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προοοχή ηιιι irniaoeai

Μην υπερβάλλετε! Έ χετε κάποιο μέτρο  στις θερι- 
\/ες σος επ ιδόσεις ! Δ ε ίτε  το καλοκαίρι σαν περίοδο 
Ψ χικης και σωματικής ξεκούρασης, και όχι αφορυή
Z u a ^ l f 0 βα π ε ρ /σ ε Τ η Ζ Ι
φημα! Αρκεί να αποκτήσετε φ ιλικές σχέσεις με τα

θ ά λ ίσ σ α ΤηςνΨυσης ~ Τ°  καλοκαίΡί Ρε τον Πλιο και τη 
I ν τ ε ./ ~ Χ Ρίς να πΡ °σ™ θ ε ίτε  να τα ανταγωνίζε-

0 Δωεδεκάλογος των «δεν πρέπει».

V Δεν πρέπει να απομακρύνεστε από την ακτή ή να

ν ο ί ! ί μ Τ ε  " ε ρ α  ϊ ™  η ς  ^ δ ο ύ ρ ε ή ό π ο υ  α π Ζ
χουν, έστω κι αν ξερετε  καλό κολύμπι και πρέπει 
να υπολογίζετε να κρατάτε πάντα δυνάμεις γΐα την 
επιστροφή σας στη ξηρά. Αν, παρόλα αυτά κά-

υ ε ι°Λ η , ίσθανθεί ι ° Τί T0V ε Υκαταλε^ ο υ ν  οι δυνά-
κ ο β λ η β ρ · εν ω  Κ 0 λ υ μ π α ε ί  σ τα  β α θ ε ιά ,  α ς  μ η ν  πανι-  
κοβ ληβ ε ι . -  να  μ ε ί ν ε ι  σ τ η ν  ε π ιφ ά ν ε ια  σ ε  ο ρ ιζ ό ν τ ια

Z ° u a Kan n n r V ξεΚΟυραστε1- ™ κολυμπάει και πάλι ήρεμα προς την ακτή. Αν πάλι πάθει κάποιος 
κραμπα, να χαλαρώσει το μέρος του σώματος που

με αρνέμ ™ « w s :
2) νητΛΠρέΠ£ί ν°  μπαίνετε στΡ θάλασσα μετά  το φα

γητό με  γεμάτο στομάχι. Θα πρέπει να αφήνετε  να 
περνούν τρεις εως τέσσερες ώρες.

3) Δ ε ν  π ρ έπ ε ι  να  κ ά ν ε τ ε  χ ρ ή σ η  ο ιν ο π ν ε υ μ α τ ω δ ώ ν  
π οτώ ν πρ ιν  μ π ή τ ε  σ τη  θά λασ σα .

4) Δεν πρεπει να κολυμπάτε σε απαγορευμένες

ε Ι τΒ ν ΐπ Λ λ λ ™  Τα νερά είναί άολυσμέναε ίτε  για άλλους λογους.

5) Δεν  πρέπει να κάνετε βουτιές σε περιοχές με  
άγνωστο βάθος ή βραχώδη βυθό. Μάθετε  ϊα κ ρ α -
n n r n n / aTia σας αν0ίκτά,άέσα στη θάλασσα αν οας αρεοουν τα μακροβούτια.

6) Δεν πρεπει να αφήνετε μικρά παιδιά στη θάλασσα 
η και στην παραλία χωρίς επιτήρηση, ιδ ια ίτερα μά 
λιστα αν δεν ξέρουν να κολυμπούν.

7) Δεν πρέπει να παρατείνετε την παραμονή σας στη 
θαλασσα αν α ισθανθείτε κάποιο ρίγος η ζαλάδα 
Βγείτε αμέσως στη στεριά.

8) Δεν  πρέπει να μ ένε τε  πολλή ώρα στη θάλασσα 
συνέχεια. Να κάνετε  μικρά διαλείμματα. Η θερμο
κρασία του νερού, ακόμα και το καλοκαίρι, δεν  
είναι ποτέ κατάλληλη για μακρά παραμονή του αν
θρώπου. Ελάχιστοι άνθρωποι θα άντεχαν παρα
πάνω από τρεις ώρες μέσα σε νερό θερμοκρασίας  
17 βαθμών Κελσίου.

9) Δεν  πρέπει να μ ένε τε  πολλή ώρα στον ήλιο, ιδιαί
τερα κατά τα πρώτα μπάνια, ούτε να βουτάτε κα
τευθε ίαν  στη θάλασσα αμέσως μετά  την ηλ ιοθερα
πεία. Μ είνετε  λίγο στη σκιά και μετά  κολυμπήστε. 
Ο ήλιος είναι η ευλογία  του καλοκαιριού, αλλά δεν  
είναι ανάγκη να πόθετε ηλίαση. Όσο για το μαύρι
σμα, δεν ε ίναι οπωσδήποτε χρώμα υγε ίας■ ε ίναι η 
αμυνα του δέρματος στο έγκαυμα που μας απειλεί. 
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι ολέθρια για 
το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και καρ
κίνο !

10) Δεν πρέπει να πλησιάζετε τα κρις—κραφτς, τις 
βάρκες, τα κανώ και γενικά όλα τα πλεούμενα. 
Φροντίστε ο αναπνευστήρας της μάσκας σας να 
έχε ι κάποιο ευδιάκρ ιτο στη θάλασσα χρώμα, ώστε 
να φαίνεστε από μακριά όταν κάνετε υποβρύχιο 
ψάρεμα ή κολύμπι. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι το 
υποβρύχιο ψάρεμα και οι καταδύσεις με αυτόνομη  
καταδυτική συσκευή (φιάλες οξυγόνου) απαγο
ρεύεται.

11) Δεν  πρέπει να πλησιάζετε ένα κολυμβητή που ζη
τάει βοήθεια, αν δεν ξέρετε  καλό κολύμπι και πως 
ακριβώς να τον πιάσετε για να μη σας πνίξει και σας 
μαζί του. Σ ’ αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερο  
να φωνάξετε κι εσε ίς  βοήθεια, για να τρέξε ι κά
ποιος άλλος εμπειρότερος.

12) Δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ να παίρνετε μαζί σας 
στην παραλία ένα μικρό φαρμακείο. Τα μικροατυ-  
χήματα είναι τόσο συχνά στη θάλασσα: το κόψιμο 
του ποδιού σε κάποια μυτερή πέτρα, σε κάποιο 
γυαλί ή σε κάποιο χωμένο στην άμμο σκουρια
σμένο τενεκεδάκι, το τσίμπημα από μια σκόρπαινα 
ή μια δράκαινα, η επαφή με μια τσούχτρα, ακόμα 
και το δάγκωμα μιας σμέρνας, ε ίναι καθημερινά  
πράγματα το καλοκαίρι στη θάλασσα. Το φορητό  
φαρμακείο με ένα μπουκαλάκι ιώδιο, οινόπνευμα  
και οξυζενέ, με  μια αντιισταμινική και μια κορτιζο- 
νούχο αλοιφή, ε ίναι ό,τι πρέπει για τις πρώτες 
βοήθειες. Αν και για σοβαρότερα χτυπήματα  
χρειάζονται αντ ιτετανικοι ορροί, ενέσε ις  κορτιζό
νης, παυσίπονα και ιατρική περίθαλψη.

Ανεξάρτητα πάντως από το «Δωδεκάλογο» αυτόν, 
και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει όλοι να γνωρί
ζουν και να τηρούν αυστηρά, το κύριο θέμα είναι ότι 
κάθε χρόνο θυσιάζονται δεκάδες ζωές στις ελλην ικές  
ακτές, επειδή δεν ξέρουν να κολυμπούν. Η τραγική 
πραγματικότητα για μια χώρα ναυτική σαν τη δική μας, 
είναι πως οι οκτώ στους δέκα Έλληνες δεν ξέρουν  
κολύμπι! Η εκμάθηση, λοιπόν, της κολύμβησης είναι το 
κύριο και βασικό ζητούμενο στο πρόβλημα αυτό.
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Ορκίσθηκαν 70 νέοι 
ανθυπομοίραρχοι

Σε επίσημη τελετή  που έγ ινε στις
14-7-83, στις Σχολές Χωροφυλακής, 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γ ιάννης Σκουλαρίκης απένειμε τα 
ξίφη σε 70 νέους ανθυπομοίραρ
χους της εκπαιδευτικής σειράς 1980 
-  1983.

Η τελετή  άρχισε με επιθεώρηση 
των παρατεταγμένων τμημάτων από 
τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κι 
ακολούθησε η παράδοση της πολε
μικής σημαίας του Σώματος από τον 
αρχηγό των νέων ανθυπομοιράρχων 
στον αρχηγό των δοκίμων ανθυπο
μοιράρχων της τρ ίτης  τάξης.

Στη συνέχεια εψάλη δοξολογία, 
χοροστατούντος του θεοφ. Επισκό
που Ευρίπου κ. Βασιλείου συμπαρα-

στατούμενου από τον προϊστάμενο 
της Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας του 
Σώματος Πανοσιολ. αρχιμανδρίτη π. 
Ευσέβιο Πιστολή και άλλους ιερείς, 
ενώ έψαλε θαυμάσια χορωδία απο- 
τελούμενη  από άνδρες του Σώμα
τος. Μ ετά τη δοξολογία έγ ινε η ορ- 
κομωσία των ανθυπομοιράρχων, στο 
τέλος  της οποίας η Μουσική του 
Σώματος παιάνισε την καθιερωμένη 
προσευχή. Κατόπιν ο δ ιο ικητής της 
Σχολής Αξιωματικών συνταγματάρ
χης κ. Φούσκης, διάβασε την ημερή
σια διαταγή της Σχολής, τονίζοντας 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Νέοι Ανθυπομοίραρχοι.
Με τον όρκο που δώσατε πριν από 

λίγο, ενώπιον του Υπουργού Δημό

σιας Τάξης και των λοιπών εκλεκτώ ν 
προσκεκλημένων, όρκο που αποτε
λε ί σύμβολο πίστης και αφοσίωσης 
στην Πατρίδα, τερ μ α τίζετα ι η περί
οδος φοίτησής σας στη Σχολή και 
εγκα ιν ιάζετα ι η απαρχή της σταδιο
δρομίας σας.

Από σήμερα ανήκετε πλέον και 
σεις στη μεγάλη ο ικογένεια  των 
Αξιωματικών Χωροφυλακής. Είσθε 
το  νέο αίμα, η ελπίδα και το μέλλον 
του Σώματος.

Ύ στερα από τρ ία  ολόκληρα χρό
νια μελέτης και μόχθου εξέρχεσθαι 
από τη Σχολή με όλα τα εφόδια που 
σας χρειάζοντα ι για να ανταποκρι- 
θ ε ίτε  απόλυτα στα καθήκοντά σαή...

»Το Αστυνομικό λειτούργημα δ ί
καια θεω ρείτα ι ένα από τα ωραιό
τερα που προσφέρονται. γ ια τ ί αγκα
λ ιάζει όλες τις  πτυχές της ζωής. Θα 
ασχοληθείτε με τον άνθρωπο και 
την συμπεριφορά του και θα αποκο
μ ίσετε ενδ ιαφ έρουσες εμπειρίες.

Πρέπει όμως να έχ ετε  υπόψη σας 
ότι το έργο του Αξιωματικού Χωρο
φυλακής είνα ι λεπτό και δύσκολο. Η 
κοινωνία συνεχώς εξελίσσετα ι, οι 
συνθήκες, οι περιστάσεις αλλάζουν 
όπως και οι άνθρωποι. Γι' αυτό οι 
απαιτήσεις τόσο της Υπηρεσίας, όσο 
και του κοινού, αυξάνονται. Ο Πολί
της γνωρίζει τα δικαιώματά του και 
θέλε ι όχι μόνο να εξυπ ηρετε ίτα ι 
αλλά και να απολαμβάνει της προσ
τασίας των δικαιωμάτων του.

Η Χωροφυλακή έχε ι Ιστορία 150 
χρόνων.

Έ χει παράδοση Υψηλών προσφο
ρών προς την Πατρίδα και το κοινω
νικό σύνολο και έχετε  υποχρέωση 
να συνεχίσετε την παράδοση 
αυτή . . .

«Κατά την άσκηση των καθηκόν
των σας, να σας δ ιακρ ίνει πάντοτε η 
αντικε ιμ εν ικότητα , η απροσωπολη
ψία. η καλωσύνη, η κατανόηση και η 
ανθρωπιά. Να συμπεριφέρεσθε 
στους άλλους όπως θα θέλατε να 
συμπεριφέρονται και εκε ίνο ι σε 
σας...

592



Νέοι Ανθυπομοίραρχοι.
Πιστοί στους Δημοκρατικούς μας 

θεσμούς προχωρε'ιστε στην εκπλή
ρωση της ωραίας αποστολής σας, με 
υπερηφάνεια, θάρρος, αποφασιστι
κότητα και αισιοδοξία.

Με τις παραινέσεις αυτές, χα ιρε
τίζω την έξοδό σας από την Σχολή 
και την ονομασία σας σε Αξιωματι
κούς και σας προπέμπω με τις  καλλί- 
τερές μου ευχές, για ένα λαμπρό 
μέλλον και σας καλώ να αναφωνή- 
σωμε!

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο Ε Θ Ν Ο Σ !

Στη συνέχεια ο υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Σκουλαρίκης απένειμε 
τα ξίφη στους νέους ανθυπομοι
ράρχους οι οποίοι στη συνέχεια πα- 
ρέλασαν ενώπιον του υπουργού και 
των άλλων επισήμων.

λακής αντιστράτηγος κ. Μπριλλά- 
κης, Αστυνομίας Πόλεων κ. Νίτσος, 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Μονάν- 
τερας, οι Α' και ΕΓ υπαρχηγοί Χωρο
φυλακής υποστράτηγοι κ.κ. Πανα- 
γιωτόπουλος και Ρομοσιός, οι Α' και 
Γ' επ ιθεωρητές του Σώματος υπο
στράτηγοι κ.κ. Μπακογιάννης και 
Βασιλάκης, άλλοι ανώτατοι και ανώ
τερο ι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, πολλοί απόστρατοι αξιωματι
κοί του Σώματος οι καθηγητές των 
Σχολών, Πρόεδροι οργανισμών και 
συλλόγων, πρυτάνεις και καθηγητές 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά
των, ανώτατοι και ανώτεροι δ ικαστι
κοί και εισαγγελείς, αντιπροσωπείες 
μαθητών των παραγωγικών Σχολών 
αξιωματικών των Ε.Δ. και Σ.Α., άλλοι 
επίσημοι, συγγενείς και φ ίλοι των 
νέων ανθυπομοιράρχων και πολλοί 
ακόμα προσκεκλημένοι.

Η τελετή  έκλεισε με δεξίωση, 
μέσα σε εγκάρδια και φιλική ατμό
σφαιρα, ενώ τμήμα της Μουσικής 
του Σώματος απέδωσε θαυμάσιες 
μελωδίες, χαρίζοντας όμορφες στι
γμές στους παριστάμενους.

Στη σεμνή αυτή τελετή  παραβρέ
θηκαν ο Θεοφ. Επίσκοπος Ευρίπου 
κ. Βασίλειος σαν εκπρόσωπος του 
Μακαρ. Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και 
Πόσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ο Β' 
αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νάτσι- 
νας σαν εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόε
δρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. Πεσματζό- 
γλου, ο Πρόεδρος της ΕΔΗΚ κ. Ζί- 
γδης, ο Πρόεδρος της ΕΔΑ κ. Ηλιού, 
ο βουλευτής επικράτειας κ. Μαύ
ρος, βουλευτές, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
ναύαρχος κ. Ντεγιάννης, ο γενικός 
επιθεωρητής στρατού αντιστράτη
γος κ. Βίμπλης, οι αρχηγοί Χωροφυ-
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Πολεοδομία km cykrinMaukoiiiui
Του Edwin Kule

Δ/ντή της Ομάδας Εγκληματολογι- 
κής Έρευνας στο Βισμπάντεν Δ. 
Γ ερ μανίας.

Το πρόσφατο παρελθόν μας κατέ- 
δειξε ως ένα βαθμό ποιοτικές μετα
βολές στη δομή της αστικής στεγά- 
σεως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας. Αυτή η κατα
σκευαστική αλλαγή είναι ιδιαίτερα 
συνυφασμένη με την ανάπτυξη και 
τη συγκέντρωση της βιομηχανίας 
και των δημόσιων και ιδιωτικών υπη
ρεσιών στις αστικές περιοχές. Αυτό 
όμως επέδρασε αρνητικά στην 
αστική διαμονή με αποτέλεσμα:
-  περιορισμένου χώρου οικιστικών

περιοχών εντός πόλεων.
-  χαμηλής ποιότητας κατοικιών στα

κέντρα των πόλεων, και
-  αποκεντρωμένων οικιστικών πε

ριοχών σε πόλεις -  δορυφόρους.
Κατοικίες σε τέτοιες αστικές

περιοχές, ιδιαίτερα σε πόλεις δορυ
φόρους, είναι στο μεγαλύτερο μέ
ρος τους νοικιασμένα διαμερίσματα 
σε τεράστια κτίρια, πολλά απο τα 
οποία είναι μεγάλα οικιστικά συμ
πλέγματα. Ενώ πόλεις με πληθυσμό
20.000 κατοίκων ή λιγότερο έχουν 
μόνον 16% διαμερίσματα σε τέτοια 
κτίρια, τό ποσοστό είναι 62% σε πό
λεις με πληθυσμό πάνω από 100.000. 
Αν και μόνο το 35% του συνολικού 
πληθυσμού ζει σε τέτοιες πόλεις, 
γύρω στα 3.300.000 εγκλήματα 
καταγράφησαν από την αστυνομία 
το 1978, στους χώρους αυτούς.

Τα μεγάλα οικιστικά συμπλέγματα 
ειδικά κτίρια μεγάλου ύψους, θεω
ρούνται συχνά ότι είναι ιδιαίτερα 
φορτισμένα από πλευράς εγκλημα
τικότητας και νέες επεκτάσεις σε 
πόλεις - ’"δορυφόρους θεωρούνται 
γενεσιουργό αίτια υπόβαθρων του 
εγκλήματος.

Επιπρόσθετα ο φόβος να πέσει 
κάποιος θύμα εγκλήματος - ο οποίος 
κάτω από ορισμένες συνθήκες μπο
ρεί να επιδρά στην ποιότητα της 
ζωής περισσότερο από ότι το πρα
γματικό επίπεδο εγκληματικότητας 
- είναι πιθανόν μεγαλύτερος στις 
νέες μητροπολιτικές περιοχές από 
ότι σε περιοχές πόλεων οι οποίες εί
ναι ακόμα ήσυχες ή σε μικρές έως 
μεσαίου μεγέθους πόλεις.

Ο σχεδιασμός αστικών περιοχών 
σε ό,τι αφορά την κατασκευή κατοι
κιών γινόταν μέχρι τελευταία σε 
συνάρτηση τις στοιχειώδεις απαιτή

σεις μιας απλής κατοικίας. Οι κατοι
κίες, στην ιδανική περίπτωση θα 
πρέπει να κτίζονται σύμφωνα με οικο
νομικά, λειτουργικά και αισθητικά 
κριτήρια. Η αίσθηση του χώρου γι' 
αυτόν που κατοικεί εκεί, η συμβο
λικά εννοούμενη σημασία του χώ
ρου, παραμελήθηκε και έτσι δόθηκε 
ελάχιστη προσοχή στις επιδράσεις 
του οικιστικού περιβλλοντος πάνω 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Εξί
σου παραμελήθηκε η διατήρηση και 
η βελτίωση βιώσιμων δομών πόλεων, 
τόσο σε περιοχές με παλαιά κτίρια 
όσο και σεαναπτυσόμενες νέες. Με 
άλλα λόγια ο σχεδιασμός πόλεων και 
η αρχιτεκτονική απέτυχαν να προω
θήσουν ένα νέο οικιστικό μοντέλο, 
κάτι άλλο πέρα από το συνηθισμένο 
στην καθημερινή ζωή. Απέτυχαν να 
δημιουργήσουν ένα χώρο όπου ο 
σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε 
να βρει καθ’ ολοκληρίαν το ψυχικό 
και φυσικό προσανατολισμό του, 
δηλαδή μια σύνθεση που θα αντα- 
ποκρίνονταν σωστά στον όρο «κα
τοικία» και θα σήμαινε πραγματικά 
το ανθρώπινο σπίτι. Δεδομένης αυ
τής της αποτυχίας δε θα πρέπει να 
εκπλήσσει το γεγονός ότι οι άνθρω
ποι αποδίδουν - συχνά με ιδιαίτερη 
έμφαση - το ενοχλητικό φαινόμενο 
του εγκλήματος στο φυσικό περι
βάλλον των πόλεών μας.

Προσεγγίσεις για ένα νέο μοντέλο πρόλη
ψης του εγκλήματος.

Η πρόληψη του εγκλήματος βασι
σμένη σε μια προσεκτικά μελετη
μένη πολεοδομική και αρχιτεκτο
νική σχεδίαση πρέπει να προσανα
τολίζεται τόσο προς την κατεύ
θυνση του δράστη όσο και προς 
εκείνη του θύματος. Η προς το δρά
στη προσανατολισμένη πρόληψη, 
που στοχεύει να πλήξει τις ρίζες του 
εγκλήματος, συνδιάζει τον αγώνα 
για καλύτερους όρους ζωής με την 
ανάπτυξη κι εγκατάσταση μηχανι
σμών ασφαλείας των κακοποιών. 
Σύμφωνα με το είδος της προς το 
θύμα προσανατολισμένης προσέγ
γισης, το πιθανό υποψήφιο θύμα 
πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία την 
ασφάλεια του αμέσου περιβάλλον
τος του. Η αντίληψη αυτή δυστυχώς 
επικράτησε πρακτικά στην πλέον 
εξεζητημένη της μορφή, στα «μον
τέλα -  φρούρια» των αμερικανικών 
κτιρίων με πολυτελή διαμερίσματα.

Τα κέντρα παροχής συμβουλών 
στους πολίτες των «δυνάμεων 
έρευνας και δίωξης» ακολουθούν 
μια παρόμοια προς το θύμα προσ
ανατολισμένη προσέγγιση της πρό

ληψης, παρέχοντας πληροφορίες 
γύρω από συστήματα συναγερμού 
και συσκευές μηχανισμών ασφα
λείας.

Μια προσέγγιση προσανατολι
σμένη προς το θύμα, που έχει σαν 
προϋπόθεση την κατάλληλη σχε
δίαση του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος είναι περισσότερο 
κατανοητή στους στόχους της. Αυτό 
το είδος της δευτερεύουσας πρό
ληψης αποσκοπεί στο να μειώσει τις 
ευκαιρίες για διάπραξη κάποιου εγ
κλήματος και να εκμεταλλευτεί τα 
μειονεκτήματα του πιθανού δράστη, 
ιδιαίτερα του ευκαιριακού δράστη. 
Η προσπέλαση στους στόχους της 
εγκληματικής δραστηριότητας γί
νεται περισσότερο δύσκολη και ο 
κίνδυνος της ανακάλυψης και κατα
δίκης είναι αυξημένος (πρόληψη 
προσανατολισμένη προς το θύμα).

Στη σχεδίαση αστικών περιοχών ο 
μόνος τρόπος να ενεργήσουμε την 
πρωταρχική πρόληψη προσανατολι
σμένη προς το δράστη είναι να βοη
θήσουμε: 1) στη δημιουργία μέσα 
στις οικιστικές κοινότητες ενός 
κατασκευαστικού και ενός περιβαλ- 
λοντολογικού οικιστικού συμβου
λίου για τις ανάγκες του πληθυσμού 
που μένει εκεί, και 2) στη θεραπεία ή 
και αποτροπή φαινομένων έλλειψης 
κοινωνικότητας από μέρους των 
παιδιών και των έφηβων (διορθωτική 
πρόληψη).

Η σχεδίαση αστικών περιοχών με 
περιορισμένα μέσα είναι ανίκανη να 
καλύψη οποιουσδήποτε παραπέρα 
τομείς της ζωής που διαπλάθουν και 
επιδρούν στη συμπεριφορά των αν
θρώπων.

Ηοριογραμμή μεταξύ προσανατο
λισμένης προς το δράστη και προσ
ανατολισμένης προς το θύμα πρό
ληψης καταλαμβάνεται από τις 
αστυνομικές προσπάθειες για πρό
ληψη και καταστολή. Στην ίδια περι
οχή εντάσσεται και η εκμετάλλευση 
των συμπερασμάτων της εγκλημα- 
τολογικής γεωγραφίας που συνί- 
σταται σε ανάλογη αστυνομική 
αστυνομική σχεδίαση, οργάνωση και 
λειτουργία. Η βοήθεια για την ανα
χαίτιση πιθανών δραστών και για την 
μείωση του φόβου που έχουν οι άν
θρωποι για το έγκλημα, στο επίπεδο 
του κινδύνου που πραγματικά 
υπάρχει, πρέπει να παρέχεται μέσα 
από την αυξημένη αστυνομική πα
ρουσία και αποτελεσματικότητα 
(αστυνομική πρόληψη).
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Μια μελέτη επιτροπής Ομοσπονδιακού Εγ- 
κληματολογικού Γραφείου πάνω στη προσ
έγγιση του αμυντικού χώρου.

Ο καθηγητής Ρολίνσκι μόλις τε
λείωσε μια μελέτη στο Μόναχο και 
το Ρέγκενσμπουργκ για τις μορφές 
του εγκλήματος στα οικιστικά συμ
πλέγματα και τις τεχνικές πρόληψης 
του εγκλήματος. Αυτή η μελέτη που 
έγινε αποδεχτή από το Ομοσπον
διακό Εγκληματολογικό Γραφείο, 
και άρχισε από το συγγραφέα, εξ
ετάζει τις εξής περιπτώσεις: αρχιτε
κτονική σχεδίαση, κοινωνική δομή 
(με την έννοια του κοινωνικού κα
θεστώτος και της αλληλεπίδρασης 
των κοινωνικών δομών), φόβος της 
εξαπατήσεως, ικανοποίηση από τις 
συνθήκες διαμονής, ετοιμότητα για 
άμυνα (με την έννοια της αναφοράς 
των παραβάσεων στην Αστυνομία 
και της διάθεσης αυτοπροστασίας), 
και τη συνειδητοποίηση της αστυ
νομικής παρουσίας.

Οι κατηγορίες αυτές αναλύθηκαν 
σ’ ένα λεξιλόγιο ειδικά ανεπτυγμένο 
για καταμετρήσεις, ενώ το ζητού
μενο ήταν το έγκλημα όπως προσ
διορίζεται από την καταμέτρηση των 
περιπτώσεων εξαπάτησης (απάτες). 
Η μελέτη καλύπτη 715 οικιστικές 
μονάδες στο Μόναχο και Ρέγκεν- 
σμπουργκ. Κτίρια μεγάλου ύψους 
(10 όροφοι ή περισσότεροήμε δια
μονή πολλών οικογενειών (χωρίς 
ανελκυστήρα μέχρι 5 ορόφους), κτί
ρια με υψηλή και χαμηλή κοινωνική 
δομή, κτίρια με «αμυντική» αρχιτε
κτονική σχεδίαση συγκρίθήκαν με 
κτίρια που κατοικούσαν πολλές οι
κογένειες με «αμυντική» σχεδίαση, 
ενώ κτίρια με υψηλή κοινωνική δομή 
συγκρίθήκαν μα άλλα που είχαν χα
μηλή.

Οι μορφές «αμυντική» και «ανυ
περάσπιστη» αρχιτεκτονική σχε
δίαση καθορίστηκαν από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά που πάρθηκαν απο 
τη θεωρία του Όσκαρ Νώυμαν για 
τον αμυντικό χώρο (δηλαδή σχε
δίαση κτιρίου, οικιστικές μονάδες 
ανά είσοδο κτιρίου, αριθμούς δια
μερισμάτων ανά διάδριμο, κατανομή 
διαμερισμάτων ως προς το διά
δρομο, σχεδίαση και ιδιαιτερότητες 
στην επιτήρηση των κλιμάκων και 
διαδρόμων, χαρακτηριστικά του χώ
ρου που περιβάλλει το κτίριο, δη
λαδή περίφραξη, αριθμός και επιτή
ρηση οδών προσπέλασης κ.λ.π.).

Συγκρίσεις έγιναν μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών που ερευνήθη- 
καν. (ένα ποσοστό 50% χρησιμο
ποιήθηκε για την εξαγωγή στατιστι
κών στοιχείων). Αμυντικοί χώροι με 
στενή αρχιτεκτονική έννοια δεν 
αντιμετώπισαν εγκληματική προσ
βολή. Οι ταξικές διακρίσεις στη συγ
κεκριμένη περίπτωση (εξαπάτηση)

μάλλον δεν εξηγούν το επίπεδο του 
εγκλήματος αυτού. Ωστόσο αυτό 
δείχνει ότι ο φόβος εξαπάτησης εί
ναι αρκετά υψηλός μεταξύ των κα
τοίκων.

Ενα πρόγραμμα πρόληψης βασισμένο στη 
σχεδίαση αστικών περιοχών.

Σ’ ένα πρόγραμμα πρόληψις που 
καταρτίσθηκε από τον καθηγητή 
Φρίντριχ (Πανεπιστημίου Αμβούρ
γου), για μια μεσαίου μεγέθους πόλη 
(πρόληψη προσανατολισμένη προς 
το θύμα, την αστυνομία και διορθω
τική μορφή πρόληψης) πρόκειται να 
εφαρμοσθεί μία τέτοια προσεγγι- 
στική αντίληψη. Τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης για τον αμυντικό 
χώρο θα ενσωματωθούν στο γενικό
τερο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα εκτιμήσει 
πρώτα ποιο από τα μέτρα σχεδίασης 
αστικών περιοχών, τα οποία θα 
εφαρμοσθούν στις περιοχές που θα

Μετάφραση Μοίραρχου 
Παύλου Μόσχου

Θα δοθεί προσοχή στον τόπο κα
τοικίας των υπόπτων και τον τόπο 
του εγκλήματος (περιλαμβανόμε
νης και της κατανομής του εγκλή
ματος), θα εξεταστούν επίσης άλλοι 
παράγοντες που έχουν συμμετοχή 
σε διακεκριμένες μορφές και τό
πους εγκλήματος. Στη συνέχεια το 
πρόγραμμα θα αποτιμήσει:

α) Εάν και κατά ποσο αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να επιδρά- 
σουν καθολικά.

β) Εάν είναι έτσι με ποια μέτρα, και 
γ) Ποιοι από αυτούς εντάσσονται 

στον τύπο σχεδίασης των αστικών 
περιοχών.

μελετηθούν, θα έχει άμεση ή έμ
μεση επίδραση στο φαινόμενο του 
εγκλήματος.
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Του Παύλου ΜΟΣΧΟΥ 
Μοίραρχου

Α'. Η φύση της Αστυνομίας και η έννοια 
των επικοινωνιών.

Ο όρος «Σώμα» που χρησιμοποιείται 
σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου, 
σαν ειδική ονομασία των δυνάμεων Τή
ξεως και Ασφαλείας αποδείχθηκε δόκι
μος και προσφυής. Πέρα από τη βαθύ
τατα περιεκτική εννοιολογική του σημα
σία για τη συγκρότηση, τη δομή και τη 
λειτουργία του οργανωμένου συνόλου 
που^ λέγεται Αστυνομία εμπεριέχει ένα 
ιδιαίτερο νόημα για τη σφαίρα των επι
κοινωνιών που είναι το θέμα της παρού- 
σης μελέτης.

Ενας ανθρώπινος οργανισμός τον 
οποίο μονολεκτικά αποκαλούμε σώμα, 
για να λειτουργήσει κανονικά πρέπει να 
έχει άρτιο εγκέφαλο και άριστο νευρικό

και κυκλοφοριακό σύστημα. Κατά τον 
ίδιο τρόπο η Αστυνομία σαν σώμα έχει το 
δικό της εγκέφαλο και το δικό της νευ 
ρικό και κυκλοφοριακό σύστημα. Εάν 
θεωρήσουμε εγκέφαλο την ηγεσία, τη 
διοίκηση σε ευρύτερη έννοια, το νευρικό 
και κυκλοφοριακό σύστημά της είναι η 
υπηρεσία επικοινωνιών και διαβιβάσεων 
με όλα τα επί μέρους τμήματα που είναι 
στενά συνδεδεμένα μ ’ αυτό (κέντρα επι
χειρήσεων, αμέσου επεμβάσεως, μονά
δες ειδικών αποστολών).

Η αστυνομία όντας ένας κοινωνικός 
και_ πολιτειακός οργανισμός ταγμένος 
από το νόμο για την εφαρμογή νομικών 
διατάξεων για την πρόληψη και την 
καταστολή της εγκληματικότητας, βρί
σκεται χωροταξικά κατανεμημένη σ' όλη 
τη χώρα με κλιμάκια που έχουν διαφορε
τική ονομασία, σύνθεση και αποστολή. 
Τα κλιμάκια αυτά σαν απολήξεις του 
νευρικού συστήματος, σαν αισθητήρια 
όργανα δεν μπορούν σε καμιά περί
πτωση να νοηθούν αποκομμένα από τον 
εγκέφαλο, γιατί απ' αυτόν διευθύνονται, 
αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης των

στοιχείων που συλλέγουν. Τη διαδικασία 
με την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση 
και η επαφή των υπηρεσιών των επικα- 
λούμε επικοινωνία. Επικοινωνία είναι η 
με οποιοδήποτε τρόπο διατήρηση υλι
κών ή πνευματικών σχέσεων μεταξύ 
ατόμων ή ομάδων ατόμων που βρίσκον
ται σε κάποια απόσταση και η αποκατά
σταση πνευματικής, γραπτής, προφορι
κής ή άλλης επαφής.

Η υπηρεσία επικοινωνιών διαρθρω
μένη σε υπομονάδες που έχουν εγκατα
σταθεί σ ’ όλα τα σημεία της χώρας, περι
λαμβάνει το σύνολο του ανθρώπινου δυ
ναμικού και του ραδιοηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που βρίσκον
ται πάντοτε σε θέση ετοιμότητας για να 
μεταβιβάσουν τη φωνή, τα γραπτά κεί
μενα και τα απαραίτητα στοιχεία (DATA) 
που είναι απόλυτα αναγκαία για να δρα
στηριοποιηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Η 
αστυνομία ένας ζωτικός και άγρυπνος 
οργανισμός, βρίσκεται σε διαρκή κίνηση 
δεν εφησυχάζει και δεν περιάγεται ποτέ



σε καταστάσεις στασιμότητας, αδρά
νειας και διακοπής λειτουργίας.

Επιδίωξη, προοπτική και πρωταρχικός 
στόχος σε μόνιμη βάση κάθε αστυνομι
κού σώματος πρέπει να είνα ι η βελτίωση 
της λε ιτουργικότητας και η αύξηση της 
αποδοτικότητας. Το θεμέλιο όμως πάνω 
στο οποίο εδράζονται οι προοπτικές αυ
τές  είνα ι το σύστημα επικοινωνιών και 
ε ιδ ικότερα οι τηλεπικοινωνίες. Με τον 
όρο τηλεπικοινωνίες εννοούμε τα υλικά 
μέσα και συστήματα, τις  εγκαταστάσεις, 
τ ις  τεχν ικές  και το προσωπικό που χε ιρ ί
ζετα ι και συντηρεί τον εξοπλισμό αυτό 
για να μεταδ ίδοντα ι πληροφορίες προς 
μία ή περισσότερες κατευθύνσεις με 
οποιοδήποτε μορφή και σε απόσταση 
που υπερβαίνει την ακτίνα ενέργειας της 
ανθρώπινης φωνής.

Β . Η εξέλιξη των επικοινωνιών.

Την ανάγκη της τηλεπικοινωνίας ο άν
θρωπος αισθάνθηκε πολύ νωρίς, πριν 
ακόμη αναπτυχθούν τα τεχν ικά  μέσα 
διαβιβάσεως πληροφοριών και προσ- 
έφυγε για το λόγο αυτό από παλαιότερα 
χρόνια σε πρωτόγονα ακόμη μέσα. Όπως 
αναφέρει η ιστορία, την είδηση της αλώ- 
σεως της Τροίας μετέδωσε στην Ελλάδα 
σειρά πυρών που άναψαν οι Έ λληνες σε 
όλα τα ενδιάμεσα υψηλά σημεία από το 
Ίλ ιο  μέχρι τις  Μυκήνες. Οι πυρές, 
προάγγελοι των φάρων για την επισή
μανση των επικίνδυνων στη ναυσιπλοΐα 
σημείων απετέλεσαν πρώιμο μέσο τη λε 
πικοινωνίας. Πρωτότυπο και πιο τελ ε ιο 
ποιημένο μηχανισμό τηλεπικοινωνίας με 
τον οποίον αναπληρούσαν την έλλειψη 
γραφής και διεβίβαζαν σε μεγάλες απο
στάσεις πληροφορίες ή εμπ ιστευόταν 
ολόκληρες αφηγήσεις στην μνήμη απο- 
τέλεσ ε ή τέχνη της συνεννοήσεως με 
τύμπανα την οποίαν είχαν τελειοποιήσει 
οι αφρικανικές φυλές. Τα συστήματα 
οπτικής σηματοδοσίας με τα οποία πρα
γματοποιείτο ο συντονισμός των ενερ
γειών στρατιωτικών και ναυτικών μονά
δων, ιδ ια ίτερα  στη μάχη, υπήρξαν μια 
άλλη μορφή του ίδιου, κατά βάθος πρω
τόγονου, συστήματος τηλεπικοινωνιών.

Μέχρι τις  αρχές του 19ου αιώνα δεν 
είχε γ ίνε ι ουσιαστική πρόοδος στις τη 
λεπικοινωνίες ή οποία να επ ιτρέπει κά
ποια σηματική επιτάχυνση. Η εφεύρεση 
της ατμομηχανής που οδήγησε στην 
κατασκευή ατμοπλοίων και σ ιδηροδρό
μων επέβαλλε την τελειοποίηση και την 
επίσπευση της λειτουργίας του συστή
ματος των τηλεπικοινωνιών. Αποφασι
στικό βήμα υπήρξε η από τον Σάμουελ 
MORS εφεύρεση του τηλέγραφου το 
1837. Η ανάγκη αποκωδικοποιήσεως του 
κώδικα MORS δυσχέρανε αρχικά την ευ- 
ρεία χρήση του. Ταχύτερα έγ ινε αποδε
κτό το τηλέφωνο που εφ ευρέθηκε το 
1876. Εύχρηστο μέσον αποδείχθηκε ο 
ασύρματος τηλέγραφος (1895) που ξε- 
πέρασε τα φυσικά εμπόδια. Οι τεράστιες 
δυνατότητες εμπορικής αξιοποιήσεως 
της ραδιοφωνίας έγιναν αντιληπτές μετά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Κατά το 
ίδ ιο χρονικό διάστημα έγ ινε πραγματικό
τητα  η ενσύρματη μεταβίβαση εικόνων 
και το 1925 έγ ινε η πρώτη επιτυχημένη 
απόπειρα ενσύρματης τηλεοράσεως. 
Μ ετά από 20 χρόνια η ασύρματη τη λεό 
ραση επ εκτε ίνετα ι σ' όλη την υδρόγειο. 
Το ραδιόφωνο στο μεταξύ τελειοπ ο ιη

μένο, με την μορφή του ραδιοτηλεφώ
νου έγ ινε ο απαραίτητος σύνδεσμος για 
στρατιω τικές και αστυνομικές μονάδες. 
Στις επόμενες δεκα ετίες  με τη ραγδαία 
πρόοδο των εναερίων μέσων μεταφοράς 
και της ηλεκτρονικής φθάσαμε στους 
τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Έ τσ ι 
οι τηλεπ ικο ινω νίες σήμερα πραγματο
ποιούνται με μεγάλη ταχύτητα, καλύ
πτουν το σύνολο της γης και επεκτείνον- 
τα ι περαιτέρω στο διάστημα. Η συνεχι
ζόμενη αυτή εξέλιξη συνταποκρίνονται 
στην ταχεία  πρόοδο των παραγωγικών 
δυνατοτήτων, των επιστημονικών και τ ε 
χνικών γνώσεων της ανθρωπότητας, 
ταυτόχρονα δε καλύπτει τ ις  διαρκώς 
περισσότερο πολύπλοκες και παγκό
σμιες στην διάρθρωσή τους ανάγκες της 
ανθρώπινης οικονομίας, χρησ ιμεύει 
στην κάλυψη κρατικών και πολιτιστικών 
αναγκών που επ εκτε ίνοντα ι στη γη και 
στο διάστημα και σε τελευτα ία  ανάλυση 
συμβάλλει στην ενοποίηση του ανθρώ
πινου γένους. Έ νας ιδ ια ίτερος κλάδος 
των τηλεπικοινωνιών που ενδ ιαφ έρει 
άμεσα την αστυνομία ε ίνα ι η κινητή ρα
διοτηλεφωνία. Η ραδιοτηλεφωνική επι
κοινωνία άρχισε μετά τον Α" παγκόσμιο 
πόλεμο, με πρώτη εφαρμογή την επικοι
νωνία των αυτοκινήτων της Αστυνομίας. 
Πειραματική εγκατάσταση ενός τέτο ιου  
σταθμού έγ ινε το 1921 στο Ντητρόιτ για 
τα αστυνομικά αυτοκίνητα. Τόσο αυτή 
όσο και οι επόμενες εγκαταστάσεις λ ε ι
τουργούσαν στη συχνότητα των 2 μεγα
κύκλων (2ΜΗΖ ή 2 MC/S) και παρείχαν

επικοινωνία κατά τη μία μόνο κατεύ
θυνση μεταξύ του μονίμου σταθμού και 
των αυτοκινήτω ν της Αστυνομίας. Στη 
συνέχεια επελέγησαν άλλες κλίμακες 
συχνοτήτων από το φάσμα της ηλεκτρο- 
μαγνητικής ακτινοβολίας, ενώ παράλ
ληλα εφαρμόσθηκε η διαμόρφωση κατά 
συχνότητα (FM) με αποτέλεσμα να επι
τυγχάνετα ι καλύτερη ραδιοεπικοινωνία. 
Η κινητή ραδιοτηλεφωνία είχε σαν απο
τέλεσμα την εξυπηρέτηση των πολλα
πλών κοινωφελών αναγκών από τους 
διάφορους φορείς και η εξα ιρετική  ανά
πτυξή της εξέ τε ιν ε  και βελτίωσε ση
μαντικά το πλέγμα των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

Γ .  Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις στην 
παράλληλη λειτουργία αστυνομικής 
υπηρεσίας και επικοινωνιακοά συστή
ματος.

Η αστυνομία σαν όργανο εκφράσεως 
της βουλήσεως της πολιτείας και σαν 
τομέας της εκτελεσ τικής εξουσίας πα
ρεμβαίνει ρυθμιστικά στη ζωή των αν
θρωπίνων κοινοτήτων. Τα αστυνομικά 
όργανα ε ίνα ι οι κρατικο ί λε ιτουργο ί με 
τ ις  πολυσχιδείς υποχρεώσεις, τ ις  απίθα
νες ευθύνες και τ ις  εκτετα μένες  μέσα 
στην πολυνομία αρμοδιότητες. Σ' αυτά 
υπάρχει σε απόλυτη αρμονία ο στρατιώ
της, ο κοινωνικός και εκπολιτιστικός 
παράγοντας και ο εφαρμοστής των Νό
μων. Τα καθήκοντά τους εκτε ίνοντα ι από
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ -  ΤΗΛΕΦ. ΔΙΑΚΟ Π ΤΕΣ -  
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

την άσκηση δ ιο ικητικώ ν ελέγχω ν μέχρι 
την  ρύθμιση της κυκλοφορίας και ανα- 
πλήρωση άλλων κρατικών λειτουργώ ν σε 
έκ τα τες  περιπτώσεις που κατά κανόνα 
αφορούν την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής. Α μέτρητες φορές τα περιπολικά 
έγ ιναν οχήματα πρώτων βοηθειών και 
έσωσαν ανθρώπινες ζωές με την επέμ
βασή τους. Η σωτηρία όμως μιας ζωής 
που απ οτελεί το  υπέρτατο καθήκον της 
αστυνομίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κινδύνου που την απειλεί, εξαρτάτα ι κυ
ρίως από το  πόσο άμεσα θα επέμβει.

Πέρα όμως από αυτό η ταχύτητα με την 
οποία θα επιληφθεί και θα ενεργήσει η 
Αστυνομία σε κάθε περίπτωση αποτελεί 
τον βασικό παράγοντα επιτυχίας, είτε 
πρόκειται για πρόληψη εγκλήματος, είτε 
πρόκειται για σύλληψη κάποιου εγκλη
ματία, είτε τέλος πρόκειται για άμεση 
ενέργεια προς εξιχνίαση διαφόρων εγ

κλημάτων. Ο βαθμός αμεσότητας στην 
επέμβαση της Αστυνομ ίας εξαρτάτα ι 
κυρίως από την τα χύτητα  και την πληρό
τητα  της ειδοποιήσεως του περιπολικού 
ή του πεζού αστυνομικού που εκτελούν  
υπηρεσία τη συγκεκρ ιμένη ώρα στο συγ
κεκρ ιμένο τόπο. Είναι δηλαδή πρωταρ
χικά, καθαρά, θέμα επικοινωνίας. Η 
αναγκα ιότητα  της απόλυτης θασιμότη- 
τας του συστήματος επικοινωνιών είνα ι 
προφανής. Η βασ ιμότητα αυτή σ τηρ ίζε
τα ι σε 4 βάθρα. Το πρώτο ε ίνα ι η αρτιό 
τη τα  των τεχνικώ ν επικοινωνιακών μέ
σων και συστημάτων, το  δεύτερο  η σω
στή ανάπτυξη και η κατανομή του, το 
τρ ίτο  η ορθολογική χρησιμοποίησή του 
και το τέτα ρ το  η τεχν ική  υποστήριξή του. 
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τέλ ε ιο  δ ί
κτυο τηλεπικοινωνιών αφ' ενός μεν 
μεταξύ των Αστυνομικών Υπηρεσιών, αφ ’ 
ετέρου  δε μεταξύ του κοινού και των

καταδιωκτικών αρχών. Εκτός απ' αυτό σε 
συνδυασμό με το  δ ίκτυο τηλεπ ικοινω
νιών πρέπει να λ ε ιτο υ ρ γε ί και μια άρτια 
οργανωμένη υπηρεσία κινήσεως για την 
ενέργε ια  προληπτικών περιπολιών επι- 
τηρήσεως, για την άμεση μεταφορά στον 
τόπο του αδικήματος των αστυνομικών 
και την αποφασιστική καταδίωξη των εγ 
κληματιών που τυχόν διέφυγαν.

Εκτός όμως από την επικοινωνία με 
τον πολίτη έχουμε και την εσωτερική, 
την αποκλειστικά ενδοϋπηρεσιακή επι
κοινωνία που κι' αυτή ε ίνα ι το  ίδ ιο ση
μαντική. Η πρώτη ανάγετα ι στην αστυ
νομικής δεοντολογ ία  και τη σφαίρα των 
δημοσίων σχέσεων ενώ η δεύτερη  είνα ι 
καθαρά οργανωτική, λε ιτουργ ική  και τ ε 
χνική υπόθεση. Η επικοινωνία των υπη
ρεσιακών κλιμακίων και των μεμονωμέ
νων αστυνομικών μεταξύ τους και με την 
υπηρεσία τους έχε ι τεράσ τια  σημασία για 
την  επ ιτυχημένη εκτέλεση  του έργου 
της Αστυνομίας. Πέρα από την καθαυτό 
επ ικοινωνία τους όπως υλοπ οιείτα ι με 
την προσωπική επαφή υπάρχει και η ανά
γκη για  τη συλλογή, την  καταγραφή και 
τη μεταβίβαση των απαραίτητων πληρο
φοριακών στοιχείων (DATA). Η αυτομα
τοποιημένη μεταβίβαση, θα καταπολε
μήσει τη γραφειοκρατία  θα αποδεσμεύ- 
σει προσωπικό που υποαπασχολείται και 
θα επ ιταχύνει σε αφάνταστο βαθμό και 
ρυθμό τ ις  σ χετικές  δ ιαδικασίες.

Τα ήθη και η δομή της κοινωνίας έχουν 
αλλάξει, με την  τεχνολογ ική  πρόοδο. Η 
δημιουργία  βιομηχανικών αστικών κέν
τρων δ ιευκόλυνε τη συγκέντρωση μεγά
λων μαζών πληθυσμού που στο μεταξύ 
έχε ι αλλάξει την  καθιερωμένη ο ικογε
νειακή σχέση. Πάνω σ' αυτή τη βάση 
αναπτύχθηκε και μια νέα ψυχολογία ορ ι
σμένων ατόμων και ομάδων που μέσα 
από μια δική τους παράξενη συλλογι
στική, μια ιδ ιόρρυθμη ιδεολογία  και ένα 
νέο, δικό τους MODUS VIVENDI διατάρα- 
ξαν την δημόσια τάξη και έβλαψαν τους  
συνανθρώπους τους.

Σήμερα τα εγκλήματα  ε ίνα ι τελε ίω ς 
δ ιαφ ορετικό  στη μορφή και στον τρόπο 
εκτελέσεω ς. Η ταχύτητα, η βία και ο συγ
χρονισμός των εγκληματιών σε συνδυα
σμό με τη χαλάρωση των ηθών, τ ις  νέες  
κο ινω νικές ανακατατάξεις , την αποξέ
νωση του ανθρώπου, την αδιαφορία, την 
ένταση της σύγχρονης ζωής, τ ις  δομές 
των κοινωνιών που επέβαλαν τα νέα οι
κ ιστικά συστήματα, αναγκάζει την αστυ
νομία να αναδιοργανω θεί γ ια  να συνεχί
σει να ε ίνα ι μια αποτελεσματική πολέ
μιος δύναμη κατά του εγκλήματος. Για 
να εξασφαλισθεί αποτελεσματική εκ 
σ τρατεία  κατά των υπερσύγχρονων 
βίαιων εγκληματιώ ν και να εξασφαλισθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό η δημόσια τάξη 
και ασφάλεια ε ίνα ι αναγκαίο να δ ιατηρη
θεί:

1) Επιχείρηση μεγάλων συντονισμέ
νων μονάδων.

2) Ταχεία αστυνομική αντενέργε ια  
(αντίδραση) και

3) Δ υνατότητα  λήψεως διο ικητικώ ν 
αποφάσεων που θα βασίζονται σε αξιό
λογες πληροφορίες για τ ις  άμεσες επι
τυχημ ένες επ ιχειρήσεις από δυνάμεις 
επί τόπου. Οι υπεύθυνοι γ ια  τ ις  αστυνο
μ ικές ενέρ γε ιες  οφ είλουν συνεχώς να 
ελέγχουν την οργάνωση, την  ύπαρξη των 
απαραίτητων εφοδίων και τη δύναμη 
των κλιμακίων που θα μετέχουν σε μια
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επιχείρηση δίδοντας απαντήσεις στα 
εξής ερωτήματα:

1) Είναι η αστυνομία αποτελεσματικά 
εξοπλισμένη για τ ις  σημερινές και τις 
μελλοντικές αποστολές;

2) Έ χε ι η αστυνομία σύστημα επικοι
νωνίας κατάλληλο για να δ ιο ικεί και να 
ελέγχει τ ις  ανεπτυγμένες δυνάμεις της 
στον εκάστοτε τόπο δράσεως.

3) Στη διοίκηση των αστυνομικών δυ
νάμεων επιτρέπουν οι συνθήκες για 
όσους λαμβάνουν τ ις  αποφάσεις να 
έχουν πλήρη εικόνα της καταστάσεως 
που επ ικρατεί στο χώρο της συγκεκρ ιμέ
νης δράσεως;

4) Είναι δυνατό μεγάλες δυνάμεις να 
οργανώνονται και να μεταφ έροντα ι γρή
γορα στο τόπο του εγκλήματος;

Δ . Σκέψεις για ένα εννιαίο επικοινω- 
νιακό οάστημα δημοσίας τάξεως.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η 
επιτυχία ή η αποτυχία μιας αστυνομικής 
επιχείρησης εξαρτάτα ι κατά ένα μεγάλο 
μέρος από την πληρότητα και την αποτε- 
λεσματικότητα του τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος. Στη σημερινή εποχή η ανά
γκη υπάρξεως ενός συστήματος τηλεπ ι
κοινωνιών που θα το διακρ ίνει η ταχύ
τητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία είνα ι 
ζωτικά ενδιαφέρουσα, άμεση και πιε
στική. Στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου 
προγράμματος βελτιώσεως εκσυγχρονι
σμού και προσαρμογής του αστυνομικού 
επικοινωνιακού συστήματος στις νέες 
συνθήκες που δαμορφώθηκαν - όπως 
αυτές ανακαλύφθηκαν πιο πάνω λεπτο
μερειακά - θα πρέπει να μεθοδευτούν οι 
ενέργε ιες  των φορέων για μελέτη και 
σύνταξη ενός προγράμματος οργανώ- 
σεως αναπτύξεως, εγκαταστάσεως και 
αξιοποιήσεως ενός ενια ίου συστήματος 
επικοινωνιών δημοσίας τάξεως. Το σύ
στημα αυτό θα παρέχει κατά τρόπο δυ
ναμικά εξελισσόμενο αξιόπιστες επικοι
νωνίες τηλεφωνίας ραδιοτηλεφωνίας, 
τηλετυπ ίας και DATA στην ηγεσία, στο 
Υπουργείο και τ ις  Κυβερνητικές Αρχές. 
Η οργάνωση ενός τέτο ιου  συστήματος 
μπορεί να είνα ι και απλά αναδιοργάνωση 
του υπάρχοντος συστήματος με μερ ικές 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, βελτιώ
σεις και προσαρμογές.

Οι φάσεις στην εργασία αυτή θα πρέ
πει να είνα ι οι εξής;

1) Προπαρασκευή μιας λεπτομε
ρειακής μελέτης των λειτουργικώ ν απαι
τήσεων της Αστυνομίας.

2) Ετοιμασία του κύριου πλάνου.
3) Ανάλυση - σχεδίαση των συστημά

των επικοινωνίας για σωστή ενημερό
τητα, διοίκηση, έλεγχο, λήψη αποφά
σεων.

4) Απόκτηση και εγκατάσταση του υλι
κού εξοπλισμού του συστήματος.

5) Ανάπτυξη υπηρεσίας γ ια συστήματα 
ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

6) Ολοκλήρωση και ενοποίηση του εξ
οπλισμού σε ένα σύστημα λειτουργίας.

7) Εκπαίδευση, ενημέρωση και εξ
άσκηση του προσωπικού που απαιτείτα ι 
για  τη λειτουργία  του συστήματος, και

8) Συγκρότηση υποδομής τεχν ικής 
υποστηρίξεως για τη συντήρηση και τη 
λειτουργία  του.

Η μελέτη και η σύνταξη του προγράμ
ματος πρέπει να λάβει υπόψη τους 
παράγοντες αξιοπιστία, τυποποίηση, 
διαθεσιμότητα, προσαρμοστικότητα. Οι 
παράγοντες αυτο ί θα εξασφαλίσουν λ ε ι
τουργική αξιοπιστία του συστήματος, 
αποτελεσματική συντήρηση και δυνατό
τητα  επεκτάσεως των δυνατοτήτω ν ανά
λογα με τ ις  ανάγκες. Η μελέτη πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψη την αποτελεσματι- 
κότητα του συστήματος, την τεχνολο
γική στάθμη, τη συνεργατικότητά  του με 
το υπάρχον υλικό σε συνδυασμό με την 
αξία του αλλά και την αντοχή του προϋ
πολογισμού.

Το σύστημα αυτό πρέπει να απαρτίζε
τα ι από διάφορα υποσυστήματα με εξει- 
δ ικευμένο ρόλο, π.χ.:

1) Ραδιοτηλεφωνίας
2) Ραδιοτηλετυπίας
3) Τηλεομοιοτυπ ίας
4) Ενδοπικοινωνίας

5) Επεξεργασίας στοιχείων
6) Συστημάτων ασφαλείας
7) Τηλεφωνίας
8) Πολυπλεκτικών κέντρων
9) Αναλογικών ή ψηφιακών κέντρων 

' μεταγωγής, και
10) Ζευκτικών κέντρων.

Με τα υποσυστήματα αυτά θα εξασφα- 
λισθούν:

1) Ά ρ ισ τη  λήψη, αναφορά και αξιολό
γηση πληροφοριών.

2) Αποτελεσματική παρουσίαση των 
πληροφοριών στους αρμόδιους για τη 
λήψη των αποφάσεων, και

3) Ταχεία και με ακρίβεια αναμετάδοση 
διαταγών και οδηγιών, δηλαδή οι παρά
γοντες για μια επ ιτυχημένη έκβαση της 
επιχειρήσεως και γεν ικά  την άψογη λε ι
τουργία  και εκτέλεση της υπηρεσίας.
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θένα, για την κάθε ώρα για το κάθε κατα- 
τόπι, για  την κάθε διάθεση της ψυχής και 
του νου. Μα και πάλι μέσα σε κάθε μια 
από το ύ τες  τ ις  Παναγιές αγρυπνεί η Πα
ναγιά μαγούλα, αυτή η ρίζα, που βλα
σ τα ίνε ι σ’ όλα τα χώματα - και τα πιο 
άδροσα και τα πιο άκαρπα. Είναι η Πανα
γιά, που απλώνει την πλατιά της αρχαγ- 
γελ ική  φτερούγα  απάνω από τ ις  Πολι
τε ίες , από τα τε ίχη  και τους πύργους, 
απάνω από τ ις  σ τερ ιές  και τ ις  θάλασσες, 
που πεζοπορεί στα κατάψηλα βουνά, που 
εμψυχώνει τον πολεμιστή, που πραΰνει 
την θέρμη του αρρώστου, που συνομιλεί 
με το φυλακισμένο, που παρηγορεί τον 
κουρασμένο, που εν ισ χύει τον απελπι
σμένο, που σ υντροφ εύει τον ξενητε- 
μένο, που κάθετα ι ήσυχα - ήσυχα, την 
έσχατη ώρα σιμά στην κλίνη του μελλο
θανάτου.

Είναι η προσωποποιημένη δίψα της 
μητρ ικής αγάπης, η πείνα της στοργής, η 
έκφραση της ανάγκης, που α ισθάνετα ι 
και ο πιο καταφρονεμένος και ο πιο από 
τη β ιοτική περιπέτεια  ψυχικά σκληραγω- 
γημένος για λίγη τρυφ ερότητα , για λίγη 
αγάπη. Και η θεία μητέρα γ ίν ετα ι η πιο 
ανθρώπινη αγάπη, η πιο συγκαταβατική, 
η πιο συγγνωμονική, η πιο ανυστερό
βουλη και ανυποψίαστη, η αγάπη που ε ί
ναι πλασμένη από πολλή θλίψη, που έχει 
μέσα της όλα τα όνειρα  των παρθένων, 
όλα τα χαμόγελα των παιδιών, όλες τ ις  
προσδοκίες των βασανισμένων - για  μια 
λύτρωση, για μια καλλίτερη μέρα.

Αναθυμάμαι την ώρα τούτη  εκε ίνο  το 
χλωμό πρωινό του σαράντα, τη μεγάλη 
ώρα. που ένας λαός ξεγελασμένος και 
πληγωμένος στα ιερώ τερά του ξεκ ι
νούσε γ ι ’ απάνω αποφασισμένος να ζήση 
λεύ τερ ο ς  ή να πεθάνη. Από τ ις  ανυπο- 
τα χ τες  μαμαδες της Κρήτης και τ ις  χρυ
σές αμμουδιές των Κυκλάδων και τους 
εύφορους κάμπους του Μόριά και τ ις  
βραχοτοπ ιές του Α ιγαίου κι από τ ις  ψη
λές κορφές της Ρούμελης κι από παντού 
ανέβαινε, ανέβα ινε ο λαός, με μια βουλή

Μ Πθΐ/@γι@ ψι
Του I. Μ. Παναγιωτόπουλου

Έχω μια συγκομιδή παναγιές. Οδοιπό
ρος της ελλην ικής γης, περ ιηγητής ξέ
νων τόπων, ακροατής κατανυκτικώ ν α ί
νων και θρήνων, αναγνώστης καθαγια
σμένων κειμένων, άνθρωπος «κεκοπια- 
κώς και πεφωτισμένος», όποια πέτρα και 
αν σηκώσω θα βρω και μια παναγιά, να με 
προσμένη και να στηλώνη τα μάτια της 
στα μάτια μου. Ακόμη κι από ταπεινή πα- 
τρογονική  κληροδοσία κρατώ σιμά μου 
μια Παναγιά, φερμένη ίσαμε τους πολυ
τάραχους το ύ του ς  κα ιρούς από τα χρό
νια των παιδικών ειδυλλίων, από τους μα
κρ ινούς παραδείσους, που μάταια πια η 
πονεμένη ανάμνηση τους αναζητεί. Και 
κάθομαι πολλές φορές και προσπαθώ να 
ξαναζήσω θαυμαστές ώρες περισυλλο
γής, σε μεγαλώ νυμες καθέδρες της 
ομαδικής λατρείας, σε ακροπελαγίσια 
μοναστήρια, σε σκυθρωπές κόχες, σε 

γραφ ικά χαλάσματα, σε διάσημες πινα

κοθήκες και πάντα νιώθω τα  ίδ ια  μάτια να 
με παρακολουθούν γεμάτα  συμπόνοια.

Κι από όλες το ύ τες  τ ις  μορφές, που 
σχηματίζουν τη μια μορφή, την πολλα
πλή, την ανάριθμη, την ανεξάντλητη , την 
παναγιά των κοπετών, των δακρύων και 
των ιλασμών, την Παναγιά της καταφυ
γής και της προστασίας, εγώ δεν μπορώ 
να ξεχωρίσω παρά το γλυκό πρόσωπο της 
βασανισμένης μάνας, της μάνας που 
ανήκει σ ’ όλα τα παιδιά του κόσμου το ύ 
του, και που μπροστά της ε ίμαστε όλοι 
παιδιά και σε κάποιες ώρες άκρας οδύ
νης κλαυθμηρίζοντα νήπια.

Αυτή η Παναγιά η μανούλα, η φτωχική, 
η ταπεινή, η μελαγχολική, η ορφανε- 
μένη. που έχε ι σ τερηθεί το μοναχικό 
παιδί, ε ίνα ι η πιο ζεστή, η πιο ανθρώπινη 
και πιο κατανυκτική . Υπέρτατο σύμβολο, 
στερνή παρηγοριά και ελπίδα. Είναι αλη
θινά ένα χαρακτηρ ιστικό, που οι άνθρω
ποι έχουν πλάσσει και μια δική τους πα
ναγιά ο καθένας, μια Παναγιά για τον  κά

με μια γνώμη. Ή ταν οι μεγάλες στιγμές 
του  τόπου τούτου, α υτές που του επι
τρέπουν ν' αντιμετω πίζει τροπαιοφόρα 
τ ις  φ ουρτούνες της ιστορίας. Και σιμά 
στον κάθε στρατιώτη, που άφηνε πίσω 
του τα  πάντα, γ ια  να σ ταθεί όπου το 
χρέος τον ε ίχε  τάξει, έβλεπα με το  κορμί, 
με το νου, μια φτωχική, γεμάτη θρήνους 
και τρόμους μάνα να παραπορεύεται τη 
μάνα, που ξεγέννησε μέσα σε φρ ικτούς 
πόνους, το  παιδί που το ανάθρεψε με τη 
δική της πείνα, που το έκαμε άντρα με τη 
δική της στέρηση, γ ια  να το παραδώση 
την ώρα εκείνη  στο πεπρωμένο της ζωής 
ή του θανάτου. Και μέσα στα μάτια της 
κάθε μάνας, έβλεπα τα  μάτια της Πανα
γιάς και στα λόγια, που μόλις κατόρθωνε 
να ξεστομίση η κάθε μάνα, άκουγα τον 
θρήνο τον γεμάτο εγκαρτέρηση της Πα
ναγιάς. Και απάνω από τη φάλαγγα των 
ανθρώπων, που έφευγαν, που ανέβα ι
ναν, α ισθανόμουν συμπονετική και 
προστατευτική την παρουσία της Μάνας. 
Και συλλογιόμουν πως οι πα ιδευμένες
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τ
μανούλες τούτης της γης παράδιναν τα 
παιδιά τους οτην αντίληψη της θείας 
στοργής, που γ ίνετα ι η πρόμαχος στον 
καιρό των πολέμων, η θεά ζωσμένη 
σπαθί, χωρίς να χάση τίποτα από την 
τρυφερότητα  και την επ ιείκειά  της. Γιατί 
στις ώρες των μεγάλων, των ομαδικών 
κινδύνων δεν είνα ι τόσο το παιδί, που 
πρέπει να συλλογιέτα ι κανείς. Περισσό
τερο πρέπει να συμπονή την μάνα, που 
απομένει πίσω και που τίποτα άλλο δεν 
μπορεί να κάνη παρά να υποφέρη και να 
προσεύχεται.

Είναι η μάνα της μεγάλης πολιτείας, 
που, χαμένη μέσα στο πλήθος, συντηρεί 
τη μυστική της αγωνία έξω από τα βέ- 
6ηλα μάτια των αδιάφορων. Και η μάνα 
του κάμπου και του βουνού, που τρ έφ ε ι 
τον πόνο της με πολλή μοναξιά. Γ ιατί η 
μάνα είνα ι μια μοναξιά, παντού μια μο
ναξιά και μια ορφάνια, με τον αέναο 
τρόμο μη λάχει και το παιδί κακοπάθει. 
Ό λο ς ο κόσμος όλες οι φυλές της γης, 
όλοι οι τόποι οι σ τερ ιές με τις  πυκνές 
λαγκαδιές, κι οι θάλασσες με τ ' α τέ
λειωτα κύματα κι' οι ουρανοί με τους μα
κρινούς αστερισμούς, όλη η ιστορία, όλη 
η ομορφιά της πλάσης δεν είνα ι στα μά
τια  της μάνας παρά το παιδί, ο ακριβός 
θησαυρός. Η στοργή δεν ξέρε ι τους 
συμβιβασμούς. Η στοργή είνα ι ακέραια, 
ολόσωμη, ολόψυχη, αυτάγγελτη, αυτο
δύναμη. Την ακρωτηριάζεις, την κομμα
τιάζε ις  και κείνη συμμαζώνει τα κομμάτια 
της για να κερδίση και πάλι την ενότητά  
της, αντίμαχο λόγο δεν ακούει, είνα ι 
αμείλικτη, μονολιθική βέβαιη για τον

Απέναντι: Η «αμόλυντος» ή «Παναγία του Πάθους», 
ένας από τους ωραιότερους εικονογραφικούς τύπους 
της Θεοτόκου. Κάτω: Σε κάθε γωνιά του τόπου μας, απ' 
τα ψηλά βουνά της χέρσας Ελλάδας ως τα βρόχια του 
Αιγαίου, συναντάμε γραφικά εκκλησάκια αφιερωμένα 
στην «Παναγιά μανούλα».

εαυτό της. Για τούτο το παιδί δεν είνα ι 
μόνο η πραγματική επιβεβαίωση που 
υπάρχει για  τη μάνα που το γέννησε, ε ί
ναι η ίδ ια η ύπαρξη. Λειψό και συφορια
σμένο και κατατρεγμένο θα νιώση τον 
εαυτό της, αν λάχη και χαθή το παιδί, θα 
νιώση πως και η ίδ ια πια δεν υπάρχει. Το 
παιδί είνα ι ολάκερο το πεπρωμένο της 
μάνας, ένα αδιάλλακτο πεπρωμένο. Και 
τούτο το πεπρωμένο συμβολίζει η Πανα
γιά μανούλα, από την ώρα της φάτνης, 
ίσαμε την ώρα που άκουσε από τα ύψη 
του ξύλου τη φωνή, που την εμπ ιστευό
ταν στον μαθητή τον αγαπημένο. Την 
πήρε τό τε  ο Ιωάννης, λ έε ι η παράδοση, 
και την πήγε στην 'Εφεσο και την κατοί
κησε σε ταπεινό σπιτάκι. Και έζησε χρό
νια πολλά σε κείνη την ερημιά η Παναγιά, 
αναθυμούμενη το απερίγραπτο πάθος. 
Και ίσαμε σήμερα ο τόπος εκείνος είνα ι 
τόπος προσκυνήματος. Δεν είνα ι χωρίς 
κάποιο ιδ ια ίτερο νόημα, που ύστερα από 
την αγωνία του σταυρού η Παναγιά συμ- 
μαζώνεται στον ίσκιο της σιωπής. Μέσα 
της δεν βρ ίσκεται μόνο ο αναστημένος, 
βρ ίσκεται και ο νεκρός Χριστός - «το 
γλυκύτατον έαρ» με την βασιλεμένη 
ομορφιά. Οι κατάφωτοι ουρανοί, δεν 
ισοσταθμίζουν μέσα στην καρδιά της τον 
απέραντο πόνο του χαμού. Η μεγάλη 
ανάμνηση αγρυπνεί, εκε ίνο  το  νήπιο 
ανάμεσα στους αγγέλους, τους μάγους 
και βοσκούς, εκείνο  το σοφό παιδί, που 
ξαφνιάζει, δώδεκα χρόνων, τους σπου
δαστές των γραφών, εκε ίνος ο συλλογι
σμένος άντρας που πορεύετα ι ανάμεσα 
στα πλήθη, κήρυκας και μάρτυρας. Η με- 
γαλωσύνη του και η αθανασία του, βα
ραίνει λ ιγότερο από το  παιδικό του χα
μόγελο. Με κείνο το χαμόγελο ζει τα 
υπόλοιπα χρόνια της ζωής της η Παναγιά. 
Είναι ο «άρτος της ζωής», «το ύδωρ το 
ζων» ολοένα το πίνει και ολοένα δεν 
μπορεί να χορτάση την δίψα της. Η ε ικο 

νογραφία της ξανάδωσε το  χαμένο παιδί. 
Μέσα σ' ένα πλήθος αιώνες, η παιδούλα 
η Παναγιά (ας πούμε στα εισόδια) και η 
Παναγιά που ανήκει στη δόξα των ουρα
νών, ε ίνα ι πολύ σπανιώτερη από την Πα
ναγιά την μανούλα, την ανθρώπινη, την 
πολύ ανθρώπινη. Ακόμη και η σκυθρωπή 
αδιαλλαξία του ασκητισμού, που εμίσησε 
την γυναίκα, άνοιξε τόπο λατρείας στην 
Παναγιά. Ο Ά θω ς ε ίνα ι το  «περιβόλι της 
Παναγιάς». Ο γή ινος έρωτας, καταδικα
σμένος, καταδιωγμένος, έχε ι μεταμορ- 
φωθή στον άσπιλο έρωτα προς την γυ 
ναίκα που έγ ινε μάνα και που πόνεσε τον 
πόνο της μάνας.

Θυμούμαι την καταπληκτική εντύπωση 
που μου προκάλεσε στην Αγία Σοφία της 
Πόλης, το μεγάλο ψηφιδωτό της «πλατυ
τέρας των ουρανών», ψηλά στο βάθος, 
στην κόγχη. Εκεί πέρα η θεία μητέρα 
κρατώντας στα χέρια  της το νήπιο 
ολόρθο φ α ίνετα ι σα να το δείχνη με 
περισσό καμάρι και να το προσφέρη στο 
εκκλησίασμα. Αυτή η υπέρμαχος στρα
τηγός της θεοφύλακτης βασιλεύουσας 
είνα ι την ώρα εκείνη η ευτυχισμένη γυ
ναίκα που την καταπλημμυρεί η στοργή. 
Σεμνή, γλυκειά , δεν είνα ι μόνον «η χω- 
ρήσασα το αχώρητον» ε ίνα ι η μάνα που 
παραδίδεται στην ευδαιμονία της χωρίς 
να θέλη να προμαντέψη όσα πρόκειται 
να συμβούν. Μέσα στην θριαμβευτική 
της μεγαλωσύνη, τη μεγαλωσύνη μιας 
αυτοκρατορίας, που ήταν τό τε  πολυβέ- 
βαιη για τον εαυτό της και αντίκρυζε τον 
χρόνο με γαλήνη και αισιοδοξία, ολοφά
νερο δείχνετα ι και το ανθρώπινο στοι
χείο της γυναίκας που α ισθάνετα ι ότι ευ- 
ρ ίσκετα ι ε ις  το ύψος του προορισμού 
της. Την θυμούμαι σαν μια αποθέωση της 
στοργής, που δεν την έχει σκιάσει το 
πένθος, που δεν έχει γ ίνε ι ακόμη πληγω
μένη, η σπαραγμένη στοργή.
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ελληνική απαισιοδοξία
t  Του ’Αγγέλου Τερζάκη

, °  Α η ελ°ς Τερζακης γεννήθηκε στο Ναύπλιο το
Σπούδασε νομικά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το 

ΰεατρο και τη λογοτεχνία. Από το 1937 κατείχε διάφο
ρες θεσεις στο Εθνικό Θέατρο. Τακτικός συνεργάτης 
της εφημερίδας «Το Βήμα». Το 1963 άρχισε την έκδοση 
του περιοδικού «Εποχές». Έ  ρ γ α : α) Θεατρικά «Αυ- 
τοκρατωρ Μιχαήλ», «Γαμήλιο Εμβατήριο» «Θεο- 
φανω», «Νύχτα στη Μεσόγειο», «Θωμάς ο δίψυχος» κ 
α., 6) Μυθιστορήματα: «Δεσμώτες», «Η παρακμή των 
σκληρών», «Η μενεξεδένια πολιτεία», «Η πριγκηπέσσα 
Ιςαμπω», «Ταξίδι με τον Έσπερο», «Δίχως θεό», «Μυ
στική ζωη». γ) Διηγήματα: «Ο ξεχασμένος», «Του 
έρωτα και του θανάτου», «Η στοργή» κ.ά. δ) Το ιστο
ρικό «Ελληνική εποποιία 1940-41» και τα δόκιμα 
«Προσανατολισμός στον Αιώνα».

Ακούγαμε τις προάλλες, κάτω από την Ακρόπολη, 
τους γοους  -  αλλά και τα γνωμικά -  της αττικής τραγω
δίας, ενώ το αυγουστιάτικο φεγγάρι έλαμπε ατάραχο σ' 
ενα βαθύ ουρανό. Και διεπιστώναμε γι' άλλη μια φορά 
ποσο απαισιόδοξη ε ίναι η φιλοσοφία του αρχαίου δρά
ματος, της αρχαίας ψυχής.

Για εκε ί θα βρεις τη γνήσια, την αυθόρμητη σοφία 
ενός κοσμου: στη λογοτεχνία  του. Όχι στη φιλοσοφία. 
Η φιλοσοφία ε ίναι ένα σύνολο από ατομικές απόψεις, 
κατά κανόνα λόγιες, και που αντικαθρεφτίζουν ένα  
αλφα ποσοστό από ισάριθμες συνειδήσεις. Ο προσωπι
κός παράγων, εκεί, δεσπόζει. Στη λογοτεχν ία  όμως 
μιας εποχής, και μάλιστα εποχής μ 'έν τονη  προσωπικό
τητα, θα ιδε ις να εκφράζετα ι άμεσα το διάχυτο πνεύμα 
ενός λαού, το κατακάθι της πείρας του, λαμπικαρι-  
σμενο, αποπνευματωμένο. Ο ποιητής, πέρα από το 
ατομικό του όραμα, δ ιερμηνεύε ι ένα γενικό αίσθημα- 
κι ε ίναι τόσο πιο αυθεντικός, όσο γενικώτερο είναι το 
αίσθημα που διερμηνεύει. Ο φιλόσοφος τέτοια υπο
χρέωση δεν την έχει. Μπορεί να φ ιλοσοφεί α ν τ ί -  
θ ε τ α από> το κοινό αίσθημα ενός τόπου, μιας εποχής, 
ενός λαού. Είναι μια ατομική συνείδηση που ζητάει, 
κάποτε, να επιβάλει την κοσμοθεωρία της στον περί
γυρό της.

Μα σάμπως δεν υπάρχουν -  θα πει κ α ν έ ν α ς - λ ο γ ο 
τέχνες  σε διαφωνία ριζική με  τον κόσμο όπου ζ ο υ ν  
Υπάρχουν. Με μια όμως διαφορά: ότι, ιστορικό πρώτα- 
πρώτα, οι διαφωνίες αυτές δεν ε ίναι γνωρίσματα των 
ακμαίων εποχών ε ίναι καρποί της νεώτερης, της ε ν τε 
λώς νεωτερης ιστορ ίας: Του καιρού δηλαδή όπου αρχί- 
ζ ε ι η εσωτερική αποσύνθεση ενός κόσμου, η μεγάλη  
διάσταση ανάμεσα στην Τέχνη και την κοινή συνε ί
δηση, ο ποιητικός εωσφορισμός, δηλαδή μια τραυματι
σμένη εξεγερση μερικών συνειδήσεων που δεν ανέ
χονται πια r/j ρουτίνα, την υποκρισία ή την αναισθησία 
της αγορας. Επειτα, οι δ ιαφωνούντες της λογοτεχνίας  
ποτέ σχεδόν δεν εκφράζουν μια μοναδική, μονότροπη, 
εκκεντρ ικά  μονοπωλημένη άποψη. Είναι κατά κανόνα  
φερέφωνα ενός άλλου συνόλου, σε σχέση με ιοψ η
φίας, μεν  με  το ευρύτερο, αλλά και που φαίνονται να 
μιλάνε κατα σιωπηρή εντολή του.

Ο αρχαίος ποιητής λοιπόν, όταν θρηνε ί για τη μοίρα  
των θνητών ή όταν αποφαίνεται πως δεν πρέπει να τους 
μακαρίζουμε πριν από την κατάληξή τους, εκφράζει  
κάτι γενικώτερο από μια ατομική κλίση της ψυχής του.
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Βλέπεις, διαισθάνεσαι, πως μ ιλάει σ ’ ένα κοινό τη 
γλώσσα του, δίνει διέξοδο σε διαθέσεις της ομαδικής  
ψυχής. Αυτά, ε ιδ ικά στο θέατρο, όπου οι αντιδράσεις  
είναι άμεσες, ε ίχανε τότε αυτόματη απήχηση, προκα- 
λούσαν μιαν ακαριαία εσωτερική συγκατάθεση, αι
σθητή και σήμερα ακόμαστονπροσεχτικό παρατηρητή, 
χάρη σ ’ ένα διάχυτο ψίθυρο που απλώνεται, ή σ' ένα  
αιφνίδιο αίσθημα γενικής ευφορίας. Κατά τούτο η ση
μασία τους είναι μεγάλη. Δεν μας πληροφορούν μο 
νάχα για το τι πίστευαν σαν άτομα ο Αισχύλος, ο Σοφο
κλής, ο Ευριπίδης. Μας διαφωτίζουν για τη φιλοσοφική  
στάση της αρχαίας λαϊκής ψυχής.

Απαισιοδοξία και θρήνος. Όχι όμως δειλία, όχι εγ 
κατάλειψη, όχι λίγωμα, παραίτηση, ιερεμιάδα. Θα είταν  
εύκολο, για την αντιδιαστολή, να χαρακτηρίσουμε την 
αρχαία αυτή απαισιοδοξία «ηρωική», αφού στη δη
μιουργία δραματικών ηρώων δίνει λαβή. Ο χαρακτηρι
σμός όμως είναι κακομεταχειρ ισμένος, και στομφώ
δης. Ας πούμε καλλίτερα απαισιοδοξία αρρενωπή. Και, 
πραγματικά, ο ένας όρος μοιάζε ι ως ένα σημείο να 
περιεχει τον άλλον, ή τουλάχιστο να τον προϋποθέτει, 

ιατι τίποτα δεν μπορεί να ε ίναι τόοο αρρενωπό οτη 
βαοη του όοο τ) δραματική απαιοιοδοΕ,ία — η απαιοιοδο- 
ξια δηλαδή που ολοκληρώνεται εν  δράσει. Η αισιοδο
ξία, μπροστά της, η τρεχούμενη αισιοδοξία, δεν είναι 
παΡα κλίση ξώδερμη, αβασάνιστη, εμπιστοσύνη 
απλοϊκή σε ψευδαισθήσεις, ή και αυταρέσκεια κούφια, 
τυφλή εγκατάλειψη στο ρεύμα της ζωής. Το φυτό, αν 
ήθελε  και μπορούσε να εκφραστεί, αυτήν την α ισιοδο
ξία θα ε ίχε  να προβάλει.

Και να συλλογίζετα ι κανείς ότι, εδώ και λίγα ακόμα 
χρονιά, στη μεσοπολεμική εποχή, ε ίχε  διατυπωθεί, 
υποστηρίχτηκε επίμονα, η άποψη πως η νεοελληνική  
λογοτεχνία  πρέπει να ε ίναι αισιόδοξη γ ιατ ί  ο ουρανός  
μας; λέει, ε ίναι φωτεινός! Μόνο στο μακάριο νεοελλη
νικό μυαλό μπορούν να φυτρώνουν τέτο ιες  απροσδό
κητες ιδέες. Μόνο εδώ μπορούν να γίνονται τέτο ιες  
περίεργες συγχύσεις ανάμεσα στο γεωγραφικό κλίμα 
και στο ψυχικό. Η πιο απλή παρατήρηση θα μπορούσε 
να δείξε ι ωστόσο πως βόρειοι λαοί, κάτω από τους 
ζοφερούς τους ουρανούς είναι ιδιοσυγκρασιακά ευθυ-  
μοτατοι, σε σύγκριση με  τον δικό μας. Σχεδόν παιδιά. 
Και μια ακόμα πιο εύκολη, πιο κοντινή παρατήρηση, θα 
εδε ιχνε  πως το τραγούδι του Ρωμιού, το αυθόρμητο  
λαϊκό τραγούδι του γλεντιού του, είναι βαρύ από καϋμό  
και πάθος, θρηνητικό σχεδόν. Ραγιαδισμός, έλεγαν  
άλλοτε. Βλακείες. Ολάκερης της Ανατολής το τρα
γούδι είναι αργόσυρτο, μακρόσυρτο, λαγγεμένο. Το 
φως, το αδυσώπητο φως. δεν κάνει τη ζωή ευτράπελη. 
Κάνει ίσως τον κόσμο πιο περιπόθητο, και γ ι ’ αυτό τη 
συνείδηση της εφήμερης ζωής μας πιο πικραμένη.

Το φως, στην αρχαία ψυχή, φαίνεται να έχε ι παίξει 
εναν ε ιδ ικό ρόλο. Της έχε ι παρουσιάσει τον κόσμο, 
γύρω, καθαρά σχεδιασμένον, με  σταθερά κ ι ’ ευγεν ικά  
περιγράμματα, χρώματα χλωρά κ ι ’ εξ ιδανικευμένα. Τί
ποτα από τα φασματικά θαμπόφωτα του Βορρά, που 
έδωσαν εκε ί λαβή στη δημιουργία μύθων με  υπερβατι
κές καταξιώσεις. Για τον Ελληνα, τον κοινόν Έλληνα ο 
κοσμος είναι αυτός που βλέπει, όχι άλλος- κΓ αν υπάρ
χε ι κάποιος άλλος, όπου κ α τ ε β α ί ν ο υ ν  οι νεκροί, 
αυτός ε δ ώ  είναι ο καλλίτερος. Σπαράζει η ψυχή στη 
σκέψη πως θα τον αποχωριστεί, ακριβώς επειδή είναι 
πολύ φωτεινός, πολύ στέρεος, πολύ πειστικός, πολύ 
φιλικός για τον άνθρωπο. Δεν  του χρειάζετα ι άλλος.

(Από ίο  “Προσανατολισμός στον Αιώνα»)



ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ

Σε ειδική τελετή  που έγινε στις 8 
Ιουλίου 1983, στη Σχολή Αξιωματι
κών Αστυνομίας Πόλεων στο Μα
ρούσι , ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Πα
ναγιώτης Αναγνωστόπουλος επέ
δωσε τα πτυχία σε 86 Ανθυπασπι- 
στές και 41 Ανθυπαστυνόμους που 
μετεκπαιδεύτηκαν μαζί στη Σχολή 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής 
(ΣΕΜΑΧ) και ΑνθυπαστυνόμωΥ επί 
ένα εξάμηνο.

Στην αρχή της εκδήλωσης, μίλησε 
ο Δ ιο ικητής των Αστυνομικών Σχο
λών, γενικός αστυνομικός δ ιευθυν
τής κ. Μ ιχελουδάκης, ο οποίος 
απήυθυνε παραινέσεις και οδηγίες 
στους αποφοιτήσαντες, για την κα
λύτερη εκτέλεση των νέων καθη
κόντων τους, και ευχαρίστησε τους 
διδάξαντες καθηγητές για τις πολύ
τιμες γνώσεις που παρείχαν στους 
εκπαιδευόμενους στη διάρκεια της 
φοίτησής τους στη Σχολή.

Τον κ. Μ ιχελουδάκη αντιφώνησε ο 
αρχηγός της τάξης των μετεκπαι- 
δευθέντων, ανθυπασπιστής κ. Κων
σταντίνος Μηνάς, ο οποίος τόνισε 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

...Η επιμόρφωσή μας στη Σχολή 
αυτή, μας όπλισε με πνευματικές και 
επαγγελματικές δυνατότητες, ώστε 
να αντιμετωπίσουμε μία κοινωνική 
ταχύτατη από κάθε πλευρά εξέλιξη 
και να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά 
στα δύσκολα και ποικιλόμορφα νέα 
μας καθήκοντα του Αξιωματικού, 
που θα είναι σημαντικότερα από 
αυτά που εκτελούσαμε κατά το πα
ρελθόν και πριν από την εδώ προ 
εξαμήνου άφιξή μας.

Διαβεβαιώνουμε την Ηγεσία των 
Σωμάτων μας και όσους μόχθησαν 
δια την επιμόρφωσή μας, ότι με συν
αίσθηση της αποστολής μας θα χρη
σιμοποιήσουμε τ ις  γνώσεις αυτές 
για το καλό του κοινωνικού συνόλου 
στο μέτρο του δυνατού, στην επί
τευξη των στόχων και επιδιώξεων 
των Σωμάτων που είναι τέλε ια  οργα
νωμένα, δυναμικά, ακριβοδίκαια και 
αμερόληπτα, αφοσιωμένα στα Δη
μοκρατικά ιδεώδη και πιστά στην 
εφαρμογή της Ελληνικής νομοθε
σίας.

...Επίσης εκφράζομε τις  θερμές 
ευχαριστίες μας προς τους Δ ιο ικη
τές  των Σχολών για την φροντίδα 
της εκπαιδεύσεώς μας, τους κ.κ. κα
θηγητές οι οποίοι χωρίς υπολογισμό 
κόπων μετέφεραν σ' όλους μας το 
πλούτο των γνώσεών τους, που θα 
αποτελέσει το μεγαλύτερο εφόδιο
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κατά την εκτέλεση των υπηρεσια
κών μας καθηκόντων.

Ακολούθησε η απονομή των πτυ
χίων από τον κ. Γενικό Γραμματέα.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν 
ακόμα, ο Αρχηγός της Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Νίτσος, ο Β ’ υπαρχηγός κ. 
Σαμπάνης, ο Ρ  επιθεωρητής Χωρο

φυλακής, υποστράτηγος κ. Βασιλά- 
κης, ο δ ιο ικητής της Σχολής Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής, συνταγματάρ
χης κ. Φούσκης οι καθηγητές που 
δίδαξαν στη Σχολή και αντιπροσω
πεία ανωτέρων και κατωτέρων αξιω
ματικών από υπηρεσίες του λεκανο
πέδιου Αττικής.

Στο τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση.

Αποφοίτησαν τον Ιούλιο οι παρακάτω 
σπουδαστές της ΣΕΜΑΧ που πρόκειται 
να ονομασθούν Ανθ/ρχοι:

ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ιωάννης, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος, 
ΒΑΝΤΖΟΣ Πέτρος, ΒΛΑΧΟΣ Κων/νος, 
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΒΥΡΟΣ 
Κων/νος, ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Βασίλειος, ΓΕΩΡ- 
ΓΟΠΟΥΛΟΣ -  ΑΓΓΕΛΙΝΑΒΑΣ Κων/νος, 
ΓΙΑΝΝΕΑΣ Ευάγγελός, ΓΙΑΝΝΟΣ Νικό
λαος, ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ Χρήστος, ΓΚΑΙΝ
ΤΕΣ Ιωάννης, ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Απόστο
λος, ΓΡΕΤΣΙΤΣΑΣ Δημήτριος, ΓΡΥΠΙΩ- 
ΤΗΣ Στυλιανός, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης, 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος, ΛΟΥΡΟΣ 
Δημήτριος, ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Δημή- 
τριος, ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος, ΖΑΒΒΟΣ 
Γεώργιος, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνος, 
ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Σταύρος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αρι
στείδης, ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος, ΚΑΡΑ- 
ΚΑΤΣΑΝΗΣ Αντώνιος, ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑ- 
ΝΗΣ Νικόλαος, ΚΑΤΣΙΡΑΣ Κων/νος, ΚΑΤ- 
ΣΙΡΗΣ Βασίλειος, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευάγγελος, 
ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Αν- 
δρέας, ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Βασίλειος, ΚΟΥΡ- 
ΓΙΑΛΑΣ Νικόλαος, ΚΟΥΤΡΑΣ Νικόλαος, 
ΚΩΣΤΑΚΟΣ Νικόλαος, ΛΕΚΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Γεώργιος, ΜΑΝΙ-

ΦΑΒΑΣ Ευριπίδης, ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ Βασί
λειος, ΜΙΧΑΗΛ Ιωάννης, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Γεώργιος, 
ΜΠΟΓΚΑΣ Κων/νος, ΜΠΟΣΜΟΣ Λεωνί
δας, ΜΥΛΩΝΑΣ Βασίλειος, ΝΤΟΥΡΜΑΣ 
Νικόλαος, ΝΤΟΥΡΟΣ Βασίλειος, ΞΥΛΑΣ 
Δημοσθένης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ηλίας, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, ΠΑΝΑ- 
ΓΟΥΛΙΑΣ Προκόπιος, ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ 
Χαράλαμπος, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Νικόλαος, 
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Διονύσιος, ΠΑΡΑΣΧΟΣ Στέργιος, 
ΠΑΤΙΤΣΑΣ Νικόλαος, ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος, ΠΟΥΛΙΟΣ Ευστάθιος, ΠΟΥΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΡΑΦΤΗΣ Απόστο- 
λοσ, ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΡΗΓΑΣ 
Γεώργιος, ΡΗΓΑΣ Νικόλαος, ΡΟΓΚΑΚΟΣ 
Αναστάσιος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ Μ ιλτιάδης, ΣΑ
ΛΑΜΟΥΡΑΣ Γεώργιος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δημήτριος, ΣΤΡΑ- 
ΤΗΣ Αθανάσιος, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Ευστά
θιος, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γεώργιος, ΣΧΟΙΝΑΣ 
Αντώνιος, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Χρήστος, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Πα
ναγιώτης, ΤΣΑΜΗΣ Παναγιώτης, ΤΣΩ- 
ΝΟΣ Παναγιώτης, ΥΦΑΝΤΗΣ Κων/νος, 
ΦΙΛΟΣ Βασίλειος, ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ 
Γεώργιος και ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος.
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Του Γεωργίου ΛΕΚΑΚΗ 
Ενωμοτάρχη

Αν αφήσουμε τα φτερά  της φαντασίας 
μας να μας οδηγήσουν σε τόπους παρα
μυθέν ιους, σε τόπους ανυπέρβλητης  
ομορφιάς με μαγευτ ικές  τοποθεσίες, 
τότε σίγουρα θα μας οδηγήσουν στο πα
νέμορφο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου.

Νησί με  υπέροχες φυσικές καλλονές,  
μοναδικής ωραιότητας τοπία, ιδανικές  
καιρ ικές συνθήκες που επικρατούν  
ακόμα και το χειμώνα, ε ίνα ι ένα από τα 
πιο γνωστά παραθεριστικά κέντρα, 
προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδ ιαφ έ 
ρον. Τουρίστες από κάθε μέρος  της γης, 
κάθε καλοκαίρι καταφθάνουν για να 
λουστούν στο φως της, να χαρούν τη γα
λάζια μαγε ία  της, και να γευθούν έστω 
και για λίγο τη χαρά και την απόλαυση 
που κατά τρόπο μοναδικό προσφέρει η 
Ρόδος. Ανθρωποι διαφόρων κοινωνικών 
τάξεων, γ ίνονται ένα, ξεχνούν τα προ- 
βλήματά τους για να ζήσουν αξέχαστες  
ονειρώδεις διακοπές, αλησμόνητες για 
τ ις  πρωτόγνορες εμπειρ ίες.

Κείμενη στο νοτ ιοανατολικό άκρο του 
Αιγαίου η Ρόδος, ε ίνα ι το μεγαλύτερο  σε 
έκταση νησί του Δωδεκανησιακού συμ
πλέγματος και το τέταρτο της Ελλάδας 
(μετά την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λ έ 
σβο) μ ε  πληθυσμό 67.000 περίπου κατο ί
κους, και έκταση 1398 τετραγωνικά χ ι
λ ιόμετρα. Η πόλη της Ρόδου χωρίζεται 
στην παλιά πόλη μέσα στο κάστρο της και 
στη νέα πόλη έξω απ' το κάστρο. Έχει 
πληθυσμό 33.000 περίπου κατοίκους, 
που διπλασιάζονται την περίοδο της του
ριστικής αιχμής, μ ε  τις χ ιλ ιάδες  των του
ριστών που κατακλύζουν το νησί. Το 
έδαφος της ε ίνα ι σχεδόν ορεινό και μόνο  
στα παράλια υπάρχουν πεδιάδες. Απ’

τους αρχαίους χρόνους το κλίμα της ε ί 
ναι γνωστό ότι ήταν θαυμάσιο, από τα κα
λύτερα  των μεσογε ιακών χωρών. Έχει 
μεγάλη ηλ ιοφάνεια  και ο ήλιος ακόμα και 
το χειμώνα βγαίνει μεγαλοπρεπής στον 
πεντακάθαρο ορίζοντα σχεδόν κάθε  
μ έ ρ α ■ σ' αυτό οφε ίλετα ι και ο αρχαίος  
μύθος για τον έρωτα του θεού Ήλιου με  
την ηλιόλουστη Ρόδο και το όνομα Νύφη 
του Ήλιου. Χιόνι πολύ σπάνια πέφτει το 
χειμώνα, μόνο στις κορυφές των ψηλό
τερων βουνών όπως ο Αττάβυρος (ύψος
1.215 μ.) και ο Προφήτης Ηλίας (800 μ).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ  
Α Ν Α ΔΡΟ Μ Η

Η Ρόδος όπως κάθε ελληνική πόλη, 
έχε ι τους μύθους της για τους θεούς και 
τους ήρωες της, τον Ήλιο, τη Νύφη Ρόδο, 
τον Τληπόλεμο κ.ά. Σύμφωνα με τη μυ 
θολογία, όταν οι θεο ί μοίραζαν τη γη 
μεταξύ τους, η Ρόδος δεν  φαίνονταν  
στην επιφάνεια  της θάλασσας. Ο Ήλιος  
έλε ιπε στο συνηθισυένο ταξίδι του και οι 
άλλοι θεο ί  ξέχασαν να του βγάλουν  
κλήρο. Ο Δίας όταν το άκουσε ήταν έ το ι
μος να κάνει νέα διανομή, αλλά ο Ήλιος  
δεν τον άφησε, γ ιατί έβλεπε να βγαίνει 
από τα βάθη της αφρισμένης θάλασσας 
μια πόλη που μπορούσε να τρέφε ι πολ
λούς ανθρώπους και αυτή ήθελε  να του 
δώσουν μερίδ ιο. Μέσα από την άλμη της 
θάλασσας, εβλάστησε ένα πεντάμορφο  
λουλουδ ισμένο νησί, που ο Δίας το 
έδωσε στο θεό που στέλνε ι τις αχτ ίνες  
του στον κόσμο, οδηγώντας τα φτερωτά  
άλονα. Εκεί ο Ηλιος με  τη Νύφη Ρόδο 
γέννησε 7 γ ιους και απ' αυτούς ο ένας ο 
Κέρκοφας γέννησε 3, τον Κάμιρο, τον Ιά- 
λυσο και τον Λίνδο, που ίδρυσαν τις 3 
πόλεις που φέρουν το όνομά τους. Ο 
Ηλιος αγάπησε τη Ρόδο και της πρόσ
φορε όλα τα αγαθά του. Τόση ήταν και 
μ έν ε ι  η αγάπη του για την ερωμένη του 
Ρόδο, ώστε δεν λησμονε ί μήτε  μέρα, χ ε ι 

μώνες, άνοιξες, καλοκαίρια, φθινόπωρο 
να τη γλυκοφιλά με τις ηλ ιαχτ ίδες του, 
χαρίζοντας της απλόχερα, μοναδικής  
ηλιοφάνειας και καθαρότητας μέρες,  
γλυκιές, λαμπρές, ξάστερες. Οι αρχαίοι 
Ροδίτες τ ιμούσαν τον Ήλιο πιο πολύ απ’ 
όλους τους θεούς, σαν αρχηγό του γέ 
νους τους.

Για το όνομα Ρόδος υπάρχουν πολλές  
εκδοχές, επικράτησε όμως από την αρ
χαία εποχή ο συσχετισμός με το ομώ
νυμο λουλούδι,  ιερό στον Ηλιο και έτσι 
σήμερα συνδυάζεται το Ρόδος με  το νησί 
των Ρόδων. Γι αυτό τα νομίσματα παρί- 
σταναν από το ένα μέρος  ρόδο και από το 
άλλο κεφάλι του Ηλιου, όπως φαίνεται 
από τις νομ ισματικές συλλογές. Πρώτοι 
κατοίκησαν τη Ρόδο λένε  ο Διόδωρος ο 
Στράβωνος και άλλοι συγγραφείς οι Τελ- 
χίνες. Οι Κάρες και οι Φοίνικες λ έε ι  ο 
Θουκυδίδης ίδρυσαν τις περισσότερες  
πόλεις  στα νησιά. Αυτο ί πρώτοι κατοίκη
σαν τη Ρόδο και αργότερα οι Έλληνες  
που έμε ιναν  για πάντα κάτο ικο ί της. Πρώ
τοι απ' τους Έλληνες οι Αχαιοί, από τον 
15ο αιώνα.

Η πόλη ιδρύθηκε το 408 π.Χ. από τον 
Δωριέα, γιο του θρυλικού ολυμπιονίκη  
Διαγόρα, σύμφωνα μ ε  το σχέδιο του φη
μ ισμένου αρχιτέκτονα Ιπποδάμου. Γρή
γορα αναδε ίχτηκε σε μια απ' τις ωραιό
τερες  πόλεις του τότε γνωστού κόσμου- 
«Στολίδι λαμπρό» «Έ νδοξη» «Πόλη του 
Θεού», είναι οι τίτλοι που της ε ίχαν δο
θεί. Η πιο δοξασμένη περίοδος της ιστο
ρίας της κράτησε από το 305 ως το 168 
π.χ. Το μεγαλε ίο  και την ακμή της κατά 
την αρχαιότητα, οφε ίλε ι  στη ναυτιλία. 
Ροδίτες αναδείχθηκαν θρυλικο ί ολυμ-  
πιονίκες, με  πρώτους και πιο γνωστούς  
τον Διαγόρα και τα παιδιά του, Δαμάγητο  
Ακουαίλαο και Δωριέα. Το σπουδαιότερο 
από τα αγάλματα ήταν ο Κολοσσός της  
Ρόδου. Ήταν χάλκινο έργο του γλύπτη 
Χάρη από τη Λίνδο, μαθητή του Λύσιπ
που. Το ύψος του έφθανε  τα 33 μέτρα.
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Δώδεκα ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε ο 
περίφημος εκείνος τεχνίτης για να τ ε 
λειοποιήσει τον Κολοσσό, που θεωρείτο  
σαν ένα από τα επτά θαύματα του αρ
χαίου κόσμου. Το άγαλμα που στήθηκε το 
280 π.Χ., άγνωστο σε ποιο μέρος, κατα
στράφηκε σε σεισμό το 227 π.Χ. Δεν ήταν 
μόνο ο Κολοσσός το μοναδικό αριστούρ
γημα που κοσμούσε τη Ρόδο. Τρεις χ ι
λιάδες αγάλματα στόλιζαν κατά τρόπο 
εντυπωσιακό τους δρόμους και τα δημό
σια κτίρια. Μεγάλη ανάπτυξη είχαν η 
γλυπτική και η ζωγραφική. Σπουδαίοι 
γλύπτες εκτός από τον Χάρη τον Λίνδιο, 
ήσαν ο Αριστωνίδας, οι αδελφοί Απολλώ
νιος και Ταυρίσκος ο Αθηνόδωρος, ο Πο
λύδωρος κ. ά. Ρόδιος ήταν ο ζωγράφος 
Πρωτογένης, διάσημος για τη χάρη των 
πινάκων του. Σημαντική ήταν επίσης η 
ανάπτυξη της κεραμουργίας και των 
γραμμάτων. Στην περίφημη ρητορική 
σχολή που ίδρυσε ο Αισχίνης, σπούδα
σαν εξέχοντες  έλληνες  αλλά και ρωμαίοι 
όπως ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Αύγουστος, ο 
Τιβέριος, ο Κικέρωνας και άλλοι. Με την 
υποταγή της στους Ρωμαίους και την 
ολοκληρωτική της καταστροφή το 42 π.Χ. 
από τον στρατηγό Κάσσιο η Ρόδος χάνει 
τη σπουδαιότητά της. Τα γράμματα και οι 
τέχνες παραμελούνται.

Στη βυζαντινή περίοδο, πού ήταν περί
οδος παρακμής, η Ρόδος■ έζησε κάτω απ' 
την κυριαρχία των Ιπποτών του Τάγματος 
της Ιερουσαλήμ επί 213 χρόνια (1309 -  
1522). Οι Ιππότες σαν στέριωσαν ονομά
στηκαν «Ιππότες της Ρόδου». Το 1522 ο 
Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής

Απέναντι: Το μικρό λιμάνι της Ρόδου. Δεξιά: Οι δυο 
δορκάδες που στολίζουν την είσοδο του λιμανιού υπήρ
ξαν το σύμβολο της Ρόδου. Στο Βάθος το φρούριο του 
Ay. Νικολάου με το φάρο.

ύστερα από επτάμηνη πολιορκία κατέ
λαβε τη Ρόδο, που έμε ινε  υπόδουλη μ έ 
χρι το 1912, αλλά διατήρησε όμως αδά
μαστο εθνικό φρόνημα και ακλόνητη πί
στη θρησκεία των προγόνων, με ήθη 
και έθιμα ελληνικά.

Ύστερα από τον Ιταλοτουρκικό πό
λεμο, στις 4 Μαιου του 1912, η Ιταλία κα
τέλαβε τη Ρόδο και την κράτησε μαζί με  
τα άλλα νησιά 33 ολόκληρα χρόνια. Μέσα 
σ ’ αυτά τα 33 χρόνια, οι Ιταλοί έχτισαν  
πελώρια κτίρια για να θυμίζουν δικές 
τους πολιτείες, για να διαμφισβητήσουν 
την ελληνικότητα του νησιού, να ξαφνιά- 
σουν τον επισκέπτη και να δημιουργή
σουν την εντύπωση μιας αρχιτεκτονικής  
παράδοσης που είναι συνέχεια  από τα 
μεσαιωνικά κτίσματα των ιπποτών, που 
σώζονται θαυμάσια στην παλιά πόλη της 
Ρόδου. Πίστευαν πως τα μεγαλόπρεπα  
κτίρια θα προκαλούσαν τον φόβο και την 
κατάπληξη των σκλαβωμένων Ελλήνων 
που όμως παρ' όλα αυτά κράτησαν την 
εθνική τους συνείδηση, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις και τη γλώσσα τους. Ο πόλε
μος του «40» βρίσκει τους Δωδεκανή- 
σιους στην πρώτη γραμμή. Πρώτος ηρωι
κός πεσών ο θρυλικός υπολοχαγός Αλέ
ξανδρος Διάκος, σύμβολο του Δωδεκα- 
νήσιου ήρωα. Στις 9 Μαιου 1945, με το 
τέλος του Β' παγκοσμίου πόλεμου, βρετ- 
τανικά στρατεύματα και τμήματα του Ιε 
ρού Λόχου, κατέλαβαν τη Ρόδο. Στις 31 
Μαρτίου 1947 ήταν για πάντα ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
όπως έμε ινε  στο πέρασμα των αιώνων. Η 
μητέρα Πατρίδα, δέχτηκε και πάλι στην 
ανοιχτή αγκαλιά της με περισσή αγάπη,

τις δώδεκα αγαπημένες θυγατέρες της. 
Ένα χρόνο αργότερα, στις 7 Μαρτίου  
1948, κηρύχτηκε επίσημα η ενσωμάτωση 
με τη μητέρα Ελλάδα. Ανεπανάληπτες 
ιστορικές στιγμές εθνικής συνείδησης, 
ανεξίτηλες απ' το πέρασμα του χρόνου.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΟΔΟΣ:
ΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ

ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Φθάνοντας στη Ρόδο όποιες έννοιες  
κι'  αν σας ακολούθησαν θα σβήσουν. Η 
απλόχερη φυσική ομορφιά, λουσμένη σ' 
ένα αστραφτερό ήλιο, θα σταθεί το ευ 
χάριστο ξάφνιασμα σε κάθε σας βήμα. 
Αξέχαστες οι ομορφιές της, πολλά τα 
αρχαιολογικά της ενδιαφέροντα, έντονα  
τα σημάδια απ’ τη μεσαιωνική περίοδο 
της ιστορίας της. Και πάντα στη διάθεσή 
σας η εκλογή ανάμεσα στην απλοϊκή ή 
κοσμοπολίτικη ζωή.

Μοντέρνες ξενοδοχε ιακές εγκατα
στάσεις, απ' τις καλύτερες και πληρέστε
ρες στον ελλαδικό και διεθνή χώρο, με 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις, που ικανο
ποιούν και τον πιο απαιτητικό τουρίστα, 
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για μια 
άνετη και ονειρώδη διαμονή στο νησί 
του ήλιου. Η τουριστική κίνηση αρχίζει το 
Μάρτιο και διαρκεί μέχρ ι τα τέλη Οκτω
βρίου. Στη χρονική αυτή περίοδο, χιλ ιά
δες επισκέπτες, απ' όλα τα μέρη του κό
σμου, χαίρονται ανέμελα τις ανεπανάλη
πτες ομορφιές, που τόσο απλόχερα, ο

Θεός Ήλιος δώρησε στην αγαπημένη 
του Ρόδο.

Αλλά και το χειμώνα ακόμα η Ρόδος  
είναι πανέμορφη. Ιδανικός τόπος για 
τους αναζητητές της γαλήνης και της 
γλυκειάς μελαγχολίας. Τα ανεπανάλη
πτα σε ομορφιά και μαγεία μελαγχολικά  
χειμωνιάτικα βραδινά, με τους δυνατούς  
αγέρηδες, που φέρνουν καλοκαιρινές  
αναμνήσεις και τους μελωδικούς ήχους  
της βροχής, σε καθηλώνουν κυριολε
κτικά, μαγεύοντας σε με  την σπάνια γοη
τε ία τους.

Το μεγαλύτερο τμήμα των ξένων επι
σκεπτών, προέρχεται από τις Σκανδινα
βικές χώρες, τη Γερμανία και την Αγγλία. 
Στην πόλη είναι συγκεντρωμένο το μεγα 
λύτερο μέρος των ξενοδοχειακών εγκα
ταστάσεων, αλλά κ5Ί του βιομηχανικού 
δυναμικού και της οικονομικής δραστη
ριότητας του νησιού.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ -  
ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στη Νέα πόλη είναι συγκεντρωμένα, σε 
επιβλητικά κτίρια θαυμάσιας αρχιτεκτο
νικής δομής, το Διοικητήριο κτισμένο σε 
νεογοτθικό ρυθμό, το Δικαστικό Μέγαρο, 
το Δημαρχείο, το Ταχυδρομείο, η Τρά
πεζα Ελλάδας, η Ανωτέρα Διοίκηση Χω- 
ροφυλακής,το Εθνικό θέατρο και ο ναός 
του Ευαγγελισμού με πολύ ενδ ιαφέρου
σες εικονογραφίες. Μπορούμε επίσης να 
δούμε: τη Νέα Αγορά με πολλά καταστή-
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ματα από εμπορικά έως ψαράδικα, το λ ι
μάνι Μανδράκι που σφύζει από έντονη  
τουριστική κίνηση, γ ια τ ί βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης, με  υπέροχη θέα προς 
τη θάλασσα και με  πολλά καφενε ία  που 
προσφέρονται για ευχάριστες ώρες και 
ξεκούραση■ το ενυδρείο, όπου σε γιάλι- 
νες δεξαμενές, εντε ιχ ισ μένες  σε βράχια, 
θα δούμε όλα τα ε ίδη ψαριών και υδρό
βιων ζώων- το φρούριο του Αγίου Νικο
λάου (απέναντι από το Μανδράκι), απ' τις 
επάλξεις  του οποίου, απολαμβάνουμε  
ένα από τα πιο γραφικά κομμάτια της Ρό
δου' το αρχαίο στάδιο με  την ακρόπολη 
της Ρόδου. Αγνατεύοντας πάνω ψηλά 
στο λόφο Μόντε — Σμιθ και έχοντας συγ
χρόνως μια πανοραμική άποψη της  
πόλης, μένουμε  έκθαμβοι προσκυνητές  
της μεγαλοπρέπειας και της απεραντο
σύνης της θάλασσας, που απλώνεται 
μπροστά μας, λουσμένη στο φως του 
ολόλαμπρου ήλιου ή του φεγγαριού.

Τρία χ ιλ ιόμετρα απ’ την πόλη, συναν
τάμε ένα θαυμάσιο πάρκο με  πράσινο και 
δροσιά φύσης, το Ροδίνι. Ακόμα κι '  αν 
δεν ε ίμαστε αναζητητές του ρομαντ ι
σμού, σ ’ αυτόν τον παραδεισένιο τόπο, 
με τις γραφ ικές  γεφυρούλες, τις λ ιμνού-  
λες  και τα ποταμάκια με  τ ις  ολόλευκες  
πάπιες, θα μεθύσουμε απ' τα τ ιτ ιβ ίσματα  
των γλυκόλαλων πουλιών, που με  τη 
συνοδεία μικρών καταρρακτών συνθέ
τουν μια ανεπανάληπτη μελωδία, α ισθη
τικής και ηχητ ικής πανδαισίας. Στη νέα  
πόλη, μπορούμε να δούμε επίσης, πολλά 
θαυμάσια ξενοδοχε ία  όλων των κατηγο
ριών, να επ ισκεφθούμε πολλά καταστή
ματα με πλούσιες προθήκες και να απο
λαύσουμε ολάνθιστους κήπους με  ιβί
σκους και γαρδένιες.

Στην παλιά πόλη -  που την περιβάλ
λουν ισχυρά τε ίχη με  προμαχώνες, 
επάλξεις πύλες και τάφρο, ωραιότατα  
δείγματα της οχυρωματικής τέχνης του 
15ου και 16ου α ιώνα-μπορούμε να επι- 
σκεφθούμε:  το Μουσείο, που στεγάζεται  
στο ωραιότερο κτίριο της εποχής των Ιπ
ποτών, μ ε  πολλά ενδ ιαφέροντα  εκ θ έ 
ματα, συλλογές νομισμάτων, αγγείων και 
γλυπτών ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η 
γονατιστή Αφροδίτη της Ρόδου (1ος αιώ- 
νσς), έργο ελλην ιστ ικής εποχής και η 
επιτύμβια στήλη της Τιμαρίστας και της  
Κριτής: το Μέγαρο των Μαγίστρων, το 
μεγάλο αυτό οικοδόμημα, που οι αιώνες 
και οι σε ισμοί ε ίχαν πληγώσει θανάσιμα. 
Πρόκειτα ι για πελώριο κτίαμα, με πολλές  
εισόδους, πύργους, επάλξεις, πολεμί
στρες. Στην παλιά πόλη όλα είνα ι υπέρ
οχα. Δρόμοι στρωμένοι μ ε  βότσαλα, πλα
κόστρωτοι, στενά σοκκάκια για ατέλειω
τους περιπάτους. Ο Μεσαίωνας ολοζών
τανος σε κάθε μας βήμα. Θα με ίνουμε  
άναυδοι από το ανυπέρβλητο θέαμα της 
οδού των Ιπποτών, ιδίως το βράδυ. Μέσα  
στη φεγγαρόφωτη νύχτα, μπορούμε να 
δούμε με  τη φαντασία μας, ιππότες πά
νοπλους να ξεπροβάλλουν απ’ τα παλά
τια τους, συνοδεύοντάς μας στο νυκτε
ρινό μας περίπατο. Θαυμάσιες ε ίνα ι και 
οι γραφικές ταβερνούλες μέσά στα 
τείχη.

Η Ρόδος έχε ι πραγματικά μοναδικούς  
τόπους για περίπατους · όμορφα τοπία, 
στενά δρομάκια, επιβλητικά τε ίχη, πλημ
μυρισμένα από το φως του ήλιου και των 
άστρων, προσφέρονται για ικανοποίηση 
των αισθήσεων μας. Οι μαγευτ ικές  ακρο- 
γιαλές στην πόλη και σε πολλά σημεία

του νησιού (Καλλιθέα, Φαληράκι, Αφαν
του, Τσαμπικα, Λίνδος), με  τη χρυσί- 
ζουσα θάλασσα απ' τα παιγνιδίσματά της  
με  το φεγγάρι, αποτελούν αληθινό πει
ρασμό , για ρομαντικούς μοναχικούς  
περιπάτους, για τους λάτρε ις  της γαλή
νης, του έρωτα, της μελαγχολ ίας  .. Εί
ναι τοσο μαγευτικό το θέαμα τις βραδιές, 
όταν η θάλασσα απλώνεται αρυτίδωτη,  
σαν απέραντο γυαλί στο πέλαγος, όταν  
το κύμα φθάνει ανάλαφρο στις αμμου
διές, που μπορεί να σε κρατήσει καθη
λωμένο μέχρ ι το πρωί, που ο Απόλλωνος  
σκορπίζει τις χρυσές του αχτ ίδες πάνω 
στις δαντελλέν ιες  ακρογιαλ ιές που γ εμ ί
ζουν από σύγχρονες ολόξανθες νεράι
δες και όμορφους Ποαειδώνες που λού 
ζονται στο φως του ήλιου, δεχόμενοι  
ανέμελα  τα ζεστά χάδια  του.

Αλλά υπέροχα τοπία με μαγευτ ικές  το
ποθεσίες και ισ τορικούς αρχαιολογικούς  
χώρους συναντάμε και έξω από την πόλη, 
σε όμορφες γωνιές του νησιού. Η Λίνδος 
είναι το σπουδαιότερο μετά  τη Ρόδο του
ριστικό κέντρο του νησιού, πολιτισμού  
3500 χρόνων και κέντρο του πρώτου Ελ
ληνικού πολιτισμού του Αιγαίου. Πλαι
σιώνεται από καταγάλανη θάλασσα που 
χα ϊδεύε ι χρυσή αμμουδιά και από γυμνά  
βουνά. Ψηλά απ' την καΤάλευκη πολιτεία  
φαντάζει η πανάρχαια Ακρόπολή της. Τα 
ερείπ ια  των αρχαίων ναών της, ψηλά από 
τη θάλασσα μας δίνουν ακόμα και τώρα 
μια έντονη ε ικόνα της παλιάς της δόξας. 
Διάσημοι άντρες όπως ο Ευαγόρας και ο 
Κλεόβουλος ένας απ' τους επτά σοφούς  
κατάγονταν απ αυτήν. Η σημερινή Λ ίν
δος σφιζει από έντονη τουριστική κί
νηση, γ ιατί ε ίναι πραγματικά όαση γαλή
νης και ψυχικής ηρεμίας.

Υπέροχες αναμνήσεις  προσφέρει μια  
επίσκεψη στη γραφική περιοχή με  τα 
γάργαρα νερά, τα γεφυράκια  και τα δ έν 
τρα τις Πεταλούδες που απέχουν 27 χιλ. 
απ την πόληΠαραμυθέν ια  η ομορφιά του 
τοπίου με  τις χ ιλ ιάδες  πεταλούδες, που 
με  τα ωραία τους φτερά σκεπάζουν τον 
ουρανό μ ε  τον παραμικρό θόρυβο. Η Φι
λέρημοις είναι ένα καταπράσινο βουνό 
στα προάστια της Ρόδου με το μοναστήρι 
της Παναγιάς και τα ερείπ ια του αρχαίου  
ναού της Αθηνάς. Οι επτά πηγές είναι μια 
πολύ ε ιδυλλ ιακή τοποθεσία, που χαρα
κτηρίζετα ι από δ ιάφορες πηγές με  κρύα  
νερά και καταρράκτες. Η Κάμειρος θεω
ρε ίτα ι η Πομπηία της Ρόδου. Υπάρχει 
ιερό του 3ου π.Χ. αιώνα μ ε  ερείπια δωρι
κού ναού. Από δω ξεκ ινούσε δρόμος για 
την αρχαία πόλη πούταν κτισμένη αμφ ι
θεατρ ικό και όπου ανασκάφηκαν σπίτια, 
αγορά, ερείπ ια ναού της Αθήνας κ.λ.π. Η 
Κάμειρος Σκάλα, μ ικρό γραφικό λιμα- 
νάκι, όπου μπορούμε να γευθούμε φρε
σκότατα ψάρια. Η Καλλιθέα με την ωραία 
της πλαζ που στην αρχαιότητα λε ιτουρ
γούσαν περ ίφημες ιαματικές εγκατα 
στάσεις με τις  θεραπευτικές τους ιδ ιότη
τες στα πόσιμα νερά, προσφέρεται για 
ιδανικούς γαλήνιους περιπάτους.

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚΗ-  
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού, 
ζωντανεύει με  τη διοργάνωση διαφόρων 
καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώ
σεων, φεστιβάλ λαϊκών παραδοσιακών 
χορών κ.λπ. Τα θεάματα «Ήχος και Φως», 
από το Μάιο μέχρ ι τον Οκτώβριο, ξανα

ζωντανεύουν την ατμόσφαιρα των Ιππο
τών του Μεσαίωνα. Πολλά διεθνή συν
έδρια και μουσικές εκδηλώσεις γίνονται 
στη Ρόδο, που κρίνετα ι σαν ιδεώδης τό
πος, λόγω των ανέσεων που προσφέρει 
και της φήμης που κατέχει.  Η Ρόδος φη
μ ίζετα ι για τα περίφημα κεραμεικά  της 
πραγματικά αριστουργήματα που είναι 
περιζήτητα απ' τους επισκέπτες του νη
σιού, γ ιατί «κλείνουν ποίηση και μουσική  
τα χρώματα και τα σχέδια τους», όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε από ξένο συλ
λέκτη. Φημίζεται επίσης για τα ωραία της 
κρασιά, ιδ ια ίτερα της περιοχής του χω
ρίου Εμπωνα.

Κεφαλαιώδους σημασίας για την ο ικο
νομική ανάπτυξη του νησιού, αποτελε ί ο 
τουρισμός, που ε ίνα ι μια τεράστια  δεξα 
μενή  εσόδων και απασχολεί την πλειονό
τητα των κατοίκων του. Ικανοποιητική ε ί 
ναι και η ανάπτυξη της αγροτικής οικο
νομίας, μ ε  δημητριακά και κηπευτικά. 
Γόνιμη και καρποφόρα η ροδίτ ικη γη. Το 
πρόβλημα της εγκατάλε ιψής της απ'τους  
νέους προβάλλει και πάλι επίκαιρο. Η 
πόλη με το εύκολο κέρδος και τις μ ο ν 
τέρνες  σειρήνες, μαγνητίζουν και δελεά 
ζουν το ανώριμο πνεύμα των νέων, που 
διψούν για εφ ήμερες  περιπέτειες. Πρέ
πει να ομολογηθε ί ότι ο τουρισμός επέ
φερε ριζ ική αλλοίωση στον τρόπο ζωής 
των κατοίκων, διαμορφώνοντάς τον στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά πρέπει επίσης 
να τον ισθε ί ότι οι παραδόσεις και τα πα
τροπαράδοτα έθιμα, δ ιατηρούνται ακέ 
ραια και αλώβητα απ’ τον σύγχρονο ε ισ
βολέα.

Παρά τη δ ιεθνή τουριστική κρίση, η 
Ρόδος εξακολουθε ί να βρίσκεται ανά
μεσα ότα πρώτα παραθεριστικά κέντρα  
στις προτιμήσεις  των ντόπιων και ξένων 
τουριστών, που είναι λάτρέ ις  του ολό
λαμπρου ήλιου της και της καταγάλανης  
θάλασσας και μαγνητίζοντα ι από τις 
ωραιότατες τοποθεσίες και την πατρο
παράδοτη και αυθόρμητη φιλοξενία των 
κατοίκων της.

Αλήθεια αναμφισβήτητη, που ομολο-  
γειτα ι απ' όλους·η Ρόδος σαν τόπος αξέ
χαστων διακοπών οποιαδήποτε εποχή, 
είναι απαράμιλλη, ασυναγώνιστη, ένα  
όνειρο που δεν θα θέλαμε να τελειώσει 
ποτέ, γιατί ε ίναι το νησί των υπέροχων 
αναμνήσεων και των αισθησιακών απο
λαύσεων, μια γλύκειά κ ι '  όμορφη ανά
μνηση, άσβηστη απ' το πέρασμα του χρό
νου ' τόπος θε ϊκός ποτισμένος με  το νέ 
κταρ της αιώνιας φυσικής ομορφιάς. 
Ετσι άλλωστε μπορεί να εξηγηθε ί  το γε 

γονός ότι οι πολυπληθείς  θαυμαστές της, 
απο την Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό, 
την επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο, 
γιατί τη βρίσκουν σαν τον ιδανικότερο  
τοπο για διακοπές και καλοκαιρ ινές απο
λαύσεις.

Τα λόγια ε ίναι τόσο πενιχρά για να 
αποδώσουν ότην πραγματικότητα τα λ ε 
γάμενα.

Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε αξέχα
στες διακοπές, συνδυασμένες με έν το 
νες συγκινήσεις και μοναδ ικές  απολαύ
σεις που κατά τρόπο ιδανικό προσφέρει 
το σμαραγδένιο νησί της Ρόδου, δεν μ έ 
νει παρά; να την επισκεφθούμε. Θα μ ε ί 
νουμε τότε σίγουρα αιώνιοι θαυμαστές  
της, εραστές του ήλιου και της θάλασσας 
και κήρυκες των απαράμιλλων φυσικών  
της καλλονών.
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Ο ΟΡΚΟΣ:
η κοινωνική και θεο- 
λογική του διάσταση.

Του Κυριάκου ΠΑΤΣΙΔΗ 
Υπομοιράρχου - Θεολόγου

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΒΙΟΥ

Ο όρκος αποτελεί φαινόμενον παλαιό- 
τατο του κοινωνικού βίου και χρησιμο
ποιείται σήμερα ευρύτατα  από τους αν
θρώπους και για πράγματα μικρής σημα
σίας ακόμη. 'Ετσ ι ο όρκος σήμερα κρίνε- 
τα ι απαραίτητος για τους μάρτυρες και 
λοιπά πρόσωπα, πλην νομίμων εξα ιρέ
σεων, στην εκδίκαση υποθέσεως στα δι
καστήρια, για τον διορισμό σε δημόσια 
θέση, για την είσοδο των νέων φοιτητών 
στις ανώτατες σχολές, για  την λήψη, 
μετά από κοπιαστικές σπουδές του πτυ
χίου τους, για  την στράτευση των νέων 
που θα υπηρετήσουν την Πατρίδα, για 
την διαβεβαίωση μιας διαθήκης, για την 
διαβεβαίωση μιας κληρονομιάς από μάρ
τυρες, για  συμβολαιογραφ ικές υποθέ
σεις και για  τόσα άλλα σημαντικά και 
ασήμαντα πράγματα της καθημερινής 
ζωής. Και οι όρκοι αυτο ί δ ίνοντα ι με την 
πίστη στο ότι ο Θεός ή κάποια ανώτερη 
δύναμη επεμβαίνει στα ζητήματα των 
ανθρώπων με σκοπό να αποκαταστήσει 
την αλήθεια και την δικαιοσύνη ή να τ ι
μωρήσει το  ψεύδος και την αδικία. Δηλ. 
απαραίτητη προϋπόθεση ε ίνα ι η πίστη 
στην θ ε ο κ ρ ι σ ί α .  Για το  λόγο αυτό ο 
όρκος ενός αθρήσκου δεν έχε ι σημασία. 
Επίσης όταν η θρησκεία του ορκιζομέ- 
νου δεν θεω ρείτα ι ως αληθινή, δεν 
προσβάλλεται το κύρος του θρησκευτι
κού όρκου, εφ ' όσον στον ορκιζόμενο 
υπάρχει πραγματική πίστη στο Θεό και το 
ενδιαφέρον για τον κόσμο.

Ε ιδικότερα όμως η Θρησκεία του Χρι
στού δ ίνει στον όρκο άλλη μορφή πιο 
συγκεκριμένη, επειδή ο Θεός π ιστεύεται 
ως δημιουργός και συντηρητής του κό
σμου.

Ο ΟΡΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην Παλαιά Διαθήκη γ ίνετα ι ευρεία 
χρήση του όρκου, γ ια τί οι Ιουδαίοι πολ
λές φορές ψεύδονται. Και ο Ιουδαϊκός 
νόμος αποβλέπει στο να προασπίζει την 
ιερότητα  του όρκου κατά της πολλές φο
ρές μάταιος και αδιάκρ ιτης χρήσεως αυ
τού, που επικρατούσε στους Ιουδαίους. 
Έ τσ ι ο ε ιλ ικρ ινής όρκος στο όνομα του 
Θεού επιτρέπεται. Οι Ιουδαίοι ηθ ικολό
γο ι μάλιστα δίδασκαν ότι μόνον οι όρκοι 
στους οποίους μνημονεύετα ι το όνομα 
του Θεού ή κάποιο μέρος αυτού ήταν 
δεσμευτικοί.

Εξάλλου στα κείμενα  της Παλ. Δ ιαθή
κης εμφανίζετα ι ο ίδ ιος ο Θεός ορκιζό- 
μενος μπροστά στους ανθρώπους. Ανα
φέρουμε π.χ. τον όρκο του Θεού προς 
τον Αβραάμ, «Κατ' εαυτού ώμοσα, λέγε ι 
Κύριος, ω ε ίνεκεν  εποίησας το ρήμα 
τούτο». (Γεν. κβ. 16), τον όρκο του Θεού 
προς τον Δαυίδ «Ώ μοσε Κύριος τω 
Δαυίδ αλήθειαν και ού μή αθετήσει αυ
τήν» (Ψαλμ. 131, 11) και πολλούς άλλους 
όρκους που αναφέροντα ι στα Χωρία 
Δευτ. στ' 18, Αμώς δ' 2 και στ 8 και λοιπά 
πολλά. Οι όρκοι αυτο ί του Θεού, οι οποίοι 
συνοδεύουν τ ις  υποσχέσεις και τις 
επαγγελίες του, έχουν και μια ιδιοτυπία, 
γ ια τί ο Θεός μη έχοντας ανώτερο του, 
ορκίζετα ι στο όνομά του. Ά ρ α  για τους 
Ιουδαίους όλες οι μορφές του όρκου δεν 
ήταν δεσμευτικές, γ ια τ ί γΓ αυτούς π.χ. 
αν κανείς ορκισθεί στο ναό δεν ε ίνα ι τ ί
ποτε αυτό, ενώ αν ορκισθεί στο χρυσό 
του ναού ε ίνα ι υποχρεωμένος να τηρή
σει τον όρκο του. Ομοίως αν ορκισθεί στο 
θυσιαστήριο δεν δεσμεύετα ι, ενώ αν ορ- 
κισθεί πάνω στο δώρο δεσμεύετα ι τον 
όρκο (Ματθ. κγ 16-18) Έ τσ ι μέσα στην 
Ισραηλιτική κοινωνία δόθηκε αφορμή να 
δημιουργηθεί ολόκληρη περιπτωσιολο
γία.

Εκείνο το οποίο απαγορεύεται για 
τους Ιουδαίους είνα ι:

(α) Η «Επί ματαίω» χρήση του ονόμα
τος του Θεού- «Ού λήψ ει το  όνομα του 
Κυρίου του Θεού σου έπί ματαίω» (Έξοδ. 
κ7, Δευτ. ε 11). Δηλ. απαγορεύεται η 
πρόχειρη επίκληση του ονόματος του 
Θεού.

(β) Η Ψ ε υ δ ο μ α ρ τ υ ρ ί α ,  που τ ι
μωρείται αυστηρά από τον Ιουδαϊκό 
νόμο» ου ψ ευδομαρτυρήσεις κατά του 
πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή» (Έξοδ. 
κ. 16, Δευτ. ε 11).

(γ) Η Ψ ε υ δ ο ρ κ ί α και η Ε π ι ο ρ - 
κ ί α. Δηλαδή παράβαση του όρκου αλή
θειας και η παράβαση του όρκου υπο- 
σχέσεως ή η αθέτηση αυτού αντίστοιχα, 
«άνθρωπος, δς άν εϋξητα ι εύχήν Κυρίω ή 
όμόση δρκον ή όρ ίσηται όρισμώ περί τής 
ψυχής αύτού, ού θεβηλώσει το Ρήμα αυ
τού. Πάντα όσα άν έξέλθη έκ τού στόμα
τος αύτού, ποιήσει»· (Αριθ. Λ3) και 

(δ) ο όρκος στο όνομα Θ ε ώ ν  των 
Ε θ ν ι κ ώ ν  ή στο όνομα ψ ε ύ τ ι κ ω ν  
θ ε ώ ν ,  η αναγνώριση των οποίων από 
τον Ισραηλίτη, τα υ τίζετα ι με την απιστία 
και αποστασία.

Ο ΟΡΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

α) Απαγόρευση του όρκου.
Στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλη

σιαστική Παράδοση γεν ικά  ο όρκος αντι
μετωπίζεται με δ ιαφορετικό τρόπο. Ο 
Χριστός φανέρωσε στον κόσμο μια νέα

πραγματικότητα, την καινή κτίση, δηλ. 
την Βασιλεία του Θεού, στην οποία δεν 
έχε ι καμιά θέση το  ψεύδος. Και κατά 
συνέπεια ο όρκος μέσα σ’ αυτό τον κό
σμο του καινού ανθρώπου και της αλή
θειας δεν έχει καμιά θέση. Για το  λόγο 
αυτό η απαγόρευση του όρκου από τον 
Χριστό πρέπει να εντάσσετα ι μέσα στο 
πνεύμα και τον σκοπό της ζωής των Χρι
στιανών ως πολιτών της Βασιλείας του 
Θεού. Ο Χριστός αναφερόμενος στο 
νόμο της Παλαιάς Δ ιαθήκης και στην 
πράξη των Ιουδαίων όχι μόνον απαγο
ρεύει την χρήση του όρκου, αλλά δ ιευ 
κρ ιν ίζει ότι αυτός απαγορεύεται όχι μόνο 
για την επίκληση του ονόματος του 
Θεού, αλλά και γ ια  την επίκληση οποιου- 
δήποτε άλλου ιερού πράγματος, επου
ράνιου ή επίγειου.

«Έγώ δέ λέγω ύμϊν μ ή ό μ ό σ α ι  
6 λ ω ς · μήτε έν τώ ούρανω, ότι θρόνος 
έστί Θεού- μήτε έν τή γή, δτι ύποπόδιόν 
έστί τών ποδών αύτού ' μήτε εις 'Ιεροσό
λυμα, ότ ι πόλις έστί τού μεγάλου Βασι- 
λέως- μήτε έν τή κεφαλή σου όμόσης, ότι 
ού δύνασαι μίαν τρίχαν λευκήν ή μέλανον 
ποιήσαι. Έστω δέ ό λ ό γ ο ς  ύ μ ώ ν  
ν α ι  ν α ι ,  ο ϋ ο ϋ ■ τό δέ περισσόν το ύ 
των έ κ  τ ο ύ  π ο ν η ρ ο ύ  έ σ τ ι »  
( Μ α τ θ .  ε 33  - 3 7 ) .

Με την εντολή αυτή ο Κύριος απαγο
ρεύει κάθε όρκο στους χριστιανούς. Ο 
όρκος αποτελεί μέσο βεβαιώσεως της 
αλήθειας και της ε ιλ ικρ ίνειας. Και η βε
βαίωση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη 
του ψεύδους και της υποκρισίας, δηλ. το 
πονηρόν. Και το πονηρόν προέρχεται εκ 
του διαβόλου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 
ότι ο όρκος ή το περιεχόμενο αυτού είνα ι 
διαβολικό, αλλά η α ιτία  που π ροκαλείτον 
όρκο είνα ι το ψεύδος, το  οποίον έφερε 
ε ις  τον κόσμο ο διάβολος. Ο Χριστός κα
τήλθε στον κόσμο για να καταργήσει τα 
έργα του διαβόλου. Επειδή ο διάβολος 
ε ίνα ι πατέρας του ψεύδους, το οποίον 
ε ίνα ι η αφορμή και η α ιτία  της γενέσεως 
του όρκου, γ ι' αυτό δεν πρέπει να ορκί
ζονται οι χριστιανοί, αλλά ο λόγος τους 
να είνα ι ν α ι ,  όταν πράγματι ε ίνα ι ναι και 
ό χ ι ,  όταν πράγματι είνα ι όχι. Τα επι
πλέον προέρχονται από το  πονηρόν.

6) Περιπτώσεις επιτρέψεως όρκου.
Οι υποστηρίζοντες την χρήση του όρ

κου παρατηρούν ότι η απαγόρευση του 
όρκου στην Καινή Διαθήκη δεν είνα ι 
απόλυτη. Πράγματι υπάρχουν τέτο ιες  
περιπτώσεις και είναι:

(1 ) 0 ό ρ κ ο ς  τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ο ύ :  Όταν ο 
Χριστός κλήθηκε από τον Αρχιερέα 
Καϊάφα να διαβεβαιώσει ενόρκως «είσύ 
ε ΐ ό Χριστός, ό υιός τού Θεού» απήντησε 
με τη φράση «σύ είπας» (Ματθ. κστ 63 - 
64, Μαρκ. ιδ 62). Αυτό μπορεί να ερμη- 
νευθε ί και ως κατάφαση στην πρόκληση 
για την ένορκη διαβεβαίωση, την οποίαν 
δεν αρνήθηκε.
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(2) Οι ό ρ κ ο ι  τ ο υ  Α π ο σ τ ό λ ο υ  
Π α ύ λ ο υ :  Κ ατ’ επανάληψη ο Απ. Παύλος 
τον χρησιμοποίησε γ ια  να βεβαιώσει την 
αλήθεια, ότ ι ε ίνα ι γνήσ ιος Απόστολος 
του Χριστού που κηρ ύ ττε ι το Ευαγγέλιό 
Του. (Πρβ. τα χωρία Ρωμ. α 9  - 10, Β' Κορ. 
α 23, Γαλ. α 11 -12 και 20, Φιλ. α 8, Α' Θεσ. 
6 5 και 10) Για το  λόγο αυτό επ ικαλείτα ι 
την μαρτυρία του Θεού ή της συνειδή- 
σεώς του.

(3) Οι όρκοι των μεγάλων Πατέρων της Εκκλη
σίας: Οι Π ατέρες και Δ ιδάσκαλοι της Εκ
κλησίας βρέθηκαν πολλές ψορές στην 
ανάγκη να βεβαιώσουν ενόρκως τους 
λόγους τους, γ ια τ ί κατηγορήθηκαν ως 
α ιρ ετ ικο ί και ως ψευτοδιδάσκαλοι. Και 
για  να βεβαιώσουν ότι διδάσκουν τις  
α λήθειες  του Χριστού επ ικαλούντα ι την 
μαρτυρίαν του Θεού.

Σ όλες α υτές τ ις  περιπτώσεις μήπως 
έχουμε εξα ίρεση από τον γεν ικό  κανόνα 
του Χριστού «μή όμόσαι όλως»; Οι ανα- 
φ ερόμενο ι στην Καινή Δ ιαθήκη όρκοι 
δ ιαφέρουν όμως από τους συνηθισμέ
νους όρκους, γ ια τ ί η επίκλησή τους δεν 
γ ίν ετα ι για  την δικα ιολόγηση πραγμάτων 
τη ς  καθημερινής ζωής. Οι όρκοι αυτο ί 
γ ίνοντα ι γ ια  θ ε ί ε ς  α λ ή θ ε ι ε ς .  Δηλ. 
η επίκληση του ονόματος του Θεού γί- 
νευα ι μόνο σε περιπτώσεις αληθειών που 
αναφ έροντα ι στον ίδ ιο τον Θεό και όχι σε 
ανθρώπινες υποθέσεις. Έ τσ ι ο Χριστός 
στην πρόκληση του Α ρχιερέα διαβε- 
βαιώνει την αλήθεια  για την Θ εότητά  
Του. Ο Απόστολος Παύλος επ ικαλείτα ι 
τον Θεό για να κατοχυρώ σει υψίστην 
αλήθεια, την μαρτυρία  του Θείου θελή
ματος στους ανθρώπους. Το ίδ ιο και οι 
Π ατέρες ορκίζονται, όταν υπάρχει υψί- 
στη πνευματική ανάγκη γ ια  την σωτήρια 
αλήθεια. Δ ίνοντα ι από ανθρώπους που 
κατέχουν το  σ το ιχε ίο  της θεοπνευστίας 
ή από τον ίδ ιο τον Θεάνθρωπο. Οι όρκοι 
αυτο ί ονομάζοντα ι και π ν ε υ μ α τ ι 
κ ο ί ,  γ ια τ ί δ ίνοντα ι γ ια  την  βεβαίωση και 
επισφράγηση μιας μεγάλης ψυχοσωτή
ριας αλήθειας.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την εντολή  του Χριστού, 
την απόλυτη απαγόρευση του όρκου δι
δάσκουν ομόφωνα οι Π ατέρες και συγ
γραφ είς της Εκκλησίας (Ειρηναίος, Ωρι
γένης, Χρυσόστομος, Ιερώνυμος και 
μ εταγενέσ τερο ι συγγραφείς). Μάλιστα ο 
ιερός Χρυσόστομος χαρακτηρ ιστικά 
παρατηρεί ότ ι ο όρκος στο Ευαγγέλιο, το 
οποίο απαγορεύει αυτόν, απ οτελεί ύβρη 
και παραφροσύνη- «σύ δέ τόν νόμον τόν 
κωλύοντα όμνύναι, το ύτον  όρκον ποιείς; 
Ω τής παροινίας». (Εις Ανδριάντας 15, 5). 

Ο Γρηγόριος Παλαμάς, στο έργο του 
«Δεκάλογος κατά Χριστόν Νομοθε
σίας», απορρίπτει την  χρήση του όρκου 
και π ροτείνε ι σ ’ όσους έχουν δεσμευθεί 
από αυτούς, να τηρήσουν τ ις  υποσχέσεις 
τους, ζη τούντες  συγχρόνως και το  έλεος 
του Θεού, γ ια τ ί έτσ ι κΓ αλλιώς ε ίνα ι 
παραβάτες της εντολής.

Στη Βασιλεία του Θεού κυριαρχεί και 
λα λε ίτα ι η αλήθεια  και ο όρκος σ’ αυτή θα 
αποτελούσε ανόητη βεβήλωση. Στον κό
σμο αυτό όμως, εφόσον υπάρχει το ψεύ
δος και εξακολουθεί να χρησ ιμοποιείτα ι 
συχνά, το ναι και το  όχι των ανθρώπων 
ακόμα και των χριστιανών, δεν φανερώ-
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νουν πάντα την αλήθεια  για τ ις  υποθέ
σεις του κόσμου. Ετσι καθίστατα ι καμιά 
φορά αναγκαία η χρήση του όρκου. Με 
τον τροπο αυτό όμως η ύπαρξη ενός κα
κού νομ ιμοποιεί την θεσμοποίηση 
ενός άλλου με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μια καταστρατήγηση της θρησκευτικής 
εντολής εν ονόματι του ψεύδους και της 
απάτης που υπάρχει στην κοινωνική ζωή. 
Και αν η καταστρατήγηση αυτή οδη
γούσε στην καταπολέμηση του κοινωνι
κού κακού πραγματικά, τό τε  θα μπο
ρούσε ίσως κάποιος να την δ ικα ιολογή
σει κοινωνικά.

Προ του κοινωνικού αυτού φάσματος η 
Εκκλησιαστική δικα ιοσύνη εγκα ιν ίασε 
επίσημα την καταστρατήγηση της ρητής 
αυτής εντολής του Χριστού «μή όμόσαι 
όλως» κατά την ανασύσταση του Ελληνι
κού Κράτους. Εξαιτίας αυτής δημιουρ- 
γήθηκε και η έντονη διαμάχη μεταξύ του 
Ο ικονόμου τον  εξ' Ο ικονόμων που υπο- 
στήρ ιζε την εντολή του Χριστού, και του 
Θ εόκλητου Φαρμακίδη που θεώρησε τον 
ορκο επιτρεπτό, ιδίως όταν επ ιβάλλετα ι 
απο την Πολιτεία . Το γεγονός αυτό 
αναγκασε το Οικ. Πατρ ιαρχείον να εκ- 
δωση το 1849 εγκύκλ ιο  επιστολή «προς 
τούς άπανταχού Ορθοδόξους», η οποία 
υπογράφεται από τους Προκαθημένους 
των τριών άλλων πρεσβυγενών Πα
τρ ιαρχείω ν (Α λεξάνδρειάς Α ντιόχειας 
και Ιεροσολύμων). Στην επιστολή αυτή 
α ναφ έρετα ι ότ ι οι π ιστοί μπορούν να ορ
κίζοντα ι στα δικαστήρια  «απροκριματί- 
στως και οσίως» (για περισσότερα πρβλ.
Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Σύνταγμα Θείων και 
ιερών κανόνων, τόμ, 5, Αθήναι 1855 σελ 
617 έξ.).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ενώ από Θ εολογική άποψη ο όρκος ε ί
ναι απαράδεκτος, στα πλαίσια του κο ι
νωνικού βίου υπάρχουν δύο παρατάξεις. 
Εκείνο ι που υποστηρίζουν την  χρησιμό
τητα  και αναγκα ιότητα  του όρκου για την 
εξεύρεση της αλήθειας ή γ ια  την ηθική 
δέσμευση του ανθρώπου. Η κυριαρχία 
του κακού και του ψ εύδους σ' αυτόν τον 
κόσμο κάνει αναγκαίο τον όρκο, ο οποίος 
ασκεί ένα ε ίδος ηθ ικής επιδράσεως στον 
ορκιζόμενο, ώστε να τον αναγκάσει να 
πει την αλήθεια  και να αποφύγει το ψ εύ
δος.

Υπάρχουν και εκε ίνο ι που αποδοκιμά
ζουν την χρήση του όρκου ε ίτε  για λό
γους ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  της σ υ ν ε ι δ ή - 
σ ε  ω ς ,  ε ίτε  για λόγους α ν θ ρ ώ π ι 
ν η ς  α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ς .  Και πράγματι 
όταν ο άνθρωπος για θρησκευτικούς ή 
άλλου ε ίδους λόγους δεν επ ιθυμεί να 
ορκισθεί, εάν του επ ιβληθεί ο όρκος, 
τό τε  παραβιάζεται η ελευθερ ία  της συν- 
ειδήσεώς του. Επίσης η επιβολή του όρ
κου απ οτελεί και θεσμοποιημένη προσ
βολή.

Και επειδή ε ίνα ι πολύ αμφισθητήσημη 
σ αυτή την περίπτωση η χρησ ιμότητα 
του όρκου για την εξεύρεση της αλή- 
θειας, χρησιμοποιούν ως επιχείρημα 
τους λόγους του Χρυσοστόμου «Εί μέν 
π ιστεύεις  ό τ ι άληθής έστίν  ό άνήρ, μή 
έπαγάγης τού όρκου τήν ά νάγκη ν  Εάν 
δέ ο ιδας ότι ψ εύδετα ι, μή άναγκάσης 
έπ ιορκείν» (Εις Ανδριάντας 15, 5). Δηλ. 
εκε ίνος που ε ίνα ι φ ιλαλήθης λ έε ι την 
αλήθεια  και όταν ακόμη δεν π ιεστεί με

όρκο, ενώ αυτός που ε ίνα ι ψευδολόγος 
θα υποστηρίξει το ψ εύδος και ενόρκως 
με αποτέλεσμα να προστεθεί σ ’ αυτόν 
και η ψευδομαρτυρία.

Και γενά το ι εύλογο το  ερώτημα τ ι πρέ
πει να κάνει ο Χριστιανός σ' όλες αυτές 
τ ις  περιπτώσεις που καλείτα ι να ορκι- 
σθεί; Να δώσει όρκο και να παραβεί έτσ ι 
την εντολή του Χριστού «μή όμόσαι 
όλως»; Να α ρ νη θ ε ίτο ν  όρκο και να έλθει 
έτσ ι σ αντίθεση με τους νόμους της 
Π ολιτείας που θεωρεί ότ ι ο όρκος είνα ι 
απαραίτητος για την περαίωση μιας υπο- 
θέσεως και ακόμη της εκκλησ ιαστικής 
δικα ιοσύνης; Οπως αντιλαμβάνετα ι κα
νε ίς  ο συνειδητός Χριστιανός προ των 
περιπτώσεων αυτών βρ ίσκετα ι εμπρός 
σε μια κρίση συνειδήσεως. Και να ορκί
ζ ε ι  θεω ρείτα ι ένοχος απέναντι του 
θεού και να μη ορκισθεί ε ίνα ι αδύνατον, 
η υπόθεση δεν θα πάρει ποτέ τέλος. Τι 
πρέπει λοιπόν να κάνει;
Το πλέον ορθό νομ ίζουμε ότι ε ίνα ι ότ ι ο 

Χριστιανός οφ ε ίλε ι να λογ ίζετα ι τον 
όρκο ε ις  την σπανιώτατη και δ ικα ιολογι- 
μένη εξαίρεση του αρχικού και αιωνίου 
κανόνος, η οποία ε ίνα ι δ ικα ιολογημένη 
τό τε  μόνον, όταν υπάρχει π ν ε υ μ α 
τ ι κ ή  α ν ά γ κ η  της πεποιθήσεως των 
α δ ε λ φ ώ ν  σ ε  κ ά π ο ι α  σ ω τ ή ρ ι α  
α λ ή θ ε ι α  . Έ τσ ι π. χ. η χρήση του όρκου 
για  σαρκικό σκοπό ε ίνα ι επίμεμπτη.

Πάντως ας καταβάλλετα ι προσπάθεια, 
ώστε εκε ίνο ι, ενώπιον των οποίων δ ίνε
τα ι ο όρκος, να δημιουργούν ατμό
σφαιρα ιερότητος, ώστε αυτός που ορκί
ζετα ι να α ισθάνετα ι την σοβαρότητα της 
υποθέσεως. Με αυτόν τον τρόπο θα 
θεω ρεί το  δ ιδόμενο όρκο ως ιερά υπό
σχεση ενώπιον του Κυρίου να τηρε ί με 
ακρίβεια  τα υποσχόμενα δια τον όρκον. 
Επειδή οι ορκιζόμενοι επ ιτελούν το έργο 
αυτό, που επιτάσσει ο νόμος, βρ ίσκονται 
όμως έξω του Ευαγγελικού νόμου, καλόν 
ε ίνα ι και πρέπον η συνέχεια  να δοθεί στο 
φιλάνθρωπον Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν  της 
Μ ε τ ά ν ο ι α ς ,  όπου το σφάλμα θα τα 
κτοποιηθεί πνευματικώς και θα δοθεί τ έ 
λος στην ψυχική ταλαιπωρία εκείνων 
που η ανάγκη υποχρέωσε να παραβούν 
την ρητή εντολή του Χριστού.

Τέλος αξίζει τον κόπο να υπενθυμί
σουμε τις π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  
οι οποίες θα οδηγήσουν σταδιακά στην 
κατάργηση του όρκου, του Χρήστου Αν- 
δρούτσου, του μεγάλου Θ εολόγου Κα- 
θηγητού. Π ροτε ίνει τα εξής.

(α) Να καταργηθεί ο όρκος της επαγ
γελ ίας και να αντικατασ ταθεί με απλές 
εκφράσεις, οι οποίες να βεβαιώνουν ότι 
ο υπάλληλος θα εκ τελ ε ί τα καθήκοντά 
του ευσυνείδητα  και τίμια.

(β) Να περιορισθεί ο όρκος σε σοβαρό
τατα πράγματα και να καταργηθεί για 
χρηματικές υποθέσεις. Και

(γ) Να υπάρχει ελευθερ ία  συνειδή- 
σεως, δηλ. οι άνθρωποι να ε ίνα ι ελεύ θ ε
ροι να ορκίζοντα ι ή όχι.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Τ Γ 8ΜΑΝΤΖΑΡ,ΔΟΥ. Χριστιανική Ηθική, θεσ/νίκη
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Του Ιωάννου ΠΑΝΟΥΣΗ  
Υπομοίραρχου

Αν παραβάλει κανείς το  σχήμα των 
γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου μ' 
εκείνα  της Λατιν ικής και των νεολατιν ι- 
κών γλωσσών, θα διαπιστώσει ότι, ενώ εκ 
πρώτης όψεως φα ίνοντα ι εντελώ ς διά
φορα, στην ουσία τα ABC (a.b.c.) κ.λπ, 
όλων των Ευρωπαϊκών γλωσσών -  ακόμα 
και της Ρωσσικής και της Τουρκικής -  
δεν είνα ι τίποτε άλλο παρά το ΑΒΓ 
(α.θ.γ.) της ελληνικής ελαφρώς παραλ
λαγμένα.

Αξίζει, λοιπόν, αφού χρησιμοποιούμε 
το ελληνικό αλφάβητο, να εξετάσομε 
την ιστορική εξέλ ιξή  του.

Οι Έ λληνες, κατά την επικρατούσα 
άποψη, αφού αποσπάστηκαν από τους 
υπόλοιπους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς, 
γύρω στα 3.000 -  2.000 π.Χ., σίγουρα 
όμως πριν το 2.000 π.Χ., διαμόρφωσαν 
την πρώτη Ελληνική γλώσσα, που διαφο
ρετικά λέγετα ι Πρωτοελληνική ή Προϊ
στορική κοινή.

Ως προς τ ις  περιόδους της ελληνικής, 
δια κρίνο με:

1) Την Πρωτοελληνική -  Την παλαιό- 
τατη δηλαδή μορφή της Ελληνικής, πριν 
διασπαστεί σε δ ιαλέκτους μέχρι το 1.400 
π.Χ.

2) Την Αρχαία Ελληνική (1.400 -  300 
π.Χ.).

3) Την Αλεξανδρινή κοινή (300 π.Χ. -  
300 μ.Χ.).

4) Τη Μεσαιωνική (300 μΧ. -  1.800 μ.Χ.) 
και

5) Τη Νεώτερη Ελληνική (1.800 μ.Χ. -  
μέχρι σήμερα).

Το ελληνικό αλφάβητο υπήρξε μεν 
ενια ίο κατά την καταγωγή, δεν διατηρή
θηκε όμως ενια ίο κατά την εξέλ ιξή  του

στην Ελλάδα. Ή δη κατά την παλαιότερη 
περίοδο της γλώσσας διακρίνονταν με
ρικές διαφορές των κατά τόπους αλφα
βήτων, ακόμα και στο σχήμα των γραμ
μάτων.

Γενικά το  αλφάβητο των διαφόρων ελ
ληνικών πόλεων, κατατάσσετα ι σε δύο 
ομάδες.

α) Ομάδα αλφαβήτων της Ανατολικής 
Ελλάδας.

β) Ομάδα αλφαβήτων της Δυτικής Ελ
λάδας.

Το λατιν ικό αλφάβητο έλκε ι την κατα
γωγή του από το  αλφάβητο της Δυτ. Ελ
λάδας. Τον 8ο αι. Χαλκιδείς μεταφέρουν 
στη Ν. Ιταλία ανεπτυγμένο τύπο αλφα
βήτου, που εξελ ίχ τηκε στο γνωστό λα τι
νικό αλφάβητο.

Π ά ν ω : 0  περίφημος δίσκος της Φαιστού με σύμβολο 
ιερογλυφικής γροφής οε σπειροειδή διάταξη (γύρω 
στο 1 .600 π .Χ.). Κ ά τ ω :  0  Ορφικός πάπυρος του 
Δερβενιού (350 π .Χ.).

Η Ελληνική γλώσσα, από πλευράς αρ
χα ιότητας μαρτυριών, ε ίνα ι η δεύτερη 
κατά σειρά Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, μετά 
τη Χ εττιτική .

Τα συστήματα γραφής, που χρησιμο
ποιήθηκαν στον Ελληνικό χώρο ε ίνα ι τα 
παρακάτω:

1) Ιερογλυφική Γραφή (2.000 -  1.750 
π.Χ.). Είναι εικονογραφ ική γραφή. Χρη
σιμοποιήθηκε σε σφραγιδόλιθους, που 
βρέθηκαν κατά τ ις  ανασκαφές του 
EVANS στην Κνωσό. Η γραφή αυτή δεν 
έχει αναγνωστεί ακόμα.

2) Γραμμική Γραφή Α.’ (1.700 -  1.450 
π.Χ.).

3) Γ ραμμική Γ ραφή Β.' (1.450 -  1200).
4) Κυπρομινωική Γ ραφή (1.500 -  1.100 

π.Χ.).
5) Κυπριακό Συλλαθάριο (περ. 6 -  4 αι. 

π.Χ.).

εΛΛπυικπ
ΤΡβφή

6) Φοινικική Γραφή (περίπου 10 αι. 
π.Χ.).

Η Φοινικική Γ ραφή επεκράτησε τελικά. 
Το Ελληνικό αλφάβητο, προερχόμενο 
από το φοινικικό, ονομάστηκε έτσ ι λόγω 
των διαφορών και βελτιώσεων ένα ντιτο υ  
παραληφθέντος φοινικικού. Απόδειξη 
της καταγωγής του Ελληνικού αλφαβή
του ε ίνα ι τα 4 πρώτα γράμματα (Ά λφα -  
Βήτα -  Γόμα -  Δέλτα), των οποίων τα 
αντίστο ιχα φοιν ικ ικά ε ίνα ι τα ALEPH. 
BETH, GIMEL, DALETH. Ενώ τα  γράμματα 
του φοινικικού αλφαβήτου παρίσταναν 
μόνον 21 σύμφωνα (έλειπαν τα - , Φ, X, Ψ, 
Ω αλλά υπήρχαν επιπλέον το  F και Q)· οι 
Έ λληνες ανέκαθεν παρέστησαν με ιδ ια ί
τερα  γράμματα και τα  φωνήεντα. Για με
ρικά από αυτά μάλιστα χρησιμοποίησαν 
όσα από τα  φοιν ικ ικά γράμματα δεν τους 
ήταν χρήσιμα, γ ια  το λόγο ότι συνέπεσε 
να σ τερε ίτα ι η ελληνική τους φθόγγους 
της γλώσσας των φοινίκων, οι οποίοι 
εδηλούντο με τα  σύμφωνα αυτά.

Π.χ. το  α στα φο ιν ικ ικά παρίστανε σύμ
φωνο, στην ελληνική όμως χρησιμοποιή
θηκε ως φωνήεν. Η εισαγωγή του φο ιν ι
κικού αλφαβήτου στην Ελλάδα λογίζετα ι 
ότ ι έγ ινε τον 8ο αι. Μ ερικο ί ανάγουν την 
χρονολογία αυτήν στον 11ο αι.
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Αλλος λόγος που μαρτυρεί την  προέ
λευση του ελληνικού αλφαβήτου από το 
φο ιν ικ ικό  είνα ι, σύμφωνα με πολλούς 
σχολιαστές και Γραμματικούς, η τάξη 
των Γραμμάτων του ελληνικού αλφαβή
του  και η χρήση τους ως αριθμών, που 
ε ίνα ι ίδ ια με του φ ο ιν ικ ικού  αλφαβήτου.

Η κατεύθυνση της γραφής αποτελεί, 
τέλος, πρόσθετη μαρτυρία  της καταγω
γής του ελληνικού αλφαβήτου.

Οι Έ λληνες αρχικά έγραφαν από τα 
δεξιά  προς τα αριστερά, όπως δηλαδή 
και οι φο ίν ικες. Αργότερα χρησιμοποιή
θηκε ο τύπος της «βουστροφηδόν» γρα- 
φής· (·9) και τέλο ς  η «ες ευθύ» γραφής 
δηλ. από αριστερά προς τα δεξιά.

'Α λλες γραφές είνα ι:
1) Η «στοιχηδόν» A Β Γ Δ 

ΕΖ Η Θ
II) Η «κιονηδόν» A

Β
Γ

III) Η «σπειρηδόν».

Παραθέτω παρακάτω ένα πίνακα, που 
παριστάνει την εξέλ ιξη  του φο ιν ικ ικού 
αλφαβήτου σε ελληνικό  αλφάβητο:

| pbto. free
ireh. Mflet Btotie grec

cLaaa. |

< A A tx A a
b Γ B £ B ! b
g 1 Λ r r Γ r g
d Δ Δ Δ 0 Δ d
h £ £ E E e
w V 9 F
z I z z
h H B H 0 H e
t 0 Θ ® Θ Θ th
y 2 S J 1 1 »
k Φ If K Ic K k
1 L r Λ U Λ 1

m s n ΓΛ n M m
□ h N κ N □
3 ¥ $ Ξ X

o o o 0 O 0
P λ r Γ Γ π P
5 A. M
k 9 9 ?
r 7 h P F P r

g v v i Σ i Σ 8
t + T T r T t

T Y T U

© Φ ph
X <D X kh
y Ψ T|r ps

1 n ΔΤ. δ

Τό φοιν ικ ικό κλασικό άλφάβητο (αρι
στερά) καί τό έλληνικό-άρχαϊκό, Μ ιλήτου, Βοιω
τίας καί κλασικό (L’ ECRITURE είκ. 27 σ. 62).

Τα επί μέρους είδη αλφαβήτου που 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα ήταν 
κυρίως:
I) ΑΤΤΙΚΟ

α) Προ-σολώ νειο (8ος αι. -  600 π.Χ.) 
β) Σολώνειο (600 -  450 π.Χ.) 
γ) Π ερ ικλέους (450 -  404/3 π.Χ.) 
δ) Ευκλείδ ιο (403 -  ).

II) ΙΩΝΙΚΟ
III) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
IV) ΑΤΤΙΚΟ ή ΧΑΛΚΙΔΙΚΟ

Το Ευκλείδ ιο ή Μ ετευκλε ίδ ιο  αλφά
βητο εισήχθη ως κα ινοτομ ία  στην Αθήνα, 
επί άρχοντος Ευκλείδη μετά από πρό
ταση του Ρήτορα και Πολιτικού Αρχίνου. 
Ή ταν  τοπικό αλφάβητο και το  καθιέρωσε 
ο Ευκλείδης με σκοπό την παραμέριση 
των τοπικών δ ιαλέκτω ν όπως τα Κρητικά 
κ.α.

Όμως, ο δρόμος για την ενοποίηση 
των ποικίλων τρόπων γραφής δεν ήταν 
ευθύς ούτε εύκολος. Χ ρειάστηκε χρό
νος πολύς από την εποχή που διαπιστώ
νοντα ι κοινά σ το ιχεία  ως την τελ ική  
αφομοίωση των «τοπικών» από το  τ ε 
λειοποιημένο ιωνικό αλφάβητο με την 
επίδραση και πολλών παραγόντων που 
ενίσχυσαν αυτήν την πορεία.
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Μ ΕΓΑΛΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΗ  -  
Μ ΙΚΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΗ  ΓΡΑΦΗ

Αρχικά η ελληνική  γραφή ήταν μεγα- 
λογράμματη. Ο τύπος της μικρογράμμα- 
της γραφής, εμφ αν ίζετα ι γύρω στα 800 
μ.Χ., κυριαρχεί στους υπόλοιπους αιώ
νες και φ θάνει εξελ ικ τ ικά  μέχρι τ ις  μέρες 
μας.

Στη μεγαλογράμματη γραφή των α ττ ι
κών επιγραφών κυριάρχησε η κλασική 
αντίληψη των συγχρόνων Ελλήνων και η 
ιδ ια ίτερη  ευα ισθησία τους στους κανό
νες συμμετρ ίας και της ενότητας, καθώς 
και της αρμονίας στις δ ιαστάσεις που 
ε ίχε σαν αποτέλεσμα τα γράμματα να 
έχουν όλες τ ις  γραμμές ίσες.

Στη δεδομένη εξελ ικ τ ική  ροπή προς 
την απλοποίηση ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας συνέβαλε στο να δοθεί 
ακόμη μια αποφασιστική ώθηση, που θα 
επηρέαζε αργότερα το ρυθμό των μετα 
σχηματισμών της σε μια μεγάλη, σε διάρ
κεια, περίοδο. Είναι η εμφάνιση των ση
μείων στίξης, ε ισηγητής των οποίων 
θεω ρείτα ι ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος 
(257 -  180 π.Χ.). Ο γραφέας έπρεπε να 
κόβει πια την κίνηση του χεριού, να στα
ματά, βάζοντας μια στιγμή, όπου χρεια 
ζόταν ν' ασκήσει τεχν ικά  το λε ιτουργ ικό  
έργο των παύσεων. Το έργο όμως αυτό 
οδηγούσε αναπότρεπτα στο ξεχώρισμα 
των λέξεων.

Η καλλιγραφική προσπάθεια του γρα- 
φέα ήταν συνάρτηση της ατομ ικής ή 
συλλογικής τοποθέτησης απέναντι στο 
ίδ ιο το  έργο και της σχέσης του με τον 
αναγνώστη ή τον  παραλήπτη. Υπήρχε 
δηλαδή η λε ιτουργ ία  γραπτής επικοινω
νίας μεταξύ των ανθρώπων στις διαπρο
σωπικές σχέσεις (επ ιστολογραφία) ή 
δ ιακανονισ τικο ί τρόποι, μάρτυρες των 
κοινωνικών τους συναλλαγών (διαθήκες, 
συμβόλαια κ.λπ.) για  τους οποίους αρ- 
κούσε ένα κοινότυπο όργανο γραφής, 
διαμορφωμένος τύπος γραφής, που επι
κράτησε να ονομάζετα ι επ ισεσυρμένη (ή 
κοινή).

Η μορφή των κεφαλαίων γραμμάτων 
τη ς  ελληνικής επ ιγραφής ασκούσε μια 
μυστική γοητε ία  στους τεχν ίτες , που χά
ραζαν προσεκτικά πλόϊ -  πλάι, ενδιά- 
κριτα και καθαρά, τα σ το ιχεία  του κε ιμ έ
νου.

Απόσππσμο από το Δευτερονόμιο (Μετάφραση των 
Εβδομήκοντο, μέοο του 1ου αιώνα π .Χ .).

Αλλά η κεφαλαιογράμματη γραφή δεν 
κρατήθηκε μόνο στην επιγραφική τέχνη· 
μας ε ίνα ι γνωστή με τους ίδ ιους χαρα
κτήρες και στη γραφή χειρογράφων βι
βλίων, όπως μπορεί να διαπιστώσει κα
νε ίς  σε πάπυρο του Μ ουσείου του Βερο
λίνου, που π ερ ιέχει το  έργο του Τ ιμό
θεου «Πέρσες» και χρονολογείτα ι στον 
4ο π.Χ. αι.

Ξεχωριστό ενδ ιαφ έρον παρουσιάζει η 
γραφή των χειρογράφων βιβλίων ή των 
διαφόρων εγγράφων σε πάπυρο κατά την 
ελληνιστική  περίοδο. Η φ ιλολογική 
γραφή των αντιγράφων, ακολουθώντας 
αρχικά την επιγραφική τέχνη, δεν στά
θηκε αμετακίνητη  από τους παραδομέ- 
νους κανόνες της- βήματα εξέλ ιξης μπο
ρούν να θεωρηθούν δύο βασικοί τύποι 
κεφαλαιογράμματης γραφής. Είναι η 
γνωστή ως βακχυλίδεια  κι ακόμα η κεφα- 
λαιογράμματη ρωμαϊκή γραφή.

Η μικρογράμματη γραφή έχε ι την αρχή 
της στην κοινή επισεσυρμένη 
(CURSIVA), τη μεγαλογράμματη δηλαδή 
γραφειοκρατική  γραφή της περιόδου 
από τον 4ο ως τον 9ο αι. Η δημοτική αυτή 
γραφή ενδ ιαφ ερόταν κυρίως να συντο
μ εύε ι το χρόνο της δημιουργίας της και 
χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα  για να κα
λύψ ει τρέχουσες ανάγκες γραφειοκρα
τικής  διαδικασίας.

Η χρήση της λα τιν ικής γλώσσας, που 
όπως ε ίνα ι γνωστό, αποτελούσε την επί
σημη γλώσσα της αυτοκρατορ ικής 
γραμματείας του Βυζαντίου ως την 
εποχή του Ηρακλείου (610 -  641 μ.Χ.), 
ήταν επόμενο να επηρεάσει την εξέλ ιξη  
τόσο της Ρωμαϊκής επ ισεσυρμένης, της 
γραφ ειοκρατικής δηλ. (δημοτικής) λα τ ι
ν ικής γραφής της Δύσης όσο και την ελ 
ληνική επισεσυρμένη γραφειοκρατική 
γραφή, και το  σπουδαιότερο, να συντα ι
ριάσει τους χαρακτήρες τους, δημιουρ
γώντας ένα κα ινούργιο ε ίδος γραφής, τη 
βυζαντινή επισεσυρμένη. Ο νέος ρυθμός 
γραφής εμφ ανίζετα ι μετά τους μεγά
λους μετασχηματισμούς του βυζαντινού
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κράτους και θ' αποτελέσει αργότερα την 
αυτόνομη έκφραση των Βυζαντινών σε 
δύο τομείς : α) Την επίσημη Βυζαντινή 
Γραμματεία και 6) Τη συνηθισμένη 
γραφή των κοινών ανθρώπων.

Η συνηθισμένη γραφή των απλών αν
θρώπων στόχευε πάντα σε πρακτικές 
κατακτήσεις. Να γράφετα ι εύκολα και 
προπαντός γρήγορα, ευανάγνωστα και 
με κάθε δυνατή οικονομία. Η βιασύνη 
του χεριού επηρέαζε τη σύμπτυξη των 
γραμμάτων και η γραφή αποκτούσε μια 
συνέχεια, στην οποία δεν είχαν θέση τα 
κεφαλαία. Την εικονιστική πιστοποίηση 
αυτού του τύπου της γραφής παρατη
ρούμε ήδη σε παπύρους του 7ου αι. μ.Χ.. 
αλλά το θέμα της μεταβάσεως από τη 
μεγαλογράμματη στη μικρογράμματη 
γραφή δεν είνα ι εύκολη υπόθεση. Η 
μετάβαση αυτή δεν έγ ινε βέβαια από τη 
μια στιγμή στην άλλη, ήταν αποτέλεσμα 
αδιάκοπης εξελ ικτικής διεργασίας, που 
μεταμόρφωσε σιγά -  σιγά το χαρακτήρα 
των γραμμάτων μετατρέποντάς τα από 
«στατικά» σε «κινητικά» στοιχεία μέσα 
στο στίχο. Η γραφή αυτή έμπαινε πια 
στην υπηρεσία του βιβλίου, του χειρό
γραφου βιβλίου, που έμελλε να διαδρα
ματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανα
γέννηση των γραμμάτων του 9ου -  10ου 
αι., στον «πρώτο βυζαντινό ουρανισμό» 
όπως τον ονόμασε ο κορυφαίος Γάλλος 
βυζαντινολόγος PAUL LEMERLE.

Παρά τη μεγάλη μεταρρύθμιση στον

τομέα της γραφής, η μεγαλογράμματη 
εξακολουθούσε να γράφετα ι κυρίως σε 
χειρόγραφα υπηρεσιακού περ ιεχομέ
νου.

Τον 9ο αι. μεγάλοι λόγιο ι συνεισέφε- 
ραν στην αξιοποίηση της μικρογράμμα- 
της γραφής, αφού δημιούργησαν σχολές 
αντιγραφής, στις οποίες μεταχαρακτηρί
ζονταν (μεταγράφονταν δηλαδή από κε- 
φαλιογράμματη σε μικρογράμματη 
γραφή) διάφορα κείμενα  που τους εν 
διέφεραν, όπως π.χ. ο Ιωάννης Γραμμα
τικός, ο Λέων Φιλόσοφος κ.λπ. Πλάι τους 
φ ιγόυράρουν μερικά ονόματα καλών 
αντιγραφέων, που υπηρέτησαν τον ρυ
θμό και την καθιέρωση της καθαρής, της 
«αμιγούς» μικρογράμματης γραφής.

Η ευελ ιξ ία  της μικρογράμματης γρα
φής παρουσιάζει δύο βασικούς τύπους 
στην περίοδο αυτή: α) την όρθια καλλι
γραφική, που βρ ίσκεται κοντά στην κα
θαρή μικρογράμματη γραφή του 9ου αι. 
και β) την καλλιγραφική με κλίση γραφή, 
η οποία θ' αποτελέσει τη βάση για τ ις  
μετέπ ειτα  εξελ ικ τ ικές  τάσεις της μικρο- 
γράμματης.

Τον 13ο αι. διαπιστώνεται μια ξαφνική 
μεταβολή. Εκεί που το  μάτι συνήθιζε την 
ωραία, κομψή, στρογγυλή και τονισμένη 
γραφή της προηγούμενης περιόδου βρί
σκεται έκπληκτο μπροστά στα μικρά 
«κολυβογράμματα» που συγκροτούν 
ένα ύφος γραφής βιαστικής, η οποία το 
π οθετεί τα γράμματα της στριμωγμένα 
πάνω στο χαρτί, θαρρείς και θέλει να εκ-
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μ εταλλευτε ί και τον παραμικρότερο 
ελεύθερο χώρο. Δεν ε ίνα ι άσχετο το 
φαινόμενο με τ ις  ο ικονομικές συνθήκες 
της εποχής, την αλλαγή των κέντρων εμ
πορίου του χαρτιού και με την απόρριψη 
της π ολυτέλειας του χειρογράφου από 
τους φτωχούς γραμματικούς της επο
χής. Γενν ιέτα ι η φ ιλολογική γραφή της 
εποχής, εύκολη γραφή με ακανόνιστο 
σχήμα γραμμάτων, με πλήθος από συν
τμήσεις.

Στο δεύτερο μισό του 13ου αι. σταθε
ροποιείται η «αεικίνητη» γραφή, που 
πήρε την ονομασία της από τη σχεδια- 
στική παρουσία των γραμμάτων της. 
Ά λλα  μεγάλα, ψηλά και πιο ελεύθερα  κι 
άλλα μικρά και μαζεμένα.

Τον 15ο αι., ένα πνεύμα απειθαρχίας 
παραλύει κάθε προσπάθεια να κρατη
θούν οι κανόνες που άλλοτε επέβαλλαν 
το  μέτρο, την ευκρ ίνεια  και την καλαι
σθησία των γραμμάτων. Μόνο η γραφή 
των χειρογράφων με θρησκευτικό περι
εχόμενο α ντισ τέκετα ι στους καταλυτι
κούς ρυθμούς των διαφόρων γραφικών 
χαρακτήρων, διατηρώντας την προσ
ήλωσή της στο καθαρότερο γράψιμο μέ
χρι σήμερα. Τον 15ο αι. κάνουν την εμ
φάνισή τους τα πρώτα τυπογραφικά 
στοιχεία το σταθερό πρότυπο βελτιώ νε
ται, για να επ ιβληθεί αργότερα οριστικά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Σύντομη εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή 
Γλωσσολογία και στην Ιστορία της Ελληνι
κής Γλώσσας — Γεωργίου ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ.

2) Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνι
κής -  I. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ.

3) ARS GRAECA GRAMMATIK - DR. MEHRLEIN 
- RICHTER - SEELBACK.
4) Π εριοδικό «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» τεύχος 5ο, 

Νοεμβρίου 1982.
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύγχρονες τάσεις και 
προσανατολισμοί στην Τοξικολογία

Του Αντ. Σ. Κουτσελίνη 
Καθηγητή Ιατροδικαστικής 

και Τοξικολογίας 
_______ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Τοξικολογία  - που σωστότερα θα 
έπρεπε να λέγ ετα ι δηλητηρ ιολογία  - δεν 
ε ίνα ι νέα Επιστήμη. Α ντίθετα  ε ίνα ι από 
τους πιο παλιούς κλάδους των β ιολογι
κών επιστημών με πολλές και ιδ ια ίτερα  
εμφανείς , σε δ ιάφορες εποχές, παρου
σίες.

Είναι η επιστήμη των δηλητηρίων. Ορι
σμός που και σήμερα ακόμη δ ια τηρ είτα ι 
αναλλοίωτος, ανεξάρτητα  με τους νέους 
τώρα προσανατολισμούς και κα τευθύν
σεις. Προσανατολισμοί που ανταποκρί- 
νοντα ι σε μια ευρύτερη  πλέον έννο ια  του 
δηλητηρίου που σφαιρ ικότερα, περιλαμ
βάνει οποιαδήποτε ουσία μπορεί να προ- 
καλέσει, μια ανεπ ιθύμητη ενέργεια , στα 
έμβια όντα, με β ιολογικές, ο ικολογικές, 
ο ικονομ ικές ακόμα και κοινω νικές και 
νομ ικές  προεκτάσεις.

Μ έχρι τώρα, η επιστήμη των δηλητη
ρίων συνδεόταν και αφορούσε άμεσα, 
στο μεγαλύτερο μέρος της, στη δ ιερεύ- 
νηση ενός βίαιου θανάτου που αφο
ρούσε στο τρ ίπτυχο ατύχημα, α υτοκτο
νία ή /  και, το  σημαντικώτερο, έγκλημα. 
Αλλωστε η εμφ αντική παρουσία της επι- 

στήμης αυτής σε δ ιάφορες εποχές συν
δέετα ι, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε με 
τέ το ιε ς  περιπτώσεις, εγκληματικές  στο 
μεγαλύτερο μέρος τους, από την εποχή 
ακόμη του Μ ιθριδάτη μέχρι και του 
αιώνα μας. Ετσι άνετα  θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότ ι μέχρι πρότινος ακόμα, 
η Δ ικαστική Τοξικολογία, κάλυπτε όλο το 
φάσμα, όλα τα ενδ ιαφ έροντα  της επι- 

αυτής. Η Τοξικολογία  αναπό
σπαστα δεμένη με τη ν  Ιατροδικαστική, 
ερευνούσε μόνο τη δράση των δηλητη
ρίων σαν α ιτία  βίαιων θανάτων. Προσδιό
ριζε το  σύμπτωμα, προσπαθούσε κατά 
κάποιο τρόπο και ν α τό  θεραπεύσει, αλλά 
περισσότερο αναζητούσε την ουσία ή τα 
υπολείμματά της στα διάφορα β ιολογικά 
υλικά, προκειμένου να προσδιοριστούν η 
α ιτία  και οι συνθήκες του θανάτου και να 
καταλογ ισ τε ί στη συνέχεια  ευθύνη.

Σήμερα όμως, αλλοιώ τικα διαμορφώ
νονται, τόσο το  περ ιεχόμενο όσο και οι 
προσανατολισμοί της επ ιστήμης αυτής 
που σφαιρικότερα, μέσα σ' ευρύτερα  
πλαίσια, εξετά ζε ι και μ ελετά  όπως ανα
φέρθηκε, τη δυναμική επίδραση ενός 
χημικού γεν ικά  παράγοντα και κάποτε 
και φυσικού πάνω στην έμβια ύλη.

Ερευνά τη φύση της ανεπ ιθύμητης εν
έργειας και την πιθανότητα εμφανίσεώς 
της, το μηχανισμό της και τη δυναμική 
της δράσης της (παθολογοφυσιολογία - 
παθολογοανατομική, μορφολογική αλ
λοίωση ιστών και οργάνων), τον τρόπο 
εκδηλώσεώς της και τις απώτερες συν

έπειες της δυναμικής παρουσίας μιας 
ουσίας πάνω στο ζωντανό οργανισμό. 
Έ τσ ι γ ίν ετα ι φανερό ότι στην Τοξικολο
γία υπάρχουν πολλά και πολύπλευρα εν
δ ιαφέροντα  που θεω ρούνται και από 
δ ια φ ορ ετικές  σκοπιές, έτσ ι ώστε, τελ ικά  
τα α ντικε ίμ ενα  που περ ιλαμβάνοντα ι στη 
σπουδή της να μη μπορούν εύκολα, κατά 
τρόπο εννια ίο, να καλυφθούν με υπο
χρεω τικό αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση 
ξεχωριστών κλάδων, τομέων, κα τευθύν
σεων που προσδιορίζονται από το α ντι
κε ίμ ενο  αλλά και τον τρόπο της μελέτης.

Σήμερα δ ιαγράφοντα ι τρ ε ις  βασικοί 
προσανατολισμοί:

-  Της διερευνητικής «περιγραφικής» 
Τοξικολογίας, που ασχολείτα ι κύρια με 
τον προσδιορισμό της τοξ ικό τητας  μιας 
ουσίας, με βάση τ ις  δοκιμασ ίες τοξικό- 
τητας. Περ ιεχόμενο απ οτελεί ο προσ
διορ ισμός των παραμέτρων εκείνω ν που 
καθοριστικά προσδιορίζουν την το ξ ικό 
τητα  μιας ουσίας και ιδ ια ίτερα  στον άν
θρωπο, εργασία και έρευνα  που απαιτεί 
μακρά, προσεκτική και επίπονη προσπά
θεια, αφού τόσο η μελέτη  των παραμέ
τρων αυτών στα πειραματόζωα όσο - το 
σπουδαιότερο - η αξιολόγηση και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων στον άν
θρωπο ε ίνα ι από τ ις  πιο δύσκολες επι
σ τημον ικές έρευνες. Ε ιδ ικότερα μελε- 
τά τα ι η επίδραση μιας χημικής ουσίας 
στον άνθρωπο, άμεσα ή έμμεσα, με τη 
μορφή της οξείας ή χρόνιας δηλητηριά- 
σεως, όπως επίσης και στο περιβάλλον 
και ε ιδ ικότερα  στα έμβια όντα (ψάρια, 
πουλιά, φυτά, κ.λ.π.), αλλά και σ’ άλλους 
παράγοντες που στο σύνολό τους καθο
ρίζουν την ισορροπία ενός ο ικοσυστή
ματος.

-  Της καθαρός ερευνητ ικής Τοξικο
λογίας των «μηχανισμών» που ασχολεί- 
τα ι με τη διερεύνηση του μηχανισμού 
δράσης μιας χημ ικής ουσίας πάνω στα 
έμβια όντα. Ερευνά καλύτερα τον τρόπο 
της τοξ ικής δράσης, τ ις  λε ιτο υ ρ γ ικ ές  και 
μορφολογικές μεταβολές του υποδο
χέα, με πειραματικές, κατά βάση, δ ια τά 
ξεις. Μαζί, δ ιευκρ ιν ίζοντα ι και εξετά ζον
τα ι και τα συμπτώματα μιας δηλητηρ ία 
σης, προσδιορίζετα ι δηλαδή η κλασική 
κλινική εικόνα, οι προϋποθέσεις προλή
ψ ε ις  τους, η πρόγνωση και η θεραπευ
τική τους αντιμετώπιση, κ.λ.π.

Μία τέτο ια  δουλειά  βρ ίσκετα ι συχνά 
κοντά στη βασική έρευνα  της φυσ ιολο
γίας και της β ιοχημείας, που συχνά βοη
θούν και συχνότερα αλληλοβοηθιούντα ι. 
Είναι ο κατ' εξοχή ερ ευνητικός  κλάδος 
της Τοξικολογίας που αναπτύσσεται 
μέσα στον ερ ευνητικό  περίγυρο του Πα
νεπιστημίου, του Κρατικού Προγραμμα
τισμού, της βασικής έρευνας στη Β ιοχη
μεία, κ.λ.π.

-  Της «ρυθμιστικής» τέλος Τοξικολο
γίας, που έχε ι σα περ ιεχόμενο και στόχο

να αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
■■περιγραφικής» και «βασικής» έρευνας 
και να αποφαίνετα ι αν μια χημική ουσία, 
ενα φαρμακο, ε ίνα ι ή όχι αρκετά ασφα
λές, με την έννοια  ότ ι δεν έχει ή δεν 
π ερ ικλείε ι τόσους κινδύνους, για να 
χρησιμοποιηθεί για  το σκοπό που κατα
σκευάστηκε. Αναπτύσσεται συνήθως και 
ασκείτα ι από φ ορείς που έχουν κάποια 
νομική μορφή, έτσ ι ώστε εισηγήσεις και 
αποφάσεις να απολαμβάνουν κάποιας 
νομ ικής προστασίας.

Στις ΗΠΑ, π.χ. η FDA ε ίνα ι υπεύθυνη 
για την κυκλοφορία στην αγορά φαρμά
κων, καλλυντικών, προσθετικών των 
τροφών, κλπ.. όπως και η Υπηρεσία 
Προστασίας Π ερ ιβάλλοντος (ΕΡΑ) για 
τον έλεγχο των ουσιών που προσδιορί
ζουν την περιβαλλοντική ρύπανση, κ.λ.π. 
Και οι δύο εδώ οργανισμοί ενεργούν 
αξιολογόντας επ ιστημονικά τα ερευνη
τικά  δεδομένα πάνω στη δόση μιας ου
σίας και εκτιμούν την ύπαρξη και το  βα
θμό επ ικ ινδυνότητάς τους για τα έμβια 
όντα και τον περίγυρό τους. Έ ργο τους 
επίσης ε ίνα ι ο καθορισμός των συγκεν
τρώσεων ασφαλείας διαφόρων χημικών 
ουσιών στον αέρα, στο χώρο της εργα
σίας, στα τρόφιμα, στο πόσιμο νερό, 
κ.λ.π. Είναι προφανές ότι ο τομέας αυτός 
της Τοξικολογίας έχ ε ι και κάποια φ ιλο
σοφική ή καλύτερα κοινωνική υποδομή, 
αφού βασικά ερευνά  το τ ι ε ίνα ι πραγμα
τικά  «τοξικό» στην έκταση που επηρεά
ζει τη συνόλη οικονομία  ενός ζωντανού 
οργανισμού ή ενός συνόλου έμβιων όν- 
των και αν η επίδραση αυτή αντιρροπεί- 
τα ι ή αντισ ταθμ ίζετα ι από ε ιδ ικότερα  ή 
γεν ικό τερα  οφέλη, ατομ ικά ή γενικά. 
Π ροσδιορίζετα ι πιο συγκεκρ ιμένα η έν 
νοια  της τοξ ικής ουσίας που στον περι
γραφ ικό ορισμό της περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε ουσία, προκαλεί βλάβη, 
λε ιτουργ ική  ή οργανική ή και το  θάνατο 
σ' ένα έμβιο ον, αλλά που στην πράξη, οι 
ορ ισμένοι παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτώ νται οι ιδ ιό τη τες  αυτές (δόση, 
οδός εισόδου, κατανομή, αποτοξινωτικοί 
μηχανισμοί, απέκριση, κ.λ.π.) έχουν 
περισσότερο καθοριστικό χαρακτήρα.

Υπάρχουν δύο ακόμη προσανατολι
σμοί:

— Η Δικαστική Τοξικολογία, η αρχαιό
τερη όπως ειπώθηκε, με σκοπό την εξυ 
πηρέτηση του έργου της Δ ικαιοσύνης σε 
περιπτώσεις δ ιερευνήσεω ς της α ιτίας 
του θανάτου. Χρειάζοντα ι γνώσεις ανα
λυτικής Τοξικολογίας (οργανικής ανά
λυσης, καλύτερα) και φαρμακοκινητικής 
αφού στόχος της δεν ε ίνα ι μόνον ο 
προσδιορισμός του ε ίδους της ουσίας, η 
ταυτοποίηση δηλαδή του δηλητηρίου, 
αλλά και ο προσδιορισμός και η αξιολό- 
γηση της συγκέντρωσης εκε ίνης στα 
βιολογικά υλικά που θα ήταν δυνατό να 
προκαλέσει οξεία  ή χρόνια δηλητηρίαση.
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Η ανεύρεση π.χ. As σ' ένα βιολογικό πιε
στήριο δεν υποδηλοί πάντα δηλητηρίαση 
και οπωσδήποτε όχι πριν αξιολογηθεί 
σωστά η συγκέντρωση που βρέθηκε, 
αφού όπως ε ίνα ι γνωστό, As μπορεί να 
υπάρξει και χωρίς να μεσολαβήσει φαρ
μακεία.

-  Τέλος η Κλινική Τοξικολογία, κλά
δος καθαρά ιατρικός, βλέπει τη δηλητη
ρίαση σαν κλινική, νοσολογική οντότητα, 
σαν πάθηση, την περιγράφει συμπτωμα- 
τικά, τη διαχωρίζει από άλλες παθολογι
κές βασικές καταστάσεις και καθορίζει 
το θεραπευτικό σχήμα με το οποίο αντι
μετωπίζεται.

Με βάση τους προσανατολισμούς αυ
τούς έχουν πλέον μορφοποιηθεί, όπως 
και αρχικά ειπώθηκε, ορ ισμένοι κλάδοι 
με ιδ ια ίτερο γνωστικό αντικε ίμενο για 
μελέτη και δ ιαφορετικό τρόπο για 
έρευνα. Η μελέτη π.χ. του μηχανισμού 
δράσης των ποικίλων τοξικών ουσιών δεν 
ε ίνα ι δυνατόν να αφορά σ' όλες μαζί ή 
καλύτερα σ’ οποιαδήποτε τυχαία ουσία. 
Αλλά με βάση τα ε ιδ ικότερα  ενδ ιαφ έ
ροντα αναδείχθηκαν μέσα στους γ εν ι
κούς αυτούς προσανατολισμούς ορι
σμένοι επί μέρους τομε ίς  που προσδιο
ρίζουν πλέον στενώτερα το αντικείμενο 
ενός κλάδου της Τοξικολογίας.

Γενικού και τελείω ς ερευνητικού χα
ρακτήρα είνα ι ο κλάδος που ασχολείτα ι 
με την απορρόφηση - κατανομή - μετα 
βολισμό και απέκριση μιας ουσίας. Κλά
δος όχι αμιγής της Τοξικολογίας αφού 
έχει πολλά στοιχεία  από τη φαρμακευ
τική, τη φαρμακοκινητική, τη βιοφαρμα- 
κευτική, ακόμα και από τη βιοχημεία και 
τη φυσικοχημεία, αφού ερευνάτα ι στο 
βάθος ο χημισμός της δράσης, της αντί
δρασης, του αποτοξινωτικού μηχανι
σμού, ακόμα και της θεραπευτικής απο
κατάστασης.

Η Δικαστική Τοξικολογία και η Κλινική 
Τοξικολογία με το περιεχόμενο που πιο 
πάνω προσδιορίστηκε αποτελούν μόνες 
τους προσανατολισμούς και τομείς. 
Περισσότερο κοντά στην Ιατροδικαστική 
η πρώτη, με βασική υποδομή την Αναλυ
τική Τοξικολογία, περισσότερο στην Ει
δική Νοσολογία η δεύτερη, όπου η δηλη
τηρίαση εδώ εξετάζετα ι, σαν η κλινική 
έκφραση της μη αντισταθμιζόμενης δια
ταραχής μιας θεμελιώδους λειτουργίας 
του οργανισμού λόγω της παρουσίας 
μιας ξένης, χημικής συστάσεως, ουσίας.

Η Βιομηχανική Τοξικολογία ασχολείτα ι 
ε ιδ ικότερα  με την επίδραση στα έμβια 
όντα και ε ιδ ικότερα  στον άνθρωπο, χημ ι
κών ουσιών που βρίσκονται με οποιον- 
δήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο και 
με οποιαδήποτε μορφή, μέσα στο βιομη
χανικό περιβάλλον, ενώ η επαγγελμα
τική, περισσότερο γενικά, με την επί
δραση αυτών των ουσιών πάνω στον ερ
γαζόμενο, σε όση έκταση αφορά τον ερ
γασιακό περίγυρο μέσα στον οποίο αυ
τός ζει και κ ινείται.

Είναι φανερό ότι στον κλάδο αυτό 
συνυπάρχουν υποχρεωτικά σχεδόν και 
οι τρ εις  βασικοί προσανατολισμοί και 
κυρίως της «περιγραφικής» και «ρυθμι
στικής» Τοξικολογίας. Μεταξύ των βασι
κών της στόχων συμπεριλαμβάνεται ο 
καθορισμός ορισμένων παραμέτρων 
«ασφάλειας» του εργαζόμενου για κάθε 
«τοξική» ουσία, όπως η μέγιστη επ ιτρε
πόμενη συγκέντρωση (TLV), η χρονικά

σταθμισμένη μέση τιμή (TLV - TWA) η 
TLV - ceiling, κ.λ.π. Περιεχόμενό της 
ακόμη σε γεν ικότερη  έκφραση αποτελεί 
η επίδραση στον εργαζόμενο και ορι
σμένων παραγόντων, όπως ο θόρυβος, η 
θερμοκρασία, η ακτινοβολία, ο φωτι
σμός, κ.λ.π., καθώς και η κλινική έρευνα 
των καθαρά επαγγελματικών παθήσεων, 
ιδ ια ίτερα  δε του αναπνευστικού, των 
δερματοπαθειών και του επαγγελματι
κού καρκίνου.

Η περιβαλλοντική Τοξικολογία  ερευνά 
την επίδραση πάνω στα έμβια όντα δια
φόρων χημικών ουσιών που βρίσκονται 
μέσα στο άμεσο περιβάλλον που αυτά 
ζουν και κινούνται, ειδ ικά  δε για τον άν
θρωπο έξω και κυρίως ανεξάρτητα από 
το χώρο και τις συνθήκες εργασίας άσχετα 
αν κάποτε «περιβάλλον» και «εργα
σία» αλληλοκαλύπτονται. Η μελέτη π.χ. 
της ρυπάνσεως της ατμοσφαίρας μιας 
πυκνοκατοικημένης περιοχής μπορεί να 
είνα ι έργο της περιβαλλοντικής Τοξικο
λογίας, αλλά σ χετίζετα ι και με τον εργα
σιακό περίγυρο όταν π.χ. μελετούντα ι οι 
συνθήκες δουλειάς των τροχονόμων της 
περιοχής αυτής. Μέσα στα πλαίσια του 
κλάδου αυτού της περιβαλλοντικής Το
ξικολογίας, έχουν δημιουργηθεί σήμερα 
και ε ιδ ικότερο ι ακόμα τομε ίς  όπως η Το
ξικολογία  των τροφίμων (προσθετικών, 
χρωμάτων, κ.λπ.) του ύδατος (ρύπανση 
θαλασσών, κ.λπ.), του αέρα (ρύπανση 
ατμόσφαιρας), κ.λπ.

Τομείς που προσδιορίζονται από 
ακόμη ε ιδ ικότερα  αντικε ίμενα  αλλά με 
μεγάλο περιεχόμενο και που θα μπορού
σαν να είνα ι στα πλαίσια της Β ιομηχανι
κής αλλά και της Περιβαλλοντικής Τοξι
κολογίας είνα ι η Τοξικολογία των παρα
σιτοκτόνων, των πλαστικών, κ.λ.π.

Σε ιδ ια ίτερους και ε ιδ ικότερους κλά
δους θα μπορούσαν ακόμη να αναφερ
θούν:

-  Η Γενετική Τοξικολογία που ασχο- 
λε ίτα ι με τη μελέτη των επιδράσεων χη
μικών και φυσικών παραγόντων στις δια
δικασίες και τους μηχανισμούς της κλη
ρονομικότητας. Εδώ υπάγεται ακόμα η 
έρευνα και για  την ανακάλυψη ορισμέ
νων χημικών ουσιών του περιβάλλοντος 
που μπορούν να επηρεάσουν και γεν ικό 
τερα  την αντίσταση του οργανισμού και 
να προκαλέσουν γ ενετ ικ ές  βλάβες.

-  Η Τερατογένεση  που μελετά την 
επίδραση των χημικών παραγόντων στις 
διαδικασίες της αναπαραγωγής και της 
οργανογένεσης. Τερατογένεση και εμ- 
θρυοτοξικότητα  αποτελούν σήμερα εν
διαφέροντα πεδία μελέτης και έρευνας 
της ευγονικής με στόχο την αποφυγή 
βλαστοφθοράς και υγιών επιγόνων.

-  Η Χημική καρκινογένεση π ου αφορά 
ειδ ικά  στη μελέτη των ουσιών εκείνων 
που μπορούν να προκαλέσουν την εμ
φάνιση μιας νεοπλασίας και ε ιδ ικότερα 
στο μηχανισμό προκλήσεώς της. Η καρ
κινογένεση εξετά ζετα ι εδώ σαν μια ανε
πιθύμητη ενέργεια  λόγω επιδράσεως 
μιας χημικής ουσίας και εξετά ζετα ι ο μη
χανισμός δράσεώς της από φαρμακολο
γικής - φαρμακοδυναμικής σκοπιάς. 
Π ερ ικλείε ι ακόμη και στοιχεία  επιδημιο
λογίας, αφού η έρευνα δεν περιορ ίζετα ι 
μόνο στη διερεύνηση της κλασικής σχέ
σης dose - response, αλλά επί πλέον 
ερευνά την καρκινογένεση και σε σχέση

με το βιολογικό είδος, το φύλο, τη φυλή, 
την ηλικία, τις  συνήθειες, κ.λ.π.

Η Ραδιοτοξικολογία  που ασχολείτα ι με 
την επίδραση των ακτινοβολιών στα έμ
βια όντα. Είναι φανερό ότι κ ινε ίτα ι 
περισσότερο μέσα στα πλαίσια της βιο
μηχανικής αλλά και της περιβαλλοντικής 
Τοξικολογίας.

Η Βιοτοξικολογία  που περιλαμβάνει τη 
φυτοτοξικολογία  και τη ζωοτοξικολογία.
Η πρώτη ασχολείτα ι με τις  «βλαβερές» 
επιδράσεις ουσιών εκ του φυτικού βασι
λείου, η δεύτερη εκ του ζωικού.

Η οικονομική Τοξικολογία που ασχο- 
λε ίτα ι με τη μελέτη της «βλαπτικής» επι- 
δράσεως.μιας χημ ικής ουσίας σ’ ένα ορι
σμένο, συγκεκρ ιμένο κύτταρο, με σκοπό 
την επ ίτευξη κάποιου ειδ ικού αποτελέ
σματος. Έ τσ ι αξιοποιείτα ι θεραπευτικά η 
καταστροφή π.χ. ορισμένων ανεπιθύμη
των οργανισμών που παρασιτούν και 
επηρεάζουν την κατάσταση υγείας του 
ανθρώπου, όπως τα μικρόβια. Είναι φα
νερό ότι ο κλάδος ενδ ιαφ έρει ιδ ια ίτερα 
τους φαρμακοποιούς αφού ουσιαστικά 
ερευνούν φαρμακευτικές ουσίες που 
έχουν σα βασική τους ιδ ιότητα  και απο
κλειστικό στόχο την εκλεκτική  δράση.

Υπενθυμίζεται εδώ μόνο ότι, γενικά, 
θεραπευτικά παραδεκτό είνα ι ένα φάρ
μακο όταν ασκεί εκλεκτική  δράση πάνω 
σε ένα βλαπτικό παράγοντα χωρίς να 
επηρεάζει τους άλλους υγιε ίς ιστούς. 
Ορισμός βέβαια με α ρκετές στη θερα
πευτική εξα ιρέσεις αφού σε πολλές 
περιπτώσεις η ένδειξη χορηγήσεως δεν 
κρ ίνετα ι από την εκλεκτική  κατ’ απο
κλεισ τικότητα  δράση αλλά και από το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Τέλος εδώ θα πρέπει ακόμη να ανα
φ ερθεί ότ ι στις περισσότερες περιπτώ
σεις η εκλεκτική  δραστικότητα είνα ι 
περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική 
έκφραση του τρόπου δράσης της ουσίας, 
έτσ ι ώστε όλες οι ουσίες να είνα ι «πρα
κτικά» σε άλλο άλλοτε βαθμό «τοξικές».

Τέλος η Αναλυτική Τοξικολογία, που 
εξυπ ηρετεί τ ις  ανάγκες για τον ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχο μιας ουσίας σε διά
φορα υποστρώματα και εξυπηρετεί, 
όπως είνα ι φανερό, όλους τους κλάδους. 
Ιδ ια ίτερα προβάλεται στη Δικαστική, 
όπως αναφέρθηκε Τοξικολογία, αλλά και 
σ’ ένα άλλο τομέα  που ραγδαία εξελ ίσ 
σεται τα τελευτα ία  χρόνια και γ ίνετα ι 
σταθερά ο απαραίτητος σύμβουλος και 
καθοδηγητής του κλινικού γιατρού, στο 
θεραπευτικό σχήμα που εφαρμόζει στον 
άρρωστο. Είναι στο drug monitoring, στη 
συνεχή δηλαδή παρακολούθηση των 
συγκεντρώσεων του φαρμάκου στο αίμα, 
κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής 
αγωγής, στον προσδιορισμό της «κρίσι
μης» συγκέντρωσης πάνω από την οποία 
θα μπορούσαν να εμφανιστούν ανεπιθύ
μητες ενέργειες, στην έρευνα των 
παραγόντων από τ ις  οποίες εξαρτάτα ι 
μια τέτο ια  εμφάνιση, κ.λ.π. Προϋπόθεση 
βέβαια εδώ είνα ι η γνώση και στοιχείων 
τουλάχιστον φυσιολογίας, φαρμακοδυ
ναμικής και παθολογικής φυσιολογίας, 
αν ο αναλυτής επ ιθυμεί όχι μόνο να 
προσδιορίζει μια συγκέντρωση αλλά και 
να μπορεί να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα 
(interpretation).
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Του Νικολάου Π. Βασιλειάδη 
Θεολόγου

Αναμφισβήτητα η Μ ικρασιατική 
καταστροφή του 1922 απ οτελεί μο
ναδική τραγωδία της ιστορίας μας. 
Πολλοί παράγοντες συνέργησαν 
στην τρομαχτική αυτή καταστροφή. 
Δε συμφωνώ βέβαια καθόλου με τη 
γνώμη μερικών, που υποστηρίζουν 
πως μοναδικός παράγοντας της 
συμφοράς εκε ίνης ήταν η διχόνοια. 
Η πικρή όμως αλήθεια ε ίνα ι πώς 
έπαιξε κι αυτή το ρόλο της. Για 
τούτο  το λόγο παίρνω αφορμή να 
γράψω τα όσα ακολουθούν.

Θρηνώ για τούτο  το . . .  εξα ιρετ ικό  
«τάλαντο» της φυλής μας. Τ ούτ’ η 
«εθνική κατάρα» μας κυρ ιεύε ι τό τε  
που πρέπει νά 'μαστέ όσο το δυνατό 
πιο ενωμένοι. Σε στιγμές, που οι 
εχθροί μας συσπειρώνονται γ ια  να 
μας χτυπήσουν δυνατότερα, εμείς  
τυφλω νόμαστε από τη διχόνοια. Και 
τό τε  ο ένας Έ λληνας πολεμεί τον 
άλλο Έ λληνα κι όλοι μαζί την Ελ
λάδα μέσα στην Ε λλά δα !. . .  Εξ
οστρακίζουμε το δίκα ιο Αριστείδη. 
Κατηγορούμε δεινά τον Περικλή. 
Ρ ιχνόμαστε στην ατέλειω τη δίνη 
ενός Πελοποννησιακού πολέμου. 
Δ ιαλύουμε τη μεγάλη κληρονομιά, 
που μας αφήκε ο Μ. Αλέξανδρος. 
Φθονούμε ο ένας τον άλλο στ' ανά
κτορα της Πόλης. Δολοφονούμε τον 
Ιωάννη Καποδίστρια. Προσπαθούμε 
να εξαφανίσουμε το γεννα ίο  Θεό
δωρο Κολοκοτρώνη, το θρυλικό 
γέρο του Μωριά. Συμβάλλουμε με

απίθανη μωρία στη Μ ικρασιατική 
συμφορά μ α ς !. . .

Ό τα ν  κάποτε συνέλθουμε, διαπι
στώνουμε ότι μπροστά μας χάσκει η 
τεράστια  άβυσσος, που ανοίξαμε με 
τα ίδια μας τα χέρια. Τ έτο ιες  ώρες η 
Ελλάδα σπαρταράει στα πόδια μας, 
ενώ τα χέρ ια μας την παραδίνουν 
στους εχθρούς, που προσκαλέσαμε 
με τόση αφροσύνη! Είναι πραγμα
τικά  θαύμα το πως επιζούμε κάθε 
φορά ύστερα από μια τέτο ια  παρα
φροσύνη!

Παρομοιάζουν την ελληνική φυλή 
με το μυθικό Ανταίο, το δυσπολέ- 
μητο εκείνο  γ ίγαντα  με την τρομερή 
δύναμη, που όσο πατούσε το χώμα 
της γης, της θεάς μητέρας του, όλο 
κι αποκτούσε κα ινούργιες δυνάμεις, 
ώστε γ ινόταν ανίκητος. Αλλά πόσο 
θ' α ντέξε ι ο Ανταίος; Το ότι επιζή- 
σαμε ως σήμερα, δε σημαίνει πως 
αυτό θα γ ίνε ι και στο μέλλον, αν 
συνεχίσουμε την Ιδια τακτική . Είναι 
φρικτάλυπηρό, πως δε διδαχθήκαμε 
τίπ οτε απ' όσα πάθαμε εξ αφορμής 
της διχόνοιας, που δοκιμάζει άρ
ρητη ευφροσύνη με το να μας συμ
παραστέκετα ι σε κάτι τέ το ιες  κρίσι
μες, αποφασιστικές, επ ικίνδυνες 
ώρες. Ωραία το τραγούδησε ο Ό μ η 
ρος στην «Ιλιάδα» (Λ 67 -  77):
«Κι όπως αντίκρυ θερ ιστές σ' αγρό πλου

σίου άντρα
μέσα στην ίσια αυλακιά θερίζουν προχω

ρώντας
κρ ιθάρ ’ ή σιτάρι κι οι χερ ιές  πυκνές 

ο πίσω πέφτουν  
έτσι αντιμέτωποι μ '  ορμή οι Δαναοί κι οι

Τρώες
φονεύαν και την άνανδρη φυγή στο νου

δεν είχαν.

Η μ άχ 'ή ταν ισ ο κέφ α λη  κι αυτούς που σαν 
λύκοι αφρίζαν  

η Ερις η πολυθρήνητη χαιρότανε να 
βλέπει
γιατί αυτή μονάχ ' απ' τους θεούς παρά

στεκε στη μάχη  
άλλος θεός δεν ήτανε παρών, αλλά κάθι

ζαν
στα μέγαρά τους ήσυχοι, κει που καθέ

νας ε ίχε
λαμπρή την κατοικ ία του οτις φάραγγες τ ’

Ολύμπου».

Μήπως γ ι' αυτή την απαίσια χαρά, 
που δοκιμάζει η « Ερις», η διχόνοια, 
δε μας μίλησε τόσο δυνατά και τόσο 
θρηνητικά κι ο εθνικός μας ποιητής, 
ο Διον. Σολωμός, ζωγραφίζοντας τη 
δολερή διχόνοια να μας χαμογελά 
και να μας προσφέρει το σκήπτρο 
της με την «ωραία θωριά»;

«Η Διχόνοια  που βαστάει 
ένα σκήπτρο η δολερή-  
καθενός χαμογελάει,  
πάρ' το, λέγοντας, και συ.
Κειο το σκήπτρο, που σας δείχνει, 
έχε ι αλήθεια ωραία θωριά.
Μην το πιάστε, γ ια τ ί ρ ίχνει 
ε ισέ δάκρυα θλιβερά.
Από στόμα οπού φθονάει,  
παλληκάρια, ας μην 'πωθεί, 
πως το χέρ ι σας κτυπάει 
του αδελφού την κεφαλή».

Δεν είναι, το ξέρω, έργο των πολ
λών η διχόνοια. Είναι των ελάχιστων 
εκείνων, που είνα ι απελπιστικά 
άδειο ι, επ ικίνδυνα φ ιλόδοξοι και αρ
χομανείς, τυφλω μένοι απ' το πάθος 
του αρριβισμού. Και μου 'ρχετα ι στο 
νου η κραυγή του Χρήσου Φωκίωνα 
που αφήκε σε παράλληλες ώρες έν
εκα της φ ιλοδοξίας και της αρχομα
νίας των Αθηναίων:

«Ω Ηράκλεις, ως πολλούς ορώ στρατη
γούς, ολίγους δε στρατιώτας!»(”)

Κι όλοι αυτοί, που νομίζουν τους 
εαυτούς τους «στρατηγούς» ή κυ-

(*) Κατά τη δ ιάρκεια  του Λαμιακού πολέμου 
(322 π.Χ.) κι ενώ στρατηγός των Αθηναίων 
ήταν ο Φωκίων, ο Μ ικίων με πολλούς Μακε- 
δόνες και μ ισθοφόρους ε ίχ ε  αποβιθασθεί 
στο Ραμνούντα και λ εηλατούσε την Α ττική . 
Τότε πολλοί Αθηναίο ι έκαναν το στρατηγό 
και συμβούλευαν το Φωκίωνα να καταλάβει 
το ν  τάδε, λόφο, εκ ε ί γύρω να σ τε ίλ ε ι ιππείς, 
εδώ να επ ιτεθ ε ί κ.λπ. Εκείνη την ώρα. που 
όλο ι ήθελαν να διατάσσουν και να κυβερ
νούν από καθαρή αρχομανία, ο φορτω μέ
νος με στρατιω τική πείρα, σπάνια σύνεση 
και α ρετή  ογδοντάχρονος Φωκίων φώναξε: 
■Ώ Ηράκλεις, ως πολλούς ορώ στρατηγούς, 
ολ ίγους δε στρατιώ τας!» Δηλαδή: Μπα (ή ω 
θεέ  Ηρακλή), πόσο πολλούς βλέπω στρα
τηγούς, λ ίγους  όμως (και πόσο λίγους) 
σ τρ α τ ιώ τες !. . .
Το π ερ ισ τατικό αναφ έρει ο Πλούταρχος 
στο 25ο κεφάλα ιο  της β ιογραφ ίας του Φω
κίωνα (Πλουτάρχου, Παράλληλοι β ίο ι -  Φω
κίων XXV).
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β ε ρ ν ή τε ς , θ εω ρ ο ύ ν  το υ ς  α δ ε λ φ ο ύ ς  
το υ ς  π ιο ε π ικ ίν δ υ ν ο υ ς  α π ’ το υ ς  
εχ θ ρ ο ύ ς  το υ  Έ θ ν ο υ ς  μα ς! Π ροσ 
θ έτω  α κό μ η  πώς ά λ λ ο τε  α υ το ί ο ι 
τρ ο μ α κ τ ικ ά  φ τω χ ο ί ά νθρω π ο ι σ τη ρ ί
ζο ν τα ι σε π λ ά τε ς  ξένω ν. Γ ια τ ί ο ι 
λα ο ί, που π ά ντα  μας φ θ ο ν ο ύ ν , ε κ μ ε 
τα λ λ ε ύ ο ν τ α ι τ ο ύ τη  τη  φ ο β ερ ή  μας 
α δ υ ν α μ ία  κα ι μας π ρ ο τε ίν ο υ ν  το  
«σκήπ τρο» με π ολλή  μ α εσ τρ ία  κα ι 
υ π ο υ λ ό τη τα .

Α λλά  μα ς τ ιμ ά  σαν έξυ π νο  λαό , 
όπως θ έ λ ο υ μ ε  να  ν ο μ ίζο υ μ ε  το υ ς  
ε α υ το ύ ς  μα ς; Μ ας τ ιμ ά  σαν φ υ λή , 
που έδω σ ε σ το ν  κόσ μο  το ν  π ο λ ιτ ι
σμό, το  ό τ ι το υ ς  λ ίγ ο υ ς  α υ το ύ ς  το υ ς  
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  τό σ ο ι ά λ λ ο ι; Μ ας τ ιμ ά  
το  ό τ ι α ρ χ ίζο υ μ ε  το ν  α λλ η λ ο σ π α ρ α 
γμό , λ ε ς  κα ι π ά θ α μ ε ο μ α δ ικ ή  παρά- 
κρ ο υ σ η ; Μ ας τ ιμ ά  ν ’ α κ ο ύ μ ε  ξ έ ν ε ς  
φ ω ν ές  κα ι να  κ τυ π ά μ ε  «του  α δ ε λ 
φ ού  τη ν  κ εφ α λ ή » ;

Γ ρ ά φ ο ν τα ς  ο λ ' α υ τά  α ισ θ ά νο μ α ι, 
ομ ολογώ , ν τρ οπ ή , π ίκρα , α γ α ν ά 
κτη σ η , οργή . Γ ια τ ί, τ ι  π άμε να  κά 
ν ο υ μ ε  μ ’ όλη  α υ τή  τη  δ ρ α σ τη ρ ιό - 
τη τά  μα ς; Δ ε ν  ε ν ν ο ο ύ μ ε  τη ν  ο λ ο φ ά 
ν ερ η  α λ ή θ ε ια , πως έ τσ ι ε ξυ π η ρ ε 
το ύ μ ε  θ α υ μ ά σ ια  το υ ς  ε χ θ ρ ο ύ ς  μας; 
Πώς έ τσ ι τ ο υ ς  π ρ ο σ φ έρ ο υ μ ε  
α π ρ ο σ δ ό κ η τες  α φ ο ρ μ έ ς  ώ σ τε νά  
'ρ χ ο ν τα ι να  σ τρ ο γ γ υ λ ο κ ά θ ο ν τα ι κα ι 
να  γ ίν ο ν τ α ι α φ έ ν τ ε ς  σ το  σ π ίτ ι μας; 
Φ οβά μ α ι πως κά π ο ια  ώρα ό λ ο ι τ ο ύ 
τ ο ι δ ε  θ ’ α ρ κ ε σ το ύ ν  να  μα ς β λέπ ο υ ν  
να  κ ά ν ο υ μ ε  απλώ ς δυ ο  β ή μ α τα  πίσω 
κι έ ν α  μπ ρος. Δ ε  θ ’ α ρ κ ε σ το ύ ν  να 
γ ε λ ο ύ ν  σε β ά ρο ς μ α ς  ή να  καρπ ούν- 
τ α ι κάπ ο ια  ο φ έλ η . Φ οβ ά μ α ι πώς κά 
π ο ια  ώ ρα θα μα ς κ ά ν ο υ ν  ό ,τ ι έ κ α ν ε  κ ι 
ο Η ρ α κ λ ή ς  σ το ν  Α ν τα ίο  . . .  Που ε ίν α ι 
η εξυ π νά δ α  μας τ έ τ ο ιε ς  ώ ρ ες ; Που 
ε ίν α ι ο έ ν α ς ,  ο γ ν ή σ ι ο ς  Έ λ λ η 
νας, που θα μας α ν α κ ό ψ ε ι φ ω νά ζον- 
τά ς  μας το  λ ό γ ο  το υ  θ ε ο κ ίν η το υ  
Α π ο σ τό λο υ : «Ει α λ λ ή λ ο υ ς  δ ά κ ν ε τ ε  
κα ι κ α τ ε σ θ ί ε τ ε ,  β λ έ π ε τ ε  μ η  υπ ' αλ-  
λ ή λ ω ν  α ν α λ ω θ ή τε » ;  (Γαλ. ε '  15). Αν 
δ α γ κ ώ ν ε τε  κα ι κ α τα τρ ώ γ ε τ ε  ο έν α ς  
το ν  ά λλο , π ρ ο σ έ χ ε τε  μήπω ς α φ α ν ι
σ τ ε ίτ ε  μ ε τα ξύ  σ ας ο έ ν α ς  από το ν  
ά λλο .

Ο κ ίν δ υ ν ο ς  ε ν ε δ ρ ε ύ ε ι π άντα , κ ι 
ε ίν α ι έσ χ α τη  α φ ρ ο σ ύ ν η  να  κ ά ν ο υ μ ε  
πως το ν  α γ ν ο ο ύ μ ε . Κι α φ ού  ως σ ή
μ ερ α  δ ε  μα ς έ γ ιν ε  «το  π ά θος μά- 
θος», γ ια τ ί να  β α υ κ α λ ίζο υ μ ε  το ν  
ε α υ τό  μας με ω ρα ία  λ ό γ ια ;

Ε θν ική  κ α τά ρ α  ο δ ιχα σ μ ό ς . Α λ λ ’ 
όπ ο ιος  αγαπ ά ε ιλ ικ ρ ιν ά  το  Θ εό  κα ι 
τη ν  Ε λλά δα  δ ε  φ ο β ά τα ι τ ις  κ α τά ρ ες , 
έσ τω  κ ι αν α υ τ έ ς  ε ίν α ι . . .  ε θ ν ικ έ ς . 
Έ χ ε ι τη  δ ύ να μ η  ν ’ α ν α χ α ιτ ίζ ε ι το υ ς  
δ ό λ ιο υ ς  ε κ ε ίν ο υ ς , που θ έ λ ο υ ν  να 
δ ια ιρ ο ύ ν  το  γ ε ν ν α ίο  λα ό  μας- κα ι να 
γ ίν ε τ α ι ο ά γ γ ε λ ο ς  ε θ ν ικ ή ς  ε ν ό τη τα ς . 
Ο φ ύ λ α κ α ς  τη ς  ε ιρ ή ν η ς . Ο ε ρ γ ά τη ς  
τη ς  α ν ό δ ο υ  το υ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ .

Από το βιβλίο του «Γιο την Ελευθέριο».

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ...

Καλές διακοπές
Καλοκαιράκι πια, αφόρητη ζέστη, καύσωνας, ο ήλιος ξεροψήνει τους τυχερούς στις 

παραλίες και βασανίζει τους., άτυχους, που δεν έχουν πάρει ακόμα την άδειά τους.
Αδεια, επίδομα άδειας, διακοπές, υπέροχες ακρογιαλιές, δροσερά μελτεμάκια, 

φεγγαρόλουστες βραδυές, η καθημερινή μας συζήτηση, για νάρθει μια μέρα το χαρού
μενο ξεκίνημα και το μεγάλο...μποτιλιάρισμα, αφού η έναρξη των περισσότερων αδειών 
συμπίπτει ή αρχίζει κάποιο Σαββατοκύριακο ή κάποια άλλη αργία.

Πολλές μέρες νωρίτερα έχουν ανοιχτεί οι χάρτες και οι τουριστικοί οδηγοί, έχουν 
επισημανθεί οι διαδρομές, έχουν γίνει τ ’ απαραίτητα τηλεφωνήματα και έχουν σχεδιασθεί 
τα παντα με κάθε λεπτομέρεια.

Στο μυαλό όλων ξετυλίγονται σιγά—σιγά οι ευχάριστες εκείνες στιγμές των «ξένοια
στων» ημερών που θ'ακολουθήσουν. Μπάνια, βαρκάδες, γουιντσέρφινγκ, σκι και ψάρεμα 
στις γαλήνιες θάλασσες, παιχνίδια στις απέραντες καθαρές αμμουδιές, λαχταριστά 
φρέσκα ψάρια και εκλεκτή κουζίνα στα γειτονικά ταβερνάκια και εστιατόρια, καθαρό αέρα, 
πεζοπορία και αναρρίχηση σε κάποια βουνοκορφή.

Το ξεκίνημα απ' τη μεγάλη πόλη γίνεται τ' άγρια χαράματα επειδή έχουν προγραμμα
τίσει, με το σκάσιμο του ήλιου, να βρίσκονται στα πρώτα διόδια. Κάποιες πολύωρες 
καθυστερήσεις απ’ τα «μποτιλιαρίσματα» δεν επηρεάζουν, ούτε στο ελάχιστο, τη χαρού
μενη διάθεσή τους.

Με το οικογενειακό συμβούλιο, που γίνεται «καθ’ οδόν», αποφασίζεται να μη 
σταματήσουν για μπάνιο στη γραφική παραλία που προσπερνάνε. Καλύτερα να λιγο
στεύουν τα χιλιόμετρα, κι ας χάσουν το πρώτο μπάνιο...

Όταν φτάνουν τ' απογευματάκι εξουθενωμένοι στον τόπο του προορισμού τους 
γίνεται η πρώτη αποκαρδιωτική υποδοχή. «Δε σας περιμέναμε σήμερα, θα σας βολέ
ψουμε κάπου προσψρινά και αύριο θα τακτοποιηθείτε καλύτερα».

Κατάκοποι και νηστικοί μπαίνουν στο γραφικό ταβερνάκι για να βάλουν κάτι στο στόμα 
τους. «Κλείσαμε τώρα, αν θέλετε πάντως φαγητό τα μεσημέρια θα πρέπει να μας το 
δηλώνετε απ’ το πρωί», τους ενημερώνει ο ευτραφής ταβερνιάρης.

Η άλλη ημέρα αρχίζει πιο χαρούμενα. Αποφασίζουν να ξεχάσουν το άγχος της 
μεγάλης πόλης και τη χθεσινή τους ταλαιπωρία, για να περάσουν όμορφα και ξένοιαστα τις 
υπόλοιπες μέρες, κοντά στη φύση, δίπλα στα περιβόλια, κάτω απ' τη σκιά των δένδρων, 
με συντροφιά το απαλό νανούρισμα απ’ τα κελαδήματα των πουλιών. Μετά από ένα 
αξέχαστο μπάνιο και το μεσημεριανό φαγητό, επιστρέφουν στο δωμάτιό τους για να 
απολαύσουν και έναν ανεπανάληπτο, ήσυχο, ύπνο. Δενείναιόμως και τόσο τυχεροί, αφού 
οι πόρτες που μπαινοβγαίνουν οι γείτονες, τρίζουν εκνευριστικά, και ο σουμιές του 
κρεβατιού τους, με τη γούβα στη μέση, τους αναγκάζει να μένουν ακίνητοι, γαντζωμένοι 
στις πλαγιές του βασανιστικού στρώματος.

Πολλά πράγματι τα απρόοπτα στη διάρκεια του ταξιδιού και στον τόπο των διακοπών. 
Άλλοτε τα «παραλειπόμενα» αυτά είναι μηδαμινά και δεν επισκιάζουν το κέφι και την 
ηρεμία των παραθεριστών, άλλοτε όμως συσσωρεύονται πάνω απ' το χώρο του παραθερι- 
σμού και κάνουν το... θαύμα τους.

Οι δυσάρεστες όμως περιπέτειες που κατατρέχουν τους παραθεριστές, δεν οφεί
λονται αποκλειστικά και μόνο στη θεά τύχη αλλά είναι συνάρτηση πραγματικών περιστατι
κών και παραγόντων. Με μια λέξη μπορούμε να συνοψίσουμε όλη την πραγματικότητα: 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ! Αυτός που προσφέρει τις καλοκαιρινές «υπηρεσίες», ο ξενοδόχος, ο ταβερ
νιάρης, ο κάθε επαγγελματίας, δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στον εύκολο πλουτισμό αλλά 
και στην καλή περιποίηση—εξυπηρέτηση του τουρίστα, του παραθεριστή.

Αλλά και ο παραθεριστής με τη σειρά του, έχει πολλές υποχρεώσεις, να μην 
προκαλεί θορύβους, να μη ρυπαίνει το χώρο που παραθερίζει, να περιμένει καρτερικά τη 
σειρά του, να προσαρμόζεται στο νέο τρόπο ζωής που, στο κάτω-κάτω, μόνος του 
διάλεξε.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες παραθεριστών.
-  Στους μεν, ανήκουν εκείνοι που ο θόρυβος του γείτονα δεν τους ενοχλεί, αφού και 

οι ίδιοι είναι θορυβοποιοί, που δεν τους ενδιαφέρει αν η ηλιοθεραπεία τους γίνεται δίπλα 
στα κονσερβοκούτια κια τις σακούλες με τα σκουπίδια, αφού και οι ίδιοι εκεί θα τα ρίξουν.

-  Στους δε,ανήκουν εκείνοι, οι... ερημίτες κατασκηνωτές, που δε νοιάζονται για 
υπνοδωμάτια και κουζίνες, που αφού πάρουν στον ώμο μια σκηνή και μια κουβέρτα 
απολαμβάνουν τις διακοπές τους ήεκείνοι που - περισσότερο οργανωμένοι -  περνάνε 
αξέχαστα σε κάποιο κάμπιγκ.

-  Σε άλλη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που «πληρώνουν» και δε νοιάζονται για το 
«καπέλλο» στο λογαριασμό τους, για τα εστιατόρια με τη «μοντέρνα» κουζίνα-που δεν 
σερβίρουν πατάτες τηγανιτές—ή τις τσούχτρες και τα μελτέμια της θάλασσας, αφού 
απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην πισίνα κάποιου υπερπολυτελούς ξενοδο
χείου. ..«ARALIKI BEACH».

Παρουσιάσαμε τις διακοπές απ' την αρνητική τους πλευρά... Σε σας, που έχετε 
γυρίσει κι όλας απ' την παραθέριση, κάτι μπορεί να θυμίζουν οι γραμμές αυτές.

Όσο για σας, που ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει, μην πανικοβληθείτε με αυτά που 
είπαμε. Οι διακοπές είναι πάντα ευχάριστες και σας καλούν κοντά τους για λίγες ώρες, 
λίγες μέρες, μια ζωή.

Πάρτε μαζί σας λίγο κέφι, φορτωθείτε με λίγη ξενοιασιά, ξεχάστε τα καθημερινά και 
ξεκινήστε τώρα.

Καλές διακοπές!.. Δημητρης Λυκοποριώτης
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A ftic io
Του Κώστα Ανανιάδη 

Τεχν. σύμβουλου ΠΑΣΕΓΕΣ 
σε θέματα αλιείας

Το άρθρο αυτό που γράφηκε με 
αφορμή πρόσφατη μετάβασή μου στο 
Μεζ τη ς  Νότιας Γαλλίας γ ια  επίσκεψη 
του Κέντρου Ερευνών και Επεξεργασίας 
Υδρολυμάτων του Μ εζ (CENTRE DE RE- 
CHERCHES PLURIDISCIPLINAIRES - 
STATION DE LAGUNAZE) βρ ίσκετα ι σή
μερα στο επ ίκεντρο τη ς  επ ικαιρότητας, 
λόγω του ιδ ια ίτερου ενδ ιαφ έροντος του 
από π ερ ιβαλλοντολογική κι αναπτυξιακή 
άποψη.

Δ εν ε ίνα ι πολλά χρόνια  που στη χώρα 
μας, όπως και σ’ άλλες πολλές χώρες του 
πλανήτη μας, άρχισε να συνειδοτοπ οιεί- 
τα ι το  γεγονός ότι βρ ισκόμαστε στο κέν
τρο μιας νέας κρίσης, της περιβαλλον- 
τολογ ικής κρίσης.

Ακάθαρτα νερά, απορρυπαντικά, εν- 
τομοκτόνα, ζ ιζανιοκτόνα και άλλες χημ ι
κές ουσ ίες άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό 
μερ ικές  από τ ις  ιχθυοτρόφ ες λ ίμνες (Βι- 
στωνίδα, Ιωαννίνων, Καστοριάς κ.α.) και 
τα ποτάμια μας (Νέστος, Πηνειός, Αξιός 
κ.α.) με τα άλλοτε γάργαρα νερά τους, 
και τ ις  μετάτρεψ αν σε οχετούς από ακά
θαρτα νερά. Ω ρα ιότατο ι κόλποι και αγ
κάλες των ακτών μας (όπως ο Σαρωνικός, 
ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο Παγαση- 
τ ικός  και άλλοι), με γαλανά νερά και 
γραφ ικές παραλίες, έγ ιναν κυρ ιολεκτικά  
βόθροι, ακατάλληλοι σχεδόν για τ ις

κ ο ι  ο ν ο π τ υ ξ η

Αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως ε ίνα ι γνωστό, το  περιβάλλον ε ί
να ι βασικός παράγοντας τη ς  ποιότητας 
ζωής^ και συνεπώς η προστασία, ή και η 
βελτίωση των φυσικών συνθηκών που 
αλλοιώθηκαν, αποτελούν όχι αυτο
σκοπό, αλλά βασικό στόχο οποιουδή- 
ποτε σχεδιασμού ή αναπτυξιακού προ
γράμματος. Πολύπλευρες ε ίνα ι σήμερα 
οι προσπάθειες που καταβάλλοντα ι για 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης και ε ιδ ι
κότερα εκε ίνης που αφορά τα ακάθαρτα 
νερά των πόλεων και της αγροτικής 
υπαίθρου.

=έρουμε πως η θάλασσα και οι λίμνες, 
που ε ίνα ι και οι τελ ικ ο ί αποδέκτες όλων 
των ακάθαρτων νερών, ε ίνα ι αυτές που 
συγκεντρώ νουν και το  μεγαλύτερο εν 
διαφέρον από ο ικολογική πλευρά, και γ ι ’ 
αυτό το  λόγο αποτελούν και το βασικό 
κρ ιτήρ ιο της ρύπανσης των νερών μιας 
οποιοσδήποτε μικρής ή μεγάλης περι
οχής. Για αυτό ακριβώς τα χρησιμοποιη
μένα νερά, ε ίτε  αστικά λύματα ε ίνα ι ε ίτε  
βιομηχανικά απόβλητα, πριν αποχετευ
τούν στον κοντινότερο  φυσικό αποδέκτη 
(λίμνη, ποτάμι ή θάλασσα), πρέπει να 
υφ ίσταντα ι “ καθαρισμό».

ανάγκες των κατοίκων (κολύμβηση, ψά
ρεμα κ.λ.π.). Το φ α ινόμενο αυτό δεν ε ίνα ι 
μοναδικό στον ελληνικό  χώρο. Α κτές θα
λασσών και λιμνών σε όλο τον  κόσμο, με 
πλήθος από φυτά και ζώα, μεταβάλλον
τα ι σιγά - σιγά σε υποθαλάσσιες ερή
μους. Πολλές α κτές τη ς  Ν. Ιταλίας και 
τη ς  Γαλλίας ήταν γνω στές γ ια  τα  οστρα- 
κόδερμά τους (στρείδ ια  και μύδια). 
Υπήρχαν μάλιστα κι εγκαταστάσεις 
ελεγχομένης καλλ ιέργειάς τους. Μέσα 
σε λ ιγότερα  από 10 χρόνια εξαφανίσ τη
καν. Ό λ α  τα  υψηλής ζήτησης ψάρια (λα
βράκια, τσιπούρες, σαργοί κ.α.) στον 
Κόλπο της Νεάπολης χάθηκαν εντελώς.

Πρέπει να δεχτούμε άραγε πως αυτές 
οι αλλαγές αποτελούν αναγκαία συν
έπεια τη ς  τεχνολογ ικής προόδου;

Δεν θα μπορούσε μήπως να υπάρξει 
ένας συνδυασμός, μια εναρμόνιση της 
β ιομηχανικής ανάπτυξης με την προσ
τασία του περιβάλλοντος;

Στο ερώτημα αυτό επ ιχειρε ίτα ι, με το 
παρόν άρθρο, να δοθε ί μια απάντηση, με 
τη συνοπτική περιγραφή ενός αναπτυ
ξιακού έργου που συνδυάζει την προσ
τασία του περ ιβάλλοντος με την ο ικονο
μική ανάπτυξη.
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Καθαρισμός των χρησιμοποιημένων νε
ρών.

Τα νερά που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση των αστικών κέντρων ή την άρ
δευση των αγρών, ε ίτε  αποχετεύονται -  
τελ ικά  -  στο δίκτυο υπονόμων, αν υπάρ
χει, η σε στεγανούς Βόθρους (σηπτικοί 
Βόθροι), ε ίτε  χύνοντα ι μαζί με τα απο- 
στραγγιζόμενα νερά των γεωρ. 
καλ/γειών σε χειμάρρους, λ ίμνες και πο
τάμια, για  να καταλήξουν στο τελ ικό  
αποδέκτη, τη θάλασσα. Τα λ ύ μ α τ α  
π ο υ  δ ι ο χ ε τ ε ύ ο ν τ α ι  στους σηπτι
κούς βόθρους, είνα ι λ ιγότερο Βλαπτικά, 
επειδή εκε ί γ ίνοντα ι αναερόΒιες ζυμώ
σεις. Τα λύματα όμως που πηγαίνουν 
απευθείας σε ποταμό, λίμνη ή θάλασσα, 
δημιουργούν συνήθως σοβαρά προβλή
ματα ρύπανσης. Για να εξουδετερω θεί η 
ρύπανση κι αποφευχθεί η βλάβη των φυ
σικών αποδεκτών και του υδρόβιου 
περιβάλλοντος, πρέπει τα χρησιμοποιη- 
θέντα αυτά νερά να υποβληθούν σε ορι
σμένες κατεργασίες που κατατάσσονται 
σε τρ εις  Βαθμίδες.

Η πρώτη έχει σα σκοπό ν' απομακρύνει 
τα στερεά σώματα με τη Βοήθεια εσχα- 
ρών, ή δεξαμενών καθίζησης. Ο καθαρι
σμός μπορεί να συμπληρώνεται με 
χρήση χλωρίου για την καταστροφή των 
παθογόνων μικροβίων.

Η πρωτοβάθμια αυτή κατεργασία 
μειώνει μονάχα κατά 30%, το β ι ο χ η 
μ ι κ ά  α ν α γ κ α ί ο  ο ξ υ γ ό ν ο  
(B.O.D.).

Για να συμπληρωθεί ο «καθαρισμός» 
γ ίνετα ι μια δεύτερη επεξεργασία που 
στηρίζετα ι σε αερόβια ζύμωση. Με αυτή 
επ ιχειρείτα ι στενότερη επαφή των λυμά
των με άφθονο αέρα, παρουσία λάσπης, 
προερχόμενης από άλλες παρόμοιες κα
τεργασ ίες και που περ ιέχει σε μεγάλο

αριθμό κατάλληλους μικροοργανισμούς 
για την επιδιωκόμενη μετατροπή. Η 
επαφή αυτή των λυμάτων π ετυχα ίνετα ι 
ε ίτε  με καταιώνιση των χρησιμοποιημέ
νων νερών επάνω σε στρώματα από πέ
τρες και χαλίκια, ε ίτε  με διοχέτευση 
αέρα - για 3 ώρες - μέσα σε λιμνοστάσια 
(ρηχές χωμάτινες δεξαμενές) που περι
έχουν τα ακάθαρτα νερά. Αν γ ίνετα ι 
χρήση οξυγόνου, αντί για  ατμοσφαιρικό 
αέρα, σε μικρές κυρίως εγκαταστάσεις, ο 
καθαρισμός γ ίνετα ι καλύτερα και σε μι
κρότερο χρονικό διάστημα.

Με μια ακόμα κατεργασία (συμπληρω
ματική) ο καθαρισμός συμπληρώνεται με 
καθίζηση σε λιμνοστάσια ή τσ ιμεντέν ιες  
δεξαμενές, απ' τις  οποίες παίρνετα ι κι 
ανακυκλώ νεται μέρος της λάσπης που 
κατακάθετα ι στον πυθμένα και τέλος με 
χλωρίωση. Τέτοια  νερά που έχουν υπο
βληθεί σε παρόμοιες κατεργασίες, είνα ι 
πια αβλαβή και μπορεί να δ ιοχετευτούν 
χωρίς κανένα κίνδυνο σε ποτάμια, λ ίμνες 
ή θάλασσες. Γ ια να π ετυχα ίνετα ι πλήρης 
απομάκρυνση των οργανικών κι ανόργα
νων ενώσεων που παραμένουν σε διά
λυση, χρειάζετα ι να γ ίνε ι κι άλλος (τρ ιτο
βάθμιος) καθαρισμός, όπου εφαρμόζον
τα ι δ ιάφορες μέθοδοι επεξεργασίας, 
όπως η προσρόφηση πάνω σε ενεργό άν
θρακα, η αντίστροφη ώσμωση, η καθί
ζηση φωσφορικών αλάτων, η ηλεκτρο
διάλυση κι άλλες φυσ ικοχημικές κατερ
γασίες.

Υπάρχουν μερ ικές άλλες μέθοδοι κα
θαρισμού υδρολυμάτων, που ο περιορι
σμένος χώρος του περιοδικού αλλά κι ο 
σκοπός του άρθρου, δεν μας επιτρέπουν 
να περιγράφουμε. Θα περιοριστούμε ν' 
αναφέρουμε τον καθαρισμό αστικών λυ
μάτων και βιομηχανικών απόβλητων με 
ηλιακές και άλλες παρεμφερείς μ εθό
δους. που δεν είνα ι μονάχα - περιβαλ-



λοντολογικά  - πολύ καλές, αλλά και ο ικο
νομικά συμφέρουσες. Τα χρησιμοποιη
μένα νερά, με κατάλληλη επιλογή, μπο
ρούν μέσα σε ρηχές δεξαμενές, να συμ
βάλουν στην ανάπτυξη μικροφυκών με 
ταυτόχρονη χρησιμοποίηση της ηλιακής 
ενέργε ια ς από την οποία δεσμεύουν ένα 
ποσοστό αρκετά  μεγαλύτερο απ' εκε ίνο  
που δεσ μεύετα ι από τα  ο ικοσυστήματα 
του φυτικού βασιλείου.

Μπορεί ακόμα να εκδηλώ νονται ανα- 
ερόθ ιες  ζυμώσεις των φυτικών ιστών που 
οδηγούν στην «αλγομεθανική ζύμωση» 
με μετατροπή σ’ α υ τές  της φω τεινής εν 
έργειας που π αγιδεύτηκε από τα φύκη 
(φυτοπλαγκτόν), στη χημική ενέργε ια  
του μεθανίου. Το τελευ τα ίο  χρησιμο
π ο ιείτα ι σαν καύσιμο αέριο, που με την 
καύση του μπαίνουν σε λε ιτουργ ία  γ εν 
νήτρ ιες, για  την παραγωγή ηλεκτρ ικού  
ρεύματος.

Με τη μέθοδο αυτή ε ίνα ι δυνατό διά
φορα μικροφύκη ή άλλα υδρόβια φυτά 
που ευδοκιμούν μέσα σε ακάθαρτα νερά, 
να δίνουν μεθάνιο, με απόδοση μέχρι και 
60%. Έ να λιμνοστάσιο έκτασης ενός 
στρέμματος, μπορεί να παράγει 2,5 με 5 
τόνους υδρόβιων φυτών το  χρόνο, με 
αντίστο ιχη ενέργε ια  3.000 μέχρι 6.000 κι
λοβατώρες. Τα λιμνοστάσια αυτά -  συν
ήθως χωμάτινα -  κατασκευάζοντα ι στη 
στερ ιά  όπου περνούν μέσα απ’ αυτά τα 
χρησιμοποιημένα νερά, πριν δ ιο χ ετευ 
τούν στα ποτάμιά, τ ις  λίμνες, τ ις  λ ιμνο
θάλασσες ή τη θάλασσα. Ό τα ν  φτάσουν 
πια εκε ί, ε ίνα ι εντελώ ς ακίνδυνα. Μ ’ αυτό 
τον τρόπο π ετυχα ίνοντα ι δυο σκοποί 
συΥΧΡ0νως: Και τα βλαβερά για την 
υγεία  του ανθρώπου λύματα -  απόβλητα 
εξουδετερώ νοντα ι, και ενεργειακά  και 
άλλα οφέλη εξασφαλίζοντα ι.

Μ εγάλες προσπάθειες γ ίνοντα ι σ ’ όλο 
τον κόσμο σήμερα για την εξυγίανση του 
περιβάλλοντος. Από τα πιο χαρακτηρ ι
στικά παραδείγματα συλλογικών προσ
παθειών προς την  κατεύθυνση αυτή, ε ί
ναι η περίπτωση προστασίας περιβάλ
λοντος - μοναδικής ίσως στον κόσμο - 
της σ οβ ιετ ικής πόλης Μινσκ, καθώς κι 
εκε ίνης  της πόλης του Λονδίνου, με την 
πλήρη σχεδόν απορρύπανση του ποτα
μού Τάμεση.

Είναι πέρα από βέβαιο πως οποιαδή
ποτε δαπάνη ε ίνα ι μικρή για  την  προστα
σία του περιβάλλοντος, ώστε ν' αξίζει 
κάθε θυσία γ ια  να εξασφ αλιστε ί το  κα
θαρό νερό, που μαζί με τον καθαρό αέρα 
αποτελούν τα δύο πιο στοιχειώδη αγαθά 
του ανθρώπου.

Πιο κάτω δ ίνουμε μια σύντομη περι
γραφή των εγκαταστάσεω ν και της με
θόδου καθαρισμού που χρησ ιμοποιείτα ι 
στην περιοχή του Languedoc της Νότιας 
Γαλλίας. Η περίπτωση αυτή α ναφ έρετα ι 
σαν συγκεκρ ιμένο παράδειγμα έργου με 
το  οποίο επ ιχε ιρε ίτα ι προστασία του 
περ ιβάλλοντος σε συνδυασμό με οικον. 
ανάπτυξη.

Το Κέντρο Περιβαλλοντολογικών Ερευ
νών.

Τα δισεπ ίλυτα προβλήματα διάθεσης 
των λυμάτων πολλών αστικών κέντρων 
και η ανάγκη ανακύκλωσης και παραγω
γ ικής αξιοποίησης ορισμένων στοιχείων 
που π ερ ιέχοντα ι σ’ αυτά, για τη γον ιμο
ποίηση των εδαφών, τη μετατροπή τους 
σε καύσιμη ύλη, ή την ανάπτυξη στα

απορρυπανθέντα νερά ιχθυοκαλλιερ- 
γειών, οδήγησαν - σε πολλές χώρες του 
δυτικού και ανατολικού κόσμου -  στην 
επινόηση μεθόδων μετατροπής των 
υδρολυμάτων σε πρω τεϊνούχες τροφές, 
ή π ολυτιμότατες για τη βιομηχανία εν
εργε ια κές ύλες. Η Γαλλία ε ίνα ι μια από 
τ ις  πρωτοπόρες στον τομέα  αυτόν χώρες 
της Ευρώπης.

Το Κέντρο Επεξεργασίας με φυσικό 
β ιολογικό καθαρισμό των χρησιμοποιη
μένων νερών της πόλης Meze. ιδρύθηκε 
από το  Δ ιακο ινοτικό  Συνδικάτο και την 
Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών του 

βόρεια  από τη  Λεκάνη του To (Bassin du 
Thau), γεωγραφικού δ ιαμερίσματος της 
χώρας, με πρωτοβουλία του καθηγητή V. 
Pietrassanta, δημάρχου του Meze.

Ο φυσικός καθαρισμός που γ ίνετα ι, ε ί
ναι στην πράξη η μόνη μέθοδος κα τερ 
γασίας αστικών υδρολυμάτων που επι
σ τρέφ ει στον φυσικό αποδέκτη - τη λ ι
μνοθάλασσα του Thau -  νερά τα οποία 
δ ιαθέτουν β ιολογικά και χημικά γνωρί
σματα που πλησιάζουν τα νερά που 
προορίζονται για λουσμένους. Οι κο ινό
τη τες  του Meze και του Loupian χάρη στη 
λε ιτουργ ία  του συστήματος αυτού κα
θαρισμού, έχουν εξασφαλίσει τη μεγίστη 
δυνατή προστασία της πιο πάνω λεκά 
νης, που αποτελεί μέχρι σήμερα σημαν
τική  - από οικονομική άποψη - παραγω
γική πηγή της περιοχής, λόγω των ιχθυο- 
καλλιεργητικώ ν, αλ ιευτικώ ν και οστρεο- 
τροφικών δραστηριοτήτω ν που λαμβά
νουν χώρα σ’ αυτή.

Το κύριο χαρακτηρ ιστικό γνώρισμα 
της χρησιμοποιούμενης μεθόδου (σύ
στημα β ιολογικού καθαρισμού «με τ ε 
χνητά  λιμνοστάσια») ε ίνα ι η απλότητα 
των εγκαταστάσεων από πλευρά εκμ ε
τάλλευσης κι η μεγάλη λε ιτουργ ική  ευ ε 
λιξία  του συστήματος, το οποίο χρησιμο
ποιεί για  την εξουδετέρω ση της ρύπαν
σης των χρησιμοποιημένων νερών της 
πόλης, σαν μόνες πηγές ενέργειας, τον 
άνεμο και τον ήλιο, αντιμετω π ίζει μ' επι
τυχ ία  τ ις  καθημερ ινές και εποχικές 
μεταβολές της «ρυπαντικής παλίρ
ροιας» και, τέλος, επ ιτρέπει την παρα
γωγή σημαντικής ποσότητας βιομάζας 
(μικροφύκη και ζωοπλαγκτόν) που μπο
ρεί να  χρησ ιμοποιηθεί από τ ις  υδατο
κα λλ ιέργε ιες  ή για την παρασκευή καύ
σιμων αερίων.

Η μέθοδος αυτή «λιμνοστασίωσης» 
(Lagunaze). που βασ ίζετα ι στην κατα
σκευή αβαθών λεκανών β ιολογικού κα
θαρισμού, προορίζεται για  τον καθαρι
σμό των λυμάτων και αποβλήτων του 
αποχευτικού δικτύου των κοινοτήτω ν 
του Meze και του Loupian, που ο πληθυ
σμός τους φ τάνε ι τους 24.000 κατο ίκους 
το  καλοκαίρι. Ο Σταθμός του Κέντρου 
(Station de Recherchew) εκ τε ίν ε τα ι σε 120 
περίπου στρέμματα γης, και βρ ίσκετα ι σε 
απόσταση 100 περίπου μέτρων από τις  
όχθες της λεκάνης του Thau.

Έ π ειτα  από μια επεξεργασ ία (αφαί
ρεση της άμμου, μετάγγιση κι απομά
κρυνση των ελαιοκηλίδων), τα υδρολύ- 
ματα δ ιοχετεύοντα ι σε τρ ία  στεγανά «λι- 
μνοστάσια σταθεροποίησης», όπου ο 
καθαρισμός γ ίν ετα ι με την επίδραση του 
φωτός, της θερμοκρασίας, του αέρα, του 
ήλιου, των μικροφυκών και των βακτη
ρίων. Η ολική επ ιφάνεια που καλύπτουν 
όλες μαζί οι λεκάνες, ε ίνα ι 80.000 μ2.

(40.000 μ2 για την πρώτη λεκάνη και από
20.000 μ2 για κάθε μία από τ ις  άλλες). Η 
μορφή των λεκανών σ υντελε ί στην επί
τευξη  - μέσα στα λιμνοστάσια καθαρι
σμού - ενός «μέγιστου» υδροδυναμικού 
αποτελέσματος. Τα αναχώματα των τ ε 
χνητών λιμνοστασίων (Lagunaze) είνα ι 
φ τιαγμένα  με αργιλλώδη υλικά. Το εσω
τερ ικό  πρανές ε ίνα ι επενδυμένο μ ’ ένα 
στρώμα σωμάτωσης, ώστε ν ’ αποφεύγε
τα ι η διάβρωση που προκαλείτα ι από το 
ξέσπασμα του νερού πάνω στα τοιχώ
ματα των λεκανών. Το μέσο πάχος του 
στρώματος του νερού στα λιμνοστάσια 
ε ίνα ι 1,20 μ. Υ δροθυρίδες (καλόγηροι) 
επ ιτρέπουν τη ρύθμιση των μεταβολών 
της στάθμης του νερού. Η παροχή του 
αποχετευόμενου νερού, κατά την ε ίσ 
οδό του στις λεκάνες, ποικ ίλλει από 
1.700 μ3 /  ημέρα το  καλοκαίρι. Ο μέσος 
όρος παραμονής στο συγκρότημα λι- 
μνοστασίιυν των αποχετευόμενω ν υδρο
λυμάτων ε ίνα ι 80 περίπου μέρες.

Το σύστημα τεχνητώ ν λιμνοστασίων 
β ιολογικού καθαρισμού (Lagunaze) του 
Meze άρχισε να λε ιτο υ ρ γε ί στις 
20-5-1980. Για να προσαρμόσει το  κτι- 
ριακό συγκρότημα της μονάδος αυτής 
κατεργασίας αστικών υδρολυμάτων 
προς την επ ιλεγείσα τοποθεσία, ο αρχι
τέκτο να ς του έργου φρόντισε να συν
δυάσει αυτό με το  γύρω τοπίο. Έ τσι, με 
την προσεκτική επιλογή των δέντρων και 
αρωματικών θάμνων της μεσογειακής 
αυτής ζώνης, ο χώρος του λιμνοστασια- 
κού συγκροτήματος β ιολογικού καθαρι
σμού, πήρε μια ευχάριστη όψη κι αποτέ- 
λεσε μια ιδ ιόμορφη πανιδολογική νη
σίδα, όπου αναπτύσσεται ένα εντελώ ς 
φυσικό οικοσύστημα.

Στον ίδ ιο χώρο, παράλληλα με τη μο
νάδα καθαρισμού των υδρολυμάτων των 
δύο κοινοτήτω ν που προαναφέραμε, δη- 
μ ιουργήθηκε ένα κέντρο ερευνών και 
πειραματισμού, που εξυπ ηρετε ί - άμεσα 
ή έμμεσα - το  λ ιμνοστασιακό συγκρό
τημα φυσικού β ιολογικού καθαρισμού.

Οι δυο βασικοί σ τόχοι του Κέντρου 
ερευνών ε ίνα ι η εκπλήρωση των ακό
λουθων αντικε ιμεν ικώ ν σκοπών:

1. Έ λεγχος, εμπέδωση και βελτίωση 
του συστήματος καθαρισμού που ακο
λουθείτα ι.

2. Εκμετάλλευση της παραγόμενης 
βιομάζας, για εξυπηρέτηση υδατοκομι- 
κών ή ενεργειακώ ν σκοπών.

Π ρόκειτα ι για  μια μονάδα - πιλότο, που 
οργανώθηκε, κατασκευάστηκε και λ ε ι
το υ ρ γε ί με τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων, τοπικής αυτοδιο ίκησης, 
Ενωσης Αγροτ. και Ιχθυοτροφικών Συν

εταιρισμών της περιοχής και επαγγελμα- 
τιών ψαράδων και οστρεοτρόφω ν της 
λεκάνης του Thau. Για την οργάνωση, τη 
διεξαγωγή ερευνών και το  συντονισμό 
των εργασιών στο χώρο αυτό, έχουν 
συγκροτηθεί τα εξής 5 επιστημονικά 
συνεργεία , με τα ακόλουθα εργαστήρια:

-  Ομάδα Εργαστηρίου εφαρμοσμένης 
χημείας.

-  Ομάδα Εργαστηρίου Θαλάσσιας 
υδροβιολογίας.

-  Ομάδα Εργαστηρίου χημ ικής μηχανο- 
λογίας. εφαρμοσμένης στη β ιοτεχνο
λογία.

-  Σταθμός θαλάσσιας και λιμνοθαλάσ- 
σιας β ιολογίας της sete και
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-  Κέντρο Μ ελετών της Αγροτικής Μη-
χανολογίας του Υπουργείου Υδάτων
και Δασών.
Τα πιο πάνω επιστημονικά συνεργεία 

δ ιαθέτουν για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού τους, ε ιδ ικές εγκαταστάσεις για 
τη διεξαγωγή πειραμάτων.

Κοντά στα τεχνητά  λιμνοστάσια βιο
λογικού καθαρισμού των λυμάτων, 
υπάρχουν μια δεξαμενή των 5.000 μ2 και 
20 στεγανές λεκάνες των 50 - 400 μ2, από 
τ ις  οποίες η μια στεγάζετα ι κάτω από μια 
αγροτικού τύπου σέρρα.

Το Κέντρο Ερευνών (Centre de Recher- 
ches Pluridisciplinaires) δ ίνε ι πληροφο
ρίες για τα προβλήματα καθαρισμού και 
την αποτελεσματικότητα της κατεργα
σίας των άστικών υδρολυμάτων με τη 
μέθοδο «λιμνοστασίωσης», σε όλο τον 
πληθυσμό της περιοχής, συνεργάζεται 
με το δημαρχιακό συμβούλιο του Meze 
και τους συνεταιρισμούς των αγροτών 
και ψαράδων, ενημερώνοντας αυτούς 
για τα αποτελέσματα των πειραματικών 
υδατοκαλλιεργειών, που θα μπορούσαν 
να έχουν εφαρμογή πάνω στις δ ικές τους 
καλλιέργειες, και τέλος, καλεί τους μα
θητές των κοινοτικών σχολείων να πά
ρουν μέρος στις εργασίες και τ ις  δ ιεξα
γόμενες μελέτες.

Έ τσ ι το Κέντρο Ερευνών του Meze, με 
τις  εγκαταστάσεις του και τ ις  επιστημο
νικές του δραστηριότητες, αλλά και την 
τακτική ενημέρωση πάνω στα θέματα 
του περιβάλλοντος, βοηθά στην ανά
πτυξη και καλλιέργεια  της κατάλληλης 
περιθαλλοντολογικής συνείδησης προς 
όλες τ ις  κατευθύνσεις, ενώ συγχρόνως 
αξιοποιεί, προς όφελος του κοινού, τα 
αποτελέσματα του συνδυασμού της 
προστασίας του περιβάλλοντος με την 
οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ -  
ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΥΜ ΑΤΩΝ

1. Μικροβιολογία:
Στον καθαρισμό των αστικών υδρολυ

μάτων με την τεχν ική  της «λιμνοστασίω- 
σης» (φυσικός βιολογικός καθαρισμός 
λυμάτων με το σύστημα της εγκατάστα
σης λιμνοστάσιων), τα βακτήρια παρεμ
βαίνουν σε πολλά επίπεδα. Τα χρησιμο
ποιημένα νερά των αστικών κέντρων 
βοηθούν άμεσα στην αποξήρανση των 
απόβλητων του οργανισμού των ανθρώ
πων και του ζωικού περιβάλλοντος τους.

Πιο κάτω δ ίνετα ι σχεδιάγραμμα του 
κυκλώματος, διακίνησης και μετασχημα
τισμού της μικροθιακής χλωρίδας:

Τα απορρίμματα αυτά είνα ι οργανικής 
προέλευσης κατά το πλείστον κι ανόρ
γανης κατά ένα μέρος, και περιέχουν μια 
μεγάλη ποσότητα μικροοργανισμών, από 
τους οποίους τα βακτήρια είνα ι αυτά που 
παίρνουν μέρος στην αποικοδόμηση των 
απόβλητων αυτών. Αλλά βακτήρια, λ ιγό
τερο  ενεργά στα πλαίσια της βιοαποικο- 
δόμησης, είνα ι ικανά - κάτω από ε ιδ ικές 
συνθήκες - ν' αποβούν φορείς ή και άμε
σοι πρόξενοι ασθενειών.

Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να εξαφα
νίσει τα σπέρματα μόλυνσης, περιορί

Πάνω·
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και ιμαρεύθηκαν οε δεξαμενές 
του Βιολογικού Σταθμού της 
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Κάτω:
Σέρρα ιχθυεκκολαπτηρίου, με 
δεξαμενές εκτροφής ιχθυολαρβών.

ζοντας αυτά σε τέτο ια  ποσοστά, ώστε η 
π ιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών υδρι- 
κής προέλευσης να πλησιάζει το μηδέν. 
Οι θακτηριολόγοι ελέγχουν την ποιό
τητα  -  από υγειονομική πλευρά -  του 
λύματος κι ενδ ιαφ έροντα ι για την προο
δευτική  πορεία μεταμόρφωσης των μη 
παθογόνων βακτηρίων, σε παραπαθο- 
γενή και παθογενή.

Ο καθαρισμός των υδρολυμάτων, για 
να είνα ι πλήρης, πρέπει να μετασχηματί
ζει τα οργανικής προέλευσης μόρια και 
να τα επαναφέρει στον ανόργανο κόσμο. 
Οι θακτηριολόγοι τό τε  ενδ ιαφ έροντα ι 
για τα βακτήρια των βιογαιοχημικών κύ
κλων. Η μέθοδος βιολογικού καθαρισμού 
με το σύστημα της τεχνητής «λιμνοστα- 
σίωσης» βασίζεται στη δημιουργία και 
θέση σε λειτουργία  ενός νεο - οικοσυ
στήματος στο οποίο ο ρόλος του βακτη- 
ριακού διαμερίσματος ε ίνα ι ο κυριότε- 
ρος παράγοντας. Οι θακτηριολόγοι στην 
περίπτωση αυτή, ενδ ιαφ έροντα ι για  τη 
βακτηριακή οικολογία.

2. Το πλαγκτόν.

α. Το φ υ το π λ α γ κ τό ν .

Είναι τα μικροσκοπικά, μονοκύτταρα 
φύκη, που για τον κοινό άνθρωπο δεν 
έχουν αξιόλογες διαφορές μεταξύ τους. 
Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται 
για  οργανισμούς που περιέχουν χλωρο
φύλλη και κάθε κύτταρό τους έχει την 
ικανότητα να σχηματίσει ένα κύτταρο 
αναπαραγωγής. Δεν έχουν φύλλα, ρίζες 
ή άλλα ειδ ικά  όργανα. Επιπλέουν ελεύ 
θερα στο νερό. Γενικά είνα ι αυτότροφα 
και συναντιώνται σε ομάδες ή σε μικρές 
αλυσίδες, στα γλυκά νερά, στις λίμνες, 
τα υφάλμυρα τενάγη και τ ις  θάλασσες.

Το φυτοπλαγκτόν παράγει την τροφή 
του με φωτοσύνθεση. Στα περισσότερα 
υδρόβια οικοσυστήματα είνα ι οι κυρίως 
παραγωγοί και σχηματίζουν τον πρώτο 
κρίκο στις τροφ ικές αλυσίδες. Υπό την 
επίδραση του φωτός, το  φυτοπλαγκτόν

χρησιμοποιεί το δ ιοξε ίδ ιο  του άνθρακα 
(που εν μέρει παράγεται με τη αναπνοή 
των βακτηρίων) και τ ις  ύλες της αποικο
δόμησης, για να επεξεργαστεί φυσική 
ύλη και ν' απελευθερώσει οξυγόνο (που 
χρησ ιμεύει στα αερόβια βακτήρια και 
στην αναπνοή του ζωοπλαγκτού): το 
οξυγόνο που παράγεται από τα βακτήρια 
βοηθάει στον καθαρισμό των ρυπασμέ- 
νων νερών, επειδή οξειδώ νει πολλούς 
ρυπαντές. Σ υντελεί ακόμα στην οξυγό
νωση του νερού, όταν η π ερ ιεκτικότητά  
του είναι, εξα ιτίας της ρύπανσης, χα
μηλή. Ιδ ια ίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν τα μικροφύκη των λιμνοστάσιων 
βιολογικού καθαρισμού, τα πράσινα 
φύκη ή χλωροφύκη όπως λέγονται, τα 
οποία - σε σχέση με τα άλλα φυτοπλαγ- 
κτονικά φύκη (ερυθροφύκη, χρυσοφύκη, 
καφεόχροα φύκη κ.α.) - έχουν αυξημένη 
φωτοσυνθετική ικανότητα. Γ ι’ αυτό και 
τα συναντάμε σε πολύ μεγάλες ποσότη
τες, σε όλο το κύκλωμα του βιολογικού 
καθαρισμού των λιμνοστάσιων (Lag- 
unage). Κυριαρχούν συνήθως τα ευρο- 
χλωροφύκη με κύριο εκπρόσωπο το Dic- 
tyo sphaerium Pulchellum, σε συμβίωση ή 
εναλλακτικά με το D. Ente|abergianum 
(φωτο χ 1.000). Ό τα ν  τα  νερά είνα ι πάρα 
πολύ φορτωμένα με οργανική ύλη, τα 
χλωροφύκη είνα ι λ ιγότερα. Στην περί
πτωση αυτή εγκαθίσταντα ι τα φαιοφύκη 
(καφεόχροα φύκη) με την Euglena Graci
lis και Ε. Viridis, που ε ίνα ι ικανά να χρησι
μοποιούν ένα είδος «μιξοτρόφου τρο
φής» (απορρόφηση οργανικών τροφών 
και χλωροφυλλική αφομοίωση).

Η ποσοτική αξιολόγηση των φυτο- 
πλαγκτονικών πληθυσμών αποτελεί τη 
βάση της έννοιας «πρωτογενής παραγω
γ ικότητα  υδάτων». Οι μέθοδοι υπολογι
σμού της παραγωγικής φυτοπλαγκτού 
δ ιακρίνοντα ι σε 2 ομάδες: μια άμεση μέ
θοδος με αρίθμηση των κυττάρων, και 
μια έμμεση μέθοδος υπολογισμού της 
παραγωγής με φασματοσκόπηση των

Συνέχεια στη σελίδα 636
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Πέλαγο εσύ χ ιλιοτραγουδισμένο Αιγαίο μου, 
τι πρώτα να σου τραγουδήσω και τι δεύτερα;

Εσύ δεν είσαι μια συνηθισμένη θάλασσα!
Στην καταγάλανη κι ασημοκέντητη ποδιά σου, χ ιλ ιάδες

, χρόνια τώρα,
λικνίζονται αστραφτερά πετράδια, τα σραραγδένια σου

νησιά!
Στις αφροστόλιστες μαβ ιές  ακρογιαλιές σου 
που μέρα νύχτα ακούραστα χα ϊδεύε ις  σαν παθιασμέ

νος εραστής,
γεννήθηκαν παληά, Θεοί ξανθόμαλλοι

Στα χρυσογάλαζα ατλαζένια πλάτεια σου,
χυμένο  ολόχαρα το χρυσοπόρφυρο μεθύσι του Ήλιου,
σε ταξιδεύε ι ανάλαφρα  — γλυκειά κονίστρα — από τη

Δύση στην Ανατολή . . .

Μέσα απ' τα διάφανα κι ανάρια πέπλα σου,
κι από τ ' ασημοθώρητα κοχύλια των βυθών σου, ξεπή-

, , . , . δησε
σ αλλαργινους καιρούς η Κύπρη, σύμβολο αθάνατο

της Ο μορφ ιάς !. . .

Στις κόγχες και τα βράχια των νησιών σου, φωλιάζουν 
άσβυστα κι ακοίμητα, τα παραθύρια τα μαγευτ ικά  των

Νηρηίδων σου,
κι οι θρύλοι του Νηρέα! Του Οδυσσέα! Του Τρίτωνα!

Εσένα σ' ώργωσαν περήφανα κι απτόητα, τα γαλανά
νερά σου σκίζοντας, 

οι Αργοναύτες και τ ανεμοτάξιδα πλεούμενα των 
Μυρμηδόνων και των Αχαιών!

Κάτω από τη ζαφειρένια πλάκα σου, κοιμάται αποστα-
, μένος

ο Θριαμβευτής Θεός σου ο Ποσειδώνας! Και σκαλισμέ
νες πάνω της

ορθώνονται Σαλαμίνες, Ναυαρίνα, Ψαρά! Δόξες και
Δ ά φ ν ε ς . . .

Εσένα σε δοξάσανε περίτρανα οι φλόγες του Κανάρη!

και τ ' ασημόφτερα δελφίνια σου, στη Μουσική, που το
ρυθμότης τέχνη σου 

είναι να κρατας μερόνυχτα με  μέτρο, γοργοπερνιούν-
, . , ται παιχνιδιάρικα

με τ ατι, του χρυσόμαλλη Φοίβου, του θαλασσοκαβα
λάρη σ ο υ ! . . .

Πέλαγο εσύ, χ ιλ ιοτραγουδισμένο Αιγαίο μου, 
τι πρώτα να σου τραγουδήσω και τι δεύτερα ';

Από τα μαρμαρένια σπλάχνα των βουνών σου, γεννή-
Χ . θηκαν αθάνατα

παιδια της Τέχνης, για να φωτίσουνε τα ριζικά του κό-

Στη Μήλο η Αφροδίτη, στη Λίνδο η Αθηνά, στη Σαμο- 
Ν ·κη Θράκη η ξακουσμένη

Η Αρμονία, δεμένη με  το διάφανο λευκό του Ήλιου σου
, . α , και το Ρυθμό

του φλοίσβου, που τραγουδάει αδιάκοπα στις χρυσα
φένιες αμμουδιές σου, 

ταξίδεψε στη Δύση, για να βροντοφωνάξει πως ΕΔΩ
„  . , γενήθηκε το ΦΩΣ!
Εόω! Στα χρυσοπορφυρα νερά σ ο υ ! . . .

Απ’ τ ’ ανεμοδαρμένα κι αετίσια βράχια σου, ξεφϋτρω-
,., , σαν στα χώματα της-
Ηλιουσας και της Λέσβου και της Κω, οι πρωτοπόροι

,. σου της Επιστήμης,
π?ς Σόφιας και του Λυρισμού . . .
Εσένα έχουν πατρίδα τα θρυλικά τα ονόματα του Ιππο-
·. „  κράτη και του
Ικαρου, του Πιττακού και του Κλεόβουλου, του Ομή-

τ . .  . ρου, της Σαπφώς και
του Αλκαίου.

Του Πυθαγόρα και του Δημοκρίτου οι άπιαστες Ιδέες,
πετάξανε χ ιλιάδες  

χρονιά πριν πάνω από τ ' αφρισμένο κύμα σου, πρωτό-
, γνωρα πουλιά!

προφητικά μελλούμενα  σημάδια, στον ηλιοσκέπαστο

Λ  I  J M  I  Ο Μ Ο Υ
Της Γεωργίας Κ. Ζαχαροπούλου

ι ης Μπουμπουλινας τα κανόνια! Της Μαντώς η ευ γ έ 
νεια . . .

Η μουσική σου μελωδία θεόσταλτη, κι ο φλοίσβος σου, 
νανούρισμα γλυκό και μαγεμένο, αντρώνει ακούραστα

τις λεβεντόμορφες
γενηες  των αντρειωμένων μας θαλασσινών . . .

Η ανάσα σου ευωδιά μεθυστική από αρμύρα κι αύρα ι
από ζεφύρου κι

μα'ιστραλιού πνοή, τρέφε ι τα πελαγίσια στήθη των πα
διών σοι

με  τις Μ εγάλες Ιδέες . . .

Στα κρυσταλλένια, λαμπυρίσματά σου, όπου ιριδίζουν
παίζοντας

οι αχτίδες από τ ' αντ ιφεγγίσματα της λάμψης σου, η
, Λύρα του

Δελφ ίνου Απόλλωνα αντηχε ί ακόμα! Κάλεσμα αθά
νατο . . .

ουράνιο θόλο σου . . .

Εσένα βασιληάδες, ήρωες και ημ ίθεο ι σε σημάδεψαν
με τα πεπρωμένα

τους, γράφοντας πάνω στην αστραφτερή θωρηά σου τα
δοξασμένα παραμύθια

της Φ υλής. . .

Μέσ' στα ξωκκλήσια σου τ' απλοϊκά, τα Πάλλευκα, το
ψως απ’ τ 'α γ ιοκέρ ι  

του Αη -Ν ικολα , ξεπνοϊσμένο τρεμοσβήνει!... Ίδια λα-
. , χτάρα μάννας

θαλασσινού ταξιδευτη!...

Και τ ’ αγιασμένο σου νησί της Παναγιάς, καταμεσίς στο
Κυκλαδίτικο

περβόλι σου, τη Βαγγελίστρα σου Χαρίζει! Κορώνα ατί
μητη - ευλογιά

υπέρτατη! Στολίδι πίστης πλουμιστό σ τ ’ αφροστεφά-
νωτα μαλλιά σου... 

Στις πόρτες και τα τοξωτά τα παραθύρια σου, των τεχν ι
τών σου η
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μαστοριά με το περίτεχνο της ομορφιάς σμιλάρι, σκά
λισε μύθους και

πουλιά!... της Ρωμηοσύνης αξεθώριαστα πουμίδια!
λουλούδια της

παράδοσης καθάρια! Σαν τα νερά σου τα Αιγαιόπελαγί-
τικα...

Στα ροδοστόλιστα νησιώτικα περβάζια σου, σμίγουν τα
δάκρυα της

κόρης με τον αβάσταγο καημό του μισεμού, και πλέ
κονται όνειρα για

πανηγύρια και γιορτάσια και νειότης τρελλοξεφαντώ-
ματα .. .

Κι όταν τα θαλασσόδαρτα καΐκια σου, με τ ’ άρμενα
στητά στ' αραξοβόλια  

μπαίνουμε τ' απάνεμα, τότε, χοροί τσαμπούνες και Λα
χτάρες,

βιολιά, ταμπούρλα, μπόλιες κι ολοκντητες ποδιές, όλα, 
λιβάνι και μοσχοθυμίαμα στα πόδια σου . . .

Ψηλά στα βραχοτόπια σου, ξενόφερτοι κουρσάροι, του
κάκου να σε

μολέψουνε δοκίμασαν, φυτεύοντας Ενέτικα καστέλλα
και μ ιναρέδες

και πύργους φράγκικους.
Στο τ ιμημένο χώμα των νησιών σου, ο ξένος σπόρος

χάνεται άπιαστος,
κακότυχος, αρίζωτος
Εδώ, Κυρά κι αφέντρα μονάχα η Ελλάδα!

Αιγαίο μου! Εσύ δεν είσαι πέλαγο! Δεν είσαι θάλασσα! 
Είσαι του Έλληνα η ανάσα κι η ψυχή! Είσει το γήτεμα

της νειότης του!
Είσαι το γάλα που βυζαίνει το παιδί στα μητρικά σου

στήθια!

Είσαι τραγούδι των Σειρήνων ξελγιάρικο, που τον πλα
νεύει αγιάτρευτα

και τον καλεί ν ’ ονε ιρευτε ί μεθυστικά, στα ,λαγαρά και
χρυσωμένα σου

στρωσίδια. . .

Δεν είσαι πέλαγο εσύ, Αιγαίο μου!
Η Δύναμη και τα στοιχειά που διαφεντεύουνε τα βάθη

σου,
ΑΙΜΑ στου Έλληνα το αίμα! κ ι ' αγέρας στην ανάσα του,

Ζωή!

Η αφρισμένη μάνητά σου, πρόκληση πεισματάρα και
σαγήνη στην πελαγίσια 

του τη Λεβεντιά. Κι οι γαλιφ ιές σου, χάδια κι έκσταση κι
ονειροφίλημα!

Κι όμως ψυχανεμίζεσαι ανάλαφρα μπροστά στα μάτια
μας,

κρατώντας στ ’ ανεξερεύνητα τα σωθικά σου, ποιος ξέ 
ρει πόσα μυστικά, 

τ ' ανέμισμά σου, χτυποκάρδι και παλμός και θρύλος . . .  
Όχι, δεν είσαι πέλαγο εσύ Αιγαίο μου!
Είσαι το ίδιο το αθάνατο τραγούδι της Εθνικής μας της

r & ή ς !
Είσαι η πρώτη κούνια των προγόνων μας! Το λίκνο το

χρυσό του Μίνωα!
Ο Θρίαμβος της Ιωνίας! Το χωνευτήρι των πολιτισμών

Ανατολής και
Δύσης.

Η Μοίρα της Ελλάδας σ ’ όρισε από παληά, ΟΔΗΓΗΤΗ
των πεπρωμένων μας!

Τα φύλλα τα Δοξαστικά της Νικητήριας δάφνης, 
δροσοσταλίδες στην αχλύ σου, κι όρκοι.
Τα ερειπωμένα μάρμαρα της Σικελίας και της Δήλου και

της Κρήτης,
μάρτυρες τρανοί του μεγαλείου σου, και οράματα για

Ανάσταση. . .

Δεν είσαι πέλαγο! Είσαι Ιστορία και Ζωή! Ρυθμός και
Ιδέα! Παλμός

και κίνηση! Είσαι η ίδια η εθνική μας Μοίρα και στην
ειρήνη και

στου πολέμου την αντάρα.

Αιγαίο μου! Απίθωσε τη φοβερή του Ποσειδώνα 
Τρίαινα, σ ’ ανήλιαγες σπηλιές 

και ξεχασμένες κόχες, να κο ιμηθεί βαθιά κι αξύ-
πνητα . . .

Τα γοργοτάξιδα καράβια σου άφησε να πορευτούν ε ι
ρηνικά στην ολογάλαζη 

αγκάλη σου, αδελφωμένα αντάμα με το αιώνιο το τρα
γούδι της ακατάβλητης

Φυλής, της χιλιοαναστημένης απ’ το κύμα σου .. . 
Γαλήνη στα νερά σου κάμε! Και με το ΦΩΣ, τ' αστραπο

βόλο φως που φώτισε 
στη λάμψη του τα πέρατα του κόσμου, στείλε και πάλι

τα μεγάλα σου ιερά 
μηνύματα για αγάπη, ειρήνη, για την αδελφωσύνη των

λα ώ ν .. .
Τραγούδια με τα μαϊστράλια και τις αύρες σου, με τους

σκοπούς που μόνο 
εσύ μπορείς να τραγουδάς, τα γλυκολάλητα της Λευ

τεριάς τραγούδια . . .  
Κι όμοια χιονάτα θαλασσοπερίστερα, με τ' ασημένιο

κλωναράκι της εληάς στο 
στόμα, στείλτα να γίνουν ταχυδρόμοι της αγάπης σου,

στον κόσμο ολάκερο! 
Χαράς και καλωσύνης αδελφωμένο σφιχταγκάλιασμα! 
Εσύ είσαι ΦΩΣ! Δεν είσαι, πέλαγο Αιγαίο μου!
Εγώ φτωχός τραγουδιστής, τι πρώτα να σου τραγου

δήσω και τι δεύτερα;
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Η ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
t  Του Ζαφειρ ιού Παπαμιχαλόπουλου

Υπομοίραρχου

Ηταν μία από τις ωραιότερες ημέρες  του καλοκαι
ρ ιού εκείνου. Ενα καραβάνι από αραμπάδες εξεκ ίνησε  
πρωί -  πρωί, περιστοιχούμενο από στρατιώτες και Χω
ροφυλακές. Επί κεφαλής ήταν κάποιος ανθυπολοχα- 
γος, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μέσα της 
εξασφαλισεως μιας πορείας. Ο χάρτης, τα κιάλια κ.λπ. 
εγεμ ιζαν την τσάντα του αξιωματικού, ο οποίος ε ίχε  
διαταχθή να οδηγήση το «μικρό επιτελείο» της Στρα
τιάς ε ις  το σημείον όπου θα εγκαθίστατο αυτή μετά  την 
προελασ ιντου στρατού μας από το Τουλού -  Μπουνάρ.

Πριν ακόμα ο ήλιος προβάλει στον ορίζοντα η 
αραμποστοιχια, φέρουσα τα αρχεία της Στρατιάς και 
συνοδεύομενη από τους γραφείς  οπλίτας και μερ ικούς  
χωροφύλακας της στρατονομικής υπηρεσίας, ε ίχαν  
απομακρυνθη από τα υψώματα του Τουλού -  Μπουνάρ.

ρχιστρατηγος και οι άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του επ ιτελε ίου μας προσπερνούν με τα 
αυτοκίνητα τους. Σε λ ίγο εμαθα ίναμε ότι ως τέρμα της  
πορείας μας ε ίχ ε  ορισθή το Ουλατζάκ, όπου θα εσυ- 
ναντουσαμε το Α ' Σώμα Στρατού.

Μια ματιά στο χάρτη του επί κεφαλής αξιωματικού  
μας εδωσε να καταλάβουμε ότι με  συνεχή πορεία 
εφθαναμε και δεν εφθάναμε το απόγευμα. Είδαμε τα 
βουνά και τις χαράδρες που θα περνούσαμε, εξετά-  
σ α με  την αντοχή μας και εξακολουθήσαμε με  εξα ιρε 
τική ορεξι την πορεία μας.

Μόνον η μεσημεριανή ζέστη και μερ ικές  ωριαίες 
στάσεις μας εχασομέρησαν για λίγο, καθώς και η επι
δρομή των στρατιωτών σ' ένα αδέσποτο κοπάδι χήνες  
που ποιος ξέρει μ ε  τι τρεμοκάρδι εγύριζαν πάνω στα 
βουνά, τρομαγμένες  ίσως από το ντουφεκίδ ι της προη
γούμενης, και που στο κυνήγι τους ανεδε ίχθη ήρως 
κάποιος Ενωμοτάρχης, ο οποίος, παρ’ όλο το πάχος 
του, κατόρθωσε να φτάση και να τραυματίση το άτυχο  
ζωντανό με  μια του κλωτσιά. λ

Και έτσι εφοδιασμένοι και με  αρκετά τρόφιμα ε ξ 
ακολουθήσαμε την πορεία μας, ζητώντας, το λιγώτερο

ψημ°ο ο Σ ξ ά Σ  m  ™

Απογιωμα. Ο ήλιος εξακολουθε ί να πέφτη. Ευρι- 
σκομαστε σ ’ ενα βουναλάκι που εσχημάτιζε οροπέδιο, 
αριστερά στη σιδηροδρομική γραμμή Τουλού Μπου- 
ναρ -  Αφιον Καραχισάρ. Μερικά πεύκα μας εχάρισαν  
τη δροσιά τους για μισή ώρα, κατά την οποίαν ευρή- 
καμε αφορμή να ξαναδούμε το χάρτη. Ένα περίεργο  
π pay μα όμως! Το βουναλάκι που μας φιλοξενούσε  
εκε ίνη  τη στιγμή δεν ήταν γραμμένο στο δρόμο που 
οδηγούσε στο Ουλατζάκ. Ο Ανθυπολοχαγός συν- 
οφριουται. Κυττάζει τον ορίζοντα. Ανεβαίνε ι σε μια  
κορφή του βουνού και ψάχνει για το Ουλατζάκ Και 
όμως επρεπε να ε ίχαμε φθάσει.

Σηκωθήκαμε. Δύο τρεις υπαξιωματικοίηθέλησαν κ ι ’ 
εκε ίνο ι να αναζητήσουν το χωριό, μα εκε ίνο  δεν εφαί-  
νετο. Η ωρα επερνούσε. Ενύχτωνε. Πού θα δ ιενυκτε-

ρεύαμε, αφού η διαταγή έλεγε  ότι έπρεπε το βράδυ να 
είμαστε στο Ουλατζάκ.

Ο ανθυπολοχαγός απεφάσισε να προηγηθή.
Πρέπει να μάθουμε με κάθε τρόπο, είπε, που βρι

σκόμαστε.

Και αφού μας είπε να εξακολουθήσουμε και με ις  το 
δρόμο -  γ ια τ ί  ένας μόνο υπήρχε -  επροχώρησε μόνος  
του και σε λίγο ε ίχε  εξαφανισθή.

Είχε πια νυκτώσει. Ενα γλυκό φεγγάρι εφώτιζε το 
δρόμο μας και τ ιποτ’ άλλο από το ιδιόρρυθμο τρίξιμο 
των βωδαραμπάδων δεν ετάραζε τη νυκτερινή γαλήνη. 
Ακόμη και μεις, αδέσποτοι σχεδόν τώρα, ε ίχαμε βυθι- 
σθή ο καθένας στις δικές του σκέψεις.

-  Πού πηγαίνουμε;

-  Πού είναι άραγε ο ανθυπολοχαγός;
-  Γιατί δεν ξαναγύρισε;
Οσοι ε ίχαμε ρολόγια επληροφορούμεθα πως ήταν 

εννιάμιση. Δεν αισθανόμαστε ούτε κούρασι ούτε κα
νέναφ όβο  παρά μόνο μη βρεθούμε σε κανένα τσέτικο  
λημέρ ι και κυρίως γ ιατί οι αραμπάδες έφερναν τα αρ
χε ία  της Στρατιάς.

Εξαφνα στον ορίζοντα μια κόκκινη φωτοβολίδα, 
την οποίαν δ ιεδέχθη μια λευκή μας εσταμάτησαν επί 
τοπου. Πού να ε ιμεθα; Ένας λοχίας του πυροβολικού 
μας εβεβαιωνε ότι οι φωτοβολίδες ήταν εχθρ ικές!

Ταυτοχρόνως δε και από κάπου ε κ ε ί  ακούστηκε  
ένας πυροβολισμός. Α! αυτόν τον εγνωρίσαμε όλοι! 
ήταν μάουζερ. .4λλά τα σκυλιά; Γιατί ακούστηκαν και 
σκυλιά; Πού ήσαν αυτά και γ ιατί εγαύγιζαν;

Χίλιες σκέψεις άλλαζαν οι υπαξιωματικοί και σε 
καμμιά δεν κατέληξαν.

Οι σωφρονέστεροι ήσαν οι δυο ενωμοτάρχαι, οι 
οποίοι υπέδειξαν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα  
προς ασφάλειαν των αρχείων. Και πράγματι σε λίγο μια  
εμπροσθοφυλακή με  τον ένα απ' αυτούς επί κεφαλής, 
μια οπισθοφυλακή με τον άλλον και δυο πλαγιοφύλα
κές εκύκλωσαν τους αραμπάδες και εξακολουθήσαμε  
το δρόμο μας.

Η ίδια πάλι ησυχία. Ούτε φωτοβολίδες ούτε σκυλιά 
έδιναν πλέον κανένα σημείο ζωής. Η εμπροσθοφυλακή  
επροχωρούσε πολύ από την αραμποστοιχια, την οποία 
είχαν αναλάβει δύο λοχίαι μ ε  μερ ικούς στρατιώτες  
γράφεις, οπλισμένοι με  όπλα μαρτίνι.

Αλλά να! Ένας αγγελιοφόρος φθάνει.
-  Τι ε ίναι;
-  Προχωρείτε σιγώτερα γ ιατί εφθάσαμε σε κάποιο 

χωριουδάκι.
-  Έχει κατοίκους; ρωτά ένας λοχίας.
~ Δεν  ακούγεται τίποτε. Ο ενωμοτάρχης ζητε ί μ ερ ι

κούς άνδρας για να κάνουν μια περιπολία γύρω στο 
χ ω ρ ιό . . .

-Α δύ να το ν ,  δ ιαμαρτύρεται ο λοχίας. Το χωριό θα 
ε ίναι τσέτικο . . .  Και έπειτα από μικρή διακοπή:

-  Ίσως ο πυροβολισμός να ήρθε από εδώ . . .  Ποιος 
ξέρε ι αν και ο ανθυπολοχαγός δεν ε ίν ’ εδώ αιχμάλω
τος!

Ένας δεκανέας επεμβαίνει.
- Κ υ ρ  λοχία, να καταλάβουμε το χωριό!
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Όπου δήποτε αλλού αν ελέγετο  η φράσις από ένα  
δεκανέα και μάλιστα συσσιτιάρχη, θα προξενούσε 
ακράτητα γέλια. Εκείνη τη στιγμή όμως η σκέψις εφάνη 
κάπως καλή.

-  Για να απελευθερώσουμε και τον κύριο Ανθυπο- 
λοχαγό, συνεπλήρωσε ο δεκανέας και άρχισε να μετρά  
τις δεσμίδες των φυσιγγίων του.

Ο λοχίας με τον αγγελιοφόρο προχωρούν προς 
συνάντησιν της εμπροσθοφυλακής. Ο ενωμοτάρχης με 
τους άνδρας του, χωμένοι μέσα σε μια χαράδρα κατε- 
σκόπευσαν το δρόμο, περιμένοντας την ενίσχυσιν. Σε 
λίγο φτάνει ο λοχίας -  δεν είχαν και το σύνθημα -  και τα 
σχέδια της καταλήψεως του χωριού δ ιεδέχοντο το ένα  
το άλλο.

Τέλος οι δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι συναγωνί- 
ζοντο ε ις πολεμικήν τέχνην, εσυμφώνησαν. Τρεις 
περίπολοι θα περνούσαν το χωριό με σημείο συναντή- 
σεως το ανατολικό μέρος του χωριού, απέναντι από 
κάποιο άστρο.

ο ενωμοτάρχης ανέλαβε τον κεντρικό δρόμο που 
μπαίνει μέσα στο χωριό, ο λοχίας την προς τα δεξιά 
πλευρά και ο δεκανέας συσσιτιάρχης την αριστερά.

Οι αραμπάδες έμειναν σε απόστασι στο δρόμο και 
με τους άνδρες όλους -  τους λοιπούς εννοείτα ι -  εν  
επιφυλακή.

Το χωριό εφαινόταν έρημο. Εμύριζαν καμένα υφά
σματα και τοίχοι γκρεμισμένοι ε ίχαν σκεπάσει σε 
πολλά σημεία το δρόμο. Ανεξήγητη ησυχία εβασίλευε. 
Όλοι επιστεύαμε πως το χωριό που επρόκειτο να 
.. .καταλάβουμε ήταν εγκαταλελειμένο.

Μα έπρεπε όμως να υπάρχη έστω και ένας σκύλος 
εκε ί  για να δικαιολογηθούν τα προηγούμενα γαυγί- 
σματα. Τίποτε όμως.

Η πρώτη περιπολία του ενωμοτάρχου έφτασε εις το 
σημείο της συναντήσεως. Ήταν ένα χωράφι θερισμένο  
και γύρω του μερικο ί λαχανόκηποι ξεροί. Ο λοχίας  
εγύρισε πίσω γιατί -  έλεγε  κατόπιν -  δεν έβγαινε ο 
δρόμος. Δεν εφάνηκε όμως πουθενά ο δεκανέας. 
Ένας σύνδεσμος μεταδ ίδε ι το φόβο αιχμαλωτίσεως 
της περιπολίας του δεκανέως και την πρότασι του λο- 
χίου να οπισθοχωρήσουμε. Η απελπισία άρχισε να μας 
καταλαβαίνει σε σημείο που να μην ξέρουμε τι να κά
νουμε.

Κανείς ούτε επεινούσε, ούτε ενύσταζε, ούτε ήθελε  
να αναπαυθή. Ήταν έντεκα και μισή και κανείς δεν το 
ελογάριαζε. Ο νους όλων μας εγύριζε στα αρχεία της 
Στρατιάς.

Έξαφνα ένα παρατεταμένο σφύριγμα ακούστηκε  
μέσα στο χωριό, το οποίον η ηχώ επανέλαβε πολλές 
φορές. Σε λίγο και άλλο και άλλο.

Τι να συμβαίνει! Ποιος μπορεί να έχη τέτοια σφυρί
χτρα εκεί. Δυο άνδρες της περιπόλου προχωρούν στο 
χωριό. Τρομερή αγωνία ε ίχε καταλάβει τα δύο τμή
ματα. Όλοι ε ίχαμε προτείνει τα όπλα μας και επεριμέ- 
ναμε πίσω από πρόχειρα προχώματα τη μάχη. Ή θα 
επέφταμε όλοι μπροστά στα αρχεία, ή θα εφθάναμε  
στο . . .  Ουλατζάκ με αιχμαλώτους! Δεν ήταν ψέματα.

Αλτ! Τις ει! ακούγεται έξαφνα η φωνή του σκοπού.
Ένας στρατιώτης, ερχότανε προς το μέρος μας ψά

χνοντας γύρω του.
-  Ε, συνάδελφε, που είναι οι υπαξιωματικοί; ερώ- 

τησε ο νεοερχόμενος σε καθαρή ελληνική.
-  Τις ε ι! επαναλαμβάνει ο σκοπός μη θέλοντας να 

παρασυρθή από την μπλόφα του άγνωστου . . .
-  Εγώ είμαι, συνάδελφοι, μη φοβάσαι. Έρχομαι από 

τον κ. Ανθυπολοχαγό . . .  Τώρα η δυσπιστία του σκοπού 
έφτασε στο κατακόρυφο!

«Ωρισμένως, εσκέφθη, αφού έπιασαν τους άλλους, 
έμαθαν πως είναι τα αρχεία εδώ και έστειλαν να ιδούν 
τι δύναμη έχ ου μ ε» ! . . .

-  Προχώρει εις το παρασύνθημα . . .
-  Βρε ποιο παρασύνθημα! Ο Ανθυπολοχαγός με  

έστειλε, μαζί με το δεκανέα Ξ . . .
Ψηλά τα χέρια ή πυροβολώ.
Ο κακόμοιρος ήθελε δεν ήθελε εσήκωσε τα χέρια  

και εστάθη χωρίς να πάψη να διαμαρτύρεται.
Εν τω μεταξύ ε ίχε φτάσει και ο λοχίας, ο οποίος με  

τη βοήθεια ενός άλλου στρατιώτου επλησίασε και 
έκαμε έρευνα στον άγνωστο. Τίποτε όμως δεν μπόρεσε 
να τον πείση ότι ο στρατιώτης εκείνος δεν ήταν κανέ
νας από εκείνους τους ελληνοφώνους του τουρκικού 
στρατού, που πολλές φορές έρριξαν σε παγίδα τους 
δικούς μας.

- Δ έ σ τ ε  τον και κρατήστε τον υπό επιτήρησιν, δ ιέ 
ταξε αυστηρά ο λοχίας. Ο στρατιώτης άρχισε πάλι να 
διαμαρτύρεται.

-  Έλληνας είμαι κι ' εγώ, βρε παιδιά. Είμαι από την 
Τρίπολι. Υπηρετώ ως τηλεφωνητής στο Πρώτο Σώμα. 
Έχουμε σταθμό εδώ . . .

-  Που είναι ο σταθμός;
-  Μέσα στο χωριό.
- Κ α ι  ποιο ε ίν ’ αυτό το χωριό;
-  Το Ουλατζάκ.
-  Πώς;
-  Ναι, το Ουλατζάκ . . .
-  Θέλεις ακόμη να μας γελάσης  . . .  μα δεν τακούμε  

μεις α υ τά . . .  Στο Ουλατζάκ είναι το Α' Σώμα Στρα
τού . . .

-  Ήτανε. Μα έφυγε το μεσημέρι μετά την κατάλη- 
ψιν του Εύρέτ.

- Κ α ι  άφησε σένα να φυλάξης το Ουλατζάκ!
-  Όχι! εμε ίναμε εμε ίς  με ένα λοχία επί κεφαλής για 

την τηλεφωνική επικοινωνία . . .
Αλλά για όνομα του Θεού λύσε μου τα χέρια, κυρ 

λοχία, και πάμε μαζύ στο σταθμό. Ο κύριος ανθυπολο- 
χαγός έφτασε εδώ και δυο ώρες. Τώρα συνεννοείται με  
τη Στρατιά.

Ο λοχίας άρχισε να σκέπταιται.
«Μήπως έχει δίκηο; Αλλά όχι δεν τον λύνω, αν δεν 

πεισθώ τελείως».
Έξαφνα μια φωνή από το χωριό έστρεψε πάλι την 

προσοχή όλων εκεί.
-  Μάνταλε! Ε! Μάνταλε.
Σουτ, είπε ο λοχίας στον αιχμάλωτο. Να μη μιλήσης.
Η φωνή επανελαμβάνετο και ολοέν επλησίαζε.
Ένα ποδοβολητό πολλών ανθρώπων ακούσθηκε σε 

λίγο και μερ ικο ί στρατιώτες με τον ανθυπολοχαγό 
εφάνηκαν.

- Α λ τ !  Επανέλαβε ο σκοπός.
Αλλά ταυτοχρόνως ο λοχίας ανεγνώρισε τον επί 

κεφαλής αξιωματικό και μερικούς από τους άνδρας της 
συνοδείας. Ο ενθουσιασμός τους εξεδηλώθη αμέσως 
με το ψήσιμο όλων των χηνών που είχαν πιάσει και οι 
φράχτες των γειτονικών λαχανοκήπων εμαρτύρησαν  
προσφέροντες τα ξύλα τους στη φωτιά.

Όλα αυτά όμως εματαιώθησαν και μόνον ύστερα 
από το συμπόσιο ετοιμάσθηκαν οι αραμπάδες και η 
πορεία εξακολούθησε στη μία μετά τα μεσόνυκτα για 
το Εϋρέτ, έπειτα από τηλεφωνική διαταγή της Στρατιάς.

..ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥ
ΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ», τόμος 

1 ος,(Περιοδικό), 1927.
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Ja viyeva v  «Αρ ν̂,ηεΛά,γου
t  Του Φώτη Κόντογλου

Τούτα τα νησ ιά  λεγότανε σ τ ’ αρχα ία Κυκλάδες, επειδής 
θρ ίσκουντα ι ολοτρόγυρα στο μ ικρό  νησάκ ι της Δήλος, που 
τό ’ χάνε ο ι αρχα ίο ι Έ λ λ η ν ε ς  για αγιασμένο, όπως εμείς 
έχουμε τον Α γ ιο  Τάφο. Τη  θάλασσα που τα λούζει τη 
λέγανε Α ιγ α ίο  Πέλαγο, και σαν ήρθανε στα  νησ ιά  ο ι Φράγ- 
κοι, τότες τη βγάλανε Αρχ ιπέλαγο, δηλαδή Α ρ χ α ίο  Π έ 
λαγο.

Κ ο ιτά ζο ντά ς  τα απάνου στη χάρτα, όπως ε ίνα ι σκορπ ι
σμένα  ανάμεσα στ ις  δυο μεγάλες στεριές, την  Α σ ία  απ’ τη 
μ ια  μερ ιά και τη ν  Ευρώπη απ’ την  άλλη, τα πλάθεις με τη 
φαντασία σου σαν γλάστρες φουντωμένες, που ξεθγα ίνουνε 
απ’ τα γαλαζούμενα νερά πρόσχαρες και δροσολουσμένες. 
Σαν  ταξιδεύεις όμως και τα δης από κοντά, βλέπεις πως σ ’ 
έβγαζε ψεύτη η φαντασία σου. Γ ια τ ί ο ι περ ισσότερες από 
τούτες τις λουζόμενες πάπιες του πελάγου είνα ι βράχια 
θαλασσοδαρμένα και χώματα χέρσα και ξερά, π’ απάνω 
τους φυτρώνουνε ο ι κάπαρες κ ’ ο ι αρμυρίθρες, και παρα
μέσα τ αγκάθια, ο ι σκ ο ίνο ι κ ’ οι ασφάκες. Η  θάλασσα, 
θεριό ανήμερο και φοβερό, ολοένα φυσομανά και πέφτει 
απάνω τους απ’ ούλες τις μεριές, μα πιο πολύ απ’ το βοριά κι 
απ’ τη νοτιά, σώνει και καλά να τα καταπιή. Ω σ τόσο , κείνα 
στέκουντα ι ριζωμένα βαθιά σ τ’ άπατα των απάτων, μέσα 
στα μελανά βάθη της άβυσσος, και ξεπετούνε κατά τον 
ουρανό τις πετρένιες κεφαλές τους αγριεμένα ενάντια  σ την  
αμάχη του πελάγου, σαν Α κ ρ ίτες  γ ινατεμένο ι που διαφεν
τεύουνε πεισματικά  τούτα τα ξεμακρυσμένα κασ τέλλ ια  του 
στεριανού βασιλείου. Γ ια τ ί και τούτες ο ι νεροζωσμένες 
στερ ιές μοιάζουνε σαν κάστρα τιτανικά, πού ’χουνε τους 
κάβους για τάμπιες κουρντισμένες αγνάντια σ ’ ούλα τα 
σημάδ ια  της μπούσουλας.

Τ έτο ιο ς  σκληρός κι αδιάκοπος πόλεμος γίνετα ι μέρα 
νύχτα ανάμεσα νερό και γης. Π ο ιο ς  μπορεί να παραστήση 
το μεγαλείο του; Ο ι θάλασσες μελανές κ ’ ανεμαλλιασμένες 
γιουργιάρουνε απανωδιαστές απ’ το έρμο πέλαγο, και σα 
φτάξουνε σ ιμά  στ ακούνητα βράχια, σαλτάρουνε απάνω 
τους σαν κρ ιγ ιάρ ια  βγάζοντας τέτο ια  μουγκρητά, που κά
νουνε να τρέμη κ ι η πιο αντριω μένη καρδιά. Μ α  τα θεόχτι- 
στα τούτα φρούρια βαστάνε από τότε πό ’γίνε ο κόσμος. 
Ολοτρόγυρα είνα ι σ ιγουραρισμένα  με κάβους θεόρατους,
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που κ ι ο γλάρος ζα λ ίζετα ι να πάρη βουτιά, κι ανο ιχτά  κατά 
το πέλαγο, είνα ι σκόρπ ιες κοφτερές ξέρες που σκ ίζουνε και 
κόβουνε τον οχτρό πριν ακόμα καλοζυγώσει.

Ω σ τόσο , μ όλο που στο μάτι φαίνεται πως τα νερά 
μάταια πασκίζουνε να πατήσουνε και να βουλιάξουνε τις 
στεριές, πάλε αυτά ε ίνα ι ο ι ν ικητές. Γ ια τ ί τα στρατέματα 
της θάλασσας δε σώνουνται, κι αναιώ νια κοπανίζουνε τα 
βράχια και τα μαδάνε σπυρί με σπυρί, κάνοντάς τα να 
κωλώνουμε σ ιγά - σιγά, τόσο, που πολεμάνε αντρειωμένα 
εκατό χρόνια  μέρα - νύχτα για να κερδίσουνε μ ισή  είτε μιαν 
οργιά τόπο, πολλές φορές και μια  πιθαμή, κατά τη σ κληρ ό 
τητα  που θα βρούνε. Ε τ σ ι δουλεύοντας υπομονετικά, αλλά- 
ςουνε την  όψη της στεριάς, κ ι ολοένα την  ξεπλύνουνε και 
τη λιγοστεύουνε. Ο ι μερ ιές πού ’ναι από μαλακά χώματα, 
αλαφρόπετρες για πουριά, λειώ νουνε πιο γλήγορα. κ ’ η 
θάλασσα τότες μπλοκάρει μέσα και κάνει κόρφους και λ ι
μάνια, ενώ τα μέρη πού ναι βράχος σκληρός  δε φαγώνουν- 
ται εύκολα, μόνο απομένουνε ατόφια, κ ι ο ι μύτες τους πα ίρ
νουνε διάφορα παράξενα σχέδια, τό ’να πιο άγριο από τ ’ 
άλλο, πότε σα βουβάλι, πότε σα χελώνα, πότε σαν αράπης, 
πότε σαν κροκόδειλας. Τ ού το ι είνα ι ο ι λεγόμενο ι Κά βο ι. 
α Ρχώ α  Ακρω τήρ ια , μ άλλα λόγ ια  Α κ ρ ες  της Στεριάς.

Π ολλ ές  φορές τυχα ίνει, στο μέρος που τούτες ο ι σ κ λ η 
ρές μύτες κολλάνε με τη στεριά, νά ναι τα χώματα μπόσικα, 
και τότες η θάλασσα λειώ νει σ ιγά σ ιγά τη λαφρόπετρα. κ ’ 
έτσ ι μ ια  μέρα βρ ίσκετα ι χω ρισμένο ολότελα το κεφάλι του 
κάβου, κάνοντας ένα νησ ί για ένα μονόπετρο όπως το λένε 
οι θαλλασ ινο ί, ανο ιχτά  απ’ τον ρέστο κάβο. Αυ τά  τα μονό- 
πετρα μοιάζουνε τα πιο πολλά σαν κεφάλες στρογγυλές, 
σαν γουδοχέρια, σα μανιτάρια, σαν αρκούδες κ ι άλλα φαν
ταστικά  και παράξενα τέρατα.

Κ α ι πάλε, ύστερ απ χ ίλ ια  -  δυο χ ιλ ιάδες χρόνια, η 
θάλασσα ξεπατώνει και τον κα ινούργ ιο  κάβο, τορνάροντάς 
τον ίσαμε που τον κάνει κ ι αυτόν μονόπετρο, κ ’ έτσ ι ολοένα 
η στεριά κωλώνει πίσω, κ ι αλλάζει όψη. Τούτη  είνα ι η α ιτία  
που βλέπει κανένας ένα και δυο μονόπετρα ανο ιχτά  απ’ τη 
μύτη σε πολλούς κάβους, σα νά ’σα ι β ιγλατόροι που βιγλί- 
ζουνε το πέλαγο.

Α υ τά  γ ίνουντα ι σ τ ις  ακρογιαλιές, πού ’ναι σα να λέμε οι 
γωνιακές πέτρες των νησιών. Στα  παραμέσα της στεριάς 
μπροθαίλνουνε τό 'να  π ίσ ’ από τ ’ άλλο τα βουνά κ ' οι 
βράχοι, έχοντας στη  μέση την πιο ψ ηλή κορφή, που λες κ ’ 
είνα ι ο μεγάλος πύργος οπού κάθεται ο αφέντης π ’ ορ ίζει τ ’



ανεμοδαρμένο κάστρο.

Ε ξόν  από κανένα καράβι που θολτατζάρει ανο ιχτά  από 
τούτες τις έρμες θαλασσοβραχιές, ψυχή δε βρίσκετα ι ένα 
γύρω. Σάμπως τι δουλειά έχει άνθρωπος εδώ χάμω; Ά σ π ρ ο ι 
αφροί ζώνουνε τα βράχια και χοχλακάνε κι ολοένα κλώ
θουνε ανάμεσα στις  ξέρες, σα νά ’ναι μέσα σε κανένα κα
ζάνι. Ο ι θάλασσες, παρά φύση άγριες, χυμϊζουνε, λες κι 
είνα ι αντρειωμένοι καβαλάρηδες, και βαράνε, κι απέ κωλώ
νουνε για να πάρουνε φόρα, και πάλε χυμϊζουνε κατακέ
φαλα, ως που κομματιάζουνται απάνου σ τ ’ ατράνταχτα τει- 
χ ιά  της στεριάς και γ ίνουνται αχνός. Π ο ιο ς  μπορεί να 
παραστήση κείνα τα βροντερά ουρλιαχτά, κείνα τ’ αχολο- 
γήματα, τα τούμπανα και τα γαυγίσματα, που βγάζουνε τα 
νερά καθώς μπουκάρουνε μέσα στις  βαθιές σπηλιές, λες θα 
πετάξουνε στον αγέρα σούμπιτον τον κάβο. Ο  άνεμος φυσά 
μανιασμένος και σκορπά την άρμη της θάλασσας πέρα 
κατά τα βουνά, κυνηγώντας τα κομμάτια τ ’ αφρού που πη- 
λαλάνε σα νάναι κανένα κοπάδι γλάροι. Κ α τά  τον ανήφορο 
ένα τσούρμο ζαρωμένα πεύκα καμπουριάζουνε φοβισμένα, 
κι απ’ ανάμεσό τους σφεντονίζουνται άξαφνα κατά τον 
άνεμο ένα -  δυο κοράκια, βουβά, με τα φτερά κρεμασμένα 
σα νά ’χουνε σπάσει. Παραπέρα, απάνου σε μια μύτη στε
ριά, κοίτουνται ένα σωρό σκόρπια κοτρώνια από κανένα 
μαρμαρένιο χτ ίρ ιο  που βαστά απ’ τους αρχαίους Έ λληνες, 
για κανένας βενετσάνικος πύργος γκρεμισμένος. Ο ι γοργό
νες, τα δελφίνια, οι φώκες και τ ’ άλλα τα στο ιχε ιά  και τα 
θεριόψαρα λουφάζουνε μέσα στα παγωμένα θαλάμια τους. 
Τα  στρείδια, οι πεταλίδες, τα μύδια, οι αχινοί, οι σουπιές 
και τα χταπόδια και τα λογής -  λογής θαλασσοχόρταρα 
κολλάνε μ ’ ούλη τους τη δύναμη στο βράχο για να μην τα 
συνεπάρη η φουρτούνα. Τα  καβούρια και τα ψάρια τρυπώ
νουνε κατ’ απ’ τις πέτρες. Απάνου στη στεριά πάλε, τ ’ 
αγκάθια, ο ι κάπαρες κ ’ οι σκο ίνο ι ανεμαλλιάζουνται, τα 
μαμούδια τραβάνε παραμέσα κατά τα βουνά, γαντζώνοντας 
γερά απάνου στα ξεροχόρταρα και στις πέτρες.

Τα νησ ιά  τ ’ Αρχιπέλαγου κατά τα φαινόμενα ήτανε 
έρημα στα παμπάλαια χρόνια, επειδής οι ανθρώποι δεν 
είχανε ακόμα καράβια για να περάσουνε τις θάλασσες. 
Ούτε και ξέρουμε πότε πρωτοπάτησε άνθρωπος απάνω 
τους. Μ ό ν ο  στα χρόνια που ήτανε βασιλ ιάς της Κ ρ ή τη ς  ο 
ξακουσμένος Μ ίνω ας, φανήκανε οι πρώτες πολιτείες, στην 
αρχή απάνου σε κείνα τα νησ ιά  που πέφτουνε κατά το 
κρητικό  πέλαγο.

Απ ό  τότες, ίσαμε τα χρόνια  που ξεπέσανε σε τούτα τα 
μέρη οι Φράγκοι, τα νησ ιά  είχανε να κάνουνε μόνο με την 
Ανατολή, εξόν στα χρόνια  των Ρωμαίων. Απ ό  τα 1200 μετά 
Χρ ιστό, που πήρανε την Π ό λη  οι Φράγκοι, αρχίσανε να 
τραβάνε κατά τα νερά της Α να τολής  καράβια φράγκικα, 
γιομάτα στρατό καμωμένον από κάθε λογής ανθρώπους 
τυχοδιώχτες και κουρμπετλήδες, που πηγαίνουνε όπου βρί
σκανε αφέντη να τους πληρώνη. για ν ’ αρπάξουνε και να 
ξεσκ ίσουνε στα μέρη που θέλανε ξεμπαρκάρει. Έ ν α ς  παλ- 
ληκαράς Βενετσάνος, Μ ά ρκος  Σανούτος λεγόμενος, 
έπιασε τη Ν ά ξο  από την είχανε τότες οι Γενουβέζοι, κι 
έχτισε δυνατό κάστρο, κι από κει κυβερνούσε το τσούρμο 
των νησιών πού ’ναι ολόγυρα. Έ τ σ ι  γ ίνηκε το Δ ο υ κ ά τ ο  
τ ’ Α ρ χ ι π έ λ α γ ο υ  που στάθηκε σα μ ικρό βασίλειο  αυ
τοκέφαλο, επειδής ο Σανούτος δεν εμπήκε κάτου απ' τη 
σημα ία  της Βενετιάς, μόνο προσκύνησε το Φράγκο αυτο- 
κράτορα της Π ό λη ς  και γ ίνηκε δούκας, μ ’ άλλα λόγια αφέν
της του κεφαλιού του σαν τους άλλους Φράγκους που ξου- 
σιάζανε το Μ ό ρ ιά  και τη Ρούμελη, κι ακόμα πιο πολύ.

Εξόν  από τούτον τον δούκα ήτανε κι άλλο ι αφεντάδες 
μέσα στο ίδιο πέλαγο. Τ η ν  Ά ν τ ρ ο  την εξούσιαζε ένας 
άλλος Βενετσάνος, ο Μ α ρ ίνος  Ντάντολος, την Τζια, τη 
Σέριφο και την Αμοργό  τις είχε γαντζωμένες ένα όρνιο θα
λασσινό, ο Γερεμίας Γκ ίζης, τη Σαντορ ίνη τη βαστούσανε 
οι Μπαρότσηδες, την Αστροπαλ ιά  οι Κουερίνηδες.

Κ ε ίνα  τα χρόνια  η Βενετιά είχε κάμποσες σκάλες σ τ ’ 
Αρχιπέλαγο, μα ακόμα δεν είχε απλώσει καλά στην Α ν α 

τολή. Τα  μεγάλα νησ ιά  που θρ ίσκουντα ι κατακεί τα ξου- 
σιάζανε οι Φράγκοι της Π όλης, και σα διω χτήκανε και 
κείνο ι απ’ την Π όλη , τα πήρανε πάλε πίσω οι Γρα ικο ί. Η  
Βενετία, βλέποντας πως ο ι αντίμαχο ί της ο ι Γενουβέζοι 
καταφέρανε και πήρανε προνόμια απάνου στη Χ ίο  και στη 
Μ υτ ιλήνη , γύρευε ευκαιρ ία να κάνει δικό της το Δουκάτο τ ’ 
Αρχιπελάγου, μια που ο ι αφεντάδες του ήτανε Βενετσάνοι.

Περνώντας κάμποσα χρόνια, ο ι Σανούτοι κ’ ο ι Γκ ίζηδες 
ξεφωλιάσανε απ’ τα νησ ιά  τους άλλους μικροαφεντάδες και 
πήρανε στην κατοχή τους ούλο το πέλαγο. Ω σ τόσο  τούτα τ ’ 
ανεμοδαρμένα νησ ιά  δεν ηύρανε μιας ώρας ησυχία. Δεν 
έφτανε που κάθε τόσο τα ρήμαζε κι από ’νας αγριάνθρωπος 
παίρνοντας μαζί του ένα τσούρμο από φονιάδες, πότε 
Φράγκος, πότε Έ λληνα ς, σταλμένο ι απ’ τη Π ό λη  για απ' τα 
ρηγάτα της Φραγκιάς τάχα για ναυάρχοι, μόνο κ ’ ο ι ίδ ιο ι οι 
αφεντάδες των νησ ιώ ν τρωγότανε ολοένα συναμεταξύ τους 
σα σκυλιά. Μ α  σάμπως ήτανε και τούτοι τίποτα τίμ ια  πο
κείμενα, τ’ ούλα τα οφφίτσια και τα σκουτάρια του βαρώνου 
και του κόντε που κολλούσανε στο κούτελό τους; Ο ι περ ισ
σότεροί τους ήτανε κουρσάροι και κατεργαραίοι ψημένοι 
με τ ’ αλάτι, κ ’ είχανε φωλιάσει μέσα στις  αζύγωτες τρύπες 
τους, απ’ όπου β ιβλίζανε σαν όρνια της θάλασσας μπας και 
περνά απ’ τα νερά τους κανένα μπάρκο για να το χάψουνε. 
Τα  πιο μοβόρα από τούτα τα σκυλόψαρα ήτανε ένας Ν ικ ό - 
λας Α ντόλντος  πού 'π ίνε το αίμα της Σέριφος, κ ι ένας 
Γ ιά ννης  Ντελοκάθος, σκληρός και δα ιμονισμένος κουρσά
ρος, πού ’χε τη φωλιά του στην  Ανάφη, βαστώντας το 
νοτινό  σύνορο του Αρχιπέλαγου. Ε ξό ν  απ’ αυτουνούς, ένα 
σωρό κουρσάροι Τούρκοι, Μ παρμπερ ίνο ι και κάθε λογής 
Φράγκοι ξεμπαρκαίρνανε πότε σε τούτο, πότε σε κείνο το 
νησ ί, και σκοτώνανε, σκλαβώνανε, ατιμάζανε, κ ’ ύστερα 
βάζανε και φωτιά στα σπίτια. Γ ια  τούτο πολλά νησ ιά  που 
σήμερα έχουνε ένα και δυο χωριά, σαν την Κ ίμω λο, τη 
Σ ίκ ινο, την Αντίπαρο, τη Δήλο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, 
τότες ήτανε έρημα. Κ ’ ο ι προκομμένοι ο ι δούκοι όχι μόνο 
δεν κυνηγούσανε τους κλέφτες, μα και πολλές φορές τρώ
γανε και πίνανε μαζί τους. Μ ή ν α  ο ίδιος αυτοκράτορας 
Α λ έξ ιο ς  ο Τρ ίτος δεν είχε στείλει μια φορά καράβια με τον 
Κω νσταντίνο  Φραγκόπουλο και κούρσευε τις γενοβέζικες 
γαλέρες και τ’ άλλα τα πραματευτάδικα καράβια που τα ξ ι
δεύανε μέσα στη Μ α ύρη  Θάλασσα.

Μ ε  το φάγωμα και με τ’ αδιάκοπα τσακώματα των αφεν- 
τάδων, που οι π ιότεροι τους, όπως είπαμε, ήτανε μπεκρήδες, 
παραλυμένοι, μ ’ έναν λόγο αγριανθρώποι δίχως π ίστη και 
νόμο, τα νησ ιά  αλλάζανε αφέντη κάθε τόσο και περνούσανε 
απ’ τα νύχια του ενού, στα νύχια τ’ αλλουνού. Εξόν, αυτό, 
ξεπέφτανε κατά δώθε άλλο ι καινουργιοφερμένοι θαρούνοι 
που θέλανε κάστρο που κείνοι, κ ’ έτσ ι μαζευτήκανε μέσα σε 
μια γούρνα νερό ένα σωρό τζάκια και βολευτήκανε απάνου 
στα συφοριασμένα τα νησιά. Κ ο ν τά  λοιπόν σ ’ όσους είπαμε 
πρωτύτερα, βάλε και τούτους· σ την  Α ντρο  και σ την  Πάρο 
τους Σομαρίπηδες, στη Σίφνο τους Ντακορόνηδες, στη 
Σύρα και στη Μ ή λ ο  τους Κρ ίσπους, στη Ν ά ξο  τους Ν ταλ- 
λεκαρτσέρηδες, σ την  Τ ζ ια  τουε Πρεμαρίνηδες, στην 
Ανάφη, Σίφνο και Θ ερμιά  τους Γκοζαδίνους, στη Ν ιο  τους 
Σκιάβους, στη Σαντορ ίνη  τους Π ιζάνους, στη Σέριφο τους 
Μ ικέληδες.

Η  κυρά Βενετιά  απ’ την άλλη μεριά, κει που τούτοι 
τσακωνόντανε συναμεταξύ τους, έχωνε σιγά - σιγά τη μύτη 
της ανάμεσά τους, ως που στο τέλος κατάφερε να το κάνη 
δικό της το Δουκάτο, στα 1494.

Ο ι Φράγκοι αλλάξανε και τις ονομασίες των νησιών, 
επειδής δε γύριζε η γλώσσα τους να τις πούνε σωστά. Τη  
Σύρα τη λέγαν Λασούντα, την Κω  Σταγκό, την Αστροπαλ ιά  
Σταμπαλια, τη Δ ήλο  Σδίλι, τη Σέριφο Σερφαντό, τη Σίφνο 
Σιφαντό, τα Θερμιά  Φερμένε, την Ανάφ η Νάμφιο.

Ούλα τα νησ ιά  είχανε κάστρα, άλλα ένα, άλλα δυο, κι 
άλλα πέντε. Η  Ν ά ξο  είχε τρία, η Πάρο τέσσερα, η Τ ζια  
τρία, η Αμοργό τρία, η Μ ή λ ο  δυο, η Σαντορ ίνη  πέντε, και τ ' 
άλλα από να.
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ΧΟΡΟΦνΛΠΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 -8-1941 : Ε κτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην περι

οχή Αλικιανού Χανιών, ο Υπενωμοτάρχης Νικόλαος Κατσού- 
λης και οι Χωροφύλακες Σ τυλιανός Κατωμιχελάκης και Νι- 
κόαος Μαράκης, Τήν ίδ ια  ημέρα από τους Γερμανούς εκτε- 
λέστηκε στην περιοχή Ηρακλείου ο Χωροφύλακας Αντώνιος 
Δασκαλάκης.

2- 8-1855: Στο Μ ετόχ ι της Μ ονής Μακαριώτισσας Θηβών, 
άγνωστη ληστοσυμμορία αιχμαλώτισε τον ποιμένα Δ. Κου- 
τσογιαννόπουλο και το γιο του και τους βασάνισε κόβοντας 
τα αυτιά του πρώτου και τη μύτη του δεύτερου, επειδή τους 
θεωρούσε συνεργάτες των αποσπασμάτων της Χωροφυλα
κής.

3- 8-1855. Μέσα σε ένα 48ωρο έγ ιναν τρ ε ις  εμπρησμοί σε 
ιδιωτικά δάση της Εύβοιας και συγκεκρ ιμένα  στις τοποθε
σ ίες: «Καλόγρια» του χωριού Καλύβια, «Γελαδά» του Δήμου 
Κυμαίων και «Ραβδιά» του Δήμου-Κηρονηλέων. Οι δράστες 
ανακαλύφθηκαν από τη Χωροφυλακή και καταγγέλθηκαν 
στον αρμόδιο Ε ισαγγελέα.

4- 8-1916: Γερμανικά και συμμαχικά τους στρατεύματα  κα
τέλαβαν τη Φλώρινα και α ιχμαλώτισαν προωθώντας την στο 
εσω τερικό της Βουλγαρίας τη δύναμη Χωροφυλακής της πό
λης, αποτελούμενη από 3 Αξιωματικούς και 33 Υπαξιωματι- 
κούς και Χωροφύλακες.

5- 8-1856: Στην τοποθεσία «Νιφίτσα» του Δήμου Μ ήδειας 
Αργολίδος, εντοπ ίστηκαν οι ληστές Κ. Τσάθπο και Π. Ρετάλης, 
δράστες της πρόσφατης δολοφονίας τουΔημάρχουΔρυόπης. 
Κατά τη συμπλοκή, στην οποία πήραν μέρος δημοτοφ ύλακες 
και απόσπασμα με επ ικεφαλής το Χωροφύλακα Χέλιο, σκοτώ
θηκαν οι δυο λησ τές και ο οδηγός του αποσπάσματος Μ ήτρος 
Κουλός.

6- 8-1941. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγιά 
Χανιών, ο Χωροφύλακας Αναστάσιος Μητσάκος.

7- 8-1942. Εκτελέστηκαν από τους Γ ερμανούς στη Θεσσα
λονίκη οι Χωροφύλακες Δ ημήτρ ιος Λαμπιράκος και Χρυσός 
Παπαναστασίου. Την ίδ ια  ημερομηνία  του 1944, στην περιοχή 
Ρεθύμνου έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο Χωροφύ
λακας Αντώνιος Ζωϊδάκης, ένας από τους απαγωγείς του 
Γερμανού Στρατηγού Χάιντρ ιχ  Κράιπε κοντά στις Αρχάνες 
Ηρακλείου στις 26 Απριλίου του ίδ ιου χρόνου.

8- 8-1916. Στην Ανατολική Μ ακεδονία, Τούρκοι επαναστά
τες  και σύμμαχοί τους κομ ιτατζήδες, δολοφόνησαν το Δ ιο ι
κητή του Σ.Χ. Σαρνίτς Ενωμοτάρχη Τρύφωνα Γιάνναρη και το 
Δ ιο ικητή  του Σ.Χ. Γ εν ίκ ιο ϊ Ενωμοτάρχη Χρυσαφίδη και 7 επί
σης Χωροφύλακες.

9- 8-1856: Στην τοποθεσία «Μυρτούλα» του Δήμου Βου- 
πρασίου Αχαϊας, δυο άγνωστοι ένοπλοι α ιχμαλώτισαν τον  τα 
χυδρόμο που μ ετέφ ερ ε την αλληλογραφ ία από την Πάτρα 
στον Πύργο και αφαίρεσαν τραπεζικά γραμμάτια  που βρήκαν 
μέσα σε ιδ ιω τικές επ ιστολές. Την ίδ ια ημερομηνία  του 1921, 
στην περιοχή Τσατάλ Μ αγνησίας Μ. Ασίας, απόσπασμα Χω

ροφυλακής συγκρούστηκε με πολυάριθμη τουρκική ληστο
συμμορία. Κατά την πολύωρη μάχη σκοτώθηκαν 50 περίπου 
ληστές και ο επ ικεφαλής του αποσπάσματος Υπομοίραρχος 
Δημήτρ ιος Λαμπαθάκης.

10- 8-1857: Τις νυ χτερ ινές  ώρες, τέσσερ ις άγνωστοι λη
στές, μπήκαν στο χωριό Αφράτο του Δήμου Θέρμου Τριχωνί- 
δος και λήστεψαν τα σπίτια αυτών που απούσιαζαν από αυτά 
Ιωάννη Στριμμένου, Γούλα Σαλευρά και Β. Σαλευρά, αφού 
πρώτα έκοψαν τα αυτιά  της συζύγου του Στριμμένου και της 
μητέρας των δυο άλλων. Από τ ις  ανακρίσεις της Υπομοιραρ- 
χ ίας Αγρίνιου, διαπιστώθηκε ότι δράστες ήταν οι καταδιωκό- 
μενο ι από το  1854 Ν ικόλαος Πατσαλόπουλος, και Σπύρος 
Κώστα από την Κερασιά Τριχωνίδος, Κων/νος Κομτζής από το 
Αγρίνιο και Ν ικόλαος Γαλανόπουλος από την Αράχωβα Ευρυ
τανίας. Συνελήφθησαν οι δυο πρώτοι. Την ίδ ια  ημερομηνία 
του 1944, εκ τελέσ τηκε  από τους Γερμανούς στη Θεσσαλο
νίκη ο Χωροφύλακας Κορνήλιος Μορφίνης.

11- 8-1953: Στα Επτάνησα άρχισαν με επ ίκεντρο τη Ζά
κυνθο, Κεφαλληνία και Ιθάκη οι πρώτες σεισμ ικές δονήσεις, 
που στο πενθήμερο 12/15 Αυγούστου εντόθηκαν και δη
μιούργησαν κατάσταση εθν ικής τραγωγίας. Η τοπική Χωρο
φυλακή μαζί με τ ις  εν ισχύσεις που κατέφθασαν από διάφορες 
περ ιοχές της Χώρας, αποδύθηκε σε μια υπεράνθρωποι προσ
πάθεια, διασώζοντας ανθρώπινες ζωές, δημόσιες και ιδ ιω τι
κές περιουσίας και ανεκτίμητης αξίας εθνικά  κειμήλια. Σχε
τικά  με τα τελευτα ία , ιδ ια ίτερα  μνημονεύετα ι η διάσωση από 
άνδρες τής Χωροφυλακής στη Ζάκυνθο κειμηλίων του Σολω
μού, της Φ ιλικής Ε τα ιρείας και του Μουσείου Κατοχής και 
Εθνικής Αντίστασης.

12- 8-1933: Απόσπασμα με επ ικεφαλής τους Ενωμοτάρχες 
Αστυνομ ικούς Σταθμάρχες Δεσφ ίνας Περικλή Υφαντή και 
Χρυσού Ευθύμιο Καμουτσή και τον αποσπασματάρχη της 
περιοχής Γεώργιο Ραφτόπουλο, εντόπισε τους επ ικηρυγμέ- 
νους ληστοφυγόδ ικους Ιωάννη Διαβάτη, Ιωάννη Πονήρη και 
Κων/νο Παργαρίτη ή Χριστοδουλιά. Μ ετά από πολύωρη μάχη, 
τραυματίσ τηκε θανάσιμα ο πρώτος και α ιχμαλωτίστηκαν οι 
άλλοι δυο. Την ίδ ια  ημερομηνία  του 1943, εκ τελέσ τηκε  από 
τους Γερμανούς στα Γ ιάννενα ο Χωροφύλακας Σπυρίδων 
Τριβυζάς.

13- 8-1851 : Κατά τη διάρκεια  εμποροπανήγυρης στην Αγία 
Μονή Γορτυνίας, έγ ινε  συμπλοκή μεταξύ κατοίκων των χω
ριών, Καράτουλα, Βάγκου και Μπερτσά, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό ενός και τον ελαφρότερο αρκετών 
άλλων. Την ίδ ια ημερομηνία  του 1854, στην τοποθεσία του 
χωριού Σέρβου του  Δήμου Ηραίας Γορτυνίας, άγνωστοι λη
στές λήστεψαν αρκετούς διαβάτες.

14- 8-1941: Ε κτελέσ τηκε από τους Γερμανούς στη Φλώ
ρινα ο Χωροφύλακας Χρήστος Ευσταθίου. Την ίδ ια  ημερομη
νία του 1943, στο προάστιο Καπουτζίδες της Θεσσαλονίκης,
Γερμανικό απόσπασμα πολιόρκησε το  σπίτι του Δ ιο ικητή της 
Γεν ικής Ασφάλειας Θ εσσαλονίκης Ταγματάρχη Γεωργίου 
Βαρδουλάκη (μετέπ ειτα  Αρχηγού Χωροφυλακής), ύστερα 
από πληροφορία καταδότη ότι εκ ε ί λε ιτουργούσε ασύρματος 
που μ ετέδ ιδ ε  πληροφορίες στο Συμμαχικό Στρατηγείο . Κατά 
την ένοπλη συμπλοκή που ακολούθησε, σκοτώθηκε ο χ ε ιρ ι
στής του ασυρμάτου ιδιώτης Καπάτος και συνελήφθησαν οι
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βοηθοί του Μιχαήλ και Σπυρίδων Βαρδουλάκης. 0  Ταγματάρ
χης Βαρδουλάκης κατόρθωσε να διαφύγει από τη Θεσσαλο
νίκη κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες, μεταμφ ιεσμένος 
σε θερμαστή τραίνου. Μετά από 3μηνη περιπλάνηση στα 
βουνά, κατέληξε στη Μ. Ανατολή, όπου συνέχισε τον αγώνα.
Οι Γερμανοί τον καταδίκασαν ερήμην σε θάνατο στις 26 
Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου.

15- 8-1852: Στο Αίγιο και συγκεκριμένα κοντά στο μεγάλο 
πλάτανο της παραλίας, εξερράγη πυρκαγιά στο εκε ί ευρισκό
μενο σπίτι του Μ ελετόπουλου, όπου κατοικούσαν ο Υγειονο- 
μολιμενάρχης Ιωάννης Αργυρής και μια άλλη οικογένεια. Η 
φωτιά αποτέφρωσε ολοκληρωτικά το  σπίτι και μαζί του τα 
αρχεία του Υγειονομολιμεναρχείου, προκαλώντας ζημιές 
που ξεπέρασαν το αστρονομικό για την εποχή εκείνη  ποσό 
των 50.000 δραχμών. Την ίδ ια ημέρα: 1) Στην περιοχή του 
χωριού Σουδενά των Καλαβρύτων, βρέθηκε θανάσιμα τραυ
ματισμένος με πυροβόλο όπλο ο αμπελοφύλακας Χρηστός 
Κόκκαλης, και 2) στην περιοχή του Δήμου Θίσβης, απόσπα
σμα αποτελούμενο από Χωροφύλακες και Εθνοφύλακες, 
συνέλαβε τέσσερις ζωοκλέφτες καταγόμενους από το  χωριό 
Κακόσι, την ώρα που είχαν αφαιρέσεί μερικά πρόβατα από το 
ποιμνιοστάσιο του Αναστασίου Παναγιώτου κατοίκου Δομ- 
βρένας.

16- 8-1895: Με διάταγμα προβλέφθηκε η κατάταξη στη 
Χωροφυλακή Χωρίς εξετάσεις  με το βαθμό του Υπενωμο
τάρχη 2ετών και 3ετών φοιτητών της Νομικής Σχολής και με 
το βαθμό του Ενωμοτάρχη α' και β' τάξης, αντίστο ιχα πτυ- 
χιούχων και 4ετών της ίδ ιας Σχολής."

17- 8-1857: Τις πρώτες πρωινές ώρες, στο χωριό Αγρίδι 
Βάλτου, άγνωστοι ληστές μπήκαν σε μια καλύβα όπου έμεναν 
πλανόδιοι Ηπειρώτες γανωτές και τους αφαιρεσαν 105 τάλ- 
ληρα. Φεύγοντας πήραν μαζί τους ένα από αυτούς τον οποίρ 
και εγκατέλειψ αν στο δρόμο επειδή δεν μπορούσε να βαδί
σει, αφού πρώτα τον τραυμάτισαν σοβαρά στον κρόταφο και 
το δεξί πόδι. Από ανακρίσεις που ενήργησε η Υπομοιραρχία 
Βάλτου, διαπιστώθηκε ότι δράστες ήταν οι Βασίλειος Κοτσί- 
λασ, Κολιός Τσουτσομήτρος, Κολιός Ηλίας, Δημήτριος Ηλίας 
και τρ εις  άλλοι μέλη συμμορίας που δρούσε στην τουρκοκρα
τούμενη περιοχή. Συνελήφθη ο πρώτος.

18- 8-1922: Δύναμη Χωροφυλακής αποτελούμενη από 2 
Αξιωματικούς και 100 περίπου οπλίτες, οχυρώθηκε στο αστυ
νομικό κατάστημα της Υπομοιραρχίας Κέλες^Μ. Ασίας και σε 
ένα γε ιτον ικό  τζαμί, από όπου άρχισε να αμύνετα ι σθεναρά 
στις επ ιθέσεις πολυάριθμων τακτικών και άτακτων τουρκικών 
δυνάμεων. Μετά από 3ήμερο άνισο αγώνα, πραγματοποιή
θηκε αποφασιστική έξοδο κατά την οποία σκοτώθηκαν 30 και 
τραυματίστηκαν 8 Χωροφύλακες. Την ίδ ια  ημέρα, η Α.Δ.Χ. 
Ιωνίας ανέφερε στην Αρμοστεία Σμύρνης ότι στην Παλιάμ- 
πολη Μαγνησίας, πολιορκημένη δύναμη Χωροφυλακής πρα
γματοποίησε ύστερα από 2ήμερο αγώνα έξοδο, κατά την 
οποία σκοτώθηκαν 50 άνδρες. Τέλος την ίδ ια ημερομηνία του 
1944, στην περιοχή Τρικάλων έπεσε μαχόμενος κατά των 
Γερμανών ο Χωροφύλακας Βασίλειος Τσέτος.

19- 8-1854: Στη Σύρο εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα 
χολέρας. Στο διάστημα 19/26 Αυγούστου, από τα 49 άτομα 
που προσβλήθηκαν, πέθαναν τα 35. Η Χωροφυλακή μαζί με 
όλες τις  άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, πήρε όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας.

20- 8-1850: Στην τοποθεσία «Αρμενία» Αργολίδος, κάτο ι
κοι του Δήμου Αλέας και μεταβατικό απόσπασμα με επ ικεφα
λής το Χωροφύλακα Γ. Φουντουλέση, καταδίωξαν το ληστή 
Ψαρόγιαννη και ένα οπαδό του, τους οποίους και συνέλαβαν 
αιχμάλωτους.

21- 8-1857: Η συμμορία των αρχιληστών Ντρέλλα και 
Μπουρμπουρή, μπήκε στο χωριό Πιτσωτά του Δήμου Τυμ
φρηστού. Αφού λεηλάτησε όλα σχεδόν τα σπίτια, βασάνισε με 
ζεματιστό λάδι ένα ιερέα και αρκετούς κατοίκους και σκό
τωσε το γιο του Κοινοτικού Πάρεδρου. Κάτοικοι του χωριού 
που εργάζονταν στα χωράφια, καταδίωξαν χωρίς αποτέλεσμα 
τους ληστές, που κατευθύνθηκαν προς την τουρκοκρατού
μενη περιοχή.

22- 8-1923: Με το ατμόπλοιο «Εσπερία», έφτασε στον Πει
ραιά επ ιστρέφοντας από την αιχμαλωσία στη Μ. Ασία, η πρώτη

ομάδα ανδρών Χωροφυλακής αποτελούμενη από το Μοί
ραρχο Μιχ. Κουράκο και 9 Ανθυπασπιστές.

23- 8-1852: Τις νυχτερ ινές  ώρες στο Ναύπλιο άγνωστοι 
διέρρηξαν το παντοπωλείο του Κων/νου Σταυριανού και 
αφαιρεσαν χρήματα και διάφορα είδη συνολικής αξίας 1.200 
δραχμών. Την επόμενη ημέρα εντοπίστηκαν και συνελήφθη- 
σαν από τη Χωροφυλακή οι 4 δράστες της κλοπής.

24- 8-1852: Τις νυχτερ ινές ώρες, δυο άγνωστοι ληστές 
μπήκαν στο σπίτι του Αθανασίου Καρανδρέα στο χωριό Μάζα 
του Μαραθώνα. Αφού βασάνισαν τη σύζυγό του με ζεματιστό 
βούτυρο, την ανάγκασαν να τους παραδώσει 600 δραχμές, 
τρ ία γαντζούδια ασημένια και ένα εγκόλπιο. Από ανακρίσεις 
που ενήργησε ο Σταθμάρχης Τατοΐου Ενωμοτάρχης Β. Ιωάν- 
νου, διαπιστώθηκε ότι δράστες ήταν οι βλαχοποιμένες Γιάν- 
νης Ζηλεμένος και Βασίλης Νικολακόπουλος. Στα χέρια τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπιμαία.

25- 8-1852: Σύμφωνα με έκθεση του Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, στο χωριό Νομιστή του Δήμου Λεύκτρου Λα
κωνίας, «ανεφάνη νόσος επίφοβος. Ο αριθμός των αποβιω- 
σάντων εκ της νόσου ταύτης εντός 15 ημερών, ανέβη υπέρ 
τους 20, κατά την διάγνωσιν τινών εμπειροϊατρών τα συμπτώ
ματα της νόσου είνα ι κα τ’ αρχάς διάρροια με πυρετόν, μελά- 
νιασμα της γλώσσης και εξογκώματα κάτωθεν του πώγωνος 
και εις τα λοιπά μέλη του σώματος και εντός τεσσάρων ημε
ρών επ ιφέρει τον θάνατον». Την ίδ ια  ημερομηνία του 1854, 
συμμορία αποτελούμενη από 25 ληστές, μπήκε στο χωριό 
Σουλέμπεη των Θηβών την ώρα που βρισκόταν εκε ί μεταβα
τικό απόσπασμα με επ ικεφαλής τον Ενωμοτάρχη Π. Αγγελή. 
Κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε, σκοτώθηκε ο Ενωμο
τάρχης και τραυματίστηκε ένας Χωροφύλακας. Στο μεταξύ οι 
ληστές είχαν προλάβει να ληστέψουν ύστερα από βασανι
στήρια, τον Αθανάσιο Κουτραναγνώστου.

26- 8-1919: Η I I Μεραρχία τίμησε με Πολεμικό Σταυρό Γ' 
τάξεως τους Υπομοίραρχο Μαρίνο Σκορδίλη, Ενωμοτάρχη 
Θεόδωρο Μπουλούκο και Χωροφύλακες Βασίλειο Ιγγλεζάκη 
(πεσόντα), Γ. Κατσολεδάκη, Δημ. Κωνσταντίνου και Στέφανο 
Μ ιχελιδάκη, επειδή διακρίθηκαν ιδ ια ίτερα  στο πεδία της μά
χης στις 14 Αυγούστου στην περιοχή Οδεμησίου Μ. Ασίας.

27- 8-1918: Εκδόθηκε η 2184 εγκύκλιος διαταγή του Αρχη
γείου Χωροφυλακής με θέμα «περί απαγορεύσεως του ξύρι
ζα ν  ή οποσδήποτε παραμορφώνειν τον μύστακα». Στο σκε
πτικό της αναφ έρετα ι ότ ι παρά τη ρητή διάταξη του άρθρου 
515 παρ. 2α του Κανονισμού Χωροφυλακής, «παρετηρήθη ότι 
ου μόνον πλείστοι των Οπλιτών αλλά και έν ιο ι των κ.κ. Αξιω
ματικών, παρέχοντες εαυτούς παράδειγμα ε ις  τους οπλίτας, 
ξυρίζουσι τον μύστακα και παραμορφώνουσι οπωσδήποτε 
βραχύνοντες αυτόν». Καταλήγοντας ο Αρχηγός Χωροφυλα
κής Εμμ. Ζυμθρακάκης, ζητούσε «όπως εκλείψη η κακή αύτη 
έξις, η αντικειμένη εις την ανδροπρεπή παράστασιν του 
στρατιωτικού».

28- 8-1943: Εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην 
Αθήνα οι Χωροφύλακες Ιωάννης Χρυσανθακόπουλος, 
Κων/νος Ράπαντας, Γρηγόριος Μπουλούτσης και Γεώργιος 
Σωτηρόπουλος.

29- 8-1916: Από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους 
αιχμαλωτίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης Χωροφυ
λακής των Αστυνομικών Διευθύνσεων Σερρών, Δράμας και 
Καβάλας. Μαζί με τη δύναμη του Δ' Σώματος Στρατού και 
τους άνδρες Χωροφυλακής που εκτελούσαν σε αυτό στρατο- 
νομική υπηρεσία, μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Γκαίρλιτς 
της Δυτικής Γερμανίας, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του 
πολέμου.

30- 8-1850: Σύμφωνα με αναφορά της Μοιραρχίας Μεσση
νίας, ο καταγόμενος από το χωριό Τζεφερεμίνη Παναγιώτης 
Σταματελόπουλος σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ οι Γύφτος 
Παρασκευόπουλος και Φώτιος Μουτζουρόπουλος, τραυμάτι
σαν με πυροβόλο όπλο το Γεώργιο Μπερεδήμα, κάτοικο του 
χωριού Μπούγα.

31- 8-1932: Η δύναμη του κατώτερου προσωπικού ήταν η 
ακόλουθη κατά βαθμούς και στο σύνολό της: Ενωμοτάρχες 
1.470, Υπενωμοτάρχες 759 (έλλειμμα 39), Χωροφύλακες 8.611 
(έλειμμα 3.309). Σύνολο προσωπικού 10.428 και ελλείμματος 
3.348.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ
ιιμυψανως απο τη

ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

W 1. V II m u ι μ υ -
σφαίρας, για παρατηρήσεις που γ ίνοντα ι 
από το  έδαφος, δεν μπορούμε να παρα- ■ 
τηρήσουμε αντικε ίμ ενα  που απέχουν λ ι
γότερο  από φ'.'

Προκειμένου για τη σελήνη, σήμερα 
έχουμε την έρευνα των Αμερικανών και 
των Σοβιετικών οι οποίοι μας έδωσαν 
πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία και 
αυτά μας βοηθούν να βγάλουμε ασφαλή 
συμπεράσματα για τη ζωή επάνω στην 
επιφάνειά της.

Οι πρώτοι έκαμαν 6 αυτοπρόσωπες 
παρουσίες στη Σελήνη και οι δεύτερο ι 
έσ τε ιλαν μηχανισμούς που επέστρεψαν 
μεταφ έρ οντες χώμα από το  δορυφόρο 
μας και άλλα σχετικά στοιχεία. Μόνον το 
«Απόλλων 11» έκαμε 3.000 τεστς, αυτά 
δε όλα ήταν αρνητικά  για την ύπαρξη 
ζωής στο δορυφόρο μας. Δεν διαπιστώ
θηκε ούτε μια φορά η παρουσία ενώσεων 
άνθρακα -  υδρογόνου. Τα περιορισμένα 
ίχνη άνθρακα που βρέθηκαν φ α ίνετα ι ότι 
ε ίνα ι από μετεω ρ ίτες  και από τον ηλιακό 
άνεμο.

Το εκπληκτικό και αξιοσημείωτο είνα ι 
ότ ι γήινα βακτηρίδ ια  που είχαν μετα 
φ ερθεί εκε ί με δ ιαστημοσυσκευές μπό
ρεσαν να δ ιατηρηθούν για αρκετό χρο
νικό διάστημα, μολονότι η νύχτα (όπως η 
ημέρα) δ ιαρκεί δυο εβδομάδες και η 
θερμοκρασία στην επ ιφάνεια της Σελή
νης από 120° Κελσίου επάνω από το  μη
δέν π έφ τει τη νύχτα σε 180° κάτω από το 
μηδέν. Οι αστροναύτες του «Απόλλων 
12» επέστρεψαν το  1969 από τη Σελήνη 
φέρνοντας μαζί τους και τη διαστημοσυ- 
σκευή «Serveyor 3», που ε ίχ ε  προσεδα- 
φ ισθεί στη Σελήνη, πριν από δυόμιση 
χρόνια. Στο εργαστήριο ανακάλυψαν οι 
επ ιστήμονες ότι η φωτογραφική μηχανή 
ε ίχε βακτηρίδ ια  τύπου στρεπτόκοκκων, 
προφανώς από τη Γη, κ ι’ έμειναν εκε ί

Του Δημητρίου Κωτσάκη 
Ομοτ. καθηγητή Αστρονομίας 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βρισκόμαστε περίπου στην τελευ τα ία  
1 βετία  του 20ου αιώνα. Ταξιδεύουμε με 
το  αστρόπλοιό μας, τη Γη, γύρω από τον 
Ή λιο  με ταχύτητα  30Km το δ ευ τερ ό λε
πτο.

Ο Ηλιος μας με τους πλανήτες του, 
τους δορυφόρους των πλανητών και με
ρ ικές εκα τοντάδες κομήτες τρ έχ ε ι προς 
τον  αστερ ισμό του Ηρακλέους με ταχύ
τη τα  περίπου 20Km το  δευτερόλεπ το. Το 
ηλιακό μας σύστημα γυρ ίζε ι γύρω από το 
κέντρο του Γαλαξία μας με ταχύτητα  
250Km το δευτερόλεπ το  και συμπληρώ
νε ι μια περιστροφή σε 250 εκατομμύρια  
έτη. Αυτό ονομάζετα ι κοσμικό έτος.

Ο Γαλαξίας μας π ερ ιέχει περίπου τους 
200 δισεκατομμύρια  αστέρες -  ήλιους, 
παρόμοιους με το δικό μας.

Πριν από 100 περίπου χρόνια ο Ιταλός 
αστρονόμος Γκ. Σκιαπαρέλλι (1877 -  
1888) και λ ίγο αργότερα  ο Αμερ ικανός 
Πόουελ παρατήρησαν στον Αρη ορισμέ- 
νες γραμμές που έμοιαζαν με «διώρυγες

(Canali)». Τότε φαντάστηκαν ότι πρόκει
τα ι για  τεχν ικά  έργα, γ ια  να συνδέουν 
θάλασσες, ή άλλες περιοχές, και να μπο
ρούν να μεταφ έρουν μεγάλες ποσότη
τες  νερού.

Φυσικά οι «άνθρωποι» του Αρη έπρεπε 
να έχουν προχωρημένο τεχν ικό  πολιτι
σμό για να κάνουν τόσα μεγάλα έργα. 
Επομένως εμε ίς  έπρεπε να ε ίμαστε «κα
θυστερημένο ι» στον πολιτισμό. Βέβαια 
νεώ τερες παρατηρήσεις με τα οπτικά 
τηλεσκόπια έδε ιξαν ότι οι υπ οτιθέμενες 
«διώρυγες» ήταν ένα φα ινόμενο οφθαλ
μαπάτης. Ο φειλόταν στα τηλεσκόπια της 
εποχής εκείνης. Δεν είχαν μεγάλη δια- 
χωριστική ικανότητα.

Διαχωριστική ή δ ιακρ ιτική  ικανότητα  
ενός τηλεσκοπίου ε ίνα ι η ικανότητα  να 
δ ιακρ ίνε ι δυο σημεία που βρίσκοντα ι το 
ένα κοντά στο άλλο και δ ίνετα ι από τη 
σχέση:

ω " =  7,2.\/Ό,

όπου D ε ίνα ι η δ ιάμετρος του κατόπτρου 
σε cm και λ το μήκος κύματος της α κτι
νοβολίας, που εκφ ράζετα ι με την ίδ ια 
μονάδα με το D. Στην απόσταση της Σε
λήνης (380.000 Km) η δ ιακρ ιτική  ικανό
τητα  θεωρητικά ε ίνα ι μόνο 50m1. Πρα-

χωρίς να καταστραφούν τόσο χρονικό 
διάστημα. Δ ιαπιστώθηκε ακόμη ότι η Σε
λήνη μοιάζει με ένα αυγό με τη μύτη 
προς τη Γ η.

Εξ άλλου, προκειμένου για τον Ά ρη, 
όταν τον παρατήρησαν με τηλεσκόπια 
που είχαν μεγάλη δ ιακρ ιτική ικανότητα, 
δεν είδαν τ ις  διώρυγες. Π ετυχημένες 
παρατηρήσεις έκαμε ο ’ Ελληνας αστρο
νόμος Ευγ. Αντωνιάδης στη Γαλλία, στο 
Αστεροσκοπείο Meudon με το μεγάλο 
τηλεσκόπιο. Δεν παρατήρησε καμιά διώ
ρυγα.

Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν 
προχωρήσει πολύ. Πέρασαν κοντά από 
τον Αρη διαστημόπλοια και πήραν πολ
λές φωτογραφίες. Τα διαστημόπλοι Vi
king 1 & 2 προσεδαφίσθηκαν στην επιφά
νεια  του ερυθρού πλανήτη (του Ά ρη ) κι 
έσ τε ιλαν πολλές και ενδ ιαφ έρουσες 
πληροφορίες, από το έτος 1976 και μετά, 
γ ια τ ί τα όργανά τους λειτούργησαν επι- 
τυχώς μερικά έτη. Οι Mariner 6 & 7 του 
1969 και ο Mariner 9 του 1971 έστειλαν 
πολλές φω τογραφίες, οι οποίες δ ε ί
χνουν πάμπολλες λεπ τομέρειες. Α υτές 
τελ ικά  διέλυσαν το  μύθο των «διωρύ
γων» του 1877 του Schiaparelli. Διαπί
στωσαν την ύπαρξη πολλών ξηρών περι
οχών, όπου και κρατήρων διαμέτρου μέ
χρ ι 100 Km.
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Οι παρατηρήσεις από τη γη είχαν πα
ρουσιάσει τον Ά ρ η  να έχε ι όψη σαν την 
πανσέληνο, πολύ φωτεινή, όχι όμως 
πολλές λεπ τομέρειες της επιφάνειάς 
του.

Ενδιαφέροντα είνα ι τα πειράματα και 
πολύ αποκαλυπτικές πληροφορίες που 
έδωσαν τα δυο διαστημόπλοια (Viking 1 &
2.). Π.χ. η Βαρομετρική πίεση στην επι
φάνεια του Ά ρ η  δεν ε ίνα ι 65 μίλιμπαρ 
(στη Γη είνα ι 1.000 μίλιμπαρ), αλλά περί
που 8 μίλιμπαρ. Δηλαδή δέκα φορές μι
κρότερη. Η ατμόσφαιρά του αποτελείτα ι 
κυρίως από διοξείδ ιο  του άνθρακα 
(95%). Το άζωτο είνα ι λίγο (2,7%), το ευ- 
γενές αέριο αργό (1,7%) και το υπόλοιπο 
είνα ι ίχνη ελεύθερου οξυγόνου (0,15%) 
και υδρατμών.

Ό λα  αυτά σημαίνουν για εμάς τους 
γήινους, ότ ι στην ατμόσφαιρα του Ά ρη  
εισχωρούν εύκολα οι υπεριώδεις ακτίνες 
του Ή λιου και το έδαφος του είνα ι ξηρό. 
Παρατηρούνται ισχυροί άνεμοι που ση
κώνουν νέφη από σκόνη και για  πολλές 
ημέρες έχουμε ρεύματα από σκόνη και 
χαλίκια που τρέχουν με ταχύτητα  300 Km 
το δευτερόλεπτο. Τις θερμές ημέρες 
του καλοκαιριού η θερμοκρασία φθάνει 
τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. (Το μη
νιαίο μέσο του καλοκαιριού είνα ι -23° 
Κελσίου). Το χειμώνα η θερμοκρασία 
στον Ά ρη  φθάνει τους -123° Κελσίου.

Το κλίμα αυτό του Ά ρ η  μπορούμε να 
πούμε ότι είνα ι θερμό, εφ ' όσον το διο
ξείδ ιο  του άνθρακα είνα ι λειωμένο. Κάτω

I Φωτογραφία του Δία από τον Βογιατζερ 1. Διπκρίνε- 
ται σαφώς η ερυθρά του κηλίδα. Οι επιστήρονες σή
μερα δέχονται ότι αυτή είναι ένα είδος ανεμιστήρος 
ασφαλείας του αεριώδους περιβλήματος του Δία. Στη 
θέση αυτή οηκώνετοι ένα στρώμα θερμού αερίου, ανο
δικό ρεύμα, το οποίο π εριέχει διάφορα οργανικά μόρια, 

γίνονται α' αυτό διασπάσεις κοι έτσι πορουοιάζει η 
κηλίδα μεταβλητά χρωματισμό.

^ _

από τ ις  συνθήκες του ξηρού ατμοσφαι
ρικού αέρα του πλανήτη αυτού, θ' αρχί
σει να παγώνει το  δ ιοξείδ ιο  του άνθρακα 
στους -127° Κελσίου. Το υδρογόνο πα
γώνει στον Ά ρ η  σε ευνοϊκά μέρη στη 
θερμοκρασία των 50° κάτω από το μηδέν. 
Αφού έχουμε μετρήσεις της θερμοκρα
σίας του Ά ρη, μπορούμε στη συνέχεια 
να έχουμε εξαγόμενα ενδ ιαφέροντα  από 
τις  αποστολές των Vikings.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπάρ
χει η πολική παγωμένη περιοχή, όχι από 
παγωμένο δ ιοξείδ ιο  του άνθρακα, αλλά 
από το γνωστό μας πάγο. ΓΓ αυτό σήμερα 
δεχόμαστε ότ ι στον Ά ρ η  υπάρχει 
άφθονο νερό, αυτό όμως είνα ι υπό 
μορφή πάγου -  είνα ι Βώλοι που έχουν 
Βραχώδεις πυρήνες. Έ γιναν και λεπτο
μερέστερες έρευνες για τ ις  πολικές πα
γω μένες περιοχές. Ο Β. Farmer, αρχηγός 
μιας ομάδας έρευνας σχετικά με τους 
υδρατμούς, γράφει: <Ή πολική παγω
μένη ζώνη είνα ι η κορυφή ενός παγό
βουνου από πάγο (από νερό) που κ ινε ίτα ι 
σε μια θάλασσα από βράχους». Επάνω 
στην επιφάνεια του Ά ρ η  υπάρχουν ρυά
κια και άλλες ρυτιδώσεις που δείχνουν 
ότι κάποτε ποσότητες νερού κυλούσαν 
μέσα σ’ αυτές τ ις  μεγάλες ή μικρές κοί
τες. Τώρα φυσικά όχι. Συμπεραίνεται 
λοιπόν ότι σε περασμένους αιώνες, ή και 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υπήρχε 
υγρό νερό, που τώρα όμως δεν παρατη- 
ρείτα ι σ’ αυτήν την κατάσταση.

Έ γιναν και τρ ία  είδη πειραμάτων για 
να διαπιστώσουν οι ερευνητές αν υπάρ
χουν στον Ά ρ η  β ιολογικοί οργανισμοί, 
μικρόβια. Δεν περιγράφουμε τ ις  μεθό
δους που χρησιμοποιήθηκαν. Πάντως το 
τελ ικό  συμπέρασμα είνα ι ότ ι οι ελπίδες 
των ερευνητών των Vikings έφθασαν στο 
να είνα ι μηδενικές. Με άλλα λόγια δεν 
διαπιστώθηκε η παρουσία μικροοργανι
σμών στον Ά ρη . Ο Η. Klein έθεσε την

άνοιξη του 1977 το ερώτημα: «Γιατί ο 
Ά ρ η ς  είνα ι πεθαμένος, όπως τον είχαμε 
σκεφθεί;». Η απάντηση ε ίνα ι ότ ι ο Ά ρ η ς 
είνα ι κάπως μακριά από τον Ή λιο  και 
βρ ίσκεται στα όρια που θα μπορούσε να 
υπάρχει ζωή.

Εξ άλλου η σχετική μελέτη του ειδ ικού 
Μ. Η. Xart και άλλων ερευνητών το θέρος 
1977 μας λένε ότ ι ούτε η Αφροδίτη, ούτε 
ο Ά ρ η ς  έχουν ζωή, αλλά μόνο μια στενή 
λωρίδα που βρ ίσκεται ανάμεσα σ’ αυτούς 
-  η λωρίδα μέσα στην οποία κ ινε ίτα ι η Γη 
μας -  έχει την τύχη, την ευτυχή, να πα
ρουσιάζει βιολογική εξέλιξη. Να κοσμεί
τα ι δηλαδή με το φαινόμενο της ζωής.

Η Αφροδίτη είνα ι κοντίτερα  από τη Γη 
μας στο Ή λιο  και η θερμότης του είνα ι 
τόσο ισχυρή, ώστε να μη μπορεί να ανα
πτυχθεί σ' αυτή ζωή. Η θερμοκρασία της 
ατμόσφαιρας της Αφροδίτης υπερβαίνει 
τους 460° Κελσίου, όπως έδειξαν μετρή
σεις από διαστημόπλοια που την πλησία
σαν ή έρριξαν ειδ ικούς κλωβούς που 
έφθασαν μέχρι τη στερεή επ ιφάνειά της. 
Εκάθησαν στην επ ιφάνεια της Αφροδί
της αρκετά ειδ ικά  σκάφανδρα με μετεω 
ρολογικά όργανα από αποστολές των 
«Venera8, 9,10,11 & 12» και μας έστειλαν 
πολλές και ενδ ιαφέρουσες πληροφο
ρίες. Αναφέρουμε και τους «Pionnear - 
Venus 1 & 2 που έκαναν σχετική έρευνα.

Για τον πλανήτη Ερμή που ε ίνα ι ο κον
τ ινότερος στον ήλιο απ’ όλους τους πλα
νήτες του ηλιακού μας συστήματος, δεν 
τ ίθ ετα ι ζήτημα υπάρξεως κάθε ίχνους 
ζωής. Οι συνθήκες που επικρατούν σ' 
αυτόν ε ίνα ι τέ το ιες  που το αποκλείουν 
τελείω ς. Φωτογραφίες που έστειλε το 
διαστημόπλοιο «Mariner 10» την περίοδο 
1974 -  1975 (τον πλησίασε τρ ε ις  φορές) 
έδειξαν ότι η επ ιφάνειά του μοιάζει με 
την επ ιφάνεια της Σελήνης.

Έ χε ι αραιό στρώμα ατμόσφαιρας 
( 0,003 ατμόσφαιρες) που αποτελείτα ι
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από αργό. Δεν μπορούσε ο πλανήτης αυ
τός να κρατήσει πυκνή ατμόσφαιρα και 
στην αρχή της ζωής του -  πριν από 4 
δ ισεκατομμύρια  περίπου χρόνια -  την 
έχασε πολύ σύντομα. Η θερμοκρασία 
στην επ ιφάνειά του ε ίνα ι γύρω στους 
400° Κελσίου επάνω από το μηδέν την 
ημέρα, και τη^ νύχτα κα τεβα ίνε ι στους 
100° Κελσίου. Έ τσ ι ο Ερμής ε ίνα ι αφ ιλό
ξενος για κάθε μορφή ζωής, έστω και 
υποτυπώδους. Φυσικά αυτά ισχύουν, 
σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε για τη ζωή 
εδώ στο δικό μας πλανήτη.

Αφού μιλήσαμε γ ια  τους κοντινούς με 
τη Γη μας πλανήτες θα πρέπει να πούμε 
KaL, για τους μακρινούς. Το Δία, τον 
Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και 
τον Πλούτωνα και γ ια  μερ ικούς ακόμη 
δορυφόρους των πλανητών αυτών, που 
το  μέγεθος τους ε ίνα ι συγκρίσ ιμο με το 
μέγεθος της Σελήνης.

Ονόμασαν τους πλανήτες αυτούς α ε
ρ ιώδεις πλανήτες του  ηλιακού συστήμα
τος. Και υπάρχει α ιτ ιολογ ικό  αυτής της 
ονομασίας. Είναι πολύ αραιο ί πλανήτες. 
Εχουν πυκνότητα μικρή, συγκριτικά  με 

του Ερμή (με πυκνότητα 5,2 μεγαλύτερη 
του νερού) της Α φροδ ίτης (5,0), της Γης 
(5,52), και του Ά ρ η  (3,9). Της Σελήνης 
ε ίνα ι 3,3 σε σχέση με το  νερό.

Οι π υκνότητες των αεριωδών πλανη
τών ή των πλανητών τη ς  ο ικογένε ια ς του 
Δία είνα ι: του Δία 1,33, του Κρόνου 0,71, 
του Ουρανού 1,70, του Ποσειδώνα 2,27 
και του Πλούτωνα, που απ οτελεί κάτι το 
ξεχωριστό, ε ίνα ι 4.

Στον π ίνκα ΐκα τα χω ρούντα ι συνοπτικά 
τα κυρ ιότερα σ το ιχεία  όλων των πλανη
τών.

Ο Δ ίας βρ ίσκετα ι σε μέση απόσταση 
από τον Αρη 550 εκατομμύρ ια  χ ιλ /τρα  
και ε ίνα ι ο γ ίγαντας πλανήτης συγκριτικά  
με τους υπόλοιπους του ηλιακού συστή
ματος. Ολοι οι άλλοι απαρτίζουν το μισό 
Δία, ο οποίος απ οτελε ίτα ι από τα  ίδ ια  αέ
ρια με τον ήλιο.

Γι αυτό οι ε ιδ ικο ί αντιμετω πίζουν τον 
Δία σαν ένα αστέρα στο εσω τερικό του 
οποίου γ ίνοντα ι πυρηνικές αντιδράσεις.
Η αραιή ατμόσφαιρά του απ οτελείτα ι 
από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο αναμε- 
μ ιγμένα με νέφη κρυστάλλων αμμωνίας 
σε κατάσταση πάγου, ενώ η θερμοκρασία 
του  ε ίν α ι-150° Κελσίου.

Σχηματίζοντα ι στρώματα από αμμωνία 
και ατμούς υδρογόνου, πιθανώς δε 
έχουμε και υδρόθειο. Στο τηλεσκόπιο 
παρατηρούντα ι πολύχρωμες κοκκινωπές 
— καφέ τα ιν ίες . Το εσω τερικό του αποτε
λ ε ί 01 κυρίως από υγρό υδρογόνο και 
στα εσώτερα στρώματα από κρυσταλλικό 
υδρογόνο. Στον πυρήνα του περίπου 
δέκα γή ινες  μάζες (τα 3% της όλης μάζης 
του), βρ ίσκοντα ι άλλα μέταλλα και πυρι- 
τ ικά  άλατα.

Κατά τον Carl Sagan τα χρώματα του 
Δια ε ίνα ι δείγματα  μιας χημ ικής εξέλ ι
ξ ή  των στοιχείων άνθρακα, αζώτου, 
θειου και οξυγόνου. Ο C Sagan και ο αμε- 
ρικανός β ιολόγος καθηγητής Stanley 
Miller έκαμαν το  1959 πειράματα υπό τις  
συνθήκες της ατμόσφαιρας του Δία και 
πετυχαν να έχουν οργανικά μόρια 
μεταξύ των οποίων και αμινοξέα. Προ- 
βιωτικά μόρια πιθανόν να υπάρχουν στα 
βαθύτερα στρώματα του Δία, στα οποία 
εισχωρούν οι υπεριώδεις α κτίνες  του 
Ηλιου, μ ετεω ρ ίτες  και ηλεκτρ ικά  φορτία

κατά τ ις  κα τα ιγ ίδες του πλανήτη αυτού.
Το 1969 έκαμαν ένα εξελ ικ τό  πείραμα 

μα ανάμιξη αμμωνίας και μεθανίου, οι C 
Ponnamperuma και Fr. Woeller. Πήραν από 
το πείραμα κόκκινη ύλη από ανάμικτο 
οξείδ ιο  του μολύβδου (HCN) και του 
κυανίου (C2 N2 ). Τ έτο ιους ή παρόμοιους 
χρωματισμούς παρατηρούμε στην επι
φάνεια  του Δία. Η-γνωστή ερυθά κηλίδα, 
που βρ ίσκετα ι στο νότιο  ημ ισφαίριο — 
σχήματος ελλειπ τικού  και διαστάσεων
13.000 X 40.000 Km2 που τη γνωρίζουμε 
από το  1830 -  μερ ικές  φορές αλλάζει 
χρώμα και γ ίν ε τα ι καφέ. Πολλές εξηγή
σεις δόθηκαν για την  ερυθρή αυτή κη
λίδα. Σήμερα δέχοντα ι ότ ι αυτή ε ίνα ι ένα 
ε ίδος ανεμ ισ τήρος ασφαλείας του αε
ριώδους περ ιβλήματος του Δία. Στη 
θέση αυτή σηκώ νεται ένα στρώμα θερ
μού αερίου, ανοδικό ρεύμα, το οποίο 
π ερ ιέχει διάφορα οργανικά μόρια, γ ίνον
τα ι σ αυτό διασπάσεις και έτσ ι παρου
σιάζει η κηλίδα μεταβλητό  χρωματισμό. 
Επειδή ο Δ ίας εκπέμπει 2,5 φορές περισ
σότερη ενέργε ια  στο διάστημα συγκρι
τικά  με εκε ίνη  που λαμβάνει από τον 
Ηλιο, σιγά -  σιγά ο πλανήτης αυτός συ

σ τέλλετα ι3. Η συστολή αυτή ε ίνα ι μόνο 
ενα χ ιλ ιοστόμετρο  το  έ το ς 2.

Η ατμοσφαιρική πίεση -  ακρ ιβείς  με
τρήσεις δεν υπάρχουν -  φ α ίνετα ι ότ ι ε ί
ναι όση και στην Αφροδίτη, δηλαδή γύρω 
στις 90 ατμόσφαιρες, η δε βαρύτης είνα ι 
2,6 φορές μεγαλύτερη της Γης. Τα γεγο 
νότα αυτά εμποδίζουν το  σχηματισμό 
πολύπλοκων β ιολογικών μορφών ζωής. Η 
ύπαρξη όμως απλών μικροβίων σύμφωνα 
με τα σχετικά πειράματα δεν απ οκλείετα ι 
πλήρως.

Ο Ponnamperuma και οι συνεργάτες 
του απέδειξαν ότι ορισμένα γήινα βα
κτηρ ίδ ια  υπό πίεση 120 ατμοσφαιρών και 
θερμοκρασία μεταξύ +30° και -2 0 0 °  
μπορούν να ζήρουν. Α νακαλύφθηκε υπό 
δυο αμερικανώ ν ερευνητώ ν τη ς  NASA 
ένα ε ίδος σπάνιου βακτηριδ ίου που ζει 
σε δ ιάλυμμα ισχυρού αλκαλικού οξειδ ίου 
του νατρ ίου από φω τογραφ ίες του 
«Πρωτοπόρου 10», ο οποίος επλησίασε 
δορυφόρους του Δία το  Δ εκέμβρ ιο  1973 
αλλά το  γεγονός αυτό δεν προεξοφλεί 
την  ύπαρξη ζωής στον πλανήτη τούτο. Ο 
«Πρωτοπόρος 11 »που επλησίασε τον Δία 
το  1974 και αντίστο ιχα  οι «Voyagers 1 και 
2 ”  (1979) δε διαπίστωσαν κάτι ανάλογο. 
Μόνο μια απ' ευθε ίας προσεδάφιση στο 
Δία θα μας έδ ιδε ίσως βέβα ιες και ασφα
λε ία ς  πληροφορίες.

Οι «Voyager 1 και 2» πήραν πολλές φω
τογραφ ίες  του Δία, μάλιστα της ερυθράς 
κηλίδας των 5 εσω τερικών δορυφόρων 
του, σε μερ ικούς δε απ' αυτούς διαπι
στώθηκαν ηφ α ισ τ ιογενε ίς  κρατήρες και 
παρόμοιας προελεύσεως εκρήξεις.

Ο πρώτος «Voyager 1» ανακάλυψε ότι ο 
πλανήτης περ ιβάλλετα ι από δακτύλιο, 
πράγμα που το επιβεβαίωσε και ο δ εύ τε 
ρος. Ο δακτύλιος αυτός επιβεβαιώθηκε 
και από παρατηρήσεις, στο υπέρυθρο, 
από το Αστεροσκοπείο Mauna - Kea - Δα- 
6άη (υψόμετρο 4.200 Μ)4.

Τα τελευ τα ία  αυτά διαστημόπλοια 
(«Voyager 1 και 2») επλησίασαν και τον 
Κρόνο (Νοέμβριο και Αύγουστο 1981 
αντίστο ιχα) και πήραν πολυάριθμες φω
τογραφ ίες. Διαπιστώθηκε ότι οι δακτύ
λ ιο ι του πλανήτη αυτού αποτελούντα ι 
από χ ιλ ιάδες μ ικρότερους, ενώ προγε
νέσ τερες (1972) παρατηρήσεις με ραν

τάρ έδειξαν ότι αυτο ί αποτελούντα ι από 
παγοκρύσταλλους ή μικρά βραχώδη 
κομματάκια δ ιαμέτρου 30 -  40 cm. Ο 
Κρόνος απ οτελείτα ι κυρίως από υδρο
γόνο και ήλιο με σύνθεση παρόμοια με 
του Δία. Η ατμόσφαιρα του Κρόνου είνα ι 
αποτέλεσμα χημ ικής εξελ ίξεω ς προ πάν
των ενώσεων άνθρακα και υδρογόνου.

Κάτι παρόμοιο μπορούμε να ειπούμε 
και για τους πλανήτες Ουρανό, Ποσει- 
δωνα και Πλούτωνα σχετικά με τη σύν
θεσή τους. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε 
οτι ο «Voyager 2» θα περάσει κοντά από 
τον Ουρανό τον  Ιανουάριο του 1986 και 
κοντά στον Ποσειδώνα το  Σεπτέμβριο 
του 1989. Ο «Πρωτοπόρος 10» που πέ
ρασε κοντά στο Δία (4-12-1973) εγκατέ- 
λε ιψ ε τη ηλιακό σύστημα τον Ιούνιο 1983 
και το αξιοσημείωτο ε ίνα ι ότ ι ακολουθεί 
να σ τέλνε ι πληροφορίες από την από
σταση εκείνη. Ε κτοξεύθηκε από τη γη 
0T!C’ 3-3-1972 και υπολογίζουν να δ ίνει 
επί τρ ία  χρόνια πληροφορίες. To 1977Β 
ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΟΤΙ Ο Ουρανός περι
βάλλετα ι από σύστημα δακτυλίων.

Η θερμοκρασία στους πλανήτες Ου
ρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα ε ίνα ι μι
κρότερη από τους -180° Κελσίου. Από 
το υς  πολλούς δορυφόρους των πλανη
τών Δ ία και Κρόνου -  έχουν ο καθένας 17 
ίσως και περισσότερο δορυφόρους -  ο 
Τ ιτάν του Κρόνου παρουσιάζει ιδ ια ίτερο 
ενδ ιαφ έρον και ερευνά τα ι από τους ε ιδ ι
κούς επ ιστήμονες. Στην περίπτωση αυτή 
μπορούμε να πούμε ό τ ι αυτός, ο μεγαλύ
τερ ο ς  από τους δορυφόρους, ε ίνα ι στην 
πραγματικότητα ένας πλανήτης δ ιαμέ
τρου 5.800 Km, υπερβαίνει στο μέγεθος 
τον Ερμή και έχε ι ατμόσφαιρα από μεθά
νιο. Η ατμοσφαιρική του πίεση ε ίνα ι 4 
φορές μαγαλύτερη του Ά ρη . Κάτω από 
το  φλοιό του υπάρχει στρώμα υγρού με
θανίου το  οποίο κολυμβά σ τ ’ άλλο υγρό 
από αμμωνία.

Ε ρευνες στον Τ ιτάνα στο υπεριώδες 
απ έδειξεν ότ ι ο δορυφόρος αυτός, όπως 
και οι άλλοι αερ ιώ δεις πλανήτες, περι
βάλλετα ι από θερμή στρατόσφαιρα. Δεν 
μπορούμε να πούμε τίπ οτε γ ια ζωή σ' αυ
τόν.

Αυτό όμως δεν εμποδίζει το  συγγρα
φέα διηγημάτων επ ιστημονικής φαντα
σίας A. G. Clarl στο έργο του : «Αυτοκρα- 
τορική γη» να παριστάνει τον Τ ιτάνα ότι 
θα γ ίν ε ι θέατρο μιας μεγάλης εξωγήινης 
αποικίας της ανθρωπότητας.

Το θέμα της υπάρξεως ζωής έξω από 
τη Γη δεν ετελείω σε. Με όσα είπαμε ε ί
δαμε ότι ζωή στους άλλους πλανήτες του 
ηλιακού μας συστήματος δεν υπάρχει σε 
βαθμό τέτο ιο  ώστε να έχουμε πολιτισμό 
που τον  δημιούργησαν λογικά όντα. Η 
ζώνη τέτο ια ς  ανώ τερης ζωής ε ίνα ι πολύ 
στενή. Π ερ ιορ ίζετα ι στη Γη μας. Ό μω ς το 
ζήτημα της ζωής δεν εξα ντλε ίτα ι στη Γη 
μας, με όσα είπαμε. Πρέπει ελπίζω, να το 
συνεχίσουμε, σ' ένα δεύτερο  άρθρο.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΠΕΛΑΣΗ
Του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Σύμφωνα με τη κλασσική αντίληψη η 
φυσική παραμονή και η άσκηση του αλ
λοδαπού μέσα στην επ ικράτεια των Πο
λιτειών ρυθμίζετα ι από το εσωτερικό δί
καιο καταστάσεως αλλοδαπών. Οι νόμοι 
του Κράτους και ιδίως το  Σύνταγμα ρυ
θμίζοντας βασικά την οργάνωση και την 
άσκηση της Κρατικής εξουσίας και γενι- 
κώτερα την όλη κρατικά οργανωμένη 
Κοινωνική συμβίωση, περιέχουν και κα
νόνες που αναφέρονται ε ιδ ικότερα  στις 
σχέσεις μεταξύ εξουσιαζόντων και εξ- 
ουσιαζομένων και που καθορίζουν το 
ποσοστό ελευθερ ίας που διαθέτουν τα 
μέλη της συγκεκριμένης Κοινωνίας σε 
σχέση με τον Κρατικό καταναγκασμό 
που ασκείτα ι μέσα σ' αυτή.

Οι ελευθερ ίες  των μελών μιας κοινω
νίας είνα ι γνωστές σαν ατομικά δικαιώ
ματα ή ατομ ικές ελευθερ ίες, φορείς δε, 
ή υποκείμενα αυτών, ε ίνα ι όλα τα φυσικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στην κρατική 
εξουσία, δηλαδή όχι μόνο οι υπήκοοι του 
κράτους αλλά και οι αλλοδαποί που δια
μένουν στη χώρα του.

Η ελευθερ ία  διακινήσεως και κυκλο
φορίας περιλαμβάνει την ελευθερ ία  εισ
όδου στη χώρα και εξόδου από αυτή.

Η είσοδος των Ελλήνων Πολιτών στη 
χώρα δεν μπορεί να απαγορευθεί, δ ιότι 
είνα ι δικαίωμα συνηφασμένο με την 
υπηκοότητα (ιθαγένεια). Για την έξοδο η 
κειμένη νομοθεσία προβλέπει διάφο
ρους περιορισμούς που δεν είνα ι πάν
το τε  εναρμονισμένοι προς τη νέα διά
ταξη του άρθ. 5 παρ. 4 του Συντάγμ. του 
1975. Με τη διάταξη αυτή απαγορεύον
τα ι τα ατομικά διο ικητικά  μέτρα, τα περι
οριστικά της ελευθέρας εξόδου και εισ
όδου ελλήνων πολιτών, εκτός από εξα ι
ρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο 
για την πρόληξη αξιοποίνων πράξεων 
ύστερα από απόφαση Ποινικού Δ ικαστη
ρίου. Ως προς τους αλλοδαπούς όμως 
για την είσοδο, τη διοίκηση, τη διαμονή 
και την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 
ισχύουν ποινικοί περιορισμοί και αυξη
μένος έλεγχος (ν. 4310/1929) που δι
κα ιολογούνται από λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, τάξης και γεν ικώ τεραειδ ικού 
συμφέροντος και οι οποίοι μπορεί να 
φθάσουν ως την απέλαση (DEPOPTA- 
ΤΙΟΝ).

Το συνταγματικό πλαίσιο.
Το ελληνικό Σύνταγμα του 1975 εγ- 

γυάτα ι μεταξύ άλλων την απόλυτη προσ
τασία της ελευθερ ίας του αλλοδαπού 
(άρθ. 5, παρ. 2 Συντ.) και από την άλλη το 
απαραβίαστο της προσωπικής του ελευ 
θερίας (άρθ. 5, παρ. 3 Συντ.). Εκτός από 
την προστατευομένη προσωπική ελευ 
θερία έχουμε και την ελευθερ ία  διακινή- 
σεως και διαμονής όπου ο αλλοδαπός να

κ ινε ίτα ι μέσα στη χώρα.

A Ρυθμίσεις της εσωτερικής νομοθε
σίας.

Η εσωτερική ελληνική νομοθεσία στα 
ζητήματα της κινήσεως των αλλοδαπών 
είνα ι απηρχαιωμένη. Το βασικό νομοθέ- 
τημα είνα ι ο Ν. 4310/1929 «Περί εγκατα- 
στάσεως και κινήσεως αλλοδαπών στην 
Ελλάδα, αστυνομικού ελέγχου διαβατη
ρίων, και απελάσεων και εκτοπ'ισεων», 
όπως τροποποιήθηκε από μία σειρά 
μεταγενέσ τερες νομοθετικές πράξεις.

Ειδικά η απέλαση ως διο ικητικό μέτρο 
προβλέπεται από το άρθρ. 23 του παρα
πάνω νόμου χωρίς ε ιδ ικές  και ουσιαστι
κές εγγυήσεις. Παράλληλα με το άρθρ.
14 του ίδ ιου Ν. σε συνδυασμό με το  Ν. 
5405/32 η Δ ιοίκηση έχει την εξουσία να 
επιβάλλει περιορισμούς στη κίνηση των 
αλλοδαπών για  λόγους Δημοσίου ή Κοι
νωνικού συμφέροντος.

1. Με ποιο τρόπο δύναται να δ ιαταχθεί η 
απέλαση.

Η απέλαση από τη χώρα δύναται να 
δ ιαταχθεί με δικαστική απόφαση κατά 
αλλοδαπού και εφ ’ όσον αυτός καταδι
κάστηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση τουλά
χιστο ενός έτους ή εάν του υποβλήθηκε 
μέτρο ασφαλείας από τα αναφερόμενα 
στο άρθρ. 74 του Ποιν. Κώδικα.

Η απέλαση μετά την οριστική απόλυση 
του καταδικασθέντος από τ ις  φυλακές 
συνεπάγεται την υποχρέωση εγκαταλεί- 
ψεως του ελληνικού εδάφους και την 
απαγόρευση της επανεισόδου σ' αυτό. Ο 
μη συμμορφούμενος με τα ανωτέρω δια- 
πράττει το αδίκημα της παραθιάσεως 
περιορισμών διαμονής. Ο απελαθείς 
μπορεί να επ ιστρέφει στη χώρα μόνο 
μετά τρ ία  χρόνια από της απελάσεως και 
την επιστροφή επιτρέπει ο Υπουργός Δ ι
καιοσύνης. Εκτός από την δικαστική 
απέλαση, η οποία επ ιβάλλεται σαν μέτρο 
ασφαλείας σε περιπτώσεις Ποινικής 
Καταδίκης του αλλοδαπού, υπάρχει και η 
Δ ιο ικητική απέλαση. Η Δ ιο ικητική απέ
λαση μπορεί να διαταχθεί από τον 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, σύμφωνα με 
τ ις  δ ιατάξεις των νόμων 4310/1929, 
5405/1932 και 1363/1938. Συνήθως αυτή 
εφαρμόζετα ι για  άτομα επικίνδυνα στη 
Δημόσια ασφάλεια ή με θεβαρυμένο πα
ρελθόν ή δυναμένων να διαταράξουν τ ις  
δ ιεθνείς  σχέσεις του Κράτους.

Από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως 
ορ ίζετα ι και η προθεσμία εντός της 
οποίας ο απελαυνόμενος οφ είλε ι να εγ- 
καταλείψ ει το ελληνικό έδαφος, εάν δε 
δεν συμμορφωθεί αποβάλλεται βίαια 
από την χώρα μεριμνη των αρμοδίων Αρ
χών με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, μέχρι 
της οποίας δύναται να διαταχθεί και η 
κράτηση του απελαυνομένου.

2. Διατήρηση Κοινής και Κυβερνητικής  
Πράξεως.

Διο ικητική Πράξη* ε ίνα ι η καθοριζο-

μένη ή μη διαδικασία δήλωση βουλήσεως 
δ ιο ικητικού οργάνου δια της οποίας τ ί
θετα ι μονομερώς κανόνας δικαίου. Συν
επώς η πράξη ε ίνα ι το μέσο ασκήσεως 
δημοσίας εξουσίας από το διο ικητικό 
όργανο. Μεγάλο μέρος της οργανώσεως 
και λε ιτουργίας της Δημόσιας Διοική- 
σεως ρυθμίζετα ι από κανόνες δικαίου 
που τέθηκαν με Δ ιο ικητικές Πράξεις. 
Στοιχεία  της έννοιας της Δ ιο ικητικής 
Πράξεως ε ίνα ι α) η μονομερής θέσπιση 
κανόνος δικαίου, 6) η προέλευση από 
αρμόδιο δ ιο ικητικό όργανο.

Ωρισμένες πράξεις του αρχηγού του 
Κράτους ή Κυβερνητικών οργάνων αν 
και έχουν όλα τα στοιχεία  της Δ ιο ικη τι
κής Πράξεως αποτελούν ιδ ια ίτερη κατη
γορία λόγω του ότι δεν υπόκεινται σε 
δικαστικό έλεγχο με αίτηση ακυρώσεως.

Οι πράξεις αυτές καλούμενες Κυβερ
νητικές  Πράξεις ή Πράξεις Κυβερνήσεως 
εκδ ίδοντα ι βάσει αρμοδιότητος παρεχο- 
μένης υπό του Συντάγματος ή νομοθετι
κών Πράξεων και ρυθμίζουν θέματα σχε
τικά  με τη λεγάμενη Πολιτική εξουσία ή 
Κυβερνητική λειτουργία.

Αποφάσεις του Σ.Ε. μας δίνουν καθαρή 
την εικόνα των παραπάνω Πράξεων υπ' 
αριθμ. 31/34 αποφάσεως του Σ.Ε. η 
πράξη απελάσεως αλλοδαπού για λό
γους που αφορούν τ ις  δ ιεθνε ίς  σχέσεις 
αποτελεί η 496/1936 ως και η 602/1936* 
ΣΕ 1936, 496/36 Τομ Β σελ. 249 και 
602/36 Τομ. Β σελ. 530, 1936. Κατά παγία 
νομολογία του Σ.Ε. αν και από το νόμο 
δεν επ ιβάλλεται η α ιτιολογία  της σ χετι
κής δ ιο ικητικής Πράξεως, η απόφαση της 
Δ ιοικήσεως για απέλαση του Ανωτάτου 
τούτου Δικαστηρίου, εξα ιρέσει όλων των 
περιπτώσεων, κατά τ ις  οποίες το μέτρο 
αυτό έχε ι τον χαρακτήρα Κυβερνητικής 
Πράξεως.
, Κατά την μέχρι σήμερα νομολογία του 

Σ.Ε. που κατ’ αρχήν περιλαμβάνονται 
στην Κυβερνητική λειτουργία**, η ρύ
θμιση των διεθνών σχέσεων και των σχέ
σεων εκτελεσ τικής νομοθετικής εξου
σίας, η κήρυξη επιστρατεύσεως, η απο
νομή χάρ ιτος και κατά αναλογία η κή
ρυξη σε κατάσταση πολιορκίας και η χο
ρήγηση αμνηστίας όλων των Πολιτικών 
εγκλημάτων. Αρμόδιο να κρ ίνει για  τη 
φύση των Πράξεων των Κυβερνητικών 
ε ίνα ι αποκλειστικά αυτό τούτο  το Σ.Ε.

Με το άρθρο 1 του Α.Ν. 320/1936 όπως 
αντικαταστάθηκε με το  Α.Ν. 270/1949, 
ορ ίζετα ι ότι οι αποφάσεις για απέλαση 
αλλοδαπών ε ίνα ι Κ υβερνητικές Πράξεις 
αναγόμενες στη διαχείρ ιση της Πολιτι
κής Εξουσίας κατ' εφαρμογή από τον 
νομοθέτη του άρθρ. 46 του Ν. 3713/1928 
περί Σ.Ε. δεν υπόκειντα ι στην αίτηση 
ακυρώσεως οι κυβερνητικές πράξεις και 
δ ιαταγές οι αναγόμενες στην διαχείριση 
της Πολιτικής Εξουσίας αλλά εκ της ε ιδ ι
κής ταύτης διατάξεως του 1 Α.Ν. 
320/1936 «δεν δημ ιουργείτα ι απαράδε
κτο για τον από το Σ.Ε. έλεγχο της νομ ι
μότητας των πράξεων για απέλαση των
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αλλοδαπών, αν και χαρακτηρ ίζοντα ι αυ
τέ ς  από το  νόμο σαν Πράξεις Κ υβερνητι
κές, δ ιό τ ι περί της φϋσεως ορισμένων 
διο ικητικώ ν πράξεων ή κυβερνητικώ ν 
αρμόδιο να κρ ίνε ι ε ίνα ι αυτό τούτο  το 
Σ.Ε. ως περί θέματος αναγομένου στην 
ιδία αυτού αρμοδιότητα  και δεν απόκει- 
τα ι στον νομοθέτη  να χαρακτηρ ίζε ι χω
ρίς άλλη ορισμένη κατηγορία  πράξεων 
ως κυβερνητικός και να παρακωλύει έτσ ι 
τον  έλεγχο νομ ιμότητας αυτών από το 
Σ.Ε. ορ ιζόμενο από το  Σύνταγμα προς 
έλεγχο της νομ ιμότητας των διο ικητικώ ν 
πράξεων.

Επίσης ο Θ. Ταότσος πατέρας του κα
θηγητή Δημητρίου Τσάτσου μας περι
γράφ ει τ ις  Κ υβερνητικές  Π ρ ά ξ ε ις "  
«Κατά ρητήν του νόμου επιταγή απο
κλε ίετα ι το  ένδ ικο  της αιτήσεως ακυρώ- 
σεως μέσο κατά των Κυβερνητικώ ν Πρά
ξεων των αναγομένων στη διαχείρ ιση 
της πολιτικής εξουσίας.

Πάντως απ οκλείετα ι να θεωρηθούν 
Κ υβερνητικές Πράξεις όλες οι υπό της 
Κυβερνήσεως δ ιατασσόμενες. Ή δη όλες 
οι υπό του άρθρου 47 του Συντ. προβλε- 
πόμενες πράξεις έχουν χαρακτήρα Πρά- 
ξεως Κυβερνήσεως.

Β. Η έννομος θέση του αλλοδαπού στην 
Ελλάδο.

Η αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
ανεξαρτήτω ς εθν ικότητας, φυλής, 
γλώσσας ή θρησκεύματος, επ ιβάλλει την 
υποχρέωση της αναγνωρίσεως ωρισμέ- 
νων δικαιωμάτων στον αλλοδαπό το  ελ- 
ληνικό δίκα ιο ιθαγένε ιας καθορίζει ποιος 
τυγχά νε ι έλληνας υπήκοος. Αλλοδαπός 
δεν ε ίνα ι μόνο ο υπήκοος ξένου κράτους 
αλλά και ο ανιθαγενής. Ό τα ν  το  κράτος 
δέχετα ι την  είσοδο των αλλοδαπών στη 
χώρα του να μην α ρνε ίτα ι σ ’ αυτούς την 
δυνατό τη τα  να βρουν τα  μέσα της επι
βίωσής τους.

Αλλωστε και η δ ιεθνής νομολογία 
αποφαίνετα ι ότ ι η ελευθερ ία  του Κρά
τους όπως απελαύνει τους αλλοδαπούς 
δεν ε ίνα ι απεριόριστος, επαρκείς δε λό
γο ι πρέπει να συντρέχουν δικα ιολογούν- 
τε ς  αυτή. Η αυθα ίρετη και καταχρηστική 
άσκηση του δικα ιώματος τη ς  απελάσεως 
μπορεί να προκαλέσει ενδεχόμενα  την 
δ ιεθνή ευθύνη του Κράτους.

Ο αλλοδαπός στην Ελλάδα τυγχάνει 
ίσης σχεδόν μεταχειρ ίσεω ς προς τον 
ημεδαπόν δύναται, κατ' αρχήν να εν 
ασκήσει όλα τα δικαιώματά του τα ανα
γόμενα στην σφαίρα του δημοσίου δ ι
καίου. Οι αλλοδαποί ά λλοτε μεν από την 
είσοδό τους εμπίπτουν στην εδαφ ική εξ 
ουσία του Κράτους της δ ιαμονής τους, 
το ύ το ι δε παραμένουν ταυτοχρόνω ς και 
υπό την προσωπική εξουσ ία του Κράτους 
του οποίου ε ίνα ι υπήκοοι. Έ χουν την 
υποχρέωση να σέβοντα ι την  προσωπικό
τη τα  του Κράτους το  οποίον επ ιτρέπει σ' 
αυτούς την είσοδο και παραμονή. Η εκ 
πλήρωση της αποστολής του Κράτους 
στον τομέα  της Κοινωνικής Προνοίας ε ι
δ ικότερα  πραγματοποιείτα ι στη σύγ
χρονη εποχή με τη δημιουργία  ιδ ια ιτέ 
ρου ανεξαρτήτου φορέως. Το ΙΚΑ στην 
Ελλάδα εκπληρεί βασικά την το ιαύτην 
αποστολή. Στην ασφάληση του ΙΚΑ υπά
γ ετα ι έλληνας ή αλλοδαπός ο οποίος πα
ρέχε ι εξαρτημένη εργασία επ ’ αμοιβή. 
Απ οτελεί αναμφ ισβήτητο αρχή του δ ιε 

θνούς δικα ίου ό τ ι το  κράτος υποχρεού- 
τα ι να σ έβετα ι την ιδ ιωτική περιουσία 
των αλλοδαπών.

Η αρχή της εξομοιώσεως των αλλοδα
πών προς τον ημεδαπόν θα ήταν ατελής 
εάν δεν δ ίδετο  στον αλλοδαπό η ευ χέ
ρεια προσφυγής ενώπιον των ελληνικών 
δικαστηρίων.

Ισόβιος απέλαση.

Κατά την  κρατούσα άποψη με την διά
ταξη του άρθρ. 47 παρ. 1 του ισχύοντος 
Συντάγματος, παρέχετα ι στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας το δικαίωμα να χαρίζει, 
μετατρέπ ει ή μετρ ιάζε ι τας παρά των δ ι
καστηρίων καταγιγνω σκομένας ποινάς 
ως και να αίρη τας πάσης φύσεως κατά 
νόμο συνέπειας καταγνωσθεισών και εκ- 
τεθεισώ ν ποινών.

Τ έτο ιο  δικαίωμα δεν παρέχετα ι από 
την ανωτέρω συνταγματική διάταξη ως 
προς τα διατασσόμενα υπό των δικαστη
ρίων μέτρα ασφαλείας του άρθρ. 74 Π.Κ. 
(απέλαση αλλοδαπού). Με την τιμωρία 
των παραβατών των νόμων για  ναρκω
τικά  όπως αντικατασ τάθηκε με το  άρθρ. 
22 του ν. 410/76 ' ορ ίζετα ι ότ ι προκειμέ- 
νου περί αλλοδαπών ενηλίκων ή ανηλί
κων καταδικαζομένων γ ια  παράβαση των 
διατάξεω ν το  δικαστήριο δ ιατάσσει την 
ισόβιο απέλαση εκ της χώρας, εκτελου- 
μένη σύμφωνα με το  άρθρο 74 π.κ. Σαν 
παρεπομένη ποινή χαρακτηρ ίζετα ι ρητά 
μόνο η εκτόπιση όχι δε και η ισόβιος απέ
λαση αλλοδαπού αν και για  τ ις  δύο αυτές 
(εκτοπίσεως και ισοβίου απελάσεως) 
προβλέπει η αυτή διάταξη του άρθρ. 22 
του ν. 410/76. Η απέλαση αλλοδαπού 
σύμφωνα με το  άρθρ. 74 Π.Κ. ε ίνα ι δυνη-· 
τική  για το δικαστήριο το  οποίο προκει- 
μένου να δ ια τάξε ι την  απέλαση σταθμίζει 
σε κάθε συγκεκρ ιμένη περίπτωση και το 
επ ικίνδυνο του καταδικασθέντος αλλο
δαπού, ενώ η στο άρθρ. 22 του ν. 410/76 
ισόβιος απέλαση του καταδικασθέντος 
αλλοδαπού ε ίνα ι υποχρεωτική για το  δ ι
καστήριο δοθέντος ό τ ι την  το ιαύτη υπο
χρέωση του δικαστηρίου να δ ια τά ξε ι την 
απέλαση επ ιβάλλει ο νόμος, δ ιότι ο νο- 
μοθέτης θεω ρεί σαν δεδομένο και μη 
επ ιδεχόμενο περαιτέρω έρευνα, το  επι
κ ίνδυνο του επί παραβάσει των δ ια τά 
ξεων του νόμου περί ναρκωτικών κατα- 
δ ικασθέντος αλλοδαπού. Η απέλαση αλ
λοδαπού σύμφωνα με το  άρθ. 74 Π.Κ. ε ί
να ι ισόβιος απέλαση. Με το  άρθρ. 22 του 
ν. 410/76 διατασσομένη υπό του δ ικα
στηρίου ισόβιος απέλαση του επί παρα- 
βάσει του νόμου περί ναρκωτικών κατα- 
δ ικασθέντος αλλοδαπού δεν συνιστά 
παρεπομένη ποινή αλλά έχ ε ι χαρακτήρα 
μέτρου ασφαλείας σύμφωνα με το  άρθρ. 
74 Π.Κ. και ως εκ τούτου  δεν δύνατα ι να 
απονεμηθεί χάρις κα τ’ εφαρμογή του 
άρθρ. 47 παρ. 1 του Συντάγματος.

Γ. Ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου.

Εκτός από τα εσω τερικά νομοθετή- 
ματα η κίνηση του αλλοδαπού μέσα στη 
χώρα δ ιέπετα ι και από δύο ομάδες δ ιε 
θνών κανόνων.

Η μια περιλαμβάνει τους κανόνες του 
γεν ικού  δημοσίου δ ιεθνούς δικαίου, η 
άλλη τους κανόνες που περ ιέχοντα ι σε 
δ ιεθνε ίς  συμβάσεις οι οποίες δεσμεύουν 
την Ελλάδα.

Οι κανόνες του δ ιεθνούς δικαίου διέ- 
πουν το ελληνικό δίκαιο καταστάσεως 
αλλοδαπών στηριζόμενο στα άρθρα 28 
παρ. 1 του Συντάγματος και του αρθρ 5 
παρ. 2 εδάφ. 2.

Οι νομ οθετικές  ή δ ιο ικητικές  παρεκ
κλ ίσεις από την απόλυτη προστασία της 
ζωής, τιμής και ελευθερ ίας του αλλοδα
πού ελέγχοντα ι με βάση το αντίστο ιχο 
μέτρο προστασίας που δ ιαθέτουν οι δ ιε 
θνείς  κανόνες χωρίς να λε ιτο υ ρ γε ί ο 
ορος της αμοιβα ιότητας. Οι κανόνες του 
γεν ικού δ ιεθνούς δικαίου που διέπουν 
την κατάσταση αλλοδαπών καταγράφη- 
καν. στην ελληνική βιβλιογραφία από τον 
καθηγητή Δ. Ε υρυγένη ' σύμφωνα με τον 
οποίο ε ίνα ι βασικά οι εξής: α) οι αλλοδα
ποί πρέπει να απολαύουν κα τ’ αρχή ικα
νότητας δικα ίου και δικαιοπραξίας, β) οι 
αλλοδαποί πρέπει να απολαύουν δικα
στικής προστασίας, γ) οι αλλοδαποί πρέ
πει να προστατεύοντα ι κατά πάσης αδί- 
k o u  επιθέσεως ή επεμβάσεως στη ζωή, 
την  περιουσία και την  αξιοπρέπειά τους. 
Ειδικά ως προς την απέλαση το  δ ιεθνές 
δίκα ιο αναγνω ρίζει βασικά ότι η λήψη του 
μέτρου αυτού ανήκει στην εσωτερική 
αρμοδιότητα  των Κρατών. Η διακριτική 
ευχέρε ια  που δ ιαθέτουν τα Κράτη στην 
επιβολή του υπόκειτα ι βέβαια σε ορ ι
σμένους περιορισμούς. Στην πραγματι
κότητα  η αναμφισβήτητη δ ιεθνής ρύ
θμιση της απελάσεως π ερ ιέχετα ι σε ένα 
μικρό αριθμό γενικώ ν κανόνων και συγ
κεκρ ιμένα  στους εξής:

1) Η απέλαση πρέπει να γ ίν ετα ι με καλή 
πίστη, να μην απ οτελεί δηλαδή κατά
χρηση της δ ιακρ ιτικής ευχέρε ιας που 
δ ιαθέτουν ως προς το  θέμα αυτό τα 
κράτη. Από τη σύγχρονη διεθνή πρα
κτική η πιο χαρακτηρ ιστική περίπτωση 
καταχρηστικών απελάσεων ήταν οι μαζι
κές απελάσεις αλλοδαπών από την Ουγ
κάντα τον Αύγουστο του 1972*.

2) Η απέλαση δεν πρέπει να παραβιάζει
άλλους δ ιεθνε ίς  κανόνες.

3) Οι συνθήκες της απελάσεως δεν 
πρέπει να προσβάλλουν το ελάχιστο μέ
τρο προστασίας των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων που αναγνω ρίζει το σύγ
χρονο δ ιεθνές  δίκαιο. Το σύγχρονο δ ιε 
θνές εθ ιμ ικό δίκα ιο περιλαμβάνει τους 
ελάχιστους κανόνες προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την προϊούσα 
ανάπτυξη ενός οικουμενικού δικαίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξε 
από το 1967 ο καθηγητής Δ. Ευρυγέ- 
ν η ς " .

Εν όψ ει της Ο ικουμενικής Καταδίκης 
των βασανιστηρίων σε πολλές δ ιεθνε ίς  
συνθήκες και της αποκηρύξεως των βα
σανιστηρίων ως μέσο επίσημης πολιτι
κής από όλα τα Κράτη του Κόσμου (θεω
ρητικά όχι και στην πράξη). Κρίνουμε ότι 
μία πράξη βασανισμού που διαπράχθηκε 
από ένα κρατικό λε ιτουργό  για ένα κρα
τούμενο  παραβιάζει καθιερω μένους κα
νόνες του δ ιεθνούς δικα ίου των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων και συνεπώς του δ ι
καίου των εθνών.

4) Η απέλαση πρέπει να γ ίν ετα ι γ ια  εύ 
λογη αιτία.

5) Η απέλαση δεν πρέπει να αποτελεί 
συγκεκαλυμένη έκδοση.

7. Το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων.

Εκτός από το  γεν ικό  δ ιεθνές δίκα ιο η
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κατάσταση των αλλοδαπών στην Ελλάδα 
διέπεται από μια σειρά διεθνών συμβά
σεων (πολυμερών - διμερών) οι οποίες 
δεσμεύουν την χώρα. Οι δ ιατάξεις των 
συμβάσεων αυτών κατισχύουν τω νεσω - 
τερικών κανόνων, σύμφωνα με το άρθρ. 
28 παρ. 1 του Συντάγμ. Οι γενικώς παρα
δεδεγμένο ι κανόνες όπως και στη περί
πτωση των κανόνων του γενικού δ ιε 
θνούς δικαίου, έτσ ι και στις δ ιεθνείς 
συμβάσεις η εφαρμογή τους στην Ελ
λάδα έναντι των αλλοδαπών τελ ε ί υπό 
τον όρο της αμοιβαιότητας.

II. Οι συμβάσεις περί προσφύγων και 
ανιθαγενών.

Η σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί 
του Καθεστώτος των Προσφύγων (ΝΔ 
3989/59) και η σύμβαση της Νέας Υόρκης 
του 1954 περί του Καθεστώτος των ανι- 
θαγενών (Ν 139/75). Σύμφωνα με το 
άρθρ. 32 παρ. 1 της Συμθάσεως περί 
Προσφύγων «Αι συμβαλλόμενοι χώραι 
δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νομίμως 
διαμένοντας επί του εδάφους αυτών ει 
μη μόνο δια λόγους εθνικής ασφαλείας ή 
δημοσίας τάξεως.

III. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εγκαταοτά- 
σεως.

Η προστασία των αλλοδαπών στο θέμα 
της απελάσεως προβλέπεται από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εγκαταστάσεως 
των Παρισίων του 1955 (ΝΔ 4429/1964) το 
άρθρ. 13 της συμθάσεως διακρίνει τρ εις  
κατηγορίες αλλοδαπών εκείνων που 
διαμένουν στη χώρα υποδοχής λιγώτερο 
από 2 χρόνια, εκείνων που διαμένουν επί 
χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 10 ετών 
και εκείνων που διαμένουν περισσότερο 
από μια 10ετία.

IV. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί προστα
σίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
θεμελιωδών ελευθεριώ ν του 1950 (Ν.Δ. 
53/1974) δεν περ ιέχει διάταξη με την 
οποία να εγγυάτα ι το δικαίωμα παραμο
νής σε οποιαδήποτε πολιτεία. Δ ιατάξεις 
σχετικές με την κίνηση των αλλοδαπών 
και την απέλαση περ ιέχει το 4ον πρωτό
κολλο της Συμθάσεως που υπογράφηκε 
τον Σεπτέμβριο του 1963 και τέθηκε σε 
ισχύ το  1968. Πέρα από τα πιο πάνω η 
Ελλάδα δεν έχει υπογράψει το πρωτό
κολλο αυτό ίσως επειδή περ ιέχει δ ιατά
ξε ις  απαγορευτικές της προσωποκρατή- 
σεως. Η σύμβαση έκρινε ότ ι μολονότι το 
δικαίωμα του ασύλου και το δικαίωμα δεν 
προστατεύεται από την Σύμβαση, 
ωστόσο τα συμβαλλόμενα Κράτη περι
όρισαν την ελεύθερη άσκηση των εξου
σιών που διαθέτουν από το δ ιεθνές δί
καιο συμπεριλαμβανομένης και της εξ
ουσίας ελέγχου της εισόδου και της εξ
όδου των αλλοδαπών στο μέτρο και στα 
όρια των υποχρεώσεων που ανέλαβαν με 
τη συνθήκη. Η επιτροπή έκρινε ότι οι 
συνθήκες της συγκεκριμένης απελά
σεως είνα ι δυνατό να παραβιάζουν άλλες 
δ ιατάξεις της Συμθάσεως. Τέτοια  περί
πτωση ανέκυψε όταν απελαύνεται αλλο
δαπός σε χώρα όπου ε ίνα ι βέβαιο ότι θα 
υποστεί απάνθρωπη μεταχείρ ιση ή 
ακόμα και όταν η χώρα υποδοχής αρνεί-

τα ι να χορηγήσει σε αθίγγανο ομάδα Πι
στοποιητικό ταυτό τητας με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται η άσκηση των αστικών 
του δικαιωμάτων.

Εφαρμογή των διατάξεων της Συμβά- 
σεως σε περίπτωση απελάσεως ανέκυψε 
στην υπόθεση Amecrame'.

Ο Amecrame αντισ /ρχης της μαροκι
νής αεροπορίας αναμείχθηκε τον Αύ
γουστο 1972 σε απόπειρα πραξικοπήμα
τος κατά του καθεστώτος του Μαρόκου. 
Με την αποτυχία του πραξικοπήματος ο 
Amecrame κατέφυγε στο Γιθλαρτάρ, και 
ζήτησε πολιτικό άσυλο από τ ις  Β ρετανι
κές αρχές.

Ωστόσο το αίτημα του δεν έγ ινε δεκτό 
και ο Amecrame απελάθηκε την επομένη 
στο Μαρόκο'., Εκεί όπως ήταν βέβαιο 
συνελήφθη, καταδικάσθηκε σε θάνατο 
και εκτελέσθηκε τον Ιανουάριο 1973. Η 
σύζυγος του ΑηηβοΓθΓΤίβήταν υπήκοος της 
Δ. Γερμανίας και προσέφυγε κατά της Μ. 
Βρετανίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής Δικαιωμάτων Ανθρώπου με τον 
ισχυρισμό ότι οι συνθήκες της απελά
σεως του συζύγου της ήταν α ντίθ ετες  με 
τ ις  υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα  5 
παρ. 4, 3 και 8 της συμβάσεως. Η προσ
φυγή κρίθηκε παραδεκτή από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή δικαιωμάτων του αν
θρώπου αλλά η διαδικασία με φ ιλικό δια
κανονισμό, δέχθηκε η Μ. Β ρεττανία  να 
καταβάλλει 37.000 λ ίρες & σ τερλίνες στη 
χώρα του Amecrame.

V. Άλλα διεθνή κείμενα.

Σύμφωνα με το άρθρ. 5 της συμβάσεως 
περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλε
τικής διακρίσεως του 1966 (Ν. 1 494/70) 
τα συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση όπως «εγγυηθούν το δι
καίωμα για κάθε ένα χωρίς την διάκριση 
φυλής ενώπιον του νόμου άνευ διακρί- 
σεως φυλής ή χρώματος ή εθνικής ή 
εθνολογικής προελεύσεως όσον αφορά 
στην άσκηση των δικαιωμάτων ελευ θε
ρίας κινήσεως και διαμονής εντός των 
ορίων του Κράτους.

Δ. Η εφαρμογή στην Ελλάδα των σχετικών 
κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου.

Από την 1 Ιανουάριου 1981 το ελληνικό 
δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών διέπε- 
τα ι εν μέρει ως προς τους υπηκόους των 
κρατών Μελών της Κοινότητας από τις  
σ χετικές δ ια τάξεις  του πρωτογενούς και 
του παραγώγου Κοινοτικού Δικαίου. 
Έ τσ ι σύμφωνα με το  γεν ικό  κανόνα του 
άρθρ. 2 της Πράξεως προσχωρήσεως της 
Ελλάδος στις Κο ινότητες σε συνδυασμό 
με το άρθ. 143 της ίδ ιας Πράξεως οι οδη
γ ίες  δεσμεύουν τη χώρα μας.

Η ελευθερ ία  διακινήσεως και διαμονής 
των υπηκόων των Κρατών Μελών μέσα 
στην Κοινότητα απορρέει από θεμελιώ 
δεις αρχές της Κοινοτικής Εννόμου Τά
ξεως. Οι κανόνες του Κοινοτικού Δ ικαίου 
εφαρμόζονται στη χώρα μας με καταρ- 
γητική δύναμη έναντι των αντιθέτων 
διατάξεων της εσω τερικής νομοθεσίας.

1) Ρύθμιση του Κοινοτικού Δικαίου.

Το δικαίωμα των Κρατών Μελών να 
επιβάλλουν περιορισμούς στην ελεύ 
θερη διακίνηση των προσώπων δεν είνα ι

απόλυτος. Δύο ε ίνα ι οι ορισμοί του Κοι
νοτικού Δικαίου. Από τη μια μεριά με τις  
δ ια τάξεις της Συνθ Ε.Ο.Κ. που καθορί
ζουν ότι οι περιορισμοί αυτο ί μπορούν να 
επιβληθούν μόνο για λόγους δημοσίας 
τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημο
σίας υγείας. Από την άλλη η οδηγία σημ. 
64/221.

Η οδηγία επιβάλλει στα Κράτη Μέλη 
την υποχρέωση να θεμελιώνουν τα μέ
τρα που λαμβάνουν γ ια  λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και απαγορεύει την λήψη 
μέτρων που εξυπηρετούν σκοπούς δια
φορετικούς από εκείνους της δημοσίας 
τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημο
σίας υγείας (όπως π.χ. οικονομικός, συν
δικαλιστικός).

2) Σκοπός μετακινήσεως.

Οι διατάξεις της Συνθ. Ε.Ο.Κ. σχετικά 
με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
εφαρμόζονται μόνο ε φ ’ όσον τα δικα ιού
μενα πρόσωπα επιδιώκουν μια συγκεκρ ι
μένη οικονομική δραστηριότητα στο 
Εσωτερικό της Κοινότητας.

Η οδηγία 64/221* ορ ίζει ότι εφαρμόζε
τα ι σε όσους επιδιώκουν την άσκηση 
μιας δραστηριότητας ε ίτε  ως μισθωτές 
εργασίες ε ίτε  ως αυτοαπασχολούμενες 
ε ίτε  ως αποδέκτες υπηρεσιών. Δ εδομέ
νου ότι ένα πρόσωπο που μετακ ινείτα ι 
από τον ένα τόπο στον άλλο μεταβάλλε
τα ι κατ' ανάγκη σε αποδέκτη πάσης φύ- 
σεως υπηρεσίας (μεταφορικών, ξενοδο
χειακών).

Η πιο σημαντική από πρακτική άποψη 
κατηγορία τέτο ιω ν προσώπων είνα ι οι 
τουρ ίσ τες που εκφράζουν ένα σύγχρονο 
Κοινωνικό φαινόμενο με σοβαρές επι
πτώσεις στην οικονομία των Κρατών Μ ε
λών.

3) Εργαζόμενοι.

Ο όρος εργαζόμενοι στα άρθρ. 48** 
Συν. Ε.Ο.Κ. εκφράζει μια έννοια αποκλει
στικά του Κοινοτικού Δικαίου της οποίας 
το περιεχόμενο ε ίνα ι ανεξάρτητο από 
τον αριθμό που δ ίνετα ι στον ίδ ιο όρο στις 
εθν ικές νομοθεσίες. Έ τσ ι υπάγονται 
στην Κοινοτική Προστασία οι εξής κατη
γορ ίες προσώπων α) Πρόσωπα που μετα
κινούντα ι μέσα στην κο ινότητα  σε ανα
ζήτηση εργασίας, β) πρόσωπα που είδη 
απασχολούνται, γ) προσωρινά ανεπάγ
γελτο ι για διάστημα μέχρι 2 ετών, δ) 
προσωρινά ανίκανοι για  εργασία, ε) συν
ταξιούχοι λόγω ασθένειας και γήρατος. 
Εφαρμογή στην περίπτωση της μετακι- 
νήσεως του αλλοδαπού είνα ι η υπόθεση 
Seechi*.

Ο νεαρός Ιταλός υπήκοος Seechi εγκα- 
τέλε ιψ ε την κατοικία του στη Σαρδηνία 
και περιφερόταν στο έδαφος διαφόρων 
Κρατών Μελών της Κοινότητος. Τελικά 
κατέληξε στην Αγγλία όπου προκειμένου 
να επιβιώσει απασχολούνταν ευκαιριακά 
σε διάφορα εστιατόρ ια  πλένοντας πιάτα. 
Μ όλις εξασφάλιζε μια στοιχειώδη δια
τροφή διέκοπτε και πάλι την εργασία 
του. Ο Shecchi συνελήφθη για κλοπή και 
στη συνέχεια γ ια  προσβολή της δημο
σίας αιδούς. Κατά την διαδικασία ενώ
πιον του αγγλικού δικαστηρίου ο δικη
γόρος του Shecchi ισχυρίστηκε ότι ο 
Shecchi είνα ι εργαζόμενος κατά την έν
νοια της Συνθ. Ε.Ο.Κ. και επικαλέσθηκε 
την οδηγία 64/221 προκειμένου να απο-
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τρ έψ ε ι την διαταγή απελάσεως του πε
λάτου. Ο άγγλος δ ικαστής δεν δέχθηκε 
το επ ιχείρημα αυτό. Δεν μπορεί είπε 
στην απόφαση του να θεω ρηθεί κάθε 
υπήκοος (Κράτος Μ έλος) ο οποίος κατά 
την δ ιάρκεια  της ζωής του ε ίνα ι ενδεχό 
μενο να έχ ε ι σε δ ια φ ορ ετ ικές  εποχές, για 
μερ ικές  ώρες μερ ικές μέρες ή μερ ικές 
εβδομάδες εργασία ως προσώπου του 
οποίου η ελευθερ ία  κινήσεως ε ίνα ι απα
ρα ίτητη  για την εκπλήρωση του άρθρ. 2 
τη ς  συνθήκης.

4) Τουρίστες.

Δημιουργείτα ι πρόβλημα κατά πόσο οι 
τουρίστες απολαμβάνουν ή όχι της Κοι
νοτικής Προστασίας για τη διακίνησή 
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ο 
τουρίστας είναι ένα πρόσωπο που μετα
κινείται από το ένα κράτος στο άλλο χά- 
ριν ψυχαγωγίας.

Οι δύο κυβερνήσεις η Β ρεττανική  και η 
Ιταλική ισχυρίσθηκαν ό τ ι ένας τουρ ίσ τας 
δεν απολαμβάνει τη ς  προστασίας της 
Συν. Ε.Ο.Κ. ε φ ’ όσον επ ιδιώ κει ο ικονο
μικό σκοπό. Από την άλλη μεριά η επι
τροπή θεώρησε το  α ντίθ ετο  ακριβώς 
συμπέρασμα ως δεδομένο. Ο τουρισμός 
απ οτελεί ο ικονομική δραστηριότητα. Ο 
τουρ ισμός ως σύνολο δραστηριοτήτω ν 
του τρ ιτο γενο ύ ς  τομέα  παραγωγής απο
τ ε λ ε ί μια ο ικονομική δραστηρ ιότητα  και 
μάλιστα ιδ ια ιτέρας σημασίας για την εν 
δοκο ινοτική  αγορά.

Ε'. Επιφύλαξη δημοσίου συμφέροντος.
Τα κράτη μέλη τη ς  Ε.Ο.Κ. δ ικα ιούντα ι 

να επ ιβάλλουν περιορ ισμούς στην Ελεύ- 
θερη^ διακίνηση των υπηκόων άλλων 
κρατών μελών μέσα στο έδαφος το υς  το 
άρθρ. 48 τη ς  Συνθ. Ε.Ο.Κ. ορ ίζει με την 
επιφύλαξη των περιορισμών που δ ικα ιο 
λογούντα ι γ ια  λόγους δημοσίας τάξεως, 
δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας 
υγείας. Το άρθρ. 56 Συνθ. Ε.Ο.Κ. ορ ίζει 
ότ ι η προστασία του δικα ιώ ματος εγκα- 
ταστάσεως δεν εμποδίζει την  δυνατό
τη τα  εφαρμογής των νομοθετικώ ν κανο
νιστικών διατάξεω ν που προβλέπουν ε ι
δικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς 
υπηκόους και δ ικα ιολογούντα ι από λό
γους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφα
λε ίας και δημοσίας υγείας.

1. Δημόσια  υγεία.

Η έννοια  της Δημόσιας υγείας προσ
δ ιορ ίζετα ι στην οδηγία 64/221 (άρθρ. 4 
Κεφ. Δ παραγ.)*.

Ο αλλοδαπός ο οποίος πάσχει από μια 
από τ ις  απαριθμούμενες ασ θένειες  τε- 
κμα ίρετα ι ότ ι θα θέσει σε κ ίνδυνο τη δη
μόσια υγεία ανεξάρτητα  αν στην συγκε
κρ ιμένη περίπτωση ο βαθμός βαρύτητας 
της νόσου να μην απειλεί αντικε ιμ εν ικά  
το κοινωνικό σύνολο.

Η οδηγία επ ιτρέπει στα Κράτη Μ έλη να 
αρνηθούν την είσοδο ή την έκδοση πρώ
της αδείας παραμονής αλλά όχι και τη 
λήψη άλλου περ ιορ ιστικού μέτρου όπως 
π.χ. την απέλαση. Τόσο η Συνθήκη όσο 
και η οδηγία^ 64/221 κ α τ ’ αρχάς επ ιτρέ
πουν την απέλαση για λόγους δημοσίας 
υγείας. Εκείνο που θ έλε ι να αποτρέψ ει η 
οδηγία ε ίνα ι να απελαύνετα ι ο αλλοδα
πός για ασ θένειες  που απέκτησε μέσα 
στο έδαφος της χώρας υποδοχής. Ό λ ε ς  
οι ασθένειες  που αναφ έροντα ι στο Κε-
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φάλαιο Α' του παραρτήματος ε ίνα ι μολυ
σματικές ή μεταδοτικές 'θα  ήταν άδικο να 
απελαύνετα ι ο αλλοδαπός για α ίτιο  που 
ο φ ε ίλετα ι στη δημόσια υγεία  του Κρά
τους υποδοχής. Οι περιπτώσεις εφαρμο
γής των διατάξεω ν της οδηγίας ως προς 
το θέμα της δημοσίας υγείας ε ίνα ι μάλ
λον π ερ ιορ ισμένες εν όψ ει της πρακτι
κής αδυναμίας των εθνικών αρχών να 
υποβάλλουν σε υγειονομ ικό  έλεγχο 
τους ε ισερχομένους αλλοδαπούς.

Εξ άλλου τα π ερ ιστατικά που τελ ικά  θα 
διαπιστώνουν θα βρίσκοντα ι ενδεχό 
μενα σε τέ το ιο  στάδιο ώστε λόγο ι αν
θρωπιστικοί θα αποτρέπουν μάλλον την 
απέλαση και θα επ ιβάλλουν αντίθ ετα  την 
παροχή ια τρ ικής περιθάλψεως στη χώρα 
υποδοχής οι ασ θένειες  που απειλούν τη 
δημόσια υγεία  και α σθένειες  που απει
λούν τη δημόσια τάξη. Στο Κεφάλαιο Α' 
κατονομάζει τ ις  ασ θένειες  που δ ικα ιο
λογούν την  επίκληση λόγω δημοσίας 
υγείας. Στο Κεφάλαιο Β ’ περιλαμβάνει 
αντίσ το ιχα  ορ ισμένες ασθένειες  (εθι- 
σμού σε ναρκωτικά και δ ια νοητικές  δια
ταραχές) οι οποίες μολονότι δεν απει
λούν την  δημόσια υγεία  ε ίνα ι ενδεχό 
μενο να απειλήσουν την δημόσια τάξη 
και ασφάλεια. Η ρύθμιση που επ ιτρέπει 
την  απαγόρευση εισόδου ή την  άρνηση 
εκδόσεως πρώτης αδείας παραμονής 
π.χ. στον τοξικομανή αλλοδαπό, χωρίς να 
απ α ιτείτα ι η επίκληση από το  Κράτος 
υποδοχής άλλης α ιτιολογίας. Η παρα
πάνω περίπτωση δεν πρέπει να συγχέε- 
τα ι με την ενδεχόμενη απειλή της δημο
σίας τάξεω ς που τυχόν θα προκαλέσει ο 
τοξικομανής μετά την εγκατάστασή του 
μέσα στη χώρα υποδοχής. Ο ύτε με την 
περίπτωση όπου ο εθισμός στα ναρκω
τικά  (ή η εγκεφ αλική  διατάραξη στην 
περίπτωση των διανοητικώ ν νοσημάτων) 
σημειώ νετα ι μετά την έκδοση της πρώ
της αδείας παραμονής και τούτο  επειδή 
η οδηγία (άρθρ. 4 παρ. 2) ρητά απαγο
ρεύε ι την απέλαση για ασ θένειες  που 
σημειώθηκαν μετά την έκδοση της πρώ
της αδείας παραμονής.

2. Δημοσία τάξη.

Η έννοια  της δημοσίας τάξεω ς μολο
νότ ι αναφ έρετα ι τόσο στην συνθήκη όσο 
και στην οδηγία 64/221 δεν δ ια θ έτε ι νο
μοθετικό  ορισμό μέσα στο κο ινοτικό  δί
καιο. Π ρόκειτα ι για  ένα όρο με εθνική 
προέλευση. Ο όρος δημοσία τάξη συν- 
αντάτα ι στα περισσότερα γνωστά δίκαια. 
Η λε ιτουργ ία  των ασθενειώ ν του Κεφα
λαίου Β' του παραρτήματος της οδηγίας 
που προσβάλλει την δημοσία τάξη γ ίν ε 
τα ι φανερή στην υπόθεση Boucherau*.

Ο Boucherau ήταν ένας νεαρός γάλλος 
υπήκοος ο οποίος εργαζόταν στη Μ. 
Β ρετταν ία  ως τεχν ικό ς  από το  έτος 1975. 
Τον Ιανουάριο, του 1976 ο Boucherau 
καταδικάστηκε από αγγλικό δικαστήριο 
γ ια  κατοχή μιας ασήμαντης ποσότητας 
ινδ ικής καννάβεως, αλλά η ποινή του 
ανεστάλη για 12 μήνες. Δύο μήνες αργό
τερα  ο Boucherau κατελήφ θη με μια άλλη 
μικρή ποσότητα ναρκωτικών (28 ταμπλέ
τε ς  L.C.D.). Το αγγλικό δικαστήριο απο
φάσισε να συστήσει την  απέλασή του 
αλλά έπειτα  από α ίτημα του Boucherau 
παρέπεμψε την υπόθεση στο Δ ' ΕΚ. Η 
αγγλική Κυβέρνηση επ ικαλέσθηκε κατά 
την διαδικασία ό τ ι η απέλαση του επι
βαλλόταν για λόγους δημοσίας τάξεως

(οχι δημοσίας υγείας). Το Ευρωπαϊκό Δ ι
καστήριο Κοινοτήτων έκρ ινε ότ ι η προσ
φυγή στην έννο ια  της δημοσίας τάξεως 
προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση επι
πρόσθετα προς την διατάραξη της Κοι
νωνικής Τάξεως, απειλή στη δημόσια 
τάξη το αγγλικό δ ικαστήριο ματαίωσε 
την απέλαση.

3. Δημοσία  ασφάλεια.

Η νομοθετική  μεταχείρ ιση της έννο ιας 
δημόσια ασφάλεια, από κο ινοτικό δίκαιο 
ε ίνα ι παρόμοια με εκε ίνη  της δημοσίας 
τάξεως. Η ασφάλεια α ναφ έρετα ι στις 
πληροφορίες στην παραγωγή ή εμπορία 
όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλι
κού. Φ αίνετα ι η ασφάλεια να εξομοιώ νε
τα ι με την έννοια  της άμυνας. Στη Δημό
σια ασφάλεια ανέκυψ ε το  θέμα της υπο- 
θέσεως Ughola’ .

Ο Ughola ήταν ένας ιταλός εργάτης 
στην Δ. Γερμανία ο οποίος δ ιέκοψ ε την 
εργασία προκειμένου να υπηρετήσει την 
στρατιω τική του θητε ία  στην Ιταλία. 
Οταν επέστρεψ ε στην Δ. Γερμανία ζή

τησε να εφαρμοσθεί και στην περίπτωσή 
του η γερμανική νομοθεσία που προστα
τε ύ ε ι τους σ τρατευομένους ως προς το 
συνυπολογισμό της θητε ίας τους στο 
χρόνο συντάξεως.

Η ύποπτη κίνηση σε αμυντικές  περι
οχές ή η προσπάθεια αποκτήσεως κρατι
κών απορρήτων ή η συμμετοχή σε τρ ο 
μοκρατική ομάδα ε ίνα ι πολύ απλό να 
θεωρηθούν ό τ ι απειλούν τα  θεμελιώδη 
συμφέροντα της κοινωνίας απ’ ότ ι η κα
τοχή μιας μικρής ποσότητας ναρκωτικών 
ή η συμμετοχή σε περ ίεργες λατρείες .

Ο καθηγητής κ. Μ άνεσης έθεσε ως 
προς την  δημόσια ασφάλεια  ότ ι δηλαδή 
δεν επ ιτρέπ εται να σ υγχέετα ι η ασφά
λεια  αυτού τούτου  του κράτους προς την 
ασφάλεια των εκόσ το τε κυβερνόντων. 
Αναλαμβάνει εργασία σε νόμιμο αντιπο
λ ιτευό μενο  κόμμα προκειμένου να απο- 
τελ έσ ε ι σύνδεσμο με το  ισολογικά α ντί
στοιχο κόμμα του κράτους προελεύσεώς 
του δεν μπορεί να θεω ρηθεί ότ ι απειλεί 
τη δημόσια ασφάλεια  της χώρας υποδο
χής έστω και αν η εργασία του συμβάλλει 
στην ανατροπή του κυθερνόντος κόμμα
τος.

ΣΤ. Η απέλαση των αλλοδαπών στη Γαλ
λία*

7. Αρχές.

Η απέλαση μπορεί να ορ ισθεί στο τω
ρινό γαλλικό θετ ικό  δίκαιο η απόφαση με 
την οποία η αρμόδια δημόσια αρχή υπο
χρεώ νει ένα αλλοδαπό που έχε ι κανο
νική παραμονή να εγκαταλείψ ε ι το γαλ
λικό έδαφος και του απαγορεύει, να επα- 
νεμφ ανισθεί υπό την  απειλή να δ ια τρέξε ι 
ποιν ικές κυρώσεις. Η απέλαση χρησιμο
ποιήθηκε κατά την περίοδο της επανα
σ τατικής περιόδου και μετά κατά τον 19ο 
αιώνα. Κ ατέστει εφαρμόσιμη σε κάθε αλ
λοδαπό τα ξ ιδ εύοντα  ή δ ιαμένοντα  στην 
Γαλλία χωρίς διάκριση κατηγοριών. Ξέ
ρουμε ό τ ι εκτός από τους περαστικούς 
που μπορούν να μπουν στη Γαλλία και να 
παραμείνουν εκ ε ί γ ια  μια δ ιάρκεια  το 
πολύ τριών μηνών υπό την κάλυψη της 
ιδ ιό τητος  του ταξιδ ιώ του (τουρίστα). Οι 
αλλοδαποί με παραμονή δ ιακρ ίνοντα ι σε 
τρ ε ις  κατηγορίες.



1) Οι προσωρινοί κάτοικοι (διαμένον- 
τες) που τυγχάνουν μιας αδε'ιας παρα
μονής μεγίστης διάρκειας ενός έτους 
που μπορεί να ανανεωθεί.

2) Οι συνήθεις κάτοικοι που τους επι
τρέπ ετα ι να παραμείνουν για  μια διάρ
κεια  τριών ετών ανανεώσιμη.

3) Οι ευνοούμενοι δ ιαμένοντες στους 
οποίους χορηγείτα ι μια άδεια ισχνή δέκα 
ετών η οποία ανανεώνεται με το δίκαιο 
(δικαιωματικά). Μ έτρο σοβαρό, στερη
τικό δικαιώματος υπόκειτα ι (απέλαση) σε 
προϋποθέσεις κυρίως τυπ ικές. Τα απο- 
τελέσματά  της ε ίνα ι διαρκή: η υπο
χρέωση αναχωρήσεως συνοδεύετα ι από 
απαγόρευση επανακάμψεως υπόκειται 
σ' ένα νομικό τύπο δημοσιεύσεως και οι 
κυρώσεις είνα ι επανορθωτικές.

Σε δ ιεθνές επίπεδο η νομ ιμότητα δεν 
συζητείτα ι υπό τον όρο ότι παραμένει 
ιδιωτική.

Αυτή η αρχή του δικαίου προκάλεσε 
μερ ικές φορές δυσφορία επ' ευκαιρία 
ορισμένων εδαφικών προσαρτήσεων, 
κατά τ ις  οποίες το προσαρτών κράτος 
προέβη σε μαζικές απελάσεις μειονοτή
των ανεξαρτήτως εθνικότητος.

2. Νομική φύση.

Η απέλαση τοπ οθετε ίτα ι στη κατηγο
ρία των πράξεων διοικητικών κυρώσεων. 
Είναι λογικό να ξαναβρούμε στη διαδι
κασία την εφαρμογή της γεν ικής θεω
ρίας αυτών των πράξεων. Η απέλαση ε ί
ναι μία πράξη - κύρωση που σ υνδέετα ι με 
την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας 
της κυβερνήσεως επιφορτισμένη να 
επαγρυπνεί για  την τάξη και τη Δημόσια 
Ασφάλεια.

Το περιεχόμενο της απελάσεως ανήκει 
στη διο ικητική δικαιοδοσία. Εν τούτο ις 
όταν χρησ ιμεύει σαν βάση για ποινικές 
κυρώσεις μπορεί να κληθεί με μια εξα ί
ρεση «ουχί νομιμότητας» να ελέγξη την 
κανονικότητα της απόφασης που η μη 
αναγνώρισή της αποτελεί ένα έγκλημα.

Μ' αυτούς τους διάφορους χαρακτή
ρες η απέλαση διαχωρίζεται από μερικά 
μέτρα ασφαλείας της εξουσίας σαν 
ποινή συμπληρωματική υποχρεωτική 
των οποίων ο ποινικός νόμος προσφέρει 
μερικά παραδείγματα:

α) Απαγόρευση στο γαλλικό έδαφος 
εναντίον των αλλοδαπών που καταδικά
σθηκαν για συμμετοχή σε συνομωτικές 
ομάδες.

6) Απαγορεύει επ' αόριστο ή προσω
ρινά το  άρθ. 6 του νόμου 18.3.36 εναν
τίον  ενός αλλοδαπού που κρίθηκε έν
οχος δυσφημήσεως του έθνους.

3. Δ ιεθνε ίς  Συμβάσεις.

Με τ ις  συμβάσεις προσπαθεί το  Συμ
βατικό Δ ίκαιο να εξασφαλίσει υπέρ των 
αλλοδαπών μερ ικές ελάχιστες εγγυή
σεις. Εναντίον της αυθαιρεσίας στη 
χώρα διαμονής, προσπαθώντας να ορίσει 
μέσα στις συμβάσεις μερ ικές προϋποθέ
σεις βάθους (ουσίας) ή κατευθυντηρίων 
αρχών μιας αντιφ ατικής διαδικασίας. Οι 
αμοιβαίες συμφωνίες δεν αλλάζουν την 
φυσιονομία της απελάσεως στο εσωτε
ρικό δίκαιο, αλλά με την επιφόρτιση της 
δ ιεθνούς υποχρεώσεως, αποδεκτής από 
το Κράτος που απομακρύνει ένα αλλο
δαπό επιτρέπουν και δ ιευκολύνουν την

υλική απέλαση με την χρήση εξαναγκα
σμού που υποκαθιστά την ελεύθερη 
υποταγή των ενδιαφερομένων.

Α υτές οι συμφωνίες δημιουργούν 
υποχρεώσεις Κράτους προς Κράτος 
αλλά όχι ιδιωτικά δικαιώματα.

4. Συνθήκες απελάσεως.

Οι συνθήκες απελάσεως είνα ι δύο:
α) Να ε ίνα ι κανείς αλλοδαπός και να 

αποτελεί απειλή γ ια  το  Δημόσιο Δίκαιο 
και τη Δημόσια Πίστη. Θα υπενθυμή- 
σουμε ότι δεν ε ίνα ι απαραίτητο να 
προσφεύγουμε σε απέλαση όταν πρό
κε ιτα ι για  απλούς περαστικούς ή για 
προσωρινώς δ ιαμένοντες που τελούν σε 
κατάσταση ανακλήσεως της κάρτας της 
διαμονής ή των οποίων η κάρτα παραμο
νής έληξε. Η προϋπόθεση της αλλοδα- 
πότητος είνα ι αναγκαία και επαρκής.

Για πρόσωπα που με τους όρους της 
νομοθεσίας στην υπηκοότητα ε ίνα ι υπο
χρεωμένα να αναγνωρίσουν την γαλλική 
υπηκοότητα οφείλουν να θεωρηθούν 
ενόσω οι διατυπώσεις αναγνωριστούν 
ε ίνα ι ανο ικτές και με απουσία αυτών των 
διατυπώσεων που αποτελούν μια συν
θήκη Sine quo non της απόδειξης της 
γαλλικής υπηκοότητας σαν αλλοδαποί. 
Αυτή η λύση επιβεβαιώθηκε εξ άλλου 
από τ ις  περιπτώσεις συμβάσεων με τα 
καινούργια αφρικανικά κράτη που προέ- 
βλεψαν σκοπίμως διατυπώσεις για την 
απέλαση των φυγάδων της μιας πλευράς 
στην άλλη πλευρά.

Η απέλαση αφορά μόνο τους αλλοδα
πούς. Η απέλαση εφαρμόζετα ι σε κάθε 
αλλοδαπό όποια κι αν ε ίνα ιη  υπηκοότητά 
του. Έ τσ ι στο σύνταγμα το  1946 το 
Εθνικό Συμβούλιο (το αντίστοιχο του 
Αρείου Πάγου) ε ίχε αναγνωρίσει την νο
μιμότητα μέτρων για  απέλαση που πάρ- 
θηκαν εναντίον φυγάδων των προστα- 
τευομένω ν κρατών, όπως οι Μαροκινοί. 
Η ιδ ιότητα  του ευρισκομένου σε άσυλο 
που δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά απώ
λεια  της υπηκοότητας ούτε η ιδ ιότητα  
του απάτριδος δεν αποτελούν αυτές 
καθ' εα υτές εμπόδιο στο δίκαιο απελά
σεως.

Επίλογος

Α νατρέχοντες στο ιστορικό της προε- 
λεύσεως του θεσμού της απελάσεως από 
το  1929, με το βασικό νόμο 4310 του ίδιου 
έτους, παρατηρούμε ότι σε όλη την 
ιστορική διαδρομή μέχρι σήμερα και 
συγκεκριμένα σε όλα τα μετέπ ειτα  νο- 
μοθετήματα μνημονεύοντα ι εν πολλοίς 
ότ ι για  τους αλλοδαπούς και ιδίως για την 
είσοδο, τη διακίνηση, τη διαμονή και την 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ισχύουν 
ποικίλοι περιορισμοί βασιζόμενοι τόσο 
στο εξω τερικό δίκαιο, όσο και σε δ ιε 
θνείς κανόνες. Εξαιρούντες το σημαντι
κού ενδ ιαφ έροντος τούτο  θέμα θα μπο
ρούσαμε να συμπληρώσουμε ότι ποτέ 
δεν πρέπει να τα υτίζετα ι ο θεσμός της 
απελάσεως με το  θεσμό της εκδόσεως. Η 
έκδοση έγκε ιτα ι στη παράδοση ενός αν
θρώπου σ' ένα άλλο Κράτος για να δικα
στε ί από τα όργανα αυτού του Κράτους 
για εγκλήματα που διέπραξε εκεί.

Όπως η απέλαση έτσ ι και η έκδοση 
αφορά μόνο τους αλλοδαπούς.

Επίσης δεν πρέπει να τα υτίζετα ι η

απέλαση με την έκδοση, θεσμός ο 
οποίος έγκειται αφ’ ενός στην εξαναγ
καστική απομάκρυνση ενός προσώπου 
από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του, 
και αφ' ετέρου στην υποχρεωτική εγκα
τάσταση του σε ορισμένο τόπο. Γ ια την 
διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων 
και ειδικότερα της προσωπικής Ελευθε
ρίας θα ήταν ωστόσο προτιμότερο να 
μην εκδοθεί ποτέ ο εκτελεστικός του 
συντάγματος νόμος περί εκτοπίσεως. 
Αποφάσεις του ΣΕ 1966 Τόμος Δ ' 3068.

Μ ε τέτοιες αποφάσεις, που κοσμούν 
την ελληνική νομοθεσία, το Σ.Ε. θα ήταν 
πρωτοπόρο σε προοδευτικές αντιλήψεις 
μέσα στο χώρο της Κοινότητας.

* Διοικητικό Δίκαιο σελ. 95, Σπηλιωτόπουλος.
* Διοικητικό Δίκαιο. Σπηλιωτόπουλος σελ. 96. 
"Σ Ε  1936 496/36 Τομ. Β ' σελ. 249 & 602/36

Τομ. Β' σελ. 530.
" ΣΕ 1966, 4ο σελ. 3068.
"  Μπεντερμόχερ Γεροϋση - Αρμενόπουλος 

Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση 1973.
* Γνωμοδ. Αντ/σεως ΑΠ. Ποινικά Χρονικά 1979.
'  Δ. Ευρυγένης /δ. Δ.Δ. 34.
* Κρ. Ιωάννου. Η απέλαση υπηκόου Κράτους 

μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. 38.
"Ευρυγένης - Αρμονόπουλος. Μηνιαία Νο

μική Επιθεώρηση 1967. Δικαιώματα του αν
θρώπου.

* Κρατ. Ιωάννου. Απέλαση υπηκόου Κράτους 
μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. 46.

’ Επίσημη Εφημερίδα. Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των.

"  Σ. Γιαταγάνα - Ν. Ροδίου. Συνθήκη περί 
ιδρύσεως ΕΟΚ.

* Κρατ. Ιωάννου σελ. 85.
'  Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των.
* Κρ. Ιωάννου Απέλαση 1981 σελ. 100.
* Κρ. Ιωάννου Απέλαση σελ. 134.
* BALLOR - Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. Δ ιο ικητικό  Δ ίκαιο, Σπηλιωτόπουλος.
2. Σ.Ε. 1934 (αριθ. 31 

Σ.Ε. 1936 (496 -  602)
Σ.Ε. 1966

3. Το ένδ ικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως 
ενώπιον του Σ.Ε. 1938, Θ. Τσάτσος.

4. Μ ηνια ία Νομική Επιθεώρηση 1973 «Αρμε
νόπουλος» Μ πεντερμόχερ - Γερούση.

5. Ποινικά Χρονικά 1979 Γνωμοδ. Αντ/σεω ς 
Α.Π.

6. Ιδιωτικό Δ ιεθνές  Δ ίκαιο, Δ. Ευρυγένης.
7. Απέλαση υπηκόου Κράτους Μ έλους των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Κρατ. Ιωάννου.
8. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δ ίκαιο, Π. Δαγτό- 

γλου.
9. Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινο

τήτων.
10. Συνθήκη περί ιδρύσεως Ε.Ο.Κ. Σ. Γιατα- 

γάνα, Ν. Ροδίου.
11. Ατομ ικές Ελευθερ ίες, Α. Μάνεσης.
12. Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια BALLOR.

Το ανωτέρω κείμενο υποβλήθηκε οπό το συγγροφέα 
στην έδρο του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής (Τμήμο Μετοπτυχιοκών Σπουδών - Κλάδου Δη
μοσίου Δικαίου) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
θεοσολονίκης ως μεταπτυχιακή διατριβή.
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χρωστικών χλω ροφύλλης (αφομοιωτές).
Η μελέτη  του φυτοπλαγκτού αποσκο

πεί στην εξακρίβωση των ικανοτήτω ν 
πρωτογενούς παραγωγής του λιμνοστα- 
σιακού συγκροτήματος βιολογικού κα
θαρισμού (Lagunage) που μπορεί να χρη
σ ιμοποιηθεί - έμμεσα - και γ ια  υδατοκαλ- 
λ ιερ γητικού ς  σκοπούς.

6. Το ζωοπλαγκτόν.
Αυτό απ οτελείτα ι από μικροσκοπικά 

ως επι το  πλείστον υδρόβια ζωάκια, που 
παίζουν μεγάλο ρόλο στις περ ισσότερες 
υδρόβ ιες τρ οφ ικές  αλυσίδες. Μ ερικο ί 
ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί ε ίνα ι καθα- 
ρ ιστές, που τρ έφ οντα ι από τη νεκρή ορ
γανική ύλη, ενώ άλλο ι ε ίνα ι καταναλω
τές, που τρ έφ οντα ι από βακτηρίδ ια  και 
μ ικροφύκη ή -  άλλοι απ' αυτούς -  από 
μ ικρότερο ζωοπλαγκτόν. Στους Στα
θμούς καθαρισμού χρησιμοποιημένων 
νερών με «λιμνοστασίωση» συναντιών- 
τα ι 4 ομάδες ζωοπλαγκτονικών ειδών:

ι) Τα βλεφαριδωτά:  Τα πρωτόζωα αυτά 
ε ίνα ι μεγάλοι καταναλω τές βακτηρίων. 
Τα πιο άφθονα ε ίνα ι τα παραμήκια. Η πα
ρουσία τους ε ίνα ι ένδειξη  ότ ι το  λύμα 
(χρησιμοποιημένο νερό) ε ίνα ι ελάχιστα 
αποικοδομημένο. Τ έτο ια  βλεφαριδωτά 
συναντά κανείς στις δύο πρώτες λεκά 
νες β ιολογικού καθαρισμού.

ιι) Γα τροχόζωα: Rotifera. Το μήκος 
τους ε ίνα ι 0,3 mm με 0,12 mm περίπου 
διάμετρο. Το ε ίδος που επ ικρατεί είνα ι 
το Brachionus Calcyflorus και η Finila Lon- 
giseta. Με τη βοήθεια  μιας κορώνας βλε

φαρίδων (τροχοφόρα συσκευή), τα τρ ο 
χόζωα καταναλώ νουν βακτήρια  και φυ
τοπλαγκτόν (μέχρι 10 φορές περίπου το 
βάρος του σώματός του την ημέρα). Υπό 
ευ νο ϊκές  συνθήκες και εξα ιτ ίας  του ιδ ιό 
μορφου τρόπου αναπαραγωγής τους 
(θηλυκά γεννούν  θηλυκά άτομα), ο πλη
θυσμός των τροχοζώων μπορεί να δι
πλασιαστεί μέσα σε 48 ώρες. Στο Meze. η 
πυκνότητα του πληθυσμού ε ίνα ι 150.000 
/  λ ίτρο  νερού.

ιιι) Τα κωπήποδα: Είναι οστρακώδη 0,5 
με 2 mm περίπου.

Η αναπαραγωγή το υς  με τη βοήθεια 
αυγών δ ίνε ι γένεση σε μικροσκοπικές 
λάρβες, πολύ δ ια φ ορ ετ ικές  του ακμαίου. 
Τα είδη που ε ίνα ι παρόντα στις λεκάνες 
β ιολογικού καθαρισμού, όπως ο Diacy- 
clops B ic u s p id a tu s ,ε ίνα ι ικανοί σε περί
πτωση δυσμενών συνθηκών να χωθούν 
μέσα στο λασπώδη βυθό και να μείνουν 
εκε ί επί μήνες. Όπως και τα τροχόζωα 
έτσ ι κι αυτά καταναλώ νουν τόσο φ υτο 
πλαγκτόν όσο και βακτήρια. Απαιτούν 
νερά πλούσια σχετικώς σε οξυγόνο και η 
παρουσία τους μαρτυράει προχωρημένη 
φάση από την  πλευρά β ιολογικού καθα
ρισμού νερού.

ιιιι) Οι δαφνίδες:  Daphnia Pulex. Είναι 
επίσης οστρακώδη του γλυκού νερού, 
μεγάλου σχετικά μάκρους (1 έως 3 mm) 
που η πυκνότητά τους στο νερό μπορεί 
να φτάσει α ρκετές  εκα τοντάδες στο λ ί
τρο. Όπως και τα κωπήποδα, φ ιλτράρουν 
το  νερό, τρώ γοντας (απορροφώντας) 
τους μ ικροοργανισμούς που βρίσκονται

μέσα σ αυτό. Μια δαφνιά φ ιλτράρει 1/10 
του λ ίτρου νερό την ημέρα. Γι' αυτό το 
λόγο ένα νερό πρασινισμένο από το φυ
τοπλαγκτόν, καθαρίζετα ι και γ ίνετα ι 
δ ιάφανο ταχύτατα  από τ ις  δαφνίδες οι 
οποίες εξαφανίζοντα ι μόλις τελε ιώ σ ει η 
τροφή τους, αλλ' όχι πριν ν' αφήσουν τ' 
αυγά τους που η διάρκεια  της ζωής τους 
ε ίνα ι πολύ μεγάλη. Η επιβίωση μερικών 
ατόμων κι η εκκόλαψη αυτών των αυγών, 
θα επ ιτρέψ ει αποικισμό ταχύτατο του 
νερού, μόλις η τροφή (φυτοπλαγκτόν) 
γ ίν ε ι και πάλι άφθονη.

Η ταχύτητα  ανάπτυξης όλων αυτών 
των ειδών θα εξα ρτη θε ί από τη θερμο
κρασία, και γ ι ’ αυτό την άνοιξη και το 
θέρος αφθονούν αυτά περισσότερο. Τα 
λιμνοστάσια β ιολογικού καθαρισμού ε ί
ναι οι χώροι όπου διαπιστώθηκαν μέχρι 
σήμερα οι μεγα λύτερες π υκνότητες φυ- 
τοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού. Η ετήσια 
παραγωγή φυτοπλαγκτού υπολογίζεται 
σε 4 με 6 τόνους ανά στρέμμα, ενώ η 
παραγωγή των δαφνίδων, σε 500 κιλά / 
στρέμμα το  χρόνο.

Το πλαγκτόν αυτό μπορεί να συλλέγε- 
τα ι με τη βοήθεια  ενός μικροκόσκινου ή 
δ ιχτύου από πολύ ψιλή σίτα, και να χρη
σ ιμοποιείτα ι για  εκτροφή θαλασσινών 
και ευρυάλων ψαριών, κατά τα βρεφ ικά 
τους στάδια (ιχθυολάρβες). Ας σημειω
θεί ότ ι για  τη στήριξη μιας μονάδας λα- 
βρακίων δυναμ ικότητας 100 τόνων το 
χρόνο, χρειαζόμαστε 3 περίπου τόνους 
ζωντανού ή κατεψ υγμένου πλαγκτού, 
που ε ίνα ι αναγκαίο για την διατροφή των
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Οργανικά 
απόβλητα -

Βακτήρια 
^ καθαρισμού “ ►Φυτοπλαγκτόν -

I ______
►Ζωοπλαγκτόν - Ψάρια

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

πρώτων λαρθικών σταδίων του ψαριού. Η 
επι τούτο καλλιέργεια  φυτοπλαγκτού 
στο εργαστήριο, για την παραγωγή - με 
δάση αυτό - του απαραίτητου για τη δια
τροφή ιχθυολαρδών, ζωοπλαγκτού από 
Brachious, κωπήποδα και ναυπλίους δια
φόρων άλλων οστρακωδών, είνα ι μια 
δουλειά κοπιώδης, κάπως λεπτή και 
οπωσδήποτε δαπανηρή. Γι αυτό, η πα
ρουσία κοντά σε μια μονάδα ευρύαλων 
ψαριών ενός σταθμού βιολογικού καθα
ρισμού ή λιμνοστόσιων πλούσιων σε τ έ 
το ια είδη, αποτελεί μια πολύτιμη παρα
γωγική πηγή ιχθυοτροφής, μοναδικής 
για υδατοκαλλιεργητικούς σκοπούς.

3. Υδατοκαλλιέργεια.
Η «λιμνοστασίωση» ε ίνα ι μια πρωτό

τυπη μέθοδος φυσικού βιολογικού κα
θαρισμού των αστικών υδρολυμάτων, 
επειδή τα περιεχόμενα στα χρησιμο
ποιημένα νερά απόβλητα μετασχηματί
ζονται εκε ί με διάφορους βιολογικούς 
μηχανισμούς, σε ζωντανή ύλη, της ίδιας 
φύσης με εκείνη που αναπτύσσεται μέσα 
στα φυσικά νερά. Η ζωντανή αυτή ύλη 
αποτελείτα ι από τ ις  εξής 2 ομάδες.

-  το φυτοπλαγκτόν, που δ ίνει στο 
νερό των λιμνοστάσιων το πράσινό του 
χρώμα και

-  το ζωοπλαγκτόν, που αποτελείται, 
όπως είπαμε, από τροχόζωα και μικρά 
οστρακώδη όπως οι δαφνίδες.

Η βιομάζα αυτή είνα ι πολύ σημαντική 
σε ποσότητα, και γ ι αυτό αποτελεί ένα 
πολύ καλής ποιότητας απόθεμα ιχθυο
τροφής για τα βρεφικά στάδια των εκ
τρεφόμενω ν ψαριών.

Η υδατοκαλλιέργεια  αποτελεί μέσο 
αξιοποίησης του υποπροϊόντος αυτού 
του βιολογικού καθαρισμού, με την 
προσθήκη ενός ακόμα κρίκου στην αυ
θόρμητη τροφική αλυσίδα των λεκανών 
«καθαρισμού».

Στο Σταθμό Βιολογικού Καθαρισμού 
του Meze, γ ίνοντα ι πειραματισμοί προς 
τ ις  ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1: είσοδος νερού των λι- 
μνοστάσιων καθαρισμού σε ιχθυοτροφ, 
λεκάνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ 2: συλλογή ζωοπλαγκτού 
από τα λιμνοστάσια καθαρισμού για τη 
διατροφή ιχθυοκαλλιεργειών που βρί
σκονται έξω από το Σταθμό Βιολογικού 
Καθαρισμού.

Το πρώτο σύστημα επιτρέπει την εκ 
τροφή ψαριών εύκρατων περιοχών, αν
θεκτικών στις μεταβολές ποιότητας του 
νερού (διαλυμένο οξυγόνο, αμμωνία 
κ.λ.π.). Τα υπό μελέτη είδη ψαριών είναι:

-  ο κυπρίνος (Cyprinus Carpios) οι Κ ι

νέζο ι κυπρίνοι (Crenopharyngodon, Aristi- 
chtus ua).

-  ο κέφαλος (Mugil cephalus) η τιλάπια 
(tilapia) κλπ.

Τ' αποτελέσματα που πραγματοποιή
θηκαν μέχρι τώρα επιτρέπουν τη στό- 
χευση παραγωγής της τάξης των 100 έως 
200 κιλών /  στρέμμα /  έτος, χωρίς χορή
γηση συμπληρωματικής τροφής, δηλ. 10 
σχεδόν φορές μεγαλύτερη απόδοση 
κατά μονάδα επιφάνειας από εκείνη των 
ιχθυοτροφείων εντα τικής παραγωγής 
της Γαλλίας. Απαιτούνται ωστόσο μεγά
λες επ ιφάνειες γαιών, και τα προτιμώ- 
μενα προς το παρόν είδη ψαριών, λόγω 
της αντοχής τους και της τροφ ικής συμ
περιφοράς, δεν βρίσκουν διέξοδο στη 
γαλλική αγορά. Θα μπορούσαν πιθανώ- 
τατα  να εξαχθούν σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ο ικονομικής Κοινότητας 
που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Το δεύτερο σύστημα επιτρέπει ευρύ
τερη εκλογή ειδών. Το ζωοπλαγκτόν 
αποτελεί πραγματικά τη φυσική τροφή 
σχεδόν των ψαριών κατά τα βρεφικά 
τους στάδια. Από την άποψη αυτή τα 
υποπροϊόντα αυτά του βιολογικού καθα
ρισμού, θα μπορούσαν να βρουν ευνο ϊ
κότερη διέξοδο προς τ ις  καλλιέργειες 
θαλασσινών και ευρύαλων ψαριών καθώς 
και σε καλλιέργειες ορισμένων ειδών 
των γλυκών νερών. Πιο συγκεκριμένα, τα 
είδη που θα μπορούσαν να ανταποκρι- 
θούν σε μια τέτο ια  προσφορά είναι, για 
τη Γαλλία:

-  Το λαβράκι (θαλασσινή ιχθυοκαλ
λιέργεια).

-  Ο κυπρίνος (ιχθυοκαλλιέργεια  των 
γλυκών νερών).

-  Η τούρνα (επανεμπλουτισμός φυσι
κών νερών).

Με την προϋπόθεση εξασφάλισης 
ζωοπλαγκτού παραγόμενου από λιμνο- 
στάσια βιολογικού καθαρισμού, η ιχθυο
καλλιέργεια  μπορεί να πραγματοποιείται 
υπό συνθήκες εντα τικής εκτροφής, γ ε 
γονός που σ υντελεί στη μείωση των 
απαιτούμενών γαιών για εγκατάσταση 
'και θέση σε λε ιτουργία  μιας μονάδας.

Και στις δυο περιπτώσεις ο βασικός 
στόχος είνα ι η ανάπτυξη μιας παραγωγι
κής μονάδας εκτροφής πιο αυτόνομης 
και περισσότερο οικονομικής, με ανακύ
κληση ενός υποπροϊόντος και με τη θέση 
σε εφαρμογή μιας σειράς διεργασιών οι 
οποίες να συνδυάζουν υδατοκαλλιέρ
γε ια  με την επεξεργασία των χρησιμο
ποιημένων νερών. Δεν υπάρχει αμφιβο
λία πως σε περίπτωση πετυχημένης έκ 
βασης των δοκιμών του Meze, τα προ
γράμματα της υδατοκαλλιέργειας με 
εκείνα της προστασίας του περιβάλλον
τος, θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό 
έδαφος δράσης, επωφελούς για όλους.

4. Παραγωγή μεθανίου.

Τα μικροφύκη, αναπτυσσόμενα μέσα 
στις «λεκάνες στερεοποίησης» του συ
στήματος βιολογικού καθαρισμού που 
περιγράψαμε παράγουν μεθάνιο με ανα- 
ερόθια ζύμωση (αλγομεθανική ζύμωση).

Μ ικροοργανισμοί:
Μ ικροφύκη CH4 + CO2

Με την καύση του λειτουργούν γεννή
τρ ιες  για την παραγωγή ρεύματος ηλε
κτρικού ή χρησιμοποιείτα ι το ίδ ιο σαν 
καύσιμο αέριο, ανάλογα με τις  παρου- 
σ ιαζόμενες ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό 
μπορεί τα μικροφύκη που αναπτύσσον
τα ι μέσα στα λύματα να δώσουν μεθάνιο 
και με απόδοση μέχρι 65%.

Από το περιοδικό ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, op . τ. 1 
- 2 /  1983
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Οι α νέκδο τες  εκθέσ εις  που ακολου

θούν, προέρχοντα ι από το  Αρχείο της 
«Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης», που τη 
ρε ίτα ι στα Γενικά Αρχεία  του Κράτους. 
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη 
μελέτη  τους ε ίνα ι πραγματικά πολύ εν 
τυπωσιακά. Φ τάνει μόνο να σ κεφ τε ί κα

νε ίς  ότη η Χωροφυλακή ήταν τό τε  δ ια
σκορπισμένη σ' ένα τεράσ τιο  χώρο της 
Μ. Ασίας αντιμετω πίζοντας σοβαρά προ
βλήματα τάξης και ασφάλειας που άρχι
ζαν από τ ις  προσπάθειες γ ια  τη δ ιαλεύ
κανση μιας απλής κλοπής και έφταναν 
στην αναμέτρηση με πολλές και καλά

οργανω μένες ένοπλες συμμορίες, που 
στρέφονταν κατά ένοπλων και αμάχων.

Όπως προκύπτει από πολλές ισ τορι
κές πηγές, ο ιά ν δ ρ ες  της Χωροφυλακής 
θυσίαζαν τη ζωή και την σωματική τους 
ακερα ιότητα  για την προστασία του Μ ι
κρασιατικού πληθυσμού, χωρίς να κά
νουν εθνολογ ικές  και θρησ κευτικές δια
κρίσεις. Αυτό απ οτελεί μια συγκλονι
στική περίπτωση υπέρτατης προσφοράς 
στην αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες 
Ιδέα της έννομης τάξης. Μια περίπτωση 
που παρακίνησε όπως ε ίνα ι γνωστό μερ ι
κούς Αξιωματικούς της Τουρκικής Χω
ροφυλακής να μεταπηδήσουν στις τά- 
ξε ις  της Ελληνικής Χωροφυλακής και να 
την ακολουθήσουν στην Ελλάδα μετά 
την καταστροφή του 1922.

Την ίδ ια  αμερόληπτη τακτική  ακολού
θησε η Ελληνική Χωροφυλακή και στον 
καθαρά αστυνομικό τομέα. Τα περιστα
τικά  που αναφ έροντα ι σ τις εκθέσ εις  που 
δημοσιεύουμε, μιλούν από μόνα τους. 
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στη 
μεγαλούπολη της Σμύρνης, που αρι
θμούσε τό τε  πάνω από 350.000 κατο ί
κους, οι Υπηρεσίες τη ς  Χωροφυλακής 
επ ιλαμβάνονταν με ζήλο σε όλες τ ις  
περιπτώσεις που αφορούσαν τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια, π ροστατεύοντας τον 
πληθυσμό από τη δράση κακοποιών κάθε 
εθνικότητας.

Τα στο ιχεία  των εκθέσεω ν αφορούν 
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ολό
κληρο τον κατεχόμενο Μ ικρασιατικό 
χώρο και βασίζονται στο καθημερινά 
«Δελτία  αδικημάτων, συμβάντων και 
συλλήψεων ακόμη και των Σταθμών Χω
ροφυλακής. Αυτό φανερώ νει την άρτια 
οργάνωση που είχαν οι Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής στη Μ. Ασία και μάλιστα κάτω 
από πολεμικές συνθήκες.

Ό μω ς το έργο της Χωροφυλακής δεν 
ήταν μόνο αυτό που α ναφ έρετα ι στις 
εδώ δημοσ ιευόμενες εκθέσεις. Από μια 
δειγματοληπτική έρευνα που κάναμε 
στο Αρχηγείο της Αρμοστείας, διαπιστώ
σαμε ό τ ι η Χωροφυλακή στη Μ. Ασία, 
πέρα από την αντιμετώπιση μιας πληθώ
ρας αστυνομικών, στρατονομικών και 
δ ιο ικητικώ ν θεμάτων, ε ίχ ε  δημιουργήσει 
ένα τεράσ τιο  δ ίκτυο πληροφοριών 
ασφαλείας.

Το περ ιεχόμενο των δελτίω ν που υπο
βάλλονταν καθημερινά στην Αρμοστεία, 
α ναφ έρετα ι σε περιπτώσεις μεγάλης 
εθνικής σημασίας γ ια  την εποχή εκείνη. 
Ό τα ν  κάποτε δημοσιευθούν τα  Αρχεία 
της Αρμοστείας στο σύνολό τους, τό τε  
θα φανεί μια άγνωστη όσο και εντυπω-

1919: 0  αρχιστράτηγος Λεωνίδας Πορασκευάπουλος 
μιλάει στο λαό της Ιωνίας από τον εξώστη του Μητρο- 
πολιτικού Μεγάρου κατά την υποδοχή που έγ ινε άτον 
έφτασε στη Σμύρνη. Ά νδ ρ ες  της Χωροφυλακής λαμ
βάνουν μέτρο τάξης. Α π έ ν α ν τ ι :  0  Βενιζέλος  
υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών.
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σιακή πλευρά του έργου της Χωροφυλα
κής στη Μ. Ασ'ια. Ας δούμε όμως τ ις  εκ
θέσεις εγκληματικότητας που έχουν και 
αυτές την ιστορική τους οημασ'ια.

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

Α δ ικ ή μ α τα  κα τά  τη ς  π ερ ιου σ ία ς  
ε ις  βαθμ όν  κ α κ ο υ ρ γ ή μ α το ς  λα- 
β ό ν τα  χώ ραν ε ν τό ς  τη ς  πόλεω ς 
Σ μ ύ ρ νης  από 1 Ια νου ά ρ ιου  μ έχ ρ ι 

1 Μ α ΐου  ε.έ.

Κλοπαί διαρρήξεων

1.  Την 31 Δεκεμβρίου συνελήφθη- 
σαν παρά του 19ου Αστυνομικού Τμήμα
τος οι Οθωμανοί Χασάν Πασιλή, Ισμαήλ 
Χασάν Ρετζέπ Χαλήλ, Χουσνή Μ εχμέτ 
και Σουλεϊμάν Ισμαήλ, δότι την 28 π.έ. 
δ ιαρρήξαντες κατάστημα Οθωμανού, 
αφήρεσαν διάφορα είδη ρουχισμού.

2. Την 2-1 -22, άγνωστοι θραύσαντες το 
κλείθρον του καταστήματος του κου- 
ρέως Μιχαήλ Κακογιαννάκη, αφήρεσαν 
περί τας 40 λίρας.

3. Κατά την 13-1-22, άγνωστος επωφε- 
ληθείς της εκ της οικίας του απουσίας 
του Οθωμανού Ισχάν Αγκόπ, ήνοιξε τού
την δι’ αντικλείδος και αφήρεσε εν χαρ
τονόμισμα των 100 λιρών.

4. Την 25-1-22 παρά του (σ.σ. κενό στο 
κείμενο) Αστυνομικού Τμήματος, συν- 
ελήφθη ο στρατιώτης Φιλιππούτσης 
Μ ατθαίος δ ιότι διαρρήξας το  καφενείον 
του Πέτρου Μαντέα, αφήρεσε διάφορα 
αντικείμενα.

5. Συνελήφθη παρά του 3ου Αστυνομι

κού Τμήματος την 27-1-22 ο Μηνάς Πο- 
τήρης, έχοντας κλοπής δια ρήξεως του 
καταστήματος του Ιωάννου Μεταξωτού.

6. Παρά του 11ου Αστυνομικού Τμήμα
τος συνελήφθη την 14-2-22 η οθωμανίς 
Εμινέ Ρετζάκ, δ ιότι επωφεληθείσα της 
απουσίας της αδελφής της δ ιέρρηξε το 
κιθώτιον αυτής και αφήρεσε διάφορα 
είδη και 30 λίρας.

7. Την 15-2-22 ο στρατιώ της Καλλια- 
κούδας Σταύρος διαρρήξας το δωμάτιον 
της ερωμένης του Ελευθερίας Φόρτι, 
αφήρεσε εις ζημίαν αυτής 53 λίρας και 
εξηφανίσθη, συλληφθείς αργότερον υπό 
οργάνων του Φρουραρχείου.

8. Την 22-2-22, παρουσιασθείς ε ις  το 
16ον Αστυνομικόν Τμήμα ο Λάζαρος Φα
μίλιας, κατήγγειλε ότι την νύκτα της 
21/22 Φεβρουάριου, άγνωστοι διέρρη- 
ξαν το  κλείθρον του υποδηματοποιείου 
αυτού και αφήρεσαν δέρματα και υπο
δήματα αξίας 100 λιρών. Εκ της ενεργη- 
θείσης προανακρίσεως προέκυψε ότι 
δράσται ήσαν στρατιώται.

9. Συνελήφθη παρά του 6ου Αστυνομι
κού Τμήματος ο Σταύρος Χριστοφίδης, 
δ ιότι την 7-3-22 διαρρήξας το κλείθρον 
του ουζοπωλείου του Κων/νου Σχοινά 
αφήρεσε είδη αξίας 50 λιρών.

10. Παρά του 6ου Αστυνομικού Τμήμα
τος συνελήφθη την 11-3-22 ο Οθωμανός 
Σουλεϊμάν Ογλού Ρασήμ, δ ιότι επωφε- 
ληθείς της απουσίας του ομοθρήσκου 
του Ραμπάτ Ογλού Φατή, ήνο ιξε οπήν εις 
τον το ίχον της οικίας αυτού και εισελθών 
αφήρεσε διάφορα είδη και κοσμήματα.

11. Συνελήφθη παρά του 4ου Αστυνο
μικού Τμήματος την 14-3-22 ο Αρτίν Ουν- 
τζιάν, ένοχος κλοπής δια ρήξεως διαφό

ρων κοσμημάτων εκ της οικίας της Μα
ρίας Χατζηαγκόπ.

12. Συνελήφθη την 10ην Απριλίου 
παρά του Τμήματος Καταδιώξεως ο, 
Παρασκευάς Χατζηπάλογλου, δ ιότι δια- 
νυκτερεύσας εντός του ξενοδοχείου 
του Αλή Ισμαήλ ε ις  Νυμφαίον, δ ιέρρηξε 
το δωμάτιον του Πέτρου Τερζή και αφή
ρεσε το χρηματοφυλάκιον αυτού περι- 
έχον 204 λίρας χαρτ., αναχωρήσας δι' εν 
ταύθα.

13. Την νύκτα της 10ης Απριλίου, 
άγνωστος διαρρήξας το  δωμάτιον του 
αχθοφόρου Γασπάρ Οβανεζιάν, ευρ ι
σκομένου εντός του καέντος καταστή
ματος Ορόσσι -  Βακ και εισελθών εντός 
αυτού, αφήρεσε διάφορα ενδύματα 
αξίας 35 χαρτ. λιρών. Ενεργούνται 
δέοντα  δια σύλληψιν δράστου.

Διάφορα άλλα αδικήματα

1. Συνελήφθησαν παρά του 2ου Αστυ
νομικού Τμήματος οι Αχιλλεύς Πέρος, 
Αλέξανδρος Αγγελάκης και Δημήτριος 
Λορέντζος, δ ιότι την 29ην Δεκεμβρίου 
π.έ. μεταβάντες ε ις  το καφενείον του 
Αζίζ Μαυράτου, έθραυσαν άνευ α ιτίας 
διάφορα αντικε ίμ ενα  αξίας 144 λιρών.

2. Την 2-1-22, δύο άγνωστοι αφήρεσαν 
εκ του θυλακίου του Ρώσου υπηκόου 
Λόχη Γρηγόριεφ το χρηματοφυλάκιον 
του περιέχον 150 λίρας.

3. Την 3-1-22, άγνωστος στρατιώτης 
απέσπασε αποτόμως την αργυρόν τσάν
ταν της Αγγλίδος υπηκόου Ντίκο Βίκτωρ, 
περιέχουσαν 10 χαρτ. λίρας.

4. Την 4/5-1-22, άγνωστοι ε ισελθόντες 
ε ις  την αυλήν του παντοπωλείου Οθω
μανού Γάλλου υπηκόυου, αφήρεσαν 
διάφορα είδη.
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5. Συνελήφθη παρά του 17ου Αστυνο
μικού Τμήματος ο Ν ικόλαος Γερακίτης, 
δ ιό τ ι κατά το  πρώτον 15νθήμερον του 
μηνός Νοεμβρίου π.έ. μ ετέφ ερ ε  εν- 
τάυθα εκ του εσω τερικού 3 ίππους, ο ίτι- 
νες  κατόπιν ανακρίσεως προέκυψε ότι 
προήρχοντο εκ κλοπής.

6. Παρουσιάσθη ε ις  το  1ον Αστυνομ ι
κόν Τμήμα ο Θ εόφ ιλος Σωτηρόπουλος 
και κα τήγγε ιλε  ότ ι άγνωστος του αφή- 
ρεσε εκ του δωματίου του ξενοδοχείου 
ε ις  ο εκο ιμάτο, 200 δραχμάς και 10 λίρας.

7. Εις το  1 ο Αστυνομ ικόν Τμήμα κατηγ- 
γέλθη παρά του στρατιώ του Παπαφιλίπ- 
που Ιωάννου ο αργυραμοιβός Ιωάννης 
Ποτήρης, δ ιότι την 13 Νοεμβρίου λαβών 
προς προσωρινήν φύλαξιν  1.000 λίρας, 
δεν απέδωσε τα ύτα ς προφασιζόμενος 
άγνοιαν της συμφωνίας ταύτης.

8. Κατηγγέλθη ε ις  το  16ον Αστυνομ ι
κόν Τμήμα υπό της Ά ν ν η ς  Μπαράϊλα ότι 
σ τρατιώ της τ ις  ον ε ίχ ε  ενο ικ ιάσε ι δωμά- 
τ ιο ν  εντός της ο ικ ίας της, αφήρεσε 700 
δραχμάς εκ τ ίνος  ερμαρίου και εξηφανί- 
σθη.

9. Παρά του 11 ου Αστυνομ ικού Τμήμα
τος συνελήφθη την 15-1-22 ο Οθωμανός 
Μ εχμέτ Σαλήχ δ ιό τ ι κατελήφ θη φέρων 
προς πώλησιν δύο βόας άνευ ειδ ικών εγ 
γράφων και π ιστοποιητικών και χωρίς να 
δύνατα ι να αποδείξει την προέλευσίν 
των.

10. Π αρουσιασθέντες ε ις  το  1 ον Αστυ
νομ ικόν Τμήμα οι δημόσιοι υπάλληλοι 
Γρηγόριος Δροσόπουλος και Δρίνης, 
ανέφεραν ότι την 16-1-22, άγνωστος εισ- 
ελθών ε ις  το  δωμάτιον του ξενοδοχείου 
«Δωδεκάνησα» ε ις  ο εκοιμώ ντο, αφή
ρεσε παρά του α' 103 δραχμ. και 41 λίρας 
χαρτ., παρά δε του 6' 1 1/2 λ.

11. Την 18-1-22 παρά του 11ου Τμήμα
τος συνελήφθησαν δύο Οθωμανοί δ ιότι 
την  17ην του αυτού μηνός έξωθι του 
τουρκικού  νεκτροτα φ είου  επετέθησαν 
κατά ομοθρήσκου των, προσπαθούντες 
να αφαιρέσωσι το χρηματοφ υλάκιόν του, 
όπερ δεν κατόρθωσαν.

12. Την 18-1-22, άγνωστος επωφελη- 
θείς  της απουσίας εκ της ο ικ ίας τη ς  της 
Οθωμανίδος Μαχμπουλέ, εισήλθον εν 
αυτή και αφήρεσαν διάφορα είδη αξίας 
125 λιρών.

13. Στνελήφθη την 19-1-22 Οθωμανίς 
υπηρέτρ ια δ ιότι αφήρεσε παρά του κυ
ρίου της κοσμήματα αξίας 75 λιρών.

■ Trlv 22-1-22, παρά του 9ου Α στυνομ ι
κού Τμήματος συνελήφθη ο Χρήστοή 
Μπίτσος δ ιό τ ι αφήρεσε παρά του Νικο
λάου Σ ιρλιδάκη διάφορα είδη αξίας 60 
λιρών.

15. Παρά του 7ου Αστυνομ ικού Τμήμα
τος συνελήφθη την 22-1-22 ο Νικόλαος 
Σαρίκης, δ ιό τ ι ενεδρεύω ν αφήρεσε βία 
παρά της δ ιερχομένης Δεσποίνης Α λε
ξίου 4 οθωμ. λ ίρας και μίαν καρφίδα χρυ
σήν.

16. Την 22-1-22, δύο Οθωμανοί εισελ- 
θόντες ε ις  την  ο ικίαν Οθωμανίδος, αφή
ρεσαν διάφορα είδη αξίας 60 λιρών. Συν
ελήφθησαν.

17. Κατηγγέλθη ε ις  το ΕΓ Αστυνομικόν 
Τμήμα υπό του Οθωμανού ΠαλμπάνΖαδέ 
Χουλουσνή, ό τ ι άγνωστοι αφήρεσαν εκ 
του σταύλου αυτού ένα ίππον.

18. Συνελήφθη παρά του 14ου Αστυ
νομικού Τμήματος την  26-1-22 ο Από
στολος Ορφανίδης, δ ιό τ ι μετάβάς ε ις  τ ι

0  χωροφύλακας θωμάς Καραγκιόζης σκοτώθηκε από 
Τσ έτες  στη γη της Ιωνίας.

μαγειρ είον  δια να φάγη και διαλαθώς της 
προσοχής του καταστηματάρχου, αφή
ρεσε εκ του συρτασίου 50 οθωμ. λίρας. 
_ 19. Κατηγγέλθη παρά του Νικολάου 
τέν ο υ  ε ις  την  υπηρεσίαν του 19ου Αστυ
νομικού Τμήματος, ότ ι την  27-1-22, ενώ 
απούσιαζε η σύζυγός του εκ της ο ικίας 
του και ε ίχε αφήσει εξ αμελείας ανοικτήν 
την θύραν αυτής, άγνωστοι ε ισ ελθόντες 
αφήρεσαν διάφορα είδη αξίας 30 λιρών.

20. Συνελήφθησαν παρά του 6ου 
Αστυνομικού Τμήματος ε ις  Αρμένιος και 
ε ις  Ισραηλίτης, δ ιό τ ι την  4-2-22 ο πρώτος 
διαρρήξας το  παράθυρον της ο ικ ίας του 
αδελφού του και ε ισήλθε εν αυτή και 
αφήρεσε διάφορα κοσμήματα, ο δε δεύ 
τερ ο ς  ως κλεπταποδόχος.

21. Την 9-2-22, ο έμπορος Ευφραίμ 
Μπαμπάϊ, Ισραηλίτης, ενώ μετά δύο 
υπαλλήλων του ευρ ίσ κετο  εντός του 
καταστήματος του, άγνωστος εισελθών 
και προτείνας περίστροφον, ηνάγκασε 
αυτούς να του παραδώσωσι τα χρηματο- 
φυλάκιά  των π ερ ιέχοντα  διάφορα χρη
ματικά ποσά.

22. Την 11-2-22, συνελήφθη παρά του 
7ου Αστυνομ ικού Τμήματος ο Μ ουσταφά 
Ογλού Μ εμέτ, δ ιό τ ι μεταβάς ε ις  καρρο- 
ποιείον, εξηπάτησε τον υπάλληλον αυ
τού και παρέλαβε εν δ ίτροχον κάρρον, 
όπερ κατόπιν επώλησε.

23. Κατηγγέλθη παρά του Ισραηλίτου 
Μποχώρ Αβραάμ Χοδάρε, ότ ι την 
10-2-22, άγνωστος εισελθώ ν εντός της 
ο ικ ίας του, ης η θύρα εξ αμελείας ήτο 
ανοικτή, αφήρεσε διάφορα είδη αξίας 10 
λιρών.

24. Συνελήφθη την 11-2-22 η Ερμιόνη 
Ηλιάδου, δ ιό τ ι φέρουσα στολήν νοσοκό
μου αδελφής, περ ιήρχετο διαφόρους οι
κίας και ελάμβανε χρηματικά  ποσά και 
διάφορα αντικε ίμ ενα  υπέρ των τραυμα
τιών δήθεν.

25. Παρουσιασθείς την 15-5-22 ε ις  το 
20όν Αστυνομ ικόν Τμήμα ο Μ ιχαήλ Πο- 
σειδών, κα τήγγε ιλε  ό τ ι άγνωστοι εισελ- 
θόντες δι' α ντικλε ίδ ος  ε ις  την ο ικίαν του 
κατά την απουσίαν του, αφήρεσαν διά
φορα είδη αξίας.

26. Παρά του Τμήματος Καταδιώξεως 
την  17-2-22 συνελήφθη ο Πέτρος Βαλί- 
ρης επί κλοπή δύο ενδυμασιών αξίας 
1.500 δραχ. ε ις  ζημίαν Υπολοχαγού.

27. Συνελήφθη την  27-22-22 ο Σπηλιό- 
πουλος Μαρίνος, δεκανεύς, δ ιό τ ι μ εθ ’ 
ενός στρατιώ του συνέλαβον ένα άτο- 
μον και αφήρεσαν το  χρηματοφυλά

κιόν του περιέχον 10 1/2 λίρας.
28. Παρά του 11ου Αστυνομικού Τμή

ματος συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, 
δ ιότι την 6-3-22 ε ισ ελθόντες ε ις  την ο ι
κίαν του Χασάν Ουστά, αφήρεσαν παρ’ 
αυτού δια κακοποιήσεων και απειλών 80 
χαρ. λίρας, 20 χρυσάς και εν πεντόλιρον 
χρυσούν.

29. Την 5-3-22 συνελήφθη ο Σπηλιό- 
πουλος Μαρίνος, δ ιότι εζή τε ι να λάθη 
εκβιαστικώ ς παρά του εν τω Δ Αστυνο- 
μικώ Τμήματι κρατουμένου Ιωάννου Πα- 
παγεωργίου 500 λίρας επί υποσχέσει 
αποφυλακίσεώς του.

30. Παρουσιασθείς ενώπιον του 16ου 
Αστυνομικού Τμήματος ο Κούρας Φίλης, 
Γάλλος υπήκοος, ανέφ ερε ότι άγνωστος 
αφήρεσε εκ του περιβόλου της νεοκα- 
τασκευαζομένης ο ικ ίας του 5 μεγάλα τ ε 
μάχια δοκών αξίας 40 λιρών.

31. Παρουσιασθείς την  10-3-22 ενώ
πιον του 16ου Αστυνομικού Τμήματος ο 
Μπατίστας Ατζουπόρης, Ά γγλο ς  υπή
κοος, ανέφ ερε ότι την 7-3-22, ενοικιάσας 
ποδήλατον αξίας 30 λιρών ε ις  τινα  στρα
τιώτην, δεν επέστρεψ ε ούτος μέχρι της 
ημέρας εκείνης.

32. Κατά την 9/10322, άγνωστοι εισελ- 
θόντες ε ις  τον περίβολον του χανιού του 
Ιωάννου Βουλγαροπούλου, αφήρεσαν 
πέντε πρόβατα ανήκοντα ε ις  Ιταλόν 
υπήκοον.

33. Παρά του Τμήματος Καταδιώξεως 
συνελήφθη την 4-3-22 ο Γεώργιος Καρα
μανλής, ένοχος κλοπής διαφόρων α ντι
κειμένω ν αξίας 5.000 δραχ.

34. Παρουσιασθείς την  13-3-22 ε ις  το 
13ον Αστυνομ ικόν Τμήμα ο Ισραηλίτης 
Ραφαήλ Αλαζαράκη, κα τήγγε ιλε  ότ ι του 
εκλαπησαν εκ τ ίνος  ερμαρίου της οικίας 
του κοσμήματα αξίας 200 λιρών.

35. Παρουσιασθείσα ενώπιον του 14ου 
Αστυνομικού Τμήματος η Αγγλία Μαρα- 
βέλια. ανέφ ερε ότι την εσπέραν της 
13-3-22, άγνωστοι ε ισ ελθόντες  ε ις  την 
ο ικίαν της εκ της θύρας ην εξ αμελείας 
ε ίχ ε  αφήσει ανοικτήν, έκλεψ αν εξ ενός 
δωματίου ένα οδοντοκαθαριστήρα αΕίαο 
80 λιρών.

36. Προσελθών ενώπιον του 12ου 
Αστυνομικού Τμήματος την 17-3-22 ο Ισ
ραηλίτης Γάλλος υπήκοος Ραμπάνος, 
Κουριέ, κα τήγγειλε ότ ι άγνωστος εισελ- 
θών εν τη ο ικία του αφήρεσε εκ τ ίνος 
ερμαρίου διάφορα κοσμήματα αξίας 330 
λιρών.

37. Παρουσιασθείς την  17-3-22 ο Οθω
μανός Εμίν Καντίρ, ανέφ ερε ότι ενοικιά- 
σας εν ποδήλατον ε ις  τινα  λοχίαν, δεν 
επεστράφη αυτώ.

38. Συνελήφθη παρ' οργάνων του 3ου 
Αστυνομικού Τμήματος την 19-3-22 ο 
Γεώργιος Παυλάκης, δ ιότι έκλεψ ε ένα 
φακόν φ ω το γ ρ ά φ ο ς  μηχανής αξίας 
b i 1 /2 λιρών, ανήκοντα ε ις  τον Νικόλαον 
Φαρασόπουλον.

39. Παρουσιασθείς την  20-3-22 ενώ
πιον του 17ου Αστυνομικού Τμήματος ο 
Ζανής Λαζαρίδης, κα τήγγε ιλε  ότ ι άγνω
στοι ε ισ ελθόντες  εκ τ ίνος  παραθύρου 
ε ις  την ο ικίαν του, αφήρεσαν διάφορα 
είδη αξίας 30 λιρών.

40. Προσελθών ενώπιον του 7ου Αστυ
νομικού Τμήματος ο Οθωμανός Ταχήρ 
Ογλου Αχμέτ, κα τήγγειλε ότ ι αναχωρών 
ο υπηρέτης του Αρίφ Ογλού Μουχαρέμ
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την 21-3-22, αφήρεσε παρ' αυτού μίαν 
ενδυμασίαν εξίας 60 λιρών.

41. Συνελήφθησαν παρά του 19ου 
Αστυνομικού Τμήματος τρεις  ομογενείς, 
δ ιότι κατακλιθέντες εις το καφενείον 
του Κων/νου Παπαδοπούλου, ενώ ούτος 
εκοιμάτο, του αφήρεσαν το χρηματοφυ- 
λάκιόν του περιέχον 800 δραχμάς και 
ανεχώρησαν.

42. Συνελήφθησαν παρά του 20ού 
Αστυνομικού Τμήματος δύο Αρμένιοι 
ένοχοι κλοπής δύο αιγών, εις ζημίαν του 
ομογενούς Πέτρου Μπογδάνου.

43. Κατηγγέλθη εις το 13ον Τμήμα την 
28-3-22 παρά του Ισραηλίτου και Ιταλού 
υπηκόου Χαΐμ Σουρμανή, ότ ι άγνωστοι 
ε ισελθόντες εις την οικίαν του εκ της 
θύρας ήτις  ήτο ανοικτή, αφήρεσαν διά
φορα είδη και κοσμήματα αξίας 300 λ ι
ρών.

44. Την 1ην Απριλίου, ο Οθωμανός Χα
σάν Ογλού Τζεβριδάκη, άεργος, δε- 
σμεύσας τον γυνα ικάδελφόν του Ρεϊφάν 
Ογλού Σουλεϊμάν εν τη οικία αυτού, έκ
λεψε εκ του κιβωτίου του 1.300 λίρας 
χρυσός και 20 χαρτίνας το ιαύτας. Δρά
στης δεν συνελήφθη.

45. Την πρωίαν της χθες, άγνωστοι εισ- 
ελθόντες δια της ανοικτής θύρας εις την 
οικίαν της χήρας Ελένης Μρυλαντίνου 
κατοίκου συνοικίας Αγίου Δημητρίυο, 
αφήρεσαν εξ αυτής δύο ενδυμασίας αν
δρικός αξίας 60 λιρών χάρτινων. Δρά
στης μέχρις ώρας άγνωστος.

46 -  51 (σσ δεν υπάρχει η σχετική σε
λίδα).

52. Συνελήφθη παρά του 13ου Αστυ
νομικού Τμήματος την 20 Απριλίου η 
Μαρία Χριστοφόρου, Αρμενίς, δ ιότι έκ
λεψε εις ζημίαν του Οθωμανού Χακή Χα- 
τζη -χουσ εΐν  εν χρυσούν πεντόλιρον και 
ημίσειαν λίραν χρυσήν. Κλοπιμαία απε- 
δόθησαν δικαιούχο).

53. Κατηγγέλθη ενώπιον του 3ου 
Αστυνομικού Τμήματος υπό των Κων. 
Χρήστου και Σπυρ. Δ ιγενή, καταστημα
ταρχών, ότ ι την 23 Απριλίου αναχωρή- 
σαντες εκ του καταστήματος των και 
μεταβάντες την επομένην πρωίαν, αντε- 
λήφθησαν ότι το ις  είχον κλαπή 800 λίραι 
χάρτ. Υπόνοιαι εγε ίροντα ι κατά του Θά- 
νου Χρήστου, ανοίξαντος δΓ αντικλείδος 
την θύραν, δια την σύλληψιν του οποίου 
καταβάλλονται ενέργεια ι.

54. Συνελήφθη υπό του 5ου Αστυνομι
κού Τμήματος ο Οθωμανός Ταφέρ Ογλού 
Σαΐμ την 25 Απριλίου ως ύποπτος κλοπής 
100 λιρών χάρτινων του Γεωργίου Κυρια- 
κίδου του Κυρ.

55. Συνελήφθη υπό του Τμήματος 
Καταδιώξεως την 26 Απριλίου ο Καρνίκ 
Τσουκιάν Οθωμανός, δ ιότι κατά διαφό
ρους εποχάς αφήρεσε εκ του καταστή
ματος του χρυσοχόου Βαχάν Γεστιάν 
7 1/2 οκάδας αργύρου αξίας 210 λιρών 
χαρτ.

Ή το ι διεπράχθησαν -  68 -  εν όλω αδι
κήματα κατά της περιουσίας εις βαθμό 
κακουργήματος. Εκ τούτων -  13 -  ήσαν 
κλοπαί δια ρήξεως. Εξ αυτών -  3 -  δ ιε
πράχθησαν υπό Οθωμανών ε ις  ζημία - 3  -  
τοιούτων. Τρεις διεπράχθησαν υπό ισα
ρίθμων ομογενών εις βάρος επίσης 
τριών τοιούτων. Δύο διεπράχθησαν υπό 
στρατιωτών εις βάρος ομογενών. Μία 
υπό Αρμένιου ε ις  βάρος Αρμενίου, αι δε 
υπόλοιποι -  5 -  υπό αγνώστων εις βάρος 
ομογενών.

Τα υπόλοιπα αδικήματα διεπράχθησαν 
υπό -  15 -  Ελλήνων, -  6 -  στρατιωτών, -  
12 -  Οθωμανών, -  3 -  Αρμενίων, ενός 
Ισραηλίτου και 18 αγνώστων εις ζημίαν -  
22 -  Ελλήνων, -  11 -  Οθωμανών, -  2 -  
Οθωμανών Γάλλων υπηκόων, ενός Οθω
μανού Ιταλού υπηκόου, -  5 -  Ισραηλιτών, 
-  2 -  Ισραηλιτών Ιταλών υπηκόων, δύο 
Αρμενίων, δύο Άγγλων, ενός Γάλλου και 
ενός Ρώσου.

Π 1 V α ξ
Κ ατά  τη ς  ζω ής λα β ό ντω ν  χώ ραν 

κα κο υ ρ γη μ ά τω ν  εν  Σμύρνη

Φόνοι

Την 8-4-22 οι Οθωμανοί Ρασήμ Μιρζα- 
δάκης και Ιμπραήμ Θεσσαλιώτης του 
Χουσνή, εν μέθη δ ια τελούντες, περιήλ- 
θον εις ρήξιν μετά των ομοθρήσκων των 
Μουσραφά και Μουσταφά Δεμιράκην, 
αποτέλεσμα της οποίας ήτο ο φόνος του 
Μουσταφά και ο τραυματισμός του Μου
σταφά Δεμιράκη. Οι δράσται συνελή
φθησαν. (Δελτίον Α.Δ. 9-4-22).

Απόπειραι φόνου

1. Την 7-1-22, ο Οθωμανός Σεμπέτ 
Ογλού Ριζά εγερθείς  της κλίνης του, 
απεπειράθη να φονεύση την πλαγίως αυ
τού κοιμωμένην σύζυγόν του (Δελ. Α.Δ. 
8- 1- 22) .

2. Την 27-1-22 ο Οθωμανός Ρουφ Σερ- 
ταράκης, άνευ α ιτίας επυροβόλησε ανε- 
πιτυχώς τετράκ ις  δια περιστρόφου κατά 
του ομοθρήσκου του Γιουσούφ Μεμέτ, 
με σκοπόν να τον φονεύση (Δελ. Α.Δ. 
28-1-22).

3. Την 9-2-22, συνελήφθη ο Μαλούχος 
Παναγιώτης δ ιότι διαπληκτιζόμενος μεθ' 
ετέρου πολίτου και συλληφθείς υπό λο- 
χίου του Φρουραρχείου ίνα οδηγηθή εις 
το Τμήμα, εξήγαγε πιστόλιον με σκοπόν 
να φονεύση τον συλλαβόντα αυτόν, μη 
εκπυρσοκροτήσαντος όμως του πιστο
λιού, απέτυχε του σκοπού του (Δελ. Α.Δ. 
10- 2- 22) .

4. Την 17-2-22, συνελήφθη ο Αρμένιος 
Καρανίκ Μανετζιάν, δ ιότι εν διαστάσει 
ευρισκόμενος μετά της συζύγου αυτού, 
απεπειράθη να την φονεύση (Δελ. Α.Δ. 
18-2-22).

5. Συνελήφθη την 19-3-22, ο Οθωμανός 
Μουσταφά Ογλού Μ εμέτ, δ ιότι εντός 
του υφαντουργείου του ε ις  ο ηργάζετο, 
επετέθη δια μαχαίρας λόγω προηγουμέ
νων διαφορών κατά του συναδέλφου του 
και ομοθρήσκου του Ιθραήμ Μεμέτ, με 
σκοπόν να τον φονεύση (Δελ. Α.Δ. 
20-3-22).

6. Την 27-3-22, συνελήφθη ο Οθωμα
νός Μ εχμέτ Κιουρταράκης, δ ιότι εις 
αναφυείσαν λογομαχίαν λόγω ασημάν- 
του αφορμής μετά του ομοθρήσκου του 
Μουσταφά Μαγλουμάκη, απεπειράθη να 
φονεύση αυτόν δια μαχαίρας (Δελ. Α.Δ. 
29-3-22).

Τραυματισμοί

1. Την 14-3-22 ο Ιταλός υπήκοος Πολύ
καρπος Βεντούρας, κατόπιν έρ ιδος μετά 
του στρατιώτου Μπότσου Θεοδώρου, 
αποσπάσας μάχαιραν, ετραυμάτισε σο-

βαρώς ε ις  την κοιλίαν τον ωα άνω στρα
τιώτην. Δράστης συνελήφθη. (Δελ. Α.Δ. 
16-3-22).

2. Την 5-4-22, συνελήφθη ο στρατιώτης 
Κων/νος Δαμολίνος, δ ιότι λόγω προη
γουμένων αφορμών, επυροβόλησε κατά 
του ιδιώτου Ιωάννου Ζαχαροπούλου και 
ετραυμάτισε αυτόν (Δελ. Α.Δ. 6-4-22).

3. Την 28-4-22, ο δεκανεύς Τσολάκης 
Δημ. μεθ ’ ετέρων φίλων του, απεπειράθη 
να απαγάγη την Βασιλείαν Παναγιωτά. 
Εις τας φωνάς της προστρέξας ο λοχίας 
Δαγρές Κων/νος ίνα απελευθερώση αυ
τήν, επυροθολήθη υπό του ως άνω δεκα- 
νέως και ετραυματίσθη. Δράστης συν
ελήφθη (Δελ. Α.Δ. 29-4-22).

Εκθέσεις

Την 15-1-22, ανευρέθη νεκρόν έμ- 
θρυον βρέφους άρρενος. Α γνοείτα ι η 
μήτηρ του (Δελτ. 16-1-22).

2. Την 6-2-22, παρά τας όχθας του πο
ταμού Μ έλητος, ανευρέθη έμβρυον άρ
ρενος βρέφους. Δράσις αγνοείτα ι (Δελτ. 
7-2-22).

3. Συνελήφθη ο Σάββας Σανταμούρης, 
δ ιότι εξέθεσε την 14-2-22 την τρ ίμηνον 
θυγατέρα του (Δελτ. 6-3-22).

4. Την 5-3-22 ανευρέθη έκθετον βρέ
φος αρτιγενές. Δράσται αγνοούνται 
(Δελτ. 6-3-22).

5. Την 11-4-22, ανευρέθη έκθετον 
βρέφος θήλυ. Δράσται αγνοούνται (Δελ. 
12-4-22).

Εκτρώσεις

Συνελήφθη η Οθωμανίς Ικμπάλ του 
Μουσταφά ως και η μαία Μ εχτές Κερο- 
τσιάν, δ ιότι ούσης εγκύου της πρώτης, η 
δευτέρα εβοήθησε αυτήν δια διαφόρων 
μέσων και ούτω επέτυχε την βιαίαν απο
βολήν του εκ κλεψ ιγαμίας βρέφους. 

Ή το ι έλαβον χώραν:
-  Εις φόνος του οποίου οι τε  δράσται 

και το θύμα ήσαν Οθωμανοί.
-  Πέντε -  5 -  απόπειραι φόνου. Εις 

τους τέσσαρας εξ αυτών οι τε  δράσται 
και τα θύματα ήσαν Οθωμανοί, εις την 
μίαν Αρμένιοι και την ετέραν ομογενείς.

-Τ ρ ε ις  τραυματισμοί. Εις τον ένα εξ 
αυτών δράστης ήτο Ιταλός υπήκοος το 
δε θύμα στρατιώ της του ημετέρου στρα
τεύματος και ε ις  ετέρους δύο οι δράσται 
στρατιώται και θύματα ε ις  ιδιώτης ομο
γενής και εις λοχίας.

-  Π έντε εκθέσεις  βρεφών. Οι δράσται 
τυγχάνουσι άγνωστοι εκτός ενός ομογε
νούς, όστις και συνελήφθη.

-  Μία έκτρωσις ε ις  ην ενέχετα ι μία 
Οθωμανίς (μήτηρ) και μία Αρμενία μαία.

II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εγκληματικότης

Κατά το από 1 Ιανουάριου μέχρι 1 
Μαΐου 1922 τετράμηνον χρονικόν διά
στημα, καθ’ άπασαν την περιοχήν καθ' ην 
ευρίσκοντα ι εγκατεστημένο ι αι υπό την 
Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής 
Σμύρνης Αστυνομικοί Αρχαί, ήτο ι καθ' 
άπασαν την εν τη Συνθήκη των Σεβρών
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διαλαμβανομένην ζώνην και τας εκτός 
τα ύτης π ερ ιφέρειας Αδραμμυτίου, Αϊδι- 
νίου, Σόμα, Κ ιρκαγάτς, Σαλιχλή, διεπρά- 
χθησαν — 537 — εν άλω αξιόποινοι πράξεις 
ε ις  βαθμόν κακουργήματος. Αύται χαρα
κτηρ ίζοντα ι ως εξής:

1. -  225 -  κατά της ζωής εν γένει (ήτοι 
φόνοι, απόπειραι φόνου, αναιρέσεις, αρ- 
παγαί, βιασμοί κ.λ.π.).

2. -  287 -  κατά της περιουσίας εν γένει 
(ήτοι ληστείας κλοπαί εις θαθμόν κα
κουργήματος, εμπρησμοί κ.λ.π.).

3. -  25 -  μικτά (ήτοι ληστείαι μετά φό
νου, ληστείαι μετά τραυματισμού, μετ’ 
απαγωγής κ.λ.π.).

Εκ των κακουργημάτων τα -  443 -  δ ιε- 
πράχθησαν ανά την ύπαιθρον χώραν (202 
κατά της ζωής, 216 κατά της περιουσίας 
και 25 μικτά), τα δε υπόλοιπα — 91 — εντός 
της πόλεως Σμύρνης (23 κατά της ζωής 
και 68 κατά της περιουσίας).

III. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Δ ρ ά σ ις  λ η σ το σ υ μ μ ο ρ ιώ ν

Υπό των καθ' άπασαν την ύπαιθρον 
χώραν οργανωμένων ληστοσυμμοριών 
και κατά το ειρημένον τετράμηνον χρο
νικόν διάστημα, εγένοντο -  159 -  εν όλω 
επιδρομαί κατά διαφόρων χωρίων του 
εσωτερικού, καθ’ ας οι λησταί προέβη- 
σαν εκτός της ληστείας διαφόρων χρη
ματικών ποσών αυτών κ.λ.π. και εις -  64 -  
φόνους, -  6 -  εμπρησμούς, ένα εμπρη
σμόν ολοκλήρου χωρίου και -  66 -  αρπα- 
Υάς επί σκοπώ λύτρων ως επί το πλεί- 
στον.

Εκ των αρπαγέντων εφονεύθησαν υπό 
των ληστών -1 0  -  εξ ων οι πέντε Χριστια
νο ί εκ των -  7 -  το ιούτω ν. Απελευθερώ- 
θησαν δε — 11 — το ιούτο ι, αγνοουμένης 
της τύχης των λοιπών.

Ητοι εν συνόλω εφονεύθησαν — 74 — 
και απελευθερώθησαν εκ των απαγέν- 
των -  11 - .  Εκ των φ ονευθέντω ν Μου
σουλμάνοι -  60 -  Χριστιανο ί -  14 - .

Δ ρ ά σ ις  λ ιπ ο τα κ τώ ν

Εν τη ειρημένη περιοχή και κατά το 
αυτό χρονικόν διάστημα υπό διαφόρων 
ομάδων λιποτακτών ή υπό το ιούτω ν 
δρώντων ε ις  οργανω μένος ληστοσυμ
μορίας, εγένοντο  -  25 -  επ ιδρομαί κατά 
χωρίων, καθ' ων εκτός της λησ τείας δια
φόρων χρηματικών ποσών, προέθησαν 
ε ις  τον  φόν -  10 -  εν συνόλω χωρικών.

Κ α τα δ ίω ξ ις  λη σ τώ ν  κα ι λ ιπ ο τα 
κτώ ν -  Δ ρ ά σ ις  Μ ετα β . Αποσπα

σ μάτω ν

Κατά το  από 1ης Ιανουάριου μέχρι 1 
Matou 1922 χρονικόν διάστημα, έλαβον 
χώραν -  33 -  εν όλω συμπλοκαί μεταβα
τικών και καταδιωκτικών αποσπασμάτων 
Χωροφυλακής μετά ληστανταρτώ ν και 
δύο το ια ύτα ι μετά λιποτακτών. Κ ατ’ αυ
τός εφονεύθησαν -  37 -  ληστά ι και συν
ελήφθησαν -  3 -  το ιούτο ι. Επίσης συν- 
ελήφθησαν -  9 -  ίπποι ανήκοντες ε ις  
τους ληστάς.

Αι απώλειαι των αποσπασμάτων κατά 
τας συμπλοκάς αυτάς ήσαν -  7 -  Χωρο
φύλακες νεκρο ί και -  4 -  σ τρατιώ τα ι επί
σης φ ο νευ θέντες  και -  7 -  τραυματία ι.

Συλλήψεις και προσελεύσεις 
ληστών και λιποτακτών

Κατά το  αυτό ως άνω χρονικόν δ ιά
στημα υπό διαφόρων Υπηρεσιών της Χω
ροφυλακής, συνελήφθησαν -  59 -  λη
σταί, εξ ων -  6 -  Χριστιανο ί ομογενείς , οι 
δε λοιποί Οθωμανοί. Επίσης Συνελήφθη
σαν -  27 -  λ ιποτάκτα ι εξ ων οι μεν -  20 -  
ε ις  την ύπαιθρον χώραν, οι δε λο ιπ ο ί- 7  -  
εντός της πόλεως Σμύρνης.

Εις τας αυτάς ως άνω Υπηρεσίας 
προσήλθον κα ιπ αρεδόθησαν -  9 -  Οθω
μανοί λησταί, εξ ων -  7 -  αμνηστευθέν- 
τες  αφέθησαν ελεύ θερ ο ι υπό αστυνομ ι
κήν επιτήρησιν.

Υπό των μεταβατικώ ν αποσπασμάτων:
Εφονεύθησαν -  37 -  ληστα ί και συν

ελήφθησαν -  35 -  ληστα ί και -  9 -  λιποτά
κτου

Υπό των λοιπών Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής:

Συνελήφθησαν -  59 -  λησταί, παρεδό
θησαν αυτο ίς -  9 -  ληστά ι και συνελή
φθησαν 27 λιποτάκται.

Εν όλω εφονεύθησαν, συνελήφθησαν 
και παρεδόθησαν ληστα ί -  108 -.

Συμπλοκαί λαβούσαι χώραν 
μεταξύ αποσπασμάτων Χωρο
φυλακής και ληστοσυμμοριών.

1. Την 29 Δ /βρ ίου  π.έ., το  εν π ερ ιφέ
ρεια  Αξαρίρυ δρων μεταβατικόν από
σπασμα υπό Ανθυπομοίραρχον, παρά το 
χωρίον Γκοφλέρ συνεπλάκη μ ε τ ’ αγνώ
στου ληστοσυμμορίας, με αποτέλεσμα 
τον τραυματισμόν -  2 -  Χωροφυλάκων. 
Φ εύγοντες ο ι ληστα ί εγκατέλειψ αν ένα 
ίππον.

2· Την 30 Δ /θρ ίου  π.έ., μεταβατικόν 
απόσπασμα εξ — 20 — Χωροφυλάκων υπό 
Ανθυπομοίραρχον Γ ρηγοράτον Χαρ. 
συνεπλάκη αναποτελεσματικώ ς παρά το 
χωρίον Πουρτζαλή (Υπομοιραρχία Κέ- 
λες) μετά 13μελούς ληστοσυμμορίας.

3. Την 8-1-22, απόσπασμα μικτόν εκ 
Χωροφυλάκων και Πεζικού με επ ικεφα
λής j o v  Δ /τή ν  της Υπομοιραρχίας Οδε- 
μησίου, παρά το  χωρίον Μπουργάς (Υπο- 
μοιραρχίας Οδεμησίου) μετά 13μελούς 
ληστοσυμμορίας υπό Κοτζά Μ εμέτ και 
Κριτζόβαλη Μουσταφά. Αποτέλεσμα της 
συμπλοκής ταύτης υπήρξε ο φόνος του 
πρώτου εκ των αρχηγών και τριών εκ των 
οπαδών αυτού. Ετραυματίσθη ελαφρώς 
ε ις  Χωροφύλαξ.

4. Την 8-1-22, απόσπασμα Χωροφυλα
κής δυνάμεως -  15 -  ανδρών, παρά το 
χωρίον Κουρού Δερέ (Υπομοιραρχίας 
Κασαμπά) συνεπλάκη μετά πολυμελούς 
συμμορίας. Κατά την συμπλοκήν ταύτην 
εφονεύθη ε ις  Χωροφύλαξ, των ληστών 
διαφυγόντων.

5. Την 19-1-22, το εν τη περ ιφερεία  
Αξαρίου δρων μεταβατικόν απόσπασμα, 
παρά το χωρίον Ινετζή, συνεπλάκη μετά 
της υπό τον  λήσταρχον Σαρή Μ εμέτ Λη
στρ ικής συμμορίας, φονεύσαν ένα των 
ληστών.

6. Την 26-1-22, απόσπασμα Χωροφυλα
κής δρων εν τη π ερ ιφερεία  Αξαρίου, 
συνεπλάκη μετά -  9 -  λιποτακτών, με 
αποτέλεσμα την σύλληψιν ενός εξ αυτών 
και την  κατάσχεσιν δύο ίππων.

7. Την 27-1 -22, το εν τη π ερ ιφερεία  Κα
σαμπά δρων μεταβατικόν απόσπασμα

υπό Ανθυπασπιστήν, συνεπλάκη μετά 
επταμελούς συμμορίας, με αποτέλεσμα 
την απελευθέρωσιν Οθωμανού απαγέν- 
τος υπό της συμμορίας ταύτης.

_8. Την 29-1-22, παρά το  χωρίον Καρα- 
χατ (Μ οιραρχίας Βαϊνδηρίου) δύο μετα 
βατικά αποσπάσματα υπό Ανθυπομοί
ραρχον, συνεπλάκησαν μετά οκταμε
λούς συμμορίας, με αποτέλεσμα τον 
τραυματισμόν δύο ληστών, εξ ων ο ένας 
συνελήφθη.

9. Το εν τη ανατολική περ ιφερεία  Ο δε
μησίου δρων υπό Ανθυπασπιστήν μετα 
βατικόν απόσπασμα, παρά το χωρίον 
Καϊμαξή συνεπλάκη μετά 20μελούς συμ
μορίας υπό τον  λήσταρχον Οσμάν Ογλού 
Ισμαήλ, με αποτέλεσμα τον φόνον του 
αρχηγού και επτά οπαδών αυτού.

10. Την 14-1-22, το εν τη περ ιφερεία  
Αστυνομικού Σταθμού Παλιαμπόλεως 
(Υπομοιραρχία Κέλες) δρων μεταβατικόν 
απόσπασμα, συμπλακέν μετά υπερτρια- 
κονταμελούς ληστοσυμμορίας υπό Αρα- 
πλη Χασάν, εφόνευσε 4 εκ των ληστών. 
Κατά την συμπλοκήν ταύτην ετραυματί
σθη ε ις  Χωροφύλαξ.

11. Την 11-2-22,, το  εν τη περ ιφερεία  
Αστυνομικού Σταθμού Κελέμπου (Υπο- 
μοιραρχία Σόμα) δρων μεταβατικόν από
σπασμα, συνεπλάκη μετά της υπό τον 
λήσταρχον Μπακιρλή Μ ουσταφά Τσαούς 
ΘΟμελούς ληστοσυμμορίας αναπ οτελε
σματικώς

12. Την 11-2-22, μεταβατικόν απόσπα
σμα παρά τινα  χαράδραν εν τη περ ιφέ
ρεια Οδεμησίου, συνεπλάκη μετά 20με- 
λούς ληστοσυμμορίας αναπ οτελεσματι
κώς.

13. Την 24-2-22, παρά το  χωρίον Ομέρ 
Μπεϊλή (Υπομοιραρχία Δερμεντζίκ) από
σπασμα Χωροφυλακής εξ ε ίκοσ ι ανδρών, 
συνεπλάκη μετά ΘΟμελούς συμμορίας, 
φονεύσαν ένα ληστήν. Κατά την συμ
πλοκήν ετραυματίσθησαν ελαφρώς δύο 
Χωροφύλακες.

14. Την 24-2-22, απόσπασμα Χωροφυ
λακής δρων ΒΔ της Υπομοιραρχίας 
Σομα, συνεπλάκη μ ε τ ’ αγνώστου ληστο
συμμορίας, καθ' ην κατεσχέθησαν δύο 
ίπποι.

15. Απόσπασμα Χωροφυλακής δυνά
μεως 50 ανδρών, δρων ΒΔ της Υπομοι- 
ραρχίας Σόμα, συνεπλάκη μετά 150με- 
λούς συμμορίας επί πεντάωρον αναπο
τελεσματικώ ς.

16. Την 25-2-22, συμμορία παρά το  χω
ρίον Καρά Χισάρ (Υπομοιραρχίας Σόμα) 
μετά μεταβατικού αποσπάσματος, με 
αποτέλεσμα τον φόνον ενός των λη
στών.

17. Την 28-2-22, πολυμελής λησταν- 
ταρτική  συμμορία επολιόρκησε τον 
Αστυνομ ικόν Σταθμόν Τιρμανλάρ (Μοι- 
ραρχία Περγάμου). Αποτέλεσμα της επι
δρομής ταύτης ήτο ο φόνος -  5 -  Χωρο
φυλάκων και ενός ιδιώτου. Επίσης εφ ο
νεύθησαν δύο εκ των ληστών. Δύναμις 
του Φρουραρχείου Κ ινίκ μεταβάσα επί 
τόπου, κατόρθωσε να τρέψ η ε ις  φυγήν 
τους ληστάς, διασώσασα τους λοιπούς 
εντός του Σταθμού -  4 -  Χωροφύλακες 
και ένα Ανθυπασπιστήν.

18. Την 1-3-22, το  εν τη ανατολική 
π ερ ιφερεία  της πόλεως Βαϊνδηρίου 
δρων μεταβατικώ ν απόσπασμα, συν
επλάκη μετά 20μελούς ληστοσυμμορίας 
υπό τον λήσταρχον Μ ετζήτ Αμέτ, φο-
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νεύσαν τον Γραμματέα αυτής και τραυ
μάτισαν και τινα  μέλη αυτής.

19. Την 2-3-22, απόσπασμα μικτόν εκ 
Χωροφυλακής και Πεζικού υπό τον Δ ιο ι
κητήν του 1ου Λόχου Τ.Α.Υ.Χ., παρά το 
χωρίον Μπουργάζ (Υπομοιραρχία Οδε- 
μησίου) συνεπλάκη μετά 18μελούς λη
στοσυμμορίας, φονεύσαν δύο εκ των με
λών αυτής.

20. Την 5-3-22, απόσπασμα Χωροφυλα
κής δρων εν τη περιφερεία  Σόμα, παρά 
το Χωρίον Μπενζίρ συνεπλάκη μετά των 
υπολειμμάτων της διαλυθείσης ληστο
συμμορίας του Μπακιρλή Μουσταφά, με 
αποτέλεσμα την κατάσχεσιν -  3 -  ίππων.

21. Την 7-3-22, απόσπασμα Χωροφυλα
κής εξ ανδρών του Ανεξαρτήτου Συντά
γματος Χωροφυλακής, συνεπλάκη μ ε τ ’ 
αγνώστου συμμορίας αναποτελεσματι- 
κώς.

22. Την 13-3-22, το εν τη περιφερεία 
Σόμα δρων μεταβατικόν απόσπασμα, 
συνεπλάκη μετά 20μελούς ληστοσυμμο
ρίας, με αποτέλεσμα τον φόνον ενός των 
ληστών και τον τραυματισμόν ετέρων 
δύο. Επίσης κατεσχέθη εις ίππος.

23. Το εν τη δυτική περιφερεία Βαϊν- 
δηρίου δρων μεταβατικόν απόσπασμα, 
την 15-3-22, συνεπλάκη αναποτελεσμα- 
τικώς ένεκα του σκότους μετά 30μελούς 
αγνώστου ληστοσυμμορίας.

24. Την 19-3-22,, προσωρινόν μεταβα
τικόν απόσπασμα παρά το χωρίον Κα- 
λάμπανη (Υπομοιραρχία Αλή Αγά) συν
επλάκη μετά Οθωμανού ληστοφυγοδί- 
κου φονεύσαν αυτόν.

25. Την 21-3-22, το εν τη περιφερεία 
Οδεμησίου δρων μεταβατικόν απόσπα
σμα, ενέπεσε εις ενέδραν 30μελούς λη
στοσυμμορίας. Κατά την επακολουθή- 
σασαν συμπλοκήν, οι λησταί είχον τρεις  
τραυματίας, ους συναπεκόμισαν μεθ' 
εαυτών.

26. Την 20-3-22, το εν τη περιφερεία 
της Υπομοιρχίας Σόμα μεταβ. απόσπα
σμα Χωροφυλακής, καταδιώκον την λη
στοσυμμορίαν Μπακιρλή Μουσταφά, 
συνεπλάκη μ ετ ’ αυτής παρά το χωρίον 
Ουρεμπούτ, καθ’ ην συμπλοκήν ο ιληστα ί 
ετράπησαν εις φυγήν, συναποκομίζον- 
τες  και δύο τραυματίας αυτών.

27. Το εν τη περιφερεία  Κασαμπά δρων 
μεταβατικόν απόσπασμα, συνεπλάκη 
μετά οκτώ ληστανταρτών ους και συν
έλαβε.

28. Το εν τη περιφερεία Οδεμησίου 
μονίμως δρων μεταβατικόν απόσπασμα, 
συνεπλάκη μετά 8μελούς ληστοσυμμο
ρίας, με αποτέλεσμα τον φόνον του 
υπαρχηγού, του τροφοδότου και ενός 
των μελών της συμμορίας ταύτης.

29. Την 29-3-22, Χωροφύλακες του 
Αστυνομικού Σταθμού Πάρσης (Υπομοι- 
ραρχία Κασαμπά) συνεπλάκησαν μετά 
τρ ιμελούς ληστοσυμμορίας, τραυματί- 
σαντες δύο εκ των ληστών, εξ ων ο εις 
συνελήφθη.

30. Την 31-3-22, ο Δ ιο ικητής του εν Κα
σαμπά Λόχου Τ.Α.Υ.Χ. ηγούμενος δύο 
μεταβατικών αποσπασμάτων, συν
επλάκη παρά το χωρίον Κιζίλ -  Κλισέ 
(περιφέρειας Βαϊνδηρίου) μ ετ ’ αγνώ
στου συμμορίας, με αποτέλεσμα τον φό
νον ενός ληστού.

31. Την 5-4-22, ο εν Οδεμησίω Δ ιο ικη
τής Λόχου Τ.Α.Υ.Χ., ηγούμενος των απο
σπασμάτων Οδεμησίου ως και τμήματος

Πεζικού, συνεπλάκη μετ' αγνώστου λη
στοσυμμορίας, με αποτέλεσμα τον φό
νον -  5 -  ληστών και -  4 -  στρατιωτών, 
φονευθέντων υπό χειρομθοβίδος, ην 
έρριψαν οι λησταί.

32. Την 10-4-22, δύναμις Χωροφυλακής 
υπό Ανθυπομοίραρχον, συνεπλάκη εν τη 
περιφερεία  Κινίκ μ ε τ ’ αγνώστου ληστο
συμμορίας, με αποτέλεσμα την κατά- 
σχεσιν -  3 -  ίππων.

33. Την 9-4-22, το  εν τη περιφερεία 
Νυμφαίου δρων μεταβατικόν απόσπα
σμα, συνεπλάκη ανεπιτυχώς μετά 10με- 
λούς συμμορίας.

34. Την 25-3-22, απόσπασμα Χωροφυ
λακής εν τη περ ιφερεία  Κέλες, συν
επλάκη μετά 40μελούς ληστοσυμμορίας, 
τραυμάτισαν εν των μελών αυτής, όπερ 
παρελήφθη παρά των συντρόφων του.

35. Την 20-4-22, το εν τη δυτική περι
φέρεια  Βαϊνδηρίου δρων μεταβατικόν 
απόσπασμα, συνεπλάκη μετά ΙΟμελούς 
συμμορίας, φονεύσαν τον αρχηγόν και 
εν των μελών αυτής.

Συλλήψεις -  Προσελεύσεις ληστών

1. Παρά της Υπομοιραρχίας Θείρων, 
συνελήφθησαν τρ ε ις  Οθωμανοί δράσται 
ληστείας ε ις  ζημίαν ομοφύλων των (Δελ- 
τίον  6-1-22).

2. Παρά της Υπομοιραρχίας Σαλιχλή, 
συνελήφθησαν τρ ε ις  Οθωμανοί δράσται 
ληστείας (Δελτ. 7-1-22).

3. Παρά της Υπομοιραρχίας Κεμεριού, 
συνελήφθη εις Οθωμανός Χασάν Ογλού 
Αλής, δράστης δύο φόνων εν τη περ ιφέ
ρεια Αδραμμυτίου (Δελτ. 7-1-22).

4. Παρά της Υπομοιραρχίας Σαλιχλή, 
συνελήφθησαν τρ εις  Οθωμανοί δράσται 
ληστείας (Δελτ. 8-1-22).

5. Προσήλθε και παρεδόθη ε ις  την 
Υπομοιραρχίν, Κεμεριού, Οθωμανός 
δράστης φόνου (Δελτ. 14-1-22).

6. Παρά της Υπομοιραρχίας Κασαμπά, 
συνελήφθησαν δύο Οθωμανοί και ε ις  λ ι
ποτάκτης στρατιώτης, δράσται ληστείας 
(Δελτ. 14-1-22).

7. Συνελήφθησαν παρά του Αστυνομι
κού Σταθμού Γ ιαγιάκιο ϊ (Μοιραρχία Αξα- 
ρίου) πέντε Οθωμανοί λησταί, δράσαν- 
τες  κατά καιρούς εν τη περιφερεία 
εκείνη (Δελτ. 31-1-22).

8. Συνελήφθη παρά της Υπομοιραρ- 
χίας Νυμφαίου, Οθωμανός μέλος 20με- 
λούς ληστοσυμμορίας (Δελτ. 31-1-22).

9. Συνελήφθη παρά της Υπομοιραρ- 
χίας Τουρπαλή, Κιρκάσιος μέλος οκτα
μελούς συμμορίας (Δελτ. 4-2-22).

10. Παρά του Αστυνομικού Σταθμού 
Κουγιουτζάκ (Υπομοιραρχίας Σιβρισα- 
ρίου) συνελήφθη Οθωμανός, μέλος Αμε
λούς ληστοσυμμορίας, διαπράξας δια
φόρους ληστείας και φόνους. (Δελτ. 
5-2-22).

11. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Σόμα δέκα Α ρμένιο ι αποτελούν- 
τες  ληστοσυμμορίαν, δρώσαν εν τη 
-περιφερεία εκείνη υπό επίσης Αρμένιον 
τέως Ταγματάρχης του ημετέρου στρα
τεύματος (Δελτ. 7-2-22).

12. Παρά της Υπομοιραρχίας Σαλιχλή, 
συνελήφθησαν οι Οθωμανοί Ισμαήλ 
Ογλού Μουσταφά και Αχμέτ Ογλού Με- 
μέτ ως αυτουργοί ληστείας, επίσης δε 
τρ εις  Οθωμανίδες και ετέρο ι τέσσαρες

Οθωμανοί ως συνεργοί (Δελτ. 17-2-22).
13. Την 10-2-22, παρ’ εμπίστου της 

Υπομοιραρχίας Σαλιχλή Οθωμανού, 
εφονεύθη ο λήσταρχος Κούνι Τουρμούϊ 
(Δελτ. 25-2-22).

14. Παρεδόθη εις την Υπομοιραρχίαν 
Νυμφαίου, Οθωμανός δράστης φόνου.

15. Παρά του 1ου Λόχου Τάγματος 
Α.Υ.Χ., συνελήφθησαν -  4 -  Οθωμανοί 
λησταί, μέλη της υπό τον Ματζίρ Αμέτ 
ληστοσυμμορίας (Δελτ. 23-2-22).

16. Συνελήφθησαν παρά του Αστυνο
μικού Σταθμού Σαραχνλή (Υπομοιραρ- 
χίας Μαγνησίας) δύο ομογενείς  δράσται 
ληστείας μετά δύο φόνων (Δελτ. 1-3-22).

17. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Σιβρισαρίου, δύο Οθωμανοί λη
σταί, μέλη τετραμελούς ληστοσυμμο
ρίας δρώσης εν τη περ ιφερεία  εκείνη 
(Δελτ. 9-3-22).

18. Προσήλθε και παρεδόθη εις την 
Μοιραρχίαν Βαϊνδηρίου, ο ληστής 
Μουσά Ογλού Βελή, όστις αμνηστευθείς 
αφέθη ελεύθερος (Δελτ. 13-3-22).

19. Συνελήφθη παρά της Υπομοιραρ- 
χίας Κασαμπά, ο ληστής Γιαχί Ογλού 
Μπεχλιβάν, αρχηγός ληστοσυμμορίας 
(Δελτ. 15-3-22).

20. Την 14-3-22, παρά του εν τη περι
φέρεια  Κεμεριού δρώντος μεταβατικού 
αποσπάσματος, συνελήφθησαν δύο 
Οθωμανοί λησταί (Δελτ. 16-3-22).

21. Συνελήφθησαν παρά του Σταθμού 
Χωροφυλακής Χορόσκιοϊ (Υπομοιραρ- 
χίας Μαγνησίας) δύο ομογενείς δράσται 
ληστείας (Δελτ. 24-3-22).

22. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Καραβουρνού, δύο ομογενείς 
δράσται ληστείας.

23. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Νυμφαίου την 24-3-22 εντός 
φάραγγος, 10 λιποτάκται μ εθ ’ όπλων και 
οπλοπολυβόλων (Δελτ. 27-3-22).

24. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Δ ικελή, δύο Οθωμανοί λησταί, 
δράσται θανατηφόρου τραυματισμού 
Χωροφύλακος.

25. Συνελήφθησαν παρά του Σταθμού 
Χωροφυλακής Αγώνιας (Μοιραρχίας 
Αδραμμυτίου) τρ ε ις  Οθωμανοί λησταί. 
Επίσης προσήλθε και παρεδόθη και έ τε 
ρος το ιούτος (Δελτ. 17-4-22).

26. Προσήλθον και παρεδόθησαν εις 
τον Σταθμόν Χωροφυλακής Φάλαγγος 
(Μοιραρχία Βαϊνδηρίου) δύο Οθωμανοί 
λησταί, ο ίτ ινες  αμνηστευθέντες αφέθη- 
σαν ελεύθερο ι (Δελτ. 19-4-22).

27. Προσήλθε και παρεδόθη εις το εν 
τη περιφερεία  Οδεμησίου δρων μεταβα
τικόν απόσπασμα, Οθωμανός όστις 
αφέθη ελεύθερος (Δελτ. 30-4-22).

28. Συνελήφθησαν παρά της Υπομοι- 
ραρχίας Σιβρισαρίου, δύο ομογενείς 
δράσται φόνου δύο Οθωμανών μετά λη
στείας (Δελτ. 27-4-22).

29. Συνελήφθη παρά της Υπομοιραρ- 
χίας Κασαμπά δράστης ληστείας.

30. Προσήλθε και παρεδόθη εις τον 
Αστυνομικόν Σταθμόν Φάλαγγος (Μοι
ραρχίας Βαϊνδηρίου) Οθωμανός ληστής, 
όστις αμνηστευθείς αφέθη ελεύθερος.

Χ ρ ή σ το ς  Κ. Ρέππας 
Τ α γ μ α τά ρ χ η ς
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-------------- Α Γ Γ Λ Ι Α  ______

Δεν κινδυνεύουμε απο την τηλεόραση.
Μια έρευνα  που δημοσ ιεύτηκε 

πρόσφατα σε έγκυρο περιοδικό της 
Β ρεταν ικής Ιατρικής Εταιρ ίας απο- 
δεικνύει, ότ ι η πεποίθηση πως οι συ
σ κευές έγχρωμης τηλεόρασης εκ 
πέμπουν ακτινοβολία  η οποία βλά
πτει δεν έχε ι καμία απολύτως βάση. 
Σύμφωνα με την έρευνα  αυτή, οι συ
σ κευές έγχρωμης τηλεόρασης πρα
γματικά  εκπέμπουν ακτινοβολία  αλλά 
η ακτινοβολία  αυτή ε ίνα ι χ ίλ ιες  φο
ρές περίπου μ ικρότερη απο την α κ τ ι
νοβολία  που εκπέμπουν άλλες πηγές. 
Για παράδειγμα, το  ανθρώπινο σώμα 
δέχετα ι πολύ μ εγα λύτερες  δόσεις 
ακτινοβολίας απλώς και μόνο με το 
να κάθετα ι στον ήλιο. Επίσης ισχυρό
τερ ες  α κτινοβολ ίες  εκπέπονται από 
διάφορα πετρώματα όπως τα υλικά 
που χρησ ιμοποιούνται για  την κατα
σκευή του σμάλτου των κοσμημάτων. 
Με άλλα λόγια όταν βλέπ ετε έγ 
χρωμη τηλεόραση δεν κ ινδ υνεύετε  
καθόλου από τ ις  ακτινοβολ ίες. Τώρα, 
αν κ ινδ υ νεύ ετε  να σκάσετε από... 
ανία, αυτό ε ίνα ι άλλη υπόθεση.

Τα πιο μεγάλα νύχια.
Η Υμπέρνα Πράις μια Αγγλίδα που κα
το ικ ε ί στο Γιορκασάιρ ε ίνα ι 68 χρό
νων. Η κυρία αυτή έχε ι να κόψει τα 
νύχια του αριστερού χερ ιού από την 
εποχή που ήταν μόλις 13 χρόνων.

Το αποτέλεσμα αυτής της αμέλειάς 
της ήταν ν' αποχτήσει νύχια που το 
μήκος τους φ τά νε ι τα 22,5 εκατοστά 
του μέτρου. Και κάθε φορά που θέλει 
να τα βάψει χρε ιά ζετα ι ένα μεγάλο 
μπουκάλι με βερνίκι.

-------------  Γ Α Λ Λ Ι Α  -----------

Βρήκαν το μπελά τους.

Μια χωρική από ένα ορεινό χωριό 
της Βορείου Γαλλίας, η 19χρονη Κλε- 
μεντίν  Ωγκύρ, δέχτηκε την επίθεση 
τριών νεαρών μέσα σε μια βουνοπλα
γιά. Χωρίς να σαστίσει καθόλου άρ
χισε να πετά αυγό στα κεφάλια  των 
τριών νεαρών, δύο από τους οποίους 
το  έβαλαν στα πόδια.

Η Κ λεμεντίν  άφησε το  καλάθι με τ' 
αυγά και άρχισε να ξυλοκοπεί τον 
τρ ίτο , που όταν έπεσε μισολυπόθυ- 
μος καταγής, δέχτηκε και την χαρ ι
στική βολή. Καπελώθηκε από τ ' αυγά 
που είχαν μ ε ίνε ι στο καλάθι της νεα- 
ΡΠς χωρικής. Μισή ώρα μετά, όταν 
έφτασαν οι χωροφύλακες, βρήκαν 
τον νεαρό ξαπλωμένο στο χώμα και 
με το  καλάθι στο κεφάλι...

______  Ι Α Π Ω Ν Ι Α  ________

Κομπιούτερ σε νηπιαγωγείο...

Το αλφαβητάρ ιο και τα παιχνιδάκια 
αποτελούν μεσαιωνικά πράγματα για 
τους μ ικρούς μαθητές του βρεφονη
πιακού σταθμού της μικρής πόλης 
Τομίτζου που βρ ίσκοντα ι κοντά στο 
Τόκιο. Τα 160 ογοράκια και κοριτσά
κια. που φο ιτούν εκεί, και που είνα ι 
ηλ ικ ίας μόλις πέντε χρόνων, χρησι
μοποιούν κομπιούτερ για τα μαθή- 
ματά τους. Καθοδηγούμενα από τον 
καθηγητή Σούνγκι Οτσούνα. 34 χρό
νων, ξέρουν να κάνουν περιπλοκές 
αρ ιθμητικές  πράξεις με τη βοήθεια 
των κομπιούτερς

------------------------------------------------------ ί

---------------  Κ Ι Ν Α  --------------

Ηλεκτρονικός... γάτος!

Ο ηλεκτρον ικός γάτος ε ίνα ι το  τ ε 
λευτα ίο  εύρημα στον τομέα  των 
εφευρέσεω ν στην Κίνα. Το μικρό 
ρομπότ ανάβει ένα πράσινο φως όταν 
συλαμβάνει το  ποντίκι. Ό τα ν  κατόπιν 
η λε ία  εξοντώ νετα ι με μια ηλεκτρ ική  
εκκένωση το φως γ ίν ε τα ι κόκκινο και 
ακούγετα ι ένας ήχος που μοιάζει σαν 
«νιάου-νιάου». Η τιμή πώλησης του 
γάτου -  ρομπότ ε ίνα ι 68 γ ιουάν δη
λαδή 2.500 περίπου δραχμές.

--------  Δ.  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α  ------

Επιλεκτικές ωτοασπίδες.

Μια νέα εφεύρεση που έκανε αυτό 
το καιρό την εμφάνισή της στην 
αγορά της Δ υτικής Γερμανίας, δ ίνε ι 
μια λύση στο πρόβλημα των ανθρώ
πων που εργάζοντα ι σε περιβάλλον 
με πολύ θόρυβο. Σε ένα τέ το ιο  περι
βάλλον, ο οργανισμός καταπονείτα ι 
από το  θόρυβο, ενώ από την άλλη με
ριά οι απαραίτητες συνεννοήσεις για 
τη δουλειά  ε ίνα ι δύσκολο να γίνουν 
μια και πνίγονται από τους θορύβους.

Η νέα αυτή εφεύρεσ η ε ίνα ι ένα 
ζευγάρι συνηθισμένες εξω τερικά 
ωτοασπίδες, που έχουν όμως μια χα
ρακτηριστική ιδ ιότητα . Καταπνίγουν 
μόνο τους ήχους υψηλής συχνότη
τας, πάνω δηλαδή από 5.000 κύκλους. 
Ετσι μειώνουν αρκετά  το  θόρυβο, 

ενώ αντίθ ετα  ε ίνα ι «ηχητικά δ ιαφα
νείς» για ήχους χαμηλών συχνοτή
των, πράγμα που σημαίνει ό τ ι οι ομ ι
λ ίες  μπορούν να ακούγοντα ι πεντα
κάθαρα.

------------  Κ Α Ν Α Δ Α Σ  _____

Γιατρός από το . . .  δορυφόρο

Η τεράστια  γεωγραφική έκταση του 
Καναδά επέβαλε στους αρμόδιους 
για τα θέματα υγείας της Χώρας να 
αντιμετωπίσουν ριζοσπαστικά τα 
προβλήματα που δημιουργούν οι τ ε 
ράστιες εκτάσεις που παρεμβάλλον
τα ι συνήθως ανάμεσα στο διεσπαρ
μένο πληθυσμό των επαρχιών και τον 
πλησιέστερο γιατρό. Με ένα ειδ ικό 
τηλεπ ικο ινω νιακό δ ίκτυο που δη- 
μ ιουργήθηκε οι γ ια τρ ο ί μιας ε ιδ ικής 
κλιν ικής του Τορόντο κάνουν δ ια
γνώσεις και δ ίνουν συμβουλές για 
την αντιμετώπιση διαφόρων περιστα
τικών . . . .  μέσω δορυφόρου. Ό σ ο ι 
χρειάζοντα ι επειγόντως τη συνδρομή 
ενός γ ιατρού δεν έχουν παρά να πά
ρουν στο τηλέφω νο το ε ιδ ικό  νού
μερο και εκε ί ένα πλήρες και απόλυτα 
εξε ιδ ικευ μ ένο  επ ιτελείο  γιατρών 
μπορεί να χε ιρ ισ τε ί την περίπτωση. 
Το σύστημα επ ιτρέπει τη λήψη από το 
τηλέφωνο πάντα μέσω δορυφόρου 
σημαντικών στοιχείων για τον ασθενή 
όπως καρδιογράφημα και εγκεφαλο- 
γραφήματα. Στο μέλλον το σύστημα 
θα επ εκταθεί και θα γ ίν ε ι «τηλεο
πτικό» έτσ ι ώστε ο γ ια τρός να μπορεί 
να βλέπει κιόλας ταυτόχρονα τον 
ασθενή που βρ ίσκετα ι μερ ικές χ ιλ ιά 
δες μιλιά μακριά.

-----------  Ι Σ Π Α Ν Ι Α  ---------- -
Πρωτότυπο σλόγκαν.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Τουρισμού της Ισπανίας, δημοσιεύ- 
θηκε σε όλα τα τουρ ισ τικά  έντυπα 
της χώρας ένα ενημερω τικό σλόγκαν, 
που απευθύνετα ι στους τουρ ίσ τες -  
και τ ις  τουρ ίσ τρ ιες  - ,  που επισκέ
πτοντα ι την Ισπανία με μοναδικό 
σκοπό το φ λερτ και τον έρωτα με 
φλογερούς μεσογειακούς εραστές 
και μελαχρο ινές Σπανιόλες:

«Στην Ισπανία δεν επ ιτρέπ εται το 
διαζύγιο! Αποφεύγετε, λοιπόν, να 
φ λερ τάρ ετε παντρεμένους και παν
τρεμένες!» .

Πραγματικά, για να φτάσει το 
Υπουργείο Τουρισμού της Ισπανίας 
στην κυκλοφορία αυτού του σλόγ
καν, το πρόβλημα είχε γ ίν ε ι οξύτατο: 
κάθε καλοκαίρι, δεν ήταν λίγα τα ζευ 
γάρια που χάλαγαν, γ ια τ ί κάποιος από 
τους συζύγους ξελογιαζόταν από τα 
μάτια κάποιας Γαλλίδας ή τα μπράτσα 
κάποιου Γερμανού και εγκατέλειπ ε 
την ο ικογενειακή εστία, δημιουργώ ν
τας έτσ ι σοβαρό κοινωνικό, νομικό 
και θρησκευτικό πρόβλημα, αφού 
στην αυστηρά Καθολική Ισπανία το 
διαζύγιο δεν επ ιτρέπεται!
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Παραμύθια για αρρώστους.
Αυτό που συνέστησε ο γιατρός 

στους 370 ασθενείς μιας νευρολογι- 
κής κλινικής στην Αυστρία, ήταν να 
διαβάζουν τακτικά παραμύθια κλασ
σικών συγγραφέων, όπως του Ά ν 
τερσεν και των αδελφών Γκριμ!

Ο ψυχίατρος και νευρολόγος δρ 
Βολφ Ντήτρ ιχΖ ίγκμουντ, δ ιευθυντής 
του Νοσοκομείου ST. ROCHUS κοντά 
στο Γκρατς, λ έε ι ότ ι τα παραμύθια 
αποτελούν μια πρώτης τάξης θερα
πεία για τα πνευματικά διαταραγμένα 
άτομα. «Το μήνυμα των παραμυθιών 
είνα ι ότι παρά τις  κάποιες προσωρι
νές επ ιτυχίες του Κακού, το Καλό τ ε 
λικά θριαμβεύει. Αυτό αναπτερώνει 
το ηθικό των ασθενών, τους ηρεμεί 
και τους ανακουφίζει!».

Ο δρ Ζ ίγκμουντ λ έε ι στους ασθε
νείς  του γ ια το Χάνσελ και τη Γκρέτελ 
που χάθηκαν στο μεγάλο σκοτεινό 
δάσος, ή για τη Χιονάτη και την κακιά 
μητριά της, μέσα στα πλαίσια τα κτι
κών εβδομαδιαίων συγκεντρώσεων. 
Π ιστεύει ότ ι οι ασθενείς του τελ ικά  
θα πειστούν ότι ακόμα κι αν οι ίδ ιο ι 
είνα ι προσωρινά χαμένοι μέσα στο 
δάσος, κάποτε θα βρουν το δρόμο για 
το σπίτι τους, και τότε... «θα ζήσουν 
αυτο ί καλά κι εμείς  καλύτερα!».

Και το πείραμα αυτό φα ίνετα ι τ ε 
λικά πως πιάνει!...

----------  Α Ι Θ Ι Ο Π Ι Α  -----------

Αντις Αμπέμπα: Διακοπή σχέσεων.
Έ νας γεωργός από την Αιθιοπία ο 
Τζίνα Φάρι, και η γυναίκα του Λίνα 
ζουν εδώ και 15 χρόνια δηλαδή την 
ημέρα που παντρεύτηκαν, μαζί, μα 
χωρίς να ανταλλάσουν ούτε μία λέξη.

Ο λόγος που διέκοψαν τις... διπλω
ματικές τους σχέσεις ήταν ότι το 
βράδυ του γάμου τους τσακώθηκαν 
για το πόσα παιδιά θα κάνουν. Για να 
επικοινωνίσουν μεταξύ τους χρησι
μοποιούν έναν μαυροπίνακα στον 
οποίο γράφει ο καθένας τα μηνύματα 
του.

___ Χ Ο Ν Γ Κ  -  Κ Ο Ν  Γ Κ  —

Εκτός μάχης.
Η 21 χρονη Κινέζα αστυνομικίνα 

Ταν Κ έιΛ ίνγκ, έθεσε εκτός μάχης δύο 
κακοποιούς, όταν αυτο ί της επ ιτέθη
καν αντί να υπακούσουν στην πρόσ
κλησή της να την ακολουθήσουν στο 
τμήμα, γ ια τί κίνησαν τ ις  υποψίες της.

Οι γροθιές της ήταν τόσο αποτελε
σματικές, ώστε ξάπλωσαν αναίσθη
τους τους κακοποιούς στο έδαφος 
και μετά τους πέρασε τ ις  χειροπέδες. 
Στο Τμήμα διαπιστώθηκε ότι οι δύο 
συλληφθέντες ήταν κακοποιοί που 
καταζητούνταν από καιρό...

Η καλλιέργεια της Σαχάρας.
Με τεχνητές  οάσεις η ανθρωπό

τητα  θα κατορθώσει να εξασφαλίσει 
ψωμί από τ ις  ερήμους. Αλλά και οι 
ζούγκλες δεν πρόκειται να μείνουν 
ανεκμετάλλευτες! Ό λ ες  οι άγονες 
και ακαλλιέργητες περιοχές του πλα
νήτη μας, θα μεταμορφωθούν σε ευ- 
φορώτατες εκτάσεις!

Μοιάζουν κάπως με όνειρα τα 
παραπάνω. Όμως η πραγματοποίησή 
τους εξαρτάτα ι αποκλειστικά από την 
ανθρώπινη θέληση και την καλή 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 
αλλά και του άφθονου χρήματος που 
συσσωρεύουν οι μεγιστάνες του πε
τρελαίου!

Πρώτη, λοιπόν, η Λιβύη, μια από τις  
μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες, αποφάσισε να δημιουργήσει 
τεχνητές οάσεις. Αναζητώντας πε
τρέλα ιο βαθιά στην καρδιά της μεγα
λύτερης ερήμου του κόσμου, της Σα
χάρας, τα τρυπάνια ανακάλυψαν κάτι 
πολύ πιο πολύτιμο: νερό!

Η .

Νοικιάζοντας..  ποιητές

Στο Γκρήνουιτς Βήλλατζ της Νέας 
Υόρκης, λε ιτουργε ί γραφείο που νο ι
κιάζει καλλιτέχνες για δεξιώσεις. Με 
20 δολλάρια δ ια θέτε ι δ ιανοουμένους 
που απαγγέλουν θαυμάσια στίχους 
γνωστών ποιητών. Αν ο πελάτης, όμως, 
θέλει «γνήσιο» ποιητή που να απαγ
γ ε ίλ ε ι δικούς του στίχους, η αμοιβή 
είνα ι ανάλογη με την «ποιότητα» του 
ποιητή.

Αλλά το γραφείο δε δ ια θέτε ι μόνο 
ποιητές. Με 40 δολάρια μπορείτε να 
έχετε  έναν πιανίστα και με 100 ένα 
συνθέτη που θα αυτοσχεδιάσειμου- 
σικά κομμάτια εμπνευσμένα απ' την 
ατμόσφαιρα της δεξίωσης.

Βέβαια, το γραφείο δ ια θέτε ι επίσης 
τραγουδίστρ ιες, χορεύτρ ιες, και 
στηπ - τηζέζ, που κοστίζουν ανάλογα 
με το ταλέντο  και την εμφάνισή τους.

Αθλήτρια ετών 8 5 ! . . .

Η Αραμπέλλα Ουΐλιαμς, μια 
85χρονη Καλιφορνέζα συνεχίζει να 
αθλείτα ι παρά την ηλικία της και συμ
μετέχε ι σε πολλούς αγώνες αφήνον
τας μάλιστα πίσω της πολλούς και 
πολύ νεότερους απ' αυτήν. Έστω κι 
αν εδώ και αρκετά χρόνια πέρασε 
στην ηλικία της σύνταξης η κ. Ουΐ- 
λιαμς δεν περνάει τον καιρό της σε 
μια κουνιστή πολυθρόνα έχοντας για 
συντροφιά εγγόνια δισέγγονο στην 
ησυχία του σπιτιού της. Προτιμάει να 
δ ια τηρεί την αγωνιστική φόρμα της 
χωρίς να χάνει την ευκαιρία να δεί-

Η Σαχάρα, που το όνομά της σημαί
νε ι «Ξανθή Χώρα», μπορεί με την άρ
δευση και τη σωστή εκμετάλλευση να 
σώσει την ανθρωπότητα από την 
πείνα. Μερικά σποραδικά πειράματα, 
όπως στο Άμπου - Ντάμπι απέδειξαν 
ότι είνα ι δυνατό να γ ίνουν εξα ιρετικά  
αποδοτικές καλλ ιέργειες στην άμμο, 
αρκεί να υπάρχει νερό! Στο Άμπου - 
Ντάμπι παράγονται σήμερα λαχανικά, 
που κανείς δεν θα π ίστευε ότ ι φυ
τρώνουν στην άμμο. Οι πράσινες πι
περιές, για  παράδειγμα, είνα ι μεγα
λύτερες και γευστικότερες, ακόμα κι 
από εκε ίνες  της περιοχής της Μεσο
γείου. Μ ερικο ί σεΐχηδες έχουν ήδη 
ξεκινήσει μια προσπάθεια να μετα
τρέψουν τ ις  έρημες και άγονες εκτά 
σεις σε απέραντες φάρμες διάφορων 
καλλιεργειών. Δεν αποκλείετα ι κα
θόλου, η Σαχάρα να ξαναπάρει κά
ποια μέρα την παμπάλαια και ξεχα
σμένη μορφή που ε ίχε στην τετα ρ το 
γενή περίοδο, όταν τη διάσχιζαν πο
ταμοί που χύνονταν σε μεγάλες εσω
τερ ικές  λίμνες.

. Α.

χνει τα μετάλλιά της με δ ικα ιολογη
μένη περηφάνεια.

Η ηλικιωμένη πρωταθλήτρια έμαθε 
να κάνει σκι, πρώτα με ένα πέδιλο και 
κατόπιν μόνο ένα, πράγμα που οπωσ
δήποτε απαιτεί μια πιό ειδ ική τεχνική. 
Ά λλω στε το θαλάσσιο σκι είνα ι ένα 
μόνο απο τα πολλά χόμπυ με τα οποία 
ασχολείται. Η Αραμπέλλα Ουΐλιαμς 
έχει επίσης το πάθος της κηπουρικής 
και αφ ιερώ νει πολλές ώρες την 
ημέρα στην καλλιέργεια  λαχανικών 
τα οποία αποτελούν και τη βάση της 
διατροφής της.

Οι δραστηρ ιότητές της δεν σταμα
τούν εδώ, η κυρία Ουΐλιαμς είνα ι και 
μέλος μιας ενορ ιακής ομάδας που 
εδώ και λίγα χρόνια έχει αναλάβει εκ 
στρατεία  για τους φτωχούς του Τρί
του Κόσμου. Έ τσ ι κάθε χρόνο ανα
χωρεί με τους φ ίλους και φ ίλες της 
για την Αφρική ή την Ασία, με λίγα 
λόγια όπου υπάρχει ανάγκη για κατα
σκευή σχολείων σπιτιών και εκκλη
σιών. Και φα ίνετα ι ότι ξέρε ι να χρησι
μοποιεί το μυστρί με την ίδ ια ορμή και 
πάθος που επ ιστρατεύει για το σκι 
της.

Φιλήματος συνέπειες...
Το εργαστήριο φυσιολογίας του 

Γουέστερν ΣτέιχΚόλλετζ υπολόγισε, 
ότι ένα φ ιλί σ υντομεύει την ανθρώ
πινη ζωή κατά 3 λεπτά της ώρας. Το 
φ ιλί προκαλεί τέτο ιο  καρδιοχτύπι, 
ώστε η καρδιά εργάζετα ι 4 δευτερό 
λεπτα περισσότερο παρά όσο σε 3 
λεπτά υπο κανονικές συνθήκες, και 
συνεπώς γερνάει πιό γρήγορα. 480 
φ ιλιά συντομεύουν τη ζωή κατά 1 
μέρα, 2.360 κατά μια εβδομάδα και 
148.071 κατά ένα χρόνο...
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Του Ν τικ  Σ τό τζ χ ιλ

Το να σπεύδεις να βγάζεις συμπερά
σματα ε ίνα ι κακή συνήθεια  γ ια  έναν ρε
πόρτερ. Συντάκτες, άλλοι ρεπόρτερ, φ ί
λοι, ακόμη κι απλοί γνωστοί μου δίνουν 
αυτή τη συμβουλή χρόνια  τώρα με τ ις  
λ έξε ις  ποτέ μην το κάνεις. Έ χοντάς το 
υπόψη μου, περίμενα πέντε ολόκληρα 
λεπτά πριν αποφασίσω ότι η αστυνομία 
ε ίχε συλλάβει λάθος άνθρωπο για το 
φόνο τη ς  Λ ίντα Ρότζερς.

Οι αποδείξεις, κατά τη γνώμη μου, 
παραήταν πολλές εναντίον  του Τζών 
Ρέιμοντ Πρέουιτ. Ποιος δολοφόνος θα 
έκρυβε το  πορτοφόλι, το δαχτυλίδ ι και 
το  βραχιόλι του θύματός του πίσω από 
παλιά μπανιέρα με τέσσερα πόδια μέσα 
στο διαμέρισμά του, μαζί με αυτό που 
φα ινόταν να ε ίνα ι το  όπλο του εγκλήμα
τος, λέγοντας μετά στην αστυνομία να 
κάνει έρευνα χωρίς ένταλμα.

Ενας ηλίθ ιος, ίσως -  αλλά θα πρέπει 
να ήταν από το υς  μεγαλύτερους ηλ ί
θιους που έχουν εμφ ανισθεί τα τελ ευ 
τα ία  χρόνια. Ή  κάποιος ένοχος -  σαν αυ
τούς που καταρρέουν με την πρώτη ερώ
τηση και ομολογούν, κλα ίγοντας και κά
νοντας όρκους ό τ ι δεν τό  'θελαν.

Ο Π ρέουιτ δεν τα ίρ ιαζε σε καμιά από 
τ ις  δυο κατηγορ ίες. Απ' την  αρχή, ισχυρι
ζόταν ότι ήταν αθώος και δεν άλλαξε τ ί
ποτε από αυτά που έλεγε. Αυτό δεν σή- 
μαινε, φυσικά, ότ ι δεν ήταν και ηλ ίθ ιος κι 
έτσ ι ανυπομονούσα να δω από κοντά τον 
Τζων Ρέιμοντ Πρέουιτ.

Ή μουν εδώ κάπου ένα μήνα, καλύ
πτοντας τ ις  πο ιν ικές υποθέσεις για τον 
Κήρυκα, όταν μια Τετάρτη ανακάλυψα 
ότι η δίκη του Π ρέου ιτ ε ίχε  ορ ισθεί για  
την  ερχόμενη Δ ευτέρα. Ή ταν η πρώτη 
σοβαρή δίκη από τό τε  που είχα αναλάβει 
κι έτσ ι ρώτησα τον Τζέικ Ρίτσαρντς, τον 
αρχισυντάκτη _ της πόλης, τ ι κάλυψη 
ήθελε. Στο Κλήβελαντ ή στο Έ ικρον, θα 
της δίναμε καμιά δεκαριά  εκατοστά  στη 
σελίδα σαράντα, αλλά ένας φόνος, όσο 
απλός κι αν είνα ι, δεν απ οτελεί καθημε
ρινό φα ινόμενο σε μια πόλη ογδόντα  χ ι
λιάδων κατοίκων κι έτσ ι ο Ρ ίτσαρντς είπε 
ότ ι θα ήταν πρωτοσέλιδη όλες τ ις  μέρες 
που θα διαρκούσε η δίκη. Αυτό σήμαινε 
πως έπρεπε να βρίσκομαι κάθε πρωί στο 
δικαστήριο, να περιμένω ως την τε λ ε υ 
τα ία  στιγμή και μετά να γυρίζω τρ έχον
τος στην εφημερ ίδα  και μέσα σε είκοσ ι 
λεπτά να τελειώ νω  ό,τι είχα να γράψω, 
για να προλάβω την προθεσμία των δώ
δεκα.

Αν ήταν να το χε ιρ ισ τούμε σαν πρώτης 
τάξεω ς δίκη, ήθελα να ξέρω κάτι περισ
σότερο από το  όνομα του κατηγορούμε
νου όταν θά 'μπαινα στο δικαστήριο το 
πρωί της Δ ευτέρας, γ ι' αυτό πήρα το  φά
κελο της υποθέσεως, τον έβαλα πάνω 
στο γραφείο μου κι άρχισα να διαβάζω τα

αποκόμματα. Δεν ήταν πολλά -  μια με
γάλη ιστορία για το πως βρέθηκε το 
πτώμα, μια -  δυο ακόμη για τη σύλληψη 
του Π ρέου ιτ και καμιά ντουζίνα για  τ ις  
γνω στές προδικαστικές διαδικασίες.

Αφού τα διάβασα όλα, έρ ιξα μια δεύ 
τερη  ματιά στις ισ τορ ίες της συλλήψεως, 
έσπρωξα τα  αποκόμματα σε μια άκρη του 
γραφείου, άναψα ένα τσ ιγάρο κι αναρω
τήθηκα μήπως έφτιαχνα  ισ τορ ίες με το 
μυαλό μου, επειδή είχα αρχίσει να α ι
σθάνομαι τα πρώτα συμπτώματα ανίας 
από την  πόλη και τη δουλειά  μου. Ή ταν 
κάτι που περίμενα μετά από ένα -  δυο 
χρόνια, αλλά όχι σ' ένα μήνα.

Το Μ ίντλαντ ε ίνα ι μια ετο ιμοθάνατη 
βιομηχανική πόλη μες στην καρδιά της 
Ιντιάνα. Είναι βρώμικη, ζεστή και βαρετή. 
Μ πορείς να ρ ίξε ις  μια πέτρα σε όποιο 
πεζοδρόμιό της θέλε ις  και δεν θα κάνεις 
παραπάνω από είκοσ ι βήματα για  να την 
πιάσεις. Η θερμοκρασία ε ίχε  πέσει κάτω 
απ’ τους 35° μια -  δυο φορές από τό τε  
που είχα φτάσει, αλλά μόνο στις δύο το 
πρωί.

Εβαλα τα αποκόμματα πίσω στον καφέ 
τους φάκελο και τον γύρισα στη β ιβλιο
θήκη. Μ ετά πήγα και κλείδωσα το  γρα
φείο  μου. Ή μουν έτο ιμος να ξεκινήσω 
γ ια  το Μπαρ του Χόρνερ, όταν είδα αυτή 
την αναθεματισμένη στρογγυλοπρό
σωπη, κοντόλαιμη, μισοφαλακρή ιρλαν
δέζικη φ ιγούρα, που στα τρ ιάντα  τρ ία  
μου έχω αναγνω ρίσει ότ ι λ έγετα ι 
Γκρέιντυ Ντρίσκολ, να με κο ιτάζει από το 
γυάλινο χώρισμα που απ οτελεί το σύν
ορο ανάμεσα στο γραφείο  μου και στο 
διάδρομο. Ή θα πρέπει να σκεπάσω με 
καμιά αφίσα αυτό το  γυαλί ή θα πρέπει ν ’ 
αλλάξω γραφείο.

Αν θες να βρεις τον  Τζέικ Ρ ίτσαρντς 
οποιοδήτε απόγευμα μεταξύ δύο και 
πέντε, πρέπει να πας στου Χόρνερ. Τις 
π ερ ισσότερες φορές σνομπάρει το πίσω 
δωμάτιο και προτιμάει ένα σκαμνί στο 
μπαρ. Κάθισα δίπλα του και είπα: «Τζέικ, 
δεν νομίζω ό τ ι τό ’κάνε ο Πρέουιτ».

Δεν ε ίχε  ιδέα για  τ ι πράγμα μιλούσα. 
Γύρισε το  λεπτό, καμπουριασμένο σώμα
του και με σ τραβοκο ίταξε με υγρό, 
γκρίζα μάτια.

Ά ργη σ ε λίγο να συγκεντρώ σει την 
προσοχή του στο όνομα Πρέουιτ. Στο τ έ 
λος είπε: «Ω, εννοε ίς  τον  τύπο που δ ικά
ζετα ι την άλλη εβδομάδα; Γ ιατί δεν νομ ί
ζε ις  ό τ ι τό ’κάνε;».

«Διαίσθηση. Έ χουν μπει όλα τόσο 
όμορφα στη θέση τους που δεν μπορώ να 
εμπ ιστευτώ  την απάντηση. Το ξέρω ότι 
αυτό θα φ α ίνετα ι ανόητο από κάποιον 
κα ινούριο στην πόλη».

«Κάθε άλλο», είπε ο Τζέικ χτυπώντας 
το  άδειο  του ποτήρι στον πάγκο. Ό τα ν  
βρέθηκε μ' ένα γεμάτο  μπροστά του, 
είπε: «Εσύ έχεις  π ερ ισσότερες πιθανό
τη τες  να δε ις  κάτι που δεν τα ιρ ιά ζε ι απ’ 
όλους εμάς που ε ίμαστε εδώ απ' την 
αρχή. Εμείς το  ε ίδαμε κο μ μ ά τι-κ ο μ μ ά τι, 
ενώ εσύ έπρεπε να το  καταπ ιείς όλο μαζί

μέσα σε μισή ώρα».
«Ίσως νά ’χ ε ις  δίκιο», είπα αν και δεν 

καταλάβαινα ακριβώς τ ι ήθελε να πει.
«Και βέβαια έχω δίκιο. Έ νας ρεπόρτερ 

δεν πρέπει ποτέ να δέχετα ι κάτι μέχρι να 
μ ε ίνε ι απόλυτα ικανοποιημένος. Έ χεις  
καλύψει ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα;». 

«Πολλούς».

«Λοιπόν, ένας ρεπόρτερ θά ’πρεπε να 
βλέπει κάθε κατάσταση σαν ποδοσφαι
ρικό αγώνα. Α νατρέχοντας στα σημαντι
κότερα σημεία του παιχνιδιού, ξέρει 
ακριβώς τ ι έγ ινε. Αν κάτι δεν σ τέκε ι καλά, 
συνεχ ίζει να το  σκέπ τετα ι μέχρι να βρει 
την  αλήθεια».

Εκανα νόημα να μου φέρουν μια μπίρα 
και είπα: «Νομίζω ότι σε καταλαβαίνω, 
Τζέικ, αλλά ίσως δεν θά 'πρεπε να πιω

άλλο. Με μια μπίρα και βρίσκω βάθος σ ’ 
αυτά που λες».

« Εχουν βάθος», είπε χωρίς να χαμο
γελάσει.

«Εντάξει. Για μένα, κάτι δεν σ τέκει 
καλά σ αυτή την  υπόθεση κι έτσ ι θα κάνω 
μερ ικές, επαληθεύσεις ώσπου να νιώσω 
καλύτερα».

«Μπράβο», είπε ο Τζέικ γυρίζοντας 
ξανά το  σώμα του προς το  μπαρ. «Μόνο 
μην τ ις  κάνεις  τ ις  ώρες που υποτίθετα ι 
ό τ ι θα βρίσκεσαι στο δικαστήριο. Μην 
ξεχνάς ότι γ ι’ α υ τές πληρώνεσαι».

Περπάτησα τρ ία  τετράγωνα, ανέβηκα 
τ ις  σκάλες ως τον τρ ίτο  όροφο που βρί
σκετα ι το διαμέρισμά μου, έβαλα κάτι 
έτο ιμο  να ζεσ ταθεί στο φούρνο κι ενώ 
ζεστα ινόταν, κάθισα στη μοναδική ανα
παυτική πολυθρόνα μου να σκεφτώ ξανά 
την υπόθεση. Η ιστορία έμοιαζε με πολ
λές που θυμόμουν στα δώδεκα χρόνια 
που δούλευα για εφ ημερ ίδες μεγάλων 
πόλεων. Η Λ ίντα Ρότζερς, τρ ιάντα  ετών 
και πολύ όμορφη αν έκρ ινε κανείς απ’ τη 
φωτογραφία της, ήταν μια άνεργη σερβι
τόρα, χωρισμένη και μητέρα ενός εξ
άχρονου αγοριού. Είχε έρθ ει στο Μ ίν
τλα ντ από το Λούισβιλ δέκα χρόνια πριν 
το  θάνατό της.

Ο Τζων Ρέιμοντ Π ρέου ιτ ήταν τρ ιάντα  
τριών ετών, οικοδόμος, χωρισμένος απ’ 
τη γυνα ίκα  του και γεννημ ένος σε μια 
μικρή πόλη του Τένεση που σ τέλνε ι τους 
μισούς κατο ίκους της να βρουν δουλειά  
στο Μ ίντλαντ. Οι μόνες προηγούμενες 
συλλήψ εις του είχαν να κάνουν με ο ινο
πνευματώδη ποτά. Κατηγορήθηκε για το 
φόνο της Λ ίντα Ρότζερς τρ ε ις  μέρες 
αφού βρέθηκε το  πτώμα της από δυο πι
τσ ιρ ίκους που έκαναν ποδήλατο σ' ένα 
πάρκο δέκα χ ιλ ιόμετα  έξω απ’ την πόλη. 
Ασ ία  θανάτου ήταν το ξύλο που είχε 
φάει. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική 
έκθεση, της είχαν κόψ ει το λαρύγγι αφού 
ε ίχε ήδη πεθάνει, προφανώς σε μια ερα
σ ιτεχν ική  προσπάθεια παραπλανήσεως 
της αστυνομίας.

Ο Π ρέου ιτ έπινε στην ταβέρνα που ε ί
χαν δε ι γ ια  τελευ τα ία  φορά ζωντανή τη
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ΛΙντα Ρότζερς και ε ίχε φύγει λίγο πριν 
από εκείνη. Τα λάστιχα του δεκάχρονου 
αυτοκινήτου του ταίρ ιαζαν με τα σημά
δια τροχών που είχαν βρεθεί κοντά στο 
πτώμα. Αυτό, μαζί με τα πράγματα που 
είχαν βρεθεί στο σπίτι του, ήταν οι απο
δε ίξε ις  εναντίον του. Η σύλληψή του 
έγ ινε μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώ 
νημα στην αστυνομία.

Ο σερίφης, πάντα πρόθυμος να εξυπη
ρετήσει τους δημοσιογράφους, ε ίχε τον 
Πρέουιτ κα ιπ ερ ίμενε σ’ ένα μικρό δωμά
τιο  όταν έφτασα στη φυλακή. Πριν μπω 
μέσα, ο σερίφης με πήρε στην κουζίνα, 
έβαλε καφέ σε δυο φλιτζάνια και μου τα 
έδωσε. «Μην ξεχάσεις να πεις στον 
Πρέουιτ ότι του τά ’σ τειλα εγώ», είπε.

Χαμογέλασα. Ο σερίφης ήταν έξυπνος 
άνθρωπος. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις -  
μπορεί να τη γλίτωνε ο Πρέουιτ και να 
ψήφιζε στις επόμενες εκλογές.

Ο Τζων Ρέιμοντ Πρέουιτ σηκώθηκε 
όταν μπήκα στο δωμάτιο. Πρώτη φορά 
τον έβλεπα και ήταν ακριβώς όπως τον 
περιμενα. Μικρόσωμος, γύρω στο 1.70 
και καμιά εβδομηνταριά κιλά. Τα μαλλιά 
του ήταν ολόξανθα και τα γαλάζια μάτια 
του υγρά. Έ μοιαζε με άνθρωπο που είχε 
περάσει δύσκολη ζωή, που έπινε συχνά 
και πολύ, αλλά μου χαμογέλασε, είπε τ ’ 
όνομά του και μου έδωσε το  χέρ ι του.

«Ο δικηγόρος σου μου λέε ι ότι δεν θυ
μάσαι τίποτε απο αυτή την ιστορία», άρ
χισα.

«Δεν θυμάμαι τίποτα για φονικό, αλλά 
θυμάμαι εκείνη τη νύχτα. Ήπια μερικά 
ποτηράκια, δεν λέω, αλλά έχω συνηθίσει. 
Πίνω κάθε βράδυ». Γέλασε μόνο του. 
«Πριν με βάλουν εδώ μέσα, δηλαδή».

«Μήπως έκανες κάτι και μετά το ξέχα- 
σες;».

«Όχι, το θυμάμαι εκείνο  το βράδυ 
πολύ καθαρά, ακόμη και την κοπέλα, την 
Λίντα, να μπαίνει στην Ταβέρνα του 
Ντον. Ξαφνιάστηκα όταν την είδα εκε ί 
μέσα».

«Την ήξερες;».
«Εξόψεως. Την είχα ξαναδείσ το Μπαρ 

Παρασκήνιο. Συνήθως δεν πήγαινα ε κ ε ί-  
ήταν πολύ ακριβά - ,  αλλά εκείνη σ' αυτό 
σύχναζε. Πρώτη φορά την έβλεπα στου 
Ντον. Δεν είνα ι από τα μέρη που θα πή
γαινε».

«Τι εννοείς;».
«Δεν είνα ι μέρος για γυναίκες. Ό χ ι ότι 

γ ίνοντα ι καβγάδες, τουλάχιστον όχι 
πολύ συχνά γ ια τ ί του Ντον δεν του αρέ
σουν, αλλά οι πελάτες του δεν είνα ι σόι. 
Εκείνη πήγαινε στο Παρασκήνιο ή στην 
Πράσινη Πόρτα -  τέτο ια  μέρη κάπως κα
λύτερα. Του Ντον, ξέρεις, είνα ι για  εργά
τες, τύπους σαν κι εμένα».

«Της είχες μιλήσει ποτέ;».
Ο Πρέουιτ κούνησε αρνητικά το κε

φάλι του, ψάχνοντας να βρει τ ις  κατάλ
ληλες λέξεις . «Δεν ήταν απ' τους αν
θρώπους, ξέρεις, που θα μπορούσα να 
μιλήσω. Δεν θα μου έδ ινε σημασία».

Δυσκολευόταν να εκφράσει αυτό που 
ήθελε, αλλά κατάλαβα τ ι εννοούσε. Ο 
Πρέουιτ ένιωθε δέος μπρος σε μια τέτο ια  
γυναίκα, επειδή φοβόταν τη γελο ιο

ποίηση. Μπορούσε να τη θαυμάζει, αλλά 
μόνο από μακριά.

«Τι έκανε όταν μπήκε μέσα;» ρώτησα.

«Το μόνο άδειο σκαμνί ήταν αυτό που 
ήταν δίπλα μου κι έτσ ι κάθισε κοντά μου. 
Ή ξερα ότι κάτι της συνέβαινε, αλλιώς 
δεν θα ήτανε εκε ί μέσα. Ή ταν φανερό 
ότι πριν από λίγο έκλαιγε. Το πρόσωπό 
της ήταν σαν πρησμένο, ξέρεις τ ι θέλω 
να πω. Μπορεί να ήταν απ’ το κλάμα, 
αλλά φαινόταν σαν να είχε φάει και με
ρικά σκαμπίλια».

«Πόσο έμεινε;».

«Δεν ξέρω. Τέλειωσα το ποτό μου και 
γύρισα στο σπίτι. Μπορεί να ήπια κανένα 
ακόμη απ' όταν ήρθε, δεν ε ίμαι σίγουρος. 
Έμαθα ότι σκοτώθηκε μόνο όταν πήγα 
στου Ντον το άλλο βράδυ».

«Το αυτοκίνητό σου το κλείδωσες 
όταν γύρισες στο δικό σου σπίτι;».

«Δεν νομίζω. Σπάνια το κλειδώνω. Εί
ναι σαραβαλάκι. Γι αυτό απόρησα όταν 
είδα ότι έλειπε την άλλη μέρα».

«Θες να πεις ότ ι δεν ήταν εκε ί που τό 
'χες αφήσει;» ρώτησα έκπληκτος. Δεν 
είχα διαβάσει τέτο ιο  πράγμα στις ιστο
ρίες των εφημερίδων.
«Ό χι έλειπε. Σκέφτηκα ότι θα τό ’χαν 
πάρει τίποτε π ιτσ ιρικάδες για καμιά 
βόλτα και το ’χαν αφήσει πουθενά άλλου, 
γ ι ’ αυτό άρχισα να ψάχνω. Το βρήκα κά
που έξ ι τετράγω να πιο κάτω, στην Οδό 
Μέην. Δεν είχε βενζίνα κι έτσ ι έθαλα και 
τό  ’φερα πίσω».

«Ανέφερες την κλοπή;».
Ο Πρέουιτ γέλασε. Το τελευτα ίο  πρά

γμα που θά 'κάνε θα ήταν να τηλεφω νή
σει στην αστυνομία. «Όχι», είπε. «Δεν 
άξιζε τον κόπο και σκέφτηκα ότι θα τό 
’βρισκα μόνος μου».

«Είπες στην αστυνομία γ ια  το αυτοκί
νητο όταν σ’ έπιασαν;».

«Δεν νομίζω. Δεν θ υ μ ά μ α ι-δ εν  με ρώ
τησαν. Το μόνο που με ρώτησαν ήταν 
γ ια τ ί τη σκότωσα κι εγώ τους είπα ότι δεν 
την είχα σκοτώσει».

«Στο δικηγόρο σου το  είπες;».
«Δεν ξέρω. Το είχα ξεχάσει εντελώς 

μέχρι τη στιγμή που αρχίσαμε να μιλάμε 
μαζί. Γ ιατί -  νομ ίζεις ότ ι έχει καμιά σημα
σία;».

«Δεν ξέρω», είπα. «Σε ποιο σημείο της 
Οδού Μέην το βρήκες ακριβώς;».

«Μισό τετράγω νο πιο πάνω απ’ την Τα
βέρνα της Ανατολής, παρκαρισμένο απ' 
την απέναντι μεριά του δρόμου». 

Έ κλεισα τα μάτια μου κάτω απ’ τις

ακτίνες του απογευματινού ήλιου, κα
θώς βγήκα έξω απ’ την κλιματιζόμενη 
φυλακή. Ώ ρ α  για μπίρα, σκέφτηκα, κι 
αποφάσισα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία 
να κάνω την πρώτη μου επίσκεψη στου 
Ντον, έστω κι αν αυτό σήμαινε ότ ι θά 
’πρεπε να περάσω μπρος απ' του Χόρνερ. 
Ή ταν πολύ νωρίς ακόμη για του Χόρνερ, 
έτσ ι κι αλλιώς. Έ νας αρχισυντάκτης, 
μπορεί να πίνει εκε ί απ' τ ις  δύο, αλλά όχι 
κι ένας ρεπόρτερ.

Ζήτησα μια μπίρα, ήπια τη μισή με μια 
γουλιά και ρώτησα τη  μεγαλόσωμη, σκυ
θρωπή γυναίκα πίσω απ’ το μπαρ αν ήταν 
εκε ί ο Ντον.

«Στις έξι», γάβγισε.
Ά ναψ α ένα τσιγάρο, παρακολούθησα 

την κίνηση έξω απ' τα βρώμικα παράθυρα 
κι αποφάσισα ότι ήταν καιρός να δω τ ι 
γινόταν στην εφημερίδα μου. Ρώτησα

την όμορφη κυρία που ήταν το  τη λέ
φωνο.

Κούνησε το κεφάλι της προς το  μέρος 
της πόρτας και είπε: «Πίσω απ’ τη γωνία 
έχει ένα θάλαμο».

Αρκετά την είχα ανεχθεί κι έτσ ι γύρισα 
στο γραφείο μου αντί να τηλεφωνήσω. 
Ό λ α  ήταν ήσυχα, οπότε ξανάφυγα και 
περπάτησα τρ ία  τετράγω να ως το  παλιό 
Φοξβάγκεν του. Ο Κήρυκας χρεώνει 
όλους τους υπαλλήλους του έξι δολλά- 
ρια το μήνα για παρκάρισμα μες στο γκα- 
ράζ κι έτσ ι εγώ το αφήνω στο δρόμο 
τσάμπα.

Είχε τόση υγρασία που το  Φοξβάγκεν 
φαινόταν να διαπλέει τους δρόμους ως 
την Ταβέρνα της Ανατολής. Παρκάρισα 
απ’ την απέναντι μεριά του δρόμου, κα
τηφόρισα ένα τετράγω νο προς την πόλη 
κι άρχισα να χτυπάω πόρτες στο δρόμο 
της επιστροφής. Είναι μια παλιά γε ιτον ιά  
που έχει πάρει την κάτω βόλτα. Τα σπίτια 
ε ίνα ι μεγάλα κι όλα έχουν δικούς τους 
κήπους. Δεν περιμενα πολλά πράγματα 
κι αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο με τα πέντε 
σπίτια.

Έ νας γέρος καθόταν στον κήπο του 
έκτου. Πριν φτάσω στην πόρτα, σήκωσε 
το  χέρ ι του, κούνησε το  κεφάλι του και 
είπε: «Δεν θέλω τίποτα, νεαρέ μου».

Ό τα ν  τον έπεισα ότι δεν πουλούσα τ ί
ποτε, έδε ιξε  να χα ίρετα ι για  την παρέα.

Και βέβαια θυμόταν το  παλιό άσπρο αυ
τοκίνητο  που ήταν παρκαρισμένο μπρο
στά στο σπίτι του το  Μάιο.

«Έχω ρευματισμούς, νεαρέ μου», εξ
ήγησε. «Ποτέ δεν κοιμάμαι περισσότερο 
από δυο ώρες συνέχεια. Δ ιάολε, αν τα 
καταφέρω, δεν θα μπορέσω να ξαναση- 
κωθώ. Γ Γ αυτό κοίταξα έξω απ’ το παρά
θυρο όταν ένας άντρας το έσπρωξε ως 
εδώ».

«Το έσπρωξε; Πώς ήταν αυτός ο άν
τρας;».

«Ένα -  ένα, νεαρέ μου. Το έσπρωξε 
επειδή του έμεινε πιο πάνω στο δρόμο κι 
αυτός ήταν ο πρώτος ελεύθερος χώρος 
που βρήκε».

«Μπορέσατε να δ ε ίτε  πώς ήταν;».
«Δεν μπόρεσα να δω το πρόσωπό του, 

αλλά ήταν γύρω στο 1.80 και ε ίχε σκούρα 
μαλλιά. Φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο 
αδιάβροχο και γάντια. Μου φάνηκε περί
εργο γ ια τί δεν έκανε κρύο».

«Τι έκανε αφού παρκάρισε το αυτοκί
νητο;».

«Έ φυγε -  γρήγορα, σαν να βιαζόταν. 
Έ στρ ιψ ε απ’ τη γωνία», μου έδε ιξε  με το 
χέρ ι του προς το  κέντρο της πόλης, «και 
μετά νότια. Νόμιζα ότι θα γύριζε ή θά 
'στελνε κανένα γερανό, αλλά την άλλη 
μέρα ήρθε κάποιος άλλος και προσπά
θησε να βάλει προς τη μηχανή. Δεν τα 
κατάφερα κι έτσ ι έβγαλε ένα μπιτόνι απ’ 
το πορτ -  μπαγκάζ και πήγε να φ έρε ι βεν
ζίνη. Αυτό είχε μόνο το αυτοκίνητο -  είχε 
με ίνε ι από βενζίνη».

«Είστε βέβαιος ότι ήταν άλλος αυτός 
που ήρθε να το πάρει;» ρώτησα.

«Και βέβαια είμαι βέβαιος. Ο δεύτερος 
ήταν κοντός και πολύ αδύνατος. Κάπως 
ατημέλητος, μάλιστα. Αυτός που το 
άφησε ήταν καλύτερα ντυμένος -  ξέρεις 
τ ι θέλω να πω».

«Με την αστυνομία μιλήσατε καθό
λου;».
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« Γ π ο ι ο  πράγμα; Ο κοντός τό  ’κλεψε 
το  αυτοκίνητο . Δεν μου φάνηκε ν ’ αξίζει 
τον  κόπο για να το  κλέψ ει κανείς. Εγώ 
απόρησα πως το οδηγούσε ο πρώτος. 
Σκάφτηκα ότι από κάπου θα τό  'χε δα νε ι
στεί».

Μ άλλον σωστή σκέψη έκανε ο γέρος, 
σκάφτηκα, καθώς γύριζα στο Φοξβάγκεν 
μου.

Γύρισα στην Ταβέρνα του Ντον λίγο 
πριν τ ις  έξι. Η βάρδια τη ς  φ ιλενάδας μου 
ε ίχε τελειώ σει, αλλά και ο αντικαταστά- 
τη ς  τη ς  δεν ήταν πολύ καλύτερος. Είχε 
ένα τετράγω νο κεφάλι, χωρίς λαιμό, με 
χαραμάδες για μάτια. Κοπάνησε μια 
μπίρα μπροστά μου σαν να ήταν έτο ιμος 
γ ια  καβγά.

Ο ίδ ιος ο Ντον -  το  επ ίθετό του ήταν 
Ζελίνσκι -  έφτασε πέντε λεπτά αργότερα 
από μένα. Είχε περάσει τα σαράντα και 
ήταν σχεδόν φαλακρός, με μια γαμψή 
μύτη κι ένα φρέσκο ξύρισμα που δεν είχε 
κα τα φ έρει να βγάλει αυτή τη γαλαζωπή 
σκιά των μελαψών από τα μάγουλα, το 
λαιμό και το  σαγόνι του. Φορούσε ένα 
σ τενό μοβ πουλόβερ με γυρισμένο γ ιακά 
που έδε ιχνε  ολοκάθαρα τους μυς των 
χεριών καιρών ώμων του. Έ βγαλε ένα 38 
απ την τσέπη του και τό  βάλε κάτω απ’ 
το  μπαρ.

Κοιτάζοντάς με απ’ τη ν  κορφή ως τα 
νύχια με ψυχρά, γκρίζα μάτια, έδ ε ιξε  με 
μια κίνηση του κεφαλιού του το άδειο 
ποτήρι μου και είπε: «Θα πιεις άλλο;». 

Κούνησα καταφατικά  το κεφάλι μου.
_ “ Καινούργιος σ ’ αυτά τα  μέρη, έτσ ι δεν 

είνα ι;»  είπε όταν μου έφ ερ ε την άλλη 
μπίρα.

«Ναι. Λέγομαι Γκρέιντυ  Ντρίσκολ κι 
εργάζομαι στον Κήρυκα. Δ ούλευες τη 
νύχτα που σκότωσαν αυτή την κοπέλα 
όταν έφ υγε από δω;».

«Το φαντάστηκα ό τ ι είσαι εδώ γ ι’ αυτή 
την ιστορία», είπε ο Ζελ ίνσκι σαν να με 
κατηγορούσε. «Ναι -  λοιπόν;».

«Την πρόσεξες καθόλου;».
«Αν την πρόσεξα λέε ι; Ποτέ δεν ερχό

ταν εδώ -  ούτε π ίστευα ότι θά ’ρθει σε 
τέτο ιο  μέρος. Μπορεί να μου προκα- 
λούσε μπελάδες γ ι ’ αυτό την παρακο
λουθούσα συνεχώς».

Ηπια μια μεγάλη γουλιά  απ' τη μπίρα 
μου. «Τη γνώριζες;».

«Ή ξερα ποια ήταν».
«Ψωνιζόταν;».
Ο Ζελ ίνσκι ρούφηξε τη μύτη του. «Διά- 

ολε, όχι! Α υτο ί οι τύποι ε ίνα ι οι χ ε ιρ ό τε 
ροι εχθρο ί μιας πόρνης. Το δίνουν 
τζάμπα. Οχι σ' όλους, μόνο στους φ ί
λους τους, αλλά έχουν πάντα πολλούς 
φ ίλους. Σε κάποιον τηλεφώ νησε εκε ίνο  
το  βράδυ και μάλλον θα πήγαινε να τον 
συναντήσει όταν τη σκότωσαν».

« Εχεις καμιά ιδέα για  ποιο λόγο ήταν
εδώ;».

«Ο χι, αλλά κάτι την απασχολούσε. 
Είχε τα χάλια της, σαν νά 'κλαιγε. Φαίνε
τα ι πως ε ίχε ανάγκη από κάτι να πιει, 
αλλά δεν ήθελε να πάει σ’ ένα από τα 
στέκια  που σύχναζε έτσ ι όπως ήταν».

«Την είχαν δείρει;» .
«Μπορεί. Οχι πολύ, αλλά ίσως να είχε 

φάει μερ ικά χαστούκια».
«Κι ο Πρέουιτ;».

« Ερχεται χρόνια εδώ. Ησυχος τύπος, 
τ ις  περ ισσότερες φ ορές μόνος του, ποτέ 
δεν μού κάνε φασαρία. Μ ερ ικές φορές 
που δεν ε ίχε λεφ τά  τον άφηνα να πάει να 
μου ψωνίσει μερ ικά πράγματα και μετά 
τον κερνούσα ένα -  δύο ποτήρια».

«Ακολούθησε κανένας τη Λ ίντα Ρό- 
τζερς όταν έφυγε;».

«Ρώτα τον Τζο», είπε δείχνοντάς μου 
τον  μπάρμαν. «Εγώ ήμουν μες στην κου
ζίνα όταν έφυγε».

Ο Τζο ε ίχε στήσει αυτί στην κουβέντα 
μας. «Δεν νομίζω ότι έφ υγε κανένας μες 
στα επόμενα δεκαπ έντε λεπτά», είπε.

Τσίμπησα κάτι στο σπίτι και μετά κα- 
τευθύνθηκα  για  το  Μπαρ Παρασκήνιο.

Παράγγειλα μια μπίρα και είπα: «Τομ 
πες μου για τη Λ ίντα Ρότζερς. Έχω ανα- 
λάβει την κάλυψη τη ς  δίκης του 
Πρεουιτ».

«Η Λ ίντα ήταν καλό κορίτσι», είπε. 
Ή ταν νωρίς ακόμη, οι πελάτες λ ίγο ι και 
ε ίχε καιρό για κουβέντα. «Έ ρχονταν εδώ 
σχεδόν κάθε βράδυ. Εφυγε για λίγο, ξα
ναρχόταν και μετά ξανάφευγε. Καμιά 
φορά σερβίριζε, αλλά συνήθως καθόταν. 
Ηταν πολύ ωραία κοπέλα κι έτσ ι δεν 

πλήρωνε τα περισσότερα από αυτά που 
έπινε. Τις περ ισσότερες φορές ήταν 
ήσυχη -  ε ίχε ένα ντροπαλό, κορ ιτσ ίστικο 
ύφος πάντα -  αλλά όταν έπινε πολύ γ ινό 
ταν άλλος άνθρωπος. Μου άρεσε. Νο
μίζω ότι σ ’ όλους άρεσε».

«Δεν ψωνιζόταν;».
Ο Τομ χαμογέλασε. «Ό χι ακριβώς, 

αλλά ε ίμα ι βέβα ιος ότ ι υπήρχαν φορές 
που τα 'π α ίρ ν ε  απ’ τους άντρες. Ξόδευε 
περισσότερα για τα ρούχα της απ' όσα 
μπορεί να κέρδιζε».

«Υπήρχε κανένας συγκεκρ ιμένος άν
τρας στη ζωή της που νά ’ξερες;».

«Φυσικά -  πολλοί -  αλλά ποτέ οι ίδ ιο ι 
για  μεγάλο διάστημα».

«—έρε ις  κανέναν που να στενοχωρή
θηκε όταν τα χάλασε μαζί του;».

«Συνήθως συνέβαινε το  αντίθ ετο  -  αυ
το ί που την  παρατούσαν ήταν οι άντρες».

Παράγγειλα άλλη μια μπίρα και ρώ
τησα: «Γιατί αυτό;».

«Μ ερικοί ήταν π αντρεμένοι και άλλοι 
απ αυτούς που γυρίζουν απ' τη μια γυ
ναίκα στην άλλη. Η Λ ίντα δεν ήταν πολύ 
έξυπνη. Δεν ε ίχε πολλά να προσφέρει 
εκτός απ’ την ομορφιά της. Μ ετά από 
λίγο οι άντρες έχαναν το  ενδ ιαφ έρον 
τους».

«Ποιοι ήταν οι πιο πρόσφατοι θαυμα
σ τές της;».

«Για να σκεφτώ», είπε ο Τομ. «Ή ταν ο 
Μάνυ Γκάλεν, ο δ ικηγόρος. Προσπα
θούσε να μην το  πολυδείχνει, επειδή ε ί
ναι παντρεμένος. Δεν μου αρέσει αυτός 
ο τύπος και νομίζω ότι δεν άρεσε ούτε 
στη Λ ίντα. Κάτι μου λ έε ι ότ ι το  φοβόταν». 

«Ξέρεις γιατί;».
«Δεν θα μου φα ινόταν περίεργο αν 

μάθαινα ότι έχ ε ι αποκτήσει κακές έξεις. 
Καταλάβαινα ότι η Λ ίντα προσπαθούσε 
να τον αποφύγει, αλλά ήταν μερ ικές φο
ρές που έφ ευγαν μαζί. Μαζί του έφυγε 
και το βράδυ που σκοτώθηκε, αλλά ήταν 
νωρίς -  γύρω στις εννιάμ ισ ι με δέκα».

Αναψα ένα τσιγάρο ενώ ο Τομ σέρβιρε
ένα άλλο πελάτη. Οταν γύρισε, ρώτησα: 
«Κανένας άλλος εκτός απ' τον Γκάλεν;».

«Ο μόνος που θυμάμαι αυτή τη στιγμή 
ήταν ο Γκρεγκ Στέιλυ, ο αστυνομικός. 
Είχε πάρει πολύ σοβαρά το δεσμού 
τους».

«Τι εννοείς , σοβαρα;».
«Να, αυτός ε ίνα ι σοβαρός. Συμπαθητι

κός -  σ' όλους αρέσει -  αλλά πολύ ήσυ
χος. Αρχισε νά ρχετα ι περίπου έξ ι μήνες 
πριν σκοτωθεί η Λίντα. Μ όλις ε ίχ ε  χωρί
σει, ήταν δυστυχισμένος και του γυάλισε 
αμέσως. Της μιλούσε πολύ -  η Λίντα 
ήξερε ν ακούει παρόλο που δεν ήξερε 
πολύ να μιλάει. Είχα την  εντύπωση ότι ο 
Στέιλυ θα την παντρευόταν αν τό 'θελε κι 
εκείνη. Δ εν νομίζω ότι τον πείραζε -  έτσ ι 
που ήταν με τους άντρες, θέλω να πω». 

«Εξακολουθεί να έρχετα ι;».
«Φυσικά. Ό χ ι τόσο συχνά όσο πριν 

όμως και δεν μένει πολύ. Του έκανε με
γάλο κακό ο θάνατος της Λίντα. Κι εξ
ακολουθεί να τη σκέπτετα ι, νομίζω».

Είχα πολλή δουλειά  στο δικαστήριο το 
πρωί της Παρασκευής, αλλά βρήκα καιρό 
να ρίξω μια ματιά στο φάκελο του Πρέουιτ, 
στο γραφείο  του εισαγγελέα. Έ να μήνα 
πριν το  φόνο τον είχαν συλλάβει επειδή 
οδηγούσε μεθυσμένος, όταν ένα περι
πολικό αναγκάστηκε ν ’ ανέβε ι στι πεζο
δρόμιο για ν ’ αποφύγει το  αυτοκίνητό  
του που ερχόταν απ’ την αντίθ ετη  κα
τεύθυνση. Μες στο περιπολικό ήταν οι 
αστυνομικο ί Ό λ ιβ ερ  και Στέιλυ. Η υπό
θεση δεν ε ίχε  εκδ ικασ θεί ακόμη και συν
ήγορος του Πρέουιτ ε ίχ ε  ορ ισ τε ί ο Μάνυ 
Γκάλεν. Ετσι και οι δυο υποψήφιοι γνώ
ριζαν τον Πρέουιτ, ήξεραν το  αυτοκίνητό  
του και ήξεραν που έμενε.

Την πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια  
την έμαθα απ’ τον Στηβ Γκρέιντζερ , τον 
αστυνομικό ρεπόρτερ του Κήρυκα. Του 
ζήτησα να ελέγ ξε ι το πρόγραμμα εργα
σίας του Στέιλυ γ ια  τη νύχτα του φόνου 
και μου έδωσε την απάντηση το  μεση
μέρι, ενω τρώγαμε μαζί. Ο Στέιλυ είχε 
αναλάβει υπηρεσία στις έν τεκα  εκείνη  τη 
νύχτα και το μεγαλύτερο μέρος της βάρ
διας του ήταν μόνος σ' ένα περιπολικό. 
Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εν 
τύπωση ήταν ότι ζήτησε και πήρε άδεια 
τ ις  τρ ε ις  επόμενες μέρες επειδή το  μάτι 
του ε ίχ ε  μια βαθιά γρατζουνιά  που του 
ε ίχ ε  κάνει μια μεθυσμένη γυναίκα, όταν 
τη συνέλαβε στην Οδό Μέην. Ο στέιλυ 
ε ίχε  γράψ ει στην αναφορά του ότι τον 
ε ίχ ε  γρατζουνίσει με τα νύχια της, αλλά 
εκείνη  αργότερα ε ίχε υποβάλει μήνυση, 
με τον ισχυρισμό ότι ο Στέιλυ την  είχε 
αρχίσει στα σκαμπίλια κι αυτή προσπα
θούσε ν ’ αμυνθεί».

Αντιπάθησα τον Γ κάλεν απ’ τη στιγμή 
που μπήκα στο γραφείο  του. Το στρουμ
πουλό, ροδοκόκκινο πρόσωπό του είχε 
ένα μόνιμο ειρωνικό χαμόγελο κι αυτός 
ε ίχε την εκνευρ ισ τική  συνήθεια να τρα 
βάει πίσω μια μπούκλα από καστανά μαλ
λιά που έπ εφτε στο μέτωπό του. Είχε πε
ράσει τα τρ ιάντα  και ε ίχε  μέτρ ιο  ανά
στημα και βάρος.

Δεν  είχα καιρό για ευ γένε ιες . «Που 
πήγατε με τη Λ ίντα Ρότζερς όταν φύγατε 
απ’ το Μπαρ Παρασκήνιο το βράδυ του 
φόνου της;».

Νόμιζα ότι η ερώτησή μου θα τον τά 
ραζε λίγο, αλλά έκανα λάθος.

«Στο σπίτι της», είπε χωρίς να διστά
σει. Μου χαμογέλασε με νόημα και είπε
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σαν να καυχιόταν: «Δεν ήταν η πρώτη 
φορά».

«Πόση ώρα έμεινες;».
«Ό χι πολύ. Έ φυγα γύρω στις εντεκά- 

μιση».
«Γιατί ήταν στενοχωρημένη όταν έφυ

γες;».
«Ήταν στενοχωρημένη;». Το χαμό

γελο του Γκάλεν άρχισε να πλαταίνει. 
«Ξέρεις, μεταξύ μας, για μια γυναίκα του 
τύπου της, ήταν μάλλον λίγο πουρι- 
τανή».

«Εννοείς ότι δεν της άρεσαν πολύ οι 
διαστροφές σου και την πλάκωσες στο 
ξύλο;».

«Τι; Π ώ ς...;» . Ο Γκάλεν μισοσηκώ- 
θηκε απ' την καρέκλα του. Το σκέφτηκε 
καλύτερα, ξανακάθισε και είπε: «Εντά
ξει, της έδωσα ένα -  δυο χαστούκια. Δεν 
της έκανα κανένα μεγάλο κακό. Βγήκε 
ξανά μετά μόνη της -  αυτό το ξέρεις». 

«Δεν την είδες ξανά;».
«Όχι. Γύρισα στο σπίτι μου. Ακόμη και 

νά 'θελα να τη δώ, που δεν ήθελα, δεν 
μου άρεσε η ιδέα του φίλου της που μας 
παρακολουθούσε».

«Του φίλου της;» είπα προσπαθώντας 
να φανώ απορημένος.

«Του Γκρεγκ Στέιλυ, του αστυνομικού. 
Δεν την άφηνε στιγμή απ’ τα μάτια του. 
Όταν έφυγα εκείνο το βράδυ, ήταν σκυμ
μένος πάνω απ’ το τ ιμόν ι ενός περιπολι
κού μισό τετράγω νο πιο κάτω. Τρόμαξα 
όταν τον είδα».

Είχα πιει ένα ουίσκι και μισή μπίρα, 
όταν αντιλήφθηκα κάποιον να στέκετα ι 
πίσω απ' το άδειο σκαμνί αριστερά μου.

«Λέγομαι Γκρεγκ Στέιλυ», είπε, δίνον- 
τάς μου το δεξί του χέρι. «Έμαθα ότι 
ερευνάς την υπόθεση της Λίντα Ρό- 
τζερς».

Δεν είμαστε για τέτο ια  τώρα, σκάφ
τηκα, κι αποφάσισα να μη σφίξω το χέρι 
του. «Ακριβώς», είπα. «Τώρα πες μου -  
γ ια τί τη σκότωσες».

Στάθηκε ακίνητος για μια στιγμή, ενώ 
το ηλιοψημένο πρόσωπό του έχανε το 
χρώμα του και μετά κάθισε στο σκαμνί. 
«Τι σε κάνει να π ιστεύεις τέτο ιο  πρά
γμα;».

Ό λα  τα στοιχεία που έχω συγκεντρώ
σει».

Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και 
ήπιε μια γουλιά. «Λοιπόν, γ ια τί νομίζεις 
ότι τη σκότωσα;».

«Δεν άντεχες άλλο τα παιχνίδια της με 
τους άντρες. Σου υποσχέθηκε ότι θα τα 
σταματούσε -  έτσ ι δεν είναι».

Κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. 
«Ποτέ δεν της ζήτησα τίποτα. Την αγα
πούσα έτσ ι όπως ήταν. Ανησυχούσα 
όμως και προσπαθούσα να την παρακο
λουθώ, ιδίως όταν ήταν με ορισμένους 
ανθρώπους. Τη στιγμή που με χρειαζό
ταν όμως, εγώ δεν ήμουν εκεί. Νόμιζα ότι 
θά 'μενε σ τίτ ι της εκείνη τη νύχτα, αλλά 
εκείνη ξαναβγήκε». Ή πιε άλλη μια γου
λιά, με κο ίταξε και είπε; «Θα πρέπει να 
έχεις κάτι περισσότερο απ' αυτό για να 
π ιστεύεις ότ ι εγώ τη σκότωσα».

Του είπα με λεπτομέρειες όλα όσα είχα 
μάθει. Ό σο προχωρούσα, τον έβλεπα να 
με κοιτάζει με περισσότερο ενδιαφέρον. 
Βλαστήμησε όταν άκουσε ότι οι συν
άδελφοί του δεν είχαν καν ασχοληθεί με 
το να μάθουν για την κλοπή του αυτοκι

νήτου του Πρέουιτ. Ό τα ν  έφτασα στο 
τέλος της Ιστορίας μου, τέλειω σε το 
ποτό του, έβαλε ένα άλλο απ’ το μπου
κάλι και είπε: «Έκανες καλή δουλειά, 
καλύτερη απ’ την αστυνομία. Μόνο που 
έχεις  κάνει ένα λάθος».

«Τι λάθος;» ρώτησα παρακολουθών
τας τα χέρια του.

Με κοίταξε κατάματα και είπε: «Δεν 
την σκότωσα εγώ».

«Εντάξει, είπα. «Τότε ποιος τη σκό
τωσε;».

«Με πιστεύεις;» ρώτησε ο Στέιλυ.
«Σε πιστεύω. Πιστεύω και τον Πρέουιτ. 

Λοιπόν, ποιος τη σκότωσε;».
«Ο Μάνυ Γ κάλεν, ίσως. Θα πρέπει να 

είνα ι κάποιος που ήξερε τον Πρέουιτ, 
ήξερε που έμενε, ήξερε το αυτοκίνητό 
του, ήξερε ακόμη κι ότ ι είχε πάει σπίτι 
του και δεν θα είχε άλλοθι».

«Όχι», είπα. «Δεν ήταν ο Γκάλεν. 
Ή ταν κάποιος στην Ταβέρνα του Ντον ή 
κάποιος που την παρακολουθούσε έξω 
απ’ τα παράθυρα. Αυτό νόμιζα ότι έκα
νες, επειδή ο μπάρμαν είπε ότι κανένας 
δεν έφυγε στα επόμενα δεκαπέντε ...» . 
Μου ήρθε ξαφνικά η ιδέα. Είχα ξεχάσει 
τη συμβουλή του Τζέικ. Είχα παραβλέψει 
κάτι που δεν τα ίρ ιαζε με τα υπόλοιπα. 
«Να πάρει ο διάολος», είπα. «Ο Ντον μου 
είπε ότι τηλεφώνησε σε κάποιον!».

«Ναι, τηλεφώνησε σε μια φόλη της, τη 
Μόνα Γκραντ. Της είπε ότ ι ήθελε να της 
μιλήσει κι ότι πήγαινε στο σπίτι της. Είναι 
στο φάκελο -  το είπε η Μόνα όταν έμαθε 
τ ι έγινε».

«Ωραία», είπα, «μόνο που η Ταβέρνα 
του Ντον δεν είχε τηλέφωνο! Υπάρχει 
ένας τηλεφω νικός θάλαμος απέξω, στη 
γωνία, αλλά δεν μπορείς να τον δεις από 
μέσα. Αυτό σημαίνει ό τ ι ο Ντον πρέπει να 
ήταν έξω στο δρόμο για να ξέρε ι ότι 
έκανε τηλεφώνημα. Εκείνος μου είπε ότι 
ήταν στην κουζίνα — αλλά θα πρέπει να 
βγήκε απ' την πίσω πόρτα!».

Το συζητήσαμε για λίγο. Ο Στέιλυ δεν 
το είχε καταλάβει, αλλά προσπαθούσα 
να κερδίσω χρόνο, γ ια  να μην πάει αμέ
σως στον Ζελίνσκι. Αν ήταν να συμβεί 
κάτι, ήθελα να γίνη μετά την έκδοση του 
Πρωινού Ή λιου. Δεν υπήρχε λόγος να 
γράψ ει η αντίπαλη εφημερίδα μας πρά
γματα για τα οποία εγώ είχα κοπιάσει.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο 
φόνος είχε γ ίν ε ι σχεδόν όπως είχε πει η 
αστυνομία. Αλλά είχαν σ ιγουρευτεί πολύ 
γρήγορα κι αντί να ψάξουν περισσότερο, 
είχαν συλλάβει λάθος άνθρωπο. Ο Ντον 
είχε δει ότι η Λ ίντα ετο ιμαζόταν να φ ύγει 
κι αποφάσισε να της κολλήσει. Βγήκε απ' 
την πίσω πόρτα, την ε ίδε που τηλεφω 
νούσε και τό τε  της έκανε την πρότασή 
του. Εκείνη αρνήθηκε κι αυτός έχασε την 
ψυχραιμία του. Τη χτύπησε μερ ικές φο
ρές και μάλλον χτύπησε το κεφάλι της 
πάνω στον τοίχο. Ό τα ν  ε ίδε ότι την είχε 
σκοτώσει, έπρεπε κάτι να κάνει για  να 
μην τον συλλάβουν για φόνο.

Είχε ακόμα μια ώρα ώσπου να κλείσει κι 
έτσ ι έκρυψε κάπου το πτώμα της -  πιθα
νότατα μες στο αυτοκίνητό του -  και 
μετά γύρισε στο μπαρ. Κάποια στιγμή 
θυμήθηκε τον Πρέουιτ κι όταν έφυγαν 
όλοι οι πελάτες του έκανε ό ,τι έπρεπε για 
να τον ενοχοποιήσει.

Λογικά ήταν όλα αυτά, αλλά με ανησυ

χούσε ο Στέιλυ. Η φωνή του ήταν πολύ 
ήρεμη όταν είπε: «Και τώρα πάμε να 
δούμε τον Ντον».

Ο Ζελίνσκι μας ε ίδε, πλησίασε εκε ί που 
στεκόμαστε στο μπαρ και είπε: «Δεν έχω 
καιρό για κουβέντες με αστυνομικούς 
και δημοσιογράφους».

«Βρες τον καιρό, Ντον», είπε ο Στέιλυ.
Η φωνή του ήταν σιγανή, αλλά ο τόνος 
του έκανε τον Ζελίνσκι να καταλάβει. 
Έ ρ ιξε  μια ματιά στο γεμάτο μπαρ, έδειξε 
με το κεφάλι του την κουζίνα και είπε: 
«Εκεί μέσα».

Τον ακολουθήσαμε μέσα απ' την 
πόρτα. Είχα πει στον Στέιλυ νωρίτερα για 
το όπλο. Ο Ζελίνσκι στάθηκε λίγο πριν 
απ' την πίσω πόρτα, σκούπισε τα χέρια 
του σε μια πετσέτα και είπε: «Λοιπόν, τ ι 
ε ίνα ι το τόσο επείγον;».

Ο Στέιλυ σταμάτησε τρ ία  μέτρα μακριά 
του. «Τα ξέρουμε όλα, Ντον. Σκότωσες 
τη Λίντα κι ενοχοποίησες τον Πρέουιτ. 
Και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα 
βρούμε τα δακτυλικά σου αποτυπώματα 
στα πράγματα που έθαλες μες στο δια
μέρισμα του Πρέουιτ. Αυτό πως τό 'κά
νες, Ζελίνσκι; Μπήκες μέσα την ώρα που 
κοιμόταν;».

«Δεν ξέρετε  τίποτα!».
«Τα ξέρουμε όλα. Προδόθηκες όταν 

είπες ότ ι η Λ ίντα έκανε ένα τηλεφώνημα. 
Τώρα ο Ντρίσκολ βρήκε ένα μάρτυρα 
που σε ε ίδε να σπρώχνεις το αυτοκίνητο 
του Πρέουιτ όταν έμε ινε  από βενζίνη».

Ο Ζελίνσι χλώμιασε και με κοίταξε. 
«Παλιομπάσταρδε...» . Άρπαξε ένα 
μπαλτά και σήκωσε το χέρ ι του. Χώθηκα 
κάτω από ένα τραπέζι, αλλά δεν χρειαζό
ταν. Η εκπυρσοκρότηση του όπλου του 
Στέιλυ μου έσπασε τ ’ αυτιά μέσα στη μι
κρή κουζίνα. Ο Ζελίνσκι έκανε μια 
στροφή προς τα  δεξιά, έβγαλε μια 
κραυγή, άφησε το μπαλτά να πέσει κι 
έπιασε τον ώμο του.

Τηλεφώνησα στην αστυνομία απ' το 
θάλαμο που ήταν απ’ έξω. Το πρώτο 
περιπολικό είχε φτάσει ώσπου να μπω 
μέσα απ' την πίσω πόρτα και μέσα σε 
πέντε λεπτά είχαν έρθ ει άλλα δύο κι ένα 
ασθενοφόρο.

«Θα μπορούσες να τον ε ίχες σκοτώσει, 
ξέρεις», είπα στον Στέιλυ όταν ησύχασαν 
τα  πράγματα.

«Φυσικά», είπε, «αλλά έτσ ι θα ήταν 
πολύ εύκολο. Και γ ι' αυτόν και για  μένα».

Το Σάββατο δεν δούλευα, αλλά με ξύ
πνησε το τηλέφωνο στις έξ ι το  πρωί.

«Ωραία ιστορία», είπε ο Τζέικ Ρίτσαρ- 
ντς. «Τη βρήκα στο γραφείο μου μόλις 
μπήκα μέσα. Πώς την έγραψες τόσο γρή
γορα;».

Κάτι μουρμούρισα, μισοκοιμισμένος 
ακόμη, κι ο Τζέικ είπε: «Γιατί δεν περίμε- 
νες να 'ρθεις σήμερα το πρωί να τη γρά
ψεις; Έ τσ ι θα μπορούσα να σου δώσω 
υπερωρίες».

Αυτό μ' έκανε και ξύπνησα αμέσως. 
«Υπερωρίες!» είπα. «Κανένας δεν μου 
έχει πει τέτο ιο  πράγμα».

«Δεν πειράζει, άλλη φορά».
Θυμήθηκα το  μπαλτά και γέλασα. 

«Τζέικ», είπα, «ελπίζω να μην υπάρξει 
άλλη φορά. Εσύ και οι αναθεματισμένες 
επαληθεύσεις σου. Την άλλη φορά που 
θα τ ις  κάνω, θα κάθομαι σε μια αναπαυ
τική θέση για τους δημοσιογράφους».
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01 ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ Μ Ε ΤΑ Μ Ο Ρ 
ΦΩΣΗΣ

Μόνο τρ ιες  φορές πρόλαβε να 
«χτυπήσει» τη τρ ιμελής ένοπλη λη 
στοσυμμορία, που εξάρθρωσε η 
Υ.Α.Π.Π., μισή μόνο ώρα μετά την 
τρ ίτη  -  και φαρμακερή της -  λη 
στεία. Η ζωή της συμμορίας ήταν 
σύντομη, αλλά πλούσια σε δράση. 
Μέσα σε τρ ε ις  μέρες, κατάφερε να 
σκαρώσει τρ ε ις  «δουλειές», δύο 
στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλο
νίκη, και θα συνέχιζε τη δράση της 
αν δε σκόνταφτε πάνω στο παρα
τηρητικό  πλήρωμα του περιπολικού 
του Τμήματος Τροχαίας Νέας Ιω
νίας, που τους θεώρησε ύποπτους 
και φρόντισε να ειδοποιήσει αμέσως 
την Υ.Α.Π.Π.

Η ληστρική τους δραστηριότητα

ξεκίνησε από το Μαρούσι. Θα κλέ
ψουν ένα αυτοκίνητο  για να κάνουν 
τ ις  βόλτες τους, και μ' αυτό θα ανα
ζητήσουν θύμα για να ληστέψουν. 
Στις τέσσερες παρά πέντε το πρωί, 
την ίδια εκείνη  νύχτα της κλοπής 
του αυτοκινήτου, θα δουν στη 
στάση «Φαρμακείο» στην Π ετρού
πολη τον Κώστα Δημόπουλο, 63 
χρόνων, λογιστή, που περίμενε ταξί 
γ ια  να πάει στη δουλειά  του στη Λα
χαναγορά. Θα σταματήσουν, και θα 
του επ ιτεθούν. Οπλισμένοι με ένα 
δίκανο και ένα ρόπαλο, θα καταφέ
ρουν να του πάρουν την τσάντα που 
κρατούσε, μέσα στην οποία υπήρ
χαν 52.000 δραχμές, και επ ιταγές 
300 χιλιάδων δραχμών.

Την επομένη, νο ικιάζουν αυτοκ ί
νητο και φεύγουν για τη Θεσσαλο
νίκη. Εκεί, θα το αφήσουν και θα 
κλέψουν από τη Λεωφόρο του «ΟΧΙ» 
μια Μπε Εμ Βε. Μ' αυτή, αρχίζουν να

γυρίζουν αναζητώντας νέο θύμα. 
Περνώντας από την οδό Μεταξά, 
βλέπουν ένα άτομο, με χαρτοφύ
λακα να βαδίζει στο πεζοδρόμιο. 
Μπαίνουν αντίθετα  με το ρεύμα κυ
κλοφορίας στην οδό Φιλίππου, πε
τάγοντα ι έξω, και αρπάζουν το χαρ
τοφύλακα. μέσα στον οποία υπήρ
χαν λαχεία αξίας 300.000 δραχμών, 
και μερικά χαρτονομίσματα. Στη 
συνέχεια, εγκαταλείπουν το  κλε- 
μένο αυτοκίνητο, και με το νο ικ ια
σμένο ξαναγυρίζουν στην Αθήνα.

Ικανοποιημένοι αλλά και ταλαιπω
ρημένοι από την επίσκεψή τους 
στην συμπρωτεύουσα, επέστρεψαν 
στην Αθήνα. Ο ένας από τους τρε ις  
μάλιστα, για ν α . . .  ξεκουραστεί, 
πήρε μια φίλη του και πήγε στο ξε 
νοδοχείο «Άνεση», στη Μ εταμόρ
φωση, όπου και έμειναν ως τ ις  2 
μετά τα μεσάνυχτα. Λίγο αργότερα 
έφτασαν εκε ί και οι «συνεργάτες» 
του και τον περίμεναν. Θα έβγαιναν 
πάλι σε αναζήτηση θύματος, 
αλ λ ά . . .  σκέφτηκαν να ληστέψουν 
τον υπάλληλο της ρεσεψιόν. Ά φ η 
σαν, λοιπόν, τη φίλη τους να γυρίσει 
στο σπίτι τους, και οργάνωσαν την 
επίθεση: ενώ οι δυο περίμεναν με 
αναμμένη τη μηχανή του αυτοκινή
του απ' έξω, ο τρ ίτος, κρατώντας το 
δίκανο και φορώντας γιαλιά ήλιου 
για να μην αναγνωρισθεί, μπήκε πάλι 
στο ξενοδοχείο  και πλησίασε τη ρε
σεψιόν. Έ στρεψ ε το όπλο του πάνω 
στον υπάλληλο του ξενοδοχείου 
Αλέξανδρο Σούλη, και του ζήτησε να 
του παραδώσει όσα χρήματα είχε. Ο 
Σούλης αντέδρασε και τό τε  ο λη
στής τον χτύπησε με το κοντάκι του

Δίπλα, ο εγκέφ αλος της σπείρας Χαράλαμπος Παπα
κωνσταντίνου.
Κάτω αριστερά, ο Φλωριάς Ραγκούσης. Κάτω, ο Παντε
λής Δαμίγος.

650



όπλου. Προχώρησε και πήρε από το 
ταμείο 20.000 δρχ. Μ ετά κινήθηκε 
προς την έξοδο, αλλά ο Σούλης 
προσπάθησε πάλι να τον εμποδίσει, 
με αποτέλεσμα να δεχτε ί μια δυνατή 
γροθιά, που του προκάλεσε εξάρ
θρωση της κάτω σιαγόνας. Ο ληστής 
τότε, έτρεξε στο αυτοκίνητο που 
τον περίμεναν οι σύντροφοί του, και 
όλοι μαζί εξαφανίστηκαν.

Ό χι, όμως, για πολύ! Μετά τη λη
στεία, έκρυψαν το δίκανο και κα- 
τευθύνθηκαν προς το Μενΐδι, όπου 
σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και 
έπιασαν την κουβέντα; ίσως και να 
σχέδιαζαν την επόμενη «επιχεί
ρησή» τους. Εκεί, τους ανακάλυψαν 
οι τροχονόμοι που ειδοποίησαν την 
Υ.Α.Π.Π. Αμέσως, οι άνδρες του

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΕΣ ΚΑΛΟΓΡΙΕΣ

Τέσσερες μελαχροινές καλόγριες 
φάνηκαν εκείνο  το πρωί στην Πτο- 
λεμαΐδα. Μ αυροντυμένες και μαν- 
τηλοφόρες, χαμηλοβλεπούσες και 
γλυκομίλητες, ξεκίνησαν καιγύρνα- 
γαν τα καταστήματα και τα σπίτια 
της πόλης πουλώντας σταυρουδά
κια, φυλακτά, εικονισματάκια, καρ
βουνάκια και λιβάνι- και μάζευαν 
ρούχα, κουβέρτες, σεντόνια και ό,τι 
άλλο για να ενισχύσουν τα μονα
στήρια τους, δ ιάφορες Εκκλησίες 
και άλλα Ευαγή Ιδρύματα.

Οι άνδρες του Τμήματος Ασφα
λείας, όμως όταν τ ις  αντιλήφθηκαν
δε φα ίνετα ι να συγκινήθηκαν τόσο,
όσο οι καλοκάγαθοι και «θρησκευό-

Τμήματος Δίωξης Αδικημάτων κατά 
Ζωής και Ιδιοκτησίας, που βρισκόν
τουσαν ήδη στο πόδι, κατέφθασαν 
και τους συνέλαβαν με έφοδο.

Επρόκειτο για τρε ις  παλιούς τους 
γνώριμους: το Χαράλαμπο Παπα
κωνσταντίνου από το Μενΐδι, που 
διώκετο και για κλοπές ιδ ια ίτερα με
γάλης αξίας, σεσημασμένο τοξικο 
μανή, το στρατιώτη Φλωριά Λα- 
γούση, που όπως αποδείχθηκε ήταν 
και ο φυσικός αυτουργός των λη
στειών, και τον Παντελή Δαμίγο. 
Τώρα, οι τρεις  ληστές της Μ ετα
μόρφωσης αναπαύονται και κάνουν 
αυτοκριτική στις φυλακές. Ευχόμα
στε, όταν θα βγουν, να έ χ ο υ ν . . .  
μεταμορφωθεί σε φιλήσυχους και 
νομοταγείς πολίτες.

μενοι» κάτο ικοι της πόλης. Κάτι 
υπήρχε στην εμφάνιση και τη συμ
περιφορά των καλογριών που τους 
ξένιζε. Και πάνω απ' όλα, δεν μπο
ρούσαν να δικαιολογήσουν τη 
μαύρη ηλιοψημένη επιδερμίδα τους 
γιατί, βέβαια, καθένας θα παραξε
νευόταν αν μια καλόγρια συνήθιζε 
να κ άν ε ι . . .  ηλιοθεραπεία.

Αποφάσισαν, λοιπόν, να τις  παρα
κολουθήσουν δ ιακριτικά και να λύ
σουν τις  απορίες τους, πριν τους 
προσφέρουν κι αυτο ί το βοήθημά 
τους! Και δεν άργησαν να βεβαιω
θούν πως οι υποψίες τους ήταν βά
σιμες: έμειναν όλοι τους κατάπλη
κτοι, όταν είδαν τ ις  καλόγριες να 
μεταφέρουν τις  προσφορές και τα 
αφιερώματα και να τα φορτώνουν σε 
Ι.Χ. ημιφορτηγό αυτοκίνητο -  γνω

στής Γιαπωνέζικης μάρκας -  με την 
ένδειξη  «Οπωρολαχανικά -  Παλιά 
Σίδερα -  Είδη Προικός», και οδηγό 
νεαρό άλκιμο αθίγγανο εκ Π εριστε
ριού Αττικής.

Η έκπληξη, όμως, πέρασε γρή
γορα, και οι συνέδελφοι αντέδρα- 
σαν δυναμικά. Οι μοναχές «Μακα
ριό», «Νεκταρία», «Θεοδοσία» και 
«Αθανασία» -  παρά τις  προσευχές 
που ίσως να είχαν κάνει -  βρέθηκαν 
στο Τμήμα Ασφαλείας, μαζί με τους 
δύο συνοδούς τους. Όπως αποδεί
χθηκε σύντομα, δεν ήσαν άλλοι από 
το Γιώργο και τη Χρυσούλα Κά- 
τσαρη, το ξάδερφό τους Βαγγέλη 
και την Ευτυχία Κάτσαρη, τη νύφη 
τους Καλλιόπη Κάτσαρη και την 
κουμπάρα τους Ειρήνη Μήτρου, 
όλους τσιγγάνους -  πράγμα που δ ι
καιολόγησε και το μελαχροινό τους 
χρώμα -  κάτοικους Περιστεριού Ατ
τικής, που αποτελούσαν μια σπείρα 
που λυμαινόταν την περιοχή, εξ- 
απατώντας τους κατοίκους και εκ
μεταλλευόμενο ι το έντονο θρη
σκευτικό τους συναίσθημα, για να 
πουλάνε διάφορα θρησκευτικά 
αναθήματα και να κάνουν εράνους, 
εισπράττοντας έτσι, σοβαρά χρημα
τικά  ποσά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
μέσα σε μιάμιση μόνο περίπου ώρα, 
που πρόλαβαν να δράσουν στην 
Πτολεμαϊδα, είχαν πετύχει «εισπρά
ξεις» 12.000 δραχμών, ενώ στα χέρια 
των ανδρών βρέθηκαν 120.000 δρα
χμές, προϊόν της καλής και προσ
οδοφόρας «δουλειάς» τους.

Οι έξι τσ ιγγάνοι παραπέμφθησαν, 
την ίδ ια  μέρα, στο Αυτόφωρο Τριμε
λές Π λημμελειοδικείο  Κοζάνης, που 
«φιλοδώρησε» τον καθένα τους με 
ποινή τρίμηνης φυλάκισης χωρίς 
μετατροπή. Αλλά κι αν απαλλαχτή
καμε από την ενοχλητική παρουσία 
αυτών των έξι, δεν πρέπει να ξε
χνάμε πόσοι«συνάδελφοί» τους κυ
κλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας, 
και γ ι ’ αυτό να προσέχουμε πολύ σε 
ποιους ανοίγουμε την πόρτα μας και 
ποιους βάζουμε στα σπίτια μας. Το 
επόμενο θύμα τους μπορεί να είναι 
ο καθένας μας. Και η Χωροφυλακή, 
όσο κι αν το θέλει, δεν μπορεί να μας 
προσέχει όλους.

Αυτοπροστατευτείτε με το να 
είστε επ ιφυλακτικοί. Και μην ξε
χνάτε: «αν δεν υπήρχαν αφελείς, 
δε^ θα υπήρχαν και απατεώνες».
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ΓΡΑΜ Μ Μ ΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Ο επ ίτιμος δ ικηγόρος Καβάλας κ. Δη- 
μήτρ ιος ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ, σε επιστολή του 
προς τον Ανώτερο Δ ιο ικητή  Χωροφυλα
κής Α νατολικής Μ ακεδονίας, γράφει: 
Κύριε Ταξίαρχε,

Επί τω σημερινώ εορτασμώ της επε
τε ίου συμπληρώσεως εκατόν πεντή- 
κοντα ετών, από της ιδρύσεως του Σώμα
τος, ε ις  τας τάξεις του οποίου υπηρέτησα  
επί τετραετ ίαν  περίπου ως Υπαξιωματι- 
κός (1920 -  1923), δράττομαι της ευκα ι
ρ ίας να παραδώσω εις  υμάς το δελτίον  
ταυτότητάς μου ως ενωμοτάρχου, με  την  
ιδ ια ιτέραν παράκλησιν όπως, εάν θεω- 
ρήσητε τούτο πρέπον, το αποστείλητε ε ις  
την εν Αθήναις αρμοδίαν Αρχήν, ως 
ιστορικόν ενθύμ ιον  και ως ελάχιστον  
δείγμα βαθυτάτου σεβασμού και αγάπης 
προς το αγαπητόν Σώμα, με την πρόσθε
τον διαβεβαιωσιν μου, ότι θα διατηρώ  
μέχρ ι τελευτής  ζωηρόν ανάμνησιν της  
υπηρεσίας μου, ε ις  τούτο ε ις  τα παραδό
σεις του οποίου οφείλω εν πολλοίς την 
κοινωνικήν και επαγγελματ ικήν μου ε ξ 
έλ ιξην  και σταδιοδρομίαν.

Και επί τούτο ις δεχτή τε  κ. Ανώτερε  
την έκφρασιν της προ υμάς δ ιακεκρ ιμέ 
νης τ ιμής μ ε  τας διαπύρους ευχάς μου, 
όπως το αγαπητό Σώμα εορτάση επ' αι- 
σίοις οιωνοίς και τους δυο αιώνας από 
της ιδρύσεώς του.

Δημήτριος Μ. Λαμπαδίτης  
Επίτιμος Δ ικηγόρος Καβάλας

Με την ευκα ιρ ία  των 150 χρόνων από 
την ίδρυση του Σώματος, ο Αρχηγός της 
Καναδικής Έφιππης Αστυνομ ίας κ. RH. 
SIMMONDS, σε συγχαρητήρια επιστολή 
του προς τον  Αρχηγό Χωροφυλακής το 
νίζει:

Αγαπητέ Στρατηγέ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ,
Παρακαλώ δεχθε ίτε  τα συγχαρητήρια  

μου για την επέτε ιο  των εκατό πενήντα  
χρόνων της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η 
Υπηρεσία μου έχε ι πριν από πολύ καιρό 
αναγνωρίσει το υψηλό επίπεδο επαγγελ
ματισμού και ικανότητας που έχε ι απο- 
δε ιχθε ι από το πνεύμα συνεργασίας και 
βοήθειας που σας διέπει. Το έξοχο ρεκόρ  
επιτευμάτων, τα οποία έχε ι στο ενεργη 
τικό της η Ελληνική Χωροφυλακή στο 
διάστημα της 150ετούς ιστορίας της 
αποσπά τη βαθειά  μου εκτίμηση.

Μαζί μ ε  όλο το προσωπικό της Καναδι- 
κής Εφιππης Αστυνομίας εύχομαι στο 
Σώμα σας συνεχε ίς  επ ιτυχ ίες σε όλες  
του τις προσπάθειες.

Ειλικρινά δικός σας 
R.H. SIMMONDS 

Αρχηγός

Ο Χωροφύλακας κ. Σπυρίδων ΜΠΑΛ
ΙΑ Σ . ευχαρ ισ τε ί τους Αξιω ματικούς και 
Οπλίτες όλων των Υπηρεσιών που συνει- 
σφέρανε στον προαιρετικό έρανο για τον 
γ ιο  του Χρήστο ο οποίος χειρουργήθηκε 
με επ ιτυχία για καρδιακό νόσημα στην 
Αγγλία.

Η ημερήσια εφημερ ίδα  της Ρόδου 
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» σε σχόλιό της με τον 
τ ίτλο  «οι Τροχονόμοι βοηθούν τα παι
διά» τον ίζε ι:

Να εξαρθε ί  το έργο της Χωροφυλακής  
και η φροντίδα της για την προστασία του 
μαθητόκοσμου. Σ' όλα τα επικίνδυνα πε
ράσματα, ιδ ια ίτερα ε κ ε ί  όπου δε λ ε ι 
τουργούν φωτεινοί σηματοδότες, κάθε  
πρωί ένα όργανο ρυθμίζε ι την κυκλοφο
ρία.

Στο πολύ επικ ίνδυνο πέρασμα της δια
σταύρωσης των δρόμων Δημοκρατίας και 
Μ. Κωνσταντίνου, Κων. Παλαιολόγου, 
μπροστά από το Καζούλλειο Γυμνάοιο, 
στα Πλατανάκια, στην Αστική Σχολή, όρ
γανα της Χωροφυλακής φύλακες ά γγε 
λοι των παιδιών, αποτελούν εγγύηση για 
την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Με αληθινή στοργή αντικαθιστούν τις 
μανάδες και τους κηδεμόνες. Πιάνουν το 
χεράκι των μικρών και τα συνοδεύουν  
από τα επικίνδυνα περάσματα.

Οι δρόμοι μας, με  την παρουσία των 
τροχονόμων, κάθε πρωί δεν ε ίναι πια οι 
λαιμητόμοι των μικρών.

Σ' αυτούς, οφείλετα ι, το ότι δε σημειώ
νονται ατυχήματα στο μαθητόκοσμο.

Από το Ρέθυμνο Κρήτης η κ. Αργυρώ 
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ σε ευχαρ ιστήρ ια  επιστολή 
της προς τον Αρχηγό Χωροφυλακής 
γράφει:
Κύριε Αρχηγέ,

Το αίσθημα ευγνωμοσύνης που πλημ
μυρίζε ι την ψυχή μου με κάνει να απευ
θύνω και σε σας τούτο το γράμμα. Εργά
ζομαι ως καθαρίστρια στη Σχολή Χωρο
φυλακής Ρεθύμνης και ε ίμαι μητέρα  
επτά παιδιών, απά τα οποία τα 4 κάτω των 
12 ετών. Με το σύζυγό μου είμαι σε διά
σταση.

Το άγχος μου πως θα ζήσω τα παιδιά 
μου μεγαλώνει κάθε χρονιάρες μέρες  
όπως το Πάσχα. Φέτος όμως οι καλοί 
αξιωματικοί της Σχολής μαζ ί και οι Δόκ ι
μοι έκαναν μεταξύ τους έρανο, συγκέν
τρωσαν αρκετό 'ποσόν και έντυσαν ένα  
από τα παιδιά μου και του έδωσαν και 
δώρα.

Τους ευχαριστώ όλους αλλά και Σας

που ε ίστε  Αρχηγός τέτοιων λαμπρών αν
θρώπων που μαθα ίνουν όχι μόνο να 
προστατεύουν την κοινωνία από τους  
κακούς ανθρώπους, αλλά και να συμπα
ραστέκοντα ι στους έχοντες  ανάγκη.

Με ευχαριστ ίες  
Α. Πατραμάνη

Ο κ. Ιωάννης ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συγκι
νητική του επιστολή προς τον Αρχηγό 
Χωροφυλακής γράφει:

Για τη θεάρεστη πράξη σας, στο να δύ
σετε εντολή στους άνδρες της Α.Δ.Χ. 
Στερεός Ελλάδος και Υπηρεσιών του Λε
κανοπεδίου Αττικής, ώστε όλως προαιρε
τικά να συνδράμουν την ο ικογένε ια  μου  
με  έρανο από τον οποίο προήλθε το ποσό 
των 933.203 δραχ. και το οποίο μου  
παραδόθηκε από το Δ /τή  της Δ.Χ. Αμφί- 
σης κ. Κουρούμαλη, δεχθήτε  παρακαλώ 
τις πιο θερμές μου ευχές. Βέβαια όλα τα 
Χρήματα του κόσμου δεν φέρνουν πίσω 
τον αδικοχαμένο γιο μου, Χρήστο, που 
επί 8 χρόνια υπηρέτησε στο τ ιμημένο  
Σώμα της Χωροφυλακής η χειρονομία  
όμως αυτή και η συμπαράσταση στη λύπη 
μας, όλων των ανδρών του Σώματος, 
υπήρξε συγκινητική.

Μετά τιμής
Ψωρογιάννης Ιωάννης

Σε επιστολή του προς τη Δ ιεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός 
Βορ. Ελλάδας κ. Ιντζές, εξα ιρε ί την ψύ
χραιμη στάση της Αστυνομίας κατά την 
εκδηλωθείσα πρόσφατα πυρκαϊά στη 
στοά «Τόττη», τον ίζοντας μεταξύ άλλων 
και τα εξής:

Θερμά επίσης συγχαρητήρια  πρέπει να 
εκφράσουμε και στους άνδρες της Αστυ
νομίας οι οποίοι έγκαιρα αντιλήφθηκαν  
και αμέσως ενημέρωσαν τις αρμόδιες  
Αρχές για την πυρκαϊά που ε ίχε  εκραγε ί  
καθώς και για τη συμπαράστασή τους στο 
έργο των Πυροσβεστών, στην τήρηση της 
τάξης και στα μέτρα που πήραν για την 
αποφυγή πανικού και περαιτέρω δυσμε
νών συνεπειών.

Ο Υπουργός 
Βασίλης Ιντζές

Η κα Ελένη ΜΑΚΡΗ σε επιστολή της 
προς τον Αρχηγό Χωροφυλακής γράφει: 

Κύριε Αρχηγέ,
Σας παρακαλώ όπως δεχθε ίτε  τις θερ

μές  ευχαριστ ίες  εμού και της ο ικογέ
νειας μου, προς το Χωροφύλακα ΜΑΜΑ-
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Ι ΣΟΥΛΑ Σταύρο που υπηρετεί στο Τμήμα 
Τροχαίας Κινήσεως Σχηματαρίου. Διότι 
την 2-6-1983 ενώ ταξίδευα με το λεωφο
ρείο της γραμμής από Αμάρυνθον -  Χαλ- 
κίδος κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
απώλεσα το πορτοφόλι μου το οποίο 
περιείχε 8.000 δραχμές. Ο Χωροφύλακας 
βρήκε το πορτοφόλι το παρέδωσε αμέ
σως. ενδιαφέρθηκε ποιος είναι κάτοχος  
και που διαμένει.

Κατόπιν των ανωτέρω διαβιβάζω σε 
εσάς, στον Χωροφύλακα και σ' ολόκληρο 
το Σώμα της Χωροφυλακής πολλές ευ-
χές·

Μετά πλείστης τιμής 
Ελένη Μακρή

Κάτοικος Αμαρύνθου Χαλκίδας

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του 
Δ ιοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 
Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας Ει
ρηνοδίκης Δράμας κ. Γεωρ. ΧΑΤΖΗΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε επιστολή του προς τον 
Αρχηγό Χωροφυλακής αναφέρει:

Κύριε Αρχηγέ,
Αιοθανόμεθα υποχρεωμένοι να σας 

πληροφορήσουμε, ότι στις 10 Ιουνίου 
1983 και μέσα στα πλαίσια του εορτασμού 
των 150 χρόνων από την ίδρυση του Σώ
ματος, ο Διοικητής της Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Δράμας Αντισυνταγματάρ- 
χης κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος συν- 
οδευόμενος από Αξιωματικούς και Χω
ροφύλακες επισκέφθηκαν το Κέντρο μας 
και σε σεμνή τελετή που έγ ινε παρουσία 
του Δημάρχου Δράμας, πρόσφεραν στα 
παιδιά μας μια Βιβλιοθήκη έπιπλο με μια 
σειρά βιβλίων Εγκυκλοπαίδειας, την 
οποία αγόρασαν με προσφορές των αν- 
δρών της Χωρ/κής. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής ο κ. Παπαδόπουλος σε ομιλία 
του ανέλυσε το νόημα του εορτασμού και 
απηύθυνε συστάσεις και παραινετικά λό
για στα παιδιά. Η ενέργεια και χειρονομία  
αυτή της Διοικήσεως Χωροφυλακής  
Δράμας άφησε άριστες εντυπώσεις όχι 
μόνο στα παιδιά του Κέντρου μας που 
έχουν ανάγκη από τέτο ιες εκδηλώσεις,  
αλλά και σε όλους τους παριοταμένους  
και έδε ιξε  για ακόμη άλλη μια φορά πως η 
Χωροφυλακή δεν είναι μόνο ο ακοίμητος  
φρουρός της τάξεως και της γαλήνης των 
πολιτών αλλά προσφέρει και κοινωνικό 
έργο που πρέπει να εξαρθεί. Ύστερα από 
τα παραπάνω νοιώθουμε την ανάγκη να 
επαινέσουμε τη Δ/ση και τους άνδρες  
Χωροφυλακής Δράμας και να τους εκ- 
φράσουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας  
των μικρών παιδιών, του προσωπικού και 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύμα
τος.

Ο Διευθυντής  
Νικ. Λιανός 

Ο Προεδρ. Αντ/δρος  
του Δ /κού Συμβουλίου 

Γεώρ. Χατζηκωνσταντινου 
Ειρηνοδίκης Δράμας

εις  τον ταγματάρχην ΜΑΓΚΛΗΝ Απόστο
λον Διοικητήν του Αστυνομικού Τμήμα
τος, ανθυπομοίραρχον κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΝ 
Βασίλειον Υποδιοικητήν του Τμήματος 
και χωροφύλακα της ασφαλείας κ. ΜΠΑ- 
ΓΛΑΤΖΗΝ Αθανάσιον, οι οποίοι κατόπιν 
σχεδίου του πρώτου, έπειτα από προσω
πικήν μου καταγγελία, οι δυο τελευταίο ι 
εισήλθον κρυφά εις  το ανωτέρω κέντρον  
μου, το οποίον άγνωστοι ε ίχον κατά τας 
νυκτερινός ώρας διαρρήξει σε αγνώ
στους ημερομηνίας και παρέμειναν ανα
μένοντας τυχόν -ά φ ιξ ιν  -  επιδρομήν των 
δραστών, θέτοντας ούτω σε κίνδυνον την 
ζωήν των, καθ' ότι υφίσταντο πληροφο- 
ρίαι ότι σπείρα εκ ξένης περιφέρειας  
δρούσε και στην δική μας της Ελασσό
νας...Η χαρά και συγκίνησίς μου ήτο 
μεγάλη και η ευγνωμοσύνη μου προς 
τους ανωτέρω τρεις  άνδρας δεν μπορεί 
να εκφρασθεί με λόγια. Το γεγονός αυτό 
εκυκλοφόρησε αμέσως στην Ελασσόνα 
την επομένην και άπαντες εξεφράσθη-  
σαν με τα πλέον κολακευτικά λόγια δια το 
Α.Τ. Ελασσόνος γιατί  τέτο ια επιτυχία, 
σχεδιασθείσα λίαν εντέχνως το πρώτο 
συνέβη εδώ σε μας. Δια την μεγάλην αυ
τήν επιτυχίαν του Α.Τ. Ελασσόνος ασχο
λήθηκαν και οι Εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΛΑΡΙΣΗΣ & ΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ».

Ε π ε ι δ ή  τέτοια  όργανα όπως τα ανω
τέρω τιμούν και κοσμούν το Σώμα της  
Χωροφυλακής, εργαζόμενα ολονύκτια  
εγκαταλείποντας τις ο ικογένε ιές  τους, 
προς δε θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την 
ζωήν των αν λάβωμεν υπόψιν μας τα 
σημερινά κρούσματα ε ις  βάρος των 
Αστυνομικών οργάνων που καταλαμβά
νουν επ ’ αυτοφώρω τους παρανομούν- 
τας και επειδή η επιτυχία αυτή όπως απε- 
δείχθη μέχρι σήμερον ε ίχε ανασχετικήν  
επίδρασιν εις  την παρανομίαν κυρίως 
των ανηλίκων -  και τούτο το συμπεραίνω 
από το γεγονός ότι από τους ίδ ιους τους 
περιπτερούχους της Ελασσόνος οι 
οποίοι επώλησαν όλες τις εφημερ ίδες  
κυρίως σε ανηλίκους -  απευθύνω τα πα
ρόντα λόγια σαν έκφρασιν απλής ευγνω
μοσύνης στους αφανείς  αυτούς ήρωας 
που κάθε μέρα δίνουν την μάχην κατά 
του εγκλήματος.

Επίσης θέλω να τονίσω ότι ευχαριστώ  
όλους τους άνδρας του Τμήματος που με 
ζήλον εκτελούν το καθήκον των.

Με άπειρες ευχαριστίες  
Γρηγόριος Νούλας 

Επαγγελματίας Ελασσόνος

Σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τη 
Διοίκηση Χωροφυλακής Ρόδου ο κ. 
Στέργιος ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ γράφει:

Κύριε Διοικητά Χωροφυλακής,
- Θ α  ήθελα να εκφράσω τις ευχαρι

στίες μου για μια επιτυχία του Τμήματος 
Τροχαίας Ρόδου.

Προ ημερών μια νύκτα εκλάπη ένα  
ενοικιαζόμενο αυτ/τό μου, που ήτο στα- 
θμευμένο έξω από το ενταύθα γραφείο  
μου. Εγνωστοποίησα το περιστατικό στον 
Δ/τή της Τροχαίας Ρόδου και παρακά-

Από την Ελασσόνα ο κ. Γρηγοριος λεσα να συνδράμει στην αναζητηση του 
ΝΟΥΛΑΣ σε ευχαριστήρια επιστολή του σχήματός μου.
π ρ ο ς  τ ο  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  γ ρ ά φ ε ι ,  μεταξύ ά λ λ ω ν  Και πράγματι σε ελάχιστες μέρες το 
και τα εξής: όχημά μου ανευρέθη εγκαταλελε ιμένο

Δια της παρούσης μου επιστολής θέλω από τον κλέφτη πολύ έξω της πόλης, ευ- 
να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου τυχώς χωρίς καμμιά βλάβη.

I

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ο Γεώ ργιος ΠΑΠΠΑΣ μα θητής τη ς  Γ' 
τά ξεω ς του  1ου Λ υκε ίου  Θ εσοαλο
νίκης, ε ίνα ι γ ιο ς  του  ανθυπασπιστή 
Χ ω ροφυλακής Σω τηρίου ΠΑΠΠΑ,

Σ τον πρόσφατο π ανελλήν ιο  δ ια 
γω νισμό τη ς  Μ α θη μα τική ς  Ε τα ι
ρ ε ίας  γ ια  μ α θ ητές  ΕΓ και Γ  τά ξη ς  
Λ υκε ίου , πήρε το  πρώτο π ανελλήν ιο  
βραβείο . Σε ε ιδ ική  εκδήλω ση που 
έγ ιν ε  σ τις  18-6-83,, σ την α ίθουσα 
του  Π νευμ ατικού  Κ έντρου  του  Δ ή
μου Αθηνών, η Ελληνική Μ αθημα
τ ική  Ε τα ιρ ε ία  του  α π ένε ιμ ε τ ιμ η τ ικ ό  
δίπλωμα γ ια  τη ν  υψηλή δ ιάκρ ισή 
του.

Θα πρέπει να σ ημειω θεί ό τ ι ο βρα- 
β ευ θ ε ίς  μαζί με τρ ε ις  άλλους μαθη
τέ ς  θα α π οτελέσ ουν την  Ελληνική 
Ομάδα που θα πάρει μ έρ ος στη Δ ιε 
θνή Μ αθηματική  Ο λυμπ ιάδα στο 
Παρίσ ι ( 1 - 1 2  Ιουλίου), σ την οποία 
σ υ μ μ ετέχ ο υ ν  30 χώρες.

Γί '  αυτό ο έπαινος ανήκει ιδ ια ίτερα: α) 
στον Δ /τή της Τροχαίας, τον ταγματάρχη  
κ. Γεώργιο Μπάδα, ο οποίος με αξιέπαινη 
μεθοδικότητα και οξυδέρκεια κατηύθυνε  
πολύ εύστοχα τους υφιστάμενούς του 
στην αναζήτηση του κλαπέντος αυτοκι
νήτου μου και β) στον Χωροφύλακα κ. 
Ιωάννη Παντελάκη, που εκινήθη με πολύ 
ζήλο και επιμονή προς την κατεύθυνση  
αυτή με αποτέλεσμα, σε ελάχιστες μέρες  
να ανεύρει ο ίδιος εγκαταλελε ιμένο το 
όχημα αυτό, εκτός πόλεως Ρόδου, σε ένα 
αγροτικό δρόμο.

Επειδή Κύριε Διοικητά, τέτο ιες  δρα
στηριότητες των αστυνομικών οργάνων 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποκα
τάσταση του αισθήματος ασφαλείας των 
πολιτών, εθεώρησα χρέος μου να ευχα
ριστήσω και να συγχαρώ δημόσια αμφό- 
τερους, αλλά και σας, που έχετε  τέτοιους  
υφισταμένους.

Μ ετ ' εξα ιρέτου τιμής 
Στέργιος Μανωλάκης

Από το Βόλο ο κ. Σπύρος ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
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οε ευχαρ ιστήρ ιο επιστολή του προς τον 
Αρχηγό Χωροφυλακής γράφει:

Κύριε Αρχηγέ,
-  Αισθάνομαι την υποχρέωση όπως δια 

της παρούσης μου εκφράσω τας απεί
ρους ευχαριστίας μου προς τους άνδρες  
του Σταθμού Χωροφυλακής Λεχωνιών 
Μαγνησίας και ιδ ια ίτερα προς τον Ενω- 
μ /ρ χ ην  ΜΑΓΚΛΑΡΑ Ιωάννην, οι οποίοι 
δια των συντονισμένων και επιμόνων εν 
εργειών τους κατόρθωσαν, εντός ελαχί-  
στου χρονικού διαστήματος να εξ ιχν ιά 
σουν και να συλλάβουν τον δράστη κλο
πής της εξοχ ικής οικίας μου στα Κ. Λ ε
χωνιά Μαγνησίας, ο οποίος εκτός από 
την διάρρηξη στη δική μου οικία διέ- 
πραξε πολλές άλλες  διαρρήξεις, κατορ- 
θώντας έτσι να απαλλάξουν την φ ιλή
συχη και νομοταγή περιοχή μας από ένα  
επικίνδυνο και θρααύτατο κλέπτη.

Τελειώνοντας α ισθάνομαι ακόμη την  
ανάγκη να σας συγχαρώ για τους συνερ
γάτες σας και να ευχαριστήσω για μια  
ακόμα φορά τους άνδρες της ανωτέρω 
υπηρεσίας για την μεγάλη επιτυχία τους. 
Με αγάπη και εκτίμηση προς τοΣώμα της 

Χωροφυλακής  
Σπύρος Κρομμύδας  

Βόλος  -  Χατζηαργύρη 51

ότι η φιλική αυτή συνάντηση, θα αποτε- 
λέσε ι την απαρχή για μ εγαλύ τερες  διορ
γανώσεις στον ακριτικό Νομό μας, γ ιατί 
εμε ίς  εδώ στην Επαρχία, στις εσχατιές  
της Ελληνικής γης, έχουμε ανάγκη από 
την παρουσία σας και στον αθλητικό το
μέα. Είμαστε έτο ιμο ι να ανταποκριθούμε  
προς την κατεύθυνση αυτή με όλες τις 
δυνάμεις  μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
-  κ. Πέτρο Κοντοδήμο (Ενωμ/ρχη Σ.Χ. 

Χέροου Κιλκίς). Για εμπεριστατωμένη 
απάντηση παρακαλούμε να απευθυν
θ ε ίτε  στη Δ ιεύθυνση Προσωπικού του 
Αρχηγείου Χωροφυλακής (Κατεχάκη 1, 
Αθήνα).

-  κ. Αντώνιο ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟ (Ταξίαρχο
ε.α.): Η πρότασή σας ε ίνα ι πραγματικά 
σωστή. Τα απαιτούμενα διακ ιολογητικά  
αναφ έροντα ι στη στήλη των υπηρεσια
κών ειδήσεων στο παρόν τεύχος .

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λεβιθόπουλου Δήμου, «ΦΙΕΣΤΑ κοι 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑτα . . . »  Αθήνα 1983 εκδόσεις 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ , 21 X 14. σελ. 120.

Ο συγγραφέας με τα χ ιουμορ ιστικά 
δ ιηγήματά του που δ ιακρ ίνοντα ι για  την 
πρωτοτυπία του ύφους, τη ζωντάνια, τον 
αυθορμητισμό και την ποικιλία θεμάτων, 
προσφέρει στον αναγνώστη όχι μόνο γ έ 
λιο αλλά και έναυσμα για προβληματισμό 
πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις.

Οσοι ενδ ιαφ έροντα ι μπορούν να 
απευθύνοντα ι στο συγγραφέα (Αλεξ. 
Υψηλάντη 61. Πάτρα τηλ. 270.175).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-Κ ώ σ τα  Ντούλα, αρχίατρου ε.α. «Τα 
αναστενάρια».

-Μ ιχ ά λ η  Τσιουπρά. «Γάμοι», Για ση
μείο και αργύρια, «Η Κύπρος» «Στο Γολ
γοθά» (Ποιήματα.)

Από τη Χίο η κ. Δέσποινα ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, 
σε επιστολή της προ το Αρχηγείο Χωρο
φυλακής γράφει:

Σας παρακαλώ όπως δεχθε ίτε  τις θερ 
μές  μας ευχαρ ιστ ίες  προς τον Ενωμο- 
ταρχη ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο, που υπηρετε ί  
στο Α.Τ. Μυτιλήνης, ο οποίος προσέφερε  
πρόθυμα το αιμα του για την εγχείρ ιση  
ισχύους που έκανα στο Νοσοκομείο  
Βούλας  -  Αττικής.

Διαβιβάστε επίσης στον άνθρωπο αυτό 
τις  ευχές  μου διότι  πράγματι αυτός μου  
εδωσε κουράγιο στις δύσκολες στιγμές  
της ζωής μου.

Μετά πλείστης τιμής  
Δέσποινα Σ ιδεράτου  

Δαφνόνα Χίου

Ο Γυμναστικός Ό μ ιλ ο ς  Καστοριάς, σε 
ευχαρ ιστήρ ια  επιστολή του προ το  Αρ
χηγε ίο  Χωροφυλακής, αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμνα
στικού Ομίλου Καστοριάς, αισθάνεται 
την ανάγκη να εκφράαε ι τις απεριόριστες  
ευχαρ ιστ ίες  του, προς το Αρχηγείο Χω
ροφυλακής για την απόφασή του να δια
θέσει στις 27-5-1983 την ομάδα ΒΟΛΛΕΫ-  
ΜΠΩΛ της δυνάμεώς του, για να αγωνι- 
σθεί μπροστά στο φ ίλαθλο κοινό της πό- 
λεώς μας.

Η παρουσία της Ομάδος σας, πέρα από 
την συμβολή της στη διάδοση και ανά
πτυξη του αθλήματος στο Νομό μας, 
έδωσε την ευκαιρ ία, όχι μόνο σε εμάς και 
τους αθλητές  μας, αλλά και στο φίλαθλο  
κοινό της πόλεώς μας, να γιορτάσουμε  
παρουσία εκλεκτών στελεχών του Σώμα
τός σας και εκπροσώπων των Τοπικών 
Αρχών τα 150 χρόνια της Ελληνικής Χω
ροφυλακής, 150 χρόνια μεστά  εθνικής  
και κοινωνικής προσφοράς, που ο καθέ
νας σε κάποιο βήμα της ζωής του ένο ι
ωσε.

Εχουμε την ακράδαντη πεποίθηση,

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΣΤΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ο παπούς παρέδωσε τη σκυτάλη 
στο γιο του κι αυτός με τη σειρά 
στην κόρη του κι όλοι μαζί υπηρε
τούν για ένα σχεδόν αιώνα τη Χω
ροφυλακή.

Ο παπούς ΦΟΥΝΤΑΣ Αναστάσιος 
υπηρέτησε στο Σώμα μέχρι το 1930 
σαν Χωροφύλακας.

Ο γιος του ΦΟΥΝΤΑΣ Ανδρέας 
κατατάχθηκε το 1951 και υπηρετεί 
σήμερα με το βαθμό του ταξιάρχου. 
Η κόρη του Αθανασία κατατάχθηκε 
το 1982 σαν χωροφύλακας.

Να λοιπόν μια ο ικογένεια  στενά 
δεμένη με το ένδοξο Σώμα της Χω
ροφυλακής, που συμπλήρωσε φ έτος 
150 χρόνια προσφοράς στον Ελλη
νικό λαό.
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επιστολές για τα 150 χρόνια
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση της 

Χωροφυλακής, έφθασαν στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, πολλές εκατον
τάδες συγχαρητηρίων επιστολών, από προσωπικότητες της πολιτικής και 
πνευματικής ζωής του τόπου, από τη στρατιωτική ηγεσία της Χώρας, 
αλλά και από ανώνυμους πολίτες, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και δίκαιης 
αναγνώρισης της εθνικής και κοινωνικής προσφοράς του Σώματος, στην 
150χρονη ιστορική του πορεία.

Ενδεικτικά σταχυολογίσαμε και δημοσιεύουμε παρακάτω μερικές 
χαρακτηριστικές επιστολές:

Στρατηγέ,
Θέλω να σας εκφράσω τις θερμές  

ευχαριστίες μου για την ευγενικιά  
σας σκέψη να μου στείλετε το αρ
γυρό αναμνηστικό μετάλλιο που κυ
κλοφόρησε στα πλαίσια του εορτα
σμού των 150 χρόνων από τη σύ
σταση της Χωροφυλακής.

Με συγκίνεί ιδιαίτερα το γεγονός, 
ότι όπως τονίζετε, η χειρονομία αυτή 
αποτελεί έκφραση των αισθημάτων 
σεβασμού και αγάπης των αξιωματι
κών και οπλιτών της Χωροφυλακής 
προς το πρόσωπό μου.

Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω άλλο 
ακριβότερο δώρο απ' τα αισθήματα 
αυτά. Και πολύ περισσότερο όταν 
προέρχονται απ’ τους υπηρετούντες  
σ ’ ένα Σώμα που η ιστορία του και η 
εθνική του προσφορά είναι συνυφα- 
σμένη με τη νεώτερη ελληνική ιστο
ρία.

Είναι αδύνατο να λησμονήσει 
κάθε Έλληνας ότι η Χωροφυλακή 
στο ξεκίνημά της απαρτίστηκε από 
εκείνους τους ίδιους τους αγωνι
στές του '21 που ελευθέρωσαν την 
Πατρίδα.

Και ότι σ' όλη την κατοπινή μέχρι 
τώρα ζωή και δράση της τήρησε τις 
υποθήκες των ιδρυτών της και των 
πρώτων αξιωματικών και οπλιτών 
της.

Για όλους τους λόγους αυτούς 
παρακαλώ να δεχθείτε κι εσείς ξανά 
τις ευχαριστίες μου και να τις διαβι
βάσετε σ' όλο το Σώμα της Χωροφυ
λακής».

Με τιμή 
Βασίλης Ιντζές 

Υπουργός Βόρειας Ελλάδας

Κύριε Αρχηγέ,
Το Σώμα της Χωροφυλακής, είναι 

τόσον συνδεδεμένον με τους αγώ
νας του Έθνους μας από της ιδρύ- 
σεως του Ελληνικού Κράτους και 
προσέφερε τοσαύτας υπηρεσίας εις 
τους τομείς, τους οποίους ετάχθη να 
υπηρετήση, ώστε να επισύρη τον 
θαυμασμόν και την βαθείαν εκτίμη- 
σιν πάντων, προ παντός όμως εκε ί
νων, εν οις και εγώ, οίτινες είχον την 
τιμήν να συνεργασθούν εν τη εκτε-

λέσει των καθηκόντων των μετά των 
εις ταύτην υπηρετοάντων. Με ιδιαι
τέραν, ως εκ τούτου, συγκίνησιν 
εδέχθην το αναμνηστικόν μετάλ-  
λιον, το κυκλοφορήσαν επί τη συμ
πληρώσει 150 ετών από της συστά- 
σεως του Σώματος και ευχαριστώ  
θερμότατα Υμάς και εν τω προσώπω 
Υμών τους κ.κ. Αξιωματικούς και 
Οπλίτας δια την τιμητικήν αυτήν 
προσφοράν, ευχόμενος ευόδωσιν 
πάντοτε των προσπαθειών σας επ' 
αγαθώ της Πολιτείας.

Μετ ' εξαιρέτου τιμής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ 

Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου

«Δια τον εορτασμόν των 150 χρό
νων από την σύστασιν του Σώματος 
της Ελληνικής Χωροφυλακής το 
στρατιωτικό προσωπικό του Ελλ. 
Στρατού και εγώ προσωπικώς απευ
θύνομε θερμός ευχάς εις εσάς, τους 
αξιωματικούς και οπλίτας του Σώμα
τος».

Δημ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιστράτηγος  
Αρχηγός Γ.Ε.Σ.

«Κύριε Αρχηγέ,
Για τη συμπλήρωση 150 ετών από 

τη σύσταση του Σώματος απευθύνω 
σε σας και το προσωπικό της Ελληνι
κής Χωροφυλακής θερμά συγχαρη
τήρια και ευχές».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση  
Αντιπτέραρχος Νικόλαος Κουρής 

Αρχηγός Γ.Ε.Α.

«Κύριε Αρχηγέ
Σας ευχαριστώ θερμά για το ανα

μνηστικό μετάλλιο, της Χωροφυλα
κής, το οποίο ε ίχατε την ευγενή κα
λοσύνη να μου επιδόσετε δια του 
Υποστρατήγου Κύριου Μάσσου Στυ
λιανού . . .

Εύχομαι ολόψυχα στο τ ιμημένο  
Σώμα της Χωροφυλακής να συνεχί
σει την ένδοξη και εθνοφελή πορεία

του, που μέχρι σήμερα το έχει κατα
ξιώσει στη συνείδηση όλων των Ελ
λήνων, σε σας δε προσωπικώς Κύριε 
Αρχηγέ εύχομαι υγεία, ευτυχία: και 
κάθε επιτυχία στο δύσκολο και ση
μαντικό έργο σας».

Με εξαιρετική τιμή 
Αναστάσιος Σούνδιας 

Αντιστράτηγος
Διοικητής Τ' Σώματος Στρατού

«Αγαπητέ Κύριε Αρχηγέ,
Γ ια τον εορτασμό των 150 χρόνων 

της Χωροφυλακής και για τις πολύτι
μες  υπηρεσίες της στο Έθνος που 
πρόσφερε και προσφέρει, στο 
πρόσωπό σας συγχαίρω τον εορτα
σμό της ως πιστής θεματοφύλακος  
αρχών και παραδόσεών μας».

Με εκτίμηση  
Γιάννης ΜΑΝΙΚΑΣ 

Ακαδημαϊκός -  Βαλκανιολόγος

«Αγαπητέ Κύριε Αρχηγέ, 
Ευχαριστώ θερμά για τις προσ

κλήσεις σας να παραστώ στις τελε 
τές εορτασμού των 150 χρόνων από 
την σύσταση του σώματος Χωροφυ
λακής και ε ιλικρινά λυπάμαι που η 
απουσία μου στην Κύπρο θα μου 
στερήσει τη χαρά να βρίσκομαι μαζί 
σας.

Με αυτή την ευκαιρία, παρακαλώ 
δεχθε ίτε  τις ευχές μου για την επέ
τειο του Σώματος για συνέχιση με  
την ίδια επιτυχία του ρόλου σας που 
τόσο σημαντικό κοινωνικά είναι».

Με τιμή
Λάζαρος Δ. Εφραίμογλου 

Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχα
νικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

at * *

«Κύριε Αρχηγέ,
Τον θαυμασμό μου, αλλά και 

τ η ν .. . έκπληξή μου, για την εξα ί
ρετη σημερινή εκπομπή της ΕΡΤ 2 
για τον ΣΠΥΡΟ-ΜΗΛΙΟ. Συγχαρητή
ρια».

Φώτης Τριάρχης 
Μοίραρχος ε.α.

Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών 
Βορείου Ελλάδος.
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υπηρεοιακει
ειέηοεκ

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ
-  Προήχθη στο βαθμό του αντισυντα- 

γματάρχη -  αρχίατρου, ο ταγματάρχης -  
Επίατρος Χωροφυλακής ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώ ργιος του Αλεξάνδρου.

-  Προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη 
ο Μ οίραρχος -  Ιερέας ΠΙΣΤΟΛΗΣ Ευσέ
βιος του Κων/νου, Προϊστάμενος της 
Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής.

-  Προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη 
ο Μ οίραρχος Μ ουσικής Χωροφυλακής 
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδωνας και στο βαθμό του 
Υπομοίραρχου ο Α νθ/ρχος Μ ουσικής 
Χωροφυλακής ΜΑΛΛΙΟΣ Μιχαήλ.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του Μ οί
ραρχου οι Υπομοίραρχοι Ν.Δ. 649/70:

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος, ΚΑΤΣΙΚΟ- 
ΝΟΥΡΗΣ Θεόδωρος, ΚΑΛΤΑΚΗΣ Α λκι
βιάδης, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΡΑ- 
ΠΕΤΣΑΣ Λάμπρος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αργύ- 
ριος, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, ΡΟΥΓΑΣ 
Δημήτριος, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Γ εώργιος, 
ΤΕΖΑΣ Νικόλαος και ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος.

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Η
Από παραδρομή στο τεύχος Ιουλίου 

της «Ε.Χ.» κατά την καταχώρηση της 
προαγωγής ταγματαρχών στο βαθμό του 
αντισυνταγματάρχη δεν ακολουθήθηκε 
απόλυτα η σειρά της επετηρίδας.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ
-  Αποστρατεύθηκαν, ένα μήνα μετά 

την προαγωγή στο βαθμό τους, οι συντα
γματάρχες: ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Παναγιώτης και 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος.

-  Αποστρατεύθηκε με αίτησή του ο 
ταγματάρχης ΓΚΙΛΛΑΣ Δημήτριος.

-Α π ο σ τρα τεύθη κα ν  με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή τους 
στο βαθμό τους οι ταγματάρχες Ν.Δ. 
649/70 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ανδρέας, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Γεώργιος, ΜΠΕΗΣ Δημήτρ ιος και ΔΗ
ΜΟΥ Χριστόδουλος.

-Α π ο σ τρ α τεύ τη κε  με αίτησή του ο 
ανθυπομοίραρχος Ν.Δ. 640/70 ΤΖΟΥΡΟΣ 
Δημήτριος.

-Α π ο σ τρ α τεύ τη κε  ένα μήνα μετά την 
προαγωγή του στο βαθμό του ο ανθυπο
μοίραρχος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Πολυνίκης.

-Α π ο σ τρ α τεύ τη κα ν  με αίτησή τους οι 
α νθ υπασπιστές: ΤΣΟΠ ΟΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αδόλφος. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Λάζαρος, ΜΑΡ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ εολόγος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σαράντος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τρ ιος, ΚΟΥΠΑΣ Αθανάσιος, ΤΣΙΛΙΟΥΚΑΣ 
Λάζαρος, ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ Δημήτριος.

-Α π ο σ τρ α τεύ τη κα ν  ένα μήνα μετά 
την προαγωγή τους στο βαθμό οι ανθυ- 
πασπιστές: ΚΩΤΣΑΚΟΣ Λεωνίδας, ΣΑΤ-

ΛΑΝΗΣ Ιωάννης, ΚΑΣΟΛΑΣ Νικόλαος.
-  Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους, οι 

ενωμοτάρχες:
ΜΠΙΡΗΣ Παναγιώτης, ΛΙΟΔΗΣ 

Κων/νος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος, 
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Δημήτριος, ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 
Κων/νος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος, ΜΠΕ- 
ΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης, ΜΠΕΝΕΚΟΣ 
Παναγιώτης, ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Νικόλαος, ΓΑ- 
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 
Ορέστης, ΜΠΑΡΖΟΣ Μιχαήλ, ΡΑΥΤΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος, 
ΘΡΗΣΚΟΣ Ά γγελος , ΜΠΑΡΛΑΚΑΣ Φώ
τιος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κων/νος, ΠΟΛΙΤΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ 
Ευάγγελος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ Ιωάννης, ΓΚΑ- 
ΒΑΡΔΙΝΑΣ Ευάγγελος, ΔΗΜΟΥ Βασί
λειος, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, ΡΙΓΑ- 
ΝΑΣ Δημήτριος, ΣΙΑΦΛΑΣ Λουκάς, ΣΤΑ- 
ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος.

ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ

Με το  Π.Δ. 192/83 κυρώθηκε ο Κανονι
σμός αδειών προσωπικού Χωροφυλακής, 
η ισχύς του οποίου άρχισε από την  ημε
ρομηνία δημοσιεύσεώς του στο 
74/14-6-83 ΦΕΚ (τ.Α.').

Η εισαγωγή νέων διατάξεω ν στα 23 άρ
θρα του απ οτελεί κα ινοτομία. Οι σπου
δα ιό τερες απ’ α υτές ε ίνα ι οι ακόλουθες: 
α. Η χορήγηση 30 ημερών κανονικής 

αδείας στο προσωπικό, μετά τη συμ
πλήρωση ενός (1) έτο υ ς  πραγματικής 
υπηρεσίας στο Σώμα από την ημερο
μηνία κατάταξής του, ενώ μέχρι τώρα 
έπρεπε να έχε ι τρ ία  χρόνια.

6. Η χορήγηση κανονικής αδείας στους 
επανακατατασσόμενους οπλίτες 
μετά την  παρέλευση εξαμήνου από 
την επανακατάταξή τους.

γ. Η χορήγηση βραχείας άδειας από τη 
δ ικα ιούμενη στους μετεκπ α ιδευόμε
νους σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευ
σης του Σώματος, αξιωματικούς, αν- 
θυπασπιστές, και Οπλίτες, για  χρόνο 
περισσότερο από δυο εβδομάδες, 

δ. Η χορήγηση εκπ α ιδευτικής άδειας για 
την αλλοδαπή μέχρι 10 ημέρες το 
χρόνο, στους Υ γειονομ ικούς αξιωμα
τικούς, για  παρακολούθηση επιστη
μονικών συνεδρίων.

ε. Η πρόβλεψη άδειας κύησης και λο
χείας γυνα ικε ίου  προσωπικού, 

στ. Η χορήγηση ολιγόωρης άδειας απου
σίας στους μετεκπ α ιδευόμενους σε 
Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης του 
Σώματος για τόπους εκτός της έδρας 
της Σχολής του Κέντρου, κατά το 
χρόνο μη λε ιτουργ ίας αυτών, χωρίς 
οι ά δε ιες  αυτές να υπολογίζονται 
στις δ ικα ιούμενες κανονικές ή βρα
χείες.

ζ. Ο προγραμματισμός, η έγκριση και η

Επι μέλε ι α:  
Δημήτριος ΚΑΣΣΙ0Σ 

Ανθ υπασπιστής

χορήγηση των αδειών και από τους 
Δ /τέ ς  αξιωματικούς.

η. Η χορήγηση στο προσωπικό της κα
νονικής του άδειας μέχρι τέλο ς  Φε
βρουάριου του επόμενου έτους, την 
οποία για οποιαδήποτε λόγο δεν πήρε 
στο ημερολογιακό έτος που ανάγεται, 

θ. Η καθιέρωση πάγια, ημερών πορείας 
(μετάβαση -  επάνοδος) στους 
αδειούχους, 4 για την ημεδαπή και 6 
γ ια  την  αλλοδαπή γ ια  κάθε ε ίδος ε ί
δος άδειας, ανεξάρτητα  του αριθμού 
των τόπων διάνυσης. 

ι. Η απαλλαγή του προσωπικού από τη 
θεώρηση του φύλλου άδειας, στους 
τόπους διάνυσης αυτής, στις αρμό
δ ιες Υπηρεσίες Χωροφυλακής.
Ο αδειούχος δεν υποχρεούται σε 
θεώρηση του φύλλου άδειας στους 
τόπους διάνυσής της, αλλά οφ είλε ι 
να κάμει θεώρηση μόνος του γ ια  την 
άφιξη και αναχώρηση από κάθε τόπο. 
Κατά τη λήψη φύλλου αδείας, ενημε
ρώνει με σημείωμα την υπηρεσία για 
τους τόπους διαμονής του κατά τη 
διάνυση της άδειας με ακρ ιβείς δ ιευ 
θύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου, για 
την αναζήτησή του αν παραστεί ανά
γκη. Σε περίπτωση αλλαγής δ ιεύθυν
σης στον τόπο διάνυσης της άδειας, 
υποχρεούται να ενημερώ σει την 
υπηρεσία του. Αλλαγή του τόπου 
τούτου, για χρόνο περισσότερο των 
δύο (2) ημερών, επ ιτρέπ εται μόνο με 
έγκριση της υπηρεσίας του. 

ια. Η χορήγηση της προγραμματισμένης 
κανονικής άδειας σ' αυτούς που τ ε 
λούν υπό μετάθεση, εφόσον ο χρόνος 
αυτός καλύπτεται από την προθεσμία 
προς αναχώρηση.

ΔΙ ΚΑΙ 0Λ0ΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙ0Δ0-
ΤΗΣΗΣ

Στο 156 τεύχος της «Ε.Χ.» (Δ /ρ ιος 
1982) είχαμε απαριθμήσει τα δικαιολο- 
γητικά  που απαιτούντα ι για  τη συνταξιο- 
δότηση των συνάδελφων που αποστρα
τεύο ντα ν  από το Σώμα.

Επειδή μερ ικο ί -  άτυχο ι -  συνάδελφοι 
φεύγουν απ’ την ζωή προτού συνταξιο- 
δοτηθούν, ενώ δηλαδή υπηρετούν στο 
Σώμα, δημοσιεύουμε, στη συνέχεια, τα 
δ ικα ιολογητικά  που η δ ικα ιούμενη τη 
σύνταξη χήρα πρέπει να υποβάλει στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για να της απονε- 
μηθεί η σύνταξη και να λάβει τα δ ικα ιού
μενα βοηθήματα.

α. Για τη συνταξιοδότητη:

1. Αίτηση για συνταξιοδότηση, βάσει 
των ετών υπηρεσίας του συζύγου, 
προς την υπηρεσία συντάξεων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
Κάνιγγος 29. Αθήνα.

2. Αίτηση, στην ίδ ια υπηρεσία, για  τη χο-
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ρήγηση αντιγράφων της πράξης συν- 
ταξιοδότησης που θα εκδοθεί.

3. Δύο α ιτήσεις προς την Δ/νση Στρατο
λογίας /Α.Χ. για την έκδοση φύλλου 
Μητρώου και τη χορήγηση βεβαίωσης 
του Ν.Δ. 142/72 (δετία).

4. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας, από
φαση χρονοεπιδόματος και απόφαση 
οικονομικών προαγωγών, που θα εκ- 
δόσει η Διαχείριση Χρηματικού Χω
ροφυλακής (Ψαρρών 2, Αθήνα).

5. Δήλωση υποδείγματος σελίδας (2) υπ' 
αριθ. 509/1/78 από 6-3-80 Εγκυκλίου 
διαταγής Αρχηγείου Χωροφυλακής 
(προστατευόμενων μελών).

6. Πιστοποιητικό του οικείου Στρατολο
γικού γραφείου για τους προϋπηρε- 
τήσαντες στο στράτευμα.
Εφόσον ο αποθιώσας έχει προϋπηρε
σία και σε άλλη Δημόσια υπηρεσία, 
απαιτείτα ι και σχετική βεβαίωση της 
υπηρεσίας αυτής, προκειμένου να 
προσμετρηθεί ο χρόνος της προϋπη
ρεσίας στη συνταξιοδότηση.

7 Πιστοποιητικό ο ικογενειακής κατά
στασης του αποβιώσαντος.

8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου και
9. Πιστοποιητικό γάμου απ' την ο ικεία  I. 

Μητρόπολη.

6. Για τη λήψη επιδόματος οικογενειακών 
βαρών:

1. Αίτηση προς τη 13η Δ/νση του Γεν.
Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Πιστοποιητικό ο ικογενειακής κατά
στασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 105/69, στην 
οποία θα δηλώνεται απ’ την ενδιαφε- 
ρόμενη ότι δεν λαμβάνει το αιτού- 
μενο επίδομα από άλλη πηγή.
Εάν τα προστατευόμενα τέκνα  φο ι
τούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή θα 
πρέπει να επισυναφθεί σχετική βε
βαίωση της σχολής.

γ. Για την απονομή βοηθήματος από το Μ.Τ.Σ.:

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανά

του του μερισματούχου.
3. Πιστοποιητικό ο ικογενειακής κατά

στασης του αποβιώσαντα και
4. Βιβλιάριο μερίσματος.

δ. Για τη χορήγηση βοηθήματος από το Τ Α.Α.Χ ή
Τ.Α.Ο.Χ.:

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο Φ.Μ.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
4. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας της 

Διαχείρισης Χρηματικού Χωροφυλα
κής.

5. Αντίγραφο διαταγής απόλυσης.
6. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας 

στο οποίο να αναγράφονται οι νόμιμοι 
κληρονόμοι.

7. Πιστοποιητικό του γραμματέα Πρω
τοδικών, εάν ο αποθιώσας άφησε δια
θήκη.

ε. Έξοδα κηδείας:

1. Αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικού

/Α.Χ. (Τμήμα Β.\ Γραφ. 2ο).
2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογ. 

κατάστασης θανόντα.
3. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανά

του.
4. Βεβαίωση αποδοχών.
5. Βεβαίωση υπηρεσίας υγειονομικής 

περιθάλψεως για κατάθεση βιβλια
ρίου ασθενείς.

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 105/69 γ ια την 
πραγματοποίηση των εξόδων κηδείας 
με μέριμνα και δαπάνη του ενδ ιαφ ε
ρομένου.

Τα ανωτέρω δικα ιολογητικά υποβάλ
λονται από τη σύζυγο ή το γονέα, τα τ έ 
κνα ή τους αδελφούς του θανόντα, που 
τέλεσαν την κηδεία. (Σχετική η 5/1983 
καν/νή διαταγή της Δ /νσης Οικονομικού 
/Α.Χ).

Με την τροποποίηση της παραγρ. 1 
εδαφ. γ του άρθρου 62 του Κανονισμού 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής (σχετ. 
19/83 Π.Δ.), καθορίστηκε αναλυτικά η 
εξεταστέα  ύλη του μαθήματος της ιστο
ρίας, για  την εισαγωγή αρρένων μαθητών 
στο Β: τμήμα Δόκιμων Υπαξιωματικών 
(ενωμοταρχών) της Σ.Ο.Χ.

Στους υποψήφιους δ ίνοντα ι για. ανά
πτυξη δύο θέματα κάθε ένα των οποίων 
έχει δύο ερωτήσεις, ως εξής:

1) Ο Μινωικός Πολιτισμός.
2) Ο Μ υκηναϊκός Πολιτισμός.
3) Η Μ εταβατική εποχή 1 1 ο ς -9 ο ς  αιώ

νας π.Χ. (Ο μεσαίωνας της Αρχαιότη
τας -  προέλευση και εγκατάσταση 
των Δωριέων).

4) Ο πρώτος Ελληνικός αποικισμός 
(Μ ετανάστευση: Αιολέων, Ιώνων και 
Δωριέων).

5) Ο δεύτερος Ελληνικός αποικισμός 
(Αίτια του Β." αποικισμού -  μητροπό- 
λε ις  και αποικίες -  Σχέσεις μητρο
πόλεων και αποικιών -  σχέσεις αποί- 
κων και ιθαγενών).

6) Η πολιτική εξέλ ιξη  και πολιτική ορ
γάνωση της Αθήνας (Εξέγερση του 
Κύλωνα και η Νομοθεσία του Δρά
κοντα, η Νομοθεσία του Σάλωνα, η 
Τυραννίδα στην Αθήνα, η μεταρρύ
θμιση του Κλεισθένη).

7) Η κοινωνική οργάνωση στην Αθήνα 
και τη Σπάρτη (Η Αθηναϊκή κοινωνία, 
η Σπαρτιατική κοινωνία, η θέση των 
Ειλώτων).

8) Ο Περσικός επεκτατισμός και οι 
παράγοντες της Ελληνικής νίκης 
(Ιωνική εξέγερση και Αθήνα, Μαρα
θώνας, Θερμοπύλες, Αρτεμήσιο, 
Σαλαμίνα, Πλαταιές, παράγοντες 
της Ελληνικής νίκης).

9) Η αντιζηλία Αθηνών και Σπάρτης, 
σφαίρες επιρροής.

10) Η εξέλιξη της συμμαχιας της Δήλου 
σε Αθηναϊκή ηγεμονία.

11) Οι αντίπαλοι του Περικλή και η πολι
τική τους.

12) Η ακμή των Αθηνών υπό τον Περικλή 
(461 -431 π.Χ.).

στ. Οικονομική Ενίσχυση Ε.Τ.Ε.Χ.:

Στο Επικουρικό ταμείο  Ελληνικής Χω
ροφυλακής έχει συσταθεί ειδ ικός λογα
ριασμός για την παροχή οικονομικής 
ενίσχυσις στις ο ικογένε ιες  των συν
αδέλφων που πέθαναν εν ενεργεία.

Δ ιευκρ ιν ίσεις  παρέχονται με την 
221 /43 /11 ιγ από 24-3-80 εγκύκλιο Δ/γή 
Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Τα ίδ ια δ ικα ιολογητικά των α, β, γ, δ, 
και ε περιπτώσεων απαιτούνται και στην 
περίπτωση συνταξιοδότησης ορφανών 
παιδιών.

Στην περίπτωση των απόστρατων συν
άδελφων που φεύγουν απ’ τη ζωή, η σύν
ταξή τους μεταβ ιβάζετα ι στους νόμ ι
μους δικαιούχους. Η υπηρεσία συντά
ξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά
τους, Κάνιγκος 29, Αθήνα, είνα ι αρμόδια 
για τη μεταβίβαση αυτή.

13) Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος 432 -  
404 π.Χ. (Αρχιδάμειος πόλεμος, εκ 
στρατεία  στη Σικελία, Δ εκελειακός 
πόλεμος, Αποτελέσματα του Πελο- 
πόννησιακού πολέμου).

14) Η αναλαμπή της Θήβας (Λεύκτρα, 
Μαντινεία).

15) Η εμφάνιση και επικράτηση των Μα- 
κεδόνων στην Ελλάδα (Η αρχαιό
τερη Μακεδονία, ο Φίλιπποςεπεκτεί- 
νε ι την κυριαρχία του, Χαιρώνεια 
(338 π.Χ.), ο Αλέξανδρος συνεχίζει 
το έργο του Φιλίππου).

16) Η κατάλυση του Περσικού κράτους 
(Μάχη Ισσού, Γαυγαμήλων, εκστρα
τε ία  των Ινδιών, στρατηγική ικανό
τητα  του Αλεξάνδρου, η πολιτική 
του Αλεξάνδρου, το τέλος του Αλε
ξάνδρου).

17) Π ολιτιστικές συνέπειες των κατα- 
κτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου.

18) Κοινωνικές και ο ικονομικές συν
έπειες του έργου του Αλέξανδρου.

Από τη Βυζαντινή ιστορία:

1) Οι Ιλλυρικοί αυτοκράτορες. Πορεία 
προς την απολυταρχία (Αλλάζει 
μορφή το πολίτευμα, ρ ιζικές αλλα
γές στη διοίκηση).

2) Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Χριστια
νισμός (θριάμβευσε στο τέλος -  Ο 
Μέγας Κωνσταντίνος ανοίγει τον 
δρόμο στο Χριστιανισμό -  Η πολιτική 
του Μ. Κωνσταντίνου απέναντι στις 
α ιρέσεις -  Οριστικός θρίαμβος του 
Χριστιανισμού (Ιουλιανός ο αποστά
της), ο χρπσός αιώνας της Θ εολο
γίας, κατα ίίωξη της ειδωλολατρίας 
κρίση του Χριστιανισμού από τ ις  αι
ρέσεις του 5ου αιώνα.

3) Οι Ούνοι. Το κράτος και οι επιδρο
μείς του.

4) Ο αιώνας του Ιουστινιανού και των 
διαδόχων του (Ανασύσταση της Ρω
μαϊκής Ο ικουμένης, προοδευτική 
πορεία προς το Βυζάντιο, το πολε
μικό έργο του Ιουστινιανού και 
κατακτητικο ί πόλεμοι, αμυντικοί πό
λεμοι, ειρηνικά έργα και εσωτερική

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ
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πολιτική του Ιουστινιανού, χαρα
κτηρισμός του έργου του Ιουστιν ια 
νού, οι δ ιάδοχοι του Ιουστινιανού και 
η προσπάθειά τους να συγκρατή
σουν τα σύνορα του Δούναβη και 
της Ανατολής).

5) Ο Ηράκλειος και η δυναστεία  του (Η 
μορφή του, η δυναστεία  του και οι 
δ ιάδοχοί του).

6) Η πολιορκία της Κωνσταντινουπό
λεως υπό των Αβάρων το  626.

7) Οι τρ ε ις  δυνασ τικές φάσεις περι
όδου 7 1 7 -8 6 7  (ΟΓΙσαυροι, οι δ ιάδο
χοι των Ισαύρων, η δυναστεία  του 
Αμορίου).

8) Η εικονομαχική κρίση (Η εικονομα- 
χία, η προέλευση και το  νόημά της, οι 
δύο φάσεις τη ς  εικονομαχ ικής κρί
σης).

9) Η περίοδος ακμής και η χρυσή εποχή 
του Βυζαντίου 867 — 1025 (Η αναγέν
νηση της «Νέας Εποχής» του Μ ι
χαήλ Γ  σ υνεχ ίζετα ι να ολοκληρώ νε
ται, η λαμπρή εποχή της «Βυζαντι
νής εποποιίας» και οι αυτοκράτο- 
ρες).

10) Τα πρώτα συμπτώματα παρακμής 
του Βυζαντίου (1025 -  1081).

11) Η δυναστεία  των Κομνηνών (1081 -  
1185) (Η πρώτη φάση 1081 -  1180, η 
δεύτερη  1180 -  1185 και η τρ ίτη  
φάση 1185 -  1204).

12) Οι σταυροφορίες, ο «Ιερός πόλε
μος» των Χριστιανών της δύσης για 
την απελευθέρωση των Αγίων τόπων 
(Ο 11ος και 12ος αιώνας ε ίνα ι δύο 
ανήσυχοι α ιώνες γ ια  τους πληθυ
σμούς της Δ υτικής Ευρώπης, οι 
τρ ε ις  σ ταυροφ ορίες του 12ου αιώνα 
με θρησκευτικό  χαρακτήρα).

13) Η τετά ρ τη  σταυροφορία 1202 -  1204 
και η άλωση της Κωνσταντινούπολης 
από τους Φ ράγκους 1204.

14) Η τελευ τα ία  στιγμή τη ς  Βυζαντινής 
αυτοκρατορ ίας (Πριν έλθ ε ι η ώρα 
της άλωσης, η προετοιμασία, η 
άλωση).

Από τη νεώτερη Ιστορία:

1) Η οργάνωση του  Ελληνισμού μέσα 
στην Τουρκική αυτοκρατορ ία  (Το 
Πατριαρχείο, εκκλησ ιαστικά προνό- 
μοια, η Τουρκική πολιτική και τα 
προνόμια, η σημασία και συνέπειες 
των προνομίων, η θέση της εκκλη
σίας, τα πολιτικά προνόμια η τοπική 
αυτοδιο ίκηση).

2) Κ λέφ τες -  Αρματολοί.
3) Ο αγώνας για την  ελευθερ ία  -  ελπί

δες και επαναστάσεις πριν από τη 
μεγάλη εξέγερση του 1821 (Ελπίδες 
του  Ελληνισμού για  την απ ελευθέ
ρωση του, επανάσταση του 1769 
(Ορλωφικά), Λάμπρος Κατσώνης, το 
όνειρο του Ρήγα Φεραίου, η εθνική 
ιδέα, το  όνομα Έ λληνες).

4) Οι Αγώνες των Σουλιωτών (1788 -  
1803), Οι Σουλιώ τες στα Επτάνησα.

5) Οι Ελληνικές επ αναστατικές ε τα ι
ρίες. Η Φιλική Ε τα ιρεία  (1814).

6) Η πρώτη περίοδος της Ελληνικής 
Επανάστασης (1821 -  1824), επανά
σταση στις ηγεμ ον ίες  τα κυριότερα 
γεγονότα , τα τελευ τα ία  γεγονότα  
και η σημασία του κινήματος.

7) Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο 
και την υπόλοιπη Ελλάδα, Τουρκική 
αντίδραση, θανάτωση του Πα
τριάρχη Γρηγορίου Ε.'

8) Τα πολεμικά γεγονότα  του πρώτου 
έτους της Ελληνικής Επανάστασης 
1821 (Πολιορκία της Τριπολιτσάς, 
σχέδιο του Κολοκοτρώνη, μάχη της 
Σ τερεός και Αλαμάνας, μάχη της 
Γραβιάς, μάχη των Βασιλικών, 
άλωση Τριπολιτσάς).

9) Τα πολιτικά γεγονότα  του πρώτου 
έτους της Επανάστασης 1821.

10) Η φ ιλελληνική  κίνηση.
11) Τα πολεμικά γεγονότα  του Β' έτους 

της Ελληνικής Επανάστασης 1822 
(θάνατος Αλή Πασά. Τουρκικό σχέ
διο εκστρατείας, τα γεγονότα  στη 
Δυτική Ελλάδα, Πόλεμος, Τούρκων -  
Σουλιωτών, εκστρατεία  και κατα
στροφή του Πέτα, πρώτη πολιορκία 
του Μ εσολογγίου.

12) Τα γεγονότα  στην Ανατολική Ελ
λάδα -  Δερβενάκια. Τα γεγονότα  στο 
Α ιγαίο (Επανάσταση Χίου, σφαγή 
Χίου).

13) Επανάσταση στη Μ ακεδονία.
14) Ο Βύρων στην Ελλάδα.
15) Γεγονότα  του τέτα ρ το υ  έτους (1824) 

της επανάστασης (Εσωτερικά γεγο 
νότα, εμφ ύλ ιο ι πόλεμοι, Οδυσσεύς 
Ανδρούτσος, συνέπ ειες εμφυλίων 
πολέμων).

16) Τα πολεμικά γεγονότα  του τέτα ρτου  
έτους 1824 (Συμφωνία Τουρκίας -  
Αιγύπτου, καταστροφή τη ς  Κάσου 
και Φαρών, ναυμαχίες στη Σάμο -  
Γέροντα, απόβαση Ιμπραήμ στην 
Πελοπόννησο).

17) Πολεμικά γεγονότα  του 1825 (Μάχες 
στη Μεσσηνία με τον  Ιμπραήμ, μάχη 
στο Μανιάκι, απελευθέρωση του Κο
λοκοτρώνη, μάχη Μύλων, κατα
στροφές στην Πελοπόννησο).

18) Επιχειρήσεις στη θάλασσα το  1825 
(Ναυμαχία Μεθώνης, Καφηρέα, εκ 
σ τρατεία  Κανάρη στην Αλεξάνδρεια).

19) Πολεμικά γεγονότα  του 1826 (Πο
λιορκία  και έξοδος του Μ εσολογ
γίου, επ ιχειρήσεις στην Αττική, μάχη 
Βέργας, πολιορκία Ακρόπολης Αθη
νών, Μ άχες Α ττικής, ο Γεώργιος Κα- 
ραϊσκάκης Γ εν ικός Αρχηγός, εκ 
σ τρατεία  Στερεάς).

20) Πολεμικά γεγονότα  του 1827 (Από
βαση στην Καστέλλα, μάχες στον 
Πειραιά, θάνατος Καραϊσκάκη, 
καταστοφή Φαλήρου, συνέπειες).

21) Συνθήκη του Λονδίνου -  Σημασία 
αυτής.

22) Ναυμαχία του Ναυαρίνου (9 Οκτω
βρίου 1827).

23) Η εποχή του Καποδίστρια 1828 -  
1831 (Γενικά χαρακτηρ ιστικά, συν
θήκες για την απελευθέρωση της 
Ελλάδας, το  έργο του Καποδίστρια 
στο εσω τερικό, η αντίδραση στο 
έργο του Κυβερνήτη).

24) Η Ελλάδα ανεξάρτητο  Κράτος -  Ση
μασία της Ελληνικής Επανάστασης.

25) Η εποχή του Ό θω να 1833-1862 (Γε
νικά χαρακτηριστικά, η κάθοδος του 
Ό θω να στην Ελλάδα, η οργάνωση 
του Κράτους από την Αντιβασιλεία, 
επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου 1843,

το  Σύνταγμα του 1844, το εθνικό 
πρόβλημα και η πολιτική της μεγά
λης ιδέας, το ανατολικό ζήτημα, 
Κριμαϊκός πόλεμος 1853 -  1956, η 
συνθήκη των Παρισίων και η σημασία 
της, οι Έ λληνες και ο Κριμαϊκός πό
λεμος).

26) Η εποχή του Γεωργίου του Α.' 1863 -  
1913 (Εκλογή Γεωργίου Α.', η ένωση 
της Επτανήσου, το  Σύνταγμα του 
1864, η Επανάσταση της Κρήτης 
1866 -  1869).

27) Η εθνική κίνηση στα Βαλκάνια -  
Πανσλαβισμός, η συνθήκη Αγίου 
Στεφάνου 1878, η συνθήκη του Βε
ρολίνου 1878, και η σημασία της.

28) Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 
1897.

29) Το Μ ακεδονικό ζήτημα -  Παύλος 
Μελάς.

30) Το κίνημα του 1909.
31) Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912 -  1913 

(Βαλκανικοί πόλεμοι, πόλεμος με 
Τουρκία, το  Συνέδριο του Λονδίνου, 
οι επ ιχειρήσεις 1913, η δολοφονία 
Γεωργίου ΑΙ, η συνθήκη του Λονδί
νου 1913, ο πόλεμος εναντίον της 
Βουλγαρίας, συνθήκη Βουκουρε- 
στίου, ο ελληνισμός στα 1913 -  
1914).

32) Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 1914 
-  1918 (τα αίτια, η αφορμή, επ ιχειρή
σεις του 1915, ο διχασμός στην Ελ
λάδα, Κοινωνία των Εθνών, οι συν
θήκες με τα ν ικημένα Κράτη και η 
σημασία αυτών).

33) Β.' Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελ
λάδα 1940 -  1941.

Σ υντελεστής βαθμολογίας για το μά
θημα αυτό: 8.

Η ύλη των υπολοίπων μαθημάτων 
παραμένει η ίδια.

α. Ελληνικά:

Σύνταξη έκθεσης ιδεών. Συντελεστής 
βαθμολογίας 10.

6. Μαθηματικό:

Ό λη  η ύλη της πρακτικής αριθμητικής. 
Σ υντελεστής βαθμολογίας 10. Οι Υπο
ψ ήφ ιοι εξετάζοντα ι σε θέματα που περι
έχουν δύο προβλήματα.

γ. Γεωγραφία:

Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ευ
ρώπης. Σ υντελεστής Βαθμολογίας 8. Οι 
υποψήφιοι εξετά ζοντα ι σε θέματα που 
περιέχουν δύο ζητήματα (ερωτήσεις), 
από τα  οποία το  ένα τουλάχιστον πρέπει 
ν' α ναφ έρετα ι στη γεωγραφία της Ευρώ
πης.

Τα θέματα ιστορίας και γεωγραφίας 
δ ίνοντα ι από τα εγκεκρ ιμένα  εγχειρ ίδ ια  
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, που διδάσκοντα ι στο Γυμνάσιο 
και Λύκειο, του χρόνου που δ ιενεργε ίτα ι 
ο διαγωνισμός.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμο
ποιούν τη νεοελληνική  γλώσσα, χωρίς 
ακρότητες και να γράφουν στο μονοτο
νικό σύστημα.

Σχετική ε ίνα ι και η 221/19/57στ από 
24-2-83 εγκύκλιος διαταγή του Αρχη
γείου  Χωροφυλακής.

658



γιά τίς ελεύ θερ ες  ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Οριζόντια :

1. «Ο...πλοίαρχος», γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν.
2. Μικρή εξέδρα όπου γ ίνετα ι η εκτέλεση καταδίκων. -  Δ ια

μέρισμα δύο δωματίων.
3. Έ ντγκαρ Άλαν... Αμερικανός ποιητής. -  Κάθε εξάνθημα 

ή τοπική φλεγμονή του δέρματος.
4. Δυσάρεστο συναίσθημα. -  Κι έτσ ι λ έγετα ι ο ποταμός 

Σπερχειός.
5. Πρόθεση. -  Γνωστό βιθλίο του Αντώνη Σαμαράκη. -  Βγαί

νε ι από... τις  ελιές.
6. Δεν είνα ι ολοκληρωμένες αυτές. -  Τις βρίσκουμε σε δη

μόσιες υπηρεσίες.
7. Ρωμαίος στρατηγός που νίκησε τον Αττίλα. -  Ουδέτερο 

αόριστης αντωνυμίας.
8. Θυμίζει... κελάηδημα πουλιού. -  Είδος γραπτής ή προφο

ρικής εξέτασης. -  Πρόθεση (αντιστρ.)
9. Κι έτσ ι λέγοντα ι οι φτασμένοι καλλιτέχνες. -  Συνοδεύε

τα ι συχνά από... μια ανοιχτή παλάμη.
10. Η διάρθρωση των μερών ενός λογοτεχνικού έργου. -  Τα 

ανοίγει στο έδαφος το άροτρο.
11 .Σύμφωνο. -  Αυτά δεν αγαπιούνται. -  Διπλασιαζόμενο γ ίν ε 

τα ι η...Μπορντό.
12. Θρηνώδεις κραυγές. -  Αναιδείς, προκλητικοί.
13. Μακριά από... θάλασσα αυτά. -  Μ εταφορικά σημαίνει 

πράγμα διαλογής.

Κάθετα :
1. Είναι ο απόφοιτος Πανεπιστημίου ή άλλης ανώτερης 

σχολής.

2. Α υτές που γ ίνοντα ι με τη θέληση κάποιου. -  Μαζί με το πι 
δηλώνει βιασύνη.

3. Είδος ελαστικής σόλας. -  Πυκνές και ά ταχτες ομάδες 
ανθρώπων. -  Αρχαίο βεβαιωτικό μόριο.

4. Δίψηφο φωνήεν. -  Οι κάτοικοι ενός Πελοποννησιακού 
νομού. -  Μάρκα αγγλικών τσιγάρων.

5. Ρωτάει για  τον τρόπο. -  Μ εγάλοι ποντικοί των αγρών.
6. Αυτό που υποκινείται από εχθρικό πάθος, μ ίσος.-Α ρχα ία  

χώρα της Μ ικράς Ασίας.
7. Καταβάλλεται για  να ταξιδέξουμε. -  Φόροι, δασμοί.
8. Τ ίτλος αρχηγών αφρικανικών φυλών. -  Εμπορικές ανα- 

δουλιές.
9. Ο πρωτόπλαστος. -  Συγκοινωνιακά αρχικά. -  Μεγάλο 

αθηναϊκό νοσοκομείο.
10 Αειθαλή δένδρα που τα φύλλα τους έχουν φαρμακευτικές 

ιδ ιότητες. -  Μόριο.
11. ΤΟ νοτιότατο  άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. -  Γ ίνετα ι 

συνήθως από χειρούργο για  το κλείσιμο πληγής.
12. Συμβολίζει διεθνώς τον ατμόιππο. -  Κενές, χωρίς περι

εχόμενο. -  Μ οντέρνα μουσική.
13. Ξενόγλωσση κομψότητα. -  Χημικό φαινόμενο, κατά το 

οποίο δ ιαφ ορετικές οργανικές ενώσεις έχουν την ίδ ια 
εκατοστια ία  σύνθεση και το ίδ ιο μοριακό βάρος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έ νας γνωστός καταζητούμενος κακοποιός, που το πα
ρελθόν του βάραιναν καταδίκες για ένοπλες ληστείες, παρά
νομες οπλοχρησίες και προκλήσεις σοβαρών σωματικών 
βλαβών, ο Μάρκος Τουλιάτος,σπρώχνεται από κάποιο άγνω
στο χέρ ι στις γραμμές, την ώρα που το τραίνο πλησίαζε την 
αποβάθρα του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Πραγματικά, πολ
λούς εχθρούς είχε ο Τουλιάτος, που θα έφτιαχναν ένα πολύ 
μεγάλο κατάλογο των πιθανών δολοφόνων του, τόσο από τα 
θύματά του όσο και από τους παλιούς «συνεργάτες» του, που 
συνήθιζε να τους «ρίχνει» και να τους «πουλάει».

Ό τα ν  ο Ταγματάρχης Λούκας, που ανάλαβε την υπό
θεση, έφθασε στο Σταθμό, παραδέχτηκε πως ο Ενωμοτάρχης 
Παναγιωτόπουλος, που ήταν υπηρεσία εκείνη  την ώρα στο 
Σταθμό, ε ίχε κάνει καλή δουλειά  : ε ίχε προλάβει και αποκλεί
σει τ ις  εξόδους της αποβάθρας από την οποία έπεσε ο Του
λιάτος, και έτσ ι ο δολοφόνος πρέπει να ήταν κάποιος από 
τους επ ιβάτες που ε ίχε κρατήσει για  λήψη καταθέσεων.

Ο Ταγματάρχης Λούκας θέλησε πρώτα από όλα να δει το 
πτώμα. Ο νεκρός Τουλιάτος βρισκόταν ακόμα φρικτά δ ιαμε
λισμένος πάνω στις ράγες. Στο χέρ ι του όμως, κρατούσε 
πάντα το  εισ ιτήρ ιό του. Ο Ταγματάρχης έσκυψε και το κοί
ταξε, ε ίχε τον αριθμό 16.121. Τον παρατήρησε για λίγη ώρα 
και μετά ανασηκώθηκε και προχώρησε προς την αίθουσα, 
όπου ο Ενωμοτάρχης είχε μαζέψει τους μάρτυρες. Η εικόνα 
όμως του φρικτά παραμορφωμένου πτώματος δεν έλεγε να 
φύγει από το μυαλό του, και εκείνο  το χέρ ι που κρατούσε 
σφιχτά το εισ ιτήρ ιο σαν να ήθελε να του πει κάτι, σαν να του 
επ ιδείκνυε το τελευ τα ίο  του χαρτί. Ο Ενωμοτάρχης δεν άρ
γησε να του δώσει την αναφορά του : πάνω στην αποβάθρα, 
την ώρα του φόνου, βρισκόντουσαν είκοσι νεαρές μαθήτριες, 
που γύρναγαν από μια σχολική εκδρομή, και έξι άνδρες. Ο 
Ταγματάρχης δεν υποπτεύται τ ις  κοπέλες, α λλα τ ις  ανακρίνει 
μήπως μάθει κάτι χρήσιμο. Ζητάει, λοιπόν, από όλες τους 
αριθμούς των εισ ιτήριών τους- είνα ι από το  16.122 μέχρι και 
το 16.142. Ύστερα, ρωτάει την κοπέλα με το  τελευ τα ίο  εισ ι
τήρ ιο :

-  Πότε αντιληφθήκατε το έγκλημα;
-Μ παίνοντας, άκουσα τη φωνή : «Ό χι! Βοθεια!», του 

απαντάει εκείνη.
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-  Π ροσέξατε αν έβγαλε κάποιος ε ισ ιτήρ ιο  μετά από σας;
-  Ναι μετά από μένα ήταν ένας γέρος κύριος.
Ο Ταγματάρχης Λουκάς αποκλείει τ ις  μαθήτρ ιες και τις  

αφ ήνει ελεύθερες , και συγκεντρώ νει την ποσοχή του στους 
έξ ι άνδρες, επ ιμένοντας στον αριθμό των εισ ιτηρίω ν τους. Ο 
πρώτος, ένας εμπορικός αντιπρόσωπος, έχ ε ι το  16.118, ο 
δεύτερος, ένας φ ο ιτη τής  που πήγαινε στο χωριό του, το
16.119, ο τρ ίτος, ένας γνωστός πορτοφολάς των τραίνων, το
16.120, ο ηλικ ιω μένος κύριος που θυμήθηκε η μαθήτρια είχε 
πραγματικά το  16.143, και ένας φαντάρος που πήγαινε στη 
μονάδα του το  16.144. Υπήρχε, όμως, και ο έκτος, ο Δημήτρης 
Πολυχρονίδης, γνωστό υποκείμενο του υποκόσμου, «προσ
τάτης» και μπράβος, που δηλώνει πως έχε ι χάσει το  εισ ιτήρ ιό  
του.

-  Πότε ανέβηκες εσύ στην αποβάθρα; τον  ρωτάει ο Τα
γματάρχης.

Εγώ έφτασα τελ ευ τα ίο ς  από όλους, απαντάει ο Πολυ
χρονίδης. Ή ρθα και είδα  μαζεμένο τον  κόσμο. Και όταν πήγα 
κοντά αντίκρυσα το  πτώμα.

Ο Ταγματάρχης ρω τάει τον  εμπορικό αντιπρόσωπο αν 
βρισκόταν κανείς στην αποβάθρα όταν έφθασε. Εκείνος τον 
διαβεβα ιώ νει πως έφτασε πρώτος. Πώς, λοιπόν, ε ίχ ε  βρεθεί 
στην αποβάθρα χωρίς ε ισ ιτήρ ιο  ο Πολυχρονίδης; Γιατί, βέ
βαια, δεν τον  π ισ τεύει πως μπήκε τελευτα ίο ς .

-  Από το υς  έξ ι άνδρες, μουρμουρίζει, τρ ε ις  αποκλείονται 
γ ια τ ί ήρθαν πολύ νωρίς, και δύο γ ια τ ί ήρθαν καθυστερημένοι

Ο Πολυχρονίδης ε ίνα ι ο δολοφόνος και τώρα καταλαβαίνω 
πότε μπήκε.

Μήπως καταλάβατε και εσείς;

Μ' ένα σμπάρο δυο τριγόνια
Ο καθηγητής σε μια μαθήτρια :
-  Πές μου ένα παράδειγμα που να εκ
φράζει πρακτικά τη φράση : «Μ' ένα 
σμπάρο δυο τρ ιγόνια».
Και η μαθήτρια
-  Ό τα ν  μια γυνα ίκα  π αντρεύτα ι από 
έρωτα έναν πλούσιο.

Για τα μάτια
-  Ευχαριστώ, θείε, γ ια  το  δώρο σου, λ έε ι 
η μικρή ανηψιά.
-  Μπα! Δεν αξίζε ι και πολλά πράγματα. 
- Τ ο  ξέρω, αλλά η μαμά μου είπε γ ια  τα 
μάτια να σου πω ευχαριστώ.

Εναντιότητες
Επί μια ώρα ο ανθρωπάκος συμπληρώ

νε ι το  έντυπο της απογραφής που του 
ε ίχε παρουσιάσει ο αρμόδιος κρατικός 
υπάλληλος που τον ε ίχε  επ ισκεφθεί στο 
σπίτι.

-  Και τώρα κύριε τα ίδ ια  ερωτήματα, 
του είπε, να τα συμπληρώσει και η γυ 
ναίκα σας σ' ένα άλλο έντυπο.

-  Π ερ ιττό  να χάνετε τον  καιρό σας, του 
απαντάει. Αν θέλετε  να μάθετε τη γνώμη

της, στα ερωτήματα που απαντώ εγώ μ' 
ένα «ναι», να γρά φ ετε  ένα «όχι», και 
αντιθέτω ς.

Υπερβολές
Δυο φ ίλο ι συζητούν
-  Εγώ λ έ ε ι ο ένας σκότωσα μια πέρδικα 

από απόσταση πεντακοσίων μέτρων.
-  Αυτό δεν ε ίνα ι τίποτε, λ έε ι ο άλλος. 

Εμένα όταν με βλέπουν οι πέρδι
κες... παραδίδονται.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Έ νας βραχίονας του Νείλου ονομάζε

τα ι «λευκός», γ ια τ ί τα  νερά του είνα ι 
δ ιαυγέστατα  επειδή προέρχοντα ι από τ ις  
μεγάλες λ ίμνες του Ισημερινού, τη λίμνη 
Αλθέρτη και τη λίμνη της Βικτωρίας, 
όπου καθαρίζονται, ενώ από το  υψίπεδο 
της Α ιθιοπίας τα νερά που κατεβα ίνουν 
από τον άλλο θραχίωνα, τον Κυανό 
Νείλο, ε ίνα ι ταραγμένα  και χρωματι
σμένα από· τ ις  ηφ α ισ τε ιακές ύλες που 
παρασύρουν.

Στη Ρώμη, τον  3ο και 2ο αιώνα π.χ., 
κάθε χρόνο σταύρωναν έναν σκύλο. Κι' 
αυτό γ ια τ ί έτσ ι καθόρισε η σύγκλητος, 
που λαβα ίνοντας υπόψη τ ις  α ρετές  και 
τ ις  υπηρεσίες αυτών των πιστών φίλων 
του ανθρώπου δεν θέλησε να ψηφίσει 
νόμο γ ια  πλήρη εξόντωση των σκύλων, 
για να τιμωρηθούν επειδή δεν γαύγισαν 
έγκα ιρα όταν πλησίασαν στην πόλη οι 
γαλάτες, αλλά περ ιορ ίστηκε σε μια 
«συμβολική ποινή του είδους.

Ό λ α  τα  24ωρα του χρόνου δεν έχουν 
την ίδ ια  διάρκεια. Κι αυτό γ ια τ ί η γη δεν 
π ερ ιφ έρετα ι γύρω από τον Ή λιο  με στα
θερή ταχύτητα. Η περιφορά της ε ίνα ι τα 
χύτερη όταν ε ίνα ι κοντά στον Ή λ ιο  και 
πιό αργή όταν ε ίνα ι μακρυά του, κΓ αυτό

επηρεάζει την  αστρονομική διάρκεια  της 
ημέρας δηλαδή το  χρόνο που μεσολαβεί 
ανάμεσα στις αλληλοδιαδοχές κορυφώ
σεις του Ή λιου.

Είναι υγ ιε ινό να πλαγιάζουμε νωρίς 
γ ια τ ί οι ώρες ύπνου πριν από το ηλε- 
κτρομαγνητικό ξύπνημα τη ς  Γης (που 
στο ημισφαίριο μας συμβαίνει συνήθως 
μετά τα μεσάνυχτα και πριν από τ ις  τρ ε ις  
το  πρωί) αξίζουν πολύ περισσότερο από 
ίσο αριθμό ωρών ύπνου μετά το  ξύπνημα 
αυτό, όταν γύρω η φύση δν ε ίνα ι πια βυ
θισμένη στη νυχτερ ινή  τη ς  ανάπαυση.

ΛΥΣΕΙ Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ, 2. ΙΚΡΙΩΜΑ -  
ΔΥΑΡΙ, 3. ΠΟΕ-ΣΠΥΡΑΚΙ, 4. ΛΥΠΗ -ΑΛΑΜΑΝΑ, 5. ΩΣ 
-  ΛΑΘΟΣ -  ΛΑΔΙ, 6. ΜΙΣΕΡΕΣ -  ΟΥΡΕΣ, 7. ΑΕΤΟΣ -  
ΚΑΠΟΙΟ, 8. ΤΣΙΟΥ — ΤΕΣΤ — ΕΜ. 9. ΦΙΡΜΕΣ-ΟΡΣΕ, 10. 
ΥΦΗ -  ΑΥΛΑΚΙΑ, 11. XI -  ΜΙΣΗΤΑ -  ΜΠΕ, 12. ΓΟΟΙ - 
ΙΤΑΜΟΙ, 13. ΣΤΕΡΙΑΝΑ -  ΜΑΠΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ, 2. ΕΚΟΥΣΙΕΣ -  ΦΙ 3. 
ΚΡΕΠ -  ΣΤΙΦΗ -  ΓΕ, 4. ΑΙ -  ΗΛΕΙΟΙ -  ΜΟΡ, 5. ΠΩΣ -  
ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ, 6. ΕΜΠΑΘΕΣ-ΜΥΣΙΑ, 7. ΝΑΥΛΟΣ-ΤΕΛΗ
8. ΡΑΣ — ΚΕΣΑΤΙΑ, 9. Α Δ Α Μ -Ο Α Σ -Κ Α Τ , 10. ΕΥΚΑΛΥ
ΠΤΟΙ-A M , 11. ΤΑΙΝΑΡΟ-ΡΑΜ Μ Α, 12. HP-ΑΔΕΙΕΣ 
ΠΟΠ, 13. ΣΙΚ -  ΙΣΟΜΕΡΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι πέντε άνδρες έχουν τα εισιτήρια 16.118.16.119,

16.120, 16.143 και 16.144. Οι κοπέλες, όμως αν και 
είκοσι «καλύπτουν» 21 αριθμούς (μετρείστε από 
16.122 μέχρι και το 16.142). Είναι φανερό πως ο Πι 
χρονίδης πέρασε ανάμεσά τους χωρίς να τον κγ 
βουν. 0 Ταγματάρχης Λούκας αποκλείει τους . 
πρώτους άνδρες γιατί δεν μπορεί να ήταν οι δο' 
και να πήγαν στο σταθμό πριν από το θύμα, π ου . 
εισιτήριο 16.121 -  φυσιολογικά ο δολοφόνοςακολο, 
το θύμα του. Αποκλείει, όμως, και τους δυο τε. 
ταίους γιατί έφτασαν ταυτόχρονα ή αργότερα από Π| 
στιγμή του εγκλήματος, που έγινε όταν ακόμα έμπαιναν 
οι μαθήτριες. Άρα, ο δολοφόνος δεν μπορεί παρά νο 
είναι ο Πολυχρονίδης, που εξαφάνισε το εισιτήριό το- 
για να μπερδέψει τα πράγματα.
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ΤΗΝ
Ρ Π ’ ΟΟΗ

E O O Q Q q
Α Θ Η Ν Α

Στη διάρκεια επίσημης τελετής 
που έγινε στις 12-6-83, ο Αρχιεπί
σκοπος Αθηνών και Πόσης Ελλάδος 
κ.κ. Σεραφείμ, θεμελίωσε τον Ιερό 
Ναό της προστάτιδος του Σώματος 
Αγίας Ειρήνης στο Γαλάτσι.

Στη σεμνή αυτή τελετή , παραβρέ
θηκαν ο υπουργός εργασίας κ. Γιαν-

Λ Α Ρ Ι Σ Α

Στα πλαίσια του εορτασμού των 
150 χρόνων από τη σύσταση του Σώ
ματος 12 άνδρες και γυναίκες της 
Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, έδωσαν εθελον
τικά αίμα στις 15 Ιουνίου 1983 στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, για τη 
σωτηρία πασχόντων συνανθρώπων 
τους, προβάλλοντας μ' αυτόν τον 
τρόπο το τεράστιο κοινωνικό και αν
θρωπιστικό έργο της Χωροφυλακής.

Παρόμοια εθελοντική  αιμοδοσία 
έγινε και στις 17-6-83 στο νοσοκο- 
■είο Κομοτηνής, με αθρόα συμμε- 
. ιχή ανδρών και γυναικών της

,Χ. Θράκης.
\λά  και στις έδρες των υπόλοι- 
Ανώτερων Διοικήσεων, η προσ- 

ευση του προσωπικού του Σώμα
τός στο ανθρωπιστικό αυτό κάλε
σμα, υπήρξε συγκινητική και σχο
λιάστηκε ευμενώς από τα μέσα μαζι- 

ής ενημέρωσης.

νόπουλος, βουλευτές, ο Αρχηγός 
Χωροφυλακής, αντιστράτηγος κ. 
Μπριλλάκης, άλλοι επίσημοι και 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής.

Η θεμελίωση ενός ακόμα Ιερού 
Ναού αφιερωμένου στην προστά- 
τιδα του Σώματος Αγία Ειρήνη, δ ε ί
χνει την προσπάθεια που γ ίνετα ι για 
εντονώτερη ανάπτυξη του θρη
σκευτικού συναισθήματος του 
προσωπικού του Σώματος.

ΧΙ ΟΣ
Φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με 

την ομάδα Βροντάδων Χίου, έδωσε 
στις 22-6-83 στο Φαφαλίειο Στάδιο 
Βροντάδων Χίου, η ομάδα του Σώ
ματος.

Μ ετά από συναρπαστικό αγώνα , 
που παρακολούθησαν αρκετο ί φ ί
λαθλοι, η ομάδα της Χωροφυλακής 
αναδείχθηκε ν ικήτρ ια με σκορ (3-2).

Τον αγώνα παρακολούθησαν ο 
Δ ιο ικητής της Διοίκησης Χωροφυ
λακής Χίου, μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βροντάδων, ο Πρόε
δρος και τα μέλη του Δ ιο ικητικού 
Συμβουλίου του Φιλοπρόοδου Ομί
λου Βροντάδων, άλλοι τοπικοί 
παράγοντες και πολλοί φίλαθλοι, οι 
οποίοι σχολίασαν ευνοϊκά τη μετά
βαση αυτής της ποδοσφαιρικής 
ομάδας του Σώματος στο ακριτικό 
νησί της Χίου, η οποία έγ ινε στα 
πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης 
δημοσίων σχέσεων μεταξύ κοινού 
και αστυνομίας.

Τα έσοδα της συνάντησης δ ια τέ
θηκαν για την οικονομική ενίσχυση 
του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντά
δων Χίου.

Δ Ρ Α Μ Α
Το κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρ

μένων Δράμας επισκέφθηκαν στις 
10-6-83 ο Δ ιο ικητής της Διοίκησης 
Χωροφυλακής Δράμας αντισυντα- 
γματάρχης κ. Παναγιώτης Παπαδό- 
πουλος, μαζί με αξιωματικούς και 
οπλίτες της Δ ιοίκησης και πρόσφε- 
ραν στα παιδιά του κέντρου, μια βι
βλιοθήκη έπιπλο μαζί με μια σειρά 
βιβλίων εγκυκλοπαίδειας.

Σε ομιλία του ο Δ ιο ικητής της Δ.Χ. 
Δράμας ανάλυσε το νόημα της γ ιορ
τής των 150 χρόνων από την ίδρυση 
του Σώματος, και απηύθυνε παραι
νέσεις στα παιδιά. Στη συνέχεια μί
λησαν, ο Δήμαρχος Δράμας και ο Ει
ρηνοδίκης, οι οποίοι εξέφρασαν τις  
ευχαριστίες τους για την ενέργεια  
αυτή των ανδρών της Χωροφυλακής 
και τόνισαν τη σπουδαιότητα και τη 
βαθύτερη σημασία της κοινωνικής 
αποστολής του Σώματος.

Στη σεμνή αυτή εκδήλωση παρα
βρέθηκαν ο Δήμαρχος της Δράμας 
κ. Δημητριάδης, ο προεδρεύων
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αντιπρόεδρος του Δ. Συμβουλίου 
του κέντρου Παιδικής Μέριμνας, Ει
ρηνοδίκης Δράμας κ. Χατζηκων- 
σταντίνου. άλλοι προσκεκλημένοι 
και τα παιδιά του Ιδρύματος.

Ηαξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία 
της Δ ιο ίκησης Χωροφυλακής Δρά
μας, σχολιάστηκε ευμενώς από το 

πικούς παράγοντας της πόλης και 
έδωσε τη χαρά και την ηθική ικανο
ποίηση στα παιδιά του ιδρύματος, 
αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά 
το υψηλό έργο που επ ιτελε ί το 
Σώμα, στον κοινωνικό και πολιτι
στικό τομέα, στα πλαίσια της εν ί
σχυσης των δεσμών μεταξύ κοινού 
και αστυνομίας.

ο οποίος ευχαρίστησε το Αρχηγείο 
Χωροφυλακής γ ια τη λε ιτουργ ία  της 
Σχολής, τη Δ ιεύθυνση Αστυνομίας 
και την Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης για τ ις  δ ιευκολύνσεις 
που τους παρείχαν, κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους και τους κα
θηγητές αξιωματικούς για τις  προσ
πάθειες που κατέβαλαν να τους 
μεταδόσουν τ ις  γνώσεις τους.

Ακολούθησε η απονομή των πτυ
χίων από τον Δ ιευθυντή  Αστυνο
μίας, ταξίαρχο κ. Ηλία Θεοδωράκη 
και τον Ανώτερο Δ ιο ικητή Χωροφυ
λακής Κεντρ ικής Μακεδονίας τα- 
ξΐαρχο κ. Κωνσταντίνο Χαραλαμπό- 
πουλο.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν επί
σης, οι υποδιευθυντές της Δ ιεύθυν
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, οι 
δ ιευθυντές  των υπηρεσιών της 
Δ ιεύθυνσης και οι καθηγητές-αξιω - 
ματικο ί

Α Θ Η Ν Α

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Σε ειδ ική  τελετή  που έγ ινε  στις 
17-6—83 στη Λέσχη Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης απονεμήθηκαν τα 
πτυχία σε 40 νέους Τροχονόμους -  
Ενωμοτάρχες, με την ευκα ιρ ία  της 
λήξης των μαθημάτων του Σχολείου 
Τροχαίας. Σχην εκδήλωση μίλη σαν 
ο Δ ιευθυντής Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης ταξίαρχος κ. Ηλίας Θεοδω- 
ράκης και ο Διευθυντής Υποδιευθύν- 
σεως Τροχαίας αντισυνταγματάρ- 
χης κ. Παναγιώτης Κουρνέτας, οι

οποίοι απηύθυναν στους νέους τρο
χονόμους, οδηγίες και συμβουλές 
για τη σωστή άσκηση των νέων δύσ
κολων καθηκόντων τους και τόνισαν 
ιδ ια ίτερα  στους ε ιδ ικευ θ έντες  ότι 
κατά την διαχείρ ιση των υποθέσεων 
των πολιτών και κατά τη βεβαίωση 
των τροχονομικώ ν παραβάσεων θα 
πρέπει να είνα ι αντικε ιμεν ικο ί, δ ί
καιο ι,αμερόληπτοι και ευγεν ικο ί στη 
συμπεριφορά τους.

Στη συνέχεια μίλησε ο αρχηγός 
της σειράς των ειδ ικευθέντω ν, ενω
μοτάρχης κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης,

Στα πλαίσια της σύσφιγξης των 
σχέσεων μέταξύ κοινού και Αστυνο
μίας και για τη ν ο ικονομική ενίσχυση 
των κοινωφελών σκοπών του, ο 
Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής Βο

ρείων Προαστίων, διοργάνωσε με 
ξεχωριστή επ ιτυχία χορευτική  συν
εστίαση, σε κεντρ ικό  ξενοδοχείο  
της Κηφισιάς την 1-7-1983.

Στην αρχή της εκδήλωσης, μίλησε 
η πρόεδρος του Ο.Φ.Χ. Βορ. Προα
στίων κ. Ά ννα  Δήμα. η οποία ανα
φέρθηκε στην έντονη προσπάθεια 
του ομίλου για την σύσφιγξη των 
σχέσεων πολιτών και αστυνομίας, με 
την διοργάνωση διαφόρων κοινωνι
κών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και εξήρε την ανθρωπιστική και κο ι
νωνική προσφορά της Χωροφυλα- 
κής στη δ ιάρκεια των 150 χρόνων 
από τη σύστασή της.

Παραβρέθηκαν, ο Δ ιευθυντής 
Αστυνομίας Ασφαλείας του Αρχη- 
γείου^ Χωροφυλακής ταξίαρχος κ. 
Συμεών Δασκαλάκης, σαν εκπρόσω
πος τουαπουσιάζονταλόγω κωλύμα
τος Αρχηγού Χωροφυλακής αντι
στράτηγου κ. Μπριλλάκη, δ ιευθυν
τές  υπηρεσιών Χωροφυλακής των 
Βορ. Προαστίων, πολλοί αξιωματικοί 
και οπλίτες με τ ις  ο ικογένειές  τους, 
το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο του Ο.Φ.Χ. 
Βορ. Προαστίων με επ ικεφαλής την 
ακούραστη πρόεδρό του κ. Ά ννα  
Δήμα. πρόεδροι άλλων Ομίλων Φί
λων Χωροφυλακής και πολλοί φ ίλοι 
του Σώματος, που τίμησαν με την 
αυθόρμητη παρουσία τους την επι
τυχημένη αυτή εκδήλωση.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η
Είκοσι δύο δέματα με δώρα, πρόσ- 
φερε ο Δ ιο ικητής της Δ ιο ίκησης Χω
ροφυλακής Έβρου, συνταγματάρ-
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χης κ. Χρύσανθος Φούντας, σε ισά
ριθμους άνδρες του Φυλακίου 
Στρατού Διλόφου Έβρου, εκ μέ
ρους του Αρχηγού Χωροφυλακής 
αντιστράτηγου κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκη.

Η συγκινητική αυτή επίσκεψη και 
προσφορά των συμβολικών δώρων 
στο ακριτικό φυλάκιο, κοντά στους 
ηρωικούς φαντάρους που υπηρε
τούν στην ευαίσθητη περιοχή του 
Έβρου, δείχνει την σπουδαιότητα 
και τη βαθύτερη σημασία του κοινω
νικού έργου του Σώματος.

Ρ Ο Δ Ο Σ

Στα πλαίσια των υπηρεσιακών του 
επισκέψεων ο Γ' επιθεωρητής Χω
ροφυλακής υποστράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Βασιλάκης πήγε πρόσφατα 
στη Ρόδο και μίλησε σε συγκέν
τρωση 482 δοκίμων χωροφυλάκων, 
που εκπαιδεύονται στο εκε ί Παράρ
τημα της Σχολής Οπλιτών Χωροφυ
λακής.

Στην ομιλία του ο κ. επιθεωρητής, 
τόνισε την ανάγκη της πληρέστερης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού του 
Σώματος, για να μπορέσει να αντα- 
ποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης αστυνόμευσης και 
στις προσδοκίες του ελληνικού 
λαού και έδωσε οδηγίες για την εκ
τέλεση των καθηκόντων τους με 
πνεύμα δικαιοσύνης και αντικε ιμ ε
νικότητας.

Β Ο Ν Ν Η

Με την ευκαιρία της άφιξής τους 
στη Βόννη για παρακολούθηση θε
μάτων ασφαλείας και προστασίας 
υψηλών προσώπων, ομάδα αξιωμα
τικών της Δ.Α.Υ.Π. με επικεφαλής 
τον μοίραρχο κ. Ιωάννη Μουσούλη, 
επέδωσε στις 27-5-83 στον Δ ιευ 
θυντή Εκπαίδευσης της Κρατικής 
Εγκληματολογικής Υπηρ. της Βόν
νης κ. GERHARD BEODEN αναμνη
στική πλακέττα με το έμβλημα του 
Σώματος, εκ μέρους του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής.

Η ευγενική αυτή χειρονομία των 
Ελλήνων αστυνομικών που εντάσ
σεται στα πλαίσια της διεύρυνσης 
των φιλικών επαφών και ανάπτυξης 
ευρύτερων δημοσίων σχέσεων με 
αστυνομικούς ξένων κρατών, προ- 
κάλεσε τα ευμενή σχόλια των Γερ- 
υανών συναδέλφων.

Α Θ Η Ν Α
Τα πτυχία σε 39 άνδρες και 2 γυ

ναίκες χωροφύλακες που αποφοί
τησαν από το Σχολείο Ειδίκευσης 
Τροχαίας, επέδωσε στις 17-6-83 ο 
Δ ιοικητής της Σχολής οπλιτών Χω
ροφυλακής συνταγματάρχης κ. Νι

κόλαος Πισκοντάκης σε ειδική τε 
λετή που έγινε στη Σ.Ο.Χ. Αθηνών 

Ο κ Δ ιοικητής, σε ομιλία του προς 
τους εκπαιδευθέντες απεύθυνε 
παραινέσεις και οδηγίες για την κα
λύτερη εκτέλεση της αποστολής 
τους και εξέφρασε τ ις  ευχαριστίες 
του προς τους δ ιδάξαντες καθηγη
τές  για την πολύτιμη βοήθεια τους 
στην πληρέστερη ενημέρωση των 
ανδρών του Σώματος, γύρω από τα 
θέματα τροχαίας.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Στη διάρκεια ε ιδ ικής τελετής  στις 
29-4-1983 στη Λέσχη Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης, έγ ινε η απονομή των 
πτυχίων σε 23 αξιωματικούς και 
οπλίτες της Χωροφυλακής^ που 
αποφοίτησαν από τη Σχολή -ένω ν 
Γλωσσών, μετά από παρακολούθηση 
μαθημάτων διάρκειας έξι (6) μηνών.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε 
ο Δ ιευθυντής της Δ.Α.Θ. ταξίαρχος 
κ. Ηλίας Θεοδωράκης, ο οποίος ευ 
χαρίστησε τους καθηγητές και τις 
καθηγήτριες για τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν να μεταδόσουν τις 
γνώσεις τους στους εκπαιδευθέν- 
τες  αξιωματικούς και οπλίτες και 
απηύθυνε συστάσεις και παραινέ
σεις στους αποφοίτους της Σχολής. 
Στη συνέχεια μίλησε ο αρχηγός της 
τάξης της Σχολής Υπομοίραρχος κ. 
Λαζαρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους καθηγητές κα ικαθηγήτρ ιες ,το  
Αρχηγείο Χωροφυλακής και τη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης για τις δ ιευκολύνσεις που τους 
παρείχαν κατά τη διάρκεια της εκ
παίδευσης.

Η εκδήλωση τέλειω σε με μικρή 
δεξίωση που δόθηκε προς τιμή των 
καθηγητών και μαθητών της Σχολής.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν οι 
Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης, 
Δ ιευθυντές Υπηρεσιών της Δ.Α.Θ., 
οι δ ιδάξαντες καθηγητές και καθη- 
γήτρ ιες της Γαλλικής Γλώσσας και 
αντιπροσωπεία αξιωματικών και 
οπλιτών της Δ ιεύθυνσης Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης.




