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Ε Ξ Ω ΦΥ Λ Λ Ο

Τα Χριστούγεννα, η μεγαλύτερη 
γιορτή της Χριστιανοσύνης, δί
νουν ένα ξεχωριστό χρώμα θαλ
πωρής κι ομορφιάς στην καρδιά 
του Χειμώνα.
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Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
απηχούν τίς γνώμες καί τίς 
απόψεις τού συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δέν εκφρά
ζουν τίς επίσημες θέσεις 
του Σώματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
επιστρέφονται.
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Με τις τέσσερις αυτές λέξεις, ο ιερός 
υμνωδός πάλι εφέτος θα τονίσει το ιστο
ρικά ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό 
γεγονός της γεννήσεως του Σωτήρος. 
Τέσσερις λέξεις που έχοντας εννοιολο- 
γικά την χρονική σημασία του σήμερα 
αποτελούν αναφορά στην ιστορία και 
συνθέτουν έτσι με λυρισμό και μεγαλείο 
το βαθύτερο νόημα της μεγάλης γιορτής 
που πλησιάζει, σαν να θέλουν να κάνουν 
στον κάθε άνθρωπο υπόμνηση ενός 
προσωπικού του χρέους.

Του π. Ευσέβιου ΠΙΣΤΟΛΗ 
Μοιράρχου -  Ιερέως

0 Χριστός έπΐ γης. «Τό μυστήριον τό 
χρόνοις αίωνίοις σεσιγημένον», το μυ
στήριο μέσα στα βάθη των αιώνων, απο
καλύπτεται. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. 
Κατήλθε στη γη από τον ουρανό για να 
ανέλθει εκεί ο άνθρωπος. ’Ηλθε στη γη 
σαν πτωχός και ασήμαντος, ταπεινός και 
καταφρονημένος, άγνωστος και ξένος 
μεταξύ των ανθρώπων.

Κατέβηκε κοντά μας για να ανεβούμε 
ψηλά. Φόρεσε τη σάρκα μας για να προσ- 
λάβουμε τη θέωση. Ταπεινώθηκε για να 
αναστηθούμε. Έγινε άνθρωπος για να 
γίνουμε Θεοί. Πείνασε για να χορτά
σουμε. Δίψασε για να ανακουφισθούμε. 
Έκλαψε για να σπογγίσει τα δικά μας δά
κρυα. Έγινε κατάρα για να γίνουμε εμείς 
ευλογία. Γεύτηκε το θάνατο για να λά
βουμε εμείς τη ζωή. Έγινε υιός του αν

θρώπου για να γίνουμε εμείς παιδιά του 
Θεού. Με ένα λόγο επισκέφθηκε τη γη 
για να γίνουμε εμείς ουρανοπολίτες.

Χ ρ ι σ τ ό ς  έ πί  γ η ς .  Εφανερώθη 
εις τους ανθρώπους, συναναστράφηκε 
με ανθρώπους, έφαγε μαζί τους. Τον εί
δαν με τα σαρκικά τους μάτια να περ
πατά, να κουράζεται, να κάθεται κοντά 
τους, να διψά, να ζητά, να διδάσκει, να 
θεραπεύει. Οι μαθητές του δεν μας εδί- 
δαξαν μύθους και εις τα Ευαγγέλια δεν 
έγραψαν της διανοίας των κατασκευά
σματα. Έζησαν κοντά στον Ιησού και εί
παν όλα όσα είδαν («δ άκηκόαμεν και 
έωράκαμεν καί αί χείρες ήμών έψηλάφη- 
σαν»),

Ο Ίδιος που ήλθε τότε, ο ίδιος θα έλθει 
σε λίγες μέρες. Ο Ίδιος, και τότε, και 
τώρα, και εις τους αιώνες. Δε θα τον 
δούμε με τα σαρκικά μάτια μας όπως οι 
μαθητές και οι άνθρωποι τότε, θα τον 
δούμε με τα πνευματικά μάτια, με τα μά
τια της ψυχής μας Τώρα!

Ήλθε και έφερε την αγάπη, την έζησε, 
την διακήρυξε και την κηρύττει: «άγα- 
πάτε τούς έχθρούς ύμών (Λουκ. 6. 27).

Και όμως λείπει αυτή η αληθινή, η 
αγνή, η έμπρακτη αγάπη μεταξύ των 
συνανθρώπων. Σήμερα «ος μέν πεινά και 
πονεί, ος δέ μεθύει» (Α' Κορ. ια', 21). Στη 
θέση της Χριστιανικής αγάπης έχει το
ποθετηθεί ο ατομισμός, το άνομο και 
άδικο συμφέρον. («Διά τό πληθυνθήναι 
την ανομίαν έψύγη ή άγάπη;» (Ματθ. κδ ,'

Ηλθε και έφερε την ειρήνη. Μας συμ

φιλίωσε με τον Αγιο Θεό. «Εύηγγελί- 
σατο ειρήνη ύμίν τοΤς έγγύς καί τοϊς μα
κράν» (Έφεσ. 6 17).

Ο άρχων της Ειρήνης ήλθε να ειρη- 
νεύσει τον άνθρωπο. Την οικογένεια, τις 
κοινωνίες, τα Έθνη, γιατί Εκείνος διδά
σκει την αληθινή κοινωνική δικαιοσύνη, 
το σεβασμό της προσωπικότητας κάθε 
ανθρώπου, το δικαίωμα της ζωής όλων 
των ανθρώπων. «Χριστός έστίν ή ειρήνη 
ύμων».

Χ ρ ι σ τ ό ς  έ πί  γ η ς  ί ι ψ ώ θ η τ ε » .
Και ο μεν Χριστός ήλθε στη γη. Εμείς 

δεν έχουμε μεταφερθεί στην ατμό- 
σφαίρα του ουρανού. Δεν εκάμαμε τη γή 
μας κομμάτι του ουρανού. Αντίθετα, 
δουλεύουμε στα ταπεινά μας πάθη. Τα 
συμφέροντά μας είναι οδηγός μας. Λη
σμονήσαμε την αγάπη μεταξύ μας. Αφή
σαμε τις καρδιές μας να ψυχρανθούν. Το 
άγχος να μας κυριεύσει. Την αγωνία να 
κυριαρχίσει μέσα μας. Χάσαμε το κέντρο 
βάρους μας και κλυδωνιζόμαστε. Γευό
μαστε κάθε μέρα τους πικρούς καρπούς 
της αποστασίας μας. Η εγκληματικότητα 
στη χώρα μας, τα ναρκωτικά, η ανηθικό- 
τητα, συνεχώς αυξάνουν. Τα παιδιά μας 
γίνονται ατίθασα Η ζούγκλα κινδυνεύει 
να έλθει και στην κοινωνία μας.

« Χ ρ ι σ τ ό ς  έ πΐ  γ η ς ,  ί ι ψ ώ θ η τ ε » .

Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Ά ρ
χισε η αντίστροφη μέτρηση για το χάος. 
Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις μικρότη- 
τές μας, που σαν έρμα βαρύ μας κρατούν 
σφικτοδεμένους στα μουράγια της πεζό
τητας. Είναι ανάγκη να ανοιχθούμε 
στους αιθέρες της πνευματικότητας.

Να υψωθούμε μέχρι του ουρανού. Ο Κύ
ριος μας συνιστά απογείωση. Μας ζητά 
απογείωση ηθική. Μας καλεί να υψώ
σουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό και 
να αποχωρισθούμε από τα γήινα που μας 
αιχμαλωτίζουν. Καλούμεθα σε ανύψωση 
των επιθυμιών, των θελήσεων και εφέ
σεων γιατί πολλές φορές κατεργαζό- 
μεθα το κακόν αιχμαλωτιζόμενοι από την 
αμαρτία. Απαιτείται εδώ μια ισχυρή θέ
ληση, ένα γρήγορο άλμα σε ύψος, ένα 
πέταγμα προς τον Θεό, «τά άνω ζητείτε», 
του Ιερού Αυγουστίνου, «τά άνω, ού ό 
Χριστός καθήμενος».

Φ ί λ ε  α ν α γ ν ώ σ τ η ,

Είναι τόσο όμορφη η ζωή όταν είναι 
μαζί μας ο Θεός. Ο Κύριος δεν ήλθε για 
να αναπτύξει μαζί μας τυπικές σχέσεις. 
Ηλθε σαν Οδηγός. Εδίδαξε Νόμο και 

εζήτησε μιμητάς τους οπαδούς Του. Αν 
συνεπώς σήμερα θέλουμε να θέσουμε 
τον εαυτό μας υπό την σημαία του Ευαγ
γελίου Του, να θέσουμε το Νόμο Του ρυ
θμιστή της ζωής μας Σήμερα, να έλθουμε 
σε πράξη καταλλαγής και συμφιλιώσεως, 
με μια ειλικρινή μετάνοια και εξομολό
γηση.

Τώρα που πλησιάζουμε προς τη Βη
θλεέμ, το Θείο Βρέφος της μας καλεί να 
το ατενίσουμε και να υψωθούμε. Το 
άστρο της Βηθλεέμ να είμεθα βέβαιοι θα 
φωτίζει την πορεία μας.

«Χριστός έπί γής ύψώθητε», αλλά δυσ
τυχώς, πολλοί ζοϋν «χωρίς Χριστό».
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Π ολλο ί ε ίν α ι εκ ε ίν ο ι που πι
σ τεύουν  ό τι η αναφορά του  
ευ α γγελ ισ τή  Μ α τθα ίου  γ ια  το  
Α στέρ ι της Β η θ λ εέμ  δ εν  ε ίνα ι 
παρά ένα ς  θρύλος.

Η σύγχρονη επ ιστήμη, 
όμως, μα ς  βεβ α ιώ νε ι ό τι πρα
γματικά  το φ α ινόμ ενο  συν
έβη.

Η εμφ άν ισ η  ενό ς  νέου  
ασ τερ ιού  σ η μ α δ εύ ε ι πάντα 
την αρχή μ ια ς  κα ινούργ ιας  
ζωής.

«Και Ιδού, ό άστήρ, όν είδον έν 
τή ανατολή, προήγεν αυτούς, 
έως έλθών έστη έπάνω ού ήν 
παιδίον. Ίδόντες δε τόν άστέρα 
έχάρησαν χαράν μεγάλην σφο
δρά ...».

Κατά Ματθαίον, Β', 9 - 10

Για 2.000 σχεδόν χρόνια οι αστρο
νόμοι, οι θεολόγοι και οι άλλοι ερευ
νητές μελέτησαν την ιστορία του 
αστεριού της Βηθλεέμ. Έδειξε ποτέ 
λοιπόν στην πραγματικότητα κάποιο 
αστέρι την γέννηση του Χριστού ή 
πρόκειται για μια αναφορά της Βί
βλου με συμβολικό περιεχόμενο; 
Μήπως εμφανίστηκε στο στερέωμα 
ένα νέο αστέρι; Μήπως ήταν κά
ποιος κομήτης;

Η πραγματική απάντηση σε όλες 
αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να μη 
βρεθεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι 
όλο και αυξάνονται οι γνώσεις μας. 
Ουσιαστικά, το σημαντικό στην όλη 
υπόθεση δεν είναι αν το άστρο της 
Βηθλεέμ υπάρχει, αλλά τι συμβολί
ζει. Τα αστέρια πάντα παρουσίαζαν 
μια μαγεία και είναι πολύ φυσιολο
γικό να συνδεθεί η γέννηση του Χρι
στού με την εμφάνιση ενός νέου 
αστέρος. Ακόμη και σήμερα, το 
άστρο στην κορυφή του χριστου
γεννιάτικου δένδρου εξακολουθεί 
να συμβολίζει την ελπίδα. «Δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί 
διάλεξαν να συμβολίζει την γέννηση 
του Χριστού ένα αστέρι», λέει ο αν
θρωπολόγος Τζες Γκρηνστάιν, από 
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Κα- 
λιφόρνιας. «Τα αστέρια είναι περισ
σότερο μυστηριώδη και μακρινά από 
ό,τι ο ήλιος και η Σελήνη. Τον καιρό 
που έζησε ο Χριστός, οι άνθρωποι 
έδιναν μεγάλη σημασία σ' αυτά».

Κατά κάποιον τρόπο, η εκλογή του 
αστεριού ήταν πολύ πιο συγκεκρι
μένη από ό,τι γνώριζαν οι αρχαίοι. 
Ακριβώς όπως η γέννηση του μωρού 
την οποία συμβολίζουν, έτσι και τα 
αστέρια ζουν και πεθαίνουν, φέρ
νοντας την αλλαγή στον κόσμο. 
Μέσα στην κρύα σκοτεινιά του δια
στήματος παράγουν στοιχεία που 
δημιουργούν ζωή. Πριν πεθάνουν, 
«σπέρνουν» τα στοιχεία αυτά στο 
στερέωμα. Και αυτά τα στοιχεία

μετατρέπονται σε τμήματα πλανη
τών και νέων αστέρων. Όπου θάνα
τος, εκεί και γέννηση.

Πράγματι, η Γη και ο Ήλιος δη- 
μιουργήθηκαν κατά ένα μέρος από 
νεκρά αστέρια και τα ανθρώπινα 
όντα είναι ουσιαστικά παιδιά των 
αστεριών. Οι άνθρωποι - και κάθε 
ζωντανό της γης - αποτελούν συλ
λογή ατόμων. «Όλη η χημεία και 
κατά συνέπεια όλη η ζωή, δημιουρ- 
γήθηκε από τα αστέρια», λέει ο 
αστροφυσικός Πάτρικ Θάντηους του 
Ινστιτούτου Διαστημικών Μελετών 
της ΝΑΣΑ, που εδρεύει στη Νέα 
Υόρκη. «Άν εξαιρέσουμε το οξυ
γόνο, τα πάντα στο σώμα μας δη- 
μιουργήθηκαν από θερμοπυρηνικές 
αντιδράσεις των αστεριών».

«Λέω ότι όλη η γη και όλα τα 
αστέρια βρίσκονται στον ουρανό 
για χάρη της θρησκείας».

Ουώλτ Ουΐτμαν

Οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας πί
στευαν, ότι τα αστέρια είναι θεοί που 
έλεγχαν την μοίρα τους. Οι Σαμαρεί
τες μελέτησαν τα άστρα και τα κατέ- 
νειμαν σε ομάδες. Μετά, χρησιμο
ποίησαν τις γνώσεις τους σχετικά με 
τις κινήσεις των αστέρων για να εν
τοπίζουν τις αλλαγές τω ν εποχών 
και να καθορίσουν τον χρόνο σπο
ράς και θερισμού. Οι Ασσύριοι πί
στευαν ότι τα αστέρια καθορίζουν το 
πεπρωμένο του ανθρώπου και ερμή
νευαν τους διάφορους σχηματι
σμούς τους πότε για το καλό και πότε 
για το κακό.

Οι Έλληνες στήριξαν φιλοσοφικά 
τις θεωρίες τους για την φυσική ου
σία των αστεριών. Ο Ξενοφάνης (6ος 
αιώνας π.Χ.), ισχυρίστηκε ότι τα ου
ράνια σώματα είναι φωτεινά σύν
νεφα και όχι θεοί.
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Ο Αναξίμανδρος ο Μίλήσιος περι- 
έγραψε τον ουρανό και είπε ότι πρό
κειται για μια σφαίρα, περικυκλω
μένη από ρόδες φωτιάς - τα αστέρια. 
Ο Αναξιμένης ο Μίλήσιος πίστευε ότι 
τα αστέρια βρίσκονταν καρφωμένα 
στο στερέωμα. Ο Αριστοτέλης υπο
στήριξε ότι τα ουράνια αυτά σώματα 
είναι αιώνια, αναλλοίωτα και τέλεια. 
Οι απόψεις του επηρέασαν τόσο την 
αρχαία Ελλάδα, που, όταν ο αστρο
νόμος Ίππαρχος ανακάλυψε το 134 
π.Χ. ένα νέο άστρο, απέδωσε την 
ανακάλυψή του σε προηγούμενους 
ερευνητές για να γίνει πιστευτός. Ο 
ίδιος σχέδιασε και τον πρώτο και 
ακριβέστερο χάρτη του στερεώμα
τος.

Κατά τον Μεσαίωνα, ο Κοπέρνικος 
υποστήριξε ότι η Γη δεν βρίσκεται 
στο κέντρο του ηλιακού συστήμα
τος. Αλλά η σκέψη του Αριστοτέλη 
εξακολούθησε να κυριαρχεί μέχρι 
το 1572, όταν ο Τύχο Μπράε παρα
τήρησε ένα νέο φωτεινό αστέρι 
κοντά στην Κασσιόπη. Δεν υπήρχε 
αμφιβολία ότι κανείς δεν το είχε 
προηγουμένως προσέξει. Σιγά - 
σιγά, ο Αριστοτέλης έπαψε να είναι η 
αυθεντία. Στις αρχές του 17ου 
αιώνα, ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε 
το τηλεσκόπιό του για να ανακαλύ
ψει κηλίδες πάνω στον ήλιο - και 
απέδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι το 
ηλιακό σύστημα δεν είναι τόσο τέ
λειο - και για να αποδείξει ότι ο ου
ρανός είναι γεμάτος αστέρια που 
δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό 
οφθαλμό.

Το 1718, ο αστρονόμος Έντμουντ 
Χάλλεϋ απέδειξε ότι τρεις αστέρες 
άλλαξαν θέση - σε σχέση με άλλα 
αστέρια γύρω τους - από την εποχή 
των αρχαίων Ελλήνων. Ετσι, για 
πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι τα 
αστέρια δεν είναι καρφωμένα στο 
στερέωμα. Στις αρχές του 1900, οι 
αστρονόμοι έμαθαν ότι ο ήλιος είναι 
ένα από τα δισεκατομμύρια αστέρια 
του σύμπαντος. Το 1920, ο Χάρλοου 
Σάπλεϋ υπολόγισε ότι ο Γαλαξίας 
έχει διάμετρο 300 χιλιάδων ετών 
φωτός, απόσταση που οι άνθρωποι 
της εποχής δύσκολα μπορούσαν να 
καταλάβουν. Με την χρησιμοποίηση 
ακριβεστέρων τηλεσκοπίων οι 
αστρονόμοι ανακάλυψαν κι άλλους 
γαλαξίες, πολύ πιο μακρινούς από 
τον πρώτο.

Σήμερα, με τα σύγχρονα τηλεσκό
πια και άλλα εργαλεία, ο άνθρωπος 
γνώρισε και το πιο μακρινό άστρο 
του σύμπαντος. Και οι αστρονόμοι 
απαντούν στις ερωτήσεις των απλών 
ανθρώπων με μεγαλύτερη σιγουριά. 
Πόσο μακριά βρίσκονται τα αστέρια; 
Γιατί λάμπουν; Από πόσον καιρό 
βρίσκονται στο στερέωμα; Θα συν- 
εχίσουν να βρίσκονται εκεί για 
πάντα;
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«Στήν αρχή ο Θεός δημιούρ
γησε τον ουρανό και την γη. Η γη 
ήταν κενή και χωρίς σχήμα και 
σκοτάδι σκέπαζε τα βάθη. Και το 
Πνεύμα του Θεού εκινείτο πάνω 
από τα νερά. Και ο Θεός είπε: 
«Γεννηθήτω φώς. Και εγένετο  
φως».

Γένεση 1, 1-3

Πολλοί κοσμολόγοι συμφωνούν 
ότι η βιβλική περιγραφή δεν απέχει 
πολύ απάτην αλήθεια. Πιστεύουν ότι 
το σύμπαν είναι ό,τι απένειμε από 
μια μεγάλη μπάλλα φωτιάς, που δη- 
μιουργήθηκε πριν από 20 δισεκα
τομμύρια χρόνια, από την έκκρηξη 
ενός γιγάντιου ατόμου. Τα απομει- 
νάρια της μπάλλας, όπως τα απομει- 
νάρια μιας τιτάνιας βόμβας, δη
μιούργησαν αστέρια και στοιχεία 
ζωής. Η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε 
για πρώτη φορά το 1929, όταν ο 
αστρονόμος Έντγουϊν Χάμπλ υπο
λόγισε ότι οι γαλαξίες κινούνται με 
μεγάλη ταχύτητα μακριά από την γη.

Το 1965, ο φυσικός του Πρίνστον 
Ρόμπερτ Ντικ ισχυρίστηκε ότι αν το 
σύμπαν ξεκίνησε πράγματι σαν 
μπάλλα φωτιάς γεμάτη από ραδιε
νέργεια, κάποιο μέρος αυτής της 
ραδιενέργειας πρέπει να εξακολου
θεί να υπάρχει. Κατά σύμπτωση, τον 
ίδιο χρόνο ο Άρνο Πεντσίας και ο 
Ρόμπερτ Ουίλσον των εργαστηρίων 
«Μπελ» χρησιμοποίησαν κεραία για 
να πάρουν μηνύματα αυτής της ρα
διενέργειας. Έκπληκτοι άκουσαν 
έναν υπόκωφο θόρυβο που έδειχνε 
ότι ερχόταν από όλες τις μεριές του 
ουρανού. Όταν έμαθαν ότι ανάλογη 
δουλειά έκανε και ο Ντίκ, συνδύα
σαν τις μελέτες τους με τις δικές του 
και το μυστήριο λύθηκε. Έτσι, 
«έπιασαν» τις μακρινές φωνές της 
δημιουργίας.

Μετά από αυτές τις ανακαλύψεις, 
οι επιστήμονες μπόρεσαν να διαπι
στώσουν ότι το σύμπαν δημιουργή- 
θηκε πριν από 20 δισεκατομμύρια 
χρόνια, έχει έκταση 20 δισεκατομ
μυρίων ετών φωτός και περιέχει 10 
δισεκατομμύρια γαλαξίες. Μετά, 
διαπίστωσαν ότι το φως τους με την 
ταχύτητα των 186.000 μιλιών το δευ
τερόλεπτο που τρέχει φθάνει μετά 
από πάρα πολλά χρόνια στη γη.

Οταν τα αστέρια πεθαίνουν, γεν
νιούνται άλλα. Στον Γαλαξία μας και 
στους Γαλαξίες που δεν έχουν 
ακόμη ανακαλυφθεί, τα αστέρια 
ακολουθούν έναν συνεχή κύκλο 
γεννήσεως, ζωής και θανάτου. 
Υπάρχουν σημεία - όταν βέβαια ο 
ερευνητής ξέρει που να κοιτάξει - 
όπου μπορεί να δει με τα ίδια του τα 
μάτια τη δημιουργία ενός αστεριού.

Το τηλεσκόπιο άνοιξε νέους ορίζοντες στην έρευνα του δια
στήματος και ανάτρεψε τη παγιωμένη γιο οιώνες στατική αντί
ληψη του σύμπαντος. Σήμερα τα γιγόντια ραδιοτηλεσκόπιο μος 
υπόσχονται ακόμη περισσότερο...

Πρόκειται για μεγάλα νεφελώματα, 
αποτελούμενα από αέριο και σκόνη. 
Όπως τα πρώτα αστέρια, αποτε
λούνται και αυτά από υδρογόνο. 
Ένα αστέρι γεννιέται όταν μια με
γάλη δύναμη, ένα ισχυρό ρεύμα 
οδηγεί τα μόρια του υδρογόνου το 
ένα κοντά στον άλλο, όπου η βαρύ
τητά τους τα κρατάει πια μαζί. Στις 
άκρες του νεφελώματος δημιουρ- 
γείται ένα πυκνό αέριο. Το ίδιο μάλι
στα το ρεύμα, όπως υποστηρίζουν οι 
αστρονόμοι Μπρούς Έλμγκρην και 
Τσαρλς Λάντα του Κέντρου Αστρο
φυσικής του Χάρβαρντ, μπορεί να 
προκαλέσει τη δημιουργία άλλων 
αστεριών από το ίδιο νεφέλωμα.

Πιεζόμενα από την ίδια τους την 
βαρύτητα, τα μεγάλα σύννεφα αε
ρίων αρχίζουν σιγά σιγά να συμπυ
κνώνονται και να αυξάνουν τις πιέ
σεις και τις θερμοκρασίες των κέν
τρων τους. Έτσι, αρχίζουν να γίνον
ται αστέρια. Η διαδικασία συνεχίζε
ται για 10 περίπου δισεκατομμύρια 
χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων 
τα νεφελώματα μετατρέπονται σε 
σφαίρες. Σ' αυτό το σημείο, η θερ
μοκρασία στο κέντρο τους φθάνει τα 
20 εκατομμύρια βαθμούς Φαρενάιτ. 
Τώρα, υπάρχει αρκετή θερμοκρασία 
για την πρόκληση της τήξεως.

«Η φύση σπάνια μας επιτρέπει να 
δούμε τη γέννηση», λέει ο Θαν- 
τήους. Αλλά ένα μικρό αστέρι καθι
στά συχνά γνωστή την παρουσία του, 
με την λάμψη του και τον τρόπο που 
φωτίζει το σκοτεινό νεφέλωμα.



Η τήξη του υδρογόνου για τη δη
μιουργία ήλιου είναι η αρχή μιας μα
κρύς, σταθερής περιόδου στην δια
δικασία γεννήσεως ενός αστεριού. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περι
όδου, η τεράστια ραδιενέργεια του 
κέντρου του εξουδετερώνει τη βα
ρύτητά του. Αλλά για όλα τα αστέρια 
έρχεται κάποτε ο θάνατος. Η διάρ
κεια ζωής ενός αστεριού εξαρτάται 
από τη μάζα του. Όσο πιο μεγάλη 
είναι η μάζα τόσο λιγότερο ζει. 
Αστέρια με σημαντικά μεγαλύτερη 
μάζα από εκείνη του ήλιου, πεθαί
νουν σύντομα. Για παράδειγμα, ένα 
αστέρι που η μάζα του είναι δέκα 
φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 
ήλιου, ζει μόνο TOO εκατομμύρια 
χρόνια. Ο ήλιος, που η ηλικία του 
είναι 5 δισεκατομμύρια χρόνια, βρί
σκεται στο μέσον της ζωής του. Ένα 
αστέρι με μάζα που ισοδυναμείμε το 
ένα δέκατο της μάζας του ήλιου ζει 
ένα τρισεκατομμύριο χρόνια.

«Πάνω από τα κεφάλια μας, 
χωρίς κανένα θόρυβο, έσβηναν 
τα αστέρια».

Άρθρουρ Κλάρκ
«Τα εννέα δισεκατομμύρια ονόματα 
του Θεού»

Κατά τον Κλάρκ, τα αστέρια σβή
νουν, όπως τα φώτα του σπιτιού μας, 
όταν εκπληρώσουν την αποστολή 
τους και το θέλημα του Θεού. Πρα
γματικά τα αστέρια χάνονται, αλλά οι 
λόγοι της εξαφανίσεώς τους είναι 
περισσότερο περίπλοκοι. Κι άλλα 
χάνονται με έναν σιγανό θόρυβο, 
άλλα με έναν εκκωφαντικό.

Η αρχή του τέλους φθάνει .όταν το 
αστέρι εξαντλεί το οξυγόνο που βρί
σκεται γύρω του και αρχίζει να καίει 
οξυγόνο μακρινότερων περιοχών. 
Αυτή η διαδικασία δίνει στο αστέρι 
ένα κόκκινο χρώμα και το μικραίνει 
κατά εκατό φορές σε σχέση με το 
προηγούμενο μέγεθος του. Κάποτε, 
με την ίδια διαδικασία, ·ο ήλιος θα 
υποστεί μια παρόμοια μεταμόρφωση 
που θα έχει σαν αποτέλεσμά της την 
εξάτμιση της Γης. Μέχρι τότε, σε 5 
δισεκατομμύρια χρόνια, ίσως οι 
απόγονοι του ανθρώπου βρουν έναν 
άλλο πλανήτη για να κατοικήσουν.

Η φάση κατά την οποία ένα αστέρι 
είναι κόκκινο διαρκεί όσο διαρκείκαι 
το οξυγόνο γύρω του, περίπου ένα 
δισεκατομμύριο χρόνια. Η επομένη 
φάση είναι σύντομη. Το αστέρι χάνει 
τη ραδιενεργό πίεσή του, συστέλλε
ται, γρήγορα και η θερμοκρασία του 
ανεβαίνει πάλι στα 200 εκατομμύρια 
βαθμούς. Το ήλιον τήκεται σε ένα

βαρύτερο στοιχείο, τον άνθρακα.
Το τι συμβαίνει, όταν δαπανηθεί 

όλο το ήλιο, εξαρτάται από το μέγε
θος του αστεριού. Καθώς συνεχώς 
συστέλλεται, δεν μπορεί να μετα
τρέψει τον άνθρακα σε άλλα βαρύ
τερα στοιχεία. Αλλά ενώ η εσωτερική 
θερμοκρασία του ανεβαίνει, το εξ
ωτερικό μέρος ψύχεται και κατόπιν 
φεύγει κατά τμήματα προς το διά
στημα, υπό την μορφή αερίου. Ο,τι 
απομένει εξακολουθεί να συστέλλε
ται σε μια σφαίρα διαμέτρου λίγων 
χιλιάδων μιλιών. Το αποτέλεσμα εί
ναι μια ζεστή μάζα, πιο ζεστή από την 
επιφάνεια του Ήλιου, αλλά που μό
λις φθάνει το μέγεθος της Γης.

Σιγά - σιγά με το πέρασμα των χι
λιετηρίδων, η μάζα χάνει την θερμο
κρασία της, από λευκή γίνεται κί
τρινη και μετά κόκκινη.

Πολλά μεγάλα αστέρια χάνουν 
ένα μεγάλο μέρος από την μάζα 
τους κατά την διάρκεια της ζωής 
τους. Αν καταφέρουν να χάσουν αρ
κετή μάζα, πεθαίνουν ήσυχα, με τον 
τρόπο που περιγράψαμε. Αλλά 
αστέρια με μάζα τέσσερις φορές με
γαλύτερη από εκείνη του ήλιου, 
έχουν ένα περιπλοκότερο και πιο 
δραματικό τέλος. Στα γιγάντια αυτά 
αστέρια, η τήξη δεν φθάνει μέχρι τέ
λους και στο μεταξύ όλο το ήλιο έχει 
μετατραπεί σε άνθρακα. Σε πολλά 
από αυτά ο άνθρακας εκρήγνυται και 
διασκορπίζει πολλά στοιχεία του 
αστεριού στο διάστημα. Τέτοια 
αστέρια μπορούν να δημιουργήσουν 
τμήματα μαγνησίου, σιλικόνης, κο
βαλτίου, θείου, νικελίου, και τέλος 
σιδήρου. Όταν το αστέρι φθάσει στη 
δημιουργία του σιδήρου, αρχίζει και 
πάλι να συστέλλεται, αλλά δεν έχει 
αρκετή βαρύτητα για την πρόκληση 
τήξεως του σιδήρου. Έτσι, δεν μπο
ρεί να αντισταθεί στη δύναμη της δι
κής του βαρύτητας.

Και αυτό είναι ένα καταστροφικό 
γεγονός. Μέσα σε δευτερόλεπτα 
ένα αστέρι που έζησε πολλά εκα
τομμύρια χρόνια εκρήγνυται και 
πολλά στοιχεία του αποκτούν μια 
απίστευτη πυκνότητα με μια μικρή 
σφαίρα στο κέντρο τους. Ακολουθεί 
νέα έκρηξη. Το φως που εκπέμπει 
είναι τόσο εκτυφλωτικό, που φωτίζει 
τα δισεκατομμύρια αστέρια του γα
λαξία. Η τελευταία έκρηξη που 
παρακολουθήθηκε, ήταν το 1604 
από τον Κέπλερ.

Το τι απομένει μετά την έκρηξη 
εξαρτάται και πάλι από το μέγεθος 
του αστεριού. Μετά τον θάνατό του 
αφήνει πίσω του μια πολύ πυκνή 
σφαίρα (διαμέτρου περίπου δέκα μι
λιών) που αποτελείται από ουδετε
ρόνια.

Ένα αστέρι με μεγάλη μάζα, 
παρασυρμένο από την βαρύτητά του 
μπορεί να φθάσει σε ένα επίπεδο

όγκου, που να θεωρείται σχεδόν 
ανύπαρκτο. Η βαρύτητα του είναι 
τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να φύ
γει από αυτό ούτε καν το φως. Το 
αστέρι εξαφανίζεται και μόνο η βα
ρύτητά του θυμίζει ότι κάποτε 
υπήρχε. Αυτή η βαρύτητα αποτελεί 
αυτό που λέμε σήμερα «Μαύρη 
οπή». Ότι πέφτει μέσα σ’ αυτή την 
οπή, παύει να υπάρχει.

Η ύπαρξη των μαύρων οπών δεν 
είναι δυνατόν να αποδειχθεί παρά 
μόνο με τον νόμο της σχετικότητας, 
αφού δεν εκπέμπουν καν φως.

Μετά την έκρηξη και το θάνατο 
των αστεριών, δημιουργούνται στοι
χεία που αποτελούν τη βάση για τη 
γέννηση νέων αστεριών. «Τα αστέ
ρια έχουν δύο αποστολές», λέει ο 
αστροφυσικός Ρόμπερτ Γουώγκο- 
νερ του Πανεπιστημίου του Στόν- 
φορντ. «Δίνουν ενέργεια με τη 
μορφή του φωτός και παράγουν τα 
βαριά στοιχεία από τα οποία προερ
χόμαστε».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το 
υδρογόνο και το ήλιο ήταν τα μονα
δικά στοιχεία, στην αρχή της δη
μιουργίας του κόσμου. Αλλά όταν 
δημιουργήθηκαν τα σύννεφα από 
αυτά τα δύο αέρια, άρχισαν να δη- 
μιουργούνται και τα άλλα στοιχεία 
που τώρα βρίσκουμε στη φύση. Η 
δημιουργία, βέβαια, αυτών των στοι
χείων, έγινε σε διαφορετικό χρόνο 
για κάθε άστρο.

Μετά από μια σειρά πειραμάτων, 
αποδείχθηκε πως παρά το γεγονός 
ότι το διάστημα μεταξύ των αστέρων 
φαίνεται ότι είναι εχθρικό για κάθε 
δημιουργία ζωής, η οργανική χημεία 
δεν υπάρχει μόνο στη Γη. Αυτό, κα
θιστά πολύ πιθανό το γεγονός ότι 
υπάρχει ζωή και σε κάποιον άλλο 
πλανήτη. Το σύμπαν περιέχει δισε
κατομμύρια αστέρια που μοιάζουν 
στον Ήλιο, και που προέρχονται από 
τις εκρήξεις παλαιοτέρων αστέρων. 
Πολλά από αυτά μπορεί να έχουν 
πλανήτες.

Η έρευνα για την ύπαρξη ζωής σε 
κάποιον άλλο πλανήτη έχει ήδη αρ
χίσει. Οι επιστήμονες της ΝΑΣΑ 
αναλύουν ακόμη τα στοιχεία που 
συνέλεξαν οι δορυφόροι Βίκινγκς 
που έφθασαν τελευταία στον Άρη. 
Στο μεταξύ, οι ραδιοαστρονόμοι επι
νόησαν κώδικά μηνύματα, και τα εξ- 
έπεμψαν προς το σύμπαν για να 
καταστήσουν γνωστό στον πιθανό 
«άλλο» πολιτισμό την ύπαρξη ζωής 
στη Γη. Ακόμη, συνεχώς ακούν με τις 
κεραίες τους τα μηνύματα από το 
διάστημα, με τον σκοπό να πιάσουν 
το μήνυμα ενός εξωγήινου πολιτι
σμού που προσπαθεί κι αυτός να 
επικοινωνήσει με εμάς.

Για πόσον καιρό θα συνεχίσουν να 
καίγονται τα αστέρια; Πολλοί επι-
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σκεία. Και οι δύο βασίζονται σε ένα 
μικρό ποσοστό γνώσεων και πληρο
φοριών και σε ένα μεγάλο ποσοστό 
πίστης».

«Στην επιστήμη, είναι αντικανο
νικό να κάνεις ερωτήσεις, όταν γνω
ρίζεις ότι δεν πρόκειται να πάρεις 
απάντηση», είπε ο αστρονόμος Τζ. 
Άλλεν Χύνεκ.

Πολλοί άλλοι επιστήμονες όμως 
είναι περισσότερο αισιόδοξοι. Υπο
στηρίζουν ότι στο σάμπαν υπάρχει 
αρκετό υλικό και ότι θα σταματή
σουν βέβαια κάποτε οι γαλαξίες, 
αλλά μετά τα κομμάτια τους θα ξα- 
ναενωθοϋν για την επαναδημιουρ- 
γία του πρώτου ατόμου. Μετά, το γι- 
γαντιαίο άτομο θα εκραγεί πάλι και 
θα ξαναγεννηθείη ζωή.

Όποια κι αν είναι η αλήθεια ο άν
θρωπος μελέτησε τα αστέρια, έμαθε 
τη διαδρομή τους και εξακολουθεί 
να τα θεωρεί σύμβολα της ζωής, που 
συνεχίζεται εδώ και δισεκατομμύρια 
χρόνια.

Ένα τέτοιο σύμβολο, ήταν οπωσ
δήποτε και το Άστρο της Βηθλεέμ.

Το άγιο φως.

Υπήρξε λοιπόν πραγματικά πριν

στήμονες πιστεύουν ότι το σόμπαν 
δεν έχει αρκετό υλικό για να σταμα
τήσει αυτή η διεργασία. Γι αυτό, 
λένε, το σόμπαν θα διαστέλλεται 
συνεχώς, και τα αστέρια θα συνεχί- 
σουν να καταναλώνουν το οξυγόνο. 
Η δημιουργία των αστεριών θα στα
ματήσει σιγά - σιγά, με συνέπεια την 
εξαφάνιση του σύμπαντος.

Ο αστρονόμος Τζέφρεϋ Μπάρ- 
τντιτζ του Πανεπιστημίου της Καλι- 
φόρνια, λέει ότι «η επιστήμη μας 
έχει πολλά κοινά σημεία με τη θρη

0 θάνατος ενός αστεριού ακολουθείται απο μια γέννηση. 0 
άνθρωπος, αιώνες τώρα, λες κ ι από ένστικτο, τα θεωρεί σύμ
βολα ζωής. Ενα τέτοιο ήταν και τ ’ άστρο της Βηθλεέμ...
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από 20 αιώνες ένα φωτεινό αστέρι 
που οδήγησε τους μάγους από τις 
πατρίδες τους της Ανατολής στην 
Φάτνη της Βηθλεέμ; Υπάρχουν άν
θρωποι που πιστεύουν ότι πρόκειται 
για μια απλή μεταφορά. Πολλοί αρ
χαίοι πληθυσμοί πίστευαν ότι τα νέα 
αστέρια ανήγγελλαν την γέννηση 
ενός βασιλιά ή ενός αυτοκράτορα. 
Λένε ότι δυο αστέρια ανήγγειλαν την 
γέννηση του Μιθριδάτη και του Μ. 
Αλεξάνδρου. Υπάρχουν άλλοι όμως 
που πιστεύουν στην ύπαρξη του Χρι
στουγεννιάτικου αυτού άστρου. Κι 
αυτό, γιατί υπάρχουν αποδείξεις ότι 
συνέβησαν διάφορα σημαντικά γε
γονότα στο σύμπαν κατά την διάρ
κεια της γέννησης του Χριστού.

Οι αστρονόμοι και οι επιστήμονες 
συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι 
το φωτεινό φως που οδήγησε τους 
τρεις μάγους στο μέρος που γεννή
θηκε ο Χριστός, ήταν πιθανόν ένας 
υπό έκρηξη αστέρας. Τέτοιες κοσμι
κές καταστροφές είναι πάρα πολύ 
θεαματικές και είναι δύσκολο να μην 
γίνουν αντιληπτές. Εκτός από το 
Ματθαίο, όμως, κανένας από τους 
υπόλοιπους Ευαγγελιστές δεν ανα
φέρει την ύπαρξη ενός τέτοιου φω
τεινού αστεριού την ώρα που γεν

νιόταν ο Χριστός. Ούτε φαίνεται να 
πρόκειται για κομήτη. Είναι όμως 
πραγματικότητα, ότι ο κομήτης του 
Χάλλεϋ, που πρωτοεμφανίσθήκε το 
240 π.Χ. ξαναεμφανίσθηκε το 12 π.Χ. 
αρκετά χρόνια δηλαδή πριν από την 
γέννηση του Χριστού. Εξ άλλου, 
ούτε ο κομήτης του Χάλλεϋ, ούτε 
οποιοσδήποτε άλλος κομήτης, θα 
μπορούσε να γίνει ποτέ άγγελος με
γάλης χαράς. Για τους παρατηρητές 
της εποχής οι κομήτες ήταν πάντα 
άγγελοι κακών.

Αλλά υπάρχει κάτι που θα μπο
ρούσε να βοηθήσει στη λύση του 
μυστηρίου και να εξηγήσει την ανα
φορά αυτή του Ματθαίου στο φω
τεινό άστρο. Υπάρχει η άποψη ότι ο 
Χριστός γεννήθηκε πιθανόν το 7 π.Χ. 
επτά δηλαδή χρόνια νωρίτερα από 
ότι υπολογίζουμε. Εκείνο τον καιρό 
το σύμπαν πρόσφερε ένα φαινό
μενο, που οι λίγοι παρατηρητές του 
ουρανού της εποχής μπορεί και να 
μην πρόσεξαν. Κατά την διάρκεια 
του 7 π.Χ. παρατηρήθηκε σύζευξη 
δύο πλανητών για τρεις φορές.

Αυτές οι προσεγγίσεις των πλανη
τών στο διάστημα συμβαίνουν συ
χνά, κατά περιοδικά διαλείμματα και 
διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες. 
Το Μάιο του 7 π.Χ. ο Δίας, που οι

αστρολόγοι της εποχής θεωρούσαν 
βασιλικό και τυχερό αστέρι, για 
πρώτη φορά κινήθηκε προς τον 
Κρόνο, για τον οποίο πιστευόταν ότι 
επηρέαζε την τύχη των Εβραίων. 
Μάλιστα ήταν πολύ σημαδιακό το 
γεγονός ότι η σύζευξη αυτή συνέβη 
στον αστερισμό των Ιχθύων, όπου τα 
ουράνια συμβάντα ασκούσαν κατά 
παράδοση μεγάλη επίδραση στην 
τύχη του Ισραήλ. Το Σεπτέμβριο 
εκείνου του χρόνου, ο Δίας ξανα- 
πλησίασε τον Κρόνο.

Μερικοί αστρονόμοι και μελετη
τές της Βίβλου, υποστηρίζουν ότι η 
πρώτη σύζευξη μπορεί να ήταν το 
μήνυμα που έκανε τους Μάγους να 
ξεκινήσουν για το Μεγάλο ταξίδι 
τους προς το Ισραήλ. Η δεύτερη σύ
ζευξη, τους έδειξε τον δρόμο. Η 
άποψή τους δικαιώνεται και δικαιώ
νει και την ιστορία που κάθε χρόνο 
ακούμε για την γέννηση του Χρι
στού. Γιατί, τον Δεκέμβριο, οι δύο 
πλανήτες πλησιάζουν ο ένας τον 
άλλο για τρίτη φορά, λες και ήθελαν 
να φωτίσουν το τελευταίο κομμάτι 
του δρόμου που οδηγούσε στην Βη
θλεέμ.

«Από το περιοδικό Time»
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Ό ταν ξεκίνησαν την υπηρεσία τους 
εκείνο το βράδυ, ο Υπενωμοτάρχης 
Γιώργος Φολίδας και ο Χωροφύλακας 
Αχιλλέας Κοντογιώργος, σίγουρα δεν 
φαντάζονταν την τραγική κατάληξή της.

Λίγο πριν, είχαν χαιρετίσει τις οικογέ
νειες τους, είχαν αφήσει τη ζεστασιά του 
σπιτιού τους ή τη χαρούμενη ατμό
σφαιρα της παρέας τους, και είχαν φύγει 
για το σκληρό καθήκον του κάθε Χωρο
φύλακα, το σκληρό μεροκάματο της νύ
χτας μέσα στους δρόμους.

Χωρίς όμως καμιά βαρυγκόμια, γ ι’ αυ
τές τις όμορφες βραδινές ώρες της γλυ- 
κειάς οικογενειακής ζωής ή της καλής 
παρέας, που άφηναν πίσω τους χωρίς να 
μπορούν να τις γευτούν γιατί ήξεραν ότι 
έπρεπε να προστατεύσουν αυτές τις στι
γμές όλων των άλλων.

Νέοι και χαρούμενοι και οι δύο, πήραν

το περιπολικό του Π.Α. Κηφισιάς και ξε
κίνησαν. Για ένα ακόμα ξενύχτι, σαν τόσα 
και τόσα και τόσα στο ίδιο μοτίβο· σαν 
τόσα και τόσα αφιερωμένα στον ίδιο 
οκοπό: στην ησυχία και την ασφάλεια 
του συνάνθρωπου. Αυτό το βράδυ, όμως, 
δεν έμελλε να κυλήσει και
ήρεμα. Κοντά στα μεσάνυχτα η MOTO
ROLA τους καλεί- κάποια ληστεία έχει 
γίνει στην περιοχή τους! Στριγγλίζουν τα 
λάστιχα του αυτοκινήτου, καθώς τους 
οδηγεί με ταχύτητα στο μοιραίο ραντε
βού .. .

Η συνάντηση με τους κακοποιούς λίγο 
αργότερα θα είναι τραγική. Οι δυο ηρωι
κοί συνάδελφοι θα σταθούν περήφανοι 
και οπλισμένοι με τη δύναμη που δίνει η 
πίστη στα υψηλά και δίκαια ιδανικά. 
Άτρομα θα προτάξουν τα στήθη τους, 
για να προστατεύουν το Νόμο και το Δί
καιο, όλα εκείνα που πίστευαν και για τα 
οποία αγωνίζονταν.

Οι παράνομοι αδίστακτα θα κτυπή- 
σουν οι άτιμες σφαίρες τους θα κυλή
σουν τους δύο συνάδελφους στο χώμα· 
σκοτώνοντας τον Υπενωμοτάρχη Φαλίδα 
και τραυματίζοντας σοβαρά τσ Χωροφύ
λακα Κοντογιώργο.

Για άλλη μια φορά η αδικία χτύπησε και 
βρήκε κατάστηθα το Χωροφύλακα, τον 
ίδιο το Νόμο και το Δίκαιο, τον προστάτη 
της Κοινωνίας.

Αλλά βρήκε και τον άνθρωπο, το σύ
ζυγο και πατέρα, το γιό, τον αδερφό· στα 
τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του, 
καθώς ένιωθε το καυτό μολύβι να του 
περνάει το στήθος, σ' όλα αυτά θα είχε ο 
Γ ιώργος τη σκέψη του· στη γυναίκα του, 
στα παιδάκια του, στο σπιτικό του που με 
τόσο ιδρώτα και αγάπη είχε χτίσει. Και η 
πίκρα θάχε ποτίσει την ψυχή του καθώς 
θ’ άφηνε την τελευταία του πνοή.

ΕΝΑ 
ΘΥΜΑ ΤΟΥ

Όταν πυροβολούνται αστυνομικοί, βρισκό
μαστε μπροστά σ’ ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, 
γιατί στο πρόσωπό τους πυροβολείται η ίδια η 
Πολιτεία, η ίδια η Κοινωνία, την ασφάλεια και 
γαλήνη της οποίας υπηρετούν. Το γεγονός είναι 
ιδιαίτερα σημαδιακό. Και ξαφνιάζει, όταν συμ
βαίνει στην πατρίδα μας, όπου τέτοια περιστα
τικά είναι πρωτόγνωρα και ξενόφερτα, διατα- 
ράσσοντας σοβαρά τη ζηλευτή τάξη και ησυχία 
που είναι από τα σημαντικότερα αγαθά της. 
Όταν μάλιστα οι δολοφονίες αστυνομικών πυ
κνώνουν όλο και πιο πολύ, γεννιούνται εύλογα 
ερωτηματικά για το τι φταίει, τι δεν πάει καλά και 
τι πρέπει να γίνει.

Βέβαια το έγκλημα και η βία είναι φαινόμενα 
συνυφασμένα με κάθε ανθρώπινη κοινωνία και 
τόσο παλιά όσο ο άνθρωπος. Στην εποχή μας, 
όμως, ορισμένες κοινωνίες και μάλιστα από τις 
πιο προηγμένες τεχνολογικά και οικονομικά δο
κιμάζονται από μια πρωτοφανή βία και τρομο
κρατία. Βρισκόμαστε άραγε κι εμείς στα πρό
θυρα κάποιων τέτοιων εξελίξεων, ακολουθών
τας και σ’ αυτόν τον τομέα τα αχνάρια εκείνων 
που βρίσκονται στην πρωτοπορία της τεχνολο
γικής και οικονομικής ανάπτυξης;

Παρόλο που είμαστε μια Χώρα στο δρόμο της 
ανάπτυξης και μοιραία περνάμε από τον ίδιο 
δρόμο που πέρασαν οι αναπτυγμένες χώρες, δε 
θα θέλαμε και δεν πρέπει να τους μιμηθούμε
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ΦΑΛΙΔΑΣ Γεώργιος του Αργυρίου 
Υπενωμοτάρχης

Ας είναι όμως ήσυχος· ας είναι ήρεμο 
το πνεύμα του εκεί ψηλά που βρίσκεται 
και μας παρακολουθεί' αυτό που δεν 
πρόλαβε αυτός, υποσχόμαστε να του 
δώσουμε συνέχεια εμείς- κι αν δεν κατα
φέρουμε ούτε εμείς να το τελειώσουμε, 
θα βρεθούν κάποιοι άλλοι να πάρουν τη 
σκυτάλη. Ας είναι ήσυχος και για τα παι
διά του- τη δική του στοργή και την 
αγάπη θα τη βρουν σε όλους εμάς, όταν 
την χρειαστούν είναι και δικά μας παιδιά 
τώρα- γιατί, Γιώργο κοινή είναι η τύχη 
μας.

Αυτή την υπόσχεση έδωσαν όλοι αυτοί 
που βρίσκονταν και έκλαψαν στην κη
δεία του· και όλοι εκείνοι που νοερά τον 
ουντρόφεψαν στην πορεία του για την 
τελευταία κατοικία. Όλοι εμείς οι ανώ
νυμοί' με πρώτους τους επώνυμους 
προϊσταμένους μας: το Γενικό Γραμμα

τέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. 
Τάκη Αναγνωστόπουλο, τον Αρχηγό του 
Σώματος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη, το Β" 
Υπαρχηγό κ. Γεώργιο Καζαμία, το Γ  Επι
θεωρητή κ. Σπυρίδωνα Παναγιωτόπουλο, 
το Διευθυντή της Δ.Α.Π.Π. Ταξΐαρχο κ. 
Ρομοσιό, το Διευθυντή της Υ.Α.Π.Π. Τα- 
ξίαρχο κ. Βασιλάκη και τόσους άλλους 
ανώτερους αξιωματικούς.

Ας είναι, Γιώργο, το χώμα που σε σκε
πάζει ελαφρό. Και δίπλα στα βαριά στε
φάνια που σοϋστειλαν οι εκπρόσωποι 
της Πολιτείας, ο Πρωθυπουργός, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός 
της Χωροφυλακής, αλλά και όλοι οι άλλοι 
φίλοι σου και συνάδελφοί σου, θα βρί
σκεται πάντα κάποιο χέρι ανώνυμο να 
σου αφήνει λίγα αθώα αγριολούλουδα' 
και να σου λέει πως ποτέ δεν θα σε ξεχύ
σουμε.

ΑΚΟΜΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

στον τομέα του εγκλήματος και της βίας. 
Έχουμε γι’ αυτό ένα λόγο παραπάνω· ο λαός μας 
έχει τη δική του πολύ αναπτυγμένη ανθρωπι
στική κουλτούρα, τις δικές του ακλόνητες αν
θρωπιστικές αρχές, το δικό του συναισθηματικό 
και ψυχικό μεγαλείο. Ισως αυτά λειτουργήσουν 
σαν μια ασπίδα για να μας προφυλάξουν από τη 
λαίλαπα της βίας.

Πέρα όμως απ' αυτά, τη στιγμή που καινούρ
γιες μορφές εγκλήματος βρίσκονται στο κατώ
φλι μας και χτυπούν την πόρτα ζητώντας να 
μπουν στην καθημερινή μας ζωή, πρέπει να λά
βουμε τα μέτρα μας. Σε καμιά περίπτωση δε δι
καιούμαστε να επιτρέψουμε σ’ ορισμένα περι
θωριακά καθάρματα να αναστατώσουν τη ζωή 
του λαού μας και να του κλονίσουν το αίσθημα 
ασφαλείας, το τόσο απαραίτητο για κάθε δη
μιουργική προσπάθεια.

Εμείς σαν όργανα ασφαλείας, υπεύθυνα 
για τη γαλήνη και ηρεμία των συμπολιτών μας, 
πρέπει να χτυπήσουμε αποφασιστικά και με 
κάθε θυσία το οργανωμένο έγκλημα και τη βία, 
πριν μπουν για καλά στη ζωή μας. Στην κατεύ
θυνση αυτή είναι απαραίτητη η βοήθεια της Πο
λιτείας, που θα μας εξασφαλίσει τα αναγκαία 
μέσα και τις προϋποθέσεις, για να είναι αποτε
λεσματικός ο αγώνας μας, και η συμπαράσταση 
όλων των νομοταγών συμπολιτών μας, για την 
ασφάλεια των οποίων υπάρχουμε.
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Φαίνεται μηδαμινό, τιποτένιο, ασή
μαντο. Στις διαστάσεις δεν ξεπερνά το 
νύχι του μικρού δακτύλου μας. Ο αέρας 
που εύκολα θα έσβηνε ένα μικρό κερί, το 
κάνει να πετάει. Ένα μεγάλο μυρμήγκι 
μπορεί να το μεταφέρει. Το δυνατό φως 
το κάνει να λαμπυρίζει. Μια αδέξια κί
νηση μπορεί να το σπάσει ή στην καλύ
τερη περίπτωση να το κάνει «τρελό».
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Για τον εγκέφαλο των σύγχρονων ηλε
κτρονικών συσκευών ο λόγος: το ΤΣΙΠ 
(CHIP). Το δομικό λίθο κάθε μηχανήμα
τος προηγμένης τεχνολογίας. Πολικός 
αστέρας μιας καινούργιας εποχής το 
ΤΣΙΠ διευρύνει τους ορίζοντές μας κα
θώς συστέλλεται συνεχώς. Το ΤΣΙΠ είναι 
ψευδώνυμο του ολοκληρωμένου κυκλώ
ματος μικροσκοπικών διαστάσεων που η 
μικροηλεκτρονική εισήγαγε στη ζωή 
μας απειλώντας να την αλλάξη ριζικά. Η 
σπονδυλική του στήλη είναι από πυρίτιο 
και τα συστατικά του από κοινή άμμο των 
ακτών. Πρόκειται για ένα περίπλοκο πλέ
γμα ηλεκτρονικών διακοπτών που ελέγ
χουν ηλεκτρικά ρεύματα ελαχιστοτάτων 
τάσεων και εντάσεων. Φτιαγμένο πάνω 
σε στίγμα πυριτίου, το ΤΣΙΠ από την εισ-

λογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
μας έδωσε τη δυνατότητα να περιορί
σουμε τον όγκο τους στο ένα χιλιοστό 
εκείνου που είχαν πριν αλλά και να αυξή
σουν παράλληλα την ταχύτητα και την 
αξιοπιστία τους σε βαθμό και ρυθμό απί
στευτο. Η ικανότητα του να ενσωματώνει 
την μνήμη και τη λογική σε συνδυασμό 
με το φάσμα των λειτουργιών που επιτε- 
λεί μας δίνει την αίσθηση της ανθρώπι
νης διανόησης. Έχει πρακτικά μεν άπει
ρες εφαρμογές, θεωρητικά δε τεράστιες 
δυνατότητες να αλλάξει θεμελιακά τη 
ζωή. Ένας μικροεπεξεργαστής παραδεί
γματος χάριν μπορεί να προικήσει μια 
μηχανή με την ικανότητα να παίρνει 
αποφάσεις, να έχει μνήμη με τις οδηγίες 
για τις διάφορες εργασίες που πρέπει να

τητος βασίζονται σ' αυτά.

Μας επιφυλάσσουν όμως πολλές εκ
πλήξεις για το μέλλον: ηλεκτρονική 
εφημερίδα, ηλεκτρονική εκπαίδευση, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ρύθμιση τρα
πεζικών λογαριασμών αλλά και ψώνια 
από το σπίτι, άμεση καθοδήγηση του 
οδηγού από οθόνη μέσα στο αυτοκίνητο 
για την γρήγορη μετάβαση στον προορι
σμό του, επικοινωνία σε φυσική γλώσσα 
με τον υπολογιστή, εξαφάνιση των στυλό 
από τα γραφεία που θα αποτελόσουν 
ίσως μουσιακά εκθέματα και τέλος κατα
σκευή ρομπότ με ανθρώπινη πλέον λο
γική και διανόηση. Το τελευταίο τούτο 
θα γίνει δυνατό με την πρόοδο της Βιο- 
νικής, μιας επιστήμης παρεμφερούς με

Η γνωστότερη καί κοινότατη 
εφαρμογή του είναι το ηλεκτρονικό 
ψηφιακό ρολόι. Το τσίτι και ο μικρο- 
σκοπικός κρυσταλλικός ταλαντωτής 
αποτελούν το μυαλό και την καρδιά 
του. Η αρμονική συνεργασία τους, 
κατάργησε το γνωστό μας τικ-τακ 
και το εξόπλισαν με πλήρες και 
αλάνθαστο ημερολόγιο, που δεν 
χρειάζεται ρυθμίσεις, με μελωδικό 
ξυπνητήρι, με ραδιόφωνο και, μελ
λοντικά, με τηλεόραση.

Ενα τσιπ 
στο
χέρι μας

αγωγή του εδώ και μια δεκαετία προώ
θησε με μεγάλα άλματα Τις τεχνολογικές 
δυνατότητες. Οι δύο βασικές εφαρμογές 
του αφορούν είτε την αποθήκευση με
γάλου όγκου πληροφοριών οπότε το 
ονομάζουμε τσιπ μνήμης, είτε ένα συν
δυασμό μνήμης και λογικής που τον λέμε 
μικροεπεξεργαστή, μικροδιαδικαστή ή 
υπολογιστή του ενός τσιπ. Όπως μέχρι 
σήμερα, πολλά λιγότερο απτά πράγματα, 
έδωσαν το όνομά τους σε μια ορισμένη 
εποχή έτσι και το στακτί - ασήμι αυτό 
στίγμα πυριτίου παρά τις μικρές διαστά
σεις του έχει αρκετή δύναμη για να δη
μιουργήσει μια νέα. Στο μικροσκόπιο 
φαίνεται σαν μια μυστηριώδης πολιτεία 
όπως την βλέπουμε από μερικά χιλιόμε
τρα μακριά. Η εισαγωγή του στην τεχνο-

γίνουν, να αυτορυθμίζεται, να αυτοε- 
λέγχεται και να κάνει μόνη της τη διά
γνωση των βλαβών.

Στα ταμεία, μικροκομπιούτερς του 
ενός ή δύο τσιπ κάνουν άνετα λογαρια
σμούς κανονίζουν τις πωλήσεις.

Του Παύλου ΜΟΣΧΟΥ 
Μοιράρχου

Σε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών είναι 
άμεσα και κύρια επιφορτισμένα αλλά και 
υπεύθυνα για τη ρύθμιση (θερμοστάτες) 
τον συντονισμό (ραδιόφωνα, τηλεορά
σεις) και τον έλεγχο (κινητήρες, αντλίες, 
κάθε λογής παραγωγικά μηχανήματα). 
Τα ρομπότ και οι συνθέτες κληρονομικό-

τη μικροηλεκτρική που επιχειρεί συσχέ- 
τιση των λειτουργιών και των φαινομέ
νων των ζώντων συστημάτων (εγκέφα
λος, νωτιαίος μυελός, νευρικό σύστημα) 
με εκείνα των ηλεκτρονικών κυκλωμά
των υπερυψηλής κλίμακας ολοκληρώ- 
σεως (τσιπς).

Εδώ όμως γεννιούνται δύο μεγάλα και 
κρίσιμα ερωτήματα: 

α. Η εξέλιξη της τεχνολογίας θα διώξει 
το άγχος του σημερινού ανθρώπου ή θα 
το επιτείνει και θα το κάνει πιο βασανι
στικό;

β. Οι μηχανές θα είναι πάντοτε δούλοι 
του ανθρώπου ή θα τον αιχμαλωτίσουν 
κάποτε;

849



Απ’ τις κεφαλαιώδεις ατομικές ελευθερίες

Του Αριστοκλή ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Υπομοίραρχου

Η προσωπική ασφάλεια ανήκει στη 
σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων.

Προστατεύεται και αυτή απ’ ευθείας 
από το Σύνταγμα και ειδικότερα από το 
άρθρο 6 αυτού.

Η προσωπική ασφάλεια σαν ατομικό 
δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, 
με τη στενή του όρου έννοια, συνίσταται 
ακριβώς στην προστασία από αυθαίρε
τες διώξεις εκ μέρους των κρατικών ορ
γάνων και πιο συγκεκριμένα από αυθαί
ρετες συλλήψεις και φυλακίσεις.

Μελετώντας το άρθρο 6 του Συντά
γματος παρατηρούμε ότι τούτο δεν κά
νει καμιά διάκριση ανάμεσα σε έλληνα 
και αλλοδαπό πολίτη, αλλά με τη πλατύ
τερη έννοια της διάταξης « .. ,ουδείς 
συλλαμβάνεται, ουδέ φυλακίζεται...», 
περιλαμβάνει στους κόλπους της όλους 
γενικά τους ευρισκομένους στην Ελ
λάδα πολίτες.

Στην παράγραφο 1 το άρθρο 6 του 
Συντάγματος του 1975 ορίζεται ότι «ου- 
δείς συλλαμβάνεται, ουδέ φυλακίζεται 
άνευ ητιολογημένου δικαστικού εντάλ
ματος, το οποίον πρέπει να επιδοθή κατά 
την στιγμήν της συλλήψεως ή της φυλα- 
κίσεως- εξαιρούνται τα επ’ αυτοφώρω 
εγκλήματα».

Καθορίζονται έτσι με την παραπάνω 
διάταξη οι όροι και οι διατυπώσεις για 
την έναρξη της ποινικής δίωξης, ώστε η

στέρηση της ελευθερίας ορισμένων 
ατόμων, και στη περίπτωση ακόμη ποϋ- 
ναι προσωρινή, να περιβάλλεται με συγ
κεκριμένες δικονομικές εγγυήσεις.

Οι διατάξεις «ουδείς συλλαμβάνεται, 
ουδέ φυλακίζεται» στον ευρωπαϊκό του
λάχιστο χώρο είναι αρκετά παλαιές.

Για πρώτη φορά τις συναντάμε στο άρ
θρο 39 της Magna Charta του 1215 και 
ιδίως από το Habeas Corpus Act του 1679. 
Ετσι η καταγωγή του θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι αγγλική.
Το ίδιο το Σύνταγμα του 1975 θέτει 

όρους για τη σύλληψη ή τη φυλάκιση κά
ποιου ατόμου. Σα πρώτο όρο που θέτει 
είναι η ύπαρξη εντάλματος δικαστικού, 
δηλαδή θα πρέπει αυτό να έχει εκδοθεί 
από κρατικό όργανο, που κατά το Σύντα
γμα και την ισχύουσα νομοθεσία ανα
γνωρίζεται σα δικαιοδοτική αρχή και 
περιβάλλεται με όλες τις εγγυήσεις της 
λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτη
σίας, με τις οποίες περιβάλλονται οι δι
καστές (Σχετ. άρθρα 87-91 Συντ.). Έτσι 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μας αρμόδιος 
δικαστής είναι ο ανακριτής που ενεργεί 
με προηγούμενη γνώμη του εισαγγελέα, 
και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, τότε 
αρμόδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο 
(Σχετ. άρθρ. 246 Σ.Π. και 276 Κ.Π.Δ.). Σα 
δεύτερο όρο το Σύνταγμα θέτει, τόσο για 
το αν πρόκειται περί εντάλματος σύλλη
ψης ή προφυλάκισις, την αιτιολόγηση. 
Πρέπει νάναι αιτιολογημένο και σαφές 
για αυτόν που απευθύνεται. Πρέπει να 
περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τη κα
τοικία, την ακριβή όσο το δυνατόν περι
γραφή αυτού που θα συλληφθεί, μια ση
μείωση για το έγκλημα που κατηγορείται, 
μια σημείωση των άρθρων του Π.Κ. ή άλ
λου ειδικού νόμου που χαρακτηρίζει τη 
πράξη αξιόποινο και τέλος να φέρει την 
επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του 
ανακριτή και του γραμματέα. Τρίτο και 
τελευταίο όρο που θέτει το Σύνταγμα εί
ναι ότι πρέπει να επιδίδεται το ένταλμα 
κατά τη στιγμή της σύλληψης. Πραχτικά 
όμως αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Γι' 
αυτό και η απλή επίδειξη του σχετικού 
μέρους του «Δελτίου Εγκληματολογι- 
κών Αναζητήσεων» ή της σχετικής εγκυ
κλίου πούναι καταχωρημένος ο κατηγο
ρούμενος, ισοδύναμε! με κοινοποίηση 
του εντάλματος. Πιο πραχτικά, προσάγε- 
ται ο κατηγορούμενος στο Αστυνομικό 
κατάστημα για εξακρίβωση ταυτότητος 
και εκεί συνήθως του επιδίδεται το έν
ταλμα που έχει εκδοθεί (Σχετ. άρθρ. 276 
επ. Κ.Π.Δ.).

Σα βασική προϋπόθεση για να εκδοθεί 
ένα ένταλμα σύλληψης είναι ότι συντρέ
χει περίπτωση προφυλάκισης, κι αυτό 
προϋποθέτει σοβαρές υπόνοιες ενοχής

1. Ούδείς συλλαμβάνεται, ουδέ φυλακίζεται άνευ ήτιο- 
λογημένου δικαστικού έντάλματος, τό όποιον πρέπει νά 
έπιδοθή κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως ή προφυλακίσεως. 
Εξαιρούνται τά έπ ’ αύτοφόρφ έγκλήματα.

2. Ο έπ' αύτοφόρφ ή δ ι’ έντάλματος συλληφθείς προσ- 
άγεται ε ις τόν άρμόδιον άνακριτήν τό βραδύτερον έντός 
εϊκοσι τεσσάρων ώρών άπό τής συλλήψεως, έάν δέ ή σύλλη- 
ψις έγένετο έκτος τής έδρας τού άνακριτού, έντός τού άπο- 
λύτως άναγκαίου πρός μεταγωγήν χρόνου. Ό  άνακριτής 
οφείλει, έντός τριών ήμερων άπό τής προσαγωγής, ε ίτε  νά 
άπολύσει τόν συλληφθέντα ε ίτε νά έκδώση κατ’ αύτού έν
ταλμα φυλακίσεως. Αιτήσει τού προσαχθέντος, ή έν περι- 
πτώσει άνωτέρας βίας βεβαιουμένης άμέσως δ ι' άποφάσεως 
τού άρμοδίου δικαστικού συμβουλίου, ή προθεσμία αύτη 
παρατείνεται έπι δύο ή μέρας.

3. Παρελθούσης άπράκτου έκατέρας τών προθεσμιών 
τούτων, πάς δεσμοφύλαξ ή άλλος έπιτετραμμένος τήν κρά- 
τησιν τού συλληφθέντος, ε ίτε  πολιτικός υπάλληλος είτε  
στρατιωτικός, όφείλει ν ’ άπολύση αυτόν παραχρήμα. Οι 
παραβάται τιμωρούνται έπι παρανομώ κατακρατήσει, ύπο- 
χρεούται δέ εις άνόρθωσιν πόσης ζημίας προσγενομένης 
εις τόν παθόντα και εις ίκανοποίησιν αύτού, λόγφ ήθικής 
βλάβης, διά χρηματικού ποσού, ώς νόμος όρίζει.

4. Νόμος όρίζει τό άνώτατον όριον διάρκειας τής προ
φυλακίσεως, τό όποιον δέν δύναται νά ύπερβή τό έτος έπι 
κακουργημάτων καί τούς έξ μήνας έπι πλημμελημάτων. Έπι 
άλως έξαιρετικών περιπτώσεων, δύναται τά άνώτατα όρια νά 
παραταθούν κατά έξ καί τρεις μήνας άντιστοίχως, δ ι’ άπο
φάσεως του άρμοδίου δικαστικού συμβουλίου».

Αρθρο 6 του Συντάγματος.
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(Σχετ. άρθρα 276, παρ. 2, και 282 Κ.Π.Δ.), 
γιατί διαφορετικά ο κατηγορούμενος 
παραπέμπεται στο δικαστήριο με απευ
θείας κλήση. (Σχετ. αρθρ. 320 Κ.Π.Δ.).

Το ένταλμα είναι απαραίτητο για κάθε 
στέρηση της προσωπικής ελευθερίας 
λόγω ποινικής δίωξης. Εξαίρεση του κα
νόνα αυτού αποτελεί το αυτόφωρο αδί
κημα. Το Σύνταγμα στη παρ. 1 του άρ
θρου 6 κάνει λόγο για «αυτόφωρο έγ
κλημα» αλλά με τον όρο αυτό νοείται το 
αυτόφωρο ποινικό αδίκημα δηλαδή μια 
πράξη άδικη και καταλογιστή σ’ αυτόν 
που την έκανε που τιμωρείται από το 
νόμο σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 18 του 
Π.Κ. αδιάφορα αν πρόκειται για κακούρ
γημα ή πλημμέλημα. Για τα πταίσματα 
όμως κατ' αρχός δεν επιτρέπεται η σύλ
ληψη. Επιτρέπεται μόνο για βεβαίωση 
της ταυτότητος του αυτουργού ή για 
άμεση εισαγωγή του σε δίκη, αν τούτο 
βέβαια είναι δυνατό (Σχετ. όρθρ. 409 
Κ.Π.Δ.). Το βασικό ερώτημα είναι το πότε 
υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα. Γ ια να 
υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα πρέπει 
τούτο να είναι «εν τω πράττεσθαι» ή να 
τελέστηκε πρόσφατα. Σα πρόσφατη τέ
λεση θεωρείται όταν αμέσως μετά την 
πράξη ο δράστης καταδιώκεται από τη 
δημόσια δύναμη, ή από το παθόντα, ή 
«δια δημόσιας κραυγής». Επίσης και 
όταν «κατελήφθη οπουδήποτε φέρων 
αντικείμενα ή ίχνη, εξ ων συνάγεται ότι 
αυτός διέπραξε το έγκλημα εν εγγυτάτω 
χρόνω». Εδώ όμως υπάρχει κάποιος χρο
νικός φραγμός: «ουδέποτε θεωρείται 
συντρέχουσα η περίπτωσις τις των ανω
τέρω, αν παρήλθεν ολόκληρος η επο
μένη ημέρα από της τελέσεως της πρά- 
ξεως» (Σχετ. άρθρ. 242, παρ. 2, Κ.Π.Δ.).

Το ίδιο το Σύνταγμα θεσπίζει δικονομι- 
κές εγγυήσεις υπέρ των συλλαμβανομέ- 
νων και αυτές είναι οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την επιτρεπομένη 
προσβολή της προσωπικής ασφάλειας. 
Πέρα όμως απ’ αυτές υπάρχουν και δικο- 
νομικές εγγυήσεις στον Κ.Π.Δ., όπως εί
ναι η παράσταση του δικηγόρου, το δι
καίωμα να λάβει γνώση των εγγράφων 
της κατηγορίας, το δικαίωμα να ζητήσει 
προθεσμία για να απολογηθεί, κ.α. (Σχετ. 
άρθρα 96 ΣΠ., 100 ΣΠ., και 284, παρ. 3, 
Κ.Π.Δ.).

Απ’ όλα αυτά συνάγεται το «τεκμήριο 
αθωότητος» ή κατά το λεγόμενο της μη 
ενοχής του συλληφθέντος μέχρις όταν 
καταδικαστεί. Το τεκμήριο αυτό δεν εί
ναι κάτι το καινούργιο. Γ ια πρώτη φορά 
διατυπώθηκε στη γαλλική διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πο
λίτη το 1789 (άρθρ. 11): «κάθε άνθρωπος 
θεωρείται αθώος μέχρις όταν κηρυχθή 
ένοχος γ ι’ αυτό αν κριθεί απαραίτητο να 
συλληφθεί κάθε μη αναγκαία αυστηρό
τητα με τη σύλληψή του, πρέπει να τιμω
ρείται παραδειγματικά από το νόμο». Κι
νούμενη στα παραπάνω πλαίσια η 
ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει το 
τρόπο σύλληψης και ορίζει ότι οι συλ- 
λαμθάνοντες πρέπει να συμπεριφέρον- 
ται με κάθε δυνατή προσήνεια στον συλ- 
ληφθέντα, ενώ δε πρέπει να μεταχειρί
ζονται βία χωρίς απόλυτη ανάγκη (Σχετ. 
άρθρο 278 Κ.Π.Δ.). Σαν εξαίρεση, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί βία μόνο προς διε
νέργεια διαδικαστικών πράξεων που δεν 
αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και προθλέ- 
πονται από νόμο.

Γ ια παράδειγμα, η προσαγωγή του συλ
ληφθέντος στον ανακριτή. Ουδέποτε 
όμως επιτρέπεται σωφρονιστική μετα
χείριση του συλληφθέντος και μάλιστα 
όταν συνεπάγεται σωματική κάκωση ή 
είναι προσβλητική για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, γιατί έρχεται σε αντίθεση 
με το νέο μας Σύνταγμα (Σχετ. άρθρα 2, 
παρ. 1, και 7, παρ. 2). Περισσότερο όμως 
δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οιου- 
δήποτε εκβιαστικού μέσου για να εκ- 
μαιευθεί οποιαδήποτε κατάθεση, μαρ
τυρία ή ομολογία, προφορική ή έγγραφη. 
Σκοπός της σύλληψης δεν είναι ο περι
ορισμός της προσωπικής ελευθερίας του 
συλλαμβανομένου. Γι αυτό και το ίδιο το 
Σύνταγμα επιβάλλει το γρήγορο τερμα
τισμό αυτής της εκκρεμότητας. Για τη 
σύλληψη σε αυτόφωρο έγκλημα ορίζει 
ότι βάσει αιτιολογημένου εντάλματος 
πρέπει να προσαχθεί, το βραδύτερο 
μέσα σε 24 ώρες από τη σύλληψη στον 
αρμόδιο ανακριτή, ή, αν η σύλληψη έγινε 
εκτός έδρας του ανακριτή, η προσαγωγή 
σ’ αυτόν πρέπει να γίνει «εντός του απο
λύτως αναγκαίου προς μεταγωγήν χρό
νου». Σαν ανακριτής θεωρείται μόνο αυ
τός που έχει δικαστική ιδιότητα και περι
βάλλεται με εγγυήσεις ανεξαρτησίας 
κ.λ.π. Σύμφωνα δε με το άρθρο 279 Π.Κ. ο 
συλλαμβανόμενος προσάγεται στον αρ
μόδιο εισαγγελέα και εντός τριών ημε
ρών πρέπει ή να διαταχθεί η απόλυση ή 
να εκδοθεί ένταλμα προφυλάκισης. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 
δυο μέρες με αίτηση του προσαχθέντος 
ή σε περίπτωση ανώτερης βίας, που να 
βεβαιώνεται όμως με απόφαση του δικα
στικού συμβουλίου. Το ίδιο το Σύνταγμα 
προβλέπει ότι αν περάσει άπραχτη ή η 
24ωρη, ή 3ήμερη, ή τέλος η βνθήμερη προ
θεσμία, τότε «πας δεσμοφύλαξ ή άλλος 
επιτετραμένος την κράτηση του συλλη
φθέντος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε 
στρατιωτικός οφείλει να απολύση αυτόν 
παραχρήμα».

Συνταγματική λοιπόν υποχρέωση ιδρύε
ται για κάθε κρατικό όργανο να απελευ
θερώσει αμέσως τον συλληφθέντα αφού 
πέρασαν οι προθεσμίες άκαρπες. Έτσι 
οφείλει ο συλλαβών να μην υπακούσει σε 
διαταγή ανωτέρου του που αφορά την 
παραπέρα κράτηση του συλληφθέντος, 
ενώ αν υπακούσει δεν απαλλάσσεται από 
την ευθύνη. Η υποχρέωση αυτή, επειδή 
ακριβώς τίθεται από το Σύνταγμα, δεν 
μπορεί να ανασταλεί, ή να περιοριστεί με 
αντίθετη διαταγή οποιουδήποτε ιεραρ
χικά προϊσταμένου. Η συνταγματική διά
ταξη του άρθρου 6, παρ. 3, αποδυναμώ
νει σημαντικά τη διάταξη του άρθρου 21 
του Π.Κ. περί προσταγής που ορίζει ότι 
δεν είναι άδικη μια πράξη που διαπράττει 
κάποιος προς εκτέλεση διαταγής που 
δόθηκε κατά τους νόμιμους τύπους από 
την αρμόδια αρχή, ως επίσης και τη διά
ταξη του άρθρου 45, παρ. 3, του Υπαλλη
λικού Κώδικα που κατά τρόπο σαφώς 
αντισυνταγματικό, απαλλάσσει τον 
υπάλληλο από το καθήκον υπακοής στο 
Σύνταγμα, ορίζοντας ότι, όταν σε μια 
διαταγή που «αντίκειται προδήλως» σε 
σαφείς και ρητές διατάξεις του Συντά
γματος διατυπώνονται επείγοντες λόγοι 
γενικότερου συμφέροντος, ή όταν σε 
περίπτωση άρνησης υπακοής στην 
πρώτη σχετική διαταγή, ακολουθήσει 
δεύτερη η οποία εκθέτει επείγοντες λό
γους γενικότερου συμφέροντος, ο 
υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη δια

ταγή, αναφέροντας συγχρόνως στην 
προϊσταμένη του δ ιατάξαντος αρχή 
όπου συντρέχει περίπτωση.

Στην προσπάθεια του το Σύνταγμα να 
προστατεύσει αποτελεσματικά την 
προσωπική ασφάλεια θεσπίζει ευθύνες 
και αυτές είναι:

(α) Ποινική ευθύνη: οι παραβάτες τ ι
μωρούνται για παράνομη κατακράτηση. 
(Σχετ. άρθρο 326 Π.Κ.). Αξίζει εδώ να ση
μειώσουμε ότι ενώ στο κοινό αδίκημα 
της παράνομης κατακράτησης χρειάζε
ται δόλια προαίρεση, το αδίκημα της 
κατακράτησης που αναφέρεται στο Σύν
ταγμα στοιχειοθετείται και χωρίς αυτήν.

(β) Αστική ευθύνη: οι παραβάτες σύμ
φωνα πάντα με το άρθρο 6, παρ. 3 του 
Συντάγματος «υποχρεούνται εις ανόρ- 
θωσιν πάσης ζημίας προσγενομένης εις 
τον παθόντα και εις ικανοποίησιν αυτού 
λόγω ηθικής βλάβης δια χρηματικού πο
σού, ως νόμος ορίζει». Φυσικά εδώ 
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 297 - 
299, σε συνδυασμό με τα άρθρα 914 και 
943, του Α.Κ. Επειδή δε το ίδιο το Σύντα
γμα καθιερώνει αμάχητο τεκμήριο περί 
ηθικής βλάβης, ο δικαστής είναι υπο
χρεωμένος να επιδικάσει σχετική απο
ζημίωση. Και τέλος

(γ) Πειθαρχική ευθύνη: Η τελευταία 
αυτή ευθύνη δεν ορίζεται ρητά από το 
Σύνταγμα όπως οι δυο προηγούμενες, 
αλλά η μη τήρηση των διατάξεων του άρ
θρου 6 αποτελεί αναμφισβήτητα παρά
βαση καθήκοντος για το δημόσιο υπάλ
ληλο, και σύμφωνα με τον Υπαλληλικό 
Κώδικα μπορεί να έχει σα συνέπεια και 
την απόλυση του υπαλλήλου. (Σχετ. άρ
θρα 132, παρ. 1 λ, και 133, παρ. 46, γ,κ.).

Κατά τη γνώμη μου, παρ’ ότι οι προθε
σμίες και οι κυρώσεις του άρθρου 6 ανα- 
φέρονται στην ποινική δίωξη παρ’ όλα 
αυτά θεσπίζουν γενικούς κανόνες που 
αποσκοπούν στην αποτελεσματική 
προστασία της προσωπικής ασφάλειας 
γενικά. Έτσι, ισχύουν για κάθε περί
πτωση προσβολής του ατομικού αυτού 
δικαιώματος και όταν ακόμη η σύλληψη 
δεν γίνεται εξαιτίας ποινικής δίωξης 
αλλά γίνεται για εφαρμογή διοικητικού 
μέτρου (π.χ. για εκτόπιση, για απέλαση, 
κ.λ.π.).

Τέλος σα συνέχεια αυτών θα δούμε για 
λίγο και τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια 
προφυλάκισης. Η ρύθμιση των ορίων αυ
τών συγκριτική με το προηγούμενο σύν
ταγμα και το τωρινό είναι διαφορετικιά. 
Το νέο σύνταγμα ορίζει τα ανώτατα όρια 
προφυλάκισης και για τα κακουργήματα 
δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, για 
δε τα πλημμελήματα τους 6 μήνες. Σε 
πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
παραταθούν τα όρια αυτά, το πολύ μέχρι 
άλλους 6 και μήνες αντίστοιχα, με από
φαση όμως του αρμόδιου δικαστικού 
συμβουλίου. Οι διατάξεις αυτές των 
ορίων έχουν εφαρμογή και στη στρατιω
τική ποινική νομοθεσία. Αντίθετη άποψη 
που είχε υποστηριχθεί παλαιότερα 
(1966) δεν ευσταθεί.

Στις διατάξεις του άρθρου 6 είναι ολο
φάνερη η μέριμνα του συνταγματικού 
νομοθέτη να θεσπίζει, σε όλες τις φάσεις 
της στέρησης της προσωπικής ελευθε
ρίας, διαδοχικούς φραγμούς απέναντι σε 
ενδεχόμενες αυθαιρεσίες όχι μόνο των 
οργάνων της διοίκησης, αλλά και των ορ
γάνων της δικαστικής εξουσίας.
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Το φαινόμενο καταιγίδα είναι συνυφα- 
σμένο με ζημιές, καταστροφές και πολ
λές φορές με θύματα όχι μόνο ζώων 
αλλά και ανθρώπων, αφού κάθε χρόνο 
στη χώρα μας καταγράφονται δεκάδες 
θάνατοι που οφείλονται στις καταιγίδες.

Οι καταιγίδες είναι τρ πλέον εντυπω
σιακό και βίαιο φαινόμενο της φύσεως 
που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, 
χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και κεραυ
νούς.

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε σε γενικές γραμμές μερικά 
στοιχεία για τις καταιγίδες και στη συν
έχεια για τους κεραυνούς που προκα- 
λούν το φόβο και το δέος των ανθρώπων.

Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στην 
ύπαρξη ενός τεράστιου νέφους που κα
λείται σωρειτομελανίας ή σε ομάδα τέ
τοιων νεφών, οι κορυφές των οποίων 
πολλές φορές υπερβαίνουν το ύψος των 
15.000 μέτρων.

Ο σχηματισμός του σωρειτομελανία 
οφείλεται σε ισχυρές ανοδικές κινήσεις 
λόγω ατμοσφαιρικής αστάθειας και στην 
παρουσία μεγάλης ποσότητας υδρατμών

Του Παν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Μετεωρολόγου Ε.Μ.Υ.

στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαι
ρας.

Οι καταιγίδες ανάλογα με τον τρόπο 
που σχηματίζονται διακρίνονται:

α) Σε καταιγίδες θερμότητας οι οποίες 
οφείλονται στην υπερθέρμανση του 
εδάφους απ' τον ήλιο. Στην περίπτωση 
αυτή, η μάζα αέρος που εφάπτεται με το 
έδαφος θερμαίνεται και γίνεται ελαφρό
τερη. Σαν ελαφρότερη αρχίζει ν' ανεβαί
νει σε μεγαλύτερα ύψη, οπότε σιγά - σιγά 
ψύχεται ενώ παράλληλα γίνεται πλου
σιότερη σε υδρατμούς. Η μάζα αυτή θα 
φτάσει σ' ένα ύψος, όπου η θερμοκρασία 
της θα εξισωθεί με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος αέρα, οπότε σταματά και 
η προς τα άνω κίνησή της.

β) Σε καταιγίδες μετώπου που δη- 
μιουργούνται συνήθως όταν ψυχρή αέ
ρια μάζα υπο μορφή σφηνός υπεισέρχε
ται κάτω από άλλη θερμή μάζα και την 
αναγκάζει σε γρήγορη ανοδική κίνηση, 
πράγμα που παρατηρείται στα ψυχρά μ έ
τωπα, όπου ψυχρές αέριες μάζες εκτοπί
ζουν θερμότερες. Τέτοιες καταιγίδες 
εκδηλώνονται συνήθως τον χειμώνα ενώ 
οι καταιγίδες θερμότητας τους θερινούς 
μήνες του χρόνου και κυρίως την άνοιξη 
και το φθινόπωρο.

γ) Σε ορογραφικές καταιγίδες που 
σχηματίζονται όταν υγρή αέρια μάζα 
αναγκάζεται ν ’ ανέβει κατά μήκος των 
κλιτύων μιας οροσειράς που έχει μεγάλο 
ύψος.

Δώσαμε τα λίγα αυτά στοιχεία για τις 
καταιγίδες, σαν μια προσέγγιση για να 
περάσουμε στους κεραυνούς που είναι 
φαινόμενο της καταιγίδας και οι οποίοι 
είναι η άμεση αιτία πολυάριθμων θυμά
των. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια 
να δώσουμε τρόπους προστασίας και 
προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να 
παίρνουμε, όταν στην περιοχή που βρι
σκόμαστε πέφτουν κεραυνοί.

Κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκέ
νωση από ένα καταιγιδοφόρο σύννεφο 
(σωρειτομελανία) με θετικό ηλεκτρικό 
φορτίο, προς τη Γη που έχει αρνητικό 
ηλεκτρικό φορτίο.

Τη στιγμή που προκαλείται ηλεκτρική 
εκκένωση αναπτύσσονται ρεύματα με
γάλης ισχύος και η ηλεκτρική δύναμη 
ξεπερνάει τα 150.000 Αμπέρ ενώ η θερ
μοκρασία που δημιουργείται φτάνει 
στους 30.000 βαθμούς Κελσίου.

Αν υπήρχε η δυνατότητα ν' αποταμιευ-

θεί η ηλεκτρική αυτή ενέργεια ενός κε
ραυνού θα μπορούσε να ηλεκτροφωτή- 
σει μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοί
κων επί ένα χρόνο.

Ο αριθμός των κεραυνών που πέφτουν 
κάθε μέρα σ' ολόκληρη την επιφάνεια 
της Γης υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια, 
δηλαδή 100 κεραυνοί κάθε δευτερόλε
πτο και οι θάνατοι κάθε χρόνο σε ολό
κληρο τον κόσμο φτάνουν τις 120.000, 
ενώ οι απώλειες των ζώων ξεπερνούν τα 
3.000.000.

Οι αριθμοί αυτοί βγαίνουν από τα στα
τιστικά στοιχεία της επιτροπής ατυχημά
των του Ο.Η.Ε.

Σ' όλες τις περιπτώσεις μια φωτεινή 
γραμμή που διαρκεί ελάχιστα, διαπερνά 
το θύμα που σπάνια διαφεύγει το θάνατο.

Η διαδρομή της εκκενώσεως περνά 
από τον εγκέφαλο ή το άνω άκρο της 
σπονδυλικής στήλης, διατρέχει το σώμα 
και φτάνει στο χώμα.

Οταν υπάρχουν περισσότερα άτομα το 
ένα κοντό στο άλλο, ο κεραυνός θα τους 
χτυπήσει όλους ταυτόχρονα ή και μερι
κούς μόνο απ' αυτούς. Ωστόσο όλοι θα 
έχουν την αίσθηση της εκκενώσεως και 
μάλιστα τα θύματα πολύ ισχυρών εκκε-
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νώσεων βρίσκονται πολλές φορές γυμνά 
εξ' αιτίας της βιαιότητας των ηλεκτρικών 
δυνάμεων που δημιουργούνται κατά την 
επαφή με το ανθρώπινο σώμα.

Αρκετοί όμως θα μπορούσαν να σω
θούν αν ήξεραν το πολύ απλό πράγμα, ότι 
οι κεραυνοί -  «προτιμούν» τα ψηλά και 
απομονωμένα σημεία, δέντρα, καμπανα
ριά και γενικά κάθε τι που προεξέχει σε 
σχέση με το περιβάλλον του, γι' αυτό το 
λόγο τα θύματα των κεραυνών είναι κυ
ρίως άνθρωποι του βουνού και του κάμ
που, βοσκοί, γεωργοί κ.λ.π. που δεν είναι 
ενημερωμένοι και χάνουν τη ζωή τους 
μάλλον από αμάθεια.

Τρόποι προστασίας απ’ τους Κεραυνούς

Όταύ πέφτουν ισχυρές βροχές με κε
ραυνούς, δεν πρέπει να πηγαίνουμε 
κάτω από δέντρο για να φυλαχτούμε από 
τη βροχή, γιατί μπορεί να κεραυνοβολη- 
θούμε.

Δεν πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι στο 
ύπαιθρο, δεν πρέπει να κρατάμε ομ- 
πρέλλα ανοικτή, δεν πρέπει να στεκόμα
στε στη βεράντα εξοχικών σπιτιών, ν' 
αποφεύγονται οι τάφροι και οι τοποθε
σίες που έχουν νερό και να βγαίνουμε 
από τη θάλασσα σε τέτοιες καιρικές 
καταστάσεις γιατί το νερό είναι καλός 
αγωγός για τον ηλεκτρισμό. Μακριά επί
σης από κεραίες, σίδερα τέντας και γε
νικά κάθε τι που τραβάει τους κεραυ
νούς.

Μέσα προστασίας απ' τους κεραυνούς

Το σπίτι ή οποιοδήποτε κτίριο αν είναι 
κοντά αποτελεί το ιδανικότερο μέσο 
προστασίας.

Το αυτοκίνητο είναι το ασφαλέστερο 
καταφύγιο που μπορούμε να βρούμε στο 
ύπαιθρο, όχι όμως και τ ’ ανοικτά μέρη 
του, γιατί και αν ακόμα το χτυπήσει κε
ραυνός ο ηλεκτρισμός από τον οποίο 
αποτελείται ο κεραυνός διαχέεταιστην  
εξωτερική επιφάνεια, ενώ το εσωτερικό 
παραμένει ουδέτερο, αφού αποτελεί 
«κλωβό Φαραντάυ».

Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει σπίτι, 
κτίριο, αυτοκίνητο: Δηλαδή τι πρέπει να 
κάνει κανείς όταν βρίσκεται στο ύπαιθρο, 
όπου ο κίνδυνος από τον κεραυνό παρα
μονεύει;

Θα εκθέσουμε ορισμένες ενέργειες 
που αν εφαρμοστούν μπορούν πολλοί να 
γλυτώσουν από τον κεραυνό την ώρα της 
καταιγίδας.

1) Ν ’ αποφεύγεται η κορυφή ενός λό
φου και η παραμονή στήν ακτή ή σε 
βάρκα και γενικά να μην είμαστε εμείς το 
ψηλότερο σημείο της περιοχής, στην 
οποία βρισκόμαστε.

2) Να μην ζητάμε προστασία κάτω από 
δέντρα, όταν αυτά είναι μεγάλα και απο
μονωμένα.

3) Το νερό σαν καλός αγωγός του ηλε
κτρισμού, μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα 
του κεραυνού σε μεγάλη απόσταση γι' 
αυτό σε περίπτωση που ξεσπάσει καται

Ηταν πολύ φυσικό για τον πρώτο άνθρωπο νο αποδώσει τους 
κεραυνούς, αλλά και τις τρομερές συνέπειες της καταιγίδας, σε 
θεία οργή. Η σύγχρονη, ΰμως. επιστήμη απομυθοποιώντας τα 
φαινόμενα αυτά, μας συμβουλεύει...

γίδα την ώρα που κολυμπάμε επιβάλλε
ται να βγούμε απ' το νερό.

4) Να μην πλησιάζουμε μεταλλικές 
κατασκευές ή μεταλλικά μηχανήματα και 
σιδηροδρομικές γραμμές που έχουν την 
ιδιότητα να μεταφέρουν το ρεύμα του 
κεραυνού από μακριά.

5) Στο δάσος, προστασία προσφέρουν 
χαμηλές τοποθεσίες κάτω από πυκνές 
φυλλωσιές χαμηλών δέντρων.

6) Αν η περιοχή που βρισκόμαστε δεν 
προσφέρει ασφάλεια και τύχει να αι
σθανθούμε ότι σηκώνονται τα μαλλιά 
μας, αυτό σημαίνει ότι ο κεραυνός πλη
σιάζει να χτυπήσει. Τότε η μόνη λύση ε ί
ναι να γονατίσουμε και να σκύψουμε 
προς τα μπρος βάζοντας τα χέρια ανά
μεσα στα γόνατα. Μ ’ αυτή τη στάση με
τριάζεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσει

ο κεραυνός το σώμα μας για αγωγό του 
ηλεκτρισμού.

Τέλος όταν μια ομάδα ανθρώπων βρί
σκεται υπό την απειλή καταιγίδας συνι- 
στάται ν ’ απομακρύνεται ο ένας από τον 
άλλο προς αποφυγή ομαδικής ηλεκτρο
πληξίας.

Είναι όμως γνωστό ότι η καταιγίδα δεν 
ξεσπά ξαφνικά και απροειδοποίητα, κι 
έτσι δίνεται ο χρόνος ν' αποφύγουμε 
δυσάρεστες καταστάσεις.

Όταν φαίνονται αστραπές, χωρίς ν ’ 
ακούγονται βροντές ο κίνδυνος είναι μα
κριά και ο χρόνος για να πάρουμε τα μέ
τρα μας αρκετός, όταν όμως οι αστραπές 
συνοδεύονται από βροντές ο κίνδυνος 
των κεραυνών πλησιάζει, επομένως 
μπορούμε να πούμε ότι αστραπή μαζί με 
βροντή είναι κίνδυνος θάνατος.
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Η καλή οδήγηση ξεκινάει απ’ το τραπέζι

Το αυτοκίνητο, και για τα καλά του και 
για τ ’ άσχημα του, είναι ένας από τους 
πρωταγωνιστές της εποχής μας. Κι ίσως 
το πιο σημαντικό απ’ όσα του καταμαρ
τυρούν είναι πως χιλιάδες άνθρωποι σ' 
όλο τον κόσμο σκοτώνονται καθημερινά 
ή μένουν ανάπηροι εξ αιτίας του.

Ενας από τους κύριους υπεύθυνους 
των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων ε ί
ναι η κακή ψυχολογική ή σωματική κατά
σταση του οδηγού. Γιατί είναι απαραίτητο 
να διατηρεί σταθερό συγκεντρωμένη την 
προσοχή του και να διαθέτει γρήγορα 
ανακλαστικά. Όλοι μας ξέρουμε πως ένα 
- δυο αθώα ποτηράκια κρασί αρκούν για 
να μειώσουν σημαντικά την απόδοσή 
μας- θα πρέπει όμως να μάθουμε πως ο 
δεύτερος μεγάλος εχθρός του αυτοκινη
τιστή είναι η κακή χώνευση - που συχνά 
γίνεται ακόμα χειρότερη στο κυκλοφο- 
ριακό χάος μιας πόλης ή στις ατέλειωτες 
ουρές της Εθνικής Οδού, που με τη σειρά 
τους αυξάνουν το στρες και την πιθανό
τητα ενός λάθους που θα μπορούσε ν' 
αποβεί μοιραίο.

Η λειτουργία της πέψης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το τι τρώει κανείς. Και 
ο καθένας μας θα πρέπει να μάθει τι επί
δραση έχει στον οργανισμό του ένα φα
γητό ή ένας τύπος δίαιτας, γιατί συμβαί
νει συχνά ένα φαγητό να είναι εύπεπτο 
για ένα άτομο, χωρίς όμως αυτό να συμ
βαίνει απαραίτητα και με κάποιο άλλο.

ΕΥΠΕΠΤΗ ΤΡΟΦΗ

Πάντως σε γενικές γραμμές, το αν ένα 
φαγητό είναι εύπεπτο ή όχι - δηλαδή 
πόση ώρα χρειάζεται να παραμείνει στο 
στομάχι - εξαρτάται από το ποσοστό των 
λιπαρών ουσιών που περιέχει και από τον 
τρόπο που μαγειρεύτηκε. Λόγου χάρη το 
κρέας, αν έχει ψηθεί όσο πρέπει ή και 
λιγότερο, χωνεύεται πιο εύκολα απ' ότι 
άψητο ή παραψημένο. Το παραπάνω ψή
σιμο «δένει» τις μυϊκές ίνες του κρέατος 
κι αυτό εξηγεί γιατί το βραστό κρέας 
θεωρείται δύσπεπτο από πολλούς.

Τα λίπη, κάθε είδους, επιβραδύνουν τη 
λειτουργία της πέψης· είναι πασίγνωστο 
ότι οι περίπλοκες σάλτσες και τα τηγα
νητά χωνεύονται με δυσκολία. Όσο λιγό
τερο μπαχαρικά έχει ένα φαγητό τόσο 
καλύτερα· και οι γαρνιτούρες θα πρέπει 
κατά προτίμηση να είναι ωμές.

Σε σχέση με το κρέας, που μένει στο 
στομάχι τρεις με τέσσερις ώρες, τα αυγά 
και το γάλα είναι πιο ελαφρά, αφού 
χρειάζονται μόνο δύο με δυόμιση ώρες. 
Όποιος δεν χωνεύει εύκολα το γάλα 
μπορεί να φάει ένα γιαούρτι ή γάλα με 
χαμηλό ποσοστό λακτόζης. Τα τυριά και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, μ ' όλο που 
συνήθως θεωρούνται κι αυτά ελαφρά, 
στην πραγματικότητα απαιτούν τον ίδιο 
χρόνο πέψης με το κρέας. Πρώτον, γιατί 
δεν υπάρχουν άπαχα τυριά και δεύτερον 
γιατί, όντας μαλακά, δεν τα μασάμε αρ

κετά - για τον ίδιο λόγο ένα σκληρό τυρί 
μπορεί να το χωνέψουμε πιο εύκολα από 
τα τυριά που συνοδεύουν τα γεύματα.

Δεν είναι ελαφρά όλα τα χορταρικά, 
ακόμη κι αν έχουν ψηθεί σε ατμό και 
σερβιριστεί με λίγο λεμόνι. Πολλά είναι 
πλούσια σε κυτταρίνη ή άλλες ουσίες 
που προξενούν φούσκωμα ιδιαίτερα το 
λάχανο, το ρεπάνι, το αγγούρι, τα παν
τζάρια, οι πιπεριές. Από τα χορταρικά, τα 
πιο εύπεπτα είναι οι πατάτες (ιδιαίτερα 
πουρέ) και τα καρότα.

Αλλά και ο συνδυασμός του γεύματος 
είναι πολύ σημαντικός. Η ισορροπία ανά
μεσα σε ζωικές και φυτικές τροφές εξ
ασφαλίζει τη σωστή θρέψη που περιλαμ
βάνει, εκτός από τις πρωτεΐνες, μέταλλα, 
βιταμίνες κ.ά. Θα πρέπει βέβαια να μην 
ξεχνάμε ότι οι αποστειρωμένες, συντη
ρημένες και ιδιαίτερα ραφιναριαμένες 
τροφές έχουν χάσει το μεγαλύτερο πο
σοστό από τις βιταμίνες τους. Είναι λοι
πόν απαραίτητο, μαζί με τις συσκευα
σμένες τροφές, να καταναλώνουμε χορ
ταρικά και φρέσκα φρούτα, γιαούρτι ή πι- 
τυρούχο άρτο.

Τα φρέσκα χόρτα και ο πιτυρούχος άρ
τος δίνουν στον οργανισμό ουσίες χρή
σιμες για την καλή λειτουργία του εντέ
ρου, που συχνά υποφέρει από χρόνια 
δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα σε όσους χρη
σιμοποιούν το αυτοκίνητο από τεμπελιά 
και όχι από ανάγκη.

Μια άλλη βασική αρχή για .σωστή δια
τροφή είναι η κατανομή των γευμάτων 
στη διάρκεια της ημέρας. Μερικοί επι
στήμονες υποστηρίζουν πως ένας από 
τους λόγους που ο άνθρωπος τείνει σή
μερα στην παχυσαρκία, είναι η συνήθεια 
να τρώει σε ορισμένες ώρες πολύ, αντί να 
ικανοποιείται με μικρά γεύματα πολλές 
φορές τη μέρα, όπως υπαγορεύει το έν
στικτό του. Δίχως ν'αλλάξετε εντελώς τις 
συνήθειές σας, διατηρώντας δηλαδή τα 
τρία κύρια γεύματα τη μέρα, θα ήταν 
καλό να υπολογίζατε τα 20% περίπου του 
συνόλου των θερμίδων για το πρωινό, τα 
30 - 40% για το μεσημεριανό, και τα υπό
λοιπα για το βραδινό φαγητό.

Όσον αφορά την ποσότητα, θα πρέπει 
να είναι ανάλογη με τις ανάγκες του κα- 
θενός, που εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες, όπως η ηλικία, το βάρος, το 
φύλο, η εργασία. Όση, όμως περισσό
τερη ώρα περνάτε στο τιμόνι τόσο λιγό- 
τερες θερμίδες χρειάζεστε. Γιατί η οδή
γηση, μ ’ όλο που προξενεί νευρική και 
ψυχολογική κούραση, είναι καθιστική 
δραστηριότητα. Έχει υπολογιστεί ότι 
απαιτεί κατανάλωση 68 θερμίδων την 
ώρα, λιγότερο απ' ό,τι αν γράφατε στη 
γραφομηχανή (70 θερμίδες την ώρα) ή αν 
ξεπλένατε τα πιάτα (72 θερμίδες).

Το ν ’ ακολουθεί κανείς μια ισορροπη
μένη δίαιτα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν 
πρόκειται ν' αντιμετωπίσει ένα μακρινό 
ταξίδι. Δεν θα πρέπει να οδηγεί ούτε με 
γεμάτο, αλλά ούτε και με άδειο στομάχι.

Η νηστεία προξενεί ατονία, ακόμη και 
διανοητική σύγχυση, με συνέπειες που 
εύκολα μπορεί να τις φανταστεί κανείς. 
Από την άλλη, μια δύσκολη χώνευση 
προξενεί υπνηλία και στρες, με πιθανές 
συνέπειες που εξίσου εύκολα μπορεί να 
τις φανταστεί κανείς.

Τα γεύματα που θα κάνετε στη διάρ
κεια του ταξιδιού θα πρέπει να είναι ιδιαί
τερα ελαφρά και πάντοτε καλά ισορρο
πημένα. Λόγου χάρη, αντί για μακαρόνια 
με κιμά θα πρέπει να τα προτιμήσετε με 
σάλτσα ντομάτας, αντί για κρέας γιαχνί ή 
κοτολέττα, μια μπριζόλα ή ένα χάμπουρ
γκερ στη σχάρα. Επίσης είναι απαραίτητο 
ν ’ απαρνηθείτε εντελώς τα οινοπνευμα
τώδη και να μειώσετε στο ελάχιστο το 
κρασί και τη μπάρα, γιατί ευνοούν τη νύ
στα και είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη 
χαλάρωση της προσοχής και του τόνου 
των ανακλαστικών κινήσεων, που είναι 
απαραίτητες για μια σίγουρη οδήγηση.

Οσο για τον καφέ και το τσάι, είναι 
αλήθεια πως βοηθούν στη χώνευση 
διευκολύνοντας τις γαστρικές εκκρίσεις 
και ότι τονώνουν το νευρικό σύστημα. 
Δεν θα πρέπει όμως να γίνεται κατά
χρηση, γιατί μπορεί να προκαλέσουν 
υπερέκκριση γαστρικών υγρών ή υπερ
διέγερση και οι αντιδράσεις να μην αντα- 
ποκρίνοντάι στις απαιτήσεις των περι
στάσεων.

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ A

Μερικές ακόμη μικροσυμβουλές για 
όποιον σχεδιάζει ένα μακρινό ταξίδι. Αν 
το κάθισμά σας είναι όρθιο και επομένως 
η στάση σας κάπως μαζεμένη, που μπο
ρεί να πιέζει το στομάχι, δεν θα πρέπει να 
ξεκινάτε αμέσως μετά το φαγητό, όπως 
κάνουν μερικοί, είναι εντελώς απαράδε
κτο, και γιατί μειώνει την προσοχή, και 
γιατί προξενεί δυσπεψία.

Με λίγα λόγια, η σωστή διατροφή, ση
μαντική για όλους, είναι ουσιαστική για 
τον οδηγό. Υπάρχουν μάλιστα τροφές 
που βοηθάνε τον αυτοκινητιστή - δηλαδή 
όλες οι τροφές που περιέχουν βιταμίνη A 
όπως τα καρότα, τα βερύκοκκα, και όλα 
τα κίτρινα ή πράσινα χορταρικά. Η βιτα
μίνη αυτή καλυτερεύει την όραση, μειώ
νοντας ακόμη και το χρόνο αναπροσαρ
μογής του ματιού μετά από το θάμπωμα 
που προξενούν οι προβολείς ενός άλλου 
αυτοκινήτου.

Λοιπόν, η ιδανική δίαιτα για τον οδηγό 
πρέπει να είναι μετρημένη, ισορροπη
μένη, δίχως υπερβολές ή δραστικά μέ
τρα. Κανένας μαγικός κανόνας, μα οι βά
σεις μιας υγιούς διατροφής που ωφελεί 
κι όποιον δεν οδηγεί. Θα έκαναν μάλιστα 
καλά να την ακολουθήσουν και οι επιβά
τες, τουλάχιστον για μακρινά ταξίδια■ και 
θα αισθάνονται καλύτερα οι ίδιοι, και θα 
βοηθούσαν ψυχολογικά τον οδηγό ν' 
αποφύγει επικίνδυνα λάθη, διασφαλί
ζοντας περισσότερη ηρεμία για όλους.
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
Αγωνιστής του ’21 

Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής

« .. .Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Ρήγας Φεραίος

Το ηχηρό σάλπισμα της ελευθερίας, που 
διακηρύσσει παντού ο απόγονος του μα- 
κρυνού Χείρωνα, το γνήσιο τέκνο του Πη- 
λίου και της θεσσαλικής γης, δυνατός άνε
μος το μετέφερε σε ολόκληρο το χώρο της 
Βαλκανικής και το φύτεψε υπομονετικά στις 
γενναίες καρδιές, που διψούσαν για ανε
ξαρτησία, εθνική αποκατάσταση και δη
μιουργία. 0 πόθος της ελευθερίας ήταν ο 
κυριότερος στόχος των υποδούλων Ελλή
νων, που επί τέσσερις αιώνες στέναζαν 
κάτω από το σκληρό ζυγό της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Και όταν ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου, σύσσωμο το Έθνος ξεσηκώ
θηκε σαν ένας άνθρωπος εναντίον του τυ
ράννου, παλεύοντας σκληρά για την αποτί
ναξη του ζυγού της σκλαβιάς. Είναι η 
Άνοιξη του 1821 . . .  Η πρώτη ελεύθερη 
Ά ν ο ιξη !!!. . .

Τότε που πρωτοβρόντηξε το καριοφίλι 
της λευτεριάς στο Μόριά και τη Ρούμελη, 
πολλοί Έλληνες της διασποράς, έτρεξαν 
από όλα τα μέρη για να δυναμώσουν τον 
αγώνα στον τόπο της έκρηξής του. Τότε και 
ο Γεώργιος Πτολεμαίος, καταγόμενος από 
τα Τατάουλα της Κωνσταντινούπολης ηλι
κίας 21 ετών, έσπευσε να καταταγεί σαν 
απλός στρατιώτης στο σώμα του Δημητρίου 
Υψηλάντη, γεμάτος ενθουσιασμό και φιλο
πατρία, ανταποκρινόμενος στης Πατρίδας 
το κάλεσμα. Αν σκεφθεί κανείς την ατμό
σφαιρα που επικρατούσε στο μεγάλο εκείνο 
πανεθνικό ξεσήκωμα, μπορεί να φαντασθεί 
με πόση χαρά θα δέχθηκε ο Υψηλάντης 
αυτόν τον εθελοντή νεαρό στρατιώτη, που 
ήρθε στην Πελοπόννησο να αγωνισθεί για 
την Επανάσταση. Το πώς και πότε ήρθε, δεν 
είναι απολύτως εξακριβωμένο. Στον πίνακα 
εκδουλεύσεών του που συνέταξε στις 15 
Οκτωβρίου 1842, αναφέρει τα ακόλουθα:

«7. Εγεννήθην το 1800 εις Κων/πολιν.
2. Παρευρέθην το 1821 ως στρατιώτης

εις το σώμα του Δημητρίου Υψηλάν- 
του. 1822 ως ανθυπολοχαγός εις το 
φιλελληνικόν τάγμα και μετά την 
διάλυσιν αυτού ως υπολοχαγός εις 
το α'πεζικόν Σύνταγμα της γραμμής. 
Μετά την διάλυσιν του ρηθέντος 
Συντάγματος, μετετέθην εις τα ελα
φρά σώματα. 1828 εις τον σχηματι
σμόν των χιλιαρχιών του Κυβερνή
του και κατετάχθην υπολοχαγός. 
1829 μετά την εις τον Άγιον Ιωάννην 
μάχην, επροτάθην λοχαγός και 
επροβιβάσθην. 1834 27 7βρίου υπο
μοίραρχος 1 τάξεως της Β. Χωροφυ
λακής.

3. Παρευρέθη το 1821 ως στρατιώτης 
με του Δημητρίου Υψηλάντη τα στρα
τεύματα εις την εκστρατείαν Τριπό- 
λεως κατά των Οθωμανών, εις την 
εκστρατείαν Πέτα με το φιλελληνι- 
κόν τάγμα ως ανθυπολοχαγός και 
μετά την διάλυσιν αυτού ως υπολο- 
χαγός εις το τότε πεζικόν Σύνταγμα 
της γραμμής, εις την εκστρατείαν

« χάνι Γραβιάς και εις την του Ναυ
πλίου. 1824 με τα ελαφρά στρατεύ
ματα εις την εκστρατείαν Ύδρας. 
1825 εις την κατά του Ιβραήμη εκ
στρατείαν πέριξ του Νεοκάστρου, εις 
την εκστρατείαν Αμφίσσης κατά των 
στρατευμάτων του Κιουταχή. 1826 
εις την εκστρατείαν Χαϊδαρίου, εις 
την εκστρατείαν Ελευσίνος. 1826 εις 
την εκστρατείαν Κερατζίνι και Πει
ραιά. 1827 εις την εκστρατείαν Τρι- 
κέρων. 1828 εκατετάχθην εις τας πο- 
λιταρχίας του Κυβερνήτου ως υπο- 
λοχαγός και επαρεβρέθην εις την 
εκστρατείαν της Ανατολικής Ελλά
δος. 1827, εις την κατά της Αθήνας 
εκστρατείαν.

4. Παρευρέθην εις μάχας ως στρατιώ
της το 1821 εις Τρίπολιν και Ναύ- 
πλιον, 1822 εις Κόρινθον, πέριξ Γρα
βιάς, ως υπολοχαγός εις Ναύπλιον 
και εις την έφοδον αυτού. 1825 εις 
Κρεμύδι, Σκινόλακκα, εις Προφήτην 
Ηλίαν Αμφίσσης. 1825 εις Καπαν-

δρίτι, Ελευσίνα. 1826 εις Κερατζίνι, 
Πειραιά. 1827 εις Τρίκερι. 1828 εις 
Τομνό, Στοβενίκο. 1829, εις Μαρτίνι 
και Άγιον Ιωάννην εις Αττικήν.

5. Επληγώθην εις την μάχην της Σκινό- 
λακκας δια σφαίρας του τουφεκιού 
εις τον μηρόν, εις τα 1825 τον Απρί
λιον.

6. Ετιμήθην με αργυρούν αριστείον».

Σχολιάζοντας τα αναφερόμενα στον πί
νακα εκδουλεύσεων του Πτολεμαίου, 
παρατηρούμε τα ακόλουθα: 0 Δημήτριος 
Υψηλάντης έφτασε στην Ύδρα στις 8 Ιου
νίου 1821, συνοδευόμενος από τους Αλέ
ξανδρο Καντακουζηνό, Γρηγόριο Σάλα, 
Κωνσταντίνο Καντιώτη, Μιχαήλ Αφεντού- 
λιεφ, Μιχαήλ Κομνηνό κ.ά. καθώς και από 
φιλέλληνες Γερμανούς αξιωματικούς. 
Όπως προαναφέραμε, δεν είναι απολύτως 
εξακριβωμένο πώς και πότε ακριβώς έφ
τασε ο Πτολεμαίος στην Πελοπόννησο. 
Πάντως είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι έσπευσε να ενταχθεί στο σώμα του 
Υψηλάντη, που είχε στενούς συνεργάτες 
τους Κωνσταντινουπολίτες Καντακουζηνό 
και Κομνηνό και άλλους εθελοντές αγωνι
στές, προερχόμενους από τον ελληνισμό 
της διασποράς.

0 Υψηλάντης, στις 2 Ιουλίου 1821 πήγε 
στο στρατόπεδο των Τρίκορφων, έχοντας 
αναγνωρισθεί αρχιστράτηγος των ελληνι
κών δυνάμεων. Ωστόσο, η ψυχή των πο
λιορκητών της Τριπολιτσάς ήταν ο Κολοκο- 
τρώνης, ο οποίος επέμενε από την αρχή να 
την καταλάβουν με πολιορκία, τονίζοντας 
ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι Τούρκοι 
έχοντάς την ως ορμητήριο, θα μπορούσαν 
εύκολα να στέλνουν στρατεύματα και να 
καταπνίγουν τις εξεγέρσεις σε διάφορα 
σημεία της Πελοποννήσου.

Το σωτήριο σχέδιο δεν το δέχθηκαν στην 
αρχή σχεδόν όλοι οι καπεταναίοι και οπλαρ
χηγοί. 0 θρυλικός όμως «Γέρος του Μό
ριά» επέμεινε και στο τέλος το σχέδιό του 
αναγνωρίσθηκε από όλους και τέθηκε σε 
εφαρμογή. 0 Υψηλάντης με τον Παπα- 
φλέσσα μαζί του έστησε το στρατηγείο του 
κάτω από τα μανιάτικα ταμπούρια του Πε- 
τρόμπεη. Κάτω από τις διαταγές του πολέ
μησε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της πο
λιορκίας ο νεαρός στρατιώτης Γεώργιος 
Πτολεμαίος, παίρνοντας το πρώτο βάπτι- 
σμα της φωτιάς του πολέμου κοντά σε γεν
ναίους και πεπειραμένους οπλαρχηγούς.

0 Υψηλάντης δεν παραυρέθηκε στην 
άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 
1821), επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκό
ταν στη βόρεια Πελοπόννησο για να απο
κρούσει τυχόν απόβαση του Καρά Αλή.
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Αφού δεν έγινε η απόβαση, πήγε στο Ά ρ 
γος, όπου στις 30 Σεπτεμβρίου πήρε 
γράμμα από τους οπλαρχηγούς που είχαν 
μπει στην Τριπολιτσά, να σπεύσει να επιβά
λει την τάξη, πράγμα που έκανε ο αγνός 
αυτός Έλληνας, αποτρέποντας πολλές εγ
κληματικές ενέργειες (δολοφονίες αιχμα
λώτων, διαρπαγές κ.λ.π.).

Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, σειρά 
είχε το φρούριο του Ναυπλίου. Για πρώτη 
φορά πολιορκήθηκε συστηματικά από τη 
στεριά το Μάιο του 1821. Ο αρχηγός της 
πολιορκίας Νικηταράς, τον Ιούνιο έφυγε με 
αποστολή στη Ρούμελη αφήνοντας στη 
θέση του - μέχρι νάρθει ο αντικαταστάτης 
του Κωσταντής Μαυρομιχάλης - τον 
αδελφό του Νικόλαο Σταματελόπουλο. Η 
κλιμάκωση της πολιορκίας του Ναυπλίου 
έγινε και για να αποφευχθεί ο εμφύλιος 
σπαραγμός των αντιμαχομένων μερίδων 
κατά τη συγκρότηση της πρώτης Εθνοσυνέ
λευσης. Με τον τρόπο αυτόν δόθηκε κά
ποια διέξοδος και εκτόνωση στην κατά
σταση που είχε δημιουργηθεί. Ο Υψηλάν- 
της - παρά τις αντιρρήσεις ως προς τον 
τρόπο τακτικής των Κολοκοτρώνη και Νικη- 
ταρά που αναγκάστηκαν στο τέλος να τον 
ακολουθήσουν - πραγματοποίησε (4 Δε
κεμβρίου 1821) έφοδο για την κατάληψη 
του φρουρίου του Ναυπλίου. Η έφοδος 
απέτυχε. Σκοτώθηκαν εκατό αγωνιστές, 
ανάμεσα στους οποίους και πολλοί φιλέλ
ληνες. Αυτή τη μάχη εννοεί ο Πτολεμαίος 
στον πίνακα εκδουλεύσεών του.

Μετά την αποτυχία της εφόδου ακολού
θησε τον Υψηλάντη, ο οποίος μαζί με τον 
Κολοκοτρώνη πολιόρκησαν το φοβερό και 
απόρθητο φρούριο της Ακροκορίνθου, 
υποχρεώνοντας τους Τούρκους να το 
παραδώσουν με συνθήκη στις 14 Ιανουά
ριου 1822. Ο Υψηλάντης λίγες ημέρες αρ
γότερα (31 Ιανουάριου 1822) ανέλαβε την 
προεδρία του Βουλευτικού Σώματος. Η 
διακοσμητική αυτή θέση δεν τον ικανο
ποιούσε. Πικραμένος και από τις διάφορες 
ραδιουργίες σε βάρος του, υπέβαλε την

Η Κωνσταντινούπολη, γενέτειρα του Γ. Πτολεμαίου, 
στις αρχές του 19ου αιώνα.

παραίτησή του και έφυγε (20 Φεβρουάριου 
1822) για τη Ρούμελη. Μετά την αποτυχία 
του να καταλάβει την Ακρόπολη, πήγε στο 
Δίστομο και συνάντησε τον Οδυσσέα Αν- 
δρούτσο, παρά την επίμονη αντίδραση του 
Αρείου Πάγου και του Εκτελεστικού Σώμα
τος. Στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες 
τις δικές του και των οπλαρχηγών Ανδρού- 
τσου, Νικηταρά κ.ά. δεν αναχαιτίστηκε ο 
Δράμαλης.

Ο Πτολεμαίος, γράφοντας για μάχες 
«πέριξ της Γραβιάς», εννοεί ασφαλώς μι- 
κροσυμπλοκές που έγιναν στην περιοχή 
αυτή κατά την πορεία του Υψηλάντη προς 
το Δίστομο για να συναντήσει τον Ανδρού- 
τσο. 0 Υψηλάντης γύρισε από τη Ρούμελη 
στην Κόρινθο το Μάιο του 1822. Ώστε ο 
Πτολεμαίος πρόλαβε τον Μαυροκορδάτο 
που ξεκίνησε από την Κόρινθο τον ίδιο μήνα 
για τη Δυτική Ελλάδα, επικεφαλής του τα
κτικού στρατού με τους φιλέλληνες αξιω
ματικούς του. Μετά την καταστροφή του 
Πέτα (4 Ιουλίου 1822) γύρισε στην Πελο
πόννησο και πήρε μέρος στην πολιορκία 
του φρουρίου του Ναυπλίου, που άρχισε 
αμέσως μετά την καταστροφή του Δρά- 
μαλη. Σε μια έφοδο των Τούρκων (14 Αυ- 
γούστου 1822) σκοτώθηκε ο αδελφός του 
Νικηταρά Νικόλαος Σταματελόπουλος. που 
ήταν ένας από τους αρχηγούς της πολιορ
κίας. Η κατάληψη του φρουρίου έγινε 
ύστερα από έφοδο τη νύχτα της 29/30 
Νοεμβρίου 1822, με αρχηγό το Στάϊκο 
Σταϊκόπουλο. Αυτή την επιχείρηση εννοεί ο 
Πτολεμαίος σημειώνοντας ότι πολέμησε το 
1822 «εις Ναύπλιον και εις την έφοδον 
αυτού».

Στις αρχές Φεβρουάριου 1825 ο Ιμ- 
πραήμ, εκμεταλλευόμενος την απουσία 
των ικανών αρχηγών της Πελοποννήσου και 
τις διχόνοιες των Ελλήνων, αποβιβάστηκε 
στη Μεθώνη της Πυλίας. Ο Πτολεμαίος 
έδωσε το μεγάλο παρών πολεμώντας τους 
τουρκοαιγύπτιους στη Σχινόλακκα και το 
Κρεμμύδι. Η μάχη στη Σχινόλακκα έγινε 
στις 15 Μαρτίου 1825, όταν ο Γέρο - Καρα- 
τάσσος με τους Μακεδόνες του απέκρουσε 
με επιτυχία ένα τάγμα τουρκοαιγύπτιων κυ
ριεύοντας πολλά λάφυρα. Εκεί τραυματί
στηκε ο Πτολεμαίος στο μηρό από σφαίρα

τουφεκιού. Η μάχη στο Κρεμμύδι έγινε στις 
7 Απριλίου 1825 με αντίπαλους τα στρα
τεύματα του Ιμπραήμ και τα σώματα των 
οπλαρχηγών Γ. Καραϊσκάκη, Κίτσου Τζα- 
βέλα, Κώστα Μπότσαρη κ.ά. που είχαν γε
νικό αρχηγό τον άσχετο με αυτού του ε ί
δους τις επιχειρήσεις Υδραίο ναύαρχο Κυ
ριάκο Σκούρτη. Το αποτέλεσμα της μάχης 
ήταν πανωλεθρία για τους Έλληνες που 
είχαν 500 περίπου νεκρούς.

Ο Ιμπραήμ έβαλε γερό πόδι στο Μόριά 
και κανείς δεν μπορούσε να τον αντιμετω
πίσει. 0 Κολοκοτρώνης βρισκόταν ακόμη 
φυλακισμένος από τους κοτσαμπάσηδες 
στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην 
Ύδρα. Έτσι ο Αιγύπτιος στρατηλάτης μετά 
τη νίκη του στο Μανιάκι αλώνιζε πια ελεύ
θερος στο Μόριά. Ο Πτολεμαίος ακολου
θώντας τους άλλους οπλαρχηγούς, πέρασε 
στη Στερεά, παίρνοντας μέρος στη μάχη 
στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Παρνασ- 
σίδος, που έγινε στις 17 Ιουλίου 1825 με 
αντίπαλους τα σώματα των τουρκαλβανών 
Ταχήρ Αμπάσμπεη και Μουστάμπεη και των 
οπλαρχηγών που είχαν γυρίσει από την Πε
λοπόννησο (Γκούρα, Δράκου, Κώστα Μπό
τσαρη κ.ά.). Στη μάχη αυτή νίκησαν οι Έλ
ληνες. Μάχες στο Καπανδρίτι και στην 
Ελευσίνα το 1825, δεν μνημονεύονται από 
τα κείμενα γενικής ιστορίας. Ο Πτολεμαίος 
ίσως εννοεί εδώ τη νικηφόρα μάχη των Ελ
λήνων στα Σκούρτα της Μεγαρίδος (23 Αυ- 
γούστου 1826) ή κάποιες συμπλοκές πριν ή 
μετά από αυτή, όταν ο Καραϊσκάκης είχε 
στρατοπεδεύσει στην Ελευσίνα. Φαίνεται 
δηλαδή ότι έχει χρονολογήσει λάθος τις 
παραπάνω μάχες. Διαφορετικά δεν εξηγεί
ται πως τις μάχες του Καραϊσκάκη στο Κε- 
ρατσίνι και στον Πειραιά (Μάρτιος - Απρί
λιος 1827) τις τοποθετεί στα 1826.

Μετά την παράδοση της Ακρόπολης, ο 
Πτολεμαίος ακολούθησε το σώμα του Κα- 
ρατάσσου. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1827, ο Κα- 
ρατάσσος, ο Κριεζώτης και άλλοι οπλαρχη
γοί, προερχόμενοι από τη Σκιάθο, αποβιβά
στηκαν στο Τρίκερι και πολιόρκησαν τους 
Τούρκους που κλείστηκαν σ’ ένα μικρό 
φρούριο. Στις 14 Σεπτεμβρίου αντιμετώπι
σαν με επιτυχία 1500 Τούρκους που είχαν 
έρθει για ενίσχυση από τη Λάρισα. Τα απεί-



θαρχα όμως μπουλούκια των Ελλήνων δεν 
ολοκλήρωσαν την επιτυχία τους. Αφού λεη
λάτησαν την περιοχή, μπήκαν στα καράβια 
εγκαταλείποντας την επιχείρηση.

Ο Πτολεμαίος στη 2ετία 1828 - 29 ακο
λούθησε τον Υψηλάντη, που είχε διοριστεί 
από τον Καποδίστρια Αρχιστράτηγος της 
Ανατολικής Ελλάδος. Οι αναφερόμενες 
στον πίνακα εκδουλεύσεων του μάχες στο 
«Τομνό» (δηλαδή στο Μοναστήρι Δομπού ή 
Ντομπού στους πρόποδες του Ελικώνα), 
στο Στο6ενίκο, στο Μαρτίνο και τον Αγιο 
Ιωάννη, εντάσσονται στις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις στην Ανατολική Στερεά, που 
έκλεισαν με τη μάχη της Πέτρας (12 Σε
πτεμβρίου 1829), που είναι και η τελευταία 
του αγώνα. Από τις μάχες του πίνακα, 
σπουδαιότερες ήταν η πρώτη και η τρίτη.

Συγκεκριμένα ο Υψηλάντης στις αρχές 
Οκτωβρίου 1828 (και όχι το 1829 που ανα
φέρει ο Πτολεμαίος) νίκησε στο Μαρτίνο 
Λοκρίδος ισχυρές τουρκικές δυνάμεις με 
αρχηγό τον Οτζάκ αγά. Τον ίδιο μήνα πο
λιόρκησε 200 Τούρκους στη Μονή Δομπού, 
που την είχαν οχυρώσει με κανόνια. Αφού 
έκοψε το νερό τους εξανάγκασε να παρα
δοθούν στις 31 Οκτωβρίου.

Η συμμετοχή του Πτολεμαίου σε πολλές 
μάχες του αγώνα, η ικανότης και το ήθος 
του, τον είχαν εξυψώσει στα μάτια των 
συμπατριωτών του, που βρίσκονταν τότε 
στην Ελλάδα πολεμώντας τους Τούρκους. 
Έτσι το 1829 (11 Ιουνίου) τον συναντάμε 
στην Αίγινα να υπογράφει μαζί με άλλους 
θρακο - Βιθυνούς, αναφορά απευθυνόμενη 
προς την Δ ' Εθνική Συνέλευση. Στην ανα
φορά αυτή, αφού περιγράφουν τα δεινά που 
υπέστησαν «υπέρ του ελληνικού ονόμα
τος» και τη δύσκολη θέση που βρίσκονταν 
τότε, επικαλούνταν τη συμπάθεια της Συν
έλευσης, ζητώντας «γην επιτήδειον εις 
καθίδρυσιν πόλεως μετά προνομίων τινών, 
της ελληνικής Πολιτείας μαρτυρόμενοι τας 
παραδεχθείσας αρχάς και το συμφέρον της 
επιχειρήσεως εις το κράτος τούτο αποδει- 
κνύοντες». Η Συνέλευση διατύπωσε την 
ακόλουθη ευνοϊκή γνωμοδότηση:

Η επί των αναφορών επιτροπή της Συν- 
ελεύσεως 

Γνωμοδοτεί:
Κρινομένης και δικαίας και επωφελούς 

της αιτήοεώς των, να διευθυνθή προς την 
Κυβέρνησιν, ίνα λαβούοα υπ' όψιν τας 
περί των τοιούτων αποφάσεις των πα- 
ρελθουσών Συνελεύσεων, ενεργήση και 
περί αυτών ό,τι και περί· των άλλων.

Εν Άργει τη 4 Αυγούστου 1829 
Η Επιτροπή 

Γεώργ. Λέλης 
Χριστ. Οικονομίδης 
Αναστ. Λιδωρίκης 

Γεώργ. Α. Γρηγοράκης 
Π. Δ. Δημητρακόπουλος

Το ανώτερο ήθος του Πτολεμαίου και τα 
αλτρουϊστικά του αισθήματα, φαίνονται και 
από τη διαθήκη του, με τήν οποία άφησε, 
όπως θα ιδούμε στη συνέχεια, ολόκληρη 
την περιουσία του για κοινωφελή σκοπό. 
Όταν ιδρύθηκε η Χωροφυλακή το 1833, τα 
πρώτα στελέχη της προέρχονταν από τους

0 Δημήτρης Υψηλάντης - αδελφός του Αλέξανδρου - 
μια από τις αγνότερες μορφές του αγώνα της Παλιγγε
νεσίας.

ένδοξους αγωνιστές του ’21. Το 1834 
παραιτήθηκε από την αρχηγία του Σώματος 
ο Γκραγιάρ για λόγους υγείας και στη θέση 
του τοποθετήθηκε ο Ταγματάρχης και 
Φρούραρχος Ναυπλίου Μαξιμιλιανός Ρόσ- 
νερ. Τότε διορίστηκαν και οι νέοι αξιωματι
κοί του Σώματος (όλοι αγωνιστές του ’21) 
Δημήτριος Βιρπίλης, Γεώργιος Πτολε
μαίος, Κων/νος Γενοβέλης, Νικόλαος Παν- 
ταζόπουλος και Κων/νος Παλάσκας, ως 
Υπομοίραρχοι Α'. τάξεως, για να συνεχί- 
σουν την προσφορά των υπηρεσιών τους 
προς την ελεύθερη πια πατρίδα.

Δύο ήσαν κυρίως τα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετώπισε ή Χωροφυλακή μετά την 
ίδρυσή της, σε ολόκληρη σχεδόν την οθω
νική περίοδο και αργότερα: Η καταστολή 
της ληστείας και η αντιμετώπιση των δια
φόρων επαναστατικών κινημάτων και στά
σεων. Παρά τις μεγάλες θυσίες και τους 
σκληρούς αγώνες ανάμεσα από πολλές και 
σοβαρές δυσχέρειες, κατόρθωσε τελικά να 
φέρει σε πέρας την αποστολή της και να 
παγιώσει τη δημόσια ασφάλεια και τάξη στο 
νεοσύστατο κράτος, με στελέχη της αξίας 
και του ήθους του Πτολεμαίου.

Σε επετηρίδα αξιωματικών του 1844, τον 
βρίσκουμε Μοίραρχο Παρνασσίδος. Ησαν

τότε οι Μοίραρχοι άμεσα υπεύθυνοι απέ
ναντι στην Κυβέρνηση, με την οποία επικοι
νωνούσαν χωρίς τη μεσολάβηση των Νο
μαρχών. Το 1847 έγιναν ορισμένες εξ
εγέρσεις και επαναστάσεις όπως π.χ. στην 
Εύβοια, όπου ο Κριεζώτης επαναστάτησε 
κατά του Κωλέτη, αλλά τραυματίστηκε και 
κατέφυγε στη Μ. Ασία. Στόχος των επανα
στατών ήσαν οι μικρές δυνάμεις Χωροφυ
λακής. Τον Αύγουστο του 1847, έγινε η - 
όπως αποκλήθηκε - «στάσις της Ναυπά- 
κτου», που εξελίχθηκε σε ολόκληρη εκ
στρατεία ανά την κεντρική και ανατολική 
Στερεά Ελλάδα.

Οι αρχικοί συστασιώτες Συνταγματάρχης
I. Φαρμάκης, Ταγματάρχης, Α. Μακρυγιάν- 
νης, ο Φρούραρχος Ναυπάκτου Βοτσαΐτης 
κ.ά. με 200 αντάρτες, νικήθηκαν από τα 
κυβερνητικά στρατεύματα παρά τη θέση 
«Ζήλιτσα» Ναυπάκτου. Επακολούθησαν και 
άλλες συμπλοκές και τελικά οι επαναστά
τες νικήθηκαν, διασκορπίσθηκαν και με τη 
μορφή των συμμοριών μπήκαν στο τουρκικό 
έδαφος, από όπου πραγματοποιούσαν λη
στρικές επιδρομές.

Στην καταστολή όλων αυτών των κινημά
των και ανταρσιών, οι άνδρες της Χωροφυ
λακής πήραν θέση ανάμεσα στις επίλεκτες 
δυνάμεις. Έτσιστηναπό7 Οκτωβρίου 1847 
πρόταση του αρχηγού των δυνάμεων που 
στάλθηκαν κατά των στασιαστών της Ναυ
πάκτου, παρατηρούμε ότι προτάθηκαν για
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βασιλικό έπαινο οι Μοίραρχος Γεώργιος 
Πτολεμαίος και Δ. Τζάνης, ο Υπομοίραρχος 
Γεώργιος Κουτσούκος, ο Ενωμοτάρχης Δ. 
Κοκκώνης και άλλοι. Η πρόταση για τον 
Πτολεμαίο ανέφερε ότι «ώρμησε κατά την 
έφοδον και κατέπεσε κατόπιν των φευγόν- 
των αποστατών».

Η ληστεία βρισκόταν σε έξαρση σε όλη 
την περίοδο αυτή, επειδή οι διάφορες ορ
γανωμένες και πολυπρόσωπες συμμορίες 
περνούσαν τα σύνορα και εύρισκαν κατα
φύγιο στο τουρκικό έδαφος. Στο Νομό 
Φθιωτιδοφωκίδος, μετά την κατάπνιξη της 
εξέγερσης, η καταδίωξη της ληστείας ανα
τέθηκε στο Μοίραρχο Γεώργιο Πτολεμαίο 
με ελάχιστη δύναμη Χωροφυλάκων. 0 πα
λιός και έμπειρος πολεμιστής του αγώνα 
της ανεξαρτησίας, κατάλαβε ότι με τη μι
κρή δύναμη που διέθετε, δεν μπορούσε να 
δώσει τελειωτικό χτύπημα στις πολυάρι
θμες ληστοσυμμορίες. Γ Γ αυτό πολλές φο
ρές ζήτησε ενίσχυση από την Κυβέρνηση, 
χωρίς όμως να πάρει καμία απάντηση.

Η Κυβέρνηση στις 31-7-1848 με την 
12888 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερι
κών, θεώρησε καλό να τον μεταθέσει στην 
Αθήνα, στέλνοντας στην περιοχή του τρία 
μεταβατικά αποσπάσματα αποτελούμενα 
από έμμισθους Εθνοφύλακες και Οροφύλα
κες, με επικεφαλής το Στρατηγό Γκούρα 
και τους Συνταγματάρχες I. Μαμούρη και I. 
Φαρμάκη. Δεν άργησε όμως να φανεί το 
κενό που άφησε η αντικατάσταση του Μοι
ράρχου Γεωργίου Πτολεμαίου. Η κατά
σταση επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να δημιουργηθεί ειδική αλληλογραφία 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Νομάρχη 
Φθιωτιδοφωκίδος Λιδωρίκη, που εξυ
μνούσε στην κυριολεξία την περίοδο που 
βρισκόταν επικεφαλής του Μεταβατικού, 
έστω και με μικρές δυνάμεις, ο Μοίραρχος 
Πτολεμαίος.

Μπροστά στην επιμονή και τα αδιάσειστα 
στοιχεία του Νομάρχη, αλλά και της κοινής 
γνώμης, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
αποσύρει τα ετερόκλητα φουσάτα που είχε 
στείλει και να αναθέσει πάλι στον Πτολε
μαίο τον αντιληστρικό αγώνα στην ευαί
σθητη αυτή περιοχή.

Το Υπουργείο Στρατιωτικών, με την 1954 
από 28-10-1848 διαταγή του υποσχόταν ότι 
θα τον ενίσχυε με άνδρες προερχόμενους 
από τα διαλυμένα Μεταβατικά Αιτωλοακαρ
νανίας και Φθιώτιδας. 0 φιλότιμος Πτολε
μαίος ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του. 
Μάταια όμως περίμενε τις ενισχύσεις που 
του είχαν υποσχεθεί. Αυτό συνέβη επειδή 
οι διάφοροι καπεταναίοι δεν επιθυμούσαν 
να τεθούν υπό τη διοίκηση της Χωροφυλα
κής. ΓΓ αυτό ο Μοίραρχος απηύθυνε στο 
Νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδος την 3860 από 
10-11 -1848 αναφορά, που κατέληγε με την 
ακόλουθη επίκληση: « . .  .εναπόκειται όθεν 
εις υμάς κ. Νομάρχα, όπως σταθμίζοντας 
τας ανάγκας των Υπηρεσιών μας επί του 
σπουδαίου αντικειμένου της δημοσίας 
ασφαλείας εις τον οποίο προΐστασθε Νο
μόν, ενεργήσατε το ταχύτερον δια να μας 
χορηγηθή η ανάλογος στρατιωτική δύνα-
μις

Το Υπουργείο Στρατιωτικών ανέθεσε 
τότε τη δίωξη της ληστείας σε ολόκληρη τη 
Στερεά στη Χωροφυλακή. Παράλληλα η Κυ
βέρνηση αναγκάσθηκε από την εξέλιξη των 
πραγμάτων, να επανασυστήσει λίγο αργό
τερα το Αρχηγείο Χωροφυλακής με το διά
ταγμα της 29-11 -1848, διορίζοντας Αρχηγό 
τον Υποστράτηγο Αλεξ. Βλαχόπουλο. Ο 
Πτολεμαίος υπηρέτησε ακόμη και στους 
Νομούς Αρκαδίας, Αττικής, Κυκλάδων και 
αλλού, όπου διακρίθηκε και αγαπήθηκε από 
τους κατοίκους για το ανώτερο ήθος και τη 
σύνεση που τον διέκρινε σε όλες του τις 
πράξεις και ενέργειες. Με διάταγμα του 
Όθωνα τιμήθηκε για τη συμμετοχή, αφο
σίωση και ανδρεία που έδειξε στην κατα
στολή της στάσης της Ναυπάκτου (Β.Δ. 
466/23-11-1847).

θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Πτο
λεμαίος με το Μοίραρχο Γ. Κροκίδα, βοή
θησαν στην προπαρασκευή της Ηπειροθεσ- 
σαλικής Επανάστασης του 1854. Το 1862, 
λόγω των συνεχών ταραχών στην Πελοπόν
νησο, στάλθηκε ως αρμόδιος Αντισυντα- 
γματάρχης Επιθεωρητής Χωροφυλακής για 
επιτόπια εξέταση στους Νομούς Αρκαδίας, 
Λακωνίας και Μεσσηνίας. Το 1865 απο- 
στρατεύθηκε από το Σώμα με το βαθμό του 
Αντισυνταγματάρχη.

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές, από όσα 
τουλάχιστον γραπτά στοιχεία διασώθηκαν 
και κατορθώσαμε να βρούμε στα Γ ενικά Αρ
χεία του Κράτους και αλλού, η πολλαπλή 
δράση του σεμνού παλικαριού Γεωργίου 
Πτολεμαίου. Έλαβε ενεργό μέρος στον 
υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα και μετά την 
απελευθέρωση εξακολούθησε μέσα από το 
Σώμα της Χωροφυλακής, να προσφέρει 
αξιοζήλευτο ειρηνικό έργο στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος. Για την προσφορά του 
αγαπήθηκε πολύ από τους συγχρόνους του 
που τον σέβονταν για την ικανότητα και το 
ανώτερο ήθος του.

Έμεινε άγαμος και το έτος 1873 σε ηλι
κία 73 ετών άφησε την τελευταία του πνοή 
στην ελεύθερη ελληνική γη που από παιδί 
πολέμησε για την απελευθέρωσή της.

Οι εφημερίδες της εποχής αναγγέλλον
τας το θάνατό του έγραφαν τα ακόλουθα. 
«Προχθές (σ.σ. 23-10-1873) απέθανε και 
εκηδεύθη ο απόστρατος Ταγματάρχης της 
Χωροφυλακής, Γεώργιος Πτολεμαίος. 
Αποθανών άγαμος ο μακαρίτης Γεώργιος, 
εγκατέλειπε πάσαν την περιουσίαν του δια 
διαθήκης του εις το Αμαλίειον Ορφανοτρο- 
φείον. Αι πράξεις αύται των κληροδοτών 
περιουσίας εις τοιαύτα αγαθοεργά κατα
στήματα εισίν όντως φιλανθρωπικοί ως 
προνοούσαι περί όντων εγκαταλελειμένων 
μόνον εις την μέριμναν των αγαθών ψυ
χών . . .  Αιώνια η μνήμη του φιλανθρώπου 
μακαρίτου Γ. Π τολεμαίου...» («Εθνοφύ- 
λαξ»). . .  «χθες ανεπαύθη ενΚυρίω ο εξ 
Ταταούλων - Κωνσταντινουπόλεως από
στρατος Συνταγματάρχης της Χωροφυλα
κής Γεώργιος Πτολεμαίος, λείψανον του 
ιερού αγώνος του 1821. Η κηδεία του εγέ- 
νετο δια της ανηκούσης εις τον βαθμόν του 
στρατιωτικής τελετής. Ο μακαρίτης διε-

κρύθη καθ’ όλον τον βίον του επί τη αυ
στηρά εκπληρώσει του καθήκοντος του και 
τη αγάπη προς την πατρίδα. Αιώνια του η 
μνήμη!. . .  Κύριος αναπαύσαι την ψυχήν 
αυτού εν κόλποις Αβραάμ και Ιακώ β...»  
...(«Α λήθεια» )___

«Απεβίωσε την εβδομάδα ταύτην (23 
τρέχοντος) ο απόστρατος Ταγματάρχης της 
Χωροφυλακής Γεώργιος Πτολεμαίος, όστις 
δια διαθήκης εκληροδότησεν άπασαν την 
περιουσίαν αυτού εις το Ορφανοτροφείον 
των κορασίων. Αιώνια και τούτου η
μ νήμη !...» . («Μέλλον»)........... «Την
προχθές Τρίτην απεβίωσεν πλήρης ημερών 
και χθες την 2 μ. μ. εκηδεύθη μεθ’ όλης της 
νενομισμένης παρατάξεως, ο απόστρατος 
Συνταγματάρχης της Χωροφυλακής Γεώρ
γιος Πτολεμαίος» («Αιών»).

Το 1880, ο λόγιος Αντώνιος Γεωργίου, 
σε μακροσκελέστατο στιχούργημά του 
αφιερωμένο στους αγωνιστές του '21, δεν 
παρέλειπε να εξυμνεί και τον Πτολεμαίο, 
πράγμα που σημαίνει ότι και μετά το θάνατό 
του εξακολουθούσε να είναι ζωντανή η 
ανάμνηση της προσφοράς του στον αγώνα 
της Παλιγγενεσίας. Συγκεκριμένα ο Γεωρ
γίου προτάσσοντας τα ονόματα πολλών άλ
λων αγωνιστών, έγραφε ότι όλοι αυτοί και 
οι:

Πτολεμαίος, Βυζάντιος, για την 
Ελευθερία,

Τους Τούρκους επολέμηοαν με 
φρόνηση κΤ ανδρεία.

Και απηδούσαν στη φωτιά, ζωή δεν 
εψηφούσαν,

Για λευτεριά και μοναχά όπου πολ' 
αγαπούσαν. . . .

Από τέτοιους λαμπρούς και άξιους αν
θρώπους πλαισιώθηκε το Σώμα της Χωρο
φυλακής από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής 
της. ΓΓ αυτό κατόρθωσε να επιζήσει και να 
φέρει πάντοτε σε πέρας την αποστολή του, 
γράφοντας κατά καιρούς σελίδες δόξας και 
ηρωισμού, που με ευγνωμοσύνη θα μνημο
νεύουν οι επερχόμενες γενεές.

Αθανάσιος Αναστασόπουλος 
Ταγματάρχης

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :
1. Αρχειακή πηγή ΓΑΚΦ. 145(Οθων. Αρχ. Υπ. Εσωτ.).
2. Βιβλιογραφία

1. -Γ. Γερβι νου:  Ιστορία της Επαναστάαεως 
καιαναγεννήσεως της Ελλάδος Αθήναι 1864 τ. 1 -2.
2. -Γ . Κρέμου:  Χρονολογία της Ελληνικής
Ιστορίας (1453 - 1830) Αθήναι 1879 τ. 1. 3.- I. 
Φι λήμονος:  Δοκίμων Ιστορικόν περί της Ελ
ληνικής Επαναστάσεως Αθήναι 1859 τ. 1-3. 4 - Φ. 
Φ ω τ ά κ ο υ : Απομνημονεύματα περί της Ελληνι
κής Επαναστάσεως Αθήναι 1900 τ. 1-2. 5 -  X. 
Στασι νόπουλου:  Λεξικό της Επαναστά
σεως του 1821 τ. 1-4. 6 -  X. Βλασσόπου-  
λ ο υ : Ημερολόγιον του αγώνος Αθήναι 1930, 7 - 
Κ. Αντωνί ου:  Ιστορία της Χωροφυλακής τ. 
α’. 8.-Ν. Κ τ ε ν ι ά δ η : Ιστορία της Χωροφυλα
κής τ. 1. 9.- Μεγάλη Στρατ ι ωτ ι κή - 
Ναυτ ι κή Εγκυκλοπαί δε ι α τ. Ε". 
10 . -  Εφημερίδες «Εθνοφύλαξ» (φ. 
2818/ 25- 10- 1873) ,  «Αλήθει α» 
(φ. 1995/25-10-1873), «Μέλλον» (φ.
995/26-10-1873), «Αιών» (φ.
2962/25-10-1873). 11.-Α, Γεωργί ου:  Πολι
τικόν κάτοπτρον της Ελλάδος, Αθήναι 1880.
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Ο θάνατος της ελπίδας
Κανένας δεν γεννιέται αδιάφορος για 

όσα συμβαίνουν γύρω του. Ό ταν είναι 
παιδί ρωτάει για όλα, «προβληματίζεται» 
τόσο, που πολλές φορές φέρνει σε πολύ 
δύσκολη θέση τους μεγάλους. Κι αν άλ
λες φορές δεν ρωτάει, δεν το κάνει από 
αδιαφορία, αλλά γιατί αρχίζει να καταλα
βαίνει ότι για πολλά πράγματα οι μεγάλοι 
ή απαντάνε «συμβατικά», δηλαδή ψεύ
τικα, ή έχουν κάνει μεταξύ τους μια 
«σιωπηρή συμφωνία» να μη θίγουν, ούτε 
και στα παιδιά τους ωρισμένα θέματα. Ο 
καθένας γνωρίζει πολύ καλά, και πολλές 
φορές έχει πληρώσει πολύ ακριβά, αυτή 
τη σιωπηρή συμφωνία των μεγάλων, 
ακόμα και των γονέων του.

Και μετά το παιδί γίνεται έφηβος και 
νέος. Τα ερωτήματά του, και άρα και τα 
ενδιαφέροντά του, είναι πολύ πλατύ
τερα, πολύ γενικότερα, πολύ πιο ουσια
στικά. Και ανάλογα με τον χαρακτήρα, με 
τους δασκάλους, με τη μόρφωση και κυ
ρίως με την αγωγή του σπιτιού και το 
παράδειγμα των γονέων του, τα ενδια
φέροντά του κατευθύνονται στο πως θα 
εργασθεί για να διορθωθεί ο στραβός 
κόσμος που του κληρονομούν οι μεγά
λοι, και που το έφεραν σ' αυτόν χωρίς να 
τον ρωτήσουν. Δεν υπάρχει νέος χωρίς 
αυτό το ζωηρό ενδιαφέρον να διορθώσει 
τον κόσμο.

Τότε όμως αρχίζουν και οι απογοητεύ
σεις. Η πραγματικότητα γύρω του είναι 
ένας ατέλειωτος, απύθμενος, αβυσσα
λέος συμβιβασμός. Ή και, ακόμα χειρό
τερο, μια κουφιολογία, αντίθετη με τις 
πραγματικές επιδιώξεις των ισχυροτέ- 
ρων και των περισσότερο προβεβλημέ
νων στη ζωή μεγάλων, ενώ οι πραγματι
κές επιδιώξεις είναι η ατομική επικρά
τηση με οποιαδήποτε μέσα, ακόμα και με 
αδικίες, με εκμετάλλευση, με σϋνθλιψη 
του αδυνάτου. Και όσο ο νέος ή η νέα 
ωριμάζουν, τόσο και ανοίγονται μπροστά 
τους οι περίφημοι δύο δρόμοι του Ηρα
κλή, ο δρόμος της δύσκολης αρετής και 
ο δρόμος της εύκολης κάκίας. Ή θα ζή- 
σει σωστά, αλλά δύσκολα, ή πονηρά αλλά 
εύκολα.

Πολλοί δεν κουράζονται περισσότερο 
μπροστά στο δίλημμα. Και οι πιο πολλοί 
προτιμούν το εύκολο, που άλλωστε 
προσφέρει και άμεσην ανταπόδοση. 
Κάλλιο ένα και στο χέρι. Μερικοί ανακά
λυψαν κι έναν τρίτο δρόμο, θοηθούσης 
και της κοινωνίας των μεγάλων: τη φυγή 
μπροστά στο δίλημμα, τη φυγή ή σε μι
κρές κλειστές κοινωνίες, όπως είναι 
αυτά τα διάφορα κοινόβια χιππικού τύ
που, ή τη φυγή μέσω κάποιου ναρκωτι
κού, απαλού ή δυνατού, το οποίο σαν 
αγγελικό λεωφορείο σε πηγαίνει σε άλ

λους κόσμους, μακριά από τα τυραννικά 
διλήμματα ή από την άθλια πραγματικό
τητα.

Σ’ αυτό το «ωχ αδερφέ» πεθαίνει η 
ελπίδα της κάθε κοινωνίας να βελτιω
θεί και να δώσει στα μέλη της ένα 
καλύτερο αύριο. 0 θάνατος της αυρια
νής ημέρας είναι η αδιαφορία.

Γιαυτό και τα ναρκωτικά κάνουν 
θραύση ανάμεσα στις νεανικές ηλικίες. 
Και τελικά, όσο μεγαλώνουν, πλην όσων 
τα ναρκωτικά έφθειραν ανεπανόρθωτα 
τα λοιπά τους αισθητήρια, άλλοι γίνονται 
επαναστάτες, διαφόρων τύπων επανα
στάτες, και άλλοι, οι περισσότεροι, συμ
βιβάζονται και ακολουθούν την «πεπα- 
τημένη». Γίνονται σαν τους μεγαλυτέ- 
ρους τους. Αν τους θυμίσεις τον παλιό 
εαυτό τους, τα νεανικά τους όνειρα, ση
κώνουν τους ώμους και σου απαντάνε με 
δυο χαρακτηριστικές λέξεις: ώχαδερφέ.

Σ’ αυτό το «ωχ αδερφέ» πεθαίνει η ελ
πίδα της κάθε κοινωνίας να βελτιωθεί και 
να δώσει στα μέλη της ένα καλύτερο αύ
ριο. Ο θάνατος της αυριανής ημέρας εί
ναι η αδιαφορία. Και όχι μόνον η αδιαφο
ρία για τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά 
προβλήματα των ανθρωπίνων κοινωνιών. 
Αλλά η αδιαφορία και για τα πιο μικρά, για 
τα πιο καθημερινά, για τα πιο εύκολα. Για 
όσα με λίγη επιμονή, με λίγο ενδιαφέρον, 
θα μπορούσαν να διορθωθούν. Η αδια
φορία να βελτιωθούν και τα προσωπικά 
καθημερινά κακώς κείμενα. Ο μεγάλος 
κοινωνιολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
είχε παρατηρήσει την καταλυτική επί
δραση της αδιαφορίας απέναντι στα μι
κρά κακά. Είπε κάποτε: «Τούτο εστί το 
πάντων αίτιον των κακών, το μη και υπέρ 
των μικρών αγανακτείν». Αιτία όλων, 
πάντων, των κακών είναι να μην αγανα- 
κτής, να μην αντιτίθεσαι και να μη δια
μαρτύρεσαι και για τα μικρά κακά που 
συμβαίνουν γύρω σου.

Αλήθεια, θα ήταν πολύ δύσκολο για 
τον καθένα από μας να διαμαρτύρεται 
για κάθε μικρό στραβό που συμβαίνει 
γύρω του; Γιαυτόν που πετάει το πα- 
κέττο του στο δρόμο και τον λερώνει, 
γιαυτήν που χύνει τα νερά στο πεζοδρό
μιο, γιαυτόν που φτύνει, γιαυτόν που 
σπρώχνει και δεν περιμένει τη σειρά του, 
γιαυτόν που κάθεται ενώ στέκει όρθιος 
ένας πολύ ηλικιωμένος, γιαυτόν που δεν

σου ζυγίζει σωστά τα τρόφιμα που αγο
ράζεις γιαυτόν που δεν περιμένει το 
σήμα για να περάσει από το ένα πεζο
δρόμιο στο άλλο, γιαυτόν που τηλεφωνεί 
με την ησυχία του στον δημόσιο θάλαμο 
ενώ απ' έξω περιμένουν άλλοι, για τον 
υπάλληλο που δεν σηκώνει το κεφάλι 
του, για τον εισπράκτορα που μιλάει με 
αναίδεια, για τον οδηγό που σε γεμίζει 
λάσπες αν και βρίσκεσαι στο πεζοδρόμιο, 
γιαυτόν που ανοίγει υπερβολικά το ρα
διόφωνό του, γιαυτόν που μιλάει δυνατά;

Θα ήταν πολύ δύσκολο για τον καθένα, 
που θέλει να διορθωθεί η ζωή, να πει 
στον εαυτό του, δεν θα πετάω το πα- 
κέττο μου στο δρόμο αλλά στο καλάθι, 
δεν θα χύνω τα νερά στο δρόμο αλλά στο 
βόθρο, δεν θα σπρώχνω αλλά θα περι
μένω στη σειρά μου, δεν θα κάθομαι 
αλλά θα σηκώνομαι όταν υπάρχει όρθιος 
ένας ηλικιωμένος, δεν θα δεχτώ να μη 
μου ζυγίζουν τα ψώνια, δεν θα περάσω 
στο άλλο πεζοδρόμιο αν δεν ανοίξει το 
σήμα, δεν θα αφίσω τον άλλο να περιμέ
νει, ούτε και θα δεχθώ ο υπάλληλος να 
αδιαφορεί δεν θα ενοχλήσω κατά 
οποιονδήποτε τρόπο τον άλλο. Θα ήταν

0 μεγάλος κοινωνιολόγος, Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος, είχε παρατηρήσει την 
καταλυτική επίδραση της αδιαφορίας 
απέναντι στα μικρά κακά. Είπε κάποτε: 

« . .  .αιτία όλων, πάντων, των κακών 
είναι να μην αγανακτείς, να μην αντι- 
τίθεσαι και να μη διαμαρτύρεσαι και 
για τα μικρά κακά που συμβαίνουν 
γύρω σου».

δύσκολο να πω μια συγγνώμη ή ένα ευ
χαριστώ; Θα ήταν δύσκολο, αντί να περι
μένω οι άλλοι να διορθώσουν τον κόσμο, 
να προσέξω να διορθώσω αυτά τα μικρο
πράγματα, αρχίζοντας από τον εαυτό 
μου;

Ίσως μερικοί αυτά τα θεωρούν ανάξια 
λόγου. Ίσως πουν ότι και αν ακόμα αυτά 
διορθωθούν, οι μεγάλες αδικίες και οι 
μεγάλες κατεργαριές θα εξακολουθή
σουν να χρωματίζουν τη ζωή μας και να 
την κάνουν άθλια. Δεν έχουν δίκιο. Με 
κανένα τρόπο δεν έχουν δίκιο. Πρώτον, η 
καθημερινή ζωή μας θα πάψει να είναι 
άθλια αν λείψουν όλες αυτές οι μικροα- 
σχημίες που τη λερώνουν. Δεύτερον, θα
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συνηθίσουμε όλοι ν' απαιτούμε και να 
προσφέρουμε το καλύτερο, το πιο σω
στό, το πιο εξυπηρετικό για τον διπλανό 
μας. Και τρίτον, όταν είμαστε εν τάξει 
στα καθημερινά μικρά, ευκολότερα θα 
μεταβούμε και στα μεγαλύτερα. Πάντοτε 
το κλίμα που δημιουργείται γύρω μας, η 
ατμόσφαιρα της καθημερινής ζωής, 
επηρεάζει και την ατμόσφαιρα ολόκλη- 
ρης της ζωής. Και στο κάτω - κάτω τίποτε 
δεν θα γίνει αυτόματα, από μόνο του, αν 
δεν αρχίσει ο καθένας από τον εαυτό 
του. Εκείνη η απλοϊκή ιστορία του αυγού 
είναι πολύ χαρακτηριστική. Θα σας τη 
θυμίσω.

Έπιασαν κάποτε ένα νεαρό κλέφτη. 
Και όταν τον εκάλεσε ο δικαστής ν ’ απο- 
λογηθεί, απάντησε: Κύριε δικαστή, το 
αυγό φταίει, φταίει το αυγό για όλα. Και 
εξήγησε ότι όταν κάποτε μικρός πήγε 
στη μητέρα του ένα αυγό, από τις κότες 
της γειτόνισσας, όχι μόνο δεν τον μάλ- 
λωσε, αλλά και τον επαίνεσε που έφερε 
στο σπίτι ένα αυγό χωρίς να το πληρώ
σουν και ξοδέψουν τα χρήματά τους. Και 
το αυγό με τον καιρό έγινε μία κανονική 
κλοπή, έγινε αντικείμενο των διωκτικών 
αρχών.

Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα 
εναντίον του ίδιου του εαυτού μας είναι 
η αδιαφορία απέναντι στα καθημερινά 
μικρά κακά. Είναι περίεργο ότι κανένας 
δεν αρέσκεται κάθε πρωί που φεύγει από 
το σπίτι του για την εργασία του να πετάει 
κάθε λίγα ή περισσότερα μέτρα στο 
δρόμο από μια ή δύο δραχμές, ενώ αρέ- 
σκεται να πετάει κάτι από την ευγένειά 
του, από την ανθρωπιά του, από το εν
διαφέρον του για μια καλυτέρευση της 
ζωής. Διαμαρτύρονται πολλοί για την 
ακάθαρτη πόλη μέσα στην οποία ζουν. 
Και τα βάζουν με τον κάθε Δήμαρχο. 
Αλλά ποιος λερώνει περισσότερο την 
πόλη; Ο Δήμαρχος; Διαμαρτύρονται για 
την οποιαδήποτε αδιαφορία. Αλλά πόσο 
συμβάλλει ο καθένας σ' αυτή την ομαδο- 
ποιημένη αδιαφορία; Και γιατί δεν δια
μαρτυρόμαστε όλοι; Ίσως γιατί στο βά
θος αισθανόμαστε ότι και οι ίδιοι δεν εί
μαστε εν τάξει.

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, όσοι 
εξακολουθούμε να θέλουμε μια καλύ
τερη αυριανή μέρα. Να πάρουμε από
φαση να σβύσουμε οριστικά από το λε
ξικό μας τη φράση «ωχ αδερφέ». Να μας 
δούνε και οι νεότεροι, και να αισθανθούν 
στην ψυχή τους μια ενθάρρυνση, μια 
συμπαράσταση, μια ελπίδα. Έχουμε όλοι 
τις ευθύνες μας για κάθε πρόσθετο 
γραμμάριο ναρκωτικού που καταναλώ
νεται από τους νέους. Έχουμε ο καθέ
νας μας τις ευθύνες του για όση αθλιό
τητα επικρατεί ακόμα στη ζωή. Και στο 
κάτω - κάτω αν φταίνε οι δυνατοί και οι 
«ιθύνοντες», εμείς τους εκλέγουμε, 
εμείς τους συντηρούμε, εμείς τους ανε
χόμαστε, εμείς τους στηρίζουμε, εμείς 
τους δίνουμε τη δικαιολογία υπάρξεώς 
τους. Εικόνα μας είναι. Όταν ο κάθε πο
λίτης είναι αυστηρός στην καθημερινή 
ζωή, δεν μπορεί να δημιουργείται το 
κλίμα που ανέχεται τις μεγάλες αθλιότη
τες. Δεν υπάρχει ποτάμι, ούτε ο Δούνα- 
βις, ούτε ο Αμαζόνιος, που να μην αρχίζει 
από μικρά - μικρά ρυάκια. Το αίτιο όλων 
των κακών, είναι ότι ανεχόμαστε και δεν 
αγανακτούμε και για τα καθημερινά μι
κρά κακά της ζωής.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ...

«Το κυκλοφοριακό πρόβλημα»
Πήγαινα «γραμμή» καταπάνω του. Φτάνοντας σε απόσταση μερικών 

μέτρων διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας. Προσπάθησα να ερευνήσω τις 
προθέσεις του. Το ένστικτό μου λειτούργησε αμέσως. Θα προσπεράσω, 
σκέφτηκα, αριστερά του γιατί «έβγαλε φλας» με πρόθεση να περάσει από 
τα δεξιά μου, ήθελα να πω, το μάτι του έπεσε πάνω στην δεξιά μου ωμο
πλάτη. Ενώ κάνω κάπως αριστερά, την ίδια στιγμή αλλάζει «πορεία» κι' 
αυτός.

Ερχόταν λοιπόν καταπάνω μου. Η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη. 
Στρίβω το τιμόνι πάλι δεξιά-λοξοδρόμησα δηλαδή προς τα δεξιά -  αλλά τι 
σύμπτωση! Στρίβει κι’ αυτός το τιμόνι ανάποδα και νάτος πάλι στην πορεία 
μου.

Νέα μανούβρα, νέα αποτυχία.
Φρενάρω απότομα για να αποφύγω την σύγκρουση. Καιρός ήταν. Στα

μάτησα μόλις λίγα εκατοστά μπροστά του. Σαν βιαστικοί οδηγοί που είμα
στε -  πεζοί για να κυριολεκτούμε -  δεν βγάλαμε τα χέρια απ’ τα παράθυρα 
για να δείξουμε ο ένας στον άλλο την αγανάκτησή μας με τη γνωστή" 
χειρονομία της «μούντζας» αλλά αποφασίσαμε, κάνοντας κάποιο νεύμα, να 
συνεχίσουμε τον δρόμο μας.

Εκανα να φύγω δεξιά τώρα, όπως κινούνται όλα τα αυτοκίνητα, σύμ
φωνα με τον κώδικα.. .  πεζοδρομιακής κυκλοφορίας. Αλίμονο όμως στη 
βιασύνη μας! Έκανε κι αυτός την ίδια κίνηση αλλά όχι προς τα δεξιά του.

Μείναμε αμίλητοι και κοιταζόμασταν για κάμποση ώρα με αμηχανία .. .
Να λοιπόν που χρειαζόταν τη στιγμή εκείνη ένας τροχονόμος__ πε

ζοδρομίου φυσικά, για να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Το πρόβλημα όμως όσο και φαιδρό αν φαίνεται με την πρώτη ματιά, δεν 

παύει να είναι σοβαρό και να παραμένει άλυτο.
Το αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά' ιδιαίτερα τώρα με τις γιορτές 

που ο κόσμος θα κατακλύσει τα πεζοδρόμια και θα τρέχει να κάνει τις 
αγορές του, θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο έντονα.

Και όταν θα προχωράνε με . . .  μικρή ταχύτητα, μπουλούκια -  μπουλού- 
κια, χαζεύοντας δεξιά -  αριστερά, θα ακούσεις να σου ψιθυρίζουν και 
μερικά συγνώμη μετά το «ελαφρό» σπρώξιμο ή το «ανάλαφρο» πάτημα.

Όταν όμως θα σε παρασύρουν με το τρέξιμό τους, όταν θα διασταυ
ρωθείς -  πεζός εσύ -  με ανθρώπους «οχήματα» που θα τρέχουν με υπερ
βολική ταχύτητα, τότε θα γυρίσεις σαν σβούρα απ' το χτύπημα στον ώμο ή 
θα ψάξεις να βρεις φαρμακείο για να βάλεις τσιρότο στον κάλο. Είναι οι 
στιγμές εκείνες που και συγνώμη να σου πούνε δεν ωφελεί σε τίποτα.

’Ακόυσα για μια νεανική συντροφιά που κατέβαινε τη «Σταδίου» και 
δεν άφηνε «ατρακάριστο» άνθρωπο. Είχε τραβήξει «γραμμή πλεύσεως» και 
αλίμονο σε όποιον έβγαινε μπροστά στην πορεία της.

Φοβάμαι ότι και σε σας μπορεί να συμθεί το ίδιο .. .  ατύχημα. Γι' αυτό 
σας συμβουλεύω! Να «οδηγείτε» τον εαυτό σας προσεκτικά και να υπομέ
νετε τον κίνδυνο.

Να υπομένετε μέχρι που να... τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες 
για τους πεζούς: «ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΔΕΞΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ».

Μπορούμε από τώρα να φανταστούμε πως θα διευκολυνθούν οι πεζοί 
με . . .  τα νέα μέτρα. Σε όλα τα πεζοδρόμια θα υπάρχει διπλό ρεύμα κυκλο
φορίας πεζών. Θα έχουν χαραχτεί διακεκομμένες ή συνεχόμενες διπλές 
γραμμές, ανάλογα με το αν επιτρέπεται η προσπέραση ή όχι.

Υπάρχει μόνο μία μικρολεπτομέρεια που ίσως προβληματίσει τους 
αρμόδιους, αν δηλαδή θα επιτραπεί η στάση και η στάθμευση. Γιατί όπως 
ανεθοκατεβαίνει ο λαουτζίκος και πασχίζει να προσπεράσει τους μπροστι
νούς, απροειδοποίητα σταματάει ο «κάποιος» και ανταλάσσειχειραψίες με 
τον γνωστό που τυχαία συνάντησε.

Γειά σου ρε Σάββα πως από δω; Ρε, ρε . . . ο Νίκος, για κοίτα σύμπτωση· 
και δώστου παρλάρες και δώστου ασταμάτητα ανεβοκατεβάσματα οι κο- 
λημμένες παλάμες που λες ότι είναι παιδικό σκοινάκι.. .  κα ι.. .πέρα βρέχει 
για τους άλλους που πασχίζουν να ξεπεράσουν κι’ αυτό το εμπόδιο για να 
προχωρήσουν λιγάκι τέλος πάντων, μέχρι να πέσουν στο μπαμπά και τη 
μαμά που κρατάνε χεράκι -  χεράκι και ένα και δυό και τρία και τέσσερα 
παιδιά σε σχηματισμό τριάδας, τετράδας, πεντάδας κ.ο.κ. που δεν εννοούν 
έστω και λίγο να ξεδέσουν τα χέρια τους, να μείνει λίγος χώρος ναπροσπε- 
ράσει ο κοσμάκης.

Φυσικά στις γιορτές η « κυκλοφοριακή συμφόρηση» θα επιδεινωθεί και 
λόγω δεμάτων. Έτσι μπορούμε από τώρα να ευχηθούμε «αλλήλους» καλές 
γιορτές και «ατρακάριστα» περπατήματα.

Δημητρης Λυκοποριώτης
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Το αξιόποινο του αδικήματος της μοιχείας καταργήθηκε με διάταξη 
που ψήφισε η Βουλή πριν από μερικούς μήνες. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για 
τους δεσμούς και τα στηρίγματα του γόμου και της οικογένειας συγκρούστη- 
καν με την παρόδοση και τις προκαταλήψεις, στη συζήτηση που έγινε. Στη 
συζήτηση αυτή ακούστηκαν οι θέσεις και το επιχειρήματα των ομιλητών γισ 
ένα θέμα που από τα βάθη των αιώνων είχε απασχολήσει και απασχολεί κάθε 
κοινωνική οργάνωση, κάθε οικογένεια, κάθε σύζυγο όνδρα, ή γυναίκα.

επιδόσεις στον εξωσυζυγικό έρωτα, 
όπως προκύπτει από ένα μεγάλο αριθμό 
δικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις 
που έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια, 
ξεπερνάει πιο εύκολα το σοκ από το 
παραστράτημα εκείνου και του δίνει 
«άφεση αμαρτιών» . . .  δεν βαριέσαι άν
τρας ε ίνα ι.. ,,θα παραστρατήσει και κα
μιά φορά...

«ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΟΙ» ΝΟΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΙΧΕΙΑ

Κατά την αρχαία αθηναϊκή νομοθεσία, 
τη μοιχεία την τιμωρούσαν με το φόνο 
του δράστη από το σύζυγο, με το σωμα
τικό βασανισμό του, με φυλάκιση ή 
πρόστιμο που επέβαλλε το δικαστήριο. 
Ακόμα, ο αδικημένος σύζυγος μπορούσε 
να απαιτήσει από τον εραστή αποζη
μίωση, για το λόγο αυτό μάλιστα τον κρα
τούσε σε περιορισμό μέχρι να υποδείξει 
εγγυητές ότι θα καταβάλλει την αποζη
μίωση που συμφωνήθηκε. Σε «ηπιώτε- 
ρες» περιπτώσεις μοιχείας ο νόμος πρό- 
θλεπε το κούρεμα της κεφαλής των μοι
χών.

Ο Λυσίας, σε έναν από τους «λόγους 
του» αναφέρεται σε μια υπόθεση μοι
χείας που είχε στοιχίσει τη ζωή του ερα
στή Ερατοσθένη. Ο απατημένος σύζυ-

μένει η γυναίκα του έγκυος τακτικά μια 
φορά το χρόνο επειδή η εγκυμοσύνη 
αποτελούσε εγγύηση απέναντι στη μοι
χεία. Ακόμα, για να προφυλάξει την τιμή 
της γυναίκας του, όταν απούσιαζε σε πο
λέμους, της τοποθετούσε τη «ζώνη 
αγνότητας» ένα σιδερένιο κατασκεύα
σμα που ασφάλιζε με κάποιο κλειδί.

Στο Βυζάντιο ο νόμος πρόθλεπε τη 
σκληρή τιμωρία του μοιχού και της μοι
χαλίδας. Και ο σύζυγος και ο πατέρας της 
μοιχαλίδας είχαν το δικαίωμα να σκοτώ
σουν τους ενόχους. Άλλη μορφή τιμω
ρίας ήταν το κόψιμο της μύτης και ο λι
θοβολισμός της μοιχαλίδας.

«ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ»

Στο κείμενο των «Δέκα Εντολών», 
τους δέκα σύντομους κανόνες ηθικής με 
τους οποίους εζήτησε ο Θεός από τους

Το δικαίωμα της μοιχείας ξεκινάει από 
τότε που καθιερώθηκε η «Πατριαρχία». 
Ό ταν δηλαδή η γυναίκα δεν είχε δικαιο- 
πρακτική ικανότητα και τη θεωρούσαν 
«RES» (πράγμα) μέσα στην οικογένεια, 
δεν ανέχονταν ποτέ να διαπράξει το αδί
κημα αυτό»επειδή σε περίπτωση απόκτη
σης εξώγαμου τέκνου, θα έφερνε ξένο 
αίμα που θα διασπούσε την ενότητα και 
την καθαρότητα της φυλής. Σαν από
δειξη ότι πρόκειται για κατάλοιπο αν
δροκρατικής αντιμετώπισης του προ
βλήματος αξίζει να σημειωθεί ότι ο νό
μος τιμωρούσε ως μοιχεία, που προσ
έβαλλε το γάμο, μόνο τη συνουσία. Δη
λαδή άλλες ομοφυλοφιλικές σχέσεις δεν 
έθιγαν την πίστη του γάμου ...

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Το θέμα είναι ανεξάντλητο και πολυ
διάστατο. Υπήρχε και εξακολουθεί να

γος Ευφίλητος, όταν τον έπιασε 
στα . . .πράσα, τον σκότωσε και σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που ίσχυε, αθωώθηκε.

Στην αρχαία Αίγυπτο οι εραστές που 
συλλαμβάνονταν «επ’ αυτοφώρω» από 
τους συζύγους για μοιχεία καίγονταν 
ζωντανοί. Ακόμα εφαρμοζόταν η «ρινο- 
τομία» της μοιχαλίδας και η τιμωρία του 
μοιχού με την αποκοπή των γεννητικών 
του οργάνων.

Η διαδικαστική απόφαση σε περίπτωση 
μοιχείας, συναντιέται πολύ περίεργη στη 
Κίνα, στους πρώτους μετά τη γέννηση 
του Χριστού, αιώνες: Ο σύζυγος μπο
ρούσε να αποκεφαλίσει και τους δυο 
εραστές. Έπρεπε όμως μετά να φέρει τα 
δυο κεφάλια στο δικαστή, που τα έβαζε 
στο στόμιο μιας μακριάς γερτής σήραγ
γας. Γέμιζαν μετά τη σήραγγα με νερό 
και τα κεφάλια στριφογυρίζοντας έπεφ
ταν σ’ ένα δοχείο όπου τα περίμεναν ο 
δικαστής κι ο σύζυγος. Αν τα κεφάλια 
έφταναν αντικρυστά, εθεωρείτο από
δειξη ενοχής και ο σύζυγος δεχόταν μια 
απλή μαστίγωση. Αν αντίθετα δεν έβγαι
ναν αντικρυστά, δεν επιβεβαιονόταν η 
ενοχή τους και τότε έπρεπε ο ζύζυγος να 
θέσει στη διάθεση του δικαστή το κεφάλι 
του, που του το έκοβε αμέσως.

Στο μεσαίωνα ο σύζυγος φρόντιζε να

Ισραηλίτες να ρυθμίσουν τη ζωή τους, 
παρατηρούμε ότι οι δυο απ' τις εντολές 
αυτές αφορούν τη μη παραβίαση της συ
ζυγικής αρμονίας. Η έβδομη «Ου μοι- 
χεϋσεις», απευθύνεται και στους δυο 
συζύγους και η δέκατη «Ουκ επιθυμή
σεις την γυναίκα του πλησίον σου, 
ουδέ .. .» απευθύνεται στο σύζυγο και σε 
κάθε . . .  επίδοξο εραστή που θα ήθελε 
να ξεμυαλίσει τη σύζυγο.

Η ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ 
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ

Η συζυγική απιστία ήταν μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια αποκλειστικά αντρικό 
«προνόμιο». Ο «σύζυγος» δικαιολο
γούσε στον εαυτό του τις εξωσυζυγικές 
σχέσεις αλλά δεν συγχωρούσε ποτέ τις 
σχέσεις αυτές στη γυναίκα του. Μάλιστα 
πίστευε και εξακολουθεί να έχει την εν
τύπωση ότι εάν σκοτώσει ή διαπομπεύσει 
τη γυναίκα του, όταν τη συλλάβει να μοι
χεύεται, η πράξη του αυτή θα μείνει ατι
μώρητη ή θα τιμωρηθεί με μικρή ποινή. 
Βλέπει δηλαδή τη μοιχεία της γυναίκας 
του σαν προσβολή της κυριότητας που 
νομίζει ότι έχει πάνω σ’ αυτή.

Η «σύζυγος», με τις ίδιες περίπου .. .

υπάρχει βαθύ χάσμα απόψεων. Από την 
παράθεση των επιχειρημάτων που προ
βάλλουν όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη 
μπορούν να εξαχθούν γόνιμα συμπερά
σματα και να διαμορφώσει κανείς μια 
ολοκληρωμένη εντύπωση για τη μοιχεία.

Η μοιχεία καταδικάζεται από το νόμο 
του Θεού, την παλαιά και Καινή Διαθήκη. 
Ο αποχαρακτηρισμός της από ποινικό 
αδίκημα δημιουργεί μεγάλους ηθικούς 
κινδύνους για την οικογένεια και την όλη 
υπόσταση της κοινωνίας.

Του Δημήτρη ΚΑΣΣΙΟΥ 
Ανθ υπασπιστή

Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών 
της αποποινικοποίησης:

Η ποινική δίωξη του μοιχού εκ μέρους 
του αναίτιου συζύγου στη δικαστηριακή 
πρακτική, έχει πολλές φορές σαν κίνη
τρο όχι τον κλονισμό της συζυγικής σχέ- 
σης,αλλά μόνο οικονομικά και άλλα συμ
φέροντα. Η συζυγική πίστη δεν προστα
τεύεται από τον ποινικό νόμο,αλλά από 
την ποιότητα των σχέσεων των δύο συ
ζύγων, το ήθος και την ωριμότητα της 
προσωπικότητάς τους.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 1492 της 17/17 Αυγούστου 
1950 «Περί κυρώσεως του Ποινικού Κώ- 
δικος» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'.

«Εγκλήματα περί τον γάμον και την οι
κογένεια»

ΑΡΘΡΟ 357 ΜΟΙΧΕΙΑ
«1. Ο υπαίτιος μοιχείας σύζυγος και ο 

μετ’ αυτού συνένοχος τιμωρείται δια 
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Η δίωξις 
χωρεί μόνον επί εγκλήσει του προσβλη- 
θέντος.

2. Εόν κατά τον χρόνον της πράξεως 
δεν υφίστατο συμβίωσις των συζύγων το 
δικαστήριο, κρίνον και τας ιδιαιτέρας 
περιστάσεις, υφ’ ας η πράξις έλαβε χώ
ραν, δύναται να κρίνη την πράξιν ατιμώ- 
ρητον.

3. Η μοιχεία μένει ατιμώρητος, εάν ο 
προσβληθείς σύζυγος ηνέχθη ταύτην».

Α.Ν. 2250/1940 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ 

Αρθρο 1439. Μοιχεία ή διγαμία.
«Εκάτερος των συζύγων δύναται να 

ζητήση το διαζύγιον δια μοιχείαν ή διγα
μίαν του ετέρου. Είναι απαράδεκτος η 
αγωγή του συζύγου όστις συνήνεσεν εις 
την μοιχείαν ή την διγαμίαν του ετέρου».

Το παλαιό δίκαιο είχε συμπεριλάθει το 
αδίκημα της μοιχείας στο κεφάλαιο κατά 
των ηθών. Πρόβλεπε δε με ρητή διάταξη 
και την «διπλή μοιχεία», όταν δηλαδή και 
οι δυό εραστές ήσαν έγγαμοι.

Με το άρθρο 6 του Ν. 1272/82 καταρ- 
γήθηκε το άρθρο 357 του Π.Κ. (το αξιό
ποινο της μοιχείας). Η παραβίαση της συ
ζυγικής πίστης θα αποτελεί πλέον μόνο 
αιτία διαζυγίου (το άρθρο 1439 του Α.Κ. 
εξακολουθεί να ισχύει). Ακόμα με τον 
ίδιο νόμο διαγράφονται όλες οι καταδι- 
καστικές αποφάσεις για μοιχεία που 
έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ αυτού του 
νόμου και οι ποινές που επιβλήθηκαν μ' 
αυτές. Οι δικογραφίες που εκκρεμούν 
για παραβάσεις του άρθρου 357 του Π.Κ. 
τοποθετούνται στο αρχείο με πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα και τα διωκτικά έγ
γραφα που έχουν εκδοθεί επιστρέφον- 
ται ανεκτέλεστα.

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

Παλιότερα ή νομολογία των δικαστη
ρίων έλεγε ότι για να έχουμε μοιχεία 
έπρεπε να βρεθούν τα δυο πρόσωπα που 
πράττουν το αδίκημα πάνω στην ίδια την 
πράξη. Δεν ήταν αρκετό δηλαδή να τους 
βρεις σ’ ένα κρεβάτι χωρίς ενδύματα. 
Αργότερα, ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι 
αρκούν και σαφείς ενδείξεις.

Η επ’ αυτοφώρω σύλληψη των παρά
νομων εραστών, δημιουργούσε τακτικά 
κωμικοτραγικές σκηνές. Από κακό υπο
λογισμό ο μαινόμενος ή η μαινόμενη σύ
ζυγος, μαζί με τους αναγκαίους μάρτυ
ρες παραβίαζαν την είσοδο της «ερωτι
κής φωλίτσας» των εραστών, λίγα λεπτά 
νωρίτερα από το χρόνο που έπρεπε να 
εισβάλλουν, οπότε αντίκρυζαν προκα
ταρκτικούς έρωτες και όχι τις περιπτύ
ξεις εκείνες που πρόβλεπαν να δουν και 
να αποθανατίσουν μάλιστα και φωτο
γραφικά. Σε πολλές παρόμοιες «επιχει
ρήσεις τιμής» το απατημένο «έτερον 
ήμισυ» με τη βοήθεια των συγγενών και

φίλων έβγαζαν με το ζόρι τα ρούχα των 
απίστων και τους φωτογράφιζαν, ώστε η 
εμφάνισή τους αυτή να στοιχειοθετήσει 
το αδίκημα της μοιχείας.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΙΚΗ 
ΖΩΗ

Δεν υπάρχει κοινωνία γνωστή στην 
ιστορία ή στην ανθρωπολογία, όπου να 
λείπει η οικογένεια. Αν σκεφθούμε την 
ποικιλία των ανθρώπινων πολιτισμών, 
αυτή η παγκοσμιότητα της οικογένειας 
πρέπει να θεωρείται σαν ένα πρωταρχικό 
φαινόμενο. Οι αρχαίοι Έλληνες στους 
χρόνους του Ομήρου, είχαν σαν ιδεώδες

...«Σίγουρα η συζυγική πίστη είναι 
σεβαστή. Σίγουρα είναι κάτι που όλοι 
υποστηρίζουμε. Σίγουρα είναι κάτι το 
επιθυμητό. Το ερώτημα είναι, με το να 
ποινικοποιοϋμε την προσβολή της 
υπηρετούμε το δίκαιο, προστα
τεύουμε αυτά το αγαθά ή μήπως ανοί
γουμε την πόρτα για ένα σωρό άλλα 
πολύ δυσάρεστο φαινόμενα;»

Γεωργ.-Αλέξ. Μαγκάκης

την ιδέα της οικογενειακής ενότητας. 
Ιδιαίτερα ύμνησαν τη συζυγική πίστη. Ο 
τρωικός πόλεμος ξεκίνησε από μια απι
στία.

Η ανθρωπότητα εδοκίμασε όλες τις 
μορφές του γάμου και της οικογένειας: 
μονογαμία πολυγαμία, πολυανδρία, 
κ.λ.π. Η μονογαμία προφανώς υπήρξε η 
αρχική μορφή του γάμου και θα πρέπει 
να πούμε ότι η ιδανικότερη οικογένεια 
είναι αυτή που αποτελείται από τον πα
τέρα. τη μητέρα και τα παιδιά τους. Εξ
άλλου και το Ελληνικό Δίκαιο στηρίζεται 
στη μονογαμία.

Ο γάμος προστατεύεται από το Σύντα
γμα σαν Θεσμός στον οποίο προσχωρούν 
οι σύζυγοι με ελεύθερη βούληση. Ο ίδιος 
ο γάμος δημιουργεί υποχρέωση για συ
ζυγική πίστη που είναι καθαρά «εσωτε
ρικό» ζήτημα των συζύγων, αν δηλαδή θα 
τηρηθεί ή όχι και δεν είναι θέμα που 
μπορεί να το λύσει η επέμβαση της Πολι
τείας.

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι περι
πτώσεις μοιχείας είναι πάρα πολλές. Λί
γες όμως έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια 
και πολύ λιγότερες αποτελούσαν λόγω 
διαζυγίου. Κάθε δίκη γινόταν αντικεί
μενο εκβιασμών και δολοπλοκιών. Καμιά 
«πολυτελής μοιχεία» δεν έφτανε μέχρι 
τα δικαστήρια αλλά μόνο οι μοιχείες αυ
τών που δεν είχαν τη δύναμη και την οι
κονομική άνεση να διαπράξουν το αδί
κημα κατά τρόπο περισσότερο ασφαλή.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η συζήτηση που έγινε στη βουλή για 
την κατάργηση του αξιόποινου της μοι
χείας είχε επιστημονικό ενδιαφέρον. 
Ακούστηκαν διάφορες απόψεις διακε
κριμένων ομιλητών, αποσπάσματα των 
οποίων παραθέτουμε στη συνέχεια:

Το θέμα, αν θα πρέπει να τιμωρείται η 
μοιχεία, αν είναι έγκλημα ή όχι - παρατή
ρησε στην ομιλία του ο καθηγητής του

Ποινικού Δικαίου και υπουργός Δικαιο
σύνης κ. Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκά- 
κης - είναι φορτισμένο αφόρητα με προ
καταλήψεις και μυθοποιήσεις και από τις 
δύο μεριές. Και πρόσθεσε ο κ. Μαγκά- 
κης:

«Μερικοί θεωρούν λαθεμένα ότι με την 
κατάργηση του αξιόποινου της μοιχείας, 
δημιουργοϋνται ελευθεριότερες κατα
στάσεις. Κάνουν λάθος. Εξ ίσου όμως 
λάθος κάνουν και εκείνοι που θεωρούν 
ότι με την κατάργηση του αξιόποινου της 
μοιχείας υφιστάμεθα ηθικό πλήγμα σαν 
κοινωνία, ότι ο γάμος καταρρέει και ότι η 
ηθική μας υπόσταση τραυματίζεται. Και 
αυτό είναι λάθος.

Για να τοποθετηθούμε απέναντι στο 
θέμα, θα πρέπει να το δούμε με πολλή 
ψυχρότητα και αντικειμενικότητα.

Δεν μπορεί να υποστηριχθεί και δεν 
υποστηρίζεται από κανένα ότι το αξιό
ποινο προβλέπει να προστατεύσει την 
ιερότητα, την θρησκευτική ιερότητα του 
γάμου, τον θρησκευτικό του χαρακτήρα. 
Αυτό δεν υποστηρίζεται πράγματι κατ’ 
απόλυτο τρόπο από κανένα, γιατί δεν εί
μαστε θεοκρατική πολιτεία και ευτυχώς 
δεν είμαστε. Το δίκαιο μιας σύγχρονης 
πολιτείας έχει κοινωνικούς και μόνο 
σκοπούς. Σέβεται αναμφισβήτητα τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις, δεν θέλει να 
τις ενοχλεί αλλά δεν παίρνει τις αντιλή
ψεις για ιερότητα εκείνου ή τούτου του 
συμφέροντος για να τις μεταβάλλει σε 
λόγο ποινικής προστασίας. Τέτοια μετα
φυσική αποστολή, ένα σύγχρονο δίκαιο 
δεν έχει. Και αυτό είναι απόλυτο» .. .

...«Σίγουρα η συζυγική πίστη είναι 
σεβαστή. Σίγουρα είναι κάτι που όλοι 
υποστηρίζουμε. Σίγουρα είναι κάτι το 
επιθυμητό. Το ερώτημα είναι, με το να 
ποινικοποιούμε την προσβολή της υπη
ρετούμε το δίκαιο, προστατεύουμε αυτό 
το αγαθό ή μήπως ανοίγουμε την πόρτα 
για ένα σωρό άλλα πολύ δυσάρεστα φαι
νόμενα; Αυτό είναι το πρακτικό πρό
βλημα. Και όσοι έχουν πείρα - και πολλοί 
έχουν - της δικηγορίας, γνωρίζουν ότι η 
πιο αφόρητη - τουλάχιστον για μένα - 
ποινική υπόθεση είναι η υπόθεση της 
μοιχείας. Τα ψεύδη που λέγονται από το 
μίσος και το πάθος που υπάρχει δεν λέ
γονται σε καμιά άλλη δίκη. Επίσης δεν 
είδα καμία περίπτωση ποτέ που η μήνυση 
να έχει ασκηθεί γιατί ο μηνυτής εθίγη 
ηθικά. Κίνητρό του ήταν πάντα το τυφλό 
μίσος και η εκδίκηση, ο θιγμένος δηλαδή 
εγωισμός, είτε συχνότερα η επιδίωξη οι
κονομικών οφελημάτων, και έτσι η μή
νυση για μοιχεία ήταν μέσον οικονομικής 
συναλλαγής για να εξασφαλιστούν εκ
βιαστικά καλύτεροι όροι λύσης του γά
μου.

Και μέσα σ' αυτήν την άσχετη ηθικά ή 
και ανήθικη πραγματικότητα, γίνεται και 
πολύ υποκριτική ηθικολογία. Το συμφέ
ρον εάν θα πάρει ο ενδιαφερόμενος 
100.000 ή 200.000 δρχ. περιβάλλεται με 
πολλή ηθικολογία. Και έχουμε και τους 
συγγενείς και φίλους που χωρίζονται σε 
δύο στρατόπεδα και ψευδορκούν με τον 
πιο αναίσχυντο και αφόρητο τρόπο. Και 
χρησιμοποιούνται στη δίκη και παράνομα 
αποδεικτικά μέσα. 'Ολη αυτή η ιστορία 
των παρακολουθήσεων και της υποκλο
πής τηλεφωνημάτων, οι εισβολές σε ξένα 
σπίτια, οι αφαιρέσεις στοιχείων, οι δια- 
συρμοί, όλα αυτά από το αξιόποινο της

862



μοιχείας τροφοδοτούνται. Και αναγκά
ζονται και μερικά δικαστήρια να λάβουν 
υπόψη τους αυτά τα παράνομα αποδει
κτικά μέσα. Υπήρξαν όμως ευτυχώς και 
θαρραλέες αποφάσεις δικαστηρίων που 
αρνήθηκαν να τα λάβουν υπόψη τους.

Εκεί οδηγεί η ποινικοποίηση της μοι
χείας. Και πού αλλού; Σ' έναν αφόρητο 
διασυρμό της ίδιας της οικογένειας, των 
ίδιων των συζύγων. Ελέχθη χθες σωστά, 
ότι στην επαρχία όταν δουν, ότι είναι 
γραμμένη στο πινάκιο μια υπόθεση μοι
χείας τρέχουν όλοι για να διασκεδάσουν. 
Περιμένουν να ακούσουν πικάντικα πρά
γματα. Και να διασυρθούν βέβαια άν
θρωποι. Γιατί μέσα στο φανατισμό, στο 
πάθος τους και στο μίσος τους οι μηνυτές 
λένε τα πιο απίθανα και μειωτικά και για 
τους ίδιους πράγματα.

Και τα παιδιά, τα δυστυχισμένα παιδιά; 
Αυτών δεν θα αλλάξει ο γονιός. Ο πατέ
ρας ή η μητέρα τους, που κάθεται στο 
εδώλιο, γονιός τους θα μείνει, αλλά θα 
είναι μοιχός ή μοιχαλίς. Και αυτά θα είναι 
τα παιδιά του «κερασφόρου» για να μη 
μεταχειριστώ τη λαϊκή έκφραση, και στο 
σχολείο και στο δρόμο και οπουδήποτε 
αλλού αυτό θα ακούνε αν όχι και τίποτε 
χειρότερο. Τα παιδιά είναι τα μεγάλα θύ
ματα.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ποινι- 
κοποίησης της μοιχείας».

Η καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου και 
βουλευτής Επικράτειας κ. Ψαρούδα - 
Μπενόκη είπε στην ομιλία της: «Η γνώμη 
που επικρατεί στη χώρα μας και στο εξ
ωτερικό είναι ότι με τη μοιχεία προστα
τεύεται ο γάμος, όχι βέβαια σαν θρη
σκευτικός και μεταφυσικός θεσμός, αλλά 
σαν κοινωνικοηθικός θεσμός που αποτε
λεί θεμέλιο της συγκρότησης της σημε
ρινής κοινωνίας. Δεν είναι ούτε προσω
πική προστασία του συζύγου, ούτε προσ
τασία των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Είναι προστασία του γάμου σαν θεσμού 
και επομένως όταν συζητάμε για το αξιό
ποινο ή μη της μοιχείας, πρέπει να 
έχουμε μπροστά μας τον γάμο σαν θεσμό 
και όχι το πρόσωπο του άλλου συζύγου. 
Οι θέσεις αυτές βέβαια δεν αποκλείουν 
τον προβληματισμό, αν πρέπει δηλαδή ή 
δεν πρέπει να τιμωρείται η μοιχεία, 
ακόμα και αν προστατεύεται ο γάμος σαν 
κοινωνικοηθικός θεσμός, ακόμα και αν 
παραχωρούνται τόσα δικαιώματα και τό
σες εύνοιες, ή μάλλον αν λαμβάνεται 
υπόψη τόσο σοβαρά από το δίκαιο η 
ανοχή ή η συγκατάθεση του προσβλη- 
θέντος συζύγου. Αυτό το δεύτερο γίνε
ται, όχι γιατί με τη διάταξη αυτή της μοι
χείας προστατεύεται ο προσβληθείς σύ
ζυγος, αλλά γιατί το Ποινικό Δίκαιο έχει 
ρεαλισμό μέσα του και όταν βλέπει τον 
σύζυγό να συναινεί ή να συγχωρεί, εκ
τιμά ότι δεν χρειάζεται πια να προχωρή
σει στην ποινή, όχι όμως και να απόσχει 
από την αξιολογική μορφή ότι προσβλή
θηκε ο θεσμός του γάμου.

Υπάρχει το πρόβλημα, αν πρέπει ή δεν 
πρέπει να τιμωρείται η μοιχεία. Και τα 
επιχειρήματα που πρέπει να διατυπω
θούν υπέρ ή κατά, πρέπει να τοποθετη
θούν στο πρακτικό πεδίο και όχι στο 
θεωρητικό. Και στο πρακτικό πεδίο είναι 
οι εκβιασμοί, που περιέγραψε πολύ σω
στά ο κ. Υπουργός, είναι η διαπόμπευση 
και η χρησιμοποίηση της ποινικής αυτής 
διατάξεως για άλλους λόγους και όχι βέ

βαια για την προστασία του γάμου».
Καταλήγοντας η κ. Ψαρούδα - Μπε

νάκη υποστήριξε ότι από πρακτική 
άποψη το δίκιο βρίσκεται στην αποποινι
κοποίηση της μοιχείας και εισηγήθηκε η 
νομοθεσία να μην προχωρήσει στην από
τομη κατάργηση του αξιόποινου.

Δευτερολογώντας ο κ. Γ. Μαγκόκης 
πρόσθεσε ότι η σταδική αποποινικο
ποίηση δεν έχει κανένα σκοπό αφού τα 
τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία 
έχει προχωρήσει σημαντικό στη νοοτρο
πία και την κοινωνική δραστηριότητα.

Στη συζήτηση παρενέβει και ο πρώην 
πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Κανελλό- 
πουλος. Δεν μίλησε σαν πολιτικός ή πα
νεπιστημιακός άνθρωπος. Είπε τις από
ψεις του για την μοιχεία έχοντας ζήσει 
τις κοινωνικές μεταστροφές της μετα
πολεμικής κοινωνίας σε σχέση με την 
προπολεμική. Είπε ο κ. Παναγιώτης Κα- 
νελλόπουλος:

«Όταν ερχόμαστε και λέμε ότι αποτε
λεί ποινικό αδίκημα η μοιχεία, μειώνουμε 
την αξία της οικογένειας. Είναι σα να 
λέμε ότι είναι τόσα πολλά τα περιστατικά, 
ώστε να υπάρχει και ποινική δίωξη.

Είπα και επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει 
πάντοτε η ηθική να χρειάζεται τη βοή
θεια του νόμου, του δικαίου. Στην περί
πτωση αυτή κατά την γνώμη μου δεν 
χρειάζεται. Βέβαια ίσχυε στο παρελθόν. 
Αλλά δεν είμαι διόλου βέβαιος, αν η 
ποινή που προβλεπόταν για τη μοιχεία 
εμείωσε έστω και κατά ένα ασύλληπτο 
μικρό ποσοστό τις μοιχείες που συμβαί
νουν στην κοινωνία μας και σε κάθε κοι
νωνία. Και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, 
αλλά και στα χωριά.
Ελάχιστες και όχι οι χειρότερες είναι οι 
περιπτώσεις εκείνες - υπάρχουν δικα
στές και υπάρχει εκλεκτός δικαστής στην 
αίθουσα αυτή, ο οποίος έχει πείρα αυτού 
του πράγματος - που σύρθηκαν μπροστά 
στα δικαστήρια μοιχοί και μοιχαλίδες. 
Και δεν είναι οι χειρότερες περιπτώσεις. 
Είναι οι περιπτώσεις οι οποίες συνήθως

« Οταν ερχόμαστε και λέμε ότι απο
τελεί ποινικό αδίκημα η μοιχεία, 
μειώνουμε την αξία της οικογένειας. 
Είναι σα να λέμε ότι είναι τόσα πολλά 
τα περιστατικό, ώστε να υπάρχει και 
ποινική δίωξη.

Είπα και επαναλαμβάνω ότι δεν 
πρέπει πάντοτε η ηθική να χρειάζεται 
τη βοήθεια του νόμου, του δικαίου.

Παναγ. Κανελλόπουλος

συνδέονται με κάποια εσκεμμένη προσ
πάθεια του ετέρου μέλους. Συνήθως, ε ί
ναι εκβιαστικές οι προσπάθειες αυτές.

Και οι χειρότερες περιπτώσεις είναι οι 
εκβιαστικές. Υπάρχει εκβιασμός «του 
ενάγοντος, του μηνύοντος» και όχι «της 
μηνυομένης ή του μηνυομένου». Όμως, 
οι περισσότερες - και μάλιστα σ' όλες τις 
τάξεις της κοινωνίας, σ’ όλα τα στρώματα 
της κοινωνίας - και οι βαρύτερες είναι 
εκείνες που ποτέ δεν εμφανίζονται στα 
Δικαστήρια.

Δεν ξέρουμε, πόσα δράματα οικογε
νειακά μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα 
ή και ένα άνδρα στην μοιχεία. Πόσες

περιπτώσεις εκείνες που χρειάσθηκε 
κάποιο από τα δύο βασικά σκέλη της οι
κογένειας, τους γονείς, ένα ακούμπημα 
έξω από την οικογένεια.

Πόσες περιπτώσεις είναι εκείνες που η 
μοιχεία δεν είναι η αιτία, αλλά είναι το 
αποτέλεσμα, διότι θέλει κάποιος ή κά
ποια να βρει την ειρήνη του ή την ειρήνη 
της που δεν βρίσκει στο σπίτι. Στις περι
πτώσεις αυτές καλύτερα να διαλύεται η 
οικογένεια και να μη διατηρείται και να 
ιδρύεται άλλη η οποία να είναι πιο υγιής, 
πιο γερή, πιο σωστή».

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο βουλευ
τής και τ. Υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Γεώργιος Σταμότης ο οποίος μεταξύ των 
άλλων τόνισε:

«Προκειμένου να θεσπισθή η διάταξις 
για κατάργηση της αξιόποινου της μοι
χείας θα έπρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύ
νης να έλθει εις μίαν συννενόησιν με την 
εκκλησίαν. Η διάταξις αυτή καταργου- 
μένη, θα οδηγήαη δια να παραμερισθούν 
ορισμένοι άλλαι παραδόσεις. Και η Ελλάς 
είναι σύνολον ιστορίας και παραδόσεων. 
Και αυτά αγωνιζόμεθα να διατηρήσωμεν.

Να καταργήσωμεν το Ποινικόν αδίκημα 
της μοιχείας και αύριον να είμεθα ενώ
πιον περιστατικών, τα οποία σήμερον ή 
κρύπτονται ή δεν αποτολμώνται; Τι ε ί
δους ηθική διαπαιδαγώγησιν θα έχει 
στον τομέα αυτόν ο Ελληνικός Λαός; Δεν 
μας φθάνουν οι άλλοι κλονισμοί, τους 
οποίους υφιστάμεθα αυτήν την ώρα; Δεν 
μας φθάνουν αι ανησυχίας αι αγωνίαι ότι 
κλονίζονται βασικοί θεσμοί, οι οποίοι ε ί
ναι συνδεδεμένοι όχι με την ιστορία του 
τόπου αλλά με την ύπαρξιν και την πρόο
δον του τόπου .. .

.. .Να διατηρήσωμε αυτούς τους θε
σμούς, να διατηρήσωμεν αυτός τας 
παραδόσεις, γιατί μόνον η διατήρησις 
αυτών των θεσμών εγγυάται την διατή- 
ρησιν της ιστορίας μας και των παραδό- 
σεών μας, εγγυάται την προς τα εμπρός 
πορείαν του Έθνους μας. Η Ελλάς, κύ
ριοι συνάδελφοι, έχει προχωρήσει προς 
τα εμπρός εν ονόματι της μεγάλης πί- 
στεως προς τας παραδόσεις και την ιστο
ρίαν».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η αποποινικοποίηση της μοιχείας δεν 
καταργεί τον σεβασμό στη συζυγική πί
στη της οικογένειας. Ο γόμος, είτε θρη
σκευτικός, είτε πολιτικός, θα παραμείνει 
πάντοτε το ηθικό θεμέλιο της κοινωνίας. 
Η εδραίωση της πίστης στην οικογένεια 
εξαρτόται αποκλειστικά και μόνο από 
την κατανόηση και την ειλικρίνεια στις 
σχέσεις του αντρόγυνου. Το αξιόποινο 
της μοιχείας καταργήθηκε... Συζητήθη
καν και ακούστηκαν όλες οι απόψεις 
γύρω απ' το θέμα αυτό, που συμπερα
σματικά επισημαίνουμε:
•  Η αποποινικοποίηση της μοιχείας δεν 

καταργεί τον σεβασμό στη συζυγική 
πίστη της οικογένειας.

• Ο γόμος, είτε θρησκευτικός, είτε πολι
τικός, θα παραμείνει πάντοτε το ηθικό 
θεμέλιο της κοινωνίας, και τέλος

• Η εδραίωση της πίστης στην οικογέ
νεια εξαρτόται αποκλειστικά και μόνο 
από την κατανόηση και την ειλικρίνεια 
στις σχέσεις του αντρόγυνου.
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bvfiSv ΟοΦί̂ ν
Του Σταύρου ΤΑΝΙΩΝΟΥ 

Μοιράρχου -  ιατρού

Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική αποτελεί 
ιδανικό συγκερασμό αρχαίων ελληνικών, 
ρωμαϊκών και ανατολικών στοιχείων.

Το Βυζάντιο κληρονόμησε την καλλι
τεχνική αίσθηση του ελληνισμού - όλοι 
σχεδόν οι καλλιτέχνες του ήταν Έλλη
νες - και την «πάντρεψε» με την οικοδο
μική και μηχανική μεγαλοφυΐα των Ρω
μαίων. Δεν μπορούσε, όμως, να ξεφύγει 
και από τον μυστικισμό της Ανατολής. 
Όλα αυτά τα στοιχεία το Βυζάντιο τα 
χρησιμοποίησε σαν ύμνο δοξαστικό 
προς το νέο, τον ένα και αληθινό θεό.

Το κλειδί, το «σήμα κατατεθέν» της 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής είναι ο 
τρούλλος. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως 
ο τρούλλος είναι δημιούργημα των βυ
ζαντινών αρχιτεκτόνων. Κάθε άλλο- η 
καταγωγή του είναι ασιατική. Αργότερα 
πέρασε στους Ρωμαίους και κάλυψε 
στρογγυλά κυρίως οικοδομήματα (ρο
τόντες), όπως το Πάνθεον της Ρώμης, το

αριστούργημα αυτό της ρωμαϊκής αρχι
τεκτονικής που αναφέρθηκε στις μέρες 
του αυτοκρότορα Αδριανού (120 - 124 
μ.Χ.). «Πάντως, πριν υψώσει το χέρι του 
για να παραλάβει τον τρούλλο ο βυζαντι
νός έλλην, η αρχιτεκτονική (και, γενικό
τερα, πνευματική) υπόστασή του ήταν 
ανεξέλικτη. Οι Ρωμαίοι τον αφήκαν περί
που όπως τον βρήκαν στην Περσία και 
στη Μεσοποταμία. Τον αφήκαν πολύ κα
θιστά επάνω σε στρογυλά ή άλλου τύπου 
κτίσματα», (Παναγιώτης Κανελλόπου- 
λος, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύμα
τος, τόμος 1ος, σελ. 95).

Το βασικό πρόβλημα, όμως, που αντι
μετώπισε ο βυζαντινός αρχιτέκτονας 
ήταν το πως θα τοποθετήσει τον 
τρούλλο, ένα στρογγυλό κατασκεύασμα, 
πάνω στο κεντρικό τετράγωνο του ναού, 
δηλαδή στο τετράγωνο που σχημάτιζαν 
τα τόξα (οι καμάρες) που ένωναν τις τέσ- 
σερες κεντρικές κολώνες (κίονες ή πεσ
σούς). Με άλλα λόγια το τετράγωνο 
έπρεπε να γίνει κύκλος (μάλλον να κατα- 
λήξει σε κύκλο), ώστε πάνω σ' αυτόν να 
χτιστεί ο τρούλλος.

Η λύση είναι καθαρά βυζαντινό εφεύ
ρημα. Επινοήθηκαν τα «λοφία», δηλαδή

σφαιρικά περίπου τρίγωνα (εκεί που 
συνήθως ζωγραφίζονται οι τέσσερες 
Ευαγγελιστές) που χτίζονταν στις τέσ
σερες γωνίες του τετράγωνου το οποίο 
έτσι κατάληγε σε κύκλο.

Ο βυζαντινός έλληνας πήρε τον 
τρούλλο και τον έκανε μέγα πνευματικό 
σύμβολο. Τον έκανε να συμβολίζει τον 
ίδιο τον ουρανό, πράγμα που έγινε κατά 
πρώτο στην Αγία Σοφία, έτσι έγινε η με
γαλύτερη αρχή αλλά και το μεγαλύτερο 
« τ έ λ ο ς »  της βυζαντινής αρχιτεκτονι
κής. Από τότε και μετά χτίστηκαν πολλές 
εκκλησίες που χάρισαν ιδιαίτερα λεπτή 
αισθητική και πνευματική συγκίνηση. Το 
θαύμα όμως της «Μεγάλης Εκκλησίας» 
του Ιουστινιανού δεν ξεπεράστηκε.

Η πρώτη μεγάλη εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας χτίστηκε από το Μέγα Κωνσταν
τίνο το 360 αλλά κάηκε εντελώς κατά την 
Στάση του Νίκα το 532. Ο Ναός ξαναχτί
στηκε με απίστευτη ταχύτητα, και το 537 
ο Ιουστινιανός μπορούσε να τον αφιε
ρώσει στην Αγία του Θεού Σοφία, ανα
φωνώντας «Νενίκηκά σε Σολομών».

Η Αγία Σοφία στην κάτοψη αποτελεί 
ένα μεγάλο ορθογώνιο με διαστάσεις 
76,2 χ 67,1 μέτρα και διαθέτει εσωνάρ-
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θηκα και εξωνάρθηκα ή στοά. Επίσης αρ
χικά είχε και ένα αίθριο ή προαύλιο. Ο 
κυρίως ναός έχει περιμετρικά κλιτή με 
πλάτος 15,2 μέτρα που έχουν μορφή 
στοών και καλύπτονται από σταυροθό
λια. (Σταυροθόλια είναι δύο θόλοι - κα
μάρες - που τέμνονται κάθετα. Πρόκειται 
για κατασκευή που επινοήθηκε από τους 
Ρωμαίους και συνεχίζεται να εφαρμόζε
ται στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών 
μας - κυρίως κάτω από τους γυναικωνί- 
τες - ως τα σήμερα). Τα κλιτή αυτά χωρί
ζονται από τον κεντρικό χώρο με πολύ 
όμορφες κιονοστοιχίες, που αποτελούν
ται από μονολιθικούς κίονες και περιορί
ζουν τον κεντρικό λειτουργικό χώρο σε 
76,2 επί 32,6 μέτρα.

Μα το στοιχείο που έλκει την προσοχή 
και συγκινεί το πνεύμα μας είναι ο 
τρούλλος, που έχει διάμετρο 32,6 μέτρα. 
Το μυστικό της επιτυχίας του τρούλλου 
αυτού, «συνδυασμένου ομαλά και απαλά 
με δυο πολύ μικρότερα ημιθόλια που 
βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα για να μη 
τον συναγωνίζονται διόλου, έγκειται 
στην άνετη και αβίαστη μετάβαση του 
κεντρικού τετράγωνου του ναού - του 
τετράγωνου που σχηματίζεται επάνω 
στο οικοδόμημα (καιπιο ψηλά από τα δυο 
ημιθόλια) - σ' έναν κύκλο που στηρίζει 
τον τρούλλο». Αυτή, λοιπόν, η «αβίαστη 
και άνετη» μετάβαση επιτεύχθηκε χάρης 
στα «λοφία» που προαναφέραμε.

Ο χώρος που καλύπτει ο τρούλλος 
επεκτείνεται προς τα ανατολικά και τα δυ
τικά με μεγάλα ημιθόλια (τεταρτςσφαί- 
ρια). Ο κυρίως τρούλλος είναι χτισμένος 
πάνω από ένα τετράγωνο και στηρίζεται 
σε τέσσερα λοφία και τέσσερα τεράστια 
τόξα. Η ώθηση των τεσσάρων τόξων προς

την κατεύθυνση της ανατολής και της 
δύσης παραλαμβάνεται από τα δύο ημι
θόλια που αναφέραμε παραπάνω, ενώ 
προς το βορρά και το νότο από τέσσερες 
μεγάλες αντηρίδες, που εξέχουν εξωτε
ρικά πάνω από τις οροφές των κλιτών. Τα 
ημιθόλια αντιστέκονται στην ώθηση του 
κυρίου τρούλλου, ενώ η δική τους ώθηση 
μεταφέρεται τελικά στο έδαφος.

Γύρω στα 62 μέτρα χωρίζουν το ψηλό
τερο σημείο του τρούλλου από το δά
πεδο του ναού, ενώ οι 40 νευρώσεις του 
επέτρεψαν στους αρχιτέκτονες να ανοί
ξουν στη βάση του άλλα τόσα μικρά 
παράθυρα.

Αυτός ο κύκλος από διάχυτο φως 
έκανε τα γαλάζια και χρυσά ψηφιδωτά να 
λάμπουν. Έτσι δικαιολογείται και η 
φράση του Προκόπιου, που λέει ότι ο 
τρούλλος της Αγίας Σοφίας «κρέμεται με 
μια αλυσσίδα από τον ουρανό».

Ο σκοπός των αρχιτεκτόνων, του Αν
θέμιου από τις Τράλλεις και του Ισιδώ
ρου από την Μίλητο ήταν να κατασκευά
σουν ένα εσωτερικό που να συγκινεί 
τους πιστούς, να υποβάλλει την ιδέα του 
« Υ ψ η λ ο ύ » ,  αλλά να έχει και λειτουρ
γικότητα. Όλα είναι μισοκρυμμένα και 
μυστηριώδη και όμως όλα αποκαλύπτον
ται.

Ο Προκόπιος στο έργο του περί κτι- 
σμάτων Ιουστινιανού μας περιγράφει ως 
εξής τις αντιθέσεις της Αγίας Σοφίας:

«Θέαμα ούν ή έκκλησία κεκαλλιστευ- 
μένον γεγένηται, τοϊς μέν όρώσιν υπερ
φυές, τοϊς δε άκούουσι παντελώς άπι
στον. Έπήρται μέν γάρ ές ύψους ουρά
νιον όσον, και ώσπερ των άλλων οικοδο
μημάτων άποσαλεύουσα έπινένευκεν,

«Η εκκλησία των χριστιανών εις αντί- 
θεαιν προς τον ναόν των εθνικών, ο 
οποίος ίσταται ελεύθερος εις τον ιερόν 
περίβολον ως έργον γλυπτικής, έχει αρ- 
χικώς απέριττον εξωτερικόν και τονίζει 
το εσωτερικόν του, όπου ο χώρος καθί
σταται «φορεύς της ιδέας», όπως είπεν ο 
Strzygovski. Η εκκλησία είναι λοιπόν 
εσώστροφος, αν ο αρχαίος ναός είναι 
εξώστροφος. Ο εσωτερικός χώρος της 
εκκλησίας τείνει να φανεί άπειρος παρά 
το περατόν του περίβλημα, ώστε να υπο
βάλλει την ιδέαν του Υψηλού. Εις την βα
σιλικήν το κατορθώνει με το να τονίζεται 
η φυγή προς την αψίδα του ιερού και να 
εξαίρετοι το ύψος με την βαθμιδωτήν 
διάταξιν των κλιτών, των οποίων το με- 
σαίον είναι υψηλότερον και πάμφωτον. 
Εις τους περικέντρους ναούς που είναι 
θολοσκεπείς, δια τον εις το κέντρον 
ιπτάμενον θεατήν αναπτύσσονται περι- 
φερικώς εις τον χώρον κεντρόφυγες και 
κεντρομόλοι δυνάμεις. Επί πλέον ο κεν
τρικός κατακόρυφος άξων έλκει το 
βλέμμα υψηλά, όπου ο τρούλλος αιωρεί- 
ται φωτισμένος ωσάν ουρανός, τον 
οποίον και συμβολίζει...».

Παν. Α. Μιχελής, Αισθητική αξιολόγηση 
της βυζαντινής τέχνης*.

ύπερκειμένη τή άλλη πόλει, κοσμούσα 
μέν αύτήν, ότι αύτής έστιν, ώραϊζομένη 
δε, ότι αύτής μέν ούσα και έπεμβαίνουσα 
τοσούτον άνέχει, ώστε μη ένθέδεήπόλις 
έκ περιωπής άποσκοπεϊται. Εύρος δε αύ
τής και μήκος ούτως έν έπικηδείω άποτε- 
τόρνευται, ώστε καί περιμήκης καί άλως 
εύρεία ούκ άπό τρόπου είρήσεται. Κάλλει 
δε άμυθήτω άποσεμνύνεται. Τώ τε γάρ 
ΰγκω κεκόμψευται και τή άρμονία τού μέ-

Β υζαντινής

τρου, ούτε τι ύπεράγαν ούτε τι ένδεώς 
έχουσα. Έπεί καί τού ξυνειθισμένου 
κομπωδεστέρα καί τού άμέτρου κοσμιω- 
τέρα, έπιεικώς έστι, φωτί δε καί ήλιου 
μαρμαρυγαίς ύπερφυώς πλήθει. Φαιής 
άν ούκ έξωθεν καταλάμπεσθαι ήλίω τον 
χώρον, άλλά την αϊγλην έν αύτφ φύεσθαι 
τοσαύτη τις φωτός περιουσία ές τούτο δή 
τό ιερόν περικέχυται».

Η Αγία Σοφία υπήρξε η μεγάλη αρχή. 
Εδώ συνδυάστηκαν τα τρία βασικά στοι
χεία, που χαρακτηρίζουν τη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική. Η ρωμαϊκή ή ελληνιστική 
βασιλική, οι ελληνικοί κίονες και ο ασια
τικός τρούλλος. Και συνδυάστηκαν τόσο 
θαυμάσια ώστε να μας δώσουν μια νέα 
αισθητική κατηγορία, την ιδέα του 
« Υ ψ η λ ο ύ » ,  που ταίριαζε στο χρι
στιανικό μυστικισμό.
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Υπάρχουν κοινωνικές αρετές, οι 
οποίες προδιαγράφουν, ανάλογα με την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξή τους, το 
μέλλον, αλλά και την ύπαρξη της πολι
τείας. Ηδιαπαιδαγώγηση στην ευσυ
νείδητη εκτέλεση του καθήκοντος και 
στη συνείδηση της ευθύνης θεωρούνται 
ανέκαθεν βασικές αρχές αγωγής των 
πολιτών. Σήμερα όμως παίρνουν μεγα
λύτερη ακόμα σημασία γιατί η εποχή 
μας παρουσιάζει ίσως περισσότερους 
από κάθε άλλη εποχή ανθρώπους με 
σθησμένο το συναίσθημα του καθή
κοντος και της ευθύνης. Η σωστή μάνα 
μπορεί, περισσότερο από κάθε άλλον, 
να διαπαιδαγωγήσει στο καθήκον και 
στη συνειδητή ευθύνη.

Η λησμοσύνη του καθήκοντος είναι 
σήμερα ένα ευρύτατα εξαπλωμένο 
κακό, εξαιτίας των πολέμων, των ταρα
χών και της συγχύσεως, μέσα στην 
οποία βρίσκεται ο άνθρωπος των ημε
ρών μας, εξαιτίας της ωφελιμιστικής 
ηθικής, που κυριαρχεί, του υπερτροφι
κού εγωισμού που σήμερα αναπτύ
χθηκε ίσως περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, της ελλείψεως θρησκευτι
κής πίστης. Η καταπολέμηση όλων αυ-

ή την αντιπάθεια, από τις ροπές και τα 
προσωπικά πάθη.

Η μάνα είναι σε θέση, περισσότερο 
από κάθε άλλον, να ξυπνήσει μέσα στο 
παιδί τη συνείδηση της ευθύνης και της 
εκτελέσεως του καθήκοντος. Αυτή από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, 
όταν συνειδητή αξία της αποστολής 
της, το οδηγεί στην εκτέλεση των μι
κρών καθηκόντων του. Έχει βέβαια και 
το παιδί τις υποχρεώσεις του και θα πρέ
πει μάλιστα να προσέχουν οι μητέρες 
εξαιρετικά σ’ αυτό το σημείο. Η μάνα 
οδηγεί το παιδί στην υπακοή, το παρα
κολουθεί με προσοχή και ακρίβεια, 
ώστε να τελειώσει τις μικρές εργασίες, 
που του ανατίθενται. Το παιδί σπάνια 
εκτελεί τα χρέη του αφ’ εαυτού του, χω
ρίς προτροπή και παρότρυνση. Είναι 
αλήθεια, πως η εκτέλεση του καθήκον
τος του προκαλεί δυσαρέσκεια.

Η καλή όμως μάνα ξέρει καλά, πως 
είναι επιτακτική ανάγκη να διαπαιδα- 
γωγήσει το παιδί στην εκπλήρωση του 
χρέους παντού και πάντοτε και περισ
σότερο εκεί, που δεν το ελκύει, δεν του 
γνέφει το ευχάριστο, εκεί, που με την 
εκπλήρωσή του μπορεί να έχει ακόμα

καλά χρησιμοποιούμενος έλεγχος, η 
έγκαιρη παρατήρηση, η αμοιβή ή η τι
μωρία σε ψυχολογημένη στιγμή, η 
επωφελής χρησιμοποίηση της ευκαι
ρίας. Οι συμβουλές έρχονται βέβαια σε 
δεύτερη μοίρα, γιατί απλώς με τα λόγια 
δε γίνεται τίποτε.

Έπειτα η μάνα πρέπει να ξέρει πως 
ασήμαντο και σοβαρό δεν υπάρχει, 
όταν πρέπει να εκτελέσουμε το καθή
κον μας, ενδιαφέροντα και αδιάφορα 
δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο εκτέλεση 
του καθήκοντος και εκπλήρωση της 
ευθύνης. Είναι όμως αλήθεια, πως 
γενικότερα δεν παρατηρεί κανένας εν
διαφέρον για τη διαπαιδαγώγηση στο 
καθήκον. Δεν ενδιαφερόμαστε για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
ανάληψη της ευθύνης. Δεν προετοιμά
ζουμε το παιδί στη χαρούμενη εκτέ
λεση της εργασίας του. Τουναντίον 
προσπαθούμε με το παράδειγμά μας να 
δίνουμε το καλύτερο μάθημα αποφυγής 
εκτελέσεως καθηκόντων και υποχρεώ
σεων. Δε βοηθούμε τα παιδιά στην εκ
τέλεση των καθηκόντων, παρά πως να 
ξεγλυστρήσουν απ’ αυτά και από την 
ευθύνη, πως να τη ρίξουν στους ώμους

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το δίκιο, το άδικο κι ο νόμος

Του Γιάννη -ΗΡΟΤΥΡΗ

τών των κακών μπορεί να γίνει αποτε
λεσματικά από όλους τους παράγοντες 
αγωγής, αλλά περισσότερο από την 
καλή μάνα.

Καθήκον στην απλή έννοια εν
νοούμε, ό,τι πρέπει να εκπληρώνουμε 
στην οποιαδήποτε ενασχόλησή μας, 
στην οποιαδήποτε ανθρώπινη υπο
χρέωσή μας. Το καθήκον μας μπορεί να 
περιλαμβάνει τόσο το στενό μας κύκλο, 
όσο και τον ευρύτερο κοινωνικό και 
τον εθνικό μας κι ακόμα πιο πέρα, τον 
ανθρώπινο. Όπου λείπει η συνείδηση 
του καθήκοντος, εκεί βρίσκεται σε κίν
δυνο η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους αν
θρώπους. Αφανίζεται η βεβαιότητα και 
δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος, 
αν ο άλλος θα εκπληρώσει εκείνο, με το 
οποίο είναι επιφορτισμένος, γιατί, όταν 
σιγήσει η φωνή του καθήκοντος, η 
συνείδηση της ευθύνης, τότε η εκτέ
λεση εξαρτάται από τη διάθεση, το 
συμφέρον, τη νοοτροπία, τη συμπάθεια

και ζημιά. Έχει στο νού της, πως η 
σωστή διαπαιδαγώγηση στην εκπλή
ρωση του καθήκοντος απαιτεί να εκτε- 
λείται αυτό παντού και πάντοτε και σε 
οποιαδήποτε περίσταση σαν αυτο
νόητο.

Η ευθύνη της μάνας είναι μεγάλη 
απέναντι της προετοιμασίας του παι
διού στη ζωή. Είναι πολλά τα χρέη της 
ζωής του παιδιού, αυτά που απαιτούν 
ευθύνη, ανάλογα πάντα με την παιδική 
του ηλικία. Το παράδειγμα, η άσκηση, 
η συνήθεια είναι τα μέσα της διαπαιδα- 
γωγήσεως στη συνειδητή και σωστή 
εκτέλεση του καθήκοντος. Έπειτα ο

Θέλομε, τάχατες, να είμα
στε ελεύθεροι και δε βλέπομε, 
πως είμαστε περισσότερο δε
μένοι, υποταγμένοι, υποτα
κτικοί των ενστίκτων μας και 
δυστυχείς χωρίς την υποταγή 
στο νόμο.

Ντοστογιέφσκυ

των άλλων. Η καλή μάνα δεν επαινεί 
εκείνον, που καταφέρνει να αποφεύγει 
τις υποχρεώσεις του αν και ο πολύς κό
σμος τον κάνει αυτό, χαίρεται τον έξυ
πνο και τον καταφερτζή. Αυτή η λέξη 
από έννοια ντροπής κατάντησε δυστυ
χώς έπαινος στο στόμα των πολλών. 
Έχουν και οι λέξεις την ιστορία τους 
και η εκάστοτε σημασία τους δείχνει 
την ηθική στάθμη της κοινωνίας μας. 
Είναι εξαιρετικά τρομακτική η πτώση 
της στάθμης αυτής της αξίας στον τόπο 
μας. Το φαινόμενο είναι αποκαρδιω
τικό και πιάνει όλα τα στρώματα της 
κοινωνίας μας κι όλους τους κλάδους 
και πρέπει να μας ανησυχεί πολύ για 
την ύπαρξη της δημόσιας και ιδιωτικής 
μας ζωής. Και μόνο, αν αποχτήσουμε 
πολλές σωστές και πραγματικές μητέ
ρες, μπορεί να θεραπευθεί σύρριζα το 
κακό.

Κάθε μέρα πάλι διαπιστώνομε με πί
κρα. πως καλό και κακό, δίκαιο και 
άδικο δεν υπάρχει για πολλούς. Επι
κρατεί σύγχυση σ’ ό,τι αφορά στην 
ύπαρξη των δυο σπουδαίων αυτών εν
νοιών. Καλό και δίκαιο είναι μόνο 
εκείνο, που μας συμφέρει ό,τι μας φέρ-
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νει κέρδος. Φωνασκούμε, θορυβούμε 
γύρω από το δίκαιο, ζητούμε δικαιο
σύνη, αλλά μόνο από τους άλλους και 
ποτέ από τον εαυτό μας. Νομίζουμε πως 
το καλό και το δίκαιο βρίσκεται έξω 
από μας κι όχι μέσα μας. Έχομε συσκο
τίσει τις έννοιες, τη σημασία των λέ
ξεων, το περιεχόμενό τους και στη θέση 
της μιας βάζουμε την άλλη, την αντί
θετη της, αρκεί να μας ωφελεί αυτή η 
αλλαγή. «Όπου όμως», είπε ο Ντοστο- 
γιέφσκυ, «οι έννοιες καλό και κακό, δί
καιο και άδικο συγχέονται, όπου η μια 
τίθεται αντί της άλλης, εκεί ακολου
θούν οι καταστροφές». Η ιστορία δυσ
τυχώς το επιβεβαιώνει.

Θα πρέπει να οδηγηθούμε να διαχω
ρίζουμε το καλό από το κακό, να το 
διακρίνουμε, όπως το φως από το σκο
τάδι, όπως τη σιωπή από το θόρυβο. Να 
επιβάλλουμε στον εαυτό μας την επιτα
κτική υποχρέωση να αποφεύγουμε το 
κακό και να κάνουμε το καλό.

Το μικρό βέβαια παιδί, όταν ενεργεί 
δεν ξεχωρίζει ακόμη το καλό από το 
κακό, γιατί δεν πράττει ούτε δίκαια 
ούτε άδικα. Θα πρέπει όμως να οδηγη
θεί από νωρίς να διακρίνει τις δυο αυτές 
αντίθετες έννοιες, το καλό από το κακό. 
Κι αυτή η καθοδήγηση είναι κατά 
πρώτο και κύριο λόγο στα χέρια της 
μάνας. Η καλή μάνα δεν εγκαταλείπει 
ποτέ το παιδί στα ένστικτα και τις ρο
πές του. γιατί τέτοια ελευθερία θα σή- 
μαινε παράδοση στο κακό, και ξέρουμε, 
πως ευκολότερα τρεπόμαστε στο κακό, 
παρά στο καλό. Το κακό δεν απαιτεί 
μεγάλη προσπάθεια, δύναμη κι αντί
σταση, όπως το καλό. Άλλωστε όποιος 
από τα παιδικά του χρόνια ετοιμάσθηκε 
και διαπαιδαγωγήθηκε στη διάκριση 
του καλού από το κακό, δε δυσκολεύε
ται και τόσο να το διακρίνει και στη 
μετέπειτα ζωή του. Η διάκριση αυτή 
και ο διαχωρισμός του είναι πιά σαν 
κάτι το αυτονόητο. Αποφεύγει με φυσι
κότητα το κακό, όπως αποφεύγει κάθε 
οφθαλμοφανή κίνδυνο. Το κακό του 
φαίνεται σαν κάτι το αφύσικο, το αδύ
νατο κι όχι απλώς το απαγορευμένο. Οι 
αντιδράσεις αυτές αναπτύσσονται από 
τη μάνα και γενικότερα από το περι
βάλλον, όπου τα ηθικά παραγγέλματα 
τηρούνται κατά αυστηρά σταθερό 
τρόπο. Μόνο με το παράδειγμα της μά
νας κατά πρώτο λόγο κι ύστερα των 
άλλων, εντυπώνονται αποτελεσματικά 
οι κανόνες ζωής. Το παράδειγμα είναι 
κάτι το ζωντανό, κάτι που βγαίνει από 
τη ζωή και μπαίνει στη ζωή.

Υπάρχει όμως κάτι, που μπορεί να 
οδηγεί στο διαχωρισμό του καλού από 
το κακό. Μια στέρεα και κάπως 
σκληρή μορφή τάξης, Ο νόμος. Αυτός 
ορίζει τις πράξεις του ανθρώπου σε κα
λές και κακές, δίκαιες και άδικες. Αυ
τός δικάζει και κρίνει ποιο πρέπει να 
κάνουν οι άνθρωποι και ποιο δεν πρέ
πει. Κι όποιος αντιτίθεται στο νόμο, 
πράττει παράνομα και πρέπει να τιμω

ρηθεί. Ο νόμος δε λαβαίνει κι ούτε πρέ
πει να λαβαίνει υπ’ όψη του τις ατομι
κές απλώς περιπτώσεις, παρά το γενικό 
καλό, το σύνολο. Σ’ αυτό θα πρέπει κα
νένας να υποτάσσεται, όσο κι αν αρέσει 
ή δεν αρέσει. Σκοπός του είναι να 
προστατεύει το καλό το σωστό, το δί
καιο. Να προστατεύει τον αδύνατο 
μπρος στο δυνατό. Να γίνεται το πρέ- 
πον. Να υπάρχει τάξη ζωής, να υπάρ
χουν αρχές, σύμφωνα με τις οποίες να 
ενεργεί και να μην προσκρούει η αρμο
νία ζωής ανάμεσα στα μέλη της κοινω

νίας. Δεν είναι μικρό πράγμα να ζούμε 
σύμφωνα με τους νόμους. Η εξοικείωσή 
μας μ’ αυτούς, με την ανώτερη από μας 
τάξη, απαιτεί ηθική δύναμη, καλλιέρ
γεια, υποχρέωση των εγωιστικών μας 
ενστίκτων και πειθαρχία. Η διαπαιδα
γώγηση των παιδιών στο να υπακούουν 
στους νόμους είναι ένα βασικό πρό
βλημα αγωγής, όσο κι αν δεν εννοούμε 
τόσο πολύ τη σημασία του. Όπου δεν 
υπάρχει σεβασμός προς τους νόμους, 
εκεί δεν μπορεί κανένας να μιλά για την 
ύπαρξη πολιτείας, παρά για χάος και 
αναρχία. Κι αυτό το πρόβλημα της 
αγωγής, του σεβασμού δηλαδή στους 
νόμους, βρίσκεται πολύ στα χέρια της 
μάνας. Το παιδί μπορεί να συνηθίσει να 
υπακούει στους νόμους κατά τον καλύ
τερο τρόπο, όταν η μάνα και ο πατέρας 
ζουν σύμφωνα μ’ αυτούς. Η καλή μάνα 
λαβαίνει στα σοβαρά υπόψη της κάθε 
παράβαση του παιδιού της, όσο κι αν 
αυτή της φαίνεται μικρή κι ασήμαντη. 
Προπαντός ας ξέρει η μάνα, πως πρέπει 
ν’ αντικρύσουμε το νόμο σα μια θέληση 
πάνω από μας. Κι έχομε όλοι, μικροί 
και μεγάλοι, ανάγκη αυτής της έννοιας 
του κύρους του νόμου. Δυστυχώς δε μας 
διακρίνει καθόλου η πρόθυμη διάθεση

υπακοής στους νόμους κι ούτε η ανα
γνώριση του κύρους τους. Τουναντίον 
είναι έκδηλη η ροπή μας προς την 
αναρχία και προς την υποτίμηση της 
αξίας του κύρους γενικά, θέλομε, τά
χατες, να είμαστε ελεύθεροι, γινόμαστε 
μυωπικοί και δε βλέπομε, πως είμαστε 
περισσότερο δεμένοι, υποταγμένοι, 
υποτακτικοί των ενστίκτων μας και 
δυστυχείς χωρίς την υποταγή στο νόμο.

Είναι πλάνη να νομίζουμε, πως χωρίς 
το κύρος του νόμου μπορούμε να ζή- 
σουμε καλύτερα. Η κακοδαιμονία μας,

για την οποία όλοι παραπονιόμαστε, 
προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
από τη φοβερή τάση μας να παραβαί
νουμε και να μη σεβόμαστε τους νό
μους. Από την κακή μας διαπαιδαγώ
γηση απέναντι του κύρους και της υπο
ταγής στους νόμους της πολιτείας. Χω
ρίς την ύπαρξη του κύρους του νόμου 
χάνονται οι έννοιες καλό και κακό, δί
καιο και άδικο. Καλό θα ήταν να πράτ
τει ο άνθρωπος το δίκαιο και το καλό 
από δικές του εσωτερικές δυνάμεις κι 
όχι από την προσταγή του νόμου - αυτό 
θα ξέρει η μάνα, πως είναι το ιδμνικό 
της αγωγής - αλλά ωστόσο, για να φτά
σει κανείς στο σημείο αυτό, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να περάσει από το σεβα
σμό προς το νόμο. Η μάνα πρέπει να 
ξέρει πως η αγωγή στην υποταγή στους 
νόμους αρχίζει από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής του παιδιού και πως η εργασία 
αυτή πρέπει να γίνεται με εξαιρετική 
φροντίδα και προσοχή. Να ανατρέφει 
το παιδί με την πίστη - αυτή που δυστυ
χώς μας λείπει - πως με την αφοσίωση 
στην εφαρμογή και το σεβασμό στους 
νόμους, στο ανώτερο δηλαδή κοινό 
συμφέρον, εξυπηρετείται καλύτερα και 
το προσωπικό.
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r M eet! 
Officer 

Byrd

τινάρει να ισορροπεί πάνω o' ένα 
σκέητ-μπωρντ, να κάνει ποδήλατο, 
και να παίζει μπάσκετσ' αυτό το διά
στημα. Αυτό, όμως, που έχει πρά
γματι σημασία, είναι ότι έμαθε να τα 
κάνει όλα αυτά σωστά, ακολουθώντας 
τους κανόνες άσφαλείας». Ο 
Μπέρντ είναι σήμερα επτάμιση ετών. 
Η ταυτότητά του γράφει την ημερο
μηνία της εκκόλαψής του: 18 Απρι
λίου 1975. Έχει ακόμα τη φωτογρα
φία του και τα δακτυλικά του -  ονυ- 
χικά στην κυριολεξία -  αποτυπώ
ματα. Όταν ήταν τριών ετών, ο εκ
παιδευτής του τον πήγε σε ένα εκ- 
γυμναστήριο πουλιών, όπου άρχισε 
η εκπαίδευσή του. Σήμερα, ο 
Μπέρντ μπορεί να κάνει δεκατρία 
συνολικά γυμνάσματα, ακόμα και να 
οδηγήσει το αυτοκινητάκι του. Έχει 
δώσει, μάλιστα, εξετάσεις και πήρε 
το δίπλωμα ικανότητος οδηγού αυ
τοκινήτου για την Καλιφόρνια.

Το 1978, ο Μπέρντ κατατάχθηκε 
στην Αστυνομική Διεύθυνση του 
Αος-Αντζελες σαν βοηθητικός 
αστυνομικός. Ένα χρόνο αργότερα, 
έγινε μόνιμος και του δόθηκε το δικό 
του σήμα υπηρεσίας. Σήμερα, οι δυό 
συνάδελφοι, ο Μάικ και ο Μπέρντ, 
εμφανίζονται συχνά μαζί, στα «Νέα 
για τα παιδιά», ένα πρόγραμμα της 
τηλεόρασης του Λος Άντζελες, που 
παρουσιάζεται από παιδιά, για παι
διά των τάξεων του Δημοτικού Σχο
λείου. Οι παρουσιαστές συχνά ρω
τούν: «Θα πάει ο αστυνομικός 
Μπέρντ να εμφανιστεί σε κανένα 
σχολείο;». «Ναι» απαντά ο συν
άδελφος του Μάικ. «Πέστε στον δά-

ΕΝΠΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ 
ΠΣΤΥΝΟΤΠΙΚΟΣ

Αυτός ο αστυνομικός -  τι παρά
ξενο -  δεν είναι παρά ένα Νοτιοαμε- 
ρικάνικο παπαγαλάκι. Κι όμως, ανή
κει στην Αστυνομική Διεύθυνση του 
/ \ο ς  Άντζελες -  είναι το επίσημο μα- 
σκώτ για την παιδική ασφάλεια στην 
Καλιφόρνια -  και έχει το δικό του 
αστυνομικό σήμα. Κάνει μια πραγμα
τικά σοβαρή δουλειά. Μαζί με το 
αφεντικό του και εκπαιδευτή του, 
τον αστυνομικό Μάικ Σιμονσεν, επι

σκέπτονται Δημοτικά Σχολεία ή εμ
φανίζονται στην τηλεόραση για να 
διδάξουν στα παιδιά κανόνες για την 
οδική τους ασφάλεια.

Το πρόγραμμα του Μπέρντ είναι 
πολύ δημοφιλές. «Πόσο καιρό 
χρειάστηκε για να εκπαιδεύσετε τον 
αστυνομικό Μπέρντ;» ρωτούν τα παι
διά στο ακροατήριο. «Λιγότερο από 
ένα χρόνο» απαντά ο εκπαιδευτής 
του ο Μάικ. «Ο Μπέρντ έμαθε να πα

σκαλό σας να τηλεφωνήσει στην 
Αστυνομική Διεύθυνση, και να ζητή
σει να έρθουμε και στο σχολείο 
σας».

Οι μαθητές διασκεδάζουν τόσο 
πολύ με τον Μπέρντ, που αυτός έχει 
γίνει πια «τηλεοπτικό αστέρι». Και 
παρουσιάζει μόνος του λιγόλε- 
πτες εκπομπές της Αστυνομίας με 
συστάσεις και προειδοποιήσεις για 
την οδική ασφάλεια των παιδιών, με
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τον τίτλο «Τι έχει να μας πει ο Αστυ
νομικός Μπέρντ»; Θα μας δώσει και 
μας μερικές τέτοιες οδηγίες ο 
Μπέρντ■ και έστω κι αν δεν ζούμε 
στο Λος-Άντζελες, δεν θα ήταν κα
θόλου άσχημο να τις ακολουθή
σουμε.
1. Όταν πατινάρετε με τα πατίνια ή 

το σκέητ-μπώρντ, ή όταν πηγαί
νετε βόλτα με το ποδήλατο, να 
σταματάτε σε όλες τις πινακίδες 
STOP και σ' όλα τα κόκκινα φανά
ρια. Μην διασχίζετε τον δρόμο, 
αν δεν βεβαιωθείτε ότι δεν έρ
χονται αυτοκίνητα.

2. Ποτέ μην πιάνεστε από αυτοκί 
ητα για να σας τραβήξουν, όταν 
έχετε κουραστεί από την ποδη
λασία.

3. Όταν κάνετε ποδήλατο, να κινεί- 
σθε πάντα στη δεξιά άκρη του 
δρόμου, και μη ξεχνάτε να κάνετε 
σινιάλα με τα χέρια σας όταν θέ
λετε να στρίψετε.

4. Όταν βγαίνετε βόλτα με το ποδή
λατο, τα πατίνια ή το σκέητ, να 
φοράτε πάντα κράνος, επιγονα
τίδες, περιαγκωνίδες και περι
κάρπια.

5. Όταν παίζετε κάποιο παιχνίδι, 
προσέξτε τα αυτοκίνητα. Κι αν η 
μπάλα σας κυλήσει στό δρόμο, 
κοιτάξτε αν είναι ελεύθερα και 
μετά τρέξτε να την πιάσετε.

Π ά ν ω : 0 Μάικ και ο Μπέρντ οε κάποιο σχολείο. 0 Μπέρντ, αφού κοιτάξει μήπως έρχονται 
πεζοί ή αυτοκίνητο, ανεβαίνει στο πατίνι του και πατινάρει, γιο νο δείξει στο παιδιά το σωστό 
τρόπο νο το οδηγούν. 0 Μάικ δίνει οδηγίες και εξηγήσεις στο παιδιά που ποροκολουθούν.
Κ ά τ ω : 0 Μπέρντ οδηγεί το αυτοκινητάκι του, που έχει φτιαχτεί ειδικά γι’ ουτάν κοι λειτουργεί 
με μπαταρίες. Τα παιδιά που τον παρακολουθούν, διασκεδάζουν αλλά και συγχρόνως μαθαίνουν 
ορισμένο βασικά πράγματα για την λειτουργία του αυτοκινήτου και την οδική του συμπεριφορά, 
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν σωστά τους κινδύνους από τα διάφορα οχήματα, όταν 
τυχαίνει να κυκλοφορούν μάνα τους στους δράμους.
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Πέθανε πρόσφατα ο γνωστός δημοσιοσχετίστας κ. Σπόρος Ζομπανά- 
κης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Ρώμης, τ. Σύμβουλος Δημοσίων 
Σχέσεων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κοι πάνω από 15 χρόνια καθηγητής 
δημοσίων σχέσεων στις Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωμοτικών του Σώμα
τος.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ σαν ελάχιστο φόρο τιμής προς τη 
μνήμη του, δημοσιεύει αποσπάσματα από το βιβλίο του «Δημόσιοι Σχέσεις και 
Αστυνομία» που αποτελεί πρωτοπορία στον τομέα αυτό των δημοσίων σχέ
σεων.

At εκ της τεχνολογικής προόδου και 
των διαφόρων οικονομικών και κοινωνι
κών αλλαγών δημιουργηθείσαι και εις 
την Χώραν μας εξελίξεις υπηγόρευσαν 
την συστηματικήν βελτίωσιν των συνθη
κών λειτουργίας των οικονομικών μονά
δων, των οργανώσεων εν γένει, και, γενι
κώς, των διαφόρων τομέων της Δημο
σίας Διοικήσεως.

Σήμερον, έχει γίνει από όλους αντιλη
πτή η αναγκαιότης της υιοθετήσεως 
νέων μεθόδων οργανωτικής και διοικητι
κής χροιάς, αι οποίαι εφαρμοζόμενοι με 
σύνεσιν, ορθολογισμόν και την κατάλλη
λον προσαρμογήν, αποβαίνουν πολύ 
ωφέλιμοι δια τον εκσυγχρονισμόν μας.

Προκειμένου περί των Δημοσίων Σχέ
σεων εγένετο και γίνεται πολύς λόγος 
κατά τα τελευταία έτη εις την Χώραν 
μας. Ο θεσμός τούτος καλείται σήμερον 
από τας οικονομικάς μονάδας, τας δια
φόρους οργανώσεις, την Δημοσίαν Διοί- 
κησιν, δια να συμβάλλει εις την επίλυσιν 
των προβλημάτων, τα οποία εμφανίζον
ται εις τα πλαίσια της οικονομικής, κοι
νωνικής και πολιτικής μας ζωής.

Η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων 
εις τον ιδιωτικόν επιχειρηματικόν τομέα 
και την Δημοσίαν Διοίκησιν δεν συνεπά
γεται την μεταβολήν των γενικών αρχών 
και του πνεύματος υπό των οποίων αι 
Δημόσιοι Σχέσεις διέπονται. Πλην όμως 
η εφαρμογή αυτών εις τον τομέα της Δη
μοσίας Διοικήσεως, την Αστυνομίαν, έχει 
μίαν διάφορον «τοποθέτησιν» εν σχέσει 
προς τον ιδιωτικόν επιχειρηματικόν.

Εις τον χώρον της Αστυνομίας, οι σκο
ποί των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι 
ταυτόσημοι με τους επιχειρηματικούς. Η 
Αστυνομία ασκεί δημοσίαν εξουσίαν. Η 
λειτουργία αυτής «σκοπόν έχει να απο-
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κρούει τους κινδύνους, οίτινες απει- 
λούσι την υπόστασιν του Κράτους και 
των Ιδρυμάτων αυτού, την ζωήν, υγείαν, 
τιμήν, ελευθερίαν και περιουσίαν του 
ατόμου (δημοσία ασφάλεια), έτι δε να 
υποστηρίζει την εφαρμογήν νομικών 
διατάξεων και να ασκεί μέτρα, δι’ ων 
διευχεραίνεται ο κοινωνικός βίος των 
ανθρώπων (δημοσία τάξις)» («Εγκλημα
τολογία» Κ.Γ. Γαρδίκα). Εις ένα κράτος 
δικαίου η Αστυνομία, δια να εκπληρώσει 
τους ως άνω σκοπούς, οφείλει να ενερ
γεί μόνον κατόπιν αρμοδιότητος ανατι- 
θεμένης εις αυτήν υπό του νόμου. Πλην 
όμως, καίτοι κατά την διεξαγωγήν της 
αστυνομικής υπηρεσίας γενικώς ισχύει η 
«αρχή της νομιμότητος», υφίστανται 
περιπτώσεις κατά τας οποίας, ένεκα της 
φύσεως του λειτουργήματος, προς 
προστασίαν του δημοσίου συμφέροντος 
ισχύει παραλλήλως και η «αρχή της σκο- 
πιμότητος». Ο νόμος δεν δεσμεύει, δη
λαδή, απολύτως τας αστυνομικάς αρχάς, 
αλλά παραγγέλει εις αυτάς όπως εις 
περίπτωσιν κινδύνου λαμβάνουν κατ’ 
ελευθέραν εκτίμησιν τα αναγκαία μέτρα 
προς διατήρησιν της δημοσίας ασφα
λείας και της δημοσίας τάξεως. Αλλά 
πάντως η διακριτική εξουσία πρέπει να 
ενασκηθεί νομίμως, διότι ο νόμος, παρέ- 
χων εις το διοικητικόν όργανον διακριτι
κήν ευχέρειαν, είχεν υπ' όψει την εν- 
άσκησιν αυτής προς ωρισμένον σκοπόν.

Αι Δημόσιοι Σχέσεις, δηλαδή, εφαρμο
ζόμενοι εις την Αστυνομίαν δεν έχουν ως 
σκοπόν των να απευθυνθούν προς το 
κοινόν, δια να του προτείνουν όπως 
προβεί εις μίαν εκλογήν, καθ’ όσον δεν 
υπάρχει περιθώριον και δυνατότης μιας 
τοιαύτης εκλογής. Η Αστυνομία ως λει
τουργία είναι μία, έστω και εάν τα όργανα 
τα οποία αποτελούν ταύτην ανήκουν εις

διάφορα Σώματα. Σκοπός των Δημοσίων 
Σχέσεων εις τον χώρον της Αστυνομίας 
είναι να δεχθεί το κοινόν ταύτην και τας 
δραστηριότητας αυτής ως ένα σύνολον 
περιβεβλημένον με τον μανδύαν της δη
μοσίας εξουσίας, ένα σύνολον μετά του 
οποίου είναι απαραίτητον να συνεργα- 
σθεί και να παγιώσει καλάς σχέσεις.

Αι Δημόσιοι Σχέσεις εις την Αστυνο
μίαν τείνουν επί πλέον να ενισχϋσουν 
τους δεσμούς μεταξύ Αστυνομίας και 
κοινού, οι οποίοι είναι απόρροια των 
υποχρεώσεων, τας οποίας το ένα μέρος 
έχει έναντι του άλλου και να εφαρμό
σουν τας αρχάς των και εντός του χώρου 
αυτής.

Έχουν επίσης σκοπόν να ενθαρρύ
νουν και διαδώσουν τας αρχάς και το 
πνεύμα της πειθούς και του διαλόγου, να 
συμβάλλουν εις την εκπλήρωσιν της κοι
νωνικής αποστολής της Αστυνομίας, να 
στηρίξουν δε την ισχύν αυτής επί της 
αγάπης, της εκτιμήσεως και της εμπι
στοσύνης του κοινού.

Άλλος στόχος των Δημοσίων Σχέσεων 
εδώ είναι και η δημιουργία κλίματος 
αμοιβαίας κατανοήσεως και καλής θελή- 
σεως, ως επίσης και η παγίωσις της αμοι
βαίας συνεργασίας Αστυνομίας και κοι
νού. Το τελευταίο τούτο είναι ιδιαιτέρως 
ουσιώδες και επιτυγχάνεται δια του δια
λόγου και της πειθούς, τα οποία εκδη- 
λούνται με τας μορφάς και την τεχνικήν 
που υπαγορεύουν αι Δημόσιοι Σχέσεις.

Δια της συνεργασίας και του κλίματος 
αμοιβαίας κατανοήσεως και καλής θελή- 
σεως επιτυγχάνεται ο προληπτικός χα
ρακτήρας της αποστολής της Αστυνο
μίας, το δε αστυνομικόν όργανον καθί
σταται ο επιστήθιος φίλος, εκείνος προς 
τον οποίον θα προστρέξει αφόβως και 
προθύμως όταν έχει κάτι να εμπιστευθεί 
και να εκμυστηρευθεί. Επέρχεται επίσης 
δια των ως άνω και η άμβλυνσις των αντι
θέσεων μεταξύ Αστυνομίας και κοινού 
και μειούται η υφισταμένη εις τας σχέ
σεις αυτών έντασις.

Αλλά αι Δημόσιοι Σχέσεις έχουν επί
σης σκοπόν και να ενημερώσουν τον πο
λίτην επί διαφόρων θεμάτων τα οποία 
ούτος αντιμετωπίζει. Σήμερον ο άνθρω
πος αντιμετωπίζει προβλήματα ενημε- 
ρώσεως, τα οποία δεν είχε ποτέ αντιμε
τωπίσει εις ολόκληρον την ιστορίαν της
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ανθρωπότητος. Η ταχεία πρόοδος εις 
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δρα- 
στηριότητος απαιτεί μεγαλυτέραν 
προσπάθειαν, αλλά και δημιουργεί δίψαν 
προς ενημέρωσιν.

Ο αστυνομικός οφείλει λοιπόν να εν
ημερώνει τον πολίτην, διότι δεν είναι 
ούτε λογικόν ούτε ορθόν χωρίς την ανά- 
λογον ενημέρωσιν να απαιτεί από αυτόν 
να γνωρίζει τα πάντα εις το νομικόν επί
πεδον. Κατά τους ειδικούς επί των Δη
μοσίων Σχέσεων, μόνον ένα ενημερωμέ- 
νον κοινόν δύναται να είναι συνετόν. 
Κατ’ αυτούς οι άνθρωποι είναι κατά βά- 
σιν ορθολογισταί. Δρουν κατ’ ανταπό- 
κρισιν προς τα γεγονότα και αναζητούν 
την αλήθειαν, την οποία τελικώς ανευρί
σκουν και επενεργούν επ' αυτής. Ένα 
καλώς ενημερωμένον κοινόν λοιπόν θα 
συμμορφωθεί ευχερέστερον προς μίαν 
νέαν αστυνομικήν διάταξιν και θα συν- 
εργασθεί με μεγαλυτέραν ευκολίαν μετά 
της Αστυνομίας. Είναι αποδεδειγμένον 
ότι η άγνοια και η δυσπιστία προκαλούν, 
κατά κανόνα, διστακτικότητα, η οποία 
πολλάς φοράς οδηγεί εις την αποστρο
φήν.

Σκοπός επίσης των Δημοσίων Σχέσεων 
είναι και η δημιουργία του γοήτρου, του 
κύρους και της καλής φήμης, ως επίσης 
και η απόκτησις της συμπάθειας του κοι
νού. Ταύτα θα επιτευχθούν δια της ανά
λογου συμπεριφοράς των αστυνομικών 
οργάνων, τα οποία πρέπει εις τας σχέ
σεις των μετά των πολιτών να επιδει
κνύουν φιλικότητα, ευγένειαν, αξιοπρέ
πειαν και λεπτότητα εις τας ενεργείας 
των. Προσέτι να διαχειρίζονται την εξ
ουσίαν κατά τρόπον δίκαιον, αμερόλη- 
πτον και χωρίς διακρίσεις.

Εξ άλλου η Αστυνομία της σήμερον, 
εις τα πλαίσια των πολλών μέτρων τα 
οποία λαμβάνει υπέρ της νεότητος, 
καταβάλλει πολλάς προσπάθειας δια να 
επικοινωνήσει μετ’ αυτής, αποκτήσει την 
συμπάθειάν της, και απαλείψει από τας 
ψυχάς των νέων την αντίληψιν την 
οποίαν τους εδημιούργησαν οι γονείς 
αυτών, περί του αστυνομικού φοβήτρου.

Άλλος σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων 
εδώ είναι και η δημιουργία της καλής 
«εικόνος» της Αστυνομίας εις τα όμματα 
του Κοινού. Την προσπάθειαν ταύτην 
των Δημοσίων Σχέσεων είναι ανάγκη να 
επιθοηθήσουν δια της συμπεριφοράς και 
των διαφόρων ενεργειών και δραστηριο
τήτων των όλα τα αστυνομικά όργανα. 
Άλλωστε, η «εικών», την οποίαν θα σχη
ματίσει το κοινόν περί της Αστυνομίας, 
είναι η συνισταμένη όλων των στοιχείων 
τα οποία συνθέτουν ταύτην, από του Αρ
χηγού μέχρι και του τελευταίου, ιεραρ- 
χικώς, αστυνομικού οργάνου. Έτσι είναι 
απαραίτητος η άψογος εμφάνισις και 
παράστασις όλων των αστυνομικών ορ
γάνων, αλλά και η επιβαλλομένη υπό της 
ιδιότητος του αστυνομικού ανάλογος 
συμπεριφορά τόσον κατά την άσκησιν 
της αποστολής του, όσον και κατά τας 
διαφόρους εκδηλώσεις του εις την ιδιω
τικήν του ζωήν.

Θα πρέπει ακόμη να λεχθεί ότι η Αστυ
νομία, όντας τομεύς της Δημοσίας Διοι- 
κήσεως, δεν δύναται να αποφύγει την 
άσκησιν κριτικής από μέρους του τύπου 
επί του υπό των οργάνων αυτής συντε- 
λουμένου έργου. Τούτο δε, καθ' όσον ο 
τύπος έχει ως αποστολήν του και την

κριτικήν επί των πράξεων και παραλεί
ψεων των κρατικών οργάνων, νομοθετι
κών, διοικητικών, δικαστικών. Εκείνο 
όμως το οποίον θα πρέπει να επιδιώκει 
και να επιζητεί η Αστυνομία, είναι η κρι
τική του τύπου επί του συντελουμένου 
γενικώς υπ’ αυτής έργου να είναι καλό
πιστος και εποικοδομητική. Το τελευ- 
ταίον τούτο θα επιτευχθεί δια της δη
μιουργίας στενωτέρων σχέσεων μεταξύ 
εκπροσώπων του τύπου και Αστυνομίας, 
εκ των οποίων θα προκύψει εν κλίμα 
περισσοτέρας αμοιβαίας κατανοήσεως 
και καλής θελήσεως. Η καλόπιστος δε και 
εποικοδομητική κριτική ασφαλώς θα 
βοηθήσει την Αστυνομίαν εις την αρτιω- 
τέραν άσκησιν της αποστολής της, κα
θώς και εις την παροχήν καλυτέρας 
ποιότητος υπηρεσιών προς το κοινωνι
κόν σύνολον.

Εις τους στόχους τους οποίους επι
διώκουν εις την περίπτωσίν μας αι Δημό-

νικοϋς, ανθρωπιστικούς και εκπολιτιστι
κούς τομείς.

Εκτός των ανωτέρω, τέλος, ένας άλ
λος στόχος των Δημοσίων Σχέσεων είναι 
και η συμβολή αυτών εις την προσπά
θειαν την οποίαν καταβάλλει σήμερον η 
Αστυνομία εις τον τομέα της εξυπηρε- 
τήσεως του πολίτου. Εις το Κράτος δι
καίου, άλλωστε η Αστυνομία είναι εις την 
υπηρεσίαν του πολίτου. Το έργον της 
Αστυνομίας κατά τας ημέρας μας είναι 
τεράστιον μεταπολεμικώς έχουν ανα
τεθεί εις αυτήν και νέαι αποστολαί, αι δε 
σημερινοί συνθήκαι της ζωής επολλα- 
πλασίασαν τους σκοπούς και τα προβλή
ματα αυτής. Σήμερον η Αστυνομία οφεί
λει να παρέχει την εξυπηρέτησίν της 
προς το κοινόν εις πολλούς τομείς, ιδιαι
τέρως δε εις δύο τομείς οι οποίοι παρου
σιάζουν μεταπολεμικώς μεγίστην έξαρ- 
σιν, δηλαδή, τον «Τουρισμόν» και την 
«Τροχαίαν».

σιαι Σχέσεις περιλαμβάνεται ακόμη και η 
δραστηριότης εκείνη, η οποία έχει σκο
πόν να φέρει εις γνώσιν του κοινού, δια 
των διαφόρων μέσων επικοινωνίας, ωρι- 
σμένας όψεις του συντελεσθέντος υπό 
της Αστυνομίας έργου κατ’ εφαρμογήν 
της βασικής αρχής των Δημοσίων Σχέ
σεων «Πράξε κάτι καλώς και πληροφό
ρησε περί τούτου τους άλλους».

Τούτο είναι άλλωστε απαραίτητον, 
διότι η ικανοποιητική υπηρεσιακή από- 
δοσις δεν είναι αρκετή δια να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη, η εκτίμησις και η συμπά
θεια του κοινού- είναι αναγκαία και η επι
λογή του καλυτέρου τρόπου προβολής 
του συντελεσθέντος έργου.

Προσέτι αι Δημόσιοι Σχέσεις, εφαρμο
ζόμενοι έξω του χώρου της Αστυνομίας, 
έχουν και ως έργον των να συμβάλλουν 
δ ι’ έργων κοινωνικής προσφοράς εις την 
υλοποίησιν της αντιλήψεως από την 
οποίαν εμφορείται η Αστυνομία του Κρά
τους Δικαίου, κατά την οποίαν η δράσις 
αυτής είναι απαραίτητον να επεκτείνεται 
εις όσον το δυνατόν ευρυτέρους κοινω-

Και στην πιο συνηθισμένη επαφή του με το κοινό, ο 
αστυνομικός κάνει δημόσιες σχέσεις, καλλιεργώντας 
έτσι το απαραίτητο κλίμα για μια αμοιθόια κατα
νόηση ...

Κ α ί τ ο ι  λ ο ι π ό ν  η Α σ τ υ ν ο μ ί α  
α σ κ ε ί  δ η μ ο σ ί α ν  ε ξ ο υ σ ί α ν ,  
δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι  να  π α ρ α γ ν ω ρ ί 
σ ε ι  τ ο  δ η μ ό σ ι ο ν  α ί σ θ η μ α .  
Αντιθέτως μάλιστα, η απόκτησις της ευ
νοϊκής κοινής γνώμης διευκολύνει την 
άσκησιν της αποστολής της Αστυνομίας 
και συντελεί εις την επιτυχίαν του έργου 
της. Η μη παραγνώρισις εξ άλλου του δη
μοσίου αισθήματος και η προσπάθεια 
αποκτήσεως της ευνοϊκής διαθέσεως 
αυτού είχε κριθεί ως απαραίτητος πρού- 
πόθεσις επιτυχίας πάσης δραστηριότη- 
τος, από πολλών ήδη ετών και μάλιστα 
υπό ενός εξόχου πολιτικού ανδρός των 
Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου 
Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος είχεν είπει ότι 
« δ ι α  τ ο υ  δ η μ ο σ ί ο υ  α ι σ θ ή μ α 
τ ο ς  τ ί π ο τ ε  δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι  να  
α π ο τ ϋ χ ε ι ,  ά ν ε υ  τ ο ύ τ ο υ  τ ί 
π ο τ ε  δ ε ν  ε ί ν α ι  κ α τ ο ρ θ ω τ ό ν » .

871



Πολύτιμο όσο ποτέ

Του Clyton STEEP

Η παγκόσμια προσοχή έχει από χρόνια 
στραφεί εναγώνια στα αποθέματα πετρε
λαίου του πλανήτη μας, έχοντας δεδο
μένη την επάρκεια μιας πηγής «ζωής», 
του πόσιμου νερού.

Το πετρέλαιο; Ο κόσμος έζησε χιλιά
δες χρόνια χωρίς αυτό και θα μπορούσε 
να ζήσει κι άλλα τόσα έστω κι αν δεν το 
’χε!!

Θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε εν
αλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα μπο
ρούσαμε ίσως να φτιάξουμε συνθετικά 
καύσιμα. Θα μπορούσαμε να το υποκα
ταστήσουμε, θα μπορούσαμε τέλος πάν
των να ζήσουμε και χωρίς αυτό .. .

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το 
πόσιμο νερό!

Η ζωή εξαρτάται απ' αυτό. Το ανθρώ

πινο σώμα αποτελείται κατά κύριο λόγο 
από νερό. Χρειαζόμαστε το πόσιμο νερό 
για να ζήσουμε, να λειτουργήσουμε βιο
λογικά, να πλυθούμε, να παράγουμε τις 
τροφές μας. Δεν υπάρχει - ως τα σήμερα 
τουλάχιστον - τεχνητό, συνθετικό νερό. 
Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.

Υπάρχει βέβαια αφθονία νερού πάνω 
στη γη. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό της 
επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτον
ται απ' αυτό. Τεράστια αποθέματα νερού 
βρίσκονται μέσα στη γη, κάτω απ’ τα πό
δια μας. Το πρόβλημα, όμως, είναι πως 
όλο αυτό το νερό δεν είναι πόσιμο. Και το 
ερώτημα πόσο καθαρό, χρησιμοποιήσιμο 
πόσιμο νερό υπάρχει απασχολεί ολοένα 
και περισσότερο ευρύτερα την ανθρωπό
τητα.

Το τεράστιο αηοστακτήριο.

Πάνω στη γη υπάρχει σχεδόν τόσο 
νερό, όσο υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν.

Πολύ ελάχιστο έχει προστεθεί ή χαθεί 
από την εποχή της δημιουργίας. Χρόνια 
τώρα το ίδιο νερό μεταφέρεται από τους 
ωκεανούς στην ατμόσφαιρα, κι απ’ εκεί 
πάλι στη γη για να καταλήξει - τουλάχι
στον κατά ένα μεγάλο μέρος - ξανά στη 
θάλασσα, και για να αρχίσει πάλι ο ίδιος 
κύκλος. Ήταν αυτό που εξαπάτησε χι
λιάδες χρόνια πριν το βασιλιά Σολο- 
μώντα που δεν μπορούσε να καταλάβει 
πώς αφού γεμίζουν συνεχώς οι θάλασ
σες τα ποτάμια δε γυρνάνε πίσω:

«Πάντες οί χείμαρροι πορεύονται εις 
τήν θάλασσαν 

κρί ή θάλασσα ούκ έσται έμπιμπλα- 
, , , , μένη-

εις τοπον, ού οΐ χείμαρροι πορεύονται, 
έκεΐ αυτοί έπιστρέφουσιν τού πορευθή-

ναι».
(’Εκκλησιαστής, 1,7)

Αυτή η εξέλιξη, που ονομάζουμε 
υδρολογικό κύκλο, σημαίνει πως οι

θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον πλανήτη μας 
κάπως έτσι μετά απά 1.000 χράνια; Οχι, βέβαια!!! Και 
άμως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος απ’ την αλόχιστη ανά
πτυξη!

ωκεανοί, η ατμόσφαιρα και ο ήλιος, ερ
γάζονται μαζί σαν ένα γιγάντιο αποστα- 
κτήριο. Η ζέστη του ήλιου πάνω στους 
ωκεανούς και τ ' άλλα επιφανειακά στρώ
ματα νερού προκαλεί την εξάτμισή του 
και την είσοδό του στην ατμόσφαιρα με 
τη μορφή των υδρατμών.

Κι αυτοί ξαναγυρίζουν τελικά στη γη με 
νέο πρόσωπο, σαν βροχή ή σαν χιόνι. 
Ένας μέρος τους πέφτει στη στεριά, ενώ 
ένα άλλο ιδιαίτερα μεγάλο, στη θάλασσα. 
Εκείνο βέβαια που πέφτει στη στεριά 
δημιουργεί τα ποτάμια, τους χείμαρ
ρους, τις πηγές και τις λίμνες, δηλαδή 
μας προσφέρεται έτσι νερό φρέσκο, 
κατάλληλο για πόσιμο.

Κάτω από τα επιφανειακά στρώματα 
της γης υπάρχουν τεράστια δίκτυα και 
στρώματα νερού (Aquifers) που κυλούν 
αργά σαν υπόγεια ποτάμια. Κι αυτό το 
νερό είναι πόσιμο. Προέρχεται από τα 
επιφανειακά νερά που διαβρέχουν το 
έδαφος για να αδειάσουν - πολλές φορές 
- τελικά στις θάλασσες.

Μόλις τώρα τελευταία αναγνωρίστηκε 
πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το σύστημα. 
Μερικά μάλιστα απ’ αυτά τα υπόγεια 
στρώματα νερού φτάνουν σε βάθος ως 
και τρία μιλιά. Στο πάνω μόνο μέρος του 
γήινου φλοιού - ως μισό μίλι κάτω από την 
επιφάνεια - υπάρχει 30 φορές περισσό
τερο πόσιμο νερό απ' όσο περιέχεται σ ’
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όλες μαζί τις λίμνες, τα ποτάμια και τους 
χείμαρρους της γης.

Αυτό δίνει την εντύπωση πως υπάρ
χουν τεράστια αποθέματα πόσιμου νε
ρού. Δυστυχώς, όμως, το διαθέσιμο πό
σιμο νερό για τις ανθρώπινες ανάγκες, 
είναι μονάχα μια σταγόνα μπρος τα τε
ράστια υδάτινα αποθέματα. Γύρω στα 
97% της συνολικής ποσότητας νερού 
πάνω στη γη είναι τα αλμυρά νερά των 
ωκεανών. Απ’ ό,τι απομένει κάτι παρα
πάνω από το 2% περιέχεται στους πά
γους των πολικών περιοχών, ενώ κάτι 
λίγο παρακάτω από το 1 % αποτελεί το 
πόσιμο νερό πάνω και κάτω από την επι
φάνεια της γης.

Επιπλέον τα σταθερά διαθέσιμα απο
θέματα πόσιμου νερού θα μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν ένα πολλαπλάσιο απ' το 
σημερινό πληθυσμό της γης. Θα μ π ο 
ρ ο ύ σ α ν ! !  Αυτά, όμως, μετά δυσκο
λίας καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες 
της σημερινής ανθρωπότητας. Γιατί;

Κατανομή πληθυομού.

Από την αρχή οι ανθρώπινες κοινωνίες 
είχαν (κατ' ανάγκη) την τάση να κατοι
κούν και να αναπτύσσονται κοντά στις 
κοιλάδες γύρω από τους ποταμούς, τις 
λίμνες και τις πηγές πόσιμου νερού. Με 
το πέρασμα, όμως, του χρόνου οι πληθυ
σμοί τους αυξήθηκαν δυσανάλογα με τα 
διαθέσιμα και χρησιμοποιήσιμα νερά. 
Σύνορα κρατών διευθετήθηκαν χωρίς να 
ληφθούν υπόψη τα υδάτινα αυτά αποθέ
ματα. Έτσι ο συνολικός πληθυσμός της 
γης δεν κατανέμεται σήμερα ανάλογα με 
την κατανομή αποθεμάτων πόσιμου νε
ρού.

Για παράδειγμα 11.000.000 άνθρωποι 
συσσωρεύτηκαν σε 131 πόλεις σε έρη
μες, ή μισοέρημες, περιοχές της Νότιας 
Καλιφόρνιας (Η.Π.Α.) και εξαρτώνται 
απόλυτα από το νερό που μεταφέρεται 
με αγωγούς και υδραγωγεία από εκατον
τάδες μιλιά μακριά. Εδώ ο πληθυσμός 
έχει απλώς ξεπεράσει αριθμητικά κατά 
πολύ το όριο εκείνο που θα μπορούσαν 
να καλύψουν τα τοπικά υδάτινα αποθέ
ματα.

Στο ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο 
Χονγκ - Κονγκ η κατάσταση είναι ακόμη 
πιο πολύπλοκη γιατί στο θέμα της όδευ
σης εμπλέκονται τα διεθνή σύνορα. Εδώ 
ο πληθυσμός όχι μόνον είναι κατά πολύ 
περισσότερος από τα υδάτινα αποθέματα 
αλλά και τα κυριότερα αποθέματα νερού 
που χρησιμοποιεί προέρχονται και ελέγ
χονται από τη γειτονική Λαϊκή Δημοκρα
τία της Κίνας.

Σε παγκόσμια κλίμακα τα τρία τέταρτα 
του πληθυσμού της γης και το ένα πέμ
πτο του πληθυσμού των πόλεων δεν 
έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα επαρκές 
απόθεμα πόσιμου νερού. Εκατομμύρια 
γυναίκες περνούν ένα μεγάλο μέρος της 
μέρας τους περπατώντας 10 ή και περισ
σότερα μιλιά από το σπίτι τους μόνο και 
μόνο για να προμηθευτούν νερό για να 
πιουν και να μαγειρέψουν. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας καθόρισε τα χρόνια 
1980 -1989 σαν δεκαετία των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πόσιμου νερού και υγιεινής, 
ελπίζοντας να προσφέρει «. . .  κατάλ
ληλο πόσιμο νερό και επαρκείς υπηρε
σίες υγιεινής, γύρω στα 1990, . . .  σε δύο

Πόσιμο νερό! Ισως κανένα όλλο στοιχείο της Φύσης 
δεν υμνήθηκε όσο αυτό...

Με τη σημαντική θέση που κατέχει το 
νερό στα διάφορα φαινόμενα της Φύσης 
και την εξαιρετική συμβολή του στην 
ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώ
που, ήταν λογικό να πάρει μυθικές - θεϊ
κές - διαστάσεις στα μάτια των πρώτων 
προγόνων μας.

Έτσι τα επιφανειακά νερά, πηγές, πο
τάμια, λίμνες και θάλασσες, αποτέλεσαν 
από πολύ ενωρίς αντικείμενα λατρείας, 
για να προσωποποιηθοϋν σύντομα.

Απ' όλες όμως τις Φυλές, αυτή που 
απένειμε ιδιαίτερη λατρεία στις πηγές 
και τα ποτάμια ήταν η Αρια. Στη «Ριγ- 
βέδα» ο Ινδός ποταμός περιέχεται στις 
προσευχές μαζί με τον Ουρανό και τη Γη. 
Αργότερα στη «Ραμαγιάνα» η θεά Γάγγα 
αποτελεί ποιητική προσωποποίηση του 
ποταμού Γάγγη.

Αλλά και η ελληνική μυθολογία είναι 
πλούσια σε τέτοιους μύθους. Από τις θα
λάσσιες θεότητές τους οι σπουδαιότε
ρες είναι ο Νηρέας, ο Πρωτέας, ο Άτλας, 
ο Ποσειδώνας, η Αμφιτρίτη, κ.α., ενώ απ' 
εκείνες των γλυκών νερών ο Ωκεανός, 
και κατά δεύτερο λόγο μια μεγάλη σειρά 
ποταμών που θεοποιήθηκαν όπως οι 
Ασωπός, Ιλισός, Μαίανδρος, κ.α., καθώς 
και οι πολυπληθείς νύμφες.

δισεκατομμύρια κατοίκους των υπό ανά
πτυξη χωρών».

Το κόστος αυτής της προσπάθειας 
υπολογίστηκε γύρω στα 30 δισεκατομ
μύρια δολλάρια Η.Π.Α. το χρόνο.

Αντίθετα μ ' αυτές τις περιοχές ο «κρα- 
ταιός» Αμαζόνιος, το μεγαλύτερο ποτάμι 
του κόσμου τραβάει το δρόμο του ανά
μεσα από αραιά κατοικημένες τροπικές 
δασώδεις περιοχές, με πολύ υψηλό δεί
χτη βροχοπτώσεων, και ρίχνει τα τερά
στια υδάτινα αποθέματά του ανεκμετάλ
λευτα στον ωκεανό. Ο μεγάλος ποταμός 
Κόνγκο - ο δεύτερος στο κόσμο, κυλάει 
ανάμεσα σε ζούγκλες και χύνεται στον 
Ατλαντικό. Άλλοι μεγάλοι ποταμοί, όπως 
ο Mackenzie (Καναδάς), ο Yukon (Αλάσκα) 
και οι Ob και Yenisei (Σοβιετική Ένωση) 
εκβάλλουν στον παγωμένο Αρκτικό 
Ωκεανό καιστην ουσία αχρηστεύονται. Η 
λίμνη Βαϊκάλη η μεγαλύτερη και βαθύ
τερη ποσότητα πόσιμου νερού πάνω στη 
γη, βρίσκεται στη σχετικά αραιοκατοικη
μένη Ασιατική Ρωσία.

Σ' εκείνες, όμως, τις κοινωνίες, που 
έχουν επάρκεια πόσιμου νερού κυριαρ
χεί η τάση να μην το εκτιμούν. Ανοίγεις 
τη βρύση και τρέχει νερό. Νερό για μπά
νιο, για πλύσιμο του αυτοκινήτου, για το 
πότισμα του γκαζόν, για τη λειτουργία 
βιομηχανιών, για αγροτικές αρδεύσεις 
και για χίλιες δυο άλλες δουλειές από το 
παιχνίδι των παιδιών ως την παράσυρση 
των ακαθαρσιών.

Εκτός από τον αέρα που αναπνέουμε 
πιθανόν τίποτα άλλο δεν έχει θεωρηθεί 
σαν τόσο απόλυτα δεδομένο - απ' αυτούς 
που το έχουν - όσο το νερό.

Οχι πια και τόσο καθαρό.

Σήμερα τεράστιες ποσότητες από βιο
μηχανικά κατάλοιπα χύνονται μέσα σε 
λίμνες ποτάμια και χείμαρρους, δη
μιουργώντας έτσι τέτοιες συνθέσεις που 
θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «χη-
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μικές σούπες» και οί οποίες κάθε άλλο 
παρά θετικά συμβάλλουν στην ποιότητα 
του πόσιμου νερού.

Χιλιάδες υπόγειες σήραγγες έχουν 
ανοιχθείμέσα στις οποίες απορρίπτονται 
διάφορα τοξικά κατάλοιπα της σύγχρο
νης βιομηχανίας, μολύνοντας έτσι « μ ε  
ε π ίγ ν ω σ η  τ ο υ  κ ί ν δ υ ν ο υ » τα 
υπόγεια υδάτινα στρώματα.

Έχει εκτιμηθεί - μετά από σοβαρές και 
επιστάμενες επιστημονικές έρευνες - 
πως η μιαή ποσότητα του νερού που βρί
σκεται κάτω από την επιφάνεια της γης 
έχει πια μολυνθεί είτε από βιομηχανικά 
κατάλοιπα είτε από άλλες βακτηριδιογό- 
νες ουσίες.

Δε θα πρέπει, όμως, να φορτώνουμε 
στη βιομηχανία όλες τις ευθύνες για τη 
ζημιά που έγινε και που - δυστυχώς - εξ
ακολουθεί να γίνεται. Ευθύνονται σε αρ
κετά υψηλό ποσοστό τα απορρυπαντικά, 
οι ουσίες καθαρισμού αποχετευτικών 
αγωγών των σπιτιών, το αλάτι που χρησι
μοποιείται για να μή παγώνουν οι δρόμοι, 
τα σκουπίδια από τους δρόμους των πό

λεων, τα εντομοκτόνα και τα χημικά λι
πάσματα που χρησιμοποιούνται στις 
αγροτικές καλλιέργειες, οι διαρροές από 
υπόγεια κοιτάσματα πετρελαίου, καθώς 
και ποσότητες μόλυβδου και κάδμιου 
που προέρχονται από τις σωλήνες του 
νερού. Σ ’ αυτά θα πρέπει βέβαια να 
προστεθούν και ένα σωρό άλλες επικίν
δυνες ουσίες τις οποίες το νερό καθαρί
ζει ή διαλύει.

Τέλος ένα άλλο πρόβλημα που πρόσ
φατα συνειδητοποιήθηκε είναι η τοξική 
βροχή. Πρόκειται για την βροχή που 
μεταφέρει στο έδαφος της γης την ατμο
σφαιρική μόλυνση, δηλαδή στην ουσία 
είναι σαν να βρέχει ένα αραιωμένο με 
νερό τοξικό οξύ. Και όπως καταλαβαίνει 
κανείς αυτός ο καθόλου ευπρόσδεκτος 
ατμοσφαιρικός επισκέπτης προστίθεται 
στα υδάτινα αποθέματα.

Επιπλέον η ξηρασία . . .

Σ' αυτούς τους παράγοντες, που συν
τελούν στην προοδευτικά αυξανόμενη

έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, θα 
πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη με δρα
ματικό πολλές φορές χαρακτήρα: η ξ η 
ρ ά  ο i a .

Ξηρασία έχουμε είτε όταν δε βρέχει, 
είτε όταν βρέχει μεν αλλά σε λάθος 
περιοχή. Στους ωκεανούς παραδείγμα
τος χάριν αντί στη ξηρά. Η κατάσταση 
αυτή δημιουργεί μια σειρά από σοβαρές 
και πολύμορφες περιπλοκές. Καθώς η 
στάθμη των υπόγειων υδάτινων στρωμά
των υποχωρεί σε ορισμένες περιοχές, το 
νερό της θάλασσας προχωρεί - υπόγεια - 
μέσα στη στεριά και ανακατεύεται με το 
πόσιμο νερό, το οποίο αρχικά γίνεται 
σκληρότερο για να καταλήξει μετά από 
λίγο εντελώς αλμυρό. Έτσι οι καλλιέρ
γειες υποβαθμίζονται και σιγά - σιγά 
αφανίζονται τελείως.

Σε παγκόσμια κλίμακα τα τρία τέταρτα 
των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων 
(πόσιμο νερό) χρησιμοποιούνται για αρ
δεύσεις καλλιεργειών.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του νερού 
προέρχεται από τα υπόγεια υδάτινα

στρώματα.
Η στάθμη των τεράστιων υπόγειων 

υδάτινων στρωμάτων Ogallala, από τα 
οποία αρδεύονται οι μεγάλες αμερικάνι
κες πεδιάδες - ο παγκόσμιος σιτοβολώ
νας - έχει κατέβει σε ιδιαίτερα ανησυχη
τικό βάθος. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και 
στην κοιλάδα του Αγίου Ιωακείμ στην Κα- 
λιφόρνια. Και οπωσδήποτε όσο η στάθμη 
των υπόγειων υδάτινων δεξαμενών πέφ
τει τόσο ανεβαίνει το κόστος άντλησής 
τους. (Χρησιμοποίηση μεγάλων ηλε- 
κτροβόρων μοτέρ, αντλιών βαθέων 
φρεάτων, κ.λ.π.).

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. 
Αν η γεωργική παραγωγή στις περιοχές 
αυτές υποβαθμιστεί, το γεγονός αυτό θα 
έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο σε 
εθνικά όσο και διεθνή πλαίσια.

ξΙέβαια αυτό που χρειάζεται είναι η 
άφθονη βροχή στις περιοχές που πλήτ
τονται άμεσα από την ξηρασία. Κάτι τέ
τοιο, όμως, στα χρόνια μας δε φαίνεται 
να συμβαίνει, λες και πρόκειται να πλη
ρωθεί η γραφή:

«. . .  πρόσεχε σεαυτώ, μή πλατυνθή ή 
καρδία σου καί παραθήτε και λατρεύσητε 
θεοΐς έτέροις και προσκυνήσητε αύτοΐς, και 
θυμωθείς οργή Κύριος έφ’ ύμΐν και συσχή 
τόν ουρανόν, καί ούκ έσται ΰετός, και ή γή 
ού δώσει τον καρπόν αύτής, καί άποκλεΐσθε 
έν τάχει άπό τής γης άγαθής, ής έδωκεν ό 
Κύριος ύμΐν. ..» (Δευτερονόμιο, 11, 16-17).

Φαίνεται πως πραγματικά «έπλατύνθη 
ή καρδία ήμών» με την αλόγιστη ανά
πτυξη σ’ όλους τους τομείς της εμπορο- 
βιομηχανικής δραστηριότητας και λα- 
τρεύσαμε «θεούς έτέρους», την με 
οποιοδήποτε αντάλλαγμα υλική μας 
ευημερία, διαταράσσοντας - ίσως όχι 
ακόμα τελεσίδικα - την οικολογική ισο- 
ροπία του πλανήτη μας. Υπάρχει, όμως, 
ακόμη καιρός να ξαναπάρουμε την ελ
πίδα στα χέρια μας και να ψιθυρίσει πάλι 
η φύση τη φωνή του Θεού: «. . .  ούκ έγκα- 
ταλείψω αύτούς, άλλα ανοίξω έπί των όρέων 
ποταμούς καί έν μέσφ πεδίων πηγάς, ποιήσω 
τήν έρημον εις έλη καί τήν διψώσαν γήν έν 
ΰδραγωγοϊς, θήσω εις τήν ανυδρον γήν κέ
δρον καί πύξον καί μυρσίνην καί κυπάρισ- 
σον καί λεύκην . ..» (Ήσαΐας, 41, 17-18).

Πώς όμως θά μπορούσε να γίνει αυτό;

Ερευνα, μελέτη, προγραμματισμός 
και σεβασμός στη Φύση: Οι ύστατες 
ελπίδες μας.

Προς Θεού!! Μην πανικοβάλλεσθε!! 
Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά, μήτε τα εγγό- 
νια μας θα πεθάνουμε από τη δίψα!! Αυτό 
βέβαια δε σημαίνει πως δεν υπάρχει 
πρόβλημα. Απεναντίας, υπάρχει και είναι 
ιδιαίτερα έντονο. Τι πρέπει, όμως, να γί
νει;

Κατ' αρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 
πως η μείωση των αποθεμάτων κατάλλη
λου και υγιεινού πόσιμου νερού δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, 
αλλά μέσα στα πλαίσια της προστασίας 
της παγκόσμιας οικολογικής ισορροπίας. 
Έτσι χρειάζεται άμεσα:
•  Έρευνα των υδάτινων αποθεμάτων, 

επιφανειακών και υπόγειων, σε κάθε 
χώρα (εκτίμηση επάρκειας, μόλυνσής 
τους κ.λ.π.).

•  Μελέτη των προοπτικών που προβάλ
λουν σε κάθε περιοχή, πάντα σε σχέση 
με το ευρύτερο οικολογικό περιβάλ
λον.

•  Σοβαρός και λογικός προγραμματι
σμός εκμετάλλευσης όλων των κατάλ
ληλων υδάτινων όγκων.

Λήψη αυστηρών μέτρων για την εξυ
γίανση των υδάτινων όγκων που έχουν 
πια μολυνθεί και παρεμπόδιση μόλυν
σης άλλων (λειτουργία εγκαταστάσεων 
βιολογικού καθαρισμού, κ.λ.π.), και τέ
λος

• Σεβασμός στη μητέρα Φύση.
Η φύση δίνει τα αγαθά της απλόχερα 

αλλ' απαιτεί σεβασμό. Κάθε ασέβεια 
προς αυτή θα ξεπλυθεί και με το αίμα 
ίσως των παιδιών μας. Φτάνει η μέχρι 
τώρα διατάραξη της οικολογικής ισορ
ροπίας στον πλανήτη μας. Έχει φτάσει τα 
όρια «κινδύνου». Οπωσδήποτε, όμως, 
υπάρχει ακόμα καιρός. Ας τον εκμεταλ
λευτούμε!! Όλοι μπορούμε να βοηθή
σουμε κι ας αρχίσουμε από κάτι απλό: 
Από τα απορρίμματα των σπιτιών μ α ς .. .



Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν ΙΑ Τ ΙΚ Α
ΕΘ ΙΜ Α

Του Βασ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
Λυκειάρχου

Τα Χριστούγεννα είναι μία μεγάλη 
εορτή της χριστιανοσύνης. Σ' όλο τον 
κόσμο εορτάζονται με γραφικά έθιμα 
που δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στις 
ημέρες αυτές. Από τα Χριστούγεννα ώς τα 
Φώτα, οι 12 αυτές ημέρες, το δωδεκαή- 
μερο όπως λέγονταν, έχουν πλουτιοθεί 
από την παράδοση με πολλά έθιμα, τα 
οποία έχουν την αρχή τους σε πανάρχαια 
χρόνια.

Από την ειδωλολατρική εποχή οι τε
λευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου και οι 
πρώτες του νέου έτους εορτάζονταν με 
λαμπρότητα. Στις 25 Δεκεμβρίου οι Ρω
μαίοι εόρταζαν τα Κράνια με θυσίες και 
ευωχίες και πανηγυρισμούς. Έπειτα, 
όταν γνώρισαν τις ανατολικές θρησκείες 
την ημέρα αυτή εόρταζαν την εορτή του 
αήττητου ήλιου, του Μίθρα. Για ν' απο- 
σπάσει το λαό από αυτές τις εορτές η 
χριστιανική εκκλησία, έβαλε την μεγαλύ
τερη εορτή του Χριστιανισμού, την Γέν- 
νηση του Χριστού, στις 25 Δεκεμβρίου, 
ενώ ξέρουμε ότι ο Χριστός εγεννήθη την 
άνοιξη. Η εορτή των Χριστουγέννων 
ετέθη επίτηδες για να καταργήσει τη λα
τρεία του ήλιου. Η εορτή του Χριστού, 
που είναι ο νέος ήλιος της δικαιοσύνης, 
αντικαθιστά την εορτή του ειδωλολατρι- 
κού θεού. Τα παλαιό έθιμα των ημερών 
αυτών διατηρήθηκαν σε πολλά σημεία, 
και προσαρμόσθηκαν στη χριστιανική 
εορτή με νέο χρώμα.

Στις 25 Δεκεμβρίου οι παλαιοί Ρωμαίοι 
έκαναν θυσίες στον Κρόνο και συμπόσια, 
μεταμφιέσεις κ.λπ. Οι μεταμφιέσεις δια
τηρήθηκαν στο Βυζάντιο μέχρι τον 12ο 
αιώνα, έπειτα έμειναν μόνο στις εορτές 
της αποκριάς. Η θυσία στους θεούς αντι- 
καταστάθηκε με ένα άλλο έθιμο, τη χοι- 
ροσφαγία. Στα χωριά' τις ημέρες αυτές 
σφάζουν τα χοιρινά τους και κατόπιν κά
νουν συμπόσια και γλέντια. Το τραπέζι με 
τη γαλοπούλα είναι ξένο, ευρωπαϊκό 
έθιμο, που το πήραμε και μεις. Σε πολλά 
χωριά διατηρούν το έθιμο της χοιροσφα- 
γίας. Οι Βυζαντινοί τα Χριστούγεννα στό
λιζαν τους ναούς με φάτνη και στρώμα με 
μικρό παιδί που συμβόλιζε το Χριστό. Το 
έθιμο αυτό το έχουν οι Ευρωπαίοι σή
μερα, που στολίζουν τους ναούς όλους 
με φάτνη και χριστουγεννιάτικο δένδρο. 
Και αυτό συνδέεται με πανάρχαιες ευ
ρωπαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις. 
Από αυτούς το έχουμε πάρει και μεις. Στο 
Βυζάντιο την ημέρα των Χριστουγέννων 
έκαμαν μία μεγάλη πομπή και εορτή στην

Αγία Σοφία, όπου επευφημούσαν τον αρ- 
τοκράτορα, και μετά παρέθεταν γεύμα σε 
επισήμους στο παλάτι, όπου έπαιρναν 
μέρος και 12 πτωχοί (όσοι και οι μαθητές, 
του Χριστού), ντυμένοι όμως στα χρυσά 
με έξοδα του παλατιού. Οι Ευρωπαίοι σή
μερα θεωρούν καλό την ημέρα αυτή να 
φιλοξενήσουν ένα ξένο.

Άλλη παλαιό συνήθεια είναι τα κά
λαντα, τα οποία δεν εψάλλοντο μόνο στις 
ημέρες αυτές, αλλά στην αρχή κάθε 
μήνα και μάλιστα την 1 Ιανουάριου και 
στην αρχή της ανοίξεως (τα χελιδονί
σματα). Η λέξη κάλαντα προέρχεται από 
τη λατινική κελένδαι, που σημαίνει αρχή 
του μήνα, νουμηνία. Τα κάλαντα της 
ανοίξεως και άλλα έχουν καταργηθεί και 
έχουν μείνει τα των χριστουγέννων και 
της πρωτοχρονιάς. Σ ’ αυτά περιγράφεται 
με λίγα λόγια η εορτή και μετά δίνονται 
ευχές στους σπιτονοικοκύρηδες, για να 
τους δώσουν πλούσια δώρα. Τα σημερινά 
κάλαντα είναι πανάρχαια λαϊκά τραγού
δια άγνωστων ποιητών με παραλλαγές 
κατά τόπους. Στην Ευρώπη τον μεσαίωνα 
είχαν παρόμοια λαϊκά τραγούδια που τό 
έλεγαν ομάδες στους δρόμους και συ
χνά τα συνόδευαν με λαϊκούς χορούς. 
Σήμερα τα ψάλλουν οργανωμένες ομά
δες στις πλατείες που είναι στολισμένες 
με χριστουγεννιάτικα δένδρα και φώτα. 
Στις εκκλησίες ψάλλουν άλλα άσματα, με 
ωραία μελωδία, που μοιάζουν με κάλαντα 
και έχουν την αρχή τους στα τέλη του 
μεσαίωνα.

Άλλο έθιμο ελληνικό είναι το χριστό
ψωμο, που το κόβουν ανήμερα τα χρι
στούγεννα με ειδική τελετή, όπως τη βα- 
σιλόπιττα. Και πιστεύουν ότι αυτό θα φέ
ρει ευλογία στο σπίτι. Επίσης συνηθίζουν 
να δίνουν δώρα στους πτωχούς, συν
ήθως τρόφιμα, κρέας ή κρασί. Είναι το 
χρέος της φιλανθρωπίας που κήρυξε ο 
Χριστός. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τα δώρα 
τους τα Χριστούγεννα, ιδίως την δεύτερη 
ημέρα μετά τα Χριστούγεννα. Εμείς τα συν
δέουμε με την πρωτοχρονιά και τον Άγιο 
Βασίλειο, οι Ευρωπαίοι με τον Άγιο Νι
κόλαο. (Και οι δύο άγιοι κατ' εξοχήν φι
λάνθρωποι), αλλά το έθιμο έχει αρχαιό
τερες ρίζες, προχριστιανικές .. .

Την πρωτοχρονιά οι Ευρωπαίοι δει/ την 
εορτάζουν τόσο λαμπρά. Σ' εμάς διατη
ρούνται ακόμη οι παλαιές συνήθειες. Τα 
γραφικά κάλαντα της παραμονής, τα 
γλυκίσματα (λουκουμάδες, τηγανίτες και 
μελομακάρουνα) για να γλυκάνουμε τον 
καινούργιο χρόνο και να ευχηθούμε να 
τον περάσουμε καλά. Την ημέρα αυτή σε 
πολλά μέρη φέρνουν από τη βρύση το 
αμίλητο νερό, σπάζουν ρόδι, για να φέ- 
ρυν ευφορία και πλούτη. Ακόμα σε ειδική

τελετή κόβουν τη βααιλόπιττα και αυτός 
που θα βρει το φλουρί θα είναι ο τυχερός 
της χρονιάς .. Το τραπέζι είναι πλούσιο, 
για να είναι έτσι πλούσιο όλο το χρόνο.

Το δωδεκαήμερο τα νερά είναι αβάπτι
στα επειδή δεν βαπτίσθηκε ακόμα ο Χρι
στός και γιαυτό πιστεύουν ότι έρχονται οι 
καλικάντζαροι από τα βάθη της γης και 
από τις σπηλιές. Είναι μικροί δαίμονες, 
μαύροι και άσχημοι, με κέρατα και ουρά 
κ.λπ. Μπαίνουν στα σπίτια από την κα
πνοδόχο και κάνουν ζημιές ή βλάπτουν 
τους ανθρώπους. Όλο το χρόνο πριονί
ζουν να κόψουν το δένδρο της γης, αλλά 
στο τέλος έρχεται ο Χριστός αυτοί φεύ
γουν και το δένδρο ξαναγίνεται. Τότε 
πάνε στη γη και πειράζουν τους ανθρώ
πους που για να τους αποτρέψουν έχουν 
φυλαχτά, κλαδιά ελιάς ή δάφνης στις 
πόρτες, καίνε συνέχεια τη φωτιά (δεν 
πρέπει να σβήνει ούτε τη νύχτα) λιβανί
ζουν, κάνουν εξορκιομούς κ.λπ. Η φωτιά 
πιστεύουν ότι έχει αποτρεπτική δύναμη. 
Το πάντρεμα της φωτιάς με 2 -3  ξύλα και 
καρπούς είναι γραφικό έθιμο. Τέλος οι 
καλικάντζαροι φεύγουν την παραμονή 
των Φώτων, όταν ο παπάς έρχεται με τον 
αγιασμό:

Φεύγετε να φεύγουμε -  γιατί ρθε ο 
διαθολόπαπας 

με την αγιαστούρα του -  και με τη 
βρεχτούρα του.

Με το μεγάλο αγιασμό των Φώτων φεύ
γουν τα κακά πνεύματα, αγιάζονται όλα 
τα νερά με ειδικές τελετές (ποτάμια, θά
λασσες κ.λπ.). Στα χωριά αγιάζουν όχι 
μόνο τα σπίτια και τους ανθρώπους, αλλά 
και τα ζώα, τα χωράφια και τ ' αμπέλια.

Με τα έθιμα δίνουμε νόημα στη ζωή 
μας και αισθανόμαστε καλύτερα τις 
θρησκευτικές εορτές.

Τα έθιμα φανερώνουν τη βαθιά θρη
σκευτικότητα του ελληνικού λαού και την 
πίστη του στη παράδοση και είναι τα ίδια 
από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Του κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Υπομοίραρχου

1. Γενικά:

Το σύστημα διεύθυνσης είναι από τα 
σπουδαιότερα συστήματα του αυτοκινή
του και έχει σκοπό να εξασφαλίζει την 
κατεύθυνση της οδήγησης ανάλογα με 
τις συνθήκες της διαδρομής. Εφαρμόζε
ται πάντοτε στους μπροστινούς τροχούς 
ανεξάρτητα αν είναι κινητήριοι ή όχι και 
με την περιστροφική κίνηση του τιμονιού 
από τον οδηγό με μικρή δύναμη η κίνηση

αυτή μετατρέπεται σε ευθύγραμμη από 
άλλους μηχανισμούς του συστήματος 
για να καταλήξει στους τροχούς και να 
τους στρέψει ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του οδηγού.

Το σύστημα διεύθυνσης περιλαμβάνει 
τα παρακάτω εξαρτήματα:

α) Το πηδάλιο διεύθυνσης (βολάν η τ ι
μόνι).

β) Τον άξονα διεύθυνσης.
γ) Την πυξίδα με τον ατέρμονα κοχλία

και τον οδοντωτό τομέα (PITMAN).
δ) Το τετράπλευρο οδήγησης (Άκερ- 

μαν), και 
ε) Τα ακραξόνια.
Με αυτά τα εξαρτήματα και μηχανι

σμούς πετυχαίνεται η άνετη και ασφαλής 
οδήγηση και παρέχεται ευχέρεια στρο
φής και επαναφοράς των τροχών. Ένα 
καλό σύστημα διεύθυνσης πρέπει να εξ
ασφαλίζει:

α) Εύκολο και χωρίς μεγάλη προσπά
θεια χειρισμό.

β) Ευαίσθητη ανταπόκριση και στις πιο 
μικρές στροφές του βολάν, 

γ) Σταθερότητα στην οδήγηση και

επαναφορά των τροχών στην ευθεία, και 
δ)Ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις.

Ανάλογα με την κατασκευή διακρίνονται 
δύο τύποι συστημάτων διεύθυνσης:

α) Σύστημα διεύθυνσης έμμεσης 
μετάδοσης με ατέρμονα κοχλία και 
οδοντωτό τομέα, και

β) Σύστημα διεύθυνσηςάμεσης μετά
δοσης με κρεμαγιέρα.

2. Περιγραφή και λειτουργία του συ
στήματος διεύθυνσης:

Το πηδάλιο (τιμόνι) συνδέεται με κο
χλίες πάνω στο πολύσφηνο του άξονα 
διεύθυνσης που προφυλάγεται μέσα σε 
σιδηρένιο σωλήνα και μπορεί να περι
στρέφεται. Στο άκρο του άξονα βρίσκε
ται ο ατέρμονας κοχλίας που καταλήγει 
μέσα στην πυξίδα και οι ελικώσεις του 
είναι πάντα σε εμπλοκή με τα δόντια του 
οδοντωτού τομέα. Στο άλλο άκρο του 
οδοντωτού τομέα είναι στερεωμένος με 
πολύσφηνο ο βραχίονας διεύθυνσης 
(μπράτσο) του μηχανισμού του τιμονιού.

Ό ταν ο οδηγός στρέφει το τομόνι ο 
ατέρμονας του άξονα περιστρέφει τον 
οδοντωτό τομέα. Ο οδοντωτός τομέας 
που ενώνεται με πολύσφηνο με τον δά
κτυλο Πίτμαν περιστρέφει αυτόν και στη 
συνέχεια η κίνηση μεταδίδεται στη ρά
βδο έλξης, στο βραχίονα διεύθυνσης και 
από εκεί, με τους πείρους των ακραξο- 
νίων και των αρθρώσεων του τετράπλευ
ρου του Άκερμαν, μεταδίδεται και 
στρέφει τους μπροστινούς τροχούς. Μιά 
ολόκληρη περιστροφή του τιμονιού 
περιστρέφει κατά ένα δόντι τον οδον
τωτό τομέα και μεταδίδει ίση γωνιακή 
περιστροφή στο βραχίονα PITMAN. 
Ό ταν οι τροχοί έχουν κατεύθυνση προς 
τα μπροστά οι ελικώσεις του ατέρμονα 
κοχλία βρίσκονται μπλεγμένες με τα με
σαία δόντια του οδοντωτού τομέα. Με το 
στρίψιμο του τιμονιού δεξιά ή αριστερά 
στρέφει και ο οδοντωτός τομέας και τερ
ματίζει όταν οι τροχοί φθάσουν στο ανώ
τατο όριο στροφής προς τα δεξιά ή αρι
στερά.

Στο σύστημα της άμεσης ματάδοσης 
με κρεμαγιέρα ο ατέρμονας κοχλίας βρί
σκεται μπλεγμένος με τις ελικώσεις ενός 
κομματιού της μεγάλης μπάρας και με τη 
στροφή του τιμονιού μετακινείται η 
μπάρα προς τα δεξιά ή αριστερά και 
σπρώχνει τα ακρόμπαρα προκαλώντας 
τη στροφή των τροχών.

3. Το τετράπλευρο οδήγησης (Ακερ- 
μαν):

Με το τετράπλευρο Άκερμαν πετυχαί- 
νεται ώστε οι κλίσεις των μπροστινών 
τροχών στις στροφές να είναι διαφορε
τικές και ο εσωτερικός τροχός να δια
γράφει μεγαλύτερη γωνία από τον εξ
ωτερικό για να κολλάνε οι τροχοί κατά 
τις στροφές κάθετα στις καμπύλες που 
διαγράφουν και οι καμπύλες να είναι 
ομόκεντρες. Επειδή οι πίσω τροχοί είναι

Το τετράπλευρο ΑΕΓΔ λέγεται «τε
τράπλευρο του Άκερμαν». Για να στρίβει 
κάθε τροχός, σε μια στροφή, όσο ακρι
βώς χρειάζεται, πρέπει οι προεκτάσεις 
των ράβδων σύζευξης (ακρόμπαρα), δη
λαδή της ΕΑ και της Γ Δ, να συναντιώνται 
στη μέση Β του άξονα των οπίσθιων τρο
χών, όταν οι τροχοί είναι ευθυγραμμι
σμένοι.
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σταθεροί στον άξονά τους έχουν κοινή 
ακτίνα καμπυλότητας που συμπίπτει με 
την προέκταση του άξονα περιστροφής 
τους. Με τη διαφορά των γωνιών στρο
φής των μπροστινών τροχών πετυχαίνε- 
ται κοινό σημείο περιστροφής που μετα
τοπίζεται πάνω στην προέκταση του πίσω 
άξονα ανάλογα με τη στροφή. Με το 
κοινό κέντρο περιστροφής των τροχών 
πετυχαίνεται κανονική κίνησή των και 
ομοιόμορφη φθορά στα λάστιχα. Όταν 
το όχημα βλέπει μπροστά οι προεκτάσεις 
των μοχλών σύνδεσης με τη ράβδο ζεύ
ξης πρέπει να τέμνονται πάνω στον κεν
τρικό άξονα και λίγο πιο μπροστά απ’ το 
πίσω διαφορικό. Στη στροφή οι κάθετες 
γραμμές στα επίπεδα των μπροστινών 
τροχών πρέπει να έχουν κοινό σημείο 
τομής πάνω στην προέκταση του άξονα 
των πίσω τροχών (κοινό κέντρο περι
στροφής). Το τετράπλευρο του Άκερμαν 
αποτελείται απ’ τον μπροστινό άξονα, τη 
ράβδο σύζευξης (μπάρα) και τους δύο 
βραχίονες, έχει σχήμα τραπεζίου που 
έχει για μεγάλη βάση το μπροστινό 
άξονα. Η διαφορά μήκους μεταξύ του 
άξονα και της μπάρας δημιουργεί τη 
διαφορά γωνίας στα ακραξόνια κατά τις 
στροφές.

4 . Η γεω μετρ ία  του συστήματος δ ιε ύ 
θυνσης.

Στους μπροστινούς τροχούς του αυ
τοκινήτου δίνονται απ’ τον κατασκευα
στή ορισμένες κλίσεις σε σχέση με την 
κατακόρυφη και παράλληλη θέση των 
που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς 
και είναι:

α) Η γωνία Κάμπερ. 
β) Η κλίση του βασιλικού πείρου, 
γ) Η γωνία Κάστερ, και 
δ)Η σύγκλιση των τροχών.

Η γωνία Κάμπερ ή κλίση του ακραξο- 
νίου σχηματίζεται από την κλίση του 
τροχού προς το κατακόρυφο επίπεδό 
του, είναι θετική όταν οι κορυφές των 
τροχών αποκλίνουν προς τα έξω ή απέ
χουν περισσότερο από τις βάσεις των και 
αρνητική σε αντίθετη περίπτωση, με
τριέται σε μοίρες και κυμαίνεται από 1°- 
3° και έχει σκοπό την αποκατάσταση της 
κατακόρυφης θέσης του τροχού μετά 
από φορτίο και υποχώρηση του βραχίονα 
ανάρτησης, την εξουδετέρωση της επί
δρασης της καμπυλότητας του δρόμου 
στους τροχούς, την καλή επαφή των 
ελαστικών στο οδόστρωμα, την ομοιό
μορφη φθορά στα ελαστικά και τη 
μείωση του βέλους κάμψης του άξονα 
και τις καταπονήσεις των ακραξονίων.

Η κλίση του βασιλικού πείρου ή άξονα 
διεύθυνσης είναι η γωνία που σχηματίζει 
ο βασιλικός πείρος με την κατακόρυφο, 
κυμαίνεται από 3° -  7° και με την κλίση 
της κορυφής της γραμμής του πείρου 
προς τα μέσα οι τροχοί κρατώνται ευθυ
γραμμισμένοι στην πορεία, πετυχαίνεται 
κοινό κέντρο περιστροφής των τροχών, 
προφυλάγονται τα ακραξόνια από 
θραύση και η οδήγηση γίνεται σταθερή. 
Με την κλίση του βασιλικού πείρου και τη 
γωνία Κάμπερ πετυχαίνεται το κεντρικό 
σημείο διεύθυνσης.

Η γωνία Κάστερ είναι η γωνία που σχη
ματίζει ο βασιλικός πείρος με την κατα

κόρυφο όταν βλέπουμε το όχημα από τα 
πλάγια. Είναι θετική όταν η κορυφή της 
είναι προς τα πίσω και αρνητική όταν η 
κορυφή της προς τα μπρος, μετριέται σε 
μοίρες και κυμαίνεται από 1/2° -  3° ανά
λογα στον τύπο του οχήματος και δίνεται 
απ’ τον κατασκευαστή. Με τη γωνία Κα- 
στερ το σύστημα οδηγήσεως αποκτά μια 
πρόσθετη τάση επαναφοράς στην ευθϋ- 
γραμμη κίνηση.

Λόγω της γωνίας Κάμπερ ή αν οι μπρο
στινοί τροχοί ήταν παράλληλοι θα κι- 
νιόνταν σαν κώνοι διαγράφοντας καμπύ
λες προς τα έξω με αποτέλασμα την 
απώλεια ισχύος, τη φθορά στα ελαστικά 
και την μη ελεύθερη περιστροφή των 
τροχών-. Για να αποφευχθούν αυτά τα 
μειονεκτήματα το σύστημα των μπρο
στινών τροχών κατασκευάζεται με μια 
μικρή σύγκλιση προς τα μπρος δηλαδή 
όταν οι μπροστινοί τροχοί βρίσκονται σε 
ακινησία απέχουν στο μπροστινό μέρος 
τους λιγώτερο από ότι στο πίσω. Η σύγ
κλιση είναι ανάλογη με τη γωνία Κάμπερ 
και κυμαίνεται από 0" -  1/8".

Ό λοι οι παράγοντες της θέσης των 
μπροστινών τροχών (Κάμπερ -  Κάστερ, 
κλίση πείρου, σύγκλιση) συνδέονται 
μεταξύ τους και κάθε γωνία εξυπηρετεί 
ειδικό σκοπό. Αν μια από τις γωνίες αλ
λάξει, μεταβάλλεται η αρμονία στις σχέ
σεις των άλλων παραγόντων και ανατρέ

πονται τα δεδομένα του κατασκευαστή. 
Πριν από τον έλεγχο των γωνιών πρέπει 
να επιθεωρούνται τα λάστιχα, να αφαι- 
ρείται το φορτίο, να ζυγοσταθμίζονται οι 
τροχοί, να ελέγχονται οι ζάντες, τα ρου
λεμάν και η ανάρτηση του αυτοκινήτου 
καθώς και τα εξαρτήματα του συστήμα
τος διεύθυνσης.

Βλάβες στο σύστημα διεύθυνσης:

(α) Βαρύ τιμόνι (δε στρίβει εύκολα), 
που οφείλεται σε:

1. Έλλειψη λιπαντικού στην πυξίδα 
διεύθυνσης (No 90).

2. Αγρασσάριστο σύστημα διεύ
θυνσης (αρθρώσεις, πείροι) και 
ανώμαλες τριβές.

3. Άνιση ή ανεπαρκής πίεση στα 
λάστιχα.

4. Υπερβολική σύσφιξη των ρουλε
μάν ή του μηχανισμού της πυξί
δας και των αρθρώσεων.

5. Σφιχτούς πείρους ακραξονίων ή 
σφιχτές αρθρώσεις.

6. Μετατόπιση προς τα πίσω του 
μπροστινού διαφορικού λόγω 
βλάβης της ανάρτησης.

ατερμονας κοχλίας

οδοντω τος 
τομ έας

τιμ ό νι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
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7. Στρέβλωση του σασί από σύγ
κρουση.

8. Κακή ευθυγράμμιση του άξονα 
διεύθυνσης.

9. Υπερβολική Κάστερ.
10. Ελαττώματα στη γεωμετρία των 

τροχών, ή
11. Βλάβη του υδραυλικού συστήμα

τος.

(β) Υπερβολικός τζόγος στο τιμόνι, 
που οφείλεται σε:

1. Μεγάλη ανοχή μεταξύ του άξονα 
και του δακτύλου διεύθυνσης από 
κακή ρύθμιση και φθορά των ρου
λεμάν ή δοντιών του άξονα και του 
δάκτυλου.

2. Φθορά ή χαλάρωση των ρουλεμάν 
πείρων ακραξονίων, δακτυλίων ή 
τροχών.

3. Φθορά ή χαλαρή σύσφιξη στις αρ
θρώσεις του συστήματος διεύ
θυνσης.

4. Κακές συνδέσεις ή φθορά στους 
μοχλούς διεύθυνσης με τα άγκι
στρα των σταθερών τυμπάνων των 
τροχών, ή

5. Κακή στερέωση της πυξίδας.

(γ) «Κοσκίνισμα» του τιμονιού, που 
παρουσιάζεται σε ταχύτητες μεγαλύτε
ρες από 30 Km την ώρα και οφείλεται σε:

1. Μη ζυγοσταθμισμένους τροχούς.
2. Φθορά ή χαλαρές αρθρώσεις του 

συστήματος.
3. Υψηλή ή ανόμοια πίεση ελαστι

κών.
4. Φθαρμένο πείρο, δακτύλιο και 

ρουλεμάν τροχού.
5. Στρεβλωμένους βραχίονες 

ακραξονίων ή μοχλών διεύθυν
σης.

6. Κακή ρύθμιση πλήμνης τροχού 
και ρουλεμάν ή παραμόρφωση 
τυμπάνων.

7. Αντικανονική γωνία Κάστερ.
8. Ανομοιόμορφη κατανομή φορ

τίου (υπερφόρτωση προς τα 
πίσω).

9. Φθορά, θραύση ή κακή λειτουρ
γία της ανάρτησης.

10. Φθορά ή χαλάρωση στην πυξίδα,
ή

11. Κακή σύγκλιση μπροστινών τρο
χών.

(δ) Μονόπλευρο «τράβηγμα» του τι
μονιού, που οφείλεται:

1. Ανόμοια πίεση ελαστικών.
,2. Ανομοιόμορφη ή απορρυθμι- 

σμένη γωνία Κάστερ ή Κάμπερ.
3. Αντικανονική σύγκλιση τροχών.
4. Μάγκωμα στις αρθρώσεις ή φρε

νάρισμα ενός τροχού από υπερ
βολική σύσφιξη ρουλεμάν.

5. Στράβωμα του μπροστινού 
άξονα, των μοχλών ή του πλαι
σίου.

6. Κακή ρύθμιση της πυξίδας διεύ
θυνσης ή των φρένων.

7. Κακή ρύθμιση του βραχίονα 
διεύθυνσης.

8. Μετατόπιση του μπροστινού 
διαφορικού.

9. Φθορές στο σύστημα ανάρτησης, 
ή

10. Ανομοιόμορφη κατανομή φορ
τίου.

(ε) Δύσκολη στροφή, που οφείλεται 
σε:

1. Ανεπαρκή λίπανση της πυξίδας ή 
των αρθρώσεων.

2. Στράβωμα του μπροστινού άξονα.
3. Φθορά στα εξαρτήματα του συστή

ματος ή υπερβολική σύσφιξή τους.
4. Χαμηλή ή ανομοιόμορφη πίεση 

στα λάστιχα.
5. Βλάβη του συστήματος ανάρτη

σης.
6. Αρρύθμιστες γωνίες Κάμπερ και 

Κάστερ.

(στ) «Μάγκωμα» τιμονιού που οφείλε
ται σε:

1. Στραβωμένο άξονα διεύθυνσης, ή
2. Κτυπημένο οδοντωτό τομέα ή 

ατέρμονα κοχλία

(ζ) Απόκλιση του αυτοκινήτου (τράβη
γμα) κατά το φρενάρισμα, που οφείλεται 
σε:

1. Ανωμαλία στο σύστημα πέδησης.
2. Άνιση πίεση τροχών.
3. Άνιση γωνία Κάμπερ ή Κάστερ των 

τροχών.
4. Ανόμοια ανάρτηση.
5. Κακή ευθυγράμμιση τροχών, ή

6. Κακή σύγκλιση τροχών.
(η) Ταλαντεύσεις τροχού (δεξιά -  αρι

στερά) σε μικρή ταχύτητα, που οφείλεται 
σε:

1. Κακή ανάρτηση.
2. Αντικανονική γωνία Κάμπερ.
3. Χαλαρές συνδέσεις συστήματος 

διεύθυνσης, ή
4. Άνιση πίεση τροχών ή ανωμαλίες 

στο πέλμα τους.

(θ) Ταλαντώσεις τροχού (πάνω-κάτω) 
σε μεγάλη ταχύτητα που οφείλονται σε:

1. Κακή ζυγοστάθμιση.
2. Φθορά της ζάντας τροχών.
3. Κακή ανάρτηση.
4. Αντικανονική Κάμπερ, ή
5. Άνιση πίεση ελαστικών.

(ι) Λάστιχα που γλυστρούν ή θορυβούν 
στις στροφές με μικρή ταχύτητα, που 
οφείλονται σε:

1. Άνιση πίεση ή φθορά ελαστικών.
2. Κακή Κάμπερ και σύγκλιση, ή
3. Ακατάλληλα ελαστικά. Τέλος

(ια) Θόρυβοι στο σύστημα διεύθυνσης 
που οφείλονται σε:

1. Έλλειψη λίπανσης.
2. Υπερβολική σύσφιξη των μερών.
3. Χαλαρή ανάρτηση, ή
4. Φθορές στα εξαρτήματα του συ

στήματος διεύθυνσης.



ΠΕΡΑ ΧΑΡΜΠΟΡ j .

ρήμα ένθουοιαομοΰ. 0 αύτοκράτορας παραβιάζει τό πρωτόκολλο ζητώντας νά δεχτεί 
τό ομήνορχο Φουοίντο, επικεφαλής τών γιαπωνέζων αεροπόρων, παρ όλο πού ήταν 
πληβείος. Μονάχο ό ναύαρχος Γιαμαμότο μένει οκυθρωπός. Ξέρει πώς ξύπνηοε ένον 
πανίοχυρο γίγαντα. . .  Παρατηρεί πώς τό αεροπλανοφόρα δέ χτυπήθηκαν, ότι τό 
θωρηκτό πού βυθίστηκαν ήταν παλιά πολεμικό, ότι θό πρέπει νό περιμένουν μιό 
σκληρή, άδυοώπητη αντεπίθεση . . .

Του Κώστα ΔΑΝΟΥΣΗ 
Ανθυττασπιστή

0 πόλεμος νεύρων.

Νοέμβρης 1941. Ένας φοβερός 
πόλεμος νεύρων έχει ξεσπάσει 
μεταξύ Η.Π.Α. και τής 'Ιαπωνίας. 
Παρ’ όλα αύτά στήν Ούάσιγκτον οί 
διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, 
ένώ οί άμερικάνοι βλέπουν σάν αι
σιόδοξο σημάδι τό γεγονός ότι οί 
γιαπωνέζοι δέ διάκοψαν τις  συζητή
σεις, όταν ό Κόρντελλ Χάλλ τούς 
έπέδωσε τούς σκληρούς - άπαράδε- 
χτους - όρους τού Ροϋσβελτ: « Εκ
κένωση τής Κίνας και ’ Ινδοκίνας, 
διάλυση τού τριμερούς συμφώνου, 
άναγνώριση τού Τσάνγκ - Κάι - σέκ, 
κ. ά.». "Αν και βλέπουν τις έπ ιθετικές 
κινήσεις τών γιαπωνέζων προς τ'ις 
Φιλιππίνες, πιστεύουν πώς έστω και 
τήν τελευτα ία  στιγμή θά βρεθεί κά
ποιος τρόπος διακανονισμού.

Από τήν 1η Νοέμβρη, όμως, ή πο
λεμική μηχανή τής ’ Ιαπωνίας άρχίζει 
νά λειτουργεί. Ό  πόλεμος έχει άπο- 
φασιστεϊ. Τά στρατεύματα πού πρό
κειτα ι νά καταλάβουν τό Χόνγκ - 
Κόνγκ πλησιάζουν τήν πόλη, ένώ 
έκεΐνα πού θά εισβάλουν στή Μα
λαισία καί τις  Φιλιππίνες έπιβιβάζον-

ται ατά πλοία. Οί άμερικάνοι τό 
περιμένουν. Περίμεναν, οί πιό εύ- 
φάνταστοι, έπίθεση ατά νησιά 
Γκουάμ καί Ούέηκ, 'ίσως καί στή Μιν- 
τγουέι. Στό Πέρλ Χάρμπορ όμως, 
3.000 μίλια άπ’ τήν Ιαπωνία όχι. 
«Θεωρούσαμε τό Πέρλ Χάρμπορ», 
θά πεί άργότερα ό στρατηγός Μάρ- 
σαλ, «σάντή μόνη καλάέξοπλισμένη 
βάση μας. Δέν άνησυχούσαμε ...» . 
Κι όμως έγινε!! "Ηταν μιά καλοσχε- 
διασμένη, ριψοκίνδυνη έπιδρομή 
πού, παρ’ όλη τήν έπιθετική της 
μορφή, παράμενε μιά καθαρά άμυν- 
τική έπιχείρηση γιά νά κερδηθεί 
ΧΡόνος.

Τό Πέρλ Χάρμπορ.

Τό νησί Όάχου, είναι τό κέντρο 
τού νησιωτικού συμπλέγματος της 
Χαβάης. Στήν κοιλάδα πού έκτείνε- 
τα ι άνάμεσα στις όροσειρές Κοο- 
λάου καί Βαϊάνε, δίπλα στή θά
λασσα, βρίσκεται ή Χονολουλοϋ, καί 
15 χιλιόμετρα πιό πάνω ό όρμος τού 
Πέρλ Χάρμπορ (Pearl Harbour = Λι
μάνι τών μαργαριταριών).

"Ενα στόμιο πλάτους 350 μέτρων 
οδηγεί στόν όρμο, στό μέσον τού 
όποιου βρίσκεται ή νησίδα Φόρντ 
"Αϊλαντ.

Στό δίαυλο πού όρίζεται άπό τή 
νότια άκτή τού Φόρντ "Αϊλαντ καί τήν

άπέναντι άκτή τού Όάχου, βρίσκον
ται τά περισσότερα σκάφη τού άμε- 
ρικάνικου στόλου τού Ειρηνικού. 
Στή δεξιά πλευρά τού στομίου βρί
σκεται τό άεροδρόμιο Χίκαμ, στό 
κέντρο τού νησιού τό άεροδρόμιο 
Ούήλερ, ένώ τά άλλα τέσσερα είναι 
σκορπισμένα σέ διάφορα σημεία.

Ή έπιδρομή προετοιμάζεται άπό 
τό Μάρτη τού 1941, όταν ό νεαρός 
γιαπωνέζος άξιωματικός τού πολε
μικού ναυτικού Γιοσικάβα Σιγκέρου 
στέλνετα ι μέ διπλωματική ιδιότητα 
στό γιαπωνέζικο Προξενείο τής Χο
νολουλοϋ. Μέσα σ’ ένα τρίμηνο ό 
Γ ιοσικάβα ύποβάλλει λεπτομερή 
έκθεση γιά τήν κατάσταση στό νησί 
μέ βάση τήν όποια οί γιαπωνέζοι 
φτιάχνουν μακέτα τού Πέρλ Χάρ
μπορ γιά τήν έκπαίδευση τών πιλό
των τους.

Ή έπιχείρηση, ήταν πολύ τολ
μηρή. Οί άντίθετες άπόψεις έπέμε- 
ναν πώς δέ θά ’πρεπε νά ριψοκινδυ
νέψουν όλες οί ναυτικές δυνάμεις 
τής Χώρας, γ ια τί σέ περίπτωση άπο- 
τυχίας θά έμενε σχεδόν άκάλυπτη.
Εξ άλλου τά 3.000 μίλια, πού χώρι

ζαν τήν ’ Ιαπωνία άπό τό Όάχου, 
ήταν πάρα πολλά γιά μιά έπιχείρηση 
πού βασικό της άβαντάζ ήταν ό αι
φνιδιασμός. Οί άντιρρήσεις δέν 
έπεισαν τό Γιαμαμότο πού άποφά- 
σισε νά παίξει όλα τά χαρτιά του στό 
Πέρλ Χάρμπορ. ’Έτσι ξεκίνησε ή έπι-
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χείρηση πού έξακολουθεΐ νά παρα
μένει μαζί μέ τόν πόλεμο τών έξι 
ήμερων μιά άπό τις πιό κλασικές 
περιπτώσεις πετυχημένου αιφνι
διασμού.

3.000 μίλια αθέατοι. . .

Στις 22 Νοέμβρη συγκεντρώνον
ται στον κόλπο Τανκάν τής Ιαπωνίας 
6 αεροπλανοφόρα, 2 θωρηκτά, 2 με
γάλα καταδρομικά, 9 άντιτορπιλλικά 
συνοδείας, 8 δεξαμενόπλοια, 9 ύπο- 
βρύχια καί 423 άεροπλάνα διαφόρων

Γιαπωνέζικα βομβαρδιστικά πάνω άπό τό Πέρλ Χάρ- 
μπορ. Φωτογραφία άπό τήν άμερικόνικη κινηματογρα
φική παραγωγή «ΤΟΡΑ! ΤΟΡΑ! ΤΟΡΑ!» πού γυρίστηκε 
οέ αυνεργοοία μέ τούς γιαπωνέζους καί μέ βάοη μαρ
τυρίες έπιζώντων.

Γιαπωνέζοι πιλότοι έπιτίθενται... Οί όπώλειές τους 
τελικά άποδείχτηκαν πέντε φορές!!! λιγότερες άπό 
όοες είχαν προβλέψει. 29 άεροπλάνα καταρίφτηκαν, 
ένώ 70 είχαν άπλώς βληθεί...

τύπων. Αρχηγός τής ναυτικής μοί
ρας είναι ό Ναγκούμο Τσουίκι, ένώ 
τών άεροπορικών δυνάμεων ό σμή
ναρχος Φουσίντα. Προηγούμενα, 
στις 19 Νοέμβρη είχαν ξεκινήσει μέ 
ίδιο προορισμό άλλα 27 ύποβρύχια, 
πού πέντε άπ' αύτά ρυμουλκούσαν 
ισάριθμα ύποβρύχια τσέπης.

Οί δυνάμεις κρούσεως ξεκίνησαν 
στις 26 Νοέμβρη. Αρχικά κινήθηκαν 
άνατολικά κατά μήκος τού 40ού βό
ρειου παράλληλου, όπου ατά τελευ 
ταία 15 χρόνια κανένα πλοίο, σύμ
φωνα μέ πληροφορίες τών γιαπωνέ
ζικων ύπηρεσιών πληροφοριών, δέν 
είχε φανεί τούς χειμωνιάτικους μή
νες. Στις 3 Δεκέμβρη έφοδιάστηκαν 
μέ καύσιμα έν πλφ καί άρχισαν νά 
χαμηλώνουν πρός τά νότια γιά νά 
φτάσουν μετά τρ ε ίς ’μέρες, στις 9 τό 
βράδυ τής 6ης Δεκέμβρη στό με
σημβρινό πού περνάει άπό τό Όά- 
χου, καί 490 μίλια βόρεια άπ’ τις 
άκτές του, χωρίς νά γίνουν άντιλη- 
πτές.

Τά δεξαμενόπλοια καί τά βοηθη
τικά σκάφη άπομακρύνονται καί οί 
πολεμικές ναυτικές μονάδες συν
εχίζουν πρός νότο μέ ταχύτητα 26 
κόμβους, κάτω άπό ένα συννεφια
σμένο ούρανό. Πλησιάζουν τό Όά- 
χου. Ό  Φουσίντα έλέγχει τ ις  τελευ 
τα ίες λεπτομέρειες.

Στις 6 τό πρωί (ώρα Χαβάης) τής 7 
Δεκέμβρη οί γιαπωνέζοι βρίσκονται 
στό σημείο Ο, σημείο άπογειώσεως, 
275 μόλις μίλια βόρεια τού Όάχου. 
Ό  ούρανός είναι άκόμη σκοτεινός. 
Τά άεροπλανοφόρα κλυδωνίζονται 
άπ’ τή δυνατή φουσκοθαλασσιά κι 
ώστόσο ή έπιχείρηση έξελίσσεται 
παραδειγματικά. ΟΙ σχηματισμοί 
παίρνουν θέση γιά άπογείωση. Τήν 
ίδια ώρα τά 27 ύποβρύχια πού ’χαν

φύγει νωρίτερα άναπτύσσονται ήμι- 
κυκλικά έξω άπό τό στόμιο τού Πέρλ 
Χάρμπορ.

0 θανύοιμος εφησυχασμός:

Τό λιμάνι κοιμάται. Μέσα του ναυ- 
λοχεί όλος σχεδόν ό άμερικάνικος 
στόλος τού Ειρηνικού: 70 πολεμικές 
καί 24 βοηθητικές μονάδες. Τό λι
μάνι έφησυχάζει κι όμως τά σημάδια 
τής καταιγίδας ήταν πιά φανερά. Ας 
δούμε ένα -  ένα:

Τό Μάρτη τού 1941 ό διοικητής 
τής ναυτικής βάσης ναύαρχος 
Μπέλλινγκερ καί ό δ ιοικητής τών 
άεροπορικών δυνάμεων στρατηγός 
Μάρτιν συντάσσουν ένα ύπόμνημα 
όπου προφητικά περιγράφουν τά 
γεγονότα τής 7ης Δεκέμβρη: 
« .. .πολεμική ένέργεια πριν άπό τήν 
έπίσημη κήρυξη τού πολέμου, 
πρωινή άεροπορική έπίθεση μέ συν
δυασμένη δράση υποβρυχίων, πι
θανή χρησιμοποίηση 6 άεροπλανο- 
φόρω ν.. .κ.λπ.».

Τέλη τού Νοέμβρη πέφτει στά χέ
ρια τών άμερικανών τηλεγράφημα 
τού γιαπωνέζου ύπουργοϋ ’Εξωτε
ρικών Τόγκο πρός τούς διαπραγμα

τευ τές  τής χώρας του στήν Ούάσιγ- 
κτον: «Σείς καταβάλατε υπεράν
θρωπες προσπάθειες. Ωστόσο οί 
’Ηνωμένες Π λιτείες μάς έπέδωσαν 
προτάσεις ταπεινωτικές. Οί διαπρα- 
γμάτεύσεις έληξαν. ’Αποφύγετε 
πάντως νά δώσετε αύτή τήν έντύ- 
πωση. Πέστε πώς περιμένετε οδη
γ ίες ...» . Ή γιαπωνέζικη παράδοση 
τής αιφνιδιαστικής έπίθεσης, τό 
προηγούμενο τού Πόρτ "Αρθρουρ, 
έπέτρεπε νά δοθεί στό κείμενο ή 
σημασία πού έπρεπε.

Τό πρωινό τής 7ης Δεκέμβρη (ώρα 
09.15’ Ούάσιγκτον) ή άμερικανική 
άντικατασκοπία πιάνει σήμα τού Τό
κιο πρός τόν πρεσβευτή του στις 
Η.Π.Α. πού τόν διατάζει νά κατα
στρέψει τούς κρυπτογραφικούς κώ
δικες καί τά σημαντικά έγγραφα καί 
νά έπιδόσει τή διακοίνωση τού για
πωνέζου ύπουργού έξωτερικών στις 
13.00’ (Ή ώρα 09.15’ Ούάσιγκτον 
άντιστοιχούσε μέ τις 02.45’ Χαβάης). 
Δόθηκε διαταγή συναγερμού άλλά 
έξαιτίας τού άνταγωνισμού τού ναυ
τικού καί τού στρατού!! έφτασε άρ- 
κετά άργάϋ

Δέ δόθηκε έπίσης σημασία καί σ’ 
ένδείξε ις  κοντά στήν Όάχου. Στις
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πρέπει νά είδε μπροστά του τά
Πλωτό μνημείο, μέ τήν όνομαοίο «Arisona memorial», 
πού κοταοκεύαοον οί όμερικονοί ατη μνήμη όοων έπε- 
οαν κατά τή φοβερή έκείνη επιδρομή Βρίακεται οή- 
μερο όγκυροβολημένο ατόν ίατορικό όρμο τοϋ Πέρλ 
Χάρμπορ.

03.42' τό πρωί ό έφεδρος σημαιοφό
ρος Μάκ Κλόυ τής ναρκοθέτιδας 
«Κόντορ» άντιλαμβάνεται περισκό
πιο υποβρυχίου 2 μίλια έξω άπό τό 
στόμιο τοϋ όρμου καί τό διαβιβάζει 
στό άντιτορπιλλικό «Ούώρντ». Οί 
συσκευές όμως έπισήμανσης υπο
βρυχίων τοϋ «Ούώρντ» δέ δείχνουν 
τίποτα τό ύποπτο.

Λίγες ώρες άργότερα, στις 06.30' 
έντοπίζεται έχθρικό ύποβρύχιο έξω 
άπό τό στόμιο τού όρμου καί βυθίζε
ται άπό τό «Ούώρντ». Στις 06.51' ό 
κυβερνήτης τού άντιτορπιλλικού 
άναφέρει σχετικό στή βάση του 
άλλά όλοι οί άρμόδιοι κοιμούνται 
βαθιά!! Ή ταν Κυριακή πρωί!!

Στό βόρειο άκρο τού νησιού μισή 
ώρα μετά, στις 07.02', οί ύπαξιωματι- 
κοί Λόκαρντ καί Έ λλ ιοτ βλέπουν 
στήν οθόνη τοϋ πρωτόγονου άκόμη 
ραντάρ τους πλήθος μαύρα σημά
δια. Τά ’χασανϋ Στις 07.20' άποφασί- 
ζουν νά τηλεφωνήσουν στή βάση 
τους: «Πολυάριθμα άεροπλάνα σέ 
άπόσταση 132 μιλιών, 3 μοίρες άνα- 
τολικά άπό βορά». Αξιωματικός 
ύπηρεσίας είναι ό ύπολοχαγός Τάν- 
λερ πού θά πεί τήν Ιστορική φράση: 
«Forget it» (ξεχάστε το)!!!, σχετική 
οπωσδήποτε μέ τήν έκτίμηση πού 
έτρεφαν τό τε στά ραντάρ!!

"Ολα συνομωτοΰσαν κατά τοϋ 
Πέρλ Χάρμπορ.. .

Τάρα! Τόρα! Τόρα!

Τή στιγμή έκείνη ό Φουσίντα θά

βουνά τού Όάχου. Ή μοίρα του 
περιλαμβάνει 183 άεροπλάνα. Απ’ 
αύτά τά 43 είνα ι καταδιωκτικά Ζέκε 
πού οφείλουν νά συντρίψουν ένδε- 
χόμενη άντίσταση καί νά χτυπήσουν 
τά άεροδρόμια· 51 βομβαρδιστικά 
κάθετης έφόρμησης Βάλς μέ στόχο 
τή νησίδα Φόρντ "Αίλαντ καί τά άε
ροδρόμια Χίκαμ καί Ούήλερ- 40 τύ 
που Κάτε διαρρυθμισένα σέ τορπιλ- 
λοβόλα μέ στόχο τά πολεμικά σκάφη 
καί τά άλλα 49 βομβαρδιστικά ορι
ζόντιας έπιθέσεως μέ τόν ίδιο 
στόχο.

Στά πληρώματα έχει δοθεί έντολή 
νά μήν πάει κανένα βλήμα χαμένο 
καί νά κάνουν όσους γύρους χρειά
ζονται γιά νά ρυθμίσουν μέ άκρίβεια 
τις βολές τος. Ό  κίνδυνος τής ζωής 
δέν ύπολογίζεται. Γιά τό Τόκιο ή 
άπώλεια 2 άεροπλανοφόρων καί τού 
50% τών άεροπλάνων είναι μηδα
μινή μπρος στήν έπιτυχία τής έπι- 
χείρησης.

Ακολουθώντας πορεία άντίθετη 
άπ’ τήν κίνηση τών δειχτών ρολο
γιού οί γιαπωνέζοι πιλότοι κάνουν 
άρχικά κύκλους πάνω άπ’ τό νησί. Τά 
πάντα είναι ήσυχα. Καμιά βολή άντι- 
εροπορικοϋ, καμιά άμυντική κίνηση 
στά πολεμικά ή στό έδαφος. Στις 
07.55' ή έπίθεση άρχίζει. Ό  Φου
σίντα στέλνει τό συμφωνημένο 
σήμα γιά τήν έπιτυχία τού αιφνιδια
σμού: «ΤΟΡΑ! ΤΟΡΑ! ΤΟΡΑ!»
(«Τόρα» = τίγρις).

Ακολουθεί μιά κόλαση άπό φωτιά 
καί σίδηρο. Τά γιαπωνέζικα άερο
πλάνα κατεβαίνουν στά 1 5 - 3 0  μέ
τρα καί κτυποϋν τούς στόχους τους 
μέ έπιτυχία. Ώσπου νά συνέλθουν οί 
άμερικάνοι άπό τήν αιματηρή 
πρωινή τους έκπληξη οί περισσότε

ρες μονάδες τοϋ στόλου τους έχουν 
καταστραφεΐ ή άκινητοποιηθεί. Τό 
ίδιο καί τά άεροπλάνα τους. Οί έπι- 
τεθέμεο ι κατά όμάδες άφοϋ έκτε- 
λούν τήν άποστολή τους φεύγουν. 
Μένει, όμως, ό Φουσίντα περιμένον- 
τας καί τόδεύτερο κύμα έπίθεσης.

Πράγματι στις 08.40' έμφανίζονται 
στόν ούρανό τοϋ Ό άχου άλλα 171 
άεροπλάνα καί μετά 14 λεπτά άρχί- 
ζει ή έπίθεση γιά νά άποτελειώσει 
ό τ ι είχε μείνει. Αφού όλοκληρώ- 
σουν τήν άποστολή τους άπομακρύ- 
νονται κι αύτά πρός τά βόρεια. Ό  
Φουσίντα πετάει γιά τελευτα ία  φορά 
πάνω άπ’ τό νησί πριν τά άκολουθή- 
σει.

Οί συνέπειες

Ό λα  τά άεροδρόμια καίγονται. Ό  
όρμοςτού Πέρλ Χάρμπορ τό ίδιο. Τό 
«Καλ
φόρνια» βυθίζεται ένώ τά πολύ
χρωμα σινιάλα του άνεμίζουν στά 
ξάρτια του. Τό «Όκλαχόμα» άναπο- 
δογυρισμένο μοιάζει μέ τεράστιο 
κήτος. Τό « Αριζόνα» είνα ι μιά 
άμορφη μάζα πού καίγεται μέ μανία. 
Τό «Νεβάδα» ήταν τό μόνο θωρηκτό 
πού προσπάθησε νά άποπλεύσει. Τά 
βάλς τό κτύπησαν καί παρά λίγο νά 
τό βυθίσουν στό στόμιο τού όρμου 
ώστε νά φράξει τό Πέρλ Χάρμπορ. Οί 
άνδρες του όμως, πού μάχονταν 
συνέχεια μετά άπό ήρωικές προσ
πάθειες κατόρθωσαν νά τό άπομα- 
κρύνουν άπ’ τό στόμιο.

Οί άπώλειες τών άμερικανών ήταν 
τεράστιες. Πάνω άπό 2.000 νεκροί, 
καί 710 τραυματίες, 7 θωρηκτά βυ
θίστηκαν ή έπαθαν σοβαρές ζημιές, 
3 άντιτορπιλλικό καταστράφηκαν, 
άλλα μικρότερα σκάφη έκμηδενί- 
στηκαν, 70 άεροπλάνα κάηκαν καί 90 
έπαθαν σοβαρές ζημιές. Τά τρία, 
όμως, άεροπλανοφόρα παράμεναν 
άθικτα. Απ’ τά γιαπωνέζικα άερο
πλάνα 29 είχαν καταριφθεΐ καί 70 ε ί
χαν άπλώς βληθεί, δηλαδή άπώλειες 
πέντε περίπου φορές λ ιγότερες άπ’ 
τις  προβλέψεις τους.

Ή συμφορά τοϋ Πέρλ Χάρμπορ 
διάκοψε τό μακάριο έφησυχασμό 
τών άμερικάνων. Ό  γίγαντας πού 
κοιμόταν ξύπνησε άπό τή γιαπωνέ
ζικη αιφνιδιαστική έπιδρομήϋ «yel
low bastards» (κίτρινοι μπάσταρδοι) 
ώρύεται ή Αμερική. Οί βόμβες τοϋ 
Φουσίντα έσπρωξαν τις  Η.Π.Α. στή 
φωτιά μέ όμοφωνία, ταχύτητα, μανία 
κι άκράτητη όρμή. Είχε πιά προγρα- 
φεί τό τέλος τής μιλιταριστικής Ια
πωνίας!!!

Μά αύτός πού πραγματικά τρ ίβει 
τά χέρια του άπό χαρά είνα ι ό Οίν- 
στων Τσώρτσιλ. Ή Αμερική έμπαινε 
στόν πόλεμο!! Ή πλάστιγγα τής 
ιστορίας, άργά μά σταθερά, άρχίζει 
νά γέρνει σέ βάρος τοϋ τριγώνου 
Βερολίνο -  Ρώμη -  Τόκιο.
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Η πρόσφατη απονομή στις Βρυξέλες, στο 
πλαίσια των «Ευρωπολίων 1982», του λογοτε
χνικού βραβείου της Ευρώπης των 10 σ' έναν 
από τους σημαντικότερους σύγχρονους έλλη- 
νες λογοτέχνες, τον Αντώνη Σομοράκη, επιβάλ
λει να παρουσιάσουμε στους αναγνώστες μος 
ένα - ελάχιστο έστω - δείγμα του έργου του.

Ποιος είναι όμως ο Αντώνης Σαμαράκης;
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 

1919. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πα
νεπιστήμιου Αθηνών, γιο πολλά χρόνια χρημά
τισε υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας από 
το οποίο παραιτήθηκε το 1963. Για την Ελλάδα 
και τα Ηνωμένα Εθνη ταξίδεψε σε πολλές χώ
ρες της Ευρώπης, της Αμερικής της Αφρικής, 
για κοινωνικά θέματα.

Στην κοτοχή εντάχτηκε στην Αντίσταση. Τον 
Ιούνιο 1944, πιάστηκε από τους ναζί και τους 
συνεργάτες τους κΟι καταδικάστηκε σε θάνατο.
Υστερα από περιπέτειες, μπόρεσε να ξεφύγει.

Από παιδί έγραφε ποιήματα. Η πρώτη του 
εμφάνιση στην πεζογραφία έγινε το 1954 με τη 
συλλογή διηγημάτων «Ζητείται ελπίς». Το 1959, 
βγήκε το μυθιστόρημά του «Σήμα Κινδύνου». Το 
1961, το διηγήματα «Αρνούμαι». Το 1965, το 
μυθιστόρημα «Το λάθος». Το 1973, τα διηγή
ματα «Το διαβατήριο».

Τα έργο του έχουν μεταφραστεί σε 29 γλώσ
σες, σε 77 ξένες εκδόσεις.

Για το διηγήματα της σειράς «Αρνούμαι» τιμήθηκε το 1962 με το κρατικά βραβείο διηγήμα
τος, ενώ το μυθιστόρημά του «Το λάθος» του χάρισε το ελληνικό βραβείο των 12 (1966) κοι το 
γαλλικό μεγάλο βραβείο αστυνομικής λογοτεχνίας (1970).

Γ ια το έργο του του σεμνού μος λογοτέχνη ος ξαναδιαβάσουμε το σκεπτικά της απόφασης 
της πρόσφατης βράβευσής του:

«Στον θ '. Παγκόσμιο πόλεμο, πήρε μέρος στην Αντίσταση κι ουτή η εμπειρία σημαδεύει τη 
θεώρησή του, για τον άνθρωπο και την κοινωνία, με ειρωνεία και καμιά φορά, με σαρκασμό. Δεν 
μιλάει γιο ευκαιριακές προσωπικότητες. Οι πρωταγωνιστές του διστάζουν κοι αμφιβάλλουν, 
είνοι ανθρώπινες υπάρξεις, σον τον αναγνώστη. Το έργο του Σομοράκη, είναι μαρτυρία για την 
τραγωδία του ολοκληρωτισμού, γιο την απουσία της ελευθερίας και τη μάχη που δίνουν οι 
άνθρωποι γιο νο την κατακτήσουν. Ο Αντώνης Σαμαράκης είναι ο συγγραφέας της υπερηφάνειας 
και της ελπίδας».

APNOV Μ ΑΙ
Πήρε μια μικρή τρίγωνη πέτρα, τη ζύ

γιασε στο δεξί του χέρι, ύστερα με πολλή 
προσοχή τη σφεντόνισε στα νερά. Η πέ
τρα βούλιαξε αμέσως χωρίς να κάνει 
ούτε ένα γκελ.

- Κι όμως εγώ είμαι που δεν έχανα 
ούτε μια φορά! είπε δυνατά.

Σε κείνη την περιοχή το ποτάμι ήταν 
έρημο, ψυχή δε φαινότανε, μπορούσε 
λοιπόν να μιλάει δυνατά.

-Κ ά θε πέτρα που έριχνα στο ποτάμι 
έκανε και τέσσερα και πέντε γκελ .. .  άλ
λοτε.

Αυτή η λέξη «άλλοτε» του έδωσε μια 
παράξενη συγκίνηση.

Έσκυψε και πήρε μια δεύτερη πέτρα, 
τη ζύγιασε και τούτη στο χέρι του .. .  δεν 
την έριξε όμως στα νερά, την άφησε να 
πέσει στον άμμο της όχθης.. .  Την ώρα 
που η πέτρα έπεφτε, που ακόμα ήτανε 
στον αέρα, τίναξε άξαφνα το δεξί του 
πόδι σα να ήτανε να σουτάρει μπάλα. 
Αστόχησε.

-  Κι όμως έπαιζα καλό ποδόσφαιρο ... 
σέντερ φορ έπαιζα.. .  και δεν έχανα 
σουτ.. .  άλλοτε.. .

Αναψε το τσιγάρο που από ώρα το είχε 
δίχως να τ ' ανάβει, και κοίταξε την αντί
περα όχθη.

-)4Λλοτε . . .  άλλοτε, στην όχθη αντί
κρυ, εκεί προς τα δεξιά, προς τη γέφυρα 
4, ήτανε το σπίτι μου . . .  το σπίτι που γεν
νήθηκα . . .  το σπίτι που έζησα τα παιδικά 
μου χρόνια .. .

Ένα ποταμόπλοιο ακούστηκε μακριά 
να σφυρίζει.

- Άλλοτε, στην αντικρινή όχθη .. .  εκεί 
που είναι οι καπναποθήκες .. .  στους τοί
χους των αποθηκών.. .  έγραφα κι εγώ, 
μαζί με τους συντρόφους μου της Αντί
στασης, με μαύρη μπογιά . . .  έγραφα σ' 
αυτούς αντίκρυ στους τοίχους το σύν
θημα της Αντίστασης:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

Βέβαια, όλα αυτά συνέβαιναν άλ
λοτε . . .  άλλοτε . . .  Και τώρα .. .

Και πάλι ήρθε το σφύριγμα ενός ποτα
μόπλοιου. 'Υστερα ένα δεύτερο, οξύτερο 
κάπως.. .

-  Και τώρα, πρέπει να τελειώνω μ ’ αυτό 
το άλλο ζήτημα!

Κοίταξε τη γέφυρα 7 που υψωνότανε 
κάπου δέκα μέτρα μακριά. Κοίταξε γύρω.

-  Ερημιά.. .  Δε χρειάζονται θεατές. 
Πρέπει να τελειώνω μ ’ αυτό το άλλο ζή
τημα!

Δεν είχε πέσει έξω στους υπολογι
σμούς που είχε κάνει όταν πήρε την 
απόφαση γι αυτό το «άλλο ζήτημα». Το 
ήξερε πως η κίνηση στο ποτάμι ήτανε 
περιορισμένη ανάμεσα γέφυρα 1 και γέ
φυρα 4. Από κει και πέρα η κίνηση όσο 
πήγαινε κι έσβηνε .. .  έσβηνε .. .  τέλος 
ερχότανε η ερημιά.

Το ήξερε, το είχε υπολογίσει πως η 
περιοχή στη γέφυρα 7 θα ήταν έρημη .. . 
έπρεπε νάναι έρημη.

Την περασμένη βδομάδα, Τετάρτη ή 
Πέμπτη, δεν είχε τότε πάρει την από
φαση γ ι' αυτό το «άλλο ζήτημα», είχε δει 
στην «Πρωία» πως για όλο το μήνα η γέ
φυρα 7 θα ήτανε κλειστή στην κυκλοφο
ρία, και για πεζούς και γ ι' αυτοκίνητα, 
«λόγω επισκευών».

Έτσι, όταν πήρε την απόφαση κείνο το 
απόγεμα, πριν από λίγο, να τελειώνει μ ’ 
αυτό το «άλλο ζήτημα», σκέφτηκε αμέ
σως το ποτάμι και τη γέφυρα 7 που θα 
ήτανε ερημιά. Γι αυτό το «άλλο ζήτημα» 
ήθελε ερημιά.

Είχε τώρα και δέκα λεπτά που είχε 
φτάσει στη γέφυρα 7 και είδε πως δεν 
είχε πέσει έξω στους υπολογισμούς του:

ΔΙΗΓΗΜΑ
Του Αντώνη ΣΑΜΑΡΑΚΗ

η περιοχή ήταν έρημη, δεν ήτανε κει 
παρά μόνο το ποτάμι, το ποτάμι που κα
τέβαζε με δύναμη τα νερά του . . .  το πο
τάμι κι αυτός που είχε πάρει την από
φαση γι' αυτό το «άλλο ζήτημα».

Ο απογευματινός ήλιος του Νοεμβρίου 
ολοένα και χαμήλωνε στο βάθος, είχε 
σχεδόν αγγίξει τις καμινάδες της Χαλυ
βουργίας.

Πήγε προς τη γέφυρα. Μια πρόχειρη 
πινακίδα σε χοντρό ξύλο, ειδοποιούσε:

ΓΕΦΥΡΑ 7 
ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΔΙΑ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ

Άναψε άλλο τσιγάρο. Ύστερα πέρασε 
κάτω από το τόξο της γέφυρας, πέρασε 
στην όχθη κάπως δεξιά. Μια δεύτερη πι
νακίδα, όχι τόσο κακοφτιαγμένη σαν την 
πρώτη:

ΕΙΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ 
ΒΑΘΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 

7.10 ΜΕΤΡΑ

Είδε τον ήλιο νάχει κατεβεί ακόμα πιο 
χαμηλά στον ορίζοντα. Τα νερά έπαιρναν 
διάφορες αποχρώσεις καθώς έπεφτε 
πάνω τους αυτός ο απογευματινός ήλιος 
του Νοεμβρίου.
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-Ά λλοτε, δε θα μπορούσα ποτέ να 
υποψιαστώ πως θαρχότανε μια ώρα.. .  
μια ώρα που θάπαιρνα εγώ την απόφαση 
γι' αυτό το «άλλο ζήτημα». Ναι, όμως άλ
λοτε δεν ήμουν σαν τώρα: δίχως μια βε
βαιότητα στη ζωή . . .  δίχως μια βεβαιό
τητα! .. .

Το ποτάμι δεν ήτανε γ ι’ αυτόν ένα πο
τάμι και τίποτα παραπάνω. Ένας παιδικός 
του φίλος ήτανε τούτο το ποτάμι, ένας 
φίλος δεμένος με κείνα τα χρόνια, τα μα
κρινά αγαπημένα χρόνια που ήτανε 
παιδί.

-  Εγώ γεννήθηκα στο ποτάμι μέσα .. 
έλεγε κάθε φορά που τον ρωτούσαν που 
είχε γεννηθεί.

Εκεί είχε γεννηθεί, σε κείνο το τριώ
ροφο παλιό σπίτι στην αντίπερα όχθη, το 
σπίτι που δεν υπήρχε τώρα...

Εκεί είχε γεννηθεί πριν από 35 χρόνια, 
εκεί είχε ζήσει όλα του τα χρόνια ίσαμε 
τον πόλεμο και την Κατοχή, ίσαμε τότε 
που εξαφανίστηκε από το σπίτι του κυνη
γημένος από τον Κατακτητή.

Είχε γίνει το μεγάλο σαμποτάζ στο σι
δηροδρομικό σταθμό, τ' όνομά του έπεσε 
στα χέρια του Κατακτητή .. .  Ήτανε ένας 
από τους πέντε που κείνη τη νύχτα, 
Νοέμβρης του 43 ήτανε .. . Ήτανε ένας 
από τους πέντε που κείνη τη νύχτα κρύφ
τηκαν στο σταθμό και, περασμένα μεσά
νυχτα, τον τίναξαν στον αέρα .. .  Ήτανε 
τότε αυτή η μικρή λέξη:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

που τη γράφανε στους τοίχους με μαύρη 
μπογιά και που δεν ήτανε μονάχα μια μ ι
κρή λέξη.

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

ήτανε η Αντίσταση στον κόσμο του Κατα
κτητή.

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

ήτανε το πάθος και το πείσμα της ζωής 
εναντίον του ρεύματος, εναντίον της ητ
τοπάθειας, εναντίον της υποταγής, εναν
τίον του θανάτου.

Ο σταθμός τινάχτηκε στον αέρα κείνη 
τη νύχτα και ο Κατακτητής τους επική
ρυξε και τους πέντε . . .  Τρεις μέρες αρ
γότερα έπιασαν τους τρεις και τους του- 
φέκισαν, δεν μπόρεσαν να τους βγάλουν 
λέξη. Τους άλλους δύο τους επικήρυξαν 
με διπλή τώρα αμοιβή, κίνησαν γη και ου
ρανό να τους πιάσουν. Δεν κατάφεραν 
τίποτα.

Και τότε, για εκδίκηση, του κάψανε το 
σπίτι, αυτό το παλιό αγαπημένο σπίτι 
στην άλλη όχθη του ποταμιού, το κάψανε 
μια νύχτα σα λαμπάδα.

Υστερα ήρθε το τέλος του πολέμου, 
τώρα δεν ήτανε ο πόλεμος, τώρα δεν 
ήτανε η Κατοχή, τώρα θαρχότανε αυτός 
ο καινούργιος κόσμος, αυτός ο αλλιώτι
κος κόσμος που με το δικό του όραμα 
έζησαν όλα κείνα τα σκληρά χρόνια του 
πολέμου.

-  Ναι, ο καινούριος κόσμος .. ο αλλιώ
τικος.. ένας κόσμος που θα δώσει σ' 
όλους τους ανθρώπους ελευθερία και 
ειρήνη και ψωμί..., είπε και πήγε κατά 
μήκος της όχθης.

Η ματιά του καρφώθηκε σ' ένα σημείο 
στην αντικρινή όχθη, εκεί που η ρίζα της 
γέφυρας δενότανε με τη γη.

-Ά λλοτε, είχε ηχώ το ποτάμι σε κείνη 
τη γωνιά .. .

Είχε ηχώ το ποτάμι εκεί, πήγαιναν, πριν 
από τον πόλεμο όλα αυτά .. .  πήγαιναν 
και παίζανε με την ηχώ. Φώναζε ένας:

- Ο  Γιάννης είναι ερωτευμένος με τη 
Μαίρη!

Η ηχώ την έπαιρνε αμέσως την αποκά
λυψη και την πολλαπλασίαζε και τη διο
χέτευε σαν Πρακτορείο Ειδήσεων σ' όλη 
την περιοχή ...

-Άλλοτε, πριν από τον πόλεμο, είχε 
ηχώ το ποτάμι εκεί. Ποιος ξέρει αν έχει 
ακόμα ηχώ! Άλλαξαν τόσα πράγματα 
ύστερ’ από τον πόλεμο!. . .  Ίσως νάχει 
αλλάξει και η ηχώ. Ίσως να μην έχει τώρα 
ηχώ...

Πήρε τα σπίρτα και τράβηξε ένα, το 
κράτησε έτσι αναμμένο στο χέρι, το κρά
τησε ίσαμε να καεί ολόκληρο, η φλόγα 
του έγλυψε τα δάχτυλα.

-  Λοιπόν, ήρθε η ώρα γ ι’ αυτό το «άλλο 
ζήτημα» . . .  Είναι τόσο απλό! Δεν έχω 
παρά να μπω στο ποτάμι, να μπω στα 
νερά.. .  να κάνω ένα δυο βήματα στα 
νερά . . .  και ύστερα.. .  ύστερα ν' 
αφεθώ.. .  ν' αφεθώ...

Κοίταξε το ρολόι του:
-  Πέντε και δέκα! Να τελειώνω μ ’ αυτό 

το «άλλο ζήτημα».
Πήγε προς την όχθη, σύρριζα στα 

όχθη .. .  Τα νερά ήτανε κει, πλάι του, 
περίμεναν.

-  Αν το περάσουν ατύχημα ..., είπε σα 
να σκέφτηκε άξαφνα κάτι που θάπρεπε 
να το είχε σκεφτεί πρωτύτερα. Για τους 
άλλους, δεν έχω κανένα, απολύτως κα
νένα, λόγο να το κάνω αυτό. Θα είναι 
βέβαιοι πως έγινε κατά λάθος, πως γλί
στρησα κι έπεσα στο ποτάμι. Α, όχι! Θέλω 
νάμαι τίμιος και σ’ αυτό το «άλλο ζή
τημα», ακριβώς όπως και στη ζωή προσ
πάθησα νάμαι τίμιος . . .  Δε θέλω να γίνει 
καμιά παρανόηση. Ναι, πρέπει να γράψω 
δυο λόγια! Δε συμπαθώ καθόλου τις «εξ
ηγήσεις». Αλλά μόνο δυο λόγια .. Είναι η 
περίπτωση τέτοια που πρέπει να γράψω 
δυο λόγια.

Πήγε και κάθισε στο πεζούλι της γέφυ
ρας, έβγαλε την ατζέντα του, έσκισε ένα 
φύλλο . .. Πήρε το μπικ που είχε στο τσε- 
πάκι του σακακιού, ένα μπίκ με μαύρο 
μελάνι, έκανε στο χαρτί μια τελεία.

Ύστερα άρχισε να γράφει βιαστικά σα 
να φοβότανε μη μετανιώσει:

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α

Δεν πρόκειται για ατύχημα. Δε γλί
στρησα στο ποτάμι. . .  άλλωστε, ξέρω 
καλό κολύμπι και δε θα ήτανε καθόλου 
εύκολο να συμβεί αυτό που συνέβη, αν 
δεν το είχα ακριβώς έτσι αποφασίσει και 
εκτελέσει. Δηλαδή, με δυο λόγια: Με τη 
θέλησή μου μπήκα στο ποτάμι και

Στάθηκε. Διάβασε τι είχε γράψει.
-  Παίρνει μάκρος! Δε χρειάζονται οι 

πολλές εξηγήσεις. Δυο λόγια ακόμα και 
να τελειώνω.. .  να τελειώνω!

Με το μπικ έκανε μια τελεία. Και ξα
νάρχισε να γράφει, τώρα ακόμα πιο γρή
γορα:

Θέλω νάμαι τίμιος. Ένιωσα άξαφνα 
πως δεν έχω στη ζωή μου μια βεβαιότητα. 
Πως δεν έχω ένα «σημείον στηρίξεως». 
Δεν έχω μια βεβαιότητα που να δικαιώνει

τη ζωή μου και να μπορώ να πατήσω 
πάνω, ν' ακουμπήαω και να πω στο θά
νατο:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

Στάθηκε και πάλι. . .  Και διάβασε ολό
κληρο το κείμενο.

-  Ωραία! Και τι θα καταλάβουν οι άλλοι; 
Δεν έχει σημασία! Πρέπει να ξεκαθαρίσω 
το θέμα .. .

Κοίταξε τον ήλ ιο . . .  Είχε ακουμπήσει 
στη στέγη της Χαλυβουργίας.

-  Η ώρα περνάει. . .  Να τελειώνω...  
επιτέλους να τελειώνω!

Άναψε τρίτο τσιγάρο .. .  Και συνέχεια 
έγραψε:

Τον καιρό του πολέμου είχα μια βε
βαιότητα: τον κόσμο που θαρχότανε 
ύστερ’ από τον πόλεμο. Ήτανε μια βε
βαιότητα αυτός ο κόσμος, γιατί είχα κι 
εγώ - και ποιος δεν είχε; - είχα κι εγώ 
πιστέψει πως θαρχότανε αυτός ο κό
σμος, ένας κόσμος καινούριος, αλλιώτι
κος .. .  ένας κόσμος που θα έδινε σ' 
όλους τους ανθρώπους ελευθερία και 
ειρήνη και ψωμί. .. Αλλά δεν ήρθε . . .  δεν 
ήρθε αυτός ο κόσμος. Το ξέρουμε όλοι, 
το νιώθουμε όλοι πως δεν ήρθε ό,τι ε ί
χαμε πιστέψει. Η βεβαιότητα που είχαμε, 
έγινε σκόνη .. . Ήρθε η Διάψευση .. .  
Τώρα είμαι κι εγώ ένας Διαψευσμένος .. . 
Και δεν έχω στη ζωή μια βεβαιότητα, να 
κρατηθώ πάνω της, ν' ακουμπήαω πάνω 
της και να πω στο θάνατο:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

Αισθάνομαι νάχει φύγει το χώμα κάτω 
από τα πόδια μ ο υ .. .  Αισθάνομαι νάμαι 
μετέωρος .. .  Νάχω πτωχεύσει κι όμως να 
εξακολουθώ να συναλλάσσομαι. . .  να 
εξακολουθώ να συναλλάσσομαι σα να 
μην έχει τίποτα συμβεί. . .  Αισθάνομαι 
νάχω επιζήσει του θανάτου μου. Αλλά 
δεν μπορώ να το δεχτώ !.. .Δεν μπορώ να 
το δεχτώ !.. .  Είναι μια προδοσία, μια αι
σχρή προδοσία αντίκρυ στους συντρό
φους μου που έδωσαν τη ζωή τους όταν 
ήταν εδώ ο πόλεμος και η Κατοχή... 
Αντίκρυ στα εκατομμύρια ανθρώπους 
που έδωσαν τη ζωή τους για νάρθει ένας 
καινούριος, ένας αλλιώτικος κόσμος .. . 
Προδοσία αντίκρυ σ' όλους αυτούς που 
πίστεψαν σ' αυτόν τον κόσμο που θαρχό
τανε ύστερ' από τον πόλεμο. . .  και πί
στεψαν και αγωνίστηκαν και θυσιάστη
καν γι' αυτόν τον κόσμο . . .  Να συμβιβα
στώ τώρα με τον κόσμο που ήρθε πρά
γματι ύστερ' από τον πόλεμο, με τον κό
σμο που ζούμε σήμερα . . .  είναι βέβαια κι 
αυτό μια περίπτωση.. .  Αλλά δεν 
μπορώ!.. .  Όχι, δεν μπορώ να συμβιβα
στώ! .. .  Δεν μπορώ να εξακολουθώ νάμαι 
μέσα σ' αυτόν τον κόσμο σα να μην έχει 
συμβεί τίποτα, σα να μη συμβαίνει τί
ποτα! . . .  Αν είχα μια βεβαιότητα, τότε θα 
είχα και «λόγον υπάρξεως» . . .  Αλλά δεν 
έχω μια βεβαιότητα, συνεπώς ...

Στάθηκε.. .
-  Συνεπώς, πρέπει να τελειώνω .. . 

Πρέπει να το αφήσω κάπου εδώ αυτό το 
σημείωμα, να το βρουν και να μην έχουν 
καμιά ψευδαίσθηση, πως ήτανε τάχα 
ατύχημα.. .

Σηκώθηκε από το πεζούλι. . .  Κοίταξε 
γύρω του σα να ήθελε να βρει τόπο ν' 
αφήσει το σημείωμα . . .  Ύστερα το διά
βασε από την αρχή .. .

-  Τι νόημα έχουν όλα αυτά πού
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γράφω;.. .  Όλες αυτές οι εξηγήσεις;.. . 
Είναι ορισμένες περιπτώσεις που δεν 
επιδέχονται εξηγήσεις.. .  Η περίπτωση 
του έρωτα.. .  η περίπτωση του θανά
του .. .  Λοιπόν, τι να εξηγήσω;.. .  Ποιος 
μπορεί να νιώσει τι σημαίνει για μένα 
αυτή η Διάψευση; Και ποιος μπορεί να 
νιώσει πώς με βασανίζει εμένα αυτή η 
αίσθηση της προδοσίας!.. .  Η αίσθηση 
πώς έχω προδώσει τους συντρόφους 
μ ου .. .  αυτούς που πίστεψαν στον και
νούριο κόσμο και δώσανε τη ζωή τους γι' 
αυτόν τον καινούριο κόσμο . . .  Ποιος 
μπορεί να νιώσει!.. .

Πήρε τα σπίρτα, τράβηξε έν α .. .  τσα
λάκωσε το φύλλο για να πάρει φωτιά κα
λύτερα . . .  το άναψε και το κράτησε στο 
χέρι του ίσαμε που κάηκε ολόκληρο.. .

-  Να τελειώνω! . . .  Να τελειώνω!.. .
Πήγε προς την όχθη . . .  Το νερό ήτανε 

κει, σύρριζα στα πόδια του, κατέβαινε 
ολοένα με δύναμη προς τη θάλασσα .. . 
τώρα ήτανε πιο γκρίζο, ο ήλιος σε λίγο θα 
χανότανε κάτω απ' τη στέγη της Χαλυ
βουργίας ...

Έριξε άλλη μια ματιά στην αντικρινή 
όχθη . .. άλλη μια ματιά . .. Αριστερά, η 
κόχη ανάμεσα στη γέφυρα 1 και στο 
χώμα, εκεί που άλλοτε ήταν η ηχώ .. .  Στο 
βάθος δεξιά, ανάμεσα στη γέφυρα 5 και 
στη γέφυρα 4, ο τόπος που άλλοτε υψω
νότανε το σπίτι του, το πατρικό του σπίτι, 
το σπίτι που είχε γεννηθεί και που είχε 
ζήσει τα παιδικά του χρόνια .. .  Λίγο προς 
τ ’ αριστερά, προς τη γέφυρα 6, οι καπνα
ποθήκες .. .  εκεί, στους ψηλούς γκρί
ζους τοίχους, στην Κατοχή, έγραφε με 
μαύρη μπογιά το σύνθημα της Αντίστα
σης:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι
Έριξε άλλη μια ματιά, την τ ε λ ε υ 

τ α ία  ματιά, στην αντικρινή όχθη, ύστερα 
έκανε μισό βήμα πίσω σα να ήθελε νάχει 
μια κάποια απόσταση από τα νερά για να 
πάρει φόρα.

-Α υ τό  είναι το τέλος ..., είπε, ύστερα 
δεν είπε τίποτα, τίποτα...

.. Μόλις ρίχτηκε στα νερά, την ίδια 
κιόλας στιγμή που ο άνθρωπος ρίχτηκε 
στα νερά, τον είδε τον άνθρωπο το ίδιο 
δευτερόλεπτο που άκουσε και το χτύπο 
που έκανε το σώμα πέφτοντας στα νερά, 
αυτός ήτανε ακόμα στην όχθη, σύρριζα 
στην όχθη, κείνη τη στιγμή που είπε: 
«Αυτό είναι το τέλος ...» τον είδε, τον 
άκουσε τον άνθρωπο να πέφτει ψηλά από 
τη γέφυρα 7 στο ποτάμι, τον άγνωστο αυ
τόν άνθρωπο να κάνει βουτιά από τη γέ
φυρα 7 στο ποτάμι, εκεί προς την αντί
περα όχθη, τον άνθρωπο που τον είχε 
προφτάσει σ' αυτό το πήδημα στα νερά, 
τώρα ήταν ένας άνθρωπος στο ποτάμι, 
ένας άλλος άνθρωπος, ένας άγνωστος 
άνθρωπος που είχε βουλιάξει στα μαύρα 
νερά...

Έπεσε στο ποτάμι το ίδιο κιόλας δευ
τερόλεπτο μόλις είδε τον άνθρωπο, 
έπεσε και μ ’ όλη του τη δύναμη κολύμ
πησε προς τα κει που βυθιζότανε στα 
νερά ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος άν
θρωπος, δε σκέφτηκε τίποτα, τίποτα 
κείνη τήν ώρα, δεν ήταν η σκέψη που τον 
οδηγούσε, ένα ένστικτο ήτανε, μια φο
βερή δύναμη που ξεχύθηκε από την 
καρδιά του, από το στήθος του μέσα, από 
τις φλέβες του μέσα, από τα κόκαλά του 
μέσα, από το μεδούλι του μέσα .. .  μια 
δύναμη πού τον έσπρωξε να πέσει αμέ

σως στα νερά και νάχει μια μόνη λα
χτάρα: να προφτάσει! . . .  να προφτά- 
σ ε ι!.. .

.. .Τον άρπαξε ακριβώς εκεί που ήτανε 
να βυθιστεί, δεν πρόφτασε ο άνθρωπος 
να βυθιστεί, δεν πρόφτασε γιατί τώρα 
ήτανε αυτός κοντά του, πλάι του, τον άρ
παξε, πάλεψε ο άνθρωπος να του ξεφύ- 
γει αλλά δεν μπόρεσε, τον είχε πιάαει 
καλά, τον τράβηξε γρήγορα στην όχθη, 
στην αντίπερα όχθη .. .

Τον ξάπλωσε στον άμμο, νέος άνθρω
πος ήτανε, γύρω στα 25 - 26, θα είχε πιει 
κάμποσο νερό, τον ξάπλωσε στην άμμο 
και άρχισε να του κάνει κινήσεις . . .  Και 
την ίδια στιγμή να του λέει, να του λέει 
του ανθρώπου που τον κοίταζε με κάτι 
μεγάλα σκοτεινά μάτια:

-Δ ε ν  έχεις δικαίωμα να το κάνεις 
αυτό!. . .  Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις 
αυτό!. . .  Ακούς;.. . Και τίποτ' άλλο να 
■μην έχεις στη ζωή, είναι όμως ακόμα .. . 
είναι όμως πάντα μια βεβαιότητα που 
έχεις: ποτέ δεν μπορείς να πεις πως δεν 
είναι ούτε ένας άνθρωπος που να μην 
μπορείς εσύ να τον κάνεις λιγότερο δυσ
τυχή, λιγότερο μόνο .. .  Αυτή είναι μια 
βεβαιότητα που δεν μπορείς να την 
αγνοήσεις... που δεν μπορεί κανέ
νας .. .  κανένας και τίποτα να σου την 
πάρει! . . .

Όλα αυτά ήρθαν εντελώς αυθόρμητα, 
σα να είχε άξαφνα ανοίξει μια μυστική 
φλέβα στο στήθος του και να μην μπο
ρούσε τίποτα να τη στομώσει. . .  Ο άν
θρωπος τον κοίταζε με κείνα τα μεγάλα 
μάτια που ολοένα γίνονταν λιγότερο 
σκοτεινά, ολοένα κέρδιζαν φως . .. Ήταν 
ολοφάνερο πως τον άκουγε, τον άκουγε 
καλά, δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει, 
όμως τον άκουγε, τον άκουγε .. .  Και από 
την αρχή που του μίλησε του ανθρώπου, 
ήρθε αμέσως η ηχώ .. .  ναι, η ηχώ, η αρ
χαία, η αιώνια ηχώ, η ηχώ των παιδικών 
του χρόνων.. .  ήρθε η ηχώ και τα πήρε τα 
λόγια του . . .  τα πήρε ένα ένα και τα πολ
λαπλασίαζε στη στιγμή και του τα ξανά- 
στελνε μεγενθυμένα τα λόγια του, ένα 
έν α . ..

-  Δεν έχεις δικαίωμα να πας μόνος σου 
στο θάνατο!.. .  Αυτός ο ένας άνθρωπος 
που εσύ μπορείς να τον κάνεις λιγότερο 
δυστυχή, λιγότερο μόνο . . .  αυτός ο ένας 
άνθρωπος σε δένει με τη ζωή.. .  με τη 
ζωή και με τους άλλους .. . αυτός ο ένας 
άνθρωπος .. .  αυτή η μια βεβαιότητα που 
έχεις . . .  που οπωσδήποτε έχ ε ις . . .  αυ
τός ο ένας άνθρωπος, αυτή η μια βεβαιό
τητα είναι ο ομφάλιος λώρος που σε κρα- 
τάει δεμένο με τη ζωή .. .  μ ’ αυτήν εδώ 
την καθημερινή ζωή με τα βάσανά της και 
τις μιζέριες της και τις έγνοιες της και τις 
λύπες της και τις χαρές τη ς .. .  Ναι, δεν 
μπορείς να διαλέξεις το θάνατο!.. . Δεν 
έχεις δικαίωμα να διαλέξεις το θά
νατο! .. .

Ο άνθρωπος κίνησε τα χείλη το υ ... 
κάτι πήγε να πει, τα μάτια του ολοένα 
έπαιρναν και πιο πολύ φως...

-  Ναι, δεν έχεις δικαίωμα να πας στο 
θάνατο!.. .

Η ηχώ έπαιρνε πάντα τα λόγια του και 
του τα γύριζε μεγαλωμένα. .. ήτανε 
τώρα σα να τ' άκουγε από έναν τρίτο τα 
λόγια αυτά...

- Δ ε ν  έχεις δικαίωμα να πας στο θά
νατο! . . .  Δεν έχεις δικαίωμα να γίνεις λι
ποτάκτης! . . .  Αν δεν υπήρχε αυτή η μια

βεβαιότητα .. .  Αν δεν είχες αυτήν τη μια 
βεβαιότητα, τότε ίσως .. .  Αλλά τώρα δεν 
μπορείς . . .  Όχι, δεν μπορείς!. . .  Αυτή η 
βεβαιότητα πως εσύ μπορείς έναν του
λάχιστο άνθρωπο στη γη να τον κάνεις 
λιγότερο δυστυχή, λιγότερο μόνο... 
Αυτή η βεβαιότητα σου αφαιρεί το δι
καίωμα να πας στο θάνατο.. .  να διαλέ
ξεις το θάνατο!.. .

Η ηχώ έφερνε ολοένα πίσω τα λόγια 
το υ . . .  τα λόγια του έβγαιναν τώρα από 
μια βαθιά μυστική κόχη του ποταμιού .. . 
από μια βαθιά μυστική κόχη της Δη
μιουργίας . ..

Ο ήλιος έγερνε πίσω από τον ορί
ζοντα . . .  το βράδυ έπεφτε αργά, 
έπεφτε .. .

Κείνη την ώρα, πάνω στο δρόμο περ
νούσαν δυο εργάτες. Τον είδανε να πα
λεύει να συνεφέρει τον άνθρωπο .. . τρέ- 
ξανε κάτω στην όχθη .. .

-  Τι γίνεται; είπε ο ένας κι έσκυψε 
πάνω στον άνθρωπο. Δουλεύει στη Χα
λυβουργία .. . Τον ξέρω .. . Δηλαδή, τον 
έχω δει, δεν ξέρω πως τον λένε . . .  αλλά 
τον έχω δει στη Χαλυβουργία .. .

-  Να τηλεφωνήσουμε στο Πρώτων 
Βοηθειών..., είπε ο άλλος.

-Δ ε  χρειάζετα ι. .., τους είπε εξακο
λουθώντας τις κινήσεις. Τον είδα τη στι
γμή ακριβώς που ρίχτηκε από τη γέ
φυρα .. .  Δεν ήπιε πολύ νερό. Να, συνέρ
χεται κιόλας...

Τα μάτια του ανθρώπου ήτανε τώρα 
όλο φως, τα χείλη του είχαν τώρα 
χρώμα .. .  Ήθελε να μιλήσει:

-  Γλίστρησα ..., είπε σιγά. Δεν ήξερα 
πως η γέφυρα.. .  πως είναι όλο παγί
δες .. .  δεν ήξερα .. .  πήγα να περάσω για 
πιο σύντομα.. .  πήγα να κόψω δρόμο .. . 
και γλίστρησα ...

Τώρα είχε πέσει η νύχτα, ολόκληρη η 
νύχτα, και στη γέφυρα 7 και στο ποτάμι 
και κάτω στην πόλη .. .

Τώρα ήτανε αυτός μόνος στην όχθη .. . 
οι άλλοι τρεις είχανε φύγει, οι δυο εργά
τες και ο τρίτος, ο άνθρωπος που είχε 
κατά λάθος γλιστρήσει στα νερά του πο
ταμιού .. .

Πήρε το σακάκι το υ .. Του το είχε φέ
ρει, περνώντας από τη γέφυρα 6, ο ένας 
από τους δυο εργάτες.

Ναι, τώρα ήτανε αυτός μόνος στην 
όχθη.. .  και πάλι αυτός μόνος στην 
όχθη .. τώρα όμως δεν ήτανε στην άλλη 
όχθη, τώρα ήτανε σ ’ αυτήν εδώ την 
όχθη .. . σ' αυτήν εδώ την όχθη που είχε 
ίχνη ανθρώπων.. .  τώρα είχε ξαναβρεί 
τα ίχνη των ανθρώπων...

Στο βάθος ξεχώριζαν οι εργάτες που 
ακόλαγαν από τα εργοστάσια και πήγαι
ναν για τα σπίτια τους.. .  πήγαιναν στις 
γυναίκες τους, στα παιδιά τους .. .  πήγαι
ναν στη ζωή . . .  σε τούτη την πολύ βασα
νισμένη και μολοντούτο - ή ακριβώς για 
τούτο - σφιχτά δεμένη με τους ανθρώ
πους ζωή . .. σφιχτά και αδιάσπαστα δε
μένη μαζί τους ζωή .. .

Δεν ήτανε τώρα στην άλλη όχθη... 
είχε ξεφύγει από την άλλη όχθη, είχε 
ξεφύγει.. .

Μακριά ακούγονταν ποταμόπλοια να 
σφυρίζουν . . .  Η πόλη ήτανε όλο φώτα .. . 
οι άνθρωποι που περνούσαν απάνω στο 
δρόμο γίνονταν ολοένα και πιο πολλοί... 
ολοένα και πιο πολλοί.. .
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Προχώρησε κατά μήκος του ποταμιού.
-  Τώρα έχω μια βεβαιότητα!.. .  είπε. 

Τώρα έχω μια βεβαιότητα!.. .
Κοίταξε κάτω στο βάθος τα φώτα της 

πόλης, ήτανε η ζωή εκεί που ξεδιπλωνό
τανε ολοένα μες στη νύχτα, η ζωή.. .  
αυτή ακριβώς, αυτή η ίδια πάντα ζωή, αυ
τός ο ίδιος πάντα κόσμος, αυτός ο ίδιος 
πάντα παράλογος κόσμος .. .  Αλλά τώρα 
είχε μιά βεβαιότητα, τώρα είχε στην καρ
διά του βαθιά μια ρίζα βεβαιότητας, τώρα 
είχε κάπου ν' ακουμπήσει και να μη δη
λώσει υποταγή στην απελπισία .. .  να μη 
δηλώσει υποταγή στο θάνατο ...

-Ό σο υπάρχουν δυο άνθρωποι.. .  
ένας άνθρωπος κι ένας άλλος άνθρω
πος .. .  αυτοί οι δυο άνθρωποι είναι μια 
βεβαιότητα ...

Είχε ξαναβγεί μέσα του η παλιά χα
μένη δύναμη.. .  εκείνη η δύναμη της 
Αντίστασης.. .

-  Το πρώτο είναι να σταθώ εναντίον 
του ρεύματος.. .  Να σταθώ και να πάω 
κόντρα .. .  Να παλέψω!...

Αριστερά του ήτανε οι καπναποθή
κες . . .  οι ψηλοί γκρίζοι το ίχο ι.. .

-  Το πρώτο είναι η Αντίσταση. . .  η 
Αντίσταση σ ’ αυτόν εδώ τον παράλογο 
κόσμο.. .  ναι, το πρώτο είναι να πω ΑΡ- 
ΝΟΥΜΑΙ σ’ αυτόν εδώ τον παράλογο κύ
αμο . .. αλλά και μαζί να πω ΑΡΝΟΥΜΑΙ στο 
θάνατο .. .  στην υποταγή . .. στη φυγή ... 
ατη λιποταξία . ..

Μια συγκεχυμένη βουή ερχότανε από 
το βάθος.. .  η πόλη ανάσαινε μες στη 
νύχτα.. .  η ζωή κυκλοφορούσε στους 
μεγάλους δρόμους και στους μικρούς 
δρόμους.. .  η ζωή, η ζωή που άξιζε γ ι’ 
αυτήν να σταθεί σαν Κυναίγειρος με τα 
δόντια και να πει ΑΡΝΟΥΜΑΙ στο θάνατο, 
να πει ΑΡΝΟΥΜΑΙ στην άρνηση της 
ζωής.. .  η ζωή, που άξιζε γ ι’ αυτήν να 
αταθεί πάνω στη βεβαιότητα που τώρα 
ήχε .. .  να σταθεί και να παλέψει για να 
γίνει αυτή η ζωή επιτέλους λιγότερο 
άσχημη .. . λιγότερο ασφυκτική .. .για να 
γίνει αυτός εδώ ο κόσμος ένας κόσμος 
καινούριος.. .  ένας κόσμος αλλιώτι
κος .. .  ένας κόσμος που επιτέλους θα 
δώσει σ' όλους τους ανθρώπους ελευθε
ρία και ειρήνη και ψωμί.. .

-Ό σο υπάρχουν δυο άνθρωποι.. .  όσο 
υπάρχουν δυο άνθρωποι, υπάρχει μια 
βεβαιότητα.. . όσο υπάρχουν δυο άν
θρωποι, υπάρχει ένα ΑΡΝΟΥΜΑΙ, είπε και 
οτάθηκε.. .

Το ποτάμι, δεξιά του, κατέβαινε ολοένα 
με δύναμη .. .  το ποτάμι, ο παιδικός του 
φίλος...

Πήγε να πάρει τα τσιγάρα του και τρα
βώντας το πακέτο, γλίστρησε από το τσε- 
τάκι του σακακιού το μπίκ, αυτό το μπικ 
με μαύρο μελάνι που πριν από λίγο είχε 
γράψει το «Σημείωμα».

Έσκυψε, το πήρε . . .  Αριστερά του, 
Ρλάι του, υψώνονταν οι ψηλοί γκρίζοι 
τοίχοι. . .  οι καπναποθήκες είχανε πάντα 
τους ίδιους ψηλούς γκρίζους τοίχους .. . 
αυτός είχε πάντα την ίδια δύναμη για 
Αντίσταση...

Έσκυψε, πήρε το μπικ . .. πήγε προς 
τον τοίχο της καπναποθήκης.. .  με κε
φαλαία νευρικά γράμματα, ακριβώς σαν 
τότε στην κατοχή, έγραψε:

Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Ι

Σύγχρονη τεχνολογία

ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
Λύση σ ’ ένα καυτό πρόβλημα

Οι ερευνητές του Πανεπιστήμιου του 
Έσσεξ ανακάλυψαν έναν τρόπο μειώ- 
σεως του θορύβου που προκαλοϋν οι εξ
ατμίσεις των μεγάλων μηχανών ντήζελ. Η 
μέθοδος του Καθ. Μπάρρυ Τσάμπαν 
στηρίζεται στον εκμηδενισμό του θορύ
βου που προκαλεί η μηχανή από έναν 
ειδικά δημιουργούμενο ήχο. Το σύστημα 
εκμηδενισμού επαναλαμβανομένων 
ήχων κατορθώνει να εξουδετερώσει την 
πολύπλοκη αλλά και επαναλαμβανόμενη 
σε κάθε κύκλο κυματομορφή του θορύ
βου με την ακόλουθη σειρά: ένα μικρό
φωνο καταγράφει τον θόρυβο της εξ- 
ατμίσεως, ενώ ένας μαγνητικός μετα
τροπέας ενεργείας εκπέμπει έναν 
παλμό, κάθε φορά που από μπροστά του 
περνά ένα δόντι ενός τροχού συνδεδε- 
μένου με τον άξονα της μηχανής. Οι 
παλμοί συγχρονίζουν τον ρυθμό περι
στροφής της μηχανής με τον μικροεπε- 
ξεργαστή ο οποίος παρέχει τις απαραί
τητες πληροφορίες για τη σύνθεση του 
«αντιθορύβου» από τη γεννήτρια συχνο
τήτων και το μεγάφωνο.

Με το άναμμα της μηχανής ο θόρυβος 
και ο αντιθόρυβος δεν έχουν ακριβώς 
αντίθετες κυματομορφές. Η πλήρης 
αντίθεση επιτυγχάνεται μετά από τέσ
σερις περίπου κύκλους και, επειδή το 
μεγάφωνο εκπέμπει τον αντιθόρυβο 
παράλληλα προς την εξάτμιση, έχουμε 
αμοιβαίο εκμηδενισμό.

Στις μέχρι τώρα δοκιμές κατορθώθηκε

η μείωση του θορύβου μιας μονοκύλιν- 
δρης μηχανής ντήζελ των 2 Kw κατά 20 
ντεσιμπέλ στην περιοχή των 50 - 250 
χέρτζ.

Η ερευνητική ομάδα μελετάει μια πα
ρόμοια μέθοδο για τη μείωση των δονή
σεων των μηχανών που μεταδίδονται στα 
σημεία στηρίξεως και στα πλαίσια των 
γειτονικών μηχανών.

θόρυβος εξάτμισης 
Οδοντωτός τροχός Αντιθόρυβος ^

________-  Εξάτμιση
Μηχανή

Μεγάφωνο
Μογνητικός
μετατροπέας
ενέργειας

ψ ))
■ > !

Μικρόφωνο

Γ εννήτρια 
' συχνοτήτων

Μικροεπεξεργαστής

Χρόνος —

Αριστερά σχέδιο της μηχανής μείωσης του θορύβου και 
δεξιό γραφική παράσταση αντιστάθμισης απ' τον αντιθόρυβο.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΟΗΝΑΣ
Μέσα από τις σελίδες αστυνομικών διατάξεων

Επεισοδιακές θεατρικές παραστάσεις - Τρόποι ανεβάσματος 
και . . .  βίαιου κατεβάσματος θεατρικών έργων - Μαυραγορίτες 
εισιτηρίων - Απαγόρευση εισόδου στα θέατρα των «οινοβαρών, 
ακόσμως και ρυπαρώς ενδεδυμένων» - Απαγόρευση στους θεα
τές «του φέρειν ράβδους ή οποιουδήποτε είδους οπλισμόν . . .» - 
Αίθουσες προβολής κινηματογραφικών ταινιών με «εικόνας συγ
κεχυμένος και υποτρεμούσας» - Τα πρώτα Αθηναϊκά άλση - Ένας 
Χωροφύλακας αιτία σοβαρής .. πολιτικής κρίσης - Τα βοσκοτόπια 
του .. πεδίου του Άρεως - Λαθροκυνηγοί ατούς . . .  Αμπελοκή
πους - Απαγόρευση στους Αθηναίους να διατηρούν στα σπίτια 
τους «χήνας, όρνιθας, νήσσας, χοίρους και λαγίδια» και άλλων 
ζώων «προκαλούντων κακήν αποφοράν» -  Σκουπιδότοποι κοντά 
σε «ασύχναστα και έρημα σημεία» της Ομόνοιας -  Οι πρώτες 
Αθηναϊκές «χαβούζες.......

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Θ Ε Α Μ Α Τ Α
I. θέατρο: Μέχρι να αποκτήσει η Αθήνα 

τις πρώτες αξιόλογες θεατρικές αίθου
σες, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά 
χρόνια. Ακόμη περισσότερα χρόνια 
χρειάστηκαν οι παλιοί Αθηναίοι για να 
αποκτήσουν στοιχειώδη θεατρική παι
δεία. Έτσι ώστε να μην αξιολογούν το 
κάθε έργο ανάλογα με τις πολιτικές, κοι
νωνικές, και θρησκευτικές τους αντιλή
ψεις.

Στο σκεπτικό μιας αστυνομικής διάτα
ξης του 1895, αναφέρεται ότι πολλές 
φορές διαταράχθηκε η δημόσια τάξη, 
απειλήθηκαν σοβαρά επεισόδια και 
χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας

Του Χρήστου ΡΕΠΠΑ 
Μοιράρχου

«ένεκα προσβολών κατά των ηθών ή της 
αιδούς, ή σατυρισμού ωρισμένων 
προσώπων και μεγάλων ανδρών, των από 
σκηνής διδασκομένων διαφόρων έργων 
και ιδία των κωμειδυλλίων ...».

Για το λόγο αυτό απαγορεύτηκε κάθε 
λέξη, φράση, υπαινιγμός ή κίνηση των 
ηθοποιών, που θαμπορούσαν να προκα- 
λέσουν «κοινόν σκάνδαλον ή να εξερε- 
θίσωσι τους θεατάς, και να διαταράξωσι 
την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν». 
Παράλληλα δόθηκε στην Αστυνομία το 
δικαίωμα όχι μόνο να απαγορεύει αλλά 
και να διακόπτει κάθε «καυτή» θεατρική 
παράσταση.
Απαγορευόταν ακόμη η είσοδος στα 
θέατρα παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών, 
καθώς και των «οινοβαρών, των ακό
σμως, και των ρυπαρώς ενδεδυμένων». 
Επειδή, όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα στα 
Αθηναϊκά θέατρα της εποχής εκείνης 
ήταν πάντοτε ηλεκτρισμένη, απαγο
ρευόταν η διατάραξη των παραστάσεων 
«είτε δια κραυγών είτε δια συριγμών, ή 
παντός είδους άλλων σημείων επιδοκι
μασίας ή αποδοκιμασίας», καθώς και το

πέταγμα στη σκηνή κάθε αντικειμένου, 
με εξαίρεση τις ανθοδέσμες και τα στε
φάνια.

Το κείμενο μιας άλλης αστυνομικής 
διάταξης, που εκδόθηκε τρία χρόνια αρ
γότερα (1898), μας δίνει μερικές ενδια
φέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο 
ανεβάσματος των έργων και τη λειτουρ
γία των θεάτρων. Καμιά παράσταση δεν 
δινόταν χωρίς την άδεια της Αστυνομίας. 
Η άδεια δινόταν μετά από γνωμοδότηση 
της «Επιτροπής Θεάτρων» και έγγραφη 
δήλωση του επιχειρηματία ή του θια- 
σάρχη, ότι θα συμμορφωθεί με τους κα
νονισμούς της Επιτροπής αυτής. Επειδή 
φαίνεται ότι περιφέρονταν τότε πολλά 
θεατρικά «μπουλούκια», κάθε θιασάρ- 
χης υποχρεωνόταν να δείξει στην Αστυ
νομία ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα 
απαραίτητα μέσα για να δώσει παρά
σταση.

Όσοι θεατές πήγαιναν στο Δημοτικό 
θέατρο με άμαξα, αποβιβάζονταν μπρο
στά από την πλαϊνή του είσοδο της οδού 
Κρατίνου. Στη συνέχεια οι αμαξάδες, 
ακολουθώντας την οδό Ευπόλιδος, έφ
ταναν μπροστά από το ξενοδοχείο 
«Στέμμα» όπου και στάθμευαν, για να 
ακολουθήσουν την αντίθετη ακριβώς 
διαδρομή μόλις τελείωνε η παράσταση. 
Μπροστά από το θέατρο, ο χώρος έμενε 
εντελώς ελεύθερος για τους πεζούς 
θεατές.
Οι άμαξες των ξένων πρεσβευτών, του 
Πρωθυπουργού, των Υπουργών, και του 
Προέδρου της Βουλής, στάθμευαν και 
αυτές έξω από το «Στέμμα», αλλά, «εις 
ιδιαιτέραν σειράν προ των λοιπών».

Με την ευκαιρία σημειώνουμε συν
οπτικά ότι το νεοκλασσικού ρυθμού Δη
μοτικό θέατρο, χτισμένο με βάση τα 
σχέδια των Μπουλανζέ και Τσίλλερ, βρι
σκόταν ανάμεσα από τα μέγαρα της 
Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθη
ναίων. Θεμελιώθηκε στα 1872, στο ση
μείο όπου είχε αποφασιστεί (1856) η ανέ

γερση «Εθνικού θεάτρου», και αποπερα
τώθηκε, ύστερα από πολλές διακοπές 
εργασιών στα 1888, με τη βοήθεια του 
Ανδρέα Συγγρού. Στα 1928 ανακαινί
στηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Σπύρου Πάτση, και κατεδαφίστηκε δώ
δεκα χρόνια αργότερα, για να χτιστεί στη 
θέση του το άδειο σήμερα μέγαρο του 
παλιού κεντρικού ταχυδρομείου.

Με αστυνομική διάταξη του 1912, απα
γορεύτηκε στις Αθηναίες να φοράνε τα 
καπέλλα τους στις πλατείες των θερινών 
θεάτρων, επειδή «ως εκ του μεγάλου 
κατά πλάτος και ύψος σχήματος, ή των 
διακοσμήσεων αυτών», εμπόδιζαν όσους 
κάθονταν πίσω να παρακολουθήσουν τη 
θεατρική παράσταση. Με την ίδια αστυ
νομική διάταξη, απαγορεύτηκε η «πιλο- 
φορία» στους θεατές «αμφοτέρων των 
φ ύλων» και στις πλατείες των χειμερινών 
θεάτρων. Ποινική ευθύνη για κάθε 
παράβαση είχαν ο θιασάρχης ή ο εργο
λάβος του θεάτρου, οι ταξιθέτες, και οι 
συνοδοί των γυναικών ...

Τέλος, με αστυνομική διάταξη του 
1918, απαγορεύτηκε η «κατ' ελαφρά 
θεατρικά έργα αναπαράστασις εικόνων 
του στρατιωτικού βίου». Απαγορεύτηκε 
ακόμη και η χρησιμοποίηση από τους 
ηθοποιούς στρατιωτικής στολής χωρίς 
την άδεια της Αστυνομίας, που είχε το 
δικαίωμα να διακόψει την παράσταση αν 
δεν συμμορφωνόταν ο θιασάρχης.

Όλα αυτά γίνονταν έξι μόλις χρόνια 
μετά τη γνωστή θριαμβευτική εκείνη 
επιτυχία της επιθεώρησης «Πολεμικά 
Παναθήναια» των Τσοκόπουλου - Σακελ- 
λαρίδη. Τότε - όπως και στον πόλεμο του 
40 - υπήρχε το κατάλληλο κλίμα για την 
άνθηση του θεατρικού αυτού είδους. 
Αντίθετα, στα 1918, βρίσκονταν σε έξ
αρση οι γνωστές εκείνες δραματικές πο- 
λιτικοστρατιωτικές εξελίξεις που σημά
δεψαν την ιστορία του τόπου μας. Τώρα, 
το γιατί πριν από πολλούς αιώνες τα θεα
τρικά αριστουργήματα ενός Αριστο
φάνη, «βγήκαν» κάτω από τις ίδιες συν
θήκες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.. .

II. Κινηματογράφοι: Η πρώτη Αθηναϊκή κι
νηματογραφική αίθουσα, άνοιξε το φθι
νόπωρο του 1909. Βρισκόταν στη γωνία 
των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύ
ρου, και είχε την ονομασία «Θέατρον του 
κόσμου». Οι Αθηναίοι συνωστίζονταν 
μπροστά από την είσοδό της, για να 
παρακολουθήσουν με εισιτήριο δύο 
δραχμών, τις βουβές ταινίες που παρου
σίαζαν συνήθως κωμωδίες.

Τα κέρδη των επιχειρηματιών ήταν 
τόσο μεγάλα, ώστε τον επόμενο κιόλας 
χρόνο, άνοιξαν δυο καινούργιες αίθου
σες στην οδό Σταδίου. Στα επόμενα εί
κοσι χρόνια παρατηρήθηκε ένας μεγά
λος ανταγωνισμός στον τομέα αυτόν, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στο κέν
τρο της Αθήνας αξιόλογες κινηματο
γραφικές αίθουσες, μερικές από τις 
οποίες («Πάλλας», «Αττικόν», «Αθηναϊ-
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κόν», «Ροζικλαίρ» κ.λ.π.) να λειτουργούν 
με επιτυχία μέχρι πρόσφατα. Την ίδια 
εποχή έκαναν την εμφάνισή τους πολλοί 
κινηματοτογράφοι - ιδιαίτερα θερινοί - 
και στις Αθηναϊκές συνοικίες.

Στα 1918, εκδόθηκε μια αστυνομική 
διάταξη με τίτλο «περί διακανονισμού 
της λειτουργίας κινηματογράφων». Στο 
σκεπτικό της αναφέρεται ότι η έκδοσή 
της αποτελούσε την υλοποίηση της γε
νικής υποχρέωσης της Αστυνομίας, 
«προς πρόληψιν των αφορμών δημοσίων 
δυστυχημάτων, την επαγρύπνησιν επί 
της δημοσίας υγείας, και την καταστο
λήν των προσβαλλουσών τα ήθη πρά
ξεων ..

Για την επίβλεψη της λειτουργίας των 
Αθηναϊκών κινηματογράφων, συστήθηκε 
ειδική επιτροπή που την αποτελούσαν ο 
προϊστάμενος της «Υπηρεσίας Καταδιώ- 
ξεως» ή Γ ενικής Ασφάλειας όπως θα λέ
γαμε σήμερα, ο αστύιατρος, και ο αστυ- 
μηχανικός. Οι προϋποθέσεις για τη λει
τουργία μιας κινηματογραφικής αίθου
σας, ήταν οι ίδιες περίπου με τις σημερι
νές.

Επειδή δεν υπήρχαν τότε μπατ άριες, 
οι επιγραφές με την ένδειξη «Έξοδος 
κινδύνου», έπρεπε, γιατο ενδεχόμενο 
της απότομης διακοπής του ρεύματος, 
να φωτίζονται συνέχεια από ειδικές λάμ
πες, τροφοδοτημένες με λάδι ή πετρέ
λαιο. Την ώρα της προβολής απαγορευό
ταν η «διατήρησις ψηλαφητού σκότους». 
Γ ια το σκοπό αυτόν επιβαλλόταν «όπως 
τηρώνται ανημμέναι λυχνίαι τινές, κατά 
προτίμησιν ερυθρού χρώματος, προς 
αποφυγήν της αποτόμου μεταθάσεως 
από του σκότους εις το φως».

Η κακή λειτουργία των μηχανημάτων 
προβολής και οι ποιοτικά ακατάλληλες 
ταινίες, ταλαιπωρούσαν τους θεατές, 
που έβλεπαν στην οθόνη «εικόνας συγ
κεχυμένος και υποτρεμούσας». Για τη 
θεραπεία του κακού, η Επιτροπή έπρεπε 
να επιθεωρεί συχνά τα μηχανήματα, ορί
ζοντας κάθε φορά την ταχύτητα λει
τουργίας τους, την ένταση του προβο
λέα, και τη συχνότητα εναλλαγής των 
σκηνών, «ώστε αύται να συγχωνεύωνται 
καλώς, και να προβάλωνται συνεχείς, 
σαφείς, φωτεινοί, και άνευ κραδα
σμού» .. .

Στους κινηματογράφους απαγορευό
ταν η είσοδος παιδιών κάτω των 15 χρό
νων, στην περίπτωση που οι ταινίες ανα
φέρονταν «εις εγκληματικός, ή ανήθι
κους, ή ερωτικάς παραστάσεις μετ’ ερε
θιστικών ή πένθιμων σκηνών, δυναμένας 
εν γένει να βλάψωσι την χρηστοήθειαν 
και αισθητικήν». Από τότε και μέχρι σή
μερα ο παιδικός "κινηματογράφος, με 
όλες τις ραγδαίες τεχνικές βελτιώσεις 
και τις συστηματικές προσπάθειες του 
Ντίσνεϋ και άλλων, δεν λειτούργησε 
ποτέ ως ανεξάρτητος «εν εξελίξει» θε
σμός, το πιθανότερο γιατί θεωρήθηκε λι
γότερο εμπορικός.. .

Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ
Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Στην παλιά Αθήνα, η προστασία του 
περιβάλλοντος ρυθμιζόταν γενικά και 
αόριστα, με αρκετές αστυνομικές διατά
ξεις, σχετικές με θέματα υγιεινής, καθα

ριότητας, αποχέτευσης, «ευταξίας και 
ευκοσμίας» κ.λ.π., για τα οποία γίνεται 
λόγος σε άλλα κεφάλαια.

Σε μια αστυνομική διάταξη του 1836, 
γίνεται λόγος για ιδιαίτερη επαγρύπνηση 
«χάριν της χαρμοσϋνου προσόψεως των 
δημοσίων πλατειών και οδών», καθώς και 
για προστασία «των ποταμών και ρυάκων 
εκ των βυρσοδεψείων, βαφείων, και λευ- 
καντηρίων». Γίνεται ακόμη λόγος και για 
προστασία δεντροφυτειών, αλλά όχι σε 
δημόσια άλση, γιατί απλούστατα δεν 
υπήρχαν. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα 
δημιουργήθηκε ο Εθνικός κήπος με την 
επίβλεψη σπουδαίων ξένων γεωπόνων 
και κηπουρών.

ϊτ α  χρόνια του Όθωνα φυτεύτηκαν 
στο Λυκαβηττό τα πρώτα πεύκα. Στα 
τέλη του περασμένου αιώνα πευκοφυ- 
τεύτηκε ολοκληρωτικά ο περίγυρος της 
βάσης του, ένα μεγάλο μέρος της Μονής 
Πετράκη, καθώς και άλλες περιοχές στο 
Παγκράτι, την Καισαριανή, το Πολύγωνο, 
το Μνημείο του Φιλοπάππου, το Γουδί, 
κ.λ.π. Επειδή τα φρεσκοφυτευμένα δέν
τρα κινδύνευαν να καταστραφούν, τα 
φρουρούσε η Χωροφυλακή. Τα όργανά 
της είχαν εντολή να απαγορεύουν και 
την απλή ακόμη είσοδο των Αθηναίων 
στα δασύλλια.

Από την απαγόρευση αυτή, ξέσπασε 
αναπάντεχα ένα διπλωματικό επεισόδιο, 
που πήρε τεράστιες διαστάσεις, και στά
θηκε μια από τις αφορμές να ανατραπεί 
αργότερα η κυβέρνηση Τρικούπη. Όλα 
ξεκίνησαν από τις 4 Ιανουάριου 1885 και 
ώρα δύο μετά το μεσημέρι, όταν ο επιτε- 
τραμένος της Αγγλίας Μ. Νίκολσον, κά
νοντας περίπατο μαζί με τη γυναίκα του, 
μπήκε μέσα στο αλσύλλιο του Λυκαβητ
τού. Ο σκοπός Χωροφύλακας, που 
αγνοούσε την ιδιότητά του και τα Αγ
γλικά, τον κάλεσε με νοήματα να απομα
κρυνθεί. Εκείνος όμως αδιαφόρησε, το 
όργανο της τάξεως τον πλησίασε, κα ι.. . 
από εδώ και πέρα κανείς δεν ξέρει τι 
ακριβώς έγινε.

Ο ξένος διπλωμάτης ισχυρίστηκε αρ
γότερα ότι ο σκοπός τον χαστούκισε 
σπρώχνοντάς τον βίαια. Ο Χωροφύλακας 
παραδέχτηκε ότι έσπρωξε μόνο τον 
ξένο, μόλις εκείνος οργισμένος τον χα
στούκισε και στη συνέχεια ετοιμάστηκε 
να τον χτυπήσει με το μπαστούνι του. 
Διευκρίνισε μάλιστα ότι δεν έδωσε συν
έχεια στο επεισόδιο, επειδή κάποιοι πε
ραστικοί έσπευσαν να τον ειδοποιήσουν 
για την ιδιότητα του ξένου.

Το ζήτημα έφτασε μέχριτον Τρικούπη, 
που ήταν και Υπουργός των Στρατιωτι
κών. Ο Χωροφύλακας τιμωρήθηκε αυ
στηρά, αλλά ο Νίκολσον επέμενε και τε
λικά πέτυχε να πάρει πανηγυρική ικανο
ποίηση στην πλατεία Συντάγματος. 
Εκεί, στις 7-1-1885 ώρα 11 το πρωί, παρα
τάχθηκε δύναμη Χωροφυλακής με με
γάλη στολή, και παρουσίασε όπλα με την 
ανάκρουση του Αγγλικού εθνικού ύμνου. 
Η ενέργεια αυτή ξεσήκωσε θύελλα δια
μαρτυριών μέσα και έξω από την Ελλη
νική Βουλή. Στο Λονδίνο, ο βουλευτής 
Μακάρθυ, που είχε επισκεφτεί την Ελ
λάδα πριν από τρία χρόνια, με επιστολή 
του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
«Νταίηλυ Νιούς», κατηγορούσε το Νί
κολσον, εκφράζοντας συνάμα και τη 
χαρά του επειδή, όπως παρατηρούσε, 
«εκ της πλατείας Συντάγματος δεν ήτο

ορατή η Σαλαμίς, ώστε η βεβήλωσις να 
ήτο μεγαλυτέρα».

Αναφερόμενος στους Έλληνες Χω
ροφύλακες, τους επαινούσε εξηγώντας 
ότι «εκ πείρας γνωρίζω ότι τοιούτοι 
υπάλληλοι εν ταις Αθήναις είναι 
πρόσωπα λίαν αβρότροπα ..». Η όλη τα
κτική του Νίκολσον προκάλεσε και έμμε
τρες διαμαρτυρίες. Συγκεκριμένα στην 
εφημερίδα «Ακρόπολις» (φύλλο της 
17-1-1885), δημοσιεύτηκε ένα μεγάλο 
ποίημα του Π. Συνοδινού, που παρατη
ρούσε μελαγχολικά σ' ένα του δίστιχο:

Οι αδελφοί του Κίμωνος, οι γόνοι του 
Αισχύλου

Τους γρόνθους και του Νίκολσον 
δεχθήτε επί τραχήλου .. .

Οι αναδασωμένες Αθηναϊκές εκτάσεις 
δεν κινδύνευαν μόνο από τους ανθρώ
πους, αλλά και από τα ζώα. Στο σκεπτικό 
μιας αστυνομικής διάταξης του 1902, 
αναφέρεται ότι «πολλοί κύριοι ζώων και 
ιδίως αιγών, αφήνουσι ελεύθερα και 
άνευ επιτηρήσεως τα εαυτών των ζώα, 
άτινα περιπλανώμενα, προξενούσι δεν
δροφθοράς και ιδίως καταστρέφουσι την 
βλάστησιν των δενδροφυτειών και τα 
παρά τους λόφους του Ιλισσού και του 
Φιλοπάππου δασικά φυτώρια».

Γ ια το λόγο αυτό, απαγορεύτηκε η θο- 
σκή στα σημεία αυτά, στο Λυκαβηττό, 
καθώς και «εντός και πέριξ του πεδίου 
του Άρεως». Το κακό όμως συνεχιζό
ταν, αν κρίνουμε από μια αστυνομική 
διάταξη του 1909, που παρατηρούσε ότι 
«ποίμνια πολλά προβάτων και αιγών ανή- 
κοντα εις ανθρώπους μη κεκτημένους 
ουδέ σπιθαμήν γης, επλημμϋρισαν το 
λεκανοπέδιον των Αθηνών ...».

Η προστασία του Κηφισού και του Ιλισ- 
σού, αποτελούσε από τα πρώτα Οθωνικά 
χρόνια μιά από τις κύριες φροντίδες της 
Αστυνομίας. Με αστυνομική διάταξη του 
1836, απαγορεύτηκε στους Αθηναίους 
να «αποστρέφουν» τα νερά τους με χαν
τάκια και οχετούς, ή να κατασκευάζουν 
«γέφυραν στερεόν, κινητήν κλεισιάδα, 
πρόφραγμα, πρόχωμα ή μύλον».

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τη 
συμβολή του Κηφισού με τον Ποδονίφτη 
και μέχρι τα Σεπόλια, λειτουργούσαν 
τότε αρκετοί νερόμυλοι. Ένας από αυ
τούς, ο μύλος του Σκουντούπη, που βρι
σκόταν κοντά στη γέφυρα του δρόμου 
Πατησίων - Μενιδιού, έδωσε αργότερα 
τη θέση του στο γνωστό κέντρο διασκε- 
δάσεως «Κόκκινος μύλος».

Κοντά στην κοίτη του Ιλισσού, υπήρ
χαν οι Μύλοι Περβεντέ και Βασιλάκη. Ο 
τελευταίος βρισκόταν κάπου γύρω από 
τη συμβολή των δρόμων Παπαδιαμαντο- 
πούλου και Νυμφαίου, και λειτουργούσε 
με το νερό του υδραγωγείου Τσακουμά- 
κου. Το υδραγωγείο αυτό, συγκέντρωνε 
νερό από πηγές που βρίσκονταν μέσα 
στον Ιλισσό, παρακολουθούσε τη δυτική 
όχθη του από τους Αμπελοκήπους μέχρι 
τα Ιλίσσια, περνούσε μέσα από τον 
Εθνικό κήπο, και τερμάτιζε στην παλιά 
πόλη.

Καθώς η Αθήνα μεγάλωνε και χτίζον
ταν κάθε χρόνο όλο και περισσότερα και 
μεγαλύτερα σπίτια, οι ανάγκες σε άμμο 
πολλαπλασιάζονταν. Στις κοίτες του Κη
φισού και του Ιλισσού και στη Φαληρική 
ακτή, η «αόριστος και ακανόνιστος αμ-
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μοληψία» είχε δημιουργήσει τάφρους 
και χαντάκια, «εντός των οποίων τα λι- 
μνάζοντα και σηπόμενα ύδατα ανέδιδον 
δυσώδεις αναθυμιάσεις».

Για το λόγο αυτό, με αστυνομική διά
ταξη του 1903, ορίστηκε να γίνεται αμ- 
μοληψία στις ακόλουθες περιοχές: Στον 
Κηφισό, από τις πηγές του ως τη γέφυρα 
των Αγίων Αναργύρων και από τη γέφυρα 
της Κολοκυνθούς, ως τη διασταύρωσή 
του με τη σιδηροδρομική γραμμή Πελο- 
ποννήσου. Στον Ιλισσό, από τις πηγές 
του, ως τη γέφυρα του Βατραχονησιού 
(κοντά στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο) 
και από τη γέφυρα του δρόμου προς το 
πρώτο Νεκροταφείο, ως τα Σφαγεία. Στη 
Φαληρική ακτή, επιτρεπόταν πέρα από 
την Πικροδάφνη, όπως ονομαζόταν μιά 
τοποθεσία πάνω στα όρια Π. Φαλήρου και 
Καλαμακίου. Ώσπου με αστυνομική διά
ταξη του 1905, απαγορεύτηκε η αμμολη- 
ψία από το Ν. Φάληρο μέχρι τον Άγιο 
Κοσμά.

Αντικείμενο προστασίας από την 
Αστυνομία είχε γίνει το Ζάππειο και κάθε 
δημόσιος ή δημοτικός κήπος. Με αστυ
νομική διάταξη του 1919, απαγορεύτηκε 
στους χώρους αυτούς «η εκκοπή, εκρί- 
ζωσις και οιαδήποτε άλλη βλάβη φυτών 
και δένδρων», το πέρασμα από τις αλέες 
τους «παντός οχήματος ζώου, εφίππου ή 
ποδηλάτου», καθώς και η βλάβη ή μετα
κίνηση «των εν αυτοίς υπαρχόντων θρα
νίων ή καθισμάτων».

Στην παλιά Αθήνα δεν κινδύνευε μόνο 
το πράσινο. Κινδύνευαν και τα θηράματα 
που αφθονοϋσαν στις τσιμεντόπληκτες 
σήμερα περιοχές της. Οι λαθροκυνηγοί 
με συρματοθηλειές και διάφορες άλλες 
παγίδες, αφάνιζαν στην κυριολεξία λα
γούς, πέρδικες και «άλλα θηρεύσιμα 
ζώα». Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Μά
ζευαν τα αυγά από τις περδικοφωλιές και 
τα πουλούσαν. Όλα αυτά αναφέρονται 
σε αστυνομική διάταξη του 1912, που 
απαγόρευε το παράνομο κυνήγι ολό
κληρο το χρόνο και το νόμιμο από την 1 η 
Φεβρουάριου ως τις 31 Ιουλίου.

Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρό
νια. Και όμως δεν είναι παρά λίγος και
ρός, που άρχισε να μπαίνει δειλά στο κα
θημερινό λεξιλόγιο των Αθηναίων - φυ
σικά και των άλλων Ελλήνων - ο όρος 
«προστασία του περιβάλλοντος ...».

Κ Α Θ Α Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α -  
Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η

Όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, δεν 
υπήρχε οργανωμένο σύστημα καθαριό
τητας. Σε αστυνομική διάταξη του 1836, 
αναφέρεται ότι ένα από τα καθήκοντα 
της αστυνομίας, ήταν η απομάκρυνση 
από τους δρόμους «του πηλού, του βορ
βόρου, και των ερειπίων». Η επαγρύ
πνησή της έφτανε μέχρι τις αυλές των 
σπιτιών, όπου απαγορευόταν η «πολλά 
μεγάλη ακαθαρσία ή η συσσώρευσις κα
θαρμάτων, ως βλαβερά εις τους ενοι- 
κούντας και τους γείτονας ...».

Οι Αθηναίοι υποχρεώνονταν να απο
μακρύνουν από τους βοηθητικούς χώ
ρους των σπιτιών τους «τας πολυαρί
θμους και υπερβαινούσας την οικιακήν 
ανάγκην, χήνας, όρνιθας, νήσσας, χοί

ρους και λαγίδια», καθώς και όσα άλλα 
ζώα προκαλούσαν «κακήν αποφοράν». 
Απαγορευόταν ακόμη και η περιφορά 
στους δρόμους μοναχικών ζώων ή κοπα- 
διών.

Η έλλειψη αποχωρητηρίων, στάθηκε 
αιτία να απαγορευτεί η «εν κοινώ εκτέ- 
λεσις των αναγκών εις κάθε μέρος», και 
να συστηθεί να οριστούν το συντομό
τερο «επί τοϋτω ιδιαίτερα παράμερα 
μέρη και, ει δυνατόν, δημόσια αναγ
καία».

Η αποχέτευση γινόταν με τους ελάχι
στους υπόνομους, που έπρεπε να καθα
ρίζονται μια φορά το χρόνο. Τα σκουπί
δια που προέρχονταν από τα σπίτια και 
τους κοινόχρηστους χώρους, συγκεν
τρώνονταν χωριστά από το Δήμο και 
τους κατοίκους, και μεταφέρονταν έξω 
από την πόλη με ειδικά κλειστά κάρρα.

Μέ το πέρασμα του χρόνου η Αθήνα 
όλο και μεγάλωνε. Μαζί της μεγάλωναν 
και οι ανάγκες για καθαριότητα και απο
χέτευση. Στα 1894, αποφασίστηκε να 
απομακρυνθούν όλα τα κατοικίδια ζώα 
σε απόσταση 500 μέτρων από τα σπίτια. 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, απαγορεύ
τηκε να χύνονται στους δρόμους νερά 
καθαρά ή ακάθαρτα. Στο σκεπτικό της 
σχετικής αστυνομικής διάταξης αναφέ- 
ρεται ότι το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγ
καίο επειδή «λόγω της κακής κατα
σκευής των οδών και των πεζοδρομίων, 
τα ύδατα λιμνάζοντα και σηπόμενα, κα
θίστανται εστία μολυσμάτων».

Με την ίδια αστυνομική διάταξη, απα
γορεύτηκε το άνοιγμα βόθρων στους 
δρόμους και η διοχέτευση ακάθαρτων 
νερών στους υπόνομους, χωρίς τη χρη
σιμοποίηση φορητών σωλήνων ειδικού 
τύπου. Απαγορεύτηκε ακόμη και η επι
κοινωνία των υπόνομων με βόθρους. Οι 
τελευταίοι έπρεπε να ανοίγονται μακριά 
από πηγάδια ή δεξαμενές με πόσιμο 
νερό.

Ένας μεγάλος υπόνομος περνούσε 
από την οδό Σταδίου και τερμάτιζε στο 
χώρο της σημερινής πλατείας Λαυρίου. 
Σύμφωνα με το χαρακτηριστισμό παλιού 
Αθηναιογράφου, ο χώρος αυτός ήταν 
τότε «εν επικλινές, ασύχναστον, και 
έρημον σημείον των Αθηνών» πλημμυρι
σμένο από σκουπίδια. Την έξοδο του 
υπόνομου αυτού, χρησιμοποίησαν στα 
1867 τρεις κακοποιοί, για να φτάσουν 
κοντά στα θεμέλια του Κεντρικού Τα
μείου, και να κλέψουν με την υποτιθέ
μενη σύγχρονη μέθοδο του «ριφιφί», το 
μυθικό για την εποχή εκείνη ποσό του 1,5 
εκατ. δραχμών, που δεν πρόλαβαν όμως 
να το χαρούν, γιατί πιάστηκαν πολύ σύν
τομα.

Ένας άλλος μεγάλος υπόνομος τερ
μάτιζε στή Βάθη ή Βάθεια, όπως ονομα
ζόταν τότε ο σημερινός χώρος της ομώ
νυμης πλατείας, επειδή χαμήλωνε προς 
την κοίτη του Κυκλοβόρου. Ο μικρός αυ
τός χείμαρρος είχε δύο διακλαδώσεις, 
που κατηφόριζαν από τα τουρκοβοϋνια 
και τις κατεδαφισμένες πια φυλακές 
Αβέρωφ και έσμιγαν δίπλα από τη λεω
φόρο Αλεξάνδρας, κάπου κοντά στο ση
μερινό υποκατάστημα του ΙΚΑ

Στην κοίτη του Κυκλοβόρου τά κάρρα 
άδειαζαν χώματα και άχρηστα οικοδο
μικά υλικό, με αποτέλεσμα να «επιφέ
ρουν θαθμιαίως την τελείαν πρόσχυσιν 
του υπονόμου Βάθειας, εφ' ης επόμενον

είναι να προκληθώσι πλημμύραι κατα
στρεπτικοί δια την πόλιν», όπως αναφέ- 
ρεται σε αστυνομική διάταξη του 1911.

Στα επόμενα πέντε χρόνια, πήρε τις 
πρώτες ανησυχητικές διαστάσεις το 
θέμα του τόπου της τελικής απόρριψης 
του περιεχομένου των βόθρων, ή της 
«χαβούζας» όπως συνηθίσαμε να το 
λέμε σήμερα. Γ ια το σκοπό αυτό, μέχρι 
το 1916, είχαν οριστεί οι τοποθεσίες 
«Κεφ Αράπη» και «Διασορίτης». Η πρώτη 
τοποθεσία είχε πάρει την ονομασία από 
κάποιον Αιθίοπα, από τους πολλούς που 
κατοικούσαν κατά το μεσαίωνα, στην 
περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η συνοι
κία Αναφιώτικα της Πλάκας. Η δεύτερη 
τοποθεσία, που βρισκόταν βορινά από 
την Ιερά οδό κοντά σε ελαιώνα, είχε πά
ρει την ονομασία της από μια παλιά μο
νόκλιτη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
του Διασορίτη ή Διασπορίτη όπως την 
αποκαλούσαν οι Αθηναίοι.

Η περιοχή «Διασορίτης» θεωρήθηκε 
ακατάλληλη, επειδή, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της σχετικής αστυνομικής διά
ταξης, «αι δυσώδεις απόπνοιαι εκ των 
απορριπτομένων περιττωμάτων, επι- 
δρώσιν επιθλαβώς επί της υγείας των 
περίοικων, κατοικούντων ήδη εις από- 
στασιν 200 - 800 μέτρων από ταύτης».

Τη θέση της πήρε ένα ακαλλιέργητο 
χωράφι γύρω στα 4 στρέμματα, που βρι
σκόταν 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το 
«Διασορίτη», σε μια περιοχή με την ονο
μασία «Σωρός Μπρέμπου». Την ονομα
σία «σωρός» είχαν πάρει πολλές αγροτι
κές περιοχές της παλιάς Αθήνας, το πι- 
θανώτερο από τις πέτρες και τα χαλίκια 
που συγκέντρωναν οι κάτοικοι σ' ένα 
ορισμένο σημείο, όταν καλλιεργούσαν 
τα χωράφια τους.

Όλα έδειχναν ότι το θέμα «χαβούζα 
No 2» είχε λυθεί οριστικά. Τον επόμενο 
όμως χρόνο, (1917), μια άλλη αστυνομική 
διάταξη, έκρινε την τοποθεσία «Σωρός 
Μπρέμπου» ακατάλληλη «προς εναπό- 
θεσιν ακαθάρτων ουσιών οιασδήποτε 
φύσεως», με το αιτιολογικό ότι κοντά της 
βρίσκονταν πολυσύχναστοι δρόμοι, το 
Πυριτιδοποιείο, και το Νοσοκομείο λοι
μωδών νόσων. Τη θέση της πήρε ο «Δια- 
σορίτης», που αυτή τη φορά θεωρήθηκε 
κατάλληλη με το αιτιολογικό ότι βρισκό
ταν «εν αναπεπταμένοι πεδία) μακράν 
παντός κατοικημένου μέρους και μη γει- 
τνιάζουσα προς πολυσύχναστόν τινα 
οδόν, μηδ’ υδραγωγείου διερχομένου 
εκείθεν, ή φρέατος υπάρχοντος πλη
σίον ...».

Το άδειασμα των βόθρων γινόταν με 
λιγοστά απορροφητικά μηχανήματα 
προσαρμοσμένα σε μεταλλικά κυλιν
δρικά δοχεία, που μεταφέρονταν με 
κάρρα. Τις περισσότερες όμως φορές η 
εργασία αυτή γινόταν τις νυχτερινές 
ώρες από εργάτες, που φορούσαν ειδι
κές στολές και ένα κάλυμα στο κεφάλι 
για να προστατεύονται από την αφόρητη 
δυσοσμία.

Με αυτά τα λιγοστά και πρωτόγονα σε 
σχέση με σήμερα μέσα γινόταν η αποχέ
τευση στην παλιά Αθήνα. Σήμερα τα 
μέσα αυτά έχουν τελειοποιηθεί. Η ρα
γδαία όμως οικιστική πλημμύρα έχει 
κατακλύσει το Αθηναϊκό λεκανοπέδιο, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα αποχε
τευτικά προβλήματα με όλες τις γνωστές 
συνέπειες.. .
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θο της ήταν τόσο εύκολο, λοιπόν, ν’ απλώσει το χέρι, 
ν’ ανοίξει το ξεκλείδωτο συρτάρι και να σκοτώσει τον 
άρρωστό της που ήταν ξαπλωμένος με κλειστά μάτια κι 
ακανόνιστη αναπνοή. Ομως, θα ήταν εντελώς γελοίο να 
κάνει κάτι τέτοιο! Ο Μάρντεσεν έπρεπε νο πεθάνει με το 
δικό του θάνατο. Ας πούμε από τη συγκίνηση που θα του 
προκαλούσε η απουσία, για τρεις μέρες του παλιού φίλου 
και γιατρού του. Αυτή την εξήγηση θα ψιθύριζε εκείνη, 
υποβλητικά, στον γιατρό Ρόμπερτ, όταν θα τον φώναζε. . .

ΛΠ ΤΟ ΧΕΡΙ 
ΤΟΙ Υ 11» POV

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Του Μάριαμ τΑλλεν Ντε Φορντ

Θα επιστρέφω την Πέμπτη, δεσποινίς 
Χέντρικς, και θα περάσω να σας δω το 
απόγευμα. ΓΓ αυτές τις τρεις μέρες της 
απουσίας μου, δεν προβλέπω καμιά αλ
λαγή. Πάντως, αν συμβεί οτιδήποτε, δεν 
έχετε παρά να φωνάξετε το γιατρό Ρόμ- 
περτς. Γνωρίζει πολύ καλά την περί
πτωση. Δεν μ’ αρέσει καθόλου που

φεύγω κι αφήνω τον Μάρντεσεν σ’ αυτή 
την κατάσταση αλλά έχω μόνο μια κόρη. 
Δεν θα παντρευτεί παρά μόνο μια φορά - 
τουλάχιστον έτσι ελπίζω - και θα ήταν 
αληθινά δυστυχισμένη αν ο γέρος - πα
τέρας της δεν θα είναι εκεί, να την οδη
γήσει στο βωμό του γάμου, στηριγμένη 
στο μπράτσο του .. .

Ο δόκτωρ Στάπλς γύρισε στον άρρω
στό του.

-  Εις το επανειδείν φίλε μου· σ’ εμπι
στεύομαι στα χέρια της δεσποινίδας 
Χέντρικς ως την Πέμπτη. Δεν θα σε στε
νοχωρήσει πολύ, που θ’ απαλλαγείς της 
παρουσίας μου για τρεις μέρες, έτσι δεν 
είναι;

Ο δόκτωρ Στάπλς έβαλε τα γάντια του 
και πήρε το καπέλο του απ’ το τραπέζι, 
που ήταν πλάι στο κρεβάτι. Κουνώντας 
ελαφρά το κεφάλι, ο άρρωστος δοκίμασε 
ένα χαμόγελο διαμαρτυρίας. Η νοσο
κόμα έκανε την ίδια κίνηση, όμως με μά
τια χαμηλωμένα, από φόβο μήπως η έκ
φραση του προσώπου της προδώσει την 
απίστευτη χαρά που αισθάνθηκε ξαφνικά 
να την κυριεύει.

-  Λοιπόν, γεια σας!
Βγήκε, κλείνοντας προσεκτικά την 

πόρτα πίσω του.
Τι απίθανη τύχη! Η Κόρα Χέντρικς 

ένιωθε να τρέμει από υπερδιέγερση. 
Πόσα σχέδια δεν είχε καταστρώσει! 
Όμως ποτέ δεν είχε περάσει απ' το 
μυαλό της η ιδέα πως οποιοδήποτε γε
γονός θα εμπόδιζε ποτέ το γιατρό 
Στάπλς να κάνει την καθημερινή του επί
σκεψη στον ασθενή του. Και να, που είχε 
μπροστά της τρεις μέρες και τρεις νύ
χτες!
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Δεν ήταν ακόμα παρά τρεις η ώρα. 
Μπορούσε, λοιπόν, να ενεργήσει την ίδια 
κιόλας μέρα. Με το φάρμακο που εκείνος 
έπαιρνε στις τέσσερις, στις πέντε εκείνη

Το ρευστό στο χρηματοκιβώτιο 
ήταν το μόνο απ’ όλ ’ αυτά που 
την ενδιέφερε. Για εκείνον δεν 
ήταν παρά ένα ποσόν προορι
σμένο να ξοδευτεί, αλλά για την 
Κόρα Χέντρικς ήταν μια ξωτική 
ανάγκη...

θα μπορούσε κιόλας να έχει φύγει. Στις 
έξι, θα ήταν μέσα στο τρένο. Και την 
Πέμπτη θα βρισκόταν σ’ ένα μέρος όπου 
ο γιατρός Στάπλς ούτε θα σκεφτόταν να 
την αναζητήσει...

Όχι, ήταν κουτό! Δεν έπρεπε με κα
νένα τρόπο να φύγει. Θα τηλεφωνούσε 
στο δόκτοτα Ρόμπερτς να έρθει. Ίσως θα 
τηλεφωνούσε στο Στάπλς και ν ’ ανα
λάμβανε όλη την ευθύνη της ιστορίας. 
Στο κάτω - κάτω, λίγο την ενδιέφερε 
ποιος από τους δύο θ’ αναλάμβανε την 
ευθύνη. Ύστερα εκείνη θα μπορούσε να 
φύγει, και τότε .. .  τότε μια ζωή καινούρ
για θ’ άρχιζε.

Κάθησε σιωπηλά στο προσκεφάλι του 
Μάρντεσεν, στην άλλη άκρη του τραπε
ζιού, και τα μάτια της, που δεν είχε τολ
μήσει να σηκώσει μπροστά στο γιατρό, 
έκαναν το γύρο του μεγάλου δωματίου. 
Πίσω από το κάδρο με τη φωτογραφία 
της μακαρίτισσας συζύγου του Μάρντε
σεν υπήρχε ένα κινητό πλακάκι στον 
τοίχο, που έκρυβε το χρηματοκιβώτιο. 
Ήξερε το συνδυασμό του, γιατί είχε την 
ευκαιρία να τον μάθει τη μέρα που ο 
Μάρντεσεν - που ήξερε πολύ καλά πως 
ήταν καταδικασμένος - της είχε ζητήσει 
να του φέρει τα χαρτιά της ασφάλειας 
για να τα δείξει στο γιατρό.

Τη νύχτα είχε επωφεληθεί από τον 
ύπνο του αρρώστου της για να ξανανοί- 
ξει το χρηματοκιβώτιο: περιείχε πολλά 
χρήματα. Δεν τα είχε μετρήσει αλλά και 
χωρίς τους τίτλους - που ήταν επικίν
δυνο να τους διαπραγματευτεί κανείς - 
υπήρχαν περίπου δέκα χιλιάδες δολλά- 
ριασε ρευστό. Σ’ αυτήν την ανάμνηση, τα 
χέρια της έτρεμαν.

Θα της ήταν εύκολο, τότε, να πάρει τα 
λεφτά και να φύγει. Όμως, τρία πρά
γματα την κράτησαν. Κατ’ αρχήν, μία τε
λευταία αναλαμπή επαγγελματικής συν- 
ειδήσεως της είχε απαγορεύσει να εγκα- 
ταλείψει τον ασθενή της μέσα στη νύχτα. 
Επί πλέον, ήξερε πως εκείνος είχε ένα 
γεμάτο πιστόλι στο συρτάρι του κομοδί
νου του κι αν ξυπνούσε ξαφνικά θα μπο
ρούσε - αντιλαμβανόμενος την κατά
σταση - να το χρησιμοποιήσει καταλλή
λως. Είναι αλήθεια πως ήταν πολύ αδύ
νατος για να μπορέσει να χρησιμοποιή
σει πιστόλι, όμως, καμιά φορά, ξανάβρι
σκε ξαφνικά τις δυνάμεις του. Τέλος, αν 
διέπραττε αυτή την κλοπή, θα ήταν η 
πρώτη που όλοι θα υποπτεύονταν. Ο 
Μάρντεσεν θα τα έλεγε όλα στο γιατρό 
την άλλη μέρα και δεν θ’ αργούσαν να 
την τσιμπήσουν.

Όμως αυτά τα λεφτά τα χρειαζόταν.

Και θα τ' αποκτούσε. Είχε πάρα πολύ ση
μαντικούς λόγους για να τα θέλει. Πρώτα 
- πρώτα, καταλάβαινε πως τα καλύτερα 
χρόνια της περνούσαν, πως οι καλές 
δουλειές γίνονταν όλο και πιο σπάνιες κι 
εκείνη δεν είχε καθόλου οικονομίες. Τέ
λος, υπήρχε ο Τέρυ.

Ο Τέρυ, που τον είχε φροντίσει παλιά, 
σε μια εποχή που δεν ήξερε τίποτα γ ι’ 
αυτόν. Γ Γ αυτήν δεν ήταν παρά ένας πε
λάτης του ξενοδοχείου που αρρώστησε. 
Ήταν πολύ νέα τότε. Πίστευε σε ιδανικά 
και στην αρετή. Είναι πιθανόν, αν δεν 
είχε ποτέ γνωρίσει τον Τέρυ, τα λεφτά 
του χρηματοκιβωτίου να μη γνώριζαν 
ποτέ τον κίνδυνο να εξαφανιστούν απ’ τη 
θέση τους.

Όμως είχαν ερωτευτεί τρελά ο ένας 
τον άλλο και σιγά - σιγά εκείνη είχε μάθει 
την αλήθεια. Το επάγγελμα του Τέρυ 
ήταν: διαρρήκτης τραπεζών. Βρέθηκε 
κάποτε στην ανάγκη να το παραδεχτεί. 
Ήταν τρελή μαζί του γιατί ήταν όμορ
φος, καλλιεργημένος, γοητευτικός. 
Αργάαλλά σταθερά, είχε καταστρέψει τα 
ιδανικά της και την είχε κάνει να χάσει 
την αίσθηση του καλού και του κακού. Αν 
και δεν είχε πάψει να είναι τίμια και δι
ατακτική, δεν ήταν πια ζήτημα αρχής, 
αλλά ζήτημα ευκαιρίας. Κι ύστερα, τον 
Τέρυ κάποτε τον συνέλαβαν. Καθώς 
βρέθηκε άοπλος - είχε πάντα την πρό
νοια να μην κουβαλά ποτέ όπλο - η κατα
δίκη του δεν υπήρξε βαριά. Δέκα χρόνια!

Πρότυπο συμπεριφοράς κρατουμένου 
κι η ποινή του τώρα πλησίαζε στο τέλος 
της. Σε τρεις μήνες θα ήταν ελεύθερος. 
Θα παντρεύονταν την ίδια μέρα που θά- 
βγαινε από τη φυλακή.

Όμως, ποτέ πια δεν θα του επέτρεπε 
να διατρέξει τέτοιους κινδύνους. Αυτή 
θα του έδινε όσα λεφτά χρειαζόταν, 
πολλά λεφτά! Θα έφευγαν για οπουδή
ποτε, θ’ άλλαζαν όνομα και μαζί θ' άρχι
ζαν μια καινούργια ζωή. Στις συναντή
σεις της με τον Τέρυ, είχε επεξεργαστεί 
το σχέδιό της και του το είχε ψιθυρίσει 
κομματιαστά, από τη μια ως την άλλη 
άκρη του τραπεζιού, στην αίθουσα επι
σκέψεων.

Ο Μάρντεσεν δεν τα χρειαζόταν αυτά 
τα χρήματα. Δεν είχε κανένα να τ ’ αφή
σει. Η γυναίκα του είχε πεθάνει, δεν είχε 
παιδιά ούτε αδέλφια. Της το είχε πει ο 
ίδιος πως είχε κάνει τη διαθήκη του και τ ’ 
άφηνε όλα σε διάφορες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις. Όλα σε σχέση μ’ αυτό τον 
άνθρωπο ήταν αλλόκοτα. Αν ζούσε μό
νος του σ’ ένα διαμέρισμα χωρίς υπηρέ
τρια, αν έτρωγε στο εστιατόριο, δεν ήταν 
από τσιγκουνιά αλλά από εκκεντρικό- 
τητα.

Η Χέντρικς πληρωνόταν πολύ καλά, 
όπως και η παραδουλεύτρα, που ερχόταν 
μια φορά την εβδομάδα να καθαρίσει το 
σπίτι. Από ιδιοτροπία, είχε αρνηθεί να 
πάει στο νοσοκομείο όταν η αρρώστια 
του χειροτέρεψε. Κι ο Στάπλς, ο παλιός 
του φίλος, τον σιγοντάριζε σ' αυτή την 
ιδιοτροπία.

Πάντα από εκκεντρικότητα, φύλαγε τα 
λεφτά του σ' ένα χρηματοκιβώτιο, κρυμ
μένο στον τοίχο, αντί να τα καταθέσει 
στην τράπεζα. Αλλά, σίγουρα, η μεγαλύ
τερη απ’ όλες τις ιδιοτροπίες του ήταν να 
έχει φυλαγμένο ένα γεμάτο πιστόλι στο 
συρτάρι του κομοδίνου του, ενώ δεν είχε 
τη δύναμη ούτε να το ανασηκώσει.

Στην αρχή, εκείνη είχε νομίσει πως 
πρόθεσή του ήταν ν’ αυτοκτονήσει, για 
να δώσει κάποιο σύντομο τέλος στην 
ανίατη αρρώστια του. Όμως της εξήγησε 
ότι δεν είχε καμιά τέτοια πρόθεση.

-  Μ’ αρέσει να νιώθω πως είμαι ακόμα 
μέσα σ’ αυτό τον τόσο ζωντανό κόσμο, 
όπου δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ αφού πε- 
θάνω, είχε πει με ύφος λιγάκι αμήχανο, 
αλλά με καθαρή, αποφασιστική φωνή. 
Ό ταν ήμουν καλά, περνούσα τα καλο
καίρια στη μικρή πόλη που γεννήθηκα, 
στο Μαίην. Εκεί κάτω, για τους ανθρώ
πους είμαι κάποιος, ενώ εδώ, στη Νέα 
Υόρκη, δεν είμαι παρά ένας άνθρωπος 
σχετικά επιτυχημένος, που δεν έχει πια 
τίποτα να κάνει στη ζωή.

» Ξέρετε δεσποινίς Χέντρικς (κι εδώ η 
φωνή του χαμήλωσε ξαφνικά σαν παιδιού 
που παίζει το συνωμότη), ξέρετε πως 
όταν ήμουν στην πατρίδα μου, το καλο
καίρι, είχα τη θέση του σερίφη; Κι έχω 
εδώ όλη την εξάρτησή μου. Τη φυλάω, 
δίπλα μου, για να ξυπνώ τις αναμνήσεις 
μου κοιτώντας την, γιατί ξέρω πως δεν 
θα την ξαναφορέσω ποτέ πια. Για να πω 
την αλήθεια, δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ 
πραγματικά, όμως πάντα μπορούσε να 
παρουσιαστεί μια ευκαιρία. Ξέρω κι εγώ; 
Μια κάποια περιπέτεια. .. .  Μια ιστορία 
εμπορίου οινοπνευματωδών, την εποχή 
της ποτοαπαγορεϋσεως, ή ένας δραπέ- 
της απ’ τις φυλακές.. .  Δε μου συνέβη

Δέκα χιλιάδες δολλάρια έπια
ναν κάμποσο χώρο. Όμως η βα
λίτσα της ήταν αρκετά μεγάλη. 
Όταν θα ε ίχε τελειώσει με τον 
Ρόμπερτς, θα μ ά ζ ε υ ε  τα πρά
γματά της και θα επέστρεφε στο 
νοικιασμένο επιπλωμένο δωμά
τιο όπου ξούσε. Αμέσως θα πή
γαινε να εγγράφει στο πρακτο
ρείο ανευρέσεως εργασίας. Αν 
της έβρισκαν κάποια άλλη θέση, 
θα τη δεχόταν. Δεν έπρεπε να 
κάνει τίποτα που να φανεί ύπο
πτο . . .

ποτέ τίποτα συνταρακτικό στη ζωή μου, 
κι αυτή η εξάρτηση μου θυμίζει το παν
τοτινό μου όνειρο, δηλαδή ότι κάτι θα 
μπορούσε να συμβεί, κάποτε .. .

Γεμάτος εμπιστοσύνη, άνοιξε το συρ
τάρι του και την άφησε να τα δει όλα - 
ήταν μια απ' τις καλές του μέρες. Υπήρχε 
εκεί μέσα ένα σήμα από γαλάζιο σμάλτο, 
που πάνω του ήταν χαραγμένη η λέξη 
«Σερίφης», το πιστόλι στη θήκη του, το 
ζευγάρι χειροπέδες κι ακόμα, τσαλακω
μένο και ταλαιπωρημένο, το καπέλο, που 
έμοιαζε περισσότερο με καπέλο τυχο
διώκτη της Δύσης, παρά σερίφη της πο
λιτείας του Μαίην. Ικανή να αισθανθεί 
κάποια παροδική συγκίνηση και κάποιο 
αίσθημα οίκτου, η Κόρα αντιλαμβανόταν 
πολύ καλά πως οι κάτοικοι του Σκουάν- 
σκατ θα πρέπει να τον κοροΐδευαν κατά 
βάθος, αλλά και να τον αγαπούσαν και να 
του έδειχναν μεγάλη επιείκεια. Ήταν 
φανερό πως, σε διάφορους τομείς, πα
ρουσιαζόταν σαν ευεργέτης στη μικρή
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του πόλη. Ό χι πως ήταν εκατομμυριού
χος. Όμως το ποσό που αντιπροσώπευαν 
οι τίτλοι πρέπει να έφτανε περίπου τις 
εκατό χιλιάδες δολλάρια κι είχε ένα πολύ 
καλό ανοιχτό λογαριασμό σε δύο διαφο
ρετικές τράπεζες. Το ρευστό όμως στο 
χρηματοκιβώτιο ήταν το μόνο απ' όλα 
αυτά που την ενδιέφερε. Για εκείνον δεν 
ήταν, παρά ένα ποσόν προορισμένο να 
ξοδευτεί, αλλά για την Κόρα Χέντρικς 
ήταν μια ζωτική ανάγκη.

Θα της ήταν τόσο εύκολο, λοιπόν, ν ’ 
απλώσει τα χέρια ν ’ ανοίξει το ξεκλεί
δωτο συρτάρι και να σκοτώσει τον άρρω
στό της, που ήταν ξαπλωμένος με κλει
στά μάτια κι ακανόνιστη αναπνοή. Όμως, 
θα ήταν εντελώς γελοίο να κάνει κάτι 
τέτοιο!. Ο Μάρντεσεν έπρεπε ναπεθάνει 
με το δικό του θάνατο. Ας πούμε από τη 
συγκίνηση που θα του προκαλούσε η 
απουσία, για τρεις μέρες του παλιού φί
λου και γιατρού του. Αυτή την εξήγηση 
θα ψιθύριζε εκείνη, υποβλητικά, στον 
γιατρό Ρόμπερτς όταν θα τον φώναζε. Το 
δηλητήριό της ήταν έτοιμο. Ο Τέρυ της 
είχε πει που και πότε θα το έβρισκε. 
Μπορούσε να το ρίξει στο φάρμακο που 
έδινε στον Μάρντεσεν, κάθε μέρα, στις 
τέσσερις το απόγευμα. Εκείνος δεν θ’ 
αντιλαμβανόταν τίποτα.

Κάθησε και με το μυαλό της κατά- 
στρωσε απ’ την αρχή το σχέδιό της, ενώ 
ταυτόχρονα παρακολουθούσε τη δύσ
κολη αναπνοή του αρρώστου. Πρώτα - 
πρώτα, θα έπρεπε να πλύνει πολύ σχο
λαστικά το ποτήρι. Ύστερα, θα έπιανε το 
μπουκαλάκι που φύλαγε στην τσέπη της 
μια εβδομάδα τώρα, περιμένοντας την 
κατάλληλη ώρα. Θα το έπαιρνε μαζί της 
και θα το πετούσε κάπου, όταν θα ήταν 
πια μέσα στο τρένο. Θα έβγαζε τα λεφτά 
και θα ξανάκλεινε το χρηματοκιβώτιο. 
Ήταν σχεδόν απίθανο οποιοσδήποτε, 
ακόμα και ο Στάπλς να ξέρει το ποσόν 
ακριβώς που φύλαγε εκεί μέσα ο Μάρ
ντεσεν. Πιθανότατα, να μην ήξερε καν 
πως υπήρχε ρευστό χρήμα. Τα δαχτυλικά 
αποτυπώματα δεν είχαν καμιά σημασία. 
Ο ίδιος ο Στάπλς την είχε δει ν ’ ανοίγει το 
χρηματοκιβώτιο κατ’ εντολή του Μάρ
ντεσεν.

Δέκα χιλιάδες δολλάρια έπιαναν κάμ
ποσο χώρο. Όμως η βαλίτσα της ήταν 
αρκετά μεγάλη. Ό ταν θα είχε τελειώσει 
με τον Ρόμπερτς, θα μάζευε τα πρά
γματά της και θα επέστρεφε στο νοικια
σμένο επιπλωμένο δωμάτιο όπου ζούσε. 
Αμέσως, θα πήγαινε να εγγράφει στο 
πρακτορείο ανευρέσεως εργασίας. Αν 
της έβρισκαν κάποια άλλη θέση, θα τη 
δεχόταν. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα 
που να φανεί ύποπτο. Δεν έπρεπε να το 
βάλει στα πόδια. Ό ταν θα είχαν πια θά
ψει τον Μάρντεσεν, όταν ο Τέρυ θα ήταν 
έτοιμος να βγει από τη φυλακή, θα πή
γαινε στο μέρος του ραντεβού που είχαν 
συμφωνήσει και θα έπαιρνε μαζί της τα 
χρήματα.

Μα, δεν θα έδειχνε ποτέ τέσσερις το ρο
λόι; Η βιασύνη να τελειώσει μ' αυτή την 
ιστορία της έφερνε εκνευρισμό. Σηκώ
θηκε μαλακά και προχώρησε προς το μι
σάνοιχτο παράθυρο. Με ύφος ονειρο- 
πόλο κοίταξε το σπίτι, απέναντι. Ήταν 
αδύνατο να χώσει κανείς τη μύτη του 
στις δουλειές της. Κι αν υποθέσουμε πως 
ένας τρελός την παρακολουθούσε με 
κυάλια, τι θα έβλεπε; Μια νοσοκόμα με

στολή, να δίνει το φάρμακο στον ασθενή 
της. Χαμογέλασε κι επέστρεψε στην κα
ρέκλα, στ’ αριστερά του κρεβατιού.

Τέσσερις! Σηκώθηκε ζωηρά. Ο Μάρ
ντεσεν άνοιξε τα μάτια και γύρισε το κε
φάλι του προς αυτήν, με ύφος ερωτημα
τικό.

-Τ ο  φάρμακό σας! του είπε με απαλή 
φωνή.

-  Ποιό φάρμακο; ρώτησε εκείνος αδύ
ναμα.

-Τ ις  σταγόνες ντιζιταλίνης.
-  Α. ναι!
Την παρατηρούσε, καθώς έβαζε λίγο 

νερό στο ποτήρι και μετρούσε οκτώ στα
γόνες με το σταγονόμετρο.

Τα φάρμακα δε βρίσκονταν πάνω στο 
κομοδίνο, που το φύλαγε για τα προσω
πικά του είδη: τα γυαλιά του κι ένα - δυο 
βιβλία. Το συγκινητικό μπουκετάκι αγριο
λούλουδα, που η παραδουλεύτρα του 
είχε φέρει το ίδιο πρωί, ήταν κι αυτό 
εκ ε ί. . .

Κάθησε καί με το μυαλό της 
κατάστρωσε απ’ την αρχή το 
σχέδιο της, ενώ ταυτόχρονα 
παρακολουθούσε τη δύσκολη 
αναπνοή του αρρώστου. Πρώτα - 
πρώτα, θα έπρεπε να πλύνει 
πολύ σχολαστικά το ποτήρι. 
Ύστερα, θα έπιαγε το μπουκα
λάκι που φύλαγε στην τσέπη της 
μια εβδομάδα τώρα, περιμένον
τας την κατάλληλη ώρα .. .

Στράφηκε ελαφρά, γυρίζοντάς του τη 
ράχη για ν ’ ανακατώσει το μίγμα. Εκμε
ταλλεύτηκε αυτή τη στιγμή για να πιάσει 
το μπουκαλάκι, που το ξανάβαλε στην 
τσέπη της αφού το άδειασε στο ποτήρι. 
Το υγρό ήταν άχρωμο και άοσμο. Καθώς 
του έτεινε το ποτό, θαύμασε τον εαυτό 
της που δεν έτρεμε και για να μπορέσει 
να το πιει άνετα, του ανασήκωσε το με
γάλο μαξιλάρι του. Στο χέρι του, με τις 
πεταχτές φλέβες, κράτησε το ποτήρι μια 
στιγμή, ύστερα το ακούμπησε πλάι του, 
στο κομοδίνο.

-  Καθήστε, δεσποινίς Χέντρικς, είπε 
ευγενικά.

Η Κόρα αφέθηκε να σωριαστεί στην 
καρέκλα πλάι στο κρεβάτι. Είναι δυνατόν 
να είχε προσέξει ότι τα πόδια της έτρε
μαν;

Ένα αόριστο χαμόγελο πλανιόταν στα 
χείλη του Μάρντεσεν, ενώ το βλέμμα του 
έμενε καρφωμένο στο μισογεμάτο πο- 
τήρι.’

Με τον ίδιο και ευγενέστερο τόνο συν
έχισε;

-  Θα με πονέσει;
- Τ ι  λέτε, κύριε Μάρντεσεν; Το παίρ

νετε αυτό το πράγμα τρεις φορές την 
ημέρα. ..

Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πονάει!
-  Δε μιλώ για τη ντιζιταλίνη, έκανε ο

Μάρντεσεν ήρεμα, αλλά γ ι’ αυτό που ρί
ξατε μέσα, θέλω να πω το περιεχό
μενο .. .  Αυτό που ήταν στο μπουκαλάκι 
που είχατε στην τσέπη σας .. .

Τον κοιτούσε βουβή, αποσβολωμένη.
-  Είναι για τα λεφτά στο χρηματοκιβώ

τιο έτσι; Θα μπορούσα να σας τα είχα 
δώσει μόνος μου και να σας απαλλάξω 
από τη χειρονομία που κάνατε, πριν από 
λίγο. Αλλά βλέπετε . . .  Είμαι κουρασμέ
νος απ’ όλη αυτή την κωμωδία.. .  Ο 
Στάπλς δεν πρόκειται, σίγουρα, να μ’ 
αποτελειώσει. . .  Όμως, θελήσατε να 
μπείτε εσείς σ’ αυτόν τον κόπο . . .  Ευχα
ριστώ, αγαπητή μου. Είμαι ευτυχής που 
είχα αρκετά χρήματα στο κουτί για να 
σας βάλω σε πειρασμό.

Έμεινε ακίνητη, ανίκανη να τον κοιτά
ξει.

-  Μόνο, δε μου φαίνεται δίκαιο γ ι’ αυ
τούς που θά έρθουν μετά από μένα. Το 
χρήμα δεν κρατάει αιώνια, ξέρετε ... 
Μπορεί να νιώσετε ξανά τον πειρασμό 
να...

Μάζεψε όλες τις δυνάμεις του για να 
εκτελέσει μια τελευταία χειρονομία. Οι 
κινήσεις του ήταν ακριβείς και γρήγο
ρες. Κατόρθωσε ακόμα και να ξαναβάλει 
το ποτήρι στο κομοδίνο, πριν ξαναπέσει 
στο μαξιλάρι του.

Πέμπτη απόγευμα. Ο γιατρός Στάπλς 
χαμογελώντας καθώς θυμόταν το φω
τεινό πρόσωπο της κόρης του να λάμπει, 
πίεσε απαλά το κουδούνι της εξώπορτας, 
για να μην ενοχλήσει το Μάρντεσεν. 
Περίμενε, και ύστερα ξαναχτύπησε. 
Σουρώνοντας τα φρύδια, έψαξε στην 
τσέπη του και βρήκε το κλειδί, που του 
είχε δώσει άλλοτε ο φίλος του, πριν γίνει 
απαραίτητη η παρουσία της νοσοκόμας. 
Αγαναχτισμένος, σούρωσε πάλι τα φρύ
δια. Ποτέ πριν δεν είχε ξαναχρησιμο- 
ποιήσει τη δεσποινίδα Χέντρικς - η συν
ηθισμένη του νοσοκόμα ήταν άρρωστη - 
όμως το πρακτορείο ανευρέσεως εργα
σίας του την είχε συστήσει θερμά. Ήταν 
αδύνατο να έχει εγκαταλείψει τον 
ασθενή της σε τόσο κακή κατάσταση!

Σ τ ο  κ α τώ φ λ ι σ τα μ ά τη σ ε , κ α τά π λ η κ το ς , 
κ ι έ ν ιω σ ε  τ ο  α ίμ α  ν α  φ ε ύ γ ε ι  α π ’ τ α  μ ά 
γ ο υ λ ά  το υ .

Το δωμάτιο ήταν γεμάτο μύγες. Ο 
Μάρντεσεν κείτονταν ακατάστατα στο 
κρεβάτι- καφετιές κηλίδες είχαν σχημα
τιστεί πάνω στον ξέσαρκο λαιμό του, ενώ 
το στόμα και τα μάτια του ήταν ορθάνοι
χτα. Στο κομοδίνο, πλάι σε λίγα μαρα
μένα λουλούδια, υπήρχε ένα ποτήρι, με 
λίγο υγρό στον πάτο. Στον πάτο του πο
τηριού, και γύρω του, υπήρχαν κάμποσες 
νεκρές μύγες, το συρτάριτου κομοδίνου 
έχασκε.

Στην άλλη μεριά του κρεβατιού, μπλε
γμένη σε μια αναποδογυρισμένη καρέ
κλα, η δεσποινίς Χέντρικς ήταν σωρια
σμένη, διπλωμένη σε στάση εμβρύου. Τα 
μαλλιά της ξεχτένιστα, η στολή της σχι
σμένη. -εραμένο αίμα λέκιαζε το δεξί 
της χέρι, που η σάρκα του ήταν πρη
σμένη, κάτω από μια μακριά, πρασινωπή 
μελανιά.

Η δεσποινίς Χέντρικς άνοιξε τα μάτια 
της, χαμένα και καθώς ξεσποϋσε σ’ ένα 
κομματιαστό γέλιο, ο γιατρός ανατρί
χιασε. Το δεξί χέρι της νοσοκόμας και το 
αριστερό του νεκρού ήταν ενωμένα μ’ 
ένα ζευγάρι χειροπέδες.
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Ι ΤΑΛΙ Α

Το κρασί ήταν σκέτο νερό.
Η αστυνομία της Αλεσάντρια άσκησε 

εναντίον 86 ατόμων, που είχαν ανάμιξη 
σε συμμορία που πουλούσε κρασί όχι 
από σταφύλια, αλλά από μίγμα νερού ζά
χαρης και χρώματος, και μάλιστα ως το 
καλύτερο ιταλικό κρασί. Το τεχνητό 
κρασί παρασκευαζόταν σε 40 εργαστή
ρια, σε όλες τις φημισμένες οινοπαρα
γωγούς περιοχές της Βόρειας και Κεν
τρικής Ιταλίας, και εμφιαλωνόταν για 
πώληση διακοσμημένο με την περιζή
τητη ετικέτα «ελεγχόμενη προέλευση».

Η αστυνομία κατάσχεσε 100 εκατομ
μύρια λίτρα από το μίγμα αυτό, σε έφοδο 
που έκανε στην Αλεσάντρια. Και σταμά
τησε εκεί την δραστηριότητα των πρω
τότυπων οινοποιών. Βέβαια, πολλές χι
λιάδες λίτρα είχαν ήδη διοχετευθεί στην 
αγορά και είχαν καταναλωθεί, χωρίς να 
βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει την 
ποιότητα του κρασιού, πράγμα που ση
μαίνει ή πως οι απατεώνες είχαν πετύχει 
τέλεια την απομίμησή του, ή πως οι Ιτα
λοί δεν έχουν ιδέα από κρασιά.

Το λαθρεμπόριο των παπαγάλων.

Τελευταία, οι Αμερικάνοι, φαίνεται ότι 
έχουν προσβληθεί από .. .  παπαγαλομα- 
νία. Υπολογίζεται ότι 15 χιλιάδες παπα
γάλοι πουλιούνται μόνο στη Νέα Υόρκη, 
και η τιμή τους αρχίζει από δέκα δολλά- 
ρια και φτάνει στα πεντακόσια! Όπως εί
ναι φυσικό, όταν ένα εμπόρευμα ζητιέται 
πολύ, οι διάφοροι αετονύχηδες σκαρφί
ζονται χίλιους δυο τρόπους για να πλου
τίσουν έτσι, άρχισαν τη λαθραία εισ
αγωγή παπαγάλων για να αποφύγουν την 
καταβολή των δασμών.

Τον περασμένο μήνα, οι τελωνειακοί 
υπάλληλοι έπιασαν πολλούς ταξιδιώτες, 
που έρχονταν από την Αφρική με κρυμμέ
νους στις βαλίτσες τους παπαγάλους. Κι 
αυτό το λαθρεμπόριο παπαγάλων πα
ρουσίασε αρκετές ευτράπελες περιπτώ
σεις.

Έτσι, ένα καμιόνι που ερχόταν από το 
Μεξικό, σταμάτησε στα σύνορα με τις 
Η.Π .Α. για το σχετικό τελωνειακό έλεγχο, 
όταν ξαφνικά άρχισαν να ακοϋγονται έξ
αλλες κραυγές από το πορτ-μπαγκάζ. Οι 
τελωνειακοί το άνοιξαν, για να βρεθούν 
μπροστά σε 50 παπαγάλους, που φώνα
ζαν ασυνάρτητες λέξεις.

Το μυστήριο δεν άργησε να λυθεί. Οι 
λαθρέμποροι είχαν ποτίσει με ναρκωτικό 
τα πουλιά για να κοιμηθούν και να μη 
φωνάζουν. Φαίνεται, όμως, ότι το ναρκω-

Ενας τίμιος τροχονόμος.
Μερικοί κάτοικοι της Καζέρτα, στην 

Ιταλία, κάλεσαν την τροχαία, γιατί δύο 
αυτοκίνητα, παράνομα παρκαρισμένα, 
εμπόδιζαν την κίνηση. Όταν ο τροχονό
μος Λατζάρο Καρφόρα, που ήταν υπηρε
σία εκείνη την ώρα, έφτασε επί τόπου, 
έκοψε δύο κλήσεις για τα αυτοκίνητα. 
Στη συνέχεια, άνοιξε το ένα από τα αυ
τοκίνητα με τα κλειδιά του, το πήρε, και 
το παρκάρησε σε κάποιο άλλο, πιο 
κατάλληλο σημείο.

Η συνέχεια θα σας φανεί το ίδιο περί
εργη. Όπως, λοιπόν, μαθεύτηκε μετά, το 
ένα αυτοκίνητο ανήκε στο δήμαρχο της 
πόλης, και το άλλο στον ίδιο τον τροχο
νόμο Καρφόρα, που πρώτα έκοψε την 
κλήση στον εαυτό του, και μετά απομά
κρυνε το αυτοκίνητό του από το μέρος, 
όπου ήταν παράνομα σταθμευμένο.

Ο δήμαρχος, μόλις πληροφορήθηκε το 
περιστατικό, φρόντισε να συγχαρεί τον 
ευσυνείδητο τροχονόμο δημόσια, και να 
του προσφέρει ένα τιμητικό δώρο.

τικό δεν ήταν στην ποσότητα που 
έπρεπε, με αποτέλεσμα να ξυπνήσουν οι 
παπαγάλοι αναστατωμένοι, και να κά
νουν γνωστή την παρουσία τους με τις 
αγριοφωνάρες τους, στην πιο κατάλληλη 
στιγμή.

Το φλερτ καταδικάζεται.

Ο Ντάνυ Ντρορ από το Χιούστον δικα
ζόταν για κάποιο αδίκημα σ’ ένα δικα
στήριο της πόλης του. Τελικά, ενώ απαλ
λάχτηκε από τις άλλες κατηγορίες, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ημε
ρών και σε πρόστιμο 10.000 δραχμών, 
γιατί κατά τη διάρκεια της δίκης φλερτά
ριζε μια όμορφη ένορκο.

0 καμικάζι παππούς. . .
Οι συγγενείς του Καρλ Μάρτιν από το 

Οσκόχ, δεν κατάφεραν να πείσουν το δι
καστήριο να αφαιρέσει το δικαίωμα από 
τον Καρλ να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του. 
Στο αιτιολογικό της αίτησής τους αυτής, 
ανάφεραν ότι ο Καρλ - ένας ιδιαίτερα 
γρήγορος και επικίνδυνος οδηγός-, 
τρεις φορές μέσα στις δύο τελευταίες 
βδομάδες έφυγε από το σπίτι του με τη 
μοτοσικλέτα του και χάθηκε. Την τελευ
ταία μάλιστα φορά, τον βρήκαν σε ένα 
χωράφι, 35 χιλιόμετρα έξω από το Οσκόχ. 
Ας σημειωθεί ότι ο Καρλ είναι - ούτε λίγο 
ούτε πολύ - 91 χρόνων.

---------  ΕΥΡΩΠΗ -------------

Το προβλήματα της εργαζόμενης γυναί
κας.

Φαίνεται, όμως, πως τα προβλήματα 
της εργαζόμενης γυναίκας δεν πηγά
ζουν μόνο από τους θερμόαιμους και εν
οχλητικούς συναδέλφους της.

Προ καιρού, έγινε στην Ιταλία, μία δη
μοσιογραφική έρευνα ανάμεσα σε παν
τρεμένες εργαζόμενες, που φανέρωσε 
σε όλη του τη διάσταση το δράμα της 
σύγχρονης Ιταλίδας που βγήκε να δου
λέψει έξω από το σπίτι, κι αντί να κερδί
σει την απελευθέρωσή της, έπεσε σε δι
πλή σκλαβιά. Απόχτησε όλες τις ευθύνες 
και το μόχθο ενός εργαζόμενου - να ση
κώνεται απ’ τις έξι το πρωί, να τρέχει να 
προλάβει το λεωφορείο για νάναι στην 
ώρα της στη δουλειά, να δουλεύει 
σκληρά όλο το ωράριό της - και δεν 
απαλλάχτηκε καθόλου από τις δουλειές 
του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών.

Στο Παρίσι, εξ άλλου, η Γαλλίδα κοινω
νιολόγος Κριστιάν Κολλάζ, κυκλοφό
ρησε πρόσφατα ένα βιβλίο με τον τίτλο 
«Η απάτη της ισότητας», όπου απογοη
τευμένη από τη διπλή σκλαβιά της εργα
ζόμενης, σαλπίζει την επιστροφή της γυ
ναίκας στο «επάγγελμα» της νοικοκυράς 
λύση φυσικά εξεζητημένη, δίνοντας 
μέσα από τα προσωπικά της βιώματα την 
παρακάτω εικόνα της σημερινής εργα
ζόμενης: «Γυρίζω τσακισμένη από το 
γραφείο, και χωρίς να πάρω ανάσα, 
πέφτω αμέσως στις δουλειές του σπι
τιού, γιατί ο άντρας μου θέλει να βρει, 
όταν γυρίσει, το τραπέζι έτοιμο και το 
κρεβάτι στρωμένο. Δεν αποφασίζω να 
κάνω παιδιά, γιατί πώς να γίνω μητέρα, 
αφού δεν έχω τη δυνατότητα να τα ανα
θρέψω όπως πρέπει!...».

Και μη νομίζετε πως αυτά συμβαίνουν 
μόνο στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ρώσος κοι
νωνιολόγος Γιούρι Ριγκουρίκωφ μας 
λέει: «Οι περισσότεροι άντρες στη χώρα 
μας δεν παίρνουν συνήθως μέρος στην 
ανατροφή των παιδιών. Έτσι, φορτώνε
ται με υπερβολικά βάρη η μητέρα, που 
όταν μάλιστα είναι εργαζόμενη, έχει 
στην πλάτη της όχι μόνο την επαγγελμα
τική της απασχόληση και τις οικιακές 
φροντίδες, αλλά και την αποκλειστική 
ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των παι
διών».

Εμείς τι να πούμε: Πως κάποτε πρέπει 
να τα καταλάβουν όλα αυτά οι άνδρες, 
και να αρχίσουν να συμπαραστέκονται 
στις γυναίκες τους.

Η. Π. Α.
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Α Γ Γ Λ Ι Α
Οδηγίες για τους ενοχλητικούς.

Ένα φυλλάδιο με οδηγίες για τις εργα
ζόμενες γυναίκες κυκλοφόρησε πρόσ
φατα στην Αγγλία. Γραμμένο από δύο 
γυναίκες, την Ανν Σέντλεϋ και τη Μέ
λισσα Μπεν, κόρη του Εργατικού βου
λευτή Τόνυ Μπεν, προτείνει στις γυναί
κες, που αντιμετωπίζουν καθημερινό 
διάφορες «χειρονομίες» των συναδέλ
φων τους, να τους πληρώνουν με το ίδιο 
νόμισμα.

Τους λένε πονηρό ανέκδοτα; Να βρί
σκουν κι εκείνες να λένε. Κολλούν στους 
τοίχους φωτογραφίες με γυμνές καλλο
νές; Ας κολλήσουν κι εκείνες φωτογρα
φίες γυμνών ανδρών! Τις τσιμπούν ξα
φνικό, καθώς περνούν από το γραφείο 
τους; Να κάνουν κι εκείνες το ίδιο! Τους 
κάνουν τολμηρές προτάσεις; Δεν έχουν 
παρά να παίρνουν εκείνες την πρωτο
βουλία!

Μ' αυτό το τρόπο πιστεύουν οι συγ
γραφείς του φυλλάδιου, θα δουν οι άν
τρες πόσο ενοχλητικές και δυσάρεστες 
είναι αυτές οι εξυπνάδες, και πόσο αντι- 
παθητικοί γίνονται μ' όλα αυτά._______

Εμείς, πάντως θα μείνουμε με τις 
αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις μας- και 
θα περιμένουμε να δούμε που θα οδηγή
σει η εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Αν 
και φοβόμαστε πως τα γραφεία από χώ
ροι εργασίας, θα γίνουν χώροι αναψυχής 
και κέντρα ψυχαγωγίας.

Δίσκοι δωρεάν.

Η Αστυνομία του Λίθερπουλ έκλεισε 
ένα μεγάλο κατάστημα πώλησης δίσκων, 
και συνέλαβε τους ιδιοκτήτες του για 
προσβολή της δημοσίας αιδοϋς, γιατί με 
την υπόσχεση ότι θα δώριζαν ένα δίσκο, 
ζητςύσαν από τους πελάτες να γδύνον
ται και να τρέχουν γυμνοί μέσα στο μα
γαζί.

Ένας από τους ιδιοκτήτες, ο Νταν Φό- 
λεϋ, δήλωσε αργότερα: «ΤΗταν μόνο ένα 
αστείο. Δεν πιστεύαμε ποτέ, ότι πενήντα 
άτομα θα παίρνανε την πρότασή μας στα 
σοβαρά!...

---------  ΚΑΝΑΔΑΣ ----------
Μεγαλύτερη ακρίβεια στο τεστ της ανα
πνοής.

Το φύσημα στη σακούλα έχει χρησιμο
ποιηθεί, εδώ και πολλά χρόνια, από τις 
αστυνομίες όλου του κόσμου, για το 
γρήγορο επιτόπιο έλεγχο της νηφαλιό
τητας των οδηγών. Μόλις ο οδηγός φυ- 
σήξει μέσα στην ειδική συσκευή, ένας 
δείκτης μετράει το ποσό του οινοπνεύ
ματος που υπάρχει στο αίμα του. Η συ
σκευή αυτή δεν παρουσιάζει μεγάλη 
ακρίβεια, και έτσι υπάρχει η ευχέρεια 
πολλοί παραβάτες να γλυτώνουν, επειδή 
καταφέρνουν να αποδείξουν στο δικα
στήριο ότι η ένδειξη που τους έβγαλε 
μεθυσμένους δεν ήταν ακριβής. Τώρα, 
μια νέα συσκευή που κατασκεύασε ένας 
Καναδός χημικός μηχανικός λύνει ορι
στικά το πρόβλημα. Η νέα συσκευή δεν 
κάνει το παραμικρό λάθος. Για τη μέ
τρηση του οινοπνεύματος στην ανα
πνοή, χρησιμοποιείται μια τεχνική, που 
είναι γνωστή σαν «θερμική φασματο
γραφία» και βασίζεται στο ότι οι ατμοί 
οινοπνεύματος στο αίμα απορροφούν 
πολύ έντονα ορισμένες ακτινοβολίες. 
Με τη νέα συσκευή, η ακρίβεια της ανί
χνευσης είναι πενήντα φορές μεγαλύ
τερη, χωρίς να αφήνει περιθώρια για 
αμφιβολίες.________________________

------------  Τ Α Ϊ Β Α Ν --------------
Ενας Κινέζος κλασικός τεμπέλης.

Ο Λουνγκ Φου Σουνγκ, ένας αξιωματι
κός του Εθνικιστικού Κινεζικού Στρατού, 
ήταν πολύ καλοπερασάκιας. Με τα κα- 
φενεδάκια του, με τις ταβερνίτσες του, 
με τις παρεούλες του, ήταν άνθρωπος 
της καλοπέρασης, του κεφιού, του πο
τηριού, και φυσικά νυχτοπερπάτης. 
Ό λες αυτές όμως οι κακές του συν
ήθειες, δεν μπορούσαν να μην έχουν τις 
επιπτώσεις τους στην υπόλοιπη ζωή του, 
και ειδικά στην επαγγελματική του συν
έπεια. Πολλές φορές, μετά από τις ολο- 
νύκτιες απασχολήσεις του, δυσκολευό
ταν ιδιαίτερα να καταφέρει να σηκωθεί 
από το κρεβάτι του και να πάει στο 
στρατώνα που υπηρετούσε. Και του εί
χαν γίνει πολλές παρατηρήσεις από τους 
ανωτέρους του για τις συνηθισμένες του 
πια καθυστερήσεις τα πρωινά.

Τελευταία, όμως, η αναίδειά του ξεπέ- 
ρασε κάθε όριο. Μετά από ένα τρικού
βερτο γλέντι και ένα ξεγυρισμένο με
θύσι, ο Λουνγκ γύρισε ένα πρωί στο σπίτι 
του «πίτα». Μάταια ή καημένη η γυναίκα 
του του έφτιαχνε καφέδες και προσπα
θούσε να τον συνεφέρει. Ο Λουνγκ ήταν 
αδύνατον να συνέλθει, και επειδή του
λάχιστον αυτό μπορούσε να το καταλά
βει, «διάταξε» την γυναίκα του να ανα- 
λάβει εκείνη την εκγύμναση των νεο
συλλέκτων που του είχαν αναθέσει. Και 
έτσι, ήσυχος και ικανοποιημένος που 
είχε τακτοποιήσει τόσο όμορφα όλες του 
τις υποχρεώσεις, έπεσε για ύπνο - τον 
ύπνο του «δικαίου» - και θυμήθηκε να 
ξυπνήσει μετά από τρεις ημέρες.

Μόνο που δεν ξύπνησε στο σπίτι του! 
Γιατί στο μεταξύ τον είχε συλλάβει η 
Στρατονομία, για τα περαιτέρω.

Γ Ε Ρ ΜΑ ΝΙ Α
Ο κλέφτης κάλεσε την αστυνομία να 

τον συλλάβει.
Δεν θα πούμε «αγαπάει ο Θεός τον 

κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικο
κύρη». Όχι. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά. Ο ίδιος ο νοικοκύρης φαί
νεται πως αγαπούσε τον εαυτό του, ή 
έστω την περιουσία του, και είχε λάβει 
όλα τα μέτρα για να την προστατεύει 
αποτελεσματικά, υπακοϋοντας στο «συν 
Αθηνά και χείρα κινεί». Και ιδού το άξιο 
προς μίμηση παράδειγμά του μέσα από 
μια σπαραξικάρδια ιστορία.

Ένας τριανταπεντάχρονος λωποδύ
της από την Κολωνία, πανύψηλος, γερο
δεμένος και με βάρος 120 κιλών, αποφά
σισε ένα πρωινό, γύρω στις τρισήμισυ, να 
ληστέψει ένα κορεάτικο ρεστωράν το 
«Χαν - Κουκ». Ίσως, να σκέφθηκε ο άν
θρωπος ότι στη Γερμανία δεν έχουν κα
μιά θέση οι ξένοι επιχειρηματίες.

Καλά ως εδώ τα πράγματα, και καλύ
τερα για τον Μπίλυ (έτσι ονομάζεται ο 
επίδοξος ληστής), που δεν δυσκολεύ
τηκε καθόλου να τρυπώσει στους έρη
μους χώρους του «Χαν - Κουκ». Ενώ, 
όμως, ετοιμαζόταν να ξαλαφρώσει το 
ταμείο, ακούει πίσω του μια δυνατή 
κραυγή: «Χα». Τρομάζει, γυρίζει, και 
βλέπει μπροστά του τον ιδιοκτήτη του 
κέντρου, το σαραντάχρονο Κορεάτη 
Κιουνγκ - Κιουν - Ναμ, έναν εξαιρετικά 
μικροκαμωμένο άνθρωπο, που το κεφάλι 
του μόλις έφτανε στο στήθος του Μπίλυ.

Και σας ρωτάω τώρα: τι πιο φυσικό, από 
το να σηκώσει τη χερούκλα του ο γίγαν
τας Γερμανός και να ισοπεδώσει το νάνο 
Κορεάτη. Έτσι δεν είναι; Έτσι, όμως, 
νομίζουμε εμείς! Ο Μπίλυ δεν μοιράζεται 
την επιπολαιότητά μας, και αντί να κάνει 
όλα αυτά που φανταζόμαστε αρχίζει να 
τρέχει γύρω - γύρω και να παρακαλεί τον 
Κιουνγκ - Κιουν - Ναμ να τον λυπηθεί. 
Επειδή, όμως, εκείνος δεν έδειχνε τόσο 
μεγαλόκαρδες προθέσεις, ο Μπίλυ βρί

σκει την ευκαιρία να τρυπώσει σ' ένα 
γραφείο και να κλειδώσει, βάζοντας πίσω 
από την πόρτα όλα τα βαριά έπιπλα που 
βρήκε. Και χωρίς να χάσει καθόλου 
χρόνο, σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει το 
110 - αριθμός της Άμεσης Επέμβασης 
στη Δυτική Γερμανία - και φωνάζει: «Εί
μαι κλέφτης! Παρακαλώ, ελάτε αμέσως 
στο κορεάτικο ρεστωράν να με συλλά- 
βετε. Τρέξτε! Κινδυνεύει η ζωή μου». Οι 
αστυνομικοί έτρεξαν πραγματικά και 
έσωσαν τον Μπίλυ. Από τι; Από το ξύλο 
της χρονιάς του, θα πρέπει να πούμε. Ο 
Κιουνγκ - Κιουν - Ναμ, μετά το τρομερό 
«Χα», που κραύγασε όταν αιφνιδίασε τον 
Μπίλυ, έκανε μια πολύ χαρακτηριστική 
κίνηση. Αλλά ας αφήσουμε τον Μπίλυ να 
συνεχίσει: «Μόλις τον είδα, πάγωσα. Η 
στάση που πήρε, ήταν το χαρακτηριστικό 
ξεκίνημα επίθεσης, της κορεάτικης πο
λεμικής τέχνης Τάϊκ - Βο - Ντό! Όσοι 
κατέχουν αυτή τη τεχνική (ένας συν
δυασμός τζούντο και καράτε) μπορούν 
να στείλουν στον παράδεισο δέκα σαν κι 
εμένα. Και είχα τύχει, την ίδια μέρα, να 
δω ένα φιλμ σχετικά στον κινηματο
γράφο».

Και το επιμύθιο: Ο Κορεάτης εστιάτο- 
ρας είναι πραγματικά πρωταθλητής αυ
τής της πολεμικής τέχνης. Και, όπως δή
λωσε αργότερα, θα μπορούσε να ακινη- 
τοποιήσει μερικούς «γίγαντες», σαν τον 
Μπίλυ, με ελάχιστες αστραπιαίες κινή
σεις. ΓΓ αυτό και δεν προσλαμβάνει 
φρουρούς στο ακριβό και πολυτελές 
κατάστημά του.

Οι αστυνομικοί το διασκέδασαν αλλά 
δήλωσαν κι όλας, πως σε τέτοιες εξαιρε
τικές περιπτώσεις, καλά θα κάνει ο κλέφ
της να φυλάει τα ρούχα του. Όπως έκανε 
ο έξυπνος Μπίλυ, που φρόντισε να συλ- 
ληφθεί μόνος του για να σωθεί.

Ό  Περισκόπιος
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Ήταν η 21η του περασμένου Αύγου
στου, που ολόκληρη η Ελλάδα έμαθε για 
το φοβερό έγκλημα που έγινε στην Αγία 
Μαρίνα της Αίγινας. Οι λεπτομέρειες για 
τις πράξεις του στυγερού εγκληματία, 
που κτύπησε τόσο βάναυσα τις δύο Γαλ- 
λιδούλες τουρίστριες που κοιμόντουσαν 
στα σλήπινγκ - μπαγκ τους σε ένα 
ελαιώνα κοντά στην παραλία, ώστε η μία 
να υποκύψει τελικά στα τραύματά της 
και η άλλη για μέρες να βρίσκεται σε σο
βαρό κίνδυνο, και μετά τις βίασε με τον 
πιο χυδαίο τρόπο, ήταν πραγματικά ανα- 
τριχιαστικές και για μέρες γέμιζαν τις 
σελίδες των εφημερίδων. Γιατί, πραγμα
τικά, τέτοιου είδους εγκλήματα δεν είναι 
κάτι συνηθισμένο για την ελληνική πρα
γματικότητα- και ούτε η ελληνική κοινω
νία έχει εθιστεί στο άκουσμά τους για να 
έχει πορωθεί.

Η Χωροφυλακή αμέσως κινητοποιή
θηκε για να διαλευκάνει αυτό το έγ
κλημα. Ένα έγκλημα που έπρεπε να 
αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα 
και ευαισθησία, τόσο από την ίδια του 
την υφή και τον αντίκτυπο που είχε στο 
δημόσιο αίσθημα, όσο και γιατί αφο
ρούσε δύο ξένες τουρίστριες ενώ διαρ- 
κούσε ακόμα η τουριστική περίοδος και 
μπορούσε να πανικοβάλλει τους ξένους 
επισκέπτες της Χώρας μας. Τεράστια, 
λοιπόν, ήταν η ευθύνη που ανάλαβαν οι 
υπηρεσίες της Χωροφυλακής, και υπερ
άνθρωπες οι προσπάθειες που κατάβα- 
λαν οι άνδρες της. Αλλά το μυστήριο του 
εγκλήματος έμενε άλυτο και ανεξήγητο: 
οι δυο Γαλλιδούλες ήταν λίγες μόνο μέ
ρες στην πατρίδα μας με αποτέλεσμα να 
μην έχουν δημιουργήσει ακόμα ούτε μό
νιμες παρές, ούτε ιδιαίτερες φιλίες, ούτε 
βέβαια έχθρες με κανένα. Από πού να 
αρχίσει κανείς; Παρ’ όλα αυτά, οι άνδρες 
της Χωροφυλακής δεν απογοητεύτηκαν 
το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα σε συνερ
γασία με τους έμπειρους άντρες της 
Υ.Α.Π.Π. που φτάνουν στο νησί για να 
συνεισφέρουν με την πείρα τους και τη 
βοήθειά τους, αρχίζουν τις έρευνες

προς κάθε κατεύθυνση: συλλογισμοί γί
νονται, ενδεχόμενα εξετάζονται, δεκά
δες ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν, 
ερευνάται ο,τιδήποτε και οποιοσδήποτε 
θα μπορούσε να έχει σχέση με τον φόνο 
και τους βιασμούς, εξετάζεται το παρελ
θόν των δύο Γαλλίδων, οι λεπτομέρειες 
του ταξιδιού τους στην Ελλάδα μέχρι το 
μοιραίο βράδυ, οι τελευταίες τους κινή
σεις. Κι όμως δεν «βγαίνει» τίποτα. Λεί
πουν τελείως οι μάρτυρες, η Γαλλίδαπου 
τελικά επέζησε φοβερά σοκαρισμένη 
από την τρομακτική εμπειρία της δεν 
μπορεί να βοηθήσει καθόλου την έρευνα 
με την κατάθεσή της, όλοι οι ύποπτοι πα
ρουσιάζουν άλλοθι, και το κυριώτερο, 
φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αίτια για το 
φοβερό έγκλημα. Ό λοι πιστεύουν πια, 
ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μανιακό, 
σεξουαλικά ανώμαλο δολοφόνο.
Ο καιρός περνάει. Οι άντρες του Τμήμα
τος Αναζητήσεων της Υ.Α.Π.Π. όμως δεν 
ησυχάζουν. Γ Γ αυτούς κανένα έγκλημα 
δεν μπορεί να μείνει ανεξιχνίαστο. Συν
εχίζουν ακαταπόνητα τις προσπάθειες 
τους, και ξέρουν ότι τελικά ο χρόνος 
δουλεύει γ ι’ αυτούς- ο ατιμώρητος έν
οχος με τον καιρό αποθρασύνεται και 
κάνει το μοιραίο γι' αυτόν λάθος- αυτό το 
ξέρουν, και καραδοκούν. Και δεν πέφ
τουν έξω! Ένα από τα άτομα που είχαν 
από την αρχή θεωρηθεί ύποπτα και είχαν 
ανακριθεί, ο Αλέξανδρος Κολίδης, που 
παρακολουθείται πάντοτε στενά, φαίνε
ται ο πιο πιθανός ένοχος. Οι άντρες της 
Ασφάλειας Προαστίων αξιοποιώντας μια 
πληροφορία που διοχετεύεται από το 
περιβάλλον του, προχωρούν - ύστερα 
από τη σχετική έγκριση του εισαγγελέα - 
στη σύλληψή του. Ο Κολίδης είχε πει σε 
πρόσωπα του φιλικού του περιβάλλον
τος ότι «δεν επρόκειτο να ομολογήσει κι 
αν ακόμα τον γδάρουν». Η φράση αυτή 
περιήλθε στη γνώση των καταδιωκτικών 
αρχών, που μαζί με τα άλλα στοιχεία που 
έχουν στα χέρια τους, καταλήγουν ορι
στικά στο συμπέρασμα ότι αυτός ήταν ο 
αδίστακτος δράστης του εγκλήματος

που συγκλόνισε την Αίγινα και ολόκληρη 
τη χώρα τον περασμένο Αύγουστο. Έτσι, 
συλλαμβάνεται στο σπίτι του στην Αμφι- 
θέα, όπου συζούσε με ένα τραβεστί, από 
άντρες της Υ.Α.Π.Π., και οδηγείται στο 
Τμήμα Ασφαλείας Περάματος, όπου 
υποβάλλεται σε πεντάωρη εξαντλητική 
ανάκριση. Κάτω από το βάρος των απο
δείξεων, ο δράστης σπάει γύρω στις 
πέντε το πρωί και ομολογεί τα πάντα, 
περιγράφοντας κάθε λεπτομέρεια του 
φοβερού εγκλήματος του στην παραλία 
της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα.

Το βράδυ της 20ης Αυγούστου είχε 
γνωριστεί με τις δύο κοπέλες. Μαζί με 
έναφίλο του, που δούλευε σε μια καντίνα 
κοντά στην περιοχή του φόνου, έκαναν 
παρέα με τις Γαλλίδες, κουβέντιασαν, 
ήπιαν ούζα, και χώρισαν λίγο πριν τα με- 
σάνυκτα. Ο Κολίδης ήξερε σε ποιο μέρος 
ακριβώς θα κοιμόντουσαν οι μοναχικές 
Γαλλίδες, και έτσι αφήνει το φίλο του και 
πηγαίνει να συνεχίσει τα ούζα με τις του- 
ριστριοϋλες μόνος του. Οι ανταύγειες, 
όμως, του φεγγαριού πάνω στην άμμο 
και τα μισόγυμνα κορμιά των κοριτσιών, 
ερεθίζουν και διεγείρουν τα ανομολό
γητα σεξουαλικά του πάθη- αντί, λοιπόν, 
να τις ξυπνήσει για να πιουν όλοι μαζί 
φιλικά ούζο, βρίσκει ένα καδρόνι από μια 
οικοδομή, και πλησιάζοντας αθόρυβα, 
τις κτυπάει με μανία στο κεφάλι, προκα- 
λώντας το θάνατο στην μια και βαριά 
τραύματα στην άλλη. «Με έπιασε μια 
ερωτική έξαψη και φούντωσα- δεν κατα
λάβαινα τι έκανα!», θα ισχυρισθείστο τέ
λος.

Και αυτή η τόσο ανεξήγητη στην αρχή 
υπόθεση, έχει πια κλείσει. Οι άνδρες της 
Υ.Α.Π.Π., με τη συστηματικότητά τους και 
την επιμονή τους, κατόρθωσαν για μια 
ακόμα φορά το ακατόρθωτο. Για μια 
ακόμα φορά, χάρη σ’ αυτούς θριάμβευσε 
το Δίκαιο- και καθησυχάστηκε ο κόσμος 
καθώς ενισχύθηκε η αντίληψη ότι η Χω
ροφυλακή μπορεί να τον προστατεύσει. 
Ένα μεγάλο «μπράβο» σε όλους αυτούς, 
από τον Διευθυντή της Υ.Α.Π.Π., τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Αναζητή
σεων και τους βοηθούς τους, μέχρι τον 
τελευταίο ανώνυμο συνεργάτη τους, εί
ναι το μόνο που εμείς μπορούμε να 
πούμε.

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ

Φασαρία γινότανε εκείνο το απόγευμα 
σε γνωστό εστιατόριο του Ισθμού. Στους 
άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κόριν
θου που καταφτάνουν, παραδίδεται από 
τον εξαγριωμένο ιδιοκτήτη της επιχεί
ρησης, ο σερβιτόρος Παντελής Καφαν- 
τάρης, που είχε κλέψει ένα μικροποσό 
από τις εισπράξεις του εστιατορίου.

Ο Παντελής ήταν ήδη γνωστός στην 
Ασφάλεια, μια που είχε θεωρηθεί στην 
αρχή ύποπτος, όταν στις αρχές του 
Ιούνη είχε γίνει μια μεγάλη κλοπή στην 
ίδια τουριστική επιχείρηση, και από τότε 
παρακολουθείτο διακριτικά- ειδικά, μά
λιστα, από τότε που φανήκανε κάποιες 
φιλίες του με το Δημήτρη Μάρα, επικίν
δυνο και σκληρό κακοποιό, που επανει- 
λημένα είχε απασχολήσει τη Χωροφυ
λακή.

894



J i ^ O V tk A  ] ά \ & V \\^  (\X  U \

Οι άνδρες της Ασφάλειας, λοιπόν, εί
δαν τη σύλληψη του Παντελή γι’ αυτήν 
την μικροκλοπή σαν «θείο δώρο», αφού 
θα είχαν την ευκαιρία να «μιλήσουν» λι
γάκι μαζί του και για εκείνες τις παλιές 
υπόνοιες, που ακόμα δεν είχαν σβήσει. 
Τον ανακρίνουν συνέχεια, και ο νεαρός 
δεν αργεί να «σπάσει»· και να τα αποκα- 
λύψειόλα για την κλοπή στην επιχείρηση 
που δούλευε, αλλά και για άλλη μια 
κλοπή και για μια απόπειρα κλοπής, που 
στην αρχή δεν είχαν σχετισθεί μαζί τους.

Ήταν, λοιπόν, το βράδυ της 4ης Ιου
νίου, όταν ο Καφαντάρης με τον Μάρα 
«ανοίγουν» την επιχείρηση «KANALE» 
του Ισθού. Ο Καφαντάρης, που δούλευε 
εκεί και ήξερε τα κατατόπια, καθοδηγεί 
τον έμπειρο συνένοχό του· μη βρίσκον
τας τίποτε στα ταμεία, φτάνουν στις 8ι- 
τρίνες, που τις σπάνε για να αφαιρέσουν 
από μέσα διάφορα σουβενίρ και μπιζού -  
ασημένια, επάργυρα και επίχρυσα -  που

Ζ Ω Ο Κ Λ Ο Π Ω Ν

Το πρόβλημα της ζωοκλοπής είναι 
πολύ παλιό. Για πολλές δεκαετίες, στα 
τέλη του περασμένου και στις αρχές του 
τρέχοντα αιώνα, μάστιζε την ελληνική 
ύπαιθρο. Και χρειάστηκαν επίπονοι και 
μακρόχρονοι αγώνες της Χωροφυλακής 
για να την περιορίσουν. Αλλά φαίνεται, 
ότι ακόμα και σήμερα, το πρόβλημα αυτό 
δεν έχει εκλείψει τελείως. Οι αγροτικές 
περιοχές της Κρήτης και της Νάξου απο
τελούν πάντοτε εστίες τέτοιων αδικημά
των αλλά και σε άλλα μέρη εμφανίζονται 
συχνά επίδοξοι ζωοκλέφτες: τελευταία 
στην περιοχή της Τριχωνίδας και στην 
Τρίπολη. Οι κτηνοτρόφοι γύρω από το 
Αγρίνιο, λοιπόν, με ανησυχία έβλεπαν τα

η συνολική τους αξία έφτανε τις 600.000 
δραχμές.

Αργότερα, θα πουλήσουν όλα τα αση
μένια αντικείμενα στον αργυροχόο Δη- 
μήτρη Καραθανάση, που θα τους τα πλη
ρώσει 1.000 σουηδικές κορώνες, και θα 
τα λιώσει για να φτιάξει δεκαπέντε πλά
κες ασημιού, βάρους 1.700 γραμμαρίων. 
Τα ασημένια -  επίχρυσα σουβενίρ, θα τα 
φυλάξει στο σπίτι του ο Μάρας, όπου και 
τα βρίσκουν οι άνδρες του Τ.Α. Κόριν
θου : ογδόντα τέσσερα θραχιόλα, εκατόν 
τριανταπέντε δαχτυλίδια, τριάντα τέσ- 
σερες καρφίτσες, έντεκα παντατίφ, μία 
αλυσίδα, δύο σταυρούς και ένα κολλιέ.

Όπως θα συνεχίσει τις αποκαλύψεις 
όμως ο Καφαντάρης, θα αποδειχτεί ότι η 
δραστηριότητα των δύο φίλων δε σταμά
τησε εδώ. Η πρώτη επιτυχημένη κλοπή 
τους, τούς αποθρασύνει, και έτσι μόλις 
τελειώνουν τα λεφτά τους, αποφασίζουν 
τη δεύτερη. Ήταν το βράδυ της 17ης 
Οκτωβρίου που ξαναβγήκαν για «δου
λειά». Περνάνε πρώτα από του σπίτι του 
αφεντικού του Καφαντάρη, του Τάσου 
Αθανασάκου, αλλά δεν καταφέρνουν να 
παραβιάσουν την πόρτα και να μπούν 
στο διαμέρισμα. Φεύγοντας άπρακτοι 
από εκεί, αποφασίζουν να «επισκε- 
φθούν» το διαμέρισμα του Ευάγγελου 
Κυριάκού, όπου μπαίνουν από διπλανή 
ακατοίκητη οικοδομή, και παίρνουν: εν
ενήντα χιλιάδες δραχμές, μια κινηματο
γραφική μηχανή αξίας 25.000 δραχμών, 
και ένα ακριβό ανδρικό ρολόι χεριού.

Η τύχη μέχρι εδώ τους έχει ευνοήσει. 
Το εύκολο κέρδος όμως τους μεθάει- η 
κλεψιά γίνεται πάθος τους- και το πάθος 
τους κάνει παράλογους και απρόσε
χτους. Έτσι, ο νεαρός Καφαντάρης κά
νει την αψυχολόγητη κλοπή των δύο κα
τοστάρικων από το ταμείο της «KANALE» 
και πιάνεται. Το μοιραίο λάθος έχει γίνει, 
και από αυτό επωφελούνται οι άνδρες 
της Χωροφυλακής που παραμονεύουν 
για να πιάσουν την άκρη και να αρχίσουν 
να ξετυλίγουν τον μίτο, που θα τυλίξει 
τους κακοποιούς για τα καλά στα δίχτυα 
της Δικαιοσύνης.

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  . . .

κοπάδια τους να λιγοστεύουν μέρα με τη 
μέρα. Ήρθαν σε συνεννόηση μεταξύ 
τους, εξέτασαν τα ενδεχόμενα αίτια της 
εξαφάνισης των «ζωντανών» τους, και 
τελικά αποφάσισαν να απευθυνθούν στη 
Χωροφυλακή και να εκφράσουν τις υπό- 
νοιές τους για την ύπαρξη και δράση 
ζωοκλεφτών στην περιοχή τους. Οι υπη
ρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως, και οι 
άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος 
Θέρμου δεν άργησαν να βγάλουν «λαυ
ράκι». Κάποιο βράδυ, πιάνουν τον Γιάννη 
Καλιακμάνη, που είχε κρεοπωλείο στο 
Θέρμο, να μεταφέρει με το αυτοκίνητό 
του ζώα χωρίς να έχει τιμολόγια αγοράς. 
Το μυστήριο αρχίζει να φωτίζεται. Ο Κα-

λιακμάνης δεν θα αργήσει να ομολογή
σει τις πράξεις του και να διευκρινίσει 
τον ρόλο του, κάτω από το βάρος των 
ενοχοποιητικών στοιχείων και την πίεση 
της ανάκρισης. Έτσι, φανερώνονται πια 
και οι συνένοχοί του: οι ξάδερφοί του 
Θανάσης και Γιάννης Καλιακμάνης και ο 
Χρήστος Σταθόπουλος. Όπως θα περι
γράφουν στην απολογία τους οι δρά
στες, έπιαναν και έδεναν τα ζώα με σκοι
νιά σε ερημικές τοποθεσίες, όταν τα 
έβρισκαν να βόσκουν μόνα τους στο δά
σος, και το βράδυ πήγαινε και τα έπαιρνε 
με το αυτοκίνητό του ο Γ ιάννης Καλια- 
κμάνης, που τα έσφαζε και τα πουλούσε 
μετά στο κρεοπωλείο του, αφού έβγαζε 
πρώτα ψεύτικα τιμολόγια αγοράς στο 
όνομα του Χρήστου Σταθόπουλου, ή και 
άλλου κτηνοτρόφου χωρίς αυτός να το 
ξέρει.

Με αυτόν τον τρόπο, είχαν καταφέρει, 
στο τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν τη 
σύλληψή τους, να κλέψουν γύρω στους 
εννέα τράγους, τρεις γίδες, ένα κατσίκι 
και ένα πρόβατο. Και βέβαια δε θα στα- 
μάταγαν εδώ, αν δεν παρέμβαινε για να 
τους εμποδίσει η Χωροφυλακή.

Τα ίδια περίπου πράγματα συνέβαιναν 
και στην Τρίπολη. Βροχή έφταναν στο 
Τμήμα Ασφαλείας Τριπόλεως οι καταγ
γελίες για κλοπές αρνιών από μαντριά 
στην Ασέα, στο Νεοχώρι και στα προά
στια ακόμα της Τρίπολης. Οι άνδρες του 
Τ.Α. άρχισαν αμέσως τις έρευνες, και 
συγχρόνως ενημερώθηκαν σχετικά και οι 
άλλες υπηρεσίες της Α.Δ.Χ. Πελοποννή- 
σου. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο- πλη
ροφορίες συνδυάζονται, υπόνοιες επι
βεβαιώνονται, και δεν αργεί να φανερω
θεί η αλήθεια. Σε έρευνα που γίνεται στο 
κρεοπωλείο των συνεταίρων Περικλή και 
Σπύρου Ζωγράφου, στο Άργος, βρί
σκονται 22 αρνιά σφαγμένα, ενώ στο 
σπίτι του Σπύρου Ζωγράφου θα βρεθούν 
22 δέρματα αρνιών και άλλα τέσσερα αρ
νιά ζωντανά, τα οποία οι δύο συνέταιροι 
δεν μπορούν να δικαιολογήσουν που τα 
βρήκαν, ούτε γιατί δεν έχουν τιμολόγια 
αγοράς. Την αναμφισβήτητη ενοχή τους 
θα επιβεβαιώσουν και οι ιδιοκτήτες των 
ζώων που καλούνται και τα αναγνωρί
ζουν. Οι έρευνες όμως δεν θα σταματή
σουν θα συνεχισθούν για να συλληφθεί 
σαν συνένοχος ο Κώστας Λοϋτσος, κά
τοικος Άργους, στο σπίτι του οποίου 
βρίσκονται δύο ζωντανές προβατίνες, 
ενώ κατάσχεται και το φορτοταξί των 
«συνεταίρων», με το οποίο πραγματο
ποιούσαν τις μεταφορές των ζώων. Οι 
δράστες, κάτω από το βάρος των αποδεί
ξεων, αναγκάζονται πια να ομολογή
σουν. Άλλη μια επιτυχία θα προστεθεί 
στο ενεργητικό του Τμήματος Ασφα
λείας Άργους.

Οι δράστες βρίσκονται τώρα στα χέρια 
της δικαιοσύνης. Και θα θρούν εκεί την 
ανταμοιβή που τους πρέπει, αυτοί που 
έψαχναν να βρούν τον πλούτο και το εύ
κολο κέρδος, και άφηναν τους κτηνο- 
τρόφους να ψάχνουν για τα κλεμμένα τα 
γίδια και τα πρόβατα ..
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Κιάτο, λίγο πριν από τα μεσάνυκτα. 

Στην κεντρική πλατεία της πόλης, άν- 
δρες του τοπικού Αστυνομικού Τμήμα
τος κάνουν τον συνηθισμένο έλεγχο 
ύποπτων ατόμων και τροχοφόρων. 0 
επικεφαλής Υπομοίραρχος κάνει σήμα σ’ 
ένα μικρό, πράσινο τζιπάκι να σταματή
σει για έλεγχο· αυτό όμως αντί να σταμα
τήσει, αναπτύσσει ταχύτητα και εξαφα
νίζεται. Η αντίδραση αυτή του οδηγού 
κινεί το ενδιαφέρον του Υπομοιράρχου, 
που σημειώνει τον αριθμό του και κινη
τοποιεί όλα τα περιπολικά που κινούνται 
στην περιοχή για νατό εντοπίσουν και να 
το ελέγξουν.

Η ώρα έχει φτάσει κοντά δύο μετά τα 
μεσάνυκτα, και ακόμα δεν έχει βρεθεί 
τίποτα. Οι άνδρες του Αστυνομικού Τμή
ματος Κιάτου έχουν σχεδόν βεβαιωθεί 
ότι το αυτοκίνητο που ψάχνουν δε βρί
σκεται πια στο Κιάτο, όταν περνώντας με 
το περιπολικό από την οδό Αθηνών, 
ακούν φασαρία να έρχεται από την αυλή 
κάποιου σπιτιού. Τρέχουν να δουν τι 
συμβαίνει, και βλέπουν τους ιδιοκτήτες 
του σπιτιού να έχουν συμπλακεί με κά
ποιον άγνωστο, φωνάζοντας ταυτό
χρονα «βοήθεια, ληστές». Οι άνδρες εν
εργούν αστραπιαία- συλλαμβάνουν τον 
άγνωστο του κάνουν επί τόπου σωμα
τική έρευνα και βρίσκουν επάνω του ένα 
στιλέτο, που είχε στην μέση του, και με
ρικά κοσμήματα στην τσέπη του μπου
φάν του.

Στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου οδη
γούνται όλοι, διαπιστώνουν ότι ο άγνω
στος που συνέλαβαν, είναι ο Παρασκευάς 
Αραποστάθης, από την Αγία Βαρβάρα 
της Αττικής, γνωστός στην Υ.Α.Π.Π. δι
αρρήκτης και «πρεζάκιας»· και ότι μαζί 
με μια γυναίκα, που πρόλαβε και εξαφα
νίστηκε, είχαν τραυματίσει και προσπα
θήσει να ληστέψουν τον 70χρονο συντα
ξιούχο του Ι.Κ.Α. Προκοπή Μαριγλή, όταν 
τους αντιλήφθηκαν οι γείτονες και τους 
εμπόδισαν μέχρι να επέμβει η Χωροφυ
λακή.

Αμέσως μετά τη σύλληψη του επίδο
ξου ληστή, σημαίνει συναγερμός για όλη 
τη δύναμη του Α.Τ. Κιάτου, για να συλ- 
ληφθούν οι συνεργάτες του ληστή και να 
διαλευκανθεί η υπόθεση. Ο Αραποστά

θης στην αρχή της ανάκρισης ισχυρίζε
ται ότι ήταν μαζί με δυο γυναίκες, των 
οποίων γνωρίζει μόνο τα μικρά ονόματα, 
Μαρία και Ντη, και οι οποίες, λίγο πριν 
συλληφθεί, πήραν το αυτοκίνητο, ένα 
τζιπάκι πράσινο FIAT 127, και εξαφανί
στηκαν. Η πληροφορία συνδυάζεται με 
το αυτοκίνητο που πριν τα μεσάνυχτα δε 
σταμάτησε για έλεγχο, και από την MO
TOROLA δίνεται σήμα να αναζητηθεί και 
να κρατηθούν οι επιβάτες του για ανά
κριση, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει νέο «χτέ
νισμα» του Κιάτου και της γύρω περι
οχής- Την φορά αυτή, οι άνδρες του 
Αστυνομικού Τμήματος είναι πιο τυχε
ροί. Βρίσκουν το αυτοκίνητο, που στο 
μεταξύ έχει διαπιστωθεί ότι έχει κλαπεί 
από την Αθήνα πριν τέσσερις μέρες, 
σταθμευμένο σ' ένα στενό, διακόσια μέ
τρα μακριά από το σημείο που έγινε η 
απόπειρα ληστείας, και σε πρόχειρη 
έρευνα που γίνεται, διαπιστώνεται ότι 
στο πίσω μέρος του υπάρχουν τρεις 
πλαστικές τσάντες και μια μαξιλαροθήκη 
γεμάτες με κοσμήματα, χρυσά ασημένια 
και απομιμήσεις, αναπτήρες, και διά
φορα είδη καλλυντικών. Τα πράγματα 
αυτά μεταφέρονται στο Αστυνομικό 
Τμήμα, ενώ ξεφουσκώνονται τα λάστιχα 
του αυτοκινήτου για να μην μπορεί να 
μετακινηθεί, και δυο Χωροφύλακες στή
νουν ενέδρα κοντά σ’ αυτό, μήπως 
προσπαθήσουν οι άγνωστοι ακόμα συν
εργάτες του Αραποστάθη να έρθουν να 
το πάρουν.

Στο Αστυνομικό Τμήμα γίνεται λεπτο
μερής έλεγχος των πραγμάτων που βρέ
θηκαν στο αυτοκίνητο, και μέσα σ’ ένα 
σακ-βουαγιάζ βρίσκεται ένα δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία 
Ζουμπουλιά Παναγιώτου, κάτοικος Κε- 
ρατσινίου, που όμως οι άνδρες του Α.Τ. 
αναγνωρίζουν ότι είναι τσιγγάνα και μέ
νει στο Κιάτο, και αμέσως αρχίζουν την 
αναζήτησή της. Γύρω στις πέντε τα ξη
μερώματα ανακαλύπτεται στο σπίτι τής 
αδερφής της στο Κιάτο, και συλλαμβά- 
νεται μαζί με την Βικτωρία Δελληγιαννί- 
δου, σεσημασμένη κλέφτρα και ιερό- 
δουλο, και την Δέσποινα Κυριμοπούλου, 
ναρκομανή και έμπορο ναρκωτικών. 
Μετά την ανεύρεση του αυτοκινήτου με
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τα κλοπιμαία και τη σύλληψη των τριών 
γυναικών, ο Αραποστάθης που όλο αυτό 
το διάστημα κρατούσε το στόμα του 
κλειστό, καταρρέει και ομολογεί ότι: Με 
την Κυριμοπούλου που γνώριζε από πα- 
λαιότερα, και τις Παναγιώτου και Δελλη- 
γιαννίδου που γνώρισε πριν δυο - τρεις 
μέρες, είχαν συναντηθεί το προηγού
μενο απόγευμα σε καφενείο της Πλάκας, 
όπου είναι και το στέκι του. Μετά από 
πρόταση της Παναγιώτου, αποφάσισαν 
να έρθουν στο Κιάτο για να διαρρήξουν 
το κατάστημα κοσμημάτων και καλλυντι
κών του Χρήστου Λιακόπουλου, που βρί
σκεται σε απόκεντρο σημείο του Κιάτου, 
και να ληστέψουν το γέρο συνταξιούχο. 
Με το τζιπάκι που ο Αραποστάθης είχε 
κλέψει πριν λίγες μέρες, έρχονται στο 
Κιάτο, όπου συναντούν την πρώτη ατυ
χία: κάποιος αστυνομικός τους κάνει 
σήμα να σταματήσουν, και βέβαια αφού 
το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο, ο Αραπο
στάθης πατάει γκάζι και εξαφανίζεται. 
Λουφάζουν κάπου για καμιά ώρα, και 
όταν βεβαιώνονται ότι δεν διατρέχουν 
πια κίνδυνο, γύρω στη μία μετά τα μεσά
νυκτα, ξεκινούν για την πρώτη δουλειά. 
Με οδηγίες της Παναγιώτου που ξέρει τα 
κατατόπια, πηγαίνουν στο κατάστημα, 
και ενώ δυο από τις γυναίκες κρατάν τσί
λιες, ο Αραποστάθης με την Παναγιώτου 
παραβιάζουν την πόρτα, παίρνουν όσα 
πράγματα μπορούν, και όλοι μαζί φεύ
γουν για τον επόμενο στόχο, που είναι ο 
γεροντάκος που ζει μόνος του σε ένα 
δωματιάκι. Το αυτοκίνητο αράζει σε ένα 
στενό, σε κάποια απόσταση από 
στόχο, και πάλι με τις ίδιες γυναίκες σ 
ρόλο του τσιλιαδόρου. Ο Αραποστάθ 
με την Παναγιώτου πηγαίνουν στο cm., 
του γεροντάκου που κοιμάται. Μπαίνουν 
εύκολα μέσα, αφού η πόρτα δεν είναι 
καλά ασφαλισμένη, και ενώ ο Αραποστά
θης γρονθοκοπάει άγρια τον γεροντάκο 
και του κρατάει το στόμα κλειστό, η συν- 
εργός του ψάχνει το δωμάτιο για να βρει 
το κομπόδεμα. Σε μια στιγμή όμως ελευ
θερώνεται το στόμα του γεροντάκου, 
που καταφέρνει να καλέσει οε βοήθεια 
τους γείτονες, που τον ακούν και έρχον
ται να δούν τι συμβαίνει. Η Παναγιώτοι 
τους αντιλαμβάνεται έγκαιρα και τρέπι 
ται σε φυγή, ενώ ο Αραποστάθης συ 
πλέκεται μαζί τους, και τελικά συλλα 
θάνεται από τα αστυνομικά όργανα nc 
καταφθάνουν. Μετά την άτυχη εξέλιξ 
της απόπειρας ληστείας, οι τρεις γυνα: 
κες καταφέρνουν εγκαταλείποντας το 
αυτοκίνητο να ξεφϋγουν και να κρυφ
τούν στο σπίτι της αδελφής της Πανα- 
γιώτου, όπου και θα συλληφθούν αργό
τερα.

Ο Αραποστάθης μετά την ομολογία 
του, οδηγεί τους αστυνομικούς στο 
κατάστημα που διάρρηξαν. Το αυτοκί
νητο και τα αντικείμενα που κλάπηκαν 
από το κατάστημα, και που η αξία τους 
ξεπερνούσε το εκατομμύριο, κατασχέ
θηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες 
τους, ενώ οι δράστες παραδόθηκαν στην 
Δικαιοσύνη.

0 Ρεπόρτερ
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Ε π ι μ έ λ ε ι α :  
Δημήτριος ΚΑΣΣΙΟΣ 

Ανθυπασπιστής

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ

Προήχθησαν:
-  Στο βαθμό του Ενωμοτάρχη 5 Υπενωμοτάρ

χες των Γενικών Υπηρεσιών
-  Στο βαθμό του Υπενωμοτάρχη 18 Χωροφύ

λακες των Γ ενικών Υπηρεσιών και 2 των Ειδικών 
Υπηρεσιών.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

Αποστρατεύτηκαν πρόσφατα:
-  Με αίτησή τους οι Συνταγματάρχες ΣΚΑΡ- 

ΜΟΥΤΖΟΣ Ευστάθιος του Κων/νου και ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Γεωργίου.

-  ' Ενα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό του 
ο Ανθυπομοίαρχος ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ Βασίλειοο 
του Γεωργίου.

-  Με αίτησή τους οι Ανθυπασπιστές ΑΜΠΑΤ- 
ΖΗΣ Ιωάννης του Αθανασίου και ΚΟΥΤΚΙΑΣ 
Γεώργιος του Παναγιώτη.

Η Θ Ι Κ Ε Σ  Α Μ Ο Ι Β Ε Σ

Με διαταγή της Δ/νσεως Αστυνομίας Πρ. 
Πρωτευούσης απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙ
ΝΟΣ» στον Χωροφύλακα ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ Παναγιώτη 

’ ’ικολάου με το κατωτέρω αιτιολογικό. «Γιατί 
;τών στο Τμήμα Τροχαίας Νέας Ιωνίας την 

!*-"* "Ι982 και ώρα 18.50' που εκτελούσε υπη-
Τροχονόμου στη διασταύρωση της Εθνικής 

^ού Αθηνών Λαμίας και Τατοΐου, κατεδίωξε, 
/υνέλαβε και αφόπλισε με κίνδυνο της προσωπι
κής του ακεραιότητας στη θέση «ΧΤΥΠΗΤΟ» 
επικίνδυνο κακοποιό ο οποίος με την απειλή αυ
τομάτου Ιταλικού στιλέτου μήκους 0,15 μ. υπο
χρέωνε οδηγό TAXI να τον μεταφέρει από Κυ- 
Ίέλη σε άγνωστο κατεύθυνση και τον οδήγησε 

ο Αστυνομικό Τμήμα Μεταμορφώσεως», 
,οσφέρων κατ' αυτόν τον τρόπο σπουδαίαν 
ηρεσία στη Δημοσία Ασφάλεια καιπροκαλέσας 
.υμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτού και του 
χτος γενικότερα.

ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ

- ' )  μονοτονικό σύστημα εφαρμόζεται πλέον σε
t-  ο το δημόσιο τομέα από 1 Σεπτεμβρίου 1982. 

π «Ε.Χ.» είχε δημοσιεύσει στο τεύχος Αυγού- 
στου ε.ε. όλους τους κανόνες που ακολουθεί ο 
γραπτός νεοελληνικός λόγος στο θέμα των τονι- 
κών σημείων. Το Αρχηγείο Χωροφυλακής με την 
223/8/1 η από 15-9-82 εγκύκλιο κοινοποίησε σε 
όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος τις διατάξεις 

I του Π.Δ. 297/82 με το οποίο καθιερώθηκε και 
στη Δημόσια Διοίκηση το μονοτονικό σύστημα. 
Στην ίδια εγκύκλιο που στάλθηκε στις υπηρεσίες 
σε τριπλάσιο αριθμό αντιτύπων, προκειμένου να 
εφοδιαστούν με αυτή και οι βαθμοφόροι που 
ασχολούνται με τη σύνταξη εγγράφων, καταχω- 
ρήθηκαν επίσης οι σχετικές οδηγίες που συντά
χτηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων για την εφαρμογή του και δίνεται 
ως παράδειγμα ένα κείμενο γραμμένο με πολύ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στα πλαίσια της ανύψωσης του κύρους και της 
ριζικής βελτίωσης της λειτουργίας των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ανακοινώθηκε πρόσφατα από το 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως η αναμόρφωση του 
εκπαιδευτικού τους συστήματος, σε όλες τις 
βαθμίδες.

Προωθήθηκε μια σειρά πρώτων μέτρων που 
εντάσσονται οργανικά σ’ ένα σφαιρικό πρό
γραμμα αναδιοργάνωσης του εκπαιδευτικού συ
στήματος που θα καταλήξει, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, στη δημιουργία μιας σύγχρονης αστυ
νομικής ακαδημίας που στοχεύει:

•  στον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό 
του εκπαιδευτικού συστήματος των Σ.Α.

•  στην άρτια επαγγελματική και επιστημονική 
κατάρτιση των αστυνομικών.

•  στη δημιουργία υπεύθυνων ατόμων και δη
μοκρατικών χαρακτήρων με συνείδηση της 
κοινωνικής τους αποστολής.

•  στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 
μεταξύ των σωμάτων για την πλήρη και απο
τελεσματική επιτυχία του αστυνομικού έρ
γου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απ' τα πρώτα 
μέτρα που πάρθηκαν και στοχεύουν στην εξοι
κείωση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας 
με τους νέους θεσμούς και τις αυξημένες απαι
τήσεις της εποχής μας, «γιε έναν ελεύθερο 
αστυνομικό, συναδελφομένο με τον ελεύθερο 
πολίτη», είναι τα κατωτέρω:
«1. Η συνεκπαίδευση των δοκίμων αξ/κών της 

Χωρ/κής και Αστυν. Πόλεων σε όλα τα μα
θήματα.

2. Η αύξηση του διδακτικού προσωπικού σε πα
νεπιστημιακούς δασκάλους.

3. Ο εμπλουτισμός και η εισαγωγή σύγχρονων 
θεωριών και μεθόδων στα μαθήματα του Νο
μικού και Κοινωνιολογικού κύκλου τα οποία 
διδάσκονται αποκλειστικά από Πανεπιστημια
κούς δασκάλους. Αυξήθηκαν σημαντικά οι 
ώρες για την διδασκαλία των μαθημάτων της 
Κοινωνιολογίας και των Δημοσίων -  Ανθρωπί
νων Σχέσεων, και εισήχθησαν για πρώτη φορά 
τα μαθήματα της πολιτικής επιστήμης, της 
Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Διοίκησης 
Προσωπικού.

4. Η ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στα επαγγελ
ματικά μαθήματα με τη δημιουργία τριών κύ
κλων μαθημάτων τα οποία διαπραγματεύονται 
όλο το φάσμα της επαγγελματικής -  πρακτι
κής εκπαίδευσης. Τα μαθήματα αυτά είναι: 
α. Εργαάίες Αστυνομίας Τάξης (Τροχαίας,

Αγορανομίας, Τουρισμός, κ.λπ.). 
β. Εργασίες Δημόσιας Ασφάλειας (Έγκλημα.

ήθη -  λέσχες, Ναρκωτικά κ.λπ ). 
γ. θέματα Κρατικής Ασφάλειας (Κατασκο

πεία -  Αντικατασκοπεία κ.λπ.).
5. Ο διπλασιασμός σχεδόν των ωρών για τη δι

δασκαλία των ξένων γλωσσών.

6. Ο τριπλασιασμός σχεδόν των ωρών για τη 
Σωματική αγωγή, την Αυτοάμυνα και τη Σκο
ποβολή.

7. Η διανομή δωρεάν όλων των αναγκαίων εκ
παιδευτικών συγγραμμάτων, και τέλος

8. Η κατάργηση της υποχρεωτικής εσωτερικής 
διαμονής των δοκίμων Αξ/κών στις εγκατα
στάσεις των Σχολών».

Αυτύ όμως που έχει σημασία είναι ότι η εκπαί
δευση πλέον τοποθετείται σε ένα τέτοιο επί
πεδο «ώστε ο νέος ιδιαίτερα αστυνομικός μαζί 
με το δημοκρατικό του ήθος, να είναι υπερήφα
νος για το λειτούργημα που επιτελεί και ο πολί
της να έχει την εγγύηση ενός σώματος φρουρών 
των ατομικών του ελευθεριών και των νομίμων 
επιδιώξεών του».

Και καταλήγει η ανακοίνωση:
«Η προσπάθειά μας δεν εξαντλείται εδώ. Αυτό 
είναι το πρώτο στάδιο της αναδιάρθρωσης. Σχε
διάζουμε μελετώντας τις εμπειρίες ξένων προη
γμένων κρατών την ίδρυση μιας Αστυνομικής 
Ακαδημίας. Αυτή θα αναλάβει την εκπαίδευση 
από του κατωτάτου ως και του ανωτάτου βαθμού. 
Ο κύκλος σπουδών, για όσους επιθυμούν και θα 
κρίνονται ικανοί θα τελειώνει με μια διετή περί
οδο εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σ' αυτή τη προσπάθειά μας ίσως να χρειαστεί 
να φέρουμε μερικές αλλαγές στις μέθόδους δι
δασκαλίας, άλλωστε κάτι τέτοιο είναι απόρροια 
των εξελικτικών τάσεων των κοινωνιών, θα δη- 
μιουργηθούν σεμινάρια, θα λαμβάνουν χώρα συ
σκέψεις, θα ανταλλάσονται γνώμες, εμπειρίες 
όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων Αστυνομικών αλλά και 
ξένων συναδέλφων πάνω σε θέματα -  περιστα
τικά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα 
προτείνονται λύσεις. Λύσεις κάτω από μία αλλη- 
λεπικάλυψη επιστημών και όχι μόνο μέσα από το 
πρίσμα της ξηράς τακτικής.

Έτσι εκπαιδευόμενος ο Αστυνομικός θα είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται ευχερέστερα πλέον 
στις ανάγκες της Υπηρεσίας και να παρέχει συγ
χρόνως την δυνατότητα για αξιοποίηση των σύγ
χρονων γνώσεων των προερχομένων τόσο από το 
πεδίο της πρακτικής όσο και από το πεδίο της 
επιστήμης. Πιστεύουμε ότι κάναμε το πρώτο 
βήμα για τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό 
του εκπαιδευτικού συστήματος των Σ.Α.

Την ουσιαστική επαγγελματική και επιστημο
νική κατάρτιση των αστυνομικών και μέσα από 
αυτά την δημιουργία υπεύθυνων ατόμων και δη
μοκρατικών χαρακτήρων ενσωματωμένων σε μία 
νομοταγή Αστυνομία όπως την εύχεται -  την 
επιθυμεί η διακήρυξη για την Αστυνομία που 
υιοθετήθηκε από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης το Μάη του 1979, 
που να αποσκοπεί στη προστασία της κοινωνίας 
και εκείνης των πολιτών, των ελευθεριών του και 
των δικαιωμάτων του όπως αυτά αναφέρονται σε 
ομώνυμες διακηρύξεις και συμβάσεις».
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τονικό και με μονοτονικό σύστημα. Καταχωρούμε 
στη συνέχεια το κείμενο αυτό:

Με πολυτονικό:

«Άπό τό χωριό μας έφυγαν τά δύο άγόρια, 
ένώ οί χωρικοί άπό πίσω τους φώναζαν: Πού 
άφήνετε τό ώραϊο σπίτι σας; Τό άφήνετε στό γιό 
τού Κώστα καί τήν Κατίνα της Φρόσως; Μό καί 
τούς δύο τούς ξέρουμε δά καλά. Είναι άνίκανοι 
νά σάς τό κρατήσουν καθώς πρέπει».

Με μονοτονικό:

«Από το χωριό μας έφυγαν τα δυο αγόρια, ενώ 
οι χωρικοί από πίσω τους φώναζαν: Πού αφήνετε 
το ωραίο σπίτι σας; Το αφήνετε στο γιο του 
Κώστα και την Κατίνα της Φρόσως; Μα και τους 
δύο τους ξέρουμε δα καλά. Είναι ανίκανοι να σας 
το κρατήσουν καθώς πρέπει.»

150ΕΤΗΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τον προσεχή Ιούνιο όπως είναι γνωστό, έχουν 

προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις με την 
ευκαιρία του εορτάσμού της 150ετηρίδας του 
Σώματος . Προκειμένου οι εκδηλώσεις αυτές να 
λάβουν ευρύτατο και πανελλήνιο χαρακτήρα, το 
Αρχηγείο με την 217/11/2 από 13-10-82 διαταγή 
του, ζήτησε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, 
Ανώτερες Διοικήσεις και Διοικήσεις Χωροφυλα
κής την υποβολή «κάθε υλοποιήσιμης πρότασης 
σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων που θα εξυπηρετούν το συγκεκρι
μένο σκοπό, δηλαδή το λαμπρότερο εορτασμό 
των150χρόνωνπ.χ. δοξολογίες, ομιλίες, κατα
θέσεις στεφάνων, δεξιώσεις, αθλητικές, μουσι
κές, πνευματικές παραδοσιακές κ.λπ. εκδηλώ
σεις.»

.Στο είδος των εκδηλώσεων αυτών δεν τίθεται 
περιορισμός, γι’ αυτό μπορούν να περιληφθούν 
σ’ αυτές και εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερο 
τοπικό χαρακτήρα.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ

To SOUTHEASTERN COLLEGE, που βρί
σκεται στην Αθήνα, Βαλαωρίτου 18 και Αμερικής, 
προσφέρει τις κατωτέρω υποτροφίες για το ακα
δημαϊκό έτος 1982-1983, σε παιδιά ανδρών του 
Σώματος:

1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Π.Σ.Μ. που καλύπτει το σύν
ολο των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα 
σπουδών στο SOUTHEASTERN COLLEGE.

2) Επιχορηγήσεις τρεις (3) που καλύπτουν το 
50% των διδάκτρων υπό ειδικού λογαριασμού.

3) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ πέντε (5) που καλύπτουν 
το 40% των διδάκτρων.

Η κατανομή των υποτροφιών -  επιχορηγήσεων 
θα γίνει βάσει των εξετάσεων S.A.T. που γίνον
ται στο SOUTHEASTERN COLLEGE, για 
υποψήφιους που θα είναι εφωδιασμένοι με βε
βαίωση ότι είναι τέκνα ανδρών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν απολυτή
ριο Λυκείου και να γνωρίζουν την Αγλλική 
γλώσσα αρκετά καλά. Στο πρόγραμμα σπουδών 
περιλαμβάνονται μαθήματα για τις ειδικότητες: 
Βιοϊατρικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, έρευ
νας συστημάτων, αεροναυπηγικής, διοικήσεως 
βιομηχανίας και προστασίας περιβάλλοντος. 
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε
νοι, μπορούν να ζητήσουν στα τηλέφωνα 
36.43.405, 80.19.353 και 80.19.354.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συνάδελφοι που θα φύγουν από το Σώμα,

στο τέλος του χρόνου με το όριο ηλικίας, θα 
πρέπει να συγκεντρώσουν ορισμένα δικαιολογη- 
τικά που θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για να τους απονεμηθεί η σύνταξη, θα πρέπει, το 
πρώτο πενθήμερο του Ιανουάριου 1983, να πα
ρουσιαστούν στα γραφεία προσωπικού των Διοι
κήσεων Χωροφυλακής για να συντάξουν τις σχε
τικές αιτήσεις και δηλώσεις. Ειδικότερα για το 
Λεκανοπέδιο Αττικής θα πρέπει να παρουσια
στούν στις υπηρεσίες που προβλέπει το άρθρο 
45 του Κανονισμού Στρατολογίας. Οι υπηρεσίες 
αυτές είναι:
α. Η Δ.Α.Π.Π., Δ.Α.Υ.Π., Σ.Ο.Χ., Σ.Α.Χ. και 

Σ.Χ. Αθηνών για τους άντρες που υπηρετούν 
στη δύναμή τους.

β. Το Φρουραρχείο Χωροφυλακής (Γραφείο 
ανακρίσεων -  συνταξιοδοτικών υποθέσεων, 
τηλ. 86.14.229) για τους άνδρες που υπηρε
τούν στις υπόλοιπες υπηρεσίες, καθώς και 
στο επιτελείο του Αρχηγείου Χωροφυλακής. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για διευκόλυνση των κ.κ. συν
αδέλφων.

α. Για τη συνταξιοδότηση:

1. Δύο αιτήσεις (υπόδειγμα στις σελ. 6 και 7 της 
509/4/25α από 29-3-76 εγκ. δ/γής).

2. Φύλλο μητρώου που θα εκδόσει η Δ/νση 
Στρατολογίας του Αρχηγείου (Α' όροφος, 
γραφείο 5).

3. Βεβαίωση του Ν.Δ. 142/74 (υπηρεσία τά- 
ξεως) που θα εκδόσει η Δ/νση Στρατολογίας 
του Αρχηγείου.

4. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας, απόφαση χρο- 
νοεπιδόματος και απόφαση οικονομικών δια- 
βαθμίσεων που θα εκδόσει η Διαχείριση Χρη
ματικού Χωροφυλακής (Ψαρρών 2, Αθήνα).

5. Δήλωση υποδείγματος σελίδας (2) υπ’ αρ. 
509/1/78 από 6-3-1980 εγκυκλίου διαταγής 
Αρχηγείου (προστατευομένων μελών).

6. Αντίγραφο γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος αποστρατεύεται και για λό
γους υγείας.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Στρατολογικού 
γραφείου για τους προϋπηρετήσαντες στο 
στράτευμα.
Εφόσον ο απολυόμενος έχει προϋπηρεσία και 
σε άλλη Δημόσια υπηρεσία, απαιτείται και 
σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, 
προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος της 
προϋπηρεσίας στη συνταξιοδότηση.

β. Γιο τη λήψη οικογενειακού επιδόματος:

Αίτηση προς την υπηρεσία συντάξεων του Γε
νικού Λογιστηρίου του Κράτους -  Δ/νοη 13, Κά- 
νιγγος 29, Αθήνα.

Στην αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτονται, 
πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του 
ενδιαφερομένου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 
105/69, στην οποία θα δηλώνεται ότι το αιτού- 
μενο επίδομα δεν το λαμβάνει από άλλη πηγή. Σε 
περίπτωση που τα προστατευόμενα τέκνα είναι 
ενήλικα και φοιτούν σε Δημόσια Σχολή θα πρέπει 
να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση της Σχολής.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλοι οι κ.κ. συν
άδελφοι που έπαιρναν στην ενέργεια οικογε
νειακό επίδομα το δικαιούνται και στη σύνταξη.

Παράλληλα πρέπει να υποβληθούν σχετικές 
αιτήσεις απευθείας στο Τ.Α.Ο.Χ. ή Τ.Α.Α.Χ. -  
ανάλογα την περίπτωση -  για την απονομή του εφ ' 

απαξ βοηθήματος.
Στη συνέχεια -  μετά τρεις μήνες περίπου και 

αφού εκδοθεί η πράξη απονομής συνταξιοδότη- 
σης -  θα πρέπει να απευθυνθούν:

α. Στο Μ.Τ.Σ. (τμήμα απονομής μερίσματος και 
ειδικών παροχών, Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα), 
υποβάλλοντας μαζί με τη σχετική αίτηση 
αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, αντί
γραφο Φ.Μ., φύλλο διακοπής μισθοδοσίας 
και δελτίο οικογενειακής κατάστασης, 

β. Στο Επικουρικό Ταμείο Χωροφυλακής, (Βε- 
ραντζέρου 13, Αθήνα), υποβάλλοντας, μαζί 
με την αίτηση, αντίγραφο πράξης κανονισμού 
σύνταξης, αντίγραφο Φ. Μητρώου και φύλλο 
διακοπής μισθοδοσίας.

Στο ΤΑΟΧ ή ΤΑΑΧ, ανάλογα, υποβάλλεται 
αντίγραφο Φ. Μητρώου και φύλλο διακοπής μι
σθοδοσίας. (Αν ο αποστρατευόμενος έχει πάρει 
δάνειο θα πρέπει να συνυποβάλει και το αποδε- 
ομευτικό από το Ταχυδρομικό ταμιευτήριο ή το 
ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στις υπηρεσίες που θα δεχτούν τα δικαιολογη- 
τικά και προαναφέραμε, έχουν σταλεί υποδεί
γματα των αιτήσεων και δηλώσεων.

Για κάθε αμφιβολία ή διευκρίνηση οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο 
γραφείο της Δ/νσεως Οικονομικού, του Αρχη
γείου Χωροφυλακής, στο τηλέφωνο 86.74.305.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Στα βιβλιάρια υγείας των συναδέλφων που θα 
αποστρατευθούν και σ’ εκείνα των μελών οικο
γένειας τους γίνεται θεώρηοη με την ένδειξη 
της αποστρατείας τους, που ισχύει για ένα τρί
μηνο, από την αρμόδια Διοίκηση Χωροφυλακής, 
Υποδιεύθυνση Αστυνομίας κ.λπ.

Για την αντικατάστασή τους, οι υποψήφιοι συν
ταξιούχοι μας θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
αρμόδια Νομαρχία ή στο αντίστοιχο Τμήμα του 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών τα παλιά βι
βλιάρια μαζί με την Πράξη Απονομής Συντάξεως 
και την πρώτη επιταγή της Τραπέζης ή του Τα
μιευτηρίου, μέσα σ’ ένα τρίμηνο απ' την απο
στρατεία τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του 
Σώματος το 550/27-7-82 Προεδρικό Διάταγμα 
σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η προσαύ- 
ξηση σε ποσοστό 25% των οδοντιατρικών αμοι
βών που προβλέπονταν από τις διατάξεις των 
κεφαλαίων «ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ» και «ΑΚΙ
ΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ» του άρθρου μόνου του 
Π.Δ. 824/80.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΥΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η δικαιολόγηση της αποζημίωσης εκτός έδρας 

των κλητευόμενων ανδρών του Σώματος για εμ
φάνιση σε δικαστήρια είναι ανάλογη με την 
ημέρα αναχώρησης από τον τόπο της Υπηρεσίας 
των, σε σχέση με την απόσταση και τις συγκοινω
νιακές συνθήκες.

Επειδή το θέμα «οδοιπορικά έξοδα» απασχο
λεί καθημερινά το προσωπικό του Σώματος, το 
Αρχηγείο με την 507/1/101 πη από 26-7-82 εγ
κύκλιο διαταγή του καθόρισε την ημέρα που οι 
κλητευόμενοι πρέπει να αναχωρούν: 
α. Την ημέρα της δικασίμου όταν η απόσταση 

είναι μικροτέρα των 100 χιλιομέτρων και τα 
δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν μεταφορικά 
μέσα φθάνουν υπό κανονικές συνθήκες στον 
τόπο του δικαστηρίου, μισή τουλάχιστον ώρα 
προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως. 

β. Την προηγουμένη της συνεδριάσεως ημέρα 
όταν:
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(1) Η απόσταση είναι 100 και πλέον χιλιόμε
τρα.

(2) Η απόσταση είναι μικρότερα των 100 
χιλιομέτρων αλλά ο χρόνος σφίξεως 
στον τόπο δικαστηρίου, υπό κανονικές 
συνθήκες των δυναμένων να χρησιμο
ποιηθούν μεταφορικών μέσων, είναι μι
κρότερος μισής ώρας από τής ενάρξεως 
της συνεδριάσεως (ώρα αφίξεως η 
08.40' με ώρα εμφανίσεως στο ακροα
τήριο την 09.00').

γ. Δύο ή και περισσότερες ημέρες έν ανάγκη, 
όταν εκ των έν γένει συγκοινωνιακών συνθη
κών επιβάλλεται τούτο για να δυνηθεί να πα- 
ρουσιασθεί εγκαίρως στο δικαστήριο.

Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα και 
προκειμένου περί μετακινήσεων για εμφάνιση 
ενώπιον άλλων αρχών Συμβουλίων κ.λ.π.

ΦΑΛΙΔΑΣ Γεώργιος του Αργυρίου 
Υπενωμοτάρχης

του Π.Α. Κηφησίας

Αλλος ένας συνάδελφος άφησε τη πνοή του 
σε μάχη που έδωσε «σώμα με σώμα» με άγνω
στους κακοποιούς. Πρόκειται για τον υπενωμο
τάρχη ΦΑΛΙΔΑ Γεώργιο, οδηγό περιπολικού αυ
τοκινήτου, που σκοτώθηκε τη νύχτα και 
25.11.82, στη Κηφισιά, στη προσπάθειά του να 
ελέγξει και να καταδιώξει τους κακοποιούς. 
Μαζί του ήταν και ο χωροφύλακας ΚΟΝΤΟΓΙΠΡ- 
ΓΟΣ Αχιλλέας που τραυματίστηκε σοβαρά από τα 
ίδια πυρά των άνομων. Το αίμά και των δυο συν
αδέλφων πότισε την άσφαλτο - τον βωμό του 
καθήκοντος.

Ο Υπενωμοτάρχης ΦΑΛΙΔΑΣ Γεώργιος γεννή
θηκε το 1945 στο Μετόχι Πατρών. Κατατάχθηκε 
στο Σώμα της Χωροφυλακής το 1964. Τον Ιούλιο 
του 1982 προήχθη στο βαθμό του υπενωμο
τάρχη. Είχε τιμηθεί από την υπηρεσία δύο φορές 
με ΑΠΛΟ ΕΠΑΙΝΟ.

Φεύγοντας από τη ζωή άφησε μόνους τη γυ
ναίκα του Τερέζα και δύο ανήλικα παιδιά, ένα 
κορίτσι 7 χρόνων και ένα αγόρτ 5 χρόνων.

Η κηδεία του έγινε την επομένη το απόγευμα, 
στις 15.30". Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον
I. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαρουσίου, 
ενώ η σωρός του ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο 
του ίδιου Δήμου, σε ένα λιτό και απέριττο τάφο.

Την κηδεία παρακολούθησαν ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Τάκης Αναγνωστύπουλος, ο αρχηγός Χωροφυ
λακής αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, 
ο Β' Υπαρχηγός και ο Γ' Επιθεωρητής του Σώμα
τος Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος ΚΑΖΑΜΙΑΣ και 
Σπυρίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπροσωπείες 
των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, πλήθος ανδρών 
και γυναικών της. Χωροφυλακής και πολύς κό
σμος.

Κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους του Προέ
δρου της Κυβερνήσεως κ. Ανδρέα Παπανδρέου, 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννη Σκου- 
λαρικη και της Αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Στεφάνια κατέθεσαν επίσης ο Αρχηγός Χωροφυ
λακής, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και άλλοι.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών με την 
50/82 εγκύκλιο, κοινοποίησε την ατομική γνω
μοδότηση του κ. Νομικού Συμβούλου (αριθ. 
12/ερ. 35/82 αριθ. πρωτ. 923/82) που έγινε δε
κτή από τον κ. Υπουργό, σύμφωνα με την οποία 
θύμα πολέμου που δικαιούται εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη σε βάρος του Δημοσίου κατά τις δια
τάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
925/75, δεν μπορεί να τύχει και νοσοκομειακής 
περίθαλψης σαν πραστατευόμενο μέλος πολιτι
κού συνταξιούχου του Δημοσίου.

Επειδή προφανώς θα υπάρχουν ενδιαφερόμε
νοι συνάδελφοι γιά το θέμα αυτό, το Αρχηγείο με 
την 315/1/34α τρεχ. έτους διαταγή του κοινο
ποίησε αυτούσια στις Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
την ανωτέρω γνωμοδότηση για ενημέρωσή τους.

ΚΑΡΑΣΑΒΑΣ Ηλίας του Νικολάου
Ενωμοτάρχης

του Α.Τ. Αρτας

Πέθανε αιφνίδια ο Ενωμοτάρχης ΚΑΡΑΣΑΒΑΣ 
Ηλίας. Ο άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε το 1934 
στη Νέα Σινώπη Πρεβέζης και το 1955 κατατά
χτηκε στη Χωροφυλακή. Ο θανατάς του προκά- 
λεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους συναδέλφους 
και ομοχώριους του.

Φεύγοντας από την ζωή άφησε μόνους τη γυ
ναίκα του Δημητρούλα και τα δύο ανήλικα παιδιά 
του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου
Ενωμοτάρχης

της Δ.Χ. Ροδόπης

Στις 3-11-82 πέθανε από ανίατη ασθένεια ο 
δίχρονος ενωμοτάρχης ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΣ Ιωάννης, 
γεννημένος το 1931 στη Κεραμυδιά Ηλείας.

Φεύγοντας απο τη ζωή άφησε μόνους τη γυ
ναίκα του Σταυρούλα και δύο ανήλικα αγόρια.

ΚΑΣΤΑΝΑΣ Βασίλειος του Παναγιώτη
Χωροφύλακας

του Π.Α. Λαυρίου

θανάσιμα τραυματίστηκε στις 18-9-82, σε 
τροχαίο ατύχημα, ο χωροφύλακας ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
Βασίλειος από την Εύα Μεσσηνίας. Ο μεταστάς 
είχε καταταγεί στη Χωροφυλακή το 1978. Η κη
δεία του έγινε στο χωριό καταγωγής του και την 
παρακολούθησαν συγγενείς συνάδελφοι και 
πλήθος κόσμου.

ΚΕΡΦΕΛΕΚΙΔΗΣ Δημήτριος του Χρήστου
Χωροφύλακας

του Α.Τ. Ιαλυσού Ρόδου

Σε τροχαίο ατύχημα, επίσης, τραυματίσθηκε 
θανάσιμα την 1-11-82 ο χωροφύλακας ΚΕΡΦΕ- 
ΛΕΚΙΔΗΣ Δημήτριος. Ο άτυχος συνάδελφος είχε 
γεννηθεί το 1957 στα Πετρωτά Ορεστιάδας 
Έβρου και είχε καταταγεί στη Χωροφυλακή το 
1980.

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Άθαν. ΜΟΡΦΑΚΗΣ 

Αρχισυντάκτης:
Ύπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθάς Αρχισυντάκτου:
Άνθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ

Σύνταξη - Ρηράϊτερ - Διορθώσεις:
Ανθ/στής Δ η μ . ΚΑΣΣΙΟΣ 
Ενωμ Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δοκτυλογρόφηαη Κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μοκέττες:
Άνθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 
Διεκπεραίωση:
Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 

Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Έλευθ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρ/κής

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
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 άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό υλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.

____________________________

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
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Εμείς καί οι 
αναγνώστες μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών 
και Αθλητικών Σωματείων, σε ευχαρι
στήρια επιστολή του προς το Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, γράφει:
Κύριοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ σας 
εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες 
του για την πολύτιμη συμπαράστασή σας 
κατά τη διεξαγωγή του Διεθνούς Λαϊκού 
Μαραθωνίου Δρόμου της 18-10-1982. 
Επίσης, οφείλουμε να συγχαρούμε και 
να ευχαριστήσουμε τους Αξιωματικούς 
και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, οι 
οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπά
θεια για την αρτιώτερη διεξαγωγή του 
αγώνα και συνετέλεσαν στη σημειωθείσα 
πλήρη επιτυχία.

Σας ευχαριστούμε και πάλι 
Με κάθε τιμή
Ο Πρόεδρος 

Ηλίας ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας 
Ελ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώματος Πανοσιολογιώ- 
τατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Ευσέβιος 
Πιστολής σε επιστολή του προς τη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, αναφέρει:
Δια της παρούσης επιθυμώ ως πνευματι
κός υπεύθυνος των Κατασκηνώσεων 
Χωροφυλακής, να εκφράσω την πλήρη 
ευαρέσκειάν μου και τα θερμά μου συγ
χαρητήρια εις τον παρ' υμίν υπηρε
τούντο Ενωμοτάρχην Βλαχόπουλον Δη- 
μήτριον (Α.Τ. Νέας Ιωνίας), διότι κατά το 
από 12-8-82 έως 31-8-82 χρονικό διά
στημα, καθ' ο διετέλεσεν Υπαρχηγός της 
Γ" Κατασκηνωτικής περιόδου εις τας 
κατασκηνώσεις του Σώματος, επέδειξε 
ζήλο και κατέβαλλε λίαν αξιέπαινον 
προσπάθειαν διά την πνευματικήν καλ
λιέργειαν και τόνωσιν του θρησκευτικού 
και εθνικού συναισθήματος των κατα
σκηνωτών.

Μετ' ευχών

Ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας

Αρχιμ. Ευσέβιος Πιστολής 
Μοίραρχος - Ιεροκήρυξ Χωροφυλακής

Σε ευχαριστήρια επιστολή προς τον κ. 
Αρχηγό Χωροφυλακής, η οικογένεια 
Σταυρίδου γράφει:
Παρακαλώ όπως δεχθήτε και διαβιβά
σετε τις ευχαριστίες της οικογένειας

μου και εμού προσωπικώς στους άνδρες 
του Σώματός σας, Χωροφύλακες κ.κ. Ευ
θυμίου Βασίλειον, Παπαϊωάννου Ιωάν- 
νην και Χιώτη Δημήτριον, υπηρετούντες 
εις το Μηχανοκίνητον, οι οποίοι προσ- 
έφεραν εθελοντικώς αίμα για την εγχεί- 
ρησιν στομάχου του πατέρα μου στον 
«Ευαγγελισμό».

Με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και ανα
κούφιση βρήκαμε τη Χωροφυλακή, άλλτ 
μια φορά, παρούσα σε κάποια δύσκολΓ 
στιγμή μας.

Σας ευχαριστώ 
Μετά τιμής 

Οικ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας σε έγ
γραφό της προς το Αρχηγείο Χωροφυλα
κής γράφει:
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό 
του εντοπισμού και συλλήψεως από όρ
γανα της υπηρεσίας Α.Τ. Πολυκάστρου, 
32 αλλοδαπών που μπήκαν λάθρα στο 
Ελληνικό έδαφος, μετά των συνεργατών 
αυτών, και λαβόντες υπ’ όψη παρόμοιες 
σημαντικές επιτυχίες της υπηρεσίας αυ
τής, στο σοβαρό αυτό τομέα κατά το τε
λευταίο 12μηνο που φανερώνουν ιδιαί
τερα υπερβολικό ζήλο, ο κ. Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου, υπ’ όψη 
του οποίου τέθηκαν τα ανωτέρω εκφρά
ζει την ευαρέσκειά του προς τον Διοι
κητή και τους άνδρες της υπηρεσίας αυ
τής.

Ελπίζεται ότι με το ίδιο αυξημένο εν
διαφέρον θα συνεχισθεί και στο μέλλον ή 
εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόν
των συον τομέα αυτό.

Παρακαλούμεν όπως το περιεχόμενο 
της παρούσης ανακοινωθεί σ’ όλο το 
προσωπικό του Α.Τ. Πολυκάστρου.

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΑΡΗΣ 

Αντιστράτηγος

Η εταιρεία πετρελαιοειδών MOBIL OIL 
CORPORATION σε ευχαριστήριο έγ
γραφό της προς τον Ανώτερο Διοικητή 
Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. X. Γεωρ- 
γούση, τονίζει:
Κύριε Διοικητά,
Με τη λήξη του Τέταρτου Συνεδρίου 
Μέσης Ανατολής της MOBIL OIL COR
PORATION θα ήθελα να σας ευχαρι
στήσω θερμότατα για τη συμπαράσταση 
την οποία μας δώσατε.

Η συνεργασία μας τόσον με τον Διοι
κητήν Χωροφυλακής Ρόδου κ. Π. Γρηγο- 
ράκο, όσο και με τον Μοίραρχο Π. Κλεφ- 
τογιάννη, Διοικητήν Τμήματος Ασφα
λείας, ήταν πάρα πολύ στενή και πολύ
τιμη.

Οι επίσημοι ξένοι μας μου ανέθεσαν να 
σας διαβιβάσω τους χαιρετισμούς και τις 
θερμές ευχαριστίες τους για τις υπηρε
σίες τις οποίες προσέφερε η Ελληνική 
Χωροφυλακή για την ασφαλή διεξαγωγή 
του Συνεδρίου αυτού που συγκέντρωσε 
130 στελέχη της MOBIL CORPORATION 
από τη Σαουδική Αραβία, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Μεγάλη Βρετανία.

Μετά τιμής 
Δ.ΑΛΕΞΑΤΟΣ

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου, εργοστα- 
σιάρχης κάτοικος Αχαρνών Αττικής, σε 
ευχαριστήριο επιστολή του προς τους 
κ.κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Αρ
χηγό Χωροφυλακής, αναφέρει:
Με την παρούσα μου επιστολή, θα ήθελα 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την 
εξάρθρωση σπείρας κακοποιών Τσιγγά
νων από τους άνδρες της Υποδιευθύν- 
σεως Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης.

Συγκεκριμένα την νύκτα της 
24/25-9-82 άγνωστοι δράστες μπήκαν 
στο Εργοστάσιο Κουρτινών, που έχω στο 
Μενίδι και στην οδό Φιλαδέλφειας 50 και 
μου αφήρεσαν εμπόρευμα αξίας 700.000 
δραχμών.

Αμέσως ανέφερα την κλοπή στο 
Παράρτημα Ασφαλείας Αχαρνών και στη 
συνέχεια την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, οι άνδρες της 
οποίας από την πρώτη στιγμή κινητο
ποιήθηκαν και με τη συγκινητική των 
προσπάθεια, κατάφεραν μέσα σε λίγες 
μέρες, δηλαδή την 30-9-1982 να εντοπί
σουν τους δράστες Τσιγγάνους και να 
ανεύρουν όλο το εμπόρευμά του, το 
οποίο και το παρέδωσαν.

Δια την επιτυχίαν των αυτή, ως και 
προηγουμένη παρομοία, που οφείλεται 
εις την ακαταπόνητον προσπάθεια και 
τον ζήλο για την δίωξη του εγκλήματος 
και την εμπέδωση του αισθήματος 
ασφαλείας των πολιτών, εκφράζω τις 
άπειρες ευχαριστίες μου προς τους άν
δρες του Τ μήματος Διώξεως Αδικημάτων 
κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιευ- 
θύνσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης και προς το Σώμα της Χωρο
φυλακής.

Με τιμή
Παναγ. Αθ. Γεωργίου και ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο βιομήχανος κ. Στυλιανός Γιαλυρά- 
κης, σε επιστολή του προς τη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, 
γράφει:
Κύριοι,
Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε
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επαφή με τους άνδρες της Χωροφυλα
κής, και πραγματικά έχουν κατακτήσει 
την καρδιά μου.

Συγκεκριμένα:ολόκληρο κύκλωμα 
κλεπτών και κλεπταποδόχων, μου αφή- 
ρουν κατά χρονικά διαστήματα από τον 
Ιανουάριο του 1982 μέχρι τον Σεπτέμ
βριο κασσίτερο από την Βιομηχανία μου, 
με αποτέλεσμα να μου παρουσιαστεί έλ
λειμμα 3 1/2 τόννων, συνολικής αξίας 
4.500.000 περίπου δραχμών.
Το περιστατικό ανέφερα στο Α.Τ. Μάν
δρας. Με τι φιλότιμες και πραγματικά 
συγκινητικές προσπάθειες του Δ/τού 
του Τμήματος Ταγμ/ρχου κ. Αναστασίου 
Σεγκουνά και του Ανθ/ρχου Νικολάου 
Ράτσου μετά από ολονύκτιες περιπέ
τειες κατορθώσαμε να συλλάβουμε τους 
δράστες και έτσι μπόρεσα να δικαιωθώ. 
Επίσης θέλω να ευχαριστώσω και τον 
Υπομ/ρχο κ. Σύρο της Υ.Α.Π.Π. για την 
συμβολή του.

Ευχαριστώ την Χωροφυλακή. Ευχαρι
στώ τον Ανθ/ρχου Νικόλαο Ράτσο και 
εύχομαι να έχει πάντοτε επιτυχίες και 
σας παρακαλώ να του απονείμετε σχετι
κόν έπαινον.

οποίαν αντιμετώπιζε τα πολλά μικρο- 
προβλήματα που προέκυπταν αλλά και 
που του δημιουργούσαμε καθημερινώς.

Με την έκφρασιν των καλλίτερων αι
σθημάτων και τιμής.

Ανδρέας Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Εκπρόσωπος δι’ Ελλάδα

Σε έγγραφό του προς τον Διοικητή του 
Τμήματος Αλλοδαπών Ελευσίνας Υπο
μ/ρχο κ. Χριστόφορο Μπούκα, ο αρχι- 
γραμματέας της Πρεσβείας του Πακι
στάν στην Αθήνα, αναφέρει:
Αξιότιμε κ. Μπούκα,
Σας γράφω για να σας εκφράσω την βα- 
θειά ευγνωμοσύνη μας για τη συμβολή 
και τη βοήθειά σας στο θέμα των 7 πακι- 
στανώνναυτικών του πλοίου M/V «ΤΖΙΝΑ 
Μ», οι οποίοι πήρανε τα πράγματά τους 
και τα λεφτά τους και φύγανε για το Πα
κιστάν. Θα ήθελα με την ευκαιρία να 
επαινέσω την υπευθυνότητα, την αποτε- 
λεσματικότητα και τον φιλικό τρόπο με 
τον οποίο εσείς και οι συνάδελφοί σας 
συνεργαστήκατε με την εδώ πρεσβεία 
κατά τον καλύτερο τρόπο.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η «Ε.Χ.» φέτος, όπως και πέρυσι, 
προσφέρει σ’ όλους τους ιδιώτες -  
συνδρομητές της οπό ένο ημερολόγιο 
τσέπης Χωροφυλοκής 1983.

Οι συνδρομητές μας λοιπόν μπορούν 
νσ ζητήσουν το ημερολόγιό τους από 
τις Υπηρεσίες όπου πλήρωσαν τη συν
δρομή τους.

Για τους συνδρομητές της περιοχής 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης τα ημερολό
γιο στέλλοντοι απ’ ευθείας ταχυδρο
μικά, μαζί με το τεύχος Δεκεμβρίου. 
Ανάλογη ρύθμιση για τους υπόλοιπους 
συνδρομητές παρουσίαζε ανυπέρβλη
τες τεχνικές δυσκολίες.

Η «Ε.Χ.»

Συγκινητική επιστολή προς το Αρχη
γείο Χωροφυλακής έστειλε η χήρα του 
αποβιώσαντος πρόσφατα Ενωμοτάρχου 
Γεωργίου Κρητικού, Ελένη Κρητικού, 
στην οποία μεταξύ άλλων γράφει:

Την απέραντη δοκιμασία της οικογέ
νειας μας και τον αφάνταστο πόνο μας, 
ήλθαν να ανακουφίσουν η έκφραση συμ
πάθειας όλων των φίλων μας, και ιδιαί
τερα η συμμετοχή του Σώματος της Χω
ροφυλακής κατά την ημέρα της κηδείας, 
στις 25 Οκτωβρίου στο Μαρούσι.

Ό λες οι εκδηλώσεις συμπαράστασης 
του Σώματος της Χωροφυλακής, στην 
μνήμη του αείμνηστου πολυαγαπημένου 
μας προστάτη, από την αντιπροσωπεία 
Αξιωματικών και το τιμητικό απόσπασμα 
μέχρι τον παρήγορο επικήδειο, βρήκαν 
μεγάλη απήχηση στη πονεμένη μας ψυχή 
και μέτριασαν όσο ήταν δυνατό τον αβά
σταχτο πόνο μας.

Γ Γ αυτή την ανθρώπινη συμπαρά
σταση, εκφράζουμε προς όλες τις υπη
ρεσίες της Χωροφυλακής τα ειλικρινή 
μας ευχαριστήρια και την άπειρη ευγνω
μοσύνη ολόκληρης της οικογένειάς μας.

Με βαθιά συγκίνηση 
Ελένη, χήρα Γεωργίου Κρητικού, και θυ

γατέρες

Ο κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος σε επι
στολή του προς τον Αρχηγό Χωροφυλα- 
φής, γράφει:

Αγαπητέ Στρατηγέ,
Ο εκδότης της εν Λονδίνω εκδιδομένης 
εφημερίδος «THE GREEK GAZETTE» κ. 
Κ.Χ. Μεταξάς, μου ανέθεσε να σας διαβι
βάσω τας θερμάς αυτού ευχαριστίας και 
των εν Αθήναις εκπροσώπων του, διά τας 
παντοίας εξυπηρετήσεις του από τους 
άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής 
όλων των βαθμιδών, κατά την διάρκειαν 
των Πανευρωπαϊκών αγώνων Στίβου.

Επίσης επιτρέψατέ μας ιδιαιτέρως να 
ευχαριστήσωμεν, δι’ υμών, τον Συντα
γματάρχην κ. Δημήτριον Τσαμούκην διά 
την αξιομνημόνευτον κατανόησιν με την

Σας ευχαριστώ 
Ειλικρινά υμέτερος 

ANEESUDDIN AHMED 
Αρχιγραμματέας

Από την Γλυφάδα, ο κ. Απόστολος Αν
τωνίου σε επιστολή του προς τον Αρχηγό 
Χωροφυλακής, γράφει:
Στρατηγέ,

Με την επιστολή μου αυτή θέλω να εκ
φράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς 
το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής, 
γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
κατάφερε να εντοπίσει τον δράστη της 
κλοπής του αυτοκινήτου μου, που έγινε 
στις 14-9-82 από πάρκινγκ των Αθηνών 
και να μου το αποδώσει.

Εγώ, που είμαι Έλληνας Πολιτικός 
Μηχανικός και ζω και εργάζομαι στην Νι
γηρία, αισθάνομαι χαρά που οι άνδρες 
των Σωμάτων Ασφαλείας ασχολούνται με 
σοβαρότητα για την προστασία των πολι
τών.

Επιθυμώ ιδιαίτερα να εκφράσω τις ευ
χαριστίες μου στον Διοικητή του Τμήμα
τος Σιδηροκάστρου Μοίραρχον κ. Πανα
γιώτη Τοκπαρίδη, στον Υπομοίραρχο 
βοηθό του, καθώς και σε όλους τους άν
δρες της υπηρεσίας οι οποίοι δεν εφεί- 
σθησαν κόπων για τον εντοπισμό του 
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, που ο δρά
στης εγκατέλειψε στα Ελληνο - Βουλγα
ρικά σύνορα.

Παρακαλώ δεχθείτε για μια ακόμα 
φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις 
ευχαριστίες μου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-  Χρυσάνθης Αγαπάκη «Βυζαντινές Εκ
κλησίες του 'Ανω Βιάννου».

-  Χρήστου Πατέρα «Ο Χωροφύλακας» 
(ποίημα)

-  Ανζέλ Μεργιανού «Σεμνό προσκήνυμα 
στον Πανορμίτη της Σύμης».

Από τον Οργανισμό Τουριστικών Εκ
δόσεων «ΕΛΛΑΔΑ», εκδόθηκαν και κυ
κλοφορούν 14 χάρτες ισαρίθμων νομών 
της Ελλάδας, με προοπτική χαρτογρα- 
φήσεως κατά νομούς ολοκλήρου της 
επικράτειας. Πρόκειται περί ενημερωμέ
νης έγχρωμης έκδοσης, εύχρηστης, λε
πτομερειακής, με πάρα πολλά μορφω
τικά και πληροφοριακά στοιχεία υπηρε
σιακού ενδιαφέροντος.

Στους Αξιωματικούς και Οπλίτες του 
Σώματος προσφέρονται στην τιμή των 
1.120 δραχμών, η οποία αντιπροσωπεύει 
την αξία μόνο των οκτώ χαρτών (8χ 140 
= 1.120), ενώ οι υπόλοιποι έξι δίδονται 
δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ
θύνονται στον εκπρόσωπο του ανωτέ- 
ρου εκδοτικού οργανισμού κ. Γεώργιο 
Βαρελά, Κολοκοτρώνη 11 - Αθήνα τηλ. 
3222-573 και 3235-241.

Γιάννη Ξηρογιάννη, ιατρού, «Δηλητη
ριώδη ζώα και άνθρωπος - κίνδυνοι στην 
εξοχή». Είναι ένα πραγματικά ενδιαφέ
ρον βιβλίο, σημαντικό βοήθημα για την 
αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από δηλη
τηριώδη ζώα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ
θύνονται στον κ. Ελ. Ξηρογιάννη, Νικο- 
σθένους 5 Παγκράτι, τηλ. 7224-316.
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01 ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ UNICEF

Με την ευκαιρία των εορτών των Χρι
στουγέννων, η Ελληνική Επιτροπή για 
την UNICEF (Οργάνωση του Ο.Η.Ε. για 
την προστασία του παιδιού και της μη
τρότητας) διαθέτει κάρτες και ημερολό
για σε πολλά σχέδια και τύπους.

Οι σκοποί της UNICEF ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ. Η UNICEF είναι ο μο
ναδικός οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών που είναι αφιερωμένος στα παι
διά. Ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό τότε να 
προσφέρει βοήθεια στα εγκαταλειμένα 
παιδιά - θύματα του Β' Παγκόσμιου Πό
λεμου. Κατόπιν το ενδιαφέρον του επε
κτάθηκε στην αντιμετώπιση των μεγά
λων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά των υπανάπτυκτων χωρών, και 
στήν προσφορά άμεσης βοήθειας σε 
περίπτωση κάποιας καταστροφής ή μιας 
έκτακτης ανάγκης. Για τη δραστηριό- 
τητά της η UNICEF τιμήθηκε το 1965 με 
το βραβείο NOBEL Ειρήνης. Τα χρήματα 
για την επίτευξη των ανθρωπιστικών της 
σκοπών, προέρχονται από τις εισφορές 
των αναπτυγμένων χωρών και τις εισ
πράξεις από τις πωλήσεις των Χριστου
γεννιάτικων καρτών.

Η διάθεση των καρτών και ημερολο
γίων γίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις, 
σε κεντρικά βιβλιοπωλεία, και στις κατά 
τόπους Τράπεζες Πίστεως. Στην Αθήνα 
επίσης διατίθενται και στη Χ.Α.Ν. (Ομή
ρου 28), στη Χ.Ε.Ν. (Αμερικής 11), στην 
ΕΛΠΑ (Μεσογείων 2-4) και αλλού. 
Παραγγελίες γίνονται επίσης και στην 
Ελληνική Επιτροπή της UNICEF (Ξενίας 
1, τηλ. 7784-223).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το κατάστημα Νεωτερισμών «Αφοί 
ΚουρκουντήύΕ» (γωνία Εθνικής Αντιστά
σεως και Τσαμαδού 16 - Πειραιάς, τηλ. 
4122-728), με έτοιμα ανδρικά, γυναικεία 
και παιδικά ενδύματα και είδη Νεωτερι
σμών σε πλούσια συλλογή, προσφέρει 
όλα τα είδη του για το προσωπικό της 
Χωροφυλακής και τα μέλη τών οικογε
νειών τους με έκπτωση 20% επί των ανα- 
γραφομένων τιμών. Επίσης παρέχει ευ
κολίες πληρωμής με μηνιαίο διακανονι
σμό και με έκπτωση 5%.

*

Ο ανάπηρος Υπαξιωματικός της Χω
ροφυλακής κ. Λάμπρος Τσιβόλας διατη
ρεί εργαστήριο κατασκευής γουναρικών 
στην οδό Αχαρνών 53, τηλ. 8833-173, 
5723-728, και διαθέτει τα είδη του με έκ
πτωση 10% και ευκολίες πληρωμής για 
το προσωπικό της Χωροφυλακής.

*
Η Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία 

«ΒΙΟΜΕΤΑΛ - ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε.» προσφέ 
ρει στο προσωπικό της Χωροφυλακής και 
το συγγενικό του περιβάλλον, εφ ’ όσον 
εγγυάται αυτός που υπηρετεί στο Σώμα, 
έγχρωμες τηλεοράσεις Γερμανικής τε
χνολογίας ITT SCHAUB LORENZ σε τιμές 
τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης και 
με έκπτωση 13% για αγορά τοις μετρη-

τοίς ή 7% για αγορά σε 10 ισόποσες δό
σεις και με προκαταβολή 15.000 δρα
χμές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν απ’ ευθείας με την Εται
ρεία (Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 
2818-544 και 2811-212).

*

Το ξενοδοχείον «Αρτεμίσιον» (Βε- 
ρανζέρου 20 - Πλατεία Ομονοίας, τηλ. 
5230-524) προσφέρει στο προσωπικό της 
Χωροφυλακής έκπτωση 30% επί των 
αναγραφομένων τιμών των δωματίων. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται στον κ. Μάριο Σταθόπουλο, διευ
θυντή του ξενοδοχείου, στην ανωτέρω 
διεύθυνση.

*
Το κατάστημα Χρυσοχοΐας του ε.α. 

αξιωματικού Χωροφυλακής κ. Ευάγγε
λου Ανατολίτη, οδός Βερανζέρου 24α, 
τηλ. 5233-733, προσφέρει στο προσωπικό 
της Χωροφυλακής όλα τα είδη του, με 
έκπτωση μέχρι 25% και με ευκολίες πλη
ρωμής.

Ο μικρός αθλητής της φωτογραφίας 
μας, Δημήτριος Καραχάλιος του Πανα
γιώτη, 13 χρόνων, είναι γιός Ενωμο
τάρχη.

Στον πρόσφατο 11 ο Διεθνή Λαϊκό Μα
ραθώνιο της Αθήνας, που πήρε μέρος, 
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κα
τηγορία των παίδων.

Ευχόμαστε η συνέχεια και το μέλλον 
να είναι λαμπρό για τον ελπιδοφόρο 
αυτό νέο.

Π Α Ι Δ Ι Α  Π Ο Υ  Π Ε Τ Υ Χ Α Ν  Σ Τ Α  Α . Ε . Ι

Επειδή καθυστερημένα έφτασαν στα 
γραφεία του περιοδικού τα στοιχεία για 
ορισμένα παιδιά του προσωπικού της 
Χωροφυλακής, που πέτυχαν στις φετει- 
νές εξετάσεις στα ανώτατα και ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημοσιεύουμε 
στη συνέχεια τα ονόματά τους και τις 
σχολές που εισήχθηκαν. Συγχαίρουμε 
θερμά τα παιδιά αυτά για την επιτυχία 
τους και τους ευχόμαστε καλές σπου
δές.

ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ Μαρία του Γεωργίου, 
κόρη ανθ/στή ε.α., στη σχολή Τουρ. Επι
χειρήσεων Ηρακλείου.

ΒΟΣΔΙΚΗ Πολυξένη του Γεωργίου, 
κόρη ανθ/στή ε.α., στο Νομικό Αθηνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αικατερίνη του Ηλία, κόρη 
ενωμοτάρχη ε.α. στη Σ.Α.Α.Ν.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία του Αθα
νασίου, κόρη ταξιάρχου ε.α., στο τμήμα 
Δημ. Διοίκησης Νομικής Αθηνών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικολέττα του Αλεξάν
δρου, κόρη ταγματάρχη ε.α., στη Θεολο- 
γική Θεσσαλονίκης.

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ξενιώ του Χρήστου, 
κόρη ανθ/ρχου ε.α. στην Ιατρική Ιωαννί- 
νων.

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Στυλιανή του Νικολάου, 
κόρη αντ/ρχη, στην ΑΣΟΕΕ.

ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ Αγγελική του Εμμα
νουήλ, κόρη ανθυπασπιστή ε.α., στη 
Πάντειο.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Γεώργιος του 
Κων/νου, γιος μοίραρχου ε.α., στη σχολή 
Πολ/κών Μηχ/κών ΕΜΠ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Μαρία του Γεωργίου, 
κόρη ταξιάρχου ε.α., στην οδοντιατρική 
Αθηνών, σειρά 18.

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μαρία του Περι
κλή, κόρη ταγματάρχου ε.α., Ανωτάτη 
Γεωπονική Αθηνών.

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του 
Ευαγγέλου, γιος αντισυνταγματάρχη, 
στη Πολυτεχνική Σχολή Τορίνου (τμήμα 
μηχανολ. ηλεκτρολόγων).

ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου, 
γιος ταξιάρχου ε.α., στο Τμήμα Δημ. 
Διοίκησης Νομικής Αθηνών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Χριστόφορος του 
Γεωργίου, γιος ανθ/στή ε.α., στη σχολή 
Ναυπηγών Αθηνών.

ΤΖΑΒΑΡΑ Ουρανία του Γεωργίου, 
κόρη ανθυπομοιράρχου ε.α., στη 
Σ.Α.Α.Ν.

ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ Σάββας του Στυλια
νού, γιος ενωμοτάρχη ε.α., στη Θεολο- 
γική Αθηνών.

ΧΑΡΙΤΟΥ Παναγιώτα του Στεργίου, 
κόρη ενωμοτάρχη, στο Νομικό Αθηνών.

ΧΡΗΣΤΟΠΑΝΟΣ Θωμάς του χρήστου, 
γιος υπομ/ρχου ε.α., στη σχολή Πολ/κών 
Μηχανικών Θράκης.

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ

-  Από παραδρομή καταχωρήθηκε λαν
θασμένα στο προηγούμενο τεύχος ότι ο 
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ Βασίλειος, που πέτυχε στη 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ
σαλονίκης, είναι γιός συντ/ρχη ε.α. Ο 
συντ/ρχης κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ Ηλίας είναι 
Διοικητής του Συντάγματος Χωροφυλα
κής Αθηνών.

-  Από παραδρομή επίσης, καταχωρή- 
θηκη λανθασμένα το επώνυμο της ΚΘΥ- 
ΡΟΥΜΑΛΗ Ευαγγελίας που πέτυχε στην 
Αγγλική φιλολ. Αθηνών, της ΜΑΜΟΥΧΑ 
Αγγελικής, που πέτυχε στην ΑΣΟΕΕ και 
της ΔΟΥΚΑ Παναγιώτας, που πέτυχε στη 
σχολή Ιατρικών Εργαστ. Αθηνών.
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ογιά tig ελεύθερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

1. Και με αυτές τις διατάξεις ασχολείται η Αστυνομία
2. Έχει γίνει πονοκέφαλος των Αθηναίων -  Το χημικό σύμ

βουλο του μολυβδαινίου -  Ναυτικό πρόσταγμα.
3. Ένας από τους δώδεκα Θεούς -  Ψαριανός πυρπολητής.
4. Βυζαντινή νότα -  Η ψηλότερη κορυφή του κόσμου.
5. Αποτελεί τη βασική ύλη της βιομηχανίας συνθετικών 

χρωμάτων -  Υποθετικός σύνδεσμος.
6. Κόρη του Ουρανού και της Γης -Άκοσμος στην εμφάνιση 

και στα έργα.
7. Βουνό της Βουλγαρίας-Αθηναίος πολιτικός νομοθέτης.
8. Ποτάμι της Γαλλίας -  Γαλλικό άρθρο -  Τα χρόνια.
9. Πρακτορείο ειδήσεων -  Δεν είναι πονετικός.

10. Αμαρτωλός, ασεβής -  Ο αριθμός 201 με γράμματα.
11. Η Ελληνίδα αυτή αθλήτρια κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
12. Ένας από τους προφήτες -  Στρατιωτικό χρώμα.

Κ Α Θ Ε Τ Α

1. Γίνεται μετά το έγκλημα.
2. Βουνό στα σύνορα Αττικής και Κορινθίας -  .. .Βέγκας, 

πόλη των Η.Π.Α.
3. Ποδοσφαιρική ομάδα Α' Εθνικής -  Αυτά τα νερά είναι 

θεραπευτικά.
4. Πόλη και λιμάνι της Γαλλίας -  Αυτοί φαίνονται.
5. Ένα μόριο -  Ένας από τους επτά σοφούς -  Ένας πλανή

της (αντ.).

6. Μάρκα τσιγάρων -  Αφρικανός φύλαρχος
7. Έλληνας συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων (με 

άρθρο) -  Αμερικάνικο περιοδικό.
8. Γάλλος ζωγράφος -  Χημικό σύμβολο του Αρσενικού -  

Μικρό φυτό.
9. Χώρος ιερός, απαραβίαστος -  Αναφορική αντωνυμία 

(αρχ).
10. .. .Γαλλικό τέταρτο -  Πόλη του Βελγίου -  Άρθρο.
11. Οι Βάλτο ι-Έ νας υιός που αναφέρεται σε μία παραβολή.
12. Νησί της Αλβανίας -  Δεν είναι μεγάλο νησί.

Ηλιος Καραμόνης 
Ενωμ/ρχπς

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Πριν μερικές μέρες, οι ψαράδες στη λίμνη Τριχωνίδα 
μάζεψαν τρεις ναυαγούς από ένα υδροπλάνο, που είχε κάνει 
αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Σαν πλησίασαν, βρήκαν τους δύο ναυαγούς αναίσθη
τους, και τον τρίτο σε παραλήρημα, και παρ' όλο που τους 
έβγαλαν στην όχθη όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και τους 
πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, οι δύο αναίσθητοι ναυαγοί 
πέθαναν πριν προλάβουν να συνέλθουν. Και ο τρίτος δεν είχε 
καν συνέλθει, όταν πήγε ο μοίραρχος Λούκας για να φροντί
σει την ανακάλυψη της ταυτότητας των τριών ναυαγών.

Έτσι ο μοίραρχος ύστερα από μια κουραστική έρευνα, 
μπόρεσε τελικά να βρει τα ονόματα των ναυαγών που ήσαν. 
Δημήτρης Κροντηράς, Νίκος Οικονομίδης και Γιώργος Ανα- 
γνωστόπουλος.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, το μυστήριο για την ταυτότητά 
τους εξακολουθούσε να παραμένει, γιατί ο μοίραρχος δεν 
είχε κατορθώσει να ανακαλύψει σε ποιόν ακριβώς ανήκε το 
καθένα από τα ονόματα αυτά.

Ανάμεσα στα διάφορα άλλα άχρηστα χαρτιά που υπήρχαν σ’ 
ένα μικρό πέτσινο τσαντάκι στο υδροπλάνο, βρέθηκε και ένα 
ανυπόγραφο πωλητήριο του υδροπλάνου, που είχε γίνει από 
τον ιδιοκτήτη του για το Νίκο Οικονομίδη.

Ερευνώντας το μυστήριο αυτό των ναυαγών, ο Μοίραρ
χος Λούκας ανακάλυψε πως και οι τρεις ήσαν τυχοδιώκτες, 
που έκαναν απόπειρα να πετάξουν από την Ελλάδα στην 
Ιταλία. Έμαθε επίσης και τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία.

-  Ο Κροντηράς είχε χωρίσει πρόσφατα.
-  Πριν απογειωθούν, ο ιδιοκτήτης του υδροπλάνου μά

λωσε μ’ αυτόν που επέζησε τελικά από αυτή την περιπέτεια, 
γιατί ο τελευταίος αυτός ρίχθηκε στο κορίτσι του.

-  Επίσης, ο άνθρωπος που επέζησε, απείλησε ότι θα εγκα- 
τέλειπε την παρέα ύστερα από αυτή την παρεξήγηση. Επειδή, 
όμως, ήταν ο μοναδικός πιλότος, ο Κροντηράς τον έπεισε 
τελικά να πάει μαζί τους.

-  Ο Κροντηράς απείλησε ακόμη τον ιδιοκτήτη του υδρο
πλάνου, πως αν συνέχιζε τη γκρίνια του, θα έλεγε στον πιλότο 
να τον πετάξει στη θάλασσα, όταν θα πετοϋσαν πάνω από την 
Αδριατική.

Έχοντας, λοιπόν, μόνον αυτές τις πληροφορίες, ο Μοί
ραρχος Λούκας κατόρθωσε τελικά να μάθει το όνομα εκείνου 
του ναυαγού που επέζησε.

Μήπως, όμως, μπορείτε και σεις με τα στοιχεία αυτά να 
ανακαλύψετε ποιος ήταν αυτός;
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-  Κρίμα που τα χοντρά μουστάκια σας κρύ
βουν τα γλυκό σας χαμόγελο . . .

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Οι χτύποι της καρδιάς μας

Όταν το σώμα μας βρίσκεται σε ορι
ζόντια θέση οι χτύποι της καρδιάς μας 
μειώνονται κατά 10 στο λεπτό σε σχέση 
μ’ εκείνους που έχουμε όταν είμαστε 
όρθιοι.

Η ταχύτητα του τυφλοπόντικα

Οι στοές που σκάβει μέσα στο έδαφος 
ο τυφλοπόντικας αποτελούνται από ένα 
περίπλοκο σύστημα διαδρόμων, μέσα 
στους οποίους κινείται με μεγάλη ταχύ
τητα παρόλο που είναι εντελώς τυφλός. 
Η ευκινησία του και η ταχύτητά του μπο
ρεί να παραβληθεί, τηρουμένων βέβαια 
των αναλογιών, μ’ εκείνη ενός αλόγου 
που καλπάζει σ’ έναν ιππόδρομο.

Ηλιακή ενέργεια ακόμη και με σύννεφα

Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα 
ερευνών, που διεξήχθη στο παγκόσμιας 
φήμης Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Μασσαχουσέτης απέδειξε ότι η εκμε
τάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί 
να αποδώσει πάρα πολύ σημαντικά ποσά 
ενερνείας και να εξασφαλίσει εξοικονό- 
μιση ενέργειας σε τρομερό βαθμό ακόμη 
και σε κλίματα όπου η συννεφιά είναι

σχεδόν καθημερινή. Οι ειδικοί του ΜΙΤ 
κατασκεύασαν μια αίθουσα από γυαλί 
στην οποία τα τοιχώματα είναι από διπλό 
τζάμι. Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει 
μερική διατήρηση της ηλιακής θερμότη

τας η οποία έτσι δε χάνεται στο σύνολό 
της. Για να αυξήσουν την αποτελεσματι- 
κότητα αυτής της κατασκευής, που ήδη 
χρησιμοποιείται για τα θερμοκήπια, οι 
επιστήμονες εχρησιμοποίησαν ειδικές 
βαφές από άλατα ψευδαργύρου για να 
επιστρώσουν την εξωτερική επιφάνεια 
του εσωτερικού τζαμιού και γέμισαν το 
χώρο μεταξύ των τζαμιών με το ευγενές 
αργό αέριο. Οι προσθήκες αυτές εξ
ασφαλίζουν τη ροή της ηλιακής ενέρ
γειας προς τα έξω με σχετική αύξηση της 
αποθηκευμένης ενέργειας στο εξωτε
ρικό. Η μέθοδος εξασφάλισε πολύ καλά 
αποτελέσματα ακόμη και μετά από ένα 
μήνα αδιάκοπης συννεφιάς.

Αποδοτική εφεύρεση

Εφευρέτης της δαχτυλήθρας ήταν κά
ποιος Νικολό Μπενσχότεν, κοσμηματο- 
ποιός στο Άμστερνταμ. Έφτιαξε την 
πρώτη δαχτυλήθρα του από χρυσάφι το 
1848, για να την κάνει δώρο σε μια δε
σποινίδα στην εικοστή επέτειο των γε
νεθλίων της Η νέα δεν μπόρεσε να κρα
τήσει το μυστικό. Κι έτσι σε λίγες μέρες η 
εφεύρεση ήταν πια κοινός τόπος, με 
συνέπεια να δημιουργηθεί τεράστια βιο
μηχανία που απέφερε πολύ μεγάλα 
κέρδη.

Η μεγαλύτερη εφημερίδα

Η μεγαλύτερη σε σχήμα εφημερίδα 
του κόσμου είναι το «Φωτισμένο Στε
ρέωμα» του Λονδίνου. Έχει μήκος 2 μέ
τρα και 5 εκατοστά και φάρδος 1 μέτρο 
και 8 χιλιοστά. Έχει 8 σελίδες. Κάθε σε
λίδα 13 στήλες.

Η εφημερίδα αυτή βγαίνει κάθε εκατό 
χρόνια. Το τελευταίο τεύχος κυκλοφό
ρησε το 1950 και το επόμενο θα κυκλο
φορήσει το 2050.
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Γιατί εγκοτέλειψε το σπίτι τουΑπό τότε ευχόμοστε σ’ εκείνον που
φταρνίζεται

Οι αρχαίοι Έλληνες έλαγαν σ’ εκείνον 
που φταρνιζόταν «Ζευ σώζον». Μολονότι 
ο Αριστοφάνης φανταζόταν ότι με το 
φτάρνισμα έφευγε το κακό και οι Πέρσες 
την ίδια αυτή εποχή θεωρούσαν το 
φτάρνισμα καλό οιωνό, πολλοί λαοί αρ
γότερα πίστευαν, ότι με το φτάρνισμα 
έβγαινε και η ψυχή.

Η συνήθεια των ευρωπαϊκών λαών να 
λένε στον άνθρωπο που φταρνίζεται 
«Γειά σου» καθιερώθηκε κατά την διάρ
κεια επιδημίας γρίππης κατά τον ΣΤ 
αιώνα, οπότε όπως πιστευόταν ο Πάπας 
Ιωάννης επέβαλε ειδική προσευχή για 
τον εξορκισμό του κακού. Οι γερμανοί 
την προσευχή τη συνόψισαν σε μια ευχή, 
όπως και οι Έλληνες με το «στην υγεία 
σου».

Γιατί ανατριχιάζουμε;

Κατά τους φυσιολόγους αυτά είναι ένα 
κατάλοιπο από τους δασύτριχους προ
γόνους μας. Η συγκίνηση κάθε είδους, 
φόβος, οργή, έρωτας, μίσος, επηρεάζει 
το σώμα κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο. 
Το σώμα χρειάζεται περισσότερα καύ
σιμα, οξυγόνο και σάκχαρο.

Η καρδιά πάλλεται ταχύτερα ερεθιζό
μενη από την αδρεναλίνη και το αίμα 
επίσης τρέχει πιο γρήγορα. Στην περί
πτωση των προγόνων μας όλες αυτές οι 
λειτουργίες προκαλούν ανόρθωση των 
τριχών. Στην περίπτωση τη δική μας, 
επιεδή δεν υπάρχουν σχετικά πολλά τρι
χωτά μέρη στο σώμα, απλώς μυρμηγκιά
ζει το δέρμα.

Υπήρχε άλλη λύση;

Ρώτησαν κάποτε τον Τοτό:

- Τ ι  θα γίνεις, όταν μεγαλώσεις; 
-  Αξιωματικός.

-  Και δε φοβάσαι μήπως στον πόλεμο 
σε σκοτώσουν;

-  Ποιος να με σκοτώσει;
-  Ο εχθρός.
-  Κι ο Τοτός, αφού σκέφτηκε λίγο, 

απάντησε:
-  Έ, Τότε θα γίνω .. .  εχθρός!

Τι άλλο;

Καθηγητής: Τι κάνουν, παιδί μου, τα 
ρήματα που δεν παίρνουν αύξηση;

Μαθητής: Κάνουν απεργία, κ. καθη- 
γητά.

0 . .  .κόκορας!

Μια μπάλα του Μπάσκετ πέφτει μέσα 
σε ένα κοτέτσι μπροστά στα πόδια του 
κόκορα.

Εκείνος την εξετάζει προσεχτικά και 
ύστερα τη δείχνει στις κότες:

-Δ ε θέλω να σας κατηγορήσω αλλά για 
δέστε τι φτιάχνουν στα άλλα κοτέτσια...

-  Είπες η πεθερά σου σου πέταξε μια 
καρέκλα, ρώτησε ο δικαστής τον μηνυτή.

-  Μάλιστα κύριε Πρόεδρε.
-  Και ότι η γυναίκα σου σου πέταξε το 

τραπέζι...
-  Μάλιστα κύριε Πρόεδρε.
-  Και μόνο αυτά τα δύο σε ανάγκασαν 

να εγκαταλείψεις το σπίτι σου;
- Ό χ ι  είδα και την κόρη μου να κοιτά

ζει σκεφτική τη βιβλιοθήκη .. .

Εύλογο επιχείρημα

-  Πώς τολμάς ν’ αρνηθείς; ρωτάει ο δι
καστής τον κατηγορύμενο. Υπάρχουν έξι 
άνθρωποι που σε είδαν να κλέβεις τ ’ αυ
τοκίνητο .. .

-  Και τι μ’ αυτό; κάνει έκπληκτος ο κα
τηγορούμενος. Εγώ μπορώ να σας φέρω 
έξι εκατομμύρια ανθρώπους που δεν με 
είδαν να το κλέβω.

Αστυνομικό ευτράπελο

Η Γενική Ασφάλεια έχει στείλει σ’ όλες 
τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της 
Χωροφυλακής φωτογραφίες ενός εγ
κληματία που τον παρουσιάζει σε διάφο
ρες πόζες.

Σε λίγες μέρες παίρνει μια αναφορά 
από κάποιο σταθμάρχη:

-  Αναφέρω λήψιν φωτογραφιών εξ κα
κοποιών. Συνέλαβα ήδη τους πέντε. Εκ
τος καταζητείται. . .

Δικαιολογία

Ο δικαστής στον κατηγορούμενο:
-  Παραδέχεσαι πως έκλεψες αυτό το 

μενταγιόν;
-Ό χ ι, κύριε πρόεδρε, το βρήκα, δεν 

το ’κλεψα.
-  Αφού λοιπόν το βρήκες, γιατί δεν το 

επέστρεφες στον κάτοχό του;
-  Γιατί, κύριε πρόεδρε, το άνοιξα μέσα 

κι έγραφε: «Για σένα, παντοτεινά δικό 
σου».

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ, 2) ΝΕΦΟΣ -  ΜΟ -  
ΑΛΑ, 3) ΑΡΗΣ -  ΚΑΝΑΡΗΣ, 4) ΠΑ -  ΕΒΕΡΕΣΤ, 5) ΑΝΙ
ΛΙΝΗ -  ΑΝ, 6) ΡΕΑ -  ΑΤΣΑΛΟΣ, 7) ΑΙΜΟΣ -  ΣΟΛΩΝ, 8) 
ΣΑΑΡ -  ΕΛ -  ΕΤΗ, 9) ΤΑΣ -  ΑΠΟΝΟΣ, 10) ΑΛΙΤΗΡΙΟΣ-  
ΣΑ, 11) ΣΑΚΟΡΑΦΑ, 12) ΗΣΑΪΑΣ -  ΧΑΚΙ

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, 2) ΓΕΡΑΝΕΙΑ-ΛΑΣ, 3) 
ΟΦΗ -  ΙΑΜΑΤΙΚΑ, 4) ΡΟΣΕΛ -  ΟΡΑΤΟΙ, 5) ΑΣ -  ΒΙΑΣ -  
ΣΗΡΑ, 6) KENT -  ΡΑΣ, 7) 0 ΜΑΡΗΣ-ΛΑΪΦ, 8) ΜΟΝΕ- 
ΑΣ-ΠΟΑ, 9) ΑΣΥΛΟ-0Σ. 10) ΚΑΡΤ-  ΟΛΕΝ-ΤΑ, 11) 
ΕΛΗ -  ΑΣΟΤΟΣ, 12) ΣΑΣΩΝ -  ΝΗΣΑΚΙ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Επέζησε ο Οικονομίδης που ήταν ο υποψήφιος αγο
ραστής και πιλότος του υδροπλάνου.

905



NSQ ΡΠ’ ΟΟΗ
ΤΗΝ EOOqDq

Α Θ Η Ν Α

Με τη ευκαιρία της επίσημης έναρξης 
των μαθημάτων των πρωτοετών σπου
δαστών των Σχολών Αξιωματικών Χωρο
φυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, πρα
γματοποιήθηκε στις 24 του περασμένου 
μήνα εκδήλωση στη Σχολή Αξιωματικών 
Χωροφυλακής. Στους σπουδαστές των 
Σχολών μίλησε ο Υπουργός Δημοσίας 
Τόξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης, ο 
οποίος αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων 
στα μέτρα που πήρε το Υπουργείο για

την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστή
ματος και την άνοδο του επιπέδου των 
Σχολών. Στο τέλος, απεύθυνε παραινέ
σεις προς τους Δοκίμους Αξιωματικούς 
για την όσο το δυνατόν καλύτερη επαγ
γελματική τους κατάρτιση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Τάκης Αναγνωστόπουλος, 
οι Αρχηγοί Χωροφυλακής και Αστυνο
μίας Πόλεων, Ανώτατοι και Ανώτεροι 
Αξιωματικοί των Σωμάτων, Καθηγητές 
και Εκπαιδευτές των Σχολών.

Χ Α Ν Ι Α

Υπηρεσίες της Α.Δ.Χ. Κρήτης επιθεώ
ρησε τον περασμένο μήνα ο Γενικός 
Γ ραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Τάκης Αναγνωστόπουλος, συν- 
οδευόμενος από τον Αρχηγό Χωροφυ
λακής Αντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκη.

Στις 6-11-82 ο κ. Γενικός Γραμματέας 
και ο κ. Αρχηγός με την ευκαιρία της επί
σκεψής τους στα Χανιά, μίλησαν στην αί
θουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμε
λητήριου προς τους άνδρες των Υπηρε
σιών της πόλεως, και ανέπτυξαν διάφορα 
υπηρεσιακά θέματα και προβλήματα που 
απασχολούν το προσωπικό του Σώματος 
γενικότερα.

Π Α Τ Ρ Α

Ομάδα 250 Ιταλών Αστυνομικών μελών 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(ΙΡΑ) επιθαίνοντες του πλοίου EL - 
GRECO επισκέφθηκαν πρόσφατα την 
Πάτρα.

Τους ξένους συναδέλφους υποδέχθη
καν ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
της ΙΡΑ Δυτικής Ελλάδας Αντισυνταγμα- 
τάρχης κ Κων/νος Μπούρας και αστυνο
μικοί, μέλη της ΙΡΑ.

Οι Ιταλοί συνάδελφοι έτυχαν εξυπηρε- 
τήσεως στο τελωνείο και τον έλεγχο δια
βατηρίων και κατόπιν οδηγήθηκαν σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης προς 
λήψη πρωινού. Στη συνέχεια επιβιβά
σθηκαν σε πούλμαν και με τη συνοδεία 
μοτοσυκλετιστού της Τροχαίας Προα
στίων Πατρών αναχώρησαν από τα διόδια 
για Αθήνα, έχοντας αποκομίσει τις καλύ
τερες εντυπώσεις απο τη σύντομη αλλά 
εγκάρδια επαφή με τους Έλληνες συν
αδέλφους τους.



Ν Α Υ Π Λ Ι Ο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Διοίκηση 
Χωροφυλακής Αργολίδας πραγματο
ποίησε πρόσφατα ο κυβερνήτης του 
Γαλλικού πολεμικού πλοίου «AVISO», 
συνοδευόμενος απο τον Γάλλο Ναυτικό 
Ακόλουθο στην Ελλάδα, με την ευκαιρία 
της άφιξής του στο λιμάνι του Ναυπλίου.

Τον ξένο Κυβερνήτη υποδέχτηκε στο 
γραφείο του ο Διοικητής της Δ.Χ. Αργο

λίδας Αντισυνταγματάρχης κ. Ανδρέας 
Γαλλής και αντιπροσωπεία Αξιωματικών 
της Διοίκησης. Στη συνέχεια και μέσα σε 
εγκάρδια ατμόσφαιρα, ο κ. Διοικητής 
πρόσφερε στον Κυβερνήτη του πλοίου, 
σε ανάμνηση της επίσκεψής του, αντί
γραφο αρχαίας ληκύθου.

Το μεσημέρι ο Κυβερνήτης παρέθεσε 
γεύμα στο πλοίο προς τιμή των αρχών 
της πόλης και το βράδυ δόθηκε δεξίωση 
με μεγάλη συμμετοχή του Κοινού.

Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α

Ενημερωτική ομιλία γύρω από το 
καυτό και επίκαιρο θέμα της προφύλα
ξης των μαθητών από τα τροχαία ατυχή
ματα, έγινε τον περασμένο μήνα στο ΕΓ 
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, με ομιλητή 
τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας 
Τρικάλων Ταγματάρχη κ. Δημήτριο Χου- 
λιαρά με θέμα «Τροχαίο ατύχημα και μα- 
θητιώσα νεολαία - Μέτρα πρόληψης».

Η ομιλία αυτή εντάσσεται στο ευρύ
τερο πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθη
τών των Σχολείων για την πρόληψη τρο
χαίων ατυχημάτων από το Τμήμα Τρο
χαίας Τρικάλων. Κατά την διάρκεια της 
ομιλίας προβλήθηκαν και σλάιντς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σε- 
βασμιότατος Μητροπολίτης κ. Αλέξιος, ο 
Εισαγγελέας κ. Μαρόπουλος, ο Διοικη
τής της Δ.Χ. Τρικάλων κ. Κοσμάς Χατζη- 
νικολής και άλλοι. Η παραπάνω αξιέπαινη 
πρωτοβουλία του Διοικητή της Τροχαίας 
Τρικάλων, σχολιάστηκε ευμενέστατα 
απ’ όλο τον τοπικό τύπο.

ΑΘΗΝΑ
Με θρησκευτική ευλάβεια και μεγαλο

πρέπεια γιορτάσθηκε η μνήμη των Παμ- 
μεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ 
στον ιερό Ναό των Σχολών Χωροφυλα
κής Αθηνών.

Το βράδυ της παραμονής (7-11-82) 
ψάλθηκε Εσπερινός με αρτοκλασία, στον 
οποίο χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Ανδρούσης Αναστάσιος,

Τον εσπερινό παρακολούθησαν οι Α' 
και Β’ Υπαρχηγοί του Σώματος Υποστρά
τηγοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόπουλος και 
Γεώργιος Καζαμίας, οι Α' και Β' Επιθεω
ρητές Υποστράτηγοι κ.κ. Δημήτριος 
Κόλλιας και Σπυρίδων Παναγιωτόπου- 
λος, ανώτατοι, ανώτεροι, και κατώτεροι 
αξιωματικοί, αντιπροσωπίες οπλιτών από 
διάφορες υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου 
της Αττικής, οι καθηγητές των Σχολών, 
δόκιμοι ανθυπομοίραρχοι, δόκιμοι ενω
μοτάρχες και πλήθος προσκυνητών.

ΑΘΗΝΑ
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Αρχηγείο 

Χωροφυλακής πραγματοποίησε πρόσ
φατα ομάδα πέντε ανώτερων Αξιωματι
κών της Αυστριακής Αστυνομίας, μελών 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α.) με επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Ι.Ρ.Α. Αυστρίας κ. Η. HOLLER.

Τους ξένους συναδέλφους υποδέ
χτηκε ο Β' Υπαρχηγός του Σώματος Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Καζαμίας, Αξιω
ματικοί του Αρχηγείου και ο Πρόεδρος 
του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. Υπο
στράτηγος ε.α. κ. Αντώνιος Δεμέστιχας.

Στη συνέχεια, μετά απο σύντομο χαι
ρετισμό του κ. Υπαρχηγού, έγινε ανταλ
λαγή αναμνηστικών δώρων



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 13ου ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ «Ε.Χ.»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ανθ υπασπιστής

Α '  Γ Ε Ν Ι Κ Ο

1. Αθλητισμός:
Χιονισμένες χαρές, 4.
Αθλητικό πορτραίτο του χρόνου που πέ
ρασε (Ιωάννης Δήμος - Τσόλης), 120. 
Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου (Βασ. 
Ελευθεριάδης), 354.
Πανευρωπαϊκοί Αθήνας 1982 (Γιάννης 
Δήμος - Τσόλης), 688.

2. Αστυνομία γενικό:

Μέθοδοι αυτοάμυνας (Χρήστος 
Ασπρούδης), 180.
Ο αστυνομικός της ΙΟετίας του ’80 (Νι
κόλαος Φωτεινόπουλος), 189.
Οι ακρίτες της Χωροφυλακής, 314, 392. 
Ο ρόλος της Αστυνομίας (David McNee), 
403.
Συνεργασία κοινού και Αστυνομίας (Αν- 
δρέας Φούντας), 467.

μέρα ενός μπόμπυ (Robin Dewhurst),

Αστυνομική ψυχολογία (Giuseppe Catal- 
fano), 546.
Η αυτεπίγνωση του αστυνομικού κατά 
την εφαρμογή του νόμου (Cliff Copeland).

Δημόσιες Σχέσεις και Αστυνομία (Σπυρί
δων Ζομπανάκης), 870.

3. Εγκληματολογία - Νομικό θέμοτα:

Τα ναρκωτικά και οι νέοι (Ιωάννης Παπα- 
γεωργίου), 17.
Η ψυχολογία του παίκτη (Άρης Σιμόπου- 
λος), 35.
Τα ναρκωτικά στην Ευρώπη (Άγγελος 
Πετρουλάκης), 161.
Ο ληστής της Τράπεζας και τα θύματά 
του (W. Widdendorf), 175.
Η Χωροφυλακή στη Θεσσαλονίκη, 233.
Η ζωοκλοπή (Εισήγηση Συμεώνος Δα- 
σκαλάκη), 244.
Εξαφανίσεις (Άγγελος Πετρουλάκης), 
248.
Κυνηγοί θησαυρών (Alain Weil), 410. 
Δίτροχοι καβαλλάρηδες; καμικάζι της 
ασφάλτου: (Άγγελος Πετρουλάκης),
460.
Η φωτογραμμετρία στο ανακριτικό έργο 
(Κων/νος Δανούσης), 503.
Τουρισμός και εγκληματικότητα 
(Κων/νος Δανούσης), 536.
Βιασμοί (Άγγελος Πετρουλάκης), 612.
Οι πειρατές των κομπιούτερς, 622. 
Οικονομική κρίση και έγκλημα (Μ. Broda) 
629.
Το έγκλημα στην Ελλάδα (Πάνος Γιαμα- 
ρέλλος), 719.
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρε
σιών (Κων/νος Μαρκάτος), 727.
Η διακίνηση των ναρκωτικών (Νικόλαος 
Φωτεινόπουλος), 764.

Ο φαύλος κύκλος της εγκληματικότητας 
(Jaques Leaute), 778.
Πρόληψη του εγκλήματος, μια ουμανι
στική προσέγγιση (R.J. Dempsey), 790. 
Συμπεριφορά στο θύμα κατά την ανά
κριση, 798.
Αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητας (Γε
ράσιμος Κουτάβας), 805.
Προσωπική ασφάλεια (Αριστοκλής Νικό- 
πουλος), 850.
Η αποποινικοποίηση της μοιχείας (Δημή- 
τριος Κάσσιος), 861.

4. Διάφορα:

Πορτραίτο 1981 (Άγγελος Πετρουλά
κης), 92.
Για του Χριστού την πίστη την αγία και 
της πατρίδος την ελευθερία (Ευσέβιος 
Πιστολής), 183.
Μάγοι και μάγισσες στην παλιά Αθήνα, 
361.
Ελλάδα και θάλασσα (Κωστής Δημητριά- 
δης - Δαναός), 388.
Το χρήμα (Παναγιώτης Καρανάσιος), 564. 
Οι κουτσαβάκηδες της παλιάς Αθήνας 
(Β. Κωνσταντινόπουλος), 660.
27-9-1982: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού 
(Αθανάσιος Τασιαδάμης), 716.
Η ιστορία του μολυβιού, 747.
Εικόνες της παλιάς Αθήνας (Χρήστος 
Ρέππας), 811, 886.
Χριστός επί γης υψώθητε (Ευσέβιος Πι- 
στολής), 840.

5. Ιατροδικαστική:

Η νεκροψία και η ιατροδικαστική σημα
σία της (Πάνος Γιαμαρέλλος), 42. 
Νεκροτομία (Πάνος Γιαμαρέλλος), 111.
Η σαπωνοποίηση του πτώματος (Πάνος 
Γ ιαμαρέλλος - Φίλιππος Κουτσαύτης), 
266.
Πότε εμφανίζεται η μουμιοποίηση του 
πτώματος (Πάνος Γιαμαρέλλος - Φίλιπ
πος Κουτσαύτης), 423.
Αναγνώριση ατόμων με βάση τα δόντια 
(P.L.Samis), 424.
Η αλλαγή φύλλου (Πάνος Γ ιαμαρέλλος), 
494.
Πνιγμονή εκ καταχώσεως (Πάνος Γιαμα- 
ρέλλος - Φίλιππος Κουτσαύτης), 639.

6. Ιατρικά θέματα:

Αλλεργίες, 200.
Πνευμονική φυματίωση (Ευάγγελος 
Δροσινός), 577.
Η βαρηκοΐα των παιδιών (Πάνος Σχοινο- 
χωρίτης), 640.

7. Ιστορία:

Το δουλεμπόριο των νέγρων (Piero A. 
Milani), 48.
Η πρώτη Κυριακή αργία (Γιάννης Ιωαννί- 
δης), 91.
Η ιστορία λοξοδρόμησε στη Σαντορίνη 
(Κων/νος Δανούσης), 108.
Φιλοποίμην ο Μεγαλοπολίτης (Φιλοποί
μην Τερζής), 124.
Το Ραμοβούνι (Αναστάσιος Ανδρού- 
τσος), 125.

Χωρίς να ρίξουν δάκρυ ..., 154.
Οι ιδέες του Καποδίστρια για την απε
λευθέρωση της Ελλάδας (Απόστολος 
Βακαλόπουλος), 156.
Ένας κομπιούτερ 2.000 ετών, 168. 
Απαγωγή για λύτρα (Δημ. Καρατζένης), 
202.

Το γράμμα ΕΨΙΛΟΝ ως έμβλημα του 
Μαντείου των Δελφών (Μιχαήλ Στασινό- 
πουλος), 254.
Η παράδοση των Οχυρών (Χρήστος Π. 
Ζαλοκώστας), 257.
Η πνευματική άνθηση της Κρήτης 
(Κων/νος Δανούσης), 332.
Το Βυζάντιο και οι νεώτεροι Έλληνες 
(Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος), 338. 
Ποτέ πια Χιροσίμα, 558.
Οι γυναίκες στο αρχαίο δράμα, 566. 
Αλφρεντ Νομπέλ, ο πατέρας της νιτρο

γλυκερίνης (Sabin Beausejour), 582.

Ελγίνεια μάρμαρα (Ντιάνα Ζαφειροπού- 
λου), 618.
Το ημερολόγιο ενός ιταλού υπαξιωματι- 
κού (Χρήστος Ρέππας), 703.
Φούρκα το χωριό του Σμόλικα που 
«έζησε» τη μάχη της Πίνδου (Κώστας 
Λιάπης), 720.
Στο θρόνο της δόξας (Φιλοποίμην Τερ
ζής), 735.
Η Μεσόγειος σαν πολιτιστική ενότητα 
(Μανόλης Ανδρόνικος), 772.
Η εκτέλεση της θανατικής ποινής κατά 
την οθωνική περίοδο (Σωτήριος Διαμάν- 
της), 783.
Τόρα, τόρα, τόρα (Κων/νος Δανούσης), 
879.

8. Ιστορία Χωροφυλακής:

Από τη μεσσηνιακή στάση του 1834 
(Χρήστος Ρέππας), 23.
Τα πρώτα φύλλα πορείας (Μιχαήλ Μαρ- 
κίδης), 25.
Οι πρώτες περιοδικές αναφορές (Σωτή
ριος Διαμάντης), 26.
Μιχαήλ Ν. Μόστρας, 1802 - 1877 (Δημή- 
τριος Μπαλλάς), 99.
Ένα υπόμνημα - συμβολή στην ιστορία 
της ληστείας (Άλκης Ψωμάς), 171. 
Αξιωματικοί Χωροφυλακής, αγωνιστές 
του ’21 (Αναστάσιος Καρβούνης), 173. 
Αναστάσιος Γ. Πλέσσας, αρχηγός Χωρο
φυλακής και αγωνιστής του ’21 (Χρήστος 
Ρέππας), 279.
Η Χωροφυλακή στην κρητική επανά
σταση του 1896 - 1897 και τον ελληνο
τουρκικό πόλεμο του 1897 (Ναπολέων 
Δοκανάρης), 327.
Από τον αγώνα της Χωροφυλακής κατά 
της ληστείας (Σωτήριος Διαμάντης), 399. 
Παντελής Δημητρίου, αντιμοίραρχος, 
1801 - 1875 (Άλκης Ψωμάς), 479. 
Διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ληστείας κατά τη διετία 1838 - 1840 
(Μιχαήλ Μαρκίδης), 551.
Οι σφραγίδες της Χωροφυλακής στην 
οθωνική περίοδο (Μιχαήλ Μαρκίδης), 
554.
Από τους αγώνες της Χωροφυλακής 
στην Μικρά Ασία (Χρήστος Ρέππας), 586. 
Το αστυνομικό καθεστώς της Ηγεμονίας 
της Σάμου, 1834 - 1913 (Δημήτριος 
Μπαλλάς), 631.
Η εγκατάσταση των πρώτων υπηρεσιών



Χωροφυλακής, 1833 - 1834 (Χρηστός 
Ρέππας), 739.
Γεώργιος Πτολεμαίος, αντισυνταγμα- 
τάρχης Χωροφυλακής, αγωνιστής του 
’21 (Αθανάσιος Αναστασόπουλος), 855.

9. Λαογραφία:

Ο Άη - Γιώργης ο μαντηλάς (Αθανάσιος 
Τασιαδάμης), 268.
Η πρωταπριλιά και τα έργα της, 271. 
Πασχαλινά σύμβολα (Δημήτριος Λουκά- 
τος), 272.
Λαογραφικός Αύγουστος (Κώστας Λιά- 
πης), 591.
Το νυφοπάζαρο της Μπαρμπαριάς (Carla 
Hunt), 636.
Χριστουγεννιάτικα έθιμα (Βασίλειος Χα- 
ραλαμπόπουλος), 875.

10. Λογοτεχνία:

Γροιλανδία (Μ. Mongelli) , 12.
Ο ζωηφόρος εκείνου τάφος (Φώτης Κόν- 
τογλου), 264.
Γυναίκες του Άργους (διήγημα Ηλία Βε- 
νέζη), 267.
Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα 
ταχύ ..., 336.
Η γυναίκα (διήγημα του Ανδρέα Καρκα- 
βίτσα), 347.
Το κλειδί (διήγημα του Isaac Bashevis 
Singer), 358.
Παξοί (Κώστας Γεωργόπουλος), 408. 
Καράβια (Φώτης Κόντογλου), 413.
Στο ξένο σπίτι (διήγημα του Παύλου Νιρ
βάνα), 415.
Ώρα απολογισμού (I. Μ. Παναγιωτόπου- 
λος), 428.
Τα δυο Κυπριόπουλα (διήγημα της Χρυ
σάνθης Ζιτσαία), 483.
Η δημοτική γλώσσα στην επιστήμη (Γιάν- 
νης Γιαννόπουλος), 499.
Οι αετοί της ερήμου (Γιώργος Καράγιωρ- 
γας), 506.
Σάμος, το νησί του Πυθαγόρα (Γιάννης 
Δήμος - Τσδλης), 548.
Η Παρθένος (Φώτης Κόντογλου), 560.
Τα δυο ενέχυρα (Μιχαήλ Στασινόπου- 
λος), 642.
Πορεία προς το μέτωπο (Οδυσσέας Ελύ- 
της), 694.
Νίκος Καζαντζάκης (Άγγελος Πετρου- 
λάκης), 709.
Μάνη, τα καπούλια του λιονταριού 
(Στράτης Μυριθήλης), 712.
Τα κοσμήματα (διήγημα του Γκυ ντε Μω- 
πασάν), 745.
Φθινόπωρο’ ταπεινή, μελαγχολική 
ομορφιά, 797.
Αρνοϋμαι (διήγημα του Αντώνη Σαμα- 
ράκη), 882.

11. Λογοτεχνία αστυνομική:

Ο κτηνάνθρωπος (Άγγελος Πετρουλά- 
κης), 54.
Δυο σφαίρες για τη Μαρία (Άγγελος Πε- 
τρουλάκης), 130, 206, 285.
Το καρφί (J. Sihan), 435.
Το υποψήφιο θύμα χτυπά χωρίς οίκτο 
(Άλφρεντ Χίτσκοκ), 515.
Η νιτρογλυκερίνη δεν έχει συνείδηση 
(Άλφρεντ Χίτσκοκ), 593.
Δολοφονία αντί για τροχαίο (Άλφρεντ 
Χίτσκοκ), 668.
Τα περίεργα παιχνίδια της τύχης (Ρόμ- 
περτ Κόλμπυ), 819.

Από το χέρι του νεκρού (Μάριαμ Άλλεν 
ντε Φορντ), 889.

12. Μόνιμες στήλες:

Γεγονότα και συμβάντα, 58, 135, 211, 
291,364,438,517,595,671,748,823,894. 
Για τις ελεύθερες ώρες, 73,147, 223,297, 
375, 451,527, 603, 679, 756, 831, 903. 
Εδώ «109», 62, 128, 216, 274, 352.
Εμείς και οι αναγνώστες μας, 63, 140, 
218,372,449,525,601,677,751,825,900. 
Ιστορική Επιθεώρηση, 23, 99, 171, 279, 
327, 399, 479, 551, 631, 739, 855.
Ματιές εδώ κι εκεί (χρονογραφήματα), 
21, 105, 199, 278, 326, 407, 495, 592, 643, 
723, 779, 860.
Νέα απ’ όλη την Ελλάδα, 70, 148, 225, 
299,377,453,529,605,682,758,832,905. 
Νέα απ’ όλο τον κόσμο, 52, 126, 204, 262, 
362, 432, 513, 581, 665, 743, 809, 892.
Τα τυχερά του επαγγέλματος, 69, 129, 
217, 275, 353, 434, 487,559, 667, 738. 
Υπηρεσιακές ειδήσεις, 66, 143, 220, 295, 
369, 446, 520, 599, 674, 754, 827, 897.

13. Οικολογία:

Η καταστροφή του περιβάλλοντος κίν
δυνος για τη ζωή μας (Α.Κ. Νάσιουτζικ), 
343.
Η Ευρώπη του περιβάλλοντος (Gilbert - 
FranQois Caty), 416.
Πυρκαϊές δασών (Κων/νος Δανούσης), 
468.
Θόρυβοι (Παναγής Σχοινοχωρίτης), 473. 
Ο θηραματικός πλούτος της Χώρας μας 
(Νικόλαος Κούρτης), 568.
Οικολογικό μανιφέστο, 627.
Το πόσιμο νερό (Clayton Steep), 872.

14. Τέχνη:
Ηπειρώτικα γεφύρια (Κώστας Λιάπης), 
32.
Λαϊκή τέχνη και τεχνίτες, 116.
Το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων 
«Βρέλλη» (Δημήτριος Κάσσιος), 185. 
Κάσιαλος, ένας μεγάλος κϋπριος ζω
γράφος (Λίνα Αντωνοπούλου), 476.
Γιαννοϋλης Χαλεπός, 575.
Ελληνικά κεραμικά (Δημήτρης Σταμέ- 
λος), 644.
Πάμπλο Πικάσσο, 648.
Αγία Σοφία (Σταύρος Τανιώνος), 864.

15. Τεχνολογία - Επιστήμες:

Μπορεί να γίνει τεχνητός άνθρωπος: 
(Manfred Eigen), 10.
Τα φοβερά πιράνχας (Lynne Martin), 28. 
Βαρομετρικά συστήματα· χαμηλά και 
υψηλά (Παναγιώτης Γιαννακόπουλος), 
36.
Το αυτοκίνητο (Βασίλειος Ντόβολος), 38, 
103,193,276,341, 420, 496, 572, 573, 
663, 724, 803, 876.
FAST: Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να 
αντιμετωπίσουμε τα αυριανά προβλή
ματα (Τιέρυ Γκρένστεν), 106. 
Απολιθώματα, 112.
Βιόρρυθμοι, οι ρυθμοί που κυβερνούν τη 
ζωή μας, 196.
Πέτρινοι τροχοί της Β. Αμερικής 
(Κων/νος Δανούσης), 344.
Ο κόσμος του βυθού (Γιάννης Δήμου - 
Τσόλης), 492.

Ο τετραγωνισμός του κύκλου (Ευάγγε
λος Σταμάτης), 670.
Παιχνίδια του φωτός, 800.
Το άστρο της Βηθλεέμ, 841.
Τσιπ: Ένα θαύμα της μικροηλεκτρονικής 
(Παύλος Μόσχος), 848.
Κεραυνοί - καταιγίδες (Παναγιώτης 
Γ ιαννακόπουλος), 852.

16. Τροχαία:

Οδική ασφάλεια των παιδιών απ’ το σπίτι 
στο σχολείο, 696.
Ίχνη τροχοπέδησης (Κων/νος Δανοϋ- 
σης), 780.
Πρώτες βοήθειες στην άσφαλτο, 789.

17. Φιλοσοφία - Κοινωνιολογία - Παιδα
γωγική:

Η βία και οι νέοι (Ανδρομάχη Τζουμέρκα - 
Ιωνά), 44.
Ο σημερινός άνθρωπος είναι ικανός ν’ 
αγαπήσει; (Ιωάννης Ξηροτύρης), 115.
Η δουλεία του δογματισμού (Ευάγγελος 
Παπανούτσος), 198.
Κάτω τα χέρια απ’ το παιδί (Γεώργιος Φα- 
ρούπος), 322.
Ο αλκοολισμός στην Ευρώπη, 331. 
Αστυνομία και κοινωνικοί λειτουργοί' 
ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, 348.
Το πρόβλημα της εφηβείας (Γεώργιος 
Λεκάκης), 351.
Διακοπές: Αναγκαίες όσο ποτέ, 384.
Η νοοτροπία του νεοέλληνα (Ευάγγελος 
Παπανούτσος), 405.
Οι νέοι και τα μαζικά μέσα ενημερώσεως 
(G. Jauch), 484, 555.
Ο ρόλος της γυναίκας στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία (Adeline Bauman), 511. 
Σύγχρονοι βάνδαλοι (Κώστας Γεωργό
πουλος), 562.
Η ανατροφή των παιδιών (Ευάγγελος 
Παπανούτσος), 624.
Τεχνολογία και επιστήμη (Β. Ν. Τατάκης), 
635.
Η μείωση του χρόνου εργασίας στις χώ
ρες της ΕΟΚ, 651.
Η φιλοσοφία της Δημοκρατίας (Χρήστος 
Μαλεθίτσης), 655.
Στρές: Τρόποι για την αντιμετώπισή του, 
657.
Ας μάθουμε τους νέους να εργάζονται 
(Γιάννης Ξηροτύρης), 658.
Είναι η ψυχή αθάνατη; (Λΐλα Μαρτίνη), 
722.
Ελεύθεροι και δούλοι, το δισυπόστατο 
της φυλής μας (Ευάγγελος Παπανού
τσος), 736.
Προβλήματα του νεοελληνικού πολιτι
σμού (Νίκος Καζαντζάκης), 792. 
Ωχ-αδερφισμός, 859.
Συνείδηση ευθύνης (Γιάννης Ξηροτύ
ρης), 866.

18. Χωροφυλακή - Επικαιρότητες:

Ημερήσιες διαταγές - μηνύματα κ. Αρχη
γού, 2, 78, 306, 835.
Χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά του 
προσωπικού του Σώματος, 8.
Η ΕΛΠΑ βράβευσε στους καλύτερους 
τροχονόμους, 9.
Νέα της Ι.Ρ.Α., 22, 119, 203, 256. 
Πρωτοχρονιάτικα δώρα στους τροχονό
μους, 27.
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Η Χωροφυλακή τ'ιμησε τους αποστρά- 
τους της, 30.
Νέα ηγεσία του Σώματος, 80.
Η τελετή παραδόσεως και παραλαβής 
της Αρχηγίας, 82.
Απολογισμός του έργου της Χωροφυλα
κής κατά το 1981. 84.
Η δεύτερη συνάντηση του κ. Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως με εκπροσώπους των 
Σωμάτων Ασφαλείας, 88.
Τα προβλήματα των γυναικών των Σ.Α. 
στον κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, 179. 
Συνάντηση του κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως με τους αθλητές των Σωμάτων 
Ασφαλείας, 261.
Η Χωροφυλακή γιόρτασε την προστάτιδά 
της Αγία Ειρήνη, 308.
Πάσχα στις Υπηρεσίες Χωροφυλακής, 
311.
Εκπαιδευτικό ταξίδι δοκίμων ανθυπο
μοίραρχων στη Βόρεια Ελλάδα, 488. 
Ορκίστηκαν 40 νέοι ανθυπομοίραρχοι, 
544.
569 νέοι ενωμοτάρχες, 621.
Η Χωροφυλακή στην 47η ΔΕΘ, 701. 
Ραντεβού στο Ιόνιο, 770.
Παιδιά που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι., 817.

Β ' ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

-  A -

Αναστασόπουλος, Αθανάσιος, 858. 
Ανδρόνικος, Μανόλης, 772. 
Ανδρούτσος, Αναστάσιος, 125. 
Αντωνοπούλου, Λίνα, 476. 
Ασπρούδης, Χρήστος, 180.

-  Β -

Βακαλόπουλος, Απόστολος, 158. 
Βενέζης, Ηλίας, 267.
Bauman, Adeline, 511.
Beausejour, Sabin, 582.
Broda, M., 628.

-  Γ -
Γεωργάκη, Χρυσούλα, 12, 546. 
Γεωργιάδη, Μαρλένα. 358. 
Γεωργόπουλος, Κώστας, 408, 410, 562.
Γεωργούσης, Σπυρίδων, 787. 
Γιαμαρέλλος, Πάνος, 42, 110, 267, 423, 
494, 639, 719.
Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης, 36, 852.
Γιαννόπουλος, Γιάννης, 499.
Γκρένστεν, Τιέρυ, 106.

- C -

Catalfano, Giuseppe, 546.
Caty, Gilbert - FranQois, 416.
Copeland. Cliff, 733.

Δ -  D

Δανούσης, Κων/νος, 66, 108, 143, 220, 
295, 332, 344, 403, 424. 468, 503. 520, 536, 
598, 636, 754, 780, 827, 879. 
Δασκαλάκης, Συμεών, 245.

Δήμος - Τσόλης, Ιωάννης, 120, 548, 688. 
Διαμάντης, Σωτήριος, 26, 402, 786. 
Δοκανάρης, Ναπολέων, 330.
Δροσινός, Ευάγγελος, 577.
Dempsey, R.J., 790.
Dewhurst, Robin, 542.

-  Ε -

Ελευθεριάδης, Βασ.. 354.
Ελύτης, Οδυσσέας, 694.
Eigen, Manfed, 10.

-  Ζ -

Ζαλοκώστας, Χρήστος Π., 257. 
Ζαφειροπούλου, Ντιάνα, 618.
Ζιτσαία, Χρυσάνθη, 483.
Ζομπανάκης, Σπυρίδων, 870.'

-  Η -

Hunt, Carla, 636.

-  I -

Ιωνά - Τζουμέρκα, Ανδρομάχη, 44, 175. 
Ιωαννίδης, Γιάννης, 91.

- J -

Jauch, Gerhard, 484, 555.

-  Κ -

Καζαντζάκης, Νίκος, 792.
Καραγιάννης Κων/νος, 348, 696, 733. 
Καράγιωργας, Γιώργος, 506. 
Καρανάσιος, Παναγιώτης, 565. 
Καρατζένης, Δημ., 202.
Καρθούνης, Αναστάσιος, 174. 
Καρκαθίτσας, Ανδρέας, 347.
Κάσσιος, Δημήτριος, 184, 861.
Κόλμπυ, Ρόμπερτ, 819.
Κόντογλου, Φώτης, 264, 412, 561. 
Κούρτης, Νικόλαος, 568.
Κούσια, Βενετία, 628.
Κουταβάς, Γεράσιμος, 805. 
Κουτσαύτης, Φίλιππος, 267, 423, 639. 
Κωνσταντινόπουλος, Β., 660.

Λ -  L

Λεκάκης, Γεώργιος, 351, 798.
Λιάπης, Κώστας, 32, 591, 720. 
Λιρζιώτης, Γ ιάννης, 21, 105,199,278, 326 
407, 495, 592, 643, 723.
Λουκάτος, Δημήτριος, 273. 
Λυκοποριώτης, Δημήτρης, 779, 860. 
Leaute, Jaques, 778.

-  Μ -

Μαλεβίτσης, Χρήστος, 655.
Μαρκάτος, Κων/νος, 727.
Μαρκίδης, Μιχαήλ, 26, 553, 554. 
Μαρτίνη, Λίλα, 722.
Μόσχος, Παύλος, 848.
Μπαλλάς, Δημήτριος, 102, 634. 
Μυριβήλης, Στράτης, 712.
Μωπασάν, Γκυ ντε, 745.
Martin, Lynne, 28.
McNee, David, 403.
Milani, Piero A.. 48.
Mongelli, M.. 12.

-  N -

Νάσιουτζικ, A.K., 343.
Νικόπουλος, Αριστοκλής, 850.
Νιρβάνας, Παύλος, 414.
Ντόθολος, Βασίλειος, 39, 103, 193, 276, 
340, 420, 497, 573, 663, 725, 876.

=ηροτύρης, Γιάννης, 114, 658, 866.

-  Π -

Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ., 428.
Πανούσης, Γ ιάννης, 542.
Παπαγεωργίου, Ιωάννης, 16, 68. 
Παπανούτσος. Ευάγγελος, 198, 405 624 
736.
Πετρουλάκης, Άγγελος, 54, 92, 130, 161 
206. 248, 285, 460, 612, 709.
Πιστολής, Ευσέβιος, 183, 840. 
Πολυχρονάκη - Χατζάκη, Ευτυχία, 484,

-  Ρ -

Ρέππας, Χρήστος, 23, 284, 586, 702, 742, 
811, 886.

Σ -  S

Σαμαράκης, Αντώνης, 882 
Σελινίτης, Γ ιάννης, 779.
Σιμόπουλος, Άρης, 35.
Σταμάτης, Ευάγγελος. 670.
Σταμέλος, Δημήτρης, 644. 
Στασινόπουλος, Μιχαήλ. 254, 642. 
Σχοινοχωρίτης, Παναγής, 473, 640. 
Samis, Philip L., 424.
Sihan , J., 435.
Singer, Isaac Bashevis, 358.
Steep. Clayton. 872.

-  T -

Τανιώνος, Σταύρος. 864.
Τατάκης, B.N.. 635.
Τασιαδάμης, Αθανάσιος, 268. 716. 
Τερζής, Φιλοποίμην, 124, 735.

-  Φ -

Φαρούπος, Γεώργιος, 322.
Φορντ, Μάριαμ Άλλεν, 889.
Φούντας, Ανδρέας, 467. 
Φωτεινόπουλος, Νικόλαος, 189, 764.

-  X -

Χαραλαμπόπουλος, Βασίλειος, 338, 875. 
Χίτσκοκ, Άλφρεντ, 515, 593, 668.

-  Ψ -

Ψωμάς, Άλκης, 173, 479.

- W -

Weil, Alain. 410.
Widdendorf, W.. 175.
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