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«...’Οφείλετε απαντες, οί δνδρες τφν Σημάτων ‘Ασφαλείας, νά αίσθάνε- 
σθε ως ιεραπόστολοι είς'όλους τούς τομείς τ!\ς προσπάθειας τοβ Εθνους».

('Απόσπασμα έκ τον λόγον τοϋ κ. Πρω
θυπουργού πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας. 
’Ιανουάριος 1968).



*Η έχδοσις  περ ιοδ ικού  Αναφερομένου ε ί ς  τήν δραστηριότητα 
τδ ν  ΣωμΑτων 'Ασφαλείας,καθ’ έκαστον,Εχει  υ ίοθετηθή πρό πολλου 
4π5 τΑς Αρμοδίας 'Υπηρεσίας ε ί ς  δλας τΑς προηγμένος χώρας,καί 
τΑ έζ  αδτής Αποτελέσματα ήλέγχθησαν ώς λ ίαν  έπ ιτυ χή .

Συνήθως a t  έκδόσεις  αδτα ί  ε ί ν α ι  ε ί δ ικ ε υ μ έ ν α ι ,κ α ί  π ε ρ ιο ρ ί 
ζοντα ι  ε ί ς  θέματα Αφορδντα τήν Αστυνομικήν δραστηριότητα καί τόν 
κΰκλον Απασχολήσεως των δργΑνων Ασφαλείας.

Ε ίνα ι  λοιπόν έζα ιρετ ικω ς εδχΑριστος ή δ ιαπίστωσις  ό τ ι , τ δ  
*Αρχηγείον Χωροφυλακής,μέ τήν έκδοσιν  τής " 'Επιθεωρήσεις  Χωροφυ
λακής" Αποκτδ σήμερον έν έπίσημον δημοσιογραφικόν δργανον,Αξιολό- 
γου ποιότητος Αφ'ένδς ,Αφ 'έτέρου δέ γενικωτέρου π ερ ιεχο μ ένο υ ,έπ ε -  
κτε ινομένου  κα ί  ε ί ς  θέματα έπιμορφώσεως,γενικής ένημερώσεως,χαί 
εύρυτέρων πνευματικών Αξιώσεων.

l it  Ι δ ια ιτ έρ α ν  χαρΑν έγχαινιΑζω τήν παρούσαν έκδοσιν ερχό
μενος τήν χαλυτέραν δυναχ£ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν  κα ί  διΑδοσίν τ η ς . -

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΓ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΕΕΩΣ



'Ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Δημ. Τάξεως 
κ. ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ

Χαιρετίζω μέ Ιδιαιτέραν χαράν καί ίκανοποίησιν 
τήν Ικδοσιν καί κυκλοφορίαν ϋπο του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, επισήμου Οργάνου ύπό τήν έπωνυμίαν «Ε
Π ΙΘ Ε Ω Ρ Ε ΙΣ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

Ί'ό Σώμα τής Χωροφυλακής, έχον πλήρη έπίγνω- 
σιν τής έν είρήνη αποστολής του, παρέχει δι’ άρτίως 
ώργανωμένων παραγωγικών καί έπιμορφωτικών Σχο
λών άρίστην κατάρτισιν είς τούς ’Αξιωματικούς και τά 
κατώτερα Οργανά του, ΐνα ταΰτα άνταποκριθώ-
σιν έπαρκώς είς τήν πολύπλευρον άποστολήν των έν τή 
κοινωνία τής σήμερον.

H άπόκτησις ίδίου έγκύρου όργάνου, έγγυομένου 
έπιστημονικήν ένημερότητα έπΐ θεμάτων ένδιαφερόν- 
των αμέσως τό αστυνομικόν λειτούργημα, άλλα καί

πληρότητα έπί τοιούτων γενικής μορφώσεως, συνιστά 
έν επί πλέον μέσον ποιοτικής άνόδου τής έπαγγελματι- 
κής καί πνευματικής στάθμης των άνδρών του Σώμα
τος τής Χωροφυλακής.

’Ήδη, οτε αί σύγχρονοι άπαιτήσεις έχουν κατα
στήσει τό Ιργον τών αστυνομικών όργάνων άκρως πο- 
λύπλοκον καί πολυσχιδές, καθίσταται άναγκαία ή 
πνευματική, έπιστημονική καί έπαγγελματική έξύψω- 
σις αότών όια τήν εΰκολωτέραν καί λυσιτελεστέραν έκ- 
τέλεσιν τών σοόαρών καθηκόντων των.

' Ηέκδοσις, δθεν, του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άποτελεΐ εν είσέτι βήμα πρός τά 
έμπρός καί ή συμβολή του προοιωνίζεται θετική.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ 
Γενικός Γραμματεύς 

'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

η



ΠΙΝΑΞ

ΑΡΧΗΓΟΝ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ

1833 -  1969

— Γκραγιάρ Φραγκίσκος: 24)5)1833— 12)1)1835
— Ρόσκερ Μαςιμιλανός: 12)1)1835— 14)9)1841
—  Βλαχόπουλος Κων) τίνος: 14)9)1841—5)9)1843
— Σπόρος Μήλιος: 6 )9)1843— 8)11)1843
-— Μαυροβουνιώτης Βάσ.: 9)11)1843— 20)12)1843
—  Σπόρος Μήλιος: 21)12)1843— 12)2)1844
— 12)2)1844— 13)3) 1844 δέν ύφίσταται Άρ)γεΐον
— Δεληγεώργος Μήτρος: 13) 3) 1844— 18) 2) 1848
— Γκραγιάρ Φραγκίσκος: 19)2)1848-—24)6)1848
—  24) 6) 1848— 29) 11) 1848 δέν ύφίστατο θέσις Α ρ 

χηγού.
— Βλαχόπουλος Ά λέξ.: 16)12)1848— 23)4)1851
—  23) 4) 1851— 10) 7) 1852: δέν ύφίστατο θέσις Α ρ 

χηγού.
— βλαχόπουλος Ά λέξ.: 18) 7) 1852— 19) 5) 1854
—  Δεληγεώργης Μήτρος: 1854 προσωρινός ’Αρχηγός
—  19) 5) 1854— 17) 3) 1855 δέν ύφίστατο Άρχηγεΐον 
-— Καρατζάς Γεώργιος: 19)3)1855— 27)11)1855
—  28) 11) 1855— 18) 6) 1859 δέν ύφίστατο *Αρ) γεϊον
—  Νικολαίδης Κων) τίνος: 5) 8) 1859— 28) 2) 1863
—  Μίχου ’Αρτέμιος: 28)2) 1863— 21)6)1863 καί 

22)11)1863— 23) 12)1864
— Γεννατάς Πέτρος: 23)12)1864— ’Απρίλιον 1865
—  Γεννοβέλης Κών) τίνος: ’Απρίλιος 1865— Δεκέμ

βριον 1866
—  Μίχου ’Αρτέμιος: Δ)6ριος 1866— 31)12)1868
— 31) 12) 1868— 17) 8) 1876 δέν ύφίστατο θέσις Άρ- 

χηγοΰ.
— Σμολένσκης Λεωνίδας: 17)8)1870— 27) 1)2871
— Πλέσσας Άναστ.: 27) 1) 1871— 29) 7) 1872
—  Βότσαρης Δ. Ν.: 29) 7) 1872— 1873
— 1873— 1879 δέν ύπάρχουν σαφή στοιχεία.
— Γούσης ’Ιωάννης: 7) 10) 1879— 24)4)1880
— 8) 6) 1880— 1) 1) 1894 δέν ύφίστατο Άρχηγεΐον
— Κακλαμάνος Γεώργιος: 1)1)1894— 1)6)1894
— Μακρής Νικόλαος: 1)6)1894— 22)6)1895
— 22) 6) 1895— 17) 6) 1900 δέν ύφίστατο Άρχηγεΐον
— Ζωγράφος ’Ιωάννης: 17)6)1900— 17)8)1900
— Στάϊκος Δημοσθένης: 17)8) 1900— 21) 11) 1902
— Λοιδωρίκης Ευθύμιος: 21)11)1902— 1903
—  ’Όφφμαν Χαρίλαος: 1904— 20) 8) 1906
— Πετμεζάς Έπαμ.: 20) 8) 1906— 26) 1) 1909
— Δημητριάδης Νικ.: 26)1)1909— 15)8)1909
— Ψύλλας Αλέξανδρος: 15)8)1909— 25)8)1909
— Βακαλόγλου Δούκας: 26) 8) 1909— 27) 3) 1910
— Παπαγιαννίδης Nta.: 22)1)1910— 28)3)1910
— Σοΰτζος Αλέξανδρος: 29)3)1910— 24)11)1910
— Δαγκλής Παναγ.: 24)11)1910— 15)7)1911
— Κατσιφός Κων)τΐνος: 8)7)1911— 24)11)1911
— Μοσχόπουλος Κων.: 19) 11) 1911— 21) 2) 1912
—  Γκαριλιότα Φραντζέσκο ντέϊ Μαρκέζι ντ’ Άουλί-

ζιο: 22)2)1911— 1)2)1916
— Ραζέλος Παύλος: 1)2)1916—Ν) 6ptov 1916
— Δανηλάτης ’Ιωάννης: Ν) βριον 191 —8)7)1917
— Ζυμβρακάκης Έπαμ.: 27) 9) 1917— 8) 2) 1918
—  Ζυμβρακάκης Έμμ.: 8)2)1918— 1)11)1920
— Γεννάδης Στέφ.: 22)11) 1920— Μάρτιον 1921
—  Τρουπάκης Νικόλαος: 15)3)1921— 8)7)1922
—  Ίατρίδης Σπυρ.: 12) 7) 1922— Σ) βριον 1922
—  Παπαοικονόμου Άπόλογος: 1922
—  Τριλίβας ’Ιωάννης: 1923
—  Πέτσας Κων)τίνος: 1924
—  Καράμπελας Σπΰρος: 1924
— Παναγιωτόπουλος Άνδρ.: 1925
— Φλωριάς Δημοσθένης: 1925
— Τζίκας Νικόλαος: 1925
—  Διαλέτης Δημοσθένης: 1925— 13)9)1926
— Χατζηϊωάννου A. I. 13) 9) 1926
— Κοκκαλάς Δημ.: 18)12)1926
—  Κατσώνης Δημ. 19) 12.1926— 12) 4) 1927.
—  Καράμπελας Σπΰρος: 12) 4) 1927— 28) 6) 1927
—  Πέτσας Κιον) νος: 28) 6) 1927— 4) 3) 1928
— Διαλέτης Δημοσθ.: 4) 3)1928— 15)11)1928
—  Κατσώνης Δημήτριος: 6) 11) 1928— 12) 3) 1933
— Μπαρμπάτσης Βασ.: 13)3)1933— 14)12) 1933
— Γρηγοράκης Βασίλειος: 15) 12)1933—-4)5)1934
— Μπαρμπάτσης Βασίλειος 5) 5) 1934— 27) 4) 1935
— Δροσόπουλος Δρόσος: 28) 4) 1935— 24) 12) 1940
— Ζήρος Φώτης: 25) 12) 1940— 10)4) 1941
— Βουράκης ’Ιωάννης?1 25) 4) 1941— 30) 5) 1941 (έν 

Κρήτη)
— Κολλάκος Άριστοφ.: 10)4)1941— 31)5)1941
— Ντάκος Γεώργιος: 31)5)1941— 3)6)1941
— Σπηλιωτόπουλος Παν.: 4) 6) 1941) — 2) 10) 1941
— Ντάκος Γεώργιος: 3)10)1941— 4)12)1942
— Μανουσάκη; ’Ιωάννης: 5)12)1942— 20)12)1943
— ΙΙαγώνης Βασίλειος: 21)10)1943— Δ)βριος 1943
— Γκίνος Περικλής: Δ) βριος 1943— 21)6)1944
— Ντάκος Γεώργιος: 22) 6) 1944— 15) 10) 1944
— Παπαργύρη; Α ργύριο;: 16) 10) 1944— 9) 3) 1945
—  Κολοκοτρώνης Βασίλειος: 10) 3) 1945— 7) 7) 1945
— Μπριλλάκη; Στυλιανός: 7)7)1945— 13)6)1946
— Μιχαλόπουλος Κων) νος: 14) 6) 1946— 3) 11) 1948
— Κατσάμπης Κων) νος: 3) 11) 1948— 5) 6) 1950
— Σαμουήλ Γεώργιος: 5)6)1950— 22)11)1956
— Πάτερης Αναστάσιος: 22) 11) 1952— 21)12) 1956
— Μακρυνιώτης Κων) νος: 1)1)1957— 9)8)1960 
•— Βαρδουλάκης Γεώρ.: 10)8)1960— 31)12)1963 
-— Παπαρρόδου Νικόλαος: 9)10)1963— 4)11)1963
— Βαλσαμάκης Σταΰρ.: Σ) βριον 1963—30)12)1964
— Παναγιωτακόπουλος Νικ.: 31)12)64— 28)1)67
— Παναγόπουλος Νικ.: 29) 1) 1967— 10) 10) 1967
— Μαλοΰκος Περ.: 10) 10) 1967— 23) 6) 1969
— Καρυώτης Αναστάσιος: άπό 23)6)1969



Ο ΑΡΧΗΓΟΙ

“Εν άπό τά σημαντικώτερα μέσα ένημερώσεως τοϋ κοινού και δή από τα σπουδαιότερα, λόγ<ρ 
της εύχερείας διαδόσεως καί κυκλοφορίας είναι και ό Τύπος, ήμερήσιος ή περιοδικός.

Σήμερον ό Τύπος έχει προσλάβει τεραστίαν έκτασιν καί έπέχει ιδιαιτέρως σημαντικήν θέσιν εις 
κάθε έκδήλωσιν τής κοινωνικής μας ζωής.

Παρά τήν άδιαφιλονίκητον ταύτην άλήθειαν ή Χωροφυλακή δέν διέθετε τοιοϋτον δργανον 
μέχρι σήμερον.

Παρ’ βτι ή έλλειψις ενός τοιούτου ενημερωτικού οργάνου πανταχόθεν άνεγνωρίζετο, ούδείςέτόλ- 
μησε νά κάμψη τήν άρνησιν των διστακτικών ή τάς δικαιολογίας των σκεπτικιστών.

Κατά τό παρελθόν πολλαί κατεβλήθησαν προσπάθειαι Ίκδοσεως ενός επίσημου περιοδικού υπο 
Τού Σώματός μας. Δυστυχώς δλαι έκεΐναι αί προσπάθειαι δέν ετελεσφορησαν, διότι προσεκρουσαν εις 
διάφορα έμπόδια οίκονορ ικά, τεχνικά, οργανωτικά καί παρέμεινον εις τα χαρτια.

’Ακόμη καί άπό πολιτικής πλευράς παρενεβλήθησαν προσκόμματα, άγνωστον που άποβλέποντα.
"Επρεπε νά γίνη ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 διά νά παραμερισθοϋν τά εμπόδια, 

νά καμφθούν μί άντιδράσεις καί νά ληφθοΰν όρθαί άποφάσεις διά νά ΐδη επιτέλους τό φώς τής δημοσιό- 
τητος τό έπίσημον δργανον τής Χωροφυλακής.

Οί σκοποί καί οί στόχοι τοϋ περιοδικού μας, οί όποιοι άναφέρονται εις άλλην σελίδα τού παρόν
τος καί τούς οποίους ένθέρμως υιοθετώ, φρονώ δτι καλύπτουν απολύτως τάς άνάγκας τού Σώματος εις 
αυτόν τον τομέα καί πλέον δέν μοΰ άπομένει παρά νά χαιρετίσω μέ ένθουσιασμόν τήν νέαν αυτήν έκπο- 
λιτιστικήν καί μορφωτικήν προσπάθειάν μας καί νά καλέσω πάντας τούς άνδρας — ’Ασκούς, Άνθ)στάς, 
Τ παξ)κούς καί Χωρ)κας — όπως περιβάλλουν τό περιοδικόν μας μέ δσην θέρμην καί άγάπην έπιβάλ- 
λεται, καί νά συμβάλλουν μέ δλας των τάς δυνάμεις είς τήν έπιτυχίαν του.

Πρός τούτο έλήφθη μέριμνα ώστε τό περιοδικόν μας, νά|εϊναι περιοδικόν άξιώσεων καί νά ύπε- 
ρέχη σημαντικώς τών λοιπών όμοιων του, διότι αυτό άπαιτεϊ ή άποστολή μας καί τό Σώμα μας.

Θά προσπαθήσωμεν δχι μόνον νά τό διατηρήσωμεν εις τά αυτά έπίπεδα, άλλα φιλοδοξοΰμεν νά 
τό βελτιώσωμεν ακόμη περισσότερον καί νά τό καταστήσωμεν περιοδικόν ολοκλήρου τοϋ Ε λ λ η 
νικού Λαού.

Έπιθυμοϋμεν νά τό θέσωμεν εις τήν υπηρεσίαν τοϋ κοινωνικού συνόλου, έφ’ όσον καί ήμεΐς 
όλοι μας έχομεν ώς σκοπόν τήν έξυπηρέτησιν τού Πολίτου καί θά θεωρήσωμεν έαυτούς ευτυχείς άν τό 
έπιτύχωμεν. Ή  έπιτυχία δέ αύτη δέν θά άντανακλά είς ήμάς, άλλ’ είς ολόκληρον τό Σώμα, πάντας τούς 
άνδρας, είς δλους τούς μοχθούντας υπέρ τής ειρήνης καί τής ήσυχίας.

Ά ς  εύχηθώμεν νά έπιτύχωμεν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ KAPYQTHI
’Αντιστράτηγος
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" Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ , ,

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΕΠΙΜ ΕΛΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

^ Γ ρ α φ ε ί α :  Τ '  J2 εητεμβρίου 48 ,  4^$ήι>αι ιηϋ. 8 3 5  . i 4 2  
Τεύχος t Ιανουάριος 1970

TO NEON ΕΜΒΛΗΜΑ
Τό νέον έμβλημα τού σήματος συμβολίζει τήν ιστορικήν συνέχειαν του 'Ελ
ληνικού ’Έθνους. ’Ήτοι, 6 μαίανδρος καί ή βοιωΐική άσπίς τήν άρχαίαν Ε λ 
λάδα, ό βυζαντινός σταυρός τήν βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, τό δέ στέμμα 
καί ό κλάδος ελαίας τήν νεωτέραν Ελλάδα ώς καί τήν ειρηνοποιόν αποστο
λήν τής χωρ) κής. Τά περιβάλλοντα τό στέμμα φύλλα' δάφνης συμβολίζουν 
τήν ένδοξον ιστορίαν τής Ελλάδος.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

— Μήνυμα κ. Υπουργού Δημ. Τάξεως.
Μήνυμα κ. Γεν. Γραμματέω; Δημ. Τάξεως

— Μήνυμα Αρχηγού Χωροφυλακή;. . .
— ΙΙίνας Αρχηγών Χωροφυλακής
— Σκοποί καί Στόχοι
— Ιστορικόν ι3ρύσεως Χωροφυλακής
— Τα μεγαλύτερα Εγκλήματα. ΎπόΟεσις Ιίολκ.
— Αί αστυνομικαί παραβάσεις, ύπο Ήλία Γάφου Καθηγητοϋ ΙΙανεπιστημιου. 
— Φωτο - Έπικαιρότης.
— Χρονικά: *0 Δεκέμβρης.
— Κινηματογράφος καί Νεότης. ΊΓπό Μαρία; Μαυρομάτη.
— Ουράνιον εις τήν Ελλάδα. Ύπο I. Δ. Σταυροπόδι, Γεωλόγου.
— Το Λαχείο». Τού ’'Αγγέλου Φουριώτη.
— 'Ο Κινηματογράφος. Μια νέα Ελληνική ταινία.
— Το «μονοθέσιον» ΙΙεριπολικβν.
— ’Ανακοινώσεις - Συνεργασίαι - Ιΐνευματικά Παιχνίδια κ. ά.



Σ κ ο π ο ί

Ή  Χωροφυλακή είναι ένα Σώμα μέ ιστορίαν καί 
παράδοσιν. Διά τούς άνδρας οί όποιοι άνήκουν εις τό 
Σώμα τοΰτο, ή παράδοσις καί ή ιστορία του, δημιουρ
γεί εύθύνας καί υποχρεώσεις. Είς τήν διηνεκή πορείαν 
τής ιστορίας, ή παράδοσις πρέπει νά συντηρή τά βιώ
σιμα στοιχεία της, καί ή προσπάθεια διά τήν πρόοδον 
νά προσθετή τάς νέας έξελιξίμους άξίας. ΤοΟτο δέν 
μπορεί νά έπιτευχθή χωρίς τήν ένημέρωσιν τών στε
λεχών, καί τών άνδρών έν γένει του Σώματος, έπί τής 
σημερινής πράγματικότητος, Ελληνικής καί παγκο
σμίου.

Ή  ένημέρωσ|| αυτή, άφορά είς δλους τούς τομείς 
τής κοινωνικής δραστηριότητος, διότι ή άποστολή τοΰ 
Χωροφύλακος σχετίζεται, άμέσως ή έμμέσως, μέ κάθε 
έκδήλωσίν της. '0  χωροφύλαξ δέν είναι, απλώς καί 
μόνον, δργανον τάξεως καί άσφαλείας. Πριν άκόμη 
φθάση είς τήν άνάγκην νά έπέμβη κατασταλτικώς καί 
νά προβή είς συλλήψεις κακοποιών ή άλλων παραβα
τών τοΰ νόμου, προσπαθεί νά δημιουργήση καί νά στα- 
θεροποιήση τάς προϋποθέσεις έκείνας αί δποΐαι άπο- 
κλείουν τΐ^ έκκόλαψιν ή τήν δημιουργίαν έγκληματιών 
καί άντικοινωνικώς βιούντων άτόμων.

Τοΰτο σημαίνει βτι κατά τήν ένάσκησιν τών καθη
κόντων του, καί είς τό πλαίσιον τών άρμοδιοτήτων του 
καί τών άλλων πολλαπλών ύποχρεώσεών του, ένδια- 
φέρεται — καί συμβάλλει—  δχι μόνον είς τήν έκπλή- 
ρωσιν τής κυρίας άποστολής του, ώς αυτή διαγράφεται 
οπό τών νόμων, τών κανονισμών καί διατάξεων, άλλά 
καί είς τήν άνοδον καί βελτίωσιν τοΰ μορφωτικοΰ,
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πνευματικοΰ και κοινωνικοΰ Επίπεδον λαού, ειδικών 
τερον δέ είς τήν αρμονικήν συμβίωσιν τών κοινωνικών 
τάξεων καί τήν καλήν συνεργασίαν των,

Είς τήν προσήλωσιν τών πολιτών πρός τά έθνικά 
ιδεώδη,

Είς τήν άνύψωσιν τοΰ βιωτικοΰ έπιπέδου τοΰ λαοΰ, 
Είς τήν βελτίωσιν τής στάθμης τοΰ πολιτιστικού 

του έπιπέδου,
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Είς τήν προστασίαν τής νεολαίας άπό κάθε φθορο
ποιόν έπίδρασιν καί τήν ύποβοήθησιν τής διαπαιδαγω- 
γήσεώς της,

Είς τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τών έμπορικών 
συναλλαγών,

Είς τήν έπιτυχίαν τών προγραμμάτων τών κυβερ
νήσεων, τών σκοπούντων τήν οικονομικήν βελτίωσιν 
καί άνόρθωσιν, γενικώτερον, τής χώρας,

Εις τήν υποδοχήν, φιλοξενίαν καί προστασίαν τών 
άλλοδαπών έπισκεπτών καί τήν άνάπτυξιν καί έξέλι- 
ξιν τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ Τουρισμοΰ,

Είς την άνάπτυξιν τών Επιστημών, τών Γραμμά
των καί τής Τέχνης,

Είς τήν όμαλήν έξέλιξιν τών έξωτερικών σχέσεων, 
καί τέλος,

Είς τήν παροχήν πάσης φύσεως υπηρεσιών πρός 
τόν πολίτην καί τό κράτος είς όλόκληρον τόν Ελληνι
κόν χώρον.

Δι δλα ταΰτα, ό Έλλην χωροφύλαξ έχει άνάγκην 
πλήρους καί σαφοΰς ένημερώσεως, καί έπιτυχοΰς κα- 
θοδηγήσεως πέραν τών μέχρι τοΰδε καθιερωμένων.

Αύτήν/τήν ένημέρωσ^ τοΰ προσφέρει τό άνά χεΐρας 
περιοδικόν, είς έπίπεδον σύγχρονον καί είς έκτασιν τό
σην, δσην καλύπτουν τα εύρέα πλαίσια τών σκοπών 
καί στόχων τής Χωροφυλακής.

__ τήν έπιτυχίαν τής προσπάθειας αύτής δέν άρ- 
κεΐ ή ίδική μας μόνον θέλησις. ’Απαιτείται ή συνδρο
μή καί συμπαράστασις πάντων τών άξιωματικών καί 
όπλιτών τοΰ Σώματος, έν τψ μέτρψ τών δυνατοτήτων 
έκάστου, ήν καί έπικαλούμεθα.



'  Διά τού Διατάγματος 
τής 20ής Μαΐου 1833 «11ε 
ρί σχηματισμού τής Χω
ροφυλακής» δημοσιευθέν- 
τος εις τό ύπ’ άριΟ. 21)3. 
6.1833 Φύλλον τής Ε φ η
μερίδας τής Κυβερνήσεως 
συνεστήθη ή Χωροφυλα
κή, 'Ένοπλον Σώμα, διεπό- 
μενον υπό τών Στρατιωτι
κών Κανονισμών.

Ή  όργάνωσίς της ήκο- 
λούθησε τά Γαλλικά πρό
τυπα.

Ή  συνολική της δύναμις 
άπετελεΐτο έξ ενός Ά ρχη- 
γοΰ, 10 Μοιράρχων, 24 
'Υπομοιράρχων, 1 Κατα- 
λυματίου, 103 Ενωμοταρ
χών, 120 εφίππων Χωρο
φυλάκων καί 800 πεζών 
Χωροφυλάκων.

Ό  ’Αρχηγός, ούτινος ή 
έδρα ήτο ή πρωτεύουσα 
τοΰ Κράτους, διέθετεν ώς 
Έπιτελεΐον ένα Ύπομοί- 
ραρχον(ώς 'Υπασπιστήν), 
ενα Καταλυματίαν καί ενα 
Ενωμοτάρχην.

Διά την υπηρεσίαν έκά- 
στου Νομού διετίθετο μία 
μοίρ* έκ πεζών καί έφιπ
πων Χωροφυλάκων ύπό ε
να Μοίραρχον, δστις διέ
θετε καί ένα ’Ενωμοτάρ
χην ώς βοηθόν.

Εις έκάστην ’Επαρχίαν 
διετίθεντο 3-5 Ένωμοτίαι 
υπό 'Υπομοίραρχον.

Έκάστη ’Ενωμοτία άπ- 
ηρτίζετο έκ 10 άνδρών υ
πό Ενωμοτάρχην.

Αί πρώται μοίραι Χω
ροφυλακής —  δέκα — έ- 
κάλυψαν τάς ’Επαρχίας 
Άργολίδος καί Κορινθίας, 
Ά χαΐας καί Ή λιδος, Μεσ 
σηνίας, ’Αρκαδίας, Λακω
νίας, Αιτωλίας και ’Ακαρ
νανίας, Φωκίδος και Ατ- 
τικοβοιωτίας.

Πρώτος ’Αρχηγός τού 
Σώματος διωρίσθη ό Συν
ταγματάρχης Φρανσουά 
Ι’κραγιάρ, ’Αξιωματικός 
τού Γαλλικού Στρατού καί 
θερμός φιλέλλην.

Τά πρώτα στελέχη τής 
Χωροφυλακής έπελέγησαν 
έπιμελώς μεταξύ άνδρών 
δοκιμασμένων εις τούς α 
γώνας : Μαυρομιχάλης,

Πετμεζας, Πανάς, Δελη- 
γιώργης (ό πατήρ τού Ε 
παμεινώνδα), Σισίνης καί 
άλλοι.

’Αλλά καί ή έπιλογή τού 
λοιπού προσωπικού δεν πα- 
ρημελήθη. Ή  έπιλογή τών 
άνδρών καί στελεχών της 
έγίνετο μέ έξαιρετικήν 
προσοχήν καί αυστηρά 
κριτήρια. Ή  κατάταξις εις 
τό Σώμα έθεο>ρεΐτο εξαι
ρετική τιμή καί διάκρισις 
καί μόνον εκλεκτοί πατρι- 
ώται, άναμφισβητήτου έν- 
τιμότητος καί ύπολήφεως, 
έγίνοντο δεκτοί.

Ή  στολή τών ’Αξιωμα
τικών τής Χωροφυλακής 
άπετελείτο άπό χιτώνιον 
κυανόμαυρον μέ δύο σει
ράς αργυρά κομβία, καί 
σκελέαν τού ίδιου υφάσμα
τος μέ πλαγίας λωρίδας 
χρώματος έρυθρωπού καί 
πλάτους 0,02.

Ό  ζωστήρ και οι ιμάν
τες τών φυσιγγιοθηκών εί- 
χον αργυρά σειρίτια μέ 
δύο κυανάς γραμμάς. Τά 
διακριτικά τών βαθμών ή- 
σαν άπό άργυρά σειρίτια 
τοποθετημένα είς τό περ.- 
λαίμιον.

Όμοια περίπου, αλλά ά- 
πλουστέρα καί μέ χιτώνιον 
βραχύτερον, ήτο ή στολή 
τών έφιππων Χωροφυλά
κων. Οί πεζοί έφεραν τήν 
ιδίαν στολήν, ακόμη όπλου 
στέραν, μέ μακράς περι
κνημίδας, λευκήν τσάνταν, 
μακράν φυσιγγιοθήκην, 
καραβάναν, σπάθαν καί 
πιστόλιον, έξηρτημένα μέ 
λευκά λωρία.

Ή  Χωροφυλακή βάσει 
τού Ιδρυτικού της Νόμου 
ήτο επιφορτισμένη μέ την 
διαφύλαξιν τής άσφαλεί- 
ας, τήν τήρησιν τής κοι
νής ησυχίας καί τήν δίω- 
ξιν τού εγκλήματος. ’Α
στυνομικά καθήκοντα ή- 
σκουν ή Δηιιοτική ’Αστυ
νομία καί, έν Άθήναις καί 
Πειραιά, ολίγον βραδέτε- 
ρον ή Διοικητική ’Αστυνο
μία.

'Η  έπαγελματικη έκπαί- 
δευσις τών άνδρών άπο- 
σχόλησε σοβαρότατα την

Ηγεσίαν τού Σώματος ά
πό ·τής ίδρύσεως.

Ή  εϋθύνη αύτη έν άρ- 
χή άνετέθη είς τούς βαθ
μοφόρους τού Σώματος. 
Βραδΰτερον ώργανώόη 
άρτιώτερον ή έκπαίδευσις 
καί ίδρύθησαν καί διάφο
ρά Σχολεία (Διάταγμα 7) 
β) 1842 περί ίδρύσεως 
Σχολείου Έκπαιδεύσεως 
’Ενωμοταρχών, 31)10) 
1856 περί μορφώσεως τού 
προσωπικού Χωροφυλακής 
20)9)1861 κλπ.).

Τό έτος 1893 δια τοΰ ν. 
Β Ρ ΙΙΗ  τής 20.3.1893 
κατηργήθησαν ή Διοικητι
κή καί Δημοτική ’Αστυνο
μία καί ίδρύθη ή Στρατι
ωτική ’Αστυνομία. Εις τήν 
Χωροφυλακήν άνειεθη τό 
καθήκον τής άσκήσεως τής 
’Αστυνομίας είς τήν 'Ύ 
παιθρον χώραν καί είς 
Κωμοπόλεις άπό 5.000 κα
τοίκους καί κάτω.

Τό έτος 1906, άποτν- 
χόντων δλων τών μέχρι τό
τε Αστυνομικών συστημά
των, ή Χωροφυλακή διά 
τού Ν. ΙΈ ΞΕ άνέλαβε τήν 
ευθύνην τής αστυνομίας 
καί άσφαλείας είς ολόκλη
ρων τήν Χώραν, διαλυθει- 
σών τών λοιπών ’Αστυνο
μιών, ευθύνην τήν όποιαν 
διατηρεί μέχρι σήμερον, 
πλήν τών πόλεων ’Αθηνών, 
Πειραιώς, Πατρών καί 
Κέρκυρας, δπου ισχύει ό 
θεσμός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Τό 1913 είς τήν Χωρο
φυλακήν ένεσωματώθη καί 
ή Κρητική Χωροφυλακή, 
ήτις είχεν ίδρυθή τό 1894 
καί ολίγον βραδύτεροι· καί 
ή Σαμιακή Χωροφυλακή.

Τό έτος 1914 μετέσχεν 
δι’ εθελοντικών σωμάτων 
της είς τόν· ’Ηπειρωτικόν 
αγώνα, έδωσε πλείστας νι
κηφόρους μάχας μετά τού 
στρατού τής αυτονόμου Η 
πείρου καί είχε πολλά θύ
ματα.

Τήν 3ην Μαΐου 1918 έ- 
δημοσιεύθη ό Νόμος 1370 
«Περί ’Οργανισμού Χωρο
φυλακής» διά τού όποιου 
διά πρώτην φοράν ώρίσθη

ότι ή Χωροφυλακή άποτ°- 
λεΐ μέρος τού ένεργοΰ 
Στρατού, ούτινος είναι τό 
πρώτον Όπλον καί όχι 
συμπληρωματικόν μέρας 
αυτού, ώς ΐσχυε μέχρι 
τότε.

Άπό τοΰ έτους 1919 
λειτουργεί συστηματικά ς 
ή Σχολή Χωροφυλακής μέ 
τά A, Β καί Γ  τμήματα.

Ή  Χωροφυλακή λαμβά
νει μέρος είς τάς έκστρα- 
τείας τής Ουκρανίας, ’Α
νατολικής Θράκης και Μι
κρός ’Ασίας. Αί άπώλειαι 
είς τραυματίας καί νεκρούς 
ήσαν μεγάλαι.

Τό έτος 1920 ιδρύεται 
ή ’Αστυνομία Πόλεων καί 
άναλαμβάνει άστυνομικά 
καθήκοντα εις τάς πόλεις 
Κέρκυρα, Πάτρας, ’Αθή
νας καί Πειραιά.

Τά πρώτα στελέχη αυ
τής άπετελέσθησαν έξ ’Α
ξιωματικών τής Χωροφυ
λακής.

Τό έτος 1925" ιδρύεται 
Τυπογραφεΐον Χωροφυλα
κής.

Διά τό άπό 11.2.1926 
Ν.Δ. συνεστήθη τό Ταμεΐ- 
ον ’Αρωγής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής καί διά τού 
Ν. 4078)29 συνεστήθη τό 
Ταμείον ’Αλληλοβοήθειας 
'Οπλιτών Χωροφυλακής.

Τό έτος 1928 γίνεται 
νέα μετάταξις ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής είς τήν 
’Αστυνομίαν Πόλεων, πολ
λοί τών οποίων έγιναν ’Αρ
χηγοί τού Σώματος τού
του.

Τό έτος 1940 ή Χωρο
φυλακή συμμετέχει διά 
τών Στρατονομικών απο
σπασμάτων μετά τών "Ε
νόπλων Δυνάμεων είς τόν 
Έλληνοϊταλικόν πόλεμόν. 
’Αναλαμβάνει τήν άστυνό- 
μευσιν τά)ν καταλαμβανο- 
μένων ύπό τού Στρατού ε
δαφών έν τή Βορείφ 11- 
πείρω διά τής ίδρύσεως 
'Υπηρεσιών της.

Τό έτος 1941 μάχεται 
ήρωϊκώς έν Κρήτη κατά 
τών Γερμανών αλεξιπτω
τιστών μέ πολυάριθμα θύ
ματα τού καθήκοντος.

Κατά τήν περίοδον ταό-



την Τμήμα Χωροφυλακή; 
ακολουθεί τήν 'Ελληνικήν

Κυβέρνηση εις Κρήτην 
καί Μέσην ’Ανατολήν, έν
θα έκγυμνάζεται καί λαμ
βάνει μέρος μέ τόν 'Ιερόν 
Λόχον, την Ταξιαρχίαν 
τοΰ Ρίμινι καί τό 11ον 
ανεξάρτητον Τάγμα Χω
ροφυλακής, είς πλειστας 
μάχας μέ άπειρα θύματα 
τοΰ καθήκοντος.

Κατά τήν ξενικήν κατο
χήν αποτελεί τόν μοναδι
κόν Στρατόν τής Χώρας 
καί αγωνίζεται προς άπα- 
οας τάς κατευθύνσεις υπε
ράνθρωπος καπά των κα- 
τακτητών, τών Σλάβων 
καί τών Κομμουνιατών, υ
πέρ τής διατηρήσεως τής 
Εθνικής ιδέας καί τής ’Ε
θνικής άπελευθερώσεως.

Συμμετέχει είς Οργανώ
σεις ’Εθνικής Άντιστάσε 
ως, περιθάλπει, φυγαδεύει 
τούς εναπομείναντας ’Ά γ 
γλους καί Νεοζηλανδούς, 
παρακολουθεί τάς κινήσεις 
τών έχθρών, απελευθερώ
νει δπου δύναται άπό τά 
στρατόπεδα τών κατακτη- 
τών 'Έλληνας συλληφθέν- 
τας, ενθαρρύνει τόν λαόν, 
συμπάσχει μετ’ αυτού καί 
εκτελεΐ Έθνικάς άποστο- 
λάς.

Τάς πράξεις ταύτας έ- 
πλήρωσε μέ τήν ζωήν πο
λυαρίθμων άνδρών της.

Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1344 
Χωροφύλακες έν Κρήτη 
συμμετέχουν είς τήν απα
γωγήν τοΰ Γερμανού Με
ράρχου Κράϊππε.

Ή  Χωροφυλακή συμ
βάλλει άποφασιστικώς είς 
τήν καταστολήν τοΰ κομ
μουνιστικού κινήματος τοΰ

Δεκεμβρίου 1944 καί είς 
τάς υπέροχους θυσίας καί 
ανδρείας τών οργάνων της 
οφείλεται έν πολλοί; τό ση
μερινόν ελεύθερον καθε
στώς.

Συμπράττει μετά τής 
’Εθνοφυλακής είς τήν α 
ποκατάσταση» τοΰ ’Ελευθέ
ρου Κράτους, έπανιδριΆ 
τάς διαλυθείσας 'Τπηρεσί- 
ας της, επιδίδεται εις τήν 
εκκαθάριση τής Χώρας 
άπό τά ύπολλείμματα τοΰ 
ΕΑΑΣ καί λοιπών αναρχι
κών όργανώσεεον καί τήν 
έφαρμογήν τών Νόμων καί 
γενικώς έδραίωσιν τής τά- 
ξεως καί ασφαλείας.

Αί είς Αξιωματικούς 
καί Όπλίτας άπώλειαι τής 
Χωροφυλακής άπό τοΰ 
1941 - 1945 τόσον είς τήν 
μάχην τής Κρήτης, δσον 
καί είς τόν έν συνεχειρ α
πελευθερωτικόν τοΰ ’Έ 
θνους αγώνα κατά τών κα- 
τακτητών καί τόν τοιούχον 
κατά τών κομμουνιστών 
ανέρχονται είς 1.218 νε
κρούς καί 586 τραυματίας.

Τήν 30.3.1946 δεχεται 
τήν έπίθεσιν τών συμμορι
τών είς τό Λιτόχωρον. ΤΙ 
έπίθεσις αυτή ύπήρξεν ή 
αρχή τοΰ 3ου γυρου τοΰ
Κ.Κ.Ε.

’Αντιμετωπίζει σχεδόν 
μόνη ολόκληρον το βάρος 
τοΰ συμμοριτισμού μέχρι 
τό τέλος τοΰ 1947 δηλαδή 
μέχρι τής αναδιοργανώσε
ι»; τοΰ Ελληνικού Στρα
τού.

’Αλλά καί μετέπειτα μέ
χρ ι; οριστικής συντριβής 
τοΰ συμμοριτισμού ή συμ
βολή τής Χωροφυλακή, ύ- 
πήρξε καθολική.

ΤΙ έκκαθάρισις τών κα- 
τωκημένων μερών έκ τών 
αΰτοαμυνιτών, πληροφορι
οδοτών, στρατολόγων καί 
παντός (οργανωμένου κομ- 
μουνιστοΰ ύπήρξεν έργον

της Χωροφυλακής.
Μέ τά 20 καί πλέον Τά

γματα Χωροφυλακής καί 
μέ τά πολυάριθμα Μεταβα
τικά αποσπάσματα, ή Χω
ροφυλακή είς τήν Οποίαν 
είχεν έμποτισθή και καλλι- 
εργηθή τό έπιθετικον 
πνεύμα συμμετέχει ενερ
γώ; είς τήν καταστροφήν 
τοΰ ένοπλου συμμοριτι
σμού.

Αί άπώλειαι τής Χωρο
φυλακής ανέρχονται είς 
1.515 νεκρούς καί 2.239 
τραυματίας καί 159 άγνο- 
ουμένους «ήτοι τό 25% τής 
δλης δυνάμεώς της» κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ συμμο- 
ριτοπολέμου.

Διά τοΰ άπό 24.3.1951 
Β.Δ. άπονέμεται τό πρώ
τον Πολεμική Σημαία είς 
τήν Χωροφυλακήν είς άν- 
ταμοιβήν τών υπέρ ιού ’Έ 
θνους υπέροχων θυσιών
της-

Ά πό τό 1952 αγωνίζε
ται νά κερδίση τήν μάχην 
τής ειρήνης δπως έκέρδι- 
σε τήν μάχην τοΰ πολέμου. 
Συνεχίζονται έκπαιδευτι- 
καί άποστολαί άνωτάτων 
καί άνωτέρων στελεχών 
της είς τό έξωτερικόν και 
ή φοίτησις άνωτέρων αξι
ωματικών της είς τήν Σχο
λήν ’Εθνικής Άμύνης. ■

Τό έτος 1955 ψηφίζε
ται δ νέος Κώδιξ τοΰ Σώ 
ματος βάσει δέ τούτου ά- 
νασυντάσσονται δλοι οί 
σχειτικοί Κανονισμοί τοΰ 
Σώματος.

Τό σώμα συγχρονίζει 
τήν επαγγελματικήν καί 
τεχνικήν εκπαίδευση τών 
Οργάνων. Προμηθεύεται 
περιπολικά αυτοκίνητα Ρ ) 
Τ καί δίκυκλα καί ιδρύει 
'Υπηρεσίαν Άμεσου Έ - 
πεμβάσεως Προαστίων ’Α
θηνών, Θεσσαλονίκης καί 
είς δλας τάς πρωτεύουσας 
τών Νομών καί κυριωτ--

ρας μεγαλουπόλεις. ’Οργα
νώνει καί ένισχύει τάς 'Υ
πηρεσίας Τροχαίας και έ- 
λέγχει καλώ; τάς όδικάς 
αρτηρίας. Προωθεί τήν εκ
μάθηση ξένων γλωσσών 
υπό τών οργάνων καί ορ
γανώνει Τγειονομικην 'Υ
πηρεσίαν τοΰ Σώματος δι’ 
Ιδίων 'Υγειονομικών ’Α
ξιωματικών.

Τό έτος 1967 τό Σώμα

συμμετέχει είς τήν μεγά- 
λην εμπορικήν έκθεση τού 
Μόντρεαλ - Καναδά δι’ α
ποστολής κλιμάκιου έξ έ- 
πιλέκτων άνδρών κληθέν- 
των διά τήν ασφάλειαν τοΰ 
Ελληνικού περιπτέρου.

Τήν 27.3.1968 έπραγ- 
ματοποιήθη ή ένοποιησις 
τοΰ ’Επιτελείου τοΰ ’Αρ
χηγείου Βασ. Χωροφυλα
κής καί τής παρά τοΰ 'Υ
πουργείου Δημοσίας Τα- 
ξεως Γενικής Διευθυνσεως 
Χωροφυλακής είς ένιαϊον 
’Επιτελικόν δργανον.

Διά Β.Δ. καθιερώθη ώς 
Προστατις τοΰ Σώματος ή 
Α γία  Ειρήνη. Τήν 5.5. 
1968 έωρτάσθη μεγ αλο- 
πρεπώς καθ’ άπασαν τί]ν 
Επικράτειαν ή πρώτη επέ
τειος αυτής.

’Ή δη χάρις είς τήν Ε 
θνικήν ’Επαναστατικήν Κυ 
βέρνησιν, ήτις άμέριστον 
υπέρ τής Χωροφυλακής ε
πιδεικνύει ένδιαφέρον, κα
ταβάλλεται σοβαρα προ
σπάθεια έκσυγχρονισμσΰ 
τοΰ Σώματος, άναδιαρθρώ 
σεως καί άναδιοργ'ανιόσε- 
ο>ς τών Υπηρεσιών του καί 
αναμορφώσει»; τών διεπόν 
των τό Σώμα νόμων καί 
κανονισμών, ώστε νά έκ- 
συγχρονισθή πλήρως καί 
νά δύναται νά φέρη είς πέ
ρας μετ’ εύχερείας την υ
ψηλήν αποστολήν, ήτις έ
χει άνατεθή αύτώ χάρι\ 
τής όλότητος.
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Α Π Ο  ΤΟ Α ΡΧ ΕΙΟ Ν  ΤΗ Σ Χ Ω ΡΟ Φ ΥΛ Α Κ Η Σ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΘΕΙΙΖ ΠΟΛΚ

Μέ τό παρόν άρθρον Αρχίζομε μίαν σειράν Ιστορι
κών χρονικών πού άναφέρονται είς τά μεγαλύτερα έγ- 
κλήματα τά όποια συνέβησαν είς τήν Ελλάδα, κατά 
τδν τελευταίο αιώνα καί τά δεύτερο ήμισυ του παρελ
θόντος αίώνος, καί τά όποια διεπράχθησαν είς τήν πε
ριοχήν δραστηριότητας τής Χωροφυλακής. Διά λόγους 
τεχνικούς δέν θά τηρήσωμε χρονολογική σειρά.

Ή  Ιρευνα πού Αρχίζει μέ τό σημερινόν άρθρον δέν 
σκοπεί είς χρονογραφικήν έξιστόρησιν τών έγκλημά- 
των άλλά είς τήν άποκάλυψιν τής πραγματικής υφής 
των άφ’ ένός, καί είς τήν έπιστημονικήν μελέτην καί 
άνάλυσιν τού τρόπου άντιμετωπίσεώς των άφ’ έτέρου:

1: Γ ε ν ι κ ά  π λ η ρ ο 
φ ο ρ ι α κ ά  σ τ ο ι-
χ ε ί α :
'Η  δολοφονία τοΰ Πόλκ 

(.Τζώρτζ) έλαβε χώραν τον 
Μάι'ον τοΰ 1948 στήν 
Θεσσαλονίκη. ΊΙταν τό
τε μία πολιτικώς ταρα
χώδης εποχή χαρακτηρι
ζόμενη άπδ δυό βασικώς 
σημαντικούς παράγοντας: 
Τήν έπανάληψη τής δρα- 
στηριότητος τών κομμου- 
νιστοσυμμοριτών, καί τήν 
πολιτική αστάθεια. "Ο
πως θά δοΰμε πάρα κά
τω, τδ έγκλημα συνέβη 
στό πλαίσιο πού συνέθε
ταν οί δυο αυτοί παρά
γοντες μέ τούς όποιους 
καί συνεδέθη άπολύτως. 
Μέ άλλους λόγους, ή δο
λοφονία Πόλκ ήταν «πο
λιτικό» έγκλημα.

Επικρατεί συνήθως ή 
σφαλερή έντύπωσις δτι τά 
«πολιτικά» έγκλήματα έ
χουν κάποιο χαρακτήρα 
έλαφρότερον από τά εγ- 
·/’ ήματα τοΰ κοινοΰ ποι
νικού δικαίου. Ή  ύπόθε- 
ση Πόλκ, δπως θά τήν 
δοΰμε, αποτελεί μίαν ακό
μη από τις άπειρε; απο
δείξεις πού βεβαιώνουν ό
τι τέτοια «πολιτικά» έγ

κλήματα είναι κατά πολύ 
σοβαρώτερα καί βαρύτε
ρα από τά κοινά έγκλή
ματα, ακόμη κα’ τά «ι
διαζόντως ειδεχθή», διότι 
καί οί Ιπιπτώσεις των εί
ναι πολύ γενικώτερες καί 
όδυνηρώτερες.
2 : Π ο ι ό ς  ή τ α ν  τ ό

θ ΰ μ, α :
Ό  Τζώρτζ Πόλκ ήταν 

’Αμερικανός δημοσιογρά
φος άρκετά γνωστός τό
σο στήν χώρα του, δσον 
καί διεθνώς. Πρωτοεμφα- 
νίζεται σάν πολε’Ίκός αν
ταποκριτή; στόν Β ' Παγ
κόσμιο Πόλεμο, καί έδρα
σε κυρίως στήν "Απω ’Α
νατολή, δπου ■—σέ ενα Α
εροπορικό δυστύνημα— 
έτραυματίσθη άρκετά σο
βαρά. Υπεβλήθη σέ έγ- 
χείρηση, τοΰ απέκοψαν 
τήν μύτη καί τήν Αντικα
τέστησαν μέ πλαστικό ύ- 
λικό.

Ό  Πόλκ ήταν δημοσιο
γράφος κύρους, μέ άνώ- 
τερ ε ς Πανεπιστημιακές 
σπουδές, καί γνωριμίες ι
σχυρές ατούς" Ανώτερους 
πολιτικούς καί διπλωμα
τικούς κύκλους. Αν καί 
ένεφάνιζε κάποια ροπή 
πράς τόν σοσιαλισμό, ή

ταν έκ χαρακτήρας με
τριοπαθής καί άγαποΰσε 
μέ πάθος τήν αλήθεια. Σέ 
πολλά άρθρα του τόν βρί
σκομε νά κατακρίνη καί 
νά στιγματίζη τόν δλο- 
κληρωτισμό τών κομμου
νιστών.

Έ κ  φύσεως τολμηρός, 
Αποφασιστικός καί ριψο
κίνδυνος είχε εκθέσει 
πολλές φορές τήν ζωή 
του σέ σκληρές δοκιμα
σίες. Στήν Ελλάδα έφθα- 
σε γιά πρώτη φορά τόν 
’Ιούλιο τοΰ 1946, δταν 
δηλαδή άρχιζε ό συμμο
ριτοπόλεμος ΤΗταν τότε 
Ανταποκριτής τοΰ «Κο- 
λούμπ t α Μπροντκάστιν 
Σΰστεμ. ’Αγάπησε είλι- 
κρινά τόν τόπο μας, τόσο 
ώστε νά παντρευθή Αργό
τερα —Νοέμβριος 1947 
—  μιά Έλληνίδα, ιπτά
μενη Αεροσυνοδό τής Τ. 
Α.Ε., τήν Ρέα Κοκκώνη.

Εκείνο πού έχει ιδιαι
τέρα σημασία στήν υπό
θεση Πόλκ —τό στοιχείο 
αυτό δέν άξιοποιήθη ποτέ 
άρκετά—  είναι τό πάθος 
καί ή έπιμονή του νά ά- 
ναζητή σέ κάθε θέμα του 
τήν Αλήθεια στό πραγμα
τικό της βάθος. Γιατί τό 
στοιχείο αυτό έχει τόση

σημασία θά τό δοΰμε πιό 
κάτω.
3: Π ώ ς  έ δ ο λ ο φ ο

ν ή θ η  δ Π ό λ κ :  
Τόν Φεβρουάριο τοΰ 

1948, ξαναβρίσκομε τόν 
Τζώρτζ Πόλκ στήν Θεσ
σαλονίκη —στό ξενοδο
χείο «Κοσμοπολίτ»—  μέ 
σκοπό νά έλθη σέ έπαφή 
μέ Ανώτερα κομμουνιστι
κά στελέχη, καί είδικςώ 
μέ τόν Μάρκο Βαφειάδη, 
γιά νά τούτ πάρη συνέν- 
τε υ ξ η. Πραγματοποιεί 
μιά σύνίομη περιοδεία 
στήν Κοζάνη - Σιάτιστα - 
Άμύνταιον καί ’Αθήνα, 
προσπαθώντας νά Από
κρυψη τις κινήσεις του, 
καί τόν Μάϊον τοΰ ίδ·''·' 
έτους Ιπανέρχεται στήν 
Θεσσαλονίκη. Αυτήν τήν 
φορά μένει στό ξενοδοχείο 
,«’Αστάρια». Στις 7 Μαΐ- 
ου, δ δημοσιογράφος Γρή
γορης Στακτόπουλος έπι- 
σκέπεται ■ τόν Πόλκ στό 
ξενοδοχείο, του καί τοΰ Α
ναγγέλλει δτι τήν έπομέ- 
νη θά Αναχωρήσουν — θα- 
λασσίως—  πρός συνάντη- 
σιν τοΰ Μάρκου. 'Ο Πόλκ 
ετοιμάζεται, καί χωρίς 
νά άνακοινώση τίποτε σέ 
κανένα -—είναι Αμφίβολο



άν καί ή γυναίκα του α
κόμη ,ήταν ένήμερη—  α
ναχωρεί τήν έπομένη — 
22.30 '— από ίό ξενοδο
χείο του κρατώντας μόνο 
Ενα δέμα δπου έ^ει τυλι
γμένες τις πυτζάμες του. 
Συναντά τον Πόλκ, δει- 
πνοϋν οτό οτίΐτι του κ&ι 
άπό έκει κατευθύνοντοα 
πρός τήν παραλία δπου 
τούς περιμένει μια βάρκα 
μέ λεμβούχο τόν Μουζενί- 
δη. ’Ανοίγονται λίγο καί 
κατόπιν ή βάρκα προσεγ
γίζει καί πάλι στην πα
ραλία καί παραλαμβάνει 
τόν Βασνακά, καί ένα α
κόμη άγνωστον. ’Ανοί
γονται καί πάλιν στό πέ
λαγος, δπότε δ Μουζενί- 
δης Ο,έγει στόν Στακτό- 
πουλο νά δέαή τά μάτια 
καί τά «χέρια, τόϋ Πόλκ 
«διά λόγους ασφαλείας». 
’Αμέσως κατόπιν δ Μου- 
ζενίδης πυροβολ ε ΐ τόν 
Πόλκ στόν αίύχένα. Ό  
Πόλκ ζε£ άκόμη δταν τόν 
πετοΰν στην θάλασσα, καί 
ή Ιατροδικαστική έξέτα- 
σις διαπιστώνει άργότερα 
δτι ό θάνατος προήλθεν 
εκ πνιγμού.

’Έτσι έχουν τά πρα
γματικά Περιστατικά τής 
δολοφονίας.
4: Γ ι α τ ί  ή δ ο λ ο 

φ ο ν ί α  Π ό λ κ  ε ί 
ν α ι  έ ν α  α π ό  τ ά  
σ η μ α ν τ ι κ ώ τ ε -  
ρα  ε γ κ λ ή μ α τ α :  
Κατ’ αρχήν κάθε δολο

φονία, δποιαδήποτε δολο
φονία, είναι «σημαντικό» 
έγκλημα. Ό  θάνατος ε
νός άνθρώπου, ,.δπό δποι- 
εσδήποτε καί άν συμβαί- 
*η συνθήκες, δεν είναι 
ποτέ αστεία ή* άσήμαντη
υπόθεσις. "Υπάρχουν δ- 
μως καί περιπτώσεις πάμ 
πο/.λες, δπου ένας θάνα
τος έπεκτείνει τις έπι- 
πτώσεις του σέ σφαίρες 
πολύ .μεγαλύτερες άπό 
τόν προσωπικό, οικογε
νειακό ή'φιλικό του κύ
κλο.

Αμέσως μετά, τήν άνα- 
κάλυψι τού πτώματος
τού Πόλκ — στις L6
Μαίου1 έξεβράσθη —- υ-
στερα άπό 8 ήμερες κυ-
κλοφορούν φήμες δτι τόν
ΙΙόλκ έδολοφόνησαν • οι

δεξιοί», γιά νά τόν έμπο- 
δίσουν νά άποκαλύψη 
παγκοσμίως τήν «μοναρ- 
χοφασιατική τυρρανία»,τά 
«αίσχη τής δεξιάς» στήν 
Ελλάδα, κλπ. Πολύ γρή
γορα οί φήμες αύτές έν- 
τείνονται καί διαδίδονται 
εύρύτατα. Τό ραδιόφωνο 
τού Μάρκου κραυγάζει α
νοικτό καί καταγγέλλει 
σαφώς τήν Ελληνική κυ
βέρνηση ώς όργανωτή 
τής δολοφονίας. Μιά με
γάλη μερίδα τού ξένου 
Τύπου, ιδίως τού ’Αμε
ρικανικού, συμμερίζεται 
καί ενισχύει αυτήν τήν ά
ποψη. Οί έλληνοαμερικα- 
νικές σχέσεις έντείνονται, 
καί δημιουργείται αφόρη
τη κατάστασις στήν Ε λ 
λάδα, γιά τήν όποια ή 
’Αμερικανική βοήθεια — 
εις είδος καί δολλάρια—- 
είναι τούτη τήν στιγμή, 
Ουσιώδους σημασίας.

Τά πράγματα φθάνουν 
σέ τραγικό σημείο, έν ό- 
ψει μάλιστα τού συμμορι
τοπόλεμου ό όποιος έχει 
ξαναρχίσει καί μαίνεται 
στόν Γράμμο, στό Βίτσι, 
καί στήν Δυτική Μακεδο
νία όλόκληρη. Ή  Χωρο
φυλακή έχει νά κρατήση 
ενα τεράστιο βάρος στούς 
ώμους της, αλλά εύτυχώς 
αυτοί οί ώμοι είναι στι- 
βαροί.
5: ’Α ν α τ ο μ ί α  τ ή ς

ύ π ο θ έ σ ε ω ς :
Ή  έξιχνίαση ένός έγ 

κλήματος, σέ ένα άστυνο 
μικό μυθιστόρημα ή σέ 
μιά αστυνομική ταινία, 
είναι συνήθως οχι μόνον 
εύκολη, αλλά καί ευχάρι
στη καί συναρπαστική.
Στήν πραγματικότητα έν 
τούτοις, ή έξιχνίαση καί 
τού πιό απλού έγκλήμα- 
τος είναι ύπόθεσι άφάντα- 
στα δύσκολη καί έπίπο- 
νη, στήν όποια ούτε ή δαι 
μόνια οξυδέρκεια τοΰ 
Σέρλοκ Χόλμ, ούτε τά 
«μικρά φαιά κύτταρα» 
τοΰ'Πρακλή Πουαρώ μπο 
ροΰν νά βοηθήσουν.Χρειά- 
ζεται όργάνωση τέλεια, 
μέθοδοι έπιστημονικαί, 
μακρόχρονη έμπειρία καί 
συγχρόνως έπιμονή καί 
υπομονή.

Ή  υπόθεση Πόλκ ούτε

απλή ήταν ούτε εύκολη. 
Τρία στοιχεία τήν καθι
στούσαν δαιδαλώδη καί 
τραγελαφική: Πρώτον:
Τό έγκλημα είχε προπα- 
ρασκευασθή πολύν χρόνον 
πριν, άπό τήν κομμουνι
στική ήγεσία, μέ προσο
χή καί έπιμέλεια. Δεύτε
ρον: Ό  Πόλκ — δπως συ
νήθιζε—  είχε κρατήσει 
τις κινήσεις του μυστικές 
άπό δλους. Έ τσι δέν ύ- 
πήρχαν ίχνη. Τρίτον: Οί 
δολοφόνοι είχαν άρκετό 
καιρό στήν διάθεσή τους 
ώστε νά προετοιμασθοΰν 
γιά τήν δοκιμασία τής ά 
νακρίσεως, ψυχικά καί 
πνευματικά. Μόνο μπρο
στά στα συντριπτικά στοι
χεία πού κατώρθωσε νά 
συλλέξη ή Χωροφυλακή 
έλύγισα.' Μέσα αέ δλα 
αυτά, άς προστεθή άκόμη 
τό άγχος τών όργάνων ά- 
σφαλείας, πού ήσαν ύπο- 
χρεωμένα νά κινηθούν 
κάτω άπό τήν πίεση παγ
κόσμιας κατακραυγ ή ς. 
Μέχρι τής σ,ιγμής τής 
άποκαλύ'ψεως, γιά τήν 
παγκόσμιο κοινή γνώμη, 
τά άστυνομικά όργανα, 
οήύτό τούτο τό κράτος, δέν 
ήσαν οί τιμωροί, άλλά οί 
ένοχοι. ’Εκτός τούτου, 
αντίπαλος τής Χωροφυ
λακής δέν ήταν δ τάδε ή 
6 δείνα μικροκακοποιός, 
ή ό δποιοσδήποτε έρασι- 
τέχνης έγκληματίας τής 
στιγμής. ΤΗταν ή γιγαν- 
τιαία έπαγγελματικώς καί 
πληρέστατα ώργανωμένη 
γιά τό έγκλημα, κομμου
νιστική σπείρα, Ισχυρά έ- 
δραιωμένη στό έξωτερικό, 
μέ ευρύτατους πλοκάμους 
στό έσωτερικό, μέ άφθονα 
υλικά μέσα, μέ ραδιόφω
να καί τύπο, καί συμπα
ραστάτες ύπολογίσιμους.

Ή  χωροφυλακή, άντί- 
κρυ σέ δλα αυτά, διέθετε 
τήν πίστη, τήν ευψυχία, 
καί τήν ικανότητα τών 
άνδρών καί στελεχών της.

Μέχρι τής στιγμής τής 
Ιξαφανίσεώς του άπό τό 
ξενοδοχείο του, δ Πόλκ, 
δέν ήταν άντικείμενο πα
ρακολουθήσεις άπό τήν 
χωροφυλακή. Στήν Ε λ 
λάδα, χώρα γνησίως καί 
ανέκαθεν δημοκρατική,δέν 
έφηρμόσθησαν ποτέ οί μέ

θοδοι τής «Τσεκά», τής 
«Γκεπεοϋ», τής Ν.Κ.Υ. 
D» ή τής «Γκεστάπο»,

Ή  χωοοφυλακή λαβαί
νει άφορμή νά άσχοληθή 
μέ τον Πόλκ μόλις τήν 
12η Μαίου —  ώρα 14. 
4 0 ’ — δπότε στό Γ ' ’Α
στυνομικό Τμήμα Θεσσα
λονίκης παραδίδεται ένας 
άτ.λός φάκελλος —  ταχυ
δρομημένος στό ταχυδρο
μικό παράρτημα'τού Λευ
κού Πύργου —  πού περι
έχει τήν δημοσιογραφική 
ταυτότητα τοΰ Πόλκ καί 
μιά διαφημιστική κάρτα 
τής «Πκναμέρικαν». Ό  
φάκελλος δέν φέρει ένδει
ξη άποστολέως, καί μόνο 
ή διεύθυνσι τοΰ παραλή
πτου υπάρχει χειρόγρα-

Γιά τήν ιστορία άνα- 
φέρομε δτι ό φάκελλος 
α,ύτός είναι καί τό «μοι- 
ραίον» λάθος τών ενόχων. 
Ά πό αύτό τό άσήμαντο 
στοιχείο θά άνακαλυ- 
φθοΰν καί θά συλληφθοΰν 
Τό λάθος έν τούτοις δέν 
είναι τόσο «μοιραίον» δσο 
φαίνεται. Οί δολοφόνοι ή
σαν άναγκασμένοι νά «ύ- 
ποδείξουν» τό έγκλημα, 
διότι σκοπός τους ήταν α
κριβώς νά «άνακαλυφθή» 
καί νά άποδοθή εις τούς 
δεξιούς.

Ή  πρώτη σκέψη τών 
αστυνομικών δταν έλαβαν 
τόν φάκελλο ήταν δτι έ- 
πρόκειτο γιά διαφημιστι 
κό έφφέ μέ τό όποιον ό 
Πόλκ διεφήμιζε προκα
ταβολικός τήν καμπάνια 
του. Αισθανόμενοι δμως 
δτι ή ερμηνεία αυτή δέν 
είχε καί απόλυτα ισχυρές 
βάσεις, ήρχισαν προκατα
βολικές καί εις συνήθη 
ρυθμόν έρευνες. Άπό τό 
ξενοδοχείο μαθαίνουν δτι 
ό Πόλκ παρέμεινε έπί 
δυό μέρες -—τήν 7η καί 
Βη Μαίου·— στό δωμάτιό 
του καί Ικτοτε εξηφανι- 
σθη. Ά πό διάφορους φί
λους του δημοσιογράφους 
μαθαίνουν δτι δ Πόλκ έ- 
πεδίωκε συνάντηση μέ 
τόν Μάρκο. "Οταν έρω- 

τοΰν τήν γυναίκα του 
προσκρούουν στήν άπόλυ- 
τη άπάθειά της —άν μή 
καί στήν ειρωνεία της—  
καί τήν άρνησή της ))



Τό πτώμα τού ΪΙόλκ. Είς τον αυχένα έφερε τραύμα πυ
ροβόλου όπλου, αλλά ό θάνατος τελικως προήλθεν εκ 

πνιγμού.

λώνει ψύχραιμα δτι δέν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας 
και δτι περιμένει τον σύ
ζυγό της νά έπιστρέψη.

Κατόπιν τούτου θά ή- 
το φυσικό καί λογικό νά 
ήσυχάση ή Χωροφυλακή. 
Ό  άλησμόνητος δμως Νι
κόλαος Μουσχουντής, Τα
γματάρχης, τότε, Διευ) ν- 
τής ’Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης, είναι ,ένας πεπει
ραμένος καί ταλαντούχος 
άστυνομικ ό ς. Διατάσσει 
νά σύνεχισθοΰν -—μέ προ
σοχή καί λεπτότητα—  οί 
έρευνες. ’Έτσι ή Χωρο
φυλακή μαθαίνει δτι ό 
Πόλκ πρό τής έξαφανί- 
σεώς του συνηντήθη στο 
μπάρ τού «Μεντιτερράνι- 
αν» μέ τούς δημοσιογρά
φους Μάμας (Έλληνοα- 
μερικανίς) Μπρόμ, Γκρί- 
σμαν, Μάτσαμ, τόν Σύμ
βουλο Τύπου Γεν. Δ) σε- 
ως Μακεδονίας Λυμπερό- 
πουλο, καθώς καί μέ τόν 
δημοσιογράφο τής «Μα
κεδονίας» καί άνταποκρι- 
τή τού «Ρώϋτερ» στή 
Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη 
Στακτόπουλο.

Εξακριβώνεται επίσης 
δτι δ Πόλκ άνεχώρησε ά- 
πό τό ξενοδοχείο του τήν 
νύκτα τής 8ης Μαίου, μέ 
ένα δέμα ύπό μάλης.

Πρώτες ένέργειες : 
Στέλλονται παντού τηλε
γραφήματα μέ τά χαρα
κτηριστικά τού Πόλκ, ε
ξετάζεται τό άρχεΐο τού 
ταχυδρομείου — έκεΐ βρί
σκουν ιδιωτικά του τηλε
γραφήματα πρός τήν σύ
ζυγόν του—  καί έρωτά- 
ται άκροθιγώς τό ’Αμερι
κανικό Προξενείο στήν 
Θεσσαλονίκη.

Ά πό τά άποτελέσματα 
των έρευνών αυτών — έ
στω καί άν είναι πενιχρά 
—  οί ειδικοί τής Χωρο
φυλακής σχηματίζουν τις 
πρώτες υπόνοιες δτι εύ- 
ρίσκονται έν βψει έγκλή- 
ματος.

’Ακριβώς τότε άνακα- 
λύπτεται τό πτώμα τού 
Πόλκ, μέ τά χέρια δεμέ
να μέ σχοινί. Είναι ντυ
μένος, χωρίς λαιμοδέτη, 
καί φέρει τραύμα χαίνον 
στο ινιακόν όστούν άπό 
πυροβόλο δπλο. ’Έ χει μα- 
ζύ του μερικά προσωπικά

άντικείμενα, χρήμ α τ α 
καί άντίγραφα έπιστολών 
πρός τήν μητέρα του καί 
πρός τόν προϊστάμενό 
του, στις όποιες γράφει δ- 
τι σκοπεύει συνάντηση μέ 
τόν Μάρκο.

Ή  νεκροψία άποδει- 
κνύει δτι ό φόνος έπεχει- 
ρήθη διά πυροβολισμού 
Ι'ξ έπαφής, άλλα δ θάνα
τος προήλθε έκ πνιγμού 
διότι έρρίφθη ζών είς τήν 
θάλασσαν. Τόν θάνατον

πιθανολογεί πρό 8ημέ- 
ρου, είναι δέ έκπληκτική 
ή άκρίβεια τού ίατροοι- 
καστοΰ — Άγιουτάντη—  
διότι το πτώμα άνεκαλύ- 
φθη στις 16 Μαίου καί δ 
φόνος πράγματι έγένετο' 
τήν νύκτα τής 8ης Μαί
ου. Είς τό στομάχι τού 
θύματος εύρέθησαν ύπο- 
λείμματα άπό γεύμα μέ 
άστακό καί μπιζέλια.

’Από έδώ καί πέρα τήν 
υπόθεση άναλαμβάνει ή 
δικαστική άρχή. "Ομως 
είναι ή Χωροφυλακή έ- 
κείνη πού θά άναζητήφη 
καί θά έξεύρη τά άπαραί- 
τητα Αποδεικτικά στοι
χεία πού θά στηρίξουν τό 
δικαστικό έργο.

Ή  Χωροφυλακή άνα- 
λαμβάνει άμέσως σύντονη 
δράση ή είκών τής όποι
ας εχει ώς εξής:

α) "Ερευνα τής παρα
λιακής άκτής είς μεγά- 
λην άκτίνα διά τήν άνα- 
κάλυψη πειστηρίων. 'Ο 
λόκληρος δ κόλπος τής 
Θεσσαλονίκης μέχρις Α 
γίας Τριάδος «χτενίζε
ται» έπιμελώς.

β) ’Ελέγχονται οί βάρ
κες, τά καΐκια καί τά 
πλοιάρια διά τήν περί
πτωση έξαφανίσεως κά
ποιου έκ τούτων, προσφά
του μετακινήσεώς του, ή 
άλλαγής τού χρωματι
σμού του. Άνακρίνονται 
οί ίδιοκτήται καί τά πλη
ρώματα δλων τών ιστιο
φόρων.

γ) Έρευνάται ή κίνη
ση τών θαλασσίων ρευμά
των, καί γίνονται δοκιμές 
ρίψεως άντικειμένων αν
θρωπίνου όγκου καί σχή
ματος διά νά έξακριβω- 
θή ή άκριβής τοποθεσία 
όπου τό πτώμα τού Πόλκ 
έρρίφθη είς τήν θάλασ
σαν.

δ) ’Ελέγχονται δλα τά 
έστιατόρια καί μαγειρεία 
διά τήν περίπτωσην πα
ρασκευής γεύματος) άπό
άστακό καί μπιζέλια. Είς 
τό άρνητικόν άποτέλεσμα. 
ή έρευνα έπεκτείνεται είς 
τά ιχθυοπωλεία καί παν
τοπωλεία διά τήν περί
πτωση πωλήσεως τών ει
δών αυτών είς συγκεκρι- 
μένον κατάστημα.
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δλων τών παραλιακών 
■κέντρων τοΟ Καραμπουρ- 
νοΰ.

στ) Εξετάζεται γρα- 
φολογικώς ή χειρόγρα
φος διεύθυνσις τήν όποι
αν φέρει ό φάκελλος πού 
Ιστάλη άνωνύμως είς τό 
Γ ’ ’Αστυνομικόν Τμήμα. 
Οί γραφολόγοι άποφαι- 
νονται δτι Ιγράφη άπό ά- 
τομον ήλικιωμένον, μι- 
κράς μορφώσεως, και ί
σως γυναίκα. Ααμβάνον- 
ται δείγματα γραφής άπό 
40.000 κακοποιούς καί 
άναρχικούς καί προβάλ
λονται μετά προσοχής.

ζ) Έρευνώνται τά 
σχοινοποιεϊα διά τήν Ιξα- 
κρίβωση τής προελεύσεως 
τού σχοινιού μέ τό όποι
ον Ιδέθη δ Πόλκ.

η) Άνακρίνονται δ- 
λοι οί συλληφθέντες αι
χμάλωτοι κομμουνιστο- 
συμμορΐται. Διαφαίνεται 
άπό τις καταθέσεις των ό
τι ύπήρχε προπαρασκευή 
τοΟ έγκλήματος άπό τούς 
κομμουν ιστάς. Οί κατα
θέσεις δμως αυτές δεν Α
ποτελούν καί άδιάσειστες 
αποδείξεις.

θ) Ελέγχονται οί δδη- 
γοί ταιξί καθώς καί οί 
Άγγλόφων ο ι κάτοικοι 
Θεσσαλονίκης διά τήν 
περίπτωση χρησιμοποιή- 
σεώς των ώς διερμηνέως, 
διότι ό Πόλκ δέν ώμιλοΰ- 
σεν Ελληνικά.

ι) Έρευναται τό φωτο
γραφικόν άρχεΐον τοΰ 
Πόλκ, δ τρόπος ζωής του, 
ό χαρακτήρ, οί συνήθειές 
του, οί γνωριμίες του. ’Α
νακαλύπτεται άναδρομι- 
κώς λεπτόν πρός λεπτόν, 
ή διαδρομή των ήμερών 
του άφ’ ής στιγμής είσήλ- 
θεν εις Ελλάδα.

κ) Έπισημαίνεται έπί 
τέλους ή συμμετοχή τοΰ 
Στακτόπουλου είς τήν ύ- 
πόθεση. Ό  Στακτόπουλος 
συλλαμβάνεται καί άνα- 
κρίνεται συνεχώς καί με- 
θοδικώς.

Ό  Γρηγόριος Στακτό
πουλος, ήταν μέλος τοΰ 
Κομμουνιστικοϋ |Κόμμα- 
τος καί τοΰ ΕΑΜ άπό τό 
1944. Παρ’ δλα αυτά, κα
νένα έμπόδιο δέν συνάν
τησε ώστε νά προσληφθή

στήν ’Αγγλική Εφημερί
δα Πληροφοριών καί — 
σάν μεταφραστής—  στό 
Αθηναϊκό Πρακτορείο! 
Τούτο είναι μιά άκόμη Α
πόδειξη τοΰ πόσο εύκολα 
Ιγίνετο ή διείσδυση τών 
κομμουνιστών — υπό <τίς 
ευλογίες τοΰ καθεύδοντος 
άστικοΰ κράτους, τό όποι
ον μάλιστα κατηγορούσαν 
άναίσχυντα ώς... φασιστι
κό—  στις θέσεις πού σο
φά έπέλεγον. ’Από τό πό
στο αυτό δ Στακτόπουλος 
έγνώρισε δλους τούς ήγέ- 
τες καί τούς μεγαλόσχη
μους τοΰ Κομμουνιστικού 
Κόμματος. Παρηκολούθη- 
σε μαθήματα τής Σχολής 
στελεχών —  δ Μάρκος 
Βαφειάδης έδίδασκε τό
τε στήν σχολή αυτή, δ 
Στρίγγος κ.ά. —  έπήρε 
ειδικά μαθήματα «αύτοα- 
μύνης» καί παρανόμου 
τύπου, καί τελικά έγινε 
καθοδηγητής τής Κ.Ο.Β. 
Λίγο άργότερα τό Κ. Κ. 
τον διέγραφε άπό τά στε
λέχη του μέ τυμπανο
κρουσίες. Ή ταν τό σύνη- 
θες μέτρο γιά νά διευκο- 
λυνθή ή δράσις του. Στήν 
πραγματικότητα δ Στα
κτόπουλος ήταν σύνδε
σμος μέ τόν διαβόητο Ά - 
δάμ Μουζενίδη, έναν άπό 
τούς πιό έπικινδύνους 
κομμουνιστάς, βασανιστή 
έθνικοφρόνων, σφαγέα κ. 
λ.π. Αύτόν τόν άνθρωπο 
βρέθηκαν Έλληνες 6ου- 
λευταί νά ύποστηρίξουν 
όταν συνελήφθη. Ή  άδελ- 
φή του, ή Άδριανή Στα- 
κτοπούλου, τούς έπεισε 
νά ύπογράψουν αίτηση 
διά νά τοΰ δοθή χάρις! 
’Αλλά δέν ήταν ή μόνη 
αισχρά συναλλαγή τής 
φαυλοκρατίας γιά λίγους 
ψήφους...

Άπό τήν άλλη μεριά 
τό ραδιόφωνο καί δ Τύ
πος τών κομμουνιστών 
προσπαθούσαν δσο ήταν 
δυνατό νά θολώσουν τά
νερά. Τόν έβριζαν «προ
δότη», «πουλημένο ατούς 
δεξιούς» καί τά συνήθη. 
"Ολα αύτά έδιναν κουρά
γιο στόν Στακτόπουλο, 
πού άλλωστε, δπως είπα
με, είχε προετοιμασθή. 
Γιά άρκετό διάστημα έ-

κράτησε γερά, έπανελάμ- 
βανε μάλιστα στερεότυπα 
καί θρασύτατα δτι ό φό
νος ήταν έργο τής δε
ξιάς!

Οί ένέργειες δμως τής 
Χωρ) κής άρχισαν νά Α
ποδίδουν: Πήραν δείγμα
τα τής γραφής τής μητέ
ρας τού Στακτόπουλου, 
καί Ιχρειάσθησαν τρία 
δοκίμια γιά νά καμφθή έ
πί τέλους ή ήλικιωμένη 
γυναίκα καί νά δμολογή- 
ση δτι αύτή έγραψε τήν 
διεύθυνση στόν φάκελλο. 
Τότε έλύγισε πλέον καί δ 
Στακτόπουλος. Τώρα πιά 
άγωνιζόταν γιά τό κεφά
λι του. Είπε δτι έπήρε έν- 
τολή άπό τόν Βασνανά —  
διαβόητο έπίσης κομμου
νιστή—  νά έλθη σέ ϊπα- 
φή μέ τόν Πόλκ καί νά 
τόν δδηγήσίη στήν βάρκα. 
Είπε δμως δτι δέν ήξερε 
οιΰτε έπίστευε δτι θά τόν 
Ιδολοφονοΰσαν.

Τό έγκλημα είχε πλέ
ον πλήρως διαλευκανθή, 
δμως τό έργο τής Χωρο
φυλακής δέν είχε τελειώ
σει. Τό Κ. Κ. έδήλωνε 
δτι δ Στακτόπουλος... δέν 
ήταν κομμουνιστής (!) , 
καί δτι δ Βασνανάς εόρι- 
σκόταν δλον αύτόν τόν 
καιρό μέ άποστολή... 
στήν Πράγα. "Οσο καί 
άν ήταν άπίθανα άναί- 
σχυντοι οί Ισχυρισμοί αύ- 
τοί, είχαν άρκετή πέραση 
στήν άπλοϊκή κοινή γνώ
μη. Ή  Χωροφυλακή άνε- 
κάλυψε γρήγορα τό άσθε- 
νές σημεΐον. Ή ταν δ Ά - 
δάμ Μουζενίδης. Οί κομ- 
μουνισταί προσπαθώντας 
νά τόν άποδείξουν άμέ- 
τοχο, τόν παρουσίασαν... 
νεκρόν, φονευθέντα πρδ 
μακροΰ χρόνου. Έφθα- 
σαν μάλιστα νά σκαρώ
σουν καί... νεκρολογία 
του πού τήν έτύπωσαν 
μ έ. . .  προχρονολογημένη 
ήμερομηνία! Ή  Χωροφυ
λακή Ιξαπελύθη σέ κάθε 
κατεύθυνση. Σέ μιά θαυ
μάσια συνεργασία μέ τήν 
Αστυνομία Πόλεων άνε- 
καλύφθη ή γυναίκα τού 
Μουζενίδη στό Μοσχμτο. 
Αύτή ώμολόγησε δχι μο
νάχα τήν παρουσία τοΰ 
άνδρός της άλλά καί τις

έπαφές του, καί τά σπί
τια δπου είχε κρυφθή κα
τά τήν διάρκεια τής ύπο- 
θέσεως. "Ολο τό δίκτυο 
συνελήφθη καί έξηθρώ- 
θη, άφοΰ φυσικά προέβη 
σέ πλήρεις δμολογίες. Τ ί
ποτα πιά δέν έμεινε σκο
τεινό άπό τήν υπόθεση 
Πόλκ.
7: ’Ε π ί λ ο γ ο ς  κ α ί

σ υ μ ε ρ ά σ μ α τ α :  
Πολύ άργότερα, φυγά- 

δες άπό τό παραπέτασμα 
έπαναπατριζόμενοι στήν 
Ελλάδα, άπεκάλυψαν —  
χωριστά καί άνεξάρτητα 
δ ένας άπό τόν άλλον— 
δτι ό φόνος τοΰ Πόλκ καί 
ή έντολή γιά τήν εκτέλε
σή του, είχε άποφασισθή 
καί έδόθη άπό τήν Κό- 
μινφορμ. Ή  ένέργεια αύ
τή άπέβλεπε κατ’ άρχήν 
είς τό νά κλονισθοΰν οί 
σχέσεις Η.Π.Α. καί Ε λ 
λάδος, μέ συνέπεια νά 
στερηθή ή χώρα τής Α 
μερικανικής βοήθειας.

’Εκτός καί άπό αύτό δ
μως, ή Κόμινφορμ, γνω
ρίζοντας τήν έπιμονή καί 
τήν ικανότητα τοΰ Πόλκ, 
καί κυρίως τό π ά θ ο ς^ ά  
τήν ’άλήθεια, έφοβήθη 
γιά τόν άντίκτυπο τών ά- 
ποκαλυπτικ ώ ν άρθρων 
πού θά έγραφε. Τόν έ
βγαλε λοιπόν άπό τήν μέ
ση, καί συγχρόνως ώργά- 
νωσε μέ προσοχή καί έπι- 
μέλεια τήν προπαγανδι
στική έκστρατεία πού θά 
έδυσφημοΰσε τήν δεξιά 
παράταξη: Ό  διεθνής
Τύπος άπό άσυνειδησία, 
άφέλεια καί πολιτική 
σκοπιμότητα, καί οί φαυ- 
λοκράτες τοΰ έσωτερικοΰ, 
διηυκόλυναν Αφάνταστα 
τό έργο τής Κόμινφορμ.

Τό ποιές θά ήταν οί 
συνέπειες έάν ή Χωροφυ
λακή δέν ήταν σέ θέση, 
ή δέν ήθελε νά άντιμετω- 
πίση τήν κατάσταση μέ 
τόν τρόπο κατά τόν όποι
ον τήν άντιμετώπισε, εί
ναι συμπέρασμα πού κα
λείται νά τό έξαγάγη δ 
άναγνώστης.
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Φωτοττιπία τής δημοσιογραφικής ταυτότητος τοΰ IΙολκ.

Φωτοτυπία τοΰ μυστηριώδους φακέλλου, πού έφθασε 
στην ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. ’Από αυτό τό τεκμήριο 

έξεκίνησε ή άνακάλυψις των ένοχων.



’Αστυνομικοί παραβάσεις

'Υπό :
ΗΑΙΑ ΓΑΦΟΥ
Καθηγητοΰ Πανμίου ’Αθηνών

Αί άστυνομ ικαί παραβάσεις τιμωρούμε ναι διά τής 
ποινής τής κρατήσεως ή του προστίμου χαρακτηρίζον
ται ώς πταίσματα καί άποτελοΰν τήν δλιγώτερον βα- 
ρεΐαν έγκληματικήν μορφήν. Ό  ποινικός μας Κώδιξ 
ώς πταίσματα χαρακτηρίζει τάς πράξεις έκείνας αίτι- 
νες τιμωρούνται δσά κρατήσεως ή προστίμου, τοιόυτο- 
τρόπως δέ παρέχει δρισμδν στηριζόμενον είς τδ είδος 
καί τό μέγεθος τής ποινής. Ά πδ μακροΰ δμως έτέθη 
έν τή έπιστήμη τδ έρώτημα μήπως δ ποσοτικδς αυτός 
προσδιορισμδς τής έννοιας τών πταισμάτων δέν παρέ
χει έπαρκή είκόνα είς τδ περιεχόμενον αυτής καί θά 
ήτο προτιμώτερον νά άναζητήσωμεν μίαν βαθυτέραν 
ποιοτικήν διαφοράν τών πταισμάτων άπδ τάς άλλας έγ- 
κληματικάς πράξεις. Καί είναι μέν άληθές βτι ή δια
φορά αύτη δέν ευρίσκει θετικδν στήριγμα είς τάς 
διατάξεις τοΰ ήμετέρου δικαίου, τούτο δμως δέν έμπο- 
δίζει τήν έπιστημονικήν προσπάθειαν νά άναζητήση 
ταύτην έπί τή βάσει γενικωτέρων κριτηρίων άτινα 
προκύπτουν άπδ τήν δλην διάρθρωσιν τών ποινικών 
διατάξεων.

Έ πί τή βάσει τών γενικωτέρων αύτών άναζητή- 
σεων διεπιστώθη δτι ή ουσιαστική διαφορά μεταξύ τών 
βαρυτέρων πράξεων δηλαδή τών κακουργημάτων καί 
τών πλημμελημάτων άφ’ ένδς καί τών πταισμάτων άφ’ 
έτέρου, έγκειται είς τδ δτι τδ άδικον περιεχόμενον τής 
πρώτης κατηγορίας είναι έγκληματικδν Ινώ τής δευ- 
τέρας είναι μόνον άστυνομικόν,ή διοικητικόν.

Είδικώτερον ώς πταίσματα περιέχοντα άστυνομι- 
κδν άδικον δέον νά χαρακτηρισθοΰν αί έπόμεναι περι
πτώσεις: α) Τά καλούμενα έγκλήματα προνοίας, δη
λαδή πράξεις αίτινες άπειλοΰνται διά ποινής, διά μό
νον τδν λόγον δτι παρουσιάζουν άντίθεσιν πρδς τήν θε
ραπείαν τής γενικής προνοίας. Ε π ’ αύτών δέν διαπι- 
στοΟται γενική βλάβη ούτε είς τδ σύνολον ούτε καί είς 
τδν ιδιώτην καί άντιστοίχως δέν έπέρχεται θετικδν 
κέρδος είς τδν δράστην. Ε π ’ αύτών Απαγορεύονται 
πράξεις έφ’ ών εύκόλως δύναται νά προκύψη μία βλά
βη τής δποίας τήν πρόληψιν έχει καθήκον νά άντιμε- 
τωπίση ή Αστυνομία Ασφαλείας, β) Είς τήν κατηγορίαν 
τών πταισμάτων μέ περιεχόμενον Αστυνομικόν άδικον 
περιλαμβάνονται καί τά καλούμενα έγκλήματα τά- 
ξεως. Δηλαδή πράξεις αίτινες άντιτίθενται πρδς τάς 
Αρχάς τής καλής διοικήσεως χωρίς καί πΑλιν νά έπι- 
φέρουν θετικήν βλάβην, άλλ’ Απλώς παρουσιάζουν τήν 
έγγύς δυνατότητα έπελεύσεως μιας τοιαύτης βλάβης. 
Ε π ’ αύτών δ Απαγορευτικός κανών ειδικεύει τήν Απαι- 
τουμένην έπιμέλειαν έν τή κοινωνική ζωή καθ’ έαυτήν 
καί τιμωρέΐ τήν μή τήρησίν της.

Μερικοί συγγραφείς ένώνουν τά Αστυνομικά πταί
σματα μετά τών καλουμένων οικονομικών έγκλημάτων 
ύπδ τδν γένικώτερον δρον διοικητικά έγκλήματα. Σχε- 
τικώς έλέχθη δτι έπ’ αύτών ή ποινική άξίωσις -Ανήκει

είς τών διοίκησιν καί δχι είς τήν δικαιοσύνην πράγμα 
δμως αντίθετον πρδς τήν κρατούσαν δικονομικήν άπο- 
ψιν καθ’ ήν ή ποινική Αξίωσις Ανήκει είς τδ κράτος.

Έλέχθη έπίσης δτι ή διάκρισις μεταξύ τών βαρυ
τέρων έγκληματικών πράξεων καί τών πταισμάτων 
Ανευρίσκεται είς τδν χαρακτήρα τής Απειλουμένης ποι
νής. Ούτω έπί τών πρώτων Απειλείται έγκληματική 
ποινή ήτις Αποτελεί κρίσιν ήθικής Αναξιότητος τοΰ 
δράστου ένώ έπί τών πταισμάτων Απειλείται μία ποινή 
τάξεως ήτις δέν περιέχει κρίσιν ήθικής Αναξιότητος 
τοΰ δράστου.

Ή  άποφις τής διακρίσεως τών λεγομένων παραβά
σεων τάξεως άπδ τών βαρυτέρων έγκλημάτων ήκολου- 
θήθη ύπδ τών γερμανικών σχεδίων νέου ποινικοΰ κώ- 
δικος ήδη άπδ τοΰ ’Αντισχεδίου τοΰ 1911 καί κατέ
ληξε είς τδν πρόσφατον νόμον τής 24 Μαίου τοΰ 1968 
δστις τελικώς καθιέρωσε τήν διάκρισιν. Σχετικώς πα- 
ρετηρήθη δτι μέ τήν αδξησιν τής έκβιομηχανοποιή- 
σεως κάθε χώρας, τάς τεχνικάς προόδους καί τήν με- 
τάβασιν πρδς τδ σύγχρονον κράτος μέ τά ηυξημένα 
διοικητικά καί κοινωνικά καθήκοντα, δημιουργοΰνται 
είς μεγαλυτέραν έκτασιν έπιταγαί καί Απαγορεύσεις 
τών δποίων ή παράβασις δέν δύναται νά άπειλήται 
μέ ποινάς παρόμοιας πρδς τάς τών άλλων βαρυτέρων 
έγκληματικών πράξεων. Έ πί πλέον τονίζεται δτι δ κύ
κλος τών τοιούτων πράξεων έκτδς τοΰ ποινικού κώδι 
κος τοποθετημένων λαμβάνει τοιαύτην έκτασιν ώστε 
ή έπ’ αύτοΰ έποπτεία νά καθίσταται Αδύνατος καί δι’ 
αύτδν τδν ειδικόν.

Πάντως δέον νά σημειωθή δτι τόσον τδ δίκαιον τών 
παραβάσεων τάξεως δσον καί τδ ποινικόν δίκαιον, κοι
νήν έχουν τήν Αποστολήν νά προστατεύσουν τήν κοι
νωνίαν άπδ προσβολάς συμφερόντων άξιων προστασίας 
τόσον τών ιδιωτών δσον καί τοΰ συνόλου. Τδ μέσον δέ 
δι’ ο·5 έπιτυγχάνεται ή τοιαύτη προστασία είναι πάντο
τε μία δυσμενής έννομος συνέπεια τής Αντιθέτου πρδς 
τήν κοινωνικήν τάξιν διαγωγής τοΰ δράστου.

Παραλλήλως πρδς τάς Ανωτέρω συμπτώσεις ύπάρ- 
χουν καί ούσιώδεις διαφοραί μεταξύ τοΰ δικαίου τών 
παραβάσεων τάξεως καί τοΰ κοινού ποινικοΰ δικαίου. 
'Η  έπί τοΰ πρώτου προκαλουμένη νόμιμος άντίδρασις 
είναι διάφορος άπδ τήν ποινήν ήτις Αποτελεί τήν άντί- 
δρασιν διά τάς’ παραβάσεις τοΰ τελευταίου. Μέ τήν 
ποινήν άναγκαστικώς συνδέεται μία κρίσις άναξιότη- 
τος διά τήν διαγωγήν ένδς Ανθρώπου, ή τοιαύτη δμως 
κρίσις έλλείπει έπί τοΰ προστίμου δπε> * τοτελεϊ τήν 
άντίδρασιν έπί τών παραβάσεων τοΰ δικαίου τών πα
ραβάσεων τάξεως.

Ή  παραβίασις τοΰ κοινοΰ ποινικού δικαίου προσ
βάλλει μίαν φυσικήν πρσΰπάρχουσαν τάξιν ή δέ Αντί
στοιχος διαγωγή παρουσιάζεται ώς ισχυρά προσβολή 
βασικών Αξιών τής κοινωνικής ζωής. Άντιθέτως αί 
παραβάσεις τάξεως προσβάλλουν μίαν τεχνικώς δη- 
μιουργηθεΐσαν τάξιν.

ή
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Μνήμονες των άθανάτων νεκρών 
του Μακρυγιάννη, οί ’Αρχηγοί 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας ΐσταν- 
ται εύλαβώς πρό τοΰ κενοταφίου 
τών πεσόντων κατά τήν έπιμνη- 

μόσυνον δέησιν τής 3.12.69.

< φ  &  7 ~ 0

Ή  Εκκλησία τιμά αύτούς πού 
έργάζονται διά τήν Ελλάδα τών 
Ελλήνων Χριστιανών. 'Ο Μη
τροπολίτης Πατρών παρασημοφο
ρεί τόν Αρχηγόν τοϋ Σώματος 
κατά τάς έορτάς τοΰ πολιούχου 

τής πόλε ως ’Αγίου Άνδρέου.

Φωτογραφία από τά έγκαίνια τοΰ 
yiou Στάθμου Χωρ) κής Σούρπης 

Μαγνησίας.

Έ κ τών πρώτων, μετά τοΰ ’Αρ
χηγού Χωρ) κής σπεύδει εις τόν 
τόπον τοΰ δυστυχήματος δ Διευ
θυντής ’Αστυνομίας Προαστείων 
Πρωτευούσης Σ) ρχης κ. Σ. Τζα- 
βάρας, δστις δίδει όδηγίας καί 
έντολάς διά τό Ιργον τής άποκο- 
ΐιιδής. τοΰ τραγικοΰ αεροπορικού 
δυστυ-.χήματος τής 8.12.69.



«Συμπληροΰται τέταρτον αίώνος 
άπό της καταστολής τοΟ επαρά
του κομμουνιστικού κινήματος, τό 
οποίον θά είχε σημάνει τό τέλος 
τής Εθνικής άλλα και φυλετικής 
μας συνεχείας άνευ τής άφθαστου 
γενναιότητος καί τής άνευ δρίων 
αυτοθυσίας μερικών έκατοντάδων 
υπερασπιστών τής ιδέας πού λέ
γεται ΕΛΛΑΣ... Όμνύομεν δτι ό 
πυρσός τόν όποιον διά τής πατρι

ωτικής ψυχής των ήναψαν θά εί
ναι δ λαμπρός όδηγός μας εις 
τήν δδόν τής άρετής, τής τιμής 
καί τοΰ καθήκοντος·». (’Απόσπα
σμα του έμπνευσμένου λόγου τόν 
όποιον έξεφώνησε τήν 3.12.69 ό 
κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κατά τήν Ιπιμνημόσυνον τελετήν 
ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών 
πεσόντων άνδρών κατά τό κίνημα.)

Έ  συμβολή τοΰ Σώματος εις τό 
άναδημιουργικόν Ιργον τής Ε θν ι
κής Κυβερνήσεως είς τόν οικονο
μικόν* τομέα. Στιγμιότυπον άπό 
τήν έγγραφήν τοΰ Σώματος είς 
τό 'Ομολογιακόν Δάνειον Οικονο
μικής Άναπτΰξεως 1969. Είς 
τήν φωτογραφίαν δ κ. Αρχηγός 
μετ’ Ά ξ) κών καί 'Οπλιτών κα
τά την παραλαβήν τών Γραμμα

τίων.

Τήν 17.12.69 έγένετο, έν έπιοή- 
μψ τελετή είς τήν έν Άθήναις 
Λέσχην τής ΕΛΠΑ, όπό τοΰ 
Προέδρου αυτής άπονομή διπλώ
ματος μετά μεταλλίου είς τούς 
καλλιτέρους τροχονόμους τοΰ 
1969. Είς τήν τελετήν παρέστη
σαν ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως, ό κ. Γενικός Γραμματεύς 
Γ.Δ.Τ., οί κ.κ!Αρχηγοί μετά τής 
λοιπής ήγεσίας τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί άλλοι 'Επίσημοι. 
'Ως καλλίτερος τροχονόμος τοΰ 
Σώματος έβραβεύθη 6 Χωρ) λαξ 
τοΰ Τμήματος Τροχαίας Προα- 
στείων ΠατρΑν ί-ίησιμόπουλος 

Παύλος.

Κ Λ ι ί > 0Τ(θΣ.
Είς τελετήν τήν οποίαν ώργάνω- 
σεν δ "Ομιλος φίλων Χωροφυλα
κής Ν. ’Ιωνίας, ’Αττικής, τήν 
7.12.69, ό Γεν. Γραμματεύς 'Γπ. 
Δημοσ. Τάξεως κ. Πέτρος Κο- 
τσέλης, άπένειμεν βιβλιάρια 
προικοδοτήσεως είς θυγατέρας δ- 
πλιτών τοΰ Σώματος. Παρέστη
σαν δ ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
άντιστράτηγος κ. Α. Καρυώτης 
καί άλλοι άνώτατοι άξιωματικοί.

( ) (
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Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
Είπαν δτι πρέπει νά 

συγχωρήσωμε καί νά ξε- 
χάσωμε... Αυτά —λένε—  
λέει ή λογική ( μά είναι 
σίγουρο; zb λέει;), καί 
καλό είναι νά τό σκε- 
φθοΰμε. Τό σκεπτόμαστε 
λοιπόν... Καί πρώτα - 
πρώτα, τό σχήμα είναι 
μάλλον πρωθύστερο. Πρώ
τα ξεχνά κανένας, καί 
κατόπιν συγχωρεΐ... άς 
είναι... Είναι άραγε εβ- 
κολο, Ιτσι άπλά καί σκέ
τα, ν’ άδράξης τή μνήμη 
σου, νά τήν λυώσ·ης στή 
φούχτα σου καί νά πής: 
«·Έν τάξει, τώρα ξέχα- 
σα!» καί νά ξεχάσης; Κι’ 
άν ύποθέσωμε δτι, Ιστω, 
μέ τή μνήμη τοΰ μυαλοΟ 
σου, πού είναι δλότελα 
μηχανικό έργαλεϊο, μπο
ρείς τέλος πάντων κάτι 
νά καταφέρης, μέ τή μνή
μη τής καρδιάς; μέ τήν 
μνήμη τής ψυχής, πρά
γματα δηλαδή πού δέν 
τά έξουσιάζεις δλότελα, 
τι γίνεταιΙ; Ά ν  τό μυαλό 
σου ξεχάση, μήπως ή 
καρδιά, σέ κάποια μυστι
κή βαθειά γωνιά της, Ιχη 
φυλάξει κάποια πληγή 
πού —  θές δέν θές —  πο
νά άκόμα καί ματώνει 
στό πείσμα κάθε «λογι
κής» ;

Ή  πολιτεία — είπαν—  
συγχωρεΐ καί ξεχνά... *Ω- 
ρο̂ ΐος λόγος... ιδιαίτερα 
ώρα^ος γιά κείνους πού 
κάτι Ιχουν σέ βάρος τους, 
πού πρέπει —γιά τό συμ
φέρον τους—  νά ξεχασθή 
καί νά συγχωρηθή... Τέ
λος πάντων... ή πολιτεία 
ξέχασε καί συγχώρησε: 
θ ά  ήθελα πολύ νά ξέρω 
πώς τά κατάφερε, γιά νά

μπορέσωμε νά ξεχάσωμε 
καί νά συγχωρήσωμε κι’ 
έμείίς... - #

Ξημέρωνε Τρίτη πρω 
3 τοΰ Δεκέμβρη 1944. Ή  
νύχτα πού πέρασε ήταν 
άσκημη γιά τήν ’Αθήνα. 
Δέν έμοιαζε καθόλου μέ 
κείνες τις πανώμορφες 
Άθηναίΐκες νύχτες, τις 
διαμαντένιες, γαλάζι ε ς 
κι’ όπάλινες, πού τις άπα- 
θανάτισε ένας Κωστής 
Παλαμάς, πού τις χιλιο- 
τραγούδησαν Ινας Τΐμος 
Μωραί'τίνης, οί κανταδό- 
ροι τής Πλάκας, δ θεό- 
φραστος Σακελλαρίδης, ό 
Χατζηαποστόλου, δ Ρό
διος, δ Μαρίνος κι’ δ 
Κόκκινος, δ άξέχαστος 
Ά ττίκ , δ Χαιρδπουλος... 
Ή  νύχτα πσο πέρασε ή
ταν άγωνιακή, θλιβερή 
καί άνήσυχη, ντυμένη σέ 
χαμηλή βαρειά συννεφιά, 
μουσκεμένη σέ ψιλοβρο- 
χή. "Ενας έφιάλτης πλα
νιέται στήν πόλη. Οί έ- 
λασίτες θά χτυπήσουν...

Ή ξερα δτι ήμουν 
γραμμένος στον «μαΰρο 
κατάλογο». Οί έλασίτες 
κρατούσαν ένα τέτοιον 
«μαΰρο κατάλογο» καί μέ
σα ήταν γραμμένοι δσοι 
πολέμησαν τούς ναζί καί 
τούς φασίστες, δσοι πόνε
σαν, πείνασαν, πάλαίψαν 
γιά νά έλευθερώσουν τήν 
Πατρίδα. Δηλαδή δσοι 
δέν ήταν γραμμένοι στό 
«Έάμ», τόν «Έλάς», τήν 
«Έπόν» καί τήν «"Ο
πλα»—

Άποχαιρέτη σ α τούς 
γονείς μου καί τόν μικρό 
μου άδελφό, κι’ Ιφυγα μέ 
τά πρώτα φέγγη τής ή- 
μέρας. Δέν ύπήρχε λόγος

νά περιμένω με σταυρω
μένα χέρια τούς έκτελε- 
στές τοΰ «Έλάς». Ψιλό
βρεχε άκόμη. Ή  πόλη έ
μοιαζε θαμμένη σέ γκρίζα 
όμίχλη θανάτου. Ποΰ νά 
πάω; Τά δπλα μου τά εί
χα  παραδώσει — δλες οί 
Ιθνικές όργανώσεις τά εί
χαν παραδώσει ύστερα ά- 
πό τήν διαταγή τοΰ Στρα- 
τηγοΰ Σκόμπυ— , οί δμά- 
δες μας είχαν διαλυθή. 
Ό  έθνικός στρατός είχε 
έλθει, λιγοστός, μαζύ μέ 
έπίσης λιγοστούς Ε γγλέ
ζους. Ούτε ήξερα ποΰ νά 
τούς βρώ. Ασυναίσθητα 
Ιφθασα περπατών τ α ς
στόν "Αγιο Παντελεήμο- 
να. ’Εκεί, στήν γωνία Ά - 
χαρνών καί Μαυρογένους, 
ήταν τό σπίτι — Ινα δια
μέρισμα, στό πρώτο πά
τωμα γωνιακής πολυκα
τοικίας—  ένός καλού φί
λου, τοΰ άξέχαστου Λά- 
κη Πετρομανιάτη, Αρχι
συντάκτη τότε τής «Βρα- 
δυνής» καί ύστερα Δημο- 
τ ι κ ο 0 Συμβούλου, καί 
Πρόεδρου τής Ένώσεως 
Συντακτών.

"Εμενε έκεϊ ή μητέρα 
του καί ή άδελφή του. Μέ 
δέχθηκαν μέ χαρά, καί 
γύρεψαν νά μάθουν νέα. 
Τούς είπα δτι ή πόλη έ
μοιαζε μέ νεκροταφείο 
καί δτι οί άναρχικές όρ- 
δές έτοιμάζονταν νά ξε
χυθούν παντοΰ. Μέ βεβαί
ωσαν δτι τουλάχιστον ή 
περιοχή τους ήταν άσφα- 
λισμένη, γιατί άπέναντι 
άκριβώς — στό σχολειό 
τής Κρίκου—  στρατοπέ
δευε μιά δύναμη Χωροφυ
λακής. Έννοιωσα κάποια 
ζεστασιά, καί μόνο ή ά-

γωνία γιά τούς δικούς 
μου μέ τριβάλιζε. (’Αρ
γότερα θά μάθαινα δτι οί 
έλασίτες είχαν μπουκάρει 
ένα βράδυ στό σπίτι μου, 
καί μή βρίσκοντας έμενα 
τδκαναν ρημαδιό. Ευτυ
χώς οί δικοί μου είχαν 
προλάβει κι’ αύτοί νά φύ
γουν σέ άλλο φιλικό σπί
τι, —τοΰ άείμνηστου Γι- 
ώργη Ράλλη— , στό Κο- 
λωνάκΐι).

"Ωρα 9 περίπου, άνα- 
ταραχή στόν δρόμο. Βγή
καμε στά μπαλκόνια καί 
στά παράθυρα. Οί. Χωρο
φύλακες συντάσσονταν 
βιαστικοί — δπλα, παλά
σκες, σακκίδια—  έτοιμοι 
νά ξεκινήσουν. Καμμιά 
έξηνταριά άνδρες, μέ ε
π ί κεφαλής ένα άντισυν- 
ταγματάρχη. Οί έλασίτες 
είχαν χτυπήσει τήν φρου
ρά πού στρατοπέδευε στό 
δρφανοτροφείο Χατζηκώ
στα — στήν δδόν Πειραι
ώς—  καί οί χωροφύλακες 
πήραν διαταγή νά σπεύ- 
σουν νά ένισχύσουν. Ή  
μέρα άρχιζε μελανή...

Έτοιμος δ σχηματι
σμός. Μπαίνει μπροστά δ
άντισυνταγματάρχης καί 
ξεκινά ή φάλαγγα. Στήν 
γωνιά Μαυρογένους καί 
Αχαρνών σταματά. Τό 

μάτι τοΰ άντισυνταγμα- 
τάρχη έχει διακρίνει ύ
ποπτες κινήσεις στόν πε
ρίβολο τοΰ 'Άγιου Παντε- 
λεήμονα. Οί άνιχνευτές



πληροφορούν.. Πάνω άπό 
χίλιοι έλασιτες διάλεξαν 
τόν χώρο τής έκκλησίας 
για τήν ένέδρα τους. Έ 
χουν πιάσει δλες τίς δια
βάσεις καί καραδοκούν.

*0 άντισυνταγματάρ- 
χης δέν διστάζει ούτε 
δευτερόλεπτο : « Τράβα
πές τους νά φύγουν άμέ- 
σως, άλλιώς θά τούς χτυ
πήσω!». 'Ο άγγελιοφόρος 
δέν προλαβαίνει νά κινη
τή. Οί έλασιτες άνοίγουν 
φωτιά. Οί χωροφύλακες 
Ακροβολίζονται στό φτε
ρό, πιάνουν τίς γωνιές, 
καλύπτονται στά περίπτε
ρα καί τά πεζούλια καί 
βάλλουν μεθοδ ι κ ά καί 
συντονισμένα. "Ομως οί 
θέσεις τους είναι άβολες, 
καί τό όπτικό πεδίο πε- 
ριωρισμένο. Ό  άντισυν- 
ταγματάρχ η ς Υπολογι
σμένα τούς μοιράζει σέ 
πόστα πιό Κατάλληλα. 
ΙΑποσύρονται άπό τόν 
δρόμο καί πιάνουν τά γω
νιακά σπίτια. Στό δικό 
μας έρχεται μιά δμάδα — 
καμμιά δεκαριά δλοι - δ- 
λοι —  μέ τόν ένωμοτάρ- 
χη  τους. Νέα παιδιά, μέ
χρι 25 χρόνων οί περισ
σότεροι. Βλέπω τόν δπλι- 
σμό τους καί μπαίνω σέ 
πολύ θλιβερές σκέψεις. 
"Εχουν τά παληά λεμπέλ, 
τήν ξιφολόγχη τους καί 
στό σακκίδιο καμμιά £- 
κατοστή σφαίρες ό καθέ
νας. Τίποτ’ άλλο. Οί έλα- 
σίτες βάλλουν μέ αυτόμα
τα, χειροβομβίδες, καί 
πολυβόλα. Σέ λίγο άκού- 
γεται καί Ινας δλμος. 
(Οί τρύπες πού άνοιξαν 

τά βλήματά του φαίνον
ται άκόμη στό κτίρ ιο |. 
'Ως τόσο οί χωροφύλακες 
κρατάνε γερά. "Ανδρες 
'ψυχωμένοι, πειθαρχημέ- 
νοι και έκπαιδευμένοι κα
λά. Δέν χάνουν ο5τε 
σφαίϊρα. Οί άπώλειές τους 
γιά τήν ώρα είναι λιγο
στές. Δυό - τρεις τραυμα
τίες, όχι πολύ σοβαρά. 0? 
έλασιτες θερίζονται κανο
νικά. άλλά δέν φαίνονται 
νά λιγοστεύουν, ούτε ά- 
ραιώνουν τά πυρά. Μιά 
καί δέν Ιχω δπλο, κάνω 
δ,τι μπορώ νά βοηθήσω. 
Δίνω ένα χέρι νά φτιάξω-

με ταμπούρια στά παρά
θυρα, μεταφέρω όδηγίες

άπό τό ένα σπίτι στό άλ
λο, κουβαλάω τούς τραυ
ματίες. "Ενας άπ’ αυτούς 
έχει ένα τραύμα στό δε- 
ξί μάγουλο. Ή  σφαίρα 
πέρασε ξυστά καί πήρε 
κι5 ένα κομματάκι αυτί. 
Τό μπάνιο γεμίζει αίμα
τα. Ρίχνω... καφέ~ ψιλο
κομμένο στήν πληγή γιά 
νά σταματήση ή αιμορρα
γία καί δένω δπως - δ- 
πως τό τραύμα μέ πετσέ
τες. Ό  χωροφύλακας ξα
ναπαίρνει τή θέση του, 
πρηνηδόν στό μπαλκόνι.

Μεσημέρι' ή μάχη συ
νεχίζεται’ έπικοινωνία μέ 
τόν πάρα πέρα κόσμο 
καμμιά. Μέ τό άπομεσή- 
μερο οί έλασιτες πυκνώ
νουν τήν φωτιά τους κι’ 
έρχονται πιό χαμηλά, 
θρυμματίζονται τζάμια, 
σχίζοντ α ι πορτοπαράθυ
ρα, οί ριπές γαζώνουν 
τούς τοίχους, τά έπιπλα, 
τά σκεύη, τούς σωλήνες. 
Οί καθρέφτες σπάζουν μέ 
κρότο Ανατριχιαστικό. Τά 
νερά τρέχουν καί πλημ
μυρίζουν τόν τόπο. Οί 
χωροφύλακες κάνουν οι
κονομία στις σφαίρες 
τους. Τώρα οί άπώλειές 
τους έχουν αύξηθή άρκε- 
τά. Καμμιά εικοσαριά 
τραυματίες έχουν μετα- 
φερθή στό ύπόγειο. Πρίά- 
γμα πού σημαίνει δτι ά- 
πομένουν μάχιμοι άνδρες 
περίπου σαράντα...

Οί έλασιτες, άντίθετα, 
έχουν πολυστέψει: Α ρ 
γότερα έμαθα πώς ένι- 
σχύθησαν άπό τά τάγμα
τά τους πού κατέβηκαν 
άπό τό Μενίδι παρ'5 δλο 
πού ένα καταδιωκτικό πέ- 
ταξε χαμηλά κατά μήκος 
του δρόμου καί θέρισε μέ 
τά πολυβόλα του.

Μέ τούς πρώτους ίσκι
ους τοΰ δειλινού, δυό - 
τρήΐς έλασιτες καταφέρ
νουν καί φτάνουν μέχρι 
τούς έξωτερικούς τοίχους 
τής πολυκατοικίας. Αυ
τόματα καί πολυβόλα 
τούς ^καλύπτουν λυσσα
σμένα. Οί έλασιτες έχουν 
δυναμίτες στά χέρια τους 
' (οί έγκαταστάσεις τών

Γερμανών καί τών Ι τ α 
λών, οί περίφημες «κομ- 
μαντατοΟρες» καί τά κω
μικοτραγικά «κομμάντο - 
τάπα» καί «κομμάντο - 
πιάτσα», δπως καί τά φρι
καλέα άνακριτήρια τής 
όδοΰ Μέρλιν, μπορεί νά 
,έμειναν Απείραχτα —τήν 
ΕΣΠΟ βλέπετε τήν είχε 
άνατινάξει δ Περίκος, καί 
•οί Ιαμοκομμουνισταί δέν 
είχαν Περίκους...—  δμως 
τά κακόμοιρα άνυπερά- 
σπιστα σπιτάκια τών φου
καράδων άστών τής ’Α
θήνας —'«μπουρζουάδες» 
βλέπετε—  έδεινοπάθησαν 
άπό τούς δυναμιτιστές τού 
«ήρωϊκού Έλάς»), καί 
τούς κολλούνε στήν ρίζα. 
Τό «χωνί» προειδοποιεί 
θεατρικά: «Φασίστες! άν 
δέν παραδοθήτε θ’ άνά- 
ψωμε τά φυτίλια, καί θά 
πάρετε στόν λαιμό σας 
καί τούς άθώους πολί- 
τες(!».

«Φασίστες» ήταν γιά 
τό «χωνί» οί χωροφύλα
κες, άπό τά πιό φτωχά 
σπίτια τοΰ Ρέθυμνου, τής 
Τρίπολης, τοΰ ’Αγρίνιου, 
τής Καρδίτσας, τής Δρά
μας, τής Άλείξανδρούπο- 
λης. Τούτοι οί «φασίστες» 
πολεμούσαν νηστικοί μέ 
τά παμπάλαια λεμπέλ, 
πού ό Αγώνας τοΰ 1940 
είχε καθαγιάσει πριν ά- 
χρηστευθοΰν, καί πολε
μούσαν (έντίκρυ ατούς 
«λαοκράτες» έλασιτες ώ- 
πλισμένους μέ πολυβόλα 
καί αΐυτόματα πού οί Γερ
μανοί καί Ίταλιάνοι τούς 
είχαν εδγενέστατα παρα
χωρήσει, ά ντάλλ αγμ α  
τής άνενόχλητης άποχω- 
ρήσεώς τους... «"Οσο γιά 
τούς άθώους πολίτες, γιά 
τούς όποιους τόσο συγκι
νητικά έκόπτετο τό .«χω
νί», ή άθωότητά τους, κα
θόλου δέν έμπόδισε τούς 
έλασιτες νά τούς σύρουν 
στά Κρώρα, νά λεηλατή
σουν τά σπίτια καί τά μα
γαζιά τους, νά βιάσουν 
τίς γυναίκες τους, νά δο
λοφονήσουν τά παιδιά 
τους, καί στό τέλος νά 
τούς κόψουν τόν λαιμό μέ 
τά ντενεκεδάκια τής κον
σέρβας...

Είχαν πέσει τά πρώτα 
σκοτάδια. Οί πιό πολλοί 
χωροφύλακες είχαν πιά 
έξαντλήσει καί τήν τε
λευταία τους σφαίρα. "Ε
ναν - Ιναν τούς ρώτησε δ 
άντισυνταγματάρχ η ς νά 
τοΰ ποΰν τί πυρομαχικά 
τούς άπέμειναν. Ό  Απο
λογισμός ήταν κάτι πε- 
ρισσότεοο άπό άπελπιστι- 
κός. Έ νας άπ’ αυτούς ·— 
Ίνα παιδί Κρητικόπουλο, 
ψηλό καί γεροδεμένο— ά- 
πάντησε απλά: «Έγώ έ
χω άκόμη μιά σφαίρα 
στή θαλάμη’ μά τήν φυ
λάω για τόν Ιαυτό μου...» 
ι*0 άντισυνταγματάργη; 
τόν άγριοκοίταξε. «Έσύ 
θά κάνης δ,τι σέ διατά
ξουν!» Σκυθρωπός, άλλά 
ά π ό  λ υ τ ά  ψύχραιμος,

παίρνει τήν άπόφασή του. 
«Νά τούς πής δτι σταμοφί- 
με τή μάχη. Νάρθη δ άρ- 
χήγός τους έδώ>

Ούτε άρχηγός ήρθε ού
τε τίποτα. Ξεχύθηκε ή 
όρδή μέ βουητό, καί μπου- 
κάρησε στά διαμερίσμα
τα θριαμβολογώντας καί 
κορδακιζόμενη. Μάζεψαν 
τά δπλα τών χωροφυλά
κων καί τούς έσπρωξαν 
στήν έξοδο, μαζύ καί τούς 
τραυματίες. Κάτω περί- 
μεναν δυό λεωφορεία —  
έκεϊνα τά παληά, τά κί
τρινα τής ήλεκτρικής έ- 
ταιρίας «Πάου^>/'»—  καί 
τούς .φόρτωσαν. Είχα βγή 
στό μπαλκόνι μέ τήν ψυ
χή  φορτωμένη άπελπισία. 
Πριν άνέβη στό αύτοκί- 
νητο ό άντισυνταγματάρ- 
χης, έρριξε τό βλέμμα 
του ψηλά. Μέ είδε. ΚΑτι 
χαμογέλασε στήν ματιά 
του, Υστατος χαιρετισμός 
|!νός γενναίου. Δέν τόν 
ξαναεΐδα' ούτε κανέναν 
Από τούς άλλους. Τά λε
ωφορεία κάπου άδειασαν 
τό φορτίο τους —  στήν 
Ούλεν, στήν Χωματερή, 
στό Περιστέρι —  καί γέ
μισαν ισάριθμοι λάκκοι...

Οί έλασιτες έπεδόθη- 
σαν κατόπιν σέ... άναγνώ- 
ριση τού πεδίου τής μά
χης. Στό δικό μας διαμέ
ρισμα μπήκε Ινα τσογλά- 
νι μέχρι 18 χρονών, ζω
σμένο φυσεκλίκια, καί
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ράσει. Ώ ς τόσο δέν ήμουν 
κι’ έγώ τότε πάρα πάνω 
άπό 19 χρόνων... «Δέν έ- 
χομε σκύλο στο διαμέρι
σμα. JTiv χωροφύλακα 
τον περιποιήθηκα έγώ...» 
Το μάτι τοΰ έλασίτη σκο
τείνιασε άπό λύσσα. Μέ 
άρπαξε άπό τό πουκάμι
σο, κι’ ενα κομμάτι άπό 
τό ύφασμα τοΰ έμεινε στα 
χέρια. Τό τίναξε κάτω μέ 
μανία: «θά σέ κανονίσω 
εσένα. 0 ά  στείλω τώρα 
να σέ πάρουν..,» Βγήκε, 
καί πίσω του Ιτρεξε μέ 
«λεβέντικα» βήματα ή 
« συναγωνίστρια».

Γύρισα νά παρηγορή
σω τήν γρηά γυναίκα, 
άλλα τήν είδα μεταμορ
φωμένη. Ή  χλωμάδα τοΰ 
προσώπου της είχε χαθή, 
τό βλέμμα της έλαμπε. 
Κινήθηκε γοργά. "Εφερε 
δυό κουβέρτες και λίγα 
ροΰχα: «"Ελα γρήγορα
—  είπε κοφτά — άπό έ- 
δω.»

Βγήκαμε άπό τήν π ί
σω πόρτα, άνεβήκαμε τήν 
σκάλα τής υπηρεσίας, μέ
χρι τήν ταράτσα, περάσα
με στήν διπλανή, καί ύ
στερα στήν πάρα διπλα
νή. Κατεβήκαμε ξανά τήν 
σκάλα καί μπήκαμε σ’ έ
να διαμέρισμα τοΰ τρίτου 
«ροφου. Σπίτι φίλων. Δέν 
χρειάσηθκαν εξηγήσεις.

^  ί1

μι* κοντούλα συνομίληκή 
του, μέ κράνος στό κεφά
λι καί τό σήμα τοΰ Έρυ- 
θροΰ Σταυροΰ στό μπράΐ 
τσο. Εκτός άπό τήν... 
κονσερβοποιία είχαν καί 
ύγειονομικό βλέπετε...).

Ή  γρηά μάνα τοΰ Πε- 
τρομανιάτη θρηνοΰσε ά- 
λαφιασμένη, βλέποντ α ς 
τό διαμέρισμα πλημμυρι
σμένο σέ δυό πιθαμές νε
ρό. «Γιατί τόση κατα
στροφή παιδάκια μου·;
Γ ιατί;» Ή  έλασίτισα γέ
λασε ένα κακό, πρόστυχο 
γέλοιο: «Νά ζητήσης ά- 
ποζημίωση άπό τόν Γλύξ- 
μπουργκ γρηά,*!»... Ό  I- 
λασίτης είχε μπή στό 
μπάνιο, είδε τά θάματα 
καί βγήκε Αφρίζοντας: 
«Ποΰ τόν κρύψατε; Πού 
είναι 6 τραυματίας; Λέγε 
γρηά!» Τίναζε άπό τό 
μπράτσο τήν καημένη τήν 
γρηούλα, ντελικάτη όρθό- 
κορμη γυναίκα μέ άσημέ- 
νια μαλλιά. Τήν τράβηξα 
άπό τό χέρι του καί μπή
κα άνάμεσά τους: «Ή κυ
ρία δέν ξέρει τίποτα. 'Ο 
χωροφύλακας είχε τράΰ- 
μα στό μάγουλο' κατέβη
κε μέ τούς άλλους...»

'Ο ελασίτης μοΰ έρριξε 
μιά φαρμακερή ματιά: 
«Ποιος τόν περιποιήθηκε 
τον σκύλο;» "Επρεπε νά 
κάνω ύπομονή' ή ώρα 
τών ήρωϊσμών είχε πε

Μάς ξέβγαλαν άπό τήν 
πόρτα στήν όδό Άχαρ- 
νών, μέσα στό σκοτάδι. 
ΚΓ άλλος κόσμος πηγαι
νοερχόταν, μετακομίζον
τας καί θρηνώντας. Ξε
μακρύναμε γρήγορα, σκυ
φτοί, θλιβεροί, τσακισμέ
νοι. Οί φοβερές ήμέρες 
ποΰ άρχιζαν άπό έκείνη 
τήν Δεκεμβριάτικη Τρί
τη βάραιναν πάνω μας...

Νά συγχωρήσωμε λοι
πόν, καί νά ξεχάσωμε... 
δτι οί έλασίτικες έπιθέ- 
σεις κόστισαν πιό πολλά 
θύματα καί πιό πολλές 
καταστροφές άπ’ δσες ό 
πόλεμος καί ή κατοχή 
μαζύ... δτι "Ελληνες — 
γονιοί, άδέρφια μας, παι
διά, φίλοι, γνωστοί—  έ- 
σφάγησαν άπό χασάπη
δες σάν τραγιά... (άλλος 
γιατί ήθελε τήν Ελλάδα 
γιά τούς "Ελληνες, άλ
λος γιατί εφοροΰσε —-καί 

■έτιμοϋσε—  τήν στρατιω
τική στολή ή τό ράσο... 
άλλος γιατί ήθελε «μεγά- 
λη Ελλάδα» καί δχι «μι
κρή»...) δτι ύστερα άπό 
μυριάδες "Ελληνες δλων 
τών εποχών ποΰ άναψαν 
τήν δάδα τοΰ πολιτισμού, 
τής άνθρωπιάς, τής γνώ
σης, τής σοφίας, τής Τέ
χνης, τοΰ κάλλους, ήρθαν 
οι Ιλασίτες ν' αποδείξουν 
—φ το ί πρώτοι καί μο-

ναοικοι μέσα σε τρεις χ ι
λιάδες χρόνια-— πώς δ 
Ευλογημένος τούτος τόπος 
οέν είναι όλότελα ούτε τε- 
λεσίδι κ α μπολιασμένος 
κι,' άπρόσβλητος στόν 
πρωτογονισμό, καί τήν 
βαρβαρότητα έποχών λί
θινων...

Νά συγχωρήσωμε καί 
νά ξεχάσωμε τό μαχαίρι, 
τό τσεκούρι, τήν φωτιά, 
τόν δυναμίτη, τό αίμα...

Καί γιά κ.",· ξεχά
σωμε, τούτο καί χωρίς νά 
θέλωμε, έγινε, γίνεται ή 
θά γίνη. Ποιος θέλει νά 
θυμάται εφιάλτες, πού 
οέν τούς έζησε σέ δνειρο 
κακό, άλλά μέ τά i8ta 
του τά όρθάνοιχτα μάτια;

"Οσο γιά νά συγχωρή
σωμε... θ ά  πρέπη νάμα- 
στε, ή νά γίνωμε, θεοί... 
’Αλλά μήπως καί δ θεός 
άκόμη, δ θεός πού «βρέ
χει έπί δικαίους καί άδι
κους», δ θεός δ Πανάγα
θος, δ Οίκτε ίρμων καί Έ- 
λεήμων, μήπως καί Λυ
τός δέν στέλνει συχνά - 
πυκνά, τις νεροποντ ε ;

του, καί δέν άφανίζει μέ 
τήν πυρωμένη ρομφαία 
του άνόμους, μιαρούς καί 
μητραλίας;

r >
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ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
AievOimov Ύπ. Δικαιοσύνης

Ή  έπίδρασις έπΐ τών μα
ζών τών διαφόρων μέσων 
επικοινωνίας (inass τ*\.«.ά.ιο. 
«ϊναι μεγίστη και δύναται 
νά είναι είτε ΐποικοδομητι- 
χή καί διδακτική, είτε α
διάφορος είτε βλαβερά. Ό  
Τόπος καί γενικώς τό έν
τυπον (έφ'ημερίς, περιοδι
κόν, βιβλίον κλπ.) είναι χρο 
νολογικώς τό παλαιότερον 
μέσον επικοινωνίας, έν 
συγκρίσει προς τον κινημα
τογράφον καί πολύ περισ
σότερον τήν τηλεόρασιν. 
Ασκεί μεγίστην έπίδρασιν 
επί τοΰ αναγνώστου τού ο
ποίου προϋποθέτει άνάλο- 
γον πνευματικήν προπαρα- 
σκευήν καί άμεσον συμμε
τοχήν. K ata συνέπειαν ε
πηρεάζει ώρισμένον κύ
κλον ατόμων, ήτοι τούς δυ- 
ναμένους νά άναγνώσουν 
καί κατανοήσουν τό κείμε
νον. Ό  κινηματογράφος, 
άντιθέτως, ώς μέσον επι
κοινωνίας, άπευθύνε τ α ι 
προς εύρύτερον κοινόν, εί
ναι, ούτως είπεϊν, καθολι
κόν μέσον επικοινωνίας, δι
ότι έγγίζει τον αγράμμα
τον όπως καί τον σοφόν, 
τον καθ υστερημένου όπως 
καί τον έξυπνον, τόν ανώ
μαλον δπως καί τόν φυσιο
λογικόν, τό παιδί δπως καί 
τόν ένήλικα. Εις τό άνά- 
γνωσμα, ό αναγνώστης 
παίζει ενεργητικόν ρόλον 
εντός φωτεινού καί σχετι- 
κώς ευχάριστου καί οικεί
ου χώρου. Άντιθέτως Λς 
τόν κινηματογράφον, ό ρό
λος τού θεατού είναι παθη
τικός. Ό  θεατής εύρίσκε- 
ται μέν εις δημόσιον χώ
ρον καί περιβάλλεται από 
πολλά άτομα, άλλ’ αισθά
νεται άπομάνωσιν, διότι πα 
ρ ακολουθεί παθητικώς εν
τός χώρου σκοτεινού καί 
μυστηριώδους, μίαν φωτει
νήν, κινουμένην καί αφύ
σικου ζωντανήν εικόνα, ή

δποία συναρπάζει τήν προ
σοχήν καί τό ένδιαφέρον 
του, χωρίς αυτός νά μπο- 
ρή νά συμμετέχη εις τήν 
δράσιν. Διά τούς λόγους 
τούτους, δ κινηματογρά
φος, ώς μέσον έπικοινωνί- 
ας καί ψυχαγωγίας, είναι 
περισσότερον έντυπωσια- 
κόν καί διεγερτικόν άπό τό 
έντυπον, καί κατά συνέπει
αν καί αί έπιδράσεις αΰ 
τού έπί τών μαζών είναι 
περισσότερον έντονοι.

Ό  κινηματογράφος α
ποτελεί έφεύρεσιν τοΰ 20ού 
αΐώνος, άλλ’ άνεπτύχθη 
κυρίως μετά τόν πρώτον 
παγκόσμιον πόλεμον. Ά ρ- 
χικώς είχεν άπήχησιν μό
νον εις τάς λαϊκός τάξεις, 
μετά δέ τό 1920 κατέκτη- 
σεν δλας τάς κοινωνικας 
τάξεις καί τά πνευματικά 
επίπεδα, κυρίως τών πόλε
ων. Μετά δμως τόν δεύτε
ρον παγκόσμιον πόλεμον έ
χει καθολικήν άπήχησιν 
έπί τών πληθυσμών πόλε
ων καί υπαίθρου.

Είναι φυσικόν ή νεότης 
νά επηρεάζεται καί εντυ
πωσιάζεται περισσότερον 
πάσης άλλης ηλικίας άπό 
τό ζωντανόν, τό μυστηριώ
δες καί συναρπαστικόν θέ
αμα τό όποιον προσφέρει 
ό κινηματογράφος. Σημει- 
οΰται ένταύθα δτι κατά τάς 
διεθνείς στατιστικός τό 
1)3 τουλάχιστον τών θα- 
μώνων τών κινηματογρά
φων άποτελείται άπό ανη
λίκους. Εις τήν Ευρώπην, 
συγκεκριμένως, τό 20 - 30 
% τών θεατών είναι κάτω 
τών 14 έτών καί τό 35 - 
45 % κάτω τών 25 έτών. 
Ό  κινηματογράφος προκα- 
λεΐ εις τούς θεατός καί δή 
τούς ανηλίκους υπέρμετρου 
συγκίνησιν καί διέγερσιν. 
Είς μικρός ηλικίας άτομα 
συνοδεύεται άπό όνειρα καί 
έφιάλτας ή άϋπνίας ή φαν

τασιώσεις ή άγχος ή Ονει
ροπολήσεις κλπ., άναλόγως 
προς τήν ηλικίαν των, τήν 
ευαισθησίαν καί τήν πνευ
ματικήν των άνάπτυξιν. 
’Εάν λάβωμεν, έπί πλέον, 
ύπ’ όψιν ήμών καί τήν φυ
σικήν τάσιν τής παιδικής 
καί νεανικής ηλικίας πρός 
μίμησιν, καθίσταται σαφής 
ή έκτασις καί έντασις τής 
έπ:ιδράσεως τού κινηματο
γράφου έπί τής συμπερι
φοράς τών νέων.

Εύλόγως θά έρωτήση 
τις: Είναι πάντοτε μόνον 
δυσμενής ή έπίδρασις τού 
κινηματογράφου έπί τής 
παιδικής καί νεανικής η
λικίας; Ή  άπάντησις σχε
τίζεται αμέσως πρός την η
λικίαν τού άνηλίκου καί τό 
είδος τού προσφερομένου 
θεάματος. Σήμερον ή έπί- 
δρασις είναι περισσότερον 
βλαπτική παρά ωφέλιμος, 
ένώ διά τής λήψεως τών 
καταλλήλων μέτρων θά ήτα 
δυνατόν νά συμβαίνη καί 
τό άντίστροφον. Εις την 
προσχολικήν ήλικίαν, οίον- 
δήποτε θέαμα φωτεινών 
κινουμένων εικόνων έντός 
σκοτεινού χώρου, δημιουρ
γεί ύπερέντασιν, διέγερ- 
σιν, άγωνίαν, διότι τό νή- 
πιον δεν είναι είς θέσιν νά 
παρακολουθήση διάλογον 
καί συνέχειαν, αισθάνεται 
είς τό σκότος άπομόνωοιν 
καί άνασφάλειαν καί ζή μί
αν άγωνιώδη κατάστασιν 
άπό τήν άφύσικον κινουμέ- 
νην φωτεινήν εικόνα, πρός 
τήν οποίαν αισθάνεται ά- 
μέτοχον. Είς τήν σχολικήν 
ηλικίαν, ή δυσμενής έπί- 
δρασις τού σκότους καί 
τής φωτεινής είκόνος, δια
σκεδάζεται έν μέρει εάν ή 
ταινία είναι κατάλληλος 
καί μικρός διάρκειας. Είς 
τήν έφηβικήν, τέλος, ηλι
κίαν, ή έπίδρασις είναι δυ- 
σιιενύ: δταν τό θέαιια εί

ναι βλαπτικόν ώς έκ τού 
περιεχομένου του.

Αί έπιδράσεις τοΰ κινη
ματογράφου έπί τής νεό- 
τητος συνοψίζονται είς δύο 
κατηγορίας: α) έπίδρασις 
ψυχοσωματική καί β) έπι- 
δρασις ήθική. Ή  έπίδρα- 
σις έπί τοΰ ψυχοσωματικού 
κόσμου τοΰ άνηλίκου οφεί
λεται είς τάς έκ τής πα- 
ρακολουθήσεως τής ταινί
ας έν σκοτεινό» χώρα) καί, 
ώς έλέχθη, έντός περιβάλ
λοντος άπομονώσεως καί 
άνασφαλείας, προκαλουμ έ
νας άνωμαλίας είς τό κυ- 
κλοφοριακόν καί άναπνευ- 
στικόν σύστημα καί είς τάς 
λειτουργίας τοΰ έγκεφά- 
λου. Όμοίως άναστάτιοσις 
είναι δυνατόν νά προκληθ ή 
καί είς τήν ψυχολογικήν 
καί συναισθηματικήν ισορ
ροπίαν τού άνηλίκου. Ή  
έπί τού ηθικού κόσμου τού 
άνηλίκου έπίδρασις τού κι
νηματογράφου είναι μεγί
στη καί οφείλεται είς τήν 
τάσιν τού άνηλίκου πρός 
μίμησιν καί ήρωποίησιν 
τών εύνοουμένων πρωτα
γωνιστών του, τών οποί
ων αί πράξεις καί ή έν γέ- 
νει παράστασις επηρεά
ζουν τόν εΰπλαστον ήθικόν 
κόσμον καί χαρακτήρα του 
καί δδηγοΰν είς πλήρη κα
ταστροφήν. Διεθνώς καί 
είς τήν χώραν μας διαπι- 
στοΰται συνεχώς ή τοιαύτη 
έπίδρασις είς τήν συμπερι
φοράν τών ένώπιον τών Δι
καστηρίων Ανηλίκων προ- 
σαγομένων άνηλίκων, οί ό
ποιοι δεν άποκρύπτουν ά- 
μέσως ή έμμέσως τήν τοι- 
αύτην έπ’ αυτιών έπίδρασιν 
τού κινηματογράφου καί 
τών ήρώων του. Βεβαίως, 
αί έπιπτώσεις δέν είναι αί 
αύταί έπί δλων τών άνηλί
κων. Ή  έπίδρασις είναι ά- 
νάλογος πρός τήν ηλικίαν, 
τήν ευαισθησίαν, τήν ψυ-

ί ι



χικήν Ισορροπίαν τού ανη
λίκου, τά ένυπάρχοντα έν 
αύτψ συναισθηματικά, οι
κογενειακά καί ψυχολογι
κά προβλήματα καί άλλα 
στοιχεία, έν πολλοις αστά
θμητα. Επειδή ακριβώς ή 
έπίδρασις τού κινηματο
γράφου έπί τών ανηλίκων 
είναι άμεσος, τό δέ μέγε
θος καί έκτασις αυτής έ- 
ξαρτάται έκ τών ανωτέρω 
παραγόντων, ή Πολιτεία 
οφείλει νά λάβη προσταιευ 
τικά μέτρα υπέρ τών ανη
λίκων, άφ’ Ινός πρός πε
ριορισμόν τής βλαπτικής 
έπ’ αυτών έπιδράσεως τού 
κινηματογράφου, άφ' έτέ- 
ρου πρός κατάλληλον καί 
εποικοδομητικήν έχμειάλ- 
λευσιν τοΰ σπουδαίου τού
του μέσου επικοινωνίας, 
ώς φορέως πολιτισμού καί 
πνευματικής καί ήθικής ά- 
νορθώσεως. Άτυχώς, κα
τά τά τελευταία ετη, ό κι
νηματογράφος έχει βιομη- 
χανοποιηθή. Μοναδ ι κ ή 
σχεδόν επιδίωξις τών πα
ραγωγών είναι ή δημιουρ
γία ταινιών «έμπορικών» 
καί ώς τοιαΰται θεωρούν
ται μόνον αί διεγείρουσαι 
τά κατώτερα ένστικτα τοΰ 
ανθρώπου, ίδίφ τά σχειι- 
ζόμενα με την γεννετήσιον 
λειτουργίαν καί τήν δίαν. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου, δ 
κινηματογράφος, έξωρων 
τήν άνηθικότητα καί την 
εγκληματικότητα, καθίστα
ται έπιζήμιος ιδιαιτέρως 
εις τήν νεότητα, ενώ, λό
γω τής μεγίστης δυνάμε- 
ως έπιδολής τήν οποίαν 
διαθέτει έπί τών μαζών, Οά 
ήδύνατο νά άναχθή είς φο
ρέα πολιτισμού, μορφωσ έ
ως καί ήθικής άνατάσεως. 
Πρέπει νά ύπογραμμισθή 
τό γεγονός δτι έχει άποδει- 
χθή δτι μεγάλη μερίς τών 
θεατών «διψά» διά τό κα
λόν θέαμα καί υπάρχουν, 
ολίγοι άτυχώς, ταινίαι υ
ψηλής ποιάτητος, αί όποϊ- 
αι έπιτυγχάνουν τόν ήθο- 
πλαστικόν στόχον τα/ν πα
ραλλήλους πρός τό έπχδιω- 
κόμενον έμπορικόν κέρδος. 
Κατά συνέπειαν, ήθικη υ
ποχρέωσες τών παραγω
γών αλλά καί συμφέρον αύ 
τών, είναι ή παραγωγή 
ταινιών αί όποΐαι δχι μόνον

δεν θά προσβάλλουν τάς 
ήθικάς άρχας καί τήν καλ
λιτεχνίαν, άλλα θά αποβλέ

πουν καί είς έξύψωσιν τού 
πνευματικού καί πολιτιστι
κού έπιπέδου παντός λαού 
καί δή τών νέων.

Ή  Πολιτεία έχει, ώς έκ 
τούτου, πρώτιστον καθή
κον νά έπέμδη δια νά δια
μόρφωση τούς κυρίους τού 
τους στόχους τοΰ κινημα
τογράφου, ώς τού πλέον 
καθολικού μέσου Επικοινω
νίας. Λύο είναι οί τρόποι 
έπεμδάσεως τής Πολιτεί
ας: α) ό περιορισμός τής 
δυσμενούς έπιδράσεως τού 
κινηματογράφου έπί τής 
νεότητας καί β) ή ένθάρ- 
ρυνσις τής δημιουργίας κι
νηματογράφου ήθοπλαστι- 
κοΰ καί μορφωτικού πρός 
έξύψωσιν τού πνευματικού 
καί ηθικού έπιπέδου τών 
νέων. Ό  περιορισμός τής 
δυσμενούς έπιδράσεως τού 
κινηματογράφου έπί τής 
νεότητος έπιτυγχάνε r α ι 
διά τοΰ προληπτικού ελέγ
χου. Ό  έλεγχος, δσον α 
φορά τούς ανηλίκους, ώς 
άσκεΐται σήμερον εις πά
σας τάς πε πολιτισμένος 
χιόρας, άναφέρεται κατά 
πρώτον λόγον είς τό π; - 
ριεχόμενον τής ταινίας, αλ
λά καί είς τάς προϋποθέ 
σεις παρακολουθήσεως τών 
προβολών ύπό τών άνηλί- 
κων. Διά τόν έλεγχον τού 
περιεχομένου» τής ταινίας, 
καθιεροΰται κλιμάκω σ ι ς 
τών ανηλίκων έξ άπόψεω; 
ήλικίας. Είς έκάστην κα
τηγορίαν αναλογούν ώρι- 
σμένοι κανόνες καί κριτή
ρια έλέγχου. Ή κατά τα- 
ξις τών κατηγοριών ποι
κίλλει είς τάς διάφορους 
χώρας. Είς τινας χώρας ι
σχύει ή άπαγόρευσις πα
ρακολουθήσεως οίασόήπο- 
τε ταινίας άπό ανηλίκου; 
κάτω (Ορισμένης ηλικίας, 
ή οποία συμπίπτει συνήθως 
μέ τήν έναρξιν τής σχολι
κής ήλικίας. Πέραν τοΰ ο
ρίου τούτου, καθιερούνται 
κατά τό πλεϊστσν δύο κα- 
τηγορίαι ήλικίας, ήτοι τής 
σχολικής μέχρι 13 - 14 ε
τών καί τής έφηβικής ά
πό 14 έως 18 τουλάχιστον

έτών. Κατ’ έξαίρεσιν είς 
τινας χώρας καθιεροΰται 
μεγαλύτερα κλιμάκωσ ι ς . 
Ούτω, είς Γερμανίαν όπάρ 
χουν 3 κατηγορίαι ηλικιών 
(6-12 έτών, 12-16 έτών 
καί 16-18 έτών) ένώ είς 
τήν ’Αργεντινήν 7 κατη- 
γορίαι (κάτω τών 14 έτών 
μετά συνοδείας ή ανευ συ
νοδείας, 14-16 έτών μετά 
συνοδείας ή ανευ συνοδεί- 
ας, 16-18 έτών μετά συνο
δείας ή ανευ συνοδείας καί 
άνω τών 18 έτών).

Τά όργανα έλέγχου τών 
κινηματογραφικών ταινιών 
είναι συνήθως πολυμελή 
καί αποτελούνται έξ ειδι
κευμένων έκπροσώπων αρ
μοδίων υπηρεσιών καί έξ 
ειδικών έπιστημόνων. Έ ρ - 
γον τούτων είναι ό έλεγχος 
τών έν τή χωρά παραγο- 
μένων καί έκ τοΰ έξωτερι- 
κού είσαγομένων ταινιών. 
Έ πί τή βάσει διαφόρων 
κριτηρίων, ό έλεγχος όί- 
ναται νά καταλήξη είς πλή
ρη άπαγόρευσιν προβολής 
τής ταινίας, είς περικοπήν 
σκηνών ή διαλόγων και είς 
τόν χαρακτηρισμόν τής 
καταλληλότητος ή μή τού
της διά τάς διαφόρους κα
τηγορίας ανηλίκων. Τά 
κριτήρια τά όποια λαμβά- 
νονται ύπ’ όψιν όιά την 
προστασίαν τών νέων άπό 
τήν κακήν έπίδρασιν τού 
κινηματογράφου διακρίνον 
ται είς εκείνα τά οποία θέ
τουν είς κίνδυνον τήν ψυ
χοσωματικήν υγείαν τών 
ανηλίκων, ώς καί τά προ- 
καλο ΰντα άντιπαιδαγωγ ι - 
κας έπιδράσεις. Τοιαΰτα 
κριτήρια είναι τά άναφερό 
μένα είς βιαιότητας καί 
σκληρότητας, τά προ κα
λούν τα πρόωρον ή ανώμα
λον διέγερσιν τής ^£ννε- 
τησίου λειτουργίας καί τά 
προσβάλλοντα τάς βασικός 
ήθικάς άρχάς ή τά παντε
λώς στερούμενα «κουτών 
(am oraux). Ή  άξιολόγη- 

σις τών κριτηρίων είναι 
δυσχερής καί αποτελεί ερ- 
γαν ειδικευμένων’ προσώ
πων τά όποια γνωρίζουν 
νά διακρίνουν τάς Επιπτώ
σεις έπί τής στοματική;, 
ψυχικής καί ήθικής όπο- 
στάσεως τών ανηλίκων. Τό 
πρόβλημα τού εποικοδομη

τικού έλέγχου, τής άξιο/,ο 
γήσεως τών κριτηρίων, 
τού χαρακτηρισμού τών 
ταινιών κλπ., είναι πολύ

πλοκου· καί δέν είναι δυ
νατόν νά άναπτυχθή εν
τός τών πλαισίων ένός άρ
θρου.

Έκτος τού έλέγχου τοΰ 
περιεχομένου τής ταινίας, 
ώς ήδη έλέχθη, ή Πολιτεία 
οφείλει νά λαμβάνει καί 
άλλα προστατεύτηκα μέτρα 
υπέρ τών ανηλίκων, μέτρα 
άμεσον σχέσιν έχοντα μέ 
τόν κινηματογράφον. Ί οι- 
αύτα μέτρα άναφέρονται 
είς τάς ώρας τών παραστά
σεων είς τάς όποιας επι
τρέπεται ή παραμονή ανη
λίκων. Είς πολλάς χώρας 
καθιεροΰται άπαγόρευσις 
τής παρακολουθήσεως ύπό 
τών άνηλίκων, άναλόγως 
τής ήλικίας των, βραόυνών 
ή νυκτερινών παραστάσε
ων κινηματογράφου. ΙΙ.χ. 
είς Γερμανίαν ανήλικοι Ο
Ι 2 έτών δέν δύνανται νύ 
παραμένουν είς τόν κινη
ματογράφον πέραν τής 
8ης εσπερινής, ανήλικοι 12 
-16 έτών πέραν τής 10 η; 
νυκτερινή; καί ανήλικοι 
16-18 έτών πέραν τή; 11 
η;. Είς τήν Τουρκίαν, ύ- 
νήλικοι κάτω τών 12 έτών 
γίνονται δεκτοί μόνον εις 
κινηματογραφικά; παρα
στάσεις κατά τήν ημέραν. 
Έάν άνήλικο; συνοδεύεται 
ύπό τοΰ υπευθύνου Λια τήν 
έπιμέλειάν του ενήλικος, 
δύναται νά παραμείνη μετ' 
αυτού πέραν τής καθορι- 
σθείσης ώρας, κατά ήυί- 
σειαν περίπου ιοραν. Ή  
παρουσία τοΰ γονέως ή κιι- 
δεμόνος είς τήν αίθουσαν 
τοΰ κινηματογράφου, θεω
ρείται ότι μειώνει, έν πνι 
μέτρα), τάς δυσμενείς έπί 
τοΰ άνηλίκου έπιδράσεις 
τοΰ κινηματογράφου. Τού
το όμως προϋποθέτει όιι ό 
γονεύς ή κηδεμών έχει συ- 
νείδησιν τών κινδύνων καί 
γνωρίζει νά τούς έξουδειε- 
ρώνη. Βάσει της σκεφεως 
τούτης, είς τινας χώρας ε
πιτρέπεται ή παρακολού
θησες (ορισμένων άκατάλ- 
ληλων ταινιών ί»πό ανηλί
κων, έφ’ όσον συνοδεύον
ται ύπό τών γονέων ή κη-



δεμόνων tow.
Πέραν τού προληπτικού 

έλέγχου προς προστασίαν 
των ανηλίκων, ή Πολιτεία, 
ώς έλέχθη, έχει ύποχρύω- 
σιν νά έπεμβη και θετικώς 
διά την έξυγίανσιν τοϋ κι
νηματογράφου καί τήν έν- 
θάρρυνσιν των παραγω
γών, ίνα στραφούν προς 
τήν παραγωγήν ταινιών ά- 
νωτέρας ήθοπλαστικής καί 
πολιτιστικής ποιότητ ο ς . 
Τούτο επιτυγχάνεται όιά 
τής λήψεως διαφόρων μέ

τρων κυρίως οικονομικής 
φύσεως υπέρ των παραγω- 
γών τοιούτων ταινιών. Γίχ. 
οικονομική ένίσχυσις, πρι- 
μοδότησις, φορολογικά! ά- 
παλλαγαί, δάνεια κλπ. Ό  
Ιταλικός νόμος τής 31ης 
ΊουΛίου 1956 καθιεροί 
δ ίο κατηγορίας ταινιών αί 
όποΐαι λαμβάνουν οικονο
μικήν ένίσχυσιν τού Κρά
τους: αί ταινίαι ήθοπλα- 
στικοΰ καί μορφωτικού πε
ριεχομένου κατάλληλοι καί 
διά τήν νεότητα και αί ει
δικός διά τούς νέους προ- 
οριζόμεναι ταινίαι. ’Από 
τό τό 1957 έως τό I960, 
27 ταινίαι έλαβον σύνολον 
βοηθήματος 400 έκ. λι- 
ρεττών. Λιά τού τρόπου 
τούτου ένθαρρύνεται ή 
παραγωγή ταινιών υψηλής 
ποιότητος, αί όποίαι καθί
στανται λίαν ωφέλιμοι ό
ταν απευθύνονται πρός τόν 
πληθυσμόν των νέων.

Είς τήν χώραν μας, ό 
προληπτικός έλεγχος κατέ
στη πλέον συνείδησις, έχει 
όμως ανάγκην αυστηρότε
ρος εφαρμογής, διά να εί
ναι πληρεστέρα και η προ
στασία των ανηλίκων από 
τούς έκ τής έπιδράσ- ως 
τού κινηματογράφου κίν
δυνους. II.χ. υπάρχει ή 
τασις χαρακτηρισμού τών 
ελληνικών ταινιών ως κα 
ταλλήλων δι’ ανηλίκους.

πρός ένίσχυσιν τών 'Ελλή
νων παραγωγών. Άντιθέ- 
τιυς, καθ’ ήμάς, ή κρίοις 
τών έλλη νικών ταινιών 
πρέπει νά είναι αυστηρό
τερα, διότι αύται φθάνουν 
μέχρι τών ακραίων χωρί
ων καί κατακλύζουν τήν ύ
παιθρον καί τούς λαϊκούς 
κινηματογράφους, δια τόν 
λόγον δέ τούτον είναι καί 
περισσότερον επικίνδυνοι 
δίαν είναι ακατάλληλοι καί 
κακόγουστοι. Ενίοτε, ελ
ληνικά! ταινίαι χαρακτ ηρί- 
ζονται κατάλληλοι με ίιπερ- 
μετρον έπιείκειαν, έπί τώ 
λόγο) ότι είς τά χωρία καί 
τάς συνοικίας, ή οικογένεια 
μεταβαίνει δααδικώς είς 
τόν κινηματογράφον ώς τό 
μόνον φθηνόν μέσον ψυ
χαγωγίας, τό όποιον θά έ- 
στερεΐτο ολόκληρος ή οι
κογένεια έάν ή ταινία έχα- 
ρακτηρίζετο ώς ακατάλλη
λος. "Ομως, πρός τό συμ
φέρον τών ανηλίκων τέ 
κνων των, οί γονείς όφεί- 
λουν νά περιορίσουν ή καί 
νά στερηθούν, έπί τι διά
στημα, τήν ψυχαγωγίαν 
των. Ή  Πολιτεία οφείλει 
νά αγνόηση τήν λεπτομέ
ρειαν αυτήν, όταν τό συμ
φέρον τών ανηλίκων το ε
πιβάλλει. Περαιτέρω, ται- 
νιαι ιστορικού περιεχομέ
νου χαρακτηρίζονται ενίο
τε κατάλληλοι, έπί τω λό
γω ότι είναι διδακτικοί καί 
δίδουν έξαρσιν εις τάς πο
λεμικός άρετάς καί πρά- 
ζεις ηρωισμού. Έν τούτοις 
όμως, όταν αί Ιστορικοί 
αΰται ταινίαι περιλαμβά
νουν σκηνάς φρίκης καί βι- 
αιότητος, επηρεάζουν δυσ
μενούς τόν εύαίσθητον ψυ
χικόν κοσμον τών ανηλί
κων, ίδίρ μικρός ηλικίας, 
μέ πιθανάς έπιπτώσας έπί 
τής σωματικής καί ψυχι
κής των υγείας. Τοιαύτα 
διδάγματα είναι προτιμώ- 
τεμον νά μεταδίδωνται είς

τούς ανηλίκους διά τού <1- 
f  -ναγνώσματος, μέσφ τού ό- 
Τ ποιου τό μέν δίδαγμα πα

ραμένει άναλλοίωτον, αί δέ 
σκηναί βιαιότητος, στερον 
μεναι τής ζωντανής έντο
νου είκόνος τοΰ κινηματο
γράφου, δέν ασκούν δμοί- 
αν βλαπτικήν έπίδρασιν ε
πί τών ανηλίκων. Τέλος, 
πρέπει νά καθιερωθή κα' 
παρ’ ήμίν ή άπαγόρευοις 
τής παραμονής άνηλίκα ν 
είς νυκτερινός κίνημα r.»- 
γραφικάς παραστάσεις καί, 
ενίοτε καί βραδυνάς. 'II 
πρόβλεψις, Ιξ  άλλου, καί ή 
έπιβολή αυστηρών ποινι
κών καί διοικητικών κυρώ
σεων κατά τών ύπευθύνο. ν, 
θά συντέλεση είς τήν έπί- 
τευξιν τής γενικής προλή- 
ψεως. "Οταν οί παραγωγοί 
καί οί εισαγωγείς ταινιών 
άντιληφθούν καί συνειδη
τοποιήσουν δτι ό έλεγχος 
είναι αυστηρός καί αί κυ
ρώσεις κατά τών παραδό
σεων των ττ
κίνδυνον νά στερηθούν τού 
μεγάλου ποσοστού πελατεί
ας τά όποιον αντιπροσω
πεύουν οί νέοι, θά προοα- 
νατολισθούν προς νέους 
στόχους δημιουργίας καί 
εισαγωγής ταινιών υψηλού 
ήθοπλαστικού καί ψυχαγω 
γικού περιεχομένου, αί ό- 
ποΐαι θά καταστούν έμπο-
ρικαί λόγω ποιότητος καί 
καταλληλότητος.

Ό  έπί τόπου έλεγχος 
τών κινηματογράφων α
σκείται καί παρ’ ήμίν κυ
ρίως υπό τών αστυνομικών 
οργάνων. Τό έργον τούτων 
είναι σοβαρώτατον καί εμ
πίπτει είς τόν τομέα τής 
κοινωνικής αποστολής τής 
’Αστυνομίας καί Χωροφυ
λακής. Τό γεγονός δτι Ιδού 
Οη —  έπί τέλους — καί 
είς τήν χώραν μας γυναι- 
κεΐον αστυνομικόν σώμα, 
άρτίως έκπαιδευμένον, θά 
συντελέση, ώς έλπιζομεν,

είς τήν συστηματικοπέραν 
άσκησιν τού έλέγχου τών 
κινηματογράφων καί υπό 
τών γυναικών αστυνομι
κών, όπου υπηρετούν αύ- 
ται. Μέ τήν χαρακτηρίζου- 
σαν αύτάς γυναικείαν ευαι
σθησίαν, παραλλήλως πρός 
τάς άποκτηθείσας είδικάς 
γνώσεις περί τά προβλήμα
τα τής νεότητος, θά άναλά- 
βουν τόν άγώνα τής άνη- 
μετωπίσεως τών παραγόν
των έκείνων οί όποιοι ευνο
ούν τήν Αντικοινωνικήν 
συμπεριφοράν τών νέων, 
μεταξύ τών όποιων περι
λαμβάνεται κατ’ έξοχήν ό 
κακός κινηματογράφος.

’Εάν αί ’Επιτροπαί ’Ε
λέγχου κινηματογραφικών 
ταινιών συνειδητοποιήσουν 
έτι πλέον τήν ανάγκην τής 
αυστηρός κρίσεως τών υπό 
τόν έλεγχόν των ταινιών, 
χάριν τής νέας γενεάς.

Έάν ό Τύπος βοηθηοη 
είς τήν περιστολήν τών έκ 
τού κινηματογράφου κιν
δύνων, διά τού περιορι
σμού τής έξάρσεως τών α 
καταλλήλων ταινιών.

Έάν, τέλος, ημείς όλοι, 
αρμόδιοι καί κοινή γνώμη, 
ένισχύσιομεν τάς καλάς 
προσπάθειας τών παραγω
γών καί εισαγωγέων καί 
καυτηριάσωμεν τάς κερδο
σκοπικός, έπί ζημίρ τοΰ 
συνόλου, τάσεις των, θά εΐ- 
μεθα βέβαιοι δτι θά συν- 
τελέσωμεν τά μέγιστα είς 
τήν προσπάθειαν τής Πο
λιτείας διά τήν έξυγίανσιν

λιτείας διά τήν έξυγίανσιν 
τού κινηματογράφου καί 
ιδία τού έλληνικού καί τήν 
διαφύλαξιν τής νέας γενε
άς από τούς <άπειλούντας 
αυτήν κινδύνους διαφθο
ράς καί καταπτώσεως, κιν
δύνους οί όποιοι εύρίσκον- 
ται ήδη προ τών θυρών 
μας.



ΤΟ Ο Υ Ρ Ά Ν Ι Ο Ν

εις τήν Ελλάδα

Ύ κ ό :

I. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΗ
Τυπικόν δείγμα χοΟ πρωτογενούς όρυ- 
κτοΰ ούρανίου ΠΙΣΣΟΓΡΑΝΙΤΗΣ. Μι
κρή φλέψ μαστοειδούς ύφής μετά δευ
τερογενών έξαλλοιώσεων —  Έ κ των 
συλλογών χοΟ Τμήματος Γεωλογίας τοϋ 
ΚΠΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Φωτογραφία 

τοΰ συγγραφέως).

Τό ουράνιον άνεκαλύ- 
φθη άπό τον K laproth  τό 
1789, τό δέ όνομά του έδό- 
θη έξ αφορμής τής σχεδόν 
συγχρόνου άνακαλύψεως 
από τόν H er seel τον πλα 
νήτου Ουρανού. Είναι εν 
έκ των βαρύτερων φυσι
κών μετάλλων, είναι δέ ρα
διενεργόν. Παρουσιαζ ε ι 
μίαν έξάπλωσιν εντός τοΰ 
στερεού φλοιού τής Ι ’ής 
κατά μέσην αναλογίαν 7 
γραμμαρίων άνά τόννον 
πετρώματος. ’Αναλογία έ- 
λάχιστος έκ πρώτης όψεως 
μεγαλύτερα όμως τής έξα- 
πλώσεως τού χρυσού, αρ
γύρου ή .αντιμονίου.

Τό ουράνιον δεν ανευ
ρίσκεται αυτοφυές παρά 
μόνον χημικώς ήνωμένον 
μέ άλλα στοιχεία υπό τήν 
μορφήν διαφόρων ορυ
κτών, έκ τών όποιων άνω 
τών 100 είναι σήμερον 
γνωστά.

Τά όρυκτά τοΰ ουρανί
ου, άναλόγως τού τρόπου 
γενέσεως αυτών, διακρί- 
νονται εις πρωτογενή καί 
Δευτερογενή. Τά πρώτα 
είναι γενικώς μαύρα ή κα- 
στανόχροα ειδικού βάρους 
μεγαλύτερου τού 4 και μί 
μίαν πισσώδη ή υαλώδη 

1 λάμψιν. Έ ξ  αυτών τό σπου 
δαιότερον είναι μόνον εν, 

1 ό Ο Τ ΡΑ Ν ΙΤ Η Σ  καί ή ά
μορφος ποικιλία αυτού, ο 
Π ΙΣ Σ Ο Γ Ρ Α Ν ΙΤ Η Σ , κύ 

' ριον συστατικόν τών πλου-

σιωτερων κοιτασμάτων ού
ρανίου, πηγή μεγάλης πα
ραγωγής τού μετάλλου εί, 
Κογκό, Καναδόν, Νοτιο- 
αφρικανικήν Ένωσιν καί 
Η.Π.Α.

Άντιθέτως, τά δευτερο
γενή χαρακτηρίζονται άπό 
ζωηρώς πορτοκαλόχροα, 
κίτρινα ή πράσινα χρώμα
τα. Εμφανίζονται κυρίως 
ώς γαιώδεις μόζαι ή έπι- 
χρίσματα ή ώς συσσωμα
τώματα πολύ μικρών λεπι- 
δοειδών επιπέδων ή πρι
σματικών κρυστάλλων.

Τά τρία τέταρτα τών ού 
ρανιούχων ορυκτών είναι 
δευτερογενή καί έξ αυτών 
μόνον έπτά δύνανται νά θε 
ωρηθούν ώς έχοντα οικο
νομικήν σημασίαν. Τό 
σπουδαιότερου έξ αύτών 
είναι ό κορνοτίτης, εμφα
νιζόμενος κυρίως είς τό ό- 
ροπέδιον τού Κολοράντο 
τών Η.Π.Α. έντός ψαμμι
τών σχηματιζόντων κοιτά
σματα μεγέθους έως μερι
κών έκατοντάδων χιλιάδων 
τόννων.

Είναι γνωστόν ότι κατά 
τό 1940 ύπήρχον εις όλων 
τόν κόσμον μόλις μερικά 
γραμμάρια καθαρού με
τάλλου, μάλλον ώς έπιστη- 
μονικόν περίεργον. Καί αυ
τό διότι άπό τής άνακαλύ- 
ψεώς του καί δι’ έκατό καί 
πλέον έτη, τό ουράνιον ή- 
το γνωστόν, κατ' άρχάς 
μέν, υπό τήν μορφήν δια

Γεωλόγου τής Ε λλη νική ς 'Επιτροπής 
’Ατομικής Ένεργείας, Προϊσταμένου 
τοϋ τμήματος Γεωλογίας τού Κέν
τρου Πυρηνικών ’Ερευνών «ΔΗΜΟ
ΚΡΙΤΟΣ».

φόρων χρωστικών αλάτων 
—  χρησίμιαν κυρίως εις 
τήν υαλουργίαν —  μετα- 
γενεστέρως δέ ώς αδιάθε
τον υποπροϊόν τής βιομη
χανίας ραδίου και βανα
δίου.

Άντιθέτο>ς σήμερον καί 
άπό τής χρησιμοποιησεως 
τού ούρανίου δια τήν δια- 
σπαοιν τού άτομου, σημει
ώνεται πρωτοφανής δρα- 
στηριότης περί τό μεταλ- 
λον αύτό. Καί τούτο διότι 
τό ούράνιον είναι έν μίγμα 
δύο στοιχείων τά οποία 
διαφέρουν είς τόν αριθμόν 
τών νετρονίων τοϋ πυρΓι- 
νος των (Ισότοπα). Τό έν 
έξ αύτών έχει είς τον πυ
ρήνα του 238 νετρόνια γι’ 
αύτό καί λέγεται ούράνιον 
— 238, τό δέ άλλο έχει είς 
τόν πυρήνα του 235 νετρό
νια γι’ αύτό καί λέγεται 
ούράνον— 235. Τό πρώτον 
δέν ύφίσταίται σχάσιν ένώ 
τό ούράνιον— 235 διά τής 
εισόδου ένός νετρονίου είς 
τόν πυρήνα του ΰφίσταται 
σχάσιν, δηλαδή διχοτομη- 
σιν τοΰ πυρήνος μέ σύγ
χρονον έκλυσιν μεγάλου 
ποσού ένεργείας καί ά-ιε- 
λευθέρωσιν 2 έως 3 νετρο
νίων. Τό ούράνιον— 238 
αποτελεί τά 99,3% τοΰ φυ
σικού ούρανίου, τό δέ σχά- 
σιμον ουράνιον— 235 απο
τελεί μόλις τά 0,7%, με 
άλλα λόγια δηλαδή, έξ ενός 
7 ιλιόγράμμου καθαρού με

τάλλου, είναι χρήσιμα διά 
τήν ατομικήν βιομηχανίαν 
μόνον 7 γραμμάρια.

Ή  νπαρξις ούρανίου είς 
τήν Ελλάδα δέν είναι ά- 
πλή γνώμη ή έστω επιστη
μονική εικασία, αλλά 6ε- 
βαιότης ή όποια στηρίζε
ται έπί σειράς ερευνών γ ι
νομένων ύπό νομικών καί 
φυσικών προσώπων. Διά 
τών έρευνών αύτών, άλλον 
μέν έξηκριβώθη ή ϋπαρ- 
ξις ούρανιούχων μεταλλευ
μάτων, αλλού δέ φαίνεται 
ώς πιθανή.

Ουτω, αί κυριώτεραι εν
δείξεις είς τήν χώραν μας 
υπάρχουν είς τήν κρυσταλ 
λοσχιστώδη μάζα τής Ρο
δόπης καί είς τήν ζώνην 
τοΰ ’Αξιού. Είς την πρώ- 
την ανήκουν όλοι οί έκ 
κρυσταλλοσχιστωδών πε
τρωμάτων άπατελούμενοι 
ορεινοί όγκοι, οί ευρισκό
μενοι έπί τού 'Ελληνικού 
εδάφους, μεταξύ τοΰ πο
ταμού "Εβρου πρός Α καί 
μιας γραμμής πρός Δ, διη- 
κούσης άπό τής λίμνης Δο
ϊράνης μέ ΝΑ κατεύθυνσιν 
κατα μήκος δυτικών κρα
σπέδων τών Κρουσιων μέ
χρι τής θαλάσσης. Ή  δευ- 
τέρα περιοχή βρίζεται άπό 
Α μέν διά τών δυτικών ο
ρίων τής προηγούμενης, α
πό Δ δέ, διά γραμμής δι- 
ηκοέισης άπό τής ’Οασης 
καί τοΰ Όλυμπου μέ διευ-



θυνσιν ΒΒΔ προς το εσω
τερικόν τής Μακεδονίας 
(όρη Πιερία, Βέρμιον, 
Τζένα) μέχρι τής λεκάνης 
των Σκοπιών είς Γιουγκο
σλαβίαν.

Γενικώς α'ι είς τάς πε- 
ριοχάς αυτός ύπάρχουοαι 
ενδείξεις κλασσικής πρω
τογενούς θ ε ιουραν ιούχου 
μεταλλοφορίας (Κίρκη Ά  
λεξανδρουπόλεως) ή δευ
τερογενούς μεταλλοφορίας 
οφείλομενης πιθανώ, ή εις 
πλησίον εύρισκομένην συγ- 
γενετικήν πηγήν (Βάθη 
Κιλκίς) ή είς κυκλοφορί
αν ούρανιούχων υπογείων 
ύδάτων (Κοτύλη Ξάνθης) 
ώς καί αί διάφοροι άλλαι 
ενδείξεις εν συνδυασμό) 
μέ. τάς γνωστός εγγύτατα 
των ήμετέρων συνόρων καί 
πολλάκις έν έκμεταλλεύσει 
εμφανίσεις τής Γιουγκο
σλαβίας, τής Βουλγαρίας 
καί τής Τουρκίας, πείθουν 
ότι ή περιοχή ’Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης εϋ- 
ρίσκεται περίπου εις τό 
κέντρον μιας μικρής μεταλ
λογενετικής επαρχίας «ου
ρανίου».

Τό γεγονός τούτο είναι 
ιδιαιτέρας σημασίας καί 
δικαιολογεί ετι περαιτέρω 
τήν συστηματικήν έρευναν. 
Πρέπει νά άρχίσωμεν να 
λαμβάνωμεν σοβαρώς ύπ’ 
οψιν τά άντικαθ ιστών ια 
σήμερον βαθμιαίως τάς 
κλασσικός πηγάς ένεργεί- 
ας, μεταλλεύματα ουρανί
ου, διότι ή χώρα μας πα

ρουσιάζει ενεργειακόν έλ
λειμμα τό όποιον καλύπτε
ται μόνον δι’ εισαγωγής υ
γρών καυσίμων, ήτοι διά 
παράγοντος λίαν δυσμε
νούς από συναλλαγματικής 
άπόψεως. ’Επειδή δέ, και 
ό περισσότερος κόσμος εΰ- 
ρίσκεται είς τήν ίδιαν μέ 
ημάς δυσμενή θέσιν, τό Εν
διαφέρον περί τό ουράνιον 
έχει άρχίσει νά αύξάνη 
καί πάλιν, κυρίως λόγω τε- 
λειοποιήσεως τών μεθόδων 
ατομικής ένεργείας προς 
παραγωγήν ηλεκτρισμού 
μέ συνεχώς μικρότερον κό
στος.

Μέ τόν υπάρχοντα η>  
ξημένον ρυθμόν κατανα- 
λώσεως ουρανίου, υπολογι
ζόμενης διά τήν Εόρόχπην 
μόνον είς άνω τών 300 
000 τόννων μετάλλου διά 
τήν τριακονταετίαν 1970- 
2000, τά γνωστά ούρανι- 
οΰχα αποθέματα τού Ελευ
θέρου κόσμου, τής κατη
γορίας τών $18 άνα χιλι- 
ύγραμμον οξειδίου του ού- 
ρανίου (υπολογιζόμενα είς 
65.000 - 70.000 τόννονς) 
μετάλλου θά Εξαντληθούν 
μέχρι τό 1980.

Ούτω καταδεικνύεται ό
τι είναι λίαν άναγκαιον διά 
τήν Ευρώπην καί κατά συ
νέπειαν καί διά τήν Ελλά
δα, νά Εξασφάλιση έν α
πόθεμα μακράς πνοής καί 
ότι ή μόνη ασφαλής λύσις 
τού προβλήματος είναι ή 
Επείγουσα άναζήτησις νέ
ων έν τή φύσει κοιτασμά
των.

’Επίσης, αί σημαντικώς 
μειωθείσαι δαπάναι διά τόν 
Εμπλουτισμόν πτωχών οΰ- 
ρανιούχων μεταλλευμάτων 
καί ή τελειοποίησες τών λε
γομένων αναπαραγωγικών 
αντιδραστήρων μάς αναγ
κάζει νά μεριμνήσωμεν διά 
νέας διαθεσίμους πλουτο- 
παραγωγικάς πηγάς σχά
σιμων υλικών καί τούτο 
διότι μέ τούς αντιδραστή
ρας αυτούς θά Εξάγεται ά · 
πό τό φυσικόν ουράνιον τό 
μέγιστον τεχνικώς δυνα
τόν ποσόν ένεργείας, πρά
γμα πο ύδέν συμβαίνει σή
μερα, μέ δλα τά ευεργετι
κά Εντεύθεν Επακόλουθα, 
όπως π.χ. ή άξιοποίησις 
πτωχών μετάλλευμά τ ω ν  
τής κατηγορίας τών Ελ
ληνικών.

Ούτω ή ΕΕΑΕ, κατανο
ούσα τήν σημασίαν τού 
προσδιορισμού τού δυνα-
ιιικοο τής πατρίδας μας εις

ούρανιούχα μεταλλεύματα, 
τών όποιων σημειωτευν ή 
έκμετάλλευσις θά απόκτη
ση ακόμη μεγαλύτερον εν
διαφέρον διά τήν οικονο
μίαν τής χώρας μας όταν 
πραγματοποιηθή τελικώς 
ή προμήθεια, Εγκατάστ ι- 
σις καί λειτουργία πυρηνι
κού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ένεργείας, έχει 
καταρτίσει καί υποβάλει 
άρμοδίως διά τά περαιτέ
ρω, σχέδιον προγράμμα
τος Ερεύνης, αρχής γενο- 
μένης ήδη Εκ τών περιοχίυν 
αί όποϊαι παρουσιάζουν 
βάσει τών σημερινών δε
δομένων τάς καλυτερας 
πλέον πιθανός ενδείξεις. 
Τό πρόγραμμα τούτο εί
ναι μακράς πνοής καί πε
ριλαμβάνει σειράν διαδο
χικών φάσεων Εκ τιον ό
ποιων ή πρώτη θεωρείται 
ήδη ώς έπιτυχώς περατω- 
θεϊσα.



ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

To λ α χ είο
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΥΡΙΩΤΗ :

Ε ίκ ο νο γρ ά φ η σ ις:
ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια κέρδιζε στή ζωή της χωρίς νά κοπιάζει. 
—  στ6 τέλος πίστεψε, πώς την παράστεκε καλή Μοίρα
καί έλεγε, σ&ν είχε κέφια:

__Εμένα πάντα μοϋ πέφτει τδ λαχείο, άπδ τότε
πού γεννήθηκα. Νά, γιά να γεννηθώ πέθανε ή μανα 
μου. Έ λεγαν, πώς τις πρώτες μέρες πήγε να πεθάνει 
δ πατέρας μου, σάν είδε νά τοΰ φεύγει, νέα, η γυναίκα 
του, πού τήν άγαποΰσε, άφήνοντάς του έμενα, τύ κου
τσούβελο στην πλάτη του. Ή  καλή μου δμως Μοίρα 
δούλευε. Μια πού τδν ποθούσε πριν παντρευτεί τήν άλ
λη, ρίχτηκε δίπλα μου κι’ άρχισε να μέ φροντίζει κα
λύτερα άπό τή μάνα μου, πού λέει δ λόγος. Τόνισαν μέ 
σημασία οί γείτονες στον πατέρα μου τήν τακτική της. 
Κι’ αύτδς συγκινημένος άπ’ τή στοργή πού έκείνη μοδ- 
δειχνε, καί βέβαιος πώς θά μοΰ έκανε δώρο οχι μιά μη
τρυιά, άλλά μιά μάνα... τήν παντρεύτηκε. ’Έτσι μέ τις 
φροντίδες τών δυό τους πάτησα τά τέσσερα... Τότε πέ
θανε δ πατέρας μου. Κ ι’ ή μητρυιά μου, πού στδ μετα
ξύ τής σάρκας της σάρκα μ’ ένιωθε, βάλθηκε νά περνά 
τις μέρες της πάνω σέ ξένες σκάφες, γιά νά μή μοΰ 
λείπει τίποτα. Μά πάλι ή καλή μου Μοίρα δούλεψε —  
στή γειτονιά καθόταν ένας γυρολόγος. Είχε δείξει στή 
μητρυιά μου, πώς δέν τοΰ εϊταν άδιάφορη. ’Εκείνη δ
μως δέν ήθελε ν’ άκούσει γιά άλλη παντρειά, πιστεύον
τας, πώς δύσκολα ένας άλλος άντρας θά μποροΰσε νά 
μοΰ προσφέρει τήν άγάπη τοΰ πεθαμένου μου πατέρα 
κι’ άντρα της. Αύτδς δμως εϊταν πεισματάρης. Γιά νά 
κερδίσει τήν άγάπη της στράφηκε σέ μένα —  μετά 
άπδ κάθε γύρο μοΰ κουβαλούσε τοΰ πουλιού τδ γάλα 
κι’ δλο μοδλεγε, λές καί μποροΰσα νά τοΰ δώσω άπό- 
κριση, πώς τίποτα δέν θά μοδλειπε άν γινόταν πατέρας 
μου. Τελικά ή μητρυιά μου λύγισε, προπάντων όταν 
τδν άκουσε νά τής λέει, πώς άν τδν παντρεύονταν θά- 
μενε στδ σπίτι της καί πώς ξένη σκάφη δέν θά τήν 
ξανάβλεπε. Μέτρησε έκείνη άπδ ’δώ μέτρησε άπδ ’κεΐ 
κΓ είπε στδ τέλος τδ ναι. ’Έτσι βρέθηκα νά περπατώ 
δίπλα σέ μιά μάνα πού δέν εϊταν μάνα μου καί σ’ έναν 
πατέρα πού δέν εϊταν πατέρας μου...

Καί τέλειωνε χωρίς νά ξέρεις άν ή φράση της εϊ- 
ταν στεναγμδς άνακούφισης ή πίκρας:

—  Τί τά θέτε! ’Ά ν ή Μοίρα σου είναι καλή, δέν 
σ’ άφήνει νά κοπιάζεις! Δουλεύει έκείνη γιά σένα καί 
’σύ ξεκουράζεσαι!

Σά θηλυκό, στά νιάτα της, δέν εϊταν τίποτα ή Τ - 
πατία —  ούτε είχε νοιαστεί γιά τδ λόγο πού τήν είχαν 
όνομάσει έτσι. Μόνο μιά φορά Ιτυχε νά τήν ρωτήσει 
ένας γείτονας, άν ήξεοε τί εϊταν ή Τπατία. Kt’ έκείνη

σά νάκουγε τδ πιδ φυσικό πράγμα τοΰ κόσμου είχε πει, 
κοιτάζοντάς τον άτάραχα:

— Έ γώ !
Αύτδς γέλασε κΓ έκείνη προχώρησε υψώνοντας 

τούς ώμους της.
Πατοΰσε τά είκοσι δταν δ Σταμάτης δ μπογιατζής 

τήν ζήτησε άπδ τδν πατρυιό της. ’Εκείνος ζύγισε τήν 
πρόταση: δ Σταμάτης είναι καλό παιδί — είναι δου- 
λευτής—  δείχνει πώς άγαπάει τήν Τπατία... άς τήν 
πάρει μέ τήν εύχή μας!

Έ τσι ή Τπατία βρέθηκε γυναίκα τοΰ Σταμάτη κΓ 
έζησε μαζί του σαράντα χρόνια κΓ έκανε τρία άγόρια, 
πού άπδ νωρίς τράβηξαν τδ καθένα τδ δρόμο του, χω
ρίς νά νοιαστούν γ ι’ αύτήν. Μά ούτε καί κείνη έδειξε 
νά παίρνει τδ πράγμα κατάκαρδα. Μιά γνώση παρά
ξενη είχε φωλιάσει μέσα της. Γι’ αύτδ δταν δ Σταμά
της τόλμησε νά πει:

—  Γεννάς παιδιά, καρδιοχτυπάς, δέρνεσαι γιά νά 
τά μεγαλώσεις καί στά τέλος σοΰ φεύγουν...

Τοΰ άπάντησε μέ τρόπο φυσικό:
—  Τά φρούτα δταν ώριμάσουν πρέπει ν’ άφαιρε- 

θοΰν άπδ τδ δέντρο άντρα —  άν μείνουν πάνω στά κλα
διά του σαπίζουν. ΚΓ αύτδ τά πετά πάνω στή γής, 
άχρηστα!

Κείνος δέν μίλησε. Τήν κοίταξε δμως μέ θαυμα
σμό. Άλλωστε κάτι διαφορετικό είχε τούτη ή γυναίκα; 
άπδ τις άλλες. Γι’ αύτδ εϊταν σίγουρος. Μόνο, πώς πο
τέ δέν τής τδ είχε πει.

Δούλευε, αύτδ τδλεγαν δλοι, ή καλή Μοίρα τής 
Τπατίας. ΚΓ αύτή, πού είχε συνηθίσει πλέον, έλεγε 
χωρίς νά κομπάζεται:

—  Τί τά θές! Είναι νά σοΰ πέφτει τδ λαχείο κΓ άς 
μήν τ’ άγοράζεις, δπως έλόγου μου!

Τά λόγια της, μέ τδ πέρασμα τοΰ καιροΰ έγιναν 
σάν παροιμία. Στδ τέλος τ’ δνομά της ξεχάστηκε. ΚΓ 
δταν ήθελαν νά ποΰν κάτι γ ι’ αύτήν, έλεγαν:

—  Τδ είπε τδ «λαχείο», ή ήρθε τδ «λαχείο», ή έφυ
γε τδ «λαχείο».

Τούτο τδ «παρατσούκλι» τής κόλλησε γιά καλά* 
χωρίς νά τής κακοφανεί. Τ ί τήν έννοιαζε γιά  τδ πώς 
τήν έλεγαν; Πάντα κάποιο δνομα έχουν οί άνθρωποι, 
μ’ δλο πού ποτέ δέν τδ διαλέγουν οι ίδιοι, έλεγε, κου
νώντας χαρακτηριστικά τδ κεφάλι της.



Τής στοίχισε δταν έχασε τόν Σταμάτη —  μα δέ 
λύγισε. Βέβαιη για την καλή της Μοίρα άρχισε μόνη, 
νά σπρώχνει τΙς μέρες της μέ τή μικρή του'σύνταξη. 
Είχε καί τήν άγάπη τών γειτόνων της, πού φρόντιζαν 
νά μην τής λείπει τίποτα, άντικαθιστώντας μ’ αύτόν 
τβν τρόπο τήν στοργή τών παιδιών της, πού δέν νοιά
ζονταν γ ι’ αύτήν. “Ετσι έφτασε, χωρίς νά κουραστεί 
στά δγδόντα της χρόνια. Τότε άρχισε κάτι νά γίνεται 
μέσα στό μυαλό της. Οί γιατροί τό είπαν άμνησία. Ή  
ίδια δμως δέν έδειχνε νά βασανίζεται γ ι’ αύτό, ούτε 
καί παραξενεύονταν δταν σ’ άλλες περιπτώσεις 
έδειχνε παράξενες διαθέσεις ή διατύπωνε παράλογες 
άπαιτήσεις. ’Ίσως γιατί κανένας μέσα στόν μικρό της 
χώρο δέν θέλησε νά τήν «δουλέψει». Σ’ αύτή τήν κα
τάσταση έγινε τό παρακάτω περιστατικό:

Μιά μέρα, τήν έπομένη, άκριβώς, τής κληρώσεως 
τού λαχείου, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε χωρίς νά πει 
τίποτα καί τράβηξε ίσια στό Πρακτορείο τών λαχείων. 
Στόν υπάλληλο που θέλησε νά τήν εξυπηρετήσει, είπε 
μέ τόν πιό φυσικό τρόπο τοΰ κόσμου:

—  Πές μου, γιόκα μου, μούπεσε τό λαχείο;
Ό  υπάλληλος βέβαιος πώς τό «λαχείο» είχε λα

χείο, είπε μ’ εύγένεια:
—  Δώστο μου νά κοιτάξω στόν πίνακα.
—  Ποιό νά σου δώσω γιέ μου;
-— Μά τό λαχείο σου, γιαγιά!
Γέλασε καί τοΰ άπήντησε:
•— Μά δέν έχω !

— ’Ά ν δέν είταν τό «λαχείο» θά τήν πετοΰσα έξω 
μέ τις κλωτσιές -— τό «λαχείο» δμως δέν τό πετάει κα
νείς στό δρόμο μέ κλωτσιές... είπε άργότερα στόν πρά
κτορα 6 υπάλληλος.

’Ιδέα δέν είχε γιά τά δσα είπε δ υπάλληλος στόν 
πράκτορα ή 'ίπα τία . "Οταν άκουσε πώς δέν τής έπε
σε τό λαχείο έφυγε σά νά μή συνέβαινε τίποτα, γύρισε 
στό σπίτι της καί ξέχασε τό περιστατικό. Τό ξαναθυ- 
μήθηκε δταν έγινε ή έπόμενη κλήρωση τοΰ λαχείου. 
Μόνο πού δταν παρουσιάσθηκε στό πρακτορείο είταν 
άλλος ύπάλληλος.

—  Πές μου, γιέ μου, έπεσε τό λαχείο μου;
Ξαφνιάστηκε κι’ αύτός δταν τήν άκουσε να λέει

πώς δέν είχε λαχείο. Καί θεώρησε υποχρέωσή του νά 
τής πει, πώς γιά νά πέσει σ’ έναν άνθρωπο τό λαχείο, 
πρέπει αύτός ό άνθρωπος νάχει λαχείο.

—  Αύτά τά λένε οί άνθρωποι —  έγώ ξέρω, πώς

δταν είναι νά σοϋ πέσει τό λαχείο, σοΰ πέφτει κΓ άς 
μήν έχεις... 'Ο ύπάλληλος δέν έδωσε συνέχεια.

—  Κατάλαβα, έλεγε άργότερα στους  ̂συναδέλφους 
του, διηγούμενος τό περιστατικό, πώς τό καϋμένο τό 
«λαχείο» τάχει πλέον χαμένα...

Τότε, πάνω σ’ αύτή τή συζήτηση άποφασίστηκε 
άπ’ δλους νά σκαρωθέί εις βάρος τοΰ «λαχείου» ένα, 
γιά πρώτη φορά, άστείο. "Εβαλαν δλοι καί άγόρασαν 
ένα λαχείο —  στό πίσω μέρος έγραψαν τό δνομα τοΰ 
«λαχείου» καί υπόγραψαν. Καί περίμεναν, βέβαιοι πώς 
τό λαχείο δέν θά κέρδιζε, νά γελάσουν τήν άλλη φορά 
άν τό «λαχείο» έρχόταν νά ρωτήσει άν τοδπεσε τό λα
χείο, μέ τό νά δείξουν τό άκλήρωτο γραμμάτιο.

Τίποτε δέν ήξερε ή Ύπατία, δταν στήν έπόμενη 
κλήρωση παρουσιάστηκε στό πρακτορείο —  μά κι’ οί 
ύπάλληλοι πούχαν άποφασίσει νά τής παίξουν τό παι
χνίδι τοΰ μή κερδισμένου στό δνομά της λαχείου είχαν 
ξεχάσει, άπό τή δουλειά τό περιστατικό —  ή παρουσία 
της τούς τό θύμισε. Γι’ αύτό καί στήν έρώτησή της, άν 
έπεσε τό λαχείο της, ένας τής έδωσε τό γραμμάτιο λέ
γοντας, μέσα στά γέλια τών άλλων:

—  Νά τό λαχείο σου, γιαγιά, άλλά δέν σοΰ έπεσε!
—  Μωρέ έπεσε!
Σάν βόμβα άκούστηκε ένός υπαλλήλου ή φωνή —  

τοΰτος τήν ώρα πούχε δώσει τό γραμμάτιο στόν άλλο, 
τυχαία κοίταξε τόν άριθμό καί τυχαία τόν πίνακα τών 
άριθμών πούχαν κερδίσει. ΚΓ είχε κερδίσει τόν πρώτο 
άριθμό.

Μιά νεκρική σιωπή άπλώθηκε μέσα στό πρακτο
ρείο. Σάν κάτι να έμπόόιζε, μέ τρόπο τραγικό, κάθε κί
νηση. Μόνο ή "Ιπατία εμενε άσάλευτη, περιμένοντας 
άπάντηση. Καί μή παίρνοντάς την ξαναρώτησε, μέ κά
ποια αόημονία:

—  Λοιπόν; Μούπεσε τό λαχείο;
Καί δέν παραξενεύτηκε δταν άκουσε έναν νά τής 

λέει, μέ ΰφος άνθρώπου πού άναγγέλλει ένα δυστύ
χημα:

—  Σούπεσε γιαγιά! Σούπεσε ό πρώτος άριθμός!
ΚΓ έκείνη, χωρίς νά ξαφνιαστεί:
—  Βλέπετε παιδιά μου; Τόξερα πώς θά μοΰ πέσει 

τό λαχείο!
ΚΓ ενώ δλοι τήν κοίταζαν σά νάχε σκάσει μπράς 

στά πόδια τους βόμοα, πρόσθετε μέ το πλέον φυσικό 
ύφος τοΰ κόσμου:

—ιΌταν είναι νά σοΰ πέσει τό λαχείο, δέν χρειά
ζεται νά τοχεις άγοράσει έσύ —  στό αγοράζει η Μοί
ρα σου...



ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ Ο Θ Ο Ν Η

Mil DEI EAlilKH ΤΑΙΝΙΑ

Γιά τήν έφετεινή περίοδο τοΰ χειμώνα, δ Ε λλη
νικός κινηματογράφος έχει νά παρουσιάση μιά προσ
πάθεια ή όποια ξεπερνά τό κοινό μέτρο τών συνήθων 
έλληνικών ταινιών. Μιά τέτοια ταινία είναι τό «ΟΧΙ» 
καί τό «Νησί τής Αφροδίτης» "Ας τήν δούμε έκτενέ- 
στερα:

Παραγωγός: Τζαίημς Πάρις:
"Οπως φανερώνει καί ό τίτλος της, ή ταινία άνα- 

φέρεται στόν Έλληνοϊταλικό πόλεμο τοΰ 1040. Α ρχί
ζει μέ τήν δεξίωση στήν ’Ιταλική Πρεσβεία, τήν ιστο
ρική νύχτα τής 27ης πρός τήν 28η ’Οκτωβρίου, κατά 
τήν όποιαν δ ’Ιταλός Πρεσβευτής στήν ’Αθήνα, ό 
Γκράτσι, έπέδωσε τό έπαίσχυντο τελεσίγραφο στόν 
’Ιωάννη Μεταξά, Πρωθυπουργό τής Ελλάδος. Στήν 
δεξίωση βλέπομε Ιναν "Ελληνα άξιωματικό, τόν Δημή- 
τρη Νικολάου, — στρατηγός δ πατέρας του— , νά στρο
βιλίζεται τρισευτυχισμένος, στους ήχους τοΰ βάλς, κρα
τώντας στήν άγκαλιά του τήν Στέλλα Σαλβατόρε — ή 
Βέρα Κρούσκα—  κόρη κάποιου Ίταλοΰ, δ δποϊος άρ- 
γότερα θά άποδειχθή διοικητής τών ’Ιταλικών δυνά
μεων κατοχής στήν Ελλάδα.

Τήν φαντασμαγορική έσπερίδα, καί τήν ευτυχία 
τού Νικολάου, διαλύει ή κήρυξη τοΰ πολέμου. 'Ο Νι
κολάου φεύγει στό μέτωπο καί ή Στέλλα κλείνεται στό 
στρατόπεδο τών ’Ιταλών ύπηκόων.

Ό  Δαβάκης συγκρατεΐ τήν ’Ιταλική προέλαση, δ 
Ελληνικός στρατός άνατρέπει τούς ’Ιταλούς, καί τούς 
σπρώχνει όλοένα πρός τόν βορρηά. Ό  Νικολάου άν- 
δραγαθεΐ, τραυματίζεται, δοξάζεται, ή Στέλλα ύποφέ- 
ρει καί περιμένει. Τό αίσθημα καί τών δύο νέων Ιχει 
ρίζες πιό βαθειές κι’ άπό τόν πόλεμο.

’Απρίλης 1941. Οί ναζί Ιπιτίθενται στά Μακεδονι
κά όχυρά. Σέ Ινα άπό αυτά Ιχει μετατεθή δ Νικολάου, 
δπου έπίσης άνδραγαθεΐ. Παύουν κάποτε οί έχθροπρα
ξίες, καί άκολουθεΐ ή κατοχή. Ό  Νικολάου φεύγει 
στήν Αίγυπτο, καί μιά μέρα ενα υποβρύχιο τόν ξανα
φέρνει στήν Ελληνική γή γιά νά λάβη μέρος στήν 
άντίσταση. Είναι ή στιγμή πού ή ’Ιταλία κάμπτεται. 
'Ο Σαλβατόρε, πατέρας τής Στέλλας, θέλει νά συνεν- 
νοηθή μέ τούς "Ελληνες άγωνιστές γιά νά συνεχίσουν 
άπό κοινού τόν άγώνα κατά τών Γερμανών. φέρ
νει ξανά κοντά τόν Νικολάου μέ τήν άγαπημένη του. 
"Ομως δέν θά χαροΰν πολύ αυτή τήν Ινωση. Υπάρχει 
ό Σβάϊτσερ — Χρήστος Πολίτης— δ αιμοχαρής ύπολα- 
χαγός τών 81,S , δ όποιος περισσότερο Ιξ αιτίας τοΰ πά
θους του γιά τήν Στέλλα, καί λιγώτερο άπό «πολεμι
κό μένος», ή καθήκον, καταδιώκει τό ζευγάρι, τό συλ
λαμβάνει καί τό παραδίνει στό έκτελεστικό απόσπα
σμα πού, μέ τις σφαίρες του, γράφει τό τέλος τών ή- 
ρώων, τής ιστορίας, καί τής ταινίας.

Ο παραγωγός Τζαίημς ΙΙάρις, Ιχει προσφέρει 
πολλές καί καλές υπηρεσίες στόν Ελληνικό Κινημα
τογράφο. Δραστήριος καί ένθουσιώδης, καί πληθωρι
κός, κατώρθωσε μέ τις προσπάθειές του νά δώση μιά 
πρώτη — Ιστω άνεπιθύμητη—  «Χολλυγουντιανή» γεύ
ση, ή ψευδαίσθηση, στήν Ελληνική όθόνη. Ή  ταινία 
του, τό «ΟΧΙ», δπωςτό έτιτλοφόρησε, άποτελεΐ καί 
αυτή μιά άκόμα προσπάθεια. Οί ειδικοί — στρατιωτι
κοί, ιστορικοί καί τεχνικοί τοΰ κιν) φου, δ καθένας άπό 
τήν σκοπιά του—  θά Ιχουν νά ποΰν πολλά γιά τήν 
ταινία πού τελικά έφτιαξε. Τό κοινό θά δείξη καί αυτό 
τις άντιδράσεις του, συνήθως αυθόρμητες άλλά στό βά
θος σοφά αιτιολογημένες. "Οσο γιά μάς, θά περιορι- 
σθοΰμε σέ μιά αισιόδοξη διαπίστωση: Τήν ώραία 
έμφάνιση τοΰ.Κώστα Πρέκα, πού άποδεικνύει δτι μπο
ρεί νά σταθή σάν άξιλογος «ζέν - πρεμιέ», άκόμη καί 
δταν δέν τόν βοηθεΐ καί τόσο τό κείμενο, δ διάλογος 
ή δ 'σκηνοθέτης. Λεβέντης, όμορφόπαιδο, κομψός καί 
έκφραστικός δσο χρειάζεται, χωρίς ύπερβολές καί γλυ
κανάλατες εξάρσεις, είναι Ινα άπό τά καλά «άτού» 
τής ταινίας. Τοΰ λείπει κάποιος «άέρας» ίσως άκόμη, 
καί ή άπόλυτη άνεση μπροστά στόν φακό. ’Αλλά είναι 
πολύ νέος, καί άσφαλώς θά τά άποκτήση γρήγορα καί 
τά δύο. Δέν Ιχομε πολλούς στό είδος του, καί ύστερα, 
ένας Φράνσοτ Τόν, ένας Ράμπερτ Ταίϋλορ, ένας Τζόαλ 
Μάκ Κρή, ένας Τάϋρον Πάουερ, ένας Έρολ Φλύν, 
μήν νομίζετε πώς ξεκίνησαν μέ πολλά περισσότερα ά- 
τομικά προσόντα. Σενάρια καί σκηνοθέτες άλλά καί 
όπερατέρ καί ράφτες καί μακιγιέρ τούς άξιοποίησαν ή, 
σωστότερα, τούς «έπλασαν». Τοΰτο δμως είναι άλλη 
ιστορία, πού θά τήν συζητήσωμε...

Γ.



ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ

Π ερ ιπ ολικ ά  μέ πλήρω μα  
ένα  μ ό ν ο ν  άνδρα

Είναι γνωστόν δτι τά περιπο
λικά αυτοκίνητα τά όποια χρησι
μοποιεί ή ύπηρεσία άμέσου έπεμ- 
βάσεως της Ελληνικής Βασιλι
κής Χωροφυλακής, Ιχουν πλήρω
μα δύο ή περισσοτέρους άνδρας, 
έκ των όποιων ένας ό δδηγός.

Τελευταίως, ξένες προηγμένες 
χώρες έχρησιμοποίησαν —  δοκι- 
μαστικώς στήν άρχή, καί έξακο- 
λουθοΰν νά μελετουν τό θέμα ·— 
περιπολικά α,ύτοκίνητα μέ πλή
ρωμα ένα μόνον άνδρα, ό όποιος 
βεβαίως είναι καί όδηγός.

Ή  ιδέα του «μονοθεσίου» πε
ριπολικού, έζεκίνησεν άπό την 
γενικήν παραδοχήν δτι άποστο- 
λή των Σωμάτων ’Ασφαλείας εί
ναι κατά πρώτον λόγον ή πρόλη- 
ψις τού έγκλήματος καί κατά 
δεύτερον ή καταστολή του. Οί 
ειδικοί πού προτείνουν τό «μονο- 
θέσιον» περιγράφουν τά πλεονε- 
κτήματά του ώς εξής:

1: Εξοικονομούνται άνδρες,
καί συνεπώς ή έπαγρύπνησις δύ- 
ναται νά πολλαπλασιασθή.

"Αν ύποθέσωμε δτι ύπάρχουν 
50 άνδρες διά μίαν περιοχήν, ή 
Ινταξίς των σέ συνήθη περιπολι
κά μάς δίνει 25 ή καί όλΐ''ώτερες 
μονάδες άμέσου έπεμβάσεως. Μέ 
τήν χρησιμοποίησιν δμως τού 
«μονοθεσίου» περιπολικού, Ιχομε 
50 μονάδες.

2: Είναι φανερόν δτι ή αυξη- 
σις τών μονάδων, συνεπάγεται 
πληρεστέραν Ιπαγρύπνησιν καί 
ταχυτέραν Ιπέμβασιν. Ό  κακο
ποιός δ όποιος γνωρίζει δτι ή πε
ριοχή δπου σκοπεύει νά δράση I- 
λέγχεται καί έπαγρυπνεΐται I- 
παρκώς, βεβαίως άποθαρρύνεται. 
Άντιστρόφως, οί πολΐται Ινθαρ- 
ρύνονται είς στενωτέραν συνεργα
σίαν με τήν άστυνομικήν άρχήν.

3: Τό «μονοθέσιον» περιπολι- 
κόν, πλεονεκτεί τού μοτοσυκλετ- 
τιστού διότι Ιχει πολύ μεγαλυτέ- 
ραν άκτΐνα ένεργείας, είναι ά- 
σφαλέστερον, άνετώτερον καί τα
χύτερο ν.

4: Τέλος τό «μονοθέσιον» πε- 
ριπολικόν είναι σαφώς οίκονομι- 
κώτερον.

▲ΜΕΣΟΙ ΕΠΕΜΒΛΣΙΣ

ϋαραλλήλως πρός τά άνωτέ- 
ρω πλεονεκτήματα, τό «μιονοθέ- 
σιον» περιπολικόν παρουσιάζει — 
δι’ (βρισμένους Ιπικριτάς του του
λάχιστον—  καί μειονεκτήματα, 
τά όποια συνοψίζονται ώς έζής:

α) Ή  Ιπίβλεφις — λέγουν οί 
Ιπικριταί —  είναι βεβαίως πλη
ρέστερη δταν «γίνεται άπό τέσσε
ρα ή περισσότερα μάτια, παρά Α
πό δύο μόνον». Εκτός αότού, δ
ένας μόνος άνδρας, ό όποιος είναι 
κατ' ανάγκην καί όδηγός, περι
σπά ένα μέρος τής προσοχής του 
είς τήν όδήγησιν.

Τό μειονέκτημα τούτο, δεν εί
ναι τόσον σπουδαΐον όσον φαίνε
ται έκ πρώτης δψεως. Σχετική 
καί έπίμονη έρευνα, Απέδειξε δτι 
είς τά διμελή ή πολυμελή πλη
ρώματα, οί άνδρες συχνά άπα- 
σχολούνται είς άσκόπους συζητή
σεις μεταξύ των, καί έτσι ή πα- 
ρατηρητικότης των μιοραίως Αμ
βλύνεται. Παρετηρήθη Ιπίσης δ- 
τι ό πλέον Αδιάφορος ή άμελής ή 
ράθυμος άπό τό πλήρωμα, παρα
σύρει συνήθως καί τόν έπιμελέ- 
στερον είς τόν ίδικόν του βραδύ 
ρυθμόν. “Ετσι άσυναισθήτως ό 
ζήλος τού πληρώματος ψυχραίνε
ται, τούτο δέ Ινισχύεται καί άπό 
τό γεγονόςό δτι ή δμαδική ευθύ
νη είναι πάντοτε έλαφρωτέρα τής 
προσ ωπικής.

β) Είναι φυσικόν ένας άνδρας 
νά είναι δλιγώτερον άποτελεσμα 
τικός είς τυχόν έπεμβάσεις κατά 
κακοποιών ή έστω παραβατών, 
είς τςς όποιες ενδεχομένως νά ά- 
παιτήται ενέργεια περισσοτέρων.

’Αλλά καί αυτό τό έπιχείρημα 
δέν είναι άκλόνητον: Έλέχθη άρ- 
χικώς δτι τό «μονοθέσιον» περι- 
πολικόν έχει πρωτίστως Αποστο
λήν προλήψεως καί έπιβλέψεως.

Πέραν καί τούτων, άπό τάς 
πειραματικάς Ιφαρμογάς άπε- 
δείχθη δτι μία ώρισμένης έκτά- 
σεως περιοχή έλέγχεται καλύτε
ρα άπό δύο «μονοθέσια» περιπο
λικά, παρά άπό ένα «διθέσιον». 
’Επιπροσθέτους δμως, υπάρχει 
πάντοτε ή δυνατότης άμέσου έ-

παφής καί κλήσεως συναδέλφων 
περιπολικών. Είς τήν πραγματι
κότητα, δ Αστυνομικός τού «μο- 
νοθεσίουι» περιπολικού δέν είναι 
Απομονωμένος, άλλά Αποτελεί έ
να άπό τά μέλη πολυαρίθμου ό- 
μάδος άνδρών είς άμεσον έπα- 
φήν καί στενήν συνεργασίαν με
ταξύ των. Ή  συγκέντρωσις τών 
μελών α(ύτών, είς δσον Αριθμόν 
χρειάζεται Ίκάστοτε, είναι Αμέ
σως Ιφικτή μέσω τού κέντρου I- 
πικοινωνίας. AtA τούτο άλλωστε 
οί άνδρες τών «μονοθεσιών» έκ- 
παιδεύονται δχι μόνον διά μεμο- 
νωμένην δράσιν, άλλά έξ ίσου 
καί δι’ δμαδικήν τοιαύτην.

γ) Οί Ιπικριταί τού «μονοθε- 
σίομ» Αναφέρουν τέλος, δτι είναι 
δυσχερής ό συνδυασμός είς Ινα 
καί μόνον άνδρα τών προσόντων 
άρίστου δδηγοΰ, άνιχνευτοΰ, πα- 
ρατηρητού καί Αστυνομικού. Τού
το τό έπιχείρημα δμως είναι καί 
τό άσθενέστερον, διότι είναι φα
νερόν δτι ή προσεκτική έπιλογή 
τών άνδρών καί ή κατάλληλος 
άσκησις καί έκπαίδευσίς των, (υ
περνικά εύχερώς αύτήν τήν δυσ 
χέρειαν.

Διά τήν Ιστορίαν άναφέρομεν 
δτι ιό θερμότερος θιασώτης τού 
•«μονοθεσίου» περιπολικού, είναι 
σήμερον ό Ο. Β. Οήΐλσον, Γενι
κός ’Αστυνομικός Επιθεωρητής 
τής ’Αστυνομίας τού Σικάγου: Οί



έρευνες τοΰ Ούίλσον άπέδειξαν 
στατιστικώς δτι άπό δλες τις Α 
μερικανικές πόλεις ο· £«οϊες έ
χουν πληθυσμόν άνω ιών IOjOOO 
χατοίχων, τα 35% χρησιμοποιοδν 
άποκλειστικώς «μονοθέσια» περι
πολικά, τά 57% χρησιμο
ποιούν «μονοθέσια» καί «διθέσια» 
1ν συνδυασμέ, καί μόνον 8% χρη- 
μοποιούν άποκλειστικώς «διθέ
σια» Ό  ίδιος δ Ούίλσον πιστεύει 
δτι είς ώρισμένας περιοχάς ή 
χρησιμοποίησις «διθέσιων» περι
πολικών ένδείκνυται, άλλά είς 
πάρα πολλάς άλλα; τό «μονοθέ- 
σιο^» άπέδωσε καί άποδίδει θαυ
μάσια άποτελέσματα:

Σημ.: θεωροΰμεν σκόπιμον νά 
προτείνωμεν είς τούς άναγνώστας 
μας νά μάς στείλουν τάς άπόψεις 
των ΙπΙ τού θέματος τού παρόν
τος άρθρου, ύπό τό πρίσμα βε
βαίως τής Ιλληνικής πραγματι- 
κίτητος είς τάς περιοχάς δραστη
ριότατο; τής Χωροφυλακής.

Μέ προοπτικήν νά προκαλέσω- 
μεν γενικωτέραν συζήτησιν. θά 
τάς δημοσιεύσωμεν, 'έν δλψ ή έν 
περιλήΙ&ει.

*Η Διεύθυνσίς μας είναι: 
ΙΙεοιοδικόν «ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», Γ ' Σεπτεμ
βρίου καί Μάρνη —  Αθήνας

— Μ*- Ύ<̂ ~  τ ιο ΰ ^ ι ·  ' t y e j i  c+oisz/ S&J ττ<xy>ocQc( g&j.



ΗΜΒΡΗΖΙΑΙ
▲ΙΑΤΑΓΑΙ

Ε π ’ ευκαιρία των 'Ε 
ορτών τών Χριστουγέν
νων καί τοΰ Νέου Έτους 
δ κ. Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως άπηύθυνεν έμ- 
πνευσμένην ήμερησίαν δι
αταγήν πρός τούς άνδρας 
τών Σωμάτων ’Ασφαλεί
ας τούς δποίους συγχαί
ρει διά τδ έπιτελούμενον 
ύπ’ αύτών Ιργον καί τούς 
προτρέπει νά συνεχισουν 
«έμπνεόμενοι ύπδ τοΰ ύ- 
περόχου πνεύματος τής 
Έπαναστάσεως καί καθο
δηγούμενοι ύπδ τών κα
τευθυντηρίων γραμμ ώ ν 
δς χαράσσει δ Πρωθυ
πουργός μας πρδς δλο- 
κλήρωσιν τού άναληφθέν- 
τος Ιργου τής Εθνικής 
άναγεννήσεως καί άναδη- 
μιουργίας πρδς διαβίωσιν 
τοϋ λαού μας Ιν δμονοία, 
ειρήνη προδδφ καί εύη- 
μερίφ».

Έξ άλλου πρδς τούς 
άνδρας τής Χωρ) κής ή
μερησίαν διαταγήν έπί 
τώ Νέφ Έ τη  άπηύθυνε 
καί δ κ. Ά ρχηγδς τοΟ 
Σώματος. Είς αύτήν με
ταξύ άλλων τονίζονται αί 
καταβληθεΐσ α ι προσπά- 
θειαι «διά τήν έπί τή βά
σει συγχρόνων μεθόδων 
καί άντιλήψεων δργάνω- 
σιν τοϋ Σώματος ώστε 
ΐοΰτο νά άνταποκριθή μα- 
κροπροθέσμως πλέον είς 
τάς άπαιτήσεις τών και
ρών». Ό  κ. Άρχηγδς συ- 
νεχίζων έκφράζει πρδς 
άπαντας τήν εύαρέσκειάν 
του διά τδ έπιτελεσθέν 
λαμπρδν Ιργον κατά τδ 
1969 προσκαλώ ν έν ταύ- 
τψ τούς άνδρας είς παρα
γωγικήν Ιργασίαν, είς 
πλήρη άνάπτυίξιν δλων 
τών δυνατοτήτων, ώς καί 
είς βαθυτέραν κατανόησιν 
καί τελειοτέραν έκτέλε- 
σιν τής άποστολής τοϋ 
Σώματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΙΑΙ -  ΖΥΝΑΡΟΜΑΙ

Τό περιοδικό μας είναι ένα 
είδος διπλού καθρέφτη. ‘Αντα
νακλώ, στήν μεγάλη οίκογένεια 
τής Χωροφυλακής, τά μηνύμτα 
τοΟ έξω κόσμου, καί στό εύρύ 
κοινό άντανακλά τό πνεύμα, 
τόν ρυθμό, καί τις εικόνες τής 
δραστηριότητος καί τών ένδια- 
φερόντων τής Χωροφυλακής.

Μέ τήν προοπτική αύτή, δί
νομε στους συνδρομητής μας 
τήν εόκαιρία νά παρουσιάσουν 
τήν έργασία τους άπό τις στή
λες τοϋ περιοδικοϋ μας όσοι πι
στεύουν δτι έχουν καί μποροϋν 
νά έτοιμάσουν κάτι άξιόλογο, 
είς όποιοδήποτε θέμα, (έπιστη- 
μονικό, έπαγγελματικό, ιστορι
κό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό 
κ.λ.π.), άς μάς τό στείλσυν, (ά- 
παραιτήτως δακτυλογραφημένο 
καί ένυπόγραφο) είς τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ περιοδικοϋ : (Γ' Σε
πτεμβρίου 48 Αθήνας). Όσα  
κείμενα κριθοϋν κατάλληλα άπό 
τήν ειδική έπιτροπή, θά δημο- 
σιεύωνται.

Οί συνδρομηταί μας έπίσης

μποροϋν νά μάς στείλουν τάς 
παρατηρήσεις, καί κρίσεις τώ>

Γιά όλους τούς συνδρομή τάς 
άνεξαιρέτως, τό περιοδικό μας 
έχει δημιουργήσει ειδικό τμή
μα έξυπηρετήσεως. Κάθε συν
δρομητής μπορεί νά γράψη 
στήν διεύθυνση τοϋ Περιοδι
κού καί νά ζητήση πληροφο
ρίας γιά όποιοδήποτε ζήτημα 
του. (άτομικό, έπαγγελματικό, 
οίκογενειακό κ. λ. π.,). 'Αν τό 
θέμα είναι άπλό, θά λαμβάνη 
άπάντησιν στό έπόμενον τεύ
χος, στήν «ειδική στήλη ’Αλ
ληλογραφίας». Ά ν  τό θέμα έ- 
πείγη, θά λαμβάνη άπάντησιν 
ταχυδρομικώς. Γιά τοϋτο είναι 
άπαραίτητο οί άπευθυνόμενοι 
είς ήμάς δι’ ύποθέσεις των νά 
άναγράφουν:

α) Σαφώς καί συντόμως τά 
έρωτήματά των.

β) Πάσαν χρήσιμον έπί τοϋ 
θέματός των πληροφορίαν καί 
στοιχείον.

γ) Γπηρεσίαν είς ήν ύπηρε· 
τοϋν καί τήν διεύθυνσινταύτης.

Οί έκ τοΰ κέντρου καί τών επαρχιών ενδιαφερόμε
νοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομητών καί τήν κα- 
ταχώρησιν διαφημίσεων δέον όπως άπευθΰνωνται είς 
τήν κάτωθι διευθυντήν:

Περιοδικόν «ΈΙπιθεώρησις Χωροφυλακής»
Γ ' Σεπτεμβρίου 48 —  ’Α θ ή ν α ς  

Τηλέφωνον: 835.142

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ

Χάρις είς τάς ένεργείας τής ήγε- 
σίας τοΰ Σώματος καί τό έμπρα
κτον ένδιαφέρον τής Εθνικής
Κυβερνήσεως διά τούς άνδρας 
τών Σωμάτων Ασφαλείας τά ύπ’ 
άριθ. Ν.Δ. 383/69 καί Ν.Δ. 384/ 
69 (Φ.Ε.Κ. 274/19.12.69) διά 
τών όποιων αύξάνεται τό δριον 
ηλικίας τών Χωρ) κων κατά 3 έ
τη τών Ύπαξ) κών κατά 2 καί 
τών Άνθ) στών κατά 2 έτη. Ω 
σαύτως οί έξερχόμενοι τοϋ Σώμα
τος Χωρ) κής λόγφ δρίου ήλι- 
κίας ή διά λόγους ύγείας, προά-

γονται είς τον άμέσως άνώτερον 
βαθμόν. Έ κ τής προαγωγής των 
ταύτης ώφελοΰνται είς τήν σύν
ταξιν 507 δραχμάς, λόγφ δέ τής 
κατά τινα έτη αύξήσεως τοΰ δ
ρίου ήλικίας λαμβάνουν έπί πλέ
ον 6 πεντηκοστά έπιτυγχάνοντες 
ουτω σύνταξιν ηύξημένην κατά 
5 58 δρχ. Ωσαύτως διά τών ά- 
νωτέρω εύεργετημάτων αύξάνε- 
ται τό μέρισμα τοΰ Μ.Τ.Σ. κατά 
48 δρχ. καί τοΰ Ε.Τ.Χ. κατά 50 
δρχ., ήτοι έν συνόλφ αυξησις ά- 
ποδοχών συντάξεως δραχ. 1163.



1 0  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. ΙΙοιοί αρχαίοι συγγραφείς περιέγραψαν στο «Πε

ρί Πολιτείας» έργο των τό ίδανικώς ευνομούμενου 
κράτος;

2. Ποιοι οί αρχιτέκτονες τοΰ Παρθενώνος;
3. Τί είναι αί «Νεαραί» καί σέ ποιόν οφείλονται;
4. Ποια ήταν τά όνόματα των τριών πλοίων τοΰ Χρι

στόφορου Κολόμβου στο ιστορικό ταξεΐδι του πού 
κατέληξε στην ανακάλυψη τής ’Αμερικανικής η
πείρου;

5. Ποιο είναι τό όνομα τοΰ μοντέλλου πού δ Λεονάρν- 
το ντά Βίντσι έχρησιμοποίησε για τον πίνακα του 
«Τζιοκόντα»;

6. Ποιος ήταν δ πρώτος Πρόεδρος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών;

7. Τί είναι δ πάπυρος;
8. Τί εορτάζουν οί Γάλλοι στις 14 ’Ιουλίου;
9. Ποιός είπε στους ’Αθηναίους την φράση: «"Ηρθα 

νά σάς μιλήσω για ιόν Θεό πού χωρίς νά γνωρί
ζετε τον λατρεύετε»;

10. Μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, έδημιουργήθη δ  
’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών (ΟΗΕ). ΙΙοιά α
νάλογος όργάνωσις έδημιουργήθη μετά τύν Α ' 
Παγκόσμιον Πόλεμον;

1 0  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. Πλάτων καί ’Αριστοτέλης.
2. ’Ικτίνος καί Καλλικράτης.
3. Νομοθετικόν έργον τοΰ ’Ιουστινιανού.
4. «ΙΙίντα», «Νίνια», «Σάντα - Μαρία».
5. Μόνα Λίζα ντέλ Τζιοκόντο.
0. Ό  Γεώργιος Ούάσιγκτων.
7. Φυτό. Μέ τά φύλλα του οί Αιγύπτιοι κατεσκεύα- 

ζον χαρτί.
8. Την πτώση τής Βαστίλλης.
9. Ό  ’Απόστολος Παύλος.

10. Ή  ΚΤΕ (Κοινωνία τών ’Εθνών).
Ή  β α θ μ ο λ ο γ ί α  σ α ς :

10 σωστές απαντήσεις: ’ Αριστα.
9 σιοστές απαντήσεις: Λίαν καλώς.
8 σιοστές απαντήσεις: Καλώς.

5-7 σιοστές απαντήσεις: Μετρίως.
1-4 σιοστές απαντήσεις: Φυλλομετράτε καθημερινώς 

μιά καλή ’Εγκυκλοπαίδεια. Σάς χρειάζεται απο
λύτως.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0

ΚΑΘΕΤΩΣ
ϊ· Ή  ίδιότης τοΰ... χρήσιμου. ,
2. Αυτοί άνεφώνησαν «θάλατ- ^ υγνα απειλούν πως θα

τα. θάλαττα'». τά-  άλλάΕουν, άλλα τά... έορτά-
3. Συνεχόμενα σύμφωνα τού -  ζ°υν πανηγυρικώς. —  Μέθοδος

άλφάβητου. —  Τό «περισσότερο» Λωποδυτών, άν^ διπλασιασθή ή 
Ινδς δημοτικιστή. —  Μόριον... δεύτερα συλλαβή, 
διστακτικόν. ΤΤ 6 · Πρδθεσις... εύνοική. —

4. ’Αναφορική άντωνυμία ίδοτ. Πρωτεύουσα θεότης τών άρχαίων 
πληθ.). —  Άντιστρόφως, Πρα- Αιγυπτίων, 
κτορειον ειδήσεων είδικευμένον '* Αντιστρόφως, μέγας Αμε- 
στέιν χάλκευση ψευδών. ρικανός συγγραφεύς — Στό σκά-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Άπό τό 1833 ύπηρετεϊ τήν 

τήξιν καί τήν άσφάλειαν.
2. «Κόσμον φέρει...» (γεν.).

3. Έ τσ ι άρχίζει ή ήμέρα. —
Είδος αυτομάτου δπλου.

4. Ειδικό Σώμα Στρατού. ·— 
Μετρά έκτάσεις. —  ’Έτσι δνομά- 
ζει δ "Ομηρος τήν σύζυγον.

5. Έ χ ε ι έπτά χρώματα. ·— 
ΙΙροηγύθη χρονικώς τού «μίνι».

6. Έμός στήν ’Ιταλική.—Με
γάλες άνωμαλίες τής γηίνης Ιπι- 
φανείας.

7. Δύο δμοια φωνήεντα. ·— 
’Αρχή καί τέλος τοΰ... ροδιού. — 
Μονάς ηλεκτρισμού.

8. Κάτι... —  Τό πρωτάθληιιά 
του ένδιαφέρει τούς ’Ενόπλους. 
— ΙΙρόθεσις στήν δημοτική.

9. Έ φ ’ δσον ύπάρχει Χωροφυ
λακή οί πλόκαμοί της δέν θά α
πλωθούν στήν Ελλάδα.
10. ’Εργασία — καί έπιστήμη—  
πολύ χρήσιμη σέ κάθε σοβαρή 
μελέτη.
κι μέ αβτό... ν κήσατε.

8. Προτρέπει. ■— Τρία δμοια 
φωνήεντα πού καταλήγουν... στο 
μηδέν. —  Διεθνώς νότα, Ίταλι- 
στί κατάφασις, Γαλλιστί προΟπό- 
θεσις.

9. Αυτί δέν λείπει άπό τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής.

10. Τέτοια φράσις χρήζει δι- 
ορθώσεως.

(‘Η λύσις στό Επόμενο)
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