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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

(Και επι γης Ειρήνη).
Το πάντα επίκαιρο μήνυμα της 
Γέννησης του Χριστού.

Τά δημοσ ιευόμενα  κείμενα 
ά π η χ ο ύ ν  τις γ ν ώ μ ε ς  καί τίς 
άττόψεις το υ  σ υ γ γ ρ α φ έ α  ή 
συντάκτη  καί δέν ε κ φ ρ ά 
ζουν  τίς έπ ίσημες  θέσεις 
το ύ  Σ ώ μ α το ς .  Κείμενα π ο ύ  
δημοσιεύονται ή όχι δέν 
έ π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι .
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της αγάπης. Κατάπληκτοι το άκου- 
σαν οί αυτήκοες. Αδιάφοροι οι δυ
νάστες. Εκείνο συνέχισε καί συνεχί
ζει την πορεία του. Στους αιώνες 
έμε ινε  ανέπαφο και επίκαιρο! Αυτό 
το μήνυμα σταμάτησε επιδρομείς, 
γλύκανε τον πόνο των θλιμμένων, 
ανακούφισε ψυχές, σκούπισε δά
κρυα πονεμένων. Το μήνυμα της 
αγάπης που ξεκίνησε απ' την ασή
μαντη φάτνη της Βηθλεέμ παρέ- 
με ινε  το Α και το Ω της χριστιανικής  
διδασκαλίας. Το μικρό εκε ίνο  βρέ
φος έδωσε το σύνθημα της αγάπης 
και κατόρθωσε να το κάνει βίωμα 
στις ψυχές που το δέχθηκαν και το 
έκαμαν ζωντανή πραγματικότητα.

Αλλά και σήμερα μήπως δεν είναι 
επίκαιρο περισσότερο από κάθε  
φορά το βιβλικό «δια το πληθυνθή- 
ναι την ανομίαν εψύγη η αγάπη»; 
(Ματθ., κδ. 21). 'Ελλειψη αγάπης 
παρατηρείται παντού. Εξατμίσθηκε  
η αγάπη. Ο νόμος του συμφέροντος  
διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Ένας κυνισμός που προδίνει την 
ανθρωπιά και οδηγε ί σε κατάντια τον 
άνθρωπο, που εκμεταλλεύετα ι τον 
συνάνθρωπό του. Αεν εμπιστεύεται 
δε συμπαθεί, δεν αγαπά ο ένας τον 
άλλον. Οι κοινωνίες έγιναν ζούγ
κλες. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο 
λύκος  (Ήοιτιο homini lupus). Απουσιά-

Τ ου  Ε υ σ έβ ιο υ  ΠΙΣΤΟΛΗ 
Ιερέα -  Ταγματάρχη

ΤΟ ΟΙΠΠΟ ΜΗΝΥΜΑ
Η φετινή γιορτή των Χριστουγέν

νων, βρίσκει όλο τον κόσμο για μια 
ακόμη φορά, σκεπτικό μπροστά στο 
άδηλο μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να 
είναι βέβαιος για το αύριο. Τα προ
βλήματα της ζωής πληθαίνουν, η 
αγάπη «εψύγη», η κακία ώρθωσε 
θρασεία κεφαλή, η ε ιρήνη διακυ- 
βεύεται, ο πόλεμος καιροφυλακτεί, 
οι καρδιές αγωνιούν. Τα σύννεφα  
πυκνώνουν στον ορίζοντα και η αν
θρωπότητα ανέτο ιμη ακόμη και φ έ 
τος να μετάσχει άξια ύστερα από ε ί 
κοσι αιώνες στη μεγάλη χαρά. Στη 
χαρά της Βηθλεέμ που στάθηκε για 
τον κόσμο ολόκληρο ορόσημο ζωής. 
Μέσα από την φτωχική φάτνη ξεπή- 
γασε το μεγαλύτερο  κήρυγμα των 
αιώνων, όμοιο με  το οποίο δεν ε ίχε  
ακούσει μέχρι τότε η οικουμένη. 
Ακόμη κι εκε ίνο ι που αρνούνται στο 
μικρό Νήπιο την Θεία καταγωγή του 
και κείνο ι που το περιφρονούν κι αυ
το ί ακόμη δέχονται τη μεγάλη συμ
βολή του μηνύματος της Γέννησης  
στην Ιστορία της ανθρωπότητας.

Γιατί από το σπήλαιο της Βηθλεέμ  
αντήχησαν στην δακρύβρεκτη γη 
μας σαν ουράνια διαγγέλματα οι 
αιώνιες αρχές της ΑΓΑΠΗΣ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ, ύψιστες προσφορές στον 
ταλαίπωρο άνθρωπο.

Αγνωστη η έννοια της αγάπης  
στον κόσμο του σκότους. Οι εκδη
λώσεις της ανύπαρκτες. Τόση 
έφθασε να είναι η ηθική εξαχρείωση  
ώστε ο λατίνος φιλόσοφος Σενέκας  
να περιγράφει: «Τα πάντα εγκλημά
των και κακών είναι έμλεα. Η προς το 
πονηρόν άμιλλα ε ίναι τερατώδης. 
Καθ' εκάστην καταπίπτει η αιδώς. 
Εξέλιπεν ο σεβασμός προς παν ιε 
ρόν και όσιον, η επιθυμία φέρετα ι 
όπου αν αρέσει α υ τή■ η κακία δεν  
διαπράττεται εν κρυπτώ αλλ' έμπρο
σθεν πάντων. Τόσον δε κοινή κατέ 
στη η ακολασία και τόσον εκυρ ίευ-  
σεν τας ψυχάς όλων ώστε η αθωότης 
δεν ε ίναι πλέον σπανία, αλλ ' άφαν
τος......

Και ξαφνικά έρχετα ι το φως. Για 
πρώτη φορά ακούγεται το κήρυγμα

ζει η αληθινή κι έμπρακτη αγάπη. ΓΓ 
αυτό βλέπουμε να εφαρμόζεται ο 
λόγος του Απ. Παύλου «ος μεν  πεινά 
και πονεί, ος δε μεθάει...» (Α Κορ. 
21). Μαρτύριο κατήντησε η κοινω
νική συμβίωση με τις συμβατικότη
τες και τις ψευτοευγένε ιες . Κι όμως 
η αγάπη, αυτή που κατέβασε το Θεό 
στη γη και τον ανέβασε πάνω στον 
Σταυρό, η αγάπη του Ευαγγελίου  
έχε ι όλη τη δύναμη να λύσει όλα τα 
προβλήματα της ανθρωπότητας, μ ι 
κρά και μεγάλα, παρόντα και μ έ λ 
λοντα. Μακριά της καταντήσαμε  
απελπισμένοι, προδομένοι, χωρίς 
πορεία...

Όμως ας έλθουμε τώρα στην άλλη 
μεγάλη προσφορά της ε ιρήνης που 
κ ι ’ αυτή έχει πολλά να επιδείξει. Οι 
άγγελοι εκε ίνη  την νύχτα έψαλλαν  
την ειρήνη. Ήρθε ο Κύριος σαν ει- 
ρηνοποιός, ήρθε «ο Άρχω ι/ της ε ι 
ρήνης». Ήρθε να μεταδώσει την ε ι 
ρήνη της καρδιάς Του στον ταλαιπω
ρημένο κόσμο. Ήρθε να συμφιλιώ
σει, να αποτρέψει διαμάχες, να φέ-
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ρει την γαλήνη. Ήρθε καί μαρτύ
ρησε για την ηθική μας εξύψωση.

Το μήνυμα της ειρήνης πάλεψε καί 
παλεύει ακόμα με τα προαιώνια 
πάθη του ανθρώπου, την άγνοια, τις 
φαύλες καί πονηρές συνήθειες, την 
καταπίεση καί την αδικία. Από τότε 
όλοι μας επιθυμούμε και ζητούμε  
την ειρήνη. Δεν έχει σημασία το ότι 
δεν έγινε ακόμη πραγματικότητα για 
ολόκληρο τον κόσμο το κήρυγμα 
αυτό της ειρήνης. Σημασία έχει ότι η 
ειρήνη ως αγαθό έλαβε την αρμό- 
ζουσα θέση στην ιεράρχιση των 
αξιών και δόθηκε στον άνθρωπο σαν 
πραγματοποιήσιμη αρετή κάτω από τις 
εντολές του μικρού Εκείνου Ιησού.

Σήμερα έχει τόση επικαιρότητα το 
αγγελικό μήνυμα «επί γης ειρήνη εν 
ανθρώποις ευδοκία». Λόγια σπου
δαία και ωραία μα πόσο παρεξηγη- 
μένα απ' τους σύγχρονους μας και 
μάλιστα τους ορθολογιστές. Την ε ι 
ρήνη ήρθε να μας φέρει ο Χριστός 
όπως προεμήνυσαν τότε οι άγγελοι, 
μα όμως ειρήνη δεν βλέπουμε. Αντί
θετα έρχονται στα μάτια μας συν
εχείς αναστατώσεις, α ιματοκυλί
σματα, πόλεμοι...

Πέσαμε όμως έξω νομίζοντας ότι ο 
Χριστός ήρθε για να καταργήσει μο 
νάχα τους πολέμους. Δεν ήταν αυ
τός μόνο ο σκοπός της επί γης πα
ρουσίας του Θεανθρώπου. Δεν ήρθε 
να καταργήσει μόνο τους πολέμους, 
αλλά κυρίως για να φέρει την ειρήνη 
του Θεού μέσα στις καρδιές των αν
θρώπων. Ήρθε να τείνει το χέρι της 
συμφιλιώσεως του Θεού με τους 
ανθρώπους. Ήρθε να αποκαταστή- 
σει τις ε ιρηνικές σχέσεις μεταξύ  
Θεού και ανθρώπων, όπως υπήρχαν 
πριν την παρακοή των πρωτόπλα
στων. Και εφ ' όσον ο άνθρωπος δε 
χθε ί αυτή την συμφιλίωση τότε θα 
βασιλεύσει μέσα του η ειρήνη του 
Θεού, «η πάντα νουν υπερέχουσα», 
η οποία πρώτιστα θα εξωτερικεύεται 
προς τον συνάνθρωπο. Δεν ήρθε 
λοιπόν ο Χριστός να καταργήσει 
μόνο τους πολέμους. Αυτούς μπο-

( ρούμε να τους καταργήσουμε εμείς  
όταν είμαστε συμφιλιωμένοι με  το 
Θεό και υποταγμένοι στους Νόμους 

\ Του.

Είναι σ' όλους γνωστό πως ακόμη 
δεν έχουν επουλωθεί τα τραγικά 
τραύματα από τους δύο παγκό
σμιους πολέμους. Και όμως ξο
δεύονται καθημερινά δισεκατομμύ-

Ι ρια για την παραγωγή των πλέον 
καταστρεπτικών όπλων. Η βία και το 
δίκαιο του ισχυροτέρου γίνεται ο 
ρυθμιστής των διαφορών των εθνών. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπα- 
τούνται χωρίς δισταγμό. Ποταμοί αί
ματος χύνονται και εξουδετερώ
νουν τα δάκρυα της χαράς και οι 
κλαγγές των όπλων κι ο ορυμαγδός

των τηλεβόλων απ'άκρο σε άκρο της 
γης, πνίγουν τον αγγελικό ύμνο της 
ειρήνης. Όλοι μας αιχμαλωτισμένοι 
από το φόβο και το άγχος του ψυ
χρού και θερμού πολέμου, τη μανία 
των εξοπλισμών και τη φρίκη της αι
ματοχυσίας, ζητάμε τον Ένα, το Μο
ναδικό, το Σωτήρα που θα γίνει ε γ 
γυητής της ειρήνης «του σύμπαντος 
κόσμου», χορηγός της χαράς στη 
μελαγχολική εποχή μας.

Ζητάμε να γίνει συνείδηση όλων 
μας, των ισχυρών και των αδυνάτων, 
των μικρών και των μεγάλων, ότι «η 
Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη 
και ειρήνη».

Φίλε αναγνώστη,
Το σπήλαιο της Βηθλεέμ, παρά τη 

σύγχιση των τραγικών ημερών που 
ζούμε, έχε ι και πάλι εφέτος να μας

δώσει τα μηνύματά του. Οσοδήποτε 
πυκνό κι αν είναι το σκοτάδι που 
περιβάλλει τον κόσμο, οσοδήποτε κι 
αν είναι το μίσος το οποίο συντα- 
ράσσει τη γη μας, αρκεί να σταθούμε  
εμπρός στη θεία Φάτνη όχι σαν τυπι
κοί και ψυχροί προσκυνητές αλλά με  
την καρδιά μας πλημμυρισμένη από 
λατρεία, με  τη ψυχή εξαγνισμένη και 
καθαρή, ικανή να α ισθανθεί σε όλο 
το βάθος τους, την αγάπη και την 
ειρήνη, τα οποία ο ουρανός με τη 
γέννηση του Κυρίου δώρησε στη γη. 
Και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι η 
αγάπη, η αγάπη του Χριστού, θα βα
σιλεύει ανάμεσα μας και η ειρήνη, η 
ειρήνη του Θεού, θα φωτίσει το 
πρόσωπο της γης και θα ψάλλουν σε 
θαυμαστή αρμονία ο ουρανός και η 
γη μαζί τον αγγελικό ύμνο: «Δόξα εν  
υψιστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν 
ανθρώποις ευδοκία».
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13 ΛΕΚΕΜΒΡΗ 1943 
Η μεγάλη σφαγή

Η 13η μέρα του Δ εκ έμ β ρ η  του 194 3  έ χ ε ι  γραφ εί ονεξ ίτηλο  στην πανανθρώπινη 
μνήμη σο μέρο της πιο φρ ικ ιοσ τικής  ναζιστικής κτηνω δίας.  Ο ναζισμός σ’ όλη την  
οποτροποια απανθρωπιά του κ τ υ π ά ε ι . . .

Κτυπάει αθώ ους  στα Κ α λ ά β ρ υ τα ! . .
Τα Καλάβρυτα λοιπόν γίνονται μνημείο  παγκόσμιας θύμησ ης, γίνονται η σ τεντό 

ρεια φωνή που κραυγάζει  στους α ιώ νες  «ποτέ πια φασισμός».
Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩ ΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ» σαν ελάχιστο δε ίγμα σεβασμού στη μνήμη των 

αθωων θ υ μ ό τ ω ν τ η ς  πιο ανήκουστης βίας αν αδημοσ ιεύε ι  σ χετ ικό  αποσπάσματα από το 
βιβλίο του αρχιμανδρίτη κ. θ ε ό κ λ η τ ο υ  ΦΕΦΕ «Καλάβρυτα, μια τραγική χήρα μόνα 
θυμ άτα ι» .

Στο κ ε ίμ ε ν ο  που ακ ολουθε ί  μια χήρα μόνα, η κυρά-Ρουμπίνα η Αγιαννητοπούλου,  
θ υ μ ά τ α ι . . .

Η πληροφορία του γερμανού για τον 
χαλασμό, για το μεγάλο κακό, που θα μας  
εύρ ισκε και που δεν την πολυκαταλά- 
βαμε, γ ιατί δεν  τόβαζε ο νους μας  -  δεν  
θέλαμε να πιστέψουμε τέτο ιο  κακό  -  δ ε ί 
χνε ι την ένοχη γερμανική συνείδηση, για 
το ανείκουστο έγκλημα. Την πληροφορία  
αυτή, όπως τουλάχιστον εγώ την κατά
λαβα, δεν την κράτησα μόνον για το σπίτι 
μου και τον άντρα μου. Την είπα όπου κι 
όσο μπόρεσα. Έχω ήσυχη την συνείδησή  
μου. Δ εν  έχω κανένα βάρος στην ψυχή 
μου.

Ο Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχο
λείων, ο μακαρίτης ο Χατζής, καθόταν  
απέναντι μας και μας παρακολουθούσε  
απ’ το παράθυρο μήπως και μάθε ι κάτι. 
Για να τον ειδοποιήσω, έκανα το εξής:  
Βγήκα στην αυλόπορτα του σπιτιού, πήρα 
μια πέτρα κι έκανα πως στήλωνα την αυ
λόπορτα. Με τρόπο του το φώναξα, όσο κι 
όπως μπορούσα. Δεν  ήταν κι εύκολο.  Ο 
στρατός, αν κι απασχολημένος με  το μ ά 
ζεμα και φόρτωμα των αποσκευών του, 
με  παρακολουθούσε. Μόλις είπα αυτά  
που είπε ο γερμανός αξιωματικός στον 
άντρα μου, έφυγα αμέσως. Κάτι υποψιά
στηκε εκε ίνος. Σε λ ίγο στέλνε ι τη γυ
ναίκα του, για να μάθε ι καλύτερα. Της 
είπα: το και το. Έ μ ε ιν ε ! Πω, πω, κακό που 
μας βρήκε! είπε κι έφυγε. Έστειλα και το 
παιδί μου το μεγάλο, τον Μίμη, στ ου 
μπάρμπα Πανάγου του Νικολάου το σπίτι. 
Ήταν ε κ ε ί  τόσα παλικάρια. Επίσης στου 
μπάρμπα - Ηλία του Ροδόπουλου, στου 
Αντωνόπουλου, παντού. Τι αποκομάρα  
ήταν αυτή που μας έπιασε; Φαίνεται ήταν  
μοιραίο να πάνε όλοι μαζ ί αδελφωμένοι.  
Να μην γλυτώσει κανείς. Αλλά και τι μπο
ρούσαμε να κάνουμε; Δεν  υπήρχε τρό
πος να σωθούμε. Πάντως δεν το βάστηξα  
κρυφό. Δ εν  έχω γ ι '  αυτό βάρος στην 
ψυχή μου.

Τελευταία φορά ήρθε ο άντρας μου  
αποφασισμένος. Μου λέε ι :  Κουράγιο γυ 
ναίκα! Ούθε πάει κι ο άλλος κόσμος κι 
εμείς . Κάνει το σταυρό του, ανεβα ίνε ι  σε 
μια καρέκλα και ξεκρεμάε ι απ' το ε ικονο
στάσι μ ια εικόνα. Ήταν μια παλιά ε ικόνα  
της Παναγιάς, της πονεμένης και πικρα
μένης. Το πρόσωπό της έδε ιχνε  πολύ 
θλιμμένο.

-  Θα την πάρουμε μαζ ί μας, είπε, να 
μην μας την κλέψουν. Πετάγετα ι το παι
δάκι μου ο Μίμης και λ έε ι :  -  Θα την 
κρύψω εγώ κάτω απ' το σακκάκι μου. 
Έτσι κι έγινε. Αφού σταυροκοπηθήμαμε,  
την ασπαστήκαμε με  την σειρά όλοι. 
Μετά, όπως ήταν το τραπέζι στρωμένο 
παίρνει το ψωμί, κόβει από ένα αντίδωρο  
και δ ίνει στον καθένα μας. Μετά παίρνει 
και το κρασί και μας δ ίνει σ' όλους με  την 
σειρά από μια γουλιά. Ήταν μια ώρα πολύ 
ιερή. Εγώ τον κοίταζα. Κατάλαβα. Ήταν 
σαν Θεία Κοινωνία αυτό πούκανε. Σαν να 
μεταλαβαίναμε. Άρχισα τότε η δόλια να 
κλαίω, χωρίς όμως να με  βλέπουν.

Τ' άλλα ε ικονίσματα - ε ίχα πολλά - τ ’ 
αφήσαμε μαζ ί με  την στεφανοθήκη στο 
εικονοστάσι.  Ήταν τόσα πολλά! Πού να 
τάσερνα μαζ ί μου;

Ο Α Π Ο Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Οι καμπάνες της εκκλησιάς πρωί - 

πρωί, χαράματα, άρχισαν να χτυπάνε. 
Δ εν σήμαιναν για ακολουθία, για λ ε ι 
τουργία, για σύναξη προσευχής. Μα ούτε  
και λυπητερά χτυπούσαν, πένθιμα, όπως 
σε θάνατο και κηδεία, για να γνωρίσουν  
κι αναγγε ίλουν ότι κάποιος συχωρέθηκε. 
Ούτε όπως χτυπάμε για πυρκαγιά ή κ ίν
δυνο. Κτυπούσαν απαίσια. Ακατάστατα. 
Νευρικά. Σκληρά. Δαιμονισμένα. Σε ξε- 
κούφαιναν.

Λίγες μ έρ ες  πριν ένα σημαδιακό γ εγο 
νός που συνέβηκε στην εκκλησιά μας, 
μας συνετάραξε. -  Κάτι μεγάλο κακό θα 
μας βρει, ε ίχ ε  πει, Θεός σχωρέσ' τον, ο 
παπά - Καλός. Έτσι τον λέγαμε, γ ιατί ήταν  
καλός και πεντάκαλος μάλιστα. Άγ ιος  
άνθρωπος! Τι ήταν; Ο σταυρός, πούταν 
χρόνια στημένος, ωραίος και μαρμάρ ι
νος, πάνω απ' την κεντρική πύλη της εκ- 
κλησιάς μας, ψηλά στη σκεπή, έξω στην 
κορνίζα, χωρίς λόγο κι αιτία, έπεσε κι 
έγ ινε  κομμάτια και θρύψαλα. Συμβολ ι
σμός άραγε για την ολοκληρωτική κατα
στροφή της πόλης μας και την σφαγή των 
αντρών και των παιδιών μας; Μη δε, κι η 
εκκλησιά δεν  κάηκε κι ο λ ε ιτουργός της, 
του Θεού άνθρωπος, δεν σκοτώθηκε; -  
Πρώτο τον βρήκαμε μ ε  χυμένα  τα μυαλά  
-  και μάλιστα με  τσεκούρι. Τι να πω;

Το χτύπημα απ' τις καμπάνες, όπως σε 
λίγο μάθαμε, σήμαινε: ψωμί για μια μέρα, 
κι όλοι στο σχολείο. Η είδηση πάγωσε 
περισσότερο από το παγωμένο πρωινό 
του Δ εκέμβρη την καρδιά μας. Ο χτύπος  
τους μας φοβέριζε. Δ εν  άφηνε να σκεφ- 
τ  ούμε.

Θλιβερό προανάκρουσμα του δράμα
τος που επρόκειτο να μας βρει... Εμείς  
ε ίμαστε οι τελευτα ίο ι που κατεβήκαμε  
στο σχολείο. Είχαμε ένα υπόγειο στο 
σπίτι κρυφό. Μόλις ακούσαμε τις καμπά
νες, αρχίσαμε να κατεβάζουμε όλα τα 
ρούχα τα αμεταχε ίρ ιστα  και τα πράγματα  
που ε ίχαν κάποια αξία. Τα κρύβαμε εκεί, 
για να μη τα βρουν. Φοβόμασταν να μη 
μας τα πάρουν. Δεν  βάζαμε με  τον νου 
μας, ότι θα μας κάνουν τα σπίτια μας και 
δεν θάμενε τίποτε. Έτσι αργήσαμε. 
Ό ταν φτάσαμε στην πόρτα του σχολείου  
βγάζει ο άντρας μου και μου δίνει λεπτά. 
-  Πόρτα αυτά εσύ. Έχω κι εγώ, μου λέει.

Στο σχολειό γινόταν ο χωρισμός κι ο... 
αποχωρισμός. Τους άντρες από 14 χρό
νων παιδιά και πάνω τους έβγαζαν απ' το 
πίσω μέρος  του σχολείου κι απ' το λαγ 
κάδι της Βγένως στα κρυφά, χωρίς να 
πάρουν ε ίδηση οι γυνα ίκες  τους, τους 
πήγαιναν στου Καπή το χωράφι. Λίγους - 
λίγους, ομάδες - ομάδες, τους ανέβαζαν  
στον τόπο του Κρανίου. Τα γυναικόπαιδα  
τάχαν στοιβάξει στις αίθουσες. Στριμω-
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γμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Πατείς με, 
πατώ σε.

Μόλις φτάσαμε στο Σχολείο νόσου 
πάλι μπροστά μας ο κακούργος. Κάνει 
νόημα στον άντρα μου και τον παίρνει 
μαζί του.

-  Προχώρα, Ρουμπινή, μου λέει,  στο 
σχολειό με τα παιδιά. Μόλις που πρόλαβε 
να μας φιλήσει. Τα παιδιά του και μένα. 
Εμείς τον φιλήσαμε λ ίγες ώρες αργό
τερα. Νεκρό.

-  Καλή αντάμωση. Ήταν οι τελευτα ίες  
του λέξεις.

Έχουν περάσει τριάντα τέσσερα ολό
κληρα χρόνια. Η αντάμωση... για πολλές 
χήρες έχει ήδη γίνει. Έφυγαν για την 
άλλη ζωή. Μερικές ζούμε ακόμα. Μια απ' 
αυτές είμαι κι'  εγώ. Κάθε μέρα που περ
νάει ζούμε μαζί με τους νεκρούς μας σε 
μια νοερή αντάμωση... Κάθε μέρα που 
περνάει μ ικραίνει ο δρόμος για την αντά
μωση την πραγματική. Την περιμένουμε  
πια. Κάναμε όσο μπορούσαμε, κάποτε και 
με το πάρα πάνω, το χρέος μας. Πατέρας 
και μάνα μαζί, οι Καλαβρυτινές χήρες,  
χωρίς σύνταξη, χωρίς καμιά κρατική  
προστασία, εκτός από μερικά ψίχουλα, 
αναστήσαμε παιδιά, τα σπουδάσαμε και 
τα μορφώσαμε. Τα δώκαμε χρήσιμους  
ανθρώπους, στο πόδι του μάρτυρα πα
τέρα τους, στην κοινωνία. Ο Θεός ας την 
δώσει τώρα την αντάμωση. Γενηθήτω το 
θέλημά Του. Δοξασμένο τ' όνομά Του.

Τ ΟΥ Σ  Θ Ε Ρ Ι Σ Α Ν

Τα γυναικόπαιδα ήταν στιβαγμένα στις 
αίθουσες του σχολείου. Μερικές γυναί
κες και παιδιά ε ίχαν ανεβε ί στα παρά
θυρα επάνω, για να δουν τι γ ίνεται έξω. 
Ενημέρωναν τους άλλους για την φωτιά. 
Τόνα σπίτι μετά  το άλλο καιγόταν. Όλη η 
πόλη ε ίχε γ ίνει παρανάλωμα του πυράς. 
Ο κακούργος είδε τον άντρα μου. Τον 
πήρε απόμερα. Τον έστε ιλε  στο σπίτι μας. 
Εκείνος, μόλις πήγε, κατέβασε τα υπό
λοιπα εικονίσματα και την στεφανοθήκη.  
Τα βρήκα έξω στην αυλή, μαζί μ '  ένα ζευ
γάρι παπούτσια του. Άλλαξε  και ρούχα. 
Φόρεσε ένα καλύτερο κοστούμι μαύρο. 
Ενθύμιο του μακαρίτη του αδελφού μου 
του Βασίλη, που χάθηκε κι αυτός στον 
πόλεμο της Μικρός Ασίας. Δεν του απάν
ταγε όμως να καθίσει εκεί. Να κρυφτε ί  
κάπου. Να γλυτώσει. Ο νους του στο 
σχολείο. Εκεί μέσα ήταν ό,τι πολυτιμό
τερο ε ίχε στην ζωή. Η γυναίκα του και τα 
παιδιά του. Αν αυτά πάθαιναν κάτι, τι την 
ήθελε την δική του τη ζωή;

Ακούγοντας φωνές απ' το σχολείο, 
έφυγε και κατέβαινε για μας. Ψέλναμε  
όλοι μαζί το: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέη- 
σον, Κύριε ελέησον, πολλές φορές, που 
σου ράγιζε την καρδιά. Περνάει μέσα απ' 
τις φλόγες της αγοράς, που δεν μπο
ρούσε άνθρωπος να περάσει. Είδε και το 
μαγαζί του, το κουρείο του, που καιγό
ταν. Όπως καιγόταν κι όλα τα μαγαζιά, 
κόποι και μόχθοι χρόνων, τίμιων ανθρώ
πων. Συναντήθηκε και με την κυρα - Κων
σταντίνα την Χαμακιώτη. -  Πού πας; Πού 
ήσουνα; της είπε. -  Αχ, τι κακό μας  
βρήκε, Αλέκο μου, του λέε ι  'κείνη, κλαί- 
γοντας. Η δόλια η γερόντισσα δεν μπό
ρεσε να περάσει απ' την φωτιά. Γύρισε 
πίσω και πήγε από το λαγκάδι στο σπίτι 
της. Καιγόταν κι αυτό.

Μόλις βγήκε στην πλατεία ο άντρας

μου, τον έπιασαν οι γερμανοί, πούκαναν 
περίπατο. Τότε τον ανέβασαν στην εκ τέ 
λεση... Μόλις τον είδαν οι άνδρες, πού- 
χαν οδηγηθε ί εκεί, του φώναζαν με αγω
νία και τον ρωτούσαν να μάθουν τι γ ίνε 
ται. -  Μίλα Αλέκο, λέγε. Πες μας τι γίνεται 
κάτω.

Τα Καλάβρυτα από τον τόπο της σφα
γής φαίνονταν πιάτο, ζωσμένα στις φλό
γες. Όλη η πόλη ε ίχε λαμπαδιάσει. Ίδιο 
ένα καμίνι μεγάλο που καιγόταν. Γυρίζει 
την ματιά του κατά κάτω. - Δ ε ν  βλέπετε τι 
γίνεται;  τους απαντά και τα μάτια του 
βούρκωσαν. Δεν πρόλαβε να πει τίποτε 
άλλο. Πέσανε οι φωτοβολίδες απ' την 
πλατεία. Από το ξενοδοχείο του Δαλιάνη.  
Το σύνθημα δόθηκε. Τα μυδράλια άρχι
σαν να μουγκρίζουν. Τα απύλωτα στό
ματά τους ξέρναγαν τον θάνατο. Κρρρ. 
Κρρρ. Τους θέρισαν. Οι ριπές ήταν ατέ
λειωτες. Τους γάζωσαν. Χιλ ιάδες οι 
σφαίρες, που πέσαν απ' τα καμουφλαρι-  
σμένα πολυβολεία τους. Τα βλήματα απ' 
τις ριπές τρυπούσαν τα σώματα παλικα- 
ριών, παιδιών, νέων, ανδρών, γερόντων. 
Φυτεύοντας στη γη, πιο πυκνά απ' ό,τι 
ρίχτηκε λίγο πριν του σταριού ο σπόρος 
στο τραγικό χωράφι. Σε λίγο ποτίζονταν 
και με  το ζεστό, αχνιστό αίμα των μαρτύ
ρων.

Το χωράφι κάρπισε. Φύτρωσε και βλά- 
στησε σ' αυτό ο πιο μεγάλος σταυρός της 
θυσίας και της αντίστασης του Έθνους. 
Αψήλωσε και στήθηκε το πιο συγκινητικό  
μνημείο. Κάθε προσκυνητής, που ανε
βαίνει τον Καλαβρυτινό Γολγοθά, κοινω- 
νάει μυστικά και θρέφετα ι πνευματικά  
από την παλικαριά και την θυσία τόσων 
ανθρώπων. Ο χώρος  αυτός είνα ι ένας 
χώρος ιερής μνήμης, αυτοσυγκέντρω
σης και προσευχής. Καθαγιασμένος τό
πος. Θυσίας και μαρτυρίου.

Η Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Οι μυδραλιοβολισμοί δεν τους σκότω

σαν όλους. Πολλοί θα ζούσαν. Επηκο- 
λούθησε όμως η χαριστική βολή. Σ ’ 
όλους φύτεψαν από μια σφαίρα στο κε 
φάλι. Την χαριστική την έκαναν Γερμανοί 
αξιωματικοί. Μόλις πέσανε οι ριπές πολ
λο ί φώναξαν: Ζήτω η Ελλάδα! Των πολ
λών ο θάνατος ουκ έστι θάνατος. Πεθαί
νουμε για την πατρίδα. Φτου σας γου
ρούνια. Κτήνος Τένερ. Πού είναι η στρα
τιωτική σου τιμή; Αυτά μας τα διηγήθηκαν  
οι τραυματίες. Απ’ αυτούς τα μάθαμε.  
Αμέσως οι γερμανοί αξιωματικοί, καμιά 
τριανταριά, χύμηξαν με πιστόλια, αυτά τα 
μεγάλα, γεμάτα κι άρχισαν την χαριστική. 
Ο κακούργος ε ίχε  τρία στην μέση του. 
Δεν τον έφτανε ένα. Τα πιστόλια αυτά 
έκαναν μεγάλο κακό. Η σφαίρα, όταν έ μ 
παινε, έκανε στο σημείο επαφής μια μ ι 
κρή τρύπα. Όταν όμως έμπαινε μέσα,

άνοιγε σαν ομπρέλα, πέταγε το κρανίο 
και σκόρπαγε τα μυαλά του μάρτυρα. Γ Γ 
αυτό ήταν τόσα σκόρπια μυαλά τριγύρω 
χυμένα. Μια συμπατριώτισσά μας, η 
Ελευθερία -  Θεός σχωρέσει την, πέθανε 
στην Αμερική -  της θεία Γιώτας, σ' ένα  
γκαζοτενεκέ που βρήκε, μάζεψε τα χυ
μένα μυαλά και τάθαψε χωριστά. Ήταν 
κρ ίμα1 Από τους 1.300 σώθηκαν 13 και 
τους σκότωσαν όλους από 13 χρόνων 
παιδιά και πάνω.

Ε Μ Ε Ι Σ  ΣΤΟ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

Ενώ αυτά γινόντουσαν στην εκτέλεση,  
εμε ίς  τα γυναικόπαιδα ε ίμαστε κλε ι
σμένα, σαν τα ποντίκια στη φάκα, στις 
αίθουσες του σχολείου. Απ' έξω υπήρχε 
ισχυρή φρουρά που μας φύλαγε. Ακού
σαμε τις ριπές και τους μυδραλιοβολι-  
σμούς. Είπαμε: μάχη πιάστηκε με τους  
αντάρτες. Αλλά πού; Όλων η καρδιά σφί
χτηκε. Προσπαθήσαμε να διώξουμε το 
νου απ' το κακό που πήγαινε. Ξάφνου, 
εκε ί  που ε ίμαστε νιώσαμε καπνό να βγαί
νει απ' το πάτωμα. Είχαν βάλει φωτιά να 
μας κάψουν. 'Ωσπου να το συνειδητο
ποιήσουμε ένα σκουσμάρι ακούστηκε, 
που ξέσχιζε τον αγέρα. Όλοι τότε, από 
ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης, στριμω- 
χτήκαμε στην πόρτα. Ήταν τόσο μεγάλη  
η πίεση' Απ' το στρίμωγμα και το πατή- 
κωμα πιάστηκε η αναπνοή μας. Η πόρτα 
κλειστή. Δ εν  υποχωρούσε. Μερικοί, 
ιδίως παιδιά, πήδηξαν λαχταρισμένα απ' 
τα παράθυρα. Τότε βρέθηκε ανάμεσα στα 
κτήνη ένας άνθρωπος με  στολή φονιά. 
Ένας αυστριακός ή αλσατός στρατιώτης. 
Αυτός έσπασε μια πόρτα κι εσώθηκαν οι 
γυναίκες και τα παιδιά. Την ανθρωπιά του 
την πλήρωσε. Τ' απάνθρωπα κτήνη τον 
σκότωσαν.

Η φυγή απ' το σχολείο ε ίχε κάτι το δρα
ματικό. Γ υναίκες έβγαιναν ξεμαντήλωτες  
με μαλλιά ξέπλεκα, χωρίς παπούτσια, 
λαχταρισμένες. Με την φρίκη ζωγραφι
σμένη στα μάτια. Στα πρόσωπα. Μια γε- 
ρόντισσα, αρχόντισσα πραγματική, η 
Κρίνα του Τσαβαλά, την πάτησαν και πέ
θανε. Ευτυχώς! Γιατί έτσι δεν πρόλαβε 
να δει τα παλικάρια της σκοτωμένα.

Βγήκαμε απ' το σχολείο. Πού να πάμε; 
Τα σπίτια μας καμμένα -  ε ίχαν γίνει κάρ
βουνο. Οι άντρες μας που είναι;  Χωρίς 
προστάτη! Μια έρμη μάνα χήρα, με τέσ
σερα ορφανά, έτρεχα μέσα στα λειβάδια  
και τα χωράφια. Πλησίαζα μαζί μ '  άλλες  
το μεγάλο γεφύρι. -  Πού πάτε; Γυρίστε 
πίσω, μας λένε. Έχουν στήσει ε κ ε ί  πολυ
βόλα. Ξαναγυρίζουμε και πηγαίνουμε απ' 
το μικρό γεφύρι. Περνάμε το ποτάμι. 
Ανεβαίνουμε ψηλά στο βουνό, πούταν 
μια σπηλιά ...

899



Γενεύη, Οκτώβριος 1978. Έ ναςπ ενην- 
τάχρονος Αμερικανός πολίτης, που μό
λ ις  έφ τασε στην Ελβετία, μπαίνει σ' ένα 
κοσμηματοπωλείο. Ό τα ν  ξαναβγαίνει 
κρατάει κάτω απ' τη μασχάλη του ένα 
μεγάλο δέμα. Ο Stanley Rifkin μόλις ε ίχε 
αγοράσει δ ιαμάντια, πολλά, πολλά δ ια
μάντια: 43.000 καράτια, περίπου 9 κιλά!!! 
Πλήρωσε 40.000.000 φράγκα. Αυτός ο 
άνθρωπος ε ίνα ι ένας ληστής των μον
τέρνω ν καιρών. Μ όλις εκ τέλεσ ε τη δεύ 
τερη  φάση μιας απ’ τ ις  μ εγα λύτερες  λη
σ τε ίες  του αιώνα! Αν καλοπλήρωσε την 
αγορά του ε ίνα ι γ ια τ ί το  έκανε με την 
περιουσία που καταχράστηκε μερ ικές

Του Richard Clavaud

μέρες πριν στη Security Pacific Bank στο 
Los Angeles.

O Rifkin δεν απείλησε κανέναν για  να 
πάρει τα  λεφτά . Χρησιμοποίησε απλώς 
ένα τερματικό  σταθμό ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (Η/Υ), συνδεμένο σε μια τη 
λεφωνική γραμμή για να μ εταφ έρ ε ι τα 
κεφάλαια  από τ ις  Η.Π.Α. στην Ελβετία. Σε 
μερ ικά κλάσματα του δευτερολέπ του η 
σειρά του 0 και 1*, που ο υπολογιστής 
εξέπεμπε πάνω απ' τον Ατλαντικό, μετα 
βλήθηκε σε ρευστό χρήμα. Ο Rifkin δεν 
είχε παρά να κάνει ανάληψη των 
10.000.000 δολλαρίων του και να τρ έξε ι 
στον κοσμηματοπώλη. Την άλλη μέρα 
ξανάφυγε για τ ις  Η.Π.Α., όπου άρχισε να 
πουλάει τα διαμάντια. Συνελήφθη στις 
5-11-1978 και δ ικάστηκε σε φυλάκιση 8 
χρόνων το Μ άρτιο του 1979.

Πρόκειτα ι για το δυαδικό σύστημα μ ε  το 
οποίο δο υλεύουν  οι Η/Υ.



■

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα 
πολλά τέτο ια  παραδείγματα. Αν και όλες 
οι περιπτώσεις απάτης με Η/Υ δεν είνα ι 
γνωστές και τα θύματά τους προτιμούν 
συχνά να σιωπούν, ο αριθμός ε ίνα ι αρ
κετά σημαντικός για να σημάνει συν
αγερμό των ειδικών της εγκληματολο
γίας και της ασφάλειας της πληροφορι
κής. Τα σεμινάρια και οι συναντήσεις για 
το αντικε ίμ ενο  αυτό συνέχεια αυξάνον
ται. Σ' ένα πρόσφατο συνέδριο ο Herbert 
Edelhertz, ε ιδ ικός ερευνητής, συνέστησε 
ιδ ια ίτερη προσοχή σ' ορ ισμένες τεχνο 
λογίες που γ ίνοντα ι νέα όπλα στην υπη
ρεσία του εγκλήματος. Κύριος κατηγο
ρούμενος: Η π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή .  «Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής είνα ι ένα ερ
γαλείο, που επιτρέπει την πραγματο
ποίηση κατά σύστημα περίπλοκων απα
τών, την εγγραφή και εκτέλεση σενα

ρίων, με τα  οποία εκτελούντα ι και συγ
καλύπτονται οι απάτες του είδους, κα
θώς και τη συγκέντρωση πληροφοριών 
που βοηθούν τους «εγκληματίες του 
λευκού κολλάρου» στην οργάνωση των 
εγκλημάτων τους. Εκείνο που μας τρο
μάζει σ' αυτόν τον τομέα  ε ίνα ι η διαπί
στωση ότι απ’ τ ις  απάτες που γ ίνοντα ι με 
τη βοήθεια Η/Υ ελάχιστες αποκαλύπτον
τα ι μ' άλλον τρόπο εκτός από ατύχημα ή 
μετά από καταγγελία. Αυτό ε ίνα ι ένα ση
μείο που μας κάνει να διερω τηθούμε μέ
χρι που φ τάνει η άγνοιά μας».

633.472 ΑΠΑΤΕΣ Η /Υ  ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

Την τελευτα ία  10ετία τα αδικήματα 
του είδους πενταπλασιάστηκαν. Στις 
Η.Π.Α. το  ύψος των ετήσιων ζημιών εικο-

σαπλασιάστηκε την ίδ ια περίοδο. Στη 
χώρα αυτή η απάτη στην πληροφορική 
έγ ινε εθνική πληγή.

Το 1979 διαπιστώθηκαν 633.472 τ έ 
το ιες  απάτες στις Η.Π.Α., ένα ντι 35 στη 
Σουηδία, 23 στη Μ. Βρετανία, 21 στη Δ. 
Γερμανία, 9 στη Γαλλία και 8 στην Ιαπω
νία. Για να είμαστε κοντά στην πραγματι
κότητα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους 
αριθμούς αυτούς προς τα άνω. Στη Γαλ
λία π.χ. μια έρευνα του 1981 απέδειξε ότι 
τα τελευτα ία  6 χρόνια διαπιστώθηκαν 
350 αδικήματα σε σχέση με τους Η/Υ, 
από τα οποία 26 περιπτώσεις απάτης, 7 
πλαστογραφήσεις προγραμμάτων, 9 
πλαστογραφήσεις στοιχείων αναγνώρι
σης και 10 παροχής πληροφοριών σ ’ ανε
π ιθύμητους αποδέκτες.

Ποιοι τύποι αδικημάτων αφορούν τον 
κόσμο της πληροφορικής; Πρώτα από

c m
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όλα -  όπως σε κάθε τομέα  τη ς  ο ικονο
μίας -  η κλοπή υλικών. Μπορεί κάποιος 
να κλέψ ει ένα υπολογιστή γ ια  να εξοπλί
σει την επιχείρησή του. γ ια  να σχεδ ιάσει 
τ ις  παρανομίες του ή για να παίξει σκάκι 
στην κουζίνα του, όπως συμβα ίνει σε 
πολλά γαλλικά  σπίτια. Μπορεί επίσης κά
ποιος να κλέψ ει αρχειακό υλικό των Η/Υ 
και με την απειλή καταστροφής του να 
απαιτήσει λύτρα. Στη Δ. Γερμανία  η 
δ ιεύθυνση μιας μεγάλης χημ ικής βιομη
χανίας υποχρεώθηκε να πληρώσει
200.000 δολλάρια  σ ’ έναν υπάλληλό της 
που ε ίχε υπ εξαιρέσει 22 μαγνητοτα ιν ίες.

Μια άλλη περίπτωση που συχνά έχει 
επ ισημανθεί ε ίνα ι η χορήγηση αντιγρά
φων προγραμμάτων από ένα προγραμ
ματιστή μιας επ ιχείρησης σε συνάδελφό 
του άλλης επ ιχείρησης, που μπορεί να 
έχε ι ολέθρια  αποτελέσματα στον τομέα  
του ανταγωνισμού.

Αν σήμερα όλες οι απάτες αυτού του 
ε ίδους ε ίνα ι κυρίως θέμα των ειδ ικών 
στους Η/Υ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
δρόμο άνοιξαν οι κο ινο ί κλέφ τες  και 
απατεώνες, οι οποίοι βρήκαν τα δικά 
τους όπλα κατά των υπολογιστών και 
κατά κύριο λόγο τη μαγνητική κάρτα. 
Ό λ ο ς  ο κόσμος θυμάτα ι τον τ ίμ ιο  πελάτη 
μιας Τράπεζας της Τουλούζης που 
έμ ε ιν ε  έκπληκτος όταν ε ίδ ε τον α υτό
ματο μηχανισμό αναλήψεων να του δ ίνε ι 
περισσότερα χαρτονομίσματα απ’ όσα 
ζητούσε. Στην περίπτωση αυτή ο πελά-

Π ά ν ω :  Σύστημα άμεσης επέμβασης οργανωμένο με 
βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάποια με
γαλούπολη των Η.Π.Α. Οι Η/Υ καθημερινά βρίσκουν και 
νέες εφαρμογές στο χώρο της μοντέρνας αστυνάμευ- 
οπς.
Κ ά τ ω α π έ ν ο ν τ ι :  Χώρος φύλαξης μαγνητοται
νιών Η/Υ. Η επιτήρηση των κρίσιμων αυτών χώρων 
είνοι ένα μάνιμο πρόβλημα των επιχειρήσεων πληρο
φορικής.

της έσπευσε να επ ιστρέψ ει στην Τρά
πεζα τα επί πλέον χρήματα Ά λ λ ο ι όμως 
προσπάθησαν να «μαστορέψουν» τη μα- 
γνητική  κάρτα τους έτσ ι ώστε να εξαπα
τούν το  μηχανισμό σε μια εποχή που 
ήταν ακόμα πολύ «βλάκας». Η μέθοδος 
συνίστατο στο να δένουν τη μαγνητική 
κάρτα τους με ένα λεπτό, σ τέρεο σχοινί, 
να τη βάζουν στη σχισμή του μηχανι
σμού, να παίρνουν τα χαρτονομίσματα 
που ήθελαν και -  πριν βγει το τελευ τα ίο  
χαρτονόμισμα -  τη ν τραβούσαν απότομα 
ώστε ο μηχανισμός αναλήψεων να μην 
καταχωρήσει τον κωδικό της αριθμό.
Ετσι τα χρήματα αυτά δεν χρεώ νονταν 

σε κανένα λογαριασμό και την άλλη μέρα 
εμφ ανίζονταν σαν έλλειμμα  στο ταμείο.

'Ενας απ' αυτούς τους «πειρατές», 
φανατικός οπαδός της « ή σ ο ν ο ς 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς » ,  ε ίχε συνηθίσει να 
αδε ιάζε ι το μηχανισμό αναλήψεων της 
ίδ ιας πάντα Τράπεζας που βρισκόταν δί
πλα στο σπίτι του. Τα καθημερινά όμως 
ελλείμματα  κινητοποίησαν την  Αστυνο
μία της περιοχής μ ’ αποτέλεσμα, κάποια 
στιγμή, να «χάσει τη δουλειά  του». Σή
μερα. βέβαια, αυτή η μέθοδος, καθώς και 
πολλές άλλες ε ίνα ι ξεπερασμένες, γ ια τ ί

οι Τράπεζες από την πλευρά τους έχουν 
εφαρμόσει σοφιστικά συστήματα. Παρ' 
όλα αυτά π ιστεύετα ι πως όλες οι μαγνη- 
τ ικ ές  κάρτες που κυκλοφορούν δεν είνα ι 
α υ θεντικές !!!

ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΥΧΟ Ι

Μια άλλη κατηγορία  αδικημάτων που 
γ ίνοντα ι με τη βοήθεια  των Η/Υ ε ίνα ι η 
αλλοίωση των στοιχείω ν σε τραπεζικούς 
κ.α. λογαριασμούς με απρόβλεπτες συν
έπειες. Μια περίπτωση πολύ συνηθι
σμένη, και πολύ εύκολη, ε ίνα ι όταν ο χ ε ι
ρ ιστής πραγματοποιεί μια αλλοίωση που 
δε φ α ίνετα ι εύκολα, γ ια τ ί μεταβάλλει 
απλώς ένα νούμερο, δ ίνοντας π.χ. σε κά
ποιον 10.000 αντί για  8.000 που έπρεπε. 
Αν δε γ ίν ετα ι συστηματικός έλεγχος, 
δύσκολα μπορεί να αντιμετω π ιστεί μια 
τέτο ια  απάτη ή όταν εντοπ ιστεί θα είνα ι 
πάρα πολύ αργά και δε θα μπορεί να βρε
θε ί το λάθος.

Μια παρόμοια μέθοδος αναπτύχθηκε 
στις Η.Π.Α. Συνίστατα ι στη συνέχιση χο
ρήγησης της σύνταξης σε πρόσωπα που 
έχουν πεθάνει. Ο χειρ ισ τής αντί να εν 
ημερώσει το αρχείο για τη διακοπή της 
σύνταξης αλλάζει τη διεύθυνση και βάζει 
τη δική του, με αποτέλεσμα οι επ ιταγές 
της σύνταξης να φτάνουν στη γραμμα
τοθυρ ίδα  του. Στη συνέχεια  κα τα θέτε ι 
τ ις  επ ιταγές σε κάποια Τράπεζα με εν-
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τολή να καταχωρηθούν στο λογαριασμό 
του.

Καθημερινά παρουσιάζονται και και
νούριες μορφές τέτο ιω ν απατών που εξ- 
αρτώνται κυρίως από την εφευρετικό- 
τητα  όσων ασχολούνται με τους κομ- 
π ιούτερς και τη δύναμη αντίστασης που 
έχουν ενάντια  στον πειρασμό.

ΤΟ «ΣΑΛΑΜΙ» ΚΑΙ Η «ΜΠΟΜΠΑ»

Ο τελευτα ίος τύπος απάτης με Η/Υ, η 
τροποποίηση προγράμματος, είνα ι 
ασφαλώς ο πιο περίπλοκος. Απαιτεί σ τέ
ρεες γνώσεις πληροφορικής ή στενή συν
εργασία με κάποιο ειδ ικό για να μπορέσει 
να μπει μέσα στην «καρδιά» του υπολο
γιστή -  απ’ όπου και το όνομά του «δού- 
ρειος ίππος». Παράδειγμα τέτο ια ς απά
της είνα ι και η μέθοδος «σαλάμι» που 
συνίσταται στην πίστωση του λογαρια
σμού του απατεώνα χειρ ιστή με μικρο- 
ποσά (δεκάρες) που προκύπτουν απ' την 
στρογγυλοποίηση λογαριασμών (πάντα 
προς τα κάτω!!!). Η εργασία αυτή του 
«μερμηγγιού» αποδίδει μόνο σε μεγάλες 
επ ιχειρήσεις με εκατομμύρια συναλλα
γές.

Μια άλλη ειδ ική μορφή του «δούρειου 
ίππου» ανησυχεί πολύ ορισμένες μεγά
λες επιχειρήσεις. Πρόκειται για  τη «λο
γική βόμβα». Το στέλεχος της μηχανο
γράφησης του που πρόκειται να απολυ
θεί και θέλε ι να εκδ ικηθεί τον εργοδότη 
του, πριν εγκαταλείψ ει τη δουλειά  του, 
προγραμματίζει ένα σχέδιο που θα 
μπλοκάρει τον υπολογιστή ή θα σβήσει 
ένα μέρος της μνήμης του. Η «βόμβα» δε 
θα σκάσει αμέσως αλλά μερικούς μήνες, 
ή και χρόνια, μετά την αναχώρηση του 
σαμποτέρ.

Η ανάπτυξη των δικτύων τηλεπικοινω
νιών που συνδέουν τους υπολογιστές 
ανοίγει επίσης το δρόμο για πολλές απά
τες. Μια ετα ιρεία  πετρελαιοειδών στο 
Τέξας διαπίστωσε ξαφνικά ένα σκληρό 
ανταγωνισμό στην αγορά από μια άλλη 
του είδους της. Η αιτία; Οι επικοινωνίες 
ανάμεσα στον κεντρ ικό υπολογιστή και 
σ’ ένα τερματικό της σταθμό, εγκα τε
στημένο στην Αλάσκα, παρακολουθούν- 
ταν χάρη σε μια παροχέτευση σε μια τη 
λεφωνική γραμμή μερικά χιλ ιόμετρα μα
κριά απ’ το γραφείο που στέγαζε τον 
τερματικό. Στην περίπτωση αυτή ο απα
τεώνας υπόκλεπτε τα μηνύματα, τις  εν
τολές κ.λ.π. Μετά τα αποκρυπτογρα- 
φούσε και πουλούσε τ ις  πληροφορίες, 
που συγκέντρωνε, έναντι υψηλών συν
ήθως αμοιβών.

ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Οι «πειρατές» της πληροφορικής δεν 
είνα ι «ψιλικατζήδες». Ορισμένοι ε ιδ ικο ί 
π ιστεύουν ότι καταχρώνται ποσά 50 φο
ρές μεγαλύτερα απ’ τους κλασικούς λη
στές χωρίς να διατρέχουν τόσους κινδύ
νους. Στις Η.Π.Α. ο μέσος όρος του 
ύψους των «κλασικών» απατών είνα ι
19.000 περίπου δολλάρια, ενώ της πλη
ροφορικής είνα ι 450.000 δολλάρια. Ά λ 
λοι ε ιδ ικο ί υπολογίζουν ότι το δεύτερο 
νούμερο είνα ι διπλάσιο και ότι στην ίδια 
χώρα το σύνολο των ζημιών φ τάνει τα 
3.000.000.000 δολλάρια το χρόνο, λαμ- 
βάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μεγά
λες επ ιχειρήσεις αποφεύγουν να ανα
κοινώνουν τέ το ιες  απάτες που θα έβλα
πταν την πίστη τους στην αγορά.

Ο Donn Parker φαντάστηκε ένα κατα
στροφικό σενάριο, όπου θα μπορούσαμε 
να δούμε μια εγκληματική οργάνωση τύ 

που «Μαφίας», εξοπλισμένη με τα πιο 
σύγχρονα μέσα πληροφορικής, να κτυ- 
πάει τα δ ίκτυα ηλεκτρονικής μεταφοράς 
κεφαλαίων των μεγάλων τραπεζικών 
συγκροτημάτων. Σ ’ αυτό το σενάριο μια 
κλοπή 160.000.000.000 δολλαρίων (δη
λαδή 10% του συνόλου των διαπραγμα
τεύσιμων κεφαλαίων των Η.Π.Α.) θα μπο
ρούσε να παραλύσει την αμερικανική ο ι
κονομία. Αν και πολλοί γάλλοι ε ιδ ικο ί 
θεωρούν ότι ο Parker είνα ι υπερβολικός, 
αυτό το είδος του σενάριου είνα ι πρά
γματι ανησυχητικό, κυρίως όταν ξέ
ρουμε ότι τα αφεντικά της Μαφίας δεν 
παραλείπουν να κατευθύνουν συστημα
τικά τα παιδιά τους σε σπουδές πληρο
φορικής.

Ό λ ο ι οι απατεώνες της πληροφορικής 
δεν ε ίνα ι εγκληματίες με ποινικό μη
τρώο. Το αντίθετο ! Σ’ ορ ισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις πρόκειται απλώς για ανήλι
κους που περνούν την ώρα τους σ’ ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μια τέτο ια  
γνωστή υπόθεση είνα ι των μαθητών ενός 
ιδιωτικού σχολείου στο Μανχάταν. Τον 
Απρίλιο του 1980, χάρη σ' ένα τερματικό, 
συνδεμένο με το τηλεφω νικό δίκτυο, 4 
μαθητές κατάφεραν να «μπουν» στο δί
κτυο μεταφοράς δεδομένων (Data) που 
θεωρούνταν απαραβίαστο και να σβή
σουν εκατομμύρια θέσεις μνήμης του 
κεντρικού υπολογιστή μιας θυγατρικής 
ετα ιρείας των τσ ιμέντων Lafarge, προκα- 
λώντας ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων 
δολλαρίων!!

Σ υ ν έ χ ε ι α  στη σ ε λ .  9 2 6 .

903



Ο ένας στους πέντε ανθρώπους 
σήμερα είνα ι αλλεργικός αντιδρά 
δηλαδή με νοσηρή ευαισθησία σε 
κάποια ουσία του περιβάλλοντος 
του. Οι συνέπειες ε ίνα ι γνωστές δα- 
κρυσμένα μάτια, μύτη που τρέχει, 
πρησμένοι βλεννογόνοι ή χαμηλή 
πίεση.

Η αλλεργία λέξη τόσο δ ιαδεδο
μένη σήμερα διεθνώςπου προέρχε
τα ι από τ ις  ελλην ικές  λ έξε ις  «άλλος 
= δ ιαφ ορετικός και «έργο» =  επί
δραση, γνωστή ευρύτερα  σαν α ιν ι
γματική ασθένεια, βρίσκει συνεχώς 
καινούργια θύματα.

Σ' ορισμένα επαγγέλματα υποφέ
ρει κάθε τρ ίτος  άνθρωπος από κά
ποια αλλεργία. Ο αριθμός των ου
σιών που θεω ρούνται καταλύτες της 
ασθένειας ε ίνα ι πολύ μεγάλος. Ανά
μεσα σ ’ αυτές  συγκαταλέγοντα ι οι 
σπόροι από μύκητες, οι κόκκοι της 
γύρης, οι μάλλινες ίνες, αλλά και 
πολυάριθμα φάρμακα. Ακόμα το 
γάλα, τ ’ αυγά, τα ψάρια, οι φράου
λες, καθώς επίσης η ζέστη το κρύο, 
τ ’ απορρυπαντικά, η μυρωδιά από

Του Π άνου  ΣΧΟ ΙΝ Ο ΧΩ ΡΙΤΗ  
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Α Ι Τ Ι Α

Δεν υπάρχει ίσως άλλη αρρώστια 
που να εμφ ανίζετα ι με τέτο ια  συν
έπεια όπως το αλλεργικό συνάχι, 
που παλαιότερα ονομάζονταν «πυ
ρετός από χόρτο» και στην επιστη
μονική ορολογία εαρινός κατάρ- 
ρους.

Είναι μια αλλεργική αντίδραση 
των βλεννογόνων των ματιών, της 
μύτης και των αναπνευστικών οδών 
απέναντι στους κόκκους γύρης δ ια 
φόρων φυτών κυρίως.

Συνήθως εισπνέει ο άνθρωπος 
καθημερινά την άνοιξη και το καλο
καίρι 4.000 — 5.000 κόκκους γύρης. 
Στους αλλεργικούς αρκούν 40 -  50 
κόκκοι γύρης κατά μέσον όρο για να 
προκαλέσουν την ασθένεια.

Από τ ις  χ ιλ ιάδες των φυτών που 
παράγουν γύρη μόνο το 1 % περίπου 
ε ίνα ι σε θέση να προκαλέσει το αλ
λεργικό συνάχι. Η πιο επ ικίνδυνη 
εποχή ε ίνα ι οι μήνες Μάιος -  Ιούνιος 
-  Ιούλιος, οι μήνες της ανθήσεως 
των φυτών αυτών.

Το αλλεργικό  συνάχι προκαλείτα ι 
από εκε ίνους τους  κόκκους της γύ 
ρης που μπορούν να αιωρούνται 
στον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις.

Α ιτία  του συναχιού μπορεί να ε ίνα ι

μύτη. Ο βλεννογόνος της μύτης 
πρήζεται, παίρνει κ ιτρ ινόγκριζο 
χρώμα, συχνά προκαλείται κνησμός 
στη μύτη, φτέρνισμα και πονοκέφα
λος.

Η αλλεργική φλεγμονή της μύτης 
και των παραρρινικών κοιλοτήτων 
προκαλεί συχνά τόσο έντονο πρή
ξιμο του βλεννογόνου που δημιουρ- 
γ ε ίτα ι ο λεγόμενος αλλεργικός πο- 
λύπους. Με την βοήθεια της αντιαλ- 
λεργ ικής αγωγής οι αλλοιώσεις αυ
τές  του βλεννογόνου εξαφανίζον
ται. Αν όμως στον πολύποδα δη- 
μ ιουργηθούν ινώδεις ιστοί τό τε  ο 
πολύπους δεν επ ιδέχετα ι συντηρη
τική  θεραπεία και γ ίν ετα ι αναγκαία η 
χειρουργική του αφαίρεση.

ΤΡΟ ΠΟ Ι ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ

Για να καταπολεμήσει ο ασθενής 
τ ις  α ιτ ίες  που του προκαλούν το 
συνάχι πρέπει να περιορίσει στο 
ελάχιστο την επαφή με τους κόκ
κους της γύρης ή με τα άλλα αλλερ- 
γιογόνα. Την κλασσική περίοδο του 
αλλεργικού συναχιού, δηλαδή από 
τ ις  αρχές Μαΐου έως τις  αρχές Ιου
νίου, πρέπει να αποφεύγει μέρη με 
πλούσια βλάστηση κυρίως ανθι
σμένα λιβάδια. Α ντίθετα  μπορεί να 
πηγαίνει σε εξοχές που υπάρχουν 
βελονοειδή  (πεύκα - έλατα). Σε βα- 
ρειές περιπτώσεις ω φελεί ένα ταξ ίδ ι

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ Σ
τρ ιαντάφ υλλα και άλλα.

Σε καμιά άλλη αρρώστια δεν παί
ζουν οι γνώσεις τόσο σημαντικό 
ρόλο όσο στην αλλεργία. Μόνο όταν 
κάποιος ε ίνα ι ενημερω μένος για τις  
κρυφές α ιτ ίες  της αρρώστιας του 
μπορεί μαζί με το γ ιατρό και όχι εν 
άντια  σ' αυτόν να αντιμετω πίσει με 
επ ιτυχία την αλλεργία. Δ ιαλέξαμε να 
ασχοληθούμε με την πιο συχνή και 
απλή αλλεργική πάθηση , το σε 
όλους γνωστό αλλεργικό συνάχι, 
γ ια τί σ υνδέετα ι άμεσα με πολύ σο
βαρότερες επιπλοκές, όπως το βρο- 
χικό άσθμα, οι ρ ιν ικο ί πολύποδες και 
οι παραρρινοκολπ ίτιδες και γ ια τ ί η 
γνώση και η πρόληψή του ή η σωστή 
αντιμετώπισή του μας προφυλάσσει 
σε μεγάλο ποσοστό από αυτές.
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και η σκόνη του σπιτιού, οι τρ ίχες  
των ζώων, τα πούπουλα ο καπνός 
κ.λ.π., ακόμη και το τυπογραφικό 
μελάνι της εφημερίδας. Συνάχι επί
σης μπορεί να προκαλέσει και κά
ποια λοίμωξη, ιδ ια ίτερα  όταν είνα ι 
χρόνια. Τα βακτηρίδ ια του βλεννο
γόνου της μύτης και των παραρρινι- 
κών κοιλοτήτω ν όχι μόνο προκα
λούν ιδ ια ίτερη  ευαισθησία, αλλά και 
αυξάνουν την δ ιαπερατότητα του 
βλεννογόνου, δ ιευκολύνοντας έτσ ι 
τα άλλα αλλεργιογόνα και συμβάλ
λοντας στην ανάπτυξη και δ ια τή 
ρηση της αλλεργικής φλεγμονής.

Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Α

Το αλλεργικό  συνάχι προκαλεί 
άφ θονες υδαρείς βλέννες από την

στην θάλασσα σε περιοχή με άμμο ή 
βράχια, όπου ο άνεμος έρχετα ι κυ
ρίως από τη θάλασσα. Η δροσερό
τερη ατμόσφαιρα φ α ίνετα ι να έχει 
καλό αποτέλεσμα, αλλά συχνά η 
κατάσταση επ ιδεινώ νεται σε κλιμα
τιζόμενους χώρους. Ο καλός ύπνος 
και η ξεκούραση βοηθούν πολύ.

Η τακτική  άσκηση ε ίνα ι χρήσιμη 
γ ια τ ί καθαρίζει την μύτη (κολύμπι -  
περπάτημα -  τζόκινγκ)!

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α

Υπάρχουν φάρμακα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν προληπτικά 
(εισπνοές σε σκόνη ή ψεκαστήρα 
στη μύτη) και άλλα που καταπολε
μούν τα συμπτώματα. Τα λεγάμενα



αντισταμινικά που είνα ι σε μεγάλη 
χρήση και ενεργούν εξουδετερώ 
νοντας την επίδραση της ισταμίνης. 
Υπάρχουν πολλά είδη και συνδυά
ζονται μαζί με αποσυμφοριτικά. Η 
κυριότερη παρενέργειά τους είνα ι η 
υπνηλία γι' αυτό απαγορεύεται η 
χρήση οινοπνευματωδών ποτών 
μαζί. Ιδ ιαίτερα προσεκτικοί πρέπει 
να είναι σ' αυτό οι οδηγοί που πρέπει 
να αποφεύγουν την οδήγηση για 
πολλές ώρες, αφού πάρουν το χάπι, 
και το ίδιο αφορά όσους κάνουν ερ
γασία που χρειάζετα ι μεγάλη προσ
οχή. Επίσης στεγνώνουν το στόμα 
και φέρνουν δίψα και πρέπει να 
αποφεύγονται από άτομα που πά
σχουν από υπέρταση και γλαύκωμα.

Κ Ο Ρ Τ Ι Ζ Ο Ν Η

Σε περιπτώσεις που τα αντισταμι- 
νικά και τα αποσυμφορητικά δεν 
φέρνουν αποτελέσματα ή προκα- 
λούν ανυπόφορη υπνηλία μία σύν
τομη θεραπεία με κορτικοειδή θε
ραπεύει συνήθως το πρόβλημα. Ευ
τυχώς τώρα το φάρμακο υπάρχει και 
σε φορητό σπρέυ για τη μύτη και 
έχε ι λ ιγότερες παρενέργειες από τα 
χάπια.

Το σπρέυ με κορτιζόνη ενεργεί 
εντελώς δ ιαφορετικά από τα συν
ήθη αποσυμφορητικά σπρέυ της μύ
της που κυκλοφορούν ευρύτατα με

τόση ευκολία και των οποίων η 
κατάχρηση βρίσκει αντίθετους 
όλους τους ειδ ικούς γιατρούς.

Αυτά τα σκευάσματα βρίσκονται 
ακόμη σε μεγάλη χρήση, παρά το 
γεγονός ότι ευθύνοντα ι για πολλές 
χρόνιες ρ ιν ίτιδες και φαρμακευτι
κές αλλεργίες. Ό τα ν  η χρήση τους 
γ ίνετα ι πολλές φορές την εβδομάδα 
μπορούν να δηλητηριάσουν κυριο
λεκτικά το ρινικό βλεννογόνο.

Η αιτία  του κινδύνου είνα ι η ακό
λουθη· μόλις χρησιμοποιηθεί το 
φάρμακο, προκαλεί συρρίκνωση του 
βλεννογόνου της μύτης. Αυτό δ ίνει 
μια προσωρινή αίσθηση ανακούφι
σης από το βούλωμα και επιτρέπει 
πιο ελεύθερη αναπνοή. Αμέσως κα

τόπιν όμως ο οργανισμός αντιδρά με 
τέτο ιο  τρόπο που εξουδετερώ νει το 
αποτέλεσμα του φαρμάκου αλλά 
αντενεργεί με υπερβολικό πρήξιμο 
στο βλεννογόνο και μεγαλύτερη αί
σθηση βουλώματος από πριν. Και 
έτσ ι αρχίζει ένας φαύλος κύκλος. 
Σύντομα το φάρμακο χάνει την 
αποιδηματική του ιδ ιότητα και ο 
βλεννογόνος καταλήγει μόνιμα 
πρησμένος και στεγνός. Και στις 
δύο περιπτώσεις η προστασία που 
παρέχουν τα λεπτά τρ ιχ ίδ ια  του 
βλεννογόνου εξαφανίζετα ι, το 
στρώμα της βλέννας στεγνώ νει και 
το εσωτερικό της μύτης δεν έχει πια 
καμιά άμυνα για τα μόρια της σκόνης 
τα βλαβερά αέρια, τους ιούς με τα

βακτηρίδια που περνούν από μέσα 
του. Με αποτέλεσμα μεγαλύτερο 
ερεθισμό στη μύτη που είνα ι ευά
λωτη στις μολύνσεις.

Απαγορεύεται τελείω ς η χρήση 
των αποσυμφορητικών σταγόνων ή 
σπρέυ σε βρέφη μέχρι 6 μηνών και 
συνιστάται η αποφυγή τους ή η 
χρήση σε μεγαλύτερα παιδιά και η 
κατάχρηση σε μεγάλους.

Αντί των αποσυμφορητικών στα
γόνων συνιστούμε τη ρινοπλύση με 
φυσιολογικό ορό -  αλατόνερο ή θα
λασσόνερο -  κάτι για το οποίο συμ
φωνούν όλοι από τον Ιπποκράτη, 
τους απλούς ανθρώπους της υπαί
θρου μέχρι και τα τελευτα ία  ξένα 
επιστημονικά συγγράματα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ

Η ΙΞΙΧΝ ΙΑΣΗ  ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
ΑΠ’ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Του R ichard Ο. A rther 
Εμπειρογνώμονα, μέλους της Αμερι
κανικής Εγκληματολογίας Ακαδημίας

Οταν ένας αστυνομ ικός φ θάνει στον 
τόπο ενός εγκλήματος ή συμβάντος, 
προβάλλουν γ ιαυτόν διάφορα καίρια 
ερω τηματικά όπως:

-  Πώς θα προστατέψει αποτελεσματικά  
τη σκηνή του εγκλήματος ή του συμ
βάντος.

-  Πώς και πότε θα πρέπει να ξεκ ινήσε ι να 
ψάχνει για αποδείξεις.

-  Πώς θα ιεραρχήσει τη σπουδαιότητα  
των αποδείξεων που χρειάζονται,  ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να έχε ι υπόψη 
του ότι ο ι ευκα ιρ ίες  γ ια  εντοπισμό 
αποδείξεων στο χώρο του εγκλήμα
τος, δεν ε ίνα ι απεριόριστες, καθώς και 
ό τ ι η απ οτελεσματικότητα  του εγκλη- 
ματολογικού ή ιατροδ ικαστικού εργα
στηρ ίου εξαρτάτα ι από τ ις  πρώτες δ ι
κές του ενέργε ιες .

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη σκηνή 
ενός τροχαίου ατυχήματος, όπου εμ
π λέκετα ι προανακριτικά η αστυνομία. Το 
σήμα μ ιλάει για  σύγκρουση οχημάτων με 
τραυματία  τον ένα οδηγό (κατάγματα 
πλευρών κ.λ.π.).

Το περιπολικό φ τά νε ι στον τόπο του 
ατυχήματος. Έ νας τυπ ικός αστυνομικός 
βγάζει έξω από το αυτοκ ίνητο  τον οδηγό 
σηκώνοντάς τον στα πόδια του, τον οδη
γ ε ί στο περιπολικό αυτοκ ίνητο  και στη 
συνέχεια  στο νοσοκομείο.

Η ζημιά που έχ ε ι γ ίν ε ι απ' αυτόν τον 
ευσ υ νείδη το  αστυνομικό μπορεί να ε ίνα ι 
ανυπολόγιστη. Έ τσι, στη σκηνή αυτή του 
εγκλήματος ο αστυνομικός συχνά κάνει 
υπολογισμούς εάν ε ίνα ι δυνατό να εξ ι
χ ν ια σ τε ί ή όχι η υπόθεση αυτή. Δεν έχει 
σημασία πόσο καλός και ευσυνείδητος 
ε ίνα ι ο αστυνομικός, αλλά οι ενέρ γε ιες  
που θα κάνει στη σκηνή του εγκλήματος 
καθορίζουν ακριβώς κατά πόσο θα βοη
θήσει το εγκληματολογικό  εργαστήριο.

Μπορεί κυρ ιολεκτικά  να καταστρέψ ει 
την υπόθεση από απροσεξία όταν κατα
στρέψ ει ένα σημαντικό στο ιχείο . Απε
ναντίας μπορεί να εξ ιχν ιάσ ει την  υπό
θεση όταν γνω ρίζει και ακολουθεί τις  
σ υγκεκρ ιμένες διαδικασίες.

Το πρώτο μέρος του άρθρου αυτού 
περιέχει, σ υγκεκρ ιμένες οδηγ ίες σ' ό,τι 
αφορά τ ι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός 
στη προσπάθειά του να βρει, να συλλέξει 
και να μ εταφ έρ ε ι τ ις  σ υγκεκρ ιμένες 
αποδείξεις που χρειάζοντα ι. Το υπό
λοιπο μέρος του α ναφ έρετα ι σε εκε ίν ες  
τ ις  βασικές αρχές τ ις  οποίες πρέπει να 
ακολουθεί ο κάθε ανακρ ιτικός υπάλλη

λος από τον τύπο των αποδείξεων ή από 
το  ε ίδος του εγκλήματος, που έχε ι δια- 
πραχθεί.

Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟ Υ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΟ Σ

1) Π ερ ιορ ισ μένη  παρουσία ατόμων:
Αυτό σημα ίνει ό τ ι τα μη εξουσ ιοδοτη

μένα άτομα πρέπει να αποκλείονται, ενώ 
εξουσ ιοδοτημένα  πρόσωπα πρέπει να 
περ ιορ ίζοντα ι στο μ ικρότερο δυνατό 
αριθμό, έτσ ι ώστε να φέρουν σωστά σε 
πέρας τ ις  δ ιάφορες υποχρεώσεις που 
έχουν να εκτελέσουν.

Στα μη εξουσ ιοδοτημένα  πρόσωπα 
συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι 
δημοσιογράφοι των εφημερίδω ν και φω
τογράφοι. Κατά το  παρελθόν ε ίνα ι γνω
στό ό τ ι αυτο ί αποσπούσαν σπουδαία 
αποδεικτικά  σ το ιχεία  και ενδεχομένω ς 
α νεκτίμ η τες  αποδείξεις, όπως π.χ. ημ ε
ρολόγια, φω τογραφ ίες και ερω τικές επι
σ τολές κ.ά. Τα μη εξουσ ιοδοτημένα 
άτομα δεν επ ιτρέπ ετα ι ποτέ να μπαίνουν 
στο χώρο του εγκλήματος, μέχρις ότου η 
αστυνομία τελε ιώ σ ει το  έργο της. Εξ 
ίσου επ ικίνδυνο ε ίνα ι και η προσέγγιση 
οποιουδήποτε αστυνομικού στο χώρο 
του εγκλήματος. Το να επ ιτρέψ ει κανείς 
αυτό, στην πράξη βοηθά στη σύγχιση και 
στην καταστροφή των αποδεικτικών στοι
χείων. Χ ρειάζετα ι μόνο ένα βήμα για  να 
μπει μέσα στο έδαφος και να μη γ ίνετα ι 
ορατή μια σφαίρα ή ένα φυσ ίγγιο που 
πιθανόν να ε ίνα ι τα μόνα αποδεικτικά 
σ το ιχεία  που συνδέουν το  δολοφόνο με 
το  έγκλημα.

2) Πο ιος  είναι ο υπεύθυνος;

Έ να άτομο μόνο πρέπει να ε ίνα ι ο 
υπεύθυνος για την έρευνα  του τόπου 
ενός εγκλήματος και οι οδηγίες αυτού 
πρέπει να τηρούντα ι επακριβώς. Για 
παράδειγμα σε μια υπόθεση εγκλήματος 
στην οποία αρχικά επ ιλαμβάνετα ι ένας 
αξιω ματικός θα πρέπει όλο ι οι άλλοι κατά 
βαθμό ανώ τεροι αξιω ματικοί συμπερι
λαμβανομένου και του Δ ιο ικητή  μιας με
γάλης Αστυνομ ικής Μονάδας, οι οποίοι 
θα προσέλθουν αργότερα, να τον ρω
τούν  και να ζητούν οδηγίες.

Συνήθως η παρουσία ανώτατου κατά 
βαθμό αξιωματικού δημ ιουργεί προβλή
ματα σε σπουδαίες περιπτώσεις, γ ια τί 
συμβα ίνει κατά την άφιξη κάθε ανώ τε
ρου στο χώρο του εγκλήματος αυτός να 
θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο -  πι
σ τεύοντας ό τ ι γνω ρίζει τ ι έχ ε ι συμβεί -  
και αμέσως αρχίζει να δ ίνε ι εν το λές  και 
κατευθύνσεις.

3) Φωτογράφηση πριν οπό την επαφή.

Ο συγγραφέας γνωρίζει μια υπόθεση 
στην οποία ε ίχε  εμπλακεί ένας νιόπαν
τρος. ο οποίος ε ίχε μια φ ιλονικ ία  με τη 
φ ιλήδονη μελαχροινή γυνα ίκα του, στις 5 
η ώρα ένα απόγευμα. Αυτός έφ υγε από 
το σπίτι και πήγε να πιει, μέχρι που έκλε ι
σαν τα μπαρ. Επέστρεψε σπίτι, μπήκε στο 
ισόγειο και πήρε από ένα κουτί που ήταν 
μέσα σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι ένα 
45άρι πιστόλι το  οποίο είχε κλέψ ει όταν 
υπηρετούσε στο στρατό. Έ πειτα  τοπο
θέτησε το πιστόλι απέναντι από το δεξί 
πλευρό του κεφαλιού της γυνα ίκας του, 
καθώς αυτή ήταν ξαπλωμένη και πάτησε 
την σκανδάλη. Οι φω τογραφ ίες του θύ
ματος ήταν οι περισσότερο εντυπωσια
κές. Καθώς τα  μαλλιά της σκέπαζαν την 
οπή από το βλήμα, οι φωτογραφίες στο 
επίπεδο του κρεβατιού δεν έδειχναν απο
λύτως τίποτα που θα χαλούσε την ομορ
φιά της από την κορυφή του κεφαλιού 
της ως το μέσον του διάφανου νυχτικού 
της. Η φωτογραφία φαινόταν ότι ε ίχε 
παρθεί από ένα εμπορικό φωτογράφο για 
πορνογραφικούς σκοπούς. Ωστόσο η 
φωτογραφία από το δεξιό  πλευρό ήταν 
λίγο ασυνήθιστη. Τίποτα δεν υπήρχε που 
να καταστρέφ ει την ομορφιά της. από το 
λαιμό της ως τη μέση της. αλλά πάνω από 
το  λαιμό υπήρχε μια ανοιχτή τρύπα που 
περ ιείχε κομμάτια από μυαλό και λίγο 
αίμα. Τίποτα άλλο, ούτε αυτί ούτε μάτι. 
Αν και ο σύζυγος παραδέχτηκε ότ ι δεν 
ε ίχε βγάλει αυτό το πιστόλι έξω από το 
ντουλάπ ι γ ια  δύο ή τρ ία  χρόνια πριν από 
εκείνη  τη νύχτα αν και αυτό συνέβη στις 
2.30' το πρωί, αν και ένας ε ιδ ικός βε
βαίωσε ό τ ι το πιστόλι ε ίχε  πυροδοτήσει 
με την κάννη στραμμένη στο πρόσωπό 
της, αυτός α ντέτα ξε σαν άλλοθι ότ ι κα
θάριζε το  όπλο του και εκπυρσοκρότησε 
μόνο του τυχαία. Οι ένορκοι, δώδεκα 
αξιοσέβαστα και ευυπόληπτα άτομα, τον 
βρήκαν αθώο. Εσύ ρωτάς: Γ ιατί; Πώς αυ
το ί μπόρεσαν; Πιθανόν επειδή δεν επι- 
τράπηκε σ’ αυτούς να δουν τις φωτογρα
φ ίες. Εάν τους ε ίχε  επιτραπεί. το θύμα 
θα μπορούσε να έχε ι έλθε ι στη σκέψη 
τους και όχι να παραμείνει κατά τη διάρ
κεια της δίκης ένα ανώνυμο πρόσωπο. 
Αυτο ί δεν μπόρεσαν να αισθανθούν λύπη 
γΓ αυτήν, απ' τη στιγμή που ποτέ δεν την 
είχανε συναντήσει ή δεν την είχανε γνω
ρίσει δια μέσου των φωτογραφιών. Α υτές 
οι δύο φω τογραφ ίες θα μπορούσαν να 
έχουν αλλάξει εντελώ ς την απόφαση 
αλλά, πριν αυτές παρθούν, ένας αστυνο
μικός ανασήκωσε το κεφάλι της, καθώς 
αυτός προσπαθούσε να βρει το  βλήμα. 
Και αφού δεν το  βρήκε τοποθέτησε το 
κεφάλι της ξανά κάτω. Από τη στιγμή που 
δεν μπορούσε να το τοπ οθετήσει στην 
ίδ ια  θέση, που το βρήκε, ο δ ικαστής έκ-
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ρινε ότι οι φωτογραφίες ήταν απαράδε
κτες.

Σα γεν ικό  κανόνα έχε λοιπόν, πριν 
ακουμπήσεις αποδεικτικό στοιχείο ή 
μετατρέψ εις ο.τιδήποτε στο χώρο του 
εγκλήματος, να βγάζεις φωτογραφίες οι 
οποίες θα αποδεικνύουν ποια ήταν η 
πραγματική εικόνα του τόπου του εγ 
κλήματος,

4) Μ έτρ α  πριν από την επαφή.

Καθώς περ ιμένεις τον φωτογράφο να 
έλθει μπορείς να κάνεις ένα σχεδιά
γραμμα του χώρου του εγκλήματος. 
Ό τα ν  ο φωτογράφος τελειώ σει αρχίζει η 
ακριβής μέτρηση των αποστάσεων για να 
συμπληρωθεί το σχεδιάγραμμα. Ακριβείς 
μετρήσεις μπορούν μόνο να γ ίνουν με τη 
βοήθεια μεταλικής κορδέλας, με τον 
πήχυ ή με κανόνα, (ποτέ μη μαντεύεις  ή 
υπολογίζεις με το μάτι αποστάσεις). Η 
μέτρηση γ ίνετα ι στη προσπάθεια να εν 
τοπίσεις ακριβώς που βρέθηκε ένα α ντι
κείμενο. Το πιο σωστό είνα ι να μετρήσεις 
την απόστασή του από δυο σταθερά 
αντικείμενα, Για παράδειγμα ο κάλυκας 
βρέθηκε σε απόσταση 3,2 ιντσών από το 
κάτω πρεβάζι της πόρτας της κουζίνας 
και 4,5 ίντσες από ένα σημείο πάνω στο 
δάπεδο, κάτω από την μπρίζα του νότιου 
τοίχου. Σημειώνουμε και τις  δύο αυτές 
μετρήσεις στο σχεδιάγραμμα. Τα στί
γματα πρέπει να σημειώνονται στην ίδια 
θέση ακριβώς, έστω κι αν το  σχεδιά
γραμμα είνα ι πρόχειρο. Μόνο όταν το 
φτιάξουμε με κλίμακα είνα ι άχρηστο να 
σημειώνονται και οι αποστάσεις. Ση
μειώνουμε όμως και τη θέση των αντι
κειμένων εκείνων, που φα ίνετα ι ότι είνα ι 
σχετικά, και αφήνουμε τις  φωτογραφίες 
να δείξουν όλες τ ις  λεπτομέρειες.

5) Ψάχνοντας για αποτυπώματα.

Καθώς περ ιμένεις την άφιξη του φω
τογράφου και, εάν υπάρχει η δυνατό
τητα, την άφιξη του ειδ ικού εξερευνητή 
του εγκληματολογικού εργαστηρίου, ε ί
ναι φυσικό να αρχίσεις να ψάχνεις για 
αποτυπώματα. Περισσότερες από μια 
φορές, ο εξερευνητής ο οποίος με δυσ
κολία πήρε ένα εκμαγείο αποτυπώματος 
παπουτσιών από τον τόπο του εγκλήμα
τος, βρήκε ότι αυτό ανήκε σ' έναν από 
τους αστυνομικούς. Επίσης το δακτυ
λικό αποτύπωμα, το οποίο βρήκε πάνω 
στην πόρτα του ισογείου, ανήκε στον 
διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος που 
μπήκε στην αποθήκη, 5 λεπτά πριν, ψά
χνοντας για ίχνη. Πριν αρχίσεις πραγμα
τικά να ψάχνεις ε ίνα ι καλύτερα να κάνεις 
σχεδιαγράμματα και να περ ιμένεις μέχρι 
να τελειώ σει ο φωτογράφος το έργο του.

Φυσικά ο φωτογράφος περ ιμένει στον 
τόπο του εγκλήματος για ο,τιδήποτε και
νούργιο ήθελε παρουσιασθεί. Εάν υπάρ
χουν αποτυπώματα στο τόπο του εγκλή
ματος -  και συνήθως υπάρχουν σε κάθε 
περίπτωση -  τό τε  η λήψη αυτών γ ίνετα ι 
αμέσως αφού τελειώ σει ο φωτογράφος 
το έργο του.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ξανά ότι έχει 
μεγάλη σημασία να προστατευθεί πλή
ρως ο χώρος του εγκλήματος. Κανείς δεν 
πρέπει να πλησιάσει ούτε να αγγίξει τ ί
ποτα προτού ο εξερευνητής τελειώ σει 
εντελώς τη δουλειά του.

Μετά απ' αυτό μπορείς να ψάξεις και

για άλλες αποδείξεις. Εδώ υπάρχουν δύο 
γεν ικο ί κανόνες, που καθορίζουν την 
έρευνα.

-  Πρώτον, κάνοντας ένα πλάνο με ποιο 
τρόπο θα δ ιεξαχθεί η έρευνα. ( Έ να ελ- 
λειπές πλάνο ε ίνα ι καλύτερο απ' το κα
θόλου), και

-Δ ε ύ τε ρ ο ν , δ ιαθέτοντας μια άλλη 
ομάδα για την επανεξερεύνηση της 
περιοχής.

Ό λ ο ι ξέρουμε από τη πείρα που 
έχουμε ότι μπορεί να ψάχνουμε στο 
έδαφος για κάτι το συγκεκριμένο και να 
μη το βλέπουμε, ενώ ταυτόχρονα κά
ποιος άλλος να το διακρ ίνει αμέσως.

Εάν ένα άλλο άτομο ή μια ομάδα δεν 
είνα ι σε θέση να εξερευνήσει, τό τε  ψά
χνουμε μόνοι μας την περιοχή.

Εάν τελ ικά  βρεθεί μια απόδειξη τό τε  ο 
εξερευνητής σταματά, ενώ ο γραμμα
τέας σημειώνει την ώρα, που και ποιος τη 
βρήκε. Αυτή η καινούργια απόδειξη φω
τογραφ ίζετα ι, μετρε'ιται, αποτυπώνεται 
και διασφαλίζεται. Η έρευνα κατόπιν 
συνεχίζετα ι. Αυτή η ενέργεια  χρειάζετα ι 
χρόνο αλλά μειώνει στο ελάχιστο τις  
δυσκολίες και εξασφαλίζει την ακρίβεια.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Μόνο ένα άτομο θα πρέπει να είνα ι 
υπεύθυνο για τη συλλογή κα ιτη  διάκριση 
των αποδείξεων, αφού θα έχουν φωτο- 
γραφηθεί και μετρηθεί οι αποστάσεις 
τους από δύο σταθερά σημεία. Αυτό το 
άτομο είνα ι το πρώτο που έρχετα ι σε 
επαφή μ ’ αυτές, το πρώτο που τ ις  κατα
γράφει, και αυτό που επ ιλαμβάνεται για 
την διασφάλισή τους. Οι αποδείξεις πρέ
πει να διασφαλισθούν έως ότου η υπό
θεση φτάσει στο δικαστήριο. Ο Εισαγγε
λέας πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι 
αυτή η σφαίρα ή το δακτυλικό αποτύ
πωμα ή οτιδήποτε άλλο είνα ι πειστικό 
αποδεικτικό στοιχείο. Σ' αυτό ενισχύετα ι 
και από τον οποιονδήποτε που είχε την 
επ ιμέλειά τους και ο οποίος μπορεί να 
αποδείξει πώς, από ποιον και πότε συν- 
ελέγε ι η εν λόγω απόδειξη.

Αυτό ε ίνα ι εύκολο να γ ίν ε ι από 
οποιονδήποτε ο οποίος κρατά σημειώ
σεις σχετικά με την ταυτότητα  και την 
τοποθεσία της ανεύρεσης. Πάντοτε 
κατοχυρώ νεται με μια απόδειξη όταν τα 
στοιχεία που έχει συγκεντρώσει φύγουν 
από την ευθύνη του.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ  Η ΛΕΠΤΟ Μ ΕΡΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ

Συνήθως δ ίδετα ι μόνο μια ευκαιρία για

την ανεύρεση κάποιας απόδειξης. Αργό
τερα η απόδειξη αυτή μπορεί να χαθεί, 
να κλαπεί από άλλα άτομα, όπως δημο
σιογράφους, ανεύθυνα άτομα και ακόμα 
και από τον ίδ ιο τον κατηγορούμενο.

Τα αποτυπώματα των ποδιών συνήθως 
καταστρέφονται εξα ιτίας των καιρικών 
συνθηκών ή της παρέλευσης του χρό
νου, γ ι' αυτό πρέπει να λαμθάνονται 
αμέσως, γ ια τ ί αν μείνουν για αργότερα 
ίσως ε ίνα ι πολύ αργά. Π.χ. σε περιπτώ
σεις ανθρωποκτονίας που το πτώμα θά
βετα ι εντός 72 ωρών, είνα ι απαράδεκτο 
να πρέπει να ξεθαφ τε ί για να πορθούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα  μαλ
λιών, και κομμάτια νυχιών. Αυτά πρέπει 
να λαμθάνονται κατά την αυτοψία και 
νεκροψία.

Πρέπει να είσαι πολύ προσεχτικός 
όταν συγκεντρώ νεις αποδείξεις και είνα ι 
καλύτερα να συγκεντρώ νεις όσο πιο 
πολλές μπορείς.

Μ ΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩ Ν

Υπάρχουν τόσοι τρόποι μεταφοράς 
όσοι και τα είδη των αποδείξεων. Υπάρ
χουν όμως τρ ία  βασικά πράγματα που 
πρέπει να θυμάσαι: 1) Ακριβής ετικέτα  
στο δέμα που βρ ίσκεται το αποδεικτικό 
στοιχείο, 2) Συσκευασία άθραυστη, και 3) 
Κατάλληλος τρόπος μεταφοράς.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ο ε ιδ ικός του εργαστηρίου μπορεί να 
εξετάσει και να αναφερθεί μονάχα στις 
αποδείξεις εκε ίνες  που του προσκόμισε 
ο αστυνομικός. Ο ειδ ικός αυτός δεν 
μπορεί ούτε να κατασκευάζει ούτε να 
πλάθει αποδείξεις οι οποίες ποτέ δεν του 
δόθηκαν. Ασχολείται μόνο με γεγονότα, 
και μόνο μ’ αυτά τα οποία μπορούν επι
στημονικά να αποδειχθούν. Η επιτυχία 
της κάθε εργαστηριακής εξέτασης εξαρ- 
τά τα ι κατά πολύ από τη δεξ ιοτεχν ία  και 
την εμπειρία του υπεύθυνου με τη συγ
κέντρωση, τη διασφάλιση και τη μετα
φορά των αποδείξεων.

Εάν μια σπουδαία απόδειξη δεν βρεθεί 
από τον αστυνομικό ή αν καταστραφεί 
πριν φτάσει στον προορισμό της, τό τε  το 
εργαστήριο δεν μπορεί να προσφέρει 
πλέον καμιά βοήθεια.

Οι ε ιδ ικο ί των εγκληματολογικών ερ 
γαστηρίων θα εργαστούν με περισσό
τερη επ ιμέλεια και για  μεγαλύτερο χρο
νικό διάστημα για 'κείνους τους μεθοδ ι
κούς εξερευνητές, οι οποίοι θα τους δώ
σουν όλες τ ις  απαραίτητες αποδείξεις 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

907



Συνυφαίνεται με την ιδιόχειρη κατα
σκευή, αποκλειστικά προς ιδίαν χρήση 
και με τη συνέχιση ενός θεσμού, μιας 
παράδοσης. Διατηρεί η ενδυμασία ένα 
τύπο που σταθεροποιήθηκε δια μέσου 
των αιώνων και της διαδοχικής εναλ
λαγής της ζωής. Έ να  τύπο που δη- 
μιουργήθηκε από την κοινωνική δέ
σμευση, την κοινωνική ενότητα, την 
κοινή πίστη και το ομαδικό αίσθημα 
της κοινότητας, μέσα στην οποία το 
άτομο δεν αποτελεί μια ξεχωριστή 
ύπαρξη, αλλά είναι ένα μέλος, ενός 
ενιαίου συνόλου.

_ Η ενδυμασία, αν και ξεκινά από την 
αίσθηση της σκοπιμότητας και από την 
ορθή υπερβολική επικράτηση της δια- 
κοσμητικής ιδέας σε βάρος της βασι- 
κήζ ττΐς μορφής. Παρόλα αυτά η ελλη
νική φορεσιά δεν χάνει ποτέ τη σφρα
γίδα της ιστορικής της καταγωγής και 
δεν απομακρύνεται από το θεμελιώδη 
χαρακτήρα της ομαδικής της έκφρα
σης. Μια λεπτομερέστερη εξέταση μας 
πείθει ότι τα διάφορα εξαρτήματα της 
φορεσιάς συνεχίζουν τόσο κατά το 
σχήμα όσο και κατά το διάκοσμο, άλλα 
μεν την αρχαία ελληνική και άλλα τη 
βυζαντινή παράδοση. Μορφές, που δη
μιούργησε μέσα στους αιώνες η βυζαν
τινή παράδοση, η βυζαντινή ζωή και 
τέχνη, επηρεασμένη και από την Ανα
τολή. απεικονίζονται στις νεοελληνι
κές ενδυμασίες και προσδιορίζουν έτσι 
το παρελθόν τους. Μερικές ενδυμασίες

Τ ου  Ιω άννου  ΠΑΝΟΥΣΗ 
Υπομ/ρχου -  Φιλόλογου

n εΗΗηνιιιή Ηαϊιιή
φορεσιάΗ ελληνική φορεσιά, φτιαγμένη, θα 

έλεγε κανείς για να εντυπωσιάζει, παρά 
για ν ’ αναδείξει την ομορφιά του σώμα
τος, έχει πανάρχαιες ρίζες.

Το διάφορα στοιχεία που δέχτηκε κι 
από άλλες ποικίλες επιδράσεις τα 
προσάρμοσε πάντοτε στην ελληνική 
πραγματικότητα. Με το πέρασμα των 
χρόνων, τα στοιχεία αυτά -  αρχαιοελ
ληνική και βυζαντινή παράδοση, ξένες 
επιδράσεις και φυσικό περιβάλλον -  
δημιούργησαν μια αφάνταστη ποικι
λία.

Στις πολλές και πολύμορφες ελληνι
κές ενδυμασίες, οι τοπικές διαφορές και 
οι δ ιακοσμητικές αντιλήψεις εμφανί
ζουν την πολύμορφη εικόνα της πλού
σιας λαϊκής δημιουργίας. Σε κάθε 
επαρχία, κάθε πόλη, κάθε χωριό συναν
τάμε δύο ή̂  και τρεις παραλλαγές της 
ίδιας τοπικής φορεσιάς. Ολοι, σχεδόν, 
οι κλάδοι της λαϊκής χειροτεχνίας -  
υφαντική, κεντητική και αργυροχοΐα —

αντιπροσωπεύονται συνήθως σε μια και 
μόνο φορεσιά.

Είναι, λοιπόν, οι ενδυμασίες απο
κρυστάλλωμα πολιτισμού, το οποίο 
δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε 
σήμερα και να παρακολουθήσουμε 
στους αλλεπάλληλους σταθμούς του 
και τις πολυσχιδείς διακλαδώσεις του, 
τις επιδράσεις που εξαρτώνται από διά
φορους παράγοντες και ιδιαίτερα από 
τις συνήθειες, τις παραδόσεις της ιστο
ρίας, τις βιοτικές και κλιματολογικές 
συνθήκες της ελληνικής ζωής και γης.

Το ανεξάντλητο υλικό των ενδυμα
σιών, που στηρίζεται πάνω σε αυτοτελή 
πνευματική βάση, πηγάζει από την 
ομαδική θέληση και την εσωτερική 
ζωή τού χωριού ή της πόλης.

και κυρίως οι νησιωτικές, δεν μένουν 
ανέπαφες και από τα ρεύματα της Δύσ- 
εως.

Η πλούσια συλλογή των εθνικών εν
δυμασιών του Μουσείου Μπενάκη δί
νει ανάλγυφη την πολύμορφη εικόνα 
των ιδιοτύπων ελληνικών υποδειγμά
των. Στη συλλογή αυτή διακρίνομε 
όλες τις γενικές κατηγορίες της ελλη
νικής φορεσιάς, δηλαδή τις ορεινές ή 
ποιμενικές, τις πεδινές ή γεωργικές και 
τις νησιωτικές. Καθεμιά από αυτές τις 
κατηγορίες διαιρείται σε χωρικές και 
αστικές.

Πιο εντυπωσιακή η γυναικεία φορε
σιά, που με την ποικιλία και τον πλούτο 
της υπερέχει σαφώς της αντρικής. Σε 
κάθε τόπο, ακόμη και στο πιο μικρό
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Α π έ ν α ν τ ι :  Ενδυμασία της Αττικής λίγο μετά την 
Επανάσταση του ’21. Τη φορούσαν νύφες της πρώτης 
κοινωνικής τάξης. Δ ε ξ ι ά :  Χαρακτηριστικός τύπος 
έλληνα από τα Γιάννενα (Του Λουί Ντυπρέ).

Οι περισσότερες ελληνικές φορεσιές 
αποτελούνται από:
-  Το πουκάμισο (το καμίσιον των βυ

ζαντινών), που δε λείπει από καμιά 
ελληνική φορεσιά.

-  Το αντερί η σαγιά, είδος φορέματος -  
παλτού, φτιαγμένο συνήθως από πο
λύτιμη στόφα.

-  Το σιγκοϋνι, είδος παλτού από «σα- 
γιάκι», μάλλινο υφαντό ύφασμα, 
γνωστό από την αρχαιότητα με το 
όνομα «σαγίον».

-  Τη βράκα, εσώρουχο σ ’ όλες σχεδόν 
τις γυναικείες φορεσιές.

-  Τα πολύπλοκα κεφαλοδέματα, κυρίως 
νυφικά -  συχνά σύμβολα αποτροπής, 
καρπερότητας κ.λ.π. -  που διευθε
τούνται από ειδικευμένες γυναίκες με 
ξεχωριστή πάντα προσοχή.
Εκτός από τους κεφαλόδεσμους διά

φορα επιστήθια κι επιμετώπια κοσμή
ματα, πρωτογενή υποδήματα, πολλά 
στολίδια κι εξαρτήματα της φορεσιάς 
συνεχίζουν τόσο στο σχήμα όσο και 
στο διάκοσμο άλλα την αρχαία ελλη
νική κι άλλα τη βυζαντινή τους παρά
δοση.

Πρόχειρο παράδειγμα για την γνή
σια ελληνική καταγωγή των ενδυμα

δεύουν την κυρίως γραμμή τους. Η αν
τρική καθημερινή φορεσιά δεν διαφέ
ρει καθόλου από την γιορτινή.

Ό λ ε ς  οι αντρικές φορεσιές έχουν για 
εσώρουχα τη φανέλλα και το σώβρακο 
και από καμιά δε λείπει το πουκάμισο, 
που συνήθως είναι κοντό. Αν εξετά
σουμε τις αντρικές φορεσιές κατά με
γάλες γεωγραφικές περιοχές, θα δούμε 
ότι κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται 
οπτικά από κάποιο ιδιαίτερο τμήμα 
τους. Στη Θράκη επικρατεί το πουτοϋρι, 
είδος σκουρόχρωμου μάλλινου παντε
λονιού. Στη Μακεδονία επικρατεί το 
μαύρο πανωβράκι, παντελόνι κι αυτό, 
και η πουκαμίσα, φορεμένη ως βασικό 
ένδυμα.

Οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι αλλά

χωριό, η γυναικεία φορεσιά διακρίνε- 
ται συ καλοκαιρινή και χειμωνιάτικη, σε 
καθημερινή, γιορταστική και νυφική. Η 
καθημερινή γυναικεία φορεσιά είναι 
ακόμη και στο ίδιο χωριό ή νησί εντε
λώς διαφορετική από την καλή ή νυφιά
τικη. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην κα
θημερινή γυναικεία φορεσιά βρίσκομε 
τα γνησιότερα στοιχεία της ελληνικής 
λαϊκής τέχνης σε σεμνή και αυστηρή 
έκφραση. Η γιορτινή και νυφιάτικη 
φορεσιά είναι συνήθως ίδιες, με τη δια
φορά ότι η δεύτερη έχει μεγαλύτερο 
φόρτο διακόσμου.

Ά λ λ η  διαφοροποίηση και επομένως 
πλουτισμός στη γυναικεία ενδυμασία 
προέρχεται από την κοινωνική τάξη, 
στην οποία ανήκει η γυναίκα, δηλαδή 
την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη τάξη, που 
συναντούμε σε πολλές ελληνικές περι
φέρειες, σε αστικά κέντρα και σε πολλά 
νησιά. Η διάκριση αυτή έχει την κατα
γωγή της από τη βυζαντινή εποχή και 
θεσπιζόταν από την Εκκλησία και τον 
ίδιο τον Πατριάρχη, ο οποίος όριζε 
ακόμη και τις ενδυματολογικές κατη
γορίες της προίκας της κόρης σύμφωνα 
με την κοινωνική της τάξη.

Επίσης ο ιδιαίτερος τύπος και χαρα
κτήρας κάθε γυναικείας φορεσιάς, 
προσαρμοσμένος στην τοπική αντί
ληψη της εμφάνισης και της καλαι
σθησίας είναι συχνά αντίθετος προς 
την αισθητική διάθεση και του πλη- 
σιέστερου χωριού.

σιών είναι ο γυναικείος κεφαλόδεσμος 
των 50 χωριών της περιφέρειας Ρουμ- 
λουκιανών της Μακεδονίας, που σκε
πάζει τους κροτάφους και τ ’ αυτιά και 
μοιάζει μ’ αρχαίο κράνος. Το σχήμα 
του κεφαλόδεσμου, όταν προσαρμό
ζονται και οι φούντες (θύσσανοι), παίρ
νει μεγαλύτερη επιβλητικότητα και θυ
μίζει τα στολισμένα κράνη με την ίπ- 
πουριν ή το τρίχινο λόφο του αρχαίου 
κράνους. (Ομήρου Ιλιάδα Γ. 362, Ζ. 
469).

Οι ελληνικές αντρικές φορεσιές εί
ναι αυστηρές στο χρώμα και λιτές στη 
διακόσμηση, έτσι ώστε το βασικό τους 
σχήμα να μένει ξεκάθαρο. Έ ρχοντα ι  σε 
πλήρη αντίθεση με τις γυναικείες φο
ρεσιές, όπου τα τολμηρά χρώματα και 
το παράλογο της διακόσμησης μπερ
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Δεδομένου ότι η φουστανέλλα έχει 
καθιερωθεί ως το κατ’ εξοχήν ελληνικό 
αντρικό ένδυμα, παραθέτω συνοπτικά 
τις απόψεις του καθηγητού της Λαο
γραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κ. Κώστα ΡΩΜΑΙΟΥ, σχετικά με την 
αρχαία καταγωγή της νεοελληνικής 
φουστανέλλας.

Στην αποδεικτική του διαδικασία ο 
καθηγητής κ. ΡΩΜΑΙΟΣ παραθέτει και 
αντικρούει τις προηγηθείσες απόψεις 
σχετικά με την προέλευση της φουστα
νέλλας του καθηγητή κ. Κ ΕΡΑ Μ Ο 
ΠΟ ΥΛΟΥ. οι οποίες συνοψίζονται ως 
ακολούθως:

Α) Η φουστανέλλα θα μπορούσε να 
προέλθει από τον χιτώνα των αρχαίων 
ελλήνων. με πύκνωση των πτυχών του. 
Λόγω του κλίματος αυτή η πύκνωση 
δεν έγινε και δεν υπάρχουν παρόμοιες 
εικόνες από την αρχαιότητα.

Β) Η πύκνωση των πτυχών του χ ι 
τώνα έγινε αναγκαστικά από τους Ρω
μαίους. κατά την επέκταση του Ρωμαϊ
κού κράτους στην Κεντρ. και ΒΔ Ευ
ρώπη. όπου το κλίμα είναι ψυχρό.

Γ) Η φουστανέλλα είναι ρωμαϊκό 
στρατιωτικό ένδυμα, το οποίο μιμή- 
θηκε αργότερα εν αγνοία του ο βασι
λιάς της νέας Ελλάδας Ό θω νας και οι 
σημερινοί Εύζωνοι.

Δ) Αφού η φουστανέλλα καθιερώ
θηκε ως ρωμαϊκό στρατιωτικό ένδυμα, 
φορέθηκε από τα μισθοφορικά στρα
τεύματα του Ρωμ. Κράτους, που προέρ
χονταν από την Ανατολή συμπεριλαμ- 
θανομένης και της Ελλάδας.

Ε) Η φουστανέλλα και η στολή των 
Βλάχων της Πίνδου, πουκάμισο που 
έφτανε μέχρι τα γόνατα, είναι της ίδιας 
καταγωγής. Προέρχονται δηλαδή και

Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Νιόπαντρη απ' την Κερατέα Αττικής. 
Α π έ ν α ν τ ι  κ ά τ ω :  Ασημένιο κιουστέκι του τζά- 
κου ( Ηπειρος 1829).

και οι Μακεδόνες στην περιοχή της 
Φλώρινας φορούν ένα είδος κοντού 
μάλλινου παλτού, που μοιάζει με το 
Θεσσαλικό κι ηπειρωτικό ντουλαμά. Οι 
Βλάχοι κι οι Σαρακατσάνοι δεν φορούν 
πουκαμίσες σκέτες. Φορούν όμως πα- 
νωβράκια λευκά ή μαύρα. Ετσι, το έν
δυμα αυτό το συναντάμε όπου κινούνται 
ή έχουν εγκατασταθεί οι νομάδες αυτές 
( Ηπειρο -  Θεσσαλία -  Αττικοθοιωτία 
-  Αργολίδα -  Κορινθία κ.α.).

Στην Πελοπόννησο, Αττική και γε
νικά τη Στερεά Ελλάδα, συναντάμε τη 
φουστανέλλα, είδος πολύπτυχης λευκής 
φούστας. (Γιά τη φουστανέλλα και την 
καταγωγή της θα αναφερθώ λεπτομε
ρέστερα παρακάτω). Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στα Ιωάννινα, παράλληλα με 
τη φουστανέλλα. φοριόταν και η βράκα 
από πολλούς αστούς και ιδιαίτερα από 
τους ραφτάδες -  τερζήδες και συρμακέ- 
σηδες, επειδή ήταν πιο εύχρηστες στη 
δουλειά τους.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές και 
στα νησιά συναντάμε τη βράκα, είδος 
φουφουλωτού παντελονιού σε διάφορες 
παραλλαγές, με την Κρητική βράκα ως 
την πιο εξελιγμένη σε καπή και σε 
ραφή.

Σε διάφορες ορεινές περιοχές συναν
τάμε τον αντρικό επενδύτη, την,κάπα ή 
την φλοκάτα, η οποία με τα φλόκια της 
θυμίζει τις δορές ή διφθέρες καθώς και 
την «χλαίναν ούλην» του Ομήρου.

Το γιλιέκι ή το μεϊντάνι της φουστα
νέλλας όπως και η φερμέλ.η με το διάκο
σμό τους θυμίζουν τον θώρακα, που 
ήταν κι αυτός διακοσμημένος. Επίσης 
ο χιτώνας και το χειριδωτό ιμάτιο εξ 
ελ ίσ σ ο ντα ι  στη δαλματική με τις περι- 
χειρίδες της βυζαντινής εποχής, η 
οποία καταλήγει στο σύγχρονο πουκά
μισο. που είναι σε χρήση σ ’ όλη τη 
Βαλκανική Χερσόνησο.

οι δύο από τους Ρωμαίους. Ά λλωστε ,  
πολλοί Βλάχοι μιλούν λατινογενή 
γλώσσα.

Σύμφωνα με την άποψη, όμως, του 
καθηγητή κ. Ρωμαίου το πρόβλημα και 
η λύση του συγκεντρώνονται στα εξής: 
Αρχικό ένδυμα είναι ο αρχαίος ελληνι
κός χιτώνας, και μόνο αυτός. Η πύ
κνωση των πτυχών του χιτώνα άρχισε 
να γίνεται από τους ορεινούς πληθυ- 
σμούς. για να διευκολυνθούν στο τρέ
ξιμο. στο διασκελισμό και στην 
άσκηση της καθημερινής εργασίας -  
όχι για κλιματολογικούς λόγους. 
Παράλληλη πύκνωση των πτυχών δεν 
αποκλείεται να επέφεραν και οι άλλοι 
λαοί^ της Χερσονήσου του Αίμου για 
τον ίδιο λόγο. Είναι πολύ πιθανό, οι 
Ρωμαίοι να πήραν τη φουστανέλλα σαν 
επίσημο στρατιωτικό τους ένδυμα μετά 
την επέκτασή τους στα Κράτη των Δια
δόχων του Μ. Αλεξάνδρου.

Αναμφισβήτητη κυριολεκτικά από-

910



δειξη για την αρχαία καταγωγή της 
φουστανέλλας αποτελεί η επιβλητική 
τοιχογραφία του 250 π.Χ., που σώζεται 
στο Μακεδονικό τάφο του Λύσωνος 
και Καλλικλέους στα Λευκάδια της 
Μακεδονίας. Στην τοιχογραφία αυτή 
εικονίζονται ξίφη, περικεφαλαίες, 
περικνημίδες ασπίδες και δυο μεγάλοι 
μακεδονικοί θώρακες. Οι δύο θώρακες 
έχουν στη μέση τους από μια ζώνη, που 
δένεται σφιχτά. Κάτω από τη μέση πέφ
τει ένας πλούσιος χιτώνας, γεμάτος από 
κάθετες πτυχές, οι οποίες υπολογίζον
ται σε 40, αφού μόνο το εμπρόσθιο 
τμήμα έχει 19 πτυχές.

Ά λ λ η  απόδειξη αποτελεί ένα χάλ
κινο αγαλμάτιο, που βρίσκεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλωρεν
τίας. Παριστάνει έφιππο τον Μ. Αλέ
ξανδρο και θεωρείται πιστό αντίγραφο 

. του έργου του Λυσίππου, που είχε στη
θεί στο Δίον, ύστερα από εντολή του 
ίδιου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
«φουστανέλλα» του Μ. Αλεξάνδρου 
φέρει πολλές και αλλεπάλληλες αρμο
νικές πτυχές.

Πολύπτυχες «φουστανέλλες» συναν
τάμε και σε απεικονίσεις από νέους 
επιστήμονες μακεδόνων πολεμιστών 
της περίφημης «μακεδονικής φάλαγ
γας», την ώρα που επιτίθενται.

Στη μεγαλόπρεπη σαρκοφάγο των 
ελληνιστικών χρόνων, που βρέθηκε 
στη Σιδώνα και φυλάσσεται στο Αρ
χαιολογικό Μουσείο Κων/πόλεως, 
υπάρχει στις εξωτερικές πλευρές της 
μια σειρά από επιβλητικές ανάγλυφες 
μορφές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δυο 
μορφές Ελλήνων στρατιωτών, οι 
οποίοι φορούν χιτώνα, που από τη μέση 
και κάτω είναι γεμάτος από αλλεπάλ
ληλες και αρμονικά σύμμετρες πτυχώ
σεις.

Στην ίδια σαρκοφάγο υπάρχει μια 
ανάγλυφη σκηνή μάχης μεταξύ δύο 
εφίππων. Ο ένας έφιππος είναι Πέρσης, 
ο δε άλλος Μακεδόνας, ο Αντίγονος, 
από τη μέση και κάτω του οποίου ξεδι
πλώνεται μια νεοελληνική φουστα
νέλλα, που είναι κοντή, αλλού με 
πολλή συμμετρία στην έντονα πολύ
πτυχη κατασκευή της.

'Ενα χάλκινο αγαλμάτιο, που προέρ
χεται από την Ή πειρο, βρίσκεται στο 
Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών και παρι
στάνει Ηπειρώτη πολεμιστή της επο

χής του Πύρρου -  μάλλον το Φιλόσοφο 
Κινέα - ,  ο οποίος φοράει μια πολύ
πτυχη και αρκετά κοντή «φουστα
νέλλα». Φυσικά οι Έ λληνες  της Ηπεί
ρου φορούσαν το 280 π.Χ. τέτοιες πο
λύπτυχες φουστανέλλες, ενώ ο Ρωμαϊ
κός στρατός -  αν δεχθούμε την απίθανη 
θεωρία του κ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ -  
θα ήταν υποχρεωμένος να περιμένει 
άλλα 300 χρόνια μετά τον Πύρρο, για 
να φθάσει κάποτε στη ΒΔ Ευρώπη και 
να «επινοήσει» εκεί μια παρόμοια εν- 
δυματολογική εξέλιξη.

Τέλος, στη ζωφόρο του Παρθενώνα, 
έργο της απαράμιλλης τέχνης του Φει
δία, εικονίζεται ένας Αθηναίος Πολε
μιστής που είναι έφιππος, ενώ ο πέτσι
νος θώρακάς του αποτελεί θαυμάσιο 
δείγμα σύμμετρης πτυχωτής φουστα
νέλλας».

Ίσ α  με τις αρχές του 20ου αι. η ελλη
νική εθνική ενδυμασία συνηθιζόταν σ’ 
ολόκληρη σχεδόν την ύπαιθρο χώρα 
και τα νησιά εκτός από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, όπου νοθεύτηκε και 
σιγά -  σιγά εξαφανίστηκε.

Η αυλή του Ό θω να  και της Αμαλίας 
δίνουν εξαιρετική σημασία στην 
εθνική στολή. Ο Όθωνας φοράει τη 
φουστανέλλα των καπεταναίων και των 
οπλαρχηγών. Φουστανέλλα φορούν 
και οι στρατηγοί κι οι διπλωμάτες. 
Πολλοί τους εξακολουθούν να παρου
σιάζονται με τη φουστανέλλα στις ξέ
νες αυλές και ύστερα από το 1900. Η 
Αμαλία καθιερώνει ως επίσημη στολή 
των Αθηνών, φορεσιά της κόρης, τη 
γνωστότατη πια σήμερα με την ονομα
σία ιφορεσιά της Αμαλίας, που έχει επη
ρεάσει τις περισσότερες αστικές φορε
σιές, της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά 
και πολλές νησιώτικες. Σύγχρονα όμως 
επιβάλλει όπως οι επίτιμες κυρίες δια
τηρήσουν στην αυλή την αυθεντική 
πατραπαράδοτή τους φορεσιά, για ν’ 
αντιπροσωπεύει η καθεμιά τους τον 
ιδιαίτερο τόπο καταγωγής της. Αργό
τερα η βασίλισσα Ό λ γ α  διαμορφώνει 
ως επίσημο φόρεμα της Αυλής με μα- 
κρυά ουρά, την καλή γιορτινή φορεσιά 
των χωριών της Αττικής με το άσπρο 
σιγκούνι, πλαισιωμένο με έγχρωμες 
τσόχες.

Ωστόσο η ελληνική φορεσιά έχανε 
κι εξακολουθεί να χάνει έδαφος και στο 
χωριό. Ζει σήμερα περιωρισμένη σε 
πολύ λίγα μέρη, όπως π.χ. στο Μέ
τσοβο και σε λίγα νησιά. Σε μερικές 
περιφέρειες φοριέται σποραδικά, σε 
άλλες μόνο από τους μεσήλικες και 
ηλικιωμένους. Σε πολλές περιφέρειες 
και νησιά συνηθίζεται μονάχα στους 
γάμους και στα πανηγύρια, ενώ σε με
ρικές άλλες φυλάσσεται στοργικά από 
τους ηλικιωμένους άντρες και γυναίκες 
μέσα σε σεντούκια για το μεγάλο τα
ξίδι, δηλαδή τη νεκραλλαξιά τους.

Η εξαφάνιση της φορεσιάς από την 
ύπαιθρο χώρα μας στέρησε και από την 
εικόνα της πραγματικής ελληνικής

ζωής και του χαρακτήρα της. Οι διάφο
ρες τοπικές γιορτές, οι γάμοι, τα πανη
γύρια με τους ποικίλους ελληνικούς 
χορούς και τα τραγούδια είναι αδύνατο 
να δώσουν ολοκληρωμένη τη μορφή 
και το ελληνικό χρώμα χωρίς να συν
δυάζονται με τη φορεσιά.

Για την επιβίωση της ελληνικής φο
ρεσιάς γίνανε πολλές αναζωογονητικές 
προσπάθειες. Από το 1912 το Λύκειο 
Ελληνίδων αρχίζει να επαναφέρει το 
ενδιαφέρον και την προσοχή για τις 
εθνικές ενδυμασίες. Συγκεντρώνει με
γάλο αριθμό από εθνικές ενδυμασίες, 
διδάσκει σε νέους και νέες ελληνικούς 
χορούς και διοργανώνει αλλεπάλληλες 
ελληνικές γιορτές. Από το 1927 και με 
την προώθηση των Δελφικών γιορτών 
αρχίζει να εισάγεται η ελληνική φορε
σιά καθώς κι οι ελληνικοί χοροί και τα 
τραγούδια στα σχολεία, στις διάφορες 
οργανώσεις καθώς και σε όλες τις επί
σημες τελετές.

Την κίνηση αυτή για την επιβίωση 
της ελληνικής ενδυμασίας παρακολού
θησε κι η ανάπτυξη Μουσείων και 
ιδιωτικών συλλογών. Με την ίδρυση 
της Ιστορικής κι Εθνολογικής εται
ρείας αρχίζει η περισυλλογή των εθνι
κών ενδυμασιών, κυρίως ιστορικού εν
διαφέροντος (π.χ. ενδυμασίες των αγω
νιστών του 1821) που παίρνει μου
σειακό χαρακτήρα. Εθνικές στολές 
υπάρχουν σήμερα σε διάφορες ιδιωτι
κές συλλογές καθώς και σε διάφορα 
Μουσεία, όπως το «Λαογραφικό Μου
σείο» του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 
Τη μεγαλύτερη όμως και πλουσιότερη 
συλλογή, που απαρτίζεται από 212 αυ
θεντικές ενδυμασίες διαφόρων τόπων 
της ελληνικής γης, συγκεντρώνει στην 
Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη. Οι χωρι
κές και αστικές αυτές ενδυμασίες του 
Μουσείου Μπενάκη, πληρέστατα και 
τελειότατα καταρτισμένες με όλα τα 
τεμάχια κι εξαρτήματά τους, προσφέ
ρουν πλουσιότατη εικόνα από τις ποι
κίλες και ιδιότυπες ενδυμασίες της ελ
ληνικής φυλής. Αξίζει να επισκεφθεί 
κανείς το Μουσείο Μπενάκη, γιατί 
έτσι θάχει την ευκαιρία να θαυμάσει τις 
αυθεντικές ελληνικές φορεσιές, δεδο
μένου ότι οι φορεσιές που φοριούνται 
σήμερα στις γιορτές στις παρελάσεις 
και στις διάφορες τουριστικές εκδηλώ
σεις είναι πια απλοποιημένες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ

1) «Ελληνική Λαϊκή τέχνη» Αγγελικής ΧΑΤΖΗ - 
Μ ΙΧΑΛΗ

2) «Ραπτάδες -  Χρυσοραπτάι5ες . .» Αγγελικής 
ΧΑΤΖΗ Μ ΙΧΑΑΗ

3) «Μουσείο Μπενάκη: Ελλην. Εθν. Ενδυμασία» Αγ
γελικής ΧΑ ΤΖΗΜ1ΧΑ Λ Η

4) «Ελληνικές φορεσιές» -  Ιωάννας Π ΑΠ ΑΝ ΤΩ 
ΝΙΟΥ

5) «Κεντήματα και κοσμήματα Ελλην φορεσιάς» 
Πόπης ΖΩΡΑ

6) «Ααογραφικά θέματα» -  Κων/νου ΡΩΜΑΙΟΥ.

011



01 ΕΠΙΡΡΟΕΣ MEZA ΣΕ 
MIA ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ OMAAA

Τ ου  R.J. FRIESEN 
Αξ/κού της  Καναδικής Έφιππης 

Αστυνομίας
Μετάφραση: Ενωμ. Κων. Κορογιάννη

Φ αίνεται παράδοξο που οι από
ψεις των κοινωνιολόγων άρχισαν να 
ενδ ιαφ έρουν τους αστυνομικούς; 
Οταν μάλιστα υπάρχουν ακόμα κοι

νωνιολόγοι που λένε: «... οι κοινω
ν ιολογ ικές γνώσεις ε ίνα ι δυνατό να 
ε ίνα ι επ ικ ίνδυνες για τους αστυνο
μικούς και τους άλλους φύλακες της 
δημόσιας τάξης, γ ια τ ί έχουν την 
τάση να κάνουν πράξη την ιδανική 
απαίτηση για απόλυτη δικαιοσύνη, η 
επ ίτευξη της οποίας είνα ι η μόνη 
τους ικανοποίηση»1

Οι αστυνομικοί ίσως να μη συμφω
νούν με το συγκεκριμένο αυτό κο ι
νωνιολόγο, όχι βέβαια γ ια τ ί δεν επι
διώκουν την επιβολή του Δ ίκαιου, 
αλλά γ ια τ ί φ α ίνετα ι αστείο  πως μπο
ρεί να τους βλάψει η κοινωνιολογική 
μόρφωση. Αντίθετα, μια πλατιά 
κατανόηση των σύγχρονων κοινω
νιολογικών απόψεων, θα οδηγήσει 
τους αστυνομ ικούς σε μια καλύτερη 
αναγνώριση της θέσης τους και της 
αποστολής τους μέσα στην κοινω
νία.

Ο ρόλος του αστυνομικού, του 
εργάτη, του δάσκαλου ή και του 
υπουργού, όλοι, εξαρτώ νται και 
υπάρχουν μέσα στη συνολική συν
άφεια  της κοινωνίας. Αναμειγνύον
τα ι με τη μόρφωση, τη θρησκεία, 
τους νόμους, την εργασία και την 
ο ικογενειακή  ζωή. Κανένας από αυ
τούς τους τομ είς  της ανθρώπινης 
συμμετοχής δεν μπορεί να θεωρη
θεί εντελώ ς ανεξάρτητα  από τους 
άλλους, και η κατανόηση κάποιου 
από αυτούς εξαρτάτα ι από την 
κατανόηση της σημασίας της αμοι
βαίας μεταξύ τους σχέσης και επί
δρασης.

Η κοινωνιολογία ασχολείτα ι με τη 
μελέτη  του ανθρώπου μέσα στην 
ομάδα, του «κοινωνικού» δηλαδή 
ανθρώπου, με την επίδραση της 
ομάδας πάνω στο άτομο και την 
επιρροή κάποιων ατόμων πάνω σε

ολόκληρη την ομάδα. Η ψυχολογία 
ασχολείτα ι επίσης με τον άνθρωπο, 
αλλά τον αντιμετω πίζει σαν άτομο 
μεμονωμένο. Ενώ η κοινωνιολογία 
έχει σαν αντικε ίμ ενο  ανάλυσής της 
ολόκληρη την κοινωνία2.

Η κοινωνιολογία τε ίν ε ι να ασχο- 
λε ίτα ι περισσότερο με τη φυσιολο
γική ανθρώπινη συμπεριφορά παρά 
με την ιδιόρρυθμη, ασχολείτα ι δη
λαδή περισσότερο με τους νομοτα
γε ίς  πολίτες παρά με τους εγκλημα
τίες. Η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά 
προσελκύει συνήθως την προσοχή 
μας, αλλά αν εξετάσουμε πώς εκδη
λώνουν οι άνθρωποι τη φυσιολογική 
συμπεριφορά, θα ε ίνα ι πιο εύκολο 
να καταλάβουμε τ ι επιδρά πάνω 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά και 
την παρεκτρέπει από ό,τι η κοινωνία 
θεω ρεί φυσιολογικό ή νόμιμο, κα
θώς και τ ι πρέπει να κάνουμε για να 
αποφύγουμε ή να διορθώσουμε μια 
πλημμελή ενέργεια , αλλά θα σχημα
τίσουμε και μια σαφέστερη και ευ 
ρύτερη άποψη της αποστολής της 
αστυνομίας μέσα στο γεν ικότερο  
κοινωνικό πλαίσιο.

Η έννοια  της ομάδας, στην οποία 
έχουμε ήδη αναφερθεί, μπορεί να 
δ ιαφ έρει σε μέγεθος ή χαρακτήρα: 
τα μέλη μιας ο ικογένειας, οι μαθη
τές  μιας τάξης, το συμβούλιο των 
καθηγητών ενός σχολείου, μια 
ομάδα ιεροκήρυκων, ή γιατρών, ή 
δικηγόρων, η πολιτικών, ή αστυνο
μικών, όλοι οι πολίτες μιας χώρας, 
όλοι οι οπαδοί μιιας θρησκείας- όλοι 
αυτο ί αποτελούν και μία τόσο ιδ ια ί
τερη ομάδα! Ό μ ο ια  β ιοτικά πρό
τυπα. ανάγκες και έθιμα, οδηγούν 
σε κάποιες κοινω νικές αλληλεπ ι
δράσεις και τελ ικά  στο σχηματισμό 
των ομάδων.

Η κοινωνιολογία, σε γεν ικές  
γραμμές, δ ίνε ι ιδ ια ίτερη  σημασία 
στη συμπεριφορά της κάθε ομάδας. 
Οι γιατροί, για παράδειγμα, επ ιτε- 
λούν ένα πολύ σπουδαίο λε ιτού ρ 
γημα μέσα στην κοινωνία, όπως κά
νουν και οι δάσκαλοι και οι ιερείς. 
Συνηθίζουμε να εξετάζουμε τους 
ανθρώπους σε ομάδες αναφορικά 
με το επάγγελμά τους, παρά σαν με

μονωμένα άτομα. Βέβαια, εκτός από 
το επάγγελμά τους, συνήθως έχουν 
και άλλες κοινωνικές αποστολές 
ταυτόχρονα: μπορεί να είνα ι γονείς, 
σύζυγοι, αδελφοί, κηδεμόνες, συν
έταιροι- αλλά συνήθως, ανάλογα με 
τις  περιστάσεις, δ ίνουμε σημασία σε 
ένα μόνο από τους κοινωνικούς 
τους ρόλους. Έ να άτομο πρέπει να 
τηρε ί ορισμένες «προδιαγραφές», 
για να φαίνεται ότι πληρεί σωστά τον 
κοινωνικό του ρόλο. Αυτές οι προ
διαγραφές ε ίνα ι απαιτήσεις της 
«ομάδας», ε ίτε  αυτή είνα ι το περι
βάλλον της δουλειάς του, ε ίτε  μια 
πολιτική ένωση, ε ίτε  μια θρησκευ
τική  αδερφότητα, ε ίτε  η ο ικογένειά  
του, ε ίτε  ολόκληρη η κοινωνία. Είναι 
φανερό ότι οι αστυνομικοί έχουν μια 
σημαντική αποστολή μέσα στην κοι
νωνία, και ο τρόπος που ενεργούν 
μεθοδεύετα ι από τ ις  κοινωνικές και 
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 
Ο τρόπος συμπεριφοράς και ενέρ 
γειας αποτελούν τελ ικά  ιδ ια ίτερα 
χαρακτηριστικά στο ιχεία της κάθε 
ομάδας. Και είνα ι επόμενο, εδώ, 
προσπαθώντας να κάνουμε μια 
σκιαγράφηση της γεν ικής θέσης του 
αστυνομικού μέσα στην κοινωνία, να 
λάβουμε υπόψη μας το σχήμα και τ ις  
σχέσεις της «ομάδας», παρά τη συγ
κεκριμένη συμπεριφορά κάποιων 
ατόμων.

Οι «ομάδες» σχηματίζονται πάνω 
σε κο ινές αξίες, χαρακτηριστικά και 
πρότυπα συμπεριφοράς. Ομάδες και 
φ ιλοσοφ ίες του περιθώριου που 
εμφανίζοντα ι κατά καιρούς, έχουν 
πρότυπα και αξίες δ ιαφ ορετικά  από 
εκείνα  της κοινωνικής πλειοψηφίας. 
Τέτο ια  είνα ι η περίπτωση των ναρ
κομανών: στα περισσότερα, βέβαια, 
πράγματα η διαγωγή τους συμμορ
φώ νεται με τ ις  βασικές κοινωνικές 
πεποιθήσεις, αλλά παρουσιάζουν 
και ορισμένα ιδ ια ίτερα  χαρακτηρ ι
στικά που εναντιώ νοντα ι σ' αυτές. 
Κάποια απαράδεκτη ή ακόμα και εγ 
κληματική δραστηριότητα μπορεί να 
είνα ι το χαρακτηριστικό που θα δια
κρ ίνει μια περιθωριακή ομάδα από 
το κύριο σώμα της κοινωνίας. Υπάρ
χουν, για παράδειγμα, παρέες νέων
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που για να γ ίνε ις  μέλος τους πρέπει 
να κάνεις κάποια μικροκλοπή' ή, 
συμμορίες μοτοσυκλεττιστών που 
τηρούν ένα παράδοξο κατάλογο 
αξιών, που προτρέπει στη σκληρή 
β'ια και την αδιαφορία για την αν
θρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Η δια
γωγή που για την ομάδα είναι 
πλημμέλημα και παρεκτροπή, είναι 
για την άλλη η προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή σου σ' αυτή. Ό λ ες  οι 
«ομάδες» προσπαθούν να επιβάλ
λουν την επιρροή τους και πιέζουν 
τα άτομα για να συμμορφωθούν με 
τους δικούς τους κανόνες συμπερι
φοράς.

Οι κανόνες συμπεριφοράς στο 
παιχνίδι της ζωής ονομάζονται 
«τύποι». Υπάρχουν και ισχύουν για 
το κάθε τι, από την πιο απλή και συν
ηθισμένη καθημερινή δραστηριό
τητα μέχρι την πιο επίσημη τελετή . 
Βάζοντας αυτούς τους τύπους σε 
κατηγορίες, γ ίνετα ι ευκολότερη η 
εξήγηση και κατανόησή τους.
. Έτσι, μπορεί κανείς να τους δια
κρίνει σε:

α) Δ εξ ιό τ η τες :  είνα ι ο τρόπος που 
κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά 
του, η πρόοδος και η παραγωγικό
τητά του. Τα ανίκανα και αδιάφορα, 
τα μη παραγωγικά άτομα, δεν θα τύ- 
χουν καμιάς ανταμοιβής, καμιάς 
προαγωγής, καμιάς μισθολογικής 
αύξησης- έτσι, αυτή η κοινωνική 
πίεση υποχρεώνει τα άτομα να είναι 
εργατικά και παραγωγικά και να βελ
τιώνουν τις  δεξιότητάς τους.

6) Εθιμα: είνα ι στοιχεία κοινωνικής 
συμπεριφοράς και εμφάνισης. Η 
παράβασή τους μπορεί να προκαλέ- 
σει την κοινωνική αποδοκιμασία. Για 
να είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί, 
έχουμε μάθει να κάνουμε τη συγκε
κριμένη ενέργεια  στη συγκεκριμένη 
στιγμή και μπροστά στους συγκε
κριμένους ανθρώπους.

Υ) Ηθη: περιλαμβάνουν τις  σημαν
τ ικότερες  ηθικές και κοινωνικές 
αξίες που συνθέτουν την πνευμα
τική προσωπικότητα της κοινωνίας. 
Ό σ ο ι δεν συμμορφώνονται με αυ
τές  εξοστρακίζονται κοινωνικά.

δ) Νόμοι: είναι γραπτοί κανόνες δ ι
καίου και θεσμοί, αποτέλεσμα της 
σοβαρής κοινωνικής μέριμνας για 
ορισμένα θέματα. Χρηματικές και 
στερητικές για την ελευθερ ία  ποι
νές αναγκάζουν τα άτομα να μην τις 
παραβαίνουν.

Οι κοινωνικοί τύποι επιβάλλονται 
κάτω από την κοινωνική επιβολή, 
ε ίτε  πρόκειται για απλή κοινωνική 
αποδοκιμασία, ε ίτε  για κοινωνικό 
εξοστρακισμό, ε ίτε  για ποινές ή και 
ολοκληρωτική κοινωνική απόρριψη 
(εξορία, στέρηση πολιτικών δικαιω
μάτων). Η κοινωνία, λοιπόν, επιβάλ
λει νομικές κυρώσεις για την παρά-

Οι χϊιπιυδες απόρριψαν το κοινωνικό κατε
στημένο που επέβαλε το καθημερινό ξύρισμα ή 
την περιποίηση της ανδρικής κόμης, τη γραβάτα 
και το ωράριο εργασίας . . .

βάση των γραπτών κανόνων της, και 
αναθέτει την πραγματοποίησή τους 
στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί ε ί
ναι ακριβώς κοινωνικοί λειτουργοί, 
που εφαρμόζουν τους γραπτούς κα
νόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας. 
Βέβαια, η κοινωνία δεν φτιάχνει 
τους νόμους για να τους επιβάλλει 
με τη βία- τους φτιάχνει για να ελέγ
χει την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Αλλά όπου αυτός ο προληπτικός 
έλεγχος αποτυγχάνει, τό τε  πρέπει 
το δίκαιο να επιβληθεί δυναμικά.

Η νομοθεσία είνα ι προϊόν και όχι η 
πηγή των κοινωνικών αξιών και της 
δημόσιας θέλησης. Ό τα ν  με την πά
ροδο του χρόνου, οι κοινωνικές 
αξίες μεταβάλλονται, ακολουθούν 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, και 
είναι λογικά επόμενο να αλλάζουν 
και οι θέσεις και απόψεις της αστυ
νομίας.. Κάτι που μέχρι χθες ήταν 
παράνομο, μπορεί σήμερα να έχει 
γ ίνε ι κοινωνικό «ταμπού». Πρόσ
φατο παράδειγμα είναι οι νόμοι για 
τον έλεγχο των γεννήσεων και για 
την αντιμετώπιση των ομοφυλόφι
λων στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Οι 
ιδέες και οι αντιλήψεις μέσα στην 
κοινωνία μπορούν να αλλάξουν 
τόσο γρήγορα, που οι νομοθετικές 
τροποποιήσεις είνα ι δύσκολο να τις 
προλάβουν και να τ ις  καλύψουν. Και 
τότε, οι αστυνομικοί πρέπει να με
θερμηνεύουν σωστά τους νόμους 
που ισχύουν, να προστατεύουν το 
δίκαιο και να επιβάλλουν την τάξη 
ακολουθώντας το ρυθμό της κοινω
νικής εξέλιξης. Πραγματικά μια 
πολύ δύσκολη αποστολή, αφού η 
υποκειμενική ανθρώπινη φρόνηση 
θα πρέπει να καλύψει το κενό της 
έλλειψης «αντικειμενικών» νόμων.

Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να 
κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν. 
Οι πολλοί ε ίτε  συμμορφώνονται με 
τους κανόνες, τα πρότυπα και τα 
χρονοδιαγράμματα του κοινωνικού 
και επαγγελματικού τους περίγυ
ρου, ε ίτε  απορρίπτονται κοινωνικά. 
Αυτή η πραγματικότητα, έχε ι δη
μιουργήσει την εντύπωση ότι για να 
προοδεύσει κανένας στην κοινωνία 
μας, πρέπει να θυσιάσει την προσω
πική του ελευθερία . Η φιλοσοφία 
αυτής της σκέψης είναι ό τι αν και 
είμαστε ελεύθερο ι να κάνουμε ό,τι 
θέλουμε, τελ ικά  δεν το κάνουμε 
γ ια τί φοβόμαστε τη γνώμη των άλ
λων. Έτσι, ακρωτηριάζουμε την 
ελευθερ ία  μας και συμμορφωνόμα
στε με τις κοινωνικές επιταγές. Αυτή 
η φιλοσοφία αποτέλεσε την πηγή για 
το κίνημα των χίππυδων. Οι χίππυ- 
δες απόρριψαν το κοινωνικό κατε
στημένο που επέθαλλε το καθημε
ρινό ξύρισμα, ή την περιποίηση της 
αντρικής κόμης, τη γραβάτα και το 
ωράριο εργασίας, τη διαμονή σε 
βίλλα κάποιου αριστοκρατικού 
προάστιου, το τένν ις  και το γκολφ. 
Εγκατέλειψαν, λοιπόν, όλα αυτά τα 
αστικά πρότυπα για να διασώσουν 
την ελευθερ ία  τους και να δείξουν 
ότι μπορούν να είνα ι και να κάνουν 
ό,τι θέλουν. Το παράδοξο, όμως, τ ε 
λικά ήταν πως στην προσπάθειά 
τους να αποδείξουν τον αντικομ- 
φορμισμό τους και να απορρίψουν 
τους κοινωνικούς περιορισμούς, 
έπεσαν όλοι σε μια χαρακτηριστική 
ανάμεσά τους ομοιομορφία· απόρ- 
ριψαν ένα σύνολο κανόνων για να 
αναγκασθούν να συμμορφωθούν σε 
κάποιο άλλο, με τον ίδιο επιτακτικό 
τρόπο, όπως σε κάθε άλλη κοινωνική 
ομάδα.

Τα πρότυπα της συμπεριφοράς ε ί
ναι αναπόφευκτα προϊόντα του άν- 
θρωπου -  «κοινωνικού όντος». Οι
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κοινω νικοί κανόνες εξελίσσονται. 
Το να σ κέφ τετα ι και να ενεργε ί κά
ποιος σύμφωνα με τις  κοινωνικές 
αξίες και επ ιταγές απαιτεί μια συν
εχή ενημέρωση και προσαρμογή, 
που ξεκ ινά ε ι από αυτή τη στιγμή της 
γέννησης του ανθρώπου- γ ιατί, βέ
βαια, οι άνθρωποι δε γενν ιούντα ι με 
ιδέες  στο κεφάλι τους. Ιδέες και 
πνευματικές κατευθύνσεις  δεν 
υπάρχουν, μέχρι που να βρεθεί κά
ποιος να τ ις  δώσει. Ετσι, οι πνευμα
τ ικ ές  δυνατό τητες  των ατόμων ανα
πτύσσονται με τ ις  διανθρώπινες 
σχέσεις και τ ις  π ερ ιβαντολλογικές 
ευκα ιρ ίες. Οι αστυνομικοί, για 
παράδειγμα, μαθαίνουν να κάνουν 
καλά τη δουλειά  τους παρακολου
θώντας τους ικανούς συναδέλφους 
τους- αλλά και οι ναρκομανείς, γ ί
νοντα ι τέτο ιο ι, ακολουθώντας άλ
λους ναρκομανείς, ε ίτε  πρόκειτα ι 
για σκονάκηδες ε ίτε  για μορφινομα- 
νείς. Σίγουρα, όλοι οι σκονάκηδες 
δεν πρόκειτα ι να καταλήξουν στη 
μορφίνη- ούτε η επιστήμη έχε ι απο
δ ε ίξε ι τίποτα τέτο ιο . Αλλά είνα ι 
ολοφάνερο ότι οι επ ιρροές και οι 
επ ιδράσεις της ομάδας, δεν είνα ι 
καθόλου τυχα ίο ι παράγοντες στην 
«εξέλιξη» από τα ελαφρά στα 
σκληρά ναρκωτικά.

Οι ομάδες αναπτύσσουν μια εσω
τερ ική  συνοχή που ενδυναμώ νει και 
ενθαρρύνει τα μέλη τους. Οι κανό
νες της ομάδας δεν λε ιτουργούν 
μόνο σαν οδηγός για τα μέλη της, 
αλλά τονώνουν και τη σιγουριά 
τους: όταν κάποιος τηρε ί όλες τ ις  
επ ιταγές της ομάδας του, στερεώ νει 
την πεποίθησή του ότι ανήκει σ' αυ
τήν, και π ιστεύει ό τι η προσωπική 
του θέση γ ίνετα ι πιο ισχυρή και στα
θερή. Η συνοχή της ομάδας είνα ι 
ένα πολύ σημαντικό στο ιχείο  για 
τους αστυνομικούς οργανισμούς. Η 
φύση του αστυνομικού λε ιτουρ γή 
ματος ε ίνα ι τέτο ια , που δεν είνα ι 
σπάνια τα περιστατικά της α ντίθ ε
σης των αστυνομικών με άλλες κο ι
νωνικές ομάδες. Ό τα ν  τυχα ίνε ι κάτι 
τέτο ιο , ο αστυνομικός ψάχνει να 
βρει υποστήριξη για να ενισχύσει τη 
θέση του μέσα στον επαγγελματικό 
του περίγυρο. Ό ποιο  άτομο χρε ιά 
ζετα ι μια τέτο ια  υποστήριξη και δεν 
τη βρει μέσα στην ομάδα του, είνα ι 
π ιθανότατο να δ ιαταραχθεί ψυχο
λογικά.

Οι αστυνομικοί και οι σ τρατιω τικοί 
είνα ι στενά συνδεδεμένο ι με την 
ομάδα τους και τους συναδέλφους 
τους, με ένα ισχυρό αίσθημα αλλη
λεγγύης. Η τα υτότη τα  αυτών των 
στρατιω τικής οργάνωσης ομάδων 
είνα ι τόσο έντονη, ώστε ορισμένοι 
εξαρτούν από αυτήν όλη τους την 
αυτοπεποίθηση και το κύρος. Ό τα ν  
κάποιος απ οστρατεύετα ι ή απομα
κρύνετα ι από την υπηρεσία του για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνει τη

σιγουριά και την πίστη στον εαυτό 
του. Και αυτό μπορεί να τον οδηγή
σει μέχρι και στην αυτοκτονία . Ο 
Εμίλ Ντουρχάιμ, ο γνωστός Γάλλος 
κοινωνιολόγος, δ ίνε ι μια τέτο ια  εξ 
ήγηση «...στο γεγονός ότι η συχνό
τητα  των αυτοκτονιώ ν είνα ι υψηλό
τερη ανάμεσα στους στρατιω τικούς, 
από ότι ανάμεσα στους πολίτες..! 
Και η π ιθανότητα αυτοκτονίας αυ
ξάνετα ι, όσο ο στρατιω τικός κάνει 
βίωμά του όλες τις  αξίες και τ ις  επι
ταγές της αυστηρής στρατιω τικής 
ζωής...»3. Βέβαια, η αυτοκτονία  είνα ι 
το αποτέλεσμα μιας τέλε ια ς  και 
ολοκληρω τικής εξάρτησης από την 
«ομάδα», που στην πραγματικότητα 
σπάνια συμβαίνει. Η αναφορά της, 
όμως, δεν ήταν περιττή, γ ια τ ί οι αν
θρώπινες αντιδράσεις δεν ε ίνα ι δυ
νατό να προδιαγραφούν ή να μπουν 
σε κανόνες.

Η βελτίωση του χαρακτήρα, της 
καλής διαγωγής, των προσωπικών 
αξιών και της διανόησης, απαιτεί μια 
συνεχή εξελ ικτ ική  πορεία σε όλη τη 
δ ιάρκεια  της ανθρώπινης ζωής- κα
νένας δεν γ ενν ιέτα ι με επ ίκτητα χα
ρίσματα, αλλά αναπτύσσει την 
προσωπικότητά του κάτω από την 
επίδραση του περιβάλλοντος της 
ο ικογένειας, του σχολείου ή του 
πνευματικού κόσμου. Το πόσο κά
ποιος θα αναπτύξει τ ις  δυνατότητάς 
του εξαρτάτα ι από την επίδραση του 
περιβάλλοντος, τ ις  ευκα ιρ ίες που 
θα του δοθούν, και τα πνευματικά 
του βιώματα.

Το 1971, στο Εθνικό Καναδικό 
Πρωτάθλημα Χόκεϋ, γ ια  παράδει
γμα, πρώτος σκόρερ ήταν κάποιος 
παίχτης ιταλ ικής καταγωγής- το ότι. 
όμως, κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο 
να πετύχει 76 γκολ, δεν σημαίνει 
ότι μπορούμε να βγάλουμε το συμ
πέρασμα πως η Ιταλία είνα ι μια χώρα 
που βγάζει τους καλύτερους παί
χτες  του χόκεϋ. Ο παίχτης που ανα
φέραμε. κατάφερε να αναπτύξει τ ις  
δυνατότητάς του ακολουθώντας τις 
συμβουλές κάποιων καθοδηγητών 
του, μέσα στο περιβάλλον στο οποίο 
μεγάλωσε.

Η φτώχεια, αυτή καθεαυτή, δεν 
είνα ι α ιτία  της εγκληματικότητας 
των νέων. Αντίθετα, ενθαρρύνετα ι 
από κάποιο πατέρα που η φ ιλοσοφία 
του για τη ζωή συμπυκνώνεται στο 
«κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, αρκεί να 
μη σε πιάσουν!», ή από κάποιο ψευ- 
τοήρωα της γε ιτον ιάς που καυχιέτα ι 
για τ ις  κλοπές αυτοκινήτω ν που έχει 
κάνει, ή ακόμα και από το δάσκαλο 
που δεν προσπαθεί να διορθώσει το 
παιδί, αλλά το απομακρύνει κι άλλο, 
λέγοντάς του: «εσύ, παιδί μου, δεν 
κάνεις για σχολείο και για γράμ
ματα». Οι μ ελέτες  έχουν αποδείξει 
ότι οι άνθρωποι, και ε ιδ ικό τερα  τα 
παιδιά, τε ίνουν  να επ ιδίδονται σε

ασχολίες, για τ ις  οποίες οι άλλοι 
τους θεωρούν ικανούς. «Είναι αλή
θεια πως για κάθε νεαρό εγκλημα
τία, υπάρχει πίσω του ένα κακοποιό 
ο ικογενειακό  περιβάλλον. Τα παιδιά 
δεν γενν ιούντα ι κακά, γ ίνοντα ι...»4.

Οι άνθρωποι μπορούν, πραγμα
τικά, να αλλάξουν, από τ ις  απαιτή
σεις και τ ις  προσδοκίες των άλλων. 
Και σ κεφ τε ίτε  τ ι μπορεί να σημαίνει 
αυτό, στις σχέσεις Αστυνομίας και 
Κοινού, ή στις σχέσεις των αστυνο
μικών με τους συναδέλφους τους, 
ανώτερους και κατώτερους.

Οι κακές τάσεις και συνήθειες 
αποκτώνται από ανθρώπους που 
έχουν τέτο ια  προδιάθεση. Ανάλογα 
με τα πιστεύω μας, φροντίζουμε να 
ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους 
που θα ακούσουν τη «φιλοσοφία» 
μας και θα παραδεχτούν τις απόψεις 
μας.

Είναι αστείο  να υποστηρίζουμε ότι 
η εγκληματική συμπεριφορά είνα ι το 
αποτέλεσμα της αντίδρασης για κά
ποιες ανεκπλήρωτες β ιοτικές  ανάγ
κες. Η κλοπή, για παράδειγμα, δ ι
κα ιολογείτα ι σαν το αποτέλεσμα της 
ανάγκης του κλέφτη για χρήματα. 
Αλλά, βέβαια, οι τ ίμ ιο ι άνθρωποι για 
να ικανοποιήσουν ακριβώς την ίδια 
ανάγκη, εργάζονται. Η διαφορά στον 
τρόπο αντιμετώπισης αυτών των 
αναγκών, απόκειται στο χαρακτήρα 
του κάθε ανθρώπου. Ο μηχανισμός 
του εθισμού στην εγκληματική συμ
περιφορά, είνα ι το ίδιο απλός σαν να 
μαθαίνουμε ή να συνηθίζουμε να 
κάνουμε οποιοδήποτε άλλο πρά
γμα5.

Ό τα ν  ο κλέφ της καταλήξει στη 
φυλακή, η περίεργη και πλημμελής 
φιλοσοφία του βρίσκει καινούργιους 
θιασώτες στα πρόσωπά των συγκρα- 
τούμενώ ν του. Και έτσι, οι π ιθανότη
τες  μεταμέλειας και καλυτέρευσης, 
μέσα στη φυλακή, χάνονται. Η φυ
λάκιση, αυτή καθεαυτή. δεν εξασκεί 
καμία κοινωνιολογική επίδραση, εκ 
τός βέβαια από τ ις  σχέσεις που ανα
πτύσσονται μέσα στην ίδια την κοι
νωνία της φυλακής, που αποτελεί 
μια ιδιότυπη κοινωνική ομάδα με τα 
δικά της πρότυπα και τους δικούς 
της κανόνες, και με τη δική της δύ
ναμη επιβολής των επιταγών της.

Σε μια φυσιολογική κοινωνία, ο 
σωστός κοινωνικός άνθρωπος έχει 
κάνει την αξιοπρεπή εμφάνιση, την 
κόσμια διαγωγή και τ ις  νομοταγείς 
ενέργε ιες , βίωμα και τμήμα της 
προσωπικότητάς του. Ο άνθρωπος 
που έτυχε της σωστής διαπαιδαγώ
γησης αναπτύσσει ένα ψυχολογικό 
μηχανισμό που αυτόματα τον εμπο
δ ίζει να κάνει κάτι κακό ή παράνομο. 
Είναι πολύ δύσκολο για ένα τέτο ιο  
άνθρωπο να διαπράξει εσκεμμένα 
κάποιο έγκλημα. Η συνείδησή του 
δεν θα του το επ ιτρέψει.
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Ένας γνωστός κοινωνιολόγος, ο 
G. Η. Mead, υποστηρίζει ότι οι άν
θρωποι προικίζονται με χαρακτήρες 
από την κοινωνία στην οποία ζουν, 
και ότι είναι τα προϊόντα μάλλον 
παρά οι δημιουργοί τη ς6. Οι κοινωνι
κές τάσεις παίζουν ένα πολύ σημαν
τικό ρόλο στην πνευματική και ηθική 
εξέλιξη του καθενός, και ε ιδ ικότερα 
των νέων. Ακόμα και τα παιχνίδια 
που παίζουν τα παιδιά, πληρούν κά
ποιο κοινωνικό ρόλο, αφού τα συν
ηθίζουν στην ύπαρξη κανόνων που 
ισχύουν απαράβατα. Ο καθένας στο 
παιχνίδι παίζει το ρόλο του· άλλος 
είναι ο αρχηγός, άλλος έχει κάποια 
άλλη αποστολή, άλλος πάει μπρο
στά, άλλος ακολουθεί. Κανένας, 
όμως, δεν μπορεί να αλλάξει ή να 
παραβεί τους κανόνες που ισχύουν. 
Αυτό διδάσκει στους νέους την αξία 
της κοινωνικής σταθερότητας και 
της προσαρμογής μ' αυτή. Η σύγ
κριση των προσωπικών με τα κοινω
νικά δεδομένα, και η προσπάθεια 
ταύτισής τους, είνα ι ένα σημαντικό 
βήμα προόδου, όσο μάλιστα ο άν
θρωπος μεγαλώνει και παίζει ένα πιο 
ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία.

Ό λα  τα παιδιά, κάποτε, θα κάνουν 
τη μικρή απατεωνιά τους. Αυτό, 
όμως, δεν έχει τόσο μεγάλη σημα
σία. Εκείνο που έχει σημασία, είναι η 
γεν ικότερη αντιμετώπιση από αυτό 
το άτομο της παρανομίας. Τη στιγμή 
που ο αστυνομικός συλλαμβάνει ένα 
κακοποιό και τον κλείνει στη φυ
λακή, ήδη ο χαρακτήρας του και η 
ιδεολογία του έχουν φτάσει σε ένα 
τέτο ιο  σημείο πόρωσης, που η επι
βολή κάποιας ποινής, ακόμα και η 
φυλάκιση, δεν πρόκειται να τον 
συνετίσει, ούτε καν να τον επηρεά
σει στο ελάχιστο. Κάτι πήγε στραβά, 
πολύ πριν την πρώτη του σύλληψη, 
ίσως όταν ήταν ακόμα παιδί. Αυτό 
είναι που πρέπει να κατανοήσουν οι 
αστυνομικοί· και να δώσουν μεγαλύ
τερη σημασία στο προληπτικό τους 
έργο, ειδ ικά ανάμεσα στα νεαρά 
άτομα. Η προσέγγιση και η νουθεσία 
των νέων από τους αστυνομικούς, 
μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαν
τική και αποτελεσματική για τη σω
στή κοινωνική τους ένταξη- αλλά 
μπορεί να φανεί και εντελώς εξ
ωπραγματική και αστεία αν επιχει- 
ρηθεί σε κάποιο όψιμο χρονικό ση
μείο της εγκληματικής καριέρας του 
κακοποιού.

Η αναμόρφωση είναι μια μακρό
χρονη, δύσκολη και καμιά φορά 
αδύνατη να πετύχει προσπάθεια. Τα 
σωφρονιστικά συστήματα, προσπα
θώντας να την επιτύχουν, αντιμε
τωπίζουν ένα τεράστιο κοινωνικό 
πρόβλημα: ελάχιστοι άνθρωποι φαί
νετα ι πως έχουν τη δυνατότητα να 
μετακινηθούν από μια κοινωνική 
ομάδα σε κάποια άλλη. Και αυτό

οφ είλετα ι σε δύο, βασικά, λόγους: 
κατ’ αρχάς, οι άνθρωποι δεν γ ίνον
τα ι εύκολα αποδεκτοί στις νέες 
ομάδες που προσπαθούν να εντα 
χθούν, και έτσ ι παραμένουν στον 
παλιό τους περίγυρο, όπου είναι 
γνωστοί και αγαπητοί· έτσι, δεν 
μπορούν να γλυτώσουν από τις  κα
κές επιρροές που δέχονται εκεί. Και 
ύστερα, ας μην ξεχνάμε ότι οι άν
θρωποι νιώθουν μια σιγουριά και μια 
θαλπωρή μέσα στο περιβάλλον όπου 
έχουν συνηθίσει, και είνα ι συναι
σθηματικά δεμένο ι μαζί του, ε ίτε  
πρόκειται για μια συμμορία ληστών, 
ε ίτε  για τον πιο νόμιμο επαγγελμα
τικό οργανισμό.

Η λύση για την επιτυχία της ανα
μόρφωσης των κακοποιών, δεν βρί
σκεται ούτε στη φυλάκισή τους σε 
σωφρονιστικά καταστήματα, όπου οι 
κακοποιοί πλουτίζουν ανταλλάσ
σοντας τις  εμπειρίες τους αντί να τις 
ξεχνούν, ούτε στην αβασάνιστη 
επανένταξή τους στην κοινωνία 
μετά από κάποια ελαφριά δικαστική 
μομφή. Η λύση, τελικά, δεν είνα ι καν 
η αναμόρφωση, που συνήθως εφαρ
μόζεται πολύ αργά για να επιτύχει, 
αλλά η σωστή πρόληψη που ξεκ ινάει 
στο χώρο και στο χρόνο που πρω- 
τοαρχίζει να αναπτύσσεται η αν
θρώπινη προσωπικότητα, στο σπίτι 
και στο σχολείο. Δεν παύουν, βέ
βαια, να υπάρχουν δυσκολίες στην 
εφαρμογή ενός τέτο ιου  προγράμ
ματος πρόληψης, που γεννιούντα ι 
από το χαμηλό πνευματικό επίπεδο 
και τις  κοινωνικό - ο ικονομικές δια
φορές. Η λύση, ίσως, να βρίσκεται 
στην ίδρυση κάποιων ινστιτούτων 
κοινωνικών σπουδών, που θα έχουν 
βαθμίδες για όλες τις ηλικίες, ξεκ ι
νώντας από την πρωτοσχολική, που 
θα δίνουν τα εφόδια, πνευματικά και 
ηθικά, για να ανταπεξέλθει κανένας 
ικανοποιητικά στις κακές επιρροές, 
που σε κάποια χρονική φάση της 
ζωής μας όλοι δεχόμαστε.

Η σωστή εκπλήρωση κάποιου 
επαγγελματικού ή βιοτικού ρόλου 
προϋποθέτει μια εσωτερική και εξ
ωτερική προσαρμογή και, τελικά, 
ολόκληρη η ζωή είναι μια συνεχής 
αναπροσαρμογή. Έ να τέτο ιο  παρά
δειγμα αποτελεί η εκπαίδευση των 
νέων αστυνομικών, που ξεκ ινάει με 
την αποξένωσή τους από το κοινω
νικό περιβάλλον, στο οποίο μέχρι 
τό τε ζούσαν. Η παλιά κοινωνική τους 
θέση χάνει τη σημασία της. Μαθαί
νουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς, 
με τα οποία πρέπει να συμμορφω
θούν. Η μελλοντική τους θέση και 
πρόοδος εξαρτάτα ι από την από
δοση, την ικανότητα προσαρμογής 
και τη δυνατότητα τήρησης των αυ
στηρών επαγγελματικών κανόνων. 
Τελικά. η ένταξη στην «ομάδα» και η 
καθιέρωση μέσα σ' αυτήν, γ ίνοντα ι

οι πηγές μιας μεγάλης προσωπικής 
ικανοποίησης.

Αυτός είναι, ίσως, ο τύπος της εκ
παίδευσης που λείπει από τα συν
ηθισμένα παιδαγωγικά συστήματα. 
Δεν είνα ι αρκετο ί οι νέοι που αφ ιε
ρώνονται σε κάποιο υψηλό στόχο. 
Και ελάχιστο ι είνα ι εκε ίνο ι που μπο
ρούν να δώσουν κάποια προσωπική 
υπόσχεση για το μέλλον. Ίσως, 
όμως, η κοινωνία να μην τους δ ίνει 
την κατάλληλη ώθηση7.

Η επίδραση της κοινωνίας, σαν 
μιας ολότητας, πρέπει να είνα ι ισχυ
ρότερη από την επίδραση κάθε άλ
λης υποομάδας και της κολτούρας 
της.

Οι γονείς  επηρεάζουν τα παιδιά 
μέσα στον ο ικογενειακό κύκλο- οι 
δάσκαλοι μέσα στο περιβάλλον της 
τάξης. Οι δ ιανοούμενοι ασκούν τις 
επιρροές τους μέσα στο χώρο των 
ομοϊδεατών τους. Οι πολιτικές 
παρατάξεις επηρεάζουν τους αν
θρώπους, αλλά και οι προτιμήσεις 
των ανθρώπων επηρεάζουν την πο
λιτική των παρατάξεων. Οι αστυνο
μικοί έχουν μεγάλα περιθώρια 
άσκησης επιρροής πάνω στους πο
λίτες, αλλά και η Κοινωνία μπορεί να 
θεσπίσει τροποποιήσεις, που να 
μεταβάλλουν το εύρος αυτών των 
περιθώριων ή τον τρόπο της άσκη
σης αυτής της επιρροής. Το αστυ
νομικό λειτούργημα έχει πηγή και 
δικα ιολογία του τη νομοθεσία- και η 
νομοθεσία βασίζεται στις κοινωνι
κές τάσεις και αξίες που συνεχώς 
εξελίσσονται και αλλάζουν.

Είναι ολοφάνερο πως όλα τα μέλη 
της κοινωνίας αλληλοσυγκρούονται 
μέσα σε μια «αρένα» αμοιβαίων αλ
ληλεπιδράσεων. Και σκοπός αυτής 
της μελέτης ήταν ακριβώς η από
δοση αυτής της πραγματικότητας. 
Μέσα σε γενικά και περιληπτικά 
πλαίσια βέβαια· γ ια τί αυτή η μελέτη 
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια 
προσπάθεια εισαγωγής, και πολύ 
απήχε από την ολοκληρωμένη θεώ
ρηση, των σύγχρονων κοινωνικών 
αντιλήψεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. ..Invitation to Sociology», ρ. 48 

Peter L. Berger
2. ..What is Sociology», p. 5 

Alex Inkeles
3. «Sociology», p. 27

Leonard Broom and Philip Selznick
4. «Developmental Psychology Today», p. 291 

CMR Books. Del Mar, California
5. «Principles of Criminology», p. 82

Edwin H Sutherland and Donald R. Cressey
6. «Sociological Concepts and Research», p. 10 

Ralph Thomlinson, quoting G. H. Mead
7. «Sociology», p. 107

Leonard Broom and Philip Selznick
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

Της Gisela FREUND

Σ' όλες τ ις  δυσκολίες που υπήρχαν στο να 6ρει κανείς 
δουλειά  προστίθετα ι, για  τους φω τορεπόρτερς και κάτι άλλο 
οι σ υνεχείς  δ ιαμάχες για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
τους. Το δικαίωμα αναδημοσ ίευσης μιας φω τογραφίας προσ
τα τεύ ετα ι από το νόμο αλλά αυτός δ ια φ έρε ι από τη μια χώρα 
στην άλλη. Δεν υπάρχει ένα δ ιεθνές  copyright που να προστα
τε ύ ε ι αυτόματα  το  δικαίωμα σε μια φωτογραφία, σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η δ ιεθνής σύμβαση του copyright που είχαν 
προσυπογράψει, ώ ςτο  1971, 62 χώρες, και η Σ οβ ιετική  Ένωση 
απο το Φ εβρουάριο του 1973, εγγυάτα ι μόνο την εφαρμογή 
του νόμου στους ξένους, αλλά δε λαμβάνει υπ’ όψη το νόμο 
της χώρας απ όπου προέρχετα ι ο φωτογράφος.

Στη Γαλλία ο νόμος της 11ης Μ αρτίου 1957 εξομοιώ νει τη 
φωτογραφία με τα έργα του πνεύματος και την π ροστατεύει 
για  μια 50ετία  από το θάνατο του δημιουργού της. Σ' αυτό το 
χρονικό διάστημά προστίθεντα ι τα χρόνια των δύο παγκο
σμίων πολέμων και, σε ορ ισμένες περιπτώσεις, η προστασία 
μπορεί να επεκταθεί.

Στην Αμερική, ένας φωτογράφος δεν μπορεί να έχε ι την 
απ οκλειστικότητα  παρά μόνο αν κάθε αρνητικό έχε ι την έν 
δειξη C μαζί με το  όνομα του δημιουργού. Η διάρκεια  του 
δικα ιώ ματος απ οκλειστικότητας ε ίνα ι 28 χρόνια από την 
πρώτη δημοσίευση, αλλά ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του 
μπορούν να ζητήσουν επέκταση για άλλα τόσα χρόνια. Αυτός 
ο νομος σύντομα θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία ο νόμος ε ίνα ι ακόμα πιο 
δ ιαφορετικός. Μια φωτογραφία π ροσ τατεύετα ι αυτόματα για 
25 χρόνια, από τη στιγμή που έχ ε ι «τραβηχτεί». Αν έχε ι δημο
σ ιευ τε ί π ροσ τατεύετα ι για άλλα 25 χρόνια από την πρώτη της 
δημοσίευση. Μ ετά  από τη λήξη της προστασίας γ ίν ετα ι δημό
σιο κτήμα.

^ ΤΓ1 Ρωσία, σύμφωνα με διάταγμα της 21ης Φεβρουάριου 
973. τα δικαιώματα του δημιουργού δ ια τηρούντα ι όσο βρίσ

κετα ι εν ζωή και 25 χρόνια μετά το θάνατό του. Ωστόσο η 
νομοθεσία  των Ομοσπονδιακών Δημοκρατιών που προστα
τε ύ ε ι τα φωτογραφικά έργα μπορεί να περ ιορ ίσει τη ν περίοδο 
της εφαρμογής των δικαιωμάτων του δημιουργού. Αλλά η 
διάρκεια  της προστασίας δεν μπορεί να ε ίνα ι κατώτερη από 
10 χρονιά από την πρώτη αναδημοσίευσή της, πράγμα που 
σημαινε ότι, αν μια φωτογραφία ε ίχε  θεω ρηθεί ότ ι εξυπ ηρε
τούσε το γεν ικό  καλό ή την κουλτούρα, μπορούσε να αναδη
μοσ ιευ τε ί δέκα χρόνια  μετά την πρώτη της δημοσίευση, χω- 
Ρ>ς να χρε ια σ τε ί να καταβληθούν χρήματα στο δημιουργό

Η τρέχουσα κατάσταση ε ίνα ι χαοτική. Ακόμα και σ τις χώ
ρες που τα δικαιώματα καθορίζοντα ι σαφώς από το  νόμο, 
εξακολουθούν να αγνοούντα ι. Στη Γαλλία, για  παράδειγμα η 
φωτογραφία π ροστατεύετα ι από κάθε ε ίδους κακότεχνη 
παραποίηση ή από άλλες παραπλανητικές χρήσεις όπως οι

αρνητικές  ανατυπώσεις, μεταπώληση χωρίς άδεια  κ.λ.π. Ο 
νόμος υπενθυμίζει επ ίτηδες στο άρθρο του αρ. 6 ότ ι «ο δη
μιουργός απολαμβάνει του δ ικα ιώ ματος σεβασμού του ονό
ματος του. της ιδ ιό τητάς του και του έργου του». Αλλά ένας 
μεγάλος αριθμός εφημερίδω ν παραλείπουν συστηματικά να 
βαλουν κάτω από τ ις  φω τογραφίες, το όνομα εκείνω ν που δεν 
ε ίνα ι φω τογράφοι της εφημερίδας. Ο ρισμένες πρόσφεραν σ ’ 
ανταλλαγμα διπλάσια τιμή της τρέχουσας ταρίφας. Δεν είνα ι 
βέβαια, η ματα ιοδοξϊα  που κάνει τους φωτογράφους να θέ
λουν να δουν το όνομά τους τυπωμένο. Η παράλειψη ανο ίγε ι 
την πόρτα σε κάθε δυνατή παραποίηση. Σήμερα οι τεχνικές της 
αναπαραγωγής έχουν τόσο τελε ιοπ ο ιηθε ί που μπορεί κανείς 
να εχε ι οσα αντίγραφα θ έλε ι για οτιδήποτε. Ό τα ν  δεν υπάρ
χε ι καμιά ένδειξη  του ονόματος, οι δράστες δεν α ισθάνονται 
καμιά υποχρέωση να πληρώσουν τα δικαιώματα του δημ ιουρ
γού. Αλλωστε, τα μόνο έσοδα του ανεξάρτητου φωτογράφου 
είνα ι η πώληση του δικαιώματος αναπαραγωγής των φωτο
γραφιών του.

Ενας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων, εκδοτών και 
διαφημιστών θεω ρεί την εισφορά του φωτογράφου στις δη
μοσ ιεύσεις τους σαν ασήμαντη, έστω κι αν η χρήση της φωτο
γραφ ίας γ ίν ετα ι όλο και πιο σημαντική ή έστω κι αν η φωτο
γραφία έχε ι μια δύναμη που θέλγε ι το κοινό. Για να εξηγή
σουμε αυτή την περιφρόνηση των εκδοτών, θα μπορούσαμε 
να επ ικαλεστούμε ψυχολογικά αίτια. Η φωτογραφία έχε ι ξε- 
πέσει από τη στιγμή που εκα τοντάδες εκατομμύρια  ερα σ ιτέ
χνες πατούν το  κουμπί κάθε μέρα, ακόμα κι αν, στις περισσό
τερ ες  περιπτώσεις, η διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στη 
φωτογραφία του ερασιτέχνη και σε κείνη του επαγγελματία 
παραμένει τεράστια.

Σ όλα αυτά προστίθετα ι η ερμηνεία  του νόμου από τους 
δικαστές, όταν φτάνουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια. Για 
παράδειγμα η αναπαραγωγή ενός ζωγραφικού πίνακα είνα ι 
πνευματικό έργο; Έ νας φωτογράφος δημοσίευσε την ανα
παραγωγή κάποιου πίνακα ενός μεγάλου ζωγράφου, με την 
αδεια του ιδ ιοκτήτη  του που τον  ε ίχε  αγοράσει σε μια δημο
πρασία. Η άδεια  αναπαραγωγής δόθηκε στο φωτογράφο, 
αλλά οι κληρονόμοι του ζωγράφου αντέδρασαν, παρά το γ ε 
γονός ό τ ι ο πίνακας δεν τους ανήκε πια. Η απόφαση του 
δικαστηρίου ήταν με το μέρος τους, γ ια τ ί έπρεπε να γ ίνε ι 
διάκριση ανάμεσα στο δικαίωμα αναπαραγωγής και τα έξοδα 
αυτής. Ορισμένα πρακτορεία πουλάνε φω τογραφ ίες με το 
δικό τους όνομα και εισπράττουν τα δικαιώματα, ακόμα κι αν 
αυτές οι φω τογραφ ίες εδώ και καιρό έχουν π ερ ιέλθει σε 
κοινή χρήση. Σ' αυτές τ ις  περιπτώσεις, σύμφωνα με το νόμο, 
οι πράκτορες έχουν μόνο το δικαίωμα να εισπράττουν τα 
έξοδα της αναπαραγωγής και μια εισφορά ανάλογη με αυτά. 
Καθ' όσον χρόνο οι εκδότες, από άγνοια του νόμου, δέχοντα ι 
να καταβάλουν τα δικαιώματα της αναπαραγωγής για τις  φω
τογρα φ ίες  που ανήκουν πια σε όλους, κάποιοι πράκτορες, όχι 
και πολύ ευσ υ νείδη το ι θα επωφεληθούν απ αυτό.

Πολλές δ ίκες έγιναν από άτομα που είχαν φ οτογραφ ηθεί 
στο δρόμο ή σε διάφορα άλλα μέρη που θεω ρούνται δημόσια, 
όπως εστιατόρ ια , θέατρα κ.λ.π. Ο νόμος προστατεύει, πρα
γματικά, τα «ατομικά δικαιώματα». Αντίθετα , τα δημόσια
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πρόσωπα δεν μπορούν να εναντιωθούν στη δημοσίευση του 
προσώπου τους. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα τα 
πρόσωπα του Κράτους και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δημόσια 
γνωστοί. Αλλά ποιος αποφασίζει για τη σπουδαιότητα ενός 
προσώπου; Σίγουρα ο δικαστής και η ερμηνεία  του νόμου. 
Πρόκειται για  προβλήματα δύσκολα ως προς τη νομολογία και 
που περιπλέκουν εξα ιρετικά  τη δουλειά του ρεπόρτερ -  φω
τογράφου.

Ο φωτογράφος Ρομπέρ Ντουανό είδε έτσ ι μία από τις  
φωτογραφίες του χρησιμοποιημένη με τελείω ς διαφορετική 
πρόθεση από κείνη που είχε ο ίδιος. Για κείνον τα πιο γοη τευ 
τικά θέματα ήταν πάντοτε οι Παριζιάνοι. Του άρεσε να τρ ιγυ 
ρίζει στους δρόμους και να σταματάει στα μπιστρό. Μια μέρα, 
σ' ένα μικρό καφενείο της οδού ντε Σεν, όπου συνήθιζε να 
συναντάει τους φ ίλους του, βλέπει μια γοητευτικότατη  νέα 
κοπέλα να πίνει ένα ποτήρι κρασί στον πάγκο ενός μπαρ, πλάι 
σ' ένα κύριο μιας κάποιας ηλικίας που την κο ιτάζει μ' ένα 
χαμόγελο παιχνιδιάρικο και συγχρόνως λαίμαργο. Ο Ντουανό 
τους ζητάει να του επιτρέψουν να τοσς φωτογραφίσει. Δ έ
χονται και η φωτογραφία δημοσ ιεύετα ι στο περιοδικό Le 
Point, σ' ένα τεύχος αφιερωμένο στα μπιστρό, συνοδευμένο 
με τ ις  φωτογραφίες του Ντουανό. (159) Παρέδωσε τη φωτο
γραφία, μαζί με άλλες, στο πρακτορείο του.

Ό τα ν  οι εφημερ ίδες χρειάζονται φωτογραφίες για κάποιο 
άρθρο, απευθύνονται στα πρακτορεία. Λίγο καιρό αργότερα, 
η ίδ ια φωτογραφία δημοσ ιεύετα ι σε μια μικρή εφημερίδα, που 
εκδ ίδει η Ένωση κατά του Αλκοολισμού για να συνοδεύσει 
ένα άρθρο πάνω στη βλαβερή επίδραση των αλκολούχων 
ποτών. Ο κύριος, που είνα ι καθηγητής σχεδίου, δεν είνα ι 
καθόλου ευχαριστημένος: «Θα με περάσουν για μεθύστακα», 
διαμαρτύρεται στο φωτογράφο που του δ ικα ιολογείτα ι ότι 
δεν του είνα ι δυνατόν να παρακολουθεί τη χρήση που θα 
κάνουν στις φωτογραφίες του. Αλλά τα πράγματα πέρνουν 
άσχημη τροπή όταν η ίδ ια φωτογραφία δημοσιεύετα ι σ' ένα 
σκανδαλοθηρικό περιοδικό που την αναδημοσίευσε από το 
περιοδικό Le Point χωρίς την άδεια ούτε του πρακτορείου 
ούτε του φωτογράφου. Η λεζάντα της φωτογραφίας έλεγε: 
«Πορνεία στα Ηλύσια Πεδία». Αυτή τη φορά ο καθηγητής 
έγ ινε έξαλλος και κάνει μήνυση στο περιοδικό, στο πρακτο
ρείο και στο φωτογράφο. Το δικαστήριο καταδικάζει το περι
οδικό για απάτη μ' ένα σεβαστό ποσό. Καταδικάζει επίσης το 
πρακτορείο παρ' ότι δεν είχε δώσει αυτό τη φωτογραφία.Ο 
φωτογράφος απαλλάχτηκε. Το δικαστήριο τον θεώρησε σαν 
«καλλιτέχνη μη έχοντα ευθύνη».

Η ιστορία έχει επίλογο. Έ νας προνοητικός δημοσιογρά
φος, ανταποκριτής στο Παρίσι μιας εφημερίδας της Νότιας 
Γαλλίας, δημοσ ιεύει ένα άρθρο στο οποίο δ ιηγείτα ι την ιστο
ρία και κατηγορεί βίαια το φωτογράφο ότι είναι ένας από κεί
νους που κρύβονται πίσω απ' τ ις  κουρτίνες για να «τραβή
ξουν» σκανδαλοθηρικές φωτογραφίες. (160) Ο Ντουανό δεν 
είνα ι από αυτούς, αλλά αυτό το είδος φωτογράφων, υπάρχει, 
ονομάζονται paparazzi.

Πολυάριθμα λάθη διαπράττονται καθημερινά από τις  
εφημερ ίδες και τον τύπο γεν ικά  σχετικά με τη χρήση φωτο
γραφιών που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στο θέμα που 
συνοδεύουν. Έ τσ ι ένας Γερμανός εκδότης μου ζητούσε μια

μέρα μια έγχρωμη φωτογραφίας μιας Ινδιάνας, για το εξ
ώφυλλο ενός βιβλίου του, χωρίς να εξε ιδ ικεύ ε ι για  ποια φυλή 
επρόκειτο. Του έστειλα, λοιπόν, τη φωτογραφία μιας πολύ 
ωραίας Μεξικάνος. Φ ανταστείτε την έκπληξή μου όταν είδα 
αργότερα αυτή τη φωνογραφία στο εξώφυλλο ενός βιβλίου 
σχετικά με τ ις  Ινδίες. Ωστόσο, ε ίχε σαφώς σημειώσει ότι 
επρόκειτο για ένα ωραίο πλάσμα του Μεξικού.

Παρά πολλές δίκες έγιναν ως κατάληξη της διαμάχης 
ανάμεσα σε φωτογράφους και σ' αυτούς που τις  χρησιμο
ποιούν. Να περικά παραδείγματα: Μια μεγάλη έγχρωμη φω
τογραφία του στρατηγού Ντε Γκολ που είχε δημοσ ιευτεί στο 
Παρί-Ματς χρησίμεψε σαν έμπνευση σε κάποιον σχεδιαστή 
και αναπαράχθηκε πάνω σε χρυσά μενταγιόν. Πουλήθηκαν σε 
μεγάλο αριθμό στο εμπόριο. Η αναπαραγωγή αναγνωρίστηκε 
και πληρώθηκε στο φωτογράφο μια συμβιβαστική αποζη
μίωση. Πρόσφατα, ένας φωτογράφος, ε ίδε στην τηλεόραση 
την παρουσίαση ενός άλμπουμ για παιδιά του οποίου η πρώτη 
σελίδα περιλάμβανε μια εικόνα, που ήταν αντιγραφή μιας 
δικής του φωτογραφίας. Χρειαζόταν η άδεια του φωτογρά
φου για τη ζωγραφιά όπως και για  την παρουσίασή της. Αυτή η 
υπόθεση τακτοποιήθηκε επίσης συμβιβαστικά. Έ να μεγάλο 
εβδομαδιαίο περιοδικό είχε ξεχάσει να αναφέρει επ ίτηδες το 
όνομα του δημιουργού κάτω από τις  φωτογραφίες ενός 
σημαντικού ρεπορτάζ. Το Πρωτοδικείο του Παρισιού (7 Απρι
λίου 1967) κρίνοντας ότι το να αναφ έρετα ι το όνομα του 
φωτογράφου, ανάμεσα στα ονόματα των άλλων φωτογράφων 
και πρακτορείων, στο τέλος του άρθρου, δεν επέτρεπε στον 
καθένα να ξεχωρίζει ποια δουλειά  είνα ι ποιου, καταδίκασε το 
περιοδικό. Σε μία άλλη περίπτωση, ένας διάσημος παραγωγός 
χρησιμοποίησε για ένα φιλμ, φωτογραφίες που ήταν έργα 
ρεπόρτερ -  φωτογράφων, χωρίς να ζητήσει άδεια και χωρίς να 
αναφέρει τα ο νάματά τους. Το δ ικαστήριο (απόφαση της 13ης 
Δεκεμβρίου 1968) καταδίκασε τον παραγωγό σε καταβολή 
σημαντικών ποσών στους φωτογράφους, σαν αποζημίωση και 
υπενθύμισε, στην καταδικαστική του απόφαση, ότι οι φωτο
γράφοι, ως δημιουργοί, είχαν δικαίωμα να χαίρουν σεβασμού 
και το όνομά τους πρέπει να βρ ίσκεται ε ίτε  στο επιμέρους 
κλισέ, ε ίτε  να προστίθετα ι στο γεν ικό  κλισέ. Σε άλλη περί
πτωση το δικαστήριο έκρ ινε ότ ι προσβάλλεται η ακερα ιότητα  
του έργου και τα δικαιώματα ενός δημιουργού όταν οι φωτο
γραφ ίες του χρησιμοποιούνται για  αφίσες, χωρίς να αναφέ- 
ρετα ι το όνομα του δημιουργού τους. Έ νας άλλος φωτογρά
φος κατηγόρησε μια εφημερίδα ότι χρησιμοποιούσε τ ις  φω
τογραφ ίες του χωρίς την υπογραφή του και ότ ι τ ις  μεταπώ- 
λησε σε άλλους χωρίς άδεια και χωρίς, πάλι, ν ’ αναφ έρετα ι το 
όνομά του. Το Ανώτατο Δ ικαστήριο (στη συνεδρίαση της 17ης 
Μαίου 1969) κρίνοντας ότι η εφημερίδα όχι μόνο έβλαψε 
οικονομικά το φωτογράφο, αλλά παραγνώρισε και το ηθικό 
του δικαίωμα να συνταυτίσει το όνομά του με τη νέα αναπα
ραγωγή του έργου του, αποφάσισε υπέρ του φωτογράφου.

Από το βιβλίο του «Φωτογραφία και Κοινωνία» (Εκδόσεις ΘΕΩΡΙΑ, 
Αθήνα, Ζωοδ. Πηγής 17, τηλ. 36.24.187).

Φωτογραφία του γάλλου Roland Laboye (Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Φωτο- 
γραφίο», ορ. τ. 15/1979, σελ. 42).



Ετσι παίνευαν στα παλιότερα χρόνια τους νοικοκύρηδες -  
πλουσίους και φτωχούς  -  σε πολλά χωριά του Πηλίου, τα 
μεγαλα  παιδια ανήμερα την Πρωτοχρονιά, κρατώντας και 
κουνώντας ρυθμικά το πολύχρωμο εκε ίνο καράβι της παρά
δοσης, καραβι που το εκτόπισε στις μ έρ ες  μας κι απ' τα πηλιο- 
ρειτ ικα σπίτια το ξενόφερτο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ακόμα και σ εκε ίνα  τα λαϊκά κάλαντα που ξεκ ινούν απ' το 
θρησκευτ ικό  κι επετε ιακό γεγονός του ερχομού του Άι-Βα- 
σιλη, ο πηλιορειτ ικος λαός θα βρει τον τρόπο στα δίσεχτα  
χρονιά της τουρκοκρατίας να εκφράσει συμβολικά την ολο
φάνερη επιθυμία του να ξεφύγε ι απ’ το μεταφυσ ικό περ ιεχό
μενο του γιορτασμού και να με ίνε ι  επίμονα δεμένος στη γηινη  
ςωή και στα καθέκαστα της. Έτσι οι στίχοι του έχουν πάντα μια 
ανθρωποκεντρική διάσταση και στοχεύουν κυρίως στην ίδια 
την προαιώνια λαχτάρα του για προκοπή κι ευτυχία κι ακόμα  
απηχούν βαθύτερα τον ίδιο πάντα ασίγαστο πόθο του για 
εθνική αναγέννηση και ανεξαρτησία.

Και να, για να διαπιστωθεί του λόγου μας το ασφαλές, πως 
τραγουδούσαν παλιότερα στο Πήλιο τα λαϊκά αγιοβασιλιάτικα  
καλαντα το πρωί της παραμονής τα λιανόπαιδα των χωριών:

« . ..  Αγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται 
αϊτό την Καισαρεία, συ σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστάει εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάντιο ζυμωτή, 
χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι.
-  Βασίλη 'μ', πόθεν έρχεσαι, και πόθεν κατεβαίνεις.
7  Απ° τΓΙ θ“να ά έρχομαι και στο σχολειό μου πάω. 
δε μου λέτε τι να κάνω.
-  Κάισε να φας. κάτσε να πιεις, κάτσε τον πόνο σου να πευ 
κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλοκαρδίσεις.
-  Εγω θα φάω. εγώ θα πιω. εγώ τον πόνο μου θα πω. 
εγώ θα τραγουδήσω και θα σας καλοκαρδίσω.

Του Κώ στα ΛΙΑΠΗ

I S  Η  A  Ι© Ρ Ε  I Τ I Κ  Η
ι ι ρ ι ι τ ω χ ρ ο ζ ν ο

Απ' τις κορυφαίες  «χρον ιάρες» μ έρ ες  η Πρωτοχρονιά, 
στάθηκε αιώνες τώρα και στο Πήλιο μια ιδ ια ίτερα ευφρόσυνη  
και σημαδιακή μέρα  και συνάμα μια ελπιδοφόρα αφετηρ ία  για 
μια καινούργια  περίοδο ζωής. 'Οπως, λοιπόν, συμβαίνει παν
τού στη χωρά μας, έτσι και στο Πήλιο η τοπική λαϊκή πίστη και 
φαντασία, ξεκ ινημένες  απ' την προαιώνια λαχτάρα του αν
θρώπου να γευθε ι την ευτυχία , βρήκαν στη διαδρομή των 
αιωνων ενα πλήθος από εθ ιμ ικές  ενέργε ιες ,  ομοιοπαθητικής  
κυρίως σκοπιμότητας, μ ε  τις οποίες και πασχίζουν να προκα- 
λεσουν η κι απλώς να επ ικαλεσθούν την καλή τύχη για τον 
καινούργιο χρόνο που αρχίζει.

Με τις ευχές  και τα κάλαντα, με  τα δώρα και τους μπουνα-  
μαδες, με  τα τυχερά παιχνίδια και τις βασιλοκουλούρες και μ ' 
ενα πλήθος ακόμα από μ ικρές  εθ ιμοτυπ ικές διαδικασίες, ο 
λαϊκός άνθρωπος βρήκε και στο Πήλιο τον τρόπο να εκφράσει  
το βαθύκαρδο πόθο του για ένα καλύτερο αύριο και την αν
θρωποκεντρική του παρόρμηση για το ποιοτικό ανέβασμα της  
μίζερης παλιότερα ζωής του.

Ιδια ίτερα μέσα στα λαϊκότροπα κάλαντα και παινέματα του 
Πηλιου, διαιωνίζεται η λαχτάρα του παλιού πηλιορείτη ραγιά  
να γευ θ ε ι  και να ζήσει, έστω και για λ ίγες  ώρες, την ψευδα ί
σθηση μιας αρχοντιάς κι ενός μεγαλε ίου  που μόνο στα χ ιμα ι
ρικό του όνειρα μπορεί να φανταστεί.

«Σένα  σου πρέπει, αφέντη μου. καράβια ν’ αρματώνεις 
και τα σχοινιά του καραβιού να τα μαλαματώνεις.
Σένα σου πρέπει, αφέντη μου. καρέκλα καρυδένια 
για ν ακουμπάς τη μέση σου. τη μαργαριταρένια.
Να κοσκινίζεις τα φλουριά, να δερμονίζεις τ' άσπρα 
και τ' αποκοσκινίσματα κέρνα τα παλικάρια».

-  Αν ξέρεις γράμματα πολλά, πες μας την αλφαβήτα.
Κ.αι το ραβδί του ακούμπησε να πει την αλφαβήτα, 
μα το ραβδί ήταν ξερό, χλωρά βλαστάρια πέτα 
ροδοκόκκινη διαλέττα.
Και κάτω απ' τη ριζίτσα της. πονόχαρη Καρδίτσα της, 
πηγάδια και λιβάδια.
να κατεβαίνει η πέρδικα να βρέχει το φτερό της. 
να βρέχει τον αφέντη μας. το μπέη και λεβέντη μας, 
να βρέχει την κυρά μας. κι απ' του χρόν' καλή χρονιά μας».

Αξιοαπούδαστα μουσικά φανερώματα της πηλιορείτ ικης  
λαοψυχολογιας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και παινέματα, 
πέρασαν μέσα απ ’ τους αιώνες της δουλε ίας σα μηνύματα  
ελπίδας και αισιοδοξίας, σαν κωδικοποιημένες εκφράσεις  της  
ασίγαστης λαχτάρας του πηλιορείτη λαϊκού ανθρώπου για 
προκοπή και καλοτυχία.

Ωστόσο τα κάλαντα δεν ήταν τα μόνα παρηγορητικά και 
αισιόδοξα αντιστήλια  στη ζωή του παλιού πηλιορείτη. Την κα- 
λοπραγιά ο λαός του Πηλίου την αναζήτησε μια τέτοια, σαν 
την Πρωτοχρονιά, χρονιάρα μέρα, και μέσα από ένα πλήθος  
απο μ ικρές  εθ ιμ ικές  εν έργε ιες  και διαδικασίες.

Και να ποιες στάθηκαν οι γνωστότερες και πιο χαρακτηρι
στ ικές απ' αυτές:

Την παραμονή φούντωναν οι προετοιμασίες για τη μεγάλη  
μέρα που ξημέρωνε. Στις παραστιές των σπιτιών οι νοικοκυ
ρές  ετο ίμαζαν φουριόζες τα γλυκά και τις αγιοβασιλ ιάτικες  
κουλούρες, μέσα στις οποίες έβαζαν τον καθιερωμένο  
«παρά», καθώς και άλλα αντιπροσωπευτικά δείγματα της  
γεωργικής παραγωγής του σπιτιού (ξύλα ελιάς, κρανιάς, 
πουρναριού και μουριάς, κλήμα, άχυρο κ.λ.π.) που θα
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τά 'βρισκαν την επαύριο, σαν κόβανε τη βασιλοκουλούρα στο 
επίσημο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, οι τυχερο ί της φαμίλιας.

Όπως πίστευαν οι παλιοί πηλιορείτες, εκε ίνος που θά 
'βρίσκε τον παρά, θα ε ίχε  γεμάτη την τσέπη του όλο το χρόνο, 
όποιος θά 'βρίσκε την ελιά θα ε ίχε το πρώτο π ά ρ ε -δ ό σ ε  με το 
μαξούλι της, όποιος την κρανιά θα ήταν ο πιο γερός στη 
διάρκεια του καινούργιου χρόνου, όποιος τη μουριά θα ε ίχε  
κέρδος από το «καματερό» (δηλαδή το μεταξοσκώληκα), 
όποιος το πουρνάρι θα πήγαινε δασιά -  πυκνό για κλαδί, 
όποιος το κλήμα θα τά 'τσούζε συχνά κι όποιος το άχυρα θ' 
ασχολούνταν όλο το χρόνο με τα «πράματα» (τα κατοικίδια, 
δηλαδή, ζώα) του σπιτιού.

Η ζυμωτή βασιλοκουλούρα, που κεντιόταν μ '  ένα ειδικό  
εργαλείο, το «κεντιατήρι», κόβονταν μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
χαρακτηριστικής ιεροπρέπειας σε τόσα ισα κομμάτια, όσα και 
τα μέλη της φαμιλιάς στα οποία προσφέρονταν, συν άλλα δυο 
συνήθως, που προορίζονταν, το ένα για τον At-Βασίλη και το 
άλλο για το σπίτι -  η θεότητα ή το στοιχειό του σπιτιού σεβα
στά κι εδώ -  ενώ σε μερικά χωριά κόβονταν κι ένα τρίτο για τα 
ζώα του σπιτιού.

Βασιλοκουλούρα σε μερικά χωριά έφτιαχναν κι έστελναν  
κι οι νύφες στις πεθερές τους, όπως κι οι παντρεμένες κόρες  
στις μανάδες τους, μαζί με μια καράφα κρασί και κάμποσο 
γλυκά και φρούτα της εποχής -  ρόδια κατά κανόνα.

Μέσα στις άλλες εξάλλου φροντίδες της νοικοκυράς ήταν 
και το σφάξιμο στο κατώφλι του σπιτιού της καθιερωμένης  
κότας, η οποία, παραγεμισμένη με  καρύδια και κάστανα, γ ινό
ταν σούπα και σερβίρονταν σαν κύριο γεύμα στο πρωτοχρο
νιάτικο τραπέζι.

Και μια κι ο λόγος για την κότα, ας πούμε εδώ και μια 
χαρακτηριστική ομοιοπαθητική ενέργε ια  που γινόταν απ’ τη 
νοικοκυρά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σα, λοιπόν, έρ 
χονταν τα παιδιά να καλαντίσουν τον Αι-Βασίλη, το πρώτο από 
δαύτα η νοικοκυρά τό 'παίρνε μέσα στο κονάκι της και τό 'βάζε 
σε μια γωνιά να καθήσει «ανακούρκουδα». Το επιδιωκόμενο  
ομοιοπαθητικό αυτής της εθ ιμ ικής πράξης ήταν να καθήσουν  
κι οι κότες του κοτετσιού και να κλωασήσουν.

Η συμβολικότερη όμως εθιμική ενέργεια γινόταν στα πη- 
λιορείτικα χωριά τα μεσάνυχτα της παραμονής, την ώρα που 
αλλάζει ο χρόνος. Αυτή την ώρα, λοιπόν, που χτυπούσαν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες και «βασίλευαν» με ντουφεκιές τα 
όπλα, οι ανύπαντρες, κοπέλες των χωριών ξεκινούσαν με τη 
στάμνα άδεια στον ώμο και μ '  ένα πιάτο γεμάτο γλυκίσματα, 
καρύδια, μύγδαλα ή σπόρους δημητριακών για την πιο κον
τινή τους βρύση. Η καθεμιά φρόντιζε να φτάσει ως εκε ί  χωρίς 
να συναντηθεί μ '  άλλο κορίτσι κι αναγκαστεί να μιλήσει. Έφ
τάνε στη βρύση, γέμιζε τη στάμνα της, άφηνε  τα δώρα της -  
πανόρχαια εκδήλωση για το καλόπιασμα του στο ιχειού — φύ
λακα του νερού — έπαιρνε όσα δώρα εύρισκε εκε ί ακουμπι
σμένα από άλλη κοπέλα κι αμίλητη πάντα γύριζε στο σπίτι της^ 
με τη στάμνα γεμάτη «ασύντ'χο». (δηλαδή αμίλητο) νερό. Εκεί 
έφερνε τρεις γυροβολιές το κονάκι της, πριν μπει σ '  αυτό, κι 
ύστερα ράντιζε με το αμίλητο νερό όλα τα δωμάτιά του λ έγον 
τας: «όπους τρέχ'του νερό, να τρέχ 'νε  τα μπιρικέτια στου 
σπίτ'». Απ' το ίδιο νερό θα έπιναν και θα πλένονταν το πρωί 
όλοι οι σπιτικοί για να πάρουν τη δύναμη και την ευλογία  του, 
με το ίδιο ακόμα οι νοικοκυρές θ' ανάπιαναν προζύμη και θα 
ζύμωναν το πρώτο ψωμί του καινούργιου χρόνου. Κι όσο για 
τα δώρα, που αντάλλαξε με τα δικά της η κοπέλα στη βρύση, 
αυτά τά 'διναν σαν τροφή την πρωτοχρονιά οι νοικοκυρές στις 
κότες για να γεννούν αυγά όλο το χρόνο.

Πρωί -  πρωί την Πρωτοχρονιά υπήρχε ακόμα η συνήθεια  
σε πολλά χωριά να φτιάχνουν λουκουμάδες με τους οποίους 
φίλευαν όσους ανήμερα τους επιακέφτονταν για να τους κά
νουν ποδαρικό. Εδώ πάλι πρέπει να προσθέσουμε πως μ ε 
γάλη ήταν στα παλιότερα χρόνια και στο Πήλιο η λα'ική πίστη 
στη δύναμη του ποδαρικού. Κι ήταν ιδ ια ίτερη η σημασία που 
απόδιδαν κι οι πηλιορείτες στον άνθρωπο που τους επισκέ
πτονταν πρώτος ή που θα τον έβλεπαν πρώτο τη μέρα της  
Πρωτοχρονιάς. Αν μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ήταν γυναίκα  
το θεωρούσαν μεγάλη γρουσουζιά γιατί, όπως πίστευαν, θά 
σπαγαν όλα μέσ ' στο σπίτι. Εκτός αν η γυναίκα αυτή κρατούσε  
στάμνα γεμάτη με νερό . . .

Πριν η πηλιορείτ ικη φαμελιά ξεκινήσει για την εκκλησία, οι 
νοικοκυρές τοποθετούσαν στο τραπέζι ένα πιάτο ρύζι ή σι
τάρι. Σα γύριζαν απολειτουργά από την εκκλησιά κι έμπαιναν 
σπίτι, αφού πατούσαν ένα κλειδ ί στο κατώφλι για νά 'ναι όλο το 
χρόνο «σιδερένιοι», έπαιρνε ο καθένας απ'τους σπιτικούς μια

χούφτα απ' το περιεχόμενο αυτού του πιάτου και το σκορ
πούσε μέσα στις κάμαρες για να γεμίσει το σπίτι την κα ινούρ
για χρονιά από σοδειές.

Για τον ίδιο λόγο, που υποδηλώνει την ίδια ομοιοπαθητική 
σκοπιμότητα, ο νοικοκύρης του σπιτιού έσπαζε με δύναμη 
πάνω στο κατώφλι ή στο πάτωμα, μπροστά στο εικονοστάσι, το 
καθιερωμένο παντού στη χώρα μας ρόδι, λέγοντας συνήθως 
την ευχή «καλά μπερεκέτια».

Τον εθιμικό, τέλος, κύκλο της χρονιάρας αυτής μέρας  
έκλειναν τα κάλαντα που τραγουδούσαν μεσημεριάτικα τα 
μεγάλα αγόρια των χωριών από σπίτι σε σπίτι, οι καθιερωμέ
νες ευχές στο γιορτινό τραπέζι, η διαδικασία της κοπής και 
διανομής της βασιλοκουλούρας, για την οποία στάθηκε ο λό
γος μας παραπάνω, καθώς και το σπάσιμο του καρυδιού, που 
έπαιρναν όλοι απ' τα χέρια του νοικοκύρη. Αν το καρύδι, που 
θά 'σπάζε ο καθένας για λογαριασμό του, ήταν άσπρο και 
γερό, ο κάτοχός του θα ήταν πλούσιος και γερός όλο το 
χρόνο, αν ήταν μαύρο και κούφιο, θα τον περίμεναν φτώχειες  
κι αρρώστειες . ..

Μ' αυτές βασικά, αλλά και μ '  άλλες λ ιγότερο γνωστές εθ ι
μ ικές ενέργειες, που ποίκιλαν από χωριό σε χωριό, ξόμπλια
ζαν οι παλιοί πηλιορείτες τη χρονιάρα μέρα της Πρωτοχρο
νιάς. Με τις ίδ ιες έδιναν και το μέτρο της βαθιάς λαϊκής και 
μεταφυσικής τους πίστης στις μυστικές και μυστηριακές ε κ ε ί 
νες δυνάμεις, που ρύθμιζαν το άδηλο γι'  αυτούς, μα και για 
τον κάθε άνθρωπο, μέλλον, την άγνωστη διαδρομή τους μέσα  
στον καινούργιο χρόνο που άρχιζε.
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θεολογική θεώρηση
Του Ν ίκο υ  Β. ΧΡΟ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ

Δρα Θεολογίας
Καθηγητή Παιδαγωγ. Ακαδημίας 

_______Αλεξανδρούπολης

Of γραμμές α υτές θέλουν να προσ* 
θουν στη μακρά σειρά των πολυσέλιδι 
η ευσύνοπτων άρθρων που δημοσιεύθ 
καν, ο εφ ημερ ίδες και περιοδικά όλι 
του κοσμου, με την ευκα ιρ ία  της συ 
[ ΙλΓ|Ρ“ ?Γ1ζ εκατό χρόνων από το  θάνα 
(iy.4.1882) του μεγάλου άγγλου φυσι 
οιφη, του Κάρολου Δαρβίνου. Δ ιευκρο 
ζουμε οτι σκοπός μας δεν ε ίνα ι η αξιολ 
γηση του έργου του φυσιοδίφη, ούτε 
έξαρση της τεράσ τιας συμβολής tc 
στην ανάπτυξη της βιολογίας. Τούτο £ 
ναι χρέος των ειδ ικώ ν οι οποίοι, πρέπ 
να ομολογήσουμε, το έχουν εκπληρώσ 
στο ακέραιο. Δ ικός μας σκοπός είν< 
ν αναφερθουμε_ στη σύγκρουση πο 
προκληθηκε ανάμεσα στην επιστήμη κ< 
το Χριστιανισμό εξ α ιτ ίας των θεωριώ 
του Δαρβίνου. Ό χ ι βέβαια με την npc 
θέση να καταλογίσουμε ευθύνες, γ ια τ 
άλλωστε, α υτές έχουν επαρκώς καταλτ 
γ ισθει εκ ε ί που ανήκουν. Αλλά για να δε 
ξουμε, ότ ι η Εκκλησία μπορούσε, όπω 
και οφ είλε, να μη διαπράξει αυτό το  λέ 
θος και να είχε, έτσι, αποτρέψ ει μια σύγ 
κρούση που οι επιπτώσεις της σκιάζου 
μέχρι και σήμερα τ ις  σχέσεις του Χρι 
στιανισμού με την  επιστήμη.

Το Νοέμβριο του 1859 ο Δαρβίνος δη 
μοσιευσε, όπως ε ίνα ι γνωστό, το πολύ

κροτο έργο του «Περί της γενέσεως των 
ειδών δια της φυσικής επιλογής» σε 1250 
αντίτυπα που πουλήθηκαν όλα την ίδια 
μέρα. Στο έργο του αυτό, που βασίζετα ι 
στα σ το ιχε ία  που συγκέντρωσε κατά 
τ ις  π ολυετε ίς  ερ ευ νές  του και ιδ ια ίτερα  
κατά το πεντάχρονο τα ξ ίδ ι του με το  αγ
γλ ικό  μπρίκι «BEAGLE» (1831 -  36) στις 
περ ιοχές του νότιου ημισφαίριου, δ ια τύ 
πωσε τη γνωστή θεωρία της εξελίξεω ς.

Αν λάβει κανείς  υπόψη του, ότ ι τον  18ο 
αιώνα στο χώρο της Β ιολογίας επ ικρα
τούσε μια στατική αντίληψη, σύμφωνα με 
την οποία τα διάφορα έμβια είδη είχαν 
ε ζ αρχής δημ ιουργηθεί, έτσ ι όπως είνα ι 
σήμερα, καταλαβαίνει πως η νέα θεωρία 
του Δαρβίνου αποτέλεσε σταθμό στη 
μελέτη  της φύσεως ανάλογο μ ’εκε ίνον  
του αστρονόμου Νικόλαου Κοπέρνικου 
(1473 - 1543), που σήμανε την εγκα τά 
λειψη του γεω κεντρ ικού  συστήματος 
του Πτολεμαίου και την υ ιοθέτηση του 
ηλ ιοκεντρ ικού  συστήματος του Αρί- 
σταρχου του Σάμιου (320 - 250 π.Χ.).

Η θεωρία του Δαρβίνου χα ιρετίσ τηκε 
με ενθουσιασμό από τους υλ ισ τές και 
α θε ϊσ τές της εποχής, γ ια τ ί πίστεψαν ότι 
πρόσφερε ένα ισχυρό στήριγμα στις 
α ντιλήψ εις τους. Είναι, μάλιστα, χαρα
κτηρ ισ τικό  ότι ο Κάρολος Μάρξ, που βρι
σκόταν τό τε  στο Λονδίνο, πρότεινε στον 
Δαρβίνο να του αφ ιερώ σει ένα τόμο του 
«Κεφαλαίου» του που θα κυκλοφορούσε 
σε λίγο. Ο μεγάλος φυσ ιοδίφης, όμως, 
αρνήθηκε ευγεν ικά  την προσφορά, ίσως 
γ ια τ ί δεν ήθελε να πολιτικοποιήσει την

επιστήμη. Οι εκκλησ ιαστικο ί κύκλοι, από 
την άλλη μεριά, αποδοκίμασαν έντονα τη 
θεωρία της εξέλ ιξης, γ ια τ ί π ίστευαν ότι 
ερχόταν σε δ ιαμετρ ική  αντίθεση με τη 
δημιουργία, που βασιζόταν στην πίστη 
πως ο Θεός δημιούργησε με ξεχω ριστές 
δημ ιουργικές πράξεις τα διάφορα είδη 
της ζωικής κλίμακας.

Η αντίδραση της Δ υτικής εκκλησίας, 
εγ ινε ακόμα πιο έντονη, όταν αργότερα, 
το 1871, κυκλοφόρησε το  άλλο μεγάλο 
έργο του  Δαρβίνου: «Η καταγωγή του 
ανθρώπου». Και τούτο  γ ια τ ί στο έργο του 
αυτό ο Δαρβίνος υποστηρίζει ότ ι και ο 
άνθρωπος ε ίνα ι προϊόν της εξελίξεω ς, 
τόσο σαν σώμα όσο και σαν νόηση, και 
συνεπώς, προέρχετα ι από παλα ιότερες 
και κατώ τερες μορφές ζωής. Η νέα αυτή 
θεωρία συγκλόνισε τους χριστιανούς, 
γ ια τ ί θεω ρήθηκε ό τ ι έρχοταν σε πλήρη 
αντίθεση με τη διδασκαλία της Αγίας 
Γραφής, που δ ιδάσκει ότ ι ο άνθρωπος 
πλάστηκε «κατ'ε ικόνα  και ομοίωση του 
Θεού». Έ τσ ι η αντίδραση και η πολεμική 
της Δ υτικής Εκκλησίας εναντίον  του 
Δαρβινισμού εντάθηκε και γ εν ικεύ τη κε  
με αποτέλεσμα ν α νο ίξε ι ένα βαθύ χάσμα 
ανάμεσά τους και κατ'επέκταση ανά
μεσα στην επιστήμη και το Χριστιανισμό, 
μ όλες τ ις  δυσμενείς  επιπτώσεις.

Πελώριο σφάλμα
Η πάροδος του χρόνου όμως και η 

πρόοδος της επιστήμης έδε ιξαν ότι η 
θεωρία της εξελ ίξεω ς - αν και αναθεω-
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ρημένη σημαντικά όσον αφορά τους 
παράγοντες που την διέπουν - είνα ι ορθή 
και ότ ι ο Δαρβίνος δίκαια χαρακτηρί
στηκε σαν «ο Κοπέρνικος  της Βιολο
γ ίας». Η Εκκλησία, αντίθετα, χρεώθηκε 
μ'ένα πελώριο σφάλμα, που τη στιγματί
ζει και τη βαραίνει μέχρι και σήμερα.

Και, δυστυχώς, το σφάλμα αυτό δεν 
είνα ι το πρώτο στο είδος του. Ανάλογα 
σφάλματα είχε διαπράξει η δυτική Εκ
κλησία και στο παρελθόν, με εκτελεστικό  
της όργανο την αποτρόπαιη Ιερή Εξ
έταση, όταν έκα ιγε ζωντανό τον GIOR
DANO BRUNNO, (1548 - 1600), όταν 
καταδίκαζε σε ισόβια κάθειρξη τον πολι
τικό φ ιλόσοφο TOMMASO CAMPANELLA 
(1568 - 1639) και προπαντός όταν υπο
χρέωνε τον περίφημο GALILEO GALILEI 
(1564 - 1642), απειλώντας να τον κάψει 
ζωντανό, ν απαρνηθεί τ ις  θεωρίες του 
για το ηλ ιοκεντρ ικό  σύστημα, αλλά να 
δ ιακηρύξει αμέσως μετά: «Και όμως κι
νείται».

Λογικά θα περίμενε κανείς, ότι η Εκ
κλησία θα είχε αρκετά^ διδαχθεί από τα 
τραγικά αυτά σφάλματά της και τ ις  κατα
λυτικές  γ ι'αυτήν συνέπειες τους ώστε να 
μην τα επαναλάβει στην περίπτωση του 
Δαρθίνου. Και, ακόμη, ότι θα εκμεταλ
λευόταν την περίπτωση για να εισαγάγει 
ένα νέο πνεύμα στις σχέσεις της με την 
επιστήμη. Σχέσεις, που να εδράζονται 
στην αναγνώριση της αυτονομίας της 
επιστήμης και που όχι μόνο θ ’απέτρεπαν 
τη σύγκρουση, αλλά και θα μπορούσαν 
ν'ανο ίξουν το δρόμο για μια αρμονική 
συνεργασία ανάμεσα σ αυτήν  και τη χρ ι
στιανική πίστη.

Ό τ ι μια αμονική συνεργασία ανάμεσα 
στην επιστήμη και τη χριστιανική πίστη 
ήταν πέρα για πέρα δυνατή, το απέδει
ξαν με το έργο τους σπουδαίοι άνδρες 
της ίδ ιας της Δυτικής Εκκλησίας, όπως ο 
γερμανός θεολόγος και φ ιλόσοφος Νι
κόλαος Κουζάνος (NIKOLAUS VON - 
KUES) παλαιότερα (1401 - 1464) και κυ
ρίως ο γάλλος ιερέας TEILHARD DE 
CHARDIN πρόσφατα (1881 - 1955).

Ο πρώτος με το πρωτοποριακό έργο 
του, που στηρ ίζετα ι στην αντίληψη ότι 
δεν μπορεί να νοηθεί ο Θεός χωρίς τον 
κόσμο, αλλ 'ούτε ο κόσμος χωρίς τον 
Θεό, έθεσε τις  ασφαλείς βάσεις για μια 
αρμονική συνεργασία ανάμεσα στη χρι
στιανική πίστη και τ ις  θετ ικές επιστήμες. 
Η Δυτική Εκκλησία όμως δεν πρόσεξε 
καθόλου τ ις  μεγαλοφυείς ιδέες του Κου- 
ζάνου, χάνοντας έτσ ι μια σπουδαία ευ
καιρία για να θέσει πάνω σε γερές βάσεις 
τ ις  σχέσεις χριστιανικής πίστης και επι
στήμης.

Την χαμένη αυτή ευκαιρία την προσ
φ έρει και πάλι στην εποχή μας ο TEI
LHARD DE CHARDIN και μάλιστα με πιό 
συγκεκριμένο τρόπο, αφού στο έργο του 
συναιρείτα ι σ 'ένα αρμονικό σύνολο ο 
Δαρβινισμός και η χριστιανική πίστη. Εί
ναι, γ ι ’αυτό, σκόπιμο να προχωρήσουμε 
σε μια σύντομη έκθεση των βασικών 
ιδεών του και ε ιδ ικότερα  εκείνων που 
αναφέρονται άμεσα στο θέμα μας, αφού, 
πριν, κάνουμε πολύ σύντομο λόγο γιατην 
ζωή του.

Ο TEILHARD DE CHARDIN γεννήθηκε 
στη Γαλλία το 1881 και πέθανε το 1955 
στη Νέα Υόρκη. Το 1899, σε ηλικία 18 
ετών, κατατάγηκε στο τάγμα των Ιησουι
τών μοναχών. Ο κανονισμός του τάγμα

τος αυτού υποχρεώνει τα μέλη του να 
σπουδάσουν εκτός από την θεολογία  και 
τη φιλοσοφία, και έναν κλάδο. Από 
το χώρο των πνευματικών χρεώσεων του 
αυτών ο TEILHARD σπούδασε, πλην της 
Θ εολογίας και της Φιλοσοφίας, Γεωλο
γία, Παλαιοντολογία και ανθρωπολογία. 
Τις επ ιστήμες αυτές, μάλιστα, δεν τις  
σπούδασε μόνο θεωρητικά στο Πανεπι
στήμιο, αλλά και πρακτικά. Χρόνια ολό
κληρα πήρε μέρος σε ανασκαφές και με
λ έτες  παλαιοντολογικών ευρημάτων 
στην Κίνα, τ ις  Ινδίες, την έρημο του 
Γκόμπι και στη Νότια Αφρική. Τα πορί
σματα των πολύχρονων ερευνών του και 
τις  γεν ικό τερες  αντιλήψ εις του έχε ι εκ
θέσει στις διάφορες επ ιστημονικές ερ
γασίες του που ανέρχοντα ι σε 400 περί
που.

Ό τα ν  οι προϊστάμενοί του στο τάγμα 
των Ιησουιτών του έδιναν την άδεια να 
επ ιδοθεί στη σπουδή των επιστημών που 
αναφέραμε, έλπιζαν πως ο TEILHARD με 
την ευφυΐα  και την ευσέβεια  που τον διέ- 
κρινε θ 'αναδεικνυόταν ένας μεγάλος 
αντίπαλος του Δαρβινισμού. Οι προσδο
κίες τους, όμως, δ ιαψεύστηκαν πλήρως. 
Ο TEILHARD όχι μόνο δεν καταπολέμησε 
το Δαρβινισμό, αλλά α ντίθετα  έγ ινε εν 
θουσιώδης υποστηρικτής των θεωριών 
του. Με τη διαφορά όμως, ότι, με τη βοή
θεια της χριστιανικής πίστης του, έδωσε 
μια βαθιά θρησκευτική διάσταση στη 
θεωρία του Δαρθίνου με αποτέλεσμα να 
χαρακτηρισθεί, δίκαια, σαν «ο θεολόγος  
της εξελίξεως»!

Πράγματι, ο TEILHARD π ιστεύει ότι ο 
Θεός ε ίνα ι «Θεός της εξελίξεως». Με τη 
φράση αυτή δεν εννοε ί βέβαια ένα εξ
ελ ικτικό  γ ίγνεσθαι του ίδιου του Θεού. 
Δεν θέλε ι να πει ότ ι ο Θεός είνα ι η εξ
έλιξη, αλλ 'ό τι ο Θεός ενεργε ί μέσ'από 
την εξέλιξη, και ωθεί, έτσι, τη δημιουργία 
προς τα εμπρός, προς τον ίδ ιο τον εαυτό 
του.

Έ τσ ι ο κόσμος κατά τον TEILHARD,

0 θεός δε μπορεί να νοηθεί χωρίς τον κόσμο 
και ο κόσμος χωρίς το θεό. Πάνω σ' ουτή τη 
στέρεο βάση στηρίχτηκαν οι σύγχρονες σχέσεις 
ανάμεσα στις θετικές επιστήμες και τη χριστια
νική πίστη. Σχέσεις που εδράζονται στην ανα
γνώριση της απόλυτης αυτονομίας της επιστή
μης. Οι χώροι της πίστης κοι της επιστημονικής 
έρευνας είναι πιο ευδιάκριτοι. . .
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δεν ε ίνα ι παρά μια γ ιγαντια ία  εξελ ικ τ ική  
διαδικασία. Οχι εκ των άνω προς τα 
κάτω, όπως στον Έ γελο , αλλά εκ των 
κάτω προς τα άνω, κατά τη Δαρβινική 
έννο ια  τη ς  εξέλ ιξης. Στα πλαίσια τη ς  εξ 
ελ ικ τ ικής  αυτής διαδικασίας, που απλώ
νετα ι μέσα στα δισεκατομμύρια  των 
ετών, ο κόσμος π ορεύετα ι εξελ ικ τ ικά  
απο κατώ τερες και απλούστερες σε ανώ
τερ ες  και πιό σ ύνθετες μορφές ζωής.

Η τελείωση του ανθρώπου
Στην κοσμογενητική αυτή εξελ ικ τ ική  

διαδικασία εντάσσ ετα ι και ο άνθρωπος. 
Ο TEILHARD π ισ τεύει ότ ι το  κορυφαίο 
αυτό δημιούργημα δεν ε ίνα ι ένα ον απο- 
τελεσ μένο, α λλ ’ένα ον που βρ ίσκετα ι σε 
εξέλ ιξη . Έ τσ ι η ανθρωπογένεση είνα ι 
μια εξελ ικ τ ική  διαδικασία που δεν έχει 
κλείσει. Και τούτο, γ ια τ ί ο άνθρωπος τ ε ί
νε ι προς την  πνευματική και προσωπική 
τελε ιό τη τα . Ε ιδ ικότερα ο άνθρωπος τ ε ί
νε ι προς το  Χριστό και δ ι’αυτού προς το 
«σημείο ωμέγα», όπου ο άνθρωπος, σαν 
άτομο και σαν ανθρωπότητα φ θάνει στον 
τελ ικό  του σκοπό, που ε ίνα ι η τελείωση. 
Μια τελείω ση όπου η τελείω ση του κό
σμου και η τελείω ση του Θεού τα υ τίζον 
ται.

Η εξελ ικ τ ική  αυτή διαδικασία που υπο
στηρ ίζε ι ο TEILHARD δεν πηγάζει μόνο 
από την  επ ιστημονική γνώση, αλλά και 
από την πίστη του στο Θεό και τον ίδ ιο 
τον Ιησού Χριστό. Στο βιβλίο του: COM
MENT LE CROIS (1934), το ν ίζε ι: «Πι
στεύω, ότι το σύμπαν είναι μια εξέλιξη. 
Πιστεύω ότι η εξέλ ιξη  τε ίνε ι  προς το

πνεύμα. Πιστεύω, ότι το πνεύμα βρίσκει 
την τελείωση του στο πρόσωπο. Πιστεύω  
ότι το ύψιστο πρόσωπο είναι ο Χριστός».

Ο TEILHARD, ιερέας και επ ιστήμονας 
ταυτόχρονα, ε ίνα ι βέβαιος, ότ ι η σύγ
χρονη επιστήμη όχι μόνο δεν έρχετα ι σ ’ 
οποιαδήποτε αντίθεση με τη χριστιανική 
πίστη, αλλ' ό τ ι οδηγεί σ ’ αυτήν. Γράφει 
σχετικά ο ίδ ιος: «Η πρωτοτυπία της πε
ποίθησής μου έγκε ιτα ι στο ότι ε ίνα ι ριζω
μένη σε δύο περ ιοχές της ζωής, για τις 
οποίες πιστεύεται,  συνήθως ότι είναι 
αντίθετες. Από άποψη αγωγής και πνευ
ματ ικής μόρφωσης ανήκω στα «παιδιά 
του ουρανού». Α λ λ ’ από άποψη ιδ ιοσυγ
κρασίας και ε ιδ ικών σπουδών ε ίμαι ένα  
«παιδί της Γης». Τοποθετημένος λοιπόν  
απο τη ζωή στην καρδιά δυο κόσμων, που 
η θεωρία, τη γλώσσα και τα αισθήματά  
τους γνωρίζω από άμεση εμπειρία, δεν  
εχω ' εγε ίρ ε ι  κανενός ε ίδους διαχωρι- 
στικά τε ίχη μέσα μου. Αφησα μάλλον  
δυο φαινομεν ικό αντ ίθετα  ρεύματα  να 
επιδράσουν  εντελώ ς ελεύθερα  πάνω 
μου. Τώρα που, μετά  από προσπάθεια  
τρ ιάντα χρόνων, έφθασα στο σκοπό μου, 
στην εύρεση της εσωτερικής ενότητας, 
έχω την εντύπωση, ότι έχε ι συντελεσθεί,  
εντελώς φυσικά, μ ια σύνθεση μεταξύ  των 
δυο ρευμάτων που με ωθούν. Το ένα όχι 
μονο δεν εξόντωσε το άλλο, αλλά το δυ
νάμωσε. Σήμερα πιστεύω περισσότερο  
απ ότι άλλοτε στο Θεό και ασφαλώς 
περισσότερο από άλλοτε στον κόσμο».

Εμβαθύνοντας κανείς στο έργο του 
TEILHARD διαπιστώνει όπως γράφ ει ο

μεγάλος άγγλος β ιολόγος J. HUXLEY, ότ ι 
σκοπός του ήταν «η ένωση του υλικού, 
του φυσικού κόσμου με  τον κόσμο του  
λόγου και του  πνεύματος,του παρελθόν
τος με  το μέλλον  της πολυμορφίας με  την 
ενότητα, της πολλότητας μ ε  το ένα. 
Εφθασε δε σ ’ αυτό το σκοπό εξετάζον 

τας κάθε γεγονός και κάθε αντ ικε ίμενο

ΕVΟLUΤ10ΝS)^ ^  £^έ λ ί^η ς  (SUD SPECIE
Με τον σκοπό αυτό ο TEILHARD επι

δίωξε να υπερνικήσει το δυαλισμό  (DUA- 
LISMUS). Ηθελε να ξεπεράσει την καρ
τεσιανή διχοτόμηση του κόσμου σε ύλη 
και πνεύμα. Γιατί μ ια τέτο ια  απόλυτη  δ ι
χοτόμηση ε ίχε  σαν επακόλουθο τη διαι
ώνιση του πνεύματος του Μανιχαίσμού  
μέσα στην Εκκλησία με αναπότρεπτη συν
έπεια την υποτίμηση της υλικής πραγμα
τικότητας. Σταθερή επιδίωξή του, λοιπόν, 
ήταν η κατάφαση του υλικού κόσμου σαν 
δημιουργήματος του Θεού. Η κατά
φαση αυτή όμως ε ίνα ι ξένη προς το 
πνεύμα ενός φυγόκοσμου Χριστιανι
σμού. Σ ' ένα ύμνο του προς την ύλη γρά
φει χαρακτηριστικά: «Σ'ευλογώ, ύλη, όχι 
με  τη μορφή που σε περιγράφουν -  μειω- 
τικά και δ ιαοτρεβλωτικά — οι αρχιερείς  
της επιστήμης και οι κήρυκες της αρετής. 
Αυτοί σε βλέπουν σαν ένα μ ίγμα από κτη
νώδεις δυνάμεις  και κατώτερες επιθυ
μίες. Εγώ σ ’ ευλογώ σ' εκε ίνη τη μορφή  
με  την οποία μου εμφανίζεσαι σήμερα: 
στην ολότητά σου και την αλήθειά σου».

Δομή με δυο πλευρές

Ο βιολόγος  J. HUXLEY πάλι παρατηρεί 
ότ ι ο TEILHARD στην προσπάθειά του να 
υπερνικήσει το  δυαλισμό, ξεκ ινά ε ι από 
τη θέση, «ότι η ανθρωπότητα στην ολό
τητά της ε ίναι φαινόμενο, το οποίο μπο
ρεί, όπως και όλα τ άλλα φαινόμενα, να 
περιγράφει και ν' αναλύει.  Αυτή η ίδια, 
καθώς και όλες  οι εκδηλώσεις της, συμ- 
περιλαμβανομένης και της ιστορίας του
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ανθρώπου και των αντιλήψεων του για 
τον κόσμο μπορούν να γίνουν αντικεί
μενο επιστημονικής έρευνας». Ο TEI
LHARD όμως δε σταματάει στην περι
γραφή και την ανάλυση της επιφάνειας 
της φυσικής και προπαντός της β ιολο
γικής πραγματικότητας. Προχωρεί βα
θύτερα. Βλέπει στο φυσικό κόσμο μια 
«δομή με δύο πλευρές». Πιστεύει, ότι σ' 
όλα τα πράγματα υπάρχει μια εσωτερική 
διάσταση που έχε ι μια τόσο μεγάλη έκ 
ταση, όσο και η εξωτερική.

Αυτό το φαινόμενο της εσω τερικότη
τας (ΙΝΤΕΝΟΝΤΕ), θυμ ίζει την «εντελέ
χεια» του Αριστοτέλη και που διαδραμα
τ ίζε ι ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στη σκέψη 
του TEILHARD, εκτιμάτα ι ιδ ια ίτερα  θε
τικά  και από κορυφαίους βιολόγους του 
καιρού μας. Αναφέρουμε, ενδεικτικά , το 
μεγάλο Ελβετό βιολόγο ADOLF POR- 
ΤΜΑΝΝ, που υποστηρίζει ότ ι πρέπει να 
υπάρχει «κάτι», το οποίο εκφράζετα ι μέσ' 
από το πλήθος των μορφών της ζωής και 
των μεταβολών της. Κατά τον POR- 
ΤΜΑΝΝ τ ίθ ετα ι από καθαρά β ιολογικούς 
λόγους το  ερώτημα: Τι είνα ι «αυτό» που 
οργανώνει; Τι ε ίνα ι «αυτό» που δημιουρ
γε ί για  τον εαυτό του μυαλό; Αυτό το 
«κάτι» ο PORTMANN το  χαρακτηρ ίζει σαν 
την «εσωτερικότητα του έμβιου», σαν τη 
«χωρίς διάσταση πραγματικότητα, που 
δεν εδρεύει στο εσωτερικό ενός χώρου», 
αλλ' αποτελεί ένα «κέντρο», που δρα και 
ε ίνα ι παρόν σ' ολόκληρο τον έμβιο κό
σμο.

Από τις  αντιλήψ εις του TEILHARD, 
όπως με πολλή συντομία εκτέθηκαν εδώ, 
προκύπτει το  ακόλουθο βασικό συμπέ
ρασμα. Ο κόσμος και ο άνθρωπος ε ίνα ι το 
αποτέλεσμα μιας εξελ ικτικής διαδικα
σίας με την έννοια της θεωρίας της εξ
έλιξης του Δαρβίνου. Η εξέλ ιξη  αυτή 
όμως δεν είνα ι τυφλή και τυχα ία  αλλά 
κατευθύνετα ι από τον ίδ ιο τον Θεό, ο 
οποίος μέσ ’ από αυτήν οδηγεί τον κόσμο 
και τον άνθρωπο στον ύψιστο σκοπό της 
τελειώσεως. Έ τσ ι η θεωρία της εξελί- 
ξεως όχι μόνο δεν έρχετα ι σε αντίθεση 
με το  χριστιανισμό, αλλά και ανταποκρί- 
νετα ι περισσότερο στο δυναμικό και 
εσχατολογικό πνεύμα της θείας Αποκα- 
λύψεως. Μια τέτο ια  αντίθεση, άλλωστε, 
είνα ι εκ των πραγμάτων αδύνατη, γ ια τ ί η 
μεν επιστήμη περιγράφει και αναλύει την 
ορατή πλευρά της φυσικής πραγματικό
τητας, ενώ η θρησκεία ασχολείτα ι με την 
αθέατη πλευρά της. Ο κορυφαίος άγγλος 
βιολόγος J. HUXLEY τονίζει, ότ ι η δια
φορά ανάμεσα στην επιστήμη και τη 
θρησκεία έγκε ιτα ι στο ότι η δεύτερη έχει 
σαν αντικε ίμενό  της «τις λιγότερο άμε
σες, τις λιγότερο επιφανειακές και γι' 
αυτό τις σταθερότερες και βαθύτερες 
απόψεις της υπάρξεως».
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Μ Α Τ Ι Ε Σ  Ε Δ Ω  ΚΙ ΕΚΕΙ··.

Οι .. .ιοί των γιορτών
Λίγες μέρες απόμειναν ακόμα για τις γ ιορτές των Χριστουγέ- 

νων. Από τώρα οι πόλεις άρχισαν να φοράνε τα γ ιορτινά  τους, να 
στολίζονται, να φωτίζονται και ν ’ αποκτούν μια ξεχωριστή λάμψη. 
Όπου νάναι θα υποδεχθούν χ ιλιάδες κόσμο που θα παρελάσει απ' 
τους φαντασμαγορικούς δρόμους και μπροστά απ' τ ις  πανέμορφες 
β ιτρ ίνες των καταστημάτων.

Εκτός από αυτόν τον κόσμο που θα πηγαίνει και θα έρχεται, 
γνώριμο άλλωστε απ’ όλες τ ις  εποχές του χρόνου, κοντά μας θα 
βρίσκονται και οι μικροπωλητές με τα διάφορα καροτσάκια -  περι- 
στασιακοί οι πιο πολλοί -  και οι τσιγγάνοι, οι τσ ιγγάνες και τα 
τσιγγανόπουλα, οι ζητιάνοι, οι α ό μ α το ι. . . ανοιχτομάτηδες, οι πα
πατζήδες, οι «διεθνείς» και ντόπιοι πορτοφολάδες, οι τσαντάκη- 
δες.

Αν εξαιρέσουμε τους τίμ ιους μεροκαματιάρηδες, με τα καρο
τσάκια και τους πάγκους, οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν επιδημία 
που θα ενσκήψει στην αγορά.

Κάποια γυφτάκια, (. . .ιοί της επιδημίας αυτής) ρ ιγμένα στα 
σκαλιά κάποιου χτιρ ίου ή ξαπλωμένα φαρδιά -  πλατιά πάνω στο 
πεζοδρόμιο, με μια πινακίδα κρεμασμένη απ’ το λαιμό, «μάνα δεν 
έχω, ο πατέρας νοσοκομείο», θα εκλιπαρούν για β ο ή θ ε ια ..

Ά λ λ ο ι.. . ιοί, πορτοφολάδες τους λένε, θα επωφεληθούν απ’ 
το συνωστισμό και θα ξαφρίσουν τα φουσκωμένα πορτοφόλια.

Οι απατεώνες θα προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους αφε
λε ίς  με ένα ρολόι ευκαιρία, γνωστής Ιαπωνικής φίρμας που «τό- 
βγαλαν» απ’ την Αμερικανική βάση . . .  και που μόνο μια μικρή 
λεπτομέρεια στο δεύτερο γράμμα της φίρμας προδίδει την «κομ- 
πίνα».

Θα κινητοποιηθούν και οι τσαντάκηδες, για ν ’ αρπάξουν όσες 
τσάντες προλάβουν και οι δ ιαρρήκτες για να «χτυπήσουν» τα σπί
τια και να σαρώσουν ό,τι χρήματα και τιμαλφή βρουν στα κομοδίνα 
και στις ντουλάπες.

Ό τα ν  θα ρθει κάποιος στο σπίτι σας, πλασσάροντας διάφορα 
έντυπα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μηνπροβληματισθείτε αν θα 
πρέπει να τ ’ αγοράσετε ή όχι, ενισχύοντας δηλαδή τον «ιερό 
σκοπό» των εκδόσεων αυτών. Ειδοποιείστε αμέσως την πλησιέ- 
στερη αστυνομική υπηρεσία. Οι επ ιτήδειο ι αυτο ί δεν έχουν συν
ήθως σχετική άδεια, ούτε είνα ι εξουσιοδοτημένοι γ ι ’ αυτή τη δου
λειά. Είναι παράνομοι και θησαυρίζουν με την κομπίνα των «ημε
ρολογίων».

Μπορεί να δ είτε  ξαφνικά και κάποιον υπάλληλο της υπηρεσίας 
καθαριότητας του τάδε Δήμου, με τη φόρμα εργασίας και έναν 
ντενεκέ στο χέρ ι που γράφει το όνομα του Δήμου αυτού, να σας 
λέε ι «χρόνια πολλά, ό,τι προαιρείσθε» . . .

Μη σας ξενίσει που λίγο αργότερα, έτσ ι από έθιμο, θα ξαναδό- 
στε κάποιο «μπουρμπουάρ» σε κάποιον άλλο υπάλληλο, του ίδιου 
Δήμου, την ώρα που μαζί με το αυτοκίνητο καθαριότητας θα μα
ζεύει τα σκουπ ίδ ια . . . Απλούστατα, ο κύριος με το ντενεκέ ήταν 
ένας λωποδύτης.

Ό λ ο ι αυτο ί λοιπόν, που ξέρουν ότι οι τσέπες είναι «ματσωμέ- 
νες» απ’ τον 13ο μισθό, κάνουν χρυσές δουλειές, γ ι ’ αυτό τους 
λένε και χρυσοδάκτυλους.

Θα μου πείτε, μετά απ’ όλα αυτά που γράψαμε, μπορείς και 
προβλέπεις τα μέλλοντα; Δεν είνα ι θέμα πρόβλεψης, είνα ι θέμα 
πραγματικό, αφού αυτά συνέβησαν πέρσυ, συνέβησαν πρόπερσυ, 
συμβαίνουν κάθε χρόνο. Είναι σίγουρο πως θα συμβούν και φέτος.

Γ ι’ αυτό, κρατείστε τις τσάντες πιο σφιχτά στο χέρι, κουμπώ
στε καλά την τσέπη με το πορτοφόλι σας, μην ανο ίγετε την πόρτα 
του σπιτιού σας σε οποιοδήποτε ζητιάνο, πλασιέ ή έναν άγνωστο, 
για να περάσετε και σεις χαρούμενα Χριστούγεννα χωρίς δυσάρε
στα απρόοπτα.

Δημήτρης Λυκοποριώτης
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Του Δημητρίου ΚΩΤΣΑΚΗ 
Ομότιμου Καθηγητή 

Πανεπιστημίου Αθηνών

·< Οταν λέμε αστρονομικό Σάμπαν ή 
απλώς Σάμπαν εννοούμε το  σύνολο των 
καταστάσεων ύλης και ενέργε ια ς  που 
υπάρχουν υπό οιανδήποτε μορφή στο 
χώρο. Σύμπαν ε ίνα ι το παν που υπάρχει. 
Είναι δηλαδή η ολότητα  της φυσικής 
πραγματικότητας»1.

Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε πιο 
πέρα. Οι αστρονόμοι και ιδ ια ίτερα  οι κο- 
σμολόγοι που ασχολούνται ε ιδ ικά  με την 
πλοκή και την εξέλ ιξη  του Σύμπαντος, 
συμφωνούνε στο εξής: Ό τ ι το Σύμπαν. 
ως ενια ίο  σύνολο, παρουσιάζεται οργα
νωμένο και εξελισσόμενο προς μια κα
τεύθυνση, όσο περνάει ο χρόνος, οι χ ι
λ ιετ ίες , τα εκατομμύρια  και δ ισεκατομ
μύρια των ετών. Το Σύμπαν. σαν σύνολο, 
προχωράει στην αποσύνθεση και διά-

r ι ]
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λύση. Υποστηρίζουν σήμερα, το σύνολο 
περίπου των ειδικών, ότ ι «ισχυροί λόγοι 
ομιλούν για μια αρχή την οποία έλαβε ο 
χρόνος, πριν από 15 ως 18 δ ισεκατομμύ
ρια χρόνια». Με άλλα λόγια το Σύμπαν 
άρχισε να υπάρχει από 15 ως 18 δισεκα
τομμύρια χρόνια από τώρα. Τι ήταν πριν 
την «αρχή» της Δημιουργίας, δεν μπορεί 
να μας πει τίποτε  η επιστήμη. Και τούτο 
γ ια τί τότε, πριν δηλαδή τα τόσα δισεκα
τομμύρια χρόνια, δεν υπήρχε χρόνος. 
Δ ιότι δεν υπήρχε ύλη. Πως παρουσιά- 
σθηκε η ύλη και άρχισε να κινείτα ι, δεν 
μπορούμε να πούμε τίποτε. «Τότε» στην 
«αρχή του Σύμπαντος» χάνοντα ι οι έν 
νο ιες του χρόνου και του χώρου, παύει 
το πρόβλημα να είνα ι φυσικό. Γ ίνετα ι 
μεταφυσικό και δεν μπορεί να προχωρή
σει η Κοσμολογία.

Κατά τη θεωρία που επ ικρατεί σήμερα 
στην επιστήμη, η θεωρία της «μεγάλης 
εκρήξεως» (Big Bang Theory) μας λέγε ι με 
απλά λόγια τα εξής:

Στην αρχή υπήρχε μια «πύρινη 
σφαίρα», ένα «αρχικό άτομο» (Primeval 
Atom), στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη 
όλη η ύλη. Το «άτομο» εκείνο  καταλά
βαινε χώρο όσο κατέχει το ηλιακό σύ
στημα, δηλαδή ήταν μια σφαίρα με διά
μετρο κάπου 15 δισεκατομμύρια χ ιλ ιό 
μετρα. Η ύλη εκείνη είχε πολύ μεγάλη 
πυκνότητα. Σ ένα  κυβικό εκατοστό χώ
ρου η ύλη είχε «βάρος» 1015 γραμμάρια! 
Και η θερμοκρασία της ήταν δισεκατομ
μύρια βαθμούς. Μη ρωτήσετε που βρέ
θηκε η ύλη αυτή, η τόσο πυκνή και σε 
τόσο υψηλή θερμοκρασία. Οι κοσμολό- 
γο ι «ξεκινούν» από την κατάσταση αυτή 
και με τ ις  παραδοχές που είσανε προη
γουμένως. Από «τότε» που έγ ινε η με
γάλη έκρηξη μέχρι σήμερα πέρασαν 15 
ως 18 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι πρώτες στιγμές της Δημιουργίας 
μας λένε οι κοσμολόγοι, ήταν δραματι
κές και ανεπανάληπτες. Μ ικρές αποκλί
σεις από την πορεία που ακολούθησε η 
κατοπινή εξέλιξη, μπορούσε να δη- 
μ ιουργόνταν οι συνθήκες για να παρου- 
σιασθεί το φαινόμενο της ζωής. Μπο
ρούσε να μη βρισκόμαστε εμείς  οι άν
θρωποι για να το ερευνούμε σήμερα. Τα 
3 ή 4 πρώτα λεπτά της Δημιουργίας ήταν 
πραγματικά καθοριστικά της πορείας της 
Δημιουργίας. Στα πρώτα μάλιστα δ ευ τε
ρόλεπτα μετά την «αρχή» δημιουργήθη- 
καν τα πρώτα υποσωμάτια των ατόμων 
της ύλης και αργότερα , δηλαδή έπειτα 
από δύο πρώτα λεπτά της Δημιουργίας, 
έχουμε το φαινόμενο της ύλης. Στην 
αρχή είχαμε πλούσια ακτινοβολία. Το 
παν ήταν φως. Φως, φυσικά χωρίς τον 
ήλιο που σχηματίσθηκε αργότερα. 
Έ πειτα από 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Το 
φως εκείνο  ήταν εκείνο  το φως για το 
οποίο μας μιλάει η Αγία Γραφή. «Γεννη- 
θήτω φως κα ιεγένετο  φως»(Γεν. α!1) μας 
λέγε ι η Παλαιά διαθήκη. Αυτό το φως 
ήταν ανεξάρτητο από τον Ήλιο.

Από «τότε» άρχισε και η διαστολή του 
Σύμπαντος, η δημιουργία των γαλαξιών, 
η δημιουργία των αστέρων και των πλα
νητών. Οι γαλαξίες άρχισαν να απομα
κρύνονται μεταξύ τους σύμφωνα με τον 
νόμο του Hubble. Στην αρχή, έπειτα από 
την έκρηξη, η θερμοκρασία από τα δισε
κατομμύρια τους βαθμούς κατέπεσε 
απότομα. Έ πειτα  η θεροκρασία συνεχώς 
ελαττωνόταν. Το ίδ ιο γ ινόταν και με την

Μια σειρά ραδιοτηλεσκόπιων που εμβαθύνει πέρα 
από τα 15 δισεκατομμύρια έτη φωτός απόσταση, όπου 
ανακαλύπτει γαλαξίες. Πολλούς γαλαξίες.

Ολα τα τηλεσκόπια συνδέονται μετοξύ τους και λει
τουργούν σαν να είναι ένα ραδιοτηλεσκόπιο.

πυκνότητά του. Και αυτή κατά μέσο όρο 
έπεφτε.

Γινόταν μικρότερη. ΤοΣύμπαν έπαιρνε 
διαφορετική μορφή.

Σε κάθε γαλαξία δημιουργόνταν αστέ
ρες. Οι αστέρες σχηματίζονται από τη 
συμπύκνωση αερίου, του πρωτόγονου 
αερίου. Και σήμερα δημιουργούνται 
αστέρες από τη μεσοαστρική ύλη, η 
οποία απ οτελείτα ι από αέριο και σκόνη. 
Η εξέλιξη των αστέρων εξαρτάτα ι από το 
ποσό της συμπυκνούμενης μάζας. Το τ ε 
λικό στάδιο της εξελίξεω ς των αστέρων 
είνα ι οι λευκο ί νάνοι, οι αστέρες νετρο
νίων και οι μελανές τρύπες. Είναι, ας 
πούμε, τα πτώματα των αστέρων. Γ ιατί οι 
αστέρες γεν ιούντα ι, αυξάνουν, γηρά- 
σκουν και πεθαίνουν. Και το Σύμπαν φαί
νετα ι ότ ι μια μέρα θα πεθάνει. Θα έχει 
ένα τέλος αφού έχει μια «αρχή».

Οι καθηγητές Γ. Κουτόπουλος και Δ. 
Κωτσάκης σε τελευτα ίο  βιβλίο το υ ς2 
γράφουν στο σχετικό με το μέλλον του 
Σύμπαντος κεφάλαιο, τα εξής, συμπερα
σματικά: «Το Σύμπαν ή θα υποστεί μια 
τελ ική  κατάρρευση ή θα δ ιαστέλλετα ι 
επ' άπειρον. Και στις δύο περιπτώσεις η 
εντροπία του θ 'αυξάνει συνεχώς και 
κάθε μορφή οργανώσεως, όπως ε ίνα ι η 
ζωή, τελ ικά  θα καταστραφεί»(σ. 257).

Τη θεωρία της «μεγάλης εκρήξεως» 
(Big Bang) τη διατύπωσαν ο Βέλγος μα
θηματικός abbee Lemaitre το 1927 και ο 
Ρωσοαμερικάνος φυσικός G. Gamow το 
1948. Ο Lemaitre έδωσε πρώτος την αρ
χική εικόνα του Σύμπαντος. Ο Gamow 
(1948) προχώρησε περισσότερο, ερευ 
νώντας τα χαρακτηριστικά της υπέρπυ- 
κνης καταστάσεως του Σύμπαντος. Δ ια
πίστωσε ότι τό τε  η θερμοκρασία του 
Σύμπαντος έπρεπε να είνα ι τεράστια. 
Στην κατάσταση αυτή τα πρωτόνια και τα 
νετρόνια  δημιούργησαν τα διάφορα 
στοιχεία της ύλης. Η θεωρία αυτή εξηγεί 
ικανοποιητικά τη δημιουργία του δευτε- 
ρίου και του ήλιου.

Ο Ά γγλο ς  καθηγητής Hoyle (Χόυλ) που

τώρα ε ίνα ι στην Αμερική διατύπωσε τη 
θεωρία της συνεχούς δημιουργίας  ή της 
σταθερής καταστάσεως, αλλ' αυτή δεν 
ισχύει σήμερα. Κατέπεσε πριν 15 χρόνια. 
Κι όσες προσπάθειες κ ι1 αν έκαμε ο ιδρυ
τής της και οι συνεργάτες του δεν μπό
ρεσαν να την περισώσουν. Σήμερα ισχύει 
η θεωρία της «μεγάλης εκρήξεως».

Μάλιστα οι ερευνητές προχωρούν πιο 
πολύ και έρχοντα ι να μελετήσουν τα 
πρώτα λεπτά της Δημιουργίας. Ιδ ια ίτερα 
ένας σύγχρονος κοσμολόγος, ο καθηγη
τής Βάιμπεργκ έχει δημοσιεύσει ένα εν
διαφέρον βιβλίο με την επιγραφή: «Τα 
τρ ία  πρώτα λεπτά της δημιουργίας»3. Σ' 
αυτό βλέπει ο αναγνώστης ότι οι ερ ευ 
νητές -  φυσικοί, κοσμολόγοι, αστροφυ- 
σ ικοί -  προχωρούν να εισχωρήσουν στις 
πρώτες στιγμές της Δημιουργίας και να 
ιδούν τ ι κοσμοϊστορικά γεγονότα  έγιναν 
τότε. Τα πρώτα 3 - 4  λεπτά της Δημιουρ
γίας ήταν μεγάλης σπουδαιότητος, για 
όλο το Σύμπαν . . . Μπορεί να πει κανείς 
ότι καθόρισαν το μέλλον του και τον 
προορισμό του. Κι ο άνθρωπος παίρνει 
διδάγματα από τη μελέτη αυτή . . .

Σήμερα το Σύμπαν ερευνάτα ι στο βά
θος του με τα μεγάλα οπτικά τηλεσκόπια  
και τα ραδιοτηλεσκόπια. Τα τελευτα ία  
αυτά εμβαθύνουν στο χώρο πιο πολύ από 
οπτικά τηλεσκόπια. Γι αυτό κι έχουμε 
σήμερα περισσότερα στοιχεία για να το 
ερευνήσουμε4 '5.

Οι ε ικόνες και επεξηγήσεις που δίνον
τα ι βοηθούν πολύ τον αναγνώστη να 
κατανοήσει καλύτερα όσα γράφοντα ι 
στο άρθρο αυτό. Το Σύμπαν και η Δη
μιουργία του συγκινούν και διδάσκουν 
εξα ιρετικά.

Βιβλιογραφία

1) Δ. Κωτσάκη: Το Αστρονομικό Σύμπαν: Δη
μιουργία ή τύχη; Έκδοση «Ζωής» Αθήναι 
1983.

2) Γ. Κοντοπούλου -  Δ. Κωτσάκη: Κοσμογονία, 
η δομή και η εξέλιξη του Σύμπαντος, Αθήνα 
1982.

3) S. Weiberg : The First three Minutes N. York 
1977.

4) Δ. Κωτσάκη: Τα μεγάλα τηλεσκόπια και ρα
διοτηλεσκόπια, Αθήναι 1981.

5) The Once and the Future Universe, Nat. Geo
graphic, June 1983

925



ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ 
TOY 2.000

Συνέχεια απ’ τη σελ. 903

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τι πρέπει να γ ίν ε ι λοιπόν κάτω απ' αυ
τές  τ ις  συνθήκες για να προστατευ- 
θούμε; Η Αστυνομία φ α ίνετα ι πολύ αδύ
ναμη σ' αυτόν τον τομέα. Ο Joseph Woo
dall. ε ιδ ικός πράκτορας του F.B.I. στο Los 
Angeles, τόν ισ ε ό τ ι «η δυνατό τη τα  να 
δ ιαλευκανθεί μια απάτη του ε ίδους αυ
τού ε ίνα ι περίπου 1 %. Ανάμεσα σ' αυτές, 
μόνο το 15% αποτελούν α ντικε ίμ ενο  
καταγγελίας». Στην κεντρ ική  δ ιεύθυνση 
της Δ ικαστικής Αστυνομ ίας (Γαλλία) 
δυστυχώς δεν ε ίνα ι περισσότερο α ισ ιό
δοξοι: Η Υπηρεσία αυτή ποτέ δεν ε ιδ ο 
ποιήθηκε ευθέω ς για υπόθεση απάτης 
στον τομέα  της πληροφορικής. Οι αστυ
νομ ικο ί λοιπόν οφ είλουν να αρκούνται 
στην ενημέρωση απ' τον τύπο, καθώς 
από περιπτώσεις που έχουν μ ελετη θ ε ί 
προκύπτει ότ ι «τα πρόσωπα, για τα οποία 
υπάρχουν υποψίες, γνωρίζουν πάντα 
περισσότερα απ' όσα θα έπρεπε, ιδ ια ί
τερα  όσον αφορά τους κώδικες ασφα
λείας, που επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα συστήματα των Η/Υ».

Μόνο λοιπόν, αν τ ε θ ε ί σε λε ιτουργ ία  
ένα σύστημα υψηλού επιπέδου ασφα
λε ία ς στις μονάδες πληροφορικής, μπο
ρεί να κερ δ ιθ ε ί η μάχη κατά της απάτης.

Π ρόκειτα ι για  ένα πολύ ευρύ τομέα

στο χώρο του οποίου δημιουργήθηκαν 
πολλές ^ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς  επ ιχειρήσεις με 
«λαμπρό» κύκλο εργασιών. Η πιο απλή 
προστασία ε ίνα ι η επίβλεψη της πρόσβα
σης στους χώρους τη ς  επιχείρησης.

Αρα. όλο ι οι κατασκευαστές ή χρή
στες της πληροφορικής, δεν προστα
τεύ ο ντα ι αποτελεσματικά, όσο πι
στεύουμε. Αν και ε ίνα ι πρακτικά αδύνατο 
να μπει κανείς στους χώρους της Ι.Β.Μ.* 
χωρίς να βάλει την τα υ τό τη τά  του στη 
θυρίδα ηλεκτρον ικού  ελέγχου και να πά
ρει την ε ιδ ική  κάρτα εισόδου, σε άλλες 
ε τα ιρ ε ίες  μπορεί να μπει κανείς  τόσο εύ
κολα όσο και σ' ένα σούπερ μάρκετ. Αρ
κε ί να γνω ρίζει τους χώρους και να μπει 
με «αποφασιστικό» βήμα και αρκετό 
«θράσος» για να μη του γ ίν ε ι κανένας 
έλεγχος. Η τα υτό τητα  των επισκεπτών 
πολύ σπάνια ελέγχετα ι γ ια  να δ ιασταυ
ρωθεί. Πολλοί απατεώνες δε δίστασαν να 
μπουν σαν δημοσιογράφοι για να συλλέ- 
ξουν τ ις  πληροφορίες που το υς  χρειά 
ζονταν για την εφαρμογή των σχεδίων 
τους.

Στη συνέχεια  πρέπει να εξασφ αλιστεί 
η εμπ ισ τευτικότητα  των πληροφοριών. Ο 
Pierre Zabe, δ ιευθυντής των συστημάτων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της 
I B M. στη Γαλλία, υπ οδεικνύει σ' ένα 
περιοδικό εσω τερικής κυκλοφορίας της 
ετα ιρ ε ίας  ορισμένα προφυλακτικά μέτρα 
για την αποτροπή τη ς  διαρροής δεδομ έ
νων (Data ): «Ό σον αφορά το  βαθμό 
ασφαλείας (μεγίστης ασφαλείας, εμπι- 
σ τευτικό , εσω τερ ικής διανομής, αδιαβά- 
θμητο) επ ιβάλλετα ι να καθιερωθούν 
περιορισμοί πρόσβασης προσαρμοσμέ
νοι στη φύση των πληροφοριών. Επίσης η 
εξαγωγή αποτελεσμάτων στο χαρτί σε 
μ ικροφίσες, ή στην οθόνη, οφ ε ίλ ε ι να 
σ υνοδεύετα ι με ευδ ιάκρ ιτη  την ένδειξη  
του βαθμού ασφαλείας για να μπορούν οι

Ποιο κουμπί να πατήοω γιο νο βγω απ' το δωμάτιο;

ν Η μ εγα λύ τερ η  κατασκευάστρ ια  ετα ιρ ε ία  
ηλεκτρονικώ ν υπολογιστών.

χε ιρ ισ τές  να ακολουθούν τους κανόνες 
που έχουν επ ιβληθεί. Ό σ ον αφορά τ ις  
ι^ η ρ ο φ ο ρ ίες  που περ ιέχοντα ι σε αρχεία, 
ή βάσεις δεδομένων, πρέπει να πολλα- 
πλασιάζονται τα επίπεδα σ τεγανότητας 
και κυρίως επ ιβάλλεται:
□  Περιορισμός της πρόσβασης στους 

χώρους των μηχανών (Η/Υ) μόνο στα 
εξουσ ιοδοτημένα  πρόσωπα.

□  Σχολαστική προστασία των τα ιν ιοθη 
κών και του λοιπού αρχειακού υλικού.

□  Να μην επ ιτρέποντα ι παρά μόνο προ
γραμματισμένες εργασίες, κι αυτές 
ακολουθώ ντας ένα επίσης προστα- 
τευμ ένο  πλάνο.

□  Σαφής προσδιορισμός της σχέσης 
ανάμεσα στον ιδ ιοκτήτη  της επ ιχείρη
σης, στις επ ιτρεπ όμενες εργασ ίες και 
στο σύνολο των δεδομένων, καθώς και 
έλεγχος της τήρησης αυτής της διά
κρισης από ένα αυτόματο σύστημα 
που επ ιτρέπει ανάλογα την πρόσβαση.

□  Ενδεχομένως υπάρχουν περιπτώσεις 
που ορισμένα αρχεία πρέπει να κρυ- 
πτογραφούνται, ώστε να μη μπορούν 
να διαβαστούν από κάποιον που δε 
δ ια θ έτε ι το  «κλειδί».
Ολα αυτά τα μέτρα θα ήταν απ οτελε

σματικά αν εφαρμόζονταν κατά γράμμα, 
κάτι όμως που συμβαίνει πολύ σπάνια. 
Για λόγους ασφαλείας η επιχείρηση αλ
λάζει πολύ συχνά τ ις  λ έξε ις  «κλειδιά», 
πράγμα που υποχρεώνει τους χε ιρ ισ τές  
να τ ις  σημειώνουν και να τ ις  κολλούν 
στον το ίχο για να μην τ ις  ξεχνούν. Μ ερ ι
κές φορές ε ίνα ι γραμμένες σ' ένα κομ
μάτι χαρτί κολλημένο, δίπλα στο τερμ α 
τικό, έτσ ι που μπορεί να τ ις  δε ι ο οποιοσ
δήποτε.

Πού βρ ίσκοντα ι οι μαγνητικο ί δίσκοι; 
Μέσα σε μια αίθουσα που π ροστατεύετα ι 
από μια απαραβίαστη πόρτα, η οποία 
ανο ίγε ι μόνο με μια ειδ ική κάρτα. Ο 
υπάλληλος, όμως, που ε ίνα ι επ ιφορτι
σμένος να μετα φ έρ ε ι δεκάδες δίσκων, 
χρησιμοποιεί ένα καροτσάκι και βρίσκει 
πιο πρακτικό να αφήνει την κάρτα του 
μέσα στη σχισμή για να μένε ι η πόρτα 
ανοιχτή και να μην κάνει πολλά δρομο
λόγια. Μπορεί επίσης κανείς να δ ιαλέξει 
μια πόρτα κινδύνου για να μπει, στην 
οποία δε λαμβάνοντα ι επαρκή μέτρα
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ασφαλείας. Ίσως όλα αυτά φαίνονται 
σαν μυθιστόρημα, εντούτο ις  όμως είνα ι 
παραδείγματα απόλυτα αυθεντικά.

Για να αμβλύνουν τα μειονεκτήματα  
των κωδικών αριθμών και λέξεων πρόσ
βασης, ορ ισμένοι κατασκευαστές προσ
παθούν να εφαρμόσουν άλλες μεθόδους 
αναγνώρισης των προσώπων, όπως ανα
γνώριση της φωνής, της υπογραφής, των 
αποτυπωμάτων κ.λ.π. Η κάρτα μνήμης 
CP8 της CII - ΗΒ αποτελεί επίσης ένα 
μέσο αποτελεσματικής προστασίας. Η 
κάρτα αυτή περιλαμβάνει ένα μικροϋπο
λογιστή και μια αναλλοίωτη μνήμη. Χάρη 
σ' αυτήν η πρόσβαση σ’ ένα σύστημα 
πληροφορικής περνά μέσα απ' την αν
ταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του κατό
χου της κάρτας, της ίδ ιας της κάρτας κι 
ενός κεντρικού υπολογιστή.

Πρέπει λοιπόν να δ ια θέτε ι ταυτόχρονα 
την κάρτα και τον κώδικα για να μπορεί 
να προχωρήσει σε οποιοδήποτε χ ε ιρ ι
σμό. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανά
μεσα στην κάρτα και τον υπολογιστή γ ί
νετα ι με δ ιαδοχικές κλήσεις κωδίκων και 
κλειδών (συνθήματα - παρασυνθήματα) 
με τη μορφή δυο τυχαίων αριθμών, που 
καταλαμβάνουν 64 bits (θέσεις μνήμης) ο 
καθένας, και τους οποίους ε ίνα ι σε θέση 
να αναγνωρίζει ο μικροϋπολογιστής.

Το σύστημα είνα ι ικανό να δημιουργή
σει και να συγκρίνει 1018 κλείδες και κώ
δικες. Η κάρτα CP8 επιτρέπει τα υτό 
χρονα την αναγνώριση του χειριστή, την 
προστασία των δικτύων και των «τραπε
ζών δεδομένων», ενώ παράλληλα ελέγ-

Οι Η/Υ μπήκον πια μέσο στα σπίτια μας. Ζούμε στον 
αιώνα της πληροφορικής. Τα προβλήματα όμως δε λεί
πουν. Αντίθετα παρουσιάζονται συνεχώς νέα που δί
νουν ένα άλλο, πρωτόγνωρο, χρώμα στο σύγχρονο οι
κονομικά έγκλημα.

χ ε ι πόσα προγράμματα εκτελούντα ι απ’ 
τον κάτοχό της. Ό λ α  όμως τα μέτρα 
ασφαλείας έχουν δυο μειονεκτήματα: Το 
υψηλό κόστος (5 με 10% του προϋπολο

γισμού της πληροφορικής) και την ψυχο
λογική επίδραση στο προσωπικό που με
ρικές φορές α ισθάνεται στενά ελεγχό
μενο.

Ο έλεγχος, λοιπόν, των εισόδων - εξ
όδων στους κρίσιμους χώρους δεν εγ- 
γυάτα ι πάντα την ασφάλεια μιας επ ιχεί
ρησης. Εξάλλου τα στελέχη, που κατέ
χουν υπεύθυνα θέσεις, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε εμπιστευ- 
τ ικ ές  πληροφορίες της επιχείρησης, δεν 
επ ιβλέπονται πάντα όσο πρέπει.

Η ανάπτυξη της πληροφορικής δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο 
βρίσκοντας την ισορροπία ανάμεσα στις 
απαιτήσεις της ασφαλείας, σ' εκε ίνες  
της προσωπικής ελευθερ ίας και σε μια 
οργάνωση εργασίας αποδεκτή απ’ όλους 
τους παράγοντες που εμπλέκονται. Το 
θέμα είνα ι κεφαλαιώδους σημασίας.

Μ νημονεύοντας μια μελέτη της Inter
national Data Corporation, η Επιθεώρηση 
«Σύγχρονοι Καιροί» υπογραμμίζει οι εγ
κατεστημένο ι Η/Υ σ' όλο τον κόσμο το 
1980 ήταν 1.900.000 μονάδες, απ' τις  
οποίους οι 500.000 ατομικοί, και δ ιατυ
πώνει την πρόβλεψη ότι το 1985 θα φτά
σουν τα  10.000.000 μονάδες, απ’ τους 
οποίους 3.000.000 θα ε ίνα ι ατομικοί. 
Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά ότι ανοίγοντα ι 
πλέον νέοι, ευρύτατο ι ορ ίζοντες για 
τους απατεώνες του είδους.

Απόδοση απ’ τα γαλλικά: 
Υπομοίραρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ
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Του Cesare PROTETTY

Από το μακρύνό 1910 η λάβα της Α ί
τνας δεν δ ιάλεγε τη νότια  πλαγιά γ ια  να 
ξεχυθε ί χαμηλά' μια πλαγιά με γλυκε ίες  
κλίσεις γ εμά τες  αμπέλια και οπωροφόρα 
δένδρα και πιο ψηλά, αναδασωμένες με 
καστανιές, βελαν ιδ ιές και οξυές. Α υτές 
τ ις  κλίσεις έκανε φοβερά αγνώριστες το 
μάγμα στην τελευ τα ία  έκρηξη που άρ
χισε στις 27 Μαρτίου 1983. Η λάβα ξεχύ
θηκε ακράτητη και μανιασμένη με ταχύ
τητα  από πέντε έως δεκαπ έντε μέτρα 
την ώρα με ένα μέτωπο φαρδύ 150 μέτρα 
και ψηλό έξι.

Το ηφ α ίστειο  εκσφενδόνιζε στον αέρα 
ημερησίως υπό μορφή ατμού, 420 τόν- 
νους θείου, 300 τόννους χλωρίου, 630 
κιλά σεληνίου, 290 κιλά μαγγανίου, δυό- 
μυσι κιλά χρυσού, 9 κιλά αργύρου. Έ νας 
πλούτος που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί 
γ ια τ ί χάνετα ι στον αέρα σε ύψος 5 με 6 
χ ιλ ιάδες μέτρα γ ια  να ξαναπέσει μετά 
στην λεκάνη της Μ εσογείου σαν λεπτό
τατη σκόνη μη δυνάμενη να ανακτηθεί. 
Αλλος πλούτος αντίθ ετα  κα ίγετα ι και 

κα ταστρέφ ετα ι: Β ίλλες, αγροτικά σπίτια, 
το υρ ισ τικές  εγκαταστάσεις, οπωρώνες 
και συχνά κ ινδυνεύουν ακόμα και τα 
κοντινά χωριά.

Ετσι  ̂ αποφασίστηκε η επιχείρηση 
«φραγμός στην Αίτνα» μετά από συνερ
γασία αρμοδίων υπουργείων και Ιταλών 
και ξένων ειδ ικών επιστημόνων. Μια επι
χείρηση, μερ ικο ί μίλησαν για πείραμα, 
χωρίς προηγούμενο: να κατασκευαστεί 
σ τις κλίσεις του ηφ αιστείου ένα τεχνητό  
κανάλι μακρύ μερ ικές εκα τοντάδες μέ
τρα, βαθύ τρ ία  μέτρα και φαρδύ επτά, 
διαμέσου του οποίου να δ ιο χ ετεύ ετα ι η 
λάβα στα χαμηλώματα των διπλανών 
βουνών ώστε να επ ιβραδύνεται η προώ
θηση και τέλο ς  να σταματά. Για να κατα
σκευαστεί αυτό το φράγμα υπολογί
στηκε πως χρειάζοντα ι να ισοπεδωθούν 
τρ ε ις  λόφ οι για να ξεσηκώσουν τα 85 χ ι
λ ιάδες κυβικά μέτρα του υλικού του 
αναγκαίου για να εμποδίσουν το  πέρα
σμα σ’ αυτό το  χείμαρρο από λειω μένα 
βράχια, αρκετά  για την κατασκευή 100 
χ ιλ ιομέτρω ν ασφάλτου (autostrada). 
«Σκοπός μας ε ίνα ι - εξήγησε ο καθηγη
τής Franco Barberi, έδρα Η φαιστειολο
γίας του πανεπιστημίου της Πίζας -  να 
οδηγήσουμε τη λάβα, με ορύγματα και 
φράγματα, αναγκάζοντάς την να ακο
λουθήσει μια διαδρομή παράλληλη προς 
την αρχική, επ ιβραδύνοντας όμως αρ
κετά  την ταχύτητα  και ελαττώ νοντας στο 
ελάχιστο τ ις  καταστροφές». Στο παρελ
θόν γ ια  ίδ ιες  περιπτώσεις χρησιμοποιή
θηκαν και εκρηκτικά  όπως στον τεχνητό  
βομβαρδισμό του ηφαιστείου Maund Lod. 
στη Χαβάη. Και στην Α ίτνα έφτασαν οι 
ίδ ιο ι αξιω ματικοί του αμερικανικού 
στρατού που έκαναν αυτό το  μοναδικό 
βομβαρδισμό.

Γι' αυτή τη δυνατότητα  ή καλύτερα την 
ανάγκη, δηλαδή να κατασκευαστούν 
φράγματα κατά της λάβας, γ ινόταν λό
γος από καιρό στους επ ιστημονικούς κύ
κλους. Πάντως αναγνω ρίζετα ι απ' όλους 
ότι πολύς δρόμος υπάρχει ακόμα και θα 
χρειαστούν πολλές ενέρ γε ιες  σ' αυτόν 
τον τομέα  για να αντιμετω πισθεί ικανά
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και σε επ ιστημονικές θάσεις το φαινό
μενο των ηφαιστείων.

ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΙΤΝΑΣ

Στο Πανεπιστήμιο της Κατάνιας και 
στο ινστιτούτο της Γαιολογίας υπάρχει 
ένας μεγάλος κατάλογος των εκρήξεων 
της Α ίτνας από την ελληνική περίοδο μέ
χρι σήμερα. Αρχίζει με την έκρηξη του 
737 π.Χ. που κράτησε σχεδόν δυο χρόνια 
με ενεργητικές  ενισχύσεις που ελαττώ 
νονται με το χρόνο.

Έ ρχοντα ι έπειτα εκε ίνες  του 594, του 
477 και η μεγαλοπρεπής του 427 ακο
λουθούμενη το 408 και το 396 π.Χ. από 
πλευρικές εκρήξεις αρκετά σημαντικές. 
Η λάβα έφτασε οπωσδήποτε μέχρι την 
Κατάνια το 121 π.Χ. Έ πειτα από το 1001 
έως το 1900 ακολούθησαν με δ ιαφορε
τική σειρά και ένταση περί τ ις  πενήντα 
πλευρικές εκρήξεις, πέντε εκρήξεις από 
την κεντρική κορυφή (που συνέλαβαν 
ώστε να αυξήσουν το ύψος του ηφαι
στείου: τώρα είνα ι περίπου 3.300 μέτρα) 
και περί τις  εξήντα εκρήξεις μιας κά
ποιας διάρκειας (κάποτε και ετών) με 
«ενεργητικότητα  επίμονη και μέτρια» 
από τον κεντρ ικό κρατήρα. Σ' αυτούς 
τους εννέα  αιώνες η πιο δραματική έκ
ρηξη υπήρξε εκείνη της 4ης Φεβρουά
ριου 1669, όταν η ροή της λάβας αφού 
κατέστρεψε στο δρόμο της πολλά χωριά 
και καλλιέργειες, ερήμωσε και την Κατά
νια θάβοντας σχεδόν 15 χ ιλ ιάδες άτομα 
και φθάνοντας μέχρι τη θάλασσα. Εκρή
ξεις αρκετά καταστρεπτικές υπήρξαν κι 
εκε ίνες  του 1882, όταν η λάβα με μια 
ορμή ασυνήθιστη εξαπλώθηκε προς τα

ανατολικά καταστρέφοντας τελείω ς το 
χωριό Μασκάλι (Mascali) κοντά στη θά
λασσα. Η Αίτνα ξαναξύπνησε κατόπιν το 
1949 μ’ ένα σπάσιμο που συνέχισε να 
βγάζει πυρακτωμένα υλικά για όλο σχε
δόν το  επόμενο έτος. Καινούριες σημαν
τ ικές  εκρήξεις έγιναν το 1958 και το 1964 
όταν τα αέρια που εκσφενδονίζονταν 
από τον κρατήρα έφτασαν τα δύο χ ιλ ιό 
μετρα σε ύψος. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 
1979 το  ηφαίστειο προκάλεσε το θάνατο 
σε εννέα  τουρ ίσ τες και τον τραυματισμό 
άλλων 23 ατόμων. Η τελευτα ία  εκρηκτική

φάση πριν από τη φετινή, ήταν στις 17 
Μ αρτίου του 1981 όταν μια γ ιγαντια ία  
ροή λάβας βγαίνοντας από μια σχισμή σε 
ύψος 2.500 μέτρα από την νοτιοανατο
λική πλευρά έφθασε μέχρι της πόρτες 
του Ραντάτσο (Randazzo) περιοχή χτυ 
πημένη ιδ ια ίτερα  απ' τα καπρίτσια της 
Αίτνας.

Απ’ το περιοδικό II Carabiniere 
Μετόφρ. Τόκης Χρ. Μοορομότης
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ΑΝ9ΝΥΜ0Ι  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕ9Φ0Ρ0Σ ΣΥΓΓΡΟΥ ΙΟΒ

ΑΒΗΝΑΙ

λής με τη «ζώσα» φωνή των ιδ ιοτήτω ν και 
των πλεονεκτημάτω ν των εμπορευμά
των, ήταν πολύ σε χρήση κατά τους πρώ
τους ισ τορικούς χρόνους.

Στην αρχαία Ελλάδα, τη διαφήμιση εμ
πορευμάτων την έκαμαν εμπορικοί κή- 
ρυκες, που διαλαλούσαν με πληρωμή, τ ις  
α ρετές  τους.

Στην αρχαία Ρώμη, το επάγγελμα του 
εμπορικού κήρυκα ήταν συνηθισμένο 
στους πρώην σκλάβους, τους απ ελεύθε
ρους.

Ο εμπορικός κήρυκας χρησιμοποιόταν 
και κατά των μεσαίωνα. Αλλά και κατά 
το υς  νεώ τερους χρόνους ήταν ένα συν
ηθισμένο επάγγελμα. Έτσι, με τον  τρόπο 
αυτό έγινε, κατά τον 18ον αιώνα, στην 
Αγγλία, η πιο πρωτότυπη ρεκλάμα που 
αναφέρουν τα χρονικά:

Έ νας Ά γγλο ς  εργοστασιάρχης σοκο
λάτας ε ίχε μια πρωτοφανή αλλά και μα
κάβρια ιδέα για να διαφημίσει τα 
προόντα του. Συγκεκριμένα, κάποιος 
περ ιβόητος κακούργος επρόκειτο να 
απαγχονιστεί δημόσια. Ή ταν φανερό ότι 
θα μαζεύονταν πυκνά πλήθη κόσμου για 
να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή  του.

Την παραμονή της εκτελέσεώ ς του, ο 
κακούργος αυτός δέχτηκε στο κελ ί του 
την επίσκεψη του εργοστασιάρχη της 
σοκολάτας, ο οποίος του επ ρότεινε να 
δ ιαφημ ίσει την τελευ τα ία  στιγμή από το 
ικρίωμα, τα  προϊόντα του. Εάν θα ε ίχε το 
κουράγιο να το  κάνει, τα παιδιά του θα 
έπαιρναν π εντακόσ ιες λίρες.

Πράγματι την επομένη μόλις ο κατάδι
κος ανέβηκε στο ικρίωμα και πριν ακόμα 
του περάσουν τη θηλειά  στο λαιμό του, 
στάθηκε προς στιγμή και φώναξε δυνατά 
προς τα  πλήθη που συνωθούντο στην 
πλατεία: «Ακούστε όλοι, κυρίες και κύ
ριοι! Πριν πεθάνω διακηρύττω  γ ια  τ ε λ ε υ 
τα ία  φορά, ότ ι η καλύτερη σοκολάτα ε ί
ναι του εργοστασίου Ο υίλλιαμς και η τ ε 
λευτα ία  μου, επιθυμία ήταν να φάω λίγη 
από αυτή!

•Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Η διαφήμιση που σήμερα ε ίνα ι ένας 

από τους κυριώ τερους σ υ ντελεσ τές της 
εμπορικής επ ιτυχίας, δεν ε ίνα ι κάτι που 
επ ινοήθηκε τελευτα ία . Η διαφήμιση είνα ι 
πανάρχαια, όπως και το εμπόριο.

Από τό τε  που οι πρωτόγονοι άνθρωποι 
άρχισαν να ανταλλάσσουν πράγματα 
μεταξύ τους, από τό τε  άρχισαν και να τα 
διαφημίζουν. Έ τσ ι η ιστορία της δ ιαφή
μισης ρχίζει από τους πρώτους χρόνους 
της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής. Και η 
πρώτη μορφή τη ς  διαφήμισης ανάγετα ι 
στην αρχή του ανταλλακτικού  εμπορίου 
των πρωτογόνων.

Ο πρωτόγονος άνθρωπος που θα του 
περίσσεψε κάτι από το κυνήγι του και θα 
βγήκε από τη σπηλιά του ή την καλύβα 
του για να ειδοποιήσει τους άλλους αν
θρώπους, τους γ ε ίτο νές  του, φωνάζον- 
τά ς το υ ς δ υ ν α τά ν α  έλθουν να το  πάρουν 
και να του δώσουν κάτι άλλο, από το

οποίο θα ε ίχε  ανάγκη, έκαμε και την 
πρώτη διαφήμιση.

Ίσως βέβαια να μην ήταν κυνήγι 
εκε ίνο  που ήθελε να ανταλλάξει, ίσως να 
ήταν κάτι άλλο, π.χ. ένα όπλο, πάντως ο 
άνθρωπος εκείνος, που αποφάσισε πρώ
τος να κάμει μια παρόμοια ανταλλαγή 
ήταν και ο πρώτος διαφημιστής. Δ ιότι, 
όταν θα φώναζε τους άλλους ανθρώ
πους, δεν θα έφ τανε ασφαλώς, στο να 
τους δ ε ίξε ι μόνο το κυνήγι, το όπλο ή το 
εργαλείο , ή οτιδήποτε άλλο. Θα το στό
λισε και με τα κατάλληλα λόγια, θα του 
απέδωσε και πολλά πλεονεκτήματα  και 
χαρές, υπερβάλλοντας φυσικά.

Αυτή θα ήταν, ίσως, η πρώτη μορφή 
ενός πολύ παλαιού τρόπου προβολής 
του διαλαλητού, του τελάλη που ακόμη 
και σήμερα χρησ ιμοποιείτα ι σε διάφορα 
χωριά και κωμοπόλεις.

Η διαφήμιση, με τη μορφή της προβο-

Η διαφήμιση κατά την αρχαιότητα

Η εξέλ ιξη  του εμπορίου δημιούργησε 
και άλλους τρόπους για διαφήμιση κατά 
τους αρχαίους χρόνους. Έ τσι, κατά την 
πρωτόγονη εποχή, οι άνθρωποι συνήθι
ζαν να κρεμούν έξω από τα σπήλαια ή τις  
καλύβες τους κάθε τ ι που ήθελαν να αν
ταλλάξουν. Η πράξη εκείνη  ήταν μία 
πράξη δημοσιότητας, χωρίς αμφιβολία! 
Ίσως μάλιστα ο πρωτόγονος άνθρωπος 
να κρέμασε το  κυνήγι του έξω από το 
σπήλαιο ή την καλύβα του, πολύ πριν 
ακόμη αποφασίσει να βγει έξω και να φω
νάξει τους άλλους γ ε ίτο νές  του, γ ια  να 
τους ανακοινώσει ότ ι ήθελε να το ανταλ
λάξει. Ίσως δηλαδή η απλή έκθεση του 
ανταλλακτέου πράγματος να προηγή- 
θηκε του διαλαλήματος. Εξ' άλλου, από 
την πράξη εκείνου  του πρωτόγονου 
προήλθαν αργότερα -  μετά από πολλές 
εξελ ίξε ις  φυσικά -  οι αγορές, οι εμπορι
κές εκθέσεις , που γ ίνονταν ορ ισμένες
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μέρες της βδομάδας κατά την αρχαιό
τητα. Επίσης, τόσο οι αρχαίοι Έ λληνες 
όσο και οι Ρωμαίοι και οι άλλοι λαοί, έκα
ναν και εμποροπανηγύρεις σε ορ ισμένες 
εποχές του έτους. Α υτές οι εμπορικές 
εκθέσεις των αρχαίων και οι εμποροπα- 
νηγύρεις τους, ήταν οι πρόδρομοι των 
σημερινών μεγάλων διεθνών εκθέσεων, 
με τις  οποίες οι διάφοροι ο ίκοι και οι διά
φορες χώρες διαφημίζουν τα προϊόντα 
και τα εμπορεύματά τους.

Όπως είπαμε όμως -  για να επανέλ
θουμε στην ιστορία -  το εμπόριο εξελ ί
χτηκε πολύ κατά την αρχαιότητα. Μαζί 
του εξελ ίχτηκε και η διαφήμιση. Έτσι, 
άρχισαν να εμφανίζοντα ι οι πρώτες επι
γραφές με διαφημιστικό σκοπό.
Κατά την αρχαιότητα δεν υπήρχαν ούτε 
τυπογραφεία, ούτε εφημερίδες, ούτε 
ραδιοτηλεοράσεις. Υπήρχαν όμως καλ
λ ιτέχνες και ζωγράφοι καθώς και μαρμα
ρογλύπτες περίφημοι, που έκαναν τις  
επιγραφές των διαφόρων καταστημάτων.

Πολλές επιγραφές του είδους αυτού 
βρέθηκαν κατά τις  ανασκαφές της Πομ
πηίας. Οι περισσότερες από αυτές είνα ι 
τόσο καλλιτεχνικές, ώστε όταν τ ις  βλέ
πει κανείς νομίζει ότι έχε ι μπροστά του 
και το κατάστημα, το οποίο παριστάνει το 
μαρμάρινο ανάγλυφο.

Επάνω από την πόρτα ενός κρεοπω
λείου της Πομπηίας κρεμόταν μία επι
γραφή, η οποία παριστάνει πέντε ορεκτι- 
κώτατα μπούτια σφακτού. Ασφαλώς, 
κατά την εποχή εκείνη τα ανάγλυφα, 
πάνω στο μάρμαρο, μπούτια, που σώζον
τα ι ακόμη, θα ήσαν βαμμένα με ζωηρά 
χρώματα και θα εφάνταζαν σαν να ήταν 
αληθινά!

Στο Μουσείο του Βερολίνου βρ ίσκεται 
μία άλλη αρχαία επιγραφή κρεοπωλείου 
εξα ιρετικά  ωραία. Και, με την ευκαιρία, 
μια και μιλάμε για κρεοπωλεία και επι
γραφές αξίζει τον κόπο να αναφερθεί 
ένα σχετικό ανέκδοτο του Θεοδοσίου, 
του γνωστού τύπου της Παληάς Αθήνας, 
που το επάγγελμά του ήταν να φ ιλο τε
χνεί επιγραφές καταστημάτων, πολλές 
από τις  οποίες ήταν ευφυέστατες: «Οι
νοπωλείο. Βερεσέ σήμερα δεν έχει, αύ
ριο έχει» ή για ένα άλλο οινοπωλείο: 
«Ψυχής ιατρείο».

Κάποτε, λοιπόν, που άνοιξε ένα νέο 
κρεοπωλείο, ο χασάπης ανέθεσε στο 
Θεοδοσίου να του κάμει την επιγραφή. 
Το κρεοπωλείο θα επωνομάζετο «ο 
Λέων» και ο Θεοδοσίου θα εζωγράφιζε 
στην επιγραφή και ένα λιοντάρι. Ρώτησε 
όμως τον καταστηματάρχη:

- Τ ο  λιοντάρι, το θέλεις  λυτό ή δε
μένο:

Ο κρεοπώλης, μη καταλαβαίνοντας, 
φυσικά, πως θα ήταν δυνατόν ο υπερ
ήφανος βασιλιάς των ζώων, που τον είχε 
δ ιαλέξει σαν έμβλημα του καταστήματος 
του, να ζωγραφιστεί δεμένος, απάντησε 
στον Θεοδοσίου:

-  Πως μπορεί να είνα ι δεμένο το λ ιον
τάρι!

-  Εάν πληρώσεις κάτι παραπάνω, 
απάντησε με α ινιγματικό ύφος ο Θεοδο
σίου. Ο κρεοπώλης όμως δεν θέλησε με 
κανένα τρόπο να ζωγραφιστεί «δεμένο» 
το λιοντάρι και έτσ ι ο Θεοδοσίου ζωγρά
φισε το έμβλημα «λυτό». Αλλά, με την 
πρώτη βροχή το λ ιοντάρι εξαφανίστηκε 
από την επιγραφή, αφήνοντας μια ακα

θόριστη μουντζούρα. Και ο Θεοδοσίου, 
στον οποίο παραπονύθηκε ο κρεοπώλης, 
του είπε:

-  Ή ταν λυτός . . .
Μ ετά από την παρέμβαση αυτή, ας 

επ ιστρέφουμε στους αρχαίους και τ ις  δ ι
κές τους επιγραφές, από τ ις  οποίες μια 
πολύ ενδιαφέρουσα βρέθηκε στην Α ίγυ
πτο. Ανήκε σε κάποιον Έ λληνα και μάλι
στα Κρητικό, που ήταν . . . ονειροκρ ίτης 
και εξασκούσε την τέχνη του στη χώρα 
του Νείλου.

Η επιγραφή παριστάνει ένα βωμό και 
έναν ταύρο έτο ιμο για θυσία. Από κάτω 
γράφονται τα ακόλουθα: «Όνειρον κρίνω 
του Θεού πρόσταγμα και έχω καλήν τύ 
χην . . .».

Μετά το μεσαίωνα

Κατά το  μεσαίωνα και αργότερα, στις 
δ ιάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, οι έμποροι 
και οι άλλοι επαγγελματίες, κρεμούσαν 
πελώριες επιγραφές πάνω από την 
πόρτα των καταστημάτων τους, πολλές 
από τ ις  οποίες αποτελούσαν αληθινούς 
ζωγραφικούς πίνακες, που τους φ ιλο τε
χνούσαν συχνά μεγάλοι καλλιτέχνες.

Αλλά και οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι 
δάσκαλοι, που η διαβίωσή τους εξαρτιό- 
ταν από την πελατεία τους, είχαν παρό
μοιες επιγραφές στα σπίτια τους.

Μια από αυτές τ ις  επ ιγραφές φ ιλοτε- 
χνήθηκε κατά το 1516 από τον περίφημο 
Γερμανό ζωγράφο της Αναγέννησης 
Χολμπάϊν. Παριστάνει το  εσω τερικό ενός 
διδακτηρίου, την ώρα που ο δάσκαλος 
και η γυναίκα του διδάσκουν τα παιδιά.

Η διαφήμιση, γενικά, μετά το με
σαίωνα, δεν παρέμεινε στο στάδιο των 
επιγραφών. Η ανακάλυψη της τυπογρα
φίας που συνέπεσε με τη δημιουργία 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, που 
απαιτούν ευρύτερα μέσα προβολής, 
έδωσε τη δυνατότητα  να δημιουργηθούν 
οι εφημερ ίδες οι οποίες από τον 17ο 
αιώνα, κυρίως, άρχισαν να δημοσιεύουν 
διαφημίσεις, διαφόρων καταστημάτων 
και οίκων. Κατά τον 19ον αιώνα εκδόθη- 
καν εφημερ ίδες που εστήριζαν τις  ο ικο
νομ ικές τους δυνατότητες αποκλειστικά 
στις διαφημίσεις. Οι εφημερ ίδες είνα ι 
εκε ίνες  που έδωσαν στη διαφήμιση τη 
μεγάλη ένταση και την έκταση που έχει 
σήμερα. Τόσο από τον τύπο όσο και από 
τη ραδιοτηλεόραση.
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Εξωτική ομορφιά του βορρά

τους 0 ° C, στη Λαπωνία δε φ τάνε ι τους 
-14°C . Οι λ ίμνες στη Νότια Σουηδία είνα ι 
κατά μέσο όρο 115 μέρες το  χρόνο πα
γωμένες, ενώ στο βορά το  πάγωμά τους 
δ ιαρκεί 205 μέρες.

Η βλάστηση π ο ικ ίλλει σ τις διάφορες 
περιοχές. Τα μεγάλα δάση της χώρας 
αποτελούντα ι κυρίως από έλατα  και 
πεύκα αλλά και από οξιές, β ελαν ιδ ιές  και 
σημύδες στις νο τ ιό τερ ες  περιοχές. Από 
τα ζώα κυριαρχούν το  τσακάλι, η αλεπού, 
το  ζαρκάδι, η αρκούδα, ο σκαντζόχειρος, 
ο σκίουρος και ο ασβός. Υπάρχουν επί
σης άφθονα πουλιά, κυρίως υδρόβια, κα
θώς και ψάρια, αλλά σπανίζουν τα  ερπετά 
και τα αμφίβια ζώα.

Του Γεωργίου ΛΕΚΑΚΗ 
Ε ν ω μ ο τά ρ χ η

Χώρα εντυπωσιακής ομορφιάς, υπέρ
οχων φυσικών τοπίων, προκλητικών α ι
σθησιακών απολαύσεων, αξιοθαύμαστου 
οργανω τικού και δ ιο ικητικού  συστήμα
τος, η σημερινή Σουηδία, η μακρινή πα
τρ ίδα  των Β ίκ ινγκς συναρπάζει και δε
λεάζει τον κάθε επισκέπτη.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χώρα της Β όρειας Ευρώπης, στη 
Σκανδιναβική χερσόνησο η Σουηδία 
καταλαμβάνει το  ανατολικό και νότιο  
τμήμα της Σκανδιναβίας. Βόρεια και Δυ
τικά  σ υνορεύει σε μεγάλο μήκος με τη 
Νορβηγία, ενώ στα Β.Α. σ υνορεύει με τη 
Φιλανδία. Μαζί με τα  πολυάριθμα νησά- 
κια που περιβάλλουν τ ις  α κτές  της κα
θώς επίσης και τα  δύο μεγάλα νησιά Γκό-

τλα ντ και Ά ιλα ντ, έχε ι έκταση 449.750 
τ.χλμ. και πληθυσμό γύρω στα 8.300.000 
κατοίκους.

Οι πολυάριθμες π αράκτιες νησ ίδες και 
οι πολλές λ ίμνες τη ς  χώρας έχουν παγε- 
τωνική προέλευση. Το δυτικό  τμήμα της 
βόρειας και κεντρ ικής Σουηδίας ε ίνα ι το 
περισσότερο ορεινό. Εκεί υπάρχουν οι 
ψ ηλότερες κορυφές της οροσειράς 
Τσαίλεν, Καμπνεκάισε (2.123) μ. και Σα- 
ρεγκτιάγκο (2.089) μ. Σημαντικο ί ποταμοί 
υπάρχουν μόνο στο βόρειο τμήμα. Κυ- 
ρ ιό τερ ο ι ε ίνα ι ο ι Τόρνε, Λούλε, Πίτε, Κά- 
λ ιξ  κ.α. Οι λ ίμνες ε ίνα ι πολυάριθμες 
(90.000 περίπου), με μεγα λύτερες τ ις  
Βάινερν, Γαίλμαρεν, Μαίζαρεν και Βάιτ- 
τερν.

Το κλίμα της Σουηδίας ε ίνα ι σχετικά 
ξηρό και ψυχρό, με μεγάλες δ ιαφορές 
όμως μεταξύ του βόρειου και του  νότιου 
τμήματός της. Γεν ικότερα  μπορούμε να 
το  κατατάξουμε στον τύπο μεταξύ του 
ηπειρωτικού και του θαλάσσιου, με με
γάλους ψυχρούς χειμώ νες και δροσερά 
αλλά σύντομα καλοκαίρια. Η θερμοκρα
σία το  χειμώνα ε ίνα ι συχνά κάτω από

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όπως έχ ε ι αποδειχθεί η Σουηδία κα- 
το ικούνταν τουλάχ ισ τον από το  4.000 
π.Χ. Οι δ ιάφορες φυλές γερμανικής 
προέλευσης που κατοικούσαν στη χώρα 
τον 9ο αιώνα π.Χ. ενω μένες κάτω από 
διάφορους βασιλιάδες και με το  όνομα 
Β ίκ ινγκς άρχισαν τ ις  επ ιδρομές στην 
ανατολική Βαλτική. Στα μέσα του 13ου
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αι. ο Μπίργκερ του Μπιέλμπο ιδρυτής 
της δυναστείας των Φόλκουνγκ, μ ετέ
φερε την πρωτεύουσά του από την Ου
ψάλα στη Στοκχόλμη. Το 1319 η Σουηδία 
και η Νορβηγία ενώθηκαν κάτω από τμν 
εξουσία το ιι βασιλιά της Νορβηγίας 
Μάγκνους του Ζ'. Το 1397 επετεύχθηκε η 
ένωση Σουηδίας Νορβηγίας και Δανίας, 
υπό την κυριαρχία της Μαργαρίτας της 
Δανίας. Από το 1434 όμως η Σουηδία 
επαναστάτησε κάτω από την ηγεσία του 
Έ νγκελμπρεκτ Ένγκελμπρεκτσον, μετά 
το θάνατο του οποίου το 1440, ξαναγύ- 
ρισε στην ένωση. Το 1523 κυρύχτηκε 
ανεξάρτητη υπό την ηγεσία του Γου- 
σταύου Έρικσον, που ασπάστηκε το 
λουθηρανισμό, δήμευσε την περιουσία 
του κλήρου και της αριστοκρατίας και 
οργάνωσε το κράτος. Στα αμέσως επό
μενα χρόνια, έγ ινε μία απ' τις  μεγαλύτε
ρες δυνάμεις της Ευρώπης, προσαρτών- 
τας συνεχώς νέα εδάφη με τον τρ ιακον
ταετή πόλεμο (1611 - 1632). Από το 1805 
μέχρι το 1809 η Σουηδία πολέμησε στο 
πλευρό των συμμάχων εναντίον του Να- 
πολέοντα, αλλά αναγκάστηκε να παρα
χωρήσει στη Ρωσία τη Φιλανδία. Με τη 
συνθήκη του Κίελου (1814) κέρδισε τη 
Νορβηγία η οποία το 1905 ανάκτησε την 
ανεξαρτησία της, με ειρηνικά μέσα. 
Ή ταν η τελευτα ία  φορά που η Σουηδία 
πήρε μέρος σε πόλεμο καθώς από τό τε  
παραμένει πολιτικά ουδέτερη. Με την 
ουδετεροποίησή της αυτή έχει καταστεί 
ένα σύγχρονο κράτος με δημοκρατικούς

Χαρακτηριστικά τοπία της πανέμορ
φης Σουηδίας, που εντυπωσιάζουν και 
μαγεύουν τον επισκέπτη της φιλόξενης 
μακρινής αυτής χώρας.

θεσμούς διακυβέρνησης και υψηλό βιο
τικό επίπεδο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χάρη στην επ ιστημονικότητα των με
θόδων καλλιέργειας της τελευτα ία ς δε
καετίας η γεωργική παραγωγή έχε ι ανα
πτυχθεί σημαντικά. Σημαντικότερη είνα ι 
η παραγωγή βρόμης, κριθαριού, πατά
τας, σιταριού και ζαχαρότευτλων. Η κτη
νοτροφ ία είνα ι αρκετά αναπτυγμένη.

Εκτρέφοντα ι κυρίως βοειδή και γουρού
νια. Σημαντική είνα ι και η παραγωγή γα- 
λακτομικών προϊόντων.

Η δασοκομία αποτελεί σημαντικό ο ι
κονομικό παράγοντα καθόσον τα δάση 
καλύπτουν πάνω από το 50% της συνολι
κής επιφάνειας. Η Σουηδία βρ ίσκεται 
στην τέτα ρτη  θέση της παγκόσμιας 
παραγωγής ξυλείας, μετά τη Ρωσία, τις  
Η.Π.Α. και τον Καναδά. Το μεγαλύτερο 
μέρος της αλ ιε ίας δ ιεξάγετα ι στη Βόρεια 
θάλασσα. Περισσότερο ψ αρεύετα ι ο 
μπακαλιάρος και η ρέγκα.



Η Σουηδία ε ίνα ι μία από τ ις  κυρ ιότερες 
χώρες στον κόσμο στην εξαγωγή σιδη- 
ρομεταλλεύματος. Μ εγάλα αποθέματα 
βρίσκοντα ι στο βόρειο τμήμα και την 
κεντρ ική  Σουηδία. 'Ε χει διαπιστωθεί επί
σης η ύπαρξη εκμεταλλεύσ ιμω ν κο ιτα 
σμάτων ουρανίου πετρελα ίου και αργί
λιου.

Τεράστιο πλεονέκτημα της σουηδικής 
β ιομηχανίας ε ίνα ι οι υδατοπτώσεις που 
παρέχουν ηλεκτρ ική  ενέργε ια  ισχύος 
πάνω από 40 εκατομ. ωριαία κ ιλοβάτ και 
τροφ οδοτούν ένα σ ημαντικότατο δ ίκτυο 
βιομηχανικών μονάδων. Υπάρχουν ερ 
γοστάσια μεταλλουργικά, ξυλείας, πορ
σελάνης, υαλουργίας, ελαστικών και 
βυρσοδεψίας. Η Σουηδία ε ίνα ι πρώτη 
στον κόσμο στην παραγωγή μηχανών και 
ρουλεμάν.

Η συγκοινωνία της Χώρας ε ίνα ι εξα ιρ ε
τικά  αναπτυγμένη. Η ατμοπλοϊκή συγ
κοινωνία σ υνδέει τη Σουηδία μ ’ όλες τ ις  
χώρες του κόσμου. Κυριότερα λιμάνια 
ε ίνα ι η Στοκχόλμη, το Γκαίτεμποργκ, το 
Μάλμε και το  Χέλσινγκμποργκ. Οι αερο
πορικές συγκοινω νίες εκ τελο ύ ντα ι από 
τ ις  Σ κανδ ιναβ ικές Αερογραμμές S.A.S. 
(Scandinavian Airline System), που ανή
κουν από κοινού στη Σουηδία, τη Νορβη
γία  και τη Δανία.

Η Σουηδία εξά γε ι κυρίως ξυλεία, χαρ
τοπολτό, χαρτί, σ ιδηρομεταλλεύματα , 
μηχανήματα και χημικά προϊόντα. Εισ
άγει μηχανήματα, καύσιμες ύλες και χη
μικά προϊόντα. Εμπορικές σχέσεις έχε ι 
με χώρες τη ς  Κοινής Αγοράς, τ ις  Η.Π.Α., 
Καναδά, Κίνα κ.ά. Νόμισμά τη ς  η σουη
δική κορώνα (1 κορώνα α ντισ το ιχε ί με 12 
δρχ. περίπου).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι Σουηδοί ανήκουν στο γερμανικό 
κλάδο τη ς  ινδοευρωπαϊκής φυλής. Αν 
εξα ιρέσουμε μια μικρή με ιονότητα  Λα- 
πώνων και 400.000 περίπου ξένους εργά
τες, όλο ι οι υπόλοιποι κάτο ικο ι τη ς  χώ
ρας έχουν πάρα πολύ μεγάλη ομο ιογέ
νεια  χαρακτηριστικών. Οι Σουηδοί ε ίνα ι 
γεν ικά  ευχάρ ισ το ι και εύθυμο ι τύποι, με 
έντονα αναπτυγμένο το  αίσθημα της φ ι
λοξενίας. Ζουν ελεύθερο  τρόπο ζωής. 
Δ ιαφ έρουν βέβαια απ’ τον θερμό μεσο
γειακό  τύπο και έχουν δ ιαφορετική  ιδ ιο 
συγκρασία και τρόπο συμπεριφοράς (σ’ 
αυτό επηρεάζουν κατά ένα ποσοστό και 
οι ψυχρές κλ ιματολογ ικές συνθήκες).

Οι σχέσεις Ελλάδας - Σουηδίας σ' όλα 
τα επίπεδα (διπλωματικό, εμπορικό, το υ 
ριστικό κ.λ.π.) χαρακτηρ ίζοντα ι σαν άρι- 
στες. Οι Σουηδοί και γεν ικά  οι Σκανδινα- 
βοί αγαπούν την πατρίδα μας θαυμάζουν 
την ιστορία μας και τον αρχαίο πολιτισμό 
μας. Αγαπούν τους Έ λληνες και τον 
τρόπο ζωής τους. Γι αυτό κάθε καλοκαίρ ι 
συνήθως επ ισκέπτονται τα ελληνικά  νη
σιά κυρίως και χα ίροντα ι ξένο ιαστα  τον 
ολόλαμπρο ήλιο μας και τ ις  καταγάλανες 
θάλασσες. Στη Σουηδία εργάζοντα ι αρ
κετο ί Έ λληνες  και υπάρχει ελληνική  πα
ροικία με σχολείο.

Γλώσσα της χώρας ε ίνα ι η σουηδική, 
που μαζί με την ισλανδική, τη  νορβηγική 
και τη δανική ανήκουν στον σκανδινα
βικό κλάδο των βορειογερμανικώ ν 
γλωσσών. Το 95% των κατοίκων ανήκουν 
στη σουηδική λουθηρανική εκκλησία.

Πρωτεύουσα ε ίνα ι η Στοκχόλμη 
(1.200.000 κατ., μαζί με τα προάστια) 
πόλη μοντέρνα με θαυμάσια κτίρ ια  και 
αρχ ιτεκτον ική  καλαισθησία. Είναι το 
δ ιο ικητικό , ο ικονομ ικό και πνευματικό 
κέντρο της χώρας. Αξιόλογες πόλεις ε ί
ναι το  Γ καίτεμποργκ (450.000 κατ.) με 
σπουδαίο λιμάνι, βιομηχανική και ζωηρή 
πνευματική κίνηση και το  Μάλμαι 
(260.000 κατ.) στο νοτιό τα το  τμήμα της 
χώρας, απέναντι από την Κοπεγχάγη. 
Ά λ λ ε ς  σ ημαντικές πόλεις ε ίνα ι η πανε- 
πιστημιούπολη Ουψάλα (145.000 κατ.), η 
Χέλσινγκμποργκ (130.000 κατ.), β ιομη
χανικό κέντρο, η Γαίνκασπινγκ, κέντρο 
παραγωγής σπίρτων, η Αίρεμπρον, πόλη 
με πλούσια πνευματική παράδοση η 
Κάλμαρ, το Βίσμπυ, η Γκαίβλε κ.ά.

Το πολίτευμα της χώρας ε ίνα ι κληρο
νομική συνταγματική μοναρχία. Την εκ 
τελεσ τική  εξουσ ία  ασκεί η κυβέρνηση 
και τη νομοθετική  το  κοινοβούλιο με 349 
μέλη, που εκλέγοντα ι κάθε τρ ία  χρόνια. 
Στις πρόσφατες εκλογές αναδείχθηκε 
σοσ ιαλοδημοκρατική κυβέρνηση υπό 
τον Ό λα φ  Πάλμε. Δ ιο ικητικά  η χώρα χω
ρ ίζετα ι σε 24 νομούς που εκλέγουν το 
πικά συμβούλια αυτοδιο ίκησης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Την εποχή των Β ίκ ινγκς (7ος - 10ος αι.) 
η Σουηδία ανάπτυξε πλούσια και έντονη 
επική και λυρική ποίηση. Κατά το Μ ε
σαίωνα επ ιβλήθηκε η θρησκευτική λογο
τεχνία , στα λατιν ικά, με κυρ ιότερους εκ 
προσώπους τον Πέτρο από τη Δουκία  και 
την Αγία Μπριγκίτα (1303 - 1373) που 
έγραψε τ ις  «Αποκαλύψεις» (Revelations), 
καθώς επίσης και τον  επίσκοπο Θωμά Σί- 
μονσον που έγραψε ιερούς ύμνους. 
Μ ετά έρχετα ι η εποχή της λουθηρανικής 
μεταρρύθμισης το  1527, που έχε ι σα 
συνέπεια να περ ιορ ισθεί το  ενδ ιαφ έρον 
των πνευματικών ανθρώπων στο θρη
σ κευτικό  τομέα. Η γαλλική επίδραση 
έγ ινε  ακόμα εντονότερη  το 18ο αιώνα. 
Ακολουθεί η εποχή του διαφωτισμού με 
κορυφαίο τον Ιωάννη Ερρίκο Κέλγκρεν 
(1571 - 1795) κυρ ιότερο έργο του οποίου 
ήταν «Οι εχθρο ί του Φωτός».

Στις αρχές του 19ου αι. άρχισε η γ ερ 
μανική επίδραση και η ρομαντική περί
οδος τη ς  σουηδικής φ ιλολογίας, πρώτα 
στις πόλεις με πανεπιστήμια, κυρίως 
στην Ουψάλα, όπου συστήθηκε η φ ο ιτη 
τική  ετα ιρ ε ία  «Lega Aurora» που αποτέ- 
λεσε τον πυρήνα των νεαρών ρομαντι
κών. Πρότυπο ρομαντικού ποιητή ήταν ο 
Έ ρ ικ  Γ ιόχαν Στανέλιους.

Μ ετά το ρομαντισμό, επ ιβλήθηκαν στα 
σουηδικά γράμματα ο ρεαλισμός και ο 
φ ιλελευθερ ισ μός και η Στοκχόλμη έγ ινε 
το λογοτεχν ικό  κέντρο όπου γεννήθη
καν το  ρεαλιστικοκοινω νικό μυθ ιστό
ρημα με κυρ ιότερους εκπροσώπους 
τους Ά ο υ γκου σ τ Στράντμπεργκ, 
Αβραάμ Ρύντμπεργκ κ.ά. Η σύγχρονη 
σουηδική λογοτεχν ία  θεμελ ιώ νετα ι 
γύρω στα 1880, κάτω από την επίδραση 
των ιδεών του Ν ίτσε και του Σοπεν- 
χάουερ. Σημαντικότερο ι εκπρόσωποί 
της ο Στρίντμπεργκ, Ερνέστος Ά λγκρεν , 
Σέλμα Λάγκερλαεφ  (τιμήθηκε με το βρα
βείο Νόμπελ στη λογοτεχν ία  το 1909), 
Ά ννα  Καρλότα Λέφλερ κ.ά.

Στις αρχές του αιώνα, οι συγγραφείς

(Λέβερτιν, Κεν, Μπέργκμαν, κ.ά.) δ ια
μόρφωσαν μια νέα λογοτεχνία  πλησιέ- 
στερη στα κοινωνικά και ιστορικά προ
βλήματα. Κατά το  Β' παγκόσμιο πόλεμο 
και αργότερα επικράτησε στη λογο τε
χνική θεματογραφία, το  άγχος, η απελ
πισία και η αδυναμία του ανθρώπου 
μπροστά στη ραγδαία τεχνολογ ική  εξ
έλιξη. Α ργότερα παρατηρήθηκε πάλι η 
τάση για  επιστροφή στο ρομαντισμό.

Από τον  εκχριστιανισμό τη ς  χώρας 
(11ος αιώνας) και μετά, όλες οι μορφές 
της τέχνης επηρεάστηκαν άμεσα από 
θρησ κευτικές τεχνοτροπ ίες. Από την 
εποχή αυτή διασώθηκαν ρωμανικές εκ 
κλησίες, όπως η μητρόπολη της Λουντ 
και η μητρόπολη της Ουψάλα. Ο σημαν
τ ικό τερ ο ς  αρχ ιτέκτονας του 17ου αι. 
ήταν ο Ν ικόδημος Τεσσίν ο νεώ τερος 
που έκτισ ε το περίφημο βασιλικό ανά
κτορο της Στοκχόλμης σε ρυθμό μπα
ρόκ. Στα νεώ τερα χρόνια ξεχωρίζουν οι 
ζωγράφοι Μάρτιν, Χαίκερτ, Λάρσον, Λίλ- 
γεφορς, οι γλύπ τες Χάσσελμεργκ, Μίλ- 
λες κ.ά.

Το 1737, ιδρύθηκε το περίφημο Βασι
λικό θέατρο της Στοκχόλμης. Φημισμέ
νος Σουηδός δραματουργός και μία απ' 
τ ις  μεγα λύτερες μορφές του παγκό
σμιου θεάτρου υπήρξε ο Γιόχαν Ά ο υ γ 
κουστ Στρίντμπεργκ (1849 - 1912) και αρ
γότερα  ο Γιάλμαρ Μπέργκμαν.

Στο κινηματογραφ ικό στερέωμα δια- 
κρίθηκαν οι δύο θεατρ ικο ί ηθοποιοί 
Μ άουριτζ Σ τίλερ  και Β ίκτορας Σιαί- 
στραιμ, που δημιούργησαν τη χρυσή 
εποχή της σουηδικής κ ινηματογραφ ίας 
(1913 - 1923). Περ ίφημοι σ κηνοθέτες 
υπήρξαν ο Λίντμπεργκ, Σ ιαίμπεργκ και ο 
κορυφαίος Ίγκμαρ Μπέργκμαν, που πα
ρουσίασε έργα μεγάλης ευαισθησίας και 
καλλ ιτεχν ικής λεπτότητας, παραμένον- 
τας κυρίαρχη μορφή μέχρι τ ις  μέρες μας.

Η ονομαστική Σουηδική Ακαδημία 
Μ ουσικής δημ ιουργήθηκε το 1731 από 
τον «πατέρα της σουηδικής μουσικής» 
Γιόχαν Χέλμιχ Ρόλυμαν, και προκάλεσε 
προς τη χώρα ένα μετανασ τευτικό  ρεύμα 
ξένων μουσικών, με συνέπεια την  ανά
πτυξη της μουσικής παιδείας.

Ο σημερ ινός επισκέπτης της σύγχρο
νης Σουηδίας θα μαγευθεί από το  εκπλη
κτικής ω ραιότητας φυσικό περιβάλλον. 
Τα μεγάλα και πανέμορφα πάρκα, προσ- 
φ έροντα ι γ ια  α τέλειω τους αξέχαστους 
περίπατους που γαληνεύουν το  πνεύμα 
και την ψυχή μας.

Η εκθαμβωτική μεγαλοπρέπεια του 
χιονισμένου τοπίου δ ίνε ι την μοναδική 
ευκα ιρ ία  στον καθένα για πρωτόγνωρες 
εμπ ειρ ίες με το  χιόνι, γ ια  σκι και εξορμή
σεις στο φυσικό χιονισμένο περιβάλλον 
καθώς επίσης και για  υγ ιε ινούς περίπα
τους στα πανέμορφα σουηδικά τοπία.

Ό λ ε ς  τ ις  εποχές του χρόνου η Σουη
δία έχε ι να μας προσφέρει κάτι το  ιδ ια ί
τερα  ξεχωριστό και συνάμα εντυπω
σιακό. Οι ωραίες και καθαρές πόλεις, οι 
ευ γεν ικο ί και πρόθυμοι κάτο ικο ί τους, 
υπόσχονται μια εξα ιρετ ική  διαμονή με 
υπέροχες εμπειρ ίες.

Αυτή λοιπόν ε ίνα ι η Σουηδία του σή
μερα. Μια γνωριμία μαζί της θα διαπλα- 
τύ ν ε ι τους τουρ ισ τικούς μας ορ ίζοντες 
σε τόπους μακρινούς, αγέραστης φυσι
κής ομορφιάς, θα χαροποιήσει τ ις  α ι
σθήσεις μας και θα μας προσφέρει αξέ
χαστες εμπ ειρ ίες γ εμ ά τες  νοσταλγικές 
αναμνήσεις....
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ

Στη Βηθλεέμ είχε σχεδόν ξημερώσει. Τα άστρα μόλις που είχαν χαθεί, ο τελ ευ 
ταίος προσκυνητής είχε ψύχει απ’ το σταύλο, η Παρθένος ε ίχε ταχτοποιήσει το άχυρο 
του λίκνου και το βρέφος έπρεπε να κοιμάται τώρα πια. Ποιος ωστόσο κοιμάται τη 
χριστουγεννιάτικη νύχτα;

Η πόρτα άνοιξε σιγά σιγά, σαν να την είχε σπρώξει περισσότερο μια ανάσα παρά 
ένα χέρι και φάνηκε μια γυναίκα σκεπασμένη με κουρέλια. Ήταν τόσο γριά και 
σταφιδιασμένη που πάνω στο πρόσωπό της, που 'χε το χρώμα της γης, το στόμα της 
έμοιαζε με μια ρυτίδα.

Μόλις η Μαρία την είδε, τρόμαξε σαν νά 'βλεπε κάποια κακή μάγισσα να μπαίνει. 
Ευτυχώς που ο Ιησούς κοιμόταν. Το γαϊδούρι και το βόδι μασούλαγαν ήσυχα το άχυρό 
τους καθώς κοίταζαν την ξένη που προχωρούσε χωρίς να δείχνουν καμιά έκπληξη, σα 
να την γνώριζαν από πολύ καιρό. Η Παρθένος ωστόσο δεν την άφηνε από τα μάτια της. 
Κάθε βήμα πού ’κάνε της φαινόταν σαν να περνούσαν ολόκληροι αιώνες.

Η γριά εξακολουθούσε να προχωρεί ώσπου έφτασε στην άκρη της φάτνης. Μα 
δόξα τω Θεώ ο Ιησούς κοιμόταν ακόμα. Ποιος ωστόσο κοιμάται τη χριστουγεννιάτικη  
ν ύχ τα ; . . . Ξαφνικά εκείνη σήκωσε τα βλέφαρά της και τότε η μάνα έμε ινε  κατάπληχτη 
βλέποντας πως τα μάτια της ήταν ολόιδια με τα μάτια του παιδιού της και πώς μέσα 
τους έλαμπε η ίδια ελπίδα.

Η γριά έσκυψε τότε πάνω απ' τα άχυρα, ενώ το χέρι της άρχισε να ψαχουλεύει 
μέσα στο σωρό απ' τα κουρέλια της, αναζητώντας κάτι που φαινόταν πως θα της 
χρειάζονταν πολλοί αιώνες ακόμα για να το βρει. Η Μαρία την κοίταζε πάντοτε με  την 
ίδια ανησυχία. Την κοίταζαν ακόμα και τα ζώα, χωρίς έκπληξη ωστόσο, λες και γνώρι
ζαν από πριν τι θα γινόταν.

Στο τέλος, έπειτα από πάρα πολλή ώρα, η γριά κατόρθωσε να ανασύρει μέσα απ 
τα κουρέλια της κάποιο πράγμα πού 'κρύψε μέσα στο χέρι της και τόδωσε στο βρέφος. 
Έπειτα απ' τους τόσους θησαυρούς των Μάγων και τις προσφορές των βοσκών, τι 
τάχα νάταν το δώρο αυτό; Απ' το μέρος που η Μαρία βρισκόταν ήταν αδύνατο να το 
δει. Έβλεπε μόνο την κυρτωμένη απ' τα χρόνια ράχη που καμπούριαζε ακόμα περισ
σότερο, καθώς έσκυβε πάνω απ' το λίκνο. Μα το γαϊδούρι και το βόδι την έβλεπαν 
πάντα χωρίς να απορούν.

Κράτησε κι αυτό πολύ χρόνο. Κι έπειτα η γριά σηκώθηκε, σα νά 'χε ξαλαφρώσει 
απ' το αβάσταχτο βάρος που την τραβούσε προς τη γη. Οι ώμοι της πια δεν καμπού
ριαζαν, το κεφάλι της ακουμπούσε σχεδόν στην αχεροσκεπή ενώ το πρόσωπό της 
είχε ξανάβρει, με θαυμαστό τρόπο, τη νιότη του.

Κι όταν αυτή απομακρύνθηκε απ' το λίκνο, για να προχωρήσει προς την πόρτα και 
να χαθε ί μέσα στη νύχτα από κει που 'χε έρθει, τότε η Μαρία μπόρεσε να δει τελικά τι 
ήταν αυτό το όλο μυστήριο δώρο.

Η Εύα (γιατί αυτή ήταν) ε ίχε δώσει στο παιδί ένα μικρό μήλο, το μήλο του 
προπατορικού αμαρτήματος (και τόσων άλλων που ακολούθησαν!). Και το μικρό 
κόκκινο μήλο γυάλιζε στα χέρια του νεογέννητου, όπως η σφαίρα του καινούργιου 
κόσμου που μόλις είχε μαζί του γεννηθεί.

Jerome et Jean Tharaud
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
HmEPonono
ΚΩΡΟΦνηΟΚΗΣ

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
1 - 12-1850: Τ ις  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρες , σ τη ν  το π ο θ ε σ ία  

«Τ σ ιρ ίμπ ασ η»  το υ  χ ω ρ ιο ύ  Π α τ ιό π ο υ λ ο  Β ά λ το υ  Α κ α ρ 
ν α ν ία ς , τ έ σ σ ε ρ ις  ο π λ ο φ ό ρ ο ι μπ ήκα ν  σ το  μ ύ λ ο  το υ  
Ε υσ τ. Κ. Σ τά θ η  κ α ι σ υ ν έλ α θ α ν , τ ο ν  ιδ ιο κ τ ή τ η  το υ . 
Ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ ε σ χ ε τ ικ ή  έ κ θ ε σ η , α φ ο ύ  το ν  α ν ά γ 
κα σ α ν  μ ε  β α σ α ν ισ τή ρ ια  να  τ ο υ ς  π α ρ α δ ώ σ ε ι ε κ α τό  τά λ - 
λη ρ α , « το ν  π α ρ έδ ω σ α ν  ε ις  το  πυρ ως ο λ ο κ α ύ τω μ α , 
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  δ ε  ή κ ισ α ν  κα ι δ ύ ο  ή τ ρ ε ις  ά λ λ ο υ ς  π α ρ ευ - 
ρ ε θ έ ν τ α ς  ε ις  το ν  α ν ω τέρ ω  μ ύ λο ν» .

2 - 12 -1851 : Σ τ ις  Σ π έτσ ες , ο ι α δ ε λ φ ο ί Α ν α σ τά σ η ς  κα ι 
Ζ α φ ε ίρ η ς  Μ π ίλου , σ κ ό τω σ α ν  το  γα μ π ρ ό  τ ο υ ς  Φ ραν- 
τ ζ έ σ κ ο  Τ σαπ άρα. τη ν  α δ ε λ φ ή  τ ο υ ς  Θ ανάσ ω  κ α ι τ ο  μ ν η 
σ τή ρ α  τ η ς  ά λ λ η ς  α δ ε λ φ ή ς  τ ο υ ς  Ε υ α γ γ έ λ η  Σ κ ο ν δ ρ ιά ν ο , 
ε π ε ιδ ή  ε ίχ α ν  τ η ν  υπ οψ ία  ό τ ι ο τ ε λ ε υ τ α ίο ς  ε ίχ ε  ε ρ ω τ ι
κ έ ς  σ χ έ σ ε ις  μ ε  τη ν  έ γ γ α μ η  α δ ε λ φ ή  το υ ς , τ ις  ο π ο ίες  
α ν ε χ ό τα ν  ο γ α μ π ρ ό ς  τ ο υ ς  Τ σ α π ά ρα ς. Η Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  
π ή ρ ε τα  α π α ρ α ίτη τα  μ έ τ ρ α  γ ια  τη ν  π ρ ό λη ψ η  α ν τ ε κ δ ι
κήσ εω ν.

3 - 12-1856 : Σ τη ν  π α ρ α μ ε θ ό ρ ια  π ερ ιο χ ή  τ η ς  Φ θ ιώ τ ι
δ α ς  μ ε τ α β α τ ικ ό  απ όσπ ασ μα  μ ε  ε π ικ ε φ α λ ή ς  τ ο υ ς  Ενω- 
μ ο τά ρ χ ε ς  Α χ ιλ λ έ α  Β ε λ έ ν τ ζ α  κ α ι Δ. Φ ρ α γ κ ά κ ο  π ρ οσ 
έ β α λ ε  από θ έσ η  ε ν έ δ ρ α ς  λ η σ τρ ικ ή  σ υ μ μ ο ρ ία  α π ο τε - 
λ ο ύ μ ε ν η  από Τ ο υ ρ κ α λ β α ν ο ύ ς  σ κ ο τώ ν ο ν τα ς  έ ν α  κα ι 
τ ρ α υ μ α τ ίζ ο ν τ α ς  τ ρ ε ις .  Ο ι υ π ό λ ο ιπ ο ι κ α τ έ φ υ γ α ν  σ το  
τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο  έ δ α φ ο ς .

4 - 12 -1943 : Σ τη ν  π ερ ιο χ ή  το υ  α ε ρ ο δ ρ ο μ ίο υ  Τ υμπ α- 
κ ίο υ  Η ρ α κ λ ε ίο υ , έπ εσ ε  μ α χ ό μ ε ν ο ς  κ α τά  τω ν  Γ ερ μ α ν ώ ν  
ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Γ εώ ρ γ ιο ς  Κ ρ υ ο β ρ υ σ α ν ά κ η ς .

5 - 12 -1851 : Τ ις  α π ο γ ε υ μ α τ ιν έ ς  ώ ρ ες , σ τη ν  τ ο π ο θ ε 
σ ία  « Λ ε ιβ α δ ά κ ια »  το υ  χ ω ρ ιο ύ  Α λπ όσ π ιτα  Φ θ ιώ τ ιδ α ς , 
β ρ έ θ η κ α ν  από δ ια β ά τ ε ς  δ ύ ο  π τώ μ α τα  δ ιά τ ρ η τ α  από 
χ τυ π ή μ α τα  ξ ίφ ο υ ς . Ό π ω ς  δ ια π ισ τώ θ η κ ε , τα  π τώ μ α τα  
ή τ α ν  τω ν  Α ν α γ ν ώ σ τη  Π α π α γ εω ρ γ ίο υ  Δ η μ ά ρ χ ο υ  Κ υ τ ι-  
ν ίω ν  κ α ι Α ν α γ ν ώ σ τη  Χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο υ  κ α το ίκ ο υ  το υ  ίδ ιο υ  
Δ ή μ ο υ . Δ ια π ισ τώ θ η κ ε  α κ ό μ η  ό τ ι δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ α ν  ενώ  
π ή γ α ιν α ν  σ τη  Λ α μ ία  γ ια  να  κ α τα θ έ σ ο υ ν  ω ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς  
σ το ν  Α ν α κ ρ ιτή . Ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τη  σ χ ε τ ικ ή  έ κ θ ε σ η  
«η π ρ ά ξ ις  α υ τή  υ π η ν ερ γ ή θ η  από τ ο υ ς  α ν τ ιζ ή λ ο υ ς  το υ  
ε ιρ η μ έ ν ο υ  Δ η μ ά ρ χ ο υ  το υ  ο π ο ίο υ  ο δ ιο ρ ισ μ ό ς  ε ις  τη ν  
Δ η μ α ρ χ ια κ ή ν  θ έ σ ιν  κ α ι η ε γ κ α τά σ τα σ ις  μ ο ν ίμ ο υ  σ τρ α 
τ ιω τ ικ ο ύ  σ τα θ μ ο ύ  ε ις  Μ α υ ρ ο λ ιθ ά ρ ιο ν , π α ρ ε ίχ ο ν  π ολ- 
λ ά ς  ε γ γ υ ή σ ε ις  ό τ ι ο Δ ή μ ο ς  ε κ ε ίν ο ς  ή θ ε λ ε  π α ύ σ ε ι το υ  
να  ε ίν α ι κ α τα φ ύ γ ιο ν  τω ν  λ η σ τώ ν» . Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η ν ία  
το υ  1942, σ το  Η ρ ά κ λ ε ιο  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  από τ ο υ ς  Γ ερ μ α - 
ν ο ύ ς  ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Π α ύ λ ο ς  Β ερ ν α δ ά κ η ς .

6 - 12-1942: Σ τη ν  π ερ ιο χ ή  το υ  χ ω ρ ιο ύ  Α π ο δ ο ύ λ ο υ  
Ρ ε θ ύ μ ν η ς , έ π εσ ε  μ α χ ό μ ε ν ο ς  κ α τά  τω ν  Γ ερ μ α ν ώ ν  ο 
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Ν ικ ό λ α ο ς  Φ υ ν τ ικ ά κ η ς . Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο 
μ η ν ία  το υ  1943, σ τη ν  Ε λ ε υ σ ίν α  σ κ ο τώ θ η κ ε  από α ε ρ ο 
π ο ρ ικ ό  β ο μ β α ρ δ ισ μ ό  ενώ  ε κ τ ε λ ο ύ σ ε  υ π η ρ εσ ία , ο Μ ο ί
ρ α ρ χ ο ς  Ιω ά ννη ς  Κ ο υ λ α ξ ίδ η ς .

7 - 12-1855: Τ ις  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρ ες  σ το  χω ρ ιό  Σ α ρ α β ά λ ι 
Π α τρ ώ ν, δ ύ ο  ά γ ν ω σ το ι ο π λ ο φ ό ρ ο ι μ π ήκα ν σ το  σ π ίτ ι 
το υ  Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ  Γ ια ν ν α κ ό π ο υ λ ο υ  κ α ιτ ο υ  α φ α ίρ ε σ α ν  
(α φ ο ύ  π ρώ τα  έ δ ε σ α ν  το ν  ίδ ιο  κ α ι τ η ν  μ η τέ ρ α  το υ )  250 
δ ρ α χ μ έ ς , τρ ία  α σ η μ έ ν ια  δ α χ τυ λ ίδ ια , έ ν α  τ ο υ φ έ κ ι,  δύ ο  
π ισ τό λ ε ς  κ α ι τ έ σ σ ε ρ α  μ α ν τή λ ια .

8 - 12-1856: Τ ις  π ρ ω ιν ές  ώ ρ ες , σ τη ν  π ερ ιο χ ή  Σ κο υ - 
λ η κ α ρ ιά ς  Ά ρ τ α ς ,  μ ε τ α β α τ ικ ό  απ όσπ ασμα μ ε  ε π ικ ε φ α 
λ ή ς  το  Μ ο ίρ α ρ χ ο  Σ. Π εσ λή , σ υ γ κ ρ ο ύ σ τη κ ε  μ ε  τ ις  σ υ μ 
μ ο ρ ίε ς  τω ν  Κ α ρ α θ α νά σ η . Χ ο ρ τα ρ ιά  κα ι Φ ον ιά  μ ε  απ ο
τ έ λ ε σ μ α  να  σ κ ο τω θ ο ύ ν  α ρ κ ε τ ο ί ο π α δ ο ί το υ ς . Ό σ ο ι 
δ ια σ ώ θ η κ α ν  π έρ α σ α ν  σ το  το υ ρ κ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο  έ δ α φ ο ς . 
Τ ην  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η ν ία  το υ  1943, σ τη ν  Ε λ ευ σ ίν α  σ κ ο τώ 
θ η κ ε  από α ε ρ ο π ο ρ ικ ό  β ο μ β α ρ δ ισ μ ό  ενώ  ε κ τ ε λ ο ύ σ ε  
υ π η ρ εσ ία , ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Α ν α σ τά σ ιο ς  Τσώ νης.

9 - 12-1855: Σ τη ν  το π ο θ ε σ ία  «Τ ηγά ν ι»  το υ  Δ ή μ ο υ  
Α μ β ρ α κ ία ς , δ ώ δ εκ α  ο π λ ο φ ό ρ ο ι σ ιίν έ λ α β α ν  από θέσ η  
ε ν έ δ ρ α ς  τ έ σ σ ε ρ ις  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  που σ υ ν ό δ ε υ α ν  έν α  
λ ιπ ο τά κ τη  Ο ρ ο φ ύ λ α κ α  κ α ι δ ύ ο  υ π ό δ ικ ο υ ς  π ο λ ίτε ς . 
Α π έλ υ σ α ν  α μ έσ ω ς τ ο υ ς  κ ρ α το ύ μ ε ν ο υ ς  κ α ι μ ε τά  τ ρ ε ις  
ώ ρ ες  τ ο υ ς  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  α φ ο ύ  π ρώ τα  τ ο υ ς  α φ ό π λ ι
σαν.^ Οπως δ ια π ισ τώ θ η κ ε , ο ι δ ρ ά σ τε ς  δ ε ν  ή τ α ν  λ η σ τέ ς  
α λλά  κ ά τ ο ικ ο ι το υ  χ ω ρ ιο ύ  Φ λω ρ ιά δ α  « ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι 
επ ί τ η ς  τ ύ χ η ς  τω ν  α φ α ιρ ε θ έ ν τω ν  από τα ς  χ ε ίρ α ς  τη ς  
ε ξ ο υ σ ία ς  υπ οδ ίκω ν»  όπως α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τη ν  σ χ ε τ ικ ή  
έ κ θ ε σ η .

10- 12-1841: Σ τη ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  «Α ιών» δ η μ ο σ ιε ύ τη κ ε  
η ε ίδ η σ η  ό τ ι π ρ ιν  από λ ίγ ε ς  η μ έ ρ ε ς  ο Μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Γεώ ρ- 
γ ιο ς  Β ο ιν έ σ κ ο ς  δ ιο ρ ίσ τ η κ ε  Γ ε ν ικ ό ς  Π ρ ό ξ ε ν ο ς  τ η ς  Ε λ
λ ά δ ο ς  σ τη  Μ ο λ δ α β ία . Τ η ν  ίδ ια  η μ ε ρ ο μ η ν ία  το υ  1850, 
σ τη ν  το π ο θ ε σ ία  «παπά τρ ύ π α »  το υ  χ ω ρ ιο ύ  Α λω ν ί- 
σ τα ιν α  Α ρ κ α δ ία ς , τ έ σ σ ε ρ ις  λ η σ τ έ ς  μ ε τ α μ φ ιε σ μ έ ν ο ι σε 
σ τρ α τ ιώ τε ς  λ ή σ τε ψ α ν  σ ε δ ιά σ τη μ α  λ ίγ η ς  ώ ρας π ερ ισ 
σ ό τ ε ρ ο υ ς  από 20 δ ια β ά τε ς . Α ν ά μ εσ α  σ το υ ς  τ ε λ ε υ 
τ α ίο υ ς  ή τ α ν  κα ι ο Ε ν ω μ ο τά ρ χ η ς  Δ. Λ εω ν ίδ α ς .

11 - 12-1856: Σ τη ν  π ερ ιο χ ή  το υ  χ ω ρ ιο ύ  Κ ό ρ ν ο β ο  Μ α- 
κ ρ α κώ μ η ς , μ ε τ α β α τ ικ ό  απ όσπ ασ μα  κ α τα δ ίω ξε  τρ ιμ ε λ ή  
σ υ μ μ ο ρ ία , π ε τ υ χ α ίν ο ν τα ς  να  σ κ ο τώ σ ε ι τ ο ν  έ ν α  λ η σ τή  
κ α ι να  σ υ λ λ ά β ε ι τ ρ α υ μ α τ ισ μ έ ν ο υ ς  τ ο υ ς  ά λ λ ο υ ς  δύο. 
Σ τη  σ χ ε τ ικ ή  έ κ θ ε σ η  α ν α φ έ ρ ε τ α ι η α κ ό λ ο υ θ η  σ υ μ π λη 
ρ ω μ α τ ικ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ία : «Η σ υ μ μ ο ρ ία  α υ τή  ή τ α ν  το υ  
Π α λ ο ύ κ η , ε ίν α ι δ ε  π ε ρ ίε ρ γ ο ν  ό τ ι ε κ  τω ν  τρ ιώ ν  το ύ τω ν  
λ η σ τώ ν  ο ε ις  ε ίν α ι γ υ ν ή  φ έ ρ ο υ σ α  ιμ α τ ισ μ ό ν  το σ ο ύ το ν  
ρυ π α ρ όν , ώ σ τε  προ έ τ ο υ ς  φ α ίν ε τ α ι ό τ ι δ ε ν  ή λ λ α ξ ε  ε ν 
δ υ μ α σ ία . κ α λ ε ίτ α ι δ ε  Ε υ α γ γ έλ ω  Σ ε ιδ ο π ο ύ λ ο υ » .

12- 12 -1940 : Σ τη  Λ ά ρ ισ α  σ κ ο τώ θ η κ α ν  από α ερ ο π ο 
ρ ικ ό  β ο μ β α ρ δ ισ μ ό  ενώ  ε κ τ ε λ ο ύ σ α ν  υ π ηρ εσ ία , ο ι Χω
ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  Π έ τρ ο ς  Μ α υ ρ ο μ μ ά τη ς  κα ι Β α σ ίλ ε ιο ς  Κα- 
ρ α γ ιά ν ν η ς .

13 - 12-1855: Τ ις  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρ ες  ο φ υ γ ό δ ικ ο ς  Λά- 
ρ α ς  μ α ζ ί μ ε  3-4 ά γ ν ω σ το υ ς  μ π ή κε σ το  χω ρ ιό  Κ α σ τρ ί το υ  
Δ ή μ ο υ  Τ α ν ία ς  Α ρ κ α δ ία ς  κ α ι π υ ρ π ό λη σ ε  δ ύ ο  σ π ίτ ια  γ ια
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ε κ δ ίκ η σ η  επ ε ιδ ή  ο ι ιδ ιο κ τ ή τ ε ς  το υ ς  το ν  ε ίχ α ν  κα τα μ η - 
ν ύ σ ε ι γ ια  δ ιά φ ο ρ ε ς  α ξ ιό π ο ιν ε ς  π ρ ά ξε ις .

14- 12-1849: Σ τ ις  4 .3 0 'το  α π ό γευ μ α  εκ δ η λ ώ θ η κ ε  
π υ ρ κα γ ιά  σ το  σ τρ α τ ιω τ ικ ό  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  Α θηνώ ν. Η φω 
τ ιά  σ β ύ σ τη κ ε  τα  μ εσ ά ν υ χ τα  α φ ο ύ  π ρ ο κ ά λ εσ ε  σ η μ α ν τ ι
κ ές  ζη μ ιέ ς  σ το  κ έ ν τρ ο  το υ  κ τ ιρ ίο υ . Ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε τα ι 
σε έκ θ εσ η  το υ  Α ρ χ η γ ε ίο υ  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς , « κ α κ ο ύ ρ γ ο ι 
μ έχ ρ ι τ ο ύ δ ε  ά γ ν ω σ το ι ω φ ε λ η θ έ ν τ ε ς  εκ  τη ς  π υ ρκα ίά ς , 
ή ν ο ιξα ν  δύ ο  μ α γ α ζε ΐα  εκ  τω ν οπ οίω ν α φ α ιρ έ σ α ν τε ς  
ε ίδ η  τ ιν ά  α ξ ία ς  ε π έ κ ε ιν α  τω ν εξα κ ο σ ίω ν  δρ α χμ ώ ν κα ι 
ανεχώ ρησ αν» .

15- 12-1865: Σ τη ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  «Ελπ ίς» δ η μ ο σ ε ύ τη κ ε  
η ε ίδ η σ η  ό τ ι σ τη ν  Κ υπ αρ ισ σ ία  ο Δ. Κ α τσ ικ ά ρ η ς  σ κ ό 
τω σ ε το ν  Ιω άννη Κ ο υ τσ ο υ μ π ό  κα ι ό τ ι ο δ ρ ά σ τη ς  σ υν- 
ε λ ή φ θ η  από το ν  π α ρ α τυ χ ό ν τα  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α  Δ. Μ περ- 
δούσ η.

16- 12-1855: Τ ις  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρ ες  ά γνω σ τη  σ υ μ μ ο 
ρ ία  α π ο τε λ ο ύ μ ε ν η  από 25-30 λ η σ τέ ς  ε μ φ α ν ίσ τη κ ε  
σ τη ν  το π ο θ εσ ία  « Κ α λύ β ια  Μ α υ ρ ο μ α ν τή λ α ς»  το υ  Δ ή 
μου Λ ά ρ υ μ ν α ς  Λ ο κ ρ ΐδ ο ς , όπ ου σ κό τω σ ε έ ν α  κ τη ν ο - 
τρ ό φ ο , έ κ ο ψ ε  τη  μ ύ τη  ε ν ό ς  ά λ λ ο υ  κα ι β α σ ά ν ισ ε  ά γ ρ ια  
έν α  τρ ίτο . Φ ε ύ γ ο ν τα ς  π ή ρε μαζί τ η ς  όσο α λ έ υ ρ ι β ρ ή κ ε  
μέσ α  σ τ ις  π ο ιμ ε ν ικ έ ς  κ α λ ύ β ες .

17- 12-1855: Σ τη ν  το π ο θ εσ ία  «Τσαπ ίσματα» το υ  Δ ή 
μου Α π ερ α ντ ίω ν  Α γράφ ω ν, ο λ ή σ τα ρ χ ο ς  Β α ζού - 
ρ α ς ,α ν εψ ιό ς  το υ  Κ ο λ ιτσ ή  (σ .σ .απ οσ π ασματάρχη) σ τη ν  
υπ ηρεσ ία  τω ν Τ ού ρκω ν Κ α ρ α ού λη , έ κ λ ε ψ α ν  μ α ζ ί με 
τ ρ ε ις  οπ α δο ύ ς  το υ  α ρ κ ε τά  ζώα κα ι τα  π έρ α σ ε σ το  
το υ ρ κ ο κ ρ α το ύ μ ε ν ο  έδ α φ ο ς . Τ ην  ίδ ια  κ α τε ύ θ υ ν σ η  πή
ραν, σ ύ μ φ ω να  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  το υ  το ύ ρ κ ο υ  Π ρ ό ξεν ο υ  
σ τη  Λ αμ ία , κα ι ά λ λ ο ι 45 λ η σ τέ ς  μ ε  α ρ χ η γ ο ύ ς  το υ ς  Γα ϊ- 
τά ν η , Φ ασ ούλα  κα ι Μ π ομπ ουρή. Από α υ το ύ ς  ά λ λ ο ι πα
ρ ο υ σ ιά σ τη κ α ν  σ το  ν ε ο δ ιό ρ ισ το  δ ε ρ β έ ν α γ α  Α γρά φ ω ν 
Α σ άμπ εη  Τ α β ελ ιά ν η  κα ι ά λ λ ο ι δ ια π ρ α γ μ α τε ύ ο ν τα ν  τη ν  
π α ρ ουσ ία σ ή  το υ ς  σ το  δ ε ρ β έ ν α γ α  Δ ο μ ο κ ο ύ .

18- 12-1942: Από τ ις  α ρ χ ές  κ α το χ ή ς  σ υ ν ελ ή φ θ η  ο 
Δ ιο ικ η τή ς  το υ  Σ τα θ μ ο ύ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  Μ εγ ά λ ο υ  Χω
ρ ιού  Ε υ ρ υ τα ν ία ς  κα ι ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  μ ε τά  από 6 η μ έ ρ ε ς .

19- 12-1942: Σ τη  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  από 
το υ ς  Γ ερ μ α ν ο ύ ς  ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Μ ιχ α ή λ  Κ ο υ λ ο ύ ρ η ς .

20- 12-1852: Σ το  χω ρ ιό  Κ α ρ τε ρ ό λ ι Μ εσ σ η ν ία ς , σε 
φ ιλ ο ν ικ ία  μ ε τα ξύ  τω ν Π α ρ α σ κ ευ ά  Φ ω τόπ ουλου  κα ι 
Ευστ. Σ υ λ ιμ ν ιώ τη , ο τ ε λ ε υ τ α ίο ς  έσ υ ρ ε  μ α χ α ίρ ι γ ια  να  
χ τυ π ή σ ε ι το ν  πρώ το, ο π ότε  ε κ ε ίν ο ς  το ν  π υ ρ ο β ό λ η σ ε  
μ ε  τ ις  π ισ τό λ ες  το υ  κα ι το ν  τρ α υ μ ά τ ισ ε  θα νά σ ιμα .

21- 12-1942: Η μ έρ α  τη ς  δ ίκ η ς  σε Γερ μ α ν ικ ό  Σ τρ α το 
δ ικ ε ίο  το υ  Υ π ενω μ οτά ρ χη  Α λ έξα ν δ ρ ο υ  Ξ α νθ ό π ο υ λο υ  
που φ υ γ α δ ε ύ θ η κ ε  έ γ κ α ιρ α  κά τω  από μ υ θ ισ το ρ η μ α τ ι
κ ές  σ υ ν θ ή κ ε ς  από το  Δ η μ ο τ ικ ό  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  Θ εσ σ α λ ο 
ν ίκ η ς  όπ ου ν ο σ η λ ε υ ό τα ν  μ ε  κ ά τα γ μ α  σ τα  π ό δ ια  κάτω  
από τη ν  επ ιτή ρ η σ η  τω ν Γ ερ μ α νώ ν  από τη ν  η μ ε ρ ο μ η ν ία  
τη ς  σ ύ λ λ η ψ ή ς  το υ  (17-3-1942). Τη φ υ γ ά δ ευ σ η  ο ρ γ ά 
νω σαν κ α ι ε κ τ έ λ ε σ α ν  μ ε  ε π ιτυ χ ία  ο τα γ μ α τά ρ χ η ς  
Κ ω ν /ν ο ς  Κ ιν ιν ή ς , ο ι Μ ο ίρ α ρ χ ο ι Μ. Π ε τρ ά κ ο ς , Β. Μ α τ 
θα ίο υ  κα ι Π. Π η λ ίτσ η ς , ο Υ π ο μ ο ίρ α ρ χο ς  Α ία ς  Τ ζαμα - 
λ ο ύ κ α ς , ο Α νθυ π α σ π ισ τής  Σπυρ. Σ κ ο υ λ α ρ ίκ η ς  κα ι ο ι 
ιδ ιώ τες  Α ρ ίσ το ς  Π ο λ ά τ (Ε ρ γο λά β ος), Δ. Β α σ ιλ ε ίο υ  
(Μ η χ α ν ικό ς ), Σ ε ρ α φ ε ίμ  Τ ρ ια ν τα φ ύ λ λ ο υ  (ο δ η γ ό ς  α υ το 
κ ιν ή το υ )  κα ι Α λ έ ξα ν δ ρ ο ς  Λ α ζα νά ς  (μ η χ α ν ικό ς ). Τ ην 
ίδ ια  η μ έρ α , σ το  χω ρ ιό  Ε λά τη  τη ς  Ά ρ τ α ς  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  
από το υ ς  Ιτα λ ο ύ ς  ο χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  Α ν τώ ν ιο ς  Καταπώ - 
δης.

22- 12-1855: Τ ις  π ρ ω ινές  ώ ρες  ά γνω σ τη  σ υ μ μ ο ρ ία  
α π ο τε λ ο ύ μ ε ν η  από 14 λ η σ τέ ς , μπ ήκε σ το  χω ρ ιό  Β α ρ 
νά βα  το υ  Μ αραθώ να , λ ή σ τε ψ ε  π ο λ λ ο ύ ς  κ α το ίκ ο υ ς , 
έ κ α ψ ε  το  σ π ίτ ι το υ  ε ιδ ικ ο ύ  π ά ρ εδ ρ ο υ  κα ι α ιχ μ α λ ώ τ ισ ε  
το ν  ε γ γ ο ν ό  το υ  ιε ρ έ α  το υ  χω ρ ιού  Π α π αγεω ρ γ ίου .

23- 12-1940: Τ μ ήμ α  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  μ ε  ε π ικ ε φ α λ ή ς  
το ν  Α ν θ υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο  Ιο υ λ ια ν ό  Μ ο υ σ τά κ η  μπ ήκε 
πρώ το σ τη  Χ ε ιμ ά ρ α  τη ν  ώ ρα που από τη ν  ά λ λ η  π λ ευ ρ ά  
τη ς  π ό λης απ οχω ρ ούσ α ν τρ έ χ ο ν τ ο ς  ο ι τ ε λ ε υ τ α ίο ι Ιτα 
λ ο ί γ ια  να  α π ο φ ύ γ ο υ ν  τη  σ ύ λλη ψ η .

24- 12-1863: Σ τη ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  «Ελπ ίς» δ η μ ο σ ιεύ - 
θ η κ ε  π ο ίη μ α  το υ  Ε νω μ ο τά ρ χ η  Φ ω τίου  Π α π α δ η μ η τρ ίο υ  
μ ε  τ ίτ λ ο  «Η σ φ α ζο μ έν η  Ε π τά νησ ος» . Από το  π ο ίη μ α  
α υ τό , που έ χ ε ι όλα  τα  σ το ιχ ε ία  τ η ς  φ α ν α ρ ιώ τ ικ η ς  σ χο 
λ ή ς  που μ εσ ο υ ρ α ν ο ύ σ ε  τ ό τ ε ,  μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι εδώ  η 
πρώ τη σ τρ ο φ ή :

Βογγούν οι άνεμοι, βογγούν μαχόμενοι αλλήλοις  
Τα νέφη συμπυκνούμενα συγκρούινται κ ι 'εκχύνουν  
Αλεπαλλήλους κεραυνούς δια φλογώδους στήλης 
Επι την γην εξ ουρανού και υετούς να πλύνουν 
Τα εκχυθέντα αίματα υπό της τυραννίας 
Βροτών ανθρώπων μαχητών υπέρ Ελευθερίας . . .

25- 12-1855: Τ ις  ν υ χ τ ε ρ ιν έ ς  ώ ρ ες  σ υ μ μ ο ρ ία  α π ο τε 
λ ο ύ μ ε ν η  από 30 λ η σ τέ ς  με α ρ χ η γ ό  το  λ ή σ τα ρ χ ο  Πα- 
ν ο υ ρ γ ιά , π λη σ ία σ ε κ ο ν τά  σ το  Γ α λ α ξ ίδ ι κα ι ο χ υ ρ ώ θ η κ ε  
σ τη ν  το π ο θ εσ ία  « Β ο ϊδ ό ρ εμ α »  μ ε  σκοπό να  ε ισ β ά λ λ ε ι 
σ τη ν  πόλη.
Τ ελ ικ ά  έ γ ιν ε  α ν τ ιλ η π τή  κα ι κ α τα δ ιώ χ θ η κ ε  από απ ο
σ π ά σ μ α τα  Χ ω ρο φ υλά κω ν, σ τρ α τ ιω τώ ν  κ α ι ε θ ν ο φ υ λ ά 
κων μ ε  ε π ικ ε φ α λ ή ς  το ν  Έ π α ρ χ ο  Π α ρ να σ σ ίδ ο ς , το ν  
Υ π ο μ ο ίρ α ρ χο  Γ α λ α ξ ιδ ίο υ  κα ι το ν  Υ π ο λο χ α γό  το υ  ε κ ε ί 
τά γ μ α το ς  τ η ς  γρ α μ μ ή ς .

26- 12-1851: Κ ο ν τά  σ το ν  όρ μ ο  « Ά γ ιο ς  Ν ικ ό λ α ο ς»  
τω ν Μ εγά ρ ω ν, ά γνω σ τη  λ η σ το σ υ μ μ ο ρ ία  α ιχ μ α λ ώ τ ισ ε  
τ ρ ε ις  ν α υ τ ικ ο ύ ς  κα ι το υ ς  α φ α ίρ ε σ α ν  300 δ ρ α χ μ ές . 
Σ ύ μ φ ω να  μ ε  τ ις  π ρ ώ τες  ε κ τ ιμ ή σ ε ις  ο ι λ η σ τ έ ς  ο δ η γ ή 
θ η κα ν  ε κ ε ί από κ ά το ικ ο  τω ν  Μ εγά ρ ω ν  επ ε ιδ ή  ο ό ρ μ ο ς  
ή τα ν  ε π ικ ίν δ υ ν ο  σ η μ ε ίο  γ ια  τη ν  π ρ ο σ έγ γ ισ η  λησ τώ ν.

27- 12-1855: Σ το  β ο υ ν ό  Π έ τα λ ά  τη ς  Α κ α ρ ν α ν ία ς  
κ τη ν ο τρ ό φ ο ι που π α ρ α χ ε ίμ α ζα ν  κ ο ν τά  σ το ν  Α χελώ ο, 
σ κότω σ α ν  το ν  α ρ χ ιλ η σ τή  Λ έ κ κ α  κα ι τ ο υ ς  οπ α δο ύ ς  το υ  
Ζ αβ ό  κα ι Κ ο υ τσ ο γ εω ρ γ ό π ο υ λ ο  και* έ σ τ ε ιλ α ν  τα  κ ε φ ά 
λ ια  το υ ς  σ τη ν  Α μ φ ιλ ο χ ία . Ο ι λ η σ τέ ς  ε ίχ α ν  α ιχ μ α λ ω τ ίσ ε ι 
σ υ γ γ εν ή  τω ν κ τη ν ο τρ ο φ ώ ν  κα ι ζ η το ύ σ α ν  γ ια  λ ύ τρ α  200 
τά λ λ η ρ α . Ε κ ε ίν ο ι π ρ ο σ π ο ιή θ η κα ν  ό τ ι δ έ χ ο ν τα ι ύ σ τερ α  
από σ ύ σ τα σ η  το υ  υ π ο μ ο ιρ ά ρ χ ο υ  Α κ α ρ ν α ν ία ς  που μ ε 
θ ό δ ε υ σ ε  το ν  τρ όπ ο  ε ξό ν τω σ η ς  τω ν  λησ τώ ν.

28- 12-1856: Σ τη ν  το π ο θ ε σ ία  « Α φ ε ν τ ικ ό  Λ ε ιβ ά δ ι»  
το υ  χ ω ρ ιο ύ  Ρ ο β ο λ ιά ρ ι Μ α κρ α κώ μ η ς , μ ε τα β α τ ικ ό  απ ό
σπασμα σ υ γ κ ρ ο ύ σ τη κ ε  με τη  σ υ μ μ ο ρ ία  τω ν λή σ τα ρ χ ω ν  
Κ ο υ λ ο ύ ρ η  κ α ι Κ α ρά λη  μ ε  α π ο τέ λ ε σ μ α  να  τρ α υ μ α τ ι
σ το ύ ν  θ α ν ά σ ιμ α  δύ ο  λ η σ τέ ς  κα ι ε λ α φ ρ ά  ο Κ ο υ λ ο ύ ρ η ς  
κα ι έ ν α ς  οπ α δό ς το υ .

29- 12-1860: Μ ε δ ιά τα γ μ α  μ ε τ α τ έ θ η κ α ν  ο ι α κ ό λ ο υ 
θ ο ι Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς : Τ α γ μ α τά ρ χ η ς  Κ. Δ η μ α - 
κό π ο υ λ ο ς  από τη  Μ ο ίρ α  Α ρ κ α δ ία ς  σ τη  Μ ο ίρ α  Λ α κω ν ία ς  
α μ ο ιβ α ία  με το ν  τα γ μ α τά ρ χ η  Γ. Κ ρ ο κ ίδ α  κα ι τα γ μ α τά ρ 
χ η ς  Π έ τρ ο ς  Β α κ ά λ ο γ λ ο υ  από τη  Μ ο ίρ α  Φ θ ιώ τιδ α ς  κα ι 
Φ ω κίδας σ τη  Μ ο ίρ α  Β ο ιω τ ία ς  α μ ο ιβ α ία  με το  Μ ο ίρ α ρ χ ο  
Χ ρ ή σ το  Ε λ ευ θ ερ ιά δ η .

30- 12-1851: Ο ε ιδ ικ ό ς  π ά ρ εδ ρ ο ς  το υ  χω ρ ιού  Μ ου- 
ζά λα  Ε υ ρ υ τα ν ία ς  Κ ώ σ τας Τ σ α το ύ ρ α ς  ενώ  ε π έ σ τρ ε φ ε  
από το  Κ α ρπ ενήσ ι, π υ ρ ο β ο λ ή θ η κ ε  από ά γ ν ω σ το υ ς  με 
α π ο τέλ εσ μ α  να  τ ρ α υ μ α τ ισ τ ε ί σ οβ α ρά  κ α ι να  υ π ο κ ύ ψ ε ι 
σ το  μ ο ιρ α ίο  τη ν  επ ό μ εν η  η μ έρ α . Ό π ω ς  δ ια π ισ τώ θ η κ ε  
από τη ν  α ν ά κρ ισ η , δ ρ ά σ τε ς  ή τα ν  ο ι σ υ χ ω ρ ια ν ο ί το υ  
Κ α ρα μπ άκη ς κα ι Γ α ρ δ ίκ η ς , ο ι ο π ο ίο ι κα ι σ υ ν ελ ή φ θ η - 
σαν.

31- 12-1856: Κ α τά  το  μ ή να  Δ ε κ έ μ β ρ ιο  το υ  1856, η 
κα τα δ ίω ξη  τη ς  λ η σ τε ία ς  ε ίχ ε  τα  α κ ό λ ο υ θ α  α π ο τε λ έ 
σ μα τα : Σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν  26 λ η σ τέ ς  κα ι 11 λ η σ τα π ο δ ό χ ο ι 
κα ι σ κ ο τώ θ η κ α ν  7 λ η σ τέ ς  (σ ύ νο λο  44).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Του Ναπολέοντα ΔΟΚΑΝΑΡΗ
Α ν τ /ρ χ η  -  Φ ιλ ό λ ο γ ο υ

Ο μεγάλος ισ τορικός της Γερμανίας 
Χόμσον επ ιγραμματικά το ν ίζε ι ό τ ι: «Δεν 
υπάρχει ιστορία λαών, υπάρχει μόνον 
ιστορία ατόμων. Υπάρχει η ιστορία του 
Περικλή, του Μ εγάλου Αλεξάνδρου, του 
Καίσαρα, του Ναπολέοντα, κ.λ.π.». Μο
λονότι ο ι ακρα ίες αυτές θέσεις του Γερ
μανού ιστορικού δεν μπορούν να έχουν 
απόλυτη αποδοχή από τον κόσμο της 
ισ τορικής επιστήμης, εν το ύ το ις  οι αλή
θε ιες  τους ε ίνα ι αυταπ όδεικτες . Σε 
όλους το υς  λαούς και σε όλες τ ις  εποχές 
υπάρξαν οι φ ω τεινο ί οδηγοί των εθνο τή 
των και οι βαθυστόχαστοι σχεδ ιαστές 
των μεγάλων ανθρωπίνων επιτευγμάτων, 
αυτο ί οδήγησαν τους λαούς το υς  στη 
δημιουργική πορεία και στην πολιτιστική 
τους α νέλ ιξη 1. Αν δε η αρχή αυτή έχει 
μερ ική εφαρμογή στους άλλους λαούς, 
για τον ελλην ικό  λαό παίρνει καθολικό- 
τερ ες  διαστάσεις. Ο Έ λληνας, το  δη
μ ιουργ ικότερο πλάσμα της υφηλίου, με
γα λουργεί πάντοτε όταν βρ ίσκετα ι κάτω 
από άξια και δημιουργική ηγεσ ία2. Είναι 
αλήθεια  και αυτό δεν μπορεί να αμφ ι
σβητήσει κανείς  ό τ ι τη νεώ τερη ιστορία 
του τόπου μας τη σημαδεύουν οι λαμ
πρές μορφές του Ιωάννη Καποδίστρια, 
του Χαριλάου Τρικούπη και του Ε λευθε
ρίου Β ενιζέλου. Ο καθένας από τους 
τρ ε ις  αυτούς μεγαλουργούς ενσαρκώ
νοντας το  πνεύμα, τ ις  ιδ έες  και τ ις  ανάγ
κες της εποχής του, έδωσε στον Ελλη
νικό λαό, μέσα στις υπάρχουσες δυνατό
τη τες , εκε ίνο  που του ήταν απαραίτητο 
γ ια  να μπορέσει να ορθοποδήσει και να 
αντικρ ίσ ει με εμπιστοσύνη και α ισ ιοδο
ξία το  μέλλον.

Είναι αναμφ ισβήτητο ό τ ι ο Ιωάννης 
Καποδίστριας -  ο Μπαρμπαγιάννης των 
λαϊκών τάξεω ν — υπήρξε ο δημιουργός 
και ο θεμελ ιω τής του  νέου Ελληνικού 
κράτους3. Σε μία δεδομένη ιστορική σ τι
γμή ο Ιωάννης Καποδίστριας έδωσε στο 
νεώ τερο ελληνισμό, εκε ίνο  που του 
χρειαζόταν για να σ υγκροτηθεί σε πολι
τική  ον τό τη τα 4. Αν αναλογ ισ τε ί κανείς 
την κατάσταση, που επ ικρατούσε στη 
χώρα τη στιγμή της αφ ίξεως του  Κυβερ- 
νήτη  -  η Πελοπόννησος και η Ρούμελη 
στέναζαν κάτω από το  πέλμα των Ιμ- 
πραήμ και Κ ιουταχή αντίστο ιχα, η πτώση 
του ηθ ικού των αγωνιστών από τα αλλε
πάλληλα πλήγματα και από τ ις  εμφ ύλ ιες  
έρ ιδες, η ο ικονομική δυσπραγία και οι 
σωροί των καπνιζόντων ερειπ ίων σε όλη 
τη χώρα, είχαν καταστήσει α ντικε ιμ εν ικά  
αδύνατη κάθε έννο ια  οργανω μένης 
αντιστάσεω ς του λαού ένα ντι σ τις υπέρ
τερ ες  και καλά οργανω μένες δυνάμεις 
των Τούρκων Σερασκέρηδων -  θα αντι- 
ληφθε'ι ότ ι τα δημιουργικά επ ιτεύγματα

του Καποδίστρια, μόνο σε θαύμα μπο
ρούν να αποδοθούν5. Πράγματι ο ι προσ
πάθειες που κατέβαλε ο Κυβερνήτης 
ήταν περισσότερο από υπεράνθρωπες. 
Είναι άγνωστο αν άλλος στη θέση του 
Καποδίστρια θα μπορούσε να προσφέρει 
όσα εκε ίνος  προσέφερε.

Αλλά για  να γ ίνουμε περισσότερο 
κατανοητο ί θα δώσουμε μία συνοπτική 
εικόνα  των δημιουργικών επ ιτευγμάτω ν 
του Καποδίστρια στο διάστημα της σχε
δόν τε τρ α ετο ύ ς  διακυβερνήσεω ς της 
χώρας από αυτόν. Επιστέγασμα των επι
τευγμάτω ν αυτών υπήρξαν οι ιδεώ δεις 
συνθήκες τάξεω ς και ασφαλείας που εξ
ασφάλισε ο Κυβερνήτης στον πολύπαθο 
αυτό τόπο. Η ληστεία  και τα παντός ε ί
δους εγκλήματα  β ια ιότητας είχαν περι- 
ορ ισθει στο ελάχιστο6. Η λε ιτουργ ία  της 
Αστυνομίας, που ε ίχε ατονήσει από τ ις  
δυσμενείς  εξελ ίξε ις  των πολεμικών επι
χειρήσεων, παίρνει νέα μορφή, νέες  
υπηρεσίες ιδρύοντα ι, ενώ αναδιοργανώ
νοντα ι ο ι παλιές. Αστυνόμοι δ ιορ ίζοντα ι 
ευυπόλητα πρόσωπα με ανεγνωρισμένη 
εντιμότητα , κύρος και αγω νισ τικότητα7.

Είναι εκ τό ς  αμφ ιβολίας ότ ι ο κυβερνή
της ασχολήθηκε σοβαρά με το  καυτό 
θέμα της εσω τερ ικής ασφαλείας της χώ
ρας στην κρίσιμη εκε ίνη  φάση του εθ ν ι
κού μας βίου.

Ως γνωστόν ο Κυβερνήτης αφΐχθη 
στην Ελλάδα την 6η Ιανουάριου του 
1828. Και μόνη η παρουσία του, στην Ελ
ληνική πολιτική σκηνή στάθηκε ικανή, 
τουλάχ ισ τον πρόσκαιρα, να παραλύσει 
κάθε έννο ια  οργανω μένης αντιδράσεως 
στο δημιουργικό του έργο. Κανένας από 
τους κακομαθημένους τη ς  πολιτικής, 
που είχαν διασπείρει στο λαό τη διχόνοια 
και του είχαν δ ιακυθεύσει και αυτήν την 
ελευθερ ία  του, που με τόσα α ίματα και 
με τόσες θυσ ίες ε ίχε  κερδίσει, δεν α ι
σθάνονταν τον εαυτό του ικανό να ορθώ
σει το  ανάστημα του και να α ντιταχθε ί 
στην πολιτική θέληση του Κυβερνήτη. 
Γ ιαυτό η πρώτη περίοδος τη ς  δ ιακυβερ- 
νήσεως τη ς  χώρας από τον Ιωάννη Κα- 
ποδίστρια υπήρξε πολύ δημιουργική και 
αυτό το  αναγνωρίζουν ακόμη και οι εκ 
δηλω μένοι πολέμιο ι τη ς  Π ολιτικής του 
Κυβερνήτη. Το πρώτο επ ίτευγμα του 
Ιωάννη Καποδίστρια ήταν η εθνική ομο
ψυχία, που πέτυχε στις δύσκολες εκ ε ί
νες  ώρες του Αγώνα8. Είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο, παρά τ ις  επί μέρους 
αντιρρήσεις, ό τ ι κανένας άλλος νεοέλ 
ληνας πολιτικός δεν αγαπήθηκε τόσο 
από τ ις  λα ϊκές  τάξεις , όσον ο Κυβερνή
της Ιωάννης Καποδίστριας. Για χάρη του 
απλού λαού ο Ιωάννης Καποδίστριας 
ήλθε σε αντίθεση με το πανίσχυρο κα τε
στημένο της Κοτσαμπασιδικοστρατιωτι- 
κής κάστας και θυσίασε και αυτή τη ζωή 
του στο βωμό του καθήκοντος9. Η ιστο
ρία στο σημείο αυτό δεν έχε ι ξεκαθαρ ί

σει τα πράγματα σε όλη τους την έκταση 
και πολλοί ε ίνα ι εκε ίνο ι που αγνοούν ή 
δεν έχουν συλλόθει σωστά τ ις  σοβαρές 
προσπάθειες που κατέβαλε ο Κυβερνή
της για να λύσει το  κοινωνικό πρόβλημα 
της χώρας σε όφ ελος των λαϊκών τάξεων 
και σε βάρος των προνομιούχων10. Εκεί 
θα πρέπει να αναζητηθούν τα α ίτια  της 
δολοφονίας του και στις δολοπλοκίες 
των «καλουμένων προστατίδων Δυνά
μεων», που δεν ήθελαν με κανένα τρόπο 
η Ελλάδα να εξέλ θ ε ι από το φάσμα της 
υποαναπτύξεως για να την έχουν του 
χερ ιού τους. Στο πρώτο λοιπόν στάδιο 
της δημιουργίας του ο Κυβερνήτης πέ
τυχε την εθνική ομοψυχία και αναπτέ
ρωσε το  ηθικό του μαχομένου λαού. Το 
επίτευγμα αυτό του έδωσε τη δυνατότητα 
να επ ιδοθεί σε μία γ ιγαντια ία  προσπά
θεια για να επ εκτε ίνε ι τα εδαφ ικά  όρια 
της Ελληνικής Επικράτειας και να πα
ρουσιάσει σ τις μεγάλες δυνάμεις ένα 
εδαφ ικό STATUS QVO, που θα ήταν 
αναγκασμένες να το  αποδεχθούν και να 
το  επιβάλουν στους εμπολέμους, στην 
τράπεζα των διαπραγματεύσεων, που 
μοιραία θα οδηγούνταν Ελλάδα και 
Τουρκία.

Γ ια το  σκοπό αυτό άρχισε την άμεση 
αναδιοργάνωση του στρατού. Στρατός 
στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. 
Υπήρχαν μόνον Στρατηγο ί χωρίς στρα
τιώτες. Είναι γνωστόν ότι στη διάρκεια της 
Επαναστάσεως το  κράτος ευρισκόμενο 
σε μόνιμη οικονομική αδυναμία να μι- 
σ θοτροφ οδοτεί τους αγωνιστές περιορ ι
ζόταν μόνο στην απονομή ηθικών αμοι
βών και με την  πάροδο του χρόνου το 
κακό αυτό έλαβε τέ το ιε ς  δ ιαστάσεις 
ώστε στην κρίσιμη εκείνη  φάση του 
Αγώνα να υπάρχουν Σ τρατηγο ί μόνο με 
1 0 -2 0  Σ τρατιώ τες και Α ντισ τράτηγο ι και 
Υποστράτηγοι χωρίς κανένα στρα
τ ιώ τη 11. Η ιστορία όμως δ ιδάσκει ότ ι οι 
πόλεμοι δ ιεξάγοντα ι και κερδ ίζοντα ι με 
το  πλήθος των ανωνύμων στρατιωτών 
και όχι με τους επώνυμους Στρατηγούς 
χωρίς στρατιώ τες. Οι ηγήτορες λ έε ι «ο 
ήρως του Χοστάν ε ις  τον Αετιδέα» απο
τελο ύν  τα  κεφαλαία  γράμματα στην 
ιστορία, αυτο ί μαγνητίζουν την προσοχή. 
Αλλά η ιστορία δεν γρά φ ετα ι μόνο με τα 
κεφαλαία  γράμματα, γράφ ετα ι με τ ις  μυ
ρ ιάδες των μικρών γραμμάτων και τα μι
κρά γράμματα τα αποτελούν οι ανώνυμοι 
σ τρατιώ τες12. Αυτά τα γνώρισε ο Κυβερ
νήτης και γ ια  να περ ιορ ίσει το κακό και 
να εξα λε ίψ ε ι τη δυσαρμονία στην κλί
μακα τη ς  στρατιω τικής ιεραρχίας, κα τέ
στρωσε και εφάρμοσε ένα μελετημένο  
σχέδιο, το οποίο γ ια  να μη φ έρε ι άμεσες 
αναστατώ σεις το έθεσ ε σε σταδιακή 
εφαρμογή. Με τον πρώτο διοργανισμό 
του Στρατού, που εφάρμοσε ο Κυβερνή
της, δημιουργήθηκαν οι Χ ιλιαρχίες. Οι 
Σ τρατηγο ί ονομάστηκαν Χ ιλίαρχοι, οι
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Αντιστράτηγοι και οι Υποστράτηγοι Υπο- 
χ ιλ ίαρχο ι13. Με το δεύτερο διοργανισμό 
του στρατού ο Κυβερνήτης δια ίρεσε το 
Στρατό σε Τάγματα. Οι Χ ιλίαρχοι ονομά
στηκαν Ταγματάρχες, οι Υποχιλίαρχοι ή 
πεντακοσίαρχοι Υποτεγματαγματάρ- 
χες ή Λοχαγοί, οι εκατόνταρχο ι Υπολο- 
χαγοί ή Ανθυπολοχαγοί και οι κατώτεροι 
βαθμοφόροι περιήλθαν στην τάξη του 
στρατιώ τη14. Στο βαθμό του Στρατηγού 
παρέμειναν μόνο οι μεγάλοι πολεμικοί 
ηγέτες όπως ο Κολοκοτρώνης και οι ισά
ξιοι του.

Τα μέτρα αυτά απέδωσαν άριστα απο
τελέσματα και επήλθε εξισορρόπηση 
στην ιεραρχική δομή του στρατεύματος. 
Χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Κυ
βερνήτη κατορθώθηκε να περιληφθεί 
στο ελληνικό κράτος, εκτός από την Πε
λοπόννησο, την Εύβοια, τις  Κυκλάδες 
και ολόκληρη η Ρούμελη.

Η απελευθέρωσης της Ρούμελης θεω
ρείται, από τους αντικε ιμεν ικούς μελε
τη τές  της ιστορίας, ως προσωπικό επί
τευγμα του Κυβερνήτη, θα μπορούσε μά
λιστα να περιληφθεί στο νεοσύστατο ελ
ληνικό κράτος και η Νότια Ή πειρος και 
ένα τμήμα της Θεσσαλίας, ακόμη και η 
Κρήτη15, αν οι Μ εγάλες δυνάμεις δεν 
εμπόδιζαν τον Κυβερνήτη να επ εκτε ίνε ι 
τις  πολεμικές επ ιχειρήσεις και στις περι
οχές α υ τές16. Μ ετά την επιτυχή εξέλιξη 
των πολεμικών επιχειρήσεων ο Κυβερ
νήτης επιδόθηκε απερίσπαστα στο δη
μιουργικό του έργο. Καταβλήθηκαν ση
μαντικές προσπάθειες για την εξυγίανση 
της ο ικονομίας και την ανακούφιση των 
πτωχών λαϊκών στρωμάτων17. Πάρθηκαν 
μέτρα στοιχειώδους πρόνοιας και ιδρύ
θηκαν ορφανοτροφεία, γηροκομεία  και 
άλλα ευαγή ιδρύματα για την περίθαλψη 
των αναξιοπαθούντων του πολέμου. Τέ
θηκε σε εφαρμογή ένα οργανωτικό διά
γραμμα για την παιδεία, που είχαν εισ- 
ηγηθεί οι διαπρεπείς παιδαγωγοί και λό
γ ιο ι Γ. Γεννάδιος, Γ. Κωνσταντάς, Ν. 
Χρυσόγελος, I. Βευθωλός,, I. Κοκκώνης, 
Α. Μουστοξύδης, Ν. Σχινάς, Κ. Κοκκινά- 
κης και άλλοι πολλοί, που επιδόθηκαν 
στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προ
γράμματος του Κ υβερνήτη18. Στα πλαί
σια αυτά ιδρύθηκαν σχολεία στοιχειώ
δους εκπαιδεύσεως, Ελληνικά Σχολεία, 
Διδασκαλείο, Εκκλησιαστική Σχολή, 
Γεωργική Σχολή και άλλα μορφωτικά 
ιδρύματα. (Μουσείο, Μουσική Σχολή 
κ.τ.λ.). Ακόμη ιδρύθηκε το «Κεντρικόν 
Πολεμικόν Σχολείον» στην Αίγινα από το 
οποίο αποφοίτησαν οι κατοπινοί στρα
τιω τικο ί ηγέτες  της μεταπελευθερωτι- 
κής Ελλάδας19. Το σχολείο αυτό αργό
τερα μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο και εξ
ελ ίχτηκε στη γνωστή μας Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων20. Τα αγαθά αποτελέ
σματα της χρηστής διοικήσεως του Κυ
βερνήτη θα φανούν μετά τη δολοφονία 
του. Είπαμε ότι με την άφιξη του Κυβερ
νήτη τα  πολιτικά πάθη κόπασαν και η γα
λήνη και η ησυχία αποκαταστάθηκαν 
παντού. Δυστυχώς όμως ο ανταγωνισμός 
των Μεγάλων Δυνάμεων, για την επικρά
τησή τους στον Ελληνικό Χώρο, κίνησε 
τα πλοκάμια του και η θύελλα ξέσπασε 
και σάρωσε στο πέρασμά της τα πάντα21.

Τα παλιά πολιτικά πάθη με την υποκί
νηση των Μεγάλων Δυνάμεων αναζωπυ
ρώθηκαν και πολλά στασιαστικά κινή
ματα ξέσπασαν σε βάρος της γαλήνης 
και της ησυχίας του τόπου, με αποκορύ

φωμα τη στάση της Ύδρας, του Πόρου, 
της Μάνης κ.λ.π.22.

Τελικά ο Κυβερνήτης I. Καποδίστριας 
π έφ τει θύμα στις επάλξεις του καθήκον
τος την 27 Σεπτεμβρίου του 1831 από τα 
δολοφονικά πυρά των Κων/νου και 
Γεωργίου Μαυρομιχάλη.

Η τρ ιανδρία  που δ ιαδέχτηκε τον Κυ
βερνήτη (Θ. Κολοκοτρώνης, Αυγ. Καπο- 
δίστριας και Ιωάνν. Κωλέτης) δεν μπό
ρεσε να αποκαταστήσει την τάξη, γ ια τί 
ακολούθησε διαφωνία και ρήξη στις σχέ
σεις τους. Ο Κωλέττης αποχώρησε και η 
πυρκαϊά του εμφυλίου πολέμου 
ά ν α ψ ε. . .

Η ανάμνηση όμως της χρηστής διοική- 
σεως και τα αγαθά της ευνομίας και τά- 
ξεως που είχαν επ ικρατήσει στη Χώρα 
κατά την Καποδιστριακή περίοδο είχαν 
αφήσει ανεξίτηλα  τα ίχνη τους στη 
μνήμη του Ελληνικού λαού23.

Ο Λαός δεν ξεχνούσε τα όσα ο Κυβερ
νήτης είχε πράξει για  το δικό του καλό 
και τ ι σχέδιαζε να πράξει στο μέλλον για 
τις  π ενέστερες λα ϊκές τάξεις  και με το 
αλάθητο του κριτήριο διαισθάνονταν τα 
α ίτια  της στυγερής δολοφονίας το υ 24.

Μεγαλεπήβολο υπήρξε το έργο του 
Κυβερνήτη σε όλους τους τομε ίς  της 
κρατικής δραστηριότητας, εμείς  όμως 
θα ασχοληθούμε δ ιεξοδ ικότερα  μόνο με 
την οργάνωση της δικαιοσύνης και τη 
λειτουργία  της Αστυνομίας, που ενδ ια 
φέρουν άμεσα το θέμα μας.

Ο Καποδίστριας από της αφίξεώς του 
στην Ελλάδα είχε αντιληφθεί ότ ι για  την 
διασφάλιση της γαλήνης και της ησυχίας 
του Ελληνικού λαού ήταν απαραίτητη η 
τελε ία  οργάνωση της δικαιοσύνης και η 
ομαλή λε ιτουργ ία  της Αστυνομίας.

Για το σκοπό αυτό ανέθεσε σε εξέχοντες 
Έ λληνες νομικούς να καταστρώσουν τα 
πλαίσια μιας τέλε ια ς  και εκσυχρονισμέ- 
νης νομοθεσίας που να ανταποκρίνετα ι 
στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.

Με βάση το Ελληνορωμαϊκό αλλά και 
λαϊκό εθιμ ικό δίκαιο και με προσθήκες 
και συμπληρώσεις από τ ις  ισχύουσες νο
μοθεσίες των προηγμένων Ευρωπαϊκών 
κρατών οι νομομαθείς του Καποδίστρια 
(τα μέλη της Επιτροπής που συστήθηκε 
για το σκοπό αυτό την αποτελούσαν οι 
Ιωάννης Γεννατάς, Χριστόδουλος Κλω- 
νάρης και Γρηγόριος Σούτσος) κατόρ
θωσαν να παρουσιάσουν μια αξιόλογη 
νομοθετική εργασία που εξασφάλιζε την 
ομαλή λε ιτουργ ία  της πολιτείας.

Επειδή ε ίνα ι απαραίτητο να έχουμε 
έστω και μια αμυδρή εικόνα των βασικών 
νόμων της Καποδιστριακής νομοθεσίας 
που αναφέροντα ι στην οργάνωση των 
Δικαστηρίων και στη λε ιτουργία  της 
Αστυνομίας θα αναφερθούμε συνοπτικά 
στους κυρ ιότερους από αυτούς.

Με το  ψήφισμα ΙΘ.' της 15ης Δ εκεμ 
βρίου 1828 «Περί Οργανισμού των Δικα
στηρίων» καθορίζετα ι για  πρώτη φορά με 
ενια ίο τρόπο η οργάνωση και η λε ιτο υρ 
γία των Δικαστηρίων. Με το ψήφισμα Α' 
της 6ης Μαΐου 1829 εκδ ίδετα ι η Εγκλη
ματική Διαδικασία (Ποινική Δικονομία) 
που περιλαμβάνει 160 άρθρα από τα 
οποία τα 5 (143 -  147) αναφέρονται στα 
ανακριτικά καθήκοντα της Αστυνομίας.

Αποφασιστικές όμως αρμοδιότητες 
καθοδηγητικού περιεχομένου παρέχον
τα ι στην Αστυνομία με το  14ο ψήφισμα 
της 29ης Δεκεμβρίου 182925. Με το ανω
τέρω ψήφισμα τα αστυνομικά καθήκοντα 
δ ια ιρούντα ι σε τρ ε ις  κατηγορίες: α) τα 
της τάξεως και ευκοσμίας, 6) τα  δ ιο ικη
τικά και γ) τα της δικαστικής Αστυνομίας. 
Πιο αναλυτικά η Αστυνομία με το 14ο 
ψήφισμα επ ιφορτιζόταν με τ ις  εξής αρ
μοδ ιότητες:

(α) Την επίβλεψη των ξένων και των δια- 
κινουμένων εντοπίων από της μιας 
επαρχίας στην άλλη. Για κάθε μετα
κίνηση χρειαζόταν η έκδοση διαβα
τηρίου.

(β) Την απαγόρευση παρανόμων οργα
νώσεων και μυστικών συναθροίσεων, 

(γ) Τον τρόπο χρήσεως των όπλων στις 
πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και λιμά
νια.

(δ) Την επίβλεψη των επαιτών και αγυρ
τών και την απαγόρευση της κυκλο
φορίας τους σε ναούς, πλατείες, δη
μόσια κέντρα και λοιπά πολυσύχνα
στα μέρη.

(ε) Τον έλεγχο σε καφενεία, καπηλεία, 
λέσχες και ξενοδοχεία  για την προσ
τασία της δημοσίας υγείας και την 
πρόληψη αξιοποίνων πράξεων.

(στ) Τον καθορισμό της διελεύσεως 
ζώων και ιππιλάτων σε πόλεις, κωμο- 
πόλεις και χωριά.

(ζ) Τη μέριμνα για την πρόληψη πυρ- 
καϊών και τον περιορισμό των ζημιών 
της επεκτάσεως αυτών σε περίπτωση 
εκδηλώσεως πυρκαϊάς.

(η) Τον έλεγχο στις αναγειρόμενες οι
κοδομές και την πρόληψη ατυχημά
των από ετοιμόρροπα κτίρ ια  και λο ι
πές επ ικίνδυνες κατασκευές.
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(θ) Την επίβλεψη για την καθαριότητα  
και ευπρεπή εμφάνιση σε δρόμους, 
π λατείες και λοιπούς κοινοχρήστους 
χώρους.

(ι) Την ενέργε ια  προανακρίσεως και 
την ενημέρωση των αρμοδίων δ ικα
στικών αρχών για  κάθε διαπραττό- 
μενο έγκλημα ή κακούργημα. Τη 
σύλληψη των επ' αυτοφώρω κατα- 
λαμβανομένων εγκληματιώ ν και κα
κούργων και τη παραπομπή τους αρ- 
μοδίως. Αλλά τα καθήκοντα της δι
καστικής Αστυνομίας καθορίζοντα ι 
με κάθε λεπ τομέρεια  στη νέα ποι
νική δικονομία  που ε ισ άγετα ι με το 
ψήφισμα 152 της 15ης Αυγούστου 
1830. Στα 370 άρθρα της νέας Ποινι
κής Δ ικονομίας, τα 86 (15 -  101) που 
κατανέμοντα ι σε τρ ία  κεφάλα ια  (Β.', 
Π. και Δ.'), αναφ έροντα ι στο ανακρι- 
τικό  έργο της Αστυνομίας «Περί της 
εξετα σ τ ικής  και της μετερχομένης 
την επανορθωτικήν δικα ιοσύνη 
Αστυνομ ίας26.

Από τη  γεν ική  θεώρηση της Καποδι- 
σ τριακής Νομοθεσίας βλέπουμε ό τ ι ο 
Κυβερνήτης την  τελευ τα ία  περίοδο της 
διακυβερνήσεώ ς του παρεχώρησε απε
ρ ιόρ ισ τες δ ικα ιοδοσ ίες και αρμοδιότη
τες  στην Αστυνομία και μάλιστα με δικο- 
νομ ικές δ ια τά ξε ις  που καθιστούσαν τους 
Αστυνόμους, ως ανακρ ιτικούς υπαλλή
λους, παντοδύναμους. Για το λόγο αυτό 
ο Κ υβερνήτης κατηγορήθηκε από τους 
συγχρόνους του αλλά και τους μετα γε
νέστερους ισ τορ ικούς ό τ ι με τον τρόπο 
αυτό ηθέλησε να περ ιφρουρήσει τον 
εαυτό του και να εξουδετερώ σ ει τ ις  εν 
έρ γε ιες  των πολιτικών του  αντιπάλων 
που υποκινούσαν το λαό σε στάσεις εν 
αντίον  το υ 27.

Ο Καποδίστριας αφού ε ίχε θέσει το 
απαραίτητο νομοθετικό  πλαίσιο εσχε- 
δίαζε την  ίδρυση ίδιου αστυνομικού σώ
ματος για να λύσ ει ορ ιστικά και αμετά- 
κλητα το αστυνομικό πρόβλημα της Χώ
ρας. Σαν αρχή εκτελέσεω ς ίδιου αστυ
νομικού σώματος από τον  Καποδίστρια 
θεω ρείτα ι η δημοσίευση του νόμου της 
29ης Δ εκεμβρ ίου  1829 «Περί κανονισμού 
της Αστυνομίας και των καθηκόντων αυ
τής»28.

Τα γεγονότα  όμως του Σεπτεμβρίου 
του 1831 ανέκοψ αν τους οραματισμούς 
του Κ υβερνήτη και έθεσαν τέρμα  στο 
δημ ιουργικό του έργο. Ωστόσο το  εν 
δ ιαφέρον του Κ υβερνήτη για τα  αστυνο
μικά πράγματα της χώρας ε ίχ ε  εκδηλω 
θε ί από πολύ νωρίς. Με ενέρ γε ιες  του ο 
Σ τρατηγός Μ ακρυγιάννης ε ίχ ε  δ ιορ ισθεί 
Γ εν ικός Αρχηγός της «Ε κτελεστικής Δυ- 
νάμεως» Πελοποννήσου. Ά μ εσ ος βοη
θός του Μ ακρυγιάννη στην εκτελεσ τ ική  
δύναμη Πελοποννήσου ήταν ο άλλοτε 
Φρούραρχος Μ εσολογγίου Μ ήτρος Δε- 
λεηγιώργης, που αργότερα χρημάτισε 
Αρχηγός της Ελληνικής Χω ροφυλακής29.

Η Ε κτελεσ τική  Δύναμη Πελοποννήσου 
αποτελούνταν από μία Πεντακοσιαρχία, 
που δ ια ιρούνταν σε δέκα  (10) πεντηκον- 
ταρχίες, όσα και τα τμήματα της Πελο
ποννήσου, εκτός από την Αργολίδα στην 
οποία υπήρχε ε ιδ ική  αστυνομική δύ
ναμη, η «Πολιταρχία της Πρωτεύουσας», 
που δ ιο ικούνταν από τον Ιταλό φ ιλέλ 
ληνα Συνταγματάρχη Β ικέντιο  Πίζα30. Η 
Ε κτελεσ τική  Δύναμη Πελοποννήσου αρ
χικά υπό το  Μ ακρυγιάννη και αργότερα

υπό το Στρατηγό Ν ικήτα Σταματελλό- 
πουλο, το  γνωστό μας Τουρκοφάγο, 
προσέφερε πολλά στην ασφάλεια της 
χώρας στο τρ ιε τές  διάστημα της λ ε ι
τουργίας της. Ο ίδ ιος ο Μ ακρυγιάννης 
καυχ ιέτα ι γ ια  τα επ ιτεύγματά  του στον 
τομέα  της δημοσίας τάξεω ς και ασφα
λείας, στο διάστημα που αυτός ασκούσε 
τη διοίκηση της «Ε κτελεστικής Δυνά- 
μεως Πελοποννήσου»31. Οι Πολιτάρχες 
«στρατιω τικοί δ ιο ικητές  των επαρχιών», 
συνεπ ικουρούσαν τους αστυνόμους 
στην εκτέλεσ η  των καθηκόντων τους και 
συνεργάζονταν στενά μαζί τους. Γιατί, 
στις δύσκολες περιπτώσεις δ ιασαλεύ
σ ε ις  της δημοσίας τάξεω ς και ασφα
λείας οι Πολιτάρχες επενέβα ιναν και 
αποκαθιστούσαν την τάξη στις επαρχίες 
τους σε συνεργασία με τους αστυνό
μους. Αλλά το ενδ ιαφ έρον του Κυβερ
νήτη για τα αστυνομικά πράγματα της 
χώρας ε ίνα ι μεγαλύτερο από όσο εκ 
πρώτης όψεως φα ίνετα ι. Θ έλει την 
αστυνομία μέσα στις υπάρχουσες ο ικο
νομ ικές δυ νατό τη τες  να λ ε ιτο υ ρ γε ί με 
υποδειγματικό τρόπο και δ ίδε ι σαφείς 
οδηγ ίες στους επόπτες αστυνομίας δ ιο ι
κητές των επαρχιών να θέσουν μηχανι
σμούς λε ιτο υργ ίας  τέτο ιο υς , που και το 
έργο της αστυνομίας να εκ τελ ε ίτα ι στην 
εν τέλ ε ια  αλλά και η υπόσταση του κρά
τους να μη θ ίγετα ι από τ ις  ενέρ γ ε ιες  των 
Αστυνόμων. Χαρακτηρ ιστική ε ίνα ι η από 
8 Φεβρουάριου 1828 επιστολή του προς 
το  Δ ιο ικητή  και Επόπτη Αστυνομίας 
Ναυπλίας Ιωάννη Θ εοτόκη με την  οποία 
του υπ οδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο 
θα πρέπει να λ ε ιτο υ ρ γε ί η Αστυνομία. Το 
κε ίμ ενο  της επ ιστολής Καποδίστρια 
προς τον Ιωάννη Θ εοτόκη έχε ι ως εξή ς32:

«Θέλεις αναλάβει την Δ ιεύθυνσ ιν  της  
Αστυνομίας. Δ εν  εννοώ το να πλάσης 
σύστημα κατασκοπείας και συκοφαντίας. 
Μακράν τούτου. Εννοώ το να λαμβάνης  
τα μέσα του να πληροφορήσαι, μ ε  θρη
σκευτικήν ακρίβειαν, τα διατρέχοντα εις  
τον τόπον, χωρίς να πληρώνης την δού- 
λευσ ιν  αυτήν με άλλον τρόπον, παρά με  
την ένδε ιξ ιν  της ευχαριστήσεως σου και 
την οποίαν, κατά τας παρά σου πληροφο
ρίας, η Κυβέρνησις θέλε ι δείξει,  προς 
εκε ίνους  ο ίτ ινες  αφιερούντα ι μ ε  τούτον  
τον τρόπον ε ις  το όφελος της Επικρά
τειας. Η Δ ιεύθυνσ ις  της Αστυνομίας, ήτις  
μέχρ ι τούδε υπήγετο ε ις  τους Αστυνό
μους, εξαρτάτα ι επίσης από σε. Επομέ
νως έχ ε ις  την άδειαν να διορίζης εις  
τούτο το χρέος  τον άνθρωπον, τον 
οποίον ήθελες  κρίνει αξ ιότερον κατά 
τούτο. Ο διορισμός του όμως θέλε ι είσ- 
θαι, τότε μόνον τέλε ιος, όταν επικυρωθή  
και παρά της Κυβερνήαεως . . .

Η Εκτελεστική δύναμις της Προσωρι
νής Δ ιο ικήσεως της Ναυπλίας θέλε ι σύγ- 
κειτα ι από την Εθνικήν Φρουράν. Ο κ. Πί
ζας, Ιταλός, θέλε ι την διοικεί, και μ ε τ '  
αυτού συνεννοούμενος θέλε ις  προσπα- 
θήση, δια συνέργε ιας και των Δ ημογε
ρόντων, να οργανισθή και να βληθή εις  
ενέργειαν. Ο δε κ. Πίζας, ο ίδ ιος θέλε ι  
διορισθή και Πολιτάρχης. Η Εθνική 
Φρουρά δεν θέλε ι λαμβάνει προς το πα
ρόν καμμίαν απόλαυσιν. Αλλά θέλε ι  
ασχοληθή, χωρίς αργοπορίαν, μετά  των 
Δημογερόντων, ε ις  την κατασκευήν μ ιας  
προσωρινής διατάξεως, δια της οποίας 
θα γίνετα ι,  κατά το παρόν η διανομή των 
καθημερινών ταγινίων ε ις  τους ανθρώ
πους της Πολιταρχίας ...».

Στην επιστολή του αυτή ο Κυβερνή
της, ούτε λ ίγο ούτε πολύ, υπ οδεικνύει 
όπως θα υποδείκνυε ο πλέον δημοκρατι
κός ηγέτης σήμερα η Αστυνομία να λε ι
τουργε ί με μηχανισμούς τέλε ιο υ ς  και 
αθέατους σε τρόπο που και η ασφάλεια 
του κράτους να επ ιτυγχάνετα ι και ο ι λα ϊ
κές ελευ θερ ίες  να διασφαλίζονται 
Ακόμη υπ οδεικνύει να ελέγχετα ι το έργο 
των αστυνόμων και να μην αφήνοντα ι να 
ενεργούν αυτόνομα και χωρίς τον 
έλεγχο της Διοικήσεως. Να επ ιλέγοντα ι 
και να δ ιορ ίζοντα ι οι αξιότερο ι, αλλά σε 
κάθε περίπτωση να υφ ίστατα ι η προη- 
γουμένη έγκριση της Κυβερνήαεως. Με 
τον τρόπο αυτό ο Κυβερνήτης ήθελε να 
υπ οδείξει ό τ ι η Αστυνομία θα πρέπει να 
κ ινε ίτα ι μέσα σε σαφή και προκαθορι
σμένα πλαίσια γ ια  το καλό του κοινωνι
κού συνόλου και της κρατικής υποστά- 
σεως. Δεν ευσταθούν συνεπώς οι α ιτ ιά 
σεις των επικριτών της Καποδιστριακής 
Πολιτικής ότ ι ο Κυβερνήτης διαπνέον
ταν από Νεπωτισμό και αντιδημοκρατική 
νοοτροπία.

Στην ίδ ια  εποχή ανάγει την αρχή της 
και η κ ινδυνολογία , ως πολιτικό σύν
θημα, η οποία με την α' ή β' μορφή θα 
φθάσει μέχρι τ ις  μέρες μας και θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή εξ
έλιξη των πολιτικών μας πραγμάτων. 
Περισσότερο δε από κάθε άλλο κρατικό 
οργανισμό θα ταλαιπωρηθεί η αστυνο
μία, η οποία με το πρόσχημα του «Εθνι
κού κινδύνου» κατάλληλα σερβιρ ισμέ
νου από τους κατά καιρούς «Εθνοσωτή- 
ρες», πολλές φορές, άθελά της, θα συρ
θεί στη δίνη των κομματικών α ντιθ έ
σεων33. Με αποτέλεσμα μία σημαντική 
μερ ίδα του λαού μας να θεω ρεί για  ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα την αστυνομία 
ως «κάστρο απόρθητο» ορισμένης 
παρατάξεως34. Ευτυχώς όλα αυτά με την 
εξημέρωση των πολιτικών μας ηθών 
ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Σήμερα 
τα κόμματα και ο ι πολιτικο ί σχηματισμοί 
έχουν θέσει τα Σώματα Ασφαλείας εκτός 
κομματικού ανταγωνισμού και αυτό ε ίνα ι 
ένα παρήγορο σημάδι πολιτικής υπευ
θυνότητας των εκπροσώπων του 
έθνους. Γ ιατί, στην πραγματικότητα 
αστυνομία και λαός δεν βρισκόντουσαν 
ποτέ σε διάσταση.

Πάντως στην επισκοπουμένη περίοδο, 
που πρω τοεμφανίστηκε η κινδυνολογία  
ως πολιτικό σύνθημα, οι οπαδοί του Κα- 
ποδίστρια δ ια τε ίνονταν  ότι χωρίς την 
παρουσία του Κυβερνήτη δεν μπορούσε 
να σ ταθεί η Ελλάδα στην κρίσιμη εκείνη  
φάση του εθνικού μας βίου. Α ντίθετα  οι 
επ ικρ ιτές της Καποδιστριακής Πολιτικής 
είχαν αναγάγει σε εθνική υπόθεση την 
απομάκρυνση του Κυβερνήτη από τη 
διακυβέρνηση της χώρας. Και ότ ι και 
μόνη η παρουσία του Κυβερνήτη στο πο
λ ιτ ικό  προσκήνιο εγκυμονούσε κινδύ
νους για τ ις  δημοκρατικές ελευ θερ ίες  
του λαού μας. Η αλήθεια  όμως, όπως 
συμβαίνει συνήθως, βρ ίσκετα ι στο μέσο. 
Το δράμα κορυφώθηκε με τη δολοφονία 
του Κυβερνήτη. Η Ελλάδα όμως επέζησε 
και χωρίς τον  Καποδίστρια, πράγμα που 
φανερώ νει ό τ ι κανένας δημόσιος άν- 
δρας όσον άξιος και αν είναι, δεν είνα ι 
αναντικατάστατος.

Α νεξάρτητα  από τ ις  θέσεις των επικρι
τών και υποστηρικτών της Καποδιστρια- 
κής πολιτικής το  βέβαιο ε ίνα ι ότ ι κατά 
την επισκοπουμένη περίοδο συναν-
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τούμε σε μικρογραφία όλες τις  τάσεις 
και ροπές τις  οποίες θα ξαναβρούμε με- 
γενθυντικά  στη μεταπελευθερωτική Ελ
λάδα και που ο απόηχός τους επηρεάζει 
την πορεία του εθνικού σκάφους ακόμη 
και σήμερα. Ε ιδ ικότερα οι αντιλήψ εις 
του κοινού για το ρυθμιστικό ρόλο της 
Αστυνομίας στην κοινωνική ζωή ανάγουν 
την αρχή τους στους επαναστατικούς 
και Καποδιστριακούς χρόνους.

Η βαθύτερη ανάλυση των Αστυνομι
κών πραγμάτων στην επαναστατική και 
Καποδιστριακή περίοδο μας ήταν αναγ
καία γ ια τ ί η εποχή αυτή συμπίπτει χρο
νικά με το λυκαυγές του νέου Ελληνι
σμού σαν ανεξάρτητης πολιτικής οντό
τητας και γ ια τί η ίδ ια  εποχή όπως ανα
πτύξαμε και παραπάνω αποτελεί την 
αφετηρία  όλων των μετέπ ειτα  πολιτικο
κοινωνικών εξελίξεων. Α ντίθετα  δεν δύ- 
ναται να γ ίνε ι λόγος για την ύπαρξη 
Αστυνομίας στην περίοδο που ακολού

θησε τη δολοφονία του Κυβερνήτη και 
μέχρι της αφίξεως του Βασιλιά Όθωνα 
που ο αδελφοκτόνος σπαραγμός είχεν 
επ ιφέρει εξαχρείωση των πολιτικών 
ηθών και ε ίχε παραλύσει κάθε έννοια  δ ι
καίου και ηθικής τάξεω ς35.

Είναι η εποχή της άκρατης αναρχίας 
που τα συγκεντρω θέντα στην Πρω
τεύουσα (Ναύπλιο) άτακτα σ τρατεύ
ματα, 8.000 - 10.000 άνδρες. αφού στήρι
ξαν την ομάδα Κωλέττη στην εξουσία, 
ελλε ίψ ε ι χρημάτων έμειναν επί μήνες 
απλήρωτα και ο ευφυής πολιτικός για να 
απαλλαγεί από την ενοχλητική παρουσία 
τους, αφού δεν τα χρειαζόταν πλέον 
στην Πρωτεύουσα, τα δ ιοχέτευσε με 
τρόπο στις επαρχίες.

Τα άτακτα εκείνα  σώματα, απλήρωτα 
και ασύντακτα, χωρίς καμία συνοχή και 
πειθαρχία απέβησαν οι μάστιγες των 
επαρχιών. Ο καθημερινός απολογισμός 
του έργου των ολέθριων εκείνων συρφε

τών των ατάκτων ήταν φόνοι, ληστείες, 
βιασμοί, διαρπαγές υλικών, αγαθών και 
κάθε είδους ασχήμια σε βάρος ανυπερά
σπιστων και αθώων πληθυσμών και όλα 
αυτά γ ίνονταν με την κυβερνητική 
ανοχή. Η απληστία και η β ια ιότητα των 
ατάκτων είχαν φθάσει σε τέτο ιο  σημείο 
ώστε να μη γ ίνετα ι σεβαστό και να διαρ- 
πάζεται και αυτό ακόμη το ψωμί των χη
ρών και των ορφανών που είχαν χάσει 
τους προστάτες τους στη διάρκεια  του 
ΙΟχρόνου απελευθερωτικού αγώνα. Οι 
νομ ιμόφρονες αξιωματούχοι άφηναν τις  
θέσεις τους και πήγαιναν στις επαρχίες 
τους για να τις  προστατεύουν από τις 
β ια ιότητες των ατάκτων. Έ τσι, ο αδελ
φοκτόνος σπαραγμός έπαιρνε εκρηκτι
κές δ ιαστάσεις και απειλούσε να μετα- 
βάλει τη χώρα σε ακατοίκητη έρημο36. Να 
λοιπόν γ ια τ ί η εποχή του Καποδιστρια 
άφησε ζωηρές αναμνήσεις στο φιλήσυχο 
λαό μας.
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λεια I. Βλαχογιάννη, τόμος Γ  σελ. 61 και β) Δια
τάγματα 180/1828 «Περί οργανισμού των Χιλιαρ
χιών».

14 α) Γενικού Επιτελείου Στρατού «Ιστορία της ορ- 
γανώσεωςτου Ελληνικού Στρατού», σελ. 14 και 6) 
Χρ. Βυζαντίου «Ιστορία του τακτικού Στρατού της 
Ελλάδος» σελ. 42 και έπειτα.

15. Έφης ΑΛΑΜΑΝΗ: «0 Αγώνας στην Κρήτη» σελ. 
535-9, τόμος ΙΒί ιστορία του Ελληνικού Εθνους - 
Εκδοτική Αθηνών. « Το μικρό αυτό επικουρικό 
σώμα, υποστηριζόμενο και από Κυδωνιάτες. Σελι- 
νιώτες και Κισσαμίτες κατόρθωσε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να εξαναγκάση τους Τούρκους 
της Κυδωνιάς (Χανιών), του Ρεθύμνου και του 
Μεγάλου Κάστρου (Ηρακλείου) να μείνουν κλει
σμένοι στα Φρούρια». Η Κρήτη είχε σχεδόν ελευ
θερωθεί αλλά οι μεγάλες δυνάμεις με το πρωτό
κολλο της 3ης Φεβρουάριου 1830 την παρεχώρη- 
οαν στον Σουλτάνο.

16 Διονυσίου ΚΟΚΚΙΝΟΥ: «Η Ελληνική Επανάστα- 
σις», Έκδοσις Μέλισσα, τόμος 12ος σελ. 126 
«...0 Καποδίστριας δεν ημπορούσε να διατάξη 
την ενέργειαν επιθέσεως πέραν της Στερεάς, δια 
να μη θεωρηθεί παραβιάζων την ανακωχήν, αλλά 
ήθελε να εξασφάλιση την Στερεάν δια παντός 
τρόπου, εμφανίζων τας επ' αυτής επιχειρήσεις 
ως ενεργείας αμυντικός...».

17, Αλεξ. ΔΕΣΠ0Τ0Π0ΥΛ0Σ. ό.π., σελ 615-616 
«Επιτεύξεις στους διαφόρους τομείς της Εθνικής 
Οικονομίας».

18 Ν. ΕΞΑΡΧ0Π0ΥΛ0Υ «Περί της εκπαιδευτικής και 
θρησκευτικής δράσεως του Καποδιστρια». Αθήναι 
1917.

19. Ελένης ΚΟΥΚΟΥ: «Η παιδεία από το 1828 ως το 
1831», σελ. 589-593, τόμος ΙΒ ', Ιστορία του Ελ
ληνικού Εθνους - Εκδοτική Αθηνών Α.Ε

20. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ». Στρατιωτική Σχολή Ευελ- 
πίδων - 150 Χρόνια 1828 - 1978, Αναμνηστική 
Έκδοση της Σχολής Ευελπίδων, Αθήναι 1978.

21. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., τόμος ΙΒ', 
σελ. 572-573 (Κων/νος Βλαχόπουλος). «Τα πολι
τικά γεγονότα από τις 27 Σεπτεμβρίου ως το τέ
λος Δεκεμβρίου (1831)».

22. Ελένης ΚΟΥΚΟΥ: ό.π., τόμος ΙΒ'. σελ. 550-561 
«Τα πολιτικά γεγονότα ως τη δολοφονία του Κα- 
ποδίστρια».

23 Σπ Β. Μαρκεζίνη, ό.π., σελ. 88-93.

24. Αλεξ. ΔΕΣΠ0Τ0Π0ΥΛ0Σ: ό.π . σελ. 615 «... Η 
παρεμβολή άλλων αγωνιωδών ζητημάτων, η κωλυ
σιεργία της Γερουσίας, συντηρητικής στην πλειο
νότητα των μελών της και ο ξαφνικός θάνατος του

Καποδιστρια ματαίωσαν τη σχεδιαζόμενη δίκαιη 
και παραγωγική διανομή των εθνικών κτημάτων 
στον ακτήμονα λαό και μαζί της τη στερεή οικονο
μική και κοινωνική θεμελίωση της ζωής του 
έθνους...».

25. α) θεμ. Κ.-ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0Υ, «Ιστορία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας», Αθήναι 1946, σελ. 143. 
β) Νικολάου Γ. ΤΡ0ΥΠΑΚΗ, «Η Αστυνομία παρ' 
Έλλησιν», εν Αθήναις 1904, σελ. 300.

26. Νικολάου ΠΑΝΤΑΖ0Π0ΥΛ0Υ: «Η Δ ' Εθνική Συν
έλευση του Αργους», ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ Ε.Α . Εκδοτική Αθηνών, τομ. ΙΒ’ σελ. 
603.

27. Νικολάου ΠΑΝΤΑΖΟΠ0ΥΛ0Υ: ό.π., σελ. 603.

28 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -  ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ -  Τομ. ΙΒ' (Στεφάνου Παπαδοπούλου) 
«ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», σελ. 529 «.. Στον 
τομέα της εσωτερικής διοικήσεως στις 29 Δεκεμ
βρίου (1829) δημοσιεύθηκε ο «Κανονισμός της 
Αστυνομίας και των καθηκόντων αυτής» με τον 
οποίον μπήκαν οι βάσεις της οργανώσεως των 
σωμάτων ασφαλείας.

29. Νικολάου Σ. ΚΤΕΝΙΑΔΗ, ό.π., σελ. 48.

30 Γενικά Αρχεία του Κράτους (Συλλογή Βλαχο- 
γιάννη - Φακ. Αστυνομίας).

31 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ «Απομνημονεύματα», έκδ. Μ έ
λισσα, Αθήνα 1957, σελ. 284. « Με διόρισαν 
Γ ενικόν Αρχηγόν της Εκτελεστικής Δύναμης της 
Πελοποννήσου και Σπάρτης. Και μέρασα την Εκ
τελεστική δύναμη και γω φέρω γύρα τους νομούς. 
Και ο σταθμός μου είναι εδώ το Αργος...».

32. Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχείον Αγώνος.

33. Γ ενικά Αρχεία του Κράτους: Ατομικό Αρχείο του 
Γ ιαννιώτη Συντ/ρχου Χωρ/κής Γ εωργίου Κροκίδα» 
φ. 190. 0 διαπρεπής Αξ/κός Χωρ/κής της Οθωνι
κής περιόδου Γ. Κροκίδας στο πιο πάνω αρχείο 
του διαφύλαξε πολύτιμα αρχειακά έγγραφα, που 
σήμερα αποτελούν μεγάλης σπουδαιότητας ντο
κουμέντα, από τα οποία διαφαίνονται οι προσπά
θειες πολλών στελεχών της Χωρ/κής να παραμεί
νουν έξυ από τις πολιτικές αντιθέσεις των κομμά
των. 0 ίδιος και άλλοι συνάδελφοί του διώχτηκαν 
από τους κρατούντες την εξουσία, γιατί αρνήθη- 
καν να αναμειχθούν στο εκλογικό πραξικόπημα 
του έτους 1861.

34. Εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ», αριθ. φυλ. 78 της 
30-8-1983, σελ. 2, σχολ. «Αστυνομικά «... 
«...Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι 
αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιήθηκαν σε αλ- 
λότριες δραστηριότητες και έγιναν προέκταση 
του εκάστοτε Κυβερώντος κόμματος. Το παρελ
θόν εκείνο τραυμάτισε το κύρος των δυνάμεων 
που τηρούν την τάξη και τις εξέθεσε απέναντι στο 
λαό, που σε πολλές περιπτώσεις τις θεώρησε 
αντίπαλες, επειδή ακριβώς η πολιτική εξουσία τις 
χρησιμοποίησε εναντίον του...».

35. Γεωργίου ΑΣΠΡΕΑ: «Πολιτική Ιστορία της Ελλά
δος» Τομ. Α', σελ. 106-107.

36. Κων/νου ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ιστορία Ελληνικής Βασιλικής 
Χωροφυλακής, τόμ. Α ', σελ. 38, Αθήναι 1964.
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ΡΟΒΙΑ
Ένα χαρακτηριστικό χωριό της 
Παρασσίας περιοχής του Λυκαιου

Αθαν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΔΟΣ
Τ α γ μ α τά ρ χ η ς

Π τυ χ ιο ύ χ ο ς  Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή ς  -  Ν ο μ ικ ή ς  -  Δ ημ . Δ ι.

«Ανέβηκα στο Λύκαιο και ε ίδα πύργους 
χτισμένους μολυβοσκεπασμένους, και 
στα παραθυράκια τους καθόσαν τρεις  
νεράιδες σαν νάσαν αδερφ άδες .... ».

(Δημοτικό τραγούδι)

Στις πυκνοδασωμένες πλαγιές του Κεραυσίου όρους, 
παραφυάδας του Λυκαιου, της ιερής των Αρκάδων κορυφής, 
ε ίνα ι κτισμένο το μικρό χωριό Ρ ό 6 ι α . Στο νοτιανατολ ικό  
μέρος απλώνεται προστατευτικά, ασάλευτος φρουρός, η πυ- 
κνοδασωμένη λοφοσειρά της Τσούκας. Β ορειοανατολικά  κυ
λάει ήσυχα τα νερά του ανάμεσα σε πλατάνια, δάφνες και 
λυγαρ ιές ο Νάφιλος (Νους - Σουλτινα), παραπόταμος του 
Αλφειού (Ρουφιά).

Το υψόμετρο των 750 μέτρων και ο ανο ικτός ορίζοντας 
κάνουν την θέα υπέροχα φαντασμαγορική. ΒΑ δ ια κρ ίνετα ι σε 
αλλεπάλληλες κορυφές η οροσειρά του Μαινάλου, ενώ στα 
ΒΔ ξεδ ιπλώ νεται μεγαλόπρεπα ο Ερύμανθος με τ ις  φ αλακρές 
και χ ιον ισμένες τον περισσότερο καιρό πλαγιές του. Στα βό
ρεια ο Α λφειός (αλφούς = λε ιχήνες, ιάτα ι και ο ποταμός 
εκλήθη), σαν τεράσ τιο  φ ίδ ι απλώνεται και ποτίζει ήρεμα και 
αθόρυβα τον  εύφορο Ηλειακό κάμπο, χωρίζοντας στο διάβα 
του τη Γορτυνία  από την Ολυμπία και εξακολουθεί από την 
αρχα ιότητα  ακόμη μέχρι σήμερα, να κυνηγάει την όμορφη 
Αρέθουσα, ανάμεσα στις χαράδρες, τους λόγγους, τ ις  ρεμα
τ ιές  και τ ις  πλαγιές.

Το χωριό Ρόβια βρ ίσκετα ι στην περιοχή της αρχαίας Θει- 
σόας

“ Η Θεισοαία περιοχή της Παρασίας ε ίνα ι στις βόρειες 
π λευρές του Λυκαιου, στην αριστερή όχθη του Αλφειού απέ
ναντι από τη Γόρτυνα και την Καρύταινα, όπου τώρα τα χωριά 
Κάρμη, Ρόβια. Μ άτεση.... ».

Στο Τσουράκι μεταξύ Λάβδα -  Ρόβια — Γόρενα — Παλάτου 
και Δραγουμάνου ε ίνα ι σωροί από ερείπ ια ανάμεσα στα σπίτια 
του χωριού. Στους το ίχους στα πεζούλια, στις βρύσες, στις 
αυλές, ε ίνα ι χτισ τά  αρχ ιτεκτον ικά  μέλη ιερού. Εδώ τα ιρ ιάζε ι 
να ε ίνα ι ο ναός του Παρασίου Πανός. Υπέροχο το  τοπίο, πυ- 
κνοδασωμένοι λόφοι, θ εόρα τες βελαν ιδ ιές  και πλατάνια 
ισκιώνουν τα κατάκρυα κεφαλάρια. Πάνω του υψώνεται το 
Κεραύσιο και η ιερή κορυφή του Λυκαιου, Σ τεφάν ι — Κά-
καΡα......ε ίνα ι δε εξακριβω μένο ό τ ι οι χείμαρροι Μυλάων και
Νους (Σουλτινα) που ρέουν στις βόρειες κατάρρυτες και πυ
κνοδασωμένες πλευρές του Κεραυσίου, που λεγόταν  Θει- 
σοαία περιοχή, έβρεχαν τα τε ίχη  τη ς  Θεισόας.

Περιοχή τη ς  Θεισόας ήταν και τα  χωριά 
Ρόβια, Παλάτου και Τσουράκι, όπου ήσαν αγρο ικ ίες με ποιμε- 
νικά υπόστεγα, άντρα του Πανός και των Νυμφών την αρχαία 
εποχή και β ίγλες και πυργίσκοι το  Μεσαίωνα. Η τοπική παρά
δοση λ έ ε ι πως κάποιος Πρίγκηπας από τη Γόρενα πρωτόχτισε 
εδώ Ρόβια -  Ροβιές, ποιμενικά καλύβια, Μ ετά ήρθε ένας 
Σκλάβος από το  Μυστρά, κάποιος Σ τέργιος Χρυσανθάκης 
από του Σκληρού και ένας Ανάστος από τη Μαρίνα και έχτισαν 
στη θέση «χαλάσματα» στον Αγιολιά  και στη Ζγούρνα σπίτια 
και έγ ινε  το  χωριό Ρόβια. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ τόμος Α' τεύχος  Β 
σελ. 161). Ο Νικόλαος Π ολίτης «ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑ. 
ΛΑΟΥ» τόμος Α' σελίς 32 αναφ έρει τα εξής: «Το Καστράκι

ήτανε πολιτεία  τρανή ίσια με τη μισή Ανδρίτσαινα κι απάνω 
ακόμα, κι είχε μαχαλάδες κοντά ο ένας στον άλλον κι ανθρώ
πους νοικοκυραίους. Μα ο Θεός βουλήθηκε να τους κατα
στρέψ ει γ ια τ ί ήσαν Κούντουροι και Λωθοί. Γι αυτό έρρ ιξε απ' 
τα ουράνια ένα πουλί σαν Κλώσσα, κι αυτό το  πουλί μ' ανοιχτά 
τα φ τερά και κλώθωντας πήρε μπάλα τα σπίτια του Καστρα- 
κιού, κι ετσ ίμπαγε με τη μύτη του τους ανθρώπους κι' αυτο ί 
ευθύς παθαίνανε κακό θανατικό, που σε δυο τρ ε ις  ώρες τους 
άφηνε ξερούς. Κι έτσ ι όλο ι οι Καστρακιώτες, γυνα ίκες, άν- 
δρες, παιδιά, γέρο ντο ι ν ιο ι και παλικάρια, χαθήκανε ολότελα  
και άφαντο ι γεννήκαν σε μια ή δυο μέρες. Μόνο τρ ία  αδέλφ ια  
γλύτωσαν κΓ απ' αυτά κρα τιέτα ι η σειρά των Σκλαθαίων πού- 
ναι σήμερα' ς τα Ρόβια».

Από αυτήν εδώ την περιοχή της παρασίας καταγόταν ο 
Σ τρατηγός πενίας Παράσιος, ο οποίος έλαβε μέρος στην εκ 
στρατεία  του Κύρου κατά του Αρταξέρξου και ετέλεσ ε αγώ
νες στις Σάρδεις της Μ. Ασίας προς τιμήν του Λυκίου Διος, τα 
δε άθλα ήσαν σ τλεγγ ίδες χρυσαί, όπως λ έγε ι ο ιστορικός 
-ενοφ ώ ν στο έργον του «Κύρου Ανάβασις».

Εκεί όπου τα χωριά Ρ όβ ια -Τ σ ουρ άκ ι —Παλάτου, ευρ ίσκετο 
η μεσαιωνική πόλις Γόρενα. «Του Λυκαιου δε μοίρα (τμήμα) 
εστί το Κεραύσιον, εισ ί δε αι πηγαί της Νέδας εν όρει Κεραυ- 
σίω». (Παυσαν. 8, 41, 3). Η Γόρενα βρισκόταν στο Κεραύσιον, 
στην περιοχή του Αγίου Σώστη -  Τ σ ουρά κ ι-Ρ όβ ια . Στη σημε
ρινή θέση Γόρενα υπάρχουν αρχαία και μεσαιωνικά ερείπ ια 
και πολλοί π ιστεύουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε η αρχαία 
Παρασσιακή πόλις Λυκέα. Ά λ λ ο ι τοποθετούν το Ναό και το 
άλσος του Παρασίου Απόλλωνος ιερό όλων των Παρασίων και 
Λυκαιατών. Το έτος 1689 μ.Χ. που έγ ινε  η απογραφή του 
πληθυσμού από τους Ενετούς, τα χωριά Ρόβια -  Παλάτου -  
Δραγουμάνου, τα προς τον Α λφειό  είχαν 380 ψυχές.

Στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821 οι κάτο ικο ι του χωριού 
έλαβαν ενεργό μέρος με αρχηγό το Γιωργάκη Σκλάβο. «Οι 
Τούρκοι, σ υλλέξαντες ότ ι πολύτιμον είχαν, εφόρτωσαν τα 
ζώα των και εγκατέλειψ αν το  Φανάρι, κ ινούμενο ι προς Καρύ- 
τα ινα ίνα κλεισ τούν ε ις  το φρούριον... τό τε  οι καπεταναίο ι και 
πρόκριτοι της Ανδριτσα ΐνης και των γύρω χωριών... απεφάσι- 
σαν να ετοιμασθώσιν επιπέσωσιν εκ των νώτων κατά των 
απερχομένων Τούρκων Φαναριωτών. απεφάσισαν να ετο ιμα- 
σθώσιν επιπέσωσιν εκ των νώτων κατά των απερχομένων 
Τούρκων Φαναριωτών. Ό λ ο ι απέβλεψαν ε ις  τον Μποζινάκην 
ο οποίος ε ίχε παρελθόν ως κλέφ της ένδοξον, αλλ ’ ούτος 
νομίζων ό τ ι δια την στρατηγίαν χρειάζοντα ι γράμματα ηρ- 
νήθη ειπών «Αυτή η δουλειά  χρε ιά ζετα ι γράμματα». Τότε 
επρότειναν τον Πολυχρόνην Τζανέτον Λόγιον, και αυτός ως 
γέρων  α ντέτα ξεν  όρνησιν και συνέστησε ν' ανακηρυχθεί ο 
Τζανέτος Χριστόπουλος γραμματισμένος και νέος. Και ξεκ ί
νησαν κατά των Τούρκων. Με καθυστέρηση έφτασαν στο 
χωριό Ρόβια στο οποίο και στρατοπέδευσαν. Από εκε ί έγρα
ψαν του Κολοκοτρώνη: «Την ευγένε ιά  σας Καπετάν Θοδω- 
ράκη, αδελφ ικώ ς ασπαζόμεθα. Ευρισκόμεθα ε ις  τα Ρόβια με 
όλον το  στράτευμα, ελάβομεν το  γράμμα σας και τους Φανα- 
Ρ ίτες τους εθγάλαμε και τους έχομε μέσα ε ις  την Σουλτινα 
στο νερό. Εξεφόρτωσαν και μένουν απόψε εκε ί και εμε ίς  τους 
έχουμε καρτέρ ι μη στρέψουν πίσω. Ηθέλαμε να τους βαρέ
σουμε, όμως ε ίμεθα ολίγο ι και δια τούτο  σας δίνουμε την 
είδησ ιν όπου ε ις  τον Αγιον Αθανάσιον να αφήσετε ως τρια- 
κοσίους στρατιώ τας και από πάνω από Δραγουμάνου να μας 
έλθε ι ιμ ινάτο ότι ε ίμεθα πολλοί ολ ίγο ι και απόψε περιμένουμε 
απόκρισί σας και ιμ ινάτι... Οι Τούρκοι μ εταμ εληθέντες  την 
νύκτα, ό τ ι δεν υπήγον ε ις  του Λάλα, όπου ήτο και πλησιέστε- 
ρον και ακ ινδυνέσ τερον μέρος, αλλ' ε ις  Τρίπολιν απεφάσισαν 
να στρέψ ουν ε ις  την Ανδρίτσαινα, αλλά ιδόντες το φως της 
ημέρας, ε ίδον σ τρατοπ εδευμένους ε ις  τα Ρόβια τοσούτους 
Ελληνας ώστε η οπισθοφυλακή τους διεβεβαίω σεν ότι υπήρ- 

χον υπέρ τους δισχιλίους. Τότε εγνώρισαν την απάτην και 
απεφάσισαν να υπάγουν ε ις  την Καρύταινα και εκε ίθ εν  εις 
Τρίπολιν». (Πλαπούτας -  Απομνημονεύματα.)

«Τότε συνήφθη μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, ε ις  την 
Σουλτινα και Ά γ ιο ν  Αθανάσιον Καρυταίνης». ...εφονεύθησαν 
ε ις  την δ ιάρκειαν της μάχης της ημέρας εκε ίνης 3 Μ ανιάται 
και 13 επληγώθησαν. Από τους Γορτυνίους και Ολύμπιους 
χρ ιστιανούς 5 εφονεύθησαν και 16 επληγώθησαν. Από τους 
Τούρκους όμως εφονεύθησαν έως το έμβασμά τους στην 
Καρύταινα 176 και 125 επληγώθησαν. Επνίγησαν και ε ις  την 
διάβασιν του ποταμού επέκεινα  160 άνδρες, γυνα ίκες και 
παιδιά κατά τας αλανθάστους πληροφορίας τας οποίας έλα- 
βον τό τε  και έπειτα  από τους Φαναρίτας Τούρκους και από
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διαφόρους αυτόπτας Έλληνας». Αυτή ήτο η πρώτη στη τάξη 
μάχη της επαναστάσεως μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Οι 
Τούρκοι πολέμησαν με γεννα ιότητα  για τη σωτηρία των γυ
ναικοπαιδών και τη διαφύλαξη της περιουσίας τους. Η μάχη 
αυτή ήταν η πρώτη στην Πελοπόννησο που δόθηκε απέναντι 
ικανής πολεμικής δυνάμεως. Εθέρμανε τα Ελληνικά όπλα, 
ενθουσίασε τους έλληνες πολεμιστές και ετρόμαξε τους 
Τούρκους. Οι ραγιάδες δεν είχαν κηρύξει απλώς ανταρσία, 
γνώριζαν και να πολεμούν. Τη νύκτα της ίδιας ημέρας, μετά 
τη μάχη, ο Κολοκοτρώνης έγραψε στο Χριστόπουλο. «Φίλ- 
τα τε κύριε Τζανέτο, έλαβον τον τεσ κερέν σας και είδον, εκά- 
ματε καλά όπου επιάσατε αυτό το μέρος (Ρόθια) και εμείς  εδώ 
χουζούρι δεν κάνομεν. Φόθον από Τριπολιτσά δεν έχομεν. 
Έμαθα ότι έχετε  μολύβι και δια τούτο δια νυκτός και να μας 
ξημερώσετε τρ ιακόσ ιες οκάδες μολύβι και σας στέλνομε 
μπαρούτι και γ ίνετα ι οικονομία και δια τα δύο μέρη και περι- 
μένων το μολύβι. Τη 28η Μαρτίου 1821 Καρύταινα -  Θεοδω- 
ράκης Κολοκοτρώνης», (Πλαπούτας -  Αγ. Τσελάλη).

Το δημοτικό τραγούδι που διασώθηκε και του οποίου από
σπασμα παραθέτουμε, εξύμνησε τη πρώτη μάχη της Ελληνι
κής επαναστάσεως του 1821 στην Σουλτίνα, τοποθεσία του 
χωριού Ρόβια και Λάθδα.

όλη η Τουρκιά του Φαναριού όλη η Τουρκιά της Ζούρτοας  
τη νύκτα τα μεσάνυκτα κίνησ' απ' το Φανάρι,
Πέρασαν την Ανδρίτσαινα στην Τρίπολη να πάνε, 
μπροστά πάει ο Αλή Μουλάς μ ε τ '  άτι του καβάλα, 
στα Ρόβια κάνουν κολατσιό και στην Σουλτίνα γιόμα, 
Κολοκοτρώνης τόμαθε και του Τζανέτου γράφει...

Και αλλού σημειώνεται: «Στη μάχη του Λάλα τον Μάιο -  
Ιούνιο 1821 επολέμησαν: Ηλείοι... Ολύμπιοι οπλαρχηγοί των 
ορεινών... οπλαρχηγοί των πεδινών. Γεωργάκης Σκλάβος Ρο- 
βιώτης (από τα Ρόβια). Λάβδα χωριό Γιώργης Καλόγερος και 
λοιποί χωριανοί. Πλαπούτας σελ. 470, 570».

Το χωριό Ρόθια έχει τ ιμηθεί με το έργο του Αγ. Τσελάλη 
«Νεραϊδογέννητοι» και «πόθοι και καϋμοί στου αλφειού τις 
όχθες» που πήρε και βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1958. 
Παραθέτουμε εδώ μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από
το έργο που βραβεύτηκε και έχουν σχέση με τα Ρόθια».....Και
αστραπή να πας να πεις του Κώστα του Λαβδιώτη στην Θει- 
σόα, του Μήτρου του Τζαθέλλα στο Δραγώνι, τ ’ Αγριόγιαννου 
στο Μ άτεσι και Τ' Αρφανού στα Ρόβια, ν' αρθούν εδώ μ’ όσους 
αρματωμένους τ ι ο Φλώρος να τους πεις ήρθε και μας πρόσ
βαλε βαρειά μέσα στον τόπο μας... Στο κάλεσμα του όλοι σαν 
αητο ί ξεκίνησαν και σαν π ετρ ίτες φθάσαν. Έ φθασε πρώτος -  
πρώτος ο Αρφανός απ’ τα Ρόβια, με την ορθή στητή κορμο
στασιά του, τα δασειά του γένεια , το περήφανο του φρύδι, τ ι 
ήταν αυτός... Αγγελοκάμωτος. Λουλουδένια ψυχή σε κορμί 
κονδυλένιο, ε ίχε του ρύσου τα πλουμιά, της αστραπής τα 
μάτια, είχε τα στήθη μάρμαρα τα χέρια ατσαλένια. Σα δυο 
βουνά οι πλάτες του σαν κάστρο η κεφαλή του.

Στο σείσμα και στο λύγισμα κανένας δεν τον φθάνει. Η 
πέτρα τρ ίζε ι όπου πατεί. Περνάει και σειώνται τα βουνά, κρά
ζει και ηχούν οι λόγοι. Κυπαρισσο - βεργόλιγνος, πατάει την 
γη και τρέμει. Το λέε ι και το τραγούδι:

«Στ’ Αναπλιού το παλαμίδι 
πέφτει αριά το κανονίδι 
μεσ ' το κάστρο στο μπεντένι 
ο Αρφανός περνοδιαβαίνει 
και πατάει και αντιπατάει 
για τον Γκρίτζαλη ρωτάει».

Το έβγαλαν το 1834 όταν έγ ινε η βλαχοεπανάσταση να 
διώξουνε τους Βαβαρούς.

Στραβά στ' αυτί το φέσι τ' άλικο, άφηνε κ ι’ ανέμιζαν τα 
κατσαρά του τα μαλλιά. Και τα φρύδια τα γραμμένα στόλιζαν 
το καθάριο μέτωπό του, τα γλαρά γλυκά του μάτια στο ανδρί- 
κιο πρόσωπό του πούλαμπε. Το μουστάκι, μαύρο - μαύρο και 
στριμένο ομόρφενε το ζαχαρένιο στόμα του. Ανέμιζε η φέρ
μελη χρυσοκέντητη και τα γ ιορτάνια  όλο Β ενέτικο  φλουρί. Τα 
μανικοτράχηλα, τ ’ άσπρα σαν τα γάλατα, άφηναν γυμνά τα 
γερά ροδοκόκκινα του μπράτσα, τα δασειά τα στήθια και το 
γεμάτο του λαιμό. Η τρ ιανταφυλλιά  μεσίνα σκέπαζε στ ολο- 
κέντητο σελάχι τ ' ασημοχρυσωμένα του άρματα. Η πάλλα του 
στο πλευρό ζερβά και οι ασημοκουμπούρες του λαμποκόπα
γαν. Το μεταξωτό ζωνάρι του έσφ ιγγε την βεργολιγνή του 
μέση. Ζυγιασμένη η φουστανέλλα του, κάτασπρη, σαν τα χ ιό 
νια με τ ις  εξήντα διπλές... τα τσαρούχια τελατίν ι, κόκκινα με

φούντες τουφω τές έτριζαν. Κι έλαμπε μέσα και έξω ο Αρφα
νός από τα Ρόβια και ε ίχε της ψυχής και του κορμιού το ψήλος 
και το γήθος. Ό μ ο ιος Αγιώργης ως εδιάβαινε. Ο Κολοκοτρώ
νης τον ε ίδε σ τ ’ Ανάπλι και του παίνεσε την ομορφιά του. Τις 
πισημοημέρες ως βάδιζε αργά, καμαρωτός προς του χωριού 
τ ’ αλώνι, ομορφοστόλιστος, χαμηλοβλέφαρος, με τη στητή 
λεβέντικη  περπατησιά του με το γέλ ιο  στο στόμα και στα 
μάτια, Έ λληνας σωστός, ποια δεν το λιμπιζότανε ποιος δεν 
τον καμαρώνει. Κι αυτός αλλού πατάει εμέ κοιτάει... κ ι’ εγώ 
έκανα πως τηράω αλλού κι όλο σαυτόν τα μάτια... Ρίξανε 
κλήρο και το κουκί έπεσε στον Αρφανό. Καλά κανονισμένα 
είπαν και πέρασαν τον Αλφειό. Έφθασαν στου Φλοώρου τα 
ξαμόνια. Τον χαιρέτησαν με τάξη. Ο Αρφανός εστάθη τελ ευ 
τα ίος και με το χειροσφ ίξιμο τον κράτησε. Εκείνος πισοπά- 
τησε και τράβηξε την πάλα. Τον πρόλαβε ο Αρφανός σήκωσε 
τη δική του. Ωρα παλαίψαν σαν τα θεριά. Εκεί όπου ο Φλώρος 
πάταγε εθούλιαζε ο τόπος και εκε ί που σ τέκει ο Αρφανός 
εθούλιαζε και εθύθα... Μαραμένοι οι βοσκοί, οι πιστικοί, οι 
ξωμάχοι παράστεκαν στ' άγριο πάλεμα, βουβοί. Κανένας δεν 
κινιόταν... Ποιος να κινηθεί; Δύο παλικάρια πάλαιβαν. Αντρί- 
κια διαφορά. Ά τ ιμ ο  δεν χωρούσε, οι δυο τους όποιος πέσει. 
Πάλαιβαν, πάλαιψαν κανένας δεν νικιώταν.

...Το δε δημοτικό τραγούδι αποθανάτισε την σκηνή αυτή με 
τους εξής στίχους:

Τρία πουλάκια κάθονται στου Μάτεσι τη ράχη 
στο πέρα καταράχι,
τόνα κυττάει το Λύκαιο, τ' άλλο τη Δημητσάνα  
δεν κλαις του Φλώρου η μάνα  
το τρίτο το καλύτερο μοιρολογάει και λέε ι  
σκληροί πούναι οι Σκληραίοι
π' επήραν την απόφαση Ρόβια -  Σκληρού  -  Μπελούσι 
και κάνανε γιουρούσι».

Το σημερινό χωριό με τις  πολλές πηγές, την υπέροχη θέα, 
τ ις  μαγευτικές κοιλάδες, τους λόγγους με αιωνόβια δένδρα, 
τ ις  εκκλησ ίες και τα όμορφα ξωκλήσια την πλούσια βλάστηση, 
τον καθαρό αέρα που τον συντροφεύουν τα μελωδικά κελαϊ- 
δίσματα του κούκου, της τριγώνας, του κότσιφα, της πέρδι
κας και άλλων ωδικών πουλιών σε συναγωνισμό με τους 
ήχους των κουδουνιών των κοπαδιών και της παθητικής φλο
γέρας του βοσκού που θυμ ίζει την φόρμιγγα του τραγοπόδα
ρου Πανός, θεού των Αρκαδικών βουνών, είνα ι σήμερα εξα ί
ρετος τόπος παραθερισμού.

Η φύσις αμόλυντη, παρθενική όπως και πρώτα με τ ις  δρυά- 
δες, τ ις  νερά ιδες τ ις  χθόνιες θεότητες, φ ιλόξενη, ε ιδυλλιακή 
και ευγενική, σαν αόρατος μαγνήτης σε τραβάει στοργικά 
κοντά της. Και οι κάτοικοι μπολιασμένοι με τ ις  προγονικές 
αρετές της φ ιλοξενίας, φ ιλαλληθείας, εργατικότητας και 
υψηλοφροσύνης σε κάνουν να τους αγαπήσης, να μείνης 
περισσότερο κοντά τους και να δένεσαι ψυχικά μαζί τους, ενώ 
συγχρόνως χαράσσεται βαθιά στη μνήμη και το υποσυνεί
δητο του επισκέπτη η πιο όμορφη εικόνα με το καταπράσινο, 
ηλιόλουστο, φαντασμαγορικό και αρμονικό τοπίο.

Μέχρι το 1965 που έγιναν οι καταστρεπτικοί σεισμοί σ’ όλη 
την επαρχία, το χωριό είχε αρκετή κτηνοτροφ ία με εκλεκτά  
κτηνοτροφ ικά και γεωργικά προϊόντα. Από το σεισμό τα σπί
τια  κατέστησαν ετοιμόρροπα και με την πάροδο του χρόνου 
οι περισσότεροι κάτοικοι κυρίως νέο ι πήραν τον δρόμο της 
ξενητειάς. Στο όμορφο και ε ιδυλλιακό τόπο με τ ις  παραδό
σεις, τα τοπωνύμια, τις  ρεματιές και τ ις  πυκνοδασωμένες 
ραχούλες, τα νεραϊδαλώνια και τους νεραϊδότοπους με τα 
ήθη, έθιμα και δημοτικά τραγούδια μιας περασμένης όμορ
φης εποχής, δεν απόμειναν παρά μερ ικο ί ηλικιωμένοι ξωμά
χοι, φρουροί και νοσταλγοί των περασμένων, δρυς ακατά
βλητες του πανδαμάτορος χρόνου. Αλλά οι ξενητεμένο ι, με 
πρωτοπόρο το Σύλλογό τους «Ο Προφήτης Ηλίας» επισκέ
πτονται συχνά το χωριό τους και ιδ ια ίτερα  τους θερ ινούς 
μήνες ενισχύοντας οικονομικά και ηθικά τους συγχωριανούς 
τους.

Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα σταματήσει το ρεύμα 
της αστυφ ιλίας και οι άνθρωποι των θορυβοποιών αστικών 
κέντρων, αφού δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
και έργα υποδομής στην επαρχία, θα επ ιστρέφουν πάλι στο 
τόπο καταγωγής τους, στη μητέρα γη, στο μέρος όπου για 
πρώτη φορά ανέπνευσαν και αντίκρυσαν τ ις  χρυσές ακτίνες 
του ήλιου,

και με τη μεγάλη τους δραστηριότητα και ζήλο που τους 
διακρίνει, θα συντελέσουν σίγουρα στην ανάπτυξη, τη 
πρόοδο και το πολιτισμό του τόπου τους.
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κ  ι31 V
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
== ΊΌ Υ -

LAtM ΒΑΣΙΛΗ
Ν έτι Βέμπερ

Ο Αη Βασίλης τόχε συνήθεια, στο

Ωρα τέσσερες, ξημερώματα. Πα
γερό χριστουγεννιάτ ικο  πρωινό. Ο 
Αη Βασίλης τελε ίωνε τους γύρους  
του την ώρα, που ο γαλατάς άρχιζε 
να μοιράζει το γάλα.

Ο Αη Βασίλης ε ίχε  ταξιδέψει, ως 
την Ολλανδία, ε ίχε  γεμ ίσει με  κάθε 
λογής καλούδια τα παιδικά παπου
τσάκια, που τον περίμεναν έξω από 
κάθε πόρτα και παράθυρο, ε ίχε  
σκαρφαλώσει σ' εκατομμύρια καμ ι
νάδες κι ε ίχε  γεμ ίσει τις κάλτσες χ ι
λιάδων παιδιών, χωρίς να υπολογί
σουμε τα διοεκατομμύρια χρ ιστου
γεννιάτ ικα δέντρα, που ε ίχαν στολι
στεί με  τη φροντίδα του και τις κρ ε 
βατοκάμαρες των παιδιών, που ε ίχε  
επισκεφτει, μοιράζοντας όσα παι
χνίδια δεν χωρούσαν στις κάλτσες.

Και να που γέμισε και την τ ελ ευ 
ταία κάλτσα με  λουλούδια και βγήκε  
από την καμινάδα, στην ταράτσα του 
σπιτιού, όπου τον περίμεναν οι οκτώ 
μεγαλόπρεποι τάρανδοί του, που 
κλωτσούσαν νευρικά τα πόδια τους 
στο χιόνι και κουνούσαν τις κοντό

χοντρες ουρές τους, ανυπόμονοι να 
ξεκ ινήσουν για το ταξίδι της επι
στροφής.

Ο Αη Βασίλης έβγαλε ένα μεγάλο  
αναστεναγμό, καθώς ίσιωνε τις πτυ
χές  του ζαρωμένου, μαγικού του 
σάκκου, που χωρούσε όλα τα παι
χνίδια.

Και να που ο σόκκος ε ίχε  αδειάσει. 
Δεν ε ίχε  απομείνει ούτε μια τσίχλα, 
ούτε μια σφυρίχτρα της δεκάρας.

Ο Αη Βασίλης αναστέναξε για 
δεύτερη φορά, έκρυψε μ '  επ ιμέλεια  
το σάκκο κάτω από το κάθισμα του 
έλκηθρού του κι ανέβηκε κι αυτός  
επάνω, κυριολεκτικά τσακισμένος  
από κούραση.

-  Ουφ! έκανε, πολύ χαίρομαι που 
τα Χριστούγεννα τελείωσαν! Ε, τι τα 
θες, ο καιρός περνά γρήγορα, κι ο 
ανθός της ηλικίας μου μαράθηκε  
εδώ και χ ιλ ιάδες  χρόνια. Οποιοσδή
ποτε άλλος άγιος, θα ε ίχε  αποσυρ
θε ί  πια στον παράδεισο...

Καθώς πήρε στα χέρια του τα χα
λινάρια και σφύριξε μαλακά στα 
όμορφα ζώα να ξεκινήσουν, δεν  
έμοιαζε διόλου με  τον καλόκαρδο, 
φρεσκομάγουλο γέρο - Αη Βασίλη, 
που όλοι μας ξέρουμε. Το γέλιο, η 
χαρά, το κέφι, η ευθυμία ε ίχαν ε ξ 
αφανιστεί από το καλοσυνάτο  
πρόσωπό του.

Και να, οι οκτώ τάρανδοι άρχισαν 
να καλπάζουν μεγαλόπρεπα στο ου
ράνιο στερέωμα, κερδίζοντας  
ολοένα ύψος, ώσπου ψήλωσαν τόσο, 
που τα σπίτια πάνω στη γη έμοιαζαν  
με σπιρτόκουτα κι οι λ ίμνες  μ ικρές  
κούπες νερού.

γυρισμό του να τραγουδά ένα εύ 
θυμο τραγουδάκι, που μ ιλούσε για 
αγόρια και παιχνίδια, ταμπούρλα και 
δαμάσκηνα. Μ' αυτό τον τρόπο έδ ε ι 
χνε πόσο ευτυχ ισμένος ήταν, που 
σκορπούσε τη χαρά σ' όλους τους  
ανθρώπους μια φορά κάθε χρόνο.

Αλλά, τι παράξενο, εκε ίνη τη χρο
νιά, σ' όλη τη διαδρομή ε ίχε  όψη 
σκουντούφλικη, χολιασμένη κι όλο 
μουρμούριζε μέσα από τα δόντια  
του.

— Ωραία δουλειά κι αυτή! Να μη 
μπορεί κανείς ν ’ αναπαυτεί, ούτε μια  
μέρα, ύστερα από πεντακόσια χρό
ν ια 1 Τα Χριστούγεννα έρχονται κάθε  
τρακόσιες εξήντα πέντε μέρες  κι 
εγώ δουλεύω τις τρακόσιες εξήντα  
τέσσερις για να ετοιμάσω τα παιχνί
δια των παιδιών...

«Και το χειρότερο, κάθε χρόνο η 
δουλειά γίνεται πιο δύσκολη! Πρέπει 
να φτιάχνω καινούρια παιχνίδια, 
σύμφωνα με τις τελευτα ίες, επιστη
μον ικές  εξελ ίξε ις  και τις διάφορες  
ανακαλύψεις... Ποιος θα μου τόλεγε, 
εδώ και εκατό χρόνια, ότι τα αγόρια  
θα ζητούσαν ηλεκτρ ικά τρένα, α ε 
ροπλανάκια και μηχανοκίνητα αυτο
κίνητα;

»Ε, λοιπόν, το δηλώνω ξεκάθαρα! 
Βαρέθηκα πια να βλέπω μικρά έλκη 
θρα και σβούρες! Άσε που οι κού
κλες και τα ταμπούρλα μού φέρνουν  
φαγούρα! Τα σιχάθηκα όλα! Ξέρετε  
τι τραβά η καρδούλα μου; Ν ' απλώσω 
την αρίδα μου ένα ολόκληρο χρόνο! 
Να χουζουριάσω, χωρίς να κάνω τί
ποτα. Τι θα πάθει δα ο κόσμος, αν 
με ίνε ι  μια χρονιά, χωρίς Χριστού-
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γέννα; Και, στο κάτω - κάτω, ποιος μ ' 
εμποδίζει να κάνω κι εγώ διακοπές, 
όπως όλοι οι άλλοι;

Οι τάρανδοι σταμάτησαν έξω από 
το σπίτι του Άη Βασίλη κ ι ’ αυτός, με 
μια απότομη κίνηση, πέταξε τα χαλι
νάρια, με τα μούτρα διαρκώς κατε- 
βασμένα.

- Α ς  υποθέσουμε ότι κάνω το κέφι 
μου... Μα το βόρειο σέλας, να με 
φτύσετε αν δεν το κάνω!

Από τη στιγμή εκείνη, ο Άη Βασί
λης άρχισε τις διακοπές του...

Κλειδομαντάλωσε το εργαστήρι 
του, αμπάρωσε την πόρτα και κρέ
μασε το κλειδ ί στη σοφίτα. Άφησε  
ελεύθερους τους τάρανδους και 
τους συμβούλεψε να πάνε νότια, 
όπου θα έβρισκαν άφθονο χορτάρι 
για βοσκή. Αυτός δεν θα τους χρε ια
ζόταν για ένα ολόκληρο χρόνο και 
μια μέρα...

Τέλος, ξάπλωσε στο κρεβάτι του, 
αφού πρώτα έβγαλε έξω όλα τα βι
βλία και τα χαρτιά, που λαχταρούσε  
περισσότερο από πενήντα χρόνια να 
διαβάσει.

Δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή 
τους ανθρώπους ή τι θα έκαναν χω- 
ρίς Χριστούγεννα. Κι ούτε αναρωτή- 
θήκε, αν αυτή η απόφασή του θα 
αναποδογύριζε τον κόσμο και, φυ
σικά, θα το μάθαιναν όλοι και πρώτες 
οι εφημερίδες.

Έτσι κι έγινε. Τα νέα κυκλοφόρη
σαν μ ’ αστραπιαία ταχύτητα  σ' ολό
κληρη την υφήλιο.

Είδηση εξωφρενική. Για φαντά- 
σου! Από μυριάδες■ στόματα ακού
στηκε ότι ο Άη Βασίλης ε ίχε αποφα
σίσει να κάνει τις διακοπές του και γ ι ’ 
αυτό του χρόνου οι άνθρωποι δεν θα 
γιόρταζαν τα Χριστούγεννα...

Μαντέψατε τη συνέχεια; Ε, αφή
στε να σας την πω. Ο κόσμος έγινε  
άνω - κάτω!

Και πρώτα τα χριστουγεννιάτικα  
έλατα. Σταμάτησαν να μεγαλώνουν. 
«Για ποιο λόγο;» ψιθύριζε το ένα στο 
άλλο. «Αφού ο Άη Βασίλης δεν θα 
μας χρειαστεί αυτή τη χρονιά, γιατί 
να πασχίσουμε να βγάλουμε και
νούρια βλαστάρια, να διατηρήσουμε 
το πράσινο χρώμα μας και την 
όμορφη θωριά μας;»

Ήρθε και η σειρά των εμπόρων. 
Άρχισαν κι αυτοί να γκρινιάζουν 
μεταξύ τους.

- Ε ,  αφού φέτος δεν θα γιορτά
σουμε τα Χριστούγεννα, γιατί να 
σπαταλήσουμε το χρόνο μας στολί
ζοντας τις βιτρίνες;

Το νέο έφτασε γρήγορα σ τ ’ αυτό- 
κια των παιδιών. Στην αρχή και για 
ένα μεγάλο διάστημα, δεν ήθελαν να 
το πιστέψουν, ώσπου ήρθαν και πάλι 
τα Χριστούγεννα. Τότε, ε ίδαν τα 
έλατα αχαμνό, ξέθωρα, αξιοθρήνητα

Ήταν γερόσωμο και δυνατό και η 
ζωή του ε ίχε διδάξει δυο πράγματα -  
ποτέ να μη φοβάται τίποτα και ποτέ 
να μην υποχωρεί..

Το αγόρι έμαθε το θλιβερό μαν
τάτο κι έτρεξε στη μητέρα του.

-Π ιστεύω, ότι αν ο Άη Βασίλης 
έβλεπε πώς έχουν τα πράγματα 
πάνω στη γη, πόσο λυπημένοι είναι 
οι άνθρωποι, που θα μείνουν χωρίς 
Χριστούγεννα, ασφαλώς, θα άλλαζε 
γνώμη. Θα πάω λοιπόν εγώ να του το 
πω!

-  Παιδί μου, πώς θα βρεις το 
δρόμο σου ώς_το σπίτι του ; ρώτησε η 
μητέρα του. ζέχασες ότι δεν υπάρ
χουν πινακίδες εκε ί  ψηλά στον ου
ρανό;

Το αγόρι ίσιωσε τους ώμους, 
έχωσε τα χέρια του στις τσέπες κι 
είπε αποφασιστικά.

-  Θα τα καταφέρω!

Ο μικρός πήρε το δρόμο του περ
πατώντας σιγά και ρωτούσε, όποιον 
τύχαινε να βρει μπροστά του. Τα 
πουλιά, τα ζώα, το χορτάρι, τον 
άνεμο, τη βροχή, το ποτάμι, τα δέν
τρα. Ρωτούσε ποιος ήταν ο συντομό
τερος δρόμος που θα τον έφερνε  
κοντά στον Άη Βασίλη. Κι όλα του 
τον έδειχναν πρόθυμα. Τα πουλιά 
άρχισαν να πετάνε βορεινά και με το 
τραγούδι τους τον παρότρυναν να τ ’ 
ακολουθήσει. Το χορτάρι λύγιζε για 
να περάσει και το ποτάμι τον μ ε τέ 
φερε κατά μήκος της όχθης του με  | 
μια μικρή βαρκούλα, ενώ, ο άνεμος  
φούσκωνε τα πνευμόνια του και το 
πλοιαράκι έσχιζε γρήγορα τα νερά...

Ω, πόσο τον βοηθούσαν όλοι!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

στη θωριά τους, τα γκι και τις άλλες  
πρασινάδες χωρίς τα κόκκινα λου
λουδάκια τους, τους δρόμους ήσυ
χους, χωρίς ζωή, χωρίς τη γιορτινή, 
χαρούμενη ατμόσφαιρα, τις βιτρίνες  
των μαγαζιών άδειες από όμορφα 
παιχνίδια. Τότε κι αυτά πίστεψαν ότι 
δεν θα ζούσαν εκείνη τη χρονιά τη 
μαγική ομορφιά των Χριστουγέννων, 
σοβαρεύτηκαν και μελαγχόλησαν...

Άλλα, να... σε μια μικρή πόλη, στα 
μισό του δρόμου, ανάμεσα στο Βό
ρειο Πόλο και στον Ισημερινό, 
μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρη
νικού ωκεανού, σ ’ ένα φτωχικό σπι
τάκι, ζούσε ένα μικρό αγόρι.

Κάθε άλογο, ή γαϊδουράκι που βρι
σκόταν στο δρόμο του, τον μετέφερε  
ολοένα και μακρύτερα, ήταν καλό- 
δεχτος σε κάθε σπίτι κι απ' όπου 
περνούσε μεγάλοι και παιδιά του 
φώναζαν:
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-  Να πεις στον Άη Βασίλη, ότι τον 
περιμένουμε όλοι μας! Κύτταξε να 
τον καταφέρε ις  να μας έρθε ι και 
πάλι φέτος να γιορτάσουμε τα Χρι
στούγεννα!

Τέλος, το αγόρι, ακριβώς τρεις μ έ 
ρες  πριν τη μεγάλη γιορτή, έφτασε  
στο Βόρειο Πόλο και χτύπησε την 
πόρτα του Αη Βασίλη. Του άνοιξε ο 
ίδιος και ξαφνιάστηκε τόσο που τον 
είδε, ώστε έτρ ιβε έκπληκτος τα μά 
τια του.

-  Ο Θεός να ευλογε ί  την κόκκινη  
κάπα μου και τις γούνινες μπότες  
μου! αναφώνησε αποσβολωμένος. 
Τι βλέπουν τα μάτια μου; Ένα μικρό, 
όμορφο αγόρι! Ελα, παιδί μου μέσα  
και πες μου πώς ήρθες εδώ πάνω;

Το αγόρι με  δυο λόγια του τα εξ ι
στόρησε όλα. Κι όταν τελείωσε, 
παρακάλεσε τον Άη Βασίλη να ξα- 
ναφέρει πάλι τα Χριστούγεννα για 
χάρη όλων των παιδιών του κόσμου.

-  Αδύνατον, αυτό δεν γίνεται. Μα 
ακόμα και να το ήθελα, δεν υπάρχει 
χρόνος. Πώς θα γ ιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα, χωρίς παιχνίδια και 
λ ιχο υδ ιές ; Να, αν δεν με  πιστεύεις, 
ρίξε μια ματιά, ως το εργαστήρι μου.

Τθ' αγόρι υπάκουσε, πλησίασε το 
παράθυρο, ανασηκώθηκε στις μύτες  
των ποδιών του και κύτταξε μέσα. Το 
εργαστήρι του Αη Βασίλη ήταν 
άδειο, σαν σταύλος την άνοιξη. Στις 
γωνιές μεγάλες  αράχνες ε ίχαν  
απλώσει τους ιστούς και τα ποντίκια 
χόρευαν ανενόχλητα στο δάπεδο.

Το μικρό αγόρι ξαναγύρισε περί
λυπο στον Άη - Βασίλη.

-  Αη - Βασίλη, κάνε μου μια 
χάρη... Βάλε το αυτί σου εδώ, του 
είπε κι έβγαλε από την τσέπη του ένα  
κοχύλι της θάλασσας και το κράτησε 
κοντά στο αυτί του αγίου.

- Α κ ο ύ ς  τίποτα; ρώτησε.
- Χ μ — ναι... κάτι σαν θρήνος, σαν 

κλάμα που έρχετα ι από πολύ μα 
κριά...

-  Είναι το κλάμα των παιδιών, είπε 
με ζωηρή φωνή το αγόρι. Των παι
διών όλου του κόσμου. Καθώς περ
νούσα στο δρόμο που μ ’ έφερε  
κοντά σου, όλα έκλαιγαν περίλυπα. 
Και ξέρε ις  γιατί; Στη γη δεν υπάρ
χουν έλατα να τα στολίσουν γ ιορ
τινά, δεν υπάρχουν λαμπάδες για να 
ομορφήνουν με το φως τους τη μ ε 
γάλη γιορτή, ούτε κάλτσες για να τις 
κρεμάσουν τα παιδιά στο τζάκι, ή 
στην πόρτα τους. Τα γκι, τα έλατα και 
τα πουρνάρια δεν μεγάλωσαν φέτος  
για να φτιάξουν πολύχρωμες γιρ
λάντες... Αη - Βασίλη, η χαρά  
έσβησε από τη γη, κι όλοι οι άνθρω
ποι φοβούνται, γ ιατί τα Χριστού
γεννα δεν θα ξανάρθουν αυτή τη 
χρονιά...

Και τότε, ο Αη Βασίλης, έκανε  κάτι

πολύ κωμικό, αλήθεια. Φύσηξε τόσο 
δυνατά τη μύτη του, που τα μάτια του 
δάκρυσαν και τα δάκρυα άρχισαν να 
τρέχουν στα κόκκινα, παχουλά μ ά 
γουλά του.

- Δ ε ν  είμαι παρά ένας γεροξεμω-  
ραμένος Αη Βασίλης, μουρμούρισε  
φουρκισμένος. Και το χειρότερο, 
δεν προλαβαίνω να ετοιμάσω τα φ ε 
τινά Χριστούγεννα!

» Αλλά, ίσως... ναι, ίσως, ζητήσω 
βοήθεια. Ο κόσμος είναι γεμάτος  
στοιχειά, που αγαπούν τα παιδιά όσο 
κι εγώ! Αν μου δώσουν ένα χεράκι 
τα καταφέραμε!

Οταν απόσωσε τα λόγια του, ο Άη 
Βασίλης πήρε τη μεγάλη, μαγική του 
σφυρίχτρα και κάλεσε τους ταράν
δους. Σφύριξε, μια, δυο, τρεις φο
ρές.. Και, ω, του θαύματος, μέσα  σ ’ 
ένα μονόλεπτο τα όμορφα ζώα φά
νηκαν από μακριά.

-Π η γ α ίν ε τ ε  σαν αστραπή, σ ’ όλα 
τα στοιχειό της γης, στο νερό, στον 
άνεμο και πείτε τους, πως ο Άη Βα
σίλης χρειάζετα ι αυτή τη χρονιά τη 
βοήθειά τους για να γιορτάσουν τα 
παιδιά τα Χριστούγεννα, τα ορμή- 
νεψε.

Οι οκτώ τάρανδοι κάλπασαν γρή
γορα στη γη και ξαναγύρισαν με το 
έλκηθρό τους γεμάτο με  το πιο 
όμορφο μπουλούκι, που ε ίδε  αν
θρώπινο μάτι από καταβολής κό
σμου. Και τι δεν μαζεύτηκε στο σπίτι 
του Άη Βασίλη!

Γίγαντες από τη Νορβηγία, νάνοι 
από τα ορυχεία της Κορνουάλης και 
μάγισσες από τους λόφους της Ιρ
λανδίας. Νεράιδες από τη Σκωτία και 
καλλικάντζαροι από τη Γερμανία. 
Από τους ωκεανούς ήρθαν γοργό
νες και γοργόνοι κι από τα ποτάμια 
και τα ρυάκια ξούθια, νύμφες και κύ 
κνοι. Κι όλοι έ τρεξαν πρόθυμα, με  
ζέση κι ενθουσιασμό για να βοηθή
σουν.

Ο Αη Βασίλης ξεκρέμασε το 
κλειδ ί του από τη σοφίτα, μπήκαν  
όλοι μέσα κι ο καθένας καταπιά
στηκε με  την τέχνη του. Τρεις ολά
κερες  μέρες, ούτε ένας ψίθυρος δεν  
ακούστηκε, κάνεις δεν αναπαύτηκε, 
κανείς δεν κοιμήθηκε.

Οι νάνοι έφτιαξαν σφυριά, αερο- 
πλανα και πριόνια, μαχαίρια και 
πιατα, τρομπέτες και ταμπούρλα, 
δακτυλίδια, καρφίτσες και περ ιδέ
ραια από πολύτιμες πέτρες, γ ιατί ε ί 
ναι οι πιο παλιοί μάστοροι του 
μέταλλου πάνω στη γη.

Κι οι νεράιδες, ξακουστές κι επι
δέξ ιες  υφάντρες  σ ’ όλο τον κόσμο, 
ύφαναν μεταξωτά υφάσματα, κορ
δέλες, λεπτές δαντέλες  και χρυσό 
μαλλί από λινάρι για τα μαλλιά των 
κούκλων.

Η Ιρλανδέζα νεράιδα, με τη μορφή  
ζαρωμένου γέρου, ο έξοχος μπαλω

ματής, έφτιαξε παντόφλες όλων των 
ειδών και των χρωμάτων και χ ιονο
πέδιλα για τ ' αγόρια.

Οι γ ίγαντες έκοψαν ψηλά, γερό- 
κορμα δέντρα, τα πριόνισαν κι έ φ 
τιαξαν πιάτα, ενώ από τα χέρια των 
νάνων βγήκαν βαρκάκια. σπιτάκια, 
μικρά έλκηθρα, κρεβάτια και αμάξια.

Οι γοργόνες μάζεψαν κοχύλια και 
μαργαριτάρια για χάντρες κι οι κον- 
τορεβυθούληδες βελόνιασαν και 
γάζωσαν τα φορέματα για τις κού
κλες, που έβγαιναν από τα χρυσά 
χέρια του Άη Βασίλη.

Την παραμονή των Χριστουγέν
νων, όλα ήταν έτοιμα. Ο Άη Βασίλης, 
από τότε που ήταν κι αυτός μικρό  
αγόρι, δεν ε ίχε  ξαναδε ί τέτοια πρω
τόφαντη παράταξη παιχνιδιών!

Ω, πόσο όμορφα ήταν όλα, πώς 
έλαμπαν, πώς στραφτόλιζαν! Ήταν 
τόση η λάμψη τους, που τα παιδιά 
όλου του κόσμου, εκείνο  το βράδυ, 
καθώς έπεσαν να κοιμηθούν, ψιθύ
ρισε το ένα στο άλλο:

-  Κύττα ε κ ε ί  ψηλά, πόσο λαμπερά 
είναι φωτισμένος ο βορράς!

Επιτέλους! Τα παιχνίδια φορτώ
θηκαν στα έλκηθρα και το μικρό  
αγόρι σκαρφάλωσε δίπλα στον Άη  
Βασίλη. Ετοιμαζόντουσαν να ξεκ ι
νήσουν, όταν μια γριά Ιρλανδέζα  
μάγισσα, τους έδωσε ένα μεγάλο  
δέμα.

~ Σας έφερα τις κάλτσες, είπε. 
Επλεξα από μια για κάθε παιδί. Ξέρω 

πως τα καημένα δεν έχουν τίποτα να 
κρεμάσουν απόψε το βράδυ στα σπί
τια τους.

Ετσι λοιπόν, εκε ίνη τη χρονιά, 
που οι άνθρωποι κινδύνεψαν να μ ε ί 
νουν χωρίς Χριστούγεννα, στο τ έ 
λος, τα γιόρτασαν με  κάθε μεγαλο 
πρέπεια...

Οταν τα παιδιά ξύπνησαν το πρωί 
βρήκαν τις κάλτσες τους γεμάτες  
παιχνίδια και λ ιχουδιές. Πανύψηλα, 
καταστόλιστα χριστουγεννιάτικα  
δέντρα τους περίμεναν κοντά στο 
τζάκι.

Τα ξημερώματα, όταν ο Άη Βασί
λης γύρισε σπίτι του, πολύ - πολύ 
κουρασμένος κι~αφάνταστα νυστα
γμένος, αλλά ζωηρός, χαρούμενος  
κι ευτυχισμένος, ήρθε στ' αυτιά του 
ένας ήχος που έμοιαζε με  το σιγανό 
κελάρυσμα των ρυακιών, με το κε- 
λάιδισμα των πουλιών, μ ε  το απαλό 
θρόισμα του χορταριού και το δρο
σερό φύσημα του ανέμου.

- Ω ,  Θεέ μου, τι είναι αυτό που 
ακούω; Μου μοιάζε ι σαν το αργυ- 
ρόηχο γελάκι όλων των παιδιών του 
κόσμου!

Πράγματι, ήταν  το χαρούμενο, ευ 
τυχισμένο γέλιο των παιδιών που 
γιόρταζαν κι εκείνη τη χρονιά τη μ ε 
γάλη γιορτή των Χριστουγέννων...
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-  Φέτος δεν θα γιορτάσουμε τα Χρι
στούγεννα . . . τέρμα, είπε η κόρη της κα
τηγορηματικά.

Η κυρία Κ άρτερετ σήκωσε τα μάτια από 
το κέντημά της κι έμεινε με τη βελόνα 
μετέωρη.

-Σ οβ α ρά ; Δεν θα γιορτάσουμε αυτές 
τις  μέρες . . .

- Ό χ ι !  ξανάπε τελεσ ίδ ικα  η Δάφνη. 
Είχε ένα χαριτωμένο πρόσωπο με κλα

σικά χαρακτηριστικά, γαλάζια μάτια και 
μαύρα μαλλιά, κομμένα πολύ κοντά.

-  Και για  ποιο λόγο; ρώτησε με γλυκύ- 
τητα η μητέρα της, περνώντας τη βελόνα 
σε μια μάλλινη, κόκκινη κλωστή.

Κεντούσε ένα δύσκολο, λεπτοδουλε
μένο σχέδιο, όλο λουλούδια και φρούτα. 
Έ βαζε τ ις  τελευ τα ίες  βελονιές και μετά 
θα έραβε τη φόδρα, γ ια τί ετο ίμαζε ένα 
μαξιλάρι του ντιθανιού.

Θα το δώριζε στη Δάφνη, τη μοναχο
κόρη της. Φυσικά, το ήξερε κι η ίδια, αλλά 
δεν ρωτούσε. Πριν από τα Χριστούγεννα 
δεν ε ίνα ι σωστό να μαθαίνει κανείς τι 
δώρα του ετοιμάζουν οι άλλοι.

Η κυρία Κάρτερετ ε ίχε την συνήθεια να 
φ τιάχνει με τα χέρια της όλα τα δώρα της 
μεγάλης γιορτής. Λες κι ήθελε να δη
μιουργήσει μια γιορταστική ατμόσφαιρα 
πολύ νωρίς, καμμιά φορά κι από το καλο
καίρι, να όπως έγ ινε με εκείνο το μαξι
λάρι.

-  Γ ιατί τα Χριστούγεννα κατάντησαν 
σωστή εμπορική εκμετάλευση . τέρμα, 
είπε εμφατικά η Δάφνη.

Χρησιμοποιούσε συχνά τη λέξη αυτή 
στο τέλος μιας φράσεως, ίσως για να δώ
σει οριστική χροιά σ’ αυτό που ήθελε να 
πει.

-Δ η λ α δ ή ; ρώτησε ήσυχα η μητέρα 
της.

Είχε συνηθίσει να μιλάει πάντα σε ήπιο 
τόνο με την κόρη της, γ ια τί εδώ και 
πολλά χρόνια, ε ίχε καταλάβει πως η γλυ- 
κύτητα ήταν η καλύτερη άμυνα στη ζωή 
και προτιμούσε να υποβάλλει μια ήπια 
ερώτηση, παρά να αρχίσει μια διαμάχη.

-  Να, τα παιδιά έχουν ξεμυαλιστεί με

τη σκέψη των δώρων, που θα πάρουν τα 
Χριστούγεννα. Κάθε χρονιά και χε ιρό
τερα, είπε ζωηρά η Δάφνη.

» Οι απαιτήσεις αρχίζουν από τα τέλη 
του Νοεμβρίου. Ο Πήτερ είνα ι μόνο δέκα 
χρονών και ζητάει μοτοσυκλέττα. Κι η 
Ντόρα . . .  αυτή πια . . .  έχει ετο ιμάσει ένα 
μακρύ κατάλογο δώρων, που φ τάνει για 
τρ εις  χρ ισ τουγεννιάτικες περιόδους και 
ε ίνα ι μόλις δώδεκα χρονών!

» Κι αυτά τα γιορταστικά κάλαντα που 
σου τρώνε τα αυτιά σε κάθε γωνιά του 
δρόμου . . .  η ακρίβεια, τα καταστήματα 
γεμάτα κόσμο, στριμω ξίδι. . .

Η κυρία Κάρτερετ την διέκοψε με κά
ποια έξυπνη αναφορά στα περασμένα 
χρόνια.

-  Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, ξυπνού
σαμε από τα χαράματα, χωριζόμαστε σε 
μικρές ομάδες και γυρίζαμε τα σπίτια, 
τραγουδώντας τα κάλαντα. Τι όμορφα 
ήταν εκείνα  τα χρόνια! ..

-  Αυτά εγώ δεν τα πρόλαβα, είπε η Δά
φνη. Ωστόσο, δεν ξεχνάω ότι κι εμείς 
τραγουδούσαμε τα κάλαντα εδώ, στο 
σπίτι, την παραμονή των Χριστουγέννων, 
καθώς ετοιμάζαμε το δέντρο. Ο πατέρας 
έπαιζε στο πιάνο. Θυμάσαι, μητέρα;

-  Α, πώς όχι! είπε η κυρία Κ άρτερετ με 
ιδ ια ίτερη τρυφ ερότητα  στη φωνή. Πώς 
του άρεσε του πατέρα σου να παίζει τα 
κάλαντα στο πιάνο! Ό λ ο  το χρόνο ήταν 
πνιγμένος στη δουλειά, αλλά την παρα
μονή των Χριστουγέννων . .

Η φωνή της έσπασε, καθώς ψηλαφητά 
αναζήτησε το μαντηλάκι στην τσέπη της.

-  Δ ίκιο έχεις, Δάφνη. Τα Χριστούγεννα 
άλλαξαν πρόσωπο! Πέρασαν κιόλας 
εφτά χρόνια από το θάνατό του! Κι η αλ
λαγή έγ ινε τόσο γρήγορα, τόσο απροσ
δόκητα . . .  Τι να πω, ίσως αλλάξαμε κι 
εμείς, γίναμε απαιτητικές, ιδ ιότροπες . 
Είναι κακό να θυμάται κανείς αυτό, που 
είχε κάποτε και τώρα χάθηκε . . .

Η Δάφνη σηκώθηκε απότομα:
-  Δεν είνα ι μόνο οι αναμνήσεις... Η αλ

λαγή είνα ι γενική. Οι άνθρωποι δεν δί
νουν πια σημασία σε αξίες, που κάποτε 
μετρούσαν πολύ. Γι' αυτό (έσκυψε κι

έδωσε ένα φ ιλάκι στη μητέρα της), γι' 
αυτό κι εμείς  θα πάμε στη Φλόριντα. Τι 
λες, κάνουμε μια κρουαζιέρα; Ό χ ι, όχι κι 
εκεί, πάνω στο πλοίο, θα σκαρώσουν τις  
ίδ ιες γ ιορταστικές αηδίες. Θα πάμε λο ι
πόν νότια, να βρούμε θάλασσα, ήλιο, 
φως. Θα κολυμπήσουμε, θα κάνουμε 
περιπάτους με βάρκα με πανί . . ε;. Τότε, 
τα Χριστούγεννα θα περάσουν χωρίς να 
τα καταλάβουμε!

» Ο Νταίηβ ε ίνα ι σύμφωνος μαζί μου. 
Μια φορά, κάθε τόσο, θάθελε κι αυτός να 
απαλλαγεί από τις  Χ ρ ιστουγεννιάτικες 
σκοτούρες και τα χαρατσώματα.

- Ο  καημένος ο Νταίηβ, εργάζετα ι 
τόσο σκληρά . . μουρμούρισε συμπονε
τικά  η κυρία Κάρτερετ. Ε, λοιπόν, άντε 
στο καλό, παιδί μου. Πότε θα φ ύγετε για 
τη θάλασσα;

-Λ ίγ ε ς  μέρες πριν από τα Χριστού
γεννα. Δηλαδή, τη Δευτέρα. Δεν έρχεσαι 
να φας στο σπίτι την Κυριακή; Στην περί
πτωση, βέβαια, που θα αρνηθείς να έρ
θεις μαζί μας . . . Ω. μητέρα, έλα κι εσύ!

-Α δ ύ να το ν , απάντησε η κυρία Κάρτε
ρετ. Θα μου φαινόταν τόσο παράξενο, 
τόσο ξένο προς τ ις  συνήθειές μου, αν 
αναγκαζόμουν να περάσω τα Χριστού
γεννα μακρυά από αυτό το σπίτι!

-  Μα, γ ίνετα ι να σε αφήσουμε μόνη τ έ 
το ιες  μέρες;

-  Για δες, λίγο πριν έλεγες ότ ι για  σας 
δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, άρχισε να 
γελά ει η κυρία Κάρτερετ.

-  Ω, έλα τώρα, μητέρα, μην κάνεις πως 
δεν καταλαβαίνεις!

-  Καλά, αγάπη μου, θες να πεις ότ ι φ έ
τος δεν θα περάσω ευχάριστα τις  γ ιορ
τές  χωρίς εσάς . . .  μα, να θάναι για  μένα 
μια όμορφη, ήσυχη μέρα! Εξάλλου, α ι
σθάνομαι τόσο κουρασμένη. Ίσως να μη 
σηκωθώ καθόλου από το κρεβάτι. Η Σάρα 
θα έρθει να δει μήπως χρειάζομαι τ ί
ποτα . . .

Η Σάρα ήταν η γριά υπηρεσία της. Συν
ήθως, η κυρία Κάρτερετ την έστελνε 
πάντα κοντά στο γιο της αυτή τη γιορτινή 
μέρα.

947



- Τ η ν  Κυριακή να με π ερ ιμένετε, θα 
έρθω να φάμε όλοι μαζί, υποσχέθηκε 
εμφ αντικά  στην κόρη της.

Ηταν πολύ πιο εύκολο να υπόσχεσαι 
κάτι στη Δάφνη παρά να έρχεσα ι σε 
προστριβές μαζί της, σκέφ τηκε καθώς 
ξανάπιασε το κέντημά της.

Καλό κορίτσ ι, λ ίγο ευέξαπτο, έμοιαζε 
τόσο του πατέρα της!

Κι ο Νταίηβ ήταν χρυσό παιδί. Ικανός, 
ήρεμος, δυνατός. Κι εκε ίνα  τα  αξιολά
τρ ευτα  παιδιά τους!

Χωρίς άλλο, ήταν πολύ τυχερή, που 
ε ίχε μια μοναχοκόρη σαν τη Δάφνη, πα- 
ρότι από νιόπαντρη λαχταρούσε ένα 
σπίτι γεμάτο  παιδιά!

Η Δάφνη ήταν ταλαντούχα, πρώτη μα
θήτρ ια  στο σχολείο, έξυπνη, ικανή.

Ξαφνικά χασμουρήθηκε κι έφ ερ ε το 
χέρ ι στο στόμα.

- Δ ε ν  θάταν άσχημο να πάρω έναν 
υπνάκο, μονολόγησε δυνατά, αν και δεν 
την άκουνε κανείς.

Η βδομάδα πριν τα Χ ριστούγεννα πέ
ρασε σαν αστραπή. Η κυρία Κ άρτερετ 
ετο ίμασε έγκα ιρα τα  δώρα της, όπως 
πάντα, και τα  τύ λ ιξε  σε χαριτω μένα πα- 
κετάκ ια  με χρωματιστό χαρτί. Έ σ τε ιλε  
λ ίγα  με το  ταχυδρομείο  σε φ ίλους σ τε
νούς, ή τα  πήγε μόνη της. Ύ στερα, ήρθε 
η σειρά των δικών της.

Ζεστά, κόκκινα κασκώλ για τον Πήτερ 
και τον  Νταίηβ, ένα μαξιλάρι γ ια  τη  Δά
φνη κι ένα πουλόθερ σε δυνατό ροζ 
χρώμα για  τη Ντόρα. Της πήγαινε τόσο το 
ροζ, γ ια τ ί ε ίχε σκούρα μάτια, όπως ο πα
τέρας της.

Η κυρία Κ άρτερετ δ ιάλεξε με ιδ ια ίτερη 
φροντίδα τα χαρτιά  που τα τύλ ιξε. Κόκ
κινα με χρυσές ρ ίγες γ ια  τους άντρες, με 
λουλούδ ια  γ ια  τ ις  γυνα ίκες.

Αρχικά, σ κέφ τηκε να τους κρύψει τα 
δώρα στις βαλίτσες τους. Αργότερα, 
συλλογίστηκε να τους τα σ τε ίλ ε ι στο ξε
νοδοχείο . όπου θα έμεναν, μολονότι δεν 
μπορούσε να εγγυηθεί, σε μια τόσο 
παραφορτωμένη περίοδο, αν θα έφ τα 
ναν στην ώρα τους.

Μα τ ι ανόητη που ήταν! Κασκώλ και 
πουλόβερ με τέτο ια  ζέστη εκε ί κάτω; Τι 
τα χρειάζονταν: Εξάλλου, αυτο ί δεν πή
γα ιναν να γ ιορτάσουν τα Χριστούγεννα 
στη Φλόριντα. Α ντίθετα  . . .

Την επόμενη ήταν Κυριακή και θα 
έτρω γε μαζί τους. Μα δεν θα άνοιγε το 
στόμα της να πει κάτι σχετικό με τ ις  γ ιορ 
τές. Ίσως να φύλαγε τα δώρα για  τα γ ε 
νέθλιά  τους.

Την Κυριακή, η απόφαση της Δάφνης 
για το τα ξ ίδ ι ε ίχε γ ίν ε ι πραγματικότητα.
Γ ινόταν πάντα ό ,τι αυτή αποφάσιζε. 
Ηταν μια θαυμάσια γυναίκα, δυνατή, πι

στή, πρακτική.
Η κυρία Κ άρτερετ αναστέναξε. Πόσο 

έμοιαζε του πατέρα της! Ίσως γ ι' αυτό η 
ζωή της ε ίχε γ ίν ε ι τόσο δύσκολη, ύστερα 
από το  χαμό του Στηβ. Ποτέ της δεν είχε 
αναγκαστεί να πάρει μια απόφαση. Εκεί
νος αποφάσιζε γ ια  όλα και δεν έκανε 
ποτέ του σφάλματα. Ά ρα γε, συμφω
νούσε πάντα μαζί του, γ ια τ ί τον  αγα
πούσε τόσο πολύ; Μα δεν ε ίχε  ποτέ 
γνώμη δική της;

Οχι. να. τώρα που καθόταν στην πρά
σινη. βελούδινη πολυθρόνα, κοντά στο

παράθυρο του σαλονιού, με όλα τα δώρα 
με τάξη αραδιασμένα στο τραπέζι, ε ίχε 
τη βεβα ιότητα  ότι πάντα συμφωνούσε με 
τον  Στηβ.

-Ή σ ο υ ν  τόσο συνετός, αγάπη μου, 
μουρμούρισε, κυττάζοντας έξω την πρά
σινη λουρ ίδα γης. με την κιτρ ιν ιασμένη 
χλόη και τα γυμνά δέντρα.

Από χρόνια  τώρα συνήθιζε να λ έε ι φω
ναχτά τ ις  σκέψ εις της.

Για δες! Κάτι κα ινούργιο! Ά ρ χ ισ ε  να 
χ ιον ίζει!

-Σ ά ρ α , φώναξε χαρούμενη, χ ιον ίζε ι! 
Θα έχουμε χ ιονισμένα Χριστούγεννα!

Η Σάρα παρουσιάστηκε με το  ξεσκο
νόπανο στο χέρι. Ή ταν  ηλικιωμένη, με 
κάποια προδιάθεση για πάχος.

- Ω .  τα παιδιά θα τρελλαθούν από τη 
χαρά τους, είπε. Μα, γ ίν ετα ι χρονιάρες 
μέρες χωρίς χιόνι; Τι όμορφα που ήταν τα 
δωράκια πάνω στο τραπέζι, κυρία Κάρτε
ρετ. Ομολογώ, πως δεν φανταζόμουν ότι 
θα τα καταφ έρνατε τόσο καλά στο κέν
τημα και μάλιστα τόσο ψ ιλοδουλεμένο! 
Εσείς έχ ετε  πιο γερά μάτια από τα δικά 
μου. Εδώ που τα  λέμε, είμα ι εφ τά  χρόνια 
μεγαλύτερή σας. Δεν θα ζήσω βέβαια 
αιώνια . . .  να, μια απ’ α υτές τ ις  μέρες . . .

- Έ λ α ,  φτάνει, άσε τ ις  ανοησίες, την 
έκοψε απότομα η κυρά της. Δεν θα πας 
πουθενά χωρίς εμ ένα 1 Θα π ερ ιμένεις  να 
ετοιμαστώ  κι εγώ για το  μεγάλο ταξίδ ι!

Η Σάρα ξέσπασε σε ένα ηχηρό, χωριά
τ ικο  γέλιο .

-  Θα γ ίνε ι, όπως το  λέτε , κυρία Κάρτε
ρετ! Όπως το  θέλετε ! Είστε πάντα τόσο 
ήρεμη και γλυκιά. αφ ήνετε βέβαια να 
κουμαντάρουμε τα πράγματα με το  δικό 
μας τρόπο, όμως στο τέλο ς  γ ίν ετα ι πάντα 
αυτό που θ έλ ετε  εσείς . . .  Ο μακαρίτης 
το  ήξερε κι ήταν τόσο ευχαρ ισ τημέ
νο ς . . . Ο Θεός να αναπάψει την  ψυχή 
του!

Ξεκαρδίστηκαν κι οι δυο στα γέλια, 
όπως έκαναν συχνά.

- Έ λ α  τώρα, Σάρα, πήγαινε στη δου
λειά  σου, είπε η κυρία Κάρτερετ, ενώ τα 
γαλάζια μάτια της λαμποκοπούσαν.

-  Πηγαίνω . . . πηγαίνω. Το σπίτι πρέπει 
να λάμπει γ ια  τα Χριστούγεννα.

-Κ α ι,  βέβαια, επικύρωσε εμφατικά  η 
κυρά της. Τα θέλω όλα να αστράφτουν 
σαν καθρέφτης!

Να. τώρα ε ίχε αρχίσει να χ ιον ίζε ι πιο 
πυκνά. Το αποφάσισε! Δεν θα έλεγε  τ ί
ποτα στη Σάρα για  τα Χριστούγεννα. Θα 
την κακοκάρδιζε κι ίσως εκείνη  προσπα
θούσε να την πείσει να μ ε ίνε ι κοντά της 
μια τέ το ια  μέρα. Και ποιο το αποτέλεσμα; 
Δυο γρ ιές  γυνα ίκες, μόνες, με την καρ
διά γεμάτη μελαγχολία.

Σιωπή, λοιπόν, σιωπή και να το χ ιόνι 
έπεφτε, σε πλούσιες, λευκές  ν ιφάδες!

Η μέρα των Χριστουγέννω ν! Η κυρία 
Κ άρτερετ ε ίχε  τόσο αγω νιστεί να την μη
δεν ίσ ε ι από το  μυαλό της. Είχε μάλιστα 
καταφ έρει να μην πει λέξη για τ ις  γ ιο ρ 
τές. την  προηγούμενη Κυριακή.

-Γ ια γ ιά , θα κολυμπήσουμε στον 
ωκεανό;

-  Θάναι πολύ διασκεδαστικό. παραδέ
χτηκε η κυρία Κ άρτερετ.

- Κ ι  ο πατέρας υποσχέθηκε να μου 
αγοράσει ένα παπαγάλο, αναφώνησε 
ζωηρά η Ντόρα.

-  Και γ ια τ ί ε ιδ ικά  ένα παπαγάλο, αγάπη 
μου;

-  Γ ιατί ε ίνα ι ένα πουλί που μιλάει. Εσύ, 
γιαγιά, δεν ε ίχες  ποτέ σου παπαγάλο:

-  Πώς όχι! Ο παππούς σας μου το είχε 
φ έρε ι από τη Βραζιλία, όπου ε ίχε τα ξ ιδ έ 
ψει γ ια  δουλε ιές  του. Είχε πράσινο φ τέ 
ρωμα και κ ίτρ ινα πούπουλα στο κεφάλι.

Πόσα χρόνια είχαν περάσει από τό τε  
να. που οι αναμνήσεις πλήθαιναν αθέ
λητα . . .

-  Ο παππούς τον ε ίχε  φ έρε ι γ ια  τα . . .  
έκοψε απότομα το  νήμα της ομ ιλ ίας της.

«Χριστούγεννα», να τ ι πήγαινε να πει.
-  Γ ιατί, γ ιαγιά ; επ έμεινε η Ντόρα.
-  Ίσως για τα γενέθλ ιά  μου . . .  Ποιος 

θυμάται τώρα, έχε ι περάσει τόσος και
ρός από τό τε. Τελικά, τον έφαγε μια 
γάτα . . .

Η βραδιά ε ίχε περάσει πολύ ευχάρ ι
στα. Κανείς δεν ε ίχε  μ ιλήσει γ ια  τα Χρι
στούγεννα. η τηλεόραση ε ίχε με ίνε ι 
κλειστή και τα παιδιά είχαν αποσυρθεί 
νωρίς γ ια  ύπνο, γ ια τ ί το αεροπλάνο 
έφ ευγε πολύ πρωί.

Ο Νταίηβ φαινόταν κουρασμένος και 
μάλλον λ ιγομ ίλητος. Ζούσε διαρκώς 
στην αγχώδη ατμόσφαιρα, που απαι
τούσε η μεγάλη θέση που κρατούσε.

Πώς τον καταλάβαινε η κυρία Κάρτε
ρετ! Πόσο της έμοιαζε με τον Στηβ! Γι 
αυτό σηκώθηκε βιαστική.

-  Είμαι κι εγώ λίγο κουρασμένη, αγα
πημένα μου παιδιά, είπε. Κουράζομαι 
πάντα πριν από . . .  Στάθηκε κι έβαλε το 
χέρ ι στο στόμα, σαν να ήθελε να κρύψει 
ένα χασμουρητό.

-  Καλό ταξίδ ι, λοιπόν. Αυτό που χρειά 
ζεστε ε ίνα ι ανάπαυση στον ήλιο, στη μα
γευτική  αμμουδιά. Να με ειδοπ οιήσετε 
ότ ι φ τάσατε καλά. Τι να πω . . .  το  αερο
πλάνο με φ οβ ίζει λίγο. Ανόητο, βέβαια. 
Οι σ τα τισ τικές  λένε ότ ι ε ίμαστε πιο 
ασφαλείς στον αέρα . ..

» Τέλος πάντων, εύχομαι να διασκε
δάσετε και να γυρ ίσ ετε πίσω μαυρισμέ- 
νοι και ξεκούραστοι!

Η κυρία  Κ ά ρτερετ επέστρεψε σε ένα 
σπίτι σιωπηλό, αν και η Σάρα είχε γυρ ίσει 
από την άδεια  της κάι κοιμόταν στο δω
μάτιό της, στο τελευ τα ίο  πάτωμα.

Το πρωί των Χριστουγέννων το  σπίτι 
της φάνηκε ακόμα πιο σιωπηλό. Η Σάρα 
είχε φ ύγε ι από τα χαράματα για να πάρει 
το  πρωινό της μαζί με τους δ ικούς της.

-  Είστε βέβαιη πως δεν θα με χρε ια 
σ τε ίτε, κυρία Κ άρτερετ:

-  Απόλυτα, της ε ίχε απαντήσει εκείνη. 
Μ ετά το  μπρέκφαστ, θα έρθουν τα παι
διά και θα μείνουμε μαζί όλη τη μέρα. 
Ό σ ο  για  το πρωινό, μη νοιάζεσαι, θα τα 
καταφέρω μια χαρά.

Και, πράγματι, το  ε ίχε φ τ ιά ξε ι μόνη 
της. Όπως και το δέντρο. Είχε οπωσδή
ποτε αποφασίσει να το στολίσει. Της 
ήταν αδιανόητο ότι μπορούσε να περά
σει τα Χριστούγεννα χωρίς δέντρο. Το 
ε ίχε  σ τολίσει μόνη της το  προηγούμενο 
βράδυ, όπως έκανε κάθε χρόνο κι ε ίχε 
συγκεντρώ σει τα δώρα της πάνω στο 
χαλί, ολόγυρά του.

«Εδώ ο καιρός ε ίνα ι υπέροχος, μη
τέρα», της ε ίχε τηλεφω νήσει η Δάφνη. 
«Γαλάζιος ουρανός, γάργαρα, καθαρά
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νερά. Τα παιδιά, φαντάζεσαι θέβαια. τη 
χάρα τους».

Κάθε μέρα η κόρη της την έπαιρνε στο 
τηλέφωνο. Το δελτίο  καιρού πάντα το 
ίδιο. Γαλάζιος ουρανός, ζεστός ήλιος, 
ενώ εκε ί γύρω της, το χ ιόνι πύκνωνε, 
έπαιρνε μπόι κι αυτή ήταν μόνη, τόσο 
μόνη . . .

•ΊΊάψε να ο ικτε ίρ ε ις  τον εαυτό σου», 
φώναξε δυνατά, επιτακτικά. «Θυμήσου 
ότι ε ίχες την ευκαιρία να πας μαζί τους 
και αρνήθηκες».

«Μα, αν πήγαινα, θα έχανα τη μαγική 
ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων», είχε 
τολμήσει να την αντικρούσει η καρδιά 
της.

Η κυρία Κάρτερετ κατέβηκε αποφασι
στικά από το ψηλό, παλιό κρεβάτι, που 
μοιραζόταν όλα τα χρόνια της με τον 
Στηβ και τώρα κοιμόταν μόνη.

Αν, οπωσδήποτε, λαχταρούσε να γ ιορ
τάσει κατά κάποιον τρόπο τα Χριστού
γεννα ε, λοιπόν, τ ι καθόταν, ας έκανε ό,τι 
κι όλες τ ις  περασμένες, γ ιορτινές  μέρες.

Πήρε το μπάνιο της, ντύθηκε με το 
καλό, μάλλινο, κόκκινο φόρεμά της και 
χτέν ισε τα ασημένια μαλλιά της. Λίγο 
ρουζ στα μάγουλα, σκέφτηκε αποφασι
στικά, όταν κυττάχτηκε στον καθρέφτη 
και είδε ότι ήταν πιο χλωμή από το συν
ηθισμένο.

Λίγο κραγιόν στα χείλη ...  νάτο το αποτέ
λεσμα. Έ να πρόσωπο πιο ζωντανό, σχε
δόν πρόσχαρο, απαλλαγμένο από την 
ψυχική ατονία που τη βασάνιζε.

Κατέβηκε στο ισόγειο κι ετο ίμασε το 
μπρέκφαστ στην κουζίνα. Έ βαλε το σερ
βίτσιο στο μεγάλο, ασημένιο δίσκο, τον 
έφερε στην τραπεζαρία και τον ακούμ- 
πησε στο τραπέζι.

Την προηγούμενη, όπως έκανε πάντα, 
ε ίχε κόψει ένα κλαδί από πρινάρι του κή
που και νάτο τώρα φιγουράριζε στη μέση 
του τραπεζιού, στο κρυστάλλινο, πρά
σινο βάζο.

Με το πράσινο κλωναράκι για συντρο
φιά, η κυρία Κάρτερετ κάθησε στο τρα
πέζι, στη συνηθισμένη θέση της, κι από
λαυσε, στην κυριολεξία, το πρωινό της.

Η πόρτα του σαλονιού ήταν κλειστή. 
Αυτό ήταν κανόνας απαράβατος1 Δεν 
ήταν σωστό να την ανοίγει κανείς πριν 
από τον ερχομό ολόκληρης της ο ικογέ
νειας.

Συνήθως, η κυρία Κάρτερετ καθόταν 
πάντα στην αντικάμαρα, διακοσμημένη 
κι αυτή με μικρά κλωνάρια από έλατα και 
πρινάρια, περιμένοντας να χτυπήσει η 
πόρτα. Στο κουδούνισμα, έτρεχε ν' ανοί
ξε ι κι όλοι μπουκάριζαν μέσα με τα χέρια 
φορτωμένα με δώρα.

Μα να . . . εκείνο  το πρωί κανείς δεν θα 
της χτυπούσε την πόρτα . . .

Αποτελείωσε με θεληματική άργητα το 
πρωινό της. Ήπιε κι ένα δεύτερο φλυ- 
τζάνι καφέ, πράγμα που δεν το συνήθιζε 
ποτέ της.

Σε λίγο, θα πήγαινε ν' ανο ίξε ι την 
πόρτα που συγκοινωνούσε με το σαλόνι. 
Α λ λ ά . . .  να, εξακολουθούσε να μένει 
αδρανής, σάμπως να" ήθελε να πάρει μά
κρος η ιεροτελεσ τία  του μπρέκφαστ.

Γ ιατί να μην τηλεφωνούσε σε μια φίλη; 
Θα της έκανε καλό. Είχε τόσες φ ίλες και 
γε ίτονες. Μπορούσε ακόμα να τηλεφω 
νήσει και στη Σάρα. Μπα. δε βαριέσαι

τα τηλεφω νήματα δεν άρμοζαν μια τ έ 
το ια γ ιορτινή μέρα. Ποτέ της δεν τη λε 
φωνούσε ανήμερα τα Χριστούγεννα, 
γ ια τί ήξερε πως όλοι ήταν συγκεντρωμέ
νοι σπίτι τους και γιόρταζαν με τους δι
κούς τους.

Ω, ας άφηνε κατά μέρος την ιδέα του 
τηλεφώ νου1

Θα έπλενε το σερβίτσιο και θα το το 
ποθετούσε στη θέση του. Αυτό θα της 
έτρωγε λίγο χρόνο. Ύ στερα θα πήγαινε 
στο χωλ κι από κει θα άναβε τα φωτάκια 
του δέντρου, θα άνοιγε την πόρτα, θα 
έμπαινε μέσα . . μα προς τι;

Ας μην έχανε το θάρρος της. Μπο
ρούσε θαυμάσια να καθήσει στη συνηθι
σμένη της πολυθρόνα και ν' απολαύσει 
τη θέα του χρ ιστουγεννιάτικου δέντρου.

Μήπως αυτό δεν γινόταν πάντα, Ό λ ο ι 
μαζί στέκονταν γύρω του και το θαύμαζαν 
ώρα πολύ, ώσπου τα παιδιά άρχιζαν ν' 
αδημονούν.

Φυσικά, τώρα ήταν ολομόναχη. Ε, λο ι
πόν, τό τε  θα άνοιγε την τηλεόραση, ίσως 
νάχε γιορταστικό πρόγραμμα -  κά
λαντα . . .  θα περνούσε λίγο η ώρα . .

Ό λα  έγιναν όπως τάχε αποφασίσει. 
Μάλιστα, κάποια ζωντάνια αναμοχλεύ
τηκε μέσα της, κάτι την παρότρυνε να 
μπει στο χωλ και να γυρίσει το διακόπτη, 
που άναβε τα φωτάκια του δέντρου.

Καθώς άπλωνε το χέρι, ακούστηκαν 
δυνατά χτυμήματα στην εξώπορτα. Χτυ
πήματα ανυπόμονα, όπως τα συνηθι
σμένα, μια τέτο ια  γ ιορτινή μέρα.

Το χέρ ι της έπεσε με αδράνεια στο 
πλευρό της.

Ο νειρευόταν; Οι δ ικο ί της ήταν τόσο 
μακριά! Κι όμως, να . . . καινούργια χ τυ 
πήματα . . . πιο έντονα, πιο ανυπό
μονα

Προχώρησε επ ιφυλακτική προς την 
πόρτα κι εκε ί στάθηκε διατακτική. Κι αν 
ήταν κανένας αλήτης που ήξερε ότι θα 
την έβρισκε μόνη; Εξακολουθούσε να 
δ ια τηρεί τους δισταγμούς της, ενώ. τα 
κουδουνίσματα συνέχιζαν, δυνάμω
ναν . ..

Με κάποια εσώτερη ταραχή, άνοιξε 
μόνο μια χαραματιά την πόρτα . . . λ ίγους 
πόντους και, ξάφνου, το χέρ ι της ξεθάρ
ρεψε, οι φόβοι της ξανεμίστηκαν και να, 
η πόρτα διάπλατα ανοιχτή, κι αυτή με τα 
δυο της χέρια  απλωμένα αυθόρμητα 
προς τα έξω .. .

Απίστευτο! Ή ταν τα παιδιά της και τα 
εγγόνια τη ς 1 Ό λ ο ι εκε ί! Με την αγκαλιά 
γεμάτη δώρα, όπως κάθε χρόνο

Αθέλητα, άρχισε να γελά, ενώ τα δά
κρυα κυλούσαν άφθονα στα μάγουλά 
της. Στο τέλος, μάλιστα, προσποιήθηκε 
τη θυμωμένη. Τους μάλωσε.

-Μ α  τ ι ήρθατε να κάνετε εδώ; Γιατί 
γυρίσατε; Δεν σας περίμενα . δεν 
καταλαβαίνω . . .

Τα παιδιά χύμηξαν μέσα και τα πακέτα 
που κρατούσαν σκόρπισαν ολόγυρα, κα
θώς έπεσαν στην αγκαλιά της. Ο Νταίηβ 
χαμογελούσε αμίλητος, με τα μάτια 
βουρκωμένα. Μόνο η Δάφνη φάνηκε ψύ
χραιμη. πρακτική, όπως πάντα. Φίλησε τη 
μητέρα της και στα δυο μάγουλα.

-  Ε, τ ι να γ ίνει, ήταν ανώφελο, μητέρα! 
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε 
χωρίς Χριστούγεννα! Τι σημασία έχει αν

κατάντησαν σωστή εκμετάλλευση; Για 
μας τα Χριστούγεννα θάναι πάντα κάτι 
ιερό. Είναι ο τρόπος που τα γιορτάζαμε 
ανέκαθεν. Έ τσι, τελικά, μέσα σε πέντε 
λεπτά ετο ιμάσαμε τ ις  βαλίτσες και πή
ραμε την άγουσα για το σπίτι. . . μηδέ 
του παπαγάλου εξαιρουμένου!

-  Είναι δικός μου, μου τον αγόρασε ο 
πατέρας για τ ις  γ ιορτές! ανήγγειλε χα
ρωπά η Ντάρα.

- Κ α ι χωρίς να λογαριάσουμε την . . . 
αθυροστομία του, πρόσθεσε ο πατέρας 
της. Τον βρήκαμε στο Σίλβερ Σπριγκς και 
τον κουβαλήσαμε μαζί μας. Νάτος, στο 
κλουβί του!

-Τ ο ν  έφερα εδώ, γιατί, ασφαλώς, θα 
ένοιωθε μοναξιά ολομόναχος στο σπίτι 
μας, της εξήγησε σοβαρά ο Πήτερ.

-Κ λ ε ίσ τ ε  την πόρτα, πρόσταξε η Δά
φνη. Το σπίτι θα γεμ ίσει χιόνι!

Να λοιπόν όλοι μαζί, όπως κάθε Χρι
σ τούγεννα1

Η κυρία Κάρτερετ άνοιξε την πόρτα 
του σαλονιού της. Στη μέση του δωμα
τίου το δέντρο πρόβαλε μέσα σ’ όλη του 
τη λαμπρότητα. Κι όλοι, γύρω του έμ ε ι
ναν να θαυμάζουν αυτό το αγαπημένο 
σύμβολο, που ενέπνεε τρυφ ερότητα  και 
αγάπη σε ό λ ο υ ς .. .

-  Είναι το πιο όμορφο δέντρο που είδα 
ποτέ μου, είπε χαμηλόφωνα η κυρία Κάρ
τερετ. Χθες δεν το καλοκύτταξα. όταν το 
έφεραν η Σάρα με το γιο της. Ως χθες, 
όταν άρχισα να το στολίζω . . . όπως κάνω 
πάντα . . . Ό μω ς τώρα μου φ α ίνετα ι τόσο 
ό μ ορ φ ο .. .

- Ί σ ω ς  γ ια τί βρισκόμαστε όλοι εδώ 
μαζί, απάντησε η Δάφνη με φωνή κα
θαρή, όπως του πατέρα της.

-  Έ χεις  δίκιο, παιδί μου, είπε η μητέρα 
της.

Τα παιδιά συγκέντρωσαν στη βάση του 
δέντρου όλα τα δώρα, που προορίζονταν 
γι' αυτή. Η κυρία Κάρτερετ άνοιξε την 
τηλεόραση και, ανεξήγητα, από κάποια 
μαγική σύμπτωση, ένας χορός από παι
διά τραγουδούσε το «Χαρά σ’ όλη την 
πλάση

Πριν ανοίξουν τα δώρα πιάστηκαν όλοι 
χέρ ι χέρ ι -  χέρ ι γύρω από το δέντρο κι οι 
φωνές τους ενώθηκαν μ’ αυτές των παι
διών της τηλεόρασης. Μονάχα η Ντόρα 
έσκυψε μια στιγμή και έβγαλε το σκέπα
σμα από το κλουβί του παπαγάλου. Κ α ιτο 
πουλί, αναταράχτηκε, μέσα στο σμαρα
γδέν ιο  του φτέρωμα, με μια κωμική 
τούφα από κίτρινα πούπουλα στην κο
ρυφή του κεφαλιού και μάτια με χρυσα
φ έν ιες ανταύγειες. Βάλθηκε να κυττά 
γύρω του περίεργο, καθώς όλοι τους 
τραγουδούσαν τα κάλαντα Στο τέλος, 
έβγαλε μια δυνατή, τσ ιριχτή φωνή:

-  Γεια σας!
Ό λ ο ι έσκασαν στα γέλια, αλλά, η 

Δάφνη σήκωσε ψηλά το χέρι.
-  Ντόρα. κάθε μέρα, από τό τε  που τον 

αγοράσαμε του μαθαίνεις μια λέξη. Έλα, 
εμπρός, πειρατή, πες την. έλα, έλα . . .

-Κ α λ ά  Χ ρ ιστούγεννα1 τσ ιτσ ίρ ισε ο 
παπαγάλος.

Ό λ ο ι έμπηξαν τα γέλ ια  και τα Χριστού
γεννα έγιναν και πάλι μια όμορφη 
γιορτή, ζεστή, γεμάτη αγάπη, όπως τη 
γιόρταζαν τα περασμένα χρόνια, όπως 
θα τη γιόρταζαν πάντα στο μέλλον . . .
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Αθήνα

Ή ταν μεσάνυχτα, κάπου π’ισω από το 
Χίλτον, όταν δυο μελαψοί άντρες, κρυ- 
μένο ι ως εκε ίνη  την ώρα μέσα στο σκο
τάδι, εμφανίστηκαν ξαφνικά και πλησία
σαν ένα τρ ίτο , που π ερ ίμενε κόβοντας 
βόλτες έξω από το  ύποπτο μπαράκι με τα 
χαμηλά φώτα. Κάτι συζήτησαν, κάτι 
σκάφτηκαν, μετά  έβγαλαν ένα δεματάκι 
και το αντάλλαξαν. Κι εκε ίνη  ακριβώς τη 
στιγμή, η σκοτεινή γωνιά φω τίστηκε από 
δεκάδες προβολείς, και άνδρες της 
Ασφάλειας φανερώθηκαν σε κάθε μεριά. 
Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, οι δυο 
«μελαχρινοί» έβλεπαν τ ις  χειροπ έδες 
στα χέρ ια  τους, ενώ ο τρ ίτος, ατάραχος, 
εξέτα ζε το  περ ιεχόμενο του δέματος 
που του  είχαν δώσει λ ίγο π ρ ιν  ήταν μια 
υφασμάτινη λευκή σακούλα, σταμπαρι- 
σμένη με ένα ελάφ ι και την ένδειξη  «LI- 
BANESE», που π ερ ιείχε μια πλάκα κα
τεργασ μένης ινδ ικής κάνναβης βάρους 
τετρακόσ ιω ν περίπου γραμμαρίω ν κι 
αυτός δεν ήταν παρά ένας συνεργάτης 
του Τμήματος Ναρκωτικών της Υ.Α.Π.Π., 
που με υπόδειξή της ανάλαβε να διαπρα- 
γμ α τευ θ ε ί αυτή την αγορά γ ια  1.500 δολ- 
λάρια.

Στην προανάκριση που άρχισε αμέσως 
στην Υ.Α.Π.Π., οι δύο κακοποιοί φάνηκαν 
πολύ... λ ιγομ ίλητο ι. Με μεγάλη δυσκολία 
κατορθώ θηκε να βρεθούν τα διαβατήριά 
τους και να γ ίνουν έτσ ι γνωστά τα σ το ι
χεία  τους: πρόκειτο για τους ΜΟΝΖΙ 
ΑΖΙΖΙ απ ότηνΤυνησ ία , κα ιτο Σ ύ ρ ιο  ASAF 
GURAYBI, άεργους και τους δύο, που 
έμεναν προσωρινά στην Αθήνα. Όπως 
θα προκύψει από τα διαβατήριά  τους, 
έχουν και οι δύο πραγματοποιήσει πολ
λές αφ ιξαναχωρήσεις στη χώρα μας.

Αυτά τα συχνά ταξίδ ια  τους προβλη
ματίζουν τους αστυνομικούς, που ε ν τε ί
νουν τ ις  προσπάθειές τους γ ια  να βρουν 
μια άκρη. Οι ισχυρισμοί των δύο κακο
ποιών ό τ ι το  χασίς τους το  έδωσε πριν μια 
μέρα στις Τ ζιτζ ιφ ιές  ένας Ά ραβας, ο 
ABED, με τη συμφωνία να του το  πληρώ
σουν αφού το  πουλήσουν, δεν γ ίνοντα ι 
π ιστευτοί. Α ντίθετα , π ιστεύουν ό τ ι η 
πλάκα που κατασχέθηκε, ε ίνα ι μέρος 
από μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών, 
που έχουν οι ίδ ιο ι παράνομα εισαγάγει 
στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ο ι έρευνες 
γύρω από την πραγματική τους τα υ τό 
τητα  συνεχ ίζοντα ι για  να οδηγήσουν σε 
ένα κα ινούρ ιο κομφούζιο: βρ ίσκετα ι ένα 
δεύτερο  δ ιαβατήρ ιο με τη φωτογραφία 
του ΑΖΙΖΙ, που αυτή τη φορά τον  αναφέ
ρει σαν AHMAD BALEH από τη Συρία- ενώ

αποκαλύπτεται ότ ι ο ίδ ιος, με το  όνομα 
BEN CHAABANE. έχε ι καταδικαστεί από 
τα ελληνικά  δικαστήρια γ ια απόπειρα αν
θρωποκτονίας, τον Ιούνιο του 1982, σε 
φυλάκιση είκοσ ι εννιά  μηνών! Μ ετά από 
όλα αυτά, ε ίνα ι αδύνατο να εξακριβω
θούν τα πραγματικά του στοιχεία- άλλω
στε, υπάρχουν πια αμφ ιβολίες γ ια  τη 
γνησ ιότητα  του δ ιαβατηρίου και τα πρα
γματικά στο ιχεία  τα υτό τητας και του 
GURAYBI.

Πάντως, οι δυο αλλοδαποί αποστάλ
θηκαν με τη δικογραφ ία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους στον Ε ισαγγελέα 
Πλημμελειοδ ικώ ν Αθηνών. Και βέβαια οι 
έρευνες γ ια  την εξακρίβωση της πρα
γματικής τους τα υτό τητας και του ακρι
βούς ρόλου τους συνεχίζονται...

Θεσσαλονίκη
Τρεις γνωστοί ναρκομανείς συνελή- 

φθησαν από τους άντρες της Υποδιεύ
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με 
την κατηγορία  της χρήσης και εμπορίας 
ναρκωτικών. Π ρόκειτα ι για  τους Ηρακλή 
Γολσουζίδη και Χαράλαμπο Ανδρεάδη, 
25 χρόνων και άεργους και τους δυο, και 
τον 37χρονο οδηγό τα ξ ί Γιάννη Θεοδω- 
ρίδη, από τη Βυρώνεια Σερρών, που οδη
γήθηκαν στον εισαγγελέα.

Μ ετά από πολυήμερη διακριτική 
παρακολούθηση, μια που υπήρχε η πλη
ροφορία γ ια  «κυκλοφορία» ναρκωτικών, 
σε έφοδο που έκαναν οι αστυνομ ικο ί στο 
σπίτι των δύο πρώτων, στην οδό Φωτά- 
κου 2 τη ς  Θεσσαλονίκης, βρήκαν πρα
γματικά  100 γραμμάρια ημ ικατεργασμέ- 
νου χασίς σε φούντα.

Στην ανάκριση που ακολούθησε, δεν 
άργησαν να αποκαλύψουν το ρόλο τους 
στη διακίνηση του ναρκωτικού, αλλά και 
τον προμηθευτή τους: το Γ ιάννη Θεο- 
δωρίδη, που τους πούλησε την παρα
πάνω ποσότητα χασίς για 10.000 δρα
χμές.

Μ ετά από αυτές τ ις  πληροφορίες, η 
σύλληψη του Θεοδωρίδη ήταν πια ζή
τημα χρόνου. Που, μάλιστα, δεν χρειά 
στηκε να περάσει πολύς- την ίδ ια  κιόλας 
μέρα, συλλαμθάνετα ι στο χωριό του, τη 
Βυρώνεια, και βρ ίσκονται στην κατοχή 
του 2,5 κιλά ημ ικατεργασμένου χασίς σε 
φούντα. Στην ανάκριση που θα ακολου
θήσει, αποκαλύπτει ότ ι η παραπάνω πο
σότητα προέρχετα ι από φυτεία  δεν
δρυλλίων χασίς, που καλλιεργούσε σε 
απομακρυσμένη περιοχή, στην κοιλάδα 
του ποταμού Στρυμώνα, και παραδέχετα ι 
ότ ι πούλησε στους Γολσουζίδη και Αν^ 
δρεάδη 100 γραμμάρια χασίς, πριν από 
μερ ικούς μήνες. Επίσης, ομολογεί ό τ ι το 
χασίς το  προόριζε για δική του χρήση και 
για  εμπορία. Ο Γολσουζίδης ομολόγησε 
επίσης, ό τ ι το μήνα Οκτώβριο αγόρασε 
χασίς σε φούντα, αξίας 20.000 δραχμών, 
από τον κτηνοτρόφο Γιώργο Νούλη. 29 
χρόνων, κάτοικο Πετρ ιτσ ίου Σερρών, 
που του τον  ε ίχε γνωρίσει ο Θεοδωρίδης. 
Επίσης είπε ότ ι μαζί με το  φίλο του Αν- 
τώνη Ο ικονόμου, 28 χρόνων, κάπνισαν 
χασίς πάνω από δέκα φορές- να σημειω
θεί, μάλιστα, ότ ι ο Ο ικονόμου ε ίνα ι γνω
στός ναρκομανής, και στο παρελθόν έχει 
απασχολήσει πολλές φορές το Τμήμα 
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των Γιώργου Νούλη και Αν- 
τώνη Ο ικονόμου σχηματίσθηκε δ ικο
γραφία, ελλε ίψ ε ι αυτοφώρου για τη σύλ
ληψή τους.
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Χαλκίδα

Στη φετινή «καλλιεργητική» περίοδο, 
το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, αξιο- 
ποιώντας σωστά τ ις  πληροφορίες που 
έπαιρνε και καταστρώνοντας άρτιο σχέ
διο δράσης, κατόρθωσε να ανακαλύψει 
αρκετά φυτώρια ινδικής κάνναβης, να 
συλλάθει τους παράνομους καλλιεργη
τές  και να εξαρθρώσει σπείρες εμπόρων 
ναρκωτικών στην περιοχή της Εύβοιας.

Μια αόριστη στην αρχή πληροφορία 
για καλλιέργεια  κάνναβης, έφ ερε τους 
άνδρες της Ασφάλειας στη Βόρεια Εύ
βοια. Αμέσως, άρχισε μια συστηματική 
και αθόρυβη έρευνα σε αγροτικές και 
δασικές περιοχές, που γρήγορα έμελλε 
να φ έρει τ ις  αποκαλύψεις της: στη δύσ
βατη περιοχή Ρόδι, κοντά στο Πευκί, 
βρ ίσκεται μια φυτεία  από 23 αναπτυ
γμένα δένδρα, έτο ιμα σχεδόν γ ια συγκο
μιδή.

Έτσι, τρ ε ις  αστυνομικοί στήνουν καρ
τέρ ι στη δασώδη περιοχή για μια βδο
μάδα ολόκληρη. Και η υπομονή τους, τ ε 
λικά, δ ικαιώνεται: ο «καλλιεργητής» εμ
φανίζετα ι με το αγροτικό του αυτοκί
νητο, και έρχετα ι να καμαρώσει την ανά
πτυξη της φυτείας του και να φροντίσει 
τ ις  ζημιές, που ίσως να είχε προκαλέσει 
μια νεροποντή, δυο μέρες πριν. Ή ταν η 
κατάλληλη στιγμή γ ι' αυτούς που καρα
δοκούσαν, να επέμβουν. Ο καλλιεργητής 
συλλαμβάνεται και μαζί με το αυτοκίνητό 
του και τη σοδειά του οδηγείτα ι στο Τ.Α. 
Χαλκίδας.

Όπως θα αποδειχθεί ε ίνα ι ο Δημήτρης 
Σφακιανός, 36 χρόνων, ξυλουργός από 
το Ασμήνιο, πατέρας δυο ανήλικων παι
διών, που αφού εργάστηκε για αρκετά 
χρόνια στη μακρινή Αυστραλία και δεν 
μπόρεσε να προκόψει, επέστρεψε στο 
χωριό του για να επ ιδοθεί στην κερδο
φόρα αυτή «επιχείρηση»! Στην ανάκριση 
που ακολούθησε, ομολογεί αυθόρμητα 
και παραστατικά τα εξής περίεργα: το 
1981, ο συγχωριανός του Τριαντάφυλλος 
Μ άγειρας ε ίχε καλλιεργήσει ένα... ωραίο 
φυτώριο στην ταράτσα του σπιτιού του. 
Φεύγοντας, όμως, για να μπαρκάρει στα 
καράβια, το παράδωσε στο Σφακιανό και 
ένα άλλο συγχωριανό τους, το Δημήτρη 
Παπαδημητρίου, που ανάλαθαν να το 
μεταφυτεύσουν, να το περιποιηθού ν, και 
να κάνουν τη συγκομιδή και πώληση της 
παραγωγής. Πραγματικά, έτσ ι έγ ινε και 
από το εμπόριο αυτό είσπραξαν 800.000 
περίπου δραχμές, που στη μοιρασιά 
τους, όμως, τσακώθηκαν.

Έτσι, τον άλλο χρόνο ο Σφακιανός 
έκανε την καλλιέργεια  μόνος του, αλλά 
όταν έφτασε η εποχή της συγκομιδής, ο 
Παπαδημητρίου μαζί με το Μάγειρα, που 
μόλις ε ίχε επ ιστρέφει, του έκλεψαν την 
παραγωγή! Ο Σφακιανός, όμως, δεν απο
γοητεύτηκε, και φέτος είχε πάλι τη δική 
του παραγωγή, που πάλι κάποιοι βρέθη
καν να του την «κλέψουν». Από αυτή την 
καλλιέργεια, πέρα από τα δενδρύλλια 
που κατασχέθηκαν, ε ίχε προλάβει να 
κόψει μονάχα ένα δενδράκι και να το 
κρύψει σπίτι του, όπου και αυτό βρέθηκε 
και κατασχέθηκε.

Μ ετά τ ις  αποκαλύψεις αυτές του Σφα- 
κιανού, το Τ.Α. Χαλκίδας ξεκ ινάει μια 
άγρυπνη παρακολούθηση του Παπαδη
μητρίου, μια που έχουν διασταυρωθεί οι 
πληροφορίες ότ ι έχει και αυτός τ ις  δ ικές 
του «καλλιέργειες» σ ’ εκείνη  την περι
οχή. Έ τσι, τα μεσάνυχτα της άλλης μέ
ρας εντοπ ίζετα ι ένα αυτοκίνητο  που 
φ εύγε ι από το Ασμήνιο για την Αθήνα, και 
π ιθανολογείτα ι ότι μεταφ έρει ποσότητα 
χασίς που έχει αγοραστεί από τον Παπα
δημητρίου. Αμέσως, οι άνδρες της Χω
ροφυλακής κινητοποιούνται, με επ ικε
φαλής τους δ ιο ικητές της Δ.Χ. και του 
Τ.Α. Χαλκίδας, και στήνουν κλειό έξω από 
την περιοχή των Ψαχνών. Το αυτοκίνητο 
ακινητοπ οιείτα ι και γ ίνετα ι εξονυχ ιστι
κός έλεγχος, που καταλήγει στην ανεύ
ρεση ποσότητας 208 γραμμαρίων ακα
τέργαστης κάνναβης και ενός γραμμα
ρίου κατεργασμένης. Οι επ ιβάτες του 
αυτοκινήτου Γιώργος Γκότσης, Γιώργος 
Τριακόσιας, Θωμαΐτσα Περσίδου και Πα
ναγιώτα Πυρλή συλλαμβάνονται. Από 
την ανάκριση που ακολουθεί, διαπιστώ
νετα ι ότι η ποσότητα αυτή έχει αγορα
στεί πραγματικά από τον Παπαδημη
τρίου για 45.000 δραχμές.

Οι Γκότσης Τριακόσιας, Παπαδημητρίου, Τζούρας, 
Περσίδου, Πυρλή, αμέσως μετά την σύλληψή τους. 
Μπροστά τους, πάνω στο τραπέζι φαίναντοι τα χρή
ματα, το χασίς, και τα βαζύκια με τους σπόρους που 
κατασχέθηκαν.
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Τότε, άνδρες της Ασφάλειας, μέσα στη 
νύχτα, πηγαίνουν στο Ασμήνιο μαζί με 
δικαστικό, και κάνουν έρευνα στο σπίτι 
του... πωλητή, όπου βρίσκουν κάποια μι- 
κροποσότητα φούντας και 25.000 δρα
χμές, το μερ ίδ ιο  που του αναλογούσε 
από την τελευ τα ία  αυτή αγοραπωλησία. 
Το υπόλοιπο ποσό το ε ίχε ο συγκαλλιερ- 
γητής του Ν ίκος Τζούμας, που μετά  από 
λίγα λεπτά ε ίχ ε  συλληφθεί και γ ια  ένα 
πρόσθετο λόγο: στο σπίτι του ε ίχε κι αυ
τός μικροποσότητα ναρκωτικού για α το 
μική του χρήση! Και οι δύο θα ομολογή
σουν ότι είχαν καλλιεργήσει μαζί 200 
δενδρύλλια  σε δυο περιοχές: στα «Ρι- 
τσωνέικα» του Σινασιού και στο «Σπι
τάκι» του Πευκιού. Την... παραγωγή 
τους, 2,5 κιλά φούντα και σπόρους, την 
είχαν κρυμμένη μέσα σε δοχεία  καλά συ
σκευασμένα και θαμένα σε πριονίδια, 
στην περιοχή Μύλη του Ασμήνιου. Τέ
λος, από έρευνα  που έγ ινε  στο σπίτι του 
Γκότση στην Αθήνα, βρέθηκαν τέσσερα 
γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 
που ε ίχε φ έρ ε ι από την Ολλανδία.

Οι επτά συλληφθέντες, με κατασχε- 
μένα τα δύο αυτοκίνητα , οδηγήθηκαν 
στον Ε ισαγγελέα με την κατηγορία  της 
εισαγωγής στην επ ικράτεια, καλλ ιέρ 
γειας, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών.

0 Δημήτρης Σφακιανός με τη (σοδειά) του. 
Φαίνονται ακόμα οι σωλήνες κοι τα δοχεία του νερού 

που χρησιμοποιούσαν γιο την (πρότυπη) καλλιέργεια 
του.

«ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ» ΑΠΑΤΕΩΝΑ

«Ο κλέφ της  και ο ψ εύτης τον  πρώτο 
χρόνο χαίροντα ι» λ έε ι ο σοφός λαός μας. 
Και αυτό συνέβη και στην περίπτωση του 
Σταμάτη Μουράτη, που ε ίχε κατορθώσει 
να συνδυάσει και τ ις  δύο αυτές... δρα
σ τηρ ιό τητες!

Ο Μ ουράτης, λοιπόν, καταφέρνοντας 
να αποκτήσει ένα διαβατήριο με τα σ το ι
χεία : Σάββας Ζαχαρώδης, φαρμακοϋ- 
πάλληλος, μπαινόβγαινε ανενόχλητος 
από το υς  Ελέγχους Δ ιαβατηρίων της 
Χώρας, μέχρι που άνδρες της Α σφάλειας 
Προαστίων τον  σταμάτησαν μια και καλή 
και τον  έστε ιλαν για μακρόχρονες δ ια
κοπές, όχι στον τόπο προορισμού του 
αεροπλάνου που ετο ιμαζόταν να επιθι- 
βασθεί, αλλά στις... φ υλακές Κορυδαλ
λού.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ήταν 
έτο ιμος να φ ύγε ι στο εξω τερ ικό  από το 
αεροδρόμιο του Ελληνικού. Γ ιατί; Α ιτία  
ήταν μια καταδίκη του για  απάτη σε φυ
λάκιση τεσσάρων ετών, και μια καταδίκη 
σε 18 μηνών φυλάκιση και 150.000 δρα
χμών πρόστιμο για παράβαση του νόμου 
περί επιταγών, που παρακίνησαν το 
Μ ουράτη να αλλάξει το  όνομα που του 
ε ίχε  δώσει... ο νονός του, και να εγκατα- 
λε ίψ ε ι μια γ ια  πάντα την Ελλάδα.

Μετά, λοιπόν, από αυτές τ ις  πρώτες 
του καταδίκες, αντί να κο ιτά ξε ι να δ ιορ
θωθεί, προσπάθησε να φ τ ιά ξε ι την και
νούρια του ζωή σε ψ εύτικες  πάλι και σά
πιες βάσεις, χρησιμοποιώντας τις... εμ 
πειρ ίες του για να εξαπατήσει τ ις  Δημό
σ ιες Υπηρεσίες! Παρακρατώντας το 
Δ ελτίο  Τ αυτότητας του Σάββα Ζαχα

ρώδη, που ε ίχε χαθεί πριν από χρόνια και 
το ε ίχε  βρει αυτός, κατάφερε να εκδώσει 
από το Δήμο Νέας Ιωνίας εκλογικό  βι
βλιάριο. που το  χρησιμοποίησε για την 
έκδοση διαβατηρ ίου! Τα δ ικα ιολογητικά  
που απαιτούντα ι γ ια  το διαβατήριο, μαζί 
με μια ψευδή δήλωση του Ν.Δ. 105/69, 
στην οποία εμφ ανίζετα ι ότ ι δ ιαμένει 
στον Πειραιά, τα  κα τα θέτε ι στο Νομαρ
χιακό Δ ιαμέρισμα Πειραιά, μέσω ενός 
Ταξιδιωτικού Πρακτορείου- και με τον 
ίδ ιο τρόπο παραλαμβάνει το δ ιαβατήριο 
που εκδ ίδετα ι.

Έ τσ ι, τώρα, με όλα τα χαρτιά  του στο 
όνομα του Ζαχαρώδη, και με αεροπορικό 
ε ισ ιτήρ ιο  στο ίδ ιο  όνομα, ο Σταμάτης 
Μ ουράτης ετο ιμάσ τηκε να εγκαταλείψ ει 
για  πάντα την Ελλάδα και να γλυτώ σει 
από την  καταδίωξη. Αλλά, τη στιγμή που 
π ίστευε πως όλα πια είχαν τελειώ σει, οι 
άνδρες της Υ.Α.Π.Π. σταμάτησαν το Στα
μάτη· που τον συνέλαβαν και του πήραν 
όλα τα πλαστά χαρτιά  και το εισ ιτήριο.

Αλλά γ ι' αυτή την κατάσχεση δεν θα 
πρέπει να σ κοτίζετα ι και πολύ- έτσ ι κι αλ
λιώς, τυπικά, ανήκαν σε άλλον. Η έννοια  
του θα πρέπει να περ ιορ ιστεί μόνο στο 
μέγεθος της ποινής που θα του επιβλη
θεί, η οποία, σίγουρα, θα ανήκει τυπικά 
και ουσιαστικά ολόκληρη σ' αυτόν.
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ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ

Συνελήφθη από το Τμήμα Ασφάλειας 
ΧανΙων ο Θανάσης Καρατζάκης, και στη 
διάρκεια της προανάκρισης ομολόγησε 
τη διάπραξη 30 κλοπών και διαρρήξεων 
σε σπίτια των Χανιών, από όπου πήρε 
χρήματα, κοσμήματα και... γυνα ικεία  
εσώρρουχα, συνολικής αξίας 2.000.000 
δραχμών περίπου! Ο Καρατζάκης, που 
άρχισε αυτές του τις... δραστηριότητες 
πριν από οχτώ μόλις μήνες, αφού η Χω
ροφυλακή φρόντισε να του τις  σταματή
σει τόσο άδοξα και γρήγορα, έμπαινε στα 
σπίτια παραβιάζοντας τις  πόρτες ή τα 
παράθυρα, φροντίζοντας βέβαια πρώτα 
να λείπουν οι ένο ικο ι των σπιτιών που 
σκόπευε να... επισκεφθεί!

Συγκεκριμένα, ο Καρατζάκης ομολό
γησε ότι διάπραξε τ ις  παρακάτω διαρρή
ξεις: 1) την 1 η Φεβρουάριου μπαίνει στο 
σπίτι της Α ικατερ ίνης Κερδελά, στα 
Περιβόλια Κυδωνιάς, και κλέβει διάφορα 
χρυσά κοσμήματα αξίας 80.000 περίπου 
δραχμών, 2) στις 3 Φεβρουάριου, μπαίνει 
στο σπίτι του Γιάννη Τζινευράκη και κλέ
βει χρήματα και κοσμήματα αξίας περί
που 130.000 δραχμών, 3) στις 24 του ίδιου 
μήνα σειρά έχει το σπίτι της Αργυρώς 
Χαροπάκη, από όπου έκλεψ ε χρυσά κο
σμήματα συνολικής αξίας 120.000 δρα
χμών, 4) στις 18 Μαρτίου μπαίνει στο 
σπίτι του Παναγιώτη Κουκουράκη, και 
κλέβει χρυσά κοσμήματα αξίας 155.000 
δραχμών, 5) στις 20 του ίδιου μήνα, μπαί
νε ι στο σπίτι του Γ ιάννη Αναστασάκη και 
κλέβει... γυνα ικεία  εσώρρουχα αξίας
2.000 περίπου δραχμών, 6) την άλλη 
μέρα, μπαίνει στο σπίτι του Μανόλη Λε- 
πτίδη και κλέβει ένα χρυσό δαχτυλίδι, 7) 
αφού περνάει ένα δίμηνο περίπου απρα
ξίας, οπότε ο Καρατζάκης σταμάτησε 
κάθε δραστηριότητα για να θολώσει λίγο 
τα νερά, στα μέσα του Μαΐου μπαίνει στο 
σπίτι του Γιάννη Κανδηλιεράκη, σπάζον
τας το τζάμι της πόρτας της κουζίνας, και 
κλέβει χρυσά κοσμήματα αξίας 80.000 
δραχμών και 10.000 δραχμές σε μετρητά, 
8) στις 15 Ιουνίου, μπαίνει στο σπίτι της 
Ελένης Παντελάκη και κλέβει κοσμή
ματα και χρήματα συνολικής αξίας
40.000 δραχμών, 9) την επομένη μπαίνει 
στο σπίτι του Μανόλη Πριναράκη και 
κλέβει κοσμήματα και χρήματα αξίας
35.000 δραχμών, 10) την ίδ ια  βραδιά, 
μπαίνει στο σπίτι του Ιωσήφ Ροτόντου, 
αλλά δεν βρίσκει να πάρει τίποτα, 11) 
στις 27 του ίδ ιου μήνα, μπαίνει στο σπίτι 
του Γιώργου Βαρανάκη, σπάζοντας το 
παράθυρο της πόρτας της κουζίνας, 
ανακατεύει τα πάντα και τελ ικά  δεν 
παίρνει τίποτα, 12) στα μέσα του Ιουλίου, 
μπαίνει στο σπίτι του Χρήστου Πέρδικα 
από ανασφάλιστο παράθυρο του υπνο- 
δωμάτιου, και κλέβει χρυσά κοσμήματα 
αξίας 155.000 δραχμών, 13) τα μεσάνυ
χτα της 21 προς 22 Ιουλίου μπαίνει στο 
σπίτι της Κλεοπάτρας Μαργκά και κλέβει 
ένα πορτοφόλι με 7.000 δραχμές και ένα 
χρυσό σταυρό, 14) την 1η Αυγούστου, 
μπαίνει στο σπίτι του Γιώργου Μπασιά 
και παίρνει χρυσά κοσμήματα, χρήματα 
και γυνα ικεία  εσώρρουχα συνολικής 
αξίας 80.000 δραχμών, 15) την επομένη, 
μπαίνει στο σπίτι του Κώστα Θεοχαρίδη, 
αφού έσπαφε το τζάμι του παράθυρου 
του λουτρού, και παίρνει χρυσά κοσμή

ματα συνολικής αξίας 550.000 δραχμών, 
16) λ ίγες μέρες αργότερα, μπαίνει στο 
σπίτι του Στέλιου Μπονάτου και παίρνει 
ένα μικροποσό που βρίσκει, 17) στις 13 
Αυγούστου μπαίνει στο σπίτι της Ευαγ
γελ ίας Ακασιάδου και κλέβει χρυσά κο
σμήματα και χρήματα συνολικής αξίας
300.000 περίπου δραχμών, 18) στις 22 
Αυγούστου μπαίνει στο σπίτι του Νίκου 
Μ εταξάκη και παίρνει μικρό χρηματικό 
ποσό και γυνα ικεία  εσώρρουχα, 19) στις 
27 του ίδ ιου μήνα, μπαίνει στο σπίτι της 
Καλλιόπης Πατσιάτζη, και κλέβει 36.000 
δραχμές και χρυσά κοσμήματα αξίας
80.000 δραχμών, 20) την επομένη, μπαί
νε ι στο σπίτι του Κώστα Λιανεράπη και 
κλέβει κοσμήματα αξίας 150.000 δρα
χμών, 21) την ίδ ια  νύχτα προσπαθεί να 
δ ια ρρή ξε ιτο  σπίτι του Παύλου Παυλάκη, 
αλλά ο σκύλος του σπιτιού τον αντιλαμ
βάνεται και τον διώχνει, 22) φεύγοντας, 
όμως, από εκε ί καταφέρνει να μπει στο 
σπίτι του Νίκου Φωτάκη, όπου παραβιά
ζε ι τις  πόρτες σε δυο ντουλάπες, αλλά 
τελ ικά  δεν παίρνει τίποτα, 23) στις 13 Σε
πτεμβρίου, μπαίνει στο σπίτι του Νίκου 
Πιάκη και κλέβει μια γυνα ικεία  χρυσή 
ταυτότητα  και γυνα ικεία  εσώρρουχα, 24) 
το ίδ ιο βράδυ μπαίνει στο σπίτι του Μα
νόλη Αναστασάκη και παίρνει... 15 γυνα ι
κεία εσώρρουχα, 25) την επομένη μπαί
νε ι στο σπίτι του Γιάννη Σταυριανου- 
δάκη, και κλέβει 4.000 δραχμές και 21 
γυνα ικεία  εσώρρουχα, 26) την επομένη 
μπαίνει στο σπίτι της Χρυσούλας Μαρα- 
θάκη, από όπου παίρνει 35.000 δραχμές 
και 3.750 γαλλικά φράγκα, 27) στις 24 Σε
πτεμβρίου, μπαίνει στο σπίτι της Χρυσής 
Λιναράκη, και παίρνει 17 γυνα ικεία  
εσώρρουχα, 28) την ίδ ια νύχτα μπαίνει 
στο σπίτι του Στέφανου Καλπιδάκη και 
κλέβει μια χρυσή αλυσίδα αξίας 30.000 
περίπου δραχμών, 29) αλλά μετά από τις  
δυο αυτές διαρρήξεις, δεν ε ίχε μείνει 
ικανοποιημένος από τη λεία  του, και έτσ ι 
αποφασίζει να κάνει και τρ ίτη  «επιχεί
ρηση» το ίδ ιο βράδυ- από το ανοικτό 
παράθυρο της κουζίνας, λοιπόν, μπαίνει 
στο σπίτι του Δημήτρη Καθουλάκη και 
κλέβει δύο χρυσά δαχτυλίδια, μια χρυσή 
ταυτότητα, ένα ασημένιο στυλό, 3.150 
δραχμές, και... άγνωστο αριθμό γυνα ι
κείων εσωρρούχων.

Εκεί, όμως, έμελλε να σταματήσει η... 
φόρα που ε ίχε πάρει ο Καρατζάκης. Εμ
πόδιο του στάθηκαν οι άνδρες του Τμή
ματος Ασφάλειας Χανιών, που κατάφε- 
ραν να εξαρθρώσουν και ένα ολόκληρο 
δίκτυο κλεπταποδόχων που κ ινε ίτο  γύρω 
από τον Καρατζάκη! Και να σ κεφ τε ί κα
νε ίς  πως ίσως δεν φωτίστηκαν όλες οι 
πτυχές της προσωπικότητας του Καρα
τζάκη, αυτού του παράξενου φετιχ ιστή 
διαρρήκτη Γ ιατί στα Χανιά έχουν δια- 
πραχτεί και άλλες 15 κλοπές, με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο διάπραξης, που δεν 
έχουν ακόμα εξιχνιασθεί. Ό λ ο ι ε ίνα ι σί
γουροι πως κι αυτές τ ις  έχε ι διαπράξει ο 
Καλατζάκης, αλλά εκείνος δεν παραδέ
χτηκε κάτι τέτο ιο .

Πάντως, και τα όσα ομολόγησε είνα ι 
αρκετά για να τον κρατήσουν «μέσα» 
όσο διάστημα χρειάζετα ι για  να σκεφ τεί 
αν βγαίνοντας πρέπει να συνεχίσει τα 
ίδια!

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΑ ΟΥ I 175 Α Θ Η Ν Α Ι  

ΤΗΛΕΦ. 86.76.401

Δ ιευθυντής

Ταγμ/ρχης Χρήστος ΡΕΠΠΑΣ

Αρχισυντάκτης:

Υπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτη:

Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ

Σύνταξη - Ρηράιτερ - Διορθώσεις:

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

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δακτυλογράφηση κειμένων:
Χωρ Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μοκέτες:

Ανθ/ρχος Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 

Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:

Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Οικονομική Διαχείρισή -  Συνδρομητές 
-  Διεκπεραίωση:

Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ
» Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

Χωρ/λαξ Ελ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ
>' Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών: 
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Στοιχειοθεσία κειμένων:

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ 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 είνα ι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφη
μένα ή τουλάχιστον ευανάγνω
στα, σε δυο αντίγραφα, και να 
συνοδεύοντα ι από σχετικό και 
κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, 
εφ ' όσον υπάρχει.

953



Q//rofzafiut$
' c5twp U/au/pmCj ■*--^^r'
I 156 (ft/6 un /? ' —
\ —QeaaartovasTC.
I “  S ' t M "
, ΕΛΛΑΣ .. g

* IVNEΟΓ4Ι.Ι4 r
yjlpoez 
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Εμείς και oi 
αναγνώστες μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
☆

Από τα Τρίκαλα ο αναγνώστης μας κ. 
Χριστόφορος ΣΚΑΜΠΑΡΙΝΑΣ μαθητής 
της Π  Λυκείου, γράφ ει προς το  περι
οδικό:
Κε Δ ιευθυντά

Θέλω να σας συγχαρώ για  την υπέροχη 
έκδοση του περιοδικού σας που κάθε 
μήνα φ θάνει ταχυδρομικώ ς στα χέρ ια  
μου.

Είμαι συνδρομητής από την  1-1-83 και 
π ιστέψτε με πως έγ ινε  ο καλλ ίτερος μου 
φ ίλος γ ια  τ ις  ελεύ θερ ες  ώρες.

Το φω τογραφικό υλικό καθώς και τα 
επ ιλεγμένα  κε ίμ ενα  προκαλούν το  εν 
δ ιαφέρον του αναγνώστη κάθε ηλικίας.

Σε πολλούς συμμαθητές μου το δα
νείζω ευχαρίστω ς για να διαπιστώσουν 
την πρόοδο της Χωροφυλακής κυρίως 
στον τομέα  των ναρκωτικών και της εγ 
κληματικότητας που τόσο μαστίζουν την 
εποχή μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό 
Χριστόφορος Ν. Σκαμπαρίνας 

μαθητής Π  Λυκείου 
του ΕΓ Λυκείου Τρικάλων

☆

Η Αστυνομική Δ ιεύθυνση Λεμεσού — 
Κύπρου, σε ευχαρ ιστήρ ια  επιστολή της 
προς τον Γεν ικόν Δ ιευθυντή  του Υπουρ
γείου  Δημόσιας Τάξης αναφέρει:
Έ ντ ιμ ε  Κύριε,

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου επι
θυμεί να εκφράσει μέσω σας τ ις  θερμές 
του ευχαρ ισ τίες  προς την αντιπροσω
πεία Χωροφυλακής Ελλάδας και ε ιδ ικά  
στον Συνταγματάρχη κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ 
για την αξιέπαινο εργασία και δράση που 
επ έδειξε κατά το πρόσφατο ετήσ ιο  συν
έδρ ιο του Δ ιεθνή Συνδέσμου Α στυνομ ι
κών, που έλαβε χώρα στην Αμβέρσα 
Βελγίου, με αποτέλεσμα την ένταξη της 
Κύπρου στο πιο πάνω σύνδεσμο.

Πράγματι ο Συνταγματάρχης ΚΟΥΤ- 
ΡΟΥΜΠΗΣ με τ ις  ενέρ γε ιές  του και συμ
βουλές του προς την  Κυπριακή αντιπρο
σωπεία επ έδειξε την αγάπη του προς την 
Κυπριακή Αστυνομ ία  και την Κύπρο γ εν ι
κότερα.

Μ ετά τιμής 
(Μ. ΟΔΥΣΕΩΣ)
Ανώτ. Υπαστ.

Μ όνιμος Γραμματέας 
Συνδέσμου Αστυνομίας 

Κύπρου

μας κ. Γεώ ργιος ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, γράφει 
προς το περιοδικό:

Κε Δ ιευθυντά ,
στα Ψαχνά Εύβοιας διατηρώ Σχολή Οδη
γών Αυτοκινήτω ν και ένα βασικό βοή
θημα στα θεωρητικά μαθήματα που κάνω 
στους υποψηφίους οδηγούς, ε ίνα ι το 
περιοδ ικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 
από το οποίο παίρνω δ ιάφορες χρήσιμες 
συμβουλές στις σελ ίδες του αυτοκ ινή 
του.

Περισσότερη εντύπωση έκανε στους 
υποψηφίους οδηγούς ένα πολύ σπου
δαίο άρθρο που δημοσ ιεύθηκε στο περι
οδικό του Οκτώβρη 1983 τεύχος 166, σε
λίδα 756 και 757 «Το αντικανονικό προσ
πέρασμα». θέλω  να σας παρακαλέσω να 
μου απαντήσετε αν μπορώ να ζητήσω 
απο το  τυπογραφείο σας να μου τυπώσει 
200 αντίτυπα και πόσα χρήματα θα κο
στίσει.

Αυτά τα αντίτυπα θα τα χορηγώ στους 
υποψήφιους οδηγούς δωρεάν μετά την 
απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Μ ετά τιμής
Γεώ ργιος Α. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 

Εκπ/τής Οδηγών αυτ/τω ν 
Φ ιλελλήνων 2 Ψαχνό

Σ.Σ.

Από μέρους του περιοδικού δεν υπάρχει καμιά αντίρ
ρηση για το αίτημα του αναγνώστη μας. Αν θέλει μπορεί 
να έλθει σε απευθείας επικοινωνία με το τυπογραφείο 
που τυπώνει το περιοδικό (τηλ. 3456.097).

☆

Ανώνυμη φίλη του περιοδικού μας 
γράφ ει το παρακάτω συγκινητικό 
γράμμα:

Αγαπητό περιοδικό 
Είμαι κι εγώ μία από τ ις  φ ανατικές ανα- 

γνώ στριές σου. Είμαι 17 χρόνων και πη
γαίνω Β Λυκείου. Κάθε μήνα περιμένω 
με περισσότερη αγωνία και λαχτάρα να 
σε πάρω στα χέρ ια  μου και να σε δια
βάσω. Κάθε άρθρο σου με ενθουσιάζει, 
με εμψυχώ νει και με μορφώνει. Μου 
έχεις  γ ίν ε ι απαραίτητο στη ζωή μου. 
Επειδή έχω αποφασίσει, μόλις τελειώσω 
το Λύκειο  να καταταγώ στο Σώμα της 
Χωροφυλακής, να συμβάλλω κι εγώ εν
εργά στο τόσο δύσκολο έργο που ανα
λαμβάνει κάθε έλληνας χωροφύλακας 
άντρας ή γυναίκα. Μ ’ αυτά τα απλά λόγια 
μου θέλω να εκφράσω την αγάπη μου 
προς εσένα και προς όλους εκε ίνου ς  που 
αγωνίζονται κάθε μέρα για την τάξη και 
ασφάλεια του τόπου μας.

Μία φίλη σου

☆

ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. αρχ ιτέκτονας σε ευχαρ ι
στήρια επιστολή του προς τον Δ ιο ικητή 
Χωροφυλακής Π ιερίας γράφ ει μεταξύ 
άλλων και τα εξής :
Κύριε Δ ιο ικητά
...Προ ημερών επέστρεφα με την ο ικογέ- 
νειά  μου από την Θ εσ/νίκη για τον Βόλο 
οδικά με το  ιδιωτικό μου αυτοκίνητο . 
Γύρω στις 11.00 το  βράδυ κοντά στην 
Λεπτοκαριά το αυτοκίνητό  μου σταμά
τησε ξαφνικά. Έ κανα ένα έλεγχο μόνος 
μου χωρίς να μπορέσω να διαπιστώσω 
την βλάβη. Προσπάθησα να σταματήσω 
κάποιο από τα δ ιερχόμενα αυτοκίνητα  
για βοήθεια  χωρίς αποτέλεσμα. Μετά 
από αναμονή αρκετής ώρας χωρίς βοή
θεια, είδα και έκανα σινιάλο σε υπηρε
σιακό σας αυτοκ ίνητο  με πλήρωμα τον 
Ανθ/στή Βασ. Καρανάσιο και τους χωρο
φύλακες Ιωαν. Σιδηρόπουλο και Χρ. Τσα- 
βδαρίδη. Αμέσως σταμάτησαν και προσ
πάθησαν να εντοπίσουν την βλάβη. Δ ιε- 
πίστωσα δε ότ ι είχαν α ρκετές  τεχν ικές  
γνώσεις γύ(ρω από το αυτοκ ίνητο  με τις  
οποίες προσπάθησαν να ανακαλύψουν 
την βλάβη για περισσότερη από μισή 
ώρα. Δεν δίστασαν να λερωθούν να ρου- 
φήξουν βενζίνα να κάνουν ό τ ι ήταν δυ
νατόν. Οταν πλέον διεπίστωσαν ότι 
ήθελε συνεργείο, μου σπρώξανε το αυ
τοκ ίνητο  μέχρι ένα παρακείμενο πάρκιγκ 
ενός ξενώνος. Στην συνέχεια  μας μ ετέ 
φεραν στην Κατερίνη και φρόντισαν να 
πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο . Κύριε διοι- 
κητά, πάντα είχα καλή γνώμη για τα όρ
γανα που εποπτεύουν την κυκλοφορία 
τόσο στις πρλεις όσο και στους εθνικούς 
δρόμους, όμως με την επιστολή μου 
θέλω να σας συγχαρώ δ ιότι έχ ετε  την 
τύχη να έχ ετε  στις δ ια ταγές σας όργανα 
σαν τους παραπάνω κυρίους που με την 
ευγένε ιά  τους, επαναλαμβάνω, την προ
θυμία την  εξυπηρέτηση και την προσ
ήλωση στο καθήκον, πραγματικά τιμούν 
το σώμα της Χωροφυλακής.

Σας χαιρετώ
Ιωάννης Δ. Παναγιωτακόπουλος 

Α ρχ ιτέκτονας Μ ηχανικός 
Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.Ο.

Αντωνόπουλου 126 -  Βόλος

☆

Ο κ. Ιωάννης ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ, Λυκειάρ
χης του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας, 
σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τη 
Δ ιοίκηση Χωροφυλακής Τριφυλίας τον ί
ζε ι χαρακτηρ ιστικά:

Σχετικά  με την επίσκεψη των μαθητών 
5ης δέσμης στη Δ ιοίκηση Χωροφυλακής 
Τριφυλίας και κατόπιν των περιγραφών 
που έγ ιναν με ενθουσιώδη τρόπο από 
τον καθηγητή του μαθήματος, όσο και 
από τους μαθητές.

Από τα Ψαχνά Εύβοιας ο αναγνώστης . Α ' Εκφράζουμε τ ις  μεγάλες μας ευχα-
Απο το Βολο, ο κ. Ιωάννης ΠΑΝΑΓΙΩ- ρ ισ τίες για την πλήρη και εμπεριστατω-
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μένη ενημέρωση, τόσο για την ιστορία 
της Χωροφυλακής, όσο και για το έργο 
που επ ιτελεί, Η ενημέρωση υπήρξε τόσο 
εντυπωσιακή και πλήρης, ώστε να δη- 
μ ιουργηθεί κλίμα αγάπης και θαυμασμού 
προς το Σώμα που εργάζετα ι επί 24ώρου 
θάσεως και αποτελεί το σημαντικότερο 
παράγοντα για την ασφάλεια των πολι
τών και όλης της Χώρας, που μαζί με όλα 
αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, συν- 
ετέλεσε στην πλήρη επιτυχία του μαθή
ματος «Τόπος και διαδικασία παραγωγής 
και Διοίκηση» το οποίο αποτελεί νέο θε
σμό του Υπουργείου Παιδείας για την 5η 
δέσμη μαθημάτων της Τρίτης Τάξεως 
Λυκείου, εκφραζόμενος για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος. Και εξ αυτού η υλοποίηση του φ ι
λόδοξου αυτού προγράμματος γ ίνετα ι 
στοργικά με προσεκτικούς χειρισμούς 
και έντονη παρακολούθηση από όλες τ ις  
Δ /νσεις  της ιεραρχίας.

Β' Την από χειρογράφου ενημέρωση 
των μαθητών μας από τον Αντ/ρχη της 
Χωροφυλακής κ. Νικ. Μακρή επί δυόμιση 
συνεχείς ώρες, θέλουμε να εξάρουμε 
όλως ιδιαιτέρως, δείχνοντας έτσ ι σεβα
σμό, τόσο προς τον εαυτό του, όσο και 
προς το ακροατήριο, το οποίο κατέ- 
πληξε, με τον πλούτο των γνώσεων και το 
ουσιώδες περιεχόμενο.

Εκφράζουμε τ ις  θερμότατες ευχαρ ι
στίες μας για την πολύτιμη προσφορά 
του προς τη νεολαία, όσο και προς το  νέο 
θεσμό.

Ο Λυκειάρχης 
ΜΥΛΩΝΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 

Λυκειάρχης

☆

Ο Δ ιευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχο
λείου Κερατέας κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΣΟΥ- 
ΛΗΣ, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς 
τον Δ ιο ικητή του Τ.Τ. Κιν. Κερατέας Μοί
ραρχο κ. Ιωάννη ΤΑΚΑΚΗ γράφει:

Το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς  και 
κηδεμόνες του σχολείου μας, σας εκ 
φράζουν άπειρες και θερμές ευχαρι
στίες γ ια τ ί ορίσατε στους δρόμους 
πρόσβασης προς το Σχολείο υπεύθυνο 
τροχονόμο κατά τις  ώρες προσέλευσης 
και αποχώρησης των μαθητών μας.

Σας παρακαλούμε, τις  ίδ ιες  ευχαρ ι
στίες να διαβιβάσετε στα ευσυνείδητα 
και ευγενέστατα  όργανά σας και την ευ 
γνωμοσύνη των μικρών μαθητών που την 
εκφράζουν προσφέροντας ένα λουλου
δάκι «στο φύλακα άγγελό τους».

Ο Δ ιευθυντής του Σχολείου 
Εμμανουήλ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
- κ .  Α.Δ.Κ. (Ανθ/στή ε.α., Βόλο) Σχετική 
απάντηση στο ερώτημά σας, δόθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος, απ' την ίδ ια  στήλη 
(τεύχος 167, σελ. 881) σε άλλο αναγνώ
στη.

Ο τρόπος εισαγωγής στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ε ί
ναι ο ίδ ιος που ακολουθείτα ι και για  τα 
άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

-  κ. Μιχαήλ ΤΟΡΑΚΗ (Δοκ. Χωροφύ
λακα, ΠΣΟΧ Κρήτης): Ευχαριστούμε για 
τη συνεργασία σας. Η παρουσία όμως 
ορισμένων αδυναμιών δεν επιτρέπει τη 
δημοσίευσή της. Πάντως σας συγχαί
ρουμε για την αξιέπαινη προσπάθειά 
σας.

- δ .  Ράνια ΒΑΤΟΥΣΙΟΥ (Καλλονή, Μυ
τιλήνης): Αγαπητή φίλη οι υποψήφιες για 
κατάταξη στη Χωροφυλακή γυνα ίκες 
πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,65 
μ., απολυτήριο Λυκείου και να γνωρίζουν 
μια ξένη γλώσσα κατά προτίμηση. Δ ια
γωνίζονται δε σε προφορικά και γραπτά 
τεστ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-Ν ικ η φ ό ρ ο υ  ΤΖΑΤΖΑΚΗ (υπομ/ρχου) 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Έ ννοια  και 
στάδια αυτού».

-Δ η μ η τρ ίο υ  ΤΣΕΛΙΟΥ (Ενωμοτάρχη 
Β') «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ».

-Α ν ν ίτα ς  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(ασυρ-
ματίστριας Ε.Ν.): «Η ΣΑΡΔΕΛΛΑ».

-Ιω ά ννη  ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ (Ανθ/στή Α.Τ. 
Λέρου): «ΘΕΕ ΜΟΥ -Θ Ε Ε  ΜΟΥ» ποίημα.

-Ν ικ .  ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ (αντ/ρχη Χωρ/κής 
ε.α.) «ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΣΕ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ποίημα.

-Φ ιλ ά ρ ετο υ  ΗΛΙΑΔΗ: «ΕΙΝΑΙ Η
ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΑ 
ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ, ΓΙΑΤΙ;».

-Γ ιώ ρ γο υ  ΜΟΥΡΤΟΥ (Πολιτειολόγου 
-  Δ ιεθνολόγου): «Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ».

Επειδή απ’ τον επόμενο μήνα θα εκδο- 
θεί νέο περιοδικό με τον τ ίτλο  «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» για  όλα τα Σώ-

Ο Ενωμοτάρχης Αθανάσιος ΤΖΙ- 
ΜΑΣ του Χαραλάμττους που υπηρε
τε ί στο Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου, 
ζητά αμοιβαία μετάθεση για υπηρε
σίες της ΔΑΠΠ.

☆

Ο Χωροφύλακας Πέτρος ΜΠΡΟΥ- 
ΣΑΛΗΣ του Γεωργίου, που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Ν. Λιοσίων Α ττικής, ζητά 
αμοιβαία μετάθεση για υπηρεσίες 
της Δ.Α.Ο·, Δ.Χ. Κεντρ ικής Μ ακεδο
νίας και Α.Δ.Χ. Ανατολικής Μ ακεδο
νίας.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέ
τος το Ελληνικό Τμήμα της Ι.Ρ.Α., 
διοργανώνει πρωτοχρονιάτικο 
ρεβεγιόν με πλούσιο μουσικοχο- 
ρευτικό πρόγραμμα στο ξενοδο
χείο «ΞΕΝΟΦΩΝ» (Αχαρνών 340, 
Αθήνα).

Η τιμή συμμετοχής έχει ορισθεί 
σε 700 δρχ. κατ’ άτομο. Όσοι επι
θυμούν μπορούν να προμηθευ
τούν προσκλήσεις, τηλεφωνών
τας στους κ.κ. (α) Συνταγματάρχη 
Νικόλαο Κουτρουμπή, ΕΤΕΧ τηλ. 
3626.314 και (β) Μοίραρχο κ. Αλέ
ξανδρο ΒΛΑΧΟ, Α.Χ. τηλ. 
6916.383.

ματα Ασφαλείας η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ θα παύσει να εκδ ίδετα ι. Κατά 
συνέπεια όσες συνεργασίες δεν δημο- 
σ ιεύθηκαν θα παραμείνουν στο αρχείο 
του περιοδικού.

Μπίρου, Αντωνίου An., «Ευρετή
ριο διδαγμάτων αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων», Αθήνα 1983, 24X16, 
σελ. 439.

Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος βρίσκε
τα ι πολλές φορές στην ανάγκη να αναζη
τήσει τη γνώμη αξιόλογων συγγραφέων, 
για να βρει ικανοποιητική απάντηση σε 
ερωτήματα που δημιουργεί η θεωρητική 
ή πρακτική ασχολία και να μορφώσει 
σταθερές αντιλήψ εις για τα διάφορα 
προβλήματα.

Ανάμεσα στους συγγραφείς αυτούς 
κορυφαία θέση κατέχουν οι αρχαίοι έλ- 
ληνες κλασικοί. Ο τεράστιος όγκος, η 
ευρύτητα  του πνευματικού χώρου που 
καλύπτουν και συχνά η σπανιότητα των 
εκδόσεών τους τους κάνει κάπως δυσ
πρόσιτους.

Το κενό αυτό της ελληνικής β ιβλιο
γραφίας ήρθε να καλύψει το  «Ευρετήριο 
διδαγμάτων των αρχαίων ελλήνων συγ
γραφέων» του αντισυνταγματάρχη Χω
ροφυλακής Αντώνιου Μ Π I Ρ Ο Υ.’Ολη η 
αρχαία σοφία αλφαβητικά ταξινομημένη 
παρελαύνει μέσα απ' τις  439 του σελίδες.

Για να δ ιευκολύνετα ι η ανεύρεση των 
χρήσιμων για τη μελέτη κάθε ζητήματος 
απόψεων και διαπιστώσεων, στο ευρετή 
ριο αυτό καταβάλλετα ι προσπάθεια να 
συγκεντρω θεί και ταξινομηθεί σε ερω
τήσεις  η διδασκαλία των αρχαίων Ελλή
νων συγγραφέων, επειδή αυτή φωτίζει 
από κάθε πλευρά όλα τα ανθρώπινα προ
βλήματα, αποκαλύπτει με τη φιλοσοφική 
έρευνα των πραγμάτων την αληθινή 
γνώση, σ υντελεί στη διαμόρφωση του 
ήθους και στην καλλιέργεια  της ψυχής 
και υποδεικνύει τον άριστο τρόπο ζωής.

Η ταξινόμηση γ ίν ετα ι με βάση το α ντι
κείμενο στο οποίο αναφέρονται τα διδά
γματα και κατά τη συνήθη λεξικογραφ ική 
σειρά, ώστε ο καθένας, ακόμη και με 
στοιχειώ δεις γραμματικές γνώσεις, μετά 
την πρώτη αντίληψη που αποκτά από τις  
ερωτήσεις, να μπορεί με τη σημειούμενη 
παραπομπή να ανατρέξει στα σχετικά 
συγγράμματα και εύκολα να βρει ολο
κληρωμένη εξέταση του θέματος που 
τον απασχολεί.

Το βιβλίο του κ. Μπίρου είναι εκτός εμπορίου. Προσ- 
φερθηκε απ’ το συγγραφέα στο Σώμα της Χωροφυλα
κής, τυπώθηκε στο Τυπογραφείο του Σώματος για τις 
ανόγκες του προσωπικού του, ενώ παράλληλα στάλ
θηκε σ' άλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες.
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Δοκανάρη, Ναπολέοντος Σταμ., 
«Μιχαήλ Γεωργίου Σισίνης . Αγωνι
στής της επαναστάσεως του 1 8 2 1  
και επ ίλεκτο  σ τέλεχος της Ελληνι
κής Χωροφυλακής», Θεσσαλονίκη 
1 9 8 3  2 4 X 1 7 ,  σελ. 7 2 .

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το κα ινούριο 
βιβλίο του φ ιλόλογου αντισυνταγμα- 
τάρχη Χωροφυλακής κ. Ναπολ. Δοκα- 
νάρη σχετικά με τη ζωή και τη δράση του 
αγωνιστή του '21 Μ ιχαήλ Γεωργϊου Σι- 
σίνη και αργότερα  ταγματάρχη Χωροφυ
λακής.

ρ ά κ ι-λ ε ξ ικ ό  του ταγματάρχη - Δ / τ ή  της 
Τροχαίας Γλυφάδας κ. Δ ιονυσίου Καλαν- 
τζή με πλήρες αλφαβητικό ευρετήρ ιο  
όλων των τροχο νομικών παραβάσεων για 
τ ις  οποίες επ ιβάλλετα ι πρόστιμο.

Για κάθε παράβαση αναγράφ ετα ι η 
διάταξη του Κ.Ο.Κ. που την  προβλέπει, 
το  πρόστιμο που επ ιβάλλετα ι απ' το  δ ι
καστήριο, το  πρόστιμο που επ ιβάλλετα ι 
απ’ τον τροχονόμο, το  πρόστιμο του 
τροχονόμου όταν πρόκειτα ι για συρροή,

οι βαθμοί που χρεώ νονται με το ΣΕΣΟ και 
η δ ιο ικητική  ποινή (αφαίρεση πινακίδων 
κ.λ.π.).

Το β ιβλιαράκι αυτό ε ίνα ι πολύτιμο ερ
γαλείο  για τους τροχονόμους, αλλά και 
χρήσιμο βοήθημα για όλους τους οδη
γούς που έχουν έτσ ι σαφή γνώση για τις  
συνέπ ειες κάθε παράβασης του Κ.Ο.Κ.

Οι ενδ ιαφ ερόμενο ι μπορούν ν ’ απευ
θύνοντα ι στον κ. Καλαντζή ή στο Τμήμα 
Τροχαίας Γλυφάδας τηλ. 8946.404.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ
Ο ήρωας του έργου -  για  τον οποίο, θα 

πρέπει να τον ισ τε ί, η σχετική β ιβλιογρα
φία ήταν πενιχρή -  ξεχώρισε στην επα
νάσταση του '21 με την ανδρεία, το θάρ
ρος αλλά και τη βαθιά του μόρφωση, 
αποσπώντας επα ινετικά  σχόλια συμπο
λεμιστώ ν κι εχθρών, (Κολοκοτρώνη, Ιμ- 
πραήμ, κ.ά.)

Στην Οθωνική περίοδο, όντας ένας 
από τους πρώτους 10 μοιράρχους της 
Χωροφυλακής, υπήρξε υπόδειγμα τ ιμ ιό 
τητας, ύψωσε σπάνιο ηθ ικό παράστημα 
και ήρθε σ' άμεση αντίθεση με κάθε αθέ
μιτη ενέργε ια  της ε ξ ο υ σ ί α ς .

Αγω νίζετα ι για  την πάταξη της λη
στείας, ενσ τερν ίζετα ι το  μήνυμα της 3ης 
Σεπτέμβρη 1843 και πρω τοστατεί στη 
συνταγματική μεταβολή, ενώ αργότερα

στα 1854 -  θα λάβει αρνητική στάση 
στις τυχοδ ιω κτικές  πολεμικές προπαρα- 
σκευές, που οδήγησαν στην ταπεινωτική 
αγγλογαλλική κατοχή του Πειραιά, ξε 
σκεπάζοντας το σ κοτεινό  ρόλο του πα
λατιού.

Εκείνο, όμως, που ξεχω ρίζει το  Σισίνη 
μέσα στους κόλπους της Χωροφυλακής 
ε ίνα ι το γεγονός πως όταν του προτά-^ 
θηκε η ανάληψη της Αρχηγείας, την 
αποποιήθηκε υπέρ του αρχαιοτέρου του 
κατά μια θέση και καθ ’ όλα αντάξιού του 
Μ ήτρου Δεληγιώργη.

Στο βιβλίο, όμως, του κ. Δοκανάρη δεν 
παρελαύνει μονάχα η ζωή και η δράση 
του Σισίνη. Μέσα από τ ις  σ ελ ίδες του 
φω τίζονται σ κοτε ινές  πλευρές της νεώ- 
τερης ιστορίας μας -  όπως η συνταγμα
τική μεταβολή του 1843, οι οπ ερετικές 
π ολεμ ικές προπαρασκευές του 1854 και 
ο ρόλος του  παλατιού — και διασαφηνί
ζοντα ι οργανω τικά θέματα της Οθωνικής 
Χωροφυλακής.

Το όλο έργο εμπ λουτίζετα ι με πλούσια 
βιβλιογραφ ία και ονομαστικό ευρετήρ ιο .

Μέσα στις 72 σελ ίδες του ο αναγνώ
στης θα δει να ξετυ λ ίγοντα ι με γλαφ υρό
τατα  -  αλλά και με επ ιστημονική τεκμ η 
ρίωση -  δραματικά γεγονότα  της επανά
στασης του ’21, οι πρώτες προσπάθειες 
να σ τηθεί το  νέο κράτος, ο ρόλος των 
ξένων και του παλατιού και η συμβολή 
της Χωροφυλακής στη νεοελλην ική  
ιστορική σκηνή.

Για το προσωπικό ίου Σώματος το βιβλίο διατίθεται 
στην τιμή των 150 δρχ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 
απευθύνονται στους κ.κ. Αντ/ρχη Ναπολέοντα Δοκα- 
ναρη, Ελισ. Καστρισόια38. Ιωάννινα (τηλ. 0651/22 548)
Π Ενωμ/ρχη Ευάγγελο Ράπτη (τηλ. 8613.811/εσωτερ. ’

-  Καλαντζή, Δ ιονυσίου, Λεξικό 
τροχονομικώ ν παραβάσεων.

Κυκλοφόρησε σε μικρό σχήμα βιβλια

- Τ α  σύγχρονα γυμναστήρια  «Silhou- 
ete» (τμήματα ανδρικά - γυνα ικεία , για 
υγεία και εμφάνιση, Πατησίων και Κε
φαλληνίας 42, Αθήνα τηλ. 8237.889 - 
8225.398, Μ ητροπόλεως 3, Σύνταγμα 
τηλ. 3233.021 -  3230.341) προσφέρουν 
ειδ ική έκπτωση 10% επί των τιμών τους, 
για  το  προσωπικό των Σωμάτων Ασφα
λείας.

☆

- Η  β ιοτεχν ία  «MIKADRESS» τη ς  κ. 
Δήμητρας ΠΕΤΙΤΣΑ (Παλλήνη, οδός Σα
λαμίνας και Εκάβης τηλ. 6666.521) 
προσφέρει ία  παρακάτω είδη της (φω
σφορούχες ζώνες σχολικές και γ ια  μεγά- 
λους, ζώνες ώμου για  ποδηλάτες, περι
βραχιόνια και τη ρ η τές  αποστάσεων πο
δηλάτων) με έκπτωση 10% για το 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

☆

-  Η β ιοτεχν ία  γουναρικών του κ. Αλεξ. 
ΜΩΡΑΙΤΗ (Ιουλιανού 75, Αθήνα τηλ. 
8227.608 προσφέρει τα προϊόντα της με 
ειδ ική έκπτωση 10% και ευ κολ ίες  πλη
ρωμής για το  προσωπικό του Σώματος.

☆

Το κατάστημα γουναρικών του αναπ. 
υπαξιωματικού Χωροφυλακής κ. Λάμ
πρου ΤΣΙΒΟΛΑ (Αριστοτέλους 126-128 
Αθήνα τηλ. 57.23.728 και 5135.628) δια
θ έτε ι γ ια  το  προσωπικό του Σώματος τα 
γουναρ ικά με έκπτωση 20% και με ευκο
λ ίες  πληρωμής.

☆

Το εργοστάσ ιο επίπλων του κ. Νικο
λάου ΝΙΚΑΚΗ (Λιοσίων 203, Λιοσίων και 
Ρόδου 97 Αθήνα τηλ. 8326.161-23), 
προσφέρει τα έπιπλα παραγωγής του σε 
τ ιμ ές  χονδρ ικής με μεγάλες ευκολ ίες  
πληρωμής και χωρίς προκαταβολή για το 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

☆

Το κατάστημα Νεωτερισμών «ΑΦΟΙ 
ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ Ο.Ε.» (γωνία Εθνικής 
Αντιστάσεως και Τσαμαδού 16 — Πειραιάς 
τηλ.. 4122.728), με έτο ιμα  ανδρικά, γυ
να ικε ία  και παιδικά ενδύματα  και είδη 
νεω τερισμού σε πλούσια συλλογή, 
προσφέρει όλα τα είδη του για το 
προσωπικό της Χωροφυλακής και τα 
μέλη των ο ικογενειώ ν τους με έκπτωση 
20% επί των αναγραφομένω ν τιμών. Επί
σης παρέχει ευ κολ ίες  πληρωμής με μη
νια ίο διακανονισμό και με έκπτωση 5%.

Η β ιοτεχν ία  γουναρικών του κ. Νίκου 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (Τενέδου 20, Πλατεία Αμε
ρικής τηλ. 8641-202) προσφέρει στο 
προσωπικό της Χωροφυλακής τα είδη 
του με έκπτωση 25% επί των αναγραφο- 
μένων τιμών β ιοτεχνίας.

Επίσης π αρέχε ΐ( ευκολ ίες  πληρωμής 
(μικρές ά τοκες δόσεις). Στην περίπτωση 
αυτή η έκπτωση ε ίνα ι 10%. Για όλα τα 
είδη δ ίν ετα ι γραπτή εγγύηση στους αγο
ραστές. Για κάθε αγορά προσφέρεται απ' 
τη β ιοτεχν ία  ένα μικρό δώρο - έκπληξη.
Λ ε ιτουργε ί και υποκατάστημα, Πατησίων 
173, τηλ.: 86.12.650

☆

Η ετα ιρ ε ία  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» (σύ
στημα απευθείας πωλήσεων, Πίνδου 
40-42, Αργυρούπολη Α ττικής τηλ. 
9930.670 -  9931.609) προμηθεύει επι
πλώσεις 480 κατασκευαστών, όλες τις  
ηλεκτρ ικές  συσκευές, τηλεοράσ εις .V i
deo, Stereo κ.λ.π. με έκπτωση 20% στις 
τ ιμ ές  θ ιτρ ίνας για το προσωπικό των Σω
μάτων Ασφαλείας.

☆

Το κατάστημα οπτικών φωτογραφικών 
ειδών του κ. Μ ιχαήλ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ (Αθήνα, 
Α ιόλου 105, Χαυτεία  τηλ. 3240.487) 
προσφέρει στο προσωπικό του Σώματος, 
τα ακόλουθα είδη με έκπτωση.

(α) ΟΠΤΙΚΑ: 'Εκπτωση 20% επί όλων 
των αναγραφομένω ν τιμών, σκελετών 
και φακών, σύμφωνα με τον τιμοκατά 
λογο της Πανελλήνιας Ενωσης Οπτικών.

(β) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ: Έκπτωση 10% σε 
φω τογραφ ικές μηχανές, εκτυπώσεις και 
εμφ ανίσεις φωτογραφιών, φ ιλμς και

(γ) Γυαλιά ήλιου REY — BAN: έκπτωση 
10% .

☆

Το κατάστημα φωτογραφικών ειδών 
του κ. Γεωργίου ΚΑΛΤΣΑ (Μ. Κοτοπούλη 
5, εντός στοάς, Αθήνα τηλ. 5222.485 -  
5231.347) προσφέρει στο προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας, φω τογραφ ικές μη
χανές διαφόρων τύπων με ευκολ ίες  πλη- 
ρωμής. Σε περίπτωση αγοράς μετρητο ίς 
γ ίν ετα ι έκπτωση 10%.

Επίσης προσφέρει φωτογραφικά φιλμς 
με έκπτωση 15% ,κινηματογραφικά φ ιλμς 
super 8mm βουβό με 700 δρχ., με ήχο 
1.000 δρχ.,κασσέτες VIDEO της 1 ώρας 
1.100 δρχ., 2 ωρών 1.300 δρχ., 3 ωρών 
1.500 δρχ., καθώς επίσης και παιδικό κ ι
νηματογράφο στην τιμή των 1.000 δρχ.
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υπηρεβιακει
ειόηβείί

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ
Προήχθησαν στο θαθμό του ενωμο

τάρχη 54 υπενωμοτάρχες των Γενικών 
Υπηρεσιών και 2 υπενωμοτάρχες των Ει
δικών Υπηρεσιών και στο βαθμό του υπε
νωμοτάρχη 2 χωροφύλακες μετά τη 
συμπλήρωση 22 και 18 χρόνων υπηρε
σίας στο Σώμα, αντίστοιχα.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ
Αποστρατεύθηκε με αίτησή του ο 

αντισυνταγματάρχης ΔΟΜΑΖΟΣ Ανα
στάσιος, που προήχθηκε στο θαθμό του 
σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του Ν. 988/79.

Αποστρατεύθηκε, με αίτησή του και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό 
του, ο ταγματάρχης Ν.Δ. 649/70 ΖΑΧΟΣ 
Βασίλειος.

Αποστρατεύθηκαν, με αίτησή τους και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό 
τους, οι ανθυπομοίραρχοι ΤΥΡΟΒΟΛΗΣ 
Ιωάννης, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
και ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Δημήτριος.

Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους οι 
ανθ υπασπιστές: ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Ιωάννης, 
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΠΑΡΛΙ- 
ΚΑΣ Σπυρίδων, ΝΤΑΪΚΟΣ Γεώργιος, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ Ματθαίος, ΚΩΣΤΕΡΙΔΗΣ Ανα
στάσιος, ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Αρχοντής, ΛΑΟΣ 
Κυριάκος, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος 
και ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας.

Αποστρατεύθηκαν, ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο θαθμό τους, οι ανθυπα- 
σπιστές: ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνιος, ΞΕ
ΝΟΚΩΣΤΑΣ Βάιος, ΜΩΡΑΤΗΣ Κων/νος, 
ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΕΛΙΝΤΖΗΣ 
Αντώνιος, ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, 
ΓΚΟΥΜΑΣ Γρηγόριος, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ 
Ηλίας, ΑΛΕΞΙΟΥ Κων/νος, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
Νικόλαος, ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, 
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Λεωνίδας.

Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους οι 
Ενωμοτάρχες: ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Ανδρέας, 
ΛΑΛΕΤΑΣ Δημήτριος, ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ 
Παύλος, ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Κων/νος, ΚΑΤΣΑ- 
ΡΟΣ Γεώργιος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέ
ριος και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας.

Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
Μ ετατάχθηκαν από τ ις  Γεν ικές στις 

Ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος «κλάδο 
Μουσικής» οι χωροφύλακες ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
Νικόλαος και ΖΩΓΡΑΦΟΥ Θεοφάνης.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με διαταγή του κ. Αρχηγού Χωροφυ

λακής, απονεμήθηκε «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 
ΕΠΑΙΝΟΣ» στο χωροφύλακα ΚΟΥΤΡΑ 
Κων/νο του Θωμά, με το κατωτέρω αιτιο- 
λογικό: «Υπηρετώντας στο Τ.Κ.Ο.Χ. Αθη
νών και μη δ ια τεταγμένος σε υπηρεσία,

την 11 -9-83 και ώρα 10.30', στον Ωρωπό - 
Αττικής, κ ινούμενος από καθαρά αν
θρωπιστικά -  αλτρουϊστικά αισθήματα 
έπεσε στη θάλασσα και με κίνδυνο της 
ζωής του έσωσε από βέβαιο πνιγμό Γερ- 
μανίδα Τουρίστρια που κολυμπώντας 
στη θάλασσα έχασε τ ις  α ισθήσεις της, 
προκαλέσας έτσ ι τα ευμενή σχόλια της 
ίδ ιας και του κοινού υπέρ του ίδ ιου και 
του Σώματος γενικότερα».

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Ηπείρου, απο
νεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στους 
υπομοίραρχους ΚΑΒΒΑΔΙΑ Γεώργιο και 
ΑΛΕΞΙΟΥ Αθανάσιο, του τμήματος 
Ασφαλείας Πρ. Κέρκυρας, δ ιότι «...συν
έβαλαν θετικά  στον εντοπισμό και την 
επ’ αυτοφώρω σύλληψη τω ν δύο δρα
στών που κατά το χρονικό διάστημα από 
23-7-83 έως 7-9-83 άρπαξαν 16 συνολικά 
τσάντες από ισάριθμες γυνα ίκες......

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Αν. Μακεδονίας, 
απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στον 
ταγματάρχη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, 
του Α.Τ. Δράμας, ανθυπασπιστή ΘΕΟ- 
ΔΩΡΙΔΗ Νικόλαο, της Δ.Χ. Σερρών και 
ενωμοτάρχη ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Χρήστο της 
Δ.Χ. Δράμας, γ ια τί «κατ' επανάληψη 
πρόσφεραν εθελουσίως αίμα, για τη διά
σωση κινδυνευόντω ν συνανθρώπων 
τους......

Με διαταγή της ίδ ιας Ανωτέρας Δ ιο ί
κησης απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙ
ΝΟΣ» στον ενωμοτάρχη ΤΑΓΛΑΡΙΔΗ 
Ιωάννη και χωροφύλακα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ 
Μαρίνο, του Φ.Χ. Καστανούσας Σερρών, 
δ ιότι ί<...με υπερβάλλοντα ζήλο και προ
θυμία συνέθαλαν αποτελεσματικά στην 
ανακάλυψη και κατάσχεση 52 δενδρυ- 
λίων ινδικής κάνναβης, 40 γραμμαρίων 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης (φούν
τας) και 380 γραμμαρίων σπόρων ινδικής 
κάνναβης, που καλλιεργούσε και κατείχε 
στην Καστανούσα Σερρών ο ΣΟΪΛΕΜΕΤ- 
ΖΙΔΗΣ Νικόλαος...».

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, 
απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» με το 
κατωτέρω αιτιολογικό, στους αντ/ρχη 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, της Δ.Χ. Λά
ρισας και μοίραρχο ΚΑΜΑΡΑ Γεώργιο, 
του Τ.Α. Λάρισας, διότι«...συνέβαλαν θε
τικά στη διαλεύκανση του στυγερού εγ
κλήματος που έγ ινε τ ις  βραδυνές ώρες 
της 22-8-83, στη Λάρισα, με θύμα την 
9χρονη Μ.Κ., την αποκάλυψη και σύλ
ληψη του δράστη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρή
στου ετών 17, μέσα στο πρώτο 24ωρο απ' 
την τέλεση του εγκλήματος, με αποτέ
λεσμα να αποκατασταθεί το κλονισμένο 
από το  αποτρόπαιο έγκλημα, αίσθημα

Επι μέλε ι α:
Δ ημήτριος Κ Α ΙΣ ΙΟ Σ  

Ανθυπασπιστής

ασφαλείας της κοινωνίας της Λάρισας, 
να προκληθεί ο-θαυμασμός της καθώς 
και ο θαυμασμός του πανελλήνιου για 
την αποτελεσματικότητα  των Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής και να εκφραστούν ευμε
νέστατα σχόλια από το κοινό και τον 
τύπο υπέρ του Σώματος της Χωροφυλα
κής, προσφέροντας έτσ ι σπουδαία υπη
ρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια της Χώ
ρας».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Με νεότερη εγκύκλιό της, προς τις  
υπηρεσίες Χωροφυλακής του Λεκανο
πέδιου Αττικής, η Δ /νση Υγειονομι- 
κού/Α.Χ., κάνει έκκληση στα αλτρουϊ- 
στικά αισθήματα του προσωπικού για 
ΑΜΕΣΗ προσφορά αίματος, στην Τρά
πεζα Αίματος του Σώματος, επειδή εξαν
τλήθηκαν και τα ελάχιστα αποθέματά 
της με συνέπεια να μην μπορεί να καλύ
ψει περιπτώσεις ασθενών συνάδελφων 
που χρειάζοντα ι αίμα.

Το αποτέλεσμα αυτό θα ε ίνα ι άμεσο 
και οδυνηρό για τους ασθενείς. Χαρα
κτηριστικά αναφ έρετα ι ότ ι κατά το 
3μηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 1983 προσ- 
φέρθηκαν 11 φ ιάλες αίμα ενώ παράλ
ληλα η ζήτηση έφτασε τ ις  88 φιάλες.

Η «Ε.Χ.» στο τεύχος Απριλίου, ε ίχε 
αναφερθεί δ ιεξοδ ικό  στην ανάγκη της 
εθελοντικής αιμοδοσίας και στο ιστορικό 
της Τράπεζας Α ίματος Χωροφυλακής. 
Στο τεύχος αυτό δεν έχουμε να προσθέ
σουμε τίποτα περισσότερο παρά να εκ- 
φράσουμε την ευχή ένας μεγάλος αρι
θμός αιμοδοτών συνάδελφων να προσ
φ έρει αίμα και να μπορέσει έτσ ι η τρά 
πεζα να υπερκαλύψει και πάλι τη συν
εχώς αυξανόμενη ζήτηση.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ -  ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ
Σχετικά με το μειωμένο ωράριο εργα

σίας και τ ις  άδειες κύησης και λοχείας 
των μητέρων υπαλλήλων του Δημόσιου 
και των Ν.Π.Δ.Δ., το Υπουργείο Προε
δρίας της Κυβέρνησης παρέχει τ ις  ακό
λουθες δ ιευκρ ιν ίσεις  -  γνωμοδοτήσεις:

α. Για κάθε γυναίκα υπάλληλο που θα 
γεννήσει, προβλέπεται συνολικά άδεια 
κύησης και λοχείας τεσσάρων μηνών, 
ε ίτε  γεννήσει πρόωρα ε ίτε  κανονικά, δη
λαδή εισάγετα ι η έννοια της μεταφοράς 
των εν λόγω αδειών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή, αν -  για 
παράδειγμα -  κάποια γυναίκα γεννήσει 
πρόωρα στους 8 μήνες, συμπληρωμέ
νους, που θα έχει χρησιμοποιήσει 1 μήνα 
κύησης, μετά τον τοκετό  θα πάρει 3 μή
νες άδεια ακόμα.

6. Αν η μητέρα βρ ίσκεται μακριά απ' το 
παιδί της και μάλιστα σε τέτο ια  από-
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στάση ώστε να ε ίνα ι α ντικε ιμ εν ικά  αδύ
νατη η καθημερινή επικοινωνία της με το 
παιδί ώστε να καθίστατα ι εφ ικτή  η άμεση 
εκπλήρωση των μητρικών της καθηκόν
των, δεν δ ικα ιούτα ι μειωμένο ωράριο ερ 
γασίας, όπως προθλέπεται απ' τ ις  δ ια τά 
ξε ις  της παρ. 4 του άρθρου 76 του Π Δ 
611/1977.

γ. Η μη φυσική μητέρα δ ικα ιούτα ι 
μειωμένο ωράριο εργασίας καθώς επί
σης και άδεια  λοχείας. Στη δεύτερη 
περίπτωση προϋπόθεση για τη λήψη της 
άδειας ε ίνα ι η ολοκλήρωση της υ ιοθε
σίας, με δικαστική απόφαση.

Ε-ΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚ- 
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩ

ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για από
κτηση άδειας εκγυμναστού οδηγών 
υπηρεσιακών οχημάτων Χωροφυλακής 
που θα γ ίν ε ι στο Σύνταγμα Χωροφυλα
κής Αθηνών (Αμυγδαλέζα) από 23 έως 26 
Ιανουάριου 1984.

Οι υπαξιωματικοί και χω ροφύλακες 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
εξετά σ ε ις  θα πρέπει να έχουν ηλ ικ ία  μέ
χρ ι 40 ετών, απολυτήριο Γυμνασίου, 
άδεια  ικανότητος οδηγού αυτοκινήτου 
Χωροφυλακής τουλάχ ισ τον Ρ  κατηγο
ρίας και π ενταετή  τουλάχ ισ τον υπηρεσία 
οδηγού αυτοκινήτου.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν: 
α. ( Γ ρ α π τ ά ) :  Επί εντύπου ερωτημα

τολογίου  που θα περ ιλαμβάνει ερω
τήσ εις  σε θέματα του ΚΟΚ, καθώς και 
επί εντύπου ερω τηματολογίου με 
ερω τήσεις σε θέματα μηχανολογικής 
συγκρότησης και λε ιτουργ ίας του αυ
τοκινήτου.

6. ( Π ρ ο φ ο ρ ι κ ά ) :  Στην ικανότητά  
των να αναπτύξουν σε μορφή διδα
σκαλίας, θέμα δ ιδόμενο από την εξ
εταστική  Επιτροπή και αναφερόμενο 
στις δ ια τά ξε ις  του Κώδικα Οδικής Κυ
κλοφορίας ή τη μηχανολογική συγ
κρότηση και λε ιτουργ ία  του α υ τοκ ι
νήτου και

γ. ( Π ρ α κ τ ι κ ά : )  Στην οδήγηση των 
αυτοκινήτω ν — Οχημάτων:
(1) Δ ικύκλου μοτοσ ικλέτας
(2) Επιβατηγού
(3) Φορτηγού μ ικτού φορτίου μέχρι 

3500 χιλιογράμμων
(4) Φορτηγού μ ικτού φορτίου άνω 

των 3500 χιλιογράμμων
(5) Λεω φορείου και
(6) Ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμέ- 

νου.

ΣΥΝΤΑδΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Επειδή πολλές υπηρεσίες υποβάλλουν 
στο Ε λεγκτήρ ιο Δαπανών Χωροφυλακής 
ξεχωριστά υπομνήματα οδοιπορικών εξ
όδων για κάθε φύλλο πορείας του ίδιου 
προσώπου που οι δαπάνες ανάγοντα ι 
στο ίδ ιο κεφάλαιο, άρθρο και χρήση, η 
Δ ιεύθυνση Ο ικονομικού/Α.Χ. με την

507/1/146α από 6-10-83 εγκύκλιό  της, 
υπ ενθυμίζει το άρθρο 61 παρ. 2 του κα
νονισμού Ο ικονομικής Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής, σύμφωνα με το οποίο, όταν 
πρόκειτα ι για  περισσότερα φύλλα πο
ρείας του ίδ ιου δικα ιούχου δύναντα ι να 
συμπεριληφθούν όλα σ' ένα υπόμνημα 
με την  προαναφερόμενη όμως προϋπό
θεση.

Σαν παράδειγμα αναφ έροντα ι οι κ ινή
σεις του ίδ ιου μήνα για εκτέλεση  υπηρε
σίας, ανεξάρτητα  απ' την α ιτία  κίνησης 
(κλήτευση, μεταγωγή, μέτρα τάξεως 
κ.λ.π.).

Η αφορμή της έκδοσης της εγκυκλίου 
αυτής ήταν η υποβολή στο Ελεγκτήριο 
Δαπανών υπερβολικού αριθμού υπο
μνημάτων και η δημιουργία  αδ ικα ιολό
γητου φόρτου εργασίας καθώς επίσης 
και η δυσχέρεια  στον εντοπισμό τυχόν 
υπέρβασης του ανώτατου όριου των δ ι
καιούμενων ημερών εκτός έδρας κάθε 
μήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Ο.Χ.

Στον εισ ιτήρ ιο  διαγωνισμό για την εισ 
αγωγή μαθητών στη Σχολή ενω μοταρ
χών, που πραγματοποιήθηκε το 6' πεν
θήμερο Νοεμβρίου, δόθηκαν στους 
υποψήφιους τα ακόλουθα θέματα: 
α. Ελληνικά

Θέμα: Στη ζωή μας αντιμετω πίζουμε 
δυσκολίες στην πραγματοποίηση των 
στόχων και επιδιώξεών μας.
Πώς π ισ τεύετε ότ ι μπορούν να ξεπερα- 
στούν οι δυσκολίες α υτές και ποια πρέ
πει να ε ίνα ι η θέση των προσωπικών στό
χων και επιδιώξεων σε σχέση με το κο ι
νωνικό σύνολο:

β. Ιστορία
Θέμα (1) α) Η τέλε ια  δημοκρατικο

ποίηση του Αθηναϊκού π ολιτεύματος επί 
Περικλή. 6) Πώς ο Ιουστιν ιανός επιδίωξε 
την ενότητα  του κράτους με την  ενότητα  
του δικαίου.

Θέμα (2) α) Τα πολιτικά προνόμια των 
Ελλήνων κατά την τουρκοκρατία . 6) Τα 
α ίτια  του Α' Παγκόσμιου πολέμου.

γ. Μ αθηματικά
Θέμα (1) Ο Α εργάτης τελε ιώ νε ι ένα 

έργο σε 12 ώρες και ο Β εργάτης σε 8 
ώρες. Αν δουλέψ ουν και οι δύο μαζί, 
ύστερα από εργασία 4 ωρών η απόδοση 
του Α μειώ νετα ι κατά το 1 /3 της αρχικής. 
Σε πόσες ώρες συνολικά θα τελειώ σ ει το 
έργο:

(2) Τρεις φ ίλο ι έπαιξαν ανά δύο σκάκι 
με την συμφωνία ο χαμένος να διπλασιά
ζει τα χρήματα του άλλου. Στη συνάν
τηση των Α και Β χάνει ο Α, στην συνάν
τηση των Β και Γ χάνει ο Β και στη συνάν
τηση των Γ και Α χάνει ο Γ. Μ ετά την 
τρ ίτη  παρτίδα ο μεν Γ έχε ι χάσει όλα του 
τα χρήματα, ο Β έχε ι κερδ ίσει 35 δρχ. και 
ο Α έμ ε ιν ε  με 60 δρχ. Να βρεθεί πόσες 
δρχ. ε ίχε στην αρχή καθένας.
ΣΗΜ .:Λύσεις των προβλημάτων με αλγε- 

βρική μέθοδο δεν λαμβάνοντα ι 
υπόψη.

δ. Γεωγραφία
Ερώτηση 1η: Από τον εκσυγχρονισμό

της Ελληνικής γεωργίας περιγράψατε 
την εκμηχάνιση, τον εκσυγχρονισμό στις 
μορφές και μεθόδους της καλλιέργειας 
και την επαγγελματική εκπαίδευση των 
αγροτών.
Ερώτηση 2η : Ο ρυκτός πλούτος Ισπανίας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Ιωάννης του Γεωρ
γίου

Μ οίραρχος

της Δ.Α.Υ.Π.

Θανάσιμα τραυματίσ τηκε, στις 
20-11-83, ο μοίραρχος ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ 
Ιωάννης, που υπηρετούσε στη φρουρά 
του Προεδρικού Μεγάρου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το  1947 στην 
Ελάτη Τρικάλων. Το 1967 κατατάχθηκε 
στο Σώμα και το  1971 εισόχθηκε στη 
Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής.

Ο άτυχος συνάδελφος δ ιακρινόταν για 
τη μεγάλη αφοσίωση στο καθήκον, τον 
ευα ίσθητο και εξα ίρετο  χαρακτήρα του. 
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε 
βαθιά λύπη, σε όλο το προσωπικό του 
Σώματος και ιδ ια ίτερα  στους συνάδελ
φους που υπηρετούσαν μαζί.

Φ εύγοντας απ' τη ζωή άφησε μόνους 
τη γυνα ίκα του Βέρα και τα δύο ανήλικα 
παιδιά του Γιώργο και Νίκο.

Η κηδεία  του έγ ινε  το απόγευμα της 
επομένης του θανάτου του, στο Νεκρο
ταφ είο  Αμαρούσιο και την παρακολού
θησαν ο Γεν ικός Γραμματέας της Προε
δρίας τη Δημοκρατίας πρέσβυς κ. Πέ
τρος Μ ολυβ ιάτης και ο Δ ιευθυντής του 
ιδ ια ίτερου γραφείου του κ. Προέδρου, κ. 
Μ ιχαήλ Λιάπης, ο Β' Υπαρχηγός του Σώ
ματος υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ρομο- 
σιός, ο Δ ιευθυντής της Δ /νσης Ασφα
λείας Υψηλών Προσώπων συνταγματάρ
χης κ. Ιωάννης ΡΟΥΜΠΑΣ, συνάδελφοι 
του εκλιπόντα, συγγενείς  και πολύς κό
σμος.
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γιά ΐίς  ελεύθερες ώρες

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

2

3 ■ ■ ■
4 ■
5 ■ Η■
6 Η■ _| ■
7 1 ■
8 ■ 1 ■ 1
9 ■
ΙΟ■ ■ ■ ■
11 ■
12 ■
13 ■ ■

- Κονδυλιά απδ . . .  κον- 
.. κάνω.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α :
1. Μέχρι θανάτου η αρρώστια του.
2. Κυκλοφορούνε οι γραφές τους.
3. Το χημικό σύμβολο του ιριδίου. - 

δύλι -  Μ έχρι -  Εκποιώ χωρίς να .
4. Μ' αυτές, φτηνά τη βγάζεις.
5. . . .  Οτόνγκα: νησί της Πολυνησίας -  Με μια νότα γ ίν ε 

τ α ι . . .  έτσ ι -  Πράξεις χωρίς . . .  υπόληψη.
6. Και μηχανική η . . . δύναμή του -  Συνοδεύει και τη . . . 

σούμα.
7. Κ ό β ετα ι. . .  λαιμός όταν την κόψεις -  Κ ατασταλάζει. . .  

πάνω-πάνω.
8. Βλέπε . . . αναγραμματισμένα -  Το γεμάτο ε ίν α ι. .. τρ ε 

χάτο.
9. Μικρά και με το μέτρο τους -  Χωρίς αυτό δεν έχε ι δίχως.

10. Ο ήλιος που βγα ίνει στην Α γ γ λ ία -Λ ύ κ ο ι ά φ ω νο ι-Ν ό τα  -  
Υγρή . . .  λίρα.

11. Ίδ ια  φωνήεντα -  Σιγά τα αίματα απ' αυτές.
12. Πικάντικη η αδυναμία του -  Τα δόντια του .. .ακονίζονται.
13. Ο εχθρός τους πήγε πάσο -  Μήνας που δεν έχει... πέντε.

Κ Α Θ Ε Τ Α :
1. Από τα μάτια σου χαμένος -  Τα σχολικά ε ίν α ι. . .  λειψά.
2. Γ ίνονται κ α ι. . .  οι άνθρωποι—Δεν είνα ι όλες . . .  εκλεκτές.
3. Έ μφραγμα που θέλε ι φράγμα -  Κουτουλάνε τα όμοιά 

τους. -  Στην κίνηση .. . ακίνητα.
4. Για ποιητές το . . . αμάραντο -  Παχύ, πολύ . . . αδύνατο -  

Α π ομεινάρ ι. . . ύποπτο.
5. Ιδ ιότητα του . . .  μη εντάξε ι -  Συμπληρώνει ένα . . .  άουτ.
6. Ό χ ι δικά τους τα . . .  φτερά τους -  Καλείτα ι και γ ια  . . .  

ντύσιμο.

7. Βραχέα φωνήεντα — Κ ρ ύ β ε ι. . . ισλαμικό κεφάλι.
8. Και μεχάμ ια  σ υ ν τη ρ ε ίτα ι-Δ ε  βγαίνουνε από το  . . .  μυαλό 

σου. Φωνή βοώντος στο μαντρί.
9. Ρ οκαν ίζουν  με τα  δ ό ν τ ια -Μ ε  το  εμπ ρός κ α ι . . .ξ εκ ιν ά μ ε .

10. Πρασινίζουν μέσα στην άμμο -  Και αυτό θαλασσοδέρνε
ται.

11. Σφαγμένη . . . σφαγή -  Σαλονιών αμφίεση -  Τομή με την 
τομή της!

12. Ε τα ιρείες τα . . . προβάλλουν -  Είναι το μάτι του μονό
φθαλμου -  Και ωραία και μοιραία.

13. Και για  . .. πανηγυρισμούς αυτές -  Αλμυρή η . . .  ξυνίλα 
του.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Διαμέρισμα No 13

Η αμαξοστοιχία «Ακρόπολη» μόλις ε ίχε σταματήσει στο 
Σ ιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Στην αποβάθρα, ο Τα
γματάρχης Λούκας αναθεμάτιζε την τύχη του, καθώς δύο 
άνδρες μετάφεραν από το  τρένο στο ασθενοφόρο το πτώμα 
του Γιώργου Κουρή, από τον οποίο περίμενε να μάθει πολλά. 
Ο Κουρής ήταν ένας επ ιδέξιος διαρρήκτης, που κατάληξε σε 
μια συμμορία αδίστακτων ληστών. Τώρα, όμως, προσπαθούσε 
να ξεφ ύγε ι από την παρανομία, και έφ ερνε πληροφορίες για 
μια μεγάλη ληστεία  που ετοιμαζόταν. Δύο άνδρες της Ασφά
λειας είχαν αναλάθει να τον επ ιτηρούν μέσα στο τρένο.

- Ν α  πάρει η ευχή! Πώς αφήσατε να γ ίν ε ι κάτι τέτο ιο ; 
ξέσπασε ο Ταγματάρχη Λούκας.

-  Είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργο. Κατάφεραν και 
τον σκότωσαν κάτω από τα μάτια μας!

Κι όμως, οι οδηγίες ήταν σαφείς. Στη δεύτερη γαλαρία 
μετά την Κατερίνη, οι δυο αστυνομικοί θα έσβηναν τα φώτα 
του τρένου και θα περίμεναν. Ο Κουρής θα ξεγλιστρούσε από 
το  διαμέρισμα No 13, θα τους ψ ιθύριζε τ ις  πληροφορίες που 
είχε υποσχεθεί, και θα γύριζε στη θέση του.

-  Ποιος ήταν στο διαμέρισμα No 13 εκτός από τον Κουρή; 
ρώτησε ο Ταγματάρχης.

Στο διαμέρισμα 13 υπήρχαν άλλα τρ ία  άτομα και συγκε
κριμένα τρ ε ις  άνδρες. Μ όλις μπήκαν στη γαλαρία, οι αστυνο
μικοί κατέβασαν το διακόπτη και το βαγόνι βυθίστηκε στο 
σκοτάδι. Ά δ ικα , όμως, περίμεναν τον πληροφοριοδότη, αφού 
πήραν θέσεις στις δυο πλευρές του διαδρόμου. Ο Κουρής δε 
φάνηκε καθόλου. Η εξήγηση δόθηκε όταν το τρένο άφησε τη 
γαλαρία και φωτίστηκε, οπότε το 13 γέμ ισε αναστατωμένες 
κραυγές δυσάρεστης έκπληξης και τρόμου. Ο Κουρής κειτό- 
ταν μπρούμυτα, νεκρός. Έ νας επιβάτης είχε τραβήξει το 
σήμα κινδύνου και το τρένο σταματούσε. Οι αστυνομικοί που 
έτρεξαν, διαπίστωσαν ότι ε ίχε πυροθοληθεί στην πλάτη με 
πιστόλι με σιγαστήρα, αφού κανένας δεν είχε ακούσει τίποτα. 
Αλλά, παρόλο που ψάχνουν όλο το  τρένο, δεν βρίσκουν που
θενά το όπλο του εγκλήματος.

Ο Ταγματάρχης Λούκας έχε ι δώσει οδηγίες για να οδηγη
θούν στο Τμήμα Ασφαλείας και οι τρεις συνεπιβάτες του νε
κρού, και τους ανακρ ίνει χωριστά. Ο πρώτος είνα ι ο Μίμης 
Λυμπερόπουλος, έμπορος. Λ έει πως άκουσε την πόρτα να 

■ ανοίγει και να κλείνει. Ο δεύτερος, ο Γιώργος Ζοζεφίδης, δεν 
έχει συγκεκρ ιμένο επάγγελμα. Αυτός καθόταν απέναντι από 
το Λυμπερόπουλο, δίπλα στο παράθυρο. Ο τρ ίτος, ο Κώστας 
Μανούσης, κα ταθέτε ι πως καθόταν δίπλα στο Λυμπερόπουλο 
και απέναντι από τον Κουρή. Η πόρτα βρισκόταν δίπλα τους, 
και λ έε ι ότ ι κι αυτός την άκουσε να ανο ίγε ι και να κλείνει.

Μ ετά από αυτές τ ις  καταθέσεις, ο Ταγματάρχης π ιστεύει 
ότ ι έχ ε ι βρει την άκρη. Ε σ ε ί ς ;
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- Τ η ν  άδεια οπλοφορίας, παρακαλώ!..

ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΚΗΣ

-  Σ ’ ευχαριστώ, θεέ μου, λ έε ι η μαντάμ 
Πολυχρονοπούλου, στη ζωή δεν υπάρχει 
μόνο το  χρήμα. Υπάρχουν ακόμα τα κο
σμήματα, οι γούνες, τα σπορ α υτοκ ί
νητα . . .

V

Πριν ανέβε ι στο τζιπ, ο αφρικανός σω- 
φέρ, εξετά ζε ι το χέρ ι του επιβάτη του.

-  Εσύ, γραμμή ζωής μεγάλη, του λ έε ι ο 
σωφέρ, μπορούμε ξεκινήσουμε.

Περίεργος ο επιβάτης γ ι’ αυτό το ενδια
φέρον του σωψέρ του, τον ρωτάει στο 
δρόμο γ ια τ ί κο ίταξε τη γραμμή ζωής του 
χερ ιού του, οπότε εκε ίνος  απαντάει:

-  Εγώ, όχι έχω φρένα.

☆

Έ νας κύριος λ έε ι σ' ένα βιβλιοπώλη: 
-Θ έ λ ω  ένα βιβλίο σύγχρονο, και κυ- 

ρίως χωρίς επ ιφανειακές αφηγήσεις, 
χωρίς κουραστικούς διαλόγους

-  Μάλιστα, λ έ ε ι ο βιβλιοπώλης, αυτό 
εδώ θα σας κάνει οπωσδήποτε.

-  Τι ε ίνα ι;

- Τ ο  νέο ωράριο των σιδηροδρόμων.

☆

Σε μια συναυλία κλασικής μουσικής 
παίζετα ι ένα κομμάτι αρκετά  βαρετό. 
Ενας θεατής κο ιμάτα ι και αρχίζει να ρο

χαλίζει. Τότε η τα ξ ιθ έτρ ια  τον  πλησιάζει, 
τον σ κουντάει στον ώμο και του λέε ι:

-  Σας παρακαλώ, κύριε, σ ταματήστε να 
ροχαλίζετε, θα ξυπνήσετε όλο τον κό
σμο!

☆

Ενας ερω τευμένος αποφασίζει να 
κλέψ ει την  αγαπημένη του. Το βράδυ με 
μια σκάλα την  απαγάγει και τη βάζει σ ’ 
ένα ταξί. Στο σταθμό ρωτάει τον ταξιτζή  
πόσα του οφ είλε ι.

-  Τίποτα, λ έ ε ι εκε ίνος. Ο πατέρας της 
δεσποινίδας με πλήρωσε και μου ζήτησε 
να κάνω τα πάντα για  να μη χάσ ετε το 
τρένο !

☆

Ενας ερευνη τής  ρω τάει το δ ιευθυντή 
μιας επιχείρησης.

-  Πόσο προσωπικό εργάζετα ι κατά μέ
σον όρο;

Και ο δ ιευθυντής.
-  Περίπου το  ένα τρ ίτο .

Ο Δημητράκης γυρ ίζε ι από το  σχολείο 
και λ έε ι στον πατέρα του:

- Έ ν α ς  συμμαθητής μου, μου πε ότι 
σου μοιάζω.

-  Α! κάνει ο πατέρας. Και τ ι του είπες;
-  Τίποτα, ήταν πιο δυνατός από μένα!

☆

Δύο τρ ελο ί παρατηρούν έξω από το 
παράθυρο του τρελοκομείου  έναν 
αγρότη που καλλ ιεργεί φράουλες!

-  Παράξενο, λ έε ι ο ένας, αυτός εκε ί 
βάζει κοπριά στις φράουλες ενώ εμείς  
βάζουμε ζάχαρη!

- Κ α ι μετά, προσθέτει ο άλλος, σου 
λένε  ό τ ι δεν ε ίνα ι ο κόσμος για  δέσιμο!

☆

Ενας Β έλγος λ έε ι σ ’ έναν Αμερικάνο:
-  Κ ο ιτάξτε αυτόν τον πύργο των δεκα

π έντε πατωμάτων. Το φτιάξαμε σε δώ
δεκα ημέρες!

- Κ α ι λοιπόν; απαντάει ο Αμερικάνος. 
Εμείς βάζουμε τα θεμέλ ια  ενός πύργου 
πενήντα ορόφων το πρωί και το  βράδυ 
όταν επ ιστρέφ εις βλέπεις να φεύγουν οι 
πρώτοι διωγμένοι, επειδή δεν είχαν να 
πληρώσουν το  νοίκι!

☆

-  Δημήτρη, λ έε ι η Μαρία, ως εδώ ήταν 
οι σχέσεις μας. Αγαπώ κάποιον άλλο. Να, 
πάρε και το  δαχτυλίδ ι των αρραβώνων 
μας.

- Τ ι ;  κάνει ξαφνιασμένος ο αρραβω
νιαστικός. Πες μου τ ’ όνομά του, χωρίς 
δεύτερη  κουβέντα!

-Σ κ έ ψ ο υ  λογικά, του λ έε ι η κοπέλα, 
ε ίνα ι ανώφελο να χτυπ ηθείς μαζί του.

-  Και βέβαια όχι. Το δαχτυλίδ ι θέλω να 
του π ουλήσω !..

Σ' ένα εξω τικό νησί

Έ χετε  ακουστά για το  νησί Ίσως (με
ρικοί χάρτες το  αναφέρουν και σαν Μπο
ρεί), που ε ίνα ι χαμένο μέσα στην απε
ραντοσύνη του Ε ιρηνικού Ωκεανού; Αν 
όχι, τό τε  καιρός ε ίνα ι να μάθετε πως στο 
νησί αυτό κατο ικούν δύο φυλές, εξω τε
ρικά όμο ιες μεταξύ τους, οι Σώστο και οι 
Λαθός.

Το χαρακτηρ ιστικό της πρώτης φυλής 
ε ίνα ι ότ ι τα μέλη της λένε πάντα την 
αλήθεια, ενώ της δεύτερης πάντα ψέ
ματα.

Μια φορά, ένας τουρ ίσ τας περιδιά
β α ζ ε  στο Ίσως και συναντήθηκε στο 
δρόμο με τρ ε ις  Ιθαγενείς. Ο ένας τους 
ήταν της φυλής Σώστο και οι δύο της 
φυλής Λαθός, όπως του είπε ένας άλλος 
λευκός, που παραβρισκόταν εκε ίνη  τη 
στιγμή εκεί, χωρίς όμως να δ ιευκρ ιν ίσει 
ποιος ή ποιοι. Οι τρ ε ις  ιθαγενε ίς  είπαν 
στον τουρ ίσ τα  με τη σειρά:

Πρώτος: — Εγκώ όνομα Ιγκ.
Δ εύτερ ος: -  Εγκώ όνομα όκι Ιγκ.
Τρίτος: -  Εγκώ όνομα όκι Ογκ.
Και ο παλιός λευκός που ήξερε καλά 

τους ντόπιους, συμπλήρωσε:
- Τ α  ονόματά τους ε ίνα ι Αγκ, Ιγκ και 

Ογκ. Μ πορείται να β ρ είτε  ποιο ε ίνα ι το 
όνομα του καθενός και ποια η φυλή στην 
οποία ανήκει;

Ο τουρίστας, που ήξερε από πριν αυτή 
την ιδ ιομορφ ία  των κατοίκων του Ίσως, 
ε ίχε πάει προετο ιμασμένος και βρήκε 
αρκετά  εύκολα την απάντηση. Ε σ ε ί ς ;
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ΑΥΤΟ ΤΟ Ξ ΕΡΕΤ Ε; ΤΕΣΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Γιατί γ ίνοντα ι οι ραβδώσεις στα νο
μίσματα;

Α υτές οι ραβδώσεις εμποδίζουν την 
παλιά τακτική των απατεώνων να λιμά
ρουν τα νομίσματα. Την παλιά εποχή που 
ο περίγυρος των νομισμάτων ήταν λείος, 
οι κλέφτες μπορούσαν να ξύνουν τις 
άκρες τους ή να κόβουν μικρά κομμάτια 
από το καθένα.

Λίγο από το κάθε νόμισμα μάζευαν 
σωρό χρυσάφι και ασήμι από πολλά νομί
σματα. Ό τα ν  τα νομισματοκοπεία πρόσ- 
θεσαν τ ις  ραβδώσεις στα πλάγια έπαψε 
αυτή η κλοπή. Γ ιατί κανείς βέβαια δε δέ
χετα ι νομίσματα με κομμένες ή μειωμέ
νες τ ις  ραβδώσεις.

☆

Γιατί τα μαντήλια είναι τετράγωνα;

Οποτεδήποτε και να είνα ι το  μέγεθος 
των μαντηλιών αυτά είνα ι πάντα τετρ ά 
γωνα. Δεν είνα ι καμιά ιδιοτροπία των 
κατασκευαστών ή καμιά μόδα, που κρα- 
τά ε ι ακόμα από την πρώτη μέρα εμφανί- 
σεως του είδους αυτού.

Το σχήμα των μαντηλιών έχει καθιε
ρωθεί με νόμο επί Λουδοβίκου 16ου. Μέ
χρι τό τε  τα μαντήλια ήταν στρογγυλά, 
τριγωνικά, τετράγωνα, παραλληλό
γραμμα κ.λ.π. Είχαν δηλαδή όλα τα γεω
μετρικά σχήματα. Οπότε η σύζυγος του 
Λουδοβίκου, η περίφημη Μαρία Αντουα- 
νέτα, που δεν αγαπούσε παρά μόνο το 
τετράγω νο σχήμα, ζήτησε από το βασιλιά 
να καθιερώσει με το νόμο το σχήμα αυτό 
για όλα τα μαντήλια.

Από τό τε  τα μαντήλια είνα ι τετράγωνα 
εφόσον κανένας δε βρέθηκε μέχρι τώρα 
να τους αλλάξει το σχήμα.

☆

Από πού βγήκε η λέξη «σακαράκα».

Οι Καράκες ήταν ένα είδος καραβιού, 
που έχει λε ΐψ ει από τ ις  θάλασσές μας 
εδώ και 200 χρόνια περίπου. Το καράβι 
αυτό που είχε προσφέρει αληθ ινές υπη
ρεσ ίες στο θενετσ ιάνικο ναυτικό της 
εποχής εκείνης, ήταν γερό σκάφος, με 
διαστάσεις σημαντικές και με σ τερεό
τητα  πλοίου ανοιχτής θάλασσας. Οι θα
λασσινοί είχαν σε μεγάλη υπόληψη το 
είδος αυτό του καραβιού. Το τακίμ ι των 
πανιών του ήταν με τέτο ιο  τρόπο φτια 
γμένο, ώστε το έκανε ν ’ αρμενίζει με 
σταθερότητα και στις πιο μεγάλες φουρ
τούνες. Με τον καιρό όμως άλλα πλεού
μενα παρουσιάστηκαν πιο καλοβαμένα 
και πιο δυνατά. Οι καράκες μπήκαν σιγά 
σιγά σε δεύτερη μοίρα. Δεν τις  μεταχει
ρίζονταν πια παρά μόνο οι κουρσάροι και 
οι λαθρέμποροι του Αιγαίου. Ώσπου εξ
αφανίστηκαν σχεδόν ολότελα. Ό τα ν  
ωστόσο καμιά απ’ αυτές έκανε την εμφά
νισή της οι Έ λληνες νησιώτες, που την 
έβλεπαν να πλησιάζει από μακριά, έλε 
γαν ότι το  καράβι αυτό μοιάζει σαν «κα- 
ράκα». Έ τσ ι από τη λέξη αυτή έμεινε και 
η λέξη σακαράκα, που τη λέμε για να χα
ρακτηρίσουμε κάθε τ ι παλιό και άχρηστο.

Το κυνήγι των λαθών

Με την πρώτη ματιά οι δυο εικόνες 
φαίνοντα ι όμοιες, αλλά με ένα προσ
εκτικό  έλεγχο θα διαπιστώσετε ότ ι δια
φέρουν σε επτά σημεία. Ποια είνα ι αυτά;

Η ιστορία της γραβάτας.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΣ, 2) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ

ΦΟΙ, 3) IP -Δ Υ Λ -Ε Ω Σ -Ε Κ , 4 )ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, 5) Ρ Α Ρ -  
ΕΤ -  ΑΤΙΜΕΣ, 6) ΙΠΠΟΣ -  ΙΣΟΝ, 7) ΤΡΑΧΕΙΑ -  ΚΑΤ, 8) 
ΟΑΡ -  ΡΥΑΚΙ, 9) ΣΤΙΧΑΚΙΑ — ΑΝΕΥ, 10) ΣΑΝ -Λ Κ  -  ΜΙ -  
ΛΡ, 11) ΕΕ-ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ, 12) ΤΣΙΡΟΣ -  ΠΡΙΟΝΙ, 13) 
ΝΙΚΗΤΕΣ-Μ Η.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΑΔΙΟΡΑΤΟΣ -  ΕΤΗ, 2) ΘΗΡΙΑ -  ΡΑΤ
ΣΕΣ, 3) ΕΜ -  ΚΡΙΑΡΙΑ -  IN, 4) ΡΟΔΟ -  ΠΧ -  ΧΝΑΡΙ, 5) 
ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ -  ΝΟΚ, 6) ΠΙΛΟΤΟΙ -  ΚΛΑΣΗ, 7) ΕΟ -  
ΣΑΡΙΚΙ, 8 )Υ ΓΕ ΙΑ -Υ Α -Μ Π Ε , 9) ΤΡΩΚΤΙΚΑ -  ΜΑΡΣ, 10) 
ΟΑΣΕΙΣ -  ΚΑΪΚΙ, 11)ΣΦ-ΣΜΟΚΙΝ -Τ 0Μ , 12) 0Ε -Ε Ν Α  
-  ΕΛΕΝΗ, 13) ΝΙΚΕΣ -  ΤΟΥΡΣΙ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαμέρισμα No 13

Μέσα στο σκοτάδι της γαλαρίας, ούτε ο Λυμπερό- 
πουλος ούτε ο Ζοζεφίδης μπορούσαν να καταλάβουν ότι 
ο Κουρής είχε κινηθεί, άρα δεν μπορούσαν να τον 
πυροβολούσαν τότε. Αν πάλι τον πυροβολούσαν πριν 
σηκωθεί, θα τον είχαν χτυπήσει στο στήθος ή στο πλάι. 
0 Μανούσης, όμως, παρόλο που κι αυτός δεν έβλεπε, 
είχε ακουμπήσει το χέρ ι του επη συρόμενη πόρτα και 
κατάλαβε πότε πήγε να την ανοίξει ο Κουρής. Τότε, τον 
πυροβόλησε ακουμπώντας το πιστόλι στην πλάτη του, 
άνοιξε την πόρτα, βγήκε στο διάδρομο, πέταξε το πι
στόλι από κάποιο παράθυρο του διάδρομου, και μπήκε 
στο διαμέρισμα κλείνοντας την πόρτα τάσω του. Μια 
έρευνα στη γαλαρία θα αποκαλύψει το όπλο του εγκλή
ματος και θα στηρίξει τους συλλογισμούς του Ταγμα
τάρχη Λούκα.

Οι κομψευόμενοι των αρχαίων Αθηνών 
και της αρχαίας Ρώμης, οι μεγιστάνες 
του Βυζαντίου με τ ις  π ολυτελέστατες 
φορεσιές τους και οι κομψοί και φ ιλάρε
σκοι ιππότες του Μεσαίωνα δεν είχαν 
ιδέα της γραβάτας, που εμφανίστηκε 
στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα.

Κάποτε έφτασε στη Γαλλία ένα νέο 
σύνταγμα Κροατών σωματοφυλάκων του 
Λουδοβίκου 14ου. Οι άντρες του συντά
γματος είχαν δεμένη στο λαιμό τους σαν 
είδος γραβάτας μια πολυτελή εσάρπα, 
στολισμένη με πολύτιμες δαντέλες. Το 
κομψό αυτό στολίδι άρεσε στο Λουδοβίκο 
14ο, που μια μέρα παρουσιάστηκε στην 
αυλή του με μια γραβάτα όμοια με τη 
γραβάτα των Κροατών στρατιωτών.

Όπως ήταν επόμενο την άλλη μέρα 
όλοι οι αυλικοί έσπευσαν να τον μιμη- 
θούν. Και η περίεργη εκείνη όσο και 
κομψή εσάρπα πήρε το όνομά της από 
τους στρατιώ τες που την είχαν ε ισαγάγει 
«Κροάτα». Αργότερα έγ ινε «Κροθάτα» 
σιγά σιγά «Κραβάτα» όπως την λένε οι 
Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι και «γραβάτα» 
όπως το εξελληνίσαμε εμείς. Από τό τε  η 
γραβάτα έμε ινε  το απαραίτητο συμπλή
ρωμα του αντρικού ντυσίματος.

ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΚΗΣ
Σ’ ένα εξωτικό νησί

Ό λη  1Ό13)ρτΐ0Λ0 A3g 
110 31113) ΟΙΏΐρχ bnOlO 13»ίΐΛΌ DA '*λγ Λ0 1  01101 Λ0 1 1D* 
■ (χλ| 3Λ3γ Λ01 A3Q 110 3U13) bOgDV bflOlD )3*|JaD DA ‘*λ| 
Aoi Od3in3g ο ι '(*λ| ioi3)prioAO brcu 3U]3 nodiD) bogDy 
bnoiD 13*llAD DA '*λθ Λ0 1  'LiA3AD01 OlOldU Λ0 1  13ADH 
non '(g) bouodi ο OAOd 13A3t1 Ί0 1 3 . bogDy da3 id* 
οΐΌφχ ong b]3A3XDgi bnoi λπολο*  non '(g) id* (g) ‘ (z) 
lOUOdl 10 Ddl30 111 3rt 1D1A0|3Y*0UD '0131M ΟΙΌφΧ b isd l 
bnoi id* 13Ap* nou (t?) bouodi o idi3]3y*oud b lio jiq  idi 
-3!3Y*0UDb(i)A3tl0U3 031Π3φ ligDyLig ' bp0 DV b]3A3ADgi 
bi3di bnoi id* i3ad* ( ή  bouodi o bDd (loroiuidsu aUtj

*λγ *λ| *λη (9
*λ| *λγ *λο (5
*λγ *λο *λ| (φ
*λο *λν *λ| (ε
*λ| *λο *λ\/ (ζ
*λθ *λ| *λγ (ι

:bli)j3 bnoi
‘bnouodi bno*ii3do<t>Dig )j3 3d b]3A3XDgi bi3di bnoio 
AnO*llAD DA Anodoud *λθ ID* *λ| '* λ ν  DlDdOAO D1

ΤΕΣΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

To κυνήγι των λαθών

'OAprimyLiriDX idai3 noidoiti ηοή39 noi oiAnd 
-3iu οχ (l 'Ud3ipYlirti idai3 no]dn* ηογρλ3ά noi (iu3*o 
H (g 'lid3iod*iri'1DA13 noi)DADd noi D1A31 ?Aid H (5 
'DlAoyU 1DA13 noi l*lADri OdSlDldD o io  iaqydA οχ ( l  'b3g 
-irioiu3  ong 13X? noiiidoArnoD noi ίιγοιο μ (ε OApdoiAny 
od3 ioAiYiDA!3 noYn*onoiiggupAiiooduri οχ(ζ ‘oiXioad 
od3ioXiY ida)3  noidDiti noidsioidD noi Ddoio οχ ([
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N S q  ρ π ’ Ο Ο Η
ΤΗΝ SOOQOq

Α Θ Η Ν Α

Στα πλαίσια των ενημερω τικώ ν τους 
επαφών, εξήντα  επτά (67) σπουδαστές 
της Σχολής Εθνικής Αμύνης, με επ ικε
φαλής τον Δ ιο ικητή  της Σχολής α ντι
ναύαρχο κ. Κωνσταντίνο Ζωγραφάκη, 
επ ισκέφτηκαν στις 17-11-1983 το Αρχη
γε ίο  Χωροφυλακής.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκαν ο Α' 
υπαρχηγός Χωροφυλακής υποστράτη
γος κ. Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος, ο 
οποίος απηύθυνε σύντομο χα ιρετισμό 
και πρόσφερε αναμνηστικό δώρο των

150 χρόνων του Σώματος στο Δ ιο ικητή 
της Σχολής.

Επακολούθησε ενημέρωση των σπου
δαστών γύρω από την ιστορική πορεία 
και την οργανωτική διάρθρωση, απο
στολή και δραστηριότητα  του Σώματος 
απο τον Δ ιευθυντή  Οργάνωσης του Α.Χ. 
ταξίαρχο κ. Δημήτριο Τσαμούλη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμα, 
ο β υπαρχηγός Χωροφυλακής υποστρά
τηγος κ. Γεώργιος Ρομοσιός, ο Γ ' επι
θεωρητής υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Ηασιλακης, άλλοι ανώ τατοι και ανώ τεροι 
αξιω ματικοί και επ ιτελε ίς  του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής.

Α Θ Η Ν Α

Σε ε ιδ ική  τελ ετή  που έγ ινε στις 11 
Νοεμβρίου 1983, στις Σχολές Χωροφυ
λακής Αθηνών, ο Δ ιο ικη τής της Σχολής 
υπλιτων Χωροφυλακής συνταγματάρ
χης κ. Π ισκοντάκης -  επέδωσε τα πτυχία 
σε 40 χω ροφύλακες -  τροχονόμους που 
αποφοίτησαν από το  Σχολείο Τροχαίας -  
Ε ιδίκευσης.

Στη σεμνή αυτή εκδήλωση παραβρέ
θηκαν ακόμα οι εκπ α ιδευτές αξιωματικοί 
και άλλοι ανώ τεροι και κατώ τεροι αξιω
ματικο ί της Σχολής.

Α Θ Η Ν Α

Μέσα σε χαρούμενη συναδελφ ική 
ατμόσφαιρα, οι αξιω ματικοί της τάξης 
1978, όσοι υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο 
Α ττικής, συγκεντρώ θηκαν πρόσφατα, σε 
κοσμική ταβέρνα της Κηφισιάς, για  να 
αναπολήσουν τα όμορφα μαθητικό χρό
νια που πέρασαν στη διάρκεια  της φο ί
τησής τους στη Σ.Α.Χ. και να συσφίγξουν 
ακόμα περισσότερο τους συναδελφι- 
κους και ο ικογενε ιακούς τους δεσμούς.

Η ωραία αυτή πρωτοβουλία ε ίχε με
γάλη απήχηση και χάρισε σε όλους 
όσους παραβρέθηκαν όμορφες στιγμές 
και έν το νες  συγκινήσεις, μακριά από το 
άγχος της καθημερ ινότητας και των 
υπηρεσιακών προβλημάτων.
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Α Θ Η Ν Α
Γιορτάστηκε με θρησκευτική κατά

νυξη και μεγαλοπρέπεια, η μνήμη των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γα
βριήλ στον Ιερό Ναό των Σχολών Χωρο
φυλακής.

Το βράδυ της παραμονής (7-11-83) 
εψάλη εσπερινός με αρτοκλασία στον 
οποίο χοροστάτησε ο Σεθασμιώτατος 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρου- 
πόλεως κ.κ. Δ ιονύσιος, συμπαραστατού- 
μενος από τον προϊστάμενο της θρη
σκευτικής υπηρεσίας του Σώματος πα-

νοσ. αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή 
και άλλους ιερείς.

Τον εσπερινό παρακολούθησε, ο Αρ
χηγός Χωροφυλακής αντιστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης, ο Α' υπαρχηγός 
υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Παναγιωτό- 
πουλος, οι ταξίαρχοι κ. κ. Ανδρέας Γιαν- 
νακόπουλος, Δημήτριος Παρασκευό- 
πουλος και Δ ιαμαντής Αβραντίνης, πολ
λοί ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί 
του Σώματος, αντιπροσωπεία οπλιτών 
από διάφορες υπηρεσίες του Λεκανοπέ
διου της Αττικής, καθηγητές των Σχο
λών, δόκιμοι ανθυπομοίραρχοι και πλή
θος κόσμου.

Μ ετά τον εσπερινό επακολούθησε λι- 
τάνευση της Ιερής Εικόνας των Αγίων.

και των ενημερωτικών επαφών η Ένωση 
Γ Ι Α Ν Ν Ι Ν Α  Φίλων των Ακριτών και Φρουρών της Πα

τρ ίδας επ ισκέφθηκε πρόσφατα υπηρε- 
Στα πλαίσια των φιλικών επισκέψεων α ίες της Ανωτέρας Δ.Χ. Ηπείρου, με επι

κεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Ιωάννη 
Τόσσο.

Τα 40 περίπου μέλη της Ένωσης υπο
δέχθηκε ο Ανώτερος Δ ιο ικητής Χωρο
φυλακής Ηπείρου ταξίαρχος κ. Δημή- 
τρ ιος Παραδείσης, αξιωματικοί, ανθυπα- 
σπιστές και οπλίτες των υπηρεσιών 
έδρας. Επακολούθησε ενημέρωση για το 
επ ιτελούμενο έργο από τ ις  υπηρεσίες 
της Ανωτέρας Διοίκησης και του Σώμα
τος γεν ικό τερα  από τον Β' υποδιοικητή 
της Δ.Χ. Ιωαννίνων. αντισυνταγματάρχη 
κ. Ναπολέοντα Δοκανάρη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης αφού ευχα
ρίστησε για  τη θερμή υποδοχή που τους 
έγινε, επέδωσε στον Ανώτερο Δ ιο ικητή 
αναμνηστική πλακέτα με δίπλωμα. Ακο
λούθησε μικρή δεξίωση προς τιμήν των 
φ ιλοξενούμενω ν στη Λέσχη Χωροφυλα
κής Ιωαννίνων.

Εξάλλου τα  μέλη της Ένωσης επισκέ- 
φθηκαν και το  Αστυνομικό Τμήμα Κόνι
τσας, όπου τους υποδέχθηκε ο αναπλη
ρωτής Δ ιο ικητής του Τμήματος, ανθυ
πομοίραρχος κ. Βασίλειος Πριαβόλης με 
άνδρες της υπηρεσίας του, ο οποίος 
τους ενημέρωσε σχετικά με το επιτε- 
λούμενο από το  Τμήμα στην περιοχή 
έργο.

Επακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστι
κών πλακετών και στη συνέχεια δόθηκε 
δεξίωση στη Στρατιωτική Λέσχη Κόνι
τσας, όπου επικρότησε ζεστή και φ ιλική 
ατμόσφαιρα.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Υπηρεσίες της Δ ιεύθυνσης Αστυνο-, 

μίας Θεσσαλονίκης, επ ισκέφθηκε σε 
πρόσφατη περιοδεία του στη συμπρω
τεύουσα την 1-11-1983, ο προϊστάμενος 
της Θ ρησκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Ευσέ
βιος Πιστολής.

Στις 2-11-83, μίλησε σε μεγάλη συγ
κέντρωση των ανδρών και γυναικών της 
Δ ιεύθυνσης, σε κεντρ ικό κ ινηματο
γράφο της πόλης με θέμα «Η ώρα της 
Ορθοδοξίας». Την εμπνευσμένη ομιλία 
του, παρακολούθησαν ο δ ιευθυντής 
αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος κ. 
Ηλίας Θεοδωρόκης, ο ι υποδιευθυντές 
της διεύθυνσης, οι δ ιευθυντές -  δ ιο ικη
τές  των υπηρεσιών Χωροφυλακής Θεσ
σαλονίκης, αξιωματικοί και οπλίτες του 
Σώματος.

Στις 14.00' ώρα της ίδ ιας μέρας, ετελέ- 
σθη αγιασμός στο οίκημα της Δ ιεύθυν
σης Αστυνομίας, στον οποίο παρέστη
σαν, ο Β' επιθεωρητής Χωροφυλακής 
υποστράτηγος κ. Στυλιανός Μάσσος, ο 
δ ιευθυντής αστυνομίας οι υποδιευθυν
τές  της διεύθυνσης και το προσωπικό 
του επ ιτελείου της Δ.Α.Θ.

Η επίσκεψη αυτή του π. Ευσέβιου στη 
Θεσσαλονίκη, που εντάσσετα ι στις 
προσπάθειες της Θ ρησκευτικής Υπηρε
σίας Χωροφυλακής για εξύψωση και τό 
νωση του θρησκευτικού συναισθήματος 
του προσωπικού του Σώματος, ε ίχε με
γάλη απήχηση και σχολιόσθηκε ευμε- 
νώς.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 14ου ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ «Ε.Χ. »

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Κω ν/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ 

Ανθυπασπιστής

Α'  Γ Ε Ν Ι Κ Ο

1. Αστυνομία γενικά:

Μόσχου,Παύλου, Οι αποφάσεις στη σύγχρονη 
διοίκηση, 40-41.
Κωστόπουλου, Σωτήρη, Τα Σώματα Ασφαλείας 
στφ^υπηρεσία του λαού και της δημοκρατίας,

Παπακώστα, Σταύρου, Αστυνομία και Τύπος 
763-767.
Κασσωτάκη, Ιωάννη, Η Αστυνομία και τα αν
θρώπινα δικαιώματα, 856-858.

2. Διάφορα:

Γιαννακόπουλου, Παν., Κίνδυνοι απ τα χιόνια 
Τι πρεπει να προσέχουμε 9-10 
Mayran, Jaques, Walt Disney. Ο πατέρας των 
κινούμενων σχεδίων 2 8 -3 1 .
Κάσσιου, Δημήτρη, Ωροσκόπιο. Πόσο μπο
ρούμε να προβλέψουμε το μέλλον, 44-45. 
Λεκάκη, Γεωργίου, Πολύτιμες πέτρες, 88-90. 
Μπαζαίου, Κώστα, Η ιατρική επιστρέφει στις 
ρίζες της, 116-117. s
198^199  Γεωργιου’ 0χ ι στον πυρηνικό όλεθρο,

Κάσσιου, Δημητρίου, Το χρυσάφι, Μέτρο αξίας 
και κόσμημα, 340-343.
Καϊλίδη,Δ.Σ., Πως να προστατεύσετε το σπίτι 
σας απο τις πυρκαϊές δασών, 546 -  547 
Αθλητική επιθεώρηση, 564 -  565.
Λιανέρη, Ανδρέα, Κώστας Μουντάκης ο βάρ
δος της Κρήτης, 566.
Προσοχή στη θάλασσα (οδηγίες), 590.
Ο μπάρμπα Γιάννης ο κανατάς, 698 
Το καφενείο, 718-719.
Μπάζα. Θεοδ., Εργονομία, αρμονική συμβίωση 
ανθρώπου και μηχανής, 854-855.
^ χ° ι̂ °ΧωΡιττΊ. Πάνου, Το αλλεργικό συνάχι,

Ιστορία της διαφήμισης, 930-931,

3. Εγκληματολογία 
κτική:

Ο δολοφόνος (δράκος) της Δράμας, 18,
Kasera, Karunatilleke, Σωματεμπορία. Δ ιεθνείς 
τάσεις και τρόποι αντιμετώπισης, 23 -  25.

^ 'α OT1C' αν®ρ“ Πινερ κοινω-
Αυτοί είναι οι δολοφόνοι της Κηφισιάς (δολο
φονία υπεν/ρχη Φολίδα), 42 -  43.
Πολίτες βοηθήστε μας, 78.
Καραγιάννη, Κων/νου, Πορτραίτο 1982, 94-98 
136 — 137.
Virgili, Dante, Απαγωγές, από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα , 104 -  107.
Στεργιόπουλου, Νίκου, Επιμελητές ανηλίκων,

Ανδριαννάκη, Μαν„ Η εγκληματικότητα στην 
πόλη και την ύπαιθρο, 126 -127  
Vignola, Henry Paul, Πολίτες και αστυνομία 
ενωμένοι κατά του εγκλήματος, 168-171. 
Γιωτοπούλου -  Μαραγκοπούλου, Αλίκης Οι- 
ΐ ° 2 - μΐ73ς Παράγονταρ και εγκληματικότητα,

Wilson, Frank, Τα ναρκωτικά και οι νέοι 
(Μεταφρ. Κώστα Γεωργόπουλου), 186 -  187. 
Joinet, Louis, Κομπιούτερς και ανθρώπινα δι- 
^°^ωΜατα (Μτφρ Κων/νου Καραγιάννη), 238 -

Barloy - Ehrhardt, Δηλητήρια και ναρκωτικά 
κατά την αρχαιότητα, 279

^ ^ i V - S i g ) 0561^  (ΜτφΡ' Γεώργιορ Λεκ°- 
Walsh, Jaques, Η αντίδραση του αστυνομικού 
κλειδί για την επιβίωσή του, 324 -  326 
Κάσσιου, Δημητρίου, Υπόθεση Ντουφτ -  Μπα- 
σενάουερ, 464 -  467.

Καραγιάννη, Κώστα, Υπόθεση Γκέρικε, 468 -

Πετρουλάκη, Αγγέλου, Υπόθεση Κλάπα 473 -  
478.
Κάσσιου, Δημητρίου, Η σύγχρονη τεχνολογία 
κατα του εγκλήματος, 532 -  537.
Babin, Michaele. Ενας συνάδελφος σκοτώ
θηκε . . . Οι ψυχικές αντιδράσεις όσων επέζη- 
σαν (Μτφρ. Κων. Καραγιάννη), 557 -  559.
Kule, Edwin, Πολεοδομία και εγκληματικότητα 
(Μτφρ. Παύλου Μόσχου), 594 -  595.
Μόσχου, Παύλου, Οι επικοινωνίες στην Αστυ
νομία, 596 -  599.
Ασπίδα αυτοπροστασίας (Μτφρ. Κων/νου Κα- 
ραγιάννη), 688 -  689.
-ηροτύρη, Γιάννη, Τα ναρκωτικά και ποιοι 
στρέφονται σ' αυτά, 692 -  695.
Simmonds. Robert Η., Αστυνομεύοντας μια 
ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, 772-775. 
Σπασμένα τζάμια (μτφρ. Γεώργιος Λεκάκης) 
830 — 831.
Δανούση, Κων/νου, Η θανατική ποινή, 834 -  
837, 869.
Τσίτουρα, Αγλαΐας, Πάλη και εγκληματικότητα, 
840 — 842.
Παπαγεωργίου, Ιωάννη, Τοξικομανία μια σύγ
χρονη μάστιγα, 866 -  868.
Clevaud, Richard, Η εγκληματικότητα το έτος 
2.000: Οι φαντομάδες στο τέλος του αιώνα 
μας, 900 -  903
Arther, Richard Ο., Η επιτυχία αρχίζει στη σκηνή 
του εγκλήματος, 906 -  907.
Friesen, R.J., Οι επιρροές μέσα σε μια κοινω
νική ομάδα. Χρήσιμοι προβληματισμοί για τους 
αστυνομικούς (Μτφρ. Κων/νου Καραγιάννη) 
912-915 .

Αστυνομική πρα-

4. Επιστήμες -  τεχνική:
Φιλίες με τον Αίολο. Μια νέα πηγή ενέργειας, 
36 — 37.
Bergamini, David, Οι αριθμοί. Μακρύς ο δρόυοο 
1 ώς το 0,48 -  50. s
Κάσσιου, Δημήτρη, Το αερόστατο, χόμπυ και 
μεταφορικό μέσο, 112-114 .
Konrad, Lorenz, Αισθητηριακή εντροπία. Η ευ
χαρίστηση χωρίς κόπο, η αποχαύνωση και η 
απουσία χαράς, 192 -  195.
Pierce, R.M., Πυρηνικοί αντιδραστήρες υπήρ
χαν στην αρχαιότητα, 204 -  205.
Κωτσάκη, Δημητρίου, Αστρονομία και αστρο
λογία, 268 -  270.
Chibandi, Bruno, Το τηλεσκόπιο, 560 -  561. 
Ανανιάδη, Κώστα, Αλιεία και ανάπτυξη 616 -  
619, 636 -  637.
Κωτσάκη, Δημητρίου, Υπάρχει ζωή στους πλα
νήτες; 628 -  630.
Κωτσάκη, Δημητρίου, Υπάρχει ζωή στο σύμ- 
παν; 768 -  769, 783.
Κάσσιου, Δημήτρη, Το γυαλί. Ά λλοτε και τώρα 
776 -  777. '
Κωτσάκη, Δημητρίου, Υπάρχουν εξωγήινοι πο
λιτισμοί: 828 -  829.
Pratesi, Fulco, Πλανήτης νερό, 832 -  833. 
Pratesi, Fulco, Το θαύμα της φωλιάς, 848-849. 
Πηγές ενέργειας. Γενναιόδωρες παροχές της 
φύσης, (Μτφρ. Σκουρτσή-Κορωναίου, Β.), 859 
— 861.
Κωτσάκη, Δημητρίου, Η μεγάλη, έκρηξη του 
σύμπαντος, 924 -  925.
Protetty, Cesare, Το ηφαίστιο της Αίτνας (Μτφρ 
Παναγιώτης Μαυρομάτης) 928 -  929.

5. Θρησκευτικά θέματα:

Βασιλειάδη, Νικολάου, Θανάτω θάνατον πατή- 
σας, 310 -  311.
Πατσίδη, Κυριάκου, Η Αγία Ειρήνη, Ο βίος και η 
δράση της, 312 -313 .
Πατσίδη, Κυριάκου, Ο όρκος, Η κοινωνική και 
θεολογική του διάσταση, 607 -  608.
Πιστολή, Ευσέβιου, Το διπλό μήνυμα 896 -  
897.

6. Ιατροδικαστική:

Κουτσελίνη, Αντωνίου. Ιατροδικαστική. Σύγ
χρονοι προσανατολισμοί, 14 — 15

Η ιστορία της ζωής σας μέσα σε μια σταγόνα 
αιμα, 242 -  243.
Μιχαλοδημητράκη, Μ„ Απαγχονισμός -  
στραγγαλισμός. Ο μοιότητες-δ ιακρίσεις, 5 3 8 -

Κουτσελίνη, Αντ. Σ., Σύγχρονες τάσεις και 
προσανατολισμοί στην τοξικολογία, 612-613 
Π ούλο υ Λ. -  Κουτσελίνη Α„ Μονοξείδιο του 
ανθρακα, ενα παλιό, μα πάντα επίκαιρο δηλη
τήριο, 686 -  687.

7. Ιστορία:

Ρέππα, Χρήστου, Εικόνες της παλίας Αθήνας,

^'ινου' Η νεοελληνική γλώσσα, 119 -

Ο φιλελληνισμός στην Ευρωπαϊκή λογοτελ .Ία,
160 — 163.
Γεωργόπουλου, Κώστα, Ο φιλελληνισμός του 
Ντελακρουά, 156 -  157.
Ζιτσαίας, Χρυσάνθης, Ο Κανάρης στην Κύπρο, 
184 — 185.
Ανδρόνικου, Μανόλη, Η αφή της ιστορίας, 188

Δανούση, Κων/νου, Η ενσωμάτωση της Δωδε- 
κανήσου, 190-191.
Χρονικό 1941, 255.
?οε̂ ?ΤόλλαΓ ΚυΡαΡ'ινΤ1. Αγγελικής, Μεσολόγγι 
1826 η ο υπέρλογος έρως της λεφτεριάς, 256 -

Κόντογλου, Φώτη, Εάλω η πόλις, 334 -  335.
14 Ιουλίου 1789. Η πτώση της Βαστίλλης, 542 - 
543.
Πανούση, Ιωάννη, Η ελληνική γραφή, 609-611. 
Βασιλειάδη, Νικολάου, Π., Η διχόνοια των ελ- 
λήνων, 614 -  615.
Δανούση, Κώστα, Χαλκογλυπτική, 680 -  682. 
Δανούση, Κώστα, Το έπος του '40 στην τέχνη, 
746 — 751.
Ντούλα, Κώστα, Οι καμπάνες του Ναγκασάκι, 
847.
Φεφέ, Θεόκλητου, Καλάβρυτα 13 Δεκέμβρη 
1943. Η μεγάλη σφαγή, 898 -  899.

8. Ιστορία Χωροφυλακής:

Καρθούνη, Αναστασίου, Νικόλαος Φιλάρετος, 
ταγματάρχης Χωροφυλακής, 1805 -  1 8 6 8 , 1 9 -

Ρέππα, Χρήστου, Νικόλαος Α. Πετιμεζάς. Αγω
νιστής του ’21, ένας από τους πρώτους μοί
ραρχους του Σώματος, 99 -102, 175 -17 8  251 
— 254.
Φλέγγα, Αλεξάνδρου, 16η Φεβρ. 1943: Η σφαγή 
του Δομένικου, 122 -  123.
Δανούση, Κων/νου, Νικόλαος Κτενιάδης δη
μοσιογράφος (1897 -  1982), 127.
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Κων/νος Βλαχόπου- 
λος, τα τελευταία χρόνια της ζωής του 249 -  
250.
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Αστυνομικοί θεσμοί 
στην Ελλάδα, 347 -  354.
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Η σύσταση της Χω
ροφυλακής, 393 -  398.
Δανούση, Κων/νου, Η 150χρονη πορεία της 
Χωροφυλακής, 399 -  404.
Αναστασόπουλου, Αθανασίου, Η Χωροφυλακή 
στους εθνικούς αγώνες, 405 -  412 
Διαμάντης, Σωτήριος, Η Χωροφυλακή στη 
μάχη της Κρήτης, 413 -  424.
Ρέππα, Χρήστου, Η Χωροφυλακή στη δημοτική 
ποίηση, 425 -  431.
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Η Χωροφυλακή κατά 
της ληστείας, 432 -  440.
Από τα αρχεία της Χωροφυλακής, 441 -  446. 
Δροσόπουλου, Δρόσου (1876 -  1967) Αναμνή
σεις 447 -  453.
Χομπίτη, Αναστασίου, Αναμνήσεις, 454 -  458. 
Τσαμπούλα, Νικολάου (1862 -  1937) Αναυνή- 
σεις, 459 -  462.
Η Χωροφυλακή στα γράμματα, 479 -  492.
Ρέππα, Χρήστου, Ανέκδοτα Χωροφυλακής, 493

Πως μας είδαν οι γελιογράφοι, 498 -  501 
509°λ° δ Ιω^ ννΓ|· Η ΧωΡοφυλακή σήμερα, 503-

Τρουπάκη, Νικολάου, Η διάβαση του Αράχθου 
544 -  545.
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Πετρουλάκη, Αγγέλου, Χωροφυλακή 150 χρό
νια. Ένας σταθμός, 552 -  553.
Ρέππα, Χρήστου, Μια αστυνομική στατιστική 
της Χωροφυλακής στη Σμύρνη, 638 -  643. 
Ρέππα, Χρήστου, Η Χωροφυλακή στα «Παπου- 
λάκεια» ή «Χριστοφορικά», 708 -711 . 
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Η Αστυνομία στη δι
άρκεια της Επανάστασης του 1821,712-716. 
Αναστασίου, Νικολάου, Η Θρησκευτική Υπη
ρεσία Χωροφυλακής, 770 -  771.
Ρέππα, Χρήστου, Αξιωματικοί Χωροφυλακής 
αγωνιστές του 1821, 784 -  787, 862 — 865. 
Δοκανάρη, Ναπολέοντα, Η δημόσια τάξη και 
ασφάλεια στην Καποδιστριακή περίοδο, 938 -  
941.

9. Κοινωνιολογία -  Φιλοσοφία -  Παιδα
γωγική:

Είναι ο άνθρωπος ελεύθερος: 9 0 -9 1  
Παπανούτσου, Ευάγγελου. Παρελθόν και πα
ρόν. Διαλαγή, όχι αντίθετη, 174, 179.
Ξηροτύρη, Γιάννη, Μεγάλη πολιτεία -  μεγάλη 
μοναξιά, 182 -  183.
Κωνσταντίνου, Δ., Η φιλοσοφία του Καντ, 201 -  
203.
Georges, Pierre, Δημογραφία. Μια πολιτική επι
στήμη (Μτφρ. Κώστα Γεωργόπουλου), 258. 
Καραγιάννη, Κων/νου, Διαστημική Ηθική, 264- 
267.
Τεχνολογία και ηθικές αξίες, 326. 
Παπανούτσου, Ευαγγέλου, Κούφιες λέξεις. Ο 
κίνδυνος του περίπου και του αρκετά, 330 -  
331.
Κόρτσαρη, Θωμά, Η τρίτη Ηλικία, 336 -  339. 
Δεν του αρέσει το σχολείο, 696 -  697.
Η συνέπεια, 798.
Στεργιόπουλου, Νίκου, Η τάση του έφηβου για 
επικράτηση, 838 -  839.
Παπανούτσου, Ευαγγέλου, Η φιλοσοφία στις 
μέρες μας, 846 -  847.
Χρονόπουλου, Νίκου Β.. Η εξέλιξη των ειδών. 
Θεολογική θεώρηση, 920 -  923.

10. Λαογραφία.

Λιάπη, Κώστα, Καλικάντζαροι, οι πειρασμοί του 
Δωδεκαήμερου, 1 6 -1 7 .
Δουκάτου, Δημήτρη, Πρωτοχρονιάτικα έθιμα, 
32 -  35.
Αλκυονίδες, 39.
Ανδρούτσου, Αναστασίου, Κλέφτικα τραγού
δια του Μόριά, 92 -  93,
Δανούση, Κώστα, Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες, 
124 -  125.
Δεληβοριά, 'Αγγέλου, Ελληνικά παραδοσιακά 
κοσμήματα, 260 -261.
Μέλου, Ερατώς, Πασχαλινά αβγά, 308 -  309. 
Δανούση, Κων/νου, Η νίλα του Δράμαλη στα 
δημοτικά τραγούδια, 548 -  551.
Αμιραλή, Γεωργίου, Περιστεριώνες της Τήνου, 
852 -  853.
Πανούση, Ιωάννου, Η ελληνική φορεσιά, 908 -  
911.
Λιάπη, Κώστα, Πηλιορείτικη Πρωτοχρονιά, 918 
-919.

11. Λογοτεχνία:

Τερζακη, 'Αγγέλου, Στον ίσκιο ενός νόμου, 
103.
Ζαχαροπούλου, Γεωργίας, Η Παναγία στην 
ποίηση του Παλαμά, 164 -  167.
Σαμαράκη, Αντώνη, Γραφείο Ιδεών (διήγημα) 
208-211, 285 -287.
Stearn, William, Τα αγριολούλουδα της πατρί
δας μας, 240 -  241.
Μυριθήλη, Στρατή, Το ταξίδι (διήγημα) 262 -  
263.
Παράσχου, Κώστα, Μέρες οδύνης. Κατοχή 
1941 -  1944, 276-278.
Καράγιωργα, Γιώργου, Αγωνία στην έρημο, 282 
-  284.
Καβακοπούλου, Ειρήνης, Τραγουδώντας το 
Μάη, 316-317 .
Παπαπαναγιώτου, Γιάννη, Μάνα, μορφή αλη
θινή, γλυκιά και ωραία, 327 -32 9  
Παναγιωτόπουλου, Ι.Μ., Η ώρα της προσδο
κίας, 346.
Κονδυλάκη. Γιάννη, Το κακό συναπάντημα 
(διήγημα), 355 -  357.

Παναγιωτόπουλου, I.Μ., Η Παναγία η μανοϋλα, 
600 -601 .
Τερζάκη, Αγγέλου, Η ελληνική απαισιοδοξία, 
602.
Ζαχαροπούλου, Γεωργίας, Αιγαίο μου, 620 — 
621.
Παπαμιχαλόπουλου, ΖαφειρΙου, Η μάχη που 
δεν έγινε, 622 -  623.
Πετρουλάκη, ’Αγγέλου, Μνήμη Κώστα Κα- 
βάφη, 683 -  685, 717.
Σταμ. Σταμ., Ο καναπές, 690 -  691 
Κοντινάκη, Νίκου, Ομόνοια (ποίημα), 697. 
Ψαρρού, Λάμπρου, Ο κ. Ενωμοταρχεύων, 699. 
Τα λουλούδια στη ζωή του ανθρώπου, 700 -  
701.
Ακρίτα, Λουκή, Τα πρώτα δάκρυα του πολέμου, 
758 -  759.
Tharaud, Jerome, Η τελευταία επισκέπτρια, 935. 
Βέμπερ, Νέτι, Οι διακοπές του Ά η  -  Βασίλη, 
944 -  946.
Μπακ. Περλ., Η έκπληξη (διήγημα), 947 -  949.

12. Αστυνομική λογοτεχνία

Brand, Christiana, Η ανηψιά από τη Σκωτία, 55 -  
59.
Gartner, Tonita, Ό λα είναι ζήτημα, τύχης, 130 -  
132.
Μπέντζεϋ, Φίλυς, Εντελώς διαφορετικά, 362 -  
363.
Ντάρλινγκ, Τζην, Ο 10.000ός επισκέπτης, 567 -  
569.
Στότζχιλ, Ντικ, Ένας ρεπόρτερ δε βιάζεται .. 
646 -  649.
Γουώρνερ, Μινιόν, Syringa Vulgaris, 722-724. 
Λιούϊς, Ρίτσαρντ, Ήταν ένα τόσο καλό παιδί, 
799 -  800.
Dahl, Ronald, Ο δρόμος για τον ουρανό, 872 -  
875.

13. Μόνιμες στήλες:
Καραγιάννη, Κων/νου, Γ ιατις ελεύθερες ώρες, 
70 -  71, 141. -  143, 222 -  224, 296 -  298, 373 -  
375, 580 -  582, 659 -  660, 734 -  736, 810-812, 
884 -886 , και 959 -  961.
Καραγιάννη, Κων/νου, Νέα απ' όλο τον κόσμο, 
60 -  61, 128 -  129, 206 -  207, 274 -  275, 358 -  
359, 562 -  563, 644 -  645, 720 -  721, 796, 870. 
Καραγιάννη, Κων/νου, Γεγονότα και συμ
βάντα, 6 2 -6 5 , 133 - 135, 212-215, 288-291, 
364 -  366, 570 -  572, 650 -  651, 725 -  727, 801 -  
804, 876 -  878, και 950 -  953.
Κάσσιου, Δημητρίου, Υπηρεσιακές ειδήσεις, 
68 -  69, 144 -  146, 218 -  221, 294 -  295, 371 -  
372, 576 -  579, 656 -  658, 730 -  733, 807 -  809, 
882 -  883 και 957 -  958.
Λεκάκη, Γ εωργίου, Νέα απ' όλη την Ελλάδα, 72 
-  75, 147, 225 -  227, 299 -  303, 376 -  378, 583 -  
586, 661 -663 , 737-739, 813-814, 887-890, 
962 -  963.
Λεκάκη, Γεωργίου, Εμείς και οι αναγνώστες 
μας, 66 -67 , 138 -  140, 216 -217, 292 -293, 367 
-370, 573-575 ,652-655,728-729 ,805-806 , 
879 -  881 και 954 -  956.
Λυκοποριώτη (Κάσσιου), Δημήτρη, Ματιές εδώ 
κι εκεί, 7, 83. 167, 267, 343, 551, 615, 691,755, 
839, 923.
Ρέππα, Χρήστου, Ιστορικό ημερολόγιο, 46-47, 
86 -  87, 196 -  197, 272 -  273, 360 -  361, 554 -  
555, 626-627, 702-703, 778-779, 850-851 και 
936 -  937.
Ιστορική Επιθεώρηση, 1 9 -22 ,86 -87 , 99-102, 
175 -178, 251 -  254. 638-643, 708 -711 και 862. 
Νέα της Ι.Ρ.Α., 150, 797, 798.

14. Νομικά θέματα:

Παπαγεωργίου, Κων/νου, Το δικαίωμα του 
«συνέρχεσθαι», 314 -  315.
Θεοδωρόπουλου, Σπύρου, Η απέλαση, 631 -  
635.
Μόσχου, Κων. Δ., Δίκαιο. Έννοια, διακρίσεις, 
συστηματική κατάταξη των κανόνων του, 788- 
791.
Freud, Gisele. Φωτογραφία και Νόμος, 916 — 
917.
Τζατζάκη, Νικηφόρου, Ευρωπαϊκές Κοινότη
τες. Θεσμοί και όργανα, 843.

15. Οδοιπορικά -  Ταξιδιωτικά:

Η όμορφη όψη του χιονιού. Χιονοδρομικά κέν
τρα και σκι, 11.
Μεργιανού, Αντζέλ, Ο Πανορμίτης της Σύμης, 
108 -  109.
Λεκάκη, Γεωργίου, Αυστρία, Μια χώρα σπάνιας 
ομορφιάς, 320 -  323.
Hofmann sthal, Hugo von, To φως της Ελλάδας, 
332 -  333.
Μποντά, Γεωργίου, Μ., Σιάτιστα, 344 -345 . 
Λεκάκη, Γεωργίου, Ρόδος, το νησί του Απόλ
λωνα, 604 -  606.
Κόντογλου, Φώτη, Τα νησιά του Αρχιπελάγου, 
624 -  625.
Καζαντζάκη, Νίκου, Κόντογλου, Μυστράς, Ρω
μιοσύνη, 704 -  707.
Καραγιάννη, Κων/νου, Φθινοπωρινοί περίπατοι 
στην Αττική, 752 -  755.
Λεκάκη, Γεωργίου, Ολλανδία. Ομορφιά και τέ 
χνη, 780 -  782.
Λεκάκη, Γεωργίου, Ανταρκτική, 824 -827 . 
Ουράνη, Κώστα, Σαντορίνη. Το νησίς της από
κοσμης ομορφιάς, 844 -  845.
Λεκάκη, Γεωργίου, Σουηδία, 932 -  934.

16. Τροχαία:

Χονδρού, Παναγιώτη, Πεζοί -  παιδιά -  τροχαίο 
ατύχημα, 80 -  83.
Φάρμακα και ναρκωτικά επικίνδυνα για την 
οδήγηση, 114
Πόσο αντέχει ο οδηγός στο τιμόνι; 115. 
Κάσσιου, Δημήτρη, Σύστημα ελέγχου συμ
περιφοράς οδηγών, 158 -  159, 200.
Κάσσιου, Δημήτρη, Κλοπές τροχοφόρων. Μια 
σύγχρονη πληγή, 246 -  248, 271.
Βανικιώτη, Ιωάννη, Οδική ασφάλεια, 668-677. 
Houten - Nau, Η ψυχολογία στον έλεγχο της 
υπερβολικής ταχύτητας, 678 -  679.
Ο χειμώνας φ τά νε ι. .. οδηγοί προσοχή!, 742. 
Αντικανονικό προσπέρασμα, μια θανατηφόρα 
παράβαση, 756 -  757.
Rousseau Claude, Ζώνες ασφαλείας, ιατροδι
καστική εμπειρία (Μτφρ. Γιάννης Σελινίτης), 
760-762.
Οινόπνευμα ή οδήγηση: Διαλέξτε! 820 -  823.

17. Χωροφυλακή -  επικαιρότητες:
Δώρα στα παιδιά της Χωροφυλακής, 4 - 5 .  
Αποχαιρετισμός των αποστράτων μας, 6 - 7 .  
Πρωτοχρονιάτικα δώρα στους τροχονόμους, 
12.
Οι καλύτεροι τροχονόμοι και οδηγοί του 1982, 
13.
Μια νέα Σχολή Χωροφυλακής στην Κρήτη, 180 
-  181.
Ομιλία Γενικού Γραμματέα Υπ. Δημ. Τάξεως 
(απολογισμός 1982), 234 -  237.
Ένας χωροφύλακας ζωγραφίζει (Διονύσης Ζα- 
βερδινός), 244 -  245.
Λαμπρός εορτασμός για τα 150 χρόνια της Χω
ροφυλακής, 514 -  515.
Συνέντευξη τύπου για τα 150 χρόνια της Χω
ροφυλακής, 516.
Αναμνηστικά μετάλλια σε προσωπικότητες του 
τόπου, 518 -  519.
Αρχιερατικό μνημόσυνο για τους πεσόντες της 
Χωροφυλακής, 520.
Καλλιτεχνική βραδιά στις σχολές Χωροφυλα
κής, 521.
Μεγάλη δεξίωση για τα 150 χρόνια του Σώμα
τος, 522 -  523.
Αγώνες στίβου για τα 150 χρόνια της Χωρο
φυλακής, 524.
Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας για τα 150 
χρόνια της Χωροφυλακής, 525.
Ξένοι αστυνομικοί στην Ελλάδα για τα 150 
χρόνια της Χωροφυλακής, 526 -  527.
Ειδικές εκδόσεις για τα 150 χρόνια της Χωρο
φυλακής, 528 -  529.
Βράβευση αριστούχων παιδιών προσωπικού 
της Χωροφυλακής 530.
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τους απο- 
στράτους μας, 531.
Γιορτάστηκε με λαμπρότητα η μάχη της Κρή
της, 540 -541 .
Ορκίστηκαν 70 νέοι ανθυπομοίραρχοι, 592. 
Πτυχία σε 86 αποφοίτους της ΣΕΜΑΧ, 603.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεξιώθηκε τους 
νέους αξιωματικούς, 666.
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Η Χωροφυλακή στην 48η Δ.Ε.Θ., 744 -  745 
Παιδιά που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι., 792 -  795, 888.

Β ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
A

Ακρίτας, Λουκής, 758.
Αμιραλής, Γεώργιος, 852. 
Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης 234 
Ανανιάδης, Κώστας, 616.
Αναστασίου, Νικόλαος, 770 
Αναστασόπουλος, Αθανάσιος, 405 
Ανδριαννάκης, Μαν., 126.
Ανδρόνικος, Μανόλης, 188 
Ανδρούτσος, Αναστάσιος, 92 
Arher, Richard Ο., 906.

Β

Βανικιώτης, Ιωάννης, 668,
Βασιλειάδης, Νικόλαος, 310 614 
Βέμπερ, Νέττι, 944.
Babin, Michaele, 557.
Barloy, Jean - Jaques, 279.
Bergamini, David. 48 
Brand, Christiana, 55.

C

Chipandi. Bruno, 561.
Clevaud, Richard, 900.

Γ

Γεωργόπουλος, Κώστας, 156, 187, 258. 
Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης, 9 . 
Γιωτοπούλου -  Μαραγκοπούλου, Αλίκη 172 
Γουωρνερ, Μινιόν, 722.

Δ -  D

Κάσσιος, Δημήτρης, 44,112,158, 218, 246 340 
464, 532, 777.
Κασσωτάκης, Ιωάννης, 856.
Κονδυλάκης, Γιάννης, 355.
Κοντινάκης, Νίκος, 697.
Κόντογλου, Φώτης, 334.
Κόρτσαρης, Θωμάς, 336.
Κουτσελίνης, Αντώνιος, 14, 612, 686 
Κωνσταντίνου, Δ., 200.
Κωστόπουλος, Σωτήρης, 84
Κωτσάκης, Δημήτριος, 90, 269, 628, 768, 828,

Kasera, Karunatilleke, 23.
Konrad. Lorenz, 192.
Kule, Edwin, 594.

Λ -  L

Λεκάκης, Γεώργιος, 88, 318, 320, 565 604 780 
824, 831, 932.
Λιανέρης, Ανδρέας, 566.
Λιάπης, Κώστας, 16, 918.
Λιούϊς, Ρίτσαρντ, 799.
Λουκάτος, Δημήτριος, 32.
Λυκοποριώτης, Δημήτρης, 7, 83, 167, 267 343 
551, 615, 691, 755. 839, 923.
Leut6, Jaques, 26.

Μ

Μαυρομάτης, Παναγιώτης, 849, 929.
Μέλου, Ερατώ, 308.
Μεργιανού, Αντζέλ, 108.
Μερίκας, Γεώργιος, 198,
Μιχαλοδημητράκης, Μ., 538.
Μόσχος, Κων. Δ., 758.
Μόσχος, Παύλος, 40, 594, 596.
Μπαζαίος, Κώστας, 116.
Μπάζας, θεοδ., 854.
Μπακ, Περλ, 947.
Μπέντζεϋ, Φίλυς, 362.
Μποντάς, Γεώργιος, Μ., 344,
Μυριβήλης, Στρατής, 262.

Στότζχιλ, Ντικ, 646. 
Σχοινοχωρίτης, Πάνος, 904. 
Simmonds, Robert Η., 772 
Steam, William, 240.

Τ

Τερζάκης, Άγγελος, 103, 602. 
Τζατζάκης, Νικηφόρος, 843. 
Τρουπάκης, Νικόλαος, 544. 
Τσαμπούλας, Νικόλαος, 459. 
Τσίτουρα. Αγλαΐα, 8 4 1 .

V

Vignola, Henri Paul, 168.
Virgili, Dante, 104.

W

Walsh, Jack, 324,
Wilson, Frank, 187.

Φ -  F

Φεφές, θεόκλητος, 898. 
Φλέγγας, Αλέξανδρος, 123. 
Freud, Gisele, 916.
Friesen, R.J.. 912.

X

Χομπίτης, Αναστάσιος, 454. 
Χονδρός, Παναγιώτης, 80. 
Χρονόπουλος, Νίκος Β.. 920.

Ψ

Ψαρρός, Λάμπρος, 699.

Δανούσης, Κώστας, 124,127,190, 399 548 6 80
746, 834.
Δελατόλλα -  Κυραρίνη, Αγγελική, 256 
Δεληβοριάς, Άγγελος, 260.
Διαμάντης, Σωτήριος, 413.
Δοκανάρης, Ναπολέων, 249, 347, 393, 432, 712, 
938.
Δροσόπουλος, Δρόσος 447 
Dahl, Ronald, 872.

Ε
Ehrhardt, Jean - Payl, 279 

G

Garnter, Tonita, 130.
Geoeges, Pierre, 258.

Z

Ζαχαροπούλου, Γεωργία, 164, 620 
Ζιτσαία, Χρυσάνθη, 184.

Η

Homfannsthal, Hugo von, 332.
Houten, Ron van, 678.

J

Joinet, Luis, 238.

Θ

Θεοδωρόπουλος, Σπύρος, 631,

K

Καβακοπούλου, Ειρήνη, 316.
Καζαντζάκης, Νίκος, 704.
ΚαϊλΙδης, Δ.Σ , 546.
Καραγιάννης, Κων/νος, 94, 238, 264, 468, 557, 
689, 752, 912.
Καράγιωργας, Γεώργιος, 282.
Καρβούνης, Αναστάσιος, 19.

Ν

Νικολός, Ιωάννης, 503. 
Ντάρλινγκ, Τζην, 567. 
Ντούλας, Κώστας, 847. 
Nau, Paul, 678.

=ηροτύρης, Γιάννης, 182, 692.

Ο

Ουράνης, Κώστας, 844.

Π -  Ρ

Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ., 346, 600.
Πανούσης, Ιωάννης, 609, 908.
Παπαγεωργίου, Ιωάννης, 866.
Παπαγεωργίου, Κων/νος, 314.
Παπακώστας, Σταύρος, 763. 
Παπαμιχαλόπουλος, Ζαφείριος, 622. 
Παπανούτσος, Ευάγγελος, 179, 330, 846. 
Παπαπαναγιώτου, Γιάννης, 327.
Παράσχος, Κώστας, 276.
Πατσίδης, Κυριάκος, 312, 607.
Πετρουλάκης, Άγγελος, 473,552, 683 
Πιστολής, Ευσέβιος, 896.
Πολίτης, Λίνος, 119.
Πούλος, Λ., 686.
Pratesi, Fulco, 832, 848.
Pretetty, Cesare, 928-929.

P - R

Ρεντζέπης, Τάκης, 833.
Ρέππας, Χρήστος, 46, 51, 99,175, 251 425 493 
643, 708, 784, 865.
Rousseau, Claude, 760.

Σ - S

Σκουρτσή -  Κορωναίου, Β.. 861.
Σταμ. Σταμ., 690,
Στεργιόπουλος, Νίκος, 110, 838.

Γ' ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αγάπη, 103.
Αγία Ειρήνη, 312.
Αγριολούλουδα, 240.
Αδειες φοιτητικές 570, προσωπικού Χωροφυ-

Λακης, 656.
Αερόστατο, 1 1 2 .
Αθήνας παλιάς, εικόνες, 51 
Αθλητισμός, 564.
Αιγαίο, 620.
Αίμα, ανακάλυψη ταυτότητας 242 
Αιτιοκρατία, 91.
Αίτνα, 928.
Αλιεία και ανάπτυξη, 616,
Αλκυονίδες, 39.
Άλωση πόλης, 334.
Ανηλίκων επιμελητές, 110.
Ανθρώπινα δικαιώματα, κομπιούτερς 238 
Ανθρωπος, 91.

Ανταρκτική, 824.
Αντιδραστήρες, πυρηνικοί, 204 
Απαγχονισμός, 538.
Απαγωγές, 104.
Απέλαση, 631.
Απολογισμός Σ.Α., 234.
Απόστρατοι, 6.
Άραχθου, διάβαση, 544.
Αριθμοί, 48.
Αρχιπέλαγος, 624.
Αστρολογία και αστρονομία 269 
Αστυνόμευση, 772.
Αστυνομία, συνεργασία με πολίτες 168 688 
ιστορία θεσμού 347, επικοινωνίες 596 στην 
επανάσταση του '21, 712, Τύπος 763, ανθρώ
πινα δικαιώματα 856.

7PpU7aaMl«0 δΐ,,,γΓ1μα' 55· 130· 362, 567, 646,ι Ο / Δ .

Αστυνομικών, αντίδραση 324, δολοφονία 557  
Ασφάλεια, οδική 668.
Ατυχήματα, τροχαία 80.
Αυγά, πασχαλινά, 308 
Αυστρία, 320.
Βαστίλλη 542 
Βία, 27.
Βλαχόπουλος, Κων/νος, 249 
Γκέρικε, 468.
Γλώσσα, νεοελληνική, 119.
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14 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ «Ε.Χ.»
Με απόφαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης απ 

τον Ιανουάριο 1984 θα κυκλοφορήσει νέο ενιαίο περι
οδικό με τον τίτλο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» που 
θα εκφράζει τη Χωροφυλακή, την Αστυνομία, την Πυ
ροσβεστική και την Αγροφυλακή. Το περιοδικό αυτό 
θα εκδίδεται απ’το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κάθε 
μήνα.

Τα περιοδικά «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ», και «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», 
σταματούν την έκδοσή τους αυτόν τον μήνα.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» συμπληρώνει 
μ' αυτό το τεύχος 14 χρόνων κυκλοφορία. Στο διά
στημα αυτό κράτησε όσο μπόρεσε την επαφή του Σώ
ματος με το προσωπικό του και το ευρύ κοινό, δημο
σιεύοντας άρθρα επαγγελματικού ή ευρύτερου επι
στημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, επικαιρό- 
τητες απ’ το έργο και τη δράση της Χωροφυλακής, 
θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, σελίδες για ψυχα
γωγία κ.λ.π.

Σ’ αυτό το τελευταίο τεύχος της η «Ε.Χ.» θέλει να 
ευχαριστήσει θερμά τους αναγνώστες της, τους συν
εργάτες της, το προσωπικό του Σώματος που εργά
στηκε γι’αυτή, το Τυπογραφείο Χωροφυλακής και 
όλους όσους μ’ οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν και 
την περιέβαλαν με την αγάπη τους τόσα χρόνια και 
χάρη στην οποία έφθασε στη σημερινή υψηλή στάθμη 
της.

Τώρα παραδίδουμε τη σκυτάλη στο νέο περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗ», που έχει όλες τις 
προϋποθέσεις να είναι καλύτερο και του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία.

Η «Ε.Χ.»

Γραφή, ελληνική 609.
Γυαλί, 776.
Δηλητήρια, στην αρχαιότητα 279.
Διαφήμιση 930.
Διήγημα, Αστυνομικό, 55, 130, 362, 567, 646, 
722, 799, 872.
Δίκαιο 788.
Δικαιώματα ανθρώπινα, Αστυνομία, 856. 
Διοίκηση, 41.
Disney, Walt 28.
Δομένικου, σφαγή 122.
Δράκος Δράμας, 18.
Δωδεκάνησα, ενσωμάτωση, 190. 
Εγκληματικότητα, οικονομικοί παράγοντες 
172, πόλη 126, 840, τεχνολογία 532, πολεοδο
μία 594.
Έθιμα, Χριστουγέννων, 32.
Ελευθερία 91.
'λληνες, διχόνοια 614.
/έργεια, αιολική 36, πηγές 859.
■τροπία, αισθητηριακή 192. 

ιμοταρχών σχολή, εξεταστέα ύλη 657. 
ξη ειδών 920.
εύνηση, τόπου εγκλήματος 906. 

ογήινοι 828.
. Κ. 843.

..ιθεώρηση ιστορική (βλ. Μόνιμες στήλες γε- 
ιού ευρετ.).
ημελητές ανηλίκων 110. 

ιργονομία 854.
ΈΤ.Ε.Χ. (Μερίσματα 1983) 219.
Εφηβοι, τάση για επικράτηση 838.

Ζαβερδινός, Διονύσης, 244 
Ζώνες ασφαλείας, 760.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ανθρώπινα δι
καιώματα 238, εγκληματικότητα 900.
Ηλικία τρίτη 336.
Ημερολόγιο ιστορικό (βλ. Μόνιμες στήλες γε
νικού ευρετ.).
Θάλασσα 590. 
θανατική ποινή, 834.
Ιατρική 117.
Ιατροδικαστική 14 
Ιστορία, αφή 188.
Καθάφης, Κώστας, 683.
Καλάβρυτα, σφαγή 1943, 898.
Καλλικάντζαροι, 16.
Κανάρης, Κύπρος, 184 
Κανονισμός Υπηρεσίας Χωρ/κής 69.
Καντ, η φιλοσοφία του, 201.
Κατοχή '41-44, 276.
Καφενείο, 718.
Κλάπα, 473.
Κλοπές, τροχοφόρων 246.
Κοινωνική ομάδα, επιρροές 912.
Κόντογλου, Φώτης 704.
Κοσμήματα, παραδοσιακά 260.
Κτενιάδης, Νικόλαος, 127.
Κύπρος, Κανάρης 184 
Λουλούδια 700.
Μάνα, στη λογοτεχνία, 327.
Μαρμαρογλύπτες τηνιακοί, 124.
Μέση Ανατολή 282.
Μεσολόγγι, έξοδος 256.
Μονοξείδιο, άνθρακος, 686.
Μόριά, τραγούδια κλέφτικα, 92.
Μουντάκης, Κώστας, 566.
Μπασενάουερ 464 
Μυστράς 704.
Ναγκασάκι 847.
Ναρκωτικά, οδήγηση 114, νέοι 186, την αρχαιό
τητα 279, ποιοι στρέφονται σ' αυτά 692, τοξι
κομανία 866.
Νέοι, ναρκωτικά 186.
Νερό 832.
Ντελακρουά, φιλελληνισμός 156.
Ντουφτ 464.
Οδήγηση, ναρκωτικά και φάρμακα 114, αντοχή 
115.
Οικονομικό έγκλημα 900 
Ολλανδία, 780.
Όρκος 607.
Παιδιά, ατυχήματα τροχαία, 80.
Παλαμάς, Κωστής 164.
Παναγία, ποίηση 164,
Πανορμίτης Σύμης 108.
Παπουλάκεια 708.
Παρελθόν, 174.
Πεζοί, ατυχήματα τροχαία, 80.
Περίθαλψη, ιατρική, φαρμακευτική 219.

Περιστερεώνες, Τήνου 852.
Πέτρες, πολύτιμες, 88.
Πήλιο, πρωτοχρονιά 918.
Πλανήτες, ύπαρξη ζωής 628.
Πόιντ σύστεμ, 158.
Πολεοδομία, εγκληματικότητα 594.
Πόλη, εγκληματικότητα 126, 840.
Πολιτεία, μοναξιά, 182.
Προσπέρασμα, αντικανονικό 756.
Πυρηνικοί αντιδραστήρες 204.
Πυρηνικός όλεθρος 198 
Πυρκαϊές, προστασία σπιτιών 546.
Ρόδος, 604.
Σαντορίνη 844.
Σιάτιστα 345.
Στραγγαλισμός 538.
Συγκέντρωση 314 
Σύμης, Πανορμίτης 108.
Σύμπαν, ύπαρξη ζωής 768, μεγάλη έκρηξη 924 
Συνάθροιση 314 
Συνάχι αλλεργικό, 904.
Συνέπεια, 798.
Συνταξιοδότηση 656.
Σχολείο 696.
Σχολή Χωρ/κής Κρήτης 180.
Σώματα Ασφαλείας 84.
Σωματεμπορία, 23.
Ταχύτητα, ψυχολογία στον έλεγχο 678. 
Τέχνη, το έπος του '40, 746.

Τεχνολογία, ηθική 326, εγκληματικότητα 532. 
Τζάμια, σπασμένα 830.
Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες 124.
Τοξικολογία, σύγχρονες τάσεις 612. 
Τοξικομανία 866.
Τραγούδια, κλέφτικα 92, του Μάη 316, του 
Δράμαλη 548.
Φιλάρετος, Νικόλαος, 19.
Φιλελληνισμός, Ντελακρουά 156, Ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία 160.
Φιλοσοφία, στις μέρες μας, 846.
Φορεσιά, ελληνική 908.
Φωλιές, πουλιών, 848.
Φως, ελληνικό 332.
Φωτογραφία, και νόμος 916.
Χαλκογλυπτική 680.
Χιόνια 9. 11.
Χρυσός 340. Χώμα, αποδεικτικό στοιχείο 318. 
Χωροφυλακή, σύσταση 393, 150χρονη πορεία 
399, στους εθνικούς αγώνες 405, στη μάχη της 
Κρήτης 413, στη δημοτική ποίηση 425, κατά της 
ληστείας 432, από τα αρχεία της 441, αναμνή
σεις 447, στα γράμματα 479, ανέκδοτα 493, πώς 
την είδαν οι γελιογράφοι 498, σήμερα 503, 
εορτασμός 150 χρόνων 514, 150 χρόνια 552, 
στη Σμύρνη 638, στα .'Παπουλάκεια» 708, Θρη
σκευτική Υπηρεσία 770, αξιωματικοί της αγω
νιστές του 1821, 784.
Ωροσκόπιο, 44.
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