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Ο Χειμώνας φτάνει. . .
Οδηγοί προσοχή!

Ο χειμώνας πλησιάζει και οι δρόμοι μας επιφυλάσσουν ιδιαί
τερα προβλήματα και παγίδες. Οι οδηγοί που ταξιδεύουν με
κακοκαιρία ή πρόκειται να περάσουν από δρόμους, που δοκιμά
ζονται ιδιαίτερα από τη σκληρότητα του χειμώνα, πρέπει να
έχουν αυξημένη προσοχή και ανάλογο εξοπλισμό για να αποφύ
γουν δυσάρεστες συνέπειες.
Οι παρακάτω συμβουλές ελπίζουμε πως θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες για τους οδηγούς που θα αντιμετωπίσουν τις δυσκο
λίες του χειμώνα:
□ Προτού ξεκινήσετε, λάβετε υπόψη την ενδεχόμενη κατά
σταση των δρόμων στους οποίους θα ταξιδέψετε.
□ Καθαρίστε καλά όλα τα τζάμια από μέσα κι από έξω, οσο κι αν
αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστη απασχόληση για τις παγω
μένες μέρες του χειμώνα.
□ Πλένετε πιο τακτικό τους προβολείς, τα πίσω φώτα και τα
στοπ. Ενα λεπτό στρώμα λασπόνερου μπορεί να μειώσει σε
σημαντικό βαθμό τη φωτεινότητό τους.
□ Ανάβετε τα φώτα πιο νωρίς, όχι μόνο για να βλέπετε εσείς
αλλά και για να σας διακρίνουν οι άλλοι, κυρίως όταν έχει
ομίχλη.
□ Προειδοποιείτε έγκαιρα τους άλλους για τις διαθέσεις σας,
ώστε να μην αναγκάζετε τους οδηγούς που σας ακολουθούν,
ή κινούνται αντίθετα, να κάνουν απότομους ελιγμούς, ιδιαί
τερα επικίνδυνους για το ολισθηρό χειμωνιάτικο οδόστρωμα.
□ Πατάτε μαλακό το φρένο, γιατί αν ο δρόμος είναι βρεγμένος,
χιονισμένος ή παγωμένος, είναι σίγουρο ότι θα «σας προδώσει».

□ Αποφεύγετε τις κλειστές στροφές και τους απότομους ελι
γμούς. Το αυτοκίνητο δε σας «ακούει», όταν δεν πατάει σε
στεγνό οδόστρωμα.
□ Τηρείτε προσεκτικό τις αποστάσεις ασφαλείας, αφήνοντας
πάντα μεγαλύτερα περιθώρια.
□ Όταν προσπερνάτε ή διασταυρώνεστε με άλλο αυτοκίνητο σε
βρεγμένο ή χιονισμένο δρόμο, βάλτε έγκαιρα σε λειτουργία
τους υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα για πλύσιμο του παρμπριζ. Τα λασπόνερα μπορεί να σας «τυφλώσουν» για μερικές
στιγμές.
□ Η οδήγηση το χειμώνα χρειάζεται αυξημένη προσοχή γιατί
κρύβει απρόβλεπτους κινδύνους.

Μια ματιά οτο αυτοκίνητο
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Υπάρχει αντιψυκτικό στο ψυγείο;
Έχουμε λάδι λεπτόρευστο ή πολύτυπο στον κινητήρα;
Η μπαταρία μας είναι σε καλή κατάσταση:
Ανάβουν όλες οι λάμπες;
Λειτουργούν καλό τα φρένα;
Υπάρχει ξύστρα χιονιού και πάγου;
Έχουμε αλυσίδες στο πορτ-μπαγκόζ;
Έχουμε εφεδρικές λάμπες και ασφάλειες;
Έχουμε αρκετή βενζίνη για τη διαδρομή;
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Έ φοδος: σκίτσο Α λέξαν
δρου Αλεξανδράκη.
Οπισθόφυλλο : Γυναίκες στην
Πίνδο, σκίτσο του ίδιου.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα
ά π η χ ο ύ ν τις γνώμες καί τίς
απόψ εις τού συγγραφέα ή
συντάκτη καί δέν εκφ ρά
ζουν τίς επίσημες θέσεις
τού Σώ ματος. Κείμενα π ο ύ
δημοσιεύονται ή όχι δέν
| επιστρέφονται.
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Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΣΤΗΝ 48= Δ.Ε.Θ.
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Π ανηγυρικά άνοιξε και φέτος τις
πύλες της η 48η Δ ιεθνής Έ κθ εσ η
Θ εσσαλονίκης, με έντονο εμπορικό
ενδ ια φ έρ ον και αυξημένη διεθνή
συμμετοχή, που πρόβαλε τα οικο 
νο μικά και τεχνολογικά επιτεύγματα
της χώρας μας, αλλά συγχρόνως
συνέβαλε και στην ευρεία τουρι
στική της διαφήμιση.
Η συμμετοχή της Χω ροφ υλακής
στη φετινή 48η περίοδο της Δ.Ε.Θ.,
υπήρξε ιδιαίτερα λαμπρή και εντυ
πωσιακή, γιατί συνδυάσθηκε με τον
επίσημο εορτασμό των 150 χρόνω ν
από την ίδρυση του Σώματος.
Τα άψογα μέτρα τάξης και ασφ ά
λειας που πήρε, εξασφάλισαν την
ομαλή διακίνηση και προστασία των
χιλιά δ ω ν επισκεπτώ ν αλλά και των
εκθεμάτων.
Στις 12-9-1983 στις 12 το μεσημέρι
έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του π λη 
ροφ οριακού κέντρου της Χ ω ροφ υ
λακής στο χώρο της Δ.Ε.Θ., από τον
Υπουργό Βόρειας Ελλάδας κ. Βα
σίλη Ιντζέ. Στην τελετή π αρ αβ ρ έθ η 
καν: εκπρόσω πος του Παναγιώτατου Μ ητροπολίτη Θ εσσαλονίκης, ο
Υπουργός Συγκοινω νιώ ν κ. Νίκος
Ακριτίδης, ο Γενικός Γραμματέας
του Υ πουργείου Δ ημόσιας Τάξης κ.
Τάκης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός
Γραμματέας του Υ πουργείου Βό
ρειας Ελλάδας κ. Μ ερκούρης Κυρατσούς, βουλευτές, ο Νομάρχης

Θεσσαλονίκης κ. Λυκούργος Σακελλάρης ο Αρχηγός Χωροφυλακής
αντιστράτηγος
κ.
Εμμανουήλ
Μ πριλλάκης, ο Διοικητής του Γ' Σώ
ματος Στρατού, αντιστράτηγος κ.
Αναστάσιος Σούνδιας, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Θεοχάρης Μανα6ής και μέλη του Δημοτικού Συμ
βουλίου, Προξενικές, Πρυτανικές,
Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές,
Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών,
Ειρηνοδίκες, Προϊστάμενοι Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Ορ
γανισμών - Τραπεζών, ο Διοικητής
της XX Τ/Θ Μ εραρχίας υποστράτη
γος κ. Νικόλαος Τρυλλάκης, ο Β'
επιθεωρητής Χωροφυλακής υπο
στράτηγος κ. Στυλιανός Μάσσος, ο
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης ταξίαρχος κ. Ηλίας Θεοδωράκης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μ ακεδονίας τα
ξίαρχος κ. Κ ω ν/νος Χαραλαμπόπουλος, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυ

νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
εν ενεργεΐα και αποστρατεία, οι
Πρόεδροι Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών, Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών, Αναπήρων και Θυμά
των Πολέμου, Εφεδροπολεμιστικών
Οργανώσεων Π εριφερειακοί Έ φ ο 
ροι Προσκόπων, αντιπρόσω ποι του
Τύπου, Π ρόεδροι Επιμελητηρίων,
Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργα
νώσεων, Πρόεδροι Εργατικών Ορ
γανώσεων, οι Π ρόεδροι των Ομίλων
Φίλων Χωροφυλακής Θ εσσαλονί
κης, Καλαμαριάς, Ηλιουπόλεως, οι
Πρόεδροι άλλων Σωματείων και
Συλλόγων και πλήθος κόσμου.

μέσα στο χώρο της Έ κθεσης, που
φέτος είχε σα θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗ 1833- 1983, 150 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ
ΦΟΡΑΣ» πρόβαλε κατά τρόπο εντυ
πωσιακό και ουσιαστικό την πολύ-

τιμή προσφορά του Σώματος στον
εθνικό και κοινω νικό τομέα, στη δι
άρκεια της 150χρονης ιστορικής
πορείας του.
Μέσα στους χώρους του περ ιπτέ
ρου, υπήρχαν θαυμάσιες φωτεινές
διαφάνειες, μέσα α π ’ τις οποίες ο
επισκέπτης μπορούσε να γνω ρίσει
τους κυριότερους τομείς δραστη
ριότητας του Σώματος όπως π.χ. σε
θέματα τροχαίας, άμεσης επέμβα
σης, τουρισμού κ.ά. Το ενημερωτικό
εξάλλου καλαίσθητο φυλλάδιο που
διανεμήθηκε, παρουσίασε την ιστο
ρική δράση του Σώματος στην
150χρονη πορεία του και την απο
στολή του στη σύγχρονη κοινωνία.
Εντυπωσιακή
και
επιβλητική
υπήρξε λοιπόν η επίσημη συμμε
τοχή της Χω ροφυλακής στο λαμπρό
αυτό θεσμό, πράγμα που σχολιά
στηκε ευμενώς και ευρέως τόσο α π ’
τις χιλιάδες των επισκεπτών, όσο και
α π’ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σ’
όσους εργάστηκαν γιά την άρτια κα
θόλου εμφάνιση του φετινού πλη
ροφοριακού κέντρου.

Ρ Ο ΦΥ Λ Α Κ Η

Μετά την τελετή, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξΐαρχος κ. Ηλίας Θεοδωράκης παρέθεσε
δεξίωση προς τιμή των π ροσ κεκλη
μένων, στην οποία επικράτησε εγ
κάρδια και φιλική ατμόσφαιρα.
Το πραγματικά επιβλητικό πλη
ροφοριακό κέντρο του Σώματος,
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Δε θά ταν τολμηρ ό να λέγαμε πως ο άνθρω πος και η τέχνη
υπήρξαν όι πιο πα λιο ί σ υ νο δ ο ιπ ό ρ ο ι στην ιστορία της γης μας.
Απ' τη στιγμή που εμφ ανίσ τηκε ο Homo Sapiens, ίσως και πριν
φ τιά ξει τα πρώτα του εργαλεία, ένιω σε την ανάγκη να εκφ ρ α 
στεί· να φ α νερώ σ ει τη χαρά, το φόθο, fo v πόνο του και την
αγω νία του. Έ τσ ι με τα χρ όνια η Τέχνη έγινε μια μορφ ή κοινω 
νικής^ συνείδησης, εκφράζοντας το σ υνα ισθ ημ ατικό κόσμο
του «έλλογου» κάτοικου του πλανήτη μας, μα συνάμα και την
ιδεολογία του.
Μ εγάλες σ υμφ ορ ές, μεγάλες χαρές, θρίαμβοι, α μ φ ισ β η 
τήσεις, αγώ νες για τα ιδα νικά της ειρήνης, της δικαιοσύνης,
της ισότητας κ.λπ. πότισαν τις ρίζες της και άνθισε το δέντρο
της. Κι ανάλογα με τις εξάρσεις και τις υφ έσ εις της πα να ν
θρώ πινης ψυχής στο δ ια ιώ νιο διάβα της, άλλοτε ανθίζει, ά λ
λοτε μαραίνεται, μα π ά λι ξα να φ αίνετα ι με νέο χιτώ να για να
εκφ ρ ά σ ει νέες ιδέες, νέου ς πόθους, για να ζητήσει εκδίκησ η
της αδικίας, για να απ ολυ τρώ σ ει τον άνθρω πο απ' τα λογής λογής δεσ μά και πάθη τόυ.

τον εισβολέα. Η δημιουρ γία αυτή είχε κυρίως το χα ρ α κτή ρ α κι αυτό αναγκαστικά - της μαζικής παραγωγής, είτε πρόκειτο
για σάτιρες εφ η μερ ίδω ν είτε για λαϊκές εικόνες που τυπώ 
νονταν κατά χιλιάδες. Και
6.
Στη μεταγενέστερη, την ε μ π νευ σ μ ένη από το έπος του
40 καλλιτεχνική δημιουργία, που εντοπίζεται στον πεζό και
πο ιητικό λόγο και στις εικαστικές τέχνες. Οι φορείς της δη
μιουργίας αυτής έχοντας πρ οσ ω πικές εμπ ειρ ίες από τις κρί
σιμες 'κείνες μέρες, τις τραγούδισαν ο καθένας με τον τρόπο
του. Εδώ ο καλλιτέχνης, ώ ριμος πια απ' του πολέμου τη φω
τιά, θα μιλή σ ει περ ισ σ ότερ ο για ειρήνη ή για τις τραγικές
στιγμές των π ο λεμ ικώ ν επιχειρήσεω ν.

Β έβαια κάθε κα λλιτεχνική δ η μ ιο υ ρ γ ία είνα ι δισυπόστατη,
πα ίρ νει κάπ οια μορφ ή για να εκφ ρ ά σ ει κάποια ιδέα, κάποιο
ιδανικό. Μα η αρ μο νική σύνθεση, η ιδανική α να λογία μορφ ής
και ιδέας - π ερ ιεχο μ ένο υ - μας δ ίν ε ι τη λαμπρότητα του
έργου. Έ τ σ ι φτω χικές αισ θητικά μορφ ές με πλο ύσ ιο - δυνατό
σε ιδέες - π ερ ιεχ ό μ ενο μας δίνο υ ν πολύ συχνά έργα α νεπ α 
νάληπτα στην ιστορία του α νθ ρώ πινο υ πνεύματος. Τέτοια φ τω χική σε μορφ ές μα πλο ύσ ια σε ιδα νικά - υπήρξε κατά ένα
μεγάλο μέρος η ελλη νική καλλιτεχνική δη μιο υρ γία του '40
(ειδικά η χρ ο νικά επίκαιρη).
Τα γεγονότα είνα ι πολύ γνωστά και η επα νάληψ ή τους θα
έμ π α ινε στο χώ ρο της κοινοτυπίας. Έ ν α μόνο θα πρ έπ ει να
ξα να θυμ ηθ ού με. Τις μέρές εκείνες ο Έ λλ η ν α ς δεν ήθ ελε όπως ποτέ - τον πόλεμο. Π οθούσε όπω ς όλος ο κόσμος την
ειρήνη. Μα όλα αυτά χω ρίς τον ξενοδόχο, τη μισ α λλόδο ξη και

To eiro$ too%ο
Του Κώστα ΔΑΝΟΥΣΗ
Ανθυπασπιοτή
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παραμορφωτική κοσμοθεωρία του φ α σ ι σ μ ο ύ , που 'ματο
κύλισε για μια ακόμα φορά τον πλανήτη μας.
ΜΠ(3ος σ' αυτή την ωμή βία του φασισμού ο Έλληνας τι
άλλο είχε να αντιτάξει από τη ψυχή του, τον έρωτα για τη
λευτεριά, τη θυσία στο βωμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Έσκυψε, λοιπόν, ευλαβικά στον παρελθόν του, στους «Πέρσες» του Αισχύλου, για να προτάξει για μια ακόμη φορά στο
βάρβαρο επιδρομέα το:
«ω παίδες Ελλήνων ίτε,
ελευθερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε
παίδας, γυναίκας, θεών και πατρώων έδη,
θήιίας τε προγόνων νυν υπέρΓπάντων αγών».

Ετσι απ' το πρω ινό εκείνο της 28ης Ο κτωβρίου άρχιζε
ένας νέος αγώνας για τη λευτεριά, για την καταξίωση της
ανθ ρώ πινη ς ύπαρξης, για να μη σ βή σει η φλόγα της α νθ ρ ω 
πιάς που φ ύ λαξαν με σ εβασμό ΰι αιώνες.
Να λο ιπ ό ν τΰ ιδεο λογικό β ά θ ρ ο για το χτίσ ιμ ο του θα ύμ α 
τος του '40, να τα ιδοίνικά που όπ λισ αν το χέρ ι του έλληνα
στρατιώτη, π ο υ^ενέπνευ σ α ν τη φ λο γέρα του τσοπάνου, τη
λύρα τόυ ποιητή, το χρω στήρα του ζωγράφου, μα και το μο
λύ β ι του γελιογρ ά φ ου.
Μ έσα ά π ’ αυτή Τη σ υ να ισ θ ημ ατική διέγερση ξεπήδησ α ν
έργα που καλύτίτόυν όλες τις μορφ ές και όλές τις « κ α τ η 
γ ο ρ ί ε ς » της τέχνής. Η γύρω όμω ς απ' το '40 ελληνική
καλλιτεχνική δ η μιο υρ γία χω ρίζεται σε δυο μεγάλους τομείς:
α. Στην έη ίκα ιρ η κα λλιτεχ νική δη μιο υρ γ ία που εμ π νέεται
από σ υγκεκρ ιμένα «επίκαιρα» γεγονότα (π.χ. αποτυχίες του
αντίπαλου) και είτε τρ αγου δά ει μ εθ υσ μένη α π ’ τ ’ αγέρ ι της
λευτερ ιά ς είτε π ο λεμ ά ει μ ’ άλλο τρόπο, εμψ υχώ νοντας τον
στρατιώτη του μετώπου, αλλά και τον άμαχο, και σατιρίζοντας
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Στην πρώτη ειδικά περίπτω ση εντάσσεται η σάτιρα - που
εμφ ανίζεται με τη μορφ ή της γελιογρα φ ίας, της θεατρικής
επιθεώ ρησ ης, του ανέκδοτου, της ποίησ ης και του ευ θ υ μ ο 
γρ αφ ήμα τος - , οι λαϊκές εικόνες και η πατριωτική ποίηση
(λαϊκή και έντεχνη).

ΣΑΤΙΡΑ
Μια από τις αισ θητικές κατηγορίες της τέχνης - έστω και
α μ φ ιλεγ ό μ ενη - είνα ι ανα μφ ισβήτητα και η σ άτιρα'. Στην
περίπτω σή μας η σάτιρα, η καυστική αυτή κριτική, έχει μια
μορφ ή ιδιότυπη που α π ορ ρ έει άμεσα από το ιδεο λογικό της
π ερ ιεχό μενο . Δεν έχει βέβαια καμιά σχέση με την αρισ τοφ ά
νεια καυστικότητα, που εξάλλου περ ιβ ά λλοντα ν από ένα
στέρεα χτισ μένο στίχο, ούτε με το πικρ ό χολο μα τεχνικά
άρτιο χιο ύ μ ο ρ του Σουρή. Είναι μια σάτιρα με φτωχά α ισ θη
τικά στολίδια, στρατευμένη πλέρ ια στην υπηρεσία του
έθνους. Γ ελιο π ο ιεί τον αντίπαλο για να δώ σει κουράγιο στο
μέτω πο και τα μετόπισθεν. Σ χεδόν απόλυτα αντίθετη α π ’ τις
τραγικές ρεαλιστικές εικόνες που δίνει ο Ελύτης στην «Πο
ρ εία στο μέτωπο», είνα ι πάντα γιομάτη αισιοδοξία, γιομάτη
πίστη στο δίκιο της, που δ ικα ιο λο γεί τον ακραία - αρκετές
φορές - εξεζητημένο χαρακτήρα της. Ό λ ο ι ξέρουμε σήμερα
πως οι ιταλιά νοι στρατιώτες της εαρινής ειδικά επίθεσ ης δεν
είχαν καμιά σχέση με τους « φ ρ α τ έ λ ο υ ς » των γελιογραφιώ ν της εποχής. Η ιερότητα όμως του σκοπού εξαγνίζει τις
υπερβ ολές αυτές.
Οι δη μ ο σ ιο γρ ά φ ο ι του '40 έχουν απόλυτη επίγνω ση της
αξίας της σάτιρας σαν «πολεμικού όπλου». Να τι γρ άφ ει εφ η 
μερίδα της εποχής:

« . . πολεμάμε τον εχθρό με τα κανόνια μας, με τα όπλα, με
την λόγχη, με τα υποβρύχια και με τα αεροπλάνα μας αλλά
συγχρόνως τον μαστιγώνουμε και με τη σάτιρά μας. Πραγμα
τικά δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από την σάτιρα. Εκείνο
που εκατάφεραν οι Ιταλοί είναι ότι έγιναν γελοίοι. Αθεραπεύτως και ανιάτως γελοίοι χω ρίς τίποτε να μπορή να τους
σώση . . . Βέβαια οι Ιταλοί πο λεμο ύν και αμφισβητούν με πεί
σμα κάθε θέσιν αλλά δεν παύουν να προκα λούν τον γέλωτα.
Τα φτερά των, οι κιθάρες των, τα μανδολίνα, οι Β ερσαλλιέροι,
οι Λύκοι της Τοσκάνης και όλο αυτό το πολύχρω μο βαριετέ
δεν προκα λούν παρά το ατέλειωτο, το αφάνταστο και το πη 
γαίο λαϊκό γέλοιο ...» .

Οι γελιογραφίες
Οι πρώτες δυσκολίες των εισβολέω ν που αποδίδονταν
στις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» υπήρξαν το έναυσμα
των γελιογρ ά φ ω ν2. Έ τσι είδαν το φως οι πιο πρωτότυπες
γελιογραφ ικές συνθέσεις. Συνθέσεις γιομάτες άφ θονο
πνεύμα, ειρωνική διάθεση, χαρακτηριστικό σχέδιο και έξυ
πνες λεζάντες. Ο Φωκ. Δημητριάδης, ο Σ. Πολενάκης, ο Ν.
Καστανάκης, ο Κ. Μπέζος, ο Γ. Γκεϊβέλης, ο Π. Παυλίδης, ο Γ.
Μ αρκόπουλος και τόσοι άλλοι γελιογρ ά φ οι μας έδωσαν τους
καλύτερους εαυτούς τους.
Κάθε ήττα του αντίπαλου, κάθε ψεύτικο ανακοινω θέν του,
κάθε απανθρω πιά του έδιναν νέες αφορμές. Οι Αλπίνοι, οι
Λύκοι της Τοσκάνης, οι Κένταυροι και οι πολυώ νυμες μονά
δες του εισβολέα έγιναν αντικείμενα σκληρότατης σάτιρας.
Ο τσολιάς, το τσαρούχι και περισσότερο απ' όλα η -ξ ιφ ο 
λόγχη» αποδείχνονται καταλύτες της φασιστικής έπαρσης.
Οι αλλαγές στρατηγών απ' τον Ντούτσε στο αλβανικό μέ
τωπο, οι απώλειες του ιταλικού στόλου και τα κατωρθώματα
των υποβρυχίω ν μας («Παπανικολής», κ.α.) πλουτίζουν τη
γελιογραφική παραγωγή της εποχής.

Οι αλπινισταί κοιτάνε με πολύ μεγάλο τρόμο
τον τσολιά τον δοξασμένο, της Ελλάδας μας τον γυιο . . .
Κουβαλούσανε τα σκι τους, οι καϋμένοι, τόσο δρόμο
και θα φύγουν με . . . μαγιώ!
Την ίδια εποχή ο νεαρός τότε Παν. Παπαδούκας σατιρίζοντας τις ιταλικές δυσκολίες στο μέτωπο της Αβησσυνίας
(εκεί μάλιστα ειπώ θηκε πως οι α μ υνό μενο ι απέκοψ αν τα γεν·
νητικά όργανα των ιταλών αιχμαλώτων) γράφ ει με τίτλο
«Αβησσυνών ετοψ ασίαι»!
Φοβερά μαντάτα φτάνουν από την Αβησσυνία,
όπου οι Αιθίοπες αρχίζουν όλο λύσσα και μανία
έχοντας ως αρχηγόν τους τον περίφημον Νεγκούς
μάχας με τους ιταλούς που τους κάνουν τους τσαγκούς
Ακονίζουν τας μαχαίρας για τις επιχειρήσεις
και ετοιμάζουν των εχθρών των τας γνωστάς
/τας ε γ χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ,
που τις πετυχαίνουν πάντα δίχως νά ’ναι υπερόπται,
μια κι όλος ο κόσμος ξέρει πως οι Αθησσυνοί είναι
/ κ ό π τα ι .
Ό σ ο κι αν αυτό ήταν - αν πράγματι έγινε - αποτρόπαιο
έγκλημα, εντούτοις δεν προκαλρύσε συμπάθεια παρά μόνο
θυμηδία για τον εισβολέα.
Να και ένα άλλο σατιρικό ποίημα του Ν.Ι. Λάσκαρι, όπου ο
ποιητής δίνει καθαρτικό στον Μ παντόλιο για να εξαγνιστεί
από τις αποτυχίες του (το βασανιστήριο πάλι του καθαρτικού
μόνο θυμηδία προκαλεί):

Purificazione
Αχ! τον δόλιο,
τον Μπαντόλιο,
«τή αιτήσει του» ως λένε
τρεις ουγκιές του ’δώσαν όλιο . . .
di recino - nota bene,
για να θγή . . . ηρωικώς
ο στρατάρχης ως εικός,
καθαρός και παστρικός,
από το επιτελείον de la Roma
-Ω ! τι βρώμα!!!—
Υ.Γ.
Κ ι εσκουπίσθη ο στρατάρχης
στο φινάλε
με του Γκάϊντα τη Τζιορνάλε*

Σατιρικοί στίχοι
Στενά δεμ ένοι με τη γελιογραφ ία ήταν και οι σατιρικοί
στίχοι, αν και πολλές φορές λειτουργούσαν αυτόνομα. Να
πως ο Αλέκος Σακελλάριος αντιμετωπίζει την ιταλική εκδοχή
περί «δυσμενών καιρικώ ν συνθηκών»:
Οι φρατέλλοι παρελαύνουν όταν Βρίσκουν δρόμο ίσο
Κ ι όταν πάλι δεν τον βρίσκουν παρελαύνουν προς τα πίσω
Για να δοξαστούν γυρεύουν πάλι νέαν ευκαιρία,
δεν μπορεί να τους αφήσει όμως η κακοκαιρία.
Ο κακός καιρός, νομίζουν, είναι πράγμα τρομερόν.
Τον κακόν τους τον καιρόν!
ενώ λίγο αργότερα θα γράψει:

('

Αναφέρεται στην εφημερίδα του φασίστα Γκαίντα).

Ευθυμογράφημα
Κι εδώ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους οι Δημήτρης
Ψαθάς, Τίμος Μωρατίνης, Αλέκος Σακελλάριος, κ.ά. Μ όνιμες

«ΟΙ 'Έ λληνες πολεμούν μέ
βάρβαρα κα ί άπάνθρωπα μέ
σα, όπως ή λόγχη...»
ΣΤΕΦΑΝΙ

Βγάλε τή λόγχη

άπό τ’ δπλο σου κ ι’ ελα νά

μετρηθούμε I
[ Σ κ ίτ σ α τ ο ί κ. Φωκ. Δ η μ η π ριά βη ϊ
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στήλες στις εφ η μ ερ ίδ ες όπως «Τα ραβα σ άκια του Μητρούση», «Το η μ ερο λόγ ιο του Μπενίτο», «Ά λ λ ο ι γ ελο ύ ν κι
άλλοι κ λ α ίν ε », «Με το χα μ ό γ ελο στα χείλη», κ.ά. έδινα ν κου
ράγιο, αισ ιοδοξία, μα και πα τριω τικές σ υμ βου λές κάτω α π ’ το
μανδύα του αστείου.
Π.χ. στα «Ραβασάκια του Μ ητρούση» ο ο ρ εσ είθιο ς πα τριώ 
της π ο λεμισ τής «Μήτρουη Κ ουρνόγαλους» γρ ά φ ει στην αρ
ραβω νιασ τικιά του να μην κάθεται αλλά να δο υλεύ ει:
«Περδίκω μ’, πλί ’μ. Τ ι μ’ πικρουγλυκουγίνεσι και πως τα γυρουφέρνεις αυτού στου χωριό; Δουλιεύεις κανιά στάλα ή μπα κ ι’ έεις
σταυρώσ’ τα ξερά σ’ κι κάθεσαι κι χαζεύεις σαν το γατί στον ήλιου
ουρή ακαμάτρα; Τήρα μη μάθου τέτοιο πράγμα κακομοίρα μ’ γιατί
αλλοίμονο σ’ . Θα σε απουκηρύξου αναφανδόν κι απέ τρέχα γύρευε
να θρης άλλου κορόϊδου για αρρεθουνιαστικό . . .».

- Π ο ιο ς είσθε; ερώτησαν από μέσα.
- Ενας πολίτης, απάντησε ο Ντούτσε.
- Μα χρ ισ τιανέ μου, επεκρ ίθ η ο φύλαξ, εδώ είνα ι φρενοκομείον. Δ εν επιτρ έπ εται η είσοδος.
- Είμαι ο Μ ουσολίνι, επ έμ εινε ο Ντούτσε επιτακτικώς.
- Α! τότε περάστε . . . , είπεν ο φ ύ λαξ!!!

Καθημερινός διάλογος
Χριστούγεννα:
- Τι τρώμε εις τας Αθήνας;
- Γάλους.
- Και εις το μέτω πον;
- Ιταλούς!!!

Τα ανέκδοτα
Εδώ τα πράγματα ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Από τα λ ο 
γοπ α ίγνια ως τα πιο τολμηρά ανέκδοτα, όλα επιστρατεύτηκαν
στην ιδέα της πατρίδας. Δ εν έλειψ α ν όμως και τα ανέκδοτα με
το πολύ λεπτό, πικρ ό χο λο χιούμορ. Αυτά δε σατίριζαν πια τον
ιταλό στρατιώτη αλλά το φασίστα κάθε τόπου και κάθε επ ο 

χής·
Π αραθέτουμε μερικά:
Το βραβείο της ειρήνης
Γνωρίζετε εις πο ιον θα απ ονεμ ηθ ή εφέτος το βραθείον
Ν όμπελ δια την ειρ ήνη ν; Μας το είπε χθες ο εκφ ω νητής του
ρ αδιοφ ω νικού σταθμού του Λ ονδ ίνου . Εις τον ιταλικόν στό
λο ν!!!
Το φρενοκομείο
Ο Μ ου σ ολίνι περιπατώ ν ινκόγνιτο μίαν χειμ ερ ινή ν νύκτα
εις τους δρ όμους της Ρώμης κατελήφ θη υπό βροχής και
εκτύπησ ε την θύραν κάποιου Ιδρύματος.
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- Ο αγώνας μας με την Ιταλίαν είνα ι άνισος.
- Δωδεκάνισος! !!

- Δ ια τ ί παρηττήθη ο Μ παντόλιο;
- Δ ιό τ ι π α ρ α -η ττή θ η ϋ !

Ο Μ ου σ ολίνι και ο Χαϊλέ Σ ελασ ιέ της Αβησσυνίας μ ο ιά
ζουν κάπως:
- Ο ένας είνα ι Χαϊλέ και ρας
- Ο άλλος «χαλές» και μασκαράςϋ!

Προειδοποίησις
Π αρακολουθήσατε αύ ριον όλο υς τους ιταλικούς στα
θμούς. Είμεθα βέβ α ιο ι ότι θα σας π λη ρ ο φ ο ρ ή σ ο υ ν ότι οι Έ λ 
ληνες και οι Ά γ γ λ ο ι υφίστανται πα νω λεθ ρ ία ν εις όλα τα μέ
τωπα. Και να τους πιστεύσετε δια πρώ την φοράν. Α ύριον είναι
π ρ ω ταπρ ιλιά!!!

ΛΑΪ ΚΕΣ ΕΙ ΚΟΝΕΣ
Η λαϊκή λιθογραφία πήρε κι αυτή τη θέση της σαν χα ρα
κτηριστική ελληνική καλλιτεχνική παρουσία στο έπος του 40.
Επώ νυμοι κι ανώ νυμοι κυρίως λαϊκοί καλλιτέχνες απ εικό νι
σαν σκηνές από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, οι οποίες κυκλο
φόρησαν κατά χιλιάδες σ ’ όλη τη χώρα.
Στις λαϊκές αυτές εικόνες δεν περιγράφονται συγκεκρ ι
μένες σκηνές από μάχες και έτσι δεν αποτελούν «ιστορική
μαρτυρία» από πρώτο χέρι. Μ εταφέρονται όμως σ' αυτές
κατωρθώματα του στρατού μας στα διάφ ορα μέτωπα. Οι πιο
πολλές χαρακτηρίζονται από υπερβολές, οι οποίες όμως δεν
κάνουν τίποτε άλλο από το να εκφράζουν το συλλογικό
πνεύμα, την εθνική ψυχή για συντριβή του εισβολέα. Δεν
λείπει βέβαια α π ’ αυτές και το χιούμορ, ενώ σ' άλλες επιστρα
τεύονται η Παναγία και τάγματα αγγέλων στο πλευρό των
αμυνομένω ν ελλήνων.
Στις λαϊκές εικόνες της εποχής αυτής εργάστηκαν καλλι
τέχνες όπως ο Νείρος, ο Φ. Αριστεύς, ο Ε. Δούκας κ.ά., ενώ οι
εκδοτικοί οίκο ι που τις τύπωναν ήταν η ΑΕ <·Μ. Σαλίβερου», ο
«ΑΣΤΗΡ» των Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, η ΑΕ «Κ.Π. Καρύδης»
και πο λλο ί άλλοι.
Σήμερα πλούσια συλλογή τέτοιων εικόνω ν μπορεί κανείς
να δει στις αίθουσες του Πολεμικού Μουσείου, καθώς και στο
Εθνολ. και Ιστορικό Μουσείο Αθηνών.

ΘΕΑΤΡΟ
Η κήρυξη του πολέμου βρήκε τα αθηναϊκά θέατρα να
έχουν αρχίσει τις χειμω νάτικες καταστάσεις τους. Μα κείνο
το πρω ινό όλα ανατράπηκαν! Α κολούθησαν δυο -τ ρ ε ις μουν
τές οκτω βριάτικες μέρες, τα θέατρα ξανάνοιξαν, αλλά τα
προγράμματά τους ήταν πια ανεπίκαιρα.
Οι νέοι της Αθήνας βρίσκονταν κιόλας στο μέτωπο. Στα
μετόπισθεν ζητούσαν νέα, κουράγιο, αισιοδοξία. Έ τσι μέσα σ'

Απέναντι πάνω : Η λαϊκή εικόνα επιστρατεύτηκε κι αυτή στην υπη
ρεσία της πατρίδας. Οι λιθογρα φ ίες της εποχής μπορεί να χα ρα κτηρί
ζονται από κά ποιες υπερβολές, μα α ντα να κλούν τη λαϊκή θέληση για
συντριβή του εισβολέα. Κάτω : «Η διαταγή εξετελέσθη», πίνακας του
Α λέξανδρου Α λεξανδράκη, του ζω γράφου του ’40 (Ελαιογραφία, 0,90
X 1,60 μ.). Η ζω γραφική του Α λεξανδράκη α ποτελεί την πιστότερη ίσως
καταγραφή του μεγάλου εκείνου αγώνα της φυλής μας.

αυτό το κλίμα του πόνου, της χαράς, της ζωής και της αγωνίας
το θέατρο ντύθηκε την αισιοδοξία και τράβηξε μπροστά.
Αυτό απαιτούσαν οι καιροί. Η ανέμελη διασκέδαση του
μπουλβάρ, ο προβληματισμός του Ί ψ ε ν - α κ ό μ η κ α ιη φαρσο
κωμωδία - πέρασαν στην άκρη. Ο λαός χρειαζόταν ψυχική
τόνωση.
Ά ρ χ ισ α ν τα πατριωτικά σκετς, οι επιθεω ρήσεις που σατίριζαν τον εισβολέα, οι αυτοσχεδιασμοί. Τα τραγούδια των
επιθεω ρήσεω ν πέταξαν στα χείλη του κάθε 'ελληνα. Η Μαρίκα Κοτοπούλη ανεβάζει τα «Π αναθήνω α του '40» που είχαν
σα βάση τα «Παναθήναια του ’ 13» και που τόσο είχαν βο ηθή
σει ψυχολογικά τον έλληνα των βαλκανικώ ν πολέμω ν. Και τ'
άλλα θέατρα ακολουθούν. Νέα πρόσω πα οι αδελφές Καλουτά, ο Μ ίμης Τραϊφόρος, η Σοφία Βέμπο, το τρίο Βάμπαρη
και η κοπελίτσα τότε Ρένα Βλαχοπούλου. Συγγραφείς των
π ο λεμικώ ν επιθεω ρήσεω ν οι Γιαννακόπουλοι, ο Τραϊφόρος, ο
Αλέκος Σακελλάριος, ο Θίσβιος, ο Πωπ, κ.ά., που γράφουν
ασταμάτητα.
Η Βέμπο μεσουρανεί. Με το τραγούδι της δίνει ζωή στον
έλληνα του μετώπου και των μετόπισθεν.
Στουν πόλ ’μου θγαίν’ ο ιταλός
και ο τσολιάς του λιέει:
- Έβγα ρ' Μουσσουλί
Γιατί δε βγαίνεις παραδώ
και έχου μιαν ουόρεξι πωπώ
Ωρέ γιατί μας κάνεις το λαγό.
Κ ι εκεί σαν παν’ στην Κουρυτσά
παν τα παιδιά μας ούλα
Εβγα παραδώ κι μη μας κάνεις το λαγό
Καίει ο ήλιος καίει
Κ αίει μανάραμ’ καίει.
Κ ι αυτοί μιλούν για χιόνια,
λάσπες και βροχές,
λάσπες και βροχές.
Τουν πόλεμου τι τον ήθελες.
Για να σι περγελούνε
οι άντρες σα σε δούνε.
Παράτα τις παληκαριές
Τα τανκς και τα κανόνια
δεν είναι μακαρόνια.
Πούσι ουρέ μπενίτο,
κλεισμένος στη σπηλιά,
κατέβα παρακάτου!
-Φοβούμαι τουν Τσολιά,
αρέ φοβούμαι τουν τσολιά.
(Σ. Βέμπο - Α. Μοσχούτη,
Παρωδία Γ. Θίσβιου)
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Ιστορικά θα μείνο υν τα ευζω νάκια της Ά ν ν α ς Καλουτά και
Μ αρίκας Κ οτοπούλη, χω ρίς όμως να υστερήσουν κι οι άλλο ι
ηθ οποιοί, όπως ο Τσαγανέας, ο Λογοθετίδης, ο Γιώργος Πα
πάς, η Ρίτα Μυράτ, ο Αυλω νίτης, κ. ά.
Έ ργα όπω ς «Πολεμική σπίθα», οι «Π ολεμικές καντρίλιες»,
η «Γυναικεία καντάδα», το «Μ πράβο κολονέλο», το «Αέρα
παιδιά», εμ ψ ύ χ ω ν α ν τους αθ ηνα ίου ς σκορπίζοντας α ισ ιο δ ο 
ξία, κέφι, πίστη στη νίκη, όλη τη δ ιά ρ κεια του πολέμου.
Και παντού μπροστά ο «εύζωνος». Ο καθαρόαιμος ορεσείβιος έλληνα ς πολεμιστής, ο σ υνεχισ τής των φ ουστανελλάδω ν του '21, με τη βαριά βο υνίσ ια πρ οφ ορ ά του: «ιγώ ε ίμ '
ιγώ, ηυζω νάκι γοργό».

εις το δω μάτιόν του και έγραψ ε τους στίχους»:

Ψηλά στα Γιάννενα, φωνή αγγέλου φτάνει:
— Ετοίμασε πατέρα μου το δάφνινο στεφάνι,
τις αδελφές μου φίλησε, της μάνας μου το χέρι.
Στάσου στη θέση μου, πιστός στο κάθε θέλημά της,
και πες της υπερήφανα, πρώτη αυτή να ξέρει,
πως άλλη μάνα - η Ελλάς - με κράτησε κοντά της . . .
Ό μ ω ς και η έντεχνη πο ιητική παράδοση συνεχίζεται αδιά
πτωτη και σ' αυτόν τον αγώνα. Τρεις ποιητικές γενιές, σ υνα ν
τήθηκα ν τις μέρες του ΟΧΙ στις κορφές της Πίνδου. Ο Παλαμάςκαι η γενιά του, η γενιά του ’30, ενώ αναμεσά τους ξεπρ ό
βαλε η γενιά του ’40.
Ο Παλαμάς, ο Στέλιος Σπεράντσας, ο Σωτήρης Σκίπης, ο
Τ έλλος Αγρας, ο Τάκης Μ παρλάς, ο Π αντελής Π ρεβελάκης
και ο Θ εόδω ρος Σκίπης θα σμίξουν τις φω νές τους στην υπη
ρεσία της πατρίδας. Βάρδος όμως του ’40 θα α π ο δ ειχτεί ο
μεγάλος μας Ά γ γ ε λ ο ς Σικελιανός.
Γι αυτόν ο πό λεμο ς της Ελλάδας, ο πό λεμο ς για τη λευ τε
ριά, είνα ι πό λεμο ς όλω ν των λαών. Γράφει στο «Π ανανθρώ
πινο εμβατήριο της Ελλάδας»:
Ομπρός! Με ορθή, μεσούρανη
της Λευτεριάς τη δάδα,
ανοίγεις δρόμο, Ελλάδα,
στον Ά νθρω πον . . . Ομπρός!
Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνεςκ ι όλοι οι λαοί σιμά σου
-μεγάλο τ’ όνομά Σουβροντοφωνάν: «Ομπρός,
ομπρός, να γίνουμε ο τρανός
στρατός που θα νικήσει,
σ ’ Ανατολή και Δύση,
το μαύρο φίδι- ομπρός,

ομπρός, κ ’ η Ελλάδα σκώθηκε
και διασκορπάει τα σκότη!
Ανάστα, η Ανθρωπότη!
κι ακλούθα την . . . . Ομπρός»
— Ε ίχ α ά ρ άξει σ ' α ία ο ν ..., αλλά τώρα μετα κομίζω ...

(ΤοΟ κ. X . πολενάκη]

ΠΟΙ ΗΣΗ
Ο πο ιητικό ς λόγος δε μπορ ούσε βέβαια να λείψ ει από τον
αγώνα. Είτε εμφ α νίσ τηκε με την έντεχνη μορφ ή είτε σα δη
μοτικό τραγούδι, ακόμη κι ολό τελα άτεχνα, στρατευμένος
στην ιδέα της λευτερ ιά ς έδω σε ανά γλυφ α τους πα λμο ύς της
λαϊκής ψυχής. Λαϊκοί, δη μ ο τικο ί τρ αγου δισ τά δες3 έκαναν
μύριες πα ρα λλαγές πάνω σε γνω στά δημοτικά τραγούδια.
Έ τσ ι πα ρουσ ιά ζετα ι ο γέρο - Ό λ υ μ π ο ς να λ έ ε ι στην Πίνδο:
Ποιος είδε τέτοιο θιάμασμα, παράξενο, μεγάλο,
να κουβεντιάζουν τα—ϊ—βουνά με τις κοντορραχούλες.
Γυρίζει ο γέρο - Ό λυμπος κ ι αναρωτάει την Πίνδο:
- Βουνό μου, τι κατσούφιασες, τι στέκεις βουρκωμένο;
Μ ην άνεμος σε πολεμά, μήνα βροχή σε δέρνει;
- Κ ι ούδ’ άνεμος με πολεμά, κι ούδ’ η βροχή με δέρνει,
μόν’ με κτυπούν οι ιταλοί με μπόμπες, με κανόνια.
Μαύρα κοράκια πλάκωσαν τον άσπρο ουρανό μου,
βρωμίζουνε τις ράχες μου, τ' αγέρι μαγαρίζουν.
- Ρίξε βουνό μ’ τις μπάρες σου, κ ι αμόλα τα θεριά σου,
κι εγώ σου στέλνω τους αητούς, τσολιάδες και φαντάρους,
να σπείρουνε τα πλάγια σου με πτώματα εχτρώνε,
να τρώνε οι λύκοι τα κορμιά, αητοί τα σωθικά τους
και τα βαθιά λαγκάδια σου να τρών τα κόκκαλά τους.
Την ίδια εποχή εμφ ανίζεται μια σ ημαντικά παραγωγή του
έντεχνου π ο ιητικο ύ λόγου, σε πρ ω τόλεια μα γεμάτη πάθος
μορφή. Οπως μας γρ άφ ει εφ η μ ερ ίδ α της Αθήνας εκείνω ν των
ημερώ ν « .. την νύκτα, όπ ου έφ θ α σ εν εις την ο ικο γ ένειά ν
του, το π ικρ ό ν μ ή ν υ μ α του θανάτου του πρώτου αερ οπ όρ ου
μας Ιω ά ννου Α. Σ ακελλα ριου, ο πατέρας του εκλείσ θη μό νος
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Την Ελλάδα της ειρήνης, τη δ ια ιώ νια Ελλάδα π ’ άφ ησε για
μια ακόμη φορά τ ’ άροτρο του Η σίοδου για να πιά σ ει το σπαθί
του Λεω νίδα, υμ νεί και ο Παντελής Π ρεβελάκης στο π ο ίημ α
«Στά πα ιδιά της Ελλάδας»:
Ελλάδα ανάθρεψες παιδιά στης δόξας σου τα μέτρα,
σε ειρήνης έργα δούλευαν, σε τσάπα και κουπί,
όταν ακούστη αντίλαλος, πούσκισε και την πέτρα
από το Ανάστα! πούχανε τα δυο σου χείλη πει.
Τ ι ως πήρε ο αγέρας τη φωνή κι αγέρας τη σκορπίζει
απάνω από τα πέλαγα κι απάνω απ’ τις στεριέςπαιάν τα ουράνια φλόγισε, σάλπιγγα τα ραγίζει,
που προσκαλεί τα τέκνα σου σε νέες παλικαριές . . .

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Το έπος του '40 με τους ηρω ισμούς, τις τραγω δίες, τα
ιδανικά του υπήρξε πηγή έμπ νευσ ης για σειρά καλλιτεχνώ ν
που έζησαν - ο καθένας από τη θέση του, στο μέτω πο ή τα
μετό πισ θεν - τις κρίσιμες αυτές ώρες. Ά λ λ ο ι εργάτες του
πεζού και π ο ιητικο ύ λόγου, άλλο ι εργάτες των εικαστικώ ν
τεχνών, μετέφ ερα ν στο έργο τους τις εμπειρίες, μα και τα
ιδανικά της γενιάς τους.
Στο χώ ρο της ζω γραφ ικής έδω σαν ένα δ υ ναμ ικό παρόν με
τη δο υλειά τους οι ζω γράφ οι4 Ο υμθέρτος Αργυρός (1877 1963), ο Α λέξανδρος Α λεξανδ ρά κης (1913 - 1968), ο Βασίλης
Γερμενής (1896 - 1966), ο Κ. Λ ινάκης και άλλοι.
Το έργο του Α ργυρού τόσο από πλευρά ς ποσοτικής πα ρα 
γωγής όσο και από πλευράς τεχνικής αρτιότητας είναι ιδ ια ί
τερα σημαντικό. Εκείνος όμως που απέδω σε τη δραματικότητα του πο λέμο υ σ' όλη της την ένταση είναι ο Α λέξανδρος
Α λεξανδ ρά κης που αποτύπω σε τη δ ο υλειά του στο λεύκω μά
του - εαιπολεμούσα με» (Αθήνα 1968), το οποίο βραβεύτηκε
από την Α καδ ημ ία Α θηνώ ν μετά το θάνατο του ζωγράφου.

Γράφει ο Ιδιος στην εισαγωγή του:
« .. .δεκανέας πολυβολητής στο Α λβανικό μέτωπο, προσ
πάθησα να κρατήσω σε σκίτσα συγκλονιστικές καθημερινές
εντυπώσεις. Μ ερικά α π ' αυτά τα σκίτσα έγιναν κάτω από σ υν
θήκες σχετικά ομαλές, σε καταλύματα υποφερτά, με υλικά
που είχα πάρει μα ζί μου. Ά λλα πάλι έγιναν στο πόδι, σε
οποιοδήποτε κομμάτι χαρτί βρισκόταν μπροστά μου και μέσα
σε φοβερά δύσκολες περιστάσεις.
Στην τέχνη μου με απασχόλησαν πολλά. Οι εικόνες όμως
του μετώπου, και της υπεράνθρωπης προσπάθειάς μας στον
συντριπτικά άνισο αγώνα, έρχονται και της υπεράνθρωπης
προσπάθειάς μας στον συντριπτικά άνισο αγώνα, έρχονται και
ξανάρχονται στην ζωγραφική μου σαν ανεξόφλητο
χ ρ έ ο ς . . .».
Στο πεζό λόγο5 πρω ταρχικά θα πρ έπει να σταθούμε σε
δυο έργα: Στους «Αρματωμένους» του Λουκή Ακριτα (από
σπασμά του με τίτλο «Τα πρώτα δάκρυα του π ο λ έ μ ο υ » δ η μο
σιεύεται στο τεύχος αυτό) και στο «Πλατύ ποτάμι» του Γιάννη
Μπεράτη. Δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψ ουμε και τα
κείμενα του ’Αγγέλου Τερζάκη, του Γιώργου Σεφέρη, του
Σπύρου Μελά, του Χρήστου Ζαλοκώστα, του Ν ικηφόρου
Βρεττάκου, και τόσων άλλων.

και τα χέρια του ανοιχτές πλατείες της ερημιάς.
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας - δεν έκλαψανγιατί να κλάψουν; Ή ταν γενναίο παιδί!
Παρακάτω, μέσα στους λιγοστούς στίχους του Ν. Βρεττά
κου («Ένας στρατιώτης μο υρ μο υρ ίζει στο αλβανικό μέτωπο»),
θα βρούμε όλο το νόημα του θαύματος του ’40:
Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλης,
δε θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ.
γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος,
αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν,
αν δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν ήτανε βουνά
με περήφανα μέτωπα, κομμένα θαρρείς απ’ το χέρι του Θεού
να ταράζουν τον τόπο,
στο φως και στο πνεύμα του . . .

Στο αυτοβιογραφ ικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκκου
«Οδύνη» διαβάζουμε:
« . . . ο συνταγματάρχης Δαθάκης που βρίσκεται εκεί, δε μας
βγάζει λόγο. Στρίβει το μουστάκι του, είναι συλλογισμένος, δεί
χνει νευρικός. Το μόνο που μας έκανε ήταν ένα νόημα. Πιαστή
καμε στο χορό. Μπρος αυτός και πίσω του, χέρι με χέρι, όλο το
τάγμα. Αστράφτει. Το τραγούδι μας πνίγεται μέσα στη μεγάλη
εκείνη βουή. Δεν ξεχωρίζεις τι είναι αέρας, τι είναι τραγούδι, τι
είναι βροχή.

1 Δεκεμβρίου.
Σκέφτομαι πως ο πόλεμος αυτός δε θα μπορούσε να μη γίνει και
ο αθώος να μη εκοτωθεί. Στέκομαι πολλές φορές μπροστά στους
πεινασμένους στρατιώτες, μπροστά στους ξένους αιχμαλώτους και
τραυματίες και καμιά φορά μπροστά στους νεκρούς. Εχω τη διά
θεση ν’ ανιχνεύω το μυστήριο αυτής της ζωής, που περισσότερο
από παντού αλλού, περιπλέκεται μέσα στον άνθρωπο.
Σήμερα έβαλα σε δύσκολη θέση ένα πεθαμένο: «Ή μουν εχθρός
σου, λοιπόν;». Ή ταν ένας νέος Ιταλός στρατιώτης, πεσμένος ανά
σκελα και μισοχωμένος στο χιόνι. Τα μάτια του τεντωμένα., κο ι
τούσαν καταπάνω το φως σα να το βύζαιναν. «Τι ωραίος που είσαι;»
Ήτανε ένα πρόβατο από την Τοσκάνη που ο Μουσολίνι το έντυσε
«λύκο» και το έστειλε στην Ελλάδα να πράξει το άδικο. Είμαι κι
εγώ ένα πρόβατο από την περιοχή του Ευρώτα. Θα μπορούσαν το
ίδιο να με έντυναν και μένα. «Ό λα τα πρόβατα όπως εμείς, δεν
ορίζουν τη μοίρα τους».
Ανάλογες δραματικές στιγμές θα βρούμε και στην «Πο
ρεία στο μέτωπο» του Οδυσσέα Ελύτη. Εκεί ο ποιητής με ένα
ανεπανάληπτο ρεαλισμό μας λέει πως ο πόλεμος — για νικη 
τές και ηττημένους - δεν ήταν παιχνίδι, δεν ήταν χαρά, παρά
μια μακριά σιωπηλή πορεία στο δρόμο της θυσίας.
Στον ποιητικό λόγο, ο Γιάννης Ρίτσος, θα μας δώ σει ως
εξής την ταυτότητα των μαχητών του ’40 ( «Ξυπόλυτοι Ά γ γ ε 
λοι»):
Μ ια χούφτα άνθρωποι, μια χούφτα ξυπόλυτοι άγγελοι.
με δυο χούφτες ήλιο στην κάθε τσέπη τους,
με 21 μοναχά φυσίγγια στο ταγάρι τους,
μ’ ένα σκισμένο πουκάμισο ουρανό,
τραβούσαν χιλιόμετρα δόξας σε κάθε δευτερόλεπτο
και δεν ξεπέζευαν ποτές απ’ την ψυχή τους.
Ο Ελύτης όμως πιο 'κει θρηνεί μαζί με τον ουρανό, τον
ήλιο και τα ρυάκια το θάνατο του πολεμιστή («Ά σμα ηρωικό
και πένθιμο για το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»):
Κείτεται πάνω στην τσουρουφλισμένη χλαίνη.^
Αιώνες μαύροι γύρω του αλυχτούν με σκελετούς σκυλιών
τη φοβερή σιωπή
κι οι ώρες που ξανάγιναν πέτρινες περιστέρες
ακούν με προσοχή'
Ω μην κοιτάτε, ω μην κοιτάτε από πού του
- από πού του ’φύγε η ζωή.
Μ ην πήτε πως ανέβηκε ψηλά ο καπνός του ονείρου!

Η Αννα και η Μαρία Καλουτά σε παλιά τους φω τογραφία. Τον καιρό
του π ο λέμου τα «Καλουτάκια» θρ ιά μβευσα ν στη σκηνή του θεάτρου
«Μ οντιάλ».

Έ τσ ι είδε η ελληνική τέχνη το έπος του ’40. Γιομάτη αισ ιο
δοξία και πίστη στη νίκη τις μέρες του ΟΧΙ, με περίσκεψη, με
πικρ ία για τους αδικοχαμένους, με προβληματισμό αλλα και
πίστη σ' ένα ειρηνικό μέλλον λίγο αργότερα, όταν είχαν σβή
σει οι κλαγγές των όπλων.
Έ τσ ι στρέφεται ο ποιητής στο μέλλον και μας λέει (Γιάννη
Ρίτσου, «Οχτώβρης 1940»):
Πάντα νικάει το δίκιο.
Μ ια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.
Μ ια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.
Αδέρφια. Αδέρφια μου. μια μέρα θα νικήσουμε για παντα.

Σημειώσεις:
1: Παπανούτσου, Ευαγγέλου Π., Αισθητική, Αθήνα 19694 (σσ. 296 επόμ. «Το κω
μικό») και Pollard, Α., Σάτιρα, εκδόσεις «Ερμής».
2. Λαζογιώργου - Ελληνικού, Δρμήτρη, Κορόϊδο Μουσολίνι, Αθήναι 1972.
3: Παπαδοπούλου, Νικ„ Το έπος των β ο ρ ε ιο η π ε ιρ ω τ ώ ν βουνών του '40 στη
νεοελληνική ποίηση, εφημ. Πυρσός Β. Ηπείρου, Οκτώβριος 1980.
4: Λυδάκη, Στέλιου, Λεξικό Νεοελλήνων Ζωγράφων, Αθήνα 1975-1976, εκδόσεις
«Μέλισσα» (όπου και βιβλιογραφία).
5 ’ Πολίτη Λίνου, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 19792, σσ. 302
' επόμ. (ειδικότερα σελ. 319) και Τσαούση, Κώστα, Τρεις ποιητές υμνουν το έπος
1940 - 1944, εφημ. ΕΘΝΟΣ, 27.10.1981, σελ. 14.
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Σ υ ν ν ε φ ιά ζε ι; Χειμωνιάζει;... Οι φ θ ιν ο π ω ρ ιν ο ί μ ήνες ήρθαν κιόλας,
φορτωμένοι με κρυφά ουρ α νοδόξα ρ α και τυλιγμένοι στους κρυπτοβακχικου ς εσπερ ινούς τους μανδύες. .. Αργά πέφτει φέτος ο τρύγος. Αργά θα
πεσει και η αυλαία πάνω στις κα λλίγρ α μμες κνήμες και τις πάντα α νά λα 
φρες φούστες στα πατητήρια των Μ εσογείω ν, φ ινά λε ενός κινητικού
καλοκαιριού, που κα λημέρ ιζε τον Αυγερινό από την α ργοπορημένη πίστα
μια ς δισκοθήκης, απο τη βεράντα μιας νησιωτικής βίλλας, από την κο υ 
βέρτα μια ς θαλαμηγού...
Τόσα και τόσα είδα νε τα μάτια μας, τόσα άκουσαν τα αυτιά μας και δε
χορτάσανε, τόσα μερ έψ α νε τα διψ ασμένα τα ακροδάχτυλα, τα χείλια τα
αοηφαγα, στους τρεις μήνες που μας πέρασαν... Μα, ήρθε το φθινόπω ρο
η επιστροφ ή στο διαμέρισμα, στο γραφείο, στο σχολείο, στο κα θη μ ερ ινό
α ΥΧος· στην αναμονή του επ ό μ ενο υ Σαββατοκύριακου. Το ένα τρίτο,
σχεδόν, των Ε λλήνω ν ξαναμαζεύτηκε στην Αττική...
Αλλά, κιαν είναι λιγάκι στριμωγμένοι, είναι κα λο μ α θ η μ ένο ι από τους
εους οι κάτοικοι της Αττικής! Γιατί, όπως βρέχεται από το Σαρωνικό, τον
Ευβοικο και το Αιγαίο, αγκαλιασμένη από χ ίλιες δυο ακρογιαλιές και
κολπους, όπως δροσίζεται από τα δάση της Πεντέλης και της Πάρνηθας,
στεφ ανω μένη από το πράσινο του πεύκου και του κυπαρισσιού, όπως έχει
για καρδιά της το κάμπο των Μ εσογείω ν όπου κο χλά ζει πάντα η δύναμη
του σταφ υλιού - ανάμνηση κάποιας παλιάς διο νυσ ια κής λατρείας-, όπως
είναι σπαρμένη από αρχαία κατάλευκα μάρμαρα, τα ξασπρισμένα από τον
καιρό κόκαλα του σκελετού της ιστορίας μας, όπως σηκώ νει το κεφ ά λι και
α να πνέει μέσα σε ενα καταγάλανο ουρανό και λούζεται στο καθάριο
διαφ ανο φως ενός ζωοδότη ήλιου, η Αττική είναι ένας από τους πιο
π ρ ο νο μ ιο ύ χ ο υ ς κι ομορφ ους τόπους της πατρίδας μας. Ακόμα και «τραυ
ματισμένη» σήμερα, τα μ ο να δ ικά φ υσικά της στολίδια, τόσα πολλά συγ
κεντρω μένα σε ένα τόσο π ερ ιο ρ ισ μ ένο τόπο, σε μια χερ σόνησ ο, την
κα νουν ενα τοπο υ π ερ ο χο ! Και η επ οχή αυτή, το φ θινόπω ρο, μας δίνει μια
καλή ευκαιρ ία για να την γνωρίσουμε...
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Του Κων/νου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ενωμοτάρχη

Αμφιαρειο
Μέσα σε μια δασώδη κοιλά δα από
πεύκα και κοντά οτον Ευβοϊκό, σαράντα
πέντε χιλιό μετρ α από την Αθήνα και δύο
από τον Κάλαμο, στη βόρεια ακτή της
Αττικής, βρίσ κεται το π ερ ίφ η μο αρχαίο
ιερό, αφ ιερ ω μ ένο στο μυθικό Αργείο
ήρωα Αμφ ιάραο. Το ιερό π ερ ιλα μ β ά ν ει το
ναό, δω ρικού ρυθμού, το βωμό, την πηγή
ανά μεσ α στα πλατάνια, το υδραγωγείο,
τη στοά της -εγκοίμησης» και το θέατρο.
Ο ήρωας Α μφ ιάραος, μάντης και γιατρός
από το Ά ρ γ ο ς , ήταν ένας από τους
«Επτά επ ί Θ ήβαις», που μετά την ήττα
έφυγε κυνη γη μ ένο ς με το άρμα του. Ο
Δίας, όμως, για να τον σώσει, άνοιξε με
τον κεραυνό του χάσμα στη γη, και ο
Α μφ ιάραος κατέβηκε στον Ά δ η . Από
τότε, έγινε αθάνατος και λατρεύτηκε σα
θεός. Το ιερό που του έχτισαν, έγινε
π ερ ίφ η μ ο μαντείο για την εξήγηση των
ο ν ε ίρ ω ν χτισ μένο κοντά σε μια πηγή με
ιαματικό νερό συνδύαζε το μαντείο και
το θεραπευτήριο. Φ αίνονται ακόμα σήμερα, τα ερ είπια του ναού κοντά στην

κατάφυτη ρεματιά, και ο θωμάς, στον
οποίο όσοι ήθελαν να συμβουλευτούν το
μαντείο, έπρεπε να θυσιάσουν ένα
κριάρι. Κατόπιν, τυλιγόντουσαν στο
γδαρμένο δέρμα του και κοιμόντουσαν
όλη τη νύχτα σε μια στοά του ιερού, τη
στοά της εγκοίμησης. Στον ύπνο τους
περίμεναν τη θεία αποκάλυψη, με τη
μορφή ενός προφητικού ονείρου. Από
την ιερή κρήνη έπιναν νερό οι επισ κέ
πτες και έκαναν «υδροθεραπεία» οι άρ
ρωστοι. Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο,
βρέθηκαν ερείπια ρωμαϊκών λουτρών,
κτίρια ξενώνων και θεραπευτήριω ν, και
Κλεψύδρες. Μέσα στον ίδιο χώρο, λ ε ι
τουργεί και μουσείο, όπου υπάρχουν όλα
τα αρχαιολογικά ευρήματα της περ ι

παράλειψη να μην τα δουν φιλότεχνοι
και μη. Από την άλλη μεριά, μέχρι τα τέλη
του Σεπτέμβρη, στο δάσος του Δαφνιού
δίπλα στη Μονή, ζωντανεύει ο «παγανιστικός Διόνυσος», με τη γιορτή του Κρα
σιού που γίνεται εκεί. Στη διάρκεια της
Γιορτής, μπορεί κανένας να δοκιμά σει
δωρεάν τα καλύτερα κρασιά από όλες τις
οινοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας

Διόνυσος
Απέχει είκοσ ι πέντε χιλιόμετρα από
την Αθήνα, και βρίσκεται σε υψόμετρο
490 μέτρων, σε μια περιοχή κατάφυτη
από πεύκα, σε πείσμα των περσινώ ν πυ ρ 
καγιών. Εκεί, με τα αρχαιολογικά ευρ ή
ματα που ανακαλύφτηκαν, τοποθετείται

οχής.

Βραυρώνα
Είναι κοντά στο λιμα νάκι του Πόρτο Ράφτη, σε μια ωραία πεδιάδα που κατα
λήγει στη θάλασσα. Απέχει από την
Αθήνα τριάντα πέντε χιλιόμετρα. Υπάρ
χουν ερείπια του ιερού της Βραυρωνίας
Αρτέμιδας, και μια παλαιοχριστιανική
«βασιλική» εκκλησία του 6ου αιώνα.
Εκεί, κατά την παράδοση, έκρυψε την
Ιφιγένεια ο Ορέστης, όταν την απ ελευ
θέρωσε από την Ταυρίδα και την έφερε
από τη Μαύρη Θάλασσα. Έ τσι, μπήκε
στην Ελλάδα, η λατρεία της Ταυρικής
Αρτέμιδας. Κατά μια άλλη παράδοση, η
θυσία της Ιφιγένειας δεν έγινε στην Αυλίδα αλλά στη Βραυρώνα, όπου η θεά
Ά ρ τεμ η δεν την αντικατάστησε με ελάφ ι
πάνω στο βωμό, αλλά με αρκούδα! Στον
αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας θα
δούμε: Το ναό της Αρτέμιδας του 5ου
π.Χ. αιώνα, θεμελιω μένο σε σκαλοπάτια
λαξεμένα στο βράχο. Τη Μεγάλη Στοά
των Ά ρ κτω ν, που βρίσκεται δίπλα στο
ναό και έχει σχήμα IT ονομάστηκε έτσι
απ ό' μια παράξενη τελετή που γινόταν
εκεί κάθε τέσσερα χρόνια κορίτσια κάτω
των δώ δεκα χρόνων, από κάθε περιοχή
της Αττικής, συγκεντρώνονταν στη
Βραυρώνα και έπαιρναν μέρος σε ένα
τελετουργικό χορό, μεταμφ ιεσμένα σε
αρκούδες· αυτή και άλλες ιεροτελε
στίες, αποτελούσαν μέρος της λατρείας
της Αρτέμιδας, με την ιδιότητά της σα
θεάς - προστάτιδας του τοκετού. Τον
Οίκο της Ιφιγένειας (ή τάφο της Ιφιγέ
νειας), που είναι ένα μικρό μνημείο στην
είσοδο κάποιου σπήλαιου. Μ πορούμε
ακόμα να δούμε, στην είσοδο του αρ
χαιολογικού χώρου, την αρχαιότερη π έ 
τρινη γέφυρα που έχει ανακαλυφτεί
στην Ελλάδα. Κοντά, είναι και το Μ ου
σείο της Βραυρώνας, ένα από τα ω ραιό
τερα νέα μουσεία της Ελλάδας, με θαυ
μάσια δείγματα της αρχαίας ελληνικής
τέχνης, με αριστουργηματικά έργα γλυ
πτικής και κεραμικής, και άλλα ευρήματα
από το Ιερό της Βραυρώνιας Αρτέμιδας,
από τον αρχαίο Δήμο Μυρρινούντος,
από την Περατή, Πόρτο - Ράφτη και από
την Ανάβυσσο.

Α π έ ν α ν τ ι : Μαγευτικό ηλιοβασίλεμα ατο Σούνιο.
Με φόντο τον κοτοκόκκινο ουρανό οι κολώνες του
νοού του Ποσειδώνα, οι «καβοκολώνες» γιο τους ναυ
τικούς μος, ορθώνονται ζωντανές θύμησες ενός ένδο
ξου παρελθόντος. Κ ό τ ω : Ο νοός της Αρτέμιδας στη
Βραυρώνα.

ο αρχαιότερος αττικός δήμος της Ικα
ρίας. Υπάρχουν ερείπια του πρώτου
ναού του Διόνυσου και του Πύθιου
Απόλλωνα. Σύμφωνα με την παράδοση,
όταν ο Διόνυσος, μετά τις περιπλανήσ εις
του, έφτασε στο Μαραθώνα, φ ιλο ξενή 
θηκε από τον ήρωα του Δήμου, τον Ικάριο. Για να τον ανταμείψ ει ο Διόνυσος,
του έμαθε την καλλιέργεια του αμπε
λιού. Από το κρασί που έβγαλε, έδωσε ο
Ικάριος στους γεωργούς του και στους
βοσκούς του να πιουν. Αυτοί ευχαριστή
θηκαν, αλλά μέθυσαν. Νόμισαν πως ο
βασιλιάς τους ήθελε να τους δη λητη ριά
σει, και τον σκότωσαν. Αλλά όταν σ υνή λ
θαν, μετάνοιω σαν πικρά· γιατί ο θεός
Διόνυσος είχε οργιστεί, και για να τους
τιμω ρήσει τους έστειλε λιμό, ενώ τις κο
πέλες τις τρέλανε. Οι κάτοικοι του Δ ή
μου, για να εξιλεωθούν, ζήτησαν από το
μαντείο χρησμό, που τους έλεγε να χτί
σουν ναούς προς τιμή του Διόνυσου.
Έ τσι, μπήκε για πρώτη φορά στην Αττική
η διονυσιακή λατρεία, που συνοδευόταν

Δαφνί
Σε απόσταση μόλις έντεκα χ ιλιο μ έ
τρων από την καρδιά της Αθήνας, υψώ
νεται η Βυζαντινή Μονή του Δαφνιού,
χτισμένη ανάμεσα σε σκιερά πεύκα, π ι
κροδάφνες και κυπαρίσσια. Η εκκλησία
της Μονής στολίζεται με μωσαϊκά εξαί
σιας τέχνης, που πραγματικά θάταν
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τα πατητήρια τούτο τον καιρό ατο Κορωπι και οτο Λιόπεσι, είναι μια εικόνα που
ο νους κρατάει πάντα ζωντανή, αα ζω
γραφιά του Μ οντιλιάνι!

Πόρτο - Ράφτη

Το μοναστήρι της Κοισαριανής μέσο στην κοτοπράσινη πλογιό του Υμηποϋ, συνδυάζει την ομορφιά με τη
γαλήνη, λίγο έξω οπ' την πολύβουη Αθήνα.

με αγροτικά όργια και διθυρ άμβους. Από
εδώ, ξεκίνησ ε η γένεσ η του αρχαίου
δράματος.

θορικό
Αρχαίο λιμ ά νι του Λαυρίου, με α κρ ό 
πολη και αρχαίο θέατρο. Ο Θ ορικός ήταν
ένας από τους αρχαιότερους δήμους της
Αττικής, που ανήκε στην Α δαμαντίδα
φυλή. Είχε ιδ ρ υ θ εί πάνω σε ένα πρ οϊσ το
ρικό σ υνο ικισ μ ό, που χρ ονο λογείτα ι από
τη μ εσ ο ελλα δ ική ή την υσ τερ οελλα δική
εποχή. Η αρχαία πόλη ήταν χτισ μένη
πάνω σ ένα λόφ ο, οι πρ όπ οδ ες του
οπ οίο υ π ερ ιβ ά λλο ντα ι από ένα πρ οσ τα
τευτικό τείχος σ υνο λικού μήκους δύο
χιλιομέτρ ω ν. Έ να πολύ μικρό τμήμα αυ
τού του τείχους, όρθιο ακόμα ως ένα
ύψος 3,5 μέτρων, σώζεται σήμερα μαζί με
ένα τετράγω νο πύργο, που οι πλευρές
του έχο υν μήκος έξι μέτρα. Λίγο ψ η λό
τερα, στην πλαγιά του λόφ ου, μπορ ούμε
να δούμε το αρκετά καλά δια τηρ ημ ένο
θέατρο του 4ου π.Χ. αιώνα, που είνα ι το
μο να δ ικό στο είδος του, γιατί το κοίλο
του, το τμήμα δηλαδή για τους θεατές
που είνα ι α π έναντι από την ορχήστρα,
έχει ελλειπ τικό σχήμα, αντί του ημικυκλικού των άλλω ν αρ χα ίω ν θεάτρων,
ακο λου θώ ντας τη φυσική κοιλότητα της
λοφ οπλαγιά ς, ενώ η ορχήστρα του είναι
ορθογώνια. Το θέατρο χω ρούσ ε 5.000
θεατές σε τριάντα μία σειρές καθ ισ μά
των. Κοντά στο θέατρο, υπ άρ χο υν τα
ερ είπια ενός πολύ μικρού ναού του Δ ιό 
νυσου, με μόνο δύο κολώ νες στην π ρ όσ 
οψή του. Γύρω από το θέατρο υπάρχουν
ακόμα, μια αρχαία κυκλική δεξαμενή, τα
υπ ολείμ μα τα ενός μικρού περ ίπτερου
ναού της Δήμητρας, θολω τοί τάφ οι της
μυκηνα ϊκής περ ιόδου, μεσ ο ελλα δικές
κατοικίες και ένα οχυρό με π ο λυ γ ω νι
κούς τοίχους, που χτίστηκε από τους
Α θη ναίο υς το 412 π.Χ., σαν α μ υντικό
οχυρό για την προσ τα σία των ορ υχείω ν
του Λαυρίου.
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Καισοριανή
Την ώρα που β α σ ιλεύει ο ήλιος, ο Υμμητός πα ίρ νει ένα λαμπρ ό μενεξεδ ί
χρ ώ μ α' και αυτό ακριβώ ς χάρισ ε στην
πόλη την επ ω νυ μ ία «ιοστεφής». Πολλά
είνα ι τα μονασ τήρια που κρ ύβει στους
κόρφ ους του ο Υμηττός, αλλά από όλα
ξεχω ρίζει η βυζαντινή Καισαριανή του
11ου αιώνα. Χ τισμένη κοντά σε πανάρχαια δροσερή πηγή, δίπ λα σε πλατάνια
και κυπαρίσσια, π ρ ο σ φ έρ ει μ ο ναδ ική αι
σθητική χαρά και τη γαλήνη σε όσους
θέλο υν να ξεχάσ ουν για λίγο το θόρυβο
και την π ο λυ κο σ μ ία της πρω τεύουσας.

Λίγο πιο κάτω από την αρχαία Βραυρώνα. είνα ι το γραφ ικό λιμ α νά κι του
Πορτο - Ράφτη, ο αρχαίος λιμένα ς των
Πρασιών. Εκεί κοντά, κατά την πα ρά
δοση, απ οβ ιβά στη καν ο Ο ρέστης με την
αδελφ ή του την Ιφιγένεια, στην ε π ι
στροφή τους από την Ταυρίδα. Στο νησάκι του Ράφτη, ένα από τα τρία που βρί
σκονται στην είσοδο του κόλπου, έχει
βρεθεί ένα κολοσ σια ίο άγαλμα μιας κα
θισ μένης γυναίκας, που πισ τεύεται ότι
χρ ησ ίμ ευε σα σημαδούρα για τους να υ 
τικούς. Οι ντόπ ιοι ονόμα σα ν το άγαλμα
αυτό «ράφτη», και από τότε πήρε αυτό το
όνομα η περιοχή. Στη νότια πλευ ρά του
κολπου ανα κα λύ φ τηκα ν 22 τάφ οι της
μυ κηναϊκής περιόδου. Οι α ρ χα ιολό γοι
ταυτίζουν την περ ιοχή αυτή με τον αρ
χαίο αττικό δήμο των Πρασιών, που χρ η
σ ίμευε σαν αφ ετηρία για τις ιερές π ο μ 
πές που έστελναν οι Α θη ναίο ι κάθε
χρόνο στη Δήλο, τις ετήσιες θεωρίες.
Στη βόρεια πλευρά του κόλπου, στον
Αγιο Σ πυρίδω να, έχει βρ εθεί μια νεκρόπολη που π ερ ιλα μ β ά νει πο λλού ς θαλα
μο ειδείς τάφ ους της υστεροελλα δικής
περιόδου.

Σούνιο

Στο ακρω τήρι αυτό της Αττικής, εβδ ο
μήντα χιλιό μετρ α από την Αθήνα, υπάρ
χουν τα ερ είπια του ναού του Π οσειδώνα
και του ναού της Σ ουνιάδας Αθηνάς. Η
γνω ρ ιμία με το τοπίο και το χώρο κατα
πλήσσει, γι αυτό και π ο λλο ί θέλησαν να
σ ημ αδέψ ου ν το πέρασμά τους από εκεί.
Ανάμεσα τους και ο Βύρωνας, που το
Κουτούκι
όνομά του θα δο ύμ ε χαραγμένο στις κο
λώ νες του ναού. Ο ναός του Π οσειδώ να
Λίγο πιο πάνω από την Παιανία, το
ο ικο δ ο μ ή θ η κε γύρω στα 444 π.Χ., από
γνωστό Λ ιόπεσι, άνοιξε το π ερ ίφ η μο
τον ίδιο μά λλον αρχιτέκτονα που σχέ
Κουτούκι, ένα σ πήλαιο με θαυμάσιους
διασε και το ναό του Ηφαίστου, το Θ η
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η α να κά 
σείο δηλαδή, στην Αθήνα. Ο ναός χτί
λυψ ή του έγινε τυχαία, από κάποιο βο
στηκε στη θέση ενός παλαιότερου από
σκό της περιοχής, όταν κάποτε ένα κα
πω ρόλιθο, που καταστράφηκε με την
τσικάκι έπεσε μέσα σε μια τρύπα. Το ζώο
περσική εισβολή. Μ ερικές από τις κολώ 
δε σκοτώ θηκε, και οι κά το ικοι της π ερ ι
νες του ναού αυτού που καταστράφηκε
οχής κατέβηκαν με σ χοινιά στο βάραθρο
το 480 π.Χ., χρ ησ ιμ ο π ο ιή θ η κα ν στον και
για να το μαζέψουν. Και τότε, β ρ έθη καν
νούριο, ο οποίος α π ομ ακρ ύνετα ι από
μέσα σε ένα τεράστιο και θαυμάσιο σ πή
τους αρ χιτεκτο νικού ς κανόνες της επο
λαιο. Αργότερα, το εξερεύ νησ α ν μέλη
χής του, γιατί το περ ισ τύλιο απ οτελείται
της Ε λληνικής Σ πη λαιο λογικής Εταιρίας,
από 34 κολώ νες δω ρικού ρυθμού, από τις
α ξιο ποιή θη κε, και σήμερα λειτου ρ γεί
οποίες μένο υν σήμερα όρθιες δέκα
κάθε μέρα κάτω από την επο πτεία του
πέντε, ενώ η πρόσοψ η στην είσ οδό του
Ε.Ο.Τ. Η δια δρομή του είνα ι 350 περίπου
έχει στοιχεία ιω νικού ρυθμού. Οι κολώ 
μέτρα, και λειτο υ ρ γεί «Ή χος και Φως»,
νες είναι από λευ κό μάρμαρο με μερικές
που πα ρο υσ ιά ζει σε διά φ ορες φ άσεις την
σταχτιές φλέβες, που πάρθηκε από τα
αυγή, το μεσημέρι, το απόγευμα, τη νύ
λατο μεία της Αγριλέζας. Υ πάρχει και μια
χτα, την π α νσ έληνη βραδιά! Έ ξω από το
ιδιοτυπία στις κολώ νες· έχουν 16 ρα
Σπήλαιο λειτο υ ρ γεί τουριστικό π ερ ί
βδώσεις αντί των σ υνη θισ μένω ν είκοσι.
πτερο και αναψ υκτήριο, από όπου η θέα
Εξω από το ναό βλέπουμε τμήματα της
προς τα Μ εσόγεια είνα ι θαυμάσια.
ζωοφόρου,
στα οποία
δια κρ ίνουμ ε
παραστάσεις που πισ τεύεται ότι α π εικό 
Μεσόγεια
νιζαν μάχες Κ ενταύρων και Λαπίθων, μια
Γιγαντομαχία και τους άθλους του Θη
Ό λ η η ενδοχώ ρα της Αττικής είναι
σέα. Η α κρ όπολη του Σούνιου περ ιβ ά λ
κατάσπαρτη από μικρά χωριά, και όσοι
λεται από διπ λά τείχη με τετραγω νικούς
είναι λάτρες
της αρχαίας ιστορίας με
πύργους κατά διαστήματα. Μέσα της
χαρά θα α ντικρ ύ σ ο υν τοποθεσίες που
βλέπ ου με το ιερό του Ποσειδώνα, ερ εί
κάποτε ήταν ένδοξες. Αλλά και για τους
πια των δω ρικού ρυθμού πρ οπ υλα ίω ν και
λιγότερο «εγκυκλοπαιδικούς» τύπους,
ίχνη μιας στοάς κατά μήκος του τείχους.

Επίσης, σώζονται ερείπια του ναού της
Σουνιάδας Αθήνας.

Ραμνούς
Βρίσκεται έντεκα χιλιόμετρα από το
Κάτω Σούλι. Είναι ένας από τους αρ
χαίους δήμους της Αττικής και πήρε το
όνομά του από τους πολλούς «ράμνους», που φύτρωναν στην περιοχή. Οι
ράμνοι είναι ένα είδος αγκαθωτών θά
μνων, αυτοί που σήμερα λέγονται «πα
λιούρια». Ο αρχαίος Ραμνούς, γνωστός
για την ακρόπολή του, υπήρξε ισχυρό
τατο φρούριο και σπουδαίο ιερό της Ραμνουσίας Νέμεσης. Στο ναό αυτό, που
χτίστηκε τον πέμπτο π.Χ. αιώνα στη ση
μερινή
τοποθεσία
«Γυφτόκαστρο»,
υπήρχε πέτρινο άγαλμα της θεάς Νέμε
σης, έργο του Φειδία ή του Αγοράκριτου.
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως διάφορα
αξιόλογα ευρήματα. Θ αυμάσια διατηρεί
ται σήμερα ο αρχαϊκός ναός της Θέμιδας, του 6ου π.Χ. αιώνα, και ερείπια του
ναού της Νέμεσης. Στην ακρόπολη, εκ
τός από τα τείχη και την πύλη, διατη
ρούνται και κτίσματα της κλασσικής ρω
μαϊκής περιόδου και να ός του Ληναίου
Διόνυσου.

Τύμβος
Απέχει από την Αθήνα τριάντα πέντε
περίπου χιλιόμετρα. Βρίσκεται σε μια
καταπράσινη πεδιάδα, που φ τάνει ως τη
θάλασσα,
με θαυμάσια αμμουδερή
ακρογιαλιά στον Ά γ ιο Π αντελεήμονα. Η
πεδιάδα έχει σχήμα ημισέληνου, της
οποίας το κοίλο πιά νει η θάλασσα. Εκεί,
στα 490 π.Χ.. δέκα χιλιάδες Α θηναίοι και
χίλιο ι Πλαταιείς με αρχιστράτηγο το Μ ιλ
τιάδη, ανάτρεψαν τις μεγάλες δυνάμεις
των Περσών. Ο τύμβος υψώθηκε πάνω
από τον ομαδικό τάφο των 192 Ελλήνων
που έπεσαν στη μάχη. Είναι ένας σ υμμε
τρικός λοφ ίσκος από χώμα ύψους 12 μέ
τρων. Στη βάση του, που έχει περ ιφ έρ εια
185 μέτρα, υπάρχει μια μικρή μαρμάρινη
αναμνηστική πλάκα. Σκαλάκια οδηγούν
στην κορυφή του Τύμβου. Πρόσφατες
ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή
αποκάλυψ αν και μεμονω μένους τάφους
και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.
Υπάρχουν ακόμα οι α ρ χα ιολο γικοί χώ 
ροι της Ελευσίνας, της Κάζας, των Μ εγά
ρων, της Τανάγρας, του Πειραιά και βέ
βαια της Αθήνας, τα μοναστήρια της
Πάρνηθας, δεκάδες βυζαντινά και μετα
βυζαντινά τοιχογραφημένα ξωκκλήσια
μέσα στην περιοχή της Αττικής. Τόσοι
όμορφοι ιστορικοί τόποι, που με την ε π ί
σκεψή τους μπ ορ εί κανένας να συνδυά
σει την ικανοποίηση των πνευματικών
του και καλλιτεχνικώ ν ενδιαφέροντω ν με
την απόλαυση της φυσικής ομορφιάς του
αττικού τοπίου.
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, να γνω ρί
σουμε τη γειτονιά μας, την Αττική. Το
φθινοπω ρινό φως δεν κουράζει ποτέ τα
μάτια με τη γλυκιά του ομορφιά. Αντί
θετα, βοηθάει να δούμε πιο ξεκάθαρα. Κι
όταν γνωρίσεις τον περίγυρο, το π ε ρ ι
βάλλον σου, τότε θάρθει η φθινοπω ρινή
διάθεση της μελαγχολίας και της περ ι
συλλογής να σε βοηθήσει να κοιτάξεις
βαθιά μέσα σου και να ταξιδέψεις στον
απόκρυφο εαυτό σου...
Καλό ταξίδι!...

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ—
Ζ ω ο φ ιλ ία

κα ι « Ζ ω ο φ ιλ ία »

Η είδηση αυτή πέρασε στα «ψιλά» των εφημερίδω ν. Μια κυρία,
που άφησε το πεκινουά της σε γνωστό ξενοδοχείο σκύλων για να
φύγει σε διακοπές, αγανάκτησε τόσο πολύ όταν, στην επιστροφή
της, διαπίστωσε ότι το καημενούλι της είχε αδυνατίσει και δεν
τόχαν φροντίσει, που αποκάλεσε τον ξενοδόχο «άπονο».
Αλήθεια, πόσο πονετικός και φιλόζωος π ρ έπει νάναι κανείς για
τα σκυλιά που μας περιτριγυρίζουν;
Αμέτρητες οι ράτσες (το σκυλολόι) και αμέτρητα τα χούγια
τους, ζαγόρια, κουτάβια, μαντρόσκυλα, τσοπανόσκυλα, μούργοι,
αλλά και πεκινουά, κόκερ, λουλού, μπουλντόκ, πόιντερ, σέττερ και
τερριέ.
Ό τα ν συναντηθείς στο δρόμο με ένα τσοπανόσκυλο, καθαρό,
πανέξυπνο, που έχει το απαραίτητο φίμωτρο στη μουσούδατου και
ακολουθεί το συνοδό του υπάκουα, χαίρεσαι πράγματι να το βλέ
πεις και να το καμαρώνεις. Ό τ α ν όμως συναντιέσαι με ένα μαντρό
σκυλο, βρώμικο, που γαυγίζει και απειλεί με τα δόντια του μικρούς
και μεγάλους, έτοιμο να κόψει την αλυσίδα και να επιτεθεί, σούρχεται φόβος και τρόμος.
Σκυλομανία έχει καταλάβει τους κατοίκους των μεγάλων πό
λεων. Ζωή χαρισάμενη περνούν τα σκυλιά κοντά στα αφεντικά
τους, με το γιατρό τους, το λουτρό τους, τον περίπατο, τις λιχου 
διές, τα παλτουδάκια τους και τα ιδιαίτερα φαγητά, (μέχρι κονσέρ
βες για σκύλους κυκλοφοράνε στην αγορά).
«Αστέρι» του Χόλυγουντ, που πρωτοστατεί στους...αγώνες
των σκύλων για μια καλύτερη σκυλίσια ζωή, φ ιλοξενεί στο διαμέρι
σμά της κοπάδι από σκυλιά και γάτες. Ακόμα και του πουλιού το
γάλα περιλαμβάνεται στο διαιτολόγιό τους, που με τους μετριότε
ρους υπολογισμούς, για κάθε «ζωάκι», στοιχίζει τουλάχιστον 15
δολλάρια την ημέρα.
Αντίθετα, τα σκυλιά στην ύπαιθρο δεν περνάνε και τόσο ευχά
ριστα. Εκεί έχουν αναλάβει κάποια υπηρεσία και δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία. Είναι φύλακες στο σπίτι, στο μαντρί, στο κοπάδι,
π ρέπει να ξετρυπώσουν το λαγό του κυνηγού και να του φέρουν το
τουφ εκισμένο πουλί πίσω. Κι' αν δεν υπακούσουν, υπάρχουν οι
ξυλιές, οι κλωτσιές και οι πετριές. Το... διαιτολόγιο είναι το ίδιο με
εκείνο του αφεντικού τους. Απ' το ξεροκόμματο του μόχθου, ό,τι
περισσέψει, θα φάνε κι’ αυτά. Για μπάνιο και περιποίηση ούτε
λόγος. Η μοναδική λύτρωση α π ’ τους ψύλλους που φιλοξενούν
στην πλάτη τους, είναι το σύρσιμο στο χώμα.
"Ενα καθημερινό «καυτό» θέμα είναι και τα αδέσποτα, τα αδέ
σποτα σκυλιά του χωριού και της πόλης.
Βρώμικα, ανάπηρα, τριγυρνάνε από 'δω κ ι’ από ’κει να γλύψουν
κανένα κόκαλο, άλλα κουτσά, άλλα στραβά, γεμάτα πληγές, ακά
θαρτα και αηδιαστικά. Στο τρίχωμά τους το ρυπαρό φιλοξενούν
λογιών - λογιών μικρά ζωύφια, ψύλλους, κοριούς και παρασιτικά
έντομα. Δημόσιος κίνδυνος!
Γεννοβολούν αράδα οι σκύλες· κ ι’ οι... φιλόζωοι, που δεν ξέ
ρουν τι να τα κάνουν τόσα κουτάβια, τα σκορπίζουν δεξιά κι’ αρι
στερά για να βρουν την... τύχη τους. Κι’ αυτά μεγαλώ νουν και
πληθαίνουν και φέρνουν στα αθώα παιδικά χεράκια, που θέλουν να
τα χαϊδέψουν, το μικρόβιο του εχινόκοκκου.
Ποιό α π’ αυτά τα δυστυχισμένα ζώα να πρωτοπροστατέψει η
εταιρία προστασίας ζώων και που να φιλοξενήσει όλον αυτόν το
συρφετό...
Αν τύχει και αποδιώξεις κανένα α π ’ αυτά τα αδέσποτα σκυλιά
που σε πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις, κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για βασάνισμά ζώου. Γ ια το λόγο αυτό, δεν έχουμε παρά
να τ’ αφήσουμε να κινούνται ανενόχλητα, στις αμμουδιές, κοντά
στους λουσμένους, στα πάρκα, στις παιδικές χαρές, δίπλα στα
ανύποπτα κι' αθώα’ παιδιά...
Δημήτρης Λυκοποριώτης
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ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ
Μια Βπνιΐϊίΐφόρπ ηαράρασπ!
«Συγκρούστηκαν μετω πικά τα HE 1688
και ΥΒ 2754 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, με αποτέ
λεσ μα να τραυματιστούν ΘΑΝΑΣΙΜΑ 3
άτομα και ΣΟΒΑΡΑ άλλα 2. Αίτια: Είσοδος
στο αντίθετο ρ εύμα κυ κλο φ ο ρ ία ς του Α '
οχήματος κατά τη δ ιά ρ κεια α ντικα νο νι
κής υπέρβασης».

ασφάλεια στους δρόμους είναι υπόθεση που
τους αφορά άμεσα.
Προσοχή, λοιπόν, στο προσπέρασμα!!!

Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να έχουν γίνει
«ειδήσεις ρουτίνας» τέτοιου είδους ανακοινώ
σεις, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα.
Πραγματικά το αντικανονικό προσπέρασμα, σαν
παράβαση, βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα
πολύνεκρα δυστυχήματα και είναι η «ενεργός
αιτία» των περισσότερων μετωπικών συγκρού
σεων.
Καθώς είναι γνωστό στις μετωπικές συγκρού
σεις τα αποτελέσματα είναι πολύ οδυνηρά, γιατί
οι ταχύτητες των οχημάτων προστίθενται. Π.χ.
αν το ένα αυτοκίνητο τρέχει με 80 χιλ/τρα την
ώρα και το άλλο 70, τα αποτελέσματα θα είναι τα
ίδια σαν ένα αυτοκίνητο να κτυπούσε σ' ένα
τοίχο με ταχύτητα 150 χιλ/τρων την ώρα.
Η Τροχαία Χωροφυλακής καταβάλλει ακατα
πόνητες προσπάθειες για να αποτρέπει τέτοιου
είδους παραβάσεις και να εδραιώνει το αίσθημα
ασφαλείας στην άσφαλτο. Για να πετύχει, όμως,
το στόχο της αυτόν, χρειάζεται την κατανόηση
και συμπαράσταση όλων των οδηγών, γιατί η

- Να μην υπάρχει σήμα που απαγορεύει το
προσπέρασμα:
- Να είναι δυνατό το προσπέρασμα χωρίς παρα
βίαση της διαχωριστικής γραμμής στα σημεία
που αυτή είναι συνεχής.
- Να έχουμε ορατότητα σε αρκετό κομμάτι του
δρόμου μπροστά μας.
- Να βεβαιωθούμε βλέποντας τους καθρέφτες
ότι δε μας προσπερνά τη στιγμή εκείνη κά
ποιος άλλος.
- Να δώσουμε σήμα με τους δείκτες κατεύθυν
σης ότι αλλάζουμε λωρίδα με σκοπό να προσπεράσουμε. Αν το κρίνουμε απαραίτητο, μπο
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε ηχητική ή φω
τεινή προειδοποίηση για το αυτοκίνητο που
προσπερνούμε.
- Να διατηρήσουμε αρκετή απόσταση από το
αυτοκίνητο που προσπερνούμε.
- Μόλις εμφανιστεί το αυτοκίνητο που προσπεράσαμε στον καθρέφτη μας να χρησιμοποιή
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Για να είναι ακίνδυνο το προσπέρασμα, πρέπει:

σουμε και πάλι τους δείκτες κατεύθυνσης για
την αλλαγή κατεύθυνσης και
- Να μπούμε πάλι στη δεξιά λωρίδα ή στη δεξιά
πλευρά του δρόμου.
Το προσπέρασμα επιτρέπεται κατά κανόνα
προς τα αριστερά.
Σε δρόμους με περισσότερες από μια λωρίδα
στην ίδια κατεύθυνση και όταν η κυκλοφορία
είναι πυκνή, επιτρέπεται η δεξιά σειρά των αυτο
κινήτων να κινείται ταχύτερα από την αριστερή
της.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται ν ’
αλλάζουμε συνεχώς λωρίδες, προσπαθώντας να
χρησιμοποιήσουμε κάθε στιγμή αυτή στην οποία
η κίνηση είναι ταχύτερη. Χρονικά δεν κερδί
ζουμε τίποτα, δημιουργούμε όμως μεγάλη σύγχιση στην κυκλοφορία.
Η αλλαγή λωρίδας πρέπει να έχει κάποιο σο
βαρό λόγο, όπως π.χ. το να θέλουμε να στρί
ψουμε δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσουμε.
Η αριστερή λωρίδα στους ίδιους δρόμους,
όταν η κυκλοφορία δεν είναι πυκνή, χρησιμο
ποιείται μόνο για το προσπέρασμα, γι’ αυτό δεν
επιτρέπεται να παραμένουμε σ' αυτή χωρίς
λόγο, αναγκάζοντας τους άλλους να μας προσ
περνούν αντικανονικά δηλαδή από δεξιά.
Αυτό ισχύει ακόμα κι' όταν οδηγούμε με την

ανώτερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Ο οδηγός δεν
έχει καμμιά αρμοδιότητα να εξαναγκάσει τους
άλλους ν' ακολουθούν τις διατάξεις του Κώδικα.
Μία τέτοια διαγωγή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Σε μια σειρά αυτοκινήτων που θέλουν να
προσπεράσουν ένα βραδυκίνητο όχημα πρέπει ν'
ακολουθείται σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα
προσπεράσει πρώτα το όχημα που ακολουθεί
πρώτο το βραδυκίνητο, μετά εκείνο που ακολου
θεί δεύτερο κ.ο.κ.

Το προσπέρασμα γενικά απαγορεύεται απολύ
τως όταν:

- Υπάρχει το σχετικό απαγορευτικό σήμα ή η
διαγράμμιση του δρόμου πρακτικά δεν το επι
τρέπει.

πότε δεν επιτρέπεται το προοπέραομα:
Οταν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα.
Οταν για να προσπεράσουμε θα πρέπει να παραβιάσουμε την οριζόντια
σήμανση.
Πάνω σε στροφές και όταν δεν έχουμε επαρκή ορατότητα.
Οταν οι συνθήκες του δρόμου (βροχή, κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν την ανά
πτυξη ανάλογης ταχύτητας για προσπέρασμα.
Οταν το αυτοκίνητο που προηγείται επιχειρεί προοπέραομα.
Οταν κάποιος άλλος μας προσπερνάει. Στην περίπτωση αυτή κι αν ακόμα
τον προσπέρασμα είναι αντικανονικό οφείλουμε να τον βοηθήσουμε, και
τέλος
Οταν υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε κίνδυνο για τους άλλους
_____________ y
V οδηγούς.

Τα αντικανονικά
προσπεράσματα
προκαλούν
τα περισσότερα
πολύνεκρα
τροχαία ατυχήματα

Τ' α ποτελέσματα της μετω πικής σύγ κρου
σης είναι πάντοτε οδυνηρά. Σε μια μετω πική
σύγκρουση οι ταχύτητες των οχημάτων π ρ οσ 
τίθενται και το θέαμα που ακολο υθεί είνα ι του
λάχιστον μακάβριο. Θα μπορούσαμε όμως να
τις π ερ ιορ ίσ ουμε αποφεύγοντας τα αντικα νο
νικά προσπεράσματα. Έ να παράνομο πρ ο σ π έ
ρασμα
σίγουρα
οδηγεί
στο
ατύχημα.

- Όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, όπως
συμβαίνει π.χ. ιδιαίτερα πριν από στροφές.
- Στα σημεία που για διάφορους λόγους οι συν
θήκες είναι επικίνδυνες.
- Όταν ήδη κάποιος μας προσπερνά. Στην
περίπτωση αυτή, ακόμα κι' αν το προσπέρασμα
είναι αντικανονικό, έχουμε υποχρέωση να
βοηθήσουμε αυτόν που μας προσπερνά.

Γ

Λ

Απαραίτητες αποστάσεις για προσπέρασμα.

Α υ τ ο κ ίν η τ ο A

Α υ τ ο κ ίν η τ ο Β

τ ρ έ χ ε ι (χ λ μ /ω )

τ ρ έ χ ε ι (χ λ μ /ω )

Τ ο α υ τ ο κ ίν η τ ο Α χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι γ ια να π ρ ο σ π ε ρ ά ο ε ι το Β:
Απ όσ τασ η ( μ .)

Χ ρ ό ν ο ( δ ε υ τ ε ρ .)

Ο ρ α τό τη τα ( μ .)

100

80

220

8

5 0 0 - 800

80

70

355

16

8 0 0 - 900

90

80

400

16

800-

90

70

200

8

5 0 0 -6 0 0

80

60

177

8

400-

100

90

450

16

900

500

9 0 0 -1 .0 0 0

Απαραίτητες αποστάσεις για προσπέρασμα:

Απέναντι παραθέτουμε πίνακα από τον οποίο
προκύπτουν ο χρόνος, η ταχύτητα, η ορατότητα,
αλλά και η απόσταση που χρειάζονται για να
προσπεράσει ένα όχημα κάποιο άλλο (ανάλογα
με τις ταχύτητάς τους), ελπίζοντας πως θα Βοη
θήσει τους φίλους οδηγούς στη συνειδητοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και των
κινδύνων που μπορεί ξαφνικά να προκυψουν.
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Οι μεγάλες ιστορικές ώρες πραγματικά αθανατίζονται και αποτυπώνονται στη ζωντανή
μνήμη ενός έθνους όταν εκφραστούν μέσα από
ολοκληρω μένα έργα της λογοτεχνίας του. Από
την άποψη αυτή το έπος, που άρχισε να γράφεται
τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, στά
θηκε ιδιαίτερα ευνοημένο. Είναι και ποσοτικά
πλούσια και ποιοτικά εκλεκτή η καρποφ ορία σε
κείμενα - ποιητικά και πεζογραφικά - που απ ει
κονίζουν, περιγράφ ουν και συνθέτουν δ η μ ιου ρ 
γικά τα συμβάντα του πολέμου, καταυγάζοντας
το βαθύτερο πνευματικό μήνυμά τους.
Ενα από τα πρώτα πεζογραφήματα, που απαρ
τίζουν το σχετικό κεφάλαιο στη Γραμματολογία
μας, είναι το «Αρματωμένοι», του Λουκή Ακρίτα.
Αυτόπτης μάρτυρας στο μέτωπο, ο Ακρίτας π α 
ρουσίασε στα 1947 το εκτενές αυτό π ολεμικό
αφήγημα, που αμέσως τότε είχε χαιρετισθεί ως
σημαντική κατάθεση.

Τα σ κοταδερά βάθη τ' ουρανού βάραιναν πλη μμ υρ ισ μένα
φοβέρα. Δ εν είχανε θαμπώ σει ακόμη τ ’ ακρ οβ ούνια από το
κίτρινο φως της αυγής, όταν ακούσ τηκε το πολυβόλο. Τα
κοντινά αναπλαγα αντιβούιζαν το σ υνεχο ύμ ενο ουρλιαχτό
του, που καταχω νιάστηκε βαρύ μέσα στα λαγγάδια, απλώ 
θηκε στη ράχη, καβάλλησε τα διάσελα, ανατάραξε την ηρεμία
των βουνώ ν, που ξυπνούσανε ορ γισ μένα μέσα στον πρώτο
σπασμό του πολέμου. Η επίθεση άρχιζε στις πέντε το πρω ί κι
είχε στοχο μα κρυνά φυλάκια.
Οι άντρες βρισκόντανε στις θέσεις τους.
Ο λοχίας π λά ι στ οπ λοπ ολυ βόλο , όπου σκοπευτής ήτανε ο
φαντάρος με τα ξανθά γένεια. Ο Βασιλάς κι ο Θ εοφίλης σε
είκοσ ι μέτρα απόσταση, πεσ μ ένο ι καταγής, α π οκα μω μένοι
απο τη ξαγρυπνια.
- Δε φαντάζουμαι νάναι τίποτα! είπε ο Βασιλάς κ' είχε μια
σπαραχτική αγω νία στη φωνή του, παρακαλώ ντας το Θ εοφίλη
με τα ματια του, σα να τούλεγε: «Κληρωτέ, δεν πρ έπ ει νάναι
τίποτε».
Ο Θ εοφ ίλης δεν αποκρ ίθηκε, παρά φώναξε:
- Λοχία. καλύτερα ν' αρχίσ ουμε πρώτοι!
- Οχι, όχι! ήρθε η απόκριση.
- Τ ι βιάζεσαι; τον έκοψ ε ο Βασιλάς.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΑΚΡΥΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Δ εύτερος πυροβολισ μός, ένα βραχνό κράξιμο, τρίτος
ένας μα κρυνός μουσ ικός αντίλαλος, τους βύθισε σε νάρκη.
-Α ρ χ ίζ ο υ ν ε οι άτιμοι! έβρισε ο Βασιλάς.
Τα γ ελο ύ μ ενα μάτια του Θ εοφ ίλη φλογίζονται, το κορμί
του όμως τρέμει. Κ ι’ ωστόσο πρ έπ ει να το υποτάξει στη θέ
λησή του. Ο άνθρω πος π ο λεμ ά ει πρώτα με το κορ μί του.
Φτερωτό ήρθε το μετα λλικό γάζωμα ενός οπ λο π ο λυ β ό 
λου. Ισως από το πλαϊνό φ υλάκιο.
- Οι δ ικο ί μας! είπε έξαλλα ο Θ εοφίλης.
- Τότες, γράψ ε αλίμ ονο ! έκανε με μοιρ ολα τρ ικήν εγκατά
λειψ η ο Βασιλάς και το τεντω μένο κορμί του ξελύθηκε σα
λαβω μένο.
Ο πό λεμο ς άρχισε να πα ίρ νει κάποια σημασία για το Θ εο
φιλή. Ως τώρα ήτανε μια λέξη που ασκούσε περίεργη έλξη στη
φ αντασία του. Κάτι σα μύθος, όπου τον έσπρωχνε η πα ρά
τολμη φύση του. Να τώρα που αρχίζει και ξεφ ανερ ώ νεται η
ουσία του, του φ έρ νει μια δυνατή κ ’ ευχάριστη ταραχή Θ έλει
ν αρπα ξει κάθε π α ρ θ ενικό ν ήχο, κάθε μικρή λεπτομέρεια.
Α κού ει τον π ο λυ β ο λισ μ ό που σχίζει σα μαχαιριά τη γαλήνη
του τοπου, τα κύματα που ξεχύνο νται φτερωτά, τους α ντίλα
λους που αντιδονούν, τη σιωπή που πέφτει. Κ’ ύστερα την
καρδια του να χτυπάει, όλο το κορ μί του δέχεται τους χτύ
πους της. Α νασ η κώ νει σιγά το κεφ ά λι του και ξαφ νικά παγώ- Τι κάνεις: του φω νάζει ο Βασιλάς.
-α ν α π έ φ τ ε ι. Η καρδιά του φ τερουγίζει άγρια, όπως το
πουλί, που χυ μά ει στο σ ιφ ο υνικό. Ομως, λέει, καλύτερα να μη
σηκω θεί. Για λίγο συχάζει. Το να μείνει κανείς πεσ μένος
καταγής, μόλο που θέλει να σηκω θεί, είναι κάτι.
Θ αρρούσε και συμφ ω νούσ ανε οι σ ύντροφ οί του, πως η
επίθεση θ' άρχιζε με μια μεγα λόπρεπη πράξη. Τα κανόνια θα
μούγκριζαν, η γης θα τράνταζε από το σεισμό, οι πέτρες θα
ξεριζώ νονταν και θα κατρακυλούσανε στα βάραθρα, θα θογγούσε ο ουρανός, θα χανούσε η πλάση. Τίποτε απ' όλα αυτά.
Ο πό λεμό ς άρχιζε απαλά, με κάποια χα ρο ύμ ενη μονοτονία.
- Τ ι θα κάνουμε λοιπ όν; ρωτάει ο Βασιλιάς.
- Τίποτε!
- Και θα καθόμαστε έτσι;
Σ ούρνετα ι λαφριά.
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- Μην κουνιέσαι! τον προστάζει ο Βασιλάς.
- Δεν αντέχω! λέει οργισμένα. Και μετανιώνει. Δεν ήθελε
να πει αυτό ακριβώς.
Η φωνή του Βασιλά του αποκρίνεται ήρεμα:
- Μην τυχόν και σε ιδούνε. Θα μας θαρέσουνε στο ψα
χνό...
.
, „ .
Ναι, φαίνεται πως δεν έχει άδικο ο Βασιλας. Να ριζωθεί στη
θέση του. Να, λοιπόν, που έμαθε και κάτι άλλο. Στον πόλεμο
δεν ορίζει κανείς ολότελα τη ζωή του. Τούτο ήτανε μια οδυ
νηρή αποκάλυψη. Πώς να τη φανταστεί πριν; Το καλύτερο
πούχει να κάνει, είναι να κοιτάει μπροστά του. Ομως θαμπί
ζουνε τα μάτια του, παίζουνε οι ανάεροι ίσκιοι, τα θάμνα
προβάλλουν αχνά, κάτι υποψιάζεται πίσω τους. Σχεδόν σε
κάθε κλαδί υπάρχει ένα ζευγάρι μάτια που ακοντίζουνται
απάνω του, όλα τον σημαδεύουνε, θαρρεί κ' όλας πως τούτα
τα πελώ ρια μάτια φτερουγίζουνε προδοτικά μέσα στο αχνοφώς, τα νιώ θει που τον αγγίζουνε σ ’ όλα τα μέλη, από το
κράνος που βαραίνει στο κεφ άλι του, ως τα παγωμένα, ξερά
πόδια του. Μ αζεύεται τότες σιγά, όσο μπορεί πιο σιγά, μην
τον προσέξει ο Βασιλάς. Ό μ ω ς το τ ρ έ μ ο υ λ ο ξαναρχίζει. Ψά
χνει ολόγυρα. Ό λ ο ς ο κόσμος γίνεται λίγα μέτρα απόσταση.
Από τα μάτια του, ως εκεί που τον σημαδεύουνε. Κρύβεται
πίσω από μια πέτρα. Νιώθει ξεμοναχιασμένος σ ’ ένα γκρίζο
χάος και δοκιμάζει την πικρή αίσθηση πως η ύπαρξή του είναι
κρεμασμένη από μια κλωστή. Τι πρ έπει να κάνει; Πώς θα γίνει
να μη κοπεί απότομα η κλωστή; Θεέ μου, πόσο ανόητος που
ήτανε, να λέει πως ο πόλεμος δεν ήτανε παρά μια γοητευτική
γνωριμία μ' ένα μυθικό σύμβολο. Ω, σίγουρα είναι κάτι άλλο.
Δεν έχει τη δύναμη να το φτάσει ο λογισμός του κ ’ είναι
ανήμπορος να ξεφύγει πια από την αμείλιχτη πραγματικό
τητα, όπου ο ίδιος είναι το μοναδικό κέντρο της, ο τελειω τι
κός της σκοπός.
Ο δεκανέας της ημιομάδας των τουφ εκιοφ όρω ν έδωσε
ξαφνικά την προσταγή:
- Πυρ!
Κι' αμέσως ένα βόλι χύθηκε από το Βασιλά. Μαζί τ ’ οπ λο
πολυβόλο, ένα ξερό, μεταλλικό γάζωμα. Τρεις άλλες απανω 
τές τουφεκιές και μετά σιωπή.
«Δεν έπαθα τίποτε», σκέφτηκε ο Θ εοφίλης. Έ πια σε το
τουφέκι, έφερε το χέρι του στο λύκο και πάτησε. Το κοντάκι
χτύπησε δυνατά τον ώμο του. «Πρέπει να το πιέζω», είπε ξανά
κι οπλίζοντας πάτησε δεύτερη φορά. Το τουφέκι, σα μια σ ιδε
ρένια προέχταση του κορμιού του, αφήκε σταθερά το βόλι.
Τώρα δεν έτρεμε. Τ’ οπλοπολυβόλο ξανάρχισε με ρυθμό σί
γουρο. Κάθε που έφευγε το βόλι, ο Θ εοφίλης ένιωθε κάποιαν
αντίδραση. Μ ηχανικά θυμότανε τους κανονισμούς βολής.
Έ πρ επε να σημαδεύει το στόχο, όμως δεν έβλεπε τίποτε. Κι
όταν σταματούσε, κάτι σάλευε μέσα του, που έπρεπε οπω σ

δήποτε να το πνίξει. Ο εχθρός είναι έξω από τον εαυτό του,
εδώ αντίκρυ. Αυτό έπρεπε με κάθε μέσο να το πιστέψει. Στο
στρατώνα δεν έλαχε ποτέ να του μιλήσουνε σχετικά. Πρέπει
όλα να τα μάθει από την αρχή.
- Χτυπήθηκε ο λοχίας! ακούστηκε μια τρομαγμένη φωνή.
Πήγε ν ’ ανασηκω θεί και ξανάπεσε. Πρόφτασε να ιδεί, εί
κοσι μέτρα μακριά, ξαπλωμένο ανάσκελα, το λοχία Ξενή. Ό χι,
αδύνατο να το πιστέψ ει πως ο λοχίας μπορεί να πεθάνει. Δεν
πεθαίνουν, διάβολε, τόσο γρήγορα οι άνθρωποι.
Ύ στερα όλα ξετυλίχτηκαν μέσα σ ’ ένα θολό όνειρο.
Έ μ εινε καρφω μένος στη θέση του. Μ ερικά πράματα περ νο ύ 
σαν ανάκατα, τοιχογραφίες που φωτίζονταν ζωηρά στη μνήμη
του. Τ ’ οπ λοπολυβόλο φ αίνεται νάπαθε εμπλοκή. Οι του φ ε
κιές ανάριες. Φοβισμένες, αδυνατισμένες κραυγές. Κ’ οι Ιτα
λοί π λη θα ίνου ν τα πυρά. Κάποτες ένας κουφωτός κρότος, μια
έκρηξη πίσω του. Δεν ξέρει τι είναι. Ζαρώνει, γίνεται ένα
κουβάρι.
-Σ ύ μ π τ υ ξ η ! ακούγεται η φωνή του δεκανέα.
- Εμπρός, Θεοφίλη, όσο είναι καιρός, του λέει ο Βασιλάς
και γλιστρώντας φεύγει.
Ο λοχίας είναι πάντα ξαπλωμένος στη θέση του. Πιο πέρα
κάτι ξανθά γένεια ακουμπισμένα σε μια πέτρα. Τώρα καταλα
βαίνει, γιατί σταμάτησε τ' οπλοπολυβόλο. Πώς γίνεται να
τους αφ ήσουνε; Ίσω ς τα παιδιά να λαβώθηκαν. Ετσι, λοιπόν,
θα τον άφηναν, αν λάχαινε να χτυπηθεί ο ίδιος: Τον παγώ νει η
σκέψη. Σηκώ νει το κεφάλι του κι αμέσως κρύβεται. Οι Ιταλοί
ζυγώνουνε μέσα σε φωτιά Πεθυμούσε ν ’ ανοίξει η γης να τον
κρύψει, μακριά από τα πατήματα των λύκων, που ανέβαιναν
ακροβολισμένοι, κροταλίζοντας σίδερα.
Μια φωνή σθησμένη τον καλεί επίμονα:
-Θ ε ο φ ίλ η ... Θ εοφίλη!
Α ναπηδάει τότες και το βάζει στα πόδια. Ω, ας είχε φτερά
να τον σηκώ σουνε πάνω από τη γης!
- Θ έλεις να σε πιάσουνε αιχμάλωτο; τον απ οπ αίρ νει ο
Βασιλάς.
Στέκεται, σαν παιδί που τάχει χα μένα και δείχνει κατά το
φυλάκιο.
- Ναι, ναι. Ο λοχίας κι ο σκοπευτής. Οι άλλο ι γλύτωσαν!
λέει ο Βασιλάς και προσθέτει με φωνή που έπαιζε:
- Τ ο ήξερα από πριν. Τους τραβούσανε τα χώματα!
Ο Θ εοφίλης τον κοιτάει με παράπονο. Στα πα ιδικά μάτια
του ανέβηκαν δυο χοντρά δάκρυα: Τ α π ρ ώ τ α δ ά κ ρ υ α
του π ο λ έ μ ο υ . . .
Απ' το βιβλίο του «Αρματωμένοι»
Έ κδοση Φ ιλιππότη 1981
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α. Πρώτο συμπέρασμα ή μά λ λ ο ν πρώτη
πιθανότητα:
Οι
κακώσεις
θα
ή τ α ν πιο σ ο β α ρ έ ς αν η ζ ών η
ασ φ α λ ε ία ς δεν ήταν δεμένη.
Τέτοια είνα ι η περίπτωση οδηγού που
φ ορούσε τη ζώνη και εμ π λάκη κε σ ’ ένα
βίαιο ατύχημα κατά τη διά ρ κεια του
οποίου οι τρεις επιβάτες του αυ τοκινή
του του σκοτώ θηκαν, ενώ ο ίδιος υπέστη
μόνο ένα τραύμα ελαφ ρό στο κεφ ά λι κι
ενα μικρό κάταγμα στον 4ο οσφυϊκό
σ πό νδυλο αφ ήνοντάς του σ υνολικά
ανα πηρία 10%.

D n \

Τέτοιες είνα ι επίσης οι π ο λυά ριθ μες
περιπτώ σεις σαν αποτέλεσμα θω ρακικώ ν
σ υμπιέσ εω ν χω ρίς κάταγμα, οι εγκεφ α
λικές δια σ είσεις κ.λ.π., καθώς και επιφ α 
νειακά τραύματα στο πρόσω πο και αλλού
αφ ήνοντας ανεπαίσθητα σημάδια, τη
στιγμή που οι υλικές ζημιές του αυτοκι
νήτου είνα ι πολύ μεγάλες και οι επιβάτες

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ιατροδικαστική

Του Cloude ROUSSEAU

Η ιατρ οδικασ τική εμπ ειρ ία μ π ο ρ εί ως
ένα βαθμό να σ υμ β ά λει στην ανάλυση
των δ ιά φ ο ρ ω ν πρ οβ λημ άτω ν που α φ ο 
ρούν την υποχρεω τική χρήση της ζώνης
ασφ αλείας.
Π ροσθέτει
οπω σδήποτε
χρ ήσ ιμ α σ τοιχεία για τον α π ολο γισ μ ό αυ
τής της νέας νομοθεσίας.

εμπειρία

Κατά γενικό κανόνα, κυρίως τα ατυχή
ματα που ο φ είλο ντα ι στη ζώνη ασ φ α
λείας είνα ι εκείνα που τραβούν πιο πολύ
την πρ οσ ο χή του γιατρού - πραγματογνώ μονα. Θα ήταν λάθος να βγάλουμε
κάποιο στατιστικό συμπέρ ασ μα χω ρίς να
μιλή σ ουμ ε για τις πο λυά ρ ιθ μες π ερ ιπ τώ 
σεις που, χάρη στη ζώνη ασφαλείας, δεν
φ θ ά νο υν στο στάδιο της πραγματογνω 
μοσύνης.

χω ρίς ζώνη στο ίδιο ή στο απέναντι αυτο
κίνητο είναι σοβαρά τραυματισμένοι.
β. Δ εύτερη πιθανότητα: Τ α τ ρ α ύ 
μ α τ α θα ε ί χ α ν χ ω ρ ί ς α μ φ ι β ο 
λία α π ο φ ε υ χ θ ε ί αν η ζώνη
ασφαλείας είχε προσδεθεί.

Η πρ αγματογνω μοσ ύνη επιτρ έπ ει να
διαπισ τώ σουμε ένα αριθμό σοβαρών
τραυμάτω ν σε άτομα που δεν είχαν
πρ οσ δ έσει τη ζώνη ασφ αλείας ενώ άλλοι
2.
Εν πά σ ει περιπτώ σει. ορισ μένα σ υμεπιβάτες του ίδιο υ οχήματος με δεμένη
περάσ ματα βγα ίνουν απ' τη μελέτη συγ τη ζώνη ασφ αλείας δεν τραυματίστηκαν
κεκρ ιμένω ν περ ιπτώ σ εω ν και για να τις καθόλουή τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι
Η ζώνη α σ φ αλείας θέτει εξ' άλλου στον
εντοπ ίσ ουμ ε
μελετήσαμε
ξεχωριστά περιπτώ σεις αυτού του είδους είνα ι π ο λ
π ρ αγμ ατο γνώ μ ονα καινούρ ια π ρ ο β λή 
λές αλλά έχουμε επιλέξει δύο που τις
περισ σ ότερες από 200 υποθέσεις.
ματα. Μ άλλα λόγια θα μπ ορ ού σα ν να
θεω ρ ούμε πιο χαρακτηριστικές:
γ ίνο υ ν ο ρ ισ μένες καινο τομ ίες στη μ εθ ο 
- Ο επιβάτης ενός αυτοκινήτου που
δολογία της πρ αγμ ατο γνω μ οσ ύνη ς σ ’
υπέστη δύο δια δοχικά χτυπήματα της
ανά λογες περιπτώ σεις:
ίδιας σφοδρότητας στο πίσω μέρος. Το
πρώτο χτύ πη μα δεν είχε πρ οκα λέσ ει κα
I. Σ υμβολή της π ραγματογνω μο
νένα τραύμα στον επιβάτη, που έλυσε τη
σύνης στον απολογισμό της
ζώνη πριν απ' το δεύτερο χτύπημα, αλλά
υποχρεω τικής χρήσης της ζώνης
εκσ φ ενδ ονίσ τηκε απ' αυτό πάνω στα
ασφαλείας.
ταμπλώ
και
τραυματίστηκε
στο
πρόσωπο.
1.
Η κατάρτιση στατιστικών με βάση τις
πρ αγμ ατο γνω μ οσ ύνες είναι αδύνατη.
Π ρέπει ν ’ α π οφ ύγου με να π έσ ο υμε στην
παγίδα εφαρμόζοντας αυτή την σ υ νη θ ι
σμένη σήμερα μέθοδο.
Πράγματι, στην ειδική αυτή π ερ ί
πτωση, οι στατιστικές θα π α ρα πο ιού σα ν
την πραγματικότητα, γιατί στον σ υν
ολικό αριθμό των τραυματιώ ν που εξετά
ζονται για πρ αγματογνω μοσ ύνη δεν
π ερ ιλα μ β ά νο ντα ι αυτοί που διέφ υγα ν
τον τραυματισμό, χάρη στη ζώνη ασ φ α 
λείας και κατά σ υνέπεια δεν μπ ο ρ ο ύ ν να
«μετρήσουν» στη στατιστική.
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- Τέτοια είνα ι επίσης η περίπτωση μιας
20χρονης κοπέλας που τραυματίστηκε
σοβαρά στο πρόσω πο απ' την πρ όσ 
κρουσή της στο παρ - μπριζ του α υ τοκι
νήτου, πράγμα που θα είχε α π οφ ευχθ εί
αν είχε δεμένη τη ζώνη της.
y. Α λ λ ά , τ ρ ί τ η π ι θ α ν ό τ η τ α ,
η ζώνη δεν είναι ένα θαύμα
και σ' ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς φ α κ έ λ ο υ ς
υποθέσεων
εντοπίσαμε
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , ό π ο υ οι τ ρ α υ 
μ α τ ισ μ ο ί ήταν σ ο β α ρ ο ί παρά
τη ζ ώ ν η .

Σ' αυτή την κατηγορία ξαναβρήκαμε
σοβαρούς κρανιακούς και κρανίο _ προσω πικούς τραυματισμούς με πληγές
και κατάγματα. Οι τραυματισμοί αυτοί εί
ναι ανάλογοι μ ’ εκείνους που θα συναν
τούσε κανείς με πολύ μεγαλύτερη συ
χνότητα πριν καθιερω θεί η χρήση της
ζώνης ασφαλείας.
Θα δούμε ενδεχομένω ς ποια σ υμπε
ράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Εν
πάση περιπτώ σει όμως νομίζω ότι τα
αποτελέσματα αυτά μπορούν ν' αποδο
θούν είτε σε κακή χρήση της ζώνης, είτε
στη χρήση απρόσφορου μοντέλου ζώ
νης, είτε τέλος, αλλά πολύ σπάνια, στην
ιδιαίτερη σφοδρότητα της σύγκρουσης
που ξεπερνάει τα όρια δυνατότητας των
μέσων να συγκρατήσουν τον επιβάτη.
δ. Αν τα τραύματα μπορ ούν να είναι
σ ο β α ρ ά παρά τη χρήση της ζώνης
μπορ ούν σ' ορισμένες περιπτώσεις να
είναι επίσης σοβαρά, ε ξ ' α ι τ ί α ς τ η ς
ζ ώ ν η ς , κι αυτό είναι μια τέταρτη πιθ α
νότητα.
Σ' αυτή την κατηγορία θα ξανασυναντήσουμε τραύματα που πρ οκλήθηκαν
απ' τη ζώνη, αλλά πρ έπει επίσης να λά
βουμε υπ' όψη περιπτώσεις τις οποίες η
πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας εμπ οδ ί
ζει το θύμα να εκτιναχθεί α π ’ το αυτοκί
νητο ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι σω
τήριο, καθώς και περιπτώσεις, όπου η
ζώνη εμποδίζει να βγάλουν γρήγορα το
θύμα απ' το αυτοκίνητο, όταν π.χ. αυτό
καίγεται.
ε. Τέλος, τελευταία εκδοχή σ ’ αντίθεση
με τις προηγούμενες η έ λ λ ε ι ψ η
ζ ώ ν η ς α σ φ α λ ε ί α ς μ π ο ρ ε ί να
κ α τ α λ ή ξ ε ι σε ε υ τ υ χ έ ς α π ο 
τέλεσμα.
Γνωρίζουμε όλοι περιπτώσεις αρκετά
παράδοξες, στις οποίες μεταξύ δύο επι
βατών του ίδιου αυτοκινήτου, άλλοτε ο
ένας χρωστάει τη ζωή του στο ότι είχε
προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας κι άλλοτε
ο άλλος τη χρωστάει στο ότι τη
ζώνη του λυτή.
Θ υμάμαι την περίπτωση ενός οδηγού
χωρίς ζώνη ασφαλείας που εκτινάχθηκε
έξω α π ’ τ' αυτοκίνητο μετά από σ φ οδρ ό
τατη σύγκρουση και παρά τα σοβαρά
τραύματα, που χρειάστηκαν 4 μήνες να
θεραπευθούν, ήταν πιο τυχερός απ' τον
συνεπιβάτη του που προοδεμένος με τη
ζώνη ασφαλείας κάηκε μαζί με το αυτο
κίνητο. Θ υμάμαι επίσης την περίπτωση
δύο γυναικών, μάνας και κόρης, απ' τις
οποίες αυτή που φορούσε τη ζώνη
ασφαλείας έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο
χωρίς να πά θει σχεδόν τίποτε ενώ η άλλη
χωρίς ζώνη ασφαλείας εκτινάχθηκε έξω
απ' τ' αυτοκίνητο και σκοτώθηκε επί τό
που.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις που το
θύμα έχει την εντύπωση ότι τα τραύματά
του θα ήταν πιο σοβαρά αν είχε πρ οσ δέ
σει τη ζώνη ασφαλείας περιλαμβάνονται
μόνο οι εκτινάξεις έξω α π ’ το αυτοκί
νητο. Σ' ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις
το αυτοκίνητο έκανε «τούμπες» χωρίς
να τραυματιστούν σοβαρά οι επιβάτες
του αν και δεν φορούσαν ζώνες ασφ α
λείας.
Κάτ,ω απ' το φως αυτών των πολυά ρι
θμων παρατηρήσεω ν των οποίω ν τ' απο
τελέσματα όπως έχουμε δει, είναι αλλη-

λοσυγκρουόμενα, ο πραγματογνώμονας
μπορεί να προσπαθήσει με επιφ ύλαξη να
σχηματίσει μια γνώμη για τη ζώνη ασφ α
λείας.
Ο τύπος της ζώνης σίγουρα παίζει
ρόλο, καθώς και η τεχνική της πρόσδεσης, ενώ πολύ συχνά οι οδηγοί δεν ξέ
ρουν να χρ ησ ιμ οπο ιού ν τη ζώνη τους.
Το στήριγμα της κεφαλής πάνω απ' το
κάθισμα θα έπρεπε να είναι το υποχρεω 
τικό σ υμπλήρω μα της ζώνης ασφαλείας
γιατί έχουμε διαπιστώ σει ότι τα τραύ
ματα στο κεφ ά λι εξακολουθούν να είναι
πολλά ανάμεσα σε άτομα που φορούσαν
τη ζώνη ασφαλείας.
Τέλος, η ζώνη ασφ αλείας δεν είναι η
παγκόσμια πανάκεια. Αν απ οτελεί ένα
προφ υλακτικό μέσο που στοχεύει στη
βαρύτητα των τραυματισμών, δεν είναι
σε καμιά περίπτωση μέσο για ν' απ οφ ύ
γουμε όλους τους τραυματισμούς, πολύ
περισσότερο δε ν' αποφ ύγουμε τ' ατυ
χήματα.
Θα υπάρχουν πάντα, δυστυχώς, περ ι
πτώσεις τραυματισμών πέρα α π ’ τις
προφ υλακτικές δυνατότητες της ζώνης
ασφαλείας και δεν θα ήταν σωστό αυτές
τις περιπτώ σεις να τις χρεώ σουμε στο
παθητικό του μέτρου (υποχρεω τική ζώνη
ασφαλείας).

II. Νέα προβλήματα για τον πραγματογνώμονα.
1. Ιατρικά προβλήματα.
Η χρήση της ζώνης ασφ αλείας έκανε
να εμφ ανισ θεί μια καινούρια παθολογία
όσο αφ ορά τον ιδιαίτερο τρόπο που προκαλούνται οι τραυματισμοί. Τέτοιες σω
ματικές βλάβες υπήρχαν οπωσδήποτε
και στο παρελθόν, αλλά έγιναν πολύ πιο
συχνές με τη χρήση της ζώνης.
α. Πρέπει πρώτα ν' ανα φ έρουμε τους
τραυματισμούς που μπορούν να προκληθούν από π τ ώ σ ε ι ς ε ξ ’ α ι τ ί α ς
τ η ς ζ ώ ν η ς τη στιγμή που ανεβ α ίνει ή
κατεβαίνει ο επιβάτης. Οι τραυματισμοί
αυτοί δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικοί
αλλά συνήθω ς εντοπίζονται στα κάτω
άκρα ή τους καρπούς των χεριών.
β. Πιο χαρακτηριστικά είναι τα τραύ
ματα στο λαιμό που προκα λούνται τη
στιγμή της σύγκρουσης από ζώνες
ασφαλείας άσχημα τοποθετημένες ή λά
θος προοδεμένες.
Εντοπίσαμε
έτσι
μια
περίπτωση
στραγγαλισμού με σοβαρό αιμάτωμα

στην κατώτερη εγκεφ αλική περιοχή χω
ρίς ευτυχώς μόνιμες συνέπειες.
Σε μια άλλη περίπτωση ταυτόχρονα με
το κάταγμα της σιαγόνας η απότομη εγ
κεφ αλική πίεση συνοδεύτηκε με θρόμ
βωση της καροτίδας που άφησε μετά από
8 μήνες μια δεξιά ημιπαράλυση.
Σε μια τρίτη παρατήρηση η αγγειακή
συμπίεση της βάσης του αυχένα προκάλεσε μια αριστερή οφ θα λμική ατροφία
α να μφ ίβολα με την ίδια φ α ινομενολογία
όπως κατά την διάρκεια ορισμένω ν θωρακικών συμπιέσεων, προκαλώντας, το
σύνδρομο του Purtscher.
γ. Τα θω ρακικά τραύματα είναι πολύ
συχνά προκαλώντας κατάγματα ενός ή
περισσότερω ν πλευρώ ν καθώς και κατά
γματα του στέρνου.
δ. Οι συμπιέσεις της κοιλιακής χώρας
που συναντά κανείς επίσης συχνά είναι
ίσως οι πιο σοβαρές περιπτώ σεις και
απαιτούν επείγουσα χειρ ου ργική επέμ
βαση αφ ήνοντας πολλές φορές σοβαρά
ελαττώματα. Πολλά τραύματα έχουν
διαπιστω θεί στο συκώτι.
ε. Πρέπει να πρ οσ θέσουμε στις πρ ο η 
γούμενες περιπτώ σεις τη ρήξη της μή
τρας επί εγκύω ν γυναικών.
στ. Τέλος η απότομη ώθηση που υφίσταται ένα άτομο συγκρατημένο α π ’ τη
ζώνη ασφ αλείας μπορεί να π ρ οκα λέσ ει
τραύματα στη σ πονδυλική στήλη κι
έχουμε τέτοιες περιπτώ σεις που τελικά
άφησαν αναπηρία 35% καθώς και πα ρα
πληγία από τραύμα στον νωτιαίο μυελό.
Δεν θα επ ιμ είνου με περισσότερο στα
κλινικά φ α ινόμ ενα αυτής της νέας πα θο
λογίας, που ανεξάρτητα απ’ το καθαρά ια
τρικό της ενδιαφ έρον, επιτρ έπ ει να βγά
λουμε συμπεράσματα όσον αφ ορά τον
τύπο της ζώνης ασφαλείας, τη σωστή
προσαρμογή της και τέλος τον τρόπο
χρήσης της.

2. Δικαστικά προβλήματα.
Χωρίς να εμπλακώ στη μελέτη των
διάφορω ν δικαστικώ ν προβλημάτω ν που
ανακύπτουν α π ’ τη χρ ησ ιμοποίησ η ή όχι
της ζώνης ασφ αλείας θα ή θ ελα μόνο να
επισημάνω τα διάφ ορα ερωτήματα που
μπορούν να τεθούν στον πραγματογνώμονα για να βο ηθ ήσ ει στην επίλυση αυ
τών των προβλημάτω ν.
Ο φείλω να επιμείνω στο ότι συχνά ο
πραγματογνώμονας δεν μπορεί να δώσει
απάντηση στα ερωτήματα αυτά κι ότι σε
καμιά περίπτω ση δεν οφ είλει να δώσει
όπως - όπως μια απάντηση. Είναι προτι
μότερο να πει ότι δεν μπορ εί να δώ σει
απάντηση και να εξηγήσει για ποιους λό
γους, παρά να παρασύρει σε λαθεμένη
δικαστική απόφαση, δίνοντας αβέβαιη
απάντηση.
α. Υπήρχε αντένδειξη για τη χρήση ζώ
νης;
Η συζήτηση και η εξέταση μπορούν να
βοηθήσουν στην απάντηση, καθώς και η
εξέταση των ιατρικώ ν πιστοποιητικώ ν
και περιπτώ σεω ς συντρεχούσης η συν
εργασία με τον θεράποντα γιατρό.
β. Το θύμα φορούσε τη ζώνη του;
Αν η εξέταση πρ αγματοποιήθηκε λίγο
τετά το ατύχημα είναι ενδεχομένω ς δυ
νατό να βρεθούν χαρακτηριστικά σημά
δια. Μ ερικές φορές μάλιστα ο ίδιο ς ο τύ
πος των τραυμάτων μπορεί να επιτρέπει
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μια σαφή απάντηση. Η ανάκριση δεν
μπ ορ εί να πα'ιξει παρά επιβ εβα ιω τικό
ρόλο.
γ. Τα τραύματα π ρ ο κλή θ η κα ν κατ' ευ
θείαν απ' τη ζώνη ή από άλλη αιτία;
Οταν π ρ όκειται για τραύματα χα ρ α 
κτηριστικά, όπως απ α ρ ιθ μ ή θ η κα ν πα ρα
πάνω, η απάντηση μπ ορ εί να είνα ι σχε
τικά εύκολη. Αν υπάρχει α μ φ ιβ ο λία ο
πρ αγματογνώ μονας φ υσ ικά δεν μπορ εί
να γνω ματεύσει.
δ. Τα τραύματα θα μπ ορ ού σα ν ν ’ απ ο
φ ευ χθ ο ύ ν ή να ελα χ ισ τοπο ιηθ ούν αν το
θύμα είχε π ρ ο σ δ έσ ει τη ζώνη του;
Π ρόκειται για μια ερώτηση της οποίας
η απάντηση ε ίνα ι λεπτό θέμα, α λλά ο τύ
πος του τραύματος (ιδιαίτερα σοβαρά
τραύματα στο πρόσ ω πο ή τα γόνατα), η
μελέτη των σ υνθ ηκώ ν του ατυχήματος,
τα τραύματα των άλλω ν επιβατώ ν του
αυ τοκινή του και περιπτώ σεω ς συντρεχούσης, οι υλικές ζημιές του α υ το κινή 
του επ ιτρ έπ ο υ ν πο λλές φ ορές να δοθεί
εμπεριστα τω μένη γνωμάτευση.

III. Δυνατές βελτιώσεις στη μ εθο 
δολογία της π ραγματογνω μο
σύνης.
Καθώς η επα νόρ θω σ η των σωματικώ ν
κακώ σεω ν τε ίν ε ι να εξειδ ικεύ ετα ι όλο
και περισ σ ότερο, η τεχνική της πρ αγμ α
τογνω μο σ ύνης για την εκτίμησ ή τους,
π ρ έπ ει να καθ ιερ ώ σ ει κανόνες, όσο γ ίνε
ται πιο α κρ ιβ είς κι έτσι είναι δυνατό να
δ ια μ ο ρ φ ω θ εί μια πραγματική μ εθ ο δ ο λο 
γία.
Στο πλα ίσ ιο των τροχαίω ν ατυχημά
των, ο πραγματογνώ μονα ς ο φ ε ίλ ε ι να
λά β ει υπ' όψη του ένα αριθμό π ρ ο β λη μ ά 
των που α να κύπ του ν απ' τη χρήση, ή μη,
της ζώνης ασφ αλείας.
1._Το ερ ω τη ματο λόγιο προς το θύμα
κατά τη διά ρ κεια της πρ αγμ ατο γνω μ ο
σύνης π ρ έπ ει να να κα τευ θύ νεται με
τρόπο ώστε να πρ οσ δ ιορ ίζει με ακρ ίβ εια
τη θέση του μέσα στο αυτοκίνητο, την
ενδ εχ ό μ ενη χρήση της ζώνης ασφ αλείας
και ακόμη αν είνα ι δυνατό τον τύπο της
ζώνης και τον τρόπο χρήσης στη σ υγκε
κρ ιμένη περίπτω ση.
Ο καθηγητής Piganiol καθιέρω σε ένα
πρότυπο ερω τηματολόγιο για να χρ η σ ι
μο π ο ιείτα ι κατά την πρ αγμ ατο γνω μ ο
σύνη και να σ η μ ειώ νο νται συστηματικά
τα στοιχεία που α φ ορ ού ν τη φύση των
τρ αυματισ μώ ν και τη χρήση της ζώνης
ασφαλείας.
Θα ήταν ευχής έργον ό λο ι οι πραγματογνώ μονες να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν το ίδιο
πρ ότυ πο για να ευθ υγρ αμ μίζοντα ι οι
έρ ευνες και οι συζητήσεις α να φ ο ρ ικά με
τα ιατρ ο δικασ τικά πρ οβ λήμ ατα που
αντιμετω πίζονται από τη χρήση, ή μη, της
ζώνης ασφ αλείας.
2. Η εξέταση αυτή κ α θ ’ αυτή, ανεξά ρ 
τητα απ' τους κοινο ύς κανόνες που διέπο υν κάθ επρ αγμ ατο γνω μ οσ ύνη για σω
ματική βλάβη, ο φ είλει να κα τευ θύ νεται
είτε προς την ειδική πα θο λογία που διέπ ει τη ζώνη ασφ αλείας, και την οπ οία ο
πραγματογνώ μονα ς ο φ είλει να γνω ρίζει
καλά, είτε προς την κλασική τραυματική
πα θο λογία που η ζώνη θα έπρ επε να επι
τρέψ ει να α π οφ ευχθ εί, ειδικά όσον
αφ ορά τα τραύματα στο πρόσωπο.
3. Για να είνα ι επ ιτυ χη μένη η π ρ αγμ α
τογνω μοσύνη, ο ειδικό ς ο φ ε ίλ ε ι να γνω-
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ρίζει καλά την νομ ολο γία που αναφέρεται στην ευθύνη απ' τη χρήση ή την
παράλειψη^ χρήσης ζώνης ασφαλείας. Η
γνώση αυτή δεν έχει σκοπό να μετα βά λει
τον πραγματογνώ μονα σε δικαστή αλλά
να του καταστήσει σαφ έστερα τα ερω τή
ματα που θα μπορ ούσα ν να του τεθούν
για να είνα ι σε θέση να δώ σει εύστοχη και
τεκμη ριω μένη απάντηση.
Τα δ ιά φ ο ρα αυτά ιατροδικαστικά πρ ο
βλήματα που τίθενται από τη χρήση της
ζώνης ασφ αλείας πρ έπ ει να δ ιε υ κ ρ ιν ί
ζονται στην έκθεσ η του πραγματογνώμονα. Δ εν έχο υν βέβαια - εξυπ α κού ετα ι καμιά θέση στα συμπεράσματα, όταν
στην παραγγελία δεν έχει τεθεί κανένα
ιδιαίτερο ερώτημα.
Συμπερασματικά, νομίζουμε ότι ο για
τρός - πραγματογνώ μονας, επίκο υρ ος
της δικα ιοσ ύνης, έχει ένα εντελώ ς ξε
χω ριστό ρόλο μπροστά στο καινούρ ιο
πρ όβ λημ α που τίθεται από την καθιέ
ρωση της ζώνης ασφαλείας.
Ο ρόλος αυτός του «ειδικού» π ρ ο ϋ π ο 
θέτει ιδια ίτερ ες γνώ σεις τόσο στο πεδίο
της ιατρικής όσο και στο χώ ρο του δι
καίου, καθώς και μία προσ α ρμογή στη
μεθ οδ ολο γία της πραγματογνω μοσύνης

που γίνεται όλο και περισσότερο αναγ
καία.
Εμμεσα ο πραγματογνώ μονας με την
ανάλυση των διαπιστώ σεώ ν του μπορεί
να β ο ηθ ήσ ει για τη βελτίωση μιας πρ ο
φ υλαχτικής μεθόδου που έχει ήδη δώσει
δείγματα χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας. Ο όρος της προφ ύλαξης
μπορ εί να ξαφνιάζει αλλά δεν πρ έπει να
παραπλανά. Δ εν μπορ εί να εκληφ θεί
παρά σαν πρ οφ υλα κτική ενέργεια που
αφ ορά τη βαρύτητα των τραυμάτων,
και ποτέ την αποφ υγή τους και πολύ
περισσότερο την αποφ υγή των ατυχημά
των.
Α πο μένει όμως ένα πρ όβ λημ α ηθικό
και νομ ικό:
- Ο φ είλουμε να υ π οχ ρ εώ νου με τον
άνθρω πο να προστατεύσει τον εαυτό
του; Η πώ ληση του οινοπνεύμα τος και
του κα π νού εν τοιαύτη περιπτώ σει γιατί
είναι ε λεύ θ ερ η ;
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BZTVNOmifi KOI
Η Αστυνομία υπάρχει για να υπηρετεί τον πολίτη εφαρμόζον
τας τους νόμους, που θεσπίζει η Πολιτεία με σκοπό την εξασφά
λιση της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης. Η διαγωγή λοιπόν και η
συμπεριφορά του πολίτη, προς τον οποίο εκδηλώνεται κάθε
αστυνομική ενέργεια επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το αστυνομικό
έργο.
Εφαρμόζοντας όμως τους νόμους ελέγχει τη διαγωγή των
πολιτών και αναπόφευκτα έρχεται σε σύγκρουση μαζί τους με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιθέσεις και ένταση στις μεταξύς τους σχέσεις, να δυσχεραίνεται το έργο της και να προκαλούνται οι ανθρώπινες δυσαρέσκειες.
Πρέπει, λοιπόν, να επιλεγούν τρόποι να πεισθεί ο πολίτης για
τις υποχρεώσεις του μέσα στην κοινωνία και κυρίως για την υπο
χρέωσή του να σέβεται και να συμμορφώνεται με τους κανόνες
δικαίου, που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων.
Το έργο αυτό εξυπηρετούν οι Δημόσιες Σχέσεις εκτός του
χώρου της Αστυνομίας.
Ειδικώτερα αυτές επιδιώκουν να πετύχουν την επικοινωνία
μεταξύ Αστυνομίας και κοινού, να αμβλύνουν, με το διάλογο και
την πειθώ, τις αντιθέσεις, που προκαλούνται από τις αστυνομικές
επεμβάσεις και να δημιουργήσουν κλίμα αμοιβαίας κατανόησης
και καλής θέλησης με απώτερο σκοπό να κερδίσουν την εκτίμηση,
την εμπιστοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό του πολίτη και να
εξασφαλίσουν την συμπαράσταση και τη συνεργασία του για την
εκπλήρωση της κοινωνικής αστυνομικής αποστολής του.
Έ νας από τους δρόμους για την επιτυχία του σκοπού αυτού
είναι και η ενημέρωση του κοινού με τον « τ ύ π ο » , γεγονός που
προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένης μορφής σχέσεων ανάμεσα
στην Αστυνομία, τον « τ ύ π ο » και τους λειτουργούς του. Αυτές
οι ειδικές σχέσεις και οι δυνατότητες που παρέχουν για μια καλύ
τερη από κάθε πλευρά αστυνόμευση αναλύονται στο άρθρο που
ακολουθεί.

Ο ΤΥΠΟΣ
1. Έ ννοια και διακρίσεις του τύπου.
Ο Τύπος αποτελεί τη σημαντικότερη
έκφραση του γραπτού λόγου στον τομέα
της Δημοσιότητας.
Λέγοντας τύπο εννοούμε κάθε προϊόν,
που προέρχεται από την τυπογραφ ία ή
από άλλο μηχανικό ή φ υσικοχημικό
μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η παρα
γωγή μεγάλου αριθμού όμοιω ν αντίτυ
πων.
Τον ανωτέρω ορισμό του τύπου, που
καθιέρωσε ο Γερμανικός νόμος «περί
τύπου» του 1874, παρέλαβε το άρθρο 1
του Ν. 5060/1931 και το άρθρο 1 του Α.Ν.
1092/1938.
Έ τσι κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν
5060/1931 «ως τύπος εθεωρείτο παν
προϊόν πρ οερχόμενον εκ τυπογραφίας ή
οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού
μέσου, χρησίμου προς πολλαπλασ ια
σμόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων,
παραστάσεων μετά ή άνευ επεξεγήσεω ν
ή φω νογραφ ικών πλακών». Τελικά όμως
με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938 ο
ορισμός του τύπου διαμορφ ώ θηκε ως

εξής: «Τύπος και έντυπον, ε φ : ων εφαρ
μόζονται οι διατάξεις του νόμου τούτου
είναι παν ό.τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου
παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρ ησ ι
μεύει εις πολλαπλασιασμόν ή διάδοσιν
χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων
μετά ή άνευ σημειώσεων ή μουσικώ ν έρ
γων μετά κειμένου ή επεξεγήσεω ν ή φω
νογραφ ικώ ν πλακών». Η διάταξη αυτή
ισχύει και σήμερα.
Δεν αποτελούν τύπο και εξαιρούνται
από τις προστατευτικές διατάξεις, που
θεσπίζει το άρθρο 14 του ισχύοντος Συν
τάγματος (1975):
α. Τα χειρόγραφ α και τα παραγόμενα
με γραφομηχανή αντίτυπα.
β. Ο Κινηματογράφος, η φωνογραφία,
η Ραδιοφωνία, η τηλεόραση και κάθε
άλλο παρεμφ ερές μέσο μετάδοσης λό 
γου ή παράστασης (άρθρο 15. Συντάγμα
τος 1975).
γ. Τα Δημόσια θεάματα (θέατρο, συν
αυλίες, χορός κ.λπ.).
Σήμερα με τη λέξη τύπος νοείται διε
θνώς η εφ ημεριδογρα φ ία κυρίως και τα
περιοδικά.
Π εριοδικός θεω ρείται ο τύπος, που
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εκδίδεται συνέχεια και κατά τακτά χρ ο
νικά διαστήματα.
Μη π ερ ιο δικός θεω ρείται ο τύπος, που
εκδίδεται «εφ 1 άπαξ» και όχι συνέχεια ή
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Μη
περιοδικό τύπο αποτελούν τα βιβλία, τα
φυλλάδια, ο ιπ ρ οκηρ ύξεις. Δεν πρόκειται
για περ ιο δικό τύπο, σε περίπτωση επανεκδόσεω ς των βιβλίων.
Ο π ερ ιο δικός τύπος διακρίνεται σε
εφ ημερίδες και περιοδικά.
Εφημερίδα είναι κάθε έντυπο, που εκδίδεται κάθε μέρα ή σε μεγαλύτερα,
πάντως μη υπερβαίνοντα το μήνα, αλλά
τακτά χρ ονικά διαστήματα και περ ιέχει
ύλη γενικού, πολιτικού και κοινω νικού
ενδιαφέροντος, δηλαδή ειδήσεις, κρί
σεις και ζητήματα, που απασχολούν την
κοινή γνώμη, αγγελίες και διαφημίσεις.
Π εριοδικό είναι κάθε έντυπο, που εκδίδεται «άπαξ» τουλάχιστο το τρίμηνο,
σε τακτές εκδόσεις, που το περ ιεχόμενό
του δεν μπορεί να ταυτισθεί με την έν
νοια της εφημερίδας.

2. Η σημασία και οι σκοποί του τύ
που.
Η σημασία του τύπου, από πολλές
απόψεις, είναι τεράστια. Με τη διακίνηση
των ιδεών επ ιτελεί σκοπό μορφωτικό. Με
τον έλεγχο των οργάνων του Κράτους
αποτρέπει καταχρήσεις αυτών, ενώ με τη
δημοσίευση των απόψ εων της κοινής
γνώμης ασκεί πίεση στις Κυβερνήσεις

Του Σταύρου ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ταγματάρχη
και σ υντελεί στην ικανοποίηση των λαϊ
κών αιτημάτων. Αποτελεί λοιπόν τη βα
σική προϋπόθεση για τη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Κατά τον Φράνσις Ο υϊλιαμς ο τύπος
έχει κατά παράδοση τρεις σκοπούς. «Να
συλλέγει και να δημοσιεύει τα νέα, να τα
ερ μηνεύ ει και να τα σχολιάζει και να εν
εργεί σαν φύλακας του δημόσιου συμ
φέροντος εκεί όπου η εκτελεστική εξ
ουσία μπορεί να χρ ησ ιμοποιείται αυθαί
ρετα».
Ειδικώτερα οι σκοποί του τύπου είναι
οι εξής:
α. Να πλη ρο φ ο ρεί το κοινό με τη δ η μο
σίευση όλων των πληροφοριώ ν, που
αναφέρονται στα συμβάντα, τα οποία
λαμβάνουν χώρα και με το σχολιασμό
των γεγονότων και των ειδήσεων.
β. Να εκφράζει τις απόψεις των ατό
μων. των ομάδων και της κοινής γνώμης
και να σ υντελεί με τη δημόσια πλη ρ ο φ ό
ρηση στη διαμόρφωση της τελευταίας,
ώστε να καθίσταται βασικός παράγοντας
και μέσο των Δημοσίω ν Σχέσεων.
γ. Να ασκεί κριτική των πράξεων και
παραλείψ εω ν των κρατικών οργάνων
(νομοθετικών, εκτελεστικών και δικα
στικών) για όλα τα θέματα και κυρίως της
εσωτερικής, εξωτερικής και οικονομικής
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αυτά, στις χειρ ο νο μ ίες με τις οποίες τα
σ υνοδεύει.
Ο τύπος από τη μια πλευ ρά ελέγχει τις
κο ινω νικές αξίες με βάση την ανθρώ πινη
αξιοπρέπεια και από την άλλη διοχετεύει
στον καθένα με τη μορφή της κοινω νικής
αναγκαιότητας ειδήσεις, κρίσεις, σχόλια,
π ρ ο κα λεί συναισθήματα, δια τυπώ νει αι
τήματα και αποβ α ίνει το κύριο μέσο επ ι
κοινω νίας και ο εκφραστής των τάσεων
μιας κοινω νικής ομάδας.
Με τη διαρκή αυτή επ ικο ινω νία ο τύ
πος σ υμ βά λλει στη δημιουρ γία ομ οιο γέ
νειας στις λαϊκές μάζες, κάνει σ υ νειδ η 
τές τις ασ υνείδητες τάσεις τους, δη 
μιο υρ γεί κατευ θύ νει την κοινή γνώμη και
π νευ μ α το π ο ιεί το περ ιεχό μ ενο της ατο
μικής και κοινω νικής συνείδησης.
Από τις αρχές του 18ου αιώ να οι Ά γ 
γλοι θεώ ρησαν τον τύπο τέταρτο πόδι
στο θρόνο της ελευθερίας και τον αποκάλεσαν «Τετάρτη εξουσία».

4. Η ελευθερία του τύπου και οι
π ερ ιο ρ ισ μ οί της.
Η ελευ θ ερ ία του τύπου σε διεθνές
επίπ εδο έχει δ ια σ φ αλισ θ εί με το άρθρο
19 της παγκόσμιας διακήρυξης των δι
καιω μάτω ν του ανθρώ που και το άρθρο
10 της Δ ιεθ νο ύ ς Σ ύμβασης της Ρώμης.
Η ελευ θ ερ ο τυ π ία είνα ι ο θ εμ έλιος λ ί
θος των Συνταγμάτω ν όλου του κόσμου.
Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975 στο
άρθρο 14 παρ. 2 ανα φ έρ ει «ο τύπος είναι
ελεύθερος».
Ε λεύθερος τύπος σ ημ α ίνει ελευθ ερία
να ανα φ έρ εις ό,τι συμβαίνει, να δ η μο
σιεύεις ειδήσ εις και σχόλια για τις δ η μό
σιες υποθέσεις και να κρ ιτικάρεις γεγο
νότα χω ρίς δεσ μεύσ εις και φόβο.
Χάρη σ' αυτό το κατοχυρω μένο δι
καίω μα ο τύπος έγινε η μεγαλύτερη κοι
νω νική δύναμη και ασ κεί τεράστια επ ί
δραση στα γεγονότα, στα κοινω νικά ήθη,
στην ο ικο νο μ ία και στην πολιτική.

πολιτικής, με σ κοπό τη δια σ φ άλισ η του
κοινού σ υμ φ έρ οντος και
δ. Να μ ο ρ φ ώ νει και ψ υχαγω γεί το
κοινό.

3. Η δύναμη του τύπου.
Μετά την ανακάλυψ η της τυπ ογρ α
φίας ο τύπος κατέλυσε τα γεω γρα φ ικά
όρια των Κρατών με τη διάδοση των
ιδεώ ν και την ευρεία πλη ρ ο φ ό ρ η σ η και
απετέλεσ ε την κυρ ια ρχούσ α δύναμη
στον κόσμο.
Ο καθηγητής Μ περνάρ ΒΟΑΓΕΜ γρά
φει, πως ο τύπος είναι ένας φ ορέας του
κοινω νικού διαλόγου, που δε μας βρ ίσ κει
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ποτέ αδιάφ ορους. Μας φ έρ νει πρ ο σ φ ο 
ρές και αιτήματα και ενθουσιασμούς,
στους οποίους μετέχουμε. Ζει για μας στο
μέτρο, που και μεις ζούμε. Μ εγάλος είναι
ο σεβασμός του πολίτη στον τυπω μένο
λόγο. Το είδα στην εφ η μ ερ ίδ α λέει ο πο 
λίτης και το νομ ίζει αληθινό. Έ ξω από
την επα γγελμα τική μόρφωση, που ο άν
θρω πος αποκτά στο Σ χολείο και στο ερ
γαστήριο. σ χεδόν όλες οι γνώ σ εις του
λαού π ρ ο έρ χο νται από τον τύπο, από τις
εφημερίδες και τα περιοδικά. Χαμηλό εί
ναι το επ ίπ εδ ο των γνώσεω ν, αλλά ο κό
σμος δεν διαβάζει τίποτε άλλο. Η δύναμη
του τύπου έγκειται ουσιαστικά στο χ ε ι
ρισμό των γεγονότων, στο φ ούσκω μα
που δ ίνει ή που αρ νείτα ι να δώ σει σ'

Ο Ε λεύθερος τύπος επ ιτελεί έργο
υψίστης κο ινω νικής σημασίας. Δ ια φ ω τί
ζει και κα θ οδ ηγεί τις ευρείες λαϊκές μά
ζες στα εθνικά και κο ινω νικά ζητήματα,
α να λύει και ερ μ η νεύ ει τα τελευταία γε
γονότα, μ ο ρ φ ο π ο ιεί την κοινή γνώμη, τη
σ υνισταμένη της λαϊκής ψυχής και δια
μ ο ρφ ώ νει την κοινω νική συνείδηση.
Η ελευθ ερ ο τυπ ία είναι ατομικό δι
καίωμα, που ανα φ έρ εται στην π νευ μ α 
τική ελευθ ερ ία και αφ ορά τους διαμένοντες στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς
καμμία απλύτω ς διάκριση. Είναι ατομική
ελευθερία, που διέπεται από την αρχή
της ευθύνης για τις πράξεις και πα ρα
λείψ εις κατά την άσκησής της. Έ τσ ι από
τη Συνταγματική διάταξη περί προστα
σίας της ελευθ ερ ο τυπ ία ς θεσπίζεται η
αρχή της ελευθ ερίας του τύπου από
απόψ εω ς περ ιεχο μένο υ και χρήσης των
τεχνικώ ν μέσων για την εξω τερίκευση
των στοχασμώ ν και η αρχή του π ερ ιο ρ ι
σμού των καταχρήσεώ ν της.
Η ελευ θ ερ ία του τύπου, συνεπώς, δεν
είναι απεριόριστη, αλλά υπόκειτα ι σε
περιορισ μούς, που απ ο β λέπ ο υ ν στην
αποτροπή ή τον κολασμό της κατάχρη
σής της και στην εξισορρόπηση των συγκρ ουο μένω ν σ υμ φ ερ όντω ν κατά την
άσκησή της.
Η πολιτεία δηλαδή με νομικές διατάξεις

Σχέσεων της Αστυνομίας και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, σαν εκπρ ο
σώπους του τύπου και των άλλων μέσων
μαζικής επικοινω νίας, στη συντονισμένη
προσπάθεια για την ενημέρω ση του κοι
νού και τη δημιουργία ευμενούς κοινής
γνώμης, που διευ κολύ νει το έργο της
Αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα πραγμα
τώνει και τους επιδιω κόμενους στόχους
της δημοσιογραφίας.
Ο τύπος αποτελεί το ισχυρότερο και
πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινω νίας
τόσο με το ευρύ κοινό, όσο και με τις επί
μέρους ομάδες.
Δε διαθέτει το πλεονέκτημα του κύ
ρους και της γοητείας του ομιλητή, έχει
όμως την ευχέρεια με την επανάληψη
του επιθυμητού μηνύματος (πλη ρο φ ο
ρίας) να π είθ ει και να κερδίζει την απο
δοχή του αναγνώστη.
Το ραδιόφω νο και η τηλεόραση απευ
θύνονται στο αυτί και το μάτι του κοινού,
δίνουν το γεγονός με καταπληκτική τα
χύτητα και εμβέλεια. Αλλά η κοινή γνώμη
δεν αρκείται μόνο σ' αυτό. Θ έλει να μά
θει τα αίτια των γεγονότων και αυτό μόνο
ο τύπος μπορεί να της το δώσει. Επίσης ο
τύπος είναι διαρκώς στη διάθεση του
αναγνώστη. Μ πορεί να ξαναδιαβάσει
κάτι που ξέχασε, να το μεταφέρει στην
τσέπη του, να το μοιράσει στους άλλους,
να κόψ ει και να φυλάξει ό,τι τον ενδια
φέρει.
Οι εκπρόσω ποι του τύπου, οι δη μοσιο
γράφοι, κινούνται ως ένα μεγάλο βαθμό
στον ίδιο χώρο με τους αστυνομικούςκαι
έχουν κοινές επιδιώξεις. Ο δημοσιογρά
φος χρειάζεται την Αστυνομία όσο και η
Αστυνομία το δημοσιογράφο. Συμπο
ρεύονται στο έργο τους. Αναζητούν και
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ
οι δύο την αλήθεια. Αν αυτό γίνει κατα
1. Σχέσεις Αστυνομίας - Τύπου.
νοητό και αρ θεί η καχυποψία μπορούν να
επιτευχθούν πολλά. Ο δημοσιογράφος
Οι Δημόσιες Σχέσεις εκτός του χώρου
πρ έπει να είναι ο καλύτερος συνεργάτης
της Αστυνομίας σκοπό έχουν, με τη διά
της Αστυνομίας και ο πλέον εγκάρδιος
δοση του πνεύματος και των αρχών της
φ 'ιλο ζ των αστυνομικών. Μόνο έτσι θα
πειθούς και του διαλόγου, να σ υμβάλ
υπάρξει η επιβαλλόμενη αλληλοκατα
λουν στην απόκτηση της εκτιμήσεως και
νόηση και ειλικρ ινής συνεργασία. Ο δη
της εμπιστοσύνης του κοινού, προϋ πό
μοσιογράφος
επιτελεί λειτούργημα,
θεση απαραίτητη για την εκπλήρω ση της
αναγνωρίζει τις δυσχέρειες της Αστυνο
κοινω νικής αστυνομικής αποστολής.
μίας και δε δυσ χεραίνει το έργο της.
Η απάλειψη των προκαταλήψ εω ν η
Στους φορείς των Δημοσίω ν Σχέσεων
δημιουργία και διατήρηση αγαθών εντυ
της Αστυνομίας ανήκει η υποχρέωση της
πώσεων απαιτεί την ειλικρινή ενημ έ
παροχής των ειδήσεων ή πληροφ οριώ ν
ρωση και την κατάλληλη πρ οβολή του
στους δημοσιογράφους. Οι τελευταίοι
έργου, που εκτελεί η Αστυνομία, σύμ
έχουν την ευχέρεια να χρ ησ ιμοποιούν
φωνα με τη βασική αρχή «πράξε κάτι
ελεύθερα το παρεχόμενο πληροφ ορια κό
καλά και πληροφ όρησε γι' αυτό τους άλ
υλικό και κατά τρόπο, που κρίνουν σκό
λους».
πιμο και πρόσφ ορο απέναντι στο κοινό,
Η σύγχρονη Αστυνομία, πέρα από την
στο οποίο απ ευθύνονται υπεύθυνα. Οι
εφαρμογή των νόμων και την τήρηση της
φορείς των Δημοσίω ν Σχέσεων δεν
δημοσίας τάξεως και ασφαλείας επε
έχουν τη δεοντολογική ευχέρεια να επι
κτείνει τη δραστηριότητά της, σε όσο το
βάλουν τις απόψεις τους στα μέσα δη
δυνατόν, ευρύτερους κοινω νικούς, αν
μοσιότητας, που στην κάθε περίπτωση
θρω πιστικούς και εκπολιτιστικούς το
αξιολογούν ελεύθερα και ανεπηρέαστα
μείς και με έργα κοινω νικής προσφοράς
τον τρόπο χρησιμοποίησης του υλικού,
επιδιώ κει να δικαιώ σει την αποστολή της
που τους παρέχεται. Ο τύπος έχει ευ
σαν κοινω νικός θεσμός.
θύνη μόνο απέναντι στο κοινό, που τον
Η προβολή, λοιπόν, του συντελούμεδιαβάζει και όχι απέναντι στους αποστο
λείς ειδήσεων και πληροφ οριακού υλι
νου πολυσχιδούς αυτού έργου είναι επι
κού. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή ο τύ
βεβλημένη, γιατί μόνη η ικανοποιητική
υπηρεσική απόδοση και δραστηριότητα,
πος αποτελεί για τους φορείς των Δ ημο
η οποία επεκτείνεται σε ολόκληρη την
σίων Σχέσεων ένα «ειδικό κοινό». ’ Ενα
επικράτεια, δεν μπορεί να αξιολογηθεί
«κοινό» που κρίνει, υιοθετεί ή απορρί
και εκτιμηθεί ανάλογα από το ευρύ
πτει το παρεχόμενο πληροφ ορια κό και
κοινό, όταν παραμένει άγνωστη.
ειδησεογραφ ικό υλικό.
Βάση της αρμονικής και, αμοιβαίας
Η υλοποίηση του σκοπού της ενημ έ
ρωσης και προβολής του αστυνομικού
επω φελούς συνεργασίας Αστυνομίας και
έργου οδηγεί τους φορείς των Δημοσίω ν
τύπου είναι η ειλικρίνεια και η α ντικειμ ε

προστατεύει την ελευθεροτυπία, αλλά
ταυτόχρονα θέτει όρια μέσα στα οποία
αυτή πρέπει να ασκείται, για να μη βλά
πτονται, από την κατάχρησή της, τα
άτομα, η κοινω νία και το Κράτος. Η οριοθέτηση του πεδίου, μέσα στο οποίο πρέ
πει να ασκείται η ελευθεροτυπία, αποτε
λεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις
της Δημοκρατίας.
Η ελευθερία, λοιπόν, του τύπου από το
Ελληνικό νομικό καθεστώς οριοθετείται
ως εξής:
α. Αρχίζει με την ακριβή είδηση. Στα
ματάει στο λίβελλο και στη συκοφαντία.
β. Αρχίζει με επίμονη έρευνα σε όλες
τις δημόσιες υπηρεσίες. Σταματάει στα
θέματα εθνικής ασφαλείας.
γ. Αρχίζει με καλόπιστα σχόλια και δριμείες επικρίσεις κατά της Κυβερνήσεως.
Σταματάει σε πράξη και δράση κατά του
καθεστώτος.
δ. Αρχίζει με ρεπορτάζ σε όλα τα δικα
στήρια. Σταματάει στην περιφρόνηση
της Δικαιοσύνης.
ε. Αρχίζει με συνεντεύξεις πρ οσ ω πικο
τήτων. Σταματάει στην παραβίαση της
ιδιωτικής τους ζωής.
στ. Αρχίζει με ειδήσεις γύρω από το
σεξ. Σταματάει στην αισχρότητα και την
προσβολή της δημόσιας αιδούς.
ζ. Αρχίζει με πληροφ ορίες από την
αγορά. Σταματάει στην παραπλανητική
διαφήμιση.
η. Αρχίζει με προσπάθεια ανόδου της
κυκλοφορίας. Σταματάει στον αθέμιτο
συναγωνισμό και στο μονοπώλιο.

νικότητα, γνώμονας δε η εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος.
Το θέμα των λεγάμενω ν «σχέσεων με
τον τύπο» δηλαδή μεταξύ φορέω ν των
Δημοσίω ν Σχέσεων γενικά και δη μο σιο
γράφων, σαν εκπροσώ πω ν του τύπου και
των άλλω ν μέσων μαζικής ενημέρω σης
με σκοπό την ενημέρω ση των τελευ
ταίων, έχει αποτελέσ ει αντικείμενο π ο λ
λών μελετώ ν και συζητήσεων. Το σ υμπέ
ρασμα είναι ότι οι φορείς των Δημοσίω ν
Σχέσεων πρ έπει να πείσουν τους δημο
σιογράφους ότι οι ειδήσεις, που τους
παρέχουν είναι αξιόλογες, σωστές, αντι
κειμενικές και σοβαρές. Από την άλλη
πλευρά οι δημοσιογράφ οι οφ είλου ν να
αποδεχθούν ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες
και Ο ργανισμοί είναι παράγοντες και δη
μιουργοί της εθνικής ζωής και για το
λόγο αυτό τα επιτεύγματά τους, ανά
λογα με την ιδιαίτερη βαρύτητά τους,
έχουν θέση στον τύπο και στα άλλα μέσα
δημοσιότητας.
Οι καλές σχέσεις Αστυνομίας και τύ
που εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς
και αποτελούν αξιόλογο παράγοντα, που
συμβάλλει στην επιτυχία της αποστολής
της Αστυνομίας. Οι κυριότεροι από τους
σκοπούς αυτούς είναι δύο:
Πρώτον, ο τύπος, σαν κύριος διαμορ
φωτής της κοινής γνώμης συμβάλλει
στην απάλειψ η ή την άμβλυνση των
δυσμενώ ν εντυπώσεων, που αβασάνι
στα, είτε από υπ οκειμενικούς λόγους
είτε από αυτή καθεαυτή τη φύση των
αστυνομικώ ν καθηκόντων, σχηματίζει ο
πολίτης και σ υντελεί στη δημιουργία της
«καλής εικόνας» και στην απόκτηση της
αγάπης και της εμπιστοσύνης του κοι
νού.
Δεύτερον, ο τύπος, με τη δύναμη της
επιρροής του στο ευρύ κοινό μπορεί να
συντελέσει στην πρόληψη και την κατα
στολή του εγκλήματος, που α π ο τελείτο
θεμελιώ δες δίπτυχο της αποστολής της
Αστυνομίας.

2. Τύπος - Κοινή Γνώμη - Αστυνο
μία.
Ο τύπος, παρά την ύπαρξη του Ραδιοφώνου και της τηλεόρασης εξακολουθεί
και σήμερα να αποτελεί το κύριο μέσο μα
ζικής επικοινω νίας, να συμθάλει στη δη
μιουργία κατανόησης μεταξύ των αν
θρώπων, στην αφ ύπνιση των μαζών και
στην καλλιέργεια της ιδέας των καθη
κόντων και δικαιωμάτω ν του ανθρώπου.
Συγκριτικά με τα άλλα μέσα μαζικής
επικοινω νίας, ο τύπος παρουσιάζει το
πλεονέκτημα ότι διαβάζεται οποτεδή
ποτε και οπουδήποτε, χωρίς να απαιτεί
ιδιαίτερες γνώσεις και κυ κλο φ ο ρεί σε
πολλά αντίτυπα. Τα περ ιεχόμενά του
αποτελούν, για τους περισσότερους
αναγνώστες, κατευθυντήριες γραμμές
πάνω στα επίκαιρα γεγονότα, γίνονται
θέματα συζητήσεων, κριτικής και γιαυτό
διαδίδονται ευρύτατα και επηρεάζουν τη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Ιδιαίτερα σήμερα, που ο ρυθμός της
ζωής είναιταχύς και το άτομο δεν έχει
χρόνο να επεξεργαστεί τα γεγονότα, για
να μορφ ώ σει προσω πικές απόψεις, η δύ
ναμη του τύπου είναι πολύ μεγάλη. Ο
Γερμανός συγγραφέας X. Σέλσων γρά
φει χαρακτηριστικά: «Ζούμε από δεύ
τερο χέρι». Οι γνώσεις και οι απόψεις μας
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δηλαδή για τον κόσμο, στηρίζονται κυ
ρίως στις π λη ρ ο φ ο ρ ίες του τύπου. Και
κατά τη θεω ρία του G. Tarde δημιουρ γός
της κοινής γνώ μης είνα ι ο τύπος.
Ο τύπος, λοιπόν, π α ρ α μ ένει πάντοτε
το κατ εξοχήν μέσο μο ρφ οπ οίη σ η ς της
κοινής γνώμης, της οποίας η Αστυνομία
επιζητεί την συμπαράσταση, γι αυτό και
έχουν ιδιαίτερη σημασία οι α ρ μ ο νικές
σχέσεις και η επ ο ικο δ ο μ ιο τική σ υνερ γα
σία Α σ τυνομίας — Τύπου.
Η φύση των καθηκόντω ν του ασ τυ νο
μικού, σαν εφ αρμοστή των νόμων, οι
ο π ο ίο ι επ ιβ ά λλο υ ν υποχρεώ σεις και
π ερ ιο ρ ισ μ ο ύ ς στην ελευθ ερ ία των π ο λ ι
τών, η εσ φ α λμένη ερ μηνεία του π ν ε ύ μ α 
τος του νόμ ου ή η ανάρμοστη έναντι των
πολιτώ ν, σε ορ ισ μένες περιπτώ σεις,
σ υμ περ ιφ ορ ά των ασ τυνομικώ ν, δη 
μιο υρ γού ν δυ σ μενή εντύπω ση στην πο 
λίτη για την Αστυνομία.
Εξάλλου ο πολίτης κρ ίνει κάθε αστυ
νομ ική επέμβαση, είτε σ υνα ισθηματικά
και τάσσεται υπέρ εκείνου που π α ρ α νο 
μεί για λόγους “ ανθρω πιστικούς··, είτε
με βάση την εξυπηρέτηση, του ατομικού
του σ υμ φ έρ οντος και α δ ια φ ο ρ εί αν με τη
σ υγκεκρ ιμένη
ασ τυνομική
ενέρ γεια
εξυπ ηρ ετείται και προσ τα τεύεται το κοι
νω νικό σ ύνολο. Το γεγονός αυτό, όπως
είναι φ υσ ικό π ρ ο κα λεί δυσάρεστα σ υν
αισθήματα για το Κράτος και δέκτης αυ
τών είνα ι ο αστυνομικός.
Α λλ α ντικείμ ενο άδικης κριτικής γ ίνε
ται, είτε από πλη μ μ ελή ενημέρω σ η είτε
από π α ρ ερ μ η νεία και πρ οκατάληψ η, και
το κατασταλτικό έργο της Α στυνομίας,
με σ υνέπ εια να κριτικάρεται π ο λλές φ ο
ρές δυσμενώ ς, από περ ιο ρ ισ μ ένο οπω σ 
δήποτε α ρ ιθ μό ατόμων, ανεξάρτητα αν,
κατ αυτό τον τρόπο, προσ τα τεύεται η
δη μό σια τάξη και η ασφ άλεια, που α π ο 
τελούν τη βάση για κάθε α νθ ρώ πινη
δραστηριότητα και ευημερία.
Τις δυ σ μ ενείς αυτές εντυπώ σ εις και
τις ανα ρίθμη τες άλλες υ π ο κειμ ενικές
και όχι α ντικειμ ενικές αντιλήψ εις του
κοινού για το έργο και την αποστολή της
Α στυνομίας θα εξα λείψ ει ή τουλάχιστο
θα αμ βλύ νη η αγαστή συνεργασία
Α στυνομίας και τύπου. Γιατί ο τύπος θα
φ έρ ει τον πολίτη σε επικο ινω νία με την
Α στυνομία, θα τον ενημ ερώ σ ει ειλικρ ινά
για την αποστολή και το έργο της και θα
δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ει το απαραίτητο κλίμα κα
λής θέλησ ης και αμ οιβ αία ς κατανόησης
και συνεργασίας.

3.

Σ υμβολή των σχέσεω ν Α σ τυνο
μίας - Τύπου στην πρόληψ η του
εγκλήματος.

Το έγκλημ α είνα ι φ α ινό μ ενο κοινω 
νικό, αφ ού σ υνδ έεται με τη φ υσική και
κοινω νική π ερ ιβ α λλο ντο λο γική κατά
σταση, που επικρ α τεί σ' ένα τόπο κάθε
εποχή, σε συνάρτηση πάντοτε με τους
σ υμφ υείς πα ράγοντες της π ρ ο σ ω π ικό 
τητας του εγκληματία. Η α π ο τελεσ μ α 
τική, συνεπώ ς, πρόληψ ή του π ρ έπ ει να
συνδυασ τεί με τη λήψ η μέτρω ν κατ' εξ
οχή κο ινω νικώ ν και δευ τερευόντω ς
α σ τυνομικώ ν και σωφ ρονιστικώ ν.
Έ τσ ι η αναζήτηση και επισ ήμανσ η, από
τον τύπο, των αιτίω ν του εγκλήματος, σε
ο π οιο δή ποτε
παράγοντα
επηρεάζει
την εγκλημ ατική σ υ μ περ ιφ ορ ά α π ο 
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τελεί αξιόλογο μέτρο στη πρ οσ πάθεια
της κοινω νίας για πρόληψ η και π ερ ι
στολή της εγκληματικότητας. Μ' αυτό
τον τρόπο π α ρα κω λύ εται η παραβίαση
των κανόνω ν, που ρ υθμίζουν τη κοινω 
νική σ υμπεριφ ορά, από άτομα που δεν
εγκλημάτισ αν ακόμη, ενώ ταυτόχρονα
επηρεάζεται σ ημαντικά και περιορίζεται
ο υπ οτρ οπ ιασ μό ς του εγκληματία
Τα δη μο σιεύ μα τα του τύπου, που σ υν
τελούν στην τόνωση των η θ ικώ ν αξιών
και στην έξαρση της σημασίας και του
μεγα λείου
των
ελληνοχρ ισ τια νικώ ν
παραδόσεω ν, καθώς και οι ειδήσ εις για
τα εξιχνια ζόμενα και τιμω ρ ούμ ενα εγ
κλήματα ενισ χύο υν το ηθικό συνα ίσθημα
και επιδ ρ ούν ψ υχολογικά τόσο σε άτομα
με νοσηρές τάσεις, όσο και στους νέους,
με α π οτέλεσ μα να τους απ οτρ έπο υν από
την τέλεση δ ια φ ό ρω ν εγκλημάτω ν.
Εξάλλου με τη θέση, που πα ίρ νει ο τύ
πος εναντίο ν του εγκλήματος και με το
στιγματισμό της εγκληματικής σ υμ περ ι
φοράς π ρ ο κα λεί στη συνείδησ η του κοι
νού την α π έχθ εια και την αποστροφή
προς το έγκλημ α με πολύ ευεργετικά
αποτελέσ μα τα για την περ ισ τολή του.
Η πρ όλη ψ η όμως του εγκλήματος είναι
πρ όβ λημ α π ο λυσ ύνθ ετο και δυ σ επίλυτο
και η επιτυχής αντιμετώ πισή του πρ ο ϋ 
πο θέτει τη σ υνεργασία και τη σ υντο νι
σμένη δράση της τεράστιας επιρροής
του τύπου και της πο λύτιμ ης πείρας της
Αστυνομίας, σαν ταγμένης για τη πρ ό
ληψη του εγκλήματος Αρχής με την ανά
λογη σ υνδ ρο μή και συμπαράσταση και
των άλλω ν σ υνα ρμ όδιω ν κρατικώ ν φ ο
ρέων και παραγόντω ν.
Η σωστή, λοιπόν, σ υνεργασία Α στυνο
μίας - Τύπου μπ ορ εί να α ποδώ σ ει άριστα
αποτελέσ μα τα στον αγώνα της π ρ ό λ η 
ψης του εγκλήματος.

4.

Συμβολή των σχέσεων Α σ τυνο
μίας - Τύπου στην καταστολή
του εγκλήματος.

Η ενασ χόλησ η των ασ τυνομικώ ν συνταχτών, για μεγάλο χρ ονικό διάστημα, με
το κοινω νικό φ α ινό μ ενο του εγκλήματος
έχει σαν α π οτέλεσ μα την απόκτηση
αξιόλογης δημο σ ιο γρ α φ ική ς εμπειρίας,
η οπ οία μπ ορ εί να σ υμ βάλει και στην
καταστολή των εγκλημάτω ν.
Έ τσι, όταν δια πρ α χ θεί ένα έγκλημα,
μαζί με την Α στυνομία δ ίνει την μεγάλη
μάχη για την εξιχνίασή του και ο τύπος,
δη μο σιεύ οντα ς λεπ το μ έρ ειες του εγ
κλήματος και κάνοντας δια φ ό ρο υς συλ
λογισ μούς και υποθέσεις. Αγω νίζεται
πα ρά λληλα με την Αστυνομία για τη σ υλ
λογή στοιχείω ν και θέτει υπόψ η της διά
φορες εκδο χές για τον πιθ α νό εγκλημ α 
τία και την πράξη του. Η δημοσιότητα
αυτή, σε σ υνδυασ μό με την ταυτόχρονη
έρευνα από κο ινω νικής πλευρά ς του
δια πρ αχθέντος
εγκλήματος,
οδηγεί
πολλές φ ορές τις καταδιω κτικές αρχές
στη δ ια λεύκα νσ η του εγκλήματος.
Στα πλα ίσ ια της συνεργασίας τύπου
και Αστυνομίας για την καταστολή των
εγκλημάτω ν η ασ τυνομική ιστορία έχει
να πα ρ ο υσ ιά σ ει π ο λλά και σοβαρά μά λι
στα εγκλήματα στην εξιχνίασή των
οποίω ν σ ημαντικά συνέθαλε ο τύπος.
Γενικά οι δη μο σ ιο γρ ά φ ο ι και οι λο ιπ ο ί
παράγοντες του τύπου όταν έχουν σ υν
αίσθηση της κο ινω νικής τους αποστολής

και είνα ι α π αλλα γμένο ι από κάθε επαγ
γελματική ιδ ιο τέλεια ή προκατάληψ η, σε
συνδυασ μό και με την ειλικρ ινή συνερ
γασία της Αστυνομίας, μπορ ούν τα μέγι
στα να σ υμβάλουν στην πάλη, που διεξά
γει η π ο λιτεία για την καταστολή του εγ
κλήματος.

5.

Σ υμβολή των σχέσεων Α στυνο
μίας - Τύπου στην περιστολή
της αρνητικής επίδρασης του
τύπου στην εγκληματικότητα.

Οι τεχνο λογικές εξελίξεις που ση
μ ειώ θη καν στην εποχή μας είχαν σαν
αποτέλεσ μα να δα πα νήσ ουν πολλές
εφ η μερ ίδες και π ερ ιο δ ικά δυσανάλογα
χρ ηματικά ποσά για τεχνολογικό εξοπ λι
σμό και λοιπ ά κεφ ά λαια κινήσεως, πρά
γμα που οδήγησε σε κατάχρηση της
ελευθ ερίας του τύπου λόγω του επαγ
γελμα τικού ανταγωνισμού, που ανα πτύ
χθηκε.
Αυτό σ υ νετέλεσ ε να δη μιο υρ γηθ ούν
οι εφ η μερ ίδες και τα περ ιο δικά κύρους
και οι_ εφ η μ ερ ίδ ες και τα π ερ ιο δ ικά των
ζωηρών εντυπώσεω ν.
Ο Τύπος της πρώτης κατηγορίας ενδια φ έρ εται περισσότερο για το κύρος
και την σοβαρότητά του και λιγότερο για
την κυ κλο φ ο ρ ία του. Σέβεται την αλή
θεια γ ι’ αυτό δη μο σ ιεύ ει ελεγμένες και
ακριβείς πλη ρ ο φ ο ρ ίες και πρ ο σ π α θ εί να
μη π α ρ εκκλίνη από τη γραμμή του, την
οποία χαρακτηρίζει το πο ιοτικό του επ ί
πεδο.
Ο Τύπος της δεύτερης κατηγορίας ενδια φ έρ εται μόνο για την κυκλο φ ο ρία και
σ αυτή υποτάσσει τα πάντα. Κ ακοποιεί
την αλήθεια και κολα κεύει την κοινή
γνώμη. Υ ποδουλώ νεται στις κερδοφ όρες δ ια φ η μίσ εις και ασκεί κα ιρ ο σ κο πι
σμόν. Θ εω ρεί θετικό ό,τι πρ ο σ ελκύ ει
αναγνώστες, ανεξάρτητα αν παραβιάζεται η ηθική. Δ ιεγείρ ει τα κατώτερα ένστι
κτα του π λή θο υς με τη διόγκωση ασή
μαντων αλλά σκανδαλισ τικώ ν γεγονό
των.
Κυρίως η περιγραφή από τη μερίδα
αυτή του τύπου των διαπραττομένω ν
φόνων, ληστειώ ν, βιασμών, αιμομιξιώ ν,
διαρρήξεω ν, αυτοκτονιώ ν, απατών και
άλλω ν ειδεχθώ ν εγκλημάτω ν, κατά
τρόπο που να εντυπω σιάζει και να μη
π ρ ο κα λεί απ έχθ εια στο κοινό, εξάπτει
την φ αντασία ιδίως των νέω ν και τους
ω θεί στο έγκλημα και την ανηθικότητα.
Εξάλλου η δημοσιότητα ενός εγκλή
ματος και η κατά τρόπο υπ ονο ού ντο έμ
μεσο επιβ ρ άβευσ η περιγραφ ή του, σε
σ υνδυασ μό με τη δημοσίευσ η πρ οκλη τι
κών φω τογραφ ιώ ν σ υντελούν στη δια
φήμιση και την ηρω ποίηση του εγκλημ α
τία, γεγονός που κεντρίζει τη μίμηση στη
σκέψη των νέω ν με τη δημιουρ γία πρ ο
τύπων και ασ κεί νοσηρή επίδραση σε εν
ήλικα, αλλ αδυνάτου ιδιοσυγκρασίας
άτομα.
Επίσης τα δημοσιεύματα αυτά πολλές
φορές δυ σ χερ α ίνου ν το έργο της ανά
κ ρ ισ ή · επηρεάζουν την κρίση των δ ικα 
στών και δυ σ φ ημ ού ν τους περιστασιακά
ενόχους και τις οικο γένειές τους. Δ η
λαδή η κατηγορία αυτή του τύπου, εκτός
από την συμβολή της στην αύξηση της
εγκληματικότητας, ασκεί δυσμενή επί
δραση στην α πονομή της δικα ιοσ ύνης
και δ υ σ χερ αίνει την αποκατάσταση των
εγκληματιώ ν.

Για την πρόληψη και αποτροπή αυτών
των αρνητικών επιδράσεων του τύπου
στην εξέλιξη της εγκληματικότητας
οριοθετείται, με το Σύνταγμα και τους
νόμους, το πεδίο μέσα στο πεδίο πρέπει
να ασκείται η ελευθεροτυπία.
Παράλληλα όμως με την θέσπιση και
εφαρμογή νόμων απαιτείται η ανάπτυξη
και καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ
του τύπου και της Αστυνομίας, καθώς και
των άλλων συναρμόδιων κρατικών φο
ρέων, οι οποίες ασφαλώς θα έχουν ευ
μενή επίδραση στην περιστολή της ασυ
δοσίας από τη μερίδα αυτή του τύπου
που κάνει κατάχρηση του δικαιώματος
της ελευθεροτυπίας.

ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΤΥΠΟΥ
Οι στόχοι και οι α ντικειμ ενικοί σκοποί
των Δημοσίω ν Σχέσεων στην Αστυνομία
υλοποιούνται με τις ενέργειες και τις
δραστηριότητες των διαφόρω ν οργά
νων, τα οποία καλούνται φορείς Δ ημο
σίων Σχέσεων και διακρίνονται σε συλ
λογικούς και ατομικούς.
Συλλογικοί φορείς είναι οι υπάρχουσες κεντρικές και περιφ ερειακές υπηρε
σίες Δημοσίω ν Σχέσεων στην Αστυνομία.
Οι σ υλλογικοί φορείς είναι οι αρχιτέ
κτονες των Δημοσίω ν Σχέσεων.
Αυτοί σχεδιάζουν, με 6άση το πνεύμα
και την αποστολή της Αστυνομίας, τη γε
νικότερη στρατηγική και καταρτίζουν
ευρύτερα προγράμματα Δημοσίω ν Σχέ
σεων, αφού μελετήσουν, με επισ τημονι
κές μεθόδους και κριτήρια το κοινό, στο
οποίο πρ έπει να απευθυνθούν και τη
στάση της κοινής γνώμης γενικότερα,
προσδιορίζοντας και τα μέσα επικο ινω 
νίας που θα χρ ησ ιμοποιηθούν στην κάθε
περίπτωση.
Η Αστυνομία με τους συλλογικούς φο
ρείς έρχεται, μέσα από τον τύπο, σε επι
κοινω νία με το ευρύ κοινό, το οποίο εν
ημερώ νει για τις άξιες λόγου δραστηριό
τητες και το συντελούμενο αστυνομικό
έργο, με σκοπό τη δημιουργία της «κα
λής εικόνας» και τη μετουσίωση σε
πράξη των ευρύτερων σκοπών των Δη
μοσίων Σχέσεων.
Οι υπηρεσίες Δημοσίω ν Σχέσεων της
Αστυνομίας αναπτύσσουν και διατηρούν
σχέσεις με τους δημοσιογράφους και
κυρίως με τους αστυνομικούς συντάκτες
και διευ κολύ νου ν το έργο τους με την
ειλικρινή ενημέρωση, που διαφωτίζει την
κοινή γνώμη και διαλύει ή προλαμβάνει
τη δημιουργία εσφαλμένω ν εντυπώσεων
ή παραξηγήσεων, που οφ είλονται σε μη
ορθές πληροφορίες. Επίσης προετοιμά
ζουν τις συνεντεύξεις και τις δεξιώσεις
τύπου.
Προσωπικές σχέσεις με τους εκπρ ο
σώπους του τύπου και των άλλω ν μέσων
μαζικής επικοινω νίας και ιδιαίτερα με
τους προϊσταμένους αυτών, εφ' όσον
αυτό είναι δυνατό, αναπτύσσει και δια
τηρεί και η ηγεσία της Αστυνομίας. Η δη
μιουργία και η καλλιέργεια αυτών των
σχέσεων γίνεται με κοινω νικές συγκεν
τρώσεις, με φιλικές ή εθιμοτυπικές επι
σκέψεις, με την αφορμή των εορτών και
με κάθε είδους άλλη ,υκαιρία.
Δ ιαδικαστικά οι ειδήσεις ή πλη ρο φ ο

ρίες παρέχονται στους αστυνομικούς
συντάκτες με το δελτίο τύπου, το οποίο
διακρίνεται για τη συντομία και την ακρ ί
βεια, αλλά και την πληρότητα της πλη
ροφορίας που παρέχει.
Επίσης με τη συνεργασία των προαναφ ερόμενω ν φορέω ν καταχω ρούνται στις
εφ ημερίδες και τα περ ιοδικά πο ικίλα
αστυνομικά ρεπορτάζ, τα οποία αναφέρονται στις επιτεύξεις
της Αστυνο
μίας σε διαφ όρους τομείς της αποστο
λής της, είτε στη παρουσίαση ορισμένω ν
πλευρώ ν του έργου της, που η δημο
σίευσή τους δεν επιτυγχάνεται με το
δελτίο τύπου.
Τέλος οι υπηρεσίες Δημοσίω ν Σχέ
σεων επιμ ελού νται για την έκδοση και
διανομή των επαγγελματικών π ερ ιο δ ι
κών (HOUSE ORGAN), των Α στυνομικώ ν
πεπραγμένω ν, των υπηρεσιακώ ν εγχει
ριδίων και ενημερω τικώ ν φυλλαδίων, του
ημερολογίου και των διαφόρω ν εκδό
σεων, που αφ ορούν τη δραστηριότητα
της Αστυνομίας, την πρόληψη των εγ
κλημάτων κ.λ.π. Α τομικοί φορείς Δ ημο
σίων Σχέσεων είναι τόσο οι διοικούντες
Αξιωματικοί, όσο και όλοι γενικά οι αστυ
νομικοί, γιατί κάθε αστυνομική ενέργεια
ή επέμβαση κρινομένη από τη κοινή
γνώμη σ υντελεί στη δημιουργία θετικής
ή αρνητικής εντύπωσης για την Αστυνο
μία γενικότερ α και συνεπώς αποτελεί
εκδήλωση Δ ημοσίω ν Σχέσεων.
Οι τρόποι και γενικά οι επινοήσεις
υλοποίησης των επιδιω κόμενω ν σκοπών
με την αρμονική συνεργασία Αστυνομι
κών και δημοσιογράφω ν δεν μπορούν να
πρ οκα θορισ θούν και οριοθετηθούν, κα
θόσον αφ ορούν τις διαπροσω πικές σχέ
σεις. Αυτές πρ έπει όμως πάντα να απο
βλέπουν στη δημιουργία συνεργασίας
ικανής να κατανοήσει τον ψ υχοπνευματικό κόσμο του ατόμου και να οδηγήσει
στην αποδοχή και την αναγνώριση, αλλά
να μη αντιβαίνουν στους κανόνες της
αστυνομικής δεοντολογίας. Επίσης πρέ
π ει να γίνονται στα νομικά πλαίσια της
λειτουργίας της Αστυνομίας και να εξυ
πηρετούν τους σκοπούς και την απο
στολή της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ό π ω ς είναι αντιληπτό με τη μελέτη
αυτή το θέμα δεν εξαντλείται. Καταβλή
θηκε προσπάθεια, ύστερα από γενική
αναφορά
στις
έννοιες
«Δημόσιες
Σχέσεις - Αστυνομία - Τύπος», να ανα
πτυχθούν εκτενώς οι σχέσεις Αστυνο
μίας και Τύπου και εξάρθηκε η σημασία
τους για την εκπλήρω ση της κοινω νικής
αποστολής της Αστυνομίας σε συνδυα
σμό με την κοινω νική αναγκαιότητα του
Τύπου.
Προφανής είναι η διαπίστωση ότι η
Αστυνομία έχει εγκαταλείψ ει την παλιά
νοοτροπία της απομόνω σης και επιζητεί
την επικο ινω νία και το διάλογο με τον
πολίτη. Επεκτείνει τη δραστηριότητά
της σε ευρύτερους κοινω νικούς, ανθρω 
πιστικούς και εκπολιτιστικούς τομείς και
επιδιώ κει να κερδίσει την αγάπη, την εκ
τίμηση και την εμπιστοσύνη του κοινού.
Στην προσπάθεια, που καταβάλλει για
εκσυχρονισμό και ευθυγράμμιση με τις
Αστυνομίες των προηγμένω ν Ευρωπαϊ
κών Χωρών, εισήγαγε τον θεσμό των Δη
μοσίων Σχέσεων με άμεσο σκοπό την εν
ημέρωση της κοινής γνώμης για τον κοι

νωνικό ρόλο, που διαδραματίζει και απώ
τερη επιδίωξη την αποδοχή του έργου
της, καθώς και την αύξηση του κύρους
και του γοήτρου της.
Η ενημέρω ση σημαίνει πληροφόρηση,
μεθοδική ανάλυση και συστηματική
προβολή του έργου της, πράγμα που επι
τυγχάνεται με τον τύπο και τα λοιπά
μέσα μαζικής επικοινω νίας.
Συνεπώς δικα ιολογημένα οι φορείς
των Δ ημοσίω ν Σχέσεων της Αστυνομίας
θεω ρούν πρω ταρχικό τους μέλημα την
ανάπτυξη, καλλιέργεια και διατήρηση
αρμονικώ ν σχέσεων με τους δη μοσιο
γράφους, σαν εκπροσώ πους του τύπου.
Δ εδομένου μάλιστα ότι αποτελούν για
την Α στυνομία ένα «ειδικό κοινό» κατα
βάλλουν κάθε προσ πάθεια να ξεπεραστούν οι επιφ υλάξεις και να βασισθεί η
συνεργασία τους στην ειλικρ ίνεια και την
αντικειμενικότητα.
Οι δημοσιογράφ οι από την πλευρά
τους αναγνωρίζουν το ρόλο που διαδρα
ματίζει η Α στυνομία στην εθνική ζωή και
επειδή γνω ρίζουν τις δυσχέρειες και τις
αντιξοότητες του αστυνομικού έργου,
παραμερίζουν τις ιδεαιτερότητες και
τείνουν χέρ ι συνεργασίας μαζί της. Έ τσι
δημιουργούν με την καλόπιστη κριτική,
το κατάλληλο κλίμα αναγνώρισης και
αποδοχής της εκ μέρους της κοινής
γνώμης.
Ο δημοσιογράφος και ο αστυνομικός
σ υμπορεύονται στην αναζήτηση της
αλήθειας, την εξυπηρέτηση του κοινω νι
κού συνόλου και τη διασφάλιση του δη
μόσιου συμφέροντος. Κ ινούνται στον
ίδιο χώρο και έχουν κοινές επιδιώξεις. Ο
δημοσιογράφος χρειάζεται την Αστυνο
μία όσο και η Αστυνομία το δη μοσιο
γράφο. Αυτό πρ έπει να γίνει κατανοητό
τόσο από όλους τους αστυνομικούς, σαν
ατομικούς φορείς Δ ημοσίω ν Σχέσεων,
όσο και α π ’ όλους τους δημοσιογρά
φους. Τότε θα αρθούν τα τυχόν κατά
λοιπα της καχυποψίας, θα διευ ρ υνθεί η
συνεργασία και θα αναπτυχθεί η α λλη 
λοκατανόηση. Θα δημιουργηθεί, δη
λαδή, το κατάλληλο κλίμα σύμπλευσης,
το οποίο θα εξασφ αλίσει την επιτυχία
της αποστολής της Αστυνομίας και την
εξυπηρέτηση των σκοπών του τύπου, για
την ω φ έλεια του κοινω νικού συνόλου.
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Τ ο υ Δ η μ ή τ ρ η Κ Ω ΤΣΑ Κ Η
Ομοτ.Καθηγ. Αστρονομίας
Πανεπ. Αθηνώ ν
Τις τελευτα ίες δεκα ετίες έγινε αναζή
τηση υπάρξεως ζωής σε πλα νήτες άλλω ν
πλα νητικώ ν συστημάτω ν που έχο υν άλ
λους ήλιο υς σαν κεντρ ικού ς αστέρες.
Αναζήτησαν δηλαδή ν' ανα κα λύ ψ ο υν π ι
θανόν τη ζωή σε άλλα πλα νητικά συστή
ματα. Αυτά τα άλλα συστήματα, αν υπάρ
χουν, θα βρ ίσ κοντα ι στο Γαλαξία μας, ο
οπ οίο ς αποτελείτα ι περ ίπ ου από 200 δι
σ εκατο μμύ ρια αστέρες - ήλιους, π ο λλο ί
από τους ο π οίο υς είνα ι μ εγα λύτερ οι και
ψ υ χρ ότερ οι από το δικό μας. Π ολλοί
απ λανείς αστέρες, ενώ φ α ίνοντα ι απλοί,
στην πρ αγματικότητα είνα ι διπλοί, τριπ λ ο ίή κα ιπ ο λ λ α π λ ο ί. Ίσ ω ς μεταξύ αυτών
των δ ιπ λώ ν ή πο λλα π λώ ν αστέρω ν να
υπάρχουν ο ρ ισ μ ένο ι που μοιάζουν με
τους δικο ύς μας πλανήτες, ίσως σ ’ αυ
τούς σ υνα ντήσ ου με το φ α ινό μ ενο της
ζωής.
Σε πρ ο η γο ύ μ ενο άρθρο εξετάσαμε το
η λια κό μας σύστημα, τον Ερμή, την
Αφροδίτη, τον "Αρη, το Δία, τον Κρόνο . . .
και μερ ικούς δο ρ υ φ ό ρ ο υς των. Ω ραίο
θέαμα πα ρο υσ ιά ζει ο Κρόνος με τους
λαμ πρ ότερ ου ς δ ο ρυ φ ό ρο υς του, αλλά
δεν α νθ εί και εκεί η ζωή, ούτε στους άλ
λους πλανήτες, παρά μόνο στη Γη μας.
Ας κυττάξουμε όμω ς μήπως συνα ντή
σ ουμε τη ζωή σε άλλους αστέρες του
Γαλαξία μας.
Πριν πρ οχω ρ ήσ ου με σ ’ αυτή την
έρ ευνα χρειάζεται να δώ σουμε μια γε
νική εικό να του Γαλαξία μας. Αυτός φ α ί
νεται σαν γαλακτόχρω μη ζώνη, που την
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πα ρα τηρ ού με τους κα λο κα ιρ ινού ς μήνες
να εκτείνετα ι ως κυ κλικό ς φω τεινός δα
κτύλιος επά νω στην ουρά νιο σφαίρα.
Κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν τον πα ρα
τηρ ούμε μέσα από δάσος ή από θά
λασσα, μακρυά από φώτα και σκόνι. Τα
όρια της ζώνης δεν είνα ι σαφή και η πυ 
κνότητα των αστέρω ν ελαττώ νεται όσο
α π ομ α κρ υνό μα σ τε από το γαλαξιακό
επίπεδο, το οποίο σ υμ πίπτει με το επί
πεδο της ζώνης αυτής.
Σε σύγκριση με άλλες περιοχές, η
περ ιοχή γύρω από το κέντρο του Γαλαξία
είνα ι σχετικά λαμ πρ ότερ η και η πυ κνότης των αστέρω ν προς τη διεύ θυ νσ η του
κέντρου του είνα ι μεγαλύτερη. Β ρ ισκό
μαστε μέσα στο Γαλαξία γ ι’ αυτό δεν
μπ ορ ού με να σ υλλά βου με το ακριβές
σχήμα του. Πάντως από πο λλές έρ ευνες
βρήκαμε πως το σχήμα του Γαλαξία είναι
φ α κοειδές. Αν όμως πα ρα τηρ ήσ ο υμε το
Γαλαξία από τον άξονα συμμετρίας του
θα δούμε ότι το σχήμα του είνα ι σπειροειδές. Ο Γαλαξίας μας, εκτός από τις
μυριάδες των αστέρω ν — ήλιω ν π ερ ιέχει
και ομάδες αστέρων, είναι τα σφαιρω τά
σμήνη με εκατοντάδες χιλιά δες αστέρρς
το καθένα, τα ανοικτά σμήνη, με μερικες
δεκά δες έως χιλιά δες αστέρες, τις ομ ά
δες, με λιγότερ ους και νέους την η λικία
αστέρες. Στο Γαλαξία έχουμε ακόμη τα
φ υσικά και σ κοτεινά νεφ ελώ μα τα και τη
μεσοαστρική ύλη - σκόνη και αέριο. Επί
σης έχο υμ ε τους γαλα ξιακούς ραδιαστέρες και ορ ισ μένα είδη ακτινοβολιώ ν.
Στο Γαλαξία μας έχο υμ ε γύρω στα 200
σφαιρω τά σμήνη, 10.000 - 100.000 α νο ι
κτά σ μήνη και μέχρι 10.000 ομάδες.
Η διάμετρος του Γαλαξία μας είναι

περ ίπ ου 100.000 έτη φωτός (ε.φ.)· η διά
μετρος της άλω του Γαλαξία στην οποία
υπάρχουν τα σφαιρω τά σμήνη και ορ ι
σμένες κατηγορίες αστέρες είνα ι π ερ ί
που 160.000 ε.φ. Το πάχος γαλαξιακού
δίσκου στο μέρος που βρίσκεται ο "Ηλιος
μας είναι 6 ε.φ. Η μάζα του 2.10" Μο (μά
ζες Ηλιου). Ο Ή λιο ς βρίσκεται σε απ ό
σταση 30.000 ε.φ. από το κέντρο του Γα
λαξία. π ερ ισ τρέφ εται γύρω από αυτό με
ταχύτητα 250 χιλ/δ ευ τ. και σ υμ πληρ ώ νει
μια πλήρη περ ισ τροφ ή σε διάστημα 250
εκα το μμ υρ ίω ν ετών.
Υ πάρχουν βέβαια π ο λυ ά ρ ιθ μ ο ι γαλα
ξίες εκτός από το δικό μας. Ο πλησιέστερος μεγάλος γαλαξίας είναι ο γαλαξίας
της Α νδρομέδας, σε απόσταση 2.200.000
ε.φ. με σχήμα ελλειπτικό και σε απ ό
σταση αρκετά μεγάλη (6 ε κ /ια ε.φ.) ο γα
λαξίας των Θ ηρευτικώ ν Κυνών με το
σ ύνοδό του, αυτό δε παρουσ ιάζει σπειρ οειδές σχήμα. Υ πάρχουν πολλά εκα 
τομμύρια ή μά λλον δ ισ εκα τομμ ύρ ια γα
λαξίες, μέχρι την απόσταση των 18 ή 20
δισ εκα τομμ υρ ίω ν ε.φ. που εκτείνετο το
Σύμπαν. Εμείς όμως θ' α π α σ χοληθούμε
εδώ με αστέρες του Γαλαξία μας.
Αναζήτησαν οι ασ τρ ονόμοι να βρουν
άλλους πλα νήτες παρό μο ιου ς με τους
δικο ύς μας και τη Γη μας σε άλλους
αστέρες του Γαλαξία μας. Βρίσκονται
όμως πολύ μακρυά και είναι δύσ κολο να
τους πα ρα τηρ ήσ ουμε με τα γήινα τηλε
σκόπια. Οι πλανήτες αυτοί όπως και οι
δ ικο ί μας δεν έχο υν δικό τους φως. Θα
α να κλού ν το φως των ήλιω ν γύρω από
τους οποίους περ ιφ έρ οντα ι. Είναι δύσ
κολο όμως να τους παρατηρήσουμε.
Δ υ σ κο λευό μα σ τε ακόμη και από το γε-

κνου - σε απόσταση 11 ε.φ. - έχει και
γονός ότι κοντά θα είναι ο κεντρικός
ήλιος και το φως του θα εμποδίζει την τρίτο «αόρατο» συνοδό, δηλαδή μη
παρατήρηση του πλανήτη αν φυσικά ορατό «πλανήτη» με μάζα ίση περίπου
υπάρχει τέτοιος πλανήτης. Εντούτοις οι με τη μάζα του Δία, και περίοδο π ερ ιφ ο 
παρατηρητές προσπάθησαν να ανακα- ράς γύρω από τον ένα αστέρα του ζεύ
λύψ ουν τέτοιους πλανήτες. Και φαίνεται γους 5 ετών. Πιθανόν να υπάρχει και άλ
ότι πέτυχαν στην προσπάθειά τους αυτή λος «αόρατος» συνοδός. Ο ε Ηριδανού
και βρισκόμαστε τώρα σε καλό δρόμο. φαίνεται να έχει ένα πλανήτη 6 φορές
Ά ς αφ ήσουμε να ομιλήσουν τα γεγο μεγαλύτερο από το Δία, ο οποίος γυρίζει
σε 25 χρ όνια γύρω από τον κεντρικό
νότα.
αστέρα. Ο Van de Kamp εργάσθηκε 34
Η πρώτη ανακάλυψη πιθανού πλανήτη χρόνια στην περίπτωση του ε Ηριδανού.
έγινε στο λαμπρό αστέρα, το Σείριο, που Κάτι ανάλογο έκαμε και για τον τ Κήτους.
δεσπόζει με τη λαμπρότητά του στο χει
μερινό ουρανό, στο νότιο μέρος της ου
Εφήρμοσαν όμως οι ειδικο ί και άλλο
ράνιας σφαίρας. Οι απλανείς αστέρες τρόπο έρευνας. Δεν στηρίχθηκαν στις
δεν είναι στην πραγματικότητα απλα αστρονομικές και παρατηρήσεις, αλλ'
νείς. Πλανώνται, δηλαδή, κινούνται, εκτέλεσαν ραδιαστρονομικές μεθόδους.
μεταξύ των άλλω ν αστέρων. Οι πλησιέ- Έ κα μα ν δηλαδή μετρήσεις δια του «ρα
στεροι σ’ εμάς αστέρες έχουν αισθητή διοφ ω νικού παραθύρου». Ειδικότερα
«ιδία κίνησης», όπως ονομάζεται η κί «παρατήρησαν» τους αστέρες ε Ηριδανηση αυτή. Ο Σείριος λοιπόν που είναι νού και τ Κήτους. Το 1960 εφ ήρμοσαν το
κοντά μας - βρίσκεται σε απόσταση 8 γνωστό πρόγραμμα ΟΖΜΑ ή «Σχέδιο
ε . φ . - παρουσιάζει περιοδικές ανω μαλίες
ΟΖΜΑ» (1). Δύο α μ ερικανοί φ υ σ ικοί του
με περίοδο 50 ετών περίπου. Αυτές οι Πανεπιστημίου Cornell, οι G. Cocconi &
ανω μαλίες αποδόθηκαν (το 1844) σε Ph. Morrison δημοσίευσαν σχετική με
«αόρατο» σώμα που ακολουθεί το Σείριο λέτη στο αγγλικό επιστημονικό περ ι
και τον παρέλκει, δηλαδή τον βγάζει από οδικό «Nature» κάμνοντας λόγο για ρα
την κανονική του πορεία. Ο συνοδός αυ διοκύματα που θα περ ίμ εναν να «ακού
τός αστέρας έχει μέγεθος 8,6 και ανακα σουν», αν στρέψουν ραδιοτηλεσκόπιο
λύφ θηκε από τον Clark το 1882: Βρέθηκε προς τους αστέρες αυτούς. Αν υπάρ
η περίοδος του ότι είναι 49,9 έτη και η χουν λογικά όντα και αν αυτά έχουν πρ ο
απόστασή του από το Σείριο 3.109 χω ρήσει σε τεχνικό πολιτισμό, σαν το
δικό μας και είναι αρκετά ισχυρά τα ρα
διοτηλεσ κόπιά τους θα μπορέσουν να
Α π έ ν α ν τ ι ι Ο Κρόνος με τους 5 λαμπρότερους
φθάσουν και στη Γη μας. Αν φυσικά
δορυφόρους του. Φωτογραφία οπό το Βόγιοτζερ 1
έχουν ανησυχίες και αναζητήσεις σαν
(Νοέμβριος 1980). 0 Τιτάνας βρίσκεται πάνω δεξιό. Η
εμάς. Και φυσικά να σ υλλη φ θο ύν από τα
Ρέα κοντό στον Κρόνο. Στην επιφόνειό της διακρίνονδικά μας ραδιοτηλεσκόπια. Ο αμερικαται κρατήρες.
νός ραδιοστρονόμος καθηγητής F.D.
DZAKE παρακολούθησε τότε τους αστέ
ρες αυτούς για 200 ώρες και σε διάστημα
χιλ/τρα, οι δε μάζες τους, του Σείριου και
του συνοδού του, είναι αντίστοιχα 2,3 και αρκετών εβδομάδων, στο Εθνικό Ραδιοστρονομικό Αστεροσκοπείο, στο Grun
0,98 συγκριτικά με τη μάζα του Ή λιου
Bank της Δυτ. Βιργινίας, με το ραδιοτη
μας.
λεσκόπιο των 25m, αλλά δεν διαπίστωσε
την ύπαρξη τέτοιου είδους ρ αδιοκύ
Ο αστέρας Barnard βρίσκεται σε μικρό
ματα. Σε μια μόνο περίπτωση νόμισε ότι
τερη απόσταση από το Σείριο. Απέχει
συνέλαβε πράγματι σήματα2. Τους δύο
από εμάς 5,9 ε.φ. (ο πλησιέστερος είναι ο
αυτούς αστέρες καθώς και τον 61 Κή
«εγγύτατος του Κενταύρου» σε από
τους «παρατήρησε» το 1971 ο ραδιασταση περίπου 4 ε.φ.) έχει δύο «αόρα
στρονόμος G. Verschuur με πιο ισχυρό
τους» συνοδούς. Σύμφωνα με μακρο
ραδιοτηλεσκόπιο, των 92m 4 περίπου
χρόνιες μετρήσεις και αναθεω ρήσεις
πρώτα λεπτά, κάθε ημέρα για 6 εβδομά
από τον καθηγητή Van de Kamp και τους
δες, χωρίς να διαπιστώ σει τίποτε το
συνεργάτες του. Το 1923 διαπίστωσαν
ιδιαίτερο. Το ίδιο επανέλαβαν (πρό
την ύπαρξη ενός «αόρατου» συνοδού
γραμμα ΟΖΜΑ II) το 1973 οι ειδικο ί Β.
και το 1269 κατέληξαν στο συμπέρασμα
Zuckerman και Ρ. Palmer σε 500 αστέρες
ότι υπάρχουν δύο συνοδοί με μάζα αντί
που φασματοσκοπικά είναι συγγενείς με
στοιχα 1,1 και 0,8 της μάζας του Δία και
το δικό μας Ή λιο, αλλά δεν επεσήμαναν
περιόδους περιφοράς γύρω από τον
τίποτε το ιδιαίτερο. Αρνητικά ήσαν τα
αστέρα του Barnard σε διάστημα 26 και 12
συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και
ετών. Ο κεντρικός αστέρας έχει μάζα 1,7
σ οβιετικοί ραδιαστρονόμοι, που έκαμαν
της μάζας του Δία και είναι κατά 2.000
παρόμοιες έρευνες. Σήμερα έχουμε με
φορές αμυδρότερος του Ή λιου . Εδώ
γαλύτερο κινητό ραδιοτηλεσκόπιο.
έχουμε ένα τυπικό παράδειγμα πλα νητι
κού συστήματος κατά τη γνώμη του Van
Είναι ενδια φ έρουσα η μελέτη και η
de Kamp.
έρευνα που έκαμε ο St. Η. Dole πάνω σε
Είναι δύσκολο η διαπίστωση αόρατων 14 αστέρες που βρίσκονται σε απόσταση
συνοδώ ν με τη μέθοδο των ανω μαλιών από τον Ή λιο μικρότερη από 22 ε.φ. Εμε
στις τροχιές των, και τούτο διότι οι ανω λέτησε το πλησιέστερο προς τον Ή λιο
μαλίες είναι ποσότητες πολύ μικρές και ζεύγος αστέρων (με μεγέθη 0,1 και 1,4).
δεν διαπιστώ νονται με ευκολία. Α μφ ι Είναι το ζεύγος α Κενταύρου. Οι μάζες
σβήτησαν τα συμπεράσμά του (1973) των δύο αστέρων είναι αντίστοιχα 1,14
αστρονόμοι της ΝΑΣΑ, αλλ' ο Van de και 0,86 και οι διάμετροί τους 1,23 και
Kamp επιμ ένει στα δικά του συμπερά 0,87 ως προς τον Ή λιο. Γύρω από τα δύο
σματα. Ο ίδιος ερευνητής εμελέτησε τις μέλη του ζεύγους περιφ έρεται σε από
ανωμαλίες των αστέρων τ Κήτους, ε Ηρι- σταση 2 μοιρών και τρίτος αστέρας, ώστε
δανού και το διπλό αστέρα 61 Κύκνου. Ο έχουμε τριπλό σύστημα αστέρων. Ο τρί
οφ θαλμοσ κοπικάδιπλος αστέρας 61 Κύ τος αστέρας απέχει από το ζεύγος 105

του Κενταύρου» ο πλησιέστερος στον
Ή λιο μας απλανής αστέρας. Ο Dole έχει
τη γνώμη ότι στο α Κενταύρου, ο κύριος
αστέρας του τριπλού συστήματος είναι
ίοως πλανήτης. Ό τ ι πιθανώ ς πρόκειται
για κατοικίσημο πλανήτη. Υπάρχουν
όμως πολλές αντιρρήσεις για την άποψη
αυτή.
Πάντως πρ έπ ει να πούμε εδώ ότι από
το έτος 1977 άρχισαν οι ερευνητές να
εκφράζουν τη γνώμη ότι τα συστήματα
των διπλώ ν αστέρων πιθανόν να είναι
στην πραγματικότητα πολλαπλά συστή
ματα. Επομένως είνα ι ενδια φ έρ ον να
στραφεί προς αυτά η έρευνα για την
ανακάλυψ η πλανητών, οι οπ οίο ι πιθ ανό ν
να είνα ι τόποι όπου ανθεί η ζωή. Ίσω ς
είναι τόποι όπου αυτή την περίοδο
έχουμε αναπτυγμένους τεχνολογικούς
πολιτισμούς. Και επομένω ς ίσως είναι
δυνατή μια «επικοινω νία» μαζί τους.
Εθίξαμε πιο επάνω το ζήτημα της
υπάρξεως σ ’ άλλους πλανήτες άλλω ν
αστέρων του Γαλαξία μας τεχνολογικά
αναπτυγμένω ν πολιτισμώ ν με τους
οποίους μπορούμε ίσως να έλθο υμ ε σε
επικοινω νία. Θα πρ έπει κάπως λεπ το μ ε
ρέστερα να ασχοληθούμε με το ζήτημα
αυτό, γιατί παρουσιάζει πολύ ενδια φ έ
ρον.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αριθμός των
πλα νητικώ ν συστημάτων στο Γαλαξία
μας είναι αρκετά μεγάλος. Φαίνεται ότι η
ελάττωση της ταχύτητας περιστροφής
των αστέρων μεταγενεστέρω ν φασματικών τύπων του F2 - ο Ή λιο ς μας είναι
φασματικού τύπου G2 - οφ είλεται στην
ύπαρξη πλανητώ ν στους αστέρες αυ
τούς. Επομένως είναι υπολογίσιμος ο
αριθμός των πλανητικώ ν συστημάτων
στο Γαλαξία. Υπολογίζεται ότι το 1/100
έως το 1/1 000 των απλανώ ν αστέρων του
Γαλαξία είναι «ηλικά συστήματα», δη 
λαδή έχομε πολλά εκατομμύρια (100
εκατομμύρια) έως ένα δισεκατομμύριο
πλανητικά συστήματα. Και είναι φυσικό
ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των πλα 
νητών να υπάρχουν π ο λλο ί που θα βρί
σκονται τώρα ή σε κάποια περίοδο της
εξελικτικής τους πορείας σε τέτοια
κατάσταση, ώστε να μπορούν να φ ιλοξε
νήσουν τη ζωή και μάλιστα τη νοήμονα
ζωή, η οποία θα έχει αναπτύξει ή θα ανα
πτύξει τεχνολογικό πολιτισμό. Επομέ
νως μπορούμε να αναζητήσουμε ανώ τε
ρους πολιτισ μούς στο Γαλαξία μας και να
υπολογίσουμε τον πιθανό αριθμό των
πολιτισμώ ν αυτών. Μ πορούμε να κά
μουμε ορισμένες σκέψεις και σχετικούς
υπολογισμούς.
Γράφει ο γερμανός αστροφ υσικός στο
ενδια φ έρ ον βιβλίο του: «Επαφή με τους
αστέρες3» τα εξής: «Προκειμένου να
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό
των τεχνολογικά αναπτυγμένω ν πολιτι
σμών στο Γαλαξία μας, πρ έπει να κά
νουμε τις ακόλουθες σκέψεις. Τρεις

Συνέχεια στη σελ. 783
769

με ζήλο κ ι’ αφοσίωση, γι' αυτό και
απέσπασε τη βαθιά αγάπη και εκτί
μηση των αξιω ματικών και οπλιτών.
Κατ εκείνη την περίοδο «ετόνωσεν
το θρησκευτικόν και ηθικόν φ ρό
νημα, κηρύττων πάντοτε ακαταπαύστως την χριστιανικήν πίστιν εν τω
πλαισΐω των Ε λληνικών παραδόσεω ν
και εθνικώ ν ιδεωδών». (Δ ιαδοχικές
σημειώ σεις εκ του ατομικού του φακέλλου 1945). Παρέμεινε στο Σώμα
για μια δεκαετία, οπότε υπέβαλε
παραίτηση (6.7.1950) και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υπομοί
ραρχου.
Από το Ν οέμβριο του 1951 και ως
το 1954 προσω ρινός εφ ημέριος στο
Ναό της Σχολής υπηρέτησε ο αρχι
μανδρίτης Φ ρουμέντιος Νάσιος, μετέπειτα μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως (Κένυα). Στις 3-5-1954 κατετάγη στο Σώμα της Χω ροφ υλακής σα

Του Νικολάου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ενωμοτάρχη - Θ εολόγου

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Λίγους μήνες πριν γιορτάσαμε
τα 150 χρόνια της Χω ροφυλακής,
γεγονός που υπήρξε ευκαιρία να ξανατονιστούν η εξέλιξη, μα και οι
δραστηριότητές του αρχαιότερου
αστυνομικού Σώματος της Β αλκανι
κής. Στις δραστηριότητες αυτές εν
τάσσονται — καταλαμβάνοντας αρ
κετό χώρο - κι εκείνες της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Χ ω ροφ υ
λακής.
Το έργο της, πνευματικό, ιεραπο
στολικό και λατρευτικό αποτελεί
κα θημερινή μαρτυρία της μεγάλης
προσφ οράς της μέσα και έξω από
τους κύκλους του Σώματος. Οι ακα
τάβλητες προσ πάθειες των κατά
καιρούς ιερέω ν της σμίλευσ αν τις
ψυχές χ ιλιά δ ω ν συναδέλφ ω ν, έδω
σαν το τόσο αναγκαίο κουράγιο σ ’
ώρες δύσκολες. Το κουράγιο εκείνο
που μόνο η βαθιά πίση μ πορεί να
προσφ έρει.
Ιδρυση της Θ ρησκευτικής Υ πηρ ε
σίας Χ ω ροφ υλακής
Η ανάγκη μιας ξέχωρα ιδιότυπης
ποιμαντικής, της π οιμαντικής των
α στυνομικώ ν έγινε συνείδηση στην
770

ηγεσία της Χω ροφ υλακής σχεδόν
αμέσως μετά την ίδρυσή της (1833).
Μ έχρι το 1940 για την εξυπηρέτηση
των θ ρησκευτικώ ν αναγκών των ανδρών της, χρ ησ ιμο πο ιού ντα ν οι ιε
ρείς του Στρατού. Στο Χ ρονικό αυτό
διάστημα σπουδαίες εκκλη σια στι
κές προσω πικότητες διακόνησαν
στον τομέα τούτο και αξίζει να ση
μ ειω θεί ότι σχεδόν ό λοι αναδείχθηκαν αργότερα αρχιερείς. Το 1944
συστήθηκε με το Νόμο 1421 μ (α ορ
γανική θέση στρατιωτικού ιερέα, για
τη Σχολή Χω ροφ υλακής Αθηνών, και
έτσι αρχίζει να λειτουργεί μέχρι και
σήμερα η Θ ρησκευτική Υπηρεσία
του Σώματος.

Ιερείς του Σώματος
Πρώτος ιερέας του Σώματος διατέλεσε ο αρχιμανδρίτης Γερμανός
Ψ αλλιδάκης, σήμερα
Επίσκοπος
Συνάδων. Από 9-4-1940 υπηρέτησε
σαν π ροσω ρινός εφ ημέριος του I.
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της
Σχολής Χω ροφ υλακής και στις
21-5-1944 κατετάγη στο Σώμα σαν
στρατιωτικός ιερέας με το βαθμό
του ανθυπομοίρα ρχου. Εργάσθηκε

στρατιωτικός ιερέας με το βαθμό
του μοίραρχου. Παρέμεινε εξυπη
ρετώντας τις πνευματικές ανάγκες
των ανδρών του Σώματος μέχρι το
1967. οπότε κα ια πο σ τρ α τεύ θη κε με
το βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Τρίτος ιερέας στο Σώμα διετέλεσε
ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Λενής
(σήμερα μητροπολίτης Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας) Τ οποθετήθηκε στην
κενή θέση του ιερέα της Σχολής με
το βαθμό του μοίραρχου και στις
15-6-1968 έδωσε «τον νενο μισ μ ένον
όρκον»
του
αξιωματικού.
Την
13-8-1976 εκλέχθηκε Τιτουλάριος
μητροπολίτης Ταλαντίου και συγ
χρόνω ς Α ρχιγραμματέας της I. Συν
όδου. Σ υνέχισε όμως να πρ οσ φ έρ ει
τις υπηρεσίες του τόσο στον αγιαστικό όσο και τον ποιμα ντικό τομέα
ως τις 17-8-1977, οπότε υπέβαλε την
παραίτησή του και αποστρατεύθηκε
με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Ο σημερινός ιερέας α ρ χιμα νδρ ί
της Ευσέβιος Πιστολής, από το Δ ε
κέμβριο του 1976 ως την 27-3-1978
πρ όσ φ ερ ε τις υπηρεσίες του ως
προσω ρινός εφ ημέριος του I. Ναού

της Σχολής κατ' απόσπαση από τον I.
Ναό Αγιας Τριάδας Αμπελοκήπων.
Από 27-3-1978 διορίσθηκε ιερέας
του Σώματος, στο οποίο κατατά
χθηκε με το βαθμό του μοίραρχου.
Πνευματική διακονία
Το έργο του αστυνομικού είναι
πραγματικά επίμοχθο, τραχύ, εξαν
τλητικό και οπωσδήποτε επικίνδυνο.
Η αποστολή του είναι εξαιρετικά
υψηλή μα παρουσιάζει και ιδιότυπα
προβλήματα και πνευματικές ανάγ
κες.
Ο αστυνομικός θα π ρέπει να στο
χεύει ταυτόχρονα σε δύο στόχους.
Στην πρόληψη και την καταστολή.
Ό σ ο όμως κι αν τονίζουμε πως η
πρόληψη του εγκλήματος είναι η
πρωταρχική του αποστολή, όλοι ξέ
ρουμε πως η πρόληψη απαιτεί και
συνδρομή άλλων φορέων, που συ
χνά δε λειτουργούν. Έ τσι πολλές
φορές ο αστυνομικός βλέπει το
προληπτικό έργο του να γκρεμίζεται
άδοξα. Απ’ την άλλη μεριά το κατα
σταλτικό έργο απαιτεί ιδιαίτερα δυ
νατή προσωπικότητα. Απαιτεί ψυ
χικό σθένος, καρτερία μα και επι
μονή.
Το όργανο της τάξης είναι αναγ
κασμένο από την αποστολή του να
έρχεται σε άμεση επαφή με ό,τι πιο
ρυπαρό, βδελυρό και απόβλητο
υπάρχει στην κοινωνία. Γι’ αυτό έχει
ανάγκη αυξημένης ψυχικής δύνα
μης για να μη φθαρεί από την π ο ικι
λώνυμη κακία, αλλά και να επιτελέσει αδιάφθορα την υψηλή κοινω νική
του αποστολή. Έ χ ει συνεπώς ανά
γκη συνεχούς πνευματικής ενίσχυ
σης, ψυχικής αποτοξίνωσης, αδιά
κοπης ανανέωσης του πνευματικού
του οπλοστασίου και βελτίωσης του
ψυχικού του δυναμισμού.
Έ χ ε ι ανάγκη από πίστη, γιατί αυτή
μαζί με τις γνώσεις, τον ενθουσια
σμό, την αγάπη και το ενδιαφ έρον
προς το επάγγελμα και τον άνθρωπο
γενικά, κάνουν τους αστυνομικούς
αποδοτικούς και δημιουργικούς στο
έργο και σ ’ όλες τις εκδηλώσεις
τους.
Έ χ ει ανάγκη από ηθική τόνωση
και πνευματική ενίσχυση στον
αγώνα του ενάντια στη βία και το
άδικο.
Τη θεραπεία των η θικο-π νευμ α τικών αυτών αναγκών του προσω πι
κού της Χωροφυλακής έχει επωμι
στεί η Θρησκευτική Υπηρεσία.
Λειτουργική Ζωή - Ψ υχωφελείς εκ
δηλώσεις
Η
από
γμα
λων

Θρησκευτική Υπηρεσία πέρα
τη λειτουργική ζωή και το κήρυ
έχει θεσπίσει και μια σειρά άλ
- ψυχωφελών - εκδηλώσεων

μέσα στα πλαίσια της ψυχικής «εν
Χριστώ» καλλιέργειας του προσω πι
κού του Σώματος, όπως:
-Λατρευτικές
εκδηλώ
σ ε ι ς που είναι ευκαιρίες π νευματι
κού αναβαπτισμού μέσα στην κολυμβήθρα της μυστηριακής ζωής
της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και
της γνωριμίας με τον λατρευτικό
της πλούτο, με την Ιερά Εξομολό
γηση και τη Θεία Κοινωνία.
-Διαλέξεις
που στοχεύουν
στην πνευματική κατάρτιση των
νέων δοκίμω ν των Σχολών μας, στη
διαφώτιση πάνω σε θέματα πίστης,
στην ανταλλαγή απόψεων πάνω σε
κοινά και καυτά ζητήματα χωρίς
προκαταλήψεις, και σωστό, γόνιμο
διάλογο.
-Ποιμαντικές επισκέψεις
και ομιλίες σε Ανώτερες Διοικήσεις,
Δ ιοικήσεις
Χω ροφυλακής
και
Παραρτήματα της Σχολής στην
Κρήτη και Ρόδο, όπου επιλύονται
απορίες και τονώνεται το θρησκευ
τικό συναίσθημα των ανδρών.
- Τ α κ τ ι κ έ ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς σε
Νοσηλευτικά ιδρύματα των Αθηνών, ό
που νοσηλεύονται άνδρες του Σώμα
τος, με σκοπό τη συμπαράσταση στον
πόνο του άρρωστου συνάδελφου.
- Ε κ δ ό σ ε ι ς πνευματικής οικο 
δομής, εντύπων, βιβλίων και εικό
νων σε συνεργασία και με άλλους
φορείς. Τελευταία εκδ ίδ ει το μη
νιαίο φυλλάδιο «Παλμοί της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Χω ροφ υλα
κής». Πρόκειται για ένα κατατοπι
στικό, εποικοδομητικό, αντιαιρετικό
και ενημερωτικό έντυπο α πο κλει
στικά για το προσωπικό του Σώμα
τος. Κ υκλοφ ορεί σε 7.000 αντίτυπα
και αποστέλλεται δωρεάν σε όλες
τις Υπηρεσίες Χωροφυλακής.
Νέοι στόχοι
Ό λ α αυτά τα χρόνια η Θ ρησκευ
τική Υπηρεσία Χωροφυλακής κατά
κοινή αναγνώριση πρόσφερε μεγά
λες υπηρεσίες στους άνδρες του
Σώματος, λειτουργώντας απρόσκο
πτα και υποδειγματικά» Ό λ ο ι οι
προϋπηρετήσαντες ιερείς ακούρα
στα, με ζήλο και αυξημένη ψυχική
δύναμη έσκυψαν με ενδιαφ έρον στα
ιδιαζούσης
φύσεως
πνευματικά
προβλήματα και τις ανάγκες των αν
δρών και συνείργησαν στην π νευμ α 
τική τους καλλιέργεια.
Με την ευλογία του Θεού, οι αγώ
νες και οι μόχθοι δεκαετιών της
Θρησκευτικής Υπηρεσίας έφεραν
καρπό «εκατονταπλασίονα». Σή
μερα, επιβάλλεται να συνεχίσει
απρόσκοπτα το πνευματικό, ιερα
ποστολικό, φιλανθρω πικό και αγιαστικό έργο της που τόσο καταξιώ
θηκε στις συνειδήσεις του προσω πι
κού του Σώματος.

Κι αυτό βάζει τη Θ ρησκευτική
Υπηρεσία της Χωροφυλακής μπρος
σε νέα, περισσότερο υψηλά καθή
κοντα.
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αοτυυομεύουτας

_Είναι πολύ επίκα ιρ ο στις μέρες μας να
γίνεται λόγος για «αστυνομικές εξου
σίες» και μ ερ ικο ί έχο υν την τάση να δί
νου ν σ' αυτές τις δύο λέξεις ένα τόνο
α ντικο ινω νικό , σα να αντιπ ρ οσ ω π εύου ν
ένα είδος αυστηρότατης εξουσίας που
κρέμεται πά νω απ' τους ήσ υχους πολί-

Tou Robert Η. Simmonds
Αρχηγού της Έ φ ιπ π η ς
Κ αναδικής Αστυνομίας
τες, έτοιμη να επ ιπ έσ ει σαν τιμω ρός
ακόμα και στο ελαφ ρό τερο δείγμα πα
ρ έκκλιση ς από μία σειρά αυστηρώ ν κα
νόνω ν που δ ιέπ ο υ ν την ανθ ρώ πινη κοι
νωνία. Δ εν μ αρ έσ ει ακόμα η έκφραση
«ασ τυνομικές εξουσίες». Προτιμώ να
σ κέφ το μα ι τις εξουσίες που μας έχουν
δοθεί, απλώ ς σαν τα εφ ό δια που έχει δώ 
σει η κοινω νία, στους αντιπρ οσ ώ πους
της,^
στους
αστυνομικούς,
στους
ο π οίο υς έχει εμ π ισ τευ θ εί - στην πρ α 
γματικότητα έχει ε π ιβ ά λλει — την τερά
στια ευθ ύνη της διατήρησης της δ η μ ό 
σιας τάξης και α σ φ άλειας και την πρ ο σ 
τασία των απλώ ν πολιτώ ν από κάθε κίν
δυνο κατά της ζωής ή της περ ιουσ ίας
τους.
Ετσι νομίζω, ότι κάθε συζήτηση που
αφ ορά τις εξουσίες που χρ ειάζονται οι
α σ τυ νο μ ικο ί π ρ ο κειμ ένο υ να ανταπεξέλθρ υν στις ευθ ύνες που τους έχουν
ανατεθεί, πρ έπ ει να γίνεται σε βάρος και
με ευρύτερο πνεύ μα από αυτό που συ
χνά επικρ α τεί μεταξύ εκείνω ν που μι
λού ν μόνο για σ χεδόν αχαλίνω τη ατο
μική ελευθ ερία. Αυτοί που υποστηρίζουν
έντονα την ατομική ελευθερία, σπαταλού ν λίγο χρ όνο συζητώντας για την
αντίθετη π ρ ο ϋ π ό θ εσ η : εάν δη λαδ ή λ ε ι
τουργεί μια πρ αγματικά ελεύ θ ερ η κο ι
νωνία. Αυτή η π ρ οϋ πό θεσ η ε ίνα ι ανα γ
καία για κάθε άτομο π ρ ο κειμ ένο υ να εξ
ετάζει τον βαθμό υπευθυνότητάς του
έναντι ^ του σ υνα νθρ ώ π ου του. Ό σ ο
περ ισ σ ότερ ο είνα ι εξασ φ α λισ μ ένη η
ατομική ελευθερία, τόσο περ ισ σ ότερ ο
ουσιαστικό είνα ι ότι αυτός που δέχεται
αυτές τις ελευ θ ερ ίες αποκτά ένα μεγάλο
βαθμό υπευθυνότητας για τις πράξεις
τ ο υ - και το πιο ουσιαστικό είνα ι ότι η κοι
νω νία μ π ο ρ εί να ζητήσει ευθ ύνες α π ’ αυ
τούς που καταχρώ νται τις ελευ θ ερ ίες
και τα δικα ιώ ματα των άλλω ν. Αν
αυτά τα δύο δεν ευ ρ ίσ κοντα ι σε ισ ορ ρο
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πία, η ελεύθ ερ η κο ινω νία σύντομα, θα
δια βρ ω θ εί τείνοντας στην αναρχία, όπου
θα υπ ερισ χύσ ου ν μόνο αυτοί που μπο
ρούν να προστατέψ ουν τους εαυτούς
τους.

Δ ιά φ ο ρες χώ ρες έχουν αναπτύξει
δ ια φ ο ρετικές αρχές και παραδόσεις
π ρ ο κειμ ένο υ να αντα πεξέλθο υν στο
δύσ κολο αυτό ζήτημα. Έ τσ ι για να απ ο
φ α σ ίσουμε εάν το Κ αναδικό σύστημα ε ί
ναι καλό ή κακό, επαρκές ή ανεπαρκές,
είναι ανα γκαίο να λάβ ου με υπόψη τι γί
νεται σε άλλες χώρες.

Εάν δεχτείτε ότι ο σκοπός του νόμ ου εί
ναι να επιτρ έψ ει στους ανθρώ πους, παρά
την κάπ οια εριστική φύση τους να ζήΔ εν θα επ ιμ είνω για πολύ στο πώς θα
σουν όσο το δυνατόν περ ισ σ ότερ ο αρ
θεω ρήσ ουμε μερικά από τα περισσότερα
μονικά μεταξύ τους και έτσι να επιτρ έψ ει
πρω τόγονα έθιμα που ακόμα ισχύουν
στην κο ινω νία να π ρ ο ο δ εύ σ ει και να
σήμερα, σε μερικά μέρη του κόσμου.
αναπτυχθεί, ενώ συγχρόνω ς τα άτομα θα Αλλά θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι
ασ χο λού νται με τις υπ οθ έσεις τους σε
σε μερικές π ρ ο ο δευ τικές κοινω νίες, με
σ υνδυασ μό με τις επιθ υμ ίες τους και τις μακραίω νη ιστορία και παράδοση, είναι
ικανότητές τους και χω ρίς α δ ικα ιο λό  ακόμα δεκτό ότι όταν γίνει ένα έγκλημα
γητο φ όβο να κατατρεχθούν α π ’ αυτούς και ανα γνω ρ ισ θεί ο δράστης, το βάρος
που δεν πειθ αρ χο ύν, τότε η ανάγκη για αυτόματα μετα κινείται σ ’ εκείνο το
την επ ιβ ο λή του νόμου και για στενή επί άτομο, για να υποσ τηρίξει την αθωότητά
βλεψ η αυτών που τον παραβιάζουν, γ ί του, καθώς η πιθανότητα ενοχής γρ ή
νεται φανερή.
γορα θεω ρ είται σα δεδομένη.

εξασθενίζει και ατυχώς μερικές φορές
σε περιπτώ σεις που σ υμπεριλαμβάνουν
εντόνως διοργανω μένη και σφοδρή εγ
κληματική δραστηριότητα, μάρτυρες και
αποδείξεις χάνονται για πάντα.
Η εξασφάλιση των μέσων υπεράσπισης
ενός κατηγορούμενου, ε'ιναι δεδομένη
εκ των προτέρω ν στον Καναδά, συχνά
μέσα από νομοθετημένες διαδικασίες.
Δεν αρνούμαι το απόλυτο δικαίωμα
του κατηγορούμενου να αρνηθε'ι την εν
οχή του, ή να ζητήσει να α φ εθεί ελεύθ ε
ρος καταβάλλοντας εγγύηση ή να ζητή
σει τα νόμιμα μέσα για την υπεράσπισή
του κ.λπ.· νιώ θω πραγματικά υπερήφ α
νος γιατί είμαι ο πολίτης μιας χώρας που
είναι βασικά ασφαλής, αρκετά ώριμη να
παρέχει τέτοια δικαιώματα και αρκετά
πρ οο δευ τική να τα καθιστά Νόμο· όμως
εκείνο το οποίο λέγω είναι ότι επειδή
αυτά τα δικαιώματα αφ ορούν τον πα ρα
βάτη, εμείς πρ έπει επιμελώ ς να μελετή
σουμε τι έγγραφα είναι αναγκαία για να
εξασφαλίσουμε, ώστε όταν ένας πολίτης
κατατρέχεται δολ'ιως ή κτηνωδώς ο δρά
στης να μπορεί στην πραγματικότητα να
καλείται να λογοδοτήσει μέσω του συ
στήματος δικαιοσύνης.
Έ χω προ ολίγου πει ότι είμαι υπερ
ήφανος- πραγματικά μπορούμε όλο ι να
είμαστε υπ ερή φ α νοι για το γεγονός ότι
στον Καναδά, η κοινω νική διαβίω ση είναι
αρμονική, δεν υπάρχουν βασικές διαιρέ
σεις μεταξύ των πολιτών και ο καθένας
μπορεί να π ει ελεύθερα τη γνώμη του
θετική ή αρνητική για ένα ζήτημα- δεν
μπορούμε βέβαια να πούμε ότι έχουμε
λύσ ει όλα τα προβλήματά μας και ότι η
Σε μερικές άλλες χώρες σήμερα, ένα
ύποπτο ή κατηγορηθέν πρόσωπο, μπορεί
να προσαχθεί ενώ πιον ενός δικαστή,
όπου αναγκάζεται να απαντά σε ερωτή
σεις που αφ ορούν τη συμπεριφ ορά του
και δεν έχει το δικαίωμα να π α ρα μείνει
σιωπηλό, ούτε το δικαίωμα να ψ ευδορ
κήσει χωρίς τιμωρία. Σε πολλές χώρες, η
κράτηση ενός ύποπτου θεω ρείται κάτι το
κοινώς παραδεδεγμένο, ανεξάρτητα από
το παράπτωμα ή τη διάρκεια της διαδι
κασίας. Ενώ το δικαίω μά του να έχει κά
ποιος συνήγορο που είναι τώρα σχεδόν
παγκόσμια παραδεδεγμένο, σε πολλές
περιοχές περιορίζεται σοβαρά.
Έ τσι έναντι αυτών των αρχών που επι
κρατούν σε πολλά τμήματα της υφηλίου,
η Καναδική θέση, συνίσταται στα κάτωθι:
Μόλις διαπιστω θεί η ταυτότητα ενός
ύποπτου για διάπραξη μιας αξιόποινης
πράξης, αυτός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ενοχή του. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας
δεν μπορεί ποτέ αυτός να εξαναγκασθεί
να πει μια λέξη, που να στρέφεται κατά
του συμφέροντος του, ούτε ζητούν απ'
αυτόν να δώσει οποιουδήτε είδους απο
λογία για τη διαγωγή του.
Με τις τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα του 1974, η ύπαρξη της εγγύησης
σε όλες σχεδόν, τις περισσότερο σοβα
ρές των περιπτώσεων, είναι πραγματικά
εξασφαλισμένη. Και εγώ μπορώ να σας
διαθεθαιώ σω ότι με τις πλέον φ ιλελεύ 
θερες διατάξεις μιας εγγύησης, η επιθ υ
μία από μέρους του κατηγορηθέντος να
προχω ρήσει γρήγορα στη διεξαγωγή της
δίκης, τυγχάνει υπόθεση του πα ρελθ όν
τος και για το λόγο ότι όσο μεγαλύτερη
είναι η καθυστέρηση, τόσο η περίπτωση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Από τον κύριο Γεώργιο Χατζηθεοδωρίδη προσφέρονται στο προσω 
πικό της Χω ροφυλακής στην τιμή
των 250 δραχμών (συν τα ταχυδρο
μικά τέλη αποστολής), σειρές με
τους ακόλουθους σφραγισμένους
φάκελλους με την ειδική α να μνη 
στική σφραγίδα των Ελληνικών Τα
χυδρομείω ν, που χρησιμοποιήθηκε
μόνο την 1η Ιουνίου 1983 με την ευ
καιρία της συμπληρώσεως 150 χρό
νων από τη σύσταση της Ελληνικής
Χω ροφυλακής:
α) Φάκελλος με την πρώτη σελίδα
του ιδρυτικού διατάγματος (1833),
και
6) Φάκελλος με την πολεμική ση
μαία του Σώματος.
Στην ίδια σειρά περιλαμβάνεται
και φάκελλος με σύνθημα για τα 150
χρόνια της Χω ροφυλακής σφραγι
σμένος την ίδια μέρα στο Ναύπλιο,
πρώτη πρωτεύουσα της Χώρας.
Ό σ ο ι ενδιαφέροντα) μπορούν να
απευθυνθούν στον κ. Γεώργιο Χατζηθεοδωρίδη (Ταχυδρομική θυρίδα
3353, Κεντρικό Ταχυδρομείο, Α ιό
λου 100, Αθήνα). Η αποστολή θα γί
νεται με αντικαταβολή.
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ζωή κυλά ει ήρεμα, χωρίς εγκληματική
δραστηριότητα, -α φ ν ιά ζ ο μ α ι με τον
συνεχώ ς ανερ χό μενο βαθμό εγκλημ α τι
κότητας, ιδια ίτερα στις περ ισ σ ότερ ο σο
βαρές τάξεις των παραπτω μάτων. Ο αριθμός των βίαιω ν επιθ έσ εω ν εναντίο ν
ατόμω ν και ιδρυμάτω ν με α νη σ υ χεί αρ
κετά και κατά σ υ νέπ εια πολύ π ερ ισ σ ό
τερο ο αριθμός των θυμάτων. Μ ιλώ για
τέτοια παραπτώ ματα όπως ο φόνος, οι
βίαιες επιθέσ εις, η ληστεία, οι σ εξο υ α λι
κές επιθ έσ εις όλω ν των τύπων, η τρ ομο
κρατική δραστηριότητα και αρκετές σο
βαρές ζημιές περ ιουσ ιώ ν. Οι δράστες αυιώ ν των παραπτω μάτω ν αν και γ ενικά ειναι νέοι, δεν έχο υν σ εβασμό για την ηλι-

κία, το φ ύλο ή την κατάσταση των θυ μά 
των τους.
Α νατρέχοντας πίσω, με περ ισ σ ότερ ο
από 35 χρ ό νια ασ τυνομική υπηρεσία, το
περ ισ σ ότερ ο μέρος της οποίας ανα λώ 
θηκε σε επιχειρ ή σ εις πεδ ίου μάχης, σχετιζόμενες άμεσα με το έγκλημα, έχω δει
πο λλές εκκεντρ ικές και συγκλονιστικές
περιπτώ σεις, οι οποίες σαφώς ε ικ ο ν ο 
γρ α φ ο ύν το βάθος της κατάπτω σης και
της απ ανθ ρω πιά ς στις οπ οίες μ π ο ρ εί να
π ερ ιπ έσ ει ο άνθρω πος, αλλά ακόμα με
εκείνο το φ όντο εγώ μερικές φ ορές α ι
σ θά νομα ι ρίγος όταν σχολιάζω τις αυξα
νόμ ενες κοινές περ ιπτώ σ εις σ κληρού
και σ φ οδρ ού διω γμού εντελώ ς α νύ π ο 
πτω ν θυμάτω ν και κοινώ ν πολιτών.
Υ πάρχει μια ενοχλού σ α απειλή τραχύτη
τας και σκληρότητας που α π ο τελεί ση
μαντικό στοιχείο αυτής της δραστηριότητας. Ισως ακόμα θα πρ έπ ει να πούμε
κάτι που να αφ ορά την εικόνα του
εγκλήματος, και αυτό είνα ι το γεγονός
ότι ένα μεγάλο μέρος της δ υ να μ ική ς εγ
κληματικής δραστηριότητας έχει τις ρίζες της, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στην πα ρά νομη εμπορ ία και χρήση ναρ
κωτικών. Είναι αδύνατο να υπ ολο γί
σ ουμε επα κριβώ ς τις σ υνέπ ειες μεταξύ
αυτού του φ ο βερ ού πρ οβ λήματος και
όλης της άλλης εγκλημ ατική ς δραστη
ριότητας- όμως είνα ι αρκετό να πούμε,
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ότι η εμπ ορ ία και χρήση των ναρκω τικών,
είνα ι _ένα ουσ ιασ τικό πρόβλημα, που
σ υνδ έεται άμεσα με τη μεγαλύτερη από
την π λέο ν βίαιη και παράλογη εγκλημ α 
τική δραστηριότητα.
Είμαι της γώ μης ότι η απάντηση στο
πρ όβ λημ α των ναρκω τικών, δεν έγκειται
μόνο στην αυστηρή εφαρμογή του νό
μου, γιατί οι αιτίες και κατά σ υνέπ εια οι
λύσεις, θα π ρ έπ ει να αναζητηθούν κάπου
βαθύτερα, στην κοινω νία. Γι' αυτό
π α ρά λληλα με την πρ οσ π άθεια εξεύρ ε
σης λύσ εω ν στο πρόβλημα, ε ίνα ι συγ
χρόνω ς απαραίτητη η ανάληψ η μιας δυ 
ναμικής εκστρατείας για την εις βάθος
αντιμετώ πισή του, από την ασ τυνομία και

τη δικα ιοσ ύ νη. Κατά σ υνέπ εια νομίζω ότι
θα π ρ έπ ει να δ η μ ιο υ ρ γη θ ο ύ ν νέες υπη
ρεσίες επ ί πλέο ν των υπαρχουσών. που
να α σ χο ληθ ού ν δραστικά με αυτό το
α κα νθώ δες ζήτημα.
Οταν μιλώ για την ανάγκη επ ιπ ρ ό σ θ ε
των εξουσιώ ν, α να φ έρ ο μ α ι μεταξύ άλ
λω ν στη δυνατότητα των ασ τυνομικώ ν
να αντλούν π λη ρ ο φ ο ρ ίες από διά φ ορες
πηγές. Ας σ κεφ θ ο ύ μ ε μερικά πα ρ α δ εί
γματα: Ποια είνα ι η γνώμη σας για τις
ιατρικές καταχω ρήσεις; Υ ποθέστε για
μια στιγμή ότι υπάρ χει ένα αεροσ κάφ ος
στους Κ ανα δικούς ουρανούς, το οποίο
βρίσ κεται στα χέρ ια ενός αεροπειρατή
και το πλή ρω μά του, ίσως με δυο εκατο ν
τάδες επιβάτες, βρ ίσ κοντα ι πλήρω ς στο
έλεος του. Ας υπ οθ έσο υμ ε ότι η ταυτό
τητα του αερ οπ ειρ ατή γίνεται γνωστή
καθώς επίσης και το γεγονός ότι τ ελευ 
ταία έχει ζητήσει ιατρική πα ρα κολούθηση, λόγω δια φ όρω ν ψ υχολογικώ ν
προβλημάτω ν. Μ ήπως άραγε, θα έπρεπε
η α σ τυνομία να αντλήσει π λη ρ ο φ ο ρ ίες
μέσω των ιατρικώ ν καταχω ρήσεω ν, σχε
τικές με την ψ υχοσύνθεσ η και το ιατρικό
πα ρ ελθ ό ν του αεροπειρατή, ώστε ανά 
λογα να δια πρ αγμ ατευ τεί με επιτυχία
μαζί του, με ελπίδ ες για τελική διάσωση
και ασ φ ά λεια των ομήρω ν; "Ισως αυτή η
περίπτω σ η να φα ίνεται μά λλον δρ αμ α
τική, έχω όμως περ ιγρ ά φ ει μια κατά
σταση που θα μπορ ούσε να είνα ι πάρα

πολύ πραγματική και υπάρχουν πολλές
άλλες περιπτώ σεις όπου μόνη η κοινή
λογική υπ αγο ρεύ ει την ανάγκη στην
ασ τυνομία για έγκαιρη και αδέσμευτη
χρήση ιατρικώ ν πληροφ οριώ ν, όταν
ερευνά σ οβαρό έγκλημα.
Τι νομίζετε για τους φ ορολογικούς
καταλόγους; Θα π ρ έπ ει άραγε να είναι
τόσο απρόσιτοι, ώστε αυτοί που συντη
ρούνται στη ζωή από την εγκληματική
τους δραστηριότητα, τα σημαντικά
κέρδη της οποίας δεν δη λώ νο νται για
φ ο ρο λογικο ύς σκοπούς, να ξεφ εύγουν
απ την τσ ιμπίδα του Νόμου; Έ χ ε ι καμμιά
σημασία το γεγονός ότι οι πράκτορες της
εφ ορίας και της αστυνομίας δεν θα π ρ έ
πει να είνα ι ενή μ ερ ο ι αυτών των καταλό
γων, ώστε να ασ χο ληθ ού ν με αυτή τη
μορφ ή λεηλα σ ίας;
Θα πρ έπ ει οι ταχυδρομικές υπηρεσίες
να π α ρέχου ν ένα εντελώ ς ασφ αλές δ ί
κτυο επικο ινω νιώ ν, το οποίο θα επιτρ έ
πει στους εγκληματίες ή ίσως στους
πράκτορες των ξένων κυβ ερνή σ εω ν να
μη χα νορ ρ α φ ού ν εναντίον του σ υμ φ έ
ροντος ενός ιδιώτη ή των συμφ ερ όντω ν
του έθνους; Κατά το 1974, το Κ οινοβο ύ
λιο θέσπισε νόμο γνωστό σα "Μ υ στική
Πράξη», μέσα στον Π οινικό Κώδικα. Αυ
τός ο Ν όμος κατέστησε παράπτω μα την
πα ρα κολο ύθ ησ η η λεκτρ ονικώ ν επ ικο ι
νωνιών. Πάντως σ υμ περ ιέλαβ ε μια εξαί
ρεση για τις έρ ευνες της αστυνομίας,
όπου ένας δικαστής θα μπορ ούσε να εξ
ου σ ιοδο τήσ ει την αστυνομία να πα ρα κο
λο υ θ ή σ ει τις επικοινω νίες, αντιμ ετω π ί
ζοντας ένα τεστ, στο οποίο πρ έπ ει να
απ οδ ειχτεί ότι σοβαρά εγκληματική
δραστηριότητα λα μ β ά νει χώ ρα και ότι
κανο νικές δια δικα σ ίες έρ ευνας είναι
ανεπιτυχείς. Ό τ α ν το τεστ τελειώ σει με
επιτυχία, ο δικαστής μπορ εί να δώ σει εξ
ουσιοδότηση για παρα κολούθησ η, βάσει
π ρ ογεγρ α μμένω ν όρων, οι ο π ο ίο ι εξ
ασφ αλίζουν επιτήρηση αυτής της τεχνι
κής. Βέβαια το ίδιο αξίωμα θα πρ έπ ει να
εφ αρμόζεται στα ταχυδρομεία, ειδικά
κ α θ ’ όσον η κατάσχεση μιας επιστολής
βάσει των ιδίω ν ελεγχο μένω ν περ ισ τά
σεων είνα ι ακόμα λιγότερο οχληρή για
την εχεμ ύθ εια ενός προσώ που, παρά το
άκο υσ μα των τηλεφ ω νικώ ν του κλήσεω ν
ή η εγκατάσταση ενός μηχανήματος
ακρόασης στην εργασία του ή στην κα
τοικία του.
Θα μπορ ούσα να εξακο λουθ ήσ ω με
πληθώ ρα άλλω ν παραδειγμάτω ν, όμως
νομίζω ότι τώρα θα έχετε το νόημα του
τύπου των εξουσιώ ν στις οποίες αναφέρομαι. Αλλά θα έλεγα λο ιπ ό ν ότι οι προς
το πα ρόν υπάρχουσες δη μό σιες αρχές,
δεν θα πρ έπει να δια φ θ αρ ού ν και στο
σημείο αυτό ανα φ έρ ομ α ι απευθείας
στην αμ φ ισ βη τού μενη έκδοση δικα σ τι
κών εγγράφω ν σ υνδ ρο μής για την επι
βολή του Νόμου στον έλεγχο των ναρ
κωτικών και τουλάχιστον εάν θα υπάρξει
αλλαγή, θα πρ έπ ει να συζητηθεί υπό το
πρίσμα του προβλήματος που π ρ έπ ει να
μας απ ασ χο λήσ ει και όχι μόνο υπό το
φως των ατομικώ ν ελευθεριώ ν.
Εάν οι απόψ εις μου, όσον αφ ορά τις
επιπ ρ όσ θετες εξουσίες, οι οποίες χρ ειά 
ζονται για να δια τηρήσ ουν την ισορροπία
στην οπ οία προη γου μένω ς ανα φ έρ θη κα
είνα ι δεκτές και υποστηρίξιμες, ίσως τεί
νουν στη δ η μιο υρ γία ενός θετικού κλί
ματος με εκείνου ς που δια φ ω νού ν μαζί
μου, γιατί νομίζω ότι θα αντιλη φ θ ούν ότι

και εγω επικροτώ την ανάγκη για προσ
εκτική χρησιμοποίηση αυτών των επι
προσθέτων εξουσιών μόνο σε ιδιαίτερες
περιστάσεις.
Ο τύπος της επιτήρησης στον οποίο
αναφέρθηκα προ ολίγου σχετικά με την
ηλεκτρονική επίβλεψη είναι γενικά ικα
νοποιητικά αποδεκτός από την αστυνο
μία και κατά την άποψή μου, εξυπηρέ
τησε τους πολίτες σε ικανοποιητικό βα
θμό καθώς και τα συμφέροντα του
Έ θνους. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει
σαν υπόδειγμα προς εξασφάλιση ότι δεν
υπάρχει κατάχρηση τυχόν άλλω ν εξου
σιών οι οποίες χρειάζονται να δοθούν
στα χέρια των πρακτόρων για προστασία
σας.
Πρόσφατα διάβασα κάποια κριτική για
την έκταση της χρησιμοποίησης αυτής
της τεχνικής. Δεν μπορώ να μιλήσω για
όλες τις δυνάμεις της Καναδικής Αστυ
νομίας ως προς αυτό, όμως σχετικά με
την Καναδική Έ φ ιπ π η Αστυνομία, προ
καλώ τους κριτικούς να αναφ έρουν ένα
παράδειγμα όπου αυτή χρ ησ ιμ οπο ιή
θηκε χωρίς την εξουσιοδότηση ενός δι
καστή ή ενός ανωτέρου δικαστηρίου
σύμφωνα με τον Καναδικό Νόμο. Εξ άλ
λου εάν εξετασθούν οι περιπτώσεις, θα
ήθελα ακριβώς να ρωτήσω το δίκαιο κό
σμο να μελετήσει πώς κατ' άλλον τρόπο,
θα μπορούσαμε να έχουμε ασχοληθεί με
τα προβλήματα, έχοντας υπόψη το βα
θμό προστασίας των εγκληματιώ ν και
εγκληματικώ ν οργανώσεων που μπο
ρούν να δημιουργήσουν γύρω τους, στην
εξαιρετικά ελεύθερη κοινω νία μας, η
οποία έχει πολλές πόρτες κλειστές στη
διερευνητική προσπάθεια της αστυνο
μίας. Αν και εγώ βέβαια σέβομαι το δι
καίωμα των κριτικών να επικρίνουν, δε
μπορώ όμως να μην τονίσω ότι νομίζω
πως μερικές απ' τις επικρίσεις τους κά
ποτε βασίζονται σε κάπως ιδεαλιστική
άποψη της ζωής και του εγκλήματος στη
χώρα μας.
προκα θορισ μένα όρια της εξουσίας μου
για να εξασφαλίσω τις προϋποθέσεις
ώστε οι Καναδοί αστυνομικοί να μπο
ρούν να ασχολούνται με τα καθημερινά
τους καθήκοντα με ελάχιστη αβεβαιό
τητα ως προς τα όρια της εξουσίας τους
και στο μεταξύ να ζητήσουν εκείνες τις
επιπρόσθετες εξουσίες, οι οποίες νομίζω
ότι είναι απαραίτητες, εάν θέλουμε να
είμαστε αποδοτικοί.
Ο σκοπός μου δεν είναι βέβαια να
δώσω περισσότερες εξουσίες στα χέρια
των αστυνομικώ ν, αλλά μάλλον να πρ οσ 
παθήσω να διατηρήσω την ισορροπία
έτσι ώστε όλο ι οι Καναδοί πολίτες να
μπορούν να απολαύσουν στη μεγαλύ
τερη δυνατή έκταση αυτά τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες που τους έχουν εγγυηθεί, χωρίς να αγνοήσουν και επιβουλευτούν τα δικαιώματα των σ υνανθρώ 
Με απλά λόγια πιστεύω ότι ο νόμος θα
πων τους.
πρ έπει να γίνει περισσότερο σαφής σε
Σε σας εναπόκειται να θέσετε τις βασι
αρκετές περιοχές. Πρέπει να γίνει σαφές
κές ερωτήσεις:
πότε και υπό ποιές περιστάσεις ο νόμος
- Πόση περισσότερη εγκληματικότητα
όπως εφαρμόζεται στην καθημερινή
είμαι έτοιμος να ανεχτώ;
συμπεριφορά των πολιτών δεν τυγχάνει
- Σ ε πόσους κινδύνους είμαι έτοιμος
γενικής αποδοχής και κατ' αυτό τον
να εκτεθώ, επειδή νομίζω ότι όλοι θα
τρόπο εμποδίζει την πρόοδο της αστυ
πρέπει να είναι ελεύθ ερο ι να κάνουν ότι
νομίας, στην πορεία της διερεύνησης
θέλουν;
του εγκλήματος και των αντικοινω νικώ ν
δραστηριοτήτων.
- Κάτω από ποιες συνθήκες εκείνοι
που παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλ
Θα κάνω ότι μπορώ μέσα στον κύκλο
της δραστηριότητάς μου και μέσα στα λων ανθρώπων, θα πρ έπει να υποχρεω

Ακριβώς την τελευταία βδομάδα μας
παραδόθηκε το Σύνταγμά μας. Ο συντα
γματικός νόμος περ ιέχει τον Καναδικό
Χάρτη των δικαιωμάτων και ελευθεριώ ν
για τον οποίο εγώ, και αναμένω όλοι
εσείς, έχετε μέγιστο σεβασμό. Ο χάρτης
καθιστά δυνατές τις κυρώσεις που επι
βάλλονται εναντίον εκείνω ν οι οποίοι
αγνοούν τις διατάξεις του, σ υμπερ ιλαμ
βανομένων και των διατάξεων για την
αστυνομία.
Η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται να
γίνουν πολλά, αλλά πάντα με βασική πί
στη στην ελευθερία του ατόμου, που εί
ναι τώρα περισσότερο θεμελιω μένη με
τις διατάξεις του Συντάγματος και με
ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο άσκησης
της αστυνομικής εξουσίας, σ' ένα μερι
κές φορές εχθρικό περιβάλλον.

θούν να σταματήσουν μόνοι τους, με
ρική από την αντικοινω νική τους δρα
στηριότητα;
- Πόσο απ οτελεσ ματικοί θέλω και
περιμένω να είναι οι αστυνομικοί, στο να
μας προστατεύουν από τους ληστές;
- Ενεργώντας για το δικό μου καλό η
αστυνομία, έχει ικανοποιητική εξουσία
για να αντιμετω πίσει αποτελεσματικά
αυτούς που απειλούν να με βλάψουν ή
να παραβιάσουν τα δικαιώματά μου;
- Εάν η αστυνομία χρειάζεται περ ισ 
σότερες εξουσίες για να αντιμετω πίσει
τους κινδύνους που με απειλούν, κάτω
από ποιες συνθήκες και υπό ποιους
ελέγχους θα της επιτραπεί να τις χρησι
μοποιήσει;
Ό τα ν σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις
και καταλήξετε στα συμπεράσματά σας,
θα πρ έπει να πείτε τη γνώμη σας, διότι η
δέσμευση και η διαβεβαίω σή μου προς
σας είναι ότι θα διοικήσ ουμε αυστηρά,
σύμφωνα με τις εξουσίες μου μας δ ίνε
ται, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά
και επαγγελματικά, χρησιμοποιώντας
όμως τις εξουσίες αυτές με αίσθημα ευ
θύνης και σεβασμού προς τα δικαιώματα
και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών.

Από το περιοδικό R .C .M . Ρ. Gazette.
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TO rvAAl
άλλοτε και τώρα
τοι γ υ ά λινο ι καθρέπτες. Ή ταν δια φ α νείς
υα λοπ ίνα κες κυκλικο ύ σχήματος, που
τους κάλυπτε στη μια πλευ ρά ένα λεπτό
φ ύλλο μόλυβδου, κασσίτερου ή χρυσού.
Μ έχρι τότε οι καθρέπτες κατασκευάζον
ταν από καθαρό μέταλλο και ήσαν όμοιοι,
σε μικρή κλίμα κα με τους γιγαντιαίους
εκείνου ς που χρ ησ ιμ οπο ίησ ε, σύμφ ω να
με την παράδοση ο Αρχιμήδης, για να
κάψ ει με τη βο ήθ εια της ηλια κής ενέρ 
γειας το στόλο του Ρωμαίου στρατηγού
Κλαυδίου Μ αρ κέλλου στο λιμ ά νι των Συ
ρακουσώ ν το 212 π.Χ.

Του Δ η μ ή τ ρ η ΚΑΣΣΙΟΥ
Ανθυπασπιστή
Η τυχαία ανακάλυψ η του γυα λιού παρέμεινε για αιώνες, απ' τους Αιγύπτιους
ως τους Ρω μαίους και τους καλλιτέχνες
της Βοημίας, το υλικό λεπτώ ν και ωραίων
κατασκευώ ν. Σήμερα, χρ η σ ιμ ο π ο ιείτα ι
ακόμα στην αστροναυτική, στη δια σ τη
μική και στη ναυ πη γική επιστήμη, ανοίγοντας νέου ς ορίζοντες στην έρευνα και
την α νθ ρώ πινη πρόοδο.
Το γυα λί είνα ι αρχαιότατο πρ οϊόν της
ανθ ρώ πινη ς δραστηριότητας. Οι Φ οίνι
κες, σ ύμ φ ω να με τις αφ ηγήσεις του Πλίνιου, είχαν τυχαία χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει ογ
κώδη τεμάχια φ υσ ικής σόδας σαν υποστηρίγματα μα γειρ ικώ ν δοχείω ν, σε αμ
μώδη ακτή και έτσι, με τη φωτιά για το
μαγείρεμα, είχα ν π α ρά γει γυά λινη μάζα.
Η αφ ήγηση αυτή θεω ρείται απίστευτη
για όσους γνω ρίζουν τις μεγάλες θ ερ μ ο 
κρασίες ενός κλίβα νου υαλουργίας
(1.400 βα θμ οί Κελσίου). Το πιο σωστό εί
ναι ότι η εφ εύ ρεσ η της πα ρα σ κευής γυα
λιού α νή κει στους Αιγύπτιους που γνώ ρ ι
ζαν, με τη μέθ οδ ο της τήξης των ορ υ
κτών και των πετρω μάτω ν, να πα ρα 
σκευάζουν μέταλλα και δ ιά φ ο ρα είδη
από άργιλλο. Το π α λαιό τερο γνωστό υα
λο ειδ ές αντικείμ ενο, όχι βέβαια πραγμα
τικό γυαλί, χρ ο νο λο γείτα ι απ' την πρώτη
αιγυπτιακή δυναστεία, 3.300 π.Χ. και φ υ
λάγεται στο μο υσ είο της Ο ξφόρδης.
Β ιο μηχανίες γυα λιού ανα πτύσσ ονται
στη Σιδώνα, την Τύρο και την Α λεξά ν
δρεια.
Στην εποχή των Ρω μαίω ν αυτοκρατόρων ιδρ ύ θηκα ν υα λουργεία σε όλα τα
δια μερ ίσ μα τα της ρωμαϊκής επικράτειας,
κυρίως όμως στη Ρώμη, όπου υπήρχε
ολό κληρ η σ υνο ικία υαλοποιώ ν. Επειδή
όμως τα δ ιά φ ο ρα προϊόντα του γυαλιού
ήταν εύθραυστα, δεν είχαν μεγάλη διά
δοση παρά μόνο στις εύπορ ες τάξεις.
Στις αρχές του 2ου αιώ να μ.Χ. έκανα ν
την εμφ άνισ ή τους στη Ρώμη και οι πρ ώ 
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Τον 1ο αιώ να π.Χ. εφ α ρ μ όσ θη κε για
πρώτη φορά, από Σύρους ίσως υαλουργούς η μέθ οδ ος της εμφ ύσ ησ ης Τα φ υ 
σητά γυά λινα σκεύη άρχισαν να συναγωνίζωνται τα κεραμικά. Τα διαφ ανή γυ ά 
λινα π ο τήρ ια αντικατέστησαν τα μεταλ
λικά και τα πήλινα. Το γυα λί επίσης χρ η
σ ιμ ο π ο ιή θ η κε για την δια κόσ μησ η δ α πέ
δων, τοίχω ν και κιόνω ν, στα σπίτια των
πλούσιω ν.

τέφ υγαν στο Βυζάντιο, το οποίο γίνεται
από τότε κέντρο της υαλουργικής τέ
χνης. Μετά την πτώση του Βυζάντιου η
τέχνη^ αυτή μετα λαμ πα δεύτη κε στο
Μ ουράνο της Βενετίας, που έγινε παγ
κόσ μιο κέντρο της υαλουργικής τέχνης.
Εκεί π λέο ν η υαλουργική τέχνη ση
μείω σε μεγάλη εξέλιξη. Οι δά σ κα λοι υα λουργοί του Μ ουράνο χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ 
σαν ασυνήθιστα συστατικά και πα ρ ο υ
σίασαν εξαιρετικά επιτεύγματα. Δ η
μιούρ γησ α ν το κρύσταλλο, αφ ού πρόσθεσαν οξείδ ιο του μολύβδου στα βασικά
συστατικά. Κατόρθωσαν έτσι να κατα
σ κευά σουν γυά λινα αντικείμ ενα μεγί
στης λεπτότητας. Ύ σ τερα από μερικές
δεκα ετίες τα προϊόντα του Μ ουράνο
κατάχτησαν όλες τις αγορές του τότε
γνωστού κόσμου.

Σύμφ ω να με την παράδοσι, στο Μ ου
ράνο κα θ ιερ ώ θη κε να λέγεται «φιάσκο»
κάθε θεατρική αποτυχία. Ό ταν οι τεχνί
τες δεν μπ ορ ού σα ν να δώ σουν στο γυαλί
Μετά την κατάλυση της Ρωμαϊκής α υ  το σχήμα που ήθελαν, έδινα ν το σχήμα
τοκρατορίας οι τεχνίτες του γυα λιού καμιας κοινής φ ιάλης (fiasco) του κρασιού.
Το πο λυ ά ρ ιθ μ ο θεα τρόφ ιλο κοινό της
Ενετικής Δ ημοκρατίας δεν άργησε να
την
χαρακτηριστική
Θ αυμάσια δο υλειά σε γυαλί από Π έρσες τε χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει
αυτή έκφ ραση και στο θέατρο.
χ νίτες του 12ου π.Χ., πιθ α νό ν, αιώ να. Το έργο
είνα ι τόσο λεπ το φ τια γ μ ένο ώστε οι ε ιδ ικο ί π ι
Το 1650. ο βασιλιάς της Ο υγγαρίας και
σ τεύο υν πως ποτέ δε χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε για της Βοημίας, κατόρθωσε να προσ ελκύπ ρ α κτικό σ κοπό.
σει μια ομάδα από τεχνίτες του Μ ουράνο
και να ιδρ ύ σ ει μια β ιο μη χανία που είχε
επίσης μεγάλη ανάπτυξη. Τα εργαστήρια
της Βοημίας άρχισαν να πα ρά γουν το
π ερ ίφ η μ ο ομ ώ νυ μο γυαλί («γυαλί της
Βοημίας»), εξαιρετικής ποιότητας και
στιλπνότητας. Αυτό το πέτυχαν με μίγμα
ασβέστιου, ποτάσσας και γαλαζία (καθα
ρός πυριτόλιθος).
Στη Β οημία εφ α ρμόσ τηκε η μέθοδος
τΠς χάραξης του γυαλιού σε διάφ ορα
σχέδια.
Η μη χα νική μέθοδος παραγωγής υα
λο π ινά κω ν με την βο ήθ εια περ ισ τρ εφ ό 
μενω ν κυλίνδρω ν, από την οποία π ρ οέρ 
χονται οι σύγχρονες μηχανές ελασματοποίησ ης του γυαλιού, α να κα λύ φ θ η κε σε
μια γαλλική π ά λι από κάπ οιο ν Β ερνάρδο
Περόττο,_ έναν τεχνίτη από το Αλτάρε
της Σαβάνας, που μετανάστευσε στη
Γαλλία στα μέσα του 18ου αιώ να και
έγινε δάσκαλος - υαλουργός στο Σαιν
Γ κομπέν.
Η χρ ησ ιμ ο π ο ίη σ η του γυα λιού για την
κατασκευή φακών, αρχικά για ματογυάλια (γύρω στο έτος 1250), κατόπιν για μι
κρ οσ κόπια (στα τέλη του 16ου αιώνος)
και τέλος για π ο λλά άλλα επισ τη μονικά
όργανα, δη μιο ύρ γησ ε τα ειδικά εργα
στήρια κατασκευής φ ακώ ν ακρίβειας. Οι
πρώ τοι φ α κοί κατα σ κευάσ θηκαν στην
Ο λλανδία. Οι φ α κοί όμως της Τοσκάνης,
στα μέσα του 17ου αιώνα, έγιναν οι πιο
ονο μα στο ί και διατήρησαν τη φήμη τους

έναν αιώ να περίπου. Τότε μερικές βιο
μηχανίες γυαλιού της Ιένας, στη Γερμα
νία άρχισαν να ειδικεύονται στους φα
κούς οπτικής ακρίβειας, και πήραν τα
πρωτεία, τα οποία όμως σήμερα τείνει να
πάρει η ιαπωνική βιομηχανία υαλουρ
γίας.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ
Το γυα λί έχει μεγάλη χρησιμότητα στα
σπίτια μας και στα αντικείμενα καθημε
ρινής χρήσης. Η κατανομή του φωτός,
ειδικά στους χώρους εργασίας, μέσα α π ’
τους υαλοπίνακες των παράθυρων, έχει
σπουδαία σημασία. Ά λ λ ο τ ε παρίσταται
ανάγκη της μείωσης ή εξαφάνισης της
διαφάνειας, δηλαδή της αναγνώρισης
των αντικειμένω ν πίσω απ' τους υα λοπί
νακες και άλλοτε γίνεται ποίκιλσ η της
επιφάνειας, για διακοσμητικούς σκο
πούς. Οι μεταβολές αυτές της επιφ ά
νειας του γυαλιού επιτυγχάνονται με
μηχανικές και χημικές μεθόδους.
Το γυαλί φτιάχνεται με βασικές πρώ
τες ύλες την άμμο, τη σόδα και τον
ασβέστη. Ό λ α αυτά, αφού λιώ σουν στην
φωτιά, ψ ύχονται σιγά - σιγά και μας δί
νουν το γυαλί. Στη χημεία η σύνθεσή του
αναφέρεται σαν μείγμα πυρετικών αλά
των του νάτριου ή κάλιου και ασθέστιου
και σε μικρότερη αναλογία, άλλω ν προσ
μείξεων. Παρασκευάζεται με σύντηξη
ασβεστόλιθου ή σόδας, με άμμο (διοξεί
διο του πυριτίου). Με διάφορες άλλες
προσμίξεις επιτυγχάνεται η παρασκευή
διάφορω ν τύπων υάλου.
Το γυαλί σαν άμορφο σώμα, δεν έχει
συγκεκριμένο σημείο τήξης. Αρχίζει να
μαλακώ νει στους 400 βαθμούς και τήκε
ται στους 1.300 με 1.500 βαθμούς. Το μί
γμα των πρώτων υλών τήκεται μέσα στα
ειδικά καμίνια που κατασκευάζονται από
πυρίμαχο ύλη για να αντέχουν στη συν
εχή επίδραση της θερμοκρασίας. Στα
μεγάλα υαλουργεία, τα καμίνια αυτά,
χωρίζονται ακτινοειδώ ς σε τρία συνήθως
τμήματα, τις σκάφες, μέσα στις οποίες
γίνεται η τήξη των πρώτων υλών. Στο βά
θος κάθε σκάφης υπάρχουν στόμια απ'
τα οποία εισάγονται οι πρώτες ύλες που
μετά την τήξη τους ρέουν προς τις θυρί
δες, απ' τις οποίες αντλείται το γυαλί. Ο
σχηματισμός του γίνεται είτε με την το
ποθέτησή του σε ειδικά καλούπια (πιε
στήρια) είτε με το παραδοσιακό «φύ
σημα».
Ο υαλοφυσήτης πρ έπει να έχει μεγάλη
πείρα και δεξιοτεχνία και συγχρόνως
πολύ ισχυρούς πνεύμονες. Το κυριότερο
εργαλείο που χρ ησ ιμοποιεί είναι η υαλουργική κάννη, ένας σιδερένιος σωλή
νας 1-1 ,5 μέτρων, που φέρει ξύλινη λαβή
και στόμα για το φύσημα, στο άλλο δε
άκρο σφαιρική κεφαλή για τη λήψη του
υαλοτήγματος απ' τις δεξαμενές. Ο υα
λοφυσήτης αφού θερμάνει το σωλήνα,
τον βυθίζει στο τήγμα και αρχίζει να τον
περιστρέφει. Με τον τρόπο αυτό προσκολλάται στη σφαιρική κεφαλή ποσότητα
γυαλιού. Η περιστροφή συνεχίζεται και
μακριά απ' το καμίνι και έτσι, η παχύρευστη μάζα, με κατάλληλες κινήσεις και
φύσημα αρχίζει να πα ίρ νει τη μορφή
φούσκας. Με τη δεξιοτεχνία του φυσητή
η φούσκα αρχίζει να π α ίρ νει τη μορφή και
το επιθυμητό σχήμα του υαλουργήματος

αέρα ή άλλες εσωτερικές ανωμαλίες.
Μετά την επεξεργασία της μάζας στο
καμίνι, η μάζα του γυαλιού ψύχεται σιγά σιγά για 4 έως 6 εβδομάδες. Οι μικρές
γυάλινες πλάκες που λαμβάνονται, κό
βονται στα επιδ ιω κό μενα σχήματα τα
οποία υποβάλλονται σε λεπτομερή
έλεγχο, ειδική κατεργασία (λείανση,
στίλβωμα), και τους προσδίδεται η καμ
πύλη μορφή των φακών.
Οι μεγάλοι φ α κοί των αστρονομικώ ν
τηλεσ κόπιω ν
κατασκευάζονται μόνο
μετά από επα νειλημμένες τήξεις και
βραδείες αποψ ύξεις του γυαλιού. Για
την κατασκευή του φακού του τηλεσ κό
πιου Λικ της Καλιφόρνιας, διαμέτρου 91
εκατοστών, χρειάστηκαν 4 χρ όνια και για
την κατασκευή του φακού του αστερο
σκοπείου του Πότσδαμ, που κατασκευά
στηκε στην Ιένα, χρειάστηκαν 8 χρόνια
επεξεργασίας.
Η υαλουργία σήμερα έχει αναπτυχθεί
σε σημαντικότατο βαθμό. Σύγχρονα ερ
γοστάσια κατακλύζουν τον κόσμο με τα
προϊόντα τους, σωστά καλλιτεχνήματα.
Τα κρυστάλλινα είδη - πανάκρ ιβα αποκτήματα - αντικατοπτρίζουν το φως του
ήλιου και των κεριώ ν και δίνουν στο σπίτι
αρχοντική ομορφ ιά και ζηλευτή γοητεία.
Η διακόσμηση των γυάλινω ν α ντικει
μένων απ οτελεί ξεχωριστή τέχνη που
ονομάζεται υαλογραφ ία και άρχισε να
αναπτύσσεται από τότε που καθιερώ 
θηκε στην αρχιτεκτονική ο γοτθικός ρυ
θμός. Ο ρυθμός αυτός έδινε μεγάλη επι
φάνεια στα παράθυρα που έπρεπε να
διακοσμηθεί. Έ τσ ι στα τζάμια και στους
φεγγίτες των εκκλησιώ ν, οι καλλιτέχνες
άρχισαν να ζωγραφίζουν σκηνές των
Πάνω : Το υπέροχο αυτό γυάλινο βάζο κατα Αγίων, ενώ στα πλούσ ια μέγαρα οι περ ισ 
σκευάσ τηκε μεταξύ του 100 προ και 100 μετά
σότερες παραστάσεις ήταν παρμένες
Χριστόν, χωρίς κανείς να ξέρει που. Το 1623 το
απόκτησε η ο ικογένεια Μ παρ μπερ ίνιστη Ρώμη απ' την αρχαία ιστορία.
Το υαλογράφ ημα το αποτελούσαν
και 160 χρόνια μετά πέρασε στα χέρια του
Δ ούκα του Π όρτλαντ. Κάτω : Γυάλινο δοχείο
πολλά έγχρωμα τζάμια που, αφού ο καλ
των ρω μαϊκών χρόνω ν.
λιτέχνης τα χάραζε μ' ένα πυρακτω μένο
σιδερένιο όργανο, τα κολλούσε μεταξύ
στο οποίο προσαρμόζονται και διάφορα
τους με μολυβένιες ταινίες και έφτιαχνε
άλλα εξαρτήματα, λαβές, στηρίγματα.
την εικόνα που είχε από πριν σχεδιάσει.
Μέχρι τον ΙΣΤ' αιώ να η υαλογραφ ία συν
Με την πάροδο του χρόνου, έχουν επι
νοη θεί ειδικές μηχανές που αντικατέ αγωνίζεται με όλα τα είδη της τέχνης και
ανα πληρώ νει πολλές φορές και αυτή
στησαν τους ανθρώ πινους πνεύμονες
και έτσι η παραδοσιακή τέχνη του φ υ ακόμα την προσω πογραφία. Από την
εποχή αυτή όμως αρχίζει η παρακμή της
σητή σιγά - σιγά παραμερίζεται. Σήμερα,
για την αύξηση της παραγωγής, χρησι που ο φ είλεται στην τάση των υαλογράφων να αναπαριστάνουν και τις τελευ
μοποιούνται ειδικά καλούπια, απ' τα
ταίες χρωστικές λεπτομέρειες του θέ
οποία λαμβά νοντα ι ομοιόμορφ α σκεύη.
ματος που ζωγραφίζουν, όπως στους π ί
Οι θολοί υαλοπίνακες κατασκευάζον
νακες ζωγραφικής.
ται με αμμοφυσητήρα που εκσ φ ενδ ονί
ζει λεπτή άμμο στην επιφ άνεια του γυα
Η σύγχρονη επιστήμη α νο ίγει στο
λιού ή με χημική επίδραση αερίου υδρο- γυα λί νέους δρόμους. Νήματα από γυαλί
φθορίου.
χρ η σ ιμ οπο ιού νται τώρα στην κατασκευή
Η παρασκευή γυαλιώ ν για ειδικές χρή αεροπλάνω ν, πυραύλω ν και θαλάσσιων
σεις κατορθώθηκε με τις προηγμένες σκαφών. Στην Α μερική συνηθίζουν για
μεταβολές στη χημική σύσταση του τή- τις οικοδομές τα γυάλινα τούβλα και τα
γματος. Πολλές υπηρεσίες έχει πρ οσ φ έ εμπορικά καταστήματα έχουν γεμίσ ει
ρει στην κατασκευή των διάφορω ν οπτι από υφάσματα φτιαγμένα με γυάλινες
κών οργάνων η «στεφανύαλος».
κλωστές.
Η σημασία του γυαλιού έγινε ιδιαίτερα
Οι υαλοπίνακες των αυτοκινήτων, που
έχουν την ιδιότητα να μη διασκορπίζον φανερή στους τρεις τελευταίους αιώνες.
ται κατά τη σύγκρουση, παρασκευάζον Στο διάστημα αυτό αποδείχτηκε βασ ικό
ται με τη συγκόλληση δύο φύλλω ν υαλο τατο στοιχείο για την επιστημονική
πινάκων, στα οποία γίνεται παρένθεση
έρευνα. Αρκεί να σκεφ θούμε το μικρο
σκόπιο, που άνοιξε τις πύλες του μικρόκελλουλοΐτου ή ζελατίνας.
κοσμου, το τηλεσκόπιο, που άνοιξε το
Η κατασκευή των «οπτικών υάλων»
απαιτεί εξαιρετική επιμέλεια. Η δυσκολία δρόμο για την έρευνα του μακρόκοσμου
και τα άλλα όργανα που χρ ησ ιμ οπο ιού ν
έγκειται στην παρασκευή τήγματος που
να έχει τη μάζα του εντελώς όμοια, με ται στις διάφορες επιστήμες και ιδια ί
τερα στην ιατρική.
φυσικές ιδιότητες και χωρίς φυσαλίδες,
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χηροΦ νηοκΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1-10-1953: Το Δ η μο τικό Σ υμ βού λιο Α ργοστολιού εξεδω σε ψ ή φ ισ μα με το οποίο εξέφραζε βαθειά ευγνω μοσ ύνη
προς το Σώμα της Χ ω ρο φ υλα κής για το έργο που επιτέλεσ ε
κατα τους εκεί κατα σ τροφ ικούς σεισ μούς του Α υγούστου
του ίδιου χρόνου. Την ίδια ημ ερ ο μ η νία του 1956, στην πόλη
Στρεζα της Ιταλίας άρχισαν οι εκδη λώ σ εις της «Εθδομάδος
κυ κλο φ ο ρ ια κή ς τακτικής»*. Τη Χ ω ροφ υλακή αντιπρ οσ ώ πευσ ε
ο Δ ιο ικητή ς του τότε Τμήματος Τροχαίας Θ εσσαλονίκης.
2-10-1944: Στην Πάτρα εκτελέσ τηκε από τους Γ ερμα
νούς ο Χ ω ροφ ύλα κας Κ ω ν/νο ς Σιώρας.
3-1 0-1851 : Στην περ ιοχή Καράτζας Φθιώτιδος, άγνωστη
συμ μορ ία απ οτελο υμ ενη από 100 περ ίπ ου ληστές επιτέθ ηκε
με σ κοπο να λησ τέψ ει ομάδα ξυλο κόπω ν που έτυχε να ο δ ο ι
π ο ρ ο ύν μαζί με τους Χ ω ροφ ύλα κες Γ. Βούλγαρη και Ιωάννη
Χριστοδούλου. Α κολο ύθ ησ ε σ υμ πλοκή κατά την οπ οία σ κο
τώ θηκε ο Χ ω ροφ ύλα κας Β ούλγαρης και τραυματίστηκαν
τρεις ξ υ λο κό π ο ι και δυο ληστές. Σε καταδίω ξη της λησ το
συμμορ ία ς τέθηκε ο Μ οίραρχος Παναγιώτης Δαλωνάς

Β υηνοχω ρ ιον κρούσματα 2 - 5 , νεκρ ο ί ισάριθμοι. Στην ίδια
εκθεση α να φ ερ εται ότι στο Μ εσολόγγι 70 περίπου στρατιώ
τες λιποτάκτη σαν τρ ομο κρ α τημ ένοι και εγκαταστάθηκαν στο
χω ρίο Ρετσίνα οπού έμεινα ν μέχρι τις 3 - 10. Τα 2/3 των
κατοίκω ν της πόλης κατέφ υγαν έντρ ομο ι στα νησιά της λ ι
μνοθάλασ σ ας και στην πα ρα λιακή τοποθεσία «Αγιά» της Πά
τρας, οπού είχε συσ τηθεί πρ οσ ω ρινό λιμοκαθαρτήριο. Το γε
γονός αυτό προκά λεσ ε τον πα νικό και τις έντονες δια μα ρτυ
ρίες των Πατρινών, π ο λλο ί από τους οποίους κατέφ υγαν σε
εξοχικές περιοχές. Ύ σ τερ α από αυτά το Υπουργείο Εσωτερι
κών εδω σε εντολή να καταργηθεί το λιμο καθ αρ τήρ ιο Αγιάς
και οι π ρ ο ερ χό μ ενο ι από το Μ εσολόγγι και «εξ άλλω ν επιχολερ ω ν μερών»» να πη γα ίνο υν για κάθαρση στο νησί Τριζόνια.

8-1 0-1 922 : Στην περ ιοχή Ραιδεστού Α νατολικής Θ ράκης
εξαφ α νίσ τηκα ν 4 Χ ω ροφ ύλα κες που σ υνό δευα ν σ υνεργείο
αποκατάστασης τηλεφ ω νική ς βλάβης καθώς και 5 άλλοι
έφ ιπ π ο ι με επικεφ α λή ς τον Υπενω μοτάρχη Τ σιμπούκη που
σ ταλθήκαν σε αναζήτηση των πρώτων.

9-10-1857 : Τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή Μ ακρακώμης ο λήσταρχος Κ ουλούρης και 5 σ ύντρ οφ οι του, μπήκαν
στο π ο ιμνιο σ τάσ ιο του αρχιτσέλιγγα Μ άμαλη και σκότω σαν
με μαχαίρια 7 άλογα για εκδίκη σ η επειδή τον θεω ρούσαν
συνεργάτη των καταδιω κτικώ ν αποσπασμάτω ν. Λίγο αργό
τερα αιχμα λώ τισ αν στην ίδ ια π ερ ιο χή δυο βοσκούς. Επειδή ο
ένας κατόρθω σε να δραπετεύσει, έκοψ αν τ' αυτιά του άλλου
και τον άφ ησ αν ελεύθερο.

4-10-1852 Στο χω ρίο Τ ζεφ ερ εμ ίνι του Δ ήμου Ο ιχαλία
Μ εσσηνίας, ο Αναστάσιος Μ υλω νάς τραυμάτισε θα νάσ ιμα μ
μα χα ίρι τον αδ ελφ ό του Κ ω ν/νο μετά από διένεξη «ένεκ

10-10-1855: Στο Ευηνοχώ ριον Μ εσολογγίου βρέθηκε
θανάσιμα τραυματισ μένη μια γυναίκα. Στο ίδιο χω ριό βρέ
θηκε λίγες ημέρες αργότερα το κατα κρεουρ γημένο πτώμα
ενός γέροντα. Η Μ οιραρχία Α ιτω λοακαρνανίας σ υνέλαθε
έκθεση V
π ερ ισ τα τικώ ν“’ ’ όπωεί α να φ έρ εται στη σχετικ
τους δράστες και των δυο φόνων. Από τις ανα κρίσεις δ ια π ι
στώθηκε ότι αιτία του φ όνου του γέροντα ήταν η άρνησή του
να επισ τρ έφ ει στο δράστη ασήμαντο δά νειο ύψους τριάντα
510-1855: Η λησ το σ υ μμ ορ ία του Λ ουκά Μ πελιο ύλια εισ- λεπτών.
εβαλε στο χω ριό Αγιος Γεώργιος του Δ ήμου Πέτρας Λιβαδιας. Αφού βασάνισε αρκετούς κατοίκους, σκότω σε το Δήμαρχο Πέτρας Α. Π α πα λαμπ ρό πο υλο και αναχώ ρησε εσ π ευ 
11-10-1851: Στο Μ εσολόγγι καρατομήθηκε στην καρασμένα σ υνα ποκομίζοντα ς χρήματα και τιμαλφ ή σ υνο λικής
μα νιολα χω ρίς να δ η μιο υρ γηθ ούν επεισόδια, ο ληστής Δημήαξίας 50 χιλιά δω ν δραχμώ ν περ ίπ ου. Σε καταδίω ξη της λ η 
τριος Σπαθούλας, σε εκτέλεση απόφ ασ ης του εκεί κακουρστοσυμμορίας τέθηκαν ο Υ πομοίρα ρχος Λ ιβαδιάς Γιανέλης
γιοδ ικειου . Την ίδια ημέρα, άγνωστη λησ τοσυμμορ ία μπήκε
και ο Λοχαγός Καλαντζής.
στο χω ρίο Μ αυρίλου Φ θιώτιδος και σκότωσε το Δ ήμαρχο
Τ υμφ ρηστού Ιωάννη Γεωργιάδη καθώς και το γιο του ιδιο610-1912: Στην Ελασσόνα ιδρ ύ θηκε η πρώτη Υ πηρεσία κτήτη του σπιτιού όπου είχε δια νυκτερ εύσ ει. Τέλος την ίδια
ήμερα άγνωστη λησ το συ μμ ορ ία αιχμαλώ τισε έξω από το σπίτι
Χ ω ρο φ υλα κής στα α π ελευ θ ερ ω μ ένα εθνικά εδάφ η με Δ ιο ι
του τον Π άρεδρο Αρτοτίνας Θ εόδωρο Π απανικολάου.
κητή τον Α νθυ πο μο ίρ α ρ χ ο Ξενοφ ώ ντα Πραντούνα.
7-10-1855: Σε έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών αναφ
ρεται οτι απο 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 7 Ο κτωβρίου 1855 σ
Νομο Α ιτω λοακα ρνα νίας η επ ιδ η μ ία χο λέρα ς είχε τα ακ
λου θα απ οτελέσ μα τα κατά π ερ ιο χές: 1)Μ εσολόγγι νεκρ
περ ισ σ ό τερ ο ι από 80 2) Ν εοχώ ρι κρούσματα 28, νεκρ οί
περ ίπ ου, 3) Κάστρο κρούσματα 2 νεκρ ο ί 1, 4) Γαλατάς κ
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12-10-1944: Τμήμα του Ιερού Λόχου α π οτελο ύμ ενο από
ανδρες της Χ ω ροφ υλακής με επικεφ α λή ς τον τότε Συντα
γματάρχη του Στρατού Κετσέα, ενήργησε αποβατική επ ι
δρομή στη Λήμνο. Την ίδια ημέρα ομάδα ανδρώ ν Χ ω ροφ υλα
κής με επ ικεφ α λή ς τον Α νθυπασπιστή Σπυρ. Αυλωνίτη, απ ο
βιβάστηκε στην Τήλο Δ ω δεκανήσου.

1310-1942: Στην Ά μ φ ισ σ α εκτελέστηκε από τους Ιτα τους επιτράπηκε ο Α νθυπομοίραρχος να αποχαιρετήσει
όλους τους σ υναδέλφ ους του στην Ασφάλεια και ο Ενωμο
λούς ο Χωροφύλακας Κω ν/νος Μ πουκακιώτης.
τάρχης να τελέσ ει το γάμο του μέσα στο κελλί των φυλακών.
2310-1849: Ο Μ οίραρχος Εύβοιας με αναφορά του π λη 
1410-1852: Σφοδρή κακοκαιρία με ραγδαίες βροχές και
ροφορούσε το Αρχηγείο Χω ροφυλακής ότι από την κακοκαι
ισχυρές ανεμοθύελλες έπληξε την Ανατολική Π ελοπόννησο.
ρία που ξέσπασε στη βόρεια και κεντρική Εύβοια, σ ημ ειώ θ η
Σύμφωνα με αναφορές των Μ οιραρχιώ ν Λακωνίας, Αρκαδίας
καν πολλές καταστροφές και συγκεκριμένα: Στην Ιστιαία ξε
και Α ργολιδοκορινθίας, στις περιοχές Ά σ τρ ο υς και Κορινθίας
χείλισαν δυο ορμητικοί χείμ αρ ρο ι και προκά λεσ αν «σημαντι
πλημμύρισαν σπίτια, πνίγηκαν άνθρω ποι και πολλά ζώα και
κός ζημίας, αφ ήρπασαν ζώα μικρά και μεγάλα, πολλά γ εννή 
καταστράφηκαν τεράστιες ποσότητες αποθηκευμένω ν
ματα (σ.σ. δημητριακούς καρπούς) των κατοίκων κ α ι^ π ρ ο ξ έ 
γεωργικώ ν και κτηνοτροφικώ ν προϊόντων. Από τη σφοδρή
νησαν ζημίας εις αμπέλους, δενδροφυτείας, τα ριζάριά των
θαλασσοταραχή σημειώθηκαν και πολλά ναυάγια. Σ υγκεκρι
κατέστησαν άχρηστα, προς δε, επνίγησαν και δύο δεκαπενμένα στην ανοιχτή θάλασσα του Γυθείου βυθίστηκαν ένα
ταετή παιδία». Στην περιοχή των Δ ήμω ν Κηρονηλέων, Αι
μικρό αλιευτικό πλοιάριο του Σπύρου Δεμερτζή, μια μπραγαίων και Αιδηψίων, καταστράφηκαν όλα τα γεφύρια, ξερριτσέρατου Μιχάλη Κούρσουλα, έ ν α μ π ρ ίκ ιτ ο υ Γιάννη Γαβριήλ
ζώθηκαν πολλά δέντρα, γκρεμίσ τηκαν αναρίθμητα καλύβια
και ένα τρεχαντήρι άγνωστου πλοιοκτήτη. Ακόμη μέσα στο
και πνίγηκε ανεξακρίβωτος αριθμός ατόμων. Τέλος στο χωριό
λιμά νι της παλιάς Μ ονεμβασίας εξώ κειλε το πολεμικό κότΚρυονερίτης Ιστιαίας σ ημειώ θηκαν κατολισθήσεις, με απο
τερο «Πολυδεύκης» και έπαθε ελαφρές ζημιές. Τέλος μέσα
στο λιμάνι του Ά σ τρους, αλληλοσυγκρούστηκαν από τον
τέλεσμα να ταφ ούν κάτω από τεράστιους όγκους χωμάτων
αναβρασμό της τρικυμίας 7 πλοιάρια, με αποτέλεσμα να βυ
δυο σπίτια και μαζί τους 12 άτομα.
θιστούν τα 3 και να πνιγούν οι ναύτες Αλέξιος Γιαννάκου και
2410-1922: Τμήμα Χ ω ροφυλακής αποτελούμενο από
Σταμάτης Βασιλείου (ο τελευταίος Υδραίος).
τον επικεφ αλής Ανθυπομοίραρχο Σταμ. Σαμπατάκο, 2 Υπα1510-1855: Σύμφωνα με αναφορά της Υπομοιραρχίας ξιωματικούς και 37 Χω ροφύλακες, έπεσε σε ενέδρα 80 τσεΒόνιτσας, απελευθερώ θηκε ο γιος του Δ. Χασική που είχε
τών, ανάμεσα στα χω ριά Γενιτζέ και Κ αδίκιοϊ Ανατολικής
απαχθεί πρόσφατα από τους ληστές, αφού κατέβαλαν οι δικοί
Θράκης. Κατά την πολύω ρη μάχη που ακολούθησε διασώ θη
του για λύτρα 80 τάλληρα «και τινα αργυρά σκεύη». Κατά τις
καν μόνο 4 Χωροφύλακες.
εκτιμήσεις της Υπομοιραρχίας, δράστες πρ έπει να ήταν οι
καταγόμενοι από το Δήμο Ανακτορίων Γεώργιος και Αθανά
2510-1850 : Στο Δήμο Πελάνης της επαρχίας Σπάρτης σε
σιος Κουτσογιωργαίοι και όχι όπως είχε αρχικά πιστευτεί η
επεισόδια που σημειώ θηκαν κατά την διεξαγωγή των Βου
συμμορία του λήσταρχου Χορταριά.
λευτικώ ν εκλογών, τραυματίστηκαν θανάσιμα δυο πολίτες
και ελαφ ρότερα άλλο ι τρεις.
1610-1845: Ά γνω σ τη συμμορία αποτελούμενη από 6
2610-1849: Στην τοποθεσία «Κλαρί» - δεν προσδιορίζε
ληστές, αιχμαλώτισε τον Πάρεδρο του χωριού Καρυάς Κοριν
ται ποιας περιοχής στο σχετικό έ γ γ ρ α φ ο - 16 ληστές π υ ρ ο βό
θίας και τον αδελφό του. Σε καταδίωξη των ληστών τέθηκε ο
λησαν τους διερχόμενους έφ ιππους Υπομοίραρχο Νικόλαο
Υπομοίραρχος Κορινθίας Παντολέων Αβραάμ.
Παπαζαφειρόπουλο και Χ ω ροφύλακα Μ ιχαήλ Ο ρφανό, κα1710-1943: Στην περιοχή του χωριού Β ουλγαρέλι Ά ρ  λώντας τους να παραδώ σουν τα όπλα. Σε άρνησή τους^ ακο
τας, έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο χω ροφύλακας
λούθησε σ υμπλοκή κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα
Ιωάννης Σορόκος. Την ίδια ημέρα στο χωριό Πολύλοφος
το άλογο του Χω ροφύλακα και τραυματίστηκε ελαφ ρά ο Υπο
Ιωαννίνων, σκοτώθηκε από έκρηξη γερμανικής νάρκας ο
μοίραρχος. Οι ληστές τους συνέλα βαν μαζί με τρεις διαβά
Υπενωμοτάρχης Σπυρίδων Πετρόπουλος.
τες, για να τους εγκατα λείπο υν τελικά μόλις καταδιώ χθηκαν
1810-1925: Με Νομοθετικό Διάταγμα το μέχρι τότε από ένοπλους κατοίκους των γύρω χωριών.
«Κεντρικόν Γραφείον Εγκληματολογικής Σημάνσεως», μετο
νομάσθηκε σε «Κεντρικόν Γ ραφείον Εγκληματολογικώ ν Ανα
ζητήσεων», ενώ στις έδρες των Ανωτέρων Δ ιοικήσεω ν και
Διοικήσεω ν Χωροφυλακής, ιδρύθηκαν αντίστοιχα Εγκληματολογικά Εργαστήρια και Σ υνεργεία Σημάνσεως.

2710-1912: Τις πρω ινές ώρες μπήκε στη Θ εσσαλονίκη
τμήμα έφιππης Χ ω ροφυλακής ενισ χυμένο από ευζώνους,^ με
επικεφ αλής τον Αντισυνταγματάρχη Χ ω ροφυλακής Παύλο
Ραζέλο. Αφού διέσχισε την Εγνατία οδό κάτω από τις απο
θεωτικές εκδηλώ σεις πυκνού πλή θο υς κόσμου, κατέληξε στο
1910-1855: Σε υγειονομική έκθεση της Νομαρχίας Δ ιοικητήριο της πόλης, από όπου εξαπολύθηκαν περ ιπολίες
Ακαρνανοαιτωλίας, αναφέρεται ότι από 8 μέχρι 16 Ο κτωβρίου
ασφαλείας σε όλα τα σημεία της πόλης εν όψ ει της εισόδου σ'
1855 στην περιοχή Μ εσολογγίου σημειώ θηκαν 25 κρούσματα
αυτήν της ανώτατης ηγεσίας των ελληνικώ ν στρατιωτικών
χολέρας και πέθαναν 23 άτομα (Μ εσολόγγι 16, «πέριξ Μ εσο
δυνάμεων. Το βράδυ της ίδιας ημέρας μπήκε στη Θ εσσαλο
λογγίου» 1, Γαλατά 5 και Κατοχή 1). Στην ίδια έκθεση αναφένίκη και στρατοπέδευσε στο Κ αραμπουρνάκι τμήμα εθελο ν
ρεται ότι η επιδημία συνεχίζεται χωρίς ακόμη να έχουν κατα
τών με ομαδάρχες τους τότε Ενωμοτάρχες Κολλάτο, Σπένδο
μετρηθεί κρούσματα και θύματα στα χω ριά Κουνουπίνα, Μάκαι άλλους Υπαξιωματικούς.
νινα και Αστακό Ξηρομέρου, Λεπενού και Βαρικά Βάλτου. Για
2810-1943 : Στην περιοχή του χω ριού Αθαμανίου Ά ρ τα ς
την επαρχία Τριχωνίδος αναφέρεται ότι «η νόσος φ αίνεται
έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο Χω ροφύλακας Δ η μο
εκλιπούσα».
σθένης Νάτσικας.
2010-1855: Συμμορία αποτελούμενη από 7 ληστές, απήγαγε τον Πάρεδρο του χωριού Βλύχα του Δήμου Κρεμαστής
2910-1851: Στις τοποθεσίες «Κανάλι» του_χωριού ΧρυΛαρίσης. Οι ληστές ενώ κατευθύνονταν προς την τουρκο
σοβίτσα και «Πρόδρομος» του Δήμου Αστακού ηηρομέρου, ο
κρατούμενη περιοχή, συγκρούστηκαν έξω από το χωριό Γαλήσταρχος Ν. Σαρμαντζέλης με 7 συντρόφ ους του, τραυμά
βριανά με τη συμμορία του λήσταρχου Κουτσοκώστα που
τισαν θανάσιμα μέσα στις σκηνές τους τον αρχιτσέλιγγα Μπίαιχμαλώτισε για λογαριασμό της τον Πάρεδρο ζητώντας για
στα και ελαφ ρότερα τους Θανάση Κύριο και ένα άλλο άγνω
την απελευθέρω σή του 30 χιλιά δες δραχμές.
στου ονόματος.
2110-1849: Από μεταβατικό απόσπασμα της Μοιραρχίας
3010-1855: Τις νυχτερινές ώρες η σ υμμορία του ΜπεΜεσσηνίας, συνελήφθη ο ληστής Γ. Γαλιώτης, καταγόμενος
λιούλια αποτελούμενη από 50 περίπου ληστές, μπήκε στη
από το χω ριό Μπαλήαγα. Την ίδια ημέρα στο χω ριό Ά λ β α ιν α
Λιθαδιά και αιχμαλώτισαν μέσα στο σπίτι του τον ευκατά
του Δήμου Αρήνης Ολυμπίας, ο Δημήτριος Ν ικολόπουλος
στατο Λοχαγό της Φάλαγγας Τριαντάφυλλο Β ουγιουκλή. Επί
τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το συγχωριανό του Νικολοτόπου έσπευσε δύναμη αποτελούμενη από 34 στρατιώτες, 8
πανάγο. Ο δράστης συνελήφθη.
Χω ροφύλακες και δυο Λοχαγούς της Ο ροφυλακής. Οι λη
2210-1941: Στη Θ εσσαλονίκη εκτελέστηκαν από τους στές, έχοντας καταλάβει τη γέφ υρα του ποταμού, υποδ έχθη
Γερμανούς ο Ανθυπομοίραρχος Ευστάθιος Βαμβέτσος και ο
καν την καταδιωκτική δύναμη με πυκνούς πυροβολισμούς,
Ενωμοτάρχης Κυριακόπουλος, οι οποίοι μέχρι τη σύλληψή
σκοτώνοντας ένα έφ ιππο Χω ροφύλακα και τραυματίζοντας
τους υπηρετούσαν στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ
μια διερχόμενη γυναίκα. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή,
παράλληλα ήταν δραστήρια στελέχη του κλιμακίου της οργά
αφού πρώτα απ οκεφ άλισ αν τον αιχμάλωτο Λοχαγό.
νωσης «Ό μηρος» στη συμπρωτεύουσα. Χαρακτηριστική και
3110-1855: Κατά το μήνα Οκτώβριο από τις Υπηρεσίες
συνάμα συγκινητική λεπτομέρεια: Οι μελλοθάνατοι σε ερώ
Χω ροφυλακής σ υνελήφ θησαν 7 ληστές και εξοντώ θηκε 1.
τηση των Γερμανών αν έχουν κάποια επιθυμία, ζήτησαν και
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φ ικές τοποθεσίες και έντονο τρόπο ζωής
με πο λλές εκπλήξεις, είναι η σ ημερινή
Ο λλανδία. Μια χώ ρα που συναρπάζει και
μα γεύει τους πο λυά ρ ιθ μο υς θαυμαστές
της με τα υπέροχα τοπία της που π ρ ο 
βάλλουν πάντοτε σαν ακα τανίκητος π ό 
λος έλξης σε οπ οια δή ποτε εποχή- στον
άγριο χειμώ να, στο ασταθές με τις π ο λ 
λές δ ια κυμ άνσ εις καλοκαίρι, στο μουντό
φθινόπω ρο.
Κράτος της κεντρ οδυτικής Ευρώπης
που βρέχετα ι από τη Β όρειο θάλασσα, η
Ο λλανδία έχει έκταση 40.844 τ.χλμ. και
πλη θυ σ μ ό γύρω στα 13.780.000 κατοί
κους. Π ρω τεύουσά της το μαγευτικό
Αμστερνταμ, η «πανέμορφ η Βενετία του
Βορρά·· (810.000 κατ.). Διασχίζεται από
πολλά γρ α φ ικά κανάλια και φημίζεται για
τον έντονο τρόπο ζωής των κατοίκω ν
του. Εχει πο λλά σπουδα ία μουσεία,
αξιόλογες β ιο μη χανίες και είνα ι έδρα
διεθ νώ ν να υ τιλιακώ ν και ασ φ αλισ τικώ ν
εταιρειώ ν. Είναι πα γκόσ μιο κέντρο επ ε
ξεργασίας διαμαντιώ ν.
Αλλά δεν είνα ι μόνο το 'Α μστερνταμ
που μαγνητίζει τον επισ κέπτη με τον
απλό όσο και έντονο ρυθμό ζωής που

χώρας, έδρα της κυβέρνησης, του κοινοβ ού λιου , της αυλής και του Δ ιεθνούς
Δικαστηρίου. Βρίσκεται κοντά στη δυ 
τική ακτή, Β.Α. του Ρόττερνταμ και έχει
ωραία πάρκα, κτίρια, μνημεία και πλούσ ια
μουσεία. Η Χάγη είνα ι έδρα πο λλώ ν π ο λ ι
τιστικώ ν ιδρυμάτω ν και διεθ νώ ν ορ γανι
σμών, με πλη θυ σ μ ό 560.000 κατ.
Το Ρόττερνταμ με(660.000) κατοίκους ε ί
ναι χτισ μένο στις όχθες του Μόσα. Είναι
μεγάλο βιο μη χα νικό κέντρο και έχει το
μεγαλύτερο λιμ ά νι του κόσμου, με τερά
στιες λ ιμ ενικές εγκαταστάσεις και πρ ο
κυμαίες, που εκτείνοντα ι σε μήκος π ο λ
λώ ν δεκά δω ν χιλιομέτρω ν. Η Ο υτρέχτη
(280.000 κατ.) είνα ι ιστορική πόλη, έδρα
πα νεπισ τήμ ιου και της αρχιεπισ κοπής
της Ο λλανδίας. 'Ε χει σ πουδαίες β ιβ λιο 
θήκες, μουσεία και μνημεία. Το Χάαρλεμ
(175.000 κατ.) είνα ι πρω τεύουσα της Βό
ρειας Ο λλανδίας.
Εχει βιομηχανίες
μεταλλουργίας και απ οτελεί το εμπορικό
κέντρο της ανθ οκο μική ς παραγωγής.
Α λλες σ ημαντικές πό λεις είνα ι η Αϊντχόθεν, η Μπρέντα, το Λ έυντεν (ιστορική
πόλη με το αρχαιότερο π α νεπισ τήμ ιο της
Ο λλανδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1575), η

Ομορφιά και τέχνη
Του Γεωργ'ιου ΛΕΚΑΚΗ
Ενωμοτάρχη
Μια πρ αγματικά εντυπω σ ια κή χώ ρα με
υπέροχα μνη μεία που υψ ώ νονται επ ι
βλητικά σε π ο λλά σημεία της χώ ρας σ υ ν
θέτοντας ένα ανυ πέρ βλη το θέαμα α ι
σθητικής πανδαισίας, α να ρίθμη τα γρ α
φικά κανάλια, που π ρ ο ξενο ύ ν το ζωηρό
ε νδ ια φ έρ ο ν του επισκέπτη, ήσυχες γρα-

κυλά ει κάτω απ' τα γεφ ύ ρια και π λά ι στα
ανα ρίθμη τα κανάλια. Η Ο λλανδία ή Κάτω
Χώρες, όπως ονομάζεται, εξαιτίας της
χα μηλής στάθμης του εδάφους, είναι
χώρα με παλιά αστική παράδοση και π ο λ 
λές σ πο υδα ίες πό λεις με πο λλά και θαυ
μάσια μνη μεία και ζωηρή βιο μη χανική και
εμπ ορ ική κίνηση.
Η αρισ τοκρατική πόλη Χάγη, πρω 
τεύουσα της επαρχίας της Νότιας Ο λ
λανδίας, είνα ι το διο ικητικό κέντρο της

Χ ίλθ ερσ ου μ που παρουσιάζει τουριστικό
ενδ ια φ έρ ο ν κ.ά
Η Ο λλανδία έχει κατά το μεγαλύτερο
μέρος την εμφ άνισ η ενός σ υνόλου βαθυπέδων, κάτω από την επιφ ά νεια της
θάλασσας, από την οποία προστατεύεται
από μια σειρά παράκτιω ν θινώ ν και επι
βλητικό σύστημα α ντιπ λημ μυ ρικώ ν φ ρ α
γμάτων. Σ ημαντικό μέρος της περιοχής,
που με πολύ κόπο αποξηρ άνθ ηκε δια μέ-

σου των αιώ νων αποτελεί σήμερα εύ
φορα POLDER.
Το κλίμα είναι εύκρατο, παραθαλάσ
σιο, με ισχυρούς ανέμους και άφθονες
βροχοπτώσεις. Οι νότιες περιοχές είναι
θερμότερες α π ’ τις βόρειες. Το έδαφος
της Ο λλανδίας είναι κατά μεγάλο μέρος
έργο του ανθρώπου, που αγωνίστηκε
επίμονα και κατόρθωσε να το αποσπάσει
από τη μανία των νερών. Με μεγάλη και
αξιοθαύμαστη υπομονή οι Ο λλανδοί
κατασκεύασαν επί εκατοντάδες χ ιλιό μ ε
τρα μεγάλα και μικρά φράγματα. Εδώ και
μερικές δεκαετίες άρχισαν να πραγμα
τοποιούν μεγαλεπήβολα προγράμματα
και κατάφεραν να αποδώ σουν στη
γεωργία τεράστιες εκτάσεις αρκετά εύ
φορης γης. Από τα τελειω μένα έργα ξε
χωρίζει πάνω α π ’ όλα, το κολοσσιαίο
φράγμα Ά φ σ λ ο υ ιτ (Afsluitdijk) μήκους
περίπου 30 χιλιομέτρων, το οποίο απο
περατώ θηκε το 1932.
Η Ο λλανδία διαρρέεται από ένα φ υ
σικό και τεχνητό υδάτινο δίκτυο, από τα
πυκνότερα του κόσμου. Κανείς όμως από
τους μεγάλους ποταμούς που τη διαρ
ρέουν δεν ανή κει ολόκληρος σ' αυτήν.
Κυριώτεροι ποταμοί είναι ο Ρήνος, ο Μόσας (Μάας) και ο Σκάλδης. Πολυάριθμες
είναι επίσης οι τεχνητές διώρυγες που
χρ ησ ιμοποιούνται για την ναυσιπλοΐα,
την άρδευση και την αποχέτευση των
νερών, επειδή σημαντικό μέρος του
εδάφους βρίσκεται κάτω από την επιφ ά
νεια της θάλασσας.
Το πολίτευμα της Ο λλανδίας είναι κοι
νοβουλευτική βασιλεία. Από διοικητική
άποψη η Χώρα διαιρείται σε δώ δεκα
περιοχές. Οι Ο λλανδικές Αντίλλες απο
τελούν τμήμα του βασιλείου των Κάτω
Χωρών, αλλά έχουν εσωτερική αυτονο
μία. Οι Ο λλανδοί ανήκουν στο γερμανικό
κλάδο της ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας
και η γλώσσα τους (ολλανδική) κατατάσ
σεται επίσης στο γερμανικό κλάδο της
ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας, συγγε
νεύει πολύ, σχεδόν ταυτίζεται με τη
φλαμανδική, την οποία μιλούν οι κάτοι
κοι των βόρειων επαρχιών του Βελγίου.
Το 40% των κατοίκων είναι ρω μαιοκαθο
λικοί και το 34% προτεστάντες.

μαρτυρόμενω ν και της προσπάθειας για
εγκατάσταση της Ιερής Εξέτασης. Στις
αρχές του 17ου αιώνα η Ο λλανδία ήταν
μεγάλη ναυτική δύναμη και είχε τερά
στιο εμπορικό στόλο που συναγω νίζον
ταν εκείνον της Αγγλίας. Το 1650 έγινε
καθεστωτική αλλαγή εξαιτίας της αντί
της πλούσιας εμπορικής τάξης.
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑ δρασης
Α κολούθησαν οι πό λεμο ι εναντίον της
ΔΡΟΜΗ
Αγγλίας (1652 - 1654 και 1664 - 1667) και
ύστερα κατά της Γαλλίας (1672 - 78).
Η ιστορία της Ο λλανδίας αρχίζει ου Μετά τη γαλλική επανάσταση και την
σιαστικά μόνο κατά τον 8ο αιώνα, οπότε
κατάληψη της χώρας από τα γαλλικά
η περιοχή περιλήφ τηκε στην αυτοκρα στρατεύματα (1795), έγινε πρώτα δη μο
τορία του Καρλομάγνου. Κατά τους τε κρατία, με το όνομα Βαταβική, και
λευταίους αιώνες του Μεσαίωνα, ανα ύστερα βασίλειο του Λουδοβίκου Βονοπτύχθηκε σημαντικά από οικονομική και πάρτη, (1806 -1810), ενώ ο Γουλιέλμος Ε'
πολιτιστική άποψη, και ιδιαίτερα το δου κατέφυγε στην Αγγλία. Μετά την κατάρ
κάτο της Ο λλανδίας (η σημερινή Δυτική
ρευση της αυτοκρατορίας του Ναποεπαρχία) απόκτησε μεγάλη πολιτική ση λέοντα με τη συνθήκη του Λονδίνου του
μασία. Τότε άρχισαν οι εργασίες για την
1814, αποτέλεσε μαζί με το Βέλγιο το
προστασία από τις πλημμύρες των βό βασίλειο των Κάτω Χωρών με βασιλιά το
ρειων εδαφών και την αποστράγγισή
γιο του Γουλιέλμου Ε'. Λόγω της κακής
τους, ώστε να γίνουν κατοικήσιμα και πολιτικής του τελευταίου και της π λεο 
κατάλληλα για καλλιέργεια.
νεκτικής θέσης των Ο λλανδών στο βασί
Κατά τον 15ο αιώνα η Ο λλανδία περ ι λειο, το Βέλγιο αποσχίστηκε το 1830 και
η Ο λλανδία αναγκάστηκε το 1839 να
ήλθε στην εξουσία των Αψβούργων της
Αυστρίας. Η οικονομική ακμή και η π ο λι αναγνω ρίσει την ανεξαρτησία του, αφού
δεν κατόρθωσε να την ματαιώσει με
τική ομαλότητα συνεχίστηκαν στην
στρατιωτικά μέσα.
περίοδο της βασιλείας του Καρόλου Εξ
Κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο η Ολ
όταν όμως αυτός άφησε το 1555 τις Κάτω
λανδία πα ρέμεινε ουδέτερη, αντιμετώ 
Χώρες στο γιο του Φίλιππο Β' της Ισπα
πισε όμως τεράστιες οικονομικές δυσ
νίας, ξέσπασαν θρησκευτικές ταραχές,
κολίες από τις συνέπειές του. Παρά την
εξαιτίας των διωγμών εναντίον των δια-

επιθυμία της να διατηρήσει την ουδετε
ρότητα και κατά το Β' παγκόσμιο πόλεμο,
δέχθηκε αιφ νιδια στική επίθεση από τους
Γερμανούς το Μάιο του '40. Το 1949 η
Ο λλανδία προσχώρησε στο Β ορ ειοα
τλαντικό Σύμφω νο (ΝΑΤΟ) και αργότερα
υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τέχνη: Η ανεξάρτητη Ο λλανδική τέχνη
άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά στα
τέλη του 16ου αιώνα. Στα οικοδομήματα
του 16ου αιώ να είναι σαφή τα α να γεννη
σιακά στοιχεία- έργα της εποχής αυτής
είναι τα δημαρχεία του Λέυντεν και της
Χάγης. Τυπικά δείγματα της φλαμανδικής αρχιτεκτονικής είναι ο Ά γ ιο ς Ιωάν
νης του Μ πονά Λε Ντυκ και η Σαιντ Μπαβόν του Χάαρλεμ.
Από τα παλιά έργα της γλυπτικής ελά
χιστα διασώθηκαν, εξαιτίας του θρη
σκευτικού φανατισμού της μεταρρύθμι
σης. Σπουδαίος γλύπτης του 15ου αιώνα
υπήρξε ο Αντριάεν Βάζελ, ενώ τα γλυπτά
της Αναγέννησης δεν είναι πολλά και τα
μεταγενέστερα δεν έχουν πρωτοτυπία.
Αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη της
Ο λλανδικής ζωγραφικής. Πρωτοπόρος
της φλαμανδικής ζωγραφικής υπήρξε ο
Γιαν βαν Ανκ. Μεγάλη μορφή στα τέλη
του 15ου αιώνα και τις αρχές του επόμε-
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νου υπήρξε ο Ιερώ νυμος Μπος, το έργο
του οποίου δια κρ ίνετα ι για την πρ ω τοτυ
πία και την ένταση.
Η Ο λλανδική ζωγραφική του 17ου
αιώ να ε ίνα ι από τα υψ ηλότερα π ο λιτι
στικά φα ινόμενα. Τον 17ο α ι„ χρυσή
εποχή της Ο λλανδικής ζω γραφ ικής γ ίνε
ται ορισ τικός ο πολιτικός, θρ ησ κευτικός
και κοινω νικός χω ρισμός των βορείω ν
και νοτίω ν Κάτω Χωρών, που ο δ η γ εί σ ’
αντίθετες κατευ θύ νσεις την κα λλιτε
χνική παραγωγή τους. Στον καθ ολικό
νοτο θ ρ ια μ β εύ ει η μπαρόκ ζωγραφική
του Ρ ούμπενς, ενώ στο βορρά η αυτόχθονη παράδοση του ρεαλισ μού που
ανάγεται στον 15ο αι., ανακτά σφρίγος
και τρ οφ ο δο τείται από τα διδάγματα του
Καραβάτζιο.
Η πρ οσ ω πο γρα φ ία δεν είνα ι α π εικό 
νιση του ιδα νικού ανθρώ που αλλά του
ανθρώ που που σ υλλα μβά νετα ι με καυ
τερή ειλικ ρ ίν ε ια και αμεσότητα στην πιο
βαθειά πραγματικότητά του. Το χαρακτη
ριστικό ολλα νδ ικό τοπίο είνα ι ένας τό
πος φ υ σ ικώ ν σ υμβάντω ν και α π ρ ό β λε
πτω ν σ τιγμαίω ν εναλλαγώ ν, που αποτυπ ώ νοντα ι με ταχύτητα. Δ εν είνα ι όπως
στους κλασ ικο ύς ζωγράφους, ένα υπό
βαθρο για την τοποθέτηση της α νθ ρ ώ π ι
νης δραστηριότητας, αλλά αποκτά αυτό
νομη, ανεξάρτητη αξία. Στο ρεαλισμό
βασίζονται οι υψ ηλότερες τάσεις ρ ομα ν
τισμού του αιώ να η πρ οσ ω πογρα φ ική
τέχνη του Φράντς Χαντς Χαλς αυστηρά
ανθ ρώ πινη και α π ομ α κρ υσ μένη από την
αυλική αντίληψ η της εξιδ α νίκευ σ η ς των
μορφ ώ ν και η ταραγμένη ψ υχολογική
ενδο σ κόπισ η του Ρέμπραντ του κο ρ υ 
φαίου αυτού ζωγράφου του αιώ να μας με
το σ αιξπη ρικό βάθος. Η άμεση και ειλ ι
κρινής θέση απ ένα ντι στην πρ α γμ α τικό
τητα, χα ρα κτηρ ίζει όλους τους κα λλιτέ
χνες αυτής της θαυμαστής εποχής της
ολλα νδική ς τέχνης, από τον Γ ιάκο μπ βαν
Ρόύσνταλ, έναν απ' τους μεγαλύτερους
τοπ ιογρ άφ ου ς όλω ν των εποχώ ν, ως
τους ζω γράφ ους των εσω τερ ικώ ν χώ ρω ν
όπως οι Γ κάμ πρ ιελ Μ ετσού και Γκέραντ
Τέρμπορχ.
Στα τέλη του 19ου αιώ να πα ρ α τηρ ή
θηκε μια ανα γέννησ η της ολλα νδική ς
αρ χιτεκτονικής, με επικράτηση του εκλεπτισ μού και α ντιπ ρ οσ ω π ευτικότερ α
κτίρια το RIJKSMUSEUM (1876-1886) και
τον κεντρ ικό σταθμό του Α μστερνταμ
(1881 - 1889) σε σχέδιο του αρχιτέκτονα
Κούπερς. Το σ ημαντικότερ ο γεγονός
μετά τον Β ’ πα γκόσ μιο π ό λεμ ο ήταν η
α νο ικο δ ό μ η σ η του κέντρου του Ρόττερνταμ (1950), που απ οτέλεσ ε υπ όδ ειγμα
π ο λεο δ ο μ ικο ύ προγραμματισμού.
Λ ογοτεχνία: Η μεσ αιω νική λογο τεχνία
της Ο λλανδίας ταυτίζεται με εκείνη της
Φλάνδρας, με την οπ οία απ οτελο ύσ ε μία
πο λιτική και γλω σσική ενότητα. Στα τέλη
το υ 15 ου αιώ να και τις πρώ τες δεκαετίες
του επό μενο υ, έζησε ο Έ ρα σμ ος, ο μ ε
γαλύτερος ουμανιστής της Β. Ευρώπης
τον καιρό της μεταρρύθμισης. Ά λ λ ο ι
αξιό λογοι συγγραφ είς ήσαν οι Πορτ, Βαν
Εφφεν, Χ ίλντεμπρ αντ κ.ά. Στα τέλη του
19ου αιώ να εμφ α νίσ τηκε ένα πλατύ λ ο 
γοτεχνικό ρ εύμα το «κίνημα του 80»
γύρω από το π ερ ιο δ ικό Ντε Νιέθε Γκίντς
του οποίου οι θεω ρητικές θέσεις στρέ
φ ονται γύρω από την αυ τοτέλεια και τον
πρ οσ ω πικό χαρακτήρα της τέχνης. Το κί
νημα αυτό απ οτέλεσ ε τη βάση της σύγ
χρονης ο λλα νδ ική ς λογοτεχνίας. Κυριώ-
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τερος εκφραστής του κινήματος ήταν ο
Β ίλελμ Κλόος, ο ποιητής Χέρμαν Γκόρτερ, ο μυθισ τορ ιογρά φ ος Λουί Κούπερους κ.ά. Κατά τον 20ο αιώ να εμ φ α νί
στηκε μία π λειά δ α πεζογράφω ν και π ο ιη 
τών με κυριώ τερους τους Ντε Μέεστερ,
Τοπ Ναέφ κ.ά.
Στην Ο λλανδία εφ ευ ρ έθ η κε το τηλε
σκόπιο. που έφ ερ ε τη μεγάλη πρόοδο
της αστρονομίας. Μ εγάλος επισ τήμονας
του 17ου αιώ να υπήρξε ο Χ όυχενς που
ανα κάλυψ ε το εκκρ εμές και έβαλε τις
βάσεις της οπτικής. Πλούσια η μουσική
δραστηριότητα, που ενίσχυσε το π α τρ ο
παράδοτο μο υσ ικό ενδ ια φ έρ ο ν με την
διοργάνω ση
σ οβαρώ ν
εκδηλώ σεω ν,
όπως το ολλα νδικό φεστιβάλ που γίνεται
κάθε χρ όνο στο Ά μ σ τερ ντα μ και στη
Χάγη από το 1918 και με μια αξιο ση
μείωτη μο υσ ικολο γική δραστηριότητα.
Πλούσια είνα ι και τα αντικείμ ενα που
σ υνδ έονται με την ο λλα νδική λαϊκή φ ο
ρεσιά τα ξυλοτσόκαρα τα στολισ μένα με
δα ντέλλες καλύμματα της κεφ α λής και
ιδιαίτερα τα προϊόντα της χρυσοχοΐας,
που έχο υν παράδοση αιώνων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ο λλανδία που είνα ι χώ ρα εκ παραδόσεως γεω ργική και κτηνοτροφ ική είναι
πα ρά λληλα και μια αξιόλογη βιο μη χανική
δύναμη· χάρη στο ευρύτατο υδρογραφικό δίκτυο α ρ δεύ οντα ι μεγάλες εκτά
σεις και γίνεται επίσης πλατιά χρήση λιπασμάχω ν και γεω ργικώ ν φαρμάκω ν,
έτσι ώστε η απόδοση να είνα ι πολύ
υψηλή. Κ αλλιεργο ύνται δ η μη τρια κά ζα
χαρότευτλα, κηπευτικά. Ιδιαίτερη θέση
μεταξύ των κα λλιερ γειώ ν έχει η α νθ ο κο 
μία ιδίως της τουλίπας, για την οπ οία η
Ο λλανδία είνα ι πα γκόσ μια γνωστή. Ση
μαντική είνα ι και η ανάπτυξη της κτηνο
τροφίας με την εκτροφ ή αγελά δω ν ε κ 
λεκτώ ν φ υ λώ ν με εξαιρετική απόδοση,
που δ ίνο υν στην αγορά το φ η μισ μένο
ο λλα νδ ικό γάλα.
Η Ο λλανδία είνα ι αξιόλογη βιο μη χα 
νική δύναμη με κύριους κλάδους ανάπτυξης, τη μεταλλουργία, τις μ η χα νο υ ρ 
γ ί ε ς κατασκευές και τη χημική β ιο μ η 
χανία. Η τεχνο λογία των μέσω ν μετα φ ο
ράς α ντιπ ρ οσ ω π εύεται από ναυπηγεία
και εργοστάσια αερ οπ λά νω ν και α υ το κι
νήτων. Το Ά μ σ τερ ντα μ είνα ι το μοναδικό
κέντρο στον κόσμο για την κοπή των διαμαντιών, την κατεργασία και το εμπόριό
τους.
Η Ο λλανδία
εξάγει
κυρίως
προϊόντα ειδώ ν διατροφής, υφάσματα,
κατεργασ μένα διαμάντια και διά φ ορες
μηχανές. Από πλευράς μέσω ν μετα φ ο
ράς έχει άρτιο και εκτεταμένο σ υγκο ι
νω νιακό δίκτυο. Μ εγάλης σπουδαιότητας είνα ι το εσω τερικό υδάτινο δίκτυο,
μήκους περ ίπ ου 5.500 χιλιομ., το οποίο
σ υ νδ έει τις περισ σ ότερες σημαντικές
πό λεις και παραγω γικά κέντρα.
Α ξιόλογη είνα ι και η ανάπτυξη του
τουρισμού, χάρη στις γραφ ικές πό λεις τα
π ο λυά ρ ιθ μα μνημεία, τα έργα τέχνης του
ιστορικού πα ρελθ όντο ς της, τη χα ρα
κτηριστική φύση της που δια μο ρφ ώ θ ηκε
από τον άνθρω πο, τα κανάλια, τους α νε
μόμυλους και τις τεράστιες φυτείες
λουλουδιώ ν.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Δ εν είνα ι καθόλου τυχαίο το γεγονός

ότι οι π ο λυ ά ρ ιθ μ ο ι επισ κέπτες της Ο λ
λανδίας εκφ ράζονται με τα κο λα κευτι
κότερα σχόλια για τις φ υσ ικές ομορ φ ιές
της και τις μοναδικές εμπ ειρ ίες που
προσφ έρει, στον επισκέπτη. Κάθε μέρος
τΓΚ χώρας είναι και μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί αφή νει όμορφ ες αναμνήσεις
και χαρίζει αλησ μόνητες στιγμές ξενο ια 
σιάς σ ’ ένα φ ιλόξενο περιβάλλον.
Ο απλοϊκός τρόπος ζωής που κυλάει
στα ήρεμα γρ αφ ικά κανάλια αλλά και η
έντονη νυχτερινή ζωή με τις π ο λλές εκ
πλήξεις και τις μοναδικές απολαύσεις,
απ οτελο ύν πραγματική πρ όκλησ η για
τον επισκέπτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά,
που πρ οξενο ύν το ζωηρό ενδ ια φ έρ ο ν και
κεντρίζουν την προσοχή. Έ να σωρό
άλλα ερεθίσ μα τα μας πα ρ α κινού ν να
επισ κεφ θ ο ύ μ ε τη χώ ρα των εκπλήξεω ν
και των έντονω ν συγκινήσεω ν. Το ιστο
ρικό πα ρ ελθ ό ν της, τα π ο λυά ριθ μα μνη
μεία που ζω ντανεύουν πα λιές και σύγ
χρονες πτυχές της ιστορίας, οι ωραίες
και μεγάλες πό λεις με την ιδιόμορφ η αρ
χιτεκτο νική των κατοικιώ ν και οι φυσικές
ομ ορ φ ιές της χώρας δελεάζουν, προκαλού ν και π α ρα κινού ν τον κάθε επ ισ κέ
πτη. για μια γνω ρ ιμία με τη σύγχρονη Ο λ
λανδία.
Είναι πραγματικό αξέχαστες οι βόλτες
με τα βαποράκια στα γρ αφ ικά κανάλια
του Αμστερνταμ που ζω ντανεύουν ρο
μαντικές στιγμές και γα λη νεύο υν την
ψυχή' ανεπανά ληπτη η άγρια ομορφ ιά
του ολλα νδικο ύ τοπίου, μοναδική σε
πρω τόγνορες εμπ ειρ ίες η περ ιπ λάνησ η
στη νυχτερινή ζωή.
Αλλά και για την ικανοποίησ η των καλ
λιτεχνικώ ν και π νευ μα τικώ ν αναζητή
σεων μας και της ψ υχικής μας ηρεμίας
υπάρχουν πο λλά ενδια φ έρ οντα πρά
γματα. Τα μουσ εία με τα εκπλη κτικά εκ
θέματα μας μεταφ έρουν σ ’ ένα κόσμο
μαγείας και εκλεπτισ μ ένης ομορφ ιάς με
την π ο ικιλία των θεμάτω ν τους. Μια επ ί
σκεψη στο π ερ ίφ η μο μουσείο RIJ
KSMUSEUM. θα μας καθηλώ σει με τους
εντυπ ω σ ια κούς
πίνα κες ζωγραφικής
ανάμεσα στους οποίους ξεχω ρίζει η κο
ρυφαία δ η μιο υρ γία του μεγάλου Ρέμ
πραντ «Νυχτερινή περιπολία».
Αλλά και τα διά φ ορα μνη μεία που σ υν
αντάμε σε πο λλές πόλεις ζω ντανεύουν
έντονα το ιστορικό π α ρελθ όν της χώρας,
δίνοντάς μας την ευκα ιρ ία να γνω ρ ί
σουμε την ιστορική πο ρεία της δια μέσου
των αιώνων. Ενα πλήθος από διάφ ορες
αξιόλογες εκδηλώ σ εις όπως διεθνείς
εκθέσεις, μουσ ικά φεστιβάλ όλω ν των
ειδώ ν κ.ά., μπορ ούν να μας προσ ελκύσουν ανάλογα βέβαια με τα ιδιαίτερα ενδια φ έρ οντά μας.
Αυτή λο ιπ ό ν είνα ι η Ο λλανδία του σή
μερα. Μια εντυπω σιακή χώρα με πολλά
και πο ικίλα ενδιαφ έροντα, που ικανο
πο ιού ν κάθε γούστο και πρ οσ φ έρουν
μο ναδ ικές εμπ ειρ ίες στον επισκέπτη.
Αξίζει πραγματικά να επισ κεφ θ ο ύ μ ε τη
μαγευτική χώ ρα των καναλιών, γιατί
αναμφ ισβήτητα είνα ι ο ιδανικός τόπος
των υπέροχω ν συγκινήσεω ν και των μο
ναδικώ ν απολαύσεω ν, που π λη μ μ υ ρ ί
ζουν την ψυχή μας γαλήνη και ηρεμία για
το α νεπ ανά ληπ το θέαμα της φυσικής
ομορ φ ιά ς του άγριου ολλα νδικο ύ τοπίου
και έντονη διάθεση για γνω ρ ιμία του
τρόπου ζωής των χα ρο ύμ ενω ν κατοίκων
της.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Συνέχεια από τη σελ. 769
περιοχές της σύγχρονης φυσικής δ'ινουν
χ ουσιαστικά εξαγόμενα για το ζήτημα
αυτό. Βάση του υπολογισμού θα είναι οι
αστρονομικές θεωρίες: Γενικά πόσο συ
χνά γεννιούνται αστέρες στο Γαλαξία,
πόσοι από αυτούς μπορούν να έχουν
πλανητικό σύστημα και σε ποιους αστέ
ρες μπορούμε να έχουμε ένα πλανήτη
που να είναι σε θέση να φ ιλοξενήσει τη
ζωή. Η δεύτερη βαθμίδα των δεδομένω ν
παρέχεται από τη χημεία του Γαλαξία, τη
μοριακή βιολογία και τις θεωρίες για την
εξέλιξη της ζωής: Σε ποιους δηλαδή ευ
νοϊκούς πλανήτες μπορεί να παρουσιασθε'ι η ζωή και να εξελιχθεί μέχρι την
παρουσία διανοητικού πολιτισμού. Το
κλειδί της όλης διαδικασίας είναι η Κοι-

νω νιολογία - οι κανόνες που περ ιγρ ά
φουν την άνοδο και την κάθοδο των τε
χνολογικώ ν πολιτισμών. Νόμοι κάτω από
τους οποίους μπορούν να εκτιμηθούν
κατά μέσα όρο η διά ρκεια της ζωής ενός
τοιούτου πολιτισμού, πριν αυτός ο π ο λι
τισμός να καταστραφεΐ».
Οι δύο γνω στοί ειδικο ί για τα σχετικά
προβλήματα, οι Fr. Darake & C. Sagan
διατύπωσαν τη σειρά αυτή των σχετικών
ερευνώ ν σε μια εξίσωση, την οποία συζή
τησαν λεπτομερώς στο ειδικό Συνέδριο,
το Σεπτέθριο 1971, στο Α στεροσκοπείο
Byurakan στη Σοβιετική Έ νωση. Ο τύπος
αυτός εκφράζει το τριπλό ζήτημα: την
ύπαρξη σκεπτομένω ν όντων στο Γαλα
ξία, τον αριθμό πολιτισμώ ν που μπορούν
να αναπτυχθούν και την επικοινω νία
μεταξύ τους. Για το πρόβλημα αυτό συν
εργάζονται στενά οι δύο μνημονευθέντες α μ ερικανοί ειδικο ί με τον σοβιετικό
καθηγητή I.S. Shklovsky (Βλέπε πίνακα):

Πίνακας
Ο αριθμός των τεχνολογικά αναπτυγμένω ν πολιτισμώ ν του Γαλαξία που
μπορούν να υπάρχουν και να επικο ινω νο ύν μεταξύ τους:
Ν = Fi.Fg.Fp.ne.F1 .F2.Fa.l_
όπου τα σύμβολα:
R = είναι ο αριθμός των αστέρων του Γαλαξία.
Fg = το πλήθος των αστέρων των περίπου όμοιω ν προς τον Ή λιο που δεν είναι
σ υ νδ εδεμένο ι με διπλά ή πολλαπλά συστήματα.
Fp = το πλήθος των αστέρων με πλανητικά συστήματα.
ne = ο αριθμός των πλανητών σαν τη Γη που βρίσκονται στη ζώνη με συνθήκες
κατάλληλες για τη ζωή.
F1 = το πλήθος των αστέρων όπου υπάρχει ζωή.
F2 = το πλήθος των αστέρων που έχουν ζωή και μάλιστα σκεπτόμενη.
Fa = το πλήθος των αστέρων με πνευματικό πολιτισμό που είναι και τεχνολογικά
αναπτυγμένος.
L = η μέση διάρκεια ζωής των πολιτισμώ ν με εξελιγμένη τεχνολογία.

Οι αριθμητικές τιμές που μπορούν να
τεθούν στον τόπο των Drake - Sagan είναι
μίγμα ασφαλών γνώσεων και μη ασφα
λών, όπως επίσης και θεωρητικών σκέ
ψεων. Γιατί για ορισμένους όρους ή
παράγοντες του τύπου αυτού δεν μπο
ρούμε να μιλάμε με βεβαιότητα. Π.χ. δέ
χονται ότι στο Γαλαξία γεννιού νται κατ’
έτος 10 νέοι αστέρες (R = 10). Α ισιόδοξοι
αστρονόμοι αναχω ρούν από την παρα
δοχή ότι κάθε δεύτερος αστέρας έχει
πλανήτες που γυρίζουν περί αυτόν. Δεν
υπάρχει όμως ασφ άλεια στην παραδοχή,
πόσοι από τους αστέρες έχουν πλα νή
τες, παρόμοιους με τη Γη (ne), ώστε’ να
δεχθούμε ότι αυτοί έχουν ζωή. Ό σ ο κα
νείς λεπτομερέστερα εξετάζει τις διά
φορες διεργασίες, τόσο περισσότερο
εισάγει στον τύπο αυτό ειδικο ί παράγον
τες. Ο S.H. Dole π.χ. χωρίζει τον παρά
γοντα ne σε επί μέρους παράγοντες και
λαμβάνει υπόψη τις πιθανότητες που
ένας πλανήτης έχει την κατάλληλη μάζα,
την κλίση του άξονα περιστροφής του,
την κατάλληλη ιδία περιστροφή κ.λπ. Γ Γ
αυτό, τονίζονται, ότι πρέπει να δεχθούμε
τον τύπο αυτό προσωρινά, μόνο συμβο
λικά 4.
Οι ειδικο ί ερευνηταί εκφράζουν π ο λ
λές αμφιβολίες με την ύπαρξη και άλλων

- πολλώ ν ή ολίγων - πολιτισμώ ν στο Γα
λαξία μας. Φυσικά και πιο πέρα στους άλ
λους γαλαξίες για τους οποίους δεν
μπορούμε τίποτε άλλο να κάμουμε, εκ
τός από καθαρώς θεωρητικές συζητή
σεις και αυτές βέβαια πολύ γενικές και
μα αρκετό βαθμό αοριστίας.
Πάντως πρ έπει να πούμε ότι το Συν
έδριο στο Α στεροσκοπείο Byurakan της
Α ρμενικής Ακαδημίας των Επιστημών από τις Ακαδημίες Επιστημών ΗΠΑ και
Ε Σ Σ Α - με συμμετοχή κορυφ αίω ν ειδικώ ν
Αμερικανών, Σ οβιετικών και Τσέχων κα
τέληξαν σε ουσιώδη και συγκεκριμένα
συμπεράσματα που ήσαν τα ακόλουθα:
Οι εντυπωσιακές ανακαλύψ εις τα τε
λευταία χρόνια της αστρονομίας, της
βιολογίας, της επιστήμης των υπολογι
στών και της ραδιοφυσικής οδηγούν
στην αναζήτηση εξωγήινων πολιτισμώ ν
και τον εντοπισμό τους. Προχωρούμε
από τη θεω ρία στην πράξη.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποδειχθ εί ουσιώδους σημασίας για το μέλλον
της ανθρωπότητας. Αν ανα καλυ φ θεί η
ύπαρξη άλλω ν πολιτισμών, θα επηρεάσει
θετικά ολόκληρο το μέλλον του ανθρώ 
που και η επαφή αυτή θα έχει πρακτικές
και φ ιλοσ οφ ικές επεκτάσεις.
- Οι πόροι του πλανήτη μας - τεχνολο

γικο ί και επισ τη μονικοί - είναι αρκετά
μεγάλοι ήδη, ώστε να μας επιτρ έπουν ν ’
αρχίσουμε την προσπάθεια αυτή . ..
-Συζητήθηκαν λεπτομέρειες για τον
τρόπο ερεύνης για εγωγήϊνα σκεπτόμενα όντα και οι συμμετασχόντες θεω
ρούν εξαιρετικά πολύτιμα τα πειράματα
με διαστημόπλοια.
- Τ ο Σ υνέδριο συνιστά την έναρξη
συγκεκριμένω ν νέων ερευνώ ν προς πο ι
κίλες κατευθύνσεις, με νέες μεθό
δους ...» .
Το Νοέμβριο 1979 έγινε ένα πολύ εν
δια φ έρ ον Σ υνέδριο στο Πανεπιστήμιο
του Maryland με θέμα: «Που είναι αυτοί;»
Συμμετέχοντες ήσαν π ο λλο ί ερευνητές
που ενδια φ έρ οντα ι για θέματα πιθανού
αποικισ μού στο Γαλαξία μας και επικο ι
νωνίας μαζί τους. Οι επιστήμονες δια φ ω 
νούν φυσικά μεταξύ τους επάνω στο
θέμα αυτό. Ό μ ω ς σημασία έχει η συζή
τηση και η προσ πάθεια για εύρεση του
σωστού που πρ έπει να ακολουθήσουμε.
Ο Έ λληνα ς καθηγητής στο Π ανεπι
στήμιο της Βοστώνης κ. Μιχ. Παπαγιάννης - ένας από τους τρεις κύριους οργα
νωτές του Συνεδρίου - διατύπωσε τη
δική του άποψη: «Η ιδική μου άποψη,
είπ ε,5 είναι ότι η δυνατότητά του να έχει
ήδη ο Γαλαξίας μας πλήρως α π οικισ θ εί
δεν μπορ εί να α π ορ ρ ιφ θεί μέχρις ότου
γίνουν προσεκτικές αναζητήσεις στο
ηλιακό μας σύστημα και ιδιαίτερα στη
ζωή των αστεροειδών, για αποικίες του
διαστήματος. Μια τέτοια αναζήτηση στο
ηλιακό μας σύστημα είναι ήδη μέσα στις
δυνατότητες της τεχνολογίας μας, με
αστρονομικές παρατηρήσεις από τη Γη
και απευθείας, από αποστολές διαστη
μοπλοίων. Είναι γ ι’ αυτό εντελώς δυνα
τόν να γνω ρίζουμε με την αλλαγή του
αιώνα μας, εάν το ηλιακό μας σύστημα
είναι αποικισ μένο ή όχι. Θα έχουμε επί
σης αναζητήσεις πλανήτες στους γειτο
νικούς μας αστέρες, όπως επίσης και σή
ματα οιασδήποτε τεχνολογικής δραστη
ριότητας - ραδιοσήματα, σήματα από το
υπέρυθρο και το οπτικό, όλα όσα προβλέπονται από το πρόγραμμα SETI
(Seatch For extraterrestriae Intelliigence) =
έρευνα για εξωγήινες νοημοσύνες) ως
δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη δε
καετία του 1980».
Στη Γενική Σ υνέλευση της Διεθνούς
Αστρονομικής Ενώσεως που συνήλθε
στην Πάτρα (Αύγουστος 1982) αποφασίσθηκε η ίδρυση ειδικής Επιτροπής, της
51ης, για την «έρευνα εξωγήινης ζωής»
με Πρόεδρο τον καθηγητή Μιχ. Παπαγιάννη. Ασφαλώς θα έχουμε επιτυχίες
στην καινούργια αυτή προσπάθεια για
την αναζήτηση σκεπτόμενης ζωής έξω
από τη Γη μας και το ηλιακό σύστημα.

Σημειώσεις:
(1) Το όνομα αυτό δόθηκε από τις γνωστές ιστορίες
του L. F. Baum: «Η βασίλισσα στη χώρα του ΟΖ».
(2) Στις 5-4-1960 πίστεψε για λίγο ότι ήλθε σε επαψή με
εξωγήινες υπάρξεις. Τα σήματα που έπαιρνε είχαν
μια αξιοσημείωτη κανονικότητα. Όμως αποδεί
χθηκε ότι αυτό οφειλόταν στην ελαττωματική λει
τουργία μιας συσκευής.
(3) Β. Breuer: Kontakt mitolen Sternen, Frankfurt a.m. 198)
(4) Δ. Κωτσάκη: Είμαστε μόνοι στο Διάστημα; Έκδοση
«Ζωής», Αθήναι 1978 και: Νέοι ορίζοντες στην
Αστρονομία, Αθήναι 1977.
(5) Μ. Papagianniw: Life in Space: Keeping the oloyr open,
the Christian Science Monitor, February 6 and March
24, 1980.

783

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21
ΜΕΡΟΣ A '
Ό π ω ς ε ίνα ι γνωστό, οι πρ ώ τοι Α ξιω μα
τικοί Χ ω ρο φ υλα κής πρ οέρ χο ντα ν από
τον κύκλο των αγω νιστώ ν του ’21. Μ έχρι
σ ήμερα η ιστορική έρ ευνα έχει φ έρ ει στο
φως της δημοσιότητα ς την επα νασ τα
τική δράση μ ερ ικώ ν μόνο από τους πρώ 
τους Α ξιω ματικούς που εντάχθη καν στο
Σώμα μετά τη δη μο σίευ σ η του ιδρυτικού
του νόμ ου στην εφ η μ ερ ίδ α της Κυβερνήσεω ς (3 Ιουνίου 1833).
Ό μ ω ς αγω νιστές του ’21 ήταν και δε
κάδες άλλο ι που απέκτησ αν αργότερα
την ιδιότητα του Α ξιω ματικού Χ ω ρο φ υ
λακής ξεκινώ ντα ς τη σ τα δ ιοδρ ο μία τους
από ιδιώτες, Ενω μοτάρχες ή Χ ω ρ ο φ ύ λα 
κες. Για την κατηγορία αυτή των Α ξιω μα
τικώ ν οι ισ τορικές πλη ρ ο φ ο ρ ίες είναι
από ελάχιστες μέχρι ανύπαρκτες.
Με τον εντοπ ισ μό λο ιπ ό ν των Α ξιω μα
τικώ ν Χ ω ρο φ υλα κής αγω νιστώ ν του ’21,
ανα σ ύρ οντα ι από την α φ ά νεια σ πο υ δ α ίο ι
συντελεσ τές της Ε λληνικής π α λιγ γ ενε
σίας ενώ ταυτόχρονα μα θα ίνου με για τις
καταβολές του Σώματος στο ξεκίνημ ά
του πρ ιν από 150 χρόνια.
Από τη σχετική έρ ευνα βρ έθη κα ν οι
α κό λο υ θ ο ι Αξιω ματικοί:

(18-5-1828) στην οπ οία και τρ αυματί
στηκε στο κεφάλι. Το 1830 ξαναπήγε
στην Κρήτη μαζί με τον Κ ω ν/νο Παλάσκα
και πή ρε μέρος σε μάχες γύρω από τα
Χανιά και το Ρέθυμνο, στις οπ οίες και
τραυματίσ τηκε τρεις φορές. Το 1833
όταν εντάχθη κε στη Χ ω ροφ υλακή είχε
το βαθμό του ταγματάρχη ιππικού.
3. Αθανασίου Γεώργιος ή Μαλάμος.
Αγνωστου βαθμού, κατώ τερος Α ξιω μα
τικός της Χ ω ρο φ υλα κής από μετάταξή
του από την Ο ροφυλακή. Γ εννήθηκε
στην Πορταριά Μ αγνησίας. Υ πηρέτησε
στο Σώμα του Τσάμη Καρατάσσου και
δ ια κρ ίθ η κε σε πο λλές μάχες. Πέθανε
μετά το 1860 στη Χ αλκίδα αφ ήνοντας
π ο λλού ς απογόνους.
4. Ακριβού Ιωάννης. Υπομοίραρχος
(1804 - 1879). Γ εννήθηκε στην Πορταριά
Μ αγνησίας. Στα χρ όνια του Καποδίστρια
υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως στρατιώ
της.
5. Αλεξάνδρου Ηλίας. Υπομοίραρχος
(1804 ; ). Γ εννήθηκε στο Τζακ
Μ πουζί της Μ. Ασίας. Στα χρ ό νια του Καπο δίσ τρ ια υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως
στρατιώτης.

1. Αβραάμ Παντελέων. Ταγματάρχης
(1808 - 1863). Γ εννήθ ηκε στην Κύπρο.
Πήρε μέρος σε π ο λλές μάχες κατά την
περ ίο δο 1825 - 1829.
2. Αθανασίου Βασίλειος. Υ πο μ ο ίρ α ρ 
χος (1790 - 1839). Γ εννήθ ηκε στη Θ εσ
σαλονίκη. Το 1812 μετανάστευσε στη
Βλαχία, όπου ακο λο ύ θ η σ ε το στρατιω
τικό στάδιο. Στην επανάσταση της Μ ολ
δοβλα χίας εντάχθηκε στο Σώμα του
Υ ψ ηλάντη ως οπλαρχηγός ιππέας και
δ ια κρ ίθ η κε στις μάχες Χ ριστέου - Δομνέστι και Δ ραγατσανίου. Στις 22 Σε
π τεμ βρ ίου 1822 εγκατέλειψ ε τη Ρ ουμα
νία και μετά από πο λλές π ερ ιπ λα νή σ εις
έφτασε στην Ελλάδα το 1825 μαζί με
διά φ ο ρο υς φ ιλέλλη νες. Τον ίδ ιο χρ όνο
κατατάχθηκε στο τακτικό ιππ ικό του
Συνταγματάρχη Φ αβιέρου με το βαθμό
του ίππαρχου. Πήρε μέρος στις εκσ τρα
τείες Καρύστου, Αττικής, Δ υτικής Στε
ρεός και Π ειραιά (στις δυο τελευτα ίες με
τον Κ αραίσκάκη) και πο λέμη σ ε με γ εν
ναιότητα στις μάχες Χαϊδαρίου, Δ ομπρένας, Αράχωθας, Δ ισ τόμου και Πειραιά
(1826 - 27). Στις αρχές του 1828 κατέ
βηκε στην Κρήτη μαζί με το Χατζημιχάλη
Νταλιάνη και πή ρε μέρος στη φ ο νική
μάχη του Φ ραγκοκάστελλου Σ φ ακίω ν
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Β α κά λογλου ή Β ουρ λιώ τη ς Πέτρος
Ταγματάρχης (1809 - 1884)

6. Βακάλογλου ή Βουρλιώτης Πέτρος
Ταγματάρχης (1809 - 1884). Γ εννήθηκε
στη Σμύρνη. Το 1827, χρ ησ ιμ οπο ιώ ντα ς
ψ ευδώ νυμο, κατόρθω σε να δια φ ύ γει από
τη Σ μύρνη και να φτάσει στην Π ελο πό ν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

νησο. Τον ίδιο χρ όνο πήρε μέρος στην
εκστρατεία της Χίου. Μετά την άφ ιξη του
Καποδίστρια κατατάχτηκε στον τακτικό
στρατό και πήρε μέρος σε πο λλές μάχες
στην Α νατολική Στερεό.
7. Βαρζίλης Φραγκίσκος. Υ πο μο ίρα ρ 
χος. Σε ιστορικά κείμενα ανα φ έρ εται ως
«πρώην Α νθυ πο λοχα γός του τακτικού
στρατού» κατά την επανάσταση.
8. Βελέντζας Ιωάννης. Ταγματάρχης
I 1797 ~ . 1854)· Γ εννήθηκε στον Αλμυρό
Μ αγνησίας. Ο πλαρχηγός από την αρχή
μέχρι το τέλος του Αγώνα. Υπηρέτησε
δια δο χικά κάτω από τις διαταγές των Κα
ρατάσσου, Γκούρα, Περραιβού και Κωλέτη και α να δείχ θηκε Στρατηγός των
ατάκτων σωμάτων. Πήρε μέρος σε εκ
στρατείες στην Ανατολική Στερεά, στην
Υδρα, στο Νεόκαστρο, στη Σκιάθο και
στη Σκόπελο, στις οποίες και διακρίθηκε.
Ο Καρατάσσος
σε
αναφ ορά
του
(20-7-1823) προς το «Μ ινιστέριον του
Π ολέμου», τον χαρακτήριζε οπλαρχηγό
«εκ των σημαντικω τέρω ν». Σ ημειώ νεται
ακόμη ότι ο Π ερραιβός στα Α πο μ νη μ ο 
νεύματά του εγκω μιάζει το Βελέντζα για
την ανδρεία που έδειξε στη μάχη του
Ποοφήτπ Ηλία Ά μ φ ισ σ α ς (1825). στην
οποία είχε μαζί του 200 άνδρες στρατολογημ ένου ς με την ά δ εια της Κυβέρνησης.
Ο Βελέντζας δ ια κρ ίθ η κε ακόμη και στη
μάχη της Θ ίσβης (1826), όπου και τραυ
ματίστηκε. Το 1865 τα π α ιδιά του Γεώρ
γιος 40 ετών τότε. Αχιλλέας και Θ ρασύ
βουλος 35 ετών (δίδυμοι) υπέβα λαν δικαιολογητικά ζητώντας από την Επι
τροπή εκδ ο υ λεύ σ εω ν να τους καταβλη
θούν 11.367 γρόσια που αντιπροσ ώ 
π ευ αν απλήρω τους μισθούς κ.λπ. έξοδα
του πατέρα τους κατά την επανάσταση.
Μ εταφ έρεται εδώ απόσπασμα της σχετι
κής αίτησης για να φ α νεί ότι μετά την
α π ελευθ έρω σ η η ζωή του ταγματάρχη
Βελέντζα υπήρξε πολυτάραχη και από
ο ικο νο μ ική άποψη.
" ■ ■ Α πεβ ίω σ εν - έγρ αφ α ν - κατά το
1854 εγκατα λείπω ν εις ημάς χρ έη είκοσι
και π λ έ ο ν χ ιλιά δ ω ν δρ αχμώ ν έχοντα την
αΡΧήν των από την επανάστασιν και
π ρ ο ερ χό μ ενα από τους π α ρ ' αυτού πληρ ω νο μ ένο υ ς τότε τοις στρατιώταις του
μισ θ ούς ους εδανειζετο υπό διαφόρω ν.
Α πο δείξεις τούτων εναργείς έστωσαν αι
καθ ημώ ν εν ώ π ιο ν των δικαστηρίω ν δίκαι
των δ ια φ ό ρω ν πιστω τών. Εν τούτοις κατά
το 1838, σιμά των άλλω ν καταδρομών,
καταναγκαστικώ ς αντί των τόσων θυσιών
και ε κ δ ο υ λεύ σ εω ν του, τω δίδεται υπό
της τότε Κ υβερνήσεω ς γραμμάτιον φα
λαγγίτικά βκισ χ ιλίω ν δρ., όπερ όμως αντί
να συντέλεση εις την βελτίω σιν της
καταστάσεώς του εγένετο πρ όξενο ν
επαυξήσεω ς της δυστυχίας του δια την
πρ αγμ ατο πο ιησ ιν του γραμματίου τού
του ε π ί γαιώ ν εθνικώ ν. Μ αθόντες οι ως

χαίτηση τριών μεγάλων τουρκικώ ν δυ
νάμεων εισβολής στην Αιτω λοακαρνανία
(1822 - 24) με επικεφ αλής τους πασάδες
Ομέρ Βρυώνη και Μουσταή Σ κ ό ν τ ρ α γ)
στην άμυνα του πο λιορ κημ ένου Μ εσο
λογγίου (1825 - 26) μαχόμενος από τον
θρυλικό προμαχώ να του Φ ραγκλίνου ή
Τερρίμπιλε, δ) στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ στην Π ελοπόννησο (τέλη 1826), ε)
στις τελευταίες προσ πάθειες για τη λύση
της πο λιορ κίας της Ακρόπολης (Μάρτιος
-Α π ρ ίλ ιο ς 1827) και στ) στις επιχειρήσεις
για την ανακατάληψ η της Δ υτικής Στερεάς (1 8 2 7 -2 9 ). Το ίδιο σπουδαίες ήταν
και οι οικο νομ ικές θυσίες του κατά τον
αγώνα. Από δικα ιο λο γη τικά π ο υ υπέβαλε
(25-5-1865) στην Επιτροπή εκδ ο υ λεύ 
σεων πρ οκύπτει ότι του οφ είλονταν
97.607,25 γρόσια για μισθούς και διά
φορα έξοδά του από 2 Νοεμβρίου 1825
μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 1828. Στη σχετική
αίτησή του, ανάμεσα σ' άλλα, έγραφε και
τα ακόλουθα: «Καιρός πλέο ν ίνα αποσβεσθώ σιν τα τοιαύτα του Έ θνους χρέη
είτε δ ι' ανανεώσεω ς είτε δ ι' αποδόσεως
χρεωλυτικώς. Η Σεβ. Επιτροπή θέλει λά 
9. Βιρθίλης Δημήτριος (σε ιστορικά βει υ π ' όψ ιν της ότι τα τοιαύτα εθνικά
κείμενα αναφέρεται λάθος ως Βιρπίλης). χρέη εισίν τα μ ά λλον ιερώτερα, οι δε λ ό 
Υπομοίραρχος. Από αίτηση της συζύγου γ ο ι πρόδηλοι».
του Ανθούσας Χας Δημητριου Βιρβίλη
11. Βοϊνέσκος Γεώργιος. Ταγματάρχης
προς την Επιτροπή εκδουλεύσεω ν με
ημερομηνία 20-6-1865, μαθαίνουμε ότι (1797 - 1858). Γεννήθηκε στο Ιάσιο της
πήρε μέρος στην επανάσταση από την Μ ολδαβίας. Κατά την επανάσταση της
αρχή μέχρι το τέλος της, «επληχώθη εις Μ ολδοβλαχίας υπήρξε υπασπιστής του
διάφορα σημεία του σώματός του προα- Δημ Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία της
χθείς επ ί Καποδιστρίου εις Χιλίαρχον» κατέβηκε μαζί του από την Τεργέστη
και ακόμη ότι μετά του ερχομού του στην επαναστατημένη Ελλάδα και πήρε
Ό θ ω να «κατετάχθη εις το Σώμα της Χω μέρος σε πολλές μάχες. Στα χρόνια του
ρ οφ υλακής και ακολούθω ς εις την Φά Καποδίστρια υπηρέτησε στις Χιλιαρχίες
λαγγα με τον βαθμόν του ταγματάρχου με το βαθμό του εκατόνταρχου.
και αποθανώ ν με τον βαθμόν του Αντι12. Βρονικόφσκυ Ροβέρτος. Ταγμα
συνταγματάρχου». Η χήρα του Υ πομοι τάρχης (1808 - 1853). Γεννήθηκε στην
ράρχου Βιρβίλη εξηγούσε ότι υπέβαλε Πολωνία. Κατατάχθηκε ως φ ιλέλληνας
την αίτησή της αυτή «ίνα ο μικρότερος στο σώμα του Φαθιέρου και διακρίθηκε
των υιών μου Ιωάννης γίνη δεκτός ως σε πολλές μάχες στην Αττική και την Εύ
υπότροφος εις το Π ολεμικόν Σχολείον. βοια.
ίνα λάβη στάδιον μέλλοντος». Στο από
19-6-1865 πιστοποιητικό του Δημάρχου
13. Γενοβέλης Κωνσταντίνος. ΑντιΞηροχωρίου (Ιστιαίας) αναφέρεται ότι συνταγματάρχης (1806 - 1871). Γεννή
την οικογένεια του Δημ. Βιρβίλη αποτε θηκε στην Πρέβεζα. Το 1825 διέκοψ ε τις
λούσαν η χήρα του ηλικίας τότε 65 χρό φ ιλολογικές σπουδές του στην Ιόνιο
νων και τα παιδιά του Επαμεινώνδας Ακαδημία και κατατάχθηκε εθελοντής
ετών 31, Αικατερίνη 23, Ιωάννης 20 και στον τακτικό στρατό. Προβιβάστηκε
Π ηνελόπη 17.
διαδοχικά Λοχίας σιτιστής (1826) Επιλοχίας (1827), Α νθυπολοχαγός των επιτε
10. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος. Αντιλών και υπασπιστής του Φαβιέρου (1828)
συνταγματάρχης - πρώτος Έ λληνα ς Αρ
και Υπολοχαγός πεζικού - υπασπιστής
χηγός Χω ροφυλακής (1789 - 1868). Γό
του Στρατηγού Γεράρδ (1829). Πήρε μέ
νος της παλιάς αρματολικής οικογένειας
ρος στις εκστρατείες Σετσών και Ύδρας
των Βλαχοπουλαίω ν ή Συκάδων, για την
(1825 - 26) στις μάχες Χαϊδαρίου και Θηοποία αναφέρεται σε έκταση ο Κασοβών (1826) στην π ο λιορ κία της Χίου και
μούλης στο έργο του «Ενθυμήματα
στην απόβαση στον Τσεσμέ της Μ. Ασίας
Στρατιωτικά». Γεννήθηκε στη Νικόπολη
(1827 - 28). Ακόμη ακολούθησε το Φατης Πρέβεζας. Με το γενικό διωγμό των
βιέρο μπαίνοντας στην πολιορ κημένη
κλεφταρματολών του 1 8 0 4 -5 , κατέφυγε
Ακρόπολη, όπου αγωνίστηκε με αυτα
με το μεγαλύτερο αδελφό του Αλεξάκη
πάρνηση «λαβών ασημάντους και εφηστα Επτάνησα, όπου αργότερα εντάχθη
μέρους τινάς πληγάς», όπως α να φ έρ ει ο
καν στα ελληνικά τάγματα του αγγλικού
ίδιος σε σχετικό του υπόμνημα. Μετά την
στρατού. Με την ιδιότητα αυτή πήραν
απελευθέρω ση τιμήθηκε με το αργυρό
μέρος στις αγγλογαλλικές πολεμικές
Αριστείο του Αγώνα.
επιχειρήσεις στη Λευκάδα, τη Γένοβα και
τη Σικελία. Στα τέλη του 1817 δήλωσαν
14. Γκούστης Ιωάννης. Υπομοίραρχος
εικονική υποταγή στον Αλή Πασά και (1795 ; ). Γεννήθηκε στην Πρέβεζα.
αποκαταστάθηκαν στο μικροαρματολίκι Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στον αγγλικό
του Βλοχού. Ο Κωνσταντίνος Βλαχό στρατό της Επτανήσου από το 1811 μέ
πουλος πρόσφ ερε πολύτιμες υπηρεσίες χρ ι τις αρχές της Ελληνικής Επανάστα
στον απελευθερω τικό αγώνα του '21. σης. Το 1822 κατατάχθηκε στον Ελλη
νικό τακτικό στρατό, όπου εξελίχθηκε
Ενδεικτικά σημειώ νεται εδώ η μεγάλη
συμβολή του α) στην έναρξη και μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Στις 16
εδραίωση της επανάστασης στην Ακαρ Ιουνίου 1828 διορίστηκε μέλος της
«Φροντιστικής Επιτροπής» του Στρατού.
νανία και τη γύρω περιοχή, β) στην ανα-

είρηται πιοτωται του ερριφ θησαν ως άλ
λοι «γόπες επί πτώματος ζώου» και επιβαλλόντες κατασχέσεις έλαβον εις την
κατοχήν και κυριότητά των τας γαιας
ταύτας. Ώστε εξ αυτών δεν έμεινο ν ειμή
μό νον οι καταβληθέντες δια την εξαργύρωα'ιν του κόποι και μόχθοι. Έκτοτε πα
λαιώ ν αδιαλείπτως με την δυστυχίαν και
τας απείρους καταδρομής των κατά και
ρούς Κ υβερνήσεων υποβαλλόμενος,
απεβίωσε κατά το 1854 επ ί της ψάθης ού 
τως ειπείν, ημείς δε, όπως βραδύτερον
αποκαταστήσωμεν τας δύο και εν ώρα
γάμου αδελφός μας, εδέηοεν προ τινων
ετών να χρ εω θώ μεν ώστε το χρέος τούτο
προστεθέν εις το πατρικόν ανέρχεται εις
30 και πλέο ν χιλιάδας δραχμάς. Ταύτα
υποβάλλονται εις την Σεβαστήν Επιτρο
πήν και παρακαλούμεν ( ........ ) την απόδοσιν αναλογών αποζημιώ σεω ν ( ........ )
πρόθυμοι όντες μετά τούτο να επιστρέψωμεν εις το Δ ημόσιον βαθμηδόν το τί
μημα το επ ί ονόματι του μακαρίτου πατρός μας εκδοθέντος και πραγματοποιηθέντος φαλαγγιτικού γραμματίου ».

15. Γκραγιάρ Φραγκίσκος. Συνταγμα
τάρχης - πρώτος Αρχηγός της Χω ροφυ
λακής (1792 - 1863). Γεννήθηκε στην
πόλη Ντιζόν της Γαλλίας. Υ πηρέτησε ως
Αξιωματικός
στον
αυτοκρατορικό
στρατό του Μ. Ναπολέοντα και εξελί
χθηκε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού των
Γ ενικώ ν Επιτελών. Λίγο καιρό μετά την
έκρηξη της ελληνικής επανάστασης
ήρθε στο Ά ρ γ ο ς μαζί με άλλους φ ιλέλ
ληνες. Χρημάτισε Λοχαγός των Γενικών
Επιτελών κοντά στον Μ αυροκορδάτο και
αρχηγός των Γ ενικώ ν Επιτελών κάτω από
τις διαταγές του Δημ. Υψηλάντη. Πήρε
μέρος στην π ο λιορ κία και κατάληψη του
Ναυπλίου και της Α κροκορίνθου, στην
άτυχη μάχη του Πέτα, στην πρώτη πο
λιορ κία του Μ εσολογγίου (1822) και στις
μάχες των Μ ύλων (1825) όπου τραυματί
στηκε), Θ ηβών και Πέτρας (1829).

Γ ο ύ σ η ς Ιω ά ν ν η ς
Υ πομοίραρχος (1809 - 1884)

16. Γούσης Ιωάννης. Υπομοίραρχος
(1809-1894). Ε ίχεΣ ουλιώ τικη καταγωγή.
Γ εννήθηκε στην Κέρκυρα. Σε ιστορικά
κείμενα ανα φ έρεται ως «πρώην Αξιωμα
τικός των ατάκτων σωμάτων».
17. Γρίβας Μιχαήλ. Ταγματάρχης. Γεννήθηκε - άγνωστο πότε - στη Θεσσαλία.
Πριν από την επανάσταση εμπορευόταν
στη Ρωσία. Υπηρέτησε διαδοχικά στα
σώματα των Μ άρκου Μπότσαρη, Χατζηχρήστου και Βάσου Μ αυροβουνιώτη.
Χρημάτισε αντιπρόσωπος του στρατο
πέδου Αττικής στη Γ' Εθνοσυνέλευση
της Τροιζήνας και της Δυτικής Ελλάδος
στη Δ ' του Ά ρ γο υ ς. Κατά τη 2ετια 1828 29 πήρε μέρος στις επιχειρήσ εις για την
ανακατάληψ η της Ανατολικής Στερεάς
με το βαθμό του Εκατόνταρχου. Μετά
την απελευθέρω ση τιμήθηκε με το χά λ
κινο Αριστείο του Αγώνα. Πέθανε στις
22-7-1840.
18. Δεληγιώργης Μήτρος. Συνταγμα
τάρχης - Αρχηγός Χ ω ροφυλακής (1788 1860). Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι. Πήρε
μέρος στην επανάσταση από την αρχή
της ως επικεφ αλής ατάκτου σώματος και
δια κρίθηκε στις μάχες Μαχαλά, Γαβαλούς, Βόνιτσας και Κρυονερίου. Έ χ ο ν 
τας το βαθμό του Στρατηγού χρημάτισε
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μάχες Δ ισ τόμου και Αράχωβας (στην
οποία τραυματίστηκε σοβαρά). Μετά από
νοσ η λεία ενός χρ όνου στη Μ ονή Αγίας
Ιερουσ αλήμ της Δ αύλειας, σ υνέχισε τον
αγώνα πα ίρνοντας μέρος στις επ ιχ ειρ ή 
σεις για την ανακατάληψ η της Α νατο λι
κής Στερεάς κάτω από τις διαταγές του
Χ ρ ιστοδούλου Χατζηπέτρου. Μαζί του
π ο λεμ ισ α ν και τ' α δ έλφ ια του Θ εόδωρος
και, Κω νσταντίνος και σ κοτώ θηκαν ο
πρώ τος στην Αταλάντη και ο δεύτερος
στο Νεόκαστρο.
nans
ι « 7«ι π νηΩ
ς · Αντιμ ° ιΡα Ρχος
(1808 - 1876). Γ εννήθηκε στο Γαρδίκι
Φθιωτιδος. Στα χρόνια του Καποδίστρια
υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως στρατιώ24. Δούκας Ηλίας. Μ οίραρχος (1810 1872). Γ εννήθ ηκε στην Πρεμετή της Β.
Ηπείρου. Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα
απο το 1828
Δ εληγιώ ργης Μήτρος
Σ υ ν /ρ χ η ς - Α ρχηγός
(1788 - 1860)

Φ ρούραρχος Μ εσολογγίου στην τελευ 
ταία π ο λιο ρ κία του και ήταν ένας από
τους αρχηγούς των σωμάτω ν που πρα
γμα τοπ οίη σ α ν την ηρω ική έξοδο. Ακόμη
χρημάτισ ε Φ ρούραρχος στο Μ πούρτζι
του Ν αυπλίου και συναρχηγός μαζί με το
Μ ακρυγιά ννη στην ..Εκτελεστική δύΧεϋί!1>> (Πολιταρχία) της Π ελοποννήσ ου
(1829 - 1831).
19.
Δημακόπουλος
Κωνσταντίνοι
Α ντισυνταγματάρχης (1 8 0 7 - 1871) Γε\
νηθ ηκε στην Τ ρίπολη. Το 1825 κατατο
χθ ηκε εθελο ντής στον τακτικό στρατό
οπού εξελίχθ η κε μέχρι το βαθμό του Αν
θυπολοχαγού. Πήρε μέρος στη μάχη τοι
Χ αιδαριου και σε άλλες που έγιναν στο
Π ειραιά από τις 26 Φ εβρουάριου μέχρ
τέλος Α πρ ιλίο υ 1827. Τον ίδιο χρόνι
πήρε μέρος στις κατα δρ ομ ικές επιχει
ρήσεις του στόλου στη Χίο και τη Μυτι
ληνη σ υμμετέχοντας στη «Ναυτικτ
Φρουρά» που είχε επικεφ α λή ς το Συντα
γματαρχη Ούρχαρτ.
20. Δημητριάδης Ιωάννης. Ταγματάρ
Χης (1807 - 1877). Γ εννήθηκε στην Αν
δρ ια νούπ ολη . Υπηρέτησε στα άτακτε
σώματα από το 1823 και δ ια κρ ίθ η κε as
πο λλές μάχες.
21. Δημητρίου Νικόλαος. Υ πο μο ίρα ρ 
χος (1800 ; ). Γ εννήθηκε στα Κύ
θηρα. Στα χρ όνια του Καποδίστρια υπη
ρέτησε στις Χ ιλια ρχίες ως στρατιώτης.
22. Δημητρίου Παντελής. Α ντιμοίραρχος (1801 - 1875). Γ εννήθ ηκε στη Σιάτι
στα της Κοζάνης. Από το 1821 μέχρι το
1824 υπηρέτησ ε δ ια δο χικά ως «μπουλουξής» (μικρ οκα πετά νιος) στα σώματα
των οπ λαρ χη γώ ν Δ ιάκου, Πανουργιά,
Δ ιοβουνιώ τη. Α νδρούτσου, Κομποταβιτη, Κ οντο σ όπο υλο υ και Ρούκη και πήρε
μέρος στις μάχες ,Λιβαδιάς, Βασιλικώ ν,
Μ πουτουνίτσας, Αλαμάνας, Ν ευρόπολης, Α μπλιανης, Γραβιάς και σε πο λλές
άλλες μ ικρ ό τερες μάχες. Κατά τη 2ετία
1824 - 26 υπηρέτησε στο σώμα του Μακρυγιαννη αυτή τη φορά ως επικεφ α λή ς
50 στρατιωτών, πα ίρνοντας μέρος στις
μάχες Ν εοκάστρου, Αργους και Αθήνας.
Στα τέλη του 1826 υπηρέτησε στο σώμα
του Κ αραίσκάκη πα ίρνοντας μέρος στις
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25. Δρογών Βασίλειος. Ταγματάρχης
(1804 — 1877). Γ εννήθηκε στη Σμύρνη.
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από το
1826. Το 1828 κατατάχθηκε στον τακτικό
στρατό, όπου εξελίχθη κε μέχρι το βαθμό
του Υ πολοχαγού Π υροβολικού.

Αγώνα. Αξίζει τέλος να σ ημ ειω θ εί ότι στις
15 Ιουνίου 1865 η σύζυγός του Μαργαρώ
Χα Ιωάννη Ευσταθίου σε αίτησή της από
την Αθήνα προς την Επιτροπή εκδουλευσεω ν, ανάμεσα σ ’ άλλα ανέφ ερε ότι
«τα επίσ ημα έγγραφα των εκδουλεύσεών του υπέβα λλον εις τας κατά δια φ ό
ρους εποχάς σχηματισθείσας επιτροπάς,
αλλ' ου δεμ ία αμοιβή εδόθη».
29. Ζαλοκώστας ή Τζαλακώστας Γεώρ
γιος. Α ντισυνταγματάρχης (1805 - 1858).
Γ εννήθηκε στο Συρρόκο της Ηπείρου. Το
1814, μαζί με τον πατέρα του και τον
αδελφ ό του Δ ημήτριο, αναγκάστηκαν να
καταφ ύγουν στην Ιταλία για να γλυτώ 
σουν από τους διω γμούς του Αλή Πασά.
Μετά την έκρηξη της επανάστασης ήρθε
στην Ελλάδα και σε η λικία 16 ετών κατα
τάχθηκε στο σώμα του οπλαρχηγού της
Ηλείας Αναγνώ στη Π απασταθόπουλου.
Οπως γρ ά φ ει ο Σ πυρίδω ν Λάμπρου, ο
Γεώργιος Ζαλοκώ στας «πα ρευ ρ έθη εις
απάσας τας π ο λιορ κίας του Μ εσολογ-

26. Ελευθεριάδης Χρήστος. Αντισυνταγματάρχης (1809 - 1899). Γ εννήθηκε
στην Κύπρο. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
ματα από το 1825, αρχικά ως μέλος της
πρ οσ ω πική ς Φρουράς του Δημ. Υψηλάντη. Πήρε μέρος στην π ο λιο ρ κία του
Ν εοκάστρου και στις μάχες Μ ύλων, Στεβενίκου, Θ ηβών, Μ εσ οβουνίου, Ω ρωπού
και Πέτρας (1825 - 1829).
27. Ελευθερίου Σταύρος. Υ πο μο ίρα ρ 
χος. Αγνωστο πότε και που γεννήθ ηκε.
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από την
ορχή μέχρι το τέλος της Επανάστασης.
Στις 18 Α υγούστου 1848 η σύζυγός του
Κυρατσώ Χα Σταύρου Ελευθερίου το γέ
νος Χρήστου, σε αίτησή της από τη
Γλώσσα Σ κοπ έλου προς την Επιτροπή
εκδο υλεύ σεω ν, ανέφ ερε ανά μεσ α σ'
άλλα και τα α κό λου θα : «. . . Ο σύζυγός
Ζ α λοκώ στας ή Τζαλακώ στας Γεώργιος
μ ο υ α π έθα νεν Υ πομοίραρχος εις την
Α ντ/ρ χ η ς (1805 - 1858)
υ π ηρ εσ ίαν και με άφ ησε εις την εσχάτην
έν δ ε ια ν ώστε υστερούμαι και αυτόν τον
ε π ιο ύ σ ιο ν άρτον μ ο υ με μ ια ν κόρ ην ηλιγιου, μετέσ χε της εξόδου, έλαβε μ έρ ος
κιω μ ένη ν και α νύ π α ν δ ρ ο ν ( ........ ). Σας
εις τας δια φ ό ρο υς κατά των Π αλαιώ ν Παπα ρα καλώ να μ ο ι πρ οσ δ ιορ ισ θ ή ή μία
τρων εκστρατείας, εις τας μά χα ς τας
σύνταξις ή μία προικοδότησ ης εις γην,
συγκροτηθείσας εις Αλω νίσταιναν, Μαεπειδ ή ο σύζυγός μο υ δεν είχε λάβει
γούλιανα, Ίσ αρ ι και ηγω νίσθη ε ις 'π λ ε ίζωντος του κα νενό ς είδο υς αντιμισθίαν
στας κατά του Ιμπ ρα ήμ πασά μαχών». Ο
δια τας εκ δ ο υ λ ε ύ σ ε ις του».
Π α πασταθόπουλος στο από 15 Φε
βρουάριου 1835 πισ το ποιητικό του, ανα28. Ευσταθίου Ιωάννης. Υπομοίραρχος
φ ερ όμ ενος στην παραπάνω δράση του
(181° ; ). Γ εννήθηκε στην Κων
Ζαλοκώστα, καταλήγει με τη δια βε
σταντινούπολη. Το 1825 κατατάχθηκε
βαίωση ότι «α π ’ αρχής μ έ χ ρ ι τέλους
στον τακτικό στρατό όπου εξελίχθη κε
εφ ερ θη με πο λ λ ή ν π ρ οθ υμ ίαν και ικ α ν ό 
ΜεχΡ1 το βαθμό του Υπολοχαγού. Τον
τητα εις την εκπλή ρω σ ιν των χρ ε ώ ν του
ίδιο χρ όνο πήρε μέρος σε μάχες γύρω
και τόσον η δημόσιος όσον και η ιδ ια ι
απο την Τρίπολη, στην εκστρατεία των
τέρα διαγωγή του, εστάθη πάντοτε ά μ εμ
Σπετσών, στην α ποτυχημένη έφ ο δο για
πτος». Στην εξαίρετη δράση και διαγωγή
την κατάληψ η του φ ρουρίου Καράμτου ανα φ ερότα ν μετά το θάνατό του και
παμπα της Χ αλκίδας και στην εκστρατεία
η σύζυγός του Αικατερίνη Χα Γ. Ζ αλοκώ 
της Καρύστου. Κατά τη 2ετία 1826 - 28
στα με την από 1-6-1870 αίτησή της προς
πήρε μέρος στη μάχη του Χαϊδαρίου,’
την Επιτροπή εκδο υλεύ σ εω ν καταλήστην είσ οδ ο στην π ο λιο ρ κη μ ένη Α κρό
γοντας με την ακόλουθη δραματική και
πολη με το σώμα του Φαβιέρου, στην εκ
συνάμα αξιοπρ επή έκκλησ η: « .. .Δ ι' όλα
στρατεία της Χίου, στην απόβαση στον
αυτά α ποτεινομένη εις υμάς κύρ ιο ι τους
Τσεσμέ της Μ. Ασίας και για ένα 6μηνο σε
σεβαστούς πατέρας και εκτιμητάς των
διά φ ορες άλλες κατα δρομικές επ ιχ ειρ ή 
ενδόξω ν ε κ είνω ν αγώνων, από την ψ ή
σεις με το δίκροτο «Ελλάς» στο Ανατο
φ ο ν σας καταδέχομαι υπέρ των ορφ ανώ ν
λικό Αιγαίο. Μετά την α π ελευθ έρω σ η τι
του μακαρίτου, ό,τι το δίκα ιον και η φωνή
μήθηκε με το αργυρό Αριστείο του
της πατριδος σας υπαγορεύση».

30. Ζαλοκώστας ή Τζαλακώστας Νικό
λαος. Αντισυνταγματάρχης (1803 1869). Πρώτος εξάδελφος του πρ οηγού
μενου. Γεννήθηκε στο Συρράκο της
Ηπείρου. Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα
από το 1821. Πήρε μέρος στις μάχες
Συρράκου, Καλαρρύτων, Αυτιού, Σταυρού
και Θ εοδώριανω ν και στην πρώτη πο
λιορκία του Μ εσολογγίου. Το 1828, όταν
ιδρύθηκε η «Στρατιωτική Σχολή», μπήκε
σ' αυτή και αποφ οίτησε με το θαθμό του
Ανθυπολοχαγού. Μετά την απ ελευθ έ
ρωση τιμήθηκε με το αργυρό Αριστείο
του Αγώνα. Στις 30-12-1865 υπέβαλε αί
τηση στην Επιτροπή εκδουλεύσεω ν.
Καταλήγοντας έγραφε τα ακόλουθα:
« .. .Προσθέτω δε ότι ο μακαρίτης πατήρ
μου μετά των αειμνήστων I. Κωλέτου και
Γ. Τουρτούρη και άλλων, απάντων συγγε
νών μου. υπεκίνησ εν την εις Συρράκον
και Καλαρρΰτας επανάστασιν και προς τον
σκοπόν αυτόν εθυσίασεν ουκ ολίγα ευπορώτερος ων μεταξύ των συμπολιτών.
Εισβαλλόντες δε δια προδοσίας οι Τούρ
κοι εις Σ υρράκον και Καλαρρύτας, η οικογένειά μας συγκειμένη εκ δέκα οκτώ
ατόμων κατέφυγεν εις Μ εσολόγγιον
απωλέσασα άπασαν την κινητήν και ακί
νητον περιουσίαν. Εκ δε της πο λυα ρί
θμου ταύτης οικογένειας επιζώ μό νο ν ο
υποσημειούμενος, είμαι δε παντελώς
ακτήμων, έχω ν δε σύζυγον και τέσσερα
τέκνα, ήτοι δύο θήλεα και δύο άρρενα».

άτακτα σώματα με το βαθμό του Αξιωμα
τικού. Από 1828 μέχρι 1829 χρημάτισε
Γραμματέας της Καποδιστριακής «Πολιταρχίας» με το βαθμό του εκατόνταρ
χου. Πήρε μέρος στην π ο λιορ κία της
Τριπολιτσάς και στις μάχες που έγιναν
στη 2ετία 1822 - 23 στη Σπλάντζια, το
Κρυονέρι και το Μποχώρι, καθώς και
στην π ο λιορ κία του Αιτωλικού. Ακόμη
πήρε μέρος στην τελευταία πολιορ κία
του Μ εσολογγίου ως υπασπιστής του
Φρουράρχου Μήτρου Δεληγιώργη και
στις μάχες Αιτωλικού, Καρβασαρά και
Μ ακρυνόρους (1828 - 29). Μετά την απε
λευθέρω ση τιμήθηκε με το αργυρό Αρι
στείο του Αγώνα.

31. Ζωγράφος Γεώργιος. Ταγματάρχης
(1810 - 1878). Γεννήθηκε στο Ά ρ γος.
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από 1824
μέχρι 1833.
32. Ησαίας Δημήτριος. Αντιμοίραρχος
(1810 - 1874). Γεννήθηκε στη Σμύρνη.
Υπηρέτησε στο Ναυτικό (1827 - 30) και
χρημάτισε Γραμματέας του Υπουργείου
Στρατιωτικών από 1830 μέχρι 1832.
33. Ιωαννίδης Πέτρος. Υπομοίραρχος
(1812 - 1861). Γεννήθηκε στη Λιβαδιά.
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από 1827
μέχρι 1833.
34. Καλαβρός Φραγκίσκος. Αντιμοίραρχος (1812 ; ). Γεννήθηκε στην
Πάρο. Στα χρόνια του Καποδίστρια υπη
ρέτησε στις Χιλιαρχίες ως στρατιώτης.
35. Καλογιαννόπουλος Κωνσταντίνος.
Υπομοίραρχος (1798 - 1877). Γεννήθηκε
στις Λιβανάτες Λοκρίδος. Υπηρέτησε
στα άτακτα σώματα και πήρε μέρος σε
διάφορες μάχες από 1824 μέχρι 1825.
36. Καραμανώλης Φώτιος. Υ πομοίραρ
χος (1805 - 1862). Γ εννήθηκε στη Σάμο.
Στα χρόνια του Καποδίστρια υπηρέτησε
στις Χιλιαρχίες ως στρατιώτης.
37. Καραμήτσος Χαράλαμπος. Υπο
μοίραρχος (1803 - 1862). Γεννήθηκε στη
Λιβαδιά. Στα χρόνια του Καποδίστρια
υπηρέτησε στις Χιλιαρχίες ως στρατιώ
της.
38. Καρβούνης ή Καρπούνης Δημήτριος. Υπομοίραρχος (1804 ; ). Γεν
νήθηκε στο Μεσολόγγι. Πριν από την
επανάσταση ζούσε στη Βλαχία. Στις 12
Φεβρουάριου 1821 κατατάχθηκε στον
Ιερό Λόχο με το βαθμό του εικοσιπένταρχου. Πήρε μέρος στη μάχη του Δρα
γατσανίου και τραυματίστηκε στο δεξιό
πόδι. Μετά από την αποτυχία της επανά
στασης στη Μ ολδοβλαχία ήρθε στην Ελ
λάδα, όπου μέχρι τό 1827 υπηρέτησε στα

Κ λεώπας Γεώργιος
Α ντ/ρ χ η ς (1796 - 1871)

Κλεώπας Γεώργιος. Αντισυνταγματάρχης (1796 - 1871). Γεννήθηκε στον
Αίνο της Θράκης Πήρε μέρος από την
αρχή μέχρι το τέλος της επανάστασης
και αναδείχθηκε Συνταγματάρχης των
ατάκτων σωμάτων. Ο Καποδίστριας εκτι
μώντας τα προσόντα του, του ανάθεσε
την οργάνωση του πυροβολικού. Πήρε
μέρος στις μάχες Κομποτίου, Πέτα, Περαχώρας, Τ ρίκκερ ι (1822 - 23), Μύλων,
Ναυπλίου και Χαϊδαρίου (όπου και τραυ
ματίσθηκε). Ακόμη πήρε μέρος στις εκ
στρατείες Ύ δ ρα ς (1825), Βηρυττού (το
1826 με το γνωστό άδοξο τέλος της) και
Δυτικής Στερεάς (1827 - 29) και διακρίθηκε ιδιαίτερα στη μάχη του Δραγαμέστου.

και δια κρίθηκε στις μάχες της Βόνιτσας
και του Μ ακρυνόρους.
41. Κοτζίστας ή Γοτζίστας Ιωάννης.
Υπομοίραρχος.
Γεννήθηκε
άγνωστο
πότε στη Γότιστατω ν Ιωαννίνων. Σε ιστο
ρικά κείμενα αναφέρεται ως «πρώην
Αξιωματικός των ατάκτων σωμάτων».
Ακόμη είναι γνωστό ότι υπηρέτησε μαζί
με τον Κοσομούλη στη Β' Χιλιαρχία με το
θαθμό του εκατόνταρχου και πήρε μέ
ρος στις μάχες Στεβενίκου και Πέτρας
(1829).
42. Κουτσιγιαννόπουλος Δημήτριος.
Αντισυνταγματάρχης (1 8 0 2 - 1880). Γεν
νήθηκε στην Αργαλαστή Μαγνησίας. Το
1821 πήρε μέρος στην επανάσταση της
Μ ολδοβλαχίας με αρχηγό το Δημ. Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία της ήρθε στην
Ελλάδα, εντάχθηκε στο Θ εσσαλικό «Ιερό
Λόχο» και πήρε μέρος στην επανάσταση
του Πηλία καθώς και σε διάφορες άλλες
μάχες που έγιναν στην περιοχή αυτή μέ
χρι το 1823. Ακόμη πήρε μέρος ως Αξιω
ματικός στις εκστρατείες του Νεοκάστρου (όπου τραυματίστηκε στη δεξιά
κνήμη) του Καρα'ίσκάκη στην Αττική και
του Φ αβιέρου στην Κάρυστο. Μετά την
απελευθέρω ση τιμήθηκε με το αργυρό
Αριστείο του Αγώνα.

43. Κουτσούκος Γεώργιος. Αντιμοίραρχος (1804 - 1873). Γεννήθηκε στα
Γιάννενα. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
ματα από 1822 μέχρι 1829 με αρχηγούς
τους Κατσικοστάθη και Πανουργιά. Πήρε
μέρος στις μάχες Βασιλικώ ν και πέντε
Ορίων (όπου και τραυματίσθηκε), στην
π ο λιορ κία της Αθήνας και στις επιχειρή
σεις για την ανκατάληψη της Δυτικής
Στερεάς όπου δια κρίθηκε στην π ο λιο ρ 
κία της Βόνιτσας.
44. Κρητικός Ανδρέας. Ταγματάρχης
(1808 ; ). Γεννήθηκε στην Πάτρα.
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από το
1825 και πήρε μέρος σε αρκετές μάχες
στην περιοχή της Πάτρας.

45. Κροκίδας Γεώργιος. Αντισυνταγματάρχης (18 09 -190 1). Γ εννήθηκε στα
Γιάννενα. Το 1826 διέκοψ ε τις νομικές
σπουδές του στην Ιόνιο Ακαδημία για να
πά ρει μέρος στην επανάσταση. Το 1827
κατατάχθηκε στον τακτικό στρατό με το
βαθμό του επιλοχία. Ακολούθησε τον
Τσωρτς στην εκστρατεία για την ανακα
τάληψη της Δυτικής Στερεάς και πήρε
μέρος στις μάχες Δραγαμέστου, Αιτωλικού (όπου και τραυματίστηκε), Μύτικα
και Βόνιτσας. Τον Αύγουστο του 1828
40.
Κοκκώνης Δημήτριος. Υπομοίραρ
μπήκε στη «Στρατιωτική Σχολή» από
χος (1808 - 1880). Γεννήθηκε στο Μόδι
όπου αποφ οίτησε στα τέλη του 1829 με
Λοκρίδος. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και εντά
ματα από 1821 - 1828 με αρχηγούς τους
χθηκε στο 4ο τάγμα πεζικού. Μετά την
Γ. Διοβουνιώ τη και Γ. Κίτσο. Πήρε μέρος
απελευθέρω ση τιμήθηκε με το αργυρό
στις μάχες Ά μ π λια νη ς , Βασιλικών, Βο,υΑριστείο του Αγώνα.
δουνίτσας, Φουντάνας, Σουβάλας, Πανάσαρης κ.λπ., στην τελευταία πολιορ κία
του Μ εσολογίου και σε μάχες γύρω από
την πο λιορ κημ ένη Α κρόπολη (1826 Χρήστος Κ. Ρέππας
1827). Το 1828 με το διοργανισμό του
Ταγματάρχης
στρατού κατατάχθηκε στην 4η Χιλιαρχία
του Ν. Ζέρβα με το βαθμό του Λοχία σιτι
στή. Τον ίδιο χρόνο και τον αμέσως επό
μενο, πήρε μέρος στις επιχειρήσεις για
Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
την ανακατάληψ η της Δυτικής Στερεάς
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■ Έννοια. Διακρίσεις.
Συστηματική κατάταξη
Β ησν κανόνων του.
Κων. Δ. Μόσχος, Συντ/ρχης (Δ)
Δ /ντή ς Γραφ. Δ /κ ο ύ /Ρ ΣΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος δ ι κ α ιο χρησιμοποιείται συνήθως στις καθημερινές
σχεσεις των ανθρώπων με την ηθική του έννοια και μάλιστα σε
συνάρτηση με την έννοια της δικαιοσύνης και κατ’ αντιδιαστολή
προς την έννοια της αδικίας. Στη νομική Επιστήμη, χωρίς να
παραβλεπεται η ηθική σημασία του δικαίου και η ιδέα της δικαιο
σύνης, ο όρος δ ί κ α ι ο σημαίνει σύστημα κανόνων οι οποίοι ρυμιζουν δεσμευτικά την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία
μεταξύ των μελών μιας ανθρώπινης κοινωνίας για την ικανοτ ο μ έ α 1 TWV ° ναγκών της ^ωιί ς στον υλικό, ψυχικό και πνευματικό

I I. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το δίκα ιο δ ια κρ ίνετα ι σε Δ η μό σιο και
ιδιω τικό:
Α. ΔΗΜΟΣΙΟ δίκα ιο ε ίνα ι το σ ύνολο
των κανό νω ν δικα ίου οι οπ ο ίο ι ρ υθμίζουν
σ χέσεις στις οπ οίες μ ετέχει οπω σ δήποτε
φορέας δημοσία ς εξουσίας όπω ς είνα ι το
κράτος με τα όργανά του και τα Ν ομικά
πρόσ ω πα Δ η μο σ ίο υ Δ ικα ίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
Το Δ η μό σ ιο δίκα ιο ρυθμίζει την ορ γά
νωση και λειτου ρ γία των οργάνω ν της
κρατικής εξουσίας, τις μεταξύ τους σ χέ
σεις και τις σχέσεις αυτών πρ ος τους π ο 
λίτες. Από τις σ χέσεις δημοσίου δικαίου
δη μ ιο υ ρ γο ύ ντα ι υποχρεώ σεις και δ ι
καιώ ματα ακόμα και ανεξάρτητα από τη
θέληση εκείνω ν, τους ο π οίο υς αφ ορούν.
Στο Δ η μό σιο δ ίκα ιο υπάγονται οι
παρακάτω α να φ ερ ό μ ενο ι ειδικώ τερ οι
κλάδ οι του δικαίου.

σεις αυτής πρ ος τους πιστούς, μέλη της,
προς το Κράτος και τις λοιπ ές ανεγνω ρισμένες θρ ησ κείες ή δόγματα.
5· Τ ο
Ποινικό
δικονομικό
δίκαιο ή Ποινική δικονομία,
οι κανόνες του οπ οίο υ π ρ ο β λέπ ο υ ν τον
τρόπο που θα δ ια πισ τω θεί μια α ξιόποινη
πράξη που τελέσ θηκε, τη δια δ ικα σ ία και
το Ο ργανο που θα επ ιβ ά λ ε ι τη νόμ ιμη
ποινή. Στη χώ ρα μας Π οινικά δικαστήρια,
είναι: το πτα ισ ματο δικείο , το Π λη μμ ε
λ ε ιο δ ικείο (Μ ονο μελές και Τριμελές), το
Εφετείο
(τριμελές, π εντα μελές και
επταμελές), το Μ ικτό Ο ρκωτό Δ ικα σ τή
ριο (ΜΟΔ), πρώτου και δεύτερου βαθμού
και ο Ά ρ ε ιο ς Πάγος σαν Α κυρω τικό. Για
τους Στρατιω τικούς το Σ τρα τοδικείο Ν α υτοδικείο - Α ερ οδ ικείο το Α να θ εω ρ η
τικό Δ ικα σ τήρ ιο σαν δευ τερ ο β ά θ μ ιο και
ακυρω τικό και ο Ά ρ ε ιο ς Πάγος σαν Α κυ
ρωτικό.

1.
Τ ο Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό δ ί κ α ι ο , 6. Τ ο Π ο λ ι τ ι κ ό Δ ι κ ο ν ο μ ι κ ό
δ ί κ α ι ο ή Π ολιτική Δ ικο νομ ία, οι κα νό 
οι κανόνες του οποίου ρυθμίζουν και
νες του οπ οίο υ ρ υθμίζουν τον τρόπο και
ορίζουν, το είδος του Π ολιτεύματος, την
το όργανο το οποίο επ ιλύ ει τις ιδιω τικές
οργάνω ση της Κρατικής λειτουργίας, τις
σχέσεις μεταξύ των λειτου ρ γιώ ν και ορ ή αστικές δ ια φ ο ρές που π ρ ο κύ π το υ ν από
γάνω ν του Κράτους και τα όρια της Κρα σχέσεις του ιδιω τικού δικαίου, ως και τον
τικής εξουσία ς σε σχέση με τους Π ολί τρόπο εκτελέσ εω ς των σχετικώ ν με αυ
τές δ ικα σ τικώ ν αποφ άσεω ν. Τα Π οινικά
τες.
δικα σ τήρ ια που π ρ οα ναφ έρα με, εκτός
2 ·, Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό δ ί κ α ι ο , οι
από τα στρατιω τικά και τα ΜΟΔ, όταν δ ι
κανόνες του οπ οίο υ ρ υθμίζουν τη δ ιο ι
κάζουν αστικές υπ οθ έσεις ονομά ζονται
κητική λειτου ρ γία του Κράτους, ήτοι την
Ε ιρηνοδικείο, Π ρω τοδικείο (Μ ονομελές
οργάνω ση και λειτου ρ γία των δημοσίω ν
και Τ ριμελές), εφ ετείο (Τριμελές και
υπηρ εσ ιώ ν οι οπ οίες ασ κο ύν τη δημόσια
Π ενταμελές) και Ά ρ ε ιο ς Πάγος.
διοίκηση, όπως και τις σχέσεις αυτών
7. Τ ο
Διοικητικό
Δικονομεταξύ τους και προς τους Πολίτες.
μ ι κ ό δ ί κ α ι ο ή Δ ιο ικητική δικονομία,
3. Τ ο Π ο ι ν ι κ ό δ ί κ α ι ο , οι κα νό 
οι κανόνες του οπ οίο υ π ρ ο β λέπ ο υ ν τον
νες του οπ οίο υ ορίζουν π ο ιες πράξεις ή
τρόπο επιλύ σ εω ς των διο ικητικώ ν δ ια 
π α ρα λείψ εις των προσ ώ πω ν είνα ι εγ κλή  φορώ ν, ήτο ι των δια φ ο ρώ ν οι οπ οίες
ματα δηλαδή αξιό ποινες πράξεις, κάτω
α π ορ ρ έουν από την άσκηση της διο ικήαπό π ο ιες πρ ο ϋ π ο θ έσ εις και πο ιο πλα ίσ ιο
σεως από τα όργανα του Κράτους, όταν
πο ινής π ρ ο θ λέπ ετα ι για κάθε μία από α υ  γ εννιέτα ι αμ φ ισ βή τησ η για την τυπική ή
τές.
ουσιαστική νομ ιμό τητα των πρ άξεω ν α υ 
4.
Το
Εκκλησιαστικό
Δ ι  τών. Στη χώ ρα μας Δ ιο ικητικά Δ ικα σ τή
κ ά ι ο , οι κανόνες του οποίου ρ υθμίζουν
ρια είναι: Το Δ ιο ικητικό Π ρω τοδικείο, το
την οργάνω ση της Εκκλησίας, τις σ χέ Δ ιο ικητικό Εφετείο και το Σ υμ β ού λιο της
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Επικράτειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκ
τός από τις άλλες αρμοδιότητές του π.χ.
του ελέγχου των δαπανώ ν του Κράτους,
σαν Δ ιο ικητικό δικαστήριο δικάζει τα έν
δικα μέσα για δια φ ορές που πρ οκύ πτο υν
από την α π ονο μή συντάξεω ν και τις υπο
θέσεις που α να φ έρ οντα ι στην ευθύνη
των δη μο σίω ν υπολόγω ν στρατιωτικών
και πολιτικώ ν.
8.
Το Δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς δ ί 
κ α ι ο , οι κανόνες του οποίου ρ υ θ μ ί
ζουν, συνήθω ς, τις σχέσεις μεταξύ κρα
τών. Τ έτοιοι Κ ανόνες περιέχονται, τόσο
στις Σ υνθήκες και τα Π ρω τόκολλα οι
οποίες ρ υθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ
δύο, κατά κανόνα, Κρατών όπως είναι
π.χ. η Σ υνθήκη της Λωζάνης και το Πρω
τόκολλο του Λ ονδίνου, όσο και στα κεί
μενα του Δ ιεθ νο ύ ς Δ ημοσίου δικα ίου τα
οπ οία κυρ ώ θηκα ν από το σ ύνολο σχεδόν
των Κρατών της Π αγκοσμίου Κοινότητος
ή της Η πείρου στην οπ οία αναφέρονται.
Τ έτοια κείμ ενα είνα ι π.χ. ο Χάρτης των
Η νω μένω ν Εθνών (1945), το Καταστατικό
του Δ ιεθ νού ς Δ ικα σ τηρίου των Η νω μέ
νων Εθνών (1945), η Οικουμενική διακή
ρυξη των δικαιω μάτω ν του ανθρώ που
(Παρίσι 1948) κα ι η Ευρωπαϊκή σύμβαση
:ω ν δικα ιω μάτω ν του ανθρώ που (1950).
Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ε ίνα ι το σ ύνολο
των κανό νω ν δικα ίου που ρυθμίζουν
σχέσεις στις οπ οίες τα συμμετέχοντα
πρόσω πα τελού ν μεταξύ τους, κα τ’ αρ 
χήν, σ ε ν ο μ ι κ ή ι σ ο τ ι μ ί α , αναλαμβάνοντα, κατά κανόνα, με τη θέλησή
τους υποχρεώ σεις και δικαιώ ματα π.χ.
σχέσεις μεταξύ πω λητού και αγοραστού,
εκμισ θω τού και μισθωτού, ζημιώσαντος
και ζημιω θέντος κλπ.
Στο ιδιω τικό δίκαιο υπάγονται οι πα ρα 
κάτω ειδ ικώ τερ ο ι κλάδοι του δικαίου.
1. Τ ο Α σ τ ι κ ό Δ ί κ α ι ο , το οποίο
π ερ ιλα μ β ά νει σαν τμήματά του τις γ ενι
κές αρχές, το ενοχ ικό δίκαιο, το εμπ ρ ά 
γματο δίκαιο, το ο ικο γενεια κό δ ίκα ιο και
το κλη ρ ο νο μ ικό δίκαιο.
2. Τ ο Ε μ π ο ρ ι κ ό Δ ί κ α ι ο , το
οποίο π ερ ιλα μ β ά νει σαν τμήματά του,
τον Εμπορικό Νόμο, το Ναυτικό δίκαιο,
το δίκαιο των αξιογράφω ν, το πτω χευ
τικό δίκα ιο και το δίκα ιο των Εμπορικώ ν
Σημάτων.
3. Τ ο ι δ ι ω τ ι κ ό δ ι ε θ ν έ ς δ ι 
κ ά ι ο , το οποίο ρυθμίζει σχέσεις ιδιω τι
κού δικαίου, στη ρύθμιση των οποίω ν
υπεισ έρχεται το δίκα ιο δια φ όρω ν κρα
τών.
4. Τ ο Ε ρ γ α τ ι κ ό
Δ ί κ α ι ο , το
οποίο με την Κρατική πα ρέμβα σ η εξ
ελίσ σ εται σε δημόσιο.

III.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΝΟ Μ Ι
ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η ιεραρχία των νομ ικώ ν κανόνω ν εξ-

αρτάται από την Ιεραρχική θέση του εκ
δότου τους, έτσι στην ανώτατη βαθμίδα
ανήκουν οι πράξεις της Σ υ ν τ α κ τ ι 
κ ή ς ε ξ ο υ σ ί α ς , στη μέση βαθμίδα οι
Πράξεις της Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς και στην κατώτερη βαθμίδα
οι πράξεις της ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ς λ ε ι 
τουργίας.
Α. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩ
ΤΑΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

3. Ο ι Α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ί
Νόμοι
( Α Ν ) οι οπ οίο ι εκδίδονται από τον
ασκούντο DE FACTO την εξουσία, κατά
κατάλυση και αντίθεση με την ισχύουσα
έννομη Τάξη.
4. Ο ι Π ρ ά ξ ε ι ς Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ο ύ
Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ που εκδίδοντα ι από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικά
επειγουσώ ν και απροβλέπτων αναγκών
και οι οποίες πρ έπει να υποβληθούν στη
Βουλή για κύρωση μέσα σε 40 ημέρες,
διαφ ορετικά αν δεν υποβληθούν ή δεν
κυρω θούν μέσα σε 3μηνες από την υπο
βολή τους, χάνουν την ισχύ τους για το
μέλλον.

Οι κανόνες αυτοί επειδή προέρχονται
από τη Συντακτική εξουσία, έχουν αυξη
μένη τυπική δύναμη σε σχέση με κανό
νες που προέρχονται από άλλες λ ε ι
τουργίες του κράτους, είναι μεταξύ τους
ι σ ο δ ύ ν α μ ο ι , και τροποποιούνται ή
καταργούνται μόνο με κανόνα της ίδιας
Γ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΩ
βαθμίδας ή με εξουσιοδότηση τέτοιου
ΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
κανόνα προς τον κοινό Νομοθέτη. Οι κα
νόνες αυτής της βαθμίδας είναι:
Οι κανόνες αυτοί προέρχονται από την
Εκτελεστική λειτουργία του Κράτους και
1. Τ ο Σ ύ ν τ α γ μ α είναι ο θεμελειώ ακολουθούν την Ιεραρχία των εκδοτών
δης κανόνας της πολιτείας, ο οποίος ρυ
τους, δεν πρέπει το περιεχόμενό τους να
θμίζει και ορίζει το είδος του Π ολιτεύμα
αντιτίθεται στους κανόνες της Συντα
τος, τη συγκρότηση της Κρατικής εξου
κτικής εξουσίας ή της Νομοθετικής λε ι
σίας, την άσκηση αυτής και τα όριά της
στα πρόσωπα. Το σύνταγμα διατυπώ νε
τουργίας, ως επίσης και στους κανόνες
προϊσταμένης διοικητικής αρχής. Σαν
ται σε ένα γραπτό νομοθέτημα από τη
εκδότης ενός Κανονισμού π.χ. νοείται
Συντακτική Σ υνέλευση ή την Α ναθεω ρη
αυτός που τον κύρωσε.
τική Βουλή. Το Σύνταγμα που ισχύει στη
χώρα μας ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ
Στην κορυφή των κανόνων της εκτε
από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελ
λεστικής λειτουργίας είναι οι κανόνες
λήνων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
που εκδίδ ει ο αρχηγός αυτής και φέρουν
της Κυβερνήσεως στις 9-6-75 από τον
τον τίτλο Π ροεδρικά Διατάγματα (ΠΔ).
Πρόεδρο της Δ ημοκρατίας και ισχύει
Σύμφω να με το άρθρο 43 του Συντά
από 11-6-75.
γματος του 1975, τα ΠΔ δ ια κρ ίνονται σε
2. Ο ι Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ έ ς δ η λ ώ 
Εκτελεστικά, κανονιστικά και οργανω 
σ ε ι ς ανήκουν στο κείμενο του Συντά
τικά.
γματος και είνα ι πρόσθετες και μη αυτο
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Α Διατάγματα εκδί
τελείς πράξεις του Συντακτικού νομοθέδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την
του, με τις οποίες ερ μηνεύ ει αυ θεντικά ή
εκτέλεση των νόμων. Παράδειγμα τα
συμπληρω ματικά το νόημα συνταγματι
Διατάγματα Προαγωγών, αποστρατειώ ν
κής διατάξεως.
κλπ., που εκδίδοντα ι κάθε φορά σε εκτέ
3. Τ α ψ η φ ί σ μ α τ α των Συντακτι
λεση διατάξεω ν των σχετικώ ν νόμων.
κών Συνελεύσεω ν ή Αναθεωρητικώ ν
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Α Διατάγματα εκδ ί
Βουλών ρυθμίζουν, κατ' απόκλιση από
δει ο Πρόεδρος της Δ ημοκρατίας βάσει
την ισχύουσα, τη στιγμή εκείνη, συντα
ειδικής εξουσιοδοτήσεω ς νόμου και
γματική τάξη ειδικά και επείγοντα θέ
μέσα στα όρια αυτής. Μόνο αυτά τα Δ ια
ματα του κρατικού ή κοινω νικού βίου.
τάγματα περ νούν για επεξεργασία από
4. Ο ι Σ υ ν τ α κ τ ι κ έ ς Π ρ ά ξ ε ι ς
το Σ υμβούλιο της Επικράτειας. Π αράδει
εκδίδονται από τον ασκούντο DE FACTO
γμα, με εξουσιοδότηση του Νόμου περί
την Εκτελεστική εξουσία, κατά κατά
ΥΕΘΑ, κυρώ θηκαν με Π.Δ. ο ΣΚ 20-1, ο
λυση και αντίθεση με την υφιστάμενη
Κανονισμός των Στρατ. Δικαστηρίων,
συνταγματική Τάξη και ρυθμίζουν θέ
Στρατιωτικών Φυλακών κ.λ.π. - Για τη
ματα συντακτικής μορφής.
ρύθμιση ειδικω τέρω ν θεμάτων ή θεμά
των τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα, επιτρ έπ ε
Β. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΕ
ται, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου, η
ΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
έκδοση κανονιστικώ ν πράξεω ν (κανονι
Οι κανόνες αυτοί προέρχονται από τη
σμών), από άλλα όργανα της διοικήσεω ς Ν ομοθετική λειτουργία, είναι ισ οδύνα
εκτός του αρχηγού της. Π αράδειγμα με
μοι μεταξύ τους, δεν πρ έπει να αντιτίθεεξουσιοδότηση του Ν. 660/77 «Περί
ται στους κανόνες της συντακτικής εξ
ΥΕΘΑ κλπ.» κυρώ θηκε με απόφαση του
ουσίας γιατί διαφ ορετικά είναι αντισυν
ΥΕΘΑ ο Κανονισμός οργανώσεως και
ταγματικοί και δεν εφαρμόζονται από τα
λειτουργίας του ΓΕΣ (ΣΚ3 - 12). Ο πα ρα
δικαστήρια και τέλος τροποποιούνται ή
πάνω νόμος ανα φ έρει ρητά π ο ιο ι Κανο
καταργούνται μόνο με κανόνα της ίδιας
νισ μοί κυρώ νονται με ΠΔ οπότε υπόκεινβαθμίδας ή με εξουσιοδότηση τέτοιου
ται σε επεξεργασία στο Σ υμβούλιο της
κανόνα. Οι κανόνες αυτοί είναι:
Επικράτειας για έλεγχο μήπως π ρ οσ 
κρούουν στην έννομη Τάξη που ισχύει
1. Ο ι Ν ό μ ο ι, οι οποίοι ψηφίζονται
και π ο ιο ι Κανονισμοί κυρώ νονται με
από τη Βουλή.
άλλω ν
αρχών
(ΥΕΘΑ,
2. Τ α
Νομοθετικά
Δ ι α τ ά  αποφάσεις
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ κλπ.), οπότε δεν υπόγ μ α τ α ( Ν Δ ) τ α οποία εκδίδονται από
κεινται σε επεξεργασία στο Σ υμβούλιο
τον αρχηγό της Εκτελεστικής λειτουρ
γίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει της Επικράτειας, λόγω του ότι δεν εν
Βουλή. Με το Σύνταγμα του 1951 ΝΔ λε διαφ έρουν τους τρίτους και αναφέρονται σε Τεχνικά ή θέματα λεπτομερειακού
γότανε και οι νόμοι που ψηφίζανε τα
χαρακτήρα
τμήματα διακοπών της Βουλής.

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Α Διατάγματα εκδί
δει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη
ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας και
διάρθρωση των υπηρεσιώ ν του Κράτους
και των Δημοσίω ν οργανισμών.
Η παραπάνω διάκριση των ΠΔ βγαίνει
από το περ ιεχό μενό της και όχι από τον
τίτλο που είναι ίδιος για όλα.
Α κολο υθ ού ν κατά φ θίνουσα τάξη οι
Πράξεις του Υ πουργικού Συμβουλίου, οι
αποφ άσεις του
Πρωθυπουργού,
οι
Υπουργικές αποφ άσεις ή εγκρίσεις και οι
διαταγές (Πάγιες, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι
κλπ.) των υπολοίπω ν αρχών και οργάνων
της Δημοσίας διοικήσεω ς κατά την Ιε
ραρχική Τάξη τους.

Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όσα είπαμε παραπάνω, π ρ ο κύ 
πτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Τόσο οι κανόνες της Συντακτικής
εξουσίας, όσο και οι κανόνες της Νομο
θετικής λειτουργίας, είναι μεταξύ τους
της ίδιας τυπικής δυνάμεως, αντίθετα οι
κανόνες της εκτελεστικής λειτουργίας
ακολουθούν, μεταξύ τους, την Ιεραρχική
Τάξη των εκδοτώ ν τους.
2. Ό τ α ν υπάρχει αντίθεση μεταξύ κανόνω ν της Συντακτικής εξουσίας τότε,
για να δούμε ποιος ισχύει, εφαρμόζουμε
τις ερ μηνευτικές μεθόδους που εκτί
θενται στη συνέχεια στο σχετικό κεφ ά 
λαιο.
3. Το ίδιο γίνεται και για τους κανόνες
της νομοθετικής λειτουργίας όταν αντιτίθενται μεταξύ τους. Αντίθετα, όταν οι
κανόνες αυτοί αντιτίθενται σε διατάξεις
κανόνω ν της Συντακτικής εξουσίας, τότε
ως αντισυνταγματικοί δεν εφαρμόζονται
από τα Δικαστήρια σύμφω να με το άρθρο
93 παρ. 4 του Συντάγματος. Δ ιευ κρ ινί
ζουμε ότι οι κανόνες της Ν ομοθετικής
λειτουργίας τρ οποποιούνται ή καταργούνται μόνο με άλλο κανόνα της ίδιας
λειτουργίας ρητά ή σιωπηρά όταν αντιτίθενται στο περ ιεχό μενο νεωτέρου κα
νόνα, ή με Κ ανονιστικό Π ροεδρικό Δ ιά
ταγμα Ν ομοθετικού π ερ ιεχο μένο υ που
εκδό θη κε κατ' εξουσιοδότηση Νόμου
που ψ ηφίστηκε στην Ο λομέλεια της
Βουλής και μέσα στα όρια της εξουσιοδοτήσεως.
Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο του άρ 
θρου 100 του Συντάγματος μπορ εί να
κηρύξει σαν αντισυνταγματική και ανί
σχυρη, μια διάταξη νόμου, για την οποία
εκδόθηκαν αντίθετες αποφ άσεις από
τον Ά ρ ε ιο Πάγο, το Σ υμβούλιο της Επι
κράτειας ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού
την κρίνει σαν αντισυνταγματική.
4.
Ό τα ν υπάρχει αντίθεση δύο κανό
νων της διοικητικής λειτουργίας της
ίδιας τυπικής δύναμης π.χ. μεταξύ δύο
Προεδρικώ ν Διαταγμάτων, τότε για να
ιδούμε ποιος ισχύει, εφαρμόζουμε τις
ερμηνευτικές μεθόδους που εκτίθενται
στο σχετικό κεφάλαιο.

IV. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣ
ΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Δ ικαστικά Συμβούλια υπάρχουν τόσο
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στα Π ρω τοβάθμια Δ ικαστήρια (Π λημμε
λ ε ιο δ ικεία — Στρατοδικεία), όσο και στα
Δ ευ τερο βά θμ ια (Εφετεία - Α να θ εω ρ η
τικό), αλλά και στον Α ρειο Πάγο για με
ρικά θέματα. Με την απόφ ασή του το
Σ υμβούλιο που είνα ι πάντα Τ ριμ ελές και
λέγεται ΒΟΥΛΕΥΜΑ, αποφ ασ ίζει αν θα
πα ρ α πέμ ψ ει τον κατη γορ ού μενο στο
Α κροα τήριο του Δ ικα σ τηρίου για να δικασ θεί και για π ο ιες πράξεις ή όχι. Τ αυ
τόχρονα αποφ ασ ίζει για την προσω ρινή
κράτηση ή όχι του κατηγορ ουμένου. Τα
βουλεύμα τα του Σ υμ βου λίου των Πλημμελειο δ ικώ ν υ π όκειντα ι σε έφ εση στο
Σ υμβούλιο των Εφετών ή κατά π ε ρ ί
πτωση, σε αναίρεση στον Ά ρ ε ιο Πάγο.
Α ντίθετα τα Β ου λεύμ ατα των Δ ικα σ τικώ ν
Σ υμ βου λίω ν των Σ τρα τοδικείω ν είναι
αμετάκλητα και δεν υ π όκειντα ι σε κα
νένα ένδ ικο μέσο.
2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
πρ οσ β ά λλο ντα ι μόνο με ένδικα μέσα που
π ρ ο β λέπ ο ντα ι από το νόμο. Το κύριο και
ουσιαστικό ένδικο μέσο είναι η ΕΦΕΣΗ, η
οποία έχει σαν α π οτέλεσ μα την επ α νεξ έ
ταση της υποθέσεω ς επί της ουσίας από
ανώ τερο δικαστήριο. Αν ο νόμος δεν επ ι
τρ έπει έφεση, τότε επιτρ έπ ει υπ οχ ρ εω 
τικά ΑΝΑΙΡΕΣΗ στον Α ρειο Πάγο οπότε
εξετάζεται όχι η ουσία της υποθέσεω ς,
αλλά οι π ρ ο σ β α λλό μ ενο ι λόγο ι της μη
νομ ιμό τητο ς της αποφ άσεως. Το Α να
θεω ρητικό Δ ικα σ τήρ ιο δικάζει είτε σαν
Εφετείο, είτε σαν Ακυρω τικό για τις
απ οφ άσ εις των Σ τρατοδικείω ν ύστερα
από ΕΦΕΣΗ ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ. Τα ένδικα
μέσα α σ κο ύνται σε ορισ μένη Προθεσμία,
από αυτούς και τους λόγους που π ρ ο 
βλέπ ει ο νόμος.

3. ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ βιαίας πρ οσ α γω 
γής, συλλήψ εω ς και πρ οσ ω ρινής κρατήσεως εκδίδ οντα ι από τον ΑΝΑΚΡΙΤΗ των
Π λη μ μ ελειο δ ικώ ν ή του Σ τρα τοδικείου
με σ ύμφ ω νη γνώμη του Εισαγγελέα ή
του Επιτρόπου. Σε περίπτω σ η διαφ ω νίας
αποφ ασ ίζει το Δ ικα σ τικό Συμβούλιο.
Βίαια προσαγωγή, σύλληψ η και πρ ο σ ω 
ρινή κράτηση διατάσσουν επίσης τα
Β ουλεύματα των Δ ικα σ τικώ ν Σ υ μ β ο υ 
λίων. Βίαια προσαγω γή ή και σύλληψ η για
κακούρ γημα διατάσσει και το δικα σ τήριο
με την ανα βλη τική του απόφ ασ η για τον
κατη γορ ού μενο που απούσιαζε από τη
δίκη αδ ικαιολόγητα.
Οι απ οφ άσ εις των στρατιωτικώ ν δ ικ α 
στηρίων και τα παραπάνω διω κτικά των
στρατιωτικώ ν αρχών, εκτελού νται με
επ ιμ έλεια του Επιτρόπου του Στρα τοδι
κείου, χω ρίς καμιά έγκριση.
Οι α π οφ άσ εις των κοινώ ν (πολιτικώ ν)
δικα σ τηρ ίω ν κατά στρατιωτικώ ν των Εν
όπλω ν Δ υνάμεω ν, οπ ο ιο υ δ ή π ο τε βα
θμού, εκτελού ντα ι ΜΟΝΟ με διαταγή
του ΥΕΘΑ ο οποίος εξεχώ ρησε την αρμοδιότητά του με το Νόμο περ ί ΥΕΘΑ
κλπ. στα ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και η οπ οία σ υ ν
ήθω ς στέλνεται στις Μ ονάδες δια του
διατάσσοντος την π ο ινική δίωξη.
Β ουλεύματα που διατάσσουν σύλληψ η
και πρ οσ ω ρινή κράτηση στρατιω τικώ ν ή
εντάλματα πρ οσ ω ρινή ς κρατήσεω ς κατά
στρατιωτικών, που εκδίδ οντα ι από τα
κοινά (πολιτικά) δικα σ τικά σ υμ βού λια ή
Ανακριτές, εκτελού νται ΜΟΝΟ με δ ια 
ταγή του Διατάσσοντος την Ποινική
δίωξη.
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V.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟ Μ Ι
ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η ερμηνεία, δηλαδή η εργασία για την
ανεύρεσ η της πρ αγματικής έννοια ς ενός
νομ ικού κα νό να δ ια κρ ίνεται σε Γραμματική, Λογική ή Επιστημονική και α υ θ εν
τική.
1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ερ μηνεία είνα ι αυτή
που γίνετα ι με τους γρ αμματικούς κανό
νες της γλώ σσας και με την οποία εξ
ηγούμε τις λέξεις του κανόνα την κάθε
μία χω ριστά και σε σ υνδυασ μό με τις ά λ
λες. Α πο μά κρυ νσ η από το γρ άμμ α του
νόμου γ ίνετα ι μόνο όταν τούτο υπαγο
ρεύεται από τη λογική ερ μηνεία του κει
μένου. Υπόψη ότι μερ ικές λέξεις - όροι
έχουν πάντα την ιδιαίτερη νομική έννοιά
τους και όχι τη σ υνήθη φ ιλο λογική έ ν 
νοια π.χ. οι λέξεις - όρ οι επ ικα ρ πία ψιλή
κυριότητα, νομή, υποθήκη κλπ.

θέμα ερ μηνείας της RATIO ή OCCASIO
LEGIS του νεώτερου.
(3) Το εξ αντιδιαστολής συμπέρασμα
(ARGUMENTUM A CONTRARIO). κατά το
οποίο όταν ο νομικός κανόνας ρυθμίζει
ρητά τι γίνεται με το Α ' Θέμα, τότε για το
Β Θέμα που δεν το ρυθμίζει και που είναι
αντίθετο του Α \ ισχύουν τα αντίθετα.
Παράδειγμα, ο νόμος περ ί στρατολογίας
ορίζει ότι τα π α ιδιά που υιοθετήθηκαν
μέχρι να γίνο υ ν 12 ετών, ανήκουν, για
στρατολογικά ζητήματα, στην οικο γ έ
νεια του θ ε τ ο ύ πατέρα, ενώ για τα
πα ιδιά που υιο θετή θη κα ν μετά τα 12
χρ όνια τους δεν ανα φ έρ ει τίποτε. Εξ
αντιδιασ τολής λο ιπ ό ν πρ ο κύ π τει ότι
αυτά που υιο θετή θη κα ν μετά τα 12 χ ρ ό 
νια τους, ανήκουν, στρατολογικά, στην
ο ικο γένεια του φ υ σ ι κ ο ύ πατέρα.
(4) Το επ ιχ είρ η μ α κατά το οποίο α π α
γ ο ρ εύ ει ο νόμος το έλασσον, πολύ
περ ισ σ ότερ ο απ αγο ρεύ ει το μείζον ή με
καταφατική διατύπωση επιτρόπω ν ο νό
μος το μείζον, πολύ περ ισ σ ότερ ο ε π ι
τρ έπει το έλασσον.

2. ΛΟΓΙΚΗ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ερ μηνεία
είνα ι αυτή που γίνεται με τους παρακάτω
κανόνες και με την οποία πρ οσ π α θο ύμ ε
να δια γνώ σ ο υμε π ο ια έννο ια ήθ ελε να
δώ σειστο κείμ ενο ο εκδότης του νομ ικού
κανόνα με τις λέξεις που χρ ησ ιμ οπο ίησ ε.
Στη λογική ερ μ η νεία κατα φ εύ γουμ ε εφ'
όσον δεν μπορ ού με να ερ μ η νεύ σ ο υ μ ε το
κείμενο με τη Γραμματική ερμηνεία.

3. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ των νό
μων α νή κει στη Ν ομοθετική λειτουργία.
Νόμος που δεν είνα ι πράγματι ερ μ η νευ 
τικός έχει ισχύ μόνο από τη δημοσίευσ ή
του και όχι αναδρομικά.

α) Κατά τη Λ ογική ερ μηνεία εξετά
ζουμε:

VI. ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Την α φ ο ρ μ ή (OCCASIO LEGIS) του
νομ ικού κανόνα και το σ κ ο π ό (RATIO
LEGIS) τούτου. Από τα στοιχεία αυτά εν
δέχεται να π ρ ο κύ ψ ει ότι η γραμματική
διατύπωση του νομ ικού κανόνα δεν εκ
δη λώ νει τη θέληση του εκδότου του, είτε
διότι αυτή^ - γραμματική διατύπω ση εκφ ρ άζει έννοια ε υ ρ υ τ έ ρ α αυτής
που π ρ ο κύ π τει από τα πα ρα πά νω σ τοι
χεία, είτε σ τ ε ν ω τ έ ρ α .

Α. ΓΕΝΙΚΑ. Είναι γνωστό ότι η δημοσία
διο ίκησ η για την επιτέλεση του π ρ ο ο ρ ι
σμού της π ρ ο β α ίνει σε ενέργειες υλικής
ή νο μ ική ς φύσεως. Ενέργειες υλικής
φύσεω ς είνα ι π.χ. η ανέγερση δημοσίω ν
κτιρίων, η κατασκευή δρόμων, η μετα
φορά των πα ρά νομ α σ ταθ μευμ ένω ν αυ
τοκινήτω ν κλπ.
Ε νέργειες νομ ικής φύσεως είνα ι πρ ά 
ξεις από τις οπ οίες α π ορ ρ έουν αμέσως
έννομ ες σ υνέπ ειες και εμπ ίπτο υν στην
έννοια της διο ικητική ς πράξεω ς με την
πλα τειά σημασία του όρου. Ο όρος αυτός
δη λώ νει την Πράξη των δ ιο ικητικώ ν ορ
γάνω ν, σε αντίθεση με τις πράξεις των
δικα σ τικώ ν οργάνω ν - απόφ αση δ ικα 
στική ή του νομ οθ ετικού οργάνου - ν ό 
μος.

Στην πρώτη περίπτω ση μιλά με για συ
σταλτική ερ μ η νεία και στη δεύτερη για
διασταλτική. Με την ανα λογική ερ μηνεία
π λη ρ ο ύ μ ε τα κενά των περ ιπ τώ σ εω ν που
δεν π ρ ο β λέφ θ η κα ν από το νομ ικό κα
νόνα. Η α να λογική ερ μηνεία επεκτείνει
την εφ αρμογή του κανόνα και στις μη
πρ ο β λεφ θ είσ ες
περ ιπτώ σ εις
επειδή
υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των π ερ ιπ τώ 
Είναι επίσ η ς γνωστό ότι από την Ιεσεων που π ρ ο β λέπ ει και αυτών που δεν
ραρχική σχέση που σ υνδ έει τα κατώτερα
πρ οέθ λεψ ε. Πάντως, ανα λογική ερ μ η 
όργανα προς άλλο ανώτερο, το τελευ 
νεία α π α γο ρεύ εται όταν με αυτή δηταίο δικα ιού τα ι να δίδ ει οδηγίες και διαμ ιο υρ γείται α ξιό ποινη πράξη ή επεκτείι ταγές προς εκείνα, να π ρ ο β α ίνει στην
νεται το α ξιό ποινο πράξεως. Επί δ ια 
ακύρω ση των πα ρα νόμω ν πράξεω ν το ύ 
σταλτικής ερ μηνείας ο εκδότης του κα
των και να επιβ ά λλει πο ινές σ' αυτά. Τα
νόνα είχε υπόψ η του την περίπτω ση
κατώτερα όργανα, επίσης, δεν επ ιτρ έπ ε
αλλά δεν διατύπω σε καλά το κείμενο από
ται να δίδ ου ν οδηγίες για την εφ αρμογή
γρ αμματικής πλευράς, ενώ επί α να λο γ ι
διαταγής προϊσ ταμένω ν τους
κατά
κής ερ μ η νεία ς δεν είχε υπόψ η του την
τρόπο που να αλλάσ σει το νόη μα ή ο
περίπτωση.
σκοπός της διαταγής, ούτε να δίδ ου ν
β. Κατά τη Λογική ερ μηνεία ισ χύο υν τα
δική τους διαταγή με π ερ ιεχό μ ενο αντί
αξιώματα:
θετο προς διαταγή των προϊσταμένω ν
τους.
(1) Ο χρ ο νικά νεώ τερος νο μ ικό ς κα νό 
νας υπ ερ ισ χ ύει του πα λαιο τέρο υ ε φ ’
Οι διο ικητικές πράξεις δια κρ ίνοντα ι σε
όσον ανα φ έρ ετα ι στο ίδιο θέμα.
γενικού και ατομικού χαρακτήρα. Γ ενι
(2) Ο ειδ ικό ς νομ ικός κανόνας υ π ερ ι
σ χύει του γενικού . Για να ξεχω ρίσ ουμε
πότε ένας κανόνας είνα ι ειδ ικό ς σε
σχέση με ένα άλλο, θα πρ έπ ει να σ υ γκρ ί
νουμε τα στοιχεία τους οπότε, ο ειδικός
θα π ρ έπ ει να έχει όλα τα στοιχεία του
γενικού και ένα τουλάχιστο ακόμη στοι
χείο επιπ λέον. Αν ο ειδικό ς είνα ι χρ ονικά
πρ ο η γο ύ μ ενο ς του γενικού, τότε είναι

κού χαρακτήρα είναι, κατ' αρχήν, οι κα
νονισ τικές πράξεις το π ερ ιεχό μ ενο των
οποίω ν καθορίζει εκείνο που πρ έπ ει να
ισχύει σαν δίκα ιο για όλους τους πολίτες
ή για τμήμα της και που δεν εξαντλείται
με μια μόνο εφαρμογή.
Ατομικού χαρακτήρα είναι η Πράξη η
οποία καθορίζει το δίκαιο στην ατομική
εφ αρμογή του νόμου και συνεπώ ς απευ-

θύνεται σε ορισμένο πρόσω πο ή σε αόρι
στο αριθμό προσώ πω ν τα οποία έχουν
σχέση με τη σχετική ρύθμιση.
Η διοικητική πράξη στηρίζεται πάντοτε
σε νομική διάταξη και ισχύει κατ' αρχήν
και σε περίπτωση συγκρούσεως με νόμο,
μέχρι να ακυρω θεί ή να ανακληθεί από
την αρμόδια αρχή.
Β. ΕΓΚΥΡΕΣ, ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙ
ΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ε Γ Κ Υ Ρ Η είναι μια Δ ιοικητική Πράξη
όταν στερείται κατ' αρχήν ελαττωμάτων
που αναφέρονται είτε στην ουσία είτε
στους τύπους.
Α Κ Υ Ρ Η είναι μια Δ ιοικητική Πράξη
όταν κατά την κατάρτισή της παραθιάσθηκε κάποια ουσιώδης πρ οϋπόθεση και
έτσι έρχεται σε οξύτατη αντίθεση με το
νόμο.
Η πράξη που έρχεται σε αντίθεση με το
νόμο είναι άκυρη είτε τούτο ορίζεται
ρητά στο νόμο, είτε συνεπάγεται σαφώς
από την έννοιά του. Εάν υπάρχει αμ φ ι
βολία η Πράξη δεν είναι άκυρη αλλά ακυ
ρώσιμη.
Μεταξύ ΑΚΥΡΗΣ και ΑΚΥΡΩΣΙΜΗΣ
Δ ιοικητικής Πράξεως υπάρχει μεγάλη
διαφορά στην έννοιά τους, έτσι η άκυρη
πράξη λογίζεται σαν να μη έγινε από
αυτή λείπ ει από την αρχή η κρατικής θέ
ληση, κάθε ένας μπορεί να τη θεω ρήσει
σαν να μην υπάρχει και να επικα λεσ θεί
όποτε θέλει την ακυρότητά τους με δική
του ευθύνη. Η προσφυγή για την ακύ
ρωση της άκυρης διοικητικής πράξεως
δεν είναι αναγκαία, ενδείκνυται όμως για
την άρση κάθε αμφιβολίας και αποσ αφ ή
νισης της νομικής καταστάσεως διότι η
απόφαση θα διαπιστώ σει απλώς τους λό
γους της υπάρχουσας ακυρότητας από
την έκδοσή της.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

ΕΓΚΥΡΗΣ

1. Η ν ό μ ι μ η υ π ό σ τ ά σ η του ορ
γάνου· η αργία ή διαθεσιμότητα αφαιρούν την νόμιμη υπόσταση· αντίθετα η
άδεια δεν μεταβάλλει αυτή.
2. Η Π λ ά ν η του οργάνου κάνει την
πράξη του ακυρώσιμη, ενώ η πράξη που
εκδόθηκε με απατηλή ενέργεια του εν
διαφ ερομένου κάνει την πράξη άκυρη.
3. Η σ ω μ α τ ι κ ή ( V I S A B S O L UTA)
ή ψυχική
( VI S
COMΡ U L S I V A ) βία στο όργανο, κάνουν
την πράξη άκυρη.
4. Η έ λ λ ε ι ψ η α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς
του οργάνου κατά τόπο ή καθ' ύλη κά
νουν την πράξη άκυρη. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
δεν έγινε νομότυπα.
5. Η τ ή ρ η σ η των υπό του νόμου
απαιτουμένων τ ύ π ω ν ήτοι η έγγραφη
πράξη, η χρονολόγηση, η υπογραφή κλπ.
εφ' όσον δεν τηρηθούν κάνουν την
πράξη άκυρη ή ακυρώ σιμη ανάλογα με το
αν ο Τύπος είναι ουσιώδης ή όχι π ρ οϋ πό
θεση.
6. Η έ λ λ ε ι ψ η α ι τ ι ο λ ο γ ί α ς σαν
παράβαση ουσιώδους τύπου, κάνει την
πράξη ακυρώσιμη. Το ίδιο και η ανεπαρ
κής αιτιολόγηση, ενώ η εσφαλμένη μπο
ρεί να μην κάνει την πράξη ακυρώσιμη,
όταν από το διατακτικό της προκύπτει
σωστή εφαρμογή του Νόμου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
της
πράξεως

χρειάζεται όταν τούτο π ρ οβ λέπει ο νό
μος. Επίσης χρειάζεται αιτιολόγηση των
πράξεων εκείνω ν οι οποίες εκδίδονται με
ελευθέρα εκτίμηση του εκδότου καΐτοι ο
νόμος δεν ανα φ έρει τίποτε σχετικά με
την αιτιολόγησή τους. Αντίθετα δεν
χρειάζονται αιτιολόγηση οι πράξεις που
εκδίδονται με δέσμευση από το νόμο δη
λαδή που δεν αφ ήνει ο νόμος περιθώ ρια
στον εκδότη να πά ρει την Α ή Β απόφαση,
αλλά την καθορίζει ο Νόμος.
Δ. Η Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η της Δ ιο ικητι
κής Πράξεως όπου επιβάλλεται, πρ έπει
να είναι πλήρης και να περιέχει:
1. Τ η ν ο μ ι κ ή β ά σ η , να μνη μο
νεύει δηλαδή το νομικό κανόνα που
εφαρμόζει στη συγκεκριμένη π ερ ί
πτωση. Η αναφορά άσχετου ή ανύπα ρ 
κτου νομικού κανόνα κάνει την πράξη
ακυρώ σιμη ενώ η μη αναφορά του σω
στού νομικού κανόνα τον οποίο όμως
ερμηνεύει σωστά και υπάγει σ' αυτόν
ορθά τα πραγματικά περιστατικά, δεν
επειρεάζει το έγκυρο της διοικητικής
πράξεως.
2. Τ η ν Π ρ α γ μ α τ ι κ ή β ά σ η , να
καθορίζει δηλαδή σαφώς και όλα τα γε
γονότα στα οποία βασίσθηκε και από τα
οποία έφθασε σε ορισμένη ενέργεια η
διοικητική αρχή. Η αόριστη αιτιολόγηση,
η αναληθής, η πεπλανημένη αιτιολόγηση
κατά την αντικειμενική της υπόσταση, η
αντίθετη προς τα στοιχεία του σχετικού
φ ακέλλου, κάνουν την πράξη ακυρώ 
σιμη.
3. Τον επιδιω κόμενο σκοπό που πρέπει
να είναι σύμφωνος προς τον νόμο.

διοικητικώ ν αρχών που αφ ορούν:
α. Στο διορισμό και την εν γένει υπη
ρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (Πο
λιτικώ ν και Στρατιωτικών) του Δημοσίου,
των Δ ήμω ν και Κοινοτήτων και των λ ο ι
πών Νομικών Προσώπων Δ ημοσίου Δ ι
καίου (ΝΠΔΔ).
β. Στην εισαγωγή και κατάσταση εν γένει των μαθητών των παραγωγικώ ν σχο
λών των παραπάνω υπαλλήλω ν και τις
μεταβολές τις καταστάσεις των εφ έ
δρων Αξιωματικών.
2. Από την παραπάνω αρμοδιότητα του
3μελούς Διοικητικού Εφετείου εξαι
ρούνται και υπάγονται σε πρώτο και τε
λευταίο βαθμό, στην αρμοδιότητα του
Σ υμβουλίου Επικράτειας, αιτήσεις ακυ
ρώσεις που αφ ορούν:
α. Στο διορισμό ή πρόσληψη και την
υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των
ανωτάτων υπαλλήλων.
β. Στην προαγωγή από ανωτέρου σε
ανώτατο βαθμό της υπαλληλικής Ιεραρ
χίας και

γ. Στην εκλογή και την υπηρεσιακή εν
γένει κατάσταση των καθηγητών και
υφηγητών των ανωτάτων εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμάτων.
3. Αρμόδιο, κατά τόπο, διοικητικό εφ ε
τείο είναι εκείνο στην π ερ ιφ έρ εια του
οποίου εδρ εύει η διοικητική αρχή που
εξέδωσε την προσβαλομένη Δ ιοικητική
Πράξη.
4. Ό τα ν ο νόμος δεν ορίζει δια φ ο ρε
τική προθεσ μία για την υποβολή της α ί
τησης ακυρώσεως, αυτή είναι 60 ημέρες
από την κοινοποίηση στον ενδ ια φ ερ ό 
Ε. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
μενο της Δ ιοικητικής Πράξεως.
ΠΡΑΞΕΩΝ
5. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως
Σε γενικές γραμμές και με κάθε επ ιφ ύ 
στο ακροατήριο, οι διά δικοι παρίστανται
λαξη, επειδή το θέμα είναι πολύπλοκο, οι
δια δικηγόρου π α ρ ’ εφέταις.
διοικητικές πράξεις ανακαλούνται ή
6. Οι αποφ άσεις του Διοικητικού Εφε
τροποποιούνται από τον εκδότη τους,
τείου εφ εσ ιβ άλλοντα ι στο Συμβούλιο
ανατρέπονται ή μεταρρυθμίζονται από
της Επικράτειας μέσα σε 60 ημέρές.
το διοικητικό προϊστάμενο με δική τους
7. Αίτηση ακυρώσεως για υπέρβαση
πρω τοβουλία ή με αίτηση θεραπείας του
εξουσίας ή παράβαση νόμων, χω ρεί μόνο
ενδιαφερομένου.
κατά των εκτελεστικών Πράξεων των
1. Ό τα ν ο νόμος ρητά ή από το όλο
διοικητικώ ν αρχών και των ΝΠΔΔ, οι
περ ιεχό μενό του δεν απαγορεύει την
οποίες δεν υπόκεινται σε άλλο ένδικο
ανάκληση και
μέσο δια της δικαστικής οδού.
2. Ό τα ν δεν θεμελιω θήκα νε από την
8. Η αίτηση ακυρώσεως είναι απαράδε
διοικητική Πράξη δικαιώματα αστικής ή
κτη κατά πράξεως για την οποία προβλέδιοικητικής φύσεως τα οποία όμως να μη
πεται από το νόμο προσφυγή ενώπιον
πρ οσκρούουν στο δημόσιο συμφέρον.
της αυτής ή της ιεραρχικά προϊσταμένης
της αρχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, α ί
Η αρχή είναι ελεύθερη να ανακαλέσει
τηση ακυρώ σεως χω ρεί μόνο κατά της
ή τροποποιήσει την πράξη της, τόσο
αποφάσεως που εκδόθηκε ύστερα από
κατά το διάστημα που διαρκεί η π ρ ο θ ε
προσφυγή, εκτός και δεν πά ρει απάν
σμία για την άσκηση των ενδίκω ν μέσων,
τηση στην προσφ υγή ο ενδια φ ερόμενος
όσο και μετά την παρέλευση της π ρ ο θ ε
το αργότερο μέσα σε 3 μήνες, οπότε νό
σμίας αυτής.
μιμα ασκείται κατά της αρχικής πράξεως
Οι Διοικητικές πράξεις, πλην της αναη αίτηση ακυρώσεως.
κλήσεώς τους είναι δυνατόν να πρ οσ 
9. Οι λόγοι της ακυρώσεως μπορ εί να
βληθούν και με : α) ενδικοφ α νείς πρ οσ 
φυγές όπως είναι η αναφορά πα ρα πό
είναι:
νων, η προσφ υγή σε 2βάθμιο Ανακριτικό
α. Α ναρμοδιότητα της αρχής που εξ
συμβούλιο ή προαγωγών κλπ. και β) Αί
έδωσε την Πράξη.
τηση ακυρώσεως ενώ πιον του αρμοδίου
θ. Παράβαση ουσιώδη τύπου διατετα
Διοικητικού δικαστηρίου.
γμένου περ ί την ενέργεια της πράξεως.
γ. Παράβαση κατ’ ουσία διατάξεως νό
ΣΤ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙ
μου.
ΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟ
δ. Κατάχρηση εξουσίας όταν πράξη
ΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ.
της Διοικήσεω ς φέρει όλα τα στοιχεία
της νομιμότητας, γίνεται όμως για σκοπό
1. Το τριμελές διοικητικό Εφετείο δι
φανερά διαφ ορετικό για τον οποίο έγινε
κάζει σε πρώτο βαθμό τις αιτήσεις ακυ
ο σχετικός νόμος.
ρώσεως των α τ ο μ ι κ ώ ν πράξεω ν των
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΙΥΧΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
Κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, χιλιά δες
νέοι π α ίρ νο υ ν μέρος στις εξετάσεις για
τα ανώτατα και ανώ τερα εκπα ιδευ τικά
ιδρύματα. Δ ιάβασμα πολύ, φ ρ οντισ τή
ρια, κούραση, αγω νία και ελπίδες. Θα πετύχουν;
Κάθε χρόνο, αυτή την εποχή, α να κο ι
νώ νο νται τα ονόματα των πα ιδιώ ν που
πέτυχαν. Η αμοιβή του κόπου και της π ο 
λύμ ηνη ς πρ οσ π άθειας που κατέβαλαν,
έρχεται με την ανα κοίνω σ η και του δικού
τους ονόματος. Φ ουντώ νει τότε ο ν εα νι
κός ενθο υσ ια σ μ ός και ξεχειλίζει η χαρά
τους.
Π ολλοί απ' αυτούς τους επιτυχόντες
είνα ι π α ιδιά ανδρώ ν του Σώματος, που
υπ ηρ ετού ν ή βρ ίσ κοντα ι σε σύνταξη. Δεν
είνα ι τυχαίο το γεγονός ότι και φέτος,
είνα ι μεγά λος ο αριθμός των «δικών μας»
παιδιώ ν, που πέτυχα ν στις εξετάσεις.
Εχοντας ζήσει από κοντό το υπ ηρ ε
σιακό ενδ ια φ έρ ο ν του πατέρα τους,
έχοντας ζήσει τις συγκινήσεις, τα ξενύχτια και τον αδ ιάκο πο αγώνα που κατα
βάλει για μια υπηρ εσ ιακή καταξίωση,
όπως π ρ έπ ει σ' έναν αστυνομικό, γαλουχή θ η κα ν στο σωστό δρόμο, στο δρόμο
της επιτυχία ς και π α ρα δειγμ ατίσ θη σ αν
ακόμα, απ' την καρ τερικότητα και την
υπομονή της μάνας σ' όλα τα χρ όνια που
στάθηκε δίπ λα τους, απ' τη βρ εφ ική τους
η λικία μέχρι σήμερα.
Απ τους νονεϊς λο ιπ ό ν πα τέρα και μη
τέρα, π ή ρ α ν σαν παράδειγμα, τη θέληση,
-η δύ ναμ η και την εργατικότητα και με τα
ισχυρά αυτά εφ ό δ ια «κατέβηκαν» στο
στίβο της ευγενο ύς άμιλλας. Από κει και
πέρα, η επιδ ίω ξη του στόχου ανήκε, απ ο
κλεισ τικά και μόνο, σ' αυτούς τους
ίδ ιο υ ς . ..
Στις εκδ η λώ σ εις χαράς και ενθ ο υ σ ια 
σμού, για την επιτυχία, πρ οσ τέθηκε, την
ίδια στιγμή, η απογοήτευση και η λύπη

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Μ αρία του Ευαγγέ
λου, κόρη ταξιάρχου
ΚΑΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα του Παναγιώτη,
κόρη ενω μοτάρχη
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ ω ν/να του Α ποστό
λου, κόρη ενω μοτάρχη
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ Λ αμπρινή του Ιωάννη, κόρη
ενω μοτάρχη
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ιωάννης του Θ εοφάνη,
γιος ενω μοτάρχη
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Μ αρία του Χ αραλάμπους,
κόρη ενω μοτάρχη
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ Ελένη του
κόρη ενω μοτάρχη

Γεωργίου,

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Μ ι
χαήλ, γιος ανθυπασπιστή
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μιας άλλης κατηγορίας παιδιώ ν, αυτών
που δεν «πέρασαν».
ξέ ρ ο υ μ ε πολύ καλά ότι και αυτά τα
πα ιδ ιά διάβασ αν και κόπιασαν. Ίσως,
μόνο, να μην ήσαν τόσο τυχερά, όσο
έπρεπε. Η απ οτυ χία τους όμως αυτή δε
σ ημ α ίνει ότι έκλεισ α ν γι' αυτά μια για
πάντα οι πόρτες των Α.Ε.Ι. Δε θα πρ έπει
να απ ο θ α ρ ρ υ νθ ο ύ ν αφ ού με το νέο σύ
στημα. μ π ορ ού ν να επα να λά β ο υν χωρίς
περ ιο ρ ισ μ ό και σ' όσα μαθήματα θελήσουν, τις πρ οσ π ά θειές τους.
Για το ακα δημα ϊκό έτος 1983 - 1984
εισάγονται συνολικά, στις ανώ τατες και
ανώ τερες σχολές, 40.528 α π ό φ ο ιτο ι λ υ 
κείω ν ή εξαταξίω ν Γυμνασίων.
Απ αυτούς, 34.289 νέο ι φοιτητές και
σπουδαστές καλύ πτο υν το 85% των θέ
σεων και εισάγονται με το νέο σύστημα
των γ ενικώ ν εξετάσεων, με το οποίο, για
πρώτη φορά, επιλέγη σ αν και οι νέο ι πρω 
τοετείς σ πουδαστές των στρατιωτικώ ν
σχολών.
Οι υ π ό λο ιπ ο ι 6.239 νέο ι πρω τοετείς
φοιτητές και σπουδαστές, καλύπτουν
το 15% του σ υνο λικού αριθμού των θέ
σεων και εισ άγονται με το πα λιό σύστημα
των π α νελλή νιω ν εξετάσεων.
Α ναλυτικά και με τα δυο συστήματα
εξετάσεων, εισάγονται φέτος 19.559 στα
ΑΕΙ. 4 540 στις πα ιδα γω γικές ακαδημίες,
σχολές νηπιαγω γώ ν και χα ρ ο κό π ειο και
16 429 στα ΚΑΤΕΕ και τις άλλες ανώ τε
ρες σχολές.
Η «Ε.Χ » σ υγχα ίρ ει ολόψ υχα τα πα ιδιά
που πέτυχα ν και εύχεται καλή επιτυχία
στην επ ό μ ενη πρ οσ π άθειά τους, σε όσα
π α ιδιά είχαν αποτυχία.
Τα ονόματα που δη μο σ ιεύ οντα ι στη
συνέχεια, π ρ οκύ πτο υν απ' τα στοιχεία
που έφ τασαν στα γρ αφ είου του π ε ρ ιο δ ι
κού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη του
κόρη συνταγματάρχη

Ιωάννη,

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α ργυρώ του
Χρήστου, κόρη ενω μοτάρχη
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ Α γγελική του Σπυρίδωνα,
κόρη ενω μοτάρχη
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του Λ άμ
πρου, κόρη ενω μοτάρχη
ΓΚΟΛΙΟΣ Γεώργιος του Στεφάνου,
γιος υπομοίρ αρ χου
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Γεωργία του Α θανασίου,
κόρη ενω μοτάρχη
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ Θ εονύμφ η του Ν ικο
λάου, κόρη ενω μοτάρχη, σειρά 90
ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ Αθηνά του Σπυρίδω να,
κόρη ενω μοτάρχη
ΠΛΕΑ Α ικατερίνη του Χαραλάμπους,
κόρη ενω μοτάρχη
ΦΕΥΓΑΣ Παναγιώτης του Κ ω ν/νου,
νιος α νθυπασ πισ τή ε.α.

Του Δημητρίου ΚΑΙΣΙΟΥ
Ανθυπασπιστή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΩΓΟΥ Κ ω ν/νιά to u Θωμά, κόρη ενω 
μοτάρχη
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ Μ υροφ όρα του Νικο
λάου, κόρη ανθυπασπιστή
ΠΟΛΛΑΚΗ Φανή του Παύλου, κόρη
ενω μοτάρχη
ΡΙΖΟΥ Α ικατερίνη του Χρήστου, κόρη
α νθ υπ ομ οίρ αρ χου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφ ία του
κόρη ενω μοτάρχη, σειρά 3

Γρηγορίου,

ΛΙΟΛΙΟΥ Ά ν ν α του Στεφάνου, κόρη
ενω μοτάρχη
ΤΑΣΙΑΣ Γεώργιος του Κ ω ν/νο υ, γιος
ενωμοτάρχη
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Χ ρυσούλα του Χρυ
σόστομου, κόρη ενωμοτάρχη
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ Σταυρούλα του Χαρί
λαου. κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΚΟΚΛΑ Κ αλλιρόη του Χαραλάμπους,
κόρη ενω μοτάρχη
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ αρία του Δ η 
μητρίου, κόρη υπομοίραρχου

ΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Γεωρ
γίου, γιος πολιτικού υπάλληλου Χωρο
φ υλακής
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία του Α θα
νασίου, κόρη ταξιάρχου ε.α.
ΓΚΙΖΑΝΗ Σωτηρία του Αθανασίου,
κόρη ανθυπασπιστή
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ημήτριος του
Γεωργίου,
γιος
αντισυνταγματάρχη,
σειρά 27
ΖΗΚΟΣ Κ ω ν/νο ς του Δ ημητρίου, γιος
ενω μοτάρχη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ Ό λ γ α του Αγησί
λαου, κόρη αντιστράτηγου ε.α.
ΛΕΝΕΤΗ Σοφ ία του Α θανασίου, κόρη
υπομοίραρχου
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ Αγορίτσα του Γεωρ
γίου, κόρη ενω μοτάρχη σειρά, 63
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ Ά ν ν α του Εμμανουήλ,
κόρη του Αρχηγού Χ ω ροφ υλακής
ΝΤΟΥΡΜΑΣ Σ πυρίδω ν του Νικολάου,
γιος ανθυπασπιστή
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α ριστοτέλης
του
Γεωργίου, γιος υποστράτηγου ε.α.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα του Α λε
ξάνδρου, κόρη ενωμοτάρχη
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ανέλλος του Δ ιο 
νυσίου, γιος υπομοίραρχου

ΣΤΑΜΕΛΟΥ Μαρία του ΓρηγορΙου,
κόρη ανθυπομοίραρχου ε.α.
ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ Χρυσή του Εμμανουήλ,
κόρη ενωμοτάρχη
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ Γιούλα του Κω ν/νου, κόρη
ανθυπομοίραρχου ε.α,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά του Χαραλάμπους, κόρη πολιτικού υπάλληλου Χωρο
φυλακής
ΚΙΤΣΙΟΥ Παρασκευή του Μιχαήλ, κόρη
ενωμοτάρχη
ΝΕΓΚΑ Μαριάνθη του Γεωργίου, κόρη
ενωμοτάρχη
ΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης του Σπυρίδωνα, γιος
πολιτικού υπάλληλου Χω ροφυλακής
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ Κυπαρισσία
κόρη ανθυπασπιστή

του

Ιωάννη,

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΑ. ΕΠΙΣΤ. ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕΛΕΤΗΣ Σταύρος του Δημητρ'ιου,
γιος ενωμοτάρχη
ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ Αναστασία του Χρή
στου, κόρη ανθυπασπιστή
ΜΠΕΖΑ Παναγιώτα του Θεοφάνη, κόρη
αντισυνταγματάρχη
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ Κ ω ν/να του Π ολύδω
ρου, κόρη αντισυνταγματάρχη
ΠΟΑ ΕΠΙΣΤ ΛΗΜ Λ ΙΟ ΙΚ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β ασίλειος του
Κω ν/νου, γιος αντισυνταγματάρχη
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ Ευδοξία του Δημητρ'ιου,
κόρη υπομοίραρχου
ΚΥΡΙΜΗ Αρετή του Ελευθερίου, κόρη
ενωμοτάρχη
ΜΠΑΝΤΗΣ Χρήστος του Αθανασίου,
γιος ενωμοτάρχη
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ελευθερία
του
Γεωργίου, κόρη ανθυπασπιστή
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δήμητρα του Γεωργίου,
κόρη ανθυπασπιστή
ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΟΥ Μαρία του Μηνά, κόρη
υπενωμοτάρχη
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Δημήτριος του Παύλου,
γιος ενωμοτάρχη
ΡΕΠΠΑΣ Χρήστος του Βασιλείου, γιος
ανθυπασπιστή ε.α.
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Ευδοξία του Κω ν/νου,
κόρη ενωμοτάρχη

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ Χρήστος του Αλέξανδρου,
γιος ανθυπασπιστή
ΔΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Ευαγγελία του Δημητρίου, κόρη ενωμοτάρχη
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ Παναγιώτα του Νι
κολάου, κόρη ανθυπασπιστή
ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ Μ αρία του Θεοδώρου,
κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 16

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
του
Γεωργίου, γιος αντισυνταγματάρχη

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΑΡΟΥ Ευσταθία του Κλεόβουλου,
κόρη συνταγματάρχη
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ Πανωραία του Χρήστου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βασιλική του
Αθανασίου, κόρη ταγματάρχη ε.α.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία του Βασι
λείου, κόρη συνταγματάρχη
ΓΑΛΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗ Σταυρούλα του Ιωάννη,
κόρη αντισυνταγματάρχη, σειρά 64
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη του
Δημητρ’ιου, κόρη ταξιάρχου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ Μ άρκος του Σωτηρίου, γιος ανθ υπασπιστή

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
Γεωργίου, γιος ανθυπασπιστή

του

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ Σωτήριος
γιος υπομοίραρχου

του

Γεωργίου,

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΩΜΑ Μ αρία του Ανδρέα, κόρη ενω
μοτάρχη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΡΒΙΛΗ Ευτυχία του Θ εοδώρου, κόρη
ταγματάρχη
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΥ Νικόλαος του Σπυρίδωνα,
γιος ανθυπομοίραρχου ε.α., σειρά 1
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Ευαγγελία του Στέλιου,
κόρη ενωμοτάρχη

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΡΩΝΟΠΟ ΥΑΟΣ Παναγιώτης του
Γεωργίου, νιο ς ενωμοτάρχη
ΜΠΕΖΑΣ Παρασκευάς του Θ εοφάνη,
γιος αντισυνταγματάρχη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Μαρία του Ελευθε
ρίου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΑΛΕΞΙΟΥ Ν ικόλαος του Κ ω ν/νο υ νιος
ενωμοτάρχη
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Αναστασία to y Παναν.·.:
τη, κόρη ενωμοτάρχη
ΜΠΕΓΕΤΗ Αναστασία του Κ ω ν/νου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΡΑΝΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου,
γιος ενωμοτάρχη
ΝΤΖΙΟΚΑ Δ έσποινα του Δ ημοσθένη,
κόρη αντισυνταγματάρχη
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ Νικόλαος του Σωκράτη, γιος
ενωμοτάρχη
ΜΕΓΡΕΜΗΣ Ιωάννης του Παναγιώτη,
γιος υπομοίραρχου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος του Θ εοφί
λου, γιος ενωμοτάρχη
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΝΤΗΣ Αλέξανδρος του Γεωργίου,
γιος αντιστράτηγου ε.α.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ελένη του Κ ω ν/νου, κόρη
ενωμοτάρχη
ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ελένη του Αναστασίου,
κόρη ταγματάρχη
ΖΑΦΕΙΡΗ Ο υρανία του Βασιλείου,
κόρη ταγματάρχη ε.α.
ΜΑΣΣΟΥ Θεοδότη του Στυλιανού,
κόρη υποστράτηγου, (Β' Επιθεωρητή
Χωροφυλακής)
ΤΖΑΝΗ Νίκη του Ιωάννη, κόρη ενω μο
τάρχη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Σπυρί
δωνα, γιος ανθυπασπιστή ε.α.
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ Βασιλική του Κω ν/νου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ Γεωρ
γίου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Ναούμ του Γεωργίου,
γιος ενωμοτάρχη
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πολύτιμη
του
Κω ν/νου, κόρη ενωμοτάρχη
ΚΑΛΑΘΑΣ Γεώργιος του Αθανασίου,
γιος ενωμοτάρχη
ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ Χριστίνα του Κ ω ν/νου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΠΟΥΛΙΟΣ Απόστολος του Θ εοδώρου,
γιος ενωμοτάρχη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ Μαρία του Ιωάννη,
κόρη ενωμοτάρχη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ Χριστίνα
κόρη ενωμοτάρχη

του

Νικολάου,

ΜΑΡΤΙΝΗΣ Ηλίας του Γεράσιμου, γιος
ενωμοτάρχη.
ΝΑΚΟΣ Χρήστος του Ιωάννη, γιος ανθυπασπιστή, σειρά 37.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Πα
ναγιώτη, γιος υποστράτηγου ε.α.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ εόδωρος του Πα
ναγιώτη, γιος ενωμοτάρχη.
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ΚΟΛΛΙΑΣ Ρήγας του Γεωργίου, γιος
αντισυνταγματάρχη.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος του Λάμπρου,
γιος ενωμοτάρχη.
ΠΟΥΛΙΔΑ Ό λ γ α του Ιωάννη, κόρη τα
ξιάρχου ε.α.

ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ Παναγιώτης του Αν
τωνίου, γιος ενω μοτάρχη

ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Ιωάννα του Γεωργίου,
κόρη ταγματάρχη
ΠΟΛΙΤΗΣ Δ ιο νύσ ιος του Β ασιλείου,
γιος ταγματάρχη
ΠΡΙΝΟΣ Ιωάννης του Δ ημητρίου, γιος
ενω μοτάρχη
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Σάββα,
γιος ενω μοτάρχη
ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ Δ ήμητρα του Χρή
στου, κόρη ενω μοτάρχη

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μ ιχαήλ του Σπυρίδωνα,
γιος ενω μοτάρχη
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ Μ ιχαήλ του Νικολάου,
γιος ανθυπασ πισ τή ε.α., σειρά 13

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Κ ω ν/νο ς του Σωτηρίου,
γιος ενω μοτάρχη

ΜΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Α ντω νίου, γιος
αντισυνταγματάρχη
ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Δ η μο σθ ένης του Πέ
τρου, γιος ενω μοτάρχη
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ ημήτριος του Πανα
γιώτη, γιος ενω μοτάρχη, σ ειρά 63
ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΤΣΙΑΣ Δ ημήτριος του Μ ιχαήλ, γιος
ενω μοτάρχη
ΠΛΕΣΙΤΗ Ανθή του Λ άμπρου,
ενω μοτάρχη

κόρη

ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΨΑΛΑΣ Ν ικόλαος του Ιωάννη, γιος
ανθυπασπιστή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Κ ω ν/νο ς του Πανα
γιώτη, γιος ενω μοτάρχη
ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ Θ εόδωρος του Γεωρ
γίου, γιος ενω μοτάρχη
ΚΟΤΡΩΝΗ Β ασιλική του Νικολάου,
κόρη ανθυπασ πισ τή, σ ειρά 32
ΜΑΡΙΝΟΣ Βασίλειος του Αντω νίου,
γιος ανθυπασ πισ τή
ΣΠΥΡΑΚΗ Μ αρία του Λ εω νίδα, κόρη
ανθυπασ πισ τή
ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΜΗΤΡΟΥ Δ ιαμάντω του Α πο
στόλου, κόρη ανθυπασ πισ τή ε.α.
ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος
γιος ενω μοτάρχη

του

Νικολάου,

ΖΑΝΟΥ Μ αργαρίτα του Γεωργίου,
κόρη π ο λιτικής υπαλλήλου Χ ω ροφ υλα
κής
ΛΕΚΚΑΚΟΥ Μ αγδαληνή του Δημάκη,
κόρη ταγματάρχη ε.α.
ΟΥΡΑΝΟΣ Δ ημήτριος του Νικολάου,
γιος ενω μοτάρχη
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ,
γιος αντισυνταγματάρχη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΟΦΤΕΡΟΥ Ελένη του Παύλου, κόρη
ενω μοτάρχη

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Π ερικλής του Σταματίου, γιος ανθυπασπιστή

ΚΟΥΚΟΣ Παύλος του Χαραλάμπους,
γιος αντισυνταγματάρχη
ΜΑΡΓΑΡΗΣ Βασίλειος του Κω ν/νου,
γιος υπομοίραρχου
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελπίδα του Παύλου,
κόρη ενω μοτάρχη
ΑΣΟΕΕ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ Β ασίλειος του Μ αρίνου,
γιος ενω μοτάρχη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Μ αρία του Ιωάννη,
κόρη ενω μοτάρχη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α κριβή του Κ ω ν/νου,
κόρη αντισυνταγματάρχη
ΖΕΡΓΙΩΤΗ Ιωάννα του Σταύρου, κόρη
ανθυπασ πισ τή, σειρά 52.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σαράντης του Αριστο
τέλη, γιος ταγματάρχη ε.α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του
Κ ω ν/νο υ, γιος ανθυπασπιστή
ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα του Σωτηρίου, κόρη
ενω μοτάρχη ε.α.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Β ασιλική του Γεωργίου,
κόρη πολιτικού υπάλληλου Χ ω ρο φ υλα
κής
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Παναγιώ του Νικο
λάου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 80.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΖΩΤΟΣ Ν ικόλαος του Μ ιχαήλ, γιος
ενω μοτάρχη
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του
Λουκά, κόρη αντισυνταγματάρχη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του
Κ ω ν/νου, γιος ενωμοτάρχη
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ αργαρίτα του
Παναγιώτη, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΜΠΟΡΑ Μ αρίνα του Δ ημητρίου, κόρη
ενωμοτάρχη
ΣΚΟΡΔΑΣ Αθανάσιος του Ιωάννη, γιος
ανθυπασπιστή
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ Σ τέφανος του Σταματίου, γιος ενω μοτάρχη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία του Θ εο
δώρου. κόρη ταγματάρχη ε.α.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΓΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη,
γιος συνταγματάρχη
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ Ν ικόλαος του Α θα
νασίου, γιος ενωμοτάρχη
ΚΑΡΑΝΙΚΑ Χριστίνα του Παντελή,
κόρη ενω μοτάρχη

ΖΑΜΠΟΣ Γεώργιος του ’Αγγέλου, γιος
ενω μοτάρχη

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Χ ριστίνα του Β ασιλείου,
κόρη αντισυνταγματάρχη

ΥΦΑΝΤΗΣ Κυριάκος του Ιωάννη, γιος
αντισυνταγματάρχη, σειρά 10

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Ελένη
κόρη υπομοίρ αρ χου

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν ικόλαος του Αντωνίου,
γιος ενω μοτάρχη

του

Γεωργίου,

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Γεώργιος
του
Κ ω ν/νο υ, γιος αντισυνταγματάρχη
ΔΡΟΥΤΣΟΣ Σωτήριος του Ιωάννη, γιος
ταγματάρχη

ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Μ άρθα του Γεωρ
γίου, κόρη ενω μοτάρχη

ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΗΣΗ Θ εοδώρα του Κ ω ν/νο υ, κόρη
ενω μοτάρχη

ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος
λάου, γιος ενωμοτάρχη

ΝΤΑΣΚΑΣ Σ πυρίδω ν του Μηνά, γιος
ανθυπασπιστή

ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ Β ασίλειος του
στοκλή, γιος συνταγματάρχη

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β αλσαμία του Φι
λίππου, κόρη ενω μοτάρχη, σειρά 13

ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Δ έσ πο ινα
τρίου, κόρη ανθυπασπιστή

του
του

Δημη
Νικο

Θ εμι

ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Σπύρος του Μ ιχαήλ,
γιος αντισυνταγματάρχη

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ ω ν/νο ς του Αποστόλου,
γιος ενω μοτάρχη

ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ό λ γ α του Φωτίου, κόρη
ενω μοτάρχη
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ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ Ο υρανία του Ευαγγέλου,
κόρη ενωμοτάρχη
ΚΥΡΙΑΖΗ Αγλαΐα του Κ ω ν/νου, κόρη
ανθυπασπιστή ε.α.
ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνα του Κω ν/νου,
κόρη ενωμοτάρχη
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος του Σταύ
ρου, γιος ενωμοτάρχη
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Βασίλειος του Ευστρα
τίου, γιος ενωμοτάρχη
ΝΙΝΙΟΥ Μαρία του Λεωνίδα, κόρη υπο
μοίραρχου, σειρά 16
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Παρασκευούλα του
Σωτηρίου, κόρη ενωμοτάρχη
ΣΑΜΑΡΑ Γραμματική του Σωκράτη,
κόρη ενωμοτάρχη
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Μ ατθαίος του Λεωνίδα,
γιος υπομοίραρχου

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Ανδρέα,
κόρη συνταγματάρχη ε.α.
ΖΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Κ ω ν/νου, γιος
ανθυπομοίραρχου ε.α.
ΦΛΥΡΗ Αθανασία του Νικολάου, κόρη
ανθυπασπιστή

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ Βασίλειος του
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Βαρβάρα του Γεωρ
γίου, κόρη ενωμοτάρχη
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κυριάκος του Λαζάρου,
γιος ενωμοτάρχη
ΜΕΛΛΙΟΥ Καλλιόπη του Χαρίλαου,
κόρη ανθυπασπιστή

ΚΑΡΑΓΚΟΥ Στεφανία του Αθανασίου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.
ΣΟΛΔΑΤΟΥ Παναγιώτα του Θωμά,
κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 48

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ Ιωάννης του Δημητρίου,
γιος ενωμοτάρχη
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ιωάννης του Αθανασίου,
γιος ενωμοτάρχη
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ανδρέας του Παναγιώτη,
γιος υπομοίραρχου
ΧΑΤΖΟΥΛΗ Αναστασία του Γεωργίου,
κόρη ενωμοτάρχη

ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ Μαρία του Κ ω ν/νου, κόρη
ανθυπασπιστή
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Σταύρος του Γρηγορ'ιου, γιος συνταγματάρχη
ΜΠΑΛΗ Βασιλική του Ευαγγέλου,
κόρη ενωμοτάρχη
ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ Ειρήνη του Ευαγγέλου,
κόρη μοίραρχου

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία του Δ η μη
τρίου, κόρη ενωμοτάρχη
ΦΛΩΡΟΥ Παναγιώτα του Δημητρίου,
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Θ εοδώ
ρου, γιος ενωμοτάρχη
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Αγγελική του Εμμανουήλ,
κόρη μοίραρχου
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Μ ι
χαήλ, γιος ενωμοτάρχη
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Βασιλική του Αργυρίου,
κόρη μοίραρχου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Αγλαΐα του Κ ω ν/νου,
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΠΟΥΡΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ,
γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ιωάννης του Ομήρου, γιος
υπενωμοτάρχη
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Θωμάς του Ιωάννη, γιος
ενωμοτάρχη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος του Δ ημη
τρίου, γιος ενωμοτάρχη ε.α.

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία του
ξανδρου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΤΣΕΚΟΥ Κωνσταντίνα
κόρη ενωμοτάρχη

του

Ιωάννη,

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΤΡΑΠΑ Ευαγγελία του Ηλία, κόρη
ανθυπασπιστή
ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ Βασιλική του Θ εοδώ
ρου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 21
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος του Δημητρίου, γιος ανθυπασπιστή

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ Μαρία του Κ ω ν/νου, κόρη
ενωμοτάρχη

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Μαρία του Νικολάου,
κόρη συνταγματάρχη
ΣΤΕΛΕΧ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
Δημήτριος
Κ ω ν/νου, γιος ανθυπασπιστή

του

ΣΤΕΛ. ΔΙΟΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΣΑΜΟΥΛΗ Ευγενία του Δημητρίου,
κόρη ταξιάρχου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ - ΟΠΛΑ

ΣΙΑΜΕΡΑ Σταματούλα του Νικολάου,
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Πανα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΕΕ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος του Κ ω ν/νου,
γιος ενωμοτάρχη
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ Θ εόδωρος του Μ ενέ
λαου, γιος ανθυπασπιστή
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Νικο
λάου, γιος ταγματάρχη
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κ ω ν/νου,
γιος ενωμοτάρχη
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ - ΣΩΜΑΤΑ
ΜΑΣΤΙΧΙΔΗΣ Ανδρέας του Χρήστου,
γιος μοίραρχου, σειρά 4
ΝΤΟΥΜΑΣ Βασίλειος του Ευαγγέλου,
γιος πολιτικού υπάλληλου Χ ω ροφ υλα
κής, σειρά 8

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ ΣΙ - ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ Αναστάσιος του Πανα
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του
Γεωργίου, γιος ενωμοτάρχη, σειρά 3
ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ Νικόλαος του Εμμανουήλ,
γιος ενωμοτάρχη, σειρά 31

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος του Ό θω να,
γιος ενωμοτάρχη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΛΕΤΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α λέ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ
ΨΟΦΙΟΣ Γεώργιος του Ευθυμίου, γιος
ανθυπασπιστή ε.α.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ Θωμάς του Κ ω ν/νου,
γιος ενωμοτάρχη
ΚΤΗΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ Βασιλική του Βασιλείου, κόρη
ενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος
του
Κ ω ν/νου, γιος ενωμοτάρχη
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος του Ευθυ
μίου, γιος ενωμοτάρχη ε.α.
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Παναγιώτης του Βασι
λείου, γιος ανθυπασπιστή, σειρά 2
ΠΑΝΤΕΣ Αθανάσιος του Δ ημοσθένη,
γιος αντισυνταγματάρχη
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Δ ημη
τρίου, γιος ενωμοτάρχη
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ
ΣΑΑΝ ΘΗΛ. ΑΘΗΝΑΣ

ΝΟΣΟΚ.

ΨΟΦΙΟΥ Μ αρία του Ευθυμίου, κόρη
ανθυπασπιστή ε.α.
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΚΟΓΚΑΡΗΣ Πολύδωρος του Αποστό
λου, γιος ενωμοτάρχη
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Έ να πολύ αργό ράλλυ

Δ ιαφ η μίσεις σε Ι.Χ.

Στην Αυστραλία, ο Λάρυ Πέρκινς,
πα λιός οδηγός της «Φόρμουλα», και
ο Χανς Θ όλστραπ, ναυτικός, α π οφ ά 
σισαν να δια σ χίσ ου ν την πέμπτη
ήπ ειρ ο με αυτοκίνητο, ξεκινώ ντας
από το Περθ και καταλήγοντας στο
Σύντνεϋ.

Α κρ ίβηνε η τιμή της βενζίνης και
δεν μπορείτε να τα βγάλετε πια πέρα;
Οι Π αριζιάνοι βρήκα ν τον τρόπο να
εξασ φ αλίζουν δω ρεάν 25 λίτρα βεν
ζίνης την εβδομάδα, μετατρέποντας
τα αυτοκίνητά τους σε κινού μενες
δ ια φ η μίσ εις! Α παραίτητες π ρ ο ϋ π ο 
θέσεις: να δια θέτο υν βέβαια στοι
χειω δώ ς ευπαρουσίασ το αυτοκίνητο,
να οδ ηγο ύν τουλάχιστον 200 χ ιλ ιό μ ε 
τρα την εβδ ομ άδ α μέσα στην πόλη,
και να μη ν πα ρκά ρ ουν τα απογεύματα
σε υπόγεια γκαράζ.

Τα χρώματα και η επίδρασή τους πάνω
μας

Το αυτοκίνητό τους έχει την εμφ ά
νιση . . . μπανιέρας, μονταρισ μένης
σε ρόδες ποδηλάτου, και στη σκεπή
του υπ άρ χο υν η λια κο ί συλλέκτες, μια
που το περ ίερ γο αυτό αυτοκίνητο θα
κινείτα ι με ηλια κή ενέργεια. Η ταχύ-Χητα που θα μπ ορ εί να α να πτύ ξει δεν
θα ξ επ ερ νά ει τα 50 χιλιό μετρ α την
ώρα, στη διά ρ κεια βέβαια μόνο της
ημ έρα και εφ ό σ ον επ ικρ α τεί η λιο φ ά 
νεια. Ταχύτητα οπω σδήποτε καθόλου
ικα νο πο ιητική για ένα ραλλίστα!

Η εταιρεία που είχε την ιδέα αυτού
του νέου τρόπου διαφήμισης, δ ια π ί
στωσε ότι ένα αυτοκίνητο που κυ
κλο φ ο ρ εί στην πόλη, το βλέπ ου ν
κατά μέσο όρο επτά χιλιά δες άνθ ρω 
πο ι την ώρα!

-----------------Κ Ι Ν Α ----------------*
Έ νας γαστρονόμος ηλικιω μένος
Στη βο ρ ειοα να τολική επα ρχία Χέιλ ο ν ζ -γ ιά γ κ της Κίνας, ζει ένας γέρος
που α π ο δ ίδ ει την μα κροβιότητά του
στη σ υ νή θ εια να τρώ ει μερμήγκια!
Η είδησ η δη μο σ ιεύ τηκε σε μια κα
θη μερ ινή ε φ η μ ερ ίδ α της Σαγκάης,
που α να φ έρ ει πως ο γέρος, που ονο
μάζεται Γιαν Τζονγκσάν, είνα ι 87 χρ ό
νων και δ ο υ λ ε ύ ε ι ακόμα σαν εργάτης
σε ένα αγρόκτημα. Φ αίνεται πως ο
Τζονγκσάν τρ έφ εται κάθε μέρα με
χά πια από κρόκους αυγώ ν και σκόνη
μερμηγκιώ ν, που την τρ ίβει αφού
πρώ τα τα π λένει, τα ξερα ίνει στον
ήλιο και τα καβ ου ρδ ίζει στο τηγάνι!

-------------- ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ --------------Μ ηχάνημα για βαρήκοους
Ό σ ο ι είχαν την ατυχία να είναι
πολύ βαρήκοοι, ή να έχουν χά σει τε
λείω ς την ακοή τους, δεν μπ ορ ού σα ν
ως τώρα να π α ρ α κο λο υ θ ο ύ ν τη λεό 
ραση, όταν η ταινία που πρ οβ αλό ταν
δεν ήταν ξενόγλω σση και επομένω ς
δεν είχε υπότιτλους.
Τώρα, όμως, μια γιαπω νέζικη εται
ρεία δια θ έτει στην αγορά ένα μη χα
νισμό, που μετα τρέπει τα λόγια που
ακο ύγο νται στην τηλεόραση σε υπό
τιτλους! Έ τσι, τώρα, οι βα ρήκοοι
μ π ορ ού ν να π α ρ α κο λο υ θ ο ύ ν άνετα
οπ οιο δ ή π ο τε πρόγραμμα- α κό μα και
τις ειδήσ εις!
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Έ να . . . τρομακτικά φ ιλό ξενο ξε
νοδοχείο
Α λυσ ίδες που σέρνονται, σκάλες
που τρίζουν, πόρτες που α νο ιγ ο κλεί
νου ν μόνες τους, φαντάσματα που
εμφ ανίζοντα ι ξαφ νικά ουρλιάζοντας
απαίσ ια . . . Ό λ ο το ρεπερ τόρ ιο του
μυστηρίου, της φ ρίκης και του τρό
μου πρ οσ φ έρ ετα ι κάθε Σ αβ βα τοκύ
ριακο στην τιμή των πεντα κόσ ιω ν
δολλα ρ ίω ν (στην οπ οία π ερ ιλα μ β ά νε
ται φαγητό, στέγη, έντονο σασπένς
και σ υγκινή σεις «θρίλινγκ»), από ένα
ξενοδ οχείο βικτω ριανής περ ιό δου
στο Ά μ π ε ρ ν τ η ν της Σκωτίας - πού
αλλού - της πατρίδας της ομίχλης,
των θρύλω ν και του Λ ο χ -νες !
Αυτό που δεν διευ κρ ινίζετα ι στην
είδηση, είνα ι αν ανά μεσ α στις άλλες
υπηρεσ ίες εξασφ αλίζεται και ιατρική
περίθαλψ η, για όπ οιο ν από τους πο 
λυά ρ ιθ μ ο υ ς πελά τες του ξενο δ ο 
χείου δεν εκτιμή σ ει την ποιότητα της
φ ιλο ξενίας και τρ ομο κρ ατημ ένος
από τη μεγάλη περ ιποίησ η, θελήσ ει
να το .. .βά λει στα πόδια!

*

Η επίδραση των χρω μάτω ν πάνω
στις σ κέψ εις και τα συναισθήματα
του ανθρώ που είναι σήμερα απ ο δ ε
δειγμένη, και η ψ υχολογική αντί
δραση στα χρώματα χρ ησ ιμ οπο ιείτα ι
από τους ψ υχιάτρους για τη θεραπεία
ο ρ ισ μένω ν δ ια νοη τικώ ν παθήσεω ν.
Ετσι, στην Ελβετία, ψ υ χο λόγοι και
δια κοσ μητές σ υνεργάστηκαν για να
φτιαξουν ένα σπίτι με τα ιδανικότερα
χρώματα για την καλύτερη π νευ μ α 
τική απόδοση των ενοίκω ν του.
Παρακάτω, δίνο υμ ε μερικές χρ ήσ ι
μες οδηγίες για το πο ιο χρώ μα να
διαλέξετε για τους τοίχους του σπι
τιού σας: 1) Θ έλετε να ενισχύσετε τη
σκέψη και τη μελέτη; Διαλέξτε το κί
τρινο- το χρώ μα αυτό δυ να μ ώ νει τον
εγκέφ αλο, 2) Θ έλετε να ξεκουράζε
στε και να ενισχύσετε την ενεργητικότητά σας; Διαλέξτε το κόκκινο- το
χτυπητό ιδίως κόκκινο ενισ χύ ει τη
φ υσική δραστηριότητα, 3) Θ έλετε να
ξεκουράστε το σώμα και τα νεύρα
σας; Διαλέξτε το πρ άσ ινο στις διά φ ο
ρες αποχρώ σεις του' έχει την ιδ ιό 
τητα να καταπραϋνει τα νεύρα σε ση
μείο απίστευτο- μισής ώρας πα ρα 
μονή σ' ένα πρ άσ ινο δω μάτιο το
βράδυ, σας ξεκουράζει από τον κόπο
ο λό κληρ ης της μέρας, 4) Θέλετε να
Φ αίνεται το δω μάτιο
μεγαλύτερο
και δροσ ερότερο: Βάψτε το μπλε! 5)
Α ποφ εύγετε το θυσσινί- είνα ι το
χρώ μα που φ έρ νει ανησ υχία και με
λαγχολία, και ο πιο αισ ιόδοξος άν
θρωπος θα αρχίσ ει να μ ελα γχο λεί αν
μένει για μεγάλο χρ ονικό διάστημα σ'
ένα βυσ σινί π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν γι' αυτό, αν
σας αρ έσ ει αυτό το χρώ μα πάρα
πολύ, χρ ησ ιμ οπο ιήσ τε το μόνο σε
δω μάτια που μένετε μικρό χρ ονικό
διάστημα.

Πάντως, μη βιαστείτε να πάρετε τις
μπογιές σας και τα π ινέλα σας για να
βάψετε το σπίτι σας με το ξεκούραστο πρ άσ ινο χρώμα. Γιατί η γκρίνια
της γυνα ίκας σας για τα κουφώ ματα ή
τα πατώματα που α να πό φ ευκτα θα
λερώσετε, μπορ εί να είνα ι πολύ πιο
κουραστική- ειδικά, μάλιστα, αν σας
ανα γκάσ ει να τα καθαρίσετε κιόλας
μόνος σ α ς !. . .

*

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΑ ΜΠΟΡΝΤΩ ΓΑΛΛΙΑΣ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
δέκα (10) χρόνω ν από την ίδρυσή της, η
Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Έ νω σης
Αστυνομικώ ν (Ι.Ρ.Α.) του Μπορντώ Γαλ
λίας, διοργάνωσε διάφορες γιορταστι
κές εκδηλώσεις από 6 έως 16-5-83, στην
ομώνυμη πόλη.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Ι.Ρ.Α.,
εκπροσώ πησε η ενομωτάρχης Πανα
γιώτα Τζΐμα - Τσαγκάρη της Διεύθυνσης
Εγκληματολογικώ ν Υπηρεσιών. Πήραν
μέρος επίσης αντιπροσωπείες αστυνο
μικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης
και την Αμερική.

Το πρόγραμμα παραμονής των ξένων
αστυνομικών, ήταν κα θ’ όλα άψογα ορ
γανω μένο και περ ιλά μβα νε επισκέψ εις
στα αξιοθέατα της πόλης του Μπορντώ,
επίσημα γεύματα και δεξιώσεις και διά
φορες άλλες εκδηλώσεις αναψυχής.
Επικράτησε ευχάριστη και φιλική ατμό
σφαιρα, ανταλλάχτηκαν σκέψεις και
απόψεις γύρω από ενδιαφ έροντα κοινά
αστυνομικά θέματα και βγήκαν χρήσιμα
συμπεράσματα.
Γενικά η διεθνής αυτή συνάντηση, ση
μείωσε πλήρη επιτυχία και άφ ησε άριστες εντυπώσεις και όμορφες ανα μνή
σεις σ' όσους συμμετείχαν.

αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφ ιές των
τόπων που επισκέφ θηκαν.
Επισκέφ θηκαν επίσης τα Αρχηγεία της
Αστυνομίας στη Ρουμανία, Ουγγαρία και
Αυστρία, ενημερώ θηκαν γύρω από ορ
γανω τικά θέματα και προβλήματα που
απασχολούν τις αστυνομίες αυτές, αν
τάλλαξαν
ενδια φ έρ ουσες
χρήσιμες
απόψ εις καθώς και αναμνηστικά δώρα.
Γενικά η εκδρομή στέφθηκε από
πλήρη επιτυχία και ικανοποίησε τους εκ
δρομείς προσφ έροντάς τους πρω τό
γνωρες εμπειρίες και όμορφες α να μνή
σεις.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
Στα πλαίσια της σύσφιγξης των φ ιλι
κών σχέσεων των νέων, παιδιώ ν αστυνο
μικών, μελώ ν της Ι.Ρ.Α., πραγματοποιή
θηκε τον περασμένο Ιούνιο, με επιτυχία
στο Γκρατς της Αυστρίας διεθνής συν
άντηση νέων.
Από πλευράς του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος, πήραν μέρος οι νέοι Ιωάννα
Μ ακρυδημήτρη, Κ ω ν/νος Π αυλόπουλος
και Νικόλαος Στεργίου. Στη συνάντηση
αυτή, οι νέοι είχαν την ευκα ιρία να αν
ταλλάξουν απόψ εις πάνω σε κοινά εν
διαφ έροντα θέματα και να διευρ ύνουν
τον κύκλο των φιλικώ ν τους επαφώ ν σε
διεθνές επίπεδο.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.
Π ραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου
1983, σε αίθουσα του Αρχηγείου Χωρο
φυλακής εκλογές για την ανάδειξη νέου
διοικητικού σ υμβουλίου του Εθνικού
Τμήματος Ελλάδας της Ι.Ρ.Α. Στην αρχή
έγινε απολογισμός του έργου της απερ
χόμενης διοίκησης, και στη συνέχεια
ψ ηφοφορία. Το νέο διοικητικό σ υμβού
λιο, που βγήκε α π ’ τα αποτελέσματα των
εκλογών, συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθω ς:
1. Πρόεδρος: Αντώνιος Δεμέστιχας,
υποστράτηγος Χ ω ρ/κής ε.α.
2. Α ντιπρόεδρος: Κω ν/νος Καλογερόπουλος αντιστράτηγος Χ ω ρ/κής ε.α.
3. Γεν. Γραμματέας: Κ ω ν/νος Βασιλάκης συνταγματάρχης.
4. Βοηθός Γεν. Γραμματέα: Ευάγγ.
Γεωργίου ταγματάρχης.
5. Ταμίας: Ιωάννης Ρούμπας, συντα
γματάρχης.
6. Βοηθός Ταμία: Παναγ. Κολοκάθης,
ταγματάρχης.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.
Πραγματοποίθηκε με επιτυχία, η προ
γραμματισμένη για το έτος 1983 εκ
δρομή εξωτερικού του Ελληνικού Τμή
ματος, της Διεθνούς Έ νω σ ης Αστυνομι
κών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
(Βουλγαρία - Ρουμανία - Ο υ γ γ α ρ ία -Α υ 
στρία - Γιουγκοσλαβία) από 1 — 15 Ιου
λίου 1983.
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με αυ
τοκίνητο πούλμαν και συμμετείχαν σ ’
αυτή 52 άτομα, μέλη της Ι.Ρ.Α. με συγγε
νικά τους πρόσωπα. Οι εκδρομείς είχαν
την ευκαιρία να θαυμάσουν τα διάφορα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έ φ θ α σ α ν στη χώ ρα μας στις 26-8-83
π ρ ο ερ χ ό μ ενο ι από τη Ν υρεμβέργη, 52
Γ ερμ ανο ί αστυνομικοί, μέλη της Ι.Ρ.Α.
μαζί με τις οικο γένειές τους. Τους ξέ
νους σ υ νά δ ελφ ο υ ς υπ οδ έχθη κα ν το
Δ ιο ικητικό Σ υμ βού λιο του Εθνικού Τ μή
ματος με επικεφ α λή ς τον πρ όεδ ρ ο Αν
τώνιο Δ εμέστιχα και μέλη της Ι.Ρ.Α. Στη
διά ρ κεια της εδώ πα ρα μονής τους επισ κέφ θ η κα ν τα δ ιά φ ο ρα αξιοθέατα και
τους α ρ χα ιολο γικού ς χώ ρους της Α θή
νας. Την πα ρα μο νή της αναχώ ρησής
τους, δ ό θη κε αποχαιρ ετιστήρια δεξίωση
προς τιμή τους, σε κοσμική ταβέρνα της
Πλάκας, όπου επικράτησε ζεστή και φ ι
λική ατμόσ φ α ιρα και αντα λλάχτηκαν
διά φ ορα α να μνη στικά δώρα. Στις 31-8-83
αναχώ ρησαν για την π α νέμο ρ φ η Εύβοια,
όπου τους υ π οδ έχθη κε ο Δ ιο ικητή ς της
Δ.Χ. Εύβοιας με μέλη του τοπ ικού τμή
ματος της Ι.Ρ.Α. Αφού χά ρη καν και δια
σκέδα σα ν έντονα στην διά ρ κεια της εκεί
πα ρα μο νής τους, ανα χώ ρησαν στις
9-9-83 για την πατρίδα τους, κατενθουσ ια σ μ ένο ι από το πνεύ μα φ ιλο ξενίας και
α υ θο ρμ ητισ μο ύ των Ε λλήνω ν σ υ να δ έλ
φω ν τους.
Γκρουπ 50 Αυστριακώ ν α σ τυνομικώ ν
μελώ ν της Ι.Ρ.Α., επ ισ κέφ θ η κε στις
18-9-83 τη χώ ρα μας. Τους υπ οδ έχθη κα ν
με εγκαρδιότητα το Δ ιο ικητικό Σ υ μ β ο ύ 
λιο του Εθνικού Τμήματος και μέλη
α σ τυ νο μ ικο ί της Ι.Ρ.Α. Οι ξένοι σ υ νά δ ελ
φοι, σ υ νο δ ευ ό μ ενο ι από Έ λ λη νες αστυ
νομ ικού ς ε π ισ κέφ θ η κα ν στις 19-9-83 την
Α κρόπολη, όπου θαύμασαν και πρ ο σ κύ 
νησαν τον Ιερό Βράχο της, ενώ το βράδυ
της ίδιας μέρας πα ρα κάθ ησ αν σε δ είπ νο
που πα ρα τέθη κε προς τιμή τους σε κο
σμική ταβέρνα της Πλάκας. Μέσα σε χ α 
ρ ούμενη ατμόσ φ αιρα δια σ κέδασ α ν και
χόρεψ αν, απ ολα μβ άνοντα ς μια καθαρά
ελλη νική βραδιά.
Στη διά ρ κεια της πα ρα μο νής τους στη
χώ ρα μας, επ ισ κέφ θ η κα ν τα Μ ετέωρα, τη
Λαμία τους Δ ελφ ούς, την Πάτρα, την Αρ
χα ία Ο λυμπία, την Επίδαυρο, τις Μ υκή
νες, το Εθνικό Α ρ χαιο λογικό Μ ουσείο
και π ο λλά άλλα αξιοθέατα. Σ' όλα τα μέρη
που πήγαν έτυχαν θερμής και εγκάρδιας
υπ οδ οχή ς από αξιω ματικούς και οπλίτες
(άνδρες - γυνα ίκες) μέλη της Ι.Ρ.Α.. που
τους ξενάγησα ν και τους π ερ ιέβ α λα ν με
ξεχω ριστό ενδ ια φ έρ ο ν και έντονη φ ιλική
διάθεση.
Τέλος στις 28-9-83, ανα χώ ρησαν με
πλο ίο για τη Βενετία και απ' εκεί στην
πατρίδα τους, τονίζοντας χα ρα κτηρ ι
στικά τον μεγάλο ενθουσ ιασ μό τους και
τη χαρά τους για τις πραγματικά αξέχα
στες μέρες που πέρασαν στην Ελλάδα
και τη σ υγκίνησή τους για την υπέροχη
φ ιλο ξενία των Ε λλήνω ν σ υνα δέλφ ω ν
τους.
Θα πρ έπ ει να σ ημ ειώ σ ου με ότι στη δ ι
άρκεια του καλοκαιριού, εκτός από τα
ορ γανω μένα γ κρ ο υ π αστυνομικώ ν, ήρ
θαν στη χώ ρα μας για να χα ρο ύν τις ανε
π α νάλη πτες φ υσ ικές ομ ορ φ ιές της, αρ 
κετοί μ εμ ο νω μ ένο ι ξένοι σ υ νά δ ελφ ο ι
από πο λλές Ευρω παϊκές χώ ρες και φ ιλο 
ξενήθ ηκα ν από Έ λ λ η ν ε ς σ υνα δέλφ ο υς
τους, αποκομίζοντα ς τις καλύτερες εν
τυπώ σεις από την εδώ πα ρα μο νής τους.
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Δ εν αρ κεί ν ’ αγω νιστούμε για ν ’ απ ο
κτήσουμε καλές αρχές και ιδέες και να
μορφ ώ σ ουμε έναν καλό και άρτιο χα ρα
κτήρα, αλλά πρ έπ ει και ν' αγω νιζόμαστε
να είμαστε σ υνεπ είς σ' αυτόν. Και νομίζω
πως εκεί είναι ο σ κληρότερος αγώνας.
Συνήθω ς όλο ι οι εξω τερ ικοί πα ρ ά γον
τες μας σ πρ ώ χνουν στο να γινόμαστε
ασυνεπείς. Η σ υ νέπ εια στον εαυτό μας,
στις αρχές μας, πο λλές φ ορές μας φ έρ 
νει σε αντίθεση με τους δικο ύς μας, με
την οικο γένειά μας, με τους φ ίλους μας.
Και σχεδόν κάθε μέρα μας φ έρ νει σε
αντίθεση με το κα θ ημ ερ ινό περιβάλλον,
με το σ υμ βιβ ασ μένο τρόπο ζωής των
πολλώ ν. Ο σ υμβιβ ασ μός είνα ι για τους
πο λλού ς σιγουριά, ενώ η σ υ νέπ εια είναι
κίνδυνος. Χρειάζεται λο ιπ ό ν μεγάλη δύ
ναμη και αντοχή, για να σταθμίζουμε δι
αρκώς τα πράγματα και να κάνουμε αυτό
που θα μας φ έρ ει σε σ υνέπ εια με τον
εαυτό μας, και ας νομ ίζουν οι άλλο ι πως
κάναμε σφάλμα.
Αναρω τιόμαστε πρ ιν από κα θ εμιά μας
ενέρ γεια: Αυτό μπορώ να το κάμω εγώ;
Τ αιριάζει σε μένα αυτή η πράξη; Είμαι
σ υνεπής στόν εαυτό μου αν κάνω τούτο
το πράγμα: Αν αυτό σ υ μ β α ίνει συχνά, και
όχι συχνά αλλά πάντοτε, και αν δεν σας
π α ρα σ ύρ ει το ρεύμα, αν δηλαδή δεν κά
νετε κάτι επειδ ή έτσι κάνο υν οι π ερ ισ σ ό
τεροι από τους γύρω σας ,αν δεν σας
π α ρα σ ύρ ει η ευκολία, το βόλεμα, η ίσως
δύσ κολη ή εύκο λη ώρα. τότε να ξέρετε
πως πάτε πολύ καλά. Είσαστε συνεπείς,
ποτέ δεν θα μετανοιώ σετε, ποτέ δεν θα
λυ π ηθ είτε, ποτέ δεν θα ξεπέσετε, π ά ν
τοτε στις πράξεις σας θ ’ αναγνωρίζετε
τον εαυτό σας.
Θα έχετε ασφ αλώ ς α κο ύσ ει να λένε για
μ ερ ικο ύς ανθ ρώ πο υς πως παραπαίουν.
Αυτοί οι δυστυχείς άλλα πισ τεύ ουν και
άλλα κάνουν. Π αρασύρονται εύκολα.
Δ εν είναι συνεπείς. Ξεχνούν αυτό που
πιστεύουν. Και μετά από μια τέτοια τους
πράξη δεν ανα γνω ρ ίζουν τον εαυτό
τους.Ε ίναι δυστυχείς. Οι π ερ ισ σ ότερ οι
ά νθ ρ ω πο ι γύρω μας έχο υν κάποιες αρ 
χές. Τιμιότητα, καλή διάθεση, πίστη.
Στην ο π οια δή ποτε όμως εργασία τους
πα ρα μερ ίζου ν συνήθω ς τις αρχές τους
αυτές και βάζουν σαν κριτήριο των ενερ 
γειώ ν τους το άμεσο σ υμφ έρον, ή ακόμα
και την πίστη τους. Πώς να τους πισ τέ
ψεις όταν σου μιλά νε για τιμιότητα και
για καλή διά θεσ η: Πώς να σ τηριχθείς στο
λόγο τους; Τι τους λ ε ίπ ει; Τους λείπ ει η
συνέπεια. Η εμπ ορ ική ή ηο πο ιαδ ήπο τε
συναλλαγή μαζί τους, ακόμα και η φιλία
τους, είναι πάντοτε επισφ αλής. Δε σου
πρ ο σ φ έρ ο υ ν τη σταθερότητα εκείνη που
σε κάνει να βασίζεσαι πάνω τους και να
τους εμπιστεύεσαι. Ό χ ι γιατί δεν έχουν
κι αυτοί τις αρχές τους. Αλλά γιατί δεν
είνα ι σ υνεπ είς σ' αυτές.
Σ υνέπ εια απαιτείτα ι εξ ίσου και στις
μεγάλες αποφ άσ εις της ζωής μας, αλλά
και στην καθεμιά κα θ ημ ερινή μας ενέρ 
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γεια. Και κυρίως σ υ νέπ εια απαιτείται σε
μερικές ελάχιστες στιγμές της ζωής του
καθενός μας, όταν σου παρουσιάζεται το
δίλη μμ α να τα παίξεις όλα, κορώ να γράμματα. Από τη μιά μεριά η ευκο λία και
το οποιο δή ποτε όφ ελος, από την άλλη η
δυ σ κολία και η κάποια ή η μεγάλη θυσία.
Εκεί θα δια λέξεις αν θα ενδώ σεις ή αν θα
μ είνεις συνεπής στον εαυτό σου. Αν θα
πεις το μεγάλο-ναι-ή το μεγάλο όχι, όπως
λέει σ' ένα του π ο ίη μ α ο Καβάφης, έστω
κι αν κανείς δεν θα σου δώ σει τα συγχα
ρητήριά του επειδή δεν ενέδω σες, ενώ
π ο λλο ί θα βρ εθο ύνε να σε επικρ ίνο υ ν για
κουτό επειδή αρ νήθ ηκες το συμφέρον.
Είναι πάντως γεγονός πως τις μεγάλες
αυτές απ οφ άσ εις στις κρίσιμες φάσεις
του βίου τις πα ίρ νει μό νον εκείνος που
σ υνήθισε να είνα ι κάθε ημ έρα συνεπής
στον εαυτό του. Που η καθεμία του
ημ έρα είναι σ καλοπάτι για την άλλη. Που
οι καθ ημ ερινές του ενέρ γειες δεν αντιστρατεύονται τις επό μενες και δεν του
χρειάζεται να σταματάει για να διορ θώ 
σει τα λάθη των π ρ οη γου μένω ν ημερώ ν
και τις ασ υνέπειες, αλλά η κάθε του εν
έργεια είνα ι πρ οχώ ρ ημ α και ολοκλήρω ση
εκείνου που άρχισε την προτεραία. Ο
βίος και μ ετα φ ο ρικά και πραγματικά, ε ί
ναι ανήφορος, είνα ι άνοδος. Α λοίμονο κΓ
αν δεν ήταν άνοδος, αλλά ίσια επίπεδη
γραμμή ή κάθοδος. Αφού όμως είναι
άνοδος χρειάζεται η κάθε πράξη να είναι
σ καλο πάτι ανόδου. Πώς θα γίνει λοιπόν
σ καλοπάτι όταν δεν υπάρ χει συνέπεια;

Πάντοτε η νίκη της συνέπειας εί
ναι σιωπηλή, μυστική μονήρης.
Όσο όμως πιό αθώρητη, τόσο πιό
ακριβή, τόσο πιό πολύτιμη.
Πολλά α λή θεια σε τραβάνε να ξεφύγεις από την ανο δική σου προσπάθεια.
ΚΓ είνα ι τόσο δελεαστικά, υπόσχονται
τόσες ευκολίες. Σου θυμίζουν τον Ηρα
κλή μπροστά στο σ ταυροδρ όμι της αρε
τής και της κακίας που μαθαίναμε στο
Δημοτικό. Ή σου φ έρ νου ν στο νου τον
Ο δυσσέα του Γυμνασίου μπροστά στις
π α νέμο ρ φ ες Σειρήνες, που πρ ο σ π α θ ο ύ 
σαν με τα απερίγραπτα θέλγητρά τους
να τον ξεστρατίσουν από τον τελικό του
προορισμό. Είναι βαρύ και δύσκολο να
αποτρέψ εις το πρόσω πο από τις π α νέ
μορφ ες σειρήνες, ενώ στην πάλη που γί
νεται μέσα στο στήθος σου ίσως κανείς
δε θα βρεθεί να σου συμπαρασταθεί.
Πάντοτε η νίκη της σ υνέπ ειας είναι σιω
πηλή, μυστική, μονήρης. Ό σ ο όμως πιό
αθώρητη, τόσο πιό ακριβή, τόσο πιό π ο 
λύτιμη. Ο Δ η μο σ θ ένης έλεγε, «χαλεπώτερον το φ υ λάξειν του κτήσασθαι». Δ υσ
κολότερο να διατηρήσ εις κάτι από το να
το αποκτήσεις. Αυτό όμως είναι το έπα 
θλο, το γέρας: Η σ υ ν έ π ε ι α .
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Τ ο υ Ρ ιτ σ α ρ ν τ Λ ιο ύ ϊς
Τα τρία πρώτα μπαρ ήταν σχεδόν άδεια
και κανένας από τους πελάτες δεν είχε
προσέξει την παρουσία του. Έ τσι, ο
Φρέντυ είχε αναγκαστεί να αρκεςττεί σε
μερικά ποτήρια μπάρα, το μόνο ποτό που
ήταν σε θέση να αγοράσει με δικά του
χρήματα.
Αλλά τα πράγματα άλλαξαν στο τέ
ταρτο μπαρ: Εδώ η τύχη του χαμογέ
λασε, φέρνοντας στο δρόμο του έναν
γαλαντόμο. Τον είδε να μπ αίνει στο μα
γαζί, να στέκεται για λίγο στην πόρτα,
σαν να έψαχνε να 6ρει κάποιον, και μετά
να πλησιάζει στο μπαρ και να κάθεται σε
ένα σκαμνί, δίπλα στον Φρέντυ.
- Να σε κεράσω ένα ποτηράκι: ρώτησε
χαμογελαστά.
-Ο υ ίσ κ υ , βιάστηκε ν' απαντήσει ο
Φρέντυ, σπρώχνονταν με τρόπο το πο 
τήρι της μπάρας που βρισκόταν μπροστά
του.
Ο νεαρός ήταν ντυμένος πρόχειρα,,
αλλά με γοάστο. Φοροάσε γκρι πανταλόνι
και σπορ σακκάκι, που άφ ηνε να φανεί
ένα μάλλινο πουλόβερ με γυριστό γιακά.
'Ενα λεπτό, ξανθό μουστάκι τόνιζε το
πρόσω πό του και τα μαλλιά του ήταν κά
πως μακριά, αλλά όχι στο άκομψ ο μήκος
που τα άφ ηναν οι έξαλλοι νεαροί.
Ο Φρέντυ πρόσεξε το ακριβό ρολόι στο
χέρι του άντρα και το ενδιαφ έρον του
μεγάλωσε ακήμη περισσότερο, όταν τον
είδε να βγάζει από την τσέπη του το πο ρ 
τοφ όλι του.
Έ να κολλαριστό εικοσιδόλλαρο γ λί
στρησε πάνω στο μαρμάρινο πάγκο του
μπαρ. Από συνήθεια ο Φρέντυ προσ πά
θησε να μαντέψει τι είδους άνθρωπος
ήταν αυτός ο νεαρός. Αλλά η αθλητική
του εμφάνιση δεν συμβιβαζόταν και
πολά με το παχά πορτοφ όλι του. Τι ση
μασία είχε όμως; Αυτό που μέτραγε ήταν
η προθυμία του νεαροά να τον κεράσει.
Είχε πιει κιόλας δάο ουίσκυ και είχε
μπροστά του το τρίτο. Και ξαφνικά ένας
φόβος του έσφιξε την καρδιά. Θα κρατοάσε αυτό το όνειρο ή μήπως θα έσβηνε
απότομα μετά το τρίτο ποτηράκι; Ό χ ι!
Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί! Ο Φρέντυ
έπρεπε να βρει ένα τρόπο να τραβήξει
την προσοχή του νεαρού, να τον κρατή
σει κοντά του όσο περισσότερη ώρα
μπορούσε.
- Ί σ ω ς να μην το πιστέψ εις αυτό που
θα σου πω, έκανε, αλλά μια φορά κι έναν
καιρό ήμουνα διάσημος. Έ δ ινα πα ρα
στάσεις και το κοινό με αποθέω νε . . .
- Αλήθεια;
Ο Φρέντυ έγνεψε καταφατικά και το
ξαφνικό ενδιαφ έρον του συνομιλητή του

του έδωσε κουράγιο να συνεχίσ ει το
παραμύθι του.
- Μ η ν κοιτάς τα χάλια μου τώρα. Κά
ποτε ήμουνα ταχυδακτυλουργός, ο
Μ ούντο ο Μάγος με τ ’ όνομα!
- Σοβαρά! Για φαντάσου! έκανε ο νεα 
ρός με θαυμασμό.
Ο Φρέντυ κατέβηκε από το σκαμνάκι
του μπαρ κι έκανε δυο βήματα, κορδω 
μένος σαν παγώνι.
- Ο ύ τ ε μπορείς να φανταστείς μπ ρο
στά σε πόσο κόσμο έκαναν τα κόλπα μ ο υ !
συνέχισε και χάϊδεψε με το ένα χέρι τα
άγρια, απεριποίητα γένια του.
Στηρίχτηκε με το άλλο χέρι στην άκρη
του μπαρ για να μην πέσ ει και το τριμ
μένο παλτό του άνοιξε, αφήνοντας να
φανούν από μέσα τα βρώ μικα κουρέλια
που κάποτε ήταν κοστούμι.
- Μαζεύονταν σαν τις μέλισσες στο
μέλι για να με δουν, ξανάπε. Κι έμειναν μ ’
ανοιχτό το στόμα, όταν έκανα τα κόλπα
μου.
-Α π ίσ τ ε υ τ ο ! Πάω στοίχησα ότι θα εί
χες καταπληκτική επιτυχία . . .
Τα μάτια του Φρέντυ θόλωσαν από ξα
φνικά δάκρυα.
- Α λλοίμονο! είπε. Τώρα πια όλα έχουν
αλλάξει. Κανένας δεν ζητάει μάγους . . .
Με τρεμάμενα βήματα σκαρφάλωσε
πάλι στο ψηλό σκαμνί, ο νεαρός κούνησε
περ ίλυπα το κεφ άλι του και παράγγειλε
άλλο ένα ουίσκυ για τον Φρέντυ.
- Γ ι α στάσου! έκανε σε μια στιγμή.
Έ χω μια ιδέα! Ξέρεις, είμαι κι εγώ ταχυ
δακτυλουργός. Ό χ ι επαγγελματίας, β έ 
βαια, όπως εσύ, αλλά έτσι, από χόμπυ!
Έ χω μάθει μερικά κόλπα για πλά κα . . . Τι
θάλεγες να μου μάθαινες μερικά από τα
δικά σου για να . . . βελτιώσω την τεχνική
μου;
Ο Φρέντυ αναστέναξε.
-Δ υ σ τ υ χ ώ ς ! είπε και κούνησε το κε
φ άλι του. Το δεξί μου χέρ ι δεν με βοη
θάει πια καθόλου. Το χτύπησα εδώ και
κάμποσο καιρό και δεν είναι πια όπως
πριν.
Σήκωσε το χέρ ι του κι έκανε μερικές
κινήσεις για ν' αποδέξει την αλήθεια των
λόγων του.
- Δ ε ν πειράζει, επέμεινε ο άλλος. Θα
μπορούσες να μου τα δείξεις σε αργό
ρυθμό. Φυσικά, θα σε ανταμείψ ω για τον
κόπο σου.
Το πρόσω πο του Φρέντυ έλαμψε. Με
μια γρήγορη κίνηση άδειασε το ποτήρι
του και το έσπρωξε με νόημα προς τον
μπάρμαν.
- Εντάξει, είπε. Δεν θάναι πολύ δύσ
κολο να σου δείξω μερικά από τα εύκολα
κολπάκια μου.

- Σύμφωνοι, λοιπόν! έκανε ο νεαρός κι
έρριξε μια ματιά στο ρολόι του. Θα σου
πω τι θα κάνουμε. Εγώ πρ έπει να φύγω
για λίγο - έχω ένα ραντεβού μ' ένα πε
λάτη μου. Αλλά σε τρία τέταρτα περίπου
θα έχω τελειώ σει και θα μπορούσα να σε
συναντήσω στη γωνιά και να πάμε μαζί
στο σπίτι μου.
- Έ γινε!
Ο νεαρός φώναξε τον μπάρμαν.
- Φέρε στο φίλο μου από δω ένα ου ί
σκυ ακόμα κι εμένα δώσε μου μια μπουκάλα.
Ο Φρέντυ δεν μπορούσε να το πισ τέ
ψει! Η τύχη τρυ είχε γυρ ίσ ει και τον βο μ 
βάρδιζε τώρα με την εύνοιά της.
- Αυτό το ποτηράκι θα σε βο ηθ ήσ ει να
θυμηθείς τα κόλπα σου, είπε ο νεαρός,
όταν ο μπάρμαν έφερε την παραγγελία.
- Σίγουρα!
Ο Φρέντυ πήρε με το ένα χέρ ι το π ο 
τήρι του κι άπλωσε το άλλο στη μπουκάλα του ουίσκυ.
- Α ! Ό χ ι! τον έκοψ ε ο άλλος και τρά
βηξε τη μπουκάλα. Αυτό είναι για
ύστερα, όταν θα συναντηθούμε στη γω 
νία.
Ξανακοίταξε πάλι το ρ ολόι του κι
ύστερα έβγαλε από το πο ρτο φ ό λι του
δύο δολλάρια.
- Στο μεταξύ, εσύ πιες κανα - δύο πο 
τηράκια ακόμα. Και μην ξεχάσεις! Στη
γωνιά, σε τρία τέταρτα!
- Θα είμαι στην ώρα μου, υποσχέθηκε
ο Φρέντυ.
Π ερίμενε να δει τον νεαρό να βγαίνει
από το μπαρ και μετά μάζεψε τα χρήματα
που του είχε αφ ήσει πάνω στο μάρμαρο
και τα έβαλε προσ εκτικά στην εσωτερική
τσέπη του παλτού του. Πήρε το ποτήρι
του και τραβήχτηκε περπατώντας σ' ένα
τραπεζάκι σε μια γωνιά του μπαρ, απέ
ναντι από το μεγάλο ρολόι του τοίχου
που έδειχνε δέκα ακριβώς. Ά ρ χ ισ ε να
πίνει το ποτό του σε μικρές ρουφηξιές.
Τα δύο δολλάρια, μαζί με κάτι ψιλά
ακόμα, που ο νεαρός είχε αφ ήσει στο
μάρμαρο, του ζέσταναν την τσέπη.
Δεν είχε κανένα σκοπό να τα χαλάσει
όλα αμέσως. Αν ο νεαρός ερχόταν στο
ραντεβού, θα είχε στη διάθεσή του μια
ολόκληρη μπουκάλα με ακριβό ουίσκυ.
Αν π ά λι του την έσκαγε και δεν εμ φ α νι
ζόταν καθόλου . . . ε, τότε, θα τα ξόδευε
για μερικές μπύρες ακόμα σ' ένα πιο
φτηνό μαγαζί, κι ίσως και να του περ ίσ 
σευαν και μερικά ψιλά για μια ζεστή χ ο ρ 
ταστική σούπα. Έ βγα λε από την τσέπη
του μερικά νομίσματα κι άρχισε να τα
στριφ ογυρίζει στα δάκτυλά του, εξαφανίζοντάς τας και δείχνοντάς τα μετά στο
άλλο χέρι. Ή ταν ένα από τα ελάχιστα
κόλπα που ήξερε και το τραυματισμένο
του χέρι δεν τον βοηθούσε να το κάνει
και στην εντέλεια. Ο πωσδήποτε, όμως,
θα ήταν αρκετό για μερικά μαθήματα
εκείνη τη βραδιά.
Η ώρα προχω ρούσε αργά. Σε λίγο,
μαύρα φίδια άρχισαν να ζώνουν τον
Φρέντυ. Μήπως ο νεαρός δεν είχε σκοπό
να ξαναγυρίσει; Λες να ήταν κόλπο για να
τον ξεφορτω θεί; Έ να αίσθημα α π ελπ ι
σίας και μοναξιάς τον πλημμύρισε. Να
περίμενε άραγε άδικα; Έ διω ξε με π ρ οσ 
πάθεια τις μαύρες σκέψεις από το μυαλό
του. Α, μπα!. Ο νεαρός Φαινόταν καλό
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παιδί, δεν θα τον γελούσε. Τι δ ο υλειά
νάκα νε άραγε: Για να βλέπ ει τους π ελά 
τες του τόσο αργά το βράδυ μπ ορ εί να
ήταν πλα σ ιέ . . . Και γιατί να του πει να
σ υνα ντηθο ύν στη γωνιά, αντί στο μπαρ:
Μα, βέβαια! Πού θα έβρισκε να π α ρ κά 
ρει: Οχι ο νεαρός θα κράταγε την υπ ό 
σχεσή του. Δ εν υπήρχε καμιά αμφ ιβολία .
Στις έντεκα παρά είκοσ ι ο Φρέντυ
στράγγιζε τις τελευτα ίες σταγόνες από
το ποτήρ ι του και σ ηκώ θη κε από τη θέση
του. Έ να ς πα γω μ ένος αέρας τον χτύ 
πησε στο πρ όσ ω πο μόλις βγήκε στο
δρόμο. Η κίνησ η έξω ήταν αραιή. Έ χω σ ε
τα χέρ ια του βαθιά στις τσέπες και με
αργά βήματα πρ οχώ ρ ησ ε στη γωνιά. Δεν
είδε κανένα α υ τοκίνη το εκεί. Α κού μπ ησ ε
την πλάτη του στο μεγάλο γρ α μ μ α το κι
βώτιο και περ ίμ ενε. Ά ρ χ ιζ ε π ά λι ν' α νη 
συχεί και ν' α μ φ ιβ ά λλει Μα τι ανόητος
που ήταν! Πως έπεφ τε έτσι στην παγίδα:
Θ άπρεπε πια να είχε μά θει καλά την τύχη
του. Τι νάκα νε: Να συνέχιζε να στέκεται
μέσα στο κρύο, περ ιμ ένοντα ς τον άγνω 
στο νεαρό, που δεν είχε σ κοπό να φ ανεί:
Δ εν θάταν καλύτερα να αναζητούσε τη
ζεστασιά σε κανένα άλλο μπαρ και να παρηγοριόταν με τη συντρ οφ ιά καμιάς
μπύρας:
Ηταν έτοιμος να φύγει, όταν ένα α υ 
τοκίνητο έκοψ ε ταχύτητα και σταμάτησε
μπροστά του. Η πόρτά άνοιξε κει ο
Φρέντυ γλίσ τρη σ ε στο κάθισ μα κ λ ε ίν ο ν 
τας πίσω του την πόρτα.
-Δ υ σ τ υ χ ώ ς δεν τα κατάφερα να δω
τον πελάτη μου, είπε ο νεαρός ξεκ ιν ώ ν 
τας. Θα ξανα περ άσ ω αργότερα απ το
σπίτι του.
Επιασε από πίσω κάθισμα τη μπουκάλα που είχε αγορά σ ει στο μπαρ.
- Πάρε, είπε στον Φρέντυ.
Αυτός δεν έχασε καθόλου καιρό. Ξε
τύλιξε το χαρτί, ξεβίδω σε το κα π ά κι κι
έφ ερ ε τη μπ ου κά λα στα χείλη του. Το
καυτό υγρό διά λυσ ε κάθε μαύρη σκέψη
και η π ρ οσ μ ονή μιας θαυμάσιας βραδιάς
ζέστανε την καρδιά του.
- Αλλά δεν ήθ ελα να σ' αφ ήσω να π ε ρ ι
μένεις, σ υνέχισ ε ο νεαρός. Π ρ έπει να
κρατάμε τις υποσ χέσ εις μας, έτσι δεν ε ί
ναι;
- Έ τσι.
Ο Φρέντυ ήπ ιε μ ερ ικές γο υ λιές ακόμα
απ' το μπουκάλι. Λίγο πιο κάτω, ο άλλος
σταμάτησε το α υ τοκίνη το κι έσβησε τη
μηχανή.
Το δια μέρ ισ μά μου είναι στη γωνία,
είπε και βγήκε από τ ’ αυτοκίνητο.
Ο Φρέντυ άνοιξε την πόρτα κι έκα νε να
σηκω θεί. Τα πό δ ια του δεν τον β ο η θ ο ύ 
σαν και πολύ, αλλά στη δεύτερη π ρ ο σ 
πά θεια κατάφ ερε να σταθεί όρθιος και με
ασταθή βήματα α κο λο ύ θ η σ ε τον άλλο. Η
γειτονιά δεν ήταν τίποτα το εξαιρ ετικό ίσως λιγ ά κι καλύτερη από τα χα μό σπ ιτα
της γειτονιά ς του Φρέντυ, λίγους δρ ό
μους παρακάτω . Μια μικρή απογοήτευση
έσφιξε την καρδιά του αλήτη. Είχε σ χη
ματίσει δια φ ο ρετική ιδέα για το νεαρό
και δεν περ ίμ ενε ότι θα έμενε σε τέτοιο
σπίτι.
Στην είσ οδ ο μιας πο λυκα τοικία ς ο
νεαρός άνοιξε την πόρτα και μπήκε
μέσα. Ο Φρέντυ ακο λού θη σ ε π α ρ α π α 
τώντας. Μ ερικά μετα λλικά γρ α μ μ α το κι
βώτια ήταν κρ εμα σ μ ένα στον τοίχο κι
ένα αδύνατο φως φώτιζε τη σκάλα. Ο
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Φρέντυ άρχισε ν' α νεβ α ίνει τα σ κα λο π ά 
τια, πια σ μένος από τα κάγκελα. Στο κε
φ α λόσ κα λο σκόνταψ ε κι έπεσε πάνω στο
νεαρό, που τον συγκράτησε.
- Έ λ α , τον ενθάρρυνε. Φτάσαμε!
- Ά σ ε , άσε! Θα τα καταφέρω μόνος
μου.
Ο Φρέντυ στάθηκε στα πό δια του κι ο
νεαρ ός τον άφ ησε για να ξεκλειδώ σ ει
την πόρτα. Το δια μέρ ισ μα φ α ινότα ν μι
κρό. Μ πήκαν σ' ένα δω μάτιο με μια κλει
στή πόρτα στο βάθος και μια γω νιά δια ρ ρ ρυ θμ ισ μ ένη σε κουζίνα. Τα έπιπλα
ήταν φτηνά, αλλά το δω μάτιο ήταν π ε ν 
τακάθαρο και νοικο κυρ εμένο .
- Δ ε ν είνα ι σ πουδα ίο πράγμα, δ ικα ιο 
λογή θη κε ο νεαρός, αλλά μόλις κλείσω
αυτή τη δο υλειά απόψ ε όλα θ' αλλάξουν.
Θα βρούμε κάτι καλύτερο, καταλαβαί
νεις . . .
Εδειξε
πόρτα.

με το βλέμμα την κλειστή

- Δ εν π ρ έπ ει να κάνουμε φασαρία. Θα
ξυπνήσ ει η κυρά μου.
- Βέβαια, βέβαια!
Ο Φρέντυ του έκλεισ ε το μάτι με κατα
νόηση.
- Με συγχαίρεις που σ' εφ ή νω έτσι
γρήγορα, είπε π ά λι ο νεαρός και κοίταξε
το ρ ολόι του. Π ρέπει να πάω στον πελάτη
μου. Δ εν θ' αργήσω. Μ ερικά χαρτιά θα
υπογρ άψ ουμε και θα έρθω αμέσως.
Στην πόρτα σταμάτησε.
- Σ α ν στο σπίτι σου! είπε. Και μην ξε
χνάς! Θα σ' ανταμείψ ω για τον κόπο
σ ο υ ...
Μέσα στο αυτοκίνητό του ο νεαρός
ξεκόλλη σε το ξανθό μουστάκι κι έβγαλε
την περούκα. Τα έβαλε στο ντου λαπ άκι
και μ ’ ένα βαθύ αναστεναγμό α ν α κ ο υ φ ί
σ ε ις άναψ ε τη μηχανή και ξεκίνησ ε. Η
σχέση του με τη Μίλη ήταν στην αρχή μια
ξένοιαστη περιπέτεια, μια διασκέδαση.
Αλλά η π λεο νεξία της τα είχε χα λάσ ει
όλα. Σε λίγο, οι απαιτήσεις της κοπέλλας
είχαν γ ίνει απειλές.
- Θ έ λ ω δικό μου δια μέρ ισ μα και και
νούργια ρούχα, επέμενε.
- Μα δεν μου φτά νουν τα λεφ τά μου,
Μ ίλη!
- Δ ε ν έχεις παρά να ζητήσεις από τη
γυνα ίκα σου να σου δ ίνει περ ισ σ ότερ ο
χαρτζηλίκι.
- Α υ τ ό δεν γίνεται. Είμαι κιόλας βο υ 
τηγμένος στα χρέη.
- Τότε, για πες μου, πως θα σου φα νεί
αν κάποια μέρα η γυ να ικο ύ λα σου α να 
κα λύ ψ ει τι κάνεις πίσω από την πλάτη της
και σου κόψ ει την πίστωση;
Αλλά τώρα, αφ ού είχε βρει αυτόν τον
αλήτη και τον είχε π είσ ει να τον π ε ρ ιμ έ 
νει στη γωνιά, δεν είχε τίποτα πια να φ ο 
βηθεί από τις απ ειλές της Μίλη.
Ποτέ πια δεν θα ξανάχωνε τη μύτη της
στη ζωή του. Σε λίγα λεπτά, η συγκάτοικός της θα γύριζε στο διαμέρισμα, θ'
ανα κάλυπτε τον αλήτη στο σ αλό νι και το
άψ υχο σώμα της Μίλη στην κρ εβα το κά 
μαρα και θα ξεσήκω νε τον κόσμο με τις
φω νές της. Η ασ τυνομία θα ανα λάμ βα νε
την υπόθεση από κει και πέρα. Ακόμα κι
αν ο αλήτης θυμόταν κάτι, μετά από τόσο
ουίσκυ που είχε κατεβάσει, τι θα τους
έλεγε; Γ ια κάποιο νεαρό, ξανθό, με μου
στάκι . . .

Στο κάτω - κάτω, καλύτερα θάταν γι'
αυτό το φ ο υκα ρά να π ερ άσ ει τα υπό
λοιπ α χρ όνια του στη φυλακή, παρά να
γυ ρ νάει εδώ κι εκεί και να μεθοκοπάει.
Μ όλις ο Φρέντυ έμ εινε μόνος, α κο ύ μ 
πησε στο τραπεζάκι τη μπουκάλα με το
ουίσκυ και με αξιοθαύμαστη ευκινη σ ία
σ ηκώ θηκε κι έτρεξε αθόρυβα προς την
κλειστή πόρτα, στην άλλη άκρη του δω
ματίου. Γύρισε με προσοχή το πόμολο
και την έσπρωξε λιγάκι: Το δω μάτιο ήταν
σκοτεινό, αλλά το φως από το σαλόνι του
επέτρεψ ε να δει μια νεαρή γυνα ίκα ξα
πλω μένη στο κρεβάτι. Φαινόταν να κοι
μάται τόσο βαθιά, που τίποτα δεν θα την
ξυπνούσε . .. Έ σπρω ξε ακόμα περ ισ σ ό
τερο την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο
της άγνωστης. Κύτταξε το αριστερό χέρι
της και είδε ένα φτηνό δα χτυ λιδάκι αλλά
όχι και τη βέρα της. Μια γρήγορη ματιά
ολόγυρα τον έπεισ ε ότι κανένα αντικεί
μενο μέσα στο δω μάτιο δεν άξιζε τον
κόπο . . .
Στο σαλόνι, έβγαλε μέσα από την
τσέπη του ένα χοντρό πο ρτο φ ό λι και το
άνοιξε. Έ ν α σιγανό σφύριγμα ξέφυγε
από τα χείλη του καθώς τα δάχτυλά του
ψ α χούλευα ν το πλο ύσ ιο περ ιεχό μενο
του π ο ρτο φ ο λιού . Λίγους μήνες πιο πριν,
ο Φρέντυ είχε χώ σει τα επιδ έξια δάχτυλά
του στην τσέπη κάποιου κυρίου, αλλά
πριν π ρ ο λά β ει να την εξερευνήσει, ο κύ
ριος - ένας γ ερ ο δ εμ ένο ς άντρας, χωρίς
ίχνος χιο ύ μ ο ρ - τον είχε τσακώσει. Είχε
σ φ ίξει τα δάχτυλα του Φρέντυ μέσα στην
πελώ ρ ια παλάμη του που ήταν δυνατή
σαν τανάλια, κι είχε καταστρέψ ει χωρίς
έλεος το δεξί του αλήτη. Ούτε λόγος να
γίνεται πια για πα ρό μο ιες επιχειρήσεω ς
στο μέλλον.
Αλλά με το νεαρό τα πράγματα ήταν
τόσο εύκολα, που ήταν κρίμα να μη δ ο κι
μάσει την τύχη του. Έ τσι, όταν είχε κάνει
στο κεφ α λόσ καλο πως πα ρα πα τάει κι ο
άγνωστος νεαρός είχε τρέξει πρόθυμα
να τον βοηθήσ ει, τα έμπειρ α δάχτυλα
του Φρέντυ είχαν α να καλύ ψ ει το πο ρ το
φ ό λι του «ευεργέτη» του στην εσω τε
ρική τσέπη του σακκακιού του. Με γρ ή
γορες κινήσεις, ο Φρέντυ έβγαλε τα
χρήματα και τα έρριξε στην τσέπη του.
Από το τραπεζάκι πήρε τη μπουκάλα, τη
στερέω σε κάτω από τη μασχάλη του και
προχώ ρησε προς την πόρτα.
Εκεί σταμάτησε σκεπτικός. Η βραδιά
του, που είχε ξεκινήσ ει τόσο απογοητευτικά είχε καταλήξει σε θριαμβευτική επ ι
τυχία. Ο νεαρός τον είχε κερ άσ ει μια
ολό κληρ η μπουκάλα κι είχε πρ οσ φ ερθ εί
να τον πλη ρώ σ ει για μερικά μαθήματα
ταχυδακτυλουργίας. Ή ταν πραγματικά
ένα θαυμάσ ιο παιδί. Γιατί αυτός να του
δη μιο υρ γήσ ει προβλήματα; Γιατί να του
φ ερ θ εί άτιμα; Έ τσι, ο Φρέντυ έβγαλε
από την τσέπη του το πορτοφόλι. Είχε
σκοπό να το πετάξει στον πιο κοντινό
σ κου πιδο τενεκέ, μαζί με τις ταυτότητες
κι όλα τα χαρτιά που είχε μέσα. Αλλά τι
μεγάλος μπελάς που θα ήταν για τον
καλό αυτό νεαρό να ξαναβγάζει από την
αρχή όλα τα πιστοποιητικά!
Γύρισε πίσω στο δωμάτιο, όπου κοιμ ό
ταν πάντα η γυναίκα. Ά ν ο ιξ ε την πόρτα
κι άφ ησε στο πάτωμα το πορτοφόλι.
Οταν ο νεαρός θα γύριζε αργότερα στο
σπίτι του, θα το έβρισκε αμέσως. Α, μπο
ρεί νάταν αλήτης ο Φρέντυ, αλλά δεν θάκανε ποτέ κάτι τόσο ανέντιμο . . .

ΣΥ Λ Λ Η Ψ Η ΚΑ Κ Ο Π Ο ΙΟ Υ ΣΤΗ Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ
Ο υπ' αριθμόν 1 καταζητούμενος,
όπως τον χαρακτήρισε ο τύπος, ο ισοβί
της Κώστας Παναγιωτιδης σ υνελήφ θηκε
στη Θ εσσαλονίκη από άνδρες-της Υπο
διεύθυνσης Ασφάλειας. Ο Παναγιωτιδης
είναι 31 χρόνω ν, και θεω ρείται ένας από
τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κα
κοποιούς, έχοντας σε βάρος του κατη
γορίες για φόνο, αρχαιοκαπηλίες και σω
ρεία δια κεκρ ιμένω ν κλοπών.
Είχε σ υλληφ θεί για πρώτη φορά το
1979 από την Υ ποδιεύθυνση Ασφαλείας

Προαστίων Πρωτευούσης, όταν σκότωσε
το φίλο και συνεργάτη του Βασίλη Ψαραδέλλη. Τότε, τον είχε παρασύρει στη
θέση Π αλαιομάνα στη Βάρη, και με το
πρόσχημα ότι θα του παράδιδε δυο π ι
στόλια τον πήγε με το αυτοκίνητό του σε
ερημική τοποθεσία όπου τον σκότωσε.
Με υπόδειξη των δύο συνενόχω ν του
Τάσου Βάγια και Γαβριήλ Μ πεβεράτου
στη συνέχεια, μετάφερε και πέταξε το
πτώμα σε παλιό φρεάτιο των μεταλλείων
του Λαυρίου, σε βάθος 160 μέτρων, από

όπου το πτώμα δεν ανασύρθηκε ποτέ! Ο
Παναγιωτιδης είχε ομολογήσ ει τότε, ενώ
ανακρινόταν για κάποια άλλη υπόθεση
αρ χαιοκαπηλείας - την περιβόητη «υπό
θεση Γκέρικε» - , για την οποία βρέθηκαν
τελικά κατηγορούμενα είκοσι πέντε
άτομα. Ο Παναγιωτιδης είχε π ρ ο φ υ λα κι
στεί, αλλά επειδή η ημ ερο μη νία της δί
κης του δεν πρ οσ διορ ίσθηκε μέσα στους
επόμενους 18 μήνες, αφού είχε περάσει
το χρ ονικό όριο της προφ υλάκισης, αφέθηκε ελεύθερος. 'Ενας από τους όρους
όμως της αποφ υλάκισ ής του, ήταν να
εμφ ανίζεται σε τακτά χρ ονικά διαστή
ματα και να δίνει το «παρόν» του στην
Αστυνομία.
Από τότε όμως εξαφανίστηκε! Μόλις
αυτό έγινε αντιληπτό, ζητήθηκε να γίνει
κατ' εξαίρεση η δίκη, στην οποία καταδι
κάστηκε ερήμην. Και έτσι άρχισε ένα
συνεχές κυνηγητό. Ε ντοπίσθηκε πολλές
φορές, αλλά μεταμφ ιεσμένος καθώς κυ
κλοφ ορούσε, φορώντας πάντα περ ού κα
ενώ ήταν φαλακρός, και αλλάζοντας τα
χαρακτηριστικά του, κατάφερνε πάντα
να ξεφ εύγει από τις παγίδες της Αστυ
νομίας.
Τελευταία, όμως, η Υ ποδιεύθυνση
Ασφάλειας Θ εσσαλονίκης είχε πλη ρ ο
φορίες ότι ο Παναγιωτιδης τριγυρνούσε
στη Θ εσσαλονίκη. Κάθε δυνατή προσ πά
θεια καταβλήθηκε για να εντοπισθεί. Και
αυτό δεν άργησε' Για ένα ολόκληρο
μήνα πα ρα κολο υθ ούντα ι οι κινήσεις του
πριν του στήσουν το καρτέρι: οκτώ άνδρες της Ασφάλειας, μ ετα μφ ιεσμ ένοι σε
τεχνίτες
σ υνεργείου
αυτοκινήτων,
μπλόκαραν την οδό Ευζώνων, στο ύψος
της Λεω φόρου Στρατού, κοντά στο Γαλ
λικό Ινστιτούτο, όπου βρίσκεται το σ π ίτ ικρυψώνας του.

Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Ο Ψ α ρ α δ έ λ λ η ς , το θ ύ μ α τ ο υ Π α ν α γ ιω τ ίδ η . Δ ε ξ ι ά
κ ά τ ω : τ ο ε γ κ α τ α λ ε ιμ μ έ ν ο π η γ ά δ ι τ ω ν μ ε τ α λ λ ε ίω ν , ό π ο υ ο Π α ν α γ ιω τ ιδ η ς π έ τ α ξ ε τ ο π τ ώ μ α τ ο υ Ψ α ρ α δ έ λ λ η δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι ά ν δ ρ ε ς τ η ς Χ ω 
ρ ο φ υ λ α κ ή ς σ τ ις π ρ ο σ π ά θ ε ιέ ς τ ο υ ς ν α β ρ ο υ ν κ α ι ν α α ν α σ ύ ρ ο υ ν το
πτώ μα.
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ξανά μαζί τους σε τόσο σύντομο χρόνο.
Να, όμως, που θα αναγκαστούμε να
γράψ ουμε και συνέχεια, την τελευταία!
Γιατί με την κατάσχεση δέκα και πλέο ν
κιλώ ν κατεργασμένου χασίς, και τη σύλ
ληψ η της 33χρονης «νοικοκυράς» Φρει
δερ ίκη ς Γρατσάνη, ο λο κλη ρ ώ θ η κε από
την Υ πο διεύ θυ νσ η Ασφ άλειας Θ εσσαλο
νίκης το ξήλω μα της σπείρας των λα 
θρ έμπορ ω ν ναρκω τικώ ν, που άρχισε στις
22 Μαΐου, με τη σύλληψ η του οικο γε
νειακο ύ φ ίλου της κυρίας Γρατσάνη Ά ρ η
Κεφαλά.

Ο Παναγιωτίδης τον Απρίλιο του 1979, στην ονοποράστοση του φόνου του Ψοροδέλλη, που είχε κάνει ένο
χρόνο πριν.

Το μικρό «Σουζούκι» με οδηγό τον Παναγιω τίδη έφ θασ ε στη Λ εω φ όρ ο Στρα
τού. Εξι π ερ ιπ ο λικά απ όκλεισ α ν αμέσως
κάθε δρ όμο διαφυγής, ενώ οι οκτώ
μετα μ φ ιεσ μ ένο ι σ υ νά δ ελφ ο ι όρμησ αν
στο αυτοκίνητο. Με σ υ γχρ ο νισ μ ένες κι
νήσεις, ένας πυ ρο βό λησ ε τα λάστιχα του
αυ τοκινή του και το ακινη τοπ οίη σ ε, και οι
υ π ό λο ιπ ο ι άνο ιξαν τις πόρτες. Ο Παναγιω τίδης
αντέδρασε
ενστικτωδώς.
Επεσε στο π λά ι δεξιά, άνοιξε το ντουλαπ ά κι του α υ τοκινή του και χο ύφ τιασ ε το
γεμάτο 38άρι σ πέσ ιαλ περίσ τροφ ο, που
έκρ υβε εκεί. Δεν πρόλαβε, όμως, να το
χρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει και βρ έθηκε ακινητοπ ο ιη μ ένο ς και δεμ ένος με τις χ ε ιρ ο π έ 
δες. Και όλα αυτά, χω ρίς να «ανοίξει ούτε
μύτη»· η μόνη ζημιά για τους ασ τυ νομι
κούς, ήταν μια δα γκω νιά που πρ όλα βε να
δώ σει ο Π αναγιω τίδης στο χέρ ι ενός Χω
ροφ ύλακα· σ ύμπτω μα ίσως της λύσσας
του!
Μετά την πρ οα νάκρ ισ η, μαζί με την
κα ινο ύρ ια δικο γρ α φ ία που σχηματίστηκε
σε βάρος του, για όλες τις πα ρά νομες
δρ ασ τηριότητές του όσο καιρό ήταν φ υ 
γόποινος, στάλθηκε στον Εισαγγεα, ενώ
ούτως ή άλλω ς έχει εξασ φ α λισ μ ένες τις
ισόβιες δια κο π ές του στις φ υλακές!

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Τον περ α σ μ ένο μήνα μιλάγαμε για τις
δραστηριότητες του ζεύγους Κεφαλά,
και το άδοξο τέλος τους όταν οι δύο σύ
ζυγοι β ρ έθη καν να κάνο υν παρέα στη
φυλακή. Και βέβαια δεν υποπτευόμαστε
ότι θα ανα γκασ τού με να ασ χο ληθ ού με
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Τα ζεύγη Κεφαλά και Γρατσάνη είχαν
στενές σχέσεις, και παρά το γεγονός ότι
όλο ι τους ήταν άνεργοι, πάντα κυ κλο φ ο 
ρ ο ύ σ α ν ^ «φ ουσκω μένα» πορτοφ όλια.
Γι αυτή τη σπάταλη ζωή τους είχαν,
όμως, τις α π ορ ίες τους και τις α ντιρ ρ ή
σεις τους οι άνδρες της Χ ω ροφυλακής.
Ετσι, οι πα ρά νομ ες δο υλειές τους βγή
καν γρήγορα στη φόρα, και η π α ρέα χά
λασε. Αφού, εκτός από το ζεύγος Κε
φαλά, στη φ υλακή βρίσ κεται από τις 18
Ιουνίου, οπότε καταδικάστηκε από το
π εντα μελές εφ ετείο Θ εσσ α λονίκης σε
φυλάκιση^ τεσσάρω ν ετών για εμπορία
ναρκω τικώ ν, και ο σύζυγος της Φ ρειδε
ρίκης Γιάννης Γρατσάνης!
Ετσι, από την π α λιά «καλή» παρέα,
έξω βρ ισ κότα ν μόνο αυτή. Και όπω ς ήταν
φυσικό, είχε ανα λά β ει να διεκπ ερ α ιώ νει
τις δ ο υ λειές όλω ν των άλλω ν, που η φ υ
λακή δ υ σ κόλευε λίγο τις ... κινήσεις
τους! Αυτό, βέβαια, δεν δυ σ κολεύτη κα ν
να το κατα λάβ ουν οι άνδρες της Υ.Α.Θ.,
που μετά και τη σύλληψ η της Ά ν ν α ς Κε
φαλά, την είχα ν θέσ ει κάτω από δ ια κρ ι
τική αλλά στενή πα ρα κολούθησ η, που
γρήγορα τους δικαίω σε. Η Φ ρειδερίκη
Γρατσάνη σ υλλα μθά νετα ι στο σπίτι της
στη Νέα Εγνατία, και στην έρ ευνα που
επ α κο λο υ θ εί στο σπίτι της, στο σπίτι της
πεθεράς της, και στο ακατοίκητο σπίτι
μιας θείας της που έχει κληρ ονομήσει,
τελικά βρ ίσ κοντα ι στο τελευτα ίο 10.260
γραμμάρ ια χασίς σε σκόνη (μπουμπάρι),
του ρκικής πρ οέλευσ ης, μέσα σε ειδική
κρυπτή!
Το χασίς αυτό, όπως κατάθεσε η Γρα
τσάνη, το πήρε για απόκρυψ η και φύλαξη
από τη φίλη της και σύνεργό της Ά ν ν α
Κεφαλά, αμέσω ς μετά τη σύλληψ η του
συζύγου της Ά ρ η στις 22 Μαΐου, και μέ
χρ ι η Ά ν ν α να π ά ρ ει καινο ύρ ιες οδηγίες.
Στις 2 Ιουλίου, όμως, σ υλλα μβά νετα ι και
η Ά ν ν α , και το χασίς μένει κρ υμένο και
ανεκμ ετά λλευ το στο σπίτι της θείας της
Γ ρατσάνη, μέχρι να κατα φ έρ ει η Ά ν ν α να
δώ σει τις κατά λληλες οδηγίες. Την πρ ό
λαβε όμω ς η Χ ω ροφ υλα κή! 'Ο πω ς απ ο
κάλυψ ε στην κατάθεσή της η Γρατσάνη,
κέντρο π ρ ο μ η θ ειώ ν της σπείρας ήταν η
Κ ω νσταντινούπολη, με συνεργάτες εξέχουσες «προσωπικότητες» του το υ ρ κι
κού υπόκοσμου.
Αξίζει να σ ημ ειω θ εί ότι η χ ο νδρ ική τιμή
του χασίς που κατασχέθηκε, υπολογίζε
ται στα 2.500.000 δραχμές, αλλά στη λια 
νική αγορά μπ ορ ού σε να φ τάσει και τα
δέκα εκατο μύ ρια δραχμές!

Α ΤΥ Χ Ο Σ Δ ΙΑ Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ
Ο κλέφ της της ιστορίας μας, βγήκε
εκείνο το βράδυ για «δουλειά» πολύ
αργά. Ή τα ν λιγάκι πριν τα ξημερώματα,
όταν μπήκε σε μια πολυκα τοικία κάπου
στο κέντρο της Καλαμάτας, γιατί εκεί
διαδραματίζεται αυτή η υπόθεση, και άρ
χισε να ψ άχνει για κάποιο βολικό στο
άνοιγμα και άδειο διαμέρισμα, για να το
.... επισ κεφ τεί και να το διαρρήξει.
Από εκείνη τη στιγμή, όλα του ήρθαν
ανάποδα. Α νήσυχος καθώς ήταν μέσα
στο σκοτάδμ δεν πρόσεξε, κάπου σ κόν
ταψε, κάτι έρριξε κι αυτό πέφ τοντας
έκανε τόσο θόρυβο, που άρκεσε για να
ξυπ νήσ ου ν οι ένο ικο ι των άλλω ν δια μ ε
ρισμάτων της πο λυκατοικίας. Οι π ερ ίερ 
γοι που βγήκαν στις πόρτες των δ ια μ ερ ι
σμάτων τους για να δουν τι συμβαίνει,
δεν άργησαν να καταλάβουν την ιδιό
τητα του παράξενου μεσ ονύκτιου επι
σκέπτη, και να αρχίσουν την καταδίωξή
του.
Από εκεί και πέρα, το πράγμα πήρε κω
μικοτραγικές διαστάσεις: δημιουργήθηκε π α νδ α ιμ ό νιο στην περιοχή, και στο
κυνηγητό του διαρρήκτη προσ τέθηκαν
όλο ι σ χεδόν οι κάτοικοι του ο ικο δο μικο ύ
τετράγω νου, καθώς και ένα περ ιπ ο λικό
του Τμήματος Α σφάλειας Καλαμάτας!
Τελικά, όμως κάποια στιγμή αυτός κα
τόρθω σε να ξεφ ύγει από τους διώκτες
του και να εξαφανιστεί!
Οχι, όμως, για πολύ! Οι ανοιχτομάτηδες άνδρες του περ ιπ ο λικο ύ β λέπ ου ν τη
σκιά του κρ υμμένη μέσα σε μια αναγειρόμενη πο λυκα τοικία . Αμέσως, ανεβ α ί
νουν για να τον συλλάθουν, ενώ το κτι
στά... π ο λιο ρ κείτα ι από το πλήθος του
κόσμου που τον καταδίω κε! Φτάνοντας
στην κρυψ ώ να του διαρρήκτη, βλέπ ου ν
ότι αυτός έχει πη δ ή ξει στην ταράτσα δι
πλανής ημ ιτελού ς πο λυκατοικίας, από
όπου π ρ ο σ π α θ εί να ξεφύγει. Το κυνη
γητό όμως έχει τελειώ σει εδώ! Α κρ οβ α
τώντας επικίνδυνα , οι ασ τυ νομικο ί θα
κατα φ έρ ουν τελικά να σ υλλά βου ν το
δράστη, που δεν είνα ι άλλος από τον
Αποστόλη Κουτήφαρη, 28 χρόνω ν, ο ικο 
δόμο στο επάγγελμα - πράγμα άλλωστε
που δικα ιο λο γ εί και την αδυνα μία για τις
α να γειρ όμενες οικοδομές!
Την ίδ ια στιγμή της σύλληψ ής του, οι
λιγότερο... ακροβάτες από τους αστυνο
μικούς, θα βρουν στην πο λυκα τοικία που
είχε κρ υφ τεί στην αρχή, μια κρύπτη κλο
πιμ α ίω ν με χρ υσ α φ ικά και άλλα κοσμή
ματα,
λίρες
και
60.000
δραχμές,
προϊόντα δύο κλοπώ ν που είχε κάνει τις
προηγούμενες^ μέρες στα σπίτια ενός
γιατρού και ενός δικηγόρου, όπως ο μ ο 
λόγησε στη διά ρ κεια της προα νάκρ ισ ής
του!
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη,
τρεις... και η κακή του ώρα, που λένε.'
Αφού, δεν φ τάνει που πιάστηκε ο ίδιος,
βρ έθηκε και η κρυφή του... χρηματοθυρίδα, όπου έκρυβε τις «οικονομίες» του,
κι έτσι τώρα οι τόσοι... κόποι του πήγανε
χαμένοι!...
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TO ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η σύγχρονη ελληνική κοινω νία τα τε
λευταία χρ όνια γνωρίζει σκληρά και ορ
γανω μένα εγκλήματα που με στόχο τη
ληστεία, ή το ξεκαθάρισμα κάποιω ν αθέ
μιτων λογαριασμών, καταλήγουν στις
ανθρω ποκτονίες. Ακόμα έχει την εμπει
ρία άγριων σεξουαλικώ ν εγκλημάτων
που επαναλαμβάνονται το καθένα έχον
τας να πρ οσ θέσει και κάτι καινούριο στα
εγκληματολογικά χρονικά.
Ό μω ς, κάπου - κάπου, παρουσιάζονται
πράξεις βίας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές
τόσο για τα κίνητρα, όσο και για τον
τρόπο που επενεργούν στο κοινω νικό
συγκινησιακό πεδίο. Πράξεις βίας που ο
αντίκτυπος τους στο κοινω νικό σύνολο
ξεπερνάει τα όρια της καθημερινότητας
και μένει σαν φρικτά βασανιστική ανά
μνηση για πολλά χρόνια.
Από τα πρόσφατα εγκλήματα, οι αν
θρω ποκτονίες και οι άλλες επιθέσεις του
σύγχρονου κτηνάνθρωπου Κυριάκου
Παπαχρόνη, έχουν αυτά τα χαρακτηρι
στικά σ’ έντονο βαθμό, παρόλο που τελέστηκαν σε τόπους που στο παρελθόν
είχαν γνω ρίσ ει την εμπειρία παρόμοιω ν
πράξεων. Η Θ εσσαλονίκη ιδιαίτερα, ήταν
η πόλη που στο παρελθόν είχε ζήσει
τρεις τουλάχιστο φορές το φάσμα του
«δράκου», χωρίς βέβαια αυτό να σημαί
νει πως είχε εξοικειω θεί με τον εφιάλτη
του.
Αλλά η Λάρισα, παρόλη την πρόσφατη
πληθυσμιακή της ανάπτυξη με τα τόσα
επακόλουθα, δεν είχε παρόμοιες εμπει
ρίες. Ο εφιάλτης ενός πτώματος κι ενός
δράστη κρυμένου στο σκοτάδι, είχε
περίπου μια δω δεκαετία να φανεί, από
τις 3 Δ εκεμβρίου του 1971, που ο 9 χρό
νος λαχειοπώλης Γρηγόρης Συνάπαλος
βρέθηκε νεκρός σ' ένα χω ράφι με βαμ
βακερές. Τέσσερις μέρες αργότερα
αποκαλύπτεται ο δράστης: είναι ο
13χρονος Βασίλης Δ ασκαλόπουλος. Κί
νητρο η ληστεία.

Ξαναφάνηκε αυτός ο εφιάλτης το πρωί
της 23ης Αυγούστου 1983. Θύμα η
9χρονη Καλλιόπη Μπεϊνά, που βρέθηκε
ντυμένη με το φ ανελλάκι της μόνο και
«συσκευασμένη» σε δυο σακούλες
σκουπιδιών, λίγα μέτρα μακριά α π ’ το
σπίτι της. Η μικρή Καλλιόπη είχε εξαφα
νιστεί από το απόγευμα της προηγουμένης, οι δε ολονύχτιες έρευνες των γο
νιών της και της Χω ροφυλακής δεν είχαν
θετικό αποτέλεσμα.
Το έγκλημα ήταν μια καινούρια πικρόστιφη γεύση για την κοινω νία της Λάρι
σας μα και το πανελλήνιο. Θύμιζε ως.
προς το θύμα και τα κίνητρα - που αχνοφαινόταν απ' την αρχή - κάποιο άλλο
αποτρόπαιο
έγκλημα,
φρικτώτερο
εκείνο σ’ εκτέλεση: Την ανθρω ποκτονία
κατά της 9χρονης Μαρίας Λουπατζή, που
στις 24-10-1981 σκότωσε και στη συν
έχεια ασέλγησε πάνω στο πτώμα της ο
στρατιώτης Στέργιος Γεωργόπουλος στο
χω ριό Νέο Σκοπό - Σερρών. Το πολτο
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ποιημένο κεφ άλι της μικρούλας Λουπατατζή, το καταματωμένο κορμάκι της και
το γου δο χέρ ι που 'μπήξε το ανθρω πό
μορφο εκείνο τέρας στον παρθενικό
κόλπο της, ήταν το φρικτώτερο ίσως
θέαμα που συνάντησαν στη ζωή τους οι
σ υνά δελφ ο ι των Σερρών σαν βρέθηκαν
αντιμέτω ποι με τη σκληρή αλήθεια.
Μα και στα μάτια των συναδέλφ ω ν της
Λάρισας για πολλά - πολλά χρόνια θα 'ναι
καρφω μένο το θέαμα των δυο μαύρων
σάκων και του πεταγμένου πτώματος
στον ακάλυπτο χώρο της Ξενοπούλου
43. Η πλήρης πτωματική ακαμψία, το γε
μάτο αγωνία πρόσω πο της παιδούλας, τα
βρεγμένα ρούχα που βρέθηκαν πεταγμένα σε μια μάντρα, έδιναν στο όλο
σκηνικό ακόμα πιο αποτρόπαιο χαρα
κτήρα.
Η είδηση, για το πτώμα που βρέθηκε
στο χώ ρο των σκουπιδιώ ν τυχαία από κά
ποια νοικοκυρά, απλώ θηκε από στόμα σε
στόμα σ’ ολόκληρη τη Λάρισα, σ κορ πί
ζοντας πανικό. Ή ταν ένα πραγματικό
σοκ για χιλιά δες φιλήσυχους πολίτες
που αναστατω μένοι μαζεύονταν παρέες
- παρέες και συζητούσαν για το φονικό.
Εκείνο το πρω ινό το πιο σπάνιο που
'έβλεπε κανείς να κυκλο φ ο ρεί στους
δρόμους της πολιτείας ήταν τα παιδιά.
Και λίγο πριν το μεσημέρι η τρομαγμένη
σκέψη δίνοντας έκταση στη φαντασία
έκανε, για τους πολλούς, τα πτώματα
τρία, και τον άγνωστο δράστη, νέο
«δράκο», πιότερο αιματοβαμμένο α π ’
τον Κυριάκο Παπαχρόνη, να πλα νιέται
εφιαλτικά πάνω από πάρκα και γειτονιές,
κυκλοφορώ ντας ελεύθερος ανάμεσα
στα υποψ ήφ ια θύματά του.
Για τη Χω ροφυλακή της Λάρισας και
ιδιαίτερα για το Τμήμα Ασφάλειας α νο ι
γόταν μια νέα σελίδα, πρω τόγνωρη θα
'λεγε κανείς. Χωρίς παρόμοιες εμπειρίες
ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους θαρυφ ορτω μένοι με το άγχος που πρ οκα λει η
γνώση ότι πάνω τους για πρώτη φορά
έχουν στραφεί χιλιά δες ζευγάρια μάτια
που πα ρα κολο υθ ούν και ελέγχουν τις
πράξεις τους και η γνώση ότι πίσω τους
ανυπόμονα περ ιμ ένει μια ολόκληρη κοι
νωνία να μάθει το πρόσω πο του κτηνάν
θρωπου. Στάθηκαν όμως ψ ύχραιμοι και
μ εθ οδ ικοί στις έρευνες. Ο τόπος που
βρέθηκε το πτώμα και ο τόπος α π ’ όπου
εντοπιζόταν η εξαφάνιση του θύματος, ο
τρόπος «συσκευασίας» του πτώματος
και ο τρόπος με τον οποίο θέλησε να το
«ξεφορτωθεί» ο δράστης, το μέρος όπου
βρέθηκαν τα υπόλοιπα ρούχα, έκαναν
πιθανότερη την εκδοχή να ’ναι ο δρά
στης κάτοικος της ίδιας γειτονιάς με λ ί
γες δυνατότητες μεταφορικού μέσου.
Αυτή βέβαια η σκέψη δεν απ όκλειε καμιά
από τις τόσες άλλες εκδοχές που εξετά
ζονταν.
Δυο περίπου ώρες μετά την ανεύρεση
του πτώματος άρχισε η συστηματική εντόπιση και σύλληψη υπόπτων που δεν
ήταν μόνο άτομα με κάποιο πο ινικό πα
ρελθόν, αλλά και εργένηδες της περ ι
οχής, ή άλλο ι που είχαν δώσει μικρό έστω
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ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΥΙ
δ ικα ίω μ α μια και «κάτι δεν πή γαινε καλά
με το σ εξο υα λισ μό τους». Και τούτο γιατί
το έγκλημ α έδειχνε απ' την αρχή τα κίνη 
τρά του: σεξουαλικά.
Αργά το μεσ η μέρ ι - κάπου 6 ώρες μετά την ανεύ ρεσ η του πτώματος, Αξιω
ματικός του Τ μήματος Α σ φ ά λειας μ π αί
νει για έρ ευνα στο σπίτι ενός απ' τους
ύποπτους, που βρισκόταν στο υπόγειο
της πο λυκα τοικία ς της Ξ ενο πο ύλου 43,
όπου στο διπ λα νό ακάλυπτο χώ ρο είχε
β ρ εθεί το πτώμα. Ερευνά συστηματικά
και β ρ ίσ κει ένα κομμάτι νήμα χοντρό
πλεξίματος, ίδιο με κείνο που ο δράστης
είχε δέσ ει τη σακούλα. Β ρ ίσκει α κό μα κρ υμμένη - μια κα ννά βινη ζώνη και μια
πετσέτα γεμάτη εμετό, ενώ δια πισ τώ νει
ότι το σεντόνι, η κουβέρτα και το στρώμα
του μ ο να δ ικού κρ εββατιού είνα ι βρ ε
γμένα. Β ρεγμένα είχαν β ρ εθ εί και τα
ρούχα της παιδούλας...
Ο νεαρός που μένει στη γκαρ σ ονιέρ α
είνα ι αρ ρ α β ω νια σ μ ένος και δ ο υ λεύ ει στο
σ ουβλατζίδικο του πατέρα του. Στα 17
χρ όνια του δεν έχει και πο λλές εμπ ειρ ίες
στοργής, ενώ δυο φορές έχει κατηγόρη
σε'1 για κλοπές. Η 18χρονη μνηστή του
είνα ι ήδη έγκυος απ' τον αρκετά πρ ώ ιμο
«άντρα» της, ενώ ο πατέρας του μ ιλά ει
για το γιο του χαρακτηρίζοντάς τον
ζωηρό, αλλά καλό παιδί. Α π ο κλείει την
εκδο χή να χει ο γιος του κάποια σχέση
με το έγκλημα. Αντίθετα, η μνηστή του
νεαρ ού λέει πως απ' την π ρ οη γου μένη
πάνω στο ψ υγείο είχε α φ ήσ ει δύο άδειες
σ ακο ύλες σ κο υ π ιδ ιώ ν που λε ίπ ο υ ν και
πως μαζί μ αυτές λείπ ει και η πλαστική
τσάντα μέσα στην οπ οία έβαζαν το ψωμί.
Ηταν μια τσάντα των καταστημάτω ν πώ 
λησης υπ οδ ημ άτω ν «MODA» (!). Σε μια
πα ρό μο ια τσάντα είχαν β ρ εθ εί τα βρ ε
γμένα ρούχα του θύματος.
Για δυο περ ίπ ο υ ώρες ο 17χρονος
Χρήστος Π ετρόπουλος σ τέκεται ψύ
χρ αιμος απ ένα ντι στ' α π ο δ εικτικά στοι
χεία της ενοχής του. Θα «σπάσει» νωρίς
τ' απ όγευ μα και το ίδιο ψ ύχραιμα θα
ο μ ο λο γ ή σ ει το έγκλημ ά του, δίνοντας
πλή ρεις εξηγήσεις για το κάθε τι.
«Α ριστουργηματικός» στην αφ ήγηση
λεπτο μερ ειώ ν, χω ρίς το π α ρα μικρ ό
«κόμπλεξ», λ έ ε ι πως εκείνο το απόγευμα
η επ ιθ υ μ ία του να βιάσει ένα κορίτσι επ ιθ υ μ ία που μήνες κου βα λού σ ε μέσα
τ ο υ - έ γ ιν ε έντονη. Σχεδίασε τις κινήσ εις
του και βρ ήκε πως, περ ισ σ ότερ ο από α λ
λού, αυτό θα μπορούσε να γ ίνει στην
υπόγεια γκαρ σ ονιέρ α του. Έ σ τη σ ε καρ
τέρι στην πόρτα της πο λυκα τοικία ς και
από εκεί το πρώ το κορίτσι που πέρασε
ήταν η Κ αλλιόπη Μ πεϊνά. Της ζήτησε να
τον β ο η θ ή σ ει να πιά σ ει κάτι γατάκια. Το
μικρό κορίτσι με όλη την αθω ότητα των 9
χρ όνω ν του, τον α κο λού θη σ ε για να δε
χτεί αμέσω ς την επίθεσ ή του. Π ροσπά
θησε να τη γυ μ νώ σ ει α λλ' αντέδρασε βά
ζοντας τις φω νές και απω θώ ντας τον.
Εκείνος βλέποντα ς πως η επ ιθ υ μ ία του
κινδ ύ νευ ε να μ είνει επιθ υμ ία α π ρ α γμα 
τοποίητη έφτασε στο έγκλημ α πνίγοντάς
την με μια ζώνη του. Στη συνέχεια, αμφι-

804

βάλοντας για το θάνατό της, τη βούτηξε
στη μπανιέρα.
Από κει και πέρα τα πράγματα μπερ 
δεύ τηκα ν μια και η ομ ολο γία του άφησε
κάποια κενά, ή τουλάχιστο αδ ιευκρ ίνισ τα
σημεία. Ισχυρίστηκε πως στη συνέχεια
έφυγε για το μαγαζί του πατέρα του,
όπου κάθισε λίγη ώρα. για να ξαναγυρίσει στη γκαρ σ ονιέρ α όπου γύμ νω σ ε το
θύμα του και πρ οσ π άθη σ ε χω ρίς επιτυχία
ν ασ ελγή σ ει στο πτώμα του. Α πο γοη
τευμ ένος γύρισε στο μαγαζί του πατέρα
του, αφ ού πρώ τα πέρασ ε στο πτώ μα τις
δυο σ ακο ύλες σ κο υ π ιδ ιώ ν και το άφησε
δίπ λα στην είσ οδ ο της πολυκα τοικία ς.
Στο σπίτι επέστρεψ ε για ύπνο στις δύο
μετά τα μεσάνυχτα μαζί με τη μνηστή
του...
Η ώρα που ισχυρίστηκε πως πέταξε το
πτώμα στο χώ ρο σ υγκέντρω σης σκουπιδιώ ν ήταν το σημείο που άφ ησε τις μεγα
λύτερες αμφ ιβολίες...
Ομως η ιστορία του Χρήστου Πετρόπουλου, του 17χρονου δο λο φ ό νο υ της
Λάρισας, δε σταματάει εδώ. Ο ίδιος σε
συζητήσεις του με τους δη μο σ ιο γρ ά 
φους αποκά λυψ ε το θαυμασμό του για το
«δράκο» Κυριάκο Π απαχρόνη και μίλησε
για οικο γ ενεια κά προβλήματα. Παιδί α ν
τρόγυνου που δεν υπήρξε ποτέ οικο γ έ
νεια, μάνας που γρήγορα φ ρόντισε να
α φ ήσ ει μόνο το γιο της και να π ά ρ ει το
δρόμο της αδ ιαφ ορώ ντας για την τύχη
του... Παιδί κάποιου πατέρα, που φ ρ όν
τισε βέβαια να τον ανα γνω ρ ίσ ει σαν γιο
του, φροντίζοντας συνάμα «να μην του
λε ίπ ε ι τίποτα»...
Σίγουρα όμως του 'λειψ ε ο ίδιος. «Ποτέ
δε συζήτησε με κανένα και για τίποτα»,
είπε ο ίδιο ς κάποια στιγμή της α νά κρ ι
σης...
Μ εγαλώ νοντας μόνος σ' ένα κύκλο
όπου η «μαγκιά» και το «νταηλίκι» απ ο
τελού σ αν τιμητικά για τον άντρα στοι
χεία, χά λκευσ ε χαρακτήρα παρόμοιο.
Στην η λικία που άλλα πα ιδ ιά πρω τογνω ρίζουν τα μηνύματα της εφ ηβείας, εκεί
νος γίνεται ολο κληρ ω μ ένος άντρας από
σ εξο υα λικής — μόνο — πλευράς, α φ ή νο ν
τας έγκυο τη μεγαλύτερή του κατά ένα
χρ όνο κοπ έλα που έγινε αργότερα μ νη 
στή του... Πρώιμος υποψ ήφ ιος γονιός,
χω ρίς κατάλληλη υποδομή, χω ρίς κα
νένα εχέγγυο...
Το έγκλημ α της Λάρισας ήταν α π ’ τα
λίγα εγκλήματα που φα νέρω σ ε τις πρ α
γμα τικές διαστάσεις του. Αυτό που
κατάδειξε π ιό τερ α από οπ οιο δ ή π ο τε την
επίδραση του Τύπου, με την ηρω οποίησ η
των εγκληματιώ ν, στους α σ θ ενείς χα ρ α 
κτήρες. Σ ’ αυτό το σημείο υπήρξε το
δριμύ «κατηγορώ» για κείνους τους δη
μοσιογράφ ους, που καταργώ ντας κάθε
δεοντολογία, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν και π ρ ο β ά 
λου ν τον εγκληματία, όχι μόνο σαν θύμα
της ίδιας κοινω νίας, — μέλος της ναι,
θύμα της όχι - α λλά και σαν είδωλο...

Α.Π.

ΤΗΛΕΦ.
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Τ α γμ /ρ χη ς Χρήστος ΡΕΠΠΑΣ
Αρχισυντάκτης.
Υ πο μ/ρ χος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ
Βοηθός Αρχισυντάκτη:
Α νθ/σ τής Κ ω ν/νο ς ΔΑΝΟΥΣΗΣ
Σύνταξη - Ρηραιτερ - Διορθώσεις:
Α νθ/σ τής
Ε νω μ/ρχης
»

Δημ. ΚΑΣΣΙΟΣ
Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δακτυλογράφηση κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μακέτες:
Α νθ/σ τής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ
Οικονομική Διαχείριση - Συνδρομητές
- Διεκπεραίωση:
Α νθ/σ τής
"
Χ ω ρ /λα ξ

Ν απολέω ν ΡΑΠΤΗΣ
Ν ικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Ελ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ
Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μ ηχανογρα φ ική Υ πηρεσία Χ ω ρο
φ υλακής
Στοιχειοθεσία κειμένων:
Τ υπογρ αφ είο Χ ω ροφυλακής
Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ Εκτύπωση:
Γραφ Τέχνες Γ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.. 3466-310.
Βιβλιοδεσία:
Γ ρ αφ εμ πο ρική Ο.Ε
Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526
Τα κείμενα που απ οσ τέλλονται
για δη μοσίευσ η π ρ έπ ει να είναι
κατά προτίμηση δα κτυλο γρα φ η
μένα ή τουλάχιστον ευ α νάγνω 
στα, σε δυο αντίγραφα, και να
σ υνο δεύο ντα ι από σχετικό και
κατάλληλο φ ω τογραφ ικό υλικό,
εφ ' όσον υπάρχει.
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΠΟΥ Π Η Ρ Α Μ Ε
Ο Υπουργός Κοινωνικώ ν Ασφαλίσεω ν
κ Ελευθ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ, σε ευχαριστήρια
επιστολή του, προς το Υ πουργείο Δ ημο
σίας Τάξης τονίζει:
Κύριε Υπουργέ,
Ευχαριστώ θερμά, για την απόφασή σας,
να διατεθούν τη λεπ ικοινω νιακά μέσα
των σωμάτων ασφαλείας, για τη διεξα
γωγή των τελευταίων διαγωνισμών του
Υ πουργείου κοινω νικώ ν Ασφαλίσεων.
Για τον ίδιο λόγο θα παρακαλοϋσα, οι
ευχαριστίες μου αυτές, να μεταφερθούν
και στο προσω πικό του Υ πουργείου σας,
καθώς και στους άνδρες των Σωμάτων
Ασφαλείας οι οπ οίο ι με πρ οθ υμ ία και,
ζήλο συνετέλεσαν στην καλή έκβαση της
προσπάθειάς μας αυτής.
Ο Υπουργός
ΕΛΕΥΘ.ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

Εμείς καί oi
αναγνώστες μας
ματος Χω ροφυλακής, του οποίου ηγείσθε, δια την εις εμέ γενομ ένην τιμήν της
απονομής του αργυρού αναμνηστικού
μεταλλίου, του κυκλοφορήσαντος, τη
μερίμνη σας, δια τα 150 έτη από της _συστάσεως του Σώματος και σας συγχαίρω
εγκαρδίως δια την ιδέαν, μελέτην και
οργάνω σιν των διαφόρω ν επιτυχώ ν πρά
γματι εκδηλώ σεω ν (επί τη 150η επετείω
από της συστάσεως του Σώματος).
Πολύ ελυπήθην διότι δεν ηδυνήθην,
λόγω μακράς εν Νοσοκομεία) (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
νοσηλείας μου, να παραστώ εις τινας εκ
των ως άνω εκδηλώ σεω ν εις ας ευγενώς
παρ' υμών προσεκλήθην.
Μ ετ’ εξαίρετου τιμής
Π αναγιω τακόπουλος Νικόλαος
Αντιστράτηγος ε.α.
τ. Αρχηγός Χω ρ/κής
W

Η πολιτεία εξεδήλωσε την αναγνώρισιν της μεγάλης αυτής υπηρεσίας δια
της απονομής εις εμένα του Μ εταλλίου
Στρατιωτικής αξίας.
Ο τότε Γενικός Δ ιοικητής Κρήτης α νέ
φερε προς το Υπουργείο!
...« Δ ια την δράσι και την συμβολήν
των ανδρώ ν της Χω ροφυλακής εις τας
αμυντικάς επιχειρήσ εις έναντι των ζμ
Χανίοις περ ιχα ρα κω μένω ν Γ ερμανών,
την εντός ελάχιστων ημερώ ν επιτευχθείσα ν συγκρότησιν Τάγματος Χωρο
φυλακής εξ ανδρώ ν άνευ θητείας δια τη ν
ενίσχυσιν της δυνάμεως της ανακαταλήψεως των Χανιών και τα ληφ θέντα μέ
τρα αφ οπλισμού κ.λπ. ώστε να επιτευχθή
η απελευθέρω σ ις των Χανιών αναιμάκ τ ω ς -ε κ φ ρ ά ζ ω . . . και προτείνω .. .κ.λ.π.
Αναστάσιος Χομπίτης
ο τότε Αρχηγός Χ ω ροφυλακής Κρήτης.
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Ο Αντιστράτηγος Χ ω ροφυλακής ε.α. κ.
Αναστάσιος ΧΟΜΠΙΤΗΣ σε επιστολή του
προς το περιοδικό, ανα φ ερόμενος σε
W
W
ορισμένες παρατηρήσεις για τη μάχη της
Κρήτης, που δημοσιεύτηκαν στο π α νη
Ο Δήμαρχος Θ εσσαλονίκης κ. Θ εοχά
γυρικό τεύχος του Ιουνίου ε.ε. τονίζει:
ρης ΜΑΝΑΒΗΣ σε ευχαριστήρια επι
στολή του, προς τον Αρχηγό Χ ω ροφυλα
Θα μου επιτρέψ ητε αφού δεχθήτε τα
συγχαρητήριά μου δια την λαμπράν εμκής γράφει:
φάνισιν και εξιστόρησιν «Αφιέρωμα στα
Η τιμητική απονομή από μέρους του
150 χρόνια» να λάβετε υπόψ ιν σας τας
Αρχηγείου Χω ροφυλακής του αργυρού
παρατηρήσεις μου επί του αναφερόμεαναμνηστικού μεταλλίου των 150 χρό
νου εις την σελίδα 415 του τεύχους 162.
νων από τη σύσταση του Σώματος στο
Γράφετε: «όμως η αντίσταση άρχισε
Δήμο Θ εσσαλονίκης, αποτελεί για το
από τους αδούλωτους Κρητικούς από
Λαό της Θ εσσαλονίκης μεγάλη και συγ
1ης Ιουνίου 1941 και τελείω σε στις 10
κινητική διάκριση.
Μαΐου 1945, τότε που πα ρα δόθηκαν χω 
Διότι οι Θ εσσαλονικείς εκτιμούμε βα
ρίς όρους τα τελευταία στρατεύματα
θύτατα την αποστολή και την μακρό
των Γερμανών».
χρονη δράση της Χω ροφυλακής για την
Η ιστορική ακρίβεια των ημερομηνιώ ν
τήρηση του νόμου και της τάξης και την
είναι ότι: «η αντίστασις ήτο συνέχεια της
προστασία των δικαιωμάτων των π ο λι
μάχης της Κρήτης τελευταίο δεκαήμερο
τών. Και διότι πιστεύουμε ότι ο σεβασμός
του Μαΐου 1941 , χωρίς διακοπή μέχρι της
του νόμου και της αξίας του ανθρώπου
παραδόσεω ς και απελευθερώ σεω ς των
αποτελούν όχι μόνο συνταγματικές επι
Χανιών την 21η Μαΐου και όχι την 10η
ταγές αλλά και την ουσία της Δ ημοκρα
Μαΐου.
τίας.
Η ανακατάληψ η επραγματοποιήθη με
Ευχαριστούμε, λοιπόν, για την τιμή τον
δύναμιν δύο Ταγμάτων Χ ω ροφυλακής
Φρουρό του Πολιτεύματος μας και του
των οποίω ν ηγήθην - αναιμάκτως, χάρις
ευχόμαστε πάντοτε επιτυχίες στη δημο
στα ληφ θέντα μετά συνέσεως μέτρα και
κρατική αποστολή του.
της κεραυνοβόλου δράσεώς μας.
Ο Δήμαρχος Θ εσσαλονίκης
Η ολοκλήρω σις της παραδόσεω ς των
Θεοχάρης Μαναβής
υπέρ τεσσαράκοντα χιλιάδω ν Γερμανών
στους Ά γ γ λ ο υ ς διήρκεσε ένα 10 ήμερον
— έτσι συνεφ ωνήθη. διότι οι Γερμανοί
W
W
εφοθούντο αντίποινα εκ μέρους των δι
Ο τέως Αρχηγός Χω ροφυλακής αντι
κών μας.
στράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩΟ στρατός εισήλθε στην πόλη των Χα
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ σε ευχαριστήρια επι
νιώ ν μετά 2 ημέρας ήτοι: 23 Μαΐου 1945.
στολή του προς τον Αρχηγό Χ ω ροφυλα
Ο λαός των Χανιών και αι οργανώσεις
κής γράφει:
ευγνω μονούσαν δια την δράσιν της Χω
Κύριε Αρχηγέ
ροφυλακής και ο τύπος εξήρε τα γεγο
Ευχαριστώ θερμώς υμάς προσω πικώ ς και
νότα.
τους Αξιωματικούς και Οπλίτες του Σώ

Στα πλαίσια των εκφ ηλώ σεω ν για τη
συμπλήρω ση 150 χρόνω ν από την ίδρυση
της Ε λληνικής Χω ροφυλακής, το Δ ημο
τικό Σ υμβούλιο Τήνου εξέδω σε ψήφι
σμα, στο οποίο αναφ έρονται τα κάτωθι:
Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α
Στην Τήνο και στο Δ ημαρχιακό Κατά
στημα σήμερα στις 12 Ιουλίου 1983
ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση το Δ ημοτικό Συμ
βούλιο Τήνου ύστερα α π ’ την 8-7-1983
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
και αφού διαπιστώ θηκε ότι υπάρχει νό
μιμη απαρτία παρόντω ν 10 μελώ ν επί
συνόλου 11 και ενός Παρέδρου.
’Ακούσε εισήγηση του Δ ήμαρχου Τή
νου κ. Νικολάου Κορνάρου για την πολύπευρη προσφ ορά του Σώματος της Ελ
ληνική ς Χ ω ροφυλακής στο Έ θ νο ς και
στον Ελληνικό Λαό καθώς και_ για τις
υπηρεσίες που επί έτη π ρ οσ φ έρει δια
των οργάνω ν της με την εξυπηρέτηση
των επισκεπτώ ν - προσκυνητώ ν στην
πόλη της Τήνου και
Ομόφωνα

Ψηφ'ζει

1. Εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς
το Σώμα της Ελληνικής Χ ω ροφυλακής
για τη συμπλήρω ση 150 χρόνω ν από της
ιδρύσεώς του, για ενός και μισού αιώνα
πολύπλευρ η προσφ ορά υπηρεσιών στο
Λαό και στο Έ θνος.
2. Να επ ιδ ο θ εί το παρό ψ ήφισμα του
Δήμου Τήνου στους Υπουργούς Δ η μο
σίας Τάξεως, Εσωτερικών καθώς και στο
Αρχηγείο Χω ροφυλακής, στη Διοίκηση
Χ ω ροφυλακής Κυκλάδω ν και στο Αστυ
νομικό Τμήμα Τήνου, και
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3. Να δ η μ ο σ ιευ θ εί στον τοπικό Τύπο.
Η απόφ αση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό
61/1983.
Σε πίστω ση σ υντάχθηκε το πα ρόν ψ ή φ ι
σμα και υπογράφ εται:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ
Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Από τη Ζ άκυνθο ο κ. Παναγιώτης ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ, γρ ά φ ει μεταξύ άλλων, προς το
Α ρχηγείο Χ ω ροφ υλα κής:
Λ αμβάνω την τιμή να υποβάλω εγγράφως τα έντονα ευχαρισ τήριό μου εις τον
κ. Μ οίραρχο, διο ικη τή ν του Τμήματος
Χ ω ρο φ υλα κής Ζ ακύνθου, τον Ενω μο
τάρχην αυτού κ. Ντούμα Σ πυ ρίδ ω να και
ολό κληρ η τη δύναμη του Τ μήματος δια
την πρ οσ π άθεια που κατέβαλαν για την
ανεύρεσ η της κόρης μου, της οποίας επί
εναγ ολόκληρο δεκαπενθήμερον αγνοείτο
η τύχη της εις την νήσ ο ν της Ζ ακύνθου
ανα ζητούμενη από τους σ υντετρ ιμένους
γονείς της δια παντός μέσου.
Ιδιατέρω ς
υπ ερευ χα ρισ τού με
τον
ενω μοτάρχη
κ. Χαμπέο Γρηγόριο ο
οποίος σ υνέλα βε εις τον καθαρ όν νουν
που τον δια κρ ίνει, τας πικρ ία ς των γο
νέω ν που τους εμά ρα ιναν επί δύο εβ δ ο 
μάδες. Ο ενω μ οτά ρχης κος Χ αμπέος εν
εργώντας πεισ μ ατικά και φ ιλό τιμα με
τους τρ όπους του, τόσον κατά τας ώρας
της υπηρ εσ ίας όσον και κατά τις ε λ ε ύ θ ε 
ρες ώρες του, αψ ηφ ώ ντας τα π ρ ο β λή 
ματα της οικο γένεια ς του διαθέτοντας
το Ι.Χ. α υ τοκίνη τό του ακόμα και τις ο ι
κο νο μ ικές του δυνατότητες, παρ' ότι εί
ναι ο ικο γενειάρ χη ς, κατόρθω σε να επισ ημ άνει τα ίχνη του αναζητουμένου τέ
κνου μας, ενεργώ ντας μετά του κ.
Ντούμα και τελικά επέτυχαν.
Επίσης ευχαρ ισ τούμε τον δ ιο ικητή ν
του Σταθμού Χ ω ροφ υλα κής Παντοκράτορος Ζ ακύνθου α νθ υπ ασ πισ τήν κον
Λ ο υ κο δ ή μ ο ν Α θα νάσ ιον ο οπ οίο ς μόλις
έπεσ εν εις την αντίλη ψ ίν του η αναζήτησις ενήρ γησ ε κερ αυνο θό λω ς και μέσα σε
λίγες ώρες είχε εντοπ ίσ ει επισ ήμω ς το
α να ζητού μενο ν τέκνον των συντετριμένω ν γο νέω ν όπου ειδ ο π ο ίη σ ε και π α ρ έ
δωσε με τας χείρας του το πα ιδί μας εις
την σ τοργικήν αγκα λιά μας πα ρο υσ ία του
ενω μοτάρχου κου Χαμπέου. Και πά λιν
ευχαρ ισ τούμε τους πρ ο α να φ ερ ο μ ένο υ ς
οι ο π ο ίο ι στο επάγγελμα που αγάπησαν
και απέκτησαν, είνα ι άξιοι σ υγχαρητη
ρίων και ικανο ί δια πάσαν υπηρ εσ ίαν του
Σώματος της Χ ω ρο φ υλα κής και ευχόμεθα στη σ ταδ ιοδρ ο μία τους καλήν και
ταχείαν εξέλιξη γιατί πρ έπ ει να διακρίνονται τέτοιο ι β α θ μ ο φ ό ρ ο ι διότι πρ α
γματικά τους αξίζει.
Με μεγάλη ευγνω μοσ ύνη
Οι Γονείς
Παναγιώ της Κοτσιμπός
Α ικα τερίνη Κοτσιμπού

Από το Αιγάλεω ο κ. Ν ικόλαος ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ σε ευχαρ ισ τήρ ια επιστολή
του, προς το π ερ ιο δ ικό γράφ ει:
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Αγαπητό Π εριοδικό,
Θ εω ρούμε υποχρέω σή μας να σας γνω 
ρίσουμε τα εξής:
Εγώ ο Ν ικόλαος Μ πα ρμπούνης του Χρή
στου διατηρώ μετά του αδ ελφ ο ύ μου
κατάστημα Ν τισκοτέκ με συγκρότημα
καφ ετέριας στην Περιοχή Αιγάλεω,
κατάστημα που επα νειλη μ μ ένα έχει π έ
σει θύμα διαρρηκτώ ν που έχουν αφ αιρέσει σ τερεο φ ω νικά μηχανήματα αξίας
εκατοντάδω ν χιλιά δω ν δραχμώ ν με
άμεση σ υ νέπ εια εμείς να κλονισ θ ούμ ε
ο ικο νο μ ικά αλλά και ψυχικά. Χάρις όμως
στις σ υντο νισ μ ένες ενέρ γειες των ανδρώ ν του Π.Α. Αιγάλεω και ειδικότερ α
των κ.κ. Υ πο δ/τού Π.Α. Αιγάλεω, Υπομ / ρχου -Ω Ν Α Ιωάννη και του Χ ω ρ/κα
ΛΑΒΔΑΚΗ Ε μμανουήλ ένας σημαντικός
αριθμός των κλοπ ιμα ίω ν μας επεστράφησαν. Ό μ ω ς οι δραστηριότητες των
παραπάνω δεν σταματούν εδώ. Έ να ς
κακο πο ιός και έμπορ ος ναρκω τικώ ν ε π ’
ονόματι ΚΑΛΥΒΑΣ Αναστάσιος μαζί με το
συνεργάτη του ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ευστράτιο
σ υνελή φ θη σ α ν την 25-8-1983 για κλο
πές. Με τη βο ήθ εια των κ.κ. Υ π ο μ /ρ χο υ
=ΩΝΑ Ιωάννη και Χ ω ρ /κα ΛΑΒΔΑΚΗ Εμ
μα νο υ ή λ που j o v σ υ νέλα βαν καθώς και
όλω ν των ανώ νυμω ν σ υνα δέλφ ω ν τους
που με αυτοθυσία και ίσως κίνδυ νο μο
χθ ο ύ ν για μεγαλύτερη ασ φ άλεια και
προστασία όλω ν μας, απλώ ν πο λιτώ ν και
καταστηματαρχώ ν, α π αλλα γήκα με από
την πα ρο υσ ία του επ ικίνδ υ νο υ αυτού
κακοποιού.
Κύριε Αρχηγέ
Τ έτοιοι Αξιω ματικοί και άνδρες τιμο ύν το
Σώμα της Ε λληνικής Χ ω ρ /κή ς και βοη
θουν να εδραιω θήτε στη σ υνείδ ησ ή μας
σαν αγνοί προστάτες και φ ύ λακες άγγε
λο ί μας.
Μ ετά τιμής
Ο Δ ιευ θυ ντής Μ πα ρμ πο ύνη ς Ν ικόλαος
Μετά του πρ οσ ω πικο ύ της επιχείρη σ ης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
- Κ. Εμμανουήλ ΣΚΑΡΑ (Καραβαγγέλη
- Ελευθερούπολης - Καβάλα): Για εμ π ε
ριστατωμένη απάντηση στο ερώτημά
σας, π α ρα καλο ύμ ε να στείλετε πιο σαφή
και λεπτο μερ έσ τερη επιστολή στη Δ ιε ύ 
θυνση Ο ικονο μικού του Αρχηγείου Χω
ροφ υλακής - Τμήμα Β ' Γραφείο 2ο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η βιοτεχνία γουνορικών Νίκου ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, Τενέδου 20. Πλατεία Αμερικής,
Τηλέφ. 8641-202 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ στο προσω
πικό της Χωροφυλακής τα είδη του με έκ
πτωση 25% επί των ονογραφομένων τιμών
βιοτεχνίας.
Επίσης παρέχει ευκολίες πληρωμής
(μικρές άτοκες δόσεις). Στην περίπτωση
ουτή η Έκπτωση είναι 10%.
Για όλο το είδη δίνεται γραπτή εγγύηση
στους αγοραστές.
Για κάθε αγορά προσφέρεται οπ’ τη βιο
τεχνία ένα μικρό δώρο - έκπληξη.

- κ . Μάρκελλο ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ (εν
ταύθα). Οι προτάσεις σας είνα ι πρ α γμ α 
τικά ενδια φ έρ ου σες. Το θέμα βέβαια
αντιμετω πίζεται σοβαρα, μέσα πάντοτε
στα πλα ίσ ια των υπαρχουσώ ν δυνατοτή
των.

- Ο ε νω μ /ρ χ η ς Α' Ν ικόλαος ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ του Α θανασίου, που υπ ηρ ετεί στο
Σ.Χ. =υνού Νερού Φλώρινας ζητά α μ ο ι
βαία μετάθεση για υπηρεσίες της Α.Δ.Χ.
Ηπείρου και Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδας.
- Ο χω ρο φ ύ λα κα ς Ευάγγελος ΝΤΟΥΣΚΑΣ του Γεωργίου που υπ ηρ ετεί στο
Π.Α. Φ ιλοθέης Αττικής, ζητά αμοιβ αία
μετάθεση για υπηρεσίες της πόλεω ς
Πρεβέζης.

Το κατάστημα
Νεωτερισμών
«Αφοί Κουρκουντή Ο.Ε.» (γωνία
Εθνικής Αντιστάσεως και Τσαμαδού 16 - Πειραιάς, τηλ. 4122-728),
με έτοιμα ανδρικά, γυναικεία και
παιδικά ενδύματα και είδη Νεωτε
ρισμού
σε πλούσια
συλλογή,,
προσφέρει όλα τα είδη του για το
προσωπικό της Χωροφυλακής και
τα μέλη των οικογενειών τους με
έκπτωση .20% επί των αναγραφομένων τιμών. Επίσης παρέχει ευ
κολίες πληρωμής με μηνιαίο δια
κανονισμό και με έκπτωση 5%.

υπηρεοιακεΐ
ειβηοεκ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
- Προήχθη στο 6αθμό του συνταγμα
τάρχη, ο αντισυνταγματάρχης ΓΟΥΛΙΑΣ
Αθανάσιος.
- Προήχθησαν στο βαθμό του αρχία
τρου - αντισυνταγματάρχη οι επίατροι ταγματάρχες: ΡΑΙΔΗΣ Χρηστός, ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Παναγής και ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Κυριάκος.
- Προήχθη στο βαθμό του υπομ/ρχου
ο ανθυπομοίραρχος ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ Βασί
λειος.
- Με το από 3-9-83 Π.Δ., που δημοσ ιεύθηκε σε περίληψ η στο 288/8-9-83
Φ.Ε.Κ. (τ.Γ), προήχθησαν στο βαθμό του
ανθυπομοίραρχου οι ανθυπασπιστές
που αποφ οίτησαν πρόσφατα α π ’ τη
σχολή μετεκπεδαίσεω ς ανθ υπασπιστών.
Σχετικό ρεπορτάζ, απ' την απονομή
των πτυχίων, είχε σ υμπεριλάβει η «Ε.Χ.»
στο τεύχος Αυγούστου. Από αβλεψία,
κατά την αναγραφή του ονοματεπω νύ
μου των μετεκπαιδευθέντω ν, δεν είχαν
καταχω ρηθεί οι ανθυπασπιστές ΜΗΝΑΣ
Κωνσταντίνος και ΚΑΣΚΑΡΑΣ Παναγιώ
της.
- Προήχθησαν στο βαθμό του ανθυπασπιστή, ο ενωμοτάρχης Γενικών Υπη
ρεσιών ΕΡΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης και οι ενω
μοτάρχες Ειδικών Υπηρεσιώ ν (τηλεπι
κοινωνιών) ΝΙΝΟΣ Νικόλαος και ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ Παναγιώτης.
- Προήχθησαν στο βαθμό του ενω μο
τάρχη 166 υπενωμοτάρχες των Γενικών
Υπηρεσιώ ν και 7 υπενωμοτάρχες των Ει
δικών Υπηρεσιών και στο βαθμό του υπε
νωμοτάρχη 53 χω ροφύλακες, μετά τη
συμπλήρω ση 22 και 18 χρόνω ν υπηρε
σίας στο Σώμα, αντίστοιχα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ:
- Αποστρατεύθηκε, με αίτησή του και
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό
του, ο ταξίαρχος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ εώργιος.
- Αποστρατεύθηκαν, με αίτησή τους οι
ενωμοτάρχες:
ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Κω ν/νος, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Κων/νος, ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Χρήστος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Παναγιώτης, ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ Γεώργιος,
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ηλίας,
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Σπυρίδων, ΤΣΟΥΜΑΣ
Ευάγγελος, ΡΟΖΟΣ Θωμάς, ΣΑΤΛΑΝΗΣ
Δημήτριος, ΧΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης,
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σωκράτης, ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ Σταύρος, ΝΑΤΣΙΑΣ Μιχαήλ, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Ελευθέριος, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Μιχαήλ, ΖΟΥΡΤΟΣ Ιωάννης, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Μιχαήλ, ΜΠΟΥΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος,
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
Αριστείδης,
ΧΑΧΟΥΔΗΣ
Σταύρος, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Παναγιώτης,
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επιμέλεια:

Δημήτριος ΚΑΣΣΙΟΣ
Ανθυπασπιστής

Γεώργιος, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης,
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Γρηγόριος, ΦΑΦΟΥΛΑΣ
Δημήτριος,
ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Δημήτριος,
ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σπήλιος,
ΜΑΚΡΗΣ
Κ ω ν/νος,
ΔΙΑΒΗΣ
Κω ν/νος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος, ΜΑΝΙΦΑΒΗΣ Ευστράτιος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Θωμάς και ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Σεραφείμ.

καιρικές συνθήκες στην περιοχή, έπεσε
στα παγω μένα νερά του λιμανιού Χίου
και έσωσε από βέβαιο πνιγμό τον ΠΙΤΣΑΚΗ Ισίδωρο του Ευστρατίου, όταν το
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε παρεξέκλινε από την πορεία του και βρέθηκε
στη θάλασσα τραυματισμένος και λ ιπ ό 
θυμος, προκαλέσας τα ευμενή σχόλια
του τοπικού τύπου και του κοινού υπέρ
του ίδιου και του Σώματος γενικότερα».

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟ ΝΟ 
ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ

Με διαταγή της Ανωτέρας Δ ιοίκησης
Χ ω ροφυλακής Ανατ. Μ ακεδονίας, απο
νεμή θη κε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το
κατωτέρω αιτιολογικό, στον υπομοί
ραρχο ΠΑΝΙΔΗ Κω ν/νο, ανθυπασπιστή
ΧΟΡΕΚΤΑΚΗ Κ ω ν/νο και ενω μ/ρχη
ΚΟΥΤΡΑ Ζήση, διότι υπηρετώντας στο
Α.Τ. Πρωσοτσάνης, εργάσθηκαν πολύ
περισσότερο από όσο επέβαλε το υπη
ρεσιακό τους καθήκον, με φιλοτιμία, μεθοδικότητα, ζήλο και επιμονή και συν
έθαλαν αποφ ασιστικά στην ανακάλυψη
του επικίνδ υνο υ για τη Δ ημόσια Ασφά
λεια κακοποιού ΛΙΟΛΙΟΥ Δ ημητρίου, κα
τοίκου Προσοτσάνης που από τον Οκτώ
βριο 1981 μ έχ ρ ιτο ν Ιούνιο 1983 διέπραξε
πολλές κλοπές κυψ ελών μελισσών, οι
κοδομικώ ν υλικώ ν και ειδώ ν υγιεινής με
γάλης αξίας στη περιοχή του Νομού
Δράμας, την πλήρη διαλεύκανση των
κλοπών αυτών, την κατάσχεση των κλο
πιμαίω ν και την απόδοσή τους στους
ιδιοκτήτες τους, προσφ έροντας έτσι
σπουδαία υπηρεσία στη Δ ημόσια ασφά
λεια, με αποτέλεσμα να αποσπάσουν τα
ευμενή σχόλια του κοινού για την Υπη
ρεσία τους και το Σώμα γενικότερα.

Με απόφαση του κ. Υπουργού Δ ημό
σιας Τάξης, μετατάχθηκαν στην Υ γειο
νομική Υ πηρεσία Χ ω ροφυλακής οι κατω
τέρω:
- Με το βαθμό που κατέχει, ο υπομ/ρχος Γ ενικώ ν Υπηρεσιώ ν ΚΑΤΣΙΟΣ
Θ εοφάνης του Νικολάου, πτυχιούχος
του οδοντιατρικού τμήματος της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης.
- Με το βαθμό του ανθυπομοιράρχου,
ο ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιώ ν
ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ευάγγελος του Οδυσσέα,
πτυχιούχος της ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Π ανεπι
στημίου Αθηνών.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΕΣ
Μ ετατάχθηκαν πρόσφατα από τις Γε
νικές στις Ειδικές Υπηρεσίες του Σώμα
τος «κλάδο τεχνιτών» με τις αντίστοιχες
ειδικότητες, οι κατωτέρω:
Ε νω μ/ρχης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος και υπ εν/ρχη ς ΝΤΟΚΟΣ Ανα
στάσιος, με την ειδικότητα του τεχνίτη
τυπογραφ είου, υπ εν/ρχη ς ΛΑΜΠΡΗΣ
Βασίλειος, χ ω ρ /κες
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιωάννης και ΓΚΙΟΛΙΑΣ Αναστάσιος, με
την ειδικότητα του τεχνίτη αυτοκινήτω ν
και χω ρ /κα ς ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ιωάννης, με
την ειδικότητα του τεχνίτη τη λεπ ικο ινω 
νιών.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜ Ο ΙΒΕΣ
Με διαταγή του κ. Αρχηγού Χ ω ροφυ
λακής
απονεμήθηκε
«ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ» στον Χω ροφύλακα ΚΑΨΗ Παν
τελή του Αλεξίου με το κατωτέρω αιτιολογικό:
«Διότι υπηρετώντας στο Α.Τ. Χίου και
κινούμενος από καθαρά ανθρω πιστικά αλτρουϊστικά αισθήματα, μη διατετα
γμένος σε υπηρεσία και με κίνδυνο της
ζωής και της υγείας του, την 19-2-1983,
ώρα 23.55' που επικρατούσαν δυσμενείς

Με διαταγή της ίδιας Ανωτέρας Δ ιοί
κησης, απονεμ ήθ ηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙ
ΝΟΣ», με το κατωτέρω αιτιολογικό,
στους αντισυνταγματάρχη ΡΟΥΣΙΑΚΗ
Νικόλαο, διοικητή Δ.Χ., Σερρών, ταγμα
τάρχη ΠΟΛΙΤΗ Βασίλειο, υποδιοικητή
της Δ.Χ. Σερρών, ανθυπομοίραρχο
ΝΤΟΜΑΖΗ Κ ω ν/νο, αναπλ. διοικητή Τ.Τ.
Σερρών και ανθυπομοίραρχο ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο, Α νθυπομοίραρχο ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Δημοσθένη,
άνθυπασπιστή
ΚΑΤΣΑΡΟ Δημήτριο και Χ ω ροφύλακες
ΜΠΑΣΔΑΝΗ Ιωάννη, ΠΛΟΥΜΗ Κ ω ν/νο,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Φώτιο, του Τ.Α., Σερ
ρών, διότι ανέπτυξαν εξαιρετική δρα
στηριότητα, εργάσθηκαν φιλότιμα, με
εξαιρετικό ζήλο και πολύ πιο πέρα απ' ότι
επέβαλε το καθήκον τους και συνετέλεσαν αποφ ασιστικά στην ανακάλυψ η και
σύλληψη δραστών διπλής ανθρω ποκτο
νίας, που διαπράχθηκε την 4-7-1983 στο
ΣΟΧΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, προσφ έροντας
σπουδαία υπηρεσία στη δημόσια ασφά
λεια και προκαλώ ντας τα ευμενή σχόλια
του κοινού και του τύπου, για τις υπηρε
σίες τους και το Σώμα γενικότερα.
Με διαταγή της Ανωτέρας Δ ιοίκησης
Χ ω ροφυλακής Θ εσσαλίας, απονεμήθηκε
«ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το κατωτέρω αιτιολογικό, στους ταγματάρχη ΣΟΦΑΔΙΤΗ
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Γεώργιο, υπ ομ οίρ αρ χο υς ΜΠΕΤΣΙΟ Νι
κόλαο και ΝΤΟΥΜΑ Γεώργιο, α νθ υ π ο 
μοίραρχο ΚΟΚΚΑΛΗ Στέφανο και ανθυπασπιστή ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ Γεώργιο, διότι
υπηρετώ ντας στο Τ.Α. Λάρισας, επέδ ειξαν προθυμία, ζήλο και ενδια φ έρ ον κατά
την εκτέλεσ η της υπηρεσίας τους και
πέτυχαν κατά το χρ ο νικό διάστημα από
22-4-83 έως 4-5-83 την εξιχνίαση τριών
περ ιπ τώ σ εω ν καλλιέρ γεια ς ινδική ς κάν
ναβης και τη σύλληψ η 5 ατό μω ν......
Με διαταγή της Ανω τέρας Δ ιοίκησ ης
Χ ω ρο φ υλα κής
Δυτικής
Μ ακεδονία ς
α π ο νεμ ή θ η κε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στον
ταγματάρχη ΒΑΓΙΩΝΑ Βαρσάμη «Διότι
κατά το χρ ονικό διάστημα από 28-8-1982
μέχρι 10-12-1982 που φ οίτησε στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, κατέβαλε α ξιέπ α ι
νες πρ οσ π ά θειες και επέδ ειξε ζήλο,
πρ οθυμία, εργατικότητα και υπ ο δ ειγμ α 
τική αφοσίωση στο καθήκον, με αποτέλε
σμα να κατα λάβ ει την πρώτη θέση στην
βα θμ ολο γία μεταξύ των δέκα (10) Αξιω
ματικώ ν των Σωμάτω ν Α σ φ αλείας που
πα ρ α κο λο ύ θ η σ α ν τα ίδια μαθήματα και
να δ ια κρ ιθ ει ακόμη και μεταξύ των συ
σπουδαστούν του Στρατεύματος, ώστε να
επιτύ χει τα κολα κευτικά σχόλια υπέρ του
Σώματος της Χ ω ροφ υλα κής στο οποίο
υπηρετεί».
Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Ανατ. Μ α κεδ ο
νίας, α π ο νεμ ή θ η κε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ»
στους ταγματάρχη ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελή,
ενω μοτά ρχες ΜΕΣΣΗ Β ασ ίλειο και ΜΑΝΙΚΑΚΗ Ιωάννη, χω ρ ο φ ύ λακες ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χ ρ ιστόδουλο και ΣΚΡΙΤΛΗ Χρήστο
διότι «...με υπομονή και εύστοχους χ ε ι
ρισμούς σ υ νέβ αλαν α π οτελεσ μα τικά
στην ανα κάλυψ η και κατάσχεση την
21-7-83 116 φυτών υπ νοφ όρ ου μήκω νος
και 120 κω δειών) (καρπώ ν όπιου) που
καλλιερ γο ύσ ε στην Π εριστεριά Δ ράμας
ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ ταύρος....».

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

Με την 750/24/83 από 20-7-83 απ ό
φαση κ. Υπουργού Εθνικής Ά μ υ ν α ς , που
δ η μ ο σ ιεύ θ η κε στο 486/22.8.83 (τ.Β')
Φ.Ε.Κ., επ ιτρ έπ εται π λέο ν η παροχή
υγειο νομ ικής περ ίθ α λψ η ς από το Ναυ
τικό Ν ο σο κομ είο Κρήτης και στα μέλη
των οικ ο γ ενειώ ν των Σωμάτων Α σφ α
λείας, που κατέχουν βιβ λιά ρ ια νο σ η 
λείας και δικα ιο ύ ντα ι περ ίθ αλψ η σε βά
ρος του Δ ημοσίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - Μ ΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΕΙΣ
Ά ρ χ ισ α ν κατά το τρ ίμη νο Α γούστου Ο κτωβρίου, οι ακό λου θες εκπα ιδεύ σ εις
και μ ετεκπ α ιδ εύ σ εις πρ οσ ω πικο ύ του
Σώματος:
- 8 α νώ τερ οι αξιω μα τικοί στη Σχολή
Εθνικής Ά μ υ ν α ς . Την εκπα ίδευ σ η αυτή,
που θα δ ια ρ κέσ ει μέχρι τις 4-5-1984,
π α ρ α κο λο υ θ ο ύ ν
ο
συνταγματάρχης
(υγειο νομ ικού ) ΣΟΥΡΕΤΗΣ Β ασ ίλειος και
οι αντισ υνταγματάρχες ΜΠΑΣΙΑΣ Εμμα
νουήλ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α θανάσιος, ΔΕΡΜΑΝΗΣ Λουκάς, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΦΙΔΑΣ Πέτρος, ΜΟΡΦΑΚΗΣ
Α θανάσιος και ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ Α θανάσιος.
- 2 α νώ τερ οι και 2 κατώ τεροι α ξιω μα
τικοί, οι ταγματάρχες: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Γεράσιμος ΤΟΥΛΙΑΣ Κ ω ν/νο ς και οι μοί
ραρχοι ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κ ω ν/νο ς και ΚΟΚΚΑ
ΛΗΣ Χρήστος στην Ανω τέρα Σχολή Πο
λέμου Θ εσσαλονίκης, από 29-8-1983 για
ένα τετράμηνο.
- 1 ανθυπασ πισ τής σε θέματα εγκλη
ματολογίας, από 1-8-83 έως 27-10-83.
- 5 0 Χ ω ροφ ύλα κες ως οδ ηγο ί δικύκλων, από 1-9-83 έως 31-10-83.
- 5 Χ ω ροφ ύλα κες σε πρακτική άσκηση
τεχνιτώ ν τη λ/νιώ ν, από 1-9-83 έως
31-10-83.
- 2 κατώ τεροι α ξιω μα τικοί στο Κ.ΕΆ.Π.
Ρεντίνας, από 5-9-83 έως 30-9-83.
- 4 0 Χ ω ρο φ ύλα κες (άνδρες και γυ να ί
κες) στην ειδίκευ σ η σε θέματα τροχαίας
από 5-9-83 έως 11-11-83.
- 40 οπλίτες σε μαθήματα τζούντο καράτε - αϊκίντο, από 1-9-83 έως 6-10-83.
- 1 3 οπλίτες σε πρακτική άσκηση τε
χνιτώ ν οχημάτω ν από
1-9-83 έως
30-11-83 και 15 οπλίτες στην ίδ ια εκπα ί
δευση από 1-9-83 έως 27-10-83.
- 4 8 μο ίρ α ρ χοι στη Σχολή Μ ετεκπαιδεύσεω ς Αξιω ματικώ ν Χ ω ρο φ υλα κής και
Α στυνομίας Πόλεων. Την εκπα ίδευ ση
αυτή, από 3-10-83 έως 16-12-83, πα ρ α κο 
λο υ θ ο ύ ν οι μοίραρχοι:
ΚΟΥΤΡΑΣ Β ασίλειος, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΥ Γεώργιος, ΧΩΛΙΔΗΣ Ιορδάνης,
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ Ανδρέας, ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ
Κ ω ν/νος, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης,
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ ω ν/νος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος. ΓΙΩΤΗΣ Ευριπίδης, ΠΑ
ΠΑΖΟΓΛΟΥ Δήμος, ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Ιωάν
νης, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Ιωάννης. ΣΤΑΜΟΣ Μ αρίνης. ΜΟ
ΣΧΟΣ Αριστείδης, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Ανδρέας. ΠΑΝΟΣ Ιωάννης. ΦΩΤΙΟΥ Σω
κράτης. ΑΙΝΑΛΗΣ Χρήστος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γεώργιος.
ΝΤΕΛΕΖΟΣ
Ε λευθέριος
ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος, ΚΑΤΣΙΡΟΣ Αντώ
νιος. ΚΟΚΚΟΤΑΣ Χρήστος, ΧΑΣΙΔΗΣ
Σάββας, ΛΑΚΚΑΣ Κ ω ν/νος, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ εμιστοκλής, ΣΑΣΙΑΚΟΣ Πέ
τρος,
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ
Εμμανουήλ,
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Νικόλαος, ΖΙΑΚΑΣ Ιωάννης,
ΣΑΛΠΑΡΑΣ
Κ ω ν/νο ς,
ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ
Α πόστολος, ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος, ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ
Ιωάννης,
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
Αθανάσιος,
ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΛΙΑΣ Ιωάννης,
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ερικλής, ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Πα
ναγιώτης, ΖΑΜΠΑΡΑΣ Θ εόδωρος, ΒΕΛΛΙΟΣ
Θ εοφάνης,
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
Ηλίας, και ΒΕΡΓΗΣ Ανδρέας.

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ω Μ Ο ΤΑ Ρ Χ Ω Ν
Α πο φ ο ίτησ αν τον Ιούλιο από το Β'
Τ μήμα της Σχολής Ο πλιτώ ν Χ ω ρο φ υλα
κής, 500 Δ όκιμοι, οι ο π ο ίο ι ονο μά σ θ ηκα ν
ενωμοτάρχες. Οι νέο ι ενω μοτάρχες ε ί
ναι, κατά α λφ α β η τικο ί σειρά, οι πα ρα 
κάτω:
1ου Λόχου Δοκ. ενωμοταρχών
ΑΛΕΥΡΕΑΣ
Μ ιχαήλ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Κ ω ν/νος, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ικόλαος, ΑΦΕΝΔΡΑΣ Νικόλαος, ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος, ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ΒΛΑΜΗΣ Γεώργιος, ΒΛΑΧΟΣ
Ευάγγελος, ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος, ΒΡΗΣ

Δημήτριος, ΓΑΛΑΖΙΟΣ Ηλίας, ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ
Νικόλαος,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος του Κ ω ν/νου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος του Νικολάου. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Κ ω ν/νος. ΓΚΙΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΟΝΤΙΚΑΣ Τρύφων, ΓΟΥΜΕΝΟΣ Κω ν/νος, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος, ΔΗΜΑΣ Α θανά
σιος. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΔΗ
ΜΟΥ Νικόλαος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α λέξαν
δρος, ΔΙΒΑΝΕΣ Κ ω ν/νος, ΔΡΥΜΩΝΗΣ
Θεόδωρος, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σταύρος, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ευστάθιος,
ΖΗΚΟΣ
Κ ω ν/νος, ΖΩΗΣ Β ελισσάριος, ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ Κ ω ν/νος, ΚΑΙΠΑΚΗΣ Γεώργιος,
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ, ΚΑΡΑΜΠΑΣ Βασί
λειος, ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ Σταύρος, ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ηλίας, ΚΑΣΕΛΙΜΗΣ Νικόλαος,
ΚΑΣΙΑΝΟΣ
Θ εόδωρος,
ΚΑΦΟΥΚΑΣ
Γεώργιος, ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Αλέξιος, ΚΙΤ
Σ IΟΣ Ευάγγελος, ΚΟΚΚΟΣ Γεώργιος,
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Β ασίλειος,
ΚΟΥΝΤΟΥΓΚΟΣ Δημήτριος, ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Αναστάσιος, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Γεώργιος,
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Ιωάννης, ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΣ
Παναγιώτης,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Πέτρος,
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Ιωάννης, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναστάσιος,
ΛΥΣΣΑΡΗΣ
Βασίλειος,
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ
Χρήστος, ΜΑΚΑΡΙΟΣ Αλέξανδρος, ΜΑΥΡΙΚΑΣ Στέργιος, ΜΗΖΥΘΡΑΣ Αναστά
σιος, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ ω ν/νος, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Νι
κόλαος, ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Γεώργιος, ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΠΟΥΓΙΑΣ Ιωάν
νης, ΜΥΓΑΣ Δημήτριος, ΝΕΓΚΑΣ Δημήτριος, ΝΙΚΟΥΔΗΣ Δημήτριος, ΝΤΕΛΕΖΟΣ
Κ ω ν/νος.
ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ
Παναγιώτης,
ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ Κ ω ν/νος, ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
Κ ω ν/νος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Σωτήριος, ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ιωάν
νης, ΠΑΠΠΑΣ Αρσένιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αριστείδης, ΠΟΛΙΤΗΣ Ευστράτιος, ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΡΑΜΠΙΑΔΗΣ Βα
σίλειος, ΡΑΠΤΗΣ Κ ω ν/νος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Στέργιος. ΣΙΑΛΜΑΣ Ελευθέριος, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης, ΣΙΟΥΓΚΑΣ Κ ω ν/νος, ΣΙΣΚΑΣ
Κ ω ν/νος,
ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΣ
Δημήτριος,
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αχιλλεύς. ΣΟΥΔΗΣ Γεώρ
γιος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΤΑΪΚΟΣ Ιωάν
νης,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Θ εόδωρος,
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γεώργιος, ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΗΣ
Σπυρίδω ν, ΤΣΕΓΚΑΣ Χαράλαμπος, ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Παύλος, ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Χρή
στος, ΤΣΙΑΚΑΣ Πέτρος, ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Ιωάννης, ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ Ηλίας, ΤΣΟΥΛΗΣ
Στέργιος, ΦΡΑΓΚΟΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ
Α λέξανδρος, ΦΩΤΟΣ Θάνος, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ιωάννης, ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Κ ω ν/νος,
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης, ΧΩΡΑΪΤΗΣ Γεώρ
γιος, ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ Ελένη.
2ου Λόχου Δοκ. Ενωμοταρχών:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΓΓΕΛΗΣ Λάμ
προς, ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΑΛΕ
ΞΙΟΥ Δημήτριος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δημήτριος, ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Στάυρος, ΒΑΔΑΡΛΗΣ Κυ
ριάκος, ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ Βασίλειος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κ ω ν/νος, ΒΛΑΧΟΣ Σταμάτης,
ΒΟΜΠΡΑΣ Γεώργιος, ΓΕΙΤΟΝΑΣ Σ πυρί
δων, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης,
ΓΙΩΤΑΣ Παναγιώτης, ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παράσχος,
ΓΚΟΥΖΙΝΗΣ
Ευάγγελος,
ΓΟΥΣΗΣ Ανέστης, ΔΑΓΓΕΛΗΣ Κομνηνός,
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Β ασίλειος, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Λουκάς, ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ Γ εωργιος, ΔΗΜΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΤΑΣ Κοσμάς, ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κων/νος,
ΘΩΜΑΣ Ιωάννης, ΙΩΑΚΕΙΜ Ευάγγελος,
ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Χρόνης, ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Αντώνιος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Στράτος, ΚΑΛΙΤΣΑΡΗΣ Μ ό
σχος, ΚΑΝΑΒΟΣ Αργύριος, ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ Νικόλαος, ΚΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος,
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ Ιωάννης, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Χα
ράλαμπος, ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ Βάϊος, ΚΟΥΚΛΑΜΑΝΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΝΗΣ Χρήστος, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Βασίλειος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος, ΜΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος, ΜΑΡΑΖΗΣ
Γεώργιος, ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος, ΜΑΡΙΝΗΣ Νικόλαος, ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημήτριος, ΜΑΥΡΩΓΙΩΡΓΗΣ Δημήτριος,
ΜΥΖΗΘΡΑΣ Αναστάσιος, ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ
Πέτρος, ΜΟΣΧΟΣ Σπυρίδων, ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΜΠΑΔΑΣ Χρήστος,
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ
Λάμπρος,
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Θεόδωρος, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Χρήστος,
ΜΠΑΛΗΣ Απόστολος, ΜΠΑΛΗΣ Γεώρ
γιος, ΜΠΕΤΑΣ Δημήτριος, ΜΠΙΛΙΚΑΣ Πέ
τρος, ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ηλίας, ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
Αντώνιος, ΜΠΟΥΝΑΣ Γεώργιος, ΝΕΣΤΩΡΑΣ Αθανάσιος, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, ΝΙΚΟΥ Λάμπρος, ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ
Σπυρίδων, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ Μιχαήλ,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Απόστολος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρήστος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης, ΠΑΠΠΑΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Θεόδωρος, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αχιλλεύς, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ιωάν
νης, ΠΑΤΡΑΣ Χρήστος, ΠΕΤΣΑΣ Βάϊος,
ΠΕΤΣΙΝΟΣ Χρήστος, ΠΛΕΣΣΑΣ Γεώρ
γιος, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ! Λάζαρος, ΣΚΑΡΛΑΤΟ ΥΔΗΣΖήσης, ΣΚΙΑΔΑΣ Γεώργιος, ΣΟΛΕΪΜΕΖΟΓΛΟΥ Θ εόφιλος, ΣΟΦΟΥΛΗΣ
Παντελεήμων,
ΣΤΟΙΚΟΣ
Λεωνίδας,
ΣΤΟΥΚΑΣ Κω ν/νος, ΣΤΥΛΙΟΣ Βασίλειος,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος, ΤΑΓΛΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑΣ Δημήτριος,
ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ Σταύρος, ΤΣΕΡΠΕΣ
Αθανάσιος, ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης, ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ Νικόλαος, ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Παύ
λος, ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Γεώργιος, ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Αθανάσιος, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Κω ν/νος, ΦΡΑΓΚΑ! Πανα
γιώτης, ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ Δημήτριος, ΦΩΤΗΣ
Χρήστος, ΧΑΛΕΥΤΗΡΑΣ Φιλήμων, ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος, ΧΗΡΗΣ Γεώργιος.
3ου Λόχου Δοκ. Ενωμοταρχών:
ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από
στολος,
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
Κω ν/νος,
ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος, ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Πα
ναγιώτης, ΑΛΕΞΙΟΥ Γ εώργιος, ΑΛΕ=0ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΛΕΥΡΑΣ Χρήστος,
ΑΝΑΓΝΟΥ Γεώργιος, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σοφιανός,
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ανδρέας,
ΑΝΟΙΞΙΑΔΗΣ Δημήτριος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πα
ναγιώτης, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γρηγόριος, ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ
Ιωάννης, ΛΥΓΕΡΗΣ Ανδρέας, ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Ρωμύλος,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης,
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος, ΒΟΒΟΛΗΣ Βασί
λειος, ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγελος, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
Χρυσόστομος,
ΓΑΙΔΑΡΤΖΗΣ
Κω ν/νος,
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ
Δημήτριος,
ΓΑΛΛΙΟΣ Ιωάννης, ΓΑΛΛΟΣ Χρυσόστο
μος,
ΓΕΩΡΓ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ ιμολέων, ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Αν
δρέας, ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ Χρηστάκης, ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος, ΓΚΛΕΚΑΣ Παναγιώ
της, ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ Κω ν/νος, ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κων/νος,

ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ Θεόδωρος, ΛΑΤΣΗΣ Πασχάλης, ΔΕΛΗΣ Κω ν/νος, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγό
ριος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΔΟ=ΑΣΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΔΟΥΚΑΣ Γιαννηκώστας, ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ Κω ν/νος, ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΤηλέμαχος, ΔΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ,
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ
Μ ιλτιάδης,
ΖΑΜΠΡΑΣ
Κω ν/νος, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Νικόλαος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Δημήτριος, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης,
ΖΑΧΟΣ Ιωάννης του Ηλία, ΖΑΧΟΣ Ιωάν
νης του Νικολάου, ΘΕΜΕΛΗΣ Κων/νος,
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παντελής,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ευάγγελος, ΘΕΟΦΙΛΟΥ Παναγιώτης,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος, ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Απόστολος, ΚΑΖΑΝΤΙΔΗΣ
Δημήτριος,
ΚΑΛΕΡΓΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
Αριστοτέλης, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΚΑΛΠΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΑΝΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Λεωνίδας, ΚΑΡΑΒΑΣ
Κω ν/νος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος, ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μι
χαήλ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ Δημήτριος, ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ Φίλιππος, ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ
Σωτήριος, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Θεόδωρος, ΚΑΡΕΛΗΣ Πέτρος, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Ευάγ
γελος, ΚΑΣΣΗΣ Πέτρος, ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δημήτριος, ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Γρηγόριος, ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος, ΚΕΦΑΛΑΣ Απόστο
λος, ΚΙΤΣΩΝΗΣ Ανδρέας, ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Ιωάννης,
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
Γεώργιος,
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Κ ω ν/νος, ΚΟΝΤΟΣ Βα
σίλειος, ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Θ εόδωρος, ΚΟΝΤΑΝΙΔΗΣ Θ εόφιλος, ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Κω ν/νος, ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Κω ν/νος, ΚΟΥΤΡΗΣ Αναστά
σιος, ΚΟΥΤΣΑΦΤΑΚΗΣ Αρτέμιος, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Γεώργιος, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ιωάννης, ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος, ΚΡΟΥΣΑΝΤΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κω ν/νος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ Γεράσιμος,
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Νικόλαος,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Γεώργιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν
νης, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος, ΚΩΤΣΑΚΗΣ
Γεώργιος, ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
Ιωάννης, ΛΕΚΙΔΗΣ Νικόλαος, ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ Γεώργιος, ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ευάγγε
λος, ΛΙΑΚΑΣ Αστέριος, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος, ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Βασίλειος, ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ Εμ
μανουήλ, ΛΥΤΡΙΒΗΣ Μιχαήλ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος,
ΜΟΤΣΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΜΟΥΡΖΑΝΟΣ
Παντελεήμων, ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος, ΜΠΑΚΑΡΑΣ Γρηγόριος, ΜΠΙΖΑΚΗΣ Νικόλαος, ΝΕΣΤΘΡΑΣ Θωμάς, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος,
ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος, ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωα
κείμ, ΦΩΣΤΗΡΟΠ ΟΥΔΟΣ Δημήτριος,
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Δημήτριος, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος.
4ου Λόχου Δοκ. Ενωμοταρχών:
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ιωάννης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Βασίλειος, ΔΑΓΚΛΗΣ Γεώρ
γιος, ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γεώργιος, ΔΗΜΟΥ
Δημήτριος, ΖΙΜΠΛ1ΑΚΙΔΗΣ Κων/νος,
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Ηλίας,
ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ
Κ ω ν/νος, ΛΕΝΕΤΗΣ Εμμανουήλ, ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης, ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Γρηγόριος,
ΜΑΝΤΖΙΟΣ Αντώνιος, ΜΑΡΑΘΙΑΝΑΚΗΣ

Εμμανουήλ, ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος,
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Αριστείδης, ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
Νικόλαος, ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας, ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γεώργιος, ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος,
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Αριστείδης, ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ Ιωάννης, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ευστάθιος,
ΜΕΛΙΤΟΣ Θεόδωρος, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
ΜΟΝΙΑΣ Βασίλειος, ΜΟΣΧΟΣ Περικλής,
ΜΟΤΣΙΟΣ
Δημήτριος,
ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ
Σπυρίδων, ΜΟΥΖΑΚΗΣ Δ ιον -Παναγιώ
της. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παντελής, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος,
ΜΟΥΣΗΣ
Χρήστος,
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
Κω ν/νος, ΜΠΑΔΑΣ Δημήτριος, ΜΠΑΔΑΣ
Κω ν/νος, ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Αντώνιος, ΜΠΑ
ΚΑΛΗΣ
Θεόδωρος,
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Χρήστος, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Χρήστος.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος,
ΜΠΑΡΔΗΣ Θωμάς, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Γεράσιμος,
ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ
Γεράσιμος, ΜΠΕΣΙΡΗΣ Λάμπρος, ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Χρήστος, ΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης,
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ Γεώργιος, ΜΩΫΣΙΔΗΣ
Σωτήριος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αναστάσιος,
ΟΦΕΙΛΗΣ Συμεών, ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Νικόλαος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεώργιος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος, ΠΑΝΟΥ Αναστάσιος, ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ
Γεώργιος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΣ Κω ν/νος, ΠΑ
ΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Χρήστος, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Χριστόφο
ρος, ΠΑΠΠΑΣ Πέτρος, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώρ
γιος, ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Ιωάννης, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
Ιωάννης, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός, ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Νικόλαος, ΠΛΟΥΜΗΣ Χαράλαμπος, ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ Γεώργιος, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Ιωάννης, ΠΟΝΤΙΚΑΣ Χρήστος, ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Φώτιος,
ΠΡΙΟΝΑΣ Νικόλαος, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Πανα
γιώτης, ΡΑΜΜΟΣ Θωμάς, ΡΟΠΟΚΗΣ Νι
κόλαος, ΡΟΥΜΠΟΣ Ευθύμιος, ΣΑΒΒΙΝΟΣ Νικόλαος, ΣΑΚΕΤΟΣ Ευθύμιος,
ΣΑΝΔΡΟΣ Θωμάς, ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ιά
κωβος, ΣΕΪΝΤΗΣ Ιωάννης, ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος, ΣΙΑΤΗΣ Σωτήριος, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Ιωάννης, ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Ά γ γ ε 
λος, ΣΚΟΥΜΑΣ Κω ν/νος, ΣΠΑΗΣ Νικό
λαος, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κ ω ν/νος,
ΣΠΥΡΟΣ
Κω ν/νος, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν ικό
λαος, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, ΣΤΑΥ
ΡΟΥ Αγγελής, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Παντολέων,
ΣΤΟΚΑΣ Βασίλειος, ΣΤΡΑΤΗΣ Ιωάννης,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Κω ν/νος, ΣΩΚΚΑΣ Παναγιώτης,
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
Γεώργιος, ΤΖΙΡΤΖΙΡΗΣ Συμεών, ΤΖΟΙΤΗΣ
Αλκιβιάδης, ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ Δημήτριος,
ΤΙΓΚΑΣ Παντελής, ΤΟΚΑΣ Διονύσιος,
ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ΤΟΥΦΕΞΗΣ Σταύρος,
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ Κω ν/νος, ΤΡΙΓΩΝΗΣ Εμ
μανουήλ, ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κω ν/νος, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Δημήτριος,
ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ
Κω ν/νος, ΤΣΙΤΟΣ Ηλίας, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γεώργιος,
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Δημήτριος,
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Βασίλειος, ΤΥΡΑΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ Βασίλειος, ΦΑΚΗΣ Στέφανος,
ΦΑΚΟΣ Γεώργιος, ΦΑΝΟΣ Κω ν/νος, ΦΩΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Πανα
γιώτης, ΧΑΜΠΑΣ Κω ν/νος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς,
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Νικόλαος, ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ Ευάγγελος, ΧΗΤΑΣ Λάμπρος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος.
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γιά τίς έΑεύΘερες ώρες
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1

2

3

4

5

6

7

δ

9

10

11

12

13

2. Νησί του Αιγαίου με ιαματικές πηγές - Χαρακτηρίζονται
έτσι... όσοι έρχονται τελευταίοι.
3. Ιταλική λίμ νη - Μ άρκα κύβω ν που πρ οσ τίθενται στο φα
γητό - Η μύτη του αλετριού.
4. Συχνά αποτελεί αρχή ποταμιού - Ό ν ο μ α βασ ιλιάδω ν της
αρχαίας Περγάμου.
5.

Π ροτρέπει - Υ ποδιαίρεσ η του μέτρου κι αυτά.
6 . Αυτές δε γέρ νο υ ν καθόλου - Βρώμικος, μολυσμένος,
βέβηλος.
7.

V

Αξίωμα που κατέχουν πρόσ ω πα της εκκλησ ία ς - Ρουζέ
ντε . . . σ υνέθ εσε τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.
8. Σ υνεταιρισ μός για τις σταφ ίδες με έδρα την Πάτρα Ή τα ν και η Φρύνη στην αρχαία Α θήνα - Γνωστός χιτλερ ι
κός.
9. Εκταση με π ο λλά δέντρα — Μ' αυτήν πα ρέχεται φάρμακο
στον οργανισμό.
10. Σ υμ μετέχει σε εξισώσεις — Έ ν α είδος μουσικής σ ύνθ ε
σης.

11 Μ εγάλο ζώο της θάλασσας ή . . . χοντρός άνθρω πος Κατά κάπ οιο ν τρόπο είνα ι τα καλά . . . δωμάτια.
12. Ιδιος, απαράλλαχτος - Γαλλική πόλη - άρθρο.
13. Σ κα νδ ιναβ ική α ερ οπ ορ ική εταιρεία - Μια αρχαία χώρα
της Μ ικράς Ασίας (το τρίτο γρ άμμ α είναι Δ) - Πολύ δ ια δο
μένη στην εποχή μας (το νεκρ ό γράμμα είναι Β).

10

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

13

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Ο πό λεμο ς αυτός τελείω σε το 1922 και σ υνο δεύτη κε από
μια μεγάλη για την Ελλάδα καταστροφή (το νεκρό γράμμα
είνα ι Τ).
2. Διάσημες, ο ν ο μ α σ τ έ ς -Σ τ ο εμπ όρ ιο α ν α φ έρ ετα ιτο κατατεθέν.
3. Σ ύμ φ ω νο του αλφ αβήτου - Ο ιστορικός αυτός έγραψε
την ιστόρία των μη δικώ ν πο λέμ ω ν στην Ελλάδα.
4. Είδος φαγητού με πουρέ - Η πρ ω τεύουσ α του Β όρειου
Βιετνάμ.
5. Δ ίψ ηφ ο φ ω ν ή ε ν -Α υ τ ο ίπ ο υ π α ρ α κα λο ύ ν θερμά για κ ά τ ιΜ ουσική νότα.
6.

Σ τερεώ νει χτενίσ ματα - Ο νηστικός, που δεν έφαγε Π ροσω πική αντω νυμία.

7. Ναυτικό απ ομ α χικό ταμείο - Νησί των Δ ω δεκανήσ ω ν, που
κατασ τράφ ηκε από τους Τ ούρ κο υς το 1824.
8. Είναι κατά κανόνα ο ι . . . γ κρ εμ ο ί - Σ τέλνει μωρά για . . .
ύπνο.
9.

.. .μπούρτσι: χω ρίς τάξη, απεριόριστα, ασύδοτα - Παλιά
νομίσματα.

10. Β ιο μηχα νική πόλη του Β ελγίου — Χωρίς φ υσικά ή επ ί
κτητα χαρίσματα αυτός.
11. Νεαρό άλογο - Υ ποθετικός σ ύνδεσμος.
12.

Υφασμα για το κα λο κα ίρ ι κυρίω ς — Δε λ ε ίπ ε ι καμιά —
Φορείς ασθενειώ ν.

13. Το λ έ ε ι κι ο αμ φ ίβ ολο ς (το νεκρ ό γράμμα είνα ι Ω) - Η δίκιά
μας είνα ι γ α λα νό λευ κη (το τρίτο γράμμα είνα ι Μ).

ΚΑΘΕΤΑ:
1.
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Φορητά σκεύη στα οποία ανάβεται φωτιά και τα οποία
πα λιότερ α αποτελο ύσ α ν κύριο μέσο θέρμανσης — Δ εν
είνα ι σύνθετα.

Το κατάστημα του Βασίλη Μ ουτούση, στο δεύτερο όροφ ο
ενός αρ ισ τοκρ ατικού Εμπορικού Κέντρου στην Κηφισιά, είναι
η περ ιφ η μ ό τερ η και π λο υσ ιότερ η πηγή για την αγορά σπά
νιω ν γραμματόσημω ν, και σημείο συνάντησης όλω ν των κο
σμικώ ν συλλεκτώ ν.
Εκείνο το πρωί, μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περ ίμ ενε το
Μ ουτούση, όταν άνοιξε το κατάστημά του: από μια γυάλινη
βιτρίνα είχε εξαφ α νισ τεί ένα άλμ π ο υ μ με μια πολυτιμότατη
σ υλλογή! Αμέσως, πα ίρ νει τηλέφ ω νο την ασ τυνομία για να
κατα γγείλει την κλοπή.
Ο ταγματάρχης Δούκας, που ανά λαβ ε την υπόθεση, δεν
άργησε να φ τάσει στο κατάστημα μαζί με το βοηθό του, το
νεαρό ενω μοτάρχη Κω νσταντίνου. Αυτό που τους κά ν ε ι'ε ν τύπωση, με την πρώτη ματιά, είνα ι πως πο υ θ ενά δεν υπάρ
χουν ίχνη διάρρηξης.
Αμέσως, στρέφ οντα ι στον απαραγόρητο Μ ουτούση για να
του κάνο υν μερικές ερωτήσεις. Θα μάθουν πως τελευταίος
πελάτης, το περ α σ μ ένο βράδυ, ήταν ο γνωστός συλλέκτης
Α λβέρτος Σπίνολα. Αλλά, και μετά το κλείσ ιμο του μαγαζιού, η
γραμματέας του, η Αντζελα, είχε μ είνει λίγο στο πίσω μέρος,
για να τελειώ σ ει μερικά γράμματα.
Μετά απ αυτό, οι δύο α σ τυ νομικο ί κατεβαίνουν στο ισό
γειο για να εξετάσουν το θυρω ρό του Κέντρου, το Γιώργο
Παπαδάκη. Ο θυρωρός, πα ρό λο που δεν είνα ι μικρός στην
ηλικία, έχει άριστη μνήμη, κι ό,τι τους λέει, φα ίνεται τρομερά
χρ ήσ ιμο κι αποκα λυπ τικό: ο συλλέκτης Σ πίνολα είχε γυρίσ ει
πίσω γιατί είχε ξεχάσει την ομ πρ έλα του στο κατάστημα.
Οταν, όμως, πήγε να την πάρει, βρήκε το κατάστημα κλειδω 
μένο γιατί ο Μ ουτούσης είχε ήδη φύγει, ενώ η Ά ν τ ζ ε λ α είχε
π ά ει στο βεστιάριο για ν' αλλάξει. Έ τσι, γύρισε π ά λι στο θυ
ρωρείο, όπου επειδή ήταν γνωστό άτομο, ο Π απαδάκης δεν
α ρ νήθ ηκε να του δα νείσ ει για λίγο το πασπαρτού. Λίγο μετά
την αναχώ ρησή του Σπίνολα, είχε φ ύγει και η Ά ντζελα , μια
ώρα μετά το κλείσ ιμο του καταστήματος. Συνέβαινε, άλλω 
στε, συχνά η κοπ έλα να κάθεται λίγο περ ισ σ ότερ ο στη δου
λειά της.
- Νομίζω πως κατάλαβα, είπε ο ταγματάρχης Λούκας. Μή
πως καταλάβετε κι εσείς ποιος είνα ι ο κλέφτης;
Ο Σ πίνο λα ή η Ά ντζελα ;

- Η λ ίθ ιε !
- Τ ι ! Τολμήσατε να βρίσετε το δικα
στήριο; τον ρωτάει ο δικαστής.
- Γιατί; λέει, με είδατε;
- Ό χ ι , αλλά σας άκουσα πολύ καλά.
- Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αρκετή από
δειξη!

Τι άλλαξε!...
Δύο φ ίλες σ υνα ντιούν
ται τυχαία μετά από πολύ καιρό και μπαί
νουν σ’ ένα ζαχαροπλαστείο για να τα
πουν.
- Πως άλλαξες, λέει η μια, παρατηρώ ν
τας τη γούνα της άλλης.
- Ω , ναι! Και είδες το καινούργιο μου
αυτοκίνητο;
- Τ ι έκπληξη! Ο άντρας σου θα βρήκε
σίγουρα καλύτερη δ ο υ λ ε ιά !. . .
- Ό χ ι . Εγώ βρήκα καλύτερον άντρα!

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΦΛΥΑΡΗ ΟΔΗΓΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Ο Γερμανός Καρλ Μπεντζ, ένας από
τους πρω τοπόρους στην ιστορία του αυ
τοκινήτου (1844 - 1929), είχε κρεμάσει
σε περίοπτη θέση του γραφείου του το
άρθρο που είχε γράψ ει ένας συμπατριώ
της του δημοσιογράφος στις αρχές του
αιώνα μας, που άρχιζε έτσι: «Ποιος είναι
δυνατό να ενδια φ ερ θεί για μια τέτοια
εφεύρεση όσο θα υπάρχουν άλογα για
πούλημα;»

Το π ερ ίφ η μο άγαλμα της Αφροδίτης
της Μ ήλου, που χιλιάδες επισκέπτες
θαυμάζουν κάθε μέρα στο Μ ουσείο του
Λούβρου στο Παρίσι, ανα καλύφ θηκε το
1820 στη Μήλο από το Γάλλο θαλασσο
πόρο Ζυλ Ντυμόν ντ' Υρβίλ κι έπειτα από
δική του υπόδειξη αγοράστηκε από τη
γαλλική κυβέρνηση για τετρακόσια
φράγκα!

Το 1896 επινο ήθ ηκε μια πολύ περίεργη
λύση για το πρόβλημα χώρου όποιου κα
θόταν πίσω από τον οδηγό του αυτοκινή
του: ένα από τα πρώτα αγγλικά αυτοκί
νητα, το «Γουόλσεϋ», είχε το πίσω κάθι
σμα γυρισμένο προς το δρόμο.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν
στις συνομιλίες τους το ενικό. Φαίνεται
πως η χρήση του πληθυντικού καθιερώ 
θηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα μετά τη
νίκη του κατά του Πομπηίου και αποτε
λούσε εκδήλωση μεγαλύτερου σεβα
σμού απέναντι του, γιατί είχε συγκεν
τρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες της
δημοκρατίας που προηγούμενα είχαν
κατανεμηθεί στα τρία μέλη της πρώτης
Τριανδρίας (Κράσσο, Πομπήιο και Κα'ισαρα).

Έ να ς κύριος λέει σ' ένα βιβλιοπώ λη:
- Θέλω ένα βιβλίο σύγχρονο, και κυ
ρίως χω ρίς επιφ ανειακές αφηγήσεις,
χωρίς κουραστικούς διαλόγους . . .
- Μάλιστα, λέει ο βιβλιοπώ λης, αυτό
εδώ θα σας κάνει οπωσδήποτε.
- Τι είναι;
- Τ ο νέο ωράριο των σιδηροδρόμω ν.

Η αιτία
Ο δημοσιογράφος:
- Πώς γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και στην
περ ιφ έρ ειά σας έχετε ρεκόρ γεννήσεω ν;

Η πλαστική χειρουργική είναι πανάρχαιη: οχτακόσια κιόλας χρόνια προ Χρι
στού οι Ινδοί γιατροί ήταν ικανοί να «ξαναφτιάξουν» τη μύτη των μοιχαλίδων,
των λω ποδυτώ ν και των φ υλακισμένω ν .
που είχαν καταδικαστεί σε αποκοπή
τους, χρησιμοποιώ ντας το δέρμα από το
μέτωπο ή τα μάγουλα. Η τεχνική αυτή
ονομάζεται ακόμα και σήμερα «ινδική ρινοπλαστική».

Για να γίνει το οριστικό σχέδιο για τη
ανάγερση του Πύργου του Ά ιφ ε λ ,
χρειάστηκε να εκτελεστούν πάνω από
5.300 προσχέδια.

Το σωστό βιβλίο

Ο Δήμαρχος:
- Εξ αιτίας του πρω ινού τρένου των 5,
που ξυπνάει όλο τον κόσμο. Και τότε εί
ναι αργά για να ξανα κοιμηθούν και νωρίς
για να σ η κ ω θ ο ύ ν !. . .

Διαφορά
- Εγώ λέει μία κυρία σε μια φίλη της,
δεν τσακώ νομαι παρά μια φορά το μήνα
με τον άντρα μου.
- Είστε τυχερή, απαντά η φίλη. Ο δικός
μου πληρώ νεται με τη βδομάδα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Απορία . . .

Η άρνηση.

Ο κύριος γυρίζει από το γραφείο και
βρίσκει τη γυναίκα του σε έξαλλη κατά
σταση.
-Μ ιχ ά λ η , βρες αυτό το παλιόπαιδο
που χώ θηκε κάτω από το κρεβάτι για να
μην το τιμωρήσω!
Ο πατέρας γονατίζει και χώ νεται κάτω
από το κρεβάτι.
Τότε ο μικρός τον ρωτάει;
- Θ έλει να δείρει και σένα;

- Η μητέρα μου, λέει η κοπέλα στο συν
οδό της, μου 'πε να λέω όχι σ' ότι με
ρωτήσουν.
- Πολύ καλά απαντάει ο νεαρός. Και
μετά από λίγη σκέψη.
- Θα σε πείραζε αν πηγαίναμε σπίτι
μου;

Αρκετή απόδειξη
- Είδατε τον πυροβολισμό; ρωτάει ο
δικαστής ένα μάρτυρα.
-■ Ό χ ι, αλλά τον άκουσα πολύ καλά.
- Δεν είναι αρκετή απόδειξη, λέι ο δι
καστής.
Ο μάρτυρας γυρίζει και απομακρ ύνε
ται ψιθυρίζοντας:

Λογική αντίρρηση
Έ νας εφευρέτης παρουσιάζεται σ ’ ένα
θεατρικό διευθυντή και του προτείνει
ένα σύστημα με το οποίο μπορεί ν'
αδειάζει το θέατρο μέσα σε τρία λεπτά.
- Περάστε νε με δείτε, του λέει ο θεα
τρικός διευθυντής, όταν βρείτε ένα σύ
στημα εξ ίσου αποτελεσματικό που θα το
γ ε μ ίζ ε ι!. . .

Σ α ν .. .διαφήμιση
- Μα πως τα καταφέρνεις, Πόπη, κι
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έχει τόσο απαλά και β ελο υ δ ένια χέρια;
- Μα χρυσή μου, για να πλένω τα πιάτα
χρ η σ ιμ ο π ο ιώ το νικυ.
- Είναι νέο α π ορ ρ υπα ντικό;
- Οχι καλέ' ο Νίκυ είνα ι ο άντρας
μου! . . .

Το κόμπλεξ!
Στον ψυχαναλυτή.
- Μου λέτε, παρακαλώ , μήπω ς βγα ί
νετε συχνά με κορίτσια:
- Ό χ ι γιατρέ μου, ποτέ,
- Θα σας άρεσε να βγαίνετε;
- Αφάνταστα!
Το βλέμ μα του ψ υχαναλυτή φωτίζεται
γιατί είνα ι πια βέβαιος πως βγήκε το
κόμ πλεξ που καταπιέζει τον άρρωστό
του και επ ιμ ένει:
- Και δε μου λέτε, γιατί τότε δε βγαί
νετε;
-Γ ια τ ί δε μου το επ ιτρ έπ ει η γυνα ίκα
μου! .. .

Ανακριβείς στατιστικές
-Σ ύ μ φ ω ν α με στατιστικές, οι π α ντρ ε
μένο ι άντρες ζουν περ ισ σ ότερ ο από
τους ανύπαντρους.
- Είναι ανα κριβές! Απλώ ς ο χρόνος
τους φ α ίνεται ατελείω τος.

Νυχτιάτικα καμώματα
Έ να ς μεθ υσ μένο ς νυ κτό βιο ς με τα
πα πούτσ ια στο χέρ ι πρ ο σ π α θ εί να φτάσει
στο δω μάτιό του.
Τότε χτυ π ά ει το ρολόι.
- Εντάξει, εντάξει, λέει εκείνος. Ξέ
ρουμε ότι η ώρα είνα ι μία. Δε χρειάζεται
να μας το πεις τέσσερις φορές!

- Ό τ α ν κο ιμ ά σ α ι ό ρ θ ιο ς στο τέ λο ς της η μ έρ α ς νιώ θ ε ις μ εγά λ η κ ο ύ 
ραση!

ναριογράφος, ένας σ κηνοθέτης, ένας
η θ ο ιπ ο ιό ς και ένας μουσικός.
Ο Τζων είνα ι μεγαλύτερος από τον
Ανέστη. Ο σ κηνο θέτης δεν έχει κανένα
συγγενή ανά μεσ α στους συνεργάτες
του. Ο η θ οπ οιό ς και ο μουσ ικός είναι
αδέλφια. Ο Τζων είναι ανιψ ιός του Πέ
τρου. Ο μο υσ ικός δεν είναι θείος του σε
ναρ ιο γρά φ ου ούτε ο σ εναρ ιογρ άφ ος εί
ναι θείος του ηθοποιού.
Τι δ ο υ λειά κάνει ο καθένας τους στην
ταινία και π ο ιο ι είναι οι συγγενείς;

Ο Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ
Έ να π ερ ιο δ ικό πρ οκή ρ υξε ένα διαγω 
νισμό με βραβεία: δημοσίευσ ε τις φω το
γρ αφ ίες τεσσάρω ν ανδρώ ν και τεσσάρων
παιδιώ ν, ζητώντας απ' τους αναγνώστες
να τις συνδ υάσ ο υν σε ζευγάρια πατέρα
και γιου. Οι μισοί απ' όσους έστειλαν
απαντήσεις έπεσαν εντελώς έξω, ενώ οι
υπ όλο ιπο ι κατάφεραν να συνδυάσουν
σωστά ένα ή δύο ζευγάρια. Κανένας
όμως δεν κατάφερε να συνδυάσ ει τρία
ζευγάρια φω τογραφιών.

Μπλακ χιούμορ
Έ χοντα ς χά σει σε δυστύχημα την
αδελφ ή του που τόσο πολύ αγαπούσε,
κάποιος φ θ ά νει στο νεκτρ οταφ είο. Από
τη σύγχυση και τη λύπη του κάνει λάθος
στον τάφο και σπαράζει μπροστά σ' ένα
φ ρ εσ κο θ α μ μ ένο ναύαρχο.
- Α δ ε λ φ ή μου, χρυσή μου . . .
Τη στιγμή εκείνη κάποιος τον π λη σ ιά 
ζει, τον σ κου ντά ει και του λέει:
- Ό λ ο ς ο κόσμος ήξερε ότι ήταν
αδελφ ή, δεν είναι ανάγκη όμως να κάνεις
έτσι!

Σοφή ρήση
Έ να ς κω μ ικός έλεγε με πεπ οίθ ησ η:
- Ενα λάθος μπ ορ εί να γ ίνει σωστό
ανάλογα με το αν αυτός που το έκανε,
έκανε λάθος ή όχι!

ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : 1) ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ, 2) ΑΚΟΥΣ
ΤΕΣ - ΣΗΜΑ, 3) ΓΑΜΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 4) ΚΡΟ
ΚΕΤΑ - ΑΝΟΪ, 5) ΑΙ - ΙΚΕΤΕΣ - ΣΟΛ, 6) ΛΑΚ ΑΣΙΤΟΣ - ΣΥ, 7) ΝΑΤ - ΚΑΣΟΣ, 8) ΑΠΟΤΟΜΟΙ ΝΑΝΙ, 9) ΑΡΤΣΙ - ΡΕΑΛΤΑ, 10) AT - ΑΤΑΛΑΝ
ΤΟΣ, 11) ΠΟΥΛΑΡΙ - ΕΑΝ. 12) ΛΙΝΟ - ΟΛΕΣ ΙΟΙ, 13) ΙΣΩΣ - ΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΘ ΕΤΑ: ΜΑΓΚΑΛΙΑ - ΑΠΛΑ, 2) ΙΚΑΡΙΑ ΠΑΤΟΙ, 3) ΚΟΜΟ - ΚΝΟΡ - ΥΝΙ, 4) ΡΥΑΚΙ ΑΤΤΑΛΟΣ, 5) ΑΣ - ΕΚΑΤΟΣΤΑ, 6) ΣΤΗΤΕΣ ΜΙΑΡΟΣ, 7) ΙΕΡΑΤΙΚΟ - ΛΙΛ, 8) ΑΣΟ - ΕΤΑΙΡΑ ΕΣ, 9) ΔΑΣΟΣ - ΕΝΕΣΗ, 10) ΙΣΟΝ - ΣΟΝΑΤΑ, 11)
Κ Η Τ Ο Σ -Σ Α Λ Ο Ν ΙΑ , 12) ΟΜΟΙΟΣ - ΝΙΣ - ΟΙ, 13)
ΣΑΣ - ΛΥΔΙΑ - ΒΙΑ.

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΚΗΣ
Στον Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο
Σε μια κινημ α το γρα φ ική παραγωγή
έχουν την ευκα ιρ ία νά σ υνεργαστούν
τέσσερις φ ίλο ι: ο Ανέστης, ο Τζων, ο Πέ
τρος και ο Στηβ. Ο καθένας τους έχει
δια φ ο ρ ετική ειδικότητα: ένας είνα ι σε
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Α φ ο ύ ο σ κ η ν ο θ έ τ η ς δ ε ν έ χ ε ι σ υ γ γ ε ν ε ίς , οι ά λ λ ο ι
τ ρ ε ις σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ ν τ ις δ υ ο σ υ γ γ ε ν ικ έ ς σ χ έ σ ε ις :
α δ έ λ φ ια , θ ε ί ο ς κι α ν ιψ ιό ς .
Α δ έ λ φ ια σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α δ ε δ ο μ έ ν α , ε ίν α ι ο η θ ο π ο ιό ς
και ο μ ο υ σ ικ ό ς . 0 σ ε ν α ρ ιο γ ρ ά φ ο ς θ α ε ίν α ι ή θ ε ίο ς και
τω ν δ ύ ο ή α ν ιψ ιό ς το υ ε ν ό ς κ α ι γ ιο ς το υ ά λ λ ο υ , θ ε ί ο ς
ό μ ω ς τ ο υ η θ ο π ο ιο ύ δ ε ν ε ίν α ι, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α δ ε δ ο 
μ έ ν α , ά ρ α ο ύ τ ε και τ ο υ μ ο υ σ ικ ο ύ . Α ν ιψ ιό ς τ ο υ μ ο υ σ ικ ο ύ
ε π ίσ η ς δ ε ν ε ίν α ι, ο π ό τε ε ίν α ι α ν ιψ ιό ς τ ο υ η θ ο π ο ιο ύ και
γ ιο ς το υ μ ο υ σ ικ ο ύ .

Α φ ο ύ , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα δ ε δ ο μ έ ν α , ο Τ ζω ν ε ίν α ι α ν ιψ ιό ς
το υ Π έ τ ρ ο υ , ο Τ ζω ν ε ίν α ι σ ε ν α ρ ιο γ ρ ά φ ο ς κ α ι ο Π έ τ ρ ο ς
η θ ο π ο ιό ς .
0 Τ ζω ν ε ίν α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς το υ Α ν έ σ τ η . Ε π ο μ έ ν ω ς ο
Α ν έ σ τ η ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α ε ίν α ι ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ Τ ζω ν και
ε ίν α ι ο σ κ η ν ο θ έ τ η ς . Ε τσ ι, ο π α τ έ ρ α ς το υ Τ ζω ν , ο μ ο υ 
σ ικ ό ς δ η λ α δ ή , ε ίν α ι ο Σ τ η β .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σ ε π ρώ τη θ έ α , ό λ α δ ε ίχ ν ο υ ν πω ς κ λ έ φ τ η ς ε ίν α ι ο
Σ π ίν ο λ α . Π ο υ π ρ ο σ π ο ιή θ η κ ε ό τι ξ έ χ α σ ε τη ν ο μ π ρ έ λ α
τ ο υ , κ α ι ε κ μ ε τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ο ς τη ν εμ π ισ το σ ύ ν η τ ο υ θ υ ρ ω 
ρ ο ύ , π ή ρ ε τα κ λ ε ιδ ιά κι έ κ λ ε ψ ε τη σ υ λλ ο γ ή μ ε τη ν ά ν ε σ ή
τ ο υ . Ενώ η Α ν τ ζ ε λ α , μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α κ ά ν ε ι τη ν κλοπή
ό π ο τε ή θ ε λ ε .
Τ α π ρ ά γ μ α τα , ό μ ω ς , ή τα ν δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά . Η Α ν τ ζ ε λ α
π ε ρ ίμ ε ν ε τη ν ε υ κ α ιρ ία γ ια να κ λ έ ψ ε ι. Κ α ι τη ν β ρ ή κ ε
ε ν ο χ ο π ο ιώ ν τα ς το Σ π ίν ο λ α , π ου γ ύ ρ ισ ε να π ά ρ ε ι τη ν
ο μ π ρ έ λ α τ ο υ τ η ν ώ ρ α π ου ε κ ε ίν η β ρ ισ κ ό τα ν σ το β ε σ τ ιά 
ρ ιο .

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γ ια τ ί, α ν ε ίχ ε σ υ ν δ υ ά σ ε ι τα τ ρ ία ζ ε υ γ ά ρ ια σ ω σ τά , θ α
σ υ ν δ ύ α ζ ε κ α ι τ ις ά λ λ ε ς δ ύ ο φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς π ου έ μ ε ν α ν .
Ε ίν α ι λ ο ιπ ό ν α δ ύ ν α τ ο ν α σ υ ν δ ύ α σ ε κ α ν ε ίς μ ό ν ο τρ ία
ζ ε υ γ ά ρ ια .
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ΤΗΝ EOOQQQ
ΑΘΗΝΑ
Συνεστίαση προς τιμή των ασ τυνομι
κών συντακτών του ημερήσιου τύπου
της Αθήνας, έδωσε το βράδυ της
29-9-1983, σε κοσμική ταβέρνα της Βαρυμπόμπης, ο Διευθυντής της Δ ιεύ θυ ν
σης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, ταξίαρχος κ. Ανδρέας Γιαννακόπουλος.
Ο κ. Δ ιευθυντής σε σύντομη ο μ ιλία του
ευχαρίστησε τους αστυνομικούς συντά
κτες για την άψογη συνεργασία τους και
ευχήθηκε συνέχιση αυτής της πραγμα
τικά αποδοτικής συνεργασίας.
Στη σεμνή αυτή εκδήλωση πα ρα βρ έ
θηκαν ακόμα οι α' και γ ' υποδιευθυντές
της Δ.Α.Π.Π., συνταγματάρχες κ.κ. Μακρής και Β ολοτόπουλος οι προϊστάμενοι
γραφείω ν του επιτελείου της Δ.Α.Π.Π., οι
διευθυντές των υποδιευθύνσ εω ν και άλ
λοι αξιωματικοί.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ «ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ «ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»
γείου Δ ημόσιας Τάξης κ. Παναγιώτης
Π ραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου,
Αναγνω στόπουλος, ο Α' υπαρχηγός του
στις εγκαταστάσεις Χω ροφυλακής ΑμυΣώματος, υποστράτηγος κ. Σπυρίδων
γδαλέζας, μέσα σε πανηγυρική ατμό
σφαιρα, η τελετή των Θ υρανοιξίω ν του
Ιερού Ναού της «Υπεραγιας Θεοτόκου»
και «Αγίας Ειρήνης».
Ο I. Ναός, που αναγέρθηκε με πρωτο
βουλία της Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας
Χωροφυλακής, τη συμπαράσταση του
Αρχηγείου και των ανδρών του Σώματος,
θεμελιώ θηκε στις 3-5-80 και απ' την
ημέρα των Θ υρανοιξίω ν παραδόθηκε
στους άνδρες της Χω ροφυλακής για
κοινή λατρεία.
Η τελετή άρχισε με Αγιασμό, μπροστά
α π ’ την κεντρική πύλη του I. Ναού, στον
οποίο χοροστάτησε ο Σεθ. Μ ητροπολί
της Αττικής κ.κ. Δωρόθεος, συμπαραστατούμενος απ' τον Προϊστάμενο της
Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος
πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή
και άλλους κληρικούς.
Στη συνέχεια προσφ ώ νησε τους προσκαλεσμένους ο προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Χω ροφυλακής που
αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανέγερ
σης και ευχαρίστησε όλους όσους συνετέλεσαν στην προσπάθεια αυτή, ενώ ο
Αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος κ.
Εμμανουήλ Μ πριλλάκης. απηύθυνε χα ι
ρετισμό.
Η τελετή έκλεισε με δέηση, που τελέστηκε στο εσωτερικό του I. Ναού και με
σύντομη ομιλία του Σεβ. Μ ητροπολίτη.
Ακολούθως δόθηκε δεξίωση προς τιμή
των παραβρεθέντω ν.
Στη σεμνή τελετή παραθρέθηκαν επί
σης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ

Παναγιωτόπουλος, διευθυντές και διοι
κητές Υπηρεσιώ ν Χωροφυλακής, άλλοι
ανώτατοι και ανώ τεροι αξιωματικοί, απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί, αντιπρο
σωπείες γυναικώ ν και ανδρώ ν του Σώμα
τος και πολύς κόσμος.

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

Με την ευκα ιρ ία του εορτασμού των
150 χρ όνω ν από τη σύστασή του, το Σώμα
της Χ ω ρο φ υλα κής τίμησε την Τοπική Αυ
τοδιοίκησ η, στο πρόσω πο του Π ρόεδρου
της Ενωσης Δ ή μω ν και Κοινοτήτων, Δ ή
μαρχου Α θηναίω ν κ. Δημήτρη Μπέη.
Για το σ κοπό αυτό, ο Γ' Επιθεω ρητής
Χω ροφ υλακής, υποστράτηγος κ. Εμμα
νο υ ή λ Β ασιλάκης, επ ισ κέφ θ η κε στις
14-9-1983, τον κ. Δ ήμαρχο και του επ έ
δωσε εκ μέρους του Αρχηγού Χ ω ρο φ υ
λακής, αργυρό α να μνη στικό μετάλλιο,
που εκδ ό θ η κε για την επέτειο των 150
χρ όνω ν από τη σύσταση της Χ ω ρο φ υλα
κής.

Χ ρηματικό ποσό 10.000 δραχμών,
πρ όσ φ ερε ο κ. Ελευθέριος Κόρμαλος
κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, για την
αποπεράτω ση του ιερού ναού της Αγίας
Ειρήνης στον Πύργο της Ηλείας.
Η αυθόρμητη και σ υγκινητική αυτή
πράξη, που δ είχ νει την εκτίμηση και την
αγάπη με την οποία π ερ ιβ ά λλο υ ν οι πο λ ί
τες το Σώμα της Χ ω ροφυλακής, έγινε
στη μνήνη του αείμνηστου υποστράτη
γου Χ ω ρο φ υλα κής Παναγιώτη Καραμπασιάδη, που τόσο άδικα και πρ όω ρ α η
μοίρα έκοψ ε το νήμα της ζωής.

Ο κ. Δ ήμα ρχος αφ ού ευχαρίστησε τον
κ. επιθεω ρ ητή για την τιμή που του έγινε,
τόνισε την αναγκαιότητα της συνερ γα
σίας της τοπικής α υ τοδ ιοίκη σ η ς με την
αστυνομία, για τη βελτίω ση των π α ρ εχ ό 
μενω ν προς τον Έ λ λ η ν α πολίτη υπ ηρ ε
σιών, μια συνερ γασ ία που υπάρ χει σε
πολύ μεγάλο βαθμό με τις κατά τόπους
υπηρεσ ίες της Χω ροφ υλακής. Τ έλος ευ
χή θη κε επιτυχίες στο έργο της Χ ω ροφ υ
λακής και σ ενέχιση της πρ οσ φ ορ άς των
υπηρεσ ιώ ν του Σώματος προς το Έ θνος .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κριτική πά νω στην πρακτική εκπ α ί
δευση των νέω ν α νθ υπ ομ οίρ αρ χω ν,
έγινε στις 17 Σ επτεμβρ ίου σε αίθουσα
του ξενο δ ο χείο υ -'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΑΛΛΑΣ» στη Θ εσσ αλονίκη. Οι νέο ι αξιω μα
τικο ί του Σώματος, μετά την έξοδό τους
από τη Σχολή, π α ρ α κο λο ύ θ η σ α ν πρ α 
κτική εκπα ίδευ σ η γύρω από υπηρεσ ιακά
θέματα, που έγινε σε δ ιά φ ο ρες υπ ηρ ε
σίες της Δ ιεύ θυ νσ η ς Α στυνομίας Θ εσ
σ αλονίκης, επ ί ένα μήνα.
Στην αρχή της εκδήλω σ ης μίλησ ε ο α ’
υπ οδ ιευθ υντής της Δ ιεύθυνσης, συντα
γματάρχης κ. Α πόστολος Δ αλαμπίρας, ο
οπ οίο ς α νά λυσ ε με λεπ το μ έρ εια τα απ ο
τελέσ μα τα της εκπα ίδευ σ η ς και στη
σ υνέχεια ο αρχηγός της τάξης των νέω ν
α νθ υ π ο μ ο ίρ α ρ χω ν κ. Αριστοτέλης Ανδ ρ εανίδης ευχαρ ίσ τησ ε από μέρ ου ς των
σ υνα δέλφ ω ν του, τον διευ θυ ντή και
τους α ρ μό διο υς φ ορείς της Δ ιεύ θυ νσ η ς
για τις α ξιέπ αινες πρ οσ π ά θειες που κα
τέβα λαν και τις δ ιευ κο λύ νσ εις που τους
πα ρείχαν
Α κολούθω ς ο Δ ιευ θυ ντής Α στυνομίας
Θ εσσ α λονίκης ταξίαρχος κ. Ηλίας Θεοδω ράκης, αφ ού συγχάρηκε τους εκπαιδ ευ θέντες για τον ζήλο που έδειξα ν στη
διά ρ κεια της πρ ακτικής τους ε κ π α ίδ ευ 
σης, τους α π ηύ θυ νε γενικές οδηγίες και
σ υμ βου λές για την επιτυχία της μ ελλο ν
WWjBM

ΑΓΩ ΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ
Κατά τους διεξαχθέντες Μ εσ ογεια
κούς αγώ νες που έγιναν στην Καζαμπ λά νκα του Μ αρόκου 11 -1 7 /9 /8 3 στο
άθ λημ α της πυγμαχίας στην κατηγορία
των 60 κιλώ ν τη χώ ρα μας εκπροσώ πησε
ο αθλητής της Χ ω ροφ υλακής Κώστας
Σύρρας ο οποίος παρά τις αντιξοότητες
που αντιμετώ πισε κατόρθωσε να πά ρει
το χά λκινο μετάλλιο νικώ ντας τον ισπανό

τικής τους αποστολής. Σύντομο χα ιρ ετι
σμό με π α ρα ινέσ εις και σ υμ βου λές
απ ηύ θυ νε στο τέλος και ο Β' ε π ιθ εω ρ η 
τής Χω ροφ υλακής, υποστράτηγος κ.
Στυλιανός Μάσσος.
Στην κριτική π α ρα βρ έθη καν ακόμα, ο
ανώ τερος δ ιο ικητή ς Χ ω ροφ υλα κής Κ εν
τρικής
Μ ακεδονίας,
ταξίαρχος
κ.
Κ ω ν/νο ς Χ αρ α λαμπόπουλος, οι υπο
δ ιευ θυ ντές της Δ ιεύθυνσης, οι δ ιε υ θ υ ν 
τές - δ ιο ικητές των υπηρ εσ ιώ ν της Δ.ΑΘ.
και ά λλο ι αξιω ματικοί.
Ε πα κολούθησ ε δεξίωση, στην οποία
παρέσ τησα ν ακόμα εκπρ όσ ω πος του Παναγιώ τατου Μ ητροπολίτη Θ εσσ α λονί
κης, ο γενικό ς γραμματέας του υπουρ
γείου Βόρειας Ελλάδας κ. Μ ερκούρης
Κυρατσούς, ο Δ ιοικητής του Γ Σώματος
αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Σούνδιας,
ο Δ ιο ικητή ς της Ανω τέρας Σχολής Π ολέ
μου, υποστράτηγος κ. Ν ικόλαος Μπαλτάς, ο Δ ιο ικητή ς της XX Τ /Θ Μ εραρχίας
υποστράτηγος κ. Ν ικόλαος Γρυλλάκης, ο
ανώ τερος διο ικητή ς Χ ω ροφ υλα κής Κεν
τρικής Μ ακεδονίας ταξίαρχος κ. Κων
σταντίνος
Χ αρ α λαμπόπουλος,
άλλοι
ανώ τατοι και ανώ τερ οι αξιω μα τικοί των
Ε.Δ. και Σ.Α., οι υπ οδ ιευθ υντές της
Δ.Α.Θ., διευ θυ ντές - δ ιο ικητές υπ ηρ ε
σιών Χ ω ρο φ υλα κής Θ εσσαλονίκης, και
α ντιπ ρ οσ ω π εία αξιω ματικώ ν, ανθυπασπιστών και οπλιτώ ν του Σώματος.
Χερναντές μετά από ένα θαυμάσιο παι
γ νίδ ι κατά την πρώτη ημέρα. Τον δεύ
τερο αγώνα τον πέρασε χω ρίς αντίπαλο
λόγω «Μπάικ» στην κλήρωση. Στον τρίτο
αγώνα αγω νίστηκε με τον Μ αροκινό
Σ αμπήχ 1ον Μ εσογειονίκη.
Ο πα ρα πά νω αθλητής ευχαρισ τεί την
Υ πηρεσία για τις δ ιευ κο λύ νσ εις που του
πα ρέχει κατά τις προπονήσεις. Εμείς με
τη σειρά μας τον συγχαίρουμε για την
επίδοσή του και του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στο μέλλον. Π ρέπει εδώ να ση
μειώ σ ου με ότι ο Χω ροφ ύλακας Σύρρας
έχει π ε ρ ιλ η φ θ ε ί στην πρ οο λυμ πια κή Ελ
ληνική Ομάδα.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
*

Με τον καινούριο χρόνο, ένα καινούριο περιοδικό έρχεται κοντά σας.
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση», ένα σύγχρονο περιοδικό
γεμάτο θέματα που σας ενδιαφέρουν,
έρχεται να γίνει ο απαραίτητος σύντροφός σας στην ενημέρωση,
τη σωστή πληροφόρηση και την ψυχαγωγία.
*

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ . ΤΑΞΕΩΣ

Η «Επιθεώρηση της Χωροφυλακής», τα «Αστυνομικά Χρονικά»,
η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και η «Επιθεώρηση της Αγροφυλακής»
γίνονται ένα.
Μετά από πολύχρονη σημαντική προσφορά στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία
των χιλιάδων συναδέλφων, εν όψει της ενοποίησης των Σωμάτων,
δίνουν τη θέση τους σε ένα νέο περιοδικό, στο περιοδικό σας.
*

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
Μαχητικά στο πλευρό σας!
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