


Η λ.ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΔΕΞΙΩΟΗΚΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Με μεγάλη λαμπρότητα και επι

σημότητα, δόθηκε στις 27-7-83 στον 
καταπρόσινο κήπο του Προεδρικού 
Μεγάρου, η καθιερωμένη δεξίωση 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή προς 
τιμή των αξιωματικών που αποφοί
τησαν πρόσφατα από τις παραγωγι
κές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 
του τόπου και οι άλλοι επίσημοι 
προσκεκλημένοι περιέθαλαν με ξέ
χωρη στοργή και ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον τα νέα επίλεκτα στελέχη των 
Ε.Δ. και Σ.Α. και συζήτησαν μαζί τους 
διάφορα επαγγελματικά και άλλα 
θέματα, μέσα σε ατμόσφαιρα εγ
καρδιότητας και αυθορμητισμού. Οι 
θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια 
όλων συνοδέυσαν τους νέους αξιω
ματικούς στο ξεκίνημα της νέας 
λαμπρής σταδιοδρομίας τους.

Στην επιβλητική αυτή δεξίωση, 
παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός κ. 
Ανδρέας Παπανδρέου, ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. 
Αβέρωφ, ο Γενικός Γραμματέας του 
Κουμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 
κ. Φλωράκης, ο Πρόεδρος της Βου
λής των Ελλήνων κ. Αλευράς, οι 
υπουργοί: Προεδρίας της Κυβέρνη
σης κ. Κουτσόγιωργας. Εσωτερικών 
κ. Γεννηματάς, Δικαιοσύνης κ. Μαγ
ικ ή ς ,  Δημόσιας Τάξης κ. Σκουλα- 
ρίκης, Παιδείας κ. Κακλαμάνης, Δη
μοσίων Εργων κ. Τσοχατζόπουλος, 
Εργασίας κ. Γιαννόπουλος, Συγκοι
νωνιών κ. Ακριτίδης, Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. Κατσιφάρας, Γεωργίας 
κ·,Σημίτης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων κ. Κουλουμπής, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Βερυβάκης, Έ ρευ
νας και Τεχνολογίας κ. Λιάνης, πολ
λοί υφυπουργοί, ο βουλευτής επι
κράτειας κ. Μαύρος, βουλευτές 
όλων των κομμάτων, ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ ναύαρχος κ. Ντεγιάννης, οι 
αρχηγοί ΓΕΣ αντιστράτηγος κ. Πα- 
ναγόπουλος, ΓΕΝ αντιναύαρχος κ. 
Παππάς, ΓΕΑ αντιπτέραρχος κ. Κου- 
ΡΠ_ς, η ηγεσία των Σωμάτων Ασφα
λείας, ανώτατοι δικαστικοί και εισ
αγγελείς, πρυτάνεις και καθηγητές 
Πανεπιστημίου, διακεκριμένες 
προσωπικότητες του πνευματικού 
κόσμου της Αθήνας, γενικοί γραμ
ματείς υπουργείων, άλλοι κυβερνη
τικοί παράγοντες, διευθυντές ορ
γανισμών και σωματείων και άλλοι 
επίσημοι προσκεκλημένοι.

Από πλευράς Χωροφυλακής 
παραβρέθηκαν ο Αρχηγός αντι
στράτηγος κ. Μπριλλάκης, οι α και β 
υπαρχηγοί υποστράτηγοι κ.κ. Πανα- 
γιωτόπουλος και Ρομοσιός, οι α και γ 
επιθεωρητές, υποστράτηγοι κ.κ.

Μπακογιάννης και Βασιλάκης άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, 
και φυσικά τα νέα δυναμικά και ελ- 
πιδοφόρα στελέχη του Σώματος, οι 
νέοι ανθυπομοίραρχοι.



Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Η ασφάλεια των Ελληνι
κών δρόμων είνα ι για τη 
Χωροφυλακή θέμα πρώτης 
προτεραιότητας και προς 
αυτή την κατεύθυνση κατα- 
θάλλει κάθε προσπάθεια 
για λιγότερο αίμα στην 
άσφαλτο.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχοϋν τίς γνώμες καί τίς 
απόψεις τού συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δεν εκφρά
ζουν τίς έπίσημες θέσεις 
τού Σώματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
έπι στρέφονται.
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Του κ. Ιωάννη ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ 
Μοιράρχου

01 ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

1. Οι δρόμοι στις πιο προηγμένες χώρες 
του  κόσμου φ α ίνοντα ι στον πίνακα 
που ακολουθεί:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

ΕΤΟΥΣ 1980 (*)

ο/α  Χώρες Οδικό
δίκτυο

1 Αυοτρία 106.3032 Βέλγιο 126.758
3 Βουλγαρία 36.4474 Κύπρος 10.2575 Δανία 68.9096 Φινλανδία 74.9607 Γ αλλία 802.964
8 Δυτ. Γερμανία 482.0009 Μ. Βρεττανία 352.49410 Ελλάδα 37.38411 Ουγγαρία 100.57712 Ισλανδία 11.70713 Ιρλανδία 92.29414 Ιταλία 293.79915 Λουξεμβούργου 5.09416 Ολλανδία 92.52517 Νορβηγία 81.71818 Πολωνία 298.51219 Πορτογαλία 51.74920 Ρουμανία 73.36121 Ισπανία 237.90422 Σουηδία 129.01823 Ελβετία 64.02924 Τουρκία 232.16225 Γ ιογκοσλαβία 114.11826 Ν. Αφρική 183.50227 Καναδάς 493.76628. Η.Π.Α. 6.303.77029 Ισραήλ 4.59630 Ιαπωνία 1.113.38731 Αυστραλία 816.83232 Ν. Ζηλανδία 93.353

(*) Πηγή ; I.r .f.
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1. Κάποτε στο γόνιμο δέλτα του Τίγρη και του Ευφράτη το 
«Πνεύμα του καλού και του κακού» έδωσε τα σχέδια του τρο
χού σε κάποιο άγνωστο Σουμέριο. Η αποκάλυψη αυτή απ’ τον 
άνθρωπο καθόρισε αποφασιστικά και για πάντα την πορεία του 
πολιτισμού και πολύ σύντομα βλέπουμε τον Οιδίποδα και τον 
πατέρα του να φιλονικούν, γιατί οι άμαξές τους δεν μπορού
σαν να περάσουν στο στενό δρόμο της εποχής εκείνης, που 
είναι το αρχαιότερο περιστατικό που μνημονεύεται σαν μορφή 
του κυκλοφοριακού προβλήματος.

2. Σήμερα οι τροχοί, είτε είναι ατσάλινοι, είτε λαστιχένιοι, τρα
γουδούν το θρίαμβο της ταχύτητας σ’ όλες τις μορφές της. 
Πήραν τον άνθρωπο από το τέλμα της πρωτόγονης κοινωνίας 
και κουλτούρας, τον οδήγησαν ακάθεκτα στην ευκινησία της 
σύγχρονης ζωής και τον καθοδηγούν με αισιοδοξία στο μέλ
λον.

3. Ο άνθρωπος μέσα στη δίνη της σκέψης και της απόφασής του 
και κάτω από το σύμπλεγμα της αρχικής εντολής, σχεδίασε και 
κατασκεύασε τους δρόμους και τα αυτοκίνητα που γνωρί
ζουμε, με όλα τα προβλήματα που μας έλυσαν και μας δη
μιούργησαν.

ΧΘ ΕΣ

2. Μ ετά την απελευθέρωση στη χώρα 
μας δεν υπήρχε κανένας δρόμος αμα
ξιτός ή βατός παρά μόνο μονοπάτια. 
Ο πρώτος αμαξιτός δρόμος κατα
σκευάσθηκε το 1828 μεταξύ Πύλου - 
Μεθώνης και ο δεύτερος μεταξύ 
Ναυπλίου - Τ ίρυνθας και το 1833 έγ ινε 
ένα πρόγραμμα για 1.150 χιλιόμετρα. 
Γενικά το μήκος του Επαρχιακού και 
Εθνικού Οδικού δικτύου στην Ελλάδα 
το βλέπουμε καθαρά στον πίνακα που 
ακολουθεί: (*)

Χρόνος Δρόμοι σε 
χιλιόμετρα

1852 168
1867 675
1880 1.885
1909 4.015
1927 10.310
1934 11.710
1940 17.000
1946 19.700
1957 22.600
1964 26.500
1967 29.000
1974 32.100
1980 37.384

(*) Πηγή : Οδικτ Ομοσπονδία Ελλάδος

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Στις σημαντικότερες Χώρες του κό
σμου η αριθμητική κατάσταση του αυ
τοκινήτου προκύπτει από τον παρα
κάτω πίνακα:
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1980

α/α Χώρες

1 Αυστρία
2 Βέλγιο
3 Κύπρος
4 Τσεχοσλοβακία
5 Δανία
6 Φινλανδία
7 Γ αλλία
8 Δυτ. Γερμανία
9 Μεγ. Βρεττανία

10 Ελλάδα
11 Ουγγαρία
12 Ισλανδία
13 Ιρλανδία
14 Ιταλία
15 Λουξεμβούργο
16 Ολλανδία
17 Νορβηγία
18 Πολωνία
19 Πορτογαλία
20 Ισπανία
21 Σουηδία
22 Ελβετία
23 Τουρκία
24 Γ ιουγκοσλαβία
25 Ν. Αφρική
26 Καναδάς
27 Η.Π.Α.
28 Ισραήλ
29 Ιαπωνία
30 Αυστραλία
31 Ν. Ζηλανδία

Ο χ ή μ α τ α

(*) Πηγή : I.R.F.

αριθμός ανά 1.000 
άτομα

ανά χ/τρο

2.457.503 330 23
34.773.381 349 28

122.314 186 12
2.523.690 152 32
1.797.963 322 24
1.393.873 289 18

21.780.000 402 27
24.769.494 399 50
16.951.000 311 48
1.296.569 133 35
1.183.552 108 12

90.015 397 8
803.173 234 9

18.956.000 334 64
177.769 480 34

4.422.000 315 48
1.398.079 332 17
3.067.167 85 10
1.079.134 106 20
8.961.566 239 59
3.376.520 370 24
2.522.470 383 38
1.059.963 24 17
2.000.000 92 18
3.781.542 146 19

12.892.290 546
154.118.099 695 24

540.700 132 114
37.873.898 322 34

7.360.300 502 _
1.567.866 495 17

2. Κάποια ημέρα του 1833 ο «Θεός άν
θρωπος» έσ τε ιλε  για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα μια δίτροχη άμαξα που τη χρησι
μοποίησε ο Ά γγλο ς  Σερ Π ότνεϊ Μάλκομ 
και μ ετέφ ερ ε οικοδομ ικά υλικά στα Πα
τήσια για να κτίσει την  εξοχική του κα
το ικ ία . Το 1835 η πρώτη ιππήλατη επιβα
τική άμαξα έκανε την  εμφάνισή της στην 
Αθήνα και το  1860 έγ ινε  η πρώτη μετα 
φορική ετα ιρ ία  από Έ λληνες. Το 1896 
φ θάνει το  πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο  
στην Αθήνα, το 1897 το δεύτερο  και στη 
συνέχεια  κυκλοφόρησαν και άλλα αυτο
κίνητα και στις 5 Μάρτη του 1907 γ ίνετα ι 
το  πρώτο τροχαίο ατύχημα στην πύλη 
του Αδριανού. Ηταν ένας παγερός ήχος 
που συγκλόνισε το  Πανελλήνιο την 
εποχή αυτή. Η φωνή του Λαού με το 
στόμα του δημοσιογράφου την εποχή 
εκείνη^ έλεγε  «με τα επτά αυτοκίνητα  
θρηνούμε θύματα, φ αντασ θείτε όταν γ ί
νουν εβδομήντα!».

Η διάδοση του αυτοκινήτου και γεν ικά  
των οχημάτων μεγάλωσε πολύ γρήγορα 
στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τούς 
κατωτέρω πίνακες:

Οταν, το 1907, έγ ινε το πρώτο τροχοίο 
ατύχημα οτην Ελλάδα, οι εφ ημερ ίδες έγρα
ψαν: «με τα επτά αυτοκίνητο θρηνούμε θύ
μοτο, φανταστείτε όταν γίνουν εβδομήντα!». 
Σήμερα, με το ενόμισο εκατομμύριο αυτοκί
νητο η κατάσταση είναι περισσότερο οπό ανη
συχητική.
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Αυτοκίνητα στην Ελλάδα
1896 -  1929

Χρόνος οχήματα

1896 1
1897 2
1899 3
1901 4
1912 13
1914 266
1918 258
1923 1.568
1924 2.641
1925 3.562
1926 2.324
1927 "2.940
1928 3.592
1929 4.326

* Περιλαμβάνονται μόνο αυτοκίνητα

Οχήματα κυκλοφορούντο
στην Ελλάδα 1930 - 1935

Χρόνος οχήματα

1930 28.053
1931 30.956
1932 31.562
1933 32.020
1934 33.062
1935 34.530

Οχήματα κυκλοφορούντο
στην Ελλάδα 1954 - 1980*

Χρόνος Οχήματα

1954 46.931
1956 61.944
1960 112.426
1961 129.148
1962 146.203
1963 166.412
1964 191.921
1965 227.111
1966 257.606
1967 291.937
1968 330.402
1969 368.044
1970 412.736
1971 463.755
1972 519.290
1973 589.518
1974 647.594
1975 718.210
1976 819.064
1977 988.965
1978 1.166.204
1979 1.317.337
1980 1.416.993

Περιλαμβάνονται αυτοκίνητα και μοτοσι
κλέτες.

3. Η Ελλάδα κοντεύει να γ ίν ε ι ένα 
Εθνος πάνω σε τροχούς. Τούτο δεν

. Πραγματικά τε ίν ε ι κανείς να πι
ε ι ότι η ζωή σ υνδέετα ι άμεσα με το 

αυτοκίνητο. Κάθε νεογέννητο έρχετα ι 
από το μα ιευτήριο θρ ιαμβευτικά στο 
σπίτι με αυτοκίνητο και μεγαλώνοντας 
πηγαίνει στο σχολείο με κάποιο αυτοκί
νητο. Η τροφή του, τα ρούχα του και τα 
υλικά που χρησιμοποιεί στο σπίτι που ζει 
έρχονται με το αυτοκίνητο. Ό τα ν  μεγα
λώσει χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο  για να 
πηγαίνει στα ραντεβού του και πηγαι
νοέρχετα ι στη δουλειά  του με αυτοκί
νητο. Η αναψυχή του, οι διακοπές του, η 
ζωή του και η μετάβαση στην τελευτα ία  
του κατοικία ικανοποιούνται με κάποιο 
αυτοκίνητο.

01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

1. Ο θεσμός της Τροχαίας είνα ι γνω
στός σε όλο τον κόσμο και στην Αρχαία 
Ελλάδα που λέγονταν «οδονόμοι», 
«...και όπως των κοπρολόγων μηδείς εν
τός 10 σταδίων του τε ίχους καταβάλει 
κόπρον επ ιμελούνται και τας οδούς κω- 
λύουσι κατο ικοδομείν και δρυφάκτους 
υπέρ των οδών υπ ερτείνειν και οχετούς 
μετεώ ρους ε ις  την οδόν έκρου έχοντας 
ποιείν και τας θυρίδας ε ις  την οδόν ανοί- 
γε ιν  και τους, εν τα ις οδούς απογιγνωμέ- 
νας αναιρούσιν, έχοντες δημοσίους 
υπηρέτας». Αριστοτ. Αθηναίων Πολιτεία 50 

α. Μέσα από το βρυχηθμό των τροχών 
ξεπήδησε η ιδέα της Τροχαίας, που έχει 
σαν στόχο να προστατεύει τον «ιστό της 
αράχνης» τον οποίο υφαίνουν τα μετα 
φορικά μέσα και να δημιουργεί ισορρο
πία μεταξύ των απαιτήσεων του ανθρώ
που και της κυκλοφορίας.

θ. Στον εσωτερικό Κανονισμό του Σώ
ματος της Χωροφυλακής που δημοσιεύ- 
θηκε στις 17-5-1835 αναφέρετα ι ότ ι οι 
Ενωμοτίες της Χωροφυλακής εκτελούν 
την αστυνομία στους μεγάλους δρόμους 
και διατηρούν ελεύθερη τη συγκοινωνία 
και τ ις  διόδους.

γ. Σε διάταγμα της 1 -12-1836 αναφέρε- 
τα ι ότ ι οι δρόμοι βρίσκονται στην επ ιτή
ρηση της Χωροφυλακής και το 1906 η 
Χωροφυλακή αναλαμβάνει την αστυνό
μευση όλων των οδών και όλης της Χώ
ρας.

δ. Στο άρθρο 627 του παλαιού Ποινικού 
Νόμου (3-11-1836 μέχρι 31-12-50) και 
αρθρ. 420 του Π.Κ. προθλέπεται η έκ
δοση αστυνομικών διατάξεων για την 
ασφάλεια των οδών.

ε. Το έτος 1919 εμφ ανίζετα ι γ ια  πρώτη 
φορά μια Υπηρεσία της Χωροφυλακής 
που λέγετα ι «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙ- 
ΝΗΣΕΩΣ» και το 1920 ο πρώτος Έ λληνας 
Τροχονόμος Χωροφύλακας ρυθμίζει την 
κυκλοφορία στα Χαυτεΐα των Αθηνών, 
Πλατεία Συντάγματος, Αιόλου και Στα
δίου, Αιόλου και Ερμού.

στ. Το έτος 1936 ιδρύετα ι Τμήμα Τρο
χαίας Θεσσαλονίκης και στην με αριθ. 
18/29-3-38 Εγκύκλιο του Αρχηγείου Χω

ροφυλακής καθορίζονται τα καθήκοντα 
του σκοπού Τροχαίας.

ζ. Με το  Β.Δ. της 28-7-1951 συστήθηκε 
στην Αθήνα η Διοίκηση Τροχαίας Προα
στίων με το Επιτελείο της και τα Τμήματα 
Τροχαίας Κινήσεως Κηφισιάς, Νέας Ιω
νίας, Αιγάλεω, Ελευσίνας και Γλυφάδας 
και αργότερα ιδρύθηκαν τα Τμήματα 
Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, Κερατέας, 
Μαλακάσας και Μεγάρων.

η. Κατά καιρούς αργότερα ιδρύθηκαν 
διάφορες Υπηρεσίες Τροχαίας στη Χω
ροφυλακή και σήμερα λειτουργούν οι 
εξής:

(1) Δ ιεύθυνση Αστ. Τροχαίας/A.X....I
(2) Υποδιευθύνσεις Τροχαίας............. 2
(3) Τμήματα Τροχαίας....................... 54
(4) Σταθμοί Τροχαίας ............... 21

θ. Η Τροχαία έχε ι ως κύρια αποστολή 
την εξασφάλιση συνθηκών άνετης, ομα
λής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών 
και οχημάτων, την πρόληψη και έρευνα 
των τροχαίων ατυχημάτων, την επισή
μανση των αιτίων που τα προκάλεσαν, 
την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση του 
κοινού, τή δίωξη των παραβατών οδηγών 
και πεζών και την εφαρμογή της σχετικής 
με τα ανωτέρω αντικε ίμ ενα  Νομοθεσίας.

ι. Ο Κώδικας Χωροφυλακής προβλέπει 
για  την Τροχαία στο άρθρο 45 παρ. 2 και 
στο άρθρο 106 παρ. 2, ο δε Κανονισμός 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής προβλέπει στα 
άρθρα 29 και 337.

ια. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας έχουν αντι
μετωπίσει και αντιμετωπίζουν με επ ιτυ
χία δ ιάφορες εκδηλώσεις δ ιεθνούς προ
βολής, εκτός από την καθημερινή τους 
υπηρεσία (Επιδαύρια, Δ ιεθνής Έ κθεση 
Θεσσαλονίκης, αγώνας Μαραθωνίου 
δρόμου, Ράλλυ, ποδοσφαιρικούς αγώ
νες,αγώνες κλασικού αθλητισμού, Παγ
κόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 1963, που 
συμμετείχαν 87 Έ θνη κ.λ.π.).

2. ΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

α. Γ ια να ανταποκριθούν στην απο
στολή τους οι Υπηρεσίες Τροχαίας 
έχουν δύναμη 2.440 ατόμων, 34 μεγάλα 
RADAR, 86 φορητά RADAR, 144 φορητά 
R/T, 3.139 συσκευές ελέγχου μέθης AL- 
COTEST, 16 αεροχρωματογράφους 
(ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου μέ
θης), 40 ηχόμετρα (συσκευές ελέγχου 
θορύβων), 2 μετρητές ελέγχου καυσαε
ρίων, 136 φορητές φωτογραφικές μηχα
νές, 77 σχεδιαστήρια, 219 χρονόμετρα, 
218 περιπολικά R/T, 13 JEEP (ARO - 
LAND ROVER) R/T, 46 ανακρ ιτικά αυτο
κίνητα R/T, 10 γερανοφόρα αυτοκίνητα 
R/T, 309 μοτοσ ικλέτες R/T, 14 μοτοπο
δήλατα, 28 μυστικά περιπολικά αυτοκ ί
νητα με R/T, κ.λ.π.

θ. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας πρέπει να 
εφοδιασθούν και με συσκευές TRAFFI- 
ΡΗΟΤ, μετρητές κυκλοφορίας οδών, 
κλειστό κύκλωμα Τ/Ο, περιστρεφόμε
νους ανυψωτικούς φάρους περιπολικών, 
μετρητές φώτων αυτοκινήτων, συ
σκευές προβολής σλάιτς, οχήματα με 
τερματικά, Ελικόπτερα με τερματικά, 
STEREO CAMERA (φωτογράφηση - σχε
δίαση Τροχαίου ατυχήματος), VIDEO 
RECORDER κ.λ.π.
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3. ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Εκτός από το κοινωνικό έργο οι Υπη
ρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής στη δε-

Ατυχήματα

Θανατηφόρα..........
Σωματικών βλαβών 
Υλικών ζημιών.......

καετία  1971 - 1980 και 1981 - 1982 έχουν 
ερευνήσει τα παρακάτω Τροχαία ατυχή
ματα με την  ανάλυση των αποτελεσμά
των τους, βεβαίωσαν δε τ ις  εξής παρα
βάσεις και επέβαλαν τ ις  ακόλουθες δ ιο ι
κη τ ικές  κυρώσεις:

1971-1980 1981 1982

10.070 1.135 1.277
115.085 13.684 14.988
144.724 22.072 23.308

Εργο των Υπηρεσιών Τροχαίας, είναι τόσο 
η ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας (επάνω), 
όσο και η αστυνόρευση του οδικού δίκτυου 
της χώρος, που γίνεται από συνεργεία τροχο- 
νομικού ελέγχου εξοπλισμένα με το πιο σύγ
χρονο τεχνικό μέσα, όπως RADAR, αερο- 
χρωμοτογράφους, ηχόμετρα, μετρητές ελ έγ 
χου καυσαερίων, χρονόμετρα κ.λ.π. (απέ
ναντι).

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Το προσωπικό των Υπηρεσιών Τρο
χαίας Χωροφυλακής ε ίνα ι εκπαιδευμένο 
και ε ιδ ικευμένο  στην οδήγηση, στον 
τροχονομικό έλεγχο, στη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας, στην κατάρτιση κυκλοφο- 
ριακών μελετώ ν βάσει μαθηματικών δε
δομένων, στην επ ιστημονική έρευνα  και 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
στην εφαρμογή της σχετικής νομοθε
σίας με την κυκλοφορία  πεζών και οχη
μάτων, στη φωτογραφική τέχνη, στην 
αναζήτηση των κλεμένω ν οχημάτων, 
στις πρώτες βοήθειες και σε διάφορες 
άλλες αστυνομ ικές εφαρμογές, με απο
τέλεσμα  σήμερα να θεω ρούνται από 
το υς  πιο πρωτοπορειακούς αστυνομ ι
κούς κλάδους μέσα στον Ευρωπαϊκό 
χώρο.

5. Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

Παθόντες

Νεκροί..........
Τραυματίες.......

1.299
21.224

1.470
23.406

Παραβάσεις

Πλημμελήματα .....
Πταίσματα...... 109.164

608.922
118.912
615.837

Διοικητικές Ποινές

Ά δειες Οδηγών 221.052 122.465Αδειες κυκλοφορίας .........  941.988 210.728 116.036
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το οδικό δίκτυο με τους κ ινητούς και 
στατικούς τροχονόμους, τ ις  περιπολίες 
με τα δίκυκλα R/T, περιπολικά R/T, μυ
στικά περιπολικά R/T, με τα συνεργεία 
τροχονομικού ελέγχου.

α. Οι περιπολίες εκτός από το  κύριο 
έργο τους για την αστυνόμευση των 
δρόμων παρέχουν και την απαιτούμενη 
βοήθεια στους αυτοκ ινητισ τές και τους 
άλλους οδηγούς που πάθανε βλάβη. Οι 
τροχονόμοι έχουν για το σκοπό αυτό 
υποστεί κατάλληλη εκπαίδευση και τα 
περιπολικά είνα ι εφοδιασμένα με τα 
απαιτοϋμενα μέσα.

Στην Ελλάδα σήμερα αναλογεί κατά 
μέσο όρο ένα περιπολικό όχημα ανά 
121,5 χ ιλ ιόμετρα δρόμου, ένα δίκυκλο 
ανά 115 χ ιλ ιόμετρα και ο συντελεστής 
αστυνόμευσης ισούται με ένα τροχο
νόμο ανά 15,2 χ ιλ ιόμετρα δρόμου.

θ. Το κύριο μειονέκτημα των οχημάτων 
εδάφους είνα ι η μικρή ταχύτητα  και η 
περιορισμένη εποπτεία. Στις προηγμέ
νες χώρες χρησιμοποιούνται για την 
υποβοήθηση των περιπολικών οχημάτων 
μικρά αεροσκάφη και ελικόπτερα με

R/T. Το κόστος τους ε ίνα ι μικρό σε 
σχέση με τ ις  προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

1. Γενικά.
Ατύχημα, σύμφωνα με τον ορισμό της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είνα ι
γεγονός απρόβλεπτο και ανεξάρτητο 
από τη θέληση του ανθρώπου και προκα- 
λε ίτα ι από εξωτερική δύναμη που δρα 
γρήγορα και εκδηλώ νετα ι με σωματική ή 
ψυχική βλάβη.

Τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τον 
ορισμό της ίδ ιας οργάνωσης, ε ίνα ι κάθε 
ατύχημα το οποίο σχετίζετα ι με μηχανο
κίνητο όχημα, που προορίζεται ή χρησι
μοποιείται για  τη μεταφορά ατόμων ή 
εμπορευμάτων από ένα σημείο σ’ άλλο 
και γ ίνετα ι στους δρόμους.

Το ατύχημα αποτελεί βίαιη λύση της 
συνέχειας της ζωής και μπορεί να επέλ- 
θει από την ποικιλομορφία των σωματι
κών ή ψυχικών χαρακτηριστικών των εμ- 
πλακέντων στο ατύχημα, που αποτελούν 
συνάρτηση της προσωπικότητας, της 
αγωγής και του περιβάλλοντος των, ως 
και οι παρενέργειες και ο βλαπτικός ρό
λος που ασκούν οι ναρκωτικές ή ηδονι
στικές ουσίες, το οινόπνευμα, τα ηρεμι- 
στικά - αγχολυτικά, βαρβιτουρικά, τα ψυ
χοαναληπτικά, τα  αντιχολινεργικά, τα 
αντιϊσταμ ινικά φάρμακα, η φαινοβαρβι- 
τάλη, καθώς και άλλα φάρμακα. Αυτοί 
που κάνουν χρήση αυτών των φαρμάκων 
και οδηγούν πρέπει να συμβουλεύονται 
τον ιατρό τους και τ ις  οδηγίες των φαρ
μάκων.

Επίσης διάφορες αρρώστιες επηρεά
ζουν τη συχνότητα των τροχαίων ατυχη
μάτων όπως ε ίνα ι ο ι διαταραχές της συν
είδησης (επιληψία, ναρκοληψία, νευρο- 
φ υτικές κρίσεις), ψυχικές νόσοι (ψυχώ
σεις, νευρώσεις, ολιγοφρένειες), δυσ
λειτουργ ίες  λόγω εγκεφαλικού τραύμα
τος ή εγκεφαλικής πάθησης, χαρακτη- 
ρολογικές αντιδράσεις, διαταραχές που 
οφ είλοντα ι σε κατάλοιπα νευρολογικών 
νόσων, καταστάσεις εξάντλησης αυτών

που αναρρώνουν και άλλες σχετικές 
περιπτώσεις.

Σε όλες αυτές τ ις  περιπτώσεις έχουμε 
επιβράδυνση των αντανακλαστικών και 
της ικανότητας σκέψης του οδηγού. Για 
το  σκοπό αυτό όλοι οι οδηγοί που ανή
κουν σε ανάλογες ή σ χετικές κατηγορίες 
πρέπει να συμβουλεύοντα ι τον ιατρό 
τους.

Η ρευστή έννοια της πραγματικότη
τας, γ ια  τη σύνθεση των αιτίων των τρο
χαίων ατυχημάτων και για  τα  αποτελέ- 
σματά τους, στην παγκόσμια κοινωνική 
αντίληψη, δημιούργησε ουσιαστικές 
προϋποθέσεις έλξης εξειδ ικευμένω ν 
μελετητών, που έθαλαν τα  πράγματα σε 
μια επιστημονική βάση, με την οποία 
καταβάλλετα ι προσπάθεια ν ’ αντιμετω- 
πισθεί ορθολογικά το όλο θέμα, με δ ιε ισ 
δυτικότητα  στις κοινωνικές, ο ικονομι
κές, ψυχικές και εξελ ικ τ ικές  προεκτά
σεις, για  να να συνυφανθεί ένα σύνολο 
που θα χρησιμεύσει ω_ς οδηγητική πυξίδα 
του ανθρώπου στο μέλλον.

Το φαινόμενο τούτο σ υνδέετα ι τόσο 
με την ανησυχητική τάση, όσο και με την 
ωφελιμότητα του κοινωνικού συνόλου 
και δημιουργεί πολυσύνθετη πλοκή σ' 
ένα δυσεπίλυτο και τεράστιο  πρόβλημα, 
που απασχολεί και εμπ νέε ιτον άνθρωπο.

Ό λ α  αυτά επενεργούν ως σκαπανείς 
μιας νέας κοινωνικής, διασχεσιακής και 
δ ιακο ινοτικής τακτικής, τα οποία θα 
οδηγήσουν την κοινωνική ολότητα στις 
σύγχρονες τεχνολογ ικές επ ιτεύξεις  και 
τεχνοκρατικές αντιλήψ εις για το αυτοκ ί
νητο και θα διαμορφώσουν τη δημιουρ
γική σκέψη που θα ε ίνα ι αποδεκτή άπό τα 
πληθυσμιακά στρώματα της επιφάνειας 
κύλισης των δρόμων.
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ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
1. Για τους πεζούς.

Οι πεζοί βαδίζουν στο πεζοδρόμιο, στο έρεισμα ή σ' άλλους κατάλλπ-
λους χώρους και οπού δεν υπάρχουν τέτο ιο ι χώροι κινούνται αντίθετα μΠε 
την κίνηση των οχημάτων. ^ α ν ι ισ ε τ α μ ε

Στο σκοτάδι ή στο λίγο φωτισμό πρέπει να φορούν ή να φέοουν κ ά τ ι 

τ η  < "“ ? & »

Πριν κατεβουν στο δρόμο κυττάζουν και ελέγχουν την κίνπσπ δεξιά κα ι 

τρΤ οΓ  OTn ° υνέχε1α δ'αΟχίζ0ϋν Τ°  δρ6μ°  νρήγο ία  Γ χ ω ξρ "

Χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών, τις νησίδες ασφάλειας τις υπά- 
V ^ κα* εναεριες διαβάσεις, πειθαρχούν στα σήματα των τροχονόμων 
ο χ ή ΐα ϊα Τ° ° Των Καΐ δ£ν περνού ν Μπροστά από σταθμευμένα κα* μεγάλα

και σΣ, : : , ^ ^ ασεΐς,Πεζών έχ·°υν πΡ°τε Ραιότητα και στις διασταυρώσεις 
κα ισ υμθολες των δρόμων, όταν περνούν απέναντι, προσέχουν την κ\- 
νηση των οχημάτων που στρίβουν δεξιά ή αριστερά. Ρ° σεχ° υν την κι
2. Για τους οδηγούς.

m'irrr^MlnPx°'UV Τ° οχημα ?ε καλΠ κατάσταση, ιδιαίτερα προσέχουν το 
σύστημα οδηγησης, τα φρένα, τα φώτα, τα λάστιχα κα ιόλα τα τατδάυία

φ ο ρ Τ ν 'το  κ?ά™ έΡΠ° 'μ0πθ'0 “ ν τ 'ς ζώνες ασ<ΡάΑε ,α<; κα, σ ια δίτροχα

τπηνοαθα’1ν0υχ Καλδ τα σήματα κυκλοφορίας (πινακίδες - σηματοδότες - 
τροχονομοι - διαγράμμιση), δίνουν έγκαιρα και σωστά τα σήματά τους
θ έ λ ? ίί° ν ’ σλλά?ν>ματ? τω.^ αΧλων.οδηγών και διευκολύνουν αυτούς που θέλουν ν αλλάζουν λωρίδα η ρεύμα πορείας.

mm ρ 3 * η ν  Υη° η ακοΧ°υ®°ύν τη δεξιά λωρίδα και μετά το προσπέρα- 
μα επανέρχονται στο δεξιό του δρόμου, αφήνουν τους άλλους να τους 

προσπερνούν, χρησιμοποιούν συχνά τον καθρέφτη τους και γενικά θυ
μούνται τη σειρά των κινήσεων που είναι καθρέφτη. - σήμα ελιγμός.

Οδηγούν οσο δεν αισθάνονται κουρασμένοι, δεν παραβιάζουν τα
πη!/ότπΧυτ?;τα·ς ’ ελεΥχουν τμν κίνηση του αυτοκινήτου τους, πηγαίνουν 
αργα αν ο δρομος είναι βρεγμένος ή γλυστερός ή αν υπάρχει ουίγλη
κ Χ Τ ύ ν ί π ^  αΠ0σταση από το όχηΜα που βρίσκεται μπροστά τους 
κα θυμούνται οτι ενα οχημα για να σταματήσει θα διανύσει μια απόσταση

ειναι το αθρσισμα της απόστασης αντίδρασης του οδηγού και από1- 
^ Γ χ ςή ; Ρα?οΧ° Πεδησης· Η αΠ0σταση αυτΠ έχει °Χέση με ™v ταχύτητα

προσεχτικά και αργά κοντά στα σχολεία, παιδικές χαρές 
παρκα, διαβάσεις πεζών και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν πεζοί παιδώ ηλι- 
κιωμενοι, τυφλό και ανάπηροι, δεν προσπερνούί άλλο όχ ίμα  μπρσϊίά  
σε διαβαση πεζών και δίνουν πάντοτε προτεραιότητα 3 υ ς  πεζούς 

ηγ υν αργα όταν προσπερνούν ζώα ή διέρχονται από διασταυρώσεις

υ π ο δ ε ή ,ο °Γ  π™°η Υραμμές στο δμόμο °δηγούν, προειδοποιούν και 
ποδεικνυουν. Προσπερνούν μονο όταν υπάρχει ασφάλεια για τουο

κα?δενΚππη·0υς αλλουη οδηγούς, στις διασταυρώσεις πλησιάζουν αργά 
Prnno Mn?LVOU_.v °  αυ.τεη αν 0 δρομος που ακολουθούν δεν είναι ελεύ
θερος μετά τη διασταύρωση, ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων 
και τα σήματα των σηματοδοτών. S τροχονόμων

Στους Εθνικούς δρόμους μπαίνουν προσεχτικά και προοδευτικά
και7ο°υ δηό σταθεμή ταχύτητα, μέσα στα όρια ασφάλειας του οχήματος
ποοσέγου°μ°^ '.ακολουθουν J° δεξιό του δρόμου και στο προσπέρασμά 
προσεχ° υν ιδιαίτερα,και κατα την έξοδο από το δρόμο προσέχουν έγ-
) ° Γ  ™  εννηί Γ ΡΡυν Τϊ  δ,ααταύρωαη προοδευτικά κα, μ ί τ ο  ^ μο τους να ογουν απο το δρομο. Η

οίαοΠτηνόδΓ,πήη Τ υν Τ}ροσέΧουν.να έΧουν μαζί τους την άδεια κυκλοφο- 
^χήμαϊος ° δηΥ° υ' την ταυτοτμτα και τα μ ο ιχ ε ία  της ασφάλειας του

ΑηηηήνττπΡ° Καλέσ0υν ατύχημα μεριμνούν να ειδοποιηθεί η τροχαία να 
βοηθήσουν τους τραυματίες και να δώσουν τα στοιχεία το υ ςκ α ? ’την 
ασφαλεία τους στον παθόντα. S η

Η διαπλωση τη ς  ανθρώπινης σκέψης 
στον πλανήτη μας θα εντοπ ίσει το  με
γάλο κίνδυνο από τα τροχαία  ατυχήματα 
και τ ις  μεγάλες «στρατιές., των «αφανών 
πεσοντων στο πεδίο της ασφάλτου- που 
ε ίνα ι δημιούργημα της ανθρώπινης 
?κ Προτητας, επ ιπολαιόττιτυς και 
άγνοιας. ^

Η αντιμετώπιση του όλου πλέγματος, 
ως προβλήματος δημόσιας υγείας, προ- 
καλει αισθήματα επ ιδημολογικής προ- 
θολης και επ ιστρατεύει με έμμεσο τρόπο 
τ ις  θελήσεις όλων των ατόμων, για την 
όρθωση ενός προστατευτικού τείχους, 
στην αντικο ινω νική συμπεριφορά ορ ι
σμένων ατίθασσων οδηγών, τη στιγμή 
που η ανθρωπότητα κ ινδ υνεύε ι από την 
πλημμυρίδα «των τροχών».

Επίταση στο όλο πλέγμα του προβλή
ματος επ ιφέρουν οι μεγάλες ο ικονομ ι
κές επιπτώσεις από την καταστροφή των 
μέσων μεταφοράς, του οδικού και παρό
διου .περιβάλλοντος, της ανέγερσης νο
σοκομειακών πτερύγων, της υπεραπα
σχόλησης του ιατρ ικού, δ ικηγορικού, δι- 
καστικού, αστυνομικού και ασφαλιστι
κού κόσμου, αλλά και από τη διαμόρ
φωση οικογενειακώ ν δραμάτων και απώ
λε ιας της ανθρώπινης ζωής σε « εξευ τε
λ ισ τικές  τιμές».

, Γ- -  ι 1 - v w w i  | I I IVj  u v o p u j -

πινης συμπεριφοράς, από ενδογενή και 
εξωγενή αίτια, κλυδωνίζει τα  σχέδια 
άμυνας της κοινωνίας και η σχέση α ιτίου 
και αποτελέσματος να ε ίνα ι έξω από τη 
διαγνωστική σφαίρα. Η δ ιε ισ δυτικότη τα  
της σκέψης στα σπλάχνα του προβλήμα
τος αποκαλύπτει ό τ ι τα α ίτια  των τρο
χαίων ατυχημάτων ε ίνα ι περιπλεγμένα 
και αλληλοεξαρτώ μενα από τον άν
θρωπο, το  όχημα και το περιβάλλον Το 
δυσνόητο της σχέσης της γενεσ ιουργού 
α ίτ ιας με το αποτέλεσμα του ατυχήμα
τος ε ίνα ι δεδομένο τη στιγμή που δ ιάφο
ρες α ίτ ιες  μπορεί να παράγουν το  ίδ ιο 
αποτέλεσμα και ανομοιόμορφα αποτε-
τία°ματα Va προέρΧ °ντα ι απ°  χην ίδ ια  αι-

Για να αντιμετω πισθεί το  όλο πρό
βλημα επ ιβάλλετα ι η ανάπτυξη μιας με
θόδου, που θα βασίζετα ι στην κατάρτιση 
ενός κατάλληλου προγράμματος προ
ληπτικής και κατασταλτικής διαδικασίας, 
απο το υς  αρμόδιους φορείς, με κρ ιτήρ ιο 
την παρατήρηση, την παρέμβαση και το 
συμπέρασμα των διάφορων εκδηλώσεων 
της απειθαρχίας στους δρόμους

2. Ροή των τροχαίων ατυχημά
των.

Μ όλις άρχισε να υλοπ οιείτα ι η έννοια  
του τροχού διαμορφώθηκε και μια δια
φ ορετική  αντίληψη στη ζωή, που στη 
συνέχεια  ξεπήδησε το  τροχαίο ατύχημα 
με δ ιάφορες επιπτώσεις στις δ ιάφορες 
εποχές.

Από τη μελέτη  των σχετικών στοιχείων 
τα διακρ ίνουμε σε σύνθετα, απλά και με 
πεζούς.

Στα σύνθετα  περιλαμβάνονται εκε ίνα  
στα οποία εμπ λέκοντα ι περισσότερα από 
ένα οχήματα, στα απλά εκε ίνα  που εμ
π λέκετα ι ένα όχημα υπό μορφή σύγ
κρουσης με ζώο, πρόσκρουσης, εκτρο-
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πής, ανατροπής, κατακρύμνισης ή πτώ
σης ατόμων και με πεζούς εκείνα  στα 
οποία έχουμε τραυματισμό ή θάνατο πε
ζού ή και ταυτόχρονα τραυματισμό ή θά
νατο ατόμων στο όχημα.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν σχέση με 
τον αριθμό των οχημάτων που βρίσκον
τα ι σε κυκλοφορία όσο και με το κυκλο- 
φοριακό έργο των οχημάτων Τα ατυ
χήματα τα  παρακολουθούμε με σ τατι
στικές που παρουσιάζουν ετήσια, μη
νιαία, ημερήσια και ωριαία διακύμανση.

Τα ατυχήματα σχετίζονται με τους 
διάφορους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες, που έμμεσα καθορίζουν 
την κ ινητικότητα  του πληθυσμού. Ως τ έ 
το ιο ι παράγοντες ε ίνα ι ο πληθυσμός, τα 
κυκλοφορούντο οχήματα και τα οχημα- 
τοχιλιόμετρα.

Ο ορισμός του νεκρού, που προτείνε- 
τα ι από την Ο ικονομική Επιτροπή για την 
Ευρώπη, ε ίνα ι όταν ο παθών πεθάνει 
μέσα σε 30 ημέρες από το ατύχημα.

Βαρύς τραυματισμός ε ίνα ι όταν ο πα
θών ε ισ έλθε ι στο νοσοκομείο, ή όταν 
φ έρε ι κατάγματα, διασε'ισεις εγκεφάλου 
και γεν ικά  όταν ο παθών θέλε ι ιατρική 
θεραπεία.

Ελαφρός τραυματισμός ε ίνα ι οι βλά
βες ελαφρού χαρακτήρα.

Η απογραφή των ατυχημάτων, στην

Ελλάδα, γ ίνετα ι από τ ις  Υπηρεσίες Τρο
χαίας που συντάσσουν το  Δ.Ο.Τ.Α. και το 
στέλνουν στην Ε.Σ.Υ.Ε.

Παρόμοιο σύστημα ακολουθούν και οι 
Ευρωπαϊκές Χώρες, αλλά με απλοποιη
μένο έντυπο και με μηχανογραφικό σύ
στημα.

Το σημερινό έντυπο του Δ.Ο.Τ.Α. είνα ι 
αναχρονιστικό και πρέπει να απλοποιη
θεί και να εκσυγχρονισθε'ι.

Πρέπει να κρατούντα ι στοιχεία  ατυχη
μάτων γ ια  κάθε δρόμο, διασταύρωση και 
τμήματα δρόμων.

3. Τροχαία ατυχήματα από παγκό
σμια σκοπιά.

Οι απώλειες σε νεκρούς το Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο ήταν 468.784, ενώ οι νεκροί 
από τροχαία ατυχήματα των Χωρών της 
Ε.Ο.Κ. το  διάστημα από 1971 - 1980 ήταν 
549.638 και των Η.Π.Α., στο ίδ ιο  χρονικό 
διάστημα, ήταν 672.942, οι δε τραυματίες 
των χωρών της Ε.Ο.Κ. 15.866.866 και των 
Η.Π.Α. 16.034.448.

Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημά
των έχε ι δημιουργήσει σοβαρές ανησυ
χ ίες τόσο σε κύκλους ειδικών, όπως είνα ι

ο ι συγκοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, ια
τροί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, μηχανι
κοί κ.λ.π., όσο και στο πλατύτερο κοινό.

Οι ανησυχίες προέρχονται από την αύ
ξηση των τροχαίων ατυχημάτων από 
άποψης συχνότητας και βαρύτητας που 
φα ίνετα ι να σταθεροποιούνται στους 20 
νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους.

Ο μεγάλος αριθμός αυτών που σκοτώ
θηκαν ή τραυματίσθηκαν στους δρόμους 
πολύ συχνά γ ίνετα ι δεκτός μοιρολα
τρικά, ως ένα φυσιολογικό συμβάν της 
σύγχρονης ζωής, αλλά αν τα τροχαία 
ατυχήματα αντιμετωπισθούν με παρό
μοιες μεθόδους με εκε ίνες  που χρησι
μοποιούνται για  την καταπολέμηση των 
πιο σοβαρών επιδημιών, η σημερινή α ι
μορραγία στο δρόμο, μπορεί να μειωθεί 
όπως η ελονοσία, η πανούκλα κ.λ.π., που 
έχουν πια σχεδόν εξαφανισθεί.

Οι νεκρο ί από το 1971 μέχρι 1980 στις 
χώρες της Ε.Ο.Κ. από τα τροχαία ατυχή
ματα καταλαμβάνουν 323.316 χιλ ιόμετρα 
δρόμου που σημαίνει ότ ι όλο ι οι δρόμοι 
της Ελλάδας και της Ιταλίας θα είχαν 
κατά μήκος νεκρούς, ενώ οι νεκρο ί των 
Η.Π.Α., στο ίδ ιο  χρονικό διάστημα, κατα
λαμβάνουν το μήκος των οδών της Μεγ. 
Β ρεττανίας και Ελλάδας.

Περισσότερο ειδ ικά, τα τροχαία ατυ
χήματα, στις προοδέυμένες χώρες προ
κύπτουν από τον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

α/α

Α τ υ χ ή μ α τ α

Χ ώ ρ ε ς Αριθμός Νεκροί Τραυματίες

1971 1980 1971 1980 1971 1980

1 Αυστρία 52.641 46.214 2.468 1.742 74.741 64.367
2 Βέλγιο 71.811 60.758 3.066 2.396 97.773 82.304
3 Βουλγαρία - 5.238 - 1.199 — 6.055
4 Κύπρος 2.950 2.851 135 85 4.287 4.086
5 Τσεχοσλοβακία 33.999 26.333 2.240 1.626 42.501 32.806
6 Δανία 20.507 12.411 1.215 688 26.385 15.119
7 Φινλανδία 11.465 6.938 1.143 650 16.026 8.762
8 Γ αλλία 242.200 284.469 16.200 12.543 345.800 339.632
9 Δυτ. Γερμανία 368.664 379.235 18.685 13.041 517.198 500.463

10 Μεγ. Βρεττανία 259.025 254.967 7.696 5.950 344.390 321.000
11 Ελλάδα 18.535 19.477 1.001 1.519 25.197 28.410
12 Ουγγαρία 22.949 18.994 1.527 1.630 30.696 23.827
13 Ισλανδία 789 498 21 25 1068 686
14 Ιρλανδία 6.223 5.694 640 614 8.955 8.250
15 Ιταλία 183.257 156.000 10103 8.528 244.408 220.375
16 Λουξεμβούργο 1.602 1.574 86 89 2.383 2.264
17 Ολλανδία 75.327 49.500 3.167 1.997 72.160 56.800
18 Πορτογαλλία 25.450 32.637 1.653 2.241 31.203 38.982
19 Ισπανία 58.176 67.102 4.247 5.116 87.454 107.115
20 Νορβηγία 8.496 7.576 532 356 10.882 9.725
21 Σουηδία 16.422 15.231 1.213 848 23.085 19.246
22 Ελβετία 27.833 25.649 1.773 1.268 37.177 32.326
23 Τουρκία 14.363 19.768 3.679 4.536 18.849 26.427
24 Ν. Αφρική 50.698 62.711 8.392 7.572 63.230 81.219
25 Η.Π.Α. 1.727.000 2.155.200 53.746 51.083 2.691.000 3.150.00
26 Ισραήλ 14.814 12.716 658 434 21.015 17.881
27 Ιαπωνία 700.290 476.674 16.278 8.760 949.689 598.719
28 Αυστραλία 48.873 67.775 3.590 3.279 68.056 91.785
29 Ν. Ζηλανδία 14.004 9.901 677 599 21.607 13.900

(*) Πηγή : I.R.F.
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4. Διαπιστώσεις πάνω στα στοιχεία 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα ατυχήματα  παρουσιάζουν ετήσ ιες , 
μηνια ίες, ημερήσ ιες και ω ριαίες δ ιακυ
μάνσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
έχουμε το υς  καλοκα ιρ ινούς μήνες, τα 
Σαββατοκύριακα και τ ις  μεσημερ ιανές 
ώρες.

Ο αριθμός των ατυχημάτων και ο αρι
θμός των νεκρών και τραυματιώ ν πα
ρουσιάζουν σε απόλυτους αριθμούς 
ανοδική τάση τα  τελευ τα ία  20 χρόνια.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνετα ι με 
βραδύτερο ρυθμό από τον αριθμό των 
οχηματοχιλ ιομέτρω ν και τα κυκλοφο
ρούντο οχήματα, ενώ αυξάνει περισσό
τερο  από τον πληθυσμό.

Ο αριθμός των νεκρών ανά οχηματοχι- 
λ ιόμετρο  και ανά όχημα μειώ νεται, κα
θώς ο δε ίκ της  ιδ ιοκτησ ίας των αυτοκ ινή 
των και του κατά κεφαλή εθνικού εισ 
οδήματος αυξάνεται.

Οι αρ ιθμο ί και ο ι δ ε ίκ τες  των ατυχημά
των στην Ελλάδα γεν ικά  ακολουθούν τ ις  
τάσ εις  που υπάρχουν και σ τις άλλες Ευ
ρωπαϊκές Χώρες.

Οι αρ ιθμο ί που αναφ έροντα ι στους 
όρους «νεκρός», «βαριά τραυματίας», 
«ελαφρά τραυματίας» δεν ε ίνα ι ξεκαθα
ρισμένοι στην Ελλάδα.

5. Είδη συγκρούσεων.

Οι συγκρούσεις ανάλογα με τη δ ιεύ 
θυνση των συγκρουόμενων οχημάτων 
χαρακτηρ ίζοντα ι μετωπικές (κεντρ ικές  - 
έκκεντρες), νοτια ι μετωπικές (κεντρ ικές  
- έκκεντρες), με γωνία (κεντρ ικές  - έκ 
κεντρες) και πλευρικές.

6. Ευθύνη οδηγών στα ατυχήματα.

Ο οδηγός δεν φ έρε ι ευθύνη αν αντι- 
λήφ θηκε έγκα ιρα  τον κίνδυνο, α ντέ
δρασε σωστά και ε ίχε  ελεγχόμενη  και μη 
υπερβολική ταχύτητα.

Ο οδηγός φ έρ ε ι ευθύνη αν καθυστέ
ρησε ν ’ αντιλη φ θε ί τον κ ίνδυνο ή αν 
έκανε λάθος αποφευκτική ενέργε ια  ή 
δεν αντέδρασε σωστά (αδέξιος χ ε ιρ ι
σμός) ή ε ίχε ελαττω ματικά  φρένα ή 
έκανε υπέρβαση του όριου τα χύτητας ή 
έκανε κάποια παράβαση του κώδικα οδ ι
κής κυκλοφορίας που να δημ ιουργεί την 
κατά τεκμήρ ιο  του Κ.Ο.Κ. ευθύνη.

Ενα από τα κυριότερο αίτια των τροχαίων 
ατυχημάτων είναι η παραβίαση της διπλής 
διαχωριστικής γραμμής και το αντικανονικό 
προσπέρασμα (επάνω). Τα αποτελέσματα των 
μετωπικών συγκρούσεων, που προξενούν τ έ 
το ιες  αντικανονικές εν έρ γ ε ιες , είναι συν
ήθως τραγικά και δεν περιορίζονται μόνο οε 
υλικές ζημ ιές (κάτω).

Υπάρχει σχέση μεταξύ της ταχύτητας 
ενός οχήματος και ενός άλλου ή ενός 
πεζού που διασχίζουν κάθετα ένα δρόμο 
και με τα ίχνη τροχοπέδησης και με άλλα 
αποδεικτικά σ το ιχεία  μπορούμε να 
βρούμε αν υπάρχει ευθύνη του εμπλα- 
κέντος στο ατύχημα οδηγού.

Για να γ ίν ε ι ένα ατύχημα πρέπει να 
υπάρχουν ορισμένα αίτια. Τα α ίτια  τα 
διακρ ίνουμε σε αρχικά, που ανάγοντα ι 
σ τις αρμόδιες αρχές, σε έμμεσα, που 
ανάγοντα ι σε προϋφιστάμενη ελαττω μα
τική κατάσταση του οδηγού, του οχήμα
τος, του δρόμου ή του καιρού και σε 
άμεσα, που ανάγοντα ι μόνο στον οδηγό ' 
για  να έχουμε ευθύνη σε ένα ατύχημα 
πρέπει να σ το ιχε ιο θ ετε ίτα ι η υποκειμε
νική (δόλος - αμέλεια) και αντικε ιμ εν ική  
υπόσταση (αποτέλεσμα) του εγκλήμα
τος.

Εκτός από την αμέλεια , για  να υπάρχει 
ευθύνη, πρέπει να υπάρχει α ιτιώδης 
σύνδεσμος μεταξύ της πράξης ή παρά
λειψ ης ενός οδηγού - πεζού και του επι
βλαβούς αποτελέσματος, δ ιαφορετικά  
σημαίνει ό τ ι δεν υπάρχει ευθύνη.

Επίσης δεν υπάρχει ευθύνη όταν 
έχουμε κατάσταση ανάγκης που ν ’ απο
κλε ίε ι τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή 
όταν έχουμε κατάσταση ανάγκης που ν ’ 
αποκλείει τον καταλογισμό.

7. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχή
ματος.

Σταθμεύουμε στον τόπο του ατυχήμα
τος. παίρνουμε μέτρα κυκλοφοριακής 
ασφάλειας, ειδοποιούμε την Τροχαία, 
δ ίδουμε ή προωθούμε (αν δεν ε ίνα ι πα
ρών ο παθών) τα στο ιχεία  μας, παρέ
χουμε τη  βοήθειά  μας στους παθόντες

676



και δεν κάνουμε μεταβολές στον τόπο 
του ατυχήματος, η δε Τροχαία ερευνά 
τον τόπο του ατυχήματος και προωθεί 
τους τραυματίες στο νοσοκομείο, κάνει 
τ ις  σχετικές δ ικονομικές ενέργειες, δια- 
φυλάσσει τ ις  ξένες περιουσίες και απο- 
καθιστά την κυκλοφορία.

8. Παράγοντες των τροχαίων ατυ
χημάτων.

Οι παράγοντες των τροχαίων ατυχη
μάτων ε ίνα ι ο άνθρωπος, το όχημα, ο 
δρόμος, ο καιρός, η κυκλοφορία και άλ
λοι τυχαίοι.

α) Ο παράγοντας άνθρωπος.
Στον παράγοντα άνθρωπο παίζουν 

ρόλο η προσωπικότητα, οι ψυχοσωματι
κές ικανότητες, η εξάσκηση, η πνευμα
τική καλλιέργεια, η επίδραση από το 
όχημα, την κυκλοφορία και το περιβάλ
λον.

β) Ο παράγοντας όχημα.
Στον παράγοντα αυτό παίζουν ρόλο η 

ασφάλεια του οχήματος, η ενεργητική 
και παθητική ασφάλεια, η τεχν ική  κατά
σταση, το βάρος και το ύψος του οχήμα
τος.

0 Χωροφύλακας τροχονόμος βρίσκεται 
πάντα άγρυπνος κοι έτοιμος να διευκολύνει 
την κυκλοφορία, να βοηθήσει και να εξυπηρε
τήσει τον οδηγό, αλλά κοι νο τον ελέγξε ι 
εφαρμάζοντος τη οχετική νομοθεσία.

γ) Ο παράγοντας δρόμος.
Στον παράγοντα αυτό παίζουν ρόλο η 

διαρρύθμιση των δρόμων και διασταυ
ρώσεων, τα γεω μετρικά χαρακτηριστικά 
τους, η κατάσταση επιφάνειας κύλισης, 
οι εγκαταστάσεις, η σήμανση, ο εξοπλι
σμός και η άνεση των δρόμων και οι και
ρικές συνθήκες, 

δ) Ο παράγοντας κυκλοφορία.
Στον παράγοντα κυκλοφορία παίζουν 

ρόλο τα χαρακτηριστικά, η οργάνωση, ο 
έλεγχος και η επίβλεψη της κυκλοφο
ρίας.

ε) Δ ιάφοροι άλλοι τυχα ίο ι παράγοντες 
που δεν μπορεί να ενταχθούν στις ανω
τέρω περιπτώσεις.

9. Πώς θα προλάβουμε ή θα μειώ
σουμε τα τροχαία ατυχήματα 
στην Ελλάδα.

Το τροχαίο ατύχημα μπορεί να αντιμ ε
τωπ ιστεί αποτελεσματικά με την αστυ
νόμευση, την επιστημονική τεχν ική  της 
οδικής ασφάλειας και την εκπαίδευση.

α) Αστυνόμευση.

Έ να μέτρο όσο σωστό και αν ε ίνα ι δεν 
εφαρμόζετα ι αν δεν επ ιβληθεί με την 
αστυνόμευση. Η αστυνόμευση αποβλέ
πει στην ασφάλεια των οδηγών και πε
ζών, στην ασφάλεια των τροχονόμων, 
στην επισήμανση των μελανών σημείων, 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την 
έρευνα του τροχαίου ατυχήματος και 
την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

6) Επιστημονική τεχνική της οδικής 
ασφάλειας.

Ό τα ν  επ ιβάλλεται ένα μέτρο πρέπει 
πρώτα να έχε ι δ ιερευνηθεί επιστημονικά 
και όχι αυθαίρετα. Οι επιστήμονες του

είδους αυτού ε ίνα ι ανάλογα με το  αντι
κείμενο συγκοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, 
μηχανικοί, ιατροί κ.λ.π. Οι επιστήμονες 
αυτο ί λύνουν τα προβλήματα που δη
μιουργούν οι παράγοντες των τροχαίων 
ατυχημάτων.

γ) Η εκπαίδευση.

Την καλύτερη εφαρμογή του μέτρου 
την πετυχαίνουμε με την εκπαίδευση 
από την πρώιμη παιδική ηλικία  για ν' αυ
ξήσουμε την κοινωνική προσαρμοστικό
τητα. Απαιτείτα ι λοιπόν κυκλοφοριακή 
εκπαίδευση και κυκλοφοριακή αγωγή 
του κοινού με βάση κάποιο συγκεκρ ι
μένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πρέπει 
να καλύπτει την προσχολική και σχολική 
ηλικία και την κυκλοφοριακή εκπαίδευση 
των ενηλίκων (οδηγών, εκπαιδευτών).

Για το μεγάλο κοινό, ουσιαστικό ρόλο 
θα παίξει ένα πρόγραμμα από τον τύπο, 
ραδιόφωνο και τηλεόραση με στοιχεία 
ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά. Αν δεν γ ί
νε ι σωστή εκπαίδευση του κοινού τα 
ατυχήματα δεν αντιμετωπίζονται με την 
αστυνόμευση και την επιστημονική τ ε 
χνική.

δ) Έ νας τέτα ρτος τρόπος για να προ
λάβουμε τα ατυχήματα ε ίνα ι η δημιουρ
γία ενός ενιαίου φορέα πρόληψης των 
ατυχημάτων, που θα συντονίζει τους 
επιμέρους φορείς και κατά το  πρότυπο 
του Γαλλικού PREVENTION ROUTIERE, 
της Μ. Βρεττανίας ROYAL SOCIETY FOR 
THE PREVENTION OF ACCIDENTS, του 
Βελγίου CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
SECURITE ROUTIERE κ.λ.π.

ε) Πέμπτος τρόπος ε ίνα ι η ανασύν
ταξη του Δ.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τ ις  νέες 
απαιτήσεις για να μπορούμε να έχουμε

σωστές πληροφορίες και να κάνουμε ένα 
σωστό πρόγραμμα πρόληψης των τρ ο 
χαίων ατυχημάτων.

Με το οργανωτικό αυτό σύστημα θα 
επ ιτύχουμε ασφαλή οδήγηση στους 
δρόμους και πτωτική τάση των τροχαίων 
ατυχημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -  ΠΗΓΕΣ

1. Ο άνθρωπος και το αυτοκίνητο - Σ. Γεωρ- 
γούση.

2. Περιοδικό Ελληνικοί δρόμοι - Οδικής Ομο
σπονδίας Ελλάδας.

3. Η ασφαλής οδήγηση - Σ. Γεωργούση.
4. Το δίκαιο πεζών και τροχοφόρων - Ο. 

Ονουφριάδη.
5. Μάθε να κυκλοφορείς -  Λ. Κορόμηλά.
6. Οδική Ομοσπονδία Ελλάδας.
7. Νέος Κώδικας οδικής κυκλοφορίας - Ο. 

Ονουφριάδη.
8. Σχεδιασμός των μεταφορών και Κυκλοφο- 

ριακή Τ εχν ική-I. Φραντζεσκάκη - Γ. Γιαν- 
νοπούλου.

9. Οδοποιία Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
Η.Π.Α. (A.A.S.H.O.).

10. WORLD ROAD STATISTICS I.R.F.
11. TRAFFIC SAFETY - BY WALTER D. LADD.
12. THE HIGHWAY CODE - Μεγ. Βρεττανίας.
13. VEHICLE CODE - STATE OF CALIFORNIA.
14. POLICE TRAFFIC CONTROL - BY V.A. 

LEONARD, B.S.M.A. P.H.D.
15. MODERN TRAFFIC CONTROL - BY JO

SEPH C. INCRAHAM
16. TRAFFIC ACCIDENT INVESTIGATOR’S 

MANUEL FOR POLICE - THE TRAFFIC IN
STITUTE OF NORTHWESTERN UNIVER
SITY EVANSTON, ILLINOIS.

17. CRIMINAL ON TH ROAD - BY T.C. WILLETT.
18. DEATH ON THE ROAD - BY F.A. WHI- 

THOCK.
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H m i n i  ΙΤΟΝ ΜΕΓΚΟ 
IDE ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ η Χ Υ Τ Η Η Ι

Των Ron van Houten 
και Paul Nau

Του Πανεπιστημίου Αγ. Βικεντίου 
Στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας

Μείωση υπερβολικής ταχύτητας 
μέσω πληροφοριακών προγραμ
μάτων.

Ο καθένας που μπαίνει στην πόλη 
Ντάρτμουθ της Νέας Σκωτίας μέσω 
της λεωφόρου Γοϋντλαντ, της οδού 
Πόρτλαντ, ή της οδού Μαίην, θα 
συναντήσει μία ασυνήθιστη για 
εθνικό δρόμο πινακίδα, που δίνει 
πληροφορίες για το ποσοστό των 
οδηγών που δεν είχαν υπερθεί το 
όριο ταχύτητας κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης εβδομάδας, κα
θώς επίσης και γενικές πληροφο
ρίες για την κατάσταση που επικρα
τε ί σε καθένα ξεχωριστά αυτοκινη
τόδρομο. Αυτές οι πινακίδες είναι 
μέρος ενός πετυχημένου ερευνητι
κού προγράμματος που σχεδιά
σθηκε από τον γιατρό Ρον Βαν Χού- 
τεν,_ πρόεδρο του τμήματος ψυχο
λογίας στο Πανεπιστήμιο του Αγίου 
Βικεντίου, και από τον Πωλ Νάου, 
που έκανε παρόμοια σχετική έρευνα 
με στόχο τη μείωση της αυξημένης 
ταχύτητας στις πόλεις. Πριν ανα
φερθούμε στην πόλη του Ντάρ
τμουθ και στο αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής, αξίζει να μιλήσουμε για το 
γιατρό Βαν Χούτεν που έχει σχεδιά
σει προγράμματα πληροφοριακά, τα 
οποία κατά τρόπο εντυπωσιακό με
γάλωσαν την ακαδημαϊκή επιμόρ
φωση των παιδιών στα σχολεία του 
Ντάρτμουθ και του Χάλιφαξ. Βασι
σμένο σ’ αυτά και στην εκτεταμένη 
εμπειρία του, ο δόκτωρ Βαν Χούτεν 
άρχισε να αναρωτιέται εάν μια πα
ρόμοια ιδέα μπορούσε ίσως να απο- 
δειχθεί επιτυχημένη στο να τον 
βοηθήσει να λύσει ένα άλλο σπου
δαίο κοινωνικό πρόβλημα, την 
υπερβολική ταχύτητα στους εθνι
κούς δρόμους.

Οταν ο Δρ. Βαν Χούτεν και ο Νάου 
άρχισαν να διαμορφώνουν την 
άποψη πως οι ψυχολογικές αρχές 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
να μειώσουν την ταχύτητα, διερω- 
τήθηκαν για το ποιοι ίσως ενδιαφε- 
ροντουσαν να υλοποιήσουν τέτο ιες

νεωτεριστικές αντιλήψεις. Σ' αυτό 
το σημείο αρκετοί πρότειναν ότι η 
αστυνομία του Ντάρτμουθ, ίσως εν- 
διαφερόταν να επιχειρήσει αυτό το 
τόλμημα. Αφού συναντήθηκε με 
τους λοχίες Έρικ Φράζερ και Μπομπ 
Μάνιν, της Διεύθυνσης Τροχαίας 
του Ντάρτμουθ και τον Αλ Γκούντιν 
του επαρχιακού τμήματος των εθνι
κών δρόμων, ο δ. Βαν Χούτεν ήταν 
έτοιμος να αποδείξει πως η πληρο
φόρηση μπορούσε να ελαττώσει την 
υπερβολική ταχύτητα.

Το πρώτο πείραμα.

Δανείσαμε ένα από τα ραντάρ μας 
στον Δρ Βαν Χούτεν, και αυτός με 
τους συνεργάτες του άρχισαν να 
μετρούν την ταχύτητα περίπου 200 
αυτοκινήτων καθημερινά από την 
Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, σ’ 
ένα τομέα της οδού Μαίην, γνωστού 
για το χρόνιο πρόβλημα των παρα
βάσεων ταχύτητας. Εγκατέστησαν 
τη συσκευή τους για να μελετήσουν 
την κίνηση προς τα δυτικά, 5 χιλιό
μετρα μέσα στη ζώνη με τον περι
ορισμό ταχύτητας στα 50 χιλ. Η αν- 
τένα του ραντάρ είχε τοποθετηθεί 
μέσα σ’ ένα κίτρινο σκουπιδοντε- 
νεκέ, και η χρησιμοποίηση μιας ειδ ι
κής μεγάλης προέκτασης, επέτρεπε 
στους παρατηρητές να έχουν εγκα- 
ταστήσει τα όργανά τους σε σημείο 
που δεν φαινόταν από το δρόμο. 
Κατά διαστήματα, η ταχύτητα των 
αυτοκινήτων καταγράφονταν είτε 
σε σημεία του δρόμου όπου δεν 
υπήρχε σήμανση, ή σε σημεία όπου 
οι πινακίδες είχαν καλυφθεί. Και άλ
λοτε,μ ια  μεγάλη πινακίδα σήμανσης 
στηνόταν στην αρχή της ζώνης 
περιορισμένης ταχύτητας 50 χιλ., 
και αμέσως μετά από τη σχετική πι
νακίδα περιορισμού ταχύτητας (σ’ 
αυτό το σημείο ζητούσαν από τους 
οδηγούς να επιβραδύνουν από τα 80 
στα 50 χιλ.). Η πινακίδα έδινε ακόμα 
πληροφορίες για το ποσοστό των 
οδηγών που δεν έτρεχαν με υπερ
βολική ταχύτητα «στην προηγού
μενη εβδομάδα» και το καλύτερο 
μητρώο οδηγού μέχρι τώρα. Οι αρι
θμοί ήσαν γραμμένοι σε κατάλογο 
που_ μπορούσε να προσαρμοσθεί 
κατάλληλα πάνω στην πινακίδα του 
εθνικού δρόμου.

Ο τύπος της πινακίδας προτιμή

θηκε για δύο λόγους: πρώτον, είχε 
μια θετική απήχηση που θα ενθάρ- 
Ρυνε τους πολίτες να αγωνιστούν 
για να βελτιώσουν την κοινότητά 
τους, ελέγχοντας την ταχύτητα στις 
κατοικημένες περιοχές· δεύτερον, 
ενέργησε σαν υπενθυμητής της αλ
λαγής του ορίου ταχύτητας, από τη 
στιγμή που οι αλλαγμένοι αριθμοί 
στην πινακίδα θα προειδοποιούσαν 
τους οδηγούς ότι η αστυνομία 
παρακολουθούσε τον συγκεκριμένο 
αυτοκινητόδρομο.

Τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτού του πει
ράματος ήσαν πολύ ικανοποιητικά. 
Η τοποθέτηση της πινακίδας στον 
εθνικό δρόμο οδήγησε σε μια ξα
φνική αξιοσημείωτη πτώση του πο
σοστού των οδηγών που έτρεχαν με 
υπερβολική ταχύτητα. Ένα ενδια
φέρον αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύ
τερη επίδραση πάνω στους οδηγούς 
που ανέπτυσσαν υπερβολική ταχύ
τητα, και οι αναλογικά μικρότερες 
επιδράσεις στους οδηγούς που ξε- 
περνούσαν λίγο το όριο ταχύτητας. 
Το ποσοστό των οχημάτων που 
έτρεχαν με 74 χιλιόμετρα την ώρα ή 
περισσότερο (15 μιλιά την ώρα ή 
περισσότερο πάνω από το όριο), 
μειώθηκε κατά 54%, αλλά το ποσο
στό των οχημάτων που έτρεχαν με 
58 χιλ. την ώρα ή περισσότερο (5 μι
λιά την ώρα ή περισσότερο πάνω απ’ 
το όριο), μειώθηκε μόνο κατά 29%. 
Μια λεπτομερής ανάλυση των στοι
χείων, αποκάλυψε επίσης ότι η πινα
κίδα δεν είχε επίδραση στο ποσοστό 
των οδηγών που έτρεχαν κάτω από 
το όριο ταχύτητας. Αυτό το σημείο 
είναι ιδιαίτερα σπουδαίο καθόσον 
δείχνει ότι η διαδικασία της τοποθέ
τησης πινακίδας περιόρισε τις με
γάλες ταχύτητες των οχημάτων, γε
γονός που είχε σχετισθεί με τη 
μείωση των ατυχημάτων. Τα αποτε
λέσματα έδειξαν ακόμα ότι η πινα
κίδα ήταν λιγότερο αποτελεσμα
τική, όταν έλειπε ο πίνακας με τους 
αριθμούς πληροφόρησης. Γ ι’ αυτό 
το λόγο η αριθμητική πληροφόρηση 
είναι ένα ουσιώδες συστατικό του 
προγράμματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράμα-
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τος, δόθηκαν οδηγίες στους αξιω
ματικούς' της αστυνομίας να συν- 
εχίσουν την περιπολία τους και την 
επιβολή προστίμων χωρίς διακοπή 
στην υπό μελέτη περιοχή. Παρά τη 
συνεχή περιπολία, ο αριθμός των 
οδηγών που μηνύθηκαν, ήταν μόνο 
το ένα τρίτο εκείνων που μηνύονταν 
όταν δεν ίσχυε το πρόγραμμα της 
αριθμητικής πληροφόρησης.

Αυτή η μείωση είναι μια επιπλέον 
απόδειξη της αποτελεσματικότητας 
της πινακίδας πληροφόρησης. Μια 
ανάλυση των στοιχείων στη συχνό
τητα των ατυχημάτων αποκάλυψε 
επίσης μια μείωση crrqv αριθμό των 
ατυχημάτων στην περιοχή όπου 
υπήρχε η πινακίδα.

Φαίνεται ότι η επίδραση που 
προήλθε από την πινακίδα δεν μοιά
ζει να προέρχεται από την καινοτο
μία της τοποθέτησής της. Τα στοι
χεία στο πρώτο σχέδιο, δείχνουν ότι 
το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο για 
32 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της 
συνέχισης του πειράματος. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της δοκιμής, οι με
τρήσεις ταχύτητας γίνονταν για 
περίπου 20 λεπτά σε μια τυχαία επι
λεγμένη μέρα κάθε εβδομάδα, και 
τα αποτελέσματα καταχωρούνταν 
στην πινακίδα την επόμενη Δευ
τέρα.

Επειδή οι μετρήσεις έγιναν τον 
ίδιο χρόνο κατά τη διάρκεια της με
λέτης, κάποιος θα μπορούσε να ρω
τήσει κατά πόσο τα αποτελέσματα 
απ’ την τοποθέτηση πινακίδας έτε ι
ναν να είναι τα ίδια, σε διαφορετι
κούς χρόνους στη διάρκεια της μέ
ρας. Για να δοθεί απάντηση σ’ αυτή 
την ερώτηση, έγιναν μετρήσεις της 
ταχύτητας των οχημάτων για 20 λε
πτά, κατά αραιά διαστήματα από τις 
09.30' το πρωί μέχρι 16.30' το από
γευμα, στη διάρκεια μιας περιόδου 
με βάση το πρόγραμμα πληροφόρη
σης και μιας άλλης χωρίς την ύπαρξή 
του.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
ποσοστό των οδηγών που έτρεχαν 
με μεγάλη ταχύτητα, ποίκιλλε βέ
βαια λίγο στην πορεία της μέρας 
αλλά πάντως αυτά τα ποσοστά ήσαν 
γενικά χαμηλότερα κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας «πληροφοριακής 
κατάστασης».

Αφού ο δ. Βαν Χούτεν και ο Νάου 
συζήτησαν αυτά τα αποτελέσματα 
μαζί μας, αποφασίσαμε ότι θα ήταν 
πολύτιμο να συγκρίνουμε τα αποτε
λέσματα της νεωτεριστικής τους 
προσπάθειας με τις περισσότερο 
συνηθισμένες αστυνομικές διαδι
κασίες της κανονικής επιτήρησης με 
ραντάρ και επιβολή προστίμων. 
Πραγματοποιήσαμε λοιπόν ένα 2ο 
πείραμα σε δύο ακόμα δρόμους που 
είχαν προβλήματα υπερβολικής τα
χύτητας.

Το δεύτερο πείραμα.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε 
στη λεωφόρο Γούντλαντ και στην 
οδό Πόρτλαντ στην πόλη του Ντάρ- 
τμουθ. Στη διάρκεια που εφαρμό
σθηκε η μέθοδος της πινακίδας 
πληροφόρησης, αλλά και χωρίς την 
ύπαρξη αυτής της μεθόδου, οι ταχύ
τητες των οχημάτων μετρήθηκαν 
χωρίς την παρουσία ραντάρ ή άλλων 
μέσων.

Στη διάρκεια άλλων χρονικών 
περιόδων, η πινακίδα αποκαλύφ
τηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως και στο πρώτο πεί
ραγμα. Στη διάρκεια πάλι άλλων 
χρονικών περιόδων, τοποθετήσαμε 
μόνιμα ραντάρ για μισή ώρα τη μέρα, 
τις πρωινές ώρες, και μηνύσαμε 
τους οδηγούς που υπερέθαιναν το 
όριο ταχύτητας. Ό ταν η πινακίδα 
πληροφόρησης ήταν εν ισχύει, ένας 
παρατηρητής έπρεπε να μετρήσει 
την ταχύτητα 200 οχημάτων σε μια 
τυχαία επιλεγμένη μέρα κάθε εβδο
μάδα. Κατά μέσο όρο, απαιτήθηκαν 
20 λεπτά για να γίνει αυτή η δουλειά. 
Επί πλέον, ήταν αναγκαίο να σπατα- 
λήσουμε επιπρόσθετα 10 λεπτά για 
την αλλαγή των αριθμών της πινακί
δας. Επομένως απαιτήθηκαν συν
ολικά 30 λεπτά ανθρώπινης ενέρ
γειας την εβδομάδα όταν ίσχυε αυτό 
το πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά η 
30λεπτη καθημερινή λειτουργία του 
ραντάρ, είχε σα συνέπεια την απα

σχόληση ενός αστυνομικού για την 
παρακολούθησή του επί 30 λεπτά 
κάθε μέρα, σε διαφορετικές ώρες 
από τη Δευτέρα μέχρι την Παρα
σκευή. ΓΓ αυτό το λόγο απαιτήθη
καν 150 λεπτά ανθρώπινης ενέρ
γειας την εβδομάδα, στη διάρκεια 
αυτού του προγράμματος. Αυτός ο 
χρόνος θα ήταν ακόμα μεγαλύτε
ρος, αν υπολογίσουμε και τον χα
μένο χρόνο που ξοδεύεται στα δι
καστήρια. Ακόμα και χωρίς τον 
χρόνο που απαιτείται στο δικαστή
ριο, τα 30 λεπτά τη μέρα για την επι
τήρηση του ραντάρ, απαιτούν 5 φο
ρές περισσότερη απασχόληση από 
όση χρειάζεται για τη διαδικασία της 
πληροφόρησης μέσω της πινακίδας.

Τα απ οτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτής της με
λέτης ήσαν τόσο ενδιαφέροντα όσο 
και εκείνα του πρώτου πειράματος. 
Κατ’ αρχήν η πινακίδα είχε αποτελε- 
σματικότητα όσον αφορά τη μείωση 
της υπερβολικής ταχύτητας και 
στους δύο δρόμους· δεύτερον, η 
30λεπτη καθημερινή επιτήρηση με 
ραντάρ είχε λίγο ή καθόλου επί
δραση στην υπερβολική ταχύτητα, 
ακόμα και όταν ήταν εν ισχύει για 
δύο συνεχείς εβδομάδες. Αυτά τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η πινα
κίδα πληροφόρησης είναι μια αρ
κετά αποτελεσματική διαδικασία, η 
οποία μπορεί να βοηθήσει στον 
έλεγχο της υπερβολικής ταχύτητας 
των οδηγών που περνούν από αγρο
τικούς ή περιορισμένης πρόσβασης 
εθνικούς δρόμους μέσα στις αστι
κές περιοχές.

Ν έες  κατευθύνσ εις .

Αν και θα χρειασθεί μελλοντική 
έρευνα για να προσδιορίσει το πλή
ρες εύρος των πλεονεκτημάτων και 
των περιορισμών αυτής της μοναδι
κής ιδέας, όσον αφορά την ελεγχό
μενη υπερβολική ταχύτητα, γίνεται 
φανερό από τα αποτελέσματα αυ
τού του προγράμματος ότι μεγάλα 
οφέλη μπορούν να προκύψουν από 
τη στενή συνεργασία μεταξύ ψυχο
λόγων ελέγχου συμπεριφοράς και 
της αστυνομίας. Μερικά ζητήματα 
που σκοπεύουμε να εξετάσουμε στο 
μέλλον είναι εάν η πινακίδα αποδει- 
χθεί αποτελεσματική σε σημεία 
όπου το όριο ταχύτητας μειώνεται. 
Επομένως συνιστάται σε όποιον 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή 
την τεχνική να το κάνει κάτω από 
παρόμοιες συνθήκες.

Απ’ τα περιοδικό του F B I. 
Απόδοση: Ενωμ. Γεώργ. Λεκάκης
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μεγάλους, περίπτερους πια ναούς τους, δημιουργώ ντας νια 
πρώτη φορά έργα με μνημειακές διαστάσεις.

Οι αποικίες και το  ελληνικό εμπορικό δαιμόνιο φέρνουν
ΠηηΛΠχ0χλ Τ σμ0 χ 0υς °  όλ·α τ ακΡ°Υιάλια της Μ εσογείου 
παραλληλα η δημιουργική αφομοίωση των ανατολικών - 
«ανατολιζοντων» - στοιχείων, ο θαυμασμός προς το ανθρώ
πινο σώμα (οι σωματικές ασκήσεις αποτελούν πια το απαραί- 
τητο  σ το ιχείο  εκπαίδευσης των «ελεύθερων νέων») και οι 
μυθολογικές παραδόσεις οδήγησαν στο ελληνικό θαύμα της 
αρχαϊκής τέχνης μέσα στον 6ο αιώνα π.Χ.

Μ ετά τους Περσικούς πόλεμους (490 - 479 π.Χ.) μια σειρά 
απο π ολίτικες και κοινωνικές ανακατατάξεις  - που στην 
Αθήνα εκφράζοντα ι πολιτικά με την εγκαθίδρυση της δημο
κρατίας και πνευματικά με τη δημιουργία της τραγωδίας - 
δ ίνε ι τέλο ς  στην αρχαϊκή εποχή και η τέχνη περνάει σε μια 
περίοδο «αυστηρής ελευθερ ίας» (480 - 450 π.Χ.). Ο «αυστη
ρός ρυθμός» - έτσ ι ονομάστηκε -  βρ ίσκει την απόλυτη έκ 
φρασή του στα γλυπτά του ναού του Δία στην Ολυμπία, δη
μιουργήματα που πραγματικά αποπνέουν μια βαθιά θρησκευ
τικό τη τα  αναλογη μ' εκε ίνη  που ύμνησαν τό τε  ο Πίνδαρος και 
ο Αισχύλος. ^

Η αυστηρότητα  και η απλότητα του ρυθμού τούτου  είνα ι 
τα  σ το ιχεία  που χρησιμοποιεί ο τεχ ν ίτη ς  γ ια  να δώσει στα 
έργα του τη σοβαρότητα και τη μεγαλόπνοη εκείνη  έκφραση 
που «...πηγάζει από τη συναίσθηση της ευθύνης και ελευ θ ε
ρίας που κερδ ισε ο άνθρωπος καθώς βάθαινε η σχέση του με 
το θειο». Ωριμάζουν έτσ ι οι συνθήκες για ένα ακόμη - το 
σημαντικότερο ίσως -  σκαλοπάτι της μεγάλης ελληνικής τέ-

Τα χρονιά που ακολουθούν σφραγίζοντα ι πολιτικά με τη 
μεγάλη αθηναϊκή συμμαχία κάτω απ' τη σκιά ενός μεγάλου 
ηγέτη, του Περικλή. Η Α θήνα ,ηγεμόνας σχεδόν όλων των 
ελληνικώ ν πόλεων, με αμύθητα πια πλούτη απ τ ις  εισφορές 
των υ π ο τ ε λ ώ ν  συμμάχων, το εμπόριο, τη β ιοτεχν ία  και τα 
μεταλλεία  του Λαύριου, πρέπει να αποκτήσει και ανάλογη 
ηγεμονική αίγλη. Αρχίζει έτσ ι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα 
καλλιτεχνικώ ν έργων που τελ ικά  θα οδηγήσει σ' ό.τι θαύμα-

Του Κώστα Δανούση
Ανθυπασπιστή

Χ Α Λ Κ Ο  ΓΛΥΠΤΙΚΗ
Το ξεκ ίνημα τη ς  πλαστικής χάνετα ι μέσα στα βάθη των 

αιωνων. Απο τό τε  ως τους πρώτους ισ τορικούς χρόνους η 
ανθρώπινη ευαισθησία έδωσε αναρ ίθμητα τέτο ια  δείγματα, 
χρησιμοποιώντας μια πλατιά ποικιλία υλικών που άρχιζε απ 
τον ταπεινό πηλό κι έφ τα νε ως τα σφυρήλατα φύλλα χρυσού. 
Μ εξελ ιξη  όμως της πλαστικής ενταγμένη  μέσα στη γεν ικό 
τερη  εξελ ιξη  της τέχνης  μας δ ίνε ι πολύ ενδ ιαφ έρουσ ες πλη
ροφορ ίες - μάλλον επ ισφραγίζει σ χετικές  πληροφορίες - 
αφού ε ίνα ι ενα κομμάτι από το  εποικοδόμημα, πάνω στο 
οποίο αντανακλώ νται οι α ντικ ε ιμ εν ικ ές  συνθήκες κάθε επο-

Σ αυτόν τον τόπο . στην Ελλάδα, όπου ο άνθρωπος λέ 
τρεψ ε οσο πουθενά αλλού το  « φ ω ς »  και  το « λ ό γ ο »  
μελετη  της εξέλ ιξη ς  της τέχνης, και ε ιδ ικότερα  της πλαστ 
κης, παρουσιάζει ιδ ια ίτερο  ενδ ιαφέρον.

Αν και μέχρι τό τε  έχε ι δώσει αρκετά  σημαντικά δείγματα  ι 
μεγάλη ελληνική πλαστική γ εν ν ιέ τα ι στα μέσα περίπου τόι 

ου αιώνα π.Χ. και μέσα σε 200 χρόνια  θα φτάσει στο απόγεκ 
ίσως της δημ ιουργ ικότητάς τη ς '.

Οπως είπαμε, η τέχνη εκφ ράζει -  σε γεν ικ ές  πάντα γραμ 
μες -  τ ις  κοινωνικές, ο ικονομ ικές και π ολιτισ τικές συνθήκει 
ενός τοπου σε κάποια χρονική περίοδο. Έ τσ ι και η εξέλ ιξ ι 
της ελλην ικής πλαστικής είνα ι, μπορούμε να πούμε, παράλ 
ληλη - μ ιλάμε πάντα για μεγάλες σχετικά  περ ιόδους - με τι< 
γεν ικό τερ ες  εξελ ίξε ις  της κοινω νικοοικονομ ικής ζωής cm 
χέρσα αλλα και νησιωτική Ελλάδα.

Η κατάργηση των κληρονομικών βασιλείων τον 7ο π X 
αιώνα, η και λίγο νωρίτερα, δ ίνε ι ώθηση στη ναοδομία2, h 
π ολυτελεία  και μεγαλοπρέπεια των ανακτόρων μεταφ έρετα  
στους ναούς και έτσ ι οι έλληνες κατασκευάζουν τον 7ο αιώντ 
τα πρώτα μεγαλα αγάλματα και ο ικοδομούν τους πρώτους

σαν οι αιώνες· την  κλασική ομορφιά, ταυτίζοντάς την με την 
έννο ια  του τέλειου .

Τώρα ο τεχ ν ίτη ς  θα παντρέψ ει τ ις  αντιθέσεις , θα ισορρο
πήσει τ ις  αντίμαχες δυ νάμεις3, θα συγχωνεύσει τα παλιά δο
κιμασμένα σ το ιχεία  με επ αναστατικές λύσεις, για  να μας δώ
σει την ανεπανάληπτη κλασική ηρεμία  και τελε ιό τη τα . Είναι η 
εποχή που θα σφραγιστεί από το υς  μεγάλους καλλιτέχνες, 
όπως τον αργείτη  Πολύκλειτο, το  Μύρωνα, το Φειδία, τον 
Αγοράκριτο, κ.α. Ο Φειδίας ,όμως,θα ε ίνα ι εκε ίνος που θα 
κάνει τη γλυπτική φορέα των πιο υψηλών πνευματικών, θρη
σκευτικώ ν και πολιτικών ιδεών.

Τους χρυσούς κλασικούς χρόνους ακολουθεί ο πελοπον- 
νησιακός πόλεμος (431 - 404 π.Χ.) και οι μεταβολές που ση
μειώ νοντα ι στην πολιτική και πνευματική ζωή του ελληνικού 
κόσμου ε ίνα ι πολύ βαθιές. Ανάλογες μεταβολές παρατη
ρούντα ι και στην τέχνη της εποχής που θα μπορούσε να 
χαρακτηρ ισ τε ί «μετακλασική», στάδιο μεταβατικό για την τ έ 
χνη των ελληνιστικώ ν χρόνων. Σ' αυτήν την περίοδο, στην 
πλαστική του 4ου π.Χ. αιώνα, εντάσσοντα ι τα γλυπτά της 
Επίδαυρου, ο ι αβρές και ευ έλ ικ τες  πραξιτελ ικές μορφές, κα
θώς και ο ι γεμ ά τες  πάθος ρωμαλέες μορφές του Σκόπα, που 
άνοιξαν το  δρόμο για την «ελληνιστική δημιουργία» που, εκ- 
φράζοντας τ ις  νέες  δυνάμεις των τριών τελευτα ίω ν προχρι- 
στιανικών εκατονταετηρ ίδω ν, ε ίχ ε  την τόλμη να σπάσει τα 
μέτρα του κλασικού και να πρωτοπορήσει επαναστατικά, 
αφήνοντάς μας δημ ιουργίες ιδ ια ίτερα  υψηλού επίπεδου.

Χαλκοπλαστική4

Ο χαλκός - για  την ακρίβεια  ο μπρούντζος - μαζί με το 
μάρμαρο αποτέλεσαν τα πιο αγαπημένα υλικά των αρχαίων
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ελλήνων γλυπτών. Η χρήση του χαλκού στην πλαστική ανάγε
τα ι στις αρχές της δεύτερης προχριστιανικής χ ιλιετηρίδας.
Ως τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα χρησιμοποιούσαν σφυρήλατα 
φύλλα χαλκού, ενώ ήταν γνωστή η χύτευση συμπαγών χάλκι
νων ειδώλιων. Τότε δυο σαμιώτες τεχν ίτες , ο Ροίκος και ο 
Θεόδωρος, ανακάλυψαν - πιθανόν μετάφεραν απ' την Α ίγυ
πτο - την τεχνική της χύτευσης κούφιων (κοίλων) χάλκινων 
αγαλμάτων, ανοίγοντας έτσ ι νέους δρόμους για τους έλλη- 
νες γλύπτες, για τους οποίους τόσο το κόστος όσο και η 
«σπόνις» του χαλκού ήσαν σοβαρό εμπόδια.

Η νέα τεχν ική5 δεν πρόλαθε να επηρεάσει σημαντικά την 
πλαστική των αρχαϊκών χρόνων - το πρώτο γνωστό κούφιο 
χάλκινο άγαλμα, ο Απόλλωνος του Πειραιά, φ τιάχτηκε γύρω 
στα 525 π.Χ. - αλλά πρόσφερε στην εποχή του «αυστηρού 
ρυθμού» τα νέα εκφραστικά μέσα που χρειαζότανε.

Αρχικά ο γλύπτης κατασκεύαζε με πηλό τον πυ
ρήνα του αγάλματος και όταν μάλιστα πρόκειτο για 
μεγάλα αγάλματα τοποθετούσε εσωτερικά σ ιδερέ
νιο σκελετό (αρματούρα). Στον πήλινο πυρήνα δεν 
αποδίδονταν λεπτομέρειες αλλά μονάχα η μορφή, 
σχηματοποιημένη σε γεν ικές  γραμμές (χοντρικά). 
Πάνω στον πήλινο πυρήνα απόθετε ένα στρώμα κε
ριού κι εκε ί δούλευε τ ις  λεπτομέρειες, δ ίνοντας στο 
έργο την τελ ική  του μορφή.

Στη συνέχεια αναποδογύριζε το έργο, και έφτιαχνε 
με κερ ί συμπαγείς Βέργες που άρχιζαν από διάφορα 
μέρη του και ανέβαιναν προς τα πάνω. Απ αυτές 
άλλες κατάληγαν σε μια συμπαγή, από κερ ί κι αυτή, 
χοάνη και χρησίμευαν για τη χύτευση, και άλλες για 
εξαέρωση. Μ ετά κάλυπτε τόσο το έργο όσο και τις  
κέρ ινες βέργες με πηλό και στερέωνε το εξωτερικό 
πήλινο στρώμα με τον εσωτερικό πήλινο πυρήνα με 
σ ιδερένια καρφιά6.

Η κατασκευή έμπαινε σε καμίνι, όπου ο πηλός ψη
νόταν και το  κερί απ’ τη μεγάλη θερμοκρασία έλιωνε 
και εξατμιζόταν, αφήνοντας κενές τη χοάνη, τ ις  κέ
ρινες βέργες - που γίνονταν τώρα αγωγοί ροής του 
μετάλλου και εξαέρωσης - καθώς και ένα τμήμα 
μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού πηλού.

Ακολουθούσε η χύτευση του υγρού μπρούντζου 
που γέμ ιζε όλα τα κενά, σχηματίζοντας έτσ ι το κού
φιο (κοίλο) άγαλμα. Μ ετά τη χύτευση ο γλύπτης 
αφαιρούσε το εξωτερικό πήλινο περίβλημα και όσο 
μπορούσε από το εσωτερικό πυρόχωμα, έκοβε τους 
αγωγούς ροής και εξαέρωσης που τώρα ήταν γεμάτο ι 
μέταλλο, διόρθωνε τυχόν κατασκευαστικά λάθη και 
τέλος λε ία ιν ετη ν  επιφάνεια. Έ τσ ι το άγαλμα ήταν 
έτοιμο.

Βέβαια τα μεγάλα αγάλματα, χωρίς αμφιβολία, 
κατασκευάζονταν κατά τμήματα και μετά συναρμο- 
λογούνταν7.

Από τα δημιουργήματα της αρχαιοελληνικής χαλκοπλα
στικής, ελάχιστα αυθεντικά δείγματα (πρωτότυπα) σώθηκαν, 
κι αυτά δεν καλύπτουν όλη την εξέλ ιξή  της στο χρόνο. Εξάλ
λου δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κατά ένα μεγάλο μέρος οι 
γνώσεις μας για την αρχαιοελληνική πλασακή προέρχονται 
από ρωμαϊκά αντίγραφα. Τα ελάχιστα λοιπόν χάλκινα έργα 
της ελληνικής αρχαιότητας που όλα - εκτός το δεύτερο το 
οποίο βρ ίσκεται στο Μουσείο των Δελφών - εκτίθ εντα ι στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν μέχρι λίγα χρόνια πριν τα 
εξής:
•  Απόλλωνος του Πειραιά  (525 π.Χ.). Βρέθηκε το 1959 στον 

Πειραιά και ε ίνα ι το παλαιότερο κοίλο χάλκινο άγαλμα, και 
το  μόνο αρχαϊκό, που έφτασε ως τις  μέρες μας. Το έργο 
ξεφεύγοντας από την ακαμψία των κούρων, ε ίνα ι ο κρίκος 
που συνδέει την αρχαϊκή τέχνη με τον αυστηρό ρυθμό των 
πρώτων χρόνων του 5ου π.Χ. αιώνα.

•  Ο Ηνίοχος των Δελφών  (475 π.Χ.). Πρόκειται για ένα από τα 
πιο έξοχα δημιουργήματα του αυστηρού ρυθμού. Βρέθηκε 
σχεδόν άθικτο στους Δελφούς και ανήκε σε τέθριππο άρμα 
- αφιέρωμα του τύραννου της Γέλας μετά από νίκη του στα 
Πύθια.

•  Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου (460 π.Χ.). Βρέθηκε στη θά-

Απέναντι: 0 «πολεμιστής Α '». 
Δεξιό: 0 «πολεμιστής Β ».
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too fi τ S 4 λΠ ϊ  ακΡωτήΡΐ Αρτεμ ίσ ιο  της Εύβοιας, το 
926 τ °  αριστερό χέρ ι και το  1928 το  υπόλοιπο σώμα. Εκ- 

φράζει τελ ε ία  την αντίληψη των αρχαίων για την ομορφιά 
του αντρ ικού σώματος και τη μορφή των θεών. Σπουδαίο 
έργο μεγάλου χαλκοπλάστη (πιθανόν του Κάλαμι) των τ ε 
λευτα ίω ν χρόνων του αυστηρού ρυθμού.

•  Ο Έφηβος των Αντικηθύρων (340 π.Χ.). Βρέθηκε στη θά
λασσα το  1900 κοντά στα Α ντικήθυρα. Έ ργο μεγάλου πελο- 
ποννησιου γλυπτή, απηχεί επίδραση του «κανόνα» του Πο
λυκλε ίτου  καθώς και νεώ τερες τάσ εις  του προχωρημένου 
4ου αι. π.Χ., που εκπροσωπούσε ο μεγάλος α ργε ίτης αν- 
δρ ιαντοποιός Λύσιππος.

•  T0U ΜαΡ ° θώνα (330 π.Χ.). Β ρέθηκε στη θάλασσα 
στον κολπο του Μαραθώνα. Π ρόκειτα ι γ ια  ένα πολύ κομψό 
έργο, με απαλή διάπλαση και τρυφερή στάση, και εντάσσε
τα ι στον κύκλο των πραξιτελικώ ν έργων. Τέλος

•  Ο Τζόκευ του Αρτεμισ ίου  (Μέσα 2ου αι. π.Χ.). Βρέθηκε κι
αυτό κοντά στο ακρωτήρι Αρτεμ ίσ ιο . Στο πρόσωπο του μι- 
κρου ιππέα δ ιακρ ινοντα ι το  πάθος και η ένταση, όπως κα
τόρθωσαν να τ ις  αποτυπώσουν την  κορυφαία ώρα της ελ 
λην ισ τικής τέχνης  άξιο ι τεχ ν ίτες . S

Οπως βλέπουμε στη χρονολογική τάξη των γλυπτών αυ-

r r S 0TQV ένα Ιδΐα1τερα σοθαρόαντιπροσ™ ?κδ
γ ο ό ν ι^ τ η  νοΑ μα γΐα πην αΡΧα ιοελληνική πλαστική κλασικά 
χρονιά, τα χρονιά  του Περικλή και του Φειδία (450 - 430 π X )
ν δ λ ^ν η  α υ τ°*ΠΡθαν " Πάλΐ από τη θάλασσα - να καλύψουν τα 
χαλκινα αγαλματα των πολεμιστών του Riace, μιας μικρής
επαρχιακής πόλης της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία.

Οι πολεμιστές του Riace.

, Εντε^ α χρόνια πριν, ένας ιταλός χημ ικός από την Ρώμη ο 
Stefano Mariottmi, ενω κολυμπούσε κοντά στο Riace, κάπου 
1συ μέτρα απο τη στεριά, σε βάθος 8 περίπου μέτρων, ε ίδ ε με 
τη μασκα του κάτι σκοτεινό στο βυθό. Βουτώντας διαπίστωσε 
τρομοκρατημένος πως έμο ιαζε με χέρ ι που έβγα ινε από την 
αμμο; Σε μια δεύτερη  όμως βουτιά  βεβαιώ θηκε ό τ ι πρόκειτο 
για χέρ ι απο μεγάλο μπρούτζινο άγαλμα. Μ ετά λ ίγης ώρας 
ερευνά  δεν άργησε να εντοπ ίσει κι άλλο ένα. Ίχνη όμως από 
ναυάγιο πουθενά. Ισως ο καπετάνιος βλέποντας πως το 
πλοίο του κ ινδ υνεύε ι πέταξε στη θάλασσα τα βαριά α ν τ ικ ε ί
μενα, και τα αγαλματα, και σώθηκε. Αυτό πιθανόν να έγ ινε  
γύρω στα 146 π.Χ., όταν μεταφ έροντα ν  στη Ρώμη οι κα λλ ιτε 
χνικο ί θησαυρο ιτης καταστραμμένης απ’ το Μόμιο Κορίνθου. 

. °  Mariottini δήλωσε αμέσως την ανακάλυψή του στις αργές
TMuPKnYl αυΤ°  · 45 000 δολλάΡι°  - και με την άμεση συνδρομή 
των Καραμπινιερων τα αγαλματα πήραν το δρόμο για τα εο-

° ™ καταΩστασης και συντήρησης. Τελικά, μετά πο
λύχρονες προσπάθειες τα δυο έργα αποδόθηκαν στο θαυμα- 
σμο των προσκυνητών της τέχνης  του ω ρ α ί ο υ , στο Μ ου
σείο του Reggio Calabria.

5η ^ Ρ0Κεΐταΐ Υΐα χ?λκινα αγάλματα δυο π ολεμ ιστώ ν ενός 
20χρονου ορμητικού νέου, στην πρώτη του αθλητική έπαοσπ 
και δύναμη, και ενός 30χρονου, περισσότερου κομψού χωρίς 
όμως να εχ ε ι χάσει την αθλητική του φόρμα. Κι οι δυο κρα
τούσαν ασπίδες και δόρατα - ο δεύ τερος  έφ ερ ε και κράνος - 
τα οποία όμως χάθηκαν (προφανώς θα είχαν αποσυναρμολο- 
γηθ ε ι και τοπ οθετηθε ί σ' άλλο μέρος του πλοίου). Οι αρχαιο- 
«Πολεμϊστή0 BQV T° V 20χρονο <<Πολεμ ιστή Α» και τον 30χρονο

Αν κ°ι. δ ιάφορες γνώμες διατυπώθηκαν, οι επ ικρατέστε-
ΛοΓ,χαρΠ,0δΐδ0υΑν τα δυ°  εργα σε ένα ■ ή και δυο - τεχ ν ίτε ς  που 
δούλεψ αν ανάμεσα στο 450 και 400 π.Χ., δηλαδή στα χρόνια
ης κλασικής αρχαιότητας. Ασχετα από τ ις  τυχόν άλλες λ ε 

π τομέρειες το  σημαντικό ήταν πως για  πρώτη φορά έρχονταν

™  αώςνηπ°γαϋθεντΐΚά ΧάλΚΙνα έργα ΤΟυ δ *ύτερ£υ  μισού του 
~ Χ · Της εΠ·°Χης ™ υ Φειδ1α· Η σηΜασία τους λοιπόν για την ιστορία της τέχνης ήταν τεράστια .

. Ετσι 01 επ ιφανέστερο ι μ ελ ετη τές  της αρχα ιοελληνικήν 
υεσάηίη άΡΧΙσαν Va ·Παιρνουν το δρόμο για την Ιταλία. Ανά- 

“ Γ Γ Ρωην καθηγητής της Οξφόρδης Martin Ro- 
bertson, αυθεντία  Υια την αρχαία ελληνική τέχνη, ο οποίος με
5 οΥ?πΡια αποφανθΓ1 κε πως πρόκειτο για πρωτότυπα έργα του 
5ου π.Χ. αιώνα και ε ιδ ικότερα  τοποθέτησε τον «Πολεμιστή Α» 
γύρω στα 450 π.Χ. και του «Πολεμιστή Β» κοντά στα 430 π.Χ., 
εποχή θανατου του Φειδία. Ος προς τον καλλιτέχνη ο καθη
γητής Robertson τόν ισε πως παρά το ό τ ι πολλοί αναφ έροντα ι 
σε δυο καλλ ιτέχνες ο ίδ ιος τε ίν ε ι στην άποψη πως πρόκειτα ι

για έργα που έφ τιαξε ένας καλλιτέχνης σε δ ιαφορετικά  χρό
νια, ενω σε κάποια άλλη στιγμή θα δηλώσει: «Ζίεν υπάρχει 
τίποτα που να αποκλείει να τα έφτ ιαξε  ο Φειδίας. Βέβαια δεν  
έχουν σωθεί άλλα έργα του Φειδία σε μπρούντζο για να απο- 
φανθουμε με  σιγουριά, αλλ ' όμως χωρίς αμφιβολία  έγιναν  
απο κάποιον κορυφαίο καλλ ιτέχνη της εποχής του».

Για την ίδια χρονολόγηση8 συνηγορούν και οι καθηγητές 
του Ινστιτούτού Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης Evelyn Β 
Harrison και Peter Von Blanckenhage, μόνο που ο δεύτερος τα 
αποδίδει σε διαφορετικούς δημιουργούς.

Μια άλλη άποψη που διατύπωσε πρόσφατα9 ο βετεράνος 
δημοσιογράφος και ιστορικός της τέχνης Joseph Alsop είναι 
οτι πρόκειται για έργα του ίδιου καλλιτέχνη που έγιναν σε 
διαφορετικές εποχές. Όπως γράφει ο Alsop: «...μακρόχρονες 
καθυστερήσεις  ήταν φυσικές για ένα καλλιτέχνη όταν  
έπαιρνε μεγά λες  παραγγελίες. Έτσι για ένα σύνολο σπου
δαίων έργων τα 20 χρόνια (450 - 430 π.Χ.) δεν  ε ίνα ι πολλά 
Οπωσδήποτε τοσο οι λ επτομέρε ιες  όσο και η έκφρασή τους 
δε μοιάζουν. Ο .Πολεμ ιστής Β» όχι μόνο είναι πιο κομψός  
αλλα και οι φλεθες, οι μυς και γεν ικό η ανατομία  του απέχουν  
πολύ απ εκε ίνη  του «Πολεμιστή Α». Η έκφρασή του είναι πιο 
ηρεμη και κλασική, όπως θα ταίρ ιαζε στην τέχνη του 430 π.Χ., 
όταν η ελληνική κλασική πλαστική ε ίχ ε  φτάσει στην πλήρη 
ωριμότητά της. Οι δ ιαφορές όμως των δυο έργων θα μπορού
σαν καλλιστα να αντικατοπτρίζουν την εξέλ ιξη του καλλιτέχνη  
μέσα σε δυο δεκαετ ίες .  Κατά τη γνώμη μου μια λεπτομέρε ια  
που εν ισχύε ι την άποψη για ένα δημιουργό είναι ότι οι κύστε ις  
των γεννητικών αδένων και στα δυο έργα είναι απόλυτα  
ομοιες ως τ ις  ελάχ ιστες  λεπτομέρε ιες  του δέρματος...».

Πέρα όμως από τ ις  δ ιαφω νίες των ειδ ικών για την πατρό
τητα  των πολεριστών του Riace, εκε ίνο  που έχε ι ιδ ια ίτερη 
σημασία ε ίνα ι ό τ ι καλύπτουν το  κενό της αρχα ιοελληνικής 
πλαστικής των κλασικών χρόνων: Ο «Πολεμιστής Α» τοποθε
τε ίτα ι γύρω στα 450 π.Χ., δηλαδή όταν ο Φειδίας ε ίχε μόλις 
αρχίσει την καριέρα του, ενώ ο «Πολεμιστής Β» στα τελ ευ 
τα ία  χρονιά  του μεγάλου καλλιτέχνη (κοντά στα 430 π.Χ.).

Ισως αργότερα η καλή τύχη, ή η αρχαιολογική σκαπάνη 
φ ερε ι στο φως κι άλλα διαφω τιστικά σ το ιχεία  γ ια  να μπορέ
σουμε να αναπαραστήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια  την πο
ρεία της αρχαίας ελλην ικής τέχνης  προς το  μεγάλο θαύμα 
των κλασικών χρόνων -  «το μ ή τ ’ άναρχον μήτε  δεσποτούμε-  
νον» -  και απ εκε ί προς τα μεγάλα, γεμάτα  πάθος δημιουργή
ματα της ελλην ισ τικής πλαστικής.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :

1 ρ°Ηυ Μ?ν° λη Ανδρόνικου για την «Αρχαία Ελληνική Τέχνη»
κα, το «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» στο βιβλίο «Τα Ελληνικά 
Μουσεία» της Εκδοτικής Αθηνών, σ.σ. 9-16 και 1 9-42. Π

2 ί ε λ ύ76α' Χρήστ0υ’ Ιστ°Ρ'ια Th9 Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, χ.τ.χ.,

3 A. ^ p° y 'KOU· ^°νόλη , Η κλασική Τέχνη (Γλυπτική). Άρθρο στην 
< < Γ Γ ToU ΕλλΓ1νικου Εθνους» της Εκδοτικής Αθηνών τόμος Γ2 
° r°  f 2μ 3 1 u RiChter’ G M A" The sculpture and thenscu"ptarsPoMhe 
Oxford 19 5 ?  H a V e n ' 1 9 5 ° 2 KQl Three Critical periods in Greek Sculpture.

4 τη .χαλκοπλαστική υπάρχει πλούσια - δυστυχώς ξενόγλωσση 
στον κύριο ογκο της - βιβλιογραφία. Βλέπε George Savage A ronc iS  
history of bronres, London 1 968 (ss. 45 -130 κα, βιβλιογραφία σσ 250

5' A r t^ r^ T h ^ r  Ηή Χύτε.υ̂ ης των Κ0'Λων Χάλκινων έργων βλέπε: S 
Adam, The technique of Greek Sculpture, 1966, J C Rich The materials 
and me|h°ds of sculpture. 1947, και άρθρο «Γλυπτική» ^ η  Μεγάλη 

λληνικη Εγκυκλοπαίδεια (Πυρσός), τόμος Η’, σσ. 574α - 582 Ανα^ 
παράσταση του τρόπου χύτευσης μπορεί να δει κανείς στο Εθνικό

ε-“

6 K a s s K & s s T s s s i*  ™ π“-
7 Ανα™ ράσΤαση. της διαδικασίας χύτευσης και επεξεργασίας (χύ- 

τευση κατα τμήματα, συναρμολόγηση, κ.λ.π.) χαλκών αγαλμάτων
5ου π εξωτ.ε ρ' "0 ερυθρόμορφου ελληνικό κύλικα του οου π.Χ. αιώνα (Μουσείο Βερολίνου).

8 ΧΡ°νοΑόΥησή,τ°υς συνηγορεί και η σύνθεση του κράματος
νοο,^λΡκηΑτζ0υ Τ0 °·Π01°  έχ0υν ‘Ρτιαχθεί. Πρόκειται γ,α ένα 
νορμάλ κράμα του 5ου αιώνα π.Χ. Τα χέρια του «Πολεμιστή Β» τα 
οποία είναι επιτυχημένες μεταγενέστερες προσθήκες (μετά κά-
νΚ-Ρ, „π λ ά np“ T°Tun° u' ίσως πτώση απ’ τη βάση του), έχουν 
γίνει απο κράμα μπρούντζου διαφορετικής σύνθεσης

9' ^8°3P'ppS82?'-W8a27i0rS ^  ® Gr3Ve’ Na,ional Geopraphic· June
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ΜΕΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΦΗ
Του ανθ /σ τή  'Α γγέλου  Π ετρουλάκη

«Χωρίς να εκπληρωθούν ...» .

«Είμαι Κωναταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεν-  
νήθηκα στην Αλεξάνδρεια  -  σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ- 
μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλ ι
κίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επεσκέφθην την χώραν 
αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικό διάστημα. Δ ιέμεινα  
και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικ ίαν κατοίκησα υπέρ τα 
δύο έτη στην Κωνσταντινούπολι. Στην Ελλάδα είναι πολλά 
χρόνια που δεν επήγα.

Η τελευτα ία  μου εργασία ήταν υπαλλήλου ε ις  ένα κυβερ
νητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το Υπουργείον των Δη
μοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά, και 
ολίγα Ιταλικά».

Στο περιοδικό «Νέα Τέχνη» ε'ιναι δημοσιευμένο, το 1924, 
το παραπάνω αυτοθιογραφικό σημείωμα του ποιητή Κώστα 
Καβάφη, που εννιά  χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο (17 με το 
παληό, 29 με το καινούργιο ημερολόγιο) του 1933 πέθανε για 
να περάσει για  πάντα στην α ιωνιότητα με τη σφραγίδα του 
μεγάλου ποιητή.

Πέθανε αφού πρώτα συμπλήρωσε ακριβώς εβδομήντα 
χρόνια ζωής, εκπληρώνοντας -  θά 'λεγε κανείς -  μ' εκπλη
κτική συνέπεια την περιπλάνησή του στη ζωή. Είχε γεννηθεί 
στις 29 Απριλίου του 1863 και η μέρα που πρωτάνοιξε τα  μάτια 
του στο φως, η 29η Απριλίου, έγ ινε και μέρα του θανάτου του, 
εβδομήντα χρόνια αργότερα.

Σήμερα, 50 χρόνια από το θάνατό του βλέπουμε την πο
ρεία του Καβάφη «στην Τράπεζα του Μέλλοντος» ολοένα και 
πιο ανηφορική, ολοένα και πιο κατακτητική, ολοένα και τρα
γ ικότερη να αποκτά καθημερινά και περισσότερους «πι
στούς».

Ο σύγχρονος άνθρωπος, σημαδεμένος απ' την αγωνία της 
ολοένα αυξανόμενης αμφισβήτησης, νιώθοντας ολοένα και 
περισσότερο μόνος, βρίσκει περισσότερο από οπουδήποτε 
αλλού τον εαυτό του και συνάμα τη λύτρωσή του μέσα στην 
μοναχική οδοιπορεία του Αξεξανδρινού ποιητή, ψ ιθυρίζον
τας:

«Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν  
και τάκλεισαν, με  δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό, 
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά  -  
έ τσ 1 η επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν 
χωρίς να εκπληρωθούν...».

(ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ, 1904)

Τούτο γ ια τ ί ο σύγχρονος άνθρωπος βρ ίσκεται συχνά ολο
μόναχος μπροστά στη φοβερή αλήθεια  της αποξένωσής του 
από το κοινωνικό «είναι», που ωστόσο τον θέλε ι ενταγμένο 
μέσα του, δεμένο με υποχρεώσεις και συμβατικότητες τ έ 
το ιες  που κάνουν βαρύ τον αέρα που του προσφέρει για  ν' 
ανασάνει. «Βλέπει» ο σύγχρονος άνθρωπος όλη την τραγικό
τητα αυτής της αλήθειας, αδύναμος ν ’ αντιδράσει στις θλ ιβε
ρές διαπιστώσεις του:

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 
μεγάλα κ 1 υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α! όταν έκτιζαν τα τε ίχη πώς να μην προσέξω ...»

(ΤΕΙΧΗ, 1896)

Ασφυκτικά μέσα στα «Τείχη» του ο άνθρωπος του τελ ευ 
ταίου τέταρτου του 20ου αιώνα, μιας εποχής που μπόρεσε να

καταρρίψει φραγμούς και εμπόδια σε κάθε επιστημονικό ή 
τεχνολογικό πεδίο, χωρίς να μπορέσει, συνάμα, να γκρεμ ίσει 
τα φάσματα της πείνας, της αγωνίας της αλληλοεξόντωσης, 
της απομόνωσής του απ’ τους γύρω του, της απρόσωπης και 
απρόσιτης μοναξιάς του, έτσ ι που χωρίς να νιώθει το πέρασμα 
της ζωής, να μονολογεί με πλήρη αυτογνωσία:

«Σ' αυτές τες  σκοτεινές κάμαρες, που περνώ 
μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ 
για νάβρω τα παράθυρα. - Όταν ανοίξει 
ένα παράθυρο θάναι παρηγοριά.-  
Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ 
να τάβρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω.
Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία.
Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει».

(ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, 1903)

Ο  Καβάφης όταν ήταν «κοσμικός», φωτογραφία δημοσ ιευμένη σε 
διάφορα Ημερολόγια (Σκόκου 1898, κ.α.).

«Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία ...» . Να το δράμα 
του οδοιπόρου που λέγετα ι άνθρωπος του τελευτα ίου  τέτα ρ 
του του 20ου αιώνα. Η πλήρης του αποκάλυψη δοσμένη απ’ το 
στοχασμό του ανθρώπου που τάχθηκε να ζε ι μέσα σε «τείχη» 
γεννημένα -  όχι χτισμένα -  απ’ τον ίδ ιο του τον κόσμο, ένα 
κόσμο που άλλοι ονόμασαν ιδ ιάζοντα σεξουαλισμό, άλλοι πά-

683



Πάνω: Πρώτη μορφή του ποιήματος η «Πόλις». Αυτόγραφο από το 
φάκελο Α ναστασιάδη. Δ εξ ιά : Ιούλ ιος 1882. Η οδός Σερ ίφ  πασά. Το τόξο 
δε ίχνε ι το  σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής.

θος, άλλοι δημιουργική ιδιαιτερότητα. Άσχετα όμως με το 
εσώτερο κίνητρο του στοχασμού, ο ίδιος ο στοχασμός έρχε
ται σήμερα να εκφράσει την εποχή μας και την ερημιά του 
ατόμου που αντιμετωπίζειτις καθημερινές συμπληγάδες του, 
έχοντας πάντα τον εφιάλτη μιας κάποιας καθοριστικής για το 
μέλλοντου απόφασης:
«Σε μερ ικούς  ανθρώπους έρχετα ι μια μέρα  
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι 
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει 
έτο ιμο μέαα του το Ναι, και λέγοντάς  το πέρα 
πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του».

(CHE FECE... IL GRAN RIFIUTO, 1901).

«Δεν τα ηύρα πια ...» .

Το 1901 ε ίνα ι γ ια  τον Καδάφη η χρονιά  που πάνω στο λευκό 
χαρτί ο στοχασμός του αφ ήνε ι στην παγκόσμια παρακατα
θήκη το  «μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Ό χι» . Δυο χρόνια  αργό
τερα, το_1903, το  ίδ ιο  χέρ ι αποτυπώνει σταθερά σ' ένα άλλο 
χαρτί, πάλι για  λογαριασμό της παγκόσμιας παρακαταθήκης, 
τ ις  «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ». Είναι η χρονιά  που στην Ελλάδα ο Σκια
θ ίτης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης δ ίνε ι τη «Φόνισσα», και ο 
Κωστής Παλαμάς την «Τρισεύγενη». Η ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια και υπερηφάνεια  φ τάνε ι στο έσχατο ύψος της, αποδε
σμευμένη από κάθε τ ι πρόσκαιρο, κάθε τ ι υπ οκειμενικό στους 
τελ ευ τα ίο υ ς  τέσ σερ ις στίχους που «σ' εκε ίνου ς  όπου στην 
ζωή την ώρισαν και φυλάγουν Θ ερμοπύλες»:
«. . .  περισσότερη τιμή τους πρέπει 
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) 
πως ο Εφιάλτης θα φ ανε ί στο τέλος, 
κ ' οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε».

Είναι οι μέρες του 1903, εκ ε ίν ες  που γεννούν  τ ις  «Θερμο
πύλες, με τον Καδάφη σαραντάχρονο, μεστωμένο από εμπει
ρίες, να ζει στην Α λεξάνδρεια  που τόσο αγάπησε, προσπα
θώντας να π ιει όσο περισσότερο μπορούσε απ' το  ποτήρι της 
ομορφιάς, μα και συνάμα της ηδονής εκε ίνης  που αυτός απο
ζητούσε. Αργότερα, το  1917, ο ι «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903» γ ίνοντα ι 
τ ίτλο ς  ποιήματος, βαθιά ερωτικού, όπου με π εταχτές π ινε
λ ιές  της θύμησης, ο ποιητής, δ ίνε ι σ ’ όλη τη ς  την  έκταση την 
πίκρα που αφ ήνει πίσω της η στιγμή της χαμένης, άδικα, 
ευτυχ ίας:

«Δεν τα ηύρα πια ξανά -  τα τόσο γρήγορα χαμένα  
τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό 
το πρόσωπο . . .  στο νύχτωμα του δρόμου . . .
Δ εν  τα ηύρα πια -  τ '  αποκτηθέντα κατά τύχην άλως,
που έτσι εύκολα παραίτησα·
και που κατόπιν μ ε  αγωνίαν ήθελα.
Τα ποιητικά  τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, 
τα χε ίλη εκε ίνα  δεν τα ηύρα πια».

Ωστόσο, στην ηλικ ία  που π ιότερα από άλλες έζησε ό,τι 
πεθύμησε, νιώθει με τρόμο το πέρασμα του κάθε χρόνου 
χωρίς επιστροφή που φ έρνε ι τον  καθένα μας πιο κοντά στο 
τέλος. Κι ίσως δεν ε ίνα ι το τέλο ς  αυτό καθ' εαυτό που τρομά
ζει, αλλά η μακρινή γραμμή των χρόνων με τ ις  θύμισες και τ ις  
εμπ ειρ ίες τους που σ έρνειπ ίσω του ο καθείς μας. Θύμισες και 
εμπ ειρ ίες που συχνά ε ίνα ι όχι καθορ ισ τικές αλλά και συγκλο
νιστικά  φοβερές.

«..  .Οι περασμένες μέρ ες  πίσω μένουν,  
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων  
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη, 
κρύα κεριά, λυωμένα και κυρτά.
Δεν  θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των, 
και μ ε  λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω  τ ' αναμμένα μου κεριά.
Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω 
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,  
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά  πληθαίνουν».

(ΚΕΡΙΑ, 1899)

«Με λυπεί το  πρώτο φως των να θ υ μ ού μ α ι. . .»  Η θύμηση 
στάθηκε από τ ις  πιο βασανιστικές καταστάσεις του Κ. Κα-

θάφη, όπως άλλωστε σ τέκετα ι συχνά για τον καθένα μας που 
αναπολεί κάποιο αγαπημένο παρελθόν. Στα τελευ τα ία  χρόνια 
της ζωής του οι θύμισες κυριαρχούν στο έργο του, παίρνουν 
τραγικό χρώμα, συχνά γ ίνοντα ι εφ ιά λτες  καθώς ο ποιητής 
αναπολεί εφ ηβεία  και ν ιάτα.

Το 1905 φ τάνε ι σε μια απ' τ ις  σ υγκλον ισ τικότερες στιγμές 
αυτοελέγχου. Οι θύμισες, απ' τη μια μεριά «όπου το  μάτι μου 
γυρίσω, όπου κι αν δω /ερείπ ια  μαύρα της ζωής μου βλέπω 
εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα» η ζωή 
του με τα πάθη της και τα περιχαρακωμένα από τ ις  αδυναμίες 
του όρια των βημάτων του, απ’ την άλλη μεριά που δέσμιο πια 
τον οδηγούν στα ίδ ια  χνάρια του «καινούργιους τόπους δεν 
θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες./Η  πόλις θα σε ακο
λουθεί. Στους δρόμους θα γυρνά ς/του  ίδ ιους. Και στις γ ε ιτο 
ν ιές τ ις  ίδ ιες  θα γερνά ς/κα ι μες στα ίδ ια  σπίτια αυτά θ ασπρί- 
ζεις», τον οδηγούν μπροστά σ' ένα σπασμένο καθρέφτη όπου 
μέσα του αντανακλάντα ι ο ι τόσες πτυχές της ζωής που καθο
ρ ίστηκε στο πλέγμα που ο καθένας μας φρόντισε να πλέξει. 
Για τον ποιητή τα πράγματα που αντικρύζει μέσα στον κα
θρέφτη δεν ε ίνα ι ευχάριστα. Τα περασμένα χρόνια έγ ιναν γι' 
αυτόν δεσμά που ξέρε ι πως άσπαστα θα μείνουν:

«Πάντα στην πάλι αυτή θα φθάνεις. Για τα άλλα -μην  ελπίζε ις-  
δεν έχε ι πλοίο για σε, δεν έχε ι οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες  εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ' όλην την γη τη χάλασες.

(Η ΠΟΛΙΣ, 1905)

Το 1910 ε ίνα ι η χρονιά που στην Ελλάδα ο Κ. Παλαμάς δ ίνε ι 
τη «Φλογέρα του βασίλειά» που γεν ν ιέ τα ι ο ποιητής Εγγονό- 
πουλος. Στην παγκόσμια λογοτεχν ία  σημειώ νετα ι ένας στα-
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θμός: ο θάνατος του Τολστόι. Στην Αλεξάνδρεια, ο . Καθάφης 
κυκλοφορεί σε λιγοσέλιδη έκδοση (2η) τα ποιήματα και ξεκ ι
νάει ένα νέο κύκλο, περισσότερο προσωπικό, όπου ο ποιητής 
σταδιακά, άλλοτε ξεκάθαρα κι άλλοτε με μισοσπασμένα λόγια 
αυτοαποκαλύπτεται, δ ίνε ι σ’ όλες τ ις  διαστάσεις του το 
προσωπικό του δράμα, όλα εκείνα  που τον έκλεισαν στα 
«Τείχη»’ και έκαναν την «Πόλι» του να τον ακολουθεί Βρίσκε
τα ι πια στο όριο των 50 χρόνων του κι έχε ι την επίγνωση των 
χρόνων που μέλλονται. Ξέρει πως το λιμάνι ζυγώνει όλο και 
πιο πολύ. Έ να λιμάνι που ε ίνα ι και τέλος συνάμα των ταξι- 
διών, ε ίνα ι η Ιθάκη των τόσων χρόνων περιπλάνησης. Μόνο 
που το τέρμα του το νιώθει απαιτητικό, το θέλε ι νά ρθει μετά 
από περιπλάνηση πλούσια και γνώσεις πολλές. Θ έλει όμως 
και τη σκέψη να μένει «υψηλά» και το πνεύμα και το σώμα να 
το αγγίζει «εκλεκτή συγκίνησις». Έ τσ ι ο «πηγαιμός» για την 
Ιθάκη» θά ’χει δώσει ένα ωραίο τ α ξ ίδ ι. .

Και το 1913, αναλογιζόμενος ίσως πικρές εμπειρ ίες συνυ- 
φασμένες με την κλονισμένη αξιοπρέπεια που θ έτε ι ερωτη
ματικά κατά πόσοι οι συγκινήσεις που άγγιξαν το πνεύμα και 
την ψυχή του ήταν εκλεκτές, και ορ ιοθετώ ντας τη συμπερι
φορά του με το στίχο «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου 
όπως την θέλεις», συνεχίζει σε ύφος πέρα για πέρα ρεαλι
στικό:
«. . .  τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την 
εξευ τελ ίζε ις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.
Μην την εξευτελ ίζε ις  πιαίνοντάς την, 
γυρίζοντας συχνά κ ’ εκθέτοντάς την 
στων σχέσεων και των συναναστροφών 
την καθημερινή ανοησία, 
ως που να γίνει σε μια ξένη φορτική».

(ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, 1913)

«Χωρίς κανέναν φόβο . . .»

Δύο χρόνια όμως πρωτύτερα στο «ΤΥΑΝΕΥΣ ΓΛΥΠΤΗΣ» 
και στο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ» θα παρουσιάσει την μέσα του σύγ
κρουση, ομολογώντας στο πρώτο την αιχμαλωτισμένη ψυχή 
του σ' έναν  εγκεφαλικό ερωτισμό, απαλλαγμένο από κάθε τ ι 
φανερό και προσιτό στις άλλες, ψ ιθυρίζοντας « .. .να το έρ- 
γον μου το πιο αγαπητό/που δούλεψα συγκινημένα και το πιο 
προσεκτικά / αυτόν, μια μέρα του καλοκαιριού θερμή/που ο 
νους μου ανέβαινε στα ιδανικά, αυτόν εδώ ονειρευόμουν τον 
νέον «Ερμή», και βάζοντας στα χείλη του Μυρτιά (Σύρου 
σποδαστή στην Αλεξάνδρεια), στο δεύτερο, προκλητικά θά 
'λεγαν πολλοί και σύγχρονοί μας ακόμη, λόγια πέρα για πέρα 
αποκαλυπτικά του «είναι» του, γεννα ία  στην αντιμετώπιση 
των τρίτων:
«Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη
εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σα δειλός.
Το σώμα μου στις ηδονές θα δώσω, 
στις τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες, 
στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς 
κανέναν φόβο, γιατί όταν θέλω -  
και θάχω θέλησι, δυναμωμένος  
ως θάμαι με θεωρία και μελέτη  -  
στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω 
το πνεύμα μου, σαν πριν, ασκητικό».

Πεζοπορεί στις χρονιές που αρχίζει να διαμορφώνεται η 
ερωτική του έκφραση. Έκφραση όπου η απουσία της γυνα ί
κας ε ίνα ι απόλυτη όπου το αντρικό σώμα παραδομένο στην 
Τέχνη γ ίνετα ι τραγούδι, καϋμός, πόθος, νοσταλγία, σκοπός 
ζωής, πάντα με μιαν ευγένεια  ιδιότυπη. Αλλού, τούτη η έκ
φραση συχνά ουδετεροποιείτα ι. Ενώ νιώθει -  από γνώση 
προύπάρχουσα -  την κυριαρχία του αν ίρ ικού  στοιχείου, 
άνετα μπορείς να τοποθετήσης απέναντι της σαν στόχο τη 
γυναίκα, ή -  τελ ικά  -  το πρόσωπο, την ύπαρξη που κάποτε 
σκλάβωσε και φεύγοντας πήρε μαζί της ένα κομμάτι απ’ τη 
ζωή σου. Κ ί άνετα, σ’ εκε ίνες  τ ις  βουβές ώρες της μοναξιάς 
που ο καθένας μας συναντάει στη ζωή του, μπορείς ν' αναπο
λήσεις, να γ ίνε ις  ζωντανό κάλεσμα ωρών που κύλησαν στο 
χτες. «Επέστρεφε συχνά και παίρνε με . . . όταν τα χείλη και το 
δέρμα ενθυμ ούντα ι/κ ’ α ισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν 
π ά λ ι...»  (ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ. 1912), ή θάφτηκαν οριστικά με το 
σβήσιμο της πρώτης νιότης, αφήνοντας σε σένα την βαριά 
υποχρέωση της θύμησης: «Θάθελα αυτήν την μνήμη να την 
πω .. ./Μα έτσ ι εσβύσθη πια . . .  σαν τίποτε δεν απομένει -

/γ ια τ ί μακρυά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται» (ΜΑ- 
ΚΡΥΑ, 1914).

Όμως, το 1913, αυτό που παληότερα τολμούσε ν' αποκα- 
λύψει θάζοντάς το στα χείλη άλλων, ή τοποθετώντας το σ' ένα 
μισοξεχασμένο χτες, παράξενα θαρραλέα αρχίζει να το αφή
νε ι ελεύθερο, ανεμπόδιστα απ’ τις  προκαταλήψεις όχι μόνο 
της εποχής του, αλλά και κάθε εποχής. Συχνά, ρ ιχνοντάς το 
καθημερινό προσωπείο του ξεπεσμένου αριστοκράτη, υπερ
ήφανα, θά ’λεγε κανείς, μ ιλάει για τον ερωτισμό του, ξεκαθα
ρίζοντας τα κίνητρα και τοποθετώντας τα ακριβοδίκαια, όχι 
μόνο στο σώμα, μα και στο νου, χαρακτηρίζοντας συνάμα 
τους μυημένους «ανδρείους της ηδονής».

«Δεν εδεσμεύθηκα. Τελείως αφέθηκα κ ’ επήγα.
Στες απολαύσεις, που μισό πραγματικές, 
μισό γυρνάμενες μες  στο μυαλό μου ήσαν, 
επήγα μες  στην φωτισμένη νύχτα 
κι'  ήπια από δυνατά κρασιά, καθώς 
που πίνουν οι ανδρείοι της ηδονής».

(ΕΠΗΓΑ, 1913)

Η αποκάλυψη του απαγορευμένου, στον Καβάφη, συνυ
πάρχει με την επίγνωση της ηθελημένης αδυναμίας, επί
γνωση του όχι πως δεν μπορεί, αλλά του πως θέλε ι νά ’ναι 
έτσι, να ζει έτσι, δέσμιος κάποιας λατρευτικής αγάπης προς 
το ίδ ιο το σώμα, καθαρά υπαρξιακής, που αναμφίβολα έχε ι τις  
ρίζες της κάπου στην εφηβική ηλικία. Μα τούτη η αδυναμία 
του προβάλλεται τόση ηρωικά θά ’λεγε κανείς, όσο η τυραν
νία του σώματος από τον ασκητή, του πέρα για πέρα α ντίθ ε
του του, δηλαδή. Και οι στιγμές του αυτοστοχασμού είνα ι 
χαρακτηρ ιστικές αυτής της αδυναμίας, αδυναμίας που σε 
χ ίλ ιες μορφές παρουσιάζεται κι εξουσ ιάζει άτομα και κατα
στάσεις, αδυναμίας που συχνά ξορκίζουμε και το ίδ ιο συχνά 
παραδινόμαστε στα χέρια  της, ξεχνώντας την «πιο καλή ζωή» 
που ονειρευόμαστε. Τραγικός και σ’ αυτές τ ις  στιγμές ο Αλε
ξανδρινός:
«Ομνύει κάθε τόσο ν ’ αρχίσει πιο καλή ζωή.
Α λλ ’ όταν έ λ θ ’ η νύχτα με  τες δικές της συμβουλές,  
με τους συμβιβασμούς της, και με  τες υποσχέσεις της- 
α λλ ’ όταν έ λ θ ’ η νύχτα με την δική της δύναμη 
του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια 
μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπιαίνει».

Μα έτσ ι ακριβώς όπως ορκίζετα ι και παραβαίνει θέλοντας 
τους όρκους, έτσ ι πασχίζει να κρύψει απ’ το χαρτί, απ’ των 
πολλών τη γνώση, τον κόσμο του, χωρίς πάντα να μπορείς. 
Ίσως και να μη θέλησε κατά βάθος ποτέ να κρυφ τεί απ’ τους 
γύρω του. Παρόλα αυτά τους γύρω του τους υπολογίζει. Η 
επίγνωση πως το κοινωνικό σώμα, αν και βρώμικο και σάπιο 
αυτό καθ’ εαυτό, σαρκάζει κάθε ιδ ια ιτερότητα  των μελών του 
πασχίζοντας να μεταβ άλε ιτην  ευτυχία  σε δυστυχία τους, τον 
σπρώχνει σε μια αγαπημένη εσωτερική ζωή. Είναι κι αυτό 
ένας τρόπος άμυνας απ’ τους γύρω του, που στηρ ίζετα ι στη 
δική του δύναμη του αυτοπεριορισμού, μιας αυτοεξορίας της 
ελευθερ ίας του λόγου:

«Προσπάθησε να τα διαφυλάξεις, ποιητή 
όσα κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται.
Του ερωτισμού σου τα οράματα.
Βάλ' τα, μισοκρυμένα, μες τες φράσεις σου.
Προσπάθησε να τα κρατήσεις, ποιητή,
όταν διεγε ίροντα ι μες  το μυαλό σου
την νύχτα ή μες  την λάμψι του μεσημεριού».

(ΟΤΑΝ ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ, 1916)

«Πως πέρασαν τα χρόνια . . .»
Στα αμέσως κοντινά χρόνια που θ ’ ακολουθήσουν, ο όχι 

πια νέος στην ηλικία  Καβάφης σ τρέφ ετα ι ακόμα πιο πολύ 
προς τα «μέσα» του, ζε ι εντονότερα  τις  θύμισές του, γ ίνετα ι 
όλο και περισσότερο δραματικότερος, στην αντιμετώπιση 
του κόσμου που νέος έχτισε. Κοντά στα πενηνταπέντε θα 
εκφράσει τη βαθιά πεθυμιά του, να μιλούν οι φ ίλοι του όχι 
μόνο «για τα ποιήματά του» αλλά «και για την εμορφιά του, 
για τη λεπτή εμορφιά του» (ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΜΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ 
29 ΕΤΩΝ, ΣΤΑ 610, 1917). Την ίδ ια  ακριβώς χρονιά θα δώσει 
μερικά απ’ τα περισσότερο αποκαλυπτικά ποιήματα, σπάζον
τας το πλέγμα των απαγορεύσεων που κατά καιρούς προσπα
θούσε να επ ιβάλει στον εαυτό του:

Συνέχεια στη σελ. 717
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ενα παλιό, μα πάντα επίκαιρο, δηλητήριο.
Η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει 

επιβάλλει τα τελευταία χρόνια σειρά 
μέτρων περιστολής των καυσίμων, 
που με τη σειρά τους διαφορο
ποιούν προοδευτικά το ρυθμό και 
τις_ συνήθειες της καθημερινής 
ζωής. Ετσι είναι φυσικό από τη δια
φοροποίηση αυτή, να δημιουργη- 
θούν, στον ίδιο ρυθμό και κίνδυνοι 
νέοι για την υγεία του ανθρώπου ή 
να επανεμφανισθούν παλαιότεροι 
που η τεχνολογική εξέλιξη είχε σα
φώς παραμερίσει. Παράδειγμα, οι 
δηλητηριάσεις με μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO), που για χρόνια πολλά 
είχαν περάσει σε δευτερεύουσα 
θέση και που τελευταία έρχονται 
πάλι στο προσκήνιο από την αλλαγή 
του τρόπου κλιματισμού και θερ- 
μάνσεως (συμπληρωματική θέρ
μανση με διάφορες συσκευές) και 
κυρίως από τις ιδιαίτερες φροντίδες 
που λαμβάνονται για την εξοικονό- 
μιση θερμαντικού. Δεν επιτρέπεται 
πλέον να υπάρχει ούτε «χαραμάδα» 
στο δωμάτιο προκειμένου να μη 
υπάρχουν απώλειες θερμότητας και 
να εξοικονομείται έτσι ενέργεια, 
αλλά την ίδια στιγμή, το αεροστεγές 
αυτό κλείσιμο αυξάνει τις δυνατό
τητες βλάβης της υγείας από ποικί
λους παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων το CO κατέχει προεξάρ- 
χουσα θέση (Polk, 1975, Murray,
1978a, Jackson και Menges, 1980). Οι 
ιδ ιότητές του, που δεν προδίδουν 
την παρουσία του και η ευρέως επι
κρατούσα λαθεμένη αντίληψη άτι 
όπου δεν υπάρχει καπνός δεν υπάρ
χει και κίνδυνος, αποτελούν καθο
ριστικούς παράγοντες για τις συ
χνές δηλητηριάσεις με το αέριο 
αυτό (Polk, 1975).

Οι γραμμές που ακολουθούν δεν 
έχουν σα στόχο να ανασκοπήσουν 
τις δηλητηριάσεις με CO, πολύ γνω
στές άλλωστε από παλαιότερα, αλλά 
απλώς να υπενθυμίσουν τους αυξη
μένους κινδύνους και να μεταφέ
ρουν μερικά νεώτερα στοιχεία πάνω 
στη δράση του και στον τρόπο προ- 
φυλάξεως.

Το μονοξείδιο του άνθρακα (C0), 
είναι άγχρωμο, άγευστο και άοσμο

Των Λ. Πούλου - Α. Κ ουτσ ελ ινη  
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
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αέριο, προϊόν της ατελούς καύσεως 
του άνθρακα και όλων των οργανι
κών ουσιών.
Η τοξικότητά του πιθανολογείται 
ότι, πρέπει να ήταν γνωστή από τους 
προϊστορικούς ακόμη χρόνους και 
συγκεκριμένα από την εποχή που ο 
άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί 
τη φωτιά, ιστορικές όμως μαρτυρίες 
γ ι’ αυτό συναντώνται πολύ μεταγε
νέστερα και συγκεκριμένα κατά την 
εποχή του Αριστοτέλη. Πρώτη επι
στημονικά τεκμηριωμένη εργασία 
για το C0 δημοσιεύθηκε από τον 
Claude Bernard το 1857, σ’ αυτή δε 
περιγράφεται η τοξική δράση του 
αερίου σαν αποτέλεσμα ιστικής 
υποξίας. Αργότερα, ο Haldane 
(1895), περιέγραψε το μηχανισμό 
της τοξικότητας, υποστηρίζοντας 
ότι το C0 αντιδρά αναστρέψιμα με 
την αιμοσφαιρίνη, μειώνοντας έτσι 
την ικανότητα της τελευταίας να 
μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς.
Οι θεωρίες αυτές άντεξαν στη δοκι
μασία του χρόνου και παρά τη δια
τύπωση ορισμένων νεωτέρων από
ψεων που υποστηρίζουν ότι το C0 
μπορεί να έχει και αυτό το ίδιο κά
ποια δηλητηριώδη δράση και μάλι
στα στην κυτταροχρωμοξειδόση 
των μιτοχονδρίων (Coburn, 1970b, 
Gori, 1979), εν τούτοις και σήμερα 
ακόμη πιστεύεται, γενικώτερα, ότι ο 
βασικός μηχανισμός της τοξικής 
επιδράσεως του αερίου είναι πρά
γματι η μειωμένη ικανότητα του αί
ματος για μεταφορά οξυγόνου λόγω 
δεσμεύσεως της αιμοσφαιρίνης 
(McMillan, 1977, Jackson και Menaes 
1980, WHO, 1980α).

To CO είναι πάντοτε μια κοινή και 
ίσως η πιο συχνή αιτία θανατηφόρων 
δηλητηριάσεων (Smith και Brandon, 
1970). Υπολογίζεται ότι μόνο στις 
ΗΠΑ η οξεία δηλητηρίαση με CO 
θεωρείται το αίτιο 3.500 θανάτων

κάθε χρόνο (Winter και Miller. 1976).

Είναι ακόμη πιθανόν πολλές περι
πτώσεις οξείας δηλητηριάσεως να 
διαφεύγουν λόγω εσφαλμένης δια- 
γνώσεως, δεδομένου ότι, τα μη ε ι
δικά συμπτώματα της δηλητηριά
σ ε ι  όπως η αδυναμία, η κεφαλαλ
γία, η ζάλη, η ευερεθιστότητα, οι 
παραισθήσεις και η διαταραχή της 
συνειδήσεως να παρερμηνευθούν 
πολλές φορές και να κατευθύνουν 
εσφαλμένα τη διαγνωστική σκέψη 
του γιατρού (Murray, 1978α). Τέτοιες 
περιπτώσεις αναφέρονται αρκετές 
στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου 
ετέθη εσφαλμένη η διάγνωση της 
επιληψίας (Gilbert και Glaser, 1959. 
Murray, 19786) της γαστρεντερίτι
δας (Hopkinson και συν., 1980), της 
τροφικής δηλητηριάσεως (Johnson 
και συν., 1975), ή της μέθης (Sim
pson, 1974, Πούλος καιΚουτσελίνης, 
1978). Είναι επίσης δυνατόν σε μια 
δηλητηρίαση με CO να εμφανισθούν 
διάφορα ανεξήγητα σημεία και συμ
πτώματα, όπως πυρετός, εφίδρωση, 
ανωμαλίες του ΗΚΓγραφήματος ή 
της πιέσεως του αίματος, λευκοκυτ- 
τάρωση, διαταραχές από το ουρο
ποιητικό, αιμορραγίες του αμφιβλη
στροειδούς, απώλεια της οράσεως, 
κινητικές διαταραχές, κ.λπ. (Binder 
και Roberts, 1980), που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μια εσφαλμένη διά
γνωση και θεραπεία, όπως π.χ. μιας 
λοιμώξεως (Polk, 1975).

Γίνεται έτσι φανερό ότι είναι απα
ραίτητο σε κάθε άρρωστο που 
προσκομίζεται στο ιατρείο, σε εφη
μερία, με σημεία ανοξίας, να εξετά
ζεται το ενδεχόμενο οξείας δηλη- 
τηριάσεως με CO. Στό ιστορικό ανα- 
ζητούνται πηγές CO στον τόπο της 
δηλητηριάσεως (Venables, 1977), οι 
πληροφορίες δε αυτές με τη συν- 
εκτίμηση των συμπτωμάτων μπορεί 
να θέσουν τη διάγνωση και την έν
δειξη άμεσης θεραπευτικής αγωγής 
(Winter και Miller, 1976).

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται τε 
λικά με τον προσδιορισμό της αν- 
θρακυλαιμοσφαιρίνης (HbCO) (Jac-
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kson και Menges, 1980] που θα πρέ
πει να καθιερωθεί σαν εξέταση 
«ρουτίνας», σε όλα τα νοσοκομεία 
εφημερίας (Venables, 1977) ή με μέ
τρηση του αρτηριακού οξυγόνου 
(Winter και Miller, 1976). Αν με τη χο
ρήγηση αμιγούς οξυγόνου τα συμ
πτώματα δεν υποχωρήσουν τότε θα 
πρέπει να σκεφθεί κανείς ότι υπάρ
χουν υποξικές βλάβες ή εγκεφαλικό 
οίδημα ή και τα δύο. Στην περίπτωση 
του εγκεφαλικού οιδήματος και της 
αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως 
ενδείκνυται σήμερα η χορήγησις 
κορτικοστεροειδών και διουρητικών 
(Winter και Miller, 1976). Επικίνδυνο 
στοιχείο της δηλητηριάσεως με CO 
είναι ότι, στα πρώτα στάδια, τα 
«ήπια» συμπτώματα υποχωρούν 
γρήγορα μετά από έκθεση σε κα
θαρό αέρα. Αυτή η «αυτοθεραπεία» 
παραπλανά συνήθως τον άρρωστο 
που έτσι μπορεί να ξαναγυρίσει στον 
επικίνδυνο χώρο χωρίς να έχει συν
ειδητοποιήσει τον επικείμενο κίν
δυνο (Polk, 1975).

Το κύριο ενδιαφέρον των σύγχρο
νων ερευνητών έχει στραφεί ήδη 
στη μελέτη της χρονιάς εκθέσεως 
σε συγκεντρώσεις CO που προκα- 
λούν επίπεδα κορεσμού σε HbCO 
κάτω του 18%. Τα επίπεδα αυτά ναι 
μεν δεν προκαλούν σημεία και συμ
πτώματα οξείας δηλητηριάσεως 
αλλά μπορεί λόγω της χρονιότητάς 
τους να επηρεάσουν δυσμενώς ορι
σμένες φυσιολογικές λειτουργίες 
του οργανισμού ή να επιβαρύνουν 
προυπάρχουσα παθολογική κατά
σταση.

Παράδειγμα τέτοιας εκθέσεως 
αποτελεί το κάπνισμα που είναι μια 
παραμελημένη αλλά ενδιαφέρουσα 
πηγή CO αφού οι καπνιστές θεω
ρούνται η πιο εκτεθειμένη στο CO 
ομάδα πληθυσμού, με εξαίρεση βέ
βαια τους επαγγελματικά εκτεθει
μένους (Stewart, 1975). Ο καπνός 
καιομένου τσιγάρου περιέχει 4 -  5% 
CO και κατά την αραίωσή του στη 
στοματοφαρυγγική κοιλότητα εισ

πνέεται σε συγκέντρωση περίπου 
500 p.p.m. Υπολογίζεται ότι από 1g 
καπνού τσιγάρου παράγονται 20 ml 
CO, ενώ το κάπνισμα κάθε τσιγάρου 
αυξάνει τον κορεσμό σε HbCO κατά 
1% (Lawther, 1975). Καπνιστής ενός 
«πακέτου» ημερησίως φθάνει επί
πεδα κορεσμού HbCO 5 -6 % , καπνι
στής δύο ή τριών πακέτων, 7 -  9% 
και βαρύς καπνιστής πούρων επί
πεδα μέχρι 20% (Stewart, 1975). 
Ακόμη αύξηση των επιπέδων κορε
σμού σε HbCO βρίσκει κανείς και 
στους «ακούσιους καπνιστές» που 
εκτεθειμένοι στον καπνό των καπνι
στών εισπνέουν ρυπασμένο με CO 
αέρα,αλλά τα επίπεδα εδώ της HbCO 
υπολείπονται των ενεργητικών κα
πνιστών (Lawther, 1975).

Οι παραπάνω τιμές εκφράζουν το 
άθροισμα όλων των πηγών του CO, 
του αερίου δηλαδή που παράγεται 
ενδογενώς ή και που εισπνέεται και 
από άλλες πηγές του περιβάλλον
τος (Stewart, 1975). Είναι γνωστό ότι 
μικρά ποσά CO παράγονται ενδογε- 
νώς στον άνθρωπο κατά τον κατα
βολισμό της αιμοσφαιρίνης και των 
άλλων συγγενών ενώσεων, το ποσό 
δε αυτό αυξάνει επί αιμολύσεως, εκ
τεταμένων εγκαυμάτων, κυήσεως 
και χειρουργικής αναισθησίας 
(Goodman και Gilman, 1975). Η χορή
γηση επίσης ορισμένων φαρμάκων 
έχει παρατηρηθεί ότι επιταχύνει τον 
καταβολισμό της αίμης στο ηπατικό 
κύτταρο, διπλασιάζοντας το ενδο- 
γενώς παραγόμενο ποσό CO 
(Coburn, 1967, και 1970α). Τέλος για 
το CO που εισπνέεται από άλλες πη
γές του περιβάλλοντος, εκτός της 
βιομηχανικής ρυπάνσεως, πρέπει να 
αναφερθεί το υψηλό ποσοστό που 
παρατηρείται σε περιοχές με πυκνή 
κυκλοφορία, σε καιρικές αναστρο
φές, σε μεγάλο υψόμετρο και κρύο 
καιρό (Radford, 1976) κ.λπ.

Πρόσφατες εργασίες ενισχύουν 
την άποψη ότι οι στάθμες αυτές της 
HbCO μπορούν να επιβαρύνουν 
άτομα με μόλις αντιρροπούμενη 
υποξία του εγκεφάλου ή του μυο
καρδίου (Anderson και συν., 1973, 
Kjeldsen και συν., 1974, Aronow, 1978, 
Gori, 1979, Becker και Haak 1979, 
WHO 1980a), όπως επίσης υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το CO μπορεί να εν
οχοποιηθεί σαν αιτιολογικός παρά
γοντας της αρτηριοσκληρύνσεως 
(Wald και συν., 1973, Heliovaara, και 
συν., 1978). Ακόμη μεγάλη σημασία 
έχουν οι μικρές στάθμες της HbCO 
κατά την κύηση όπου τόσο πειραμα
τικές όσο και επιδημιολογικές μελέ
τες ενοχοποιούν το CO σαν αιτιολο- 
γικό παράγοντα αυξημένης περι- 
γεννητικής θνησιμότητας, προόρων 
τοκετών, ελαττωμένου βάρους νεο
γνών και ελαττωμένης προσλήψεως

βάρους μετά τον τοκετό (Astrup και 
συν., 1972, Ginsberg και Myers, 1976, 
Longo, 1977, Abbatiello και Mohrmann, 
1979).

Κίνδυνοι έχουν επίσης τελευταία 
περιγράφει από την ευρεία διάδοση 
ορισμένων υγρών προϊόντων χρησι- 
μοποιουμένων για απομάκρυνση 
χρωμάτων από ξύλινες επιφάνειες. 
Το κύριο συστατικό των περισσοτέ
ρων από αυτά τα αποχρωστικά είναι 
το μεθυλενοχλωρίδιο (διχλωρομε- 
00v io -C H 2Cl2), που στον οργανισμό 
μεταβολίζεται σε CO σε ποσότητα 
ανάλογη της απορροφηθείσης δό- 
σεως του οργανικού διαλύτη (Ste
wart και συν., 1972, Ratney και συν., 
1974). Εδώ μάλιστα τα υψηλά επί
πεδα της HbCO παραμένουν επί ένα 
24ωρο περίπου γεγονός που ερμη
νεύεται από την κατακράτηση του 
μεθυλενοχλωριδίου από τους 
ιστούς και τη βραδεία και βαθμιαία 
απελευθέρωσή του (Benzon και συν., 
1978). 'Εκθεση σε ατμούς τέτοιων 
προϊόντων επί 2 - 3  ώρες μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της HbCO σε 
επίπεδα 5 -  10% που επιβαρύνουν 
περισσότερο άτομα με μόλις αντιρ- 
ροπούμενες καρδιακές ή εγκεφαλι
κές παθήσεις JStewart και Hake, 
1976, Langehennig και συν., 1976, 
Barrowcliff και Knell. 1979).

'Έρευνες ακόμα των τελευταίων 
ετών προσπαθούν να διερευνήσουν 
την επίδραση χαμηλών συγκεντρώ
σεων CO (συγκεντρώσεων που μπο
ρούν να επιτευχθούν μέσα σε ένα 
κλειστό όχημα) επί της εν γένει ψυ
χοκινητικής καταστάσεως του αν
θρώπου, με σκοπό τη συσχέτιση αυ
τού με το τροχαίο ατύχημα. Έτσι 
παρ’ όλες τις αντιφατικές επί του 
θέματος απόψεις, φαίνεται ότι το 
CO αν και δεν μπορεί να ενοχοποιη
θεί σαν κύριος αιτιολογικός παρά
γοντας, εν τούτοις σε συνδυασμό με 
το οινόπνευμα ή άλλες καταστάσεις 
μπορεί να οδηγήσει στην ελάττωση 
της ικανότητας οδηγήσεως και να 
δράσει έτσι σα συνεργητικός παρά
γοντας στην πρόκληση τροχαίου 
ατυχήματος (Πούλος και Κουτσελί- 
νης, 1978, Mayron και Minterhalter, 
1976).

Αναφέρονται τελευταία οι νεώτε- 
ρες απόψεις της Παγκοσμίου Οργα- 
νώσεως Υγείας (ΠΟΥ), που προτείνει 
σ’ όλα τα άτομα να προφυλάσσονται 
από έκθεση σε CO σε συγκεντρώ
σεις που θα μπορούσαν να προκα- 
λέσουν επίπεδα HbCO 5% και σε 
ευαίσθητα άτομα να αποφεύγουν 
επίπεδα έστω και της τάξεως του 
2,5% (WHO, 1980b).
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ΑΣΠΙΔΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η ιδιωτική πρωτοβουλία στην πρόληψη του εγκλήματος και την 

υποβοήθηση του έργου της Αστυνομίας.

Ο φόβος του εγκλήματος, η ανασφά
λεια  δηλαδή που γεννά ε ι στον πολίτη η 
διάπραξη κάποιου εγκλήματος, ε ίνα ι μία 
από τ ις  σ ημαντικότερες συνέπ ειες της 
δραστηρ ιότητας των κακοποιών, γ ια τί 
επ ιρρεάζει όχι μόνο και αποκλειστικά το 
θύμα ενός συγκεκρ ιμένου εγκλήματος, 
αλλά την κοινωνία σα μία ολότητα! Ο φό
βος αυτός γ εν ν ιέ τα ι σιγά - σιγά μέσα στο 
μυαλό, και μεγαλώ νει συνέχεια  μετά τη 
διάπραξη κάθε νέου εγκλήματος. Και τα 
αποτελέσματά του ε ίνα ι πολύ πιο σο
βαρά -  όσο κι αν φ α ίνετα ι παράξενο -  
από τ ις  άμεσες σωματικές και υλικές 
βλάβες που έχ ε ι προξενήσει ο κακο
ποιός: οι άνθρωποι φοβούντα ι να απομα
κρυνθούν από τα σπίτια τους, αποφεύ
γουν να επ ισκέπτονται τα εμπορικά κέν
τρα, τα πολυσύχναστα μαγαζιά και τ ις  
μεγάλες Τράπεζες, περιορίζουν τ ις  νυ
κτερ ινές  τους εξόδους... Και ο ο ικονομ ι
κός αντίκτυπος αυτής της πραγματικό
τη τας δεν ε ίνα ι αμελητέος. Επ ιχειρήσεις 
και καταστήματα αναγκάζοντα ι να ανα
διοργανωθούν, να μετακινηθούν ή και να 
κλείσουν, αφήνοντας τους υπαλλήλους 
τους άνεργους και δημιουργώ ντας έτσ ι 
ένα τεράσ τιο  κοινωνικό πρόβλημα.

Η Αστυνομία έχ ε ι συλλάβει την πρα
γματική διάσταση του προβλήματος, και 
η φ ιλοσοφία της ε ίνα ι πως έχε ι την  ίδ ια 
και μεγαλύτερη σημασία η εκτόνωση του 
α ισθήματος ανασφάλειας του πολίτη με 
τη δίωξη του εγκλήματος και τη μείωση 
των εγ κ λ η μ α το λ ο γ ιώ ν  ποσοστών. Έτσι, 
έχουν τε θ ε ί οι παρακάτω στόχοι: α) Συν
εργασία με τον πολίτη στη δίωξη του εγ 
κλήματος, β) αποκατάσταση του αισθή
ματος ασφάλειας του κόσμου, γ) εκμ ε
τάλλευση των πληροφοριών και των 
ιδεών που δίνουν οι πολίτες, ώστε η αστυ
νόμευση να γ ίν ε ι πιο εύκαμπτη και πιο 
αποτελεσματική, δ) συμμετοχή της κο ι
νότητας στο Αστυνομικό έργο, ε) σωστή 
και πλήρης ενημέρωση του Κοινού για 
τα προβλήματα της περιοχής του. Με 
αυτούς τους στόχους επ ιδιώ κεται η δη
μιουργία ενός πρόθυμου και ενημερω 
μένου πολίτη, που θα μπορεί να πάρει 
ενεργό μέρος στα Προγράμματα προώ
θησης της ιδ ιω τικής συμμετοχής στην 
καταστολή του εγκλήματος.

Μια πρώτη προσπάθεια για την υλο
ποίηση και την εφαρμογή αυτών των 
προγραμμάτων έγ ινε  στις Η.Π.Α. από το 
F.B.I., και στον Καναδά από τη RCMP- και 
το πρώτο θέμα που εξετά σ τηκε και μ ελε
τήθηκε η αντιμετώπισή του, ήταν το 
πρόβλημα των διαρρήξεων σπιτιών και 
καταστημάτων. Γ ιατί οι δ ιαρρήξεις γ ί
νοντα ι συνήθως από περιστασιακούς και 
όχι ιδ ια ίτερα  σκληρούς και β ία ιους κα
κοποιούς, που μπορούν σε πρώτη φάση - 
και μέσα στα πλαίσια του πειράματος - να 
αντιμετωπισθούν από άοπλους και άπει

ρους πολίτες ακίνδυνα. Αλλά και γιατί, 
από την άλλη πλευρά, οι δ ιαρρήξεις αυ
ξάνοντα ι κάθε χρόνο με διπλάσια ποσο
στά. και ενδ ιαφ έρουν έναν όλο και μεγα
λύτερο  αριθμό ανθρώπων.

Α Στον Καναδά.

Στο παρελθόν, διάφορα προγράμματα 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος 
είχαν λε ιτουργήσ ει και δοκιμασθεί, τόσο 
από την Αστυνομία όσο. και από άλλους 
δημόσιους φορείς, με σκοπό την προσ
έγγιση των ιδ ιοκτητώ ν μονοκατοικιών 
αλλά και διαμερισμάτω ν και την  προ
τροπή τους στη λήψη των πρόσφορων 
μέτρων που θα έκαναν τ ις  κα το ικ ίες  τους 
ασφαλέστερες, μειώνοντας έτσ ι την πι
θανότητα διάρρηξής τους και αυξάνοντας 
τη δυνατότητα  σύλληψης του διαρρή
κτη. Αυτά τα  προγράμματα πέτυχαν μόνο 
μερικά, και τα  σημερινά σπίτια κ τ ίζοντα ι, 
ακόμα χωρίς να δ ίνετα ι σημασία σε μερ ι
κούς βασικούς κανόνες ασφαλείας για 
την αντιμετώπιση των διαρρηκτών. Συν
ήθως, πρέπει να πέσει κανένας πρώτα 
θύμα διαρρήξεως, για να αποφασίσει να 
βελτιώ σει τ ις  προδιαγραφές ασφάλειας 
του σπιτιού του, κάνοντας εκ των υσ τέ
ρων μετατροπ ές που συνήθως ε ίνα ι δα
πανηρότατες.

Ετσι, ακολουθήθηκε μια καινούρια 
στρατηγική από την Καναδική Αστυνο
μία, τη RCMP (ROYAL CANADIAN MO
UNTED POLICE). 'Αρχισε να διοργανώ νει 
μηνια ίες επαφές με αντιπροσώπους από 
τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων, τ ις  Ενώ
σεις Κατασκευαστών Κατοικιών, τα Συν
δικάτα Εργολάβων και Εργατών Ο ικοδο
μών, τ ις  Ασφαλιστικές Ετα ιρ ίες που 
ασφαλίζουν ακίνητα, και το Υπουργείο 
Δημόσιων Εργων, που τελ ικά  έφτασαν 
σε μια συμφωνία για κάποιες προα ιρετι
κές ο ικοδομ ικές προδιαγραφές, οι 
οποίες αφορούν 30 ζωτικά σημεία για την 
εμπόδιση των διαρρηκτών. Αυτά τα ση
μεία μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα 
κατά την αρχική κατασκευή μιας ο ικοδο
μής. Όπως, μάλιστα, βεβαίωσε ο Πρόε
δρος της Ένωσης Κατασκευαστών, τα 
σπίτια που θα τηρούν όλες α υτές τις  
προδιαγραφές δεν πρόκειτα ι να επιβα
ρυνθούν οικονομικά ή λε ιτουργικά . Πρα
γματικά, η αύξηση της τιμής των σπιτιών 
αυτών δεν θα ε ίνα ι μεγαλύτερη της τά 
ξης των διακοσίων με τρ ιακόσια δολλά- 
ρια. Αλλά, από την άλλη πλευρά, η ανα
γνώριση της αύξησης της ασφαλείας 
τους από τ ις  περ ισσότερες Ασφαλιστι
κές Εταιρ ίες, και η μείωση επομένως των 
ασφάλιστρων, κάνει δυνατή την από
σβεση αυτής της δαπάνης μέσα σε πολύ 
λίγο χρόνο.

Οι αστυνομ ικο ί του Τμήματος Πρόλη

ψης του Εγκλήματος επιθεωρούν αυτές 
τ ις  κα ινούρ ιες κατο ικ ίες, και όταν βε
βαιωθούν ό τ ι τηρούν όλες τ ις  προδια
γραφές, δ ίδουν ένα σχετικό πιστοποιη
τικό. Ακόμα, αυτοκόλλητα  και π ινακίδες 
τοπ οθετούντα ι στις πόρτες και τα παρά
θυρα. που όχι μόνο διαφημίζουν το σπίτι 
στον πιθανό αγοραστή, αλλά και διώ
χνουν τον υποψήφιο διαρρήκτη!

Επιγραμματικά, οι προδιαγραφές αυ
τές  ασφαλείας ε ίνα ι οι παρακάτω: 

α) Για τ ις  πόρτες και τ ις  κλειδαρ ιές: Οι 
πόρτες πρέπει να ε ίνα ι κατασκευασμέ
νες από συμπαγές ξύλο ή επ ενδυμένες 
με ένα ατσάλινο φύλλο πάχους τουλάχ ι
στον 44.5 χ ιλ ιοσ τόμετρω ν πρέπει να ε ί
ναι τοπ οθετημένες πάνω σε ε ιδ ικά  ενι- 
σχυμένα πλαίσια και δυνατούς μεντεσέ- 
δες. Οι κλε ιδαρ ιές  πρέπει να ε ίνα ι χω
νευτές, ασφαλείας και να μην ε ίνα ι εύ 
κολο να βγουν αντικλε ίδ ια  τους ή να 
ανοίξουν με πασπαρτού.

β) Για τα παράθυρα: Μια που οι διαρ
ρήκτες συνήθως χρησιμοποιούν τα 
παράθυρα για να διαρρήξουν ένα σπίτι, 
ειδ ικά  μέτρα πρέπει να ληφθούν ακριβώς 
γι αυτό το σημείο. Κάθε παράθυρο που 
βρ ίσκετα ι πάνω στις πόρτες, ή σε από
σταση μ ικρότερη από ένα μέτρο από την 
κλειδαριά, ή ακόμα καλύτερα κάθε 
παράθυρο ή μπαλκονόπορτα στο ισόγειο 
του σπιτιού, πρέπει να έχε ι ε ιδ ικά  ενι- 
σχυμένο γυαλί πάχους πέντε χ ιλ ιοστό
μετρων με ε ιδ ικό  ενσωματωμένο συρμά- 
τινο  πλέγμα ή εξω τερ ικά προστατευτικά 
μεταλλικά  κάγκελα, και κλε ιδαρ ιές 
ασφαλείας.

γ) Φωτισμός: Κάθε οικοδομή πρέπει να 
έχ ε ι εξω τερ ικό  φωτισμό για την πίσω και 
τ ις  πλαϊνές αυλές, με ένα διπλό σύστημα 
προβολέων φω τιστικής ικανότητας το υ 
λάχιστον 300 Watts. Ολες ο ι εξω τερ ικές 
πόρτες, επίσης, πρέπει να φω τίζονται με 
φωτιστικά στο ιχεία  ισχύον τουλάχιστον 
60 Watts το καθένα. Ολος ο εξω τερ ικός 
φωτισμός πρέπει να λε ιτο υ ρ γε ί από δια
κόπτες στο ισόγειο και από ένα διακόπτη 
για περίπτωση ανάγκης που θα βρ ίσκεται 
στο υπνοδωμάτιο του σπιτονοικοκύρη.

δ) Διάφορα: Ό λ ε ς  οι κα το ικ ίες  πρέπει 
να έχουν πινακίδα ενδε ικτική  της οδού 
και του αριθμού της δ ιεύθυνσής τους, 
κατασκευασμένη από ευδ ιάκρ ιτο  υλικό 
και σε εμφ ανές μέγεθος, και τοπ οθετη
μένη σε ορατό και καλά φωτισμένο ση
μείο. Οι αυλόπορτες πρέπει να ε ίνα ι σ τέ
ρεας κατασκευής και να έχουν εφοδια- 
σθεί με λουκέτο  ασφαλείας ώστε να μην 
ε ίνα ι δυνατή η διάρρηξή τους.

Παρόμοια προγράμματα που βοηθούν 
τη λύση του προβλήματος της ο ικ ιακής 
ασφάλειας έχουν ισχύσει και στις Η.Π.Α. 
με αρκετά  ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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Η βασική, όμως, διαφορά είνα ι πως εκε ί 
οι προδιαγραφές ασφαλείας είνα ι υπο
χρεω τικές με σχετικές αστυνομικές δια
τάξεις, ενώ στον Καναδά ε ίνα ι προαιρε
τ ικές  και η τήρησή τους εναπόκειτα ι στις 
κατασκευάστριες ο ικοδομ ικές ετα ιρ ίες.

Σε μια σχετική έρευνα που έκανε η Κα
ναδική τηλεόραση για την αποτελεσμα- 
τ ικότητα  αυτού του προγράμματος, 
προσκλήθηκε ένας πεπειραμένος διαρ
ρήκτης να επ ισκεφθεί μια κατοικία, όπου 
είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές αυτές 
και να την βαθμολογήσει από πλευράς 
δυσχέρανσης του διαρρήκτη, με άριστα 
το 10. Παρ' όλο που η κατοικία δεν ήταν 
τελείω ς έτοιμη, ο δ ιαρρήκτης - πραγμα- 
τογνώμονας την βαθμολόγησε με επτά, 
ενώ άλλα καινούρια σπίτια πήραν μόνο 
δύο!

Στο μέλλον, π ιστεύεται πως το  30% 
τουλάχιστον των νεαναγειρόμενων ο ι
κοδομών θα τηρούν αυτές τ ις  προδια
γραφές, ενώ γ ίνετα ι μια προσπάθεια 
εφαρμογής τους και στα ήδη κτισμένα 
σπίτια και καταστήματα. Ο κατάλογος 
των προδιαγραφών αυτών δ ίδετα ι ελεύ 
θερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, και η Κα
ναδική Αστυνομία τον έχει κατοχυρώσει, 
καθώς και το σήμα κατατεθέν του 
«Ασπίδα εμπιστοσύνης», για να αποφευ
χθεί η αντιγραφή του και η παραποίησή 
του. Προς το παρόν, το πρόγραμμα αυτό 
κάνει πραγματικότητα με τον καλύτερο 
τρόπο το σύνθημα της Αστυνομίας: 
«Δουλεύοντας μαζί στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος».

Β Στις Η.Π.Α.
Εδώ πάλι, το F.B.I. (FEDERAL BUREAU 

OF INVESTIGATION) εφαρμόζει ένα  δια
φορετικό πρόγραμμα. Κάθε περιοχή έχει 
ένα PCPO (POLICE CRIME PREVENTION 
OFFICER), ένα κατάλληλα εκπαιδευ
μένο, δηλαδή, πολιτικό αστυνομικό 
υπάλληλο, που σαν αντικείμενό του έχει 
την πρόληψη του εγκλήματος. Αυτοί 
αναλύουν και κατευθύνουν την πρόοδο 
των διάφορων περιφερειακών προγραμ
μάτων που σκοπεύουν στην υποβοήθηση 
των πολιτών να μειώσουν τις  πιθανότη
τες  δ ιατέλεσης σε βάρος τους εγκλημά
των στην περιοχή τους.

Το κύριο στοιχείο σ' αυτά τα προγράμ
ματα συνεργασίας Αστυνομίας και πολι
τών, ε ίνα ι η δημιουργία των Τοπικών Επι
τροπών Κατοίκων, που αποτελούνται 
από τους μόνιμους κάτοικους μιας γ ε ι
τονιάς. Οι PCPO και οι τακτικο ί αστυνο
μικοί έρχονται σε επαφή με αυτές τις  
Επιτροπές, και έτσ ι οι πολίτες γνωρίζουν 
τους Αστυνομικούς που επανδρώνουν 
το Τμήμα της γε ιτον ιάς τους, και οι 
Αστυνομικοί μαθαίνουν τους κατοίκους 
της περιφέρειάς τους. Οι αστυνομικοί 
ενημερώνουν τους πολίτες για τα εγ
κλήματα που συμβαίνουν στην περιοχή 
τους, και τους συμβουλεύουν πώς να 
αποφύγουν να πέσουν θύματα παρό
μοιων περιστατικών. Και οι πολίτες, με τη 
σειρά τους, πληροφορούν τους Αστυνο
μικούς για ο,τιδήποτε ύποπτο συμβαίνει 
στη γειτονιά . Αυτή η ανταλλαγή πληρο
φοριών οδηγεί σε μια καλύτερη αλληλο
κατανόηση και στην ανάπτυξη της εμπι
στοσύνης αμοιβαία.

Αυτό το Πρόγραμμα Επιτήρησης της 
Γειτονιάς είνα ι σχεδιασμένο για να βοη- 
θηθούν οι αστυνομικοί από τους πολίτες

«Προειδοποίηση! Αυτή η γειτονιά  
προστατεύεται με την αυτοεπιτήρηση! 
Κακοποιοί φυλαχτήτε!»: Μία από τις  
π ινακίδες του F B I,

που θα πάρουν μέρος, στην καλύτερη 
αστυνόμευση της περ ιφέρειας τους. Οι 
PCPO παρουσιάζουν ένα γεν ικό πλάνο 
του προγράμματος, και μετά καθορίζουν 
σ υνεντεύξεις  και επισκέψεις των αστυ
νομικών στα σπίτια των πολιτών που θα 
ήθελαν να βοηθήσουν. Γιατί, για  να πε- 
τύχε ι αυτό το πρόγραμμα, τα πάντα, 6έ-

«Ασπίδα εμπιστοσύνης» ΠΡΟΕΙΔΟ
ΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το σπίτι έχ ε ι 30 ε ιδ ικό  
σημεία που εμποδίζουν τη διάρρηξή 
του (το πιστοποιητικό της R .C .M .P .).

βαια, εξαρτώ νται από την προθυμία και 
τη συμμετοχή των πολιτών.

Στις γ ε ιτο ν ιές  που τελ ικά  εφαρμόζετα ι 
το πρόγραμμα αυτό, τοπ οθετούντα ι πι
νακίδες που προειδοποιούν τους επίδο
ξους κακοποιούς πως: «αυτή η γε ιτον ιά  
προστατεύετα ι με την αυτοεπιτήρηση.
Γ ια κάθε παράνομη δραστηριότητα, 
όπως και για  την εμφάνιση κάθε ύποπτου 
ατόμου ειδοπ οιείτα ι αμέσως η Αστυνο
μία». Ακόμα, τοποθετούντα ι ταμπέλες 
και αυτοκόλλητα στα σπίτια των πολιτών 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Και 
ένα εύχρηστο έντυπο υπόδειγμα βοη
θάει τους πολίτες να ενημερώνουν γρή
γορα την Αστυνομία για την εμφάνιση 
κάποιων ύποπτων ατόμων ή την κυκλο
φορία ύποπτων οχημάτων στη γε ιτον ιά  
τους.

Πραγματικά, στις γε ιτο ν ιές  που πρα
γματοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα, τα 
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Πολ
λές κακόφημες γε ιτον ιές , μόλις εφαρ
μόστηκε το Πρόγραμμα Επιτήρησης, πα
ρουσίασαν μια κάθετη πτώση στα ποσο
στά εγκληματικότητας. Τ έτο ιες  παρατη
ρήσεις αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα 
πραγματικά αποδίδει καρπούς, και ότ ι ο 
πολίτης μπορεί να βοηθήσει την Αστυ
νομία και την Κοινότητα όπου ζει. Το α ί
σθημα της ανασφάλειας μειώθηκε, αφού 
τώρα οι πολίτες έχουν προσεγγίσει την 
Αστυνομία, και ξέρουν ακριβώς τ ι συμ
βαίνει. Φήμες τώρα δεν μπορούν να δια
δοθούν ανεύθυνα και να επιρρεάσουν 
τον κόσμο. Και η Κοινότητα επανακτά τη 
ζωτικότητά της!

Φ τιάχνοντας προγράμματα που στο
χεύουν στην ιδιωτική συμμετοχή, και 
προτρέποντας τους πολίτες να πάρουν 
ενεργό μέρος σ' αυτά, επιτρέπουμε στο 
Κοινό να αναμειχθεί στην αποστολή της 
Αστυνομίας. Και χωρίς να κρύβετα ι καμία 
αρνητική επίπτωση για το αστυνομικό 
έργο, έχε ι γ ίν ε ι πια παραδεκτό και είνα ι 
αξιοσημείωτο πως σε σχέση με αυτές τις  
Επιτροπές, τα Προγράμματα, τις  επαφές, 
τ ις  συναντήσεις και τις  ανταλλαγές από
ψεων, αυτό που έχε ι σημασία ε ίνα ι η 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί, για  να ευ 
δοκιμήσουν πρέπει να τραφούν με την 
ενεργό ιδιωτική συμμετοχή.

Απ ’ τα περιοδικά GAZETTE και F.B.I. 
BULLETIN
Απόδοση: Ενωμ. Κων/νος Καραγιάννης
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Του Σταμ. Σταμ.

Εξω από την Νομαρχίαν, ένας πο- 
λυχρονιτίκος καί ακεβρωμένος πάγ
κος, που εδέχετο τους πολίτας, 
όταν, κουβαλημένοι από το χωριό ή 
από την χώρα, εκάθηντο ώρες αρκε
τές, θερμασμένα μεσημέρια του κα
λοκαιριού ή παγωμένα δειλινά του 
χειμώνα, να δούνε τον Ειρηνοδίκη ή 
τον Δασάρχη ή τον Δικαστή.

~ Βρε αδερφέ, λέει μια μέρα ο Νο
μάρχης, να πάρουμε λίγη μπογιά να 
βάψουμε αυτόν τον πάγκο. Είναι 
ντροπή για το Δημόσιο, τα χάλια του.

Και διέταξε τον κλητήρα να εύρη 
μάστορα και να του περάση ένα χέρι.

Ο πάγκος εβάφη γαλανός, όπως το 
εθνικό χρώμα του Κράτους, ο γαλα- 
νός της Ελλάδος ουρανός, τα γα
λανά χαρτιά των ενταλμάτων, το γα
λανό χρώμα της σημαίας μας και οι 
καταγάλανες αποδείξεις των Δημο
σίων Εισπρακτόρων.

-Αγόρασε κ ι ’ έναν τενεκέ, πρόσ- 
θεσε ο Νομάρχης στον κλητήρα, και 
δώσε τον να γράψουν μιάν επι
γραφή:

«Προσέχετε εις την βαφήν».
Και έφυγε κληθείς δια λόγους 

υπηρεσίας στην Αθήνα, αναθέσας 
στο Γραφείο την περαίωσιν της υπο- 
θέσεως.

— Τι έκαμε, λέει; φωνάζει του 
Γραμματέως ο Εισαγγελεύς, το 
βράδυ που πήγε για να βγουνπερί- 
πατο■ θα κάμετε δαπάνες χωρίς έγ 
κρισή .. Αλλ’ αυτό είναι παρανομία.

— Μα είναι τόσον μικρό το ποσόν.
— Μικρό -μεγάλο , δεν έχει καμμιά 

διαφορά. Η παρανομία είναι παρα
νομία. Εγώ τουλάχιστον, αν έλθη η 
υπόθεσις στα χέρια μου, θα σε κατα
διώξω.

Τα έχασεν ο Γραμματεύς.
-Κ α ι  τι να κάμω;
- Ν α  ζητήσης από το Υπουργείο 

έγκρισι.
-Γ ια  έναν τενεκέ και λίγο χρώμα.
— Για μια πρόκα, για ένα καρφί, ο 

πάγκος ευθύνει τον Νομάρχη, αλλά 
η πινακίς εσέ. Άφησε, επί τέλους, 
τον Νομάρχη, να εύρη τον μπελά 
του.

Αμέσως λοιπόν οι γραφομηχανές  
της Νομαρχίας:

— Ταπ.Ραπ.Ταπ Γ ρρ ρ ρ ρ ρ ,  «£^ ημ ι -  
κλάστω».

Σεβαστήν Γενικήν Διοίκησιν κτλ.
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω 

ευσεβάστως, ότι, παραστάσης ανά
γκης βαφής ενός ξύλινου ανακλίν
τρου, κειμένου έξωθεν του Νομαρ
χιακού καταστήματος, και άλως αυ- 
θαιρέτως χρωσθέντος δια χρώματος 
υπό του κ. Νομάρχου, παρίσταται 
ανάγκη επιθέσεως πινακίδος προς 
ειδοποιησιν των Ελλήνων πολιτών 
ινα μη καθέζονται επ' αυτού.

Παρακαλούμεν όθεν, όπως, ευα
ρεστούμενοι,_ εγκρίνητε την δαπά
νην ταύτην, άνευ δημοπρασίας, δια 
το επείγον της υποθέσεως.

Ευπειθέστατος 
Ο Νομάρχης και α.α.

Ο Γραμματεύς 
Γεωρ. Στραβοκοντύλης

— Ταπ.Ταπ.Ταπ.Ταπ. Γρρρρρ 
Φρρρρρ.

Οι γραφομηχανές της Γενικής 
Διοικήσεως, στο Υπουργείο.

— Επί ημικλάστου.
-Βεβαίως. Στο Υπουργείο η μ ι -  

κ λ ά σ τ ω ς.

Σεβαστόν Υπουργείον 
Αθήνας

Λαμβάνομεν την τιμήν, όπως δια- 
βιβάσωμεν ημίν την υπ’ αριθμ.,.κτλ., 
αναφοράν του κ. Νομάρχου Μεγά- 
λης Ελλάδος περί κτλ. και παρακα
λούμεν κτλ.

— Ταπ.Ταπ.Ταπ.Ταπ. οι γραφομη
χανές του Υπουργείου στο Υπουρ- 
γείον των Οικονομικών.

Παρακαλούμεν όπως, ευαρε
στούμενοι, εγκρίνητε πίστωσιν δρα
χμών 5 και 60, προς ανάρτησιν πινα
κίδων επίτου νεοβαφέντος εδράνου 
της Νομαρχίας Μεγάλης Ελλά
δος κτλ.

-Ταπ.Ταπ.Ταπ.Ταπ. οι γραφομη
χανές του Υπουργείου στο Ελεγ
κτικό Συνέδριο:.. . και δια ταύτα 
ευελπιστούμεν ότι θα εγκρίνητε την 
δαπάνην αυτήν δια τα περαιτέρω.

Εντω μεταξύ εις το κατάστημα της 
Νομαρχίας της Μεγάλης Ελλάδος, 
όπου και αι άλλαι του Κράτους αρ- 
χαι, κατέφθαναν οι πολίτες, καλού
μενοι από χωροφύλακας, δικαστι
κούς κλητήρας, εισπράκτορας, 
αγροφύλακας, διαγγελείς και γραμ
ματείς, να ιδούνε τον Ειρηνοδίκη, 
τον Δασάρχη, τον Ανακριτή,τονΕπό- 
πτη του Εποικισμού, τον Έφορο, τον 
Νομάρχη, τον Νομογεωπόνο, τον 
Νομομηχανικό, τον Στρατολόγο, τον 
Διοικητήτης Χωροφυλακής.

—  Βρε αδερφέ, να πάρουμε λ ίγη μπογιά να τον 
βάψουμε είπε μια μέρα ο Νομάρχης...

Κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ι  από τ η ν  ο δ ο ιπ ο ρ ία ν ,  
κ α θ ό ν τ ο υ σ α ν  σ τ ο ν  κ υ α ν ο ύ ν  το ν  
π ά γ κ ο ν ,  που τ ο υ ς  ε δ έ χ ε τ ο ,  μ α κ α 
ρ ίω ς, σ α ν  γ α λ ά ζ ιο ς  ο υ ρ α ν ό ς  ε ις  τα ς  
γ α λ α ν ό ς  το υ  α γ κ ό λ α ς .

Πρώτος εκάθησεν ένας παχύς και 
μεγάλος πατριώτης. Όταν εσηκώ- 
Θηκε, μια μεγάλη ελληνική σημαία 
είχεν αποτυπωθή στο πίσω μέρος 
του πλατιού πανταλονιού του και 
στις ευρύτατες τις πλάτες του.
Επειτα κάθησεν η δασκάλα ενός 

χωριού και σηκώθηκε κυανόλευκος 
ως εθνική διδασκαλία, ένας νερο- 
κουβαλιτής και απεκόμισεν όλην την 
γαλάζια θάλασσα με τα κύματα μαζί 
του, ένας πάρεδρος ενός χωριού, 
μια φτωχή πρόσφυγα γρηά, ένας 
πλανόδιος μανάβης, κουβαληθείς 
εκεί γιατί πώλησε μια δεκάρα παρα
πάνω τις ντομάτες, δεχθείς και αυ
τός το κυανούν σήμα του πάγκου, 
και άλλος κόσμος, πολύς και διάφο
ρος και ποικίλος και παντοδαπός, 
σφραγισθείς με την κυανήν σφρα
γίδα της ελληνικής νομιμότητας και 
του απαραβιάστου των τύπων, των 
κανόνων και των Νόμων.

Έτσι περνούσανε οι ημέρες και ο 
καιρός, έως ότου οι πελάτες και τα 
οπίσθια των Ελλήνων εξέβσψαν τον 
πάγκον εντελώς.

Ηδη ο πάγκος, καταστάς ξερός, 
δεν μετέδιδε πλέον τα εθνικά τού 
χρώματα.

Επέρασαν ακόμη και άλλοι 3 - 4 
μήνες^ το πράγμα είχε λησμονηθή 
όταν έρχεται η έγκρισις των 5.60, 
προς «κατασκευήν προειδοποιητη- 
ριου πινακίδος επί του νεοβαφέντος 
εδράνου της Νομαρχίας κτλ».

Ο γραμματεύς διέταξε τον κλη
τήρα να παραγγείλη την επιγραφήν 
συμφώνως με τα κεκανονισμένα 
2 X 3  και 3 X 4  πόντους. Αι οικονομι
κοί υπηρεσιαι του Κράτους επέτρε- 
ψαν, επειδή το ποσόν δεν ήτο μ ε 
γάλο, να γίνη η παραγγελία και χω
ρίς δημοπρασίαν.

Οταν ο κλητήρας έφερε την πινα
κίδα, ο πάγκος, καθώς είπαμε, δεν
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είχε πλέον ίχνος χρώματος, ούτε για 
δείγμα. Ήταν ο παληός και σκεβρω
μένος πάλιν, όπως τον άφησαν οι 
Τούρκοι.

Εν τούτοις όμως ανηρτήθη επισή- 
μως και εγένετο και πρακτικόν, όπως 
κελεύει και ο Νόμος.

Παρακαλείσθε 
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ 

εις την βαφήν
Κατέβηκαν και τον καμάρωσαν 

όλοι και είπε και ο Εισαγγελεύς:
-  Έτσι μάλιστα. Αυτό απαιτούν οι 

Νόμοι.
Ο κλητήρας όμως, ένας αγαθός 

και γέρος άνθρωπος, ο οποίος δεν 
είχε σχέσι με τους Νόμους, έβλεπεν 
όμως κάθε ημέραν των πολιτών τους 
ώμους τι τραβούσαν, εστάθη με 
σταυρωμένα χέρια εμπρός εις την 
επιγραφήν, σαν να την εμελετούσε.

- « Προσέχετε εις την βαφήν.» 
Βαφή όμως δεν υπήρχε πλέον■ την 
εσήκωσαν οι πλάτες των Ελλήνων. 
Και εν τοιαύτη περιπτώσει προς 
ποιον σκοπόν η πινακίς αυτή εκεί; 
Μήπως δεν πρόσεξαν και έκαμαν 
λάθος οι αρχές; Μα πάλιν, τόσο «με
γάλοι άνθρωποι», ο Δικαστής, ο 
Έφορος, ο Επόπτης του Εποικισμού, 
ο Εισαγγελέας, ο Διευθυντής της 
Νομαρχίας, όλοι αυτοί, οι σπου
δαίοι και ο.ι σοβαροί, να κάνουν τέ
τοιο λάθος; Μήπως αυτός δεν πρόσ
εξε καλά; Και έσκυψε να την ξανα- 
διαβάση και, δια να μην απατηθή, 
έβαλε σε κάθε στοιχείο και το δά
κτυλό του. Τίποτε. Η επιγραφή ήταν 
ρητή και καθαρή. « Π ρ ο σ έ χ ε τ ε  
ε ι ς  τ η ν  β α φ ή ν » .

-  Ε τότε, χωρίς άλλο, κάποιο λά
θος έγινε και δεν το πρόσεξε κανέ
νας.

Και, σαν τίμιος και λογικός άνθρω
πος που ήταν, ανέβηκε τρέχοντος 
στη Νομαρχία, επήρε ένα καλαμάρι 
και την επιδιώρθωσε, προσθέτοντας 
μια λέξη:

Παρακαλείσθε 
μην ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ 

εις την βαφήν

Και ήσυχος επήγε να κοιμηθη.
Ήταν ο μόνος υπάλληλος του 

Κράτους, που έκαμε το πραγματικόν 
καθήκον του.

Από τον καιρόν εκείνον όμως οι 
Έλληνες, βλέποντας την επιγραφήν 
και μη δυνάμενοι να την εξηγή
σουν ..., δεν ξανακάθησαν εις τον 
καναπέ.

Παρετάσσοντο σταυροπόδι στο 
προαύλιο ή εκάθηντο στις σκάλες 
των γραφείων, αναμένοντες να έλ
θουν αι αρχαί.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ···

Το δικό μου... είναι το καλύτερο
Μετά τους σεισμούς του χειμώνα του '81, όλος ο κόσμος μίλαγε για την 

αντοχή των κτιρίων. Και τι δεν ειπώθηκε για τα «κλουβιά» των πολυκατοικιών, 
για το ταρακούνημά τους, για τις ρωγμές, τους σοβάδες, τα πεσμένα έπιπλα και 
για τ’ άλλα επακόλουθα του «μάθετε να ζείτε με τους σεισμούς».

...«Εμάς» η πολυκατοικία δεν έπαθε τίποτα, επειδή ο κατασκευαστής θα 
ιδιοκατοικούσε.

-  Τώρα μένει κι' ο ίδιος;
-  Όχι γιατί προτίμησε ένα τριαράκι κάπου αλλού. Ξέρεις, τον εξυπηρετεί 

καλύτερα γιατί είναι πιο κοντά στη δουλειά του.
.. .Τη «δική μας» πολυκατοικία είναι αδύνατο να την πειράξει ο σεισμός γιατί 

τα σίδερα που έπεσαν είναι πιο πολλά απ’ ότι προβλέπει ο αντισεισμικός 
συντελεστής.

-  Είχατε βάλει μηχανικό να επιβλέψει;
-  Βασικά όχι, αλλά αυτά τ’ άκουσα σε συζήτηση του εργολάβου με κάποιο 

σύνοικό μας.
...Και «μας» η πολυκατοικία έχει γερές βάσεις, αφού ο αρχιμάστορας 

ρώταγε τον εργολάβο; «φρούριο θα κατασκευάσεις»;
Αυτά κι’ άλλα πολλά θυμίζουν τη λαϊκή παροιμία: αν δεν παινέψουμε το σπίτι 

μας θα πέσει να μας πλακώσει...
...«Εμένα» το αυτοκίνητο δεν έχει κανένα πρόβλημα...
-Τ ι λες «ρε», έχεις οδηγήσει «Κουρτίνα»; Εχω κάνει 40.000 χιλιόμετρα 

και δε μου παρουσίασε τίποτα.
-  Για κοτέτσια μιλάς τόση ώρα; «Εμένα» το αυτοκίνητο είναι «MITSULI- 

SHΙ»,*ντάξει; Δεν υπάρχει πιο ’κονομικό. Μου καίει δυο δραχμές το χιλιόμετρο.
Η διαφήμιση που γίνεται απ’ τους αυτοκινητιστές για τα αυτοκίνητά τους, 

που είναι τα «καλύτερα», είναι απερίγραπτη. Γι’ αυτό και η διαφήμιση των 
αντιπροσωπειών δεν είναι τόσο έντονη.

Αλλά μήπως και στ’ άλλα τα «μου» και τα «μας» πάμε πίσω;
...Η τηλεόρασή «μου» είναι «ΜΟΝΥ», μοναδική στο είδος της. Μάλιστα 

έχει κουμπί να πιάνει κΓ άλλα κανάλια, πιο πάνω απ' το 11 της ΕΡΤ Ετσι μου 
είπανε στο μαγαζί που την αγόρασα!

...Το δικό «μου» ψυγείο είναι «ΙΦΟΛΑ» και η ψύξη του είναι τόσο δυνατή 
που για ν’ ανοίξεις την πόρτα του πρέπει απαραίτητα να φοράς... πουλόβερ.

...Τι παντελόνι είναι αυτό που φοράς; Δεν έχεις ακούσει για τα «ΣΑΛΕΒΙΣ»;

...Μα που ζεις χρυσή μου; Τέτοια παπούτσια αγόρασες του παιδιού; Παπού
τσια καλά μόνο στον Σκαρπινόπουλου μπορείς να βρεις.

Τάδε έφη η Σουσού, αριστοκράτις και λουσού, κυρία καθώς πρέπει...
...«Τάσος φίλτρο», τα καλύτερα τσιγάρα με τη λιγότερη νικοτίνη. Δεν τ’ 

αλλάζω με τίποτα αφού έχουν παντού μόνο φίλους.
. Η «άκου - αβέρτα» και η «κομπόστα μπράβα» είναι οι καλύτερες κολώνιες 

που φόρεσα ποτέ... Δε ο’ εγκαταλείπουν με τίποτα.
...Το σαπούνι που χρησιμοποιώ στο πλυντήριο είναι πρώτο στο είδος του, 

αφού εξακόσιοι κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σαπούνι πράσινο «ΒΙ- 
ΧΑΝ».

...Μακαρόνια «ΒΡΙΣΚΟ», όταν τα τρώω τη ... βρίσκω.

...Η ηλεκτρική «μου» κουζίνα είναι «ΚΙΤΣΟΣ» και καθαρίζει μόνη της το 
φούρνο. Ξέρεις τι πάει να πει «ΚΙΤΣΟΣ»;

Τι είναι η διαφήμιση και τι δύναμη έχει πάνω στους καταναλωτές, μας είναι 
πράγματα γνωστά. Ξέρουμε ακόμα ότι η παραγωγή της είναι δουλειά των 
διαφημιστικών γραφείων. Εκείνο που δε μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε είναι 
ο σκοπός της διαφήμισης και του παινέματος του «δικού μας» πράματος, από 
μας τους ίδιους.

...Πάντως, τα χρονογραφήματά «μου» είναι... τα καλύτερα.
Δημήτρης Λυκοποριώτης

Από το βιβλίο του «Ιστορίες του Χωριού», 
εκδόσεις Γ. Νασιώτη (Αθήνα, τηλ. 3212.369).
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Οι νέο ι ο ι οποίοι σ τρέφ οντα ι προς τα 
ναρκωτικά αυξάνουν δυστυχώς μέρα με 
τρν ημέρα σε όλο τον κόσμο, όπως και 
στον τόπο μας. Οι α ιτ ίες  που οδηγούν 
ΠΡ°9_ τη χρήση των ναρκωτικών ε ίνα ι 
πολλές. Προς αυτά σ τρέφ οντα ι πρόσωπα 
τα οποία ε ίνα ι ανίκανα να αντικρύσουν 
τη ζωή και να συμφιλιωθούν με την πρα
γμα τικότη τά  της. Π ρόκειτα ι για  φυγή 
μπρος στις απαιτήσεις τ ις  οποίες προ
βάλλει η ζωή μας. Τα πρόσωπα αυτά δεν 
διαπαιδαγωγήθηκαν ποτέ από τη μικρή 
τους ηλικ ία  και δεν άσκησαν την  βού
λησή τους, έτσ ι, ώστε να μπορούν να 
α ντισ τέκοντα ι σ τις απαιτήσεις τ ις  οποίες 
έστω και κατά στοιχειώδη τρόπο τους 
προβάλλει η ζωή μας και καταφεύγουν 
στις παραισθήσεις των ναρκωτικών. Σέρ
νοντα ι από τ ις  επ ιθυμ ίες τους και τις  
αψ ιθυμ ίες και τα ένστικτά  τους. Δεν 
έχουν καθόλου αναπτυγμένη την ατο
μική ευθύνη τους. Δεν ε ίνα ι σε θέση ν' 
αντισταθούν σε τ ίπ οτε και παρασύρονται 
από τους άλλους. Δεν έχουν ούτε στο 
ελάχιστο αναπ τυγμένες εσω τερ ικές 
αντισ τάσεις θέλησης, αλλά ούτε και τη 
σκέψη, την κρίση, ώστε να μην ακολου
θουν άκριτα  πρόσωπα για συνανα
στροφή ή πρόσωπα που έκαμαν τη γνω
ριμία τους τυχαία.

Ω θούντα ι προς τα ναρκωτικά ακόμη

εκε ίνο ι από τους οποίους λείπ ει η ικανό
τητα  να υπομένουν την αγωνία, ν' α ντ ι
σ τέκοντα ι στην ένταση και να παλεύουν 
με την αμφιβολία, ν' αντιμετωπίζουν 
συγκρούσεις να ζουν και απογοητεύσεις 
ακόμη. Αυτά τα πρόσωπα δεν έμαθαν 
ποτέ να υπακούουν. Δε δ ιδάχτηκαν ποτέ 
πως η ίδια η ζωή απαιτεί υπακοή.Δεν έμα
θαν κι ούτε δεν τα συνήθτσαν αυτά τα 
πρόσωπα ποτέ να υποτάσσονται σε μια 
τάξη πραγμάτων. Δεν γνώρισαν ποτέ κά
ποια υφή πειθαρχίας και τάξηςκα ι έτσ ι 
δεν άγγιξαν καθόλου σ' αυτό που λέμε 
εσω τερική υπακοή. Απουσιάζει απ' αυτά 
τα πρόσωπα η υπομονή. Δεν διαπαιδα- 
γωγήθηκαν έστω και στοιχειωδώς στην 
υπομονή, γ ι ’ αυτό και δεν ε ίνα ι σε θέση 
να αναμετρηθούν με τ ις  α ντιξο ότητες  
που φ έρνε ι η ζωή μαζί της. Δεν έμαθαν 
ποτέ να περ ιμένουν και να επιμένουν. 
Είναι η ιδ ιότητα, η οποία κάνει τον άν
θρωπο αποφασιστικό ν' αντιδρά σε δυσ
κολίες και να υπερνικά ενοχλητικές  
καταστάσεις, που βρ ίσκοντα ι έξω απ' αυ
τόν ή και μέσα στον ίδιο. Α υτο ί που 
σ τρέφ οντα ι προς τα ναρκωτικά δε γνώ
ρισαν ποτέ αυτό το  είδος της αγωγής, 
παρά το αντίθ ετο  δηλαδή τη μαλθακό- 
τητα. τη ραστώνη, τη δειλ ία  και αποθάρ- 
ρυνση κλπ. παρόμοια.

Κ αταφεύγουν προς τα ναρκωτικά, όσοι

τα
ναρκωτικά
και
ποιοι
στρέφονται 
σ’ αυτά

Του Γ ιάννη Ξηροτύρη 
Ομοτ. καθ. Κοινωνιολογίας 
στην Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης

δεν μπορούν ν' αντιμετωπίσουν τ ις  ευ
θύνες της ωριμότητας, πνιγμένοι μέσα 
στους φόβους και στις α τολμ ίες τους 
επαναστατούν κατά των ηθών της κοι
νωνίας και κάνουν κάτι που αυτή δεν το 
επ ιθυμεί, δηλαδή στρέφοντα ι προς τα 
ναρκωτικά. Αυτά τα πρόσωπα δεν έμα
θαν ποτέ στη ζωή τους, ότ ι ευτυχ ία  και 
προκοπή δεν θα πει απαλλαγή της ζωής 
από κόπο και πόνο, παρά τουναντίον, 
πως τίποτε δεν κατορθώ νετα ι χωρίς 
κόπο. Δεν έμαθαν ποτέ πως κανένας δεν 
μπορεί να πορευθεί το  δρόμο της ζωής 
πετυχημένα χωρίς προσπάθεια και 
αγώνα γ ια τ ί χωρίς αυτά μ ένε ι απλώς στις 
επ ιθυμ ίες του και μόνον, δηλαδή σκλά
βος σε έναν βαρύ ζυγό, που τον οδηγεί 
προς σκολιούς δρόμους στη ζωή. όπως π. 
χ. προς τα ναρκωτικά.

Προς αυτά στρέφουν το νέο η ρα
στώνη, η οκνηρία, η ανεμελ ιά  και μερ ικές 
ακόμη ψ υχικές καταστάσεις ανίας, όπως 
και η ανεργία  και η περ ιέργεια  του νέου 
που την εκτρέφ ομε και την τροφοδο
τούμε με τ ις  άσκοπες πολλές φορές δή
θεν δ ιαφω τίσεις μας οι οποίες αντί να 
ε ίνα ι ανασταλτικές καταντούν συνήθως 
ερ εθ ισ τ ικές  της π ερ ιέργειας να δοκιμά
σουν τα ναρκω τικά.Πρόκειτα ι για την 
περ ιέργεια  αδυναμία, αυτή που κλε ίνε ι 
μέσα της μια αρκετά μεγάλη παραπλανη-
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τική δύναμη. Από περ ιέργεια  ο έφηβος 
καπνίζει το πρώτο τσ ιγάρο του οπίου. Η 
περιέργεια κάνει την εμφάνιση της παν
τού και δεν διστάζει να εμφιλοχωρήσει κι 
εκε ί όπου μπορεί να προκαλέσει και το 
ανεπανόρθωτο. Η ανθρώπινη αυτή αδυ
ναμία κρατά τον άνθρωπο δεμένο στο 
στιγμαίο στην επ ιφάνεια στην έξω από 
την ουσία περιοχή των πραγμάτων. Τον 
κάνει επιρρεπή σε κάθε είδους ερεθισμό 
και τον παρασέρνει στην άβαθη σκέψη 
και ενέργεια . Ο έφηβος υπόκειται πολύ 
σ' αυτήν την τάση του ανθρώπου. Ε ιδικό
τερα  ο νεοέλληνας ρέπει προς την αρνη
τική πλευρά της τάσης. Ζητά έντονα την 
εντύπωση, το θόρυβο. Συρόμαστε φο
βερά από την περιέργεια γ ια να μάθουμε 
κάποιο μυστικό που δεν έχει σκοπό και 
νόημα για μας και καμιά συνάρτηση με τη 
ζωή μας. Δυστυχώς έχομε πολύ αναπτυ
γμένη την περιέργεια της επιφάνειας. Δε 
διαπαιδαγωγούμε και δε διαπαιδαγωγη- 
θήκαμε στη θετική πλευρά της περιέρ
γειας, γιαυτό και είμαστε θλιβερά φ ιλο
περίεργοι στην πιο αρνητική πλευρά της. 
Κι αυτό το σήμα της π ερ ιέργειας που μας 
κατέχει και κυρίως τον έφηβο που θέλει 
να αποχτήσει τη δική του πείρα, τον 
σ τρέφει προς τα ναρκωτικά.

Κι ακόμη στρέφοντα ι προς τα  ναρκω
τικά  πρόσωπα μειωμένης ηθικής αντί
στασης, μειωμένου ανδρισμού. Μέσα 
στην κοινωνία της ευμάρειας και της 
απληστίας της καλοπέρασης ι και της 
ανοχής η χρήση των ναρκωτικών έγ ινε 
γελο ίος διεστραμμένος σνομπισμός. Η 
αφθονία και η ευμάρεια στρέφουν, εξαι- 
τίας του άγχους που δημιουργούν, προς 
τα ναρκωτικά, γ ια τί μας λείπουν οι εσω
τερ ικές  αντιστάσεις του μέτρου, ώστε ν ’ 
αντέξουμε την ευημερία  η οποία μας 
καλλιεργεί τη φιληδονία, αυτή που υπο-

βοηθεί στη στροφή προς τα  ναρκωτικά. Η 
καταναλωτική και της απληστίας κοινω
νία μας εμπορικοποίησε τα πάντα, τα 
έκανε προϊόντα εμπορεύσιμα, όπως και 
τα ναρκωτικά, το πιο κερδοφόρο προϊόν. 
Πως να ε ίνα ι δ ιαφορετικά  μέσα σε μια 
κοινωνία που τίποτε δε θεωρεί επαί
σχυντο αρκεί που φ έρνε ι κέρδος. Κι 
ακόμη στρέφουν εύκολα προς τα  ναρκω
τικά  η ξέφρενη τάση που μας κατέχει για 
απόλαυση, ο έντονα αναπτυγμένος ηδο- 
νισμός, ο εκχυδαϊσμός του έρωτα και η 
απόλυτη ελευθερ ία  του σεξ ως την παν- 
μειξία  . . .  Το κακό των ναρκωτικών το 
άπλωσαν πολύ οι « μπήτνικς» τους 
οποίους μια διεστραμμένη φιλολογία επι
χείρησε να τους παρουσιάσει ως ανα
μορφωτές της κοινωνίας. Κατόπιν οι 
«χίππυς», μια κατηγορία ανέργων και 
πολλοί ψ ευτοδιανοούμενοι, καθώς και 
μερ ικο ί «αστέρες» του κινηματογράφου, 
που σβήνουν χωρίς ν ’ αφήνουν ούτε το 
ελάχιστο ίχνος στη διάβα τους, παρακι
νούν όμως τη μίμηση. Κι ακόμη στροφή 
προς τα ναρκωτικά δ ίνε ι η μόδα, κάτι που 
μ’ αυτή την υφή και το νόημα δύσκολα 
καταπολεμείται.

Ευεπίφορο κλίμα στροφής προς τα 
ναρκωτικά δημιουργεί η σε μεγάλο βα
θμό χαλάρωση του οικογενειακού θε
σμού. Το πνεύμα της εποχής μας είνα ι 
αντιο ικογενειακό, γ ιαυτό  και η πλούσια 
ο ικογενειακή παράδοση που ήταν ανα
σταλτική δύναμη του κακού, όλο και 
αφανίζετα ι. Δεν ε ίνα ι πια κο ινότητα  αγω
γής κοινωνικών αρετών. Δεν προσφέρει 
πολλές φορές τίποτε το εποικοδομητικό, 
εκτός από το  κακό παράδειγμα. Η οικο
γένε ια  παραμέρισε πολλές από τ ις  υπο
χρεώσεις της. Η δυσαρμονική ατμό
σφαιρα που κυριαρχεί μέσα στην ο ικογέ
νεια  σ τρέφει τα παιδιά προς τη φυγή από

το σπίτι κατά πρόωρο και επικίνδυνο 
τρόπο. Μια φυγή και εγκατάλειψ η της ο ι
κογενειακής εστίας, που ωθεί προς την 
αλητεία, ένα μεγάλο δε μέρος αυτών των 
παιδιών με όλα τα επακόλουθα της ως τα 
ναρκωτικά κλπ. παρόμοια και συμπαρα- 
μαρτούντα αυτής της κατάστασης. Γενι- 
κότερα μπορεί να πει κανένας πως τα 
σφάλματα αγωγής που κάνουμε εμείς  οι 
γονείς  από θλιβερή άγνοια και των πιο 
στοιχειωδών πραγμάτων και απαιτήσεων 
της αγωγής είνα ι μια άλλη α ιτία  για το 
παραστράτημα των παιδιών μας.

Έ να πλατιά απλωμένο ανάμεσά μας 
ελάττωμα αγωγής που σ τρέφει κι αυτό 
προς τα ναρκωτικά ε ίνα ι το  παραχάϊδεμα 
και το κακοσυνήθισμα. Τα παραχαϊδε- 
μένα και κακομαθημένα παιδιά απαιτούν 
πάντα πολλά χωρίς να ξέρουν τ ι θέλουν. 
Το παραχάϊδεμα εμποδίζει το δυνάμωμα 
της κεντρ ικής δύναμης του ανθρώπου, 
δηλαδή του χαρακτήρα. Δυναμώνει 
όμως τ ις  ορμές, τ ις  τάσεις, τ ις  ενστικτώ 
δεις επιθυμίες, παραλύει τ ις  τάσεις για 
ανάπτυξη της βούλησης και δημιουργεί 
βλαβερές αρχές, όπως έντονη από
λαυση, εγωισμό, δειλία, αποθάρρυνση, 
αυθάδεια. Κι απ’ αυτές πάλι εκπορεύο
ντα ι άλλες αδυναμίες του χαρακτήρα 
στη μορφή του ασυγκράτητου, της νω- 
θρότητας, της μαλθακότητας,της απει
θαρχίας, της ραστώνης του κόρου, της 
αηδίας, του εγωισμού που ωθεί στη μανία 
της επιβολής, στην αχαριστία στο ανυ
πόφορο, στη νευρική ευαισθησία στη, 
δειλία, στην ανικανότητα ν ’ ανταπο- 
κρ ιθεΐ στις απαιτήσεις της ζωής και 
σ τρέφετα ι προς αντικο ινω νικούς δρό
μους -  ένας απ’ αυτούς ε ίνα ι και ο δρό
μος προς τα ναρκωτικά.

Η πιο πρόσφορος ηλικία  για τη στροφή

Απέναντι: Τα παιδιά πρωτοπορούν σε μια εκ 
δήλωση κατα των ναρκωτικών στο Χονγκ 
Κονγκ. Κάτω αριστερά: Ό νε ιρα  σκόρπια κάτω 
από μια ένεση ηρωίνης.

προς τα ναρκωτικά ε ίνα ι η εφηβική ηλ ι
κία. Δ ιαδικασίες αυτής της ηλικίας ψυ
χολογικής υφής ωθούν πολλές φορές 
προς το παραστράτημα, προς τα ναρ
κωτικά. Είναι το στάδιο της ηλικίας του 
ανθρώπου, εκείνο  το οποίο υφ ίστατα ι μια 
εσωτερική παρώθηση για «απελευθέ
ρωση» από τη γονική προστασία μια 
ώθηση προς τη φυγή. Εναντιούται προς 
την αυθεντία  των γονιών του και άναζη- 
τ ε ί ο έφηβος την ελευθερ ία  του. Κάτω 
απ’ αυτή την εσωτερική πίεση και την 
απειρία του καταντά εύκολη λεία  της 
ατμόσφαιρας που κυριαρχεί στην ομάδα. 
Μ ιμείτα ι εύκολα κι ακολουθεί πρότυπα 
της συμπεριφοράς της ομάδας. Τον 
πρώτο λόγο σε όλα σ’ αυτή την ηλικία τον 
έχει η ομάδα, η «παρέα» η συντροφιά. 
Εχει μεγάλη σημασία για το καλό ή κακό 

δρόμο που μπορεί να πάρει τα παιδί μας 
το πνεύμα που κυριαρχεί στη συντροφιά, 
στην ομάδα με την οποία συναναστρέ
φεται.

Η διαφήμιση επίσης παίζει κάποιο ρόλο 
στη στροφή προς αντικο ινω νικές ενέρ 
γ ε ιες  των παιδιών και των εφήβων. Κα
θώς και η τηλεόραση πέρα από τις  δια
φημίσεις που μας παρουσιάζει, επιδρά με 
τα διάφορα σήριαλ, με τις  ε ικόνες τις 
σκηνές εγκληματικών πράξεων που μας 
παρουσιάζει ή με ακατάλληλες για το
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μέσα σ αυτές ε ίνα ι και η στροφή προς τα 
ναρκωτικά.

Κι ακόμη μια άλλη α ιτία  που στρέφει 
τους νέους προς τα ναρκωτικά ε ίνα ι η 
μοναξιά και η αδιαφορία του ανθρώπου 
προς τον άνθρωπο, η οποία περ ιρρέει 
κατά άφθονο τρόπο την ατμόσφαιρα των 
μεγάλων πόλεων. Η αποξένωση του ση
μερινού ανθρώπου των μεγάλων πό
λεων, τόσο από τον εαυτό του,όσο και 
από τους άλλους και η αδιαφορία του 
κυνικής υφής ωθεί το  νέο προς α ντικο ι
νωνικές ενέρ γε ιες  καθώς και προς τα 
ναρκωτικά. Η ζωή μας στις μεγάλες πό
λε ις  μας έχε ι γ ίν ε ι σκληρή, γ ια τ ί τα μάτια 
μας ε ίνα ι μαυρισμένα από τη δυσπιστία 
και την αδιαφορία, στεγνά από δάκρυα 
γ ια τ ί η καρδιά μας ε ίνα ι φοβισμένη και 
πεινασμένη για τρυφ ερότητα , καλωσύνη 
κι αγάπη, για συμπόνια και ανθρωπιά, αλ- 
τρουισμό και φιλία. Ποτέ οι άνθρωποι σε 
καμιά άλλη εποχή δεν ήταν τόσο φτωχοί 
εσωτερικά, τόσο έρημοι, τόσο απομονω
μένο ι μέσα στη μοναξιά των μεγάλων πό
λεων. όσο σήμερα.

Επειτα πάλι η μεταφυσική ερημιά και 
αδιαφορία, η έλλειψ η ιδανικών και η έν 
τονη και δ ιάχυτη τάση περιφρόνησης 
προς την ατομ ική αξία, οδηγούν τον χω
ρίς φ ιλοσοφ ικές ρ ίζες σύγχρονο άν
θρωπο και πιο πολύ τον τέλε ια  αρρίζωτο 
νέο στο μηδενισμό, κι απ’ εκε ί ευκολό
τερα  πια προς τα ναρκωτικά. Από μια 
άλλη πλευρά ε ίνα ι εκπληκτικό το πόσο 
ελεύθερο  χρόνο έχουν σήμερα οι νέο ι 
μας μαθητές, σπουδαστές, φο ιτη τές . Σε 
ημέρες και ώρες εργασίας που λε ιτο υ ρ 
γούν σχολεία και πανεπιστήμια βλέπετε 
σωρεία νέων να κάθοντα ι σε καφενεία  — 
ζαχαροπλαστεία και να τεμπελιάζουν. 
Ενα φα ινόμενο θλιβερό του τόπου μας. 

Σε καμιά χώρα της Δ υτικής και της Ανα
τολ ικής Ευρώπης δεν θα συναντήσεις 
αυτό το φαινόμενο. Αμέσως μόλις πατή
σεις το πόδι σου σε μια από τ ις  ανατολι
κές ή δυ τικές  χώρες κατά ασύνειδο 
τρόπο σου έρχετα ι στο νου η σύγκριση 
και διερωτάσαι. γ ια τί να συμβαίνει αυτό 
το άτοπο στον τόπο μας .. . Δυστυχώς τα 
τελευ τα ία  χρόνια έχ ε ι απλωθεί κατά πυ
κνό τρόπο μέσα στους χώρους της εκ 
παίδευσης του τόπου μας η οκνηρία και η 
έντονα  αισθητή απουσία πόθου για μά
θηση. Κυριαρχεί και περ ιρρέει την κοι
νωνία μας η τάση προς τον «ελάσσονο

κοινό και κυρίως για  τους νέους παρου
σιάσεις ναρκομανών ή ομοφυλόφιλων 
που έχουν μάθει καλά τό  μάθημά τους, 
ώστε να υποστηρίζουν και να δ ικα ιολο
γούν τ ις  παρεκκλίσεις τους με σοφιστική 
τέχνη. Κάτι τέ το ιε ς  α δέξ ιες  παρουσιά
σεις αντί να αποτρέπουν από το κακό 
καταλήγουν στο να προτρέπουν προς το 
κακό, του οποίου αυτο ί ε ίνα ι αιχμάλωτοι.

Τα καραβάνια των τουριστώ ν που μας 
επ ισκέπτονται κάθε χρόνο ε ίνα ι κι αυτά 
μια α ιτία  στροφής προς τα ναρκωτικά, 
γ ια τ ί ανάμεσα στους πολλούς υπάρχουν 
αρκετο ί δ ια κ ινητές  των ναρκωτικών, 
πολλοί ναρκομανείς που κι αυτο ί σ υντε
λούν στη διάδοση στον τόπο μας των 
ναρκωτικών.

Η ανεργία  πάλι ε ίνα ι κι αυτή ένας 
παράγοντας που συμβάλλει στη στροφή 
προς τα ναρκωτικά. Ο άνεργος συλλο
γ ιέ τα ι πολλές φορές πως να σκοτώσει 
την ώρα του. Ανία. Η ανία και η πλήξη 
ε ίνα ι μια από τ ις  καταστροφ ικές αλλά και 
πλατιά απλωμένες σήμερα αρρώστιες 
των κοινωνιών της ευμάρειας του β ιομη
χανικού πνεύματος. Η ζωή χωρίς απα
σχόληση. χωρίς εργασία λιμνάζει, στα
ματά. Ο άνεργος άνθρωπος αργοπεθαί
νει. Ο Σοπενχάουερ χαρακτήρ ισε την 
ανία σαν το πιο επ ικίνδυνο εχθρό της 
κοινωνίας. Είναι σωστό, πως μεταξύ 
ανίας και εγκλημ ατικότητα ς υπάρχει μια 
στενή συγγένεια. Η ανία και η πλήξη 
σ τρέφουν τους νέους προς πολλές α ν τ ι
κοινω νικές ενέρ γε ιες  και πράξεις, ανά-

Πάνω: Δοσοληψ ία με μ ικροπ οσότητες ναρ
κωτικών. Ο κατήφορος έχε ι πια αρχίσει. Το τ έ 
λος σκοτεινό  και θλιβερό.

Κάτω: Ετοιμασία για την «κοινωνία ηρωί
νης». Η έλλειψ η πορείας, ιδανικών, αίσθησης 
κοινω νικής ευθύνης οδηγεί κατ' ευθε ίαν  στα 
θλιβερά μονοπάτια των ναρκωτικών.

Απέναντι: Λογής - λογης φαρμακα. ηρεμι- 
στικά, παραισθησιογόνα, κ.λ.π. στην ημερήσια 
δ ιάταξη των κυκλωμάτων του θανάτου.
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κόπο» ιδανικό μας το να μη κάνει κανέ
νας τίποτε. Και γι' αυτή τη θλιβερή κατά
σταση των νέων μας έναντι της εργασίας 
είμαστε εμείς οι ώριμοι υπεύθυνοι. Οι 
γονείς πιέζουν τις  κυβερνήσεις μας να 
απαλλάξουν τους νέους, τα παιδιά μας 
από κάθε κόπο μάθησης. Οι κυβερνήσεις 
του τόπου μας υποχωρούν κάτω από την 
πίεση των γονιών και οι άλλοι πολίτες 
αδιαφορούν. Γεν ικότερα πολίτες και 
κόμματα, υπουργοί και κυβερνήτες δε 
συλλαμβάνομε το μεγάλο κακό που κά
νουμε στους νέους μας και γεν ικότερα  
στο σύνολο, στον τόπο μας. Κάτω απ’ 
αυτή την ατμόσφαιρα που μας περιρρέει 
δεν είνα ι παράξενο πως άρχισε να αυξά
νε ι ο αριθμός των ναρκομανών νέων 
στον τόπο μας.

Μέσα στην καταναλωτική και της 
απληστίας κοινωνία μας, ο σύγχρονος 
άνθρωπος δεν νο ιάζετα ι καθόλου για το 
νόημα της ζωής, δεν βλέπει άλλον σκοπό 
παρά το πως θα ζήσει, όσο το δυνατόν 
επ ικερδέστερα και με τ ις  πιο μεγάλες 
επιτυχίες, άσχετα με ποιά μέσα θα φτά
σει σ' αυτές. Και τούτο γ ια τί η κοινωνία 
μας σήμερα δεν καλλιεργεί με την αγωγή 
και την παιδεία καθόλου τις  πνευματικές 
και ηθ ικές αξίες, ως το σημείο αυτές να 
εγγίζουν στην πράξη την ανυπαρξία. Σή
μερα ένας αρκετός αριθμός νέων δεν 
παραδέχεται πια την πατροπαράδοτη 
ηθική, δηλαδή τον κώδικα των αναγνω
ρισμένων ηθικών κανόνων και τον πίνακα 
των ηθικών αξιών. Κι όχι μόνον παραμε
ρίζει τους κανόνες ηθικής αξιών, παρά 
απορρίπτει συλλήβδην την ηθική. Δεν 
καταπολεμούνται ορ ισμένες αξίες, που 
στη θέση τους τε ίνουν να μπουν άλλες, 
παρά καταπολεμούνται αυτές καθ' εαυ- 
τές  οι αξίες. Τ ίθετα ι σε αμφιβολία, αν 
υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να ρυθμί
ζουν ή να επιβάλλουν πειθαρχία στη 
συμπεριφορά των ατόμων και των ομά
δων και αξίες σταθερές που να επ ιτρέ
πουν να κρίνουμε αυτή τη συμπεριφορά. 
Μια βαβελική κρίση επ ικρατεί στο πεδίο 
του ηθικού προβλήματος των αξιών και 
των ανθρωπιστικών σχέσεων, αρετών και 
κανόνων, που διέπουν ή πρέπει να διέ- 
πουν τ ις  ανθρώπινες σχέσεις μας. Το τε- 
χνοκρατικό πνεύμα δεν μπορεί να προ- 
καλέσει μόρφωση, παρά υψηλό βιοτικό 
επίπεδο. Για την ηθική ανάπτυξη και 
τους κανόνες των ανθρωπιστικών σχέ
σεων των μελών μιας κοινωνίας πρέπει 
να ενδ ιαφ ερθεί απόλυτα και μόνο ο άν
θρωπος με μέσο την α γ ω γ ή ,  αυτήν που 
δεν προσέχουμε καθόλου. Έ τσ ι η παλιά 
γεν ιά  δεν μπόρεσε να στερεώσει τον νέο 
στα πόδια του κατά αυτόνομο τρόπο, με 
αυτόνομη σκέψη και κρίση, παρά τον 
άφησε μέσα στην ευμάρεια απροσανα
τόλιστο και ανίσχυρο να αντισταθεί στις 
παρορμήσεις της ευμάρειας και στους 
πειρασμούς της άνεσης και της καλοπέ
ρασης, χωρίς αναπτυγμένη γερή θέληση, 
παρά αναπτυγμένη την τάση της επιθυ
μίας και των ορμών του, όπου επίμονα 
ζητε ί την ικανοποίησή τους αυτή που δεν 
έχει άκρη. Ανικανοποίητος που είνα ι ο 
σύγχρονος νέος, αδιοργάνωτος και 
ανερμάτιστος εσωτερικά, υποταγμένος 
στις ορμές και στις ορέξεις, απείθαρχος 
σ τρέφετα ι προς τα ναρκωτικά, προς τις  
παραισθήσεις τους για να αποφύγει την 
πραγματικότητα της ζωής.

' Ενας άλλος σοβαρός παράγοντας που 
στρέφει τους νέους προς τα ναρκωτικά

είνα ι το  λ α θ ρ ε μ π ό ρ ι ο  τ ω ν  ν α ρ  
κ ω τ ι κ ώ ν , π ο υ  ακμάζεισε υψηλόβαθμο. 
Αυτό έχει δ ικτυω θεί έτσ ι σήμερα και με 
τέτο ια  επέκταση και απλά, ώστε να κατα
ντήσει μια μεγάλη παγκόσμια οικονομική 
επιχείρηση. Φαίνεται πως τα α ίτια  της 
διάδοσης των ναρκωτικών μέσα στους 
κόλπους της νεολαίας, να μην είνα ι μό
νον οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Ανε
ξάρτητα από διάφορες α ιτιάσεις σχετικά 
με το φαινόμενο το ουσιαστικό γεγονός 
είναι, ότι η δ ιεθνής ζωή δηλητηριάζετα ι 
από την τρομοκρατία, τη βία και τα ναρ
κωτικά.

Κάποτε στον τόπο μας το φαινόμενο 
των ναρκωτικών δεν σημάδευε, παρά 
αραιά και όλως ανεπαίσθητα, μόνον στην 
τάξη των πλουσίων. Σήμερα δυστυχώς 
καταφεύγουν στα ναρκωτικά αγόρια και

φυγή στα ναρκωτικά ε ίνα ι κατά πρώτο 
λόγο αποτέλεσμα της ανυπαρξίας στον 
τόπο μας αυτού που καλούμε αγωγή. 
Ποιος διαπαιδαγωγεί στη δημιουργία χα
ρακτήρων; Ποιος δημιουργεί διαπαιδα- 
γωγώντας τους νέους ανθρώπους με 
συνείδηση κοινωνικής ευθύνης; Ποιος 
παίρνει την ευθύνη των πράξεών του 
επάνω του, ποιος αναγνωρίζει ή π ιστεύει 
πως η υπόσχεση δημ ιουργεί ευθύνη; 
Ποιος δ ιαθέτε ι το θάρρος της προσωπι
κής ευθύνης; Τα έργα μας αντί να αποτε
λούν πράξεις ευθύνης, είνα ι προσπά
θειες απάτης. Ποιος διαμορφώνει με την 
αγωγή του στον τόπο μας ανθρώπους 
που το όχι τους να είνα ι όχι και να μη 
κρύβετα ι πίσω από το όχι ένα ναι ή το ναι 
να είνα ι ένα ναι και να μην κρύβεται πίσω 
του ένα όχι; Δεν αναδεύει πουθενά μια

κορίτσια ό λ ω ν  τ ω ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  
τ ά ξ ε ω ν . Η  καταπολέμησητου κακού ε ί
ναι δύσκολη. Η πρόληψη είνα ι καλύτερη 
από τη θεραπεία. Το καλύτερο μέσο για 
την πρόληψη είνα ι η α γ ω γ ή ,  αλλά 
αυτή απουσιάζει από ανάμεσα μας. Δεν 
την προσέχουμε. Ωστόσο επ ιβάλλεται να 
συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της και 
να καλλιεργήσουμε αυτό το κοινωνικό 
φαινόμενο, το πιο βασικό για την κοινω
νική και ατομική μας ύπαρξη. Είναι ανά
γκη να αντιληφθούμε ότι όλες οι α ντικο ι
νωνικές ενέργε ιες  των νέων και η κατα-

δομική σχέση, που να ενώνει τη βούληση 
της κοινωνίας για παιδεία και αγωγή με 
τ ις  θεμελιώ δεις αρχές της ηθ ικότητας. 
Σπάνια συναντάς ανάμεσά μας ανθρώ
πους που να σ τέκοντα ι ακόμη στο άνά- 
σ τηματους και να ε ίνα ι υπεύθυνοι για  τις  
πράξεις τους. Απουσιάζει έντονα η βού
ληση της κοινωνίας για παιδεία και 
αγωγή με σκοπό τη δημιουργία χαρακτή
ρων, δηλαδή ανθρώπων με αναπτυγμένη 
τη συνείδηση ευθύνης, έλλειψη που ευ
νοεί τη στροφή προς τα ναρκωτικά και 
προς άλλες αντικο ινω νικές ενέργειες.
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δεν του άρεσει

Για να ξεπεράσει την κρίση, το 
παιδί έχει ανάγκη από τη συμπαρά
σταση των γονιών του, από την 
κατανόηση και τη συνεργασία τους. 
Συγκεκριμένα όμως, τι μπορούν να 
κάνουν οι γονείς:

Η οικογένεια πρέπει να αποτελεί 
το καταφύγιο του παιδιού. Να ξέρει 
ότι εκεί θα βρει τρυφερότητα και 
στοργή, που για τον μαθητή είναι 
υπόθεση σημαντική. Οι έρευνες που 
έγιναν απέδειξαν πως η οικογε
νειακή ατμόσφαιρα επηρεάζει εξαι
ρετικά την απόδοση του μαθητή. Τα 
δύο τρίτα των μαθητών, που δεν πη
γαίνουν καλά στο σχολείο, έχουν 
πίσω τους μια οικογένεια αν όχι δια
λυμένη, που δεν πηγαίνει πάντως 
καλά. Είναι φανερό πως το παιδί ε ί
ναι εκνευρισμένο, στενοχωρημένο 
από τους καυγάδες ανάμεσα στους 
γονείς, όταν έχει το άγχος ότι θα το 
εγκαταλείψουν δεν μπορεί να εργα
στεί μ̂  ηρεμία και να αποδώσει. Για 
να πηγαίνει καλά το παιδί στο σχο
λείο χρειάζεται η συνεργασία των 
δασκάλων, των γονιών και, φυσικά, 
του ίδιου του παιδιού.

Ο μαθητής ζει σε δυο διαφορετι-

σχολείο
πάθειές του δεν θα κατορθώσει 
ποτέ να φτάσει τους άλλους.

Οι δυσκολίες, οι παρατηρήσεις οι 
απαγορεύσεις, όλα αυτά φοβίζουν 
το παιδί. Με αποτέλεσμα μόλις πλη
σιάσει η εποχή να ανοίξουν τα σχο
λεία ή μόλις ανοίξουν, παιδιά που 
ήταν θαυμάσια στην υγεία τους όλο 
το καλοκαίρι να αρρωστήσουν ξα
φνικά.

Οι παιδίατροι αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα: πονοκέφαλοι, έμμετοι 
κούραση, διάρροιες, είναι μερικές 
από τις εκδηλώσεις που δείχνουν 
πως το παιδί υποσυνείδητα φοβάται 
και απορρίπτει το σχολείο.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς; 
Οπωσδήποτε να βοηθήσουν το 
παιδί. Να αντιληφθούν πως η άρ
νησή του να πάει σχολείο, να κάνει 
τα μαθήματά του, οι κακοί βαθμοί 
που^ παίρνει δεν οφείλονται στον 
κακό χαρακτήρα του, αλλά έχουν 
κάποια βαθύτερα αίτια. Δεν πρέπει, 
λοιπόν, να το μαλώνουν, αλλά να το 
βοηθήσουν.

*tL

Η βοήθεια των γονιών.

Τα τελευτα ία χρόνια πολλά έχουν 
ειπωθεί για το θέμα του σχολείου. 
Πολλές από τις παλαιές απόψεις 
έχουν αναθεωρηθεί, άλλες έχουν 
καταρριφθεί. Σιγά -  σιγά όλοι έχουν 
πεισθεί πως το σχολείο δεν πρέπει 
να είναι πια για το παιδί καταναγκα
σμός, μια καθημερινή φυλακή, όπου 
πρέπει να πηγαίνει με φοβέρες και 
τιμωρίες.

Το παιδί πρέπει να αντιμετωπίζει 
το σχολείο διαφορετικά. Κι επειδή 
σπάνια είναι η περίπτωση να το βλέ
πει μόνο του, σαν τόσο υπέροχο 
όπου θα τρέξει με ευχαρίστηση, θα 
πρέπει να το προετοιμάσουν κατάλ
ληλα οι γονείς και να το βοηθήσουν

μετά ώστε να ξεπεράσει όσο γίνεται 
πιο εύκολα τις κάθε είδους δυσκο
λίες, που θα αντιμετωπίσει.

Συνήθως στο σχολείο το παιδί 
νιώθει πολύ γρήγορα συναισθήματα 
ενοχής. Μια παρατήρηση ή ένας κα
κός βαθμός είναι αρκετά να το σεί
σουν πως δεν είναι ικανό. Πως 
υπάρχει κάποιος ή κάποιοι καλύτε
ροι από εκείνο.

Γιατί δεν αγαπάει το σχολείο.

Το κλίμα του ανταγωνισμού, που 
κυριαρχεί μέσα στην τάξη (τελείως 
αρνητικό κατά τους σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς), του δημιουργεί 
την εντύπωση πως παρά τις προσ-
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κούς κόσμους ανάμεσα στους δα
σκάλους και την οικογένεια. Οι γο
νείς πρέπει να επισκέπτονται τα
κτικά τους δασκάλους, ώστε να συν
εργάζονται μαζί, για να καταλάβουν 
τις ανάγκες των παιδιών τους. Οι γο
νείς δεν μπορούν να κατανοήσουν 
τις απόψεις του παιδιού, αν δεν ξέ
ρουν το περιβάλλον του στο σχολείο 
και οι δάσκαλοι, από την άλλη 
πλευρά, δεν μπορούν να το βοηθή
σουν, αν οι γονείς δεν τους επιση
μαίνουν τις δυσκολίες που τυχόν 
αντιμετωπίζει ο γιος ή η κόρη τους.

Φυσικά, οι γονείς δεν πρέπει ποτέ 
να κρίνουν τους δασκάλους μπρο
στά στο παιδί κι ακόμα περισσότερο 
να τους κατακρίνουν.

Στις διαφορές δασκάλων -  παι
διού, πρέπει όμως να παίρνουν το 
μέρος του παιδιού κι όχι του δασκά
λου. Διαφορετικά το παιδί θα νιώθει 
διπλά προδομένο.

Μη δίνετε ξεχωριστή σημασία 
στους βαθμούς. Αρκεί το παιδί να 
διαβάζει, να αγαπάει τα μαθήματα 
του, να έχει γενικότερο ενδιαφέρον 
για το σχολείο. Δεν υπάρχει λόγος 
να ταλαιπωρείται το παιδί μόνο και 
μόνο για να πάρει μεγάλο βαθμό. 
Σημασία έχει να αγωνιστεί για να 
μάθει. Ο βαθμός δεν εκφράζει απο
λύτως τίποτα.

Να δείχνετε ενδιαφέρον για τις 
περιπέτειες του παιδιού, για τις φι
λίες του, για όλα όσα συμβαίνουν 
στο σχολείο. Φυσικά, αν το παιδί θέ
λει να σας τα διηγηθεί. Διαφορετικά, 
μη γίνεστε ενοχλητικοί, ρωτώντας 
συνεχώς.

Μη το βομβαρδίζετε με συμβου
λές και συστάσεις. Αν ζητάτε πολλά, 
το αποτέλεσμα θα είναι να αντιδρά- 
σει το παιδί με άρνηση.

Μην εκτιμάτε την προσωπικότητα 
του παιδιού από τον καλό ή τον κακό 
βαθμό. Μην του πείτε ποτέ πως είναι 
ανίκανο, χαζό, βλάκας, όπως δυστυ
χώς, συνηθίζουν πολλοί γονείς. Η 
ικανότητα ενός ατόμου, η εξυπνάδα 
του, δεν έχει σχέση με τους βα
θμούς.

Όσο για τα μαθήματα, μην προ
γραμματίζετε εσείς πότε και πως 
πρέπει να γίνονται. Αν δεν σας το 
ζητήσει το παιδί δεν χρειάζεται να 
επέμβετε, να το βοηθήσετε σε όλα 
τα πράγματα. Μην μεταβληθείτε σε 
χωροφύλακες, μόνο και μόνο γιατί 
το παιδί σας πάει σχολείο. Αν θέλει 
να γίνει καλός μαθητής, θα γίνει 
μόνο του. Διαφορετικά, πρέπει να 
κάνουμε υπομονή. Το καθήκον των 
γονιών είναι να δημιουργήσουν τό 
κατάλληλο περιβάλλον για να εργα
στεί το παιδί, να το βοηθήσουν στην 
απόδοσή του. Δεν μπορούν, όμως, 
να πάρουν τη δική του θέση, ούτε να 
το αστυνομεύσουν.

Η ομόνοια να μη χαθεί είναι 
η δύναμή μας

Βλέπω το  πως αρχίζουμε να μην ομονοούμε 
κ ι’ αν δ ιχαστούμε σ ίγουρα θε να καταστραφούμε.

Η Ομόνοια ’να ι χάρισμα δώρο θεού μεγάλο 
και σε μας δ ίνε ι δύναμη όσο τίπ οτε άλλο.

Ό π ου υπάρχει ομόνοια, αγάπη, ομοψυχία 
εκ ε ί υπάρχει δύναμη, πρόοδος κι ευτυχ ία .

Μόνο με την ομόνοια  μπορεί μπροστά να πάμε 
γ ια τ ί με τη δ ιχόνοια  δε φ τιάχνουμε χαλάμε.

Η δ ιχόνο ια  φ έρ νε ι διχασμό που σε μας μίσος φ έρ νε ι 
το  μίσος φ έρ νε ι εκδίκηση και τη γαλήνη πέρνει.

Η αγάπη κι ομόνοια  τα  πάντα κατορθώ νει 
ο διχασμός μόνο χαλά μόνο ξεθεμελ ιώ νει.

Ό λ ε ς  μας τ ις  προσπάθειες ο διχασμός χαλάει 
Κράτος και Ο ικογένε ια  ποτέ μπροστά δεν πάει.

Η Ομόνοια χαρ ίζε ι μας χαρά και ευ τυχ ία  
ο διχασμός καταστροφή, λύπη και δυστυχία.

Αν θα μας λ ε ίψ ε ι η ομόνο ια  και αν θα δ ιχαστούμε 
δεινά  θα έχουμε πολλά και θα αφανιστούμε.

Λαός και Ο ικογένεια , που δεν ομονο ιάζει 
από μεγάλες συμφορές π λήττετα ι και σπαράζει.

Μπροστά να πάμε αν θέλουμε κι ο τόπος να προκόψει 
ο διχασμός ν ’ αποκλειστεί, ομόνοια  ν ’ απλώσει.

Μας έχουν φ έρ ε ι ο ι δ ιχασμοί καταστροφές μεγάλες 
θάταν μεγάλη συμφορά να υποστούμε κι άλλες.

Κρίμα ε ίνα ι το  παρελθόν, μάθημα να μη γ ίν ε ι 
και μόνο ι μας ν ’ ανάψουμε του διχασμού καμίνι.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΙΝΑΚΗΣ
Ανωτ. Αξ/κός Χωρ/κής ε.α.
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ο μπάρμπα Γιάννης
ο κανατάς

Μπάρμπα Γιάννη με τις στάμνες 
και με τα κανάτια σου 
και με τα κανάτια σου 
να χαρώ τα μάτια σου
Πρόσεξε μη σε γελάσει 
καμμιά όμορφη κυρά 
και σου φάει το γαϊδούρι 
και σ ’ αφήσει την ουρά 
Μπάρμπα Γιάννη Κανατά.

Το τραγούδι που συμβολίζει τη 
λειψυδρία της Αθήνας της παλιάς 
εποχής και διασώθηκε τις μέρες 
μας, είχε τονισθεί από τον Ανδρέα 
Σάιλερ, τον ιδρυτή και μαέστρο της 
Μουσικής Φρουράς Αθηνών και 
συνθέτη της μουσικής των κωμει- 
δυλλίων «Τύχη της Μαρούλας», 
«Λύρα του Γέρου Νικόλα», «Καπε- 
τάν Γιακουμής», κ.α., που ήταν 
Βαυαρός.

παλαιοί Αθηναίοι υπέφεραν 
πολύ από την έλλειψη του νερού. Το 
βασικό υδραγωγείο ήταν το Ανδριά- 
νειο, που κατασκεύασε ο αυτοκρά- 
τορας της Ρώμης Ανδριανός. Υπήρ
χαν βέβαια και μερικά ακόμα σε 
υποτυπώδη κατάσταση, που άλλα 
έδιναν πόσιμο νερό και άλλα κατάλ
ληλο μόνο... για κατάβρεγμα. Οι 
μαρμάρινες βρύσες μαρμάρινες και 
μεγαλοπρεπείς, που είχαν ανεγείρει 
κατά καιρούς οι δήμαρχοι της πό
λ ε ις ,  τους καλοκαιρινούς μήνες 
έσταζαν, σαν να δάκρυζαν από το

κακό τους. Και οι παλιές Αθηναίες 
νοικοκυρές περίμεναν με τους τε 
νεκέδες και τα κανάτια τους να ευ- 
δοκημήσει να στάξει... η περίφημη 
βρύση. Στο μεταξύ γινόντουσαν 
ομηρικοί καυγάδες για το θέμα της 
σειράς...

Ονομαστές ήταν οι βρύσες της 
οδού Σόλωνος, της Νεαπόλεως, του 
Μεταξουργείου, που δάκρυζαν κάθε 
δώδεκα ώρες, ενώ οι,... άνυδροι 
περίμεναν «επί ματαίω» να στάξει. Η 
αριστοκρατία υδρευόταν με νερό 
του Μαρουσιού ή της Καισαριανής, 
που το μετέφεραν οι νερουλάδες με 
γαϊδουράκια και το πουλούσαν μια 
πεντάρα το κανάτι και μια δεκάρα 
τον τενεκέ. Ο Πειραιάς υδρευόταν 
με νερό του Πόρου...

Χαρακτηριστικό ήταν το βαρέλι με 
το νερό, που ήταν βαλμένο σ’ ένα 
κάρρο έξω από τη Βουλή στη οδό 
Σταδίου (όπου σήμερα το Εθνολο
γικό Μουσείο), για να ξεδιψάνε οι 
Εθνοπατέρες. Το βαρέλι, που είχε 
φυσικά και κάνουλα, ήταν στολι
σμένο με χλωρά κληματόφυλλα ή 
πεύκα και δίπλα στη βρύση είχε μια 
σειρά ποτήρια. Ωραίος τύπος ήταν 
ακόμα και ο νεροκράτης, που με ένα 
κλειδί άνοιγε και έκλεινε τις βρύσες, 
και ο οποίος γαι να εισπράξει την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς το 
συνηθισμένο μποναμά τραγου
δούσε τους παρακάτω στίχους.

Είμαι εγώ ο νεροκράτης 
που, σαν άλλος Ιπποκράτης, 
σας χαρίζω αιωνίαν 
ωραιότητα και υγείαν.

Τον καιρό εκείνο όλη η διψασμένη 
Αθήνα μιλούσε για έναν άνθρωπο, 
τον Μπάρμπα Γιάννη. Τις καθημερι
νές γύριζε τις γειτονιές του «κλειν- 
νού άστεως» με το γάϊδαρό του, 
φορτωμένο με στάμνες και αιγινή- 
τικα κανάτια, φορώντας φτωχικά 
ρούχα, ξεκάλτσωτος με κάτι στρα- 
βοπατημένα παπούτσια και ένα 
αχυρένιο καπέλο στο κεφάλι. Τις 
Κυριακές, όμως, εμφανιζόταν σαν 
«λόρδος», φορώντας ρεντιγκότα, 
παντελόνι ριγωτό, παπούτσια καλο- 
γυαλισμένα, άσπρο γιλέκο, στην 
τσέπη του οποίου φάνταζε χρυσή 
αλυσίδα ρολογιού, και σάλι ριχτό 
στους ώμους «κατά τρόπον ισπα
νικό». Στο χέρι του, αντί του καμου- 
τσιού που κρατούσε κάθε μέρα, βα- 
στούσε μπαστούνι με ασημένια 
λαβή. Έτσι, ντυμένος σαν Άγγλος 
«ευπατρίδης», πήγαινε την Κυριακή 
πρωί στην εκκλησία, σύχναζε στα 
ονομιαστά καφενεία της εποχής 
εκείνης «Ωραία Ελλάς» και «Σολω- 
νείον», κέντρα των ανωτέρων τά
ξεων της Αθήνας, και το απόγευμα 
παρακολουθούσε τη μουσική της 
Φρουράς Αθηνών που «επαιάνιζε» 
στην πλατεία Συντάγματος, με μαέ
στρο τον Ανδρέα Σάιλερ. Τοβραδάκι 
έκανε τον περίπατό του στην οδό 
Πατησίων, όπου γινόταν η έξοδος 
των Αθηναίων.

Οι εφημερίδες της εποχής εκεί
νης είχαν ασχοληθεί επανειλημμένα 
με το Μπάρμπα Γ ιάννη και οι σκιτσο- 
γράφοι, με πρώτο τον άριστο Θέμο 
Αννινο, που έβγαζε το σατυρικό 
«Άστυ», έκαναν το πορτραΐτο του 
συχνά. Ό ταν παρουσιαζόταν στο 
Σύνταγμα, η στρατιωτική ορχήστρα 
άφηνε τη σοβαρή μουσική του προ
γράμματος της και έπαιζε το τρα
γούδι του Μπάρμπα Γ ιάννη, ενώ αυ
τός χαιρετούσε τα πλήθη βγάζοντας 
το ψηλό καπέλο του...

Αλλ' από που ξεφύτρωσε ο περί
φημος αυτός τύπος; Λέγεται ότι 
ήρθε από τη Βουλγαρία καταδιω
γμένος και ότι ήταν αρκετά ευκατά
στατος και μορφωμένος Όπως ανα
πάντεχα ήρθε, έτσι και ξαφνικά χά
θηκε κάποια μέρα. Η φήμη έλεγε ότι 
ξαναγύρισε στην πατρώα γη. όπου 
και πέθανε.

Αυτά λοιπόν με τον Μπάρμπα 
Γιάννη. Με το πρόβλημα όμως της 
λειψυδρίας των Αθηναίων τ ι έγινε;

Το μαρτύριό τους πήρε τέλος το 
1926, όταν υπεγράφει η σύμβαση με 
την Αμερικάνικη Εταιρεία «Ούλεν», 
που ονομάσθηκε «Αν. Ελλ. Εταιρία 
Υδάτων». Πιο ύστερα έγινε το φρά
γμα και η τεχνητή λίμνη του Μαρα
θώνα.
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Ο κ. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΕΥΩΝ
t  Του Λάμπρου ΨΑΡΡΟΥ 

Τ α γ μ α τ ά ρ χ η

Όταν μετετέθη από τον Σταθμόν Χωροφυλακής 
Κουτσοχωρίου ο Σταθμάρχης Ενωμοτάρχης Α.Π. πα
ρέδωσε την διοίκησιν του Σταθμού προσωρινώς εις τον 
χωροφύλακα Μ.Δ. που ήταν ο αρχαιότερος όλων.

Και ήταν πράγματι... αρχαίος. Παλιός χωροφύλα
κας, χρόνια στο κουρμπέτι, δεν είχε καμιά όρεξη και 
καμιά φιλοδοξία για αξιώματα. Ολη του τη ζωή, κάπου 
εικοσιτρία σωστά χρόνια στην Χωροφυλακή, την είχε 
περάσει ήσυχα και ταπεινά, χωρίς τίποτα το εξαιρετικό 
να την ταράξει. Η προτίμησίς του ήταν να υπηρετεί όλο 
σε Σταθμούς κατά πρώτον λόγον ορεινούς γιατί, όπως 
έλεγε, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών «σε υπολογί
ζουν για χωροφύλακα». Παντού εδημιουργούσε 
μεταξύ των κατοίκων μια ατμόσφαιρα εκτιμήσεως. 
Όλοι τον αγαπούσαν, τον εσέβοντο και τον ... επερι- 
ποιούντο. Το να τον περιποιούνται άλλοι, ήταν η αδυ
ναμία του, και κατά το δυνατόν, εφρόντιζε να την ικα
νοποιεί. Ούτε και είχε μεγάλες αξιώσεις περιποιήσεως. 
Κανένα ποτηράκι καλό κοκκινέλι και κανένα πικάντικο 
μεζέ: κοκορέτσι, σπληνάντερο, σπληνίτσες, γλυκαδά- 
κια και... καλή καρδιά. Αυτό ήταν όλο. Όλοι του μιλού
σαν στο μικρό του όνομα. Μαυτό ήταν γνωστός σε όλη 
την περιφέρεια: Ο Μιχάλης. Το επίθετο του δεν το 
ήξερε κανείς. Κρασί - μεζεδάκι και καλή καρδιά, ήταν η 
τριλογία της φιλοδοξίας του χωροφύλακα Μιχάλη. 
Αξιώματα ή γαλόνια -  έστω και τις σαρδέλες του υπε
νωμοτάρχη, ποτέ του δεν φιλοδόξησε. Και να τώρα στα 
τελευταία χρόνια, που η μετάθεσις του Ενωμοτάρχου 
ήρθε να του ταράξει την ησυχία και τη γαλήνη είκοσι 
τριών ετών.

Δεν εννοούσε όμως με κανένα τρόπο ναλλάξει το 
ρυθμό της ζωής του, γιαυτό και μόλις παρέλαβε το 
σταθμό τον εκλείδωσε και εγκατεστάθη σε ένα καφφε- 
νείο που ήταν και ταβέρνα. Το παντοτεινό του καταφύ
γιο. Οι άλλοι τέσσαρες χωροφύλακες του σταθμού, νέα 
παιδιά, που μόλις προ λίγου καιρού είχαν βγει από τη 
Σχολή, δεν τώβρισκαν σωστό να είναι κλειστός ο στα
θμός και παρακινούσαν το συνάδελφό τους Μιχαλάκη 
νανοίξει το σταθμό, να κάθεται στο γραφείο, έστω και 
χωρίς να κάνει τίποτα.

-  Εμείς θα τα κάνουμε όλα του έλεγαν. Συ μόνον θα 
κάθεσαι για να είναι ο σταθμός μας ανοιχτός.

-  Δεν είναι δουλειά μου αυτή εμένα, έλεγε ο Μιχά
λης. Ποτέ δεν την έκανα ως τώρα. Να στείλει η υπηρε
σία υπαξιωματικό σταθμάρχη. Εξακοσαριές τους βγά
νει από τη Σχολή τους νεαρούς. Τι τους φυλάει στην 
Αθήνα να φλερτάρουν με τις λεγάμενες;

-  Μα κύριε... Ενωματαρχεύων, του λέγει εντελώς 
απροσδόκητα ο καφφετζής, δεν πρέπει το χωριό να 
μείνει χωρίς... εξουσία. Έτσι του ήρθε του καφφετζή, 
έτσι είπε. Αυτό όμως ήταν. Η προσφώνηση «Κύριε Ενω
ματαρχεύων» είχε απάνω στον χωροφύλακα Μιχάλη 
την επίδραση ηλεκτρικής εκκενώσεως. Εσηκώθη αμέ
σως και έφυγε για το σταθμό βιαστικός, ενώ μέσα στο 
μυαλό του μια μαγική λέξις εχόρευε ρυθμίζοντας το 
βήμα του: Ενωματαρχεύων - ενωματαρχεύων - ενωμα
ταρχεύων. Ανοιξε «το γραφείο του» έκατσε στην κα

ρέκλα και ήταν έτοιμος να εκτελέσει τα υψηλά καθή
κοντα του χωροφύλακος ενωματαρχεύοντος. Δεν 
επερίμενε όμως πολύ και κάποιος χωρικός του κτύ- 
πησε την πόρτα: «Εμπρός» φώναξε επιτακτικά ο κ. 
Ενωμοταρχεύων και ο χωρικός εμπήκε. Βαλτός όμως 
ήταν;

-  κύριε ... Αστυνομεύων, του λέγει ο πονηρός χω- 
ριάτης, απόψε μούκλεψαν τρεις κότες.

-  Θα ενεργήσω, θα ενεργήσω απάντησε και εκρά- 
τησε σημειώσεις.

Ο νέος τίτλος του «Αστυνομεύοντος» του άναψε 
περισσότερο την ματαιοδοξία του. Έκλεισε το Σταθμό 
και βγήκε. Ένα χωροφύλακα που απάντησε στις σκά
λες μόλις κατεδέχθη να τον κυττάξει από την κορυφή 
των αξιωμάτων του. Επήγε στο καφενείο όχι εκεί που 
πήγαινε πρώτα, αλλά εκεί που εκαθόταν ο ειρηνοδίκης, 
ο τηλεγραφητής, ο αγρονόμος «και αι λοιπαί αρχαί του

Δεν εννοούσε όμως με κανένα τρόπο να αλ
λάξει το ρυθμό της ζωής του, γι' αυτό και μόλις 
παρέλαθε το Σταθμό τον κλείδωσε και εγκατε- 
στάθη σ' ένα καφενείο  που ήταν και ταβέρνα...

τόπου». Εβάδιζε κάπως δειλά, αλλά με απόφαση και 
«ως προσήκει εις τον ενωματαρχεύοντα». Ο Ειρηνοδι- 
κης μόλις τον είδε εκατάλαβε την πετρηά και του λέγει:

-  Ορίστε κύριε αστυνόμε περάστε να καθήστε! Παρ ’ 
ολίγο να πέσει. Έβαλε όμως τα δυνατά του εκρατήθη 
όρθιος και ευθυτενής και εβάδισε προς τα πεπρωμένα 
του.

-  Τι θα πάρτε, τον ρώτησε ο Ειρηνοδίκης.
-  Ένα καφφέ απάντησε σοβαρός.
Και το γκαρσόνι που τον είχε πάρει είδησι.
-  Ένα γλυκύ βραστόν του κ. Ενωματαρχεύοντος/
Όλοι εγύρισαν και τον κύτταξαν.
Αυτός καθόταν με ίσιο κορμί, ψηλά το κεφάλι και 

ανάλογον ύφος. Αμίλητος. Ήταν ο «Ενωματαρχεύων 
Αστυνόμος» του χωριού που τον εβασάνιζε η σκέψη 
πως θανακαλύψει τον κλεφτοκοτά.

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  « Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή »  
τ ε ύ χ ο ς  1 - 7 - 1 9 5 2

699



τα λουλούδια στη
του ανθρώπου

Το λουλούδι εκπροσωπούσε από 
τους αρχαίους χρόνους τα ωραιό
τερα ανθρώπινα συναισθήματα. Οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι θεωρούσαν το 
λουλούδι σαν την πιό πολύτιμη 
προσφορά των Θεών και δανείσθη- 
καν τα ονόματα των λουλουδιών για 
να τα δώσουν σε αγαπημένους 
ήρωες, όπως τον Υάκινθο, το Νάρ
κισσο,την Ίριδα, τη Θεά του ουρά
νιου τόξου κ.α. Από εκεί προκύπτει η 
έκφραση «έχει τα χρώματα της Ίρι- 
δος» που σημαίνει τις πολύχρωμες 
συνθέσεις του άνθους που μοιάζουν 
με το ουράνιο τόξο. Στην Πρωτομι
νωική περίοδο οι γυναίκες στολιζόν
τουσαν με κοσμήματα παρμένα από 
τη φύση με βάση τα άνθη, στη Με- 
σομινωική εποχή αυτά τα στολίδια 
παίρνουν πιό φυσιοκρατικό χαρα- 
κτήρα. Από τον έκτο αιώνα και

έπειτα η Αγγειοπλαστική και η Κε
ραμική έχουν την έμπνευσή τους 
στα λουλούδια. Ο γλύπτης Καλλίμα
χος θα χρησιμοποιήσει το ταπεινό 
αγγάθι με το αδρό του φύλλωμα για 
να στεφανώσει μαρμάρινη στήλη και 
να κληροδοτήσει στις μετέπειτα γε
νιές το κιονόκρανο.

Στο Βυζάντιο το λουλούδι, θά 
χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες 
αρχιτεκτονικές συνθέσεις και θα 
περάσει στη Χριστιανική θρησκεία 
με όλο το συμβολισμό που κρύβει. 
Έτσι η παπαρούνα φύτρωσε -  κατά 
την παράδοση -  από το αίμα του 
Χριστού, η λεβάντα θεωρήθηκε -  
κατά το Γεννάδιο -  στολίδι του Επι
ταφίου, οι κρίνοι είναι το άνθος της 
Παναγίας, το κυκλάμινο ανθίζει όταν 
η φύση είναι γυμνή. Παράλληλα έμ
πασε το λούδι σε όλες του τις παρα

δόσεις και σ' όλα τα τραγούδια του 
και παρομοιάζει την αγαπημένη του 
με το είδος του λουλουδιού που της 
ταιριάζει:

«Είσαι ζουμπούλι, μενεξές  
γαρυφαλιά και ρόδα, 
αθός και φούλι και σελβί 
και γιασεμί και βιόλα...».

Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει κά
ποια αξιολόγηση του λουλουδιού, 
βάζει το τριαντάφυλλο στην κορυφή 
της ιεραρχίας:

«Ο δυόσμος κι ο βασιλικός 
κ' η δόλια μαντζουράνα 
κείνα μαλώνουν μοναχά 
κείνα τα τρία τ' άνθια 
το πιο είναι τ' ομορφότερο 
και πιό μυρίζει κάλλιο. 
Πετάχτηκε το τριαντάφυλλο 
το μοσκομυρισμένο,

700



τους είπε να σωπάσουνε, 
τους λέει να μη μαλώνουν 
-  Σωπάστε, βρωμολούλουδα 
και βρωμοχορταράκία, 
κι εγώ είμαι το τριαντάφυλλο 
το μοσκομυρισμένο 
π' όλο το χρόνο κρύβομαι 
στης αγκαθιάς τη ρίζα, 
το Μάη το μήνα φαίνουμαι 
την άνοιξη στολίζω, 
στολίζω και τις όμορφες 
κι όλες τις μαυρομάτες 
κι όλες με πλέκουν στα μαλλιά 
για να μοσκοβολούνε».

χωρ'ις να αφήσει παραπονούμενο 
κανένα λουλούδι στην εξύμνηση, 
ούτε κι αυτά τα ποικιλόχρωμα 
αγριολούλουδα. Μεγάλο μερίδιο 
παίρνει η μαργαρίτα που είναι ο δεί
κτης της αγάπης για τα κορίτσια που 
μαδούν τα πέταλά της για να μάθουν 
αν ο έρωτάς τους βρίσκει ανταπό
κριση στον αγαπημένο τους.

Το λουλούδι το λατρεύουν οι πο
λιτισμένοι λαοί, όσο και οι λαοί με 
τον πιο παλιό πολιτισμό, όπως η 
Κίνα. Ένα Γιαπωνέζικο τραγούδι 
λέει:

«Αν θες να ευτυχήσεις για ένα λε
πτό:

ε ρ ω τ έ ψ ο υ ,  

αν θες να ευτυχήσεις για ένα μήνα: 
π α ν τ ρ έ ψ ο υ ,

μα αν θες να ευτυχήσεις για όλη σου 
τη ζωή:

φ ύ τ ε ψ ε  λ ο υ λ ο ύ δ ι α »

Η λογοτεχνία σε όλο τον κόσμο 
έχει δώσει στο λουλούδι το ρόλο 
ενός πρωταγωνιστή που εκφράζειτα

ανθρώπινα συναισθήματα, της χα
ράς, της λύπης, του ενθουσιασμού, 
της δόξας, της αγάπης κλπ. Αλλά και 
η δική μας η λογοτεχνία, ως και η 
δημοτική μας ποίηση είναι γεμάτη 
από την ομορφιά του λουλουδιού.

Το λουλούδι χρησιμοποιείται 
ακόμα, σαν ένα εγκάρδιο δώρο από 
μακρινό φίλο μας, ή ξενητεμένο. 
Υπάρχει διεθνής οργάνωση που 
αναλαμβάνει να στείλει την ανθο
δέσμη σας σε όποια γωνιά της γης 
θέλετε, όπου υπάρχει αεροπορική 
συγκοινωνία ή και άλλης μορφής 
συγκοινωνία.

Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά 
είδη λουλουδιών: ζουμπούλια, ναρ
κίσσους, τουλίπες, ανεμώνες, νε
ραγκούλες, ίριδες φρέζες, πανσέ
δες, βιολέτες, καμπανούλες, γαρύ- 
φαλα, τριαντάφυλλα κλπ. Εκεί που 
υπερτερούμε είναι το αγριολού
λουδο. Έχουμε πάνω από 6.000 είδη 
αγριολούλουδα και ξεπερνούμε 
στην ποικιλία τις περισσότερες χώ
ρες της Ευρώπης και της Αμερικής.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΠΙΕΡΟΛΟΤΙΟ
« π ρ ο φ υ λ α κ ή ς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΟΣ
1- 9-1941. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην 

Αγια Χανιών ο Ενωμοτάρχης Χρήστος Μαράκης.

2- 9-1852: Τις νυκτερινές ώρες, στην τοποθεσία 
«I Ιαλιοκουλια του Λογοθέτη» της Βόνιτσας, ο Χρή
στος Λιόρης πυροβόλισε και τραυμάτισε θανάσιμα το 
1 βχρονο Γεώργιο Μπέλο όταν ο τελευτα ίος μπήκε στο 
χωράφι του δράστη για να κόψει αραποσίτια. Την ίδια 
ημερομηνία του 1941, εκτελέστηκαν από τους Γερμα
νούς στην Αγιά Χανιών, ο Χωροφύλακας Κων/νος Αθα- 
νασιάδης και ο Δόκιμος Χωροφύλακας Γεώργιος Γκα- 
ναγκάκης.

3- 9-1941. Εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην 
Παλαιόχωρα Χανιών, ο Μοίραρχος Ιωάννης Αρχοντά- 
κης και ο Ενωμοτάρχης Χαρίλαος Παπαντωνάκης.

4- 9-1851: Στην παραλία της Κορώνης βρέθηκε διά
τρητο από μαχαιριές το πτώμα του Διονυσίου Ρούλια, 
καταγόμενου από το χωριό Ά γ ιος Δημήτριος του Δή
μου Κολωνίδων. Από ανακρίσεις που ενήργησε ο Ενω
μοτάρχης Πύλου, διαπιστώθηκε ότι δράστης ήταν ο 
Δημήτριος Διαμαντάκος, ο οποίος και συνελήφθη.

5- 9-1962: Ο Αντιπρόεδρος και από τα τέλη του επό
μενου χρονου Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
Λυντον Τζονσον, σε επιστολή του από την Ουάσιγκτων 
προς το Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Συντα
γματάρχη Σταμάτιο Ρωμανό, έγραφε τα ακόλουθα: 
«Παρακαλώ δεχθήτε τα συγχαρητήριά μου δια το εξαι
ρετικόν έργον που επιτελέσατε χειριζόμενος τα μέτρα 
ασφαλείας κατά το ταξίδιόν μας εις Θεσσαλονίκην. 
Τυγχάνει εμφανές ότι επίμονος εργασία και φροντίς 
κατεβλήθη δια τον προγραμματισμόν της επισκέψεως 
και δυνασθε να είσθε υπερήφανος διότι όλα ελειτούρ- 
γησαν τόσον κανονικά. Επίσης επιθυμώ να μνημο
νεύσω την καλήν παράστασιν απάσης της αστυνομικής 
δυνάμεως. Έχετε_ μίαν εξαιρετικήν δύναμιν ανδρών 
και μου έκανε μεγάλην αντύπωσιν ο εξαίρετος τρόπος 
με τον οποίον εξετέλεσαν τα καθήκοντά των». Την ίδια 
ημερομηνία του 1944, εκτελέστηκε από τους Γερμα
νούς στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής ο Υπενωμοτάρχης 
Μιχαήλ Ρουμανιάς.

6-9-1847: Σύμφωνα με έκθεση του Αρχηγείου Χα 
ροφυλακης, ο Διονύσιος Ρηγόπουλος, κάτοικος το 
χωρίου Οσμάναγα Πυλίας, «ανεκάλυψε μολύβδινο 
υδραγωγειον αποστάσεως τεσσάρων περίπου ωρώ\ 
το οποίο αρχεται από την Καβελαρίαν της Αιγουδίστπ 
και λήγει προς την παραλία των Ναυαρίνων. Το υπολέ 
γιζομενον ποσόν του μολύθδου τούτου, εάν δεν διε

κόπτεται εις κανέν μέρος η έκτασις του υδραγωγείου 
αναβαινει ως έγγιστα εις εν εκατομμύριον οκάδων».’

7- 9-1855: Στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρα» του Δή
μου Αγραίων Ευρυτανίας, ο ανυπότακτος κληρωτός 
στρατιώτης Βασίλειος Ζυμαράς, σκότωσε τον πεζό 
Χωροφύλακα Β. Ζαρμακούπη, όταν ο τελευταίος επι
χείρησε να τον συλλάβει.

8- 9-1855: Στην τοποθεσία «Τουρκομνήματα» του 
χωριού Βίλιζα Ηλείας, άγνωστοι λήστεψαν τον κατευ- 
θυνόμερο από τον Πύργο στη Δημητσάνα βουλευτή 
Γορτυνίας Γ.Α. Αντωνόπουλο, αφαιρώντας του δέκα 
χιλιάδες δραχμές, το ρολόι και τα ρούχα του. Από τις 
ανακρίσεις της τοπικής Χωροφυλακής διαπιστώθηκε 
ότι δράστες ήταν 8 κάτοικοι της περιοχής και ο αγρο
φύλακας του χωριού Γκορτσά, οι οποίοι και συνελή- 
φθησαν.

9- 9-1944: Οι Γερμανικές αρχές κατάργησαν τις υπη
ρεσίες Χωροφυλακής Λειβαδιάς συνέλαβαν τη δύναμή 
τους και την μετέφεραν με ισχυρή συνοδεία στην 
Αθήνα, με το αιτιολογικό ότι «εν τω συνόλω της απη- 
σχολείτο εις υποβοήθησιν του συμμαχικού αγώνος». 
Την ίδια ημέρα στην Καλαμάτα σκοτώθηκε «εξ αμέ
λειας» — όπως ανακοινώθηκε — από Γερμανό στρα
τιώτη, ο Χωροφύλακας Κων/νος Αναγνωστόπουλος.

10- 9-1846: Απόσπασμα αποτελούμενο από Χωροφύ
λακες και Οροφύλακες πήγε στην έδρα του Δήμου 
Λαγείας, ύστερα από αίτηση του Δημάρχου και του 
Επάρχου Λακωνίας, για να κατεδαφίσει το χτισμένο 
χωρίς άδεια σπίτι του Νικολάου Σαμπατάκου. Αμέσως 
συγκεντρώθηκαν αρκετοί πάνοπλοι κάτοικοι της περι
οχής, με σκοπό άλλοι να ματαιώσουν και άλλοι να διευ
κολύνουν την κατεδάφιση. Απειλήθηκε αιματηρή σύρ
ραξη και γ ι’ αυτό ο Μοίραρχος Λακωνίας «καλώς ποιών 
-  όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής -  ανέβαλε δι' άλλην καταλληλοτέραν 
περίστασιν την εκτέλεσιν της διαταγής του Επάρχου».

11- 9-1906: Με διάταγμα ορίστηκαν τα μαθήματα του 
Τμήματος Υπαξιωματικών του Σχολείου Χωροφυλα
κής, που ήταν τα ακόλουθα: 1) Κανονισμός Χωροφυ
λακής, 2) Ποινική Δικονομία, 3) Ποινικός Κώδικας, 4) 
Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία, 5) Αστυνομική Νομο
θεσία, 6) Σύνταξη Εκθέσεων βεβαιώσεως αξιοποίνων 
πράξεων, εκθέσεων εγχειρίσεως και εκθέσεων ανα
κρίσεων, 7) Σύνταξη αναφορών, 8) Νόμοι σχετιζόμενοι 
με την υπηρεσία της Χωροφυλακής, 9) Στρατιωτικοί 
Κανονισμοί, 10) Στρατιωτικές ασκήσεις, 11) Αριθμη
τική, 12) Γεωμετρία, 13) Γεωγραφία και 14) Σκοποβολή.
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1 2 -  9 - 1 8 5 5 :  Τ ι ς  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρ ε ς , σ τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ία  
« Μ π ο υ λ ο ύ μ η  Λ ά κ κ ε ς »  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Η ρ α κ λ ε ιω τ ώ ν  Φ θ ιώ - 
τ ιδ ο ς , σ υ μ μ ο ρ ία  α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν η  απ ό 20  λ η σ τ έ ς , ε π ιτ έ 
θ η κ ε  απ ό θ έ σ η  ε ν έ δ ρ α ς  σ ε μ ε τ α β α τ ικ ό  α π ό σ π α σ μ α  με 
ε π ικ ε φ α λ ή ς  τ ο ν  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η  Γ. Σ τ ε φ ά ν ο υ . Κ α τ ά  τ η ν  
σ υ μ π λ ο κ ή  τ ρ α υ μ α τ ίσ τ η κ ε  έ ν α ς  ε θ ν ο φ ύ λ α κ α ς .

1 3 -  9 -1 9 4 4 :  Σ τ η ν  Κ ρ ή τ η  σ κ ο τ ώ θ η κ ε  « ε κ  λ ά θ ο υ ς »  -  
ό π ω ς α ν α κ ο ιν ώ θ η κ ε  -  απ ό Γ ε ρ μ α ν ό  σ τ ρ α τ ιώ τ η  ο Υ π ε 
ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Λ ίτ ιν α ς .

1 4 -  9 - 1 9 4 3 :  Ε κ τ ε λ έ σ τ η κ α ν  α π ό  τ ο υ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  σ τ η ν  
Έ μ π α ρ ο  Η ρ α κ λ ε ίο υ  ο Α ν θ υ π α σ π ισ τ ή ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Φ ρ α γ - 
κ ά κ η ς και σ τη Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Π α ν α γ ιώ 
τ η ς  Τ ρ ίμ μ η ς .

1 5 -  9 -1 9 4 4 :  Έ π ε σ α ν  μ α χ ό μ ε ν ο ι σ το  Ρ ίμ ιν ι τ η ς  Ιτ α λ ία ς  
ο ι Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  Μ ιχ α ή λ  Τ ζ ιρ ά κ η ς  και Σ π υ ρ ίδ ω ν  
Μ π ο υ ρ δ ά λ ο ς .

1 6 -  9 - 1 9 4 3 :  Ο Β ρ ε τ τ α ν ό ς  Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  Π ά τ ρ ικ  Λ η  
Φ έ ρ μ ο ρ , ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Μ α ν ό λ η ς  Π α τ ε ρ ά κ η ς  και ο 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Τ υ ρ ά κ η ς ,  θ ο η θ ο ύ μ ε ν ο ι α π ό  ν τ ό π ιο υ ς  π α 
τ ρ ιώ τ ε ς , κ α τ ό ρ θ ω σ α ν  να  π α ρ α λ ά β ο υ ν  μ α ζί μ ε σ π ο υ 
δ α ία  έ γ γ ρ α φ α  μ έ σ α  απ ό τ ο  σ τ ρ α τ η γ ε ίο  τ ο υ  σ τ ο ν  Ά γ ιο  
Ν ικ ό λ α ο  Λ α σ η θ ίο υ , τ ο ν  Ιτ α λ ό  Σ τ ρ α τ η γ ό  Ά ν τ ζ ε λ ο  
Κ ά ρ τ α , τ ο ν  Υ π α σ π ισ τ ή  τ ο υ  Λ ο χ α γ ό  Φ ρ ά ν κ ο  Τ α β ά ν α  και 
δ υ ο  α ν ώ τ ε ρ ο υ ς  Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τ ο υ  Ε π ιτ ε λ ε ίο υ  τ ο υ . 
Ύ σ τ ε ρ α  απ ό μ υ θ ισ τ ο ρ η μ α τ ικ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  έφ θ α σ α ν  
σ τ η ν  α κ τή  « Τ σ ο ύ τ σ ο υ ρ α »  τ ο υ  Λ ιθ υ κ ο ύ . Α π ό  ε κ ε ί α ν α 
χ ώ ρ η σ α ν  γ ια  τη Μ. Α ν α τ ο λ ή  τη ν ύ χ τ α  τ η ς  2 2 -9 -4 3 ,  χ ά ρ η  
σ τη β ο ή θ ε ια  τ ο υ  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α  Μ α ρ ίν ο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ό - 
π ο υ λ ο υ , π ο υ  μ ε έ ν α  έ ξ υ π ν ο  τ έ χ ν α σ μ α  π α ρ α π λ ά ν η σ ε  
τ ο υ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  δ ιώ κ τ ε ς  τ ο υ ς .

1 7 -  9 -1 8 5 4 :  Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε έ κ θ ε σ η  τ η ς  Μ ο ιρ α ρ χ ία ς  Κ υ 
κ λ ά δ ω ν ε μ φ α ν ίσ τ η κ α ν  τα π ρώ τ α  θ α ν α τ η φ ό ρ α  κ ρ ο ύ 
σ μ α τ α  χ ο λ έ ρ α ς  σ τ η ν  Τ ή ν ο  ό π ο υ  μ έ χ ρ ι τ ις  26  Σ ε π τ ε μ 
β ρ ίο υ  έ φ θ α σ α ν  τα  2 3 . Κ α τ ά  το  ίδ ιο  δ ιά σ τ η μ α  π έ θ α ν α ν  
απ ό τ η ν  ίδ ια  α ιτ ία  σ τη  Μ ύ κ ο ν ο  1 1  και σ τη  Ν ά ο υ σ α  γ ύ ρ ω  
στα  1 6  ά τ ο μ α .

1 8 -  9 -1 8 3 9 :  Μ ε δ ιά τ α γ μ α  κ α θ ιε ρ ώ θ η κ ε  ο β α θ μ ό ς  τ ο υ  
Υ π ο μ ο ιρ ά ρ χ ο υ  Γ ' τ ά ξ ε ω ς .

1 9 -  9 -1 8 5 2 :  Σ υ μ μ ο ρ ία  α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν η  α π ό  3 0  λ η σ τ έ ς  
μ ε ε π ικ ε φ α λ ή ς  το  λ ή σ τ α ρ ο  Κ α λ α μ ά τ α , μ π ή κ ε  σ το  χ ω ρ ιό  
Β λ ύ χ α  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Π τ ε λ ε α τ ώ ν  Φ θ ιώ τ ιδ ο ς , ό π ο υ  σ κ ό 
τ ω σ ε 1 1  π ο λ ίτ ε ς , κ ρ έ μ α σ ε  και β α σ ά ν ισ ε  μ ε ζ ε μ α τ ισ τ ό  
λ ά δ ι α ρ κ ε τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς , έ κ α ψ ε  5 σ π ίτια  και λ α φ υ ρ α γ ώ 
γ η σ ε  τα υ π ό λ ο ιπ α , φ ο ρ τ ώ ν ο ν τ α ς  τα  κ λ ο π ιμ α ία  σ ε 1 1  
μ ο υ λ ά ρ ια . Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  σ τ η ν  π α ρ α λ ία  τ ο υ  χ ω ρ ιο ύ  λ ή 
σ τ ε ψ ε  α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν α  ε μ π ο ρ ικ ά  π λ ο ιά ρ ια  σ κ ο τ ώ 
ν ο ν τ α ς  δ υ ο  ν α ύ τ ε ς . Σ ε  σ υ μ π λ ο κ έ ς  μ ε τ ο υ ς  κ α τ ο ίκ ο υ ς  
σ κ ο τ ώ θ η κ α ν  δ υ ο  λ η σ τ έ ς . Ο ι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι τ ο υ ς  π ή ρ α ν  
μ α ζί τα  κ εφ ά λ ια  τ ο υ ς  και κ α τ ε υ θ ύ ν θ η κ α ν  π ρ ο ς  τ η ν  
Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η  π ε ρ ιο χ ή . Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η ν ία  τ ο υ  
19 4 4  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  α π ό  τ ο υ ς  Γ  ε ρ μ α ν ο ύ ς  σ τ η ν  Π α ρ α μ υ - 
θ ιά  ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Σ π υ ρ ίδ ω ν  Κ ο υ λ ο ύ ρ η ς .

2 0 -  9 -1 9 2 5 :  Σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  Ο λ ύ μ π ο υ  α π ό σ π α σ μ α  μ ε
ε π ικ ε φ α λ ή ς  το Μ ο ίρ α ρ χ ο  Γ. Π ε τ ρ ά κ η  ε ν τ ό π ισ ε  τη σ υ μ 
μ ο ρ ία  τω ν λ ή σ τ α ρ χ ω ν  Γ ια γ κ ο ύ λ α  και Μ α μ π ά ν η . Κ α τ ά  
τη σ υ μ π λ ο κ ή  π ου α κ ο λ ο ύ θ η σ ε , σ κ ο τ ώ θ η κ ε  ο Χ ω ρ ο φ ύ 
λ α κ α ς  Σ α λ ιώ ρ α ς  απ ό το  Γ ια γ κ ο ύ λ α  και ο τ ε λ ε υ τ ά ιο ς  
απ ό τ ο ν  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η  Κ α λ ο γ ιο ύ ρ η . Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η 
ν ία  τ ο υ  19 4 4 , σ το  Π έ ρ α μ α  τ ο υ  Π ε ιρ α ιά  σ κ ο τ ώ θ η κ α ν  από 
α ε ρ ο π ο ρ ικ ό  β ο μ β α ρ δ ισ μ ό  εν ώ  ε κ τ ε λ ο ύ σ α ν  υ π η ρ ε σ ία , 
ο Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  Μ α χ α ίρ α ς  και ο Χ ω ρ ο φ ύ 
λ α κ α ς  Κ υ ρ ιά κ ο ς  Π α π α ν τ ω ν ά κ η ς.

ρ ιο ύ  Κ ε ρ α σ ώ ν α  Π ρ ε β έ ζ η ς ,  έ π ε σ ε  μ α χ ό μ ε ν ο ς  κα τά  τω ν 
Γ ε ρ μ α ν ώ ν  ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Τ σ 'ιμ α ς.

2 2 -  9 - 1 9 4 4 :  Σ τ ο  2 0 ό  -  χ ιλ ιό μ ε τ ρ ο  τ ο υ  δ η μ ό σ ιο υ  δ ρ ό 
μ ο υ Π ρ ε β έ ζ η ς  -  Ιω α ν ν ίν ω ν , έ π ε σ ε  μ α χ ό μ ε ν ο ς  κα τά  τω ν 
Γ ε ρ μ α ν ώ ν , ο Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  Ιω ά ν ν η ς  Π α π α χ ρ ή σ τ ο ς .

2 3 -  9 - 1 9 4 4 :  Ο Δ ιο ικ η τ ή ς  τ η ς  III Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ο ρ ε ιν ή ς  
Τ α ξ ια ρ χ ία ς  Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  -  και μ ε τ έ π ε ιτ α  Σ τ ρ α τ η - 
γ ό ς -Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς Τ σ α κ α λ ώ τ ο ς ,  μ ε α ν α φ ο ρ ά τ ο υ  απ ό 
τη  ζώ νη  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν  π ρ ο ς  τ ο ν  Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο  Κ ω ν /ν ο  
Β ε ν τ ή ρ η , ζ η τ ο ύ σ ε  τη ρ ύ θ μ ισ η  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς  τ η ς  π ρ ο α 
γ ω γ ή ς  1 2  Υ π α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  και Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν , μ ε τ η ν  
π α ρ α τ ή ρ η σ η  ό τι « Π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν  α ν ε κ τ ιμ ή τ ο υ ς  υ π η ρ ε 
σ ία ς »  π α λ α ιό τ ε ρ α  σ τ η ν  I και π ρ ό σ φ α τ α  σ τη  III Τ α ξ ια ρ 
χ ία , κ α θ ώ ς και σ τ ις  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  σ τη  Ν ό τ ιο  Ιτ α λ ία .

2 4 -  9 - 1 9 1 8 :  Σ τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ία  « Ν τ ά ρ ι»  Π ρ ε β έ ζ η ς ,  σ κ ο 
τ ώ θ η κ ε  σ ε  σ υ μ π λ ο κ ή  μ ε λ η σ τ έ ς  τ η ς  σ υ μ μ ο ρ ία ς  Δ ρ ό 
σ ο υ , ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Σ τ α ύ ρ ο ς  Λ ιν τ ζ έ ρ η ς .

2 5 -  9 - 1 9 4 4 :  Σ τ ο  Σ κ α ρ α μ α γ κ ά  Α τ τ ικ ή ς  σ κ ο τ ώ θ η κ ε  από 
α ε ρ ο π ο ρ ικ ό  β ο μ β α ρ δ ισ μ ό  ε ν ώ  ε κ τ ε λ ο ύ σ ε  υ π η ρ ε σ ία , ο 
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς , Δ η μ ή τ ρ ιο ς  Λ έ τ σ α ς .

2 6 - 9 - 1 8 5 6 :  Ο Υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Ύ δ ρ α ς  Δ η μ . Σ π ο ρ ίδ η ς ,ο  
Α σ τ υ ν ό μ ο ς  Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς  Κ ρ ιε ζ ή ς  και έ ν α ς  Ε ν ω μ ο τ ά ρ 
χ η ς ,  σ υ ν έ λ α β α ν  τ ο υ ς  Ιω ά ν ν η  Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η  κατ. Π ε ιρ α ιά , 
Δ . Ρ α φ α λ ιά  και Δ η μ  Π α π α γ ιά ν ν η  κ α τ ο ίκ ο υ ς  Ύ δ ρ α ς , 
ε π ε ιδ ή  σ τ ρ α τ ο λ ο γ ο ύ σ α ν  ε γ κ ά θ ε τ ο υ ς  γ ια  τη  δ η μ ιο υ ρ 
γ ία  τ α ρ α χ ώ ν  κ α τά  τ η ν  η μ έ ρ α  δ ιε ξ α γ ω γ ή ς  τω ν β ο υ λ ε υ 
τικ ώ ν ε κ λ ο γ ώ ν . Σ τ α  χ έ ρ ια  τ ο υ ς  β ρ έ θ η κ ε  και κ α τ α σ χ έ 
θ η κ ε  κ α τ ά λ ο γ ο ς  μ ε 1 3  ο ν ό μ α τ α  « α τ ό μ ω ν  κ ά κ ισ τ η ς  δ ια 
γ ω γ ή ς » , σ το  κ α θ έ  έ ν α  α π ό  τα  ο π ο ία  ε ίχ α ν  δ ώ σ ε ι απ ό 
τ έ σ σ ε ρ α  γ α λ λ ικ ά  τ ά λ λ η ρ α .

2 7 -  9 - 1 8 5 0 :  Σ τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ία  « Τ ο υ ρ κ ό β ρ υ σ η »  τ ο υ  Π ε - 
τ α λ ιδ ίο υ  Μ ε σ σ η ν ία ς , ά γ ν ω σ τ ο ι λ η σ τ έ ς  λ ή σ τ ε ψ α ν  στο 
δ ιά σ τ η μ α  τ η ς  η μ έ ρ α ς  γ ύ ρ ω  σ τ ο υ ς  10 0  δ ια β ά τ ε ς  α φ α ι- 
ρ ώ ν τ α ς  τ ο υ ς  δ ιά φ ο ρ α  ε ίδ η  κ α ι χ ρ ή μ α τ α  σ υ ν ο λ ικ ή ς  
α ξ ία ς  3 .0 0 0  π ε ρ ίπ ο υ  τ α λ λ ή ρ ω ν . Α ν ά μ ε σ α  σ τα  θ ύ μ α τ α  
β ρ ίσ κ ο ν τ α ν  και μ ε ρ ικ ο ί κ ά τ ο ικ ο ι τ η ς  Κ ο ρ ώ ν η ς  π ο υ  π ή 
γ α ιν α ν  σ το  Ν α ζ ή ρ ι τ η ς  Μ ε σ σ η ν ία ς  γ ια  να  π α ρ α σ τ ο ύ ν  
σ τ ο υ ς  α ρ ρ α β ώ ν ε ς  τ η ς  θ υ γ α τ ρ ό ς  τ ο υ  Π α π α τ σ ώ ν η .

2 8 - 9 - 1 9 4 3 :  Ε κ τ ε λ έ σ τ η κ α ν  α π ό  τ ο υ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  σ τη 
Λ ά ρ ισ α  ο ι Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  Ιω ά ν ν η ς  Μ π ό ρ λ α ς , Β α σ ίλ ε ιο ς  
Μ π ό ρ λ α ς  και Λ ά μ π ρ ο ς  Μ π ά σ τ ο ς.

2 9 -  9 - 1 9 2 8 :  Σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ ο υ  χ ω ρ ίο υ  Λ υ κ ο ρ ά χ η  Κ ο ν ί-  
τ σ η ς  α π ό σ π α σ μ α  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  μ ε ε π ικ ε φ α λ ή ς  τ ο ν  
Α ν θ υ π α σ π ισ τ ή  Μ ά ρ κ ο  Τ ρ ύ μ π ο , ε ν τ ό π ισ ε  τη  σ υ μ μ ο ρ ία  
τ ο υ  λ η σ τ ά ρ χ ο υ  Φ ο ρ φ ό λ ια . Μ ε τ ά  π ο λ ύ ω ρ η  μ ά χ η , σ κ ο 
τ ώ θ η κ α ν  ο λ ή σ τ α ρ χ ο ς  και δ υ ο  ο π α δ ο ί τ ο υ  ο ν ο μ α ζ ό μ ε 

ν ο ι Λ ε β έ ν τ η ς  και Μ α ρ ά ς.

3 0 -  9 - 1 9 2 0 :  Μ ε δ ιά τ α γ μ α  ιδ ρ ύ θ η κ ε  η Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  
Σ χ ο λ ή  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς  γ ια  τ η ν  ε κ π α ίδ ε υ σ η  τω ν Δ ο κ ίμ ω ν  
Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν , Α ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν  κα ι Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν  Β. Τ ο  
δ ιο ικ η τ ικ ό  και δ ιδ α κ τ ικ ό  π ρ ο σ ω π ικ ό  τ η ς  Σ χ ο λ ή ς , π ου 
ά ρ χ ισ ε  να  λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί απ ό το  Μ ά ιο  τ ο υ  1 9 2 1 , α π ο τ ε λ ο ύ 
σ α ν  δ υ ο  μ έ λ η  τ η ς  Β ρ ε τ τ α ν ικ ή ς  α π ο σ τ ο λ ή ς  και οι Α ξ ιω 
μ α τ ικ ο ί Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  Α ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  Β α σ ίλ ε ιο ς  
Μ ω ρ ά κ η ς , Υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Α θ α ν ά σ ιο ς  Σ α μ π ά ν η ς  και 
Μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Φ ώ τ ιο ς  Ζ ή ρ ο ς  (μ ε τ έ π ε ιτ α  Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο 
φ υ λ α κ ή ς). Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η ν ία  τ ο υ  1 9 2 2  η δ ύ ν α μ η  τ η ς  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  α π ο δ ε κ α τ ισ μ έ ν η  α π ό  τ ο υ ς  σ κ λ η ρ ο ύ ς  
α γ ώ ν ε ς  σ τη Μ. Α σ ία  και τ ή ν  Α. Θ ρ ά κ η , π α ρ ο υ σ ία ζ ε  τα 
α κ ό λ ο υ θ α  ε λ λ ε ίμ α τ α  σ το  κ α τ ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ω π ικ ό : Ε ν ω 
μ ο τ ά ρ χ ε ς  13 9 , Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ε ς  8 2 και Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  
2.021.2 1 - 9 - 1 9 4 4 :  Σ τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ία  « Α σ π ρ ο χ ά λ ικ ο »  τ ο υ  χ ω 
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Του Νίκου Καζαντζάκη

Ψηλά στον τρισχαριτωμένο ναό της 
Περίβλεπτος, ανάμεσα από περίπλοκες 
σκαλωσιές, ανάερα κρεμασμένος σαν 
πολυέλαιος της εκκλησίας, με την 
άσπρη εργατικιά μπλούζα του, με την 
παλέτα και το πινέλο στα χέρια, στρογ
γυλοπρόσωπος κι εκστατικός, όμοιος 
με τα λιοντάρια που σε κοιτάζουν σαν 
άνθρωποι μέσα από τα παλιά περσιά- 
νικα χαλιά, πρόβαλε καλωσορίζοντάς 
με ο Κόντογλου.

Τα μάτια του λάμπουν ευχαριστη
μένα, γιατί ξέρει πως εχτελεί το χρέος 
του' και τα χέρια του είναι γεμάτα ανυ
πομονησία και δύναμη. Πάλεψε πολύ 
στη ζωή του, πόνεσε μα τα εφήμερα δεν 
μπόρεσαν να τον λυγίσουν πως να λυ
γίσουν έναν άνθρωπο που πιστεύει στο 
Θεό; Κι όταν τον παρασφίξει η πίκρα, 
αρχινάει να ψέλνει θριαμβευτικά ένα 
τροπάρι: Τη υπερμάχω στρατηγό) τα νι
κητήρια... Ή: Σιγησάτω πάσα σαρξ 
βροτεία . . . ΚΤ η πίκρα ξορκίζεται, κι η 
γης μετατοπίζεται, κι ο Κόντογλου με

τα δαχτυλίδια του, με το καρέ παλτό 
του,_ με τα σγουρά μαλλιά του, με τα 
μεγάλα του μάτια, μπαίνει αλάκερος 
στην Παράδεισο.

Μου φάνηκε σήμερα που μπήκα, 
ύστερα από τον βαρύν ήλιο, στο δρο
σερό εκκλησάκι της Περίβλεπτος, πως 
ο Κόντογλου ήταν κιόλας στή μέση της 
Παράδεισος. Γύρα του ήταν όλοι οι άγ
γελοι κι οι αρχάγγελοι, από τις ρίζες ως 
την κορφή οι τοίχοι ήταν πολύχρωμα, 
πολύτιμα ζωγραφισμένοι, σαν παλιά 
κουρελιασμένα γεμάτα κεντίδια μετα
ξωτά. Μια καλόγρια με μυστρί καλα
φάτιζε τους τοίχους, δυό νέοι βοηθοί 
σκυμμένοι έξυναν τους σοβάδες, αμί
λητοι, με θρησκευτική προσοχή, πολε
μώντας να βρούν κάτω από τους ασβέ- 
στες τα χέρια τα γένια, τα γαλήνια μά
τια κανενος αγίου.

Από σκαλωσιά σε σκαλωσιά, ο Κόν
τογλου με παίρνει από το χέρι και με 
οδηγεί στην Παράδεισό του.

-  Κοίταξε, μου λέει, κοίταξε, κοί
ταξε . . .

Ασπρο πρωτόγονο γαϊδουράκι, σαν 
ξύλινο παιγνιδάκι, και καθαλάει ο

Χριστός και μπαίνει στην Ιερουσαλήμ. 
Και τρέχουν οι διαβάτες, απλώνουν τις 
χλαμίδες τους να τις πατήσει, τρέχουν 
τα παιδιά με τα βάγια στο χέρι. Πιό 
πάνω ο Χριστός, γεννιέται, η Πα,ναγία. 
ντυμένη σκόυρα μενεξελιά, είναι 
απλωμένη, σοφιλιασμένη μέσα στο 
βράχο, ίσια που τη χωράει, σαν να είναι 
αληθινά καμιά μεγάλη ρίζα. Ο Χρι
στός, φασκιωμένος δίπλα, σα χρυσαλ
λίδα, και πάνω χιμούν καβάλα οι τρεις 
μάγοι. Ποτέ δεν είδα τέτοιο μεθύσι. Ο 
ένας σηκώνει το χέρι σα να θαμπώθηκε 
από το πολύ φως, οι άλλοι το απλώνουν 
με ορμή, σα να θέλουν να πιάσουν ένα 
άστρο.

Πιό πέρα ο Χριστός βαφτίζεται, ψά
ρια λογής λογής πλένε γύρα στο σώμα 
τ ο ό ,  και κάτω είναι απλωμένες δυό αν- 
θρώπινες φιγούρες που παριστάνουν 
τον ποταμό' όπως στ’ αετώματα, λεν, 
της Ολυμπίας, είναι ξαπλωμένος και 
κοιτάζει την τρομαχτική σκηνή, ένας 
έφηβος, ο Αλφειός.

Γύρα, ψηλά στους τοίχους, ξεσπάει η 
Θεία Λειτουργία. Αγγελοι ασπροντυ
μένοι, κρατώντας τα σύνεργα της θείας 
μετάληψης, τρέχουν με μεγάλες δρα-
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σκελιές προς το βάθος του ιερού.
Και χαμηλά, δυό πολεμιστές με 

σκυμμένο πρόσωπο. Ευγένεια, χάρη, 
θλίψη. Τους βλέπεις με τα σγουρά μαλ
λιά, τα πικραμένα μάτια, τα σφιγμένα 
χείλια, να ξεκινούν πάνοπλοι για τον 
πόλεμο. Και ξέρουν πως δεν υπάρχει 
καμιά ελπίδα. Το παιχνίδι είναι χαμένο. 
Θα ζωγραφίστηκαν οι πολεμιστές τού
τοι λίγα χρόνια πριν από την "Αλωση, 
στην κρίσιμη στιγμή της ευγένειας και 
της απελπισίας.

-  Κοίταξε, μου λέει ο Κόντογλου, 
κοίταξε . . .  Να η θυσία του Αβραάμ. 
Κοίταξε εδώ στη φωτογραφία πως ήταν 
πριν. Μήτε το γαϊδουράκι βλέπεις, 
μήτε το παιδί, μήτε το μαχαίρι που κρα
τούσε ο Αβραάμγια να το σφάξει, μήτε 
και τον Αβραάμ και τον ίδιο' μονάχα 
λίγο πρόσωπο' μήτε χέρι, μήτε σώμα. 
"Ολα τα είχε φάει το αλάτι που είχε 
καθίσει απάνω τους, ένα στρώμα μαρ- 
μαρωμένο. Στρώματα στρώματα' άλλο 
αλάτι βγαίνει από τους τοίχους, άλλο 
καθίζει από την ομίχλη. Πουθενά στον 
κόσμο δεν σκεπάστηκαν τοιχογραφίες, 
με τόσο αλάτι. Πρώτα πρώτα, γιατί τα 
υλικά που είχαν μεταχειριστεί οι πα
λιοί τεχνίτες είχαν αλάτι: πέτρες, 
ασβέστη, κτλ. "Επειτα, γιατί η ομίχλη 
εδώ που κατεβάζει, ο Ταύγετος είναι 
τρομαχτική. Ας κοπιάσουν εδώ ειδικοί 
από την Ευρώπη να ξεθάψουν τις τοι
χογραφίες και να τις ζωντανέψουν. Τί
ποτα δε θα καταφέρουν. Εδώ η αρρώ
στια είναι βαρύτατη, και φταίει και ο 
τρόπος που έκαναν τις τοιχογραφίες οι

Απέναντι: Η περίβλεπτος. Η θαυμάσια αυτή 
εκκλησία φα ίνετα ι σαν να αιωρείται.

Πάνω: Περίβλεπτος· η Είσοδος του Χριστού 
στα Ιεροσόλυμα.

Κάτω: Περίβλεπτος- π Θεία λε ιτουργία  - λ ε ι
τουργία  των αγγέλων - εξαίσ ιο έργο της  Πα- 
λαιολογίας ζωγραφικής.

Βυζαντινοί. Χρησιμοποιούσαν χρώ
ματα πηχτά, με πάστα' κι έτσι σε πολλά 
σημεία οι πινελιές κάνουν ανάγλυφο 
και τ’ άλατα καθίζουν απάνω μια χαρά. 
Ξεθωριάσματα εδώ δεν έχουμε, όπως 
έχουν πολλές παλιές ιταλικές τοιχο
γραφίες. Και τούτο γιατί οι εκκλησιές 
μας είναι σκοτεινές κι οι Βυζαντινοί 
ήξεραν καλά τα χημικά μυστικά των 
χρωμάτων και δεν ξεθώριαζαν οι ζω
γραφιές τους. Μα τα τρώει το αλάτι που 
κάθεται πάνω τους. Κοίταξε τι πάχος! 
Ένα δάκτυλο.

Ο Κόντογλου απάνω κάτω στήν 
Παράδεισο, που αυτός με τις ανασκα- 
φές του ξανάφερνε πάλι στο φως. Θείες 
μορφές πλαντούσαν κάτω από στρώ
ματα ασβέστη, και λες πλανούσε μαζί 
τους κι ο Κόντογλου και δεν έβρισκε 
ησυχία αν δεν τις γλίτωνε. Σωστά έχει 
ειπωθεί πως κάθε άνθρωπος έχει κάτω 
από την ευθύνη του μιάν ορισμένη 
περιοχή από πράγματα, ανθρώπους και 
ιδέες, κι αν δεν σώσει την περιοχή αυτή 
ούτε κι αυτός δε σώζεται. Η περιοχή 
του Κόντογλου είναι γεμάτη από χαλα
σμένες τοιχογραφίες.

-  Και δε φτάνουν,-εξακολούθησε ο 
Κόντογλου, δε φτάνουν οι ομίχλες και 
το αλάτι του τοίχου' έχουμε και τους 
ζωγράφους που αποτελειώνουν την 
καταστροφή. Στο 18ον αιώνα μπήκαν 
εδώ μέσα ζωγράφοι να επιδιορθώσουν 
τις τοιχογραφίες, να τις φρεσκάρουν. 
Τα διορθώματά τους έγιναν με τον 
καιρό ένα με τις αρχικές ζωγραφιές, 
και τώρα είναι πολύ δύσκολο να δια
κρίνεις το πρωτότυπο από το ρετουσά
ρισμα. Το αρχικό γαλάζιο φόντο σκε
πάστηκε από μαύρο, και γι’ αυτό έσβη
σαν και δεν υπάρχουν επιγραφές στην 
Περίβλεπτο. Η επιδιόρθωση έγινε με 
χρώματα ανακατεμένα με αυγό, όπως
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στις φορητές εικόνες, κι έπειτα τα περ
νούσαν με Βερνίκι ρετσινιού' και τώρα 
έχουν μαυρίσει όλα τα διορθώματα, 
γιατί το Βερνίκι αυτό μαυρίζει. Προ
πάντων τα κύρια πρόσωπα, γιατί αυτά 
κυρίως επιδιορθώνουνταν. Και τώρα 
όλα αυτά τα γωνιασμένα θάματα πρέπει 
να τα ξεσκεπάσουμε, να τα ζωντανέ
ψουμε. χωρίς ν’ αγγίξουμε και ν’ αλλά
ξουμε το πρωτότυπο. Δουλειά πολλή, 
δύσκολη, θέλει υπομονή, τέχνη κι 
αγάπη. Αν δεν πιστεύεις στη δουλειά 
τούτη, αν δεν πιστεύεις στο Θεό τίποτα 
δεν μπορείς να κάμεις. Θα σε πιάσει 
Βιάση, θα βαριεστήσεις, θα πληγώσεις 
τους αγίους, δε θα καταλάβεις με ποιόν 
τρόπο κρατάει το Ευαγγέλιο ο Χριστός 
ή με ποιόν τρόπο απλώνει τη φτερούγα 
του ο Άγγελος.

Χάρηκα με τη ζωντανή διατύπωση 
μιας τόσο Βαθιάς και παραγνωρισμένης 
αλήθειας. Οποιος δεν πιστεύει στο Θεό 
(ή «σε οτιδήποτε άλλο», όπως θα πρόσ
θετε ο Σολωμός), αυτός βιάζεται, βα- 
ριεστίζει, δεν έχει υπομονή κι αγάπη 
και δεν μπορεί να καταλάβει.

-  Γελάς, μου κάνει ο Κόντογλου, 
μαντεύοντας τους λογισμούς μου' σου 
φαίνεται παράξενο; 'Ακούσε το σύ
στημα της δουλειάς, και θα καταλάβεις.

«Πρώτα πρώτα ξύνουμε το στρώμα 
το αλάτι που έχει καθήσει πάνω στην 
τοιχογραφία. Κάποτε είναι ολάκεροι 
όγκοι, σα σταλαχτίτες και σκληροί σα 
μάρμαρο. Θέλει φοβερή προσοχή για 
να σταματήσεις εκεί που πρέπει, μην 
ξύσεις και την τοιχογραφία. Προσοχή 
να δεις τα λίγα σημαδάκια που έχει 
αφήσει το βελόνιασμα, δηλαδή το χά
ραγμα που έκανε ο ζωγράφος απάνω 
στον τοίχο για να μην ξεστρατίσει από 
το σχέδιο.

Μετά την απόξεση, πρέπει να γεμί
σεις τις τρύπες του τοίχου και ν’ απλώ
σεις τους πεσμένους σοφάδες. Η τοιχο
γραφία που έχει ξεσκεπαστεί δν έχει 
βέβαια την αρχική της λάμψη τα χρώ
ματα έχουν λιποθυμήσει. Ύστερα από 
ορισμένη εργασία, οι τόνοι ξανάρχον
ται κι η ζωγραφιά ζωντανεύει. Όσα 
μέρη από την σύνθεση λείπουν τα σκε
πάζεις με ουδέτερο χρώμα, για να μην 
ενοχλούν το μάτι και να μπορείς να 
συλλάθεις ανεμπόδιστα το σύνολο.

Σχεδιάζουνται τα μέρη που έχουν 
αποχρωματιστεί ακριβώς απάνω σε ότι 
μένει από τ’ αρχικά περιγράμματα. 
Επειτα αφαιρούνται όλες οι μεταγενέ

στερες προσθήκες που έκαναν αυθαί
ρετα οι διορθωτές, και ξαναφέρνουμε 
το πρωτότυπο. Στερεώνεται τότε το 
χρώμα, όχι όμως με βερνίκι ρετσινιού 
που θα μαυρίσει πάλι και θα ξαναφέρει 
την καταστροφή- μα με ένα άλλο μέσο 
που κάνει τις ζωγραφιές ν’ αντέχουν 
στις επιδρομές της ομίχλης και να δια
τηρούν τη χρωματική τους λάμψη.

Ο Κόντογλου κοίταζε με χαρά γύρω 
του.

-  Έτσι δουλέψαμε, είπε απλώνοντας

Α νεβα ίνοντας  προς το κάστρο του Μυστρά. 
Στο δρόμο μας αναβιώνουν μνήμες ιερές· ο 
Πλήθων Γεμισ τός, ο Κω ν/νος Παλαιολόγος, 
στρατιώ τες τ ου Χριστού και της  Ελλάδας.

τα μπράτσα, και σώσαμε όλους ετού
τους.

Μιλούσε σα δύτης που έκανε βουτιά 
στον πάτο της θάλασσας κι έβγαλε 
στον αέρα κάμποσους πνιγμένους. Κι 
άγιοι, οι άγγελοι, οι πολεμιστές, οι 
απόστολοι, κοίταζαν με ευγνωμοσύνη 
τον Κόντογλου και χαμογελούσαν.

-  Για δες πως σε κοιτάζουν! είπα στον 
Κόντογλου γελώντας.

Ο Κόντογλου κούνησε το κεφάλι.
__ σώθηκαν ακόμα, δε σώθηκαν, 

είπε αναστενάζοντας. Για να μην πάει 
χαμένη τόση δουλειά, χρειάζονται με
ρικά πράγματα ακόμα. Θα γίνουν; 
Ποιός  ̂ ξέρει! Πρέπει το χειμώνα να 
θερμαίνονται οι εκκλησιές τούτες με 
σόμπα ή με μαγκάλια. Να ξεσκονίζουν- 
ται ταχτικά και ν’ αλείφουνται οι εικό
νες μ ένα ειδικό μείγμα και να λου- 
στράρουνται. για να μη βρίσκει η 
σκόνη να καθίσει. Τούτο είναι απαραί
τητο για τη σωτηρία τους. Οι τοιχο
γραφίες δεν έμεναν ποτέ θαμπές- γυαλί- 
ζουνταν ταχτικά με κάποιον τρόπο, 
ίσως με κερί. Χρειάζεται ειδική υπηρε

σία να συντηρεί τουςπολύτιμουςαυτούς 
βυζαντινούς θησαυρούς μάς. Χρειάζε
ται συνεργείο να δουλεύει ταχτικά χει
μώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα ηρέπει να 
ξύνουνται τα χοντρά στρώματα το 
αλάτι, γιατί το καλοκαίρι θα γίνουνταν 
πολύ σκληρά, και δύσκολα θα βγαίναν. 
Τ ανάλαφρα πάλι στρώματα πρέπει να 
ξύνουνται το καλοκαίρι, γιατί το χει
μώνα γίνουνται διάφανα και δε φαί- 
νουνται.Κι η εργασία της ζωγραφικής 
πρέπει ν’ αρχίζει την άνοιξη για να 
’χουμε πολλές μέρες μπροστά μας με 
φως- άμα πέσουν οι καταχνιές, η εκ
κλησία γίνεται κατασκότινη. Πως να 
δουλέψουμε;

Σώπασε μια στιγμή. Με πήρε από το 
μπράτσο, βγήκαμε έξω.

-Πάμε να καθίσουμε λίγο, κάτω στη 
Μαρμάρα. Περιμένω ένα παπά.

Πήραμε το μονοπάτι, δρασκελίζον- 
τας τις πέτρες, καταβήκαμε. Η γυναίκα 
του ανατολίτισσα, ήταν κάτω από ένα 
μεγάλο δέντρο, κι η χαριτωμένη κόρη 
του η πρασινομάτα.

Ολα θα γίνουν, είπε χαρούμενος. 
Ολα. Πρώτα έμπαιναν νυχτερίδες από 

τα χαλασμένα παράθυρα και γρατσού
νιζαν τις τοιχογραφίες. Τώρα έβαλαν 
παράθυρα και τζάμια μπήκαν πόρτες.

706



Δεν μπαινοβγαίνουν πια οι νυχτερίδες. 
Θα ζωντανέψουμε όλες τις ζωγραφιές 
της Περίβλεπτος, θα δεις, κι ύστερα θα 
πάμε να ζωντανέψουμε τις ζωγραφιές 
της Μητρόπολης -  εκεί είναι τα θά
ματα! Και θα έρχουνται οι τουρίστες, 
δικοί μας και ξένοι, και θ’ ανοίγουν το 
στόμα με θαυμασμό. Να προχτές πέ
ρασε από δω ένας Ιταλός καρδινάλιος. 
Κοίταζε, κοίταζε, δε χόρταινε δεν του 
έκανε καρδιά να φύγει. «Αυτή είναι» 
μου κάνει ύστερα «αυτή είναι η αλη
θινή ζωγραφική»!

Τη στιγμή εκείνη η γυναίκα του 
Κόντογλου φώναξε χαρούμενη:

Να ο παπάς!
Σκύβω και βλέπω ν’ ανεβαίνει δυό 

δυό τα σκαλοπάτια, με το ράσο αναρι- 
γμένο στους ώμους, ένας καταπληκτι
κός Παπαφλέσας εβδομηντάρης με ρο
δοκόκκινα μάγουλα.

και φοθιτσιάρης. Σε μιά δύσκολη στι
γμή που βρέθηκε και κιντύνεψε να τον 
σκοτώσουν, στράφηκε και μας είπε:

-  Μπορούσα να ξεπέσω και να σωθώ 
-  μα τότε η ψυχή; Η ψυχή τι γίνεται; 
Χάνεται. Στο διάολο λοιπόν η σάρκα!

Κάποτε πάλι, στη μέση της κουβέν
τας, άρχισε ξαφνικά να ψέλνει για να 
δείξει πόσο γλυκά και σωστά έψελναν 
τότε αυτοί στον Πόντο. Στράφηκε στον 
Κόντογλου. τον έπιασε από το χέρι, του 
έδινε συμβουλές:

-  Αν θες να ψέλνεις καλά, παιδί μου 
Φώτη, πρέπει ξημερώματα, προτού να 
πας στην εκ'κλησιά, να φας καρπούζι. 
Θα δεις, η φωνή σου θα γίνει ντιν ντιν 
ντιν, ασήμι. Αν δεν έχεις καρπούζι, 
τότε γάλα με αυγό. Μα καλύτερο το 
καρπούζι.

Κι έπειτα στράφηκε σε μένα:

-  Είναι σπάνιος τύπος, μου λέει ο 
Κόντογλου. Όλο δύναμη, οραματισμό, 
φρεσκάδα μυαλού και ψυχική λεβεν
τιά. Θα σου αρέσει. Είναι από τον 
Πόντο και τον λένε παπα- Παναγιώτη.

'Εφτασε πέταξε ένα μπόγο που κρα
τούσε, άπλωσε τη χερούκλα του, χαιρέ
τησε. Άρχισε να μιλάει. Τρεις γέρους 
έχω δει μονάχα στη ζωή μου, που τα 
λόγια τους η κίνησή τους, τα ματια τους 
να τινάζουν τόση δύναμη. Το Ζορμπά, 
τον εργάτη από τον Όλυμπο· τον 
Μπάρμπα-Ανδρέα, ένα χωριάτη από το 
Καστρί της Κρήτης- τον Δον Μιγκουέλ 
Ουναμούνο, το μεγάλο Ισπανό. Και 
τώρα μπήκε κι ο παπάς τούτος τέταρ
τος.

Μιλούσε για τα χρόνια του στην 
Τουρκιά, για τα παθήματα και τις χαρές 
του. Πως έφερνε μπροστά μας ολοζών
τανους τους πασάδες, τους δεσποτάδες, 
τις γυναίκες, τους Τούρκους, τους μπα
ξέδες, τους μιναρέδες, την Αγία-Σοφία! 
Σηκώνουνταν, χειρονομούσε, άλλαζε 
φωνή κι έκφραση, γίνουνταν έναν 
με τον ήρωά του -  πότε πασάς σκληρός 
και χαροκόπος, πότε ραγιάς πονηρός

Πάνω: Ο Φώτης Κόντογλου(1), ο Γ. Τσαρού- 
χης (2) και ο Τζίμας (3) με τον ηγούμενο της 
Μονής Βαρλαάμ Μαή (4), τον επ ιλεγόμενο 
«ληστοτρόφο» στα Μετέωρα (1932). Κάτω: 
Από τις  σημειώσεις του Κόντογλου στο Μυ- 
στρά (1938).
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-  Τον βλέπεις τούτον, μου λέει και 
μου δείχνει τον Κόντογλου. Αυτός δεν 
έχει μονάχα εδώ φωνή (και μου δείχνει 
το λαρύγγι), έχει και εδώ φωνή! (και 
μου δείχνει το κεφάλι). Αυτό είναι το 
τέλειο! Άλλοι έχουν φωνή μονάχα στο 
λαρύγγι -  τι να τους κάμεις; Αυτοί μπο
ρούν, μπορούν μα δεν ξέρουν. Άλλοι 
πάλι έχουν φωνή μονάχα στο μυαλό. 
Αυτοί ξέρουν, ξέρουν οι κακόμοιροι, 
μα δεν μπορούν. Χαρά σ’ εκείνους που 
έχουν φωνή και στο μυαλό και στο λα
ρύγγι.

Τον άκουγα και δύσκολα κρατούσα 
τη συγκίνηση και τη χαρά μου. Αυτές 
είναι οι ζωντανές ψυχές της Ελλάδας! 
Περνάς πολιτείες και χωριά, μιλάς με 
χιλιάδες ανθρώπους, η καρδιά σου πάει 
να πλαντάξει από αγανάκτηση και 
ντροπή. Τούτα τα άφτερα δίποδα είναι 
η ράτσα μας. Έτσι λοιπόν κατάντησε 
το αίμα μας; Εμποράκοι. σερσέμηδες, 
πονηροί, ζηλιάρηδες, κλέφτες. Και ξά
φνου πετιέται μπροστά σου μια ψυχή 
που έφτασε στην κορυφή της ελληνι
κής αποστολής -  να σμίξει την παλικα- 
ριά με τη γνώση, το πάθος με το παι
χνίδι. Και πέρνεις τότε βαθιάν ανάσα. 
Ξανάρχεται η εμπιστοσύνη στο αίμα 
σου. η βαθιά πεποίθηση πως η ράτσα 
τούτη εύκολα δεν πεθαίνει.
Η ελληνική φυλή ήταν πάντα, είναι 
ακόμα, η φυλή που έχει το επικίντυνο 
μέγα προνόμιο να κάνει θάματα. Όπως 
όλες οι δυνατές, μεγάλης αντοχής φυ
λές, κι η ελληνική μπορεί να φτάσει 
στον πάτο του γκρεμού, κι ακριβώς 
εκεί, στην πιό κρίσιμη στιγμή, όπου οι 
αδύνατες ράτσες γκρεμίζουνται, αυτή 
δημιουργεί το θάμα. Επιστρατεύει όλες 
της τις αρετές και πετιέται μονομιάς, 
χωρίς διάμεσους σταθμούς, στην κο
ρυφή της λύτρωσης. Το απότομο τούτο, 
απρόβλεφτο από το λογικό, ανατίναγμα 
προς τ’ απάνω ονομάζεται θάμα.

Όλη μας η Ιστορία δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά ένα βίαιο επικίντυνο δρα- 
σκέλισμα από το χαμό στη σωτηρία.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΑ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΚΑ»  

Η «ΠΑΠΟΥΛΑΚΕΙΑ»

Το χρονικό μιας αναταραχής που συγκλό
νισε την Πελοπόννησο στα μέσα του περασμέ
νου αιώνα.

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΑΣ ΛΑΪ
ΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

1. Προφητείες του Αγαθάγγελου: 
Οραμα και βίωμα του υπόδουλου 

Ελληνισμού.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένα 
από τα προσφιλέστερα λαϊκά αναγνώ
σματα, ήταν ο «Αγαθάγγελος- ή «Οπτα
σία του Μ ακαρίου Ιερομονάχου Αγαθαγ- 
γέλου». Το έργο αυτό γράφτηκε γύρω 
στα 1750 από το  γνωστό λόγιο του 18ου 
αιώνα Θ εόκλητο Πολυείδη με σκοπούς 
εθνεγερτικούς .

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, προφήτευε 
και «την σ υντέλε ιαν τη ς  βασ ιλείας των 
Οσμάνων» (Τούρκων) και την απ ελευθέ
ρωση του Γένους από το  «ξανθόν γένος» 
δηλαδή τους Ρώσους. Ο «Αγαθάγγελος», 
που κυκλοφορούσε έντυπος και χ ε ιρ ό 
γραφος, διαβαζόταν με κατάνυξη από 
τους υπόδουλους Έ λληνες  «ως κώδιξ 
τ ις  θε ίος αναγγέλλω ν βεβαίαν την από 
τους Τούρκους σωτηρίαν της Ελλάδος» 
όπως αναφ έρει χαρακτηρ ιστικά  ο Φιλή- 
μων στο έργο του «Δοκίμ ιον περί Φ ιλικής 
Εταιρίας».

, Σ τ*ς π ροφ ητείες του Αγαθάγγελου 
ίσως έχουν την αρχή και μερ ικές  άλλες 
που κυκλοφόρησαν αργότερα  στο όνομα 
του ιεραπόστολου και εθναπόστολου 
Κοσμά του Αιτωλού. Το βέβαιο πάντως 
ε ίνα ι ότ ι στα πρώτα 50 χρόνια του περα
σμένου αιώνα, εμφανίστηκαν αρκετο ί 
αυτόκλητο ι ζηλω τές του Αγαθαγγελι- 
σμού και συνάμα διαστρεβλω τές της 
Αγιοκοσμίτικης διδασκαλίας.

2. Παπουλάκος ο Α', ο «Αγυιοπατέ- 
ρας».

Στα 1 8 1 1 , στην Πάτρα εμφ ανίστηκε 
κάποιος καλογεροντυμένος που έλεγε 
πως ήταν ακόλουθος του Πατροκοσμά 
μέχρι το θάνατό του και προφήτευε «την 
αποξήρανσιν της θαλάσσης, λ ιμόν τε  και 
λοιμόν και την σ υντέλε ιαν του κόσμου», 
όπως αναφ έρετα ι σε σχετικό χρονικό. Ο 
ψ ευτοπροφήτης αυτός πρέπει να ήταν ο
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γνωστός Παπουλάκος ο Α \ ή «Αγιοπατέ- 
ρας», τον οποίο ο Αμβρόσιος Φραντζής 
αποκαλεί ειρωνικά «Αγυιοπατέρα», δη
λαδή πατέρα του δρόμου, αγύρτη.

Η καταγωγή του ήταν από τη Ζάκυνθο. 
Κάποιοι άλλοι προσθέτουν και την Ιθάκη. 
Το κοσμικό του όνομα έμ ε ινε  άγνωστο 
ίσως γ ια τ ί από την αρχή εμφ ανίστηκε με 
το  καλογερικό Ευγένιος. Στα 1817, εμ 
φανίστηκε στην Πάτρα, όπου επαιτούσε 
για  την ανέγερση Μ οναστηριού κατά τα 
λεγόμενά  του. Ώ σπου καταδιώχθηκε, 
καταφ εύγοντας στην περιοχή του Δια- 
κοφτού. Εδώ νοίκ ιασε ένα ερημοκλήσι, 
που το  χρησιμοποιούσε για ασκητήριο 
και παράλληλα για ορμητήρ ιο στα κηρύ- 
γματά του.

Αγνωστο πότε ακριβώς, συνδέθηκε με 
μια νεαρή οπαδό του δ ίνοντάς της το 
όνομα Χρυσαυγή. Στα 1824 το «ασκη
τικό» ζευγάρ ι εγκαταστάθηκε στα Τριπό- 
ταμα της ορεινής Ηλείας, όπου δημιούρ
γησε ένα μεγάλο Μ οναστήρι που χ τ ί
στηκε με το  υστέρημα και τον ιδρώτα 
απλοϊκών ανθρώπων. Είναι χαρακτηρ ι
στικό το γεγονός ότι εκμετα λλεύονταν  
με τόση επ ιτηδε ιότητα  τ ις  προλήψεις και 
τη δυστυχία  του κόσμου, ώστε πολύ σύν
τομα έγ ιναν πασίγνωστοι με τα  ονόματα 
«Αγιοπατέρας» και «Αγιοπατέρισσα».

Το κακό όμως δεν σταματούσε εδώ. Τα 
κηρύγματα του «Αγιοπατέρα» προκα- 
λούσαν την  ηττοπ άθεια  του κόσμου που 
πεχούσε τα άρματα προσμένοντας την 
μετά θάνατο σωτηρία με τη μεσ ιτε ία  του 
ρασοφόρου αγύρτη. Ο Κολοκοτρώνης, 
βλέποντας αυτή την κατάντια , ζητούσε 
την  ευκα ιρ ία  να τον εξουδετερώ σ ει χω
ρίς νάρθει σε ρήξη με τους πολλούς και 
παθιασμένους οπαδούς του. Ο προβλη
ματισμός όμως του «Γέρου», δεν κρά
τησε πολύ καιρό. Όπως παρατηρεί ο 
Δ ιονύσης Μ ιτάκης, για λογαριασμό του 
Κολοκοτρώνη πρόλαβε να δώσει λύση ο 
Ιμπραήμ.

_0 Α ιγύπτιος στρατηλάτης, έχοντας 
μάθει για  τα τεράσ τια  πλούτη που κρύ
βονταν στα Τριπόταμα, έσ τε ιλε  εκ ε ί (12 
Σεπτεμβρίου 1826) ένα απόσπασμα που 
άρπαξε τους θησαυρούς, έκαψε το Μο
ναστήρι, αιχμαλώτισε την «Αγιοπατέ-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ρισσα» και σκότωσε τον «Αγιοπατέρα» 
μαζί με πολλούς άλλους.

3. Η «Φιλορθόδοξος Εταιρία».

Τα Αγαθαγγελικά κηρύγματα ήρθαν 
και πάλι στο προσκήνιο αμέσως μετά τον 
ερχομό του Όθωνα. Την αφορμή έδωσε 
η διακήρυξη της Αντιβασ ιλείας (4 Αυ- 
γούστου 1833), που καθιέρωνε την ανε
ξαρτησία της Ελληνικής Εκκλησίας, με 
κοσμικό αρχηγό τον ετερόδοξο  (καθο
λικό) Όθωνα. Η διοίκηση και η πνευμα
τική  εξουσία ανατέθηκε σε 5μελή Σύν
οδο Αρχιερέων, που διορ ίζονταν από τον 
κοσμικό αρχηγό.

Ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το 
Ο ικουμενικό Πατριαρχείο, η κατάργηση 
των περισσότερων Μοναστηριών και η 
εκχώρηση της ακ ίνητης περιουσίας τους 
στο δημόσιο, θεωρήθηκαν - όπως γράφει 
ο Μπάμπης Ά ν ν ιν ο ς  -  «ασεβής επέμβα- 
σις της Αντιβασ ιλείας ε ις  τα  θρησκευτικά 
α ισθήματα του Εθνους». Την έντονη 
λαϊκή δυσαρέσκεια τροφοδοτούσε και η 
ρωσική πολιτική, φτάνοντας μέχρι το 
σχηματισμό της «Φ ιλορθοδόξου Εται
ρίας», που οργανώθηκε κατά τα πρότυπα 
της Φ ιλικής Εταιρίας, με σκοπό την  περι
φρούρηση της Ορθοδοξίας.

Η όλη αντίδραση έπαιρνε μεγάλες δια
στάσεις από την  επίμονη φήμη ότι ο γνω
στός για τ ις  φ ιλορωσικές του πεποιθή
σεις Κολοκοτρώνης, ε ίχε  αναλάβει τη 
δ ιεύθυνση της Εταιρίας. Ακόμη περισσό
τερο  ηλεκτρ ίσ τηκαν τα πνεύματα όταν 
δ ιανεμήθηκε σε πολλά αντίτυπα επι
στολή του Νέσελροντ προς τον Κολοκο
τρώνη, που συνιστούσε στους Έ λληνες 
εμμονή στα δόγματα της θρησκείας 
τους.

Η επιστολή αυτή στάθηκε μια από τις  
βασικές α ιτ ίες  του ξεσηκωμού της Μά
νης. Η Αντιβασιλεία  έσπευσε τό τε  να φυ
λακίσει τον Κολοκοτρώνη με την κατη
γορία της πολιτικής συνωμοσίας και λ ί
γους μήνες αργότερα να υποτάξει τους 
Μ ανιάτες με τη βία των όπλων. Στο τέλος 
οι γνωστές αλλεπάλληλες ταπεινω τικές 
ή ττες  του βαβαρέζικου στρατού, την 
ανάγκασαν να καταλήξει σε συμβιβα
σμούς και παράλληλα να αποφύγει την 
ανοιχτή ρήξη με την Εταιρία, που μέχρι 
τό τε  δεν ε ίχ ε  σημειώσει σημαντικές 
δραστηρ ιότητες.

Ομως το καθεστώς, στην προσπάθειά 
του να αποφύγει τον ένα σκόπελο, έπεσε 
πάνω σε άλλους. Ακολούθησαν οι στά
σεις της Μεσσηνίας (1834) και της Ακαρ
νανίας (1836) με όλες τ ις  γνωστές συν
έπειες. Τρία χρόνια αργότερα (1839) η 
Εταιρία άρχισε μια έντονη δραστηριό
τητα. Οι κ ινήσεις της όμως προδόθηκαν, 
με αποτέλεσμα να συλληφθούν αρκετά 
μέλη της. Ανάμεσα σ' αυτά ήταν και ο 
Νικηταράς, που φυλακίστηκε στην Α ίγινα 
για 14 μήνες.



Στη 10ετ’ια του 1840 η Εταιρία συνέχισε 
τ ις  δραστηριότητές της που έβρισκαν 
μεγάλη λαϊκή απήχηση, καθώς ο οριστι
κός διακανονισμός του εκκλησιαστικού 
ζητήματος έμενε σε εκκρεμότητα, ενώ 
παράλληλα οι κοινωνικές αναταραχές με 
ή χωρίς θρησκευτικό κίνητρα διαδέχον
ταν η μια την άλλα, με αποκορύφωμα τα 
Μουσουριακά, την επανάσταση του 1848 
και τα Παρκερικά.

Σ' αυτή την πολυτάραχή 10ετία έκανε 
την εμφάνισή του ο Κοσμάς Φλαμιάτος, 
ένας φανατικός αγαθαγγελιστής από τη 
Σάμη της Κεφαλληνίας. Τα γραφτά και τα 
προφορικά του κηρύγματα είχαν ξεση
κώσει τους φ ιλορθόδοξους και πρώτους 
από όλους αρκετούς μοναχούς. Με λίγα 
λόγια ο Φλαμιάτος ήταν η ψυχή των φι- 
λορθόδοξων. Γ ι’ αυτό σε κάποια έγ
γραφα που διασώθηκαν χαρακτηρ ίζετα ι 
«θεμελιωτής» και «κέντρον της ομά- 
δος». Έ να από τα πολλά του ερείσματα 
ήταν και το Μ οναστήρι του Μεγάλου 
Σπηλαίου. Εδώ γνωρίστηκε με τον Πα- 
πουλάκο τον ΕΓ, που έμελλε να ξεσηκώ
σει αργότερα την Πελοπόννησο.

ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ Ο Β ’ Ο ΦΑΝΑ
ΤΙΚΟΣ ΖΗΛΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑ* 

ΘΑΓΓΕΑΙΣΜΟΥ
1. Από την αφάνεια στο επίκεντρο 

της λαϊκής αποθέωσης.

Ο δεύτερος Παπουλάκος ήταν εκείνος 
που για ένα διάστημα αποτελούσε για 
τον απλοϊκό κόσμο την εξαίρεση του πα- 
ροιμιακού κανόνα, σύμφωνα με τον 
οποίο «κανένας άγιος δεν αγιάζει στον 
τόπο του». Ξαφνικά βρέθηκε στο επ ίκεν
τρο της λαϊκής αποθέωσης χωρίς και ο 
ίδ ιος να το περιμένει.

Γεννημένος στο χωριό Άρμπουνα των 
Καλαβρύτων, ασκούσε μέχρι την ώριμη 
ηλικία του το  επάγγελμα του κρεοπώλη.
Η τυπική χωριάτικη ζωή του άλλαξε με 
εντυπωσιακό τρόπο. Κάποτε αρρώστησε 
βαριά από άγνωστη αρρώστια, που τον 
κράτησε για τρ εις  ολόκληρες ημέρες σε 
κατάσταση αφασίας. Αφού συνήλθε και 
μετά από λίγο καιρό ανάρρωσε, απαρνή- 
θηκε τα εγκόσμια και φόρεσε ράσο κα
λογερικό, χρησιμοποιώντας το  όνομα 
Χριστόφορος.

Ο λαός τον ονόμασε «Παπουλάκο» σε 
ανάμνηση φα ίνετα ι του παλιού Παπου- 
λάκου, μια και η ηλικία του ήταν προχω
ρημένη (βρισκόταν τό τε  γύρω στα εβδο
μήντα του χρόνια). Το βαφτιστικό του 
όνομα έμεινε άγνωστο. Το ίδ ιο άγνωστο 
θα έμενε και το ο ικογενειακό του, αν δεν 
σωζόταν το έγγραφο της φυλάκισής του, 
όπου σημειώνεται με το  επώνυμο Πανα- 
γιωτόπουλος.

Στα λιγοστά που έχουν διασωθεί 
ανορθόγραφα κείμενά του υπογράφει 
ως «Χριστόφορος Κύρικας». Τα διάφορα 
κρατικά έγγραφα της εποχής που 
έδρασε τον αποκαλούν «λαοπλάνον», 
«οχλαγωγόν» και «απαίδευτον». Ό μω ς η 
αγραμματωσϋνη του δεν τον εμπόδισε 
να φτάσει εκε ί που έφτασε. Στην αρχή 
περιόδευε στα χωριά της επαρχίας Κα
λαβρύτων, όπου απέκτησε τους πρώ
τους φανατικούς οπαδούς του που ήταν 
γυναίκες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 
ότ ι οι γυνα ίκες υπήρξαν πάντα το γεγάλο 
και μαχητικό του στήριγμα.

Η περιοχή Ζαρνάτας της Μεσσηνιακής Μά
νης με το ομώνυμο Βυζαντινό Φρούριο στο 
βάθος που υπήρξε ορμητήριο του Παπουλά- 
κου και των οπαδών του στην προσπάθειά 
τους να μπουν στην Καλαμάτα.

Κάποτε σταμάτησε τ ις  περ ιοδείες του 
και αποσύρθηκε σ' ένα βουνό έξω από το 
χωριό του, χτίζοντας εκε ί μια ασκητική 
καλύβα. Γύρω στα 1847 ξανάρχισε τις  
περ ιοδείες του αυτή τη φορά στις γ ε ιτο 
ν ικές επαρχίες της Αχαΐας και της Αρκα
δίας. Ενθαρρυμένος από την υποδοχή 
που του έγινε, αποφάσισε να δ ιευρύνει 
τ ις  δραστηριότητές του. Έ τσ ι στα 1848 
πήγε στην Αθήνα και παρουσιάστηκε 
στην Ιερά Σύνοδο, ζητώντας την άδεια  να 
κηρύξει σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Οι Ιεράρχες δεν του την έδωσαν 
επειδή από την πρόχειρη εξέταση που 
του έκαναν, διαπίστωσαν «τηνάκραντου 
α ιτούντος απαιδευσίαν» όπως γράφει 
χαρακτηριστικά ο Μπάμπης Ά νν ινος. 
Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Παπουλάκο 
να ξαναρχίσει αργότερα νέες περι
οδείες.

2. Οι πρώτες μεγάλες περιοδείες
του.

Όπως προκύπτει από κρατικά έγ
γραφα της εποχής εκείνης, ο Παπουλά
κος εγκαινίασε τ ις  μεγάλες περ ιοδείες 
του στο τέλος του καλοκαιριού του 1851, 
αρχίζοντας από την επαρχία Τριφυλίας. 
Αφού μίλησε στους κατοίκους των δή
μων Αυλώνας και Δωρίου, πέρασε στο 
Νομό Αρκαδίας. Από εκε ί κατηφόρισε 
στη Λακωνία, για  να μπει τελ ικά  θριαμ
βευτής στην Καλαμάτα στις 10 Οκτω
βρίου 1851.

Από όπου περνούσε γ ινόταν δεκτός με 
σεβασμό. Τα λόγια του σαγήνευαν το 
λαό, ενώ οι φήμες γ ια  «θαύματά» του όλο 
και διογκώνονταν. Έ τσ ι ώστε να επικρα
τήσει η συνήθεια να κόβουν μικρά κομ
μάτια από το ράσο του και να το  χρησι
μοποιούν για φυλαχτά. Κάποτε μάλιστα 
στις Σπέτσες οι ψαράδες έδεναν στα δί
χτυα τους τέτο ια  κομμάτια, π ιστεύοντας 
ότι θα βοηθούσαν για μια καλή «ψα
ριά»....

Ο Παπουλάκος από την πλευρά του

φρόντιζε πάντα να εντυπωσιάζει τους 
πιστούς του με διάφορα τεχνάσματα. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Προτού 
αρχίσει να μιλάει, συνήθιζε να λέει, υπο
τ ίθ ετα ι σε κάποιον από όσους στέκονταν 
πίσω του, χωρίς να σ τρέφ ει το βλέμμα: 
«Γιάννη (Κώστα κ.λ.π.) φ έρε μου ένα πο
τήρ ι νερό!».

Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχε πάντα 
κάποιος Γιάννης ή Κώστας. Ακούγοντας 
το όνομά του έτρεχε να φ έρε ι νερό, ενώ 
οι γύρω σταυροκοπιούνταν για το 
«θαύμα». Ά λ λ ες  φορές «εν τη ρύμη» του 
λόγου του, απευθυνόταν στους άντρες 
με τη φράση «σεις οι ζωοκλέφτες!» ή 
στις γυνα ίκες με τη φράση «σεις που κά
νετε  μάγια!». Το ακροατήριο εντυπωσια
ζόταν από την «αποκάλυψη» μια και 
εκε ίνη  την εποχή οργίαζαν η ζωοκλοπή 
και οι προλήψεις γύρω από μάγισσες και 
μάγια...

Τα κηρύγματα του Παπουλάκου γ ίνον
ταν σε απλή και σκληρή γλώσσα διάχυτη 
από αρνητισμό για κάθε τ ι το πρωτοφα
νέρωτο. Τα επαναστατικά για την εποχή 
εκείνη  ατμοκίνητα καράβια τα  αποκα- 
λούσε «καρρότσες του διαβόλου». Για 
τ ις  μπούκλες των μαλλιών έλεγε ότ ι ε ίνα ι 
«μαξιλαράκια πάνω στα οποία κάθετα ι ο 
διάβολος και ψ ιθυρίζει λόγια αμαρτίας». 
Τούτος ο αφορισμός στάθηκε α ιτία  να 
ξυρίσουν τα κεφάλια τους μερ ικοί 
ακροατές του στη Σπάρτη.

Στην Καλαμάτα είπε ότ ι θάρθει ο και
ρός που όλες οι πόλεις «θα ενωθούν με 
μια κλωστή». Ό τα ν  αργότερα εμφανί
στηκε στην Ελλάδα ο τηλέγραφος, πολ
λοί θυμήθηκαν αυτή την «προφητεία» 
του. Κανείς όμως δεν θυμήθηκε ότι στα 
χρόνια του Παπουλάκου ο ελληνικός τύ 
πος είχε αφιερώσει αρκετά θαυμαστικά 
σχόλια για την ανακάλυψη του τηλέγρα
φου . . .

Πολύ σύντομα στα αφοριστικά κηρύ
γματα του Παπουλάκου συμπεριλήφθη- 
καν τα δικαστήρια, το εκπαιδευτικό σύ
στημα και πολλά άλλα κατά τη  φανατική 
του του γνώμη «κακώς κείμενα».

Φεύγοντας από την Καλαμάτα πήγε 
στο δήμο Αλαγωνίας και από εκε ί στους 
δήμους Αμφ ιείας και Θούριας, για  να 
καταλήξει στο Μ οναστήρι του Βουλκά- 
νου. Σ' αυτή τη φάση της περιοδείας του 
ο Νομάρχης Μεσσηνίας τον κάλεσε να
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εγκα τα λείψ ε ι το  Νομό. Εκείνος προχώ
ρησε τό τε  προς την Αρκαδία. Στο δρόμο 
όμως άλλαξε γνώμη. Γύρισε πίσω και 
πήγε στην Κυπαρισσία, από όπου με 
πολλή δυσκολία μπόρεσε να τον απομα- 
κρύνει ο Επαρχος Τριφυλίας.

Στο μεταξύ η Κυβέρνηση ενημέρωσε 
σχετικά  την Ιερά Σύνοδο, που κόλεσε τον 
Παπουλάκο να εμφ ανισ τε ί μπροστά της 
«ίνα δώση λόγον περί του σκανδαλώ
δους αυτού κηρύγματος». Εκείνος αρ- 
νήθηκε να συμμορφωθεί, προτιμώντας 
να αποσυρθεί για λ ίγους μήνες στο χω
ριό της καταγωγής του.

3. Λαϊκό παραλήρημα και Κυβερνη
τική αμηχανία.

Το Μ άρτιο του 1852, ο Παπουλάκος 
ξανάρχισε τ ις  π ερ ιοδείες  του; περνών
τας αυτή τη φορά στην Αργολιδοκοριν- 
θια. Εκεί όμως που 6ρήκε αποθεωτική 
υποδοχή ήταν το Κρανίδι, η Ύ δρα και οι 
Σπέτσες. Ο φανατισμός των κατοίκων 
στις περ ιοχές α υτές ε ίχ ε  φτάσει σε τ έ 
το ιο  σημείο, ώστε μετά την αναχώρηση 
του Παπουλάκου για τη Λακωνία, τη νύ
χτα έβγα ιναν στους δρόμους και έκαναν 
λ ιτα ν ε ίες  στο όνομά του.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισ
σότερό όταν η Ιερά Σύνοδος με εγκύκλιό  
της αποκήρυξε τον Παπουλάκο καλών- 
τας το λαό να ησυχάσει με ήρεμο και 
πειστικό τρόπο. Έ τσ ι φ τάνουμε στις 22 
Μ α ΐο υ ,ό τα ν  στις Σπέτσες σημειώθηκαν 
σοβαρα επεισόδια, ύστερα από δ ιαδό
σεις μερικών ιερέω ν ό τ ι παρεμποδίζον
τα ι στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Το βράδυ της ίδ ιας ημέρας, κάπου 
τρ ε ις  χ ιλ ιάδες εξαγριω μένοι οπαδοί του 
Παπουλάκου - ανάμεσα στους οποίους 
και πολλές γυνα ίκες - λ ιθοβόλησαν άγρια 
το σπίτι του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου 
Στη συνέχεια  πολιόρκησαν το Επαρχείο, 
απαιτώντας να τους παραδοθούν η 
σφραγίδα του Επάρχου, τα όσα έγγραφα 
αφορούσαν τον Παπουλάκο και η εγκύ
κλιος της Ιεράς Συνόδου, γ ια  να τα ρί
ξουν όλα στη φωτιά που είχαν ανάψει για 
το  σκοπό αυτό.

Τελικά το  πλήθος δ ιαλύθηκε ύστερα 
από πειστική παρέμβαση της λ ιγοστής 
δύναμης Χωροφυλακής που στάθμευε 
στις^ Σπέτσες. Ο Επαρχος έσπευσε να 
εκδώ σει τό τε  προκήρυξη, καλώντας 
τους κατο ίκους να ησυχάσουν με την 
απειλή σοβαρών κυρώσεων. Η προκή- 
ρυξη αυτή, ανάμεσα σε άλλα, ζητούσε 
από τους γονε ίς  να περιμαζέψουν τα 
παιδιά τους που τρ ιγυρνούσαν στους 
δρόμους και ξεσπούσαν «εις τας γνω- 
στάς απονενοημένος κραυγάς, να τα 
αποτρέψωσι να μη επαναλάβωσι πλέον 
αυτάς».

Δ ιαφ ορετικά  - συνέχιζε η προκήρυξη - 
θα συλλαμβάνονταν «παρά της περιπο- 
λούσης Χωροφυλακής και Π ολιτοφυλα
κής «και θα παραπέμπονταν στον Εισαγ
γελέα  όταν ήταν μεγαλύτερα  από δέκα 
χρόνων. Αν ήταν μ ικρότερα  σε ηλικία, θα 
συλλαμβανόταν ο πατέρας τους και σε 
περίπτωση απουσίας του η μητέρα τους 
•«δια να προκαλείτα ι κατ' αυτών η δέουσα 
καταδίωξις...».

Αρκετό καιρό προτού να συμβούν όλα 
αυτά στις Σπέτσες και συγκεκρ ιμένα  στις 
αρχές Απριλίου 1852, ο Παπουλάκος βρι
σκόταν στη Λακωνία. Γνωρίζοντας από

την προηγούμενη περ ιοδεία  του τη δυσ
αρέσκεια  των κατοίκων για  το  οθωνικό 
καθεστώς, φρόντιζε σε κάθε του κήρυ
γμα να ρ ίχνει «περισσότερο λάδι στη φω
τιά». Ο Επαρχος Γυθεϊου σε αναφορά 
του προς το Νομάρχη Λακωνίας έγραφε 
οτι ο Παπουλάκος «θέλει μεταβή εις 
Αθήνας με 20 χιλ ιάδας ανθρώπων και ότι 
υπέρ αυτού ε ίνα ι όλο ι ο ι κάτο ικο ι των 
μερών όπου περιήλθεν».

Ο Παπουλάκος δεν άφηνε να του ξε
φ εύ γε ι η παραμικρή ευκα ιρ ία  για να φα
νατίζε ι περισσότερο τους οπαδούς του. 
Ε κμεταλλεύτηκε ακόμη και τα πολλά τυ 
πογραφικά λάθη στα παλιά εκκλησ ια
στικά βιβλία, που τυπώνονταν όπως είνα ι 
γνωστό κατά κύριο λόγο στη Βενετία . Σε 
δυο τέτο ια  βιβλία ο «δαίμων» του τυπο
γραφείου ε ίχ ε  παραποιήσει τη σημασία 
δυο χαρακτηριστικώ ν λέξεων. Συγκεκρ ι
μένα στο ένα το  «Αγγελικοί δυνάμεις» 
ε ίχ ε  μετατραπεί σε «Αγγλικοί δυνάμεις». 
Στο άλλο βιβλίο το  «Α ινείτε τον Κύριον» 
ε ίχ ε  γ ίν ε ι «Αρνείτε τον Κύριον»...

Ο Παπουλάκος βρήκε τό τε  την ευκα ι
ρία να ξεσπαθώσει κατηγορώ ντας για 
«σατανικές ενέργε ιες»  την Αγγλία και 
τους «Λουθουροκαρβούνους» (Λουθη- 
ροκαλθίνους) όπως αποκαλούσε τον 
Οθωνα και τους παραστάτες του.

Οι κά το ικο ι ήταν αποφασισμένοι να 
κάνουν το  κάθε τ ι στο όνομα του Παπου
λάκου. Ο Αντισυνταγματάρχης Χωροφυ
λακής Δ ημήτρ ιος Κουτσογιαννόπουλος, 
που έζησε από κοντά όλα τα  γεγονότα, 
έγραφε σε μια αναφορά του : «Ο απλούς 
λαός της Λακωνίας, ούτε κατά την επο
χήν καθ' ην ο Ιμβραήμης εζητούσε να 
εισθάλη ε ις  Λακωνίαν έδ ε ιξε  τοσούτον 
ενθουσιασμόν ωσάν τώρα υπέρ του κα
κούργου Χριστοφόρου και έμεινα, βε- 
βαιωθήτε, εκστατικός, οπόταν είδα  γ έ 
ροντας, άνδρας, γυναίκας, ιερείς, παιδ'ια 
και κοράσια, δ ίδοντα  αφορμήν δια να 
φονευθώσι προς τον  σκοπόν να αγιά- 
σωσι»...

Το λαϊκό παραλήρημα για τον Παπου
λάκο, απλώθηκε και σε άλλες επαρχίες 
με την  υποκίνηση των φιλορθόδοξων. 
Μ εταφ έροντα ι εδώ δυο χαρακτηρ ιστικά 
περ ιστατικά: Στη Θήβα εμφ ανίστηκε κά
ποιος Γρηγόριος Καβεζός ή Σπαθογιάν- 
νης ή Κριεζής, που ισχυριζόταν ό τ ι ήταν 
ο Παπουλάκος σε δ ιαφ ορετική  μορφή.

Στην περιοχή Αρκαδίας - έγραφε ο Νο
μάρχης - συνελήφθη κάποιος Γρηγόριος 
Ιωαννίδης που έφ ερε σταυρό, πάνω στον 
οποίο ε ίχε  γραφεί: «Σώσον Κύριε τον 
λαόν σου και ευλόγησον την κληρονο
μιάν σου. Νικάς το ις  ευσεβεύσ ι κατά 
βαρβάρων δωρούμενος». Σε ερώτηση 
ποιοι ήταν οι βάρβαροι, απάντησε ότι 
ήταν ο Οθων επειδή ήταν αβάφτιστος...

Ο λα ϊκός ξεσηκωμός ε ίχ ε  φ έρε ι την 
Κυβέρνηση σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε 
γ ια  ένα διάστημα βρισκόταν σε αμηχα
νία. Στις αρχές Μαίου δ ιέτα ξε  τη σύλ
ληψη μερικών μοναχών που περιόδευαν 
στις επαρχίες φανατίζοντας το λαό στο 
όνομα του Παπουλάκου. Ό μω ς ούτε και 
αυτά το μέτρο έφ ερ ε αποτελέσματα. 
Καθώς περνούσαν οι ημέρες όλο και 
φούντω νε το  λαϊκό παραλήρημα με επί
κεντρο  πάντα τη Λακωνία.

4. Ο ξεσηκωνός της Μάνης.

Ο Παπουλάκος στις αρχές Μαΐου 1852

συνέχιζε τη θρ ιαμβευτική περ ιοδεία  του 
στα χωριά της Ανατολικής Μάνης, ακο
λουθούμενος από 2.000 κατοίκους, πολ
λο ί από τους οποίους ήταν ένοπλοι. Ανά
μεσα στους κληρικούς που τον δέχτηκαν 
στην περιοχή τους ήταν και ο Επίσκοπος 
Ασίνης Μ ακάριος (1770 - 1867).

Οι τοπ ικές αρχές δεν είχαν τη δύναμη 
να επέμθουν αποτελεσματικά. Εκείνες 
τ ις  ημέρες στις περ ιοχές Γυθείου και Οι- 
τυλου, δεν βρίσκονταν παρά λιγοστο ί 
διασκορπισμένοι σ τρατιώ τες και γύρω 
στους 20 Χωροφύλακες χωρίς επ ικεφα
λής Υπομοίραρχο. Οταν ο Παπουλάκος 
και η συνοδεία του κατευθύνονταν προς 
το  δήμο Λαγείας, στο δρόμο συναντήθη
καν με ένα απόσπασμα αποτελούμενο 
από 4 - 5 Χωροφύλακες. Ο επ ικεφαλής 
Ενωμοτάρχης ε ίχε την τόλμη να επ ιχει
ρήσει τη σύλληψη του Παπουλάκου. Ξε
σηκώθηκαν όμως οι οργισμένοι συνοδοί 
του, με αποτέλεσμα το  απόσπασμα να 
κ ινδυνεύσει να κομματιαστεί από τους 
περισσότερο θερμόαιμους.

Λ ίγες ημέρες αργότερα, με διαταγή 
του Νομάρχη Λακωνίας για τη σύλληψη 
του Παπουλάκου κινήθηκαν 12 Χωροφύ
λακες με επ ικεφαλής τον Υπομοίραρχο 
Γεώργιο Ζωγράφο^ και τον  Έπαρχο Γυ- 
θείου. Ομως οι γύρω στις τέσσερ ις χ ι
λ ιάδες Μ ανιάτες που περιστοίχιζαν τώρα 
τον Παπουλάκο, ανάγκασαν τη μικρή 
αυτή δύναμη να υποχωρήσει άπρακτη.

Στο μεταξύ στην Αθήνα η Κυβέρνηση 
αποφάσισε να σ τε ίλ ε ι στη Μάνη δυο χ ι
λ ιάδες στρατιώ τες με γεν ικό  αρχηγό το 
Γενναίο Κολοκοτρώνη. Στα μέσα Μαΐου 
έφτασε με τρ ία  πολεμικά καράβια η 
πρώτη στρατιω τική αποστολή: ένας λό
χος πεζικού, ένα τάγμα Ο ροφυλακής, μια 
ορεινή πυροβολαρχία και ένα ενισχυ- 
μένο απόσπασμα Χωροφυλακής.

Η άφιξη των δυνάμεων αυτών ενθάρ- 
ρυνε τ ις  τοπ ικές αρχές. Στις 15 Μαΐου το 
βράδυ, ο Αντισυνταγματάρχης Κουτσο- 
γ ιαννόπουλος συγκέντρωσε την απαραί
τη τη  δύναμη και ξεκ ίνησε για το Ρηγανο- 
χώρι, όπου δ ια νυκτέρευε ο Παπουλάκος. 
Μ όλις μαθεύτηκε η κίνησή του, οι κάτο ι
κοι της περιοχής σήμαναν συναγερμό 
χτυπώντας τ ις  καμπάνες. Αμέσως συγ
κεντρώ θηκαν εκα τοντάδες ένοπλοι. Ο 
Κουτσογιαννόπουλος βλέποντας ότι μια 
σύγκρουση θα ήταν α ιματηρή και ανώ
φελη, γύρισε στη θέση του.

Στις 19 Μαΐου οι Αντισυνταγματάρχες 
του Στρατού Πουλικάκος και Μαυρομι- 
χάλης, ο Έπαρχος Ο ιτύλου, ο Υπομοί- 
ραρχος Ζωγράφος, μερ ικο ί ακόμη αξιω
ματικο ί και 15 Χωροφύλακες και Οροφύ
λακες, απέτυχαν να συλλάβουν τον Πα
πουλάκο που περ ιόδευε στο δήμο Λεύ- 
κτρου. Ο δρόμος για την Καλαμάτα του 
ήταν πια ανοιχτός. Στις 21 Μαΐου έφτανε 
στο χωριό Κάμπος της Αβίας, όπου 
εμ ε ινε  έξ ι ημέρες. Με τον  αέρα του λαο
πρόβλητου ηγέτη, έσ τε ιλε  προκήρυξη 
στα γύρω χωριά καλώντας τους κατο ί
κους να τον ακολουθήσουν στην Καλα
μάτα, παίρνοντας μαζί τους «ψωμί δια 
τρ ε ις  ημέρας».

Πολλοί έσπευσαν και πήγαν στο χωριό 
Πηγάδια όπου ε ίχε στήσει το  σ τρατηγείο  
του ο Παπουλάκος, με «στρατηγό» -  
όπως τον αποκαλούσε -  κάποιον Φάσσο.
Ο Αντισυνταγματάρχης Κουτσογιαννό- 
πουλος, έχοντας μαζί του 20 Χωροφύλα
κες και Ο ροφύλακες, βρ ισκόταν στο γ ε ι
τον ικό  Μ οναστήρι της Δήμιοβας. Μαθα'ι-
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νοντας για τη συγκέντρωση των Μανια
τών στα Πηγάδια, σκόπευε να τους επι
τεθεί, αφού πρώτα έρχονταν ενισχύσεις 
από την Καλαμάτα. Τελικά η επίθεση δεν 
έγ ινε επειδή οι Μ ανιάτες -  κάπου 2.000 
από τους οποίους 500 ένοπλοι -  είχαν 
πιάσει οχυρές θέσεις.

Ό λο ς  αυτός ο συρφετός με επ ικεφα
λής τον Παπουλάκο ήταν έτο ιμος να ξε
κινήσει για την Καλαμάτα. Η είδηση της 
επ ικείμενης εισβολής, προκάλεσε τρόμο 
στους κατοίκους της Μεσσηνιακής πρω
τεύουσας. Ο Νομάρχης Μεσσηνίας Γ. 
Ροντόπουλος φοβούμενος διαρπαγές, 
φρόντισε να μεταφερθούν στο πολεμικό 
«Αθηνά», που ναυλοχούσε στο λιμάνι 
της Καλαμάτας, όλα τα χρήματα του Δη
μόσιου Ταμείου καθώς και μια μεγάλη 
ποσότητα μπαρούτης που είχε παραλη- 
φθεί εκε ίνες  τ ις  ημέρες.

Ο Αντισυνταγματάρχης Κουτσογιαν- 
νόπουλος, βλέποντας ότι ήταν αδύνατο 
να αντιπαρατάξει τη λιγοστή του δύναμη 
απέναντι στο φανατισμένο φουσάτο του 
Παπουλάκου, ξεκίνησε για την Καλαμάτα 
για να ενωθεί με τ ις  άλλες δυνάμεις που 
θα υπεράσπιζαν την πόλη. Φτάνοντας 
εκε ί δ ιέταξε τον Δ ιο ικητή της Μοιραρ
χίας Μεσσηνίας Μοίραρχο Κων/νο Δη- 
μακόπουλο να τοποθετήσει τους άνδρες 
του για άμυνα στο κατάστημα της Νο
μαρχίας και μέσα σε σπίτια που βρίσκον
ταν σε επίκαιρα σημεία της πόλης.

Στις 27 Μαίου ο Νομάρχης Μεσσηνίας 
εξέδωσε προκήρυξη με την οποία εν- 
θάρρυνε τους κατοίκους, καλώντας τους 
να κλειστούν μέσα στα σπίτια τους σε 
ένδειξη αποδοκιμασίας του Παπουλά
κου. Ακόμη καλούσε όσους μπορούσαν 
να φέρουν όπλα να ενισχύσουν τη δημό
σια δύναμη. Τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 28 Μαίου, οι Μ ανιάτες με τον Παπου
λάκο μπροστά, ξεκίνησαν από το  χωριό 
Γιάννιτσα, με προορισμό τη Μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα.

Ο Μοίραρχος Δημακόπουλος έσπευσε 
τό τε  να τους αναχαιτήσει με δυο έφιπ
πες Ενωμοτίες. Ο ετερόκλητος συρφε
τός στη θέα των ιππέων Χωροφυλάκων 
που κάλπαζαν με ορμή, κοντοστάθηκε 
σαστισμένος. Μ ερικο ί άρχισαν' να οπι
σθοχωρούν. Ο Παπουλάκος και οι σ τενοί 
συνεργάτες του κατέφυγαν στο ορεινό 
χωριό Σελιτσ ιάνικα Καλύβια.

Οι υπόλοιποι, αφού αντάλλαξαν μερ ι
κούς πυροβολισμούς με τους Χωροφύ
λακες, υποχώρησαν τρέχοντος και 
καταδιώχθηκαν μέχρι τον Αλμυρό, αφή
νοντας πίσω έξι αιχμάλωτους. Ο κίνδυ
νος για την Καλαμάτα είχε αποτραπεί 
χάρη στην αποφασιστικότητα του Μοι
ράρχου και των Χωροφυλάκων, που 
εφάρμοσαν με απόλυτη επιτυχία την τα
κτική του αιφνιδιασμού. Ο καθένας μπο
ρεί να φανταστεί τ ι θα επακολουθούσε 
αν έμπαινε στην πόλη όλος αυτός ο 
όχλος.

Την άλλη ημέρα το πρωί, ο Αντισυντα- 
γματάρχης Κουτσογιαννόπουλος, κινή
θηκε με προορισμό τον Κάμπο της Αθίας, 
όπου βρισκόταν τώρα ο Παπουλάκος. 
Ό τα ν  όμως έφτασε στην οχυρή τοποθε
σία «Μαρθινίτσα» ή «Κουκόλακκος», εμ
ποδίστηκε από 300 ένοπλους Μανιάτες, 
που είχαν στήσει μπροστά από τα ταμ
πούρια τους μια σημαία με σταυρό στη 
μέση της. Σε ενίσχυσή του έσπευσε 
αμέσως ο Φρούραρχος Καλαμάτας Λο

χαγός Καπετανάκης με 60 στρατιώτες. 
Τελικό οι δυο Αξιωματικοί δεν έκριναν 
σκόπιμο να επ ιτεθούν στους Μ ανιάτες 
και γύρισαν στον Αλμυρό. Ο Νομάρχης 
δυσανασχέτησε για την υποχώρηση 
αυτή αλλά δεν ε ίχε δίκιο. Η εξουδετέ- 
ρωση του Παπουλάκου έπρεπε να γ ίνε ι 
χωρίς αιματοχυσίες, όπως και έγ ινε τ ε 
λικά.

5. Η σύλληψη του Παπουλάκου.

Η αποτυχία του Παπουλάκου να μπει 
στην Καλαμάτα, σήμανε την αρχή του 
τέλους της δράσης του. Φεύγοντας από 
τον Κάμπο Αθίας, πήγε στο χωριό Γαϊ- 
τσές, όπου οι κάτοικοι -  σε 200 ο ικογέ
νε ιες  τους ανεβάζει το σχετικό έγγραφο 
-  αρχνήθηκαν να τον δεχτούν. Ύ στερα 
από αυτό κατευθύνθηκε στο χωριό Τσέ- 
ρια της Καρδαμύλης, όπου και διανυκτέ- 
ρευσε.

Στις 30 Μαίου βρισκόταν στο χωριό 
Λοζνά του δήμου Λεύκτρου, όταν αποβι
βάστηκε από ένα καράβι πολεμικό το 
σώμα του Συνταγματάρχη Πιερράκου. Οι 
συνηθισμένοι για  την περίπτωση χα ιρε
τισ τήρ ιο ι κανονιοβολισμοί προκάλεσαν 
τέτο ιο  φόβο στους οπαδούς που του ε ί
χαν απομείνει, ώστε έτρεξαν και κρύφ
τηκαν στα δάση και τ ις  χαράδρες του 
Ταϋγέτου. Μαζί τους πήραν και τον Πα
πουλάκο, που -  όπως ακούστηκε τό τε  -  
πέταξε το ράσο και φόρεσε φουστα- 
νέλλα για να μην αναγνωρίζεται.

Για πολλές ημέρες αποσπάσματα του 
Στρατού, της Χωροφυλακής, της Ορο
φυλακής και της Εθνοφυλακής τον ανα
ζητούσαν παντού αλλά χωρίς αποτέλε
σμα. Τελικά αυτό που δεν μπορούσαν να 
καταφέρουν τόσοι άνδρες, το κατάφε- 
ραν τα παντοδύναμα χρήματα. 'Ενας ιε 
ρέας από το χωριό Λαγκόδα, Παπαβασί- 
λαρος στο όνομα, που ήταν παλιός ση
μαιοφόρος του Παπουλάκου, προσφέρ- 
θηκε να τον παραδώσει στις αρχές, με 
ανταμοιβή το τεράστιο  για την εποχή 
εκείνη  ποσό των έξ ι χιλιάδων δραχμών.

Μ ετά από συνενόηση με τον Έπαρχο 
Οιτύλου, πήρε μαζί του ένα Χωροφύλακα 
ντυμένο με χωριάτικα ρούχα και πήγε 
στο Μ οναστήρι της Βοϊδονίτσας κοντό 
στην Καρδαμύλη, όπου κρυβόταν ο Πα
πουλάκος. Ο μοναχός που τον υπηρε
τούσε, χωρίς να υποψιαστεί τίποτε, 
παρακάλεσε τον Παπαβασίλαρο να φ έρει 
από το δήμο Κολοκυνθίας έμπιστους αν
θρώπους για να παραλάβουν τον Παπου
λάκο με σκοπό τη φυγάδευσή του στην 
Κρήτη. Ακόμη ζήτησε να φέρουν ένα συ
στατικό γράμμα του Επισκόπου Ασίνης 
Μακαρίου, για να το χρησιμοποιήσουν σε 
περίπτωση ανάγκης.

Ο Παπαβασίλαρος πήγε και ενημέρωσε 
για όλα αυτά το Νομάρχη Λακωνίας και 
τον Έπαρχο Οιτύλου. Εκείνοι σκάρωσαν 
ένα πλαστό γράμμα προερχόμενο τάχα 
από τον Επίσκοπο Μακάριο και το έδω
σαν στον Παπαβασίλαρο, που τον ακο
λούθησαν έξ ι Χωροφύλακες ντυμένο ι με 
χωριάτικα ρούχα. Το τέχνασμα πέτυχε 
απόλυτα. Τη νύχτα της 23 Ιουνίου ξεκ ί
νησαν με προορισμό το δήμο Κολοκυν
θίας ο Παπουλάκος, ο πιστός του μονα
χός, οι μεταμφ ιεσμένοι Χωροφύλακες, ο 
Παπαβασίλαρος και οχτώ Καρδαμυλιώ- 
τες. Οι τελευτα ίο ι, μόλις η συνοδεία έφ 
τασε στο χωριό Μηλέα, το  θεώρησαν

περιττό να προχωρήσουν άλλο και γύρ ι
σαν πίσω.

Στις 24 Ιουνίου τα χαράματα, έφτασαν 
σε μια χαράδρα κοντά στο Μοναστήρι 
Τζέγκου της Αρεόπολης. Στο σημείο 
αυτό σταμάτησαν για να κρυφτούν -  
όπως είπαν οι ψ ευτοφρουροί Χωροφύ
λακες -  ολόκληρη την ημέρα από τα 
αποσπάσματα. Στην πραγματικότητα 
όμως περίμεναν, όπως ε ίχε αυμφωνηθεί, 
τον Υπομοίραρχο Ζωγράφο και τους άν
δρες του, που δεν άργησαν να φανούν. 
Σύμφωνα με την έκθεση του Επάρχου 
Οιτύλου, ο Παπουλάκος, μόλις κατάλαβε 
ότι ε ίχε  πέσει σε παγίδα, έχασε την ψυ
χραιμία του και παρακάλεσε τους Χωρο
φύλακες να μην τον κακοποιήσουν.

-  Μ είνε ήσυχος παππού, του είπαν 
εκείνο ι. Δόσε μας την ευχή σου και ας 
πηγαίνουμε...

Χωρίς καθυστέρηση ξεκίνησαν για το 
Καραβοστάσι, περνώντας από δυσκολο
διάβατα μέρη για να μη συναντηθούν με 
ντόπιους. Λ ίγες ώρες αργότερα, ο Πα
πουλάκος βρισκόταν πάνω σ’ ένα πολε
μικό καράβι που είχε βάλει πλώρη για τον 
Πειραιά...

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Παπουλάκος μετά από σύντομη κρά

τησή του στο Μ εντρεσέ, μεταφέρθηκε 
στις φυλακές του Ρίου. Στις φυλακές 
κλείστηκαν και αρκετο ί οπαδοί του, που 
τελ ικά  αμνηστεύθηκαν τον Αύγουστο 
του ίδιου χρόνου (1852). Ο Παπουλάκος 
δεν πέρασε από δίκη μα ούτε και αφέ- 
θηκε ελεύθερος από φόβο μήπως ξα
ναρχίσει τ ις  περ ιοδείες του. Γ Γ αυτό με 
απόφαση της Ιερός Συνόδου τέθηκε σε 
περιορισμό με την επιτήρηση της Χωρο
φυλακής στο Μ οναστήρι της Παναχράν
του Ά νδρου, όπου πέθανε τη νύχτα της 
18/19 Ιανουάριου 1861 σε βαθιά γερά
ματα.
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Ταγματάρχης
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

Του κ. Ναπολέοντα ΔΟΚΑ- 
ΝΑΡΗ

Αντ/ρχου Χωρ/κής - Φιλολόγου

Η άσκηση της αστυνομίας στα 
χρόνια της επαναστάσεως του 1821 
παρουσιάζει ιδ ια ίτερες δυσχέρειες 
απότοκες των πολεμικών αναστα
τώσεων και των συνεχών εναλλαγών 
εδαφών που ανάλογα με την πορεία 
των πολεμικών επιχειρήσεων άλλα
ζαν συνεχώς χέρια άλλοτε μεν περι- 
ερχόμενα στους Έλληνες άλλοτε δε 
στους Τούρκους. Σε μία εποχή που ο 
Ελληνισμός διεξήγαγε τον «υπέρ 
πάντων» αγώνα δεν είναι δυνατόν 
να αναζητήσουμε και να ανεύρουμε 
την τελειότητα στους αστυνομικούς 
θεσμούς που ίσχυσαν στην πατρίδα 
μας.

Με την έναρξη της Ελληνικής 
Επαναστάσεως στις απελευθερού- 
μενες από τους Τούρκους περιοχές 
την άσκηση -της αστυνομίας ανε- 
λάμβαναν οι κατά τόπους έφοροι και 
υπέφοροι των επαρχιών1. Οι έφοροι 
είχαν την έδρα τους στην Πρω
τεύουσα της επαρχίας και οι υπέφο- 
ροι στα χωριά. Οι κατά τόπους καπε
τάνιοι (στρατιωτικοί αρχηγοί) συν
επικουρούσαν τους προεστώτες και 
τους εφόρους της διοικήσεως στο 
έργο τους και όταν οι ανάγκες το 
καλούσαν αναλάμβαναν οι ίδιοι την 
τήρηση της δημοσίας τάξεως και 
ασφαλείας στις περιφέρειές τους. 
Στους πρώτους δηλαδή μήνες της 
επαναστάσεως το σύστημα της 
αστυνομεύσεως στις απελευθερού- 
μενες περιοχές ήταν πιστή αντι- 
γραφή του αστυνομικού συστήμα
τος που ίσχυσε στην Ελλάδα κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Με 
την εδραίωση όμως της επαναστά
σεως και τη δημιουργία της Ελληνι
κής Διοικήσεως τα πράγματα άρχι
σαν σιγά σιγά να διαφοροποιούνται 
και τελικά να παίρνουν την οριστική 
τους διαμόρφωση2.

Κύριο μέλημα της Ελληνικής Διοι- 
κήσεως ήταν η δημιουργία αστυνο
μικών υπηρεσιών εξαρτωμένων 
απευθείας από την Κυβέρνηση. Η 
εξάρτηση της αστυνομίας από την

τοπική αυτοδιοίκηση - καθεστώς 
που ίσχυσε στην περίοδο της Τουρ
κοκρατίας και στους πρώτους μήνες 
της επαναστάσεως - δείχνει την 
αδυναμία της Κεντρικής Διοικήσεως 
να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο στην 
περιφέρεια. Η Οθωμανική Αυτοκρα
τορία επειδή αδυνατούσε να ασκή
σει αυτόν τον έλεγχο είχεν παραχω
ρήσει το έργο της αστυνομεύσεως 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό 
ακριβώς επεδίωξε να αποφύγει η 
Ελληνική Διοίκηση από τα πρώτα 
βήματα της οργανώσεώς της. Οι 
ανάγκες ασφαλείας και τάξεως της 
επαναστατημένης χώρας επέβαλαν 
συγκεντρωτικό και ενιαίο σύστημα 
αστυνομεύσεως.

Αυτό το συνέλαβε ορθά η επανα
στατική ηγεσία και παρά την πενι- 
χρότητα των οικονομικών μέσων 
που είχε στη διάθεσή της κατόρ
θωσε «εκ των ενόντων» να θέσει τις 
βάσεις και να οργανώσει μια ανεκτή 
για τις ανάγκες του αγώνα κρατική 
αστυνομία. Ωστόσο στις περιοχές 
εκείνες που δε λειτούργησαν κρατι
κές αστυνομικές υπηρεσίες την 
άσκηση της αστυνομεύσεως ασκού
σαν οι Δημογέροντες και οι προε
στώτες της επαρχίας, οι οποίοι όμως 
λογοδοτούσαν άμεσα στους Επάρ- 
χρυς; Έτσι ο έλεγχος της αστυνο
μίας ήταν πλήρης και καθ’ όλα κρατι
κός3. Από την αναδίφηση των αρ
χείων της Παλιγγενεσίας βλέπουμε 
ότι την επαναστατική ηγεσία απα
σχόλησε σοβαρά η οργάνωση κρα
τικής αστυνομίας4. Ίδ ιο  αστυνομικό 
σώμα δεν λειτούργησε ούτε κατά 
την επαναστατική, ούτε και κατά την 
Καποδιστριακή περίοδο. Με όλα 
αυτά όμως οι αυτοσχέδιοι εκείνοι 
αστυνομικοί, χωρίς να υποστούν 
καμία εκπαίδευση, με μόνα εφόδια 
τον πατριωτισμό τους και την πίστη 
στην ιερότητα της αποστολής τους, 
κατόρθωσαν να φέρουν σε πέρας το 
έργο που είχαν αναλάβει.

Διάσημοι Στρατηγοί και Πολιτικοί 
άνδρες εθήτευσαν στην υπηρεσία 
της αστυνομίας5. Το 1822 ο Στρατη
γός Ιωάννης Μακρυγιάννης διορί
στηκε από τους Αθηναίους «Πολι
τάρχης» της Αθήνας και με την ιδιό
τητά του αυτή οργάνωσε ένοπλο 
σώμα ασφαλείας και επέβαλε την 
τάξη6. Τρία χρόνια αργότερα ο Μα- 
κρυγιάννης κλήθηκε και πάλι από

τους Αθηναίους να επιβάλει την 
τάξη στην αναρχουμένη πόλη τους 
και οργάνωσε ένοπλο σώμα από 
1.000 άνδρες7. Στο μεσοδιάστημα τη 
θέση του Πολιτάρχη της Αθήνας κα
τέλαβε ο Στρατηγός Ιωάννης Μα- 
μούρης του Γκούρα8.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της εσωτερικής 
ασφαλείας και τάξεως η Κυβέρνηση 
από το δεύτερο έτος της επαναστά
σεως ίδρυσε ειδικό Υπουργείο, το 
Υπουργείο (ή Μινιστέριον όπως λε
γόταν τότε) της Αστυνομίας9.

Ως πρώτος Υπουργός (Μινίστε- 
ρος) Αστυνομίας είχεν αναλάβει ο 
Λάμπρος Νάκος, από τη Λειβαδιά, 
έπειτα από την πρώτη Εθνική Συν
έλευση στην Επίδαυρο που σχημα
τίστηκε Κυβέρνηση αντιπροσωπευ
τική. Αλλοι Υπουργοί Αστυνομίας 
χρημάτισαν ο Ανδρέας Μεταξάς (το 
1823 μετά τη Β' Εθνοσυνέλευση του 
Αστρους), το Μεταξά διαδέχτηκε ο 
Γεώργιος Αινιάν και αυτόν ο Γρηγό- 
ριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας). Στη 
συνέχεια Υπουργός Αστυνομίας 
χρημάτισε ο Προύχοντας Αχαΐας 
Αναστάσιος Λόντος και άλλοι.

Αλλά ας παρακολουθήσουμε τα 
πράγματα με τη σειρά τους: Η Πελο- 
ποννησιακή Γερουσία που συγκρο
τήθηκε το Μάιο του 1821 10 ανέθεσε 
στους εφόρους των επαρχιών και 
αστυνομικά καθήκοντα και το δι
καίωμα να δικάζουν πταισματικές 
παραβάσεις. Στον Οργανισμό της 
«Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος» (Νοέμβριος 1821) περι- 
ελήφθησαν διατάξεις που προέβλε- 
παν για τη γενική ασφάλεια των 
επαρχιών. Ό μο ιες διατάξεις περι
έλαβε και ο «Άρειος Πάγος της Ανα
τολικής Ελλάδος» που τις υιοθέ
τησε η Α' Εθνική Συνέλευση της 
Επιδαύρου και έτυχαν εφαρμογής 
και στην Πελοπόννησο11. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις αυτές, στις πόλεις 
διορίζονταν Αστυνόμοι και στις με
γάλες περιοχές «Γενικοί Αστυνό
μοι». Στην Πρωτεύουσα είχε την 
έδρα του ο «Γενικός Αρμοστής» 
Αστυνομίας, που εκτελούσε τα χρέη 
του σημερινού Αρχηγού Χωροφυ
λακής και Επιθεωρητού12. Πρώτος 
Γενικός Αρμοστής διορίστηκε ο 
Κων/νος Πεταλάς, που δεν άσκησε 
όμως καθόλου τα καθήκοντα του και 
έπειτα από λίγο αντικαταστάθηκε
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από τον Αλέξανδρο Αξιώτη. Τη γενι
κότερη ευθύνη της εσωτερικής 
ασφαλείας της χώρας είχεν αναλά- 
βει το Εκτελεστικό το οποίο δια του 
Υπουργού Αστυνομίας ασκούσε 
έλεγχο και εποπτεία στο έργο της 
αστυνομίας σε όλη τη χώρα13.

Κατά το έτος 1823 έχουμε την 
εξής διάρθρωση της αστυνομίας: 
Ανωτάτη εκτελεστική εξουσία το Εκτε
λεστικό Σώμα. Ο Υπουργός Αστυνο
μίας ήταν εντολοδόχος του Εκτελεστι
κού και υπεύθυνος για τη λειτουργία 
της αστυνομίας. Ο Υπουργός Αστυ
νομίας ασκούσε έλεγχο και συντό
νιζε το έργο των κατά τόπους αστυ
νομιών. Άμεσοι θοηθοί του Υπουρ
γού Αστυνομίας ήσαν ο Γενικός 
Γραμματέας και ο Γενικός Αρμοστής 
Αστυνομίας. Τον Υπουργό απόντα ή 
κωλυόμενο αναπληρούσε ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου. Ο Γε
νικός Αρμοστής της Αστυνομίας 
είχε την έδρα του στην Πρωτεύουσα 
του Κράτους και στην πράξη κατηύ- 
θυνε το έργο των Γενικών Αστυνό
μων και Αστυνόμων των Επαρχιών14. 
Στις μεγάλες πόλεις διορίζονταν 
Γενικοί Αστυνόμοι και στις μικρότε
ρες Αστυνόμοι.

Το έργο του Γ ενικού Αρμοστή της 
Αστυνομίας υπήρξε ουσιαστικό και 
είναι παραπλήσιο με το έργο του 
σημερινού Αρχηγού Χωροφυλακής. 
Αυτός συντονίζει το έργο των αστυ
νομικών υπηρεσιών και δίδει κατευ
θύνσεις γραπτές στους Αστυνόμους 
και στους Γ ενικούς Αστυνόμους και 
υπεισέρχεται μέχρι και στις τελευ
ταίες λεπτομέρειες διεξαγωγής της 
υπηρεσίας. Αυτός ενημερώνει τους 
αστυνόμους για την κατάσταση που 
επικρατεί στις γειτονικές τους περι
οχές και συντονίζει τις ενέργειές 
τους για να επιτύχει το καλύτερο 
δυνατό υπηρεσιακό αποτέλεσμα15. 
Αυτός κάνει τις εισηγήσεις στην Κυ
βέρνηση μέσω του Υπουργού Αστυ
νομίας και επιζητεί τη λύση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
λειτουργικότητα της Αστυνομίας. 
Από την αρχειακή έρευνα που κά
ναμε διαπιστώσαμε ότι το έργο του 
Γενικού Αρμοστή της Αστυνομίας 
υπήρξε κάτι περισσότερο από ου
σιαστικό. Στις χιλιάδες έγγραφα των 
αρχείων της Αστυνομίας (ΓΑΚ - Φά
κελοι Αστυνομίας) της περιόδου του 
Αγώνα αναφέρονται με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες και ο 
σπουδαίος συντονιστικός και καθο- 
δηγητικός ρόλος του Γ ενικού Αρμο
στή της Αστυνομίας.

Για την περίοδο 1822 - 1824 ο χαλ
κέντερος Γενικός Αρμοστής της 
Αστυνομίας Αλέξανδρος Αξιώτης 
διευθύνει και κατευθύνει το έργο 
της αστυνομίας σε ολόκληρη τη 
χώρα και η λειτουργία της Αστυνο
μίας φέρει την προσωπική του

σφραγίδα. Με γρανιτένια αντοχή και 
ανθεκτικότητα ο Αλέξανδρος Αξιώ
της νουθετεί και κατευθύνει τους 
αστυνόμους στο έργο τους, με γρα
πτές κανονιστικές και καθοδηγητι- 
κές διαταγές διευκολύνει τους 
Αστυνόμους στην επιτυχή εκπλή
ρωση της αποστολής τους. Η ενερ
γητικότητα του Αξιώτη είναι τέτοια 
ώστε για δύσκολα αστυνομικά προ
βλήματα που καθάπτονται της 
ασφάλειας του κράτους απευθύνε
ται με προκηρύξεις του απευθείας 
στο λαό και ζητάει τη συνδρομή του.
Γ ια να σχηματίσει μία εικόνα ο ανα
γνώστης της δραστηριότητας του 
Αξιώτη παραθέτουμε την από 30 
Οκτωβρίου 1822 προκήρυξή του 
προς τους κατοίκους της Ερμιόνης 
τους οποίους καλεί να συμμορφώ
νονται προς τις επιταγές της Διοι- 
κήσεως και να βοηθούν την Αστυνο
μία στην εκπλήρωση της αποστολής 
της. Η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε 
αμέσως μόλις ο Αξιώτης ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Γενικού Αρμοστή 
της Αστυνομίας και έχει ως εξής16.

«Κάτοικοι της Ερμιόνης.
Η υπερτάτη Διοίκησις, ήτις μόνον 

σκοπόν έχει, του λαού της τα συμφέ
ροντα, εφρόντισε να μην τον υστέ
ρηση και από τα καλά και ωφέλιμα 
αποτελέσματα όπου προξενεί εις 
κάθε τόπον και χώραν μία έντιμος 
και καλή Αστυνομία.

Τα καλά της είναι φανερά, είναι 
ομολογούμενα. Προδόται, κατάσκο
ποι και κάθε λογής άνθρωποι, βγαί
νουν εις το φανερόν και, η κοινή 
ησυχίαt από μόνην αυτήν πηγάζει. 
Όθεν, με σεβαστήν αυτής επιταγήν, 
η Υπερτάτη Διοίκησις, εθεώρησε 
σκόπιμον να αρχίση να βάλη εις 
πράξιν τας ενεργείας της η Γ ενική 
Αστυνομία, η οποία, αναλαβούσα 
τας εργασίας της, ταύτα κατά τον 
σκοπόν της διοικήαεως και το χρέος 
της διορίζει:

Όσοι ξένοι ευρίσκονται εδώ, να 
παρουσιασθούν εις την Αστυνομίαν, 
άνευ τινός προφάσεως. Εις διά
στημα 24 ωρών, κανέν καΐκι, από της 
σήμερον, να μην ημπορή να μισεύση 
από εδώ, δΓ οποιονδήποτε τόπον, 
χωρίς πρώτον ο καραβοκύρης να 
παρουσιασθή εις την Γ ενικήν Αστυ
νομίαν και να λάβη άδειαν. Ακόμη 
κάθε σπιτονοικοκύρης να μην ημ
πορή να δέχεται εις το σπίτι του ξέ
νον, αν δεν έχη έγγραφον από την 
Γενικήν Αστυνομίαν την άδειαν να 
καθήση εις τον τόπον. Κανένας κα
ραβοκύρης να μην ημπορή να δέχε
ται εις το καΐκι του, μικρόν ή μεγάλον 
επιβάτην (μουλτζή) αν δεν έχη το 
διαβατήριόν του (ήτοι το πασαπόρτι 
του) από την Γ εν. Αστυνομίαν.

Κάθε καραβοκύρης, από οποιον- 
δήποτε άλλον τόπον έρχεται εδώ,

δεν τον δέχεται ο τόπος, χωρίς να 
έχη την άδειαν από την Αστυνομίαν 
ή εξουσίαν του τόπου όπου εμί- 
σευαε.

Είναι προσέτι χρέος κάθε καρα
βοκύρη, από όποιον τόπον και αν μι- 
σεύση, να μη δέχεται εις το καΐκι του 
επιβάτας (ήτοι μουλτζήδες) χωρίς 
να έχουν τα διαβατήρια τους ήτοι τα 
πασαπόρτια τους.

Ευθύς όπου φθάση εδώ κάθε κα
ραβοκύρης είναι εις χρέος, προτού 
να κάμή κανένα άλλο κίνημα, να πα- 
ρουσιασθή εις την Γενικήν Αστυνο
μίαν με όσους έχει επιβάτας (ήτοι 
μουλ τζήδες) και αν δεν έχη, να πα- 
ρουσιαοθή μόνος.

Όλα αυτά κατά την επιταγήν της 
Υπερτάτης Διοικήαεως, διορίζει η 
Γ ενική Αστυνομία, και τα οποία πρέ
πει καθένας να υπακούη, χωρίς την 
παραμικρόν πρόφασιν. Και όστις 
ήθελε παρακούση, θέλει παιδευθή 
με όλην την αυστηρότητα των Νό
μων».

Εν Ερμιόνη την 30 Οκτωβρίου 1822 
Ο Γενικός Αρμοστής της Αστυνομίας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ

Με ιδιαίτερη επιμέλεια ο Αξιώτης 
φροντίζει για την πρόληψη της 
κατασκοπείας και τη δίωξη των πρα
κτόρων του εχθρού17. Αγρυπνεί για 
την υγεία του λαού και κατευθύνει 
τους αστυνόμους των παραλίων πό
λεων και των νήσων στο να λαμβά
νουν προφυλακτικά μέτρα για την 
πρόληψη των μολυσματικών νό
σων18. Συντονίζει το έργο των κατα
διωκτικών αρχών για τη σύλληψη 
των κακούργων και των εγκλημα
τιών του κοινού Ποινικού Δικαίου 
και για τον επανεγκλεισμό στις φυ
λακές των δραπετών και φυγοδί- 
κων19. Διώκει τους λαθρέμπορους 
και μαυραγορίτες και μοχθεί για την 
προστασία του καταναλωτικού κοι
νού. Με όλα αυτά ο Αξιώτης συνιστά 
στους Αστυνόμους ηπιότητα στην 
εφαρμογή των νόμων και ανεκτικό
τητα έναντι των απειθούντων πολι
τών20. Ειδικοί Αστυνομικοί Νόμοι 
δεν είχαν ψηφισθεί μέχρι την Καπο- 
διστριακή περίοδο και ο Γ ενικός Αρ
μοστής της Αστυνομίας έπρεπε να 
δίδει κατευθύνσεις στους Αστυνό
μους με βάση τους Γενικούς Ποινι
κούς Νόμους. Το έργο λοιπόν του 
πρώτου Γ ενικού Αρμοστή της Αστυ
νομίας ήταν πολύ κοπιώδες και δύσ
κολο. Επί των ημερών του Αξιώτη 
λειτούργησαν υπηρεσίες αστυνο
μίας σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. 
Στα 1824 αξίζει να μνημονεύσουμε 
τις ακόλουθες αστυνομικές υπηρε
σίες: Αθήνας, Θήβας, Λειβαδιάς, 
Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Βραχω- 
ρίου, Βόνιτσας, Ναυπάκτου, Γαλα- 
ξειδίου, Άμφισσας κτλ. στη Στερεά. 
Στην Πελοπόννησο και στα νησιά εί-
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χαν λειτουργήσει αστυνομικές υπη
ρεσίες^ με τους εξής κατά τόπους 
αστυνόμους: Καλαβρύτων Θεοδ. 
Ζωγράφος, Μονεμβασίας Ιωάννης 
Γκίκας, Μεθώνης και Νεοκάστρου 
Χρ. Μπογιατζόπουλος, Καλαμών 
Αθαν. Μπολανόπουλος, Τριπόλεως 
Σταμ. Μάστρακας, Παλαιών Πατρών 
Σπυρίδων Συνοδινός, Πύργου Δημ. 
Μπενάκης, Κορώνης Νικόλαος Στε- 
φανόπουλος, Λεονταρίου Αθαν. Κα- 
βασαλίδης, Άργους Γ. Γλάρος, Ξη- 
ροχωρίου (Ιστιαίας) Αντώνιος 
Αμούντζας, Καρπάθου -  Σύμης -  
Επισκοπής -  Νισύρου και Χάλκης 
Αντώνιος Λιβάρης, Κορίνθου Σπύ- 
ρος Λιάσκος, Ίου Γερ. Μπαλάνος, 
Πόρου -  Αίγινας -  Σαλαμίνας Θεοχ. 
Μανώλης, Κάσου Μιχαήλ Καλονά- 
ρος, Σαντορίνης Αλεξ. Αντωνίου, 
Πάτμου Α. Μελισσινός, Τζέας Α. 
Μαυρογένης, Σάμου Ν. Φλογαΐτης, 
Σίφνου Ιωάννης Νεγρεπόντης, Νά
ξου Χαρ. Λυκιαρδόπουλος, Άνδρου 
Κ. Πετροκόκκινος (ο μετά την απε
λευθέρωση περίφημος Διευθυντής 
της Διοικητικής Αστυνομίας Αθη
νών), Σύρου και Μυκόνου Δάρας, 
Σκοπέλου Παν. Σινετάκης, Άργους 
Ε.̂  Βασιλειάδης, Κρανιδΐου Αναγν. 
Δέτας, Ναυπλίου Κ. Μόραλης 21.

Στα μέσα του 1824 αστυνομικές 
υπηρεσίες είχαν ιδρυθεί σε όλες τις 
πόλεις και στις περισσότερες κωμο- 
πόλεις της απελευθερωμένης χώ

ρ α ς . Ε π ε ιδ ή  κ α τ ά  τ η ν  π ε ρ ίο δ ο  α υ τ ή  
σ τ η ν  Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α  τ ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  το  
Ν α ύ π λ ιο  ε ίχ ε  σ υ ρ ρ ε ύ σ ε ι  π λ ή θ ο ς  κ ό 
σ μ ο υ , α π ό  ό λ ε ς  τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  τ η ς  χ ώ 
ρ α ς  κα ι τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  α υ τ ό  τ ο  ε κ μ ε - 
τ α λ λ ε υ ό ν τ ο υ σ α ν  ο ι π ρ ά κ τ ο ρ ε ς  τ ω ν 
Τ ο ύ ρ κ ω ν  κ α ι α ν έ π τ υ σ σ α ν  κ α τ α σ κ ο 
π ε υ τ ικ ή ν  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α , ο τ ό τ ε  
Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  κα ι Π ρ ο σ ω 
ρ ιν ό ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  Δ ί 
κ α ιο ς  (Π α π α φ λ έ σ σ α ς )  υ π έ β α λ ε  π ρ ό - 
τ α σ Π π ρ ο ς  τ ο  Ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ό  Σ ώ μ α , 
π ο υ  ό π ω ς ε ίπ α μ ε  α σ κ ο ύ σ ε  τη γ ε ν ικ ή  
ε π ο π τ ε ία  ε π ί τ η ς  ε σ ω τ ε ρ ικ ή ς  α σ φ α 
λ ε ία ς  τ η ς  χ ώ ρ α ς , μ ε  τ η ν  ο π ο ία  π ρ ό - 
τ ε ιν ε  τ η ν  α ν α δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  ό λ ω ν  τω ν 
α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν  τ η ς  χ ώ ρ α ς . 
Η π ρ ό τ α σ η  τ ο υ  Π α π α φ λ έ σ σ α  π ρ ο ς  
τ ο  Ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ό  έ χ ε ι  ω ς  α κ ο λ ο ύ 
θ ω ς 22.

Αριθ. 229
Το Υπουργείο της Αστυνομίας 

Προς
Το Εκτελεστικό Σώμα 

«Εν των ουσιωδεστέρων και αναγ- 
καίοτέρων εις την παρούσαν κατά- 
στασιν της Ελλάδος είναι το υπούρ
γημα του Αστυνόμου. Κατά την γνώ
μην του υπουργείου, εάν ο λόγος 
πρόκειται περί οικονομίας, συμφε- 
ρώτερον και προτιμώτερον εις τας 
παρούσας περιστάσεις είναι να 
αναιρεθούν άλλοι υπουργοί (υπάλ
ληλοι) της Διοικήσεως παρά οι Αστυ

νόμοι. Ανάγκη λοιπόν είναι να διορ- 
γανισθή, με όλην την αυστηρόν 
ακρίβειαν, το ρηθέν υπούργημα της 
Αστυνομίας, εις όλην την Επικρά
τειαν, και, κατ' εξαίρεσιν, εις Ναύ- 
πλιον, όπου είναι υποψία ότι είναι 
πολλοί κατάσκοποι. Το Ναύπλιον 
βέβαια, το οποίον σήμερον είναι κα- 
θεδρα της Διοικήσεως, πρέπει να 
διδη και εις τας λοιπός πόλεις της 
Ελλάδος το παράδειγμα της ευτα- 
ξιας. Το υπουργείον δίδει γνώμην 
δια την Αστυνομίαν του Ναυπλίου να 
διοργανισθή κατά τον εξής τρόπον: 

Να διορισθή εις Γενικός Αστυνό
μος και τρεις υπαοτυνόμοι, εκ των 
οποίων εις να προσδιορισθή εις την 
πύλην της ξηρός, άλλος εις την θα
λασσής και άλλος εις τον Αιγιαλόν (ο 
εις τον Αιγιαλόν να είναι υγειονό- 
μος) δια να εξετάζουν ακριβώς τους 
εισερχομένους και εξερχομένους. 
Και οι μεν υπαοτυνόμοι, καθ' εκά- 
στην ημέραν να αναφέρουσι προς 
τον Γενικόν Αστυνόμον, αυτός δε 
προς το Υπουργείον της Αστυνο- 
μισς. Δια Γενικόν Αστυνόμον προ- 
βαλλομεν τον κύριον Κυριάκον Μό- 
ραλην, δια δε υπαστυνόμους, τον

Ανδρέας Μεταξάς: Απ' τους πρώ- 
τους υπουργούς Αστυνομίας κατά την 
Ελληνική Επανάσταση.

νυν Γενικόν Αστυνόμον Ναυπλίου, 
τον Αστυνόμον Κρανιδΐου κύριον 
Αναγνώστην και τον κύριον Φλογαί
την».

Εν Ναυπλίω την 9 Ιουλίου 1824 
Ο Υπουργός των Εσωτερικών 

και Προσωρινός της Αστυνομίας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 

Ο Γενικός Γραμματεύς 
Γ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ

Η π ρ ό τ α σ η  τ ο υ  Π α π α φ λ έ σ σ α  γ ια  
τ η ν  α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η  τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  
τ η ς  Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς  κ α ι τ η ν  α ν α δ ιο ρ 
γ ά ν ω σ η  τω ν α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  υ π η ρ ε 
σ ιώ ν  ο λ ό κ λ η ρ η ς  τ η ς  χ ώ ρ α ς  έ γ ιν ε  
α π ο δ ε κ τ ή  α π ό  το  Ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ό  και 
π ά ρ θ η κ α ν  μ ια  σ ε ιρ ά  μ έ τ ρ α  γ ια  τ η ν  
ο μ α λ ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς 23. 
Τ α  μ έ τ ρ α  α υ τ ά  α π έ δ ω σ α ν  ά ρ ισ τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  και η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  
α σ τ υ ν ο μ ία ς  υ π ή ρ ξ ε  υ π ο δ ε ιγ μ α τ ικ ή  
μ έ χ ρ ι τ η ς  α π ο θ ιβ ά σ ε ω ς  τ ω ν σ τ ρ α 
τ ε υ μ ά τ ω ν  τ ο υ  Ιμ π ρ α ή μ  σ τ η ν  Π ε λ ο 
π ό ν ν η σ ο  ο π ό τ ε  ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  
α σ τ υ ν ο μ ικ έ ς  υ π η ρ ε σ ίε ς  έ π α υ σ α ν  να 
λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν .

Συνοψίζοντες τα προηγούμενα 
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι: 
Ανάμεσα στα πολλά καθήκοντα της 
Αστυνομίας κατά την περίοδο της 
επαναστάσεως του 1821 ήταν η 
καταδίωξη της κατασκοπείας, για
τί λυμαίνονταν τη χώρα πράκτορες
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των Τούρκων που οι περισσότε
ροι παρουσιάζονταν σαν φιλέλληνες 
(κυρίως Ευρωπαίοι που έρχονταν 
στην επαναστατημένη Ελλάδα για 
αναζήτηση τύχης και εκμεταλ
λεύονταν την περίσταση παρουσια- 
ζόμενοι σαν φιλέλληνες). Για την 
πρόληψη της κατασκοπείας οι μετα
κινούμενοι έπρεπε να έχουν διαβα
τήρια θεωρημένα και υπόκεινταν σε 
εξονυχιστικό έλεγχο και παρακο- 
λουθούνταν οι ύποπτες κινήσεις 
τους. Ακόμη γινόταν μυστική αλλά 
πολύ αυστηρή λογοκρισία στη διακί
νηση της αλληλογραφίας24.

Αυστηρός έλεγχος γινόταν και 
στα εισερχόμενα και εξερχόμενα 
στα λιμάνια πλοία και δεν επιτρέ- 
πονταν στους πλοιοκτήτες να μετα
φέρουν απαγορευμέναπροϊόντα και 
επιβάτες χωρίς την έγκριση της 
Αστυνομίας. Δεν επιτρεπόταν η φι
λοξενία ξένων σε κατοικίες χωρίς 
προηγουμένως να ενημερωθεί, με 
δήλωση του ιδιοκτήτη της κατοι
κίας, η τοπική Αστυνομία. Καθήκον 
της Αστυνομίας ήταν η πρόληψη της 
αισχροκέρδειας και η προστασία του 
καταναλωτικού κοινού σε μια εποχή 
δύσκολη για τον επισιτισμό του

Ο αγωνιστής του 1821 στρατηγός 
Γιάννης Μ ακρυγιάννης διορ ίστηκε το 
1822 απ' τους Αθηναίους «Πολιτάρ
χης» και οργάνωσε αστυνομικό σώμα 
από χ ίλ ιους άνδρες και επέθαλε την 
τάξη στην αναρχούμενη πάλη.________

λαού, όπως ήταν η περίοδος της 
επαναστάσεως25.

Ακόμη, στα καθήκοντα των αστυ
νόμων ήταν η δίωξη των ψιθυριστών 
και η διάψευση κακόβουλων φημών 
για τη δήθεν κακή τροπή των πολε
μικών επιχειρήσεων ή για υποβολι
μαίες διαδόσεις που κλόνιζαν την 
πίστη του λαού στη νόμιμη εξουσία ή 
που παρουσίαζαν επικείμενες συμ
φορές και καταστροφές μεγάλης 
εκτάσεως. Έτσι από τα Ελληνικά 
Χρονικά του Μεσολογγίου πληρο
φορούμαστε ότι ο Γενικός Αστυνό
μος Μεσολογγίου διέψευσε με τε
λάληδες τις φήμες ότι είχε αφιχθεί 
από την Πάτρα στο Μεσολόγγι πλοίο 
το οποίο μετέφερε επιβάτες που εί
χαν προσβληθεί από Πανώλη και ότι 
επίκειταν ο κίνδυνος εξαπλώσεως 
Πανούκλας στην πολιορκημένη πο
λιτεία26.

Γενικώς, τα αστυνομικά καθή
κοντα ήταν δύσκολα και πολύπλοκα 
στην ταραχώδη περίοδο της επανα
στάσεως που τον διεξαγόμενο 
εθνικό αγώνα εκμεταλλεύονταν οι 
διάφοροι απατεώνες, κακοποιοί και 
τυχοδιώκτες. Με όλα αυτά οι αστυ
νομικοί δεν πληρώνονταν σχεδόν 
καθόλου ή έκαναν μήνες ολόκλη
ρους να λάβουν τις αποδοχές 
τους27. Για την αντιμετώπιση της 
δύσκολης αυτής καταστάσεως, από 
το δεύτερο έτος της επαναστάσεως,

η Κυβέρνηση ευρισκομένη σε αδυ
ναμία να καταβάλει εμπρόθεσμα 
τους μισθούς και την τροφοδοσία 
στους αστυνομικούς υπαλλήλους, 
εξέδωσε την από 24-11-1822 από
φαση του Προέδρου του Εκτελεστι
κού με την οποία καθορίζονταν έμ
μεσα ο τρόπος εξοικονομήσεως των 
απαραιτήτων για τη στοιχειώδη λει
τουργία της Αστυνομίας χρημάτων. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι 
πολίτες που συναλλάσσονταν με 
την Αστυνομία ήταν υποχρεωμένοι 
να καταβάλλουν μικρό χρηματικό 
τέλος έναντι των παρεχομένων σε 
αυτούς από την Αστυνομία υπηρε
σιών (Έκδοση πιστοποιητικών, βε
βαιώσεων, ασφαλιστικών διαμονής 
κλπ.) και με τον τρόπο αυτόν εξοικο
νομούνταν τα απαραίτητα χρήματα 
για τη στοιχειώδη τουλάχιστον λει
τουργία της Αστυνομίας (τροφοδο
σία και αγορά χάρτου και λοιπών 
χρειωδών για τη διακίνηση της αλ
ληλογραφίας).

Επειδή η ανωτέρω απόφαση που 
ανασύραμε από τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους (ΓΑΚ) παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι δια- 
φωτιστικό του τρόπου με τον οποίο 
αντιμετωπίζονταν οι έκτακτες 
καταστάσεις από την επαναστατική 
Κυβέρνηση το παραθέτουμε αυτού
σιο28.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
Επειδή η Αστυνομία, εν τάχει καί 

ευθύτητί ενεργούσα, είναι ένας των 
κοίνωφεστέρων κλάδων της δημο
σίας οικονομίας, και ως τοιαύτη 
εσυστήθη. Επειδή η Αστυνομία χρή- 
ζει εξόδων καθημερινώς, άνευ των 
οποίων φυσικώς ανενέργητος μένει 
και επειδή είναι δίκαιον η Αστυνομία 
να προσδιορίζεται αναλόγως εξ ων 
εκδίδει εγγράφων,

Δ ι α τ ά τ τ ε ι
α. 'Ε κασ τον  των δ ια β α τη ρ ίω ν ,  ε ν 

τό ς  τη ς  Ε π ικ ρ ά τε ια ς ,  να π λ η ρ ώ ν ε τα ι  
προς π α ρ ά δ ες  δ ε κ α π έ ν τ ε ,  ε κ τ ό ς  δε,  
έ ν α  Υρόσι.

β. Τα ασφαλιστικά διαμονής προς 
έναν παρόν την ημέραν.

γ. Λόγω εκκαθάρσεως, ο μεν κα
ραβοκύρης να πληρώνη ανά εν 
γρόσι την ημέραν και δια την άδειαν 
της ελευθέρας κοινωνίας είκοσιν, αν 
είναι πλοιάριον το εκκαθαριζόμε- 
νον, εις δε της τάξεως των πλοίων, 
να πληρώνη τρία γρόσια καθ' ημέραν 
και παράδες είκοσιν δια την άδειαν. 
Οι δε επιβάται, και τούτων και εκε ί
νων, προς παράδες πέντε δια την 
κάθαρσιν.

δ. Ο Μινίστρος των Εσωτερικών 
ενεργήση την παρούσαν διαταγήν
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ισχύουσαν αχρις εκδόσεως των περί 
εκάστου των ενδίαλαμβανομένων 
ειδικών Νόμων.
Εν Ερμιόνη τη 24 Νοεμβρίου 1822 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
(Αντ/δρος 

ΙΩ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
Ο Αρχιγραμματεύς της Επικράτειας 
Μινιστρος των Εξωτερικών Υποθέ

σεων
Θ. ΝΕΓΡΗΣ

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
υπάρχει άφθονο αρχειακό υλικό 
μέσα από το οποίο βγαίνει το έργο 
και η προσφορά της Αστυνομίας 
στην επαναστατημένη Ελλάδα. 
Υπάρχουν δε και πολύ ωραία και 
διασκεδαστικά περιστατικά που 
έχουν τη μορφή ανεκδότων και που 
είναι χαρακτηριστικά των τάσεων 
και ροπών της επαναστατικής ελλη
νικής κοινωνίας και που φανερώ
νουν την αντίληψη του νεοέλληνα 
για το έργο και το ρυθμιστικό ρόλο 
της Αστυνομίας στην καθημερινή 
ζωή. Ανάμεσα στα φαιδρά και στα 
σοβαρά της ταραχώδους εκείνης 
εποχής αναφέρουμε και τα εξής 
περιστατικά:

Ο γνωστός μας στρατηγός Δημή- 
τριος Υψηλάντης διαμαρτύρεται 
στον Υπουργό Αστυνομίας γιατί ο 
Αστυνόμος Τριπόλεως ασκούσε λο
γοκρισία στις επιστολές που 
έπαιρνε από τη μητέρα του29. Ο 
Υπουργός του απάντησε ότι ο Αστυ
νόμος ενεργούσε σωστά γιατί η λο
γοκρισία ασκείται για το γενικό καλό 
και σε αυτήν πρέπει να υπόκεινται 
όλοι χωρίς εξαίρεση30.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και 
Αστυνομίας, Γρηγόριος Δίκαιος ή 
Παπαφλέσσας, διατάσσει τον Αστυ
νόμο Τριπόλεως να υποχρεώσει κά
ποιο Παναγιώτη Χρυσαφτάκη να 
καταβάλει την οφειλή του, από. 52 
γρόσια, στον πιστωτή του Βασίλειο 
Καλλέντζη, που με έγγραφη ανα
φορά του στον Υπουργό Αστυνομίας 
ζητούσε να υποχρεωθεί από τον 
Αστυνόμο Τριπόλεως ο χρεώστης 
του να του καταβάλει το οφειλόμενο 
χρηματικό ποσό.

Ο Αστυνόμος Τριπόλεως, που 
ήταν η δεύτερη φορά που ο Υπουρ
γός Αστυνομίας τον οχλούσε σε αυ
στηρό υπηρεσιακό ύφος για την ίδια 
υπόθεση, απάντησε ότι το θέμα της 
διαφοράς Χρυσαφτάκη - Καλλέντζη 
εκφεύγει της αρμοδιότητας της 
Αστυνομίας αφού ο πρώτος, παρά 
τις συστάσεις και νουθεσίες του, 
δεν πειθόταν να καταβάλει τα οφει- 
λόμενα. Η διαφορά αυτή, όπως βλέ
πουμε, ήταν αστικής φύσεως υπό
θεση και όμως ο αρμόδιος Υπουργός 
διέταξε τον Αστυνόμο να προβεί σε 
καταναγκαστικές πράξεις που εξ

έφευγαν από την αρμοδιότητά 
του31.

Μέσα από την κόλαση και το κα
μίνι της επαναστάσεως του 1821 
διαφαίνονται τα μελλοντικά κοινω- 
νικοπολιτικά ρεύματα και οι αντιλή
ψεις της μέλλουσας να επέλθει από 
τον αγώνα ελληνικής κοινωνίας. 
Γιαυτό η αναφορά μας στα αστυνο
μικά πράγματα της περιόδου αυτής 
υπήρξε όρο μας ήταν δυνατόν διε
ρευνητική και αρκετά κατατοπι- 
στική, γιατί τα γεγονότα της περι
όδου αυτής αποτελούν την προϊ
στορία της νέας ελληνικής κοινω-

1. Νικολάου Σ. Κτενιάδη: «Ελληνική Χωροφυ
λακή - Ιστορικοί σελίδες», Αθήναι 1960, σελ.
18.

2. Μαμούκα: «Τα κατά την Αναγέννησιν της 
Ελλάδος, Τόμος I', σελ. 10-50.

3. Νικολάου Γ. Τρουπάκη: «Η Αστυνομία παρ' 
Ελλησιν», εν Αθήναις 1904, σελ. 291». Η 

αστυνομία όμως δεν εξησκείτο υπό των κοι
νοτικών αρχόντων, ήτοι των προεστώτων, 
ων τα ως προς αυτήν καθήκοντα ήσαν λίαν 
περιορισμένα, αλλ' υπό της διοική- 
σεω ς...» .

4. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Φάκελοι 
Αστυνομίας 1-58.

5. Αποστόλου Β. ΔΑΙΚΑΛΑΚΗ: «Ιστορία Ελλη
νικής Χωροφυλακής», Αθήναι 1973, Τόμος 
πρώτος, σελ. 30-32.

6. Μακρυγιάννη απομνημονεύματα - Έκδοση 
«Μέλισσα», Αθήνα 1957, σελ. 109 - 110.
« Ολοι οι Αθηναίοι με ζήτησαν να κατέβω εις 
την χωράν ως Πολιτάρχης . . .  Τότε κάτι
ιαντιοοι βάρεσαν με το μαχαίρι έναν νοικο- 

κύρη. Τους έπιασα και τους έδωσα ένα στει- 
λιάρη καλό και τους έθαλα χάζη .. .»;

7. Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, ό.π., σελ. 
222-223 «... Οι Αθηναίοι... μαζεύονται όλοι 
κανουν μίαν συνέλευση και διορίζουν χί- 
λιους Αθηναίους, όλα τα νοικοκυρόπουλα, 
κι αρχηγόν αυτηνών διορίζουν εμένα, να 
προσέχωμεν δια την ευταξίαν της πόλεως κι 
αν κάμη χρήση και δια τον οχθρόν, να κινη- 
θούμεν...» .

8. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ό.π., σελ. 22.
9. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ό.π., σελ. 20.
10. Μαμούκα, ό.π. Τόμος 1ος, σελ. 1-20.
11 Θεμ. Κ. Θεοδωροπούλου: «Ιστορία της Ελ

ληνικής Αστυνομίας», Αθήναι 1946 σελ 
134-135.

12. Αποστόλου Β. Δασκαλάκη, ό.π., σελ. 32.
13. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ό.π., σελ. 294.
14. Ο Γ ενικός Αρμοστής της Αστυνομίας ακο

λουθούσε την Κυβέρνηση στις μετατοπί- 
σεις της από πόλη σε πόλη ανάλογα με την 
πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων και 
την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε 
στην χώρα. Αλλοτε είχε έδρα την Ερμιόνη, 
το Κρανίδι, το Ναύπλιο, το Άργος, την Τρι- 
πολιτσά κλπ. Βλέπε ΓΑΚ - Φάκελοι Αστυ
νομίας 1-50.

15. ΓΑΚ - Φάκελοι Αστυνομίας 5-25.
16. Γ ενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ - Φάλελοι 

Αστυνομίας - Αριθ. Φακ. 1.
7. ΓΑΚ - Φάκελ. Αστυνομίας έτους 1822 - Το 

από 11-11-1822 έγγραφο του Γ ενικού Αρ
μοστή Αξιώτη με το οποίο δίδει οδηγίες 
στους 1) Γεράσιμο Κώπα 6) Αναστάσιο Πα- 
παλαζάρωφ και γ) Θεόδωρο Βαλλιάνο να 
εξετάζουν με κάθε επιμέλεια τους εις την 
φυλακήν (σ.σ. εννοεί τα αστυνομικά κρα- 
τητήρια) κρατουμένους υπόπτους κατά- 
σκοπείας κτλ. Σχετικό τα από 10-11-1922 
11-11-1822 και 14-11-1822 έγγραφα του 
Αξιώτηπρος τον Αστυνόμο Ύδρας Βίκο με 
τα οποία του δίδει σαφείς οδηγίες και κα
τευθύνσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα

νιας. Η μελέτη τους μας ήταν απα
ραίτητη για να μπορέσουμε να 
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της 
Ελληνικής Χωροφυλακής, που βρί
σκεται στο επίκεντρο της νέας ελ
ληνικής ζωής, μετά την απελευθέ
ρωση της Χώρας από τον τουρκικό 
ζυγό.

Σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε η 
Αστυνομία και στην άμβλυνση των 
πολιτικών παθών και προσπάθησε να 
κρατηθεί υπεράνω των προσωπικών 
και κομματικών ανταγωνισμών και 
μέχρις ενός σημείου τα κατάφερε.

ύποπτα κατασκοπείας ή άλλων συναφών 
εγκλημάτων.

18. ΓΑΚ - Φάκελ._ Αστυνομίας - 1 0  έγγραφα - 
φάκελοι μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
1822 - του Γενικού Αρμοστή Αστυνομίας 
Αξιώτη προς τους αστυνόμους των νήσων 
και παραλίων πόλεων με τα οποία τους δί
δει σαφείς οδηγίες για την πρόληψη μολυ
σματικών νόσων, που υπήρχε κίνδυνος να 
μεταδοθούν στη χώρα από τα πληρώματα 
των πλοίων των Μεγάλων Δυνάμεων, που 
προσέγγιζαν στα Ελληνικά λιμάνια.

19. ΓΑΚ - Φάκ. Αστυν. - Πληθώρα εγγράφων 
καθοδηγητικού περιεχομένου προς τις 
αστυν. υπηρ. της χώρας - των ετών 1823 - 
1824 - με τα οποία δίδονται οδηγίες για την 
πρόληψη των εγκλημάτων και την πάταξη 
της τρομοκρατίας.

20. ΓΑΚ-Φάκ. Αστυν. Φ. Ν/θρίου 1822. Σχετικό 
το από 17-11-1822 έγγραφο του Γενικού 
Αρμοστή Αστυν. Αξιώτη προς τον Επιστάτη 
Αστυν. Υδρας Ν. Βίκο με το οποίο συνιστά 
«...να εκτελούνται τα αστυν. καθήκοντα 
ουχί αείποτε δια της βίας αλλά δια της πεί
ρας να συμμορφούμεθα ενίοτε εις το δυσ- 
άγωγον μάλιστα των ενεστώτων περιστά
σεων ...» .

21. α) Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ό.π., σελ. 33-40, 8) 
ΓΑΚ Φάκελοι Αστυνομίας, Ιανουάριος-Δε
κέμβριος 1824.

22. ΓΑΚ - Φάκελοι Αστυνομίας - Ιούλιος 1824.
23. Γενικά Αρχεία του Κράτους - Φάκελοι 

Αστυνομίας - Ιούλιος - Δ/βριος 1824.
24. Το Ταχυδρομείον κατά την Ελληνικήν 

Επανάστασιν 1821-1827, Έκδοσις ΕΛ.ΤΑ., 
Αθήναι 1971, σελ. 15 «Δια την ασφάλειαν 
των διεξαγομένων επιχειρήσεων, η Κυ- 
θέρνησις ηναγκάσθη να επιθάλη λογοκρι
σίαν επί της αλληλογραφίας ...» .
25. θεμ. Κ. θεοδωρόπουλου, ό.π. σελ 

134-140.
26. Ελληνικά Χρονικά - Βιβλιοθήκη Βουλής - 

Ανατύπωση Τόμος 1825.
27. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ό.π., σελ. 22.
28. ΓΑΚ - Φάκελοι Αστυνομίας - Φ. Νοεμβρίου 

1822.
29. Το Ταχυδρομείον κατά την Ελληνικήν 

Επανάστασιν 1821 - 1827, έκδοση ΕΛ.ΤΑ. 
Αθήναι 1971, σελ. 65-66, παρ. - μα 33 όπου η 
από 14 Απριλίου 1824 επιστολή διαμαρτυ
ρίας του Δημητρίου Υψηλάντη προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Αστυνομίας 
Γρηγόριο Δίκαιο ή Παπαφλέσσα.

30. Το Ταχυδρομείον κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν 1821-1827, ό.π., σελ. 67, παρ. 
-μα 34, όπου η από 18-4-1827 απαντητική 
επιστολή του Παπαφλέσσα προς το Δημή- 
τριο Υψηλάντη στην οποία του γνωρίζει ότι 
ο Αστυνόμος Τριπόλεως ενήργησε σύμ
φωνα με τις  διαταγές που είχε από την 
Κυβέρνηση.

31. Γ ΑΚ - Φάκελοι Αστυνομίας - Φ. 2. - Σχετική η 
υπ' αριθ. 482 από 9 Ιανουάριου 1823 δια
ταγή του Υπουργού Αστυνομίας Γρηγο- 
ρίου Δικαίου προς τον Γενικό Αστυνόμο 
Τριπόλεως.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 685

«Χαρά και μύρο της ζωής μου η μνήμη των ωρών 
που ηύρα και που κράτηξα την ηδονή ως την ήθελα.
Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα, 
την κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας».

(ΗΔΟΝΗ, 1917)

Απόλαυση ερώτων όχι ρουτίνας, μα πάνω απ' όλα δίψα για 
γεύσεις  ομορφιάς, για πλήρη κατάκτησητης ομορφιάς, αυτής 
της ομορφιάς που τόσο λατρεύτηκε σ’ αλλοτινούς καιρούς 
της πατρίδας μας, αφήνοντας τα ίχνη της λατρείας της στα 
μύρια τόσα αγάλματα:

«Την ομορφιά έτσι πολύ ατένισα, 
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου.
Γραμμές του σώματος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά.
Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα-
πάντα έμορφα κι αχτένιστα σαν είναι,
που πέφτουν, λίγο, επάνω στ' άσπρα μέτωπα.
Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν  
η ποίησίς μου . . .  μες  στες νύχτες της νεότητάς μου, 
μέσα στες νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα».

(ΕΤΣΙ ΠΟΛΥ ΑΤΕΝΙΣΑ, 1917)

Θ’ ακολουθήσουν το ίδ ιο αποκαλυπτικά τα «Η ΠΡΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΠΕΡΑΣΜΑ» «ΕΝ ΕΣΠΕΡΑ», 
«ΓΚΡΙΖΑ» με τη συγκλονιστική κραυγή: «Μνήμη μου, φύλαξε 
τα συ ως ήσαν/Και μνήμη, ό ,τι μπορείς από τον ερωτά μου 
αυτόν,/ό ,τ ι μπορείς φέρε με πίσω απόψε». Αυτός ο απόλυτος 
προσωπικός τόνος που τόσο έντονα παρουσιάζεται στα ποιή
ματα της ώριμης ηλικίας, της κυριαρχημένης από τη νοσταλ
γία της νιότης, χαρίζει στο καβαφικό έργο αυτό που συχνά 
αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του κάθε δημιουργήματος: 
την ανθρώπινη παρουσία του δημιουργού το ίδ ιο ζωντανή 
πάντα, όσο τη στιγμή της δημιουργίας. Κι έτσ ι η φωνή του, 
που δεν απαγγέλει θρ ιαμβευτικά σκορπώντας μηνύματα κο- 
σμογονικά, όπως συχνά η φωνή του Παλαμά και πιο συχνά -  
σχεδόν π ά ν τα -το υ  Σικελιανού, που δεν τραγουδά μέσα από 
αυλούς μελαγχολικούς μεγάλες πίκρες της ζωής, αλλά φτά
νε ι μέχρι την ψυχή μας ψιθυριστή, μονότονη, τυλ ιγμένη από 
ένα αχνό φως λάμπας αγαπημένης, μας υποβάλει, μας μετα
φ έρε ι σ' ένα κόσμο κυριαρχημένο από οφθαλμαπάτες, που 
ωστόσο ε ίνα ι τόσο πραγματικός, όσο και τραγικός, ένα κόσμο 
που συχνά νιώθουμε πως ζούμε μέσα του χωρίς να τον βλέ
πουμε, ενώ ο ίδ ιος μας βλέπει, μας ανατέμνει κι ίσως -  ίσως 
δ ιέπ ε ιτα  βήματά μας. Αυτός ο τόνος της φωνής του ο ψ ιθυρι
στός και ηρεμότατος, ο νοσταλγικός και μυστηριακός τα υτό 
χρονα, «αυτός ο τόνος του μονόλογου, αυτό το μίγμα ο ικε ιό 
τητας και ακαταδεξίας», όπως γράφει ο γάλλος συγγραφέας 
και κρ ιτικός Εντμόν Ζαλού, μας ωθεί ν' αγαπάμε τόσο, όσο κι 
εκε ίνος «πολύ ηγάπησε» τους «Βαρβάρους», την «Αλεξάν
δρεια» ακόμα και τους «παρά φύσιν» έρωτές του, τους τόσο 
«ιερατικά» δοσμένους και να νιώθουμε την ανθρώπινη ολο
κλήρωσή του σ' αυτούς σαν κάτι που τον ξεχώρισε και τον 
διαφοροποίησε από το σύνολο των ανθρώπων, καθόλου προ
κλητικά, πέρα για πέρα όμως τραγικά μέσα στη μοναξιά του:

«Δώδεκα και μισή. Γρήγορα πέρασεν η ώρα 
απ' τες εννιά που άναψαν την λάμπα, και κάθισα εδώ. Καθό
μουν χωρίς να διαβάζω, 
και χωρίς να μιλώ. Με ποιο να μιλήσω 
κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό

Δώδεκα και μισή. Πως πέρασεν η ώρα.
Δώδεκα και μισή. Πως πέρασαν τα χρόνια».

(ΑΠ' ΤΕΣ ΕΝΝΙΑ -,  1918)

Η μοναξιά και η πικρή νοσταλγία είνα ι τα δυο κυρίαρχα 
στοιχεία της ποίησης της τελευτα ίας εικοσαετίας του Παρά- 
γωγα και τα δυο της τόσο αγαπημένης ιδιομορφίας του αλλά 
και της τόσο αποκλεισμένης από την κοινωνία «του» που 
ωστόσο καμάρωνε για την ποιητική του, όσα κι αν αυτή όδευε, 
το ίδ ιο μοναχική, με το δημιουργό της ανάμεσα στις άλλες 
ποιητικές δημιουργίες. Μια ποίηση με, από πολύ νωρίς κατα
χτημένο ως χώρο δράσεως το θιωμένο χώρο της επαναστα- 
τημένης ομοφυλοφιλίας του -  αφετηριακό σημείο για κάθε 
του βήμα στον κόσμο του καθώς και για πολλά απ' τα βήματά 
του στην ιστορία.

«Μέσα στον έκλυτο της νεότητάς μου βίο 
μορφώνονταν βουλές της ποιήσεώς μου, 
σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή».

(Ν Ο Η Σ ΙΣ -  1918)

Τούτο 'δω το τρ ίστιχο φ α ίνετα ι σήμερα σαν την περισσό
τερο κραυγαλέα απάντηση του ίδ ιου του ποιητή, προκαταβο
λικά δοσμένη, πολλά -  πολλά χρόνια πριν το  τσούρμο των 
«Καβαφολόγων» και ο ι «στρατιές των κριτικών» αρχίσουν να 
χειρουργούν το  έργο του, την προσωπικότητά του, το «είναι» 
του. Σαν νά 'ξερε ο ποιητής τη μεταθανάτια  μοίρα του, σαν νά 
’νιώθε κιόλας τον πόνο του χειρουργημένου . . .  «Έβλεπε» τ ις  
ώρες που κατάμονος στη σιωπηλή και σκοτεινή κάμαρα σ τε
κόταν, το  ποιητικό του σώμα ξαπλωμένο σε λευκό ψυχρό 
κρεβθάτι χειρουργείου και γύρω του ψυχροί και τέλε ιο ι, χει- 
ρούργοι να προσπαθούν να κόψουν ό,τι περίσσεψε από μια 
φράση, ό ,τι ξέφ ευγε από κάποια ομοιοκαταληξία, ό τ ι τέλος 
πάντων φαντάζει παράταιρο στα μάτια τους. Κι ίσως όλους 
αυτούς να θέλησε να προστατεύσει από μάτα ιες επεμβάσεις 
και ιερόσυλες παρουσίες.

«Εμείς οι μυημένοι. . .»

Από το 1919 η πίκρα της μοναξιάς γ ίν ετα ι πιο έντονη στον 
Καβάφη που προχωράει όλο και πιο βαθειά στην τρ ίτη  ηλικία. 
Τα θέματά του στρέφοντα ι πια ολοκληρωτικά γύρω απ’ την 
ιστορία και τα ερωτικά του βιώματα. Τα τελευτα ία , όμως, 
παρουσιάζονται όλο και βασανιστικότερα — τονίζοντας έν 
τονα την αποστέρηση του -  ακόμα και σ’ αυτά τα ποιήματα 
που αναφέρονται στην ιστορία. Ο ποιητής πια μόνο θυμάται, 
με μια και μόνη πια επιθυμία: Να μείνουν όλα αυτά στο έργο 
του, ελπίζοντας πως μόνο πια απ’ αυτό θ ’ α ντλε ί ζωή. Στο έργο 
του αποθέτονται πια οι προσδοκίες του μέλλοντος:
«Δόσε -  κηρύττω -  στο έργον σου όλην την δύναμίν σου,
όλην την μέριμνα, και πάλι το έργο σου θυμήσου
μες  στην δοκιμασίαν, ή όταν η ώρα σου πια γ έ ρ ν ε ι ...».

(ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ (400 Μ.Χ.), 1920)

Και ε ίνα ι αλήθεια πως έδωσε όλη τη δύναμή του στο έργο 
του, ίσως γ ια τ ί ήξερε πως μόνο μέσα του ζούσε, χωρίς ίχνος 
απ’ τη συμβατικότητα που κύκλωνε τα  βήματά του στην Αλε
ξάνδρεια. "Ενα έργο που σήμερα φαίνετα ι, περισσότερο ξε
κάθαρα, πως είχε γραφεί μόνο για τους «μυημένους».

« . . .  εμε ίς  οι μυημένοι
οι φίλου του οι στενοί- εμε ίς  οι μυημένοι
γνωρίζουμε για ποιόνα εγράφησαν οι σ τ ίχ ο ι ...».

(ΤΕΜΕΘΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ- 400 μ.Χ., 1925)

Έ νιω θε πιο ασφαλής μέσα στα χαρτιά του ήταν οι σιωπη
λοί του σύντροφοι, ο ναός της ελευθερίας. Ο γύρω κόσμος 
ζούσε σ’ άλλες συντεταγμένες, περιχαρακωμένες στην ηθική 
που τον καταδίκαζε. Γ ι’ αυτόν η κοινωνία ήταν «σεμνότυφη 
πολύ». Αν δεν ήταν, όμως, ποιος ξέρε ι αν θα ’ταν ο ποιητής, ο 
Καβάφης του σήμερα και του αύριο. Αν η «ερωτική ροπή του» 
δεν ήταν «λίαν απαγορευμένη και περιφρονημένη» θα υπάρ- 
χαν γ ι’ αυτόν και όλους μας τα  «Τείχη», τα  «Κεριά», η «Πόλις», 
οι «Βάρβαροι». Ποιος ξ έρ ε ι. . . μπορεί και όχι. Ο Καβάφης 
υπήρξε ο κατ’ εξοχήν ποιητής της μοναξιάς η ψυχή που προ
χώρησε ολομόναχη ανάμεσα στα κοινωνικά δεδομένα της 
εποχής της και επιβίωσε αισθηματοποιώντας τα πάντα γύρω 
της:
«οικίας περιβάλλον, κέντρων συνοικίας
που βλέπω κι όπου περπατώ- χρόνια και χρόνια.
Σε δημιούργημα μες  σε χαρά και μ ες  σε λύπες: 
με τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα.
Κ ’ α ισθηματοποιήθηκες ολόκληρο, για μένα».

(ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ, 1929).

Υπήρξε η ψυχή που προχώρησε πέρα απ’ τα συνηθισμένα 
μέτρα εκφράζοντας σταθερά και απόλυτα υπεύθυνα, ό ,τι άλ
λο ι πάσχιζαν να κρύψουν πολεμώντας τη φύση τους, ή ό,τι 
άλλοι ανεύθυνα διέσυραν. Ο Καβάφης με την πικρή γεύση της 
μοναξιάς, με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που μάχεται τα 
ευτελή και τα καθημερινά προχώρησε στην αποκάλυψη του 
ξεχωριστού για τους άλλους, αγνοώντας, ίσως, πως τα βή
ματά του άφηναν πίσω τους κάποια χνάρια επανάστασης. 
Μιας επανάστασης στην έκφραση του εσώτερου κόσμου, όσο 
α ντιθετικός κι αν ήταν αυτός με το εξω τερικό περιβάλλον . . .
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Ποιος δε θυμάται από τους πα- 

λαιότερους τη φράση της μάνας μας, 
που έλεγε αγανακτισμένη τις Κυρια
κές στον πατέρα μας:

-  Δεν πας και λίγο στο καφενείο, 
να μπορέσουμε να κάνουμε και κα
μιά δουλειά, που μπερδεύεσαι μέσα 
στα πόδια μας;

Είναι η παρότρυνση της νοικοκυ
ράς στο συμβίο της που ήθελε να 
μείνει στο σπίτι την Κυριακή πρωί και 
την εμπόδιζε με την παρουσία και τις 
επεμβάσεις του στις δουλειές του 
σπιτιού. Και εκείνος, πειθαρχικός 
στις συστάσεις του «ημίσεός του», 
θα πήγαινε στο συνοικιακό καφενείο 
για να βρει την παρέα και να στρωθεί 
στην πρέφα και στο τάβλι.

Και ποιος δε θυμάται από τους πα
λαιούς τις ατέρμονες συζητήσεις 
γύρω από τους καφέδες που άχνιζαν 
στο τραπέζι για όλα τα φλέγόμενα 
προβλήματααπό την πολιτική μέχρι 
τον Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο! Είναι 
γνωστό άλλωστε το άρθρο του Κου- 
σουλάκου, διευθυντού της εφημε- 
ρίδος «Σκριπ» που γράφτηκε σε 
ώρες καφενοβιακής ευδαιμονίας, 
που παρώτρυνε το στρατηγό των 
Ρώσων Κουροπάτκιν να βαδίσει λίγο 
δεξιότερα για να κυκλώσει τους 
Τούρκους. Τίτλος του «Δεξιότερα 
Κουροπάτκιν». Και ο Κουροπάτκιν, 
αγνοώντας την ελληνική γλώσσα, 
δεν ακολούθησε τις συστάσεις, 
πράγμα που έκανε το συντάκτη του 
άρθρου να γράψει την επομένη: 
«Δυστυχώς δεν εισηκούσθημεν». 
Και ποιος δε θυμάται τα τραπέζια του 
περίφημου καφενείου του Ζαχαρο
πλαστείου, γεμάτα με σχέδια «κυ- 
κλώσεως του εχθρού» στους διαφό
ρους πολέμους.

Η προέλευσή του.
Υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρί

ζονται πως το καφενείο κληρονομή
θηκε από τους· Τούρκους. Η αντί- 
ληψη αυτή νομίζω πως είναι εσφαλ
μένη. Το τούρκικο καφενείο -  είδος 
τεκέ αποχαυνομένων ανθρώπων 
που κάπνιζαν το ναργιλέ τους με μι- 
σόκλειστα μάτια, αμίλητοι -  δεν έχει 
καμιά σχέση με το ελληνικό καφε
νείο, το γεμάτο κίνηση, ζωή, φωνές 
και αστεία. Το πιο σωστό είναι ότι το 
ελληνικό καφενείο πήρε τη θέση της 
Αρχαίας Αγοράς, στην οποία γινόν- 
τουσαν συζητήσεις για όλα τα θέ
ματα που απασχολούσαν τους Αθη
ναίους της εποχής εκείνης. Στη μα
κριά περίοδο της σκλαβιάς βρίσκε

ται η πρώτη μορφή του «καφενέ», 
όπως λεγόταν τότε, μα η παρουσία 
του γίνεται πια καταφανής από το 
σχηματισμό και ύστερα του νεοσύ
στατου ελληνικού κράτους. Το 
πρώτο μεγάλο κοσμικό καφενείο της 
Παλιάς Αθήνας ήταν «Η ΩΡΑΙΑ ΕΛ
ΛΑΣ», στη διασταύρωση των οδών 
Ερμού και Αιόλου. Σ' αυτό συγκεν
τρωνόταν όλη η άρχουσα τάξη της 
εποχής του 1840 και ύστερα, στρα
τιωτικοί, πολιτικοί, λόγιοι κοσμικοί, 
ακόμη και χρηματιστές, έμποροι, 
τραπεζίτες κ.α. Πλούσια η ιστορία 
της «Ωραίας Ελλάδος», παρακολου
θούσε όλες τις διακυμάνσεις του 
τότε πολιτικού και κοινωνικού βίου 
της πατρίδος μας επί 40 χρόνια. Έκ
λεισε το 1880.

-  Γενεές που τράφη
καν με τις οσμές του 
«βαρύ - γλυκού» και 
του «βραστού και 
όχι»
-  Μοναδικό κέντρο 
συζητήσεων για 
πολλά χρόνια
-  Τα πρώτα καφενεία
-  Τα φιλολογικά κα
φενεία
-  Οι επαρχιώτες και οι 
φοιτητές
-  Οι τύποι της Αθήνας 
και το καφενείο
-  Η παρακμή και η 
μεταμόρφωσή του
-  Τα τελευταία υπο
λείμματα

Ομως το άνοιγμα μεγάλων καφε
νείων, εκτός βέβαια των συνοικια
κών που ξεφύτρωναν κάθε μέρα και
νούργια, άρχισε αθρόα. Ονομαστό 
έμεινε στην Ομόνοια το καφενείο 
του «Χαύτα» στο τμήμα της οδού 
Αιόλου μεταξύ των οδών Πανεπι
στήμιου και Σταδίου, που απ' αυτό 
πήρε το όνομα Χαυτεία το Μετα
ξουργείο, του Ψυρρή, το Μοναστη
ράκι, η Νεάπολη (η έδρα της φοιτη
τικής νεολαίας), τα Εξάρχεια γέμι
σαν με καφενεία, στα οποία σύχνα
ζαν μονάχα άντρες. Μεγάλη προσω
πικότητα του καφενείου: ο Ταμπής. 
Ταμπής λεγόταν ο παρασκευαστής 
των καφέδων, μάστορας περιζήτη
τος την εποχή εκείνη γιατί ήξερε να 
προπαρασκευάζει 20-30 είδη καφέ
δων. Αναφέρουμε μερικά: Βαρύ- 
γλυκός, βαρύς και όχι, γλυκύ-βρα- 
στός, βραστός και όχι, μέτριος βα

ρύς, μέτριος βραστός, πολλά βαρύς- 
γλυκός, πολλά βαρύς-μέτριος, οθω- 
μανικόβραστος, ολιγομέτριος σε 
χοντρό, βαπορίσιος (ειδικός για 
τους ναυτικούς), μέτριος με πολλές 
φούσκες, μισός σε χοντρό (γι' αυ
τούς που κάνουν δίαιτα) κ.α. Μόλις 
έμπαινε ο πελάτης στον καφενέ, ο 
ταμπής ήξερε το είδος του καφέ που 
έπινε, αλλά και ο σερβιτόρος γνώ
ριζε τόσο τον πελάτη όσο και το ε ί
δος του καφέ που έπινε και φώναζε:

-  Ενα μέτριο σε χοντρό για τον 
κυρ Γιώργη.

Και ο κυρ Γιώργης χαιρότανε τη 
δημοτικότητά του και χαιρετούσε με 
φιλία τους άλλους ouy καφεπότες 
του. Ο ερχομός του αχνιστού καφέ 
και το άναμμα του τσιγάρου, άνοιγε 
τις καρδιές και την όρεξη για συζή
τηση. Ο καφετζής γνώριζε με τα μ ι
κρά τους ονόματα τους πελάτες του 
μαγαζιού του, ήξερε τα ενδιαφέ
ροντα τους, την οικογενειακή τους 
κατάσταση, τους καημούς και τις 
χαρές τους, τη θέση που καθόταν ο 
καθένας τους, ήξερε ακόμη και σε τι 
φλυτζάνι έπινε τον καφέ του. Ο Σου- 
ρής, σατιριζοντας την αγάπη του 
Ρωμιού στο καφενείο, έγραφε ότι 
έπιανε πάντα τρεις καρέκλες -  τη μια 
που καθόταν, τη δεύτερη άπλωνε τα 
πόδια του και την τρίτη για να 
ακουμπισει το χέρι του — ενώ σύγ
χρονα ζητούσε:

«...του αποπάτου το κλειδί και μιαν 
εφημερίδα...».

Τα κοσμικά, τα φιλολογικά, τα 
θεατρικά, τα φοιτητικά, και τα 
πατριωτικά καφενεία.

Οσο μεγάλωνε σε πληθυσμό και 
έκταση η Αθήνα, τόσο η πολιτική και 
κοσμική κίνηση άρχισε να συγκεν
τρώνεται γύρω από το Σύνταγμα. 
Σταθμός στην ιστορία υπήρξε του 
Ζαχαράτου, μεγάλο καφενείο στην 
Πλατεία Συντάγματος, που συγκέν
τρωνε επί χρόνια ό,τι εκλεκτότερο 
είχεν η πρωτεύουσα στην πολιτική, 
στα Γράμματα, στις Τέχνες, στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκεί 
μπαίνανε και οι γυναίκες και στα 
τραπέζια του γινόντουσαν τα σχέδια 
για πολέμους, για προελάσεις του 
στρατού μας, για αλλαγές κυβερνή
σεων, για καταλήψεις θέσεων, για 
νέες υποψηφιότητες βουλευτών, για 
προξενιές και παντρολογήματα κλπ. 
Φυσικά στην αρχή της οδού Πανεπι
στήμιου, από το Σύνταγμα, υπήρχαν 
τα δύο μεγάλα κέντρα «Ντορέ» και
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«Γιαννάκη» που τα ονόμαζαν Δαρ
δανέλια, γιατί από τα στενά τους δεν 
μπορούσε να περάσει καμιά φυσιο
γνωμία χωρίς να την κουτσομπολέ
ψουν. Μα αυτά δε μπορούσαν να 
θεωρηθούν καφενεία με την έννοια 
που δίνει σ' αυτά η ιστορία μας.

Τα φιλολογικά καφενεία ήταν της 
Δεξαμενής που σύχναζαν όλοι οι 
λογοτέχνες της προ του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου Αθήνας, ο 
«Μαύρος Γάτος», το «Νέον Κέν- 
τρον» (Σταδίου -  Μπενάκη, που τότε 
λεγόταν Προαστίων). Θρυλικοί μα 
και φιλικοί ήταν οι καυγάδες μεταξύ 
των λογιών, κυρίως πάνω στο γλωσ
σικό ζήτημα, καθώς και στη μορφή 
που πρέπει να πάρει η ποίηση και το 
διήγημα. Ό,τι μεγάλο και ωραίο έχει 
να επιδείξει η λογοτεχνία μας: Πα- 
λαμάς, Παπαδιαμάντης, Νιρβάνας, 
Μιχ. Μητσοτόκης, Γ. Τσοκόπουλος, 
Δημ. Ταγκόπουλος, οι αδελφοί Πα- 
παγιάννη (Κώστας και Σπήλιος) κ.α. 
από αυτά τα καφενειά βγήκε. Και 
από εκεί ο αλησμόνητος Γιάννης 
Κονδυλάκης, σατιρίζοντας τους λό
γιους που ορισμένοι απ' αυτούς 
ήταν «καρυκομοόντες», έβγαλε το 
παρατσούκλι μαλλιαρός που χρησι
μοποιήθηκε από τους γλωσσαμύν- 
τορες για όπλο εναντίον των δημοτι
κιστών.

Τα θεατρικά καφενεία ήταν συγ
κεντρωμένα γύρω από την Ομόνοια, 
που ήταν η μεγαλύτερη θεατρική 
πιάτσα της εποχής εκείνης και όπου 
βρισκόταν το θέατρο της «Νέας 
Σκηνής» (ο μετέπειτα κινηματογρά
φος «Κοτοπούλη»), Τα σπουδαιό
τερα ήταν το «Στέμμα» και η «Αργο- 
λίς», όλα στην πλατεία Ομονοίας. Σ' 
αυτά οι άνεργοι ηθοποιοί που τόσο 
υπόφεραν τότε, προσπαθούσαν να 
μπουν στους λίγους θιάσους που 
υπήρχαν ή να φτιάσουν κάποιο δικό 
τους θίασο με «μερίδια», που σημαί
νει αμοιβή ανάλογα με τις εισπρά
ξεις (δηλαδή «πορεία στο άγνωστο» 
και στερήσεις).

Τα φοιτητικά καφενεία ήταν συγ
κεντρωμένα στη Νεάπολη, τη συνοι
κία των φοιτητών, στα Εξάρχεια, με 
μεγαλύτερο το «Σοφό Κοραή» στην 
Ιπποκράτους.

Τα πατριωτικά είχαν το κέντρο 
τους στην Ομόνοια, όπως και σή
μερα ακόμη, αλλά και στις συνοικίες 
όπου κάθε ξενητεμένος από την 
επαρχία, από το χωριό του, πήγαινε 
να συναντήσει τους πατριώτες του.

Τα καφενεία στην κατοχή.
Η επάρατη Ιταλογερμανική κα

τοχή έδωσε το πρώτο μεγάλο κτύ
πημα στο καφενείο. Η απόλαυση του 
καφέ χάνεται. Ο καφές δυσεύρετος, 
σπάνιος στην αρχή, χάνεται πια ολό- 
τελα στις χρονιές 1942-1943. Λίγα

καφενεία, όπως ένα στη Στοά Δημο
σίων Υπαλλήλων και στο προαύλιο 
του αρτοποιείου του «Σικ» στην οδό 
Σταδίου παρασκεύαζαν ρεβυθο- 
καφέ, στον οποίο κατά τα τέλη του 
1943 ρίχνουν και λίγους κόκκους 
πραγματικού καφέ. Αυτό εσήμανε 
συναγερμό όλων των φίλων του 
καφέ, των θεριακλήδων που συνέρ- 
ρεαν να γευθούν το θείο παρα
σκεύασμα! Σύγχρονα πολλά καφε
νεία έκλεισαν, ενώ άλλα άλλαξαν 
μορφή: έγιναν μαγαζιά ποικίλων ε ι
δών, όπως το ήθελαν οι τότε καιροί, 
μπαρ, ταβέρνες κ.λ.π.

Οι νέοι άνεμοι που έπνευσαν στη 
μεταπολεμική Ελλάδα άρχισαν να 
δίνουν αλλεπάλληλα κτυπήματα εν
αντίον του καφενείου. Άρχισαν να 
κάνουν την εμφάνισή τους οι καφε
τερίες και τα σνακ μπαρ, που μαζί με 
την εμφάνιση των κλίσεων της νεο
λαίας, απομάκρυναν πολύν κόσμο 
απ’ το πατροπαράδοτο καφενείο. 
Τους νέους δεν τους συγκινεί πια ο 
αχνιστός καϊμακλίδικος καφές με τη 
φιλοσοφία του. Προτιμούν τα διά
φορα ερζάτς όπως: νες - καφέ, 
εαπρέσσο, καπουτσίνο κ.α. Τα καφε
νεία, ένα μετά το άλλο κλείνουν. 
Μένουν ακόμα τα πατριωτικά καφε
νεία, ένα - δύο γύρω από την Ομό
νοια που συγκεντρώνουν τους 
επαρχιώτες και μερικά μέσα στις

στοές και στις εισόδους των πολυκα
τοικιών. Ο καφές δεν είναι πια έργο 
του ταμπή, του περίφημου μερακλή 
παρασκευαστή, αλλά έργο «ξεφυ- 
σώντος» μηχανήματος που βγάζει 
100 καφέδες στο λεπτό.

Τελευταίο λείψανο-καφενείο της 
παλαιός ωραιάς εποχής το «Βυζάν
τιο», στην Πλατεία Κολωνακίου, έκ
λεισε κι αυτό τις πύλες του. Έτσι κη
δεύτηκε βουβά και το τελευταίο 
ίχνος μιας εποχής, όπου το καφε
νείο ήταν το κέντρο των φιλοσοφι
κών ιδεών και των μεγάλων σχεδίων 
των Ελλήνων.

«Νέοι άνθρωποι, νέα ήθη» που 
έλεγε και κάποιος παλιός πολιτικός. 
Τι να προσφέρει ο αχνιστός μέτριος- 
βαρύς, που χρειάζεται ψυχική ηρε
μία και φιλοσοφική σκέψη, στους 
σημερινούς ανθρώπους που τρέ
χουν κυνηγημένοι που μιλάνε για 
μπίζνες, για ποδόσφαιρο, για προ- 
πό,για οικόπεδα, που χρειάζονται 
ουίσκι, βερμούτ, τζιν, εσπρέσσο κ.α. 
Ο ασθματικός ρυθμός της ζωής εξ
αφάνισε τη γαλήνη που εξασφαλίζει 
ένας βαρύς και όχι σε χοντρό, με 
ένα ωραίο τσιγάρο και με τα δαχτυ- 
λιδάκια του καπνού να ανεβαίνουν 
ψηλά σε κάθε ρουφηξιά, ενώ θα μας 
κυριεύει η γαλήνη και η φιλοσοφική 
ενατένιση.
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Ι Α Π Ω Ν Ι Α

Ενας περίεργος συλλέκτης

Μια περίεργη φ ιγούρα φα ινόταν να 
κ ινε ίτα ι ύποπτα μέσα στο σκοτάδι 
των διαδρόμων της υπερταχείας 
Οσάκα -  Τόκυο, καθώς έτρ εχ ε  το  τα- 
ξε ίδ ι της λ ίγο πριν τα  ξημερώματα. Οι 
υπεύθυνοι για  την  ασφάλεια  του 
τρα ίνου ειδοποιήθηκαν, και έτρεξαν 
αμέσως να δουν τ ι συμβαίνει. Με χ ί
λ ιες  προφυλάξεις πλησίασαν τη σκο
τε ινή  σ ιλουέτα, και την  έπιασαν τη 
στιγμή που επ ιχειρούσε να μπει σε 
ένα «μόνο για κυρίες», διαμέρισμα 
του βαγκόν-λ ι!

Κάτω από το  φως τω ν . . .  κλεφ το 
φάναρων των αστυνομικών φωτί
στηκε το  μυστήριο της τα υτό τη τας  
και των κινήσεών του . . .  παράξενου 
ταξειδ ιώ τη! Επρόκειτο γ ια  ένα Για
πωνέζο, τον Ίο ν  Ταγιοκόσου, που 
ε ίχε πραγματικά κάποια πολύ παρά
δοξα βίτσια: ε ίχε τη . . .  συνήθεια  να 
μπαίνει στα καμαρίνια του βαγκόν-λ ι 
και να κόβει μια τούφα μαλλιά από 
κάθε ταξειδ ιώ τισσα που κοιμόταν! Τη 
στιγμή της σύλληψής του ειδ ικά, 
βρέθηκαν επάνω του 60 τέ το ιε ς  το ύ 
φες.

Και ποιά δ ικα ιολογία  φαντάζεστε 
πως βρήκε ο αθεόφοβος γ ια  να δι
κα ιολογήσει την  ιδ ιορρυθμία  του; 
Επειδή, λέε ι, ήταν φαλακρός, και 
ντρεπόταν να κυκλοφ ορεί με την  γυ 
μνή απαστράπτουσα κεφαλή του, 
προσπαθούσε με αυτό τον τρόπο να 
βρει φυσ ικές τρ ίχ ες  για να φ τ ιά ξε ι μια 
όμορφη περούκα. Βέβαια, το  αν τον 
π ίστεψε κανείς, ή αν θεώρησαν την 
ιστορία του πραγματικά τρ ίχ ες  ή 
και...μούσια, αυτό ε ίνα ι μια άλλη 
παράγραφος.

Αντιτουριστικοί σεισμοί

Ενα ξενοδοχείο  στο Ματσουσίρο 
τη ς  Ιαπωνίας, όπου έχουν καταγρά
φ ε ι στα τελευ τα ία  είκοσ ι πέντε χρό
νια τρ ιάντα  χ ιλ ιάδες σεισμ ικές δονή
σεις, προσπαθεί να προσελκύσει 
τους φοβ ιτσ ιάρηδες τουρ ίσ τες με 
την εξής διαφήμιση: «Δόνηση τρ ίτου  
βαθμού; μια μπύρα δωρεάν: Δόνηση 
τέτα ρτου  βαθμού, πέντε το ις  εκατό 
έκπτωση στο λογαριασμό του ξενο 
δοχείου! Δόνηση πέμπτου βαθμού, 
έκπτωση πενήντα το ις  εκατό!».

Κάποιο βράδυ, όμως, ένας μπλακ- 
χ ιουμουρ ίστας φαρσέρ φρόντισε να 
συμπληρώσει το  δ ιαφημ ιστικό μή
νυμα κάπως έτσ ι: «Δόνηση έκτου  ή 
έβδομου βαθμού, διαγραφή όλου του 
λογαριασμού' για  τον απλούστατο 
λόγο πως δεν θα υπάρχετε ούτε 
εσείς, ούτε το  ξενοδοχείο !» .

Ε . Σ , Σ . Δ

Ψυκτικές συνέπειες

Στη Σιβηρία, το γάλα πουλιέτα ι τυ 
λ ιγμένο στο χαρτί σαν ένα κομμάτι 
ψωμί! Πραγματικά στις περιοχές 
όπου το  κρύο κα τεβα ίνε ι κάτω από 
τους πενήντα βαθμούς Κελσίου υπό 
το μηδέν, το γάλα παγώνει μόλις βγει 
από το  σώμα της αγελάδας. ΓΓ αυτό 
και τα ζώα αρμέγοντα ι σε ε ιδ ικά  θερ
μα ινόμενους σταύλους. Έ π ειτα  το 
γάλα εκ τε ίθ ε τα ι σε ατμοσφαιρικό 
αέρα και παγώνει. Ο πωλητής τό τε  το 
κόβει και το  προσφέρει στον πελάτη, 
όπως ένα κομμάτι πάγο.

Το Δ ημοτικό  Συμβούλιο τη ς  πόλης 
Μπρισμπαίην της Αυστραλίας απο
φάσισε να καταργήσει τον  αριθμό 13 
από την αρίθμηση των δρόμων, γ ια τ ί 
ο ι έρ ευνες  και ο ι σ τα τισ τικές  έδειξαν 
ότι τα σπίτια που είχαν αυτό τον αρι
θμό, πουλιόνταν ή ενο ικ ιάζονταν τ ε 
λευτα ία  ή και έμεναν τελε ίω ς αζή- 
τητα.

Από την  απόφαση αυτή, πριν ακόμα 
κοινοποιηθεί, φρόντισε να επωφελη
θε ί ο Εβραϊκής καταγωγής δημοτικός 
σύμβουλος Άμπραχαμ Κουκ, που 
έσπευσε να αγοράσει όλα τα... δεκα- 
τρ ιάρια  σπίτια της πόλης, μ ισοτιμής 
βέβαια. Και πρέπει να α ισθανόταν 
σαν να ε ίχ ε  πραγματικά κερδ ίσ ει το 
δεκατρ ιάρι, όταν λ ίγες  μέρες αργό
τερα, που ανακοινώ θηκε η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, μπο
ρούσε να ξαναπ ουλήσειτα  σπίτια που 
ε ίχε αγοράσει σε διπλή τιμή.

Τα καλλυντικά  μπήκαν και στο Βα
τικανό! Στο χώρο που σ τεγάζετα ι το 
φαρμακείο της Ά γ ια ς  Έ δρας, δη- 
μ ιουργήθηκε μια κομψή «γωνιά», 
όπου οι καρδινάλιοι, ο ι νούτσ ιο ι και οι 
άλλοι οφ φ ικ ιάρ ιο ι της Ρωμαιοκαθολι
κής εκκλησ ίας μπορούν να αγορά
ζουν σαπούνια, κρέμες ξυρίσματος, 
κολόνιες, αποσμητικά και λοσιόν, των 
πιο ακριβών οίκων καλλυντικών. 
Έ τσ ι, τώρα, οι κομψ ευόμενο ι και 
ωραιοπαθείς ιεράρχες θα μπορούν -  
μέσα στο ίδ ιο  το Βατικανό -  να ασχο
λούντα ι όχι μόνο με νηστεία, προσ
ευχή και υπερκόσμιες αναζητήσεις, 
αλλά και με την εγκόσμια εμφάνισή 
τους! Ο TEMPORA, Ο MORES!...

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
Καταγράφουν τις αποτυχίες.

Τ ο πανεπιστήμιο του Αννόβερου 
και ε ιδ ικότερα  η Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Ιδρύματος, αποφά
σισε να δημιουργήσειμ ια  πολύ πρω
τότυπη τράπεζα πληροφοριών. Πρό
κε ιτα ι για  ένα τεράσ τιο  αρχείο βλα
βών, που έχουν συμβεί σε δ ιάφορες 
κατασκευές στις τέσ σερες άκρες του 
κόσμου. Κάθε κατασκευή που πα
ρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό 
ελάττωμα, ε ίτ ε  από σφάλμα στη σχε
δίαση ε ίτε  από ελαττω ματική κατα
σκευή ε ίτε  από προβληματικά υλικά ή 
ακόμα και από άλλους λόγους εξω τε
ρικής ανώτερης βίας, καταγράφεται, 
α ναλύετα ι η α ιτία  που προκάλεσε το 
πρόβλημα και τα αποτελέσματα εισ- 
άγοντα ι με κατάλληλο τρόπο στη 
θαση πληροφοριών του Πανεπιστή
μιου. Από εκεί, κάθε μηχανικός που 
ενδ ιαφ έρετα ι, μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες, τ ις  οποίες μπορεί να 
πάρει σε όποια γωνιά του κόσμου και 
αν βρ ίσκετα ι τηλεφωνικά, αρκεί να 
δ ια θέτε ι μια μικρή ε ιδ ική  συσκευή 
που προσαρμόζεται πάνω στην τη λε 
φωνική συσκεύη.

Οι εμπ νευστές και δημιουργο ί αυ
τής της βάσης Πληροφοριών, ελπί
ζουν ό τ ι με αυτόν τον  τρόπο θα περι
ορίσουν πάρα πολύ τ ις  περιπτώσεις 
ατυχημάτων σε κατασκευές.

Σκυλίσια ζωή

Στην πόλη Β άγκενφ ελντ της Δ υ τι
κής Γ ερμανίας, ένας κτηνίατρος 
ίδρυσε ένα σχολείο για σκύλους. 
Κάθε «μαθητής» εκγυμνάζετα ι, ανά
μεσα στα άλλα, και πώς να συμπερι- 
φ έρετα ι στο τραπέζι: κάθετα ι κανο
νικά, τρώει χωρίς να κάνει θόρυβο με 
το  στόμα του και να π ετάει φαγητό 
έξω από το πιάτο του, και κατόπιν, 
αφού τελε ιώ σ ει το  φαγητό του, πλέ
νε ι τη μουσούδα του και τα δόντια 
του σε μια μικρή ξύλινη λεκάνη! Τα 
μαθήματα αυτά κρατάνε σαράντα 
πέντε μέρες, κι όσο για τα δίδακτρα 
ε ίνα ι πολύ φθηνά: ε ίκοσ ι χ ιλ ιάδες 
δραχμές!

Ενας άλλος συμπατριώτης του, 
όμως, από το Δ υτικό  Βερολίνο, σκάφ
τη κε μια πιο ο ικονομική λύση. Κατα
σκεύασε ένα μηχανικό σκύλο, που μι
λάει και περπατάει- ο σκύλος αυτός 
δε χρε ιά ζετα ι ε ιδ ική  εκπαίδευση, μια 
που υπακούει σε κάθε εντολή του 
αφ εντικού  του. Και ούτε δημ ιουργεί 
προβλήματα με τη διατροφή του, 
αφού για  να ζήσει αρκεί να μ ε ίνε ι η 
μπαταρία του στην πρίζα μια ώρα την 
ημέρα.

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α

Προληπτικοί αγοραστές

Ι Τ Α Λ Ι Α

Καλλυντικά στο Βατικανό



Α Γ Γ Λ Ι Α

Προσοχή ο γάτος γροτζουνόει!
Ύ στερα από σύσταση της ταχυ

δρομικής υπηρεσίας του Μάντσε- 
στερ, ο 29χρονος Τζων Χόλντεν υπο
χρεώθηκε να τοποθετήσει στο φρά
κτη του κήπου του σπιτιού του μια 
πινακίδα, που να προειδοποιεί για  την 
αγριότητα του κατοικίδ ιου ζώου του. 
Αλλά ενώ ίσως θα περιμένατε η πινα
κίδα να αναφερόταν σε κάποιο θη
ριώδη σκύλο και να γράφει «Προσ
οχή! Ο σκύλος δαγκώνει!», η πινακίδα 
αναφερόταν σε μια όχι και τόσο να
ζιάρα γάτα!

Πραγματικά, ο τρομερός γάτος του 
κύριου Χόλντεν, ο Σπάικ, έχε ι επ ιτε
θεί και έχει ξεσκίσει με τ ις  γρατζου- 
ν ιές του πολλούς ταχυδρομικούς 
υπαλλήλους.

Όπως, μάλιστα, δηλώνει περήφα
νος ο ιδ ιοκτήτης του, «ακόμα και τα 
σκυλιά της γε ιτον ιάς φοβούνται το 
Σπάικ».

Ευτυχισμένοι ενοικιαστές

Οι πιο τυχερο ί ενο ικ ιαστές του κό 
σμου, είνα ι ασφαλώς οι τέσσερες κά
το ικο ι της μικρής πόλης Μπλένοθαν, 
στην Ουαλία, που έχουν δέκα ολό
κληρα χρόνια να πληρώσουν νοίκι, 
χωρίς να ενοχληθούν ποτέ γ ι'αυτό 
από το σπιτονοικοκύρη τους.

Κατοικούν, εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια, σ' ένα τεσσάρι οι δυο, και σ' 
ένα διπλανό τρ ιάρι οι άλλοι δυο, σε 
μια πολυκατοικία στο κέντρο του 
Μπλένοθαν, που ανήκουν και τα δύο 
στον ίδ ιο ιδ ιοκτήτη. Τι συμβαίνει 
όμως; Απλούστατα, ο ιδ ιοκτήτης των 
δύο διαμερισμάτων, άτεκνος και 
άκληρος, έχασε τη μνήμη του εδώ και 
δέκα χρόνια, και βρ ίσκεται σε κάποιο 
άσυλο χωρίς κανείς να ενδ ιαφ έρετα ι 
γ ι' αυτόν, και επομένως ούτε για την 
περιουσία του, που εκτός από τα δια
μερίσματα, περιλαμβάνει και Τραπε
ζικές καταθέσεις αρκετών χιλιάδων 
λιρών!

Β Ρ A

Ένο επικίνδυνο τύμπανο

Σε μια πρωτόγονη φυλή της Αμαζό
νιός, για  είκοσι και παραπάνω χρόνια, 
χρησιμοποιήθηκε σαν τύμπανο μια 
βόμβα, που είχε πέσει κατά λάθος 
από ένα στρατιω τικό αεροπλάνο και 
δεν είχε εκραγεί! Οι ανυποψίαστοι 
ιθαγενείς ενθουσιάστηκαν με το 
περίεργο δώρο που τους έφτασε από 
τον ουρανό, και αφού προβληματί
στηκαν λίγο, τελ ικά  αποφάσισαν να 
το γυρίσουν ανάποδα και να το  χρη
σιμοποιήσουν σαν κρουστό μουσικό 
όργανο.

Πραγματικά, η ηχητική απόδοση 
του πρωτότυπου αυτού αντηχείου 
τους άφησε απόλυτα ικανοποιημέ
νους, χωρίς βέβαια να μπορούν να 
φανταστούν ποια θα ήταν η ηχητική 
του απόδοση αν γινόταν κάποια έκ
ρηξη. Πράγμα που δεν ήταν καθόλου 
απίθανο, μια που σύμφωνα με τους 
ε ιδ ικούς πυροτεχνουργούς που την 
εξέτασαν, η βόμβα βρισκόταν σε 
καλή κατάσταση και οποιαδήποτε 
στιγμή θα μπορούσε να προκληθεί η 
έκρηξή της.

Γ Α Λ Λ Ι Α

Ωρολογιακά. . .  νέο

Σε μια έκθεση ελβετικής ωρολογο- 
ποιίας που έγ ινε στα σαλόνια του ξε
νοδοχείου «Γεώργιος Ε’» στο Παρίσι, 
οι επισκέπτες μπόρεσαν να θαυμά
σουν, ανάμεσα στα διάφορα αρι
στουργήματα του είδους, και το πιο 
λεπτό ρολόι χεριού στον κόσμο, που 
το πάχος του μόλις φ τάνει τα 1,43 
χιλιοστά του μέτρου. Όμως, αυτό το 
πραγματικό θαύμα τέχνης έχει ένα 
βασικό μειονέκτημα: δεν ε ίνα ι δυ
νατό να φορεθεί γ ια τί και η παραμι
κρή αύξηση της θερμοκρασίας αρκεί 
για  να το παραμορφώσει, και έτσ ι να 
σταματήσει τους πολύ λεπτούς μη
χανισμούς του.

Στην ίδ ια έκθεση, παρουσιάστηκε 
και το ρολόι μιας χρήσης «WSWISS». 
Το ρολόι αυτό, φτιαγμένο από ευ τε 
λε ίς  πρώτες ύλες, αποτελείτα ι από το 
1/4 μόνο των εξαρτημάτων που έχει 
ένα κανονικό ρολόι, και επομένως ε ί
ναι και πολύ φθηνότερο. Το μειονέ
κτημά του, όμως, είνα ι πως δεν επι
διορθώνεται· όσο δουλεύει το  κρα
τάς και μετά το  πετάς. Οι κατασκευα
στές του πάντως, του δίνουν τουλά
χιστον πέντε χρόνια ζωής κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, 
και π ιστεύουν ότι η χαμηλή τιμή του 
και η όμορφη εμφάνιση θα το κάνουν 
ιδ ια ίτερα ανταγωνίσημο στη διεθνή 
αγορά, που έχει κατακλυσθεί από τα 
γιαπωνέζικα προϊόντα.

*

Η . Π
Η Ελευθερία σκούριασε!

Η δεσποινίς Ελευθερία σκούριασε! 
Πάνε άλλωστε 97 χρόνια από τό τε  
που οι Γ άλλοι χάρισαν το άγαλμα στις 
Η.Π.Α. Και από τότε, σ τέκε ι μοναχική 
στο νησί της Ελευθερίας, στο λιμάνι 
της Νέας Υόρκης. Είναι πολύ ψηλή -  
γύρω στα 30 μέτρα -  με 11 μέτρα 
μέση και 3 μέτρα μύτη. Αυτή η κομψή 
δεσποινίς, που στο όνομά της ορκί
ζονται κάθε τόσο όλοι εκε ίνο ι οι 
επίορκοι, παντού στον κόσμο, που 
οργανώνουν νέες εκστρατε ίες  γ ια να 
υποδουλώσουν με κάθε τρόπο κι άλ
λους λαούς, έχε ι ανάγκη από ένα γ ε 
νικό φρεσκάρισμα. Προπάντων αφού 
σύντομα θα γιορτάσει τα γενέθλ ια  
των εκατόν της χρόνων, και θα πρέπει 
να είνα ι στις ομορφ ιές της.

Ποιος, όμως, θα πληρώσει τους α ι
σθητικούς; Οι φροντίδες τους θα 
στοιχίσουν περίπου 30 εκατομμύρια 
δολλάρια, όπως μας πληροφορούν οι 
αμερικάνικες εφημερ ίδες. Κι αφού τα 
Δημόσια Ταμεία των Η.Π.Α. έχουν 
φτώ χειες (!), δημιουργήθηκε ειδ ικό 
ταμείο  που θα δέχετα ι τις  συνδρομές 
όλων των . . .  φ ιλελεύθερω ν ανθρώ
πων.

Βραχιόλια με κλειδαριές
Η τελευτα ία  μόδα στα κοσμήματα 

για τα ερω τευμένα ζευγάρια είνα ι 
δυο ασημένια βραχιόλια, που φο
ρ ιούνται στα χέρια των εραστών όσο 
κρατάει ο έρωτάς τους! Πού συμβαί
νουν αυτά τα περίεργα; Μα, φυσικά, 
στο Χόλλυγουντ, την πηγή όλων των 
εκκεντρικώ ν πρωτοτυπιών!

Τα βραχιόλια αυτά έχουν μικρές 
κλειδαρ ιές με δ ιαφορετικά κλειδ ιά  το 
καθένα. Ο άνδρας κρατάει το κλειδ ί

. Α.
που ανο ίγε ι το βραχιόλι της αγαπη
μένης του, και εκείνη  το δικό του! 
Ό τα ν  το ζευγάρι χωρίσει, τό τε  επι
στρέφουν ο ένας στον άλλο τα κλει
διά!

Να, λοιπόν, που στην εκπνοή του 
εικοστού αιώνα, η αγάπη θεω ρείτα ι 
ακόμα ιδιοκτησία, και αναβιώνει η 
μόδα -  παραποιημένη και εκσυγ
χρονισμένη βέβαια -  της ζώνης αγνό
τητας!

Παρηγοριό για αντιφεμινιστές
Οι άντρες έχουν χάσει τον εαυτό 

τους, και κάθε άλλο παρά ευχαριστη
μένο ι είνα ι. Μ ετά από μια δεκαετία  
φεμ ιν ιστικού κινήματος, διαπιστώ
νουν ότι δεν υπάρχει πια τίποτα κα
θαρά ανδρικό, τίποτα για  το  οποίο θα 
μπορούσαν να καυχηθούν! Οι παλιές 
καθιερωμένες βαριές αντρ ικές δου
λε ιές  έχουν πια γ ίν ε ι γ ιούνι -  σεξ, οι 
ψηλές δ ιο ικητικές  θέσεις καταλαμ
βάνονται συνέχεια  από γυνα ίκες και 
ο ι μισθοί βέβαια έχουν από καιρό εξ ι
σωθεί. Και αυτό ε ίνα ι το χειρότερο ' 
να γυρνάς στο σπίτι σου και να βρί
σκεις μια σύζυγο που κερδ ίζει πολύ 
περισσότερα χρήματα από σένα!

Μ' αυτά και μ’ αυτά, ο ι αρσενικοί 
του καιρού μας α ισθάνονται την ανά
γκη να αμυνθούν. Και περνούν στην 
αντεπίθεση! Αυτή τη στιγμή στις 
Η.Π.Α. τα βιβλιοπωλεία έχουν κατα
κλυσθεί από βιβλία ανδρών ψυχολό
γων, που αναλύουν την προσωπικό
τητα  του σύγχρονου άνδρα, δίνουν 
συμβουλές σε καταπιεσμένους αρ
σενικούς, και παρηγορούν το πρώην 
ισχυρό φύλο με αποφθέγματα όπως: 
«οι γυνα ίκες που φτάνουν ψηλά πά
σχουν από ορμονικές διαταραχές και 
έχουν περισσότερες αντρ ικές ορμό
νες» . . .
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Η Μ πελιντα στεκόταν στο παράθυρο 
του δωματίου τη ς και κοίταζε την ηλικιω
μένη γυναίκα που δ ο ύ λ ευ ε κάτω στον 
κήπο. Ή τα ν μαζί τη ς κοντά ένα χρόνο 
τώρα κι ακόμα δεν είχε καταλάβει γιατί, 
με τόσα λεφτά, επ έμ ενε να τα κάνει όλα 
μόνη τη ς στο κήπο -  να, σαν αυτή την 
τρύπα που έσκαβε στην π ερασιά και τα- 
λαιπω ριόταν εδώ  και μιά βδομάδα. Αυτό 
ήταν αντρική δουλειά. Α ν πραγματικά 
φ οβόταν ότι κανείς ά λλο ς δεν μπορούσε 
να τη ς κάνει σωστή δ ο υλ ειά  — όπως της 
είχε εξη γ ή σ ει το πρωί, επειδή η τρύπα 
για τον καινούργιο θάμνο έπ ρεπ ε να' ναι 
αρκετά βαθιά και πλατιά, τετράγω νη και 
όχι στρογγυλή, γιατί αλλιώ ς οι ρ ίζες θα 
μ π ερδεύοντα ν και θα 'πνιγαν το φυτό -  
τότε το πιό λογικό θα ήταν να καθίσει 
δίπλα στον άνθρωπο όση ώρα δ ο ύλ ευε 
και να του δ ίνει ο δ η γ ίες  γ ι ’ αυτό που 
έπ ρεπ ε να κάνει.

Ηταν έ ν α ς π ανέμορφ ος κήπος που 
δ εν  χ ό ρ τ α ιν ες να τον κοιτάς κι αυτό χάρη 
στην επιμονή τη ς κυρία ς Φ ρήμαν να γ ί
νονται όλα με τον καλύτερο τροπο -  τον 
δικό τη ς τρόπο. Η Μ πελιντα την πρώτη 
φορά που τον ε ίδ ε  νόμισε πως μπήκε 
στον π αράδεισο. Διακοσμητικό σ υντρι- 
βάνια έτρεχα ν μέσα σε μικροσκοπικές 
λ ιμ ν ο ύ λ ες σε σχήμα α χιβάδ ας. Σπάνια 
εξωτικά φυτά και θάμνοι με δυσκολο- 
πρόφ ερτα ονόματα άνθιζαν όπου και να 
έσ τρ εφ ες τη ματιά σου και π έρα από το 
σκαλιστό π ερίπτερο, που πάντα θύμιζε 
στη Μ πελιντα μιά τεράστια, κάτασπρη, 
γαμήλια τούρτα, βρίσκονταν ατέλειω τα 
π αρτέρια από τρια ντα φ υλλιές και μιά 
κληματαριά που έλεγα ν πως κρατούσε 
από τον Μ εσαίωνα. Και, φυσικό, η πα
σχαλιά -  η αγαπημένη τ η ς κυρία ς Φ ρή
μαν, το λο υ λ ο υ δ ένιο  μνημείο στην κόρη 
της, φ υτεμένο στο καλύτερο σημείο της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Της Μ ιν ιόν Γουώ ρνερ

«SYRINGA VULGARIS

Η Τζούλυ έκανε ένα μορφασμό. Μπροστά της καθόνταν τώρα δυο 
κυρίες Φρήμαν χαμογελώντας της αινιγματικά.

π ρασιάς, κάτω από το δωμάτιο τη ς Μ πε- 
λίντα, από τα ίδια τα χ έρ ια  τ η ς μ ητέρας 
της, τη μέρα που εκείνη  έφ υγε από το 
σπίτι.

Α ραγε τώρα θα φ ύτευε μιά καινούργια 
πασχαλιά; αναρω τήθηκε η Μπελιντα.

Επ ρεπ ε να το ξ έ ρ ε ι πως τα πράγματα 
θα κατέληγαν εκεί, σκέφ τηκε συν
οφ ρυω μένη. Το  μόνο πράγμα που θυμό
ταν από τη μάνα τ η ς -  την αληθινή της 
μάνα — ήταν τα λόγια  τ η ς πως, αργά ή 
γρήγορα , π ληρώ νει κα νείς τα χρέη  του 
στη ζωή. Πριν από δεκαοκτώ μ ή νες όμως, 
όταν βρισκόταν στο κρεβάτι εκείνου του 
νοσοκομείου, αυτή η σκέψη -  ακόμα και 
η πιθανότητα πως το τολμηρό κόλπο που 
τη ς π ρότεινε ο Δρ. Π έλχαμ θα μπορούσε 
να οδ η γή σ ει εδώ -  δεν τη ς ε ίχ ε  π εράσει 
ούτε στιγμή από το μυαλό. Δ ε ν  είχε ποτέ 
καταλάβει μ έχρι τώρα τι σήμαιναν στην 
πραγματικότητα τα λόγια τη ς μ άνας της. 
Τώρα, η σκέψη αυτή την αρρώ σταινε. Την 
αρρω σταινε, γιατί, σαν την αληθινή Μ πε- 
λίντα — τη χ α μένη κόρη που υποδυόταν 
με τη β οήθεια  του Δ ρ. Π έλχαμ ό λο υ ς αυ
το ύ ς του ς μ ή νες -  επρόκειτο κι εκείνη  να 
εγκαταλείψ ει την ηλικιω μένη γυναίκα και

να την αφ ήσει μόνη κι έρημη. Χ ω ρίς να 
π ληρώ σει τα χ ρ έη  της.

Ειλικρινά, δεν ε ίχ ε  σκοπό να τα παρα
τήσει μ ’ αυτόν το τρόπο. Μ ετά από όσα 
είχε τ ρα β ή ξει -  ο εξευ τ ελ ισ μ ό ς σ ’ εκείνα 
τα βρω μερά καταγώγια του Ηστ Εντ όπου 
τελικά, αφού κατρακύλησε όσο πιό χα
μηλά, είχε νιώ σει ότι δεν υπ ήρχε άλλη 
δ ιέξο δ ο ς γ ι’ αυτήν παρά να δώ σει ένα 
τ έλ ο ς σ ’ όλα αυτά -  η πρόταση του Δρ. 
Π έλχαμ ήταν για κείνη η τελευτα ία  της 
ευκαιρία, ένα αχνό φως στο β ά θ ο ς μιας 
μακριάς, σκοτεινής σήρα γγα ς.

Α να σ τένα ξε βαθιά. Τη θυμόταν εκείνη 
τη μέρα σαν να ’ταν τώρα . . .  Ε ίχ ε  ανοίξει 
τα μάτια τη ς στην αίθουσα εντατικής 
π αρακολουθήσεω ς, σ ίγουρη πως ήταν 
νεκρή — αισθανόταν πολύ μουδιασμένη 
για να ’ναι ζωντανή -  κι αντίκρισε τα 
στρογγυλά, καστανά μάτια του Δρ. Π έλ
χαμ να την κοιτάζουν επίμονα. Πίσω του 
στεκόταν κάποιος ά λλο ς ά ντρας με 
άσπρη μπλούζα -  εκ ε ίν ο ς που την είχε 
ανα λά β ει όταν την έφ εραν στο νοσοκο
μείο το π ροηγούμ ενο βράδυ, όπως την 
π ληροφ όρησαν αργότερα. Κι α υτό ς ήταν 
που είχε ειδ οπ οιήσει τον Πέλχαμ.

Φ αίνεται, πως ο Κ ο υέντιν  Π έλχαμ

π ερ ιμ ενε χρόνια να εμφ ανιστεί κάποια 
σαν εκείνη. Βέβαια, ειδικά σ ’ αυτό το νο
σοκομείο του Λ ονδίνου, στην καρδιά των 
φ τωχογειτονιών, υπήρχε μεγάλη ποικι
λία για να δια λέξει: ν ε α ρ έ ς  γυ να ίκ ες χω
ρ ίς μόνιμη κατοικία και δουλειά, χω ρίς 
ο ικο γένεια  και φ ίλους — ανθρώπινα 
ναυάγια. Ω ς  τη στιγμή όμως που εμφ ανί
στηκε εκείνη, π ερισσότερο νεκρή παρά 
ζωντανή, ο Π έλχαμ δ εν  ε ίχ ε  βρει ακόμα 
αυτό που ζητούσε ακριβώ ς. Κι εκείνη 
είχε όλα τα απαραίτητα προσόντα συν το 
πιό σημαντικό απ’ όλα: μια ουλή από 
αφ αίρεση σκω ληκοειδήτιδας, στην α ρι
στερή π λευρά τη ς κοιλιάς της.

Σαν την Μ πελιντα Φ ρήμαν, είχε κι 
εκείνη^ τα πάντα απ’ την «ανάποδη» 
πλευρά, από την καρδιά ως την σκωλη
κοειδή απόφυση την οποία και η κληρο
νό μο ς των Φ ρήμαν είχε αφ αιρέσει π ερί
που την ίδια περίοδο τη ς ζω ής της, γύρω 
οτα οκτώ τη ς χρόνια.

Ο Π έλχαμ την είχε μ εταφ έρει στα γ ρ ή 
γορα — την Μ πελιντα No 2 — σε μιά πολυ- 
τ^λή κλινική, κάπου στην εξοχή του Χ αμ- 
σαίρ, όπου την α νέθ εσ ε στις φ ροντίδες 
του φίλου του, Δ ρ α  Σίνκλαιρ, εν ό ς τύπου 
αρκετά υπόπτου. Εκ εί οι δυο του ς της
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θεράπευσαν το σώμα και την ψυχή και, 
σιγά - σιγά, την ετοίμασαν για τον μεγάλο 
ρόλο.

Στην αρχή δεν πίστευε ότι θα τα κατά- 
φ ερνε. Νόμιζε πως όταν θα βρισκόταν 
μπροστά στην ηλικιωμένη γυναίκα το 
παιχνίδι τους θα ξεσκεπαζόταν και πως η 
Κα Φρήμαν θα καταλάθαινε αμέσως την 
απάτη. Ό τ α ν όμως ήρθε ο καιρός, είδε 
πως η Κα Φρήμαν ήθελε τόσο π ο λ ύ ν α  
πιστέψει ότι αυτή ήταν η αγαπημένη 
κόρη της που 'ψαΧνε τόσο καιρό, που 
ήταν πανεύκολο να την ξεγελάσουν.

Αυτό ήταν που την πονούσε τώρα.
Γιατ'ι, παρόλο που η Κα Φ ρήμαν ήταν αυ
ταρχική κι απαιτητική, εκείνη την είχε 
σιγά - σιγά συμπαθήσει. Τ η ς  φαινόταν 
πως αυτό που πήγε να κάνει ήταν πολύ 
σκληρό. Δ εν  την ένοιαζε καθόλου για τον 
Πέλχαμ και τον Σίνκλαιρ. Ασφαλώς θα γ ι
νόταν έξαλλοι απέναντι της μετά από 
τόσ ες φ ροντίδες και τόσα λεφτά που ε ί
χαν ξοδέψ ει για κείνη, αλλά δεν μπορού
σαν και να της κάνουν τίποτα -  κανείς 
δεν μπορούσε να την εμποδίσει να φύγει 
στη Μέση Ανατολή με τον Ρόντυ. Δ εν 
μπορούσαν να την κατηγορήσουν για τί
ποτα χω ρίς να μπλεχτούν και οι ίδιοι. Ε ξ
άλλου, από τότε που ε κ ε ίν η -η  Μπελίντα 
-  είχε ξαναγυρίσει στο σπίτι της κυρίας 
Φρήμαν η  υγεία της γ ρ ιά ς καλυτερεύει 
μέρα τη μέρα. Έ μ οια ζε σαν να 'ταν 
άλλος άνθρωπος, γεμάτη ζωντάνια και 
δυναμισμό. Τώρα πια θα περνούσαν χρό 
νια ώσπου να π εθάνει και όχι μήνες όπως 
υπολόγιζε ο Πελχαμ, για να αποσβε- 
σθούν οι επ ενδ ύσ εις τ ο υ . . .  Κι όσο 
π ερισσότερο ζούσε η πλούσια χήρα, 
τόσο μεγάλωνε ο κίνδυνος να εμφανι
στεί ένα ωραίο πρωί η αληθινή Μπελίντα 
στο σπίτι της μητέρας της. Ακόμα κι ο 
ίδ ιος ο Πέλχαμ είχε αρχίσει ν ’ ανησυχεί 
τις τελ ευτα ίες μέρες.

Απότομα η κυρία Φρήμαν ανασηκώ
θηκε και τέντωσε την π ονεμένη της 
μέση. Στράφ ηκε προς το σπίτι και, αντι
κρίζοντας την Μπελίντα στο παράθυρο

Στην αρχή δεν πίστευε ότι θα 
τα κατάφερνε. Νόμιζε πως όταν 
θα βρισκόταν μπροστά στην ηλι
κιωμένη γυναίκα το παιχνίδι 
τους θα ξεσκεπαζόταν και πως η 
Κα Φρήμαν θα καταλάβαινε αμέ
σως την απάτη. Όταν όμως ήρθε 
ο καιρός, είδε πως η Κα Φρήμαν 
ήθελε τόσο πολύ να το πιστέψει 
ότι αυτή ήταν η αγαπημένη της 
κόρη που 'ψάχνε τόσο καιρό, 
που ήταν πανεύκολο να την ξε
γελάσουν.

της, της κούνησε το χ έρ ι χαμογελώ ντας.
Η Μπελίντα αναστέναξε. Έ π ρ επ ε να 

γ ίν ει -  ή τώρα ή ποτέ. Ε ίχε υποσχεθεί 
στον Ρόντυ πως θα της μιλούσε σήμερα. 
Ε ίχε κιόλας μια υποψία πως κάτι είχε μι- 
σοκαταλάβει η Κα Φρήμαν. Πολλέ ςφ ο- 
ρές, αυτή τη βδομάδα, την είχε πιάσει να 
την κοιτάει μ’ ένα θλιμμένο βλέμμα, σαν 
να 'ξερε πολύ καλά, όπως συμβαίνει με 
ό λες τις μητέρες, πως το παιδί της προσ
παθεί να βρει το θάρρος να της εξομολο
γηθ εί κάτι που κι οι δυο ξέρουν πως δε θα

'θελε να το ακούσει.
Η Μπελίντα έριξε μια ματιά στο πολυ

τ ελ ές δωμάτιο της στη μεγάλη ντουλάπα 
με του ς καθρέπτες, γεμάτη με τόσα φο
ρέματα και παπούτσια που εκείνη, η 
Τζούλη Μέτκαφ -  η Δ ις  Καμία από Π ου
θενά -  δεν μπορούσε ποτέ να τα φαντα
στεί πως χρειάζεται κανείς, ακόμα κι αν 
επρόκειτο να ζήσει δώδεκα φ ορές . . .  
Έ ν α ς  φανταστικός κόσμος την είχε αγ
καλιάσει, όταν ο ο δηγός της μαύρης λι- 
μουζίνας της είχε ανοίξει την πόρτα 
μπροστά σ' αυτό το τεράστιο, όμορφο 
σπίτι. Ό ,τ ι επιθυμούσε, οτιδήποτε μπο
ρούσε ν' αποκτηθεί με λεφτά, δεν είχε 
παρά να το ζητήσει. Ό λ α  εκτός από ένα 
πράγμα: αυτό για το οποίο η πραγματική 
Μπελίντα είχε εγκαταλεΐψ ει το χρυσό 
κλουβί της μόλις έκλεισε τα δεκαοκτώ -  
την ελευθ ερία  της.

Ο Πέλχαμ την είχε π ροειδοπ οιήσει γ ι’ 
αυτό. Αν εγκατέλειπ ε τη γριά, ή ξερε 
πολύ καλά τι θα της συνέθαινε. Θα κα
τρακυλούσε και πάλι στο βούρκο -  τόσο 
ξαφνικά και γρήγορα που δε θα καταλά
βαινε καν πως έγινε. Του είχε ορκιστεί 
πως αυτό δεν θα συνέθαινε ποτέ. Δ εν  
υπήρχε λόγος να συμβε'ι. Ή τα ν τριάντα 
τεσσάρων χρονών, μια αποτυχημένη 
ηθοποιός κι είχε π εράσει τόσα πολλά που 
δεν ήταν και τόσο ανόητη για να ξαναρ
χίσ ει απ' την αρχή.

Μήπως όμως αυτό ήταν που πήγαινε 
να κάνει τώρα;

Η Τζούλυ έκανε ένα μορφα
σμό. Το δωμάτιο είχε γίνει, ξα
φνικά, αφόρητα ζεστό κι αποπνι- 
χτικό και μπροστά της καθόταν 
τώρα δύο κυρίες Φρήμαν. Έτριψε 
νευρικά τα μάτια της, αλλά εκεί
νες εξακολουθούσαν να κάθον
ται απέναντι της, χαμογελώντας 
της αινιγματικά.

Χαμογέλασε αχνά. Κατά κάποιο τρόπο, 
ναι. Και η αιτία τη ς βλακείας της -_ η  δι
καιολογία, αν θες -  ήταν ο Ρόντυ Λουντ. 
Είχε έρ θ ει στο σπίτι φ έρνοντας κάτι χαρ
τιά γιά να τα υπογράψει η κυρία Φρήμαν. 
Έ τσ ι πρω τοσυναντήθηκαν και τώρα 
προσπαθούσε κι εκ είνος να ξεφ ύγει από 
το χρυσό κλουβί των Φρήμαν. Ε ίχε απο
φασίσει να εγκαταλεΐψ ει το δικηγορικό 
γραφ είο που εργαζόταν και να φ ύγει κά
που στον Περσικό Κόλπο, για να δουλέ
ψει σαν νομικός σύμ βουλος σε μια εται
ρεία πετρελαίω ν. Και θα 'παίρνε και την 
Μπελίντα μαζί του.

Η Μπελίντα βγήκε απο το δωμάτιό της, 
κατέβηκε σ ιγά -σ ιγά  τις σκάλες και κα- 
τευθύνθηκε προς το σαλόνι. Στην πόρτα 
σταμάτησε και πήρε βαθιά ανάσα. Η Κα 
Μ αρς, η οικονόμος -  ντυμένη για έξω -  
την κοίταξε ψυχρά και μετά συνέχισε να 
εξη γεί στην Κα Φ ρήμαν πως θα έλειπ ε 
τουλάχιστον για μ ια -δ υ ο  ώ ρες. Μετά, 
αγνοώ ντας τελείω ς την Μπελίντα, χαι
ρέτησε και βγήκε.

Η Κα Μ αρς ήταν ιδιαίτερα ψυχρή και 
καχύποπτη μαζί της όλη τη βδομάδα, 
πράγμα που επιβεβαίω νε τις υποψ ίες της 
Μπελίντα πως δ ο ύλ ευε για τους Πέλχαμ 
και Σίνκλαιρ και πως μάλλον υποπτευό

ταν πως είχε στο νου της να του ς παρα
τήσει.

Η κυρία Φ ρήμαν γέμισε τα φλυτζάνια 
με τσάι από μια ασημένια τσαγιέρα. «Α, 
καλώς την! Έ λ α  καλή μου», είπε με τη 
γλυκιά και παράξενα τρεμάμενη φωνή 
τη ς που ερχόταν σ' αντίθεση με τον 
αποφασιστικό και δυναμικό χαρακτήρα 
της. «Αναρω τιόμουν που βρισκόσουν. 
Έ λ α  και π ιές το τσάι σου όσο είναι ζε
στό».

Υ π ήρχε ένα παράξενο χαμόγελο^στα 
πονηρά, γαλάζια μάτια τη ς ηλικιω μένης 
γυνα ίκα ς καθώς πρόσφ ερε το φλιτζάνι 
στην κοπέλα. «Επ ιτέλου ς, το χώμα είναι 
έτοιμο για να φ υτέψ ουμε το καινούργιο 
δένδρο  και η Κα Μ αρς μόλις μου είπε ότι 
το φ έρανε πριν από λίγο. Κοίτα..». Τ η ς

Δεν μπορούσαν να την κατη
γορήσουν για τίποτα χωρίς να 
μπλεχτούν και οι ίδιοι. Εξάλλου, 
από τότε που εκείνη  -  η Μπε
λίντα - είχε ξαναγυρίσει στο σπίτι 
της κυρίας Φρήμαν η υγεία της 
γριάς καλυτέρευε μέρα με τη 
μέρα. Έμοιαζε σαν να 'ταν άλλος 
άνθρωπος, γεμάτη ζωντάνια και 
δυναμισμό.

έδ ειξε μια μακρόστενη πλαστική ετικέτα 
που η Μ πελίντα υπ έθεσε αδιάφορα ότι 
θα την είχε ξεκολλήσει η Κα Μ αρς από το 
δενδράκι όταν τη ς το παρέδωσαν.

«Νομίζω», σ υνέχισε η Κα Φρήμαν φο
ρώντας τα γυαλιά τ η ς για να διαβάσει την 
ετικέτα, « πως θα το φυτέψω σε λίγο -  θα 
το βολέψω στην καινούργια του θέση».

«Δ εν  νομίζεις πως αρκετά δούλεψ ες 
για σ ήμερα;» είπε η Μ πελίντα και με το 
φλιτζάνι στο χ έρ ι κάθισε στον καναπέ 
απέναντι της. «Ε ίνα ι πια αργά -  πάει τέσ 
σ ερ ις η ώρα. Γιατί να μην π ερ ιμ ένεις ως 
αύριο το πρωί να σου δώσει και η Κα 
Μ αρς ένα χεράκι. Θα κουραστείς πολύ κι 
εγώ θα 'ναι ανώφελο να προσπαθήσω να 
σε βοηθήσω. Ξ έ ρ ε ις  πως δεν έχω ιδέα 
από κηπουρική. Μ πορεί να κάνω κάτι 
στραβό και να θυμώ σεις».

Η Κα Φ ρήμαν έφ ερε το φλιτζάνι στα 
χείλη  τη ς χαμογελώ ντας. «Μ ου φαίνεσαι 
λιγάκι χλωμή, Μ πελίντα», παρατήρησε. 
«Θα 'πρεπε να β γα ίνεις π ερισσότερο 
στον καθαρό αέρα. Μήπως σου συμβαί
νει τίποτα;».

Η Κα Φρήμαν ήπιε μια γουλιά από το 
τσάι της. « Π ιέ ς  το, καλή μου», της είπε 
δείχνο ντα ς το φ λυτζάνι τη ς που ήταν 
ακόμα ανέγγιχτο. «Κ ρυώ νει». Η Μπε
λίντα, υπάκουσε, έκανε αυτό που της 
είπε.

«Μ πράβο, καλό παιδί», κούνησε η κυ
ρία Φ ρήμαν το κεφάλι ευχαριστημένη. 
«Βλέπω  κιόλας τα μάγουλά σου να παίρ
νουν χρώμα».

Η Μπελίντα ακςιύμπησε το φλιτζάνι 
στα γόνατά της και την κοίταξε με αγω
νία. «Ακούστε με, κυρία Φρήμαν, σας 
παρακαλώ. Πρέπ ει να βγάλω αυτό το βά
ρος από μέσα μου».

Η λικιωμένη γυναίκα στήλωσε εξετα
στικά τη ματιά της πάνω στην κοπέλα,
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-Ναι, 6έ6αια», είπε σκεπτική. «Τι τρ έ 
χει;»

Η Μπελίντα έκανε μια απότομη κίνηση. 
«Είναι απλό. Δεν ε ίμα ι η Μπελίντα. Με 
λένε  Τζούλυ Μ έτκαφ. Ο Δρ Πέλχαμ με 
μάζεψε σ' ένα νοσοκομείο στο Λονδίνο, 
όταν προσπάθησα ν' αυτοκτονήσω, 
και...» Σταμάτησε, κο ίταξε την ηλοκιω- 
μένη γυνα ίκα  που συνέχισε να π ίνει μι
κρές γουλ ιές  από το  φλ ιτζάν ι της, ατά
ραχη. σαν να μην ε ίχε ακούσει ούτε μια 
λέξη. «Κυρία Φρήμαν! Ακούσατε τ ι σας 
είπα:».

Έφερε τα χέρια της στο λαιμό 
της και ταλαντεύτηκε. «Τη... τη 
σκότωσες!» είπε βραχνά και τα 
λόγια πνίγηκαν στο λαιμό της. 
«ΓΤ αυτό ήξερες πως δεν ήμουν 
η αληθινή Μπελίντα! Σκότωσες 
την ίδια σου την κόρη, όταν σου 
είπε πως ήθελε να φύγει».

“ Ναι. χρυσή μου», της απάντησε 
εκε ίνη  ήρεμη. «Μου είπες πως δεν είσαι 
η Μπελίντα». Σταμάτησε και φάνηκε να 
σ κέφ τετα ι γ ια  μια στιγμή. «Τζούλυ είπες: 
Ωραίο όνομα. Σου τα ιρ ιάζει».

«Δε φ α ίνετα ι να σας ξάφνιασα πολύ», 
παρατήρησε η Τζούλη απορημένη.

« Οχι!». Η κυρία Φρήμαν κούνησε το 
κεφάλι ανάμεσα σε δυο γουλιές. «Ίσως 
γ ια τ ί ήξερα απ την αρχή πως δεν ήσουν η 
Μπελίντα».

Η Τζούλυ την κο ίταξε κατάπληκτη. 
«Πώς...πως το  ξέρατε; Ε ίχατε να δε ίτε  
την κόρη σ α ς χ ρ ό ν ια -δ ε κ α έ ξ ιχ ρ ό ν ια -κ ι 
ο Δρ Πέλχαμ λ έε ι πως της μοιάζω κατα
πληκτικά. Ό χ ι βέβαια από την  αρχή αλλά 
όταν με έφτιαξε... Ή τα ν  τόσο απόλυ
τος... τόσο σ ίγουρος πως δεν θα καταλα
βα ίνατε ποτέ πως δεν ήμουν εκείνη...».

Η ηλικιω μένη γυνα ίκα  εξακολουθούσε 
να χαμογελάει θλιμμένα. «Βλέπεις, 
χρυσή μου, εσύ κι ο αγαπητός μου Δρ 
Πέλχαμ κάνατε ένα μικρό, ένα ασήμαντο 
λάθος στην κατά τα άλλα απόλυτα πει
στική σας παράσταση...»

Η Τζούλυ ένιωσε το  αίμα να βάφει κόκ
κινα τα μάγουλά της. «Πόσον καιρό το 
ξέρατε;»  ψέλλισε.

«Από την  αρχή», απάντησε ήρεμα η Κα 
Φρήμαν.

«Από την αρχή; Και τό τε  γ ια τ ί μας 
αφήσατε να σας κορο ϊδεύουμε τόσον 
καιρό;»

Η κυρία Φρήμαν ήπιε μερ ικές  γουλ ιές  
σιωπηλά και μετά συνέχισε ήσυχα: «Γιατί 
με βόλευε καλό μου παιδί. Είμαι, βλέπεις, 
μια γρ ιά  γυνα ίκα και η μοναξιά μου ε ίνα ι 
μεγάλη, Μπελίντα. Ά λλω στε μπορώ να 
πληρώνω για την εκπλήρωση και της πιο 
παράξενης επ ιθυμίας μου».
Δεν ε ίμα ι η Μπελίντα!» την έκοψ ε από

τομα η Τζούλη. «Θα... θα θελα να σας 
ζητήσω συγνώμη. Σας χρωστώ τόσα 
πολλά. Θα σας ξεπληρώσω ως την τελ ευ 
τα ία  δεκάρα...» συνέχισε αμήχανα.

«Και πώς ακριβώς σ κέφ τεσα ι να το κά
νε ις  αυτό, καλή μου;». Η φωνή ήταν 
παράξενα απαλή, αλλά τα πονηρά μάτια 
της γρ ιάς είχαν σ τενέψ ει.

Η Τζούλυ πέρασε νευρ ικά  τη γλώσσα 
πάνω απ' τα ξερά της χείλη. «Ο Ρόντυ. ο 
κος Λόυντ. κι εγώ θα παντρευτούμε το 
ερχόμενο Σάββατο. Είναι όλα έτο ιμα. Θα 
φύγουμε για το  Μπαχρέιν τη Δευτέρα».

«Καταλαβαίνω.» Η κυρία Φρήμαν κού
νησε άλλη μια φορά το  κεφάλι. «Θ έλεις 
να πεις πως ο κ. Λόυντ ξέρε ι για  την 
απάτη σου;»

«Ό χι», απάντησε η Τζούλυ μ'έναν μι
κρό μορφασμό. «Ό χι, και βέβαια όχι. Δεν 
ε ίχε  καμιά σχέση μδλα αυτά».

«Κι όμως, περ ιμένεις  από τον μέλ
λοντα σύζυγό σου να μεπληρώσει για  λο
γαριασμό σου; Υποθέτω πως αυτό είνα ι 

- το σχέδιό σου». Η Κα Φρήμαν χαμογέ
λασε ελαφρά και κούνησε το  κεφάλι της. 
« Οχι, αγαπητή μου. Υπάρχουν μερικά 
χρέη στη ζωή μας που πρέπει να τα πλη
ρώνουμε μόνοι μας».

Η Τζούλυ δάγκωσε τα χείλη της
«Μα...».

«Τελείωσε το τσά ι σου, Μπελίντα», είπε 
η Κα Φρήμαν σταθερά. «Μ ετά πρέπει να 
ρθεις, έξω, μαζί μου, για να με βοηθήσεις 
να φυτέψω τη SYRINGA VULGARIS μου».

Η Τζούλυ έκανε ένα μορφασμό. Το δω
μάτιο ε ίχε  γ ίνει, ξαφνικά, αφόρητα ζεστό 
κι αποπνιχτικό και μπροστά τη ς  κάθον
ταν τώρα δύο κυρ ίες Φρήμαν. Έ τρ ιψ ε 
νευρ ικά  τα μάτια της, αλλά εκ ε ίν ες  εξ
ακολουθούσαν να κάθοντα ι απέναντι 
της, χαμογελώ ντας α ινιγματικά.

«SYRINGA VULGARIS», ψέλλισε και τα 
λόγια  έβγα ιναν με κόπο από τα χείλη της. 
«Τι ε ίνα ι αυτό;»

Οι δύο κυρ ίες Φρήμαν μίλησαν γλυκά, 
απαλά. Στα μάτια το υς  υπήρχε ένα παρά
ξενο, απόμακρο βλέμμα. «Ή ταν η εποχή 
που άνθιζαν οι πασχαλιές όταν γεννή 
θηκε η Μπελίντα. κι όταν έφ υγε οι πα
σχαλιές ήταν και τό τε  ανθισμένες».

Η Τζούλυ σηκώθηκε με κόπο, έκανε 
ένα αβέβαιο βήμα κι άπλωσε τα Λέρια  της 
μπροστά σαν τυφλή. Και οι δύο κυρίες 
Φρήμαν έμοιαζαν να δ ιαλύοντα ι στον 
αέρα σαν να τ ις  τύλ ιγε  μια γκρίζα ομίχλη. 
«Κυρία Μαρς!» φώναξε. Ή  μήπως της 
φάνηκε πως φώναξε: Δεν ήταν σίγουρη, 
αλλά η πρόθεσή της ήταν να ζητήσει τη 
βοήθεια  της ο ικονόμου. Δεν ε ίχε  όμως 
πια καμιά σημασία... εξάλλου, τώρα, θυ
μόταν πως εκείνη  ε ίχε  βγει έξω και δε θα 
γύρ ιζε πριν από μια ώρα. Ή ταν  μόνη, 
ολομόναχη μ’ αυτή τη φοβερή, την απαί
σια γριά!

Έ φ ερε τα χέρ;α της στο λαιμό της και 
τα λα ντεύτηκε. «Τη...τη σκότωσες!» είπε 
βραχνά και τα λόνια πνίγηκαν στο λαιμό 
της. Γι' αυτό ήξερες πως δεν ήμουν η 
αληθινή Μ πελίντα! Σκότωσες την ίδ ια 
σου την κόρη, όταν σου είπε πως ήθελε 
να φύγει». Τα μάτια της ήταν πλημμυρι
σμένα φρίκη. «Ω! Θεέ μου! Τώρα τα 
καταλαβαίνω όλα!Η Μ πελίντα ε ίνα ι εκε ί 
έξω στον κήπο,, θαμμένη κάτω από 
την...».

Τ ο δεξ ί της χέρ ι έπεσε απ' το λαιμό της 
κι αρπάχτηκε από το  δα ντελέν ιο  τραπε- 
ζομάντηλο καθώς τρανταζόταν από σπα
σμούς κι έπ εφτε μπροστά στα πόδια της 
ηλικ ιω μένης γυναίκας. Κάτι πλανήθηκε 
για λ ίγο στον αέρα κι ύστερα έπεσε, μαζί 
της, κάτω -  η ε τ ικ έ τα  που ανήκε στο και
νούργιο φυτό της κυρίας Φρήμαν, αυτό 
που θα φ ύτευε  σε λίγο. SYRINGA 
VULGARIS. Η κοινή πασχαλιά.
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Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μοκέτες:

Α νθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:

Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές 
-  Διεκπεραίωση:
Α νθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ

» Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Ελ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

”  Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών: 
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Στοιχειοθεσία κειμένων:

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΟΈ.

Κορυζή 23, τηλ. 3466-310.

Βιβλιοδεσία:
Γ ραφεμπορική ΟΈ.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526

Τα κείμενα  που αποστέλλονται 
για  δημοσίευση πρέπει να είνα ι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφη
μένα ή τουλάχιστον ευανάγνω
στα, σε δυο αντίγραφα, και να 
συνοδεύοντα ι από σχετικό και 
κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, 
εφ ' όσον υπάρχει.
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01 ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟΥ
Ή συχα και όμορφα πέρναγαν μόνοι τα 

τελευταία χρόνια τους ο Ά γ γ ε λ ο ς  Χ αρί- 
σκος, 79 χρόνων, και η εθδομηντάχρονη 
γυναίκα του Ειρήνη, στο φτωχικό σπιτάκι 
τους, έξω από το Σοχό της Θ εσσαλονί
κης. Αλλά κι εκεί, η μοίρα τους κυνήγησε, 
για να δώσει και το τ έλ ο ς τραγικό στην 
τυρρανισμένη του ς ζωή.

Αυτό το τέλος γράφτηκε τα μεσάνυχτα

εκ είνης της μοιραίας Δ ευ τ έρ α ς του π ε
ρασμένου Ιούλη. Ο ήχο ς της μηχανής 
αυτοκινήτου και τα γαυγίσματα των σκύ
λων τους, τάραξαν τον ύπνο των δυο γ ε 
ρόντων. Το σπίτι τους, ερημικό και απο
μονωμένο, δεν συνήθιζε τ έτο ιες επισκέ
ψεις, τ έτο ιες ακατάλληλες ώ ρες. Π ερί
εργοι, λοιπόν, αλλά και ανήσυχοι, οι δυο 
γ έρ ο ν τ ες πετάχτηκαν από το κρεβάτι 
τους και βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει. 
Κι εκεί, λίγο πιο πέρα από το κατώφλι του 
σπιτιού, όπου τόσα χρόνια  ζούσαν, τους

π ερίμενε το μαρτύριο. Διαβολικό χορό 
έστησαν γύρω του ς τέσσερα αγρίμια, 
σατανικές ψ υχές του σκότους μ’ ανθρώ
π ινες μορφ ές. Πριν προλάβουν να το 
καταλάβουν, βροχή αισθάνθηκαν τις πέ
τ ρ ες να πέφτουν ανελέητα πάνω τους 
και να του ς τσακίζουν τα κόκαλα. Δ εν 
άντεξαν κι έπεσαν λιπόθυμοι και αιμό- 
φυρτοι στο χώμα! Αλλά ο Γολγοθ άς τους 
δεν είχε ακόμα τελειώ σει. Οι τέσ σ ερ ες 
σκιές όρμησαν πάνω τους με ξύλα και 
άμχισαν να τους χτυπούν χω ρίς τε
λειωμό. Ο Ά γ γ ε λ ο ς  Χαρίσκος έμ εινε 
στον τόπο, ενώ η γυναίκα του η Ειρήνη 
έμ εινε βαριά τραυματισμένη δίπλα του, 
για να ξεψ υχήσει αργότερα στό νοσοκο
μείο, όπου μεταφ έρθηκε σε κώμα το 
πρωί, όταν του ς βρήκαν.

Οι ά νδ ρ ες του Αστυνομικού Τμήματος 
Σοχού, σαν έφτασαν στον τόπο, β ρέθ η 
καν μπροστά σε ένα σκληρό και α νεξή 
γητο έγκλημα: οι γ έρ ο ν τ ες δεν είχαν 
εχθ ρο ύς, αλλά ούτε φημίζονταν για τα 
πλούτη το υ ς ώστε να δικαιολογείται η 
εκδοχή τη ς ληστείας, παρόλο που το 
σπιτάκι του ς βρέθ ηκε ψαγμένο και άνω - 
κάτω. Η μόνη του ς περιουσία ήταν το κα
λύβι και το χωραφάκι τους, και το άλογο 
του γέρ ο  - Χαρίσκου, που όμως κι αυτό 
βρέθ ηκε εκεί, πεσμένο τρομαγμένο 
κοντά στη δέστρα του.

Ό μ ω ς, κοντά στο σπίτι, β ρέθ ηκε πε
σμένο έξω από το δρόμο και κολλημένο 
στις λάσπες, ένα εγκαταλειμένο αυτοκί
νητο. Ή ταν ένα φορτηγάκι από τις Σ έ ρ 
ρες, που όπως διαπιστώνεται αμέσω ς ε ί
ναι κλεμμένο. Έ χ ε ι γ ίνει κάποια αρχή. Οι 
δολοφ όνοι έχουν αφήσει ίχνη κ α ι_ οι 
αστυνομικοί είναι σίγουροι πως αργά ή 
γρήγορα  θα τους εντοπίσουν.

Η έρ ευ να  έχ ε ι κιόλας ξεκινήσει: τα 
ίχνη εξετάζονται προσεκτικά, οι εκδο χές 
επαληθεύονται, οι π ληροφ ορίες δια
σταυρώνονται, ύποπτοι καλούνται και 
εξετάζονται... Και σιγά - σιγά, αρχίζουν 
να αποκαλύπτονται οι κ ινήσεις των δο
λοφόνων μετά το έγκλημα: μη μπορών
τας να πάρουν το κλεμμένο αυτοκίνητο, 
που έχ ε ι ακινητοποιηθεί, αναγκάζονται 
να φ ύγουν με τα πόδια με κατεύθυνση το 
χωριό Μ αυρούδα, που βρίσκεται πέντε 
χιλιόμετρα μακριά από την αγροικία των 
άτυχων γερόντω ν. Σκοπό του ς έχουν να 
κλέψουν κάποιο αυτοκίνητο για να απο
μακρυνθούν. Πραγματικά, αφού ανοί
γουν τέσσερα αυτοκίνητα, χω ρίς να τα 
καταφέρουν να τα βάλουν μπρος, τελικά 
στο πέμπτο στέκονται τυχεροί. Το  παίρ
νουν, και χάνονται διω γμένοι από το 
πρώτο φως της αυγής, στο δρόμο για τις 
Σ έρ ρ ες. Εκεί, θα το εγκαταλείψ ουν, 
αφού πρώτα θα το γδύσουν: θα πάρουν 
τις ρό δες, τις π όρτες, την μπατταρία, το 
ραδιοκασσετόφωνο και τα ηχεία!

Ό λ ο  και π ερισσότερα στοιχεία γίνο ν
ται γνωστά και φωτίζουν τα ίχνη τους, 
οδηγώ ντας του ς διώκτες τους, που 
έχουν δοθεί ολόψυχα στον αγώνα για τη 
διαλεύκανση αυτού του στυγερού εγ
κλήματος. Το ανθρωποκυνηγητό γίνεται 
όλο και πιο επίμονο. Το επιτελείο που 
έχει συγκροτήσει στο Α.Τ. Σοχού ο Υπο
διοικητής της Α .Δ .Χ . Κ εντρικής Μ ακεδο
νίας, βρίσκεται σ υνέχεια  σε επαφή και 
ανταλλάσσει π ληροφ ορίες με την Υπο
διεύθυνση Ασφ άλειας Θ εσσαλονίκης και 
το Τμήμα Ασφ άλειας Σερρώ ν. Και το 
αποτέλεσμα δεν α ργεί να έρθει: ά νδρες 
του Τ Ά . Σερρώ ν συλλαμβάνουν, μετά
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από καρτέρ ι τριών ημερών, σε χωράφια 
με καλαμπόκια της αγροτικής περιοχής 
«Καλά Δένδρα», τους αδελφούς Δημή- 
τρη και Πέτρο Ραϊφόγλου, 18 και 16 χρό
νων αντίσ το ιχα  το δεκαεξάχρονο Βασίλη 
Καραχάλιο και το δεκατρ ιάχρονο φίλο 
τους Ι.Ρ., τον περίφημο «Αζή», που βρί
σκονταν κρυμμένο ι εκεί.

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους, οι τέσ- 
σερες νεαρο ί ομολόγησαν την πράξη 
τους, στην οποία - όπως είπαν - οδηγή
θηκαν για να κλέψουν. Κυνικο ί σ τις απο
λογ ίες  τους και στην αναπαράσταση, 
περιέγραψαν το πώς έκλεψ αν το  αυτοκ ί
νητο από τ ις  Σέρρες κι έφτασαν μέχρι το 
σπιτάκι του Χαρίσκου. Από καιρό είπαν 
πως τους είχαν σταμπάρει. Ή τα ν  εύκολη 
«λεία» και ίσως να είχαν κρυμμένες τ ί
ποτα ο ικονομ ίες . Έ πειτα, ήταν και το 
άλογό τους. Οι νεαροί δολοφ όνο ι το  ε ί
χαν πρωτοθαυμάσει πριν λ ίγες  μέρες

στο πανηγύρι των Ά γ ιω ν Απόστολων στο 
Σοχό, όπου είχαν πάρει μέρος στους λα ϊ
κούς παλαιστικούς αγώνες, κι έπρεπε 
οπωσδήποτε να το  αποκτήσουν. Με κάθε 
τρόπο!

Ολα, όμως, τους ήρθαν στραβά. Το 
κλεμμένο αυτοκ ίνητο  κόλλησε στις λά
σπες, ο ι γέρο ι ξύπνησαν και αναγκάστη
καν να τους σκοτώσουν, ο ικονομ ίες δε 
βρέθηκαν πουθενά όσο κι αν έψαξάν το 
σππτ, κι αν πεις για το  άλογο, το βίασαν 
να πάει μαζί τους κι αυτό αφήνιασε, γλί- 
στρισε, κι έπεσε κάτω, απ' όπου δεν μπό
ρεσαν να το σηκώσουν. Κι έτσ ι, έμειναν 
στην πλάτη τους μόνο δύο άδικο ι και εν 
τελώς ανα ίτ ιο ι φόνοι, χωρίς κανένα αντί- 
κρυσμα! Δυο φόνο ι «τζάμπα» από τέσ- 
σερες δράστες έφηβους, που γεννά ει 
μέσα μας ένα παράπονο: γ ια τ ί η ανθρώ
πινη ζωή για τους νέους νάναι σήμερα 
τόσο αμελητέα  και ασήμαντη;

ΜΙΑ...ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ή ταν στις 22 του περασμένου Μάη, 

όταν ο Αρης Κεφαλάς άνοιξε λογαρια
σμούς με τη Χωροφυλακή! Ή δη, για αρ
κετό  καιρό οι συχνές παρέες του με τον 
Τάσο Κομπίλη, παλαίμαχο έμπορο ναρ

κωτικών, ήταν αρκετά ύποπτες. Μ έχρι 
που στην πιάτσα ακούστηκε για μια με
γάλη δο υλ ειά : ο Κεφ αλάς θα αγόραζε 
από τον Κομπίλη ενάμισο κιλό τούρκικη 
ηρωίνη για τρία εκατομμύρια δ ρ α χ μ ές! 
Οι ά ν δ ρ ες του Τμ ήμ α τος Ναρκωτικών 
τη ς Υ π ο δ ιεύ θ υ ν σ η ς Α σφ άλειας Θ εσ σ α 

λο νίκης θέλησαν αμέσω ς να επιβεβαιώ 
σουν την πληροφ ορία. Και τελικά μετά 
απο πολύ κυνηγητό, κατάφεραν να βά
λουν στο χ έρ ι τον Κεφαλά, αλλά για κά
ποια μικροποσότητα μόνο ηρω ίνης· το 
εναμισο κιλό δ εν  β ρέθ ηκε πουθενά! 
Ετσι, παρόλο που ο Κεφ αλάς βρέθ ηκε 

υπόδικός π ροφ υλακισμένος στον Κ ο ρυ 
δαλλό, οι διώ κτες του δεν είχαν ησ υχά 
σει καθόλου. Πολύ π ερισσότερο μάλι
στα, από τη στιγμή που πέρασε από το 
ρυαλο το υ ς η υπόνοια πως η γυναίκα του 
Αρη, η Ά ν ν α  Κεφαλά, είχε αναλάβει 

τώρα τη διακίνηση και την εμπορία της 
ηρω ίνης, με την καθοδήγηση του άντρα 
της.

Μια διακρ ιτική αλλά στενή και συνεχής 
παρακολούθηση της Ά ννα ς ξεκίνησε 
τό τε. Που δεν άργησε να φ έρε ι αποτελέ
σματα: μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 
Αύγουστου, η Ά ννα  έχε ι επαφές με δύο 
έμπορους ναρκωτικών, το Χρήστο Μπί- 
τσιο και το Γιώργο Σαββίδη, κλε ίνε ι μαζί 
τους συμφωνίες και τους πουλάει «πρά
γμα». Οι υπόνοιες έχουν επιβεβαιωθεί, 
και ε ίνα ι πια ώρα για την επέμβαση της 
Χωροφυλακής. Ο Σαββίδης συλλαμβά- 
νετα ι στο Αεροδρόμιο της Μίκρας, και 
επάνω του βρίσκοντα ι 66 γραμμάρια 
ηρωίνης, που είχε αγοράσει την ίδ ια 
μέρα από την Κεφαλά για εκατόν 
ογδόντα χ ιλ ιάδες δραχμές. Δεν θα αρ
γήσει να αποκαλύψει τους προμηθευτές 
του, το  ζεύγος Κεφαλά - ε ίχε αγοράσει 
και από τον Ά ρ η  παλιότερα 20 γραμμά
ρια ηρωίνης για εκατό χ ιλ ιάδες δρα
χμές-, και το δικό του ρόλο: ε ίνα ι ναρκο
μανής αλλά και έμπορος ναρκωτικών, και 
την ηρωίνη που ε ίχε αγοράσει την προό
ριζε γ ια  μεταπώληση αλλά και για  δική 
του χρήση.

Ο Μπίτσιος συλλαμβάνετα ι στο σπίτι 
του, όπου μετά από έρευνα, βρ ίσκεται 
ένα μικρό μέρος από ποσότητα 183 
γραμμαρίων ηρωίνης, που ε ίχε αγοράσει 
από την  Κεφαλά αντί τρ ιακοσίων χ ιλ ιά 
δων δραχμών, ένα μαχαίρι με λεπίδα μή
κους 27 εκατοστών, που τόφ ερνε σχεδόν ' 
πάντα μαζί του, και χρηματικό ποσό 
εκατό χιλιάδων δραχμών, που προέρχε
τα ι από την εμπορία της ηρωίνης.

' Εχει έρθει, πια, και η σειρά της Ά ννα ς: 
οι άνδρες της Υ.Α.Θ. την επ ισκέπτονται 
στο σπίτι της και το ερευνούν, για να 
βρουν 392.000 δραχμές, από τ ις  πληρω
μές του Μπίτσιου και του Σαββίδη. Η 
Αννα καταλαβαίνει πως αυτό ε ίνα ι το τ έ 

λος, και δεν αργεί να αποκαλύψει τ ις  λ ε 
π τομέρειες για το ρόλο της. Οδηγεί, 
ακόμα, τους αστυνομικούς στην κρυ
ψώνα, όπου έχε ι την ηρωίνη που δεν 
πρόλαβε να πουλήσει: ένα κιλό και εκα 
τόν τρ ιάντα  γραμμάρια καλά συσκευα
σμένης ηρωίνης πρώτης ποιότητας!

Ετσι, έκλεισ ε άδοξα η δραστηριότητα 
αυτής., της οικογενειακής επιχείρησης. Τα 
νήματα, που κινούσε ο υπόδικος σύζυ
γος, κόπηκαν και τύλ ιξαν την ...εντολο- 
δόχο «νοικοκυρά» σύζυγό του, που δεν 
μπορούσε - φ α ίνετα ι - να α ν τέξε ι μακριά 
του, και αποφάσισε να του κρατάει συν
τροφιά... πίσω από της φυλακής τα σί
δερα!
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ.. .ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 
ΧΑΣΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ!

το πρωί, όταν κάποιοι φαίνονται νάρχον- 
ται. Αυτοί είναι! Μπαίνουν στο χείμαρρο 
κι αρχίζουν να περιποιούνται τα δενδρά -

Από τον π ερασμένο Φ εβρουάριο, είχαν 
φτάσει στ' αυτιά των ανδρών του Τρήμ α 
τος Ασφ άλειας της Κ έρκυρας κάποιες 
π ερ ίερ γες πληροφ ορίες για τον Κοσμά 
Περούλη· ότι βρισκόταν πάντα με ναρ
κωτικά στα χέρια  του. Και οι πληροφ ο
ρίες α υτές ήταν, βέβαια, π ερ ίερ γ ες γιατί 
ήξεραν ότι δεν υπήρχε στο νησί κύκλωμα 
διακίνησης ναρκωτικών, αλλά είχαν και 
κάθε λόγο να τις πιστέψουν, αφού ο Π ε
ρούλης ήταν σεσημασμένος για ναρκω
τικό.

Έ τσ ι, άρχισαν μια διακριτική αλλά 
στενή παρακολούθηση. Γρήγορα διαπί
στωσαν, πως πολύ συχνά τώρα τ ελ ευ 
ταία, ο Π ερούλης χανόταν με το μοτοπο
δήλατό του τα απογευματάκια, σε κάποια 
απομακρυσμένη δύσβατη δασώδη π ερι
οχή κοντά στις Βαρυπατάδες. Αποφασί
ζουν να ερευνήσ ουν την περιοχή, και τι 
βρίσκουν; μια μικρή φυτεία χασίς από 
τριάντα τρία δενδρύλλια  Ινδικής κάννα
βης, συστηματικά καλλιεργημένα με λι
πάσματα, ποτιστικούς σω λήνες και 
γεω ργικά εργαλεία, και καλά κρυμμένα 
από τα μάτια των αδιάκριτων πίσω από 
π υκνούς και αδιαπέραστους βατώ νες!

Ύ σ τερ α  απ' αυτό, οι αστυνομικοί απο
φασίζουν να στήσουν ενέδρα  για να πιά- 
σουν τον καλλιεργητή επ' αυτοφώρω να 
περιποιείται το χασίς. Και δεν χρειά 
στηκε να π εριμένουν και πολύ' ο Π ερο ύ
λης, τυπικός στις υποχρεώ σεις του, πήγε 
και εκείνο το απόγευμα να ποτίσει τα 
δενδράκια της φ υτείας του. Οι χωροφ ύ
λακες που παραμόνευαν μέσα στους θά
μνους, έκπληκτοι τον βλέπουν να ποτίζει 
και να κορφ ολογεί σαν καλός π εριβολά
ρης το χασίς, και μετά να πιάνει μια... 
φλογέρα, και να σιγοσφ υρίζει κάποιους 
γλυκούς σκοπούς!

Αυτή η έκπληξη, όμως, δεν του ς εμπό
δισε να κινηθούν και να π εράσουν στα 
παράλυτα από το ξάφνιασμα χέρια  του, 
που κρατούσαν ακόμα τη φλογέρα, τις 
χειρ οπ έδ ες. Στην απολογία του ο Π ε
ρούλης, εξήγησε πώς βρήκε αυτή την 
περιοχή - επειδή είναι φ υσιολάτρης - σε 
κάποια μοναχική του περιπλάνηση· και 
πως τη διάλεξε γιατί βρισκόταν σε μέρος 
δύσβατο, όπου κανένας δεν θα ανακά
λυπτε την ύπαρξή της, και γιατί εκεί 
κοντά υπήρχε ένα κρυφό πηγάδι. Είπε, 
ακόμα, πως όποτε πήγαινε για να π ερι- 
ποιηθεί τα φυτά του, έπαιζε φ λογέρα και 
ηρεμούσε μέσα στην άγρια φύση!...

Τώρα, αφού είχε βρει αυτόν τον επί
γειο  παράδεισο, τι τους ήθελε τους 
π αράδεισους της μαστούρας, αυτό δεν 
μπόρεσε να το εξηγήσει! Ο ύτε μπόρεσε 
να πείσει κανένα πως τόσα δενδρύλλια 
τα καλλιεργούσε όλα για δική του χρήση· 
αφού ακόμα και ο εισαγγελέας, στον 
οποίο προσάχθηκε, του είπε χαρακτηρι
στικά: «εσύ, παιδάκι μου, με τέτοια πο
σότητα που θάχες παραγωγή, θα έπ νιγες 
ολόκληρη την Κ έρκυρα!».

Μ έχρι τώρα, ξέραμε για τα εκλεκτά 
καπνά που έβγαζε η περιοχή του Α γρί
νιου, και γνω ρίζαμε του ς Α καρνάνες σαν 
έμ π ειρους καπνοκαλλιεργητές και μα
νιώ δεις, βέβαια, καπνιστές, αφού είναι 
δύσκολο - όπως λένε - νά χεις στα δά
χτυλά σου το μέλι και να μην το γλύφ εις! 
Τα τελευταία, όμως, νέα από εκεί έρχο ν
ται να μας μάθουν καινούρια πράγματα: 
ότι, δηλαδή, συνήθισαν πια τον καπνό, 
και ζητούν να «στρίψ ουν» πιο βαριά χ α ρ
μάνια, που για να τα βρουν, έχουν αρχί
σει να επιδίδονται σε μια καινούρια καλ
λιέργεια· το χασίσι!....

Πραγματικά, μέσα στο τελευταίο δί- 
μηνο, έγινε γνωστή η ύπαρξη δύο φυ
τειών με δενδρύλλια  ινδικής κάνναβης 
στην Ακαρνανία. Αλλά, και στις δύο αυ
τ ές περιπτώ σεις, η επέμβαση της Χω ρο
φυλακής ήταν άμεση και απ οτελεσμα
τική, ώστε οι φ υτείες καταστράφηκαν 
πριν προλάβουν να καρπίσουν, οι καλ
λ ιερ γη τές πιάστηκαν πριν μπορέσουν να 
πουλήσουν, και τα κυκλώματα της διακί
νησης και της εμπορίας του ναρκωτικού, 
που είχαν αρίσει να υφαίνονται, ξηλώθη
καν πριν καταφέρουν να μπερδέψ ουν 
στα δίχτυα του ς του ς αφ ελείς.

Η πρώτη ιστορία γράφ τηκε στην Τ ρ ι
χωνίδα. Κάποιοι ψίθυροι έφτασαν στ' αυ
τιά του Διοικητή του Σταθμού Χω ροφ υ
λακής Γέφ υρα ς Αχελώου, πως σε δασική 
περιοχή του χωριού Σπολάικα υπάρχει 
μια χασισοφ υτεία. Αυτός, αμέσω ς εν
ημερώ νει τον προϊστάμενό του, το Δ ιο ι
κητή της Υποδιοίκησης Χω ροφ υλακής 
Αγρίνιου, που δεν αργεί να φτάσει στον 
τόπο. Ν τυμένοι με λερω μένα αγροτικά 
ρούχα οι δυο τους, κάνουν μια έρευνα  
στην ύποπτη περιοχή για να βρουν τη 
φυτεία και να στρώσουν το σχέδιο τους.

Πραγματικά, μέσα στο χείμαρρο «Φ τε
λιά», από τη μια και από την άλλη π λευρά 
του, βρέθηκαν εννιά μικρές ξεχω ριστές 
φ υτείες με εβδομήντα εννιά συνολικά 
δενδρύλλια  ινδικής κάνναβης! Αμέσως, 
όλα αυτά γνωστοποιούνται στη Διοίκηση 
Χω ροφ υλακής Ακαρνανίας, και με την 
καθοδήγηση του προσωρινού Διοικητή 
της, καταρτίζεται ένα λεπ το μ ερές σχέ
διο δράσης, και οργανώ νεται μια ομάδα 
επτά ανδρών.

Ή ταν δύο μετά τα μεσάνυχτα, όταν 
ένα αγροτικό αυτοκίνητο, καλά καμου- 
φ λαρισμένο, έφ ερε του ς αστυνομικούς 
στο Φτελιά. Γρήγορα - γρήγορα, αυτοκί
νητο και ά ντρες κρύφτηκαν μέσα στο 
δάσος, και περίμεναν τους π αράνομους 
καλλιεργητές για να τους πιάσουν επ 
αυτοφώρω. Οι ώ ρες π ερνούσαν ανώ
φελα. Χάραξε, φώτισε, μέριασε καλά. Οι 
χασισοκαλλιεργητές δεν φαίνονταν 
πουθενά, αλλά οι ξενυχτισμένοι και 
κατάκοποι ά νδ ρ ες δεν ήθελαν να αφή- 
σουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και 
να, που η υπομονή και επιμονή τους 
αμείβονται. Ε ίχ ε  φτάσει σχεδόν έντεκα

Με το σύνθημα του επικεφ αλής της 
δύναμης, μέσα σε ελάχιστα δ ευ τ ερ ό λ ε
πτα, χω ρίς να π ρολάβουν να π ροβάλουν 
αντίσταση, παρόλο που είχαν τη φήμη 
των σκληρών και των νταήδων στο Α γρί
νιο, οι δύο κακοποιοί έχουν συλληφ θεί: 
είναι ο Γιώ ργος Μ πλάνης και ο Παναγιώ
της Μανώλης, γνωστοί χασισοπότες, που 
φαίνεται πως θέλησαν να ξανοιχτούν 
π ερισσότερο στην παρανομία, αφού τα 
«δενδράκια» τους ήταν ικανά να αποδώ
σουν - σε πλήρη ανάπτυξη - 80 με 100 
κιλά χασίς σε φούντα. Εξάλλου, από 
στοιχεία που προέκυψ αν από την προα
νάκριση, επιτεύχθηκε ο εντοπισμός, η 
εκρρίζωση και η καταστροφή 7.769 αυ
τοφυών δενδρύλλιω ν ινδικής κάνναβης, 
ικανών να αποδώσουν μέχρι πέντε τόν- 
νο υς χασίς σε φούντα!

Η δεύτερη ιστορία διαδραματίσθηκε 
στην περιοχή της Αμφ ιλοχίας. Στο διοι
κητή του ομώνυμου Αστυνομικού Τμ ή 
ματος, ήρθε η πληροφ ορία ότι στη δα
σική περιοχή «Κρικαϊϊκα» της Κοινότη
τας Μ ενιδίου καλλιεργείται χασίς. Μετά 
τον εντοπισμό τη ς χασισοφ υτείας, ανά- 
φ ερε την πληροφ ορία αυτή στη Δ.Χ. 
Ακαρνανίας, της οποίας ο προσω ρινός 
Δ ιοικητής - έχοντας ήδη το καλό προη
γούμενο με την πιο πάνω επιχείρηση - 
μετά τη δ ιενέρ γεια  αυτοψίας, κατά- 
στρωσε σχέδιο δράσης για την παρακο
λούθηση της φ υτείας, τον εντοπισμό των 
καλλιεργητών και τη σύλληψή τους.

Έ τσ ι, αφού συγκροτήθηκε ομάδα 
δράσης, ανάλαβε τη συνεχή κατά τις νυ 
χ τερ ιν ές ώ ρες φ ρούρηση της χασισοφ υ
τείας, με αποτέλεσμα την τρίτη βραδιά, 
και γύρω στις τ ρεις μετά τα μεσάνυχτα, 
να πιάσει επ ’ αυτοφώρω του ς Κώστα 
Κατάρα και Χρήστο Πουραΐμη, την ώρα 
που πότιζαν τα δενδρύλια  με νερό που 
μετάφ εραν με βυτίο από την Αθήνα! 
Ήταν μάλιστα τόσο συστηματική T f  καλ- 
Λίεργειά, που τα δενδρύλλια  - πενήντα 
δύο στον αριθμό - έφταναν να έχουν 
ύψος μέχρι τρισήμιση μέτρα, και υπολο
γίζεται πως θα έδιναν πάνω από πενήντα 
κιλά χασίς σε φούντα.

Ό π ω ς προέκυψ ε από την προανά
κριση, οι χασισοκαλλιεργητές ήταν συν
ολικά τρεις. Τρ ίτ ο ς της π αρέας ήταν ο 
Δ ημ ή τρη ς Φύτας. Και οι τ ρεις ήταν γ ε ί
τονες - έμεναν στο Μ εν’ιδι της Αττικής, - 
φίλοι και συγχασισοπότες, και είχαν επι- 
λ έξει το μέρος για τη φυτεία σ’ ένα ταξίδι 
τους για τα Γιάννινα, ενώ τη σπορά την 
είχαν κάνει πριν το Πάσχα. Για να ποτί
σουν, έρχονταν μια φορά τη βδομάδα με 
το φορτηγό του Κατάρα, κουβαλώντας 
και το νερό μαζί τους, από την Αθήνα.

Έ τσ ι, πίστευαν πως δεν θα αφ ήσου\ 
καθόλου ίχνη. Η Χωροφυλακή, όμως 
είχε διαφορετική γνώμη...
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου σε τη λ ε 
γράφημά της προς το Αρχηγείο Χωρο
φυλακής αναφ έρει:

Η Δ ιο ίκησ ις Ενώσεως Ξενοδόχων Ρό
δου θεω ρεί υποχρέωσίν της όπως συγ
χαρεί δια μέσου υμών τον  Ανώτερον 
Δ ιο ικητήν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου 
σ υντ/ρχην κ. Φλέσσα Γεώργιον τον  Δ ιο ι
κητήν Δ ιο ικήσεω ς Ρόδου αντ/ρχην κ. 
Γρηγοράκο Παναγιώτην, τον Δ ιο ικητήν 
μοίραρχον κ. Κλεφτόγιαννη Παναγιώτη 
και τους άνδρες του Τμήματος Ασφα
λείας Ρόδου, για την μεγάλην επ ιτυχίαν 
της εξιχνίασης, σύλληψης και εξάρθρω
σης της επ ικινδύνου σπείρας, δ ιαρρη
κτών, χρυσοχοϊών, οικιών κ.λ.π. που 
δρούσε στη Ρόδο και στην λοιπή επικρά
τειαν.

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ

Ο Γ. Γραμματέας 
ΕΛ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

★

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Βερο
λίνου κ. KLAUS HLIBNER, σε συγχαρητή
ρια επιστολή του προς τον Αρχηγό Χω
ροφυλακής τον ίζε ι:
Α ξιότιμε Στρατηγέ μου,

Ο συνάδελφός μου, κ. GUNTHER RAU- 
FHUSS, μου παράδωσε κατά την επι
στροφή από την  επίσκεψή του στην Ελ
λάδα πλακέττα, την οποία μου απονεί- 
ματε με την ευκα ιρ ία  του εορτασμού των 
150 χρόνων της Ελληνικής Χωροφυλα
κής. Με χαροποίησε ιδ ια ίτερα  αυτή η 
πλακέττα και σας διαβεβαιώ ό τ ι αυτό το 
αναμνηστικό, θα τοπ οθετηθεί σε περί
οπτη θέση στο σπίτι μου.

Σς εσάς και τους συνεργάτες σας εύ 
χομαι με την ευκα ιρ ία  του εορτασμού 
των 150 χρόνων καλή επ ιτυχία στην εκ 
πλήρωση της αποστολής σας, χωρίς την 
οποία δεν μπορούμε να φέρουμε σε αί
σιο πέρας το  επάγγελμά μας.
Με φ ιλ ικούς συναδελφ ικούς χ α ιρ ετ ι

σμούς,
KLAUS HLIBNER

★

Ο Νομάρχης Ηλείας κ. Ηρ. ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ σε επιστολή του προς τους 
Δ ιο ικη τές  των Δ ιοικήσεων Χωροφυλα
κής Ηλείας και Τριφυλίας γράφει:

Με τη λήξη των Γ ενικών Εισιτηρίων εξ
ετάσεων για  τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα αισθάνομαι επ ιτακτικό χρέος 
να σας εκφράσω τις  ευχαρ ισ τίες μου για 
την πρόθυμη και πολύτιμη συμβολή σας

στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή 
τους. Η έγκα ιρη παρουσία κάθε αστυνο
μικού οργάνου στη θέση του, η συν
δρομή σας σε ό ,τι σας ζητούσαν ο ι υπεύ
θυνοι για  τη δ ιενέργε ια  των εξετάσεω ν 
αυτών μαρτυρούν υψηλή αίσθηση ευθύ 
νης του καθήκοντος, για  τα οποία σας 
εκφράζω τα συγχαρητήριά μου,

Ο Ν ομάρχης 
ΗΡ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

★

Ο ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α., δ ικη
γόρος κ. Δημήτρ ιος Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ , σε 
συγχαρητήρια επιστολή του προς τον 
Αρχηγό Χωροφυλακής, αναφ ερόμενος 
στις εκδηλώ σεις του εορτασμού των 150 
χρόνων, από την ίδρυση του Σώματος, 
τον ίζε ι χαρακτηρ ιστικά:
Α ξιότιμε Κ ύ ρ ιε Α ρχηγέ,

Αι εκα τονταπ εντηκο ντα ετε ίς  εκατόμ- 
βαι, αι θυσίαι και αι προσφοραί καθώς και 
ο ι α τελ εύ τη το ι αγώνες των ανδρών της 
Χωροφυλακής, προεβλήθηκαν, κατά 
τρόπον ιδιαζόντως επιτυχή, ε ις  τας ο ι
κείας εκδηλώ σεις του επισήμου εορ τα 
σμού της 1ης Ιουνίου, ε ις  τας εκπομπάς 
της τηλοψ ίας και του ραδιοφώνου καθώς 
και ε ις  τας σελίδας του 162ου τεύχους, 
του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ», του Ιουνίου 1983.

Τ ιμηθείς δια σχετικής προσκλήσεως 
και μετασχών ε ις  τας επισήμους εκδη
λώσεις εορτασμού της 1ης Ιουνίου 1983, 
ευλαβούμενος δε της ιεράς μνήμης των 
καθ ο ιονδήποτε τρόπον, θυσιασθέντων, 
ε ις  τας επάλξεις του καθήκοντος ηρωι
κών μαρτύρων της Χωροφυλακής και κη- 
δόμενος του αγωνιώδους μόχθου των 
νυν υπηρετούντων ε ις  το ένδοξον Σώμα, 
προς  ̂ περ ιφρούρησιν των υπερτάτων 
αγαθών και των απαρασαλεύτων αξιών 
και κειμηλίων του Ελληνικού Λαού, 
προάγομαι να σας παρακαλέσω όπως δε- 
χθήτε και μεταβ ιβάσητε, ε ις  τους μεθ' 
υμών, σ υντελέσαντες ε ις  την επ ιτυχίαν 
των προμνησθεισών εκδηλώσεων, τα 
θερμότατα  συγχαρητήρια και την υπερ- 
ηφάνειάν μου, ως τέω ς σ τελέχους του 
Σώματος της Χωροφυλακής.

Δ ιατελώ  μετά πάσης τιμής 
Δ ημήτρ ιος Ιωάν. Ελευθερίου 

Ταξίαρχος Χωρ/κής ε.α.

★

Ο καθηγητής Αστρονομίας κ. Δημ. 
ΚΩΤΣΑΚΗΣ, σε συγχαρητήρια επιστολή 
του προς το περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» γράφει:

Θερμά συγχαρητήρια δια την  αρτία 
από κάθε άποψη, εμφάνιση του τεύχους 
Ιουνίου. Γνωρίζω καλά τ ι χρε ιά ζετα ι για 
να βγει ένα τέτο ιο  τεύχος.

Μάλιστα όταν ε ίνα ι εορταστικό  των 
150 χρόνων της Ελληνικής Χωροφυλα
κής, που έχ ε ι μακρά και φωτεινή πορεία, 
ε ίνα ι δύσκολο σε λ ίγες  σ ελ ίδες να περι- 
ληφθούν τα κυριώτερα γεγονότα.

Υπογραμμίζω ιδ ια ιτέρω ς την τελ ευ 
ταία φράση της «Ε.Χ.» ότι η «δημόσια τάξη 
και η ασφάλεια ε ίνα ι κοινή υπόθεση που 
μας αφορά όλους».

Με θερμές ευχές για συνεχή ανοδική 
πορεία για το  καλό της πατρίδας μας. 

Καθηγητής Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ

★

Ο κ. Ν. ΤΣΟΥΧΛΟΣ από την Βαρυμ- 
πόπη Α ττικής σε ευχαρ ιστήρ ια  επι
στολή του προς τον Δ ιο ικητή της Δ ιο ίκη 
σης Χωροφυλακής Αλεξανδρούπολης, 
τον ίζε ι:
Α ξιότιμε Κύριε Δ ιοικητά,

Δια της παρούσης μας έχομεν την τ ι
μήν να εκφράσωμεν προς υμάς και δι' 
υμών ε ις  την υπηρεσίαν Αμέσου Δρά- 
σεως (100), τας θερμοτέρας των ευχαρ ι
στιών μας δια την αστραπιαίαν δράσιν 
των αρμοδίων οργάνων σας κατά την  νύ
χτα της 29/4.

Συγκεκριμένως, η συντροφιά μας απο- 
τελουμένη  από μέλη του ε ις  Αθήνας 
εδρεύοντος Φιλανθρωπικού Συλλόγου ο 
«ΗΣΙΟΔΟΣ» γευμά τιζε  ε ις  το εστια τόρ ιον 
«Γιαγκούλας». Περί ώραν 11 νυχτερ ινή 
ένα από τα μέλη της συντροφιάς μας πα- 
ρουσίασεν λ ίαν ανησυχητικά λιποθυμικά 
συμπτώματα. Εις την σχετικήν τηλεφω 
νικήν μας κλήσιν η αρμοδία υπηρεσία 
σας κατέφθασεν επί τόπου με καταπλη
κτικήν ταχύτητα  και μ ετέφ ερε τάχιστα 
τον ασθενήσαντα ε ις  το Νοσοκομείον 
Αλεξανδρουπόλεως. Τα συνοδεύσαντα 
αυτόν όργανα της υπηρεσίας σας όχι μόνον 
παρέμειναν ε ις  το Νοσοκομείον αλλα και 
επέδειξαν συγκινητικόν ενδ ιαφ έρον δια 
την περαιτέρω πορείαν του π ερ ιστατι
κού.

Κύριε Δ ιο ικητά, δια τ ' ανωτέρω εκφρά- 
ζοντες και πάλιν τας ευχαρ ιστίας μας 
παρακαλούμεν να δεχθήτε ομού και την 
από μέρους μας διαβεβαίωσιν της δια 
μίαν ε ισ έτ ι φοράν αναγνωρίσεως των 
προσφορών προς την πατρίδα του ενδό
ξου Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλα
κής.

Μ ετά πλείστης τιμής 
Ν. Τσούχλος 

Χλόης 65, Βαρυμπόπη 
Α ττικής

★

Ο κ. Δημοσθένης ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, 
ανθυπασπιστής Χωροφυλακής, ε.α.. από 
το Αγρίνιο, σε ευχαρ ιστήρ ια  επιστολή
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του προς τον Αρχηγό Χωροφυλακής 
γράφει μεταξύ άλλων: Δια της παρούσης 
επιθυμώ να σας αναφέρω κύριε Αρχηγέ, 
από συναίσθηση υπέρτατου χρέους την 
ευγενική προσφορά αίματος υπό των 
χωροφυλάκων 1) ΜΠΛΑΝΗ Ιωάννη του 
Δημητρίου και 2) ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ Δη
μοσθένη του Ταξιάρχου της δύναμης 
Δ.Χ. Α καρναν ίας-Α .Τ  Αγίου Βλασίου και 
Τ. Αγορανομίας Αγρίνιου, που αφα'ιρε- 
σαν το δικό τους αίμα για να σώσουν τη 
δική μου ζωή, ύστερα από δυσκολότατη 
εγχείρηση ανοικτής καρδιάς -  θώρακος 
την οποία έκανα στις 15-6-83 στο Νοσο
κομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Τα όργανα 
αυτά κύριε αρχηγέ ε ίνα ι φωτισμένα από 
χριστιανικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη 
που τιμούν αυτά και το ένδοξο και ιστο
ρικό Σώμα της Χωροφυλακής για να γρά
φουν με χρυσές σελίδες την ιστορία των 
150 χρόνων του Σώματος που το αγά
πησα μέσα από τα βάθη της ψυχής μου 
και το υπηρέτησα μεγάλο μέρος της 
ζωής μου.

Με απέραντο σεβασμό
Δημοσθένης ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ

Ανθ/στής Χωρ/κής ε.α.
Κόκκαλη 73 - ΑΓΡΙΝΙΟ

*
Ο Δ ιευθυντής του Υπουργείου Πολιτι

σμού κ. Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, σε επαινετική 
του επιστολή προς την εφημερίδα «ΑΡ
ΚΑΔΙΑ», αναφερόμενος στην έντονη 
υπηρεσιακή δραστηριότητα του Δ ιο ι
κητή του Σ.Χ. Κοντοβάζαινας αναφέρει 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

Στην Κοντοθάζαινα υπηρετεί σαν Δ ιο ι
κητής του Σταθμού Χωροφυλακής ο κ.
Γιαν. Καλαμπάκας και σαν Προϊστάμενος 
στο ομώνυμο Αγρονομείο ο κ. Σπύρ. 
Ασημακόπουλος.

Η παρουσία των προϊσταμένων των 
δύο αυτών Δημοσίων Υπηρεσιών είνα ι 
τόσο έντονη στην περιοχή αυτή, που δι
καιολογημένα τους έχει αναδείξε ι σε 
άξιους ταγούς του τόπου. Ό μ ο ιους δεν 
έχει γνωρίσει τ ις  τελευ τα ίες  δεκα ετίες  η 
Κοντοβάζαινα και τα γύρω χωριά της.

Ο Δ ιο ικητής του Σταθμού κ. Καλαμπά
κας ξεπέρασε κάθε όριο υπηρεσιακής 
δραστηριότητας και αποδόθηκε σε ένα 
σκληρό αγώνα για να εξυγιανθεί το χωριό 
από τα σκουπίδια και τα  κάθε είδους 
απορρίμματα, αφού μπήκε επικεφαλής 
ομάδας εργατών και πρόσφερε από την 
τσέπη του τα έξοδα της φ ιλοξενίας τους 
για να κάνουν με ζήλο και ευσυνειδησία 
τη δουλειά της καθαριότητας.

Μπορεί να φανταστεί κανείς ότ ι θά- 
βλεπε ποτέ το νεαρότατο Αστυνόμο 
άψογα πάντοτε ντυμένο και ευγεν ικά  
συμπεριφερόμενο να ανεβα ίνει στην 
υδροφόρα της Κοινότητας για να ποτί
σουν με τον Αγρονόμο κ. Σπ. Ασημακό- 
πουλο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. 
Νικ. Κακούρη και άλλους εργάτες, τα 
δεντράκια που φυτεύτηκαν με δική τους 
φροντίδα κατά μήκος του δρόμου του 
χωριού τρ ία  περίπου χιλιόμετρα, για εξ- 
ωραϊσμό του.

Κι όμως, αυτή ε ίνα ι η αλήθεια. Και η 
αλήθεια αυτή τιμάε ι και ολόκληρο το 
Σώμα της Χωροφυλακής και τη Δ ιεύ 
θυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τους ίδ ιους τους Κοντο- 
βαζαινιτες που εξέλεξαν έναν Πρόεδρο 
άξιο του τίτλου  του και παράδειγμα για 
μίμηση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στα πλαίσια του X Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ρευματολογίας, που έγινε στη 
Μόσχα από 26 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου 1983, ουνήλθε η Γενική Συνέλευση των 
αντιπροσώπων των Εθνικών Ρευροτολογικών Εταιρειών των 33 χωρών - ρελών της 
Πανευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή πραγματοποιήθηκε 
στις 26-6-83 και κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Επιστημονικής αυτής εταιρείας, εκλέχθηκε στη θέση του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ο Ρευματολόγος Γενικός Αρχίατρος της Χωροφυλα
κής και Αμισθος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών κ. Αλέξανδρος 
Ανδριανάκος.

Ας σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Ελληνας Ρευματολόγος εκλέγεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας.

Σε ευχαριστήρια επιστολή του προς 
την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Αγιά
σου, ο κ. Στρατής ΔΕΛΟΓΚΟΣ, από τη 
Μυτιλήνη γράφει:

Θέλω να ευχαριστήσω τα όργανα της 
τροχαίας του Σταθμού Χωρ/κής Ιππείου 
και της Υποδιοίκησής σας για την άψογη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την πα- 
νήγυρη της Αγίας Μαρίνας Κάτω Τρίτος.

Για πρώτη φορά η κυκλοφορία στον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί στα «Πηγα
δάκια» διεξήχθηκε χωρίς ταλαιπωρία για 
τους οδηγούς και πεζούς και η στά
θμευση στο γήπεδο της περιοχής έγινε 
με υποδειγματική τάξη.
Και όλα αυτά χάρις στην προεργασία και 
οργάνωση των οργάνων της κυκλοφο
ρίας. Ιδ ια ίτερα επεσήμανα την ευγένεια  
των τροχονόμων στις υποδείξεις τους 
προς τους οδηγούς.

Σαν απλός φορολογούμενος πολίτης

αισθάνθηκα ικανοποίηση για όλα αυτά 
που στο παρελθόν μας δημιουργούσαν 
προβλήματα, μα και ατυχήματα.

Πρέπει, νομίζω, το σωστό να επισημαί- 
νετα ι και να επαινείται.

Ο Πολίτης

Πορακαλοΰνται οί άπόατρατοι τού Σώματος 
πού τά παιδιά τους πέτυχαν στις έξετύ ο ε ις  γιά 
τά Ανώτατα καί Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα νά μάς γνωρίσουν τήν έπιτυχία αυτή μέ τά 
πλήρη στοιχεία τών έπιτυχόντων, τή Σχολή καί 
τά Τμήμα.

Οταν οί έππυχάντες έγκατασταθοϋν ατάν 
τόπο τών σπουδών τους νά μάς γνωρίσουν τή 
διεύθυνσή τους γιά νά προσκληθούν οέ έκδή- 
λωοη πού θά άργονωθεί άπ' τά Σώμα πρός τιμή 
τους.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μια ακόμα υψηλή πνευματική διάκριση 
παιδιών ανδρών του Σώματος. Τα εικονι- 
ζόμενα στις παραπάνω φωτογραφίες 
αδέλφια ε ίνα ι γ ιο ι του υποστράτηγου 
Χωροφυλακής ε.α. κ. Δ ιονύσιου Αγγελό- 
πουλου.

Ο πρώτος των εικονιζόμενων Βασί
λε ιος Αγγελόπουλος πτυχιούχος του 
Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθημα
τικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη
νών, στο οποίο διακρίθηκε για την επι
στημονική του ευρηματικότητα, αποδέ
χτηκε προσφορά του παγκοσμίου φήμης 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ε ις  το 
Τμήμα της Θεωρητικής Φυσικής για δ ι
δακτορικό PH.D. στα στοιχειώδη σωμα
τίδια.

Ο δεύτερος των εικονιζόμενων Χρή- 
στος Αγγελόπουλος αποφοίτησε με άρι
στα από το αεροναυπηγικό τμήμα του 
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου, στο οποίο διακρίθηκε για την 
οξύτητα  του πνεύματος και την πρωτο
τυπία της σκέψης του και έδωσε πολλές 
δ ιαλέξεις γ ια  ερευνητικά  θέματα. Του 
προσφέρθηκε πλήρης υποτροφία για 
μεταπτυχιακές σπουδές της NASA στο 
Τμήμα Αεροδιαστημικής του Πανεπιστη
μίου PRINCETON της Αμερικής.

Η στήλη εύχετα ι στους ταλαντούχους 
αυτούς νέους επιστήμονες που τιμούν 
το Σώμα και την πατρίδα μας, λαμπρή και 
καρποφόρα σταδιοδρομία.
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Ε π ι μ έ λ ε ι α :  
Δημήτριος ΚΑΙΣΙΟΣ 

Ανθυπαστιιστής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Με τ ις  α) 420/2/131 π και 422/2/222ια, 
από 8-7-83, αποφάσεις του κ. Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, προκηρύχθηκαν εισ ι- 
τήρ ιο ι διαγωνισμοί γ ια  την εισαγωγή μα
θητών στη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυ
λακής και στο Β' τμήμα δόκιμων υπαξιω- 
ματικών (Ενωμοταρχών).

Α) Εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

Ο διαγωνισμός θα γ ίν ε ι στην Αθήνα, με 
μέρ ιμνα τη ς  Σ.Α.Χ., από 3-10-83 έως 
8-10-83. Οι υποψήφιοι ανθυπασπιστές 
και ενω μοτάρχες, πρέπει να μην έχουν 
συμπληρώσει το  32ο έτο ς  της ηλικ ίας 
τους και να έχουν γραμματικές γνώσεις 
Π τάξης Λυκείου. Την ίδ ια  ηλικία, δηλαδή 
όσοι γεννήθηκαν από 9-7-1951 και μετα 
γενέστερα, πρέπει να έχουν και ο ι χωρο
φύλακες, υπενωμοτάρχες, ενω μοτάρχες 
ή ανθυπασπιστές πτυχιούχοι Νομικής ή 
Π αντείου ή Ανωτάτης Εμπορικής ή Ανω- 
τά της Β ιομηχανικής Σχολής.

Τα μαθήματα που θα διαγωνισθούν ε ί
να ι τα Ελληνικά, ο Ποινικός Κώδικας, η 
Ποινική Δ ικονομία, ο Κανονισμός Υπη
ρεσίας Χωροφυλακής, η Ιστορία και 
(προαιρετικά) ο ι ξένες  γλώσσες.

Β) Εισαγωγή στη Σχολή Ενωμοταρχών.

,0  διαγωνισμός γ ια  την εισαγωγή ιδιω
τών ανδρών και υποψηφίων που προέρ
χοντα ι από το  Σώμα (άνδρες - γυνα ίκες), 
στη Σχολή ενωμοταρχών, θα γ ίν ε ι στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από 31-10-83 
έως 4-11-83.

Ο αριθμός των εισακτέω ν ορ ίσθηκε σε 
600 συνολικά άτομα (592 άνδρες και 8 
γυνα ίκες οπλίτες). Αναλυτικότερα, οι 
άνδρες που θα εισαχθούν είνα ι: 

α. 414 ιδ ιώτες, απόφοιτοι Λυκείου.
6. 119 δοκ. χω ρ/κες, χω ρ/κες και 

υπεν/ρχες, απόφοιτοι Λυκείου και 
γ. 59 χω ρ/κες και υπ εν/ρχες, απόφοι

το ι τουλάχ ισ τον 3τάξιου Γυμνάσιου.
Ακόμα θα εισαχθούν, αφού επιθυμούν, 

όλο ι οι πτυχιούχοι των Σχολών Νομικής, 
Παντείου, Ανωτ. Σχολής Πολιτ. Επιστη
μών, Ανωτ. Εμπορικής και Ανωτ. Β ιομη
χανικής. Οι υποψήφιοι ιδ ιώ τες πρέπει να 
μην έχουν συμπληρωμένο το 22ο έτος 
της ηλ ικ ίας τους, δηλαδή αυτο ί που γ εν 
νήθηκαν από 9-7-61 και μεταγενέσ τερα  
και ο ι άνδρες του Σώματος να μην έχουν 
συμπληρώσει το  35ο έτος, δηλαδή αυτο ί 
που γεννήθηκαν από 9-7-48 και μ ετα γε
νέστερα.

Οι ίδ ιο ι υποψήφιοι πρέπει επίσης να 
έχουν την ελληνική  Ιθαγένεια , ανάστημα 
τουλάχ ισ τον 1,68 εκ., στηθική περ ίμετρο 
0,83 εκ. και λοιπά προσόντα που προβλέ- 
πονται απ' τον  κανονισμό Στρατολογίας 
Οπλιτών Χωροφυλακής.

Δ ιευ κρ ιν ίζετα ι ότ ι με το νόμο 1339/83, 
το δικαίωμα της συμμετοχής στις ε ξε τά 

σεις χωροφυλάκων και υπεν/ρχών που 
ε ίνα ι απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου, 
ισχύει γ ια  τρ ία  χρόνια. Μ ετά την  παρέ
λευση της 3ετ ίας στις εξετά σ ε ις  θα συμ
μετέχουν μόνο οι απόφοιτοι Λυκείου 
χω ροφύλακες και υπενωμοτάρχες.

Τα μαθήματα που θα διαγωνισθούν ε ί
να ι τα Ελληνικά, τα Μ αθηματικά (πρα
κτική αριθμητική), η Ιστορία, η Γεωγρα
φία και (προαιρετικά) οι ξένες γλώσσες.

ΝΕΟΙ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

Ονομάσθηκαν ανθυπομοίραρχοι οι 
ακόλουθοι δόκιμο ι αξιωματικοί, τρ ιτο ε 
τε ίς  σπουδαστές της Σ.Α.Χ. που αποφοί
τησαν στις 14-7-83:

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ Αριστοτέλης, ΜΑΛΑ
ΚΟΣ Γρηγόριος, ΜΠΕΣΙΡΗΣ Νικόλαος, 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΝΕΣΤΟΡΑΣ 
Κων/νος, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κων/νος, ΚΟΚΚΙ
ΝΗΣ Παναγιώτης, ΒΟΣΚΑΚΗΣ Βασίλειος, 
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, ΑΛΕΞΙΟΥ Ν ικό
λαος, ΚΟΝΙΑΡΗΣ Απόστολος, ΘΩΜΑΪ- 
ΔΗΣ Παύλος, ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων/νος, 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Λάμπρος, ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Πα
ναγιώτης, ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Νικόλαος, ΧΑΤ
ΖΗΣ Νικόλαος, ΤΟΥΖΟΣ Κων/νος, ΣΤΟ- 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ ιαμαντής, ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ 
Ανδρέας, ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Στέφανος, ΤΣΟ- 
ΛΗΣ Ευάγγελος, ΚΙΤΣΑΚΗΣ Βασίλειος, 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Δημήτριος, ΜΠΙΤΖΗΣ 
Αλέξιος, ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Κων/νος, ΒΛΑΣ
ΣΗΣ Ναπολέων, ΔΡΟΣΟΣ Κων/νος, 
ΜΠΑΡΛΑΣ Στέφανος, ΚΟΥΠΑΡΕΛΟΥΔΗΣ 
Πασχάλης, ΚΛΩΝΑΡΗΣ Σπυρίδωνας, ΚΑ- 
ΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ Χρήστος, ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ 
Νικόλαος, ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος, ΑΝ- 
ΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΡΕΛΟΣ 
Νικόλαος, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ιορδάνης, 
ΔΑΪΛΑΚΗΣ Ζαχαρίας, ΑΝΔΡΙΚΟΣ Αν
δρέας, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Παύλος, ΚΟΣΒΥΡΑΣ 
Ευάγγελος, ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ 
Αθανάσιος, ΣΑΜΟΥΡΚΑΔΙΔΗΣ Κοσμάς, 
ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ Χρήστος, ΠΟΥΛΙΔΗΣ Ευ
στάθιος, ΤΑΣΟΣ Παναγιώτης, ΓΙΑΝΝΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, ΤΣΙΑΦΙΔΗΣ Πα
ναγιώτης, ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος, 
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Θεόδωρος, ΔΗΜΗΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΡΕΛΟΣ Ιωάννης, 
ΘΡΗΣΚΟΣ Γεώργιος, ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ' 
Ευάγγελος, ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος, 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Φώτιος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στυ
λιανός, ΑΝ ΑΣΤΟΠΟ ΥΛΟΣ Στυλιανός, 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΧΡΥΣΙΚΟΣ 
Κων/νος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χριστό
φορος, ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, 
ΤΑΓΚΛΗΣ Σταύρος, ΟΡΟΪΛΙΔΗΣ Ευθύ
μιος, ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κων/νος, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ Γεώρ
γιος, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1339/1983

Με την  παρ. 4 του άρθρου 7 του παρα
πάνω νόμου, προβλέπεται ότ ι ο ι χήρες

του προσωπικού του Σώματος, των 
οποίων ο σύζυγος απεβίωσε κατά την εκ
τέλεση δ ια τετα γμένης υπηρεσίας ή έν 
εκα αυτής προσλαμβάνονται κατόπιν αι- 
τήσεώς τους στο Σώμα ως χωροφύλακες, 
χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή δ ιο ι
κητικο ί υπάλληλοι ή με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας σε θέση ανάλογα με τα 
προσόντα τους εφόσον έχουν στη ζωή 
ένα τουλάχ ισ τον παιδί.

Για την υλοποίηση της δ ιάταξης αυτής 
που ισχύει αναδρομικά από 1-7-78, η 
Δ ιεύθυνση Προσωπικού/Α.Χ., με εγκύ
κλιο που έσ τε ιλε  στις υπηρεσίες του Σώ
ματος, παρακαλεί να ενημερωθούν οι 
χήρες ανδρών χωροφυλακής που κατο ι
κούν στις π ερ ιφ έρειές τους για την 
άμεση υποβολή δ ικα ιολογητικώ ν πρόσ
ληψής τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δ ιατάχθηκε η μετάθεση των κατωτέρω 
αξιωματικών.

α. Συνταγματαρχών:

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Γεώργιος, στην Α.Δ.Χ. 
Κρήτης, ΚΩΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ευτύχιος, στη 
Δ.Χ. Ηρακλείου, ΛΙΑΠΠΑΣ Γεώργιος, στο 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, ΜΑΜΟΥΧΑΣ 
Αθανάσιος, στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ιωάννης, στο Αρχηγείο Χω
ροφυλακής και ΦΑΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος, 
στην Α.Δ.Χ. Κεντρ. Μ ακεδονίας.

β. Αντισυνταγματαρχών:

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος, στο Τ.Α. Λαρί- 
σης, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στη 
Δ.Χ. Λαρίσης, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, στην Υ.Α. Αιγάλεω, ΑΝΔΡΟΥ- 
ΛΑΚΗΣ Σύλλας, στη Μ ηχανογραφική 
Υπηρεσία/Α.Χ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, στη Δ.Χ. Ρεθύμνης, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 
Χρήστος, στο Επιτ. Δ.Α.Π.Π., ΒΛΑΧΟΣ 
Απόλλωνος, στη Δ.Χ. Έ βρου, ΒΛΑΣΗΣ 
Ιωάννης, στην Υποδ. Τροχ. Κιν. Πρ. Πρω- 
τευούσης, ΓΑΒΡΙΗΛ Αναστάσιος, στη 
Δ.Α. Θεσσαλονίκης, Γ ΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Διονύσιος, στο Ελεγκτήριο Δαπανών 
Χωρ/κής, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, 
στη Δ.Χ. Έ βρου, ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Πανα
γιώτης, στην Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου, 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο Αρχη
γε ίο  Χωροφυλακής, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, στην Υ.Α. Κηφισίας, ΔΑ- 
ΒΙΛΑΣ Θεόδωρος, στη Δ.Χ. Λαμίας, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Κων/νος, στο Φρουραρ
χείο  Χωροφυλακής, ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ 
Κων/νος στο Σ.Ε./Υ.Δ. Τάξεως, ΖΑΦΕΙ- 
ΡΗΣ Αθανάσιος, στο Αρχηγείο Χωροφυ
λακής, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στη Δ.Χ. 
=άνθης, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, στη 
Δ.Χ. Ροδόπης, ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗΣ Γεώρ
γιος, στη Δ.Χ. Φλωρίνης, ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώρ
γιος, στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, ΚΑ- 
ΠΟΓΛΟΥ Γρηγόριος, στη Δ.Ε.Υ., ΚΑΛΠΑ- 
ΚΟΣ Θεόδωρος, στη Δ.Ε.Υ., ΚΟΥΡΟΥ-
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ΜΑΛΗΣ Ανδρέας, στο Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Λουκάς, στο Ελεγκτήριο Δαπανών Χοπ 
ροφυλακής, ΚΟΣΙΩΡΗΣ Αθανάσιος, στη
Γ Ο Ε Χ  ΚΗΡΥΚΟΥ Δημήτριος, στη Δ.Χ.
Γρεθενών, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Φραγκίσκος, 
στην Υ Α Νέας Ιωνίας, ΚΟΡΜΠΗΣ Παύ
λος, στην Υ. Αστ. Αερ. Θεσ/νίκης, ΚΟΥ
ΚΟΣ Βασίλειος, στην Α.Δ.Χ. Νήσων Αι
γαίου, ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ Κυριάκος, στο 
Τ.Α.Ο.Χ., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
στην Υποδ. Τρ. Κιν. Πρ. Πρωτευούσης, 
ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ Λεωνίδας, στη Δ' Α.Υ. Θεσ
σαλονίκης, ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Γεώργιος, στην 
Υ.Α. Χαλανδρίου, ΜΑΡΙΝΟΣ Διονύσιος, 
στο Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Νικόλαος, 
στο Α.Χ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Νικόλαος, στη 
Δ.Χ. Θεσσαλονίκης, ΜΠΕΧΛΗΣ Κων/νος, 
στη Δ.Χ. Καρδίτσας, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος, στη Δ.Χ. Καβάλας, ΜΟΥΝ- 
ΤΖΙΑΣ Τηλέμαχος, στη Δ.Χ. Εδέσσης, 
ΜΑΛ1ΑΡΗΣ Γεώργιος, στην Υ.Μ.Μ.Χ. 
Θεσ/νίκης, ΜΠΕΣΑΣ Θεοφάνης, στην 
Υ.Α.Ν. Ιωνίας, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, στη Β' Α.Υ. Θεσ/νίκης, ΜΠΟΖΙΚΑΣ 
Ιωάννης, στη Δ.Χ. Γυθείου, ΜΠΟΥΓΑΣ 
Βασίλειος, στη Δ.Χ. Αρκαδίας, ΜΠΡΟΥ- 
ΣΑΑΗΣ Αναστάσιος, στη Δ.Χ. Πιερίας, 
ΜΠΙΡΟΣ Αντώνιος, στο Α.Χ., ΜΑΡΓΑΡΗΣ 
Χρήστος, στη Σ.Α.Χ., ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Στυ
λιανός, στην Υ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΜΠΑ
ΣΙΑΣ Εμμανουήλ, στο Α.Χ., ΝΤΑΛΑΓΙΩΡ- 
ΓΟΣ Βασίλειος, στην Υ.Α. Γλυφάδας, ΝΙ- 
ΚΟΛΗΣ Χαράλαμπος, στο Α.Χ., =ΕΝΟ- 
ΔΟΧΙΔΗΣ Ευάγγελος, στην Υ.Α. Αγ. 
Αναργύρων, ΠΑΓΙΑΤΗΣ Σπυρίδωνας^στη 
Δ.Χ. Μεταγωγών Αθηνών, ΠΑΠΑΛΕ^ΙΟΥ 
Δημήτριος, στη Δ.Χ. Ακαρνανίας, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λάμπρος στην Υ.Χ. Ορε- 
στιάδος, ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ Αθανάσιος, στη 
Δ.Χ. Σερρών, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωακείμ, 
στην Υ.Ε.Υ. Βορ. Ελλάδος, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Δημήτριος, στο Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., ΠΑΠΑΝΙΚΟ- 
ΛΑΟΥ Παναγιώτης, στην Π.Σ.Ε.Α.. ΠατσΙ- 
ΛΙΒΑΣ Αριστομένης, στο Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., 
ΠΛΑΚΙΑΣ Γ εώργιος, στο Κέντρο Αλλοδα
πών Θεσσαλονίκης, ΡΕΠΠΑΣ Γεώργιος, 
στη Δ.Χ. Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, ΡΑ
ΠΤΗΣ Γεώργιος, στη Δ.Χ. Κυκλάδων, 
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Νικόλαος, στη Δ.Χ. Σερρών, 
ΡΙΖΑΣ Αλέκος, στη Γ.Ο.Ε.Χ., ΡΗΓΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στην Υ.Μ.Μ.Χ. 
Θεσ/νίκης, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κων/νος, στη Δ.Χ. 
Μεταγωγών Θεσ/νίκης, ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ Γε
ράσιμος, στην Α.Δ.Χ. Δυτ. Μακεδονίας, 
ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ Νικόλαος, στη Δ.Χ. Κάλυ
μνου, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,, στη 
Δ.Χ. Μεσσηνίας, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης, στην Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., ΣΩΤΗΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, στη Δ.Χ. Σάμου, 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ Γεώργιος, στην Υ.Α. 
Θεσ/νίκης, ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Δρακούλης στη 
Δ.Χ. Ρόδου, ΣΙΓΑΝΟΣ Δημήτριος, στο 
Α.Χ., ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ιωάννης, στη Δ.Χ. Θε
σπρωτίας, ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Αγαμέμνονας, 
στην Υ.Α. Θεσ/νίκης, ΣΥΝΟΓΕΩΡΓΟΣ 
Αντώνιος, στη Δ.Χ. Βοιωτίας, ΤΡΙΨΑΣ 
Γεώργιος, στην Δ.Ε.Φ.Φ.Σ.Κ./Υ.Δ., 
ΤΡΟΥΠΗΣ Θεόδωρος, στην
Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Τρύφωνας, στη 
Σ.Α.Χ., ΤΣΟΡΑΚΗΣ Σωτήριος, στη Δ.Χ. 
Γρεθενών, ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ Θεόδωρος, στη 
Δ.Χ. Κοζάνης, ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ Αχιλλέας, 
στη Δ.Χ. Τρικάλων, ΤΣ1ΝΑΣ Παναγιώτης, 
στη Δ.Χ. Κοζάνης, ΥΦΑΝΤΗΣ Ιωάννης, 
στην Υ.Α. Ελευσίνος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Αντώ
νιος, στη Δ.Χ. Κεφαλληνίας, ΧΡΥΣΚΙΩ- 
ΤΗΣ Αθανάσιος, στη Δ.Χ. Μαγνησίας, 
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος, στο Τ.Α. Ηρα
κλείου.

γ. Ταγματαρχών:

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στη 
διάθεση της Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, Αντωνο- 
πουλος Δημήτριος, στο A' Α.Τ. Θεσσαλο
νίκης, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, στη 
διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρήστος, στο Τ.Α. Ξάνθης, ΑΡΓΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αργύριος, στη Δ.Χ. Κοζάνης, 
ΑΝΑΔΡΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος, στο Τμ. Αγορ. 
Κομοτηνής, ΒΛΑΧΑΒΑΣ Νικόλαος, στη 
Δ.Χ. Εορδαίας, ΒΟΥΡΛΙΑΣ Παναγιώτης, 
στοΤ.Τ.Κ. Κατερίνης, ΒΑΓΙΩΝΑΣ Βαρσά- 
μης, στην Υποδ. Τρ. Κιν. Θεσ/νίκης, ΒΑ- 
ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, στη διάθεση 
της Δ.Α.Π.Π., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ εώργιος,

στο Α.Χ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγε
λος, στο Α.Τ. Ναυπάκτου, ΓΚΛΑΒΑΣ Αν
τώνιος, στη Υποδ. Χωρ/'κής Τρικάλων, 
ΔΟΜΑΖΟΣ Αναστάσιος, στο Τ.Α. Χανιών, 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, στη διάθεση της 
Δ.Α.Θ., ΔΙΠΛΑΣ Τιμολέων στη Δ.Χ. Μα
γνησίας, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής, 
στο Α.Τ. Γρεθενών, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ εώργιος στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΖΙΑ- 
ΚΟΣ Δημήτριος, στην Υ.Ε.Υ. Βορ. Ελλά
δος, ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ Ευάγγελος, στη Δ.Χ. 
Καρπάθου, ΘΑΝΟΣ Χρήστος, στο Ίδρυμα 
Εξοχαί Χωροφυλακής, ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασί
λειος, στο Κέντρο Αλλοδαπών Θ εσ /ν ί
κης, ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας, στο Τ.Α. 
Φλωρίνης, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος,

στο Α.Τ. Αιγίνης, ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης, στο 
ΠΣΟΧ Ρόδου, ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δημήτριος, 
στη Δ.Χ. Ζακύνθου, ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ιωάννης, 
στο Α' Α.Τ. Ηρακλείου, ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ 
Νικόλαος, στη Δ.Χ. Αμφίσσης, ΚΡΑΝΙΑΣ 
Βασίλειος, στη Δ.Χ. Ευρυτανίας, ΚΑΡΑ- 
ΝΙΚΟΛΟΣ Ευάγγελος στην Υ.Χ. Θηθών, 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, στο Β' Α.Τ. 
Καβάλας, ΚΟΝΤΕΑΣ Βασίλειος, στην Υ.Χ. 
Καβάλας, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος, 
στην ΥΠ.Ε.Α., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, 
στο Τ.Α. Λειβαδιάς, ΚΕΣΟΓΛΟΥ Α ριστεί
δης, στο Α.Τ. Κοζάνης, ΛΑΖΟΣ Κων/νος, 
στο Τ.Α. Τρικάλων, ΛΕΚΚΟΣ Θωμάς στο 
Β' Α.Τ. Σερρών, ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Παναγιώ
της, στο Α.Τ. Αργοστολιού, ΛΟΥΚΑΚΟΣ 
Αριστοτέλης, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., 
ΜΑΚΡΑΚΗΣ Νικόλαος, στη Δ.Χ. Χανιών, 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣΟδυσσέας, στοΤ. Αγορ. 
Αλεξ/λεως, ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Αναγνώστης, 
στην Υ.Χ. Δράμας, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Νικό
λαος, στο Τ.Τ.Κ. Θηθών, ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤ- 
ΣΟΣ Παναγιώτης, στην Υ.Χ. Καλαμάτας, 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ Νικήτας, στο Π.Α. Αγ. 
Παρασκευής, ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Νικόλαος, 
στο Α.Τ. Αταλάντης, ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Νικό
λαος, στο Τ.Α. Λαμίας, ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ 
Βασίλειος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., 
ΜΗΤΣΟΥ Βασίλειος, στο Α.Τ. Αμυνταίου, 
ΞΑΝΘΑΚΟΣ Χαράλαμπος, στο Τ. Αγορ. 
Λαρίσης, ΠΑΠΠΑΣ Περικλής, στο Β' Α.Τ. 
Βόλου, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
στη Δ.Χ. Μεταγωγών Αθηνών. ΠΑΥΛΑ- 
ΤΟΣ Γεράσιμος, στο Α.Τ. Ξυλοκάστρου, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, στο 
Α.Χ., ΠΑΡΘΕΝΗΣ Αθανάσιος, στη Δ.Χ. 
Θεσσαλονίκης, ΠΙΣΠΙΡΙΓΓΑΣ Κων/νος,
στο Α.Τ. Κιλκίς, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυ
ριάκος, στο Τ.Α. Σπάρτης, ΠΑΡΑΣΧΗΣ 
Οδυσσέας, στο Τ. Αγορ. Βόλου, ΠΑ
ΝΟΥΡΓΙΑΣ Ιωάννης, στο Α.Τ. Πρεβέζης, 
ΠΟΛΙΤΗΣ Βασίλειος, στη Δ.Χ. Βέροιας, 
ΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος, στο Τ. Αγορ. Χαλκί- 
δος, ΣΑΜΨΩΝΗΣ Απόστολος, στη διά
θεση της Δ.Α. Θεσ/νίκης, ΣΠΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης, στο Α.Τ. Λουτρακιού, 
ΣΙΓΑΝΟΣ Δημήτριος, στην ΥΠ.Ε.Α., ΣΑ

ΛΑΜΟΥΡΑΣ Αναστάσιος, στο Τ.Α. Κιλκίς, 
ΣΔΡΑΛΗΣ Κων/νος, στη διάθεση της 
Δ.Α.Π.Π., ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ Αναστάσιος, στο 
Α.Τ. Προαστ. Κερκύρας, ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ 
Μιχαήλ, στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, ΣΤΑΥΡΙΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Ναυ
πλίου, ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, 
στο Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ 
Γεώργιος, στην Υ.Χ. Λαρίσης, ΣΤΑΜΑ- 
ΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος στηΔ.Α.Π.Π., ΤΟΠ- 
ΚΑΡΙΔΗΣ ή ΤΟΠΚΑΡΑΣ Αναστάσιος, στο 
Α.Τ. Δ ιδυμοτείχου, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Παν
τελής, στο Α.Τ. Σουφλίου, ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ 
Ιωάννης, στο Α.Τ. Μεγάρων, ΤΣΑΡΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στο Α.Τ. Ηλιουπό
λεως, ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, 
στην Υ.Χ. Ά ρτης , ΦΛΩΡΟΣ Δημήτριος, 
στο ΙΑ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ΦΡΑΓΚΟΥ- 
ΛΗΣ Όθωνας, στη Δ.Ε.Υ., ΦΡΥΔΑΣ Βασί
λειος, στο Α.Τ. Αλεξ/λεως, ΧΑΤΖΗΠΑΥ- 
ΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος, στη Δ.Χ. Ά ρτης , 
ΧΡΗΣΤΟΥ Διαμαντής, στη διάθεση της 
Δ.Α. Θεσ/νίκης, ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς, στο 
Α.Τ. Μυκόνου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Θεόδωρος, στο Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., ΧΑΡΙΖΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο Τ.Τ.Κ. Πρ. 
Θεσ/νίκης, ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Ιωάννης, στο Α' 
Α.Τ. Ιωαννΐνων.

δ. Μοιράρχων:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, στο Α.Τ. 
Γυθείου, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος, στη 
Σ.Α. Χωροφυλακής, ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ιωάννης, 
στο Α.Τ. Νέας Ζίχνης, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΑΡ- 
ΚΟΥΜΑΝΗΣ Σωτήριος, στο Α.Χ., ΑΜΑ- 
ΞΟΠΟΥΛΟΣ Θεολόγος, στη διάθεση της 
Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, στο Τ.Τ.Κ. Σπάρτης, ΒΑΒΟΥ- 
ΡΑΣ Νικόλαος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., 
ΒΑΡΘΗΣ Κων/νος, στο Β' Α.Τ. Ιωαννΐνων, 
ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος, στο Τ. Αγορ. Πύργου, 
ΒΛΑΧΟΣ Επαμεινώνδας, στην Υπηρ. 
Δημ. Κατηγόρου Πατρών. ΒΕΡΓΗΣ Αν
δρέας, στο Τ.Τ.Κ. Αμφίσσης. ΒΛΑΧΟΣ 
Γεώργιος, στο Α.Τ. Αιδηψού, ΒΟΥΛΓΑ- 
ΡΗΣ Κων/νος, στο Τ. Αγορ. Λαμίας, 
ΒΟΥΤΣΑΣ Ηλίας, στο Α.Τ. Ιστιαίας, ΓΟ
ΓΑΛΗΣ Μιχαήλ, στην Υ.Χ. Κορινθίας, 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στο Α' Α.Τ. 
Ρόδου, ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Ηλίας, στη διά
θεση της Δ.Α.Π.Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ ενέ
λαος, στο Α.Τ. Χίου, ΔΗΜΑΚΗΣ Ιωάννης, 
στο Α.Τ. Αμφίσσης, ΔΟΛΙΩΤΗΣ Δημή- 
τριος, στο Α.Τ. Μοιρών, ΔΡΟΥΖΑΣ Γεώρ- 
γιος, στο Α.Τ. Ερμουπόλεως, ΔΕΛΗΣΠΗ- 
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στο Α' Α.Τ. Χανιών, 
ΔΟΥΚΑΣ Γεώργιος, στη διάθεση της 
Δ.Α.Π.Π., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος, 
στο Α.Τ. Σιδηροκάστρου, ΕΥΘΥΜΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, στο Τ.Τ.Κ. Αίγιου, 
ΖΑΜΠΑΡΑΣ Θεόδωρος, στο Α.Τ. Κω, ΖΥ- 
ΓΟΥΡΗΣ Παναγιώτης, στο Τ.Τ.Κ. Ξάνθης, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Χρήστος, στην Υ.Χ. Λ ει
βαδιάς, ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Δημήτριος, στο Β' 
Α.Τ. Ρόδου, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος, στο 
Τ. Αγορ. Καρδίτσης, ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ 
Κων/νος, στο Τ. Αγορ. Λειβαδιάς, ΚΑΝΕ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στο Α.Τ. Αίγιου, 
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ανδρέας, στο Τ.Τ.Κ. Ιωαννί- 
νων, ΚΑΤΣΙΟΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Γουμε- 
νίσσης- Κιλκίς, ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ Ελευθέ
ριος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΚΑΤΣΑ- 
ΡΙΔΗΣ Σωτήριος, στο Επιτ. της Δ.Α.Π.Π., 
ΚΕΦΗΣ Νικόλαος, στο Επιτ. Α.Δ.Χ. Στερ. 
Ελλάδος, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
στο Α.Τ. Αμαλιάδος, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ 
Ανδρέας, στο Α.Τ. Καλλονής Λέσβου, 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σπυρίδωνας, στη διάθεση
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της Δ.Α.Π.Π., ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώ ργιος στη 
διάθεση της Δ.Α.Π.Π. ΚΟΡΑΒΟΣ Ζήσης 
στο A Α.Τ. Σερρών, ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Από
στολος, στο Α.Τ. Ιτέας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, στο Επιτ. Α.Δ.Χ Ανατ 
Μ ακεδονίας, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Βασίλειος 
στο Τ. Αγορ. Αγρίνιου, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
Γρηγοριος, στο Τ.Τ.Κ. Λειβαδιάς, ΜΑ- 
ΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ εώργιος, στο Τ.Τ.Κ. Χανιών, 
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Δημήτριος, στο Α.Τ. Λ ε ι
βαδιάς, ΜΠΙΚΑΣ Λάμπρος, στην ΥΠΕΑ 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, στο A Τ 
Χρυσουπόλεως, ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ Πρόδρο
μος, στο Α.Τ. Θάσου, ΜΗΤΑΚΟΣ Δημή- 
τριος, στη διάθεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Λεωνίδας, στο ΤΕΔ Ειδομέ- 
νης, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Σταύρος, στη Β ’ 
Επιθ/ση Χωρ/κής, ΠΑΪΔΑΣ Στυλιανός - 
Δημήτριος, στην Υ.Χ. Τριπόλεως, ΠΑ- 
ΝΟΥΣΑΚΗΣ Σπυρίδωνας, στο Τ. Αγορ. 
Κατερίνης, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης, 
στην Υ.Χ. Φλωρίνης, ΠΑΝΕΛΗΣ Βασί
λειος, στο Α.Τ. Λευκάδος, ΠΟΛΙΤΗΣ 
Κων/νος στο Α.Τ. Μελιγαλά, ΠΑΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Τραϊανός, στην Υ.Χ 
Αλεξ/λεω ς, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, 
στο Τ. Αγορ. Βέροιας, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δή
μος, στο Τ. Αγορ. Ξάνθης, ΠΑΠΑΘΑΝΑ- 
ΣΑΚΗΣ Νικόλαος, στο ΠΣΟΧ Κρήτης, ΜΙ- 
ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο Ε λεγκτή
ριο Δαπανών Χωροφυλακής, ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ Δ ιογένης, στο Α.Τ. Παραλ. Δ ι
στόμου, ΠΑΤΡΙΝΟΣ Θεόδωρος, στη δ ιά
θεση της Δ.Α.Π.Π., ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος, 
στο Τ. Αγορ. Πρ. Κερκύρας, ΡΑΠΑΚΟΥ- 
ΣΙΟΣ Απόστολος στη διάθεση της 
Δ.Α.Π.Π., ΡΟΥΣΑΛη Σ Νικόλαος, στην 
Α.Δ.Χ. Ηπείρου, ΡΟΥΝΤΗΣ Δ ιονύσιος, 
στο Τ.Α. Δ ιδυμοτείχου , ΣΑΝΙΔΑΣ Ασημά- 
κης, στο Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Σάββας, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΣΑ- 
ΣΙΑΚΟΣ Πέτρος, στο Α.Χ., ΣΑΛΠΑΡΑΣ 
Κων/νος, στην Υ.Χ. Σερρών, ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 
Κυριάκος, στο Α.Τ. Αερ. Ρόδου, ΣΠΥΡΙ- 
ΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στην Υ.Χ. Ηρα
κλείου, ΣΚΟΥΡΑΣ Ευθύμιος, στο A T  
Εγλυκάδος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Περικλής, στο 
Τ.Α. Ορεστιάδος, ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ Θρασύ
βουλος, στο Τ.Τ.Κ. Ρεθύμνου, ΤΣΟΥΚΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, στο Τ. Αγορ. Ηρακλείου, 
ΤΣΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, στο Α.Τ. Κυπα
ρισσίας, ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ Δ ιονύσιος, στο 
Τ.Α. Ερμουπόλεως, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Γεώργιος, στο Α.Τ. Σπάρτης, ΥΨΗΛΑΝ- 
ΤΗΣ Αριστείδης, στην Υ.Χ. Κιλκίς, ΦΙΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στο Τ. Αγορ. Τριπό
λεως, ΦΑΖΟΣ Δημήτριος, στο Α.Τ. Ση- 
τείας, ΦΩΤΙΟΥ Σωκράτης, στο Α.Τ. Τρι
κάλων, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τρ ιος, στο Α.Τ. Καρπάθου, ΧΑΣΙΔΗΣ Σάβ
βας, στο Α.Τ. Κονίτσης, ΧΡΥΣΑΝΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στο Τ.Τ.Κ. Ά ργους, 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠ ΟΥΔΟΣ Θ εοφάνης στη 
Δ.Ε.Υ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 
στο Τ. Αγορ. Ελευσίνος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, στο Α.Τ. Α ρτέμ ιδος, ΧΟΡΟ- 
ΖΙΔΗΣ Ά γγελος , στη διάθεση της Δ.Α. 
Θ εσ/νίκης, ΧΟΝΔΡΟΣ Παναγιώτης, στην 
Υ.Χ. Μ υτιλήνης.

ε. Υπομοιράρχων:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στο Τ.Α. 

Καλαμάτας, ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ, στη 
Δ.Χ. Σερρών, ΒΑΡΣΟΣ Αθανάσιος, στην 
Υποδ. Αγορ. Πρ. Πρωτ/σης, ΒΑΪΤΣΗΣ Δή
μος, στο Α.Χ., ΒΑΖΑΚΑΣ Παναγιώτης, στη 
Δ.Χ. Μεταγωγών Αθηνών, ΒΟΡΝΙΩΤΑ-· 
ΚΗΣ Κων/νος, στο Σ.Ε./Υ.Δ.Τ., ΒΑΝΤΖΟΣ 
Απόστολος, στο Α.Τ. Βονίτσης, ΒΟΝΙΚΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Δ ιδυμοτείχου, 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Αθανάσιος, στη Δ.Χ.

Εδέσσης, ΓΙΑΝΝΕΣ Γεώργιος, στο 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, ΓΚΙΤΣΑΣ Αθανάσιος, στο 
Τ.Α. Μ υτιλήνης, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώ
τιος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΓΚΟΛΙΟΣ 
Στέφανος, στη Δ/ση Τεχν. Υπηρ. 
Χωρ/κής, ΓΚΑΜΠΕΤΟΣ Αθανάσιος, στη 
Δ.Χ. Μαγνησίας, ΓΚΑΣΓΚΑΝΗΣ Α λέξαν
δρος, στη διάθεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, 
ΓΚΑΖΙΝΟΣ Κων/νος, στο Α.Τ. Δράμας, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων/νος, στη διάθεση της 
Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Χαράλαμπος, στο Α.Τ. Ληξουρίου, ΔΗ- 
ΜΟΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος, στο Α.Τ. Αερ. 
Θ εσ/νίκης, ΔΡΥΜΩΝΗΣ Παναγιώτης, στη 
διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Νικό
λαος,στο Α.Τ. Κατούνης, ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ 
Ιωακείμ, στο Α.Τ. Αγιάσου, ΖΕΠΠΟΣ Πα
ναγιώτης, στη Σ.Ο.Χ., ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ιωάν
νης, στο Α.Τ. Ναυπάκτου, ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ 
Γ εώργιος, στο Τ.Α. Χανιών, ΚΑΤΣΑΡΑΣ 
Αθανάσιος, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., 
ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ Στέφανος, στο Α.Τ. Αντίσ- 
σης. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος, στο 
Τ.Τ.Κ. Καστοριάς, ΚΛΑΔΕΡΗΣ Παναγιώ
της, στο Α.Τ. Α ντιμαχείας - Κω, ΚΑΤΣΙΝΑΣ 
Κων/νος, στο Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, ΚΑΤΣΙΚΟ- 
ΝΟΥΡΗΣ Θεόδωρος, στο Ελεγκτήριο 
Δαπανών Χωρ/κής, ΚΟΛΙΑΚΗΣ Κων/νος, 
στο Α.Τ. Πρεβέζης, ΚΟΥΚΟΣ Κων/νος 
στο Τ.Τ.Κ. Ρόδου, ΚΟΥΤΖΗΣ Νικόλαος, 
στη διάθεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΚΟΛΟ
ΚΥΘΑΣ Κων/νος, στο Α ’ Α.Τ. Λαρίσης, 
ΚΥΛΑΦΑΣ Ευάγγελος, στο Α.Τ. Αραχώ- 
6ης, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ευστράτιος, στο Α.Τ. 
Λιτοχώρου, ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
στο Α.Τ. Παρανεστίου, ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος, 
στο Α.Τ. Δικαίων, ΛΑΨΑΝΑΣ Αθανάσιος, 
στο Τ.Α. Καρδίτσης, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Δημήτριος, στη Δ.Χ. Κορινθίας, ΜΑΥΡΙ- 
ΔΗΣ Κων/νος, στο Α' Α.Τ. Ηρακλείου, 
ΜΑΜΟΥΖΑΚΗΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Αν- 
δρ ιτσαίνης, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Ιωάννης, 

στο Α.Τ. Καλαμπάκας, ΜΕΓΡΕΜΕΣ Πανα
γιώτης, στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., 
ΜΠΟΥΚΑΣ Χριστόφορος, στην Υ.Μ.Μ.Χ. 
Θ εσ/νίκης, ΜΑΚΡΙΔΗΣ Κων/νος, στο 
Επιτ. Α.Δ.Χ. Ανατ. Μ ακεδονίας, ΜΠΡΑΝ- 
ΤΖΟΥΚΑΚΗΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Κομοτη
νής, ΜΕΓΑΛΟΣ Σπυρίδωνας, στην 
ΥΠ.Ε.Α., ΜΗΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος, στη δ ιά
θεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ 
Ιωάννης, στο Α.Τ. Σκάλας - Λακωνίας, 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μάρκος, στο Α Ά .Τ . 
Ηρακλείου, ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Γεώργιος,
στη διάθεση τη ς  Δ.Α.Π.Π. ΝΑΣΛΗΣ Βασί
λειος, στο Α' Α.Τ. Καβάλας, ΝΙΚΗΦΟΡΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, στο Τ.Α. Καβάλας, ΝΤΑ- 
ΣΚΑΣ Δημήτριος, στο Επιτ. Δ.Χ. Κυκλά
δων, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, 
στο Α.Τ. Χαλκίδος, ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ Χρι
στόφορος, στο Α.Τ. Θηβών, ΠΑΠΑΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥ Δημήτριος, στο Β ’ Α.Τ. Ρόδου, 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, στο Α.Τ. 
Γαργαλιάνων, ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος, στο 
Α.Τ. Φερρών, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Βασίλειος, στη 
διάθεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΠΑΠΑΚΩΣ- 
ΤΑΣ Κων/νος, στο Α.Τ. Σ ιατίστης, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, στο Τ.Α. Κιλκίς, 
ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ Θεολόγος, στο Α.Τ. Κάτω 
Κλεινών, ΠΟΛΕΜΗΣ Δημήτριος, στο Β' 
Α.Τ. Ηρακλείου, ΠΡΕΝΤΖΑΣ Παναγιώτης, 
στο Α.Τ. Σκριπερού, ΠΥΛΗΣ Ευάγγελος, 
στο Α.Τ. Ορεστιάδος, ΡΑΠΤΗΣ Θωμάς, 
στο Α.Τ. Φ ιλοτίου - Νάξου, ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
Βασίλειος, στη Σ.Ο.Χ., ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ηλίας, 
στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 
Κων/νος, στο Α.Τ. Α ιτωλικού, ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Κων/νος, στο Α.Τ. Αγ. Κηρύκου, ΣΤΡΟΜ- 
ΠΟΛΑΚΟΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Κορώνης, 
ΣΦΙΓΓΑΣ Σταύρος, στο Α.Τ. Περάματος

Ρεθύμνης, ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ Ευτύχιος, 
στο Α.Τ. Λ ίμνης - Εύβοιας, ΤΑΣΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, στο Α.Τ. Πυθαγορείου 
Σάμου, ΤΑΣΙΑΣ Ά γγελος , στο Α.Τ. Ραψά- 
νης, ΤΣΙΜΠΡΗΣ Βασίλειος, στο Α.Τ. 
Ά σ τρους, ΤΣΙΑΓΚΛΑΓΚΑΠΟΣ Μηνάς, 
στη διάθεση της Δ.Α. Θ εσ/νίκης, ΤΣΟΥΤ- 
ΣΗΣ Κων/νος, στην ΥΠ.Ε.Α. ΤΣΟΥΦΗΣ 
Στυλιανός, στο Α.Τ. Θέρμου, ΤΣΟΥΦΗΣ 
Χρήστος, στο Α.Τ. Λευκίμης, ΧΑΛΑΣΟ- 
ΧΩΡΗΣ Αθανάσιος, στο Α.Τ. Σπετσών, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ιωάννης, στο Α.Τ. Ρε
θύμνης, ΧΑΜΑΛΕΛΗΣ Αδαμάντιος, στη 
διάθεση τη ς  Δ.Α.Π.Π., ΧΡΗΣΤΟΥ Γεώρ
γιος, στο Φρουραρχείο Χωροφυλακής, 
ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΙΖΗΣ Χαράλαμπος, στην 
Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π.

στ. Ανθυπομοιράρχων:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, στο Α.Χ., 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος, στο Α.Τ. Σπερ- 
χειάδος, ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, στη 
διάθεση της Δ.Α, Θ εσ/νίκης, ΑΣΗΜΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδωνας, στη Σ.Α.Χ., ΑΡΓΥ
ΡΗΣ Δημήτριος, στη διάθεση της Δ.Α.Ο 
ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. 
Βάμου, ΓΑΛΑΝΟΣ Αντώνιος, στη διάθεση 
της Δ.Α.Π.Π.. ΓΑΤΣΑΣ Βασίλειος, στη 
διάθεση της ΔΑΠΠ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, 
στο Α.Τ. Πτολεμαΐδος, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Μ ι
χαήλ, στο Α.Τ. Αρναίας, ΓΟΥΛΑΣ Χαρά
λαμπος, στο Τ.Α. Φλωρίνης, ΚΑΛΑΪΤΖΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, στο Α.Τ. Φλωρίνης, ΚΑ- 
ΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος, στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, 
ΚΛιΣΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης, στο Φρουραρ
χείο  Βουλής, ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Νικόλαος, στο 
Α.Τ. Αμαρίου, ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ 
Κων/νος, στο Α.Τ. Κιάτου, ΚΟΡΜΙΣΤΙΝΟΣ 
Θεόδωρος, στο Τ.Τ.Κ. Δράμας, ΛΑΪΝΗΣ 
Αθανάσιος, στο Επιτ. Α.Δ.Χ. Νήσων Αι
γαίου, ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Ιωάννης, στο Α.Τ. 
Ζαγκλιβερ ίου, ΜΙΧΟΣ Στέργιος, στο Α.Τ. 
Μ υτιλήνης, ΜΠΛΑΝΗΣ Νικόλαος, στη 
διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΜΗΤΣΟΥ Αθανά
σιος. στο Α.Τ. Πραμάντων, ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
Ευαγγελοηλίας, στο ΆΤ. Αργοστολιού, 
ΜΠΕΡΔΗΣ Νικόλαος, στο Β' Α.Τ. Αγρί
νιου. ΝΤΑΛΛΗΣ Ευστράτιος, στο Α.Τ. 
Κλειτορ ίας, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στο 
Α.Τ. Σπάρτης, -ΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Χρήστος, 
στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δη- 
μήτριος, στο Α.Τ. Πύλης Τρικάλων, ΠΑ- 
ΓΑΝΗΣ Δ ιονύσιος, στην Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π., 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, στο Τ.Α. Πρ 
Κερκύρας, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Μιχαήλ 
στο Β' Α.Τ. Ρόδου, ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ Αντώ
νιος, στο Α.Τ. Ανωγείων, ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ 
Στέφανος, στο Τ.Τ.Κ. Πρ. Θ εσ/νίκης, 
ΡΑΤΣΟΣ Νικόλαος, στο Τ.Α. Ηρακλείου, 
ΡΙΝΗΣ Λεωνίδας, στο Γ  Α.Τ. Βόλου. 
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κων/νος, στο Α.Τ. Νεαπό- 
λεως - Λασιθίου, ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Παναγιώ
της, στο Α.Τ. Καστοριάς, ΤΣΑΤΣΑΣ Ηλίας, 
στο Α.Τ. Παλαμά, ΤΖΙΟΤΖΙΟΡΑΣ Γεώρ
γιος, στο Φρουραρχείο Χωροφυλακής, 
ΤΣΟΒΟΛΑΣ Χρήστος, στο Α.Τ. Παξών, 
ΤΣΑΜΗΣ Απόστολος, στο Α.Τ. Σχηματα- 
ρίου, ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ Γεώργιος, στο  Α.Τ. 
Κατερίνης, ΦΡΕΣΚΑΣ Αθανάσιος, στη 
Δ.Χ. Σπάρτης, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Αθανάσιος, 
στη διάθεση της Δ.Α.Π.Π., ΦΛΩΡΟΣ Πα
ναγιώτης, στο Α.Τ. Μεσσήνης, ΧΑΤΖΗ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος, στο Τ.Τ.Κ. Σερ
ρών, ΧΑΡΟΥΔΗΣ Ιωάννης, στο Β' A Τ 
Καβάλας, ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, στο 
Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μιχαήλ, στη 
διάθεση της Δ.Α.Ο.

Σημείωση: Για τεχνικούς λόγους δεν περιλήφθηκον 
τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις μεταθέσεων.
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Προήχθησαν στο θαθμό του ανθυπα- 
σπιστή, από 1-7-1983, οι κατωτέρω ενω
μοτάρχες, που συμπλήρωσαν εννέα  (9) 
χρόνια υπηρεσίας στο θαθμό τους:

ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΓΙΑΝΤΑΣ Κοσμάς, 
ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος, ΤΣΙΓΑΡΙ
ΔΑΣ Γεώργιος, ΠΑΤΕΛΗΣ Θεόδωρος, 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γεώργιος, ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Ρω- 
μύλος, ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ Αντώνιος, ΜΑ- 
ΝΟΥΣΑΚΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ 
Δημήτριος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΘΕΟ
ΔΩΡΟΥ Λεωνίδας, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης, 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, ΕΥΑΓΓΕΛΟ- 
ΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος, ΠΕΣΛΗΣ Αντώνιος, 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Χρήστος, ΛΙΟΝΤΟΣ 
Ιωάννης, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΝΤΑΛΛΗΣ Αριστείδης, ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Πα
ναγιώτης, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος, ΝΤΟΥ- 
ΣΚΑΣ Σωτήριος, ΡΑΜΜΟΣ Ηλίας, ΟΙΚΟ
ΝΟΜΟΥ Παύλος, ΒΕΡΓΑΔΗΣ Χαράλαμ
πος, ΨΩΜΑΣ Ά λκης, ΚΟΣΤΡΟΒΑΣ Σταύ
ρος, ΜΑΝΙΚΑΣ Αθανάσιος, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Αλκιβιάδης, ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος, 
ΓΚΙΖΑΣ Γεώργιος, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Ελευ
θέριος, ΛΙΑΝΟΣ Ευάγγελος, ΙΩΑΝΝΟΥ 
Λουκάς, ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αχιλλέας, ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ 
Γεώργιος, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Λάμπρος, ΚΑΡΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Λάμπρος, ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ Γεώρ
γιος, ΤΣΑΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΒΑΓΙΑΣ 
Χρήστος, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Κων/νος, 
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης, ΚΟΜΝΗΝΟΣ Από
στολος, ΧΡΟΝΗΣ Κων/νος, ΜΑΡΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΚΟΥΡΗΣ Βασί
λειος, ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΛΥΡΑΣ 
Παναγής, ΤΣΕΚΑΣ Ιωάννης, ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ 
Ηλίας, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Σταύρος, ΒΛΑ
ΧΟΣ Κων/νος, ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ Αστέ- 
ριος, ΠΑΤΕΡΑΣ Σωτήριος, ΚΑΡΑΣΑΒ- 
Β Α ΙΔΗΣ Ηλίας, ΜΗΝΟΓ ΛΟΥ Τρύφωνας, 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Ιωάννης, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Γεώργιος, ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος, 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Θεόδωρος, ΓΚΟΥΓΚΟΛΗΣ 
Στέργιος, ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ Θεολόγος, 
ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ Ναπολέων, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
Σπυρίδων, ΜΑΛΑΚΟΣ Γεώργιος, ΠΑ- 
ΝΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος, ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ 
Κων/νος, ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Παναγιώτης, 
ΝΙΚΟΥ Γρηγόριος, ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος, 
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος, ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πανα
γιώτης, ΣΤΑΣΙΝΟΣ Βίκτορας, ΣΙΑΡΜΠΑΣ 
Γεώργιος, ΛΑΜΠΟΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ 
Αθανάσιος, ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ Βασίλειος, 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος, ΚΟΛΟΚΩΤ- 
ΣΙΟΣ Δημήτριος, X ΡΥΣΟΣΤΟ Μ ΙΔΗΣ 
Ιωάννης, ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ Χρυσάφης, ΑΡΑ- 
ΠΙΤΣΑΣ Αθανάσιος, ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Λάζα
ρος, ΛΙΑΔΑΚΗΣ Αντώνιος, ΑΘΑΝΑΣΙΑ- 
ΔΗΣ Δημήτριος, ΒΛΑΧΟΣ Πέτρος, ΚΟΥ- 
ΣΟΥΛΑΚΗΣ Παύλος, ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ 
Κων/νος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
ΚΟΥΦΟΣ Ιωάννης, ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Δημή- 
τριος, ΣΑΜΑΡΑΣ Αθανάσιος, ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος, ΝΩΛΗΣ Αθανάσιος, 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΔΕΔΕΣ Ανα
στάσιος, ΚΟΥΤΡΑΣ Κων/νος, ΡΕΝΤΙΦΗΣ 
Δημήτριος, ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ Χρήστος, 
ΤΖΑΚΑΣ Ελευθέριος, ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ 
Γεώργιος, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ιορδάνης, ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Βησσαρίων, ΔΗΜΗΤΡΙΑ- 
ΔΗΣ Δημήτριος, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ 
Γεώργιος, ΚΑΦΑΛΗΣ Κων/νος, ΛΑΠΠΑΣ 
Κων/νος, ΤΣΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ΔΕΙΝΟΠΑ- 
ΠΑΣ Θωμάς, ΜΠΙΣΔΟΥΛΗΣ Ιωάννης, 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΡΗΣ 
Χρήστος, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Παναγιώτης,

ΝΤΑΝΑΣΗΣ Σ τέργιος; ΒΕΡΓΟΣ Χρήστος, 
ΚΑΨΑΛΑΣ Γεώργιος, ΤΣΙΑΒΟΣ Νικόλαος, 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Νικόλαος, ΠΟΤΣΕΠΗΣ Πέ
τρος, ΡΙΜΠΑΣ Νικόλαος, ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙ- 
ΔΗΣ Αδάμ, ΘΑΝΟΣ Γρηγόριος, ΡΟΥΚΗΣ 
Δημήτριος, ΣΠΑΝΟΣ Νικόλαος, ΡΟΥΣΑΣ 
Δημήτριος, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γεώργιος, 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 
Κυριάκος, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος, ΤΣΙ- 
ΒΙΚΗΣ Σπυρίδωνας, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Χρή
στος, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ηλίας, ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ 
Δημήτριος, ΔΕΛΛΑΣ Αντώνιος, ΜΠΟΥΤ- 
ΣΑΚΗΣ Δημήτριος, ΣΑΠΟΥΝΑΣ Αριστο
τέλης, ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος, ΚΙΤ- 
ΣΙΟΣ Ιωάννης, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Παναγιώ
της, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Αθανάσιος, ΧΑΛΑΣΟ- 
ΧΩΡΗΣ Χρήστος, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φώτιος, 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Βελισσάριος, ΚΟΤΣΑΡΗΣ 
Κων/νος, ΚΑΣΤΑΝΑΣ Θεόδωρος, ΒΟ- 
ΓΙΑΤΖΗΣ Απόστολος, ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Χρή
στος, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Φώτιος, ΜΠΙΤΣΙΟΣ 
Θεόδωρος, ΝΑΣΗΣ Λάμπρος, ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ 
Αλέξανδρος, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Βασίλειος, 
ΝΤΕΝΤΑΣ Απόστολος, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρόνης, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Δημήτριος, 
ΧΡΗΣΤΟΥ Ιωάννης, ΣΠΙΝΟΣ Κων/νος, 
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ Γεώργιος, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Ιωάννης, ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος, ΠΛΕΜΜΕ- 
ΝΟΣ Χαράλαμπος, ΠΑΠΠΑΣ Ιωάννης, 
ΤΣΙΡΙΚΙΔΗΣ Κων/νος, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
Γεώργιος, ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ. 
ΜΠΟΥΡΟΣ Απόστολος, ΚΟΥΦΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χριστόδουλος, 
ΚΟΥΚΟΣ Χρήστος, ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΑΓΓΕΛΗΣ Θεόδωρος, ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ΣΓΟΥΡΔΟΣ Αλέξανδρος, 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Συμεών, ΨΥΧΟΓΙΟΣ Λάμ
προς, ΛΑΙΜΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, ΚΟΥΤΡΑΣ 
Ζήσης, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ανέστης, ΔΑ
ΣΚΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΓΙΑΡΕΝΗΣ Γεώργιος, ΤΣΙΣΜΑ- 
ΛΙΔΗΣ Κοσμάς, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Αρι
στείδης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δημήτριος, 
ΓΟΓΑΛΗΣ Σπυρίδων, ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΠ
ΠΑΣ Γεώργιος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος, 
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος, ΠΑΠΑΚΑ- 
ΝΕΛΛΟΣ Βασίλειος, ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ 
Ευάγγελος, ΚΤΙΣΤΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΛΕΤ- 
ΣΗΣ Χρήστος, ΚΑΝΑΒΟΣ Χρήστος, 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Αθανάσιος, ΤΣΟΥΜΑ- 
ΡΙΔΗΣ Δημήτριος, ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ Αναστά
σιος, ΠΑΡΑΣΧΟΣ Δημήτριος, ΛΙΒΕΡΤΖΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, ΒΕΣΚΟΣ Ιωάννης, ΣΑΚΑ- 
ΡΙΚΟΣ Κων/νος, ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος, 
ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΗΣ Δημήτριος, ΜΗΤΩΝΑΣ 
Στέφανος, ΜΑΛΑΜΗΣ Κων/νος, ΤΟΛΙ- 
ΚΑΣ Περικλής, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Αναστά
σιος, ΒΕΡΓΟΣ Ιωάννης, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
Ευθύμιος, ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ Σωτήριος, ΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Παντελεήμων, ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ Περικλής, ΓΚΟΤ- 
ΣΗΣ Ιωάννης, ΚΗΡΥΚΟΣ Δημήτριος, 
ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ΒΕΣΚΟΣ Ευάγγελος, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Νικόλαος, ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
Ηλίας, ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ Ευστάθιος, ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
Ευθύμιος, ΝΑΤΣΙΟΣ Αθανάσιος, ΓΡΑΒ- 
ΒΑΝΗΣ Δημήτριος, ΖΩΗΣ Ιωάννης, ΘΑ- 
ΝΑΣΑΡΑΣ Αθανάσιος, ΘΕΟΣ Παναγιώ
της, ΜΠΟΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, 
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Βασίλειος, ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ Νι
κόλαος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Γεώργιος, ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ 
Κων/νος, ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΤΣΙ- 
ΚΡΙΚΑΣ Νικόλαος, ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ Ιωάννης, 
ΠΛΙΑΓΚΑΣ Αθανάσιος, ΤΑΧΤΣΗΣ Δημή- 
τριος, ΡΟΜΠΑΣ Σταμούλης, ΤΡΑΣΑΝΙ- 
ΔΗΣ Χαράλαμπος, ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ

Χρήστος, ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΠΛΑΚΙΑΣ Αθανάσιος, ΝΤΑΝΟΣ 
Αστέριος, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Μιχαήλ, ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΙΔΗΣ Γεώργιος, ΤΣΙΑΝΗΣ Αθανά
σιος, ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Θεοχάρης, ΖΗΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΛΟΥΣΗΣ 
Κων/νος, και ΨΩΜΑΣ Χαρίλαος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η διάθεση σε υπηρεσία του γυνα ικείου 
αστυνομικού προσωπικού ρυθμίζετα ι 
οριστικά με την 1630 Φ. 114.26/43γ από 
31-1-1983 διαταγή του Υ.Δ.Τ. και σύμ
φωνα με αυτή οι γυνα ίκες συνάδελφοι, 
όλων των βαθμών, απασχολούνται σε 
όλες τ ις  υπηρεσίες όπως και οι άνδρες, 
με τ ις  παρακάτω εξα ιρέσεις: 

α. Για τ ις  μητέρες με παιδιά μέχρι 4 
ετών:
(1) Να μη δ ια τίθ εντα ι σε νυκτερ ινές  

υπηρεσίες και οποιαδήποτε υπηρε
σία Σάββατα και Κυριακές, εφ ' όσον 
δεν το  επιθυμούν.

(2) Να μην απασχολούνται σε διακεκομ
μένο ωράριο.

(3) Να απασχολούνται κατά το δυνατό, 
σε υπηρεσία γραφείου.

(4) Να μη δ ια τίθ εντα ι σε υπηρεσία εν
όπλου σκοπού.

β. Για τ ις  έγκυες να απασχολούνται 
μόνο σε υπηρεσίες που να μην επηρεά
ζουν την κύησή τους, έστω και κα τ’ απο
κλειστικότητα, 

γ. Για τ ις  λοιπές:
Να μη α νατίθεντα ι σ' αυτές χωρίς την 

παρουσία αρρένων συναδέλφων τους 
επικίνδυνα καθήκοντα όπως: Συλλήψεις 
δυστροπών, φυγοδίκων και φυγόποινων, 
συνοδείας αξιών, δημοσίου χρήματος 
και πειστηρίων, μεταγω γές κρατουμέ
νων ανδρών, φρούρηση φυλακών, εν- 
έδρες, μέτρα τάξεως στους ποδοσφαιρι
κούς αγώνες, αποκαταστάσεως τάξεως 
και κατά τ ις  νυκτερ ινές  ώρες 24.00 - 
06.00 σε Υπηρεσία ένοπλου σκοπού, πύ
λης αστυνομικών καταστημάτων και εξ
ωτερική τοιαύτη.

Οι δ ιευκρ ιν ίσεις  αυτές παρέχονται, 
μεταξύ άλλων, στην 310/23/8 ιε από 
5-5-83 εγκύκλιο διαταγή της Δ ιεύθυνσης 
Οργάνωσης του Αρχηγείου, που στάλ
θηκε σε όλες τ ις  υπηρεσίες Χωροφυλα
κής.

ΤΟ Ν.Ι.Μ .Τ.Σ.
Με το Ν.Δ. 597/1941 ιδρύθηκε το Νοση
λευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού (ΝΙΜΤΣ), ενώ με το Α.Ν. 1137/46 επε- 
κτάθηκε η παροχή περίθαλψης κοι στους 
Αξιωματικούς -  Ανθυποσπιστές Χωροφυ
λακής εν ενεργείο και αποστρατεία τα 
μέλη της οικογένειας τους και τις ορφανι
κές οικογενειές τους.

Το ΝΙΜΤΣ είναι ένα σύγχρονο Νοσηλευ
τικό Ιδρυμα με άριστο επιστημονικό δυνα
μικό κοι πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, το 
οποίο παρέχει υψηλής στάθμης υγειονο
μική περίθαλψη σ’ όλους τους μετόχους 
του Μ.Τ.Σ.

Στο ΝΙΜΤΣ, εκτός από την παροχή νοση
λευτικής περίθαλψης και θεραπείας, μπο
ρούν νο γίνουν πόσης φύσεως εξετάσεις 
και χειρουργικές επεμβάσεις.

733



ο γ ιά  τίς έΑεύΘ ερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ή ταν κόρη του Σταυριανού Πινότση.
2. Δ ια τέλεσ ε πολλά χρόνια υπουργός εξωτερικών και πρω

θυπουργός της Μ εγάλης Βρετανίας (1784 -1865) -  Μισό 
... βήμα.

3. Γάλλος φ ιλόλογος (1848 - 1925), που ασχολήθηκε κυ
ρίως με την ελληνική παλαιογραφία -  Αρχαίο όνομα του 
Κάτω Δούναβη.

4. Η ανάπαυλα του εγκέφαλου -  Πάρα πολύ καλοί.
5. Συνεχόμενα στο αλφάβητο -  Συγκεντρώ νεται... και σε 

γόμους -  Επιφώνημα νικητώ ν στην αρχαία Ελλάδα -  Τ 
αρχικά πεζογράφου μας, που θεω ρείτα ι ο πατέρας του 
ελληνικού χρονογραφήματος.

6. Συμβολίζουν το  μεγάλο ροκέ στο σκάκι -  Το σπίτι του 
ευγενή  στην καταγωγή.

7. Οστάριο του ρινικού δ ιαφράγματος (καθ.) -  Νησί της 
Αγγλίας -  Τόσο μεγάλος ή πολύς.

8. Φ ιλόλογος, λογοτέχνης, ιστορικός και κρ ιτικός μας, που 
έγραψε πολλές μ ελέτες  για τη νεοελλην ική  λογοτεχνία  
και εξέδω σε πολλούς συγγραφείς -  Ακολούθησε τον 
Ηρακλή στην Αργοναυτική εκστρατεία .

9. Πρόθεση της καθαρεύουσας -  Ξένο... ρο -  Ο μεγα λύτε
ρος θεός των αρχαίων Φοινίκων και των Σύρων.

10. Ιδρυτής και δ ιευθυντής του ελληνικού μελοδράματος 
(από το 1864 - 1841) -  'Ο ταν συμπιεστεί, χρησ ιμεύει για 
κίνηση μηχανών (καθ.).

11. Ευχάριστος σ' αυτά ο περίπατος -  Επίθετο που έδωσε ο 
Χριστός στον απόστολο Πέτρο -  Α ντισ το ιχε ί στη δεύ 
τερη  χορδή του βιολιού.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δ ιακρ ίθηκε σαν αρματολός στην π ερ ιφέρεια  του Βάλτου 

και αναφ έρετα ι σε πολλά δημοτικά  τραγούδια.
2. Οχυρωμένη πόλη της Β. Ισπανίας, παλιά πρωτεύουσα 

του βασιλείου της Ναβάρας -  Σ υντηρεί τρ οφ ές (καθ.).
3. Το σύνολο, η ολότητα, στην καθαρεύουσα (χωρίς το 

άρθρο) -  Πατέρας του Α ίαντα του Λοκρού (καθ.).
4. Ωδή που ψ άλλετα ι προς τιμή θεού, ήρωα ή άγιου -  «Η... 

του Μισισιπή»: τα ιν ία  του Φρανσουά Τρυφφώ (1969), με 
την Κατρίν Ντενέβ.

5. Πρόθεση - Περιοχή της Αβησσυνίας στο κεντρ ικό  μέρος 
της -  Σ υντα ξιοδοτε ί α υ τοκ ινητισ τές  -  Ό μ ο ια  γράμματα.

6. Γκραν...: αγώνες αυτοκινήτω ν -  Ό νομα... σκύλας -  Ο 
συγγραφέας των θεατρ ικών έργων: «Ασφάλεια εναντίον 
τη ς  αυτοκτονίας» (1920) και «Μαθουσάλας» 1922.

7. Η μυθική κατοικ ία  των Κενταύρων -  Βοεβόδας της 
Αθήνας (1775 - 1795).

8. Σπάνιο μέταλλο, που δεν έχε ι βρεθεί τρόπος χρησιμο
ποίησής του -  Λ έγετα ι από το 1918 η πολεμική αεροπο
ρία της Αγγλίας.

9. Πολεμικό και εμπορικό λιμάνι τη ς  Γαλλίας, στη Βρετάνη 
-  Η Σ ιμεόνι του γυνα ικε ίου  ιταλ ικού αθλητισμού.

10. Β ιταμ ιν ικός παράγοντας -  Κατά τ ις  αρχαίες ιουδα ϊκές 
πηγές, γ ιος του Αδάμ.

11. Ά γγλο ς  Ερρίκος, κατά τη βασιλεία του οποίου έγ ινε  ο 
πόλεμος των «Δυο Ρόδων» -  Χωρίζουν τα έξαλα από τα 
ύφαλα -  Βυζαντινή νότα.

12. Τα αρχικά του ποιητή της «Κυρά Φροσύνης» -  Μ εγάλη 
οργανωμένη εμπορική επ ιχείρηση -  Καρφί (καθ.).

13. Υποκινητής μιας πράξης -  Λ έγετα ι η γεν ική  σωματική 
διαμόρφωση.

12. Δικά σου (καθ.) -  Ο μικρός στην ηλικ ία  -  'Ενας από τους 
μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης.

13. Το σημαντικότερο έργο της ήταν το «Περί Γερμανίας» 
(1810), με το οποίο αποκάλυψε στους Γ άλλους τους θη
σαυρούς της γερμανικής λογοτεχν ίας -  Απόχτηση γνώ
σεων.

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Το σχέδιο δεξιά, ε ίνα ι ο αντικατοπτρ ισμός του αριστερού 
σχέδιου σ’ ένα καθρέπτη. Ο καθρέπτης, όμως, ε ίνα ι λίγο 
παράξενος, και έχ ε ι κάνει πέντε «αντανακλαστικά» λάθη. 
Μήπως μπορείτε να τα  βρήτε;
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΑΑΤΟ

«Το αυτοκίνητο έτρεχε με σβησμένα εντελώς τα φώτα του 
πάνω στη σκοτεινή λεωφόρο =αφνικά, σταμάτησε απότομα 
στη στροφή του Μικρού Βράχου. Ένας άντρας βγήκε βια
στικά από το αυτοκίνητο και πέταξε ένα πτώμα στη μεγάλη 
χαράδρα, που βρ ίσκεται κάτω από το  δρόμο. Μετά, ξαναμ- 
πήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε, ενώ τα λάστιχα στρίγγλισαν 
μέσα στη νυκτερ ινή σιωπή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, έπεσε 
και η πρώτη ψιχάλα της μπάρας που ξέσπασε αμέσως». Αυτά 
περίπου είπε στον ταγματάρχη Λούκα, που τον εξέταζε, ο 
ψηλός μελαχρινός άνδρας με το  μαύρο παλτό.

Ο ταγματάρχης και ο Υπομοίραρχος Γεωργίου κατέβηκαν 
στη χαράδρα με πολλή δυσκολία, γ ια τί τα βρεγμένα βράχια 
γλύστραγαν επικίνδυνα. Από ψηλά, οι προβολείς των περιπο
λικών έσκιζαν το σκοτάδι και φώτιζαν το δρόμο τους. Το 
πτώμα του άγνωστου βρισκόταν σκαλωμένο ανάμεσα σε δύο 
βράχους, τσακισμένο. Το κεφάλι του ήταν κυριολεκτικά  πολ
τοποιημένο!

-Ά σ χ η μ η  δουλειά! μονολόγησε ο Υπομοίραρχος Γεωρ
γίου.

Αλλά δεν κάθησαν με σταυρωμένα χέρια. Η έρευνα όμως, 
στα ρούχα του δολοφονημένου και στο γύρο χώρο, τους 
οδήγησε σε νέο αδιέξοδο. Δεν υπήρχε πάνω του κανένα στοι
χείο, αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Οι δύο άνδρες ανέβηκαν πάλι τον γκρεμό μέχρι το δρόμο, 
και βρήκαν τον άνθρωπο με το μαύρο παλτό να περ ιμένει 
καπνίζοντας ήσυχα το τσ ιγάρο του.

-  Ή σαστε ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει, του είπε ο 
ταγματάρχης. Φαίνεται πως ε ίνα ι ένα καλοσχεδιασμένο έγ 
κλημα. Μήπως έχετε  να μας δώσετε καμιά συμπληρωματική 
πληροφορία;

-  Μου φ α ίνετα ι πως κάτι θυμήθηκα ακόμα, είπε εκείνος. Ο 
αριθμός του αυτοκινήτο,υ μάλλον τελείω νε σε 68, και πρέπει 
νάταν ένα σκούρο καφέ OPEL.

-  Εσείς, πώς βρεθήκατε εδώ εκείνη  την ώρα;
-  Μένω εδώ κοντά και κάνω πάντα ένα περίπατο μετά το 

δείπνο. Ό τα ν , λοιπόν, αντελήφθηκα το γεγονός, έτρεξα  αμέ
σως στο σπίτι μου για  να σας τηλεφωνήσω, και μετά ξαναγύ- 
ρισα εδώ που σας περίμενα.

-Κ ά ν α τ ε  πολύ καλά, απάντησε ο ταγματάρχης Λούκας, 
γ ια τί έτσ ι δε θα χρειασθεί να ταλαιπωρηθούμε για να ανακα- 
λύψουμε το  δολοφόνο. Αυτός ήσαστε εσείς, και σας συλλαμ
βάνω. Στο τμήμα θα μας πήτε πώς και γ ια τ ί δολοφονήσατε και 
πετάξατε στον γκρεμό αυτόν τον άνθρωπο.

Πώς ο ταγματάρχης Λούκας κατάλαβε ότι ο άνθρωπος με 
το μαύρο παλτό ήταν ο δολοφόνος;

Συζυγικό ενδιαφέρον

- Η  γυναίκα μου, λ έε ι ένας σύζυγος 
στον ψυχίατρο, απόχτησε ένα κόμπλεξ 
κατωτερότητας. Μπορείτε να μου πείτε 
τ ι να κάνω για να το διατηρήσει;

Τρελλό
Συζητούν δυο τρελλο ί:
-  Στοιχηματίζω, λ έε ι ο ένας, κρατών

τας ένα φακό στο χέρ ι του, πως δεν μπο
ρείς να σκαρφαλώσεις στην ακτίνα 
του . . .

-  Τρελλός είμαι; απαντάει ο άλλος. Νςι 
τη σβήσεις και να πέσω;

Γιατί φοβόταν

-Τ ρ έ ξ τ ε  γρήγορα, λ έε ι μια φωνή με 
αγωνία στο τηλέφωνο της άμεσης δρά
σης. Έ νας γάτος μπήκε στο σπίτι και ε ί
μαι μόνος. Ελάτε γρήγορα, γ ια τί θα με 
φάει.

-  Μα πώς κάνετε έτσ ι; Φοβάστε έναν 
γάτο;

-  Τρέξτε θα με φ ά ε ι. . .
-Τ έ λ ο ς  πάντων, ποιος τηλεφωνεί;
-  Ο παπαγάλος του σπιτιού . . .

0 πατέρας και το σκυλί
Ό λ ο ι είνα ι ενθουσιασμένοι στην ο ικο

γένε ια  με το σκυλάκι που αγόρασαν. 
Ό λο ι, εκτός από τον πατέρα που δεν 
τρ έφ ε ι καμία αγάπη για τα τετράποδα. 
Ή λθε η ώρα να το βαφτίσουν.

-  Πως θα το βγάλουμε; είπαν όλοι.
-  Ντικ λ έε ι η μαμά.
-  Τζων λέε ι η μαμά.
-  Κίνκγ λ έε ι η κόρη.

Κι ο πατέρας :
-  Εγώ λέω να το βγάλουμε έξω από δω.

Δίκιο είχαν και οι δϋα
Δύο λεγεω νάριο ι της Λεγεώνας των Ξέ
νων συζητούν μεταξύ τους :

-  Γ ιατί κατετάγης; λ έε ι ο ένας.
-  Γ ιατί είμαι ανύπαντρος και μ' αρέσει 

ο πόλεμος. Εσύ;
-  Γ ιατί ε ίμαι παντρεμένος και μ’ αρέσει 

η ειρήνη.

Το κενόν
Έ νας κριτικός είπε κάποτε με αρκετά 
κοροϊδευτικό ύφος στον Αλέξανδρο 
Δουμά.

-  Διάβασα στο τελευτα ίο  σας έργο τη 
φράση : «Ένα οδυνηρό κενό που προκα- 
λούν οι στιγμές αδυναμίας». Έ χετε  την 
καλοσύνη να μου εξηγήσετε πώς είνα ι 
δυνατόν να είνα ι οδυνηρό ένα κενό;
Και ο Δουμάς ετο ιμόλογος :

-  Δεν νοιώσατε ποτέ πονοκέφαλο;

Λογοδιάρροια

Κάποιος που μιλάει σ' ένα συνέδριο, 
μ ιλάει ατέλειωτα. Σε μια στιγμή καταλα
βα ίνει ότι το παράκανε:

-  Συγχωρέστε με, αν μακρολογώ τόσο, 
λέε ι, αλλά δεν έχω ρολόι μπροστά 
μου . ..
-  Έ χετε  όμως ημερολόγιο πίσω σας! του 
φωνάζει κάποιος απ' το ακροατήριο .. .

ΤΑ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ

Το πάνω σχέδιο είναι όμοιο με το κάτω, 
εκτός από πέντε μικρολεπτομέρειες. 
Αλλά αυτές οι λεπτομέρειες δεν λείπουν 
ούτε είναι διαφορετικές, μόνο έχουν αλ
λάξει θέση. Ποιες είναι και πού βρίσκον
ται;
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Ο φταίχτης
Η Λίζα ε ίνα ι ένα πολύ άτακτο και ζωηρό 

παιδάκι, που πολύ συχνά το  μαλλώνουν 
για  τ ις  σκανδαλιές του. Έ τσ ι, όταν η δα
σκάλα ρωτάει στο μάθημα της Ιστορίας: 
«Πώς γκρεμ ίσ τηκε ο Κολοσσός της Ρό
δου;», η Λίζα μουρμουρίζει:

-  Να δης που κι αυτό θα το  φορτώσουν 
σε μένα.

Η προσευχή
Μία μαμά ρωτά έκπληκτη το μικρό γιο 

της:
-  Δεν λες την  προσευχή σου απόψε;
-  Ό χ ι, απαντά ο μικρός. Την είπα χθες 

βράδυ, και σήμερα το πρωί το σχολείο 
δεν ε ίχε πάρει φωτιά, όπως ζήτησα.

Διαβεβαίωση

Συζητούν δυο φ ίλες :
-  Κατερίνα, π ιστεύεις  πως ο Ηλίας θα 

εξακολουθήσει να μ' αγαπά ακόμα κι 
όταν παντρευτούμε;

-  Και βέβαια. Απ' όσα ξέρω, ο Ηλίας 
κάνει σαν τρ ελλό ς  για  παντρεμένες γυ 
να ίκες.

Θανατηφόρο δάγκωμα

Κάποιος σ υναντάει μια γνωστή του στο 
δρόμο κι εκε ίνη  τον ρωτάει:

-  Γυρίσατε κιόλας από την εξοχή;
-  Ναι, δάγκωσε την πεθερά μου ένας 

σ κόρπ ιός. . .
-Φ ο β ερ ό ! Κι ήταν το  δάγκωμα θανα

τηφόρο;
-  Ναι. Ο σκόρπιός πέθανε αμέσως . . .

Μαγειρική να σου πετύχει!
Η νεόνυμφη ρωτάει το  σύζυγό της την 

τρ ίτη  μέρα του γάμου τους:
-Λ ο ιπ ό ν , δεν μαγειρεύω  καλά:
-  Θαυμάσια!
-  Χαίρομαι που τ ’ ακούω. Για πες μου. 

απ' όλα τα φαγητά που έφαγες μέχρι σή
μερα, ποιο σου άρεσε περισσότερο;

-  Η κονσέρβα με το  ζαμπόν . . .

Γιατί έτρεμε
Έ νας φοβισμένος ανθρωπάκος μπαί

νε ι στο αστυνομικό τμήμα τρέμοντας. 
Λ έε ι ό τ ι επ ιτέθηκε στη γυνα ίκα  του μ’ 
ένα σίδερο.

- Κ α ι τη σκότωσες; ρωτάει ο αστυνό
μος.

-  Ό χ ι, γ ι ’ αυτό άλλωστε κατέφυγα εδώ 
για  να με π ροστατεύσετε .. .

Αμερικάνικο
Ο δ ιευθυντής της «Κόκα -  Κόλα» επι

σκέπ τετα ι τον αρχιεπίσκοπο Νέας Υόρ- 
κης.

-  Μ ακαριότατε, του λέε ι, θα θέλαμε να 
σας ζητήσουμε να α λλάξετε το κείμενο 
του «Πάτερημών» ως εξής: «Πάτερημών 
.. ,δος ημίν σήμερον την Κόκα -  Κόλα 

την επιούσιον ...»  Υπάρχουν πεντακό
σιες χ ιλ ιάδες δολλάρια στη διάθεσή 
σ α ς . . .

Ο αρχιεπίσκοπος αρνείτα ι, και τους 
διώχνει.

-  Κύριε δ ιευθυντά  του λ έε ι αργότερα 
ο δ ιευθυντής πωλήσεων, θα ’πρεπε να 
του προσφέρουμε περισσότερα.

-  Να πάρει, λ έε ι ο δ ιευθυντής. Προσ
πάθησε να μάθεις πόσα του δίνουν οι 
α ρτο β ιο μ ή χα νο ι. . .

Ψέματα
Δυο ψ εύτες κουβεντιάζουν.
Λ έε ι ο ένας :

-  Αυτή τη στιγμή μια μύγα π ετάει πάνω 
από το  καμπαναριό τη ς  εκκλησίας.

-  Ναι έχε ις  δίκαιο, λ έε ι ο άλλος.
-  Μη μου πεις πως τη  βλέπεις κι εσύ; 
-Ό χ ι,  αλλά ακούω το  θόρυβο που κά

νουν τα  φ τερά της.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Οι ταύροι και το κόκκινο

Π ισ τεύ ε τα ι σ υνήθω ς ό τ ι ο ι τα ύ ρ ο ι γ ί
ν ο ν τα ι μ α ν ιώ δ ε ις  ό τα ν  α ν τ ικ ρ ύ ζο υ ν  κόκ
κ ινα  α ν τ ικ ε ίμ ε ν α  κα ι σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α  κό κ 
κ ινα  κο μ μ ά τια  π ανιού κ ινο ύ μ ενα . Απ' 
α υ τό  -π ροήλθε η ιδ έα  ό τ ι το  κό κκ ινο  
χρώ μα ε ρ ε θ ίζ ε ι το ν  τα ύ ρο . Α υ τό  ε ίν α ι 
π αραμύθι. Α π ε ιρ ά ρ ιθ μ ες  π α ρα τηρ ήσ ε ις  
κα ι έ ρ ε υ ν ε ς  ε ιδ ικώ ν  επ ισ τημόνω ν απέ
δ ε ιξα ν  ό τ ι τα  βόδ ια  δ εν  μπορούν να  δ ια 
κ ρ ίνο υ ν  τα  χρώ ματα. Το ύφασμα που κ ι
ν ε ίτ α ι ε ίν α ι που ε ρ ε θ ίζ ε ι το ν  τα ύ ρ ο  κι όχ ι 
το  χρώμα. Αν κ ιν ή σ ε τε  μπροστά το υ  ένα  
π ράσ ινο τρ α π εζά ντη λο  γ ια  π αράδειγμα , 
ο τα ύ ρ ο ς  θα ε ρ ε θ ισ τ ε ί το  ίδ ιο , όπως και 
αν ή τα ν  κό κκ ινο  ή άλλο  χρώμα.

Προλήψεις

Οι α ρ χα ίο ι Ρω μαίο ι αν τύ χ α ιν ε  να 
φ τα ρ ν ισ το ύ ν  τη  σ τ ιγμ ή  που φ ορούσ α ν τα  
π απούτσ ια  το υ ς , το  θεω ρούσαν κακό  ση
μάδ ι κα ι ξα να π έφ τα νε  σ το  κ ρ εβ ά τ ι το υ ς .

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, 2) ΠΑΜΠΛΟΝΑ -  ΑΛΑΣ, 
3) ΟΛΟΝ-ΟΙΛΕΥΣ, 4) ΥΜΝΟΣ-ΣΕΙΡΗΝΑ. 5) ΜΕ
-  ΣΟΑ -  ΤΣΑ -  ΕΕ, 6) ΠΡΙ -  ΙΡΜΑ -  ΓΚΟΛ, 7) 
ΟΣΣΑ -  ΧΑΣΕΚΗΣ, 8) ΥΤΤΡΙΟΝ -  ΡΑΦ, 9) ΛΟ- 
ΡΙΑΝ -  ΣΑΡΑ, 10) ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ -  ΣΗΘ, 11) ΣΤ — 
ΙΣΑΛΑ -  ΝΗ, 12) ΑΒ -  ΟΙΚΟΣ -  ΗΛΟΣ, 13) ΗΘΙ
ΚΟΣ -  ΚΡΑΣΗ.

ΚΑΘΕΤΑ:

1) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, 2) ΠΑΛΜΕΡΣΤΟΝ -  ΒΗ, 
3) ΟΜΟΝ —ΙΣΤΡΟΣ, 4) ΥΠΝΟΣ -ΑΡΙΣΤΟΙ, 5) ΚΛ- 
ΣΟΪ -  ΙΑΙ -  ΙΚ, 6) ΟΟΟ -  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, 7) ΥΝΙΣ -  
MAN-ΟΣΟΣ, 8) ΒΑΛΕΤΑΣ-ΥΛΑΣ, 9) Ε ΙΣ -Ε Ρ - 
ΗΛ, 10), ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ -  ΑΗΡ, 11) ΑΛΣΗ -  ΚΗΦΑΣ
-  ΛΑ, 12) ΣΑ -  ΝΕΟΣ -  ΡΗΝΟΣ, 13) ΣΤΑΕΛ -  
ΜΑΘΗΣΗ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εψ’ όσον η νύκτα ήταν σκοτεινή και τα φώτα του 

αυτοκινήτου σβησμένα πώς μπόρεσε να διακρίνει τον 
αριθμό και το χρώμα του αυτοκινήτου, αφού μάλιστα 
ήταν σκούρο και είναι αδύνατο να διακριθούν τέτοιες 
αποχρώσεις στο σκοτάδι.

ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

Από το σχέδιο αριστερά στο σχέδιο δεξιά.
1. Το ξερόκλαδο του δέντρου στα μαλλιά της γυναί

κας
2. Η πόρτα της φωλιάς του σκύλου στο ντεκολτέ της 

γυναίκας
3. Το κουδούνι της πόρτας έγινε διακοσμητικό στην 

κολώνα της πόρτας του κήπου
4. Πινακίδα κουδουνιού στην ορατή πλευρά του κου

τιού.
5. Το γραμματόσημο του φακέλλου έγινε αγκράφα 

στη ζώνη του παντελονιού.

ΤΑ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ

1. Το παραθυράκι
2. Το μικρό δεντράκι από κάτω
3. Το σκαμπό με το πανί

4. Ο γάτος
5. Η λίρα του σπαθιού.-  Αρχίζω να αμφιβάλλω για τις κηπουρικές σου ικανότητες.
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Q R ’ Ο Π Η

Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Σε σεμνή τελετή  που έγ ινε στις 29-7-83 
στον Κήπο Ηρώων του Μεσολογγίου, με 
την ευκαιρία του εορτασμού των 150 
χρόνων από τη σύσταση της Χωροφυλα
κής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης κ. Τάκης Αναγνω- 
στόπουλος αποκάλυψε την προτομή του 
Πρώτου Έ λληνα Αρχηγού Χωροφυλακής 
Κων/νου Βλαχόπουλου.

Ο Κων/νος Βλαχόπουλος γεννήθηκε 
το 1789 στη Νικόπολη της Πρέβεζας. 
Υπήρξε μια από τ ις  ηγετ ικές  μορφές της 
Επανάστασης του '21 στη Δυτική Ελ
λάδα. Έ λαβε μέρος σαν αξιωματικός 
στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου την 
10/11 Απριλίου 1826 όπου διακρίθηκε

ιδια ίτερα. Τον Ιούνιο του 1833 εντάχθηκε 
στη Χωροφυλακή με το  βαθμό του μοι
ράρχου. Το 1841 ανέλαβε με το βαθμό 
του αντισυνταγματάρχη την Αρχηγία του 
Σώματος της Χωροφυλακής, μέχρι το 
1843. Στο διάστημα αυτό ίδρυσε την 
«Ανωτέρα Σχολή Ενωμοταρχών» που ε ί
ναι και το πρώτο παραγωγικό Σχολείο 
του Σώματος. Αργότερα εξελ ίχθηκε μέ
χρι το βαθμό του Στρατηγού. Πέθανε το 
1868 σε ηλικία  79 ετών και το σεπτό λ ε ί
ψανό του ενταφ ιάσθηκε μέσα σε ατμό
σφαιρα γενικού πένθους στον Κήπο 
Ηρώων του Μ εσολογγίου, δίπλα στους 
τάφους του Μάρκου Μπότσαρη και του 
Λόρδου Βύρωνα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Νο
μάρχης Αιτωλίας κ. Ευάγγελος Γιαννα- 
κούλιας, ο Αρχηγός Χωροφυλακής α ντι
στράτηγος κ. Εμμανουήλ Μηριλλάκης, 
βουλευτές του Νομού, ο αντιδήμαρχος 
Μεσολογγίου κ. Ιωάννης Ατσαλάκης., ο Α' 
επιθεωρητής Χωροφυλακής, υποστρά
τηγος κ. Ν ικόλαος Μπακογιάννης, ο 
Ανώτερος Δ ιο ικητής Χωροφυλακής Δυτ. 
Ελλάδας, ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παπα- 
γεωργίου, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Νι
κόλαος Πανταζής, πρόεδροι γειτονικώ ν 
κοινοτήτων, εκπρόσωποι των τοπικών 
αρχών του Μ εσολογγίου, πολλοί αξιωμα
τικο ί Χωροφυλακής και πλήθος κόσμου.

Στεφάνια κατάθεσαν εκ μέρους της 
Κυβέρνησης ο Γεν. Γραμματέας του 
Υ.Δ.Τ., εκ μέρους της Χωροφυλακής ο κ. 
Αρχηγός του Σώματος και εκ μέρους του 
Δήμου Μεσολογγίου ο κ. αντιδήμαρχος.
Για την προσωπικότητα και το έργο του 
Κων/νου Βλαχόπουλου μίλησε ο Δ ιο ικη
τής της Δ ιοίκησης Χωροφυλακής Αιτω
λίας, συνταγματάρχης κ. Βασίλειος Τσα- 
φαλόπουλος.

Στο τέλος της τελετής, δόθηκε δε
ξίωση από τη Διοίκηση Χωροφυλακής Αι
τωλίας, στην οποία παρακάθησαν όλοι οι 
προσκεκλημένοι.

Α Θ Η Ν Α

Σε ειδ ική τελετή  που έγ ινε στις 22-7-83 
στο γραφείο του αρχηγού της ΥΠΕΑ στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο αρχηγός 
της ΥΠ.Ε.Α., υποστράτηγος κ. Μπούρας 
επέδωσε στη χήρα του πρόσφατα απο- 
βιώσαντα υπομοίραρχου Παναγιώτη 
Συγγούνη, Κυριακή, βιβλιάριο του ταχυ
δρομικού ταμ ιευτηρ ίου με χρηματικό 
ποσό 698.000 δραχμών, που συγκεντρώ
θηκε από προαιρετικό έρανο μεταξύ του 
προσωπικού του Σώματος από υπηρε
σίες του Λεκανοπέδιου Αττικής.

Στη σεμνή και συγκινητική αυτή τ ε 
λετή, παραβρέθηκαν ο δ ιευθυντής της Α" 
δ ιεύθυνσης της ΥΠ.Ε.Α., συνταγματάρ
χης κ. Κωστόπουλος, ο δ.ιευθυντής της 
Β" διεύθυνσης αστυν. δ ιευθυντής Α' κ. 
Παναγόπουλος, ο προσωπάρχης αντι- 
συνταγματάρχης κ. Βλάσσης και άλλοι 
αξιωματικοί της ΥΠ Ε.Α.

Α Θ Η Ν Α

Πραγματοποιήθηκε στις 21-7-83, σε 
αίθουσα του Εμπορικού και Β ιομηχανι
κού Επιμελητήριου της Αθήνας, η ανά 
δίμηνο καθιερωμένη συνάντηση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη με ανώτατους και ανώτε
ρους αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφα
λείας.

Από πλευράς Χωροφυλακής πήρε μέ-
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Α Θ Η Ν Α

Επιτυχημένη επ ίδειξη μεθόδων αυ
τοάμυνας από μαθητές της Σχολής Ενω
μοταρχών Αμυγδαλέζας και Μ ενιδ ίου,

μυνας και απέσπασαν τα κολακευτικά  
σχόλια όσων παρακολούθησαν την πρα
γματικά εντυπωσιακή αυτή επίδειξη.

Την δ ιάρκειας δύο (2) περίπου ωρών 
επ ίδειξη παρακολούθησαν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανώ
τερ ο ι αξιω ματικοί της ΔΑΠΠ, της Σ.Ο.Χ. 
του Συντάγματος Χωροφυλακής Αθη
νών, της Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π.. ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ενωσης Συλλόγων Καράτε 
κ. Ζαχόπουλος και άλλοι.

Α Θ Η Ν Α

Εσπερινός με αρτοκλασία χοροστα- 
τούντος του προϊστ. της Θ ρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώματος Πανοσ. Αρχι-

ρος, η ηγεσ ία  του Σώματος καθώς και 
άλλοι ανώ τατοι και ανώ τεροι αξιω ματικοί 
Χωροφυλακής απ' όλη την Ελλάδα.

Στη συνάντηση αυτή που σα σκοπό 
ε ίχε την ενημέρωση πάνω σε θέματα 
υπηρεσιακού ενδ ιαφ έροντος, έγ ινε  εκ- 
τίμηση της σημερ ινής κατάστασης εγ 
κληματικότητας, ανταλλάχτηκαν από
ψεις και δόθηκαν οδηγ ίες γ ια  τη λήψη 
μέτρων πάνω στο θέμα αυτό και γ ια  την 
δραστηριοποίηση των υπηρεσιών στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που πα
ρουσιάζονται κατά τη θερ ινή περίοδο.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν επίσης ο 
Γεν ικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Αναγνωστόπουλος, ο Προϊστάμενος του 
Συντονιστικού Επ ιτελείου α ντισ τρά τη 
γος κ. Ευσταθόπουλος καθώς και άλλοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Γ Ι Α Ν Ν Ι Ν Α

Πραγματοποιήθηκε από 27 μέχρι 
31-7-1983. στο κλειστό Γυμναστήριο 
Ιωαννινων, το  ετήσ ιο πρωτάθλημα καλα
θοσφαίρισης μεταξύ των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος με α ντι
προσωπευτικές ομάδες τα Γενικά Επιτε
λεία  Στρατού. Ναυτικού, Αεροπορίας και 
τα Αρχηγεία Χωροφυλακής, Λ ιμενικού 
Σώματος και Αστυνομίας Πόλεων.

Η ομάδα του Σώματος μετά από θαυ
μάσια εμφάνιση πέτυχε τέσσερις ν ίκες 
και μία ήττα, ισοβαθμώντας στην 1 η θέση 
με την ομάδα της Αστυν. Πόλεων και του 
Λ ιμενικού Σώματος.

Τους αγώνες που παρουσίασαν έντονο 
ενδ ιαφέρον, παρακολούθησαν ο Δ ιοικη- 
τής της ΥΙΙΙης Μ εραρχίας υποστράτηγος 
κ. Βασίλειος Μ ανιατογιάννης, ο αναπλ. 
Δ ιο ικητής της Α.Δ.Χ. Ηπείρου συνταγμα
τάρχης κ. Χρήστος Φρούντζος, άλλοι 
επίσημοι και πλήθος φιλάθλων που χε ι
ροκρότησαν θερμά τ ις  ομάδες για το 
ωραίο θέαμα που πρόσφεραν και το αγω
νιστικό φρόνημα που επέδειξαν.

Με τη λήξη των αγώνων έγ ινε η απο- 
νομή των μεταλλίων στους ν ικη τές  και 
ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Αξιωμα
τικών της 8ης Μεραρχίας.

έγ ινε  στις 7-6-83, σ ΐο  γυμναστήρ ιο της 
Υ.Μ.Μ.Χ.Π. Πρωτευούσης.

Οι μαθητές της.Σχολής, μετά από εν
τατική  εκπαίδευση παρουσίασαν θεαμα
τ ικ ές  ασκήσεις γυμναστικής - εδάφους, 
ομαδικές και α τομ ικές τεχ ν ικ ές  αυτοά-
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μανδρίτη π. Ευσέβιου Πιστολή ψάλθηκε 
στις 25 Ιουλίου παραμονή της γιορτής 
της Αγίας Παρασκευής, στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Παρασκευής των παιδικών εξ
οχών Χωροφυλακής Αγίου Ανδρέα -  Ατ
τικής. Επακολούθησε περιφορά της ε ι
κόνας της Αγίας Παρασκευής, στο χώρο 
των κατασκηνώσεων και η τελετή  έκ
λεισε με το μουσικό πρόγραμμα που εκ- 
τέλεσ ε τμήμα της Μουσικής του Σώμα
τος και την προσφορά αναψυκτικών 
στους προσκαλεσμένους.

Παραβρέθηκαν ο Γ' υποδιευθυντής 
της ΔΑΠΠ, συνταγματάρχης κ. Βολοτό- 
πουλος, αντιπροσωπείες αξιωματικών 
και οπλιτών από υπηρεσίες του Λεκανο
πέδιου Αττικής, τα φ ιλοξενούμενα στις 
κατασκηνώσεις παιδιά με τους γονείς  
τους και αρκετό πλήθος πιστών της 
περιοχής.

Α Θ Η Ν Α

Σε ε ιδ ικ ή  τ ε λ ε τ ή  που έ γ ιν ε  σ τ ις  26 
Ιο υ λ ίο υ  1983 σ τ ις  Σ χ ο λ ές  Χ ω ρ ο φ υ 
λ α κ ή ς  Α θηνώ ν, ο Γ εν ικ ό ς  Γ ρ α μ μ α 
τ έ α ς  το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά 
ξη ς  κ. Τ ά κ η ς  Α να γ ν ω σ τό π ο υ λ ο ς  
επ έδ ω σ ε τα  π τυ χ ία  σε 500 ν έ ο υ ς  
ε ν ω μ ο τά ρ χ ε ς  που α π ο φ ο ίτη σ α ν  
π ρ ό σ φ α τα  από τη  Σ χολή  Ε ν ω μ ο τα ρ 
χών μ ε τά  από 10μηνη  εκ π α ίδ ευ σ η .

Σ τη ν  αρχή  τη ς  εκ δ ή λ ω σ η ς  έ γ ιν ε  
επ ιθεώ ρ η σ η  τω ν π α ρ α τετα γ μ έν ω ν  
τμ η μ ά τω ν  από το ν  κ. Γ ε ν ικ ό  κ α ι σ τη  
σ υ ν έ χ ε ια  ε ψ ά λ ε ι δ ο ξο λ ο γ ία  χ ο ρ ο - 
σ τα το ύ ν τ ο ς  το υ  π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ  τη ς  
θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή ς  υ π η ρ εσ ία ς  Χ ω ρ ο φ υ 
λα κή ς , πανοσ. α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτη  π. Ε υ 
σ έβ ιο υ  Π ισ το λή . Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε  η α ν ά 
γνω ση τη ς  η μ ε ρ ή σ ια ς  δ ια τα γ ή ς  από 
το ν  Δ ιο ικ η τή  τη ς  Σ χ ο λ ή ς  Ο π λιτώ ν 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η  κ. 
Π ισ κ ο ν τά κ η , ο οπ ο ίος  τό ν ισ ε  μ ε τα ξύ  
ά λλω ν κα ι τα  ε ξή ς :
Ν έ ο ι  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ε ς ,

Μ ε τά  10μηνη  εκ π α ίδ ευ σ ή  σας, η 
π ο λ ιτ ε ία  επ ιβ ρ α β εύ ο υ σ α  τ ις  φ ιλ ό τ ι
μ ες  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  που κ α τα β ά λ α τε  
κα τά  τη  φ ο ίτη σ ή  σας σ τη  Σ χολή , σας 
α π ο ν έ μ ε ι σ ή μ ερ α  τα  π τυ χ ία  σας, δ η 
λ ω τικ ά  το υ  β α θμ ού  το υ  Ε νω μ οτά ρχη  
που κ α τα ξ ιω θ ή κ α τε  να  α π ο κ τή σ ετε .

Ν έ ο ι  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ε ς ,
Η Σ χο λή  κα ι ο ι ε π ίλ ε κ το ι κ α θ η γ η 

τ έ ς  σας με τη ν  α μ έ ρ ισ τη  σ υμπ αρ ά 
σ ταση τη ς  Η γεσ ία ς  το υ  Σ ώ μ α το ς  κα ι 
τη ς  Π ο λ ιτ ε ία ς , κ α τέ β α λ α ν  κά θ ε  
π ρ οσ π ά θεια  γ ια  να  σ ας κ α τα σ τή 
σ ουν  από ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς , σ τρ α τ ιω 
τ ικ ή ς  κα ι κ ο ιν ω ν ικ ή ς  απ όψ εω ς ικ α 
ν ο ύ ς  να  α ν τα π ο κ ρ ιθ ε ίτ ε  σ τα  υψ ηλά  
κ α θ ή κ ο ν τα  που α ν α λ α μ β ά ν ε τ ε .. .

Ν έ ο ι  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ε ς ,
Η π ο λ ιτ ικ ή  Η γ εσ ία  το υ  Σ ώ μα τος, 

το  Σώμα δ ια  το υ  Α ρ χ η γο ύ  το υ  κα ι η 
Σ χολή , σ ας π ροπ έμπ ουν σ ή μ ερ α  με 
τ ις  κ α λ λ ίτ ε ρ ε ς  ε υ χ έ ς  γ ια  μ ια  επ ιτυ χ ή

άσ κησ η τω ν κ α θ η κ ό ν τω ν  σας κα ι 
λαμπ ρή σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία .

Μ ε π ίσ τη  σ το  Σ ύ ν τα γ μ α  κα ι το  Δ η 
μ ο κ ρ α τ ικ ό  Π ο λ ίτ ε υ μ α  τ η ς  Χώ ρας 
β α δ ίσ ε τ ε  υ π ερ ή φ α ν α  το  δρ ό μ ο  το υ  
κ α θ ή κ ο ν το ς , σ υ ν ε χ ισ τέ ς  τη ς  
1 5 0 ετο ύ ς  Ισ το ρ ία ς  το υ  Σ ώ μ α το ς  κα ι 
να  ε ίσ τ ε  β έ β α ιο ι ό τ ι ό λ ε ς  ο ι π ροσπ ά
θ ε ιε ς  σας θα  σ τε φ θ ο ύ ν  από ε π ιτυ 
χ ία .

Ε π α κο λο ύ θ η σ ε  δεξ ίω σ η  π ρος τ ιμ ή  
τω ν νέω ν  Ε νω μοταρχώ ν.

Σ τη  σ εμ νή  α υ τή  τ ε λ ε τ ή  π α ρ α β ρ έ 
θ η κα ν  ο Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Μ π ρ ιλλά κη ς , ο 
Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  το υ  Σ υ ν το ν ισ τ ικ ο ύ  
Ε π ιτε λ ε ίο υ  το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Δ η μ ό 
σ ια ς  Τ ά ξη ς  α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Ευ- 
σ τα θ ό π ο υ λο ς , ο - Β '  υ π α ρ χη γό ς  τη ς  
Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π όλεω ν κ. Σ αμπ άνης, ο ι 
Α" κα ι Γ ' ε π ιθ ε ω ρ η τέ ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
υ π ο σ τρ ά τη γ ο ι κ.κ. Μ π α κ ο γ ιά ν ν η ς  
κα ι Β α σ ιλά κη ς , ά λ λ ο ι α ν ώ τα το ι κα ι 
α ν ώ τε ρ ο ι α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τω ν Ενόπ λω ν 
Δ υ ν ά μ εω ν  κα ι τω ν Σω μάτω ν Α σ φ α 
λ ε ία ς , ο ι κ α θ η γ η τέ ς  τη ς  Σ χο λής ,

α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ίες  σ τρ α τ ιω τ ικ ώ ν  σ χο 
λών, π ρ ό ε δ ρ ο ι κα ι μ έλη  Ο μ ίλω ν Φ ί
λω ν Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , α π ό σ τρ α το ι 
α ξ ιω μ α τ ικ ο ί το υ  Σ ώ μα τος , σ υ γ γ ε ν ε ίς  
κα ι φ ίλ ο ι τω ν ο ρ κ ισ θ έ ν τω ν  κ α ι ά λ λ ο ι 
π ρ ο σ κ α λ εσ μ έν ο ι.



To 1982 στους  ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  δ ρόμου ς  
1721 άνθρωπο ι  έχασαν  τη ζωή τους  και 
32.324 τραυματ ίστηκαν !

Ηταν όμως αναγκα ία  αυτή η θυσία;
Οχι βέβαια .  Το τραγ ικό τ ερο  ε ίνα ι πως  οι 

ίδιοι οι οδηγο ί  ευθυνοντα ι  για τη συντρ ι 
πτ ική πλε ιοψηφ ία  των ατυχημάτων.

Οπως έχε ι  αποδε ιχ τ ε ί  τα τροχα ία  
ατυχήματα  κατά 95% οφε ίλοντα ι  στον 
άνθρωπο  και κατά το υπόλο ιπο  ποσοστό  
στην κατάσταση του δρόμου  και του 
ο χήματο ς  ή σε κάπο ιο  τυχα ίο  γ εγονός .

Εκτ ιμώντα ς  τη δ ιαπ ίστωση αυτή β λ έ 
πουμ ε  πως μπορούμε  να π ρ ο λάβ ο υ μ ε  
π ο λ λ έ ς  άσ κοπ ε ς  α ιμ α τοχυσ ίε ς  στην 
άσφαλτο,  κα ταβάλλοντα ς  μ εγαλύτερη  
προσοχή  όταν οδηγούμε .

Η Τροχα ία  Χω ρ ο φ υ λακή ς  καταβάλλε ι  
απ την πλ ευρά  της  κάθε  προσπάθε ια  
π ρ ο ς  την κατεύθυνση  αυτή για τη δ ια 
μόρφωση καλύτερων  συνθηκών  ασφ ά 
λ ε ια ς  σ του ς  ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  δρόμους .


