περιοδικό « Ηχώ Δημοσίας 
Ασφαλείας», στό τεύχος Νοεμβρίου 
1913, σέ κύριο άρθρο του μέ τίτλο «Ή 
άνθυγιεινότης τών αύτοκινήτων», ύπο- 
γράμμιζε ότι τό θέμα αύτό «πρέπει νά 
προκαλέση τήν προσοχήν τών άρμοδίων 
καί δή τού Ίατροσυνεδρίου, τό όποιον 
οφείλει νά παρακολουθή τάς έργασίας 
καί έρεύνας έν Εύρώπη ...».

Σχετικά μέ τό τελευταίο, πληροφο
ρούσε τούς άναγνώστες του ότι άπό 
έρευνες πού είχε κάνει τότε τό Ινσ τι
τούτο Υγ ιεινής τού Πανεπιστημίου τού 
Βερολίνου, διαπιστώθηκε ότι «οί άτμοί οί 
προερχόμενοι έκ τής καύσεως τού

έλαίου καί τής βενζίνης τού αύτοκινή- 
του, περιέχουσι 85 άζώτου, 4,9 άνθρακι- 
κοϋ οξέος, 5,3% οξυγόνου, 3,7% άνθρα- 
κικοΰ οξειδίου, καί μικρός ποσότητας 
μεθάνης καί άλδεϊδίων, τά όποια προξε- 
νούσι τήν κακήν όσμήν, καί έκ τών 
όποιων κυρίως είναι ή άκρολεΐνη, τής 
όποιας ή δηλητηριώδης ένέργεια είναι 
μεγάλη ...».

Ακόμη πληροφορούσε τούς άναγνώ- 
στες του άτι άπό τά Γερμανικό ’Ινστι
τούτο «έγένοντο πειράματα τής έπιδρά- 
σεως τών άερίων τούτων έπί ποντικών, 
ινδικών χοιριδίων (σκαντσοχοίρων) καί 
κονίκλων καί άπεδείχθη άτι άποτέλεσμα 
αύτής ύπήρξε ό θάνατος αύτών». Ό  Αρ- 
θρογράφος παρατηρούσε ότι στήν 
Αθήνα «είναι μέν άληθές ότι δέν έχομεν 
πληθύν αύτοκινήτων μεγάλην, ούτε αί 
οίκοδομαί μας είναι τόσον πυκναί ώστε 
νά θρηνώμεν θύματα τών έκ τών τούτων 
έκπεμπομένων άερίων, πάντως δμως 
ταϋτα καί μέ τάς ύπαρχούσας συνθήκας, 
προκαλοϋσι άηδίαν καί έρεθισμόν τών 
βλεννομεμβρανών».

Στή σημερινή 'Αθήνα τά αύτοκίνητα 
άποτελούν τρόπο καί άγχος ζωής, ένώ οί 
συναισθηματικά άνυδρες καί περιβαλ- 
λοντολογικά προβληματικές γειτονιές, 
είναι συμπιεσμένες σέ έπάλληλα τσιμεν
τένια κλουβιά. Ό σ ο  γιά τά θύματα τής 
τεχνολογικής έξέλιξης δέν θρηνοϋνται 
μέ τήν παραπάνω έννοια, άλλά διολι
σθαίνουν Απαρατήρητα στό περιθώριο 
τής καθημερινής ρουτίνας. Παράδειγμα: 
Τά αιματηρά τροχαία άτυχήματα πού άρ
χισαν νά μπαίνουν στά «ψιλά» τών έφη- 
μερίδων, άπλούστατα έπειδή έχουν πά- 
ψει νά συγκινούν τό κοινό, βυθισμένο 
καθώς είναι στή δίνη τού «οπτικού» πο
λιτισμού μας . ..

ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ

Ό  όρος «διατάραξις κοινής ήσυχίας», 
έμφανίστηκε γιά πρώτη φορά σέ άστυ
νομική διάταξη τού 1836. Μέ μόνη όμως 
τή διαφορά, ότι τότε είχε τή σημασία τής 
διατάραξης τής δημόσιας τάξης και 
άσφάλειας «άπό στασιαστικός συσσωμα
τώσεις έναντίον τής είσπράξεως τών 
προσόδων, τής έλευθερίας κυκλοφορίας 
τών τροφίμων, καί τής έλευθερίας τής 
έργασίας καί βιομηχανίας».

Στις περιπτώσεις αύτές, οί ταραχές 
καταπαύονταν μέ «δικαστικήν καταδίω- 
ξιν», άφού πρώτα γίνονταν τρεις προει
δοποιητικές προσκλήσεις μέ τύμπανο ή 
σάλπιγγα. 'Η ίδια διαδικασία προβλεπό
ταν καί γιά τή διάλυση συγκεντρώσεων 
«έναντίον τής άσφαλείας τών Ατόμων, 
τών άρχών, τών ιδιοκτησιών, τής έκτελέ- 
σεως τών δικαστικών άποφάσεων, ή πρός 
άπόλυσιν τών φυλακισμένων ή καταδί
κων».

Ό λες  αύτές οί αιτίες τών δυναμικών 
συγκεντρώσεων, φανερώνουν μερικά 
άπό τά σοβαρά προβλήματα πού Αντιμε
τώπιζε τότε ή νεοσύστατη Ελληνική πο
λιτεία. Ή  κοινή ήσυχία έξακολούθησε νά 
έχει τήν ίδια έννοια γιά πολλά χρόνια. 
'Έτσι τό Μάιο τού 1897, άπαγορεύτηκε ή 
δημοσίευση στις έφημερίδες καί τά 
παραρτήματά τους ειδήσεων, ή διαφημί
σεων μέ άνεξέλεγκτο περιεχόμενο, πού 
θά μπορούσαν νά «διαταράξωσι τήν κοι
νήν ήσυχίαν».

Μέ τήν ίδια διάταξη, στά παραρτήματα
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γινόταν προληπτική λογοκρισία γιά νά 
άποφεύγονται όπως φαίνεται διαρροές 
όνησυχητικών ειδήσεων, γύρω άπό τόν 
άτυχο γιά τήν Ελλάδα πόλεμο τοϋ 1897. 
Στά 1902, άπαγορεύτηκε ή «διά κηρύκων 
(ντελάληδων) διαφήμισις τών έμπορευ- 
μάτων διά έκκωφαντικών φωνών πρός 
πρόκλησιν πελατών».

Στό σκεπτικό τής σχετικής άστυνομι
κής διάταξης, άναφέρεται ότι τό μέτρο 
αυτό κρίθηκε άναγκαΐο, έπειδή ό ύπερ
βολικός θόρυβος καί ή «μεγάλη άκο- 
σμία», πού έπικρατοϋσαν στους κεντρι
κούς 'Αθηναϊκούς δρόμους, θύμιζαν 
«έπαρχιακάς πανηγύρεις». Από τήν 
άπαγόρευση αύτή, έξαιρέθηκαν οί πλα
νόδιοι πωλητές τροφίμων «ένεκα τής 
καθιερωμένης μακράς συνήθειας» νά 
διαλαλοϋν τό έμπόρευμά τους στις γει
τονιές.

Μέ άστυνομική διάταξη τού 1919, τό 
μέτρο αύτό έπεκτάθηκε καί ατούς πλα
νόδιους πωλητές καί μουσικούς, άπό τις 
9 τό βράδυ μέχρι τις 7 τό πρωί καί άπό 1-3 
μετά τό μεσημέρι. Μέ τήν ίδια διάταξη, 
άπαγορεύτηκαν «άσματα, φωνασκίαι, καί 
μουσικά όργανα άνά τάς όδούς, πλα
τείας, καί δημόσια έν γένει μέρη», άπό 
τις 10 τό βράδυ μέχρι τις 9 τό πρωί γιά τή 
χειμερινή, καί άπό τις 11 μέχρι τις 9 γιά τή 
θερινή περίοδο.

Ετσι, γιά πρώτη φορά δεσμεύτηκαν 
άπό τό νόμο οί γραφικοί κανταδόροι. 
Όστόσο οί έξορμήσεις τους στις «μικρές 
ώρες», συνεχίστηκαν γιά πολλά άκόμη 
χρόνια, μέ έπίκεντρο «τής Πλάκας τις 
άνηφοριές». Μέ τήν ίδια άστυνομική διά
ταξη, οριζόταν ότι στά κέντρα ή μουσική 
έπιτρεπόταν μέχρι τά μεσάνυχτα ή καί 
νωρίτερα «έάν ήθελε βασίμως βεβαιωθή 
ότι διαταράσσεταί πως ή ήσυχία τών 
περίοικων». Θά πρέπει άκόμη νά σημειω
θεί, ότι άπαγορεύονταν αύστηρά «τά θο
ρυβώδη, ύβριστικά, καί προκλητικά 
άσματα», καθώς καί ή έκφώνηση άπό 
τούς έφημεριδοπώλες ειδήσεων πού δέν 
άναγράφονταν στις έφημερίδες.

Μέ τήν έμφάνιση τού αύτοκινήτου, 
δημιουργήθηκαν προβλήματα καί στήν 
κοινή ήσυχία. Μέ άστυνομική διάταξη 
τού 1908, άπαγορεύτηκε στούς όδηγούς 
τους ή χρήση «σάλπιγγος βαρέος ήχου» 
μέσα σέ κατοικημένες περιοχές. Δέκα 
χρόνια άργότερα, άπαγορεύτηκε ή «χά- 
ριν παιδιάς χρήσις κωδώνων ή σάλπιγ- 
γος» άπό τούς όδηγούς τών ποδηλάτων. 
Αντίθετα, στούς όδηγούς τών τράμ, πού 
δέν είχαν τή δυνατότητα νά κάνουν 
«άποφευκτικούς έλιγμούς», έπιτρεπό
ταν νά χρησιμοποιούν έλεύθερα τό 
«καμπανάκι». Φαίνεται ότι τό δικαίωμα 
αύτό τό άσκοϋσαν καί μετά τά μεσάνυ
χτα οί όδηγοί τού «τράμ · τού τελευ
ταίου», άν πιστέψουμε τό ρεφραίν τού 
πασίγνωστου τραγουδιού ...

Μέχρι τό 1909, οί θεατρικές παραστά
σεις πολλές φορές άρχιζαν - γιά εύνόη- 
τους λόγους -  μετά τις δέκα καί τελείω
ναν πολύ άργά μετά τά μεσάνυχτα, μέ 
άποτέλεσμα. έκτος άπό τή διατάραξη 
της κοινής ήσυχίας, νά «βλάπτεται καί ή 
ύγεία τών θεατών», όπως άναφέρεται 
στή σχετική άστυνομική διάταξη. 
Υστερα άπό αύτό, όρίστηκε νά άρχίζουν 

πριν άπό τις έννέα καί μισή, καί νά τε
λειώνουν τό άργότερο μισή ώρα μετά τά 
μεσάνυχτα, χωρίς νά έπιτρέπεται καμιά 
παράταση. Τό ίδιο ώράριο καθιερώθηκε 
(1919) καί γιά τούς κινηματογράφους.

ΛΝ

Χαρακτηριστικός τύπος ρακοσυλλέκτη στις παλιές 
αθηναϊκές χωματερές.

ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΕΙΣ

Ό  κατακλυσμός τών Αθηναϊκών δρό
μων άπό έντυπες καί χειρόγραφες δια
φημίσεις καί κακόγουστες έπιγραφές, 
δέν άποτελεϊ σημερινό φαινόμενο. Στό 
σκεπτικό μιάς άστυνομικής διάταξης τού 
1902, άναφέρεται ότι «πολλοί αύθαιρέ- 
τως άναγράφουσι έπί τών μανδροτοίχων, 
ιδίως τών οικοπέδων, ώς καί έπί τών τοί
χων τών οικιών, τών συχναζομένων ιδίως 
όδών πρός περίπατον τής Κηφισίας καί 
τών Πατησίων, λίαν κακογράφως καί 
άνορθογράφως, έπιγραφάς, διαφημί
σεις, καί άγγελίας, προξενούσας μεγί- 
στην άκοσμίαν καί μαρτυρούσας άφιλο- 
καλίαν ...».

Παρά τά μέτρα πού πάρθηκαν, τό 
κακό συνεχιζόταν. Λίγους μήνας προτού 
γίνουν στήν Αθήνα οί γνωστοί άνεπίση- 
μοι 'Ολυμπιακοί άγώνες τοϋ 1906, άπο- 
φασίστηκε ή ριζική άντιμετώπιση τού θέ
ματος μέ τήν έκδοση νέας άστυνομικής 
διάταξης. Αύτό έγινε έπειδή, όπως τονι
ζόταν στό σκεπτικό της, ή πρωτεύουσα 
θά παρουσίαζε στούς ξένους έπισκέπτες 
«βάρβαρον όψιν έκ τών παντοίων τοιχο
κολλημάτων καί τών άκαλαισθήτων 
έλαιοεπιγραφών...».

Εκτός άπό τίς έπιγραφές αύτές, οί 
τοίχοι, οί κολώ'νες τού ήλεκτρικού καί 
τού γκαζιού καί κάθε άλλο προσφερό- 
μενο σημείο, είχαν κατακλυστεΐ άπό 
«πωλείται» καί «ένοικιάζεται», θεατρικά 
προγράμματα, άγγελτήρια γιά κηδείες 
καί μνημόσυνα, καί ένα σωρό άκόμη χει
ρόγραφες καί έντυπες άνακοινώσεις καί 
διαφημίσεις.

Από τό κείμενο τής ίδιας άστυνομικής 
διάταξης, μαθαίνουμε ότι γίνονταν

άκόμη καί τοιχοκολλήσεις «έντύπων ή 
χειρογράφων τείνοντα νά προσβάλωσι 
πρόσωπα ή άντιθαίνοντα εις τούς καθε
στώτος νόμους». Στά κείμενα τής δεύ
τερης κατηγορίας συμπεριλαμβάνονταν 
καί διαφημίσεις «προσβάλλουσαι τήν 
δημοσίαν αιδώ περί θεραπειών ή φαρμά
κων άφροδισίων νόσων». Στό σημείο 
αύτό θά πρέπει νά άναφερθεΐ ότι άπαγο- 
ρευόταν νά δημοσιεύονται στόν ήμερή- 
σιο καί περιοδικό τύπο εύχαριστήριες 
έπιστολές άτόμων πού είχαν θεραπευτεί 
άπό διάφορα άφροδίσια νοσήματα.

Ό λες σχεδόν οί τοιχοκολλήσεις γί
νονταν «λάθρα» τίς νυχτερινές ώρες. Γ ι’ 
αύτό καί άπαγορεύτηκαν άπό τίς 7 τό 
βράδυ μέχρι τίς 4 τό πρωί γιά τή χειμε
ρινή, καί άπό τίς 6 μέχρι τίς 6 τό πρωί γιά 
τή θερινή περίοδο. Τό πατροπαράδοτο 
έμπορικό - εύρηματικό δαιμόνιο, παρα
κινούσε πολλούς έπαγγελματίες νά σκα
ρώνουν ολόκληρα κακογραμμένα καί 
πολλές φορές άνορθόγραφα διαφημι
στικά «κατεβατά», μπροστά καί γύρω 
άπό τά καταστήματά τους.

Γιά νά σταματήσουν οί αύθαιρεσίες, 
άποφασίστηκε ή τοποθέτηση «καλλιτε
χνικών έπιγραφών καί πινακίδων» μόνο 
στήν πρόσοψη τών καταστημάτων καί σέ 
ορισμένο σημείο καί ύψος. Στήν 3ετία 
1902 - 1905, μέ τή φροντίδα τοϋ νεοσύ
στατου τότε «Γραφείου διαφημίσεων καί 
τοιχοκολλήσεων», τοποθετήθηκαν σέ 
διάφορα κεντρικά σημεία τής Αθήνας, 
ειδικά ταμπλώ, μαρμάρινες στήλες, καί 
περίπτερα.

Ή  κλασσική όμως συνήθεια τού 
νεοέλληνα νά άγνοεΐ τό διπλανό του καί 
νά καταστρέφει κάθε τι τό κοινόχρηστο, 
έκανε καί έδώ τήν πανηγυρική της έμφά
νιση. Διαφορετικά δέν έξηγεΐται γιατί ή 
άστυνομική διάταξη άπαγόρευε «εις 
πάντα νά καταστρέφη ή νά άφαιρή τάς 
πινακίδας, στήλας, περίπτερα, ύάλους 
καί διαφημιστικά άντικείμενα, νά άποσπά 
ή σχίζη τάς έπικολλημένας διαφημίσεις, 
ή νά παρεμποδίζη τούς έντεταλμένους 
τήν έπικόλλησιν τών διαφόρων έντύ
πων . . .».

Επειδή συχνοί δράστες τής κατα
στροφής τών διαφημίσεων ήταν μαθη
τές, άντίγραφα τής άστυνομικής διάτα
ξης κοινοποιήθηκαν σέ όλα τά Σχολεία, 
γιά νά γίνουν «αί δέουσαι συστάσεις καί 
νουθεσίαι». Ή  ίδια άστυνομική διάταξη, 
ύποχρέωνε τό Γ ραφείο διαφημίσεων καί 
τοιχοκολλήσεων νά αύξήσει τόν άριθμό 
τών διαφημιστικών ταμπλώ, νά καθαρίσει 
τούς τοίχους άπό τίς λαθραίες διαφημί
σεις, καί νά όρίσει ειδικές θέσεις γιά τήν 
τοιχοκόλληση τών νεκρώσιμων, ώστε νά 
πάψει, όπως τονιζόταν, «ή παρατηρου- 
μένη μέχρι σήμερον πένθιμος άσχημία 
άνά παν βήμα καί άνά πάσαν οικίαν ...».

Παράλληλα ειδοποιήθηκαν οί έργολά- 
βοι κηδειών νά σταματήσουν «τήν περαι
τέρω λαθραίαν τοιχοκόλλησιν τών νε
κρώσιμων έπί ποινή αύστηράς καταδιώ- 
ξεως». Τέλος, οί ύπάλληλοι τού Γρα
φείου διαφημίσεων, έφοδιάστηκαν μέ 
ταυτότητα καί ειδική στολή, ώστε νά έν- 
τοπίζεται καί νά συλλαμβάνεται «πάς 
τοιχοκολλών λάθρμ». Οί διαφημίσεις 
όμως τής έποχής έκείνης δέν γίνονταν 
μόνο μέ τόν τρόπο πού προαναφέραμε, 
άλλά καί «στεντορείρτή φωνή» άπό τούς 
ντελάληδες, γιά τούς όποιους γίνεται 
λόγος σέ άλλο κεφάλαιο.
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ Π ΕΙΥΧΑΝ
33.909 υποψήφιοι εισάγονται φέτος στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχο

λές. Από αυτούς 14.664 πέτυχον στο Α.Ε.Ι. με πανελλήνιες εξετάσεις για το 
90% των θέσεων, 1.946 στα Α.Ε.Ι. με το παλαιό σύστημα εισαγωγικών 
εξετάσεων γιο το 10% των θέσεων και 17.299 στις ανώτερες σχολές γιο το 
100% των θέσεων, με επιλογή και αριστούχοι.

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών του προσωπικού της Χωροφυλακής, 
πέτυχαν στις φετινές εξετάσεις στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

Η επιτυχία τους βασίστηκε οπάλυτα στη δική τους επιμέλεια κοι στο 
οικογενειακά τους περιβάλλον. Υπήρξαν επιμελείς σ’ άλα τα μαθητικά τους 
χρόνια, όπως ήταν η επιθυμία των γονιών τους και όπως τους δίδαξαν εκείνοι 
με τον τρόπο τους.

Εκείνοι, οι γονείς - συνάδελφοι, εφοδιασμένοι με θέληση και διάθεση 
γιο προσφορά έχουν ταχθεί να υπηρετούν άοκνα το κοινωνικά σύνολο. 
Καθημερινά διαγωνίζονται και καθημερινά πετυχαίνουν. Έχοντας επομένως 
σαν παράδειγμα τη θέληση και την εργατικότητα των γονιών τους, τα παιδιά 
αυτά αγωνίστηκαν στο στίβο της ευγενοϋς άμιλλας με δύναμη και αποφασι
στικότητα και πέτυχαν. Ηταν εξάλλου η δικαίωση των κόπων τους.

Νέοι σπουδαστές, αξιοποιήστε τους κόπους και τις υπεράνθρωπες 
θυσίες των γονιών και δασκάλων σας. Κοιτάξτε με αισιοδοξία και σιγουριά το 
μέλλον για να φανείτε μια μέρα ανώτεροι τους και για να προσφέρετε τους 
καρπούς των κόπων σος στις οικογένειές σας και στο κοινωνικό σύνολο 
γενικότερα.

Εμείς, οι συνάδελφοι των γονιών σας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την 
επιτυχία σας αυτή, σας συγχαίρουμε ολόψυχα και σος ευχόμαστε καλές 
σπουδές.

Τα ονάμοτο που δημοσιεύονται στη συνέχεια προκύπτουν απ’ τα στοιχείο 
που έφτασαν στα γραφεία του περιοδικού μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Θ ΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του 
Κων/νου, γιος ανθυπασπιστή 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του 
Γεωργίου, γιος ενωμοτάρχη 

ΜΑΝΙΩΤΗΣ Χρήστος του Ξενοφώντα, 
γιος ανθυπασπιστή 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ευ
σταθίου, γιος ανθυπασπιστή, σειρά 31 

ΤΣΙΩΤΑ Χαρίκλεια του Ιωάννη, κόρη 
αντισυνταγματάρχη

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΝΛΙΔΗΣ Χαράλαμπος του Κων/νου, 

γιος ανθυπασπιστή

ΠΟ ΙΜΑΝΤΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ (Λ)
ΥΦΑΝΤΗ Ευαγγελία του Κων/νου, 

κόρη ανθυπασπιστή, σειρά 7

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΙΡΟΥ Βασιλική του Αντωνίου, κόρη 
αντισυνταγματάρχη

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ελένη του Μιχαήλ, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Σταμάτιος του Νι
κολάου, γιος ανθυπομοίραρχου

ΤΣΕΛΙΚΗ Λαμπρινή του Κων/νου, κόρη 
αντισυνταγματάρχη

ΤΣΟΥΤΣΙΑ Χαρίκλεια του Ιωάννη, κόρη 
ταξιάρχου ε.α.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΜΨΙΑ Αγγελική του Αντρέα, κόρη 

ενωμοτάρχη
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Μαρία του Ιωσήφ, κόρη 

ενωμοτάρχη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ιωάννα του Πανα

γιώτη, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 88
ΠΑΠΑΦΙΛΗ Μαριλένα του Αναστασίου, 

κόρη ανθυπομοίραρχου
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ Χαρίκλεια του Γεωρ

γίου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΑΓΓΛΙΚΗ  ΦΙΛΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑΜ ΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του Βασι

λείου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΑΡΓΥΡΗ Θεοδώρα του Χριστόφιλου, 

κόρη συνταγματάρχη
ΒΟΓΚΑ Βαρβάρα του Δημητρίου, κόρη 

ανθυπασπιστή, σειρά 1

ΙΤΑ  Α.Ε.Ι.
ΖΑΦΕΙΡΗ Ιωάννα του Νικολάου, κόρη αν- 
θυπασπιστή ε.α.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΛΗ Ευαγγελία του Αν- 
δρέα, κόρη αντισυνταγματάρχη, σειρά 
13, (παλαιό σύστημα εξετάσεων) 

ΣΤΑΘΑΚΗ Κονεσία του Στεφάνου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΑΓΓΛΙΚΗ  ΦΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ Μαργαρίτα του Παναγιώτη, 

κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 42 
ΠΑΝΤΕ Μάρθα του Δημοσθένη, κόρη 

αντισυνταγματάρχη

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ Βασιλική του Κων/νου, 

κόρη χωροφύλακα ε.α.
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ Γεωργία του Ανδρέα, 

κόρη αντιστράτηγου ε.α.
ΝΙΝΙΟΥ Ό λγα του Λεωνίδα, κόρη υπο

μοίραρχου
ΠΟΛΙΤΗ Χαρίκλεια του Σταύρου, κόρη 

ανθυπασπιστή
ΧΡΥΣΑΓΗ Ζαχαρούλα του Δημητρίου, 

κόρη υποστράτηγου ε.α.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Γεωρ

γίου, κόρη συνταγματάρχη

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΝΟ Μ ΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Αθανασία του Λουκά, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ιωάννης του Νικολάου, 
γιος πολιτικής υπαλλήλου χωροφυλακής 

ΒΑΛΑΩΡΑ Χριστίνα του Κων/νου, κόρη 
ταγματάρχη

ΒΕΛΙΔΑΚΗ Ευαγγελία του Μιχαήλ, 
κόρη ανθυπομοίραρχου 

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ Θεοδώρα του Πανα
γιώτη, κόρη ενωμοτάρχη 

ΒΟΥΡΔΑΣ Αριστείδης του Δημητρίου, 
γιος ανθυπασπιστή, (σειρά 5, παλαιό σύ
στημα εξετάσεων)

ΚΑΣΤΟΡΑ Σοφία του Νικολάου, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΚΕΦΑΛΑ Στυλιανή του Γεωργίου, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα του Γ εωργίου, 
κόρη κυρίου Α ' Υπαρχηγού 

ΛΕΝΕΤΗΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου, 
γιος υπομοιράρχου 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ Ευσταθια του Νικολάου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Παρασκευή του 
Ιωάννη, κόρη ταξιάρχου, σειρά 45 

ΜΟΥΝΤΑΚΗ Ελένη του Χρήστου, κόρη 
ενωμοτάρχη, σειρά 78 

ΜΠΑΚΑ Γεωργία του Αναστασίου, 
κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΜΠΟΤΣΟΣ Αθανάσιος του Χρήστου, 
γιος ανθυπασπιστή

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Πανα
γιώτη, κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Δημήτριος του Δούκα, 
γιος ανθυπομοίραρχου
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ευαγγελία του Δημητρίου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΤΑΤΣΗ Σοφία του Χρήστου, κόρη ενω
μοτάρχη

ΤΡΟΥΠΗ Μαρία του Θεοδώρου, κόρη 
ταγματάρχη.

ΝΟΜ ΙΚΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ιωάννης του Ευαγγέλου, 

γιος ενωμοτάρχη, σειρά 121
ΜΗΛΙΤΣΗ Μαρία του Γεωργίου, κόρη 

υπομοίραρχου
ΝΙΚΑΣ Σωτήριος του Σαράντη, γιος αν- 

θυπασπιστή ε.α.
ΨΑΛΛΑΣ Γρηγόριος του Αριστείδη, 

γιος συνταγματάρχη

Ν ΟΜ ΙΚΟ  ΘΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΔΕΚΗ Ελένη του Κλεομένη, κόρη 

ενωμοτάρχη
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Ανδριανή του Ευτύχιου, 

κόρη μοίραρχου
ΚΑΛΠΑΚΟΥ Γιαννούλα του Θεοδώρου, 

κόρη αντισυνταγματάρχη
ΝΕΓΚΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου, 

γιος ενωμοτάρχη
ΣΤΡΑΤΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, 

γιος ανθυπασπιστή
ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του 

Ιωάννη, κόρη ανθυπομοίραρχου ε.α.

ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΣ  Δ ΙΟ ΙΚΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Χριστίνα του Σταύρου, 

κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ Μαρία του Πανα

γιώτη, κόρη ταξιάρχου

ΚΗΡΥΚΟΥ Σταυρούλα του Ηλία, κόρη 
ανθ/στή ε.α.

ΝΤΑΤΣΗ Σοφία του Χρήστου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Μαρία του Ευαγγέ
λου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ Φωτεινή του Γεωργίου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ Δημήτριος του Εμμα
νουήλ, γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΟΥΡΔΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου, 

γιος ανθυπασπιστή
ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ Ευμορφία του Σωκράτη, 

κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία του Θεμιστοκλή, 

κόρη ενωμοτάρχη
ΤΣΕΚΟΥ Σοφία του Δημητρίου, κόρη 

ενωμοτάρχη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΑΒΡΑΜ Ο ΠΟ ΥΛΟ Υ Βασιλική του Χρή
στου, κόρη ενωμοτάρχη ε.α.

ΚΟΛΟΖΗ Παναγιώτα του Ιωάννη, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Μαρία του Μιχαήλ, 
κόρη αντισυνταγματάρχη

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρία του Γεωργίου, 
κόρη ανθ/ρχου ε.α. (σειρά 2, παλαιό σύ
στημα εξετάσεων)

ΠΛΕΞΙΔΑΣ Κων/νος του Δημητρίου, 
γιος ενωμοτάρχη

Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ Παναγιώτης του Χρή

στου, γιος συνταγματάρχη

Α Σ Ο Ε Ε Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Στυλιανή του Νικολάου, 

κόρη αντισυνταγματάρχη

ΜΑΝΟΥΧΑ Αγγελική του Αθανασίου, 
κόρη συνταγματάρχη 

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μαρία του Γεωργίου, 
κόρη ανθυπασπιστή 

ΣΑΡΡΗΣ Βασίλειος του Αριστείδη, γιος 
ταγματάρχη ε.α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝ ΙΚΗ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάν- 
νου, γιος ανθυπομοιράρχου ε.α.

Β ΙΟΜ ΗΧΑΝ ΙΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Βασιλική του Γεωργίου, 

κόρη υπομοίραρχου 
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Αγγελική του Εμμανουήλ, 

κόρη υπομοίραρχου 
ΜΠΛΙΚΑΣ Κων/νος του Νικολάου, γιος 

ανθυπομοίραρχου
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική του 

Χαραλάμπους, κόρη ενωμοτάρχη 
ΤΖΑΤΖΑ Στρατηγούλα του Παναγιώτη, 

κόρη ανθυπασπιστή, σειρά 5

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΟΥΜΗΣ Γρηγόριος του Δημητρίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΡΩΝΗ Ευαγγελία του Αναστασίου, 

κόρη μοίραρχου

Μ Η ΧΑΝ Ο ΛΟ ΓΩ Ν  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ

ΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, γιος 
αντιστράτηγου ε.α.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεκτάριος του Ευαγ
γέλου, γιος αντισυνταγματάρχη ε.α.

ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ Βασίλειος του Ηλία, γιος 
συνταγματάρχη ε.α.

Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩ Ν  Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος του 

Κων/νου, γιος ανθυπασπιστή

Η ΛΕΚΤΡΟ ΛΟ ΓΩ Ν  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ

ΠΡΕΝΤΖΑΣ Λάμπρος του Κων/νου, 
γιος ανθυπασπιστή, σειρά 22 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ευφημία του Στεφάνου, 
κόρη ταξιάρχου ε.α.

Η ΛΕΚΤΡΟ ΛΟ ΓΩ Ν  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩΝ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Αντω
νίου, γιος υποστράτηγου ε.α.

ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΩΝ ΕΜ Π
ΛΕΜ ΟΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Ηλία, γιος 

ενωμοτάρχη

ΧΗΜ ΙΚΩ Ν  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΩ Ν  Θ ΕΣΣΑ 
ΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ Πέτρος του Επαμεινώνδα, 
γιος ανθυπασπιστή ε.α.

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΡΗΓΑ Βασιλική του Γεωργίου, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΤΟΓΑΝΤΖΗ Μαρία του Σπήλιου, κόρη 
ανθυπομοίραρχου

ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος του Διονυσίου, 
γιος ενωμοτάρχη

Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Αργυ
ρίου, γιος ταγματάρχη, σειρά 77

Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΟ  ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του 

Γεωργίου, γιος αντισυνταγματάρχη 
Δ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Κρινή του Αρι

στείδη, κόρη αντισυνταγματάρχη

Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΡΑΧΙΩΤΗ Αλεξάνδρα του Κων/νου, 

κόρη ανθυπομοίραρχου

ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του 

Ιωάννη, κόρη ενωμοτάρχη

ΦΥΣΙΚΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ
ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος του Θεοδώ

ρου, γιος ανθυπασπιστή

ΔΙΠΛΑΣ Αθανάσιος του Τιμολέοντα, 
γιος ταγματάρχη, σειρά 30 
ΜΑΝΤΗΣ Σωκράτης του Ιωάννη, γιος 
ενωμοτάρχη

Μ ΠΟΓΔΟΣ Ιωάννης του Γ εωργίου, γιος 
ανθυπασπιστή ε.α., σειρά 60

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος του Μιλ

τιάδη, γιος ενωμοτάρχη 
Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ Βικτωρία του Ιωάν- 

νου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ Ελισάβετ του Νικολάου, 

κόρη αντισυνταγματάρχη

ΧΗ Μ ΙΚΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ Χρήστος του Κων/νου, 

γιος υπομοίραρχου, σειρά 5

ΧΗ Μ ΙΚΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη, 
γιος αντισυνταγματάρχη
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ΧΗ Μ ΙΚΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΛΕΤΡΑΣ Βασίλειος του Αθανασίου, 

γιος ανθυπασπιστή

ΓΕΩ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΛΛΙΑ Μάρθα του Αναστασίου, κόρη 

αντισυνταγματάρχη 
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Νι

κολάου, γιος ανθυπασπιστή ε.α.

ΓΕΩ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Ιωάννης του Στυλιανού, 

γιος ενωμοτάρχη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΓΕΩΠΟΝ ΙΚΗ  ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβή του Κων/νου, 
κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΚΑΛΟΣΑΚΑ Γεωργία του Δημητρίου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Αθανάσιος του Πανα
γιώτη. γιος ανθυπασπιστή ε.α.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα του Φω
τίου, κόρη ενωμοτάρχη.

ΓΕΩ ΠΟΝ ΙΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Πα

ναγιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΛΑΖΑΚΗΣ Γεώργιος του Παντελή, 
γιος μοίραρχου

ΜΠΟΝΟΥ Μαρία του Σωτηρίου, κόρη 
αντισυνταγματάρχου

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Στέφανος του 
Ιωάννη, γιος αντιστράτηγου ε.α.

ΠΑΤΑΤΣΗ Βασιλική του Θεοδώρου, 
κόρη ανθυπομοίραρχου

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος του Γεωρ

γίου, γιος ανθυπασπιστή
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευαγγελία του 

Ιωάννη, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Παύλος του Νικο

λάου, γιος ενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΩΡΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου, γιος 

ανθυπασπιστή ε.α.
ΠΑΠΠΑ Λαμπρινή του Σπυρίδωνα, 

κόρη ενωμοτάρχη

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Σπυρί

δωνα, κόρη υπομοίραρχου ε.α.
ΚΑΖΑΛΗ Ιωάννα του Στυλιανού, κόρη 

ενωμοτάρχη (σειρά 54)
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ Παναγιώτης του Βα

σιλείου, γιος ανθυπομοίραρχου ε.α.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα του 

Χρήστου, κόρη αντισυνταγματάρχη,
σειρά 20

ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος του Κων/νου, 

γιος αντισυνταγματάρχη (Μηχ. ηλεκτρ. 
πανεπ. Λονδίνου)

Ο ΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος του Χαρίση, 
γιος ενωμοτάρχη (Ιατρική Πάντοβας -  
Ιταλίας)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΥΕΛΠ ΙΔΩΝ
ΖΑΓΑΛΙΚΗΣ Γεώργιος του Λάμπρου, 

γιος ενωμοτάρχη
ΘΕΟΔΟΥΣΗΣ Δημήτριος του Στυλια

νού, γιος ενωμοτάρχη 
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Ιωάννης του Στυλιανού, 

γιος ενωμοτάρχη
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος του 

Παναγιώτη, γιος ανθυπομοίραρχου 
ΣΥΚΟΝΤΙΜΗΣ Γεώργιος του Κων/νου, 

γιος ενωμοτάρχη
ΤΖΑΝΗΣ Νικόλαος του Αθανασίου, 

γιος ανθυπασπιστή

ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜ ΑΤΩΝ

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος του Γεωρ
γίου, γιος ανθυπασπιστή (Ιατρικό Τμήμα, 
σειρά 3)

ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ Χρυσόστομος του Εμ
μανουήλ, γιος ανθυπομοίραρχου (Ια
τρικό Τμήμα)

ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος του Διονυσίου, 
γιος ενωμοτάρχη, σειρά 1) 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Παύλος του Νικο
λάου γιος ενωμοτάρχη, σειρά 1)

Σ.Α.Α.Ν. ΑΘΗΝΩΝ

ΖΗΣΗ Βασιλική του Ιωάννη, κόρη ενω
μοτάρχη, σειρά 10

ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δημήτριος του Ανδρέα, 

γιος ταξιάρχου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Σοφία του Μιχαήλ, κόρη 
ενωμοτάρχη (με επιλογή)

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗ Μαρία του Γεωργίου, κόρη 

ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΙΟΝΤΟΣ Γρηγόριος του Σπυρίδωνα, 

γιος ενωμοτάρχη (αριστούχος)

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΛΑΜ ΙΑΣ
ΣΑΣΣΑΛΟΣ Κων/νος του Νικολάου, 

γιος ταξιάρχου (με επιλογή)

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΤΡ ΙΠΟ ΛΕΩΣ
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη, 

γιος υπομοίραρχου

ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΙ ΣΧΟΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αναστασία του Βασι

λείου, κόρη ενωμοτάρχη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Σοφία του Γεωργίου, 

κόρη αντισυνταγματάρχη

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΕΑΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ Ευάγγελος του Νικολάου, 
γιος υπομοίραρχου, σειρά 30

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Λ.

ΚΡΕΜ ΥΔΑΣ Αθανάσιος του Μιλτιάδη, 
γιος ενωμοτάρχη

Μ Η ΧΑΝ Ο ΛΟ ΓΩ Ν  ΚΟΖΑΝΗΣ 
Τ -Ε.Λ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Παναγιώτης του Ανα
στασίου, γιος αντισυνταγματαρχη

ΗΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΣΤΙΧΙΔΗΣ Ανδρέας του Χρήστου, 

γιος υπομοίραρχου

ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Λ.
ΔΕΣΥΛΛΑ Αικατερίνη του Αναστασίου, 

κόρη ενωμοτάρχη
ΤΖΩΡΤΖΗ Αγγελική του Παναγιώτη, 

κόρη ενωμοτάρχη

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕΡΡΩ Ν  Τ-Ε.Λ
ΜΑΡΙΝΟΗ Ροζάνα του Κων/νου, κόρη 

υπενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ Γ.Λ
ΛΟΥΚΑ Παναγιώτα του Σπυρίδωνα, 

κόρη ενωμοτάρχη

ΟΔΟ ΝΤΟ ΤΕΧΝ ΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ.Λ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος του Γεωργίου, 

γιος υπομοίραρχου

ΣΧΟΛΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Γεωρ

γίου, γιος υπομοίραρχου

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜ.
ΚΑΡΤΟΦΗΣ Ιωάννης του Κων/νου, γιος 

ενωμοτάρχη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΑΠΟΥΝΗΣ Ιωάννης του Σεραφείμ, 
γιος ανθ/ρχου ε.α.
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Τα π ερ ίερ γα  

π α ιγ ν ίδ ια  

τ η ς  τ ύ χ η ς
Μένω πάντα κατάπληκτος όταν Ιχνη

λατώ τούς διάφορους τρόπους πού χρη
σιμοποιεί ή τυφλή μοίρα γιά νά μάς ωθή
σει πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση, 
πρός τά μικρά ή τά σημαντικά γεγονότα 
τής ζωής μας, τά τιποτένια ή τά συναρπα
στικά, τά εύτσχισμένα ή τά τραγικά. Θά

πρέπει νά υπάρχει ένα στοιχείο μυστη
ρίου, συνδεδεμένο μέ τούς πολύπλο
κους δρόμους τού χρόνου καί τής τύχης, 
πού όδηγεί τελικά πρός τό άποκορύφωμα 
του δραματικού γεγονότος.

Πάρτε γιά παράδειγμα τον άνθρωπο 
πού, γιά κάποια άσήμαντη καί άπρόβλε-

πτη άφορμή, καθυστερεί καί χάνει τό άε- 
ροπλάνο του γιά τρία λεπτά. Καί νά πού τό 
άεροπλάνο του πέφτει καί συντρίβεται κι 
όλοι οί έπιβάτες του σκοτώνονται. Ή  
τύχη τού φέρθηκε εύνοϊκά, μά θά μπο
ρούσε νά έχει συμβεί άκριβώς τό άντί- 
θετο. Θά μπορούσε, χάνοντας ένα άερο
πλάνο πού θά έφτανε άσφαλές στον 
προορισμό του, νά έπαιρνε ένα άλλο πού 
θά έπεφτε. Καταλαβαίνετε τ'ι έννοώ;

Μιά μέρα, γυρνώντας σπίτι άπ’ τή δου
λειά, καί πλησιάζοντας σέ κάποια δια
σταύρωση, βρίσκεστε μπροστά σ ’ ένα 
θανατηφόρο δυστύχημα. Τό βλέπετε νά 
γίνεται μπροστά σας, κι άν είστε τρομερά 
περίεργος, πλησιάζετε τό πλήθος άπό 
τούς συγκλονισμένους θεατές, καί πλη
ροφορείστε τις άποκρουστικές λεπτομέ
ρειες: Κάποιος μεθυσμένος άψήφισε τά 
κόκκινα φανάρια καί πήγε κι έπεσε μέ τό 
πλάι πάνω σ ' ένα άπό τά αυτοκίνητα τής 
δικής σας σειράς. Ο άθώος όδηγός σκο
τώθηκε, ένώ ό μεθυσμένος τή γλύτωσε 
μέ λίγες γρατζουνιές.

Καθώς τά ξανασκέφτεστε όλα, άρχί- 
ζετε νά δίνετε προεκτάσεις: Κι άν είχατε

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Του Ρόμπερτ Κόλμπυ

άφήσει τό γραφείο σας πέντε λεπτά νω
ρίτερα, μήπως θά είσασταν τώρα στή 
θέση τού νεκρού όδηγοΰ πού μεταφέρε- 
ται στό νεκροτομείο;

Συνήθιζα πάντα νά έπισημαίνω τά 
τρελά καμώματα τής μοίρας καί στή δική 
μου τή ζωή καί κατέληξα· νά πιστεύω πώς 
όλα τους όδηγούν τελικά στό πιό παρά
λογο άποκορύφωμα, σ ' ένα βίαιο έπεισό- 
διο πού έπιακιάζει όλα τ ’ άλλα. "Αν αύτά 
πού σάς λέω σάς φαίνονται λιγάκι περί
εργα, τότε σάς έπιφυλλάσω μιά χειρο
πιαστή άπόδειξη.

Ή  ιστορία άρχισε πολύ ήρεμα, χωρίς 
δυσοίωνα σύννεφα, χωρίς μαυρίλες κι 
άπειλές στον όρίζοντα τού άμεσου μέλ
λοντος μου. Δούλευα σ ’ ένα πρακτορείο 
διαφημίσεων ώς προϊστάμενος τού λογι
στηρίου. Εκείνη τήν άνοιξη μέ διάλεξαν 
γιά νά μού άναθέσουν ένα νέο λογαρια
σμό τής TV, γιά μιά δραματική σειρά πού 
θ ’ άρχιζε νά γυρίζεται στή Νέα Ύόρκη, 
όταν οί πληκτικές καλοκαιριάτικες έπα- 
ναλήψεις θά έδιναν τή θέση τους στά 
νεώτερα, καί ένδεχομένως πληκτικότερα 
προγράμματα τού φθινοπώρου.

Δέν είχα καμιά βιασύνη νά έγκατα- 
σταθώ στό γραφείο τής Νέας Ύόρκης, 
καθώς μεσολαβούσαν οί μέρες τής 
άδειας μου, κι έτσι άποφάσισα νά λοξο
δρομήσω καί νά σταθώ λιγάκι στό Μαϊάμι, 
νά ξεκουραστώ σέ κάποια φοινικοστόλι- 
στη άμμουδιά γεμάτη ώραία κορίτσια, γιά 
νά συνέλθω άπό τή μελαγχολία πού μού 
είχε άφήσει τό πρόσφατο διαζύγιό μου.

Είχα πάρει πιά τήν άπόφασή μου νά 
χρησιμοποιήσω τρένο άντί γιά άερο
πλάνο. Νόμιζα πώς μέ λίγη καλή τάχη κι 
ένα έγκάρδιο χαμόγελο, μπορούσε ό κα
θένας νά γνωριστεί μέ ένα σωρό ένδια-
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φέροντες άνθρώπους στό τρένο. Μέσα 
σέ δύο-τρείς μέρες, ό καιρός θά έφτανε 
καί θά περίσσευε γιά νά καλλιεργήσω τις 
μικρές αύτές φιλίες, ένώ οι πέντε ώρες 
τού άεροπορικοϋ ταξιδιού δέν προσφέ- 
ρονται γιά τέτοιες ευκαιρίες.

Μά ύστερα άπό ώριμη σκέψη, άλλαξα 
γνώμη. Συλλογίστηκα πώς σέ περίπτωση 
πού δέν θά μου έπεφτε ό μεγάλος λα
χνός, τρεις μέρες ταρακούνημα μέ τό 
τρένο πού πήγαινε άνατολικά, θά ήταν 
άνυπόφορα πληκτικές, κι έτσι, γιατί νά 
μήν προτιμήσω τό άεροπλάνο;

Εδώ, λοιπόν, σημειώθηκε ή πρώτη 
καμπή, πρός μιά νέα πορεία δράσης, ένώ 
ή μοίρα μάς καθοδηγούσε άθέατη πρός 
μία τελείως διαφορετική κατάληξη. Κι άν 
είχα πάρει τό τρένο, τι θά συνέβαινε; 
Ποτέ δέν θά τό μάθουμε, άς καταπια
στούμε λοιπόν άποκλειστικά μέ κείνα 
πού γνωρίζουμε ήδη.

"Οταν, λοιπόν, κατέληξα στήν περί
φημη έκείνη άπόφαση, νά πάρω άερο
πλάνο άντ'ι γιά τρένο, ήταν άργά τό άπό- 
γευμα κάποιας Παρασκευής, κι έτσι δέν 
μπορούσα νά κλείσω θέση σέ άπογευμα- 
τινή πτήση. Αντί γ ι’ αυτό, μού έβγαλαν 
εισιτήριο γιά ένα τζετ πού έπρόκειτο νά 
πετάξει στις 9 μ.μ. Μά τι θά γινόταν 
άραγε, άν είχα καταφέρει νά βρώ θέση σέ 
μιά άπογευματινή πτήση; Τέλος πάντων, 
άς μή μακρηγορούμε ατό γνωστό πρό
βλημα, βάλτε μέ τό νού σας δ,τι θέλετε κι 
άς προχωρήσουμε παρακάτω στήν ιστο
ρία μας.

Καθώς δέν μ ' άρέσει διόλου νά τριγυ
ρίζω ατά άεροδρόμια, τά τρένα ή τούς 
σταθμούς τών λεωφορείων περιμένον- 
τας τήν ώρα τής άναχώρησης, φροντίζω 
συνήθως στις περιπτώσεις πού ταξιδεύω 
μέ τέτοια μέσα νά καταφθάνω, άν είναι 
δυνατόν, τήν τελευταία στιγμή, μά τούτη 
τή φορά, γυρεύοντας νά σκοτώσω τόν 
καιρό μου έφθασα ατό άεροδρόμιο μιά 
ώρα πιό μπροστά. Θά πρέπει νά ήταν λι
γάκι πριν άπ ' τις όκτώ.

Αφού παρέδωσα τις άποσκευές μου 
στον υπάλληλο, άγόρασα μιά έφημερίδα, 
άλλά δέν μπορούσα νά τή διαβάσω. "Ετσι, 
βλέποντας πώς ή προσοχή μου έκανε 
φτερά, βγήκα έξω. Σκεφτικός, άρχισα νά 
κόβω βόλτες άσκοπα καί νά περνάω 
μπροστά άπ' τις αίθουσες άναμονής τών 
άλλων άεροπορικών γραμμών.

Καθόμουν καί κοίταζα τόν κόσμο πού 
πηγαινοερχόταν, όταν τό μάτι μου πήρε 
τή Μάριαν Λάντυ, τήν ιδιαιτέρα τού Χάρ- 
βεύ Σλαίητερ, τού προγραμματιστή στό 
δίκτυο τής TV όπου έργαζόμουν προη
γουμένως. Τήν είδα νά στέκεται μπροστά 
στό τζάμι, κοιτάζοντας κατευθείαν σχε
δόν πρός τό μέρος μου, μέ κείνο τό άφη- 
ρημένο ύφος πού έχουν οι άνθρωποι 
όταν βασανίζονται άπό κάποια κρυφή 
άνησυχία.

’Ηταν ένα κορίτσι γύρω στά είκοσιο- 
χτώ, καστανό, κομψό καί τρισχαριτω- 
μένο. Μά τό κυριότερο, καί πρός μεγάλη 
άπογοήτευση όλων τών συναδέλφων τού 
τμήματος, ήταν παντρεμένη. Είχα νά τή 
δώ έδώ καί έξι μήνες, μά τόν λίγο καιρό 
πού είχαμε συνεργαστεί τά πηγαίναμε 
περίφημα.

Τή θυμόμουν σάν ένα κορίτσι μέ λαμ
πρά πράσινα μάτια καί γοργό, ειρωνικό 
πνεύμα. Κάναμε ένα θαυμάσιο φλερτ οί 
δυο μας, άν καί ήξερα πώς όλα αύτά δέν 
ήταν παρά ένα διασκεδαστικό παιχνίδι,

καί πώς άν δοκίμαζα νά πάρω τό πράγμα 
στά σοβαρά, θά βιαζόταν νά μού ύπενθυ- 
μίσει πώς είναι παντρεμένη. 'Ωστόσο, 
υπήρχε πάντα κάτι τό διεγερτικό κάτω 
άπ' τά χαριτολογήματά μας, λές καί πίσω 
άπ' τόν καπνό τών λόγων κρυβόταν άλη- 
θινή φωτιά. Φυσικά, έγώ, πού είχα ήδη 
βάλει μπροστά τή διαδικασία τού διαζυ
γίου μου, πολύ θά λαχταρούσα νά μπο
ρούσα νά τήν πλησιάσω περισσότερο, 
ωστόσο είχαμε μείνει έκεί.

"Ετσι, έσπρωξα τήν πόρτα καί στάθηκα 
μπροστά της. Έκείνη σήκωσε τά μάτια καί 
μέ κοίταξε. Τό χαριτωμένο της στόμα 
πήρε μιά έκπληκτη έκφραση, μά τά πρα
σινωπά της μάτια έμειναν σκοτεινά καί 
όλο της τό ύφος έδειχνε ότι μάλλον δυσ- 
αρεστήθηκε παρά χάρηκε μέ τή συνάν
τησή μας.

-Χα ίρετε, κύριε Μπέννετ, είπε άτονα.
-  Μπά, έγινα ξαφνικά «κύριος Μπέν

νετ;» είπα ειρωνικά. Καί τί άπόγινε έκείνο 
τό ώραίο «Γουαίην» πού μέ φώναζες κά
ποτε;

-  Τότε σέ γνώριζα περισσότερο ... 
Γουαίην, είπε έκείνη χαμογελώντας μέ 
κόπο.

-  Ώστε έφυγα μόλις γιά λίγους μήνες 
καί ή άγάπη σου κρύωσε κιόλας; Τό ξέ
ρεις πώς έκλεψα τή γόμμα τής γραφομη
χανής σου καί πώς κάθε βράδυ, προτού 
τή βάλω κάτω άπ ' τό μαξιλάρι μου, τή φι
λάω τρυφερά;

-  Γ  ουαίην, είπε έκείνη σοβαρά, μι άν 
άλλη στιγμή μπορεί νάβρισκα άστεΐα τά 
λόγια σου. Μά φοβάμαι πώς μέ πέτυχες 
σέ πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση.

-  Έ χε ις  προβλήματα;
Έγνεψε καταφατικά.
-  Μπορώ νά κάνω τίποτα;
Κούνησε άρνητικά τό κεφάλι δαγκώ

νοντας τό κάτω χείλος της μέ μιά σειρά 
δόντια πού θά τά ζήλευαν τά άληθινά 
μαργαριτάρια. Δάκρυα κύλησαν άπ ' τά 
ώραία της μάτια.

-  Τέλος πάντων, δέν θέλω νά γίνομαι 
ένοχλητικός, Μάριαν. "Ομως, άν ήθελες 
νά σέ βοηθήσω ...

-  "Οχι, είναι κάτι πού δέν μπορώ νά τό 
κουβεντιάσω μέ κανέναν, ούτε μέ τό στε
νότερο φίλο μου.

Ακολούθησε σιγή. Τή ρώτησα άν περί- 
μενε νά πάρει κανένα άεροπλάνο.

-  Περιμένω τό άεροπλάνο γιά τό Ντέν- 
βερ, είπε σκουπίζοντας τά μάτια της. 
Εμενα πρώτα έκεί. Δέν μπορώ νά 

σκεφτώ πού άλλού θά μπορούσα νά πάω.
Απλωσα άπαλά τό χέρι μου γύρω 

ατούς ώμους της καί τήν έστρεψα πρός 
τό μέρος μου.

-  Μάριαν, έλπίζω νά έχεις καταλάβει 
πώς πίσω άπ ' τά καλαμπούρια πού έκανα 
στό γραφείο, έκρυβα μιά μεγάλη στοργή 
γιά σένα.

-Ό χ ι, άποκρίθηκε, δέν έχω τήν ικανό
τητα νά πιάνω τά κρυφά μηνύματα, μά 
χαίρομαι πού μού τό λές.

Τό χαμόγελο έτρεμε στά χείλη της.
-Ό ,τ ι καί νάναι έκείνο πού έχεις ν' 

άντιμετωπίσεις. Μάριαν, άμφιβάλλω άν 
θά βρεις κάποιον στό Ντένβερ πού θά 
είναι προθυμότερος άπό μένα νά σέ 
βοηθήσει.

-  Σέ πιστεύω, άποκρίθηκε, κι έμοιαζε 
σάν νά πάλευε άπελπισμένα νά πάρει

άπόφαση. Μά μού έδωσες τήν έντύπωση 
πώς πρόκειται νά ταξιδέψεις κάπου γιά 
κάποια έπείγουσα δουλειά.

-Ό χ ι, άπλώς ξεκίνησα γιά τήν άδειά 
μου, πριν μετακομίσω στό γραφείο τής 
Νέας Ύόρκης. Πηγαίνω στό Μαίάμι.

-  Τι ώρα πετάς;
-  Στις έννιά.
- Κ ι  άν έχανες τό άεροπλάνο;
-  Θά έπαιρνα άπλούστατα τό έπόμενο. 

Δέν βιάζομαι. Έσύ;
-Λ ίγ ε ς  ώρες δέν θά άλλαζαν τίποτα, 

άποκρίθηκε έκείνη. Ούτε λίγα χρόνια.
Καί μέ τά λόγια αυτά, τά χαρακτηρι

στικά της παραμορφώθηκαν καί πάλι άπό 
κάποια φρικτή άνάμνηση, πού έδειχνε νά 
προσπαθεί νά τήν άπωθήσει.

-  Βλέπεις, Γουαίην, ό άντρας μου είναι 
νεκρός. Ήταν άτύχημα άλλά ούσιαατικά 
τόν σκότωσα.

Καθήσαμε σέ μιά κυκλική αίθουσα πού 
δέσποζε πάνω άπό τό χώρο τού άερο- 
δρομίου, καθώς ήταν χτισμένη στήν κο
ρυφή ενός κτιρίου πού έμοιαζε μέ πύργο. 
Εύτυχώς, οί άποσκευές μου δέν είχαν 
φορτωθεί, κι έτσι ζήτησα νά μού τις κρα
τήσουν. Ή  Μάριαν είχε μαζί της μόνο μιά 
μικρή τσάντα. Είχε έγκαταλείψει τό σπίτι 
της τελείως παρορμητικά, γεμάτη τρόμο 
καί πανικό.

-Έ κ α νες  λάθος νά φύγεις έτσι, είπα 
ήσυχα. Σέ καταλαβαίνω, βέβαια, πάντως 
έκανες λάθος. Πόση ώρα έχει περάσει;

-  Λιγότερο άπό δύο ώρες, μού άποκρί
θηκε.

-  Πολύ καλά. Μήπως είχατε προγραμ
ματίσει νά συναντηθείτε μέ τίποτα φί
λους πού μπορεί τώρα νά σάς άναζητούν;

-Ό χ ι, δέν έπρόκειτο νά βγούμε, ούτε 
είχαμε προσκαλέσει κανέναν.

-Ωραία. Τότε δέν είναι πολύ άργά. 
Μπορείς νά πεις στήν άστυνομία ότι άρ- 
γοπόρησες γιατί είχες ταραχτεί καί θέ
λησες νά ζητήσεις κάποια συμβουλή. 
"Ισως ότι έψαχνες γιά τό δικηγόρο σου, 
πού θά σέ κατατόπιζε γιά τά, νόμιμα δι- 
καιώματά σου, θά τακτοποιούσε τά θέ
ματα τής έγγυήσεως καί γενικά θά φρόν
τιζε νά σέ προφυλάξει νά πεις κάτι πού θά 
μπορούσε νά σέ ένοχοποιήσει.

-  Δέν μού φαίνεται άσχημη ή ιδέα σου, 
Γουαίην. ΎΩ, πόσο εύχαριστημένη είμαι 
πού είσαι κοντά μου, είπε καί κατέβασε 
μέ κόπο μιά ρουφηξιά άπ' τό ποτό της, 
πιτσιλίζοντας τά χέρια της πού έτρεμαν.

-  Κατ ' άρχήν, θά πρέπει νά μού τά πεις 
όλα, όπως έχουν, άπ’ τήν άρχή, συν
έχισα. Ξέρω κάτι άπό νόμους καί θέλω νά 
δώ τί έντύπωση θά κάνει ή ύπόθεση στήν 
άστυνομία έκ πρώτης όψεως. Μήπως άγ
γιξες ή άλλαξες τίποτε;

-  Όχι.
-  Εμπρός, λοιπόν, πές μου τί έγινε.
-  Νά, τσακωθήκαμε, άρχισε, μιλώντας 

όσο έγώ τής άναβα τό τσιγάρο της καί 
φυσώντας νευρικά μικρά συννεφάκια 
καπνού. Πολύ θά ήθελα νά έλεγα πώς 
έπρόκειτο γιά κάτι σοβαρό, δραματικό, 
μά δέν συνέβη τίποτα τέτοιο. Ήταν ένας 
άκόμα άαήμαντος καυγάς γιά άνοησίες, 
μέ τή διαφορά πώς τή φορά αυτή χάσαμε 
τελείως τόν έλεγχο.

»Ό  Ντόου, ό άντρας μου, είχε άρχίσει 
νά μέ κριτικάρει όλο καί περισσότερο τε
λευταία. Βέβαια, πάντα ήταν δεσποτικός
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τύπος. Θέλω νά πώ, ό τύπος πού ήξερε 
άκριβώς πώς θά ήθελε νά ήταν τά πρά
γματα, ώς τήν τελευταία λεπτομέρεια τής 
ζωής μας, καί δέν μέ συγχωρούσε ποτέ 
άν άμελοϋσα τό νοικοκυριό, τά ψώνια, νά 
πάω τό αύτοκίνητο στό συνεργείο καί τά 
παρόμοια.

» Είχε ένα τρόπο νά θέλει νά γίνεται τά 
κάθε τι άκριβώς στην ώρα του καί στην 
έντέλεια, δηλαδή μέ τον τρόπο πού τού 
άρεσε, άλλιώς γινόταν έξω φρενών. Κι 
ήθελε άπό μένα νά τά καταφέρνω όλα 
όπως τά φανταζόταν, παρ' όλο πού δού
λευα πλήρες ωράριο καί συχνά γυρ- 
νούσα σπίτι έξουθενωμένη.

» Τόν πρώτο καιρό, κάτω άπό τήν έπί- 
δραση τού μήνα τού μέλιτος, κατόρθωνα 
νά κάνω τό κάθε τι άκριβώς όπως τό 
ήθελε, μά καθώς ή ζωή μας μπήκε τελικά 
σέ μιά ρουτίνα, έγώ άρχισα νά παρα
βλέπω πότε-πότε, κι έκείνος νά γίνεται 
όλο καί πιό δυσάρεστος καί σαρκαστικός. 
Οτιδήποτε έκανα καλά, τό άγνοούσε αάν 

κάτι τελείως φυσικό. Καί ποτέ δέν μου 
είπε ένα καλό λόγο που είχα ένα ικανο
ποιητικό μισθό καί τόν προσέφερα γιά νά 
βοηθήσω τό σπιτικό μας. Μά μέ τό παρα
μικρό «παράπτωμα», τάβαζε μαζί μου.

» Έρχονταν ώρες πού τόν μισούσα στ' 
άληθινά. Μά, όπως συμβαίνει μέ τούς 
περισσότερους, είχε κι αύτός τις καλές 
στιγμές του, όσες άκριβώς χρειάζονταν 
γιά νά μέ άποτρέπει άπό τή σκέψη πώς οί 
διαφορές μας ήταν άξεπέραστες, κι ό 
γάμος μας ένα μεγάλο λάθος. ’Αλλά πριν 
άπό τρεις μήνες, ένώ περίμενε αύξηση 
στό μισθό του καί προαγωγή, έχασε τή 
δουλειά του.

»'Όπως συμβαίνει σ ' αύτές τις περι
πτώσεις, τού πρόβαλαν τις δικαιολογίες 
πού συνηθίζονται όταν ή άλήθεια είναι 
δυσάρεστη: του είπα ότι θά χρειαζόταν 
νά κάνουν άπολύσεις, κι ότι ή δική του, 
θέση έπρόκειτο νά καταργηθεί. Ή  ιστο
ρία αύτή τόν πίκρανε ύπερβολικά, μά δέν/ 
είπε τίποτα σχεδόν, άπλώς έγώ φαντά
στηκα πώς θά έπρεπε νά είναι τά πρά
γματα. Καθώς τόν ήξερα καλά, κατάλαβα 
πώς ή άπόλυση δέν είχε καμιά σχέση μέ 
τις ικανότητές του. Ό  λόγος ήταν πώς 
δέν τά κατάφερνε στις κοινωνικές του 
σχέσεις. Ήταν δυσάρεστος, έξοργιστικά 
αυταρχικός καί ειρωνευόταν πολύ 
άσχημα.

» Τελικά βέβαια, βρήκε άλλη δουλειά, 
όχι τόσο καλή. Μά ποτέ δέν ξανάγινε αύ
τός πού ήταν καί δέν φαντάζεσαι τι ση
μαίνει αύ τό. Πιστεύω πώς στό βάθος τής 
ψυχής του θά πρέπει νά ένιωσε πώς είχε 
άναπότρεπτα άποτύχει στή ζωή του, κι 
ίσως, θέλοντας νά άντισταθμίσει τήν 
κατάσταση, προσπάθησε νά μέ ταπεινώ
σει όσο μπορούσε, νά μέ κάνει άποδιο- 
πομπαίο τράγο. Ή  κριτική του κατάντησε 
άνυπόφορη. Ή  συμπεριφορά του άγγιζε 
πιά τά όρια τής παραφροσύνης. "Επρεπε 
νά πάει σέ νευρολόγο. Τού τό είπα μέ τόν 
καλύτερο τρόπο. Αύτός τό θεώρησε με
γάλη προσβολή, κι έγινε άκόμα πιό τυ
ραννικός σέ σημείο πού άρχισα ν ’ άνα- 
ζητώ «νομιμοφανείς» προφάσεις γιά νά 
τόν άποφεύγω τά βράδια: νά πηγαίνω 
στόν κινηματογράφο μέ κάποια φίλη μου 
ή νά παίζω μπριτζ.

» Τέλος πάντων, όλ ' αύτά σ ' τά είπα γιά 
νά σχηματίσεις εικόνα τού πώς είχε ή 
κατάσταση. Καί τώρα μπαίνουμε στό 
προκείμενο. Απόψε, έκείνος γύρισε ώς

συνήθως στό σπίτι πριν άπό μένα καί τή 
στιγμή πού πάτησα μέσα τό πόδι μου, μέ 
υποδέχτηκε ρωτώντας με γιατί δέν είχα 
πλύνει τά πρωινά πιάτα, πού βρίσκονταν 
άκόμα άπλυτα καί λερωμένα μέ αύγά στό 
νεροχύτη.

» Θά μπορούσα νά τού είχα άπαντήσει 
πώς δέν είχα βρει τόν καιρό γιατί είχα 
καθυστερήσει νά πάω στή δουλειά, μά 
είχα περάσει μιά δύσκολη ήμέρα κι 
ήμουν πολύ κουρασμένη γιά νά προσέξω 
τά λόγια μου. Κοντολογίς, τό ποτήρι είχε 
ξεχειλίσει πιά κι ήμουν έτοιμη νά βάλω 
μπρος γιά τό διαζύγιο, στή Νεβάδα. Έτσι, 
τού άποκρίθηκα πώς δέν έπλυνα τά πιάτα 
γιατί δέν είχα καμιά όρεξη νά τά πλύνω. 
Καί πρόσθεσα πώς δέν είχα προσέξει ότι 
μπορεί νά μήν ήξερε πώς νά περάσει τήν 
ώρα του καί θά προσφερόμουν νά τού 
δείξω πού θά έβρισκε κατάλληλα άπορ- 
ρυπαντικά γιά νά τά πλύνει ό ίδιος.

» Φυσικά, έγινε έξω φρενών. Πήγε νά 
έτοιμάσει ένα ποτό κι όταν άνακάλυψε 
πώς μάς είχε τελειώσει τό ούίσκυ, θέ
λησε νά μάθει γιατί ήμουν τόσο ήλίθια 
ώστε νά μή μπορώ νά έλέγχω τι έχουμε 
καί ν ' άγοράζω δ,τι μάς λείπει. Ύστερα 
βρήκε κακομαγειρεμένο τό φαγητό, 
άλλά είπε πώς δέν είχε καμιά σημασία, 
γιατί έγώ ήμουν τό μοναδικό πλάσμα πού 
είχε συναντήσει, πού θά μπορούσε νά 
βγάλει άπό τό ψυγείο ένα συνηθισμένο, 
έτοιμο φαγητό, νά τό τοποθετήσει σ ' ένα 
συνηθισμένο φούρνο καί νά τό μεταμορ
φώσει σέ μιά άηδία μέ γεύση σαπουνιού.

» Τελικά, έξέφρασε τήν άπέχθειά του 
γιά τό καινούργιο φουστάνι πού φο
ρούσα, καί πού τό είχα μόλις άγοράσει μέ 
δικά μου λεφτά, στό μεσημεριανό μας 
διάλειμμα γιά φαγητό. Μού είπε πώς ήταν 
φανταχτερό, ένα φτηνό κουρέλι, μά πολύ 
τυπικό τού γούστου μου.

»'Έ, τότε πιά έχασα κι έγώ τήν ύπομονή 
μου: Τού άποκρίθηκα πώς άφού μέ έβρι
σκε τόσο άνίκανη, τόσο άποκρουστική 
άπό πόσης άπόψεως, έγώ ήξερα τούλά- 
χιστον έναν άντρα πού μπορούσε νά μέ 
γλυτώσει άπό τά χέρια του, ότι θά τόν 
άφηνα γιά κείνον τόν άλλον εύθύς άμέ- 
σως, ότι θάφευγα τό ίδιο βράδυ ...

Ή  Μάριαν σταμάτησε νά πάρει άνάσα 
κι έγώ τή ρώτησα άν είχε στό νού της ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο, όταν τού μι
λούσε έτσι.

-  Ασφαλώς όχι, άποκρίθηκε χαμηλώ
νοντας τά μάτια. "Ηθελα άπλώς νά τόν 
ένοχλήσω, νά τόν πληγώσω μέ τή σειρά 
μου. Τότε, έκείνος μέ προκάλεσε νά τού 
πώ τό όνομα τού φίλου μου κι έγώ τού 
είπα τό πρώτο πού μού ήρθε στό μυαλό, 
τό όνομα τού προϊσταμένου μου, τού 
Χάρβεύ Σλαίητερ. Τώρα, βέβαια, έσύ κι 
έγώ ξέρουμε πώς κάτι τέτοιο είναι τε
λείως άβάσιμο, μιά καί ό Χάρβεύ Σλαίη
τερ είναι άρκετά ήλικιωμένος ώστε νά εί
ναι πατέρας μου, κι ότι άν ποτέ έπιχει- 
ρούσα νά τού «κολλήσω» ήταν ικανός νά 
πηδήξει άπό τό παράθυρο - τόσο έντιμος 
είναι.

» Αλλά ό Ντόου δέν είχε ποτέ του γνω
ρίσει τόν Χάρβεύ, κι έτσι μέ πίστεψε. 
Όταν είδα πώς κατάφερα νά τόν έρε- 
θίσω, άρχισα νά έκθειάζω τόν Χάρβεύ, νά 
κομπάζω γιά τις προχωρημένες σχέσεις 
μας καί γιά τά σχέδια πού κάναμε οί δυό 
μας.

»Ό  Ντόου είχε γίνει πελιδνός. "Αρχισε 
νά ούρλιάζει καί νά μέ κατηγορεί. Κι οί

δυό μας πετούσαμε λόγια στην τύχη, 
πληγώνοντας καί έξευτελίζοντας ό ένας 
τόν άλλον μέ χυδαιότητες καί προσβολές 
άπό κείνες πού δέν λησμονιούνται άργό- 
τερα ούτε μπαλώνονται μέ αιτήματα συγ
γνώμης, άκριβώς έπειδή βρίσκονται 
κοντά στήν άλήθεια.

» Τελικά αύτός είπε κάτι έξαιρετικά 
χυδαίο καί έξευτελιστικό, πού δέν μπορώ 
τώρα νά σ ’ τό έπαναλάβω, κι έγώ, έκτος 
έαυτού άπό τή λύσσα μου, άρπαξα άπό τό 
τραπέζι ένα τασάκι καί τό πέταξα κατά 
πάνω του. Δηλαδή, όχι άκριβώς κατά 
πάνω του, όχι μέ τήν έννοια ότι τόν έβαλα 
σημάδι. Δ έν  έπεδίωξα, ούτε κάν φαντά
στηκα πώς θά τόν χτυπούσα. ’Ήθελα 
άπλώς νά πετάξω κάτι πρός τό μέρος του 
γιά νά τόν κάνω νά σωπάσει.

»Ήταν ένα όγκώδες κρυστάλλινο τα
σάκι άπό κείνα τά βαθιά καί τετράγωνα μέ 
τις αιχμηρές γωνίες. Θά τά έχεις ύπ' όψη 
σου.

Ξανασταμάτησε τή διήγησή της καί δά
κρυα κύλησαν καί πάλι άπ ' τά μάτια της.

-  Μά κατά διαβολική σύμπτωση, συν
έχισε, τό τασάκι, σάν νά τό κατηύθυνε 
κακιά δύναμη, διέσχισε τό κενό άνάμεσά 
μας καί πήγε καί τόν βρήκε στόν κρό
ταφο, κάνοντας ένα φριχτό κρότο.

• Έκείνος έβαλε τό χέρι του στό κεφάλι 
καί τό είδα νά γεμίζει αίμα. Μετά, σωριά
στηκε κάτω. Κατάλαβα πώς ήταν νεκρός, 
ήταν όλοφάνερο. Τό πρόσωπό του είχε 
πάρει τό γκριζοκίτρινο χρώμα τού θανά
του.

• Σωριάστηκα σέ μιά καρέκλα, κι 
έμεινα γιά λίγα λεπτά καθηλωμένη, μέ τό 
μυαλό άδειανό, στό δωμάτιο πού πριν 
άπό λίγη ώρα άντηχούσε ή φωνή τού 
Ντόου. Πήρα στά χέρια μου τό άκου- 
στικό, μά δέν είχα κουράγιο νά τηλεφω
νήσω. "Ύστερα άπό τρεις άπόπειρες, 
άναψα ένα τσιγάρο, καί τότε, σιγά-σιγά, 
άρχισα νά σχηματίζω μιά άμυδρή, συγ
κεχυμένη εικόνα τού τί έπρόκειτο νά 
έπακολουθήσει: Φαντάστηκα τά αύτοκί- 
νητα τής άστυνομίας νά σφυρίζουν άπό 
κάτω, τούς φωτογράφους, τις άδιάκοπες 
έρωτήαεις, κι ύστερα τή φυλακή, καί μιά 
μακριά, δικαστική διαδικασία πού θά κα
τέληγε πού άραγε: Στόν θάλαμο άερίων; 
Δέν ήξερα.

»Ό λη έκείνη ή μοναξιά καί ή σιωπή, καί 
ή θέα τού Ντόου έκεϊ κάτω στό πάτωμα, 
φούντωσαν άκόμα περισσότερο τόν πα
νικό μου. Τό μυαλό μου δέν λειτουρ
γούσε κανονικά. Μιά ήταν ή λαχτάρα 
μου, νά πάω νά κρυφτώ κάπου πού νά μή 
μπορούν νά μέ βρούν, κάπου πού νά 
καταφέρω νά συγκεντρωθώ, κάπου πού 
θά ύπήρχαν φίλοι καί συγγενείς πού θά 
μέ βοηθούσαν, άν έβρισκα τό κουράγιο 
νά τούς τό ζητήσω. Είχα μόλις είσπράξει 
τό μισθό μου γιά δυό βδομάδες. Τά χρή
ματα αύτά ήταν άρκετά, έτσι τά παράτησα 
όλα πίσω μου, βγήκα έξω τρέχοντος καί 
πήρα ένα ταξί γιά τό άεροδρόμιο.

Τελειώνοντας τή διήγησή της, ή Μά
ριαν έγειρε πίσω στήν καρέκλα της καί 
περίμενε μέ άγωνία τήν άντίδρασή μου. 
Γιά ένα διάστημα δέν είπα λέξη, γιατί πά
λευα άπεγνωαμένα νά καταστρώσω ένα 
σχέδιο. Δ έν  μπορώ νά πώ ότι είχα νιώσει 
θλίψη γιά τό θάνατο τού Ντάγκλας Αάντυ. 
Δέν τόν γνώριζα, διάβολε, καί άπ’ 6,τι 
είχα μόλις άκούσει, ό κόσμος δέν θά 
έχανε καί πολλά χωρίς αύ τόν. "Αντίθετα,
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γνώριζα πολύ καλά τή χήρα του, καί ή 
άόριστη τρυφερότητα πού ένιωθα άλλοτε 
γ ι’ αυτήν, είχε γίνει τώρα πολύ πιό συγ
κεκριμένη καθώς μία άπροοδόκητη 
μεταστροφή τής μοίρας άνοιγε φαρδιές - 
πλατιές τις πύλες τής έλπίδας.

Εκείνη τή στιγμή, αύτό πού έπιθυ- 
μούσα πάνω άπ' όλα ήταν νά κρατήσω τή 
Μάριαν Λάντυ μακριά άπ’ τήν άπειλή τής 
φυλακίσεως, ώστε νά μπορώ νά τή βλέπω 
ΰποτε ήθελα.

-  Λοιπόν, τί λές Γουαίην; μέ ρώτησε μέ 
σβησμένη φωνή. Τι νά κάνω τώρα;

-  Νά μείνεις έδώ και ν ’ άγων ιστού με κι 
οι δύο μαζί νά δούμε τι θά κάνουμε.

-  Ώ, Γουαίην, είσαι άληθινός φίλος! 
Και κάτι παραπάνω. Δέν μπορώ νά σού 
έκφράσω...

Αστα τώρα αύτά! είπα. Εκείνο πού 
έχουμε νά κάνουμε τή στιγμή αύτή είναι 
ν ' άντιμετωπίσουμε τό πρόβλημα όσο τό 
δυνατόν ταχύτερα. Πρώτον, τά πράγματα 
δέν είναι τόσο άσχημα όσο τά φανταζό
μουν. Τά δεδομένα μπορεί νά χρησιμο
ποιηθούν περισσότερο ύπερ έσού παρά 
εις βάρος σου. "Ενα άπό τά πιό θετικά 
στοιχεία είναι πώς είσαι γυναίκα, νέα καί 
πολύ έλκυστική. Συνήθως, όταν έχουμε 
νά κάνουμε μέ παρόμοιες, άς πούμε έγ- 
κληματικές, καταστάσεις, πού καλείται 
νά έπιλύσει ό νόμος, τις περισσότερες 
φορές έχουμε ν ' άντιμετωπίσουμε άν
τρες. "Αν χειριστούμε σωστά τά πρά
γματα, θά κερδίσεις τή συμπάθεια όλων.

-  Ναί άλλά πώς; Μήν ξεχνάς πώς άν 
φτάσουμε στο δικαστήριο, οι περισσότε
ροι ένορκοι είναι γυναίκες.

- Δ έ ν  είναι άνάγκη νά φτάσουμε ώς 
έκεί, Μάριαν. Γιατί μπορεί νά σέ βάλουν 
μέσα ένα - δύο χρόνια γιά άκούσια άν- 
θρωποκτονία πού θά είναι καί τό χειρό
τερο πού μπορεί νά σού κάνουν. Πι
στεύω, βέβαια, πώς θά σέ άνακρίνουν, μά 
δέν νομίζω πώς θά έχουμε καί δίκη.

-  Μά έτσι πού μού τά παριστάνεις, φαί
νονται όλα έξαιρετικά εύκολα. Πώς θά 
μπορούσε νά πάρει τέτοια τροπή ή ύπό- 
θεση;

-  Μέ μία στοιχειώδη τροποποίηση τού 
κοινώς άποκαλουμένου τόπου τού έγ- 
κλήματος, άποκρίθηκα. Σέ παρακαλώ, μή 
φανταστείς πώς είμαι έντελώς άνήθικος 
κι ότι έγκρίνω τά φονικά, έστω καί τά τυ
χαία. Αλλά έπειδή έπρόκειτο πράγματι 
γιά ένα τυχαίο δυστύχημα, γιά πές μου 
ποιό θά ήταντό κέρδος άν έστελναν ένα 
ωραίο κορίτσι σάν καί σένα στή φυλακή, 
ύστερα άπό μιά δυσάρεστη δίκη μέ όλα 
τά έπακόλουθά της;

-  Κανένα, άποκρίθηκε παραπονιάρικα. 
Θά μέ συνέτριβε καί θά μέ έξουθένωνε. 
Θά κατέστρεφε τή ζωή μου.

-Ακριβώς, Μάριαν, άκριβώς.
-Τότε, πές μου τί έχεις στο νού σου.
-  Πολύ καλά, άς ύποθέσουμε, λοιπόν, 

πώς καθώς έαύ διηγείσαι τήν ιστορία 
ατήν άστυνομία, άλλάζεις μιά μικρή λε
πτομέρεια στό τέλος: Ό  σύζυγός σου, 
πού τό μίσος καί ή ζηλοτυπία του έχουν 
όξυνθεί άπό τήν ψεύτικη άπειλή σου ότι 
θά τόν έγκαταλείψεις καί θ ' άκολουθή- 
σεις τόν προϊστάμενό σου, όρμάει στήν 
κουζίνα καί έπιστρέφει μ ' ένα μαχαίρι. 
«Θά σέ σκοτώσω!» φωνάζει κι άρχίζει νά 
προχωρεί πρός τό μέρος σου. Εκείνη τή 
στιγμή, έαύ, προσπαθώντας νά τόν στα

ματήσεις γιά νά προφτάσεις νά τό σκά
σεις άπ ' τήν πόρτα, τού έκσφενδονίζεις 
τό τασάκι. Καί κατά διαβολική άτυχία, τόν 
πετυχαίνει καί τόν σκοτώνει. "Ετσι, μολο
νότι ήταν λάθος δικό του, έσύ έκδηλώ- 
νεις τή βαθύτατη θλίψη καί όδύνη σου, 
όπως ό καθένας μπορεί νά διαπιστώσει.

-  Θαυμάσια, είπε αύτή, έξαιρετικά πει
στικό. Μόνο πού έκεϊνος δέν κρατούσε 
μαχαίρι.

-  Μά θά γίνει κι αύτό, Μάριαν, θά γίνει - 
έδώ άκριβώς θέλω νά καταλήξω. "Οταν θά 
βρουν τό σώμα του, αστός θά κρατάει ένα 
μαχαίρι στό χέρι του. "Η τουλάχιστον τό 
μαχαίρι θά είναι πεταμένο έκεί δίπλα καί 
θά έχει έπάνω τά άποτυπώματά του. 
Κατάλαβες;

-Ν α ί,  άναστέναξε έκείνη μέ βαθιά 
άνακούφιση. Ήσουν έξαιρετικά σαφής.

-  Τότε, πάμε λοιπόν, είπα, καί σηκώ
θηκα. Πρέπει νά βιαστούμε.

Ή  Μάριαν κατοικούσε σέ κάποιο άπό 
έκεϊνα τά διαμερίσματα πού έχουν 
πρόσφατα χτιστεί στό Μπουλβάρ Χόλλυ- 
γουντ, άνατολικά τής Χάϋλαντ. Χωρίς νά 
βγάλουμε λέξη, άνεβήκαμε ατό δεύτερο 
όροφο κι έκείνη, μέ τό πρόσωπο παγω
μένο καί τά μάτια γεμάτα φόβο, ξεκλεί
δωσε σιγά τήν πόρτα.

Τό λίβιγκ ρούμ ήταν μικρό καί χωρίς 
βαριά έπιπλα. Δ έν  χρειάστηκε νά ψά
ξουμε πολύ γιά νά διαπιστώσουμε πώς τό 
σώμα τού Ντόου Λάντυ δέν βρισκόταν 
έκεί. "Ημουν έτοιμος νά τήν κατηγορήσω 
πώς μού είχε παίξει ένα πολύ κακόγου
στο παιχνίδι, όταν είδα πάνω στό χαλί ένα 
μεγάλο, κόκκινο λεκέ καί πιό δίπλα, ένα 
βαρύ, γυάλινο, άναποδογυρισμένο τα
σάκι.

Δέν τό άκούμπησα καθόλου, άπλώς 
έσκυψα νά τό έξετάσω. Ή  μία άπό τις 
άκρες του ήταν λιγάκι τσακισμένη κι είχε 
πάνω λίγο στεγνωμένο αίμα.

Καθώς άνασηκωνόμουν, έρριξα μιά 
ματιά πρός τήν τρομαγμένη Μάριαν καί 
είπα:

-  Φαίνεται πώς ή κάποιος άνακάλυψε 
τό σώμα καί τό μετέφερε ή, πράγμα πού 
μού φαίνεται μάλλον άπίστευτο, τό άγόρι 
σου είναι άκόμα ζωντανό.

Έκείνη έβγαλε μιά άναρθρη κραυγή, 
λύγισε τό δάχτυλό της καί τό δάγκωσε 
στήν άρθρωση.

-  Λές  νά συνήλθε καί νά κατάφερε νά 
πάει σέ κάποιο νοσοκομείο;

- Δ έ ν  ξέρω τί νά πώ, άποκρίθηκα, έκτος 
ίσως άπ' τό ότι, κατά πώς φαίνεται, δέν 
πρέπει νά τόν έχεις σκοτώσει.

-  Τι κακοτυχιά καί γιά τούς δυό σας! 
είπε μιά παγερή φωνή καί καθώς γύρισα 
άπότομα είδα τόν Ντόου Λάντυ νά στέκε
ται στήν άριστερή πόρτα τού λίβιγκ ρούμ.

Τουλάχιστον, αύτός έπρεπε νά ήταν: 
Τό κεφάλι του ήταν τυλιγμένο μέ έπιδέ- 
σμους. Δ έν  χωρούσε άμφιβολία πώς στε
κόταν πίσω άπ' τήν πόρτα καί μάς άκουγε 
πού μιλούσαμε.

Εκτός άπ’ τούς έπιδέσμους δέν μπορώ 
νά θυμηθώ τίποτε άλλο άπό τήν έμφάνισή 
του, γιατί τό βλέμμα μου σταμάτησε σάν 
ύπνωτισμένο στό πιστόλι πού κρατούσε 
στό χέρι του.

-  Τι κάνετε κύριε Χάρβεύ Σλαίητερ; μέ 
ρώτησε μέ είρωνική έπισημότητα. 
Ύστερα, στρέφοντας άπότομα πρός τή 
Μάριαν είπε:

-  "Ωστε αύτό είναι λοιπόν, τό άφεντικό 
σου. Ό  έραστής ήρθε νά κάνει κατοχή 
στή χήρα τού νεκρού, πριν προφτάσει νά 
κρυώσει τό πτώμα. Έτσι, Μάριαν;

-  Ντόου! φώναξε έκείνη. Χαίρομαι 
τόσο πολύ πού είσαι ζωντανός! Μά κά
νεις λάθος! Αύτός δέν είναι ό ...

Μά δέν πρόφτασε νά συνεχίσει, γιατί 
τήν ίδια στιγμή έκεϊνος πάτησε τή σκαν
δάλη, μ ' ένα μικρό, στυφό χαμόγελο στά 
χείλη.

Τήν είδα νά παραπατάει, κι ύστερα νά 
διπλώνεται στά δυό καί νά σωριάζεται 
κάτω. Μά πριν προφτάαω καλά - καλά νά 
συνειδητοποιήσω τί γινόταν, έκεϊνος 
έστρεψε τό πιστόλι του πρός τό μέρος 
μου καί ξαναπυροβόλησε. Τό ζεστό μο
λύβι διαπέρααε τό στήθος μου μ ' ένα 
καυτερό πόνο, κι είδα τό πάτωμα νά άνε- 
βαίνει πρός τό μέρος μου. Ύστερα, τό 
πάτωμα έξαφανίστηκε.

Θυμάμαι τόν ήχο μακρινών φωνών, ένα 
άμυδρό αίσθημα ότι μέ μετακινούσαν, 
τήν πνιγμένη κραυγή μιάς σειρήνας, 
ύστερα άλλες φωνές, πρόσωπα χωρίς 
σώματα νά σαλεύουν όλόγυρά μου, κι 
ύστερα τίποτα πιά.

Πολύ άργότερα, ένας γιατρός μού έξ- 
ήγησε πώς ή ζωή μου είχε σωθεί παρά 
τρίχα, κι ότι άπό τούς τρεις πυροβολι
σμούς πού είχε ρίξει ό Ντάγκλας Λάντυ, 
ό μόνος πού εύστόχησε ήταν έκεϊνος 
πού κατηύθυνε τελευταϊον στό μπαντα- 
ρισμένο κεφάλι του.

Ή  Μάριαν κι έγώ είμαστε τόσο εύτυχι- 
σμένοι όσο μπορούν νά είναι δυό άν
θρωποι μέσα σέ τούτο τόν βίαιο, παρά
λογο κόσμο. Έχουμε ένα χαριτωμένο 
σπιτάκι στό Γουέτσεστερ, σέ λογική άπό- 
σταση άπό τό Νιού Γιόρκ Σίτυ. Δέν θά 
συμφωνήσω καθόλου μέ τόν κακομοίρη 
τόν μακαρίτη τόν Λάντυ - ή Μάριαν είναι 
έξαιρετική μαγείρισσα.

Σήμερα τό πρωί, καθώς ντυνόμαστε καί 
«θαυμάζαμε» τά σημάδια μας άπό τις 
σφαίρες, κι άργότερα, τήν ώρα πού παίρ
ναμε τό πρωινό μας, άρχίσαμε καί πάλι τά 
«γιά θυμήσου» καί τά «τί θά γινόταν 
ά ν ...».

- Τ ι  θά γινόταν άν έπαιρνες τό τρένο; 
ρώτησε ή Μάριαν, κοιτάζοντας τρυφερά 
τόν Γουαίην τόν νεώτερο μέσα στό πάρκο 
του.

-  Μάλιστα, καί τί θά γινόταν άν έβρισκα 
θέση στήν άπογευματινή πτήση καί δέν 
σέ συναντούσα στό άεροδρόμιο; πρόα- 
θεσα έγώ.

-Τ ι  θά γινόταν άν δέν ξαναγυρίζαμε 
στό διαμέρισμά μου καί τραβούσαμε 
γραμμή γιά τήν άστυνομία;

-  Πές μου καλύτερα αύτό, τής πέταξα 
έγώ. Φαντάσου, όταν άνεβήκαμε στό 
διαμέρισμα, άντί νά μάς πυροβολήσει ό 
Λάντυ νά δεχόταν τις έξηγήσεις σου καί 
νά σφίγγαμε τά χέρια.

-  Κι άν ήταν καλύτερος σκοπευτής καί 
μάς σκότωνε καί τούς δύο; μού άνταπέ- 
δωαε ή Μάριαν.

-  Μπορεί καί νάταν αύτό πού λές, άπο
κρίθηκα, καί νάμαστε τώρα στον παρά
δεισο.

-  Μπράβο, άγάπη μου, είπε χαμογε
λώντας τρυφερά ή Μάριαν, πολύ γλυκό 
έκ μέρους σου. "Ας σταματήσουμε έδώ 
τίς ύποθέσεις ...
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ΠΩΣ ΠΑΝΕ 01 ΣΤΡΑΒΟΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ...
Είναι γνωστή η λαϊκή μας παροιμία, 

που θέλοντας να τονίσει πόσο εύκολα οι 
άνθρωποι αλληλοπαρασύρονται στο 
κακό, υποστηρίζει πως οι τυφλοί πάνε 
στον Ά δ η  ο ένας πίσω από τον άλλο. Και 
η παροιμία αυτή, βρίσκει την τραγική της 
επιβεβαίωση στο πόσο εύκολα τα θύματα 
του αργού θάνατου, καταφέρνουν και 
παρασύρουν στην πορεία τους νέους 
εκούσιους «μελλοθάνατους». Και η 
παρακάτω ιστορία μας θα δείξει το δίκιο 
των συλλογισμών μας.

Ο Κώστας Κλαδάκης γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έφυγε, 
όμως, από την γενέτειρά του, και ήρθε 
να κάνει την τύχη του στην πατρίδα. Διά
λεξε μάλιστα, έναν ιδιαίτερα άνετο και 
προσοδοφόρο τρόπο να εμπορεύεται 
ναρκωτικά, που και ο ίδιος είναι δούλος 
τους. Καταφέρνει και μπαίνει στα κυ
κλώματα, και αρχίζει τις αγορές του από 
τουρίστες στην Πλάκα πρώτα, και την Ίο  
- το όμορφο νησί των Κυκλάδων που έχει

Π ά « u  : 0  Κωστβς ΚΑοόόκικ. δούλος αΛΜ «οι προμηθευ
τής ναρκωτικών. Κ δ τ ω :  ΟΑντωνηςΔκμιγος. ένρς από τους 
καλούς πςλύτςς του πρώτου. Ομως η -κοκ 10 ώρα. io m o t γιο 
αρκετή χοιρό τη ουκργοοία. Υπήρχςι. ΘΜπετς. και η Αβρο
χ ε »  . . .

γίνει το σημείο συνάντησης των ναρκο
μανών τουριστών - έπειτα. Έτσι, εξοικο
νομεί και τη δική του «δόση», εξασφαλί
ζει όμως και τα «προς το ζην» από την 
μεταπώληση μικροποσοτήτων.Το κρη
σφύγετό του το έχει στήσει στην Κηφι
σιά, στο σπίτι της ξαδέλφης του, της 
Αναστασίας Χαριτάκη, που κι αυτή δεν 
ήταν άσχετη με το κύκλωμα των ναρκω
τικών, μια που ο άνδρας της ο Αντώνης 
βρίσκεται ήδη στη φυλακή ένα δεκά
μηνο, για παράβαση του Νόμου «Περί 
ναρκωτικών».

Ο Κλαδάκης, λοιπόν, εφοδιασμένος 
και οργανωμένος, αρχίζει τη δουλειά 
του. τη διάθεση των ναρκωτικών που του

περισσεύουν. Ανάμεσα στους αγορα
στές του, και ο Αντώνης ο Δαμίγος από 
τον Χολαργό, που από καιρό έχει κινήσει 
τις υποψίες της Αστυνομίας, που απο
φασίζει πως είναι καιρός να τον πλησιά
σει. Πραγματικά, πιάνεται έξω από το 
σπίτι του με δυο δόσεις ηρωίνης στα χέ
ρια του, που έτρεχε να τις μοιραστεί με 
τη φίλη του. Και οι δυο αποκαλύπτουν 
πως κάνουν χρήση ναρκωτικών από δυο 
χρόνια περίπου, μαζί με τον εραστή της 
Αργυρώς, τον Φίλιππο Αλιμπράντη, που 
κι αυτός βρίσκεται στη φυλακή γι’ αυτό 
το λόγο. Αποκαλύπτουν επίσης τον προ
μηθευτή τους, τον Κλαδάκη. Η παρέα 
έχει αρχίσει να ξηλώνεται· ο Κλαδάκης 
πιάνεται κι αυτός μετά από λίγο έξω από 
το σπίτι του Δαμίγου, με τρεις δόσεις 
που έχει πάει να του πουλήσει στα χέρια. 
Τίποτα πια δεν μπορεί να σταματήσει το 
ξεκαθάρισμά τους από την Αστυνομία. 
Στην ανάκριση, ο Κλαδάκης σπάει και τα 
ομολογεί όλα· μόνος του τους οδηγεί και 
στο σπίτι της ξαδέλφης του, της Χαρι- 
τάκη. Εκεί θα βρουν 15 περίπου γραμμά
ρια ηρωίνης συσκευασμένα σε δόσεις, 
μια μικρή ποσότητα φούντας και μια ζυ
γαριά ακρίβειας.

Ο κύκλος πια έχει κλείσει. Ο ρόλος του 
καθενός έχει διευκρινισθεί.Ο ένας έχει 
παρασύρει τον άλλο σε ένα πραγματικό 
φαύλο κύκλο, που αν δεν επενέβαινε η 
Αστυνομία, είναι πραγματικά άγνωστο 
πόσο θα μεγάλωναν οι διαστάσεις του. 
Και φτάνουμε να απορήσουμε για το 
πόσο εύκολα οι άνθρωποι αλληλοπαρα- 
σύρονται στο κακό. Αλλά είπαμε, πως 
όπως υποστηρίζει και η λαϊκή παροιμία, 
«οι στραβοί πάνε στον Άδη, τραβώντας ο 
ένας τον άλλο»...

Σ Τ Α Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α . . .
Άσχημα  ξεκίνησε η ζωή για το Μιχάλη 

Παπαροϋνη. Ή ταν μικρό παιδάκι ακόμα, 
σαν έφυγε από την πατρίδα του,'την 
Ήπειρο, για να μπει στη βιοπάλη. Δού
λεψε «μικρός» σε μαγαζιά, και «τζόθενο» 
στα καράβια, και πρόλαβε κιόλας, στα 18 
του χρόνια, νά ναι κουρασμένος από τη 
ζωή του κι άνεργος.

Είχε γίνει, πιά, γνωστός στις παλιοπα
ρέες της Νέας Φιλαδέλφειας, στα μπι
λιάρδα και στα ποδοσφαιράκια, όπου 
πέρναγε τον καιρό του. Και είχε, ήδη, 
προκαλέσει την προσοχή των ανδρών 
της Ασφάλειας. Φαινόταν εύκολη «λεία», 
τόσο νέος και ανώριμος, χωρίς καθοδή
γηση αλλά και μια απασχόληση, που θα 
του έφερνε και την οικονομική ανεξαρ
τησία, μέσα σ' αυτό το σάπιο περιβάλλον.

Κάποιες συναλλαγές, που φαίνεται να 
κάνει μέσα στα σφαιριστήρια που συχνά
ζει, επιβεβαιώνουν τις υποψίες. Την ίδια 
μέρα, η Ασφάλεια χτυπάει την πόρτα του 
σπιτιού του, για να βρει, στην έρευνα που 
ακολουθεί, πέντε δόσεις ηρωίνης σε 
σκόνη, συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων. 
Ο ίδιος λείπει, αλλά βρίσκεται δυο ώρες 
αργότερα στα Πατήσια και συλλαμβάνε- 
ται. Στην ανάκριση αποκαλύπτει ότι την 
ηρωίνη προμηθεύτηκε, για προσωπική 
του χρήση, από τον Παρασκευά Κανελ- 
λόπουλο, αντί 8.000 δραχμών το γραμ
μάριο.

Οι άνδρες του Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου της
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Υ.Α.Π.Π. δεν χάνουν καιρό. Την άλλη κιό
λας μέρα, βρίσκονται στο σπίτι του Κα- 
νελλόπουλου, για να βρουν 10 γραμμά
ρια ηρωίνης έτοιμα για πούλημα, μικρο- 
ποσότηταφούντας, και250.000 δραχμές, 
που προέρχονται από το εμπόριο των 
ναρκωτικών. Ο Κανελλόπουλος συλλαμ- 
βάνεται, για να αποκαλύψει αργότερα ότι 
είχε αγοράσει 27 συνολικά γραμμάρια 
ηρωίνης για 100.000 δραχμές, ενάμιση 
μήνα πριν, στην Πλάκα, από κάποιον Ολ
λανδό, τον HANS, για δική του χρήση και 
μεταπώληση. Θα αποκαλύψει ακόμα, ότι 
είναι κάτοχος ενός περιστρόφου αερίων, 
που βρίσκεται και κατάσχεται στο σπίτι 
της αδελφής του, πού χει αγοράσει από 
κάποιον κλέφτη «Τάκη», κι ενός περι
στρόφου ΚΟΛΤ No 38, πού χει αγοράσει 
στα Χανιά από το Νίκο Φουράκη, που 
βρίσκεται ήδη στις φυλακές Αλικαρνασ
σού για την υπόθεση της κλοπής περι
στρόφων από στρατόπεδο της περιοχής 
Ηρακλείου Κρήτης, το 1979.

Τώρα, όλοι βρίσκονται στα χέρια της 
Δικαιοσύνης. Αν και πλάι τους θάπρεπε 
να κάθεται και η ζωή: αυτή που έσπρωξε 
τον Παπαρούνη από τα τρυφερά παιδικά 
του χρόνια στον ξενιτεμό και την ξένη

ΤΟ Κ Ρ Υ Φ Τ Ο Υ Λ Ι . . .
Παιδί από καλή και εύπορη οικογένεια 

ο Αντώνης Λυγερός, χάλασε γρήγορα. Οι 
παρέες του στη γειτονιά του, στο Βύ
ρωνα και το Παγκράτι-, πού ναι σήμερα ο 
κύριος τόπος διακίνησης και εμπορίας 
ναρκωτικών στήν Αθήνα-, από τότε που 
τέλειωνε ακόμα το σχολείο, έδειχναν 
πως είχε μπει στα κυκλώματα των αν
θρώπων που τους αρέσουν οι εύκολοι 
«επίγειοι παράδεισοι».

Κάπως έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε την μι
κρή βρώμικη ιστορία του ο Αντώνης, κα
πνίζοντας στα κρυφά κάποιο «τσιγαρι
λίκι», πασαρισμένο από χέρι επικίνδυνο. 
Ανήσυχη φύση, όμως, και χαρακτήρας 
ριψοκίνδυνος καθώς ήταν, γρήγορα 
κατάλαβε πως το πάθος του μπορούσε 
να το κάνει επάγγελμα. Δικτυώνεται λοι
πόν, σιγά - σιγά, και αναλαμβάνει τη δια
κίνηση και διάθεση του «πράγματος».

Μια τόσο κοινή ιστορία, ίδια για όλους 
σχεδόν τους εμπόρους ναρκωτικών. Θύ
ματα οι ίδιοι του «αργού θάνατου», κα
λύπτουν την οικονομική τους δυσχέρεια 
για την εξασφάλιση της αναγκαίας «δό
σης», με το να γίνουν έμποροι θανάτου 
και στρατολόγοι νέων θυμάτων. Με τον 
καιρό λοιπόν, οι δουλειές του Λυγερού 
μεγαλώνουν. Το ονομά του έχει γίνει 
γνωστό πια στην πιάτσα- αλλά είναι μοι
ραίο να φτάσει και στα αυτιά των ανδρών 
των Υπηρεσιών Διώξεως Ναρκωτικών. Το 
επικίνδυνο «κρυφτούλι» του Λυγερού με 
την Αστυνομία έχει αρχίσει. Στα τελευ
ταία τέσσερα κιόλας χρόνια, πολλές φο
ρές θα πιαστεί και θα καταδικαστεί να 
εκτίσει διάφορες ποινές για χρήση και 
διακίνηση ναρκωτικών. Πονηρός, όμως.

0 Ποροοκευάς ΚανεΛΜπουΙος, i n  ορκίστηκε στο τόσο 
προσοδοφόρο εμπόριο της όοπρης. Στη» κστοχή τοσ έχει κοι 
μερικό περίστροφο... Ετσι, σπο χόμπσ Η φεύτρο ζωή. 
όμως, ίχει κοι γυρίσματα..

δούλεψη, αυτή που τον έσπρωξε από τα 
14 στη χρήση των ναρκωτικών, αυτή που 
στα 18 τον οδήγησε στα σκαλοπάτια της 
φυλακής.

και προνοητικός στις συναλλαγές του, 
δέν θα πιαστεί ποτέ με πολύ πράγμα 
επάνω του- ούτε και θα σπάσει ποτέ στην 
ανάκριση. Έτσι, θα τη βγάλει πάντα με 
μικροποινές, που δεν φαίνεται, βέβαια, 
καθόλου να τον συνετίζουν.

Πάλι, λοιπόν, στις γνωστές πιάτσεςτου 
Παγκρατίου, θα φανεί για τις γνωστές 
του δραστηριότητες. Οι ύποπτες κινή
σεις του βεβαιώνουν πως κάποια ποσό
τητα ναρκωτικών έχει στα χέρια του, που 
προσπαθεί να την διαθέσει. Το «κρυφ
τούλι» ξαναρχίζει, η παρακολούθηση εν- 
τείνεται, και η σύλληψή του επιβεβαιώνει 
τις υποψίες. Πάνω του θά βρεθούν ένα 
πλαστικό μπουκαλάκι με έξι γραμμάρια 
ηρωίνης, δυο φακελλάκια με ηρωίνη σε 
σκόνη βάρους 2 γραμμαρίων, συσκευα
σμένη κι έτοιμη για πώληση, και χρημα
τικό ποσό είκοσι δύο χιλιάδων δραχμών, 
πού 'χε πάρει από ηρωίνη που μόλις είχε 
πουλήσει.

Η ανάκριση και η έρευνα δεν κατάφε- 
ραν να βγάλουν τίποτα άλλο. Ο Λυγερός 
επιβεβαίωσε τη φήμη του σαν «σκλη
ρού» και αμετανόητου τύπου: δεν απο-, 
κάλυψε ούτε τον προμηθευτή του, ούτε 
την κρύπτη του εμπορεύματος του, επι- 
μένοντας ότι τις μικροποσότητες που 
βρέθηκαν πάνω του, τις είχε γιά προσω
πική του χρήση.

Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να μας εμπο
δίσει να χαρακτηρίσουμε σαν μια μεγάλη 
επιτυχία του Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών και Λαθρεμπορίου της Υ.Α.Π.Π., 
την υπόθεση Λυγερού. Γιατ'ι, είναι οπωσ
δήποτε επιτυχία, η αποχή ενός τόσο δαι
μόνιου εμπόρου ναρκωτικών, έστω και 
για μικρό χρονικό διάστημα, από την 
«πιάτσα» και τις εμπορικές του δραστη
ριότητες.

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Αθαν. ΜΟΡΦΑΚΗΣ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη - Ρηρόιτερ - Διορθώσεις:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

» Δημ ΚΑΣΣΙΟΣ
Ένωμ. Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ
Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜ ΠΕΡΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

Μακέττες:
Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜ ΙΑΔΗ

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

Άνοπορογωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  

Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.

Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γ ραφεμπορική Ο.Ε.

Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραψα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.

__________________________/
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Εμείς και οι 
αναγνώστες

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Με την ευκαιρία της λήξης των XIII Πα
νευρωπαϊκών Αγώνων στίβου 1982 της 
Αθήνας η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 
έστειλε στον Αρχηγό Χωροφυλακής την 
ακόλουθη συγχαρητήρια επιστολή.

«Κύριε Αρχηγέ,
Με τη λήξη των Πανευρωπαϊκών Αγώνων 
Αθλητισμού 1982 της Αθήνας, η Επι
τροπή Ολυμπιακών Αγώνων, σπεύδει να 
εκράσει τα πιο θερμά συγχαρητήριά της, 
τόσο σε σας προσωπικά, όσο και στα όρ
γανα της Χωροφυλακής, για τις προσπά
θειες που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της 
αρμοδιότητας σας και που συνετέλεσαν 
στην τόσο επιτυχημένη τέλεση των αγώ
νων».

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΙΜΙΚ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Παρόμοια επιστολή στον κ. Αρχηγό 
έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας της 
Ε.Ο.Α. και μέλος της Δ.Ο.Ε. κ. Νίκος ΦΙ
ΛΑΡΕΤΟΣ τονίζοντας τα ακόλουθα: 

«Κύριε Αρχηγέ,
Με τη λήξη του Ευρωπαϊκού Αθλητισμού 
επιθυμώ να σας εκφράσω τα θερμότερα 
συγχαρητήριά μου για τον καθόλα άψογο 
τρόπο με τον οποίο τα εντεταλμένα όρ
γανά σας διεκπεραίωσαν την ομολογου- 
μένως δυσκολώτατη αποστολή τους. Σαν 
μέλος της Δ ιεθνούς Ολυμπιακής Επι
τροπής για την Ελλάδα αλλά και ταυτό
χρονα σαν Γ ενικός Γ ραμματέας της 
Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρα
καλώ να δεχθήτε τις πιό θερμές ευχαρι
στίες μου και τα εγκάρδια συγχαρητήριά 
μου».

Με την ευκαιρία της λήξης των εκδη
λώσεων «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΑ» ’82» που έγι
ναν στο Αγρίνιο η Γυμναστική Εταιρεία 
Αγρίνιου με έγγραφό της στον Διοικητή 
Χωροφυλακής Ακαρνανίας Αντ/ρχη κ. 
Γεώργιο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ αναφέρει:

«Κύριε Διοικητά,
Τώρα που η αυλαία των «ΠΑΠΑΣΤΡΑ- 
ΤΕΙΩΝ ’82» έκλεισε, η σκέψη μας στρέ
φεται με ευγνωμοσύνη σ' αυτούς που 
συντέλεσαν στην επιτυχία των φετεινών 
εκδηλώσεων.

Αναμφίβολα η δική σας συμβολή 
υπήρξε πολύτιμη και βοηθήσατε αποτε
λεσματικά ώστε οι εκδηλώσεις μας να 
τελεσθούν με απόλυτη ησυχία και τάξη,

χωρίς την παρεμβολή και του παραμι
κρού προβλήματος από πλευράς διακί
νησης του κόσμου. Σας είμαστε γι αυτό 
ευγνώμονες.

Στους κ.κ. αξιωματικούς, υπαξιωματι- 
κούς και χωροφύλακες της Διοίκησής 
σας, παρακαλούμε διαβιβάστε κ. Διοι- 
κητά, τις θερμότατες ευχαριστίες μας 
και τα εγκάρδια συγχαρητήριά μας 
Υπολογίζουμε πάντα στη συμπαράστασή 
σας.

Με ξεχωριστή εκτίμηση

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΨΑΣ

Ο Γεν. Γ ραμματέας 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Αναστάσιος ΚΑΤΣΙΜΗΣ από την Κέρ
κυρα γράφει προς την ημερήσια πρωινή 
κερκυραϊκή εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

«Αισθάνομαι την υποχρέωσιν, να ευ
χαριστήσω και δημοσία τον Χωροφύλακα 
του Τουρισμού Πρ. Κερκύρας κ. Ευθύμιο 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ του Δημητρίου, διότι ενώ εί- 
χον ανάγκη μεταγγίσεως αίματος, ευγε- 
νώς προσφερθείς προσήλθε και έδωσε 
αίμα».

Ευχαριστήριο τηλεγράφημα προς τον 
Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος 
Σταδίου Καλογρέζας ταγματάρχη κ. Αν
τώνιο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ απέστειλε ο πρόε
δρος ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Σταύρος 
ΝΤΑΪΦΑΣ, μετά τη τέλεση του ποδοσφαι
ρικού αγώνα ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΟΥ -  ΕΣΤΕΡ εξ- 
αίροντας τα ληφθέντα αστυνομικά μέ
τρα τονίζοντας:

«Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχα
ριστήσω εσάς προσωπικά για τη πολύ
τιμη συμβολή σας στην σταυροφορία της 
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την καταστολή 
της βίας στα γήπεδα.

Θα παρακαλούσα να εκφράσετε τις 
ευχαριστίες μου και στους άνδρες που 
εργάσθηκαν υπό την εμπνευσμένη κα
θοδήγησή σας για να επιτευχθεί τελικά 
αυτό το θετικό και ίσως μοναδικό αποτέ
λεσμα για ελληνικά γήπεδα».

Ο πρέσβυς της Ελλάδας στη Ρώμη κ. 
Χρ. Στρεμένος σε επιστολή του προς τον 
Σ.Χ. Τροχαίας Ξυλοκάστρου διαβιβάζει 
την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες 
του καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Τέραμο -  Ιταλίας κ. F. 
MAZZONIS για τη συμπαράσταση, τη 
βοήθεια και το ζωηρό αίσθημα καθήκον

τος του χωρ/κα ΠΑΠΑΔΕΑ Παναγιώτη, 
όταν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με 
χαλασμένα δύο λάστιχα του αυτοκινή
του του, Σάββατο βράδυ στον αυτοκινη
τόδρομο Πατρών -  Αθήνας. Καταλήγον- 
τας ο κ. Πρέσβυς αναφέρει:

«Εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρη
τήρια για τη συνείδηση με την οποία λει
τουργεί η Αστυνομία μας και εύχομαι 
στον κ. ΠΑΠΑΔΕΑ και γενικά σε όλους 
που υπηρετούν την Πατρίδα μας κάθε 
σταδιοδρομία».

-  Ο Πρόεδρος της οργανωτικής Επιτρο
πής του Παγκόσμιου Αστρονομικού Συν
εδρίου Ακαδημαϊκός Κ. I. ΞΑΝΘΑΚΗΣ, σε 
σχετική επιστολή του προς τον Ανώτερο 
Διοικητή Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδας, 
Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ

αναφέρει:
Κύριε Διοικητά,

Δια της παρούσης επιθυμώ να σάς εκ
φράσω τις ιδιαίτερα θεμρές ευχαριστίες 
της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκό
σμιου Αστρονομικού Συνεδρίου για την 
εξασφάλιση απολύτως ομαλών συνθη
κών τροχαίας, τάξεως και ασφαλείας κατά 
την Οιαρκεια του Παγκόσμιου Αστρονο
μικού Συνεδρίου.

Από την ανταπόκριση των συνέδρων 
ως προς τα πιο πάνω σημεία διαπιστώ
σαμε την άριστη εντύπωση που εδη- 
μιούργησε η άψογη δραστηριότητα του 
Σώματος της Χωροφυλακής

Με τιμή
I. ΞΑΝΘΑΚΗΣ, Ακαδημαϊκός

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Η Ιερά Κοινοβιακή Μονή του Αγίου 
Παύλου του Αγιου Ό ρους σε έγγραφό 
της προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης γράφει:

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
Γνωσταί τυγχάνουν εις πάντας αι υπη- 

ρεσίαι τας οποίας προσφέρουν εις τους 
Έλληνας πολίτας τα όργανα τάξεως.

Εις ορισμένος όμως περιπτώσεις αι 
ηρωικοί πράξεις των οργάνων τάξεως, 
εγγίζουν τα όρια της αυτοθυσίας.

Κάτι παρόμοιον συνέβη και κατά την 
επισυμβάσαν ανάφλεξιν του δάσους της 
Ιεράς ημών Μονής εξ αιτίας κεραυνού 
κατά την εσπέραν της 3ης παρελθόντως 
Σεπτεμβρίου, ότε το πυρ απειλητικά εξ- 
ηπλούτο αφ’ ενός μεν επί του δάσους, 
αφ’ ετέρου δε επί της περιοχής Και των 
κτιρίων της Μονής.

Κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν,
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πλην των Μοναχών της Μονής και των 
εξαρτημάτων αυτής, αγωνιζομένων δια 
την κατάσθεσιν του πυράς και μη υπαρ- 
χούσης αλλαχόθεν βοήθειας, εντός ελά
χιστου χρονικού διαστήματος, παρά το 
δϋσβατον του τόπου, προσήλθεν ο Χω- 
ροφύλαξ του Φυλακίου Αγίας Ά ννης  
Σταύρος Καρατζοϋλης. Κατ' αρχάς 
προσεπάθησε να συντονίση τας εργα
σίας και να εμπνεύση θάρρος εις τους 
εργαζομένους ταυτοχρόνως δε ο ίδιος 
εδόθη εις αυτάς δι’ όλων αυτού των δυ
νάμεων. Τούτο δε συνέβη επί ώρας πολ- 
λάς έως ότου ετέθη το πυρ υπό έλεγχον 
και κατεσβέσθη τελείως. Ομολογούμεν 
ότι υπήρξεν η κινητήριος δύναμις της 
κατασβέσεως.

Τοιαύται πράξεις τιμούν τον ίδιον και 
τά όργανα τάξεως γενικώς. Αξίζει εις αυ
τόν κάθε έπαινος.

Η καθ' ημάς Ιερά Μονή μετά των ειλι
κρινών συγχαρητηρίων, εκφράζει και την 
άπειρον ευγνωμοσύνην της προς τον 
Χωροφύλακα Σταύρον Καρατζούλην και 
προς πάντα τα όργανα τάξεως.

Επί τούτοις,
Διατελούμεν μετ' εξαιρέτου τιμής 

Ο Καθηγούμενος του Ιερού Κοινοβίου 
του Αγίου Παύλου Αρχιμ. Παρθένιος και 
οι συν εμοί εν Χριστφ αδελφοί.

Ο Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α. κ. 
Αριστομένης ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ εδώρησε στο 
Σώμα τέσσερις (4) στολές Αξιωματικού 
Χωροφυλακής, με σκοπό να παραχωρη- 
θουν στο Μουσείο του Σώματος για εμ
πλουτισμό της συλλογής του.

Με την ευκαιρία αυτής της χειρονο
μίας ο Α ' Υπαρχηγός Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
απέστειλε την ακόλουθη ευχαριστήρια

επιστολή:
Στρατηγέ,

Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική 
σας χειρονομία να μας στείλετε τις στο
λές σας, οι οποίες παραχωρήθηκαν στο 
Μουσείο του Σώματος για εμπλουτισμό 
της συλλογής του.

Σας ευχόμαστε υγεία και ευτυχία, ατο
μική και οικογενειακή.

Με αγάπη
Γεώργιος Κωστόπουλος 

Υποστράτηγος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-  Βλαχόπουλου Γιάννη, Ο χουχλό- 
γιωργας, ο εξάδελφος του γκιώνη» (διή
γημα).

-Δ ελα τόλλα -Κ υρ α ρ ίνη , Αγγελικής, 
«Συγχορδία» (ποίημα). Από το ποίημα 
της αναγνώστριάς μας δημοσιεύουμε το 
παρακάτω απόσπασμα.

Της ζωής το μοφολόγι 
αφουκράζεσαι 
που σούρνεται 
από πόρτα σε πόρτα...

από θύμηση σε θύμηση 
από όνειρο σε όνειρο...
...λασπωμένη πάσπαλη

πάνω στις στέγες των σπιτιών, 
μολυσμένο χιόνι 
σε ξέψυχους μπαξέδες...

Τροπάρι μελλοθάνατου γροικάς 
μα συ κουρτίζεις 
τις σκουριασμένες χορδές 
μιάς άρπας μαγικής 
που ξόφλησε...

...όπως λιμάρει το μαχαίρι του 
πίσω απ ' τα σίδερα 
ο φονιάς...
όπως τα νύχια του ακονίζει 
γεράκι ατοιχειωμένο 
στη ξερολιθιά...
-  Πότε λοιπόν 
η συγχορδία του θανάτου 
τη διάλυσή της θά σημάνει 
Πότε η Σιωπή 
ομολογία πικρή θα γίνει 
...Κι ο ήλιος, 
να γιατρέψει πότε 
θα κατέβει
Τ' άνθρωπου την ανοιχτή 
πληγή...»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

-  Βοκολο Σταύρο (Νέο Αιγάλεω): Προς το πα
ρόν δεν προβλέπεται αλλαγή στο σύ
στημα των εισιτηρίων εξετάσεων για το 
Β ' Τμήμα της Σ.Ο.Χ. (Σχολή Υπαξιωματι- 
κών). Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο δεν μπο
ρεί να αποκλειστεί θα πρέπει στα τέλη 
Φεβρουάριου 1983 (οπότε και προκη
ρύσσεται ο αντίστοιχος διαγωνισμός) να 
απευθυνθείτε στην πλησιέστερη στο 
σπίτι σας Υπηρεσία Χωρ/κής για περισ
σότερες πληροφορίες.

-  δ. Τζίτζιρα Ματίνα (Περιβολάκι Λαγκαδά): 
Βασικά προσόντα για να καταταγείτε στή 
Χωροφυλακή -  όταν βέβαια προκηρυ
χθεί διαγωνισμός -  είναι να έχετε απολυ
τήριο Λυκείου, ύψος τουλάχιστο 1,63μ. 
χωρίς παπούτσια και κάλτσες και να 
είσθε 1 8 -2 2  χρόνων. Η θητεία είναι 
δετής, αλλά για την τοποθέτηση σε Υπη
ρεσία κάποιας ειδικότητας (π.χ. τρο
χαίας) λαμβάνεται μεν υπόψη και η 
προσωπική επιλογή της Χωροφύλακος 
αλλά η τελική κρίση ανήκει στην Υπηρε
σία. Πάντως για περισσότερες πληρφο- 
ρίες και λεπτομέριες μπορείτε να απευ
θυνθείτε στην πλησιέστερη Υπηρεσία 
Χωροφυλακής.
-  κ. Βλαχόπουλο Γεώργιο (Τ.Α.Πρ. Κέρκυρας):
Κατ’ αρχήν δεν είναι δυνατό να αναγνω
ρίσετε τα χρόνια που είσαστε εκτός Σώ
ματος εξαιτίας παράνομης νύμφευσης 
σαν χρόνο πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. Για περισσότερες όμως λε
πτομέρειες και αυθεντικότερη απάν
τηση σας συνιστούμε, να απευθυνθείτε 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
(Υπηρεσία Συντάξεων -  Διεύθυνση 
11η -Τ μ ήμ α  Β -Κ άν ιγγος 29 -τηλ . 
36.26.188).
κ. Κατοικάκη Αλέξανδρο (Βόλο): Όπως γρά
φετε η απόφαση του Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών αφορά το ταμείο πολιτι
κών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το 
οποίο όμως δεν έχει καμιά απολύτως 
σχέση με το ΤΑΟΧ. Η αύξηση ή η μείωση 
του βοηθήματος του ΤΑΟΧ καθορίζεται 
στο τέλος κάθε χρόνου καί αφορά τον 
επόμενο.

-  Τζιόβα Δ., Πάνου: «Ο αστερισμός του 
αιγόκερου».

Απο τον υπάλληλο του Ο.Τ.Ε. γιό 
Ανθ/στή Χωροφυλακής ε.α. κ. Πάνο 
ΤΖΙΟΒΑ εκδόθηκε πρόσφατα η δεύτερη 
ποιητική του συλλογή με τίτλο «Ο ατερι- 
σμός του Αιγόκερου». Τα 23 ποιήματα 
που περιλαμβάνει η νέα ποιητική του 
συλλογή αγκαλιάζουν όλους τους τομείς 
της σύγχρονης ζωής σε παγκόσμια κλί
μακα, εξετάζοντας με γνήσια ευαισθησία 
και λεπτό γούστο όλους τους προβλημα
τισμούς του σύγχρονου ανθρώπου.

Είναι μια πραγματικά αξιόλογη συλ
λογή. Ό σ ο ι ενδιαφέρονται μπορούν ν’ 
απευθύνονται στον ποιητή (Αρυβά 40 
Γιάννινα τηλ. 0651/22670 ή 23347).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- Τ ο  εργαστήριο κατασκευής ηλιακών 
θερμοσιφώνων FOCO L.T.D. (Λεωφ. Κα
ραμανλή 16ο χιλιομ., Αχαρνές -  Αττικής 
τηλ. 251.1754, 246.3737) προσφέρει στο 
προσωπικό του Σώματος ειδική έκπτωση 
10%  επί των τιμών σαν προσφορά γνωρι
μίας μέχρι 30-11-82.

-  Ο πολιτικός μηχανικός κ. Γεώργιος 
Σταμπουλίδης πτυχιούχος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνίου Αθήνας (σύζυ
γος πολίτικου υπαλλήλου Χωροφυλα
κής) αναλαμβάνει με μεγάλη έκπτωση τις 
πόσης φύσεως διεκπαιρεώσεις οικοδο
μικών κ.λ.π. υποθέσεων του προσωπικού 
του Σώματος.
-  Επίσης αναλαμβάνει μετρήσεις οικο
πέδων, εκδόσεις οικοδομικών αδειών, 
επιβλέψεις κ.λ.π.
- Γ ια  κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να απευθύνονται στο γρα
φείο του παραπάνω μηχανικού στην 
Αθήνα (οδός Βελβενδού 10, Ν. Κυψέλη 
τηλ. 82.13.117).

- Τ ο  Δ ιεθνές Εργαστήρι Επιστήμης και 
γλώσσας (INTERSTUDIO) προσφέρει στο 
προσωπικό του Σώματος και στα μέλη 
των οικογενειών τους μειωμένες τιμές 
κατά 15%  για την παρακολούθηση των 
ακόλουθων προγραμμάτων:1. Γρήγορα 
Αγγλικά, 2. Πρακτική Μάρκετινγκ, 3. Δη
μόσιες Σχέσεις, 4. Σύγχρονες Γραμμα- 
τείς, 5. Σύγχρονα Λογιστικά, 6. Πρακτική 
Μάνατζμεντ.
-  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ
θύνονται στο INTERSTUDIO  Κεντρ. Γ ρα
φεία: Μέρλιν 11, Κολωνάκι τηλ.
36.30.772.
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υπηρεοιο cc c 
ειβηοείϊ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθη στο βαθμό του μοίραρχου ο υπομοί
ραρχος Ν.Δ. 649/70 ΜΙΚΡΟΣ Ιωάννης του Γεωρ
γίου.

Επίσης προήχθησαν και 12 υπενωμοτάρχες 
Γενικών Υπηρεσιών στο βαθμό του ενωμοτάρχη 
αφού συμπλήρωσαν 22 χρόνια υπηρεσία στο 
Σώμα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕ Ι ΕΣ
α. Αξιωματικών:

Αποστοατεύτηκαν πρόσφατα:
Οί συνταγματάρχες ΣΑΚΚΑΣ ΚωνΛ/ος του Αθανασίου 
ΚΑνΟ ΥΡΟΣ Αγγελος του Αθανασίου.

Μ ε αίτησή τους και ένα μήνα μετά την προαγωγή 
στο βαθμό τους οι ταγματάρχες του Ν.Δ. 649/70: 
ΜΑΡΚΙΔΗΣ Μιχαήλ του Μιλτιάδη, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 
Γεώργιος του Κυριάκου, ΔΑΤΣΕΡΗΣ Νικόλαος 
του Γεωργίου, ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Χρήστος του 
Κων/νου, ΛΟΥΚΑΣ Ιωάννης του Ευσταθίου, 
ΖΩΝΤΑΝΟΣ Κων/νος του Φωτίου, ΚΟΥΤΗΣΔημή- 
τριος του Ιωάννη και ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του 
Ιωάννη.

Μ ε αίτησή τους ο υπομοίραρχος Ν.Δ. 649/70 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Αριστείδης του Βασιλείου και οι 
ανθυπομοίραρχοι του ίδιου Ν.Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος του Χαραλάμπους και MAN ΙΟΣ 
Γεώργιος του Ευθυμίου.

Ένα μήνα μετά τη προαγωγή στο βαθμό τους 
οι ανθυπομοίραρχοι ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ Γεώρ
γιος του Στυλιανού, ΜΕΜΜΟΣ Δημήτριος του 
Αντωνίου, ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Παναγιώτης του Βασι
λείου, ΤΣΙΟΥΜΑΣ Φώτιος του θωμά, ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
Κων/νος του Παναγιώτη, ΚΙΖΙΔΗΣ Ιωάννης του 
Γεωργίου, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ηλίας του Κοσμά 
και ΘΕΟΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Γεωρ
γίου.

6. Ανθυπαστπστών -  Οπλιτών:

Με αίτησή τους οι ανθυπασπιστές ΠΕΡΙΤΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Αλκιβιάδης του Σωτηρίου, ΡΟΚΚΑΣ 
Γεώργιος του Δημητρίου.

Ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό τους 
οι ανθυπασπιστές ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του 
Παύλου, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωρ
γίου, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος-του Δημητρίου, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κων/νος του Γεωργίου, ΣΤΑΜΑ- 
ΤΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου, ΡΟΥΦΑΣ Δημή- 
τριος του Παναγιώτη, ΜΠΟΥΣΙΑΣ Ιωάννης του 
Ηλία, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λεωνίδας του θωμά, ΠΕΤ- 
ΡΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου, ΤΣΕΓΚΑΣ Θεό
δωρος του Ζήση, ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Παύλος του Δρα
κούλη, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αχιλλεύς του Νικολάου, ΚΩΣ- 
ΤΗΣ Κων/νος του Βασιλείου, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος του Γρηγορίου, ΔΟΓΑΝΗΣ Κων/νος 
του Φωτίου.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Από παραδρομή στο τεύχος του Οκτωβρίου 

’82 καταχωρήθηκε στη στήλη αποστρατειών τα
γματαρχών του Ν.Δ. 649/70 ο ταγματάρχης ΚΑ- 
ΖΑΣ Ιωάννης του Κων/νου (απόφοιτος της 
Σ.Α.Χ.), ο οποίος υπηρετεί στη Δ.Χ. Λέσβου.

ΝΕΟΙ ΔΟΚ. ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

Πέτυχαν στις είσιτήριες έξετάσεις καί πα
ρουσιάστηκαν στή Σχολή Αξιωματικών Χωροφυ
λακής γιά τήν καθορισμένη τριετή έκπαίδευση οί 
άκόλουθοι 100 άνθυπασπιστές καί ένωμοτάρχες:

α. Κατά σειρά έπιτυχίας:
Οί ένωμοτάρχες ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Παναγιώτης 

τού Κων/νου, ΧΑΡΙΣΗΣ Θεμιστοκλής τού Χρή
στου, ΚΑΜΠΕΡΗΣ Γεώργιος τού Χαριλάου, ΛΙΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ 'Ιωάννης τού Σπυρίδωνα, ΚΟΥΣΟΥ- 
ΤΗΣ Βασίλειος τού Νικολάου, ΚΑΛΛΙΝΗΣ Χρη
στός του Τραϊανού, ΜΠΛΑΝΤΖΗΣ Επαμεινών
δας τού Γ εωργίου, ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος τού Ίωάν- 
νου, ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος τού Ίωάννου, ΝΙ- 
ΚΟΛΑΡΑΚΗΣ Μιχαήλ τού Γ εωργίου, ΚΡΙΜΗΣ 
Γεώργιος τού Δημητρίου, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος τού Αθανασίου, ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 
τού Κων/νου, ΤΣΩΤΑΣ Δημήτριος τού Θεοφάνη, 
ΜΑΝΤΑΣ Ιωάννης τού Χρήστου, ό άνθυπασπι- 
στής ΕΓΓΛΈΖΑΚΗΣ Ελευθέριος τοϋΚων/νου οί 
ένωμοτάρχες ΔΕΣΠΟΤΕΛΗΣ Χρήστος τού Ευ
στρατίου, ΚθΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Ιωάννης τού Νικο
λάου, ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ τού Γεωργίου, 
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ Χρήστος τού Δημητρίου, ΓΛΥΜΗΣ 
Σπυρίδων τού Παναγιώτου, ΒΕΝΑΡΔΟΣ Εύάγγε- 
λος τού Παναγιώτου, ΓΑΚΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ ’Αθανά
σιος τού Γεωργίου, ΠΑΜΛΙΔΗΣ Παναγιώτης τού 
Κων/νου, ΜΑΛΙ ΑΧΟΒΑΣ Γεώργιος τού Αναστα
σίου, ΓΚΛΑΒΑΣ Παναγιώτης τού Άνδρέου, ΦΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τού Παναγιώτου, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παύλος τού Δημητρίου, ΒΕΤΣΟΣ 
Θεόδωρος τού Βασιλείου, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Σταύ
ρος τού Παναγιώτου, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ του Νικολάου, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Βασίλειος τού 
Αποστόλου, ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγγελος τού 

Κων/νου, ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Επαμεινώνδας τού Αθα
νασίου, ΓΚΟΝΙΑΣ Ματθαίος τού Δημητρίου, 
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ τού Θεμιστοκλή, ΚΑ- 
ΡΑΟΥΛΗΣ Νικόλαος τού Γεωργίου, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ 
Ιωάννης τού Κων/νου, ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ Κων/νος 
του Νικολάου, ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης τού Βασιλείου, 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γεώργιος τού Βασιλείου, 
ΜΕΝΕζΗΣ Νικήτας τού Γεωργίου, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
Κων/νος τού Ελευθερίου, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ 
'Ιωάννης τού Λεονάρδου, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ Γεώρ
γιος τού Γρηγορίου, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κων/νος τού Πα- 
ναγιώτου, ΓΑΓΤΑΝΙΔΗΣ Σταύρος τού Συμεών, 
ΚΙΟΣ Βασίλειος τού ’Αντωνίου, MAPKANTQNA- 
ΚΗΣ Γεώργιος του Ίωάννου, ΜΑΣΙΑΣ Εύάγγελος 
τού Δημητρίου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 
τού Παναγ., ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος τού Βασι
λείου, ΔΡΑΚΙΔΗΣ Παναγιώτης τού Αποστόλου, 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος τού Νικολάου, ΦΥΚΑΣ 
Γεώργιος τού Αλεξάνδρου, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος τού Ανδρέου, ΣΙΦΟΥΝΑΚΗΣ Μιχαήλ 
τού Όδυσσέα, ΓίΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Δημήτριος τού 
Γεωργίου, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Δημήτριος τού Μ ι
χαήλ, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Χαράλαμπος τού Ήλία, ΑΛΕ- 
ζΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος τού Παναγιώτου, ΝΤΙ- 
ΝΑΣ Αναστάσιος τού Εύαγγέλου, ΠΡΩΤΟΓΕΡΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος τού Εμμανουήλ, ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ 
Δημήτριος τού Γεωργίου, ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος τού Κυριάκου, ΠΑΠΑΔΗΣ 'Αθανάσιος 
τού Δημητρίου, ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Θεοφάνης τού 
Παναγιώτου, ΖΟΗΣ Νικόλαος τού Κων/νου, ΚΟ- 
ΣΜΑΔΑΚΗΣ 'Ιωάννης τού Νικολάου, ΣΙΑΧΟΣ δη-

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ά νθυπασ πισ τής

μήτριος τού 'Αλεξίου, ΔΡΟΣΟΣ Ιωάννης τού 
Ανδρέου, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χρήστος τού Ίωάννου, 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 'Ιωάννης τού Νικολάου, ΚΑ- 
ΡΑΤΖΑΣ Αθανάσιος τού Ήλία, ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 
Ιωάννης τού Γεωργίου, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος 

τού Θεοδώρου, ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ Λεωνίδας τού Δη
μητρίου, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γεώργιος τού Κων/νου, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τού Γεωργίου, 
ΣΧΟΙΝΑΣ Διονύσιος τού Άνδρέου, ΜΕΣΟΔΙΑ- 
ΚΑΚΗΣ ’Ιωάννης τού Ζαχαρία, ΘΕΟΔΟΡΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ Άνδρέας τού Κων/νου, καί ΤΖΑΛΟ- 
ΚΟΣΤΑΣ Βασίλειος τού Δημητρίου.

8. Υπαγόμενοι στις εύεργετικές διατά
ξεις:

Οί ένωμοτάρχες ΚΑΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος τού 
Σπυρίδωνα, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δημήτριος τού Άνδρέα 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 'Αθανάσιος τού Κων/νου, ΠΑΥ
ΛΙΔΗΣ Θεόδωρος τού Παύλου, ΑΓΟΡΗΣ θεοχά
ρης τού Κων/νου, ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ Επαμεινώνδας 
τού Κων/νου, ΜΗΤΣΕΛΟΣ Παναγιώτης τού Λάμ
πρου, ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ Πέτρος τού θωμά, ΣΠΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος τού Γεωργίου, ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Ευάγγελος τού Κων/νου, ΜΑΝΤΑΣ Ήλίας τού 
Αθανασίου, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δημήτριος τού 'Αθα

νασίου, ΣΟΥΠΙΟΝΗΣ Νικόλαος τού Αιμίλιου, ΓΑ- 
ΡΑΝΤΖΙΟΤΗΣ Παναγιώτης τού Φωτίου, ΔΙΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τού Λάμπρου, ΜΠΛΕΤΣΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος τού Γεωργίου καί ΤΣΙΒΙΚΗΣ 
Ήλίας τού Βασιλείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙ
ΔΟΜΑ

Παρά τις τόσες διευκρινίσεις άθρόες φτάνουν 
αιτήσεις συναδέλφων, καί κυρίως άνθυπασπι- 
στών, στή Διαχείριση Χρηματικού τού Σώματος 
μέ τις όποιες ζητείται άπάντηση γιά τή μή λήψη 
προσωρινού προσωπικού έπιδόματος (Π.Π.Ε.) ή 
γιά τή λήψη του μέν άλλα σέ διαφορετικό ύψος 
άπό κάθε συνάδελφο.

Όπως έχουμε ξαναπεί στό Π.Π.Ε. έντάχθη- 
καν όταν έγινε τό ένιαϊο μισθολόγιο (1978) όρι- 
σμένα έπιδόματα μέ σκοπό σύν τψ χρόνψ, μέ τις 
αύξήσεις τού βασικού μισθού νά μηδενισθεΐ. Μέ 
νεώτερα όμως νομοθετήματα τό Π.Π.Ε. παρέ- 
μεινε στό ύψος πού διαμορφώθηκε μετά τή 
μείωσή του έξαιτίας τής αύξησης τού βασικού 
μισθού τό 1978.

Μ έ άλλα λόγια τό γεγονός ότι όλοι οί συν
άδελφοι δέν παίρνουν τό ίδιο Π.Π.Ε. καί μερικοί 
δέν παίρνουν καθόλου έξαρτάται άπό τό τί χρή
ματα έπαιρναν στις 31-12-77 καί σέ ποιές 'Υπη
ρεσίες ύπηρετοϋοαν.

Ή  Διαχείριση, δμως, Χρηματικού έχει έρευ- 
νήσει τό θέμα σέ βάθος καί όσοι συνάδελφοι τό 
δικαιούνται τό παίρνουν στό ύψος πού νόμιμα 
έχει διαμορφωθεί. Γ Γ αύτό. παρακαλοϋνται νά 
μήν ύποβάλλουν άθρόα αιτήσεις πριν είναι άπό- 
λυτα σίγουροι πώς κάτι δέν πάει καλά.

Τέλος, ή στήλη παρακαλεΐ τούς κ.κ. συνάδελ
φους πριν άπευθύνονται γιά τό θέμα αύτό στή 
Διαχείριση νά μελετούν τό βιβλιαράκι πού υπάρ
χει σ’ όλες τις Υπηρεσίες σχετικά μέ τήν έφαρ- 
μογή τού ένιαίου μισθολόγιου (τό ρόζ βιβλια
ράκι).
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Η Θ Ι Κ Ε Σ  -  Α Μ Ο Ι Β Ε Σ

ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ

Στα πλαίσια των διατάξεων του 
Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες 
έχει ανατεθεί στα αστυνομικά όρ
γανα η πρωτεύουσα αποστολή να εί
ναι οι εγγυητές των ατομικών και κοι
νωνικών δικαιωμάτων του ελληνικού 
λαού, εκδόθηκε πρόσφατα από το 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, η 
763/2/1056 διαταγή, με θέμα 
«πνεύμα αντιμετώπισης παραβατών 
νόμων».

Η διαταγή αυτή που κοινοποιήθηκε 
σε όλες τις υπηρεσίες του Σώματος 
υπενθυμίζει στο προσωπικό την υπο
χρέωση που έχει, σε κάθε ενέργειά 
του για την επιβολή του νόμου, όχι 
μόνο να θεωρεί απαράδεκτη την 
άσκηση κάθε μορφής βίας αλλά και 
να πιστεύει αμετάθετα ότι είναι ανά
γκη να εκδηλώνει τα ανθρωπιστικά 
του αισθήματα που κάποτε μπορεί να 
αφυπνίσουν υπολανθάνουσες δυνάμεις 
χρέους, μεταμέλειας και αυταναγκα- 
σμού των παραβατών.

Στην εγκύκλιο αυτή μεταξύ των άλ
λων αναφέρονται:

«. .  .τα αστυνομικά όργανα που ενσαρκώ
νουν την έννοια του Κράτους, στον ευαί
σθητο και γι’ αυτό ευπαθή τομέα της εκτελε
στικής εξουσίας, δεν είναι επιφορτισμένα 
μ ό ν ο με τη διαφύλαξη των αγαθών της Δη
μοσίας και Εθνικής Ασφαλείας. 0 Ελληνικός 
Λαός τους έχει αναθέσει, με το άρθρο 25 
του Συντάγματος την πρωτεύουσα απο
στολή, τιμής και χρέους συνάμα, να είναι οι 
εγγυητές των ατομικών και κοινωνικών δι
καιωμάτων.

Ένα τέτοιο δικαίωμα, η προσβολή του 
οποίου συναντάει την απόλυτη Συνταγματική 
απαγόρευση (άρθρο 7 παρ. 2) είναι το δι
καίωμα να μη βασανίζεται κανένας και για 
καμιά αιτία, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυ
χικά και ακόμα πιο πέρα να θεωρείται απαρά
δεκτη η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας.

0 όρκος, που όλοι έχουμε δόσει, για πίστη 
στο Σύνταγμα, υποχρεώνει, χωρίς περιθώρια 
παρεκκλίσεων, αμφισβητήσεων και παρερ
μηνειών, να έχουμε πάντοτε γνώμονα και 
πυξίδα των ενεργειών μας, όχι μόνο το 
γράμμα αλλά και το πνεύμα των επιταγών 
του, που και τα δύο μαζί αποτελούν την 
πεμπτουσία του Πολιτεύματος μας. Βε
βαίως, κατά τη μεταφορά στην πράξη αυτής 
της αντίληψης, δημιουργούνται δυσχέρειες 
και τούτο γιατί:

α. 0 νόμος και η εφαρμογή του, μέσα στα 
πλαίσια των δημοκρατικών κανόνων απαι
τούν ιδιαίτερες ικανότητες, γιατί είναι 
μια τέχνη συγκερασμού των αγαθών της 
ελευθερίας και της ασφαλείας, που 
μεταξύ τους υπάρχει φυσική αντινομία. 
Είναι ευνόητο ότι όση πιο πολύ ασφάλεια 
επιδιώκουμε, τόσο μεγαλύτερους περι
ορισμούς είμαστε υποχρεωμένοι να επι
βάλλουμε. Αντίθετα, όση περισσότερη 
ελευθερία επιζητούμε, τόση, αναγκαία, 
μικρότερη ασφάλεια θα έχουμε, 

β. Η μονομερής επιδίωξη του αγαθού της

ασφαλείας σημαίνει παραγκωνισμό του 
αγαθού της ελευθερίας και οδηγεί σε 
κοινωνική τυραννία, ενώ η παραγνώριση 
της υπάρξεως ενός απαραίτητου ορίου 
ασφαλείας οδηγεί στην κοινωνική αναρ
χία.

Ασφαλώς λοιπόν, τότε μόνο καταξιώνεται 
η αποστολή μας και ανάγεται στο ύψος του 
κοινωνικού λειτουργήματος, όταν η δράση 
μας διέπεται από την προσπάθεια συμβιβα
σμού και εναρμονίσεως των αντιτιθεμένων 
αυτών παραγόντων, που μόνο ο συγκερα
σμός τους όμως, δίνει την κοινωνική ευρυ- 
θμία.

-  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν στη 
διαχείριση των θεμάτων Αστυνομίας και τη 
συμπεριφορά μας προς το κοινό, αποσκο
πούμε στην εύρεση της χρυσής τομής και 
επιδιώκουμε την εφαρμογή του νόμου, χω
ρίς να παραγνωρίζουμε ότι απευθυνόμαστε 
σε πολίτες ελεύθερου και δημοκρατικού 
κράτους, απ’ τους οποίους ζητάμε ευσυνεί
δητη συμμόρφωση στο νόμο, αυταναγκασμό 
και συναντίληψη του έργου μας, στη θέση 
του καταναγκασμού, της βίας και του φόβου, 
που οριστικά ανήκουν σ’ άλλες εποχές.

Μέσα απ’ αυτή τη σύντομη, αλλ’ αναγκαία 
ανάπτυξη της φιλοσοφίας ασκήσεως του 
αστυνομικού έργου, στα όρια που θέτει το 
Δημοκρατικό μας πολίτευμα, αβίαστα προ
κύπτει ότι σε κάθε ενεργειά μας για την 
επιβολή του νόμου, πρέπει όχι μόνο να θεω
ρούμε απαράδεκτη την άσκηση όποιας μορ
φής βίας, αλλά και να πιστεύουμε αμετά
θετα, ότι είναι αναγκαίο να εκδηλώνουμε τα 
ανθρωπιστικά μας αισθήματα, που κάποτε 
μπορεί να αφυπνίσουν υπολανθάνουσες δυ
νάμεις χρέους, μεταμέλειας και αυταναγκα- 
σμού των παραβατών.

Γι’ αυτό άλλωστε το λόγο και ο νομοθέτης 
παραιτήθηκε από κάθε ποινική τιμωρία των 
Τοξικομανών, που κάνουν χρήση ναρκωτικών 
και προτίμησε τη θεραπεία τους, αποβλέ
ποντας στην υπέρτερη αξία της ηθικής βελ- 
τιώσεως και αναμορφώσεώς τους.

Συνοψίζοντας τις πιο πάνω θέσεις, φρο
νούμε ότι το έργο μας τότε μόνο θα είναι 
επιτυχημένο και θα ανταποκρίνεται στις επι
ταγές των καιρών όταν στηρίζεται:

α. Στην αταλάντευτη πίστη στους κανόνες 
της δημοκρατικής νομιμότητος. 

β. Στην πλήρη επαγγελματική μας κατάρτιση 
και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
η σημερινή τεχνολογία παρέχει, 

γ. Στην επίγνωση των υποχρεώσεών μας 
απέναντι στον Ελληνικό Λαό και την αί
σθηση ότι κάθε προσφορά μας αποτελεί 
εκπλήρωση χρέους προς αυτόν, με αντα
πόδοση την συμπαράσταση και τη συναν- 
τιληψή του, στην αποστολή μας, προϋπο
θέσεις απαραίτητες για να ευδοκιμήσουν 
οι προσπάθειες μας και να διασφαλισθεί 
το αναγκαίο όριο ασφαλείας και η κοινω
νική γαλήνη.

Το Αρχηγείο καλεί όλο το προσωπικό του 
Σώματος, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονι
σμού νοοτροπίας και μεθόδων, πιστεύοντας 
ότι κανένας δεν θα φανεί κατώτερος των 
περιστάσεων».

Στις 25 Ιουνίου 1982, σε ειδική τελετή που 
έγινε στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου 
Χανιών «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δόθηκε, από το τμήμα 
Χανιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τιμη
τική διάκριση με το σήμα του εθελοντή αιμοδότη 
στον υπενωμοτάρχη ΠΑΝΤΈΡΜΑΚΗ Ιωάννη του 
Γεωργίου, της Α.Δ.Χ. Κρήτης (Επιτελείο). Ο 
συνάδελφος κ. Παντερμάκης έχει δώσει εθελον
τικά 32 φορές αίμα μέχρι σήμερα. Για τη προσ
φορά του αυτή έχει τιμηθεί από την υπηρεσία 
δύο φορές με ΑΠΛΟ ΕΠΑΙΝΟ.

Τέτοιες πράξεις ερμηνεύουν τα αλτρουϊστικά 
αισθήματα που τρέφει το προσωπικό του Σώμα
τος για το κοινωνικό σύνολο και προκαλούν ευ
μενή σχόλια για τους αιμοδότες και το Σώμα 
γενικότερα. Πράξεις συναδέλφων που σώζουν 
ζωές.

*
ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ απονεμήθηκε από την Υπη

ρεσία και στον ανθυπασπιστή ΚΡΗΤΙΚΟ Σπυρί
δωνα που υπηρετεί στο τμήμα μουσικής Θεσσα
λονίκης επειδή «επανειλημμένα πρόσφερε αίμα 
για τη διάσωση συνανθρώπων του».

Σαν αποτέλεσμα της προσφοράς του αυτής 
απονεμήθηκε από το υπουργείο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών «δίπλωμα ευαρέσκειας και δίπλωμα 
εθελοντή αιμοδότη». Η απονομή των διπλωμά
των έγινε την 25-6-82 στο εμπορικό και βιομηχα
νικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

• ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ άπονεμήθηκε στον ένωμο- 
τάρχη ΣΟΥΒΛΑΚΗ Γεώργιο τού 'Αριστοτέλη, 
του Τμήματος Μουσικής Θεσσαλονίκης μέ τό 
άκόλουθο αίτιολογικό: «Διότι ύπηρετών ατό 
Τμήμα Μουσικής Θεσσαλονίκης, έπανειλημ- 
μένως προσέφερε αίμα πρδς διάσωση κινδυ- 
νευόντων συνανθρώπων του, μέ άποτέλεσμα 
νά άπονεμηθεΐ σ’ αύτόν άπό τό Υπουργείο 
Κοιν. 'Υπηρεσιών «Δίπλωμα Εύαρεσκείας» καί 
«Διάσημο τού Εθελοντή Αιμοδότη» σέ έπί- 
σημη τελετή πού έλαβε χώρα τήν 26-5-82 στό 
Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης, προκαλέσας τά εύμενή σχόλια 
γι' αύτόν καί τό Σώμα γενικότερα άπό τούς 
εύεργετηθέντες καί τούς παρευρεθέντες 
στήν τελετή.
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Μ ε διαταγή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωρο
φυλακής Αν. Μακεδονίας απονεμήθηκε 
«ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στον μοίραρχο ΜΟΣΧΟ 
Αριστείδη, ανθυπασπιστή ΔΕΜΕΡΤΖΗ Γεώργιο, 
ενωμοτάρχη ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ Γρηγόριο, υπενω
μοτάρχη ΔΟΜΠΡΗ Βασίλειο και ΣΑΡΑΚΙΝΗ Αγ
γελο και στους χωρ/κες ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗ Ιωάννη 
και ΠΑΣΧΟ Αθανάσιο με το κατωτέρω αιτιολογικό: 
«διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Δράμας την 
10-9-82 εργασθέντες μεθοδικά φιλότιμα, ταχύ
τατα, με άλως εξαιρετικό ζήλο, πέραν του καλώς 
εννοουμένου υπηρεσιακού συμφέροντος και κα
τόπιν συντονισμένων ενεργειών πέτυχαν την 
ανακάλυψη, σύλληψη και παραπομπή αρμοδίως 
των 1) ΚΑΣΤΑΜΠΟΓΛΟΥ Νικολάου του Αθανα
σίου, ετών 36, κτηνοτρόφου, κατοίκου Πτε- 
λέας-Δράμας και 2) ΤΣΑΜΠΑΝΙΔΗ Γεωργίου του 
Λαζάρου, ετών 43, μουσικού, κατοίκου Καβαλα- 
ρίου -Δράμας , με την κατηγορία ότι ο πρώτος εκ 
των συλληφθέντων κατείχε και φύλασσε στην 
οικία του τριάντα τέσσερα (34) γραμμάρια ακα- 
τεργάστου ινδικής καννάβεως (χασίς) σε κορυ- 
φάδες και καλλιεργούσε σε παρακείμενο της 
οικίας του χώρο εβδημήντα (70) δενδρύλλια ιν
δικής καννάβεως, ενώ ο δεύτερος σε συνεργα
σία με τον μη συλληφθέντα επ’ αυτοφώρω συγ- 
κάτοικο αδελφό του ΤΣΑΜΠΑΝΙΔΗ Σάββα του 
Λάζαρου, γεωργό, κατείχαν στην οικία τους α) 
εξακόσια σαράντα (640) γραμμάρια ακατεργά- 
στου ινδικής καννάβεως σε κορυφάδες β) εκα
τόν δέκα εννέα (119) φυσίγγια πολεμικού όπλου 
γ) πέντε (5) φυσίγγια αυτομάτου ΤΟΜΣΟΝ δ) μία 
(1) γεμιστήρα με ένα (1) φυσίγγιο πιστολιού ε) 
εννέα (9) γεμιστήρες φυσιγγίων και οι ίδιοι καλ
λιεργούσαν σε παρακείμενα της οικίας τους χω
ράφια ογδόντα πέντε (85) δενδρύλλια ινδικής 
καννάβεως (χασίς), προσφέραντες ούτω δια της 
εξιχνιάσεως των παραπάνω αδικημάτων σπου
δαίας σημασίας υπηρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια 
και προκαλέσαντες τα ευμενή σχόλια του κοινού 
και του τύπου υπέρ της υπηρεσίας και του Σώμα
τος γενικότερα.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜ Ο ΙΒΕΣ

Μέ διαταγή τού κ. Αρχηγού Χωροφυλακής, 
άπενεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» στό χωροφύ
λακα ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ Αθανάσιο τού Πέτρου, τού 
Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου -  Καρδίτσης 

γ ιατί« .. ,ώς όδηγός ύπηρεσιακοϋ αύτοκινήτου, 
έπέδειξε έξαιρετικό ζήλο καί άπαράμιλλο θάρ
ρος πρός έκπλήρωση τής άνατεθείσης σ’ αυτόν 
άποστολής καί παρακινούμενος άπό άλτρουϊ- 
στικά καί άνθρωπιστικά συναισθήματα, τήν 
12-3-1982 καί ώρα 19.30' πού έπικρατούσαν 
δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες στήν περι
οχή, ώδήγησε τό ύπηρεσιακό αύτοκίνητο στή 
θέση «Τύμπανος» σέ ύψόμετρο άνω των 1600 
μέτρων, όπου είχε έγκλωβισθεϊ λεωφορείο τής 
υπεραστικής γραμμής καί συνετέλεσε στή διά
σωση έξι (6) άτόμων έπιβατών τού άκινητοποιη- 
θέντος λόγω χιόνος λεωφορείου, ή ζωή τών 
όποιων εύρίσκετο σέ άμεσο κίνδυνο».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ Τ.ΑΟ.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ή 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ

Πληροφορούμε τούς δπλίτες συναδέλφους 
πού μετά τις 26-2-1982 τέλεσαν ή όναγνώρισαν 
τό γάμο τους (δηλαδή μετά τήν ισχύ του άρθρου 
5 τού Νόμου 1234/1982) καί κατέβαλαν στό 
Τ.Α.Ο.Χ. τήν κράτηση ένός βασικού μισθού ή 
μέρος τής κρατήσεως αύτής (δόση), μπορούν νά 
ζητήσουν, μέ αίτησή τους πρός τό Τ.Α.Ο.Χ., τήν 
έπιστροφή τής κράτησης.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

"Οπως ξαναγράψαμε στό παρελθόν γιά χή χο
ρήγηση διαβατηρίων στό προσωπικό τών Σωμά
των Ασφαλείας δέ χρειάζεται πιά άδεια τής 
προίσταμένης του άρχής.

Γιά όσους βέβαια, θέλουν νά μεταβούν στήν 
Αλλοδαπή, άπαιτείται όπωσδήποτε χορήγηση 

άδειας άπό τό άντίστοιχο Αρχηγείο γιά τούς 
Αξιωματικούς καί άπό τις Άστυν. Δ/νσεις ή 
Ανώτερες Δ/σεις Χωροφυλακής γιά τούς κατω

τέρους.

Ξέχωρα όμως άπ’ αύτή τήν ύποχρέωση τών 
κ.κ. συναδέλφων, τό Υπουργείο Δημοσίας Τά
ξης διάταξε νά μήν ένεργεϊται έλεγχος στούς 
άναχωρούντες στό ’Εξωτερικό άπό τις Υπηρε
σίες Ελέγχου Διαβατηρίων γιά τήν διαπίστωση 
ύπαρξης τής σχετικής άδειας, άλλά ό έλεγχος 
τής κατοχής καί μόνο διαβατηρίου.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Α.Τ.Α.)

Σέ 2 %  καθορίστηκε ή Αύτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή πού θά πάρουν οί δημόσιοι 

ύπάλληλοι οί συνταξιούχοι άπό 1-9-1982.

Τό ποσοστό αύτό καθορίστηκε μέ άπόφαση 
τών υπουργών Εθνικής Οικονομίας καί Οικονο
μικών καί άνταποκρίνεται στήν αύξηση τού δεί
κτη τιμών καταναλωτή στό τετράμηνο Μαΐου -  
Αύγούστου 1982.

"Ετσι ή Α.Τ.Α διαμορφώνεται: γιά άποδοχές 
μέχρι 35.000 δρχ. θά δοθεί αύξηση 700 δρχ., 
μέχρι 55.000 δρχ. 900 καί μέχρι 80.000 δρχ. 
1025 δρχ.

Ή  Α.Τ.Α. θά δοθεί άναδρομικά, γιατί καθυ
στέρησε ή όριστικοποίηση τού τιμάριθμου τού 
Αύγούστου.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Χρή
στου

Συντ/ρχης σε πολ. διαθεσιμότητα

Πέθανε στις 19-10-82 ο συνταγματάρχης Χω
ροφυλακής σε πολεμική διαθεσιμότητα ΠΑ- 
ΠΑΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Χρήστου.

Γεννήθηκε το 1904 στο Ηράκλειο και κατατά- 
γηκε στη Χωροφυλακή το 1925. Κηδεύτηκε στις 
20-10-82 στο νεκροταφείο Βύρωνα. Τιμές απέ
δωσε η Υ.Μ.Μ.Χ.Πρ. Πρωτευούσης.

ΚΟΤΤΙΔΗΣ Παναγιώτης του Πονογ.
Υπομοίραρχος 

Αστ. Τμήμα Εδέσσης

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 3-10-82 από τρο
χαίο ατύχημα, στο 7ο χιλ. της Ε.Ο. Αμύνταιου -  
Καστοριάς ο υπομοίραρχος ΚΟΤΤΙΔΗΣ Παναγιώ
της του Παναγιώτου.

0 άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε το 1949 στη 
Μεσοποταμία Καστοριάς. Κατατάχθηκε στο 
Σώμα της Χωροφυλακής το 1968. Αφησε στη 
ζωή τη γυναίκα του και δυο ανήλικα παιδιά, ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι.

ΒΕΡΡΟΙΟΣ Κων/νος του Δημητρ.
Ανθυπασπιστής 

Ελεγκτήριο Δαπανών Χωρ/κής

Πέθανε στις 14-10-82 στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών 
όπου νοσηλεύονταν ο ανθυπασπιστής ΒΕΡΡΟΙΟΣ 
Κων/νος του Δη μητριού. Γεννήθηκε το 1931 στο 
Βαλτεσίνικο Γορτυνίας και υπηρετούσε στη Χω
ροφυλακή από το 1951. Φεύγοντας απ' τη ζωή 
άφησε μόνους τη γυναίκα του Λεμονιά και τέσ
σερα παιδιά, την Αλεξάνδρα και την Αναστασία, 
ηλικίας 19 και 17 χρόνων αντίστοιχα και τον Δη- 
μήτρη και τη θεοδώρα ηλικίας 14 χρόνων.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γεώργιος του Νικολ.
Ενωμοτάρχης

Φρουραρχείο Χωρ/κής Αθηνών

Πέθανε στις 24-10-82 στο Λαϊκό Νοσοκομείο, 
όπου νοσηλευόταν, ο ενωμοτάρχης ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
Γεώργιος του Νικολάου που υπηρετούσε στο 
Φρουραρχείο Χωροφυλακής Αθηνών. Η κηδεία 
του έγινε στο νεκροταφείο Αμαρουσίου την επο
μένη ημέρα του θανάτου του. Ο μεταστάς γεν
νήθηκε το 1931 στα Σπόα Καρπάθου.

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Χρ.
Χωροφύλακας

Β ' Α.Τ. Καλαμάτας

Σε τροχαίο ατύχημα στις 8-10-82 στην Ε.Ο. 
Βαλμύρας- Μελιγαλά βρήκε το θάνατο ο άγαμος 
χωροφύλακας ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του 
Χρήστου. Γεννήθηκε το 1956 στη Κεφαλληνού 
Μεσσηνίας και υπηρετούσε στο Β ' Αστυνομικό 
Τμήμα Καλαμάτας.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γεράσιμος του Κων/νου
Χωροφύλακας 

Αστυν. Τμήμα Ελευσίνας

Σε τροχαίο ατύχημα επίσης, που συνέβηκε 
στις 28-9-82 στο 18ο χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών -  
Κορίνθου, τραυματίστπκε θανάσιυα ο γωοοιού- 
λακας ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γεράσιμος του Κων/νου 
που υπηρετούσε στο Α.Τ. Ελευσίνας.

Γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1958 και κατατά- 
γηκε στη Χωροφυλακή στις 24-11-1980. Η κη
δεία του έγινε στο Γ ' Νεκροταφείο Αιγάλεω, στις 
29-9-82.
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<^γιά ΐίς  ελεύθερες ώρες

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

3) Κι έτσι το κεφάλι -  Χώρα της Βαλτικής
4) Ό μοια  γράμματα που δείχνουν ποιότητα -  «Τα χωρατά 

είναι τ ’ ... του καβγά» Παροιμία
5) Είδος πλεούμενου (με άρθρο) -  Δυά φωνήεντα που δεν 

κάνουν δίφθογγο
6) Ενδιαφέρει φίλαθλους (ξεν.) -  Το μεγαλύτερο καλλιτε

χνικό βραβείο
7) Είδος λουλουδιού (καθ.) -  Εάν, όταν δεν είναι όταν.
8) Άρθρο -  Παιδική ημιστρατιωτική ομάδα της Αρχαίας 

Σπάρτης -  Το ίδιο με το 5α οριζόντια
9) Συντελεστής επιτυχίας

10) Ανορθόγραφο άλλα -  Αντωνυμία-Αγαπητοί συγγένειας
(CUT.)

11) Έλληνας σκηνοθέτης που πέθανε πρόσφατα -  Πυρά 
χωρίς αρχή

12) Είχε κάποτε την αγοραστική της αξία -  Γνωστοί Σοβιετι
κοί πύραυλοι -  Μαθηματικό σύμβολο.

Α ΣΤΥ ΝΟΜΙ ΚΟ Π Ρ ΟΒ Λ ΗΜΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1) Ιερό οικοδόμημα -  Παρουσιάζεται... στρατιωτικά
2) Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (αρχ. ξεν.) -  Αρβανίτικη 

άρνηση -  Ήταν πριν λίγα χρόνια υπουργός Εξωτερικών 
του Ισραήλ.

3) Φαγητά επιτρεπτά σε περίοδο εγκράτειας
4) Νέας μισθολογικός όρος (αρχ.) -  Φιλοξενεί πλοία
5) Λίγα χωρίς ... λίγα -  Δίφθογγος, Ίδια, όμοια (γεν.)
6) Μεγάλη υδάτινη έκταση -  Η μεγάλη ... κουράζει
7) «Το τραγούδι της ...» μουσικό έργο του Μάλερ -  Μισή 

Σάσα -  Το αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων -  Απα
γορεύει (αντιστρ.).

8) Πολιτική υπόσχεση -  Τους δημιουργούν και τα στενά 
παπούτσια

9) Ξένο απόθεμα -  Μεταφορικό μέσο
10) Μονά χωρίς αρχή -  Αρχαία ονομασία του ποταμού 

Βόλγα -  Αναφέρονται και για τη γρίππη (αιτ.)
11) Χαρακτηρίζονται μετά από σύγκριση (αντιστρ.) -  Είδος 

ψαριού (αιτ.)
12) «Ο Ιωάννης ο...», τίτλος παλιάς ελληνικής ταινίας -  

Παρομοιάζει.

ΚΑΘΕΤΑ

1) Ελέγχονται από το κράτος -  Συνεχόμενα γράμματα
2) Αναφέρεται και τέτοια Υπηρεσία -  Αξεσουάρ αυτοκινή

του

Η δολοφονία της θείας Κλειώς

Τη στιγμή που η θεία Κλειώ άφηνε την τελευταία της 
πνοή, η Ελένη Αθανασίου ανάπνευσε με ανακούφιση και 
χαρά. Επί τέλους! Μετά από τρεις ημέρες που θα γύριζε, θα 
εύρισκε την «αγαπημένη» της θεία νεκρή. Η αυτοψία θα φα
νέρωνε ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση διζιταλίνης, 
που έπαιρνε πάντοτε για την καρδιά της. Κι έτσι η Ελένη θα 
κληρονομούσε όλη την περιουσία.

Αλλά τώρα, έπρεπε να βάλει τα πράγματα σε φυσική θέση, 
τέλεια. Κάτι μικροπράγματα εξασφαλίζουν την επιτυχία ή 
οδηγούν στο Δικαστήριο. Σε κάτι τέτοια, όμως, οι γυναίκες 
είναι πιό επιδέξιες από τους άνδρες. Ας δούμε, λοιπόν: οι 
γαρδένιες που είχε φέρει -  τα αγαπημένα λουλούδια της 
θείας -  στο βάζο· μερικά πέταλα από τη κάθε μια πεσμένα στο 
τραπέζι κοντά στο βάζο- ωραία! Έ τσ ι θα έπρεπε να είναι σε 
τρεις μέρες. Τώρα το τραπεζάκι του κρεβατιού' μια μποτίλια 
εκ ε ί... το κουτάλι εκ ε ί... το ποτήρι εδώ πέρα ... όχι, κάπως 
πλησιέστερα. Μετά, η θεία διάβαζε όταν έπαθε την «κρίση». 
Έ τσ ι ένα καλό βιβλίο στα χέρια της είναι ό,τι πρέπει... ας 
δούμε ποιό .. ,α, ωραία! Το σώμα; θα έπρεπε να ε ίνα ι... Όχι, 
καλύτερα όπως ε ίνα ι...

Αν δεν ήξερα πως δεν μπήκε κανείς σ' αυτό το δωμάτιο 
μετά την αναχώρησή σας, έλεγε ο Μοίραρχος Λούκας ύστερα 
από τρεις μέρες, θα δυσκολευόμουν να καταλάβω τι συμβαί
νει. Όμως, τώρα είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι δική σας 
σκηνοθεσία Ελένη Αθανασίου. Το περίεργο είναι ότι προσ
έξατε άλες τις λεπτομέρειες και κάνατε ένα ελάχιστο λάθος, 
που θα σας στείλει για όλη τη ζωή στη φυλακή.
Ποιό ίχνος φανέρωσε στον Μοίραρχο Λούκα ότι πρόκειτο για 
δολοφονία;
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ΑΝΕ ΚΔΟΤΑ

Η σωστή ώρα

- Τ α  ρολδγια των αστυνομικών δεν 
πάνε όπως του άλλου κόσμου.

-  Γ ιατί;
-  Πριν δυο μήνες ένας μου είπε: «Πάμε 

για δυο λεπτά στο Τμήμα» κι έφυγα από 
εκεί μόλις σήμερα.

Ολιγαρκής ληστής

Με το πιστόλι στο χέρι, ο ληστής μπαί
νει στο κοσμηματοπωλείο και ζητάει να 
πάρει ένα κολλιέ.

-  Να, το καλύτερο που έχω, λέει τρέ- 
μοντας ο καταστηματάρχης.

Ο γκάγκστερ διστάζει για λίγο και 
ύστερα:

-  Όχι! .. . θέλω κάτι πιο άπλό. Η γυ
ναίκα μου έχει τη γιορτή της κα ι. .. θα 
ήθελα να νομίσει ότι το αγόρασα!...

Τι συνέβαινε

- Δ ε ν  σε καταλαβαίνω, φίλε μου. 
Βλέπω τη γυναίκα σου φορτωμένη κάθε 
φορά με μπιζού και διαμαντικά, να παίρ
νει το λεωφορείο. Γ ιατί δεν της αγορά
ζεις επί τέλους ένα αυτοκίνητο;

-  Γ ιατί; Δεν μου λες σε παρακαλώ, εί
δες εσύ ποτέ σου ψεύτικο αύτοκίνητο;

Γιατί τον απέλυσαν. . .

Δυο σιδηροδρομικοί συζητούν:
-  Είναι αλήθεια ότι απέλυσαν τον Αδα- 

μαντίδη γιατί μπήκε στο γραφείο του 
σταθμάρχη χωρίς άδεια;

-  Ναι, απαντάει ο άλλος.
-  Μα δεν το βρίσκεις υπερβολικό;
-  Δεν ξέρω ... Γ ιατί ο Αδαμαντίδης 

μπήκε στο γραφείο του σταθμάρχη μαζί 
με την ατμομηχανή!...

Παρεξήγηση

Μια γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι αρχί
ζει να παχαίνει, γι’ αυτό και γράφει σ' ένα 
ινστιτούτο για να πληροφορηθεί πώς 
μπορεί να αποφύγει το προγούλι. Για να 
μη γίνει όμως αντιληπτή η ταυτότητά της 
υπογράφει με ανδρικό όνομα.

Φανταστείτε όμως την έκπληξη και το 
θυμό της, όταν έπειτα από μερικές μέρες 
παίρνει την παρακάτω λακωνική απάν
τηση, «Αφήστε γενειάδα».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Το ρϋγχος του σκύλου

Τα αποτυπώματα του ρύγχους των 
σκύλων αντιστοιχούν προς τα δακτυλικά 
αποτυπώματα των ανθρώπων. Οι κτηνία
τροι υποστηρίζουν ότι το ρύγχος κάθε 
σκύλου είναι διαφορετικό και ότι μπορεί 
κανείς να στηριχτεί στα αποτυπώματα 
του ρύγχους για να αναγνωρίσει ένα 
αξιόλογο ζώο.

Οι διαπιστώσεις αυτές οφείλονται σε 
πειράματα που έγιναν σε πολλά ιδρύ
ματα που ασχολούνται με τη μελέτη των 
ιδιοτήτων των διάφορων ζώων.

Οι ρίζες των φυτών

Αν κατορθώναμε να ενώσουμε τα νή
ματα που αποτελούν τις ρίζες ενός μι
κρού δένδρου θα σχηματίζαμε μια κλω
στή που θα είχε συνολικό μήκος 5 περί
που μέτρα. Οι ίνες της ρίζας ενός δημη- 
τριακοϋ θα έφταναν συνολικά τα 600 μέ
τρα. Το ρεκόρ, όμως μήκους το έχουν οι 
ρίζες ενός μεγάλου ζαχαροκάλαμου, το 
συνολικό μήκος των οποίων φτάνει και 
ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα.

Τραίνα της ερήμου

Τραίνα της ερήμου αποκαλούν, όπως 
είναι γνωστό τις καμήλες. Και στα μα
κρινά ταξίδια τους, που γίνονται κατά 
προτίμηση το βράδυ, συνηθίζουν νά 
κρεμάνε από το λαιμό τους «λάμπες 
θυέλλης». Φυσικά αυτό δεν γίνεται για 
να βρίσκουν το δρόμο ή μήπως κάποιο 
άλλο «όχημα» συγκρουστεί μαζί τους. Η 
αιτία που βάζουν αυτά τα φώτα, είναι για 
να μπορούν τα διάφορα μέλη του καρα
βανιού να ακολουθούν το ένα το άλλο, 
και να μην χάνονται στις αμμοθύελλες 
της ερήμου. Και όσο για τις καμήλες, δεν 
φαίνονται πολύ στενοχωρημένες για τη 
φωταγώγηση που τους γίνεται.

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι

Μικρή προσπάθεια καί κάποια φαντα
σία θά σάς βοηθήσουν νά λύσετε τούς 
γρίφους μας:

Δυό νότες άν ένώσεις 
καί μιά πουλιού φωνή, 
αίφνης θά δεις νά λάμπει 
μιά γέρου κεφαλή.

Όπω ς είμαι άν μ ’ άφήσεις 
μέσ' στό σπίτι θά μέ βρεις.
Ά ν  τόν τόνο κατεβάσεις 
στήν Τουρκία θά μέ δεις.

Στά χιόνια τρέχω, παίζω μέ τό πρώτο. 
Μέ τ' άλλο έκφράζω έκπληξη, χαρά. 
Αγρίμι πού ούρλιάζει είναι τό τρίτο.
Κι όλόκληρο μέσ' στοϋ Αίγαίου τά νερά.

• ΦΑ-ΛΑ-ΚΡΑ, ΤΖΑΜΙ, ΣΚΙ-Α-ΘΟΣ.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΑΡΜ, 2) ΙΡΑ-ΣΚΑΑΛΟΝ,
3) ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ, 4) ΑΤΑ -  ΟΡΜΟΣ, 5) ΓΙ -  ΑΥ -  ΙΣΗΣ, 
6) ΩΚΕΑΝΟΣ -  ΟΥΡΑ, 7) ΓΗΣ -  ΑΣ -  ΙΔ -  ΗΜ, 8) ΘΑ -  
ΚΑΛΟΥΣ, 9) ΣΤΟΚ -  ΑΜΑΞΙ, 10) ΑΝΟ -  ΡΑ-ΙΟΥΣ, 11) 
ΑΣΙΝΑ -  ΓΑΥΡΟ, 12) ΒΙΑΙΟΣ -  ΣΑΝ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -  ΑΒ, 2) ΚΡΑΤΙΚΗ -  ΤΑΣΙ, 3) 
ΚΑΡΑ- ΕΣΘΟΝΙΑ, 4) ΑΑ-ΑΚΟΝΙ, 5) Η ΣΚΟΥΝΑ-Α0,6) 
ΣΚΟΡ -  ΟΣΚΑΡ, 7) ΙΑΣΜΟΣ -  ΑΜΑ, 8) ΤΟ -  ΙΛΑ -  ΓΙ, 9) 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, 10) ΑΛΑ -  ΣΥ -  ΥΙΟΥΣ, 11) Ρ0ΝΤΗΡΗΣ -  
ΥΡΑ, 12) Μ ΝΑ-ΣΑΜ  -  ΙΣΟΝ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα πέταλα των λουλουδιών της γαρδένιας δεν πέφ
τουν μόνο μαραίνονται
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Α Θ Η Ν Α

Γιορταστική εκδήλωση για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 έγινε στις 27 
Οκτωβρίου 1982 στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης. Για το νόημα και τη σημασία 
της μεγάλης επετείου, μίλησε ο αστυνο
μικός διευθυντής 6 ' κ. Συμεών Ζαφειρό- 
πουλος, ο οποίος και εξήρε τον τιτάνιο 
αγώνα της ένδοξης γενιάς του 1940, που 
αψηφώντας την υλική και αριθμητική 
υπεροχή του εχθρού πολέμησε στις χιο
νισμένες βουνοκορφές της Πίνδου, 
κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, 
για την ελευθερία της πατρίδας και την 
αξιοπρέπεια του ατόμου, γράφοντας 
ανεπανάληπτες σελίδες δόξας, ηρωι
σμού και αυταπάρνησης, σημειώνοντας 
έτσι την πρώτη νίκη του ελεύθερου κό
σμου κατά των ναζιστικών και φασιστι
κών ορδών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο κ 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης 
Σκουλαρίκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας του 
Υπουργείου κ. Παναγιώτης Αναγνωστό- 
πουλος, επιτελείς και. ολόκληρο το 
προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουρ
γείου.

Α Θ Η Ν Α

Στην Αθήνα οι γιορταστικές εκδηλώ
σεις για την 28η Οκτωβρίου 1940 είχαν 
επίκεντρο τη Μητρόπολη όπου έγινε δο
ξολογία, στην οποία παρέστη ο Πρωθυ
πουργός, μέλη της Κυβέρνησης, βου
λευτές, εκπρόσωποι πολιτικών και στρα
τιωτικών αρχών και πλήθος κόσμου. Εκ 
μέρους της Χωροφυλακής παρέστη 
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τόν A 
Υπαρχηγό Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Κω- 
στόπουλο. Στη συνέχεια μετά το πέρας 
της δοξολογίας ο κ. Πρωθυπουργός κα
τέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνω 
στου Στρατιώτη.

Α Θ Η Ν Α

Με λαμπρές γιορταστικές εκδηλώσεις 
τιμήθηκε από το προσωπικό της Χωρο
φυλακής η 42η επέτειος της 28ης Οκτω
βρίου 1940. Στις έδρες όλων των Διοική
σεων Χωροφυλακής πραγματοποιήθη
καν σχετικές ομιλίες σε συγκεντρώσεις 
του προσωπικού τους, ενώ επίκεντρο 
των εκδηλώσεων αυτών ήταν και πάλι η 
Αθήνα.

Στο Αρχηγείο Χωροφυλακής τον πα
νηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συν
ταγματάρχης κ. ΝικόλαοςΧαριζόπουλος. 
Την ομιλία παρακολούθησαν οι Α ' και Β'

υπαρχηγοί του Σώματος, υποστράτηγοι 
κ.κ. Γεώργιος Κωστόπουλος και Γεώρ
γιος Καζαμίας, ανώτατοι, ανώτεροι και 
κατώτεροι αξιωματικοί, επιτελείς του 
Αρχηγείου, οπλίτες και πολιτικοί υπάλ
ληλοι.

Ο συνταγματάρχης κ. Χαριζόπουλος 
ανάλυσε τη σημασία του αγώνα και εξήρε 
τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των ελ- 
λήνων, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα 
εξής:

<·.. .ο πανηγυρισμός της 28ης Οκτω
βρίου, δεν είναι μόνο μια εορταστική 
επέτειος με παρελάσεις, σημαιοστολι
σμούς κι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. 
Αλλά είναι η ημέρα εκείνη που μας φέρ
νει στη μνήμη τα γενναία κατορθώματα 
των σύγχρονων ελλήνων και μας δίνει 
την αφορμή να θυμηθούμε την ιστορική 
μας κληρονομιά.

Η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η δικαιο
σύνη, η αρετή, η έννοια της πατρίδας, η 
προσήλωση στα πάτρια και η αφοσίωση

στην οικογένεια είναι ακατάλυτοι θεσμοί 
των ελλήνων και αποτελούν από τα βάθη 
των αιώνων τη βάση και την ισχύ του ηθι
κού και πνευματικού μεγαλείου της φυ
λής μας, χάριν των οποίων όλοι οι έλλη- 
νες είναι αποφασισμένοι να υποβληθούν 
από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη θυ
σία.

Το ΟΧΙ του αλβανικού έπους θα γιορ
τάζεται στην Ελλάδα μέχρι συντέλειας 
των αιώνων. Αποτελεί δίδαγμα και εγ
γύηση για τον ελληνικό λαό ότι κανείς 
δεν μπορεί να του αφαιρέσει την ελευ
θερία και τη δημοκρατία. Θα ταίριαζε 
πολύ να μνημονεύσουμε, παραλλαγμένη 
κάπως, μια φράση του Ουίνστων Τσώρ- 
τσιλ: «Σπάνια συνέβη μέσα στην ιστορία, 
να χρωστούν τόσο πολλοί, τόσα πολλά σε 
τόσους λίγους».

Οι τόσοι πολλοί είναι ολόκληρη η πολι
τισμένη ανθρωπότητα. Τα τόσα πολλά 
είναι η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιο

πρέπεια, και οι τόσοι λίγοι είναι ο ολιγά
ριθμος λαός των ελλήνων, που πρόταξε 
τα στήθη του για να σπάσουν τα κύματα 
των νεοβαρβάρων

Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στις 
Σχολές Χωροφυλακής και σ' άλλες Υπη
ρεσίες του Σώματος.

Α Θ Η Ν Α
Σε ειδική τελετή που έγινε τον περα

σμένο μήνα στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, ο προϊστάμε
νος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του 
Σώματος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμαν
δρίτης π. Ευσέβιος Πιστολής, όρκισε 22 
δοκ. γυναίκες χωροφύλακες.

Στην τελετή παραθρέθη^ν οι υπο
διευθυντές της διεύθυνσης συνταγμα
τάρχες κ.κ. Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 
Ευθύμιος Ρόκκας, Ανδρέας Φούντας και 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο προϊστάμε
νος του Γ ραφείου Προσωπικού ταγ/ρχης 
κ. Σπυρίδων Παπαναγιώτου, άλλοι αξιω
ματικοί και οπλίτες του επιτελείου.
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Ε.Δ. ΚΑΙ 
Σ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν από 8 
μέχρι 10 Οκτωβρίου 1982 στο Εθνικό 
Στάδιο Σερρών οι εφετινοί αγώνες στί
βου μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ομάδα στίβου της Χωροφυλακής 
μετά από εξαιρετική εμφάνιση αναδεί- 
χθηκε πολυνίκης, κατακτώντας συν
ολικά 11 πρώτες νίκες έναντι 8 της Αστυ
νομίας Πόλεων, 1 του Στρατού και 1 της 
Αεροπορίας. Η ομάδα επρώτευσε επίσης 
και στο σύνολο των μεταλλίων κατα
κτώντας 23 συνολικά μετάλλια (11 
χρυσά, 6 αργυρά, 6 χάλκινα) έναντι 22 
της Αστυνομίας, 10 του Στρατού 6 της 
Αεροπορίας και 2 του Λιμενικού Σώμα
τος.

Οι αγώνες παρουσίασαν ιδιαίτερο εν
διαφέρον και τους παρακολούθησαν αρ
κετοί φίλαθλοι μέσα σε μια πολιτισμένη 
και καθαρά αθλητική ατμόσφαιρα. Ση
μειώθηκαν αξιόλογες επιδόσεις και οι 
αθλητές χειροκροτήθηκαν για τις φιλό
τιμες προσπάθειές τους.

Π Ο Λ Υ  Κ Α Λ Ε Σ  Ε Π ΙΔ Ο Σ Ε ΙΣ -  
ΕΞ Α ΙΡΕΤ ΙΚΗ  Η ΕΜ Φ Α Ν ΙΣΗ  
ΤΗ Σ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Οι επιδόσεις των αθλητών του Σώμα
τος ήταν πολύ καλές αν αναλογισθεί κα
νείς ότι βρισκόμαστε αγωνιστικά εκτός 
εποχής στίβου. Πρώτες νίκες κατάκτη
σαν οι ακόλουθοι αθλητές του Σώματος: 
Την πρώτη μέρα των αγώνων οι: α) 
χωρ/κας Παναγιώτης Στεφανόπουλος 
στα 400 μ. με χρόνο 48" 40 β) χωρ/κας 
Άγγελος Νικολαΐδης στη δισκοβολία με 
επίδοση 54,80 μ. γ) Δοκ. χωρ/κας Δημή- 
τριος Καττής στο άλμα σε ύψος με 2,17 μ. 
και δ) η ομάδα της σκυταλοδρομίας 
4 X 400 με τους αθλητές Μανδέλλο -  
Δεπάστα -  Λουκά -  Στεφανόπουλο. Τη 
δεύτερη μέρα των αγώνων οι: α) χωρ/κας 
Γεώργιος Βαμβακάς στα 110 μ. εμπ. με 
χρόνο 14" 47 6) χωρ/κας Θεόδωρος Γκά- 
τζιος στα 200 μ. με χρόνο 21" 86. Τήν 
τρίτη και τελευταία μέρα των αγώνων οι: 
α) χωρ/κας Δημήτριος Κυτέας στο άλμα 
επί κοντώ με 5,25 μ. θ) χωρ/κας Γεώργιος 
Βαμβακάς στα 400 μ. εμποδ. με χρόνο 
51 " 43, γ) Υπεν/ρχης Γ εώργιος Μπαμπα- 
νιώτης στη σφυροβολία με επίδοση 66,48 
μ., δ) χωρ/κας Παναγιώτης Στεφανόπου
λος στο 800 μ. με χρόνο 1 '5 1 "  78 και ε) η 
ομάδα της σκυταλοδρομίας 4 X 100 με 
τους αθλητές Σουλτάνη -  Βαμβακά -  
Μεριχωβίτη Γκάτζιο.

Η ομολογουμένως εκπληκτική εμφά
νιση της ομάδας της Χωροφυλακής που 
οφείλονταν κυρίως στην αγωνιστικότητα 
και το πείσμα των αθλητών μας σχολιά
στηκε ευμενώς από τους φιλάθλους και 
από τον ημερήσιο αθλητικό και πολιτικό 
τύπο.

Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Νο
μάρχης Σερρών κ. Ηλίας Μάμαλης, ο 
Διοικητής της Δέκατης Μεραρχίας υπο
στράτηγος κ. Δημήτριος Τσαμπάδης, ο 
διευθυντής ΑΣΑΕΔ πλοίαρχος κ. Γεώρ
γιος Αϊδίνης, ο διοικητής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Σερρών Αντ/ρχης κ. Πα
ναγιώτης Τζουβέλης και πλήθος φιλά
θλων.

ΑΘΗΝΑ

Ομάδα 42 Γερμανών Αστυνομικών με 
επικεφαλής τον Πρέδρο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) κ. KLOES 
JURGEN διευθυντή της Ομοσπονδιακής 
Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Γερ
μανίας, επισκέφθηκαν στις 6-10-82 το 
Αρχηγείο Χωροφυλακής.

Τους ξένους συναδέλφους υποδέ
χθηκε ο Αρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
και ο πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος (ΙΡΑ) κ. Αντώνιος Δεμέστιχας. 
Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την ιδιαίτερη

χαρά του για την επίσκεψη των ξένων 
συναδέλφων, στη συνέχεια δε ο Δ ιευ
θυντής οργανώσεως του Αρχηγείου Τα- 
ξίαρχος κ. Κων/νος Γ καρδιακός έκανε 
σύντομη ενημέρωση γύρω από την ιστο
ρία την αποστολή και οργάνωση του Σώ
ματος. Επακολούθησε ανταλλαγή ανα
μνηστικών δώρων και προσφορά αναψυ
κτικών μέσα σε εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Οι ξένοι αστυνομικοί επισκέφθηκαν 
επίσης την Υποδιεύθυνση Μ.Μ.Χ.Πρ. 
Πρωτευούσης, όπου τους έγινε ενημέ
ρωση από τον Διευθυντή Συν/ρχη κ. Δη- 
μήτριο Σμύρνή και κατόπιν παρακολού
θησαν σχετική επίδειξη δραστηριότητας 
των Μονάδων μετά το τέλος της οποίας 
παρατέθηκε δεξίωση προς τιμή τους.

ΑΘΗΝΑ

Σύσκεψη στελεχών της Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας υπό την προεδρία του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη και με την παρουσία του Γ ε
νικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Πα
ναγιώτη Αναγνωστόπουλου πραγματο
ποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1982 σε αί
θουσα της Σχολής Αξιωματικών Χωρο
φυλακής.

Από πλευράς Χωροφυλακής συμμετεί
χαν ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, οι Α '

και Β ' υπαρχηγοί υποστράτηγοι κ.κ. 
Γεώργιος Κωστόπουλος και Γεώργιος 
Καζαμίας, οι επιθεωρητές Χωροφυλακής 
υποστράτηγοι κ.κ. Δημήτριος Κάλλιας, 
Νικόλαος Παυλόπουλος και Σπυρίδων 
Παναγιωτόπουλος, οι διευθυντές Αστυ
νομίας Προαστίων Πρωτευούσης και 
Θεσσαλονίκης, οι ανώτεροι Διοικητές 
Χωροφυλακής, οι Διευθυντές Υπο- 
δ/σεων Ασφαλείας Προασ. Πρωτευού
σης και Θεσσαλονίκης και οι Διοικητές 
Διοικήσεων Χωροφυλακής.

Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν διάφορα 
οργανωτικά θέματα και συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που απασχολούν τα δυο 
Σώματα.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΓΑΑΕΙΠΔΗ 
ΠΑΡΕΑΑΓΗ 
ΤΗΣ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΗΝ 20Η ΟΚΤΟΟΡΙΟΥ

Με την καθιερωμένη λαμπρότητα 
και μεγαλοπρέπεια, και μέσα σε κλίμα 
εθνικής έξαρσης και υπερηφάνειας, 
γιορτάστηκε και φέτος η ιστορική 
επέτειος του ΟΧΙ. Επίκεντρο των γιορ
ταστικών εκδηλώσεων ήταν η Θεσσα
λονίκη, όπου μέσα σε κλίμα εθνικής 
ομοψυχίας και ψυχικής ανάτασης 
γιορτάστηκε με την ανάλογη μεγαλο
πρέπεια η επέτειος της απελευθέρω
σης της πάλης (1912) και του ΟΧΙ του 
1940.

Η παρουσία του Προέδρου της Δη
μοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καρα

μανλή έδωσε ξέχωρο τόνο στις εκδη
λώσεις, στις οποίες η παλλαϊκή συμ
μετοχή υπήρξε πρωτοφανής. Αποκο
ρύφωμα των εκδηλώσεων αποτέλεσε 
η μεγαλειώδης παρέλαση αντιπροσω
πευτικών τμημάτων - πεζοπόρων και 
μηχανοκινήτων - των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι άψογοι σχηματισμοί, το υπερ
ήφανο παράστημα, η τέλεια οργά
νωση, το υψηλά εθνικά φρόνημα και ο 
άρτιος εξοπλισμός χαρακτήριζαν τη 
μεγαλειώδη παρέλαση που άφησε άρι- 
στες εντυπώσεις στους επίσημους

αλλά και στις χιλιάδες κόσμου που ε ί
χαν κατακλύσει τον προ της παρέλα
σης χώρο, για να θαυμάσουν και να 
χειροκροτήσουν τα στρατευμένα νιάτα 
της πατρίδας μας.

Ιδιαίτερα επίσης χειροκροτήθηκαν 
τα πεζοπόρο και μηχανοκίνητα τμή
ματα της Ελληνικής Χωροφυλακής. 
Επικεφαλής των τμημάτων η πολεμική 
σημαία, ιερά σύμβολο των αγώνων και 
των θυσιών των ανδρών του Σώματος 
για την προάσπιση και διαφύλαξη των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθε
ριών των πολιτών.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αξιωματικοί, Ανθυπασττιστές, Οπλίτες και Πολιτικοί Υπάλληλοι Χωροφυλακής.

Με Εθνική υπερηφάνεια παρελαύνουν κι εφέτος οι ένδοξες Πολεμικές μας Σημαίες μπροστά απ’ 
τις Συντεταγμένες Αρχές του Κράτους και καθώς τις αναρριπίζει τ' αγέρι της λευτεριάς, το θρόισμα των 
πτυχών τους στέλνει σ' εχθρούς και φίλους το μήνυμα, ότι βρίσκονται σε χέρια ανδρών που η μοίρα τους 
όρισε να φυλάνε Θερμοπύλες.

Αυτή την ώρα η σκέψη του Έθνους πετάει στις αιματοβαμμένες κορυφές της Πίνδου, ζητώντας ν' 
ανταμώσει σκιές και ψυχές ηρώων, να γονατίσει ευλαβικά μπροστά τους και ν' αναβαπτισθεί στο νόημα 
του αγώνα και της θυσίας τους, που το ίδιο πάντα, μοναδικό και αναλλοίωτο, έρχεται μέσα απ’ τις 
καταιγίδες των αιώνων, μέχρι σήμερα και καταυγάζει την ανθρωπότητα με το φως της ψυχής και του 
πνεύματος του Ελληνισμού.

Ο Έλληνας στην ιστορία του πολέμησε πάντα για χάρη της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Δεν 
ζήτησε τίποτα από κανένα να πάρει, αλλά δε δέχθηκε κι ούτε ποτέ θα δεχθεί να δόσει σε κανένα αυτή τη 
γη, αυτή τη θάλασσα κι αυτό τον ουρανό, πολύτιμη και ακριβή προγονική κληρονομιά, που, πολύ 
περισσότερο από απλός γεωγραφικός χώρος, είναι σημείο αναφοράς του παγκόσμιου πνεύματος, 
πίστης κι αγάπης στην Ελευθερία και στις πανανθρώπινες αξίες.

Πάνε σήμερα 42 χρόνια από κείνο το μουντό πρωινό του Οκτώβρη, που οι δυνάμεις της βίας και 
του σκοταδισμού, όπως τις εκφράζανε τότε, όπως τις εκφράζουνε σήμερα κι όπως θα τις εκφράζουνε 
πάντα, ο φασισμός και ο ναζισμός, στοχάστηκαν και βρήκαν πως ο συσχετισμός των υλικών δυνάμεών 
τους ήταν πρόσφορος για να επεκταθούν και να μολύνουν αυτή τη γη.

ΚαιοΓΕλληνες έτσι απλά, μ’ αυτό τ' απέριττο μεγαλείο που 'χουνε όλες οι μεγάλες πράξεις, όταν 
αίσθημα χρέους και συνείδηση καθήκοντος τις υπαγορεύουν, είπανε «ΟΧΙ». Γιατί είναι πάντα ο ίδιος 
Λαός, που το κάθε μόριο της ύπαρξής του είναι διαποτισμένο με το πνεύμα της πίστης και του έρωτα στην 
Ελευθερία και τις ηθικές αξίες, όπως τις εμπνεύσθηκαν, τις δίδαξαν στον κόσμο και τις υπερασπίσθηκαν 
στο πέρασμα των χιλιετηρίδων οι πρόγονοί του.

Το Ελληνικό Οχι του 1940 που η τιμή του δεν ήταν προνόμιο μόνο εκείνης της γενιάς, είναι ο 
αντίλαλος της ιστορικής φωνής των αιώνων, που το φέρνει στ’ αυτιά μας άλλοτε σαν «μολών λαβέ» κι 
άλλοτε σαν τη περήφανη άρνηση για την παράδοση της Πόλης, σαν το τραγούδι του Διάκου και το χορό 
του Ζαλόγγου κι άκουσμα μακρινό της έκρηξης απ’ το δαυλό του Σαμουήλ και το θούριο του Ρήγα και 
τέλος σαν ΟΧΙ καθημερινό και καθολικό στον κατακτητή από την Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων κατά 
το 1941 μέχρι και το 1944.

Αξιωματικοί - Ανθυπασπιστές - Οπλίτες και Πολιτικοί Υπάλληλοι Χωροφυλακής,
Κύλησαν σχεδόν τέσσερες δεκαετίες απ’ όταν ο συνασπισμένος ελεύθερος κόσμος συνέτριψε 

στα πεδία των μαχών την υλική δύναμη του φασισμού, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε, τότε και μέχρι 
σήμερα ακόμα, να συντρίψειτο πνεύμα του. Αυτό το πνεύμα που ζήσαμε στη Χώρα μας κατά τη διάρκεια 
της πρόσφατης 7χρονης τυραννίας, αυτό που βλέπουμε τώρα να υψώνει απειλητικά κεφάλι στην 
παγκόσμια σκηνή.

Οι παρελάσεις, οι λόγοι, τα στεφάνια και οι τιμές στους ζωντανούς και νεκρούς ήρωες της 
εποποιίας του '40, κανένα νόημα δε θα χουν, αν δεν εμπνευσθούμε από το πνεύμα που καθοδήγησε τις 
πράξεις τους. Αυτό το πνεύμα πρέπει να μας παραδειγματίζει στον καθημερινό μας αγώνα για την 
προάσπιση, το στερέωμα και το ενδυνάμωμα της Ελευθερίας μας από κάθε εξωτερικό ή εσωτερικό 
εχθρό.

Στις κρίσιμες για το Έθνος στιγμές του 1940 η συμβολή της Χωροφυλακής στον αγώνα υπήρξε 
σημαντική· εξασφάλισε την ηρεμία στά μετόπισθεν, πολέμησε στην πρώτη γραμμή και εδραίωσε την 
τάξη και την Ελληνική κυριαρχία στα εδάφη που απελευθέρωσε ο Στρατός μας.

Το σημαντικότερο σημερινό μας έργο είναι η διασφάλιση της εσωτερικής ελευθερίας και γαλή
νης αυτού του Λαού, που η μάχη της προάσπισής τους μας καταξιώνει στη συνείδησή του και μας δίνει 
το δικαίωμα να θεωρούμε ότι είμαστε συνεχιστές του πνεύματος του αγώνα του 1940 και του κάθε 
αγώνα που ο Ελληνικός Λαός έδωσε ή θαχρειασθεΐ να δώσει υπερασπιζόμενος τις πιο σημαντικές αξίες 
που πίστευσε και αμετάθετα εξακολουθεί να πιστεύει, δηλαδή της Ελευθερίας και της Ειρήνης.

Μ ’ αυτό το πνεύμα σας καλώ να τιμήσουμε και να ζητωκραυγάσουμε τη γιορτινή μέρα της 28ης
του ΟΚΤΩΒΡΗ. _ .

Ο Αρχηγός
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ

ΖΗΤΩ Η 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 1940 Αντιστράτηγος
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