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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 προδώ- 
σει».

□  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 παρ- 
μπριζ. Τα λασπόνερα μπορεί να σας «τυφλώσουν» για μερικές 
στιγμές.

□  Η οδήγηση το χειμώνα χρειάζεται αυξημένη προσοχή γιατί 
κρύβει απρόβλεπτους κινδύνους.

Μια ματιά οτο αυτοκίνητο

□  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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Τά δημοσιευόμενα κείμενα 
άπηχούν τις γνώμες καί τίς 
απόψεις τού συγγραφέα ή 
συντάκτη καί δέν εκφρά
ζουν τίς επίσημες θέσεις 
τού Σώματος. Κείμενα πού 
δημοσιεύονται ή όχι δέν 

| επιστρέφονται.
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Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΣΤΗΝ 48= Δ.Ε.Θ.

Πανηγυρικά άνοιξε και φέτος τις 
πύλες της η 48η Διεθνής Έ κθεση 
Θεσσαλονίκης, με έντονο εμπορικό 
ενδιαφέρον και αυξημένη διεθνή 
συμμετοχή, που πρόβαλε τα οικο
νομικά και τεχνολογικά επιτεύγματα 
της χώρας μας, αλλά συγχρόνως 
συνέβαλε και στην ευρεία τουρι
στική της διαφήμιση.

Η συμμετοχή της Χωροφυλακής 
στη φετινή 48η περίοδο της Δ.Ε.Θ., 
υπήρξε ιδιαίτερα λαμπρή και εντυ
πωσιακή, γιατί συνδυάσθηκε με τον 
επίσημο εορτασμό των 150 χρόνων 
από την ίδρυση του Σώματος.

Τα άψογα μέτρα τάξης και ασφά
λειας που πήρε, εξασφάλισαν την 
ομαλή διακίνηση και προστασία των 
χιλιάδων επισκεπτών αλλά και των 
εκθεμάτων.

Στις 12-9-1983 στις 12 το μεσημέρι 
έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του πλη
ροφοριακού κέντρου της Χωροφυ
λακής στο χώρο της Δ.Ε.Θ., από τον 
Υπουργό Βόρειας Ελλάδας κ. Βα
σίλη Ιντζέ. Στην τελετή παραβρέθη
καν: εκπρόσωπος του Παναγιώτα- 
του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο 
Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Νίκος 
Ακριτίδης, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. 
Τάκης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Βό
ρειας Ελλάδας κ. Μερκούρης Κυρα- 
τσούς, βουλευτές, ο Νομάρχης
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Θεσσαλονίκης κ. Λυκούργος Σακελ- 
λάρης ο Αρχηγός Χωροφυλακής 
αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης, ο Διοικητής του Γ' Σώ
ματος Στρατού, αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Σούνδιας, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κ. Θεοχάρης Μανα- 
6ής 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 Μεραρχίας υποστράτη
γος κ. Νικόλαος Τρυλλάκης, ο Β' 
επιθεωρητής Χωροφυλακής υπο
στράτηγος κ. Στυλιανός Μάσσος, ο 
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης ταξίαρχος κ. Ηλίας Θεοδωρά- 
κης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μακεδονίας τα
ξίαρχος κ. Κων/νος Χαραλαμπόπου- 
λος, 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 Περιφερειακοί Έ φ ο
ροι Προσκόπων, αντιπρόσωποι του 
Τύπου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, 
Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργα
νώσεων, Πρόεδροι Εργατικών Ορ
γανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής Θεσσαλονί
κης, Καλαμαριάς, Ηλιουπόλεως, οι 
Πρόεδροι άλλων Σωματείων και 
Συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Μετά την τελετή, ο Διευθυντής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξΐαρ- 
χος κ. Ηλίας Θεοδωράκης παρέθεσε 
δεξίωση προς τιμή των προσκεκλη
μένων, στην οποία επικράτησε εγ
κάρδια και φιλική ατμόσφαιρα.

Το πραγματικά επιβλητικό πλη
ροφοριακό κέντρο του Σώματος,

μέσα στο χώρο της Έκθεσης, 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-

ΡΟΦΥΛΑΚΗ

τιμή προσφορά του Σώματος στον 
εθνικό και κοινωνικό τομέα, στη δι
άρκεια της 150χρονης ιστορικής 
πορείας του.

Μέσα στους χώρους του περιπτέ
ρου, υπήρχαν θαυμάσιες φωτεινές 
διαφάνειες, μέσα απ ’ τις οποίες ο 
επισκέπτης μπορούσε να γνωρίσει 
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 Χωροφυλακής στο λαμπρό 
αυτό θεσμό, πράγμα που σχολιά
στηκε ευμενώς και ευρέως τόσο απ’ 
τις χιλιάδες των επισκεπτών, όσο και 
απ’ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σ’ 
όσους εργάστηκαν γιά την άρτια κα
θόλου εμφάνιση του φετινού πλη
ροφοριακού κέντρου.
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Δε θά ταν τολμηρό να λέγαμε πως ο άνθρωπος και η τέχνη 
υπήρξαν όι πιο παλιοί συνοδοιπόροι στην ιστορία της γης μας. 
Απ' τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Homo Sapiens, ίσως και πριν 
φτιάξει τα πρώτα του εργαλεία, ένιωσε την ανάγκη να εκφρα
στεί· να φανερώσει τη χαρά, το φόθο, fo v  πόνο του και την 
αγωνία του. Έ τσι με τα χρόνια η Τέχνη έγινε μια μορφή κοινω
νικής^ συνείδησης, εκφράζοντας το συναισθηματικό κόσμο 
του «έλλογου» κάτοικου του πλανήτη μας, μα συνάμα και την 
ιδεολογία του.

Μ εγάλες συμφορές, μεγάλες χαρές, θρίαμβοι, αμφ ισβη
τήσεις, αγώνες για τα ιδανικά της ειρήνης, της δικαιοσύνης, 
της ισότητας κ.λπ. πότισαν τις ρίζες της και άνθισε το δέντρο 
της. Κι ανάλογα με τις εξάρσεις και τις υφέσεις της παναν
θρώπινης ψυχής στο διαιώνιο διάβα της, άλλοτε ανθίζει, άλ
λοτε μαραίνεται, μα πάλι ξαναφαίνεται με νέο χιτώνα για να 
εκφράσει νέες ιδέες, νέους πόθους, για να ζητήσει εκδίκηση 
της αδικίας, για να απολυτρώσει τον άνθρωπο απ' τα λογής -  
λογής δεσμά και πάθη τόυ.

Βέβαια κάθε καλλιτεχνική δημιουργία είναι δισυπόστατη, 
παίρνει κάποια μορφή για να εκφράσει κάποια ιδέα, κάποιο 
ιδανικό. Μα η αρμονική σύνθεση, η ιδανική αναλογία μορφής 
και ιδέας -  περ ιεχομένου -  μας δίνε ι τη λαμπρότητα του 
έργου. Έ τσ ι φτωχικές αισθητικά μορφές με πλούσιο -  δυνατό 
σε ιδέες -  περ ιεχόμενο μας δίνουν πολύ συχνά έργα ανεπα
νάληπτα στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος. Τέτοια -  
φτωχική σε μορφές μα πλούσια σε ιδανικά -  υπήρξε κατά ένα 
μεγάλο μέρος η ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία του '40 
(ειδικά η χρονικά επίκαιρη).

Τα γεγονότα είναι πολύ γνωστά και η επανάληψή τους θα 
έμπαινε στο χώρο της κοινοτυπίας. Έ να  μόνο θα πρέπει να 
ξαναθυμηθούμε. Τις μέρές εκείνες ο Έ λληνας δεν ήθελε -  
όπως ποτέ -  τον πόλεμο. Ποθούσε όπως όλος ο κόσμος την 
ειρήνη. Μα όλα αυτά χωρίς τον ξενοδόχο, τη μισαλλόδοξη και

τον εισβολέα. Η δημιουργία αυτή είχε κυρίως το χαρακτήρα-  
κι αυτό αναγκαστικά -  της μαζικής παραγωγής, είτε πρόκειτο 
για σάτιρες εφημερίδων είτε για λαϊκές εικόνες που τυπώ
νονταν κατά χιλιάδες. Και

6. Στη μεταγενέστερη, την εμπνευσμένη 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 προσωπικές εμπειρίες από τις κρί
σιμες 'κείνες μέρες, τις τραγούδισαν ο καθένας με τον τρόπο 
του. Εδώ ο καλλιτέχνης, ώριμος πια απ' του πολέμου τη φω
τιά, θα μιλήσει περισσότερο για ειρήνη ή για τις τραγικές 
στιγμές των πολεμικώ ν επιχειρήσεων.

To eiro$ too %ο
0 T O V  Τ έ χ ν ηΤου Κώστα ΔΑΝΟΥΣΗ 

Ανθυπασπιοτή

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 «Πέρ- 
σες» του Αισχύλου, για να προτάξει για μια ακόμη φορά στο 
βάρβαρο επιδρομέα το:

Στην πρώτη ειδικά περίπτωση εντάσσεται η σάτιρα -  που 
εμφανίζεται με τη μορφή της γελιογραφίας, της θεατρικής 
επιθεώρησης, του ανέκδοτου, της ποίησης και του ευθυμο
γραφήματος - ,  οι λαϊκές εικόνες και η πατριωτική ποίηση 
(λαϊκή και έντεχνη).

Σ Α Τ Ι Ρ Α
«ω παίδες Ελλήνων ίτε, 
ελευθερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε 
παίδας, γυναίκας, θεών και πατρώων έδη, 
θήιίας τε προγόνων νυν υπέρΓπάντων αγών».

Ετσι απ' το πρωινό εκείνο της 28ης Οκτωβρίου άρχιζε 
ένας νέος αγώνας για τη λευτεριά, για την καταξίωση της 
ανθρώπινης ύπαρξης, για να μη σβήσει η φλόγα της ανθρω
πιάς που φύλαξαν με σεβασμό ΰι αιώνες.

Να λοιπόν τΰ ιδεολογικό βάθρο για το χτίσ ιμο του θαύμα
τος του '40, να τα ιδοίνικά που όπλισαν το χέρι του έλληνα 
στρατιώτη, που^ενέπνευσαν τη φλογέρα του τσοπάνου, τη 
λύρα τόυ ποιητή, το χρωστήρα του ζωγράφου, μα και το μο
λύβι του γελιογράφου.

Μέσα ά π ’ αυτή Τη συναισθηματική διέγερση ξεπήδησαν 
έργα που καλύτίτόυν όλες τις μορφές και όλές τις « κ α τ η 
γ ο ρ ί ε ς »  της τέχνής. Η γύρω όμως απ' το '40 ελληνική 
καλλιτεχνική δημιουργία χωρίζεται σε δυο μεγάλους τομείς:

α. Στην έηίκαιρη καλλιτεχνική δημιουργία  που εμπνέεται 
από συγκεκριμένα «επίκαιρα» γεγονότα (π.χ. αποτυχίες του 
αντίπαλου) και είτε τραγουδάει μεθυσμένη α π ’ τ ’ αγέρι της 
λευτεριάς είτε πολεμάει μ ’ άλλο τρόπο, εμψυχώνοντας τον 
στρατιώτη του μετώπου, αλλά και τον άμαχο, και σατιρίζοντας

Μια από τις αισθητικές κατηγορίες της τέχνης -  έστω και 
αμφ ιλεγόμενη -  είναι αναμφισβήτητα και η σάτιρα'. Στην 
περίπτωσή μας η σάτιρα, η καυστική αυτή κριτική, έχει μια 
μορφή ιδιότυπη που απορρέει άμεσα από το ιδεολογικό της 
περιεχόμενο. Δεν έχει βέβαια καμιά σχέση με την αριστοφά
νεια καυστικότητα, που εξάλλου περιβάλλονταν από ένα 
στέρεα χτισμένο στίχο, ούτε με το πικρόχολο μα τεχνικά 
άρτιο χιούμορ του Σουρή. Είναι μια σάτιρα με φτωχά αισθη
τικά στολίδια, στρατευμένη πλέρια στην υπηρεσία του 
έθνους. Γελιοποιεί τον αντίπαλο για να δώσει κουράγιο στο 
μέτωπο και τα μετόπισθεν. Σχεδόν απόλυτα αντίθετη απ ’ τις 
τραγικές ρεαλιστικές εικόνες που δίνει ο Ελύτης στην «Πο
ρεία στο μέτωπο», είναι πάντα γιομάτη αισιοδοξία, γιομάτη 
πίστη στο δίκιο της, που δικαιολογεί τον ακραία -  αρκετές 
φορές -  εξεζητημένο χαρακτήρα της. Ό λ ο ι ξέρουμε σήμερα 
πως οι ιταλιάνοι στρατιώτες της εαρινής ειδικά επίθεσης δεν 
είχαν καμιά σχέση με τους « φ ρ α τ έ λ ο υ ς »  των γελιογρα- 
φιών της εποχής. Η ιερότητα όμως του σκοπού εξαγνίζει τις 
υπερβολές αυτές.

Οι δημοσιογράφοι του '40 έχουν απόλυτη επίγνωση της 
αξίας της σάτιρας σαν «πολεμικού όπλου». Να τι γράφει εφη
μερίδα της εποχής:
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« . . 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. Αθεραπεύ- 
τως και ανιάτως γελοίοι χωρίς τίποτε να μπορή να τους 
σώση . . . Βέβαια οι Ιταλοί πολεμούν και αμφισβητούν με πεί
σμα κάθε θέσιν αλλά δεν παύουν να προκαλούν τον γέλωτα. 
Τα φτερά των, οι κιθάρες των, τα μανδολίνα, οι Βερσαλλιέροι, 
οι Λύκοι της Τοσκάνης και όλο αυτό το πολύχρωμο βαριετέ 
δεν προκαλούν παρά το ατέλειωτο, το αφάνταστο και το πη
γαίο λαϊκό γέλοιο ...» .

Οι γελιογραφίες

Οι πρώτες δυσκολίες των εισβολέων που αποδίδονταν 
στις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» υπήρξαν το έναυσμα 
των γελιογράφων2. Έ τσι είδαν το φως οι πιο πρωτότυπες 
γελιογραφικές συνθέσεις. Συνθέσεις γιομάτες άφθονο 
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. 
Μαρκόπουλος και τόσοι άλλοι γελιογράφοι μας έδωσαν τους 
καλύτερους εαυτούς τους.

Κάθε ήττα του αντίπαλου, κάθε ψεύτικο ανακοινωθέν του, 
κάθε απανθρωπιά του έδιναν νέες αφορμές. Οι Αλπίνοι, οι 
Λύκοι της Τοσκάνης, οι Κένταυροι και οι πολυώνυμες 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 υποβρυχίων μας («Παπανικολής», κ.α.) πλουτίζουν τη 
γελιογραφική παραγωγή της εποχής.

Σατιρικοί στίχοι

Στενά δεμένοι με τη γελιογραφία ήταν και οι σατιρικοί 
στίχοι, αν και πολλές φορές λειτουργούσαν αυτόνομα. Να 
πως ο Αλέκος Σακελλάριος αντιμετωπίζει την ιταλική εκδοχή 
περί «δυσμενών καιρικών συνθηκών»:

Οι φρατέλλοι παρελαύνουν όταν Βρίσκουν δρόμο ίσο 
Κι 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:

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 σατιρί- 
ζοντας τις ιταλικές δυσκολίες στο μέτωπο της Αβησσυνίας 
(εκεί μάλιστα ειπώθηκε πως οι αμυνόμενοι απέκοψαν τα γεν· 
νητικά όργανα των ιταλών αιχμαλώτων) γράφει με τίτλο 
«Αβησσυνών ετοψασίαι»!

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 τ α ι .

Ό σο 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 Μπαντόλιο 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*

(' Αναφέρεται στην εφημερίδα του φασίστα Γκαίντα).

Ευθυμογράφημα

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

«ΟΙ 'Έ λληνες πολεμούν μέ 
βάρβαρα καί 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 μηπ ριάβηϊ
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στήλες στις εφημερίδες όπως «Τα ραβασάκια του Μη- 
τρούση», «Το ημερολόγιο του Μπενίτο», «Άλλο ι γελούν κι 
άλλοι κλα ίνε», «Με το χαμόγελο στα χείλη», κ.ά. έδιναν κου
ράγιο, αισιοδοξία, μα και πατριωτικές συμβουλές κάτω α π ’ το 
μανδύα του αστείου.

Π.χ. στα «Ραβασάκια του Μητρούση» ο ορεσείθιος πατριώ
της πολεμιστής «Μήτρουη Κουρνόγαλους»  γράφει στην αρ
ραβωνιαστικιά του να μην κάθεται αλλά να δουλεύει:

«Περδίκω μ’ , πλί ’μ. Τ ι μ’ πικρουγλυκουγίνεσι και πως τα γυρου- 
φέρνεις 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 . . .».

Τα ανέκδοτα

Εδώ τα πράγματα ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Από τα λο
γοπαίγνια ως τα πιο τολμηρά ανέκδοτα, όλα επιστρατεύτηκαν 
στην ιδέα της πατρίδας. Δεν έλειψαν όμως και τα ανέκδοτα με 
το πολύ λεπτό, πικρόχολο χιούμορ. Αυτά δε σατίριζαν πια τον 
ιταλό στρατιώτη αλλά το φασίστα κάθε τόπου και κάθε επο
χής·

Παραθέτουμε μερικά:

Το βραβείο της ειρήνης

Γνωρίζετε εις ποιον θα απονεμηθή εφέτος το βραθείον 
Νόμπελ δια την ειρήνην; Μας το είπε χθες ο εκφωνητής του 
ραδιοφωνικού σταθμού του Λονδίνου. Εις τον ιταλικόν στό
λον!!!

Το φρενοκομείο

Ο Μ ουσολίνι περιπατών ινκόγνιτο μίαν χειμερινήν νύκτα 
εις τους δρόμους της Ρώμης κατελήφθη υπό βροχής και 
εκτύπησε την θύραν κάποιου Ιδρύματος.

-Π ο ιο ς  είσθε; ερώτησαν από μέσα.
-  Ενας πολίτης, απάντησε ο Ντούτσε.

-  Μα χριστιανέ μου, επεκρίθη ο φύλαξ, εδώ είναι φρενο- 
κομείον. Δεν επιτρέπεται η είσοδος.

-  Είμαι ο Μουσολίνι, επέμεινε ο Ντούτσε επιτακτικώς.
-  Α! τότε περάστε . . . ,  είπεν ο φύλαξ!!!

Καθημερινός διάλογος

Χριστούγεννα:
-  Τι τρώμε εις τας Αθήνας;
-  Γάλους.
-  Και εις το μέτωπον;
-  Ιταλούς!!!

-  Ο αγώνας μας με την Ιταλίαν είναι άνισος.
-  Δ ω δ ε κ ά ν ι σ ο ς !  ! !

- Δ ια τ ί παρηττήθη ο Μπαντόλιο;
- Δ ιό τ ι  παρα-ηττήθηϋ!

Ο Μ ουσολίνι και ο Χαϊλέ Σελασιέ της Αβησσυνίας μοιά
ζουν κάπως:

-  Ο ένας είναι Χαϊλέ και ρας
- Ο  άλλος «χαλές» και μασκαράςϋ!

Προειδοποίησις

Παρακολουθήσατε αύριον όλους τους ιταλικούς στα
θμούς. Είμεθα βέβαιο ι ότι θα σας πληροφορήσουν ότι οι Έ λ 
ληνες και οι Ά γγλο ι υφίστανται πανωλεθρίαν εις όλα τα μέ
τωπα. Και να τους πιστεύσετε δια πρώτην φοράν. Αύριον είναι 
πρωταπριλιά!!!
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Λ Α Ϊ Κ Ε Σ  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Η λαϊκή λιθογραφία πήρε κι αυτή τη θέση της σαν χαρα
κτηριστική ελληνική καλλιτεχνική παρουσία στο έπος του 40. 
Επώνυμοι κι ανώνυμοι κυρίως λαϊκοί καλλιτέχνες απεικόνι
σαν σκηνές από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, οι οποίες κυκλο
φόρησαν κατά χιλιάδες σ ’ όλη τη χώρα.

Στις λαϊκές αυτές εικόνες δεν περιγράφονται συγκεκρι
μένες σκηνές από μάχες και έτσι δεν αποτελούν «ιστορική 
μαρτυρία» από πρώτο χέρι. Μεταφέρονται όμως σ' αυτές 
κατωρθώματα του στρατού μας στα διάφορα 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 απ’ αυτές και το χιούμορ, ενώ σ' άλλες επιστρα
τεύονται η Παναγία και τάγματα αγγέλων στο πλευρό των 
αμυνομένων ελλήνων.

Στις λαϊκές εικόνες της εποχής αυτής εργάστηκαν καλλι
τέχνες όπως ο Νείρος, ο Φ. Αριστεύς, ο Ε. Δούκας κ.ά., ενώ οι 
εκδοτικοί οίκοι που τις τύπωναν ήταν η ΑΕ <·Μ. Σαλίβερου», ο 
«ΑΣΤΗΡ» των Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, η ΑΕ «Κ.Π. Καρύδης» 
και πολλοί άλλοι.

Σήμερα πλούσια συλλογή τέτοιων εικόνων μπορεί κανείς 
να δει στις αίθουσες του Πολεμικού Μουσείου, καθώς και στο 
Εθνολ. και Ιστορικό Μουσείο Αθηνών.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Η κήρυξη του πολέμου βρήκε τα αθηναϊκά θέατρα να 
έχουν αρχίσει τις χειμωνάτικες καταστάσεις τους. Μα κείνο 
το πρωινό όλα ανατράπηκαν! Ακολούθησαν δυο -τ ρ ε ις  μουν
τές οκτωβριάτικες 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. Έτσι μέσα σ'

Απέναντι πάνω : Η λαϊκή εικόνα επιστρατεύτηκε κι αυτή στην υπη
ρεσία της πατρίδας. Οι λιθογραφίες της εποχής μπορεί να χαρακτηρί
ζονται από κάποιες υπερβολές, μα αντανακλούν τη λαϊκή θέληση για 
συντριβή του εισβολέα. Κάτω : «Η διαταγή εξετελέσθη», πίνακας του 
Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, του ζωγράφου του ’40 (Ελαιογραφία, 0,90 
X 1,60 μ.). Η ζωγραφική του Αλεξανδράκη αποτελεί 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 Ίψ ε ν -α κ ό μ η  κα ιη  φαρσο
κωμωδία -  πέρασαν στην άκρη. Ο λαός χρειαζόταν ψυχική 
τόνωση.

Ά ρχισαν τα πατριωτικά σκετς, οι επιθεωρήσεις που σατί- 
ριζαν τον εισβολέα, οι αυτοσχεδιασμοί. Τα τραγούδια των 
επιθεωρήσεων πέταξαν στα χείλη του κάθε 'ελληνα. Η Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη ανεβάζει τα «Παναθήνωα του '40» που είχαν 
σα βάση τα «Παναθήναια του ’ 13» και που τόσο είχαν βοηθή
σει ψυχολογικά τον έλληνα των βαλκανικών πολέμων. Και τ' 
άλλα θέατρα ακολουθούν. Νέα πρόσωπα οι αδελφές Κα- 
λουτά, ο Μίμης Τραϊφόρος, η Σοφία Βέμπο, το τρίο Βάμπαρη 
και η κοπελίτσα τότε Ρένα Βλαχοπούλου. Συγγραφείς των 
πολεμικών επιθεωρήσεων 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 
Καίει 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 μείνουν τα ευζωνάκια της Ά ννα ς  Καλουτά και 
Μαρίκας Κοτοπούλη, χωρίς όμως να υστερήσουν κι οι άλλοι 
ηθοποιοί, όπως ο Τσαγανέας, ο Λογοθετίδης, ο Γιώργος Πα
πάς, η Ρίτα Μυράτ, ο Αυλωνίτης, κ. ά.

Έ ργα όπως «Πολεμική σπίθα», οι «Πολεμικές καντρίλιες», 
η «Γυναικεία καντάδα», το «Μπράβο κολονέλο», το «Αέρα 
παιδιά», εμψ ύχωναν  τους αθηναίους σκορπίζοντας αισ ιοδο
ξία, κέφι, πίστη στη νίκη, όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Και παντού μπροστά ο «εύζωνος». Ο καθαρόαιμος ορε- 
σείβιος έλληνας πολεμιστής, ο συνεχιστής των φουστανελ- 
λάδων του '21, με τη βαριά βουνίσια προφορά του: «ιγώ ε ίμ ' 
ιγώ, ηυζωνάκι γοργό».

— Είχα άράξει σ ' α ία ο ν ..., αλλά τώρα μετακομίζω...
(ΤοΟ κ. X . πολενάκη]

Π Ο Ι Η Σ Η

Ο ποιητικός λόγος δε μπορούσε βέβαια να λείψει από τον 
αγώνα. Είτε εμφανίστηκε με την έντεχνη μορφή είτε σα δη
μοτικό τραγούδι, ακόμη κι ολότελα άτεχνα, στρατευμένος 
στην ιδέα της λευτεριάς έδωσε ανάγλυφα τους παλμούς της 
λαϊκής ψυχής. Λαϊκοί, δημοτικοί τραγουδιστάδες3 έκαναν 
μύριες παραλλαγές πάνω σε γνωστά δημοτικά τραγούδια. 
Έ τσι παρουσιάζεται ο γέρο -  Ό λυμπος να λέει στην Πίνδο:

Ποιος είδε τέτοιο θιάμασμα, παράξενο, μεγάλο, 
να κουβεντιάζουν τα—ϊ—βουνά με τις κοντορραχούλες.
Γυρίζει ο γέρο -  Όλυμπος κ ι αναρωτάει την Πίνδο:
-  Βουνό μου, τι κατσούφιασες, τι στέκεις βουρκωμένο;
Μην 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 εμφανίζεται μια σημαντικά παραγωγή του 
έντεχνου ποιητικού λόγου, σε πρωτόλεια μα γεμάτη πάθος 
μορφή. Οπως μας γράφει εφημερίδα της Αθήνας εκείνων των 
ημερών « .. την νύκτα, όπου έφθασεν εις την ο ικογένειάν  
του, το π ικρόν μήνυμα του θανάτου του πρώτου αεροπόρου  
μας Ιωάννου Α. Σακελλαριου, ο πατέρας του εκλείσθη μόνος

εις το δωμάτιόν του και έγραψε 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 μω ς και η έντεχνη ποιητική παράδοση συνεχίζεται αδιά
πτωτη και σ' αυτόν τον αγώνα. Τρεις ποιητικές γενιές, συναν
τήθηκαν τις μέρες του ΟΧΙ στις κορφές της Πίνδου. Ο Παλα- 
μάςκαι η γενιά του, η γενιά του ’30, ενώ αναμεσά τους ξεπρό
βαλε η γενιά του ’40.

Ο Παλαμάς, ο Στέλιος Σπεράντσας, ο Σωτήρης Σκίπης, ο 
Τέλλος Αγρας, ο Τάκης Μπαρλάς, ο Παντελής Πρεβελάκης 
και ο Θεόδωρος Σκίπης θα σμίξουν τις φωνές τους στην υπη
ρεσία της πατρίδας. Βάρδος όμως του ’40 θα αποδειχτεί ο 
μεγάλος μας Ά γγελος Σικελιανός.

Γι αυτόν ο πόλεμος της Ελλάδας, ο πόλεμος για τη λευτε
ριά, είναι πόλεμος όλων των λαών. Γράφει στο «Πανανθρώ
πινο εμβατήριο της Ελλάδας»:

Ομπρός! Με ορθή, μεσούρανη 
της Λευτεριάς τη δάδα, 
ανοίγεις δρόμο, Ελλάδα, 
στον Άνθρωπον . . . Ομπρός!

Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες- 
κ ι όλοι οι λαοί σιμά σου 
-μεγάλο τ’ όνομά Σου- 
βροντοφωνάν: «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»

Την Ελλάδα της ειρήνης, τη διαιώνια Ελλάδα π ’ άφησε για 
μια ακόμη φορά τ ’ άροτρο του Ησίοδου για να πιάσει το σπαθί 
του Λεωνίδα, υμνεί και ο Παντελής Πρεβελάκης στο ποίημα 
«Στά παιδιά 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 στεριές- 
παιάν τα ουράνια φλόγισε, σάλπιγγα τα ραγίζει, 
που προσκαλεί τα τέκνα σου σε νέες παλικαριές . . .

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Το έπος του '40 με τους ηρωισμούς, τις τραγωδίες, τα 
ιδανικά του υπήρξε πηγή έμπνευσης για σειρά καλλιτεχνών 
που έζησαν -  ο καθένας από τη θέση του, στο μέτωπο ή τα 
μετόπισθεν -  τις κρίσιμες αυτές ώρες. Ά λ λ ο ι εργάτες του 
πεζού και πο ιητικού λόγου, άλλοι εργάτες των εικαστικών 
τεχνών, μετέφεραν στο έργο τους τις εμπειρίες, μα και τα 
ιδανικά της γενιάς τους.

Στο χώρο της ζωγραφικής έδωσαν ένα δυναμικό παρόν με 
τη δουλειά τους οι ζωγράφοι4 Ουμθέρτος Αργυρός (1877 -  
1963), ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης (1913 -  1968), ο Βασίλης 
Γερμενής (1896 -  1966), ο Κ. Λ ινάκης και άλλοι.

Το έργο του Αργυρού τόσο από πλευράς ποσοτικής παρα
γωγής όσο και από πλευράς τεχνικής αρτιότητας είναι ιδ ια ί
τερα σημαντικό. Εκείνος όμως που απέδωσε τη δραματικό- 
τητα του πολέμου σ' όλη της την ένταση είναι ο Αλέξανδρος 
Αλεξανδράκης που αποτύπωσε τη δουλειά του στο λεύκωμά 
του - εαιπολεμούσαμε»  (Αθήνα 1968), το οποίο βραβεύτηκε 
από την Ακαδημία Αθηνών μετά το θάνατο του ζωγράφου.
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Γράφει ο Ιδιος στην εισαγωγή του:
« .. .δεκανέας πολυβολητής στο Αλβανικό μέτωπο, προσ

πάθησα να κρατήσω σε σκίτσα συγκλονιστικές καθημερινές  
εντυπώσεις. Μερικά απ ' αυτά τα σκίτσα έγιναν κάτω από συν
θήκες σχετικά ομαλές, σε καταλύματα υποφερτά, με υλικά 
που είχα πάρει μαζί μου. Άλλα 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 πρωταρχικά θα πρέπει να σταθούμε σε 
δυο έργα: Στους «Αρματωμένους» του Λουκή Ακριτα (από
σπασμά του με τίτλο «Τα πρώτα δάκρυα του πολέμου» δημο
σιεύεται στο τεύχος αυτό) και στο «Πλατύ ποτάμι» του Γιάννη 
Μπεράτη. Δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε και τα 
κείμενα του ’Αγγέλου Τερζάκη, του Γιώργου Σεφέρη, του 
Σπύρου Μελά, του Χρήστου Ζαλοκώστα, του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, και τόσων άλλων.

Στο αυτοβιογραφικό 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: «Ήμουν εχθρός 
σου, λοιπόν;». Ήταν 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. «Όλα 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 δώσει ως 
εξής την ταυτότητα των μαχητών του ’40 («Ξυπόλυτοι Ά γγε
λοι»):

Μια 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 («Άσμα 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.
Μην πήτε πως ανέβηκε ψηλά ο καπνός του ονείρου!

και τα χέρια του ανοιχτές πλατείες της ερημιάς.
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας -  δεν έκλαψαν- 
γιατί να κλάψουν; Ήταν γενναίο παιδί!

Παρακάτω, μέσα στους λιγοστούς στίχους του Ν. Βρεττά
κου («Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει 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 . . .

Η Αννα και η Μαρία Καλουτά σε παλιά τους φωτογραφία. Τον καιρό 
του πολέμου τα «Καλουτάκια» θριάμβευσαν στη σκηνή του θεάτρου 
«Μοντιάλ».

Έ τσι είδε η ελληνική τέχνη το έπος του ’40. Γιομάτη αισιο
δοξία και πίστη στη νίκη τις μέρες του ΟΧΙ, με περίσκεψη, με 
πικρία για τους αδικοχαμένους, με προβληματισμό αλλα και 
πίστη σ' ένα ειρηνικό μέλλον λίγο αργότερα, όταν είχαν σβή
σει οι κλαγγές των όπλων.

Έ τσι στρέφεται ο ποιητής στο μέλλον και μας λέει (Γιάννη 
Ρίτσου, «Οχτώβρης 1940»):

Πάντα νικάει το δίκιο.
Μια 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 βορειοηπειρω τώ 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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Συννεφ ιάζει; Χειμωνιάζει;... Οι φθινοπω ρινο ί μήνες ήρθαν κιόλας, 
φορτωμένοι με κρυφά ουρανοδόξαρα και τυλιγμένοι στους κρυπτοβακ- 
χικους εσπερινούς τους μανδύες. .. Αργά πέφτει φέτος ο τρύγος. Αργά θα 
πεσει και η αυλαία πάνω στις καλλίγραμμες κνήμες και τις πάντα ανάλα
φρες φούστες στα πατητήρια των Μεσογείων, φινάλε ενός κινητικού  
καλοκαιριού, που καλημέριζε τον Αυγερινό από την αργοπορημένη πίστα 
μιας δισκοθήκης, απο τη βεράντα μιας νησιωτικής βίλλας, από την κου
βέρτα μιας θαλαμηγού...

Τόσα και τόσα είδανε τα μάτια μας, τόσα άκουσαν τα αυτιά μας και δε 
χορτάσανε, τόσα μερέψανε τα διψασμένα τα ακροδάχτυλα, τα χείλια τα 
αοηφαγα, στους τρεις μήνες που μας πέρασαν... Μα, ήρθε το φθινόπωρο  
η επιστροφή στο διαμέρισμα, στο γραφείο, στο σχολείο, στο καθημερινό  
αΥΧος· στην αναμονή του επόμενου Σαββατοκύριακου. Το ένα τρίτο, 
σχεδόν, των Ελλήνων ξαναμαζεύτηκε στην Αττική...

Αλλά, κιαν είναι λιγάκι στριμωγμένοι, είναι καλομαθημένοι από τους 
εους οι κάτοικοι της Αττικής! Γιατί, όπως βρέχεται από το Σαρωνικό, τον 

Ευβοικο και το Αιγαίο, αγκαλιασμένη από χίλιες δυο ακρογιαλιές και 
κολπους, όπως δροσίζεται από τα δάση της Πεντέλης και της Πάρνηθας, 
στεφανωμένη από το πράσινο του πεύκου και του κυπαρισσιού, όπως έχει 
για καρδιά της το κάμπο των Μ εσογείων όπου κοχλάζει πάντα η δύναμη  
του σταφυλιού - ανάμνηση κάποιας παλιάς διονυσιακής λατρείας-, όπως 
είναι σπαρμένη από αρχαία κατάλευκα μάρμαρα, τα ξασπρισμένα από τον 
καιρό κόκαλα του σκελετού της ιστορίας μας, όπως σηκώνει το κεφάλι και 
αναπνέει μέσα σε ενα καταγάλανο ουρανό και λούζεται στο καθάριο  
διαφανο φως ενός ζωοδότη ήλιου, η Αττική είναι ένας από τους πιο 
προνομιούχους κι ομορφους τόπους της πατρίδας μας. Ακόμα και «τραυ
ματισμένη» σήμερα, τα μοναδικά φυσικά της στολίδια, τόσα πολλά συγ
κεντρωμένα σε ένα τόσο περιορισμένο τόπο, σε μια χερσόνησο, την 
κανουν ενα τοπο υπεροχο! Και η εποχή αυτή, το φθινόπωρο, μας δίνει μια  
καλή ευκαιρία για να την γνωρίσουμε...

Του Κων/νου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ενωμοτάρχη

Αμφιαρειο

Μέσα σε μια δασώδη κοιλάδα από 
πεύκα και κοντά οτον Ευβοϊκό, σαράντα 
πέντε χιλιόμετρα από την Αθήνα και δύο 
από τον Κάλαμο, στη βόρεια ακτή της 
Αττικής, βρίσκεται το περίφημο αρχαίο 
ιερό, αφ ιερω μένο στο μυθικό Αργείο 
ήρωα Αμφιάραο. Το ιερό περ ιλαμβάνει το 
ναό, δωρικού ρυθμού, το βωμό, την πηγή 
ανάμεσα στα πλατάνια, το υδραγωγείο, 
τη στοά της -εγκοίμησης» και το θέατρο. 
Ο ήρωας Αμφιάραος, μάντης και γιατρός 
από το Άργος, ήταν ένας από τους 
«Επτά επί Θήβαις», που μετά την ήττα 
έφυγε κυνηγημένος με το άρμα του. Ο 
Δίας, όμως, για να τον σώσει, άνοιξε με 
τον κεραυνό του χάσμα στη γη, και ο 
Αμφιάραος κατέβηκε στον Ά δη . Από 
τότε, έγινε αθάνατος και λατρεύτηκε σα 
θεός. Το ιερό που του έχτισαν, έγινε 
περ ίφημο μαντείο για την εξήγηση των 
ονε ίρ ω ν  χτισμένο κοντά σε μια πηγή με 
ιαματικό νερό συνδύαζε το μαντείο και 
το θεραπευτήριο. Φαίνονται ακόμα σή- 
μερα, τα ερείπια του ναού κοντά στην

752



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 επισκέ
πτες και έκαναν «υδροθεραπεία» οι άρ
ρωστοι. Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, 
βρέθηκαν ερείπια ρωμαϊκών λουτρών, 
κτίρια ξενώνων και θεραπευτήριων, και 
Κλεψύδρες. Μέσα στον ίδιο χώρο, λε ι
τουργεί και μουσείο, όπου υπάρχουν όλα 
τα αρχαιολογικά ευρήματα της περι
οχής.

Βραυρώνα

Είναι κοντά στο λιμανάκι 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 απελευ
θέρωσε από την Ταυρίδα και την έφερε 
από τη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, μπήκε 
στην Ελλάδα, η λατρεία της Ταυρικής 
Αρτέμιδας. Κατά μια άλλη παράδοση, η 
θυσία της Ιφιγένειας δεν έγινε στην Αυ- 
λίδα αλλά στη Βραυρώνα, όπου η θεά 
Άρτεμη δεν την αντικατάστησε με ελάφι 
πάνω στο βωμό, αλλά με αρκούδα! Στον 
αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας θα 
δούμε: Το ναό της Αρτέμιδας του 5ου 
π.Χ. αιώνα, θεμελιωμένο σε σκαλοπάτια 
λαξεμένα στο βράχο. Τη Μεγάλη Στοά 
των Άρκτων, που βρίσκεται δίπλα στο 
ναό και έχει σχήμα IT ονομάστηκε έτσι 
από' μια παράξενη τελετή που γινόταν 
εκεί κάθε τέσσερα χρόνια κορίτσια κάτω 
των δώδεκα χρόνων, από κάθε περιοχή 
της Αττικής, συγκεντρώνονταν στη 
Βραυρώνα και έπαιρναν μέρος σε ένα 
τελετουργικό χορό, μεταμφιεσμένα 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. Μπορούμε 
ακόμα να δούμε, στην είσοδο του αρ
χαιολογικού χώρου, την αρχαιότερη πέ
τρινη γέφυρα που έχει ανακαλυφτεί 
στην Ελλάδα. Κοντά, είναι και το Μου
σείο της Βραυρώνας, ένα από τα ωραιό
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.

Δαφνί

Σε απόσταση μόλις έντεκα χιλιομέ
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

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 «παγανι- 
στικός Διόνυσος», με τη γιορτή του Κρα
σιού που γίνεται εκεί. Στη διάρκεια της 
Γιορτής, μπορεί κανένας να δοκιμάσει 
δωρεάν τα καλύτερα κρασιά από όλες τις 
οινοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας

Διόνυσος
Απέχει είκοσι πέντε χιλιόμετρα από 

την Αθήνα, και βρίσκεται σε υψόμετρο 
490 μέτρων, σε μια περιοχή κατάφυτη 
από πεύκα, σε πείσμα των περσινών πυρ
καγιών. Εκεί, με τα αρχαιολογικά ευρή
ματα που ανακαλύφτηκαν, τοποθετείται

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 περιπλανήσεις 
του, έφτασε στο Μαραθώνα, φ ιλοξενή
θηκε από τον ήρωα του Δήμου, τον Ικά- 
ριο. Για να τον ανταμείψει 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 δηλητηριά
σει, και τον σκότωσαν. Αλλά όταν συνήλ
θαν, μετάνοιωσαν πικρά· γιατί ο θεός 
Διόνυσος είχε οργιστεί, και για να τους 
τιμωρήσει τους έστειλε λιμό, ενώ τις κο
πέλες τις τρέλανε. Οι κάτοικοι του Δή
μου, για να εξιλεωθούν, ζήτησαν από το 
μαντείο χρησμό, που τους έλεγε να χτί
σουν ναούς προς τιμή του Διόνυσου. 
Έτσι, μπήκε για πρώτη φορά στην Αττική 
η διονυσιακή λατρεία, που συνοδευόταν

753



τα πατητήρια τούτο τον καιρό ατο Κο- 
ρωπι 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 κοτοπρά- 
σινη πλογιό του Υμηποϋ, συνδυάζει την ομορφιά με τη 
γαλήνη, λίγο έξω οπ' την πολύβουη Αθήνα.

με αγροτικά όργια και διθυράμβους. Από 
εδώ, ξεκίνησε η γένεση του αρχαίου 
δράματος.

θορικό

Αρχαίο λιμάνι του Λαυρίου, με ακρό
πολη και αρχαίο θέατρο. Ο Θορικός ήταν 
ένας από τους αρχαιότερους δήμους της 
Αττικής, που ανήκε στην Αδαμαντίδα 
φυλή. Είχε ιδρυθεί πάνω σε ένα προϊστο
ρικό συνοικισμό, που χρονολογείται από 
τη μεσοελλαδική ή την υστεροελλαδική 
εποχή. Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη 
πάνω σ ένα λόφο, οι πρόποδες του 
οποίου περ ιβάλλονται από ένα προστα
τευτικό τείχος συνολικού μήκους δύο 
χιλιομέτρων. Έ να πολύ μικρό τμήμα αυ
τού του τείχους, όρθιο ακόμα ως ένα 
ύψος 3,5 μέτρων, σώζεται σήμερα μαζί με 
ένα τετράγωνο πύργο, που οι πλευρές 
του έχουν μήκος έξι μέτρα. Λίγο ψηλό
τερα, στην πλαγιά του λόφου, μπορούμε 
να δούμε το αρκετά καλά διατηρημένο 
θέατρο του 4ου π.Χ. αιώνα, που είναι το 
μοναδικό στο είδος του, γιατί το κοίλο 
του, το τμήμα δηλαδή για τους θεατές 
που είναι απέναντι από την ορχήστρα, 
έχει ελλειπτικό σχήμα, αντί του ημικυ- 
κλικού των άλλων αρχαίων θεάτρων, 
ακολουθώντας τη φυσική κοιλότητα της 
λοφοπλαγιάς, ενώ η ορχήστρα του είναι 
ορθογώνια. Το θέατρο χωρούσε 5.000 
θεατές σε τριάντα μία σειρές καθισμά
των. Κοντά στο θέατρο, υπάρχουν τα 
ερείπια ενός πολύ μικρού ναού του Δ ιό
νυσου, με μόνο δύο κολώνες στην πρόσ
οψή του. Γύρω από το θέατρο υπάρχουν 
ακόμα, μια αρχαία κυκλική δεξαμενή, τα 
υπολείμματα ενός μικρού περίπτερου 
ναού της Δήμητρας, θολωτοί τάφοι της 
μυκηναϊκής περιόδου, μεσοελλαδικές 
κατοικίες και ένα οχυρό με πολυγω νι
κούς τοίχους, που χτίστηκε από τους 
Αθηναίους το 412 π.Χ., σαν αμυντικό 
οχυρό για την προστασία των ορυχείων 
του Λαυρίου.

Καισοριανή

Την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος, ο Υμ- 
μητός πα ίρνει ένα λαμπρό μενεξεδί 
χρώμα' και αυτό ακριβώς χάρισε στην 
πόλη την επω νυμία «ιοστεφής». Πολλά 
είναι τα μοναστήρια που κρύβει στους 
κόρφους του ο Υμηττός, αλλά από όλα 
ξεχωρίζει η βυζαντινή Καισαριανή του 
11ου αιώνα. Χτισμένη κοντά σε πανάρ- 
χαια δροσερή πηγή, δίπλα σε πλατάνια 
και κυπαρίσσια, προσφέρει μοναδική αι
σθητική χαρά και τη γαλήνη σε όσους 
θέλουν να ξεχάσουν για λίγο το θόρυβο 
και την πολυκοσμία της πρωτεύουσας.

Κουτούκι

Λίγο πιο πάνω από την Παιανία, το 
γνωστό Λιόπεσι, άνοιξε το περίφημο 
Κουτούκι, ένα σπήλαιο με θαυμάσιους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η ανακά
λυψή του έγινε τυχαία, από κάποιο βο
σκό της περιοχής, όταν κάποτε ένα κα
τσικάκι έπεσε μέσα σε μια τρύπα. Το ζώο 
δε σκοτώθηκε, και οι κάτοικοι της περ ι
οχής κατέβηκαν με σχοινιά στο βάραθρο 
για να το μαζέψουν. Και τότε, βρέθηκαν 
μέσα σε ένα τεράστιο και θαυμάσιο σπή
λαιο. Αργότερα, το εξερεύνησαν μέλη 
της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 
αξιοποιήθηκε, και σήμερα λειτουργεί 
κάθε μέρα κάτω από την εποπτεία του 
Ε.Ο.Τ. Η διαδρομή του είναι 350 περίπου 
μέτρα, και λειτουργεί «Ήχος και Φως», 
που παρουσιάζει σε διάφορες φάσεις την 
αυγή, το μεσημέρι, το απόγευμα, τη νύ
χτα, την πανσέληνη βραδιά! Έ ξω από το 
Σπήλαιο λειτουργεί τουριστικό περ ί
πτερο και αναψυκτήριο, από όπου η θέα 
προς τα Μ εσόγεια είναι θαυμάσια.

Μεσόγεια

Ό λη η ενδοχώρα της Αττικής είναι 
κατάσπαρτη από μικρά χωριά, και όσοι 
είναι λάτρες της αρχαίας ιστορίας με 
χαρά θα αντικρύσουν τοποθεσίες που 
κάποτε ήταν ένδοξες. Αλλά και για τους 
λιγότερο «εγκυκλοπαιδικούς» τύπους,

Λίγο πιο κάτω από την αρχαία Βραυ- 
ρώνα. είναι το γραφικό λιμανάκι του 
Πορτο - Ράφτη, ο αρχαίος λιμένας των 
Πρασιών. Εκεί κοντά, κατά την παρά
δοση, αποβιβάστηκαν ο Ορέστης με την 
αδελφή του την Ιφιγένεια, στην επ ι
στροφή τους από την Ταυρίδα. Στο νη- 
σάκι του Ράφτη, ένα από τα τρία που βρί
σκονται στην είσοδο του κόλπου, έχει 
βρεθεί ένα κολοσσιαίο άγαλμα μιας κα
θισμένης γυναίκας, που πιστεύεται ότι 
χρησίμευε σα σημαδούρα για τους ναυ
τικούς. Οι ντόπιοι ονόμασαν το άγαλμα 
αυτό «ράφτη», και από τότε πήρε αυτό το 
όνομα η περιοχή. Στη νότια πλευρά του 
κολπου ανακαλύφτηκαν 22 τάφοι της 
μυκηναϊκής περιόδου. Οι αρχαιολόγοι 
ταυτίζουν την περιοχή αυτή με τον αρ
χαίο αττικό δήμο των Πρασιών, που χρη
σίμευε σαν αφετηρία για τις ιερές πομ
πές που έστελναν οι Αθηναίοι κάθε 
χρόνο στη Δήλο, τις ετήσιες θεωρίες. 
Στη βόρεια πλευρά του κόλπου, στον 
Αγιο Σπυρίδωνα, έχει βρεθεί μια νεκρό- 

πολη που περιλαμβάνει πολλούς θαλα
μοειδείς τάφους της υστεροελλαδικής 
περιόδου.

Σούνιο

Στο ακρωτήρι αυτό της Αττικής, εβδο
μήντα χιλιόμετρα από την Αθήνα, υπάρ
χουν τα ερείπια του ναού του Ποσειδώνα 
και του ναού της Σουνιάδας Αθηνάς. Η 
γνωριμία με το τοπίο και το χώρο κατα
πλήσσει, γι αυτό και πολλοί θέλησαν να 
σημαδέψουν το πέρασμά τους από εκεί. 
Ανάμεσα τους και ο Βύρωνας, που το 
όνομά του θα δούμε χαραγμένο στις κο
λώνες του ναού. Ο ναός του Ποσειδώνα 
ο ικοδομήθηκε γύρω στα 444 π.Χ., από 
τον ίδιο μάλλον αρχιτέκτονα που σχέ
διασε και το ναό του Ηφαίστου, το Θη
σείο δηλαδή, στην Αθήνα. Ο ναός χτί
στηκε στη θέση ενός παλαιότερου από 
πωρόλιθο, που καταστράφηκε με την 
περσική εισβολή. Μερικές από τις κολώ
νες του ναού αυτού που καταστράφηκε 
το 480 π.Χ., χρησιμοποιήθηκαν στον και
νούριο, ο οποίος απομακρύνεται από 
τους αρχιτεκτονικούς κανόνες της επο
χής του, γιατί το περιστύλιο αποτελείται 
από 34 κολώνες δωρικού ρυθμού, από τις 
οποίες μένουν σήμερα όρθιες δέκα 
πέντε, ενώ η πρόσοψη στην είσοδό του 
έχει στοιχεία ιωνικού ρυθμού. Οι κολώ
νες είναι από λευκό μάρμαρο με μερικές 
σταχτιές φλέβες, που πάρθηκε από τα 
λατομεία της Αγριλέζας. Υπάρχει και μια 
ιδιοτυπία στις κολώνες· έχουν 16 ρα
βδώσεις αντί των συνηθισμένων είκοσι. 
Εξω από το ναό βλέπουμε τμήματα της 

ζωοφόρου, στα οποία διακρίνουμε 
παραστάσεις που πιστεύεται ότι απεικό
νιζαν μάχες Κενταύρων και Λαπίθων, μια 
Γιγαντομαχία και τους άθλους του Θη
σέα. Η ακρόπολη του Σούνιου περ ιβάλ
λεται από διπλά τείχη με τετραγωνικούς 
πύργους κατά διαστήματα. Μέσα της 
βλέπουμε το ιερό του Ποσειδώνα, ερεί
πια των δωρικού ρυθμού προπυλαίων και 
ίχνη μιας στοάς κατά μήκος του τείχους.
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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 «ρά- 
μνους», 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 Ρα- 
μνουσίας 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. Θαυμάσια διατηρεί
ται σήμερα ο αρχαϊκός ναός της Θέμι- 
δας, 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 φτάνει ως τη 
θάλασσα, με θαυμάσια αμμουδερή 
ακρογιαλιά στον Ά γ ιο  Παντελεήμονα. Η 
πεδιάδα έχει σχήμα ημισέληνου, της 
οποίας το κοίλο πιάνει η θάλασσα. Εκεί, 
στα 490 π.Χ.. δέκα χιλιάδες Αθηναίοι και 
χίλιο ι Πλαταιείς με αρχιστράτηγο το Μιλ
τιάδη, ανάτρεψαν τις μεγάλες δυνάμεις 
των Περσών. Ο τύμβος υψώθηκε πάνω 
από τον ομαδικό τάφο των 192 Ελλήνων 
που έπεσαν στη μάχη. Είναι ένας συμμε
τρικός λοφίσκος από χώμα ύψους 12 μέ
τρων. Στη βάση του, που έχει περιφέρεια 
185 μέτρα, υπάρχει μια μικρή μαρμάρινη 
αναμνηστική πλάκα. Σκαλάκια οδηγούν 
στην κορυφή του Τύμβου. Πρόσφατες 
ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή 
αποκάλυψαν και μεμονωμένους τάφους 
και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.

Υπάρχουν ακόμα οι αρχαιολογικοί χώ
ροι της Ελευσίνας, της Κάζας, των Μεγά
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 επ ί
σκεψή τους μπορεί κανένας να συνδυά
σει την ικανοποίηση των πνευματικών 
του και καλλιτεχνικών ενδιαφέροντων με 
την απόλαυση της φυσικής ομορφιάς του 
αττικού τοπίου.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, να γνωρί
σουμε τη γειτονιά μας, την Αττική. Το 
φθινοπωρινό φως δεν κουράζει ποτέ τα 
μάτια με τη γλυκιά του ομορφιά. Αντί
θετα, βοηθάει να δούμε πιο ξεκάθαρα. Κι 
όταν γνωρίσεις τον περίγυρο, το περ ι
βάλλον σου, τότε θάρθει η φθινοπωρινή  
διάθεση της μελαγχολίας και της περι
συλλογής να σε βοηθήσει να κοιτάξεις 
βαθιά μέσα σου και να ταξιδέψεις στον 
απόκρυφο εαυτό σου...
Κ α λ ό  τ α ξ ί δ ι ! . . .

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ—

Ζ ω ο φ ι λ ί α  κ α ι  « Ζ ω ο φ ι λ ί α »

Η είδηση αυτή πέρασε στα «ψιλά» των εφημερίδων. 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 πρέπει 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 ταν 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 ταν 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, σούρ- 
χεται 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, φιλοξενεί 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 διακο- 
σμητικά στοιχεία. Είναι φύλακες στο σπίτι, στο μαντρί, στο κοπάδι, 
πρέπει να ξετρυπώσουν το λαγό του κυνηγού και να του φέρουν το 
τουφεκισμένο 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 απ’ 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 μεγαλώνουν και 
πληθαίνουν και φέρνουν στα αθώα παιδικά χεράκια, που θέλουν να 
τα χαϊδέψουν, το μικρόβιο του εχινόκοκκου.

Ποιό απ’ αυτά τα δυστυχισμένα ζώα να πρωτοπροστατέψει η 
εταιρία προστασίας ζώων και που να φιλοξενήσει όλον αυτόν το 
συρφετό...

Αν τύχει και αποδιώξεις κανένα απ’ αυτά τα αδέσποτα σκυλιά 
που σε πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις, κινδυνεύεις να κατη- 
γορηθείς 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 μετωπικά τα HE 1688 
και ΥΒ 2754 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, με αποτέ
λεσμα να τραυματιστούν ΘΑΝΑΣΙΜΑ 3 
άτομα και ΣΟΒΑΡΑ άλλα 2. Αίτια: Είσοδος 
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του Α ' 
οχήματος κατά τη διάρκεια αντικανονι
κής υπέρβασης».

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

ασφάλεια στους δρόμους είναι υπόθεση που 
τους αφορά άμεσα.

Προσοχή, λοιπόν, στο προσπέρασμα!!!

Για να είναι ακίνδυνο το προσπέρασμα, πρέπει:

-  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 προσ- 
περάσουμε. 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 προσπε- 
ράσαμε στον καθρέφτη μας να χρησιμοποιή

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 σύγ- 
χιση 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
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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.

Τα αντικανονικά 
προσπεράσματα 

προκαλούν 
τα περισσότερα 

πολύνεκρα 
τροχαία ατυχήματα

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 

V οδηγούς. _____________ y

Τ' αποτελέσματα της μετωπικής σύγκρου
σης είναι πάντοτε οδυνηρά. Σε μια μετωπική 
σύγκρουση οι ταχύτητες των οχημάτων προσ
τίθενται και το θέαμα που ακολουθεί είναι του
λάχιστον μακάβριο. Θα μπορούσαμε όμως να 
τις περιορίσουμε αποφεύγοντας τα αντικανο
νικά προσπεράσματα. Έ να παράνομο προσπέ
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.

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 συνειδητο- 
ποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και των 
κινδύνων που μπορεί ξαφνικά να προκυψουν.

Γ Απαραίτητες αποστάσεις για προσπέρασμα. Λ
Α υ τ ο κ ίν η τ ο  A 

τ ρ έ χ ε ι  (χ λ μ /ω )

Α υ τ ο κ ίν η το  Β 

τ ρ έ χ ε ι  (χ λ μ /ω )

Τ ο  α υ το κ ίν η το  Α χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι γ ια  να π ρ ο σ π ερ ά ο ε ι το  Β:

Απόσταση (μ .) Χ ρ ό νο  (δ ε υ τ ε ρ .) Ο ρ α τό τη τα  (μ .)

1 0 0 8 0 2 2 0 8 5 0 0 -  8 0 0

8 0 7 0 3 5 5 1 6 8 0 0 -  9 0 0

9 0 8 0 4 0 0 1 6 8 0 0 -  9 0 0

9 0 7 0 2 0 0 8 5 0 0 - 6 0 0

8 0 6 0 1 7 7 8 4 0 0 -  5 0 0

1 0 0 9 0 4 5 0 1 6 9 0 0 - 1 . 0 0 0
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Οι μεγάλες ιστορικές ώρες πραγματικά αθα- 
νατίζονται και αποτυπώνονται στη ζωντανή 
μνήμη ενός έθνους όταν εκφραστούν μέσα από 
ολοκληρωμένα 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 καρποφορία σε 
κείμενα -  ποιητικά και πεζογραφικά -  που απει
κονίζουν, περιγράφουν και συνθέτουν δημιουρ
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 πα
ρουσίασε στα 1947 το εκτενές αυτό πολεμικό  
αφήγημα, που αμέσως τότε είχε χαιρετισθεί ως 
σημαντική κατάθεση.

Τα σκοταδερά βάθη τ' ουρανού βάραιναν πλημμυρισμένα 
φοβέρα. Δεν είχανε θαμπώσει ακόμη τ ’ ακροβούνια από το 
κίτρινο φως της αυγής, όταν ακούστηκε το πολυβόλο. Τα 
κοντινά αναπλαγα αντιβούιζαν το συνεχούμενο ουρλιαχτό 
του, που καταχωνιάστηκε βαρύ μέσα στα λαγγάδια, απλώ
θηκε στη ράχη, καβάλλησε τα διάσελα, ανατάραξε την ηρεμία 
των βουνών, που ξυπνούσανε οργισμένα μέσα στον πρώτο 
σπασμό του πολέμου. Η επίθεση άρχιζε στις πέντε το πρωί κι 
είχε στοχο μακρυνά φυλάκια.

Οι άντρες βρισκόντανε στις θέσεις τους.

Ο λοχίας πλάι στ οπλοπολυβόλο, όπου σκοπευτής ήτανε ο 
φαντάρος με τα ξανθά γένεια. Ο Βασιλάς κι ο Θεοφίλης σε 
είκοσι μέτρα απόσταση, πεσμένοι καταγής, αποκαμωμένοι 
απο τη ξαγρυπνια.

-  Δε φαντάζουμαι νάναι τίποτα! είπε ο Βασιλάς κ' είχε μια 
σπαραχτική αγωνία στη φωνή του, παρακαλώντας το Θεοφίλη 
με τα ματια του, σα να τούλεγε: «Κληρωτέ, δεν πρέπει νάναι 
τίποτε».

Ο Θεοφίλης δεν αποκρίθηκε, παρά φώναξε:
-  Λοχία. καλύτερα ν' αρχίσουμε πρώτοι!
-  Οχι, όχι! ήρθε η απόκριση.
- Τ ι  βιάζεσαι; τον έκοψε ο Βασιλάς.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΑΚΡΥΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Δεύτερος πυροβολισμός, ένα βραχνό κράξιμο, τρίτος 
ένας μακρυνός μουσικός αντίλαλος, τους βύθισε σε νάρκη.

-Α ρ χ ίζ ο υ νε  οι άτιμοι! έβρισε ο Βασιλάς.

Τα γελούμενα μάτια του Θ εοφίλη φλογίζονται, το κορμί 
του όμως τρέμει. Κι’ ωστόσο πρέπει να το υποτάξει στη θέ
λησή του. Ο άνθρωπος πολεμάει πρώτα με το κορμί του.

Φτερωτό ήρθε το μεταλλικό γάζωμα ενός οπλοπολυβό
λου. Ισως από το πλαϊνό φυλάκιο.

-  Οι δ ικο ί μας! είπε έξαλλα ο Θεοφίλης.

-  Τότες, γράψε αλίμονο! έκανε με μοιρολατρικήν εγκατά
λειψη ο Βασιλάς και το τεντωμένο κορμί του ξελύθηκε σα 
λαβωμένο.

Ο πόλεμος άρχισε να παίρνει κάποια σημασία για το Θεο
φιλή. Ως τώρα ήτανε μια λέξη που ασκούσε περίεργη έλξη στη 
φαντασία του. Κάτι σα μύθος, όπου τον έσπρωχνε η παρά
τολμη φύση του. Να τώρα που αρχίζει και ξεφανερώνεται η 
ουσία του, του φέρνει μια δυνατή κ ’ ευχάριστη ταραχή Θέλει 
ν αρπαξει κάθε παρθενικόν ήχο, κάθε μικρή λεπτομέρεια. 
Ακούει τον πολυβολισμό που σχίζει σα μαχαιριά τη γαλήνη 
του τοπου, τα κύματα που ξεχύνονται φτερωτά, τους αντίλα
λους που αντιδονούν, τη σιωπή που πέφτει. Κ’ ύστερα την 
καρδια του να χτυπάει, όλο το κορμί του δέχεται τους χτύ
πους της. Ανασηκώνει σιγά το κεφάλι του και ξαφνικά παγώ-

-  Τι κάνεις: του φωνάζει ο Βασιλάς.

-αναπέφ τει. Η καρδιά του φτερουγίζει άγρια, όπως το 
πουλί, που χυμάει στο σιφουνικό. Ομως, λέει, καλύτερα να μη 
σηκωθεί. Για λίγο συχάζει. Το να μείνει κανείς πεσμένος 
καταγής, μόλο που θέλει να σηκωθεί, είναι κάτι.

Θαρρούσε και συμφωνούσανε οι σύντροφοί του, πως η 
επίθεση θ' άρχιζε με μια μεγαλόπρεπη πράξη. Τα κανόνια θα 
μούγκριζαν, η γης θα τράνταζε από το σεισμό, οι πέτρες θα 
ξεριζώνονταν και θα κατρακυλούσανε στα βάραθρα, θα θογ- 
γούσε ο ουρανός, θα χανούσε η πλάση. Τίποτε απ' όλα αυτά. 
Ο πόλεμός άρχιζε απαλά, με κάποια χαρούμενη μονοτονία.

- Τ ι  θα κάνουμε λοιπόν; ρωτάει ο Βασιλιάς.
-  Τίποτε!

-  Και θα καθόμαστε έτσι;
Σούρνεται 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 πελώρια μάτια φτερουγίζουνε προδοτικά μέσα στο αχνο- 
φώς, τα νιώθει που τον αγγίζουνε σ ’ όλα τα μέλη, από το 
κράνος που βαραίνει στο κεφάλι του, ως τα παγωμένα, ξερά 
πόδια του. Μαζεύεται τότες σιγά, όσο μπορεί πιο σιγά, μην 
τον προσέξει ο Βασιλάς. Ό μω ς το τ ρ έ μ ο υ λ ο  ξαναρχίζει. Ψά
χνει ολόγυρα. Ό λος 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 πρέπει 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 τελειωτι
κός της σκοπός.

Ο δεκανέας της ημιομάδας των τουφεκιοφόρων έδωσε 
ξαφνικά την προσταγή:

-  Πυρ!
Κι' αμέσως ένα βόλι χύθηκε από το Βασιλά. Μαζί τ ’ οπλο

πολυβόλο, ένα ξερό, μεταλλικό γάζωμα. Τρεις άλλες απανω
τές τουφεκιές και μετά σιωπή.

«Δεν έπαθα τίποτε», σκέφτηκε ο Θεοφίλης. Έ πιασε 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 Θεοφίλης ένιωθε κάποιαν 
αντίδραση. Μηχανικά θυμότανε τους κανονισμούς βολής. 
Έ πρεπε να σημαδεύει το στόχο, όμως δεν έβλεπε τίποτε. Κι 
όταν σταματούσε, κάτι σάλευε μέσα του, που έπρεπε οπωσ

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 ’ ανασηκωθεί και ξανάπεσε. Πρόφτασε να ιδεί, εί

κοσι μέτρα μακριά, ξαπλωμένο ανάσκελα, το λοχία Ξενή. Ό χι, 
αδύνατο να το πιστέψει πως ο λοχίας μπορεί να πεθάνει. Δεν 
πεθαίνουν, διάβολε, τόσο γρήγορα οι άνθρωποι.

Ύστερα όλα ξετυλίχτηκαν μέσα σ ’ ένα θολό όνειρο. 
Έ μεινε καρφωμένος στη θέση του. Μερικά πράματα περνού
σαν ανάκατα, τοιχογραφίες που φωτίζονταν ζωηρά στη μνήμη 
του. Τ ’ οπλοπολυβόλο φαίνεται νάπαθε εμπλοκή. Οι τουφε
κιές ανάριες. Φοβισμένες, αδυνατισμένες κραυγές. Κ’ οι Ιτα
λοί πληθαίνουν τα πυρά. Κάποτες ένας κουφωτός κρότος, μια 
έκρηξη πίσω του. Δεν ξέρει τι είναι. Ζαρώνει, γίνεται ένα 
κουβάρι.

-Σ ύμ πτυξη ! 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 αφήσουνε; Ίσως τα παιδιά να λαβώθηκαν. Ετσι, λοιπόν, 
θα τον άφηναν, αν λάχαινε να χτυπηθεί ο ίδιος: Τον παγώνει η 
σκέψη. Σηκώνει 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 εο φ ίλη ... Θεοφίλη!
Αναπηδάει τότες και το βάζει στα πόδια. Ω, ας είχε φτερά 

να τον σηκώσουνε πάνω από τη γης!
-  Θέλεις να σε πιάσουνε αιχμάλωτο; τον αποπαίρνει ο 

Βασιλάς.
Στέκεται, σαν παιδί που τάχει χαμένα και δείχνει κατά το 

φυλάκιο.
-  Ναι, ναι. Ο λοχίας κι ο σκοπευτής. Οι άλλοι γλύτωσαν! 

λέει ο Βασιλάς και προσθέτει με φωνή που έπαιζε:
- Τ ο  ήξερα από πριν. Τους τραβούσανε τα χώματα!
Ο Θεοφίλης τον κοιτάει με παράπονο. Στα παιδικά μάτια 

του ανέβηκαν δυο χοντρά δάκρυα: Τ α  π ρ ώ τ α  δ ά κ ρ υ α  
τ ο υ  π ο λ έ μ ο υ . . .

Απ' το βιβλίο του «Αρματωμένοι» 
Έ κδοση Φιλιππότη 1981
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α. Πρώτο συμπέρασμα ή μάλλον πρώτη 
πιθανότητα: Ο ι κ α κ ώ σ ε ι ς  θ α
ή τ α ν  π ι ο  σ ο β α ρ έ ς  α ν  η ζ ώ ν η  
α σ φ α λ ε ί α ς  δ ε ν  ή τ α ν  δ ε μ έ ν η .

Τέτοια είναι η περίπτωση οδηγού που 
φορούσε τη ζώνη και εμπλάκηκε σ ’ ένα 
βίαιο ατύχημα κατά τη διάρκεια του 
οποίου οι τρεις επιβάτες του αυτοκινή
του του σκοτώθηκαν, ενώ ο ίδιος υπέστη 
μόνο ένα τραύμα ελαφρό στο κεφάλι κι 
ενα μικρό κάταγμα στον 4ο οσφυϊκό 
σπόνδυλο αφήνοντάς του συνολικά 
αναπηρία 10%.

Τέτοιες είναι επίσης οι πολυάριθμες 
περιπτώσεις σαν αποτέλεσμα θωρακικών 
συμπιέσεων χωρίς κάταγμα, οι εγκεφα
λικές διασείσεις κ.λ.π., καθώς και επιφα
νειακά τραύματα στο πρόσωπο και αλλού 
αφήνοντας ανεπαίσθητα σημάδια, τη 
στιγμή που οι υλικές ζημιές του αυτοκι
νήτου είναι πολύ μεγάλες και οι επιβάτες

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ιατροδικαστική εμπειρία

Του Cloude ROUSSEAU

Η ιατροδικαστική εμπειρία μπορεί ως 
ένα βαθμό να συμβάλει στην ανάλυση 
των διάφορων προβλημάτων που αφο
ρούν την υποχρεωτική χρήση της ζώνης 
ασφαλείας. Προσθέτει οπωσδήποτε 
χρήσιμα στοιχεία για τον απολογισμό αυ
τής της νέας νομοθεσίας.

Η ζώνη ασφαλείας θέτει εξ' άλλου στον 
πραγματογνώμονα καινούρια προβλή
ματα. Μ άλλα λόγια θα μπορούσαν να 
γ ίνουν ορισμένες καινοτομίες στη μεθο
δολογία της πραγματογνωμοσύνης σ ’ 
ανάλογες περιπτώσεις:

I. Συμβολή της πραγματογνωμο
σύνης στον απολογισμό της 
υποχρεωτικής χρήσης της ζώνης 
ασφαλείας.

1. Η κατάρτιση στατιστικών με βάση τις 
πραγματογνωμοσύνες είναι αδύνατη. 
Πρέπει ν ’ αποφύγουμε να πέσουμε στην 
παγίδα εφαρμόζοντας αυτή την συνηθι
σμένη σήμερα μέθοδο.

Πράγματι, στην ειδική αυτή περ ί
πτωση, οι στατιστικές θα παραποιούσαν 
την πραγματικότητα, γιατί στον συν
ολικό αριθμό των τραυματιών που εξετά
ζονται για πραγματογνωμοσύνη δεν 
περ ιλαμβάνονται αυτοί που διέφυγαν 
τον τραυματισμό, χάρη στη ζώνη ασφα
λείας και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 
«μετρήσουν» στη στατιστική.

Κατά γενικό κανόνα, κυρίως τα ατυχή
ματα που οφείλονται στη ζώνη ασφα
λείας είνα ι εκείνα που τραβούν πιο πολύ 
την προσοχή του γιατρού - πραγματο- 
γνώμονα. Θα ήταν λάθος να βγάλουμε 
κάποιο στατιστικό συμπέρασμα χωρίς να 
μιλήσουμε για τις πολυάριθμες περιπτώ
σεις που, χάρη στη ζώνη ασφαλείας, δεν 
φθάνουν στο στάδιο της πραγματογνω
μοσύνης.

2. Εν πάσει περιπτώσει. ορισμένα συμ
περάσματα βγαίνουν απ' τη μελέτη συγ
κεκριμένων περιπτώσεων και για να τις 
εντοπίσουμε μελετήσαμε ξεχωριστά 
περισσότερες από 200 υποθέσεις.

χωρίς ζώνη στο ίδιο ή στο απέναντι αυτο
κίνητο είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

β. Δεύτερη πιθανότητα: Τα τ ρ α ύ 
μ α τ α  θ α  ε ί χ α ν  χ ω ρ ί ς  α μ φ ι β ο 
λ ί α  α π ο φ ε υ χ θ ε ί  α ν  η ζ ώ ν η  
α σ φ α λ ε ί α ς  ε ί χ ε  π ρ ο σ δ ε θ ε ί .

Η πραγματογνωμοσύνη επιτρέπει να 
διαπιστώσουμε ένα αριθμό σοβαρών 
τραυμάτων σε άτομα που δεν είχαν 
προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας ενώ άλλοι 
επιβάτες του ίδιου οχήματος με δεμένη 
τη ζώνη ασφαλείας δεν τραυματίστηκαν 
καθόλουή τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι 
περιπτώσεις αυτού του είδους είναι πολ
λές αλλά έχουμε επιλέξει δύο που τις 
θεωρούμε πιο χαρακτηριστικές:

- Ο  επιβάτης ενός αυτοκινήτου που 
υπέστη δύο διαδοχικά χτυπήματα της 
ίδιας σφοδρότητας στο πίσω μέρος. Το 
πρώτο χτύπημα δεν είχε προκαλέσει κα
νένα τραύμα στον επιβάτη, που έλυσε τη 
ζώνη πριν απ' το δεύτερο χτύπημα, αλλά 
εκσφενδονίστηκε απ' αυτό πάνω στα 
ταμπλώ και τραυματίστηκε στο 
πρόσωπο.

-  Τέτοια είναι επίσης η περίπτωση μιας 
20χρονης κοπέλας που τραυματίστηκε 
σοβαρά στο πρόσωπο απ' την πρόσ
κρουσή της στο παρ - μπριζ του αυτοκι
νήτου, πράγμα που θα είχε αποφευχθεί 
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 ζ ώ ν η  δ ε ν  ε ί ν α ι  έ ν α  θ α ύ μ α  
κ α ι  σ '  ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς  φ α κ έ λ ο υ ς  
υ π ο θ έ σ ε ω ν  ε ν τ ο π ί σ α μ ε
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  ό π ο υ  ο ι  τ ρ α υ 
μ α τ ι σ μ ο ί  ή τ α ν  σ ο β α ρ ο ί  π α ρ ά  
τ η  ζ ώ ν η .
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Σ' αυτή την κατηγορία ξαναβρήκαμε 
σοβαρούς κρανιακούς και κρανίο _ - 
προσωπικούς τραυματισμούς με πληγές 
και κατάγματα. Οι τραυματισμοί αυτοί εί
ναι ανάλογοι μ ’ εκείνους που θα συναν
τούσε κανείς με πολύ μεγαλύτερη συ
χνότητα πριν καθιερωθεί η χρήση της 
ζώνης ασφαλείας.

Θα δούμε ενδεχομένως ποια συμπε
ράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Εν 
πάση περιπτώσει 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 μπορούν να είναι 
σ ο β α ρ ά  παρά τη χρήση της ζώνης 
μπορούν 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 πιθα
νότητα.

Σ' αυτή την κατηγορία θα ξανασυναν- 
τήσουμε τραύματα που προκλήθηκαν 
απ' τη ζώνη, αλλά πρέπει επίσης να λά
βουμε υπ' όψη περιπτώσεις τις οποίες η 
πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας εμποδί
ζει το θύμα να εκτιναχθεί απ’ 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  ν α  
κ α τ α λ ή ξ ε ι  σ ε  ε υ τ υ χ έ ς  α π ο 
τ έ λ ε σ μ α .

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.

Θυμάμαι την περίπτωση ενός οδηγού 
χωρίς ζώνη ασφαλείας που εκτινάχθηκε 
έξω απ’ τ' αυτοκίνητο μετά από σφοδρό
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. Θυμάμαι επίσης την περίπτωση 
δύο γυναικών, μάνας και κόρης, απ' τις 
οποίες αυτή που φορούσε τη ζώνη 
ασφαλείας έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο 
χωρίς να πάθει 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 προσδέ
σει τη ζώνη ασφαλείας περιλαμβάνονται 
μόνο οι εκτινάξεις έξω απ ’ το αυτοκί
νητο. Σ' ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 
το αυτοκίνητο έκανε «τούμπες» χωρίς 
να τραυματιστούν σοβαρά οι επιβάτες 
του αν και δεν φορούσαν ζώνες ασφα
λείας.

Κάτ,ω απ' το φως αυτών των πολυάρι
θμων παρατηρήσεων των οποίων τ' απο
τελέσματα όπως έχουμε δει, είναι αλλη-

λοσυγκρουόμενα, ο πραγματογνώμονας 
μπορεί να προσπαθήσει με επιφύλαξη να 
σχηματίσει μια γνώμη για τη ζώνη ασφα
λείας.

Ο τύπος της ζώνης σίγουρα παίζει 
ρόλο, καθώς και η τεχνική της πρόσδε- 
σης, ενώ πολύ συχνά οι οδηγοί δεν ξέ
ρουν να χρησιμοποιούν τη ζώνη τους.

Το στήριγμα της κεφαλής πάνω απ' το 
κάθισμα θα έπρεπε να είναι το υποχρεω
τικό συμπλήρωμα της ζώνης ασφαλείας 
γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι τα τραύ
ματα στο κεφάλι εξακολουθούν να είναι 
πολλά ανάμεσα σε άτομα που φορούσαν 
τη ζώνη ασφαλείας.

Τέλος, η ζώνη ασφαλείας δεν είναι η 
παγκόσμια πανάκεια. Αν αποτελεί ένα 
προφυλακτικό μέσο που στοχεύει στη 
βαρύτητα των τραυματισμών, δεν είναι 
σε καμιά περίπτωση μέσο για ν' αποφύ
γουμε όλους τους τραυματισμούς, πολύ 
περισσότερο δε ν' αποφύγουμε τ' ατυ
χήματα.

Θα υπάρχουν πάντα, δυστυχώς, περι
πτώσεις τραυματισμών πέρα απ ’ τις 
προφυλακτικές δυνατότητες της ζώνης 
ασφαλείας και δεν θα ήταν σωστό αυτές 
τις περιπτώσεις να τις χρεώσουμε στο 
παθητικό του μέτρου (υποχρεωτική ζώνη 
ασφαλείας).

II. Νέα προβλήματα για τον πρα-
γματογνώμονα.

1. Ιατρικά προβλήματα.

Η χρήση της ζώνης ασφαλείας έκανε 
να εμφανισθεί μια καινούρια παθολογία 
όσο αφορά τον ιδιαίτερο τρόπο που προ- 
καλούνται 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' αναφέρουμε τους 
τραυματισμούς που μπορούν να προ- 
κληθούν 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 ανεβαίνει ή 
κατεβαίνει ο επιβάτης. Οι τραυματισμοί 
αυτοί δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικοί 
αλλά συνήθως εντοπίζονται στα κάτω 
άκρα ή τους καρπούς των χεριών.

β. Πιο χαρακτηριστικά είναι τα τραύ
ματα στο λαιμό που προκαλούνται τη 
στιγμή της σύγκρουσης από ζώνες 
ασφαλείας άσχημα τοποθετημένες ή λά
θος προοδεμένες.

Εντοπίσαμε έτσι μια περίπτωση 
στραγγαλισμού με σοβαρό αιμάτωμα

στην κατώτερη εγκεφαλική περιοχή χω
ρίς ευτυχώς μόνιμες συνέπειες.

Σε μια άλλη περίπτωση ταυτόχρονα με 
το κάταγμα της σιαγόνας η απότομη εγ
κεφαλική 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 προκά- 
λεσε μια αριστερή οφθαλμική ατροφία 
αναμφίβολα με την ίδια φαινομενολογία 
όπως κατά την διάρκεια ορισμένων θω- 
ρακικών συμπιέσεων, προκαλώντας, το 
σύνδρομο του Purtscher.

γ. Τα θωρακικά τραύματα είναι πολύ 
συχνά προκαλώντας κατάγματα ενός ή 
περισσότερων πλευρών καθώς και κατά
γματα του στέρνου.

δ. Οι συμπιέσεις της κοιλιακής χώρας 
που συναντά κανείς επίσης συχνά είναι 
ίσως οι πιο σοβαρές περιπτώσεις και 
απαιτούν επείγουσα χειρουργική επέμ
βαση αφήνοντας πολλές φορές σοβαρά 
ελαττώματα. Πολλά τραύματα έχουν 
διαπιστωθεί στο συκώτι.

ε. Πρέπει να προσθέσουμε στις προη
γούμενες περιπτώσεις τη ρήξη της μή
τρας επί εγκύων γυναικών.

στ. Τέλος η απότομη ώθηση που υφί- 
σταται ένα άτομο συγκρατημένο απ’ τη 
ζώνη ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει 
τραύματα στη σπονδυλική στήλη κι 
έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που τελικά 
άφησαν αναπηρία 35% καθώς και παρα
πληγία από τραύμα στον νωτιαίο μυελό.

Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο στα 
κλινικά φαινόμενα αυτής της νέας παθο
λογίας, που ανεξάρτητα απ’ το καθαρά ια
τρικό της ενδιαφέρον, επιτρέπει να βγά
λουμε συμπεράσματα όσον αφορά τον 
τύπο της ζώνης ασφαλείας, τη σωστή 
προσαρμογή της και τέλος τον τρόπο 
χρήσης της.

2. Δικαστικά προβλήματα.

Χωρίς να εμπλακώ στη μελέτη των 
διάφορων δικαστικών προβλημάτων που 
ανακύπτουν απ ’ τη χρησιμοποίηση ή όχι 
της ζώνης ασφαλείας θα ήθελα μόνο να 
επισημάνω τα διάφορα ερωτήματα που 
μπορούν να τεθούν στον πραγματογνώ- 
μονα για να βοηθήσει στην επίλυση αυ
τών των προβλημάτων.

Οφείλω να επιμείνω στο ότι συχνά ο 
πραγματογνώμονας δεν μπορεί να δώσει 
απάντηση στα ερωτήματα αυτά κι ότι σε 
καμιά περίπτωση δεν οφείλει να δώσει 
όπως - όπως μια απάντηση. Είναι προτι
μότερο να πει ότι δεν μπορεί να δώσει 
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 ιατρικών πιστοποιητικών 
και περιπτώσεως συντρεχούσης η συν
εργασία με τον θεράποντα γιατρό.

β. Το θύμα φορούσε τη ζώνη του;
Αν η εξέταση πραγματοποιήθηκε λίγο 

τετά το ατύχημα είναι ενδεχομένως δυ
νατό να βρεθούν χαρακτηριστικά σημά
δια. Μερικές φορές μάλιστα ο ίδιος ο τύ
πος των τραυμάτων μπορεί να επιτρέπει

761



μια σαφή απάντηση. Η ανάκριση δεν 
μπορεί να πα'ιξει παρά επιβεβαιωτικό 
ρόλο.

γ. Τα τραύματα προκλήθηκαν κατ' ευ
θείαν απ' τη ζώνη ή από άλλη αιτία;

Οταν πρόκειται για τραύματα χαρα
κτηριστικά, όπως απαριθμήθηκαν παρα
πάνω, η απάντηση μπορεί να είναι σχε
τικά εύκολη. Αν υπάρχει αμφ ιβολία ο 
πραγματογνώμονας φυσικά δεν μπορεί 
να γνωματεύσει.

δ. Τα τραύματα θα μπορούσαν ν ’ απο
φευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν αν το 
θύμα είχε προσδέσει τη ζώνη του;

Πρόκειται για μια ερώτηση της οποίας 
η απάντηση ε ίνα ι λεπτό θέμα, αλλά ο τύ
πος του τραύματος (ιδιαίτερα σοβαρά 
τραύματα στο πρόσωπο ή τα γόνατα), η 
μελέτη των συνθηκών του ατυχήματος, 
τα τραύματα των άλλων επιβατών του 
αυτοκινήτου και περιπτώσεως συντρε- 
χούσης, οι υλικές ζημιές του αυτοκινή
του επιτρέπουν πολλές φορές να δοθεί 
εμπεριστατωμένη γνωμάτευση.

III. Δυνατές βελτιώσεις στη μεθο
δολογία της πραγματογνωμο
σύνης.

ρίζει καλά την νομολογία που αναφέρε- 
ται στην ευθύνη απ' τη χρήση ή την 
παράλειψη^ χρήσης ζώνης ασφαλείας. Η 
γνώση αυτή δεν έχει σκοπό να μεταβάλει 
τον πραγματογνώμονα σε δικαστή αλλά 
να του καταστήσει σαφέστερα τα ερωτή
ματα που θα μπορούσαν να του τεθούν 
για να είναι σε θέση να δώσει εύστοχη και 
τεκμηριωμένη απάντηση.

Τα διάφορα αυτά ιατροδικαστικά προ
βλήματα που τίθενται από τη χρήση της 
ζώνης ασφαλείας πρέπει να δ ιευκρ ιν ί
ζονται στην έκθεση του πραγματογνώ- 
μονα. Δεν έχουν βέβαια - εξυπακούεται - 
καμιά θέση στα συμπεράσματα, όταν 
στην παραγγελία δεν έχει τεθεί κανένα 
ιδιαίτερο ερώτημα.

Συμπερασματικά, νομίζουμε ότι ο για
τρός - πραγματογνώμονας, επίκουρος 
της δικαιοσύνης, έχει ένα εντελώς ξε
χωριστό ρόλο μπροστά στο καινούριο 
πρόβλημα που τίθεται από την καθιέ
ρωση της ζώνης ασφαλείας.

Ο ρόλος αυτός του «ειδικού» προϋπο
θέτει ιδια ίτερες γνώσεις τόσο στο πεδίο 
της ιατρικής όσο και στο χώρο του δι
καίου, καθώς και μία προσαρμογή στη 
μεθοδολογία της πραγματογνωμοσύνης

που γίνεται όλο και περισσότερο αναγ
καία.

Εμμεσα ο πραγματογνώμονας με την 
ανάλυση των διαπιστώσεών του μπορεί 
να βοηθήσει για τη βελτίωση μιας προ
φυλαχτικής μεθόδου που έχει ήδη δώσει 
δείγματα χρησιμότητας και αποτελε- 
σματικότητας. Ο όρος της προφύλαξης 
μπορεί να ξαφνιάζει αλλά δεν πρέπει να 
παραπλανά. Δεν μπορεί να εκληφθεί 
παρά σαν προφυλακτική ενέργεια που 
αφορά τη βαρύτητα των τραυμάτων, 
και ποτέ την αποφυγή τους και πολύ 
περισσότερο την αποφυγή των ατυχημά
των.

Απομένει όμως ένα πρόβλημα ηθικό 
και νομικό:

-  Ο φείλουμε να υποχρεώνουμε τον 
άνθρωπο να προστατεύσει τον εαυτό 
του; Η πώληση του οινοπνεύματος και 
του καπνού εν τοιαύτη περιπτώσει γιατί 
είναι ελεύθερη;

Απόδοση στα ελληνικά: Γιάννη Σελινίτη

Καθώς η επανόρθωση των σωματικών 
κακώσεων τείνε ι να εξειδικεύεται όλο 
και περισσότερο, η τεχνική της πραγμα
τογνωμοσύνης για την εκτίμησή τους, 
πρέπει να καθιερώσει κανόνες, όσο γ ίνε
ται πιο ακριβείς κι έτσι είναι δυνατό να 
διαμορφωθεί μια πραγματική μεθοδολο
γία.

Στο πλαίσιο των τροχαίων ατυχημά
των, ο πραγματογνώμονας οφ είλε ι να 
λάβει υπ' όψη του ένα αριθμό προβλημά
των που ανακύπτουν απ' τη χρήση, ή μη, 
της ζώνης ασφαλείας.

1._Το ερωτηματολόγιο προς το θύμα 
κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμο
σύνης πρέπει να να κατευθύνεται με 
τρόπο ώστε να προσδιορίζει με ακρίβεια 
τη θέση του μέσα στο αυτοκίνητο, την 
ενδεχόμενη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
και ακόμη αν είναι δυνατό τον τύπο της 
ζώνης και τον τρόπο χρήσης στη συγκε
κριμένη περίπτωση.

Ο καθηγητής Piganiol καθιέρωσε ένα 
πρότυπο ερωτηματολόγιο για να χρησι
μοποιείται κατά την πραγματογνωμο
σύνη και να σημειώνονται συστηματικά 
τα στοιχεία που αφορούν τη φύση των 
τραυματισμών και τη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας.

Θα ήταν ευχής έργον όλοι οι πραγμα- 
τογνώμονες να χρησιμοποιούν το ίδιο 
πρότυπο για να ευθυγραμμίζονται οι 
έρευνες και οι συζητήσεις αναφορικά με 
τα ιατροδικαστικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται από τη χρήση, ή μη, της 
ζώνης ασφαλείας.

2. Η εξέταση αυτή καθ ’ αυτή, ανεξάρ
τητα απ' τους κοινούς κανόνες που διέ- 
πουν κάθεπραγματογνωμοσύνη για σω
ματική βλάβη, οφ είλει να κατευθύνεται 
είτε προς την ειδική παθολογία που διέ- 
πει τη ζώνη ασφαλείας, και την οποία ο 
πραγματογνώμονας οφ είλει να γνωρίζει 
καλά, είτε προς την κλασική τραυματική 
παθολογία που η ζώνη θα έπρεπε να επι
τρέψει να αποφευχθεί, ειδικά όσον 
αφορά τα τραύματα στο πρόσωπο.

3. Για να είναι επιτυχημένη η πραγμα
τογνωμοσύνη, ο ειδικός οφ είλε ι να γνω-
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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 μετα- 
ξύς τους σχέσεις, να δυσχεραίνεται το έργο της και να προκα- 
λούνται 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.

Ένας 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 Τ Υ Π Ο Σ

1. Έννοια 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 τυπογραφία ή 
από άλλο μηχανικό ή φυσικοχημικό 
μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η παρα
γωγή μεγάλου αριθμού όμοιων 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.

Έτσι κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 
5060/1931 «ως τύπος εθεωρείτο παν 
προϊόν προερχόμενον εκ τυπογραφίας ή 
οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού 
μέσου, χρησίμου προς πολλαπλασια
σμόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων, 
παραστάσεων μετά ή άνευ επεξεγήσεων 
ή φωνογραφικών πλακών». Τελικά όμως 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938 ο 
ορισμός του τύπου διαμορφώθηκε ως

εξής: «Τύπος και έντυπον, εφ : ων εφαρ
μόζονται οι διατάξεις του νόμου τούτου 
είναι παν ό.τι εκ τυπογραφίας ή οιουδή- 
ποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου 
παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρησι
μεύει εις πολλαπλασιασμόν ή διάδοσιν 
χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων 
μετά ή άνευ σημειώσεων ή μουσικών έρ
γων μετά κειμένου ή επεξεγήσεων ή φω
νογραφικών 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 χειρόγραφα και τα παραγόμενα 
με γραφομηχανή αντίτυπα.

β. Ο Κινηματογράφος, η φωνογραφία, 
η Ραδιοφωνία, η τηλεόραση και κάθε 
άλλο παρεμφερές 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 εφημεριδογραφία κυρίως και τα 
περιοδικά.

Περιοδικός θεωρείται ο τύπος, που

ΤΥΠΟΣ
εκδίδεται συνέχεια και κατά τακτά χρο
νικά διαστήματα.

Μη περιοδικός θεωρείται ο τύπος, που 
εκδίδεται «εφ1 άπαξ» και όχι συνέχεια ή 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Μη 
περιοδικό τύπο αποτελούν τα βιβλία, τα 
φυλλάδια, ο ιπροκηρύξεις. Δεν πρόκειται 
για περιοδικό τύπο, σε περίπτωση επα- 
νεκδόσεως των βιβλίων.

Ο περιοδικός τύπος διακρίνεται σε 
εφημερίδες και περιοδικά.

Εφημερίδα είναι κάθε έντυπο, που εκ- 
δίδεται κάθε μέρα ή σε μεγαλύτερα, 
πάντως μη υπερβαίνοντα το μήνα, αλλά 
τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει 
ύλη γενικού, πολιτικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δηλαδή ειδήσεις, κρί
σεις και ζητήματα, που απασχολούν την 
κοινή γνώμη, αγγελίες και διαφημίσεις.

Περιοδικό είναι κάθε έντυπο, που εκ- 
δίδεται «άπαξ» τουλάχιστο το τρίμηνο, 
σε τακτές εκδόσεις, που το περιεχόμενό 
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 επιτελεί σκοπό μορφωτικό. Με 
τον έλεγχο των οργάνων του Κράτους 
αποτρέπει καταχρήσεις αυτών, ενώ με τη 
δημοσίευση των απόψεων της κοινής 
γνώμης ασκεί πίεση στις Κυβερνήσεις

Του Σταύρου ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 
Ταγματάρχη

και συντελεί στην ικανοποίηση των λαϊ
κών αιτημάτων. Αποτελεί λοιπόν τη βα
σική προϋπόθεση για τη λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.

Κατά τον Φράνσις Ουϊλιαμς ο τύπος 
έχει κατά παράδοση τρεις σκοπούς. «Να 
συλλέγει και να δημοσιεύει τα νέα, να τα 
ερμηνεύει και να τα σχολιάζει και να εν
εργεί σαν φύλακας του δημόσιου συμ
φέροντος εκεί όπου η εκτελεστική εξ
ουσία μπορεί να χρησιμοποιείται αυθαί
ρετα».

Ειδικώτερα οι σκοποί του τύπου είναι 
οι εξής:

α. Να πληροφορεί το κοινό με τη δημο
σίευση όλων των πληροφοριών, 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 συντελεί με τη δημόσια πληροφό
ρηση στη διαμόρφωση της τελευταίας, 
ώστε να καθίσταται βασικός παράγοντας 
και μέσο των Δημοσίων Σχέσεων.

γ. Να ασκεί κριτική των πράξεων και 
παραλείψεων των κρατικών οργάνων 
(νομοθετικών, εκτελεστικών και δικα
στικών) για όλα τα θέματα και κυρίως της 
εσωτερικής, εξωτερικής και οικονομικής
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3. Η δύναμη του τύπου.

Μετά την ανακάλυψη της τυπογρα
φίας ο τύπος κατέλυσε τα γεωγραφικά 
όρια των Κρατών με τη διάδοση των 
ιδεών και την ευρεία πληροφόρηση και 
απετέλεσε την κυριαρχούσα δύναμη 
στον κόσμο.

Ο καθηγητής Μ περνάρ ΒΟΑΓΕΜ γρά
φει, πως ο τύπος είναι ένας φορέας του 
κοινωνικού διαλόγου, που δε μας βρίσκει

ποτέ αδιάφορους. Μας φέρνει προσφο
ρές και αιτήματα και ενθουσιασμούς, 
στους οποίους μετέχουμε. Ζει για μας στο 
μέτρο, που και μεις ζούμε. Μεγάλος είναι 
ο σεβασμός του πολίτη στον τυπωμένο 
λόγο. Το είδα στην εφημερίδα λέει ο πο
λίτης και το νομίζει αληθινό. Έ ξω από 
την επαγγελματική μόρφωση, που ο άν
θρωπος αποκτά στο Σχολείο και στο ερ
γαστήριο. σχεδόν όλες οι γνώσεις του 
λαού προέρχονται από τον τύπο, από τις 
εφημερίδες και τα περιοδικά. Χαμηλό εί
ναι το επίπεδο των γνώσεων, αλλά ο κό
σμος δεν διαβάζει τίποτε άλλο. Η δύναμη 
του τύπου έγκειται ουσιαστικά στο χε ι
ρισμό των γεγονότων, στο φούσκωμα 
που δίνει ή που αρνείται να δώσει σ'

αυτά, στις χειρονομίες με τις οποίες τα 
συνοδεύει.

Ο τύπος από τη μια πλευρά ελέγχει τις 
κοινωνικές αξίες με βάση την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και από την άλλη διοχετεύει 
στον καθένα με τη μορφή της κοινωνικής 
αναγκαιότητας ειδήσεις, κρίσεις, σχόλια, 
προκαλεί συναισθήματα, διατυπώνει αι
τήματα και αποβαίνει το κύριο μέσο επι
κοινωνίας και ο εκφραστής των τάσεων 
μιας κοινωνικής ομάδας.

Με τη διαρκή αυτή επικο ινωνία ο τύ
πος συμβάλλει στη δημιουργία ομοιογέ
νειας στις λαϊκές μάζες, κάνει συνειδη
τές τις ασυνείδητες τάσεις τους, δη
μιουργεί κατευθύνει την κοινή γνώμη και 
πνευματοποιεί το περιεχόμενο της ατο
μικής και κοινωνικής συνείδησης.

Από τις αρχές του 18ου αιώνα οι Ά γ 
γλοι θεώρησαν τον τύπο τέταρτο πόδι 
στο θρόνο της ελευθερίας και τον απο- 
κάλεσαν «Τετάρτη εξουσία».

4. Η ελευθερία του τύπου και οι 
περιορισμοί της.

Η ελευθερία του τύπου σε διεθνές 
επίπεδο έχει δ ιασφαλισθεί με το άρθρο 
19 της παγκόσμιας διακήρυξης των δι
καιωμάτων του ανθρώπου και το άρθρο 
10 της Δ ιεθνούς Σύμβασης της Ρώμης.

Η ελευθεροτυπία είναι ο θεμέλιος λ ί
θος των Συνταγμάτων όλου του κόσμου. 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975 στο 
άρθρο 14 παρ. 2 αναφέρει «ο τύπος είναι 
ελεύθερος».

Ελεύθερος τύπος σημαίνει ελευθερία 
να αναφέρεις ό,τι συμβαίνει, να δημο
σιεύεις ειδήσεις και σχόλια για τις δημό
σιες υποθέσεις και να κριτικάρεις γεγο
νότα χωρίς δεσμεύσεις και φόβο.

Χάρη σ' αυτό το κατοχυρωμένο δι
καίωμα ο τύπος έγινε η μεγαλύτερη κοι
νωνική δύναμη και ασκεί τεράστια επί
δραση στα γεγονότα, στα κοινωνικά ήθη, 
στην ο ικονομία και στην πολιτική.

Ο Ελεύθερος τύπος επιτελεί έργο 
υψίστης κοινωνικής σημασίας. Διαφωτί
ζει και καθοδηγεί τις ευρείες λαϊκές μά
ζες στα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα, 
αναλύει και ερμηνεύει τα τελευταία γε
γονότα, μορφοποιεί την κοινή γνώμη, τη 
συνισταμένη της λαϊκής ψυχής και δια
μορφώνει την κοινωνική συνείδηση.

Η ελευθεροτυπία είναι ατομικό δι
καίωμα, που αναφέρεται στην πνευμα
τική ελευθερία και αφορά τους διαμέ- 
νοντες στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς 
καμμία απλύτως διάκριση. Είναι ατομική 
ελευθερία, που διέπεται από την αρχή 
της ευθύνης για τις πράξεις και παρα
λείψεις κατά την άσκησής της. Έ τσι από 
τη Συνταγματική διάταξη περί προστα
σίας της ελευθεροτυπίας θεσπίζεται η 
αρχή της ελευθερίας του τύπου από 
απόψεως περιεχομένου και χρήσης των 
τεχνικών μέσων για την εξωτερίκευση 
των στοχασμών και η αρχή του περ ιορι
σμού των καταχρήσεών της.

Η ελευθερία του τύπου, συνεπώς, δεν 
είναι απεριόριστη, αλλά υπόκειται σε 
περιορισμούς, που αποβλέπουν στην 
αποτροπή ή τον κολασμό της κατάχρη
σής της και στην εξισορρόπηση των συγ- 
κρουομένων συμφερόντων κατά την 
άσκησή της.

Η πολιτεία δηλαδή με νομικές διατάξεις

πολιτικής, με σκοπό τη διασφάλιση του 
κοινού συμφέροντος και

δ. Να μορφώνει και ψυχαγωγεί το 
κοινό.
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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 κοινωνία και το Κράτος. Η οριο- 
θέτηση 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 δρι- 
μείες 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 προσωπικο
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 πληροφορίες από την 
αγορά. Σταματάει στην παραπλανητική 
διαφήμιση.

η. Αρχίζει με προσπάθεια ανόδου της 
κυκλοφορίας. Σταματάει στον αθέμιτο 
συναγωνισμό και στο μονοπώλιο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ
1. Σχέσεις Αστυνομίας -  Τύπου.

Οι Δημόσιες Σχέσεις εκτός του χώρου 
της Αστυνομίας σκοπό έχουν, με τη διά
δοση του πνεύματος και των αρχών της 
πειθούς και του διαλόγου, να συμβάλ
λουν στην απόκτηση της εκτιμήσεως και 
της εμπιστοσύνης του κοινού, προϋπό
θεση απαραίτητη για την εκπλήρωση της 
κοινωνικής αστυνομικής αποστολής.

Η απάλειψη των προκαταλήψεων η 
δημιουργία και διατήρηση αγαθών εντυ
πώσεων απαιτεί την ειλικρινή ενημέ
ρωση και την κατάλληλη προβολή του 
έργου, που εκτελεί η Αστυνομία, σύμ
φωνα με τη βασική αρχή «πράξε κάτι 
καλά και πληροφόρησε γι' αυτό τους άλ
λους».

Η σύγχρονη Αστυνομία, πέρα από την 
εφαρμογή των νόμων και την τήρηση της 
δημοσίας τάξεως και ασφαλείας επε
κτείνει τη δραστηριότητά της, σε όσο το 
δυνατόν, ευρύτερους κοινωνικούς, αν
θρωπιστικούς και εκπολιτιστικούς το
μείς και με έργα κοινωνικής προσφοράς 
επιδιώκει να δικαιώσει την αποστολή της 
σαν κοινωνικός θεσμός.

Η προβολή, λοιπόν, του συντελούμε- 
νου πολυσχιδούς αυτού έργου είναι επι
βεβλημένη, γιατί μόνη η ικανοποιητική 
υπηρεσική απόδοση και δραστηριότητα, 
η οποία επεκτείνεται σε ολόκληρη την 
επικράτεια, δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
και εκτιμηθεί ανάλογα από το ευρύ 
κοινό, όταν παραμένει άγνωστη.

Η υλοποίηση του σκοπού της ενημέ
ρωσης και προβολής του αστυνομικού 
έργου οδηγεί τους φορείς των Δημοσίων

Σχέσεων της Αστυνομίας και τους επαγ- 
γελματίες δημοσιογράφους, σαν εκπρο
σώπους του τύπου και των άλλων μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, στη συντονισμένη 
προσπάθεια για την ενημέρωση του κοι
νού και τη δημιουργία ευμενούς κοινής 
γνώμης, που διευκολύνει το έργο της 
Αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα πραγμα
τώνει και τους επιδιωκόμενους στόχους 
της δημοσιογραφίας.

Ο τύπος αποτελεί το ισχυρότερο και 
πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας 
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 (πληροφο
ρίας) να πείθει και να κερδίζει την απο
δοχή του αναγνώστη.

Το ραδιόφωνο 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. Θέλει 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. Μπορεί να ξαναδιαβάσει 
κάτι που ξέχασε, να το μεταφέρει στην 
τσέπη του, να το μοιράσει στους άλλους, 
να κόψει και να φυλάξει ό,τι τον ενδια
φέρει.

Οι εκπρόσωποι του τύπου, οι δημοσιο
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 
οι δύο την αλήθεια. Αν αυτό γίνει κατα
νοητό και αρθεί η καχυποψία μπορούν να 
επιτευχθούν πολλά. Ο δημοσιογράφος 
πρέπει να είναι ο καλύτερος συνεργάτης 
της Αστυνομίας και ο πλέον εγκάρδιος 
φ 'ιλοζ των αστυνομικών. Μόνο έτσι θα 
υπάρξει η επιβαλλόμενη αλληλοκατα
νόηση και ειλικρινής συνεργασία. Ο δη
μοσιογράφος επιτελεί λειτούργημα, 
αναγνωρίζει τις δυσχέρειες της Αστυνο
μίας και δε δυσχεραίνει το έργο της.

Στους φορείς των Δημοσίων Σχέσεων 
της Αστυνομίας ανήκει η υποχρέωση της 
παροχής των ειδήσεων ή πληροφοριών 
στους δημοσιογράφους. Οι τελευταίοι 
έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν 
ελεύθερα το παρεχόμενο πληροφοριακό 
υλικό και κατά τρόπο, που κρίνουν σκό
πιμο και πρόσφορο απέναντι στο κοινό, 
στο οποίο απευθύνονται υπεύθυνα. Οι 
φορείς των Δημοσίων Σχέσεων δεν 
έχουν τη δεοντολογική ευχέρεια να επι
βάλουν τις απόψεις τους στα μέσα δη
μοσιότητας, που στην κάθε περίπτωση 
αξιολογούν ελεύθερα και ανεπηρέαστα 
τον τρόπο χρησιμοποίησης του υλικού, 
που τους παρέχεται. Ο τύπος έχει ευ
θύνη μόνο απέναντι στο κοινό, που τον 
διαβάζει και όχι απέναντι στους αποστο
λείς ειδήσεων και πληροφοριακού υλι
κού. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή ο τύ
πος αποτελεί για τους φορείς των Δημο
σίων Σχέσεων ένα «ειδικό κοινό». ’ Ενα 
«κοινό» που κρίνει, υιοθετεί ή απορρί
πτει το παρεχόμενο πληροφοριακό και 
ειδησεογραφικό υλικό.

Βάση της αρμονικής και, αμοιβαίας 
επωφελούς συνεργασίας Αστυνομίας και 
τύπου είναι η ειλικρίνεια και η αντικειμε

νικότητα, γνώμονας δε η εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος.

Το θέμα των λεγάμενων «σχέσεων με 
τον τύπο» δηλαδή μεταξύ φορέων των 
Δημοσίων Σχέσεων γενικά και δημοσιο
γράφων, σαν εκπροσώπων του τύπου και 
των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης 
με σκοπό την ενημέρωση των τελευ
ταίων, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολ
λών μελετών και συζητήσεων. Το συμπέ
ρασμα είναι ότι οι φορείς των Δημοσίων 
Σχέσεων πρέπει να πείσουν τους δημο
σιογράφους ότι οι ειδήσεις, που τους 
παρέχουν είναι αξιόλογες, σωστές, αντι
κειμενικές και σοβαρές. Από την άλλη 
πλευρά οι δημοσιογράφοι οφείλουν να 
αποδεχθούν ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
και Οργανισμοί 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 απάλειψη ή την άμβλυνση των 
δυσμενών εντυπώσεων, που αβασάνι
στα, είτε από υποκειμενικούς λόγους 
είτε από αυτή καθεαυτή τη φύση των 
αστυνομικών καθηκόντων, σχηματίζει ο 
πολίτης και συντελεί 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 αποτελείτο 
θεμελιώδες δίπτυχο της αποστολής της 
Αστυνομίας.

2. Τύπος -  Κοινή Γνώμη -  Αστυνο
μία.

Ο τύπος, παρά την ύπαρξη του Ραδιο- 
φώνου και της τηλεόρασης εξακολουθεί 
και σήμερα να αποτελεί το κύριο μέσο μα
ζικής επικοινωνίας, να συμθάλει στη δη
μιουργία κατανόησης μεταξύ των αν
θρώπων, στην αφύπνιση των μαζών και 
στην καλλιέργεια της ιδέας των καθη
κόντων και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Συγκριτικά με τα άλλα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, ο τύπος παρουσιάζει το 
πλεονέκτημα ότι διαβάζεται οποτεδή
ποτε και οπουδήποτε, χωρίς να απαιτεί 
ιδιαίτερες γνώσεις και κυκλοφορεί σε 
πολλά αντίτυπα. Τα περιεχόμενά 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 μορφώσει προσωπικές 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 πληροφορίες του τύπου. Και 
κατά τη θεωρία του G. Tarde δημιουργός 
της κοινής γνώμης είναι ο τύπος.

Ο τύπος, λοιπόν, παραμένει πάντοτε 
το κατ εξοχήν μέσο μορφοποίησης της 
κοινής γνώμης, της οποίας η Αστυνομία 
επιζητεί την συμπαράσταση, γι αυτό και 
έχουν ιδιαίτερη σημασία οι αρμονικές 
σχέσεις και η εποικοδομιοτική συνεργα
σία Αστυνομίας — Τύπου.

Η φύση των καθηκόντων του αστυνο
μικού, σαν εφαρμοστή των νόμων, οι 
οποίο ι επ ιβάλλουν υποχρεώσεις και 
περιορισμούς στην ελευθερία των πολι
τών, η εσφαλμένη ερμηνεία του πνεύμα
τος του νόμου ή η ανάρμοστη έναντι των 
πολιτών, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
συμπεριφορά των αστυνομικών, δη
μιουργούν δυσμενή εντύπωση στην πο
λίτη για την Αστυνομία.

Εξάλλου ο πολίτης κρίνει κάθε αστυ
νομική επέμβαση, είτε συναισθηματικά 
και τάσσεται υπέρ εκείνου που παρανο
μεί για λόγους “ ανθρωπιστικούς··, είτε 
με βάση την εξυπηρέτηση, του ατομικού 
του συμφέροντος και αδιαφορεί αν με τη 
συγκεκριμένη αστυνομική ενέργεια 
εξυπηρετείται και προστατεύεται το κοι
νωνικό σύνολο. Το γεγονός αυτό, όπως 
είναι φυσικό προκαλεί δυσάρεστα συν
αισθήματα για το Κράτος και δέκτης αυ
τών είναι ο αστυνομικός.

Αλλ αντικείμενο άδικης κριτικής γ ίνε
ται, είτε από πλημμελή ενημέρωση είτε 
από παρερμηνεία και προκατάληψη, και 
το κατασταλτικό έργο της Αστυνομίας, 
με συνέπεια να κριτικάρεται πολλές φο
ρές δυσμενώς, από περιορισμένο οπωσ
δήποτε αριθμό ατόμων, ανεξάρτητα αν, 
κατ αυτό τον τρόπο, προστατεύεται η 
δημόσια τάξη και η ασφάλεια, που απο
τελούν τη βάση για κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα και ευημερία.

Τις δυσμενείς αυτές εντυπώσεις και 
τις αναρίθμητες άλλες υποκειμενικές 
και όχι αντικειμενικές αντιλήψεις του 
κοινού για το έργο και την αποστολή της 
Αστυνομίας θα εξαλείψει ή τουλάχιστο 
θα αμβλύνη η αγαστή συνεργασία 
Αστυνομίας και τύπου. Γιατί ο τύπος θα 
φέρει τον πολίτη σε επικο ινωνία με την 
Αστυνομία, θα τον ενημερώσει ε ιλικρινά 
για την αποστολή και το έργο της και θα 
δημιουργήσει το απαραίτητο κλίμα κα
λής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης 
και συνεργασίας.

3. Συμβολή των σχέσεων Αστυνο
μίας -  Τύπου στην πρόληψη του 
εγκλήματος.

Το έγκλημα είναι φαινόμενο κοινω
νικό, αφού συνδέεται με τη φυσική και 
κοινωνική περιβαλλοντολογική κατά
σταση, που επικρατεί σ' ένα τόπο κάθε 
εποχή, σε συνάρτηση πάντοτε με τους 
συμφυείς παράγοντες της προσω πικό
τητας του εγκληματία. Η αποτελεσμα
τική, συνεπώς, πρόληψή του πρέπει να 
συνδυαστεί με τη λήψη μέτρων κατ' εξ
οχή κοινω νικών και δευτερευόντως 
αστυνομικών και σωφρονιστικών.

Έ τσι η αναζήτηση και επισήμανση, από 
τον τύπο, των αιτίων του εγκλήματος, σε 
οποιοδήποτε παράγοντα επηρεάζει 
την εγκληματική συμπεριφορά απο

τελεί αξιόλογο μέτρο στη προσπάθεια 
της κοινωνίας για πρόληψη και περ ι
στολή της εγκληματικότητας. Μ' αυτό 
τον τρόπο παρακωλύεται η παραβίαση 
των κανόνων, που ρυθμίζουν τη κοινω
νική συμπεριφορά, από άτομα που δεν 
εγκλημάτισαν ακόμη, ενώ ταυτόχρονα 
επηρεάζεται σημαντικά και περιορίζεται 
ο υποτροπιασμός του εγκληματία

Τα δημοσιεύματα του τύπου, που συν
τελούν στην τόνωση των ηθικών αξιών 
και στην έξαρση της σημασίας και του 
μεγαλείου των ελληνοχριστιανικών 
παραδόσεων, καθώς και οι ειδήσεις για 
τα εξιχνιαζόμενα και τιμωρούμενα εγ
κλήματα ενισχύουν το ηθικό συναίσθημα 
και επιδρούν ψυχολογικά τόσο σε άτομα 
με νοσηρές τάσεις, όσο και στους νέους, 
με αποτέλεσμα να τους αποτρέπουν από 
την τέλεση διαφόρων εγκλημάτων.

Εξάλλου με τη θέση, που πα ίρνει ο τύ
πος εναντίον του εγκλήματος και με το 
στιγματισμό της εγκληματικής συμπερι
φοράς προκαλεί στη συνείδηση του κοι
νού την απέχθεια και την αποστροφή 
προς το έγκλημα με πολύ ευεργετικά 
αποτελέσματα για την περιστολή του.

Η πρόληψη όμως του εγκλήματος είναι 
πρόβλημα πολυσύνθετο και δυσεπίλυτο 
και η επιτυχής αντιμετώπισή του προϋ
ποθέτει τη συνεργασία και τη συντονι
σμένη δράση της τεράστιας επιρροής 
του τύπου και της πολύτιμης πείρας της 
Αστυνομίας, σαν ταγμένης για τη πρό
ληψη του εγκλήματος Αρχής με την ανά
λογη συνδρομή και συμπαράσταση και 
των άλλων συναρμόδιων κρατικών φο
ρέων και παραγόντων.

Η σωστή, λοιπόν, συνεργασία Αστυνο
μίας -  Τύπου μπορεί να αποδώσει άριστα 
αποτελέσματα στον αγώνα της πρόλη
ψης του εγκλήματος.

4. Συμβολή των σχέσεων Αστυνο
μίας -  Τύπου στην καταστολή 
του εγκλήματος.

Η ενασχόληση των αστυνομικών συν- 
ταχτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 
το κοινωνικό φαινόμενο του εγκλήματος 
έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση 
αξιόλογης δημοσιογραφικής εμπειρίας, 
η οποία μπορεί να συμβάλει και στην 
καταστολή των εγκλημάτων.

Έτσι, όταν διαπραχθεί ένα έγκλημα, 
μαζί με την Αστυνομία δίνει την μεγάλη 
μάχη για την εξιχνίασή του και ο τύπος, 
δημοσιεύοντας λεπτομέρειες του εγ
κλήματος και κάνοντας διαφόρους συλ
λογισμούς και υποθέσεις. Αγωνίζεται 
παράλληλα με την Αστυνομία για τη συλ
λογή στοιχείων και θέτει υπόψη της διά
φορες εκδοχές για τον πιθανό εγκλημα
τία και την πράξη του. Η δημοσιότητα 
αυτή, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 
έρευνα από κοινωνικής πλευράς του 
διαπραχθέντος εγκλήματος, οδηγεί 
πολλές φορές τις καταδιωκτικές αρχές 
στη διαλεύκανση του εγκλήματος.

Στα πλαίσια της συνεργασίας τύπου 
και Αστυνομίας για την καταστολή των 
εγκλημάτων η αστυνομική ιστορία έχει 
να παρουσιάσει πολλά και σοβαρά μάλι
στα εγκλήματα στην εξιχνίασή των 
οποίων σημαντικά συνέθαλε ο τύπος.

Γενικά οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί 
παράγοντες του τύπου όταν έχουν συν
αίσθηση της κοινωνικής τους αποστολής

και είναι απαλλαγμένοι από κάθε επαγ
γελματική ιδ ιοτέλεια ή προκατάληψη, σε 
συνδυασμό και με την ειλικρινή συνερ
γασία της Αστυνομίας, μπορούν τα μέγι
στα να συμβάλουν στην πάλη, που διεξά
γει η πολιτεία για την καταστολή του εγ
κλήματος.

5. Συμβολή των σχέσεων Αστυνο
μίας -  Τύπου στην περιστολή  
της αρνητικής επίδρασης του 
τύπου στην εγκληματικότητα.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που ση
μειώθηκαν στην εποχή μας είχαν σαν 
αποτέλεσμα να δαπανήσουν πολλές 
εφημερίδες και περ ιοδικά δυσανάλογα 
χρηματικά ποσά για τεχνολογικό εξοπλι
σμό και λοιπά κεφάλαια κινήσεως, πρά
γμα που οδήγησε σε κατάχρηση της 
ελευθερίας του τύπου λόγω του επαγ
γελματικού ανταγωνισμού, που αναπτύ
χθηκε.

Αυτό συνετέλεσε να δημιουργηθούν 
οι εφημερίδες και τα περιοδικά κύρους 
και οι_ εφημερίδες και τα περ ιοδικά των 
ζωηρών εντυπώσεων.

Ο Τύπος της πρώτης κατηγορίας εν- 
διαφέρεται περισσότερο για το κύρος 
και την σοβαρότητά του και λιγότερο για 
την κυκλοφορία του. Σέβεται την αλή
θεια γ ι’ αυτό δημοσιεύει ελεγμένες και 
ακριβείς πληροφορίες και προσπαθεί να 
μη παρεκκλίνη από τη γραμμή του, την 
οποία χαρακτηρίζει το ποιοτικό του επί
πεδο.

Ο Τύπος της δεύτερης κατηγορίας εν- 
διαφέρεται μόνο για την κυκλοφορία και 
σ αυτή υποτάσσει τα πάντα. Κακοποιεί 
την αλήθεια και κολακεύει την κοινή 
γνώμη. Υποδουλώνεται στις κερδοφό- 
ρες διαφημίσεις και ασκεί καιροσκοπι
σμόν. Θεωρεί θετικό ό,τι προσελκύει 
αναγνώστες, ανεξάρτητα αν παραβιάζε- 
ται η ηθική. Δ ιεγείρει τα κατώτερα ένστι
κτα του πλήθους με τη διόγκωση ασή
μαντων αλλά σκανδαλιστικών γεγονό
των.

Κυρίως η περιγραφή από τη μερίδα 
αυτή του τύπου των διαπραττομένων 
φόνων, ληστειών, βιασμών, αιμομιξιών, 
διαρρήξεων, αυτοκτονιών, απατών και 
άλλων ειδεχθών εγκλημάτων, κατά 
τρόπο που να εντυπωσιάζει και να μη 
προκαλεί απέχθεια στο κοινό, εξάπτει 
την φαντασία ιδίως των νέων και τους 
ωθεί στο έγκλημα και την ανηθικότητα.

Εξάλλου η δημοσιότητα ενός εγκλή
ματος και η κατά τρόπο υπονοούντο έμ
μεσο επιβράβευση περιγραφή του, σε 
συνδυασμό με τη δημοσίευση προκλητι
κών φωτογραφιών συντελούν στη δια
φήμιση και την ηρωποίηση του εγκλημα
τία, γεγονός που κεντρίζει τη μίμηση στη 
σκέψη των νέων με τη δημιουργία προ
τύπων και ασκεί νοσηρή επίδραση σε εν
ήλικα, αλλ αδυνάτου ιδιοσυγκρασίας 
άτομα.

Επίσης τα δημοσιεύματα αυτά πολλές 
φορές δυσχεραίνουν το έργο της ανά
κ ρ ισ ή · επηρεάζουν την κρίση των δ ικα
στών και δυσφημούν τους περιστασιακά 
ενόχους και τις οικογένειές τους. Δη
λαδή η κατηγορία αυτή του τύπου, εκτός 
από την συμβολή της στην αύξηση της 
εγκληματικότητας, ασκεί δυσμενή επί
δραση στην απονομή της δικαιοσύνης 
και δυσχεραίνει την αποκατάσταση των 
εγκληματιών.
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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 αντικειμενικοί σκοποί 
των Δημοσίων Σχέσεων στην Αστυνομία 
υλοποιούνται με τις ενέργειες και τις 
δραστηριότητες των διαφόρων οργά
νων, τα οποία καλούνται φορείς Δημο
σίων Σχέσεων και διακρίνονται σε συλ
λογικούς και ατομικούς.

Συλλογικοί φορείς είναι οι υπάρχου- 
σες κεντρικές και περιφερειακές υπηρε
σίες Δημοσίων Σχέσεων στην Αστυνομία.

Οι συλλογικοί φορείς είναι οι αρχιτέ
κτονες των Δημοσίων Σχέσεων.

Αυτοί σχεδιάζουν, με 6άση το πνεύμα 
και την αποστολή της Αστυνομίας, τη γε
νικότερη στρατηγική και καταρτίζουν 
ευρύτερα προγράμματα Δημοσίων Σχέ
σεων, αφού μελετήσουν, με επιστημονι
κές μεθόδους και κριτήρια το κοινό, στο 
οποίο πρέπει να απευθυνθούν και τη 
στάση της κοινής γνώμης γενικότερα, 
προσδιορίζοντας και τα μέσα επικοινω
νίας που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε 
περίπτωση.

Η Αστυνομία με τους συλλογικούς φο
ρείς έρχεται, μέσα από τον τύπο, σε επι
κοινωνία με το ευρύ κοινό, το οποίο εν
ημερώνει 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 Δημοσίων Σχέσεων της 
Αστυνομίας αναπτύσσουν και διατηρούν 
σχέσεις με τους δημοσιογράφους και 
κυρίως με τους αστυνομικούς συντάκτες 
και διευκολύνουν το έργο τους με την 
ειλικρινή ενημέρωση, που διαφωτίζει την 
κοινή γνώμη και διαλύει ή προλαμβάνει 
τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων 
ή παραξηγήσεων, που οφείλονται σε μη 
ορθές πληροφορίες. Επίσης προετοιμά
ζουν τις συνεντεύξεις και τις δεξιώσεις 
τύπου.

Προσωπικές σχέσεις με τους εκπρο
σώπους του τύπου και των άλλων μέσων 
μαζικής επικοινωνίας 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 κοινωνικές συγκεν
τρώσεις, με φιλικές ή εθιμοτυπικές επι
σκέψεις, με την αφορμή των εορτών και 
με κάθε είδους άλλη ,υκαιρία.

Διαδικαστικά οι ειδήσεις ή πληροφο

ρίες παρέχονται στους αστυνομικούς 
συντάκτες με το δελτίο τύπου, το οποίο 
διακρίνεται για τη συντομία και την ακρί
βεια, αλλά και την πληρότητα της πλη
ροφορίας που παρέχει.

Επίσης με τη συνεργασία των προανα- 
φερόμενων φορέων καταχωρούνται στις 
εφημερίδες και τα περιοδικά ποικίλα 
αστυνομικά ρεπορτάζ, τα οποία αναφέ- 
ρονται στις επιτεύξεις της Αστυνο
μίας σε διαφόρους τομείς της αποστο
λής της, είτε στη παρουσίαση ορισμένων 
πλευρών του έργου της, που η δημο
σίευσή τους δεν επιτυγχάνεται με το 
δελτίο τύπου.

Τέλος οι υπηρεσίες Δημοσίων Σχέ
σεων επιμελούνται για την έκδοση και 
διανομή των επαγγελματικών περ ιοδι
κών (HOUSE ORGAN), των Αστυνομικών 
πεπραγμένων, των υπηρεσιακών εγχει
ριδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων, του 
ημερολογίου και των διαφόρων εκδό
σεων, που αφορούν τη δραστηριότητα 
της Αστυνομίας, την πρόληψη των εγ
κλημάτων κ.λ.π. Ατομικοί φορείς Δημο
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 συντελεί στη δημιουργία θετικής 
ή αρνητικής εντύπωσης για την Αστυνο
μία γενικότερα και συνεπώς αποτελεί 
εκδήλωση Δημοσίων Σχέσεων.

Οι τρόποι και γενικά οι επινοήσεις 
υλοποίησης των επιδιωκόμενων σκοπών 
με την αρμονική συνεργασία Αστυνομι
κών και δημοσιογράφων δεν μπορούν να 
προκαθορισθούν και οριοθετηθούν, κα
θόσον αφορούν τις διαπροσωπικές σχέ
σεις. Αυτές πρέπει όμως πάντα να απο
βλέπουν στη δημιουργία συνεργασίας 
ικανής να κατανοήσει τον ψυχοπνευμα- 
τικό κόσμο του ατόμου και να οδηγήσει 
στην αποδοχή και την αναγνώριση, αλλά 
να μη αντιβαίνουν στους κανόνες της 
αστυνομικής δεοντολογίας. Επίσης πρέ
πει να γίνονται στα νομικά πλαίσια της 
λειτουργίας της Αστυνομίας και να εξυ
πηρετούν τους σκοπούς και την απο
στολή της.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ό πω 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 εκπλήρωση της κοινωνικής 
αποστολής της Αστυνομίας σε συνδυα
σμό με την κοινωνική αναγκαιότητα του 
Τύπου.

Προφανής είναι η διαπίστωση ότι η 
Αστυνομία έχει εγκαταλείψει την παλιά 
νοοτροπία της απομόνωσης και επιζητεί 
την επικοινωνία και το διάλογο με τον 
πολίτη. Επεκτείνει τη δραστηριότητά 
της σε ευρύτερους κοινωνικούς, ανθρω
πιστικούς και εκπολιτιστικούς τομείς και 
επιδιώκει να κερδίσει την αγάπη, την εκ
τίμηση και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Στην προσπάθεια, που καταβάλλει για 
εκσυχρονισμό και ευθυγράμμιση με τις 
Αστυνομίες των προηγμένων 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 ενημέρωση σημαίνει πληροφόρηση, 
μεθοδική ανάλυση και συστηματική 
προβολή του έργου της, πράγμα που επι
τυγχάνεται με τον τύπο και τα λοιπά 
μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Συνεπώς δικαιολογημένα οι φορείς 
των Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας 
θεωρούν πρωταρχικό τους μέλημα την 
ανάπτυξη, καλλιέργεια και διατήρηση 
αρμονικών σχέσεων με τους δημοσιο
γράφους, σαν εκπροσώπους του τύπου. 
Δεδομένου μάλιστα ότι αποτελούν για 
την Αστυνομία ένα «ειδικό κοινό» κατα
βάλλουν κάθε προσπάθεια να ξεπερα- 
στούν οι επιφυλάξεις και να βασισθεί η 
συνεργασία τους στην ειλικρίνεια και την 
αντικειμενικότητα.

Οι δημοσιογράφοι από την πλευρά 
τους αναγνωρίζουν το ρόλο που διαδρα
ματίζει η Αστυνομία στην εθνική ζωή και 
επειδή γνωρίζουν τις δυσχέρειες και τις 
αντιξοότητες του αστυνομικού έργου, 
παραμερίζουν τις ιδεαιτερότητες και 
τείνουν χέρι συνεργασίας μαζί της. Έτσι 
δημιουργούν με την καλόπιστη κριτική, 
το κατάλληλο κλίμα αναγνώρισης και 
αποδοχής της εκ μέρους της κοινής 
γνώμης.

Ο δημοσιογράφος και ο αστυνομικός 
συμπορεύονται στην αναζήτηση της 
αλήθειας, την εξυπηρέτηση του κοινωνι
κού συνόλου και τη διασφάλιση του δη
μόσιου συμφέροντος. Κινούνται στον 
ίδιο χώρο και έχουν κοινές επιδιώξεις. Ο 
δημοσιογράφος χρειάζεται την Αστυνο
μία όσο και η Αστυνομία το δημοσιο
γράφο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό 
τόσο από όλους τους αστυνομικούς, σαν 
ατομικούς φορείς Δημοσίων Σχέσεων, 
όσο και απ ’ όλους τους δημοσιογρά
φους. Τότε θα αρθούν τα τυχόν κατά
λοιπα της καχυποψίας, θα διευρυνθεί η 
συνεργασία και θα αναπτυχθεί η αλλη
λοκατανόηση. Θα δημιουργηθεί, δη
λαδή, το κατάλληλο κλίμα σύμπλευσης, 
το οποίο θα εξασφαλίσει την επιτυχία 
της αποστολής της Αστυνομίας και την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του τύπου, για 
την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
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Τ ου Δ η μ ή τ ρ η  ΚΩ ΤΣΑΚΗ 
Ομοτ.Καθηγ. Αστρονομίας 

Πανεπ. Αθηνών

Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε αναζή
τηση υπάρξεως ζωής σε πλανήτες άλλων 
πλανητικών συστημάτων που έχουν άλ
λους ήλιους σαν κεντρικούς αστέρες. 
Αναζήτησαν δηλαδή ν' ανακαλύψουν π ι
θανόν τη ζωή σε άλλα πλανητικά συστή
ματα. Αυτά τα άλλα συστήματα, αν υπάρ
χουν, θα βρίσκονται στο Γαλαξία μας, ο 
οποίος αποτελείται περίπου από 200 δι
σεκατομμύρια αστέρες -  ήλιους, πολλοί 
από τους οποίους είναι μεγαλύτεροι και 
ψυχρότεροι από το δικό μας. Πολλοί 
απλανείς αστέρες, ενώ φαίνονται απλοί, 
στην πραγματικότητα είναι διπλοί, τρι- 
πλο ίή  καιπολλαπλο ί. Ίσως μεταξύ αυτών 
των διπλών ή πολλαπλών αστέρων να 
υπάρχουν ορ ισμένο ι που μοιάζουν με 
τους δικούς μας πλανήτες, ίσως σ ’ αυ
τούς συναντήσουμε το φαινόμενο της 
ζωής.

Σε προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε το 
ηλιακό μας σύστημα, τον Ερμή, την 
Αφροδίτη, τον "Αρη, το Δία, τον Κρόνο . . . 
και μερικούς δορυφόρους των. Ωραίο 
θέαμα παρουσιάζει ο Κρόνος με τους 
λαμπρότερους δορυφόρους του, αλλά 
δεν ανθεί και εκεί η ζωή, ούτε στους άλ
λους πλανήτες, παρά μόνο στη Γη μας. 
Ας κυττάξουμε όμως μήπως συναντή
σουμε τη ζωή σε άλλους αστέρες του 
Γαλαξία μας.

Πριν προχωρήσουμε σ ’ αυτή την 
έρευνα χρειάζεται να δώσουμε μια γε
νική εικόνα του Γαλαξία μας. Αυτός φαί
νεται σαν γαλακτόχρωμη ζώνη, που την

παρατηρούμε τους καλοκαιρ ινούς μήνες 
να εκτείνεται ως κυκλικός φωτεινός δα
κτύλιος επάνω στην ουράνιο σφαίρα. 
Κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν τον παρα
τηρούμε μέσα από δάσος ή από θά
λασσα, μακρυά από φώτα και σκόνι. Τα 
όρια της ζώνης δεν είναι σαφή και η πυ
κνότητα των αστέρων ελαττώνεται όσο 
απομακρυνόμαστε από το γαλαξιακό 
επίπεδο, το οποίο συμπίπτει με το επί
πεδο της ζώνης αυτής.

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές, η 
περιοχή γύρω από το κέντρο του Γ αλαξία 
είναι σχετικά λαμπρότερη και η πυκνό- 
της των αστέρων προς τη διεύθυνση του 
κέντρου του είναι μεγαλύτερη. Βρισκό
μαστε μέσα στο Γαλαξία γ ι’ αυτό δεν 
μπορούμε να συλλάβουμε το ακριβές 
σχήμα του. Πάντως από πολλές έρευνες 
βρήκαμε πως το σχήμα του Γ αλαξία είναι 
φακοειδές. Αν όμως παρατηρήσουμε το 
Γαλαξία από τον άξονα συμμετρίας του 
θα δούμε ότι το σχήμα του είναι σπει- 
ροειδές. Ο Γαλαξίας μας, εκτός από τις 
μυριάδες των αστέρων — ήλιων περιέχει 
και ομάδες αστέρων, είναι τα σφαιρωτά 
σμήνη με εκατοντάδες χιλιάδες αστέρρς 
το καθένα, τα ανοικτά σμήνη, με μερικες 
δεκάδες έως χιλιάδες αστέρες, τις ομά
δες, με λιγότερους και νέους την ηλικία 
αστέρες. Στο Γαλαξία έχουμε ακόμη τα 
φυσικά και σκοτεινά νεφελώματα και τη 
μεσοαστρική ύλη -  σκόνη και αέριο. Επί
σης έχουμε τους γαλαξιακούς ραδια- 
στέρες και ορισμένα είδη ακτινοβολιών. 
Στο Γαλαξία μας έχουμε γύρω στα 200 
σφαιρωτά σμήνη, 10.000 -  100.000 ανοι
κτά σμήνη και μέχρι 10.000 ομάδες.

Η διάμετρος του Γαλαξία μας είναι

περίπου 100.000 έτη φωτός (ε.φ.)· η διά
μετρος της άλω του Γαλαξία στην οποία 
υπάρχουν τα σφαιρωτά σμήνη και ορι
σμένες κατηγορίες αστέρες είναι περ 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 λιος βρίσκεται σε από
σταση 30.000 ε.φ. από το κέντρο του Γα
λαξία. περιστρέφεται γύρω από αυτό με 
ταχύτητα 250 χιλ/δευτ. και συμπληρώνει 
μια πλήρη περιστροφή σε διάστημα 250 
εκατομμυρίων ετών.

Υπάρχουν βέβαια πολυάριθμοι γαλα
ξίες εκτός από το δικό μας. Ο πλησιέστε- 
ρος μεγάλος γαλαξίας είναι ο γαλαξίας 
της Ανδρομέδας, σε απόσταση 2.200.000 
ε.φ. με σχήμα ελλειπτικό και σε από
σταση αρκετά μεγάλη (6 εκ /ια  ε.φ.) ο γα
λαξίας των Θηρευτικών Κυνών με το 
σύνοδό του, αυτό δε παρουσιάζει σπει- 
ροειδές σχήμα. Υπάρχουν πολλά εκα
τομμύρια ή μάλλον δισεκατομμύρια γα
λαξίες, μέχρι την απόσταση των 18 ή 20 
δισεκατομμυρίων ε.φ. που εκτείνετο το 
Σύμπαν. Εμείς όμως θ' απασχοληθούμε 
εδώ με αστέρες του Γαλαξία μας.

Αναζήτησαν οι αστρονόμοι να βρουν 
άλλους πλανήτες παρόμοιους με τους 
δικούς μας και τη Γη μας σε άλλους 
αστέρες του Γαλαξία μας. Βρίσκονται 
όμως πολύ μακρυά και είναι δύσκολο να 
τους παρατηρήσουμε με τα γήινα τηλε
σκόπια. Οι πλανήτες αυτοί όπως και οι 
δ ικο ί μας δεν έχουν δικό τους φως. Θα 
ανακλούν το φως των ήλιων γύρω από 
τους οποίους περιφέρονται. Είναι δύσ
κολο όμως να τους παρατηρήσουμε. 
Δυσκολευόμαστε ακόμη και από το γε-
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γονός ότι κοντά θα είναι ο κεντρικός 
ήλιος και το φως του θα εμποδίζει την 
παρατήρηση του πλανήτη αν φυσικά 
υπάρχει τέτοιος πλανήτης. Εντούτοις οι 
παρατηρητές προσπάθησαν να ανακα- 
λύψουν τέτοιους πλανήτες. Και φαίνεται 
ότι πέτυχαν στην προσπάθειά τους αυτή 
και βρισκόμαστε τώρα σε καλό δρόμο. 
Ά ς  αφήσουμε να ομιλήσουν τα γεγο
νότα.

Η πρώτη ανακάλυψη πιθανού πλανήτη 
έγινε στο λαμπρό αστέρα, το Σείριο, που 
δεσπόζει με τη λαμπρότητά του στο χει
μερινό ουρανό, στο νότιο μέρος της ου
ράνιας σφαίρας. Οι απλανείς αστέρες 
δεν είναι στην πραγματικότητα απλα
νείς. Πλανώνται, δηλαδή, κινούνται, 
μεταξύ των άλλων αστέρων. Οι πλησιέ- 
στεροι σ’ εμάς αστέρες έχουν αισθητή 
«ιδία κίνησης», όπως ονομάζεται η κί
νηση αυτή. Ο Σείριος λοιπόν που είναι 
κοντά μας -  βρίσκεται σε απόσταση 8 
ε . φ . - παρουσιάζει περιοδικές ανωμαλίες 
με περίοδο 50 ετών περίπου. Αυτές οι 
ανωμαλίες αποδόθηκαν (το 1844) σε 
«αόρατο» σώμα που ακολουθεί το Σείριο 
και τον παρέλκει, δηλαδή τον βγάζει από 
την κανονική του πορεία. Ο συνοδός αυ
τός αστέρας έχει μέγεθος 8,6 και ανακα
λύφθηκε από τον Clark το 1882: Βρέθηκε 
η περίοδος του ότι είναι 49,9 έτη και η 
απόστασή του από το Σείριο 3.109

Α π έ ν α ν τ ι ι Ο  Κρόνος με τους 5 λαμπρότερους 
δορυφόρους του. Φωτογραφία οπό το Βόγιοτζερ 1 
(Νοέμβριος 1980). 0 Τιτάνας βρίσκεται πάνω δεξιό. Η 
Ρέα κοντό στον Κρόνο. Στην επιφόνειό της διακρίνον- 
ται κρατήρες.

χιλ/τρα, οι δε μάζες τους, του Σείριου και 
του συνοδού του, είναι αντίστοιχα 2,3 και 
0,98 συγκριτικά με τη μάζα του Ή λιου 
μας.

Ο αστέρας Barnard βρίσκεται σε μικρό
τερη απόσταση από το Σείριο. Απέχει 
από εμάς 5,9 ε.φ. (ο πλησιέστερος είναι ο 
«εγγύτατος του Κενταύρου» σε από
σταση περίπου 4 ε.φ.) έχει δύο «αόρα
τους» συνοδούς. Σύμφωνα με μακρο
χρόνιες μετρήσεις και αναθεωρήσεις 
από τον καθηγητή Van de Kamp και τους 
συνεργάτες του. Το 1923 διαπίστωσαν 
την ύπαρξη ενός «αόρατου» συνοδού 
και το 1269 κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι υπάρχουν δύο συνοδοί με μάζα αντί
στοιχα 1,1 και 0,8 της μάζας του Δία και 
περιόδους περιφοράς γύρω από τον 
αστέρα του Barnard σε διάστημα 26 και 12 
ετών. Ο κεντρικός αστέρας έχει μάζα 1,7 
της μάζας του Δία και είναι κατά 2.000 
φορές αμυδρότερος του Ή λιου. Εδώ 
έχουμε ένα τυπικό παράδειγμα πλανητι
κού συστήματος κατά τη γνώμη του Van 
de Kamp.

Είναι δύσκολο η διαπίστωση αόρατων 
συνοδών με τη μέθοδο των ανωμαλιών 
στις τροχιές των, και τούτο διότι οι ανω
μαλίες είναι ποσότητες πολύ μικρές και 
δεν διαπιστώνονται με ευκολία. Αμφι
σβήτησαν τα συμπεράσμά του (1973) 
αστρονόμοι της ΝΑΣΑ, αλλ' ο Van de 
Kamp επιμένει στα δικά του συμπερά
σματα. Ο ίδιος ερευνητής εμελέτησε τις 
ανωμαλίες των αστέρων τ  Κήτους, ε  Ηρι- 
δανού και το διπλό αστέρα 61 Κύκνου. Ο 
οφθαλμοσκοπικάδιπλος αστέρας 61 Κύ

κνου -  σε απόσταση 11 ε.φ. -  έχει και 
τρίτο «αόρατο» συνοδό, δηλαδή μη 
ορατό «πλανήτη» με μάζα ίση περίπου 
με τη μάζα του Δία, και περίοδο περιφο
ράς γύρω από τον ένα αστέρα του ζεύ
γους 5 ετών. Πιθανόν να υπάρχει και άλ
λος «αόρατος» συνοδός. Ο ε  Ηριδανού 
φαίνεται να έχει ένα πλανήτη 6 φορές 
μεγαλύτερο από το Δία, ο οποίος γυρίζει 
σε 25 χρόνια γύρω από τον κεντρικό 
αστέρα. Ο Van de Kamp εργάσθηκε 34 
χρόνια στην περίπτωση του ε  Ηριδανού. 
Κάτι ανάλογο έκαμε και για τον τ  Κήτους.

Εφήρμοσαν όμως οι ειδικο ί και άλλο 
τρόπο έρευνας. Δεν στηρίχθηκαν στις 
αστρονομικές και παρατηρήσεις, αλλ' 
εκτέλεσαν ραδιαστρονομικές μεθόδους. 
Έ καμαν δηλαδή μετρήσεις δια του «ρα
διοφωνικού παραθύρου». Ειδικότερα 
«παρατήρησαν» τους αστέρες ε  Ηριδα- 
νού και τ  Κήτους. Το 1960 εφήρμοσαν το 
γνωστό πρόγραμμα ΟΖΜΑ ή «Σχέδιο 
ΟΖΜΑ» (1). Δύο αμερικανοί φυσικοί του 
Πανεπιστημίου Cornell, οι G. Cocconi & 
Ph. Morrison δημοσίευσαν σχετική με
λέτη στο αγγλικό επιστημονικό περι
οδικό «Nature» κάμνοντας λόγο για ρα
διοκύματα που θα περίμεναν να «ακού
σουν», αν στρέψουν ραδιοτηλεσκόπιο 
προς τους αστέρες αυτούς. Αν υπάρ
χουν λογικά όντα και αν αυτά έχουν προ
χωρήσει σε τεχνικό πολιτισμό, σαν το 
δικό μας και είναι αρκετά ισχυρά τα ρα
διοτηλεσκόπιά τους θα μπορέσουν να 
φθάσουν και στη Γη μας. Αν φυσικά 
έχουν ανησυχίες και αναζητήσεις σαν 
εμάς. Και φυσικά να συλληφθούν από τα 
δικά μας ραδιοτηλεσκόπια. Ο αμερικα- 
νός ραδιοστρονόμος καθηγητής F.D. 
DZAKE παρακολούθησε τότε τους αστέ
ρες αυτούς για 200 ώρες και σε διάστημα 
αρκετών εβδομάδων, στο Εθνικό Ραδιο- 
στρονομικό Αστεροσκοπείο, στο Grun 
Bank της Δυτ. Βιργινίας, με το ραδιοτη
λεσκόπιο των 25m, αλλά δεν διαπίστωσε 
την ύπαρξη τέτοιου είδους ραδιοκύ
ματα. Σε μια μόνο περίπτωση νόμισε ότι 
συνέλαβε πράγματι σήματα2. Τους δύο 
αυτούς αστέρες καθώς και τον 61 Κή
τους «παρατήρησε» το 1971 ο ραδια- 
στρονόμος G. Verschuur με πιο ισχυρό 
ραδιοτηλεσκόπιο, των 92m 4 περίπου 
πρώτα λεπτά, κάθε ημέρα για 6 εβδομά
δες, χωρίς να διαπιστώσει τίποτε το 
ιδιαίτερο. Το ίδιο επανέλαβαν (πρό
γραμμα ΟΖΜΑ II) το 1973 οι ειδικο ί Β. 
Zuckerman και Ρ. Palmer σε 500 αστέρες 
που φασματοσκοπικά είναι συγγενείς με 
το δικό μας Ή λιο, αλλά δεν επεσήμαναν 
τίποτε το ιδιαίτερο. Αρνητικά ήσαν τα 
συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και 
σοβιετικοί ραδιαστρονόμοι, που έκαμαν 
παρόμοιες έρευνες. Σήμερα έχουμε με
γαλύτερο κινητό ραδιοτηλεσκόπιο.

Είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη και η 
έρευνα που έκαμε ο St. Η. Dole πάνω σε 
14 αστέρες που βρίσκονται σε απόσταση 
από τον Ή λιο μικρότερη από 22 ε.φ. Εμε
λέτησε το πλησιέστερο προς τον Ή λιο 
ζεύγος αστέρων (με μεγέθη 0,1 και 1,4). 
Είναι το ζεύγος α  Κενταύρου. Οι μάζες 
των δύο αστέρων είναι αντίστοιχα 1,14 
και 0,86 και οι διάμετροί τους 1,23 και 
0,87 ως προς τον Ή λιο. Γύρω από τα δύο 
μέλη του ζεύγους περιφέρεται σε από
σταση 2 μοιρών και τρίτος αστέρας, ώστε 
έχουμε τριπλό σύστημα αστέρων. Ο τρί
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 πιθανώς πρόκειται 
για κατοικίσημο πλανήτη. Υπάρχουν 
όμως πολλές αντιρρήσεις για την άποψη 
αυτή.

Πάντως πρέπει να πούμε εδώ ότι από 
το έτος 1977 άρχισαν οι ερευνητές να 
εκφράζουν τη γνώμη ότι τα συστήματα 
των διπλών αστέρων πιθανόν να είναι 
στην πραγματικότητα πολλαπλά συστή
ματα. Επομένως είναι ενδιαφέρον να 
στραφεί προς αυτά η έρευνα για την 
ανακάλυψη πλανητών, οι οποίοι πιθανόν 
να είναι τόποι όπου ανθεί η ζωή. Ίσως 
είναι τόποι όπου αυτή την περίοδο 
έχουμε αναπτυγμένους τεχνολογικούς 
πολιτισμούς. Και επομένως ίσως είναι 
δυνατή μια «επικοινωνία» μαζί τους.

Εθίξαμε πιο επάνω το ζήτημα της 
υπάρξεως σ ’ άλλους πλανήτες άλλων 
αστέρων του Γαλαξία μας τεχνολογικά 
αναπτυγμένων πολιτισμών με τους 
οποίους μπορούμε ίσως να έλθουμε σε 
επικοινωνία. Θα πρέπει κάπως λεπτομε
ρέστερα να ασχοληθούμε με το ζήτημα 
αυτό, γιατί παρουσιάζει πολύ ενδιαφέ
ρον.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αριθμός των 
πλανητικών συστημάτων στο Γ αλαξία 
μας είναι αρκετά μεγάλος. Φαίνεται ότι η 
ελάττωση της ταχύτητας περιστροφής 
των αστέρων μεταγενεστέρων φασματι- 
κών τύπων του F2 -  ο Ή λιος μας είναι 
φασματικού τύπου G2 -  οφείλεται στην 
ύπαρξη πλανητών στους αστέρες αυ
τούς. Επομένως είναι υπολογίσιμος ο 
αριθμός των πλανητικών συστημάτων 
στο Γαλαξία. Υπολογίζεται ότι το 1/100 
έως το 1 /1 000 των απλανών 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 πολλοί που θα βρί
σκονται τώρα ή σε κάποια περίοδο της 
εξελικτικής τους πορείας σε τέτοια 
κατάσταση, ώστε να μπορούν να φιλοξε
νήσουν τη ζωή και μάλιστα τη νοήμονα 
ζωή, η οποία θα έχει αναπτύξει ή θα ανα
πτύξει τεχνολογικό πολιτισμό. Επομέ
νως μπορούμε να αναζητήσουμε ανώτε
ρους πολιτισμούς στο Γ αλαξία μας και να 
υπολογίσουμε τον πιθανό αριθμό των 
πολιτισμών αυτών. Μπορούμε να κά
μουμε ορισμένες σκέψεις και σχετικούς 
υπολογισμούς.

Γράφει ο γερμανός αστροφυσικός στο 
ενδιαφέρον βιβλίο του: «Επαφή με τους 
αστέρες3» τα εξής: «Προκειμένου να
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό 
των τεχνολογικά αναπτυγμένων πολιτι
σμών στο Γ αλαξία μας, πρέπει να κά
νουμε τις ακόλουθες σκέψεις. Τρεις

Συνέχεια στη σελ. 783
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με ζήλο κ ι’ αφοσίωση, γι' αυτό και 
απέσπασε τη βαθιά αγάπη και εκτί
μηση των αξιωματικών και οπλιτών. 
Κατ εκείνη την περίοδο «ετόνωσεν 
το θρησκευτικόν και ηθικόν φρό
νημα, κηρύττων πάντοτε ακαταπαύ- 
στως την χριστιανικήν πίστιν εν τω 
πλαισΐω των Ελληνικών παραδόσεων 
και εθνικών ιδεωδών». (Διαδοχικές 
σημειώσεις εκ του ατομικού του φα- 
κέλλου 1945). Παρέμεινε στο Σώμα 
για μια δεκαετία, οπότε υπέβαλε 
παραίτηση (6.7.1950) και αποστρα- 
τεύθηκε με το βαθμό του υπομοί
ραρχου.

Από το Νοέμβριο του 1951 και ως 
το 1954 προσωρινός εφημέριος στο 
Ναό της Σχολής υπηρέτησε ο αρχι
μανδρίτης Φρουμέντιος Νάσιος, με- 
τέπειτα μητροπολίτης Ειρηνουπό- 
λεως (Κένυα). Στις 3-5-1954 κατε- 
τάγη στο Σώμα της Χωροφυλακής σα

Του Νικολάου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ενωμοτάρχη - Θεολόγου

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Λίγους μήνες πριν γιορτάσαμε 
τα 150 χρόνια της Χωροφυλακής, 
γεγονός που υπήρξε ευκαιρία να ξα- 
νατονιστούν η εξέλιξη, μα και οι 
δραστηριότητές του αρχαιότερου 
αστυνομικού Σώματος της Βαλκανι
κής. Στις δραστηριότητες αυτές εν
τάσσονται — καταλαμβάνοντας αρ
κετό χώρο -  κι εκείνες της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Χωροφυ
λακής.

Το έργο της, πνευματικό, ιεραπο
στολικό και λατρευτικό αποτελεί 
καθημερινή μαρτυρία της μεγάλης 
προσφοράς της μέσα και έξω από 
τους κύκλους του Σώματος. Οι ακα
τάβλητες προσπάθειες των κατά 
καιρούς ιερέων της σμίλευσαν τις 
ψυχές χιλιάδων συναδέλφων, έδω
σαν το τόσο αναγκαίο κουράγιο σ ’ 
ώρες δύσκολες. Το κουράγιο εκείνο 
που μόνο η βαθιά πίση μπορεί να 
προσφέρει.

Ιδρυση της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας Χωροφυλακής

Η ανάγκη μιας ξέχωρα ιδιότυπης 
ποιμαντικής, της ποιμαντικής των 
αστυνομικών έγινε συνείδηση στην
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ηγεσία της Χωροφυλακής σχεδόν 
αμέσως μετά την ίδρυσή της (1833). 
Μέχρι το 1940 για την εξυπηρέτηση 
των θρησκευτικών αναγκών των αν- 
δρών της, χρησιμοποιούνταν οι ιε
ρείς του Στρατού. Στο Χρονικό αυτό 
διάστημα σπουδαίες εκκλησιαστι
κές προσωπικότητες διακόνησαν 
στον τομέα τούτο και αξίζει να ση
μειωθεί ότι σχεδόν όλοι αναδείχθη- 
καν αργότερα αρχιερείς. Το 1944 
συστήθηκε με το Νόμο 1421 μ(α ορ
γανική θέση στρατιωτικού ιερέα, για 
τη Σχολή Χωροφυλακής Αθηνών, και 
έτσι αρχίζει να λειτουργεί μέχρι και 
σήμερα η Θρησκευτική Υπηρεσία 
του Σώματος.

Ιερείς του Σώματος

Πρώτος ιερέας του Σώματος δια- 
τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Γερμανός 
Ψαλλιδάκης, σήμερα Επίσκοπος 
Συνάδων. Από 9-4-1940 υπηρέτησε 
σαν προσωρινός εφημέριος του I. 
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της 
Σχολής Χωροφυλακής και στις
21-5-1944 κατετάγη στο Σώμα σαν 
στρατιωτικός ιερέας με το βαθμό 
του ανθυπομοίραρχου. Εργάσθηκε

στρατιωτικός ιερέας με το βαθμό 
του μοίραρχου. Παρέμεινε εξυπη
ρετώντας τις πνευματικές ανάγκες 
των ανδρών του Σώματος μέχρι το 
1967. οπότε καιαποστρατεύθηκε με 
το βαθμό του αντισυνταγματάρχη.

Τρίτος ιερέας στο Σώμα διετέλεσε 
ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Λενής 
(σήμερα μητροπολίτης Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας) Τοποθετήθηκε στην 
κενή θέση του ιερέα της Σχολής με 
το βαθμό του μοίραρχου και στις
15-6-1968 έδωσε «τον νενομισμένον 
όρκον» του αξιωματικού. Την
13-8-1976 εκλέχθηκε Τιτουλάριος 
μητροπολίτης Ταλαντίου και συγ
χρόνως Αρχιγραμματέας της I. Συν
όδου. Συνέχισε όμως να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του τόσο στον αγια- 
στικό όσο και τον ποιμαντικό τομέα 
ως τις 17-8-1977, οπότε υπέβαλε την 
παραίτησή του και αποστρατεύθηκε 
με το βαθμό του αντισυνταγμα- 
τάρχη.

Ο σημερινός ιερέας αρχιμανδρί
της Ευσέβιος Πιστολής, από το Δε
κέμβριο του 1976 ως την 27-3-1978 
πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως 
προσωρινός εφημέριος 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 πρέπει να στο
χεύει ταυτόχρονα σε δύο στόχους. 
Στην πρόληψη και την καταστολή. 
Ό σο 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. Έτσι 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 ποικι
λώνυμη κακία, αλλά και να επιτελέ- 
σει αδιάφθορα την υψηλή κοινωνική 
του αποστολή. Έ χει συνεπώς ανά
γκη συνεχούς πνευματικής ενίσχυ
σης, ψυχικής αποτοξίνωσης, αδιά
κοπης ανανέωσης του πνευματικού 
του οπλοστασίου και βελτίωσης του 
ψυχικού του δυναμισμού.

Έ χει ανάγκη από πίστη, γιατί αυτή 
μαζί με τις γνώσεις, τον ενθουσια
σμό, την αγάπη και το ενδιαφέρον 
προς το επάγγελμα και τον άνθρωπο 
γενικά, κάνουν τους αστυνομικούς 
αποδοτικούς και δημιουργικούς στο 
έργο και σ ’ όλες τις εκδηλώσεις 
τους.

Έ χει ανάγκη από ηθική τόνωση 
και πνευματική ενίσχυση στον 
αγώνα του ενάντια στη βία και το 
άδικο.

Τη θεραπεία των ηθικο-πνευματι- 
κών αυτών αναγκών του προσωπι
κού της Χωροφυλακής έχει επωμι
στεί η Θρησκευτική Υπηρεσία.

Λειτουργική Ζωή -  Ψυχωφελείς εκ
δηλώσεις

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

μέσα στα πλαίσια της ψυχικής «εν 
Χριστώ» καλλιέργειας του προσωπι
κού του Σώματος, όπως:

- Λ α τ ρ ε υ τ ι κ έ ς  ε κ δ η λ ώ 
σ ε ι ς  που είναι ευκαιρίες πνευματι
κού αναβαπτισμού μέσα στην κο- 
λυμβήθρα της μυστηριακής ζωής 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και 
της γνωριμίας με τον λατρευτικό 
της πλούτο, με την Ιερά Εξομολό
γηση και τη Θεία Κοινωνία.

- Δ ι α λ έ ξ ε ι ς  που στοχεύουν 
στην πνευματική κατάρτιση των 
νέων δοκίμων των Σχολών μας, στη 
διαφώτιση πάνω σε θέματα πίστης, 
στην ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 
κοινά και καυτά ζητήματα χωρίς 
προκαταλήψεις, και σωστό, γόνιμο 
διάλογο.

- Π ο ι μ α ν τ ι κ έ ς  ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς  
και ομιλίες σε Ανώτερες Διοικήσεις, 
Διοικήσεις Χωροφυλακής 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 εκδίδει το μη
νιαίο φυλλάδιο «Παλμοί της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής». Πρόκειται για ένα κατατοπι
στικό, εποικοδομητικό, αντιαιρετικό 
και ενημερωτικό έντυπο αποκλει
στικά για το προσωπικό του Σώμα
τος. Κυκλοφορεί σε 7.000 αντίτυπα 
και αποστέλλεται δωρεάν σε όλες 
τις Υπηρεσίες Χωροφυλακής.

Νέοι στόχοι

Ό λα  αυτά τα χρόνια η Θρησκευ
τική Υπηρεσία Χωροφυλακής κατά 
κοινή αναγνώριση πρόσφερε μεγά
λες υπηρεσίες στους άνδρες του 
Σώματος, λειτουργώντας απρόσκο
πτα και υποδειγματικά» Ό λο ι οι 
προϋπηρετήσαντες ιερείς ακούρα
στα, με ζήλο και αυξημένη ψυχική 
δύναμη έσκυψαν με ενδιαφέρον στα 
ιδιαζούσης φύσεως πνευματικά 
προβλήματα και τις ανάγκες των αν
δρών και συνείργησαν στην πνευμα
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, φιλανθρωπικό και αγια- 
στικό έργο της που τόσο καταξιώ
θηκε στις συνειδήσεις του προσωπι
κού του Σώματος.

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

_ Είναι πολύ επίκαιρο στις μέρες μας να 
γίνεται λόγος για «αστυνομικές εξου
σίες» και μερ ικο ί έχουν την τάση να δί
νουν σ' αυτές τις δύο λέξεις ένα τόνο 
αντικοινωνικό, σα να αντιπροσωπεύουν 
ένα είδος αυστηρότατης εξουσίας που 
κρέμεται πάνω απ' τους ήσυχους πολί-

Tou Robert Η. Simmonds 
Αρχηγού της Έ φ ιππης 
Καναδικής Αστυνομίας

τες, έτοιμη να επιπέσει σαν τιμωρός 
ακόμα και στο ελαφρότερο δείγμα πα
ρέκκλισης από μία σειρά αυστηρών κα
νόνων που διέπουν την ανθρώπινη κοι
νωνία. Δεν μ αρέσει ακόμα η έκφραση 
«αστυνομικές εξουσίες». Προτιμώ να 
σκέφτομαι τις εξουσίες που μας έχουν 
δοθεί, απλώς σαν τα εφόδια που έχει δώ
σει η κοινωνία, στους αντιπροσώπους 
της,^ στους αστυνομικούς, στους 
οποίους έχει εμπιστευθεί -  στην πρα
γματικότητα έχει επ ιβάλλει — την τερά
στια ευθύνη της διατήρησης της δημό
σιας τάξης και ασφάλειας και την προσ
τασία των απλών πολιτών από κάθε κίν
δυνο κατά της ζωής ή της περιουσίας 
τους.

Ετσι νομίζω, ότι κάθε συζήτηση που 
αφορά τις εξουσίες που χρειάζονται οι 
αστυνομικοί προκειμένου να ανταπε- 
ξέλθρυν στις ευθύνες που τους έχουν 
ανατεθεί, πρέπει να γίνεται σε βάρος και 
με ευρύτερο πνεύμα από αυτό που συ
χνά επικρατεί μεταξύ εκείνων που μι
λούν μόνο για σχεδόν αχαλίνωτη ατο
μική ελευθερία. Αυτοί που υποστηρίζουν 
έντονα την ατομική ελευθερία, σπατα- 
λούν λίγο χρόνο συζητώντας για την 
αντίθετη προϋπόθεση: εάν δηλαδή λε ι
τουργεί μια πραγματικά ελεύθερη κοι
νωνία. Αυτή η προϋπόθεση ε ίνα ι αναγ
καία για κάθε άτομο προκειμένου να εξ
ετάζει τον βαθμό υπευθυνότητάς του 
έναντι  ̂ του συνανθρώπου του. Ό σο 
περισσότερο είναι εξασφαλισμένη η 
ατομική ελευθερία, τόσο περισσότερο 
ουσιαστικό είναι ότι αυτός που δέχεται 
αυτές τις ελευθερίες αποκτά ένα μεγάλο 
βαθμό υπευθυνότητας για τις πράξεις 
του- και το πιο ουσιαστικό είναι ότι η κοι
νωνία μπορεί να ζητήσει ευθύνες α π ’ αυ
τούς που καταχρώνται τις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα των άλλων. Αν 
αυτά τα δύο δεν ευρίσκονται σε ισορρο

πία, η ελεύθερη κοινωνία σύντομα, θα 
διαβρωθεί τείνοντας στην αναρχία, όπου 
θα υπερισχύσουν μόνο αυτοί που μπο
ρούν να προστατέψουν τους εαυτούς 
τους.

Εάν δεχτείτε ότι ο σκοπός του νόμου εί
ναι να επιτρέψει στους ανθρώπους, παρά 
την κάποια εριστική φύση τους να ζή- 
σουν όσο το δυνατόν περισσότερο αρ
μονικά μεταξύ τους και έτσι να επιτρέψει 
στην κοινωνία να προοδεύσει και να 
αναπτυχθεί, ενώ συγχρόνως τα άτομα θα 
ασχολούνται με τις υποθέσεις τους σε 
συνδυασμό με τις επιθυμίες τους και τις 
ικανότητές τους και χωρίς αδ ικαιολό
γητο φόβο να κατατρεχθούν α π ’ αυτούς 
που δεν πειθαρχούν, τότε η ανάγκη για 
την επιβολή του νόμου και για στενή επί
βλεψη αυτών που τον παραβιάζουν, γ ί
νεται φανερή.

Διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει 
δ ιαφορετικές αρχές και παραδόσεις 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο 
δύσκολο αυτό ζήτημα. Έ τσι για να απο
φασίσουμε εάν το Καναδικό σύστημα ε ί
ναι καλό ή κακό, επαρκές ή ανεπαρκές, 
είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη τι γ ί
νεται σε άλλες χώρες.

Δεν θα επιμείνω  για πολύ στο πώς θα 
θεωρήσουμε μερικά από τα περισσότερα 
πρωτόγονα έθιμα που ακόμα ισχύουν 
σήμερα, σε μερικά μέρη του κόσμου. 
Αλλά θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι 
σε μερικές προοδευτικές κοινωνίες, με 
μακραίωνη ιστορία και παράδοση, είναι 
ακόμα δεκτό ότι όταν γίνει ένα έγκλημα 
και αναγνωρισθεί ο δράστης, το βάρος 
αυτόματα μετακινείται σ ’ εκείνο το 
άτομο, για να υποστηρίξει την αθωότητά 
του, καθώς η πιθανότητα ενοχής γρή
γορα θεωρείται σα δεδομένη.
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εξασθενίζει και ατυχώς μερικές φορές 
σε περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνουν 
εντόνως διοργανωμένη και σφοδρή εγ
κληματική δραστηριότητα, μάρτυρες και 
αποδείξεις χάνονται για πάντα.

Η εξασφάλιση των μέσων υπεράσπισης 
ενός κατηγορούμενου, ε'ιναι δεδομένη 
εκ των προτέρων 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 αφεθεί ελεύθε
ρος καταβάλλοντας εγγύηση ή να ζητή
σει τα νόμιμα μέσα για την υπεράσπισή 
του κ.λπ.· νιώθω πραγματικά υπερήφα
νος γιατί είμαι ο πολίτης μιας χώρας που 
είναι βασικά ασφαλής, αρκετά ώριμη να 
παρέχει τέτοια δικαιώματα και αρκετά 
προοδευτική να τα καθιστά Νόμο· όμως 
εκείνο το οποίο λέγω είναι ότι επειδή 
αυτά τα δικαιώματα αφορούν τον παρα
βάτη, εμείς πρέπει επιμελώς 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 όλοι να 
είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι 
στον Καναδά, η κοινωνική διαβίωση είναι 
αρμονική, δεν υπάρχουν βασικές διαιρέ
σεις μεταξύ των πολιτών και ο καθένας 
μπορεί να πει ελεύθερα τη γνώμη του 
θετική ή αρνητική για ένα ζήτημα- δεν 
μπορούμε βέβαια να πούμε ότι έχουμε 
λύσει όλα τα προβλήματά μας και ότι η

Σε μερικές άλλες χώρες σήμερα, ένα 
ύποπτο ή κατηγορηθέν πρόσωπο, μπορεί 
να προσαχθεί ενώπιον ενός δικαστή, 
όπου αναγκάζεται να απαντά σε ερωτή
σεις που αφορούν τη συμπεριφορά του 
και δεν έχει το δικαίωμα να παραμείνει 
σιωπηλό, ούτε το δικαίωμα να ψευδορ
κήσει χωρίς τιμωρία. Σε πολλές χώρες, η 
κράτηση ενός ύποπτου θεωρείται κάτι το 
κοινώς παραδεδεγμένο, ανεξάρτητα από 
το παράπτωμα ή τη διάρκεια της διαδι
κασίας. Ενώ το δικαίωμά 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 διαπιστωθεί η ταυτότητα ενός 
ύποπτου για διάπραξη μιας αξιόποινης 
πράξης, αυτός έχει το δικαίωμα να αρνη- 
θεί 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 
διαθεθαιώσω ότι με τις πλέον φ ιλελεύ
θερες διατάξεις μιας εγγύησης, η επιθυ
μία από μέρους του κατηγορηθέντος να 
προχωρήσει γρήγορα στη διεξαγωγή της 
δίκης, τυγχάνει υπόθεση του παρελθόν
τος και για το λόγο ότι όσο μεγαλύτερη 
είναι η καθυστέρηση, τόσο η περίπτωση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Από τον κύριο Γεώργιο Χατζηθεο- 
δωρίδη προσφέρονται στο προσω
πικό της Χωροφυλακής στην τιμή 
των 250 δραχμών (συν τα ταχυδρο
μικά τέλη αποστολής), σειρές με 
τους ακόλουθους σφραγισμένους 
φάκελλους με την ειδική αναμνη
στική σφραγίδα των Ελληνικών Τα
χυδρομείων, που χρησιμοποιήθηκε  
μόνο την 1η Ιουνίου 1983 με την ευ
καιρία της συμπληρώσεως 150 χρό
νων από τη σύσταση της Ελληνικής 
Χωροφυλακής:

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 Χωροφυλακής σφραγι
σμένος την ίδια μέρα στο Ναύπλιο, 
πρώτη πρωτεύουσα της Χώρας.

Ό σοι ενδιαφέροντα) μπορούν να 
απευθυνθούν στον κ. Γεώργιο Χα- 
τζηθεοδωρίδη (Ταχυδρομική θυρίδα 
3353, Κεντρικό Ταχυδρομείο, Αιό
λου 100, Αθήνα). Η αποστολή θα γί
νεται με αντικαταβολή.
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ζωή κυλάει ήρεμα, χωρίς εγκληματική 
δραστηριότητα, -αφ νιάζομα ι με τον 
συνεχώς ανερχόμενο βαθμό εγκληματι
κότητας, ιδιαίτερα στις περισσότερο σο
βαρές τάξεις των παραπτωμάτων. Ο αρι- 
θμός των βίαιων επιθέσεων εναντίον 
ατόμων και ιδρυμάτων με ανησυχεί αρ
κετά και κατά συνέπεια πολύ περισσό
τερο ο αριθμός των θυμάτων. Μιλώ για 
τέτοια παραπτώματα όπως ο φόνος, οι 
βίαιες επιθέσεις, η ληστεία, οι σεξουαλι
κές επιθέσεις όλων των τύπων, η τρομο
κρατική δραστηριότητα και αρκετές σο
βαρές ζημιές περιουσιών. Οι δράστες αυ- 
ιώ ν  των παραπτωμάτων αν και γενικά ει- 
ναι νέοι, δεν έχουν σεβασμό για την ηλι-

ότι η εμπορία και χρήση των ναρκωτικών, 
είναι _ ένα ουσιαστικό πρόβλημα, που 
συνδέεται άμεσα με τη μεγαλύτερη από 
την πλέον βίαιη και παράλογη εγκλημα
τική δραστηριότητα.

Είμαι της γώμης ότι η απάντηση στο 
πρόβλημα των ναρκωτικών, δεν έγκειται 
μόνο στην αυστηρή εφαρμογή του νό
μου, γιατί οι αιτίες και κατά συνέπεια οι 
λύσεις, θα πρέπει να αναζητηθούν κάπου 
βαθύτερα, στην κοινωνία. Γι' αυτό 
παράλληλα με την προσπάθεια εξεύρε
σης λύσεων στο πρόβλημα, ε ίνα ι συγ
χρόνως απαραίτητη η ανάληψη μιας δυ
ναμικής εκστρατείας για την εις βάθος 
αντιμετώπισή του, από την αστυνομία και

κία, το φύλο ή την κατάσταση των θυμά
των τους.

Ανατρέχοντας πίσω, με περισσότερο 
από 35 χρόνια αστυνομική υπηρεσία, το 
περισσότερο μέρος της οποίας αναλώ
θηκε σε επιχειρήσεις πεδίου μάχης, σχε- 
τιζόμενες άμεσα με το έγκλημα, έχω δει 
πολλές εκκεντρικές και συγκλονιστικές 
περιπτώσεις, οι οποίες σαφώς ε ικονο
γραφούν το βάθος της κατάπτωσης και 
της απανθρωπιάς στις οποίες μπορεί να 
περ ιπέσει ο άνθρωπος, αλλά ακόμα με 
εκείνο το φόντο εγώ μερικές φορές αι
σθάνομαι ρίγος όταν σχολιάζω τις αυξα
νόμενες κοινές περιπτώσεις σκληρού 
και σφοδρού διωγμού εντελώς ανύπο
πτων θυμάτων και κοινών πολιτών. 
Υπάρχει μια ενοχλούσα απειλή τραχύτη
τας και σκληρότητας που αποτελεί ση
μαντικό στοιχείο αυτής της δραστηριό- 
τητας. Ισως ακόμα θα πρέπει να πούμε 
κάτι που να αφορά την εικόνα του 
εγκλήματος, και αυτό είναι το γεγονός 
ότι ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής εγ
κληματικής δραστηριότητας έχει τις ρί- 
ζες της, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
στην παράνομη εμπορία και χρήση ναρ
κωτικών. Είναι αδύνατο να υπολογί
σουμε επακριβώς τις συνέπειες μεταξύ 
αυτού του φοβερού προβλήματος και 
όλης της άλλης εγκληματικής δραστη
ριότητας- όμως είναι αρκετό να πούμε,

τη δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια νομίζω ότι 
θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες υπη
ρεσίες επί πλέον των υπαρχουσών. που 
να ασχοληθούν δραστικά με αυτό το 
ακανθώδες ζήτημα.

Οταν μιλώ για την ανάγκη επιπρόσθε
των εξουσιών, αναφέρομαι μεταξύ άλ
λων στη δυνατότητα των αστυνομικών 
να αντλούν πληροφορίες από διάφορες 
πηγές. Ας σκεφθούμε μερικά παραδεί
γματα: Ποια είναι η γνώμη σας για τις 
ιατρικές καταχωρήσεις; Υποθέστε για 
μια στιγμή ότι υπάρχει ένα αεροσκάφος 
στους Καναδικούς ουρανούς, το οποίο 
βρίσκεται στα χέρια ενός αεροπειρατή 
και το πλήρωμά του, ίσως με δυο εκατον
τάδες επιβάτες, βρίσκονται πλήρως στο 
έλεος του. Ας υποθέσουμε ότι η ταυτό
τητα του αεροπειρατή γίνεται γνωστή 
καθώς επίσης και το γεγονός ότι τελευ
ταία έχει ζητήσει ιατρική παρακολού- 
θηση, λόγω διαφόρων ψυχολογικών 
προβλημάτων. Μήπως άραγε, θα έπρεπε 
η αστυνομία να αντλήσει πληροφορίες 
μέσω των ιατρικών καταχωρήσεων, σχε
τικές με την ψυχοσύνθεση και το ιατρικό 
παρελθόν του αεροπειρατή, ώστε ανά
λογα να διαπραγματευτεί με επιτυχία 
μαζί του, με ελπίδες για τελική διάσωση 
και ασφάλεια των ομήρων; "Ισως αυτή η 
περίπτωση να φαίνεται μάλλον δραμα
τική, έχω όμως περιγράφει μια κατά
σταση που θα μπορούσε να είναι πάρα

πολύ πραγματική και υπάρχουν πολλές 
άλλες περιπτώσεις όπου μόνη η κοινή 
λογική υπαγορεύει την ανάγκη στην 
αστυνομία για έγκαιρη και αδέσμευτη 
χρήση ιατρικών πληροφοριών, όταν 
ερευνά σοβαρό έγκλημα.

Τι νομίζετε για τους φορολογικούς 
καταλόγους; Θα πρέπει άραγε να είναι 
τόσο απρόσιτοι, ώστε αυτοί που συντη
ρούνται στη ζωή από την εγκληματική 
τους δραστηριότητα, τα σημαντικά 
κέρδη της οποίας δεν δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς, να ξεφεύγουν 
απ την τσιμπίδα του Νόμου; Έ χει καμμιά 
σημασία το γεγονός ότι οι πράκτορες της 
εφορίας και της αστυνομίας δεν θα πρέ
πει να είναι ενήμεροι αυτών των καταλό
γων, ώστε να ασχοληθούν με αυτή τη 
μορφή λεηλασίας;

Θα πρέπει οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 
να παρέχουν ένα εντελώς ασφαλές δ ί
κτυο επικοινωνιών, το οποίο θα επιτρέ
πει στους εγκληματίες ή ίσως στους 
πράκτορες των ξένων κυβερνήσεων να 
μηχανορραφούν εναντίον του συμφέ
ροντος ενός ιδιώτη ή των συμφερόντων 
του έθνους; Κατά το 1974, το Κοινοβού
λιο θέσπισε νόμο γνωστό σα "Μ υστική 
Πράξη», μέσα στον Ποινικό Κώδικα. Αυ
τός ο Νόμος κατέστησε παράπτωμα την 
παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικο ι
νωνιών. Πάντως συμπεριέλαβε μια εξαί
ρεση για τις έρευνες της αστυνομίας, 
όπου ένας δικαστής θα μπορούσε να εξ
ουσιοδοτήσει την αστυνομία να παρακο
λουθήσει τις επικοινωνίες, αντιμετωπί
ζοντας ένα τεστ, στο οποίο πρέπει να 
αποδειχτεί ότι σοβαρά εγκληματική 
δραστηριότητα λαμβάνει χώρα και ότι 
κανονικές διαδικασίες έρευνας είναι 
ανεπιτυχείς. Ό ταν το τεστ τελειώσει με 
επιτυχία, ο δικαστής μπορεί να δώσει εξ
ουσιοδότηση για παρακολούθηση, βάσει 
προγεγραμμένων όρων, οι οποίο ι εξ
ασφαλίζουν επιτήρηση αυτής της τεχνι
κής. Βέβαια το ίδιο αξίωμα θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα ταχυδρομεία, ειδικά 
καθ ’ όσον η κατάσχεση μιας επιστολής 
βάσει των ιδίων ελεγχομένων περιστά
σεων είναι ακόμα λιγότερο οχληρή για 
την εχεμύθεια ενός προσώπου, παρά το 
άκουσμα των τηλεφωνικών του κλήσεων 
ή η εγκατάσταση ενός μηχανήματος 
ακρόασης στην εργασία του ή στην κα
τοικία του.

Θα μπορούσα να εξακολουθήσω με 
πληθώρα άλλων παραδειγμάτων, όμως 
νομίζω ότι τώρα θα έχετε το νόημα του 
τύπου των εξουσιών στις οποίες αναφέ- 
ρομαι. Αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι οι προς 
το παρόν υπάρχουσες δημόσιες αρχές, 
δεν θα πρέπει να διαφθαρούν και στο 
σημείο αυτό αναφέρομαι απευθείας 
στην αμφισβητούμενη έκδοση δικαστι
κών εγγράφων συνδρομής για την επι
βολή του Νόμου στον έλεγχο των ναρ
κωτικών και τουλάχιστον εάν θα υπάρξει 
αλλαγή, θα πρέπει να συζητηθεί υπό το 
πρίσμα του προβλήματος που πρέπει να 
μας απασχολήσει και όχι μόνο υπό το 
φως των ατομικών ελευθεριών.

Εάν οι απόψεις μου, όσον αφορά τις 
επιπρόσθετες εξουσίες, οι οποίες χρειά
ζονται για να διατηρήσουν την ισορροπία 
στην οποία προηγουμένως αναφέρθηκα 
είναι δεκτές και υποστηρίξιμες, ίσως τεί
νουν στη δημιουργία ενός θετικού κλί
ματος με εκείνους που διαφωνούν μαζί 
μου, γιατί νομίζω ότι θα αντιληφθούν ότι
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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 
Έθνους. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
σαν υπόδειγμα προς εξασφάλιση ότι δεν 
υπάρχει κατάχρηση τυχόν άλλων 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 φιππη Αστυνομία, προ
καλώ τους κριτικούς να αναφέρουν ένα 
παράδειγμα όπου αυτή χρησιμοποιή
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 εγκληματιών και 
εγκληματικών οργανώσεων που μπο
ρούν να δημιουργήσουν γύρω τους, στην 
εξαιρετικά ελεύθερη κοινωνία 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.

Ακριβώς την τελευταία βδομάδα μας 
παραδόθηκε το Σύνταγμά μας. Ο συντα
γματικός νόμος περιέχει τον Καναδικό 
Χάρτη των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
για τον οποίο εγώ, και αναμένω όλοι 
εσείς, έχετε μέγιστο σεβασμό. Ο χάρτης 
καθιστά δυνατές τις κυρώσεις που επι
βάλλονται εναντίον εκείνων οι οποίοι 
αγνοούν τις διατάξεις του, συμπεριλαμ
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 θεμελιωμένη με 
τις διατάξεις του Συντάγματος και με 
ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο άσκησης 
της αστυνομικής εξουσίας, σ' ένα μερι
κές φορές εχθρικό περιβάλλον.

Με απλά λόγια πιστεύω ότι ο νόμος θα 
πρέπει να γίνει περισσότερο σαφής σε 
αρκετές περιοχές. Πρέπει να γίνει σαφές 
πότε και υπό ποιές περιστάσεις ο νόμος 
όπως εφαρμόζεται στην καθημερινή 
συμπεριφορά των πολιτών δεν τυγχάνει 
γενικής αποδοχής και κατ' αυτό τον 
τρόπο εμποδίζει την πρόοδο της αστυ
νομίας, στην πορεία της διερεύνησης 
του εγκλήματος και των αντικοινωνικών 
δραστηριοτήτων.

Θα κάνω ότι μπορώ μέσα στον κύκλο 
της δραστηριότητάς μου και μέσα στα

προκαθορισμένα 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 αστυνομικών, αλλά μάλλον να προσ
παθήσω να διατηρήσω την ισορροπία 
έτσι ώστε όλοι οι Καναδοί πολίτες να 
μπορούν να απολαύσουν στη μεγαλύ
τερη δυνατή έκταση αυτά τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που τους έχουν εγ- 
γυηθεί, χωρίς να αγνοήσουν και επιβου- 
λευτούν τα δικαιώματα των συνανθρώ
πων τους.

Σε σας εναπόκειται να θέσετε τις βασι
κές ερωτήσεις:

-  Πόση περισσότερη εγκληματικότητα 
είμαι έτοιμος να ανεχτώ;

- Σ ε  πόσους κινδύνους είμαι έτοιμος 
να εκτεθώ, επειδή νομίζω ότι όλοι θα 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να κάνουν ότι 
θέλουν;

-  Κάτω από ποιες συνθήκες εκείνοι 
που παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλ
λων ανθρώπων, θα πρέπει να υποχρεω

θούν να σταματήσουν μόνοι τους, με
ρική από την αντικοινωνική τους δρα
στηριότητα;

-  Πόσο αποτελεσματικοί 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 αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
αυτούς που απειλούν να με βλάψουν ή 
να παραβιάσουν τα δικαιώματά μου;

-  Εάν η αστυνομία χρειάζεται περισ
σότερες εξουσίες για να αντιμετωπίσει 
τους κινδύνους που με απειλούν, κάτω 
από ποιες συνθήκες και υπό ποιους 
ελέγχους θα της επιτραπεί να τις χρησι
μοποιήσει;

Ό ταν σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις 
και καταλήξετε στα συμπεράσματά σας, 
θα πρέπει να πείτε τη γνώμη σας, διότι η 
δέσμευση και η διαβεβαίωσή μου προς 
σας είναι ότι θα διοικήσουμε αυστηρά, 
σύμφωνα με τις εξουσίες μου μας δίνε
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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Του Δ η μ ή τ ρ η  ΚΑΣΣΙΟΥ 
Ανθυπασπιστή

Η τυχαία ανακάλυψη του γυαλιού πα- 
ρέμεινε για αιώνες, απ' τους Αιγύπτιους 
ως τους Ρωμαίους και τους καλλιτέχνες 
της Βοημίας, το υλικό λεπτών και ωραίων 
κατασκευών. Σήμερα, χρησιμοποιείται 
ακόμα στην αστροναυτική, στη διαστη
μική και στη ναυπηγική επιστήμη, ανοί- 
γοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα και 
την ανθρώπινη πρόοδο.

Το γυαλί είναι αρχαιότατο προϊόν της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι Φοίνι
κες, σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Πλί- 
νιου, είχαν τυχαία χρησιμοποιήσει ογ
κώδη τεμάχια φυσικής σόδας σαν υπο- 
στηρίγματα μαγειρικών δοχείων, σε αμ
μώδη ακτή και έτσι, με τη φωτιά για το 
μαγείρεμα, είχαν παράγει γυάλινη μάζα.

Η αφήγηση αυτή θεωρείται απίστευτη 
για όσους γνωρίζουν τις μεγάλες θερμο
κρασίες ενός κλίβανου υαλουργίας 
(1.400 βαθμοί Κελσίου). Το πιο σωστό εί
ναι ότι η εφεύρεση της παρασκευής γυα
λιού ανήκει στους Αιγύπτιους που γνώρι
ζαν, με τη μέθοδο της τήξης των ορυ
κτών και των πετρωμάτων, να παρα
σκευάζουν μέταλλα και δ ιάφορα είδη 
από άργιλλο. Το παλαιότερο γνωστό υα
λοειδές αντικείμενο, όχι βέβαια πραγμα
τικό γυαλί, χρονολογείται απ' την πρώτη 
αιγυπτιακή δυναστεία, 3.300 π.Χ. και φυ
λάγεται στο μουσείο της Οξφόρδης.

Β ιομηχανίες γυαλιού αναπτύσσονται 
στη Σιδώνα, την Τύρο και την Αλεξάν
δρεια.

Στην εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατό- 
ρων ιδρύθηκαν υαλουργεία σε όλα τα 
διαμερίσματα της ρωμαϊκής επικράτειας, 
κυρίως όμως στη Ρώμη, όπου υπήρχε 
ολόκληρη συνοικία υαλοποιών. Επειδή 
όμως τα διάφορα προϊόντα του γυαλιού 
ήταν εύθραυστα, δεν είχαν μεγάλη διά
δοση παρά μόνο στις εύπορες τάξεις.

Στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. έκαναν 
την εμφάνισή τους στη Ρώμη και οι πρώ

TO rvAAl
άλλοτε και τώρα

τοι γυάλινοι καθρέπτες. Ή ταν διαφανείς 
υαλοπίνακες κυκλικού σχήματος, που 
τους κάλυπτε στη μια πλευρά ένα λεπτό 
φύλλο μόλυβδου, κασσίτερου ή χρυσού. 
Μέχρι τότε οι καθρέπτες κατασκευάζον
ταν από καθαρό μέταλλο και ήσαν όμοιοι, 
σε μικρή κλίμακα με τους γιγαντιαίους 
εκείνους που χρησιμοποίησε, σύμφωνα 
με την παράδοση ο Αρχιμήδης, για να 
κάψει με τη βοήθεια της ηλιακής ενέρ
γειας το στόλο του Ρωμαίου στρατηγού 
Κλαυδίου Μ αρκέλλου στο λιμάνι των Συ
ρακουσών το 212 π.Χ.

Τον 1ο αιώνα π.Χ. εφαρμόσθηκε για 
πρώτη φορά, από Σύρους ίσως υαλουρ- 
γούς η μέθοδος της εμφύσησης Τα φυ
σητά γυάλινα σκεύη άρχισαν να συναγω- 
νίζωνται τα κεραμικά. Τα διαφανή γυά
λινα ποτήρια αντικατέστησαν τα μεταλ
λικά και τα πήλινα. Το γυαλί επίσης χρη
σ ιμοποιήθηκε για την διακόσμηση δαπέ
δων, τοίχων και κιόνων, στα σπίτια των 
πλούσιων.

Μετά την κατάλυση της Ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας οι τεχνίτες του γυαλιού κα-

Θαυμάσια δουλειά σε γυαλί από Πέρσες τε
χνίτες του 12ου π.Χ., πιθανόν, αιώνα. Το έργο 
είναι τόσο λεπτοφτιαγμένο ώστε οι ε ιδ ικοί π ι
στεύουν πως ποτέ δε χρησ ιμοποιήθηκε για 
πρακτικό σκοπό.

τέφυγαν στο Βυζάντιο, το οποίο γίνεται 
από τότε κέντρο της υαλουργικής τέ
χνης. Μετά την πτώση του Βυζάντιου η 
τέχνη^ αυτή μεταλαμπαδεύτηκε στο 
Μ ουράνο της Βενετίας, που έγινε παγ
κόσμιο κέντρο της υαλουργικής τέχνης. 
Εκεί πλέον η υαλουργική τέχνη ση
μείωσε μεγάλη εξέλιξη. Οι δάσκαλοι - 
υαλουργοί του Μουράνο χρησιμοποιού
σαν ασυνήθιστα συστατικά και παρου
σίασαν εξαιρετικά επιτεύγματα. Δη
μιούργησαν το κρύσταλλο, αφού πρόσ- 
θεσαν οξείδιο του μολύβδου στα βασικά 
συστατικά. Κατόρθωσαν έτσι να κατα
σκευάσουν γυάλινα αντικείμενα μεγί
στης λεπτότητας. Ύ στερα από μερικές 
δεκαετίες τα προϊόντα του Μουράνο 
κατάχτησαν όλες τις αγορές του τότε 
γνωστού κόσμου.

Σύμφωνα με την παράδοσι, στο Μου
ράνο καθιερώθηκε να λέγεται «φιάσκο» 
κάθε θεατρική αποτυχία. Όταν οι τεχνί
τες δεν μπορούσαν να δώσουν στο γυαλί 
το σχήμα που ήθελαν, έδιναν το σχήμα 
μιας κοινής φιάλης (fiasco) του κρασιού. 
Το πολυάριθμο θεατρόφιλο κοινό της 
Ενετικής Δημοκρατίας δεν άργησε να 
χρησιμοποιήσει την χαρακτηριστική 
αυτή έκφραση και στο θέατρο.

Το 1650. ο βασιλιάς της Ουγγαρίας και 
της Βοημίας, κατόρθωσε να προσελκύ- 
σει μια ομάδα από τεχνίτες του Μουράνο 
και να ιδρύσει μια βιομηχανία που είχε 
επίσης μεγάλη ανάπτυξη. Τα εργαστήρια 
της Βοημίας άρχισαν να παράγουν το 
περ ίφημο ομώνυμο γυαλί («γυαλί της 
Βοημίας»), εξαιρετικής ποιότητας και 
στιλπνότητας. Αυτό το πέτυχαν με μίγμα 
ασβέστιου, ποτάσσας και γαλαζία (καθα
ρός πυριτόλιθος).

Στη Βοημία εφαρμόστηκε η μέθοδος 
τΠς χάραξης του γυαλιού σε διάφορα 
σχέδια.

Η μηχανική μέθοδος παραγωγής υα
λοπινάκω ν με την βοήθεια περιστρεφό
μενων κυλίνδρων, από την οποία προέρ
χονται οι σύγχρονες μηχανές ελασματο- 
ποίησης του γυαλιού, ανακαλύφθηκε σε 
μια γαλλική πάλι από κάποιον Βερνάρδο 
Περόττο,_ έναν τεχνίτη από το Αλτάρε 
της Σαβάνας, που μετανάστευσε στη 
Γαλλία στα μέσα του 18ου αιώνα και 
έγινε δάσκαλος - υαλουργός στο Σαιν 
Γ κομπέν.

Η χρησιμοποίηση του γυαλιού για την 
κατασκευή φακών, αρχικά για ματογυά- 
λια (γύρω στο έτος 1250), κατόπιν για μι
κροσκόπια (στα τέλη του 16ου αιώνος) 
και τέλος για πολλά άλλα επιστημονικά 
όργανα, δημιούργησε τα ειδικά εργα
στήρια κατασκευής φακών ακρίβειας. Οι 
πρώτοι φακοί κατασκευάσθηκαν στην 
Ολλανδία. Οι φακοί όμως της Τοσκάνης, 
στα μέσα του 17ου αιώνα, έγιναν οι πιο 
ονομαστοί και διατήρησαν τη φήμη τους
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έναν αιώνα 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 γυαλί έχει μεγάλη χρησιμότητα στα 
σπίτια μας και στα αντικείμενα καθημε
ρινής χρήσης. Η κατανομή του φωτός, 
ειδικά στους χώρους εργασίας, μέσα απ ’ 
τους υαλοπίνακες των παράθυρων, έχει 
σπουδαία σημασία. Ά λλοτε παρίσταται 
ανάγκη της μείωσης ή εξαφάνισης της 
διαφάνειας, δηλαδή της αναγνώρισης 
των αντικειμένων πίσω απ' τους υαλοπί
νακες και άλλοτε γίνεται ποίκιλση της 
επιφάνειας, για διακοσμητικούς σκο
πούς. Οι μεταβολές αυτές της επιφά
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 λα  αυτά, αφού λιώσουν στην 
φωτιά, ψύχονται 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, άλλων προσ
μείξεων. Παρασκευάζεται με σύντηξη 
ασβεστόλιθου ή σόδας, με άμμο (διοξεί
διο του πυριτίου). Με διάφορες άλλες 
προσμίξεις επιτυγχάνεται η παρασκευή 
διάφορων τύπων υάλου.

Το γυαλί σαν άμορφο σώμα, δεν έχει 
συγκεκριμένο σημείο τήξης. Αρχίζει να 
μαλακώνει 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 ακτινοειδώς 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 πρέπει να έχει μεγάλη 
πείρα και δεξιοτεχνία και συγχρόνως 
πολύ ισχυρούς πνεύμονες. Το κυριότερο 
εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι η υα- 
λουργική 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 προσ- 
κολλάται στη σφαιρική κεφαλή ποσότητα 
γυαλιού. Η περιστροφή συνεχίζεται και 
μακριά απ' το καμίνι και έτσι, η παχύρευ- 
στη μάζα, με κατάλληλες κινήσεις και 
φύσημα αρχίζει να παίρνει τη μορφή 
φούσκας. Με τη δεξιοτεχνία του φυσητή 
η φούσκα αρχίζει να παίρνει τη μορφή και 
το επιθυμητό σχήμα του υαλουργήματος

Πάνω : Το υπέροχο αυτό γυάλινο βάζο κατα
σκευάστηκε μεταξύ του 100 προ και 100 μετά 
Χριστόν, χωρίς κανείς να ξέρει που. Το 1623 το 
απόκτησε η ο ικογένεια Μ παρμπερίνιστη Ρώμη 
και 160 χρόνια μετά πέρασε στα χέρια του 
Δούκα του Πόρτλαντ. Κάτω : Γυάλινο δοχείο 

των ρωμαϊκών χρόνων.

στο οποίο προσαρμόζονται και διάφορα 
άλλα εξαρτήματα, λαβές, στηρίγματα.

Με την πάροδο του χρόνου, έχουν επι
νοηθεί ειδικές μηχανές που αντικατέ
στησαν τους ανθρώπινους πνεύμονες 
και έτσι η παραδοσιακή τέχνη του φυ
σητή σιγά - σιγά παραμερίζεται. Σήμερα, 
για την αύξηση της παραγωγής, χρησι
μοποιούνται ειδικά καλούπια, απ' τα 
οποία λαμβάνονται ομοιόμορφα σκεύη.

Οι θολοί υαλοπίνακες κατασκευάζον
ται με αμμοφυσητήρα που εκσφενδονί
ζει λεπτή άμμο στην επιφάνεια του γυα
λιού ή με χημική επίδραση αερίου υδρο- 
φθορίου.

Η παρασκευή γυαλιών για ειδικές χρή
σεις κατορθώθηκε με τις προηγμένες 
μεταβολές στη χημική σύσταση του τή- 
γματος. Πολλές υπηρεσίες έχει προσφέ
ρει στην κατασκευή των διάφορων οπτι
κών οργάνων η «στεφανύαλος».

Οι υαλοπίνακες των αυτοκινήτων, που 
έχουν την ιδιότητα να μη διασκορπίζον
ται κατά τη σύγκρουση, παρασκευάζον
ται με τη συγκόλληση δύο φύλλων υαλο
πινάκων, στα οποία γίνεται παρένθεση 
κελλουλοΐτου ή ζελατίνας.

Η κατασκευή των «οπτικών υάλων» 
απαιτεί εξαιρετική επιμέλεια. Η δυσκολία 
έγκειται στην παρασκευή τήγματος που 
να έχει τη μάζα του εντελώς όμοια, με 
φυσικές ιδιότητες και χωρίς φυσαλίδες,

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 επιδιωκόμενα σχήματα τα 
οποία υποβάλλονται σε λεπτομερή 
έλεγχο, ειδική κατεργασία (λείανση, 
στίλβωμα), και τους προσδίδεται η καμ
πύλη μορφή των φακών.

Οι μεγάλοι φακοί των αστρονομικών 
τηλεσκόπιων κατασκευάζονται μόνο 
μετά από επανειλημμένες τήξεις και 
βραδείες αποψύξεις του γυαλιού. Για 
την κατασκευή του φακού του τηλεσκό
πιου Λικ της Καλιφόρνιας, διαμέτρου 91 
εκατοστών, χρειάστηκαν 4 χρόνια 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 - πανάκριβα απο- 
κτήματα - αντικατοπτρίζουν το φως του 
ήλιου και των κεριών και δίνουν στο σπίτι 
αρχοντική ομορφιά και ζηλευτή γοητεία.

Η διακόσμηση των γυάλινων αντικει
μένων αποτελεί ξεχωριστή τέχνη που 
ονομάζεται υαλογραφία 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 τσι στα τζάμια και στους 
φεγγίτες των εκκλησιών, οι καλλιτέχνες 
άρχισαν να ζωγραφίζουν σκηνές των 
Αγίων, ενώ στα πλούσια μέγαρα οι περισ
σότερες παραστάσεις ήταν παρμένες 
απ' την αρχαία ιστορία.

Το υαλογράφημα το αποτελούσαν 
πολλά έγχρωμα τζάμια που, αφού ο καλ
λιτέχνης τα χάραζε μ' ένα πυρακτωμένο 
σιδερένιο όργανο, τα κολλούσε μεταξύ 
τους με μολυβένιες ταινίες και έφτιαχνε 
την εικόνα που είχε από πριν σχεδιάσει. 
Μέχρι τον ΙΣΤ' αιώνα η υαλογραφία συν
αγωνίζεται με όλα τα είδη της τέχνης και 
αναπληρώνει πολλές φορές και αυτή 
ακόμα την προσωπογραφία. Από την 
εποχή αυτή όμως αρχίζει η παρακμή της 
που οφείλεται στην τάση των υαλογρά- 
φων να αναπαριστάνουν και τις τελευ
ταίες χρωστικές λεπτομέρειες του θέ
ματος που ζωγραφίζουν, όπως στους π ί
νακες ζωγραφικής.

Η σύγχρονη επιστήμη ανοίγει στο 
γυαλί νέους δρόμους. Νήματα από γυαλί 
χρησιμοποιούνται τώρα στην κατασκευή 
αεροπλάνων, πυραύλων και θαλάσσιων 
σκαφών. Στην Αμερική συνηθίζουν για 
τις οικοδομές τα γυάλινα τούβλα και τα 
εμπορικά καταστήματα έχουν γεμίσει 
από υφάσματα φτιαγμένα με γυάλινες 
κλωστές.

Η σημασία του γυαλιού έγινε ιδιαίτερα 
φανερή στους τρεις τελευταίους αιώνες. 
Στο διάστημα αυτό αποδείχτηκε βασικό
τατο στοιχείο για την επιστημονική 
έρευνα. Αρκεί να σκεφθούμε το μικρο
σκόπιο, που άνοιξε τις πύλες του μικρό- 
κοσμου, το τηλεσκόπιο, που άνοιξε το 
δρόμο για την έρευνα του μακρόκοσμου 
και τα άλλα όργανα που χρησιμοποιούν
ται στις διάφορες επιστήμες και ιδια ί
τερα στην ιατρική.
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Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

1833

ΙΣΤΟ Ρ ΙΚ Ο
Η Μ ΕΡ Ο Λ Ο ΓΙΟ
χηροΦνηοκΗΣ

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

1-10-1953: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολιού εξ- 
εδωσε ψήφισμα με το οποίο εξέφραζε βαθειά ευγνωμοσύνη 
προς το Σώμα της Χωροφυλακής για το έργο που επιτέλεσε 
κατα τους εκεί καταστροφικούς σεισμούς του Αυγούστου 
του ίδιου χρόνου. Την ίδια ημερομηνία του 1956, στην πόλη 
Στρεζα της Ιταλίας άρχισαν οι εκδηλώσεις της «Εθδομάδος 
κυκλοφοριακής τακτικής»*. Τη Χωροφυλακή αντιπροσώπευσε 
ο Δ ιοικητής του τότε Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

2-10-1944: Στην Πάτρα εκτελέστηκε από τους Γερμα
νούς ο Χωροφύλακας Κων/νος Σιώρας.

Βυηνοχωριον κρούσματα 2 - 5 ,  νεκροί ισάριθμοι. Στην ίδια 
εκθεση αναφερεται ότι στο Μ εσολόγγι 70 περίπου στρατιώ
τες λιποτάκτη σαν τρομοκρατημένοι και εγκαταστάθηκαν στο 
χωρίο Ρετσίνα οπού έμειναν μέχρι τις 3 -  10. Τα 2/3 των 
κατοίκων της πόλης κατέφυγαν έντρομοι στα νησιά της λ ι
μνοθάλασσας και στην παραλιακή τοποθεσία «Αγιά» της Πά
τρας, οπού είχε συστηθεί προσωρινό λιμοκαθαρτήριο. Το γε
γονός αυτό προκάλεσε τον πανικό και τις έντονες διαμαρτυ
ρίες των Πατρινών, πολλοί από τους οποίους κατέφυγαν σε 
εξοχικές περιοχές. Ύ στερα από αυτά το Υπουργείο Εσωτερι
κών εδωσε εντολή να καταργηθεί το λιμοκαθαρτήριο Αγιάς 
και οι προερχόμενοι από το Μ εσολόγγι και «εξ άλλων επιχο- 
λερων μερών»» να πηγαίνουν για κάθαρση στο νησί Τριζόνια.

8-1 0-1 922: Στην περιοχή Ραιδεστού Ανατολικής Θράκης 
εξαφανίστηκαν 4 Χωροφύλακες που συνόδευαν συνεργείο 
αποκατάστασης τηλεφωνικής βλάβης καθώς και 5 άλλοι 
έφ ιπποι με επικεφαλής τον Υπενωμοτάρχη Τσιμπούκη που 
σταλθήκαν σε αναζήτηση των πρώτων.

3-1 0-1851 : Στην περιοχή Καράτζας Φθιώτιδος, άγνωστη 
συμμορία αποτελουμενη από 100 περίπου ληστές επιτέθηκε 
με σκοπο να ληστέψει ομάδα ξυλοκόπων που έτυχε να οδοι
πορούν μαζί με τους Χωροφύλακες Γ. Βούλγαρη και Ιωάννη 
Χριστοδούλου. Ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία σκο
τώθηκε ο Χωροφύλακας Βούλγαρης και τραυματίστηκαν 
τρεις ξυλοκόποι και δυο ληστές. Σε καταδίωξη της ληστο
συμμορίας τέθηκε ο Μοίραρχος Παναγιώτης Δαλωνάς

9-10-1857: Τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή Μακρακώ- 
μης ο λήσταρχος Κουλούρης και 5 σύντροφοι του, μπήκαν 
στο ποιμνιοστάσιο του αρχιτσέλιγγα Μάμαλη και σκότωσαν 
με μαχαίρια 7 άλογα για εκδίκηση επειδή τον θεωρούσαν 
συνεργάτη των καταδιωκτικών αποσπασμάτων. Λίγο αργό
τερα αιχμαλώτισαν στην ίδ ια  περιοχή δυο βοσκούς. Επειδή ο 
ένας κατόρθωσε να δραπετεύσει, έκοψαν τ' αυτιά του άλλου 
και τον άφησαν ελεύθερο.

4-10-1852 Στο χωρίο Τζεφερεμίνι του Δήμου Οιχαλία 
Μεσσηνίας, ο Αναστάσιος Μυλωνάς τραυμάτισε θανάσιμα μ 
μαχαίρι τον αδελφό του Κω ν/νο μετά από διένεξη «ένεκ 

έκθεση V περιστατικών“’ ’ όπωεί αναφέρεται στη σχετικ

5- 10-1855: Η ληστοσυμμορία του Λουκά Μ πελιούλια εισ- 
εβαλε στο χωριό Αγιος Γεώργιος του Δήμου Πέτρας Λιβα- 
διας. Αφού βασάνισε αρκετούς κατοίκους, σκότωσε το Δή- 
μαρχο Πέτρας Α. Παπαλαμπρόπουλο και αναχώρησε εσπευ
σμένα συναποκομίζοντας χρήματα και τιμαλφή συνολικής 
αξίας 50 χιλιάδων δραχμών περίπου. Σε καταδίωξη της λη
στοσυμμορίας τέθηκαν ο Υπομοίραρχος Λιβαδιάς Γιανέλης 
και ο Λοχαγός Καλαντζής.

6- 10-1912: Στην Ελασσόνα ιδρύθηκε η πρώτη Υπηρεσία 
Χωροφυλακής στα απελευθερω μένα εθνικά εδάφη με Δ ιο ι
κητή τον Ανθυπομοίραρχο Ξενοφώντα Πραντούνα.

10-10-1855: Στο Ευηνοχώριον Μεσολογγίου βρέθηκε 
θανάσιμα τραυματισμένη μια γυναίκα. Στο ίδιο χωριό βρέ
θηκε λίγες ημέρες αργότερα το κατακρεουργημένο πτώμα 
ενός γέροντα. Η Μ οιραρχία Αιτωλοακαρνανίας συνέλαθε 
τους δράστες και των δυο φόνων. Από τις ανακρίσεις διαπι
στώθηκε ότι αιτία του φόνου του γέροντα ήταν η άρνησή του 
να επιστρέφει στο δράστη ασήμαντο δάνειο ύψους τριάντα 
λεπτών.

11-10-1851: Στο Μ εσολόγγι καρατομήθηκε στην καρα- 
μανιολα χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια, ο ληστής Δημή- 
τριος Σπαθούλας, σε εκτέλεση απόφασης του εκεί κακουρ- 
γιοδικειου. Την ίδια ημέρα, άγνωστη ληστοσυμμορία μπήκε 
στο χωρίο Μ αυρίλου Φθιώτιδος και σκότωσε το Δήμαρχο 
Τυμφρηστού Ιωάννη Γεωργιάδη καθώς και το γιο του ιδιο- 
κτήτη του σπιτιού όπου είχε διανυκτερεύσει. Τέλος την ίδια 
ήμερα άγνωστη ληστοσυμμορία αιχμαλώτισε έξω από το σπίτι 
του τον Πάρεδρο Αρτοτίνας Θεόδωρο Παπανικολάου.

7-10-1855: Σε έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών αναφ 
ρεται οτι απο 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 7 Οκτωβρίου 1855 σ  
Νομο Α ιτωλοακαρνανίας η επιδημία χολέρας είχε τα ακ 
λουθα αποτελέσματα κατά περιοχές: 1)Μεσολόγγι νεκρ 
περισσότεροι από 80 2) Νεοχώρι κρούσματα 28, νεκροί 
περίπου, 3) Κάστρο κρούσματα 2 νεκροί 1, 4) Γαλατάς κ
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12-10-1944: Τμήμα του Ιερού Λόχου αποτελούμενο από 
ανδρες της Χωροφυλακής με επικεφαλής τον τότε Συντα
γματάρχη του Στρατού Κετσέα, ενήργησε αποβατική επ ι
δρομή στη Λήμνο. Την ίδια ημέρα ομάδα ανδρών Χωροφυλα
κής με επικεφαλής τον Ανθυπασπιστή Σπυρ. Αυλωνίτη, απο
βιβάστηκε στην Τήλο Δωδεκανήσου.



13- 10-1942: Στην Άμφ ισσα εκτελέστηκε από τους Ιτα
λούς ο Χωροφύλακας Κων/νος Μπουκακιώτης.

14- 10-1852: Σφοδρή κακοκαιρία με ραγδαίες βροχές και 
ισχυρές ανεμοθύελλες έπληξε την Ανατολική Πελοπόννησο. 
Σύμφωνα με αναφορές των Μοιραρχιών Λακωνίας, Αρκαδίας 
και Αργολιδοκορινθίας, στις περιοχές Άστρους και Κορινθίας 
πλημμύρισαν σπίτια, πνίγηκαν άνθρωποι και πολλά ζώα και 
καταστράφηκαν τεράστιες ποσότητες αποθηκευμένων 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Από τη σφοδρή 
θαλασσοταραχή σημειώθηκαν και πολλά ναυάγια. Συγκεκρι
μένα στην ανοιχτή θάλασσα του Γυθείου βυθίστηκαν ένα 
μικρό αλιευτικό πλοιάριο του Σπύρου Δεμερτζή, μια μπρα- 
τσέρατου Μιχάλη Κούρσουλα, έναμπρ ίκ ιτου Γιάννη Γαβριήλ 
και ένα τρεχαντήρι άγνωστου πλοιοκτήτη. Ακόμη μέσα στο 
λιμάνι της παλιάς Μονεμβασίας εξώκειλε το πολεμικό κότ- 
τερο «Πολυδεύκης» και έπαθε ελαφρές ζημιές. Τέλος μέσα 
στο λιμάνι του Άστρους, αλληλοσυγκρούστηκαν από τον 
αναβρασμό της τρικυμίας 7 πλοιάρια, με αποτέλεσμα να βυ
θιστούν τα 3 και να πνιγούν οι ναύτες Αλέξιος Γιαννάκου και 
Σταμάτης Βασιλείου (ο τελευταίος Υδραίος).

15- 10-1855: Σύμφωνα με αναφορά της Υπομοιραρχίας 
Βόνιτσας, απελευθερώθηκε ο γιος του Δ. Χασική που είχε 
απαχθεί πρόσφατα από τους ληστές, αφού κατέβαλαν οι δικοί 
του για λύτρα 80 τάλληρα «και τινα αργυρά σκεύη». Κατά τις 
εκτιμήσεις της Υπομοιραρχίας, δράστες πρέπει να ήταν οι 
καταγόμενοι από το Δήμο Ανακτορίων Γεώργιος και Αθανά
σιος Κουτσογιωργαίοι και όχι όπως είχε αρχικά πιστευτεί η 
συμμορία του λήσταρχου Χορταριά.

16- 10-1845: Άγνωστη συμμορία αποτελούμενη από 6 
ληστές, αιχμαλώτισε τον Πάρεδρο του χωριού Καρυάς Κοριν
θίας και τον αδελφό του. Σε καταδίωξη των ληστών τέθηκε ο 
Υπομοίραρχος Κορινθίας Παντολέων Αβραάμ.

17- 10-1943: Στην περιοχή του χωριού Βουλγαρέλι Ά ρ 
τας, έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο χωροφύλακας 
Ιωάννης Σορόκος. Την ίδια ημέρα στο χωριό Πολύλοφος 
Ιωαννίνων, σκοτώθηκε από έκρηξη γερμανικής νάρκας ο 
Υπενωμοτάρχης Σπυρίδων Πετρόπουλος.

18- 10-1925: Με Νομοθετικό Διάταγμα το μέχρι τότε 
«Κεντρικόν Γραφείον Εγκληματολογικής Σημάνσεως», μετο
νομάσθηκε σε «Κεντρικόν Γ ραφείον Εγκληματολογικών Ανα
ζητήσεων», ενώ στις έδρες των Ανωτέρων Διοικήσεων και 
Διοικήσεων Χωροφυλακής, ιδρύθηκαν αντίστοιχα Εγκλημα- 
τολογικά Εργαστήρια και Συνεργεία Σημάνσεως.

19- 10-1855: Σε υγειονομική έκθεση της Νομαρχίας 
Ακαρνανοαιτωλίας, αναφέρεται ότι από 8 μέχρι 16 Οκτωβρίου 
1855 στην περιοχή Μεσολογγίου σημειώθηκαν 25 κρούσματα 
χολέρας και πέθαναν 23 άτομα (Μεσολόγγι 16, «πέριξ Μεσο
λογγίου» 1, Γαλατά 5 και Κατοχή 1). Στην ίδια έκθεση αναφέ- 
ρεται ότι η επιδημία συνεχίζεται χωρίς ακόμη να έχουν κατα
μετρηθεί κρούσματα και θύματα στα χωριά Κουνουπίνα, Μά- 
νινα και Αστακό Ξηρομέρου, Λεπενού και Βαρικά Βάλτου. Για 
την επαρχία Τριχωνίδος αναφέρεται ότι «η νόσος φαίνεται 
εκλιπούσα».

20- 10-1855: Συμμορία αποτελούμενη από 7 ληστές, απή- 
γαγε τον Πάρεδρο του χωριού Βλύχα του Δήμου Κρεμαστής 
Λαρίσης. Οι ληστές ενώ κατευθύνονταν προς την τουρκο
κρατούμενη περιοχή, συγκρούστηκαν έξω από το χωριό Γα- 
βριανά με τη συμμορία του λήσταρχου Κουτσοκώστα που 
αιχμαλώτισε για λογαριασμό της τον Πάρεδρο ζητώντας για 
την απελευθέρωσή του 30 χιλιάδες δραχμές.

21- 10-1849: Από μεταβατικό απόσπασμα της Μοιραρχίας 
Μεσσηνίας, συνελήφθη ο ληστής Γ. Γαλιώτης, καταγόμενος 
από το χωριό Μπαλήαγα. Την ίδια ημέρα στο χωριό Ά λβα ινα  
του Δήμου Αρήνης Ολυμπίας, ο Δημήτριος Νικολόπουλος 
τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το συγχωριανό του Νικολο- 
πανάγο. Ο δράστης συνελήφθη.

22- 10-1941: Στη Θεσσαλονίκη εκτελέστηκαν από τους 
Γερμανούς ο Ανθυπομοίραρχος Ευστάθιος Βαμβέτσος και ο 
Ενωμοτάρχης Κυριακόπουλος, οι οποίοι μέχρι τη σύλληψή 
τους υπηρετούσαν στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ 
παράλληλα ήταν δραστήρια στελέχη του κλιμακίου της οργά
νωσης «Όμηρος» στη συμπρωτεύουσα. Χαρακτηριστική και 
συνάμα συγκινητική λεπτομέρεια: Οι μελλοθάνατοι σε ερώ
τηση των Γερμανών αν έχουν κάποια επιθυμία, ζήτησαν και

τους επιτράπηκε ο Ανθυπομοίραρχος να αποχαιρετήσει 
όλους τους συναδέλφους του στην Ασφάλεια και ο Ενωμο
τάρχης να τελέσει το γάμο του μέσα στο κελλί των φυλακών.

23- 10-1849: Ο Μοίραρχος Εύβοιας με αναφορά του πλη
ροφορούσε το Αρχηγείο Χωροφυλακής ότι από την κακοκαι
ρία που ξέσπασε στη βόρεια και κεντρική Εύβοια, σημειώθη
καν πολλές καταστροφές και συγκεκριμένα: Στην Ιστιαία ξε
χείλισαν δυο ορμητικοί χείμαρροι και προκάλεσαν «σημαντι
κός ζημίας, αφήρπασαν ζώα μικρά και μεγάλα, πολλά γεννή
ματα (σ.σ. δημητριακούς καρπούς) των κατοίκων κα ι^πρ οξέ
νησαν ζημίας εις αμπέλους, δενδροφυτείας, τα ριζάριά των 
κατέστησαν άχρηστα, προς δε, επνίγησαν και δύο δεκαπεν- 
ταετή παιδία». Στην περιοχή των Δήμων Κηρονηλέων, Αι
γαίων και Αιδηψίων, καταστράφηκαν όλα τα γεφύρια, ξερρι- 
ζώθηκαν πολλά δέντρα, γκρεμίστηκαν αναρίθμητα καλύβια 
και πνίγηκε ανεξακρίβωτος αριθμός ατόμων. Τέλος στο χωριό 
Κρυονερίτης Ιστιαίας σημειώθηκαν κατολισθήσεις, με απο
τέλεσμα να ταφούν κάτω από τεράστιους όγκους χωμάτων 
δυο σπίτια και μαζί τους 12 άτομα.

24- 10-1922: Τμήμα Χωροφυλακής αποτελούμενο από 
τον επικεφαλής Ανθυπομοίραρχο Σταμ. Σαμπατάκο, 2 Υπα- 
ξιωματικούς και 37 Χωροφύλακες, έπεσε σε ενέδρα 80 τσε- 
τών, ανάμεσα στα χωριά Γενιτζέ και Καδίκιοϊ Ανατολικής 
Θράκης. Κατά την πολύωρη μάχη που ακολούθησε διασώθη
καν μόνο 4 Χωροφύλακες.

25- 10-1850: Στο Δήμο Πελάνης της επαρχίας Σπάρτης σε 
επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την διεξαγωγή των Βου
λευτικών εκλογών, τραυματίστηκαν θανάσιμα δυο πολίτες 
και ελαφρότερα άλλοι τρεις.

26- 10-1849: Στην τοποθεσία «Κλαρί» -  δεν προσδιορίζε
ται ποιας περιοχής στο σχετικό έ γ γ ρ α φ ο -16 ληστές πυροβό
λησαν τους διερχόμενους έφιππους Υπομοίραρχο Νικόλαο 
Παπαζαφειρόπουλο και Χωροφύλακα Μιχαήλ Ορφανό, κα- 
λώντας τους να παραδώσουν τα όπλα. Σε άρνησή τους^ ακο
λούθησε συμπλοκή κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα 
το άλογο του Χωροφύλακα και τραυματίστηκε ελαφρά ο Υπο
μοίραρχος. Οι ληστές τους συνέλαβαν μαζί με τρεις διαβά
τες, για να τους εγκαταλείπουν τελικά μόλις καταδιώχθηκαν 
από ένοπλους κατοίκους των γύρω χωριών.

27- 10-1912: Τις πρωινές ώρες μπήκε στη Θεσσαλονίκη 
τμήμα έφιππης Χωροφυλακής ενισχυμένο από ευζώνους,^ με 
επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής Παύλο 
Ραζέλο. Αφού διέσχισε την Εγνατία οδό κάτω από τις απο
θεωτικές εκδηλώσεις πυκνού πλήθους κόσμου, κατέληξε στο 
Διοικητήριο της πόλης, από όπου εξαπολύθηκαν περιπολίες 
ασφαλείας σε όλα τα σημεία της πόλης εν όψει της εισόδου σ' 
αυτήν της ανώτατης ηγεσίας των ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων. Το βράδυ της ίδιας ημέρας μπήκε στη Θεσσαλο
νίκη και στρατοπέδευσε στο Καραμπουρνάκι τμήμα εθελον
τών με ομαδάρχες τους τότε Ενωμοτάρχες Κολλάτο, Σπένδο 
και άλλους Υπαξιωματικούς.

28- 10-1943: Στην περιοχή του χωριού Αθαμανίου Άρτας 
έπεσε μαχόμενος κατά των Γερμανών ο Χωροφύλακας Δημο
σθένης Νάτσικας.

29- 10-1851: Στις τοποθεσίες «Κανάλι» του_χωριού Χρυ- 
σοβίτσα και «Πρόδρομος» του Δήμου Αστακού ηηρομέρου, ο 
λήσταρχος Ν. Σαρμαντζέλης με 7 συντρόφους του, τραυμά
τισαν θανάσιμα μέσα στις σκηνές τους τον αρχιτσέλιγγα Μπί- 
στα και ελαφρότερα τους Θανάση Κύριο και ένα άλλο άγνω
στου ονόματος.

30- 10-1855: Τις νυχτερινές ώρες η συμμορία του Μπε- 
λιούλια αποτελούμενη από 50 περίπου ληστές, μπήκε στη 
Λιθαδιά και αιχμαλώτισαν μέσα στο σπίτι του τον ευκατά
στατο Λοχαγό της Φάλαγγας Τριαντάφυλλο Βουγιουκλή. Επί 
τόπου έσπευσε δύναμη αποτελούμενη από 34 στρατιώτες, 8 
Χωροφύλακες και δυο Λοχαγούς της Οροφυλακής. Οι λη
στές, έχοντας καταλάβει τη γέφυρα του ποταμού, υποδέχθη
καν την καταδιωκτική δύναμη με πυκνούς πυροβολισμούς, 
σκοτώνοντας ένα έφιππο Χωροφύλακα και τραυματίζοντας 
μια διερχόμενη γυναίκα. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, 
αφού πρώτα αποκεφάλισαν τον αιχμάλωτο Λοχαγό.

31- 10-1855: Κατά το μήνα Οκτώβριο από τις Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής συνελήφθησαν 7 ληστές και εξοντώθηκε 1.
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φικές τοποθεσίες και έντονο τρόπο ζωής 
με πολλές εκπλήξεις, είναι η σημερινή 
Ολλανδία. Μια χώρα που συναρπάζει και 
μαγεύει τους πολυάριθμους θαυμαστές 
της με τα υπέροχα τοπία της που προ
βάλλουν πάντοτε σαν ακατανίκητος πό
λος έλξης σε οποιαδήποτε εποχή- στον 
άγριο χειμώνα, στο ασταθές με τις πολ
λές διακυμάνσεις καλοκαίρι, στο μουντό 
φθινόπωρο.

Κράτος της κεντροδυτικής Ευρώπης 
που βρέχεται από τη Βόρειο θάλασσα, η 
Ολλανδία έχει έκταση 40.844 τ.χλμ. και 
πληθυσμό γύρω στα 13.780.000 κατοί
κους. Πρωτεύουσά της το μαγευτικό 
Αμστερνταμ, η «πανέμορφη Βενετία του 
Βορρά·· (810.000 κατ.). Διασχίζεται από 
πολλά γραφικά κανάλια και φημίζεται για 
τον έντονο τρόπο ζωής των κατοίκων 
του. Εχει πολλά σπουδαία μουσεία, 
αξιόλογες βιομηχανίες και είναι έδρα 
διεθνών ναυτιλιακών και ασφαλιστικών 
εταιρειών. Είναι παγκόσμιο κέντρο επε
ξεργασίας διαμαντιών.

Αλλά δεν είναι μόνο το 'Αμστερνταμ 
που μαγνητίζει τον επισκέπτη με τον 
απλό όσο και έντονο ρυθμό ζωής που

χώρας, έδρα της κυβέρνησης, του κοι- 
νοβούλιου, της αυλής και του Διεθνούς 
Δικαστηρίου. Βρίσκεται κοντά στη δυ
τική ακτή, Β.Α. του Ρόττερνταμ και έχει 
ωραία πάρκα, κτίρια, μνημεία και πλούσια 
μουσεία. Η Χάγη είναι έδρα πολλών πολι
τιστικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανι
σμών, με πληθυσμό 560.000 κατ.

Το Ρόττερνταμ με(660.000) κατοίκους ε ί
ναι χτισμένο στις όχθες του Μόσα. Είναι 
μεγάλο βιομηχανικό κέντρο και έχει το 
μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, με τερά
στιες λ ιμενικές εγκαταστάσεις και προ
κυμαίες, που εκτείνονται σε μήκος πολ
λών δεκάδων χιλιομέτρων. Η Ουτρέχτη 
(280.000 κατ.) είναι ιστορική πόλη, έδρα 
πανεπιστήμιου και της αρχιεπισκοπής 
της Ολλανδίας. 'Εχει σπουδαίες β ιβλιο
θήκες, μουσεία και μνημεία. Το Χάαρλεμ 
(175.000 κατ.) είναι πρωτεύουσα της Βό
ρειας Ολλανδίας. Εχει βιομηχανίες 
μεταλλουργίας και αποτελεί το εμπορικό 
κέντρο της ανθοκομικής παραγωγής. 
Αλλες σημαντικές πόλεις είναι η Αϊν- 

τχόθεν, η Μπρέντα, το Λέυντεν (ιστορική 
πόλη με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της 
Ολλανδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1575), η

Ομορφιά και τέχνη
Του Γεωργ'ιου ΛΕΚΑΚΗ 

Ενωμοτάρχη

Μια πραγματικά εντυπωσιακή χώρα με 
υπέροχα μνημεία που υψώνονται επ ι
βλητικά σε πολλά σημεία της χώρας συν
θέτοντας ένα ανυπέρβλητο θέαμα αι
σθητικής πανδαισίας, αναρίθμητα γρα
φικά κανάλια, που προξενούν το ζωηρό 
ενδιαφέρον του επισκέπτη, ήσυχες γρα-

κυλάει κάτω απ' τα γεφύρια και πλάι στα 
αναρίθμητα κανάλια. Η Ο λλανδία ή Κάτω 
Χώρες, όπως ονομάζεται, εξαιτίας της 
χαμηλής στάθμης του εδάφους, είναι 
χώρα με παλιά αστική παράδοση και πολ
λές σπουδαίες πόλεις με πολλά και θαυ
μάσια μνημεία και ζωηρή βιομηχανική και 
εμπορική κίνηση.

Η αριστοκρατική πόλη Χάγη, πρω
τεύουσα της επαρχίας της Νότιας Ολ
λανδίας, είναι το διοικητικό κέντρο της

Χίλθερσουμ που παρουσιάζει τουριστικό 
ενδιαφέρον κ.ά

Η Ο λλανδία έχει κατά το μεγαλύτερο 
μέρος την εμφάνιση ενός συνόλου βα- 
θυπέδων, κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, από την οποία προστατεύεται 
από μια σειρά παράκτιων θινών και επι
βλητικό σύστημα αντιπλημμυρικών φρα
γμάτων. Σημαντικό μέρος της περιοχής, 
που με πολύ κόπο αποξηράνθηκε δια μέ-



σου των αιώνων αποτελεί σήμερα εύ
φορα POLDER.

Το κλίμα είναι εύκρατο, παραθαλάσ
σιο, με ισχυρούς ανέμους και άφθονες 
βροχοπτώσεις. Οι νότιες περιοχές είναι 
θερμότερες απ ’ τις βόρειες. Το έδαφος 
της Ολλανδίας 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 Ολλανδοί 
κατασκεύασαν επί εκατοντάδες χ ιλ ιόμε
τρα μεγάλα και μικρά φράγματα. Εδώ και 
μερικές δεκαετίες άρχισαν να πραγμα
τοποιούν μεγαλεπήβολα προγράμματα 
και κατάφεραν να αποδώσουν στη 
γεωργία τεράστιες εκτάσεις αρκετά εύ
φορης γης. Από τα τελειωμένα έργα ξε
χωρίζει πάνω απ’ όλα, το κολοσσιαίο 
φράγμα Ά φ σλουιτ (Afsluitdijk) μήκους 
περίπου 30 χιλιομέτρων, το οποίο απο
περατώθηκε το 1932.

Η Ολλανδία διαρρέεται από ένα φυ
σικό και τεχνητό υδάτινο δίκτυο, από τα 
πυκνότερα του κόσμου. Κανείς όμως από 
τους μεγάλους ποταμούς που τη διαρ
ρέουν δεν ανήκει ολόκληρος σ' αυτήν. 
Κυριώτεροι ποταμοί είναι ο Ρήνος, ο Μό- 
σας (Μάας) και ο Σκάλδης. Πολυάριθμες 
είναι επίσης οι τεχνητές διώρυγες που 
χρησιμοποιούνται για την ναυσιπλοΐα, 
την άρδευση και την αποχέτευση των 
νερών, επειδή σημαντικό μέρος του 
εδάφους βρίσκεται κάτω από την επιφά
νεια της θάλασσας.

Το πολίτευμα της Ολλανδίας είναι κοι
νοβουλευτική βασιλεία. Από διοικητική 
άποψη η Χώρα διαιρείται σε δώδεκα 
περιοχές. Οι Ολλανδικές Αντίλλες απο
τελούν τμήμα του βασιλείου των Κάτω 
Χωρών, αλλά έχουν εσωτερική αυτονο
μία. Οι Ολλανδοί 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 ρωμαιοκαθο
λικοί και το 34% προτεστάντες.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ
ΔΡΟΜΗ

Η ιστορία της Ολλανδίας αρχίζει ου
σιαστικά μόνο κατά τον 8ο αιώνα, οπότε 
η περιοχή περιλήφτηκε στην αυτοκρα
τορία του Καρλομάγνου. Κατά τους τε
λευταίους αιώνες του Μεσαίωνα, ανα
πτύχθηκε σημαντικά από οικονομική και 
πολιτιστική άποψη, και ιδιαίτερα το δου
κάτο της Ολλανδίας (η σημερινή Δυτική 
επαρχία) απόκτησε μεγάλη πολιτική ση
μασία. Τότε άρχισαν οι εργασίες για την 
προστασία από τις πλημμύρες των βό
ρειων εδαφών και την αποστράγγισή 
τους, ώστε να γίνουν κατοικήσιμα και 
κατάλληλα για καλλιέργεια.

Κατά τον 15ο αιώνα η Ολλανδία περι
ήλθε στην εξουσία των Αψβούργων της 
Αυστρίας. Η οικονομική ακμή και η πολι
τική ομαλότητα συνεχίστηκαν στην 
περίοδο της βασιλείας του Καρόλου Εξ 
όταν όμως αυτός άφησε το 1555 τις Κάτω 
Χώρες στο γιο του Φίλιππο Β' της Ισπα
νίας, ξέσπασαν θρησκευτικές ταραχές, 
εξαιτίας των διωγμών εναντίον των δια-

μαρτυρόμενων και της προσπάθειας για 
εγκατάσταση της Ιερής Εξέτασης. Στις 
αρχές του 17ου αιώνα η Ολλανδία ήταν 
μεγάλη ναυτική δύναμη και είχε τερά
στιο εμπορικό στόλο που συναγωνίζον
ταν εκείνον της Αγγλίας. Το 1650 έγινε 
καθεστωτική αλλαγή εξαιτίας της αντί
δρασης της πλούσιας εμπορικής τάξης. 
Ακολούθησαν οι πόλεμοι εναντίον της 
Αγγλίας (1652 - 1654 και 1664 - 1667) και 
ύστερα κατά της Γαλλίας (1672 - 78). 
Μετά τη γαλλική επανάσταση και την 
κατάληψη της χώρας από τα γαλλικά 
στρατεύματα (1795), έγινε πρώτα δημο
κρατία, με το όνομα Βαταβική, και 
ύστερα βασίλειο του Λουδοβίκου Βονο- 
πάρτη, (1806 -1810), ενώ ο Γουλιέλμος Ε' 
κατέφυγε στην Αγγλία. Μετά την κατάρ
ρευση της αυτοκρατορίας του Ναπο- 
λέοντα με τη συνθήκη του Λονδίνου του 
1814, αποτέλεσε μαζί με το Βέλγιο το 
βασίλειο των Κάτω Χωρών με βασιλιά το 
γιο του Γουλιέλμου Ε'. Λόγω της κακής 
πολιτικής του τελευταίου και της πλεο
νεκτικής θέσης των Ολλανδών στο βασί
λειο, το Βέλγιο αποσχίστηκε το 1830 και 
η Ολλανδία αναγκάστηκε το 1839 να 
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του, αφού 
δεν κατόρθωσε να την ματαιώσει με 
στρατιωτικά μέσα.

Κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο η Ολ
λανδία παρέμεινε ουδέτερη, αντιμετώ
πισε όμως τεράστιες οικονομικές δυσ
κολίες από τις συνέπειές του. Παρά την

επιθυμία της να διατηρήσει την ουδετε
ρότητα και κατά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, 
δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τους 
Γερμανούς το Μάιο του '40. Το 1949 η 
Ολλανδία προσχώρησε στο Βορειοα
τλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και αργότερα 
υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τέχνη: Η ανεξάρτητη Ολλανδική τέχνη 
άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά στα 
τέλη του 16ου αιώνα. Στα οικοδομήματα 
του 16ου αιώνα είναι σαφή τα αναγεννη
σιακά στοιχεία- έργα της εποχής αυτής 
είναι τα δημαρχεία του Λέυντεν και της 
Χάγης. Τυπικά δείγματα της φλαμανδι- 
κής αρχιτεκτονικής είναι ο Ά γ ιος  Ιωάν
νης του Μπονά Λε Ντυκ και η Σαιντ Μπα- 
βόν 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 
Ολλανδικής 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 Ιερώνυμος Μπος, το έργο 
του οποίου διακρίνεται για την πρωτοτυ
πία και την ένταση.

Η Ολλανδική ζωγραφική του 17ου 
αιώνα ε ίνα ι από τα υψηλότερα πολιτι
στικά φαινόμενα. Τον 17ο α ι„ χρυσή 
εποχή της Ο λλανδικής ζωγραφικής γ ίνε
ται οριστικός ο πολιτικός, θρησκευτικός 
και κοινωνικός χωρισμός των βορείων 
και νοτίων Κάτω Χωρών, που οδηγεί σ ’ 
αντίθετες κατευθύνσεις την καλλιτε
χνική παραγωγή τους. Στον καθολικό 
νοτο θρ ιαμβεύει η μπαρόκ ζωγραφική 
του Ρούμπενς, ενώ στο βορρά η αυτό- 
χθονη παράδοση του ρεαλισμού που 
ανάγεται στον 15ο αι., ανακτά σφρίγος 
και τροφοδοτείται από τα διδάγματα του 
Καραβάτζιο.

Η προσωπογραφία δεν είνα ι απεικό
νιση του ιδανικού ανθρώπου αλλά του 
ανθρώπου που συλλαμβάνεται με καυ
τερή ειλ ικρ ίνε ια  και αμεσότητα στην πιο 
βαθειά πραγματικότητά του. Το χαρακτη
ριστικό ολλανδικό τοπίο είναι ένας τό
πος φυσικών συμβάντων και απρόβλε
πτων στιγμαίων εναλλαγών, που αποτυ- 
πώνονται με ταχύτητα. Δεν είνα ι όπως 
στους κλασικούς ζωγράφους, ένα υπό
βαθρο για την τοποθέτηση της ανθρώ πι
νης δραστηριότητας, αλλά αποκτά αυτό
νομη, ανεξάρτητη αξία. Στο ρεαλισμό 
βασίζονται οι υψηλότερες τάσεις ρομαν
τισμού του αιώνα η προσωπογραφική 
τέχνη του Φράντς Χαντς Χαλς αυστηρά 
ανθρώπινη και απομακρυσμένη από την 
αυλική αντίληψη της εξιδανίκευσης των 
μορφών και η ταραγμένη ψυχολογική 
ενδοσκόπιση του Ρέμπραντ του κορυ
φαίου αυτού ζωγράφου του αιώνα μας με 
το σαιξπηρικό βάθος. Η άμεση και ε ιλ ι
κρινής θέση απέναντι στην πραγματικό
τητα, χαρακτηρίζει όλους τους καλλιτέ
χνες αυτής της θαυμαστής εποχής της 
ολλανδικής τέχνης, από τον Γιάκομπ βαν 
Ρόύσνταλ, έναν απ' τους μεγαλύτερους 
τοπιογράφους όλων των εποχών, ως 
τους ζωγράφους των εσωτερικών χώρων 
όπως οι Γκάμπριελ Μετσού και Γκέραντ 
Τέρμπορχ.

Στα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρή
θηκε μια αναγέννηση της ολλανδικής 
αρχιτεκτονικής, με επικράτηση του εκ- 
λεπτισμού και αντιπροσωπευτικότερα 
κτίρια το RIJKSMUSEUM (1876-1886) και 
τον κεντρικό σταθμό του Αμστερνταμ 
(1881 - 1889) σε σχέδιο του αρχιτέκτονα 
Κούπερς. Το σημαντικότερο γεγονός 
μετά τον Β ’ παγκόσμιο πόλεμο ήταν η 
ανοικοδόμηση του κέντρου του Ρόττερ- 
νταμ (1950), που αποτέλεσε υπόδειγμα 
πολεοδομικού προγραμματισμού.

Λογοτεχνία: Η μεσαιωνική λογοτεχνία 
της Ολλανδίας ταυτίζεται με εκείνη της 
Φλάνδρας, με την οποία αποτελούσε μία 
πολιτική και γλωσσική ενότητα. Στα τέλη 
του15ουαιώνακαι τις πρώτες δεκαετίες 
του επόμενου, έζησε ο Έ ρασμος, ο με
γαλύτερος ουμανιστής της Β. Ευρώπης 
τον καιρό της μεταρρύθμισης. Ά λ λ ο ι 
αξιόλογοι συγγραφείς ήσαν οι Πορτ, Βαν 
Εφφεν, Χ ίλντεμπραντ κ.ά. Στα τέλη του 

19ου αιώνα εμφανίστηκε ένα πλατύ λο
γοτεχνικό ρεύμα το «κίνημα του 80» 
γύρω από το περ ιοδικό Ντε Νιέθε Γκίντς 
του οποίου οι θεωρητικές θέσεις στρέ
φονται γύρω από την αυτοτέλεια και τον 
προσωπικό χαρακτήρα της τέχνης. Το κί
νημα αυτό αποτέλεσε τη βάση της σύγ
χρονης ολλανδικής λογοτεχνίας. Κυριώ-

τερος εκφραστής του κινήματος ήταν ο 
Βίλελμ Κλόος, ο ποιητής Χέρμαν Γκόρ- 
τερ, ο μυθιστοριογράφος Λουί Κούπε- 
ρους κ.ά. Κατά τον 20ο αιώνα εμφανί
στηκε μία πλειάδα πεζογράφων και πο ιη
τών με κυριώτερους τους Ντε Μέεστερ, 
Τοπ Ναέφ κ.ά.

Στην Ολλανδία εφευρέθηκε το τηλε
σκόπιο. που έφερε τη μεγάλη πρόοδο 
της αστρονομίας. Μεγάλος επιστήμονας 
του 17ου αιώνα υπήρξε ο Χόυχενς που 
ανακάλυψε το εκκρεμές και έβαλε τις 
βάσεις της οπτικής. Πλούσια η μουσική 
δραστηριότητα, που ενίσχυσε το πατρο
παράδοτο μουσικό ενδιαφέρον με την 
διοργάνωση σοβαρών εκδηλώσεων, 
όπως το ολλανδικό φεστιβάλ που γίνεται 
κάθε χρόνο στο Ά μστερνταμ και στη 
Χάγη από το 1918 και με μια αξιοση
μείωτη μουσικολογική δραστηριότητα. 
Πλούσια είναι και τα αντικείμενα που 
συνδέονται με την ολλανδική λαϊκή φο
ρεσιά τα ξυλοτσόκαρα τα στολισμένα με 
δαντέλλες καλύμματα της κεφαλής και 
ιδιαίτερα τα προϊόντα της χρυσοχοΐας, 
που έχουν παράδοση αιώνων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Ο λλανδία που είναι χώρα εκ παρα- 
δόσεως γεωργική και κτηνοτροφική είναι 
παράλληλα και μια αξιόλογη βιομηχανική 
δύναμη· χάρη στο ευρύτατο υδρογρα- 
φικό δίκτυο αρδεύονται μεγάλες εκτά
σεις και γίνεται επίσης πλατιά χρήση λι- 
πασμάχων και γεωργικών φαρμάκων, 
έτσι ώστε η απόδοση να είναι πολύ 
υψηλή. Καλλιεργούνται δημητριακά ζα
χαρότευτλα, κηπευτικά. Ιδιαίτερη θέση 
μεταξύ των καλλιεργειών έχει η ανθοκο
μία ιδίως της τουλίπας, για την οποία η 
Ολλανδία είναι παγκόσμια γνωστή. Ση
μαντική είναι και η ανάπτυξη της κτηνο
τροφίας με την εκτροφή αγελάδων εκ
λεκτών φυλών με εξαιρετική απόδοση, 
που δίνουν στην αγορά το φημισμένο 
ολλανδικό γάλα.

Η Ο λλανδία είναι αξιόλογη βιομηχα
νική δύναμη με κύριους κλάδους ανά- 
πτυξης, τη μεταλλουργία, τις μηχανουρ
γ ίε ς  κατασκευές και τη χημική β ιομη
χανία. Η τεχνολογία των μέσων μεταφο
ράς αντιπροσωπεύεται από ναυπηγεία 
και εργοστάσια αεροπλάνων και αυτοκι
νήτων. Το Ά μστερνταμ είναι το μοναδικό 
κέντρο στον κόσμο για την κοπή των δια- 
μαντιών, την κατεργασία και το εμπόριό 
τους. Η Ο λλανδία εξάγει κυρίως 
προϊόντα ειδών διατροφής, υφάσματα, 
κατεργασμένα διαμάντια και διάφορες 
μηχανές. Από πλευράς μέσων μεταφο
ράς έχει άρτιο και εκτεταμένο συγκοι
νωνιακό δίκτυο. Μεγάλης σπουδαιότη- 
τας είναι το εσωτερικό υδάτινο δίκτυο, 
μήκους περίπου 5.500 χιλιομ., το οποίο 
συνδέει τις περισσότερες σημαντικές 
πόλεις και παραγωγικά κέντρα.

Αξιόλογη είναι και η ανάπτυξη του 
τουρισμού, χάρη στις γραφικές πόλεις τα 
πολυάριθμα μνημεία, τα έργα τέχνης του 
ιστορικού παρελθόντος της, τη χαρα
κτηριστική φύση της που διαμορφώθηκε 
από τον άνθρωπο, τα κανάλια, τους ανε
μόμυλους και τις τεράστιες φυτείες 
λουλουδιών.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός

ότι οι πολυάριθμοι επισκέπτες της Ολ
λανδίας εκφράζονται με τα κολακευτι
κότερα σχόλια για τις φυσικές ομορφιές 
της και τις μοναδικές εμπειρίες που 
προσφέρει, στον επισκέπτη. Κάθε μέρος 
τΓΚ  χώρας είναι και μια ευχάριστη έκ- 
πληξη, γιατί αφή νει όμορφες αναμνήσεις 
και χαρίζει αλησμόνητες στιγμές ξενοια
σιάς σ ’ ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Ο απλοϊκός τρόπος ζωής που κυλάει 
στα ήρεμα γραφικά κανάλια αλλά και η 
έντονη νυχτερινή ζωή με τις πολλές εκ
πλήξεις και τις μοναδικές απολαύσεις, 
αποτελούν πραγματική πρόκληση για 
τον επισκέπτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, 
που προξενούν το ζωηρό ενδιαφέρον και 
κεντρίζουν την προσοχή. Έ να σωρό 
άλλα ερεθίσματα μας παρακινούν να 
επισκεφθούμε τη χώρα των εκπλήξεων 
και των έντονων συγκινήσεων. Το ιστο
ρικό παρελθόν της, τα πολυάριθμα μνη
μεία που ζωντανεύουν παλιές και σύγ
χρονες πτυχές της ιστορίας, οι ωραίες 
και μεγάλες πόλεις με την ιδιόμορφη αρ
χιτεκτονική των κατοικιών και οι φυσικές 
ομορφιές της χώρας δελεάζουν, προκα- 
λούν και παρακινούν τον κάθε επισκέ
πτη. για μια γνωριμία με τη σύγχρονη Ολ
λανδία.

Είναι πραγματικό αξέχαστες οι βόλτες 
με τα βαποράκια στα γραφικά κανάλια 
του Αμστερνταμ που ζωντανεύουν ρο
μαντικές στιγμές και γαληνεύουν την 
ψυχή' ανεπανάληπτη η άγρια ομορφιά 
του ολλανδικού τοπίου, μοναδική σε 
πρωτόγνορες εμπειρίες η περιπλάνηση 
στη νυχτερινή ζωή.

Αλλά και για την ικανοποίηση των καλ
λιτεχνικών και πνευματικών αναζητή
σεων μας και της ψυχικής μας ηρεμίας 
υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πρά
γματα. Τα μουσεία με τα εκπληκτικά εκ
θέματα μας μεταφέρουν σ ’ ένα κόσμο 
μαγείας και εκλεπτισμένης ομορφιάς με 
την πο ικιλ ία  των θεμάτων τους. Μια επ ί
σκεψη στο περίφημο μουσείο RIJ
KSMUSEUM. θα μας καθηλώσει με τους 
εντυπωσιακούς πίνακες ζωγραφικής 
ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει η κο
ρυφαία δημιουργία του μεγάλου Ρέμ
πραντ «Νυχτερινή περιπολία».

Αλλά και τα διάφορα μνημεία που συν
αντάμε σε πολλές πόλεις ζωντανεύουν 
έντονα το ιστορικό παρελθόν της χώρας, 
δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρί
σουμε την ιστορική πορεία της δια μέσου 
των αιώνων. Ενα πλήθος από διάφορες 
αξιόλογες εκδηλώσεις όπως διεθνείς 
εκθέσεις, μουσικά φεστιβάλ όλων των 
ειδών κ.ά., μπορούν να μας προσελκύ- 
σουν ανάλογα βέβαια με τα ιδιαίτερα εν- 
διαφέροντά μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Ολλανδία του σή
μερα. Μια εντυπωσιακή χώρα με πολλά 
και πο ικίλα ενδιαφέροντα, που ικανο
ποιούν κάθε γούστο και προσφέρουν 
μοναδικές εμπειρ ίες στον επισκέπτη.

Αξίζει πραγματικά να επισκεφθούμε τη 
μαγευτική χώρα των καναλιών, γιατί 
αναμφισβήτητα είναι ο ιδανικός τόπος 
των υπέροχων συγκινήσεων και των μο
ναδικών απολαύσεων, που πλημμυρί
ζουν την ψυχή μας γαλήνη και ηρεμία για 
το ανεπανάληπτο θέαμα της φυσικής 
ομορφιάς του άγριου ολλανδικού τοπίου 
και έντονη διάθεση για γνωριμία του 
τρόπου ζωής των χαρούμενων κατοίκων 
της.

782



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 φιλοξενήσει τη 
ζωή. Η δεύτερη βαθμίδα των δεδομένων 
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 παρουσια- 
σθε'ι η ζωή και να εξελιχθεί μέχρι την 
παρουσία διανοητικού πολιτισμού. Το 
κλειδί της όλης διαδικασίας είναι η Κοι-

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 γεννιούνται κατ’ 
έτος 10 νέοι αστέρες (R = 10). Αισιόδοξοι 
αστρονόμοι αναχωρούν από την παρα
δοχή ότι κάθε δεύτερος αστέρας έχει 
πλανήτες που γυρίζουν περί αυτόν. Δεν 
υπάρχει όμως ασφάλεια στην παραδοχή, 
πόσοι από τους αστέρες έχουν πλανή
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 ειδικοί 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
λικά4.

Οι ειδικοί ερευνηταί εκφράζουν πολ
λές αμφιβολίες με την ύπαρξη και άλλων

νωνιολογία -  οι κανόνες που περιγρά
φουν την άνοδο και την κάθοδο των τε
χνολογικών πολιτισμών. Νόμοι κάτω από 
τους οποίους μπορούν να εκτιμηθούν 
κατά μέσα όρο η διάρκεια της ζωής ενός 
τοιούτου πολιτισμού, πριν αυτός ο πολι
τισμός να καταστραφεΐ».

Οι δύο γνωστοί ειδικο ί για τα σχετικά 
προβλήματα, οι Fr. Darake & C. Sagan 
διατύπωσαν τη σειρά αυτή των σχετικών 
ερευνών σε μια εξίσωση, την οποία συζή
τησαν λεπτομερώς στο ειδικό Συνέδριο, 
το Σεπτέθριο 1971, στο Αστεροσκοπείο 
Byurakan στη Σοβιετική Ένωση. Ο τύπος 
αυτός εκφράζει το τριπλό ζήτημα: την 
ύπαρξη σκεπτομένων όντων στο Γ αλα
ξία, τον αριθμό πολιτισμών που μπορούν 
να αναπτυχθούν και την επικοινωνία 
μεταξύ τους. Για το πρόβλημα αυτό συν
εργάζονται στενά οι δύο μνημονευθέν- 
τες αμερικανοί ειδικο ί με τον σοβιετικό 
καθηγητή I.S. Shklovsky (Βλέπε πίνακα):

-  πολλών ή ολίγων -  πολιτισμών στο Γ α
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 πρέπει να πούμε ότι το Συν
έδριο στο Αστεροσκοπείο Byurakan της 
Αρμενικής Ακαδημίας των Επιστημών -  
από τις Ακαδημίες Επιστημών ΗΠΑ και 
ΕΣΣΑ- με συμμετοχή κορυφαίων ειδικών 
Αμερικανών, Σοβιετικών και Τσέχων κα
τέληξαν σε ουσιώδη και συγκεκριμένα 
συμπεράσματα που ήσαν τα ακόλουθα:

Οι εντυπωσιακές ανακαλύψεις τα τε
λευταία χρόνια της αστρονομίας, της 
βιολογίας, της επιστήμης των υπολογι
στών και της ραδιοφυσικής οδηγούν 
στην αναζήτηση εξωγήινων πολιτισμών 
και τον εντοπισμό τους. Προχωρούμε 
από τη θεωρία στην πράξη.

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποδει- 
χθεί ουσιώδους σημασίας για το μέλλον 
της ανθρωπότητας. Αν ανακαλυφθεί η 
ύπαρξη άλλων πολιτισμών, θα επηρεάσει 
θετικά ολόκληρο το μέλλον του ανθρώ
που και η επαφή αυτή θα έχει πρακτικές 
και φιλοσοφικές επεκτάσεις.

-  Οι πόροι του πλανήτη μας -  τεχνολο

γικοί και επιστημονικοί -  είναι αρκετά 
μεγάλοι ήδη, ώστε να μας επιτρέπουν ν ’ 
αρχίσουμε την προσπάθεια αυτή . ..

-Συζητήθηκαν λεπτομέρειες για τον 
τρόπο ερεύνης για εγωγήϊνα σκεπτό- 
μενα όντα και οι συμμετασχόντες θεω
ρούν εξαιρετικά πολύτιμα τα πειράματα 
με διαστημόπλοια.

- Τ ο  Συνέδριο συνιστά την έναρξη 
συγκεκριμένων νέων ερευνών προς ποι
κίλες κατευθύνσεις, με νέες μεθό
δους ...» .

Το Νοέμβριο 1979 έγινε ένα πολύ εν
διαφέρον Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο 
του Maryland με θέμα: «Που είναι αυτοί;» 
Συμμετέχοντες ήσαν πολλοί ερευνητές 
που ενδιαφέρονται για θέματα πιθανού 
αποικισμού στο Γαλαξία μας και επικοι
νωνίας μαζί τους. Οι επιστήμονες διαφω
νούν φυσικά μεταξύ τους επάνω στο 
θέμα αυτό. Ό μω ς σημασία έχει η συζή
τηση και η προσπάθεια για εύρεση του 
σωστού που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Ο Έ λληνας καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο της Βοστώνης κ. Μιχ. Παπαγιάν- 
νης -  ένας από τους τρεις κύριους οργα
νωτές του Συνεδρίου -  διατύπωσε τη 
δική του άποψη: «Η ιδική μου άποψη, 
είπε,5 είναι ότι η δυνατότητά του να έχει 
ήδη ο Γαλαξίας μας πλήρως αποικισθεί 
δεν μπορεί να απορριφθεί 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 γνωρίζουμε με την αλλαγή του 
αιώνα μας, εάν το ηλιακό μας σύστημα 
είναι αποικισμένο 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 προ- 
βλέπονται από το πρόγραμμα SETI 
(Seatch For extraterrestriae Intelliigence) = 
έρευνα για εξωγήινες νοημοσύνες) ως 
δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη δε
καετία του 1980».

Στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς 
Αστρονομικής Ενώσεως που συνήλθε 
στην Πάτρα (Αύγουστος 1982) αποφασί- 
σθηκε η ίδρυση ειδικής Επιτροπής, της 
51ης, για την «έρευνα εξωγήινης ζωής» 
με Πρόεδρο τον καθηγητή Μιχ. Παπα- 
γιάννη. 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.

Πίνακας

Ο αριθμός των τεχνολογικά αναπτυγμένων πολιτισμών του Γαλαξία που 
μπορούν να υπάρχουν και να επικοινωνούν 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 όμοιων προς τον Ή λιο που δεν είναι 

συνδεδεμένοι 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 πολιτισμών με εξελιγμένη τεχνολογία.

783



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΗ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21

ΜΕΡΟΣ A '

Ό πω ς ε ίναι γνωστό, οι πρώτοι Αξιωμα
τικοί Χωροφυλακής προέρχονταν από 
τον κύκλο των αγωνιστών του ’21. Μ έχρι 
σήμερα η ιστορική έρευνα έχει φέρει στο 
φως της δημοσιότητας την επαναστα
τική δράση μερικών μόνο από τους πρώ
τους Αξιωματικούς που εντάχθηκαν στο 
Σώμα μετά τη δημοσίευση του ιδρυτικού 
του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως (3 Ιουνίου 1833).

Ό μω ς αγωνιστές του ’21 ήταν και δε
κάδες άλλοι που απέκτησαν αργότερα 
την ιδιότητα του Αξιωματικού Χωροφυ
λακής ξεκινώντας τη σταδιοδρομία τους 
από ιδιώτες, Ενωμοτάρχες ή Χω ροφύλα
κες. Για την κατηγορία αυτή των Αξιωμα
τικών οι ιστορικές πληροφορίες είναι 
από ελάχιστες μέχρι ανύπαρκτες.

Με τον εντοπισμό λοιπόν των Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής αγωνιστών του ’21, 
ανασύρονται από την αφάνεια σπουδαίοι 
συντελεστές της Ελληνικής παλιγγενε
σίας ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουμε για τις 
καταβολές του Σώματος στο ξεκίνημά 
του πριν από 150 χρόνια.

Από τη σχετική έρευνα βρέθηκαν οι 
ακόλουθοι Αξιωματικοί:

1. Αβραάμ Παντελέων. Ταγματάρχης 
(1808 -  1863). Γεννήθηκε στην Κύπρο. 
Πήρε μέρος σε πολλές μάχες κατά την 
περίοδο 1825 -  1829.

2. Αθανασίου Βασίλειος. Υπομοίραρ
χος (1790 -  1839). Γεννήθηκε στη Θεσ
σαλονίκη. Το 1812 μετανάστευσε στη 
Βλαχία, όπου ακολούθησε το στρατιω
τικό στάδιο. Στην επανάσταση της Μολ
δοβλαχίας εντάχθηκε στο Σώμα του 
Υψηλάντη ως οπλαρχηγός ιππέας και 
δ ιακρ ίθηκε στις μάχες Χριστέου -  Δο- 
μνέστι και Δραγατσανίου. Στις 22 Σε
πτεμβρίου 1822 εγκατέλειψε τη Ρουμα
νία και μετά από πολλές περ ιπλανήσεις 
έφτασε στην Ελλάδα το 1825 μαζί με 
διάφορους φιλέλληνες. Τον ίδ ιο χρόνο 
κατατάχθηκε στο τακτικό ιππικό του 
Συνταγματάρχη Φαβιέρου με το βαθμό 
του ίππαρχου. Πήρε μέρος στις εκστρα
τείες Καρύστου, Αττικής, Δυτικής Στε
ρεός και Πειραιά (στις δυο τελευταίες με 
τον Καραίσκάκη) και πολέμησε με γεν
ναιότητα στις μάχες Χαϊδαρίου, Δομπρέ- 
νας, Αράχωθας, Διστόμου και Πειραιά 
(1826 -  27). Στις αρχές του 1828 κατέ
βηκε στην Κρήτη μαζί με το Χατζημιχάλη 
Νταλιάνη και πήρε μέρος στη φονική 
μάχη του Φραγκοκάστελλου Σφακίων

(18-5-1828) στην οποία και τραυματί
στηκε στο κεφάλι. Το 1830 ξαναπήγε 
στην Κρήτη μαζί με τον Κων/νο Παλάσκα 
και πήρε μέρος σε μάχες γύρω από τα 
Χανιά και το Ρέθυμνο, στις οποίες και 
τραυματίστηκε τρεις φορές. Το 1833 
όταν εντάχθηκε στη Χωροφυλακή είχε 
το βαθμό του ταγματάρχη ιππικού.

3. Αθανασίου Γεώργιος ή Μαλάμος.
Αγνωστου βαθμού, κατώτερος Αξιωμα

τικός της Χωροφυλακής από μετάταξή 
του από την Οροφυλακή. Γεννήθηκε 
στην Πορταριά Μαγνησίας. Υπηρέτησε 
στο Σώμα του Τσάμη Καρατάσσου και 
δ ιακρίθηκε σε πολλές μάχες. Πέθανε 
μετά το 1860 στη Χαλκίδα αφήνοντας 
πολλούς απογόνους.

4. Ακριβού Ιωάννης. Υπομοίραρχος 
(1804 -  1879). Γεννήθηκε στην Πορταριά 
Μαγνησίας. Στα χρόνια του Καποδίστρια 
υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως στρατιώ
της.

5. Αλεξάνδρου Ηλίας. Υπομοίραρχος
(1804 -  ; ). Γεννήθηκε στο Τζακ
Μπουζί της Μ. Ασίας. Στα χρόνια του Κα- 
ποδίστρια υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως 
στρατιώτης.

Βακάλογλου ή Βουρλιώτης Πέτρος 
Ταγματάρχης (1809 -  1884)

6. Βακάλογλου ή Βουρλιώτης Πέτρος
Ταγματάρχης (1809 -  1884). Γεννήθηκε 
στη Σμύρνη. Το 1827, χρησιμοποιώντας 
ψευδώνυμο, κατόρθωσε να διαφύγει από 
τη Σμύρνη και να φτάσει στην Πελοπόν

νησο. Τον ίδιο χρόνο πήρε μέρος στην 
εκστρατεία της Χίου. Μετά την άφιξη του 
Καποδίστρια κατατάχτηκε στον τακτικό 
στρατό και πήρε μέρος σε πολλές μάχες 
στην Ανατολική Στερεό.

7. Βαρζίλης Φραγκίσκος. Υπομοίραρ
χος. Σε ιστορικά κείμενα αναφέρεται ως 
«πρώην Ανθυπολοχαγός του τακτικού 
στρατού» κατά την επανάσταση.

8. Βελέντζας Ιωάννης. Ταγματάρχης 
I 1797 ~ .1854)· Γεννήθηκε στον Αλμυρό 
Μαγνησίας. Οπλαρχηγός από την αρχή 
μέχρι το τέλος του Αγώνα. Υπηρέτησε 
διαδοχικά κάτω από τις διαταγές των Κα
ρατάσσου, Γκούρα, Περραιβού και Κω- 
λέτη και αναδείχθηκε 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 αναφορά του 
(20-7-1823) προς το «Μ ινιστέριον του 
Πολέμου», τον χαρακτήριζε οπλαρχηγό 
«εκ των σημαντικωτέρων». Σημειώνεται 
ακόμη ότι ο Περραιβός στα Απομνημο
νεύματά του εγκωμιάζει το Βελέντζα για 
την ανδρεία που έδειξε στη μάχη του 
Ποοφήτπ Ηλία Ά μφ ισσας (1825). στην 
οποία είχε μαζί του 200 άνδρες στρατολο- 
γημένους με την άδεια της Κυβέρνησης. 
Ο Βελέντζας διακρίθηκε ακόμη και στη 
μάχη της Θίσβης (1826), όπου και τραυ
ματίστηκε. Το 1865 τα παιδιά του Γεώρ
γιος 40 ετών τότε. Αχιλλέας και Θρασύ
βουλος 35 ετών (δίδυμοι) υπέβαλαν δι- 
καιολογητικά ζητώντας από την Επι
τροπή εκδουλεύσεω ν να τους καταβλη
θούν 11.367 γρόσια που αντιπροσώ
πευαν απλήρωτους μισθούς κ.λπ. έξοδα 
του πατέρα τους κατά την επανάσταση. 
Μ εταφέρεται εδώ απόσπασμα της σχετι
κής αίτησης για να φανεί ότι μετά την 
απελευθέρωση η ζωή του ταγματάρχη 
Βελέντζα υπήρξε πολυτάραχη και από 
οικονομική άποψη.

" ■ ■ Απεβίωσεν  -  έγραφαν  -  κατά το 
1854 εγκαταλείπων εις ημάς χρέη είκοσι 
και πλέον  χ ιλ ιάδω ν δραχμών έχοντα την 
αΡΧήν των από την επανάστασιν και 
προερχόμενα από τους παρ' αυτού πλη- 
ρωνομένους τότε τοις στρατιώταις του 
μισθούς ους εδανειζετο υπό διαφόρων. 
Αποδείξεις τούτων εναργείς έστωσαν αι 
καθ ημών ενώπιον των δικαστηρίων δίκαι 
των διαφόρων πιστωτών. Εν τούτοις κατά 
το 1838, σιμά των άλλων καταδρομών, 
καταναγκαστικώς αντί των τόσων θυσιών 
και εκδουλεύσεω ν του, τω δίδεται υπό 
της τότε Κυβερνήσεως γραμμάτιον φα
λαγγίτικά βκισχιλίων δρ., όπερ όμως αντί 
να συντέλεση εις την βελτίωσιν της 
καταστάσεώς του εγένετο πρόξενον  
επαυξήσεως της δυστυχίας του δια την 
πραγματοποιησιν του γραμματίου τού
του επ ί γαιών εθνικών. Μαθόντες οι ως
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είρηται πιοτωται του ερριφθησαν ως άλ
λοι «γόπες επί πτώματος ζώου» και επι- 
βαλλόντες κατασχέσεις έλαβον εις την 
κατοχήν και κυριότητά των τας γαιας 
ταύτας. Ώστε εξ αυτών δεν έμεινον ειμή 
μόνον οι καταβληθέντες δια την εξαργύ- 
ρωα'ιν του κόποι και μόχθοι. Έκτοτε πα
λαιών αδιαλείπτως με την δυστυχίαν και 
τας απείρους καταδρομής των κατά και
ρούς Κυβερνήσεων υποβαλλόμενος, 
απεβίωσε κατά το 1854 επί της ψάθης ού
τως ειπείν, ημείς δε, όπως βραδύτερον 
αποκαταστήσωμεν τας δύο και εν ώρα 
γάμου αδελφός μας, εδέηοεν προ τινων 
ετών να χρεωθώμεν ώστε το χρέος τούτο 
προστεθέν εις το πατρικόν ανέρχεται εις 
30 και πλέον χιλιάδας δραχμάς. Ταύτα 
υποβάλλονται εις την Σεβαστήν Επιτρο
πήν και παρακαλούμεν ( ........) την από-
δοσιν αναλογών αποζημιώσεων ( ........)
πρόθυμοι όντες μετά τούτο να επιστρέ- 
ψωμεν εις το Δημόσιον βαθμηδόν το τί
μημα το επί ονόματι του μακαρίτου πα- 
τρός μας εκδοθέντος και πραγματοποιη- 
θέντος φαλαγγιτικού γραμματίου».

9. Βιρθίλης Δημήτριος (σε ιστορικά 
κείμενα αναφέρεται λάθος ως Βιρπίλης). 
Υπομοίραρχος. Από αίτηση της συζύγου 
του Ανθούσας Χας Δημητριου Βιρβίλη 
προς την Επιτροπή εκδουλεύσεων με 
ημερομηνία 20-6-1865, μαθαίνουμε ότι 
πήρε μέρος στην επανάσταση από την 
αρχή μέχρι το τέλος της, «επληχώθη εις 
διάφορα σημεία του σώματός του προα- 
χθείς επί Καποδιστρίου εις Χιλίαρχον» 
και ακόμη ότι μετά του ερχομού του 
Ό θω να «κατετάχθη εις το Σώμα της Χω
ροφυλακής και ακολούθως εις την Φά
λαγγα με τον βαθμόν του ταγματάρχου 
και αποθανών με τον βαθμόν του Αντι- 
συνταγματάρχου». Η χήρα του Υπομοι
ράρχου Βιρβίλη εξηγούσε ότι υπέβαλε 
την αίτησή της αυτή «ίνα ο μικρότερος 
των υιών μου Ιωάννης γίνη δεκτός ως 
υπότροφος εις το Πολεμικόν Σχολείον. 
ίνα λάβη στάδιον μέλλοντος». Στο από 
19-6-1865 πιστοποιητικό του Δημάρχου 
Ξηροχωρίου (Ιστιαίας) αναφέρεται ότι 
την οικογένεια του Δημ. Βιρβίλη αποτε
λούσαν η χήρα του ηλικίας τότε 65 χρό
νων και τα παιδιά του Επαμεινώνδας 
ετών 31, Αικατερίνη 23, Ιωάννης 20 και 
Πηνελόπη 17.

10. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος. Αντι- 
συνταγματάρχης -  πρώτος Έ λληνας Αρ
χηγός Χωροφυλακής (1789 -  1868). Γό
νος της παλιάς αρματολικής οικογένειας 
των Βλαχοπουλαίων ή Συκάδων, για την 
οποία αναφέρεται σε έκταση ο Κασο- 
μούλης στο έργο του «Ενθυμήματα 
Στρατιωτικά». Γεννήθηκε στη Νικόπολη 
της Πρέβεζας. Με το γενικό διωγμό των 
κλεφταρματολών του 1804-5 , κατέφυγε 
με το μεγαλύτερο αδελφό του Αλεξάκη 
στα Επτάνησα, όπου αργότερα εντάχθη
καν στα ελληνικά τάγματα του αγγλικού 
στρατού. Με την ιδιότητα αυτή πήραν 
μέρος στις αγγλογαλλικές πολεμικές 
επιχειρήσεις στη Λευκάδα, τη Γένοβα και 
τη Σικελία. Στα τέλη του 1817 δήλωσαν 
εικονική υποταγή στον Αλή Πασά και 
αποκαταστάθηκαν στο μικροαρματολίκι 
του Βλοχού. Ο Κωνσταντίνος Βλαχό
πουλος πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες 
στον απελευθερωτικό αγώνα του '21.

Ενδεικτικά σημειώνεται εδώ η μεγάλη 
συμβολή του α) στην έναρξη και 
εδραίωση της επανάστασης στην Ακαρ
νανία και τη γύρω περιοχή, β) στην ανα-

χαίτηση τριών μεγάλων τουρκικών δυ
νάμεων εισβολής στην Αιτωλοακαρνανία 
(1822 -  24) με επικεφαλής τους πασάδες 
Ομέρ Βρυώνη και Μουσταή Σκόντρα γ) 
στην άμυνα του πολιορκημένου Μεσο
λογγίου (1825 -  26) μαχόμενος από τον 
θρυλικό προμαχώνα του Φραγκλίνου ή 
Τερρίμπιλε, δ) στην αντιμετώπιση του Ιμ- 
πραήμ στην Πελοπόννησο (τέλη 1826), ε) 
στις τελευταίες προσπάθειες για τη λύση 
της πολιορκίας της Ακρόπολης (Μάρτιος 
-Α π ρ ίλ ιο ς  1827) και στ) στις επιχειρήσεις 
για την ανακατάληψη της Δυτικής Στε- 
ρεάς (1827-29). Το ίδιο σπουδαίες ήταν 
και οι οικονομικές θυσίες του κατά τον 
αγώνα. Από δικα ιολογητικάπου υπέβαλε 
(25-5-1865) στην Επιτροπή εκδουλεύ
σεων προκύπτει ότι του οφείλονταν 
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 πλέον ίνα απο- 
σβεσθώσιν τα τοιαύτα του Έθνους χρέη  
είτε δ ι' ανανεώσεως είτε δ ι' αποδόσεως 
χρεωλυτικώς. Η Σεβ. Επιτροπή θέλει λά
βει υπ ' όψιν της ότι τα τοιαύτα εθνικά  
χρέη εισίν τα μάλλον ιερώτερα, οι δε λό
γοι πρόδηλοι».

11. Βοϊνέσκος Γεώργιος. Ταγματάρχης 
(1797 -  1858). Γεννήθηκε στο Ιάσιο της 
Μολδαβίας. Κατά την επανάσταση της 
Μολδοβλαχίας υπήρξε υπασπιστής του 
Δημ Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία της 
κατέβηκε μαζί του από την Τεργέστη 
στην επαναστατημένη Ελλάδα και πήρε 
μέρος σε πολλές μάχες. Στα χρόνια του 
Καποδίστρια υπηρέτησε στις Χιλιαρχίες 
με το βαθμό του εκατόνταρχου.

12. Βρονικόφσκυ Ροβέρτος. Ταγμα
τάρχης (1808 -  1853). Γεννήθηκε στην 
Πολωνία. Κατατάχθηκε ως φιλέλληνας 
στο σώμα του Φαθιέρου και διακρίθηκε 
σε πολλές μάχες στην Αττική και την Εύ
βοια.

13. Γενοβέλης Κωνσταντίνος. Αντι- 
συνταγματάρχης (1806 -  1871). Γεννή
θηκε στην Πρέβεζα. Το 1825 διέκοψε τις 
φιλολογικές σπουδές του στην Ιόνιο 
Ακαδημία και κατατάχθηκε εθελοντής 
στον τακτικό στρατό. Προβιβάστηκε 
διαδοχικά Λοχίας σιτιστής (1826) Επιλο- 
χίας (1827), Ανθυπολοχαγός των επιτε
λών και υπασπιστής του Φαβιέρου (1828) 
και Υπολοχαγός πεζικού -  υπασπιστής 
του Στρατηγού Γεράρδ (1829). Πήρε μέ
ρος στις εκστρατείες Σετσών και Ύδρας 
(1825 -  26) στις μάχες Χαϊδαρίου και Θη- 
βών (1826) στην πολιορκία της Χίου και 
στην απόβαση στον Τσεσμέ της Μ. Ασίας 
(1827 -  28). Ακόμη ακολούθησε το Φα- 
βιέρο μπαίνοντας στην πολιορκημένη 
Ακρόπολη, όπου αγωνίστηκε με αυτα
πάρνηση «λαβών ασημάντους και εφη- 
μέρους τινάς πληγάς», όπως αναφέρει ο 
ίδιος σε σχετικό του υπόμνημα. Μετά την 
απελευθέρωση τιμήθηκε με το αργυρό 
Αριστείο του Αγώνα.

14. Γκούστης Ιωάννης. Υπομοίραρχος
(1795 -  ; ). Γεννήθηκε στην Πρέβεζα.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στον αγγλικό 
στρατό της Επτανήσου από το 1811 μέ
χρι τις αρχές της Ελληνικής Επανάστα
σης. Το 1822 κατατάχθηκε στον Ελλη
νικό τακτικό στρατό, όπου εξελίχθηκε 
μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Στις 16 
Ιουνίου 1828 διορίστηκε μέλος της 
«Φροντιστικής Επιτροπής» του Στρατού.

15. Γκραγιάρ Φραγκίσκος. Συνταγμα
τάρχης -  πρώτος Αρχηγός της Χωροφυ
λακής (1792 -  1863). Γεννήθηκε στην 
πόλη Ντιζόν της Γαλλίας. Υπηρέτησε ως 
Αξιωματικός στον αυτοκρατορικό 
στρατό του Μ. Ναπολέοντα και εξελί
χθηκε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού των 
Γ ενικών Επιτελών. Λίγο καιρό μετά την 
έκρηξη της ελληνικής επανάστασης 
ήρθε στο Ά ρ γος μαζί με άλλους φ ιλέλ
ληνες. Χρημάτισε Λοχαγός των Γενικών 
Επιτελών κοντά στον Μ αυροκορδάτο και 
αρχηγός των Γ ενικών Επιτελών κάτω από 
τις διαταγές του Δημ. Υψηλάντη. Πήρε 
μέρος στην πολιορκία και κατάληψη του 
Ναυπλίου και της Ακροκορίνθου, στην 
άτυχη μάχη του Πέτα, στην πρώτη πο
λιορκία του Μεσολογγίου (1822) και στις 
μάχες των Μύλων (1825) όπου τραυματί
στηκε), Θηβών και Πέτρας (1829).

Γ ούσηςΙω άννης 
Υπομοίραρχος (1809 -  1884)

16. Γούσης Ιωάννης. Υπομοίραρχος 
(1809-1894). ΕίχεΣουλιώτικη καταγωγή. 
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σε ιστορικά 
κείμενα αναφέρεται ως «πρώην Αξιωμα
τικός των ατάκτων σωμάτων».

17. Γρίβας Μιχαήλ. Ταγματάρχης. Γεν- 
νήθηκε -  άγνωστο πότε -  στη Θεσσαλία. 
Πριν από την επανάσταση εμπορευόταν 
στη Ρωσία. Υπηρέτησε διαδοχικά στα 
σώματα των Μάρκου Μπότσαρη, Χατζη- 
χρήστου και Βάσου Μαυροβουνιώτη. 
Χρημάτισε αντιπρόσωπος του στρατο
πέδου Αττικής στη Γ' Εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας και της Δυτικής Ελλάδος 
στη Δ ' του Άργους. Κατά τη 2ετια 1828 -  
29 πήρε μέρος στις επιχειρήσεις για την 
ανακατάληψη της Ανατολικής Στερεάς 
με το βαθμό του Εκατόνταρχου. Μετά 
την απελευθέρωση τιμήθηκε με το χάλ
κινο Αριστείο του Αγώνα. Πέθανε στις
22-7-1840.

18. Δεληγιώργης Μήτρος. Συνταγμα
τάρχης -  Αρχηγός Χωροφυλακής (1788 -  
1860). Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι. Πήρε 
μέρος στην επανάσταση από την αρχή 
της ως επικεφαλής ατάκτου σώματος και 
διακρίθηκε στις μάχες Μαχαλά, Γαβα- 
λούς, Βόνιτσας και Κρυονερίου. Έ χον
τας το βαθμό του Στρατηγού χρημάτισε
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μάχες Διστόμου και Αράχωβας (στην 
οποία τραυματίστηκε σοβαρά). Μετά από 
νοσηλεία ενός χρόνου στη Μονή Αγίας 
Ιερουσαλήμ της Δαύλειας, συνέχισε τον 
αγώνα παίρνοντας μέρος στις επ ιχειρή
σεις για την ανακατάληψη της Ανατολι
κής Στερεάς κάτω από τις διαταγές του 
Χριστοδούλου Χατζηπέτρου. Μαζί του 
πολεμισαν και τ' αδέλφια του Θεόδωρος 
και, Κωνσταντίνος και σκοτώθηκαν ο 
πρώτος στην Αταλάντη και ο δεύτερος 
στο Νεόκαστρο.

na ns  ι « 7«ι π νηΩς· Αντιμ ° ιΡαΡχος (1808 -  1876). Γεννήθηκε στο Γαρδίκι
Φθιωτιδος. Στα χρόνια του Καποδίστρια
υπηρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως στρατιώ-

24. Δούκας Ηλίας. Μοίραρχος (1810 -  
1872). Γεννήθηκε στην Πρεμετή της Β. 
Ηπείρου. Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα 
απο το 1828

Δεληγιώργης Μήτρος 
Σ υν/ρχης -  Αρχηγός 

(1788 -  1860)

Φρούραρχος Μ εσολογγίου στην τελευ
ταία πολιορκία του και ήταν ένας από 
τους αρχηγούς των σωμάτων που πρα
γματοποίησαν την ηρωική έξοδο. Ακόμη 
χρημάτισε Φρούραρχος στο Μπούρτζι 
του Ναυπλίου και συναρχηγός μαζί με το 
Μ ακρυγιάννη στην ..Εκτελεστική δύ-
Χεϋί!1>> (Πολιταρχία) της Πελοποννήσου 
(1829 -  1831).

19. Δημακόπουλος Κωνσταντίνοι
Αντισυνταγματάρχης (1 8 0 7 - 1871) Γε\ 
νηθηκε στην Τρίπολη. Το 1825 κατατο 
χθηκε εθελοντής στον τακτικό στρατό 
οπού εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του Αν 
θυπολοχαγού. Πήρε μέρος στη μάχη τοι 
Χαιδαριου και σε άλλες που έγιναν στο 
Πειραιά από τις 26 Φεβρουάριου μέχρ 
τέλος Απριλίου 1827. Τον ίδιο χρόνι 
πήρε μέρος στις καταδρομικές επιχει 
ρήσεις του στόλου στη Χίο και τη Μυτι 
ληνη συμμετέχοντας στη «Ναυτικτ 
Φρουρά» που είχε επικεφαλής το Συντα 
γματαρχη Ούρχαρτ.

20. Δημητριάδης Ιωάννης. Ταγματάρ 
Χης (1807 -  1877). Γεννήθηκε στην Αν 
δριανούπολη. Υπηρέτησε στα άτακτε 
σώματα από το 1823 και δ ιακρίθηκε as 
πολλές μάχες.

21. Δημητρίου Νικόλαος. Υπομοίραρ
χος (1800 -  ; ). Γεννήθηκε στα Κύ
θηρα. Στα χρόνια του Καποδίστρια υπη
ρέτησε στις Χ ιλιαρχίες ως στρατιώτης.

22. Δημητρίου Παντελής. Αντιμοίραρ- 
χος (1801 -  1875). Γεννήθηκε στη Σιάτι
στα της Κοζάνης. Από το 1821 μέχρι το 
1824 υπηρέτησε διαδοχικά ως «μπου- 
λουξής» (μικροκαπετάνιος) στα σώματα 
των οπλαρχηγών Διάκου, Πανουργιά, 
Διοβουνιώτη. Ανδρούτσου, Κομποτα- 
βιτη, Κοντοσόπουλου και Ρούκη και πήρε 
μέρος στις μάχες ,Λιβαδιάς, Βασιλικών, 
Μπουτουνίτσας, Αλαμάνας, Νευρόπο- 
λης, Αμπλιανης, Γραβιάς και σε πολλές 
άλλες μικρότερες μάχες. Κατά τη 2ετία 
1824 -  26 υπηρέτησε στο σώμα του Μα- 
κρυγιαννη αυτή τη φορά ως επικεφαλής 
50 στρατιωτών, παίρνοντας μέρος στις 
μάχες Νεοκάστρου, Αργους και Αθήνας. 
Στα τέλη του 1826 υπηρέτησε στο σώμα 
του Καραίσκάκη παίρνοντας μέρος στις

25. Δρογών Βασίλειος. Ταγματάρχης 
(1804 — 1877). Γεννήθηκε στη Σμύρνη. 
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από το 
1826. Το 1828 κατατάχθηκε στον τακτικό 
στρατό, όπου εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό 
του Υπολοχαγού Πυροβολικού.

26. Ελευθεριάδης Χρήστος. Αντισυν- 
ταγματάρχης (1809 -  1899). Γεννήθηκε 
στην Κύπρο. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
ματα από το 1825, αρχικά ως μέλος της 
προσωπικής Φρουράς του Δημ. Υψη- 
λάντη. Πήρε μέρος στην πολιορκία του 
Νεοκάστρου και στις μάχες Μύλων, Στε- 
βενίκου, Θηβών, Μ εσοβουνίου, Ωρωπού 
και Πέτρας (1825 -  1829).

27. Ελευθερίου Σταύρος. Υπομοίραρ
χος. Αγνωστο πότε και που γεννήθηκε. 
Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα από την 
ορχή μέχρι το τέλος της Επανάστασης. 
Στις 18 Αυγούστου 1848 η σύζυγός του 
Κυρατσώ Χα Σταύρου Ελευθερίου το γέ
νος Χρήστου, σε αίτησή της από τη 
Γλώσσα Σκοπέλου προς την Επιτροπή 
εκδουλεύσεων, ανέφερε ανάμεσα σ' 
άλλα και τα ακόλουθα: «. . .  Ο σύζυγός 
μου απέθανεν Υπομοίραρχος εις την 
υπηρεσίαν και με άφησε εις την εσχάτην  
ένδειαν ώστε υστερούμαι και αυτόν τον 
επιούσιον άρτον μου με μιαν κόρην ηλι-
κιω μένην και ανύπανδρον ( ........ ). Σας
παρακαλώ να μο ι προσδιορισθή ή μία  
σύνταξις ή μία προικοδότησης εις γην, 
επειδή ο σύζυγός μου δεν είχε λάβει 
ζωντος του κανενός είδους αντιμισθίαν  
δια τας εκδουλεύσεις του».

28. Ευσταθίου Ιωάννης. Υπομοίραρχος 
(181° -  ; ). Γεννήθηκε στην Κων
σταντινούπολη. Το 1825 κατατάχθηκε 
στον τακτικό στρατό όπου εξελίχθηκε 
ΜεχΡ1 το βαθμό του Υπολοχαγού. Τον 
ίδιο χρόνο πήρε μέρος σε μάχες γύρω 
απο την Τρίπολη, στην εκστρατεία των 
Σπετσών, στην αποτυχημένη έφοδο για 
την κατάληψη του φρουρίου Καράμ- 
παμπα της Χαλκίδας και στην εκστρατεία 
της Καρύστου. Κατά τη 2ετία 1826 -  28 
πήρε μέρος στη μάχη του Χαϊδαρίου,’ 
στην είσοδο στην πολιορκημένη Ακρό
πολη με το σώμα του Φαβιέρου, στην εκ
στρατεία της Χίου, στην απόβαση στον 
Τσεσμέ της Μ. Ασίας και για ένα 6μηνο σε 
διάφορες άλλες καταδρομικές επ ιχειρή
σεις με το δίκροτο «Ελλάς» στο Ανατο
λικό Αιγαίο. Μετά την απελευθέρωση τι
μήθηκε με το αργυρό Αριστείο του

Αγώνα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στις 
15 Ιουνίου 1865 η σύζυγός του Μαργαρώ 
Χα Ιωάννη Ευσταθίου σε αίτησή της από 
την Αθήνα προς την Επιτροπή εκδου- 
λευσεων, ανάμεσα σ ’ άλλα ανέφερε ότι 
«τα επίσημα έγγραφα των εκδουλεύ- 
σεών του υπέβαλλον εις τας κατά διαφό
ρους εποχάς σχηματισθείσας επιτροπάς, 
αλλ' ουδεμία αμοιβή εδόθη».

29. Ζαλοκώστας ή Τζαλακώστας Γεώρ
γιος. Αντισυνταγματάρχης (1805 -  1858). 
Γεννήθηκε στο Συρρόκο της Ηπείρου. Το 
1814, μαζί με τον πατέρα του και τον 
αδελφό του Δημήτριο, αναγκάστηκαν να 
καταφύγουν στην Ιταλία για να γλυτώ
σουν από τους διωγμούς του Αλή Πασά. 
Μετά την έκρηξη της επανάστασης ήρθε 
στην Ελλάδα και σε ηλικία 16 ετών κατα
τάχθηκε στο σώμα του οπλαρχηγού της 
Ηλείας Αναγνώστη Παπασταθόπουλου. 
Οπως γράφει ο Σπυρίδων Λάμπρου, ο 

Γεώργιος Ζαλοκώστας «παρευρέθη εις 
απάσας τας πολιορκίας του Μεσολογ-

Ζαλοκώστας ή Τζαλακώστας Γεώργιος 
Αντ/ρχης (1805 -  1858)

γιου, μετέσχε της εξόδου, έλαβε μέρος  
εις τας διαφόρους κατά των Παλαιών Πα- 
τρων εκστρατείας, εις τας μάχας τας 
συγκροτηθείσας εις Αλωνίσταιναν, Μα- 
γούλιανα, Ίσαρι και ηγωνίσθη ε ις 'πλε ί-  
στας κατά του Ιμπραήμ πασά μαχών». Ο 
Παπασταθόπουλος στο από 15 Φε
βρουάριου 1835 πιστοποιητικό του, ανα- 
φερόμενος στην παραπάνω δράση του 
Ζαλοκώστα, καταλήγει με τη διαβε
βαίωση ότι «α π ’ αρχής μέχρι τέλους 
εφερθη με πολλήν προθυμίαν και ικανό
τητα εις την εκπλήρωσιν των χρεών του 
και τόσον η δημόσιος όσον και η ιδ ια ι
τέρα διαγωγή του, εστάθη πάντοτε άμεμ
πτος». Στην εξαίρετη δράση και διαγωγή 
του αναφερόταν μετά το θάνατό του και 
η σύζυγός του Αικατερίνη Χα Γ. Ζαλοκώ
στα με την από 1-6-1870 αίτησή της προς 
την Επιτροπή εκδουλεύσεων καταλή- 
γοντας με την ακόλουθη δραματική και 
συνάμα αξιοπρεπή έκκληση: « .. .Δ ι' όλα 
αυτά αποτεινομένη εις υμάς κύριοι τους 
σεβαστούς πατέρας και εκτιμητάς των 
ενδόξων εκείνω ν αγώνων, από την ψή
φον σας καταδέχομαι υπέρ των ορφανών  
του μακαρίτου, ό,τι το δίκαιον και η φωνή 
της πατριδος σας υπαγορεύση».
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30. Ζαλοκώστας ή Τζαλακώστας Νικό
λαος. Αντισυνταγματάρχης (1803 -
1869). Πρώτος εξάδελφος του προηγού
μενου. Γεννήθηκε στο Συρράκο της 
Ηπείρου. Υπηρέτησε στα άτακτα σώματα 
από το 1821. Πήρε μέρος στις μάχες 
Συρράκου, Καλαρρύτων, Αυτιού, Σταυρού 
και Θεοδώριανων και στην πρώτη πο
λιορκία του Μεσολογγίου. Το 1828, όταν 
ιδρύθηκε η «Στρατιωτική Σχολή», μπήκε 
σ' αυτή και αποφοίτησε με το θαθμό του 
Ανθυπολοχαγού. Μετά την απελευθέ
ρωση τιμήθηκε με το αργυρό Αριστείο 
του Αγώνα. Στις 30-12-1865 υπέβαλε αί
τηση στην Επιτροπή εκδουλεύσεων. 
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. υπεκίνησεν την εις Συρράκον 
και Καλαρρΰτας επανάστασιν και προς τον 
σκοπόν αυτόν εθυσίασεν ουκ ολίγα ευ- 
πορώτερος ων μεταξύ των συμπολιτών. 
Εισβαλλόντες δε δια προδοσίας οι Τούρ
κοι εις Συρράκον και Καλαρρύτας, η οι- 
κογένειά μας συγκειμένη εκ δέκα οκτώ 
ατόμων κατέφυγεν εις Μεσολόγγιον 
απωλέσασα άπασαν την κινητήν και ακί
νητον περιουσίαν. Εκ δε της πολυαρί
θμου ταύτης οικογένειας επιζώ μόνον ο 
υποσημειούμενος, είμαι δε παντελώς 
ακτήμων, έχων δε σύζυγον και τέσσερα 
τέκνα, ήτοι δύο θήλεα και δύο άρρενα».

31. Ζωγράφος Γεώργιος. Ταγματάρχης 
(1810 -  1878). Γεννήθηκε στο Άργος. 
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. Αντιμοί-
ραρχος (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. Υπομοίραρ
χος (1805 -  1862). Γ εννήθηκε στη Σάμο. 
Στα χρόνια του Καποδίστρια υπηρέτησε 
στις Χιλιαρχίες ως στρατιώτης.

37. Καραμήτσος Χαράλαμπος. Υπο
μοίραρχος (1803 -  1862). Γ εννήθηκε στη 
Λιβαδιά. Στα χρόνια του Καποδίστρια 
υπηρέτησε στις Χιλιαρχίες ως στρατιώ
της.

38. Καρβούνης ή Καρπούνης Δημή-
τριος. 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 εικοσιπέν- 
ταρχου. Πήρε μέρος στη μάχη του Δρα
γατσανίου και τραυματίστηκε στο δεξιό 
πόδι. Μετά από την αποτυχία της επανά
στασης στη Μολδοβλαχία ήρθε στην Ελ
λάδα, όπου μέχρι τό 1827 υπηρέτησε στα

άτακτα σώματα με το βαθμό του Αξιωμα
τικού. Από 1828 μέχρι 1829 χρημάτισε 
Γραμματέας της Καποδιστριακής «Πολι- 
ταρχίας» με το βαθμό του εκατόνταρ
χου. Πήρε μέρος στην πολιορκία της 
Τριπολιτσάς και στις μάχες που έγιναν 
στη 2ετία 1822 -  23 στη Σπλάντζια, το 
Κρυονέρι και το Μποχώρι, καθώς και 
στην πολιορκία του Αιτωλικού. Ακόμη 
πήρε μέρος στην τελευταία πολιορκία 
του Μεσολογγίου ως υπασπιστής του 
Φρουράρχου Μήτρου Δεληγιώργη και 
στις μάχες Αιτωλικού, Καρβασαρά και 
Μακρυνόρους (1828 -  29). Μετά την απε
λευθέρωση τιμήθηκε με το αργυρό Αρι
στείο του Αγώνα.

Κλεώπας Γεώργιος 
Αντ/ρχης (1796 -  1871)

Κλεώπας Γεώργιος. Αντισυνταγμα- 
τάρχης (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, Πε- 
ραχώρας, Τρίκκερι (1822 -  23), Μύλων, 
Ναυπλίου και Χαϊδαρίου (όπου και τραυ
ματίσθηκε). Ακόμη πήρε μέρος στις εκ
στρατείες Ύ δρας (1825), Βηρυττού (το 
1826 με το γνωστό άδοξο τέλος της) και 
Δυτικής Στερεάς (1827 -  29) και διακρί- 
θηκε ιδιαίτερα στη μάχη του Δραγαμέ- 
στου.

40. Κοκκώνης Δημήτριος. Υπομοίραρ
χος (1808 -  1880). Γεννήθηκε στο Μόδι 
Λοκρίδος. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
ματα από 1821 -  1828 με αρχηγούς τους 
Γ. Διοβουνιώτη και Γ. Κίτσο. Πήρε μέρος 
στις μάχες Άμπλιανης, Βασιλικών, Βο,υ- 
δουνίτσας, Φουντάνας, Σουβάλας, Πα- 
νάσαρης κ.λπ., στην τελευταία πολιορκία 
του Μεσολογίου και σε μάχες γύρω από 
την πολιορκημένη Ακρόπολη (1826 -  
1827). Το 1828 με το διοργανισμό του 
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 
την ανακατάληψη της Δυτικής Στερεάς

και διακρίθηκε στις μάχες της Βόνιτσας 
και του Μακρυνόρους.

41. Κοτζίστας ή Γοτζίστας Ιωάννης.
Υπομοίραρχος. Γεννήθηκε άγνωστο 
πότε στη Γότιστατων 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 
Μολδοβλαχίας με αρχηγό το Δημ. Υψη- 
λάντη. Μετά την αποτυχία της ήρθε στην 
Ελλάδα, εντάχθηκε στο Θεσσαλικό «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 Νεοκά- 
στρου (όπου τραυματίστηκε στη δεξιά 
κνήμη) του Καρα'ίσκάκη στην Αττική και 
του Φαβιέρου στην Κάρυστο. Μετά την 
απελευθέρωση τιμήθηκε με το αργυρό 
Αριστείο του Αγώνα.

43. Κουτσούκος Γεώργιος. Αντιμοί- 
ραρχος (1804 -  1873). Γεννήθηκε στα 
Γιάννενα. Υπηρέτησε στα άτακτα σώ
ματα από 1822 μέχρι 1829 με αρχηγούς 
τους Κατσικοστάθη και Πανουργιά. Πήρε 
μέρος στις μάχες Βασιλικών και πέντε 
Ορίων (όπου και τραυματίσθηκε), στην 
πολιορκία της Αθήνας και στις επιχειρή
σεις για την ανκατάληψη της Δυτικής 
Στερεάς όπου διακρίθηκε στην πολιορ
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. Αντισυντα- 
γματάρχης (1809-1901). Γ εννήθηκε στα 
Γιάννενα. Το 1826 διέκοψε τις νομικές 
σπουδές του στην Ιόνιο Ακαδημία για να 
πάρει 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, Αιτωλι- 
κού (όπου και τραυματίστηκε), Μύτικα 
και Βόνιτσας. Τον Αύγουστο του 1828 
μπήκε στη «Στρατιωτική Σχολή» από 
όπου αποφοίτησε στα τέλη του 1829 με 
το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και εντά
χθηκε στο 4ο τάγμα πεζικού. Μετά την 
απελευθέρωση τιμήθηκε με το αργυρό 
Αριστείο του Αγώνα.

Χρήστος Κ. Ρέππας
Ταγματάρχης

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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■ Έννοια. Διακρίσεις.
Συστηματική κατάταξη 

Β ησν κανόνων του.
Κων. Δ. Μόσχος, Συντ/ρχης (Δ) 

Δ/ντής Γραφ. Δ /κ ο ύ /Ρ  ΣΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος δ ι κα  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 ρυ- 

μιζουν δεσμευτικά την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία 
μεταξύ των μελών μιας ανθρώπινης κοινωνίας για την ικανο- 

τομέα1 TWV ° ναγκών της ^ωιί ς στον υλικό, ψυχικό και πνευματικό

I I. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το δίκαιο δ ιακρίνεται σε Δημόσιο και 
ιδιωτικό:

Α. ΔΗΜΟΣΙΟ δίκαιο ε ίνα ι το σύνολο 
των κανόνων δικαίου οι οποίο ι ρυθμίζουν 
σχέσεις στις οποίες μετέχει οπωσδήποτε 
φορέας δημοσίας εξουσίας όπως είναι το 
κράτος με τα όργανά του και τα Νομικά 
πρόσωπα Δημοσίου Δ ικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Το Δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει την οργά
νωση και λειτουργία των οργάνων της 
κρατικής εξουσίας, τις μεταξύ τους σχέ
σεις και τις σχέσεις αυτών προς τους πο
λίτες. Από τις σχέσεις δημοσίου δικαίου 
δημιουργούνται υποχρεώσεις και δ ι
καιώματα ακόμα και ανεξάρτητα από τη 
θέληση εκείνων, τους οποίους αφορούν.

Στο Δημόσιο δίκαιο υπάγονται οι 
παρακάτω αναφερόμενοι ειδικώτεροι 
κλάδοι του δικαίου.

1. Τ ο  Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό  δ ί κ α ι ο ,  
οι κανόνες του οποίου ρυθμίζουν και 
ορίζουν, το είδος του Πολιτεύματος, την 
οργάνωση της Κρατικής λειτουργίας, τις 
σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών και ορ
γάνων του Κράτους και τα όρια της Κρα
τικής εξουσίας σε σχέση με τους Πολί
τες.

2·, Τ ο  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  δ ί κ α ι ο ,  οι 
κανόνες του οποίου ρυθμίζουν τη δ ιο ι
κητική λειτουργία του Κράτους, ήτοι την 
οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών οι οποίες ασκούν τη δημόσια 
διοίκηση, όπως και τις σχέσεις αυτών 
μεταξύ τους και προς τους Πολίτες.

3. Τ ο  Π ο ι ν ι κ ό  δ ί κ α ι ο ,  οι κανό
νες του οποίου ορίζουν ποιες πράξεις ή 
παραλείψεις των προσώπων είναι εγκλή
ματα δηλαδή αξιόποινες πράξεις, κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις και ποιο πλαίσιο 
ποινής προθλέπεται για κάθε μία από αυ
τές.

4. Τ ο  Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό  Δ ι 
κ ά  ι ο , οι κανόνες του οποίου ρυθμίζουν 
την οργάνωση της Εκκλησίας, τις σχέ

σεις αυτής προς τους πιστούς, μέλη της, 
προς το Κράτος και τις λοιπές ανεγνωρι- 
σμένες θρησκείες ή δόγματα.

5· Τ ο  Π ο ι ν ι κ ό  δ ι κ ο ν ο μ ι κ ό  
δ ί κ α ι ο  ή Π ο ι ν ι κ ή  δ ι κ ο ν ο μ ί α ,  
οι κανόνες του οποίου προβλέπουν τον 
τρόπο που θα διαπιστωθεί μια αξιόποινη 
πράξη που τελέσθηκε, τη διαδικασία και 
το Οργανο που θα επιβάλει τη νόμιμη 
ποινή. Στη χώρα μας Ποινικά δικαστήρια, 
είναι: το πταισματοδικείο, το Πλημμε
λειοδ ικείο  (Μ ονομελές και Τριμελές), το 
Εφετείο (τριμελές, πενταμελές και 
επταμελές), το Μικτό Ορκωτό Δ ικαστή
ριο (ΜΟΔ), πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και ο Ά ρ ε ιο ς  Πάγος σαν Ακυρωτικό. Για 
τους Στρατιωτικούς το Στρατοδικείο - 
Ναυτοδικείο - Αεροδικείο το Αναθεωρη
τικό Δικαστήριο σαν δευτεροβάθμιο και 
ακυρωτικό και ο Ά ρ ε ιος  Πάγος σαν Ακυ
ρωτικό.

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 Πολιτική Δ ικονομία, οι κανό
νες του οποίου ρυθμίζουν τον τρόπο και 
το όργανο το οποίο επιλύει τις ιδιωτικές 
ή αστικές διαφορές που προκύπτουν από 
σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου, ως και τον 
τρόπο εκτελέσεως των σχετικών με αυ
τές δικαστικών αποφάσεων. Τα Ποινικά 
δικαστήρια που προαναφέραμε, εκτός 
από τα στρατιωτικά και τα ΜΟΔ, όταν δ ι
κάζουν αστικές υποθέσεις ονομάζονται 
Ε ιρηνοδικείο, Πρωτοδικείο (Μ ονομελές 
και Τριμελές), εφετείο (Τριμελές και 
Πενταμελές) και Ά ρ ε ιο ς  Πάγος.

7. Τ ο  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Δ ι κ ο ν ο -  
μ ι κ ό  δ ί κ α ι ο ή  Δ ιοικητική δικονομία, 
οι κανόνες του οποίου προβλέπουν τον 
τρόπο επιλύσεως των διο ικητικών δια
φορών, ήτοι των διαφορών οι οποίες 
απορρέουν από την άσκηση της διοική- 
σεως από τα όργανα του Κράτους, όταν 
γεννιέται αμφισβήτηση για την τυπική ή 
ουσιαστική νομιμότητα των πράξεων αυ
τών. Στη χώρα μας Δ ιο ικητικά Δ ικαστή
ρια είναι: Το Δ ιο ικητικό Πρωτοδικείο, το 
Δ ιο ικητικό Εφετείο και το Συμβούλιο της

Επικράτειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκ
τός από τις άλλες αρμοδιότητές του π.χ. 
του ελέγχου των δαπανών του Κράτους, 
σαν Δ ιοικητικό δικαστήριο δικάζει τα έν
δικα μέσα για διαφορές που προκύπτουν 
από την απονομή συντάξεων και τις υπο
θέσεις που αναφέρονται στην ευθύνη 
των δημοσίων υπολόγων στρατιωτικών 
και πολιτικών.

8. Τ ο  Δ η μ ό σ ι ο  Δ ι ε θ ν έ ς  δ ί 
κ α ι ο ,  οι κανόνες του οποίου ρυθμί
ζουν, συνήθως, τις σχέσεις μεταξύ κρα
τών. Τέτοιοι Κανόνες περιέχονται, τόσο 
στις Συνθήκες και τα Πρωτόκολλα οι 
οποίες ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ 
δύο, κατά κανόνα, Κρατών όπως είναι 
π.χ. η Συνθήκη της Λωζάνης και το Πρω
τόκολλο του Λονδίνου, όσο και στα κεί
μενα του Δ ιεθνούς Δημοσίου δικαίου τα 
οποία κυρώθηκαν από το σύνολο σχεδόν 
των Κρατών της Παγκοσμίου Κοινότητος 
ή της Ηπείρου στην οποία αναφέρονται. 
Τέτοια κείμενα είναι π.χ. ο Χάρτης των 
Ηνωμένων Εθνών (1945), το Καταστατικό 
του Δ ιεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμέ
νων Εθνών (1945), η Οικουμενική διακή
ρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
(Παρίσι 1948) και η Ευρωπαϊκή σύμβαση 
:ω ν δικαιωμάτων του ανθρώπου (1950).

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ είναι το σύνολο 
των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν 
σχέσεις στις οποίες τα συμμετέχοντα 
πρόσωπα τελούν μεταξύ τους, κατ’ αρ
χήν, σ ε  ν ο μ ι κ ή  ι σ ο τ ι μ ί α ,  ανα- 
λαμβάνοντα, κατά κανόνα, με τη θέλησή 
τους υποχρεώσεις και δικαιώματα π.χ. 
σχέσεις μεταξύ πωλητού και αγοραστού, 
εκμισθωτού και μισθωτού, ζημιώσαντος 
και ζημιωθέντος κλπ.

Στο ιδιωτικό δίκαιο υπάγονται οι παρα
κάτω ειδικώ τεροι κλάδοι του δικαίου.

1. Τ ο  Α σ τ ι κ ό  Δ ί κ α ι ο ,  το οποίο 
περ ιλαμβάνει σαν τμήματά του τις γενι
κές αρχές, το ενοχικό δίκαιο, το εμπρά
γματο δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο και 
το κληρονομικό δίκαιο.

2. Τ ο  Ε μ π ο ρ ι κ ό  Δ ί κ α ι ο ,  το 
οποίο περ ιλαμβάνει σαν τμήματά του, 
τον Εμπορικό Νόμο, το Ναυτικό δίκαιο, 
το δίκαιο των αξιογράφων, το πτωχευ
τικό δίκαιο και το δίκαιο των Εμπορικών 
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 ιδιωτι
κού δικαίου, στη ρύθμιση των οποίων 
υπεισέρχεται το δίκαιο διαφόρων κρα
τών.

4. Τ ο  Ε ρ γ α τ ι κ ό  Δ ί κ α ι ο ,  το 
οποίο με την Κρατική παρέμβαση εξ
ελίσσεται σε δημόσιο.

III. Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η ιεραρχία των νομικών κανόνων εξ-
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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 
τ ο υ ρ γ ί α ς .

Α. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩ
ΤΑΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Οι κανόνες αυτοί επειδή προέρχονται 
από τη Συντακτική εξουσία, έχουν αυξη
μένη τυπική δύναμη σε σχέση με κανό
νες που προέρχονται από άλλες λε 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 
βαθμίδας ή με εξουσιοδότηση τέτοιου 
κανόνα προς τον κοινό Νομοθέτη. Οι κα
νόνες αυτής της βαθμίδας είναι:

1. Τ ο  Σ ύ ν τ α γ μ α  είναι ο θεμελειώ- 
δης κανόνας της πολιτείας, ο οποίος ρυ
θμίζει και ορίζει το είδος του Πολιτεύμα
τος, τη συγκρότηση της Κρατικής εξου
σίας, την άσκηση αυτής και τα όριά της 
στα πρόσωπα. Το σύνταγμα διατυπώνε
ται σε ένα γραπτό νομοθέτημα από τη 
Συντακτική Συνέλευση ή την Αναθεωρη
τική Βουλή. Το Σύνταγμα που ισχύει στη 
χώρα μας ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ 
από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελ
λήνων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στις 9-6-75 από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ισχύει 
από 11-6-75.

2. Ο ι Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ έ ς  δ η λ ώ 
σ ε ι ς  ανήκουν στο κείμενο του Συντά
γματος και είναι πρόσθετες και μη αυτο
τελείς πράξεις του Συντακτικού νομοθέ- 
του, με τις οποίες ερμηνεύει αυθεντικά ή 
συμπληρωματικά το νόημα συνταγματι
κής διατάξεως.

3. Τ α  ψ η φ ί σ μ α τ α  των Συντακτι
κών Συνελεύσεων ή Αναθεωρητικών 
Βουλών ρυθμίζουν, κατ' απόκλιση από 
την ισχύουσα, τη στιγμή εκείνη, συντα
γματική τάξη ειδικά και επείγοντα θέ
ματα του κρατικού ή κοινωνικού βίου.

4. Ο ι Σ υ ν τ α κ τ ι κ έ ς  Π ρ ά ξ ε ι ς  
εκδίδονται από τον ασκούντο DE FACTO 
την Εκτελεστική εξουσία, κατά κατά
λυση και αντίθεση με την υφιστάμενη 
συνταγματική Τάξη και ρυθμίζουν θέ
ματα συντακτικής μορφής.

Β. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΕ
ΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Οι κανόνες αυτοί προέρχονται από τη 
Νομοθετική λειτουργία, είναι ισοδύνα
μοι μεταξύ τους, δεν πρέπει να αντιτίθε- 
ται στους κανόνες της συντακτικής εξ
ουσίας γιατί διαφορετικά είναι αντισυν
ταγματικοί και δεν εφαρμόζονται από τα 
δικαστήρια και τέλος τροποποιούνται ή 
καταργούνται μόνο με κανόνα της ίδιας 
βαθμίδας ή με εξουσιοδότηση τέτοιου 
κανόνα. Οι κανόνες αυτοί είναι:

1. Ο ι Ν ό μ ο ι ,  οι οποίοι ψηφίζονται 
από τη Βουλή.

2. Τ α  Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά  Δ ι α τ ά 
γ μ α τ α  ( Ν Δ ) τ α  οποία εκδίδονται από 
τον αρχηγό της Εκτελεστικής λειτουρ
γίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
Βουλή. Με το Σύνταγμα του 1951 Ν Δ λε
γότανε και οι νόμοι που ψηφίζανε τα 
τμήματα διακοπών της Βουλής.

3. Ο ι Α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ί  Ν ό μ ο ι  
( Α Ν )  οι οποίοι 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 εκδίδονται από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικά 
επειγουσών και απροβλέπτων αναγκών 
και οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στη 
Βουλή για κύρωση μέσα σε 40 ημέρες, 
διαφορετικά αν δεν υποβληθούν ή δεν 
κυρωθούν μέσα σε 3μηνες από την υπο
βολή τους, χάνουν την ισχύ τους για το 
μέλλον.

Γ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΩ
ΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Οι κανόνες αυτοί προέρχονται από την 
Εκτελεστική λειτουργία του Κράτους και 
ακολουθούν την Ιεραρχία των εκδοτών 
τους, δεν πρέπει το περιεχόμενό τους να 
αντιτίθεται στους κανόνες της Συντα
κτικής εξουσίας ή της Νομοθετικής λε ι
τουργίας, ως επίσης και στους κανόνες 
προϊσταμένης διοικητικής αρχής. Σαν 
εκδότης ενός Κανονισμού π.χ. νοείται 
αυτός που τον κύρωσε.

Στην κορυφή των κανόνων της εκτε
λεστικής λειτουργίας είναι οι κανόνες 
που εκδίδει ο αρχηγός αυτής και φέρουν 
τον τίτλο Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ).

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Συντά
γματος του 1975, τα ΠΔ διακρίνονται σε 
Εκτελεστικά, κανονιστικά και οργανω
τικά.

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Α  Διατάγματα εκδί
δει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την 
εκτέλεση των νόμων. Παράδειγμα τα 
Διατάγματα Προαγωγών, αποστρατειών 
κλπ., που εκδίδονται κάθε φορά σε εκτέ
λεση διατάξεων των σχετικών νόμων.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Α  Διατάγματα εκδί
δει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βάσει 
ειδικής εξουσιοδοτήσεως νόμου και 
μέσα στα όρια αυτής. Μόνο αυτά τα Δ ια
τάγματα περνούν για επεξεργασία από 
το Συμβούλιο της Επικράτειας. Παράδει
γμα, με εξουσιοδότηση του Νόμου περί 
ΥΕΘΑ, κυρώθηκαν με Π.Δ. ο ΣΚ 20-1, ο 
Κανονισμός των Στρατ. Δικαστηρίων, 
Στρατιωτικών Φυλακών κ.λ.π. -  Για τη 
ρύθμιση ειδικωτέρων θεμάτων ή θεμά
των τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή 
λεπτομερειακού χαρακτήρα, επιτρέπε
ται, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου, η 
έκδοση κανονιστικών πράξεων (κανονι
σμών), από άλλα όργανα της διοικήσεως - 
εκτός του αρχηγού της. Παράδειγμα με 
εξουσιοδότηση του Ν. 660/77 «Περί 
ΥΕΘΑ κλπ.» κυρώθηκε με απόφαση του 
ΥΕΘΑ ο Κανονισμός οργανώσεως και 
λειτουργίας του ΓΕΣ (ΣΚ3 - 12). Ο παρα
πάνω νόμος αναφέρει ρητά ποιοι Κανο
νισμοί κυρώνονται με ΠΔ οπότε υπόκειν- 
ται σε επεξεργασία στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας για έλεγχο μήπως προσ
κρούουν στην έννομη Τάξη που ισχύει 
και πο ιοι Κανονισμοί κυρώνονται με 
αποφάσεις άλλων αρχών (ΥΕΘΑ, 
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ κλπ.), οπότε δεν υπό- 
κεινται σε επεξεργασία στο Συμβούλιο 
της Επικράτειας, λόγω του ότι δεν εν
διαφέρουν τους τρίτους και αναφέρον- 
ται σε Τεχνικά ή θέματα λεπτομερειακού 
χαρακτήρα

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 υπηρεσιών του Κράτους 
και των Δημοσίων οργανισμών.

Η παραπάνω διάκριση των ΠΔ βγαίνει 
από το περιεχόμενό της και όχι από τον 
τίτλο που είναι ίδιος για όλα.

Ακολουθούν κατά φθίνουσα τάξη οι 
Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, οι 
αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι 
Υπουργικές αποφάσεις ή εγκρίσεις και οι 
διαταγές (Πάγιες, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι 
κλπ.) των υπολοίπων αρχών και οργάνων 
της Δημοσίας διοικήσεως κατά την Ιε
ραρχική Τάξη τους.

Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όσα είπαμε παραπάνω, προκύ

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 εκδοτών τους.

2. Ό ταν υπάρχει αντίθεση μεταξύ κα- 
νόνων της Συντακτικής εξουσίας τότε, 
για να δούμε ποιος ισχύει, εφαρμόζουμε 
τις ερμηνευτικές μεθόδους που εκτί
θενται στη συνέχεια στο σχετικό κεφά
λαιο.

3. Το ίδιο γίνεται και για τους κανόνες 
της νομοθετικής λειτουργίας όταν αντι- 
τίθενται μεταξύ τους. Αντίθετα, όταν οι 
κανόνες αυτοί αντιτίθενται σε διατάξεις 
κανόνων της Συντακτικής εξουσίας, τότε 
ως αντισυνταγματικοί δεν εφαρμόζονται 
από τα Δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 
93 παρ. 4 του Συντάγματος. Δ ιευκρινί
ζουμε ότι οι κανόνες της Νομοθετικής 
λειτουργίας τροποποιούνται ή καταρ- 
γούνται μόνο με άλλο κανόνα της ίδιας 
λειτουργίας ρητά ή σιωπηρά όταν αντιτί- 
θενται στο περιεχόμενο νεωτέρου κα
νόνα, ή με Κανονιστικό Προεδρικό Διά
ταγμα Νομοθετικού περιεχομένου που 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση Νόμου 
που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της 
Βουλής και μέσα στα όρια της εξουσιο- 
δοτήσεως.

Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο του άρ
θρου 100 του Συντάγματος μπορεί να 
κηρύξει σαν αντισυνταγματική και ανί
σχυρη, μια διάταξη νόμου, για την οποία 
εκδόθηκαν αντίθετες αποφάσεις από 
τον Ά ρ ε ιο  Πάγο, το Συμβούλιο της Επι
κράτειας ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού 
την κρίνει σαν αντισυνταγματική.

4. Ό ταν υπάρχει αντίθεση δύο κανό
νων της διοικητικής λειτουργίας της 
ίδιας τυπικής δύναμης π.χ. μεταξύ δύο 
Προεδρικών 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

Δικαστικά Συμβούλια υπάρχουν τόσο
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στα Πρωτοβάθμια Δ ικαστήρια (Πλημμε
λειοδ ικεία  — Στρατοδικεία), όσο και στα 
Δευτεροβάθμια (Εφετεία -  Αναθεωρη
τικό), αλλά και στον Αρειο Πάγο για με
ρικά θέματα. Με την απόφασή του το 
Συμβούλιο που είναι πάντα Τριμελές και 
λέγεται ΒΟΥΛΕΥΜΑ, αποφασίζει αν θα 
παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο 
Ακροατήριο του Δικαστηρίου για να δι- 
κασθεί και για ποιες πράξεις ή όχι. Ταυ
τόχρονα αποφασίζει για την προσωρινή 
κράτηση ή όχι του κατηγορουμένου. Τα 
βουλεύματα του Συμβουλίου των Πλημ- 
μελειοδικώ ν υπόκεινται σε έφεση στο 
Συμβούλιο των Εφετών ή κατά περ ί
πτωση, σε αναίρεση στον Ά ρ ε ιο  Πάγο. 
Αντίθετα τα Βουλεύματα των Δικαστικών 
Συμβουλίων των Στρατοδικείων είναι 
αμετάκλητα και δεν υπόκεινται σε κα
νένα ένδικο μέσο.

2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
προσβάλλονται μόνο με ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το νόμο. Το κύριο και 
ουσιαστικό ένδικο μέσο είναι η ΕΦΕΣΗ, η 
οποία έχει σαν αποτέλεσμα την επανεξέ
ταση της υποθέσεως επί της ουσίας από 
ανώτερο δικαστήριο. Αν ο νόμος δεν επ ι
τρέπει έφεση, τότε επιτρέπει υποχρεω
τικά ΑΝΑΙΡΕΣΗ στον Αρειο Πάγο οπότε 
εξετάζεται όχι η ουσία της υποθέσεως, 
αλλά οι προσβαλλόμενοι λόγοι της μη 
νομιμότητος της αποφάσεως. Το Ανα
θεωρητικό Δικαστήριο δικάζει είτε σαν 
Εφετείο, είτε σαν Ακυρωτικό για τις 
αποφάσεις των Στρατοδικείων ύστερα 
από ΕΦΕΣΗ ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ. Τα ένδικα 
μέσα ασκούνται σε ορισμένη Προθεσμία, 
από αυτούς και τους λόγους που προ
βλέπει ο νόμος.

3. ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ βιαίας προσαγω
γής, συλλήψεως και προσωρινής κρατή- 
σεως εκδίδονται από τον ΑΝΑΚΡΙΤΗ των 
Πλημμελειοδικών ή του Στρατοδικείου 
με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα ή 
του Επιτρόπου. Σε περίπτωση διαφωνίας 
αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο. 
Βίαια προσαγωγή, σύλληψη και προσω
ρινή κράτηση διατάσσουν επίσης τα 
Βουλεύματα των Δικαστικών Συμβου
λίων. Βίαια προσαγωγή ή και σύλληψη για 
κακούργημα διατάσσει και το δικαστήριο 
με την αναβλητική του απόφαση για τον 
κατηγορούμενο που απούσιαζε από τη 
δίκη αδικαιολόγητα.

Οι αποφάσεις των στρατιωτικών δ ικα
στηρίων και τα παραπάνω διωκτικά των 
στρατιωτικών αρχών, εκτελούνται με 
επιμέλεια  του Επιτρόπου του Στρατοδι
κείου, χωρίς καμιά έγκριση.

Οι αποφάσεις των κοινών (πολιτικών) 
δικαστηρίων κατά στρατιωτικών των Εν
όπλων Δυνάμεων, οποιουδήποτε βα
θμού, εκτελούνται ΜΟΝΟ με διαταγή 
του ΥΕΘΑ ο οποίος εξεχώρησε την αρ- 
μοδιότητά του με το Νόμο περί ΥΕΘΑ 
κλπ. στα ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και η οποία συν
ήθως στέλνεται στις Μ ονάδες δια του 
διατάσσοντος την ποινική δίωξη.

Βουλεύματα που διατάσσουν σύλληψη 
και προσωρινή κράτηση στρατιωτικών ή 
εντάλματα προσωρινής κρατήσεως κατά 
στρατιωτικών, που εκδίδονται από τα 
κοινά (πολιτικά) δικαστικά συμβούλια ή 
Ανακριτές, εκτελούνται ΜΟΝΟ με δια
ταγή του Διατάσσοντος την Ποινική 
δίωξη.

V. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η ερμηνεία, δηλαδή η εργασία για την 
ανεύρεση της πραγματικής έννοιας ενός 
νομικού κανόνα διακρίνεται σε Γραμμα- 
τική, Λογική ή Επιστημονική και αυθεν
τική.

1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ερμηνεία είναι αυτή 
που γίνεται με τους γραμματικούς κανό
νες της γλώσσας και με την οποία εξ
ηγούμε τις λέξεις του κανόνα την κάθε 
μία χωριστά και σε συνδυασμό με τις άλ
λες. Απομάκρυνση από το γράμμα του 
νόμου γίνεται μόνο όταν τούτο υπαγο
ρεύεται από τη λογική ερμηνεία του κει
μένου. Υπόψη ότι μερικές λέξεις - όροι 
έχουν πάντα την ιδιαίτερη νομική έννοιά 
τους και όχι τη συνήθη φ ιλολογική έν
νοια π.χ. οι λέξεις -  όροι επικαρπία ψιλή 
κυριότητα, νομή, υποθήκη κλπ.

2. ΛΟΓΙΚΗ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ερμηνεία 
είναι αυτή που γίνεται με τους παρακάτω 
κανόνες και με την οποία προσπαθούμε 
να διαγνώσουμε ποια έννοια ήθελε να 
δώσειστο κείμενο ο εκδότης του νομικού 
κανόνα με τις λέξεις που χρησιμοποίησε. 
Στη λογική ερμηνεία καταφεύγουμε εφ' 
όσον δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το 
κείμενο με τη Γραμματική ερμηνεία.

α) Κατά τη Λογική ερμηνεία εξετά
ζουμε:

θέμα ερμηνείας 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 γ ίνεται 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 περί στρατολογίας 
ορίζει ότι τα παιδιά που υιοθετήθηκαν 
μέχρι να γίνουν 12 ετών, ανήκουν, για 
στρατολογικά ζητήματα, στην οικογέ
νεια του θ ε τ ο ύ  πατέρα, ενώ για τα 
παιδιά που υιοθετήθηκαν μετά τα 12 
χρόνια τους δεν αναφέρει τίποτε. Εξ 
αντιδιαστολής λοιπόν προκύπτει ότι 
αυτά που υιοθετήθηκαν μετά τα 12 χρό
νια τους, ανήκουν, στρατολογικά, στην 
ο ικογένεια του φ υ σ ι κ ο ύ  πατέρα.

(4) Το επιχείρημα κατά το οποίο απα
γορεύει ο νόμος το έλασσον, πολύ 
περισσότερο απαγορεύει το μείζον ή με 
καταφατική διατύπωση επιτρόπων ο νό
μος το μείζον, πολύ περισσότερο επ ι
τρέπει το έλασσον.

3. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ των νό
μων ανήκει στη Νομοθετική λειτουργία. 
Νόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευ
τικός έχει ισχύ μόνο από τη δημοσίευσή 
του και όχι αναδρομικά.

VI. ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Την α φ ο ρ μ ή  (OCCASIO LEGIS) του 
νομικού κανόνα και το σ κ ο π ό  (RATIO 
LEGIS) τούτου. Από τα στοιχεία αυτά εν
δέχεται να προκύψει ότι η γραμματική 
διατύπωση του νομικού κανόνα δεν εκ
δηλώνει τη θέληση του εκδότου του, είτε 
διότι αυτή^ -  γραμματική διατύπωση -  
εκφράζει έννοια ε υ ρ υ τ έ ρ α  αυτής 
που προκύπτει από τα παραπάνω στοι
χεία, είτε σ τ ε ν ω τ έ ρ α .

Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για συ
σταλτική ερμηνεία και στη δεύτερη για 
διασταλτική. Με την αναλογική ερμηνεία 
πληρούμε τα κενά των περιπτώσεων που 
δεν προβλέφθηκαν από το νομικό κα
νόνα. Η αναλογική ερμηνεία επεκτείνει 
την εφαρμογή του κανόνα και στις μη 
προβλεφθείσες περιπτώσεις επειδή 
υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των περ ιπτώ
σεων που προβλέπει και αυτών που δεν 
προέθλεψε. Πάντως, αναλογική ερμη
νεία απαγορεύεται όταν με αυτή δη- 
μ ιουργείται αξιόποινη πράξη ή επεκτεί- 
νεται το αξιόποινο πράξεως. Επί δ ια
σταλτικής ερμηνείας ο εκδότης του κα
νόνα είχε υπόψη του την περίπτωση 
αλλά δεν διατύπωσε καλά το κείμενο από 
γραμματικής πλευράς, ενώ επί αναλογι
κής ερμηνείας δεν είχε υπόψη του την 
περίπτωση.

β. Κατά τη Λογική ερμηνεία ισχύουν τα 
αξιώματα:

(1) Ο χρονικά νεώτερος νομικός κανό
νας υπερισχύει του παλαιοτέρου ε φ ’ 
όσον αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

(2) Ο ειδ ικός νομικός κανόνας υπερι
σχύει του γενικού. Για να ξεχωρίσουμε 
πότε ένας κανόνας είναι ειδ ικός σε 
σχέση με ένα άλλο, θα πρέπει να συγκρί
νουμε τα στοιχεία τους οπότε, ο ειδικός 
θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία του 
γενικού και ένα τουλάχιστο ακόμη στοι
χείο επιπλέον. Αν ο ειδικός είναι χρονικά 
προηγούμενος του γενικού, τότε είναι

Α. ΓΕΝΙΚΑ. Είναι γνωστό ότι η δημοσία 
διοίκηση για την επιτέλεση του προορι
σμού της προβαίνει σε ενέργειες υλικής 
ή νομικής φύσεως. Ενέργειες υλικής 
φύσεως είναι π.χ. η ανέγερση δημοσίων 
κτιρίων, η κατασκευή δρόμων, η μετα
φορά των παράνομα σταθμευμένων αυ
τοκινήτων κλπ.

Ενέργειες νομικής φύσεως είναι πρά
ξεις από τις οποίες απορρέουν αμέσως 
έννομες συνέπειες και εμπίπτουν στην 
έννοια της διοικητικής πράξεως με την 
πλατειά σημασία του όρου. Ο όρος αυτός 
δηλώνει την Πράξη των διοικητικών ορ
γάνων, σε αντίθεση με τις πράξεις των 
δικαστικών οργάνων - απόφαση δ ικα
στική ή του νομοθετικού οργάνου - νό
μος.

Είναι επίσης γνωστό ότι από την Ιε- 
ραρχική σχέση που συνδέει τα κατώτερα 
όργανα προς άλλο ανώτερο, το τελευ
ταίο δικαιούται να δίδει οδηγίες και δια- 

ι ταγές προς εκείνα, να προβαίνει στην 
ακύρωση των παρανόμων πράξεων τού
των και να επιβάλλει ποινές σ' αυτά. Τα 
κατώτερα όργανα, επίσης, δεν επιτρέπε
ται να δίδουν οδηγίες για την εφαρμογή 
διαταγής προϊσταμένων τους κατά 
τρόπο που να αλλάσσει το νόημα ή ο 
σκοπός της διαταγής, ούτε να δίδουν 
δική τους διαταγή με περ ιεχόμενο αντί
θετο προς διαταγή των προϊσταμένων 
τους.

Οι διο ικητικές πράξεις διακρίνονται σε 
γενικού και ατομικού χαρακτήρα. Γενι
κού χαρακτήρα είναι, κατ' αρχήν, οι κα
νονιστικές πράξεις το περ ιεχόμενο των 
οποίων καθορίζει εκείνο που πρέπει να 
ισχύει σαν δίκαιο 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 
εφαρμογή του νόμου και συνεπώς απευ-
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θύνεται σε ορισμένο πρόσωπο ή σε αόρι
στο αριθμό προσώπων 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 ακυρωθεί ή να ανακληθεί από 
την αρμόδια αρχή.

Β. ΕΓΚΥΡΕΣ, ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙ
ΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ε Γ Κ Υ Ρ Η  είναι μια Διοικητική Πράξη 
όταν στερείται κατ' αρχήν ελαττωμάτων 
που αναφέρονται είτε στην ουσία είτε 
στους τύπους.

Α Κ Υ Ρ Η  είναι μια Διοικητική Πράξη 
όταν κατά την κατάρτισή της παραθιά- 
σθηκε κάποια ουσιώδης προϋπόθεση 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 αμφι
βολία η Πράξη δεν είναι άκυρη αλλά ακυ
ρώσιμη.

Μεταξύ ΑΚΥΡΗΣ και ΑΚΥΡΩΣΙΜΗΣ 
Διοικητικής Πράξεως υπάρχει μεγάλη 
διαφορά στην έννοιά τους, έτσι η άκυρη 
πράξη λογίζεται σαν να μη έγινε από 
αυτή λείπει από την αρχή η κρατικής θέ
ληση, κάθε ένας μπορεί να τη θεωρήσει 
σαν να μην υπάρχει και να επικαλεσθεί 
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 αποσαφή
νισης της νομικής καταστάσεως διότι η 
απόφαση θα διαπιστώσει απλώς τους λό
γους της υπάρχουσας ακυρότητας από 
την έκδοσή της.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

1. Η ν ό μ ι μ η  υ π ό  σ τ ά σ η  του ορ
γάνου· η αργία ή διαθεσιμότητα αφαι- 
ρούν 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
διαφερομένου κάνει την πράξη άκυρη.

3. Η σ ω μ α τ ι κ ή  ( V I S  A B S O L -  
U T A )  ή ψ υ χ ι κ ή  ( V I S  C O M -  
Ρ 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 ακυρώσιμη ανάλογα με το 
αν ο Τύπος είναι ουσιώδης ή όχι προϋπό
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.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  της πράξεως

χρειάζεται όταν τούτο προβλέπει ο νό
μος. Επίσης χρειάζεται αιτιολόγηση των 
πράξεων εκείνων οι οποίες εκδίδονται με 
ελευθέρα εκτίμηση του εκδότου καΐτοι ο 
νόμος δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με 
την αιτιολόγησή τους. Αντίθετα δεν 
χρειάζονται αιτιολόγηση οι πράξεις που 
εκδίδονται με δέσμευση από το νόμο δη
λαδή που δεν αφήνει ο νόμος περιθώρια 
στον εκδότη να πάρει 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 ιοικητι
κής Πράξεως όπου επιβάλλεται, πρέπει 
να είναι πλήρης και να περιέχει:

1. Τ η  ν ο μ ι κ ή  β ά σ η ,  να μνημο
νεύει δηλαδή το νομικό κανόνα που 
εφαρμόζει στη συγκεκριμένη περ ί
πτωση. Η αναφορά άσχετου ή ανύπαρ
κτου νομικού κανόνα κάνει την πράξη 
ακυρώσιμη 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 
φακέλλου, κάνουν την πράξη ακυρώ
σιμη.

3. Τον επιδιωκόμενο σκοπό που πρέπει 
να είναι σύμφωνος προς τον νόμο.

Ε. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ

Σε γενικές γραμμές και με κάθε επιφ ύ
λαξη, επειδή το θέμα είναι πολύπλοκο, οι 
διοικητικές πράξεις ανακαλούνται ή 
τροποποιούνται από τον εκδότη τους, 
ανατρέπονται ή μεταρρυθμίζονται από 
το διοικητικό προϊστάμενο με δική τους 
πρωτοβουλία ή με αίτηση θεραπείας του 
ενδιαφερομένου.

1. Ό ταν ο νόμος ρητά ή από το όλο 
περιεχόμενό του δεν απαγορεύει την 
ανάκληση και

2. Ό ταν δεν θεμελιωθήκανε από την 
διοικητική Πράξη δικαιώματα αστικής ή 
διοικητικής φύσεως τα οποία όμως να μη 
προσκρούουν στο δημόσιο συμφέρον.

Η αρχή είναι ελεύθερη να ανακαλέσει 
ή τροποποιήσει την πράξη της, τόσο 
κατά το διάστημα που διαρκεί η προθε
σμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων, 
όσο και μετά την παρέλευση της προθε
σμίας αυτής.

Οι Διοικητικές πράξεις, πλην της ανα- 
κλήσεώς τους είναι δυνατόν να προσ
βληθούν και με : α) ενδικοφανείς προσ
φυγές όπως είναι η αναφορά παραπό
νων, η προσφυγή σε 2βάθμιο Ανακριτικό 
συμβούλιο ή προαγωγών κλπ. και β) Αί
τηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού δικαστηρίου.

ΣΤ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙ
ΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟ
ΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ.

1. Το τριμελές διοικητικό Εφετείο δι
κάζει σε πρώτο βαθμό τις αιτήσεις ακυ
ρώσεως των α τ ο μ ι κ ώ ν  πράξεων των

διοικητικών αρχών που αφορούν: 
α. Στο διορισμό και την εν γένει υπη

ρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (Πο
λιτικών και Στρατιωτικών) του Δημοσίου, 
των Δήμων και Κοινοτήτων και των λο ι
πών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου (ΝΠΔΔ).

β. Στην εισαγωγή και κατάσταση εν γέ- 
νει των μαθητών των παραγωγικών σχο
λών των παραπάνω υπαλλήλων και τις 
μεταβολές τις καταστάσεις των εφέ
δρων Αξιωματικών.

2. Από την παραπάνω αρμοδιότητα του 
3μελούς Διοικητικού Εφετείου εξαι
ρούνται και υπάγονται σε πρώτο και τε
λευταίο βαθμό, στην αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου Επικράτειας, αιτήσεις ακυ
ρώσεις που αφορούν:

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 εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.

3. Αρμόδιο, κατά τόπο, διοικητικό εφε
τείο είναι εκείνο στην περιφέρεια του 
οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που 
εξέδωσε την προσβαλομένη Διοικητική 
Πράξη.

4. Ό ταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορε
τική προθεσμία για την υποβολή της αί
τησης ακυρώσεως, αυτή είναι 60 ημέρες 
από την κοινοποίηση στον ενδιαφερό
μενο της Διοικητικής Πράξεως.

5. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως 
στο ακροατήριο, οι διάδικοι παρίστανται 
δια δικηγόρου παρ ’ εφέταις.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφε
τείου εφεσιβάλλονται στο Συμβούλιο 
της Επικράτειας μέσα σε 60 ημέρές.

7. Αίτηση ακυρώσεως για υπέρβαση 
εξουσίας ή παράβαση νόμων, χωρεί μόνο 
κατά των εκτελεστικών Πράξεων των 
διοικητικών αρχών και των ΝΠΔΔ, οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε άλλο ένδικο 
μέσο δια της δικαστικής οδού.

8. Η αίτηση ακυρώσεως είναι απαράδε
κτη κατά πράξεως για την οποία προβλέ- 
πεται από το νόμο προσφυγή ενώπιον 
της αυτής ή της ιεραρχικά προϊσταμένης 
της αρχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, αί
τηση ακυρώσεως χωρεί μόνο κατά της 
αποφάσεως που εκδόθηκε ύστερα από 
προσφυγή, εκτός και δεν πάρει απάν
τηση στην προσφυγή ο ενδιαφερόμενος 
το αργότερο μέσα σε 3 μήνες, οπότε νό
μιμα ασκείται κατά της αρχικής πράξεως 
η αίτηση ακυρώσεως.

9. Οι λόγοι της ακυρώσεως μπορεί να 
είναι:

α. Αναρμοδιότητα της αρχής που εξ
έδωσε την Πράξη.

θ. Παράβαση ουσιώδη τύπου διατετα
γμένου περί την ενέργεια της πράξεως.

γ. Παράβαση κατ’ ουσία διατάξεως νό
μου.

δ. Κατάχρηση εξουσίας όταν πράξη 
της Διοικήσεως φέρει όλα τα στοιχεία 
της νομιμότητας, γίνεται όμως για σκοπό 
φανερά διαφορετικό για τον οποίο έγινε 
ο σχετικός νόμος.
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ Π ΕΙΥΧΑΝ  ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
Κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, χ ιλιάδες 

νέοι πα ίρνουν μέρος στις εξετάσεις για 
τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Διάβασμα πολύ, φροντιστή
ρια, κούραση, αγωνία και ελπίδες. Θα πε- 
τύχουν;

Κάθε χρόνο, αυτή την εποχή, ανακοι
νώνονται τα ονόματα των παιδιών που 
πέτυχαν. Η αμοιβή του κόπου και της πο
λύμηνης προσπάθειας που κατέβαλαν, 
έρχεται με την ανακοίνωση και του δικού 
τους ονόματος. Φουντώνει τότε ο νεανι
κός ενθουσιασμός και ξεχειλίζει η χαρά 
τους.

Πολλοί απ' αυτούς τους επιτυχόντες 
είναι παιδιά ανδρών του Σώματος, που 
υπηρετούν ή βρίσκονται σε σύνταξη. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι και φέτος, 
είναι μεγάλος ο αριθμός των «δικών μας» 
παιδιών, που πέτυχαν στις εξετάσεις.

Εχοντας ζήσει από κοντό το υπηρε
σιακό ενδιαφέρον του πατέρα τους, 
έχοντας ζήσει τις συγκινήσεις, τα ξενύ- 
χτια και τον αδιάκοπο αγώνα που κατα
βάλει για μια υπηρεσιακή καταξίωση, 
όπως πρέπει σ' έναν αστυνομικό, γαλου- 
χήθηκαν στο σωστό δρόμο, στο δρόμο 
της επιτυχίας και παραδειγματίσθησαν 
ακόμα, απ' την καρτερικότητα και την 
υπομονή της μάνας σ' όλα τα χρόνια που 
στάθηκε δίπλα τους, απ' τη βρεφική τους 
ηλικία μέχρι σήμερα.

Απ τους νονεϊς λο ιπόν πατέρα και μη
τέρα, πήραν σαν παράδειγμα, τη θέληση, 
-η δύναμη και την εργατικότητα και με τα 
ισχυρά αυτά εφόδια «κατέβηκαν» στο 
στίβο της ευγενούς άμιλλας. Από κει και 
πέρα, η επιδίωξη του στόχου ανήκε, απο
κλειστικά και μόνο, σ' αυτούς τους 
ίδ ιο υ ς . ..

Στις εκδηλώσεις χαράς και ενθουσια
σμού, για την επιτυχία, προστέθηκε, την 
ίδια στιγμή, η απογοήτευση και η λύπη

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Ευαγγέ
λου, κόρη ταξιάρχου

ΚΑΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα του Παναγιώτη, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να του Αποστό
λου, κόρη ενωμοτάρχη

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ Λαμπρινή του Ιωάννη, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ιωάννης του Θεοφάνη, 
γιος ενωμοτάρχη

ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Μαρία του Χαραλάμπους, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ Ελένη του Γεωργίου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Μι
χαήλ, γιος ανθυπασπιστή

μιας άλλης κατηγορίας παιδιών, αυτών 
που δεν «πέρασαν».

ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά τα 
πα ιδιά  διάβασαν και κόπιασαν. Ίσως, 
μόνο, να μην ήσαν τόσο τυχερά, όσο 
έπρεπε. Η αποτυχία τους όμως αυτή δε 
σημαίνει ότι έκλεισαν γι' αυτά μια για 
πάντα οι πόρτες των Α.Ε.Ι. Δε θα πρέπει 
να αποθαρρυνθούν αφού με το νέο σύ
στημα. μπορούν να επαναλάβουν χωρίς 
περιορισμό και σ' όσα μαθήματα θελή- 
σουν, τις προσπάθειές τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 1983 -  1984 
εισάγονται συνολικά, στις ανώτατες και 
ανώτερες σχολές, 40.528 απόφοιτοι λυ
κείων ή εξαταξίων Γυμνασίων.

Απ αυτούς, 34.289 νέοι φοιτητές και 
σπουδαστές καλύπτουν το 85% των θέ
σεων και εισάγονται με το νέο σύστημα 
των γενικώ ν εξετάσεων, με το οποίο, για 
πρώτη φορά, επιλέγησαν και οι νέοι πρω
τοετείς σπουδαστές των στρατιωτικών 
σχολών.

Οι υπόλο ιπο ι 6.239 νέοι πρωτοετείς 
φοιτητές και σπουδαστές, καλύπτουν 
το 15% του συνολικού αριθμού των θέ
σεων και εισάγονται με το παλιό σύστημα 
των πανελλήνιω ν εξετάσεων.

Αναλυτικά και με τα δυο συστήματα 
εξετάσεων, εισάγονται φέτος 19.559 στα 
ΑΕΙ. 4 540 στις παιδαγωγικές ακαδημίες, 
σχολές νηπιαγωγών και χαροκόπειο και 
16 429 στα ΚΑΤΕΕ και τις άλλες ανώτε
ρες σχολές.

Η «Ε.Χ » συγχαίρει ολόψυχα τα παιδιά 
που πέτυχαν και εύχεται καλή επιτυχία 
στην επόμενη προσπάθειά τους, σε όσα 
παιδιά είχαν αποτυχία.

Τα ονόματα που δημοσιεύονται στη 
συνέχεια, προκύπτουν απ' τα στοιχεία 
που έφτασαν στα γραφείου του περ ιοδ ι
κού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη του Ιωάννη, 
κόρη συνταγματάρχη

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ του 
Χρήστου, κόρη ενωμοτάρχη

ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ Αγγελική του Σπυρίδωνα, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του Λάμ
πρου, κόρη ενωμοτάρχη

ΓΚΟΛΙΟΣ Γεώργιος του Στεφάνου, 
γιος υπομοίραρχου

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Γεωργία του Αθανασίου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ Θεονύμφη του Νικο
λάου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 90

ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ Αθηνά του Σπυρίδωνα, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΛΕΑ Αικατερίνη του Χαραλάμπους, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΦΕΥΓΑΣ Παναγιώτης του Κων/νου, 
νιος ανθυπασπιστή ε.α.

Του Δημητρίου ΚΑΙΣΙΟΥ
Ανθυπασπιστή

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΩΓΟΥ Κω ν/νιά  to u  Θωμά, κόρη ενω
μοτάρχη

ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ Μυροφόρα του Νικο
λάου, κόρη ανθυπασπιστή

ΠΟΛΛΑΚΗ Φανή του Παύλου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΡΙΖΟΥ Αικατερίνη του Χρήστου, κόρη 
ανθυπομοίραρχου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία του Γρηγορίου, 
κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 3

ΛΙΟΛΙΟΥ Ά ννα  του Στεφάνου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΤΑΣΙΑΣ Γεώργιος του Κων/νου, γιος 
ενωμοτάρχη

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα του Χρυ
σόστομου, κόρη ενωμοτάρχη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ Σταυρούλα του Χαρί
λαου. κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΚΟΚΛΑ Καλλιρόη του Χαραλάμπους, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μαρία του Δη
μητρίου, κόρη υπομοίραρχου

ΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Γεωρ
γίου, γιος πολιτικού υπάλληλου Χωρο
φυλακής

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία του Αθα
νασίου, κόρη ταξιάρχου ε.α.

ΓΚΙΖΑΝΗ Σωτηρία του Αθανασίου, 
κόρη ανθυπασπιστή

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του 
Γεωργίου, γιος αντισυνταγματάρχη, 
σειρά 27

ΖΗΚΟΣ Κων/νος του Δημητρίου, γιος 
ενωμοτάρχη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ Ό λγα  του Αγησί
λαου, κόρη αντιστράτηγου ε.α.

ΛΕΝΕΤΗ Σοφία του Αθανασίου, κόρη 
υπομοίραρχου

ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ Αγορίτσα του Γεωρ
γίου, κόρη ενωμοτάρχη σειρά, 63

ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ Ά ννα  του Εμμανουήλ, 
κόρη του Αρχηγού Χωροφυλακής

ΝΤΟΥΡΜΑΣ Σπυρίδων του Νικολάου, 
γιος ανθυπασπιστή

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριστοτέλης του 
Γεωργίου, γιος υποστράτηγου ε.α.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα του Αλε
ξάνδρου, κόρη ενωμοτάρχη

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κανέλλος του Δ ιο
νυσίου, γιος υπομοίραρχου
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ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣΣΤΑΜΕΛΟΥ Μαρία του ΓρηγορΙου, 
κόρη ανθυπομοίραρχου ε.α.

ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ Χρυσή του Εμμανουήλ, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΛΑΧΑΚΗ Γιούλα του Κων/νου, κόρη 
ανθυπομοίραρχου ε.α,

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά του Χαραλάμ- 
πους, κόρη πολιτικού υπάλληλου Χωρο
φυλακής

ΚΙΤΣΙΟΥ Παρασκευή του Μιχαήλ, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΝΕΓΚΑ Μαριάνθη του Γεωργίου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης του Σπυρίδωνα, γιος 
πολιτικού υπάλληλου Χωροφυλακής

ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ Κυπαρισσία του Ιωάννη, 
κόρη ανθυπασπιστή

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 Κων/να του Πολύδω
ρου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΠΟΑ ΕΠΙΣΤ ΛΗΜ ΛΙΟΙΚ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του 
Κων/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 Κων/νου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ελένη του Κων/νου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ελένη του Αναστασίου, 
κόρη ταγματάρχη

ΖΑΦΕΙΡΗ Ουρανία του Βασιλείου, 
κόρη ταγματάρχη ε.α.

ΜΑΣΣΟΥ Θεοδότη του Στυλιανού, 
κόρη υποστράτηγου, (Β' Επιθεωρητή 
Χωροφυλακής)

ΤΖΑΝΗ Νίκη του Ιωάννη, κόρη ενωμο
τάρχη

ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ Χρήστος του Αλέξανδρου, 
γιος ανθυπασπιστή

ΔΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Ευαγγελία του Δημη- 
τρίου, κόρη ενωμοτάρχη

ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ Παναγιώτα του Νι
κολάου, κόρη ανθυπασπιστή 

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ Μαρία του Θεοδώρου, 
κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 16

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 Μάρκος του Σωτηρίου, γιος αν- 
θ υπασπιστή

ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΡΩΝΟΠΟ ΥΑΟΣ Παναγιώτης του
Γεωργίου, ν ιος ενωμοτάρχη 

ΜΠΕΖΑΣ Παρασκευάς του Θεοφάνη, 
γιος αντισυνταγματάρχη 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Μαρία του Ελευθε
ρίου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΡΑΝΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΝΤΖΙΟΚΑ Δέσποινα του Δημοσθένη, 
κόρη αντισυνταγματάρχη

ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ Νικόλαος του Σωκράτη, γιος 
ενωμοτάρχη

ΜΕΓΡΕΜΗΣ Ιωάννης του Παναγιώτη, 
γιος υπομοίραρχου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος του Θεοφί
λου, γιος ενωμοτάρχη

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΑΝΤΗΣ Αλέξανδρος του Γεωργίου, 
γιος αντιστράτηγου ε.α.

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Σπυρί
δωνα, γιος ανθυπασπιστή ε.α.

ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ Βασιλική του Κων/νου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ Γεωρ
γίου, κόρη αντισυνταγματάρχη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του 
Γεωργίου, γιος αντισυνταγματάρχη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του 
Γεωργίου, γιος ανθυπασπιστή

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Σωτήριος του Γεωργίου, 
γιος υπομοίραρχου

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΩΜΑ Μαρία του Ανδρέα, κόρη ενω
μοτάρχη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΙΡΒΙΛΗ Ευτυχία του Θεοδώρου, 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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ Νικόλαος του Κων/νου νιος 
ενωμοτάρχη

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Αναστασία to y  Παναν.·.: 
τη, κόρη ενωμοτάρχη 

ΜΠΕΓΕΤΗ Αναστασία του Κων/νου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Ναούμ του Γεωργίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Πολύτιμη του 
Κων/νου, κόρη ενωμοτάρχη

ΚΑΛΑΘΑΣ Γεώργιος του Αθανασίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ Χριστίνα του Κων/νου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΠΟΥΛΙΟΣ Απόστολος του Θεοδώρου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ Μαρία του Ιωάννη, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ Χριστίνα του Νικολάου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΜΑΡΤΙΝΗΣ Ηλίας του Γεράσιμου, γιος 
ενωμοτάρχη.

ΝΑΚΟΣ Χρήστος του Ιωάννη, γιος αν- 
θυπασπιστή, σειρά 37.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Πα
ναγιώτη, γιος υποστράτηγου ε.α.

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Πα
ναγιώτη, γιος ενωμοτάρχη.
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ΚΟΛΛΙΑΣ Ρήγας του Γεωργίου, γιος 
αντισυνταγματάρχη.

ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος του Λάμπρου, 
γιος ενωμοτάρχη.

ΠΟΥΛΙΔΑ Ό λγα  του Ιωάννη, κόρη τα
ξιάρχου ε.α.

ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Ιωάννα του Γεωργίου, 
κόρη ταγματάρχη

ΠΟΛΙΤΗΣ Δ ιονύσιος του Βασιλείου, 
γιος ταγματάρχη

ΠΡΙΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου, γιος 
ενωμοτάρχη

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Σάββα, 
γιος ενωμοτάρχη

ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ Δήμητρα του Χρή
στου, κόρη ενωμοτάρχη

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Αντωνίου, γιος 
αντισυνταγματάρχη 

ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Δημοσθένης του Πέ
τρου, γιος ενωμοτάρχη 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Πανα
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη, σειρά 63

ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΑΤΣΙΑΣ Δημήτριος του Μιχαήλ, γιος 
ενωμοτάρχη

ΠΛΕΣΙΤΗ Ανθή του Λάμπρου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβή του Κων/νου, 
κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΖΕΡΓΙΩΤΗ Ιωάννα του Σταύρου, κόρη 
ανθυπασπιστή, σειρά 52.

ΚΑΨΑΛΑΣ Νικόλαος του Ιωάννη, γιος 
ανθυπασπιστή

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Κων/νος του Πανα
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ Θεόδωρος του Γεωρ
γίου, γιος ενωμοτάρχη 

ΚΟΤΡΩΝΗ Βασιλική του Νικολάου, 
κόρη ανθυπασπιστή, σειρά 32 

ΜΑΡΙΝΟΣ Βασίλειος του Αντωνίου, 
γιος ανθυπασπιστή 

ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία του Λεωνίδα, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΜΗΤΡΟΥ Διαμάντω του Απο
στόλου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος του Νικολάου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Βαλσαμία του Φι
λίππου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 13

ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΤΑΣΚΑΣ Σπυρίδων του Μηνά, γιος 
ανθυπασπιστή

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Σπύρος του Μιχαήλ, 
γιος αντισυνταγματάρχη

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ Παναγιώτης του Αν
τωνίου, γιος ενωμοτάρχη

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, 
γιος ενωμοτάρχη

ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Νικολάου, 
γιος ανθυπασπιστή ε.α., σειρά 13 

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Κων/νος του Σωτηρίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΦΤΕΡΟΥ Ελένη του Παύλου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Περικλής του Σταμα- 
τίου, γιος ανθυπασπιστή

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Βασίλειος του Μαρίνου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Μαρία του Ιωάννη, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του 
Κων/νου, γιος ανθυπασπιστή 

ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα του Σωτηρίου, κόρη 
ενωμοτάρχη ε.α.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Βασιλική του Γεωργίου, 
κόρη πολιτικού υπάλληλου Χωροφυλα
κής

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Παναγιώ του Νικο
λάου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 80.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΑΓΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη, 
γιος συνταγματάρχη

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΖΑΜΠΟΣ Γεώργιος του ’Αγγέλου, γιος 
ενωμοτάρχη

ΥΦΑΝΤΗΣ Κυριάκος του Ιωάννη, γιος 
αντισυνταγματάρχη, σειρά 10

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του 
Κων/νου, γιος αντισυνταγματάρχη

ΔΡΟΥΤΣΟΣ Σωτήριος του Ιωάννη, γιος 
ταγματάρχη

ΖΗΣΗ Θεοδώρα του Κων/νου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Θεμι
στοκλή, γιος συνταγματάρχη

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κων/νος του Αποστόλου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ

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

ΖΑΝΟΥ Μαργαρίτα του Γεωργίου, 
κόρη πολιτικής υπαλλήλου Χωροφυλα
κής

ΛΕΚΚΑΚΟΥ Μαγδαληνή του Δημάκη, 
κόρη ταγματάρχη ε.α.

ΟΥΡΑΝΟΣ Δημήτριος του Νικολάου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, 
γιος αντισυνταγματάρχη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΟΥΚΟΣ Παύλος του Χαραλάμπους, 
γιος αντισυνταγματάρχη

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Βασίλειος του Κων/νου, 
γιος υπομοίραρχου 

ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελπίδα του Παύλου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΑΣΟΕΕ

ΖΩΤΟΣ Νικόλαος του Μιχαήλ, γιος 
ενωμοτάρχη

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του 
Λουκά, κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του 
Κων/νου, γιος ενωμοτάρχη 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα του 
Παναγιώτη, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΜΠΟΡΑ Μαρίνα του Δημητρίου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΣΚΟΡΔΑΣ Αθανάσιος του Ιωάννη, γιος 
ανθυπασπιστή

ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ Στέφανος του Σταμα- 
τίου, γιος ενωμοτάρχη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία του Θεο
δώρου. κόρη ταγματάρχη ε.α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ Νικόλαος του Αθα
νασίου, γιος ενωμοτάρχη 

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Χριστίνα του Παντελή, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Χριστίνα του Βασιλείου, 
κόρη αντισυνταγματάρχη 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Ελένη του Γεωργίου, 
κόρη υπομοίραρχου 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Αντωνίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Μάρθα του Γεωρ
γίου, κόρη ενωμοτάρχη 

ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Δέσποινα του Δημη
τρίου, κόρη ανθυπασπιστή 

ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος του Νικο
λάου, γιος ενωμοτάρχη

ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ό λγα του Φωτίου, κόρη 
ενωμοτάρχη
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ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ Ουρανία του Ευαγγέλου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΚΥΡΙΑΖΗ Αγλαΐα του Κων/νου, κόρη 
ανθυπασπιστή ε.α.

ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνα του Κων/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 Ματθαίος του Λεωνίδα, 
γιος υπομοίραρχου

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Βαρβάρα του Γεωρ
γίου, κόρη ενωμοτάρχη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κυριάκος του Λαζάρου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΜΕΛΛΙΟΥ Καλλιόπη του Χαρίλαου, 
κόρη ανθυπασπιστή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ Μαρία του Κων/νου, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Σταύρος του Γρηγο- 
ρ'ιου, γιος συνταγματάρχη

ΜΠΑΛΗ Βασιλική του Ευαγγέλου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ Ειρήνη του Ευαγγέλου, 
κόρη μοίραρχου

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Θεοδώ
ρου, γιος ενωμοτάρχη 

ΚΑΛΛΕΡΓΗ Αγγελική του Εμμανουήλ, 
κόρη μοίραρχου

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Μι
χαήλ, γιος ενωμοτάρχη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Βασιλική του Αργυρίου, 
κόρη μοίραρχου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Αγλαΐα του Κων/νου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ιωάννης του Ομήρου, γιος 
υπενωμοτάρχη

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Θωμάς του Ιωάννη, γιος 
ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΣΕΚΟΥ Κωνσταντίνα του Ιωάννη, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΤΡΑΠΑ Ευαγγελία του Ηλία, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ Βασιλική του Θεοδώ
ρου, κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 21 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος του Δημη- 
τρίου, γιος ανθυπασπιστή

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Ανδρέα, 
κόρη συνταγματάρχη ε.α.

ΖΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Κων/νου, γιος 
ανθυπομοίραρχου ε.α.

ΦΛΥΡΗ Αθανασία του Νικολάου, κόρη 
ανθυπασπιστή

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ Ιωάννης του Δημητρίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ιωάννης του Αθανασίου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ανδρέας του Παναγιώτη, 
γιος υπομοίραρχου

ΧΑΤΖΟΥΛΗ Αναστασία του Γεωργίου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΑΓΚΟΥ Στεφανία του Αθανασίου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΣΟΛΔΑΤΟΥ Παναγιώτα του Θωμά, 
κόρη ενωμοτάρχη, σειρά 48

ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΙΑΜΕΡΑ Σταματούλα του Νικολάου, 
κόρη ενωμοτάρχη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία του Δημη
τρίου, κόρη ενωμοτάρχη 

ΦΛΩΡΟΥ Παναγιώτα του Δημητρίου, 
κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΤΜΗΜΑΤΑ -  ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ, 
γιος ενωμοτάρχη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ Αναστάσιος του Πανα
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος του Ό θωνα, 
γιος ενωμοτάρχη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος του Δημη
τρίου, γιος ενωμοτάρχη ε.α.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΛΕΤΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία του Αλέ
ξανδρου, κόρη ανθυπασπιστή ε.α.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΟΦΙΟΣ Γεώργιος του Ευθυμίου, γιος 
ανθυπασπιστή ε.α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ Θωμάς του Κων/νου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΚΤΗΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ Βασιλική του Βασιλείου, κόρη 

ενωμοτάρχη

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ Βασίλειος του Πανα
γιώτη, γιος ενωμοτάρχη

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ Μαρία του Κων/νου, κόρη 
ενωμοτάρχη

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Μαρία του Νικολάου, 
κόρη συνταγματάρχη

ΣΤΕΛΕΧ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος του 
Κων/νου, γιος ανθυπασπιστή

ΣΤΕΛ. ΔΙΟΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΣΑΜΟΥΛΗ Ευγενία του Δημητρίου, 
κόρη ταξιάρχου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ -  ΟΠΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος του Κων/νου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ Θεόδωρος του Μ ενέ
λαου, γιος ανθυπασπιστή 

ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Νικο
λάου, γιος ταγματάρχη 

ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κων/νου, 
γιος ενωμοτάρχη

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ -  ΣΩΜΑΤΑ

ΜΑΣΤΙΧΙΔΗΣ Ανδρέας του Χρήστου, 
γιος μοίραρχου, σειρά 4

ΝΤΟΥΜΑΣ Βασίλειος του Ευαγγέλου, 
γιος πολιτικού υπάλληλου Χωροφυλα
κής, σειρά 8

ΙΚΑΡΩΝ ΣΙ -  ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του 
Γεωργίου, γιος ενωμοτάρχη, σειρά 3 

ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ Νικόλαος του Εμμανουήλ, 
γιος ενωμοτάρχη, σειρά 31

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του 
Κων/νου, γιος ενωμοτάρχη 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος του Ευθυ
μίου, γιος ενωμοτάρχη ε.α.

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Παναγιώτης του Βασι
λείου, γιος ανθυπασπιστή, σειρά 2 

ΠΑΝΤΕΣ Αθανάσιος του Δημοσθένη, 
γιος αντισυνταγματάρχη

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Δημη
τρίου, γιος ενωμοτάρχη

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚ. 
ΣΑΑΝ ΘΗΛ. ΑΘΗΝΑΣ

ΨΟΦΙΟΥ Μαρία του Ευθυμίου, κόρη 
ανθυπασπιστή ε.α.

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΚΟΓΚΑΡΗΣ Πολύδωρος του Αποστό
λου, γιος ενωμοτάρχη
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----------- Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α ----------

Ένα πολύ αργό ράλλυ

Στην Αυστραλία, ο Λάρυ Πέρκινς, 
παλιός οδηγός της «Φόρμουλα», και 
ο Χανς Θόλστραπ, ναυτικός, αποφά
σισαν να διασχίσουν την πέμπτη 
ήπειρο με αυτοκίνητο, ξεκινώντας 
από το Περθ και καταλήγοντας στο 
Σύντνεϋ.

Το αυτοκίνητό τους έχει την εμφά
νιση . . .  μπανιέρας, μονταρισμένης 
σε ρόδες ποδηλάτου, και στη σκεπή 
του υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες, μια 
που το περίεργο αυτό αυτοκίνητο θα 
κινείται με ηλιακή ενέργεια. Η ταχύ- 

-Χητα που θα μπορεί να αναπτύξει δεν 
θα ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα την 
ώρα, στη διάρκεια βέβαια μόνο της 
ημέρα και εφόσον επικρατεί ηλιοφά
νεια. Ταχύτητα οπωσδήποτε καθόλου 
ικανοποιητική για ένα ραλλίστα!

- - - - - - - - - - - - - - - - -Κ Ι Ν Α -----------------

Ένας γαστρονόμος ηλικιωμένος

Στη βορειοανατολική επαρχία Χέι- 
λ ο ν ζ -γ ιά γ κ  της Κίνας, ζει ένας γέρος 
που αποδίδει την μακροβιότητά του 
στη συνήθεια να τρώει μερμήγκια!

Η είδηση δημοσιεύτηκε σε μια κα
θημερινή εφημερίδα της Σαγκάης, 
που αναφέρει πως ο γέρος, που ονο
μάζεται Γιαν Τζονγκσάν, είναι 87 χρό
νων και δουλεύει ακόμα σαν εργάτης 
σε ένα αγρόκτημα. Φαίνεται πως ο 
Τζονγκσάν τρέφεται κάθε μέρα με 
χάπια από κρόκους αυγών και σκόνη 
μερμηγκιών, που την τρίβει αφού 
πρώτα τα πλένει, τα ξεραίνει στον 
ήλιο και τα καβουρδίζει στο τηγάνι!

-------------- ΙΑΠΩΝΙΑ---------------

Μηχάνημα για βαρήκοους

Ό σ ο ι είχαν την ατυχία να είναι 
πολύ βαρήκοοι, ή να έχουν χάσει τε
λείως την ακοή τους, δεν μπορούσαν 
ως τώρα να παρακολουθούν τηλεό
ραση, όταν η ταινία που προβαλόταν 
δεν ήταν ξενόγλωσση και επομένως 
δεν είχε υπότιτλους.

Τώρα, όμως, μια γιαπωνέζικη εται
ρεία διαθέτει στην αγορά ένα μηχα
νισμό, που μετατρέπει τα λόγια που 
ακούγονται στην τηλεόραση σε υπό
τιτλους! Έτσι, τώρα, οι βαρήκοοι 
μπορούν να παρακολουθούν άνετα 
οποιοδήποτε πρόγραμμα- ακόμα και 
τις ειδήσεις!

------------- Γ Α Λ Λ Ι Α ---------------

Διαφημίσεις σε Ι.Χ.

Ακρίβηνε η τιμή της βενζίνης και 
δεν μπορείτε να τα βγάλετε πια πέρα; 
Οι Παριζιάνοι βρήκαν τον τρόπο να 
εξασφαλίζουν δωρεάν 25 λίτρα βεν
ζίνης την εβδομάδα, μετατρέποντας 
τα αυτοκίνητά τους σε κινούμενες 
διαφημίσεις! Απαραίτητες προϋπο
θέσεις: να διαθέτουν βέβαια στοι
χειωδώς ευπαρουσίαστο αυτοκίνητο, 
να οδηγούν τουλάχιστον 200 χ ιλ ιόμε
τρα την εβδομάδα μέσα στην πόλη, 
και να μη ν παρκάρουν τα απογεύματα 
σε υπόγεια γκαράζ.

Η εταιρεία που είχε την ιδέα αυτού 
του νέου τρόπου διαφήμισης, δ ιαπί
στωσε ότι ένα αυτοκίνητο που κυ
κλοφορεί στην πόλη, το βλέπουν 
κατά μέσο όρο επτά χιλιάδες άνθρω
ποι την ώρα!

*

--------------------Α Γ Γ Λ Ι Α --------------------

Ένα . . .  τρομακτικά φιλόξενο ξε
νοδοχείο

Αλυσίδες που σέρνονται, σκάλες 
που τρίζουν, πόρτες που ανο ιγοκλεί
νουν μόνες τους, φαντάσματα που 
εμφανίζονται ξαφνικά ουρλιάζοντας 
απαίσια . . .  Ό λο  το ρεπερτόριο του 
μυστηρίου, της φρίκης και του τρό
μου προσφέρεται κάθε Σαββατοκύ
ριακο στην τιμή των πεντακόσιων 
δολλαρίων (στην οποία περ ιλαμβάνε
ται φαγητό, στέγη, έντονο σασπένς 
και συγκινήσεις «θρίλινγκ»), από ένα 
ξενοδοχείο βικτωριανής περιόδου 
στο Ά μπ ερ ντην  της Σκωτίας -  πού 
αλλού -  της πατρίδας της ομίχλης, 
των θρύλων και του Λοχ-νες!

Αυτό που δεν διευκρινίζεται στην 
είδηση, είναι αν ανάμεσα στις άλλες 
υπηρεσίες εξασφαλίζεται και ιατρική 
περίθαλψη, για όποιον από τους πο
λυάριθμους πελάτες του ξενοδο
χείου δεν εκτιμήσει την ποιότητα της 
φ ιλοξενίας και τρομοκρατημένος 
από τη μεγάλη περιποίηση, θελήσει 
να το .. .βάλει στα πόδια!

*

------------Ε Λ Β Ε Τ Ι Α -------------

Τα χρώματα και η επίδρασή τους πάνω 
μας

Η επίδραση των χρωμάτων πάνω 
στις σκέψεις και τα συναισθήματα 
του ανθρώπου είναι σήμερα αποδε
δειγμένη, και η ψυχολογική αντί
δραση στα χρώματα χρησιμοποιείται 
από τους ψυχιάτρους για τη θεραπεία 
ορισμένων διανοητικών παθήσεων. 
Ετσι, στην Ελβετία, ψυχολόγοι και 

διακοσμητές συνεργάστηκαν για να 
φτιαξουν ένα σπίτι με τα ιδανικότερα 
χρώματα για την καλύτερη πνευμα
τική απόδοση των ενοίκων του. 
Παρακάτω, δίνουμε μερικές χρήσι
μες οδηγίες για το ποιο χρώμα να 
διαλέξετε για τους τοίχους του σπι
τιού σας: 1) Θέλετε να ενισχύσετε τη 
σκέψη και τη μελέτη; Διαλέξτε το κί
τρινο- το χρώμα αυτό δυναμώνει τον 
εγκέφαλο, 2) Θέλετε να ξεκουράζε
στε και να ενισχύσετε την ενεργητι- 
κότητά σας; Διαλέξτε το κόκκινο- το 
χτυπητό ιδίως κόκκινο ενισχύει τη 
φυσική δραστηριότητα, 3) Θέλετε να 
ξεκουράστε το σώμα και τα νεύρα 
σας; Διαλέξτε το πράσινο στις διάφο
ρες αποχρώσεις του' έχει την ιδ ιό
τητα να καταπραϋνει τα νεύρα σε ση
μείο απίστευτο- μισής ώρας παρα
μονή σ' ένα πράσινο δωμάτιο το 
βράδυ, σας ξεκουράζει από τον κόπο 
ολόκληρης της μέρας, 4) Θέλετε να 
Φαίνεται το δωμάτιο μεγαλύτερο 
και δροσερότερο: Βάψτε το μπλε! 5) 
Αποφεύγετε το θυσσινί- είναι το 
χρώμα που φέρνει ανησυχία και με
λαγχολία, και ο πιο αισιόδοξος άν
θρωπος θα αρχίσει να μελαγχολεί αν 
μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σ' 
ένα βυσσινί π ερ ιβ ά λλον  γι' αυτό, αν 
σας αρέσει αυτό το χρώμα πάρα 
πολύ, χρησιμοποιήστε το μόνο σε 
δωμάτια που μένετε μικρό χρονικό 
διάστημα.

Πάντως, μη βιαστείτε να πάρετε τις 
μπογιές σας και τα π ινέλα σας για να 
βάψετε το σπίτι σας με το ξεκούρα- 
στο πράσινο χρώμα. Γιατί η γκρίνια 
της γυναίκας σας για τα κουφώματα ή 
τα πατώματα που αναπόφευκτα θα 
λερώσετε, μπορεί να είναι πολύ πιο 
κουραστική- ειδικά, μάλιστα, αν σας 
αναγκάσει να τα καθαρίσετε κιόλας 
μόνος σ α ς !. . .

*
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ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΑ ΜΠΟΡΝΤΩ ΓΑΛΛΙΑΣ

αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές των 
τόπων που επισκέφθηκαν.

Επισκέφθηκαν επίσης τα Αρχηγεία της 
Αστυνομίας στη Ρουμανία, Ουγγαρία και 
Αυστρία, ενημερώθηκαν γύρω από ορ
γανωτικά θέματα και προβλήματα που 
απασχολούν τις αστυνομίες αυτές, αν
τάλλαξαν ενδιαφέρουσες χρήσιμες 
απόψεις καθώς και αναμνηστικά δώρα.

Γενικά η εκδρομή στέφθηκε από 
πλήρη επιτυχία και ικανοποίησε τους εκ
δρομείς προσφέροντάς τους πρωτό
γνωρες εμπειρίες και όμορφες αναμνή
σεις.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
δέκα (10) χρόνων από την ίδρυσή της, η 
Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (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., 
εκπροσώπησε η ενομωτάρχης Πανα
γιώτα Τζΐμα -  Τσαγκάρη της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Πήραν 
μέρος επίσης αντιπροσωπείες αστυνο
μικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης 
και την Αμερική.

Το πρόγραμμα παραμονής των ξένων 
αστυνομικών, ήταν καθ’ όλα άψογα ορ
γανωμένο και περιλάμβανε επισκέψεις 
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 ενδιαφέροντα κοινά 
αστυνομικά θέματα και βγήκαν χρήσιμα 
συμπεράσματα.

Γενικά η διεθνής αυτή συνάντηση, ση
μείωσε πλήρη επιτυχία και άφησε άρι- 
στες εντυπώσεις και όμορφες αναμνή
σεις σ' όσους συμμετείχαν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ

Στα πλαίσια της σύσφιγξης των φ ιλι
κών σχέσεων των νέων, παιδιών αστυνο
μικών, μελών 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 
Μακρυδημήτρη, Κων/νος Παυλόπουλος 
και Νικόλαος Στεργίου. Στη συνάντηση 
αυτή, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να αν
ταλλάξουν απόψεις πάνω σε κοινά εν
διαφέροντα θέματα και να διευρύνουν 
τον κύκλο των φιλικών τους επαφών σε 
διεθνές επίπεδο.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

Πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου 
1983, σε αίθουσα του Αρχηγείου Χωρο
φυλακής εκλογές για την ανάδειξη νέου 
διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 
Τμήματος Ελλάδας της Ι.Ρ.Α. Στην αρχή 
έγινε απολογισμός του έργου της απερ
χόμενης διοίκησης, και στη συνέχεια 
ψηφοφορία. Το νέο διοικητικό συμβού
λιο, που βγήκε απ ’ τα αποτελέσματα των 
εκλογών, συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
ακολούθως:

1. Πρόεδρος: Αντώνιος Δεμέστιχας, 
υποστράτηγος Χωρ/κής ε.α.

2. Αντιπρόεδρος: Κων/νος Καλογερό- 
πουλος αντιστράτηγος Χωρ/κής ε.α.

3. Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Βασιλά- 
κης 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 νωσης Αστυνομι
κών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
(Βουλγαρία -  Ρουμανία -  Ο υγγα 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
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έ φ θασαν στη χώρα μας στις 26-8-83 
προερχόμενο ι από τη Νυρεμβέργη, 52 
Γερμανοί αστυνομικοί, μέλη της Ι.Ρ.Α. 
μαζί με τις οικογένειές τους. Τους ξέ
νους συνάδελφους υποδέχθηκαν το 
Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμή
ματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Αν
τώνιο Δεμέστιχα και μέλη της Ι.Ρ.Α. Στη 
διάρκεια της εδώ παραμονής τους επι- 
σκέφθηκαν τα διάφορα αξιοθέατα και 
τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθή
νας. Την παραμονή της αναχώρησής 
τους, δόθηκε αποχαιρετιστήρια δεξίωση 
προς τιμή τους, σε κοσμική ταβέρνα της 
Πλάκας, όπου επικράτησε ζεστή και φ ι
λική ατμόσφαιρα και ανταλλάχτηκαν 
διάφορα αναμνηστικά δώρα. Στις 31-8-83 
αναχώρησαν για την πανέμορφη Εύβοια, 
όπου τους υποδέχθηκε ο Δ ιοικητής της 
Δ.Χ. Εύβοιας με μέλη του τοπικού τμή
ματος της Ι.Ρ.Α. Αφού χάρηκαν και δια
σκέδασαν έντονα στην διάρκεια της εκεί 
παραμονής τους, αναχώρησαν στις 
9-9-83 για την πατρίδα τους, κατενθου- 
σ ιασμένοι από το πνεύμα φ ιλοξενίας και 
αυθορμητισμού των Ελλήνων συναδέλ
φων τους.

Γκρουπ 50 Αυστριακών αστυνομικών 
μελών της Ι.Ρ.Α., επισκέφθηκε στις 
18-9-83 τη χώρα μας. Τους υποδέχθηκαν 
με εγκαρδιότητα το Δ ιοικητικό Συμβού
λιο του Εθνικού Τμήματος και μέλη 
αστυνομικοί της Ι.Ρ.Α. Οι ξένοι συνάδελ
φοι, συνοδευόμενο ι από Έ λληνες αστυ
νομικούς επισκέφθηκαν στις 19-9-83 την 
Ακρόπολη, όπου θαύμασαν και προσκύ
νησαν τον Ιερό Βράχο της, ενώ το βράδυ 
της ίδιας μέρας παρακάθησαν σε δείπνο 
που παρατέθηκε προς τιμή τους σε κο
σμική ταβέρνα της Πλάκας. Μέσα σε χα
ρούμενη ατμόσφαιρα διασκέδασαν και 
χόρεψαν, απολαμβάνοντας μια καθαρά 
ελληνική βραδιά.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στη 
χώρα μας, επ ισκέφθηκαν τα Μετέωρα, τη 
Λαμία τους Δελφούς, την Πάτρα, την Αρ
χαία Ολυμπία, την Επίδαυρο, τις Μ υκή
νες, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
και πολλά άλλα αξιοθέατα. Σ' όλα τα μέρη 
που πήγαν έτυχαν θερμής και εγκάρδιας 
υποδοχής από αξιωματικούς και οπλίτες 
(άνδρες -  γυναίκες) μέλη της Ι.Ρ.Α.. που 
τους ξενάγησαν και τους περ ιέβαλαν με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον και έντονη φιλική 
διάθεση.

Τέλος στις 28-9-83, αναχώρησαν με 
πλοίο για τη Βενετία και απ' εκεί στην 
πατρίδα τους, τονίζοντας χαρακτηρι
στικά τον μεγάλο ενθουσιασμό τους και 
τη χαρά τους για τις πραγματικά αξέχα
στες μέρες που πέρασαν στην Ελλάδα 
και τη συγκίνησή τους για την υπέροχη 
φιλοξενία των Ελλήνων συναδέλφων 
τους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη δ ι
άρκεια του καλοκαιριού, εκτός από τα 
οργανωμένα γκρουπ αστυνομικών, ήρ
θαν στη χώρα μας για να χαρούν τις ανε
πανάληπτες φυσικές ομορφιές της, αρ
κετοί μεμονω μένοι ξένοι συνάδελφοι 
από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και φ ιλο
ξενήθηκαν από Έ λληνες συναδέλφους 
τους, αποκομίζοντας τις καλύτερες εν
τυπώσεις από την εδώ παραμονής τους.

Δεν αρκεί ν ’ αγωνιστούμε για ν ’ απο
κτήσουμε καλές αρχές και ιδέες και να 
μορφώσουμε έναν καλό και άρτιο χαρα
κτήρα, αλλά πρέπει και ν' αγωνιζόμαστε 
να είμαστε συνεπείς σ' αυτόν. Και νομίζω 
πως εκεί είναι ο σκληρότερος αγώνας.

Συνήθως όλοι οι εξωτερικοί παράγον
τες μας σπρώχνουν στο να γινόμαστε 
ασυνεπείς. Η συνέπεια στον εαυτό μας, 
στις αρχές μας, πολλές φορές μας φέρ
νει σε αντίθεση με τους δικούς μας, με 
την οικογένειά μας, με τους φίλους μας. 
Και σχεδόν κάθε μέρα μας φέρνει σε 
αντίθεση με το καθημερινό περιβάλλον, 
με το συμβιβασμένο τρόπο ζωής των 
πολλών. Ο συμβιβασμός είναι για τους 
πολλούς σιγουριά, ενώ η συνέπεια είναι 
κίνδυνος. Χρειάζεται λο ιπόν μεγάλη δύ
ναμη και αντοχή, για να σταθμίζουμε δι
αρκώς τα πράγματα και να κάνουμε αυτό 
που θα μας φέρει σε συνέπεια με τον 
εαυτό μας, και ας νομίζουν οι άλλοι πως 
κάναμε σφάλμα.

Αναρωτιόμαστε πριν από καθεμιά μας 
ενέργεια: Αυτό μπορώ να το κάμω εγώ; 
Ταιριάζει σε μένα αυτή η πράξη; Είμαι 
συνεπής στόν εαυτό μου αν κάνω τούτο 
το πράγμα: Αν αυτό συμβαίνει συχνά, και 
όχι συχνά αλλά πάντοτε, και αν δεν σας 
παρασύρει το ρεύμα, αν δηλαδή δεν κά
νετε κάτι επειδή έτσι κάνουν οι περισσό
τεροι από τους γύρω σας ,αν δεν σας 
παρασύρει η ευκολία, το βόλεμα, η ίσως 
δύσκολη ή εύκολη ώρα. τότε να ξέρετε 
πως πάτε πολύ καλά. Είσαστε συνεπείς, 
ποτέ δεν θα μετανοιώσετε, ποτέ δεν θα 
λυπηθείτε, ποτέ δεν θα ξεπέσετε, πάν
τοτε στις πράξεις σας θ ’ αναγνωρίζετε 
τον εαυτό σας.

Θα έχετε ασφαλώς ακούσει να λένε για 
μερικούς ανθρώπους πως παραπαίουν. 
Αυτοί οι δυστυχείς άλλα πιστεύουν και 
άλλα κάνουν. Παρασύρονται εύκολα. 
Δεν είναι συνεπείς. Ξεχνούν αυτό που 
πιστεύουν. Και μετά από μια τέτοια τους 
πράξη δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό 
τους.Είναι δυστυχείς. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι γύρω μας έχουν κάποιες αρ
χές. Τιμιότητα, καλή διάθεση, πίστη. 
Στην οποιαδήποτε όμως εργασία τους 
παραμερίζουν συνήθως τις αρχές τους 
αυτές και βάζουν σαν κριτήριο των ενερ
γειών τους το άμεσο συμφέρον, ή ακόμα 
και την πίστη τους. Πώς να τους πιστέ
ψεις όταν σου μιλάνε για τιμιότητα και 
για καλή διάθεση: Πώς να στηριχθείς στο 
λόγο τους; Τι τους λείπει; Τους λείπει η 
συνέπεια. Η εμπορική ή ηοποιαδήποτε 
συναλλαγή μαζί τους, ακόμα και η φιλία 
τους, είναι πάντοτε επισφαλής. Δε σου 
προσφέρουν 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 
είναι συνεπείς σ' αυτές.

Συνέπεια απαιτείται εξ ίσου και στις 
μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας, αλλά 
και στην καθεμιά καθημερινή μας ενέρ

γεια. Και κυρίως συνέπεια απαιτείται σε 
μερικές ελάχιστες στιγμές της ζωής του 
καθενός μας, όταν σου παρουσιάζεται το 
δίλημμα να τα παίξεις όλα, κορώνα - 
γράμματα. Από τη μιά μεριά η ευκολία και 
το οποιοδήποτε όφελος, από την άλλη η 
δυσκολία και η κάποια ή η μεγάλη θυσία. 
Εκεί θα διαλέξεις αν θα ενδώσεις ή αν θα 
μείνεις συνεπής στον εαυτό σου. Αν θα 
πεις το μεγάλο-ναι-ή το μεγάλο όχι, όπως 
λέει σ' ένα του ποίημα ο Καβάφης, έστω 
κι αν κανείς δεν θα σου δώσει τα συγχα
ρητήριά του επειδή δεν ενέδωσες, ενώ 
πολλοί θα βρεθούνε να σε επικρ ίνουν για 
κουτό επειδή αρνήθηκες το συμφέρον.

Είναι πάντως γεγονός πως τις μεγάλες 
αυτές αποφάσεις στις κρίσιμες φάσεις 
του βίου τις παίρνει μόνον εκείνος που 
συνήθισε να είναι κάθε ημέρα συνεπής 
στον εαυτό του. Που η καθεμία του 
ημέρα είναι σκαλοπάτι για την άλλη. Που 
οι καθημερινές του ενέργειες δεν αντι- 
στρατεύονται τις επόμενες και δεν του 
χρειάζεται να σταματάει για να διορθώ
σει τα λάθη των προηγουμένων ημερών 
και τις ασυνέπειες, αλλά η κάθε του εν
έργεια είναι προχώρημα και ολοκλήρωση 
εκείνου που άρχισε την προτεραία. Ο 
βίος και μεταφορικά και πραγματικά, ε ί
ναι ανήφορος, είναι άνοδος. Αλοίμονο κΓ 
αν δεν ήταν άνοδος, αλλά ίσια επίπεδη 
γραμμή ή κάθοδος. Αφού όμως είναι 
άνοδος χρειάζεται η κάθε πράξη να είναι 
σκαλοπάτι ανόδου. Πώς θα γίνει λοιπόν 
σκαλοπάτι όταν δεν υπάρχει συνέπεια;

Πάντοτε η νίκη της συνέπειας εί
ναι σιωπηλή, μυστική μονήρης. 
Όσο όμως πιό αθώρητη, τόσο πιό 
ακριβή, τόσο πιό πολύτιμη.

Πολλά αλήθεια σε τραβάνε να ξεφύ- 
γεις από την ανοδική σου προσπάθεια. 
ΚΓ είναι τόσο δελεαστικά, υπόσχονται 
τόσες ευκολίες. Σου θυμίζουν τον Ηρα
κλή μπροστά στο σταυροδρόμι της αρε
τής και της κακίας που μαθαίναμε στο 
Δημοτικό. Ή  σου φέρνουν στο νου τον 
Οδυσσέα του Γυμνασίου μπροστά στις 
πανέμορφες Σειρήνες, που προσπαθού
σαν με τα απερίγραπτα θέλγητρά τους 
να τον ξεστρατίσουν από τον τελικό του 
προορισμό. Είναι βαρύ και δύσκολο να 
αποτρέψεις το πρόσωπο από τις πανέ
μορφες σειρήνες, ενώ στην πάλη που γί
νεται μέσα στο στήθος σου ίσως κανείς 
δε θα βρεθεί να σου συμπαρασταθεί. 
Πάντοτε η νίκη της συνέπειας είναι σιω
πηλή, μυστική, μονήρης. Ό σο όμως πιό 
αθώρητη, τόσο πιό ακριβή, τόσο πιό πο
λύτιμη. Ο Δημοσθένης έλεγε, «χαλεπώ- 
τερον το φυλάξειν του κτήσασθαι». Δυσ
κολότερο να διατηρήσεις 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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Του Ρ ιτσαρντ Λ ιούϊς

Τα τρία πρώτα μπαρ ήταν σχεδόν άδεια 
και κανένας από τους πελάτες δεν είχε 
προσέξει την παρουσία του. Έτσι, 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 μπαίνει 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 κυ , 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 άφηνε να φανεί 
ένα μάλλινο πουλόβερ με γυριστό γιακά. 
'Ενα λεπτό, ξανθό μουστάκι τόνιζε το 
πρόσωπό του και τα μαλλιά του ήταν κά
πως μακριά, αλλά όχι στο άκομψο μήκος 
που τα άφηναν οι έξαλλοι νεαροί.

Ο Φρέντυ πρόσεξε το ακριβό ρολόι στο 
χέρι του άντρα και το ενδιαφέρον του 
μεγάλωσε ακήμη περισσότερο, όταν τον 
είδε να βγάζει από την τσέπη του το πορ
τοφόλι του.

Έ να κολλαριστό εικοσιδόλλαρο γλί
στρησε πάνω στο μαρμάρινο πάγκο του 
μπαρ. Από συνήθεια ο Φρέντυ προσπά
θησε να μαντέψει τι είδους άνθρωπος 
ήταν αυτός ο νεαρός. Αλλά η αθλητική 
του εμφάνιση δεν συμβιβαζόταν και 
πολά με το παχά πορτοφόλι 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 κρα- 
τοάσε αυτό το όνειρο ή μήπως θα έσβηνε 
απότομα μετά το τρίτο ποτηράκι; Ό χι! 
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 πιστέψεις αυτό που 
θα σου πω, έκανε, αλλά μια φορά κι έναν 
καιρό ήμουνα διάσημος. Έ δινα παρα
στάσεις και το κοινό με αποθέωνε . . .

-  Αλήθεια;
Ο Φρέντυ έγνεψε καταφατικά και το 

ξαφνικό ενδιαφέρον του συνομιλητή του

του έδωσε κουράγιο να συνεχίσει το 
παραμύθι του.

-Μ η ν  κοιτάς τα χάλια μου τώρα. Κά
ποτε ήμουνα ταχυδακτυλουργός, ο 
Μούντο 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 μπρο
στά σε πόσο κόσμο έκαναν τα κόλπα μου ! 
συνέχισε και χάϊδεψε με το ένα χέρι τα 
άγρια, απεριποίητα γένια του.

Στηρίχτηκε με το άλλο χέρι στην άκρη 
του μπαρ για να μην πέσει και το τριμ
μένο παλτό του άνοιξε, αφήνοντας να 
φανούν από μέσα τα βρώμικα 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 τευ το ! Πάω στοίχησα ότι θα εί
χες καταπληκτική επιτυχία . . .

Τα μάτια του Φρέντυ θόλωσαν από ξα
φνικά δάκρυα.

-  Αλλοίμονο! είπε. Τώρα πια όλα έχουν 
αλλάξει. Κανένας δεν ζητάει μάγους . . .

Με τρεμάμενα βήματα σκαρφάλωσε 
πάλι στο ψηλό σκαμνί, ο νεαρός κούνησε 
περίλυπα το κεφάλι του και παράγγειλε 
άλλο ένα ουίσκυ για τον Φρέντυ.

- Γ ια  στάσου! έκανε σε μια στιγμή. 
Έ χω μια ιδέα! Ξέρεις, είμαι κι εγώ ταχυ
δακτυλουργός. Ό χ ι επαγγελματίας, βέ
βαια, όπως εσύ, αλλά έτσι, από χόμπυ! 
Έχω μάθει μερικά κόλπα για πλάκα . . .  Τι 
θάλεγες να μου μάθαινες μερικά από τα 
δικά σου για να . . . βελτιώσω την τεχνική 
μου;

Ο Φρέντυ αναστέναξε.
-Δ υστυχώ ς! είπε και κούνησε το κε

φάλι του. Το δεξί μου χέρι δεν με βοη
θάει πια καθόλου. Το χτύπησα εδώ και 
κάμποσο καιρό και δεν είναι πια όπως 
πριν.

Σήκωσε το χέρι 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 ανταμείψω για τον 
κόπο σου.

Το πρόσωπο 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 πρέπει να φύγω 
για λίγο -  έχω ένα ραντεβού μ' ένα πε
λάτη μου. Αλλά σε τρία τέταρτα περίπου 
θα έχω τελειώσει και θα μπορούσα να σε 
συναντήσω στη γωνιά και να πάμε μαζί 
στο σπίτι μου.

-  Έγινε!
Ο νεαρός φώναξε τον μπάρμαν.
-  Φέρε στο φίλο μου από δω ένα ουί

σκυ ακόμα κι εμένα δώσε μου μια μπου- 
κάλα.

Ο Φρέντυ δεν μπορούσε να το πιστέ
ψει! Η τύχη τρυ είχε γυρίσει και τον βομ
βάρδιζε τώρα με την εύνοιά της.

-  Αυτό το ποτηράκι θα σε βοηθήσει να 
θυμηθείς τα κόλπα σου, είπε ο νεαρός, 
όταν ο μπάρμαν έφερε την παραγγελία.

-  Σίγουρα!
Ο Φρέντυ πήρε με το ένα χέρι το πο

τήρι του κι άπλωσε το άλλο στη μπου- 
κάλα του ουίσκυ.

- Α !  Ό χι! τον έκοψε ο άλλος και τρά
βηξε τη μπουκάλα. Αυτό είναι για 
ύστερα, όταν θα συναντηθούμε στη γω
νία.

Ξανακοίταξε πάλι το ρολόι του κι 
ύστερα έβγαλε από το πορτοφόλι 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.

Περίμενε να δει τον νεαρό να βγαίνει 
από το μπαρ και μετά μάζεψε τα χρήματα 
που του είχε αφήσει πάνω στο μάρμαρο 
και τα έβαλε προσεκτικά 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 ρχ ισ ε να 
πίνει το ποτό του σε μικρές ρουφηξιές.

Τα δύο δολλάρια, μαζί με κάτι ψιλά 
ακόμα, που ο νεαρός είχε αφήσει 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 πάλι του την έσκαγε και δεν εμφανι
ζόταν καθόλου . . .  ε, τότε, θα τα ξόδευε 
για μερικές μπύρες ακόμα σ' ένα πιο 
φτηνό μαγαζί, κι ίσως και να του περίσ
σευαν και μερικά ψιλά για μια ζεστή χορ
ταστική σούπα. Έ βγαλε από την τσέπη 
του μερικά νομίσματα κι άρχισε να τα 
στριφογυρίζει στα δάκτυλά του, εξαφα- 
νίζοντάς 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. Οπωσδήποτε, όμως, 
θα ήταν αρκετό για μερικά μαθήματα 
εκείνη τη βραδιά.

Η ώρα προχωρούσε 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 ξεφορτωθεί; Έ να αίσθημα απελπι
σίας και μοναξιάς τον πλημμύρισε. Να 
περίμενε άραγε άδικα; Έ διωξε με προσ
πάθεια τις μαύρες σκέψεις από το μυαλό 
του. Α, μπα!. Ο νεαρός Φαινόταν καλό
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παιδί, δεν θα τον γελούσε. Τι δουλειά 
νάκανε άραγε: Για να βλέπει τους πελά
τες του τόσο αργά το βράδυ μπορεί να 
ήταν πλασιέ . . . Και γιατί να του πει να 
συναντηθούν στη γωνιά, αντί στο μπαρ: 
Μα, βέβαια! Πού θα έβρισκε να παρκά
ρει: Οχι ο νεαρός θα κράταγε την υπό
σχεσή του. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία.

Στις έντεκα παρά είκοσι ο Φρέντυ 
στράγγιζε τις τελευταίες σταγόνες από 
το ποτήρι του και σηκώθηκε από τη θέση 
του. Έ νας παγωμένος αέρας τον χτύ
πησε στο πρόσωπο μόλις βγήκε στο 
δρόμο. Η κίνηση έξω ήταν αραιή. Έ χωσε 
τα χέρια του βαθιά στις τσέπες και με 
αργά βήματα προχώρησε στη γωνιά. Δεν 
είδε κανένα αυτοκίνητο εκεί. Ακούμπησε 
την πλάτη του στο μεγάλο γραμματοκι
βώτιο και περίμενε. Ά ρχιζε πάλι ν' ανη
συχεί και ν' αμφ ιβάλλει Μα τι ανόητος 
που ήταν! Πως έπεφτε έτσι στην παγίδα: 
Θάπρεπε πια να είχε μάθει καλά την τύχη 
του. Τι νάκανε: Να συνέχιζε να στέκεται 
μέσα στο κρύο, περιμένοντας τον άγνω
στο νεαρό, που δεν είχε σκοπό να φανεί: 
Δεν θάταν καλύτερα να αναζητούσε τη 
ζεστασιά σε κανένα άλλο μπαρ και να πα- 
ρηγοριόταν με τη συντροφιά καμιάς 
μπύρας:

Ηταν έτοιμος να φύγει, όταν ένα αυ
τοκίνητο έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε 
μπροστά του. Η πόρτά άνοιξε κει ο 
Φρέντυ γλίστρησε στο κάθισμα κλε ίνον
τας πίσω του την πόρτα.

-Δ υ σ τυ χ ώ ς  δεν τα κατάφερα να δω 
τον πελάτη μου, είπε ο νεαρός ξεκινώ ν
τας. Θα ξαναπεράσω αργότερα απ το 
σπίτι του.

Επιασε από πίσω κάθισμα τη μπου- 
κάλα που είχε αγοράσει στο μπαρ.

-  Πάρε, είπε στον Φρέντυ.

Αυτός δεν έχασε καθόλου καιρό. Ξε
τύλιξε το χαρτί, ξεβίδωσε το καπάκι κι 
έφερε τη μπουκάλα στα χείλη του. Το 
καυτό υγρό διάλυσε κάθε μαύρη σκέψη 
και η προσμονή μιας θαυμάσιας βραδιάς 
ζέστανε την καρδιά του.

-  Αλλά δεν ήθελα να σ' αφήσω να περ ι
μένεις, συνέχισε ο νεαρός. Πρέπει να 
κρατάμε τις υποσχέσεις μας, έτσι δεν ε ί
ναι;

-  Έτσι.

Ο Φρέντυ ήπιε μερικές γουλιές ακόμα 
απ' το μπουκάλι. Λίγο πιο κάτω, ο άλλος 
σταμάτησε το αυτοκίνητο κι έσβησε τη 
μηχανή.

Το διαμέρισμά μου είναι στη γωνία, 
είπε και βγήκε από τ ’ αυτοκίνητο.

Ο Φρέντυ άνοιξε την πόρτα κι έκανε να 
σηκωθεί. Τα πόδια του δεν τον βοηθού
σαν και πολύ, αλλά στη δεύτερη προσ
πάθεια κατάφερε να σταθεί όρθιος και με 
ασταθή βήματα ακολούθησε τον άλλο. Η 
γειτονιά δεν ήταν τίποτα το εξαιρετικό -  
ίσως λιγάκι καλύτερη από τα χαμόσπιτα 
της γειτονιάς του Φρέντυ, λίγους δρό
μους παρακάτω. Μια μικρή απογοήτευση 
έσφιξε την καρδιά του αλήτη. Είχε σχη
ματίσει διαφορετική ιδέα για το νεαρό 
και δεν περ ίμενε ότι θα έμενε σε τέτοιο 
σπίτι.

Στην είσοδο μιας πολυκατοικίας ο 
νεαρός άνοιξε την πόρτα και μπήκε 
μέσα. Ο Φρέντυ ακολούθησε παραπα
τώντας. Μ ερικά μεταλλικά γραμματοκι
βώτια ήταν κρεμασμένα στον τοίχο κι 
ένα αδύνατο φως φώτιζε τη σκάλα. Ο

Φρέντυ άρχισε ν' ανεβαίνει τα σκαλοπά
τια, πιασμένος από τα κάγκελα. Στο κε
φαλόσκαλο σκόνταψε 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 πόδια του κι ο 
νεαρός τον άφησε για να ξεκλειδώσει 
την πόρτα. Το διαμέρισμα φαινόταν μι
κρό. Μ πήκαν σ' ένα δωμάτιο με μια κλει
στή πόρτα στο βάθος και μια γωνιά δι- 
αρρρυθμισμένη σε κουζίνα. Τα έπιπλα 
ήταν φτηνά, αλλά το δωμάτιο ήταν πεν
τακάθαρο και νοικοκυρεμένο.

- Δ ε ν  είναι σπουδαίο πράγμα, δ ικα ιο
λογήθηκε ο νεαρός, αλλά μόλις κλείσω 
αυτή τη δουλειά απόψε όλα θ' αλλάξουν. 
Θα βρούμε κάτι καλύτερο, καταλαβαί
νεις . . .

Εδειξε με το βλέμμα την κλειστή 
πόρτα.

-  Δεν πρέπει να κάνουμε φασαρία. Θα 
ξυπνήσει η κυρά μου.

-  Βέβαια, βέβαια!
Ο Φρέντυ του έκλεισε το μάτι με κατα

νόηση.

-  Με συγχαίρεις που σ' εφήνω έτσι 
γρήγορα, είπε πάλι ο νεαρός και κοίταξε 
το ρολόι του. Πρέπει να πάω στον πελάτη 
μου. Δεν θ' αργήσω. Μ ερικά χαρτιά θα 
υπογράψουμε και θα έρθω αμέσως.

Στην πόρτα σταμάτησε.
- Σ α ν  στο σπίτι σου! είπε. Και μην ξε

χνάς! Θα σ' ανταμείψω για τον κόπο 
σ ο υ . . .

Μέσα στο αυτοκίνητό του ο νεαρός 
ξεκόλλησε το ξανθό μουστάκι κι έβγαλε 
την περούκα. Τα έβαλε στο ντουλαπάκι 
και μ ’ ένα βαθύ αναστεναγμό ανακουφ ί
σ ε ις  άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε. Η 
σχέση του με τη Μίλη ήταν στην αρχή μια 
ξένοιαστη περιπέτεια, μια διασκέδαση. 
Αλλά η πλεονεξία  της τα είχε χαλάσει 
όλα. Σε λίγο, οι απαιτήσεις της κοπέλλας 
είχαν γ ίνει απειλές.

-Θ έ λ ω  δικό μου διαμέρισμα και και
νούργια ρούχα, επέμενε.

-  Μα δεν μου φτάνουν τα λεφτά μου, 
Μίλη!

- Δ ε ν  έχεις παρά να ζητήσεις από τη 
γυναίκα σου να σου δίνει περισσότερο 
χαρτζηλίκι.

-Α υ τ ό  δεν γίνεται. Είμαι κιόλας βου
τηγμένος στα χρέη.

-  Τότε, για πες μου, πως θα σου φανεί 
αν κάποια μέρα η γυναικούλα σου ανα
καλύψει τι κάνεις πίσω από την πλάτη της 
και σου κόψει την πίστωση;

Αλλά τώρα, αφού είχε βρει αυτόν τον 
αλήτη και τον είχε πείσει να τον περ ιμέ
νει στη γωνιά, δεν είχε τίποτα πια να φο
βηθεί από τις απειλές της Μίλη.

Ποτέ πια δεν θα ξανάχωνε τη μύτη της 
στη ζωή του. Σε λίγα λεπτά, η συγκάτοι- 
κός της θα γύριζε στο διαμέρισμα, θ' 
ανακάλυπτε τον αλήτη στο σαλόνι και το 
άψυχο σώμα της Μίλη στην κρεβατοκά
μαρα και θα ξεσήκωνε τον κόσμο με τις 
φωνές της. Η αστυνομία θα αναλάμβανε 
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 φουκαρά να περάσει τα υπό
λοιπα χρόνια του στη φυλακή, παρά να 
γυρνάει εδώ κι εκεί και να μεθοκοπάει.

Μόλις ο Φρέντυ έμεινε μόνος, ακούμ
πησε στο τραπεζάκι τη μπουκάλα με το 
ουίσκυ και με αξιοθαύμαστη ευκινησία 
σηκώθηκε κι έτρεξε αθόρυβα προς την 
κλειστή πόρτα, στην άλλη άκρη του δω
ματίου. Γύρισε με προσοχή το πόμολο 
και την έσπρωξε λιγάκι: Το δωμάτιο ήταν 
σκοτεινό, αλλά το φως από το σαλόνι του 
επέτρεψε να δει μια νεαρή γυναίκα ξα
πλωμένη στο κρεβάτι. Φαινόταν να κοι
μάται τόσο βαθιά, που τίποτα δεν θα την 
ξυπνούσε . .. Έ σπρωξε ακόμα περισσό
τερο την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο 
της άγνωστης. Κύτταξε το αριστερό χέρι 
της και είδε ένα φτηνό δαχτυλιδάκι αλλά 
όχι και τη βέρα της. Μια γρήγορη ματιά 
ολόγυρα τον έπεισε ότι κανένα αντικεί
μενο μέσα στο δωμάτιο δεν άξιζε τον 
κόπο . . .

Στο σαλόνι, έβγαλε μέσα από την 
τσέπη του ένα χοντρό πορτοφόλι και το 
άνοιξε. Έ να  σιγανό σφύριγμα ξέφυγε 
από τα χείλη του καθώς τα δάχτυλά του 
ψαχούλευαν το πλούσιο περιεχόμενο 
του πορτοφολιού. Λίγους μήνες πιο πριν, 
ο Φρέντυ είχε χώσει τα επιδέξια δάχτυλά 
του στην τσέπη κάποιου κυρίου, αλλά 
πριν προλάβει να την εξερευνήσει, ο κύ
ριος -  ένας γεροδεμένος άντρας, χωρίς 
ίχνος χιούμορ -  τον είχε τσακώσει. Είχε 
σφίξει τα δάχτυλα του Φρέντυ μέσα στην 
πελώρια παλάμη του που ήταν δυνατή 
σαν τανάλια, κι είχε καταστρέψει χωρίς 
έλεος το δεξί του αλήτη. Ούτε λόγος να 
γίνεται πια για παρόμοιες επιχειρήσεως 
στο μέλλον.

Αλλά με το νεαρό τα πράγματα ήταν 
τόσο εύκολα, που ήταν κρίμα να μη δοκι
μάσει την τύχη του. Έτσι, όταν είχε κάνει 
στο κεφαλόσκαλο πως παραπατάει κι ο 
άγνωστος νεαρός είχε τρέξει πρόθυμα 
να τον βοηθήσει, τα έμπειρα δάχτυλα 
του Φρέντυ είχαν ανακαλύψει το πορτο
φόλι του «ευεργέτη» του στην εσωτε
ρική τσέπη του σακκακιού του. Με γρή
γορες κινήσεις, ο Φρέντυ έβγαλε τα 
χρήματα και τα έρριξε στην τσέπη του. 
Από το τραπεζάκι πήρε τη μπουκάλα, τη 
στερέωσε κάτω από τη μασχάλη του και 
προχώρησε προς την πόρτα.

Εκεί σταμάτησε σκεπτικός. Η βραδιά 
του, που είχε ξεκινήσει τόσο απογοητευ- 
τικά είχε καταλήξει σε θριαμβευτική επ ι
τυχία. Ο νεαρός τον είχε κεράσει μια 
ολόκληρη μπουκάλα κι είχε προσφερθεί 
να τον πληρώσει για μερικά μαθήματα 
ταχυδακτυλουργίας. Ή ταν πραγματικά 
ένα θαυμάσιο παιδί. Γιατί αυτός να του 
δημιουργήσει προβλήματα; Γιατί να του 
φερθεί άτιμα; Έτσι, ο Φρέντυ έβγαλε 
από την τσέπη του το πορτοφόλι. Είχε 
σκοπό να το πετάξει στον πιο κοντινό 
σκουπιδοτενεκέ, 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 κοιμό
ταν πάντα η γυναίκα. Ά νο ιξε  την πόρτα 
κι άφησε 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 θά- 
κανε ποτέ κάτι τόσο ανέντιμο . . .
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Ο υπ' αριθμόν 1 καταζητούμενος, 
όπως τον χαρακτήρισε ο τύπος, ο ισοβί
της Κώστας Παναγιωτιδης συνελήφθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από άνδρες-της Υπο
διεύθυνσης Ασφάλειας. Ο Παναγιωτιδης 
είναι 31 χρόνων, και θεωρείται ένας από 
τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κα
κοποιούς, έχοντας σε βάρος του κατη
γορίες για φόνο, αρχαιοκαπηλίες και σω
ρεία διακεκριμένων κλοπών.

Είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 
1979 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας

Προαστίων Πρωτευούσης, όταν σκότωσε 
το φίλο και συνεργάτη του Βασίλη Ψα- 
ραδέλλη. Τότε, τον είχε παρασύρει στη 
θέση Παλαιομάνα 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 συνενόχων του 
Τάσου Βάγια και Γαβριήλ Μπεβεράτου 
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 ομολογήσει τότε, ενώ 
ανακρινόταν για κάποια άλλη υπόθεση 
αρχαιοκαπηλείας -  την περιβόητη «υπό
θεση Γκέρικε» - ,  για την οποία βρέθηκαν 
τελικά κατηγορούμενα είκοσι πέντε 
άτομα. Ο Παναγιωτιδης είχε προφυλακι
στεί, αλλά επειδή η ημερομηνία της δί
κης του δεν προσδιορίσθηκε μέσα στους 
επόμενους 18 μήνες, αφού είχε περάσει 
το χρονικό όριο της προφυλάκισης, αφέ- 
θηκε ελεύθερος. 'Ενας από τους όρους 
όμως της αποφυλάκισής του, ήταν να 
εμφανίζεται σε τακτά χρονικά 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. Εντοπίσθηκε πολλές 
φορές, αλλά μεταμφιεσμένος καθώς κυ
κλοφορούσε, φορώντας πάντα περούκα 
ενώ ήταν φαλακρός, και αλλάζοντας τα 
χαρακτηριστικά του, κατάφερνε πάντα 
να ξεφεύγει από τις παγίδες της Αστυ
νομίας.

Τελευταία, όμως, η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε πληρο
φορίες ότι ο Παναγιωτιδης τριγυρνούσε 
στη Θεσσαλονίκη. Κάθε δυνατή προσπά
θεια καταβλήθηκε για να εντοπισθεί. Και 
αυτό δεν άργησε' Για ένα ολόκληρο 
μήνα παρακολουθούνται οι κινήσεις του 
πριν του στήσουν το καρτέρι: οκτώ άν- 
δρες της Ασφάλειας, μεταμφιεσμένοι σε 
τεχνίτες συνεργείου αυτοκινήτων, 
μπλόκαραν την οδό Ευζώνων, στο ύψος 
της Λεωφόρου Στρατού, κοντά στο Γαλ
λικό Ινστιτούτο, όπου βρίσκεται το σ π ίτ ι- 
κρυψώνας 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  : το  ε γ κ α τ α λ ε ιμ μ έ ν ο  π η γ ά δ ι τω 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  το π τ ώ μ α  το 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  τη 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  να  β ρ ο υ ν  κ α ι να  α ν α σ ύ ρ ο υ ν  το 

π τ ώ μ α .
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Ο Παναγιωτίδης τον Απρίλιο του 1979, στην ονοπο- 
ράστοση του φόνου του Ψοροδέλλη, που είχε κάνει ένο 
χρόνο πριν.

Το μικρό «Σουζούκι» με οδηγό τον Πα- 
ναγιωτίδη έφθασε στη Λεωφόρο Στρα
τού. Εξι περ ιπολικά απόκλεισαν αμέσως 
κάθε δρόμο διαφυγής, ενώ οι οκτώ 
μεταμφ ιεσμένοι συνάδελφοι όρμησαν 
στο αυτοκίνητο. Με συγχρονισμένες κι
νήσεις, ένας πυροβόλησε τα λάστιχα του 
αυτοκινήτου και το ακινητοποίησε, και οι 
υπόλο ιπο ι άνοιξαν τις πόρτες. Ο Πανα- 
γιωτίδης αντέδρασε ενστικτωδώς. 
Επεσε στο πλάι δεξιά, άνοιξε το ντουλα- 

πάκι του αυτοκινήτου και χούφτιασε το 
γεμάτο 38άρι σπέσιαλ περίστροφο, που 
έκρυβε εκεί. Δεν πρόλαβε, όμως, να το 
χρησ ιμοποιήσει και βρέθηκε ακινητο- 
ποιημένος και δεμένος με τις χε ιροπέ
δες. Και όλα αυτά, χωρίς να «ανοίξει ούτε 
μύτη»· η μόνη ζημιά για τους αστυνομι
κούς, ήταν μια δαγκωνιά που πρόλαβε να 
δώσει ο Παναγιωτίδης στο χέρι ενός Χω
ροφύλακα· σύμπτωμα ίσως της λύσσας 
του!

Μετά την προανάκριση, μαζί με την 
καινούρια δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος του, για όλες τις παράνομες 
δραστηριότητές του όσο καιρό ήταν φυ
γόποινος, στάλθηκε στον Εισαγγεα, ενώ 
ούτως ή άλλως έχει εξασφαλισμένες τις 
ισόβιες διακοπές του στις φυλακές!

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τον περασμένο μήνα μιλάγαμε για τις 
δραστηριότητες του ζεύγους Κεφαλά, 
και το άδοξο τέλος τους όταν οι δύο σύ
ζυγοι βρέθηκαν να κάνουν παρέα στη 
φυλακή. Και βέβαια δεν υποπτευόμαστε 
ότι θα αναγκαστούμε να ασχοληθούμε

ξανά μαζί τους σε τόσο σύντομο χρόνο.
Να, όμως, που θα αναγκαστούμε να 

γράψουμε και συνέχεια, την τελευταία! 
Γιατί με την κατάσχεση δέκα και πλέον 
κιλών κατεργασμένου χασίς, και τη σύλ
ληψη της 33χρονης «νοικοκυράς» Φρει
δερίκης Γρατσάνη, ολοκληρώθηκε από 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης το ξήλωμα της σπείρας των λα
θρέμπορων ναρκωτικών, που άρχισε στις 
22 Μαΐου, με τη σύλληψη του οικογε
νειακού φίλου της κυρίας Γρατσάνη Ά ρ η  
Κεφαλά.

Τα ζεύγη Κεφαλά και Γρατσάνη είχαν 
στενές σχέσεις, και παρά το γεγονός ότι 
όλοι τους ήταν άνεργοι, πάντα κυκλοφο
ρ ο ύ σ α ν ^  «φουσκωμένα» πορτοφόλια. 
Γι αυτή τη σπάταλη ζωή τους είχαν, 
όμως, τις απορίες τους και τις αντιρρή
σεις τους οι άνδρες της Χωροφυλακής. 
Ετσι, οι παράνομες δουλειές τους βγή

καν γρήγορα στη φόρα, και η παρέα χά
λασε. Αφού, εκτός από το ζεύγος Κε
φαλά, στη φυλακή βρίσκεται από τις 18 
Ιουνίου, οπότε καταδικάστηκε από το 
πενταμελές εφετείο Θεσσαλονίκης σε 
φυλάκιση^ τεσσάρων ετών για εμπορία 
ναρκωτικών, και ο σύζυγος της Φρειδε
ρίκης Γιάννης Γρατσάνης!

Ετσι, από την παλιά «καλή» παρέα, 
έξω βρισκόταν μόνο αυτή. Και όπως ήταν 
φυσικό, είχε αναλάβει να διεκπεραιώνει 
τις δουλειές όλων των άλλων, που η φυ
λακή δυσκόλευε λίγο τις ... κινήσεις 
τους! Αυτό, βέβαια, δεν δυσκολεύτηκαν 
να το καταλάβουν οι άνδρες της Υ.Α.Θ., 
που μετά και τη σύλληψη της Ά ννα ς  Κε
φαλά, την είχαν θέσει κάτω από διακρι
τική αλλά στενή παρακολούθηση, που 
γρήγορα τους δικαίωσε. Η Φρειδερίκη 
Γρατσάνη συλλαμθάνεται στο σπίτι της 
στη Νέα Εγνατία, και στην έρευνα που 
επακολουθεί στο σπίτι της, στο σπίτι της 
πεθεράς της, και στο ακατοίκητο σπίτι 
μιας θείας της που έχει κληρονομήσει, 
τελικά βρίσκονται στο τελευταίο 10.260 
γραμμάρια χασίς σε σκόνη (μπουμπάρι), 
τουρκικής προέλευσης, μέσα σε ειδική 
κρυπτή!

Το χασίς αυτό, όπως κατάθεσε η Γρα
τσάνη, το πήρε για απόκρυψη και φύλαξη 
από τη φίλη της και σύνεργό της Ά ννα  
Κεφαλά, αμέσως μετά τη σύλληψη του 
συζύγου της Ά ρ η  στις 22 Μαΐου, και μέ
χρι η Ά ν ν α  να πάρει καινούριες οδηγίες. 
Στις 2 Ιουλίου, όμως, συλλαμβάνεται και 
η Ά ννα , και το χασίς μένει κρυμένο και 
ανεκμετάλλευτο στο σπίτι της θείας της 
Γ ρατσάνη, μέχρι να καταφέρει η Ά ν ν α  να 
δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Την πρό
λαβε όμως η Χωροφυλακή! 'Οπως απο
κάλυψε στην κατάθεσή της η Γρατσάνη, 
κέντρο προμηθειών της σπείρας ήταν η 
Κωνσταντινούπολη, με συνεργάτες εξ- 
έχουσες «προσωπικότητες» του τουρκι
κού υπόκοσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χονδρική τιμή 
του χασίς που κατασχέθηκε, υπολογίζε
ται στα 2.500.000 δραχμές, αλλά στη λια
νική αγορά μπορούσε να φτάσει και τα 
δέκα εκατομύρια δραχμές!

Α ΤΥ Χ Ο Σ  Δ ΙΑ Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ

Ο κλέφτης της ιστορίας μας, βγήκε 
εκείνο το βράδυ για «δουλειά» πολύ 
αργά. Ή ταν λιγάκι πριν τα ξημερώματα, 
όταν μπήκε σε μια πολυκατοικία κάπου 
στο κέντρο της Καλαμάτας, γιατί εκεί 
διαδραματίζεται αυτή η υπόθεση, και άρ
χισε να ψάχνει για κάποιο βολικό στο 
άνοιγμα και άδειο διαμέρισμα, για να το 
.... επισκεφτεί και να το διαρρήξει.

Από εκείνη τη στιγμή, όλα του ήρθαν 
ανάποδα. Ανήσυχος καθώς ήταν μέσα 
στο σκοτάδμ δεν πρόσεξε, κάπου σκόν
ταψε, κάτι έρριξε κι αυτό πέφτοντας 
έκανε τόσο θόρυβο, που άρκεσε για να 
ξυπνήσουν οι ένοικο ι των άλλων διαμε
ρισμάτων της πολυκατοικίας. Οι περίερ
γοι που βγήκαν στις πόρτες των διαμερι
σμάτων τους για να δουν τι συμβαίνει, 
δεν άργησαν να καταλάβουν την ιδιό
τητα του παράξενου μεσονύκτιου επι
σκέπτη, και να αρχίσουν την καταδίωξή 
του.

Από εκεί και πέρα, το πράγμα πήρε κω
μικοτραγικές διαστάσεις: δημιουργή- 
θηκε πανδαιμόνιο στην περιοχή, και στο 
κυνηγητό του διαρρήκτη προστέθηκαν 
όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του οικοδομικού 
τετράγωνου, καθώς και ένα περιπολικό 
του Τμήματος Ασφάλειας Καλαμάτας! 
Τελικά, όμως κάποια στιγμή αυτός κα
τόρθωσε να ξεφύγει από τους διώκτες 
του και να εξαφανιστεί!

Οχι, όμως, για πολύ! Οι ανοιχτομάτη- 
δες άνδρες του περιπολικού βλέπουν τη 
σκιά του κρυμμένη μέσα σε μια αναγει- 
ρόμενη πολυκατοικία. Αμέσως, ανεβαί
νουν για να τον συλλάθουν, ενώ το κτι
στά... πολιορκείται από το πλήθος του 
κόσμου που τον καταδίωκε! Φτάνοντας 
στην κρυψώνα του διαρρήκτη, βλέπουν 
ότι αυτός έχει πηδήξει στην ταράτσα δι
πλανής ημιτελούς πολυκατοικίας, από 
όπου προσπαθεί να ξεφύγει. Το κυνη
γητό όμως έχει τελειώσει εδώ! Ακροβα
τώντας επικίνδυνα, οι αστυνομικοί θα 
καταφέρουν τελικά να συλλάβουν το 
δράστη, που δεν είναι άλλος από τον 
Αποστόλη Κουτήφαρη, 28 χρόνων, ο ικο
δόμο στο επάγγελμα - πράγμα άλλωστε 
που δικα ιολογεί και την αδυναμία για τις 
αναγειρόμενες οικοδομές!

Την ίδ ια  στιγμή της σύλληψής του, οι 
λιγότερο... ακροβάτες από τους αστυνο
μικούς, θα βρουν στην πολυκατοικία που 
είχε κρυφτεί στην αρχή, μια κρύπτη κλο
πιμαίων με χρυσαφικά και άλλα κοσμή
ματα, λίρες και 60.000 δραχμές, 
προϊόντα δύο κλοπών που είχε κάνει τις 
προηγούμενες^ μέρες στα σπίτια ενός 
γιατρού και ενός δικηγόρου, όπως ομο
λόγησε στη διάρκεια της προανάκρισής 
του!

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, 
τρεις... και η κακή του ώρα, που λένε.' 
Αφού, δεν φτάνει που πιάστηκε ο ίδιος, 
βρέθηκε και η κρυφή του... χρηματοθυ- 
ρίδα, 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 κοινωνία τα τε
λευταία χρόνια γνωρίζει σκληρά και ορ
γανωμένα εγκλήματα που με στόχο τη 
ληστεία, ή το ξεκαθάρισμα κάποιων αθέ
μιτων λογαριασμών, καταλήγουν στις 
ανθρωποκτονίες. Ακόμα έχει την εμπει
ρία άγριων σεξουαλικών εγκλημάτων 
που επαναλαμβάνονται το καθένα έχον
τας να προσθέσει και κάτι καινούριο στα 
εγκληματολογικά χρονικά.

Ό μως, κάπου - κάπου, παρουσιάζονται 
πράξεις βίας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές 
τόσο για τα κίνητρα, όσο και για τον 
τρόπο που επενεργούν στο κοινωνικό 
συγκινησιακό πεδίο. Πράξεις βίας που ο 
αντίκτυπος τους στο κοινωνικό σύνολο 
ξεπερνάει τα όρια της καθημερινότητας 
και μένει σαν φρικτά βασανιστική ανά
μνηση για πολλά χρόνια.

Από τα πρόσφατα εγκλήματα, οι αν
θρωποκτονίες και οι άλλες επιθέσεις του 
σύγχρονου κτηνάνθρωπου Κυριάκου 
Παπαχρόνη, έχουν αυτά τα χαρακτηρι
στικά σ’ έντονο βαθμό, παρόλο που τε- 
λέστηκαν σε τόπους που στο παρελθόν 
είχαν γνωρίσει την εμπειρία παρόμοιων 
πράξεων. Η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, ήταν 
η πόλη που στο παρελθόν είχε ζήσει 
τρεις τουλάχιστο φορές το φάσμα του 
«δράκου», χωρίς βέβαια αυτό να σημαί
νει πως είχε εξοικειωθεί 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 δωδεκαετία να φανεί, από 
τις 3 Δεκεμβρίου του 1971, που ο 9 χρό
νος λαχειοπώλης Γρηγόρης Συνάπαλος 
βρέθηκε νεκρός σ' ένα χωράφι με βαμ
βακερές. Τέσσερις μέρες αργότερα 
αποκαλύπτεται ο δράστης: είναι ο
13χρονος Βασίλης Δασκαλόπουλος. Κί
νητρο η ληστεία.

Ξαναφάνηκε αυτός ο εφιάλτης το πρωί 
της 23ης Αυγούστου 1983. Θύμα η 
9χρονη Καλλιόπη Μπεϊνά, που βρέθηκε 
ντυμένη με το φανελλάκι της μόνο και 
«συσκευασμένη» σε δυο σακούλες 
σκουπιδιών, λίγα μέτρα μακριά απ’ το 
σπίτι της. Η μικρή Καλλιόπη είχε εξαφα
νιστεί από το απόγευμα της προηγουμέ- 
νης, οι δε ολονύχτιες έρευνες των γο
νιών της και της Χωροφυλακής δεν είχαν 
θετικό αποτέλεσμα.

Το έγκλημα ήταν μια καινούρια πικρό- 
στιφη γεύση για την κοινωνία της Λάρι
σας μα και το πανελλήνιο. Θύμιζε ως. 
προς το θύμα και τα κίνητρα - που αχνο- 
φαινόταν απ' την αρχή - κάποιο άλλο 
αποτρόπαιο έγκλημα, φρικτώτερο 
εκείνο σ’ εκτέλεση: Την ανθρωποκτονία 
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 
χωριό Νέο Σκοπό - Σερρών. Το πολτο

ποιημένο κεφάλι της μικρούλας Λουπα- 
τατζή, το καταματωμένο κορμάκι της και 
το γουδοχέρι που 'μπήξε το ανθρωπό
μορφο εκείνο τέρας στον παρθενικό 
κόλπο της, ήταν το φρικτώτερο ίσως 
θέαμα που συνάντησαν στη ζωή τους οι 
συνάδελφοι των Σερρών σαν βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια.

Μα και στα μάτια των συναδέλφων της 
Λάρισας για πολλά - πολλά χρόνια θα 'ναι 
καρφωμένο το θέαμα των δυο μαύρων 
σάκων και του πεταγμένου πτώματος 
στον ακάλυπτο χώρο της Ξενοπούλου 
43. Η πλήρης πτωματική ακαμψία, το γε
μάτο αγωνία πρόσωπο της παιδούλας, τα 
βρεγμένα ρούχα που βρέθηκαν πετα- 
γμένα σε μια μάντρα, έδιναν στο όλο 
σκηνικό ακόμα πιο αποτρόπαιο χαρα
κτήρα.

Η είδηση, για το πτώμα που βρέθηκε 
στο χώρο των σκουπιδιών τυχαία από κά
ποια νοικοκυρά, απλώθηκε από στόμα σε 
στόμα σ’ ολόκληρη τη Λάρισα, σκορπί
ζοντας πανικό. Ή ταν ένα πραγματικό 
σοκ για χιλιάδες φιλήσυχους πολίτες 
που αναστατωμένοι μαζεύονταν παρέες 
- παρέες και συζητούσαν για το φονικό. 
Εκείνο το πρωινό το πιο σπάνιο που 

'έβλεπε κανείς να κυκλοφορεί 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 απ ’ 
τον Κυριάκο Παπαχρόνη, να πλανιέται 
εφιαλτικά πάνω από πάρκα και γειτονιές, 
κυκλοφορώντας ελεύθερος ανάμεσα 
στα υποψήφια θύματά του.

Για τη Χωροφυλακή της Λάρισας και 
ιδιαίτερα για το Τμήμα Ασφάλειας ανοι
γόταν μια νέα σελίδα, πρωτόγνωρη θα 
'λεγε κανείς. Χωρίς παρόμοιες εμπειρίες 
ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους θαρυ- 
φορτωμένοι με το άγχος που προκαλει η 
γνώση ότι πάνω τους για πρώτη φορά 
έχουν στραφεί χιλιάδες ζευγάρια μάτια 
που παρακολουθούν και ελέγχουν τις 
πράξεις τους και η γνώση ότι πίσω τους 
ανυπόμονα περιμένει μια ολόκληρη κοι
νωνία να μάθει το πρόσωπο του κτηνάν
θρωπου. Στάθηκαν όμως ψύχραιμοι και 
μεθοδικοί στις έρευνες. Ο τόπος που 
βρέθηκε το πτώμα και ο τόπος απ’ 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 απόκλειε καμιά 
από τις τόσες άλλες εκδοχές που εξετά
ζονταν.

Δυο περίπου ώρες μετά την ανεύρεση 
του πτώματος άρχισε η συστηματική εν- 
τόπιση και σύλληψη υπόπτων που δεν 
ήταν μόνο άτομα με κάποιο ποινικό πα
ρελθόν, αλλά και εργένηδες της περι
οχής, ή άλλοι που είχαν δώσει μικρό έστω
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δικαίωμα μια και «κάτι δεν πήγαινε καλά 
με το σεξουαλισμό τους». Και τούτο γιατί 
το έγκλημα έδειχνε απ' την αρχή τα κίνη
τρά του: σεξουαλικά.

Αργά το μεσημέρι - κάπου 6 ώρες - 
μετά την ανεύρεση του πτώματος, Αξιω
ματικός του Τμήματος Ασφάλειας μπαί
νει για έρευνα στο σπίτι ενός απ' τους 
ύποπτους, που βρισκόταν στο υπόγειο 
της πολυκατοικίας της Ξενοπούλου 43, 
όπου στο διπλανό ακάλυπτο χώρο είχε 
βρεθεί το πτώμα. Ερευνά συστηματικά 
και βρίσκει ένα κομμάτι νήμα χοντρό 
πλεξίματος, ίδιο με κείνο που ο δράστης 
είχε δέσει τη σακούλα. Βρίσκει ακόμα - 
κρυμμένη - μια καννάβινη ζώνη και μια 
πετσέτα γεμάτη εμετό, ενώ διαπιστώνει 
ότι το σεντόνι, η κουβέρτα και το στρώμα 
του μοναδικού κρεββατιού είναι βρε
γμένα. Βρεγμένα είχαν βρεθεί και τα 
ρούχα της παιδούλας...

Ο νεαρός που μένει στη γκαρσονιέρα 
είναι αρραβωνιασμένος και δουλεύει στο 
σουβλατζίδικο του πατέρα του. Στα 17 
χρόνια του δεν έχει και πολλές εμπειρ ίες 
στοργής, ενώ δυο φορές έχει κατηγόρη
σε'1 για κλοπές. Η 18χρονη μνηστή του 
είναι ήδη έγκυος απ' τον αρκετά πρώιμο 
«άντρα» της, ενώ ο πατέρας του μιλάει 
για το γιο του χαρακτηρίζοντάς τον 
ζωηρό, αλλά καλό παιδί. Α ποκλείει την 
εκδοχή να χει ο γιος του κάποια σχέση 
με το έγκλημα. Αντίθετα, η μνηστή του 
νεαρού λέει πως απ' την προηγουμένη 
πάνω στο ψυγείο είχε αφήσει δύο άδειες 
σακούλες σκουπιδιών που λείπουν και 
πως μαζί μ αυτές λείπει και η πλαστική 
τσάντα μέσα στην οποία έβαζαν το ψωμί. 
Ηταν μια τσάντα των καταστημάτων πώ

λησης υποδημάτων «MODA» (!). Σε μια 
παρόμοια τσάντα είχαν βρεθεί τα βρε
γμένα ρούχα του θύματος.

Για δυο περίπου ώρες ο 17χρονος 
Χρήστος Πετρόπουλος στέκεται ψύ
χραιμος απέναντι στ' αποδεικτικά στοι
χεία της ενοχής του. Θα «σπάσει» νωρίς 
τ' απόγευμα και το ίδιο ψύχραιμα θα 
ομολογήσει το έγκλημά του, δίνοντας 
πλήρεις εξηγήσεις για το κάθε τι.

«Αριστουργηματικός» στην αφήγηση 
λεπτομερειών, χωρίς το παραμικρό 
«κόμπλεξ», λέει πως εκείνο το απόγευμα 
η επιθυμία του να βιάσει ένα κορίτσι -  
επιθυμία που μήνες κουβαλούσε μέσα 
τ ο υ -έ γ ιν ε  έντονη. Σχεδίασε τις κινήσεις 
του και βρήκε πως, περισσότερο από αλ
λού, αυτό θα μπορούσε να γ ίνει στην 
υπόγεια γκαρσονιέρα του. Έ στησε καρ
τέρι στην πόρτα της πολυκατοικίας και 
από εκεί το πρώτο κορίτσι που πέρασε 
ήταν η Καλλιόπη Μπεϊνά. Της ζήτησε να 
τον βοηθήσει να πιάσει κάτι γατάκια. Το 
μικρό κορίτσι με όλη την αθωότητα των 9 
χρόνων του, τον ακολούθησε για να δε
χτεί αμέσως την επίθεσή του. Προσπά
θησε να τη γυμνώσει αλλ' αντέδρασε βά
ζοντας τις φωνές και απωθώντας τον. 
Εκείνος βλέποντας πως η επιθυμία του 
κινδύνευε να μείνει επιθυμία απραγμα
τοποίητη έφτασε στο έγκλημα πνίγοντάς 
την με μια ζώνη του. Στη συνέχεια, αμφι-

βάλοντας για το θάνατό της, τη βούτηξε 
στη μπανιέρα.

Από κει και πέρα τα πράγματα μπερ
δεύτηκαν μια και η ομολογία του άφησε 
κάποια κενά, ή τουλάχιστο αδιευκρίνιστα 
σημεία. Ισχυρίστηκε πως στη συνέχεια 
έφυγε για το μαγαζί του πατέρα του, 
όπου κάθισε λίγη ώρα. για να ξαναγυρί- 
σει στη γκαρσονιέρα όπου γύμνωσε το 
θύμα του και προσπάθησε χωρίς επιτυχία 
ν ασελγήσει στο πτώμα του. Απογοη
τευμένος γύρισε στο μαγαζί του πατέρα 
του, αφού πρώτα πέρασε στο πτώμα τις 
δυο σακούλες σκουπιδιών και το άφησε 
δίπλα στην είσοδο της πολυκατοικίας. 
Στο σπίτι επέστρεψε για ύπνο στις δύο 
μετά τα μεσάνυχτα μαζί με τη μνηστή 
του...

Η ώρα που ισχυρίστηκε πως πέταξε το 
πτώμα στο χώρο συγκέντρωσης σκουπι- 
διών ήταν το σημείο που άφησε τις μεγα
λύτερες αμφιβολίες...

Ομως η ιστορία του Χρήστου Πετρό- 
πουλου, του 17χρονου δολοφόνου της 
Λάρισας, δε σταματάει εδώ. Ο ίδιος σε 
συζητήσεις του με τους δημοσιογρά
φους αποκάλυψε το θαυμασμό του για το 
«δράκο» Κυριάκο Παπαχρόνη και μίλησε 
για οικογενειακά προβλήματα. Παιδί αν
τρόγυνου που δεν υπήρξε ποτέ οικογέ
νεια, μάνας που γρήγορα φρόντισε να 
αφήσει μόνο το γιο της και να πάρει το 
δρόμο της αδιαφορώντας για την τύχη 
του... Παιδί κάποιου πατέρα, που φρόν
τισε βέβαια να τον αναγνωρίσει σαν γιο 
του, φροντίζοντας συνάμα «να μην του 
λείπει τίποτα»...

Σίγουρα όμως του 'λειψε ο ίδιος. «Ποτέ 
δε συζήτησε με κανένα και για τίποτα», 
είπε ο ίδιος κάποια στιγμή της ανάκρι
σης...

Μ εγαλώνοντας μόνος σ' ένα κύκλο 
όπου η «μαγκιά» και το «νταηλίκι» απο
τελούσαν τιμητικά για τον άντρα στοι
χεία, χάλκευσε χαρακτήρα παρόμοιο. 
Στην ηλικία που άλλα πα ιδιά  πρωτογνω- 
ρίζουν τα μηνύματα της εφηβείας, εκεί
νος γίνεται ολοκληρωμένος άντρας από 
σεξουαλικής — μόνο — πλευράς, αφήνον
τας έγκυο τη μεγαλύτερή του κατά ένα 
χρόνο κοπέλα που έγινε αργότερα μνη
στή του... Πρώιμος υποψήφιος γονιός, 
χωρίς κατάλληλη υποδομή, χωρίς κα
νένα εχέγγυο...

Το έγκλημα της Λάρισας ήταν α π ’ τα 
λίγα εγκλήματα που φανέρωσε τις πρα
γματικές διαστάσεις του. Αυτό που 
κατάδειξε πιότερα από οποιοδήποτε την 
επίδραση του Τύπου, με την ηρωοποίηση 
των εγκληματιών, στους ασθενείς χαρα
κτήρες. Σ ’ αυτό το σημείο υπήρξε το 
δριμύ «κατηγορώ» για κείνους τους δη
μοσιογράφους, που καταργώντας κάθε 
δεοντολογία, χρησιμοποιούν και προβά
λουν τον εγκληματία, όχι μόνο σαν θύμα 
της ίδιας κοινωνίας, — μέλος της ναι, 
θύμα της όχι -  αλλά και σαν είδωλο...

Α.Π.
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Ταγμ/ρχης Χρήστος ΡΕΠΠΑΣ 

Αρχισυντάκτης.

Υπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτη:

Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ

Σύνταξη - Ρηραιτερ - Διορθώσεις:

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

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δακτυλογράφηση κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μακέτες:

Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:

Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές 
-  Διεκπεραίωση:

Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
" Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

Χω ρ/λαξ Ελ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ 

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μ ηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Στοιχειοθεσία κειμένων:

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ Τέχνες Γ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.

Κορυζή 23, τηλ.. 3466-310.

Βιβλιοδεσία:
Γ ραφεμπορική Ο.Ε 

Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526

Τα κείμενα που αποστέλλονται 
για δημοσίευση πρέπει να είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφη
μένα ή τουλάχιστον ευανάγνω
στα, σε δυο αντίγραφα, και να 
συνοδεύονται από σχετικό και 
κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, 
εφ' όσον υπάρχει.
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Εμείς καί oi 
αναγνώστες μας

ΓΡ ΑΜ Μ Α ΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ Ελευθ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ, σε ευχαριστήρια 
επιστολή του, προς το Υπουργείο Δημο
σίας Τάξης τονίζει:

Κύριε Υπουργέ,
Ευχαριστώ θερμά, για την απόφασή σας, 
να διατεθούν τηλεπικοινωνιακά μέσα 
των σωμάτων ασφαλείας, για τη διεξα
γωγή των τελευταίων διαγωνισμών του 
Υπουργείου κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για τον ίδιο λόγο θα παρακαλοϋσα, οι 
ευχαριστίες μου αυτές, να μεταφερθούν 
και στο προσωπικό του Υπουργείου σας, 
καθώς και στους άνδρες των Σωμάτων 
Ασφαλείας οι οποίοι με προθυμία και, 
ζήλο συνετέλεσαν στην καλή έκβαση της 
προσπάθειάς μας αυτής.

Ο Υπουργός 
ΕΛΕΥΘ.ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

W W

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Θεοχά
ρης ΜΑΝΑΒΗΣ σε ευχαριστήρια επι
στολή του, προς τον Αρχηγό Χωροφυλα
κής γράφει:

Η τιμητική απονομή από μέρους του 
Αρχηγείου Χωροφυλακής του αργυρού 
αναμνηστικού μεταλλίου των 150 χρό
νων από τη σύσταση του Σώματος στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης, αποτελεί για το 
Λαό της Θεσσαλονίκης μεγάλη και συγ
κινητική διάκριση.

Διότι οι Θεσσαλονικείς εκτιμούμε βα
θύτατα την αποστολή και την μακρό
χρονη δράση της Χωροφυλακής για την 
τήρηση του νόμου και της τάξης και την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολι
τών. Και διότι πιστεύουμε ότι ο σεβασμός 
του νόμου και της αξίας του ανθρώπου 
αποτελούν όχι μόνο συνταγματικές επι
ταγές αλλά και την ουσία της Δημοκρα
τίας.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, για την τιμή τον 
Φρουρό του Πολιτεύματος μας και του 
ευχόμαστε πάντοτε επιτυχίες στη δημο
κρατική αποστολή του.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Θεοχάρης Μαναβής

W W

Ο τέως Αρχηγός Χωροφυλακής αντι
στράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ σε ευχαριστήρια επι
στολή του προς τον Αρχηγό Χωροφυλα
κής γράφει:

Κύριε Αρχηγέ
Ευχαριστώ θερμώς υμάς προσωπικώς και 
τους Αξιωματικούς και Οπλίτες του Σώ

ματος Χωροφυλακής, του οποίου ηγεί- 
σθε, δια την εις εμέ γενομένην τιμήν της 
απονομής του αργυρού αναμνηστικού 
μεταλλίου, του κυκλοφορήσαντος, τη 
μερίμνη σας, δια τα 150 έτη από της _συ- 
στάσεως του Σώματος και σας συγχαίρω 
εγκαρδίως δια την ιδέαν, μελέτην και 
οργάνωσιν των διαφόρων επιτυχών πρά
γματι εκδηλώσεων (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 εκδηλώσεων εις ας ευγενώς 
παρ' υμών προσεκλήθην.

Μετ’ εξαίρετου τιμής
Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος 

Αντιστράτηγος ε.α. 
τ. Αρχηγός Χωρ/κής

W W

Ο Αντιστράτηγος Χωροφυλακής ε.α. κ. 
Αναστάσιος ΧΟΜΠΙΤΗΣ σε επιστολή του 
προς το περιοδικό, αναφερόμενος σε 
ορισμένες παρατηρήσεις για τη μάχη της 
Κρήτης, που δημοσιεύτηκαν στο πανη
γυρικό τεύχος του Ιουνίου ε.ε. τονίζει:

Θα μου επιτρέψητε αφού δεχθήτε τα 
συγχαρητήριά μου δια την λαμπράν εμ- 
φάνισιν και εξιστόρησιν «Αφιέρωμα στα 
150 χρόνια» να λάβετε υπόψιν σας τας 
παρατηρήσεις μου επί του αναφερόμε- 
νου εις την σελίδα 415 του τεύχους 162. 
Γράφετε: «όμως η αντίσταση άρχισε 
από τους αδούλωτους Κρητικούς από 
1ης Ιουνίου 1941 και τελείωσε στις 10 
Μαΐου 1945, τότε που παραδόθηκαν χω
ρίς όρους τα τελευταία στρατεύματα 
των Γερμανών».

Η ιστορική ακρίβεια των ημερομηνιών 
είναι ότι: «η αντίστασις ήτο συνέχεια της 
μάχης της Κρήτης τελευταίο δεκαήμερο 
του Μαΐου 1941, χωρίς διακοπή μέχρι της 
παραδόσεως και απελευθερώσεως των 
Χανιών την 21η Μαΐου και όχι την 10η 
Μαΐου.

Η ανακατάληψη επραγματοποιήθη με 
δύναμιν δύο Ταγμάτων Χωροφυλακής 
των οποίων ηγήθην -  αναιμάκτως, χάρις 
στα ληφθέντα μετά συνέσεως μέτρα και 
της κεραυνοβόλου δράσεώς μας.

Η ολοκλήρωσις της παραδόσεως των 
υπέρ τεσσαράκοντα χιλιάδων Γερμανών 
στους Άγγλους διήρκεσε ένα 10 ήμερον 
— έτσι συνεφωνήθη. διότι οι Γερμανοί 
εφοθούντο αντίποινα εκ μέρους των δι
κών μας.

Ο στρατός εισήλθε στην πόλη των Χα
νιών μετά 2 ημέρας ήτοι: 23 Μαΐου 1945.

Ο λαός των Χανιών και αι οργανώσεις 
ευγνωμονούσαν δια την δράσιν της Χω
ροφυλακής και ο τύπος εξήρε τα γεγο
νότα.

Η πολιτεία εξεδήλωσε την αναγνώρι- 
σιν της μεγάλης αυτής υπηρεσίας δια 
της απονομής εις εμένα του Μεταλλίου 
Στρατιωτικής αξίας.

Ο τότε Γενικός Διοικητής Κρήτης ανέ
φερε προς το Υπουργείο!

...« Δ ια  την δράσι και την συμβολήν 
των ανδρών της Χωροφυλακής εις τας 
αμυντικάς επιχειρήσεις έναντι των ζμ 
Χανίοις περιχαρακωμένων Γ ερμανών, 
την εντός ελάχιστων ημερών επιτευ- 
χθείσαν συγκρότησιν Τάγματος Χωρο
φυλακής εξ ανδρών άνευ θητείας δια τη ν 
ενίσχυσιν της δυνάμεως της ανακατα- 
λήψεως των Χανιών και τα ληφθέντα μέ
τρα αφοπλισμού κ.λπ. ώστε να επιτευχθή 
η απελευθέρωσις των Χανιών αναιμά- 
κτω ς-εκφ ράζω  . . .  και προτείνω .. .κ.λ.π.

Αναστάσιος Χομπίτης 
ο τότε Αρχηγός Χωροφυλακής Κρήτης.

Στα πλαίσια των εκφηλώσεων για τη 
συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση 
της Ελληνικής Χωροφυλακής, το Δημο
τικό Συμβούλιο Τήνου εξέδωσε ψήφι
σμα, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Στην Τήνο και στο Δημαρχιακό Κατά
στημα σήμερα στις 12 Ιουλίου 1983 
ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ
βούλιο Τήνου ύστερα απ ’ την 8-7-1983 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό
μιμη απαρτία παρόντων 10 μελών επί 
συνόλου 11 και ενός Παρέδρου.

’Ακούσε εισήγηση του Δήμαρχου Τή
νου κ. Νικολάου Κορνάρου για την πολύ- 
πευρη προσφορά του Σώματος της Ελ
ληνικής Χωροφυλακής στο Έ θνος και 
στον Ελληνικό Λαό καθώς και_ για τις 
υπηρεσίες που επί έτη προσφέρει δια 
των οργάνων της με την εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών -  προσκυνητών στην 
πόλη της Τήνου και

Ο μ ό φ ω ν α  Ψ η φ ' ζ ε ι

1. Εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς 
το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής 
για τη συμπλήρωση 150 χρόνων από της 
ιδρύσεώς του, για ενός και μισού αιώνα 
πολύπλευρη προσφορά υπηρεσιών στο 
Λαό και στο Έθνος.

2. Να επιδοθεί το παρό ψήφισμα του 
Δήμου Τήνου στους Υπουργούς Δημο
σίας Τάξεως, Εσωτερικών καθώς και στο 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, στη Διοίκηση 
Χωροφυλακής Κυκλάδων και στο Αστυ
νομικό Τμήμα Τήνου, και
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3. Να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 

61/1983.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν ψήφι
σμα και υπογράφεται:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ 
Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ε. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Από τη Ζάκυνθο ο κ. Παναγιώτης ΚΟΤ- 
ΣΙΜΠΟΣ, γράφει μεταξύ άλλων, προς το 
Αρχηγείο Χωροφυλακής:

Λαμβάνω την τιμή να υποβάλω εγγρά- 
φως τα έντονα ευχαριστήριό μου εις τον 
κ. Μοίραρχο, διο ικητήν του Τμήματος 
Χωροφυλακής Ζακύνθου, τον Ενωμο
τάρχην αυτού κ. Ντούμα Σπυρίδωνα και 
ολόκληρη τη δύναμη του Τμήματος δια 
την προσπάθεια που κατέβαλαν για την 
ανεύρεση της κόρης μου, της οποίας επί 
εναγ ολόκληρο δεκαπενθήμερον αγνοείτο 
η τύχη της εις την νήσον της Ζακύνθου 
αναζητούμενη από τους συντετριμένους 
γονείς της δια παντός μέσου.

Ιδιατέρως υπερευχαριστούμε τον 
ενωμοτάρχη κ. Χαμπέο Γρηγόριο ο 
οποίος συνέλαβε εις τον καθαρόν νουν 
που τον διακρίνει, τας πικρίας των γο
νέων που τους εμάραιναν επί δύο εβδο
μάδες. Ο ενωμοτάρχης κος Χαμπέος εν
εργώντας πεισματικά και φ ιλότιμα με 
τους τρόπους του, τόσον κατά τας ώρας 
της υπηρεσίας όσον και κατά τις ελεύθε
ρες ώρες του, αψηφώντας τα προβλή
ματα της οικογένειας του διαθέτοντας 
το Ι.Χ. αυτοκίνητό του ακόμα και τις ο ι
κονομικές του δυνατότητες, παρ' ότι εί
ναι ο ικογενειάρχης, κατόρθωσε να επι- 
σημάνει τα ίχνη του αναζητουμένου τέ
κνου μας, ενεργώντας μετά του κ. 
Ντούμα και τελικά επέτυχαν.

Επίσης ευχαριστούμε τον διοικητήν 
του Σταθμού Χωροφυλακής Παντοκρά- 
τορος Ζακύνθου ανθυπασπιστήν κον 
Λουκοδήμον Αθανάσιον ο οποίος μόλις 
έπεσεν εις την αντίληψίν του η αναζήτη- 
σις ενήργησε κεραυνοθόλως και μέσα σε 
λίγες ώρες είχε εντοπίσει επισήμως το 
αναζητούμενον τέκνον των συντετριμέ- 
νων γονέω ν όπου ειδοποίησε και παρέ
δωσε με τας χείρας του το παιδί μας εις 
την στοργικήν αγκαλιά μας παρουσία του 
ενωμοτάρχου κου Χαμπέου. Και πάλιν 
ευχαριστούμε τους προαναφερομένους 
οι οποίο ι στο επάγγελμα που αγάπησαν 
και απέκτησαν, είναι άξιοι συγχαρητη
ρίων και ικανοί δια πάσαν υπηρεσίαν του 
Σώματος της Χωροφυλακής και ευχό- 
μεθα στη σταδιοδρομία τους καλήν και 
ταχείαν εξέλιξη γιατί πρέπει να διακρί- 
νονται τέτοιοι βαθμοφόροι διότι πρα
γματικά τους αξίζει.

Αγαπητό Περιοδικό,
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας γνω
ρίσουμε τα εξής:
Εγώ ο Νικόλαος Μ παρμπούνης του Χρή
στου διατηρώ μετά του αδελφού μου 
κατάστημα Ντισκοτέκ με συγκρότημα 
καφετέριας στην Περιοχή Αιγάλεω, 
κατάστημα που επανειλημμένα έχει πέ
σει θύμα διαρρηκτών που έχουν αφαιρέ- 
σει στερεοφωνικά μηχανήματα αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών με 
άμεση συνέπεια εμείς να κλονισθούμε 
ο ικονομικά αλλά και ψυχικά. Χάρις όμως 
στις συντονισμένες ενέργειες των αν- 
δρών του Π.Α. Αιγάλεω και ειδικότερα 
των κ.κ. Υποδ/τού Π.Α. Αιγάλεω, Υπο- 
μ / ρχου -Ω ΝΑ Ιωάννη και του Χωρ/κα 
ΛΑΒΔΑΚΗ Εμμανουήλ ένας σημαντικός 
αριθμός των κλοπιμαίων μας επεστρά- 
φησαν. Ό μω ς οι δραστηριότητες των 
παραπάνω δεν σταματούν εδώ. Έ νας 
κακοποιός και έμπορος ναρκωτικών επ ’ 
ονόματι ΚΑΛΥΒΑΣ Αναστάσιος μαζί με το 
συνεργάτη του ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ευστράτιο 
συνελήφθησαν την 25-8-1983 για κλο
πές. Με τη βοήθεια των κ.κ. Υπομ/ρχου 
=ΩΝΑ Ιωάννη και Χ ω ρ/κα ΛΑΒΔΑΚΗ Εμ
μανουήλ που j o v  συνέλαβαν καθώς και 
όλων των ανώνυμων συναδέλφων τους 
που με αυτοθυσία και ίσως κίνδυνο μο
χθούν για μεγαλύτερη ασφάλεια και 
προστασία όλων μας, απλών πολιτών και 
καταστηματαρχών, απαλλαγήκαμε από 
την παρουσία του επικίνδυνου αυτού 
κακοποιού.

Κύριε Αρχηγέ
Τέτοιοι Αξιωματικοί και άνδρες τιμούν το 
Σώμα της Ελληνικής Χω ρ/κής και βοη
θουν να εδραιωθήτε στη συνείδησή μας 
σαν αγνοί προστάτες και φύλακες άγγε
λο ί μας.

Μετά τιμής
Ο Διευθυντής Μ παρμπούνης Νικόλαος 
Μετά του προσωπικού της επιχείρησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

-  Κ. Εμμανουήλ ΣΚΑΡΑ (Καραβαγγέλη 
-  Ελευθερούπολης -  Καβάλα): Για εμπε
ριστατωμένη απάντηση στο ερώτημά 
σας, παρακαλούμε να στείλετε πιο σαφή 
και λεπτομερέστερη επιστολή στη Δ ιεύ
θυνση Ο ικονομικού του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής -  Τμήμα Β' Γραφείο 2ο.

- κ .  Μάρκελλο ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ (εν
ταύθα). Οι προτάσεις σας είναι πραγμα
τικά ενδιαφέρουσες. Το θέμα βέβαια 
αντιμετωπίζεται σοβαρα, μέσα πάντοτε 
στα πλαίσια των υπαρχουσών δυνατοτή
των.

Με μεγάλη ευγνωμοσύνη 
Οι Γονείς

Παναγιώτης Κοτσιμπός 
Αικατερίνη Κοτσιμπού

Από το Αιγάλεω ο κ. Νικόλαος ΜΠΑΡ- 
ΜΠΟΥΝΗΣ σε ευχαριστήρια επιστολή 
του, προς το περ ιοδικό γράφει:

- Ο  ενω μ/ρχης Α' Νικόλαος ΚΑΠΕΛ- 
ΛΑΡΗΣ του Αθανασίου, που υπηρετεί στο 
Σ.Χ. =υνού Νερού Φλώρινας ζητά αμοι
βαία μετάθεση για υπηρεσίες της Α.Δ.Χ. 
Ηπείρου και Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδας.

- Ο  χωροφύλακας Ευάγγελος ΝΤΟΥ- 
ΣΚΑΣ του Γεωργίου που υπηρετεί στο 
Π.Α. Φιλοθέης Αττικής, ζητά αμοιβαία 
μετάθεση για υπηρεσίες της πόλεως 
Πρεβέζης.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
Η βιοτεχνία γουνορικών Νίκου ΚΑΡΑ- 

ΧΑΛΙΟΥ, 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.

Το κατάστημα Νεωτερισμών 
«Αφοί Κουρκουντή Ο.Ε.» (γωνία 
Εθνικής Αντιστάσεως και Τσαμα- 
δού 16 -  Πειραιάς, τηλ. 4122-728), 
με έτοιμα ανδρικά, γυναικεία και 
παιδικά ενδύματα και είδη Νεωτε
ρισμού σε πλούσια συλλογή,, 
προσφέρει όλα τα είδη του για το 
προσωπικό της Χωροφυλακής και 
τα μέλη των οικογενειών τους με 
έκπτωση .20% επί των αναγραφο- 
μένων τιμών. Επίσης παρέχει ευ
κολίες πληρωμής με μηνιαίο δια
κανονισμό και με έκπτωση 5%.
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υπηρεοιακεΐ
ειβηοεκ Ε π ι μ έ λ ε ι α :  

Δημήτριος ΚΑΣΣΙΟΣ 
Ανθυπασπιστής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

-  Προήχθη στο 6αθμό του συνταγμα
τάρχη, ο αντισυνταγματάρχης ΓΟΥΛΙΑΣ 
Αθανάσιος.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του αρχία
τρου - αντισυνταγματάρχη οι επίατροι - 
ταγματάρχες: ΡΑΙΔΗΣ Χρηστός, ΣΧΟΙ- 
ΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Παναγής και ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Κυριάκος.

-  Προήχθη στο βαθμό του υπομ/ρχου 
ο ανθυπομοίραρχος ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ Βασί
λειος.

-  Με το από 3-9-83 Π.Δ., που δημο- 
σιεύθηκε σε περίληψη στο 288/8-9-83 
Φ.Ε.Κ. (τ.Γ), προήχθησαν στο βαθμό του 
ανθυπομοίραρχου οι ανθυπασπιστές 
που αποφοίτησαν πρόσφατα απ ’ τη 
σχολή μετεκπεδαίσεως ανθ υπασπιστών.

Σχετικό ρεπορτάζ, απ' την απονομή 
των πτυχίων, είχε συμπεριλάβει η «Ε.Χ.» 
στο τεύχος Αυγούστου. Από αβλεψία, 
κατά την αναγραφή του ονοματεπωνύ
μου των μετεκπαιδευθέντων, δεν είχαν 
καταχωρηθεί οι ανθυπασπιστές ΜΗΝΑΣ 
Κωνσταντίνος και ΚΑΣΚΑΡΑΣ Παναγιώ
της.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του ανθυ- 
πασπιστή, ο ενωμοτάρχης Γενικών Υπη
ρεσιών ΕΡΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης και οι ενω
μοτάρχες Ειδικών Υπηρεσιών (τηλεπι
κοινωνιών) ΝΙΝΟΣ Νικόλαος και ΦΟΥΡ- 
ΝΑΡΟΣ Παναγιώτης.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του ενωμο
τάρχη 166 υπενωμοτάρχες των Γενικών 
Υπηρεσιών και 7 υπενωμοτάρχες των Ει
δικών Υπηρεσιών και στο βαθμό του υπε
νωμοτάρχη 53 χωροφύλακες, μετά τη 
συμπλήρωση 22 και 18 χρόνων 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 Κων/νος, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Κων/νος, ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Χρήστος, ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
Παναγιώτης, ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ Γεώργιος, 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΝΤΩΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ηλίας, 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Σπυρίδων, ΤΣΟΥΜΑΣ 
Ευάγγελος, ΡΟΖΟΣ Θωμάς, ΣΑΤΛΑΝΗΣ 
Δημήτριος, ΧΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης, 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σωκράτης, ΠΕΤΕΚΙ- 
ΔΗΣ Σταύρος, ΝΑΤΣΙΑΣ Μιχαήλ, ΜΑΡΑΓ- 
ΚΑΚΗΣ Ελευθέριος, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 
Μιχαήλ, ΖΟΥΡΤΟΣ Ιωάννης, ΜΟΥΖΑΚΙ- 
ΤΗΣ Μιχαήλ, ΜΠΟΥΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος, 
ΣΑΠΟΥΝΑΣ Αριστείδης, ΧΑΧΟΥΔΗΣ 
Σταύρος, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Παναγιώτης, 
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Γρηγόριος, ΦΑΦΟΥΛΑΣ 
Δημήτριος, ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Δημήτριος, 
ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σπή- 
λιος, ΜΑΚΡΗΣ Κων/νος, ΔΙΑΒΗΣ 
Κων/νος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος, ΜΑΝΙ- 
ΦΑΒΗΣ Ευστράτιος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Θωμάς και ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Σεραφείμ.

καιρικές συνθήκες στην περιοχή, έπεσε 
στα παγωμένα νερά του λιμανιού Χίου 
και έσωσε από βέβαιο πνιγμό τον ΠΙΤ- 
ΣΑΚΗ Ισίδωρο του Ευστρατίου, όταν το 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε παρεξέ- 
κλινε από την πορεία του και βρέθηκε 
στη θάλασσα τραυματισμένος και λ ιπό
θυμος, προκαλέσας τα ευμενή σχόλια 
του τοπικού τύπου και του κοινού υπέρ 
του ίδιου και του Σώματος γενικότερα».

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟ
ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΟΦΥ

ΛΑΚΗΣ

Με απόφαση του κ. Υπουργού Δημό
σιας Τάξης, μετατάχθηκαν στην Υγειο
νομική Υπηρεσία Χωροφυλακής οι κατω
τέρω:

-  Με το βαθμό που κατέχει, ο υπο- 
μ/ρχος Γ ενικών Υπηρεσιών ΚΑΤΣΙΟΣ 
Θεοφάνης του Νικολάου, πτυχιούχος 
του οδοντιατρικού τμήματος της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-  Με το βαθμό του ανθυπομοιράρχου, 
ο ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών 
ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ευάγγελος του Οδυσσέα, 
πτυχιούχος της ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι
στημίου Αθηνών.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗ

ΡΕΣΙΕΣ

Μετατάχθηκαν πρόσφατα από τις Γε
νικές στις Ειδικές Υπηρεσίες του Σώμα
τος «κλάδο τεχνιτών» με τις αντίστοιχες 
ειδικότητες, οι κατωτέρω:

Ενωμ/ρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος και υπεν/ρχης ΝΤΟΚΟΣ Ανα
στάσιος, με την ειδικότητα του τεχνίτη 
τυπογραφείου, υπεν/ρχης ΛΑΜΠΡΗΣ 
Βασίλειος, χω ρ/κες ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Ιωάννης και ΓΚΙΟΛΙΑΣ Αναστάσιος, με 
την ειδικότητα του τεχνίτη αυτοκινήτων 
και χωρ/κας ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ιωάννης, με 
την ειδικότητα του τεχνίτη τηλεπ ικο ινω 
νιών.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με διαταγή του κ. Αρχηγού Χωροφυ
λακής απονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΟΣ 
ΜΝΕΙΑ» στον Χωροφύλακα ΚΑΨΗ Παν
τελή του Αλεξίου με το κατωτέρω αιτιο- 
λογικό:

«Διότι υπηρετώντας στο Α.Τ. Χίου και 
κινούμενος από καθαρά ανθρωπιστικά - 
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 Ανωτέρας Διοίκησης 
Χωροφυλακής Ανατ. Μακεδονίας, απο
νεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το 
κατωτέρω αιτιολογικό, στον υπομοί
ραρχο ΠΑΝΙΔΗ Κων/νο, ανθυπασπιστή 
ΧΟΡΕΚΤΑΚΗ Κων/νο και ενωμ/ρχη 
ΚΟΥΤΡΑ Ζήση, διότι υπηρετώντας στο 
Α.Τ. Πρωσοτσάνης, εργάσθηκαν πολύ 
περισσότερο από όσο επέβαλε το υπη
ρεσιακό τους καθήκον, με φιλοτιμία, με- 
θοδικότητα, ζήλο και επιμονή και συν
έθαλαν αποφασιστικά στην ανακάλυψη 
του επικίνδυνου για τη Δημόσια Ασφά
λεια κακοποιού ΛΙΟΛΙΟΥ Δημητρίου, κα
τοίκου Προσοτσάνης που από τον Οκτώ
βριο 1981 μέχριτον Ιούνιο 1983 διέπραξε 
πολλές κλοπές κυψελών μελισσών, οι
κοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής με
γάλης αξίας στη περιοχή του Νομού 
Δράμας, την πλήρη διαλεύκανση των 
κλοπών αυτών, την κατάσχεση των κλο
πιμαίων και την απόδοσή τους στους 
ιδιοκτήτες τους, προσφέροντας έτσι 
σπουδαία υπηρεσία στη Δημόσια ασφά
λεια, με αποτέλεσμα να αποσπάσουν τα 
ευμενή σχόλια του κοινού για την Υπη
ρεσία τους και το Σώμα γενικότερα.

Με διαταγή της ίδιας Ανωτέρας Δ ιοί
κησης, απονεμήθηκε «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 Κων/νο, αναπλ. διοικητή Τ.Τ. 
Σερρών και ανθυπομοίραρχο ΜΠΑ- 
ΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο, Ανθυπομοίραρχο ΛΑ- 
ΖΑΡΙΔΗ Δημοσθένη, άνθυπασπιστή 
ΚΑΤΣΑΡΟ Δημήτριο και Χωροφύλακες 
ΜΠΑΣΔΑΝΗ Ιωάννη, ΠΛΟΥΜΗ Κων/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 συνετέλε- 
σαν αποφασιστικά στην ανακάλυψη και 
σύλληψη δραστών διπλής ανθρωποκτο
νίας, που διαπράχθηκε την 4-7-1983 στο 
ΣΟΧΟ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, προσφέροντας 
σπουδαία υπηρεσία στη δημόσια ασφά
λεια και προκαλώντας τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και του τύπου, για τις υπηρε
σίες τους και το Σώμα γενικότερα.

Με διαταγή της Ανωτέρας Διοίκησης 
Χωροφυλακής Θεσσαλίας, απονεμήθηκε 
«ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το κατωτέρω αι- 
τιολογικό, στους ταγματάρχη ΣΟΦΑΔΙΤΗ
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Γεώργιο, υπομοίραρχους ΜΠΕΤΣΙΟ Νι
κόλαο και ΝΤΟΥΜΑ Γεώργιο, ανθυπο
μοίραρχο ΚΟΚΚΑΛΗ Στέφανο και ανθυ- 
πασπιστή ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ Γεώργιο, διότι 
υπηρετώντας στο Τ.Α. Λάρισας, επέδει- 
ξαν προθυμία, ζήλο και ενδιαφέρον κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και 
πέτυχαν κατά το χρονικό διάστημα από 
22-4-83 έως 4-5-83 την εξιχνίαση τριών 
περιπτώσεων καλλιέργειας ινδικής κάν
ναβης και τη σύλληψη 5 ατόμων......

Με διαταγή της Ανωτέρας Διοίκησης 
Χωροφυλακής Δυτικής Μ ακεδονίας 
απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στον 
ταγματάρχη ΒΑΓΙΩΝΑ Βαρσάμη «Διότι 
κατά το χρονικό διάστημα από 28-8-1982 
μέχρι 10-12-1982 που φοίτησε στην Ανω- 
τέρα Σχολή Πολέμου, κατέβαλε αξιέπαι
νες προσπάθειες και επέδειξε ζήλο, 
προθυμία, εργατικότητα και υποδειγμα
τική αφοσίωση στο καθήκον, με αποτέλε
σμα να καταλάβει την πρώτη θέση στην 
βαθμολογία μεταξύ των δέκα (10) Αξιω
ματικών των Σωμάτων Ασφαλείας που 
παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα και 
να δ ιακρ ιθει ακόμη και μεταξύ των συ
σπουδαστούν του Στρατεύματος, ώστε να 
επιτύχει τα κολακευτικά σχόλια υπέρ του 
Σώματος της Χωροφυλακής στο οποίο 
υπηρετεί».

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Ανατ. Μ ακεδο
νίας, απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» 
στους ταγματάρχη ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελή, 
ενωμοτάρχες ΜΕΣΣΗ Βασίλειο και ΜΑ- 
ΝΙΚΑΚΗ Ιωάννη, χω ροφύλακες ΙΩΑΝ- 
ΝΙΔΗ Χριστόδουλο και ΣΚΡΙΤΛΗ Χρήστο 
διότι «...με υπομονή και εύστοχους χει
ρισμούς συνέβαλαν αποτελεσματικά 
στην ανακάλυψη και κατάσχεση την 
21-7-83 116 φυτών υπνοφόρου μήκωνος 
και 120 κωδειών) (καρπών όπιου) που 
καλλιεργούσε στην Περιστεριά Δράμας 
ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σταύρος....».

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

Με την 750/24/83 από 20-7-83 από
φαση κ. Υπουργού Εθνικής Ά μυνας , που 
δημοσιεύθηκε στο 486/22.8.83 (τ.Β') 
Φ.Ε.Κ., επιτρέπεται πλέον η παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης από το Ναυ
τικό Νοσοκομείο Κρήτης και στα μέλη 
των οικογενειών των Σωμάτων Ασφα
λείας, που κατέχουν βιβλιάρια νοση
λείας και δικα ιούνται περίθαλψη σε βά
ρος του Δημοσίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΕΙΣ

Ά ρχισ αν κατά το τρίμηνο Αγούστου - 
Οκτωβρίου, οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις 
και μετεκπαιδεύσεις προσωπικού του 
Σώματος:

-  8 ανώτεροι αξιωματικοί στη Σχολή 
Εθνικής Ά μυνας . Την εκπαίδευση αυτή, 
που θα διαρκέσει μέχρι τις 4-5-1984, 
παρακολουθούν ο συνταγματάρχης 
(υγειονομικού) ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος και 
οι αντισυνταγματάρχες ΜΠΑΣΙΑΣ Εμμα
νουήλ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ Αθανάσιος, ΔΕΡΜΑ- 
ΝΗΣ Λουκάς, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος, ΚΑΦΙΔΑΣ Πέτρος, ΜΟΡΦΑΚΗΣ 
Αθανάσιος και ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ Αθανάσιος.

- 2  ανώτεροι και 2 κατώτεροι αξιωμα
τικοί, οι ταγματάρχες: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Γεράσιμος ΤΟΥΛΙΑΣ Κων/νος και οι μοί
ραρχοι ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κων/νος και ΚΟΚΚΑ
ΛΗΣ Χρήστος στην Ανωτέρα Σχολή Πο
λέμου Θεσσαλονίκης, από 29-8-1983 για 
ένα τετράμηνο.

-  1 ανθυπασπιστής σε θέματα εγκλη
ματολογίας, από 1-8-83 έως 27-10-83.

- 5 0  Χωροφύλακες ως οδηγοί δικύ- 
κλων, από 1-9-83 έως 31-10-83.

-  5 Χωροφύλακες σε πρακτική άσκηση 
τεχνιτών τηλ/νιώ ν, από 1-9-83 έως 
31-10-83.

-  2 κατώτεροι αξιωματικοί στο Κ.ΕΆ.Π. 
Ρεντίνας, από 5-9-83 έως 30-9-83.

- 4 0  Χωροφύλακες (άνδρες και γυνα ί
κες) στην ειδίκευση 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
χνιτών οχημάτων από 1-9-83 έως 
30-11-83 και 15 οπλίτες στην ίδ ια  εκπαί
δευση από 1-9-83 έως 27-10-83.

- 4 8  μοίραρχοι στη Σχολή Μ ετεκπαι- 
δεύσεως Αξιωματικών Χωροφυλακής και 
Αστυνομίας Πόλεων. Την εκπαίδευση 
αυτή, από 3-10-83 έως 16-12-83, παρακο
λουθούν οι μοίραρχοι:

ΚΟΥΤΡΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΥ Γεώργιος, ΧΩΛΙΔΗΣ Ιορδάνης, 
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ Ανδρέας, ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης, 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ΠΟΛΥ- 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΧΑΡΑΛΑΜ- 
ΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Νικόλαος. ΓΙΩΤΗΣ Ευριπίδης, ΠΑ
ΠΑΖΟΓΛΟΥ Δήμος, ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Ιωάν
νης, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος. ΤΖΑΜΟΥ- 
ΡΑΝΗΣ Ιωάννης. ΣΤΑΜΟΣ Μαρίνης. ΜΟ
ΣΧΟΣ Αριστείδης, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ 
Ανδρέας. ΠΑΝΟΣ Ιωάννης. ΦΩΤΙΟΥ Σω
κράτης. ΑΙΝΑΛΗΣ Χρήστος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γεώργιος. ΝΤΕΛΕΖΟΣ Ελευθέριος 
ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος, ΚΑΤΣΙΡΟΣ Αντώ
νιος. ΚΟΚΚΟΤΑΣ Χρήστος, ΧΑΣΙΔΗΣ 
Σάββας, ΛΑΚΚΑΣ Κων/νος, ΔΙΟΝΥΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής, ΣΑΣΙΑΚΟΣ Πέ
τρος, ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Νικόλαος, ΖΙΑΚΑΣ Ιωάννης, 
ΣΑΛΠΑΡΑΣ Κων/νος, ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ 
Απόστολος, ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος, ΛΑΜ- 
ΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος, ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ 
Ιωάννης, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Αθανάσιος, 
ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΛΙΑΣ Ιωάννης, 
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής, ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Πα
ναγιώτης, ΖΑΜΠΑΡΑΣ Θεόδωρος, ΒΕΛ- 
ΛΙΟΣ Θεοφάνης, ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ 
Ηλίας, και ΒΕΡΓΗΣ Ανδρέας.

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ  Ε Ν Ω Μ Ο ΤΑ Ρ Χ Ω Ν

Αποφοίτησαν τον Ιούλιο από το Β' 
Τμήμα της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλα
κής, 500 Δόκιμοι, οι οποίο ι ονομάσθηκαν 
ενωμοτάρχες. Οι νέοι ενωμοτάρχες ε ί
ναι, κατά αλφαβητικο ί σειρά, οι παρα
κάτω:

1ου Λόχου Δοκ. ενωμοταρχών

ΑΛΕΥΡΕΑΣ Μιχαήλ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κων/νος, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΦΕΝ- 
ΔΡΑΣ Νικόλαος, ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ Δημή- 
τριος, ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΒΑΣΙΛΑ- 
ΚΗΣ Ηλίας, ΒΛΑΜΗΣ Γεώργιος, ΒΛΑΧΟΣ 
Ευάγγελος, ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος, ΒΡΗΣ

Δημήτριος, ΓΑΛΑΖΙΟΣ Ηλίας, ΓΕΡΜΑ- 
ΝΑΚΗΣ Νικόλαος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος του Κων/νου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος του Νικολάου. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Κων/νος. ΓΚΙΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΟΝΤΙ- 
ΚΑΣ Τρύφων, ΓΟΥΜΕΝΟΣ Κων/νος, ΔΑ- 
ΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος, ΔΗΜΑΣ Αθανά
σιος. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΔΗ
ΜΟΥ Νικόλαος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αλέξαν
δρος, ΔΙΒΑΝΕΣ Κων/νος, ΔΡΥΜΩΝΗΣ 
Θεόδωρος, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σταύρος, ΕΥ- 
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος, ΖΗΚΟΣ 
Κων/νος, ΖΩΗΣ Βελισσάριος, ΚΑΒΑΛΕ- 
ΡΟΣ Κων/νος, ΚΑΙΠΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ, ΚΑΡΑΜΠΑΣ Βασί
λειος, ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ Σταύρος, ΚΑΡ- 
ΠΟΥΖΑΣ Ηλίας, ΚΑΣΕΛΙΜΗΣ Νικόλαος, 
ΚΑΣΙΑΝΟΣ Θεόδωρος, ΚΑΦΟΥΚΑΣ 
Γεώργιος, ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Αλέξιος, ΚΙΤ
Σ IΟΣ Ευάγγελος, ΚΟΚΚΟΣ Γεώργιος, 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Βασίλειος, ΚΟΥΝ- 
ΤΟΥΓΚΟΣ Δημήτριος, ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ 
Αναστάσιος, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Γεώργιος, 
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Ιωάννης, ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΣ 
Παναγιώτης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πέτρος, 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Ιωάννης, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναστάσιος, ΛΥΣΣΑΡΗΣ Βασίλειος, 
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 
Χρήστος, ΜΑΚΑΡΙΟΣ Αλέξανδρος, ΜΑΥ- 
ΡΙΚΑΣ Στέργιος, ΜΗΖΥΘΡΑΣ Αναστά
σιος, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΜΙΧΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Νι
κόλαος, ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Γεώργιος, ΜΠΙ- 
ΛΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΠΟΥΓΙΑΣ Ιωάν
νης, ΜΥΓΑΣ Δημήτριος, ΝΕΓΚΑΣ Δημή- 
τριος, ΝΙΚΟΥΔΗΣ Δημήτριος, ΝΤΕΛΕΖΟΣ 
Κων/νος. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, 
ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ Κων/νος, ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Κων/νος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Σωτήριος, ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ιωάν
νης, ΠΑΠΠΑΣ Αρσένιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αριστείδης, ΠΟΛΙΤΗΣ Ευστράτιος, ΠΟΥ- 
ΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΡΑΜΠΙΑΔΗΣ Βα
σίλειος, ΡΑΠΤΗΣ Κων/νος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Στέργιος. ΣΙΑΛΜΑΣ Ελευθέριος, ΣΙΔΗ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΣΙΟΥΓΚΑΣ Κων/νος, ΣΙΣΚΑΣ 
Κων/νος, ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Δημήτριος, 
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αχιλλεύς. ΣΟΥΔΗΣ Γεώρ
γιος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΠΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΤΑΪΚΟΣ Ιωάν
νης, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γεώργιος, ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΗΣ 
Σπυρίδων, ΤΣΕΓΚΑΣ Χαράλαμπος, ΤΣΕ- 
ΛΕΓΚΙΔΗΣ Παύλος, ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Χρή
στος, ΤΣΙΑΚΑΣ Πέτρος, ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
Ιωάννης, ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ Ηλίας, ΤΣΟΥΛΗΣ 
Στέργιος, ΦΡΑΓΚΟΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ 
Αλέξανδρος, ΦΩΤΟΣ Θάνος, ΧΑΤΖΗΔΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης, ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Κων/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, ΑΣ- 
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Στάυρος, ΒΑΔΑΡΛΗΣ Κυ
ριάκος, ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ Βασίλειος, ΒΑΣΙ- 
ΛΑΚΗΣ Κων/νος, ΒΛΑΧΟΣ Σταμάτης, 
ΒΟΜΠΡΑΣ Γεώργιος, ΓΕΙΤΟΝΑΣ Σπυρί
δων, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
ΓΙΩΤΑΣ Παναγιώτης, ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Παράσχος, ΓΚΟΥΖΙΝΗΣ Ευάγγελος, 
ΓΟΥΣΗΣ Ανέστης, ΔΑΓΓΕΛΗΣ Κομνηνός, 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Βασίλειος, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ



Λουκάς, ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ Γ εωργιος, ΔΗ- 
ΜΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ -  
ΓΙΑΝΤΑΣ Κοσμάς, ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κων/νος, 
ΘΩΜΑΣ Ιωάννης, ΙΩΑΚΕΙΜ Ευάγγελος, 
ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Χρό- 
νης, ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Αντώνιος, ΚΑΛΟΓΕΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Στράτος, ΚΑΛΙΤΣΑΡΗΣ Μό
σχος, ΚΑΝΑΒΟΣ Αργύριος, ΚΑΠΕΛΛΑ- 
ΡΗΣ Νικόλαος, ΚΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος, 
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ Ιωάννης, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Χα
ράλαμπος, ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ Βάϊος, ΚΟΥ- 
ΚΛΑΜΑΝΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΝΗΣ Χρή- 
στος, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Βασίλειος, ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΛΑΖΑΡΙ- 
ΔΗΣ Δημήτριος, ΜΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος, ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος, ΜΑΡΑΖΗΣ 
Γεώργιος, ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος, ΜΑΡΙ- 
ΝΗΣ Νικόλαος, ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος, ΜΑΥΡΩΓΙΩΡΓΗΣ Δημήτριος, 
ΜΥΖΗΘΡΑΣ Αναστάσιος, ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ 
Πέτρος, ΜΟΣΧΟΣ Σπυρίδων, ΜΟΥΡΤΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ 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, ΝΕΣΤΩ- 
ΡΑΣ Αθανάσιος, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, ΝΙΚΟΥ Λάμπρος, ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 
Σπυρίδων, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ Μιχαήλ, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Απόστολος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρήστος, ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΠΑΠΠΑΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΤ- 
ΣΙΜΠΑΣ Θεόδωρος, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜ- 
ΠΟΥΣ Αχιλλεύς, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ιωάν
νης, ΠΑΤΡΑΣ Χρήστος, ΠΕΤΣΑΣ Βάϊος, 
ΠΕΤΣΙΝΟΣ Χρήστος, ΠΛΕΣΣΑΣ Γεώρ
γιος, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ! Λάζαρος, ΣΚΑΡΛΑ- 
ΤΟΥΔΗΣΖήσης, ΣΚΙΑΔΑΣ Γεώργιος, ΣΟ- 
ΛΕΪΜΕΖΟΓΛΟΥ Θεόφιλος, ΣΟΦΟΥΛΗΣ 
Παντελεήμων, ΣΤΟΙΚΟΣ Λεωνίδας, 
ΣΤΟΥΚΑΣ Κων/νος, ΣΤΥΛΙΟΣ Βασίλειος, 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος, ΤΑΓΛΑΡΙ- 
ΔΗΣ Ιωάννης, ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑΣ Δημήτριος, 
ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ Σταύρος, ΤΣΕΡΠΕΣ 
Αθανάσιος, ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης, ΤΣΙ- 
ΤΩΝΑΚΗΣ Νικόλαος, ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Παύ
λος, ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Γεώργιος, ΦΑΦΟΥΤΗΣ 
Αθανάσιος, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Κων/νος, ΦΡΑΓΚΑ! Πανα
γιώτης, ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ Δημήτριος, ΦΩΤΗΣ 
Χρήστος, ΧΑΛΕΥΤΗΡΑΣ Φιλήμων, ΧΑΛ- 
ΜΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος, ΧΗΡΗΣ Γεώργιος.

3ου Λόχου Δοκ. Ενωμοταρχών:

ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από
στολος, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ Κων/νος, 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος, ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Πα
ναγιώτης, ΑΛΕΞΙΟΥ Γ εώργιος, ΑΛΕ=0- 
ΠΟΥΛΟΣ 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, ΒΟΥΓΙΟΥ- 
ΚΑΣ Χρυσόστομος, ΓΑΙΔΑΡΤΖΗΣ 
Κων/νος, ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος, 
ΓΑΛΛΙΟΣ Ιωάννης, ΓΑΛΛΟΣ Χρυσόστο
μος, ΓΕΩΡΓ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τιμολέων, ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Αν
δρέας, ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ Χρηστάκης, ΓΙΑΡΕΝ- 
ΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος, ΓΚΛΕΚΑΣ Παναγιώ
της, ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ Κων/νος, ΓΛΥΚΟΦΡΥ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κων/νος,

ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙ- 
ΔΗΣ Θεόδωρος, ΛΑΤΣΗΣ Πασχάλης, ΔΕ- 
ΛΗΣ Κων/νος, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγό
ριος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΔΟ=ΑΣ- 
ΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΔΟΥΚΑΣ Γιαννηκώ- 
στας, ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ Κων/νος, ΔΟΥΜΑ- 
ΝΗΣΤηλέμαχος, ΔΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Μιλτιάδης, ΖΑΜΠΡΑΣ 
Κων/νος, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Νικόλαος, ΖΑΧΑ- 
ΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Δημήτριος, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
ΖΑΧΟΣ Ιωάννης του Ηλία, ΖΑΧΟΣ Ιωάν
νης του Νικολάου, ΘΕΜΕΛΗΣ Κων/νος, 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Ευάγγελος, ΘΕΟΦΙΛΟΥ Παναγιώτης, 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος, ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Απόστολος, ΚΑΖΑΝΤΙΔΗΣ Δημήτριος, 
ΚΑΛΕΡΓΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 
Αριστοτέλης, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΚΑΛΠΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΑΝΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Λεωνίδας, ΚΑΡΑΒΑΣ 
Κων/νος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος, ΚΑ- 
ΡΑΪΤΣΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μι
χαήλ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ Δημήτριος, ΚΑ- 
ΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ Φίλιππος, ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ 
Σωτήριος, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Θεόδωρος, ΚΑ- 
ΡΕΛΗΣ Πέτρος, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Ευάγ
γελος, ΚΑΣΣΗΣ Πέτρος, ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δη- 
μήτριος, ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Γρηγόριος, ΚΕΛΕ- 
ΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος, ΚΕΦΑΛΑΣ Απόστο
λος, ΚΙΤΣΩΝΗΣ Ανδρέας, ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
Ιωάννης, ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ Γεώργιος, 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Κων/νος, ΚΟΝΤΟΣ Βα
σίλειος, ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Θεόδωρος, ΚΟΝ- 
ΤΑΝΙΔΗΣ Θεόφιλος, ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημή- 
τριος, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Κων/νος, ΚΟΥΡ- 
ΚΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΚΟΥΤΡΗΣ Αναστά
σιος, ΚΟΥΤΣΑΦΤΑΚΗΣ Αρτέμιος, ΚΟΥΤ- 
ΣΙΑΝΑΣ Γεώργιος, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος, ΚΡΟΥΣΑΝ- 
ΤΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ Γεράσιμος, 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Νικόλαος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Γεώργιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΩΣ- 
ΤΑΚΗΣ Αντώνιος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν
νης, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος, ΚΩΤΣΑΚΗΣ 
Γεώργιος, ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΛΑΜ- 
ΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 
Ιωάννης, ΛΕΚΙΔΗΣ Νικόλαος, ΛΕΛΟΒΙ- 
ΤΗΣ Γεώργιος, ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ευάγγε
λος, ΛΙΑΚΑΣ Αστέριος, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΛΟ- 
ΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Βασίλειος, ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ Εμ
μανουήλ, ΛΥΤΡΙΒΗΣ Μιχαήλ, ΜΑΥΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος, 
ΜΟΤΣΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΜΟΥΡΖΑΝΟΣ 
Παντελεήμων, ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημή- 
τριος, ΜΠΑΚΑΡΑΣ Γρηγόριος, ΜΠΙΖΑ- 
ΚΗΣ Νικόλαος, ΝΕΣΤΘΡΑΣ Θωμάς, ΝΙ- 
ΚΗΤΑΚΗΣ 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 
Κων/νος, ΛΕΝΕΤΗΣ Εμμανουήλ, ΜΑ- 
ΚΡΗΣ Ιωάννης, ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Γρηγόριος, 
ΜΑΝΤΖΙΟΣ Αντώνιος, ΜΑΡΑΘΙΑΝΑΚΗΣ

Εμμανουήλ, ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος, 
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Αριστείδης, ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 
Νικόλαος, ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας, ΜΑΡΟΥ- 
ΔΑΣ Γεώργιος, ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, 
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Αριστείδης, ΜΑΥΡΑΓΑΝ- 
ΝΗΣ Ιωάννης, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ευστάθιος, 
ΜΕΛΙΤΟΣ Θεόδωρος, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
ΜΟΝΙΑΣ Βασίλειος, ΜΟΣΧΟΣ Περικλής, 
ΜΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος, ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ 
Σπυρίδων, ΜΟΥΖΑΚΗΣ Διον -Παναγιώ
της. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΡΑΤΙ- 
ΔΗΣ Παντελής, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος, 
ΜΟΥΣΗΣ Χρήστος, ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ 
Κων/νος, ΜΠΑΔΑΣ Δημήτριος, ΜΠΑΔΑΣ 
Κων/νος, ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Αντώνιος, ΜΠΑ
ΚΑΛΗΣ Θεόδωρος, ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Χρήστος, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Χρήστος. 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος, ΜΠΑΡ- 
ΔΗΣ Θωμάς, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Γεράσιμος, 
ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ 
Γεράσιμος, ΜΠΕΣΙΡΗΣ Λάμπρος, ΜΠΟ- 
ΖΙΝΑΚΗΣ Χρήστος, ΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης, 
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ Γεώργιος, ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
Σωτήριος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αναστάσιος, 
ΟΦΕΙΛΗΣ Συμεών, ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγό- 
ρας, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Νικόλαος, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΥ Γεώργιος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Σπύ- 
ρος, ΠΑΝΟΥ Αναστάσιος, ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ 
Γεώργιος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -  ΧΑΪΔΑΣ Κων/νος, ΠΑ
ΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Χρήστος, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Χριστόφο
ρος, ΠΑΠΠΑΣ Πέτρος, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώρ
γιος, ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Ιωάννης, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 
Ιωάννης, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΠΙ- 
ΠΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός, ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
Νικόλαος, ΠΛΟΥΜΗΣ Χαράλαμπος, ΠΟ- 
ΛΥΖΩΪΔΗΣ Γεώργιος, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ 
Ιωάννης, ΠΟΝΤΙΚΑΣ Χρήστος, ΠΟΥΛΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Φώτιος, 
ΠΡΙΟΝΑΣ Νικόλαος, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Πανα
γιώτης, ΡΑΜΜΟΣ Θωμάς, ΡΟΠΟΚΗΣ Νι
κόλαος, ΡΟΥΜΠΟΣ Ευθύμιος, ΣΑΒΒΙ- 
ΝΟΣ Νικόλαος, ΣΑΚΕΤΟΣ Ευθύμιος, 
ΣΑΝΔΡΟΣ Θωμάς, ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ιά
κωβος, ΣΕΪΝΤΗΣ Ιωάννης, ΣΕΡΕΤΗΣ Δη- 
μήτριος, ΣΙΑΤΗΣ Σωτήριος, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣ- 
ΤΡΙΤΗΣ Ιωάννης, ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Ά γγε
λος, ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος, ΣΠΑΗΣ Νικό
λαος, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΠΗ- 
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΣΠΥΡΟΣ 
Κων/νος, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, ΣΤΑΥ
ΡΟΥ Αγγελής, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Παντολέων, 
ΣΤΟΚΑΣ Βασίλειος, ΣΤΡΑΤΗΣ Ιωάννης, 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΦΕΝΔΟΥ- 
ΡΑΚΗΣ Κων/νος, ΣΩΚΚΑΣ Παναγιώτης, 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 
Γεώργιος, ΤΖΙΡΤΖΙΡΗΣ Συμεών, ΤΖΟΙΤΗΣ 
Αλκιβιάδης, ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ Δημήτριος, 
ΤΙΓΚΑΣ Παντελής, ΤΟΚΑΣ Διονύσιος, 
ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ΤΟΥΦΕΞΗΣ Σταύρος, 
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ Κων/νος, ΤΡΙΓΩΝΗΣ Εμ
μανουήλ, ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κων/νος, ΤΣΑ- 
ΚΙΡΙΔΗΣ Δημήτριος, ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ 
Κων/νος, ΤΣΙΤΟΣ Ηλίας, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
Γεώργιος, ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Δημήτριος, 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Βασίλειος, ΤΥΡΑΝΗΣ -  
ΓΚΟΥΤΖΑΣ Βασίλειος, ΦΑΚΗΣ Στέφανος, 
ΦΑΚΟΣ Γεώργιος, ΦΑΝΟΣ Κων/νος, ΦΩ- 
ΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Πανα
γιώτης, ΧΑΜΠΑΣ Κων/νος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς, 
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Νικόλαος, ΧΑΤΖΗΣΤΑΥ- 
ΡΟΣ Ευάγγελος, ΧΗΤΑΣ Λάμπρος, ΧΡΙΣ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος.
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γιά τίς έΑεύΘερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 4 5  6 7  δ  9 1 0 11 12 13
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1 3

V

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

1 Ο πόλεμος αυτός τελείωσε το 1922 και συνοδεύτηκε από 
μια μεγάλη για την Ελλάδα καταστροφή (το νεκρό γράμμα 
είναι Τ).

2. Διάσημες, ο νο μ α σ τές -Σ το  εμπόριο αναφέρεταιτο κατα- 
τεθέν.

3. Σύμφωνο του αλφαβήτου -  Ο ιστορικός αυτός έγραψε 
την ιστόρία των μηδικών πολέμω ν στην Ελλάδα.

4. Είδος φαγητού με πουρέ -  Η πρωτεύουσα του Βόρειου 
Βιετνάμ.

5. Δ ίψηφο φ ω ν ή ε ν -Α υ τ ο ίπ ο υ  παρακαλούν θερμά για κ ά τ ι-  
Μουσική νότα.

6. Στερεώνει χτενίσματα -  Ο νηστικός, που δεν έφαγε -  
Προσωπική αντωνυμία.

7. Ναυτικό απομαχικό ταμείο -  Νησί των Δωδεκανήσων, που 
καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1824.

8. Είναι κατά κανόνα ο ι . . .  γκρεμοί -  Στέλνει μωρά για . . .  
ύπνο.

9. .. .μπούρτσι: χωρίς τάξη, απεριόριστα, ασύδοτα -  Παλιά 
νομίσματα.

10. Β ιομηχανική πόλη του Βελγίου — Χωρίς φυσικά ή επ ί
κτητα χαρίσματα αυτός.

11. Νεαρό άλογο -  Υποθετικός σύνδεσμος.

12. Υφασμα για το καλοκαίρ ι κυρίως — Δε λε ίπε ι καμιά — 
Φορείς ασθενειών.

13. Το λέει κι ο αμφίβολος (το νεκρό γράμμα είναι Ω) -  Η δίκιά 
μας είναι γαλανόλευκη (το τρίτο γράμμα είναι Μ).

Κ Α Θ Ε Τ Α :

1. Φορητά σκεύη στα οποία ανάβεται φωτιά και τα οποία 
παλιότερα αποτελούσαν κύριο μέσο θέρμανσης — Δεν 
είναι σύνθετα.

5.

6 .

7.

8.

11

2. Νησί του Αιγαίου με ιαματικές πηγές -  Χαρακτηρίζονται 
έτσι... όσοι έρχονται τελευταίοι.

3. Ιταλική λίμνη -  Μάρκα κύβων που προστίθενται στο φα
γητό -  Η μύτη του αλετριού.

4. Συχνά αποτελεί αρχή ποταμιού -  Ό νομ α  βασιλιάδων της 
αρχαίας Περγάμου.

Προτρέπει -  Υποδιαίρεση του μέτρου κι αυτά.
Αυτές δε γέρνουν καθόλου -  Βρώμικος, μολυσμένος, 
βέβηλος.

Αξίωμα που κατέχουν πρόσωπα της εκκλησίας -  Ρουζέ 
ντε . . .  συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. 
Συνεταιρισμός για τις σταφίδες με έδρα την Πάτρα -  
Ή ταν και η Φρύνη στην αρχαία Αθήνα -  Γνωστός χιτλερι
κός.

9. Εκταση με πολλά δέντρα — Μ' αυτήν παρέχεται φάρμακο 
στον οργανισμό.

10. Συμμετέχει σε εξισώσεις — Έ να  είδος μουσικής σύνθε
σης.

Μ εγάλο ζώο της θάλασσας ή . . .  χοντρός άνθρωπος -  
Κατά κάποιον τρόπο είναι τα καλά . . .  δωμάτια.

12. Ιδιος, απαράλλαχτος -  Γαλλική πόλη -  άρθρο.
13. Σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία -  Μια αρχαία χώρα 

της Μικράς Ασίας (το τρίτο γράμμα είναι Δ) -  Πολύ διαδο
μένη στην εποχή μας (το νεκρό γράμμα είναι Β).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το κατάστημα του Βασίλη Μουτούση, στο δεύτερο όροφο 

ενός αριστοκρατικού Εμπορικού Κέντρου στην Κηφισιά, είναι 
η περιφημότερη και πλουσιότερη πηγή για την αγορά σπά
νιων γραμματόσημων, και σημείο συνάντησης όλων των κο
σμικών συλλεκτών.

Εκείνο το πρωί, μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περίμενε το 
Μουτούση, όταν άνοιξε το κατάστημά του: από μια γυάλινη 
βιτρίνα είχε εξαφανιστεί ένα άλμπουμ με μια πολυτιμότατη 
συλλογή! Αμέσως, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία για να 
καταγγείλει την κλοπή.

Ο ταγματάρχης Δούκας, που ανάλαβε την υπόθεση, δεν 
άργησε να φτάσει στο κατάστημα μαζί με το βοηθό του, το 
νεαρό ενωμοτάρχη Κωνσταντίνου. Αυτό που τους κάνει'εν- 
τύπωση, με την πρώτη ματιά, ε ίνα ι πως πουθενά δεν υπάρ
χουν ίχνη διάρρηξης.

Αμέσως, στρέφονται στον απαραγόρητο Μουτούση για να 
του κάνουν μερικές ερωτήσεις. Θα μάθουν πως τελευταίος 
πελάτης, το περασμένο βράδυ, ήταν ο γνωστός συλλέκτης 
Αλβέρτος Σπίνολα. Αλλά, και μετά το κλείσιμο του μαγαζιού, η 
γραμματέας του, η Αντζελα, είχε μείνει λίγο στο πίσω μέρος, 
για να τελειώ σει μερικά γράμματα.

Μετά απ αυτό, οι δύο αστυνομικοί κατεβαίνουν στο ισό
γειο για να εξετάσουν το θυρωρό του Κέντρου, το Γιώργο 
Παπαδάκη. Ο θυρωρός, παρόλο που δεν είναι μικρός στην 
ηλικία, έχει άριστη μνήμη, κι ό,τι τους λέει, φαίνεται τρομερά 
χρήσιμο κι αποκαλυπτικό: ο συλλέκτης Σπίνολα είχε γυρίσει 
πίσω γιατί είχε ξεχάσει την ομπρέλα του στο κατάστημα. 
Οταν, όμως, πήγε να την πάρει, βρήκε το κατάστημα κλειδω

μένο γιατί ο Μουτούσης είχε ήδη φύγει, ενώ η Άντζελα είχε 
πάει στο βεστιάριο για ν' αλλάξει. Έτσι, γύρισε πάλι στο θυ
ρωρείο, όπου επειδή ήταν γνωστό άτομο, ο Παπαδάκης δεν 
αρνήθηκε να του δανείσει για λίγο το πασπαρτού. Λίγο μετά 
την αναχώρησή του Σπίνολα, είχε φύγει και η Άντζελα, μια 
ώρα μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Συνέβαινε, άλλω
στε, συχνά η κοπέλα να κάθεται λίγο περισσότερο στη δου
λειά της.

-  Νομίζω πως κατάλαβα, είπε ο ταγματάρχης Λούκας. Μή
πως καταλάβετε κι εσείς ποιος είναι ο κλέφτης;

Ο Σπίνολα ή η Άντζελα;
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΦΛΥΑΡΗ ΟΔΗΓΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Ο Γερμανός Καρλ Μπεντζ, ένας από 
τους πρωτοπόρους στην ιστορία του αυ
τοκινήτου (1844 -  1929), είχε κρεμάσει 
σε περίοπτη θέση του γραφείου του το 
άρθρο που είχε γράψει ένας συμπατριώ
της του δημοσιογράφος στις αρχές του 
αιώνα μας, που άρχιζε έτσι: «Ποιος είναι 
δυνατό να ενδιαφερθεί για μια τέτοια 
εφεύρεση όσο θα υπάρχουν άλογα για 
πούλημα;»

Η πλαστική χειρουργική είναι πανάρ- 
χαιη: οχτακόσια κιόλας χρόνια προ Χρι
στού οι Ινδοί γιατροί ήταν ικανοί να «ξα- 
ναφτιάξουν» τη μύτη των μοιχαλίδων, 
των λωποδυτών και των φυλακισμένων . 
που είχαν καταδικαστεί σε αποκοπή 
τους, χρησιμοποιώντας το δέρμα από το 
μέτωπο ή τα μάγουλα. Η τεχνική αυτή 
ονομάζεται ακόμα και σήμερα «ινδική ρι- 
νοπλαστική».

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

Το 1896 επινοήθηκε 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'ι- 
σαρα).

Το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης 
της Μήλου, που χιλιάδες επισκέπτες 
θαυμάζουν κάθε μέρα στο Μουσείο του 
Λούβρου στο Παρίσι, ανακαλύφθηκε 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!

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Απορία . . .

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 χώθηκε κάτω από το κρεβάτι για να 
μην το τιμωρήσω!

Ο πατέρας γονατίζει και χώνεται κάτω 
από το κρεβάτι.

Τότε ο μικρός τον ρωτάει;
-  Θέλει να δείρει και σένα;

Αρκετή απόδειξη

-  Είδατε τον πυροβολισμό; ρωτάει ο 
δικαστής ένα μάρτυρα.

-■ Ό χι, αλλά τον άκουσα πολύ καλά.
-  Δεν είναι αρκετή απόδειξη, λέι ο δι

καστής.
Ο μάρτυρας γυρίζει και απομακρύνε

ται ψιθυρίζοντας:

-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 φίλες συναντιούν

ται τυχαία μετά από πολύ καιρό και μπαί
νουν σ’ ένα ζαχαροπλαστείο για να τα 
πουν.

-  Πως άλλαξες, λέει η μια, παρατηρών
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 λε ιά !. . .

- Ό χ ι .  Εγώ βρήκα καλύτερον άντρα!

Το σωστό βιβλίο

Έ νας κύριος λέει σ' ένα βιβλιοπώλη:
-  Θέλω ένα βιβλίο σύγχρονο, και κυ

ρίως χωρίς επιφανειακές αφηγήσεις, 
χωρίς κουραστικούς διαλόγους . . .

-  Μάλιστα, λέει ο βιβλιοπώλης, αυτό 
εδώ θα σας κάνει οπωσδήποτε.

-  Τι είναι;
- Τ ο  νέο ωράριο των σιδηροδρόμων.

Η αιτία

Ο δημοσιογράφος:
-  Πώς γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και στην 

περιφέρειά σας έχετε ρεκόρ γεννήσεων;
Ο Δήμαρχος:
-  Εξ αιτίας του πρωινού τρένου των 5, 

που ξυπνάει όλο τον κόσμο. Και τότε εί
ναι αργά για να ξανακοιμηθούν και νωρίς 
για να σ ηκω θο ύν!. . .

Διαφορά

-  Εγώ λέει μία κυρία σε μια φίλη της, 
δεν τσακώνομαι παρά μια φορά το μήνα 
με τον άντρα μου.

-  Είστε τυχερή, απαντά η φίλη. Ο δικός 
μου πληρώνεται με τη βδομάδα.

Η άρνηση.

-  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;

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 εμ ίζε ι!. . .

Σ α ν .. .διαφήμιση

-  Μα πως τα καταφέρνεις, Πόπη, κι
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έχει τόσο απαλά και βελουδένια χέρια;
-  Μα χρυσή μου, για να πλένω τα πιάτα 

χρησιμοποιώ  το νικυ.
-  Είναι νέο απορρυπαντικό;
-  Οχι καλέ' ο Νίκυ είναι ο άντρας 

μου! . . .

Το κόμπλεξ!

Στον ψυχαναλυτή.

-  Μου λέτε, παρακαλώ, μήπως βγαί
νετε συχνά με κορίτσια:

-  Ό χ ι γιατρέ μου, ποτέ,
-  Θα σας άρεσε να βγαίνετε;
-  Αφάνταστα!
Το βλέμμα του ψυχαναλυτή φωτίζεται 

γιατί είναι πια βέβαιος πως βγήκε το 
κόμπλεξ που καταπιέζει τον άρρωστό 
του και επιμένει:

-  Και δε μου λέτε, γιατί τότε δε βγαί
νετε;

-Γ ια τ ί δε μου το επιτρέπει η γυναίκα 
μου! .. .

Ανακριβείς στατιστικές

-Σ ύ μ φ ω ν α  με στατιστικές, οι παντρε
μένοι άντρες ζουν περισσότερο από 
τους ανύπαντρους.

-  Είναι ανακριβές! Απλώς ο χρόνος 
τους φαίνεται ατελείωτος.

Νυχτιάτικα καμώματα

Έ νας μεθυσμένος νυκτόβιος με τα 
παπούτσια στο χέρι προσπαθεί να φτάσει 
στο δωμάτιό του.

Τότε χτυπάει το ρολόι.
-  Εντάξει, εντάξει, λέει εκείνος. Ξέ

ρουμε ότι η ώρα είναι μία. Δε χρειάζεται 
να μας το πεις τέσσερις φορές!

Μπλακ χιούμορ

Έ χοντας χάσει σε δυστύχημα την 
αδελφή του που τόσο πολύ αγαπούσε, 
κάποιος φθάνει στο νεκτροταφείο. Από 
τη σύγχυση και τη λύπη του κάνει λάθος 
στον τάφο και σπαράζει μπροστά σ' ένα 
φρεσκοθαμμένο ναύαρχο.

-Α δ ε λ φ ή  μου, χρυσή μου . . .
Τη στιγμή εκείνη κάποιος τον πλησιά

ζει, τον σκουντάει και του λέει:
- Ό λ ο ς  ο κόσμος ήξερε ότι ήταν 

αδελφή, δεν είναι ανάγκη όμως να κάνεις 
έτσι!

Σοφή ρήση

Έ νας κωμικός έλεγε με πεποίθηση:
-  Ενα λάθος μπορεί να γ ίνει σωστό 

ανάλογα με το αν αυτός που το έκανε, 
έκανε λάθος ή όχι!

ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΚΗΣ

Στον Κ ινηματογράφ ο

Σε μια κινηματογραφική παραγωγή 
έχουν την ευκαιρ ία νά συνεργαστούν 
τέσσερις φίλοι: ο Ανέστης, ο Τζων, ο Πέ
τρος και ο Στηβ. Ο καθένας τους έχει 
διαφορετική ειδικότητα: ένας είναι σε

-  Ό τ α ν  κοιμάσαι όρθιος στο τέλος της ημέρας νιώθεις  μεγάλη κο ύ 
ραση!

ναριογράφος, ένας σκηνοθέτης, ένας 
ηθοιποιός και ένας μουσικός.

Ο Τζων είναι μεγαλύτερος από τον 
Ανέστη. Ο σκηνοθέτης δεν έχει κανένα 
συγγενή ανάμεσα στους συνεργάτες 
του. Ο ηθοποιός και ο μουσικός είναι 
αδέλφια. Ο Τζων είναι ανιψ ιός του Πέ
τρου. Ο μουσικός δεν είναι θείος του σε
ναριογράφου ούτε ο σεναριογράφος εί
ναι θείος του ηθοποιού.

Τι δουλειά κάνει ο καθένας τους στην 
ταινία και πο ιο ι είναι οι συγγενείς;

Ο Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ

Έ να περιοδικό προκήρυξε ένα διαγω
νισμό με βραβεία: δημοσίευσε τις φωτο
γραφίες τεσσάρων ανδρών και τεσσάρων 
παιδιών, ζητώντας απ' τους αναγνώστες 
να τις συνδυάσουν σε ζευγάρια πατέρα 
και γιου. Οι μισοί απ' όσους έστειλαν 
απαντήσεις έπεσαν εντελώς έξω, ενώ οι 
υπόλοιποι κατάφεραν να συνδυάσουν 
σωστά ένα ή δύο ζευγάρια. Κανένας 
όμως δεν κατάφερε να συνδυάσει τρία 
ζευγάρια φωτογραφιών.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
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

ΚΑΘΕΤΑ: 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 ΤΟ Σ-ΣΑΛΟ Ν ΙΑ , 12) ΟΜΟΙΟΣ -  ΝΙΣ -  ΟΙ, 13) 
ΣΑΣ -  ΛΥΔΙΑ -  ΒΙΑ.

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
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 άλ λ ο ι 

τ ρ ε ις  σ υ γ κ ε ν τρ 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 ίο ς  κι α ν ιψ ιό ς .

Α δ έλ φ ια  σ ύ μ φ ω να  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 εν 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  κα ι γ ιο ς  το υ  ά λ λ ο υ , θ ε ί ο ς  
ό μ ω ς το υ  η θ ο π ο ιο ύ  δ ε ν  ε ίν α ι , σ ύμφ ω να μ ε  τ α  δ ε δ ο 
μ έ ν α , ά ρ α  ο ύ τ ε  και το υ  μ ο υ σ ικ ο ύ . Α ν ιψ ιό ς  τ ο υ  μ ο υσ ικ ο ύ  
επ ίσ η ς  δ ε ν  ε ίν α ι ,  ο π ό τε  ε ίν α ι α ν ιψ ιό ς  το 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 να  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 εν α ρ ιο γ ρ ά φ ο ς  κα 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 έσ τ η . Ε π ο μ έν ω ς ο 
Α ν έ σ τ η ς  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί να  ε ίν α ι ο π α τ έρ α ς  το υ  Τ ζω ν  και 
ε ίν α ι ο σ κ η ν ο θ έ τ η ς . Ετσ ι, ο π α τ έρ 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 τη β .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σ ε  πρώ τη θ έ α ,  όλα  δ ε ίχ ν ο υ ν  πως 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 θη κ ε  ότι ξ έ χ α σ ε  τη ν  ο μ π ρ έλ α  
τ ο υ , κα ι ε κ μ ε τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ο ς  τη ν  εμ π ισ το σ ύν η  το 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  άν εσ ή  
τ ο υ . Ενώ η Α ν τ ζ ε λ α , μ π ο ρ ο ύ σ ε να  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 ζε 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 , που γ ύ ρ ισ ε  να π ά ρ ε ι τη ν  
ο μ π ρ έλ α  το υ  τ η ν  ώ ρα που ε κ ε ίν η  β ρ ισ κό τα ν  σ το  β ε σ τ ιά 
ρ ιο .

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γ ια τ ί, αν  ε ίχ ε  σ υ ν δ υ ά σ ε ι τα  τ ρ ία  ζ ε υ γ ά ρ ια  σω σ τά, θα  
σ υ ν δ ύ α ζε  κα ι τ ις  ά λ λ ε ς  δ ύ ο  φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς  που έ μ ε ν α ν .  
Ε ίνα ι λ ο ιπ όν  α δ ύ ν α το  να  σ υ ν δ ύ α σ ε  κ α ν ε ίς  μ ό ν ο  τρ ία  
ζε υ γ ά ρ ια .

812



| M S Q  ή Π Ό Ο Η
ΤΗ Ν  EOOQQQ

Α Θ Η Ν Α
Συνεστίαση προς τιμή των αστυνομι

κών συντακτών του ημερήσιου τύπου 
της Αθήνας, έδωσε το βράδυ της 
29-9-1983, σε κοσμική ταβέρνα της Βα- 
ρυμπόμπης, ο Διευθυντής της Δ ιεύθυν
σης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, ταξίαρχος κ. Ανδρέας Γιαννακό- 
πουλος.

Ο κ. Διευθυντής σε σύντομη ομιλία του 
ευχαρίστησε τους αστυνομικούς συντά
κτες για την άψογη συνεργασία τους και 
ευχήθηκε συνέχιση αυτής της πραγμα
τικά αποδοτικής συνεργασίας.

Στη σεμνή αυτή εκδήλωση παραβρέ
θηκαν ακόμα οι α' και γ ' υποδιευθυντές 
της Δ.Α.Π.Π., συνταγματάρχες κ.κ. Μα- 
κρής και Βολοτόπουλος οι προϊστάμενοι 
γραφείων του επιτελείου της Δ.Α.Π.Π., οι 
διευθυντές των υποδιευθύνσεων και άλ
λοι αξιωματικοί.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ «ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΚΑΙ «ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, 
στις εγκαταστάσεις Χωροφυλακής Αμυ- 
γδαλέζας, μέσα σε πανηγυρική ατμό
σφαιρα, η τελετή των Θυρανοιξίων του 
Ιερού Ναού της «Υπεραγιας Θεοτόκου» 
και «Αγίας Ειρήνης».

Ο I. Ναός, που αναγέρθηκε με πρωτο
βουλία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής, τη συμπαράσταση του 
Αρχηγείου και των ανδρών του Σώματος, 
θεμελιώθηκε στις 3-5-80 και απ' την 
ημέρα των Θυρανοιξίων παραδόθηκε 
στους άνδρες της Χωροφυλακής για 
κοινή λατρεία.

Η τελετή άρχισε με Αγιασμό, μπροστά 
απ’ την κεντρική πύλη του I. Ναού, στον 
οποίο χοροστάτησε ο Σεθ. Μητροπολί
της Αττικής κ.κ. Δωρόθεος, συμπαρα- 
στατούμενος απ' τον Προϊστάμενο της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος 
πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή 
και άλλους κληρικούς.

Στη συνέχεια προσφώνησε τους προσ- 
καλεσμένους ο προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής που 
αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανέγερ
σης και ευχαρίστησε όλους όσους συν- 
ετέλεσαν στην προσπάθεια αυτή, ενώ ο 
Αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης. απηύθυνε χαι
ρετισμό.

Η τελετή έκλεισε με δέηση, που τελέ- 
στηκε στο εσωτερικό του I. Ναού και με 
σύντομη ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη.

Ακολούθως δόθηκε δεξίωση προς τιμή 
των παραβρεθέντων.

Στη σεμνή τελετή παραθρέθηκαν επί
σης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης κ. Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, ο Α' υπαρχηγός του 
Σώματος, υποστράτηγος κ. Σπυρίδων

Παναγιωτόπουλος, διευθυντές και διοι
κητές Υπηρεσιών Χωροφυλακής, άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, από- 
στρατοι ανώτατοι αξιωματικοί, αντιπρο
σωπείες γυναικών και ανδρών του Σώμα
τος και πολύς κόσμος.



Α Θ Η Ν Α
Με την ευκαιρ ία του εορτασμού των 

150 χρόνων από τη σύστασή του, το Σώμα 
της Χωροφυλακής τίμησε την Τοπική Αυ
τοδιοίκηση, στο πρόσωπο του Πρόεδρου 
της Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Δή
μαρχου Αθηναίων κ. Δημήτρη Μπέη.

Για το σκοπό αυτό, ο Γ' Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής, υποστράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Βασιλάκης, επισκέφθηκε στις
14-9-1983, τον κ. Δήμαρχο και του επέ
δωσε εκ μέρους του Αρχηγού Χωροφυ
λακής, αργυρό αναμνηστικό μετάλλιο, 
που εκδόθηκε για την επέτειο των 150 
χρόνων από τη σύσταση της Χωροφυλα
κής.

Ο κ. Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε τον 
κ. επιθεωρητή για την τιμή που του έγινε, 
τόνισε την αναγκαιότητα της συνεργα
σίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με την 
αστυνομία, για τη βελτίωση των παρεχό
μενων προς τον Έ λληνα  πολίτη υπηρε
σιών, μια συνεργασία που υπάρχει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με τις κατά τόπους 
υπηρεσίες της Χωροφυλακής. Τέλος ευ
χήθηκε επιτυχίες στο έργο της Χωροφυ
λακής και σενέχιση της προσφοράς των 
υπηρεσιών του Σώματος προς το Έ θνος.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Κριτική πάνω στην πρακτική εκπαί

δευση των νέων ανθυπομοίραρχων, 
έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου σε αίθουσα 
του ξενοδοχείου -'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -  ΠΑΛ- 
ΛΑΣ» στη Θ εσσαλονίκη. Οι νέοι αξιωμα
τικοί του Σώματος, μετά την έξοδό τους 
από τη Σχολή, παρακολούθησαν πρα
κτική εκπαίδευση γύρω από υπηρεσιακά 
θέματα, που έγινε σε διάφορες υπηρε
σίες της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης, επί ένα μήνα.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε ο α ’ 
υποδιευθυντής της Δ ιεύθυνσης, συντα
γματάρχης κ. Απόστολος Δαλαμπίρας, ο 
οποίος ανάλυσε με λεπτομέρεια τα απο
τελέσματα της εκπαίδευσης και στη 
συνέχεια ο αρχηγός της τάξης των νέων 
ανθυπομοίραρχων κ. Αριστοτέλης Αν- 
δρεανίδης ευχαρίστησε από μέρους των 
συναδέλφων του, τον διευθυντή και 
τους αρμόδιους φορείς της Δ ιεύθυνσης 
για τις αξιέπαινες προσπάθειες που κα
τέβαλαν και τις δ ιευκολύνσεις που τους 
παρείχαν

Ακολούθως ο Δ ιευθυντής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Ηλίας Θεο- 
δωράκης, αφού συγχάρηκε τους εκπαι- 
δευθέντες για τον ζήλο που έδειξαν στη 
διάρκεια της πρακτικής τους εκπα ίδευ
σης, τους απηύθυνε γενικές οδηγίες και 
συμβουλές για την επιτυχία της μελλον

τικής τους αποστολής. Σύντομο χα ιρετι
σμό με παραινέσεις και συμβουλές 
απηύθυνε στο τέλος και ο Β' επιθεωρη
τής Χωροφυλακής, υποστράτηγος κ. 
Στυλιανός Μάσσος.

Στην κριτική παραβρέθηκαν ακόμα, ο 
ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μακεδονίας, ταξίαρχος κ. 
Κων/νος Χαραλαμπόπουλος, οι υπο
διευθυντές της Δ ιεύθυνσης, οι δ ιευθυν
τές -  δ ιο ικητές των υπηρεσιών της Δ.ΑΘ. 
και άλλοι αξιωματικοί.

Επακολούθησε δεξίωση, στην οποία 
παρέστησαν ακόμα εκπρόσωπος του Πα- 
ναγιώτατου Μητροπολίτη Θ εσσαλονί
κης, ο γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Βόρειας Ελλάδας κ. Μ ερκούρης 
Κυρατσούς, ο Δ ιοικητής του Γ  Σώματος 
αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Σούνδιας, 
ο Δ ιοικητής της Ανωτέρας Σχολής Πολέ
μου, υποστράτηγος κ. Νικόλαος Μπαλ- 
τάς, ο Δ ιοικητής της XX Τ/Θ  Μεραρχίας 
υποστράτηγος κ. Νικόλαος Γρυλλάκης, ο 
ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής Κεν
τρικής Μ ακεδονίας ταξίαρχος κ. Κων
σταντίνος Χαραλαμπόπουλος, άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των 
Ε.Δ. και Σ.Α., οι υποδιευθυντές της 
Δ.Α.Θ., διευθυντές -  δ ιο ικητές υπηρε
σιών Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, και 
αντιπροσωπεία αξιωματικών, ανθυπα- 
σπιστών και οπλιτών του Σώματος.

WWjBM

Α Θ Η Ν Α
Χρηματικό ποσό 10.000 δραχμών, 

πρόσφερε ο κ. Ελευθέριος Κόρμαλος 
κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, για την 
αποπεράτωση του ιερού ναού της Αγίας 
Ειρήνης στον Πύργο της Ηλείας.

Η αυθόρμητη και συγκινητική αυτή 
πράξη, που δείχνει την εκτίμηση και την 
αγάπη με την οποία περιβάλλουν οι πολί
τες το Σώμα της Χωροφυλακής, έγινε 
στη μνήνη του αείμνηστου υποστράτη
γου Χωροφυλακής Παναγιώτη Καραμπα- 
σιάδη, που τόσο άδικα και πρόωρα η 
μοίρα έκοψε το νήμα της ζωής.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

Κατά τους διεξαχθέντες Μ εσογεια
κούς αγώνες που έγιναν στην Καζαμ- 
πλάνκα του Μαρόκου 11-17/9/83 στο 
άθλημα της πυγμαχίας στην κατηγορία 
των 60 κιλών τη χώρα μας εκπροσώπησε 
ο αθλητής της Χωροφυλακής Κώστας 
Σύρρας ο οποίος παρά τις αντιξοότητες 
που αντιμετώπισε κατόρθωσε να πάρει 
το χάλκινο μετάλλιο νικώντας τον ισπανό

Χερναντές μετά από ένα θαυμάσιο παι
γνίδ ι κατά την πρώτη ημέρα. Τον δεύ
τερο αγώνα τον πέρασε χωρίς αντίπαλο 
λόγω «Μπάικ» στην κλήρωση. Στον τρίτο 
αγώνα αγωνίστηκε με τον Μ αροκινό 
Σαμπήχ 1ον Μεσογειονίκη.

Ο παραπάνω αθλητής ευχαριστεί την 
Υπηρεσία για τις διευκολύνσεις που του 
παρέχει κατά τις προπονήσεις. Εμείς με 
τη σειρά μας τον συγχαίρουμε για την 
επίδοσή του και του ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο μέλλον. Πρέπει εδώ να ση
μειώσουμε ότι ο Χωροφύλακας Σύρρας 
έχει περ ιληφθεί στην προολυμπιακή 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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