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ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Η ιστορική επέτειος της συμ
πλήρωσης 150 χρόνων από τη 
σύσταση της Χωροφυλακής, 
γιορτάστηκε σε όλες τις Υπηρε
σίες του Σώματος με ξεχωριστή 
λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια 
και με τη συμμετοχή πολλών 
επίσημων προσώπων της πολιτι
κής και πνευματικής ζωής του 
τόπου καθώς και πλήθους κό
σμου που παρακολούθησε με 
ζωηρό ενδιαφέρον τις ποικίλες 
γιορταστικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
γι’ αυτό το σκοπό.

Μέσα σε πανηγυρική ατμό
σφαιρα το Σώμα της Χωροφυλα
κής, που επί 150 χρόνια στέκεται 
στυλοβάτης των εθνικών ιδεω
δών και προασπιστής των πολυ
τιμότερων αγαθών του πολίτη, 
γιόρτασε με τη μεγαλοπρέπεια 
που επιβάλλεται, την οριακή 
επέτειο των 150 χρόνων από τη

σύστασή του, τιμώντας με ευλό- 
βεια συγχρόνως όλους όσους 
έπεσαν στο βωμό του καθήκον
τος, είτε σε πολεμική, είτε σε ει
ρηνική περίοδο, για να προασπί
σουν τα ιδανικά της ελευθερίας 
και τα αναφαίρετα δικαιώματα 
των πολιτών. Το Σώμα της Χω
ροφυλακής, στην ιστορική πο
ρεία των 150 χρόνων του, κα
τόρθωσε με τους συνεχείς αγώ
νες του και τον αλτρουϊσμό των 
ανδρών του να εξασφαλίσει την 
τάξη και να εμπεδώσει το αί
σθημα ασφάλειας των πολιτών, 
διαγράφοντας μια θαυμαστή 
πορεία επιτυχιών και επαινετών 
προσπαθειών που πολλές φορές 
αγγίζουν τα όρια της αυτοθυσίας 
προκειμένου να διαφυλάξει και 
να προασπίσει την ελευθερία και 
τα δικαιώματα του κοινωνικού 
συνόλου, στην υπηρεσία του 
οποίου είναι ταγμένο.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επίκεντρο των επίσημων γ ιορτα 
στικών εκδηλώσεων ήταν η Αθήνα, 
όπου την 1-6-83 ψάλθηκε δοξολογία 
στο Μ ητροπολιτικό Ναό Αθηνών, 
παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου



ΓΙΑ ΤΑ ISO ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου 
Καραμανλή.

Στη δοξολογία στην οποία χορο
στάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Σεραφείμ, 
συμπαραστατούμενος από τους 
Μητροπολίτες Καλαβρύτων και Αι- 
γιαλείας κ.κ. Αμβρόσιο, Μεγάρων 
κ.κ. Βαρθολομαίο, Ν. Ιωνίας και Φι
λαδέλφειας κ.κ. Τιμόθεο, Ν. Σμύρ
νης κ.κ. Χρυσόστομο, τον προϊστά- 
νενο της θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος Πανοσ. Αρχιμανδρίτη 
π. Ευσέβιο Πιστολή και άλλους ιε
ρείς, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος 
της Βουλής κ. Αλευράς ο τέως 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
Ακαδημαϊκός κ. Στασινόπουλος, οι 
υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνη
σης κ. Κουτσόγιωργας, Δικαιοσύνης 
κ. Μαγκάκης, Δημόσιας Τάξης κ. 
Σκουλαρίκης, Εργασίας κ. Γιαννό- 
πουλος, Ενέργειας και Φυσικών Πό
ρων κ. Κουλουμπής, Υγείας και Πρό
νοιας κ. Αυγερινός, Συγκοινωνιών κ. 
Ακριτίδης, οι υφυπουργοί Εθνικής 
Άμυνας κ. Δροσογιάννης. Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μώ- 
ραλης, Συγκοινωνιών κ. Βαλυράκης, 
Οικονομικών κ. Δημοσθενόπουλος, 
ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. Πεσμα- 
τζόγλου, ο Πρόεδρος της ΕΔΗΚ κ. 
Ζίγδης, ο βουλευτής Επικράτειας κ. 
Μαύρος, βουλευτές όλων των κομ
μάτων, Γενικοί Γραμματείς Υπουρ
γείων, ο Πρόεδρος του Αρείου Πά
γου κ. Κώνστας, ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Επικράτειας κ. Ιατρί- 
δης, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Θέμελης, ο Δήμαρχος

Αθηναίων κ. Μπέης, ο Αρχηγός 
Στρατού αντιστράτηγος κ. Παναγό- 
πουλος, Χωροφυλακής αντιστράτη
γος κ. Μπριλλάκης, Αστυνομίας Πό
λεων και Πυροσβεστικού Σώματος 
κ.κ. Νίτσος και Μ ονάντερας οι Α' και 
Β' υπαρχηγοί του Σώματος, υπο
στράτηγοι κ.κ. Παναγιωτόπουλος 
και Ρομοσιός, οι Α' και Γ' επιθεωρη
τές  υποστράτηγοι κ.κ. Μπακογιάν- 
νης και Βασιλάκης, αντιπροσωπείες 
Αξιωματικών και Οπλιτών των Εν
όπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, πολλοί απόστρατοι της 
Χωροφυλακής, τέως Αρχηγοί του 
Σώματος, και αντιπροσωπείες αστυ

νομικών ξένων χωρών, που προσ-
Τιμές απέδωσε διμοιρία δόκιμων 

ανθυπομοιράρχων. Μετά τη δοξο
λογία σε επίσημη τελετή  και παρι- 
σταμένων πολλών επισήμων και 
αντιπροσωπειών των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, ο Αρχηγός Χωροφυλακής 
αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ανάλογες εκδηλώσεις με δοξολο
γ ίες  και καταθέσεις στεφανιών έγ ι
ναν σε όλες τις  πόλεις που είνα ι 
έδρες Ανωτέρων Διοικήσεων και 
Διοικήσεων Χωροφυλακής,

i
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Συυέυτευξη τύπου 
yio τα 150 κράυια 
της ΚωροφυΜής

Με την ευκαιρ ία του εορτασμού 
των 150 χρόνων από τη σύσταση του 
Σώματος της Χωροφυλακής, ο Αρ
χηγός Χωροφυλακής αντισ τράτη
γος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, 
έδωσε στις 30-5-83 συνέντευξη  τύ 
που, στους εκπροσώπους του τύ 
που, της τηλεόρασης και της ραδιο
φωνίας, στο Κέντρο Ανταποκριτών 
Ξένου τύπου.

Ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της ίδρυσης της Χωροφυ
λακής. στην εθνική και κοινωνική 
προσφορά του Σώματος και ανέλυσε 
τ ις  εκδηλώ σεις που οργάνωσε το 
Σώμα για το γιορτασμό της 150χρο- 
νης επετείου. Μ εταξύ των άλλων ο 
κ. Αρχηγός τόνισε: « .. .Οι μελλοντικές 
προοπτικές, που τε ίνουν  να κατα
στήσουν το  έγκλημα σαν την πιο ση
μαντική, μετά τον πόλεμο, απειλή, 
για την ανθρώπινη πρόοδο και ευη 
μερία δημιουργούν επ ιτακτικότερη 
την ανάγκη για τη συνέχιση και εν
δυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ 
Τύπου και Αστυνομίας, προς χάρη 
της προστασίας του κοινωνικού 
συνόλου από την απειλή αυτή.

...Η προστασία της ζωής της τιμής 
και της περιουσίας του πολίτη, κα

θώς και η περιφρούρηση των ατομ ι
κών και κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ελευθερ ιώ ν του. ε ίνα ι ο κύριος και 
α ντικε ιμ εν ικός  σκοπός και απο
στολή της Χωροφυλακής, όχι όμως 
και ο μοναδικός.

-  Η δραστηριότητά της εκ τε ίν ε τα ι 
και σε πολλούς άλλους τομείς , όπως 
η εξυπηρέτηση του πολίτη, η προσ
φορά κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
και η υποβοήθηση του έργου άλλων 
Οργανισμών και Υπηρεσιών της Δη
μόσιας Δ ιοίκησης, δραστηριότητα 
που δεν γνω ρίζει σύνορα και δεν 
ο ρ ιοθετε ίτα ι...
Α γ α π η τ ο ί  Φ ί λ ο ι .
«η παρουσίαση της Εθνικής και κο ι
νωνικής προσφοράς ενός Σώματος, 
που όπως η Χωροφυλακή, για 150 
χρόνια βρίσκετα ι στο προσκήνιο της 
καθημερινής ζωής του σύγχρονου 
Ελληνικού Κράτους, ασφαλώς ανή
κει στον μελλοντικό  ιστοριογράφο.

Το ορόσημο όμως της συμπλήρω
σης 150 χρόνων από την ίδρυσή του. 
μας δ ίνε ι την ευκα ιρ ία  να δ ιαβε
βαιώσουμε σήμερα την Ελληνική 
Π ολιτεία  και το Λαό, ότι η προσφορά 
του παρελθόντος απ οτελεί την κα

λύτερη εγγύηση για τη συνέχιση και 
βελτίωση της παροχής των υπηρε
σιών του και στο μέλλον.

-  Με τη βοήθεια του Θεού, τη 
συμπαράσταση της Π ολιτείας και τη 
δική σας συνεργασία π ιστεύουμε ότι 
θα δικαιώσουμε τ ις  προσδοκίες του 
Ελληνικού Λαού και στο μέλλον και 
θα αποδείξουμε ότι επάξια ασκούμε 
το λειτούργημά μας και βρισκόμα
στε πλάι του. συμπαραστάτες του, 
αντιμαχόμενοι τ ις  δυνάμεις του κα
κού. για μια ελεύθερη, δίκαιη και 
ποιο όμορφη ζωή».

Μ ετά το τέλος της ομιλίας του, ο 
κ. Μπριλλάκης απάντησε σε ερωτή
σεις δημοσιογράφων. Η συνέντευξη 
τύπου του κ. Αρχηγού Χωροφυλα
κής, ήταν εμπεριστατωμένη και 
αναλυτική, είχε δε ευμενή απήχηση 
και σχολιάσθηκε εκτενώ ς από τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον ημε
ρήσιο τύπο, στο εσωτερικό αλλά και 
στο εξω τερικό, προβάλλοντας δ ιε 
θνώς τη Χωροφυλακή, δ ίνοντας 
συγχρόνως μια ρεαλιστική εικόνα 
του Σώματος και της σπουδαίας 
αποστολής του στη σύγχρονη ελλη
νική κοινωνία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, οι 
Α' και Β' υπαρχηγοί Χωροφυλακής 
υποστράτηγοι κ.κ. Σπυρίδων Πανα- 
γιωτόπουλος και Πεώργιος Ρομο- 
σιός. οι Α' και Π  επ ιθεω ρητές Χωρο
φυλακής υποστράτηγοι κ.κ. Νικό
λαος Μπακογιάννης και Εμμανουήλ 
Βασιλάκης. ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου κ. Τσα- 
τσαρώνης, ο οποίος και προλόγισε 
τον κ. Αρχηγό Χωροφυλακής, αστυ
νομικο ί συντάκτες εφημερίδων, αν
ταποκριτές όλων των μεγάλων εφη
μερίδων του εξω τερικού, εκπρόσω
ποι των μεγάλων πρακτορείων ε ιδή 
σεων ξένου τύπου, εκπρόσωποι 
πολλών αθηναϊκών περιοδικών, αν
ταποκριτές των Ελληνοφώνων εφη
μερίδων του εξω τερικού και πολλοί 
άλλοι.

Στο τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση 
προς τιμήν των παραβρεθέντων 
στην εκδήλωση.
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Με την ευκαιρ ία των εορταστικών 
εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 150 
χρόνων από τη σύσταση της Χωρο
φυλακής, η ηγεσία του Σώματος με 
επ ικεφαλής τον Αρχηγό αντιστρά
τηγο κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη. επι- 
σκέφθηκε και επέδωσε χρυσό ανα
μνηστικό μετάλλιο  στην πολιτική και 
θρησκευτική ηγεσ ία του τόπου κα
θώς επίσης και στην ηγεσία του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Συγκεκρ ιμένα στις 30-5-83, η ηγε
σία του Σώματος, με επ ικεφαλής τον 
Αρχηγό Αντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκη επ ισκέφθηκε στο Προε
δρικό Μέγαρο την Α.Ε. τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καρα

α ν α μ ν η σ τικ ό
με τά λλια
DC
πμοαω πικάτητεη 
του τόπου

μανλή και του επέδωσε χρυσό ανα
μνηστικό μετάλλιο.

Απαντώντας σε σύντομη προσφώ
νηση του Αρχηγού Χωροφυλακής ο 
κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

«Εκυβέρνησα τον τόπο αυτόν επί 
πολλά χρόνια και έχω ιδίαν αντίλη- 
ψιν των υπηρεσιών που προσέφερε 
και εξακολουθεί να προσφέρει και 
σήμερα το Σώμα της Χωροφυλακής. 
Πιστεύω ότι και ε ις  το μέλλον θα εξ 
ακολουθήσει να προσφέρει τ ις  υπη
ρεσ ίες του με τον ίδιο ζήλο. Ε ιδικό
τερα σήμερα που οι ευθύνες του ε ί
ναι ηυξημένες για τον λόγο ότι στην 
εποχή μας έχε ι κατακλυσθεί ο κό-

I
[
ί
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σμος από τη βία και την αυθαιρε
σία».

Εξ άλλου το μεσημέρι της ίδιας 
μέρας (30-5-83) ο κ. Αρχηγός του 
Σώματος επισκέφθηκε στο Καστρί 
τον Πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Πα- 
πανδρέου και του επέδωσε χρυσό 
αναμνηστικό μετάλλιο για τα 150 
χρόνια από τη σύσταση του Σώμα
τος. Παραβρέθηκαν οι Α' και ΕΓ 
υπαρχηγοί του Σώματος, υποστρά
τηγοι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Ρο- 
μοσιός και οι Α' και Γ' επιθεωρητές 
υποστράτηγοι κ.κ. Μπακογιάννης 
και Βασιλάκης.

Την 31-5-83, ο Αρχηγός του Σώμα
τος επέδωσε χρυσό αναμνηστικό 
μετάλλιο, για τα 150 χρόνια από την 
ίδρυση του Σώματος στον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Σκουλαρίκη και 

ί στον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ
γείου κ. Αναγνωστόπουλο. Παρα- 

ι βρέθηκε ο Α' υπαρχηγός του Σώμα
τος, υποστράτηγος κ. Παναγιωτό- 

I πουλος.
Εξ άλλου, κατά τη διάρκεια σε- 

! μνής τελετής που έγινε στο Αρχιε
πισκοπικό Μέγαρο ο Αρχηγός του 

! Σώματος αντιστράτηγος κ. Μπριλ- 
! λάκης, επέδωσε στις 2-6-83 στον 

Μακαρ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Σεραφείμ, το 

I χρυσό μετάλλιο για τα 150 χρόνια 
από την ίδρυση της Ελληνικής Χω- 

; ροφυλακής.
Επιδίδοντας το μετάλλιο ο Αρχη- 

j γός της Χωροφυλακής εξέφρασε το 
I σεβασμό του Σώματος προς το 

πρόσωπο του Μακαριωτάτου και 
: προς την Εκκλησία γενικότερα.
: Απαντώντας ο Αρχιεπίσκοπος εξήρε 
ι την εθνική και κοινωνική προσφορά 

της Ελληνικής Χωροφυλακής και 
j υπογράμμισε τη στενή συνεργασία 

της εκκλησίας με το Σώμα.
Στην τελετή  παραβρέθηκαν οι 

! Σεβ. Μητροπολίτες Δράμας κ. Δ ιο
νύσιος, Ζακύνθου κ. Παντελεήμων, 
Γρεβενών κ. Σέργιος οι Θεοφ. Βοη- 

: θοί Επίσκοποι του Αρχιεπισκόπου, ο 
Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκο- 

:ι πής, ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας της Χωροφυλακής 
Αρχιμ. π. Ευσέβιος Πιστολής, οι Α'

■ι και Β' υπαρχηγοί του Σώματος υπο- 
!ι στράτηγοι κ.κ. Σπυρ. Παναγιωτό- 

πουλος και Γεωρ. Ρομοσιός και οι Α'
1 και Γ" επιθεωρητές Χωροφυλακής, 
i υποστράτηγοι κ.κ. Νικ. Μπακογιάν- 
ί νης και Εμμ. Βασιλάκης.
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Τις πρωινές ώρες της 5-6-1983, 
ημέρα Κυριακή στον Ιερό Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών των Σχο
λών Χωροφυλακής με πρωτοβουλία 
της Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής τελέσ τηκε Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία , στην οποία χορο
στάτησαν οι Θ εοφ ιλέστατος Επί
σκοπος Συνόδων κ. Γερμανός και 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Κα
λαβρύτων και Α ιγ ιαλείας κ. Αμβρό
σιος, οι οποίοι έχουν δ ια τελέσ ει ιε 
ρείς του Σώματος, συμπαραστατού- 
μενοι από τον προϊστάμενο της 
Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Ευ
σέβιο Πιστολή και άλλους ιερείς. 
Στο τέλος  της Θ. Λ ειτουργίας ψάλ
θηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των πεσόν- 
των, από την ίδρυση της Χωροφυλα
κής, ανδρών του Σώματος.

Παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Παναγιώτης Αναγνωστό- 
πουλος,^ ο Αρχηγός Χωροφυλακής 
αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης, ο Α' υπαρχηγός υπο
στράτηγος κ. Σπυρίδων Παναγιωτό- 
πουλος, ο Γ' επ ιθεω ρητής υποστρά

τηγος κ. Εμμανουήλ Βασιλάκης, 
πολλοί ανώτατοι και ανώ τεροι αξιω
ματικο ί του Σώματος καθώς και

απόστρατοι, αντιπροσωπείες Δοκί
μων ανθυπομοιράρχων και ενωμο- 
ταρχών και πλήθος κόσμου.

Αρχιερατικό μνημόσυνο για
τους πεσόντες της Χωροφυλακής.
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Καλλιτεχνική βραδυά 
στις Σχολές Χωροφυλακής

Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 
150 χρόνια της Χωροφυλακής, η 
Θρησκευτική Υπηρεσία του Σώμα
τος διοργάνωσε με ξεχωριστή επι
τυχία καλλιτεχνική εκδήλωση με 
πλούσιο πρόγραμμα, το βράδυ της 
7-6-83 στο προαύλιο των Σχολών 
Χωροφυλακής.

ύμνο της Χωροφυλακής σε στίχους 
Γ. Γιαννακόπουλου, το «Αλληλούια» 
από το ορατόριο «ΜΕΣΣΙΑΣ» του 
Χαίντελ και το εμβατήριο « Ά λτε Κα- 
μαράντεν» του Γερμανού Τάικε.

Στη συνέχεια η παιδική χορωδία 
του I. Ναού Αγίου Ευθυμίου Κερα- 
τσινίου, υπό τη διεύθυνση του κ. Δ.

Η εκδήλωση άρχισε με Αναστά
σιμη Προσευχή που απάγγειλε Δοκ. 
Ανθ/ρχος, ενώ στη συνέχεια ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας Πανοσ. Αρχιμ. π. Ευσέβιος 
Πιστολής, κήρυξε την έναρξη της 
γιορτής. Σε εμπνευσμένη ομιλία του 
ο Πανοσ. τόνισε τον σύνδεσμο 150 
χρόνων της εκκλησίας και Χωροφυ
λακής, πίστεως προς τα ιδανικά της 
φυλής μας και αγάπης προς τον 
συνάνθρωπο, λέγοντας μεταξύ άλ
λων και τα εξής:

«... Κρατήστε ψηλά τη σημαία 
των ιδανικών στα οποία έχετε ορκι- 
σθεί. Και μη ξεχνάτε, ο κόσμος περι
μένει πολλά από σας. Ο Ορθόδοξος 
Ελληνικός λαός έχει επενδύσει 
επάνω σας τα πλέον ακριβά του κε
φάλαια. Θα του τα αποδόσετε, είμαι 
βέβαιος γι' αυτό, μαζί μάλιστα με τον 
τόκο. Σταθείτε φορείς και φύλακες 
ηθικών αξιών και αγω νιστείτε για να 
καταξιώσετε το επίγειο πέρασμά 
σας». Μετά το τέλος της ομιλίας, η 
Μουσική του Σώματος, έκανε την 
πρώτη μουσική παρουσία της βρα
διάς, ερμηνεύοντας έργα κλασσικής 
μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Αρ
χιμουσικού αντισυνταγματάρχη κ. 
Αράπη. Συγκεκριμένα απέδοσε τον

Κανάρη απέδοσε τις συνθέσεις 
«Ανάσταση» του Γ. Βερίκη, το 
«Στερνό καλοκαίρι» του Χανς 
Μπέργεσε, τη «Φωτεινή γιορτή», το 
«Τσάμικο» του Μ. Χατζηδάκη και το 
Δημοτικό τραγούδι «Τα ευζωνάκια». 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρα
πάνω χορωδία είνα ι μια από τις 
πλέον αξιόλογες παιδικές χορωδίες 
στον Ελληνικό χώρο και έχε ι διακρι- 
θεί επανειλημμένα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η 
μικτή παιδική χορωδία του I. Ναού 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Παλ. 
Κοκκινιάς υπό τη διεύθυνση του κ. I. 
Σιμού. Απέδοσε τ ις  συνθέσεις «Δι
κοί μας είναι οι ουρανοί», «Διαμάν
τια αστραφτερά» και το «Αφιέρωμα 
στα νιάτα».

Το μουσικό πρόγραμμα της γ ιορ
τής έκλεισε η μικτή χορωδία και ορ
χήστρα της φο ιτητικής εκκλησια
στικής Δράσεως της I. Μητροπ. Πει
ραιώς που απέδοσε τις συνθέσεις. 
«Ας κάνουμε απόψε μια αρχή» «Ελ- 
θέτω η βασιλεία σου», «ο ήλιος και 
αν βασίλεψε» και το «Μια ζωή Ειρη
νική», ενώ το χορευτικό  τμήμα πα
ρουσίασε 3 νησιώτικους χορούς. Και 
οι τρεις  νεανικές χορωδίες, με τη

ζωντάνια την άνετη σκηνική παρου
σία και τα εμπνευσμένα από το μή
νυμα του Ευαγγελίου και τη ζωή του 
ανθρώπου κοντά στο Θεό τραγούδια 
τους, ενθουσίασαν και καθήλωσαν 
για δύο ώρες τους παραβρεθέντες 
στην ωραία αυτή εκδήλωση, που χά- 
ρηκαν το πραγματικά υπέροχο πρό
γραμμα. μακριά από την πληκτικό- 
τητα της καθημερινής ζωής και τους 
υπηρεσιακούς προβληματισμούς.

Η γιορτή έκλεισε με παραδοσια
κούς χορούς από διάφορα δ ιαμερ ί
σματα της χώρας, που παρουσίασαν 
με λεβέντικο  τρόπο και άψογο 
παράστημα Δόκιμοι Ενωμοτάρχες 
της Σχολής που απέσπασαν τα αυ
θόρμητα και παρατεταμένα χειρο 
κροτήματα των παραβρεθέντων.

Ο κ. Αρχηγός στο τέλος συνεχάρει 
τους νέους για την τόσο ωραία πα
ρουσία τους καθώς και τον Προϊστ. 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας για 
την αξιέπαινη πρωτοβουλία του και 
ευχήθηκε σ' όλους να διατηρήσουν 
μόνιμα στην ψυχή τους τον ενθου
σιασμό και τον νεανικό παλμό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
εκτός του κ. Αρχηγού Χωροφυλα
κής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αιγια- 
λείας και Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρό
σιος ο Α" υπαρχηγός Χωροφυλακής 
υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Πανα- 
γιωτόπουλος, ο Δ ιευθυντής της 
ΔΑΠΠ ταξίαρχος κ. Ανδρέας Γιαννα- 
κόπουλος, οι Δ ιο ικητές των Σχολών 
οπλιτών και αξιωματικών Χωροφυ
λακής, συνταγματάρχες κ.κ. Νικό
λαος Πισκοντάκης και Αντώνιος 
Φούσκης, πολλοί αξιωματικοί και 
απόστρατοι του Σώματος, Δόκιμοι 
ανθυπομοίραρχοι και Δόκιμοι ενω
μοτάρχες και πλήθος κόσμου.

Αξίζουν πραγματικά ολόθερμα 
συγχαρητήρια στη Θρησκευτική 
Υπηρεσία Χωροφυλακής, για τη ζων
τανή παρουσία της στο γιορτασμό 
των 150 χρόνων και για τις  επαινετές 
προσπάθειες που καταβάλει για την 
πνευματική και ηθική καλλιέργεια 
των ανδρών και γυναικών του Σώμα
τος.
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Uv\ ·αΑι\ ό'ιΜοοη 
\m  m i&O χρόνια 
tov Σώματος.

Μέσα σε ιδ ια ίτερα χαρούμενη 
ατμόσφαιρα, όπου επικρατούσε η 
φ ιλική διάθεση και ο αυθορμητισμός 
των προσκαλεσμένων, στο μαγευ
τικό  περιβάλλον του ξενοδοχείου 
«Αστήρ - Παλλάς» της Βουλιαγμέ
νης. δόθηκε το βράδυ της 1-6-83, 
πρώτης μέρας του επίσημου εορτα
σμού των 150 χρόνων από την 
ίδρυση του Σώματος της Χωροφυ
λακής λαμπρή δεξίωση, την οποία 
τίμησε με την παρουσία του ο πρω
θυπουργός κ.Α νδρέας Παπανδρέου 
και παρέστησαν προσωπικότητες 
της πολιτικής και πνευματικής ζωής 
της Αθήνας.

Οι προσκαλεσμένοι, μέσα σ' ένα 
φ ιλόξενο και ζεστό περιβάλλον, 
έζησαν στιγμές κεφ ιού και χαράς σε 
ατμόσφαιρα που τα ίρ ιαζε στη λαμ
πρότητα και επ ισημότητα του γ ιορ 
τασμού των 150 χρόνων.

Η ηγεσία του Σώματος με επ ικε
φαλής τον Αρχηγό αντιστράτηγο κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκη, τους Α' και 
Β υπαρχηγούς Χωροφυλακής υπο
στράτηγους κ.κ. Σπυρίδωνα Πανα- 
γιωτόπουλο και Γεώργιο Ρομοσιό 
και τους Α' και Γ' επ ιθεω ρητές υπο
στράτηγους κ.κ. Νικόλαο Μπακο- 
γιάννη και Εμμανουήλ Βασιλάκη, 
υποδέχονταν στην είσοδο του ξε 
νοδοχείου με ιδ ια ίτερη εγκαρδιό
τητα  και φ ιλική διάθεση τους επίση
μους προσκεκλημένους, οι οποίοι 
εξέφραζαν τα θερμά συγχαρητήρια 
και εύχονταν ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
για την ιστορική επέτειο  της συμ
πλήρωσης 150 χρόνων από τό τε που 
ιδρύθηκε η Χωροφυλακή, εκφρά
ζοντας συγχρόνως την πίστη για 
συνέχιση της λαμπρής πορείας του
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Σώματος στην εκπλήρωση των υψη
λών επιδιώξεών του.

Στην λαμπρή αυτή εκδήλωση που 
υπήρξε άψογη από πλευράς μεθό- 
δευσης και οργάνωσης παραβρέθη
καν οι υπουργοί: Προεδρίας της Κυ
βέρνησης κ. Μένιος Κουτσόγιωρ- 
γας, Εξωτερικών κ. Γιάννης Χαρα- 
λαμπόπουλος, Δημόσιας Τάξης κ. 
Γιάννης Σκουλαρίκης, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Λευτέρης Βερυβά- 
κης, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γεώρ
γιος Κατσιφάρας, πολλοί υφυπουρ
γοί, ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. 
Γιάγκος Πεσματζόγλου, ο πρόεδρος 
της ΕΔΗΚ κ. Γιάννης Ζίγδης, ο 
πρόεδρος της ΕΔΑ κ. Ηλίας Ηλιού, ο 
βουλευτής επικράτειας κ. Γιώργος 
Μαύρος, βουλευτές όλων των κομ
μάτων, γεν ικο ί γραμματείς υπουρ
γείων, ο πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών κ. Παλλάντιος, ο πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Κώνστας, οι 
πρόεδροι του Συμβουλίου Επικρά
τειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κ. κ. Ά γγελος Ιατρίδης και Νικόλαος 
Θέμελης, ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής 
κ. Κατριβάνος, ο αρχηγός ΓΕΣ αντι
στράτηγος κ. Παναγόπουλος, ο αρ
χηγός της ΥΠΕΑ υποστράτηγος κ. 
Μπούρας, ο αρχηγός του Λιμενικού 
Σώματος υποναύαρχος κ. Προκο
πής, ο αρχηγός της Αστυνομίας Πό
λεων κ. Νίτσος, ο αρχηγός του Πυ
ροσβεστικού Σώματος κ. Μονάντε- 
ρας, ο πρόεδρος του EOT κ. Κυρια- 
ζής, οι Δήμαρχοι της Αθήνας και του 
Πειραιά κ.κ. Δημήτρης Μπέης και 
Γ ιάννης Παπασπύρου, ο προϊστάμε
νος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής Πανοσ. Αρχιμανδρί
της π. Ευσέβιος Πιστολής, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί των Εν
όπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, αντιπροσωπείες αξιω
ματικών και οπλιτών όλων των βα
θμιδών της Χωροφυλακής, αντιπρο
σωπείες των παραγωγικών σχολών 
των Ε.Δ. και Σ.Α. πολλοί απόστρατοι 
του Σώματος, αντιπροσωπείες ξέ 
νων αστυνομικών μελών της Δ ιε 
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) 
που εντυπώσιασαν με την παρουσία 
τους και έδωσαν μια ιδια ίτερα ευχά
ριστη νότα στην όλη εκδήλωση με 
τις παραδοσιακές στολές τους, ο 
πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
Ελλάδας τηςΙΡΑ, υποστράτηγος ε.α. 
κ. Δεμέστιχας, πρόεδροι και δ ιευ
θυντές οργανισμών, δ ιευθυντές 
εφημερίδων και περιοδικών, πολλοί 
δημοσιογράφοι, άλλοι επίσημοι και 
πλήθος προσκεκλημένων.

Παρόμοιες δεξιώσεις σε γ ιορτα
στικά λαμπρή ατμόσφαιρα, δόθηκαν 
με επιτυχία και σ' όλες τις πόλεις, 
που είναι έδρες Ανωτέρων Δ ιοική
σεων και Διοικήσεων Χωροφυλακής.
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Αγώνες στίβου στη Θεσσαλονίκη 
για τα 150 χρόνια της Χωροφυλακής.

Στα πλαίσια του εορτασμού των 150 
χρόνων από τη σύσταση του Σώματος 
έγιναν στις 11-6-83 στο Κ αυταντζόγλειο  
Στάδιο Θ εσσαλονίκης με μεγάλη επ ιτυ
χία αγώνες στίβου μεταξύ των ομάδων 
Μ ικτής Θεσσαλονίκης,Χωροφυλακής και 
επ ίλεκτων αθλητών με ελεύθερη  συμμε
τοχή.

Η ομάδα του Σώματος πήρε μέρος με 
είκοσ ι (20) αθλητές. Το πρόγραμμα τελέ- 
σεως των αγώνων π ερ ιείχε 15 αγωνί
σματα από τα οποία τα  12 ήταν εντός 
συναγωνισμού και τα υπόλοιπα 3 εκτός

συναγωνισμού με συμμετοχή διαφόρων 
αθλητών.

Από τα 12 αγωνίσματα εντός συναγω
νισμού, η ομάδα του Σώματος πήρε 6 
πρώτες ν ίκες  και 4 δεύτερες. Πρώτες ν ί
κες πήραν οι παρακάτω αθλητές χωρο
φύλακες. Στο άλμα επί κοντώ ο Δημή- 
τρ ιος Κυτέας με 5.00 μ. Στα 400 μ. με 
εμπόδια ο Γεώργιος Βαμβακάς με χρόνο 
50'84."Στα 400 μ. ο Παναγιώτης Στεφανό- 
πουλος με χρόνο 47'97". Στα 200 μ. ο 
Θεόδωρος Γκάτζιος με χρόνο 21 '92". Στο 
δίσκο ο Ά γ γ ελ ο ς  Ν ικολαίδης με βολή

58,98 μ. και στα 800 μ. γυναικών η Γεωρ
γία Τρουμπούκη με χρόνο 2 Ί2 "8 6 . Η 
ομάδα του Σώματος με τα παραπάνω 
αποτελέσματα κατάκτησε την πρώτη 
θέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και της 
απονεμήθηκε και το σχετικό κύπελλο 
που ε ίχε αθλοθετηθε ί από το  Αρχηγείο 
Χωροφυλακής για την πολυνίκη ομάδα 
των αγώνων. Στους τρ ε ις  πρώτους αθλη
τές  κάθε αγωνίσματος, απονεμήθηκαν 
αναμνηστικά μετάλλια  του Σώματος, δ ι
πλώματα και κύπελλα στον πρώτο 
αθλητή κάθε αγωνίσματος.

Η άψογη διοργάνωση των αγώνων 
οφ ε ίλετα ι στην τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ 
και στην Δ ιεύθυνση Αστυν. Θεσσαλονί
κης. Γενικά η εμφάνιση της ομάδας του 
Σώματος ήταν ικανοποιητική και όλο ι οι 
αθλητές υπό την καθοδήγηση του προ
πονητή της ομάδας στίβου ενωμ/ρχη 
Γεωργίου Αποστολόπουλου. κατέβαλαν 
φ ιλότιμ ες προσπάθειες για την όσο το 
δυνατό καλύτερη εμφάνιση, αποσπών- 
τας τα κολακευτικά  σχόλια και τα θερμά

συγχαρητήρια των παραβρεθέντων.
Τους αγώνες παρακολούθησαν ο υφυ

πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 
Παπαθεμελής. ο Νομάρχης Θεσσαλο
νίκης κ. Σακελλάρης, ο βουλευτής κ. Πα- 
παγεωργόπουλος. ο Σωματάρχης Γ' Σώ
ματος Στρατού αντισ τράτηγος κ. Σούν- 
διας. ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο 
εκπρόσωπος του Μ ητροπολίτη Θεσσα
λονίκης, ο Β ’ επ ιθεω ρητής Χωροφυλα
κής υποστράτηγος κ. Μάσσος, ο δ ιευ 
θυντής αστυνομίας Θεσσαλονίκης τα- 
ξίαρχος κ. Θεοδωράκης άλλοι επίσημοι 
και αρκετο ί φ ίλαθλοι, οι οποίοι χ ε ιρο 
κρότησαν θερμά τους αθλητές που πή
ραν μέρος στους αγώνες για τις  φ ιλό τι
μες αγω νιστικές τους προσπάθειες.

Μ ετά το τέλο ς  των αγώνων ακολού
θησε δεξίωση στο ξενοδοχείο  •■Μακεδο
νία Παλλάς» στην οποία παραβρέθηκαν 
όλες οι αρχές της πόλης, οι αθλητές των 
ομάδων, τα μέλη των διαφόρων επ ιτρο
πών και του Δ ιο ικητικού  Συμβουλίου της 
Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης.
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Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας 

για τα 150 χρόνια της Χωροφυλακής.
Το Σώμα της Χωροφυλακής εκτός 

από την κύρια αποστολή του για τή 
ρηση της τάξης, εμπέδωση του α ι
σθήματος ασφάλειας των πολιτών 
και διασφάλιση των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του 
λαού, πρωτοστατεί και σε πολλές 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές εκδη
λώσεις· εκδηλώσεις αυθόρμητης 
προσφοράς στον συνάνθρωπο και 
συμπαράστασης στον ανθρώπινο 
πόνο.

Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώ
σεων και με την ευκαιρία του εορτα
σμού των 150 χρόνων από τη σύ
σταση του Σώματος, πραγματοποιή
θηκε, με πρωτοβουλία του Αρχη
γείου Χωροφυλακής, με μεγάλη επι
τυχία και αθρόα προσέλευση αν- 
δρών και γυναικών του Σώματος στις

Τράπεζες αίματος όλης της χώρας, 
διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας 
στις 15 και 16-6-83.

Η εθελοντική  αιμοδοσία, η εξα ί
ρετη αυτή πράξη ανθρωπισμού, ε ί
ναι μια μεγαλειώδης εκδήλωση αγά
πης προς τον άγνωστο πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας, ένα υψηλό δείγμα 
ανθρώπινης αλληλεγγύης. Δ είχνει 
ανθρωπιά που είναι, τόσο περιζή
τητη στην εποχή μας. Το ανεκτίμητο 
αυτό υγρό που ρέει στις φλέβες μας, 
μπορεί να γ ίνε ι σωτήριο φάρμακο σε 
πολλές περιπτώσεις άμεσου κινδύ
νου ζωής ενός συνανθρώπου μας. 
Δ ίνοντας λίγο αίμα, χωρίς κίνδυνο 
της υγείας μας, χωρίς πόνο και τα 
λαιπωρία, δ ίνουμε τη χαρά της ζωής 
σ' ένα ασθενή και νιώθουμε απέ

ραντη ικανοποίηση και ψυχική ευ 
φορία, γ ια τί επ ιτελέσαμε υψηλό κα
θήκον, μεγίστης ανθρωπιστικής 
σπουδαιότητας.

Ενστερνιζόμενοι αυτές τ ις  από
ψεις, περισσότεροι από 500 άνδρες 
και γυνα ίκες του Σώματος, πρόσφε- 
ραν εθελοντικά αίμα για τη σωτηρία 
πασχόντων συνανθρώπων, στο διή
μερο 15 και 16/6/83, δείχνοντας για 
μια ακόμα φορά τα υψηλά ανθρωπι
στικά τους αισθήματα και τον υπέρ
οχο ψυχικό τους κόσμο αποδει- 
κνύοντας έτσ ι την ιδ ια ίτερη ευα ι
σθησία του προσωπικού του Σώμα
τος σε παρόμοια ανθρωπιστικά κα
λέσματα και την τεράστια προσφορά 
της Χωροφυλακής στον κοινωνικό 
τομέα.
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Ξένοι αστυυομιΐωί στην Eririofio ym 
τα 150 κράνια της Χωροφυλακής
Στα πλαίσια του εορτασμού των 

150 χρόνων από την ίδρυση της Χω
ροφυλακής το Ελληνικό Εθνικό 
Τμήμα της Δ ιεθνούς 'Ενωσης Αστυ
νομικών (Ι.Ρ.Α.), οργάνωσε με με
γάλη επ ιτυχία δ ιεθνή εβδομάδα φ ι
λ ίας από 30-5-83 έως 6-6-83, γ ια  να 
γ ιορτάσει το ξεχωριστό αυτό γ εγο 
νός στην ιστορία του Σώματος.

Στη διοργάνωση αυτή πήραν μέ
ρος αντιπροσωπείες αστυνομικών 
ανδρών και γυναικών από πολλές 
χώρες που ήρθαν γ ι' αυτό το σκοπό, 
ειδ ικά  προσκαλεσμένοι από το Ελ
ληνικό τμήμα της Ι.Ρ.Α.

Οι ξένο ι συνάδελφοι, που δ ιέμει- 
ναν κατά τη δ ιάρκεια  της εδώ παρα
μονής τους σε κεντρ ικό  ξενοδοχείο  
των Αθηνών, πήραν μέρος στις επί
σημες εκδηλώ σεις του Σώματος κα
θώς επίσης και στο ε ιδ ικό  εκδρομικό 
και ψυχαγωγικό πρόγραμμα της ΙΡΑ. 
Συγκεκρ ιμένα το πρωί της 1-6-83 
παρέστησαν φορώντας τη στολή 
τους, στην επίσημη δοξολογία που 
έγ ινε  στο Μ ητροπολιτικό Ναό της 
Αθήνας, συνοδευόμενο ι από τον 
Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της 
Ι.Ρ.Α. υποστράτηγο ε.α. κ. Αντώνιο

Δεμέστιχα. Στη συνέχεια μαζί με 
τους άλλους επισήμους, μετέβησαν 
στο Μ νημείο του Άγνω στου Στρα
τιώτη, όπου παρακολούθησαν την 
τελετή  κατάθεσης στεφάνου από 
τον Αρχηγό του Σώματος αντιστρά
τηγο κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη.

Η άψογη εμφάνισή τους το επι
βλητικό  παράστημά τους και η πρω
τοτυπ ία των παραδοσιακών στολών 
τους, απέσπασε τις  ευμ ενε ίς  κρ ιτ ι
κές και τα κολακευτικά σχόλια τόσο 
από τους παραβρεθέντες στην εκ 
δήλωση όσο και από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, δ ιό τι προσέδωσε ένα 
ιδ ια ίτερα  επ ιβλητικό τόνο στη λαμ
πρότητα και τη γ ιορταρτική  ατμό
σφαιρα των διαφόρων εκδηλώσεων 
για τα 150 χρόνια.

Εξ^άλλου το βράδυ της ίδιας μέ
ρας (1-6-83) οι ξένο ι αστυνομικοί 
παράβρέθηκαν στην μεγάλη και 
λαμπρή δεξίωση που έδωσε το Σώμα 
στον «Αστέρα Βουλιαγμένης» για να 
γ ιορτάσει τη συμπλήρωση των 150 
χρόνων από τη σύστασή του. Στο τ έ 
λος της δεξίωσης, πρόσφεραν στον 
Αρχηγό Χωροφυλακής αναμνηστικά 
ενθύμια και αστυνομικά εμβλήματα

της πατρίδας τους και φωτογραφή- 
θηκαν μαζί με την ηγεσία του Σώμα
τος.

Οι ξένο ι συνάδελφοι στη διάρκεια 
της εδώ παραμονής τους επισκέ- 
φθηκαν μαζί με μέλη του Ελληνικού 
Τμήματος της ΙΡΑ διάφορα αξιο
θέατα και αρχα ιολογικούς χώρους 
της Αθήνας και των γύρω περιοχών. 
Μ εταξύ των άλλων επισκέφθηκαν 
θαύμασαν και προσκύνησαν με δέος 
και σεβασμό τον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης, εντυπωσιάσθηκαν από 
τα αρχαιολογικά ευρήματα των Μυ
κηνών, έμειναν έκθαμβοι από το αρ
χαίο θέατρο της Επιδαύρου και πέ
ρασαν ανέμελες ώρες ξενοιασιάς, 
χα ιρόμενο ι τ ις  φυσικές ομορφιές 
ενός απογευματινού στο μαγευτικό 
Σούνιο και μιας κρουαζιέρας στα 
νησιά του Σαρωνικού.

Στις 5-6-83 τελευ τα ία  ημέρα της 
εβδομάδας φιλίας, έγ ινε σε κοσμική 
ταβέρνα της Αθήνας, αποχαιρετι
στήρια συγκινητική εκδήλωση προς 
τιμήν των ξένων αστυνομικών. Μέσα 
σε ένα χαρούμενο περιβάλλον, οι 
ξένο ι συνάδελφοι μαζί με μέλη και 
φ ίλους του Ελληνικού Τμήματος της
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ΙΡΑ. διασκέδασαν σε έντονο τόνο, 
απόλαυσαν την ελληνική μουσική, 
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς 
της πατρίδας μας και γεύθηκαν 
άφθονο ελληνικό κρασί. Ο πρόε
δρος της Τοπικής Δ ιοίκησης Αθηνών 
αντισυνταγματάρχης κ. Νικόλαος 
Κουτρουμπής σε σύντομο χα ιρετι
σμό του, αφού ευχαρίστησε τους 
ξένους αστυνομικούς για τη συμμε
τοχή τους στις επίσημες γ ιορταστι
κές εκδηλώσεις του Σώματος, τό 
νισε μεταξύ άλλων και τα εξής:.,. Εί
ναι σπουδαίο και πολύ σημαντικό, το 
γεγονός ότι εκείνο  που οι λαοί επι
ζητούν και επιδιώκουν αιώνες, εμείς 
οι αστυνομικοί το υλοποιούμε το 
κάνουμε τρόπο ζωής και αποτελεί 
για μας στοιχείο συμπεριφοράς. 
Συναντιόμαστε, σ' ένα χώρο χωρίς 
ανταγωνισμούς, χωρίς απαιτήσεις 
και χωρίς διακρίσεις. Αντιμετωπί
ζουμε ο ένας τον άλλο, με απόλυτη 
ισοτιμία, χωρίς υστεροβουλίες και 
πάθη, αφήνοντας αυθόρμητα και 
απροσποίητα να εκδηλωθούν πη
γαία και αγνά τα φιλικά και ανθρωπι
στικά μας αισθήματα.

. . .Αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα α ι
σθήματα και αυτή την αδελφική θα 
έλεγα αγάπη, όλοι εμείς του Ελληνι
κού Τμήματος που είμαστε σήμερα 
εδώ αλλά και όσοι δε μπόρεσαν να 
παραβρεθούν σας προπέμπουμε και 
σας ευχαριστούμε γ ια τί είχατε την 
καλωσύνη να μας δόσετε με την πα
ρουσία σας τόσο μεγάλη χαρά. Ευ
χόμαστε δε αυτή η συνάντηση να ε ί
ναι η αρχή για την ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων και διεύρυνση των επα
φών...

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και 
ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
της ΙΡΑ υποστράτηγος ε.α. κ. Δεμέ- 
στιχας. Στο τέλος της εκδήλωσης 
έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώ
ρων. Ο Δ ιευθυντής προσωπικού του 
Αρχηγείου Χωροφυλακής ταξίαρχος 
κ. Αβραντίνης εκπροσωπώντας τον 
απουσιάζοντα λόγω κωλύματος Αρ
χηγό Χωροφυλακής, επέδωσε στους 
ξένους αστυνομικούς πλακέτα με το 
έμβλημα του Σώματος. Στη συνέχεια 
ο κ. Δεμέστιχας επέδωσε αναμνη
στικά μετάλλια και διάφορα ενθύμια 
στις ξένες αντιπροσωπείες.

Στην αποχαιρετιστήρια αυτή εκ
δήλωση παραβρέθηκαν, ο Δ ιευθυν
τής προσωπικού του Α.Χ. ταξίαρχος 
κ. Αβραντίνης εκπροσωπώντας τον 
κ. Αρχηγό Χωροφυλακής, ο Ανώτε
ρος Δ ιοικητής Χωροφυλακής Πελο- 
ποννήσου ταξίαρχος κ. Φούντας, ο 
πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
της ΙΡΑ υποστράτηγος ε.α. κ. Δεμέ- 
στιχας, το Δ ιο ικητικό Συμβούλιο της 
Τοπικής Διοίκησης Αθηνών, πολλοί 
απόστρατοι αξιωματικοί του Σώμα
τος, μέλη και φ ίλοι της ΙΡΑ με τις 
ο ικογένειές τους.

Γενικά μπορούμε να πούμε ανε
πιφύλακτα, ότι η εβδομάδα φιλίας 
που διοργάνωσε το Ελληνικό Εθνικό 
Τμήμα της ΙΡΑ, στέφθηκε από πλήρη 
επιτυχία υπήρξε άψογη από κάθε 
πλευρά, ελάμπρυνε ιδ ια ίτερα τις 
επίσημες γ ιορταστικές εκδηλώσεις 
του Σώματος για τα 150 χρόνια και 
πρόβαλε διεθνώς τη χώρα μας. Οι 
ξένοι αστυνομικοί απερχόμενοι στις 
χώρες τους, έγιναν κήρυκες αφ' 
ενός μεν του πνεύματος φιλοξενίας 
και φ ιλίας των Ελλήνων συναδέλ
φων τους, αφ' ετέρου δε των απα
ράμιλλων φυσικών καλλονών της

χώρας μας, που είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν κατά την εδώ παρα
μονή τους.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
στον ακούραστο πρόεδρο της ΙΡΑ 
υποστράτηγο ε.α. κ. Αντώνιο Δεμέ- 
στιχα, στα Δ ιο ικητικά Συμβούλια του 
Εθνικού Τμήματος και της Τοπικής 
Δ ιοίκησης Αθηνών, καθώς και σε όλα 
τα μέλη εκείνα της ΙΡΑ που ακούρα
στα μεθοδικά με πολύ ενθουσιασμό 
και προσωπικές προσπάθειες συν
έβαλαν σημαντικά στο να επ ιτύχει 
απόλυτα η δ ιεθνής εβδομάδα φ ι
λίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ειδικές εκδόσεις 
για τα 150 χρόνια 
της Χωροφυλακής

Σ τα  π λα ίσ ια  το υ  ε ο ρ τα σ μ ο ύ  τω ν  τ η ς  ισ το ρ ικ ή ς  ε π ε τ ε ίο υ  επ ιμ ε λ ή - 
150 χ ρ ό ν ω ν  από τη  σ ύ σ τα σ η  το υ  Σώ- θ η κ ε . ε κ τ ό ς  από τ ις  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι-  
μ α το ς  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , το  Α ρ χ ή - σ μ έ ν ε ς  γ ιο ρ τ α σ τ ικ έ ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ις , 
γ ε ιο  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , σ τη ν  π ροσπ ά- κα ι τ ις  π α ρ α κά τω : 
θ ε ιά  το υ  γ ια  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  δ η μ ο σ ιό τη τα  α . Τ η ν  κοπ ή τρ ιώ ν  (3) α ν α μ ν η σ τ ι-
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κών μεταλλίων, χρυσού, αργυρού 
και χάλκινου. Το χρυσό είνα ι καθα
ρότητας 1.000° (24 Κ) και βάρους 8.5 
γραμμαρίων, το αργυρό καθαρότη
τας 999° και βάρους 50 γραμμαρίων 
και το χάλκινο καθαρότητας 99.9° 
και βάρους 90 γραμμαρίων. Η τιμή 
τους είνα ι σήμερα 16.750 δρχ.. 3.750 
και 950 αντίστοιχα.

Ολα τα μετάλλια  στη μία τους όψη 
απεικονίζουν σύνθεση χωροφύλακα 
του 1833 και σύγχρονου, με την έν 
δειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -  
150 ΧΡΟΝΙΑ -  1833 — 1983» και στην 
άλλη το έμβλημα του Σώματος με τ ις  
λέξε ις  περ ιμετρ ικά «ΕΙΡΗΝΗ -ΤΑΞΗ  
-  ΑΣΦΑΛΕΙΑ», ενδ ε ικ τ ικ ές  της απο
στολής του Σώματος.

Τα μετάλλια μεμονωμένα ή και τα 
τρ ία  μαζί, που αποτελούν μια σειρά, 
είνα ι τοποθετημένα σε καλαίσθητες 
κασσετίνες.

β. Την κατασκευή και διάθεση 
στην αγορά από το κρατικό Μονο
πώλιο σπίρτων με 10 συνολικά 
παραστάσεις στα κουτιά τους από 
την ιστορία και τ ις  δραστηρ ιότητες 
του Σώματος.



Εξ άλλου τα ΕΛ -  ΤΑ σε ανάμνηση 
του εορτασμού κατασκεύασαν ε ι
δική αναμνηστική σφραγίδα που 
χρησιμοποιήθηκε από το Κεντρικό 
Ταχυδρομείο Αθηνών την 1-6-83 για 
τη σφράγιση επιστολών για φιλοτε- 
λικούς σκοπούς.

Από τα κέντρα διαλογής των ΕΛ -  
ΤΑ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
σφραγίστηκαν όλες οι επιστολές 
που διακινήθηκαν προς το εσωτε
ρικό και εξωτερικό, κατά το διά
στημα από 1 μέχρι 10 Ιουνίου 1983, 
με ειδικό αναμνηστικό σφραγιστικό 
δακτύλιο στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα.

γ. Την κατασκευή και διάθεση 
αναμνηστικών διακοσμητικών πιά
των και μπρελόκ, που κυκλοφόρη
σαν σε μεγάλο αριθμό, καθώς και 
την απονομή αναμνηστικών διπλω
μάτων στο προσωπικό που υπηρε
τούσε στο Σώμα την 1-10 Ιουνίου 
1983.

δ. Την προβολή επίκαιρων τηλεο 
πτικών και μετάδοση ενημερωτικών 
ραδιοφωνικών εκπομπών και από τα 
δύο ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, που 
είχαν τεράστια απήχηση και απέ
σπασαν τα κολακευτικά σχόλια των 
τηλεθεατώ ν και ακροατών.

ε. Την πανηγυρική έκδοση «ΕΚ
ΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ 1980 -  1982», περιοδικού 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» και 
την κυκλοφορία ενημερωτικού φυλ
λαδίου για θέματα τροχαίας και 
αναμνηστικών αφισσών και αυτο
κόλλητων.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις που 
επιμελήθηκε το Αρχηγείο Χωροφυ
λακής συνέβαλαν σημαντικά στην 
ευρύτερη διάδοση του ιστορικού

γεγονότος της συμπλήρωσης 150 
χρόνων από την ίδρυση του Σώμα
τος, πρόβαλαν με εντυπωσιακό 
τρόπο την Εθνική και Κοινωνική 
προσφορά του Σώματος, τις  σύγ
χρονες δραστηριότητές του, τις  
υψηλές επιδιώξεις του και γενικά 
σχολιάστηκαν εκτενώς από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και είχαν θε

τική επίδραση στο κοινό, που για 
πρώτη φορά ίσως ενημερώθηκε 
τόσο εκτεταμένα, με πληρότητα και 
σαφήνεια για ένα ιστορικό Σώμα που 
επί 150 χρόνια βρίσκεται στις επάλ
ξεις του καθήκοντος, στην υπηρεσία 
του λαού από τα σπλάχνα του 
οποίου προέρχεται.

*50 ΧΡΟΗΙ*
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΗΝ ΠΑΙΒΙΒΝ 
ΠΡΟΣΠΠΙΚΒΥ ΙΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στη δ ιάρκεια  ε ιδ ικής εκδήλωσης 
που έγ ινε στις 15-5-83 σε κεντρ ικό  
ξενοδοχείο  της Κηφισιάς, ο Ό μ ιλο ς  
Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προ
αστίων, βράβευσε 38 αριστούχους 
μαθητές και μαθήτρ ιες Γυμνασίου 
και Λυκείου των Βορ. Προαστίων, 
παιδιά ανδρών του Σώματος.

Τα διπλώματα, που συνοδεύονταν 
από ανάλογο χρηματικό ποσό, επέ
δωσε ο Β' υπαρχηγός Χωροφυλακής 
υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ρομο- 
σιός. Συνολικά μοιράστηκε χρημα
τικό  ποσό 300.000 δρχ. περίπου.

Στην ωραία αυτή εκδήλωση που 
έγ ινε με πρωτοβουλία του Ο.Φ.Χ. 
Βορ. Προαστίων, σαν επιβράβευση 
του πνευματικού μόχθου των παι
διών των ανδρών του Σώματος, 
παραβρέθηκαν αξιω ματικοί του Σώ
ματος το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο του 
Ομίλου με επ ικεφαλής την δραστή
ρια πρόεδρό του κ. Ά ννα  Δήμα μέλη 
του ομίλου και οι γονείς  των βρα- 
βευθέντων.

Στο τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση 
μέσα σε φ ιλική και εγκάρδια ατμό
σφαιρα. Τα ονόματα των βραβευ- 
θέντων, που αξίζουν συγχαρητήρια 
γ ια  την άριστη επίδοσή τους στον 
πνευματικό στίβο, ε ίνα ι κατά σειρά 
βαθμολογίας: Κων/να Φλετούρη, 
Γεώργιος Νεχωρίτης, Δημήτριος

Δημητρακόπουλος. Ελευθερία Ανα- 
στοπούλου, Λαμπρινή Τσελίκη. 
Ηλιάνα Μαρούνη, Α ικατερ ίνη Τσε
λίκη, Σταματούλα Καλτάνη, Γεωργία 
Τασσοπούλου. Ειρήνη Δεδούση. 
Σπυρίδων Ντούρμπας, Νικόλαος 
Μπρακουμάτσος, Δημήτριος Βασι- 
λάκης, Α ικατερ ίνη Τασσοπούλου, 
Αγγελική Βραχλιώτου, Παναγιώτα 
Χάντζου. Γεωργία Παναγιωτοπού- 
λου, Βασίλειος Τζωρτζίνης. Πανα
γιώτα Πουρνάρα, Ηλϊας Ηλιόπουλος.

Μάρθα Κάλλια. Σταυρούλα Γεωρ
γίου. Βασιλική Μ π ί ρ ο υ .  Αθανά
σιος Ματζιώκας. Ελένη Λυτάρη, Βα
σιλική Νίκα. Ηρακλής Τσαγκάρης, 
Ά ννα  Αμαριωτάκη, Κων/νος Γεωρ
γίου, Α ικατερ ίνη Κύτταρη, Λαμπρινή 
Τσουκαλά. Α ικατερ ίνη Συντριβόνη, 
Αγλαΐα Μπέττα. Μαγδαληνή Νικο- 
μάνη. Σταυρονίκη Μανδαράκου, 
Βασιλική Τσαγκάρη, Νικόλαος Πε- 
τρογιάννης και Μαρίνα Τσαρμοπού- 
λου.
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ΠΠΟΧΜΡΕΤΙΣΤΗΡίη εκδήλωσή
γιπ τονΣ ηποΣΤΡητονΣ mnz

Ειδική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 
προς τιμήν των πρόσφατα αποστρατευ- 
θέντων αξιωματικών του Σώματος, πρα
γματοποιήθηκε στις 22-6-83 στην αί
θουσα τελετώ ν του Αρχηγείου Χωροφυ
λακής.

Στην αρχή της εκδήλωσης, απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Αρχηγός Χωροφυλακής 
αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλά- 
κης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους 
αποστρατευθέντες για την πολύτιμη 
συνεργασία τους, τόνισε μεταξύ άλλων 
και τα εξής:

-  Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανάμικτα αισθήματα, λύπης και χαράς, 

με δ ιακατέχουν στη σημερινή μας απο
χαιρετιστήρια  εκδήλωση. Λύπης, γ ια τί 
επίσημα πια αποχωρίζομαι εκλεκτούς 
συναδέλφους και φίλους, που έπαυσαν 
να είνα ι ενεργά μέλη της μεγάλης μας 
ο ικογένειας, της Χωροφυλακής.

Χαράς, γ ια τί με την ικανότητά σας και

των αποστρατευθέντων αξιωματικών ο 
τέως Α' υπαρχηγός Χωροφυλακής α ντι
στράτηγος ε.α. κ. Γεώργιος Κωστόπου- 
λος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε την 
ηγεσία του Σώματος για την πραγματο
ποίηση αυτής της συγκινητικής εκδήλω
σης, διαβεβαίωσε τους εν ενεργεία  συν
αδέλφους, ότι οι απόστρατοι συνάδελ
φοί τους θα τους συμπαραστέκονται 
ολόψυχα όπου, όταν και εφόσον μπο
ρούν στο δύσκολο έργο τους, και δεν θα 
πάψουν να θεωρούν τους εαυτούς τους 
σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι απ' τον 
κορμό του Σώματος. Τελειώ νοντας ευ 
χήθηκε στην ηγεσία υγεία και έργα που 
να αποβλέπουν στο συμφέρον και το με
γαλείο  του Σώματος, στους εν ενεργεία  
συναδέλφους γρήγορη ανέλιξη στην κο
ρυφή της ιεραρχίας και στους αποστρά- 
τους μακροζωία με υγεία και χαρά.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών

πλακεττών με το έμβλημα του Σώματος 
και διπλωμάτων, από τον Αρχηγό Χωρο
φυλακής στους αποστρατευθέντες, σε 
ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών 
που πρόσφεραν στο Σώμα.

Η όλη εκδήλωση τελείω σε με δεξίωση 
μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας. Στην συγ
κινητική αυτή τελετή  παραβρέθηκαν οι 
Α' και Β' υπαρχηγοί Χωροφυλακής υπο
στράτηγοι κ.κ. Σπυρίδων Παναγιωτόπου- 
λος και Γεώργιος Ρομοσιός, οι Α' και Π 
επ ιθεωρητές υποστράτηγοι κ.κ. Νικό
λαος Μπακογιάννης και Εμμανουήλ Βα- 
σιλάκης πολλοί ανώ τατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του Σώματος που αποστρα- 
τεύθηκαν πρόσφατα, πολλοί ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί Χωροφυλακής, 
οι δ ιευθυντές διευθύνσεων του Αρχη
γείου και αντιπροσωπεία οπλιτών και πο
λιτικών υπαλλήλων από το Αρχηγείο Χω
ροφυλακής.

τη βοήθεια του Θεού, ευδοκιμήσατε 
επαγγελματικά και γ ια τί αξιωθήκατε να 
φτάσετε μέχρι αυτή τη στιγμή υγιείς, ενώ 
άλλοι συνάδελφοί σας έδωσαν τη ζωή 
τους στην εκπλήρωση του καθήκοντος ή 
έχασαν την υγεία τους, χτυπημένοι από 
τη μοίρα και τ ις  κακουχίες της ζωής.

Ύ στερα από τρ ιάντα  και πλέον χρόνια 
μόχθου και κοινωνικής προσφοράς απο- 
σύρεσθε στην ιδιωτική ζωή.

Πιστεύω ότι φ εύγετε από το Σώμα πε
ρήφανοι, με το μέτωπο ψηλά και τη συν
είδηση ήσυχη ότι πράξατε το καθήκον 
σας...

Τελειώνοντας σας εκφράζω τη βαθιά 
μου ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη 
προσφορά σας προς το κοινωνικό σύν
ολο και το Σώμα, προσφορά για τη ν οποία 
επαναλαμβάνω πρέπει να νιώ θετε υπερ
ήφανοι.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο εκ μέρους
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Του Δ η μ η τρ ίο υ  Κάσσ ιου 
Ανθυπασπιστή

Η σύγχρονη εποχή θεω ρείτα ι ο χρυσός 
αιώνας της τεχνολογίας. Τις τελ ευ τα ίες  
δ εκα ετ ίες  η τεχνολογ ία  επ ιτάχυνε τον 
ρυθμό ανάπτυξής της σε επίπεδα απρό
σ ιτα γ ια  τ ις  π αλιότερες εποχές. Το αερο
πλάνο, τα διαστημικά οχήματα, τα ηλε
κτρονικά είδη, η ατομ ική και πυρηνική 
ενέργεια , τα αντιβ ιοτικά , η χημική βιο
μηχανία, που ε ίνα ι μερ ικά μόνο από τα 
επ ιτεύγματα  της σύγχρονης τεχνολο 
γίας, έχουν επηρεάσει την ο ικονομική, 
πολιτική, πολιτιστική και ατομ ική ζωή του 
σημερινού ανθρώπου.

Επαναστατική εξέλ ιξη  στη ζωή, με με
γάλες προοπτικές, έχ ε ι απ οτελέσει η 
εφεύρεση του ηλεκτρον ικού  υπολογιστή 
που έχ ε ι αποδειχθεί παράγοντας α νεκ τ ί
μητης σημασίας γ ια  την  επ ιστημονική

έρευνα και την ο ικονομική ζωή.
Η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογ ικός 

εξοπλισμός της Δημόσιας Διοίκησης, με 
σύγχρονα τεχν ικά  μέσα λειτουργίας, 
επικοινωνίας και εργασίας, αποτελεί 
πραγματική ανάγκη και ε ίνα ι συνυφα- 
σμένη με κάθε οργανω τική προσπάθεια, 
που έχε ι σαν σκοπό την επ ίτευξη του με
γαλύτερου δυνατού αποτελέσματος 
στην αποστολή και τους αντικε ιμ εν ικούς 
στόχους κάποιας Δημόσιας Υπηρεσίας.

Α φετηρ ία  στη μηχανοργάνωση υπήρξε 
η διαπίστωση ό τ ι σε πολλούς το μ ε ίς  της 
ανθρώπινης εργασίας, χε ιρονακτικής και 
πνευματικής, ήταν απαραίτητη η α ντικα 
τάσταση των «υπαλληλικών χεριών» με 
μηχανές, λόγω των πολλών π λεονεκτη
μάτων που παρείχαν.

Οι μηχανές αυτές, έπαψαν να επ ιτε- 
λούν ένα μόνο έργο και έχουν καταστεί 
περισσότερο σύνθετες. Η χρησιμο
ποίησή τους για την εκτέλεση  υπολογι

σμών. την εξαγωγή και αποτύπωση στα
τιστικώ ν και λογιστικών δεδομένων, που 
απορρέουν από όγκο στοιχείων, συνθέ
τουν τον όρο της «μηχανογράφησης».

Η τεχνολογία  σήμερα, που έχε ι προσ
φ έρε ι στον άνθρωπο τη δυνατότητα  να 
τα ξ ιδ έψ ει έξω απ' το γή ινο 'π ερ ιβάλλον 
του. θ έτε ι ενώπιον του πολιτισμού δ ιά
φορα προβλήματα, που σχετίζοντα ι με 
τον έλεγχο της τεχνολογ ικής εξέλιξης, 
ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της 
πο ιότητας ζωής, και να αποφευχθούν 
μελλοντικές  μο ιρα ίες επιπτώσεις από 
τον απρογραμμάτιστο προσανατολισμό 
της τεχνολογ ικής ανάπτυξης.

Η εγκατάσταση στο περιπολικό ενός τερματικού 
σταθμού, επιτρέπει στο πλήρωμα νο έχει σε ελάχιστο 
χρόνο ό,τι πληροφορίες θέλει σχετικό με την εκτέλεση 
της οποστολής του. Κοτοδιωκόμενοι κοι κλεμμένα 
οχήματα είναι οπό τις πρώτες πληροφορίες που θο 
χρειοοθοϋν.
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Η άμεση επέμβαση είναι αδιανόητη χωρίς ανάλογης 
ποιότητας και κατασκευής οχήματα. Οι προδιαγραφές 
των σύγχρονων περιπολικών αποτελούν συνάρτηση - 
κατά κύριο λύγο - του χώρου μέοο στον οποίο πρόκειται 
νο κινούνται (αστικές, αγροτικές, κ.λ.π. περιοχές).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η άνοδος της εγκληματικότητας σε 
παγκόσμια αναφορά, ε ίχε σαν αποτέλε
σμα την ανάπτυξη μιας προηγμένης τ ε 
χνολογίας μέσα στην αστυνομία κάθε 
χώρας.

Ο τρόπος ζωής στις σημερινές κοινω
νίες. χαρακτηρ ίζετα ι απ' την ευρύτατη 
εφαρμογή της τεχνολογίας, που δεν 
αποτελεί συστατικό στοιχείο μόνο κάθε 
προοδευτικής εκδήλωσης αλλά και κάθε 
αντικοινωνικής ενέργειας. Τα αστυνο
μικά Σώματα, που έχουν σαν πρώτιστη 
αποστολή την αντιμετώπιση κάθε αντι
κοινωνικής εκδήλωσης, είνα ι υποχρεω
μένα να προσαρμόζουν και να αντικαθι
στούν τα τεχνικά  μέσα που διαθέτουν, με 
τα τεχνολογικά επ ιτεύγματα που εξ
ασφαλίζουν ταχύτερη επικοινωνία, γρη
γορότερη κίνηση, πλήρη εποπτεία, επι
στημονική έρευνα και ικανότητα πρόλη
ψης.

Η χρησιμοποίηση της εξελ ιγμένης τ ε 
χνολογίας, των τεχνικών και μηχανικών 
μέσων, προάγει την ικανότητα της αστυ
νομίας και αυξάνει τον βαθμό της αξιο
πιστίας της.

Ο εγκληματίας σήμερα είνα ι «κινητός 
στόχος» για την αστυνομία. Αλλού ζει, 
αλλού σχεδιάζει τη δράση του και αλλού

ενεργεί. Χρησιμοποιεί τα νεώτερα επι
στημονικά και τεχν ικά  μέσα για τη διά- 
πραξη αδικημάτων, σε βαθμό που όχι 
μόνο να επ ιτυγχάνει το σκοπό του αλλά 
και να αποφεύγει την ανακάλυψή του.

Επιβάλλεται λοιπόν να έχουν και οι 
αστυνομικοί στη διάθεσή τους όλα τα 
σύγχρονα επιστημονικά μέσα, τόσο για 
την πρόληψη των εγκλημάτων, όσο και 
για  την ανακάλυψη και σύλληψη των 
δραστών. Οι αστυνομίες σήμερα, πρά
γματι, χρησιμοποιούν σύγχρονες βιολο
γ ικές, χημ ικές και φυσικές μεθόδους 
στον αδιάκοπο αγώνα της εξιχνίασης του 
εγκλήματος.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ -  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 14 ορί
ζει τ ι είνα ι έγκλημα. «Έγκλημα είνα ι 
πράξις άδικος και καταλογιστή εις τον 
πράξαντα τιμωρουμένη υπό του νόμου». 
Το έγκλημα υπήρξε πάντοτε αντιπαθές 
στον άνθρωπο και οι κοινωνίες, για να 
διατηρήσουν την τάξη, το καταδίωκαν, 
θεσπίζοντας ποινές για τους εγκλημα
τ ίες  και μελετώ ντας τρόπους για την 
αντιμετώπισή του.

Η επιστήμη που ασχολείτα ι με τους εγ
κληματίες και το έγκλημα, τόσο από την 
άποψη της εξω τερικής εμφάνισής του 
όσο και από την άποψη των εσωτερικών 
αιτίων, λέγετα ι εγκληματολογία. Την 
αποτελεσματική ανίχνευση των εγκλη
μάτων και την ανακάλυψη των άγνωστων 
δραστών έχει αναλάβει η επιστήμη αυτή 
που πρώτο της έργο είνα ι ο καθορισμός

της αντικε ιμεν ικής πλευράς του εγκλή
ματος (ιχνογραφία, φωτογράφηση) και 
στη συνέχεια η ανακάλυψη και η από
δειξη της ενοχής του δράστη με την 
αξιοποίηση των ιχνών των δακτύλων, πο- 
δών, κηλίδων αίματος, εργαλείων, τρ ι
χών κ.λπ.

Η εγκληματολογία  κατατάσσει τους 
εγκληματίες σε κατηγορίες ανάλογα με 
την ψυχική τους προσωπικότητα και στη 
συνέχεια ερευνά τα μέσα της θεραπείας, 
την καταπολέμηση δηλαδή του εγκλή
ματος.

Η έρευνα των αιτίων των εγκλημάτων 
γ ίνετα ι με τη στατιστική μέθοδο. Τα εγ
κλήματα ταξινομούντα ι κατά περιφέ
ρειες ή ανάλογα με το χρόνο τέλεσης ή 
ανάλογα με την εθνικότητα, το θρή
σκευμα, το επάγγελμα, το φύλο, την εκ 
παίδευση ή την ηλικία των προσώπων. Με 
τα στοιχεία αυτά εξάγοντα ι χρήσιμα 
συμπεράσματα για τα α ίτια  της εγκλημα
τικότητας και ερευνώ νται τα κληρονο
μικά στοιχεία, η ανατροφή και οι συν
αναστροφές του εγκληματία.

Η εγκληματολογική τέχνη, τα εγκλη- 
ματολογικά εργαστήρια, η εγκληματο- 
λογική σήμανση και η εγκληματολογική 
ανθρωπολογία αποτελούν σήμερα το 
άλφα και το ωμέγα της αστυνομικής 
δραστηριότητας στη μάχη κατά του εγ
κλήματος, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η INTERPOL ΔΙΩΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ευχέρεια  της γρήγορης μετακίνησης 
με τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα, η
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άνετη  χρησιμοποίηση των τηλεπ ικο ινω 
νιών, ασκούσαν και ασκούν σοβαρή επί
δραση στο ε ίδος και τη μορφή της εγ 
κληματικότητας και μετέβαλαν τον  χα
ρακτήρα της δράσης των κακοποιών από 
τοπικό σε διεθνή.

Πολλές χώρες επισήμαναν έγκα ιρα  το 
διαρκώς αυξανόμενο κύμα εγκλημ ατικό 
τη τα ς με πρωταγωνιστές τους «διε
θνείς» εγκλημ ατίες  που εκμεταλλευόν- 
τουσαν τ ις  δ ιαφορές και α τέλ ε ιες  στις 
δ ια τά ξε ις  των ποινικών νόμων της χώρας 
που εγκλημάτισαν κάι της χώρας που ε ί
χαν καταφύγει, με αποτέλεσμα να απο
φεύγουν τη  σύλληψη και την τιμωρία 
τους. Η επισήμανση της αδυναμίας αυ
τής κατέστησε α ισθητή την ανάγκη της 
δημιουργίας μιας δ ιεθνούς οργάνωσης 
εγκληματολογ ικής αστυνομίας.

Ο όρος INTERPOL χρησ ιμοπ οιείτα ι σαν 
τηλεγραφ ική  ή ταχυδρομική διεύθυνση 
του Δ ιεθνούς Οργανισμού Εγκληματο- 
λογικής Αστυνομίας και ε ίνα ι τα αρχικά 
των Αγγλικών λέξεω ν INTERNATIONAL 
POLICE (Δ ιεθνής Αστυνομία).

Το 1914 σ υγκαλείτα ι στο Μονακό το 
πρώτο δ ιεθνές  αστυνομ ικό συνέδριο και 
επ ισημαίνετα ι η ανάγκη της δ ιεθνοποίη
σης των μέσων πάλης, κατά των εγκλη
ματιών και τη δημιουργία, για  το σκοπό 
αυτό, κοινής οργάνωσης.

Το 1923 σ υγκαλείτα ι στη Β ιέννη δ ιε 
θνές αστυνομικό συνέδριο στο οποίο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι 20 κρατών, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 'Ενα 
απ' τα σπουδαιότερα επ ιτεύγματα  του 
συνεδρίου αυτού ήταν η ίδρυση Δ ιε 
θνούς Επιτροπής Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας. Το 1956 μεταρρυθμ ίζετα ι το 
καταστατικό της και μετονομάζετα ι σε

Δ ιεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.), με έδρα το  Πα
ρίσι.

Για την ανάπτυξη της συνεργασίας των 
αστυνομιών, η Δ.Ο.Ε.Α. ζήτησε από κάθε 
κράτος να καθορίσει την εξε ιδ ικευμένη  
Αστυνομική υπηρεσία (Εθνικό κεντρ ικό  
γραφείο), που θα ε ίνα ι υπεύθυνη για την 
επ ικοινωνία με τ ις  άλλες υπηρεσίες του 
εξω τερ ικού. Η χώρας μας πρότεινε την 
Δ ιεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρε
σιών.

Οι ετή σ ιες  γεν ικ ές  σ υνελεύσ εις της 
«Δ ιεθνούς Αστυνομίας» παρακολου
θούν την ανέλ ιξη  της εγκληματικότητας 
και μελετούν  τα ζητήματα που αναφύον
τα ι στην πάλη κατά των διεθνών εγκλη
ματιών. Οι αποφάσεις των γενικώ ν συν
ελ εύ σ εω ν - ευχές και συστάσεις προς τις  
κυβερνήσεις των χωρών που εκπροσω
πούνται στη συνέλευση -  ε ίνα ι πολύτι
μες λύσεις  δυσχερών αστυνομικών προ
βλημάτων, όπως η παρακολούθηση και 
αναζήτηση των διεθνών εγκληματιών, η 
τελειοποίηση της αστυνομ ικής τέχνης 
κ.λπ.

Στη 46η ετήσ ια  γεν ική  συνέλευση της 
INTERPOL, τον Σ /ρ ιο  του 1977, στη 
Στοκχόλμη, εγκρ ίθηκαν σπουδαία ψηφί
σματα για  το  λαθρεμπόριο, τα ναρκω
τικά  και ψυχοτροπικά φάρμακα, τ ις  αε
ροπ ειρατείες κ.λπ. Ακόμα η Γ.Σ. πρό- 
τε ινε , στα εθνικά  γραφεία, την ανταλ
λαγή πληροφοριών για παρόμοια εγκλή
ματα, χρησιμοποιώντας όλα τα «μέσα 
επικοινωνίας» που δ ιαθέτουν και τη δη
μ ιουργία μηχανισμού ο οποίος να συντο
ν ίζε ι όλες τ ις  δραστηρ ιό τητες για την 
πρόληψη του εγκλήματος.

Τα τηλεπ ικο ινω νιακά μέσα που χρησι
μοποιούν τα εθνικά κεντρ ικά  γραφεία,

τηλέτυπα, ραδιο-ασύρματος, έχουν σαν 
σκοπό την αύξηση και επιτάχυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
Ε.Κ.Γ. των χω ρώ ν-μ ελώ ν της INTERPOL 
και της Γ εν ικής Γ ραμματείας, σε όλα τα 
θέματα που σ χετίζοντα ι με τ ις  μεθόδους, 
τον εξοπλισμό και τ ις  κ ινήσεις των εγ 
κληματιών και των υπόπτων. Το αστυνο
μικό συνέδριο του 1923, στη Β ιέννη, είχε 
καθορίσει τρόπο άμεσης επικοινωνίας 
των διαφόρων αστυνομιών, παρακάμ
πτοντας τη διπλωματική οδό. Η γενική 
συνέλευση του 1951, στη Λισσαβώνα. 
έλαβε αποφάσεις για την ίδρυση ραδιο
γραφ ικού δίκτυου. Στη συνέχεια  ο 
Δ.Ο.Ε.Α. κατέστησε δ ιεθνές  ραδιογρα
φικό δ ίκτυο αστυνομίας με είκοσ ι στα
θμούς που κάλυπτε ολόκληρη την Δυτ. 
Ευρώπη, τ ις  Σκανδ ιναυ ϊκές χώρες, τη 
βόρεια και Νότια Αμερική και τ ις  χώρες 
της «Εγγύς και Μέσης» Ανατολής.

Σήμερα υφ ίστατα ι αυτόνομο δίκτυο 
τηλεπ ικο ινω νίας (RADIO -  INTERPOL), 
που καλύπτει και τ ις  134 χώρες -  μέλη 
του οργανισμού. Ενα ηλεκτρον ικό  σύ
στημα IRQ επ ιτρέπει την  αυτόματη διό
ρθωση λαθών, στη μεταβίβαση ενός σή
ματος, που οφ είλοντα ι σε κάποια πιθανή 
α ιτία  (κα ιρ ικές συνθήκες κ.λπ.). Ακόμα ο

Η σύγκριση, συσχέτιση και ταύτιση δακτυλικών απο
τυπωμάτων με τον κληρονομικά υπολογιστή ανοίγει 
νέους - οδιονόητους ως το χθες - δρόμους για την 
επιστήμη της δακτυλοσκοπίας. Μπρος στο σύγχρονο 
τεχνολογικά επιτεύγματα οι μέθοδοι της δεκαετίας του 
'60 φοϊνοντοι σον «προϊστορία».

Δ.Ο.Ε.Α. χρησιμοποιεί δ ιεθνή αστυνο
μικό τηλεγραφ ικό  κώδικα και φω τοτηλε- 
γραφ ικό σύστημα γ ια  την άμεση μεταβ ί
βαση φωτογραφιών, αποτυπωμάτων και 
άλλων απαραίτητων στοιχείων.

Στις εργασ ίες της τελευ τα ία ς  γεν ικής 
συνέλευσης της INTERPOL, στο TOR- 
REMOLINOS της Ισπανίας από τ ις  5 έως 
τ ις  12-10-1982. ανακοινώθηκαν . οι μελ
λοντ ικο ί σ τόχοι του οργανισμού, ο 
σπουδαιότερος απ τους οποίους ε ίνα ι η 
εφαρμογή του συστήματος του ηλε
κτρονικού υπολογιστή. Ακόμα επιση- 
μάνθηκε η ανάγκη τη ς  βελτίωσης των 
εργαστηρίων, που χρησιμοποιούνται για 
την εξιχνίαση εγκλημάτων, η προαγωγή 
της δ ιεθνούς αστυνομικής τηλεπ ικο ινω 
νίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα  να 
συμπερ ιληφθεί στο τηλεπ ικοινωνιακό 
δ ίκτυο της INTERPOL και το FACSIMILE 
σύστημα, δηλαδή ένα ε ίδος τηλεαντι- 
γραφ ικού συστήματος που θα καθίστα
τα ι δυνατή η τηλεμεταβ ίβαση εγγράφων, 
κειμένων, υπογραφών, και σχεδιαγραμ
μάτων με ενσύρματη ή ασύρματη επ ικοι
νωνία. Το δ ίκτυο αυτό δεν θα αντικα τα 
στήσει τα δ ίκτυα της ασύρματης τηλεπ ι
κοινωνίας και φω τοτηλεγραφ ίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟ
ΛΟ ΓΙΩ Ν  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ ια την επ ιστημονική έρευνα  του εγ
κλήματος και τη δίωξη του εγκληματία, 
λε ιτουργούν  σε όλες τ ις  χώρες ε ιδ ικές  
υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, η αποστολή αυτή 
έχε ι α νατεθε ί στη Δ ιεύθυνση Εγκλημα
το λ ο γ ιώ ν  Υπηρεσιών (Δ.Ε.Υ.).

Σύμφωνα με τον κανονισμό λε ιτο υ ρ 
γίας της (Π.Δ. 324/77), μεταξύ των άλλων
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δραστηριοτήτων, τηρε ί αρχεία δακτυλι
κών αποτυπωμάτων, φωτογραφιών, με
θόδων δράσεως (MODUS OPERANDI), 
ιχνών και λοιπών αντικειμένων, δ ιεξάγει 
την υπηρεσία εξακρίβωσης της τα υτό τη 
τας κάθε ατόμου και αποκάλυψης της 
ταυτότητας άγνωστων δραστών εγκλη
μάτων με επ ιστημονικές και τεχν ικές  με
θόδους, μεριμνά για τη λειτουργία  επι
στημονικού εργαστηρίου -  Χημείου και 
άλλων εργαστηρίων εγκληματολογικής 
εμπειροτεχνίας, που τα εξοπλίζει με 
σύγχρονο τεχν ικό  υλικό, για  εξέταση και 
πλήρη εκμετάλλευση των ιχνών και πει
στηρίων, που σχετίζονται με κάποια εγ 
κληματική υπόθεση και τηρε ί επαφή 
μεταξύ των αστυνομικών αρχών του 
Κράτους και του Δ ιεθνούς Οργανισμού 
Εγκληματολογικής Αστυνομίας, με 
πνεύμα επ ίτευξης της ευρύτερης δυνα
τής αμοιβαίας συνδρομής στη δίωξη του 
εγκλήματος.

Από ένα ελάχιστο τμήμα δακτυλικού 
αποτυπώματος από μία κηλίδα αίματος, 
ξεκινούν τ ις  περισσότερες φορές οι πε
πειραμένοι και επ ιδέξιοι άνδρες των εγ
κλημ α τολο γ ιώ ν  υπηρεσιών για την ανα
κάλυψη του δράστη.

Οι κακοποιοί, στη σημερινή εποχή δεν 
γνωρίζουν «σύνορα» στη διάπραξη των 
εγκλημάτων τους. Χρησιμοποιούν μεθό
δους βασισμένες στην τεχνολογική 
πρόοδο και προσπαθούν ν' αποφύγουν 
την ανακάλυψη και τιμωρία τους. Για το 
λόγο αυτό και η Δ.Ε.Υ. εκσυγχρονίζεται 
συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα ίδ ια  τ ε 

συγκρίσεις σε αίμα, σπέρμα, κηλίδες αί
ματος ή σπέρματος, ιδρώτα, τρ ίχες, νύ
χια κ.λπ., σε χρώματα, πλαστικές ουσίες 
και σε λοιπά ίχνη ή στοιχεία  φυτικής ή 
ορυκτής προέλευσης, σε υφάσματα, 
υφαντικές ίνες, σε ναρκωτικά, υπνωτικά 
φάρμακα, σε μέσα γραφής και εκτύπω
σης, σε μέταλλα, στη πυρίτιδα, στη πο
σοστιαία αναλογία οινοπνεύματος στο 
αίμα και σε άλλα ίχνη ή αντικείμενα.

Το εργαστήριο πυροβόλων όπλων και 
ιχνών εργαλείων ενεργεί εξετάσεις και συγ
κρίσεις σε πυροβόλα όπλα, βολίδες, κάλυ
κες, καθορίζει απ' τον κάλυκα ή τη βο
λίδα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, δ ιε
νεργεί βολές με ύποπτα όπλα για τον κα
θορισμό της ταχύτητας της βολίδας, της 
καταλληλότητας και της λε ιτουργίας του 
όπλου καθώς και για  τη λήψη «συγκριτι
κών» βολίδων και καλύκων και δ ιενεργεί 
την εξέταση ιχνών που προέρχονται από 
διάφορα εργαλεία  για να διαπιστωθεί το 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε.

Το εργαστήριο εξέτασης και σύγκρι
σης χειρόγραφων και δακτυλογραφημέ
νων εγγράφων, ενεργε ί συγκρ ιτ ικές εξ
ετάσεις  χειρόγραφων για να εξακριβώσει 
την γνησ ιότητά τους, προσδιορίζει αλ
λοιώσεις ή νοθεύσεις κειμένων και κα
θορίζει τον τύπο της μηχανής που χρη
σιμοποιήθηκε στη δακτυλογράφηση.

Το εργαστήριο παραχάραξης -  κιβδη- 
λίας και πλαστογραφίας αξιών και έντυ 
πων, ενεργε ί εργαστηριακές εξετάσεις  
των χαρτονομισμάτων και κερμάτων για

χνικά μέσα και εργαστήρια που μεταχει
ρίζονται και οι αστυνομίες των άλλων 
χωρών.

Στο τμήμα των εργαστηρίων εξετάζον
τα ι τα ίχνη και τα πειστήρια που προέρ
χοντα ι από εγκληματικές πράξεις. Με 
την «εργαστηριακή» αξιοποίηση τους 
παρέχεται βοήθεια στις ανακρ ιτικές αρ
χές για την εξιχνίαση των εγκλημάτων.

Ειδικότερα, το χημικό και βιοχημικό 
εργαστήριο χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα 
επιστημονικοτεχνικά μέσα, αναγκαία 
υλικά και ουσίες και ενεργε ί χημ ικές και 
β ιολογικές εξετάσεις, ανιχνεύσεις και

τη διαπίστωση της κ ιβδηλείας ή παραχά
ραξης και εξετά ζε ι σφραγίδες, πλαστο- 
γραφημένα διαβατήρια, ένσημα, και 
λοιπά έντυπα.

Μερικά απ' τα κυριότερα τεχν ικά  μέσα 
που έχει στη διάθεσή του το τμήμα ερ
γαστηρίων της Δ ιεύθυνσης Εγκληματο
λ ο γ ιώ ν  υπηρεσιών είνα ι 
- Τ ο  συγκριτικό μικροσκόπιο (εξέταση 

βολίδων, ιχνών από εργαλεία  κ.λπ.). 
- Τ ο  στερεοσκοπικό μικροσκόπιο (μεγέ

θυνση των ιχνών -  πειστηρίων για  λε
πτομερέστερη εξέταση).

- Τ ο  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (μεγέ

θυνση αντικειμένω ν 20.000 -  100.000 
φορές).

-  Οι συσκευές υπεριωδών ακτινών και 
υπέρυθρης ακτινοβολίας (εξέταση 
γνησ ιότητας χαρτονομισμάτων κ.λπ. 
εγγράφων).

- Ο  αεροχρωματογράφος (ελέγχει το 
βαθμό μέθης των οδηγών, εξετάζει 
ναρκωτικά, εύφ λεκτες  ύλες κ.λπ.).

-  Ο φασματογράφος μάζης (ηλεκτρονική 
συσκευή που συμπληρώνει την από
δοση του αεροχρωματογράφου, προ
βα ίνει στο ποιοτικό και ποσοτικό( 
έλεγχο των ναρκωτικών κ.λπ.).

-  Οι συσκευές φθορισμού με ακτίνες «X» 
(αναλύεται η ποσοτική και ποιοτική 
σύνθεση των μετάλλων).

- Ο ι  συσκευές ηλεκτροφόρισης (βιολο
γ ικές  εξετάσεις  αίματος).

-  Τα φασματοφωτόμετρα (ανάλυση όλων 
των ουσιών οργανικής προέλευσης),

-  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα 
υπερσύγχρονα φωτογραφικά μηχανή
ματα, τα χημικά αντιδραστήρια κ.α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

α) Δακτυλοσκόπηση των δραστών ή 
ύποπτων εγκλημάτων.

Η ιστορία της δακτυλοσκοπίας είνα ι 
πολύ παλιά. Στο μουσείο του Σικάγου 
υπάρχει μια πήλινη σφραγίδα Κινέζικης 
κατασκευής, που χρονολογείτα ι απ’ το 
200 π.Χ. και φέρει, κάτω από χαραγμένο 
όνομα, ένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Ο Απόστολος Παύλος, στη 2η προς 
τους Θ εσσαλονικείς ιδ ιόχειρη επιστολή 
του, έχει θέσει και το δακτυλικό του απο
τύπωμα.

Το 1892 ο Ά γγλο ς  ανθρωπολόγος Sir 
Francis Galton, αφού μελέτησε τη σχέση 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων, κατέ
ληξε στο συμπέρασμα ότι το σχήμα τους 
παραμένει αναλλοίωτο σε όλη τη ζωή, ε ί
ναι ανόμοια από άτομο σε άτομο και ότι 
αν αποτυπωθούν σε χαρτί, μπορούν να 
αρχειοθετηθούν «κατά σύστημα».

Μετά την εφαρμογή της δακτυλοσκο
πίας απ' την Σκώτλαντ Γυάρδ, η μέθοδος 
αυτή βρήκε εφαρμογή και σε άλλες 
αστυνομικές υπηρεσίες, Β ιέννης (1902),

Ειδικές φωτογραφικές τεχνικές, με ακτίνες λέιζερ, 
επιτρέπουν τη φωτογράφιοη αντικειμένων που κινούν
ται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Στη φωτογραφία μας 
παρουσιάζεται βλήμα που μόλις βγαίνει απ' την κάνη 
περιστρόφου.

Βουδαπέστης (1903), Βερολίνου (1904) 
κ.λπ.

Η δακτυλοσκοπία στην Ελλάδα εφαρ
μόστηκε το 1912 «σιωπηρώς» και το 1919 
εφαρμόζετα ι με νόμο η υποχρεωτική δα
κτυλοσκόπηση των εγκληματιών.

Οι αστυνομίες σήμερα διαθέτουν ηλε
κτρονικούς υπολογιστές που αρχειοθε
τούν και συγκρίνουν χ ιλ ιάδες αποτυπώ
ματα, αντικαθιστώντας το δυσχερές και 
επίπονο ανθρώπινο έργο.

β) Αρχείο M O DUS O PERANDI και 
φωτογραφία.
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Απ' τα  πλέον σημαντικά σ το ιχεία  του 
αρχείου MODUS OPERANDI (τρόπος και 
μέθοδος τέλεσ ης εγκλημάτων), ε ίνα ι και 
η φωτογραφία.

Η φωτογραφία χρησ ιμοπ οιείτα ι γ ια  την 
ανεύρεση καταδιωκόμενων εγκληματιώ ν 
και γ ια  την πιστή και λεπτομερή απεικό
νιση του τόπου τη ς  τέλεσ ης του εγκλή
ματος.

Από την εποχή που κατασκευάστηκε η 
πρώτη φωτογραφική μηχανή, η φωτο
γραφ ία έχε ι α ναδ ε ιχ τε ί μια απ' τ ις  πιο 
επαναστατικές εφ ευ ρ έσ ε ις  του κόσμου. 
Περίπλοκες τεχ ν ικ ές  αναπτύχθηκαν και 
μας έφεραν μπροστά σε πραγματικά 
θαύματα, από χημική και μηχανολογική 
σύνθεση, όπως φ ίλτρα που διαπερνούν 
την ομίχλη, φακοί που κάνουν ορατά τα 
μόρια ύλης, ταχύτατα  κλείστρα που μπο
ρούν να απεικονίσουν την κίνηση κά
ποιου βλήματος και μοντέρνο ι τρόποι 
εκτύπωσης που μετατρέπουν κο ινές φω
το γρα φ ίες  σε π ίνακες τέχνης.

Η φωτογραφική τέχνη, όπως έχε ι δ ια
μορφω θεί σήμερα, απ οτελεί βασική μο
νάδα του τεχνολογ ικού  εξοπλισμού των 
αστυνομικών υπηρεσιών. Φωτογραφικές 
μηχανές κο ινές και ε ιδ ικές , μηχανές που 
καταγράφουν την  τα χύτητα  οχημάτων. 
Φ ωτογραφικές μηχανές υπέρυθρων 
ακτινών, που δίνουν τη δυνατότητα  φω- 
τογράφ ισης στο σκοτάδι και από από
σταση ενός περίπου χ ιλ ιομέτρου.

Η φωτογράφιση των εγκληματιώ ν με το 
γνωστό κλασσικό τρόπο έχε ι αντικατα- 
σταθεί πλέον με τη σύγχρονη μέθοδο A.R.S. 
(APPARATO FOTOS EGNALETICO), κατά 
τη ν  οποία, σύστημα αντανακλαστικών 
κατόπτρων φω τογραφ ίζει αυτόματα  και 
με δ ιαφ ορετική  προοπτική, ενώ παράλ
ληλα γ ίν ε τα ι ηλεκτρον ική  αρίθμηση των 
φωτογραφιών. Με τη μέθοδο αυτή μάλι
στα. επ ιτυγχάνετα ι ο ικονομ ία  χώρου, 
αφού η χρησιμοποιούμενη συσκευή 
αναπτύσσεται και συμπτύσσεται. 66% 
περίπου οικονομία  φ ιλμ και 50% περίπου 
οικονομία  χρόνου.

Οι φω τογραφ ικές μηχανές ΜΙΝΟΧ στο 
μέγεθος ενός κοινού αναπτήρα, ε ίνα ι το 
«άκρον -  άωτον» τη ς  μηχανής μαμμούθ 
του 1900, που ζύγιζε 635 κιλά και απαι
τούσε για  το χειρ ισμό της 15 άτομα.

Τα γυαλιά  DARK VISION παρέχουν το 
40% του φωτός τη ς  ημέρας μέσα στο 
σκοτεινό  θάλαμο και με αυτόν τον τρόπο 
ο φωτογράφος δεν δο υλεύε ι πλέον στα 
σκοτεινά, κατά την εμφάνιση έγχρωμου 
φιλμ, ούτε χρησ ιμοποιεί τον απαραίτητο 
μέχρι τώρα ε ιδ ικό  φωτισμό, που του πα
ρείχε ανεπαρκή ορατότητα .

Οι μηχανές Polaroid Land επιτρέπουν 
την αυτόματη λήψη και εκτύπωση της 
φωτογραφίας, χωρίς τη διαδικασία του 
σκοτεινού θάλαμου.

Με το τεχνολογ ικό  αυτό υλικό της φω
τογραφ ικής τέχνης έχουν εφ οδ ιασ τεί 
ολα σχεδόν τα εγκληματολογ ικά  εργα
στήρια του κόσμου για  την υποβοήθηση 
του επ ιστημονικού έργου τους.

Ακόμα, απ τ ις  αστυνομ ικές υπηρεσίες, 
χρησ ιμοποιούνται ευρύτατα  κινηματο
γραφ ικές μηχανές, VIDEO κασέτας, με 
απεριόριστο χρόνο λήψης και δυ νατό τη 
τες  επανεγγραφής στην ίδ ια κασέτα, 
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για την 
παρακολούθηση πολυσύχναστων δρό

μων. τραπεζών, Δημόσιων καταστημά
των και αεροδρόμιων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΤΑΞΕΩΣ -  ΤΡΟ

ΧΑΙΑΣ

α) Το αυτοκίνητο.

Η μεγάλη χρησ ιμότητα  του αυτοκ ίνη 
του κατανοήθηκε από τον πρώτο παγκό
σμιο πόλεμο. Αργότερα, η οικονομική 
ζωή του απόδωσε μεγάλη σπουδαιότητα 
και οι δ ιάφορες β ιομηχανίες αυτοκ ινή 
των τελειοποίησαν τ ις  δυνατότητάς του 
σε αφάνταστο βαθμό.

Το αυτοκ ίνητο  σήμερα ε ίνα ι ένα πολύ 
γρήγορο μεταφ ορικό μέσο και χρησιμο
π ο ιείτα ι σε ευρεία  κλίμακα. Η αστυνό
μευση με αυτοκίνητο  σ υ ντελε ί στην 
καλύτερη άσκηση των καθηκόντων του 
αστυνομικού. Τα αυτοκ ίνητα  αυτά ε ίνα ι 
εφοδιασμένα με σταθμούς ασυρμάτου, 
με συσκευές καταγραφής της ταχύτητας 
(Radar., χρονόμετρα), μέτρησης ήχου, 
ελέγχου της μέθης οδηγών (Alcotest)! 
ελέγχου καυσαερίων, με φω τογραφ ικές 
και κ ινηματογραφ ικές μηχανές, μαγνη- 
τοφω νικές και μ ικροφω νικές συσκευές 
και χρησιμοποιούν ακόμα διάφορα άλλα 
μέσα υψηλής τεχνολογίας, ανάλογα με 
την αποστολή τους.

Ο εφοδιασμός όλων των αστυνομικών 
υπηρεσιών με περιπολικά αυτοκ ίνητα  και 
άλλα οχήματα, η αντικατάσταση των πα
λιών οχημάτων με καινουργή, πρέπει να 
αποτελούν μόνιμη επιδίωξη για να είνα ι 
οι υπηρεσίες αυτές εναρμονισμένες 
προς τ ις  απαιτήσεις του σήμερα και του 
αύριο.

β) Το ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο προσφέρει πολλές δυ
να τό τη τες  στην αστυνομία και έχε ι πο
λύπ λευρες εφαρμογές. Η ταχύτατη διά- 
νυση μεγάλων αποστάσεων, η ευκολία  
προσγείωσης και απογείωσης σε μικρό 
χώρο και σε δυσπρόσιτα μέρη, όπου κα

νένα άλλο μεταφορικό μέσο δεν μπορεί 
να προσεγγίσει, το  καθιστούν αναντικα
τάστατο εφόδιο των αστυνομικών αρ
χών. Με το ελικόπτερο επ ιτυγχάνετα ι η 
αποτελεσματική κατόπτευση μεγάλων 
περιοχών, η καταδίωξη του δράστη κά
ποιας εγκληματικής πράξης, η 
άμεση μεταφορά αστυνομικής δύναμης 
και ο συντονισμός των κινητοποιημένων 
περιπολικών αυτοκινήτω ν.

Η «αστυνομία αέρος-> που ε ίνα ι εφ ο 
διασμένη με ελικόπτερα ή ελαφρά αερο
σκάφη. επ ιτηρεί τα οδικά δ ίκτυα και τις 
α κτές  και συμβάλλει στη δίωξη του λα
θρεμπορίου. στον έλεγχο της τροχαίας 
κυκλοφορίας και γεν ικά  στην πρόληψη 
και καταστολή του εγκλήματος.

γ) Μέσα τηλεπικοινωνίας.

Και το  πιο δύσκολο έργο του αστυνο
μικού μπορεί σήμερα να δ ιευκολυνθεί σε 
μεγάλο βαθμό με τα σύγχρονα μέσα τη 
λεπικοινωνίας. 'Ενα σύγχρονο ηλεκτρο 
νικό σύστημα, δ ικτυω μένο με τέλ ε ιο  σύ- 
στημα ραδιοεπικοινωνιών, μπορεί να αυ
ξήσει σε απ ίστευτο βαθμό την αποδοτι- 
κότητα  της αστυνομίας.

Σταθμοί ασυρμάτου S.S.B.. σταθμοί 
R/T Local control, σταθμοί R/T τη λεχε ιρ ι
σμού Remot control, σταθμοί R/T 
αναμετάδοσης, κ ινητο ί αυτοκινήτω ν και 
δικύκλων, φορητοί, δέκτες  τηλεκλή- 
σεως. κονσόλες επιλογικών κλήσεων, 
τηλεφω νικά και τηλετυπ ικά  κέντρα είνα ι 
μερ ικά απ’ τα  χρησιμοποιούμενα μέσα 
τηλεπικοινωνίας.

δ) Λοιπά τεχνικά μέσα.

Εκτός τα επ ιστημονικοτεχνικά  μέσα 
που περιγράφοντα ι στα προηγούμενα 
κεφάλαια  υπάρχουν και άλλα πολλά που 
χρησιμοποιούνται απ' τ ις  αστυνομ ικές 
αρχές. Αναφέρουμε μερ ικά από τα μέσα 
αυτά:

Ανιχνευτές ψεύδους.
Σκιτσογραφ ικά μηχανήματα, τα οποία 

με κατάλληλο χειρ ισμό σκιτσάρουν τα 
πρόσωπα των δραστών εγκληματικώ ν
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Αριστερά: Υπερσύγχρονη φωτογραφική μηχανή για τη φωτογράφηση στάμων που σημσίνοντσι (κατηγο
ρούμενοι, καταδικαζόμενοι, ύποπτοι, κ.λπ.). Πάνω: Σήμερα ύλες οι σύγχρονες αστυνομίες είναι εφοδιασμέ
νες με ελικύπτερα. Το ελικόπτερα επιτρέπουν την πραγματοποίηση λεπτών επιχειρήσεων, την παρακολού
θηση της κυκλοφορίας, και καλύπτουν πολλούς τομείς αστυνομικής δραστηριύτητος.

πράξεων, σύμφωνα με τ ις  περιγραφές 
των μαρτύρων.

Ειδικές συσκευές ακτινών «X», που 
χρησιμοποιούνται στην είσοδο και έξοδο 
των αεροδρομίων, σε τελωνεία, γήπεδα, 
για τη διαπίστωση μεταλλικών κ.λπ. αντι
κειμένων.

Συσκευές READERS, για την ανά
γνωση μικροφισσών, οι οποίες περιέχουν 
διωκόμενα άτομα, κλεμμένα αυτοκίνητα 
κ.λπ.

Τηλεαντιγραφείς. ραντάρ φορητά χει- 
ρός, νυκτοσκάπια. συστήματα μαγνητο
σκόπησης, τηλεοπτικές κάμερες.

Πολλά είναι, πράγματι, τα τεχνικά  μέσα 
στην υπηρεσία ενός αστυνομικού Σώμα
τος, τα οποία αποτελούν βασική προϋ
πόθεση για την αποδοτική λειτουργία  
του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ενα απ' τα χαρακτηρ ιστικότερα στο ι
χεία της σημερινής εποχής είνα ι και η 
«πληροφοριακή επανάσταση» που απο
δ ίδετα ι στην ύπαρξη του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Με ασύλληπτη ταχύτητα 
μπορούμε όχι μόνο να αποταμιεύουμε 
αλλά και να επεξεργαζόμαστε ή να αν
τλούμε πληροφορίες σε επιθυμητούς 
συνδυασμούς με αποτέλεσμα να πρα
γματοποιούνται εργασίες που άλλοτε

χρειαζόντουσαν μήνες ή χρόνια για την 
πραγμάτωσή τους.

Είναι ικανοί να «διαβάζουν» πληροφο
ρίες από μαγνητοτα ιν ίες με ταχύτητα 
70.000 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο 
και πραγματοποιούν 1 δισεκατομμύριο 
περίπου αριθμητικές πράξεις την ημέρα. 
Μ εγαλύτερα αποτελέσματα ακόμα λαμ- 
βάνονται από τους υπολογιστές «σε 
σειρά». Το πρώτο χαρακτηριστικό που 
δ ιακρίνει τους Η.Υ. είνα ι η ικανότητα εν- 
αποθήκευσης προγραμμάτων και η απο
μνημόνευση (μνήμη). Αφού πάρει τις 
οδηγίες που θέλουμε (προγραμματι
σμός) εξάγει τα αποτελέσματά του σε 
μεγάλη ταχύτητα

Η προσαρμογή στο «κλίμα» του Η.Υ 
των αστυνομικών υπηρεσιών, σε πολλές 
χώρες του κόσμου, αποτελεί ένα θετικό 
βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού 
τους.

Εκτεταμένα δίκτυα τερματικών στα
θμών σε όλα τα σημεία της χώρας, παρέ
χουν τη δυνατότητα στο πλήρωμα ενός 
περιπολικού αυτοκινήτου, που εκ τελε ί 
υπηρεσία ο ένα απόκεντρο μέρος, να 
ζητήσει αυτόματα, χρησιμοποιώντας με
ρικά πλήκτρα στο καντράν του τερμ α τι
κού σταθμού του ή καλώντας με το Press 
του ραδιοτηλεφώνου, το κέντρο του, την 
παροχή κάθε πληροφορίας απ' τον κεν
τρ ικό Η.Υ.

Τα αποτελέσματα της άμεσης αυτής

επικοινωνίας με το κέντρο είνα ι τεράστια 
για την επιτυχία του αστυνομικού έργου. 
Η άμεση εξακρίβωση της ταυτότητας 
ύποπτου, για τη διάπραξη αξιόποινης 
πράξης, προσώπου, ή 'ο  ουσιαστικός 
έλεγχος ενός κλεμμένου αυτοκινήτου, 
αποτελούν δυνατότητες που παρέχον
τα ι με την αυτόματη επαφή, από οποια
δήποτε απόσταση, με τα ειδ ικά οργανω
μένα αρχεία του κέντρου.

Οι Η.Υ. έχουν επ ιτυχημένη εφαρμογή 
και στα Ελληνικά Σώματα Ασφαλείας 
(Μηχανογραφικές υπηρεσίες -  Δ/νση 
Εγκληματολογικών Υπηρεσιών κ.λπ.).

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
Τα τεχνολογικά  και επιστημονικά επι

τεύγματα  της εποχής μας είνα ι απαραί
τητα  εφόδια  στα σύγχρονα αστυνομικά 
Σώματα.

Υπάρχουν τεχν ικές  δυνατότητες που 
υποβοηθούν το αστυνομικό επάγγελμα 
με αποτέλεσμα η πρήληψη του εγκλήμα
τος να φθάνει σε ζηλευτά επίπεδα. Τα 
ηλεκτρονικά  σύγχρονα συστήματα πρέ
πει να προβληματίσουν τους οργανωτές 
των αστυνομικών Σωμάτων γ ια τί αποτε
λούν αναγκα ιότητα του παρόντος και 
του μέλλοντος.

Η ταχύτητα  της εξέλ ιξης των καθημε
ρινών γεγονότων και των αντικειμένω ν 
αστυνομικού ενδ ιαφέροντος, η επί
δραση των τεχνολογικών επιτευγμάτων 
σε όλες τις  πτυχές και εκδηλώσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, επιβάλ
λουν την συνεχώς αναπροσαρμογή, στις 
νέες συνθήκες, των τεχνικών μέσων που 
χρησιμοποιεί η αστυνομία κατά την 
άσκηση του λειτουργήματος της.

Ο σύγχρονος εγκληματίας χρησιμο
ποιεί πολλές φορές τεχν ικά  μέσα που 
έχουν ξεπεράσει αυτά που χρησιμοποιεί 
η αστυνομία. Για να αντιμετωπισθεί λο ι
πόν η δραστηριότητά του χρειάζονται 
τεχν ικά  μέσα σύγχρονης αστυνόμευσης 
και προηγμένης τεχνολογίας.

Το ένα απ' τα δύο αστυνομικά Σώματα 
της Χώρας μας, το Σώμα της Χωροφυλα
κής, στη διαδρομή του μακρινού βίου 
του, παρακολούθησε ανελιπώς τις  τ ε 
χνολογικές εξελ ίξε ις  και προσπάθησε, 
μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων του, 
να εκσυγχρονιστεί με αυτές.

Σήμερα, 150 χρόνια απ' την ίδρυσή της, 
η Ελληνική Χωροφυλακή είνα ι ένα σύγ
χρονο αστυνομικό Σώμα με κυριότερα 
χαρακτηριστικά την άρτια οργάνωση και 
εκπαίδευση του προσωπικού της, τον 
εφοδιασμό της με σύγχρονα μέσα παρα
κολούθησης και ελέγχου και την εισ
αγωγή της επιστήμης στο οργανωτικό 
της σύστημα ε ίτε  με τη μορφή μέσων εν 
έργειας, ε ίτε  με τη μορφή μεθόδων.

Τα επόμενα χρόνια απαιτούν προοδευ
τικά  προγράμματα στον τομέα  του τ ε 
χνολογικού -  επιστημονικού εξοπλι
σμού. Γ ια την υλοποίησή τους θα απιτη- 
θεί η λήψη θαρραλέων αποφάσεων από 
τους αρμόδιους φορείς του Σώματος και 
την υιοθέτησή τους από την Πολιτεία, 
επειδή προϋποθέτουν μεγάλες οικονο
μικές δαπάνες. Ό μω ς οι δαπάνες αυτές 
θα είνα ι μηδαμινές μπροστά στο μεγάλο 
κέρδος της εξασφάλισης του αισθήμα
τος ασφαλείας και γαλήνης στους πολί
τες, που η Χωροφυλακή είχε και έχει σαν 
πρώτιστο καθήκον.

537



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α Π Α Γ Χ Ο Ν Ι Σ Π Ι Ο Σ -
ς τ ρ α γ γ α π ι ς ο ι ο ς

ομοιότητες -  διακρίσεις

Η διάκριση ανάμεσα στον απαγχονισμό και στο στραγγαλισμό 
αρκετές φορές συναντά δυσκολίες. Η εφαρμογή πίεσης στο λαιμό 
με τη διακοπή της αιμάτωσης που επέρχεται στον εγκέφαλο που 
αποτελεί και τον κοινό παθογενετικό μηχανισμό του θανάτου ε ί
ναι δυνατόν να υποδηλώνονται με κοινά και ασαφή ευρήματα κατά 
τη νεκροτομή. Παρ’ όλα αυτά η εφαρμογή πίεσης στο λαιμό είναι 
διαφορετική ανάμεσα στον απαγχονισμό και το στραγγαλισμό. 
Συνέπεια αυτού είναι το γεγονός τής ύπαρξης λεπτών διαφορών 
στα ευρήματα που οδηγούν σε διάκριση της αιτίας και κυρίως του 
είδους του θανάτου. Με την ευκαιρία τέλος της ανασκόπησης των 
αρχείων του Suffolk County Med. Exam. Office της Νέας Υόρκης 
διαπιστώνεται ότι η ανεύρεση κατάγματος του υοειδούς οστού σε 
απαγχονισμούς είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα ανεπιτήδειας νε
κροτομής και όχι προθανάτια κάκωση.

Ο απαγχονισμός και ο στραγγαλι
σμός, οι αντιπροσωπευτικώτερες 
α ιτ ίες  θανάτου από συμπίεση του 
λαιμού, ε ίνα ι μερ ικές φορές δύσ
κολο να δ ιακριθούν μεταξύ τους και 
κυρίως ε ίνα ι δύσκολο να προσδιορι- 
σθεί ο ακριβής μηχανισμός επ έλευ
σης του θανάτου σε κάθε μία περί
πτωση.

Του Μ. Μιχαλοδημητράκη 
Λέκτορα της Ιατροδικαστικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο στραγγαλισμό από βρόχο η 
πίεση που ασκείτα ι στο λαιμό απο- 
φράσσει τόσο την αρτηριακή κυ
κλοφορία όσο και τη φλεβική, απο- 
φράσσει δηλαδή τόσο τ ις  καρωτίδες 
όσο και τ ις  έσω σφραγίτιδες αλλά 
ακόμη και τ ις  σπονδυλικές αρτη
ρίες. Συνέπεια αυτού ε ίνα ι ότι στον 
εγκέφαλο δεν δημ ιουργείτα ι υπερ
αιμία αλλά ανοξυγονα ιμία (Smileck 
και Spitz, 1978).

Η διακοπή της αρτηριακής κυκλο
φορίας στις καρω τίδες που απο- 
φράσσονται πρώτες γ ίνετα ι με την 
εφαρμογή μιας δύναμης 3, 5-5 Kg*, 
ενώ οι σπονδυλικές που ε ίνα ι ε κ τε 
θ ειμ ένες κατά την οφ ιοειδή  πορεία 
τους στο ατλαντο ϊν ιακό  διάστημα 
του αυχένα συγκλείνουν και δ ιακό
πτετα ι η ροή του αίματος όταν 
εφαρμοσθεί εκε ί ο βρόχος με δύ

ναμη 1 6 - 3 0  kg* περίπου (Prokop. 
1966). Επειδή ακριβώς η διακοπή της 
κυκλοφορίας αφορά τόσο το αρτη
ριακό όσο και το φλεβ ικό δίκτυο 
στάση α ίματος δεν δημ ιουργείτα ι γ ι' 
αυτό διόγκωση, μ ικροαιμορραγίες 
από οξεία παθητική υπεραιμία και 
κυανω τικές περιοχές συνήθως δεν 
παρατηρούνται. Η ανεύρεση πετε- 
χειωδών αιμορραγιών στους κερα- 
το ε ιδ ε ίς  σημαίνει ότι ο βρόχος δεν 
εφαρμόστηκε απότομα και μια 
φορά, αλλά προηγήθηκαν προσπά
θ ειες  ανεπιτυχών εφαρμογών του 
που μόνο μέχρι την πρόκληση φ λε
βικής στάσεως έφταναν πριν ο βρό
χος τεθ ε ί στην τελευ τα ία  του θανα
τηφόρα θέση. Τούτο μπορεί να ση
μαίνει ακαταλληλότητα (ελαστικό- 
τη τα )το υ  βρόχου, άβολη θέση του 
δράστη ή και σωματική αδυναμία 
του δράστη οπότε η έλλειψ η φυσι
κής υπεροχής του μπορεί να μαρτυ- 
ρείτα ι από πολλαπλές σωματικές 
κακώσεις από παρατεταμένη πάλη. 
Α ντίθετα  στο στραγγαλισμό με τα 
χέρια, ε ίνα ι δύσκολο ν ’ αναπτυχθεί η 
ίδια πίεση προς εκείνη  του βρόχου 
και κατά συνέπεια η αποτελεσμα
τική  πίεση ε ίνα ι μ ικρότερη και αρκεί 
μόνο για την απόφραξη των ευσυμ- 
πίεστων έσω σφαγίτιδων, ενώ οι 
καρωτίδες δυσκολώτερα επηρεά
ζονται, οι δε σπονδυλικές κατά κα
νόνα δεν παραβλάπτονται. Τούτο 
καταλήγει σε συνέχιση της ροής του

αρτηριακού αίματος προς τα πάνω, 
ενώ η φλεβική επαναφορά έχει δ ια
κοπεί. Αμεσο επακόλουθο είνα ι η 
οξεία  παθητική υπεραιμία και η από
τομη διάταση των φλεβικών αγ
γείων. Τα τελευ τα ία  υφ ίσταντα ι μι
κρές ρήξεις που ε ίνα ι εμφανείς σε 
περιοχές δ ιαφανείς με ακροτελεύ 
τια  αγγειακά δίκτυα, όπως είνα ι οι 
επ ιπεφυκότες (Harm και Rajs, 1981).

Ο ίδ ιος εξ άλλου μηχανισμός είνα ι 
υπεύθυνος και στην απόφραξη στό
ματος και μύτης που παρακωλύεται 
η απαγωγή του φλεβ ικού αίματος 
του προσώπου (έξω σφαγίτιδα), 
ενώ_ οι αρτηρίες προφυλάσσονται 
καλύτερα. Για το λόγο αυτό πετε- 
χειώ δεις α ιμορραγίες σε δ ιαφανείς 
περιοχές είνα ι συχνό εύρημα στα 
περιστατικά αυτά.

Στον απαγχονισμό πάλι η δύναμη 
που αναπτύσσεται ε ίνα ι αρκετή και 
ικανή να αποφράξει σφαγίτιδες και 
καρω τίδες (συχνά ανευρίσκονται 
και ρήξεις του έσω χιτώνα σύστοιχα 
με την πίεση), οπότε μ ικροπετέχειες 
δεν παρατηρούνται. Τούτο όμως 
δεν ε ίνα ι απόλυτο γ ια τί είνα ι δυνα
τόν ο βρόχος να τοπ οθετηθεί άτυπα 
και να μη αναπτύσσει πίεση στις κα
ρωτίδες (π.χ. η θηλειά πίσω) ή να 
κρέμετα ι μόνο η κεφαλή, οπότε ε ί
ναι αμφίβολο αν αποφράσσονται οι 
καρωτίδες. Πάντως η ανεύρεση πε- 
τεχειώ ν στα μάτια δεν είνα ι συνηθι
σμένο στον απαγχονισμό και γενικά 
σχετίζετα ι με το γεγονός ότι συν
ήθως ο μηχανισμός του θανάτου 
συνίσταται σε άμεση αρτηριακή 
ανοξυγοναιμία και πολύ λιγότερο 
στην ανοξία από οξεία παθητική 
υπεραιμία, όπως ο στραγγαλισμός 
με τα χέρια.

Η προς τα άνω φορά της δυνά- 
μεως που συμπιέζει το λαιμό και το 
ανώτερο σημείο εφαρμογής της σε 
περιστατικά απαγχονισμού εξηγεί 
ίσως και το γεγονός ότι το υοειδές 
οστούν κατά γεν ικό  κανόνα παρα
μένει ανέπαφο αφού ευρ ίσκετα ι 
κάτω από το σημείο εφαρμογής της 
δυνάμεως. Η συνύπαρξη κατάγμα-
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Στα σχέδια 1 ■ 5 παρουσιάζονται περιπτώσεις αυτο
κτονίας ρε απαγχονισρά, όπου το πτώρα δεν αιωρείται. 
Στο σχέδιο 6, μια ασυνήθιστη περίπτωση αυτοκτονίας.

τος του υοειδούς ή και των χόνδρων 
του λάρυγγος στον απαγχονισμό ε ί
ναι Ισως ένα θέμα που μερικές φο
ρές έχει παρεξηγηθει (Poison και 
Gee, 1973, Camps, 1976). Τούτο απο
κτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώ
σεις ανεξήγητων ή ύποπτων απαγ
χονισμών που δημιουργούνται υπό
νοιες για στραγγαλισμό. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο στραγγαλισμό με 
τη χρήση βρόχου παρά τις  τανιοει- 
δείς κακώσεις των γύρω από το λά
ρυγγα μαλακών μορίων το κάταγμα 
στο υοειδές είναι γενικά παραδεκτό 
ότι είναι σπάνιο (Adelson, 1974).

Σε πρόσφατη ανασκόπηση των 
αρχείων του Medical Examiner Office 
του Suffolk County της Νέας Υόρκης 
παρατηρήθηκε ότι σε σύνολο 101 
περιπτώσεων απαγχονισμού τα τε 
λευταία 5 χρόνια πιστοποιήθηκαν 26 
κατάγματα του υοειδούς οστού και 
των χόνδρων του λάρυγγος δηλαδή 
ποσοστό 26,26%. Λεπτομερέστερη 
εξέταση των φακέλων έδωσε την 
ευκαιρία να παρατηρηθεί ότι το πο
σοστό αφορούσε σχεδόν κατά κα
νόνα περιπτώσεις στις οποίες η 
αφαίρεση των οργάνων του λαιμού 
γινόταν από τεχν ίτες  και μη έμπει
ρους γιατρούς. Τούτο έγινε αφορμή 
να δοθεί έμφαση στις σύγχρονες 
περιπτώσεις που επακολούθησαν 
και από 29 νεκροτομηθέντα πτώ
ματα απαγχονισμένων όλων των 
ηλικιών μόνο 1 έδινε την εντύπωση 
κατάγματος του υοειδούς. Η αφαί
ρεση όμως των γύρω μαλακών μο
ρίων απέδειξε ότι το ευκίνητο μείζον 
κέρας παρουσιάζει συγγενή ανωμα

λία και δεν είχε συνοστεωθεί με την 
κύρια οστεώδη μάζα. Κατά την 
άποψή μας η εικόνα κατάγματος του 
υοειδούς οστού όπου παρατηρείται 
είναι συνήθως ψευδής και είνα ι δυ
νατόν να οφ είλετα ι σε ορισμένους 
λόγους. Στα ίδια συμπεράσματα κα
τέληξαν και άλλοι ερευνητές όπως ο 
Ganapathi (Fatteh. 1973). Πρώτα απ' 
όλα η αφαίρεση των οργάνων του 
λαιμού είνα ι ίσως η πιο δύσκολη εκ- 
τομή κατά τη νεκροτομή με αποτέ
λεσμα τα λάθη να είναι συχνότερα. 
Ανειδ ίκευτο ι ή άπειροι Ιατροδικα
στές ή τεχν ίτες  νεκροτόμοι είναι 
εύκολο να δημιουργήσουν κατά
γματα από βίαιους χειρισμούς των 
οργάνων αυτών.

Ά λλη  αιτία είνα ι το γεγονός ότι η 
Υ -  μορφής τομή που σε πολλά Ερ
γαστήρια ακολουθείτα ι δεν είνα ι η 
πιο δ ιευκολυντική  για το γιατρό με 
αποτέλεσμα ο κίνδυνος τεχνητής 
προκλήσεως κατάγματος ν' αυξάνει. 
Τονίζεται ότι η ευθεία  τομή (πωγω- 
νοηβική) στα περιστατικά αυτά είναι 
η ενδεδειγμένη  (Ηλιάκης, 1962, Spitz 
και Fisher, 1980). Ά λλη  αιτία  είναι το 
γεγονός ότι συχνά η διάγνωση 
κατάγματος γ ίνετα ι με μόνη τη ψη
λάφηση και με κριτήριο την ύπαρξη 
αυξημένης κ ινητικότητας σε κάποιο 
σημείο του οστού. Ασφαλώς όμως 
δεν είνα ι ο ασφαλέστερος τρόπος 
διαγνώσεως και μόνο η οπτική εξ
έταση μετά την αφαίρεση των μαλα
κών ιστών και η ανεύρεση αιμορρα
γίας κατά τα οστικά άκρα μπορεί να 
δώσει την απάντηση. Τούτο γ ια τί μια 
συγγενής παράλειψη της συν
οστέωσης των κεράτων με το σώμα 
του οστού (μια φυσιολογική και κα
θόλου σπάνια κατάσταση), μπορεί 
να εκληφθεί λανθασμένα σαν κάτα

γμα και να οδηγήσει σε αντίθετα 
συμπεράσματα (Fisher. 1977).

Η εκτέλεση της αφαιρέσεως των 
οργάνων του τραχήλου από τον ίδιο 
τον ειδικό Ιατροδικαστή ακολου
θώντας κατά το δυνατόν την ευθεία 
τομή κα ι η υποχρεωτική οπτική εξ
έταση του οστού είνα ι ίσως ο ασφα
λής τρόπος εξετάσεως του οστέινου 
κα ι χόνδρινου σκελετού του λαιμού. 
Η δ ική  μας εμπειρία συμβαδίζει από
λυτα με την τακτική  αυτή.

Κατάγματα του υοειδούς ή των 
χόνδρων του λάρυγγος σε απαγχο
νισμό, μόνο ίσως σε περιπτώσεις 
ηλικιωμένων ατόμων με οστεοπο- 
ρωτικές αλλοιώσεις ή και φαρδείς 
βρόχους (σεντόνι, κολλάρο μεσο
λαβούν, κλπ.), θα μπορούσε ίσως 
θεωρητικά να γ ίνε ι αποδεκτό (Spitz 
και Fisher, 1980).

Ο απαγχονισμός καθεαυτός πα
ρουσιάζεται με γενική και ομοιό
μορφη κατά κανόνα δηλωτική ε ι
κόνα αυτοκτονιών που αποτελούν 
και τη συντριπτική πλειοψηφία και 
αφορούν άτομα κάθε ηλικίας με 
κοινό χαρακτηριστικό ιστορικό 
καταθλίψεως π.χ. ψυχοπαθείς, φυ
λακισμένοι (Donahue και Chavern, 
1981). Ο εγκληματικός εξ άλλου 
απαγχονισμός μόνο θεωρητική ον
τότητα  έχει, ενώ από την άλλη 
πλευρά ο απαγχονισμός από ατύ
χημα είναι σπάνιος και αφορά κυ
ρίως παιδιά ή και νεαρά άτομα.
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Με ιδ ια ίτερη λαμπρότητα γ ιορτά 
στηκε και φ έτος η επ έτε ιος της θρυ
λικής μάχης της Κρήτης, στο 
Παράρτημα της Σχολής Οπλιτών 
Χωροφυλακής Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Το πρωί της 22ας Μα'ίου 1983, 
ψάλθηκε επιμνημόσυνη δέηση, στον 
προ του Μαυσωλείου της Σχολής 
χώρο, χοροστατούντος του Μ ητρο
πολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 
κ.κ. Τίτου.

Στη συνέχεια  ο Αναπλ. Δ ιο ικητής 
του Παραρτήματος Μοίραρχος κ. 
Ελευθέρ ιος Γκαγκαουδάκης, ανά- 
γνωσε την ημερήσια διαταγή, στην 
οποία μεταξύ των άλλων τόνισε: 
«...Η άμυνα του νησιού από Έ λλη 
νες, Βρεττανούς, Αυστραλούς, Νεο- 
ζηλανδούς, ήταν λιγοστή. Πολέμη
σαν άνδρες, γυνα ίκες, γέρο ι ανήμ-

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

540



ποροι, παιδιά αμούστακα. Κι ανά
μεσα τους οι άνδρες του Παραρτή
ματος της Σχολής Οπλιτών Χώρο

ι φυλακής Κρήτης. Οι Δόκιμοι Χωρο- 
: φύλακες μαχητές απ' όλα τα μέρη 

της Ελλάδας, Κρήτες Μωραΐτες, 
Ηπειρώτες, Ρουμελιώτες, Μακεδό- 
νες, Θράκες και Νησιώτες μπήκαν 

·; στη μάχη άπειροι, με υποτυπώδη 
οπλισμό, με ελάχιστα πυρομαχικά 

ι και πολέμησαν, με τόλμη και αυτο
ί θυσία.

...'Εγραψαν έτσι, με το θάνατό 
τους, άλλη μια χρυσή σελίδα στην 
ιστορία του Σώματος, κέρδισαν 

. μνήμη αθάνατη κι έγιναν φωτεινό 
ί ορόσημο που δείχνει στους μεταγε

νέστερους το δρόμο, το δύσκολο,
] του χρέους και της αρετής. Σήμερα 

εμείς μπροστά στο σεπτό μνημείο 
τους προσκυνούμε ευλαβικά και 

; τους διαβεβαιώνουμε πως η θυσία 
Γ- τους δεν ήταν μάταιη...».

Ακολούθως έγινε προσκλητήριο 
ί νεκρών με ρίψη τιμητικών βολών και 
ί  αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων 

τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανά- 
ι κρούση του Εθνικού Ύμνου. Στο τέ- 
1 λος δόθηκε μικρή δεξίωση στο αλ- 
: σύλιο της σχολής και το μεσημέρι 
: επίσης γεύμα προς τιμή των επισή- 
. μων και επιζώντων μαχητών σε κεν- 
| τρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Στον εορτασμό παρέστησαν, ο 
|  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
]  Αάμπης και Σφακίων κ. Θεόδωρος, ο 

Η Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών

Πόρων κ. Ευάγγελος Κουλουμπής, ο 
Γενικός Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο 
Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστρά
τηγος κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκης, ο 
Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Θάνος Χαμ- 
πίπης, οι βουλευτές Ρεθύμνης κ.κ. 
Γεώργιος Περάκης και Χαράλαμπος 
Γ εωργακάκης, ο Υπαρχηγός Γ ενικού 
Επιτελείου Ναυτικού Υποναύαρχος 
κ. Νικόλαος Περισάκης, ο Δ ιο ικητής 
Σ.Ο.Χ. Αθηνών Συνταγματάρχης κ. 
Νικόλαος Πισκοντάκης, ο Ανώτερος 
Δ ιο ικητής Φρουράς Ρεθύμνης κ.

Χρήστος Σκουλούδης με το Δημο
τικό Συμβούλιο, εκπρόσωποι των 
πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών 
της Πόλης, ο 1ος Γραμματέας της 
Αυστραλιανής Πρεσβείας κ. Μακέιν, 
ο Ναυτικός ακόλουθος της Αγγλικής 
Πρεσβείας κ. Μπλερ, Αυστραλοί πο
λεμ ιστές κατά την Μάχη της Κρή
της, επ ιζόντες Κρήτες μαχητές, 
αντιπροσωπείες Στρατού Λιμενικού 
και Πυροσβεστικού Σώματος, από- 
στρατοι Αξιωματικοί όλων των 
όπλων, άλλοι επίσημοι και πλήθος 
κόσμου.
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Τ Η Σ  Β Α Σ Τ Ι Π Α Η Σ
σύμβολο ελευθερίας

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

Η Π Τ Β Σ Η
Παγκόσμιο

Δεν ε ίνα ι δική μας επ έτε ιος  η 14 Ιουλίου του 1789. Η 
ημέρα όμως αυτή, η πιο σημαδιακή που κατέχει την 
κορυφή της πυραμίδας της Γαλλικής Επαναστάσεως, 
θα πρέπει να ε ίνα ι μια ημέρα παγκόσμιας «γιορτής», 
από όπου οι πολίτες κάθε Κράτους θα έχουν την ευ 
καιρία να διδαχθούν πολλά χρήσιμα πράγματα. Ά λλα  
που θα τους χρειαστούν, κι άλλα που οφείλουν να τ' 
αποφύγουν για να π ιστέψουν και να εδραιώσουν τους 
θεσμούς και τα ιερά «δεσμά» της Δημοκρατίας. Γιατί. 
βέβαια, η Δημοκρατία έχει και «δεσμά» -  αυτά που 
αποτελούν τροχοπέδη για όσους δεν επιθυμούν να τη 
χάσουν, γ ιατί, συνήθως, αργούν να την ξαναβρούν, κι 
έχουν, επομένως την ευθύνη τους.

Με τον όρο «Γαλλική Επανάστασις» εννοείτα ι, φυ
σικά, μια μεγάλη χρονική περίοδος -  από τ ις  5 Μαίου 
του 1789 μέχρι τ ις  18 Μαίου 1894, όταν ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Γαλ
λίας. Μα η Ιστορία σταματάει στις 14 Ιουλίου περισσό
τερο  από κάθε άλλη ώρα της περιόδου εκε ίνης γ ια τί 
εκείνη  την ημέρα ο λαός των Παρισίων, αρπάζοντας 
24.000 όπλα από το μέγαρο των Απομάχων, όπου μπήκε

βίαια, έκαμε μια τρομερή επίθεση κατά της περιώνυ
μης Βαστίλλης και μετά τέσσερες περίπου ώρες γκρ έ
μισε τα τε ίχη  της σκοτώνοντας επί τόπου το βασανιστή 
δ ιο ικητή της. Βαστίλλη δε ήταν ένα τεράστιο  φρούριο 
που υψωνόταν στην ανατολική περιοχή της Γαλλικής 
πρωτεύουσας και, παρά τον αρχικό του προορισμό, 
μετατράπηκε σε φρικτή κρατική φυλακή από το Ρισε- 
λιέ. Σήμερα, βέβαια, από κείνο το οικοδόμημα που τις  
πλευρές του προστάτευαν οχτώ πύργοι ύψους 23 μ. 
συνδεόμενοι μεταξύ τους με παχιά και ισοϋψή τείχη 
ενώ γύρω -  γύρω ανοιγόταν μια πελώρια πλατιά τά 
φρος. δεν υπάρχει τίποτα! Στη θέση του απαίσιου κ τ ι
ρίου βρίσκετα ι η ομώνυμη μεγάλη πλατεία που αποτε
λε ί τον πιο σημαντικό κόμβο συγκοινωνιών του ΝΑ 
Παρισιού.

Έ τσ ι πέρασε στην ιστορία της Γαλλίας η 14 Ιουλίου 
σαν εθνική γιορτή της. Γ ιατί με την πτώση της Βαστίλ
λης γεν ικεύ τη κε  το επαναστατικό λαϊκό κίνημα των 
Γάλλων που όρμησαν στους πύργους και στα μονα
στήρια όλης της χώρας καίγοντας τα «κιτάπια» των 
λεγομένων «ευγενών» και των προνομιούχων κληρι
κών, με τα οποία όχι μόνο είχαν γ ίν ε ι πάμπλουτοι αλλά 
και κυβερνούσαν τον τόπο δεσποτικά. Ακριβώς την 
ημέρα εκείνη  καταργήθηκε ένα πολύχρονο άδικο και 
τυραννικό καθεστώς και πέρασε η εξουσία στα χέρ ια  
του γαλλικού Λαού. Και μια νέα Δημοκρατία άρχιζε την 
πορεία τη ς  με την αποτίναξη του φεουδαρχικού ζυγού, 
τη διανομή της γης στους αγρότες και την προετο ιμα
σία του νέου Συντάγματος, με βάση το αμερικανικό, 
από την Εθνοσυνέλευση. Τα παλιά είδωλα των «ευγε- 
νών» και των α ξ ιωματούχων του Κλήρου έπεσαν από-

Α ρ ι σ τ ε ρ ό :  Τίτλος από προκήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης (Στην κο
ρυφή διακρίνεται ο σκούφος της δημοκρατίας). Α π έ ν α ν τ ι : - Η  ελευθερία που 
οδηγεί το λαό», πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουό (Παρίσι, Λούβρο).

τομα, ενώ από τη μια μεριά, η εκκλησιαστική περιουσία 
δ ιανεμήθηκε στους ακτήμονες κι από την άλλη, εκτός 
από την κατάργηση των διαφόρων «τίτλων», οι δημό
σ ιες υπηρεσίες έγιναν προσιτές σε κάθε πολίτη.

Είναι γνωστό, ωστόσο ότι η Δημοκρατία αυτή πέρασε 
αρκετές  δοκιμασίες με πλήγματα που δέχτηκε από το 
εσωτερικό των ηγετώ ν της κι από το εξω τερικό με μια 
απειλητική προκήρυξη της Πρωσσίας, του αυτοκρά- 
τορα της Αυστρίας και του κόμη του Αρτουά ότι θάκα- 
ναν πόλεμο κατά της Γαλλίας για να ξαναδόσουν τα 
δικαιώματά του στον υπό καθαίρεση σχεδόν βασιλιά 
της Λουδοβίκο ΙΣΤ Και είνα ι ακόμα γεγονός ότι από 
την ώρα που ανέβηκε στην εξουσία ο Ροβεσπιέρος 
μέχρι τό τε  που πρόβαλε στην παγκόσμια σκηνή ο Βο
ναπάρτης, χύθηκε άφθονο γαλλικό αίμα, μα από όλη 
αυτή την τραγική ιστορία έμε ινε  τελ ικά  κάτι που δεν 
πέθανε ποτέ: οι ιδ έες  που δ ιακήρυξε η Γαλλική Επα
νάσταση.

Από τ ις  ιδέες αυτές μπορούμε να πούμε ότι εμποτί
ζοντα ι και θα εμποτίζοντα ι πάντοτε οι λαοί του κόσμου 
για να σ τρέφ οντα ι εναντίον κάθε δυνάστη τους. Και
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δεν είναι άμοιρο του συσχετισμού της δική μας εθνε
γερσίας του 1821 το υποστηριζόμενο από πολλούς ότι 
η επανάσταση του λαού της Γαλλίας επηρέασε απο
φασιστικά τη σκέψη των ηρωικών προγόνων μας να 
γκρεμίσουν τη «Βαστίλλη» της τουρκικής δουλείας, 
όπου επί 400 χρόνια είχαν έγκλειστη οι Αγαρηνοί την 
Ελευθερία του Γένους.

Η όλη θεώρηση όμως του λαϊκού εκείνου κινήματος 
της Γαλλίας αφήνει ένα μεγάλο χώρο στο σκεπτικισμό. 
Και προσφέρει αρκετά μαθήματα για διδαχή. Υπάρ
χουν δηλ. μερικά πράγματα που πρέπει να αποτελό
σουν σταθερό γνώμονα αποφυγής, κυρίως σε παρό
μοιες εξεγέρσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
το γνήσιο αντικειμεν ικό  σκοπό τους για να μην εκτρα- 
πούν σε βίαια μέσα επιβολής των ιδεών τους. Η αστική 
λ.χ. τάξη που πήρε τα ηνία στη Γαλλική Επανάσταση 
και τη φλόγιζε περισσότερο με τον πύρινο λόγο του 
κόμητα Μιραμπώ. αποδείχτηκε στο τέλος το τελείω ς 
αντίθετο  του επαναστατικού πνεύματος του λαού: 
στράφηκε εναντίον της μεγάλης μάζας που επαναστά
τησε για να δημιουργήσει την Τρίτη Τάξη -  αυτή δηλ. 
που ήταν το «μέγα πλήθος». Κι όταν, εξ άλλου, εμφα
νίστηκε ο Ροβεσπιέρος σα φρουρός και μαχητής των 
λαϊκών συμφερόντων, αναγκάστηκε για την επιβολή 
τους να χρησιμοποιήσει πολλές εκατοντάδες φορές 
την αιματοβαμμένη λαιμητόμο -  κάτω από το τεράστιο 
μαχαίρι της οποίας έπεσε τελ ικά κι ο ίδιος.

Μα κι αυτή η «Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας» παρά τον 
εντυπωσιακό τίτλο  της, κατέφυγε στο ίδιο τρομοκρα

τικό  μέσο για να .. . σώσει το Γαλλικό λαό και τη νεαρή 
Δημοκρατία του: συνέλαβε 300.000 Γάλλους κι εκτέ- 
λεσε 17.000! Η μοίρα της, φυσικά, ήταν ίδια: ανατρά
πηκε στις 27 Ιουλίου του 1794 κι έπειτα, αφού καταρ- 
γήθηκε το παλιό λαοκρατικό Σύνταγμα που βοήθησε 
τις φτωχές τάξεις  να πάρουν μια αξιοπρεπή θέση στην 
κοινωνία, η νέα Εθνοσυνέλευση παρέδοσε πάλι την 
εξουσία στην αστική τάξη της Γ αλλίας.

Γκρεμίζονται, λοιπόν, οι «Βαστΐλλες» και ο λαός 
νικάει. Μα η νίκη του δεν πρέπει να είνα ι «πύρρειος». Ο 
λαός, γενικά, κατέχετα ι από αγνά αισθήματα και γ ι ’ 
αυτό παρασύρεται από τους ηγέτες  του -  που συν
ήθως δεν προέρχονται από τον ίδιο αλλά είνα ι 
πρόσωπα γεννημένα να εκμεταλλεύοντα ι τον ενθου
σιασμό της μάζας και να διαστρέφουν τις  προθέσεις 
της. Οπότε, ποια σημασία έχουν οι κατακόμβες του 
αίματος και οι Δ ιακηρύξεις των αρχών και των ιδανικών 
κάθε επαναστατικού κινήματος, όταν αυτό το κίνημα 
βγάζει σε αντίθετα αποτελέσματα:

Πολλά, επομένως, τα διδάγματα από τη Γαλλική 
Επανάσταση. Και σύμβολό της η Βαστίλλη. Σύμβολο 
όμως παγκόσμιο, πανανθρώπινο. Η πτώση της γαλλι
κής Βαστίλλης έφ ερε την ανάσταση της ελευθερ ίας 
εκατομμυρίων Γάλλων από ένα καθεστώς ανυπόφο
ρου δεσποτισμού των ολίγων που καταπίεζαν τους με
γάλους λαϊκούς όγκους. Το γκρέμισμα κάθε Βαστίλλης 
πρέπει να είνα ι ο στόχος κάθε φ ιλελεύθερου ανθρώ
που που δεν ανέχετα ι την αδικία και την υποτίμηση, 
τον εξευτελισμό.
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ενάρξεως των επιχειρήσεων. Ευθύς δ' αμέσως ήρξατο 
πυρος και η επ ιθεωρούμενη πυροβολαρχία.

, Εσπεύσαμεν εν τροχασμώ προς την γέφυραν. Εκα
τέρωθεν της εισόδου αυτής και παραλλήλως προς την 
όχθην εμάχετο εις λόχος του 9ου τάγματος των Ευζώ- 
νων.

Εξηκολούθησε το πυρ μέχρι της 3 1/4 ώρας καθ’ ην 
δ ιετάχθη η δια της γέφυρας προχώρησις του τάγμα
τος.

Η έναρξις της προελάσεως του στρατού εγέννησεν 
εν ημίν εν αόριστον συναίσθημα εθνικής υπερηφά
νειας.

Οι ισχυροί παλμοί της καρδιάς, θ ΐγοντες την ευ- 
γενή χορδήν της φιλοπατρίας, ανέπτυξαν το συναί
σθημα τούτο  εις μίαν αδιάσειστον πεποίθησιν εκείνην 
δηλ. η οποία ενεπ νέετο  από την ιστορίαν της Πατρίδος 
και δ ιετρ έφ ετο  ε ις  την ψυχικήν αναπαράστασιν της 
γιγαντομαχίας των προγόνων ημών. Ή το  αύτη μία πί- 
στις προς το δίκαιον, πίστις προς την θείαν δικαιοσύ
νην προς την ψυχικήν δύναμιν και το πεπρωμένον της 
φυλής μας.

Η εικών της δουλείας των αδελφών μας αναπαρί- 
στατο εις την ψυχήν μου και αντιπαρήρχετο γοργώς 
σβεννυμένη ε ις  την ανταύγειαν της ελευθερ ίας, την 
οποίαν αι ομοβροντία ι των όπλων μας δ ιέχεον εις τον 
πέραν ορίζοντα. Η ψυχή μου ε ίχε πλημμυρίσει από όλα 
τα ιδανικά και όλα τα όνειρα της φυλής μας. Ο νους 
μου, στρεφόμενος από την σ τενότητα  του Αράχθου' 
προς τον στενόν Βόσπορον, ανεπόλει την Βασιλίδα

Η κατάληψη των «Π έντε Πηγαδιών» στην Ήπειρο στις 28 Οκτωβρίου 
1912 (Λαϊκή εικόνα). Η ράχη στα Π έντε Πηγάδια ήταν μ ια  από τις  
φ ον ικό τερες  αλλά και τ ις  πιο σ ημαντικές  απ' εκ ε ίν ες  που δ ιεξήχθησαν  
στο Ηπειρωτικό μέτωπο κατά τους βαλκανικούς πολέμους.

t  Του Νικολάου Τρουπάκη 
Υποστράτηγου Χωρ/κής

Την 5ην Οκτωβρίου 1912 κηρυχθέντος του μετά 
της Τουρκίας πολέμου, εξεδόθη εν Ά ρ τη  διαταγή του 
αντιστρατήγου αρχηγού του Στρατού, δ ι’ ης ο ημέτε- 
ρος στρατός ε τ ίθ ετο  ε ις  εμπόλεμον κατάστασιν απέ
ναντι του εν Ηπείρω Τουρκικού στρατού.

Αι επ ιχειρήσεις θα ήρχιζον την 2,5 μ.μ. της 6ης 
Οκτωβρίου από της γεφ ύρας του Αράχθου.

Πρώτος α ντικε ιμ εν ικός  σκοπός ήτο, να απωθηθεί η 
προ του Αράχθου εχθρική δύναμις και να καταληφθεί η 
αμυντική γραμμή Γρυμπόβου.

Ημίσειαν ώραν από της επιθέσεως ηκολούθησα, τη 
διαταγή του Στρατηγού, τον αναλαβόντα την άμεσην 
δ ιεύθυνσ ιν της επιθέσεως αντισυνταγματάρχην τό τε 
του Μηχανικού Ιωάννου, συνοδευόμενον υπό του επι
τελε ίου  του. Άπ αντες, ιππεύσαντες προ του Στρατη
γείου, ελάβομεν δ ιεύθυνσ ιν προς την γέφυραν Αρά
χθου. Ο αντισυνταγματάρχης ηθέλησε να εξετάσ ει την 
θεσιν της υπό τον λοχαγόν Παπαχρήστου προς αρι
στερά τοπ οθετημένης πυροβολαρχίας. Εν ω όμως 
επέφερε παρατηρήσεις τινας, ηκούσθησαν δύο πυρο
βολισμοί προς την γέφυραν. Ήσαν το σύνθημα της

των πόλεων και μίαν ζώσαν εκε ί ελπίδα της ελληνικής 
φυλής!

Εκείνοι οι δύο πυροβολισμοί ήταν το σύνθημα των 
επιχειρήσεων αλλ ’ εσήμανον συγχρόνως την οριστι
κήν κατάλυσιν του δεσποτισμού! Από της ώρας εκε ί
νης συνετρ ίβοντο  τα δεσμά της δουλείας. Οι κρότοι 
των τηλεβόλων, αποκαθαίροντες την ατμόσφαιραν 
του τυραννικού ζυγού, αντηύγαζον το φως της ελευ 
θερίας!

Ο υδεΐς αμφέβαλλεν, ότι το ιούτον συναίσθημα 
συνείχε την ψυχήν όλων μας -  αξιωματικών και οπλι
τών -  Ή το  ζωντανόν εις το πρόσωπον πάντων.

Και με την πεποίθησιν αυτήν και την πίστην προς 
τον Θεό μας εστρέψ αμεν όλοι το μέτωπον προς την 
σκλαβωμένην Ήπειρον.

_Η γέφυρα του Αράχθου ήτο η αφ ετηρ ία  προς την 
οδόν του εθνικού ημών καθήκοντος. Εκείθεν η αρχή 
της εκπληρώσεως των θελκτικω τέρων ονείρων μας. 
Επρεπεν από του τόπου εκείνου, υπεράνω των διαυ

γών υδάτων του Αράχθου, να λάβει η γεννεά  εκείνη  το 
βάπτισμα του πυράς.

Το πρώτον, ως ειπείν, μυστήριον τούτο  θα εξελίσ- 
σετο ε ις  ένα ισχυρόν αγώνα, ο οποίος ήτο τόσω ιερός, 
όσω ευγενή ε ίνα ι τα δίκαια του ανθρώπου και η εθνική 
ελευθερ ία .

Τοιαύτα ευγενή ελατήρια  εγγυώνται συνήθως την
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καλήν έκβασιν των αγώνων. Αποκρυσταλλούσιν όλα τα 
συναισθήματα της φιλοπατρίας της εθνικής τιμής και 
της εθελοθυσίας εκείνης, από την οποίαν γεννάτα ι η 
προς τας γενναίας πράξεις παρόρμησις και γ εν ικεύ ε
ται η προς την αρετήν άμιλλα.

Το τάγμα ώφειλε να προχωρήσει.
Επέστη ο χρόνος, καθ' ον άπας ο στρατός έδε ι να 

εκπληρώσει τον εθνικόν προορισμόν του. Είχε το κα
θήκον να διεκδικήση το εθνικόν ιδεώδες, με το οποίον 
παιδιόθεν ανετράφη εν τη ο ικογένεια  εν τω σχολείω 
και εν τω στρατώ.

Η εκπλήρωσις όμως του ιδεώδους αυτού προϋπέ- 
θετεν  απολύτως την συντριβήν του ενόπλου εχθρού 
του οποίου η υλική δύναμις συνεκράτει τα δεσμά της 
δουλείας των αδελφών ημών. Ή το  επάναγκες να συν
τριβή η δύναμις αυτή και να υποταχθεί ο εχθρός της 
ελευθερ ίας εις την θέλησιν ημών.

Θα έβαινε λοιπόν ο στρατός προς την βιαιοτέρα 
των συγκρούσεων προς την πάλην εκείνην, εκ της 
οποίας θα εκρ ίνετο  η ελευθερ ία  και η τύχη των χιλ ιά
δων υποδούλων προς ένα αγώνα ζωής και θανάτου.

Ο λυτρωτής της ανθρωπότητας εβαπτίσθη εν Ιορ
δάνη. Ο εν Ηπείρω Έ λλην στρατιώτης ελάμβανε τό τε 
το βάπτισμα του πυράς, δ ιερχόμενος τα ύδατα του 
Αράχθου. Ποια πάλη ανεκύκα την ψυχήν του εκτε- 
λούντος το πρώτον προς τα εμπρός τούτο, προς τον 
θάνατον ίσως!

Εμπρός ήτο η τιμή συνδεδεμένη με την εθελοθυ
σίαν, την αγάπην προς την Πατρίδα, προς την ελευθε
ρίαν, προς τον πολιτισμόν και προς την πρόοδον εν 
γένε ι της ανθρωπότητος. Εκεί ήσαν αι δάφναι της δό
ξας και το μέλλον της Πατρίδος. Εκεί η αθανασία. Εκεί 
το Σούλι και το υπερήφανον Ζάλογγον. Εκεί αι σκιαΐ 
των προγόνων καλύπτουσαι τα ιερά οστά των υπερμά- 
χων της πίστεως και των ευγενών ιδεών της ελευθε
ρίας, της Πατρίδος και της τιμής.

Προς την επαγωγόν όμως αυτήν αναπόλησιν της 
ψυχής συνεκρούοντο φυσικώς τα γλυκέα 'συνα ισθή
ματα της αυτοσυντηρήσεως, της αγάπης προς την 
ζωήν, της ευμάρειάς και της αποστροφής προς τον 
κίνδυνον και τας κοπώσεις.

Ο στρατιώτης της γεννεάς εκείνης η πρωτοπορεία 
αυτή του στρατού το πρώτον τό τε  ησθάνετο τους ζωη
ρούς παλμούς της ψυχικής αυτής πάλης. Μία παλμική 
δόνησις προσώθει προς τα εμπρός. Ά λλη  έφ ερε προς 
τον δισταγμόν. Η πρώτη ωδήγει προς το καθήκον προς 
την ιστορίαν προς το μεγαλείον της Πατρίδος! Η δευ- 
τέρα προς το αίσχος!

Η ανθρώπινη φύσις έχει αδυναμίας η δε ψυχική 
κατάστασις είνα ι διάφορος εν εκάστω ανθρώπω. Εξ 
άλλους μεν επ ικρατεί το άφοθον, εις άλλους δε η αφο- 
θία είνα ι εξα ιρετική  κατάστασις, ο δε εν πολλοίς φόβος 
επηρεάζει τας εκάστοτε ενεργείας. Παρά πάσι τούτο ις 
το σύμμετρον σώζει, δ ιότι και η έλλειψ ις και η υπερ
βολή δεν παρέχει την βελτίστην ενέργειαν.

Οι αποτελούντες το στράτευμα ήσαν άνθρωποι. 
Φυσικώς και αυτο ί έχουσιν ελαττω ματικήν την φύσιν 
και ποικίλλην την ψυχικήν κατάστασιν. Τ ινές θα έρρε- 
πον προς την αφοβίαν, άλλοι θα είχον διάφορον ή 
μειωμένον το συναίσθημα τούτο. Πάντες όμως, καίτοι 
δεν είχον την έξιν του πολέμου, κατεΐχον την βελτί
στην συνήθειαν, την πατριωτικήν δηλ. συναίσθησιν 
εκείνην, την οποίαν προσέδωκεν αυτοίς η Ελληνική 
ιστορία, αι πράξεις των προγόνων ημών, η εθνική ανα
τροφή και η ηθική αγωγή εν τη οικογένεια, εις το σχο- 
λείον και τον στρατόν και εντός της Ελληνικής κοινω
νίας. Η ψυχή επλημμύρει από την αληθή πίστιν προς 
τον Θεόν και την Χριστιανικήν θρησκείαν, α ίτινες διε- 
μόρφουν εν αυτή την πεποίθησιν επί το δίκαιον και την

ηθικήν εκείνην δύναμιν από την οποίαν αντλείτα ι και 
το θάρρος της ενεργείας και η ελπίς της επιτυχίας.

Από την ταυτότητα  του ηθικού αυτού ελατηρίου και 
των ευγενών ιδεωδών η εν αυτο ίς ποικιλία των ψυχι
κών συναισθημάτων μετήλλαξε συγχρόνως. Το ηθικόν 
της φυλής μας ένστικτον μετέβαλεν όλα αυτά ρα- 
γδαίως εις μίαν συμπαγή και αποκρυσταλλωμένην πί- 
στιν προς το καθήκον, προς την Πατρίδα, προς την 
ελευθερ ίαν και το εθνικόν μεγαλείον! Και ακαριαία 
συγκίνησις κατέλαβε πάντας. Εις α ισθητικός κλονι
σμός κατέλαβε τας ελληνικός ψυχάς των . . .  Ή το  τότε 
η επιβλητική φωνή της Μεγάλης Μητρός, καλούσης, 
κατά την υστάτην αυτήν στιγμήν εις το μεγαλειώδες 
καθήκον, εις τον ιερόν υπέρ της ελευθερ ίας αγώνα!

Εις την γλυκείαν. την γοητευτικήν, την αγαπητήν 
αυτήν φωνήν ανεσκίρτησεν η ψυχή. Ο ρυθμός ενός 
βήματος ηκούετο μόνον. Ή το  το προς τα πρόσω βήμα: 
το ομόφωτον, το ενθουσιώδες, το πατριωτικόν.

Ή  μην μάρτυς της όλης αυτής πατριωτικής συγκι- 
νήσεως. Την δ ιέκρ ινον κατά φάσεις. Την αντελήφθην 
εξω τερικευομένην εις όλας τας φυσιογνωμίας. Ό τ ι η 
μάζα οιστρηλατείτο. Ο πατριωτικός ενθουσιασμός εξ- 
εδηλούτο ζωντανός και εκφραστικώτατος εις όλας τας 
κινήσεις και πάντοτε προς τα εμπρός. Ενθουσιασμός 
όμως συνδυασμένος με την Χριστιανικήν πίστιν, με την 
προς τον Ύψιστον λατρείαν. Αι ηθικώτεραι, αι μάλλον 
ζωηφόροι ιδέαι της πίστεως και της Πατρίδος συνηνώ- 
θηκαν. Η διάβασις της γέφυρας με το πρώτον βάπτισμα 
του πυράς εσημείου τας λαμπροτέρας αυτάς εκφάν
σεις.

Επηκολούθησε τό τε φαινόμενον απείρως τη αλή
θεια συγκινητικόν. Η δεξιά χειρ, μεταβιβάζουσα εις την 
αριστερόν το όπλον, ήτο το όργανον της θρησκευτι
κής αυτής εκστάσεως. Το σημείον του σταυρού ηκο- 
λούθει την κίνησιν αυτήν. Τινές, σταυροκοπούμενοι, 
επεκαλούντο την θείαν αντίληψιν, την βοήθειαν της 
Θεομήτορος. Αλλά με σταθερόν προς τα εμπρός βήμα 
και με την θερμήν προς την επιτυχία πίστιν. Ηκολού- 
θουν την Ελληνικήν παράδοσιν. Εγνώριζον πάντες, ότι 
υπό την σκέπην του Σταυρού αντηύγασεν εις τον ζο
φώδη της δουλείας ορίζοντα το πρώτον δια την Εθνι
κήν ημών παλλιγενεσίαν πυρ.

Ησθάνθην, ότι δεν ήτο δυνατόν να μη παρασυρθώ 
εις την μεγαλειώδη αυτήν έξαρσιν της φιλοπατρίας και 
της πίστεως.

Αληθώς ετελε ίτο  μυστήριον θειον! Ο βωμός της 
πατρίδος εδέχετο  την θυσίαν του αίματος.

Ως εκ της στενότητος της γεφύρας οι αξιωματικοί 
του τάγματος ήσαν προς εμπρός ή είποντο.

Έσπευσα να συντρέξω, να ενθαρρύνω, να μετάσχω 
εις την μυσταγωγίαν αυτήν. Ανήλθον ε ις  την κορυφήν 
του τόξου της γεφύρας και δια φωνής εντόνου έτε ινα  
να ενθαρρύνω το πρώτον αυτό βήμα, την παρέλασιν 
κατά του προαιώνιου εχθρού του γένοπς, «Εμπρός, 
παιδιά, τους φάγαμε τους Τούρκους! Εμπρός, ο Σταυ
ρός θα σβύση την ημισέληνον»!

Ό λο ι αδελφωμένοι, πειθαρχικοί, εν τελε ία  τάξει, 
και με την αυτοπεποίθησιν και την βεβα ιότητα της 
επιτυχίας εβάδιζον προς τον εχθρόν.

Η διάβασις της γέφυρας είχε συντελεσθεί. Ο 
εχθρός απωθήθει.

Η Ελληνική ψυχή επερύγιζε γοργώς προς την πρω
τεύουσαν της Ηπείρου.

Αι επ ιχειρήσεις εξηκολούθησαν με τον αυτόν εν
θουσιασμόν.

Τα Ιωάννινα κατελήφθησαν. Η Ήπειρος ηλευθε- 
ρώθη.

Αιώνια η μήμη των πεσόντων! Τιμή εις τους ζώντας.
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Πώς να προστατεύσετε 
το σπίτι σας
από τις πυρκαϊές δασών.

Σε πολλές περ ιοχές του κόσμου ο ι άν
θρωποι κατασκεύασαν σπίτια και λοιπές 
κατασκευές μέσα σε π ερ ιοχές θαμνώνων 
και δασών. Και εφόσον οι περιοχές α υτές 
και ανάλογα και τα σπίτια κλπ. βρ ίσκονται 
σ τις επ ικ ίνδυνες για πυρκαγιές ζώνες 
τό τε  άνθρωποι αλλά και σπίτια κ ινδυ
νεύουν. Έ τσ ι π.χ. στην Καλιφόρνια

Του Δ.Σ. Καϊλίδη 
Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας 
και Φυσικού Π εριβάλλοντος του Πα

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(Η.Π.Α.) το  1961 με ψηλές θερμοκρασίες, 
λ ίγες  βροχές και ζεστούς ισχυρούς ανέ
μους κάηκαν 1.900.000 στρ. δασών και 
θαμνώνων και 1.000 περίπου σπίτια Pir- 
sko (1962). Το ίδ ιο στη Νότια Καλιφόρνια, 
όπου επ ικρατούν ημ ιερημ ικές συνθήκες, 
το 1961 μόνο στην πόλη Μάλιμπου οι δα
σ ικές πυρκαγιές έκαψαν 250 σπίτια και 
στο Μπελ -  Αιρ το  1962 κάηκαν 140.000 
στρ. δασών και θάμνων και 400 σπίτια 
(Armold 1967). Ακόμη στην Καλιφόρνια το 
1970, στο τέλο ς  του καλοκαιρ ιού και το 
φθινόπωρο, από πολλές μεγάλες δασι
κές πυρκαγιές κάηκαν 14 άνθρωποι και 
900 σπίτια (Wilson 1971), ενώ σε όλες τις  
Η.Π.Α. κα ίγοντα ι το  χρόνο, κατά μέσο 
ορο, 25 άνθρωποι και τραυματίζοντα ι 
1350 (Graig 1972). Τέλος στη Νότια Καλι- 
φόρνια παραδέχονται ότ ι έως το  έτος 
2.000 οι απώλειες σε σπίτια και ζωές θα 
τετραπλασιασθούν, εκτός αν έως τότε, 
οι άνθρωποι βρουν νέους, δ ια φ ορ ετ ι
κούς τρόπους για τη καταπολέμηση των 
πυρκαγιών (Irwin 1979). Επίσης τέ το ιε ς  
παρόμοιες καταστροφ ικές πυρκαγιές ε ί
ναι γνω στές και στην Αυστραλία, όπου 
στα προάστια της Μ ελβούρνης στις 14 — 
16 Ιανουάριου 1962 κάηκαν 14 άνθρωποι 
και 454 σπίτια (Luke, McAvehur 1978), επί
σης ο McArthia (1967) α ναφ έρει την πυρ
καγιά του Hobart (1967) όπου κάηκαν 
1.300 σπίτια και 62 άνθρωποι, ενώ στη 
Leura (1967) κάηκαν 128 σπίτια (Foster 
1976). Τέλος οι Luke, McArthur (1978) 
αναφέρουν πολλές δασ ικές πυρκαγιές 
που έκαψαν, πολλές φορές, στην Αυ
στραλία σπίτια και πολλούς ανθρώπους, 
αφού πρώτα ε ίχε προηγηθεί ξηρασία 
πολλών μηνών, υπήρχε θερμοκρασία, μ ι
κρή σχετική υγρασία αέρα και μέτρ ιο ι ως 
ισχυροί άνεμοι.

Στην χώρα μας τ ις  τελ ευ τα ίε ς  δ εκα ε
τίες , δεν είχαμε ιδ ια ίτερ ες  ζημ ιές από 
δασ ικές πυρκαγιές σε σπίτια και σε ζωές 
ανθρώπων. Μόνο το  1977 κάηκε μια κα
λόγρια  στο μοναστήρι Δασιάς -  Παρνασ
σού, ενώ το 1981, έως τα τέλη Αυγού- 
στου, κάηκαν άλλοι 3 δηλ. ένας ηλικιω

μένος 72 χρόνων τουρ ίσ τας σε κάμπιγκ 
της Α ττικής, μια χωρική 62 χρόνων στο 
Γύθειο, όταν όρμησε μέσα στο σπίτι της 
ίσως για  να βγάλει πράγματα, εγκλωβί
στηκε και κάηκε, όπως και ένας νέος άν
τρας που προσπαθούσε να σβήσει πυρ
καγιά στη Ρόδο. Προηγούμενα, σπάνια 
κα ιγόταν κανένα ξύλινο λαθραίο κατα
σκεύασμα. που ήταν χτισμένο μέσα σε 
δάσος και σπανιώτερα καμιά αγροικία. 
Ομως όλο και περ ισσότεροι Έ λληνες 

άρχισαν και χτίζουν σπίτια μικρά ή με
γάλα στα όρια ή μέσα στο δάσος ή σε 
θαμνώνες. Και αυτά συνέβαιναν έως τ ις  4 
Αυγούστου 1981, οπότε ξέσπασε η πυρ
καγιά — θύελλα στα Βόρεια Προάστια των 
Αθηνών, όπου χτίσ τηκαν παλαιότερα, 
αλλά και πρόσφατα, νόμιμα ή παράνομα, 
ολόκληροι συνοικισμοί μέσα σε κανονικό 
δάσος χαλεπίου πεύκης, με υπόροφο 
από αείφυλλα και όπου υπάρχουν, ακόμη 
ανάμεσα πολλά άδεια  οικόπεδα, που 
στην πραγματικότητα ε ίνα ι κομμάτια δά
σους. Τότε λοιπόν ύστερα από ένα ξερό 
καλοκαίρι, στη μεγάλη ζέστη του μεση
μεριού με μέγιστη θερμοκρασία (Ελληνι
κού 36,5°C. Αναβρύτων 33,4° C και Νέας 
Φ ιλαδέλφειας 37,8° C) και με σπάνια για 
τη χώρα μας χαμηλή μέση σχετική υγρα
σία αέρα (Ελληνικού 22%, Αναβρύτων 
27% και Νέας Φ ιλαδέλφειας 26%), και 
κυρίως με ελάχιστη σχετική υγρασία, 
αέρα, ώρα 2 μ.μ. δηλαδή την ώρα που 
άρχισε η πυρκαγιά, σπάνια χαμηλή, Ελ
ληνικό 12%, με ισχυρό άνεμο, Αναβρύ
των 9%, Νέα Φ ιλαδέλφεια  12%, με 
ισχυρό άνεμο 4 - 5 BF και από μία ή από 
περ ισσότερες εσ τ ίες  πυρκαγιών που 
προήλθαν από αμέλεια , αλλά ίσως και 
από εμπρησμούς κάηκαν μερικά σπίτια 
ενώ από π ερ ισσότερες πυρκαγιές των 
ημερών εκείνω ν κάηκαν στην Α ττική δε
κάδες σπίτια και άλλα περιουσιακά στοι

χεία. Από τη μικρή παλαιότερη β ιβλιο
γραφία γνωρίζουμε, ότ ι μόνο ίσως το 
1916 είχαμε παρόμοια καταστροφική 
πυρκαγιά, όταν με ισχυρό άνεμο στις 30 
Ιουνίου κάηκαν στο Τατόι 30.000 στρ. χα
λεπίου πεύκης και υπόροφος από α ε ί
φυλλα πλατύφυλλα, το ανάκτορο, το 
δ ιο ικητήρ ιο , οι αποθήκες, 3 άνθρωποι, 
ενώ έπαθαν εγκαύματα 300 (Γρίσπος 
1978). s

Σε σχέση με την προστασία των σπι- 
τιών από τ ις  δασ ικές πυρκαγιές αναφέ
ρουμε σε συνέχεια  μερ ικές αρχές που 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδ ιαφ ε
ρόμενοι, για  να μπορούν να προφυλά- 
ξουν τα σπίτια τους αλλά και τ ις  ζωές 
τους (Anon. 1962, Anon 1964a, Anon. 
1978a, Foster 1976, Καϊλίδης 1981, Racine 
1975).

1. Η. Η σκεπή του σπιτιού πρέπει να 
ε ίνα ι σκεπασμένη με κεραμίδια, μπετόν ή 
και υλικό που δεν κα ίγετα ι. Σε ορισμένες, 
επ ικ ίνδυνες στις πυρκαγιές, περιοχές 
του κόσμου, όπως π.χ. στις Ν ότιες Η.Π.Α., 
όπως και στην Καλιφόρνια, κατασκευά
ζουν ακόμη σπίτια ξύλινα και που η σκεπή 
ακόμη ε ίνα ι από ξύλο. Προσοχή λοιπόν, 
όχι σκεπή από ξύλο ή πισόχαρτο κ.λ.π.

Στα Βόρεια Προάστια των Αθηνών, εξ
άλλου, μερικά σπίτια πιθανόν να κάηκαν 
επειδή η σκεπή ήταν φορτωμένη με ξε
ρές βελόνες από υπερκείμενα πεύκα, 
που πήραν έτσι φωτιά και μετέδωσαν την 
πυρκαγιά στα ξύλινα μέρη της σκεπής. 
Προσοχή λοιπόν, μετά τις 1 Ιουνίου πρέ-

Φ υ λ λ ο β ό λ α  δ έ ν δ ρ α  - που δ ε ν  κ α ίγ ο ν τ α ι ,  σε  
απόσταση από το σπίτι,  λ ι γ ο σ τ ε ύ ο υ ν  τ ι ς  κ ό φ τ ρ ε ς  
που φ τ ά ν ο υ ν  σ' α υτό .  Α νά λ ο γ ο ,  θ ε τ ι κ ό  ρόλο παί
ζ ε ι  κο ι  η ύπαρξη γ ρ α σ ιδ ιο ύ  μ ε  α ρ α ιο ύ ς  δ ια κ ο -  
σ μ η τ ικ ο ύ ς  θ ά μ ν ο υ ς  γ ύ ρ ω  από το σπίτι.
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πει να σκουπίζεται η σκεπή από τ ις  βελό
νες 2 - 3 φορές, σε διάστημα 15- 20 ημε
ρών (στην Ελλάδα ανάλογα με το πόσο 
ξερό είνα ι το καλοκαίρι έχουμε ισχυρή 
πτώση των βελονών της πεύκης από τον 
Ιούνιο). Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε 
ότι πρέπει να καθαρίζονται και οι υδρορ
ροές που τυχόν υπάρχουν.

2. Γύρω από το σπίτι ή και κάτω από το 
σπίτι ή σε υπόγεια, να μη υπάρχουν στοί
βες από ξύλα για το τζάκι για  το χειμώνα 
ή σκουπίδια ή ξερές βελόνες ή σωροί από 
ξερά χόρτα. Καλό θα ε ίνα ι όλα αυτά να 
είνα ι στοιβαγμένα σε κλειστούς χώρους, 
με σ ιδερέν ιες πόρτες με παράθυρα ή 
ανοίγματα καθαρισμού, που έχουν όμως 
πυκνό συρμάτινο δίχτυ.

3. Γύρω από το σπίτι και σε απόσταση 
έως 10 μ. και περισσότερο, να κοπούν τα 
δέντρα (πεύκα) που βρίσκονται πολύ 
κοντά, να αφήνονται λίγα, πάλι όμως όχι 
σε επαφή με το σπίτι ούτε να σκεπάζουν 
μέρος του σπιτιού με τα κλαδιά τους, 
όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά σπίτια 
στην Εκάλη, Καστρί κ.λ.π. Καλύτερα μά
λιστα τα δέντρα να βρίσκονται σε από
σταση από το σπίτι και σε απόσταση 
μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να αραιω
θούν και τα δέντρα που βρίσκονται μα- 
κρύτερα. Εξάλλου πρέπει στη μέση της 
άνοιξης κάθε χρόνο και πριν από την 
αΡΧή τΠΡ επικίνδυνης περιόδου των 
πυρκαγιών, να κόβονται και να απομα
κρύνονται οι επ ικίνδυνοι συνεχόμενοι 
θάμνοι (πουρνάρια κ.λ.π.) σε μια ζώνη 
μεγαλύτερη από 30 μ. (η τηλεόραση της 
4-8-81 παρουσίασε σκηνή, με ένα σπίτι 
τρ ιγυρισμένο με θάμνους, που όταν οι 
θάμνοι, ξαφνικά, πήραν φωτιά και στη 
συνέχεια και το σπίτι, οι ένο ικο ι άνοιξαν 
την πόρτα τους και έτρεξαν μακριά). 
Ακόμη πρέπει να απομακρύνονται οι ξε 
ρές στο έδαφος βελόνες και λοιπά 
φύλλα και κλαδιά (αυτά μπορεί να καί
γοντα ι τοπικά, με προσοχή το χειμώνα). 
Επίσης πρέπει να απομακρύνονται τα 
ξερά χόρτα. Προτιμότερο στα μέσα 
Μαΐου, μόλις αρχίζουν και ξερα ίνοντα ι τα 
χόρτα, να κόβονται ή καλύτερα μαζί με 
τις  νεκρές βελόνες να παραχώνονται 
στο χώμα, ή σε μια γωνιά του κήπου σε 
ένα λάκκο, να σκεπάζονται καλά με χώμα 
ή να δίνοντα ι κάπου και έτσ ι να απομα
κρύνονται. Ακόμη μπορούν τα χόρτα με 
ζιζανιοκτόνα να νεκρωθούν νωρίς την 
άνοιξη. Είναι πρόωρη ακόμη η χρησιμο
ποίηση σε σπίτια των επιβραδυντικών 
ουσιών (Firetrol και phoschek), που χρησι
μοποιούνται όμως για ραντισμό των χόρ
των και λοιπής θλαστήσεως στα πλάγια 
των δρόμων, όπου δρουν και διαρκούν 
μάλιστα για αρκετό καιρό, ακόμη και 
ύστερα από βροχή (McLean 1975), αν και 
μετά από ισχυρή βροχή καλύτερα να γ ί
νετα ι νέος ραντισμός. Ειδικά για τους 
σκληρόφυλλους θάμνους (πουρνάρι, 
σχίνος, φυλίκι), που όταν κοπούν ξανα- 
βλαστάνουν, μπορεί να σταματήσει η 
ανάπτυξή τους με το ζιζανιοκτόνο κού
ρον (= silvex = 2, 4, 5 -  ΤΡ) σε ποσότητα 
250 - 300 γραμ. από το έτο ιμο σκεύασμα 
του εμπορίου 67,9% σε 10 λίτρα νερό και 
να γ ίνε ι ένα καλό ράντισμα. Αν οι θάμνοι 
ξαναβλαστήσουν, να επαναληφθεί το 
ίδιο μια ή δυο φορές ακόμη.

4. Γύρω - γύρω από το σπίτι να υπάρχει, 
καλύτερα, μια καθαρή ζώνη φυτεμένη με 
αραιούς κοσμητικούς θάμνους ή με γρα
σίδι που όμως, την επικίνδυνη περίοδο

των πυρκαγιών πρέπει να είνα ι κουρε
μένο, να ποτίζεται και να είνα ι πράσινο. 
Αλλιώς καλύτερα να υπάρχει μια σκαμ
μένη ζώνη με λουλούδια ή να υπάρχει μια 
ζώνη από πλακάκια, μπετόν κ.λ.π.

5. Πρέπει να αφαιρούνται με κλάδεμα 
τα κάτω νεκρά κλαδιά των δένδρων που 
έμειναν.

6. Σε κατασκευές σε επίπεδα εδάφη, 
αλλά και με κλίσεις όπου η φωτιά πλησιά
ζει πιο εύκολα, καλύτερα, εκτός από την 
αραίωση των θάμνων και δέντρων να 
κατασκευάζετα ι το ίχος από πέτρα, μπε
τόν κ.λ.π., αλλά και στην ανάγκη να φυ
τεύοντα ι μια - δυο σειρές, θάμνοι, ή δέν
τρα φυλλοβόλα που δεν καίγονται εύ 
κολα, ώστε η φωτιά να σ τρέφ ετα ι έτσ ι 
προς τα πάνω και έτσ ι λ ιγό τερες καύτρες 
να εκτοξεύοντα ι προς το σπίτι. Ακόμη 
παρατηρήσαμε στην Αθήνα ότι πυκνό δί
χτυ από ισχυρό σύρμα, ύψους 2 μ. έσωσε 
από την πυρκαγιά σπίτι, που είχε πολλά 
ευάλωτα στη φωτιά σημεία (είχε γύρω 
του έξω από το συρμάτινο φράχτη θά
μνους + χαλέπιο πεύκη), επειδή δεν 
άφησε να περάσουν ανάμεσα από τις  
τρύπες του αναμμένες βελόνες, φλέγό
μενα κλαδάκια κ.λ.π.
7. Να υπάρχουν μία ή περισσότερες 

βρύσες έξω στην αυλή, όπως και κατάλ
ληλοι πλαστικοί ή λαστιχέν ιο ι σωλήνες, 
ώστε στην ανάγκη οι ένο ικο ι να υγραί
νουν με νερό τη γύρω από το σπίτι περι
οχή όπως τα ξύλινα παράθυρα και πόρ
τες. Στην Εκάλη, Καστρί την ημέρα της 
πυρκαγιάς όπως με βεβαίωσαν οι κάτο ι
κοι της περιοχής, δεν υπήρχε νερό.

8. Καλύτερα στα παράθυρα να υπάρχει 
κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα, που και 
στα κουνούπια δεν επ ιτρέπει να μπούνε 
μέσα, αλλά εμποδίζει τ ις  κάφτρες, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, να πέσουν επάνω 
στα ξύλινα παραθυρόφυλλα ή μέσα στο 
σπίτι, αν τα παράθυρα είνα ι ανοικτά. Εν
νοείτα ι ότι, τα παραθυρόφυλλα καλύ
τερα να ε ίνα ι μετάλλινα (π.χ. σ' εμάς 
χρησιμοποιείται συχνά αλουμίνιο) και 
προσοχή σε περίπτωση πυρκαγιάς να ε ί
ναι κλειστά. Λίγα ή περισσότερα σπίτια 
κάηκαν στην Αθήνα, γ ια τί από τα ανοικτά 
παράθυρα έπεσαν μέσα στο σπίτι κάφ
τρες. Επίσης τα ξύλινα παραθυρόφυλλα, 
όπως και το ξύλινο κάτω μέρος της σκε
πής που εξέχει, να αλείβετα ι συχνά με 
ε ιδ ικές ουσίες κατά της φωτιάς. Ακόμη 
και οι καπνοδόχοι να σκεπάζονται με ε ι
δικό μεταλλικό δίχτυ, για  να μη μπορούν 
να περάσουν από τα ανοίγματα κάφτρες. 
Αν υπάρχουν πάνινες τέν τες  κ.λ.π. αμέ
σως να μαζεύονται.

9. Προσοχή, πολλή προσοχή χρειάζε
τα ι σ' εμάς στις παιδικές κατασκηνώσεις 
μέσα σε πυκνούς θαμνώνες και δάση. Το 
ίδ ιο ισχύει για  Νοσοκομεία, Σανατόρια, 
κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέρος 
που ζουν τα παιδιά ή οι ασθενείς πρέπει 
να ε ίνα ι αρκετά μεγάλο, να μην είνα ι δηλ. 
μια μικρή περιοχή, που να π ερ ικλείετα ι 
με δάσος ή συνεχείς θαμνώνες. Πρέπει 
να αφαιρεθούν τα περισσότερα δέντρα 
και να μείνουν λίγα και κυρίως φυλλο
βόλα όπως λεύκες κ.λ.π. Φυσικά πρέπει 
μέσα στην περιοχή, να μην υπάρχουν οι 
επ ικίνδυνοι συνεχόμενοι θάμνοι (πουρ
νάρια, σχίνος κ.λ.π.) και κάθε αρχή καλο
καιριού να καθαρίζονται και απομακρύ
νονται ή να καίγονται προσεκτικά, νωρί
τερα  την άνοιξη, οι θάμνοι, τα ξερά 
χόρτα και ο φυλλοτάπητας. Επίσης και

γύρω από την κατασκήνωση καλύτερα να 
υπάρχει μια πλατιά ζώνη να αραιωθούν 
επίσης τα δέντρα, να κλαδευτούν τα νε
κρά κλαδιά και να αφα ιρεθεί προπάντων 
για 10 - 30 μ. ή περισσότερο ο εύφλεκτος 
υπόροφος από θάμνους, χόρτα, αλλά και 
ο φυλλοτάπητας. Πρέπει ακόμη να 
υπάρχουν πολλές βρύσες με λάστιχα σ' 
όλη την περιοχή της κατασκήνωσης, 
πρέπει να υπάρχουν αρκετο ί μεγάλοι 
(δάσκαλοι, αρχηγοί κ.λ.π.) γ ια  να μη πανι- 
κοβληθούν τα παιδιά, όπως και σ' όλες 
τ ις  περιπτώσεις να υπάρχουν περισσό
τερο ι δρόμοι διαφυγής, ώστε στην ανά
γκη να είνα ι δυνατή και εύκολη η απομά
κρυνση των παιδιών από τ ις  κατασκηνώ
σεις ή των ασθενών από τα Νοσοκομεία, 
Σανατόρια κ.λ.π.

10. Ακόμη, υπόψη, ότ ι στην πυρκαγιά 
της Νότιας Κασσάνδρας τον Ιούλιο 1981 
με καύσιμη επιδάφεια ύλη (νεκρή + ζων
τανή) από 3.000 -  5.000 χιλ. / στρ. χωρίς 
άνεμο, η πυρκαγιά ήρθε, «έγλειψε» τα 
σπίτια και δεν τα έκαψε. Α ντίθετα  στα 
Βόρεια Προάστια των Αθηνών στις 4 Αυ- 
γούστου 1981 με καύσιμη επ ιδάφεια ύλη 
μόνο 300 - 500 χιλ. / στρ., αλλά μεσημέρι 
με ψηλή θερμοκρασία και ισχυρό άνεμο, 
με θάμνους και δέντρα κολλημένα πάνω 
στα σπίτια, κάηκαν αρκετά από αυτά, και 
ευτυχώς χωρίς να καεί κανείς άνθρωπος. 
Επομένως ο συνδυασμός ξηρασίας - ψη
λής θερμοκρασίας και ισχυρού ανέμου 
και πολλών σφαλμάτων, τοποθεσίας σπι- 
τιών, κατασκευής σπιτιών, με θάμνους, 
δέντρα πολύ κοντά τους, παρόλη τη μι
κρή ποσότητα της καύσιμης φυτικής 
ύλης, μας έδωσαν τ ις  καταστροφές της 4 
Αυγούστου 1981.

11. Ό τα ν  η φωτιά πλησιάζει δεν πρέπει 
οι ένο ικο ι να πανικοβληθούν, να μείνουν 
και να πολεμήσουν για το σπίτι τους. Να 
ντυθούν με βαμβακερά και μάλλινα 
ρούχα και χοντρά παπούτσια, να φορέ
σουν καπέλλα ή και κάσκα αν έχουν και 
να μη χρησιμοποιήσουν συνθετικά 
ρούχα ή καπέλλα ή παπούτσια γ ια τί είνα ι 
επικίνδυνα. Έ να ή περισσότερα μέλη της 
ο ικογένειας πρέπει να μείνουν μέσα, 
αφού κλείσουν καλά τα παράθυρα, οι άλ
λο ι ας βγουν έξω και με νερό να υγραί
νουν συνεχώς τα ξύλινα παράθυρα, πόρ
τες  θάμνους ή το γρασίδι γύρω από το 
σπίτι. Πρέπει να σβήσουν με νερό ή να 
κτυπήσουν στην αρχή τ ις  μ ικρές εστίες 
πυρκαγιάς που άρχισαν από κάφτρες 
γύρω στο σπίτι ή στο σπίτι το ίδιο. Να 
χρησιμοποιούν, αν δεν έχουν νερό, βρε
γμένα τσουβάλια, πετσέτες, φτυάρια, 
ακόμη και τα παπούτσια τους- η μικρή 
εστία σβήνει με λίγα πατήματα. Πολλά 
σπίτια στα Βόρεια Προάστια των Αθηνών 
στις 4 Αυγούστου 1981 θα μπορούσαν να 
σωθούν αν υπήρχαν 1 ή 2 άντρες αποφα
σισμένοι να πολεμήσουν τη φωτιά. Η φω
τιά ήταν κυρίως έρπουσα που έκαιγε 
χόρτα ή βελόνες. Δυστυχώς πολλοί 
ένο ικο ι έλειπαν σε παραθερισμό ή υπήρ
χαν μόνο γυνα ίκες με μικρά παιδιά, 
επειδή οι σύζυγοι βρίσκονταν στις εργα
σίες τους, όπως επίσης και πολλά παρά
θυρα από τη μεσημεριάτικη ζέστη ήταν 
πιθανόν ανοιχτά (ας μη ξεχνούμε ότι τα 
σπίτια, κατά μήκος του δρόμου Καστρί - 
Εκάλη κάηκαν 2 - 3 το μεσημέρι).

Από την 61/1981 έκδοση της Δ/νσης Δασικών Ερευ
νών κλπ. του Υπουργείου Γεώργιος.
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H "uiria,, του βράμαήη στα 
δημοτικά μας τραγούδια

Μ ε γ ά λ ε ς  χ α ρ έ ς ,  μ ε γ ά λ ε ς  ν ί κ ε ς ,  μ ε γ ά λ ε ς  σ υ μ φ ο ρ έ ς  κ ι  ά λ λ α  σ η μ α δ ια κ ά  σ υ μ β ά ν τ α  δ ί ν ο υ ν  τ ο  έ ν α υ σ μ α ,  
τ η ν  τ ρ ο φ ή  σ τ η  λ α ϊ κ ή  μ ο ύ σ α  ν α  ξ ε χ υ θ ε ί  α π '  τη  σ υ λ λ ο γ ι κ ή  ψ υ χ ή  τ ο υ  λ α ο ύ  σ ε  π α ιά ν ε ς  δ ο ξ α σ τ ι κ ο ύ ς  σ ε  κ α τ ά ο ε ο  
φ ρ ι χ τ έ ς  η  σ ε  θ λ ι β ε ρ ά  μ ο ιρ ο λ ό γ ια .

Κ ι η λ α ϊ κ ή  ψ υ χ ή  — ό σ ο  κ ι α ν  π ι έ ζ ε τ α ι  — δεν υ π ο χ ω ρ ε ί  σ τ ο  ψ έ μ α .  Το λ α ϊ κ ό  α ι σ θ η τ ή ρ ι ο  υ π ή ρ ξ ε  π ά ν τ α  
σ χ ε δ ό ν  α δ έ κ α σ τ ο ς  κ ρ ι τ ή ς  τ ο υ  ισ τ ο ρ ι κ ο ύ  γ ί γ ν ε σ θ α ι  κ ά θ ε  τ ό π ο υ .

Ε ν α  τ έ τ ο ι ο ,  λ ο ι π ό ν  σ η μ α δ ια κ ό  γ ε γ ο ν ό ς  ή τ α ν  κ α ι  η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ,  η  «ν ίλα »  ό π ω ς  τ η ν  α π ο κ ά λ ε σ ε  ο  λ α ό ς ,  
τ ο υ  Δ ρ ά μ α λ η  τ ο ν  Ι ο ύ λ η  τ ο υ  1822. Η  ε π α ν ά σ τ α σ η  κ ι ν δ ύ ν ε υ ε  ά μ ε σ α  ν α  σ β ή σ ε ι  κ ά τ ω  α π ό  τ α  π έ λ μ α τ α  τ ω ν  3 0 .0 0 0  
π ο λ ε μ ισ τ ώ ν  τ ο υ  Δ ρ ά μ α λ η  κ α ι  τ η  δ ι χ ό ν ο ι α  τ ω ν  ε λ λ ή ν ω ν .

Π ώ ς  ή τ α ν  δ υ ν α τ ό  α υ τ ή  η  ν ίκ η ,  α υ τ ή  η θ ε ί α  μ ε τ ά λ η ψ η  τ ο υ  ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ  μ ε  τ α  ν ά μ α τ α  τ ο υ  η ρ ω ισ μ ο ύ ,  τ η ς  
π α λ ι κ α ρ ιά ς  κ α ι  τ η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  ν α  μ η  σ υ γ κ ι ν ή σ ε ι  τ ο ν  α ν ώ ν υ μ ο  β ά ρ δ ο  τ ο υ  λ α ο ύ ,  α λ λ ά  κ α ι  τ ο ν  ε π ώ ν υ μ ο  ε ρ γ ά τ η  
τ ο υ  λ ο γ ο υ  ή  τ ο υ  χ ρ ω σ τ ή ρ α .

Ηταν καλοκαίρ ι του Ιούνη του 1822, όταν η φουντωμένη 
πια επανάσταση άρχισε να κλονίζετα ι από τα πρώτα κρού
σματα διχόνοιας, του  πιστού αυτού ακόλουθου του ελλην ι
σμού σ’ όλη του την ιστορική πορεία,

Η Τριπολιτσά κι η Ακροκόρ ινθος είχαν πέσει, ο Κιαμίλ - 
μπέης της Κορίνθου, παλικάρι πρώτο και ο πλουσ ιότερος του 
Μωρηά, βρ ισκόταν μαζί με την ο ικογένε ιά  του στα ελληνικά  
χέρια, ενώ τ ' Ανάπλι πολιορκείτο στενά από στερ ιά  και θά
λασσα.

Του Κώστα Δανούση 
Ανθυπασπιστή

Η σύλληψη του Κ ιαμίλ - μπέη κατά την πτώση τη ς  Τριπολι- 
τσάς (η Ακροκόρ ινθος παραδόθηκε στον Κολοκοτρώνη στις 
14 Γενάρη 1822) έγ ινε  τραγούδ ι στα στόματα των Ελλήνων1:

Πήραν τα κάστρα, πηράν τα, πήραν και τα ντερβένια,
Πήραν και την Τριπολιτσά, την ξακουσμένη χώρα·
Κλαίουν στους δρόμους Τούρκισσες, κλαίουν Εμιροπούλες, 
Κλαίει και μια χανούμισσα τον δόλιο τον Κιαμίλη-

5 -  Αχ ποϋσαι και δε φαίνεσαι καμαρωμέν’ αφέντη;
Ησουν κολόνα στον Μωριά και φλάμπουρο στην Κόρθο.
Ησουν και στη Τριπολιτσά θεμελιωμένος πύργος.

Στην Κόρθο πλια δε φαίνεσαι ουδέ μες στα σαράια.
Ενας παπάς σου τά ’κάψε τα έρμα τα παλάτια.

10 Κλαίουν τ’ αχούρια γι' άλογα και τα τσαμιά γι’ αγάδαις· 
κλαίει και η Κιαμίλαινα τον δόλιο της τον άντρα'
Σκλάβος ραίάδων έπεσε και ζη ραϊάς ραίάδων.

(1: ή και «πήραν τα» -  9: «παπάς» εννο ε ίτα ι ο Π απαφλέσσας)'

Απ’ την άλλη μεριά, στ' Ανάπλι ε ίχε απλωθεί η θλίψη ανά
μεσα στον τούρκ ικο  πληθυσμό, ενώ η φρουρά του ήταν σχε
δόν έτο ιμη  να παραδοθεί. Οι ελπ ίδες για βοήθεια  από στεριά 
ή πέλαγο όλο και λ ιγόστευαν. Να πώς θα περ ιγρόψ ει λίγο 
αργότερα, μετά την καταστροφή του Δράμαλη, ο ανώνυμος 
λα ϊκός στιχουργός τ ις  ελπ ίδες της φρουράς2:

Τρεις Τουρκοπούλαις κάθουνται στου Αναπλιού την πόρτα. 
Μυρολογούσαν κι’ έλεγαν, μυρολογούν και λέγουν 
«Τ’ είν’ το κακό που γίνεται τον φετενόν το χρόνο, 
που κίνησε μια κλεφτουριά μ’ αυτούνους τους Σπαρτιάνους.

5 Κ έκαμαν όλην την Τουρκιά κ’ εκλείστη μες στα κάστρα.
Το κρίμα νάχ’ ο βασιλιάς και τ’ άδικ’ ο βεζύρης,
Που δεν μας στέλνουν ζαχιρέ να πολεμούν τα κάστρα·
Μπρε Ανάπλι για δεν χαίρεσαι; για δεν βαρείς παιγνίδια;.
»Και τι καλό ’χω να χαρώ και να βαρώ παιγνίδια;

10 Στεριάς με δέρν’ ο Πρίγκιπας, πελάγ' η Μπουμπουλίνα,
Πέφτουν κανόνια σαν βροχή και μπόμπαις σαν χαλάζι.
Πέφτουν τα λιανοτούφεκα σαν άμμος της θαλάσσης.
«Ανάπλι δόσε τα κλειδιά, Ανάπλι παραδόσου.
«Πώς να τα δώσω τα κλειδιά και πώς να παραδώσω;

15 Που μεν’ μεντάτι πλάκωσε στεριάς και του πελάγου.
Φρεγάδες δεκατέσσαρες μαζύ μ’ οκτώ ντελίνια.
Στεριάς ασκέρι δυνατό, χιλιάδες εβδομήντα.
Επτά πασάδες έρχονται για να μ’ ελευθερώσουν,
Να κάψουν χώραις και χωριά, να κλάψουνε μανάδες,

20 Να ερημάξουν τον Μωριά. να σφάξουνε τους κλέφταις.
Να διώξουν την Μανιατουριά και οι Τούρκοι να γλυτώσουν. 
«Ανάπλι δόσε τα κλειδιά. Ανάπλι παραδόσου.
Και να που απελπίστηκες και από το μεντάτι.
«Πώς να τα δώσω τα κλειδιά και πώς να παραδώσω;

25 Που γω μ Ανάπλι ξακουστό κι’ Ανάπλι παινεμένο.
Στην Πόλι και στη Βενετιά μ’ έχουν ζωγραφισμένο».

(7: ή και «πέμπουν», «ζαχιρέ», βοήθεια, εφόδια  -  10: «Πρ'ιγ- 
κηπας», ενν. ο Δ. Υ ψ η λ ά ν τη ς - 15: «μεντάτι» ενν. μήνυμα 
ελπίδας 18: «Επτά πασάδες», τόσους ε ίχε  μαζί του ο Δρά- 
μαλης).

Ο θάνατος όμως του Αλή πασά και η ε ίσοδος στα Γιάννενα 
των τουρκικώ ν στρατευμάτω ν έλυσε τα χέρ ια  του Σουλτάνου, 
ο οποίος για καλή τύχη των ελλήνων ανάθεσε στο Δράμαλη να 
πνίξει την επανάσταση στο αίμα. Πράγματι, με 30.000 στρατό 
-  κυρίως καβαλλάρηδες -  πλούσια εφόδια  και γεμάτος α ισ ιο
δοξία γ ια μια εύκολη νίκη κίνησε απ' τη Λάρισα για τον Μωρηά 
τέλη  του Ιούνη 1822.

Φόβος και τρόμος πλάκωσε στην επαναστατημένη Ελ
λάδα. Η καταφορά των «καλαμαράδων» της εποχής κατά του 
Δυσσέα Ανδρούτσου επέτρεψε στο Δράμαλη να φτάσει αν- 
τουφέκιστος στον Ισθμό, ενώ στην Πελοπόννησο ο Κολοκο- 
τρωνης κηρύσσετο «εχθρός της πατρίδας» απ’ τους άκα
πνους πολιτικάντιδες της κυβέρνησης.

Ο φ ιλοκυβερνητικός φρούραρχος της Ακροκόρινθου, 
ένας απειροπόλεμος καλογεροδάσκαλος -  ο Ιάκωβος Θεο- 
δωρίδης - ,  αφού σκότωσε τον Κιαμίλ - μπέη, εγκατάλειψ ε 
χωρίς ντουφ εκ ιά  το  κάστρο στο έλεος του Δράμαλη, που 
μπήκε σ' αυτό στις 8 Ιούλη.

Από την Κόρινθο ο Δράμαλης, παρά τ ις  συμβουλές του 
Αλή πασά, πρώην μπέη του Ά ργους, και του Γιουσούφ πασά 
της Πάτρας, κινήθηκε προς το Αργος πάλι αντουφ έκιστος. Ο 
Κολοκοτρώνης η «ύστατη ελπίδα» των ελλήνων ξανάγινε 
«ανεκτός» απ' την κυβέρνηση που ’χε κα ταφ ύγει σε μια γο
λέτα  στον Αργολικό για ασφάλεια! Οργανώνει αμέσως στρα
τόπεδο στους Μ ύλους για να κόψει το δρόμο του Δράμαλη 
προς την Τριπολιτσά, κα ίε ι τον κάμπο και τ ις  αποθήκες και 
βάζει φρουρά στο κάστρο του Ά ργους.

Πρώτος θα μπει στον κόμπο ο Αλή πασας του Ά ρ γο υ ς  με 
55 καβαλλάρηδες. Θα περάσει απ' το Ά ρ γο ς  χωρίς ντουφεκιά  
και θα σπάσει την πολιορκία τ ' Αναπλιού. Ο Δράμαλης θα 
φτάσει στο Αργος στις 12 Ιούλη και θ' αρχίσει την πολιορκία. 
Οι έλληνες δίνουν μια μάχη φθοράς και χρονοτριβής. Στο 
κάστρο του Αργους ο Υψηλάντης απορρίπτει τ ις  τουρκ ικές  
προτάσεις για παράδοση και αρχίζει την ηρωική αντίσταση, 
(την άμυνα του Ά ρ γο υ ς  μας ισ τορεί και ο Ρ. von Hess σε
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πίνακά του). Μια αντίσταση ανέλπιδη, μόνο για καθυστέρηση 
του εχθρού.

Στο μεταξύ, ενώ το 'Αργος κρατάει, στο στρατόπεδο των 
Μύλων φτάνουν συνέχεια ενισχύσεις για να τραγουδήσει η 
δημοτική μούσα3:"

Πάνε στο κάστρο του Μωρηά. πάνε ν’ αρματωθούνε.
Έρχονται από την Τρίπολη, έρχονται από τη Σπάρτη.
Ήλθε απ’ την Αράχωθα ο Αίας ο Λεβεντάκης.
Είναι λεβέντης του Μωρηά, μεγάλο παλικάρι.

5 Στο κάστρο αυτός ανέβασε μονάχος το κανόνι.
Εκεί τον περιμένανε όλοι καπεταναίοι.
Τον Υψηλάντη ρώτησε κι ο Τσώκρης του μιλάει:
-Φέρ’ το κανόνι απ’ εδώ και πιάσε γέμισέ το.
Και κάτσε και σημάδεψε τούρκικα καράβια.

10 Και τη φρεγάδα του πασιά διπλοσημάδεψέ την.
Εμείς αλλού 'χομε δουλειά, αλλού μας καρτεράνε.
Πάμε να βάλουμε φωτιά σε ούλα τα ταμπούρια.
Να κλείσουμε το Δράμαλη με το πολύ λεφούσι.
Εδώ θα κάτσουν οι γέροντες, πούν’ τα γερά ταμπούρια,

15 και ούλα τα κλεφτόπουλα, ούλα κοντά να ’ρθούνε.

(9: πρόκειτα ι γ ια ανακρίβεια. Ευτυχώς για τους έλληνες τα  τούρ 
κικα καράβια δε φάνηκαν).

Εδώ βλέπουμε πως γ ίνετα ι προσπάθεια -  θα το δούμεκαι 
στο επόμενο τραγούδι -  να οικειοποιηθούν την ιδέα του Κο- 
λοκοτρώνη για αποκλεισμό του Δράμαλη κι άλλοι τοπικοί μι- 
κροαρχηγοί, όπως ο αργείτης Τσώκρης. Η παραποίηση όμως 
της αλήθειας ε ίνα ι αδύνατο να γ ίνε ι δεκτή απ’ το λαό, έτσ ι στο 
παρακάτω τραγούδι ο Τσώκρης απλά και μόνο αναφέρετα ι 
σαν μαντατοφόρος4:

Ο γέρο - Τσώκρης κάθεται στο Άργος, μέσ’ το κάστρο.
Με Υψηλάντη μίλαγε, στους Μύλους παραγγέλει:
-Ό λος ο κάμπος γέμισε του Δράμαλη’ τουφέκια.
Κι ο Γέρος εστηλώθηκε στον πλάτανο στους Μύλους.

«Τα Στενά των Δερβενακίων», πίνακας του ζωγράφου Θεόδωρου 
Βρυζάκη (Συλλογή Κουτλίδη). Η καταστροφή του Δράμαλη αποτέλεσε  
θέμα καλλ ιτεχν ικής δημ ιουργίας σε πολλές περιπτώσεις, όπως ανα- 
φ έρετα ι λεπτομερέστερα στην υποσημείωση 14.

5 Με μια φωνή εφώναξε Πλαπούτα και Νικήτα.
Τις δυο κορφές να κλείσουνε, Ντερβένια κι Αγιονόρι.
-Κι εγώ ο Γέρος του Μωρηά, θα βγω στον Αγιοσώστη·
τούρκος μη μείνει στο Μωρηά, σ’ όλα τα βιλαέτια,
να ’κονομήσουμε σπαθιά, ρούχα και καριοφίλια.

(1: Ο Τσώκρης δ ενή το  κλεισμένος στο κάστρο του Ά ρ γ ο υ ς -
4: Γέρος ε ίνα ι ο Κολοκοτρώνης).

Ο Κολοκοτρώνης όμως αγρυπνεί. Οργανώνει την άμυνα 
κατά του Δράμαλη, ενώ το μυαλό του γυρνά συνέχεια  γύρω 
από τα Δερβενάκια. Συγκεντρώ νει πληροφορίες και παρενο
χλεί τους τούρκους, που ήδη υποφέρουν από τροφ ές και 
νερό. Να ένα άλλο τραγούδι που μιλάει για  την τακτική του 
Γέρου, μα και την κατάσταση στον κάμπο (ο λαός το  ’βάλε στο 
στόμα κάποιου ανιχνευτή)5:

Από το Άργος πέρασα στ’ Ανάπλι για να πάω.
Τον δρόμο πήρα απ’ τα χωριά, τον κάμπο να περάσω.
Ακώ κουβέντες τούρκικες, χωρίς να δω ποιος είναι.
Είχανε φύγει τα παιδιά, μαζί τους και οι γέροι.

5 Γυρίζω το πισάχναρο και έρχομαι στο Άργος.
Μα ήτανε αστροφεγγιά και χώριζαν τα κάστρα.
Και τα δυο κάστρα φώταγαν και φωτοσυνονογιώνταν.
Το κάστρο το Αργείτικο και το κάστρο της Αέρνης.
Το Άργος ήταν σκοτεινό, κανείς δεν ακουγόταν.

10 Παίρνω τη ράχη του βουνού και βγαίνω στην Ανδρίτσα.
Εκεί ’ναι ο Γέρος του Μωρηά, ο γέρο - Θεοδωράκης.
Μου λέει: ζύγωσε κοντά και πες μας τι γνωρίζεις;
-  Τι να σου πω πατέρα μας, τι να σου ’μολογήσω.
Σ' όλον τον κόσμο άκουσα τούρκους να κουβεντιάζουν.

15 Και τα δυο κάστρα να φωτούν, φωτιές να ανεβάζουν.
-  Καλά, σώνει, κατάλαβα, σύρε στα παλικάρια...

(8: Το κάστρο της Λέρνης ήταν οχυρή θέση πάνω από το ελλη
νικό στρατόπεδο των Μύλων).

Το α ισθητήριο του Γέρου του Μωρηά ήταν αλάθητο. Ο 
Δράμαλης πιεσμένος από τ ις  ελλείψ εις  αποφασίζει να γυρίσει 
στην Κόρινθο. Ξημερώματα, στις 26 Ιούλη, ξεκ ινάει απ’ το 
Ά ργο ς προς τα Δερβενάκια. Εκεί όμως τον περ ιμένει ο Κολο
κοτρώνης, ο Νικηταράς, κι άλλοι οπλαρχηγοί (Δυστυχώς 
10.000 ένοπλοι έλληνες έμειναν στους Μύλους άπραγοι). Οι 
Τούρκοι κτυπ ιούνται στα Δερβενάκια, στρέφοντα ι στη λαγ-
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καδιά του Αη - Σώστη που ναι αφύλαχτη και περνούν αρκε
τοί. Σε λίγο, όμως, φ τάνε ι εκ ε ί ο Ν ικηταράς και αρχίζει το 
μακελειό . Ο Δράμαλης υποχωρεί προς τ ' Ανάπλι. Ο Κολοκο- 
τρώνης τρ ίβ ε ι τα χέρ ια  του μα τον ανησυχεί το  υπόλοιπο μισό 
της στρατιάς του Δράμαλη, που σκοπεύει να περάσει από την 
τρ ίτη  δ ιέξοδο προς Κορινθία, απ' τ ' Αγιονόρι.

Πράγματι στις 28 Ιούλη ο Δράμαλης περνάει απ' εκεί. Βρί
σκει, όμως, το  Ν ικηταρά με 1.000 παλικάρια. Αρχίζει νέο μακε
λειό. Οι τούρκο ι αποδεκατίζοντα ι. Αν μάλιστα ο Τσώκρης και ο 
Γ ιατράκος είχαν εκ τελ έσ ε ι την  εντολή του Κολοκοτρώνη -  ο 
οποίος την επομένη τους κατηγόρησε ανοιχτά για μειοδοσία 
-  η καταστροφή των τούρκων θα ταν μεγαλύτερη . Όπως 
όμως και να ε ίχε το  πράγμα το υπόλοιπο της στρατιάς του 
Δράμαλη θα έπαυε για καιρό να ε ίνα ι αξιόμαχο. Ο λαός απο
θανάτισε την ελληνική  νίκη με διάφορα τραγούδια. Να κάποια 
απ’ αυτά που κυκλοφόρησαν σε άπειρες παραλλαγές6:

Ήταν ασκέρι τούρκικο, μια κοσαριά χιλιάδες, 
ήταν πασάδες ξακουστοί, πολλοί ντερεμπεήδες.
Δεν ετηράξανε στρατό, μηδέ και παλικάρια 
και άλα - άλα κάνανε, στον Άγιο Σώστη πάνε.

5 Μα κει τους καρτεράγανε με δυνατό ντουφέκι 
ο καπετάν Νικηταράς κ’ οι Κολοκοτρωναίοι.
«Δόστε φωτιά, μωρέ παιδιά, προσέχτε παλληκάρια».
Κ' ευθύς εξεσπαθώσανε. τους έδωκαν ντουμάνι, 
τους τσάκισαν και πέφτανε κορμιά χωρίς κεφάλια.

10 Θέλτε ν' ακούστε κλάματα, δάκρυα και μοιρολόγια;
Περόστ' από την Αναπιαγά και από το το Πεντεσκούφι. 
εκεί θ’ ακούστε κλάματα, δάκρυα και μοιρολόγια.
Κλαίνε τ’ αχούρια γι’ άλογα, και τα τζαμιά γι’ αγάδες, 
κλαίνε και οι χανούμισσες τους άντρες, τα παιδιά τους.

15 Τ’ είν’ το κακό που γίνηκε, τ’ είν’ το κακό που πάθαν 
της Ρούμελης οι μπέηδες και του Μωρηά οι λεβέντες;
Στα Δερβενάκια κείτονται, κορμιά χωρίς κεφάλια, 
στρώμα 'χουνε τη μαύρη γης, προσκέφαλο την πέτρα 
κ' έχουνε για παπλώματα τους πάγους και τα χιόνια.

20 Κι όσοι διαβάτες κι’ αν περνούν στέκουν και τα ρωτάνε:
-  Κορμιά, πούν τα κεφάλια σας, κορμιά πούν τ’ άρματά σας;
-  Οι κλέφτες μας τα πήρανε, οι Κολοκοτρωναίοι.
το κρίμα νάχη ο Δράμαλης, τ’ ανάθεμα ο Σουλτάνος.
Μας έστειλαν μέσ' το Μωρηά. τους κλέφτες να βαρούμε.

25 Εδώ κ?ώφτες δεν ηύραμε. Ευρήκαμε λιοντάρια.
Στα δόντια σούρνουν το σπαθί, στα χέρια το ντουφέκι.
Φυσάει αέρας Κορθινός, μαΐστρος τραμουντάνας 
και πάει τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τ’ ασκέρια.
Πιάνουν και κάνουν γράμματα στα δόλια τους χαρέμια.

30 -Να μη μας παντυχαίνετε, να μη μας καρτεράτε, 
γιατί επαντρευθήκαμε στα Δερβενάκια μέσα.
Πήραμ' την πέτρα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα 
κι' αυτά τα λιανολίθαρα ούλα γυναικαδέλφια.

Παραλλαγή7α'

Του Δράμαλη οι μπέηδες και του Μωριά οι λεβέντες.
Στα Δερβενάκια κείτονται κορμιά χωρίς κεφάλια.
Στρώμά έχουνε τη μαύρη γη, προσκέφαλο της πέτραις.
Και τ’ από πάνω σκέπασμα τα χιόνια και τους πάγους.

5 Κι’ όσοι διαβάταις κι’ αν περνάν, στέκονται και τους λένε-
-  Κορμιά πού είν’ τα κεφάλια σας και πού είν’ και τ’ άρματά σας;
-  Γκιαούριδες τα πήρανε και στα βουνά πηγαίνουν.
Κλαύτε μανούλαις για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες.
Και συ κυρά Κιαμήλμπεηνα Κιαμήλμπεη τον μπέη.

10 Που ήταν στον κόσμο ξακουστός, στην Πόλι ’ξακουσμένος.

Παραλλαγή8β'

Της Ρούμελης οι μπέηδες και του Μωριά οι λεβέντες,
Σ’ το Ντερβενάκι κείτονται κορμιά δίχως κεφάλια.
Στρώμά έχουνε τη μαύρη γη, προσκέφαλο μια πέτρα,
Και τ’ από πάνω σκέπασμα του φεγγαριού την λάμψη.

5 Κι’ ένα πουλάκι επέρασε και το ξαναρωτάνε:
-  Πουλί πώς πάει ο πόλεμος το κλέφτικο τουφέκι;
-  Μπροστά πάει ο Νικηταράς. πίσω ο Κολοκοτρώνης,
Και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια.

Παραλλαγή9 γ'

Φύσα μαΐστρο δροσερέ κι’ αέρα του πελάγου, 
να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάννα.
Της Ρούμελης οι μπέηδες, του Δράμαλη οι αγάδες 
στο Δερθενάκι κείτονται. στο χώμα ξαπλωμένοι.

5 Στρώμά ’χουνε τη μαύρη γης, προσκέφαλο λιθάρια, 
και γι’ απανωσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη.

Κι’ ένα πουλάκι πέρασε και το συχνορωτάνε.
-Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο ντουφέκι;
-Μπροστά πάει ο Νικηταράς. πίσω ο Κολοκοτρώνης,

10 και παραπίσω οι Ελληνες με τα σπαθιά στα χέρια.
Γράμματα πάνε κ’ έρχονται στων μπέηδων τα σπίτια.
Κλαίνε ταχούρια γι’ άλογα και τα τζαμιά για Τούρκους, 
κλαίνε μαννούλαις για τα παιδιά, γυναίκες για τους άντρες.

Τη φρ ικαλεότητα , όμως, του πεδίου τη ς  μάχης, μ’ αναρί
θμητο κουφάρια ανθρώπων και ζώων (λέγετα ι πως 6 μήνες 
δεν πέρασε απ’ εκε ί πουλί πετούμενο) δ ίνε ι παραστατικότατα 
το ακόλουθο δημοτικό τρ αγο ύδ ι10:

Τ’ έχεις καημένε κόρακα που σκούζεις και φωνάζεις;
Να μη διψάς για αίματα, για τούρκικα κεφάλια;
Στο Δερβενάκι πέρασε και σύρε στ’ Αγιονόρι.
Που είν’ ο τόπος δυνατός και το κακό μπογάζι.

5 Εκεί νά πίνεις αίματα, να φας Τουρκών κεφάλια.
Που ο Νικήτας πολεμά με τέσσερες πασάδες.
Κι ο Δράμαλης εμίλησε και λέει του Νικήτα-
-  Κάμε νισάφ’ Νικηταρά και πάψε το σπαθί σου
Και μη χαλάτε την Τουρκιά. τους μπέηδες, τους πασάδες.

Ο Δράμαλης σε λ ίγο πέθανε στην Κόρινθο από την θλίψη 
και ελονοσία, ενώ τα υπολείμματα της στρατιάς του (γύρω 
στους 3.500) -  μετά ένα πόλεμο φθοράς -  έφθασαν στην 
Ακράτα (Γενάρης 1823) με επ ικεφαλής το Δελή Αχμέτ. Εκεί 
τους κτύπησαν πάλι οι έλληνες και μόλις 2.000 μπόρεσε να 
διασώσει με πλοία ο Γιουσούφ πασάς της Πάτρας.

Η νίλα του Δράμαλη και τα πλούσια λάφυρα άνοιγαν νέους- 
δρόμους για  τους επαναστάτες. Δυστυχώς όμως ακολούθησε 
ο εμφ ύλ ιος πόλεμος (1824) γ ια  να βρει ο Ιμπραήμ τη χώρα 
ανέτο ιμη και διχασμένη.

Ο Τσοπανάκος

Έ νας δύσμορφος μοραΐτης, μικρόσωμος και καμπούρης, 
ο Παναγιώτης Κάλλας (1789 -1825) από τη Δημητσάνα, έπαιζε 
ρόλο Τυρταίου των επαναστατημένων ελλήνων. Κακοφτια
γμένος καθώς ήταν έμο ιαζε με το πουλί τσοπανάκο και έτσ ι 
τον ξαναβάφτισαν.

Φοβερός στιχοπλόκος, ακολουθούσε τα επαναστατικά 
σ τρατεύματα, και ιδίως το Ν ικητάρα ο οποίος και τον  αγα
πούσε πολύ, παντού. Για τη νίκη στα Δερβενάκια  ο Τσοπανά
κος τρ α γο υ δ ά " :

Κολοκοτρώνη το σπαθί, σήμερα τρέχει μ’ ορμή.
πολεμάει έξω στο Άργος με ανδρειωμένο θάρρος.
Στο Δερβενάκι το μικρό, έκανε πόλεμο πικρό.
Νίκησε τριάντα χιλιάδες από τους μωχαμετάδες.

Μ ετά τη μάχη του Αγιονοριού, όταν οι σ τρατιώ τες του 
Ν ικηταρά μοίραζαν τα  λάφυρα, είδαν τον καπετάνιο τους να 
μη μ ετέχ ε ι στη μοιρασιά. Ντράπηκαν και του 'δωσαν ένα 
σπαθί (που το  χάρισε στην πατρίδα), μια ξύλινη ταμπακέρα, 
ένα ζευγάρ ι φτηνά σκουλαρίκια κι ένα κολοβό άλογο, που το 
χάρισε στον Τσοπανάκο. Ο τελευ τα ίο ς  μην έχοντας όμως να 
το θρέψ ει του π αραγγέλνει12 :

Το δώρο σου Νικηταρά είν' άλογο χωρίς νουρά.
ή μου στέλνεις το κριθάρι ή σου στέλνω το τομάρι . . .

Τελικά τη συντήρηση του αλόγου και του αναβάτη ανά- 
λαβε η Πελοποννησιακή Γερουσία. Το τέλος, όμως, του νέου 
Τυρτα ίου ήταν κω μικοτραγικό.-Ό πω ς μας λ έε ι ο ιστορικός 
του '21, Χρήστος Στασινόπουλος13 « . . .  πηγαίνοντας στην 
πατρίδα του τη Δημητσάνα καβάλλα στο ψηλό αυτό άλογο, 
στάθηκε κάτου από μια κορομηλιά κι έφαγε πολλά κορό- 
μηλλα, όπως τον βοηθούσε το μπόι του αλόγου να τα σώνει. 
Θες από την πείνα του ο φουκαράς, θες από το  ότι ενθουσιά
στηκε που έφ τα νε μόνος του τα κορόμηλλα, και θέλησε να 
βγάλει το άχτι του, παράφαγε. Κι όπως αναφ έρει ο αγαθός 
Φωτάκος « . .  . του έ φ ε ρ ο ν  τον  θάνατον .  Το ιουτοτρόπω ς εχ ά θ η  
ο πτωχός. Α φ ού  η φ ύσ ις  τον  ε σ τ έ ρ η σ ε ν  το σώμα, του  έδω κε  
μ ε ν  π νεύμα  πολύ, α λλά  κο ιλ ίαν  μ ικ ρ ή ν  και α δ ύ ν α το ν  και δια  
το ύ το  μη  δ υ ν ό μ ε ν ο ς  να χ ω νεύσ η  τα κο ρ ό μ η λλα  απέθανεν».

Δεν ήταν όμως μόνο η δημοτική μούσα που αποθανάτισε 
την καταστροφή του Δράμαλη. Με το ίδ ιο θέμα ασχολήθηκαν 
ο έντεχνος λόγος, ζωγράφοι και γλύπ τες14. Η καταστροφή 
αυτή της μεγάλης τουρκ ικής στρατιάς μέσα από τ ις  ε ικόνες 
ελλήνων και ξένων ζωγράφων έγ ινε  γνωστή σ' όλη την Ευ
ρώπη, προδιαθέτοντας ανάλογα τους ευρωπαϊκούς λαούς.

550



Ο Μαχμουτ πασάς Δράμαλης. Σχέδιο εκ του 
φυσικού από τον Boggy.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

1. P ass o w  Arnolbus, Τ ρ α γ ο ύ δ ια  ρ ω μ έ ικ α , Popu laria
C arm in a  G ra e c ia e  R ecentioris , L ipsiae, M D C C C L X ,
σ ε λ ίδ α  176.

2. Ό π ο υ  π αραπ άνω , σ ε λ ίδ ε ς  1 7 7 , 178.
3 . Ζ ε γ κ ίν η , Ιω ά ν ν ο υ  Ε ρ ν ., Τ ο  Ά ρ γ ο ς  δ ια  μ έ σ ο υ  τω ν  

αιώ νω ν, Π ύ ρ γ ο ς  19 6 8 , σ ελ . 2 4 4 .
4. Ό π ο υ  π α ραπ άνω , σ ε λ ίδ α  244 .
5. Ό π ο υ  π α ραπ άνω , σ ε λ ίδ α  243 .
6. Κ ό κ κ ιν ο υ , Δ ιο ν ύ σ ιο υ , Α ., Η  ε λ λ η ν ικ ή  ε π α ν ό σ τα σ ις , 

ε κ δ ό σ ε ις  « Μ έ λ ισ σ α » , τ ό μ ο ς  Δ ! Α θ ή ν α ι 19 6 0 , σ ελ . 
3 5 8 .

7 . Χ ρ υ σ α ν θ ό π ο υ λ ο υ , Φ ώ τιο υ  (ή Φ ω τά κ ο υ ), Α π ο μ ν η 
μ ο ν ε ύ μ α τ α  π ερ ί τ η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  ε π α ν α σ τά σ εω ς , 
ε κ δ ο θ έ ν τ α  υπό Σ τ α ύ ρ ο υ  Α ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ , τ ό μ ο ς  Α,' 
σ ε λ ίδ α  3 7 7 .

8. Ό π ο υ  π α ραπ άνω , σ ε λ ίδ α  3 7 7  -  3 7 8
9. Π ο λ ίτ ο υ , Ν ικ ο λ ά ο υ  Γ., Ε κ λ ο γ α ί απ ό τ α  τ ρ α γ ο ύ δ ια  

τ ο υ  ε λ λ η ν ικ ο ύ  λ α ο ύ , ε κ δ ό σ ε ις  « Ισ το ρ ικ ή  Ε ρ ε υ ν α » ,  
χ .τ .χ ., σ ε λ ίδ α  21 (β λ έ π ε  ε ν ό τ η τ α  « Ισ το ρ ικ ά  τ ρ α 
γ ο ύ δ ια » , τ ρ α γ ο ύ δ ι 150 ).

10. Κ ό κ κ ιν ο υ , Δ ιο ν ύ σ ιο υ  Α ., όπ ου π αραπ άνω , σ ε λ ίδ α  
3 7 1 .

11. Λάπ π α, Τ ά κ η , Ο  Τ σ ο π α ν ά κ ο ς , π ε ρ ιο δ ικ ό  « Ισ το ρ ία  
Ε ικ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν η » , έ κ δ ο σ η  « Π ά π υ ρ ο ς  π ρ ε ς ς » , 
αρ . τ . 1 1 6 /1 9 7 8 , σ ε λ ίδ ε ς  1 1 9 - 1 2 0 .

12 . Σ τα σ ιν ό π ο υ λ ο υ , Χ ρ ή σ τ ο υ  Α ., Ο  Ν ικ η τ α ρ ά ς , ε κ δ ό 
σ ε ις  « Δ ω ρ ικ ό ς » , χ .τ .χ ., σ ε λ ίδ α  142.

13. Ό π ο υ  π αραπ άνω , σ ε λ ίδ α  142.
14. Η ν ίκ η  τω ν  ε λ λ ή ν ω ν  σ τα  Δ ε ρ β ε ν ά κ ια  α π ο τ έ λ ε σ ε  

επ ίσ η ς  θ έ μ α  τ η ς  π ο ίη σ η ς  τ ο υ  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Σ ο ύ -  
τσ ο υ , σ ε γλώ σ σ α β έ β α ια  σ χ ε δ ό ν  λ ό γ ια  (Β λ έ π ε  Σ ο ύ -  
τσ ο υ , Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ , « Π α ν ό ρ α μ α τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς »  1 833  
κα ι « Τ ο υ ρ κ ο μ ά χ ο ς  Ε λ λ ά ς »  18 5 0 , κ α θ ώ ς  κ α ι Π ο λ ίτ η , 
Λ ίν ο υ , Ισ το ρ ία  τ η ς  Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή ς  Λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς ,  
Α θ ή ν α  1 9 7 9 2, σ ελ . 1 72  -  1 7 3 ). Ε π ίσ ης α π α ν τ ά μ ε  μ ε  
τ ο  ίδ ιο  θ έ μ α :
α. Έ ρ γ α  ζω γ ρ α φ ικ ή ς : (1 ) Τ ο υ  θ α υ α ρ ο ύ  Ρ von  

H ess «Ο  Δ η μ ή τ ρ ιο ς  Υ ψ η λ ά ν τ η ς  υ π ερ α σ π ίζετα ι 
τ ο  Ά ρ γ ο ς » ,  «Ο  Ν ικ η τ α ρ ά ς  σ τα  Δ ε ρ β ε ν ά κ ια »  κα ι 
« Κ α τα σ τρ ο φ ή  τω ν  Τ ο ύ ρ κ ω ν  δ ια  λ ιμ ο ύ  ε ις  Α κρ ά - 
τα ν » . (2 ) Τ ο υ  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Η σ α ΐα  «Η κ α τ α 
σ τρ ο φ ή  τ ο υ  Δ ρ ά μ α λ η  σ τη ν  Κ ό ρ ιν θ ο »  κ α ι «Ο  
Δ ρ ά μ α λ η ς  σ το ν  Κ ά μ π ο  τ ο υ  Ά ρ γ ο υ ς » .  (3 ) Τ ο υ  
Θ ε ό δ ω ρ ο υ  Β ρ υ ζ ά κ η  « Τ α  σ τ ε ν ά  τω ν  Δ ε ρ β ε ν α 
κίω ν» κα ι τ ο υ  Π α ν α γ ιώ τη  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  (μ ε  ο δ η 
γ ίε ς  Γ. Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η )  « Τ α  Δ ε ρ β ε ν ά κ ια  κ α ι η 
κ α τα σ τρ ο φ ή  τ ο υ  Δ ρ ά μ α λ η »  (Β λ έ π ε  : Ισ το ρ ικ ό ν  
Λ ε ύ κ ω μ α  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ε π α ν α σ τά σ εω ς , εκ δ . 
Μ έ λ ισ σ α , Α θ ή ν α ι 1 9 7 0 , τ ό μ ο ς  I, σ ελ . 1 6 5 - 1 9 1 ,  
Κ ό κ κ ιν ο υ  Δ ιο ν ύ σ ιο υ , Ισ το ρ ία  τ η ς  Ν ε ω τ έ ρ α ς  Ε λ 
λ ά δ ο ς , ε κ δ . Μ έ λ ισ σ α , τ ό μ ο ς  I, σ ελ . 1 4 7 ,1 8 9 , κ α ι 
Ιω ά ν ν ο υ  Μ ε λ ε τ ά π ο υ λ ο υ , Η ε π α ν ά σ τα σ ις  το υ  
1821 σ τη ν  ζω γ ρ α φ ικ ή , π ε ρ ιο δ ικ ό  « Ισ το ρ ία  Ε ικ ο 
ν ο γ ρ α φ η μ έ ν η » , έ κ δ . « Π ά π υ ρ ο ς  π ρ ες» , αρ . τ. 
3 2 /1 9 7 1 , σ ελ . 8 0  επ ό μ .).

θ. Έ ρ γ α  γ λ υ π τ ικ ή ς : Α ν ά γ λ υ φ α  σ τ ις  δ υ ο  π λ ε υ ρ έ ς  
τ ο υ  β ά θ ρ ο υ  τ ο υ  α ν δ ρ ιά ν τ α  τ ο υ  Κ ο λ ο κ ο τρ ώ ν η  
(Α θ ή ν α , ο δ ό ς  Σ τ α δ ίο υ ) ,  έ ρ γ α  τ ο υ  τ η ν ια κ ο ύ  γ λ ύ 
π τη Λ ά ζα ρ ο υ  Σ ώ χ ο υ , π ου π α ρ ισ τά ν ο υ ν  τ ο  έ ν α  
τ ο ν  Κ ο λ ο κ ο τρ ώ ν η  ν α  μ ιλ ά ε ι σ τ ο υ ς  κ α τ ο ίκ ο υ ς  
τω ν  Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν  κ α ι ν α  σ τ ρ α τ ο λ ο γ ε ί π ο λ ε μ ι
σ τ έ ς  κα ι τ ο  ά λ λ ο  π ά λι τ ο ν  Κ ο λ ο κ ο τρ ώ ν η  ν α  ε μ 
ψ υ χ ώ ν ε ι τ ο υ ς  ά ν δ ρ ε ς  τ ο υ  σ τα  Δ ε ρ β ε ν ά κ ια .

Μ Α Τ Ι Ε Σ  E A S 2  ΚΙ Ε Κ Ε Ι —

Π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς  το τ ρ έ ν ο .

Νάμαστε και πάλι στ' αγαπημένο μας στέκι.
Καθισμένοι γύρω απ’ το ξύλινο τραπεζάκι, με δυο καφέδες για συντροφιά, είχαμε 

«πιάσει» την κουβεντούλα μας.
Για τα σημερινά παιδιά ο λόγος, που λένε ότι είναι ζωηρά, άτακτα, τρομερά και 

ανυπάκουα...
Οι δικές μας σκανταλιές, είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, που του άρεσε να θυμάται 

μέρες καλές απ’ τα παιδικά του χρόνια, άφησαν «εποχή» κι ακόμα είναι ζωντανά γραμμέ
νες στο μυαλό μου λες και ήταν χθες. Οι... συκοφάντες των σημερινών παιδιών, συν
έχισε, ξεχνάνε τα δικά τους κατορθώματα, γιατί πέρασαν τα χρόνια και χάθηκε η ζωηράδα 
και η νιότη τους.

Μαθητούδια του δημοτικού τότε, πηγαίναμε για το σχολειό απ' τις «γραμμές» του 
τρένου για να μη μας Βαράει ο ξεροΒοριάς στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα. Τα τρένα 
έκαιγαν κάρβουνο κι όταν ξανάφαιναν φαινόντουσαν τυλιγμένα μέσα στους καπνούς και 
τον ατμό. 0ι μηχανές τους, επειδή δεν είχαν την αντοχή που έχουν οι ντηζελομηχανές 
σήμερα, ερχόντουσαν αγκομαχώντας σιγά -  σιγά, σέρνοντας πίσω τους καμιά πενηνταριά 
Βαγόνια.

Με ένα σύνθημα και νάμαστε όλος ο μικρόκοσμος καθισμένος πάνω στις ρόγες, 
περιμένοντας το πλησίασμα του τρένου. Και στοιχηματίζαμε με τη ζωή μας θάλεγα.

Λέγαμε, για να δούμε ποιος θα σηκωθεί τελευταίος όταν εκείνο πλησιάσει!
Κι ενώ το θεριό όλο και πλησίαζε, εμάς το χτυποκάρδι φούντωνε. Κοιτάζαμε μια το 

τρένο, μια τους άλλους... στοιχηματίες. Καθηλωμένοι στις θέσεις μας, φούντωνε η 
ανησυχία ώσπου το τρένο έφτανε σιμά, ώσπου ένας απ’ την παρέα πεταγότανε όρθιος.

Μέχρι εκείνη την ώρα μια δύναμη μας κράταγε καρφωμένους αλλά με μιας, μια άλλη 
μας πέταγε πέρα και απομακρυνόμαστε απ' το πέρασμα του θανάτου, κρυμμένοι μέσα στις 
λεμονοπορτοκαλιές. 0 μηχανοδηγός μας έβλεπε και έκοβε ταχύτητα σιγά - σιγά, ενώ το j 
διαπεραστικό σφύριγμα του ατμού δεν το λογαριάζαμε.

Μια μέρα καταρίψαμε και το ρεκόρ της παραζάλης μας αφού το αναγκάσαμε να 
σταματήσει τελείως για να μη μας σκοτώσει και μετά διασκεδάζαμε που δυσκολευότανε 
να ξεκινήσει γιατί οι τροχοί γλίστραγαν πάνω στις σιδεροτροχιές.

Αλλοτε βάζαμε μικρές πέτρες πάνω στα σίδερα για να γίνουν πλακουδερές με το 
πέρασμά του., ώσπου μια μέρα, όταν θελήσαμε να επαναλάβουμε το... κατόρθωμα, ο 
μηχανοδηγός που μας πήρε είδηση, πέρα απ’ τη στροφή, μας εκτόξευσε ατμό.

Τσουρουφλιστήκαμε λίγο, γιατί είχαμε πηδήξει μακριά, αλλά πάντως μας ήταν αρκετό 
αυτό το πάθημα για να ξεχάσουμε μια για πάντα τις γραμμές του τρένου. Εξάλλου είχαμε 
με τόσες άλλες σκανταλιές... ν ’ ασχοληθούμε.

...Τι λέγαμε; Α ναι για τα τρένα...
Αμ' οι παγίδες; Οι παγίδες στη θάλασσα; είπε ο φίλος μου και με κύτταξε με ύφος 

αμούστακου παιδιού, που έδειχνε να ζει στιγμές παιδικής δόξας και απερίγραπτου 
μεγαλείου.

Μαζευόμασταν που λες, όλη η παλιοπαρέα στη θάλασσα, για να σκάψουμε μεγάλες ; 
τρύπες -  παγίδες, που τις σκεπάζαμε με κλαράκια και θύκια για παραλλαγή. Εμείς, 
κρυμμένοι δίπλα στα διαβολόξυλα, με κρατημένη την ανάσα, περιμέναμε να περάσει το .. 
θήραμα και να πέσει στην παγίδα. Όταν είμασταν τυχεροί, ακούγαμε σε λίγο τις 
βλαστήμιες κάποιου ψαρά που είχε πέσει μέσα.

-  Ασε τα ποντίκια, τα δύστυχα, που τα καίγαμε ζωντανά!
Στήναμε αποβραδίς τις φάκες στις χαμοκέλες και στα κατώγια των σπιτιών και την άλλη | 

μέρα συγκεντρώναμε τη συγκομιδή μας, καμιά δεκαριά φάκες, σε κάποιο ξέφωτο. 
Ρίχναμε πετρέλαιο πάνω στα μελλοθάνατα πλάσματα και αφού τα λαμπαδιάζαμε μ’ ένα 
σπίρτο, ανοίγαμε τις πόρτες της φυλακής τους.

Τα κακομοίρα ζώα έτρεχαν πανικόβλητα να τρυπώσουν δεξιά -  αριστερά και μεις -  
μικροί Νέρωνες -  απολαμβάναμε το θέαμα. . .

...Ηρωισμοί παιδιών θα μου πεις...
..Πάντως έτσι γινότανε και απορώ πως δεν έτυχε να κάψουμε κανένα σπίτι απ' τα 

ποντίκια που έτρεχαν για να κρυφτούν στα υπόγεια.
Η εφευρετικοιηια και η ζωηράδα των παιδιών παραμένει πάντοτε η ίδια. Αλλες 

εποχές όμως οι σημερινές, διαφορετικότερες...
Τότε έπαιζαν με αληθινά ποντικάκια, σήμερα με ηλεκτρικά.
Τότε «τηλεφωνούσε» το ένα παιδί στο άλλο με το σπάγκο που ένωνε δυο καπάκια του 

«κάμελ». Σήμερα έχουν στα παιχνίδια τους παιδικά «γουώκυ - τώκυ».
Τότε έκαναν τη «χαρτοκοπτική» τους με την κόλλα που ξεκόλλαγαν απ’ τις φλούδες 

της βερυκοκιάς και μετά την έλυωναν. Σήμερα έχουν βιομηχανοποιημένη, σε σωληνάκια.
Τότε έχτιζαν με μικρές πέτρες.
Σήμερα έχουνε πλαστικά τουβλάκια...

Δημήτρης Λυκοποριώτης
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 150 ΧΡΟΝΙΑ
ένας σταθμός

Του 'Α γ γ έ λ ο υ  Π ε τρ ο υ λ ά κ η  
Ανθυπασπιστή

Στη ζωή του καθενός, κάθε χρόνο, έρχοντα ι δυο 
σ τιγμές π ιότερο σημαντικές από κάθε άλλη, μοναδικές 
για αυτοσυγκέντρω ση και στοχασμό. Ε’ιναι η πρώτη 
μέρα κάθε χρόνου και η μέρα των γενεθλίω ν του.Ση
μαδιακές μέρες. Η πρώτη αρχίζει τον κύκλο 365 ημε
ρών δράσης, έργου παραγωγικού ή όχι. Η δεύτερη  αρ
χ ίζει τον κύκλο ισάριθμων ημερών εμπειρίας και β ιο
λογικής εξέλ ιξης  με ακριβό κόστος ζωής, αφού κάθε 
μέρα που περνάει φ έρνε ι κοντύτερα στο τέλος της 
πεπερασμένης ανθρώπινης πορείας.

Για μας τους χω ροφύλακες - πόσο άσχημα ηχεί 
αυτή η λέξη στ αυτιά πολλών - που αποτελούμε ένα 
ζωντανό οργανισμό ισχύουν και οι δυο παραπάνω κύ-
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κλοι δράσης, και εμπειρίας. Κάθε πρώτη του χρόνου, ο 
απολογισμός του έργου των ημερών που πέρασαν στο 
παρελθόν μέσα σ ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο που 
επ ιτρέπει - επ ιβάλλει συγκρίσεις, μελέτη, προγραμμα
τισμό. Κάθε πρώτη Ιουνίου ο κύκλος της ιστορικής 
πορείας κλε ίνε ι και αυτόματα ξανανοίγει, προσθέτον
τας στα βήματά μας ένα ακόμα σημάδι, σφραγίδα 
προσφοράς.

Ομως τούτο  το δεύτερο  κύκλο χρόνια τώρα τον 
είχαμε ξεχάσει. Συμβαίνει άλλωστε πολλοί άνθρωποι 
και ξεχνούν για πάντα τα γενέθλ ιά  τους, κουρασμένοι 
απ' το ταξ ίδ ι τους στον αξεπέραστο χρόνο. Μα φ έτος 
όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο γενέθλ ιος  δείκτης δ ε ί
χνει τον αριθμό «150». Χρόνια ζωής 150. Ό σα περίπου 
και του Κράτους μας, πράγμα που δείχνε ι κοινή πορεία 
του ελεύθερου ελληνικού κράτους και της Χωροφυ
λακής του.



Α λ λ ά ζο υ ν  φ έ το ς  τα  π ρ ά γμα τα . Το τ ρ έ ν ο  το υ  Σώ μα
το ς  «έπ ιασε» μ εγ ά λ ο  σ τα θμό , γ ε μ ά το ν  από θ ύ μ ισ ες  κα ι 
ε μ π ε ιρ ίε ς . Σ τα θ μ ό ς  μ εγ ά λ ο ς , όμω ς, ε ίν α ι κα ι γ ια  το  
κ ο ιν ω ν ικ ό  σ ύ νολο , α υ τό  το  σ ύ ν ο λ ο  που τά χ θ η κ ε  η Χω
ρ ο φ υ λ α κ ή  να  υ π η ρ ετή σ ε ι. Κα ι ε ίν α ι μ ε γ ά λ ο ς  γ ια  το  
κ ο ιν ω ν ικ ό  σ ύ ν ο λ ο  γ ια τ ί α υ τό  κα θ ' α υ τό  έ γ ιν ε  γ ια  150 
χ ρ ό ν ια  ο σ τ ίβ ο ς  το υ  α γώ να  τη ς , αγώ να  σ υ χνά  π αραξη - 
γ η μ έ ν ο υ , α φ ο ύ  ο κ α θ έ ν α ς  μ π ορ ε ί να  'ρ θ ε ι σε κάπ ο ια  
σ τ ιγ μ ή  τ η ς  ζω ής το υ  α ν τ ιμ έ τω π ο ς  μ ε  το  νόμ ο , σε μ ια  
α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  που μ π ο ρ ε ί να  'ν α ι π ικρή . Α λλά  α υ τή  
α κρ ιβ ώ ς  η π ικρή  α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  κά π ο ια ς ά σ το χ η ς  σ τ ι
γ μ ή ς  ε ίν α ι η α ν τ ίρ ρ ο π η  δ ύ ν α μ η  που κ ρ α τά ε ι το  κο ινω 
ν ικ ό  σ ύ νο λο  δ ε μ έ ν ο  με δ εσ μ ά  τά ξ η ς  κα ι α σ φ ά λ ε ια ς .

Γ ε ν έ θ λ ιά  μας, λο ιπ ό ν , σ ήμ ερ α . Κάπως π ικρή  η 
γ εύ σ η  το υ ς  σ τα  χ ε ίλ η  μας μ ια  κα ι ο ι θ ύ μ ισ ε ς  που ρχον- 
τ α ι απ' το  π α ρ ελ θ ό ν  ε ίν α ι θ ύ μ ισ ε ς  α γ ω ν ισ τ ικ ές , γ ε μ ά 
τ ε ς  θ υ σ ίες , α π ο γ ο η τεύ σ ε ις .. .  Λ ίγα  τα  φ τ ε ρ ο υ γ ίσ μ α τα  
τη ς  χα ρ ά ς . Ο π ό νος μ ό ν ιμ η  κ α τά σ τα σ η  μ ε  τη ν  έ ν ν ο ια  
ό τ ι ε ίν α ι τα γ μ έ ν ο ς  ν ’ α ν τ ιμ ε τω π ίζ ε ις  π ά ντα  το  κακό....

Μ ιλ ή σ α μ ε  γ ια  θ ύ μ ισ ες ... Α υ τ έ ς  που ξ ε κ ιν ά ν  απ' τα  
Ο θω νικά  χ ρ ό ν ια , ε κ ε ίν α  τα  χ ρ ό ν ια  που π ο τέ  δ εν  έ γ ιν α ν  
ο δ η γ ό ς  σ ύ ν εσ η ς  γ ια  π ο λλού ς , χ ρ ό ν ια  που έ φ ε ρ α ν  το  
Σώμα σ' α ν τ ίθ ε σ η  με κ ά θ ε  π ο λ ιτ ικ ά ν τη  τη ς  επ ο χ ή ς  κα ι 
που α ν ά δ ε ιξα ν  φ υ σ ιο γ ν ω μ ίες  η γ ε τ ικ έ ς ,  π α λ λ ό μ εν ες  
απ' α υ τό  που ό λ ο ι ε π ικ α λ ο ύ ν τα ι τη ν  ε λ ε υ θ ε ρ ία .

Χ ρ ό ν ια  δύ σ κο λα . Η β α υ α ρ ικ ή  κα ι ν τό π ια  μ ε ρ ικ έ ς  
φ ο ρ έ ς  κα τα π ίεσ η  απ' τη  μ ια  μ ερ ιά , η ρ α κ έ ν δ υ τη  Ε λ
λά δ α  με τ ις  ο λ ά ν ο ιχ τ ε ς  κα ι κ α τα μ α τω μ έν ε ς  π λ η γ ές  τ η ς  
α ν ε ξ α ρ τη σ ία ς  τη ς  απ' τη ν  ά λλη  σ τη  μέσ η  η Χ ω ρ ο φ υ 
λα κή . Σ υ μ π λ η γ ά δ ες  που δ ύ σ κ ο λ α  ξ ε π ερ ά σ τη κ α ν , α φ ο ύ  
πρώ τα γ έ ν ν η σ α ν  τη  λ η σ τε ία , το  φ α ιν ό μ ε ν ο  που χ ρ ό ν ια  
ο λ ό κ λ η ρ α  κ ρ ά τη σ ε  τη  χώ ρα σε α να β ρ α σ μ ό .

Ή ρ θ α ν  ο ι α γ ώ ν ες  γ ια  τη  λύ τρ ω σ η  τω ν σ κ λα β ω μ έ
νων π ερ ιοχώ ν. Η Χ ω ρ ο φ υ λα κή  κα ι π ά λ ι με το  όπλο σ το  
χ έ ρ ι σε μ ια  π ο ρ ε ία  που γ έ μ ισ ε  τά φ ο υ ς . Η π ε ιρ ο θ εσ σ α - 
λ ικ ο ί π ό λεμ ο ι, Ε λ λ η ν ο το υ ρ κ ικ ό ς  το υ  1 9 1 2 -1 3 ,  Μ ικ ρ α 
σ ια τ ικ ή  Ε κ σ τρ α τε ία ... Ά ν τ ρ ε ς  που ά φ η σ α ν  το  α σ τυ ν ο 
μ ικό  έρ γ ο  γ ια  να  π ιά σ ο υν  το  ν το υ φ έ κ ι,  ά ν τρ ε ς  που 
ά φ η σ α ν  το  ν τ ο υ φ έ κ ι γ ια  να  ιδ ρ ύ σ ο υ ν  ε γ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ά  
ερ γ α σ τή ρ ια , ν ' α ν τ ιμ ε τω π ίσ ο υ ν  κ ο υ τσ α β ά κ η δ ε ς , χασ ι- 
κ λ ή δ ες , λ η σ τέ ς , α π α τεώ νες , δ ια ρ ρ ή κ τε ς , δ ο λ ο φ ό 
νου ς . Σ κλη ρ ά  χ ρ ό ν ια  κα ι α γ ώ ν ες  που α κό μ α  η Ισ το ρ ία  
κ ρ α τά ε ι ζη λ ό τυ π α  τ ις  π τυ χ ές  το υ ς ...

Μ ε τά  ή ρ θ ε  το  Σ αρ ά ντα ... τα  χ ρ ό ν ια  το υ  δ ιχα σ μ ο ύ . 
Ά λ λ ε ς  θ υ σ ίες , ά λ λ ε ς  π λη γές . Ο ι τ ρ ικ υ μ ίε ς  μ ε γ ά λ ε ς  μα 
το  σ κα ρ ί ά ν τε ξ ε . - Επ ιασε λ ιμ ά ν ια  γ α λ η ν ε μ έ ν α , α ν α 
σ υ γ κ ρ ο τή θ η κ ε . Ρ ίχ τη κ ε  σ τη  μάχη τη ς  ε ιρ ή ν η ς . Ε ύ κο λη  
υπ όθεσ η  σ τη ν  αρχή . Α ρ γ ό τε ρ α  πιο δ ύ σ κο λη . Σ ή μ ερ α  
α κό μ α  π ιο πολύ μ ια  κα ι π έρ ασ α ν χω ρ ίς  επ ισ τρ ο φ ή  ο ι 
κ α ιρ ο ί που η κ ο ιν ω ν ικ ή  ε ιρ ή ν η  κ ιν δ ύ ν ε υ ε  μ ό νο  από 
ε σ ω γ εν ε ίς  π α ρ ά γ ο ν τες . Η π α γκό σ μ ια  ε υ η μ ε ρ ία , ο τ ο υ 
ρ ισ μ ός, το  ά ν ο ιγ μ α  το υ  εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ  έ φ ε ρ α ν  το  
κ ο ιν ω ν ικ ό  σ ύ νο λο  α ν τ ιμ έ τω π ο  με κ ιν δ ύ ν ο υ ς  ξ ε ν ό φ ε ρ 
το υ ς . Μ ια  κ ο ινω ν ία  μ α θ η μ έν η  να  σ έ β ε τα ι α ξ ίε ς  κα ι ιδ α 
ν ικά , ά ρ χ ισ ε  να  κ λ υ δ ω ν ίζ ε τα ι από α ρ ρ ώ σ τ ιες  που χ ρ ό 
ν ια  μ α σ τ ίζο υ ν  Ευρώπη κα ι Α μ ερ ικ ή . Γ νώ ρ ισ ε  τη  β ία  σ' 
ό λ ε ς  τη ς  σ χ εδ ό ν  τ ις  μ ο ρ φ ές . Γ νώ ρ ισ ε ιδ έ ε ς  κ α τα λ υ τ ι
κές . Γ ε ύ τη κ ε  α υ τό  που λ έ γ ε τ α ι ο ρ γ α ν ω μ έν ο  έγκλη μ α ...

Κ α ι η Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ; Σ τά θ η κ ε  όμω ς π ά ντα  α ν τ ιμ έ 
τωπη με όλα  ίσω ς τα  πρώ τα κ ρ ο ύ σ μ α τα  που α ιφ ν ιδ ία - 
σαν. Γ ρ ή γο ρ α  α ν α σ υ σ τά θ η κ ε  κ ι ά ρ χ ισ ε  τη  μάχη, μια 
μάχη που δ ίν ε ι π ια κ α θ η μ ε ρ ιν ά  με σ θ έ ν ο ς  κα ι επ ιτυ χ ία , 
π λη ρ ώ νο ντα ς  β έβ α ια  π ά ντα  το  φ ό ρ ο  α ίμ α το ς  που τη ς  
ε π ιβ ά λ λ ε ι το  χ ρ έο ς . Κα ι σ' α υ τ έ ς  τ ις  δ ύ σ κ ο λ ες  σ τ ιγ μ έ ς  
έ ρ χ ο ν τα ι τα  μ εγ ά λ α  γ ε ν έ θ λ ια  γ ια  να  θ υ μ ίσ ο υ ν  πως 
μ όνο  ο α γώ να ς ε ίν α ι α υ τό ς  που κ α τα ξ ιώ ν ε ι. Δ ίδ α γ μ α  
α ξεπ έρ α σ το , κ α ρ π ό ςμ εγ ά λ η ς  τη ς  15 0 χ ρ ο νη ς  ισ το ρ ία ς  
τη ς .

Μ όνο  ο α γώ να ς κα τα ξ ιώ ν ε ι... Μ ια  α λ ή θ ε ια  που θ έ λ ε ι 
θ ά ρ ρ ο ς  κ ι ε υ θ ύ ν η  γ ια  να  κ α τα κ τη θ ε ί.  Α λ ή θ ε ια  που σ τ έ 

κ ε τα ι μ α κρ ιά  απ ’ το  ε φ ή μ ε ρ ο , δ ο ν ώ ν τα ς  όμω ς τη ν  κα 
θ η μ ε ρ ιν ό τη τα . Μ ια  α λ ή θ ε ια  που π ικ ρ α ίν ε ι σ το  πρώ το 
α ν τ ίκ ρ ισ μ α , μα που ε ίν α ι το  μ ό νο  σ τή ρ ιγ μ α  γ ια  να  π ε
ρ ά σ ε ι κ α ν ε ίς  ο ρ θ ό ς  μέσ α  απ ’ τα  τό σ α  που υ ψ ώ ν ο ν τα ι 
γύρω  το υ  σαν Σ υ μ π λη γά δ ες ...

Τα σ η μ ερ ιν ά  γ ε ν έ θ λ ια  α ν ή κ ο υ ν  σ το  α ύ ρ ιο  κα ι σ το υ ς  
ν έ ο υ ς  α νθρ ώ π ου ς το υ  Σ ώ μα το ς . Α υ το ύ ς  που ίσω ς δ εν  
έμ α θ α ν  π ο τέ  να  δ ιδ ά σ κ ο ν τα ι απ ’ τη ν  ισ το ρ ία . Α υ το ύ ς  
που ίσω ς δ εν  π ό νεσ α ν ... Α ν ή κ ο υ ν  σ ’ α υ το ύ ς  γ ια τ ί α υ 
το ύ ς  π ρ έπ ε ι να  δ ο υ ν  σ τα  β ή μ α τα  ε κ ε ίν ω ν  που έ τα ζα ν  
τη  ζωή το υ ς  σ το  χ ρ έ ο ς  κ ι ο λ ο κ λ η ρ ω τ ικ ά  α φ ιε ρ ω ν ό τα ν  
σ τη ν  εκπ λήρω σ ή το υ . Η ε λ λ η ν ικ ή  κ ο ιν ω ν ία  ε ίν α ι έν α  
σ ύ ν ο λ ο  ανθρώ πω ν που ξ έ ρ ο υ ν  να  π ρ ο σ δ ο κ ο ύ ν  κα ι ξ έ 
ρ ο υ ν  να  χ ε ιρ ο κ ρ ο τ ο ύ ν  η θ ικ ά  π ετά γ μ α τα . Ο ι βα θ ιά  ρ ι
ζω μ έν ες  μέσ α  τ η ς  ρ ίζ ες  το υ  α νθρω π ισ μού  τη  δ ια τη 
ρ ο ύ ν  α γνή  σ το  σ ύ ν ο λ ό  τη ς  κ ι α υ τή  τη ν  α γ ν ό τη τα  
έ χ ο υ μ ε  ό λ ο ι μα ς υπ οχρέω σ η να  υ π ερ α σ π ίζο υ μ ε  γ ια τ ί 
μ όνο  έ τσ ι υ π ερ α σ π ιζό μ α σ τε  τα  α υ ρ ια ν ά  β ή μ α τα  τω ν 
π α ιδ ιώ ν μα ς σ το ν  κόσ μο .

Π α ρ ά λλη λα , το  κ ο ιν ω ν ικ ό  σ ύ ν ο λ ο  έ χ ε ι υπ οχρέω σ η 
γ ια  α π ό λυ τη  σ υ μπ αρ άσ τα σ η  σε τ ο ύ το  το  έρ γ ο . Σ υμπ α
ρ ά σ τα σ η  που α ν α λ ύ ε τ α ι σε δ υ ο  ό ρ ο υ ς : Έ λ ε γ χ ο ς  κα ι 
ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η . Τ ίπ ο τα  α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ο ,  τ ίπ ο τα  α υ θ α ίρ ε το . 
Ό λ α  κάτω  από α υ σ τη ρ ή  κ ρ ιτ ικ ή  μ α τ ιά , έ το ιμ η  να  κ α τα 
δ ικ ά σ ε ι α υ σ τη ρ ά  αν χ ρ ε ια σ τε ί.  Μ α κ ι ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η  σε 
κ ά θ ε  π ρ οσ π ά θε ια  γ ια  κ ά τ ι κ α λ ύ τε ρ ο , σ ε κ ά θ ε  αγώ να  
που έ χ ε ι σ τό χ ο  τη ν  π ά τα ξη  το υ  ά δ ικ ο υ , το υ  ά νο μ ο υ , 
το υ  β ία ιο υ . Έ χ ε ι υπ οχρέω σ η η ε λ λ η ν ικ ή  κ ο ιν ω ν ία  να 
σ υ μ π α ρ α σ τα θ ε ί, να  υ π ο δ ε ίξ ε ι λά θη , να  υ π ο δ ε ίξ ε ι σω
σ τή  π ο ρ ε ία , να  χ ε ιρ ο κ ρ ο τ ή σ ε ι.  Κ ο ινω ν ικό  σ ύ ν ο λ ο  κα ι 
Χ ω ρ ο φ υ λα κή  π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν  π ο λλά  το  έν α  απ' το  άλλο . 
Κ α ι χ ρ ε ιά ζ ε τα ι α γώ να ς κα λή ς  θ έ λ η σ η ς  γ ια  π αραπ έρα  
ε π ιτυ χ η μ έν α  β ή μ α τα . Α ύ ρ ιο , που τα  150 χ ρ ό ν ια  θ' α ν ή 
κ ο υ ν  σ το  π α ρ ελθ ό ν , η ε υ κ α ιρ ία  π ρ ο β ά λ λ ε ι π ιό τερ ο  
α π α ιτη τ ικ ή  από κ ά θ ε  ά λλη  φ ορά ...

553



1-6-1833. Υπογράφηκε το ιδρυτικό διάταγμα της Χωρο
φυλακής. Οπως αναφέρει ο Μάουρερ στα απομνημονεύματά 
του. στο γεγονός δόθηκε πανηγυρικός χαρακτήρας και γι' 
αυτό συνδυάστηκε με την ημερομηνία εορτασμού των γενε
θλίων του Όθωνα.

2-6-1941. Στην περιοχή Χανιών εκτελέστηκαν από τους 
Γερμανούς για πατριωτική δράση ο Ενωμοτάρχης Γεώργιος 
Βεργανελάκης και οι Χωροφύλακες Γεώργιος Κουτρούλης 
Ιωάννης Μαντατουνάκης. Στυλιανός Μαρκουλάκης. Θεοφά- 
νης Σαρτζετάκης και Ιάκωβος Σφυριδάκης.

3- 6-1833: Δημοσιεύτηκε στο 21ο φύλλο της «Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως» το ιδρυτικό διάταγμα της Χωροφυλακής.

° πρώτο άρθρο ορίζει τα ακόλουθα: «Συσταίνεται Χωροφυ
λακή (GENDARMERIE), σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει 
και να διαφυλαττη την Κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με 
άγρυπνο ομμα εις το να προλαμβάνηται πάσα διατάραξις της 
κοινής ησυχίας και να εμποδίζηται πάσα εγκληματική επιχεί- 
ρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα 
προς ανακαλυψιν και σύλληψιν των κακούργων οσάκις ήθελε 
πραχθη έγκλημά τι. Χρέος της ιδίας είναι και να διατηρή την 
ισχυν των νομών καθ' όλην την περιφέρειαν του Κράτους 
καχα τα στρατόπεδα και εις τον στρατόν».

4- 6-1944: Τις νυχτερινές ώρες αποβιβάστηκαν στη Σίφνο 
με κατασκοπευτική αποστολή ο Νοτιοαφρικανός Λοχαγός 
Τσιριντανς και ο Ελληνας Ανθυπολοχαγός Φελουξάκης. Οι 
δυο Αξιωματικοί χρησιμοποιώντας για καταφύγιο το σπίτι του 
Διοικητου του Στάθμου Χωροφυλακής Σίφνου, πέτυχαν με τη 
βοήθεια ανδρών Χωροφυλακής να εκπληρώσουν με επιτυχία 
την αποστολή τους.

, 5-6-1833: Διορίστηκε ο πρώτος Αρχηγός Χωροφυλακής 
Γάλλος Φιλέλληνας και αγωνιστής του 21 Συνταγματάρχης 
του τακτικού Ελληνικού Στρατού Φραγκίσκος Γκραγιάρ.

6- 6-1850: Στο Χωριό Ξερακιά Ακαρνανίας ένας γεωργός 
ονομαζόμενος Μπέζας, σκότωσε Επτανήσιο θεριστή σιτη
ρών, «Επί προφάσει -  όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο -  
ότι συμφωνήσας μετ αυτού προηγουμένως να θερίση τον 
αγρόν του, δεν εφύλαξε την συμφωνίαν του».

7- 6-1850: Στην Μεσσήνη Μεσσηνίας, ο Δημήτριος Μα- 
νούσος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το Μιχαήλ Σκαρ- 
παθιώτη. Την ίδια ημέρα, στη θαλάσσια περιοχή «Αλυκή» του 
Πυργου Ηλείας, πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν οι ΙΟχρονοι 
Σταύρος Γιαννακόπουλος, Γρηγόριος Ρουμελιώτης και Ανα
στάσιος Τζανετόπουλος.

8- 6-1850. Στην τοποθεσία «Λαϊνά» του Αστακού άγνωστη 
ληστοσυμμορία αιχμαλώτισε τους ποιμένες Αθανάσιο 
Πουργη και Γιάννη Κοτσοζή.

Στη συνέχεια οι ληστές τους οδήγησαν στην τοποθεσία 
«Λυκου το Ψήλωμα» όπου άρχισαν να τους βασανίζουν ζη
τώντας για λύτρα 150 τάλληρα. «Επειδή -  συνεχίζει η σχετική 
ε.κθεση ττου Αρχηγείου Χωροφυλακής -  δεν είχον να δώσουν 
τίποτε, έκοψαν τα ωτία του Γιάννη Κοτσοζή και του τα έδωσαν 
εις τας χειρας. Ο Αθανάσιος Πούργης φοβηθείς να μη λάθη 
και αυτός την τύχην του συντρόφου του, υπεσχέθη να τους 
δωση εν όπλον και 15 τάλληρα και τότε απέλυσαν αμφοτέ- 
ρους και ανεχώρησαν».

9-6-1845: Τις νυχτερ ινές  ώρες άγνωστοι δ ιέρρηξαν το 
Δημόσιο Ταμείο Χαλκίδας και αφαίρεσαν ένα μεγάλο χρημα
τ ικό  ποσό. Μ ετά από πολυήμερες έρευνες  της Μ οιραρχίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΚΙΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΧΟΡΟΦνηΠΚΗΣ

Εύβοιας, διαπιστώθηκε ότι δράστες ήταν οι Φρουροί του Τα
μείου Ο ροφύλακες, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

10- 6-1942: Συνελήφθη στην Ά ρ τα  από τους Ιταλούς για 
πατριωτική δράση ο Μ οίραρχος Μάρκος Τρίμπος και στάλ
θηκε όμηρος στην Ιταλία όπου κρατήθηκε σε διάφορα στρα
τόπεδα μέχρι το  Νοέμβριο του 1943. Από εκε ί μεταφέρθηκε 
στη Γερμανία, για  να επ ιστρέφει τελ ικό  στην Ελλάδα στις 25 
Αυγούστου 1945.

11- 6-1943: Συνελήφθησαν στην Αθήνα από τους Γερμα
νούς, ενω συνεδρίαζαν στο σπίτι του μηχανικού Μπέη οι 
Συνταγματάρχες του Στρατού Παχούλης, Κουλουφάκος και 
Κονδυλης, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου Μ. Αλιβ ιζάτος και Γ 
Κονιδαρης, ο γ ια τρός Α. Μπασακίδης, ο Δ ικηγόρος I. Κροντή- 
ρης και ο Μοίραρχος Ανδρέας Γκότσης. Ό λ ο ι τους οδηγήθη
καν στις φυλακές, απ' όπου αφέθηκαν ελεύθερο ι, λίγο καιρό 
αργότερα, επειδή δεν διαπιστώθηκε τίποτε σε βάρος τους. 
Σημειώ νετα ι ότ ι ο Μ οίραρχος Γκότσης (που χρημάτισε 
υπουργός το  1963) ήταν ένας από τους πρω τεργάτες των 
μεγάλων κινητοποιήσεων στην Αθήνα (23 Φεβρουάριου, 5 
Μαρτίου και 25 Μ αρτίου 1943) που σκοπό είχαν τη ματαίωση 
τη ς  Επιστράτευσης Εργατών από τους κατακτητές.

12- 6-1833: Δ ημοσ ιεύτηκε στο 29ο φύλλο της «Εφημερί- 
δος της Κυβερνήσεως» δ ιάταγμα με το οποίο δ ιορ ίστηκαν οι 
πρώτοι Αξιωματικοί Χωροφυλακής Αντώνιος Μαυρομιχάλης 
Νικόλαος Πετιμεζάς, Ηλίας Πανάς, Κων/νος Βλαχόπουλος, 
Μ ήτρος Δεληγιώργης, Ιωάννης Βελέντζας, Δημήτρ ιος Κου- 
τσογιαννόπουλος,^ Μ ιχαήλ Σισίνης, Γεώργιος Βοϊνέσκος 
(Μοίραρχοι), Μ ιχαήλ Γρίβας, Δημήτρ ιος Τζίνος, Ιωάννης Κο- 
τζίστρας. Ιωάννης Γούστης, Γεώργιος Πετσάλης, Ροβέρτος 
Βρονικοφσκη (Υπομοίραρχοι Α' Τάξεως) Ν. Π ερετιέ, Ν. Ρο
βέρτος, Νικόλαος Τζαλακώστας, Ιωάννης Σολομωνίδης, 
Κων/νος Δημακόπουλος, Ιωάννης Γούσης, Εμμανουήλ Συν- 
ετάκης. Γεώργιος Κροκίδας, Ιωάννης Ευσταθίου, Φραγκίσκος 
Βαρζίλης, Βασίλειος Δραγών, Χρήστος Φαταούλας, Ν ικόλαος 
Φ ιλάρετος, Ιωάννης Μ έξης (Υπομοίραρχοι Β' Τάξεως) και 
Γεώργιος Παπαδόπουλος (Ο ικονομικός Αξιωματικός).

π Στην τοποθεσία Πέτρα του δημόσιου δρόμου
Ιρεβεζας -  Ιωαννίνων, η συμμορία των Ρετζαίων λήστεψ ε 

χρηματοαποστολή της Εθνικής Τράπεζας, αφαιρώντας το 
αστρονομικό για την εποχή εκείνη  ποσό των 15 εκατομμυρίων 
δραχμών.

Οι Ρετζαίοι συνελήφθησαν αργότερα στη Ρουμανία, συν
οδεύτηκαν στην Ελλάδα από τον Αστυνόμο Πανόπουλο, 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν.

14- 6-1941: Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Βιάννο 
Ηρακλείου για πατριωτική δράση ο Μοίραρχος Σπυρίδων Κα- 
πετανάκης.

15- 6-1850: Απροσδόκητες εξελ ίξε ις  ε ίχε η εκτέλεση  στο 
Μ εσολόγγι των καταδίκων Σπύρου Αλπούλα. Β. Δεληγιάννη 
και Ν. Κυπραίου. Σε σχετική αναφορά του Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, αναφ έροντα ι τα ακόλουθα: «Προκειμένου να εκτε- 
λεσθή δια της λα ιμητόμου η θανατική ποινή των, μετέβη Ιε- 
ρεύς ε ις  τας φυλακάς όπου οι ρηθέντες ευρίσκοντο, και εν- 
εργήσας προς αυτούς ό .τι το θρησκευτικόν απήτει, ανεχώ- 
ρησε. Μ ετά τούτου  μετέβη και η επ ιφορτισθείσα να τους 
μεταφέρη ένοπλος δύναμις, αλλ' οι κατάδικο ι ούτοι, έχοντες 
τα σιδηρά των χειρών και των ποδών των τεθλασμένα και 
συνωμόσαντες μετά των λοιπών καταδίκων, ήρχισαν να λ ιθο
βολούν κατά της εξουσίας. Εκ τούτου δε μεταβάντες ε ις  τας 
φυλακάς οι Κύριοι Νομάρχης, Ε ισαγγελεύς, Φρούραρχος και 
Δ ιο ικη τής της Μοιραρχίας, είπον ε ις  τους καταδίκους να μη 
κάμουν ετέραν κατά της εξουσ ίας αντίστασιν,
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16- 6-1941: Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Ρέθυ
μνο για πατριωτική δράση ο Ενωμοτάρχης Νικόλαος Γιαπι- 
τζάκης.

17- 6-1850: Στην Πάτρα 25 περίπου πολίτες επ ιτέθηκαν σε 
αστυνομικούς κλητήρες και τους χτύπησαν με ρόπαλα «ερε- 
θ ισθέντες κατ' αυτών ένεκα πολιτικών πραγμάτων περιστρε- 
φομένων εις Βουλευτικός και Δημοτικός Εκλογάς» όπως 
αναφέρετα ι σε σχετική έκθεση του Αρχηγείου Χωροφυλακής. 
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι ύστερα από το επεισό
διο αυτό, η Μοιραρχία Αχαΐας «συνεννοηθείσα μετά της 
Αστυνομίας, έθεσεν επ ικεφαλής των περιπολούντων αστυ
νομικών κλητήρων Χωροφύλακας, ληφθέντων και κατά των 
υπαιτίων της σκηνής ταύτης των αναγκαίων μέτρων».

18- 6-1863: Στην Αθήνα άρχισαν τα «Ιουνιακά», όπως έμ ε ι
ναν γνωστές στην Ιστορία οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα 
στις πολιτικές παρατάξεις των «Ορεινών» και των «Πεδινών». 
Η Χωροφυλακή δοκιμάστηκε σκληρά μέχρι να αποκαταστήσει 
την τάξη. Αρκεί να σημειωθεί ότι στο 2ήμερο 1 8 - 2 0  Ιουνίου, 
σκοτώθηκαν δέκα Υπαξιωματικοί και Χωροφύλακες.

19- 6-1850: Στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Πτελεατών 
Φθιώτιδος, το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου «Αθηνά» εντό 
πισε ένα μικρό ιστιοφόρο αφημένο εκε ί από ληστές. Ο μόνος 
επιβάτης που βρέθηκε ήταν ένα νεογέννητο βρέφος. Σε έκ 
θεση του Αρχηγείου Χωροφυλακής αναφέρετα ι ότι «το βρέ
φος παρεδόθη εις τον φυσικόν πατέρα του, η δε μητέρα του 
απήχθη παρά των ληστών εις τα όρη».

20- 6-1850: Παρουσιάστηκε αυθόρμητα στον Εισαγγελέα 
Λαμίας ο καταγόμενος από την Αταλάντη ληστής Αλέξανδρος 
Ευμολπίδης, γιος του Επάρχου Λάμπρου Ευμολπίδη.

21- 6-1913: Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αγίου Ό ρους 
Ανθυπομοίραρχος Κων/νος Βεργογιαννόπουλος, επ ικεφα
λής του -  όπως ονομάστηκε -  «Ιερού Λόχου» που τον αποτε
λούσαν Χωροφύλακες, Πολίτες και μοναχοί, απελευθέρωσε 
τη Μονή Ζωγράφου αιχμαλωτίζοντας ολόκληρη την εχθρική 
στρατιωτική δύναμη που την είχε καταλάβει.

22- 6-1857: Στην Αμοργό συνελήφθησαν από το πλήρωμα του 
πολεμικού πλοίου «Μυκάλη» και τον εκεί Ενωμοτάρχη, οι δραπέ- 
τες  των φυλακών Κων/νος Σιγάλας και Μ. Γαβαλάς οι οποίοι 
το 1848 είχαν καταδικαστεί αντίστοιχα σε θάνατο και ισόβια 
δεσμά για ληστοπειρατία σε τουρκικό εμπορικό πλοίο.

23- 6-1854: Η συμμορία του λήσταρχου Καλαμάτα μπήκε, 
νύχτα στο Χωριό Βελίτσα της Βοιωτίας, λήστεψε τους περισ
σότερους κατοίκους, σκότωσε τη σύζυγο του Κ. Σαϊτά και 
βασάνισε με καυτό λάδι τη σύζυγο του Ν. Γεωργίου. Σε σχε
τική έκθεση του Αρχηγείου Χωροφυλακής αναφέρεται ακόμη 
ότι «η σύζυγος του αδελφού του Ν. Γεωργίου και η θυγατέρα 
του πρώτου, κυριευθείσαι υπό φόβου έπεσαν από τα παρά
θυρα της οικίας των και η μεν πρώτη συνέτριψε τας χείρας και 
τους πόδας της, η δε δευτέρα συνέτρεψε τον ένα της πόδα».

25- 6-1859: Στην ορεινή περιοχή του Δήμου Κτημενίων 
Ευρυτανίας, έξι ληστές απήγαγαν το γιο του αρχιτσέλιγκα 
Ταμπαλέξη ζητώντας για λύτρα 500 τάλληρα. Τελικά τον απε
λευθέρωσαν αφού πήραν 150 τάλληρα.

26- 6-1856: Στην τοποθεσία «Γλυφά» της Αργολίδος δυο 
ένοπλοι πυροβόλησαν από θέση ενέδρας τον Πάρεδρο και το 
Γραμματέα του Δήμου Δρυόπης. Αφού απέτυχαν στον πυρο
βολισμό, επ ιτέθηκαν με τα γιαταγάνια τους, συνέλαβαν τον 
Πάρεδρο τον οποίο και σκότωσαν επί τόπου παίρνοντας μαζί 
τους το κεφάλι του. Από τις  έρευνες της Μοιραρχίας Αργολι- 
δοκορινθίας διαπιστώθηκε ότι ένας από τους δράστες ήταν ο 
καταγόμενος από το Φανάρι λιποτάκτης στρατιώ της Τζάθας, 
«πνέων εκδίκησιν κατά του Δημάρχου δ ιότι δήθεν τον υπο- 
χρέωσεν ως κληρούχον» δηλαδή μερολήπτησε σε βάρος του 
κατά την κλήρωση των στρατευσίμων της περιοχής του Δή
μου.

27- 6-1851: Στην τοποθεσία «Μακρύς Λάκκος» του Χωριού 
Λευκαδίων Δωρίδος ο Υπομοίραρχος Θεοχάρης Λαπαθιώτης 
συνέλαβε σε ποιμνιοστάσιο τον Ηλία Καραμπέτσο ή Κρου- 
κέλα κατηγορούμενο για ληστεία και φόνο.

28- 6-1857: Στη θαλάσσια περιοχή Ωρεών της Εύβοιας βυ
θίστηκε από σφοδρή καταιγίδα το πλοίο του Ανδριώτη Γιάννη 
Καραουλάνη με αποτέλεσμα να πνιγούν οι δυο ναύτες του και

εννιά επιβάτες. Ο πλοίαρχος χρησιμοποιώντας για σωσίβιο 
μια σανίδα κατόρθωσε να βγει στη στεριά κοντά στο Χωριό 
Αχλάδι.

29- 6-1850: Σ υμμορία αποτελούμενη από 20 -  25 ληστές 
μπήκε στο Χωριό Αργενιο ί της Κυπαρισσίας όπου με το πρόσ
χημα ότι είνα ι μεταβατικό απόσπασμα λήστεψ ε τα σπίτια των 
Τουρκογιάννη και Χήναρη. Από τον Υπομοίραρχο Ανδρέα 
Κρητικό εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρ ία  μέλη της συμ
μορίας, οι Δημαράς και Γιάννης Κυριακόπουλος καθώς και ο 
καταγόμενος από το Χωριό Κούβελα της Τριφυλίας Γιάννης 
Γ ιωργόπουλος.

30- 6-1856: Κατά το μήνα Ιούνιο 1856 συνελήφθησαν 13 
ληστές και 12 λησταποδόχοι, θανατώθηκαν 7 ληστές και πα
ρουσιάστηκαν αυθόρμητα άλλοι δυο (σύνολο 34).

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
1- 7-1850: Τις πρώτες πρωινές ώρες, κοντά στο εξωκκλήσι 

Ά γ ιο ς  Γεώργιος του χωριού Στενό Αρκαδίας, τέσσερις άγνω
στοι ληστές αιχμαλώτισαν από θέση ενέδρας τον έμπορο του 
Ναυπλίου Γεώργιο Κυριτσόπουλο και τον αγωγιάτη του 
Γεώργιο Παπαδιαμαντόπουλο, παίρνοντας από τον πρώτο 
1.500 δραχμές και ένα ασημένιο καλάθι του γλυκού. Την ίδ ια 
ημέρα, στην τοποθεσία «Λάκκα του Λεονάρδου» της Καλαμά
τας, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος «φαυλόβιός τ ις  Πα
ναγιώτης Παναγάκος καλούμενος καταγόμενος εκ του χω
ρίου Μικρά Μ αντίνεια  της Μάνης», όπως αναφ έρετα ι χαρα
κτηριστικά σε σχετική έκθεση του Αρχηγείου Χωροφυλακής.

2- 7-1855: Στο Αιτωλικό εξερράγη πυρκαγιά στο ξενοδο
χείο  του Ιωάννη Σκόνδρα και το αποτέφρωσε ολοκληρωτικά. 
Την ίδ ια ημερομηνία του 1916, εξερράγη μια μεγάλη πυρκαγιά 
στο δάσος της Δ εκέλειας. Ο Μοίραρχος Ηλίας Χρυσοσπάθης 
και άλλοι 13 άνδρες της Χωροφυλακής που έσπευσαν επί 
τόπου, περικυκλώθηκαν από τ ις  φλόγες βρίσκοντας όλοι 
τραγικό θάνατο. Τέλος την ίδ ια ημερομηνία του 1941, στην 
περιοχή Ρεθύμνου έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο 
Χωροφύλακας Δημήτριος Ρογδάκης.

3- 7-1846: Ο Ταγματάρχης - Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος, με αναφορά του πληροφο
ρούσε το Αρχηγείο ότι «η κατάστασις της Λακωνίας είνα ι 
αθλιεστάτη, ο νόμος ε ις  τον τόπον αυτόν δεν ισχύει, πάντες 
περ ιφέροντα ι οπλισμένοι, οι καταδιωκόμενοι κακούργοι 
περ ιφέροντα ι δημοσίως και κατ' εξοχήν ε ις  τον Δήμον Μέσης 
αι αντεκδ ικήσεις δυστυχώς ήρχισαν αι Αρχαί δεν εισακούον
ται, η στρατιωτική δύναμις οσάκις ηθέλησε να ενεργήση τα 
καθήκοντά της, επροσβλήθη δια πυροβολισμών».

4- 7-1855: Τις νυχτερ ινές  ώρες στην τοποθεσία «Μπουκο- 
βίλι» του χωριού Μ ενίδ ι Αττικής, έξι άγνωστοι ληστές αιχμα
λώτισαν τον εκε ί φύλακα των μελισσών Γ. Μπρέμπο, τον 
οποίο και τραυμάτισαν στην αποτυχημένη προσπάθειά τους 
να του αποσπάσουν χρήματα. Την ίδ ια νύχτα, άλλοι δέκα 
άγνωστοι ληστές, αιχμαλώτισαν κοντά στο κτήμα του Αθη
ναίου Ιω. Ξάνθη τον επίσης Μ ενιδ ιάτην Ιωάννη Φώτου και του 
αφαίρεσαν δυο τουρκικά τάλληρα, αφού πρώτα τον βασάνι
σαν. Την ίδ ια  ημερομηνία του 1850, στην τοποθεσία 
«Τρούπα» του Δήμου Ορχομενού Αρκαδίας, απόσπασμα με 
επικεφαλής το Χωροφύλακα Γ. Φουντουλέση, συνέλαβε 
ύστερα από συμπλοκή βαρειά τραύματισμένο το λήσταρχο 
Τρύφωνα Καβουρίνο και τον οπαδό του Μιχαήλ Κόρακα.

5- 7-1941: Εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην Αγιά 
Χανιών οι Ανθυπομοίραρχοι Σπυρίδων Μάζης και Σταύρος 
Κωνσταντακόπουλος. Την ίδ ια ημερομηνία του 1943 εκ τελ έ 
στηκε από τους Ιταλούς στη Γέφυρα Καλογήρου Πρεβέζης, ο 
Χωροφύλακας Γεώργιος Γούσης.

6- 7-1846: Από πυρκαγιά σε ιδ ιωτικό πυριτιδοποιείο στην 
Κυψέλη της Αθήνας, τραυματίστηκαν σοβαρά ο υπηρέτης 
του ιδ ιοκτήτη και δυο 12χρονα παιδιά από τα οποία το ένα 
υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Την ίδ ια ημερο
μηνία του 1884, πέθανε στη Χαλκίδα σε ηλικία 75 χρονών ο 
Ταγματάρχης Χωροφυλακής Πέτρος Βακάλογλου, ένας από 
τους πρώτους Αξιωματικούς του Σώματος που διακρίθηκε 
στον αγώνα για την πάταξη της ληστείας και μετά την απο
στρατεία  του ως Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδος και Ακαρνα- 
νοαιτωλίας. Τέλος την ίδ ια  ημερομηνία του 1943, εκ τελ έ 
στηκε από τους Γερμανούς στη Ν. Σαμψούντα Πρεβέζης ο 
Χωροφύλακας Γεώργιος Βασιλάκης.
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7- 7-1856: Ληστρική συμμορία αποτελούμενη από Εθνο
φύλακες που είχαν αποδράσει από τη Λιβαδιά, έπεσε σε εν- 
έδρα αποσπάσματος με επ ικεφαλής τον Ενωμοτάρχη Ζήση 
Κρικελόπουλο. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, σκοτώθηκε ο 
ληστής Μ ήτρος Βλάχος. Την ίδ ια ημέρα συνελήφθησαν οι 
καταγόμενο ι από το  χωριό Δαθιά Αρκαδίας Στέφανος και 
Θεόδωρος Τσούριος ή Μπίκος, κατηγορούμενο ι για  πρόσ
φατη διάπραξη λησ τείας στην τοποθεσία «Ά γ ιος  Βλάσης». 
Την ίδ ια ημερομηνία  του 1942, εκ τελέσ τηκε  από τους Γερμα- 
νούς στη Θεσσαλονίκη ο Χωροφύλακας Μ ιλτιάδης Γκέντζος.

8- 7-1850: Αγνωστοι ληστές μπήκαν στο πανδοχείο του 
Μ αρούτσου στον Αχλαδόκαμπο και λήστεψαν όσους διαβά
τε ς  βρίσκονταν εκεί. Την ίδ ια  ημέρα, στο χωριό Κυνιάκου 
Δωρίδος ο Γεώργιος Μ ιχογιάννης σκότωσε τη θυγατέρα του 
Μαρία «διότι αύτη δεν ήθελε να υπανδρευθή με νέον τινά  τον 
οποίον της επ ρότεινε ο πατήρ της, αλλ' ηγάπα άλλον», όπως 
αναφ έρετα ι χαρακτηρ ιστικά  σε έκθεση του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής.

9- 7-1852: Τις πρώτες πρωινές ώρες άγνωστοι λησ τές μπή
καν στο Μ ετόχι «Ά γ ιος  Βασίλειος» της Μ ονής του Οσίου 
Δαβίδ Εύβοιας. Σε σχετική έκθεση του Αρχηγείου Χωροφυ
λακής. α ναφ έρετα ι ότ ι «βασανίσαντες σκληρώς δια καυστού 
ελα ίου και άλλων απανθρώπων μέσων μίαν ηλικιω μένην γυ 
ναίκα, αφήρεσαν 350 δραχμάς, 12 οκάδας κηρού, 20 πήχεις 
πανιού, μίαν πιστόλαν, μίαν τζίτζαν του οίνου και δύο ομό
λογα».

11- 7-1906: Από τη Βουλή ψ ηφ ίστηκε σε τρ ίτη  ανάγνωση 
το  νομοσχέδιο ΓΡΞΕ (3.165) με το  οποίο η Χωροφυλακή ανέ
λαβε την αστυνόμευση σε ολόκληρη τη Χώρα. Την ίδ ια  ημε
ρομηνία του 1944 εκτελέσ τη κε  στη Λάρισα από τους Γερμα
νούς ο Χωροφύλακας Δημήτρ ιος Δημόπουλος.

12- 7-1856: Στο Ζεμενό της Βοιωτίας ο Μ οίραρχος Πέτρος 
Βακάλογλου σε συνεργασία με αποσπάσματα της περιοχής, 
εξόντω σε τους λήσταρχους Χρήστο Νταβέλη, Λουκά Μπε- 
λ ιούλια  ή Κακαράπη. Ιωάννη Ζαφείρη, Λουκά Φ ουντούκη και 
Νικόλαο Τζώπα ή Κουκουβίνο. Από τους οπαδούς τους σκο
τώθηκαν 14 και α ιχμαλω τίστηκαν 4. Την ίδ ια  ημερομηνία  του 
1944 εκ τελέσ τηκε  από τους Γερμανούς στην Πόλα της Ιτα
λίας ο Α ντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής Κων/νος Μαυρι- 
κάκης.

13- 7-1944: Ε κτελέσ τηκε από τους Γερμανούς στο Πελό- 
πιο της Ηλείας, ο Χωροφύλακας Χρήστος Μάρας.

14- 7-1918: Κυρώθηκε ο Κανονισμός λε ιτο υργ ίας  του Σχο
λείου Χωροφυλακής, του πρώτου στην ιστορία του Σώματος 
που ε ίχε απόλυτη α υ το τέλε ια  και πληρότητα. Το Σχολείο χω
ρίστηκε σε τρ ία  τμήματα : Α μαθητών Χωροφυλάκων θμηνης 
δ ιάρκειας, Β μαθητών Υπαξιωματικών ετήσ ιας δ ιάρκειας και Γ 
μαθητών Αξιωματικών 2ετούς διάρκειας.

15- 7-1850: Στην Κύμη Εύβοιας, άγνωστοι δ ιέρρηξαν το 
Δημαρχείο και αφαίρεσαν όλα τα έγγραφα που είχαν σχέση 
με την εκλογή των νέων Δημοτικώ ν Συμβούλων.

16- 7-1852: Σύμφωνα με έκθεση του Αρχηγείου Χωροφυ
λακής, τ ις  νυ χ τερ ινές  ώρες ο κρατούμενος σ τις φυλακές της 
Πάτρας Κοσμάς Φλαμιάτος, φανατικός αγαθαγγελ ιστής και 
ένας από τους σ υνεργάτες του περιβόητου Παπουλάκου, 
«εχειροτονήθη μεγαλόσχημος μοναχός από συγκρατουμέ- 
νους εν τη αυτή φυλακή μοναχούς, ενδύσ αντες αυτόν συν
άμα την μοναχικήν ενδυμασίαν».

17- 7-1850: Στην τοποθεσία «Αγία Μαρίνα» του χωριού 
Σιμίζα Μεσσηνίας, απόσπασμα Χωροφυλακής ήρθε σε σύγ
κρουση με τον αρχιληστή Δημαρά και τους οπαδούς του Δ. 
Μπόγρη, Γυφτοχρήστο, Παύλο Πέτα και ένα ακόμη άγνωστου 
ονόματος. Κατά τη συμπλοκή α ιχμαλω τίστηκε ο Μπόγρης και 
σκοτώθηκαν ο Πέτας, ο Χωροφύλακας Κ. Γαλανόπουλος και ο 
Λάμπρος Θ εοδωρόπουλος κάτο ικος Σιμίζα, ο οποίος έτυχε  να 
βρ εθε ί άοπλος στον τόπο της σύγκρουσης.

18- 7-1854: Πέθανε στην Αθήνα σε ηλικ ία  54 χρονών ο 
Ταγματάρχης Χωροφυλακής και αγωνιστής του '21 Κων/νος

Παλάσκας και τάφ ηκε στον περίβολο της ευρ ισκόμενης 
κοντά στην τοποθεσία «Τρεις Γέφυρες» μικρή ιδ ιωτική εκ 
κλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Στην επ ιτύμβια στήλη χα
ράχτηκε το  ακόλουθο επίγραμμα:

Κωνσταντίνα) Παλάσκα 
Ταγματάρχη Χωροφυλακής 

Αποβιώσαντι την 18 Ιουλίου 1854

Σκεπάζει λ ίθος έρημος ε ις  τα ψυχρά του στήθη 
Τον αθλητήν της πϊστεως και της ελευθερίας.
Εις της Ηπείρου τα βουνά οπλίτης εγεννήθη  
και του αγώνος έπνευσε την αύραν νεανίας.

Οπου θανάτου συμπλοκή, όπου σιδήρου κρότος  
Ωδήγει χρεμετ ίζοντας τον τουρκομάχον ίππον.
Κ ε ις  απαιτήσεις έσχατος και ε ις  κ ινδύνους πρώτος 
Με μόνον δ ιεκρ ίνετο του ξίφους του τον κτύπον.

19- 7-1852: Στην περιοχή Μάνδρας Α ττικής εξερράγη πυρ
καγιά που αποτέφρωσε πολλά στρέμματα δασικής έκτασης. 
Επί τόπου έσπευσε ο Μοίραρχος Πρωτευούσης με μια έφιππη 
Ενωμοτία και δέκα στρατιώ τες ιππείς.

20- 7-1920. Με το πολεμικό πλοίο «Πάνθηρ» αναχώρησε 
από το  λ ιμάνι της Αλεξανδρούπολης δύναμη Χωροφυλακής 
αποτελούμενη από 120 άνδρες με προορισμό την Καλλίπολη, 
στην οποία εγκαταστάθηκε εν όψ ει της υπογραφής της Συν
θήκης των Σεβρών (30-7-1920).

21- 7-1852: Ο Υπομοίραρχος Βοιωτίας Αναστάσιος Φούν- 
της συνέλαβε τους δράστες πρόσφατης ληστείας Γιάννη 
Στάθη ή Χιώτη, Γιάννη Καραδήμο ή Μπουντούρη. Γιάννη Του- 
τουτζή και Γιάννη Χρήστου ή Σάκκουλα, κατοίκους του χω
ριού Βάγια Θηβών.

23- 7-1943: Στην τοποθεσία «Ύψωμα» Ανωγείων Κρήτης, 
έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο Υπενωμοτάρχης 
Αθανάσιος Παππάς.

24- 7-1844: Από τον Υπομοίραρχο Ακαρνανίας Γεώργιο 
Σπορίδη, κατασχέθηκαν στο σπίτι κάποιου Βαρζίλη κατοίκου 
Αμφ ιλοχίας 31 βαρέλια  μπαρούτης που είχε αποθηκεύσει εκε ί 
ο έμπορος Ιωάννης Πεταλάς. Την ίδ ια ημερομηνία  του 1944. 
εκ τελέσ τηκε  από τους Γερμανούς στην Αθήνα ο Χωροφύλα
κας Δημήτρ ιος Γυφτοδήμος.

25- 7-1963: Στην περιοχή Σχοινιά Μαραθώνα άρχισε το  11ο 
Παγκόσμιο «Τζόμπορυ» με συμμετοχή 11.475 προσκόπων από 
87 Χώρες και άλλων 1.000 από την Ελλάδα. Στη μεγάλη αυτή 
διοργάνωση η Χωροφυλακή πήρε άψογα μέτρα τάξεως, 
ασφαλείας και τροχαίας, γεγονός που προκάλεσε τα εγκω
μιαστικά σχόλια του ελληνικού και ξένου τύπου.

28- 7-1951: Με δ ιάταγμα που δημοσ ιεύτηκε στο 229 φύλλο 
τη ς  «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», το εργαστήριο της δι
καστικής αστυνομίας Θ εσσαλονίκης προήχθη σε Υποδιεύ
θυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, στην οποία εντάχθη
καν όλα τα εγκληματολογικά  εργαστήρια και συνεργεία  ση- 
μάνσεως της Βορείου Ελλάδος. Με το  ίδ ιο δ ιάταγμα ιδρύθηκε 
ανεξάρτητη Δ ιοίκηση Χωροφυλακής με την ονομασία «Τρο
χαία Προαστίων».

29- 7-1856: Σύμφωνα με έκθεση του Υπομοιράρχου Πει
ραιά. μέσα στο κατεστραμένο από πυρκαγιά εκε ί τελω νείο , 
βρέθηκαν δυο σ ιδερέν ια  κιβώτια που περιείχαν το  ένα 5.539 
δραχμές και το άλλο 1.775 δραχμές. Ακόμη βρέθηκαν ένα 
ξύλινο κιβώτιο με χρυσά νομίσματα αξίας 6.700 δραχμών, 
καθώς και ένα ρολόι του το ίχου και μερ ικά ασημένια επ ιτρα
πέζια σκεύη. Τα τελευ τα ία  αυτά αντικε ίμ ενα  ανήκαν στον 
πρέσβυ της Τουρκίας στην Αθήνα.

30- 7-1944: Ε κτελέσ τηκε από τους Γερμανούς στη Μ υτι
λήνη ο Χωροφύλακας Τριαντάφυλλος Μπεκιαρίδης.

31- 7-1844: Στην τοποθεσία «Μακρυλιού» του δημόσιου 
δρόμου Επιδαύρου -  Ναυπλίου, συμμορία αποτελούμενη από 
16 ληστές, επ ιτέθηκε σε απόσπασμα συνοδείας εισπράκτορα 
δημοσίων εσόδων, αποτελούμενο από δυο στρατιώ τες, ένα 
Εθνοφύλακα και τον επ ικεφαλής Χωροφύλακα Π. Πλατζου- 
νέα. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, τραυματίσ τηκε σοβαρά 
ο Χωροφύλακας και α ιχμαλωτίστηκαν όλοι εκτός από τον ένα 
στρατιώ τη που τράπηκε σε φυγή. Οι λησ τές αφαίρεσαν τα 
χρήματα του δημοσίου (2.000 δραχ. περίπου) και τα όπλα των 
συνοδών, κάνοντας μόνο εξαίρεση στον άλλο στρατιώτη.
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Ενας συνάδελφος
σκοτώθηκε

οι ψυχικές αντιδράσεις όσων επέζησαν

Toy Michaele Babin
Α π όδοση :

Ενωμ. Κων. ΚΑΡΑΓΙΑ ΝΝΗ Σ

Ο συγγραφέας είναι μέλος μιας 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Κολλεγίου της Οττάβα και εθελον
τής και εκπαιδευτής του «Κέντρου 
Ελπίδας» της Οττάβα, -  μιας τηλε
φωνικής υπηρεσίας που συμπαρα
στέκεται στους απογοητευμένους. 
Το άρθρο αυτό στηρίχτηκε σε μια 
ομιλία για την αντιμετώπιση των αι
φνίδιων θανάτων της δρ. M ary Braun 
του Κέντρου Ψυχολογικών Ερευνών 
του Πανεπιστημίου της Οττάβα.

Ο Θωμάς Μανν, στο βιβλίο του «το Μα
γικό Βουνό», έγραφε ότι ο θάνατος ενός 
ανθρώπου, είνα ι υπόθεση περισσότερο 
αυτού που επιζεί, παρά του ίδιου!. Κάθε 
είδος θανάτου, είνα ι δύσκολο γι' αυτούς 
που επέζησαν να το αντιμετωπίσουν, 
αλλά περισσότερο οι περιπτώσεις θανά
των από α ιφνίδια δυστυχήματα, όπου 
υπάρχει ο φόβος να ακολουθήσουν διά
φορες συναισθηματικές και παθολογι
κές επιπτώσεις, αν δεν αρχίσουν αμέσως 
κάποιες λε ιτουργ ίες  προσαρμογής και 
αντίδρασης γ ι' αυτούς που βρέθηκαν δί
πλα στον ετοιμοθάνατο. Στην πρακτική

Ϊ της αστυνομικής υπηρεσίας, όταν ο 
αστυνομικός πυροβολεί και τραυματίζει 
ή σκοτώνει κάποιον κακοποιό, ή όταν ο 
συνάδελφός του σκοτώνεται «εν υπηρε
σία», κάτω από τις  όποιες περιστάσεις, 
τό τε αυτός που τελ ικά  επιζεί, υποβάλλε
τα ι σε μια φοβερή ψυχολογική δοκιμα
σία, και συνήθως αναγκάζεται να «θά
ψει» στο υποσυνείδητο τα ψυχικά του 
τραύματα, για να μπορέσει να αποφύγει 
τον άμεσο ψυχολογικό τραυματισμό και 
την αίσθηση της απώλειας. Και αυτή η 
εσωτερίκευση της ψυχικής έντασης, 
μπορεί να δημιουργήσει αργότερα μια 
καθυστερημένη συναισθηματική «έκ
ρηξη».

Η συνηθισμένη πορεία της λύπης

Κάθε αστυνομικός, κάθε άνθρωπος 
γενικότερα, αποτελεί μια εντελώς ιδ ια ί
τερη οντότητα, και το πως θα αντιδράσει 
στο θάνατο του συνάδελφού του ή του 
κακοποιού που καταδίωκε, εξαρτάτα ι 
από το πόσο στενά είνα ι συνδεμένος με 
το κοινωνικό του περίγυρο, πόσο εξ- 
ωστρεφής είνα ι και πόσο αφήνει τα συν- 
αισθήματά του να εκδηλώνονται, πόσο 
μπορεί να συζητάει τα προβλήματά του 
με τρ ίτους, από τη βοήθεια που θα του

προσφέρουν οι φ ίλοι του η ο ικογένειά  
του και οι συνάδελφοί του, αλλά βέβαια 
και από το δικό του επίπεδο ωριμότητας. 
Πριν εξετάσουμε τα προβλήματα που 
αναπόφευκτα δημιουργούντα ι από τον 
α ιφνίδιο θάνατο ενός αστυνομικού, είνα ι 
σημαντικό να κατανοήσουμε τα στάδια 
της «απώλειας».

Αριθμώντας αυτά τα στάδια, δεν θέ
λουμε να πούμε ότι αναγκαστικά είνα ι 
διαφορετικά και ξεχωριστά. Μάλλον 
μπερδεύονται ακανόνιστα και αλληλο- 
καλύπτονται. Ούτε συμβαίνουν πάντα με 
τη σειρά που τα δίνουμε παρακάτω, ή με 
την όποια συγκεκριμένη σειρά Απλά 
συνήθως το «σοκ» ε ίνα ι η πρώτη άμεση 
αντίδραση, ενώ η «ανάνηψη», όταν 
επέλθει, σημαίνει πως η θλίψη πια ξεπε- 
ράστηκε.

Ανάμεσα στην αρχή και το τέλος, το 
σοκ δηλαδή και την ανάνηψη, τα στάδια 
ποικίλλουν ανάλογα με τη συναισθημα
τική ψυχρότητα ή ευαισθησία αυτού που 
επέζησε.

Μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής 
λύπης, δεν υπάρχει όριο κανονικότητας 
για τη χρονική διάρκεια κάθε σταδίου, ή 
και για το αν ακόμα δεν υπάρχει καθό
λου.

Ο θάνατος και η απώλεια ενός αγαπη
μένου, ε ίτε  είνα ι μέλος της ο ικογένειας, 
ε ίτε  είνα ι φ ίλος ε ίτε  συνάδελφος, προ- 
καλεί ψυχολογική προσβολή και αίσθημα 
ανασφάλειας. Ενώ η σκέψη του θανάτου 
γ ίνετα ι ίσως αρχικά δεκτή από αυτούς 
που επιζούν, το γεγονός του θανάτου 
μόνο με το χρόνο κατανοείται, με τη θέα

του πτώματος στην αρχή, με τη συνεχή 
απουσία του σκοτωμένου στη συνέχεια. 
Αυτή είνα ι η περίοδος της πιο βαθειάς 
εσω τερικής λύπης, μια περίοδος που δι- 
αρκεί μερ ικές μέρες ή και μερ ικές εβδο
μάδες, μιας θλίψης που ελαττώ νετα ι 
σιγά -  σιγά. (Αν ξεπεραστεί άλλωστε 
γρήγορα, μπορεί να δημιουργήσει και 
ενοχές, όπως: «Δεν θάπρεπε να συν- 
έλθω τόσο σύντομα, ήταν συνεργάτης 
μου πέντε ολόκληρα χρόνια»).

Το επόμενο στάδιο ε ίνα ι αυτό του θυ
μού, ενός συναισθήματος που συχνά πη
γάζει από την ιδέα αυτού που επέζησε 
ότι «εγκαταλείφθηκε» από τον νεκρό. 
Αυτός ο θυμός μπορεί να έχει σαν αντι
κείμενο αυτόν τον ίδ ιο  («Αρκεί να ήμουν 
μαζί του έξω από την Τράπεζα, εκείνη  τη 
στιγμή που πυροβολήθηκε»), το ιατρικό 
προσωπικό («Αρκεί να είχε φτάσει το 
ασθενοφόρο λίγο νωρίτερα!»), τη δ ιο ί
κηση («Αρκεί ο δ ιο ικητής να είχε εφαρ
μόσει περιπολίες με δυο άνδρες»), ή 
ακόμα και το νεκρό αστυνομικό («Αρκεί 
να φορούσε το αλεξίσφαιρο γ ιλέκο του, 
αντί να κάνει τον παλικαρά»). Αυτός ο 
θυμός ε ίνα ι δυνατός, και συνήθως δη
μ ιουργεί συναισθήματα ενοχής σ’ αυτόν 
που επέζησε.

Η ενοχή ε ίνα ι ακριβώς το  επόμενο 
στάδιο στην πορεία της λύπης και όπως 
είδαμε, εκδηλώ νετα ι με σκέψεις του τύ 
που «Αρκεί να . . . » και με αυτό -  επ ικρί
σεις. Αυτά τα συναισθήματα είνα ι ολο
φάνερα παράλογα, αλλά πρέπει να τα 
αφήσουμε να εκδηλωθούν και να εκτο 
νωθούν. Είναι κι αυτά ένα βήμα στην πο-

Κόθε αστυνομικός, κάθε 
άνθρωπος γενικότερα, 
αποτελεί μια εντελώς 
ιδιαίτερη οντότητα. Ετσι 
το πως θα αντιδράσει στο 
θάνατο του συναδέλφου 
του ή του κακοποιού που 
καταδίωκε, εξαρτάται από 
το πόσο στενά είναι δεμέ
νος με τον κοινωνικά του 
περίγυρο και το πόσο εξ- 
ωστρεφής είνοι. Πάντως - 
όπως κι αν έχει το πράγμα - 
οι αντιδράσεις του είνοι 
περίπλοκες.



ρε'ια της λύπης. Αναγνωρίζοντας ακρι
βώς αυτό, η ενοχή σιγά -  σιγά θα ξεθω
ριάσει σε λύπη και δεν θα γ ίν ε ι η «ωρο
λογιακή βόμβα», που θα π ερ ιμένει να εκ- 
ραγεί αργότερα για να δημιουργήσει πα
θολογικά προβλήματα (όπως στομαχικές 
νευρώσεις, κεφαλαλγίες, ψ υχονευρω τι
κές ασθένειες) στον ευα ίσθητο επιζή- 
σαντα.

Η απελπισία ε ίνα ι ένα φυσ ιολογικό 
στάδιο σ' αυτό το σημείο: αυτός που επέ- 
ζησε διερω τάτα ι πώς να ανταπ εξέλθει 
στη λύπη του και συχνά αποδιοργανώνε- 
τα ι στην προσωπική του ζωή και στη δου
λειά  του. Αυτή η αποδιοργάνωση εκδη
λώ νετα ι σε πολλά επίπεδα- κοινωνικά («Η 
γυνα ίκα μου δεν μπορεί να καταλάβει 
πως δεν θέλω να δω τους φ ίλους μας!»), 
προσωπικά («Νοιώθω τόσο λυπημένος, 
που απορώ τι αξίζει αυτή η παλιοζωή»), 
ψυχοσωματικά («Από τό τε  που σκοτώ
θηκε έχω αυτούς τους πονοκεφάλους, 
που δεν λένε να μ' αφήσουν»), στη συμ
περιφορά («Αυτός ο παλιοπροϊστάμενος 
δεν καταλαβαίνει τ ι σημαίνει να βγαίνω 
για περιπολία χωρίς το συνάδελφό μου! 
Γ ιατί δεν μου ξεφορτώ νεται:» ), συναι
σθηματικά («Βλέπω όλα τα παιδιά να με

Το αστυνομικό επάγγελμα φέρνει πολλές φορές 
κοντό στο θόνοτο, σ' ένο θόνοτο βίαιο κοι ξαφνικό με 
συνέπειες που συχνό εινοι απρόβλεπτες.

κο ιτούν με μισό μάτι -  σ ίγουρα με νομ ί
ζουν υπεύθυνο που σκοτώθηκε!»), με 
ονειροπολήσεις ή και παραισθήσεις 
(«Συνέχεια βλέπω πως έγ ινε  το κακό, 
ξανά και ξανά»), Η απελπισία ε ίνα ι η πιο 
αγωνιώδης μορφή της λύπης γ ι ’ αυτόν 
που επέζησε και η πιο επ ικίνδυνη αν δεν 
αντιμετω πισθεί με τρόπο υγιή ψυχολο
γικά.

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσει σω
στό πρόγραμμα διατροφής, άσκησης, 
ανάπαυσης και δ ιασκέδασης για να βο ιγ 
θηθεί το άτομο να α ντέξε ι το φοβερο 
φυσικό κάματο με τον οποίο η συναισθη
ματική υπερκόπωση φ ορτίζε ι το σώμα.

Στην πλειονότητα  των περιπτώσεων, 
αν τα προηγούμενα στάδια ξεπεράστη- 
καν και δεν καταπιέστηκαν, εδώ ξεκ ινά ε ι 
η πορεία της «θεραπείας» και το  πρώτο 
βήμα ε ίνα ι η αναδιοργάνωση. Σ ’ αυτό το 
σημείο συμβαίνει μια νοερή λήθη του ν ε 
κρού, και αυτή η «απάρνηση» του δ ιευ 
κολύνετα ι από την πορεία της κηδείας 
και μάλιστα από το  τυπικό της μέρος. Η 
επ ικήδεια ιερ οτελεσ τία  ολοκληρώ νει -  
από την επίσημη υπηρεσιακή πλευρά -

την επ ίγεια ζωή του πεθαμένου, αλλά και 
επ ιβεβαιώ νει την αλληλεγγύη της Κοινό
τητας, όπου ανήκε όταν ζούσε. Ο ρόλος 
πια του νεκρού συνάδελφου αλλάζει: 
από ζωντανή επιρροή γ ίν ετα ι ανάμνηση 
Οι κηδείες αστυνομικών, που συνήθως 
παρακολουθούνται από μεγάλο αριθμό 
συναδέλφων τους, φανερώνουν μια δύ
ναμη και προκαλούν μια αναδυνάμωση 
στους αστυνομικούς που επέζησαν, που 
πηγάζει από την αλληλεγγύη τη ς  Αστυ
νομ ικής Κοινότητας. Αυτό ε ίνα ι σημαν
τικό. γ ια τ ί δημ ιουργεί μια αίσθηση ψυχο
λογικής ένταξης και ασφάλειας, τη σ τι
γμή ακριβώς που τη χρειάζοντα ι αυτο ί 
που επέζησαν.

Το επόμενο στάδιο ε ίνα ι η ανάκτηση 
της αυτοπεποίθησης, με την  οποία αυτός 
που έζησε ε ίνα ι ικανός να ξαναχτίσει τη 
θέση του στη ζωή και στη δουλειά  του. 
Α ντιλαμβάνετα ι πλέον, ότι όσο κι αν λυ
πάται δεν πρόκειτα ι να γυρ ίσει στη ζωή ο 
συνάδελφός του, ή ο κακοποιός που 
αναγάστηκε να σκοτώσει στην εκτέλεση 
του καθήκοντος του. Αυτή η διαπίστωση 
οδηγεί στο τελ ικό  βήμα της φυσ ιολογι
κής πορείας της λύπης, στην ανάνηψη, 
οπότε το  άτομο που έχε ι πια συνέλθει, 
χ τ ίζε ι την καινούργια καλύτερη ζωή του 
πάνω στις εμπ ειρ ίες και τ ις  αναμνήσεις 
του.

Ξέρει πως δεν μπορεί και δεν πρόκει
τα ι να ξεχάσει τ ι έχ ε ι συμβεί, αλλά και 
πως δεν χρειάζετα ι να καταστρέφ ει τη 
ζωή του για  να εξ ιλεω θεί για  ό ,τι συνέβη.

Αιφνίδιος θάνατος

Η απόκριση των περισσοτέρων ανθρώ
πων σε ένα α ιφνίδ ιο  θάνατο χαρακτηρ ί
ζετα ι από δυνατές παθολογικές και ψυ
χολογ ικές αντιδράσεις, στα πλαίσια των 
έξ ι σταδίων της πορείας της λύπης, που 
συζητήσαμε. Δεν υπάρχει η ευχέρεια  για 
αυτόν που επέζησε να προετο ιμασθεί ή 
να συμβιθασθεί με την ιδέα του θανάτου- 
αυτή η έλλειψ η χρόνου γεννά ε ι μια φο
βερή ψυχολογική επιρροή στο μηχανι-

σμό της φυσ ιολογικής προσαρμογής 
του. Και έτστ, αυτο ί που έχουν επιζήσει 
χάνουν τον έλεγχο του τρόπου που θα 
αντιδράσουν.

Ο επιζήσας νοιώθει πως κάτι του λ ε ί
πει. αλλά δεν μπορεί να δ ιευκρ ινήσει τ ι 
και γ ιατί. Ακόμα και όταν η απόφασή του 
να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία (ε ίτε  
για να προστατεύσει τον εαυτό του, ε ίτε  
κάποιο συνάδελφό του. ε ίτε  κάποιο πο
λίτη) ε ίνα ι απόλυτα δικα ιολογημένη, 
ακόμα και τό τε  νοιώθει αποτυχημένος.
Το ίδιο και αν γλυτώ σει μετά από μια αν
ταλλαγή πυροβολισμών ενώ ένας άλλος 
συνάδελφός του σκοτώθηκε, θα νοιώσει 
υπεύθυνος γΓ αυτό το θάνατο, ανεξάρ
τη το  αν αυτό ε ίνα ι παράλογο ή όχι («Τι | 
στο καλό ικανός αστυνομικός είμα ι αφού 
δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω:»). Η εκ 
παίδευση των αστυνομικών ε ίνα ι προσ
ανατολισμένη στην προστασία της ζωής- 
έτσι, όταν αναγκάζετα ι να πυροβολήσει, 
ή όταν βλέπει το συνάδελφό του να σκο
τώνεται, κυρ ιεύετα ι από ένα αίσθημα 
ψυχολογικής αδυναμίας.

Στην περίπτωση του θανατηφόρου 
τραυματισμού ενός κακοποιού, από τον 
αστυνομικό κατά την εκτέλεση  της υπη
ρεσίας του. ο αστυνομικός απομακρύνε
τα ι από τα καθήκοντά του για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και τ ίθ ετα ι σε αργία ή 
αναλαμβάνει γραφική εργασία μέχρι που 
να ολοκληρω θεί η υπηρεσιακή δ ιο ικη
τική  εξέταση. Αυτή η αντιμετώπιση είνα ι 
ιδ ια ίτερα  επαχθής γ.ια τον αστυνομικό, 
ακόμα και αν η ενέργε ιά  του ήταν από
λυτα  νόμιμη.

Ακόμα ο αστυνομικός μπορεί να εν- 
αχθεί από τους σ υγγενείς  του θύματος 
και να εμπλακεί σε δ ικαστικούς αγώνες 
όπου θα αντιμετω πίσει τους δικηγόρους 
που θα προσπαθούν να αποδείξουν, 
ακόμα και αν η ενέργε ιά  του ήταν δικα ιο
λογημένη. ότι χρησιμοποίησε υπερβο
λική και περ ιττή βία (τα δικαστήρια και η 
κοινή γνώμη, συχνά δεν μπορούν να πι
στέψουν πως είνα ι δύσκολο για τον 
αστυνομικό να π ετύχει ένα κινούμενο,
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οπλισμένο και εχθρικό ανθρώπινο στόχο 
στα χέρια ή στα πόδια, τη στιγμή που 
μάλιστα προσπαθεί συγχρόνως να προσ
τατέψ ει τη ζωή του ή και άλλες ζωές).

Ό τα ν  ο αστυνομικός βρίσκεται σ' αυτή 
τη θέση, πρέπει να αντιμετωπίζετα ι με 
συμπάθεια και κατανόηση από τους συν
αδέλφους του, έτσ ι ώστε να μην θεωρεί 
τον εαυτό του παραγκωνισμένο και δευ- 
τερεύοντα : αυτό άλλωστε θα αυξήσει 
την αυτοπεποίθησή του και θα απαλύνει 
την απογοήτευση. Γ ιατί αλλοιώς θα 
νοιώθει εκτεθε ιμένος και προδωμένος 
από τους ανωτέρους του, και θα αισθά
νετα ι να καταρρίπτονται οι αρχές και οι 
αξίες, στις οποίες πίστευε, κατά την 
υπηρεσία του στις δυνάμεις επιβολής 
του νόμου και της τάξης.

Στην περίπτωση της δολοφονίας ενός 
αστυνομικού, οι συνάδελφοί του που 
επέζησαν έχουν να ανταπεξέλθουν με τη 
λύπη για το θάνατό του, την οργή για 
τους ενόχους, την επιθυμία για εκδίκηση 
και τα πιθανά αισθήματα ενοχής που θα 
τους γεννηθούν. Οι αναζητήσεις των εν
όχων, η ανακριτική έρευνα αλλά και η 
διαδικασία της δίκης όταν συλληφθούν, 
υποβάλλουν τους αστυνομικούς σε μια 
συνεχή δοκιμασία καθώς είνα ι υποχρεω
μένοι να ξαναζούν τις  στιγμές του φό
νου.

ΟΙ ψυχολογικοί κίνδυνοι της απω- 
θημένης θλίψης

Αν ο αστυνομικός που επιζήσει δεν κα
τορθώσει να αντιμετωπίσει σωστά το θά
νατό του συναδέλφου του, είνα ι πολύ πι
θανό να υποστεί ένα αριθμό ψυχολογι
κών παρενεργειών. Δεν υπάρχει τρόπος 
να αποφύγει κανείς τη συναισθηματική 
αντιμετώπιση του γεγονότος- μπορεί να 
καθυστερήσει την αποδοχή των οδυνη
ρών σκέψεων και αισθημάτων καταπιέ
ζοντας τα μέσα του ή παίρνοντας ηρεμι- 
στικά χάπια, αλλά δεν μπορεί να τα σβή
σει για πάντα. Άλλω στε, όσο περισσό
τερο καταπιέζει κανείς τέτο ια  συναισθή
ματα, τόσο μεγαλώνει ο φόβος της δη
μιουργίας υποσυνείδητων ψυχικών ανω
μαλιών, όπως:

1) Προβλήματα αϋπνίας ή της επανά
ληψης στον ύπνο του εφ ιάλτη του μοι
ραίου δυστυχήματος.

2) Αναθυμήσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας και της ανάπαυσης, που μπορεί 
να είνα ι τόσο ζωντανές που να μοιάζουν 
ψευδαισθήσεις και να κάνουν αυτόν που 
τις  νοιώθει να αισθάνεται ψυχωτικός. Ο 
αστυνομικός που επέζησε, συνηθίζει να 
θυμάται ξανά και ξανά την ιστορία του 
φόνου, σε μια προσπάθεια βασικά να 
διαβεβαιώσει τον εαυτό του ότι αυτός 
έχει κάνει ό,τι το ανθρώπινο δυνατό για 
να εμποδίσει το φόνο.

3) Ό λο  και μεγαλύτερη συναισθημα
τική απομόνωση, που επηρεάζει τόσο 
την ο ικογένειά  του όσο και την ικανό
τητά  του στην εργασία του, καθώς ο 
αστυνομικός ανακαλύπτει ότι σιγά -  σιγά 
χάνει την ψυχική επαφή με το κοινωνικό 
του περίγυρο.

4) Υπερβολικά συμπτώματα κατάπτω
σης και απελπισίας, που μπορούν να 
οδηγήσουν σε αυτοκαταστροφική συμ
περιφορά (λήψη ναρκωτικών, κατάχρηση 
οινοπνευματωδών, ανα ίτιες δ ιακινδυ
νεύσεις και επ ικίνδυνοι ηρωισμοί στη δι

άρκεια της Υπηρεσίας) και στη σκέψη της 
αυτοκτονίας.

5) Καταρράκωση της αυτοπεποίθησής · 
του για την ικανότητά του να αντιμετωπί
ζει α ιφνίδ ιες β ίαιες καταστάσεις καΓνα 
τις  ανταπεξέρχετα ι με επιτυχία, που 
μπορεί σε μια κρίσιμη στιγμή να τον 
παραλύσει και να τον εμποδίσει να προσ
τα τεύσ ει τον εαυτό του ή να καλύψει ένα 
συνάδελφό του.

6) Αισθήματα κυνισμού και αποξένω
σης τόσο από το περιβάλλον της δου
λειάς του, όσο και από την κοινωνία γενι- 
κώτερα, που τελ ικά  θα τον κάνουν ένα 
«μοναχικό ξένο», που θα έχει προβλή
ματα στην επικοινωνία του με τους άλ
λους, τόσο σαν αστυνομικός όσο και σαν 
άνθρωπος.

Βοηθώντας αυτόν που επέζηοε

Ο αστυνομικός που επέζησε, πρέπει να 
ελαχιστοποιήσει την επίδραση του θα
νάτου επάνω του, κατευθύνοντας το εν
διαφέρον του σε άτομα που είχαν σ τενό
τερες  σχέσεις με τον νεκρό, όπως η γυ
ναίκα του, τα παιδιά του και οι άλλοι συγ
γενε ίς  του.

Αν αυτό το πετύχει, τό τε  καθώς ασχο- 
λε ίτα ι με τη δική τους παρηγοριά, ένα 
μεγάλο βάρος θα φύγει από πάνω του και 
οι αντιδράσεις του θα μετατεθούν χρο
νικά, οπότε θα εκδηλωθούν φανερά πιο 
ήπια. Οι άντρες θεωρούν υποσυνείδητα 
χρέος του να κρύβουν τα συναισθημα
τικά τους πάθη, πολύ μάλιστα περισσό
τερο όταν ανήκουν σε ένα Σώμα σαν την 
Αστυνομία, όπου αυτή η παραδοσιακή 
«αντρική» συμπεριφορά της δυνατής και 
στωικής αντίδρασης είνα ι αξιέπαινη.

Ο αστυνομικός που είχε σχέσεις με το 
νεκρό, μπορεί να βλέπει το  πένθος του 
να παρατείνεται, σαν να ήταν κάποιο 
χρέος του που θα συνεχίζετα ι γ ια  πάντα, 
ειδ ικά  αν α ισθάνεται -  δ ικα ιολογημένα ή 
όχι -  κάπως υπεύθυνος γ ι ’ αυτό το θά
νατο. Θα ήταν τό τε  καλό, ο σωστός προϊ
στάμενος αλλά κάι ο κάθε συνάδελφος 
που ενδ ιαφέρετα ι, να προσπαθήσουν να 
τον πείσουν πως αρκετά πένθησε, μια 
που ο διαρκής θλίψη θα οδηγήσει σε ψυ
χώσεις και στην καταστροφή.

Αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί κανείς να 
ξεχάσει εύκολα. Ο άνθρωπος που έζησε 
το θάνατο ενός συνανθρώπου του δεν 
πρόκειται ποτέ να ξεχάσει. Ο χρόνος θε
ραπεύει αλλά δεν μπορεί να εξαλείψει. 
Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει, αλλά με τη 
σωστή ψυχολογική βοήθεια και απόφαση 
μπορεί να επιζήσει.

Οι εμπειρίες έχουν δείξει, ότι η άμεση 
μετά το μοιραίο γεγονός ψυχική συμπα
ράσταση, είνα ι η πιο ευεργετική  βοήθεια 
γ ι ’ αυτόν που επέζησε ώστε να αρχίσει να 
αντιμετωπίζει ρεαλιστικά την κατά
σταση. Και δεν χρειάζετα ι να είνα ι κανείς 
«επαγγελματίας» ψυχολόγος για να 
προσφέρει τέτο ια  βοήθεια σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους. Αρκεί να είνα ι πρόθυ
μος και να δείχνει πραγματικό ενδ ιαφ έ
ρον.

Πολλές φορές, είνα ι αρκετός ένας 
σιωπηλός ακροατής, για να τους βοηθή
σει να μιλήσουν ελεύθερα για τα συναι- 
σθήματά τους, και να «ξαλαφρώσουν». 
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότ ι οι αστυνο
μικοί αποτελούν μια πολύ κλειστή κοινω
νία, γ ια τί νοιώθουν ότι οι πολίτες -  δ ι

καιολογημένα λίγο -  πολύ -  δεν μπορούν 
να καταλάβουν τον τρόπο ζωής τους και 
τα προβλήματα της δουλειάς τους- και 
έτσι, έχουν μάθει να στηρίζονται ο ένας 
στον άλλο, και να αλληλοβοηθούνται.

Οι αστυνομικοί που μετά το θάνατο 
του συνάδελφού τους έχουν μελαγχολι- 
κές τάσεις, πρέπει να εμψυχώνονται με 
την αίσθηση πως δεν είνα ι μόνοι, αλλά 
πως κάποιος τους καταλαβαίνει και μπο
ρεί να μοιρασθεί τη λύπη τους. Μια τ έ 
το ια  συναδελφική σχέση, βοηθάει τον 
αστυνομικό να εξω τερ ικεύσει την συναι
σθηματική του αδυναμία, χωρίς να νοιώ
σει μειωμένος· ενώ α ντίθετα  θα ένοιωθε 
ένοχος αν άφηνε τον εαυτό του να εκδη
λωθεί σε κάποιον έξω από το αστυνομικό 
Σώμα.

Οδηγίες για την αλληλοβοήθεια

1) Για να τον πείσετε για την καλή σας 
διάθεση και για  να μπορέσετε να τον κά
νετε  να σας μιλήσει ανοικτά, προσπαθεί- 
στε να τον κερδ ίσετε με τις  ενέργε ιές  
σας και όχι με τα  λόγια.

(Άλλωστε αυτός είνα ι που πρέπει να 
μιλήσει και να εκφράσει τη θλίψη του και 
τ ις  ανησυχίες του, όχι εσείς. Οι συμβου
λές και οι θυμοσοφίες δεν βοηθούν και 
τον πείθουν μόνο ότι δεν μπορεί να μι
λήσει μαζί σας).

2) Ό τα ν  θελήσετε να του μιλήσετε, μι
λήστε για τα πραγματικά γεγονότα  και 
για τις  αποδείξεις που οδηγούν στην 
αληθινή, θεώρηση του τ ι έγ ινε, που είνα ι 
συχνά πολύ δ ιαφορετική από αυτό που 
θυμάται, ή νομ ίζει πως θυμάται. Ά ν  γνω
ρίζετε άλλους αστυνομικούς, που α ντι
μετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις συ- 
ζητε ίσ τε γ ι ’ αυτούς. Βοηθείστε τον να 
καταλάβει ότ ι όπως το αντιμετώπισαν και 
άλλοι, έτσ ι μπορεί να τα καταφέρει κι αυ
τός.

3) Βοηθείστε τον να επανέλθει στη 
φυσιολογική ζωή και συμπεριφορά, όπως 
στην κανονική διατροφή και άσκηση (που 
θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τ ις  ψυ
χολογικές συνέπειες της θλίψης), στον 
κανονικό ρυθμό εργασίας ακόμα κι αν 
πρόκειται για  ρουτινιάρ ικη δουλειά γρα
φείου. Και προσπαθείστε να αποκτήσει 
μια νέα συναισθηματική αντίληψη του τ ι 
συνέβη.

4) Παρακολουθείστε τέλος αν παρου
σιάζει σημάδια που να πείθουν ότι δεν 
πρόκειται να τα καταφέρει μόνος του 
(αυξανόμενη απομόνωση, λήψη ηρεμι- 
στικών φαρμάκων, κατάχρηση οινο
πνευματωδών ποτών, διατύπωση τάσεων 
αυτοκτονίας, αδυναμία συζήτησης για το 
περιστατικό του φόνου) και ότι χρειάζε
τα ι πια υπεύθυνη ψυχιατρική βοήθεια.

- Α ς  θυμάστε λοιπόν μόνο τούτο:
Αυτοί που καταφέρνουν να εξωτερι- 

κεύσουν τα συναισθηματικά τους πάθη -  
ε ίτε  επειδή έχουν τη δύναμη του χαρα
κτήρα, ε ίτε  επειδή δέχθηκαν την κατάλ
ληλη βοήθεια και συμπαράσταση -  έχουν 
λ ιγό τερες π ιθανότητες να καταρρεύ- 
σουν ψυχολογικά. Ενώ αυτοί που πιέζουν 
την ευαισθησία τους στα βάθη της συν
είδησής τους και δεν την αφήνουν να 
εκδηλωθεί, είνα ι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
υποφέρουν -  άλλος λιγότερο, άλλος 
περισσότερο -  από κάποιες υστερότε- 
ρες σοβαρές ψυχολογικές ανωμαλίες.
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ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
ο πρώτος δρόμος για τ ’ άστρα

Η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα 
και η επιστολή ενός μαθητού του ήταν τα 
μόνα βοηθήματα που χρησιμοποίησε ο 
Γαλιλαίος για να κατασκευάσει και να τ ε 
λειοποιήσει χωρίς να το  έχει δε ι ποτέ, το 
θαυμαστό κανοκιάλι, που επέτρεπε σε 
όποιον το χρησιμοποιούσε να δ ιακρ ίνε ι 
καθαρά όλα τα α ντικε ίμ ενα . Από το  1609, 
που επετεύχθη αυτό, άρχισε η εξερ εύ 
νηση του διαστήματος.

«Πριν από δέκα μήνες περίπου έφθασε 
στ' αυτιά  μας η φήμη ότι κάποιος φλα- 
μανδός κατασκεύασε ένα ομματογυάλι. 
μέσα από το οποίο όλα τα ορατά αντικε ί-

Του Bruno Chibandi

μένα, όση απόσταση και αν τα χωρίζει 
από το  μάτι του παρατηρητού, φα ίνοντα ι 
ευδ ιάκρ ιτα  σαν να ήταν κοντινά. Κυκλο
φόρησαν ορ ισμένες δ ιαδόσεις γύρω από 
το αξιοθαύμαστο αυτό γεγονός που άλ
λο ι τ ις  πίστεψαν και άλλοι όχι. Το ίδιο 
γεγονός μου το  επιβεβαίωσε με μια επι
στολή του ένας ευγενής  γάλλος, ο Ιάκω
βος Μ παντουβέρ από το  Παρίσι. Αυτός 
υπήρξε ο λόγος που με οδήγησε να αφο- 
σιωθώ ολόκληρος και να αναζητήσω τις  
α ιτ ίες  και τα μέσα με τα οποία θα κατόρ
θωνα να επιτύχω την  εφεύρεση ενός τ έ 
το ιου οργάνου, μια εφεύρεση που την 
επραγματοποίησα λίγο αργότερα  βασι
ζόμενος στη θεωρία των διαθλάσεων». 
Με τα λόγια  αυτά, που γράφτηκαν το Φε
βρουάριο του 1610 και αναφέροντα ι 
στην αρχή του «Σ ιντέρεους Νούν
τσιους», δ ιηγε ίτα ι ο Γαλιλαίος Γαλιλέι 
πως γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα της 
κατασκευής του θαυμαστού «ομματο- 
γυαλιού της Φλάνδρας», που επέτρεπε 
σε όποιον το χρησιμοποιούσε να δ ιακρ ί
νε ι καθαρά ακόμη και τα πιο μακρινά 
αντικείμενα .

Την εποχή εκείνη  ο Γ αλιλα ίος ήταν 45 
ετών και από το 1592 δίδασκε μαθημα
τικά  στο πανεπιστήμιο της Παδούης. Δεν 
ε ίχ ε  δε ι ο ίδ ιος το  αξιοθαύμαστο όργανο, 
αλλά η περιγραφή που του έγ ινε από 
εναν αυτόπτη μάρτυρα, το  Μάιο του 
1609, και ο ι πληροφορίες που του διαβ ί
βασε με μια επιστολή του ο γάλλος μα
θητής του Ιάκωβος Μπαντουβέρ, ήταν 
α ρκετές  για να κατασκευάσει μόνος του 
το όργανο αυτό, επ ιφέροντάς του μάλι
στα και ορ ισμένες τελειοπ ο ιήσεις.

«Πρώτα απ' όλα κατασκεύασα ένα σω
λήνα από μολύβι, σ τις δύο άκρες του 
οποίου εφάρμοσα δυό φακούς, που και οι 
δυο ήταν επίπεδοι από τη μια μεριά ενώ 
από την άλλη ο ένας ήταν κυρτός και ο 
άλλος κοίλος». Και σ υνεχ ίζε ι ο Γ αλ ι
λα ίος: «Πλησιάζοντας το  μάτι μου στο 
κοίλο φακό διάκρινα τα αντικε ίμ ενα  αρ
κετά  μεγενθυμένα  και κοντινά και εννέα  
φορές πιο κοντινά και εννέα  φορές με
γαλύτερα  από ό,τι φα ίνονταν με γυμνό 
μάτι».

Το όργανο, που το  αποτελούσαν δύο 
φακοί ομματογυαλίων εφαρμοσμένοι 
στα δύο άκρα του σωλήνα (που ιταλικά 
λ έγ ετα ι «κάνα»), πήρε τό τε  την  ονομασία 
«ομματογυάλι της κάνας» δηλ. κανο
κιάλι. Ο Γαλιλαίος δεν δυσκολεύθηκε να 
παραδεχθεί ότ ι δεν ήταν ο πρώτος που 
κατασκεύασε το  κανοκιάλι, τόν ισε όμως 
με υπερηφάνεια ότ ι κατόρθωσε να 
προσδιορίσει την αρχή της λε ιτουργ ίας 
του και να τελειοπ ο ιήσ ει την  κατασκευή 
του. Εξ άλλου οι ίδ ιο ι οι ισ τορικο ί κατέ- 
χοντα ι από αμφ ιβολίες σχετικά με την 
πατρότητα αυτής της εφεύρεσης. Ο 
Φελντχάουζ, συγγραφέας μιας περίφη
μης «Ιστορίας της τεχνικής», υποστηρί
ζε ι ότ ι το  πρώτο τηλεσκόπιο κατασκευά
σθηκε στην Ιταλία γύρω στα 1590 και

στην Αγγλία ένα όργανο με το  οποίο 
μπορούσε να δει κανείς «ευδιάκριτα  και 
κοντινά τα μακρινά αντικείμενα». Ένα 
άλλο έγγραφο, που δ ια τηρ είτα ι στη Βα
σιλική Β ιβλιοθήκη της Ολλανδίας, μας 
πληροφορεί α ντίθ ετα  ότι ο Ολλανδός 
Γιαν Λίπερσεϋ, ένας οπτικός από την Βέ- 
ζελ. πρόσφερε ένα κανοκιάλι στον πρίγ
κιπα Μαυρίκιο της Οράγγης και του ζή
τησε την υποστήριξή του για να επ ιτύχει 
από τη Γενική Συνέλευση ένα προνόμιο, 
δηλαδή ένα ε ίδος σύνταξης, για χρονικό 
διάστημα τρ ιάντα  ετών. Εις αντάλλαγμα 
αυτού του προνομίου ο οπτικός ανελάμ- 
βανε την υποχρέωση να δ ιατηρήσει μυ
στική και μέσα στα σύνορα της πατρίδος 
του την εφεύρεσή του. Ενώ όμως οι σχε
τ ικ ές  διαπραγματεύσεις πλησίαζαν στο 
τέρμα  τους ο Ιάκωβος "Αντριανσον, που 
λεγόταν επίσης και Μ έτιους, ένας υα- 
λουργός από το Αλκμααρ, πρόσφερε 
στην ολλανδική κυβέρνηση ένα παρό
μοιο όργανο. Ταυτόχρονα έγ ινε  γνωστό 
ότι από τον Αύγουστο του ίδιου εκείνου 
έτους ο Ζαχαρίας Γιάνσεν, ένας οπτικός 
από το Μ ίντελμπουργκ. ε ίχε κατασκευά
σει ένα κανοκιάλι ανάλογο με εκε ίνο  του 
Λίπερσεϋ και του "Αντριανσον.

Η τιμή τη ς  εφ εύρεσ ης του τηλεσκο
πίου ανήκει λοιπόν, κατά μέγα μέρος, 
στους εφ ευ ρ έτες  των φακών, δηλαδή σε 
άτομα που εξακολουθούν να παραμέ
νουν ανώνυμα και που έζησαν σε πολύ 
παλαιότερη εποχή. Ηδη ο Αριστοφάνης, 
τον 4ο αιώνα π.Χ. παρουσιάζοντας σε μια

μετά μεταφέρθηκε στην Ολλανδία από 
τον εφευρέτη του, όταν αυτός μετανά- 
στευσε στην χώρα αυτή λίγα χρόνια αρ
γότερα

Σε μια έκθεση που βρέθηκε τελευ τα ία  
στη Β ιβλιοθήκη του Β ρεταννικού Μου
σείου διαβάζουμε για κάποιο Λεονάρδο 
Ντίγκες, που το 1571 ε ίχε κατασκευάσει

Π ό ν ω : 0 Γαλιλαίος εξηγεί τη λειτουργία του τη
λεσκόπιού του. Κ ά τ ω :  Ειδικό τηλεσκόπιο προσαρ
μοσμένο στο πλευρό αμερικάνικου αεροοκόφους.

κωμωδία του ένα πρόσωπο που ισχυρίζε
τα ι ότ ι κα τέχει ένα μυστηριώδες γυαλί, 
με το οποίο μπορεί να καταστρέψ ει ένα 
ορισμένο έγγραφο, μας δε ίχνε ι καθαρά 
ό τ ι γνωρίζει πως οι σ υγκλίνοντες φακοί
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συγκεντρώνουν τ ις  ηλιακές ακτίνες σε 
ένα σημείο δημιουργώντας τόσο ισχυρή 
θερμότητα ώστε να καίουν τ ις  εύφ λε
κτες ύλες. Ο Νέρων συνήθιζε να παρα
τηρεί τα κοντινά του αντικείμενα, για να 
τα βλέπει μεγενθυμένα, μέσα από ένα 
φακό κατασκευασμένο από ένα τεράστιο 
σμαράγδι. Παρ' όλα αυτά για πολλούς 
αιώνες οι φακοί παρέμεναν αντικείμενα  
περιέργειας και δε χρησίμευαν σε πρα
κτικούς σκοπούς.

Προς το τέλος του 16ου αιώνα ο ναπο
λιτάνος Τζιοβάν Μπατίστα ντέλλα 
Πόρτα, ζευγάρωσε όπως αναφέρει ο 
ίδ ιος στο βιβλίο του «Φυσική μαγεία» 
(1589), τυχαία δυο αμφ ίκυρτους φακούς, 
και έτσ ι απόκτησε μια «συσκευή» που 
μεγέθυνε περίπου δυό φορές τα παρα
τηρούμενα αντικείμενα. Αυτή είνα ι η 
πρώτη θετικά γνωστή οπτική μεγέθυνση, 
αλλ' ο εφ ευρέτης της δεν κατόρθωσε να 
συνεχίσει τις  έρευνές του. Με τον ίδιο 
τρόπο το κανοκιάλι, όσο καιρό παρέμενε 
στα χέρια  των οπτικών της Φλάνδρας, 
ήταν καταδικασμένο να αποτελεί ένα 
περίεργο αντικείμενο της οπτικής, που ο 
κάθε χωρικός μπορούσε να χρησιμο
ποιήσει πληρώνοντας λίγες δεκάρες στα 
πανηγύρια.

Α ντίθετα  ο Γαλιλαίος αντελήφθηκε 
αμέσως τις  εξα ιρετ ικές  δυνατότητες 
που πρόσφερε αυτό το όργανο και προσ
πάθησε χωρίς χρονοτριβή να το τελ ε ιο 
ποιήσει «Μετά από το πρώτο κανοκιάλι 
κατασκεύασα δεύτερο, πιο ακριβές, που 
παρουσίαζε τα αντικείμενα  μεγεθύνον- 
τάς τα εξήντα φορές», δ ιηγείτα ι ο ίδ ιος 
στο έργο του «Σιντέρεους Νούντσιους». 
«Τελικά, χωρίς να υπολογίζω κόπους και 
έξοδα, κατόρθωσα να κατασκευάσω ένα 
όργανο τόσο εξα ιρετικό  ώστε τα α ντικε ί
μενα που παρατηρούσα, μέσα απ' αυτό, 
φαίνονταν σχεδόν χ ίλ ιες φορές μεγαλύ
τερα και πάνω από τρ ιάντα φορές πιο 
κοντινά».

Σε τέτο ιο  αποτέλεσμα κανείς δεν είχε 
φθάσει πριν από αυτόν. Με αυτό το τ ε 
λειοποιημένο κανοκιάλι ο Γαλιλαίος 
πήγε στη Β ενετία  τον Αύγουστο του 
1609. Εκεί, αφού προκάλεσε την έκπληξη 
και το θαυμασμό των γερουσιαστών και 
των άλλων αρχόντων της Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας, βάζοντάς τους να παρα
τηρήσουν από το κωδωνοστάσιο του 
Αγίου Μάρκου τους πύργους και τους 
θόλους της Παδούης, που το γυμνό μάτι 
δε μπορούσε να διακρίνει, χάρισε στις 24 
του ίδιου μηνός το όργανο αυτό στη Δη
μοκρατία της Βενετίας.

Η κυβέρνηση της Β ενετίας που ήταν 
συνεχώς αναμεμιγμένη σε πολεμικές 
επιχειρήσεις, δέχθηκε με μεγάλη ευχα
ρίστηση τη δωρεά του Γαλιλαίου και 
απεφάσισε να παρατείνει εφ ’ όρου ζωής 
την καθηγεσία του στο πανεπιστήμιο της 
Παδούης, και να του διπλασιάσει τον ήδη 
σημαντικό μισθό του των 500 φιορινίων. 
Η ανταμοιβή αυτή προκάλεσε φθόνο και 
κακολογίες. Ο Γαλιλαίος συκοφαντή- 
θηκε ότι έκλεψ ε την εφεύρεση. Ο 
αστρονόμος αισθάνθηκε μεγάλη πίκρα, 
αλλά δεν άργησε ν' αποδείξει ότι στα χ έ
ρια του το κανοκιάλι μπορούσε να πρα
γματοποιήσει θαύματα. Το έστρεψε 
προς τον ουρανό και άρχισε να παρατη
ρεί με υπομονή τα πλησιέστερα άστρα 
και να κάνει υπολογισμούς. Μετά από λ ί
γους μήνες ανήγγειλε τις  πρώτες συν

ταρακτικές ανακαλύψεις του: Η επιφά
νεια  της Σελήνης δεν ήταν απολύτως 
λεία  και οι κηλίδες της δεν προέρχονταν 
αποκλειστικά από τ ις  σκιές της Γης, 
όπως π ιστεύετο ως τότε. Η επ ιφάνεια της 
Σελήνης ήταν άνιση και επάνω της ορ
θώνονταν βουνά όμοια με του πλανήτη 
μας. Ο Γαλαξίας δεν ήταν μια συμπαγής 
ζώνη φω τεινής ύλης αλλά μια τεράστια 
συσσώρευση αστέρων. Γύρω από το Δία 
περιστρέφονταν τέσσερις δορυφόροι. 
Οι πλανήτες, όπως αποδεικνυόταν από 
τη διαδοχή των φάσεων της Αφροδίτης, 
δεν έλαμπαν με δικό τους φως αλλά αν
τανακλούσαν το φως του ήλιου. Ο ηλια
κός δίσκος έφερε κηλίδες που το μέγε
θος και η θέση τους ποίκιλλε ανάλογα με 
το χρόνο.

Τα πορίσματα του Γαλιλαίου συγκλό
νισαν τον επιστημονικό κόσμο της επο
χής του, και προκάλεσαν ακόμη και την 
αντίδραση της Εκκλησίας. Οι οπαδοί του 
Αριστοτέλη προσπάθησαν να αποδεί
ξουν ότι οι υποτιθέμενες αυτές ανακα
λύψεις ήταν απλώς οπτικές απάτες ή και 
ακόμη σκόπιμες παραποιήσεις της πρα
γματικότητας. Ο φόβος μήπως οι ανακα
λύψεις αυτές προκαλέσουν σοβαρό ρί- 
γμα, στην ήδη κλονισμένη από την 
μεταρρύθμιση των διαμαρτυρομένων 
δομή της θεολογίας, επέσυρε εναντίον 
του Γαλιλαίου πρώτα τ ις  νουθεσίες και 
μετά τ ις  κυρώσεις της Εκκλησίας.

Μ ετά το θάνατο του Γαλιλαίου, ο μα
θητής του Ευαγγελίστα Τοριτσέλλι επέ
φερε τελειοποιήσεις στο κανοκιάλι, 
κατασκευάζοντας μεγαλύτερους και τ ε 
λε ιό τερους φακούς. Έ νας από τους φα
κούς του διαμέτρου 150 χλστ., που κατα
σκευάσθηκε το 1674, δ ια τηρείτα ι ακόμη 
στη Φλωρεντία και η τελε ιό τη τά  του 
προκαλεί την κατάπληξη των συγχρόνων 
οπτικών. Χάρη στο αστρονομικό τη λε
σκόπιο, που οι αστρονόμοι συνήθιζαν να 
ονομάζουν «κανοκιάλι του Γαλιλαίου» 
για να το ξεχωρίζουν από τα τηλεσκόπια

Σύγχρονο τηλεσκόπιο στην αμερικάνικη βάση Γουά- 
λοπς Άϊλαντ. Το μοντέρνα τηλεσκόπιο δεν έχουν σχε
δόν τίποτα κοινό μ' εκείνο που πρωτολόνσαρε πριν 4 
αιώνες ο Γαλιλαίος.

των γήινων παρατηρήσεων, η αστρονο
μία κατόρθωσε να εμβαθύνει στις έρευ 
νές της. Το 1670 ο πολωνός αστρονόμος 
Εβέλιους κατασκεύασε ένα τηλεσκόπιο 
μήκους άνω των 25 μέτρων, και ακόμη 
αργότερα στη Γερμανία κατασκευά
σθηκε ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, μή
κους 60 μέτρων περίπου.

Οι γυάλινο ι φακοί είχαν όμως φυσι
κούς περιορισμούς: Οι ε ικόνες που με
τέδ ιδαν περιβάλλονταν από χρωματι
στούς δακτυλίους που εμπόδιζαν τη σω
στή εκτίμηση του περιγράμματος τους, 
και επί πλέον ο αριθμός των μεγεθύν
σεων εξαρτόταν από το μήκος της διαμέ
τρου των φακών. Τα τεχν ικά  μέσα της 
εποχής δεν επέτρεπαν την κατασκευή 
πολύ μεγάλων φακών, που να ήταν ανά
λογης τελε ιό τη τα ς  με το μέγεθος τους. 
Οι αστρονόμοι άρχισαν έτσ ι να χρησιμο
ποιούν το σύγχρονο τηλεσκόπιο, που η 
αρχή του ανεκαλύφθη γύρω στα 1650 
από τον Ιταλό ιερομόναχο Τσούκι, και 
στο οποίο επέφεραν ικανοποιητικές 
πρακτικές τελειοποιήσεις, στο δεύτερο 
ήμισυ του 17ου αιώνος, οι άγγλοι φυσικοί 
Νεύτων και Γκρέγκορυ και ο γάλλος 
Κασγκραίν.

Στο τηλεσκόπιο αυτό το  κύριο στοιχείο 
δεν είνα ι πια ο φακός αλλά ένας κοίλος 
καθρέφτης, και η μεγέθυνση δ ιευκολύν
θηκε από το γεγονός ότι η τεχν ική  κα
τόρθωσε να κατασκευάσει καθρέπτες 
ικανοποιητικών διαστάσεων. Το σύγ
χρονο τηλεσκόπιο βοήθησε την πραγμα
τοποίηση νέων ανακαλύψεων και το πα
λαιό κανοκιάλι περιορίσθηκε βαθμιαία 
στις γή ινες παρατηρήσεις. Η συμβολή 
του όμως στη γέννηση της αστρονομίας 
υπήρξε τεράστια.
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Σ Ο Υ Η Δ Ι Α Β Ι Ρ Μ Α Ν Ι Α

Μπέιμπυ σίτερ στα παιδιά του.

Ενας Σουηδός με δύο παιδιά απο
φάσισε να χωρίσει από τη γυναίκα 
του, γ ια τ ί η συμβίωσή τους ε ίχε  γ ίνε ι 
αδύνατη. Υποχρεώθηκε, όμως, να 
πληρώνει το  μισό μισθό του σα δ ια 
τροφή στην πρώην γυνα ίκα  του, με 
αποτέλεσμα να μην του φτάνουν τα 
λεφ τά  για  να ζήσει. Πολύ μάλιστα 
περισσότερο, όταν η γυνα ίκα  του 
έγε ιρ ε  κα ινούρ ιες χρηματικές απαι
τήσεις, ζητώ ντας να της πληρώνει 
κάθε βράδυ μια μπέιμπυ σ ίτερ  για να 
προσέχει τα παιδιά τους, μια που 
αυτή δεν μπορούσε να περ ιορ ίσει τις  
ολο νύκτιες  δ ιασκεδάσεις της!

Μπροστά στο φοβερό οικονομικό 
αδιέξοδο, ο ταλαίπωρος ο Χανς 
αναγκάστηκε ο ίδ ιος να κάνει τη 
μπέιμπυ σ ίτερ  κρατώντας τα ίδ ια  του 
τα  παιδιά, αμισθί βέβαια, γ ια  να επι
τρέπ ει στην πρώην σύζυγό του να 
βγα ίνε ι τα βράδια προς αναζήτηση 
νέου συζύγου. Και ελπ ίζει τώρα να 
βρεθεί γρήγορα το «θύμα»,που θα 
τον  απαλλάξει από τα δεσμά του και 
από τη διατροφή!

___________________________ -_________________________________

-----  Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α  -

Παράξενα διαζύγια.

Μία Αυστραλέζα, η κυρία Ριούνς 
Χωλλ, πέτυχε να πάρει δ ιαζύγιο από 
το σύζυγό της, με το  α ιτ ιολογ ικό  της 
σκληρής συμπεριφοράς, γ ια τ ί ο κύ
ριος Χωλλ έπαιζε κάθε βράδυ πριν να 
κοιμηθούν κορνέτα! Μ έχρι εδώ, βέ
βαια, δεν υπάρχει τίποτα το ιδ ια ίτερα  
σκληρό στη συμπεριφορά του κυρίου

Επιδεξιότητες πιθήκων.
Στη Βιρμανία, οι κά το ικο ι έχουν 

βρει ένα πολύ έξυπνο τρόπο για να 
κάνουν τη συγκομιδή διάφορων καρ
πών από ψηλά δένδρα γρήγορα και 
οικονομικά. Έπιασαν και γύμνασαν 
τ ις  μα ϊμούδες που αφθονούν στην

Πόσο κοστίζει ο άνθρωπος!
Σίγουρα δεν ε ίνα ι δυνατό να βάλει 

κανείς μια τιμή σε χρήμα για κάποιο 
ανθρώπινο ον. Η αξία στην οποία 
αναφερόμαστε, ε ίνα ι εκε ίνη  που 
έχουν τα υλικά απά τα οποία είνα ι 
φ τιαγμένο το ανθρώπινο σώμα, αν τα 
αγοράζαμε στο εμπόριο! Τους σ χετι
κούς υπολογισμούς έκανε το Ινστι
τούτο  Ερευνών της Ουάσιγκτον, που 
βρήκε πως: τα υλικά αυτά ε ίνα ι κατά 
κύριο λόγο άνθρακας που π ερ ιέχετα ι 
σε όλες τ ις  σάρκες και τους ιστούς· 
ύστερα έρχετα ι το  ασβέστιο που 
απ οτελεί τη βάση των οσ τώ ν μετά 
ακολουθούν διάφορα άλλα χημικά 
σ το ιχεία  που βρ ίσκοντα ι σε ελάχι
στες ποσότητες στο ανθρώπινο 
σώμα: ο σ ίδηρος που υπάρχει στο 
αίμα, ο φώσφορος που ε ίνα ι απαραί
τη τος για τη λε ιτουργ ία  των νεύρων, 
το ιώδιο που ρυθμ ίζει το μεταβολ ι
σμό, το άζωτο που π ερ ιέχετα ι σε όλες 
τ ις  πρωτεΐνες σα βασικό συστατικό 
των αμ ινοξέω ν τέλος, όπως ε ίνα ι 
γνωστό, το 75% των κυττάρων ε ίνα ι 
νερό.

Αν λοιπόν όλα αυτά τα υλικά, που 
βρ ίσκοντα ι στο σώμα ενός ανθρώ
που, που ζυγίζει 75 κιλά, τα αγόραζε 
κανείς στην αγορά, δεν θα έδ ινε 
περισσότερα από δέκα χ ιλ ιάδες δρα
χμές. Σ ίγουρα η φύση έχε ι π ετύχει να 
σπάσει το  ρεκόρ στη μείωση του κό
στους παραγωγής των δημιουργημά
των της!...

Τα θασανα των χήρων.

Η εύθυμη χήρα ίσως να μην ε ίνα ι 
παρά γέννημα της φαντασ ίας κά
ποιων συγγραφέων. Ο εύθυμος χή
ρος όμως, σύμφωνα με μια μελέτη 
που έγ ινε στη Σχολή Δημόσιας Υ γ ιε ι
νής «Τζων Χόπκινς» στη Βαλτιμόρη 
του Μ αίρυλαντ. θα ήταν ακόμα πιο 
εξωπραγματικός σα μυθιστορηματι-

περιοχή, και όπως τελ ικά  αποδεί
χθηκε, τα ζώα αυτά κάνουν τη δου
λειά  που τους αναθέτουν πολύ πιο 
γρήγορα και με μεγαλύτερη προσοχή 
από τον άνθρωπο!...

Και ύστερα, υποστηρίζουμε πως ο 
άνθρωπος απ οτελεί την εξέλ ιξη  του 
πιθήκου!

κός ήρωας. εκτός πια και αν ξαναπαν
τρευόταν.

Σε μια έρευνα  που διάρκεσε 12 
χρόνια πάνω σε 4.000 ανθρώπους, 
που χήρεψαν και η ηλικ ία  τους ήταν 
μεγαλύτερη από 28 χρόνια, διαπι
στώθηκε πως οι άντρες έχουν μεγα
λύτερη  π ιθανότητα να πεθάνουν λίγα 
χρόνια μετά το θάνατο της συζύγου 
τους από τους άντρες της ίδ ιας ηλ ι
κίας που δε χηρεύουν. Το ποσοστό 
θνησ ιμότητας των γυναικών από την 
άλλη μεριά, μ ένε ι σχεδόν ανεπηρέα
στο από το  θάνατο του συζύγου τους. 
«Υποπτεύομαι» λ έε ι ένας επ ιστήμο
νας του «Τζων Χόπκινς», ο Μωυσής 
Ζκλό, «πως η απώλεια της συζύγου 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής του άν
τρα με τόσους δ ιαφ ορετικούς τρ ό 
πους, που ακόμα κι αν γ ίν ε ι μέλος κά
ποιας λέσχης, ή αφοσιωθεί σε κάποια 
άλλη κοινωνική δραστηριότητα, 
πάντα θα νιώθει την έλλειψ ή της». Ο 
επ ικεφαλής όμως της έρευνας, ο δρ 
Κνουντ Τζ. Χέλσιγκ, έχε ι μια άλλη : 
θεωρία «η εξήγηση ίσως ε ίνα ι πως 
απλούστατα οι γυνα ίκες ε ίνα ι πιο ευ 
προσάρμοστες!».

Οι επιπτώσεις πάντως της χηρείας 
στη διάρκεια  του πρώτου χρόνου, 
ήταν μ ικρές ακόμα και για  τους άν
τρες. Στα επόμενα όμως χρόνια, οι 
χήρο ι παρουσίασαν μια αύξηση του 
ποσοστού θνησιμότητας, που ήταν 
κατά 28% μεγαλύτερη από εκείνη  
των παντρεμένων. Για τ ις  ηλ ικ ίες 
ανάμεσα στα 55 και τα 65 χρόνια, η 
διαφορά φ τάνε ι το  60%. Ας σημειω
θεί πάντως, πως οι χήρο ι που ξανα- 
παντρεύοντας παρουσιάζουν ποσο- 
στό θνησ ιμότητας χαμηλότερο κι απ’ 
αυτό που έχουν οι παντρεμένοι της 
ομάδας ελέγχου!

Αλλά αυτο ί βέβαια αποτελούν μια 
κατηγορία  ιδ ια ίτερα  σκληροτράχη
λων και ριψοκίνδυνων ανδρών, αφού 
κατάφεραν να επιβιώσουν ενός γά
μου και στη συνέχεια  τόλμησαν να 
επ ιχειρήσουν και ένα δεύτερο!...

Χωλλ -  εκτός πια και αν έπαιζε πολύ 
φάλτσα -  και ίσως να απορείτε με την 
αυστηρή απόφαση του δικαστηρίου. 
Δεν ξέρετε , όμως, πως έπαιζε με τις  
ώρες κάθε βράδυ, επαναλαμβάνον
τας ξανά και ξανά δύο αγαπημένα του 
τραγούδια : «Γιατί ε ίμα ι θλιμένος» και 
«=έρω πως πια δε σ' αγαπάω»!
Μια άλλη συμπατριώτισσά της πάλι, η 
κυρία Τζούλια Μπράουν, πέτυχε να 
πάρει διαζύγιο με το  ίδ ιο α ιτιολογικό, 
επειδή ο άντρας της που ήταν βαρή
κοος, έβγαζε πάντα τα  ακουστικά βα
ρηκοΐας που φορούσε, όποτε εκείνη  
προσπαθούσε να του μιλήσει!

Η. Π. Α.
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Ι ΑΠΩΝΙ Α Δ ΑΝΙ Α

Ηχος και σκιά μέσα σε ένα καπέλλο.
Χαράς Ευαγγέλια για όλους εκ ε ί

νους που είνα ι υποχρεωμένοι να ερ
γάζονται στο ύπαιθρο, κάτω από τον 
καυτό πολλές φορές ήλιο, ή και για 
όλους εκείνους που θέλουν να παρα
κολουθούν κάτω από τ ις  ίδ ιες  συνθή
κες διάφορα ακροάματα ή αγώνες.

Οι πάντα εφ ευρετικο ί Ανατολίτες 
βρήκαν τη λύση για όλους αυτούς 
τους ανθρώπους, που συνδυάζει και 
την προστασία τους από τον ήλιο και 
τη διασκέδασή τους. Πρόκειται για 
ένα προστατευτικό γείσο για τα μά
τια, που όμως έχει και κάτι το δ ιαφο
ρετικό. Ενσωματωμένος σ' αυτό βρί
σκεται ένας μικρός ραδιοφωνικός 
δέκτης, που λε ιτουργε ί όχι με μπατα
ρίες όπως θα περίμενε κανείς, αλλά 
με ηλιακή ενέργεια . Πολύ σωστά 
σκέφτηκαν οι κατασκευαστές του, 
πως αφού το  γείσο προφυλάσσει από 
τον ήλιο, θα ήταν φρόνιμο να εκμε- 
ταλλευθούν την ενέργειά  του, που 
μάλιστα αποθηκεύεται και κρατάει 
για λειτουργία  έξη ωρών στη σκιά.

Ο δέκτης όλος και όλος είνα ι ένα 
ολοκληρωμένο «τσιπ», που πιάνει 
ελάχιστο χώρο και φυσικά στοιχίζει 
ελάχιστα: μονάχα δέκα δολλάρια μαζί 
με το γείσο. Το βάρος του είνα ι επί
σης μηδαμινό, και η ακρόαση γ ίνετα ι 
με τη βοήθεια ενός μικρού ακουστι
κού, που τοπ οθετείτα ι μέσα στο αυτί 
του ακροατή. Με ένα σμπάρο, λοιπόν, 
δύο τρυγόνια  για τη Γιαπωνέζικη 
ετα ιρ ία  που παρουσίασε το περίεργο 
αυτό ραδιόφωνο, με την ονομασία 
SOLARUN, πριν από λίγο καιρό στη 
διεθνή αγορά. 'Εχοντας μάλιστα τη 
βεβαιότητα για την επιτυχία του 
προϊόντος της, η ετα ιρ ία  αυτή ανα
κοίνωσε ότι προχωράει με ταχύ ρυ
θμό στην κατασκευή και ενός άλλου 
παρόμοιου δέκτη, που όμως θα είνα ι 
FM/STEREO, ώστε να υπάρχει και 
σημαντική βελτίωση ποιότητας στην 
ηχητική του απόδοση!

-----------  ΓΑΛΛΙ Α ----------
θαμένος ζωντανός.

Ο Ζοζέφ Μπιντάρ, ένας βθχρονος 
υπάλληλος των γαλλικών σιδηρο
δρόμων, κατασκεύασε ένα φέρετρο 
και παίρνει μέσα σ' αυτό το μεσημε
ριανό υπνάκο του. Ό τα ν  τον ρώτη
σαν γ ια τί το κάνει αυτό, απάντησε ότι 
προσπαθεί να συνηθίσει στην ιδέα 
του θανάτου του. Ό σ ο για το σύ
στημα το εμπνεύσθηκε, λέει, βλέ
ποντας μια τα ιν ία  με τ ίτλο  «Θαμένος 
ζωντανός»!

Ας σημειωθεί, πάντως, ότ ι η πρώτη 
διδάξασα υπήρξε η διάσημη ηθο
ποιός Σάρα Μπερνάρ, η οποία όχι 
μόνο έπαιρνε το μεσημεριανό, αλλά 
και το βραδυνό της ύπνο μέσα σε ένα 
άνετο και πολυτελές φέρετρο!

Συν...εταίρες σε κλοπή!

Δεν καταδικάστηκαν επειδή 
ασκούσαν το αρχαιότερο γυνα ικείο 
επάγγελμα, μετά τα οικοκυρικά, δύο 
Δανέζες που η περίπτωσή τους έγ ινε 
θέμα των διεθνών πρακτορείων ε ιδή
σεων. Καταδικάστηκαν, όμως, σε 
τέσσερα και πέντε χρόνια φυλάκιση 
αντίστοιχα, γ ια τί «εν ώρα εργασίας» 
αφαίρεσαν το πορτοφόλι ενός τυ 
φλού πελάτη τους, που περιείχε εξ
ήντα χ ιλ ιάδες δραχμές. Αλλά και γ ια τί 
επιχείρησαν με την απειλή όπλου να 
ληστέψουν δύο καταστήματα! Τώρα, 
γ ια τί η περίπτωσή τους έκανε το γύρο 
του κόσμου; Γ ιατί μετά την καταδίκη 
τους, ζήτησαν ακύρωση της δικαστι
κής απόφασης με το επιχείρημα ότι

ΑΓ Γ

Οικογενειακή παράδοση.
Η Μπέττυ Τ ιούντορ από το Έ ξετερ  

της Αγγλίας αποφάσισε τελ ικά  να 
πουλήσει το αυτοκίνητό της, έπειτα 
από 19 ολόκληρα χρόνια ανώφελων 
μαθημάτων οδήγησης και ανεπιτυ
χών εξετάσεων.

Η πενηντάχρονη σήμερα κυρία 
Τιούντορ, κατά τη διάρκεια της αυτο- 
κινητιστικής της καρριέρας έκανε 
723 μαθήματα οδήγησης, αποβλή
θηκε από τέσσερες σχολές οδηγών, 
και απορρίφτηκε σε δέκα επτά εξ
ετάσεις, την τελευτα ία  μάλιστα φορά 
γ ια τί μπήκε σε μία πλατεία ανάποδα 
σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής, δη
μιουργώντας πραγματικό πανδαιμό
νιο. «Ενας από τους δασκάλους μου 
κατέληξε στο τρελοκομείο» παραδέ
χετα ι, «αν και δεν είμαι βέβαιη ότι 
αυτό οφ είλετα ι αποκλειστικά σε 
μένα!».

Ξέροντας τα παθήματα της μητέ
ρας της, η δεσποινίς Ά ν τζ ι Τ ιούντορ 
ούτε που ήθελε να ακούσει για αυτο
κίνητα! Είχε όμως ένα άλλο μεράκι: 
να αγοράσει μοτοσικλέτα. Μόλις 
όμως κατάφερε να την αποκτήσει, 
αφού βέβαια η μητέρα της πούλησε 
το αυτοκίνητό της, της συνέβη κάτι 
τρομερό που την έκανε να μη θέλει 
να ξαναδεί μοτοσικλέτα στα μάτια 
της: ενώ κυκλοφορούσε στο δρόμο, 
παρά λίγο να τρακάρει με ένα αυτοκ ί
νητο· για να το αποφύγει, ανέβηκε 
πάνω σε μια πλατεία που εκείνη τη 
στιγμή ήταν κατάμεστη από κόσμο. 
Ά ρχ ισ ε λοιπόν να κάνει «σλάλομ», 
ζιγκ - ζαγκ και δ εξ ιο τεχν ίες  ανάμεσα 
στο πλήθος, με αποτέλεσμα να βγά
λει... νοκ - άουτ 24 άτομα, ευτυχώς 
κανένα από αυτά τραυματισμένο σο
βαρά!

Μ ετά από αυτά τα κατορθώματα 
Μαμάς και κόρης, η Αστυνομία του 
Έ ξετερ  σκέφ τετα ι να απαγορεύσει 
στις δύο επίδοξες σωφερίνες να οδη
γούν οιοδήποτε τροχοφόρο όχημα -

τρ ε ις  από τους ενόρκους υπήρξαν 
πελάτες τους! Και ενώ το Ανώτατο 
Δ ικαστήριο της Δανίας πρόκειται σε 
λίγο καιρό να εξετά σ ει την προσφυγή 
τους, η ε ισαγγελεύς Χάννε Μπεχπου 
χειρ ίζετα ι την υπόθεση, δήλωσε με 
κάποια δόση ειρωνείας: «Μου φα ίνε
τα ι παράξενο το να γ ίνετα ι κανείς 
αναρμόδιος να κρ ίνει την περίπτωση 
μιας ιεροδούλου, αν υπήρξε κάποτε 
πελάτης της. Εξάλλου, γ ια τί οι δύο 
κατηγορούμενες δεν έκαναν την αί
τηση «περί εξαιρέσεως» των τριών 
ενόρκων πριν από την έναρξη της δί
κης;».

Μα ε ίνα ι ολοφάνερο το «ανήθικο 
δίδαγμα»: απλούστατα, περίμεναν 
πως οι πελάτες τους θα τις  έβγαζαν 
αθώες περιστερές...

ΑΙ Α ---------

ακόμα και καρότσι! - ,σ α ν  ιδ ια ίτερα 
επ ικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια 
και τη σωματική ακερα ιότητα  των πε
ζών!...

Παρθένα...δεκαέξι χρονιά παντρε- 
ρένη!

Μια Αγγλίδα από το Έσσεξ, η 
37χρονη σήμερα Τζούλυ Τόμσον, 
υπέβαλε αίτηση διαζυγίου με την αι
τιολογία  ότ ι ύστερα από δεκαέξι χρό
νια γάμου εξακολουθεί να είναι., 
παρθένα! Και ακόμα, ότ ι ο σύζυγος 
καθ' όλη τη διάρκεια του έγγαμου 
βίου τους, δεν εξετέλεσ ε ούτε^μια  
φορά τα συζυγικά του καθήκοντα!

Ό σο απίστευτο κι αν φαίνετα ι, το 
γεγονός είνα ι αληθινό! Το ζευγάρι 
παντρεύτηκε το 1967, όταν η Τζούλυ 
ήταν 21 χρόνων και ο άντρας της 26. 
Από την πρώτη νύχτα του γάμου της, 
όμως, εγκαταστάθηκε στο συζυγικό 
δωμάτιο -  γ ια τ ί δεν υπήρχε άλλο δια
θέσιμο στο σπίτι -  και η πεθερά της 
Τζούλυ, μια αυταρχική γυναίκα που 
δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον 
κανακάρη της!

Το ζευγάρι, όπως ήταν φυσικό, δεν 
αισθανόταν άνετα με την παρουσία 
της «μαμάς», και όλο ανάβαλε την 
εκτέλεση των συζυγικών του καθη
κόντων, περιμένοντας να βρει την 
κατάλληλη ευκαιρία. Η «μαμά» όμως, 
δεν έλειψ ε ούτε μια νύχτα από το δω
μάτιό τους -  κι αυτό κράτησε 16 ολό
κληρα χρόνια -  ώσπου η Τζούλυ βα
ρέθηκε να περ ιμένει και ζήτησε δια
ζύγιο!

Το δικαστήριο παραδέχθηκε το δί
κιο της, αφού είχε την υπομονή να 
περ ιμένει δεκαέξι ολόκληρα χρόνια 
την τρυφ ερότητα  του συζύγου της, 
και της έδωσε το διαζύγιο που ζη
τούσε με την ευχή, αν ξαναπαντρευ
τεί, να δ ιαλέξει σύζυγο που να μην 
έχε ι «μαμά»!
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Ε.Δ. και Σ.Α.

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ -  ΑΨΟΓΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
ΤΟ ΚΑΠ Ν ΙΣΜ Α

Με μεγάλη επ ιτυχία διεξήχθησαν από 
28 -  30/4/83 στο κλειστό Γυμναστήριο 
των Χανιών στα Χανιά, οι φ ετ ινο ί αγώνες 
Αρσης Βαρών Ε.Δ. και Σ.Α.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώμα
τος, έλαβε μέρος στους αγώνες με 7 
συνολικά αθλητές, οι οποίοι αγωνίσθη- 
καν στις ακόλουθες κατηγορ ίες ως εξής: 

Ο Χωροφύλακας Β ασίλειος Μπασιού- 
ρης στην κατηγορία  των 67,5 κιλών κα τέ

λαβε τη 2η θέση.
Ο Χωροφύλακας Ιωάννης Σλούκας 

στην κατηγορία  των 90 κιλών κατέλαβε 
τη 2η θέση. Στην ίδ ια  κατηγορία  ο χωρο
φύλακας Νέστωρ Τούλιας κατέλαβε την 
3η θέση.

Ο Χωροφύλακας Γεώργιος Παναγιω- 
τάκης στην κατηγορία  των 100 κιλών κα
τέλαβε την 1η θέση αφού κατάρριψε 2 
φορές το  Πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ίδια

Αριστερά: Η ομάδα Αρσης Βαρών του Σώματος.
Κάτω αριστερά: Απονομή κυπέλλου στον θαυμάσιο 

αθλητή, χωροφύλακα Γεώργιο Παναγιωτάκη, για τη 
νίκη του στην κατηγορία των 100 κιλών.

Πάνω: 0 νικητής στο βορέα βάρη χωροφύλακας 
Ιωάννης Τσινταόρης.

Κάτω: 0 νικητής στα 100 κιλά χωροφύλακας Γεώρ
γιος Παναγιωτάκης.

κατηγορία, ο χωροφύλακας Σωτήρης 
Μπατσινίλας ήλθε 3ος.

Ο χωροφύλακας Μ ιχαήλ Αποστολίδης 
στην κατηγορία των 110 κιλών κατέλαβε 
την 3η θέση.

Τέλος ο χωροφύλακας Ιωάννης Τσιν- 
τσάρης στην κατηγορία  των βαρέων βα
ρών κατέλαβε την 1η θέση, αφού κατάρ- 
ριψε 3 φορές το Πανελλήνιο ρεκόρ.

Γενικά η εμφάνιση της ομάδας του 
Σώματος υπήρξε θαυμάσια, χάρις στην 
έντονη αγωνιστική διάθεση και την εντα 
τική προετοιμασία των αθλητών μας, οι 
οποίοι απέσπασαν τα κολακευτικά  σχό
λια και τους επαίνους των επίσημων και 
τα αυθόρμητα χειροκροτήματα  των φ ι
λάθλων. Ιδ ια ίτερα  θαυμάσθηκαν οι χω
ροφύλακες Γεώργιος Παναγιωτάκης και 
Ιωάννης Τσιντσάρης, οι οποίοι με τα Πα-
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ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΛΕΪ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α. ΕΤΟΥΣ 1983
ΠΑΝΑΞΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

νελλήνια ρεκόρ που κατάρριψαν πιστο
ποιήσανε για μια ακόμα φορά τη λαμπρή 
αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Στο τέλος των αγώνων ο Δήμαρχος 
Χανιών, μετά από απόφαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου, τίμησε με ειδ ική πλα- 
κέττα  και αναμνηστικό δίπλωμα τον χω
ροφύλακα Γεώργιο Παναγιωτάκη για την 
περυσινή νίκη του στους βαλκανικούς 
αγώνες.

Η ομάδα του Σώματος συνολικά κατά
κτησε 2 πρώτες νίκες, 2 δεύτερες και 3 
τρ ίτες  και στην ανεπίσημη ομαδική βα
θμολογία κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ την 
1η κατέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα. Στις 
υπόλοιπες 8 από τις  δέκα κατηγορίες 
που έγιναν, τις πρώτες θέσεις κατέλα
βαν η Πυροσβεστική 5, η Αστυνομία Πό
λεων 2 και ο Στρατός 1.

Τους αγώνες της πρώτης και της τ ε 
λευτα ίας μέρας παρακολούθησαν πολ
λοί επίσημοι μεταξύ των οποίων ο Νο
μάρχης Χανιών, ο Δήμαρχος, ο Στρατιω
τικός Δ ιοικητής, ο Ανώτερος Δ ιο ικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης, εκπρόσωποι των 
Αρχηγείων καθώς και πολυάριθμοι φ ίλα
θλοι και τ ις  τρ εις  μέρες των αγώνων, που 
θαύμασαν και χειροκρότησαν τ ις  ωραίες 
προσπάθειες και το αγωνιστικό φρόνημα 
όλων όσων αγωνίστηκαν μέσα σε αθλη- 

1 τικά πλαίσια.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Ε.Δ. 
καιΣ.Α. έτους 1983
Στο Εθνικό Στάδιο Ρόδου διεξήχθηκαν 

από 14 μέχρι 16-4-1983 οι φ ετινο ί αγώνες 
πυγμαχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας με διοργανωτή 
το Λιμενικό Σώμα.

Η ομάδα πυγμαχίας του Σώματος 
έλαβε μέρος με 7 συνολικά αθλητές που 
έφεραν τα παρακάτω αποτελέσματα. 
Στην κατηγορία των 63,5 κιλών, ο χωρο
φύλακας Κων/νος Σύρρας, έδωσε δύο 
αγώνες και κατέλαβε την 1η θέση. Στην 
κατηγορία των 67 κιλών ο χωροφύλακας 
Γεώργιος Γκούρθελος έδωσε, 1 αγώνα 
και κατέλαβε την 4η θέση. Στην κατηγο
ρία των 75 κιλών ο χωροφύλακας Κων/νος 
Νταλής ατύχησε αφού τραυματίσθηκε 
στον πρώτο αγώνα που έδωσε, με αποτέ
λεσμα να εγκαταλείψ ει και να καταταγεί 
τελ ικά  3ος. Στην κατηγορία των 81 κιλών 
αγωνιστήκανε οι χωροφύλακες Ιωάννης 
Παπαϊωσήφ, ο οποίος αφού έδωσε συν
ολικά 3 αγώνες κερδίζοντας τους 2 και 
χάνοντας στον τελ ικό  στα σημεία κατέ
λαβε την 2η θέση και ο χωροφύλακας 
Γεώργιος Σκαμαγκούλης που έδωσε 1 
αγώνα και κατέλαβε την 3η θέση. Στην 
κατηγορία των βαρέων βαρών ο χωρο
φύλακας Παύλος Χρυσίδης έδωσε 2 
αγώνες και κατατάγηκε τελ ικά  2ος. Ο 
Δόκιμος χωροφύλακας Στέφανος Που- 
ταχίδης που αγωνίστηκε στην ίδια κατη
γορία κατέλαβε την 3η θέση. Συνολικά η 
ομάδα κατάκτησε 1 πρώτη νίκη, 2 δ εύ τε
ρες και 3 τρ ίτες. Αρχηγός της αποστολής 
της ομάδας Πυγμαχίας του Σώματος 
ήταν ο αντισυνταγματάρχης κ. Ιωάννης 
Κονταρίδης και προπονητής ο παλαίμα
χος και ακούραστος Βασίλης Μπούτας 
που καταβάλει μια πραγματικά αξιέπαινη 
προσπάθεια για την όσο το δυνατόν κα
λύτερη αντιπροσώπευση της ομάδας 
πυγμαχίας του Σώματος στους διάφο
ρους αγώνες.

Στο κλειστό Γυμναστήριο της Καλαμά
τας γ ίνανε από 3 - 7 Ιουνίου 1983, οι ετή 
σιοι αγώνες Πετοσφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος με αντι
προσωπευτικές ομάδες τα Γ ενικά Επιτε
λεία  Στρατού - Ναυτικού -  Αεροπορίας 
και τα Αρχηγεία Χωροφυλακής -  Λ ιμενι
κού Σώματος και Αστυνομίας Πόλεων.

Η ομάδα της Χωροφυλακής που απαρ
τ ίζετα ι από επίλεκτα στελέχη της Εθνι
κής Ομάδας Βόλεϊ με πείρα και πολλές 
συμμετοχές σε δ ιεθνε ίς  διοργανώσεις, 
κατόρθωσε μετά από εξα ιρετική  εμφά
νιση και εμφανή ανω τερότητα έναντι των 
άλλων ομάδων να αναδειχθεί πολυνίκης 
πρωταθλήτρια, πιστοποιώντας την λαμ
πρή πρόοδο που σ υντελε ίτα ι μεθοδικά 
και αθόρυβα στους κόλπους του βόλεϊ. 
Ας σημειωθεί ό τ ι η ομάδα μας στερήθηκε 
των πολύτιμων προσφορών του 1ου κα
λύτερου παίκτη της Στέλιου Καζάζη κα
θώς και του ταλαντούχου Βασιλείου Γα- 
λάκου, λόγω τραυματισμών.

Μετά τους αγώνες ακολούθησε δε
ξίωση στην οποία παραβρέθηκαν οι αρ
χές της πόλεως της Καλαμάτας και άλλοι

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ

Από 1 0 - 1 2  Ιουνίου 1983, γ ίνανε στο 
Κλειστό Γυμναστήριο της Δράμας, οι 
ετήσ ιο ι αγώνες πάλης μεταξύ των Ε.Δ. 
και Σ.Α.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος με αντι
προσωπευτικές ομάδες τα Γενικά Επιτε
λεία  Στρατού -  Ναυτικού -  Αεροπορίας 
και τα Αρχηγεία Χωροφυλακής -  Λ ιμενι
κού Σώματος -  Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού Σώματος Η ομάδα του 
Σώματος έλαβε μέρος με 7 συνολικά 
αθλητές οι οποίοι έφεραν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

Στην κατηγορία των 57 κιλών, ο χωρο
φύλακας Γεώργιος Πατσιανίδης, πρα
γματοποιώντας κατά γενική ομολογία 
καταπληκτική εμφάνιση, μετά από 3 συν
εχείς  ν ίκες κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στην κατηγορία των 62 κιλών ο χωρο
φύλακας Παναγιώτης Κουμάκης κατέ
λαβε την 3η θέση.

Στην κατηγορία των 68 κιλών ο χωρο
φύλακας Αθανάσιος Κουτρουμπάς κατέ
λαβε την 5η θέση.

Στην κατηγορία των 74 κιλών ο χωρο
φύλακας Κυριάκος Γουνελάς κατέλαβε 
την 5η θέση.

Στην κατηγορία των 100 κιλών ο χωρο
φύλακας Γεώργιος Ποικιλίδης, πραγμα
τοποιώντας 4 νίκες, κατέλαβε την 1η 
θέση και

Στην κατηγορία των βαρέων βαρών οι 
χωροφύλακες Παναγιώτης Χατζηγεωρ- 
γίου και Γεώργιος Δ ιανιλάκογλου κατέ
λαβαν την 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Συν
ολικά από τ ις  10 κατηγορίες η ομάδα κα
τάκτησε 2 πρώτες ν ίκες και 2 τρ ίτες, 
πραγματοποιώντας γεν ικά  ικανοποιη
τική εμφάνιση μέσα στα πλαίσια των 
υπαρχουσών δυνατοτήτων. Τ ους αγώνες 
παρακολούθησαν οι τοπικές αρχές της 
πόλης, ο Δ ιο ικητής της Δ.Χ. Δράμας πολ

επίσημοι οι οποίοι συνεχάρησαν τους 
επ ικεφαλής της ομάδας και τους αθλη
τές  για τ ις  ωραίες εμφανίσεις τους.

Εξ άλλου στα πλαίσια της προώθησης 
των Δημοσίων Σχέσεων κοινού και Χω
ροφυλακής και για  την ανάπτυξη του 
αθλήματος του βόλεϊ στην επαρχία, η 
ομάδα βόλεϊ του Σώματος, αποτελού- 
μενη από 10 αθλητές μετέβ ε ι και έδωσε 
τρ εις  φ ιλ ικούς αγώνες στις πόλεις Κα
στοριά, Φλώρινα και Κοζάνη, όπου μετά 
από θαυμάσια εμφάνιση και περίτεχνο 
παιγνίδι νίκησε και τ ις  τρ ε ις  ομάδες με 3 
-  0 σετ, αντίστοιχα. Τους αγώνες παρα
κολούθησαν οι τοπ ικές αρχές των πό
λεων, παράγοντες των τοπικών σωμα
τείων, οι οποίοι σε σύντομες προσφωνή
σεις τους ευχαρίστησαν την ομάδα και 
το Αρχηγείο Χωροφυλακής για τη γ εν 
ναιόδωρη προσφορά του να σ τε ίλε ι την 
ομάδα Πετοσφαίρισης σε τρ εις  από τις  
πιο απόμακρες περιοχές της Ελλάδας 
και πλήθος φιλάθλων που θαύμασαν και 
χειροκρότησαν αυθόρμητα την ομάδα 
μας για την πειθαρχικότητα και υψηλή 
ποιότητα του παιγνιδιού της.

Ε.Δ. και Σ.Α. 1983

λοί φίλαθλοι, φ ίλοι του αθλήματος της 
πάλης, ενώ στη δεξίωση που δόθηκε την 
τελευτα ία  μέρα παραβρέθηκε και ο 
Α.Δ.Χ. Ανατ. Μ ακεδονίας ταξίαρχος κ. 
Λαντζανάκης.

Στην Πανελλήνιο Μαραθώνιο Δρόμο 
έτους 1983, που έγ ινε την 1-5-83, ο χω
ροφύλακας Πέτρος Παπαγεωργίου, μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή τερμάτισε 
2ος.

*
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Σώματος, 

στα πλαίσια της ενίσχυσης των τοπικών 
ποδοσφαιρικών συλλόγων και της προώ
θησης των Δημοσίων Σχέσεων μεταξύ 
κοινού και Χωροφυλακής, έδωσε τις  
ακόλουθες συναντήσεις. Στις 5-5-83 με 
τον Α.Ο. Σύρου (1 -1). Στις 25-5-83 με τον 
Κιλκισιακό (1 - 1). Τα έσοδα διατέθηκαν 
για την αποπεράτωση του οικήματος το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση 
του Α.Τ. Δροσάτου. Τέλος στις 8-6-83 με 
τον Παναρκαδικό (3-1) .

-¥
Στους διασυλλογικούς αγώνες σκοπο

βολής που έγιναν στις 29-5-83 και 10-6-83 
στο Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής, η 
ομάδα του Σώματος διακρίθηκε ιδ ια ί
τερα. Συγκεκριμένα, ο υπομοίραρχος 
Σπυρίδων Κουσούνης στο αγώνισμα πι
στολιού στάνταρ ήλθε 1ος με επίδοση 
553/600. Στους αγώνες της 10-6-83, η 
ομάδα του Σώματος, στο ομαδικό, στο 
ίδιο αγώνισμα, ήρθε 2η με επίδοση 
1594/1800 και στο ατομικό ο υπομοίραρ
χος Κουσούνης 3ος με επίδοση 550/600.

Επιμέλεια:
Ενωμ. Γεώργιος Λεκάκης

565



ΚΟΣΤΑΣ MOYMIflKHI
Ο Βάρδος της Κρήτης

Ο Κώστας Μ ουντάκης κάθε φορά που 
έρχετα ι στα Χανιά, κάνει και την καθ ιε
ρωμένη επίσκεψή του στην Ανωτέρα, να 
μας δε ι όλους, να μας χα ιρετίσει, να κου
βεντιάσ ει μαζί μας και να επαναλάβει την 
επιθυμία του, να περάσουμε κι' απ' το 
αρχοντικό του στο Ρέθυμνο, να πιούμε

Του Α ν δ ρ έα  ΛΙΑΝΕΡΗ 
Μοίραρχου

μια τσ ικουδιά. «Μα δεν το  καταλαβαί
ν ε τε  πως ε ίμα ι ακόμη Χωροφύλακας; 
πως νιώθω ακόμη Χωροφύλακας;» θα 
μας πει κάθε φορά. Και πάντα θάχει μια 
ιστορία, να μας δ ιηγηθεί από τη ζωή του 
στη Χωροφυλακή.

Σκεφθήκαμε να τον επ ισκεφθούμε, να 
τον γνωρίσουμε στο φ ιλόξενο  αρχοντικό 
του και να ζήσουμε από κοντά τη φ ιλοξε
νία και την αγάπη του. Η ευκα ιρ ία  ήταν 
μοναδική, να μας δ ιηγηθεί κάτι απ τη 
ζωή του και το μεγάλο καλλ ιτεχν ικό  του 
έργο. Ό σ ο γνωστός κι αν ε ίνα ι ο Κώστας 
Μ ουντάκης με μια συζήτηση μαζί του. 
όλο και περισσότερο ανακαλύπ τεις τον 
καλλιτέχνη τον άνθρωπο, τον πατριώτη.

Ο Κώστας Μ ουντάκης, δεν έχε ι ανάγκη 
από παρουσιάσεις, γ ια τ ί ε ίνα ι γνωστός 
στην Κρήτη, όσο γνωστός ε ίνα ι κι ο Ψη
λορείτης. Γεννήθηκε το  1926, στο χωριό 
Αλφά - Μ υλοποτάμου - Ρεθύμνης. Φτω
χικό χωριό, φτωχικό και το  σπιτικό του 
πατέρα του. Μ ικρότερος από τα  εφ τά  
αδέρφ ια του, ορφάνεψ ε νωρίς, κι έτσ ι 
μεγάλωσε συντροφ ιά  με τη φτώχια και 
τ ις  στερήσεις. Τελειώ νοντας το Δημο
τικό, καταπιάστηκε με τ ις  αγροτικές 
δουλειές, μα ο νους τους ήταν στη λύρα. 
Ο πατέρας του ήταν γλεν τζές  και χορευ
ταράς, ο μεγάλος του αδερφ ός λυράρης, 
θάμενε λοιπόν ο Κώστας πίσω; 'Αρπαξε 
ένα παραπεταμένο κακολυράκι, τόδεσε 
με σπόγγους και σύρματα κι άρχισε ν 
αφοσ ιώ νεται μέρες και νύχτες πάνω σ 
αυτό, από δώδεκα χρονών.

Στα δεκαεφ τά  του χρόνια οι απαιτή
σεις μεγάλωναν, ήθελε καλή λύρα έστω 
και μεταχειρ ισμένη. Ή ταν  όμως κατοχή 
του 1943. Με χ ίλ ιες  δυσκολίες, κατάφερε 
να πάρει μια λύρα δ ίνοντας σαν αντίτ ιμο  
ένα αρνί από τα δυο που ε ίχε η ο ικογέ- 
νειά  του και δύο μικρά κεφαλοτύρια . Ο 
Κώστας ρ ίχτηκε με πάθος στην λύρα. Η 
λεβέντικη , αντρ ίκεια  Κρητική φωνή του, 
μαζί με το  χάρισμα της μελωδίας της λύ
ρας του, τον καθιέρωσαν γρήγορα, σαν 
επίσημο λυράρη, σε γ ιορτές, πανηγύρια 
και ξεφαντώματα, αμούστακο παλικαρό- 
πουλο ακόμη. Είχε όμως μεγάλο πρό
βλημα, που δεν ε ίχ ε  ρούχα! Με μπαλω
μένα ρούχα, ντρέπ ονταν να παρουσιάζε
τα ι σα λυράρης. Σ τις αρχές του 1945 σε 
μια αγγαρεία  που τον είχαν επ ιτάξει οι

Γερμανοί στο Ρέθυμνο, άκουσε πως κά
ποιος ήθελε βοσκό για  τα πρόβατά του. Ο 
Κώστας άρπαξε την ευκαιρία. Έ ξ ι μήνες 
βοσκός για να μπορέσει να αγοράσει μια 
Κρητική φορεσιά -  στιβάνια και κυλότες. 
Καλοντυμένος ο Μ ουντάκης, με τον 
αέρα του τραγουδιστή, του λυράρη και 
το  λεβέντη , γύριζε από χαρά, σε χαρά, 
από γ λ έν τ ι σε γ λ έν τ ι και μεθούσε τον 
κόσμο με το  τραγούδ ι και τη λύρα του.

Είχε όμως κι άλλο ένα πάθος ο Κώστας. 
Ή θελε  να γ ίν ε ι Χωροφύλακας! «Νά- 
μουνε Χωροφύλακας και να μουν και 
λυράρης να μάλωναν οι κοπελιές ποια να 
με πρωτοπάρει». θα τραγουδήσει κάποτε 
και δεν θαργήσει να πραγματοποιήσει 
την επιθυμία του αυτή. Στις 19-2-1948 
κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή και εκ 
πα ιδεύτηκε στη Σχολή της Σούδας στα 
Χανιά. Η πειθαρχημένη ζωή της Σχολής 
δεν τον ένο ιαζε. Μόνο που δεν ε ίχε  τη 
λύρα μαζί του.

Μια μέρα μπήκε στο μεγάλο ζαχαρο
πλαστείο «ΤΕΡΨΗ» με το συνάδελφό του 
=υπάκη για να φάνε γλυκό. Εκεί είδαν μια 
λύρα κι ένα λαούτο. Οργανοπαίχτης 
ήταν και ο ^υπάκης! Εβγαλαν τα καπέλα 
και τα χιτώνια, άρπαξαν τα όργανα και σε 
λ ίγο πλημμύρισε το ζαχαροπλαστείο κι οι 
γύρω δρόμοι από κόσμο. Στο ίδ ιο ζαχα
ροπλαστείο πήγε κατά τύχη κι ο δ ιο ικη 
τής της Σχολής, μαζί με το Δ ιο ικητή της 
Δ ιοικήσεω ς Χωροφυλακής. Ζάρωσαν οι 
Δόκιμο ι και ο ήχος των οργάνων χάλασε 
όχι από φόβο αλλά από σεβασμό, όπως 
αφ ηγε ίτα ι τώρα ο Κώστας. Η σύζυγος 
όμως του δ ιο ικητή  Δ ιοικήσεω ς ενθου
σιασμένη, τους έδωσε θάρρος και το 
γλέν τ ι συνεχίστηκε.

Ό τα ν  τέλειω σε τη Σχολή, λεβ εν τό 
κορμος, γοργοπόδαρος και παλικάρι κα
θώς ήταν τον τοποθέτησαν στα Σφακιά κι 
από κε ι στα μεταβατικά  αποσπάσματα.

Στα Σφακιά τον κάλεσαν να παίξει λύρα 
σ' ένα γάμο. Δ έχθηκε με την προϋπό
θεση, να μην του κάνουν φιλοδωρήματα, 
αλλά οι Σφακιανοί που ενθουσιάστηκαν 
με τη λύρα του, δεν άντεξαν κι άρχισαν 
να πετάνε χρήματα, ακόμη και τα πορτο
φόλια τους. Αργότερα, μ ετα τέθηκε στην 
προσωπική φρουρά του Σοφοκλή Βενι- 
ζέλου -  Πρωθυπουργού τό τε. Η μετά 
θεση αυτή, του έδωσε την ευκα ιρ ία  να 
προβάλλει την Κρητική λύρα στην 
Αθήνα, αλλά και να μεσουρανήσει ο ίδ ιος 
στο καλλ ιτεχν ικό  στερέωμα σαν λυρά
ρης -  συνθέτης -  τραγουδιστής.

Απολύθηκε το 1952 και άρχισε μια με
γάλη πορεία στον καλλιτεχν ικό  τομέα, 
που από το ξεκίνημά της κιόλας, ανα
γνω ρίστηκε αδιαφ ιλονίκητα , σαν ο πρώ
τος λυράρης, ο πρώτος τραγουδιστής, ο 
μεγαλύτερος βάρδος που έχ ε ι παρου
σιάσει ποτέ η Κρήτη. Κάθε του εμφάνιση

0 Κώστας Μουντάκης με τους μικρούς μαθητές του.

ξεσηκώ νει την Κρήτη. Γ ίνετα ι είδωλο 
πραγματικά. Οι επ ιτυχ ίες έρχονται, η μία 
πίσω από την άλλη. Εκατό πενήντα μικροί 
δίσκοι και δώδεκα μεγάλοι ε ίνα ι ο απο
λογισμός τους. Παίζει και τραγουδά τους 
καημούς και τους πόθους των Κρητικών. 
Κάνει τραγούδι τη λύπη και τη χαρά, 
τόσο έντεχνα, που μεθά και ζαλίζει. Τρα
γουδά τα αγνά αισθήματα, τη φιλία, τη 
λεβεντοσύνη, την αρχοντιά και την παλι- 
καριά. Τραγουδά τους γόμους και τα ξε
φαντώματα. την εθνική αντίσταση και τ ’ 
ολοκαύτωμα του Αρκαδιού. Τραγούδι 
έκανε και το θάνατο του Σοφοκλή Βενι- 
ζέλου. για να γλυκάνει την πίκρα του 
Κρητικού.

Το 1960 άρχισε τουρνέ στην Αμερική, 
στον Καναδά, στην Γερμανία. στην Ελβε
τία. στη Γαλλία. στο Βέλγιο, στην Ολλαν
δία, στην Γιουγκοσλαβία . . ενώ στην
Αυστραλία, θα δεχθεί τα θερμά συγχα
ρητήρια και τη χειραψ ία του Αυστραλού 
Πρωθυπουργού, για τη μουσική του.

Το 1982 σε μια εκδήλωση προς τιμή 
του. στο Στάδιο του Ρεθύμνου. δέκα χ ι
λ ιάδες και πάνω Ρεθυμνιώτες. παραλύ- 
ρησαν στην εμφάνισή του, κι εκε ίνος δα- 
κρυσμένος τους ευχαρίστησε, για τη με
γάλη τιμή, αλλά και τα λόγια του πνίγον
ταν από συγκίνηση. Για τον Κώστα Μουν- 
τάκη μίλησαν ε ιδ ικο ί με τα κολακευτικό 
τερα  λόγια. «Χρυσοδάκτυλο» τον απο- 
κάλεσε ο Σιμών Καράς, όταν τον άκουσε 
στην Επιτροπή ακρόασης της Ε.Ρ.Τ. Σή
μερα ο Κώστας Μ ουντάκης, στις έδρες 
και των τεσσάρων Νομών της Κρήτης στα 
Ωδεία των πόλεων, δ ιδάσκει Κρητική 
μουσική και τραγούδι, σε νεαρούς και 
αγω νίζετα ι όσο λίγοι, για  τη λαϊκή μας 
μουσική και το Κρητικό τραγούδι. Αυτός 
ε ίνα ι ο Κώστας Μ ουντάκης, ο Βάρδος 
της Κρήτης, ο Χωροφύλακας.
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Ο Μάικ Μπερν έβαλε μια γερή δόση 
ουίσκι στο ποτήρι του. Ή ταν το μόνο ιρ- 

I λανδέζικο προϊόν που χρησιμοποιούσε 
ακόμη. Τα κοστούμια του ήταν όλα ραμ
μένα στο Σάβιλ Ρόου, το αυτοκίνητό του 
ήταν μια αμερικάνικη βενζινορουφή- 
χτρα, η γυναίκα του Γαλλίδα και ο πύρ
γος μέσα στον οποίο ζούσε είχε χ τισ τε ί 
από κάποιον εισβολέα του δωδέκατου 
αιώνα. Ο Μπερν απομακρύνθηκε απ' το 
μπαρ και κοίταξε έξω απ' την τεράστια 
τζαμαρία που άλλοτε ήταν ένας πέτρινος 
το ίχος σκεπασμένος από μια ταπετσα
ρία.

Το μεγάλο παράθυρο, πλαισιωμένο απ 
τη μια πλευρά μ’ έναν στρογγυλό πύργο 
και στεφανωμένο από πολεμίστρες, δεν 
ήταν πιο παράλογο από τα κοστουμαρι- 
σμένα ομοιώματα του Τομ Φιούρι, τοπο
θετημένα κατά διαστήματα σε δεντρο- 
σκιασμένες αλέες σαν αγάλματα του 
Εσταυρωμένου, ούτε από τη μικρογρα
φία του Ταζ Μαχάλ που καθρεφτιζόταν 
στην τεχνητή λιμνούλα, στο βάθος των 
μεγάλων κήπων. Μια λίρα είσοδος έδινε

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Της Τζην Ν τά ρ λ ινγκ

το δικαίωμα σε κάθε επισκέπτη να μένει 
τρ ιάντα δευτερόλεπτα μες στο μαρμά-

Ι ρινο μνήμα μόνος του με τον αλαβά
στρινο Τομ Φιούρι που ήταν ξαπλωμένος 
πάνω στο άδειο χρυσό και φ ιλντισένιο 
φέρετρό του.

Ο Μπερν ήπιε το ουίσκι μονορούφι κι 
αναρωτήθηκε γι' άλλη μια φορά τ ι τον 
είχε κάνει να πίνει τόσο, να κατεβάζει το 
ουίσκι σαν νερό -  και να μη νιώθει τίποτε. 
Ίσως να ήταν η ιδέα του ότι έβγαζε τόσα 
λεφτά από έναν μύθο. Ίσως το ότι είχε 
παντρευτεί τη σύζυγό του μύθου, την 
Μονίκ, πριν πεθάνει ακόμη ο Τομ Φιούρι. 
Ίσως να ήταν οι τύψ εις για τη χαρά που 
ένιωθε όταν πέθανε ο φίλος του. Ζωντα
νός, ο Τομ ήταν ένα παθητικό, ένας άλ
λοτε διάσημος που έσβηνε γρήγορα 
στην ανυπαρξία. Νεκρός, ο Τομ Φιούρι 
ήταν  πραγματικό χρυσορυχείο, ένα εί-

ό 10.000“  ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
δωλο ψηλά στην κορυφή με τα καλύτερα 
του είδους του Τζούντυ Γκάρλαντ, 
Τζέιμς Ντην, Ροδόλφος Βαλεντίνο, Χόμ- 
φρεϋ Μπόγκαρτ και Έ λβ ις Πρίσλεϋ.

Ακούστηκε το προειδοποιητικό καμ
πανάκι -  άλλη μια μέρα τελείω νε. Φρου
ροί με στολές οδηγούσαν τους πιστούς 
του Φιούρι προς τ ις  πύλες, μπροστά από 
περίπτερα που δ ιέθεταν φαγητά, σουβε
νίρ, παρηγοριά -  όλα μ’ ένα τίμημα. Σε 
λίγο θα έσβηναν τα μεγάφωνα και θα 
σταματούσαν τα αποσπάσματα διαλόγων 
από τα ιν ίες του Τομ Φιούρι που γέμιζαν 
την ατμόσφαιρα της Κομητείας Κ ιλντέρ 
απ' το πρωί ως το σούρουπο. Το τμήμα 
του πύργου που ήταν ανοιχτό για το 
κοινό θα άδειαζε και θα μετριόταν το

«ταμείο». Μ ετά θ ’ άναβαν τα φώτα στους 
επ ικερδείς κοιτώνες που τρ ιγύριζαν τον 
πύργο και τους κήπους του σαν τάφρος. 
Οι ταλαιπωρημένοι προσκυνητές, μετά 
από ένα δείπνο στην καντίνα κι ένα ομα
δικό τραγοίδι, θα ξάπλωναν στα κρεβάτια 
τους να κοιμηθούν.

Εκείνη τη στιγμή ε ίδε ξανα ο Μπερν 
τον ασπρομάλλη. Ψηλός και λεπτός, 
αποτελούσε παραφωνία μέσα στις ορδές 
των μακρυμάλληδων νέων που πολιορ
κούσαν τον Πύργο του Φιούρι.

Τρεις μέρες τώρα, ο άγνωστος ακο
λουθούσε τους διάφορους ξεναγούς 
στις αίθουσες και το μουσείο Φιουριάνα 
του πύργου, σταματώντας πάντα στη με
γάλη αίθουσα του ημίθεου. Εδώ ένας

ζωντανός Τομ Φιούρι γλιστρούσε πάνω 
στο πάτωμα, κάνοντας κινήσεις χαμογε
λώντας, παίρνοντας αυτές τ ις  αγέρωχες 
στάσεις του, με τη φημισμένη μπούκλα 
απ' τα μαύρα μαλλιά πάντα πεσμένη στο 
μέτωπό του. Τα χείλ ια  του κινούνταν και 
τα λόγια που τον είχαν κάνει αστέρα 
μέσα σε μια νύχτα ακούγονταν από στε
ρεοφωνικά μεγάφωνα.

Ο Μπερν πήγε στο γραφείο του και πά
τησε το κουμπί που έγραφε ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 
ΠΥΛΗ. «Κένεντυ», είπε.

«Ναι, αφεντικό» απάντησε μια βαθιά 
φωνή μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

«Τον βλέπεις τον ασπρομάλλη; Τώρα 
περνάει απ’ το περίπτερο της Ζωής του 
Φιούρι».
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«Τον βλέπω, αφεντικό».
«Σταμάτα τον και φ έρτον εδώ πέρα». Ο 

Μπερν άφησε το κουμπί και ξαναγύρισε 
στο παράθυρο. Ο ασπρομάλλης ζύγωσε 
στην πύλη όπου θα τον σταματούσε ο 
Κ ένεντυ  σαν κλέφτη, μ' ένα χέρ ι στον 
ώμο του και μια ψ ιθυριστή εντολή. Ενώ 
περνούσαν αυτές οι σκέψ εις απ' το 
μυαλό του Μπερν, ο Κ ένεντυ. κρατώντας 
τον άγνωστο απ' τον αγκώνα, τον οδη
γούσε προς το γραφείο  με τα μεγάλα 
παράθυρα.

Ο Μάικ Μπερν πέρασε τα δάχτυλά του 
μέσα απ' τα πυκνά, κόκκινα μαλλιά του. 
«Μα τόσο βλάκας είσαι;» είπε δυνατά. Τι 
μπορούσε να πει στον άνθρωπο όταν θα 
του τον έφ ερνε  ο Κ ένεντυ : Τι δ ικα ιολο
γία θα μπορούσε να βρει για  το ότ ι τον 
ε ίχε  συλλάβει σαν κοινό κακοποιό ένας 
ιδ ιω τικός αστυνομικός: Χρειάζεσαι ψυ
χίατρο. είπε μέσα του ο Μπερν. Ά λλα  
δυο δάχτυλα ουίσκι πήγαν να κάνουν 
παρέα στα προηγούμενα. Τα πράγματα 
πήγαιναν πολύ ομαλά. Κάτι έπρεπε να 
συμβεί -  σαν ένα νέο είδωλο για να τρα
βήξει μακριά του τα όμορφα λεφ τουδά 
κια ή ο Τομ Φιούρι να γύρ ιζε απ' τους 
νεκρούς. Αυτό το τελευ τα ίο  ήταν πάντα 
πιθανό.

Το μόνο που ε ίχ ε  βρεθεί απ’ το  αερο
πλάνο ήταν μικρά κομματάκια από μέτα 
λλο και κόκαλα, εκα τοντάδες κόκαλα 
καθαρισμένα από μυρμήγκια ή απ' ο τ ι
δήποτε άλλο που καθαρίζει κόκαλα στη 
ζούγκλα του Αμαζόνιου. Κανένας δεν 
ε ίχε δε ι το  πτώμα του ηθοποιού -  ή 
οποιοδήποτε άλλο πτώμα. Εκατόν 
ογδόντα εφ τά  άτομα. 39 από τα οποία 
αποτελούσαν το σύνολο των ηθοποιών 
της τα ιν ίας «ο δρόμος για τη Ρώμη» ε ί
χαν χαθεί σαν ποτέ τους να μην υπήρξαν 
— όλοι εκ τό ς  απ' τον Τομ Φιούρι. Τα μάτια 
του ήταν ανοιχτά  στη φωτεινή επιγραφή 
που έλεγε  με κόκκινα γράμματα ο ΦΙΟΥΡΙ 
ΖΕΙ. Ο Μπερν πολύ θα θελε να μην είχε 
πει στον Κ ένεντυ  να σταματήσει τον 
άγνωστο κι όταν ακούστηκε ο χτύπος 
στην πόρτα, παραλίγο να βγει μέσα απ 
το πετσί του. «Ναι;» είπε καθώς άνοιγε η 
πόρτα.

Ο ασπρομάλλης σ τεκόταν εκ ε ί κι από 
πίσω του, μισό κεφάλι ψ ηλότερος ο Κέ
νεντυ. «Αυτόν ήθελες  να δεις, αφ εν
τικό;». Ο Κ ένεντυ  π ερ ίμενε να δει τον 
Μπερν να κουνάει το κεφάλι του πριν 
φύγει, κλε ίνοντας την πόρτα πίσω του. 
Τα βήματά του έσβηναν κάτω στις πλα
τ ιές  σκάλες. Μαζί έσβησαν και τα μεγά
φωνα στους κήπους και στ' αυτιά  τους 
βούιξε η ξαφνική σιωπή.

«Πολύ χαίρομαι που σταμάτησε αυτός 
ο θόρυβος για σήμερα», είπε ο Μπερν. 
Έ βαλε ουίσκι σ ’ ένα ποτήρι, το ήπιε κι 
έβαλε άλλο ένα, ενώ τα μάτια του δεν 
μπορούσαν να φύγουν απ' το πρόσωπο 
του ξένου Ή ταν γεμάτο ουλές και 
στραβό απ τη μια μεριά, με το ένα φρύδι 
τραβηγμένο κάτω προς τη γωνία του 
στόματος, κάνοντας το δεξ ί μάγουλο να 
ζαρώνει σε μια φριχτή, κόκκινη πληγή. Ο 
Μπερν αναρω τήθηκε γ ια τ ί δεν φορούσε 
καπέλο, έτσ ι ώστε να μην αναγκάζετα ι ο 
κόσμος να βλέπει την αποκρουστική 
παραμόρφωσή του.

«Θ έλετε να με δείτε;»  ρώτησε τελ ικά  ο 
ξένος με μια σ ιγανή αλλά συνάμα σκληρή 
φωνή.

Ο Μπερν κατάπιε το  ουίσκι του. «Ω, με 
συγχωρείτε», είπε. «Θα θέλατε κάτι να 
π ιείτε;». «Όχι». Ο ξένος περίμενε.

Θ εέ μου! Τι μπορώ να του πω τώρα, 
αναρωτήθηκε ο Μπερν βλαστημώντας 
τον εαυτό του που τον ε ίχε  φ έρε ι μες στο 
γραφείο. Δεν γ ίν ετα ι τίποτα ι άλλο, απο
φάσισε, και το πρόσωπό του φω τίστηκε 
από ένα πλατύ χαμόγελο. «Επιτρέψτε 
μου να σας συγχαρώ. Είσθε ο 10.000ός 
επισκέπτης που περνάει τ ις  πύλες μας 
αυτό το μήνα». Έ σφ ιξε το άσπρο χέρ ι 
του ξένου μέσα στο ηλιοκαμένο δικό 
του.

«Σας ευχαριστώ», είπε ο άλλος. Δεν 
ε ίχε  κάνει την παραμικρή κίνηση απ' τη 
στιγμή που τον ε ίχ ε  κλείσ ει ο Κένεντυ 
μέσα στο δωμάτιο. Μόνο τα μάτια του 
φαίνονταν ζωντανά.

«Κι επειδή είσθε ο 10.000ός επ ισκέ
πτης, δ ικα ιούσθε ένα δείπνο στη μεγάλη 
τραπεζαρία και μία δ ιανυκτέρευση στο 
διαμέρισμα του ίδ ιου του Τομ Φιούρι», 
άκουσε ο Μπερν να λ έε ι η φωνή του.

Ανακουφισμένος, ο Μπερν 
πέρασε το χέρι του απ’ τους 
ώμους του Τομ. «Αυτό που θέλω 
να κάνεις είναι να φτιάξεις ξανά 
το πρόσωπό σου και να βρεις την 
υγεία σου. Η Γερμανία είναι μάλ
λον το καλύτερο μέρος για να 
κάνεις την εγχείρηση.

«Μπορείτε, φυσικά, να το κάνετε κά
ποιαν άλλη μέρα αν δεν σας βολεύει 
απόψε, ε; κύριε».

«Μ πορείτε να με λ έτε  Μαν, Τζο Μαν. 
Μην ανησυχείτε, με βολεύει κι απόψε». 
Και μετά ακολούθησε τον Μπερν σε μια 
στρ ιφογυρ ιστή σκάλα με τρ ιμμένα, πέ
τρ ινα σκαλοπάτια και πέρασε μέσα από 
ένα σαλόνι σε μια κρεβατοκάμαρα με 
επίχρυσα αγγελούδ ια  κρεμασμένα πάνω 
από ένα κρεβάτι με κόκκινα σκεπάσματα.

Το δείπνο οπωσδήποτε δεν ήταν κα
θόλου ευχάριστο, καθώς ο Μπερν και η 
Μονίκ προσπαθούσαν να μην κοιτάζουν 
τον Μαν και το πιρούνι που έβαζε το φα
γητό μέσα στο στραβό στόμα. Τα γυαλιά 
που φορούσε έφτιαχναν μαύρες τρύπες 
στο πρόσωπό του καθώς σκιαζόταν απ 
το φως των κεριών. Και τό τε  άρχισε να 
μ ιλάει για  πόνους και αμνησία, ενώ ήταν 
περ ιτρ ιγυρ ισμένος από πτώματα που 
σάπιζαν. Δεν έδ ε ιξε  να δ ίνε ι σημασία 
όταν η Μονίκ ζήτησε συγνώμη κι ανέ
βηκε στο δωμάτιό της. Συνέχισε να λέε ι 
για  το χωριό των ιθαγενών που ε ίχε με ί
νε ι και το  μάγο που τον βρήκε και τον 
έφ ερε πίσω στη ζωή. Του είπε πως ξύ
πνησε σ' ένα φ ρενοκομείο  και πως δρα
πέτευσε και μπάρκαρε σ' ένα φορτηγό. 
Πως έφτασε στην Ιρλανδία, νοίκιασε ένα 
αυτοκ ίνητο  κι οδήγησε ως τον Πύργο του 
Φιούρι.

Κρύος ιδρώτας άρχισε να τρ έχ ε ι απ το 
μέτωπο του Μάικ Μπερν καθώς τον 
άκουγε κι ένα κακό προαίσθημα ξεκίνησε 
απ’ το  βάθος του στομαχιού του.

«Τι γυρεύεις , Τομ;» ρώτησε.
« Ωστε με αναγνώρισες. Είχα αρχίσει κι 

αναρωτιόμουν πόσο καιρό θα σου 
έπαιρνε». Έ βγαλε τα γυαλιά  και τα κα

θάρισε με την πετσέτα του. «Με ρωτάς τ ι 
γυρεύω». Βάζοντας τα γυαλιά  στην 
τσέπη του. σηκώθηκε κι έκανε βόλτα στο 
τραπέζι. Για να σκεφτώ λίγο -  τ ι ακριβώς 
γυρεύω στο σπίτι μου όπου ζε ις  με τη 
γυνα ίκα μου: Πύργος Φιούρι. Πως και δεν 
άλλαξες τ' όνομά του σε Πύργο Μπερν;» 
Γέλασε χωρίς κέφι. «Τα λεφτά, γ ι' αυτό. 
Κανένας δεν θα πλήρωνε για να δει τον 
Πύργο Μπερν», Ο Τομ Φιούρι στάθηκε 
δίπλα στην καρέκλα του Μάικ και τον 
κοίταξε.

Ο Μπερν ένιωθε στεγνό το  στόμα του. 
Πολύ θα θελε να ε ίχε  ένα ουίσκι, να τέ- 
λειωνε αυτός ο εφ ιάλτης, να μπορούσε 
να βρει κάτι να πει, αντί να κάθετα ι ανοι- 
γοκλε ίνοντας το στόμα του σαν μπού
φος.

«Θα πρέπει να ομολογήσω ένα πρά
γμα», είπε ο Φ ιούρι συνεχίζοντας το 
γύρο του τραπεζιού. «Βγάζεις πραγμα
τικά  καλά λεφτά. Θεέ μου. τα χρήματα 
που είδα να φορτώ νοντα ι σε καμιόνια και 
να φεύγουν για την τράπεζα. Αυτό, φ ίλε 
μου. ε ίνα ι το σπίτι που έχτισε ο θά να τος-  
ο δ ικός μου θάνατος».

Ο Μπερν βρήκε τη λαλιά του. «Ό χι ο 
θάνατός σου, Τομ, ο θρύλος σου. Είσαι 
ένας ήρωας γΓ αυτούς τους νέους, κάτι 
σαν θεός».

«Ναι;». Ο Τομ έσκυψε πάνω απ' το τρα
πέζι, με μάτια που γυάλιζαν στο φως των 
κεριών. «Τότε ίσως θα πρέπει να επα
νεμφανιστώ. να τους δείξω ότι μπόρεσα 
να γυρίσω απ τ ις  πύλες του Άδη».

«Δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι 
σου; Είσαι μια ανάμνηση. Τομ, μια ψευ
δαίσθηση ένας σύγχρονος ιππότης που 
κονταροχτυπήθηκε με το κατεστημένο 
και κέρδισε έναν πύργο».

«Και συ: Τι άλλο ήσουνε ποτέ από 
ένας φ τηνός κομπιναδόρος;».
_ “ Αν θες ν' αρχίσουμε τους τίτλους», 

είπε ο Μπερν, «ο Τομ Φιούρι δεν ήταν 
τίποτε άλλο από ένας αλήτης που κλώ
τσησε την καριέρα του σ ένα χαντάκι. Αν 
συνέχιζες το δρόμο που ε ίχ ες  πάρει, θα 
ήσουνα ένα νούμερο μέσα σ αυτούς που 
βρίσκουν νεκρούς σε κάποιον υπόνομο 
από υπερβολική δόση. Φύγε από δω, Τομ. 
Χρειάζεσαι μια πλαστική εγχείρηση, με
γάλη ξεκούραση και φαγητό -  είσαι όλο 
κόκαλα».

«Κι αν τα κάνω όλα αυτά; Μ ετά τ ι γ ίν ε 
ται;».

«Νομίζω ότι εσύ είσαι αυτός που θα 
πρέπει να δώσει την απάντηση σ αυτή 
την ερώτηση. Ελα μαζί μου θα σου 
δείξω». Ο Μπερν τον οδήγησε στη με
γάλη αίθουσα, γύρισε μερ ικούς διακό
πτες και οι α κτίνες  λέ ιζερ  έδειξαν τον 
Τομ Φιούρι όπως ήταν άλλοτε. Ο γεμάτος 
ζωντάνια νέος γλίστρησε πάνω στο πά
τωμα, χαμογελώντας, με τη φημισμένη 
μπούκλα στο μέτωπό του και το αγέρωχο 
ύφος στα μάτια του. Τα χείλ ια  του κου
νήθηκαν και τα λόγια  που τον είχαν κάνει 
αστέρα μέσα σε μια νύχτα ακούστηκαν 
απ' τα στερεοφω νικά μεγάφωνα.

«Δες πως ήσουν! Δεν μπορείς να 
καταλάβεις ότ ι ε ίνα ι τρέλα  να καταστρέ
φ εις  μια τέτο ια  εικόνα σου;».

Ο Τομ Φιούρι παρακολούθησε τον 
εαυτό του να κινείτα ι, να χαμογελάει και 
να μ ιλάει ξανά και ξανά. «Πραγματικά 
ήμουν καλάς», μουρμούρισε. «Πραγμα
τικά  καλός». Μ ετά είπε: «Μπορείς να το
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σβήσεις τώρα. Εντάξει, Μάικ, κέρδισες. 
Τι θες να κάνω;».

Ανακουφισμένος, ο Μπερν πέρασε το 
χέρ ι του απ' τους ώμους του Τομ. «Αυτό 
που θέλω να κάνεις είνα ι να φτιάξεις 
ξανά το πρόσωπό σου και να βρεις την 
υγεία σου. Η Γερμανία είνα ι μάλλον το 
καλύτερο μέρος για να κάνεις την εγχεί
ρηση και μετά μπορείς να πας στο Ντό- 
νεγκαλ, στο εξοχικό σου, για ξεκούραση. 
Θα χρειαστείς χαρτιά, αλλά αν μείνεις 
στην ΕΟΚ, δεν θα σ’ ενοχλήσουν πολύ».

Πέρασαν απ' το διάδρομο στο γραφείο, 
όπου ο Μπερν έβγαλε ένα ιρλανδικό δια
βατήριο απ' το πρώτο συρτάρι μιας αρ
χειοθήκης. «Έχω όλα τα πράγματά μου 
στο γράμμα Μ, όπως βλέπεις. Εξακο
λουθώ και είμαι το ίδιο τακτικός όπως 
τό τε  που ήμαστε στο ορφανοτροφείο 
Πάρτο» Έδωσε στον Φιούρι το δ ιαβατή
ριο. «Δικό μου είναι, αλλά αν το κρατάς 
στο χέρ ι σου κανένας δεν θα ζητήσει να 
το δει -  σαν τα εισ ιτήρια που μαζεύαμε 
κάτω απ’ το λεωφορείο για να μη ζητήσει 
λεφτά ο εισπράχτορας».

Ο Φιούρι γέλασε νιώθοντας μια ξα
φνική ζεστασιά για τον Μάικ Μπερν. Τε
λικά, ίσως να ήταν πραγματικός του φ ί
λος.

Γενναιόδωρος τώρα με τόσο ουίσκι 
μέσα του, ο Μπερν του είπε ότι δεν 
χρειαζόταν να στενοχωρηθεί ποτέ για 
χρήματα. Τα μισά έσοδα απ' τον πύργο 
θα έμπαιναν σ' ένα λογαριασμό στην 
τράπεζα στο όνομα που αυτός θα διά-
_________________________________

Το μόνο που είχε βρεθεί απ' το 
αεροπλάνο ήταν μικρά κομματά
κια από μέταλλο και κόκαλα εκα
τοντάδες κόκαλα καθαρισμένα 
από μυρμήγκια ή απ' οτιδήποτε 
άλλο που καθαρίζει κόκαλα στη 
ζούγκλα του Αμαζόνιου. Κανέ
νας δεν είχε δει το πτώμα του 
ηθοποιού - ή οποιοδήποτε άλλο 
πτώμα.

λεγε. Ο Φιούρι του είπε ότι το Τζο Μαν 
του άρεσε. Και μετά έδωσαν τα χέρια  για 
να κλείσουν τη συμφωνία τους κι ο Τομ 
έβαλε στην τσέπη του μια επιταγή για 
πέντε χ ιλ ιάδες λίρες.

«Το αυτοκίνητό σου το χεις στο χώρο 
σταθμεύσεως;» ρώτησε ο Μπερν.

Ο Τομ κούνησε καταφατικά το κεφάλι 
του.

«Θα τηλεφωνήσω στην πύλη να σ' 
αφήσουν να περάσεις».

Ενώ ο Μπερν μιλούσε με την πύλη, ο 
Φιούρι πήγε στο παράθυρο. «Περίεργο 
το πώς ήθελα πάντα ένα πύργο, θυμάσαι; 
Κάθε δεκάρα που έβγαζα πήγαινε για να 
φ τιαχτεί αυτός ο το ίχος πλάι στον πύργο, 
με την κάθε πέτρα του κομμένη και το 
ποθετημένη ακριβώς όπως ήταν στο δω
δέκατο αιώνα. Και μετά, μόλις νόμισες 
ότι πέθανα, τα γκρέμ ισες όλα για να βά
λεις τζάμια. Τον Πύργο μου τον έκανες 
ένα τσίρκο για ηλιθίους».

Ακούγοντάς τον, ο Μπερν κατάλαβε 
ι ότι ο Φιούρι δεν σκόπευε να μείνει μα

κριά απ’ τον πύργο του κι ένιωσε τον 
θυμό να ξεχειλ ίζε ι σαν χολή από μέσα 
του. Αυθόρμητα, το χέρ ι του έκλεισε

γύρω από ένα μικρό μπρούτζινο άγαλμα 
του ηθοποιού και με μια γρήγορη κίνηση, 
το σήκωσε ψηλά και το κατέβασε με δύ
ναμη στο κεφάλι του Φιούρι. Ο Τομ, 
όμως, βλέποντας τη φιγούρα του Μπερν 
στο τζάμι, έκανε ένα βήμα στο πλάι και το 
αγαλματάκι τον πέτυχε στον ώμο. Στρά
φηκε προς τον Μπερν, που πάγωσε, κοι
τάζοντας το μικρό μάτι, σαν κεφάλι καρ
φίτσας, πάνω απ' την κόκκινη πληγή που 
ήταν το μάγουλό του. Ο Μάικ Μπερν 
συνέχισε να το κοιτάζει, καθώς άσπρα, 
μακριά δάχτυλα τυλ ίγονταν γύρω απ' το 
λαιμό του.

Η ανάγκη του ν ’ ανασάνει έσπασε τα 
μάγια Προσπάθησε να ξεγατζώσει τους 
αντίχε ιρες που έκοβαν το οξυγόνο απ' το 
σώμα του. Ή ξερε τ ι έπρεπε να κάνει. 
Ή ξερε ότι έπρεπε ν' ανεβάσει με δύναμη 
ταχέρια του για να σπάσει τη λαβή και 
μετά να τον χτυπήσει και με τα δυο χέρια 
στα πλάγια του λαιμού, αλλά η κόκκινη 
πληγή ήταν σαν να τρυπούσε τα μάτια 
του. Ά φ ησε τα χέρια  του να πέσουν, 
πολύ βαριά πια για να τα σηκώσει. Η 
γλώσσα του όσο πήγαινε φούσκωνε και 
πιο πολύ στο στόμα του.

Ο Τομ κράτησε σταθερή την πίεση 
ώσπου βεβαιώθηκε ότι ήταν νεκρός ο 
Μπερν και μετά τον άφησε να σωριαστεί 
στο πάτωμα. Βγάζοντας ένα μαντίλι απ' 
την τσέπη του, σκούπισε το πρόσωπο και 
τα χέρια  του, έστρωσε τα μαλλιά με τα 
δάχτυλά του και ίσιωσε τη γραβάτα του. 
Πηγαίνοντας στην αρχειοθήκη, έψαξε 
τους φακέλους ώσπου βρήκε αυτό που 
ήθελε. Έχωσε μισή ντουζίνα φωτογρα
φ ίες μες στην τσέπη του. Μόνο τό τε 
ασχολήθηκε με τον Μάικ Μπερν.

Πέρασε με τη νοικιασμένη Κορτίνα του 
απ' το Νιούμπριτζ και μετά μέσα απ' το 
Δουβλίνο ώσπου έφτασε στο Ξενοδοχείο 
Ιντερνάσιοναλ, στο Αεροδρόμιο του 
Δουβλίνου, ανέβηκε στο δωμάτιό του και 
ξάπλωσε στο κρεβάτι. Οι προσπάθειες 
που είχε καταβάλει για να κουβαλήσει 
τον Μπερν στο άσπρο μνήμα και να τον 
βάλει μέσα στο άδειο χρυσό και φ ιλντι
σένιο φέρετρο τον είχαν εξαντλήσει. Τα 
είχε καταφέρει όμως -  ο Μάικ Μπερν 
είχε εξαφανιστεί απ' το πρόσωπο της 
γης. Και το αστείο ήταν ότι κανένας δεν 
θ' ανησυχούσε. Ο Μπερν συχνά εξαφανι
ζόταν για μήνες ολόκληρους, χωρίς να 
πει λέξη σε κανένα. Συνηθισμένη στο να 
βγάζει χρήματα, η Μονίκ θα κρατούσε 
γερά τον έλεγχο της επιχειρήσεως. Δεν 
υπήρχε λόγος ν' ανησυχεί γ ι ’ αυτό το 
θέμα Η Μονίκ θα τα έβγαζε πέρα.

Καθώς χαλάρωσαν οι μυς του κορμιού 
του πάνω στα δροσερά σεντόνια, σκύφ
τηκε όλα αυτά που τον περίμεναν -  οι 
μήνες της οδυνηρής πλαστικής χ ε ι
ρουργικής στο πρόσωπό του και μετά 
από καιρό η επιστροφή του στον Πύργο 
Φιούρι. Ό τα ν  θα γύριζε όμως, θα πρόσ
εχε να μην καταστρέψει την εικόνα του 
Τελικά του άρεσε η ιδέα να τον βλέπουν 
σαν θεό όλοι αυτο ί οι π ιτσ ιρικάδες που 
έφερναν τα λεφτά  -  δεν του φαινόταν 
καν άσχημο το ότι ο πύργος του είχε 
μετατραπεί σε τσίρκο. Ο Μάικ είχε δίκιο 
Ο Τομ Φιούρι ήταν μια ανάμνηση κι έτσι 
σκόπευε να την κρατήσει.

Αυτός ήταν κι ο λόγος που οι φωτο
γραφ ίες που είχε δ ιαλέξει για τους γ ια 
τρούς που θα του άλλαζαν το πρόσωπο, 
ήταν όλες του Μάικ Μπερν.

ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 Α θ Η Ν A I 
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Δ ιευθυντής;

Α ντ/ρχης ΑΘΑΝ. ΜΟΡΦΑΚΗΣ 

Α ρχισυντάκτης:

Υπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Β ο η θ ο ς  Α ρχ ισ υ ν τάκ τη :

Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ

Σ ύ ν τα ξ η  - Ρ η ρ ά ιτ ε ρ  - Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ις :

Ανθ/στής Δημ. ΚΑΣΣΙΟΣ 
Ενωμ/ρχης Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δ α κ τυ λ ο γ ρ ά φ η σ η  κ ε ι μ έ ν ω ν :
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μ α κ έ τ ε ς :

Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Β ιβ λ ιο θ ή κ η  - Α ρ χε ίο :

Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Ο ικο ν ο μ ικ ή  Δ ι α χ ε ί ρ ισ η  -  Σ υ ν δ ρ ο μ η τ έ ς  
-  Δ ι εκ π ε ρ α ίω σ η :
Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 

» Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Ελ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  Σ υ ν δρ ο μ η τώ ν :
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε σ ί α  κ ε ι μ έ ν ω ν :

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φ ω τ ο γ ρ α φ ιώ ν  - Μ ο ν τ ά ζ  - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466-310.

Β ιβ λ ιο δεσ ία :
Γ ραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526

Τα κείμενα που αποστέλλονται 
για δημοσίευση πρέπει να είνα ι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφη
μένα ή τουλάχιστον ευανάγνω
στα, σε δυο αντίγραφα, και να 
συνοδεύοντα ι από σχετικό και 
κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, 
εφ ' όσον υπάρχει.
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Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΩ Ν  
Π Ο ΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Πρόσφατα, εξαρθρώθηκε από το 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμ
πορίου τη ς  Υ.Α.Π.Π., μια τρ ιμ ελής σπείρα 
λαθρεμπόρων αυτοκινήτω ν, δύο εμπό
ρων αυτοκινήτω ν και ενός τελω νειακού 
υπάλληλου, που με εξυπνότατα τεχνά 
σματα κατάφερναν να χαρακτηρίζουν 
πολυτελή επ ιβατικά αυτοκ ίνητα  σαν 
ελεύθερη ς χρήσης, γλυτώ νοντας έτσ ι 
δασμούς και φόρους δεκάδων εκα τομ 
μυρίων δραχμών.

Όπως ε ίνα ι γνωστό σύμφωνα με το 
Ν.Δ. 2637/1953, όπως έχ ε ι τροποποιηθεί, 
'Ε λληνες υπήκοοι μόνιμοι κάτο ικο ι Ελ
λάδας, δεν έχουν το  δικαίωμα να κυκλο
φορούν Ελεύθερης χρήσης αυτοκίνητα. 
Αυτό ε ίνα ι προνόμοιο μόνον των αλλο
δαπών ή και ημεδαπών μονίμων κατοίκων 
εξω τερ ικού. Παράλληλα με τ ις  Δ. 
932/122/ 6-8-82 και Δ. 1023/130/ 8-9-82 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, 
κανένας Κύπριος υπήκοος, ανεξάρτητα  
αν ε ίνα ι πρόσφυγας ή όχι, δεν έχε ι δ ι
καίωμα αλλαγής, εισαγω γής ή αγοράς 
άλλων επιβατικών αυτοκινήτω ν, εκτός 
αν αυτά αγοράστηκαν στο εξω τερ ικό  και 
υπάρχουν επίσημα σ το ιχεία  ότ ι μπήκαν 
σε Ελληνικό Τελω νειακό χώρο το αργό
τερο  μέχρι 6-8-1982. Οι Κύπριες πρόσ
φυγες εξάλλου, οι παντρεμένες με Έ λ 
ληνες υπήκοους δεν έχουν δικαίωμα 
Ελεύθερης Χρήσης.

Το ξήλωμα του παράνομου δίκτυου 
άρχισε από μια τροχονομική παράβαση 
στην περιοχή της Ελευσίνας του 
81/08283 I X. Επιβατικού αυτοκίνητου 
μάρκας MERSEDES 280 SE, που οδη
γούσε ο Κύπριος Παντελής Δημητρίου. Η 
μη άμεση συμμόρφωση του οδηγού στο 
σήμα του τροχονόμου και η ανάγκη 
καταδίωξής του, η νευρ ικότη τά  του όταν 
τελ ικά  σταμάτησε και η αταξία  των 
αδειών του αυτοκινήτου, ήταν αρκετά 
για τα έμπειρα μάτια των ανδρών του 
Τμήματος Τροχαίας Ελευσίνας. Σε λίγο, 
τα μπερδεμένα σ το ιχεία  και τ ις  μπερδε

μ ένες εξηγήσεις του Δημητρίου, θα έρ
θει να λύσει η ΥΑΠΠ που θα ανακαλύψει 
ότ ι βρ ίσκετα ι μπροστά σε μια οργανω
μένη σπείρα. Ο Δημητρίου μπροστά στο 
αδιέξοδο, θα φ ανεί αποκαλυπτικότατος 
και θα βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπό
θεσης και την αποκάλυψη των συνενό
χων του: πρόκειτα ι για  τον Κώστα Λάκκα 
και τον τελω νειακό υπάλληλο Σταύρο 
Σταυρόπουλο.

Ο Λάκκας έκανε εισαγω γές επιβατικών 
αυτοκινήτω ν από τη Δ υτική  Γερμανία, 
χρησιμοποιώντας γ ι αυτό αλλοδαπούς 
τουρ ίσ τες ώστε να χαρακτηρισθούν 
Ελεύθερης Χρήσης, και στη συνέχεια  τα 
εμπορευόταν. Ο ίδ ιος έπεισε το  Δημη
τρ ίου. που ασχολείτο κι αυτός με τις 
αγοραπωλησίες αυτοκινήτω ν μεταξύ αλ
λοδαπών και κύρια Κύπριων ότι υπήρχε 
τρόπος -  και μετά την απαγόρευση της 
6-8-82 για τους Κύπριους — να τους διο
χετεύ ου ν  αυτοκ ίνητα  υπό καθεστώς 
Ελεύθερης Χρήσης. Συγκεκριμένα, του 
πρότεινε πως αν παράδιδε τα διαβατήρια  
των κατόχων (και πωλητών) των αυτοκ ι
νήτων και των υποψήφιων αγοραστών,

αυτός μετά από λ ίγες  μέρες θα του τα 
επέστρεφε τακτοποιημένα, έχοντας δη
λαδή αναγράψει στα διαβατήρια  των κα
τόχων (πωλητών) των αυτοκινήτω ν ότι 
δήθεν αυτά «βγήκαν» στο εξω τερικό, και 
στα διαβατήρια  των αγοραστών (Κύ
πριων κυρίως) ότ ι τα ίδ ια  α υτοκίνητα  εισ- 
άχθηκαν πριν από τ ις  6 Αυγούστου 1982, 
δουλειά  που θα στοίχιζε μόνο 50.000 
δραχμές για κάθε αυτοκίνητο , αφού 
υπήρχε ο «άνθρωπος» που θα έκανε τ ις  
ε ικο ν ικές  εγγραφές στα διαβατήρια!

Πραγματικά, όπως προέκυψε από την 
προανάκριση, ο Λάκκας για να πετύχει 
τ ις  ε ικο ν ικές  επανεξαγωγές και εισαγω
γές  των αυτοκινήτω ν, και συνεπώς το 
χαρακτηρισμό τους σαν «Ελεύθερης 
Χρήσης», ε ίχε τον «άνθρωπό» του, τον 
τελω νειακό υπάλληλο Σταύρο Σταυρό
πουλο. που υπηρετούσε μέχρι τ ις  4 Ια
νουάριου στη Δ ιεύθυνση Τελωνείου 
Κέρκυρας, ο οποίος πραγματοποιούσε 
τ ις  πλαστές εγγραφές στα διαβατήρια 
και στα δελτία  Ελεύθερης Χρήσης ή τα 
υπηρεσιακά σημειώματα της αρμόδιας 
Τελω νειακής Αρχής (ΔΙ.Π.Ε.Α.).

Ο Δημητρίου, πάλι, ήταν αυτός που 
έβρισκε τα δ ιαβατήρια: για όσους υπο
ψήφιους αγοραστές δεν είχαν Κυπριακά 
διαβατήρια, μετά από συνεννόηση μαζί 
τους, χρησιμοποιούσε για τις  ε ικον ικές  
εγγραφές διαβατήρια  Κύπριων συγγε
νών του. Για τους Ελληνες αγοραστές, 
που ήταν παντρεμένοι με Κύπριες, χρη
σιμοποιούσε τα διαβατήρια  των συζύγων 
τους, όπου φαινόταν ό τ ι ήταν ανύπαν
τρες, και επομένως δεν είχαν χάσει το 
δικαίωμα κυκλοφορίας αυτοκίνητου 
Ελεύθερης Χρήσης. Το ίδιο τέχνασμα 
χρησιμοποιούσε και σ τις περιπτώσεις 
Κύπριων παντρεμένων με Κύπριες, που 
κατείχαν και άλλο αυτοκίνητο  Ελεύθε
ρης Χρήσης.

Οι Κύπριοι ή οι Κύπριες, στα διαβατή
ρια των οποίων είχαν γ ίν ε ι οι πλαστές 
εγγραφές, πήγαιναν στη συνέχεια  στη 
ΔΙ.Π.Ε.Α.. όπου βάσει των εικονικών αυ
τών εγγραφών και επί πλέον με την υπο
βολή από τ ις  αγοράστριες ψευδών 
υπεύθυνων δηλώσεων ότι ε ίνα ι άγαμες 
και πρόσφυγες (εκτοπ ισθείσες) πετύχα ι
ναν τη χορήγηση Δ.Ε.Χ. για τα αυτοκ ί
νητα που αναφέρονταν στα διαβατήριά
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τους, με δικαίωμα κυκλοφορίας τους για 
αόριστο χρόνο.

Χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνά
σματα, ο Λάκκας, που θεω ρείτα ι και ο 
εγκέφαλος της όλης υπόθεσης, π ιστεύε
τα ι ότι έχει εισαγάγει και δ ιοχετεύσει 
παράνομα στην αγορά σημαντικό αριθμό 
πολυτελών αυτοκινήτων και χωρίς τη 
συνεργασία του Δημητρίου, αλλά με τη 
συνεργασία του Σταυρόπουλου και πι
θανόν και άλλων άγνωστων ημεδαπών ή 
αλλοδαπών.

Τελικά, εντοπίστηκαν 15 παράνομα -  
λαθραία αυτοκίνητα, τα οποία και κατα
σχέθηκαν, και στηρίχτηκαν κατηγορίες 
για 25 συνολικά άτομα, Έ λληνες και Κύ
πριους, που στάλθηκαν στον Εισαγγε
λέα.

Μ ΠΑΡΜ ΠΟ ΥΤΙΕΡΑ ΣΤΟ ΕΛΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε φωλιά κυνηγών της θεάς τύχης είχε 
μετατραπεί η παραθαλάσσια παράγκα 
του Σταύρου Κρητικάκου, στην «Κυανή 
Ακτή» της παραλίας Έλους. Δύο τραπέ
ζια παλιά, ενωμένα και σκεπασμένα με 
μια κουβέρτα, και πάνω σ' αυτήν η πρά
σινη τσόχα. Πέφταν τα ζάρια και σε κάθε 
ζαριά τα χιλιάρικα άλλαζαν χέρια.

Ο ι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος 
Βλαχιώτη, κάτι είχαν δε ι και κάτι είχαν 
ακούσει γ ι' αυτές τις  μυστηριώδεις συγ
κεντρώσεις: πολύς κόσμος πηγαινοερ
χότανε νυχτιάτικα στην παραγκούλα. 
Έ τσ ι αποφάσισαν να μάθουν κι αυτο ί το 
λόγο, πούγινε η παράγκα κέντρο διερχο- 
μένων.

Μια ολόκληρη βδομάδα χρειάστηκε να 
περάσει παρακολουθώντας την ερημική 
τοποθεσία. Μια βδομάδα αρκετά ρομαν
τική, με τις  ολονύκτιες βόλτες στην 
έρημη παραλία.

Αλλά το «μοιραίο» βράδυ έφτασε: οι 
κρυμένοι χωροφύλακες έναν -  έναν 
τους έβλεπαν να φτάνουν, να χτυπούν 
συνθηματικά και να μπαίνουν στην 
παράγκα. Μέτρησαν δέκα τρεις. Κι 
επειδή ο αριθμός ήταν «εβραίικος» 
σκέφτηκαν να μπουν κι αυτοί μέσα να 
σπάσει η γρουσουζιά! Που νάξεραν πως 
θάφερναν μεγαλύτερη κακοτυχία!

Η ώρα ήταν δύο και τέταρτο  τη νύκτα, 
όταν οι άνδρες του Α.Τ. Βλαχιώτη μαζί με 
την Ειρηνοδίκη Κροκεών μπήκαν στην 
παράγκα, και βρήκαν τους θαμώνες της 
με τα ζάρια στα χέρια. Στην αναταραχή 
που ακολούθησε, έξι κατάφεραν να ξε- 
φύγουν και να χαθούν μέσα στο σκοτάδι, 
για να πιαστούν αργότερα, μια που όλοι 
ήταν γνωστοί στους άνδρες της Χωρο
φυλακής. Ο ι υπόλοιποι επτά, πιάστηκαν 
επ' αυτοφώρω και μαζί μ' αυτούς βρέ
θηκε και κατασχέθηκε κι ο «τζίρος» του 
τραπεζιού, που ξεπέρναγε τις  εκατό χ ι
λιάδες.

Αυτή τη φορά -  και δεν είνα ι η μόνη -  η

Θεά Τύχη δεν ευνόησε καθόλου τους 
«πιστούς» της. Τους μόνους που ευ 
νόησε θα είνα ι οι ο ικογένε ιές  τους που 
αργά η γρήγορα θα αντιμετώπιζαν το

«ΝΤΟΡΙΣ» ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ή ταν στα τέλη του Σεπτεμβρίου πέ
ρυσι, όταν το λαθρεμπορικό πλοίο 
«ΝΤΟΡΙΣ», παγιδευμένο μέσα στο κατα
διωκτικό κλοιό, πέταξε στη θάλασσα, έξω 
από τ ις  Στροφάδες, το φορτίο του. 22 
τόννους χασίς συσκευασμένο σε πλάκες 
μέσα σε πλαστικούς σάκκους. Γέμισε η 
θάλασσα χασίς! Οι συνεχείς και φ ιλότι
μες προσπάθειες του Ναυτικού και του 
Λιμενικού απόδωσαν βέβαια, αλλά μέχρι 
κάποιο σημείο- όλο και κάποιος σάκκος 
ξέφ ευγε και έφτανε στην ακτή. Και τό τε 
οι κάτοικοι των Μεσσηνιακών παράλιων 
περιοχών τον μάζευαν και τον παράδιδαν 
στη Χωροφυλακή, για να μη πέσει σε 
άλλα χέρια, παράνομα.

Υπήρξαν, όμως, και ελάχιστες περι
πτώσεις ανθρώπων, που θέλησαν να 
βρουν και να κρατήσουν για να εκμεταλ- 
λευθούν για χρηματικό τους κέρδος τον 
«αργό» θάνατο. Κι αυτούς έπρεπε να 
τους προλάβει, ή να τους βρει και να 
τους σταματήσει η Χωροφυλακή. Μέσα 
σ' αυτό τον κύκλο των ερευνών της, δεν 
άργησε να εντοπ ίσει κάποιον τέτο ιο  
ασυνείδητο: ο Γιάννης Βερεσές από την 
Κορώνη, που είνα ι άεργος, γ ίνετα ι ξα
φνικά να έχει αποκτήσει μια οικονομική 
επιφάνεια, που του επ ιτρέπει διασκεδά
σεις και μεγάλη ζωή. Οι πληροφορίες γι' 
αυτόν φτάνουν μέχρι το Τμήμα Ασφά
λειας Καλαμάτας, που το θ έτε ι σε διακρι
τική παρακολούθηση. Οι υπόνοιες επι
βεβαιώνονται. και κάποιο βράδυ ο Βερε
σές βρ ίσκεται αντιμέτωπος με το Νόμο. 
Στην έρευνα που θα γ ίνε ι στο αυτοκίνητό 
του, θα βρεθούν: ένα σ τιλέτο  μήκους 20 
εκατοστών, εξακόσιες χ ιλ ιάδες δραχμές

φάσμα της φτώχειας και της δυστυχίας 
αν το χέρ ι της Χωροφυλακής δεν επέμ- 
βαινε για να λυτρώσει τα θύματα από το 
πάθος τους.

σε δεσμίδες, πεντακόσια πενήντα γερ 
μανικά μάρκα, εξήντα  δολλάρια Η.Π.Α. 
και ένα βιβλιάριο του Ταμιευτήριου στο 
όνομά του με καταθέσεις περίπου επτα
κοσίων χιλιάδων δραχμών.

Στην μεθοδική ανάκριση που ακολού
θησε, ο Βερεσές ομολόγησε ότι το Δ ε
κέμβριο του 1982 βρήκε ένα σάκκο, που 
περ ιείχε πλακίδια κατεργασμένης ινδ ι
κής κάνναβης, και που πρέπει να προερ
χόταν από το «ΝΤΟΡΙΣ». Από το χασίς 
αυτό, πούλησε διάφορες ποσότητες στο 
Θανάση Σταυρόπουλο και τον Μανόλη 
Σαρρή, κατοίκους Αθηνών, από τους 
οποίους ο πρώτος συνελήφθη, ενώ ο 
δεύτερος δεν συνελήφθη λόγω παρέ
λευσης του αυτόφορου.

Στις κατ' οίκον έρευνες που ακολού
θησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: στο 
σπίτι του Βερεσέ στην Κορώνη και στο 
διαμέρισμα που κρατούσε στην Ηλιού
πολη δέκα περίπου κιλά χασίς σε ε ιδ ικές 
κρύπτες, τρ ία «γουώκυ-τώκυ», φυσίγγια 
πολεμικού όπλου, ένα πλαστικό γκλομπς 
αερίου, ένα μπλοκ με σημειώσεις για τον 
τρόπο καλλιέργειας της ινδ ικής κάννα
βης και μικρή ποσότητα σπόρων. Και στο 
σπίτι του Θανάση Σταυρόπουλου, δέκα 
γραμμάρια χασίς, καλά κρυμένα μέσα σε 
μια τηλεόραση και εκατόν δέκα χ ιλ ιάδες 
δραχμές προερχόμενες από εμπορία 
ναρκωτικών ουσιών.

Έ τσι, άδοξα, τέλειω σε η «εμπορική» 
σταδιοδρομία του Βερεσέ. Και ευχή θά- 
ταν να μην υπήρχαν πολλοί που θα ακο
λουθούσαν το παράδειγμά του, γ ια τί η 
Χωροφυλακή καραδοκεί και κανένας δεν 
μπορεί να γλυτώσει από την τσιπίδα του 
Νόμου και την τιμωρία.
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ΕΝΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ! 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

0  νέος . . .  συνάδελφος υπ ηρετεί στο 
τμήμα δίωξης Λαθρεμπορίου και ναρκω
τικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Προαστίων της Πρωτεύουσας. Έ χε ι 
αποφοιτήσει κι' αυτός από αστυνομική 
σχολή και ακούει στο όνομα Πρινς (Πρίγ
κιπας). Π ρόκειτα ι για  το  νέο απόκτημα 
της Χωροφυλακής, τον αστυνομικό 
σκύλο με την ε ιδ ική  εκπαίδευση για να 
«ξετρυπ ώ νει- ναρκωτικά απ’ τ ις  κρυψώ
νες των ναρκομανών.

Δεν πρόλαβε να αναλάβει υπηρεσία 
και αμέσως έδωσε δείγμα απ’ τ ις  μεγάλες 
του δυνατότητες. Αλλά ας πάρουμε τα 
πράγματα με τη σειρά.

Στις 17-6-83 άνδρες της ασφάλειας 
προαστίων συλλαμβάνουν στο δρόμο 
τον Πέτρο Ρούση. 42 χρόνων. Πάνω του 
βρήκαν 2 γραμμάρια χασίς. Ο Ρούσης, 
που ε ίχε απασχολήσει με ναρκωτικά και 
στο παρελθόν την αστυνομία, αποκαλύ
πτει και τον  «σύνεργό» του Σωτήρη Πα- 
ναγιωτόπουλο, 34 χρόνων με τον οποίο 
συγκατοικούσε. Στην ανάκριση ισχυρί
στηκαν ότι το χασίς είχαν προμηθευτεί 
από κάποιον Γεώργιο Νικολόπουλο, στον 
Αγιο Π αντελεήμονα Αχαρνών, μόνο για 

προσωπική τους χρήση.
Επειδή οι αστυνομ ικο ί της ΥΑΠΠ δεν 

πείστηκαν στους ισχυρισμούς τους, έκα 
ναν έρευνα  στο διαμέρισμα που έμεναν 
αλλά χωρίς θετ ικό  αποτέλεσμα. Τότε 
κλήθηκε ο Πρινς ν αναλάβει «υπηρε
σία».

Το μαύρο ψηλόσωμο σκυλί, εξερ εύ 
νησε με μεγάλη προσοχή το διαμέρισμα, 
άρχισε να π ηγα ινοέρχετα ι στα τραπέζια, 
να χώ νετα ι κάτω απ’ τα κρεββάτια  και ν' 
ανεβα ίνε ι στα ντουλάπια.

Οι άνδρες της ΥΑΠΠ και ο μόνιμος 
συνοδός του, ενω μ/ρχης Χρήστος Αν- 
δριανός, παρακολουθούσαν έκπληκτοι 
τ ις  έρ ευ νές  του, όταν το  «λαγωνικό» χώ
νε ι τη μούρη του μέσα σ' ένα μπαούλο, 
παραμερίζει τα πράγματα που βρίσκει 
μέσα, σχίζει το εσω τερικό ντύσ ιμο και 
ανακαλύπτει ένα «σκονάκι» που περ ιείχε 
4 γρ. χασίς.

Το «λαγωνικό» της ΥΑΠΠ έδωσε εξ 
ετά σ εις  και πήρε άριστα. Ευχόμαστε νά- 
χε ι πάντοτε επ ιτυχ ίες στη διάρκεια  
της . . σ ταδιοδρομίας του. Και είμαστε 
σ ίγουροι γ ι ’ αυτό.

Ο συνοδός του Πρινς, ενω μ/ρχης κ. 
Χρήστος Ανδριανός έμαθε να κάνει τον 
εκπαιδευτή από Αγγλους συναδέλφους 
κατά την παραμονή του στη ν Αγγλία, που 
πήγε για να τον παραλάβει. Καθημερινά 
τον εκπ α ιδεύει σκληρά και τον π ροετο ι
μάζει γ ια  όλες τ ις  ε ιδ ικ ές  αποστολές που 
πρόκειτα ι να αναλάβει. Χασισέμποροι και 
ναρκομανείς κάποτε ο Πρινς θα σας επι- 
σ κεφ θεί για  μια γνωριμία. Να τον 
π ερ ιμένετε με ανυπομονησία. Είναι πολύ 
καλός φίλος.
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Εμείς και oi 
αναγνώστες

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Σε ευχαριστήρια επιστολή του προς 
την ημερήσια εφημερίδα της Κατερίνης 
«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ο κ. Αντίγονος ΞΗΡΟΜΕ- 
ΡΙΤΗΣ γράφει:

Αισθάνομαι το  καθήκον να ευχαρι
στήσω και δημόσια τον Δ ιοικητή Χωρο
φυλακής Π ιερίας κ. Δημήτριον Αναστό- 
πουλον, τον Δ ιο ικητήν του Τμήματος 
Τροχαίας κ. Αναστάσιον Μπρούσαλην 
και τους άνδρες της Χωροφυλακής Αθα
νάσιον Καρακώνην, Βασίλειον Δημη- 
τρ ιάδην και Λάζαρον Μαρμαρίδην, που 
επάνδρωσαν εις την περίπτωσίν μου 
περιπολικόν της τροχαίας, οι οποίοι με 
την παρατηρητικότητά τους επί ορισμέ
νων εξωτερικών στοιχείων του κλαπέν- 
τος αυτοκινήτου μου επεσήμαναν αμέ
σως και ενεργήσαντες κεραυνοβόλως, 
συνέλαβαν τους κλέπτες του αυτοκινή
του μου εντός ολίγων ωρών και κατά 
τρόπον που προκαλεί την κατάπληξιν και 
τον θαυμασμόν Η επιτυχία τους η οποία 
αποτελεί άθλον αστυνομικόν μου επι
τρέπει να διακηρύξω ότι το ιούτο ι χωρο
φύλακες τιμούν το Σώμα της Χωροφυλα
κής και εμπνέουν εμπιστοσύνην στον 
ελληνικό λαό.

Αντίγονος Ξηρομερίτης

*

Η οικογένεια  του Αντωνίου ΚΟΥΤΣΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, αναπήρου πολέμου, ο 
οποίος έπεσε πρόσφατα θύμα τροχαίου 
ατυχήματος, ευχαρ ιστεί όλους τους 
συναδέλφους που συμμετέσχον στο 
πένθος της και συνοδέυσαν την εκφορά 
του νεκρού στην τελευτα ία  του κατοικία 
στις 26-4-1983 στο Γαύρο Ναυπακτίας.

*

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστι
κών και Ταξειδιωτικών Γραφείων, σε επι
στολή του προς τον Δ ιευθυντή της ΔΑΠΠ 
ταξίαρχο κ. Ανδρέα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, 
εξα ιρεί τα ληφθέντα μέτρα τάξης, τρο
χαίας και ασφάλειας κατά τον διεξα- 
χθέντα πρόσφατα τελ ικό  αγώνα ποδο
σφαίρου για το κύπελλο πρωταθλητριών 
Ευρώπης, γράφοντας:

Αξιότιμε κ. Δ ιευθυντά,
Εκ μέρους του Δ ιο ικητικού Συμβου

λίου του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Του
ριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων, 
επιθυμούμε να συγχαρούμε θερμά την 
ΔΑΠΠ και εσάς προσωπικώς για τον 
άψογο σχεδίασμά, την άρτια οργάνωση 
και την αποτελεσματικότητα των ενερ 
γειών της Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά την

ασφάλεια, την τάξη και την ρύθμιση της 
τροχαίας κινήσεως κατά την ποδοσφαι
ρική συνάντηση για το κύπελλο πρωτα
θλητριών Ευρώπης μεταξύ της γερμανι
κής ομάδος του Αμβούργου και της ιτα
λικής «Γιουβέντους», που πραγματο
ποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο των 
Αθηνών στις 25 Μαΐου 1983.

Λόγω της φύσεως του επαγγελματικού 
τομέως τον οποίο έχουμε την τιμή να 
εκπροσωπούμε, επ ιτρέψ τε μας να τον ί
σουμε ιδ ια ίτερα τον πολύ σημαντικό 
ρόλο που διεδραμάτισε η Υποδιεύθυνση 
Τροχαίας Κινήσεως Προαστίων Πρω- 
τευούσης, η οποία υπό την διεύθυνση 
του Συνταγματάρχου κ. Αθανασίου Σα- 
γρή επέτυχε να λύση δύσκολα κυκλοφο- 
ριακά προβλήματα και να εξασφάλιση 
την ομαλή διακίνηση των οχημάτων προς 
και από τον χώρον της συναντήσεως.

Τέλος, κατά την γνώμην μας, αλλά και 
κατά γεν ικήν ομολογίαν, η συμβολή της 
Ελληνικής Χωροφυλακής και ειδ ικώτερα 
της κεντρ ικής Υπηρεσίας και των κλιμα
κίων της Δ ιευθύνσεως Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, υπήρξε με
γάλη και αποφασιστική, άμεσα μεν για 
την επιτυχία της ευρωπαϊκής αθλητικής 
αυτής εκδηλώσεως, έμμεσα δε για την 
προαγωγή του ελληνικού τουρισμού και 
την ενίσχυση, γενικώτερα, του κύρους 
της χώρας μας στο εξωτερικό.

Μ ετ' εκτιμήσεως

Ο Πρόεδρος 
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 

Ο Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

*

Παρόμοια ευχαριστήρια επιστολή 
έστειλε στο Αρχηγείο Χωροφυλακής και 
η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
ΕΠΟ, στην οποία μεταξύ των άλλων ανα
φέρει:

. . Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
οσαδήποτε συγχαρητήρια και αν σας 
απευθύνουμε για την από κάθε άποψη 
τέλε ια  οργάνωση των έργων της αρμο- 
δ ιότητός σας, δεν θα μπορούν να ισο
σκελίσουν το μέγεθος της επιτυχίας σας.

Ιδ ια ίτερα θα πρέπει να εξάρουμε τις 
επ ιτυχημένες προσπάθειες των υπηρε
σιών της Τροχαίας Προαστίων για τη 
θαυμαστή οργάνωση της προσέλευσης 
και άνετης αποχώρησης των θεατών από 
το στάδιο, των υπηρεσιών ασφαλείας του 
Σταδίου για την άγρυπνη αστυνόμευση 
των χώρων της αρμοδιότητός των, και 
ιδ ια ίτερα των υπηρεσιών που ήταν επι
φορτισμένες με την ασφάλεια των ξένων 
ομάδων και των διαιτητών πράγμα που

ιδ ια ίτερα  επεσήμαναν οι ξένο ι παράγον
τες.

Δεχθήτε και από μας Κε Αρχηγέ, τ ις  πιο 
θερμές ευχαρ ιστίες μας και ευαρεστη- 
θήτε να μεταβ ιβάσετε τα πιο θερμά και 
ειλ ικρ ινή συγχαρητήριά μας σ' όλα τα 
όργανα των υπηρεσιών σας, που συν
έβαλαν στην άρτια και άψογη περαίωση 
των τόσο δύσκολων έργων.

Με πολλή τιμή
Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΑΡ. ΔΑΥΙΔ

-κ
Η Ένωση Συνταξιούχων Αξιωματικών 

και Οπλιτών Επαρχίας Σητείας Λασηθίου 
σε συγχαρητήρια επιστολή της προς τον 
Αρχηγό Χωροφυλακής, γράφει μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

Επιτρέψατέ μας, να σας διαβιβάσουμε 
τα συγχαρητήρια όλων των μελών της 
Ενώσεώς μας, για την μέριμνα που δε ί
ξατε να ιδρυθεί Παράρτημα Σχολής 
Χωρ/κής και στην Επαρχία Σητείας. Από 
το γεγονός αυτό, έχε ι φανεί μια δραστη
ρ ιότητα  στη πόλη Σητείας και εν γ ένε ι -  
μια αναζωογόνηση της Επαρχίας, που 
τόσο πολύ είχε παραμεληθεί, το ακραίο 
αυτό μέρος της Μεγαλονήσου.

Η πρώτη οργανωμένη εμφάνιση στην 
πόλη Σητείας του Λόχου Δοκίμων 
Χωρ/κων Επάνω Πισκοπής Σητείας κατά 
την παρέλαση των ενόπλων Τμημάτων 
την 25η Μαρτίου 1983, ήτο τόσο επ ιτυ
χής και τέλεια , γεμάτη ζωτικότητα και 
νεανικό σφρίγος, που εντυπώσιασε και 
ενθουσίασε το  παρευρισκόμενο πλήθος 
και δ ικα ιολογημένα απέσπασε τα θερμά 
και παρατεταμμένα χειροκροτήματά 
του.

Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί η με
γάλη προσωπική συμβολή του Δ ιοικητού 
Χωρ/κής Λασηθίου κ. Ευαγγέλου Περο- 
γιαννάκη, στην έγκαιρο λειτουργία  του 
Παραρτήματος ως και η άγρυπνος κινη
τοποίηση του Δ ιο ικητού και βαθμοφό- 
ρωντου Αστυνομικού Τμήματος Σητείας. 
Δεν υπελόγισαν κόπους και ανυπέρ
βλητα εμπόδια, αλλά με την συνεργασία 
όλων των αρμοδίων φορέων της πόλεως 
και της Νομαρχίας Λασηθίου, προς κάθε 
κατεύθυνση συνετέλεσαν στην έγκαιρο 
αλλά και ικανοποιητική επισκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Παραρ
τήματος Επάνω Πισκοπής, ώστε σήμερα 
να λε ιτουργε ί με άνεση το Παράρτημα.
Μ ετά τιμής

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Ο Γεν. Γ ραμματέας 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ

573



Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλ'ιου 
Δωριδος σε επιστολή του προς το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αναφ έρει 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

Σ τις 29-1-83 κλάπηκαν από την Ιστο
ρική Μονή Βαρνάβας -  Δωριδος εκκλη 
σιαστικά κειμήλια  ανυπολογίστου αρ
χα ιολογικής -  ισ τορικής και υλικής αξίας. 
Επειδή η μονή Βαρνάκοβας απ οτελεί το 
κέντρο της θρησκευτικής και λα ϊκής 
παράδοσης των επαρχιών Δωρίδας και 
Ναυπακτίας, μεγάλη ήταν η αγανάκτηση 
και η οργή των κατοίκων εναντίον  των 
αρχαιοκαπήλων. Π ιστεύουν ότι τα  κε ιμή
λια αυτά (Ιερά Ευαγγέλια  και σκεύη), 
ανήκουν σε όλους.

Οι κάτο ικο ι της περιοχής και ιδ ια ίτερα  
των χωρίων Φ ιλοθέης (Γκουμαίοι) και 
Ευπαλίου -  συσπειρώθηκαν γύρω από το 
Δ /τή  και τους άνδρες του αστυνομικού 
τμήματος Ευπαλίου προς τους οποίους 
έδοσαν κάθε πληροφορία που θα μπο
ρούσε να βοηθήσει στην ανακάλυψη των 
δραστών. Πράγματι από μια κα τ’ αρχήν 
ασήμαντη πληροφορία -  ό τ ι είδαν κοντά 
στο Μ οναστήρι ένα κίτρ ινο  ημ ιφορτηγό 
αυτοκ ίνητο  ξεκ ίνησε ο μ ίτος τη ς  όλης 
υπόθεσης για  την ανακάλυψη των δρα
στών. Ο Δ /τή ς  του αστυνομικού τμήμα
τος Ευπαλίου υπομοίραρχος κ. Μάρκος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και ο ανθ /σ τής Να
πολέων ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ αξιοποίησαν πλή
ρως την πληροφορία και μετά από τρ ε ις  
μήνες εξονυχ ιστικό  έλεγχο, παρακο
λούθηση και μετάβαση στην Αθήνα -  Κό-

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η κόρη του ταξιάρχου Χωροφυλακής 
ε.α. κ. Ανδρέα Λυτάρη Ελένη Λυτάρη, 15 
χρόνων, μαθήτρια του 40ου Γυμνασίου 
Αθηνών, πήρε το πρώτο βραβείο για την 
καλύτερη έκθεση με θέμα την αποτα
μίευση, στο διαγωνισμό του Ταχυδρομι
κού Ταμ ιευτηρ ίου  γ ια  το σχολικό έτος 
1982 - 1983.

Η τιμητική  αυτή διάκριση, δε ίχνε ι 
ακόμα μια φορά την υψηλή πνευματική 
στάθμη και καλλ ιέργεια  των παιδιών των 
ανδρών του Σώματος.

Η στήλη εύχετα ι στη βραθευθείσα 
κάθε πρόοδο και επ ιτυχία στον πνευμα
τικό  στίβο.

ρινθο -  Ναύπλιο -  Θήβα και άλλες περι
οχές όπου δ ιέμεναν και κ ινούνταν οι 
δράστες κατόρθωσαν να εντοπίσουν, 
συλλάβουν και το σπουδαιότερο να φ έ
ρουν πίσω στην Ιερά Μονή τα  κλαπέντα 
αντικείμενα .

Οι κάτο ικο ι της περιοχής ανακουφ ί
στηκαν και ικανοποιήθηκαν πλήρως. 
Προσβλέπουν δε με εμπιστοσύνη στα 
Σώματα Ασφαλείας. Το κοινό αίσθημα 
ασφαλείας και τάξεω ς εμπεδώθηκε 
περισσότερο, γ ια τ ί το  αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής μας με τους ίδ ιους άνδρες 
ε ίχε μόλις προ ολίγων μηνών και άλλη 
μεγάλη επιτυχία, την  εξάρθρωση και 
σύλληψη σπείρας καλλιεργητώ ν και εμ 
πορίας νακρωτικών.

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ο Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

*
Ο Μ ητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. 
Ν εκτάριος σε συγκινητική και θερμή επι
στολή του προς τον  Δ /τή ν  του Α.Τ. Καρ
πάθου Μοίραρχον κ. Νικόλαο ΚΕΦΗ 
αναφ έρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Περισπούδαστε και αγαπητέ κ. Μ οί
ραρχε,

Με αφορμήν την  εορτήν της Αγίας Με- 
γαλομάρτυρος Ειρήνης, προστάτιδος 
του ενδόξου Σώματος της Ελληνικής 
Χωροφυλακής, επ ιτρέψ ατέ μου να σας 
συγχαρώ δια την μεστήν υψηλών νοημά
των ομιλίαν σας και δια την αρίστην ορ- 
γάνωσιν της όλης εορτής και της δεξιώ- 
σεως που επηκολούθησε, η οποία απέ
σπασε τον θαυμασμόν και τους επαίνους 
όλων των παρισταμένων.

Από της αφ ίξεως σας ε ις  Κάρπαθον, 
εψηλαφήσαμεν την ευ ερ γετικήν  επί- 
δρασιν των ενεργειώ ν και μάλιστα του 
παραδείγματό σας, ε ις  τας καθημερινός 
σχέσεις των ευγενώ ν κατοίκων της πο
λυβασανισμένης αυτής περιοχής, ώστε 
κα τέσ τητε ο ε ιλ ικρ ινής φίλος, ο αν ιδ ιο
τελή ς  σύμβουλος και ο πολύτιμος συν
εργάτης όλων μας. Εγνωρίσαμεν ε ις  το 
πρόσωπόν σας, το πιστόν τέκνο ν  της Εκ
κλησίας, τον άξιον της ευθυνοφόρου 
αποστολής του αξιω ματικόν και τον ικα
νόν οιακοστρόφον των δυνάμεων της 
κοινωνικής γαλήνης και ασφαλείας του 
Έ θνου μας. Σήμερον πλέον όλοι ομολο- 
γούμεν ότι αξιω ματικοί της Χωροφυλα
κής σαν εσάς αποτελούν καύχημα δια το 
θεοτίμητον Σώμα της Ελληνικής Χωρο
φυλακής, το οποίον προσέφερεν τρ ι
σμεγίστους υπηρεσίας ε ις  την φ ιλτάτην 
Πατρίδα μας.

Δια τούτο  αν και γνωρίζω ότι προσ
κρούω εις  την μετρ ιοφροσύνην σας, κοι
νοποιώ την επ ιστολήν αυτήν ε ις  την 
Ηγεσίαν του ηρωικού Σώματος, δ ιότι η 
προς το  πρόσωπόν σας τιμή ε ις  όλην την 
Χωροφυλακήν διαβαίνει. Συγχρόνως 
επ ικαλούμαι επί ολοκλήρου του Σώμα
τος τας ευχάς και ευλογ ίας της πεφιλη- 
μένης φ ιλοστόργου Μ ητρός Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Δ /ντή ς  του Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής κ. Ιωάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
σε ευχαρ ιστήρ ια  επιστολή του προς την 
Α.Δ.Χ Θράκης αναφέρει:

Ταξιδεύοντας από Κομοτηνή προς 
Σουφλί την 20-3-1983 με το ιδ ιωτικό μου 
αυτοκίνητο , παρουσιάσθηκε σοβαρή 
βλάβη σ αυτό με κίνδυνο όχι μόνο να 
ματαιω θεί το τα ξε ίδ ι μου αλλά να κινδυ
νέψ ει η ζωή μου και της Ο ικογένειας μου.

Χάρη στο μεγάλο ενδ ιαφ έρον και τ ις  
πολύωρες προσπάθειες του οργάνου 
της Τροχαίας Στυλιανού ΤΣΙΡΩΝ ΙΔΗ, που 
βρισκόταν στην περιοχή Μάκρης μπορέ
σαμε να συνεχίσουμε το  τα ξε ίδ ι μας.

Σας παρακαλώ να δεχθ ε ίτε  και να δια
β ιβάσετε τ ις  ευχαρ ισ τίες και τα  συγχα
ρητήρ ια  της ο ικογένε ιας μου για τ ις  πο
λύ τιμ ες  υπηρεσίες που προσέφερε το 
όργανο αυτό, που ήταν πέραν του καθα
ρού υπηρεσιακού καθήκοντος του προς 
τον πολίτη.

Αυτό μαρτυρεί το πολύ υψηλό επίπεδο 
των οργάνων που υπηρετούν σήμερα 
στις υπηρεσίες της αρμοδιότητός σας 
και γ ι' αυτό πρέπει να είσθε υπερήφανοι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ /ν τή ς  Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνής

*

Από την Αθήνα, ο κ. Γεώργιος ΚΡΟΜ- 
ΠΑΣ συνταξιούχος Χωροφυλακής, σε 
επιστολή του προς το Αρχηγείο γράφει: 
Με την παρούσα επιστολή μου επιθυμώ 
να εκφράσω τις  θερμές ευχαρ ισ τίες μου 
και τα συγχαρητήριά μου προς τους άν
δρες του Σ.Χ. Γαβρίου Ά νδρου , Ενω- 
μ/ρχη Ιωάννη ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ και Χωρο
φύλακα Γεώργιο ΤΣΑΓΚΑΡΑΛΕΞΑΚΗ. για 
την άμεση διαλεύκανση διαπραχθείσης 
κλοπής 150.000 δραχμών σε βάρος του 
κουνιάδου μου ΒΙΔΑΔΗ Νικολάου. Τέ
το ια  όργανα τιμούν και εκπροσωπούν 
άξια τη ηρωικό Σώμα της Χωροφυλακής, 
στυ οποίο ανάλωσα τ ις  δυνάμεις μου και 
εγώ επί 26 χρόνια.

Με άπειρη εκτίμηση
Γεώργιος ΚΡΟΜΠΑΣ 

Σ υντ/χος Χωροφυλακής

*
Ο κ. Γεώργιος ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ, Δ ιο ικη τι

κός υπάλληλος του Α ρ ιστοτελείου  Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε επιστολή 
του προς την Δ ιοίκηση Χωροφυλακής 
Μαγνησίας αναφέρει:

Κύριε Δ ιο ικητά!
Οφείλω να ευχαριστήσω και γραπτά 

την Τουριστική Αστυνομία Βόλου και ε ι
δικά τον χωροφύλακα Χρήστο ΜΥΡΩΤΗ 
που έτυχε να ε ίνα ι την Κυριακή του Πά
σχα υπηρεσία, στις 6 μ.μ. περίπου, για 
την τόσο πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση που 
πρόσφερε σε μένα, στα δύο μου παιδιά 
και στη γυνα ίκα μου. Ή ρθαμε στο Βόλο 
από τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά για 
τ ις  γ ιο ρ τές  του Πάσχα. Τα πάντα ήταν 
κλειστά, δεν λε ιτουργούσε καμιά υπη
ρεσία ιδιωτική ή Δημόσια. Και σαν ξένο ι 
που είμασταν δεν είχαμε που να πάμε. 
Ρωτώντας βρήκαμε την Τουριστική 
Αστυνομία. Είμασταν κουρασμένοι και το 
αρμόδιο όργανο που ήταν υπηρεσία, μας 
φέρθηκε με ένα τρόπο τόσο σωστό και
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ευγενικό, που μας ξεκούρασε πραγμα
τικά. Αισθανθήκαμε όλη μου η ο ικογέ
νεια σαν να βρήκαμε ένα σπίτι δικό μας. 
Φρόντισε για ξενοδοχείο, για ταξί, μας 
πρόσφερε καθίσματα για να ξεκουρα
στούμε και γενικά  μας έδε ιξε  μια ζεστα
σιά πολύ ανθρώπινη. Τα παιδιά μου, η 
γυναίκα μου και εγώ τον ευχαριστούμε 
πάρα πολύ. Τέτο ιο ι άνθρωποι τιμούν το 
Σώμα της Τουριστικής Αστυνομίας.

Με τις  θερμές μου ευχαριστίες 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ 

Δ ιο ικητικός Υπάλληλος του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
Επόπτης της 8ης Εφορίας Θεσσαλονίκης 

Αλεξανδρίας 81 
Θεσσαλονίκη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

-  κ. Ν ικόλαο  Κ Α ΤΣΙΩ Λ Η  (Ε ν ω μ /ρχ η ,  Σ . Χ .  Χ ώ 
ρας Τ ρ ιφ υ λ ία ς ) .  Γ ια να πάρετε εμπεριστα
τωμένη απάντηση για το αίτημά σας, 
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην 
Διεύθυνση Ο ικονομικού του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, η οποία και είνα ι αρμόδια 
γ ι' αυτό το ζήτημα.

-  Γ εω ρ γ ία  ΚΙΟΥΣΗ (Α θ ή ν α ) .  Αγαπητή μας 
φίλη, οι εμπειρίες της ζωής όσο οδυνη
ρές και αν είνα ι δεν πρέπει να σε απο
γοητεύουν, γ ια τί είσαι ακόμα νέα. Αντι
μετώπισε τη ζωή με περισσότερη αισ ιο
δοξία, πίστη και διάθεση για αγώνα. Με 
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου 
και τη σταδιακή ωρίμανση του χαρα
κτήρα σου, θα μπορέσεις να αποκτήσεις 
αυτοπεποίθηση και να δώσεις νέο νόημα 
στη ζωή σου, αντιμετωπίζοντας τ ις  δυσ
κολίες της με περισσότερο ρεαλισμό και 
καθαρότητα σκέψης.

- Μ ά ρ ι ο  Σ Τ Α Μ Π Ο Λ Α Κ Η  (Δ ι δ υ μ ό τ υ χ ο  -  
Εβρου) .  Για πληροφορίες σχετικά με τα 

προσόντα και το χρόνο προκήρυξης δια
γωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην πλησιέστερη Υπηρεσία Χωροφυλα
κής της περιοχής σας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το Ξενοδοχείο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ» 

(Βερανζέρου 20 τηλ. 52.30.036, 
Αθήνα) γνωρίζει ότι προσφέρει ει
δική έκπτωση 30% επί των τιμών του 
ξενοδοχείου, για το προσωπικό του 
Σώματος.

Το κατάστημα Νεωτερισμών 
«Αφοί Κουρκουντή Ο.Ε.» (γωνία 
Εθνικής Αντιστάσεως και Τσαμα- 
δού 16 - Πειραιάς, τηλ. 4122-728), 
με έτοιμα ανδρικά, γυναικεία και 
παιδικά ενδύματα και είδη Νεωτε
ρισμού σε πλούσια συλλογή, 
προσφέρει όλα τα είδη του για το 
προσωπικά της Χωροφυλακής και 
τα μέλη των οικογενειών τους με 
έκπτωση 20% επί των αναγραφο- 
μένων τιμών. Επίσης παρέχει ευ
κολίες πληρωμής με μηνιαίο δια
κανονισμό και με έκπτωση 5%.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-  Σπυρίδω να  Π Ε Π 0 Ν Η  (Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ) :  « Χ Ω 
Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Α Σ »  ποίημα.  Δημοσιεύουμε πιο 
κάτω το ποίημα:
«ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ» ο άνθρωπος που κάθε

στιγμή
δίνει τη ζωή του για να προστατέψει 
την πολιτεία την δημοκρατία, 
ο άνθρωπος που αγωνίζεται μέσα στα

χιόνια
στα ξεροβόρια τις βροχές
μέσα στον καυτό ήλιο του καλοκαιριού,
που πολλές φορές θυσιάζει την ίδια του

τη ζωή
για να εφαρμόσει το νόμο,
που στερείται την ο ικογένεια το σπίτι του

τη μάνα
για να είνα ι κοντά στους πολίτες 
να τους βοηθάει σε κάθε δύσκολη στιγμή

τους.
Αυτόν τον άνθρωπο φίλε πολίτη 
κύταξέ τον μέσα στα μάτια, μην τον περι-

φρονείς
κι αν καμμιά φορά σε πίκρανε 
δίνοντάς σου μια κλίση μην τον παρεξη-

γείς
κάνει και αυτός τη δουλειά του 
Κάνε τον εαυτό σου και τα παιδιά σου να 

τον αγαπήσουν 
να κάνουν ένα χωροφύλακα είδωλό τους  
και όχι έναν κακοποιό, ληστή δολοφόνο. 
Σ' αυτόν τον άνθρωπο φίλε πολίτη τον 

χωροφύλακα
δείξε την αγάπη σου βοήθησέ τον 
έχει μεγάλη ανάγκη και την πιο μικρή 

βοήθειά σου
στο τόσο δύσκολο έργο του.

*

μ ’ έ ν α  π α ρ ά π ο ν ο  στα  μ ά τ ια  φ ω ν ά ζ ε ι  
« ε λ ε ή σ τ ε  Χρ ιστ ια νο ί» .

Κ ι ’ εν ώ  η Κο ιν ω ν ία  Σ Π Α Ρ Α Ζ Ε Ι γ ι α  το  μ ικ ρ ό
σκ υ λά κ ι ,

κ ο υ ρ ε λ ια σ μ έ ν η  η Ε Λ Π ΙΔ Α  τ ις  π λ η γ έ ς  τ η ς  
Κ Υ Π Ρ Ο Υ  χ α ϊδ ε ύ ε ι  

και η Ξ ε χ α σ μ έ ν η  Π α ν α γ ιά  γ λ υ κ ό λ ο γ α  σ τ ’ 
α υ τ ί  τ η ς  λ έ γ ε ι . . .  

και α υ τή  α κ ο ύ ρ α σ τ η  μ ε  τ ο ν  θ ά ν α τ ο  α κ ό μ η
π α λ ε ύ ε ι . . .

-  Μιχάλη ΤΣΙΑΠΡΑ: «ΔΟΥΛΟΙ ΞΩΜΑΧΟΙ» 
ποίημα.

ΕΚ

ΔΟ

ΣΕΙΣ

-  Τάγαρη Αχιλλέως, Ακαδημαϊκού -  Στρατη
γού: «ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ», 
Αθήνα 1983 21 X 14, σελ. 34.

Πρόκειτα ι για  ένα αρκετά ενδιαφέρον 
βιβλίο, στο οποίο, ο συγγραφέας -  ακα
δημαϊκός, περιγράφει τον ηθικό εκμηδε- 
νισμό και την πνευματική κατάπτωση της 
ανθρωπότητας, τονίζοντας την ανάγκη 
επιστροφής των ανθρώπων στα αιώνια 
ιδανικά, για μια καλύτερη ζωή.

-  Ιω ύνν η  Σ Τ Α Μ Α Τ Ι Α Δ Η  (Α .Τ .  Λ έ ρ ο υ / Δ ω δ ε -  
κ ανή σο υ) :  « Κ Υ Π Ρ Ο Σ  ΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ »  ποίημα:
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια το ποίημα.

Παράξενα σιωπηλός, με τα πανύψηλα 
δένδρα, ο δρόμος, 

ανήμπορος ο καϋμός στης καρδιάς μου 
την μαύρη ερημιά, 

δεν κελαϊδούν τα πουλιά και παντού πλα
νιέται ο φόβος, 

γιατί  ο θάνατος έστησε χορό μαζί με την
μοναξιά.

Λαβωμένα σπίτια με το φιλ ί του θανάτου
στο μέτωπο

και κάποιος ξένος αδιάφορος τον πόνο 
τους φωτογραφίζει,  

μάτια παιδικά κυττάζουν περίεργα αυτόν 
τον άνθρωπο, 

που ηλίθια χαμογελά και το μέτωπό του
α γ γ ί ζ ε ι . . .

Π λ α δ α ρ ο ί  κ ύρ ιο ι  π λούσ ια  ν τ υ μ έ ν ο ι ,  δ ί
πλα  ισ χ ν έ ς  μ ο ρ φ έ ς ,  

θ λ ιβ ε ρ ή  η ε ι κ ό ν α . . . ,  ψ ε ύ τ ικ α  τα  λ ό γ ια  
και υ π ο σ χ έ σ ε ις ,  

π ο μ π ώ δ ε ις  ε ίν α ι  οι λ ό γ ο ι . . . ,  α π ο φ ά σ ε ις  
Κ ρ α τώ ν  α ν ίσ χ υ ρ ε ς  

και συ Κο ινω νία  α π α θ έ σ τ α τ η  το ν  θ ά ν α τ ό ν  
τη ς  π ρ ο σ μ έ ν ε ις .

Σ τ η ν  πιο π ο λ ιτ ισ μ έ ν η  χ ώ ρ α  κ ά π ο ιο ς  σ κ ο 
τώ ν ε ι  έ ν α  σκυλί,  

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  σ το ν  φ ο ν ιά  μ ε  Μ Ι Σ Ο Σ  φ ω ν ά 
ζ ο υ ν  ό λ ο ι  οι Χρ ιστ ια νο ί ,  

εν ώ  κ ά π ο ιο ς  ζ η τ ιά ν ο ς  σ τη ν  γω νιά  ά δ ικ α  
ζη τά  λ ίγη  σ το ρ γ ή ,

-  Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτ η  Σ τ υ λ ια ν ο ύ  Φ ρ α ν τ ζ ε σ κ ύ κ η :  
« 0 Ι  Α Δ Ο Υ Λ Ω Τ Ο Ι»  Α Θ Η Ν Α  1 9 8 1 ,  21 X 1 4 ,  σελ .  
3 8 .

Στο αξιόλογο αυτό βιβλίο ο αρχιμαν
δρ ίτης Στυλιανός Φραντζεσκάκης από 
την Παλαιοχώρα Χανιών αναφέρετα ι στα 
ιστορικά στοιχεία  της μάχης της Κρήτης 
και της μάχης του Κανδάνου το Μάιο του 
1941 καθώς και σε σ χετικές ομ ιλ ίες επι
σήμων προσώπων. Ό σ ο ι ενδ ιαφέροντος 
μπορούν να απευθύνονται στο συγγρα
φέα (Παλαιόχωρα -  Χανιών Κρήτης).

-  Θ. Ο ε ο φ υ λ ύ κ τ ο υ  « Οταν θ έ λ η ς  να ξ ε κ ο υ ρ ύ -  
ζ ε α α ι »  τ ε ύ χ ο ς  2ο  Εκδοση Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  Χριστ.  
Α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς  « Λ υ δ ία »  Θ εσ σ α λ ο ν ίκη  1 9 8 3 ,  
17  X 1 3 ,  σελ .  1 4 9 .

Ο συγγραφέας με διάφορα παραδεί
γματα από την ιστορία και την καθημε
ρινή ζωή εκ θ έτε ι τα προβλήματα του 
σύγχρονου ανθρώπου, δείχνοντας το 
δρόμο για την πνευματική ηρεμία και την 
ψυχική γαλήνη.

-  Χρ ίσ το υ  Μ η τρ α λ ή  -  Ι ε ρ έ α  «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΚΑΙ Η 
Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Α Υ ΤΟ Υ  ΣΤΟ Π Ο ΙΜ Α Ν Τ ΙΚ Ο  ΕΡΓΟ Τ Η Σ  
ΕΚ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ »  Θ εσ σ α λ ο ν ίκη  1 9 8 3 ,  21 X 1 4 ,  σελ.  
1 7 6 .

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας ανα
λύε ι τη σημασία και τη σπουδαιότητα του 
καλού χριστιανικού βιβλίου, στην ανά
πτυξη της προσωπικότητας του νέου και 
τ ις  βλαβερές επιδράσεις του κακού βι
βλίου.
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ιιπηρεοιακες
ειβηοεί!

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσια

κών συμβουλίων προήχθησαν:

-  Στο βαθμό του συνταγματάρχη οι αντι- 
συνταγματαρχες:

ΛΙΑΠΠΑΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ΔΑΚΟΥΡΑΣ Θεόδω
ρος. ΦΑΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος. ΑΜΑΡΙΩΤΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικό
λαος, ΚΩΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ευτύχιος. ΜΗΛΙΟΣ 
Νικόλαος και ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Γρηγόριος.

-  Στο βαθμό του αντιαυντογματάρχη οι 
ταγματάρχες:

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΠΗΛΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΠΛΑΚΙΑΣ Γεώρ
γιος. ΜΠΟΖΙΚΑΣ Ιωάννης, ΒΕΛΑΕΤΗΣ 
Αλέξανδρος. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Ανδρέας, ΜΙ- 
ΧΑΗΛΙΔΗΣ Α ριστοτέλης, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντώνιος. ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος, ΑΝΑΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Δ ιο 
νύσιος, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΡΕΝΤΙΦΗΣ ή 
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ Δημήτριος, ΨΑΡΟΥΔΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Χαρίδημος, 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Αθανάσιος, ΜΩΡΑίΤΗΣ 
Χρήστος, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λάμπρος, 
ΧΡΥΣΚΙΩΤΗΣ Αθανάσιος, ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ 
Λεωνίδας, ΡΙΖΑΣ Αλέκος, ΣΑΝΔΡΑΒΕ- 
ΛΗΣ Πολύδωρος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ευθύ
μιος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Αντώνιος, ΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ηλίας, ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Δρακούλης, 
ΚΑΦΙΔΑΣ Πέτρος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σ ίλειος, ΤΣΙΝΑΣ Παναγιώτης, ΜΟΥΝ- 
ΤΖΙΑΣ Τηλέμαχος, ΙΩΝΑΣ Νικόλαος, 
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Σωκράτης, ΠΑΠΑΛΙΑΝΟΣ Σε
ραφείμ, ΘΛΑΣΗΣ Ιωάννης, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Βασίλειος, ΠΕΤΣΙΝΗΣ Πολύκαρπος, ΑΓ- 
ΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΠΕΧΛΗΣ Κων/νος, 
ΜΟΡΦΑΚΗΣ Αθανάσιος, ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ 
Αριστομένης, ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θω
μάς, ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Γεώργιος, ΧΑΤΖΗΑ- 
AErlO Y Δημήτριος, ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ Κυριά
κος, ΜΠΟΥΓΑΣ Βασίλειος, ΔΗΜΗΤΡΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΥΦΑΝΤΗΣ Ιωάννης, ΒΑΡ- 
ΜΑ=ΙΖΗΣ Νικόλαος, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Φραγ
κίσκος, ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Αγαμέμνονας, 
ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ Αθανάσιος, ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
Κων/νος, ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗΣ Γεώργιος, 
ΤΣΩΚΟΣ Δ ιονύσιος, ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ 
Βασίλειος, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Γεώργιος, 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΠΟΣΤΟ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΤΡΟΥΠΗΣ Θεόδω
ρος, ΜΠΕΖΑΣ Θεοφάνης, ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ 
Αχιλλέας, ΤΣΙΑΛΤΑΣ Γεώργιος, ΤΑΜΠΑ
ΚΗΣ Ιωάννης, ΓΟΥΛΑΣ Παναγιώτης, 
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Αναστάσιος, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 
Γεώργιος, ΚΗΡΥΚΟΣ Δημήτριος, ΜΑΤ- 
ΣΙΩΡΗΣ Αργύριος και ΡΗΓΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ εώργιος.

-  Στο βαθμό του ταγματάρχη οι μοίραρ
χοι:

ΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, ΚΟΝΤΕΑΣ Βασί
λειος, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ιωάννης, ΜΑΚΡΗΣ 
Δημήτριος, ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κων/νος, ΓΙΑΚΟΒΗΣ Κων/νος, ΣΑΛΑ
ΜΟΥΡΑΣ Αναστάσιος, ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Νικόλαος, ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗΣ Δημήτριος, 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Νικόλαος. ΡΕΛΛΑΚΗΣ Νι
κόλαος, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιος, 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΚΑΡΑΚΩΝ- 
ΤΙΝΟΣ Ιωάννης, ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχα
ρίας, ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΑΣ Κων/νος, ΚΑΡΑΝΙΚΟ- 
ΛΟΣ Ευάγγελος, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτή
ριος. ΑΛΕ=ΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος, ΚΟ- 
ΝΙΑΡΗΣ Θωμάς, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σταύρος, 
ΣΙΓΑΝΟΣ Δημήτριος, ΜΠΑΣΣΑΡΑΣ Λάμ
προς. ΠΑΠΠΑΣ Περικλής, ΡΕΠΠΑΣ Χρή
στος, ΣΤΑΘΗΣ Κων/νος, ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ 
Βλάσιος. ΦΡΥΔΑΣ Βασίλειος, ΜΠΙΡΗΣ 
Σωτήριος, ΘΕΟΣ Κων/νος, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 
Ηλίας, ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Ηλίας, ΔΕΔΟΥΣΗΣ 
Ιωάννης, ΠΑΡΑΣΧΗΣ Οδυσσέας, ΚΩΤ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Ιωάννης, ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ Ηλίας, ΡΑΤ- 
ΣΑΤΟΣ Φώτιος, ΤΟΠΚΑΡΙΔΗΣ Αναστά
σιος, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Σωτήριος, ΜΑΡΣΕΛΗΣ 
Κων/νος. ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Βασίλειος, ΔΟΥΦΕΚΑΣ Ιωάννης, ΛΥΣΣΑ
ΡΗΣ Κων/νος, ΚΟΥΤΣΟΣ Παναγιώτης, 
ΓΚΙΖΑΣ Δημήτριος. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πα
ναγιώτης, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Γεώργιος, ΠΑ- 
ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ 
Σπυρίδωνας, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Αθανά
σιος, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Αθανάσιος, ΜΑΥ- 
ΡΟΓΕΝΗΣ Φώτιος, ΔΙΟΝΕΛΗΣ Σταμά- 
τιος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Χρήστος, ΑΝΑΔΡΑΝΑΚΗΣ 
Βασίλειος και ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ Βασίλειος.

-  Στο βαθμό του μοίραρχου οι υπομοί
ραρχοι:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΧΟ- 
ΡΟΖΙΔΗΣ Ά γγελος , ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ Θεόδω
ρος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Λεωνίδας, ΑΝΔΡΕΑ- 
ΔΗΣ Ιωάννης, ΡΟΥΜΠΗΣ Παύλος, 
ΣΤΡΑΝΤΖΟΣ Ιωάννης, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Δημή- 
τρ ιος. ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗΣ Παύλος, ΠΑΠΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ 
Απόστολος, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος, 
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Νικήτας, ΒΑΒΟΥΡΑΣ Νικό
λαος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΤΖΙΑΦΕ- 
ΤΑΣ Αθανάσιος, ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Γεώρ
γιος, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος, ΚΡΟΚΙ- 
ΔΗΣ Ηλίας, ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ανδρέας, ΞΟΥ- 
ΡΗΣ_Γεώργιος, ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
ΑΛΕ=ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΑ- 
ΝΩΛΑΚΟΣ Δημήτριος, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, ΚΑΤΣΙΟΣ Χρήστος, 
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κων/νος, ΤΣΙΛΙΚΑΣ 
Κων/νος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, 
ΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΣΚΟΥΡΑΣ Ευθύμιος. ΠΑΝΟΥ- 
ΣΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σταύρος, ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος, ΡΟΥΝ-

Ε π ι μ έ λ ε ι α :  
Δημήτριος ΚΑΣΣΙΟΣ 

Ανθυπασπιστής

ΤΗΣ Δ ιονύσιος, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σπυρίδωνας, 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ 
Ιωάννης, ΔΡΟΥΖΑΣ Γεώργιος, ΜΗΝΑΣΙ- 
ΔΗΣ Πρόδρομος, ΠΛΙΩΤΑΣ Πάνος, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΑΙΟΛΟ- 
ΓΟΣ Γεώργιος, ΛΕΩΝΙΔΗΣ Σπυρίδωνας, 
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παύλος, ΔΟΛΙΩΤΗΣ Δη- 
μήτριος, ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ιωάννης, ΚΑΜΟΥΤ- 
ΣΗΣ Δημήτριος, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τρ ιος. ΠΑίΔΑΣ Στυλιανός, ΚΑΡΟΥΜΠΑ- 
ΛΗΣ Κανάρης και ΤΣΙΡΚΑΣ Νικόλαος.

ΟΝΩΜΑΣΙΑ ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΟΥ

Με το  από 17-5-83 Π.Δ., ονομάσθηκε 
ανθυπ ίατρος (ανθυπομοίραρχος) Χωρο
φυλακής, ο απόφοιτος του ιατρ ικού τμ ή 
ματος της Στρατιω τικής Σχολής Αξιωμα
τικών Σωμάτων ΜΗΤΣΙΟΣ Απόστολος του 
Χρήστου.

ΠΡΩΑΓΩΓΕΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ -  ΩΠΛΙΤΩΝ

•  Προήχθη στο βαθμό του ανθυπασπιστή 
ο ενωμοτάρχης Ειδικών Υπηρεσιών 
(Μουσικής) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ενωμο
τάρχη 86 υπενωμοτάρχες των Γ ενικών 
Υπηρεσιών και 3 υπενωμοτάρχες των 
Ειδικών Υπηρεσιών και στο βαθμό του 
υπενωμοτάρχη 18 χωροφύλακες μετά 
τη συμπλήρωση 22 και 18 χρόνων υπη
ρεσίας στο Σώμα, αντίστοιχα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
•  Αποστρατεύθηκαν, με αίτησή τους και 

ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό τους, οι ταξΐαρχο ι: ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ 
Φώτιος, ΛΑΣΚΑΡΗΣ Ανδρέας. ΚΑΟΥ- 
ΝΗΣ Βασίλειος. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης και ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος.

•  Προήχθη στο βαθμό του ταξιάρχου, 
εκτός οργανικών θέσεων, για ένα μήνα 
και αποστρατεύετα ι, σύμφωνα με τ ις  
δ ια τάξεις  του άρθρου 31 του Ν. 671 /77, 
ο συνταγματάρχης ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Αθα
νάσιος.

•  Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα οι παρα
κάτω αντισυνταγματάρχες: ΓΙΑΝΝΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ 
Αθανάσιος, ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Δημή- 
τρ ιος, ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ Ά γγελος , ΚΟΝΤΑ- 
ΞΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΩΣΤΟΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Χρίστος, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΓΑΚΗΣ 
Σπυρίδων και ΚΑΛΕΜΗΣ Γεώργιος.

•  Απ οστρατεύτηκε με αίτησή του ο αντι- 
συνταγματάρχης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάν
νης που προήχθη στο βαθμό του σύμ
φωνα με τ ις  δ ια τά ξε ις  του άρθρου 1 
παρ. 2 του Ν. 988/79.
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•  Αποστρατεύτηκαν, με αίτησή τους και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο Βα
θμό τους οι ταγματάρχες Ν.Δ. 649/70 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΠΕΗΣ Δη- 
μήτριος, και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος.

•  Αποστρατεύτηκαν, ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό τους οι ανθυπο
μοίραρχοι ΖΩΤΑΣ Ευάγγελος, ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ Παρασκευάς, και ΔΗΜΗΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,

Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους οι 
ανθυπασπιστές: ΒΟΥΡΑΝΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χρήστος. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΦΟΥΝΤΑΣ Χρήστος, ΜΑΜΑ- 
ΚΗΣ Δημήτριος, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Απόστο
λος, ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΡΙΣ- 
ΤΑΝΗΣ Αλέξανδρος, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναστάσιος, ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Πελο
πίδας, ΖΑΧΑΡΙΟΥ Νικόλαος. ΜΑΝΔΡΑΣ 
Ιορδάνης, ΣΓΟΥΡΟΣ Νικόλαος, ΑΡΑΜ
ΠΑΤΖΗΣ Αχιλλέας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 
Γεώργιος, ΜΠΑΡΛΑΣ Στυλιανός, ΧΑ- 
ΧΑΜΙΔΗΣ Βασίλειος, ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ ιο
νύσιος, ΡΟΓΓΟΣ Δημήτριος, ΖΑΧΑΡΑ- 
ΚΗΣ Δημήτριος, ΜΑΡΤΣΕΛΕΑΣ Νικό
λαος, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης, ΚΑ
ΠΝΙΑΣ Χρήστος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρί
στος, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, 
ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Χαράλαμπος, ΜΠΟΥΓΑΤΖΕΛΗΣ 
Ιωάννης, ΚΑΚΑΡΑΤΖΑΣ Ευάγγελος, 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Σεραφείμ, ΜΕΛΙΣΤΑΣ 
Δημήτριος, ΧΟΡΜΟΒΑΣ Ιωάννης, ΓΚΙ- 
ΝΗΣ Αθανάσιος, ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Ιωάν
νης, ΔΟΥΜΑΣ Δημήτριος, ΝΙΚΟΛΑΚΑ- 
ΚΗΣ Βασίλειος, ΛΥΓΕΡΗΣ Χριστόφο
ρος, ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ Νικόλαος, ΞΑΝΘΗΣ 
Νικόλαος και ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ εόφι
λος.

•  Αποστρατεύτηκαν, ένα μήνα μετά την
προαγωγή στο Βαθμό τους, οι ανθυπα- 
σπιστές: ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης,
ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ Γεώργιος, ΤΖΙΜΑΣ' 
Κων/νος, ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Χρήστος, 
ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ Σταύρος, ΦΕΥΓΑΣ 
Κων/νος, ΒΑΦΥΝΗΣ Νικόλαος, ΣΑ- 
ΡΕΑΛΑΣ Βασίλειος, ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗΣ 
Ιωάννης και ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης.

• Αποστρατεύτηκαν, με αίτησή τους, οι 
ενωμοτάρχες: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ΣΠΑΝΟΣ 
Εμμανουήλ, ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ Κων/νος, 
ΓΕΩΡΓΙΔΕΣ Σταύρος, ΤΣΙΝΑΣ Χρή
στος, ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ Παναγιώτης, ΤΣΙΑ- 
ΚΟΣ Πολύκαρπος, ΡΑΠΤΗΣ Κων/νος, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Διονύσιος, ΣΓΟΥΡΟΣ Ευ
στάθιος, ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ Γεώργιος, 
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ Ταξιάρχης, ΦΩΤΗΣ Χα
ρίλαος, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Θωμάς, ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΚΙΟΣΣΕΣ Θεόδω
ρος, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΚΟΥ
ΚΟΣ Θεόδωρος, ΒΑΛΤΑΤΖΗΣ Ιωάννης, 
ΜΠΑΖΙΝΑΣ Κων/νος, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ευθύ
μιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Σωτήριος, ΤΣΙ- 
ΜΙΚΛΗΣ Γεώργιος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δημή- 
τριος, ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ΣΙΩ- 
ΖΙΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Πανα
γιώτης, ΙΜΣΙΡΙΔΗΣ Μιχαήλ, ΚΛΕΦΤΟ- 
ΣΠΥΡΟΣ Κων/νος, ΤΣΑΝΗΣ Παναγιώ
της, ΜΑΓΓΑΣ Σταύρος, ΣΤΑΣΙΝΟΣ Παν
τελής, ΛΙΟΝΤΟΣ Θωμάς, ΤΖΕΡΜΙΑΣ 
Εμμανουήλ, ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Σάββας, 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ Δημήτριος, ΑΝΔΡΟΥ- 
ΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΣΗΚΑΔΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ Παύλος, ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ 
Γεώργιος. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περικλής, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΣ Κων/νος, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αναστάσιος, 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΠΑΠΑΜΙ- 
ΧΑΗΛ Βασίλειος, ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Αθα
νάσιος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ, 
ΘΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, ΚΑΤΣΑΡΑΣ 
Γεώργιος, ΛΩΛΟΣ Ιωάννης, ΚΑΡΑΒΕ- 
ΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΛΑΓΚΟΣ Χριστο- 
φάνης, ΠΑΝΙΔΗΣ Παύλος, ΒΑΡΣΟΣ 
Αθανάσιος, ΖΙΑΚΑΣ Δημήτριος, ΚΑΡΑ- 
ΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος, ΚΟΥΣΙΑΦΕΣ Αθα
νάσιος και ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ Γεώρ
γιος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

μεταθέσεις - τοποθετήσεις αξιωματικών:

α. Ταξιάρχων:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, στη 

Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ως διευθυντής, ΟΙΚΟ- 
ΝΟΜΑΚΗΣ Ηλίας, στην Α.Δ.Χ. Στερ. Ελ
λάδας, ως διοικητής, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος, στην Α.Δ.Χ. Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως διο ικητής και ΓΙΑΝΝΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, στο Φρουραρ
χείο Βουλής, ως Φρούραρχος.

6. Συνταγματαρχών:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, στη Δ.Χ. 

Μεσσηνίας, ως δ ιο ικητής, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος στην Α.Δ.Χ. Ανατ. Μακε
δονίας, ως υποδιοικητής, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος, στο Σύνταγμα Χωροφυ
λακής Αθηνών, ως δ ιο ικητής, ΑΝΔΡΟΥΤ- 
ΣΟΣ Αναστάσιος, στη Δ/νση Τουρισμού / 
Α.Χ., ως διευθυντής, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Κων/νος, στη Δ.Χ. Κέρκυρας, ως δ ιο ικη
τής, ΒΕΛΑΝΑΣ Κων/νος, στην Α.Δ.Χ. 
Στερ. Ελλάδας, ως υποδ/της, ΒΟΛΟΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, στη Δ.Α.Π. 
Πρωτ/σης, ως υποδ/ντής, ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ 
Βασίλειος, στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
ΓΑΛΑΝΗΣ Διονύσιος, στην Α.Δ.Χ. Ηπεί
ρου, ως υποδ/τής, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Σπυρίδων, στην Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδας, ως 
υποδ/τής, ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ Ιωάννης, στη Δ.Α. 
Θεσ/νίκης, ως υποδ/ντής, ΓΟΓΓΑΚΗΣ 
Λεωνίδας στο Ελεγκτήριο Δαπανών Χω
ροφυλακής, ως διευθυντής, ΔΑΛΑΜΠΙ- 
ΡΑΣ Απόστολος, στη Δ.Α.Θ., ως υπο
δ /ντής, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
στη Δ.Χ. Κορινθίας, ως δ ιο ικητής, ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ Αναστάσιος, στη Δ/νση Στρατολο- 
γίας/Α.Χ., ως διευθυντής, ΚΟΥΣΤΑΣ Σω
τήριος, στην Α.Δ.Χ. Θράκης, ως υπο
δ /τής, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ιονύ
σιος, στη Δ.Α.Π.Π., ως υποδ/ντής, ΚΥΠΑ- 
ΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυπάρισσος, στην Α.Δ.Χ. 
Δυτ. Μακεδονίας, ως διοικητής, ΜΑ- 
ΚΡΗΣ Χρήστος, στη Δ.Α.Π.Π., ως υπο
δ/ντής, ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθανάσιος, 
στη Δ.Α.Π.Π., ως υποδ/ντής, ΝΤΟΝΤΟΥ- 
ΛΟΣ Θεμιστοκλής, στην Α.Δ.Χ. Θεσσα
λίας, ως υποδ/τής, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ιωάννης, στη Δ.Χ. Βοιωτίας, ως διο ικη
τής, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στο 
Συντονιστικό Επιτελείο/Υ.Δ.Τ., ΠΑ- 
ΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, στη Δ.Χ. Λαμίας, 
ως διοικητής, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
στη Γενική Ο ικονομική Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής, ως γεν. οικον. επιθεωρητής, 
ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος, στη Σχολή

Οπλιτών Χωροφυλακής, ως διοικητής, 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ευάγγελος, στο Συντονι
στικό Επιτελείο/Υ.Δ.Τ., ΤΑΓΑΡΗΣ Πανα
γιώτης, στην Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, ως 
υποδ/τής, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Ευστάθιος, στο 
Αρχηγείο Χωροφυλακής και με από
σπαση στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Αλ
κιβιάδης, στην Α.Δ.Χ. Πειραιώς και Νή
σων, ως υποδ/τής, ΤΣΙΓΑΡΑΣ Απόστο
λος, στη Δ.Χ. Καβάλας, ως διοικητής, 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στη Γεν. 
Αποθήκη Χωρ/κής, ως διευθυντής, ΓΡΗ- 
ΓΟΡΑΚΗΣ Γ εώργιος στην Α.Δ.Χ. Κρήτης, 
ως υποδ/τής, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αγησίλαος, 
στο Φρουραρχείο Χωρ/κής Αθηνών, ως 
Φρούραρχος, ΚΟΤΡΩΝΗΣ Δημήτριος, 
στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών/Α.Χ., ως 
δ ιευθυντής, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, στη Δ/νση Τροχαίας/Α.Χ., ως 
διευθυντής, ΜΠΡΑΚΗΣ Νικόλαος, στη 
Δ.Χ. Λάρισας, ως δ ιο ικητής, ΣΑΓΡΗΣ 
Αθανάσιος, στην Υποδ/νση Τροχ. Κιν. 
Πρ. Πρωτ/σης, ως διευθυντής, ΣΑΡΑΝ- 
ΤΩΝΙΔΗΣ Σταύρος στη Δ.Χ. Μαγνησίας, 
ως δ ιο ικητής, ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, στη Δ.Χ. Αιτωλίας, ως διοικητής, 
ΦΛΕΣΣΑΣ Γεώργιος, στην Α.Δ.Χ. Δωδε- 
κανήσου, ως δ ιο ικητής, ΦΛΩΡΟΣ Εμμα
νουήλ, στη Δ.Χ. Ηλείας, ως διο ικητής 
ΦΟΥΜΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στην Α.Δ.Χ. Νή
σων Αιγαίου, ως διοικητής, ΦΟΥΝΤΑΣ 
Χρύσανθος, στη Δ.Χ. Έβρου, ως δ ιο ικη
τής, ΦΟΥΣΚΗΣ Αντώνιος, στη Σχολή 
Αξιωματικών Χωροφυλακής, ως δ ιο ικη
τής και ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
στην ΥΠΕΑ, ως διευθυντής.

γ. Αντισυνταγματαρχών:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στο 

Τ.Α.Α.Χ., ως διευθυντής, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
Γεώργιος, στη Δ.Χ. Χίου, ως διοικητής, 
ΓΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος, στη Δ.Α.Θ., ως υπο
δ /ντής, ΔΑΚΟΥΡΑΣ Θεόδωρος, στην Υ.Α. 
Θεσ/νίκης, ως διευθυντής, ΚΛΗΡΟΝΟ
ΜΟΣ Γεώργιος, στο Σύνταγμα Χωροφυ
λακής Αθηνών, ως υποδ/τής, ΚΟΚΟΛΑ- 
ΚΗΣ Πέτρος, στη Δ.Χ. Χανιών, ως δ ιο ικη
τής, ΚΟΡΜΑΣ Δημήτριος στη Δ.Χ. Λέ
σβου, ως διο ικητής, ΜΑΡΙΝΟΣ Δ ιονύ
σιος, στη Σ.Α.Χ., ως υποδ/τής, ΜΠΑΧΑΣ 
Χαράλαμπος, στο Φρουραρχείο Βουλής 
και με απόσπαση στο γραφείο ασφαλείας 
κ. Πρωθυπουργού, ως διευθυντής, ΣΙΓΑ
ΝΟΣ Δημήτριος, στη Υ.Α. Ελευσίνας, ως 
δ ιευθυντής και ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ Κυριάκος, 
στο Τ.Α.Ο.Χ., ως διευθυντής.

δ. Ταγματαρχών:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος, στην 

Υ.Μ.Μ.Χ.Γ.ΙI . ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, στο Γ Α.Τ. Θ εσ/νίκης και 
ΚΑΖΑΤΖΗΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Μάνδρας.

ε. Μοιράρχων:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, στο Αρχη

γείο  Χωρ/κής, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν
νης, στο Αρχηγείο Χωρ/κής, ΚΑΡΑΓ- 
ΚΙΟΥΖΗΣ Δημήτριος, στο Ε.Δ.Χ., ΚΑΤΣΙ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Τήνου, ΚΟΤ- 
ΣΩΝΗΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Κορίνθου, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στο 
Τ.Α. Πύργου, ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ, στο Κ.Α.Π.Π., ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννης, 
στο Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, ΜΠΑΤΡΑΜΑΚΗΣ 
Γεώργιος, στο Τμήμα Αγορανομίας Δρά
μας, ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ Βασίλειος, στο Α.Τ. 
Θηβών, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στο
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Φρουραρχείο Χωρ/κής Αθηνών καί 
ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος, στο Φρουραρ
χείο  Χωρ/κής Αθηνών.

στ. Υπομοίραρχων.
ΑΓΓΕΛΗΣ Κων/νος, στην Υ.Μ.Μ.Χ Π Π 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων/νος, στο Σ.Ε./ 
Υ.Δ.Τ., ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
στη Γ  Επιθεώρηση Χωρ/κής, ΓΚΟΥ- 
ΜΟΥ ΔΗΣ Δημοσθένης, στο Α.Τ. Νάξου, 
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Ιωάννης, στο Α.Τ. Μ εγά
ρων, ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος, στο A T  
Αμαλιάδας, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος, 
στο Π.Α.Ν. Ψυχικού, ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χρί
στος, στο Ιδρυμα «Εξοχοι Χωρ/κής», 
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Ν ικόλαος στο Τμήμα Αγο
ρανομίας,Καβάλας, ΚΟΣΜΑΣ Δημήτριος 
στο Τ.Τ.Κ. Λαμίας, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ιάσσο- 
νας, στο Αρχηγείο Χωρ/κής, ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ 
Θεόδωρος, στην Υποδ/νση Αστυν. Του
ρισμού ΠΡ. Πρωτ/σης, ΡΟΥΜΠΗΣ Παύ
λος, στο Α.Τ. Ιαλυσού, ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ Αθα
νάσιος, στο Τμήμα Αγορανομίας Τρικά
λων και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο 
Α.Τ. Λεωνιδίου.

ζ. Ανθυπομοιράρχων:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος, στη 

Δ.Α.Π.Π., ΑΡΜΑΤΑΣ Νικόλαος, στοΤμήμα 
Αγορανομίας Κορίνθου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, στο Α.Τ. Ά νω  Λιοσίων, 
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, στην 
Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., ΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος, στο 
Τμήμα Αγορανομίας Πύργου, ΚΑΜΑΡΙ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Μάν
δρας, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης, στην 
Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., ΚΗΤΤΑΣ Πασχάλης στο 
Φ ρουραρχείο Χωρ/κής, ΛΥΚΟΣ Στέρ- 
γ ιος, στο Τμήμα Α γορανομίας Λειβαδιάς, 
ΜΑΥΡΕΛΗΣ Ιωάννης, στο Α.Τ. Βάρδας, 
ΜΠΟΤΖΑΤΖΗΣ Ά ρης, στο Α.Τ. Κοζάνης, 
ΝΤΟΜΑΖΗΣ Κων/νος, στο Τ.Τ.Κ. Σερρών, 
ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μ αργαρίτης, στο Τμήμα 
Αγορανομίας Ξάνθης, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Λάμπρος στην Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., ΠΑΓΑΝΗΣ 
Δ ιονύσιος, στο Α.Τ. Ανδρίτσα ινας και ΡΙ- 
ΖΟΣ Χρήστος, στο Τ Α. Έ δεσσας.

*

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΕΙΣ

Ά ρχισαν κατά το  δίμηνο Μαΐου - Ιου
νίου οι ακόλουθες εκπα ιδεύσεις και με
τεκπ α ιδεύσ εις προσωπικού του Σώμα
τος:
-  θκατώ τεροι αξιω ματικοί σε θέματα 

Π ολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγ
κης, από 16-5-83 έως 17-6-83.

-  2 κατώ τεροι αξιωματικοί, 5 ενω μοτάρ
χες και 8 χω ροφύλακες στη ΣΕΤΤΗΛ 
Πύργου, από 16-5-83, για δεκαεφτά  
εβδομάδες.

-  5 ενω μοτάρχες σε θέματα δακτυλο
σκοπίας και εξερεύνησης τόπου εγ 
κλήματος, από 16-5-83 έως 24-6-83.

-  30 υπαξιωματικοί (άνδρες - γυνα ίκες) 
σε θέματα αγορανομίας - υγε ιονομ ι
κής νομοθεσίας - προστασίας περι
βάλλοντος, από 16-5-83 έως 9-6-83.

-  40 οπ λίτες σε μαθήματα τζούντο - κα
ράτε - α ϊκ ίντο  από 16-5-83 έως 17-6-83.

-  30 κατώ τεροι αξιω ματικοί και ανθυπα-

σπιστές σε θέματα προστασίας εθν ι
κού νομίσματος - ναρκωτικών - λα
θρεμπορίου και αρχαιοκαπηλίας, από 
17-5-83 έως 31-5-83.

-  20 κατώ τεροι αξιω ματικοί στο σχολείο 
μεθόδων εκπαίδευσης από 31-5-83 
έως 24-6-83.

-  20 αξιω ματικοί σε θέματα δίωξης ναρ
κωτικών, με μέρ ιμνα της Αμερ ικανικής 
δ ιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, από 
2-6-83 έως 17-6-83 και

-  30 οπλίτες (άνδρες - γυνα ίκες) σε θέ
ματα πρόληψης και καταστολής της 
εγκλημ ατικότητα ς ανηλίκων και γυ 
ναικών, από 6-6-83 έως 24-6-83.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Ε-0ΧΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Αρχισε από 1-7-83 η λε ιτουργ ία  των 
παιδικών εξοχών Χωροφυλακής, στον 
Αγιο Ανδρέα Α ττ ικής με κατασκηνωτές 

τα  παιδιά του προσωπικού του Σώματος, 
των πολιτικών υπαλλήλων και των από- 
στρατων ανδρών. Σχετική ανακοίνωση 
του Ιδρύματος «ΕΞΟΧΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» για  τη  δ ιάρκεια  φ ιλοξεν ίας, την 
ηλικ ία  των παιδιών και τη δήλωση συμμε
τοχής (μέχρι 25-6-83), κοινοποιήθηκε έγ 
καιρα σε όλες τ ις  υπηρεσίες του Σώμα
τος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
α. Σύνοδος υπουργών ασφαλείας 

των Κρατών της Ε.Ο.Κ.
Οι Υπουργοί ασφαλείας των δέκα χω

ρών - μελών της ΕΟΚ καθώς και της Ισπα
νίας, συναντήθηκαν από τ ις  8 έως τ ις  12 
Ιουνίου στη Βόννη για να συζητήσουν 
κυρίως, τα θέματα της τρομοκρατίας, 
του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της 
παράνομης δ ιακίνησης όπλων, που απο
τελο ύν  κο ινές απειλές κατά των περισ
σότερων χωρών της Ε.Ο.Κ. Την Ελλάδα 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Γιάννης Σκουλαρίκης και συμμε
τε ίχα ν  ο Β' Υπαρχηγός Χωροφυλακής 
υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ρομοσιός και 
ο Β' υπαρχηγός Αστυν. Πόλεων κ. Γεώρ
γ ιος Σαμπάνης.

6. 7ο σεμινάριο Διεθνούς Ινστιτούτου 
Αστυνομίας.

Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις  
5 έως τ ις  12 Ιουνίου, με πρωτοβουλία της 
Εθνικής Αστυνομίας Γαλλίας, το  7ο σεμι
νάριο του Δ ιεθνούς Ινστιτούτου Αστυ
νομίας, στο οποίο σ υμμετείχαν εκπρό
σωποι από 36 χώρες.

Κύριο θέμα του σεμ ινάριου ήταν η 
«τεχνική συνεργασία» μεταξύ των κρα
τών που σ υμμετείχαν σ' αυτό.

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν, εκ μέ
ρους της Χωροφυλακής, ο Δ ιευθυντής 
Οργάνωσης του Αρχηγείου ταξίαρχος κ. 
Δημήτρ ιος Τσαμούλης και εκ μέρους της 
Αστυν. Πόλεων ο Α' Υπαρχηγός κ. Πανα
γιώ της Ραυτόπουλος.

γ. Μετάβαση Ελλήνων αστυνομικών στο 
Λονδίνο.
•  Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, από 

τ ις  5 έως τ ις  11 Ιουνίου, το 6ο δ ιεθνές 
συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 270

αντιπρόσωποι από 34 χώρες.
Τη συνδιάσκεψη αυτή με θέμα «μέσα 

και μέθοδοι τρομοκρατών», παρακολού
θησε σαν εκπρόσωπος του Σώματος της 
Χωροφυλακής, ο αντισυνταγματάρχης κ. 
Αριστομένης Πατσιλίβας.
• Πραγματοποιήθηκε στο 2ήμερο 14 και 

15 Ιουνίου, συνάντηση Ελλήνων αστυνο
μικών με συναδέλφους τους της SCOT
LAND YARD, στο Λονδίνο.

Κατά τη συνάντησή τους αυτή συζήτη
σαν γεν ικά  θέματα ασφαλείας που εν 
δ ιαφέρουν τ ις  αστυνομ ικές υπηρεσίες 
των δύο χωρών. Ελλάδας και Αγγλίας. Τη 
Χωροφυλακή εκπροσώπησε ο υπομοί
ραρχος κ. Ιωάννης Νικολός.

δ. Μετάβαση Ελλήνων αστυνομικών στη 
Στουτγάρδη.

Για την παρακολούθηση των αστυνο
μικών μέτρων που έλαβε η Γερμανική 
αστυνομία κατά τη σύνοδο κορυφής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετέβη στη 
Στουτγάρδη Δυτ. Γερμανίας, σαν εκπρό
σωπος του Σώματος, από τ ις  17 έως τ ις  19 
Ιουνίου, ο ταγματάρχης κ. Νικόλαος Φω- 
τεινόπουλος.

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τ ις  δ ια τάξεις  του Π.Δ. 
561/80, το  προσωπικό του Σώματος, που 
φο ιτούσε σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, ε ίχε δικαίωμα να λαμβάνει 
θήμερη ειδ ική άδεια  εξετάσεων, συν
εχόμενη ή δ ιακεκομένη.

Οι χορηγούμενες α υτές ημέρες αυξή
θηκαν με το  Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46 τ. Α') σε 
14 ημέρες. Συνεπώς όσοι φ ο ιτη τές  ή 
σπουδαστές συνάδελφοι έχουν ήδη λά
βει άδεια  6 ημερών δ ικα ιούντα ι επιπλέον 
και τ ις  υπόλοιπες που δ ικα ιούνται.

Υποχρέωση των δικαιούχων ε ίνα ι η 
προσκόμιση στην υπηρεσία τους βε
βαίωση της ο ικείας σχολής απ' την οποία 
να προκύπτει η συμμετοχή τους στις εξ
ετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΑΗ ΣΤΩ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟ

ΦΥΛΑΚΗΣ
Με το  Π.Δ. 85/1983 που τροποποιεί 

σ χετικές δ ια τάξεις  του Κανονισμού 
Σ.Α.Χ. καθορίζετα ι, με λεπτομέρεια , η 
εξετασ τέα  ύλη στο μάθημα της ιστορίας, 
για  την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών 
Χωροφυλακής.

Η εξαγωγή των θεμάτων από την ύλη 
αυτή, γ ίν ετα ι από τα διδασκόμενα, στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο, τον χρόνο δ ιενέρ 
γε ια ς του διαγωνισμού, εγκεκρ ιμένα  β ι
βλία του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμο
ποιούν τη νεοελληνική  γλώσσα, χωρίς 
ακρότητες και να γράφουν στο μονοτο
νικό σύστημα. Τους δ ίνετα ι για  ανάπτυξη 
δύο θέματα καθένα από τα οποία έχει 
δύο ερωτήσεις.

Οι δ ιευκρ ιν ίσ ε ις  αυτές και η αναλυτική 
ύλη του μαθήματος της ιστορίας παρέ
χοντα ι στην 221/18/72στ από 8-4-83 εγ 
κύκλιο της Δ ιεύθυνσης Οργάνωσης /  
Α.Χ. που στάλθηκε σε όλες τ ις  υπηρεσίες 
του Σώματος.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Γεώργιος του Ελευθ.
Χωροφύλακας 
της Υ.Α.Π.Π.

Σε τροχαίο ατύχημα ε ίχε ραντεβού με 
το θάνατο, στις 27-4-83 ο άγαμος χωρο
φύλακας ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Γεώργιος της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτ/σης,

Ο άτυχος συνάδελφος - ένα ακόμα 
θύμα στο βωμό της ασφάλτου - γεννή 
θηκε το 1962 στη Ν. Σαμψούντα Πρέβε
ζας και ε ίχε καταταχθεί στο Σώμα μόλις 
προ 2ετίας.

Ο μεταστάς γεννήθηκε το 1936 στο 
Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και το  1959 
κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή. Ονομά
σθηκε ανθυπομοίραρχος το 1981.

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Ηρακλής του Παναγ.
Αντισυνταγματάρχης 

του Φρουραρχείου Βουλής

Πέθανε στις 31-3-83, στο 401 Γ.Σ.Ν. 
Αθηνών όπου είχε εισαχθεί για νοσηλεία, 
ο αντισυνταγματάρχης ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ 
Ηρακλής που υπηρετούσε στο Φρου
ραρχείο Βουλής.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1930 στις Κα
μάρες Αχαίας. Το 1950 κατατάχθηκε στο 
Σώμα και το 1960 εισάχθηκε στη Σχολή 
Αξιωματικών Χωροφυλακής.

Φεύγοντας από τη ζωή άφησε μόνους 
τη γυναίκα του Αντωνία και ένα ανήλικο 
αγόρι. Η κηδεία του έγ ινε την επομένη 
του θανάτου του στο χωριό καταγωγής 
του. Τ ιμές απόδωσε τμήμα μουσικής του 
Σώματος.

ΦΛΑΟΥΝΑΣ Δημήτριος του Νικολ.
Χωροφύλακας

της Υπηρεσίας Δημ. Σχέσεων/Α.Χ.

Αναπάντεχη η είδηση του θανάτου 
του. Μέχρι τ ις  μεσημεριανές ώρες της 
26-4-83 ο συνάδελφος ΦΛΑΟΥΝΑΣ Δη- 
μήτριος ήταν κοντά μας. Τ' απόγευμα 
της ίδ ιας ημέρας άφησε την τελευτα ία  
του πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο α τύ
χημα.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε το 
1947 στο Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας και 
κατατάχθηκε στο Σώμα το  1969. Φεύγον
τας από τη ζωή άφησε μόνους τη γυναίκα 
του Ειρήνη και δύο ανήλικα παιδιά (ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι).

Η κηδεία του έγ ινε την επομένη του 
θανάτου του στο Κεφαλόβρυσο και 
παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι και 
πλήθος κόσμου.

ΚΡΟΜΠΑΣ Παναγιώτης του Αθαν.
Χωροφύλακας 

του Φρουραρχείου Βουλής

Πέθανε α ιφνίδ ια στις 14-4-83 ο άγαμος 
χωροφύλακας ΚΡΟΜΠΑΣ Παναγιώτης 
που υπηρετούσε στο Φρουραρχείο Βου
λής και με απόσπαση στην Ελληνική 
Πρεσβεία της Πράγας. Ο μεταστάς γεν 
νήθηκε το 1947 στην Ανδρούσα -  Μεσ
σηνίας και κατατάχθηκε στο Σώμα το 
1966.

Η κηδεία του έγ ινε στις 16-4-83 στο 
χωριό που γεννήθηκε.

θυπομοίραρχος ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γεώργιος 
που υπηρετούσε στο επ ιτελείο  της 
Α.Δ.Χ. Σ τερεός Ελλάδας.

Φ εύγοντας από τη ζωή άφησε μόνη τη 
γυναίκα του Ελευθερία. Η κηδεία του 
έγ ινε την επομένη του θανάτου του στο 
χωριό καταγωγής του.

ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γεώργιος του Μιχαήλ
Ανθυπομοίραρχος 

της Α.Δ.Χ. Στερεάς Ελλάδας

Πέθανε α ιφνίδια στις 27-3-1983 ο αν-
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1. Ο μόνος π ολιτικός που ασχολείτα ι με το χτίσ ιμο σπιτιών -  
Ενα... ξυνό δάσος, στην παραλία της Τροιζηνίας απέ

ναντι από τον Πόρο.
2. Ενδημική παρασιτική αρρώστεια των θερμών χωρών 

(καθ.) -  Αυτά τα συμβούλια αποτελούν τον πυρήνα της 
μαρξιστικής κοινωνίας.

3. Πρωτεύουσα γειτονικής βαλκανικής χώρας -  Η ασετυ- 
λίνη -  Ηλεκτρικά φορτισμένο άτομο.

4. Ανάποδος γαλλικός χρυσός-Τα αρχικά του γνωστού μας 
Βορειοατλαντικού Σύμφωνου -  Αναφορική αντωνυμία 
(ουδ. πληθ. αντιστρ.) -  ξύλινο κλωστικό όργανο.

5. Γνωστή ύλη για προσάναμμα -  Ρουχισμός -  Με αυτά 
ασχολειτο ο Ασκληπιός.

6. Αρσενικό άλογο -  Ευγένιος . . . :  Α μερ ικανός δραματουρ
γός που πήρε Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1936-Δ ίψηφο φω
νήεν -  Αντίστροφη αγγλική κορυφή -  Ό ,τ ι και το 4α ορι
ζόντια  με άρθρο.

7. Εβραίος άρχοντας -  Αραβικό άρθρο -  Το ουράνιο τόξο 
στην καθαρεύουσα (αντιστρ.).

8. Μουσική νότα -  Το δημοφ ιλέστερο δημητριακά (καθ.) -

-υ λώ δ εις  αναρριχώμενοι βλαστοί — Παράλια πόλη της 
Βιθυνίας.

9. Δεν ε ίνα ι αόρατος -  Έ χε ι σχέση με την Ανάσταση -  Το 
αντίστροφο της ομμόρυθμης ετα ιρ ίας.

10. Πολωνική επαρχία -  Έ χε ι τέ το ια  ακόμα και η υπομονή -
Πρωτεύουσα του Β ιετνάμ -  Ζαν ν τ . ..: Γαλλίδα εθνική 
ηρωιδα. 1

11. Π εταλοειδές κόκκαλο στο ρινικό διάφραγμα -  Υποδιαι
ρέσεις της οκάς -  Α τέλειω τα  πιάτα — Ο κόλπος του, συν
δ έετα ι με τον Περσικό Κόλπο, με το  στενό του Ορμούζ.

12. Πρώτο σ υνθετικό  ξενικού πυγμαχικού όρου -  Νέος -  
Εταιρική συντροφ ιά — Ανοιξιάτικο.

13. Εβραίος προφήτης που μας χορεύε ι όλους -  Μ' αυτή
σηκώνουν τα βάρη τους οι μαθητές -  Αυτός που δεν έχει 
γονείς. Λ

Κ Α Θ Ε Τ Α :

1 . Απλότητα, κα ταδεκτικότητα .
2. Το ουράνιο σώμα που α π ο τελε ίτο  κέντρο του πλανητικού 

μας συστήματος -  Ανυπόστατος (μετ.).
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3. Γερμανός κύριος -  Αγγλικό αυτοκίνητο -  Κατακόκκινα.
4. Αυτές που δεν είνα ι φανατισμένες.
5. Ηρωίδα του Ζολά -  Ευθύς -  Τελικός σύνδεσμος.
6. Βγάζει μάτι -  Πανέξυπνοι.
7. Κάτι . . .άφωνο -  Ίδ ιο  -  Συνεπώς.
8. Αναφορική αντωνυμία (καθαρ.) -  Αυτά που έχουν ανοσία 

-  Ξενική τέχνη.
9. Ανάπηρος σωματικά -  Κανόνας δικαίου.

10. Παλιό γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς -  Θεσσαλική με- 
γαλόπολη.

11. Απλός -  Ευνοϊκή, κατ' ευχή.
12. Προσωπική αντωνυμία -  Τα αυγά που δεν είνα ι σ φ ικ τά - Ο 

αριθμός εξ.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ  ΙΚ

Με φωνή που μόλις ακουγόταν, ο Δημήτριος Ρούσσος 
ψιθύρισε:

-  Εγώ τον σκότωσα! . . .
-  Μπορείτε να μου πείτε πως ακριβώς έγ ινε; τον ρώτησε 

ο ταγματάρχης Λούκας.
Έτσι, ο Ρούσσος άρχισε να δ ιηγείτα ι. Είπε πως σκότωσε 

τον Παυλόπουλο αφού πρώτα γύρισε πολλά μπαρ. Ηθελε να 
βρει το θάρρος για να του ζητήσει την παράταση της εξόφλη
σης των γραμματίων του, που έληγαν. Οταν έφθασε στο 
γραφείο του Παυλόπουλου ήταν ήδη αρκετά ζαλισμένος, - έ 
σπασε τό τε  καβγάς ανάμεσά τους. Ο Παυλόπουλος τον απεί
λησε με ένα όπλο. Ο Ρούσσος προσπάθησε να του το απο- 
σπάσει από το χέρι, και στη πάλη που επακολούθησε, ξέφυγε 
μια σφαίρα από τυχαία εκπυρσοκρότηση του περίστροφου 
και ο Παυλόπουλος έπεσε νεκρός!

Ο ταγματάρχης Λούκας κοίταξε το θύμα. Ο Παυλόπουλος 
ήταν πεσμένος πάνω στο γραφείο του, πάνω σ’ ένα σωρό από 
ανακατεμένα χαρτιά. Στο δεξί του χέρ ι έσφ ιγγε το όπλο του 
μοιραίου πυροβολισμού. Το αριστερό ήταν πεσμένο προς το 
πάτωμα και τα μεσαία δάκτυλά του είχαν λεκέδες  από νικο
τίνη και μελάνη. Στο πάτωμα ήταν πεσμένα διάφορα αντικει-

13. Αυτοί κανονίζουν τ ις  τύχες του κόσμου -  Τελικός σύνδε
σμος -  Χρονικό επίρρημα.

14. Σ ιδηροδρομικός οργαν ισ μ ός-Α υτή  δεν ε ίνα ι στις άκρες.
15. Η ανάδοχος -  Χερσόνησος της Παλαιστίνης.
16. Λατίνος ποιητής -  Μηχανή στα γαλλικά.
17. Ο ξυδερκείς -  Πρόθεση πριν από δασυνόμενη λέξη.
18. Ανώνυμος ετα ιρ ία  -  «Αυτού Μ εγαλειότης» -  Η μύτη 

(καθ.) -  Προστακτική για ένα βλέμμα.
19. Ο εσω τερικός χιτώνας των κληρικών -  Ί ν τ ι . . .  ο παρανοϊ

κός πρώην δικτάτορας της Ουγκάντα.
20. Γερμανός Ό θω νας -  Είδος . . .πάστας της ζαχαροπλα

στικής.
21. Σήμα -  Τεμπελιά, απροθυμία.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

μένα, ένας στυλογράφος και ένα γυάλινο σταχτοδοχείο, 
σπασμένο. Τα αποτσίγαρα ήταν όλα της ίδ ιας μάρκας τσ ιγά
ρων. Μια σκούρα κηλίδα στο πουκάμισό του, στο πάνω μέρος 
του στήθους, έδειχνε πού τον είχε πετύχει η σφαίρα.

-  Ό τα ν  προσπαθήσατε να τον αφοπλίσετε, ρώτησε ο τα
γματάρχης Λούκας, πού ήσαστε κύριε Ρούσσο;

-  Νομίζω πως θα έπρεπε να ήμουν μπροστά στον Παυλό
πουλο από την άλλη πλευρά του γραφείου. Αλλά θυμάμαι 
αμυδρά την πάλη, γ ια τ ί ήμουν μεθυσμένος αρκετά. Αρχισα 
να συνέρχομαι μόλις άκουσα τον πυροβολισμό! Δεν αρνούμαι 
την ενοχή μου. Φορέστε μου τις  χειροπέδες και πάρτε με απο 
δώ. Είναι δίκαιο να πληρώσω! . .

-  Και θα πληρώσετε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, τον διά- 
κοψε ο Ταγματάρχης Λούκας. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως την 
αλήθεια. Γ ιατί σύμφωνα με την εκδοχή σας, αυτός ο φόνος 
έγ ινε εξ αμελείας και οπωσδήποτε ήταν μια περίπτωση νόμι
μης άμυνας με πολλά ελαφρυντικά. Ενώ εγώ, αντίθετα, είμαι 
πεπεισμένος ότι ο Παυλόπουλος δολοφονήθηκε προμελετη- 
μένα! Υπάρχει, βλέπετε, ένα λάθος στο σκηνικό που έχετε  
στήσει, και θα το αποδείξω!

Ποιο ήταν αυτό το  λάθος;

*

Στη φυλακή . . .

Δυο κατάδικοι τοποθετούντα ι στο ίδιο 
κελλί.

-  Εμένα με καταδίκασαν είκοσι πέντε 
χρόνια, λέε ι ο πρώτος. Εσένα;

-  Εμένα μονάχα ε ίκ ο σ ι. . .
-Ω ρ α ία . Τότε να πάρεις εσύ το κρε

βάτι κοντά στην πόρτα, αφού θα βγεις 
π ρώ τος. . .

Κρασοπατέρας

-Ε γώ , λ έε ι κάποιος σ' ένα φίλο του, 
ορκίστηκα στη γυναίκα μου να μην ξανα- 
γυρίσω σπίτι μεθυσμένος . . .

-  Κι ασφαλώς θα κράτησες το λόγο 
σου. Δεν θα έθαλες γουλιά στο στόμα 
σου . . .

-Ο χ ι.  Δεν ξαναγύρισα πια στο σπίτι 
μου . ..

Προκατάληψη

Σε μια φ ιλική συγκέντρωση ο ο ικοδε
σπότης λέει:

-  Το κακό με τ ις  γυνα ίκες είνα ι ότ ι μό
λις πεις μια κουβέντα νομίζουν ότι υπο
νοείς προσωπικά τ ις  ίδ ιες.

Κ ι’ η γυναίκα του αγριεμένη:
-  Για μένα το λες αυτό!

Η άρνηση

Σ' ένα χορό μια κυρία αρνείτα ι ξερά 
την πρόσκληση ενός νεαρού περίπου 
δεκαέξι χρόνων, για να χορέψουν.

-  Συγγνώμη, λέει, αλλά δεν χορεύω μ’ 
ένα παιδί.

ΚΓ ο μικρός κοκκινίζοντας:

-  Με συγχωρείτε. Δεν πρόσεξα ότι 
είσ τε έγκυος.

Παιδική εξυπνάδα

Η δασκάλα ρωτάει το μικρό μαθητή;
-  Αν ένα κτίρ ιο έχει είκοσι πατώματα 

και κάθε πάτωμα τρ ιάντα  σκαλοπάτια, 
πόσα σκαλοπάτια πρέπει ν' ανέβει κανείς 
για να φτάσει στην κορυφή του;

-  Ό λα, απαντάει αδίστακτα ο μικρός.

Αιτία θανάτου

-  Τι αφηρημένος αυτός ο γιατρός. Ενώ 
συμπλήρωσε το ληξιαρχικό δελτίο  ενός 
πεθαμένου πελάτη του, έκανε ένα φο
βερό λ ά θ ο ς . . .

-  Δηλαδή;
-  Εκεί που έγραφε αιτία, έθαλε την 

υπογραφή του.

Ποιο ήταν το παράπονο!

Μια αρκετά νέα ακόμα γυναίκα και νό
στιμη μπαίνει σ' ένα αστυνομικό τμήμα:

-  Ό λο  το απόγευμα με παρακολου
θούν δύο άντρες, λ έε ι στον αξιωματικό 
υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να συλλάθετε 
τον ένα;
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Γιατί τα χείλη έχουν κόκκινο χρώμα 
και όχι το ίδιο με αυτό του δέρμα
τος;

Γιατί στην περιοχή τους το δέρμα είνα ι 
πιο λεπτό και δεν έχ ε ι τη χρωστική ουσία 
που χρω ματίζει την επ ιδερμίδα. Έ τσ ι 
φ α ίνετα ι πιο καθαρά το αίμα που υπάρχει 
σ τις μ ικροσκοπικές φ λεβ ίτσ ες που 
υπάρχουν από κάτω.

Πώς χαιρετιούνται οι Εσκιμώοι;

Οι Εσκιμώοι χα ιρ ετ ιού ντα ι αλληλοτρ ί- 
βρντας τ ις  μύτες τους, κΓ αυτός μάλιστα 
ε ίνα ι χα ιρετισμός μεταξύ συγγενών και 
φίλων. Με τους ξένους χα ιρ ετ ιούντα ι 
σφ ίγγοντας και τρ ίβοντας τη μύτη τους 
με τον αντίχε ιρα  και το  δείχτη.

Ικανότητα οδηγών

Α ντίθετα  μ' αυτό που π ιστεύεται, 
πρόσφατες μ ελέτες  που έγ ιναν σε ένα 
ε ιδ ικό  κέντρο  μελετώ ν των ΗΠΑ κατάλη
ξή'·' στο συμπέρασμα ότι όσο πιο χαμηλό 
ε ίνα ι το πνευματικό επίπεδο ενός ατό
μου, τόσο μεγαλύτερη ε ίνα ι η προδιά
θεσή τού για  την καλή οδήγηση ενός αυ
τοκινήτου.

Από μπογιατζής φυσικός

συστήματος γραφής για τους τυφ λούς 
την εμπνεύστηκε ο Λουί Μπράϊγ, ένας 
Γάλλος που έχασε την  όρασή του από 
ατύχημα, από τα πολεμικά μηνύματα του 
γαλλικού στρατού που γράφονταν τρ υ 
πητά σε χονδρό χαρτί και ήταν δυνατό να 
διαβαστούν ακόμα και στο πυκνό σκο
τάδ ι με τη βοήθεια  της αφής.

Πώς μπορούν να προβλέψουν τον 
καιρό απο τον καπνό που βγαίνει 
απο το τζάκι;

Από τον καπνό που βγα ίνει από την 
καμινάδα του τζακιού, μπορούν να προ
βλέψουν τ ι καιρό θα κάνει, γ ια τί αν ο κα
πνός υψώνεται κάθετα, αυτό σημαίνει 
πως η ατμόσφαιρα ε ίνα ι ξηρή και συν
επώς ο καιρός γυρ ίζε ι προς την καλο
σύνη, ενώ αν ο καπνός πλατα ίνει στα χα
μηλά. αυτό σημαίνει πως η ατμόσφαιρα 
ε ίνα ι κορεσμένη από υγρασία και ε ίνα ι 
πολύ πιθανό να βρέξει.

Τα οικόσημα των Αγγλων

Από το 1200 μέχρι το 1600 οι ευγενε ίς  
της Αγγλίας εφ ορολογούντο με βάση τα 
ζώα που υπήρχαν στα οικόσημά τους. 
Αγρια μάλιστα εφορολογούντο όσοι ε ί

χαν στο οικόσημό τους λ ιοντάρ ια  και αε
τούς.

Ο Ούγγρος Γιαν Χούρκος, που ήταν 
ένας απλός μπογιατζής, στην ηλικία  των 
30 χρόνων έπεσε από το  τέτα ρ το  πάτωμα 
ενός σπιτιού και, όταν συνήρθε στο νο
σοκομείο, η πνευματική του ικανότητα  
ε ίχ ε  βελτιω θεί τρομερά. Μέσα σε ελάχι- 
στο χρόνο, έγ ινε  ένας διάσημος Φυσι
κός.

Γιατί ένα αρχιπέλαγος της Νότιας 
Αμερικής λέγεται Γη του Πυράς;

Η Γη του Πυρός στην πραγματικότητα 
ε ίνα ι ψυχρότατη, το κλίμα ε ίνα ι δριμύ και 
ο ι πάγοι φτάνουν συχνά ως τη θάλασσα. 
Το αρχιπέλαγος ανακαλύφθηκε το  1520 
από τον Μ αννελάνο, ο οποίος του έδωσε

το σημερινό του όνομα για τ ις  πολλές 
νυ χτερ ινές  φω τιές που άναβαν οι ιθαγε
νε ίς  κατά μήκος της νότιας ακτής του 
στενού.

Οι καταρράχτες του Νιαγάρα

Το ύψος των μεγαλόπρεπων καταρρα
κτών του Νιαγάρα μειώ νετα ι προοδευ
τικά: η κορυφή τους, πράγματι, διαβρώ- 
νετα ι από το  νερό περίπου 30 εκατοστά 
το χρόνο, γεγονός που προκαλεί επίσης 
την πτώση τεράστιω ν μαζών από βρά
χους.

Περίεργη ραπτομηχανή

Στις Ηνωμένες Π ολ ιτε ίες  της Αμερικής 
κυκλοφόρησε στην αγορά ένα μηχάνημα 
αυτόματης ραφής κουμπιών που προορί
ζετα ι περισσότερο για τους εργένηδες. 
Το μηχάνημα αυτό μπορεί να ράψει τ έ 
λεια  ένα κουμπί σε πέντε δευτερόλεπτα.

Το φως των αστεριών

Σπινθηροβολούν τ ' αστέρια, γ ια τ ί εξαι- 
τ ία ς .τη ς  δ ιαφ ορετικής πυκνότητας των 
στρωμάτων της ατμόσφαιρας, οι φω τει
νές  α κτίνες  τους παθαίνουν απανωτές 
δ ιαθλάσεις κι έτσ ι τα  κάνουν να φαίνον
τα ι σαν να τρεμουλιάζουν.

Κορδονάκια

Στα φτερά και στην ουρά των μεγάλων 
αεροπλάνων βάζουν κορδονάκια που 
απολήγουν σε μ ικρές φούντες, γ ια τ ί τα 
κορδονάκια αυτά που κάποτε έφτιαχναν 
από τρ ίχ ες  γάτου και τώρα από πλαστικό, 
διασκορπίζουν τα φορτία  στατικού ηλε
κτρισμού που σχηματίζοντα ι από την 
τριβή με τον αέρα, φορτία  που θα μπο
ρούσαν να προκαλέσουν επ ικίνδυνους 
σπινθήρες.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

ι α : 1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ 2) 
ΕΛΕΦΑΝΤΙΑΣΙΙ -  ΣΟΒΙΕΤ, 3) ΤΙΡΑΝΑ -  ΑΚΕΤΥΛΕΝΙ0 -  
ΙΟΝ, 4) ΡΟ -  ΝΑΤΟ -  ΑΣ0 -  ΑΔΡΑΧΤΙ. 5) ΙΣΚΑ -  ΙΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ -  ΙΑΜΑΤΑ, 6) ΑΤΙ -  0 ’ΝΗΛ -  ΕΙ -  Π0Τ -  Ρ0Λ 7) 
ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ -  ΑΛ -Σ ΙΡ Ι, 8) ΡΕ -Σ ΙΤΟ Σ -  ΛΙΑΝΕΣ -  ΚΙ0Σ 
9) ΟΡΑΤΟΣ -  ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ -  Ε 0 ,10) ΣΙΛΕΣΙΑ -  ΟΡΙΑ -  
Α Ν Ο ί-Α Ρ Κ . 11) Υ Ν ΙΣ -Δ Ρ Α Μ ΙΑ -Π ΙΑ Τ -OMAN 12) 
Ν 0 Κ - ΝΕΑΡΟΣ -Σ ΙΑ  -  ΕΑΡΙΝΟ, 13) ΗΣΑΪΑΣ -  ΤΣΑΝΤΑ -  
ΟΡΦΑΝΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ. 2) ΗΛΙΟΣ -  ΑΕΡΙ- 
Ν0Σ, 3) ΧΕΡ -  ΚΑΡ -  ΑΛΙΚΑ, 4) ΑΦΑΝΑΤΙΣΤΕΣ 5) ΝΑΝΑ 
-ΙΣ ΙΟ Σ -Ν Α , 6) ΙΝΑΤΙ -ΑΤΣΙΔΕΣ, 7) Κ Γ -  ΟΜΟΙΟ -  ΑΡΑ 
8) 0ΙΑ -  ΑΝ0ΣΑ -  APT, 9) ΣΑΚΑΤΗΣ -  ΝΟΜΟΣ 10) 
ΣΕΣΙΛ-ΛΑΡΙΣΑ. 11) ΛΙΤΟΣ -  ΑΙΣΙΑ, 12) ΕΣΥ -  ΜΕΛΑΤΑ 
-Σ Τ , 13) ΛΑΟΙ — ΝΑ — ΠΙΑ, 14) 0ΣΕ-Μ ΕΣΑΙΑ, 15) NONA 
-  ΣΙΝΑ. 16) ΟΒΙΔΙΟΣ -  ΜΟΤΕΡ, 17) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΙ -  ΑΦ 
18) ΑΕ -  AM -  ΡΙΣ -  0ΡΑ. 19) ΣΤΙΧΑΡΙΟ -  ΑΜΙΝ 20) 
0ΤΤ0 -  ΣΕΡΑΝ0, 21) ΣΙΝΙΑΛ0 -  0ΚΝ0Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

0 Ρούσσος έκανε το λάθος να βάλει το πιστόλι στο 
δεξί χέρι του Παυλόπουλου, ενώ οι λεκέδ ες  από το 
μελάνι και τη νικοτίνη έδειχναν πως το θύμα ήταν αρι- 
στερόχειρας.
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Α ΘΗΝΑ

Τον Αρχηγό Χωροφυλακής Αντι
στράτηγο κ. Εμμανουήλ Μπριλλάκη, 
επισκέφθηκε στο γραφείο του εθ ι
μοτυπικά στις 30-5-83 ο Αρχηγός της 
Κυπριακής Αστυνομίας κ. Σάββας 
Αντωνίου. Ο κ. Αρχηγός πρόσφερε

στον Αρχηγό της Κυπριακής Αστυ
νομίας το αργυρό μετάλλιο του Σώ
ματος και εκείνος του ανταπόδωσε 
αναμνηστική πλακέττα με το έμ
βλημα της Κυπριακής Αστυνομίας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και 
ο Α' υπαρχηγός του Σώματος υπο
στράτηγος κ. Παναγιωτόπουλος.

πυρονόμων που φοιτούν στη Σχολή 
Επιμόρφωσης.

Στις ομιλίες του ο κ. επιθεωρητής, 
αφού επεσήμανε στους ακροατές 
του, το ενδιαφέρον της Πολιτείας, 
για το προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας, κάλεσε αυτούς σε εντο- 
νώτερη επαγρύπνηση και δραστη
ριότητα, για περισσότερη ασφάλεια 
και καλύτερη αστυνόμευση της 
περιοχής που υπηρετούν.

Ιδ ιαίτερα επεσήμανε τις  ευθύνες 
των στελεχών του Σώματος, για την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγ
κληματικότητας, η οποία προέρχε
τα ι από την μεγάλη κ ινητικότητα  του 
πληθυσμού, την εισαγωγή νέων με
θόδων εγκληματικής δράσης από το 
εξω τερικό και τον συνέχεια μετα
βαλλόμενο τρόπο ζωής, κύριο χαρα
κτηριστικό γνώρισμα της εποχής 
μας.

Στους δοκίμους αξιωματικούς και 
ενωμοτάρχες, τον ίστηκε η ιδια ίτερη 
υποχρέωσή τους για περισσότερη 
μελέτη, μεγαλύτερη μόρφωση ώστε 
εξερχόμενοι των Σχολών να φανούν 
αντάξιοι των προσδοκιών του 
υπουργείου και της ηγεσίας του Σώ
ματος, ευρισκόμενοι κοντά στο λαό 
προασπίζοντάς τον από κάθε κίν
δυνο και προστατεύοντας τις  συν
ταγματικές του ελευθερ ίες.

Α ΘΗΝΑ
Στα πλαίσια των υπηρεσιακών 

επαφών, που έχει αρχίσει με την 
ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γ  
επιθεωρητής Χωροφυλακής υπο
στράτηγος κ. Εμμανουήλ Βασιλάκης 
πραγματοποίησε τις ακόλουθες 
ομιλίες.

Στις 20-5-83 σε αίθουσα της Σχο
λής Αξιωματικών Χωροφυλακής σε 
συγκέντρωση όλων των δοκίμων αν
θυπομοιράρχων. Στις 27-5-83 σε ε ι
δική αίθουσα των Σχολών Χωροφυ
λακής, σε συγκέντρωση όλων των 
αξιωματικών διοικητών υπηρεσιών 
Χωροφυλακής των Προαστίων Πρω- 
τευούσης. Στις 31-5-83 σε συγκεν
τρώσεις δοκίμων ενωμοταρχών στις 
Σχολές Μενιδίου και Αμυγδαλέζας 
αντίστοιχα. Στις 9-6-83 σε συγκέν
τρωση όλων των διοικητών υπηρε
σιών της Ανωτέρας Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Στερεάς Ελλάδος, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου

της πόλεως Λαμίας. Και τέλος στις 
16-6-83, σε συγκέντρωση των ανθυ- 
πασπιστών, ανθυπαστυνόμων και
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Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α
Βιβλιάριο καταθέσεων ύψους 

170.000 δραχμών, παραδόθηκε από 
τη Δ.Χ. Καρδίτσας, στον πατέρα του 
φ ονευθέντα  σε τροχαίο ατύχημα 
χωροφύλακα Θωμά Παναγόπουλου, 
Κων/νο Παναγόπουλο για ο ικονο
μική ενίσχυση της ο ικογένειας του.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό, 
συγκεντρώ θηκε μετά από προαιρε
τικό  έρανο μεταξύ των ανδρών του 
Επ ιτελείου της Α.Δ.Χ. Κρήτης και 
των Δ.Χ. της νήσου, όπου υπηρε
τούσε ο άτυχος συνάδελφος (Δ.Χ. 
Χανιών).

Η συγκινητική  αυτή χειρονομ ία  
των συναδέλφων, δ ε ίχνε ι γ ια  μια 
ακόμα φορά τα  υπέροχα αισθήματα 
ψυχικής συμπαράστασης και συν- 
αδελφ ικής αλληλεγγύης των αν
δρών του Σώματος.

Α Θ Η Ν Α
Σε σεμνή τελετή  που έγ ινε στις 

13-4-83, στο Αρχηγείο Χωροφυλα
κής ο ταξ'ιαρχος Χωροφυλακής ε.α. 
κ. Ανδρέας Λυτάρης, με την ευκα ι
ρία της πρόσφατης αποχώρησής του 
από το  Σώμα, αποχαιρέτησε τους 
συνεργάτες του Αξιωματικούς 
Οπλίτες και Π ολιτικούς υπαλλή
λους.

Σε σύντομη ομιλία του. αφού τους 
ευχαρίστησε για την επιτυχημένη 
μέχρι τώρα συνεργασία τους, τους 
προέτρεψε να συνεχίσουν το υψηλό 
έργο τους γ ια το καλό του Σώματος 
και της πατρίδας.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με μικρή 
δεξίωση μέσα σε κλίμα έντονης 
συγκίνησης και αυθορμητισμού.

Ο κ. ταξ'ιαρχος απέστειλε και σχε
τική  αποχαιρετιστήρια επιστολή 
στους κατά καιρούς συνεργάτες 
του.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Σε ειδ ική  εκδήλωση που έγ ινε στις 
24-4-1983 στην Εταιρία Μ ακεδονι
κών Σπουδών, οι δύο ροταριανοί 
όμιλο ι της Θεσσαλονίκης βράβευ
σαν 26 άτομα και οργανώσεις για 
έργα ευποίίας, αλτρουϊσμού και κο ι
νωνικής προσφοράς.

Στον τομέα  ακερα ιότητας και εν 
τιμότητας, βραβεύτηκε μεταξύ των 
άλλων με δημόσιο έπαινο και ο ενω
μοτάρχης Κωνσταντίνος Παναγό- 
πουλος. Η τιμητική  αυτή διάκριση 
δ είχνε ι για μια ακόμα φορά, την 
αναγνώριση του σπουδαίου κοινω
νικού έργου που επ ιτελε ί το Σώμα 
της Χωροφυλακής.
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ΑΘΗΝΑ

Σε σεμνή και συγκινητική τελετή  
που έγινε στις 22-5-83 στον Ιερό Ναό 
της Κοίμησης της Θεοτόκου στο 
Μαρούσι, αντιπροσωπεία από 11 

; ενωμοτάρχες, συμμαθητές του δο- 
λοφονηθέντα ενωμ/ρχη Θανάση 
Κιούση, βάφτισε την κόρη του τ ι
μώντας έτσι τη μνήμη εκείνου που 
έπεσε στις επάλεις του καθήκοντος, 
κατακτώντας την αιωνιότητα. Το 
μυστήριο τέλεσε ο προϊστάμενος 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του 
Σώματος Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. 
Ευσέβιος Πιστολής.

Παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελ
φοι άνδρες και γυναίκες από διάφο
ρες υπηρεσίες του Σώματος καθώς 
και συγγενείς και φ ίλοι της ο ικογέ
νειας Κιούση.

Η οδύνη και η απέραντη θλίψη για 
τον πρόωρο χαμό του άτυχου 
συνάδελφου που δολοφονήθηκε 
άνανδρα από αδίστακτους κακο
ποιούς τον Νοέμβρη του '81 στην 
Κηφισιά, αντικαταστάθηκε έστω και 
πρόσκαιρα από ένα χαρούμενο γε
γονός, που απάλυνε τον πόνο και 
γλύκανε τη βαριά ατμόσφαιρα- τη 
βάφτιση της κόρης του, που πήρε το 
όνομα του αδικοχαμένου πατέρα 
της, Αθανασία.

Η υπέροχη και συγκινητική αυτή

πρωτοβουλία των συμμαθητών του 
άτυχου συνάδελφου, όσων μπόρε
σαν να παραβρεθούν, δείχνει το 
υπέροχο ψυχικό μεγαλείο και τα 
ανεξάντλητα αποθέματα ανθρωπιάς 
και ηθικής συμπαράστασης των αν-

δρών του Σώματος, καθώς επίσης 
και τη στοργή και αγάπη με την 
οποία περιβάλλει τις  ο ικογένειες 
άτυχων συναδέλφων η μεγάλη οικο
γένεια  της Χωροφυλακής.

ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘ ΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιου
νίου 1983 τα εγκαίνια του νέου κτι
ρίου του Τμήματος Τροχαίας Κινή- 
σεως Αιγάλεω. Στον αγιασμό χορο
στάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Νίκαιας κ.κ. Γεώργιος, συμ- 
παραστατούμενος από τον προϊστ. 

$ της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. 
Ευσέβιο Πιστολή και άλλους ιερείς.

Παραβρέθηκαν ο δ ιευθυντής της 
. υποδιεύθυνσης Τροχαίας Προαστ. 
'Πρωτευούσης συνταγματάρχης κ. 
Σαγρής ο Δ' υποδιευθυντής της 
ΔΑΠΠ συνταγματάρχης κ. Κωνσταν- 
τακόπουλος, ο δ ιευθυντής τροχαίας 
του Α.Χ. συνταγματάρχης κ. Λαμ- 
πρόπουλος, ο δ ιο ικητής του τμήμα
τος ταγματάρχης κ. Χειλάκης άλλοι 
αξιωματικοί, οι δήμαρχοι Αιγάλεω, 
Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου, το 
διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου 
Ψιλών Χωροφυλακής Δυτ. Αττικής 
με επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. 
Παναγιώτη Ζήρο, το προσωπικό του 
τμήματος και άλλοι προσκεκλημέ
νοι.

Στο τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση 
στην οποία επικράτησε εγκάρδια 

: ‘ ατμόσφαιρα.

Η ιστορική επέτειος της συμ
πλήρωσης 150 χρόνων από την 
ίδρυση του Σώματος, σχολιάσθηκε 
εκτενώς από πολλά διεθνή αστυνο
μικά περιοδικά, τα οποία σε κύρια 
άρθρα τους αναφέρθηκαν στον φ ε
τινό  γιορτασμό των 150 χρόνων, κά
νοντας μια επισκόπηση της ιστορι
κής πορείας του Σώματος από την 
ίδρυσή του μέχρι σήμερα, της εθν ι
κής και κοινωνικής προσφοράς του 
στην ελληνική κοινωνία και των 
υψηλών επιδιώξεων του στους δια
φόρους τομείς της δραστηριότητάς 
του.

Οι δημοσιεύσεις αυτές συνέβα
λαν σημαντικά στην προβολή του 
έργου του Σώματος αλλά και της 
χώρας μας γενικότερα. Σημαντική 
και πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της 
Δ ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α.) που με την επιτυχημένη και 
άψογη διοργάνωση της διεθνούς 
εβδομάδας φιλίας, αλλά και των άλ
λων εκδηλώσεων επί δ ιεθνούς επι
πέδου (αποστολή ενημερωτικών 
φυλλαδίων για τα 150 χρόνια κ.λ.π.)

που οργάνωσε με τη συμπαράσταση 
του Αρχηγείου Χωροφυλακής, τ ί
μησε με τον δικό του τρόπο και πρό
βαλε ευρέως το ξεχωριστό αυτό γ ε 
γονός της ιστορίας του Σώματος.

ΙΡΛ
International Police Association 
Zeitschrift der Deutschen Sektion

If. 2/1983,28. Jnlvgiing
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Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Συνέντευξη  τύπου στο ξενοδο

χείο «Μακεδονία Παλλάς» με θέμα 
«Σχέσεις Αστυνομίας και Τύπου» 
έδωσε στις 18-5-83, ο Δ ιευθυντής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ταξίαρ- 
χος κ. Ηλίας Θεοδωράκης.

Στην ομιλία του ο κ. Δ ιευθυντής 
μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στην 
ανάγκη του κοινωνικού συνόλου να 
πληροφορείτα ι τ ι συμβαίνει γύρω 
του και τόν ισε ότι πρέπει να υπάρ
χουν άρ ιστες σχέσεις μεταξύ των 
δημοσιογράφων και της Αστυνο
μίας.

Από μέρος των δημοσιογράφων 
μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Μ ακεδονίας -  Θράκης κ. Χρήστος 
Λαμπρινός, ο οποίος ευχαρίστησε 
τον Δ ιευθυντή  Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης για την πρωτοβουλία του να 
διοργανώσει αυτή τη συγκέντρωση 
και αναφέρθηκε στη συνεργασία και 
την προσφορά της Χωροφυλακής 
και των δημοσιογράφων προς το 
κοινωνικό σύνολο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν

πολλοί δημοσιογράφοι και ανταπο
κρ ιτές εφημερίδω ν στη Θεσσαλο
νίκη, οι Υποδιευθυντές Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, οι Δ ιευθυντές  -  
Δ ιο ικητές  των Υποδιευθύνσεων κα
θώς και οι Δ ιο ικητές  των Αστυνομι
κών Τμημάτων και Παραρτημάτων 
Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης.

Μ ετά τη συνέντευξη, ο Δ ιευθυν
τής της Δ.Α.Θ. δεξιώ θηκε τους δη
μοσιογράφους σε αίθουσα του ξε
νοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Γιορταστική εκδήλωση για τα 150 
χρόνια από την ίδρυση της Χωροφυ
λακής οργάνωσε στις 29-5-1983 η 
Κο ινότητα Ε ιδομένης σε συνεργα
σία με τον Σύνδεσμο «Οι εν Χριστώ 
Φίλοι των μαθητών του Χριστού».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
Δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θ εοτόκου χοροστατούντος του Πα- 
νοσ. Αρχιμανδρίτου κ.κ. Χρυσοστό
μου Τσαβαρίδη, ομ ιλ ίες του Προέ
δρου της Κο ινότητας Ε ιδομένης κ. 
Μιχάλη Χατζόπουλου. του Δ ιευ 
θυντή του Δημοτικού Σχολείου κ. 
Παπαδόπουλου, και χα ιρετισμό από 
τον Δ ιευθυντή  Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης ταξίαρχο κ. Ηλία Θεοδω- 
ράκη, ο οποίος και απένειμε ανα
μνηστική πλακέττα του Σώματος 
στον Πρόεδρο της Ε ιδομένης και 
στους Δ ιευθυντές  των Δημοτικών 
Σχολείων Ε ιδομένης και Χαμηλού.

Στις εκδηλώ σεις συμμετείχε η 
παιδική χορωδία «Μάντζαρος» και 
το χορευτικό  συγκρότημα «Μύτι- 
κας» που εντυπώσιασαν και κατα
χειροκροτήθηκαν για την θαυμάσια

εμφάνισή τους και ζωντάνια. τη τας Ειδομένης δεξιώ θηκε τους
Στο τέλος, ο πρόεδρος της Κοινό- παρεβρεθέντες στην εκδήλωση.
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Μ ήνυμα
προέδρου του Ελληνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. 

Για τα 150 χρόνια της Χωροφυλακής
Η Χωροφυλακή ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1833, πέντε χρόνια μετά την απελευθέρωση 

και σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους.
Συγκροτείται στρατιωτικά, λόγω των συνθηκών της εποχής αλλά ανατίθενται σ 

αυτή καθαρά αστυνομικά καθήκοντα. Κύρια αποστολή της είναι η τήρηση της ασφά
λειας και τάξης στη Χώρα. Η προϋπόθεση αυτή είναι θεμελιώδης γιατί μόνον έτσι το 
νεοσύστατο κράτος θα μπορέσει να λειτουργήσει, ως συντεταγμένη και οργανωμένη 
πολιτεία.

Από τότε η Χωροφυλακή συμπορεύεται με το έθνος και συμμετέχει σε όλους τους 
εθνικούς αγώνες. Αφοσιωμένη στο καθήκον και προσηλωμένη στην ιδέα της Πατρίδας, 
αγωνίζεται, πολλές φορές σε ρόλους πάνω από τα κύρια καθήκοντά της.

Όπου οι ανάγκες του Έθνους την καλούν, μάχεται, ως στρατιωτική Μονάδα, με 
γενναιότητα και αυτοθυσία απαράμιλλη.

Χιλιάδες έπεσαν και πολλαπλάσιοι έμειναν ανάπηροι από τραύματα και κακουχίες, 
σε πολεμικές και ειρηνικές περιόδους. Αλλά η Χωροφυλακή δεν λυγίζει, δεν πεθαίνει, 
μένει σταθερή και ακλόνητη. Συμπληρώνει κάθε φορά τα κενά της φθοράς και προχωρεί 
το δρόμο του προορισμού της με βήματα σταθερά. Με ανεξάντλητη υπομονή και επι
μονή, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που αναγεννημένου κράτους, εφαρμόζει τους Νόμους 
και παράλληλα με συστάσεις και συμβουλές φέρει τους πολίτες στη νομιμότητα. Μέσα 
στα πλαίσια της νομιμότητας η Ελληνική κοινωνία αναπτύσσεται και προοδεύει. Η 
Χωροφυλακή αθόρυβα και μεθοδικά συνεχίζει και αυτή, την εξέλιξη και την πρόοδό της.

Σήμερα η Χωροφυλακή είναι ένα καλά οργανωμένο αστυνομικό σώμα που καταφέρ
νει να εκπληρώνει πλήρως την αποστολή της και να χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως από τις 
ξένες αστυνομίες με τις οποίες συνεργάζεται στον αγώνα κατά του εγκλήματος, είτε 
συμμετέχοντας σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια είτε μέσω της INTERPOL. Επίσης 
με τις γνωριμίες και τους δεσμούς φιλίας που αναπτύσσει ένας μεγάλος αριθμός απ’ το

Β προσωπικό της με ξένους συναδέλφους, το έργο της Χωροφυλακής γίνεται ευρύτερα 
γνωστό και το κύρος της αυξάνεται στη συνείδηση των αστυνομικών κύκλων όλου του 
κόσμου. Σαν πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
έχω την ευκαιρία να ακούω τα κολακευτικότερα σχόλια για τη Χωροφυλακή από ξένους 
συναδέλφους κι αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό.

Εκτός από καθαρά αστυνομικό έργο η Χωροφυλακή έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο 
στον κοινωνικό τομέα, παρέχοντας κάθε βοήθεια και αρωγή στις δύσκολες στιγμές σε 
κάθε γωνιά της ελληνικής γης απ’ τις μεγαλοπόλεις μέχρι τα πιο μικρά χωριά, όπου 
εκτείνεται η αρμοδιότητά της.

Φέτος που η Χωροφυλακή γιορτάζει τα 150 της χρόνια, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
υπερήφανη γιατί έχει να επιδείξει μεγάλη προσφορά στον Εθνικό και τον Κοινωνικό 
τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή εύχομαιολόψυχακαλή επιτυχία στο έργο της για το καλό της 
Πατρίδας και του Λαού μας.

Αντώνιος Δεμέστιχας 
Υποστράτηγος ε.α.




