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ΣΥΝΤΑΞΙ

Φωτιά στό δάσοςί ίΜιά δρα ματική κραυγή που καθημερινέ άκουγε τ αι σάν Α ντίλ αλος σ ’ ολα σχεδόν τά
γεωγραφικά διαμερίσματα τής χ ώ ρ α ς ,
τώρα τό καλοκαίρι .Μιά κραυγή Απογνώσεως γ ι ά τήν καταστροφή δ,τι π ι ό πο
λύ τ ιμ ο υ γιά τήν ο ικ ο ν ο μί α τής Πατρί
δας μας,αλλά καί γι ά τήν ί δ ι α
τήν
ζωή μας.
VU Σέ μιά εποχή πού ό μηχανικός
*Τ* π ο λ ι τ ι σ μ ό ς μέ τήν μ ο ιρ αί α εκ
βιομηχάνισή του ρυ πα ίν ει δλο
καί
π ι ό πολύ τό φυσικό περιβ άλλ ον ,τ ό δά
σος παραμένει ό μεγάλος σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς
στήν υ γε ία τοΰ Ανθρώπου.Ειναιτό ί δ ι ο
ένας τ ε ρ ά σ τ ιο ς φυσικός
πνεύμονας
πού κ α θ α ρ ίζ ε ι καί Α να ν εώ ν ει ,τ ό δξυγόνο τής Ατμοσφα ί pac;, γι ά νά Αναφερθοΰμε σέ μιά μόνον ωφέλεια τοΰ δά
σους , γ ι α τ ί , ε ί ν α ι γνωστό άλλωστε ό τ ι
υπάρχουν πάμπολλες άλλ ες έ ξ*ί σο υ ση
μαντικές.
Είναι λ ο ιπ ό ν το υλά χισ το ν Α ν ε π ί
τρεπτη άν δχι Εγκληματική , δχι
*
μόνον ήάδιαφορία^Αλλά καί ή μήσυνεχής Επαγρύπνηση ώστε Ακόμα καί φυ
σ ι κ έ ς α ι τ ί ε ς πού μπορούν νά προκαλέ
σουν μιά πυρκαϊά νά μήν Ε ξ ο λ ο θ ρ ε υ θοΰν πρ ί ν Ακόμα Απειλήσουν,ή τό χ ε ι
ρότερο καταστρέψουν Εκτάσεις Από τό
πολύτ ιμο δάσος.
Λ»

Τό Κράτος κάν ει δ,τι μπορεΰ γι_ά
νά προστατεύση τόν δασικό πλοΰτ ο . Δ έ ν Αρκοΰν δμως, οί δασοφύλακες,
οί πυροφύλακες καί τά άλλα δημόσια
όργανα, ή Ακόμη καί τά ε ι δ ι κ ά αερο
πλάνα κατασβέσεως τών πυρκαϊών. Πρέ
πε ι δλοι μας νά Αντιληφθοΰμε τήν τε
ράστια Αξία τοΰ δάσους καί νά Επαγρυπνοΰμε δχι τόσο γι ά νά κ α τ α σ τ ε ί λουμε δσο γι ά νά προλάβουμε τήν Αλό
γι σ τη καταστροφή έστω καί Ενός μό
νον δ έ ν τ ρ ο υ , ε ί τ ε Από φυσικές α ι τ ί ε ς
μπορεΰ νά προκληθή α υ τ ή , ε ί τ ε Απόνεώτερους δ ιε σ τ ρ α μ μ έ ν ο υ ς " ’Ηρόστράτους,
τών φυσικών πνευμόνων τής Πατρίδος
μας.-

ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
V.
Με πίστη στην ψυ
χή για τό θαύμα τής
Μεγαλόχαρης χιλιά
δες προσκηνητές από
δλη τήν 'Ελλάδα κα
τακλύζουν τό όμορφο
νησί τής Τήνον τόν
δεκαπεντ ά υ γ ο ν σ τ ο
για νά προσκυνήσουν
τήν
θαυματουργό
εικόνα τής Μητέρας
τού Θεού.
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ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ αύτές , στό μέστωμα του καλοκαιριού ,
πού οί ακτίνες τοΰ Φοίβου σαϊτεύουν τήν γή καί τό γαλά 
ζιο κύμα τής άμορφης έλληνικής θάλασσας προσκαλεΐ
στήν δροσερή άγκαλιά της κάθε άνθρωπο , χιλιάδες Έ λ 
ληνες άπό τά πέρατα τής χώρας καί άπό πιδ μακρυά άκόμα θά συναντηθούν στό γαλανό νησί τής Τήνου ταπεινοί
προσκηνυτές στήν χάρι Ε κ είν η ς, τής Μητέρας τού Θεού,
τής Μ εγαλόχαρης.
Ή Τήνος , πανέμορφη νυφοΰλα τού Αιγαίου , διαμάν
τι άτίμητο στό πολύτιμο κόσμημα τώ ν κυκλαδίτικων νη
σιών άκτινοβολεϊ γοητεία πού μαγνητίζει κάθε έπισκέπτη τ η ς . Φιλόξενη καί στοργική , γεμάτη εύγενικά αισθή
ματα κληρονομιάς τής "Αγιας Μητέρας, καλωσορίζει τόν
ταξιδιώτη προσφέροντας μέ απλοχεριά, φιλοξενία καί
ά γά π η .
'Ιερή στιγμή ή έκπλήρωση τοΰ μακροχρόνιου πόθου
κάθε πιστού πού θά φθάση άπό μακρυά γιά νά προσκυνήση τήν θαυματουργή Εικόνα τής Π αναγίας. Τό λαμπρό
αύτό κειμήλιο τής 'Ορθοδοξίας μαγνητίζει τίς καρδιές
τώ ν προσκυνητώ ν. Σκορπά δέος καί δάκρυα γλυκειάς
παρηγοριάς. Είναι ή μοναδική εικόνα πού σώθηκε άπό
τόν Ναό τού 'Αγίου Ίω άννου τού Προδρόμου πού πυρπό
λησαν οί Σαρακηνοί κουρσάροι τόν Μ εσαίωνα. Θαμένη
στόν άγρό τού Δοξαρά παρέμεινε 650 χρόνια στα σπλάχνα
τής γ ή ς, γιά νά σκορπίση αιώνιο φ ώ ς , δταν ή σκαπάνη
τού Μανώλη Σπανού , τήν ξανάφερε στήν έπιφάνεια έκεΐνο τό παγωμένο πρωινό τού Γενάρη τού 1823 .
Χ ρυσάφ ι, άσήμι, πολύτιμα πετράδια άμύθητης άξίας
καί κάθε λογής άφιερώματα πονεμένων πιστών , δείγμα
τα χαρακτηριστικά άπεριόριστης εύγνωμοσύνης σκεπά
ζουν σήμερα τήν γλυκεία μορφή τής Παναγίας .
Ταπεινοί προσκυνητές στήν γιορτή τής Μεγαλόχαρης
βρεθήκαμε στήν Τήνο γιά νά δώσουμε στούς άναγνώστες
μιά άμυδρή μόνον εικόνα τώ ν υπέροχων στιγμώ ν τής
Χριστιανικής π ίσ τεω ς. ’Ανήμερα τής γιορτής ό Λαός
πλημμυρίζει τόν μεγάλο δρόμο πού όδηγεΐ άπό τήν παρα
λία στόν Ναό . Είναι ή άγια στιγμή πού θά γίνη ή λιτάνευση τής Σεπτής Ε ικόνας. Τό θέαμα τώ ν πιστών πού ξα
πλω μένοι κατά μήκος τού δρόμου περιμένουν νά περάση
άπό πάνω τους ή Παναγιά συγκλονίζει καί τόν πιό άπιστο
θεατή . Ή άνθρώπινη άδυναμία, μπροστά στό άσύλληπτο
άπειρο φαντάζει όλοφάνερη τήν στιγμή αύτή . Τίποτα
δέν στάθηκε Ικανό νά γιατρέψη τούς πονεμένους αύτούς
άνθρώ πους. "Ολη τους ή παρηγοριά άπομένει στήν Μη
τέρα τοΰ θ ε ο ύ . Νά άπλώση Ε κ είνη τό Χέρι Της καί νά
γιάνη τήν πικραμένη ψυχή , νά ζωντανέψη τήν χαμένη
έλπ ίδα . Καί κάθε χρονιά τά θαύματά Της θά άκουσθοΰν
στά πέρατα τής γή ς, θά ριγήσουν καρδιές, θά κυλήσουν
δάκρυα εύγνω μοσύνης.
Δυνατές οί στιγμές πού χαράσσονται βαθειά στήν
ψ υχή . Κυριολεκτικά τήν συγκλονίζουν καί τήν μεταφέ
ρουν στόν σωστό δρόμο τής άνθρώπινης άποστολής.
’Α ξίζει πραγματικά νά τίς ζήση κανείς τίς στιγμές α ύτές.
Είναι μοναδικές.
Ε. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ ,
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Α Π ’ Τ Η Ν κατάλευκη Μύκονο μέ
τούς ράθυμους άνεμόμυλους πού στ’
άπλο φύσημα τοϋ μελτεμιού άλέθουν
νωχελικά την αιωνιότητα, άπ’ τη
Μύκονο πού ένα πολύχρωμο καί
πολύγλωσσο πλήθος ξένων την πλημ
μυρίζει, μέ δυο δρασκελιές δλο κι’ δλο
μπορείς να πατήσης το ίερο καί δοξα
σμένο νησάκι τού Φοίβου, τη Δήλο.
Τό ταξίδι μ’ ένα μικρό βενζινόπλοιο, πού χαράζει μια λευκαγάλανη
γραμμή πάνω στα νερά, κρατάει δσο
κι’ ένα θάμπωμα στα μάτια—τριάντα
λεπτά —ένώ ένα σμάρι φιλόνικοι
γλάροι μέ χαρούμενες κραξιές σέ
συντροφεύουν. "Ετσι δπως άέναα πε
ριπλανιούνται θαρρείς κι’ είναι ένα
μικρό κομματάκι άφρού πού ση
κώθηκε άνάερα καί ταξιδεύει. Κάπο- :
τε, άποκαμωμένοι καί συνεπαρμένοι
άπ’ την άπόλυτη ομορφιά, άλαφροκάθονται στο κύμα καί λικνίζονται
ήδονικά.
Πέρα μακρυά στά βάθη τού διά
φανου ορίζοντα άλαφρογράφονται
άπαλά τά γύρω Κυκλαδονήσια καί I
παραστέκουν άγρυπνα στο ίερο νησί
τού ’Απόλλωνα.
Καθώς βγαίνεις στο ερημονήσι
νοιώθεις—λίγο πολύ—σάν ιερόσυλος.
Οί φωνές ραγίζουν πρόσκαιρα την

άπόλυτη, τη καταλυτική θά μποροΰεες νά πής, γαλήνη πού βασιλεύει ένα
γύρω. Μια σιωπή πού οί κραξιές
άπ’ τά θαλασσοπούλια καί τά σφυ
ρίγματα κάποιου τσοπάνου τονίζουν
άκόμα πιο πολύ. ’Ακόμα κι’ ό θεός
του, ό Άπόλλωνας, θαρρείς καί τ ’
άφησε το νησί του. Μόνο τά καλο
καιριάτικα μεσημέρια όταν άρχινάει
νά τοξεύη τις άργυρόηχες σαΐτες
του άπ’ τον ψηλότερο λοφίσκο, τον
Κύνθο, μόνο τότε νοιώθεις άναμφισβήτητα τήν παρουσία του. Καί
ξεκινάς νά γνωρίσης το νησάκι πού
στάθηκε το λίκνο τοϋ ’Απόλλωνα μέ
τήν φαντασία σου νά δουλ,εύη πυρετι
κά καί τον ξεναγό νά φλύαρη δίπλα
σου άσταμάτητα. Μόνο εφόδιο ό
μύθος καί ή ιστορία πού έδώ συνται
ριάζονται άπόλυτα.
’Έ τσ ι καθώς βλέπεις τον Κύνθο,
τον πιο ψηλό λοφίσκο νά υψώνεται
στή μέση τοϋ νησιού, έ'ρχεται στο
νοΰ σου ή γέννηση τού Θεού τού
φωτός:
Ή Λητώ, κόρη τού Κοίου, είχε κυ
ριευτεί άπ’ τις «ώδινες» τού τοκετού
ή δύστυχη άναζητοϋσε νά βρή μέρος
νά φέρη στο κόσμο παιδί πού συνέ
λαβε άπ’ το Δία. ’Αμείλικτη της
"Ηρας ή οργή τήν καταδίωκε παντού
καί κάθε τόπος άπομακούνοταν στήν
προσέγγισή της. Μόνο ή Δήλος, πού
μέχρι τότε περιφερόταν στά κύματα,
δέχτηκε νά τής δώση άσυλο, άφοΰ
πήρε τήν ύπόσχεση ότι ό Θεός πού
θά γεννιόταν δεν θά τήν άφηνε ποτέ.
Εννιά μέρες κοιλοπονοΰσε, κι’ ή
μαμμή ή Είλείθυια (θεά τού τοκετού)
δέ βρισκόταν νά τής δώση βοήθεια,
γιατί άπουσίαζε πάνω στον ’Όλυμπο.
Κάποτε, «στηρίζουσα τάς χείρας εις
Φοίνικα πλησίον τού Κύνθου καί των
ρείθρων τοϋ Ίνοιποΰ ξελευθερώθηκε. Τού μικρού Θεού το κλάμα άντήχησε σ’ ολο το νησάκι, ενώ άπλώθηκε παντού χρυσό φως καί ή ξερή γή
γέμισε μ’ άνθη.
Σύμφωνα μάλιστα μέ τήν παρά
δοση, μιά μέρα νωρίτερα άπό τον
Απόλλωνα είχε γεννηθή στο νησί
Ορτυγία(τή σημερινή ρήνεια πού
χωρίζει άπ’ τή Δήλο ένας στενός
πορθμός ένα περίπου .χιλιόμετρο) ή
αδερφή του ’Ά ρτεμη πού, Θεά κα
θώς ήταν, μεγάλωσε σέ μιά μέρα
μέσα τόσο πού βοήθησε στή γέν
νηση τού ’Απόλλωνα, ένώ ό Δίας
ανήσυχος παρακολουθούσε άπ’ τήν
κορυφή τού Κύνθου.
Έ τ σ ι ό Άπόλλωνας παίρνει τή
θέση τής παληάς γυναικείας θεότητας
πού λάτρευαν οί κάτοικοι των Κυκλά
δων στήν Π ροελληνική περίοδο καί

σιγά—σιγά ή γενέτειρα τού νέου Θεού
γίνεται θρησκευτικό κέντρο των Ί ώνων (έχουν έγκατασταθή στά νη
σιά γύρω στά 1000 π.Χ .) πού ενώ
νονται σέ άμφικτυονία καί «θεωρίες»
απ όλες τ ι ς ’Ιωνικές πολιτείες φτά
νουν στή Δήλο κάθε χρόνο μέ πλού
σια άφιερώματα, γιά νά γιορτάσουν
μέ θυσίες, χορούς καί ύμνους τή
γιορτή του.
'Ό μω ς μέ τήν ύποδούλωση των
Ίώνων τής Μ. Α σ ίας στούς Πέρσες
στά 545 π.Χ. ή Δήλος πέφτει σέ
παρακμή καί ή παλαιά λαμπρότητα
τού ιερού χάνεται. Ά π ό δω κι’ ύστε
ρα τό ιερό νησί βρίσκεται στήν άμε
ση επίδραση των Αθηναίων καί
γνωρίζει μέρες άκμής μά καί κατά
πτωσης.
'Η πιο γόνιμη καί πιο λαμπρή
εποχή σέ ιερούς ναούς, μεγαλοπρεπή
οικοδομήματα καί πλούσια άφιερώ
ματα είναι ή περίοδος τής Δηλιακής
άνεξαρτησίας, άπό τά τέλη τοϋ 4ου
π.Χ. αιώνα μέχρι τό 168 π.Χ ., χρό
νο πού οί Ρωμαίοι κατακτούν τό Μα
κεδονικό κράτος καί παραχωρούν
πάλι τή Δήλο στούς Αθηναίους.
Μά ή ώρα τού τέλους τής Δήλου
έχει σημάνει πιά. Ό Μιθριδάτης Σ Τ '
βασηληάς τού Πόντου, άνοίγει πόλε
μο μέ τούς Ρωμαίους καί ύπόσχεται
ότι θά δώση έλευθερία στούς "Ελ
ληνες. Οί Αθηναίοι πάνε μέ τό μέ
ρος του, ένώ ή Δήλος μένει πιστή
στούς Ρωμαίους. ’Έ τσ ι όταν τό 88
π.Χ. ό Μιθριδάτης γίνεται κύριός
της, τήν καταστρέφει άπό εκδίκηση.
Τό τελευταίο χτύπημα θά τό δώση
στή Δήλο στά 74 π.Χ. ό άρχιπειρατής καί σύμμαχος τού Μιθριδάτη
Αθηνόδωρος. Ά π ό τότε τό νησί τού
Φοίβου μαραίνεται σιγά—σιγά καί
τον 6ο μ.Χ. αιώνα μένει τελείως
άκατοίκητο καί γίνεται μέχρι νά
δημιουργηθή τό πρώτο Ελληνικό
Κράτος κρησφύγετο τών πειρατών.
Οί άρχαιότητες τής Δήλου είναι
τόσες πολλές, πού άναγκαστικά περιγράφονται έδώ μέ δυο λόγια οί κυριώτερες. Βέβαια όλα αύτά σήμερα
είναι ερείπια «σκόρπιοι Ναοί, κατάλευκοι ρυθμοί καί χαλασμένοι, μιας
Απολλώνιας Μουσικής ήχοι μαρμε
ρωμένοι» όπως τραγουδά ό ποιητής.
Ή μικρή πλατεία κοντά στή ση
μερινή άποβάθρα ονομάζεται πλατεία
τών Κομπεταλιοιστών καί πήρε τ ’
όνομά της άπό τό σύλλογο τών ρω
μαίων δούλων καί άπελευθέρων πού
ήταν έδώ έγκαταστημένοι άπό τον
2ο π.Χ.αιώνα. Τύρω— ράρω είναι τά
ερείπια τών εμπορικών καταστημά
των καί πιο κεϊ ή Στοά τού Φιλίπ

που, μακρύ οικοδόμημα μέ 16 δω
ρικές κολώνες στή πρόσοψη πού ή
ταν άφιέρωμα τού Φιλίππου τού Ε'
τού Μακεδόνος (210 π.Χ .) στον
Απόλλωνα.
Δεξιά είναι ή Νοτία
Στοά
μεγάλο οικοδόμημα μέ 28 δωρικές
κολώνες στή πρόσοψη, έργο τών
βασιλέοιν τής Περγάμου (3ος π.Χ.
αιώνας) καί μπροστά μας τά προ
πύλαια, άπό τά όποια μπαίνουμε στο
κύριο ιερό, όπου υπήρχαν οί βωμοί
καί τά άλλα κτίρια τά άφιερωμένα
στον Απόλλωνα.
Στή σειρά ό οϊκος τών Ναξίων,
ένα άπό τά σημαντικώτερα οικοδο
μήματα πής Δήλου. Στή βόρεια πλευ
ρά του σώζεται άκόμα ή βάση τού
κολοσσιαίου αγάλματος τού Α π ό λ 
λωνα τών Ναξιων. Α μέσω ς μετά
τά ερείπια άπό τρεις Ναούς τού
Α πόλλωνα: Ό Ναός τών Δηλίων,
μοναδικός περίπτερος μέ 6 κολώνες
στις στενές καί 13 στις πλατειές του
πλευρές, ό Ναός τών Αθηναίων,
ένα άπό τά πιο ωραία δημιουργήματα
τής Αθηναϊκής Αρχιτεκτονικής, άμφιπρόστυλος δωρικού ρυθμού, πού
στο σηκό του ύπήρχαν επτά άγάλματα, γιαυτό καί οί κάτοικοι τής Δήλου
τον έλεγαν «ό οίκος έν ώ τά επτά»
καί τελευταίος ό Πύρινος Ναός, ό
όποιος άνήκει στήν εποχή τοϋ Πεισιστράτου καί μέσα σ’ αύτόν ύπήρχε
χάλκινο άγαλμα τού Απόλλωνα, πού
στο άριστερό χέρι βαστοϋσε τόξο
καί στο δεξί σύμπλεγμα άπό τις
τρεις χάριτες.
Στήν αριστερή πλευρά μετά τά
προπύλαια, ή Στοά τών Ναξίων,
όπου άνάμεσα στις πολλές βάσεις
τών άναθημάτων σώζεται καί τού
χάλκινου Φοίνικα πού άφιέρωσε τό
417 π.Χ. ό Νικίας καί πού ή επιγρα
φή «Νικίας» διαβάζεται άκόμα.
Συνέχεια τά ερείπια τοϋ Ναού τού
Κερατώνος, έργο τών Αθηναίων τού
4ου π.Χ. αιώνα, πού περιέκλεινε τον
όνομαστό Κεράτινο βωμό τής Δή
λου.
Κατά τήν παράδοση τό βωμό
έχτισε ό Άπόλλωνας σέ ήλικία 4
χρονών άπό τά κέρατα τών αιγών
πού σκότωσε στο Κύνθο ή Ά ρτεμη.
Γύρω άπό τό βωμό αύτό χορευόταν
ό περίφημος χορός «γέρανος», πού
πρώτος χόρεψε ό Θησέας όταν, έπιστρέφοντας άπό τήν Κρήτη, σταμά
τησε στή Δήλο. Τό όνομά του ό χο
ρός τό πήρε άπό τις κινήσεις του πού
ήταν ίδιες μέ τις κινήσεις πού έκα
ναν οί γερανοί.
Ά κόμα ύπάρχουν τά έρείπια τοϋ
Αρτεμισίου, μικρού ιερού πού κτί-
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στηκε στους 'Ελληνιστικούς χρόνους,
το Έκκλησιαστήριον, όπου συνεδρί
αζε ή βουλή, ή Στοά τοϋ ’Αντιγόνου
γόνατά, βασιληά τής Μακεδονίας,
πού στη πρόσοψή του είχε δωρικές
κολώνες μέ κυανό μάρμαρο, το
Μνημείο των Ταύρων, μακρόστενο
ιδιόμορφο κτίριο, πού στέγαζε την
τριήρη την οποία είχε άφιερώσει ό
Δημήτριος ό Πολιορκητής ίσως για
ανάμνηση τοϋ ίεροϋ πλοίου των
’Αθηναίων κ.ά.
Βόρεια τοϋ ίεροϋ ή ’Αγορά τοϋ
Θεοφράστου, έπιμελττή τής Δήλου,
ό μικρός ναός τής Λητώς όπου
ύπήρχε ξόανο τής θεάς, ή ’Αγορά των
’Ιταλών, τόπος συγκεντρώσεως των
’Ιταλών τής Δήλου, ένας κυκλικός
περίβολος ό όποιος δείχνει την
'Ιερά Λίμνη (άποξηράνθηκε τό 1226
μ.Χ.) οπού χυνόταν ό Ίνωπός ποτα
μός, οί Λέοντες τής Δήλου εννιά στη
σειρά, πού μοιάζουν άκοίμητοι φρου
ροί τοϋ ίεροϋ χώρου καί ή Παλαίστρα
τής Λίμνης μέ όλα τά σχετικά μέ
την άθληση οικοδομήματα.
Νότια τοϋ ίεροϋ ένας στενός πλα
κόστρωτος δρόμος όδη^εϊ στη συνοι
κία τοϋ Θεάτρου. Τ ’ όνομά της τό
πήρε άπό τό θέατοο στο όποιο κατα
λήγει ό δρόμος. Τά σπίτια είναι όλα
τών 'Ελληνιστικών χρόνων καί ή
διακόσμησή τους μάς δίνειτήν αίσθη
ση τής καθημερινής ζωής τών πλου
σίων κατοίκων.
Στην οικία τοϋ Διονύσου οί επι
σκέπτες περιεργάζονται τό περίφημο
μωσαϊκό τοϋ ομωνύμου θεοΰ πού
βρίσκεται στη μέση τής αυλής. Είναι
ένα άπό τά πιο έξοχα δημιουργήμα
τα τής Μωσαϊκής τέχνης τών άρχαίων χρόνων. 'Ό Θεός παριστάνεται
φτερωτός πάνω σέ μιά ολοζώντανη
τίγρη μέ ψηφίδες άπό μικοότατα
κομματάκια μάρμαρο καί πολύτιμες
πέτρες.
Τ’ηλότερα ή οικία τής Τριαίνης
μέ διακόσμηση άπό μωσαϊκά. Συνθέ
σεις πού προκαλοϋν εξαιρετική εντύ
πωση είναι ή παράσταση τοϋ Δελφινιοϋ καί τοϋ Παναθηναΐκοΰ άμφορέα.
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Ζωντανό Μουσείο στο κέντρο τοϋ κνκλαδίτικον νησιωτικού συγκροτήματος τό
νησ'ι τον 'Απόλλωνα και τής "Αρτεμης
λαμποκοπά κάτω άπό τόν λαμπρό ελληνικό
ήλιο. Μαρμαροκολώνες, Ναοί, Μωσαϊκά,
'Αγάλματα ξαναφέρνουν στην μνήμη τοϋ
επισκέπτη μιά πανάρχαια ένδοξη ιστορία.
Οί ανδρες τής Χωροφυλακής πάντα πρόθυ
μοι βοηθούν τούς προσκυνητές τον αρχαίου
ελληνικόν μαγαλείον στην ξενάγησή τους
στους ωραίους ιστορικούς τόπους τον νη
σιού.
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Άνατολικώτερα ή οικία των Προ
σωπείων με εξαιρετική επίσης μωσαΐκή διακόσμηση. Στο πρώτο δω
μάτιο ή παράσταση τοϋ Διονύσου
πάνω σέ πάνθηρα μοιάζει περισσό
τερο μέ έργο ζωγραφικής. 'Ο Θεός
επιβλητικός κάθεται πλάγια και
βαστάει στο άριστερό του χέρι τύ
μπανο καί στο δεξί λογχόθυρσο,
ενώ ό πάνθηρας άγριεμένος έχει
στρέψει τό κεφάλι του και θαρρείς
πώς μ’ ένα πήδημα θά φτάση κοντά
στο θϋμα του καί θά τό κατασπαράξη μέ τά γαμψά του νύχια.
'Η παράσταση προσωπείων τά
όποια άντιπροσωπεύουν τύπους της
Ελληνιστικής κωμωδίας καί άπό
τά όποια πήρε καί τό όνομα ή οικία,
ή παράσταση τοΰ Σιληνοϋ πού μέ
τούς ήχους αύλοϋ χορεύει, τά πλέγμα
τα τοΰ κισσοΰ καί τοϋ Φοίνικα καί
ή συνεχής χρησιμοποίηση θεατρικών
συμβόλων Διονυσιακών κάνουν εξαι
ρετικά ένδιαφέρον τό σπίτι καί φα
νερώνουν ότι άνήκε σέ σύλλογο άνθρώπων πού είχε σχέση μέ τό θέ
ατρο.
Δίπλα ή οικία τών Δελφίνων κι’
αύτή πλούσια διακοσμημένη μέ μω
σαϊκά, ανάμεσα στά όποια ξεχωρί
ζει ή παράσταση τών δυο δελφινιών
πού κολυμπάνε παράλληλα.
Στο τέλος τής συνοικίας βρίσκε
ται τό Θέατρο, πού χωρίζεται άπό τά
ιδιωτικά κτίρια μ’ ένα τοίχο μαρμά
ρινο. "Αρχισε νά χτίζεται λίγο πρίν
άπό τό 300 π.Χ. καί είχε 4—5 χιλ.
θέσεις. Τό έργο είναι άπό τά πιο
σπουδαία οικοδομήματα τής Δηλιακής άνεξαρτησίας καί δείχνει τήν
άκμή τοΰ νησιοΰ σ’ αύτούς τούς χρό
νους. Δίπλα άπό τή σκηνή του ύπήρχε μιά τεράστια δεξαμενή χο^ισμένη
σέ εννιά τμήματα καί τή στέγη της
τή βάσταζαν ισχυρά τόξα, χρησί
μευε δέ γιά τή συγκέντρωση νεροΰ.
Πολλά μπορεί άκόμα νά δή κανείς
στή Δήλο, άν κρατά ορθάνοιχτα τής
ψυχής του τά μάτια. ’Ιδίως στο Μου
σείο πού τά γλυπτά καί τά άλλα έκθέματά του έχουν τόσα πολλά νά
διηγηθοΰν γιά τό μεγαλείο τοΰ ίεροΰ νησιοΰ. Ό ρυθμός όμως τής ζωής
μας δέν επιτρέπει άλλες καθυστε
ρήσεις. Καί τό πλεούμενο περιμένει
γιά άλλα ταξίδια, γ ι’ άλλες γνωρι
μίες. Μέ συγκίνηση βλέπεις τό
νησάκι ν’ άπομακρύνεται πάνω στά
γλαυκά νερά τοΰ Αιγαίου καί ν’
απομένη πάλι στήν αιώνια σιωπή
του, ενώ ό Φοίβος άπ’ τήν κορφή τοΰ
Κύνθου γ ι’ άποχαιρετισμό σοΰ στέλ
νει άδιάκοπα τίς Χρυσοκίτρινες σαΐ
τες του.
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'Αντιστράτηγος έ.ά.
'Επίτιμος 'Αρχηγός Χωροφυλακής

Ό αστυνομικός θεσμός είναι πανάρχαιος· χάνεται εις τά βάθη τώ ν αιώ
νων . "Οπως τό κακόν , τό έγκλημα , ή αδικία ένεφανίσθησαν από τών πρώ
των βημάτων τής άνθρωπότητος , οΰτω καί ή ιδέα τής διώξεως καί τής τι
μωρίας τοϋ άδικοπραγοϋντος καί άντικοινωνικώς δρώντος ανεφανη από τής
ιδίας έπ ο χή ς.
Εις δλας τάς μορφάς τής κοινωνίας εύρίσκομεν τόν άστυνομικόν θεσμόν .
Διά τοΰτο ή άστυνομία ύπήρξεν άνέκαθεν συνυφασμένη μέ τήν Πολιτείαν
καί ή όργάνωσις καί ή άνάπτυξις ταύτης έξηρτώντο έκ τής όργανώσεως καί
έξελίξεως τής Π ολιτείας.
"Ενεκα τούτου ή άστυνομία δέν έλειψεν άπό τήν ζωήν ούδενός τών άρχαίω ν λαών , δπως δέν λείπει καί άπό τήν ζωήν τών σημερινών Κ ρατώ ν.
αΕίναι μία κοινωνική λειτουργία δπως ή γλώσσα , τό έθιμον , τό δίκαιον καί
ή θρησκεία καί άναπτύσσεται εις κάθε άνθρωπίνην κοινότητα, δπου ύφίστανται κοινωνικά! σχέσεις, άφοϋ καμμία κοινωνία δέν μπορεί νά ύπάρξη έάν
δέν έπικρατή τά ξις».
Συνεπώς δέν ήτο δυνατόν νά λείπη καί άπό τήν έπαναστατημένην 'Ελ
λάδα, δπως δέν έλειψε καί άπό τήν υπόδουλον 'Ελλάδα .

Β’ Μ Ε Ρ Ο Σ
Ό αστυνομικός δεσμός κατά τήν έηανάστασιν έν Πελοποννήσω.
Ή άφιξις τοϋ Δημητρίου ’Υψηλάντη.
Ή όργάνωσις τής Διοικήσεως εις τήν
Στερεόν Ελλάδα.
Ή Ά στυνομία τών ’Αθηνών.
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Ό άστυνομικός θεσμός κα
τά τήν έπανάστασιν έν
Πελοποννήσω.
Τό πρώτον εργον τών έπαναστατησάντων 'Ελλήνων ύπήρξεν ή κατάλυσις δλων τών τοπικών άρχών,
τάς όποιας είχεν έγκαταστήσει ή μι
σητή ’Οθωμανική κυριαρχία, και ή
δημιουργία νέων εις τά διάφορα μέ
ρη τής χώρας, «αι όποιαι ούτε
ομοιόμορφοι ήσαν ούτε κανόνας αρ
μονικής συμπράξεως ήκολούθηοαν».
Παντού, άπό Ταινάρου μέχρι Μακε
δονίας και είς τάς περισσοτέρας νή
σους τοϋ Αιγαίου, οι έπαναστατήσαντες "Ελληνες, ώς σχεδόν άπό
συμφώνου, προέβησαν εις τήν συγκρότησιν νέων προσωρινών διοική
σεων διά τόν συντονισμόν και τήν
διεξαγωγήν τοϋ άγώνος. ’Εκείνοι
οι όποιοι πρώτοι έγενίκευσαν καί
συνεκέντρωσαν τήν εξουσίαν ήσαν
οι Πελοποννήσιοι. Ή έπανάατασις
εις τήν Πελοπόννησον έδημιούργησε
πολλά προβλήματα, τά όποια κα
τέστησαν εκδηλον τήν άνάγκην όρ
γανώσεως τής άγωνιζομένης διά
τήν ελευθερίαν της χώραν διά τής
συγκροτήσεως έθνικοϋ διοικητικού
συστήματος «ικανού διά τήν προ
μήθειαν τών αναγκαίων διά τόν πό
λεμον και τήν συντήρησιν τών στρα
τευμάτων». ’Ανεξαρτήτως τών ανω
τέρω ό ιστορικός Ά μ β . Φραντζής
άναφέρει δτι «ή δημιουργία διοικη
τικού συστήματος έμελε νά παρά
λυση άκόμη καί τά περί ληστρικού
χαρακτήρος τοϋ πολέμου διαδιδόμε
να συκοφαντικώς είς τό εξωτερι
κόν».
Μετά τάς νικάς τού Βαλτετσίου
και τών Αολιανών άπεφασίσθη ή
σύγκλησις γενικής
συνελεύσεως.
Προς τούτο άπεστάλησαν προσκλή
σεις είς δλας τάς επαρχίας τής Πελοποννήσου διά τήν αποστολήν 2-3
αντιπροσώπων εξ έκάστης επαρχίας

είς τήν έν Καλτεζαΐς τής ’Αρκαδίας
'Ιεράν Μονήν προς σνγκρότησιν 77ελοποννησιακής συνελεύσεως. Πρά
γματι τον Μάϊον τοϋ 1821 αυνεκεντρώθησαν εις την ώς άνω Μονήν 34
έν δλω αντιπρόσωποι. Μετά μακράς
συζητήσεις μιας έβδομάδος, κατά
τάς όποιας δεν έλειψαν διαφωνίαι
και άντιθεσείς, αί έργααίαι τής συνέλεύσεως κατέληξαν εις συμφωνίαν
και τήν 26-5-1821 ύπεγράφη το
σχετικόν πρακτικόν. Διά τούτου συνεκροτήθη Γερουσία και άνετέθη εις
ταύτην, συν τοίς άλλοις άναγκαίοις
διά τήν διεξαγωγήν τού άγώνος, και
«ή ευθύνη τής κοινής ευταξίας και
αρμονίας έν τή χώρα». Ή πράξις
αϋτη αποτελεί τήν πρώτην άνακήρυξιν rΕλληνικού Κράτους και τήν
πρώτην 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν. 'Η
Γερουσία τών Καλτεζών, διά λό
γους μεγαλύτερος ασφαλείας, ώρισεν ώς έδραν της τήν Στεμνίτσαν
’Αρκαδίας, τήν σημερινήν 'Υψοϋντα
και αμέσως μετά τήν έγκατάστασίν
της εις τήν έδραν της ήρχισε τό έπίπονον οργανωτικόν της έργον. Ή
πρώτη της πράξις ήτο ή αποστολή
εις άλας τάς έπαρχίας υπό ημερομη
νίαν 30-5-1821 μιας προκηρύξεως έγκυκλίου, ή όποια αποτελεί τρόπον
τινά τον καταστατικόν χάρτην τής
διοικήσεως τής αστυνομικής έξουσίας. Ή έγκύκλιος αϋτη, ήτις πε
ριείχε 12 άρθρα είχεν ώς εξής :
«Φιλογενέστατοι έφοροι, Γεν
ναιότατοι στρατηγοί καί λοιποί
όπαξάπαντες κάτοικοι τών έπαρχιών τής Πελοπόννησου.
Χ α ί ρ ε τ ε

Προβλέποντες διά τήν ευκολίαν
καί τήν οικονομίαν, τής ζωοτροφίας
τών στρατευμάτων μας, καί διά κά
θε κοινήν ήσυχίαν καί ευταξίαν, καί
διά τήν καλήν αρμονίαν καί άποκατάστασιν τών υποθέσεων τής πατρίδος μας, κοινή καί εΰλόγω γνώμη
άποφασίζομεν κατά τήν δοθεϊσαν
ήμϊν πληρεξουσιότητα.
α Νά έχετε έν τώ μεταξύ σας
αγάπην και ομόνοιαν άδολον καί
Χριστιανικήν.
β. ’Εσείς οι Γενικοί έφοροι τής
έπαρχίας σας νά διορίσετε τούς αναγ
καίους έφορους εις κάθε χωρίον τής
έπαρχίας σας, προσέχοντες καλώς
νά έκλέξετε υποκείμενα με φόβον
Θεοϋ και συνείδησιν, ύποληπτικά
καί άξια καί ούχί άτακτα καί χωρίς
ιδέαν πραγμάτων.
γ. ’Εκτός τών διορισθέντων Γενικών έφορων κανένας άλλος νά μήν
ημπορή νά άνακατωθή εις τήν διοί-

κησιν τών κάτωθεν διαταγών μας
καί κάθε άλλης νποθέσεως κοινής
καί μερικής δπου αποβλέπει εις τήν
πολιτικήν ευταξίαν.
δ. Οπόταν οί ’Έφοροι δυσκολευθώσιν εις καμμίαν ύπόθεσιν καί
ζητήσωσι τήν βοήθειαν τών Στρα
τηγών νά έξακολονθήτε κατά τήν
αίτησιν καί ανάγκην.
ε. Ε σ είς οι έφοροι έκτος τών
υποθέσεων τής έπαρχίας σας μέχρι
τών συνόρων αυτής νά μήν άνακατεύεσθε καί έκτείνεσθε είς υποθέ
σεις και σύνορα άλλων έπαρχιών.
στ. "Ολα τά τουρκικά χωράφια
δπου είναι σπαρμένα υπό κάτω είς
τρίτον καί σέμπρους, νά τά δώσουν
είς τό κοινόν, διά μίαν δεκαετίαν είς
τα δέκα ένα, διά δε τρίτον είς τά
πέντε ένα, όποϋ γίνονται δλα είς τά
δέκα τρία. "Οσα δε χωράφια τουρκι
κά είναι σπαρμένα παρασπόρια καί
σπαρμένα από αυτούς τούς τούρκους,
χωρίς νά είναι υπό κάτιο είς τρίτον
και σέμπρους νά αυνταχθή δλος ό
καρπός δια λογαριασμόν τοϋ κοινού,
εύγάζοντες τά νόμιμα έξοδα τής
συντάξεως των, τά δε χωράφια
δλων ημών τών χριστιανών νά δώ
σουν είς τά δέκα ένα κατά τον άνω
θεν τρόπον νά γένη καί νά άκολουθήση εις δλα τά λοιπά είσοδήματατούρκικα καί χριστιανικά καί οί άνωθεν
καρποί καί εισοδήματα άφοϋ συναχθώσι διά τής έπιστασίας τών έφο
ρων, νά βαλθώσιν απ’ αυτούς καί
είς μέρος ασφαλές με καταγραφήν
καθαρού λογαριασμού.

ζ. "Οσα πράγματα τουρκικά, δη
λαδή πρόβατα, βόες, άγελάδια, άλο
γα καί λοιπά εύρίσκονται, οί έφοροι
νά τά έξετάσετε, καί νά καταγράφε
τε, φνλάττοντες δι αυτά καθαρόν
λογαριασμόν, δσα δμως έως τώρα
έξωδεύθησαν ή έπάρθησαν από τον
ένα καί τον άλλον, νά τά έξετάσετε
καί αυτά με άκρίβειαν, καί νά τά
φυλάξετε καταγράφοντες καθαρά
πόσα έξωδεύθησαν ή έπάρθησαν, καί
ποιοι τά έπήραν, στέλλοντες καί
προς ημάς καταλόγους, νά τά γνωρίζη ή διοίκησις.
η. Κανένας νά μή έχη άδειαν έκ
τος τάς αναγκαίας ζωοτροφίας του
νά άγοράζη και νά διαπραγματεύση
κανένα είδος καρπού καί εισοδήμα
τος καθόνς σιτάρια, κριθάρια, πρό
βατα, βούτυρον, τυριά, λάδια, μετά
ξια καί επίλοιπα, ούτε έμβαρκάρεται
είς τήν θάλπασαν κανένα είδος καρ
πού καί εισοδήματος παντελώς μέχρι τριχός, δποιος δε παρακούσει
καί μαθευθή δτι έπραγμάτευσεν
έναντίον τής διαταγής, ή συνήργησε
καί έμβαρκαρίσθη τό παραμικρόν,
τό τοιοϋτον οί έφοροι νά τον πιάνετε
και νά τύν παιδεύετε βάνοντάς τον
είς άσφαλή φυλακήν διά νά μένη
έκεϊ έως τον καιρόν τής άλώσεως
Τό Νανπλιον, ή μετέπειτα πρώτη πρω
τεύουσα τοϋ ελευθέρου Ελληνικόν Κρά
τους, δπως ήτο κατά τήν εποχήν τής επαναστάσεως τον 1821.

τής Τριπολιτζάς, όπου τότε νά τον
γίνεται δημοσίως ή πρέπουσα και
γενικωτέρα καταισχύνη καί παι
δεία, το δε πράγμα τον, χωρίς νά
γίνεται παραμικρά κατάχρησις καί
αρπαγή εις αυτό από τινα, νά τό πε
ριλαμβάνετε διά λογαριασμόν τον
κοινού καί νά τό καταγράφετε φυλάττοντές το με καθαρόν λ.ογαριασμόν.

θ. Κανένας νά μη ήμπορή νά πη
γαίνει εις κανένα μέρος χωρίς έγ
γραφον άπόδειξιν των εφόρων και
στρατηγών καί ό παρήκοος νά παι
δεύεται πρεπόντως.
ι. Νά έχετε τάς αναγκαίας προ
φυλάξεις εις όλα τά μέρη τής επαρ
χίας σας δι όσους ξένους άπεργοϋν
εις την επαρχίαν σας νά τους εξετά
ζετε ακριβώς, διά νά μην είναι κα
νένας επίβουλος καί κατάσκοπος καί
νά τους ζητήτε την τοπικήν άπόδειξιν, καί εις τό εναντίον τούτων νά
τούς παιδεύετε πρεπόντως, κατ’ εξο
χήν δε τούς κατασκόπους καί επί
βουλους νά τούς στέλλετε προς ημάς.
ια. "Οσοι περιέρχονται εις τά
χωρία καί λοιπά μέρη χωρίς τήν
άδειαν τών εφόρων καί στρατηγιών
καί παίρνουν σφαχτά καί άλλα είδη,

φούς μας χριστιανούς αρπάζοντας
καί παίρνοντας ή γυναίκα ή τό πα
ραμικρόν πράγμα νά τούς πιάνετε,
καί αφού παιδευθώσι από τό μέρος
σας μεγάλως νά φυλάττετε προσε
κτικούς μέχρι δευτέρας άποφάσεως,
τό δέ πράγμα τους νά τό περιλαμ
βάνετε ώς άνωθεν διά λογαριασμόν
τού κοινού.
ιβ. Νά φροντίζετε διά νά κατα
γράφετε εις τούς Κώδικας τής
’Επαρχίας σας τά ονόματα τών όσοι
ήθελον θανατωθώσιν εις τούς πολέ
μους καί νά δίδετε εις τάς φαμίλιας
των τήν άναγκαίαν ζωοτροφίαν άπο
τό κοινόν τής επαρχίας σας. Έ ν ένί
δέ λόγω δίδομεν προς υμάς τήν
πληρεξουσιότητα εις τήν διοίκησιν
καί άποπεράτωσιν τών άνωθεν δια
ταγών μας, ομοίως καί κάθε άλλης
ύποθέσεως κοινής καί μερικής. Σάς
διορίζομεν όμως νά φυλάττετε άκριβώς τήν δικαιοσύνην καθ’ όλα, καί
νά παιδεύετε τούς πταίστας καί παρηκόους ώς άνωθεν άναλόγως με τά
σφάλματά των, λαμβάνοντες χρείας
τυχούσης εις τήν βοήθειαν τών αρ
μάτων τής επαρχίας σας, καί μόνον

δεν σάς επιτρέπετε 6 φόνος καί ή
δήμευσις τών πραγμάτων τινός,
αλλά τούτα άμφότερα νά άναφέρωνται προς ή μάς. Προσέχετε λοιπόν
καλώς έφοροι καί στρατηγοί επάνω
εις τήν δικαιοσύνην καί ενέργειαν
τών διαταγών μας, καί τού πρέπον
τος χωρίς τήν προφασιολογίαν καί 0
φιλοπροσωπίαν, ομοίως καί σείς οι
λοιποί κάθε τάξεως νά έχετε ύπακοήν
εις τάς διαταγάς τέϋν εφόρων καί
στρατηγιών σας, νά φυλάττετε έν τώ
μεταξύ σας κάθε ευταξίαν και χριστοήθειαν, ότι όποιοι ήθελον παρακούσωσι εις τό παραμικρόν σχέδιον,
ήξεύρετε ότι θέλουν παιδευθή από
μέρους μας σκληρότατα χωρίς καμμίαν αυγκατάβασιν, μένοντες αυτοί
τε καί οι απόγονοί των εις παντοτεινήν κατασχύνην των καί ατιμίαν
καί διά νά μή δοκιμάσετε τά τοιαϋτα
καί μετανοήσετε ύστερον άνωφελώς,
ποιήσατε ώς σάς γράφομεν εξ άπο
φάσεως.
1821 Μαιου 30 Στεμνίτζα
'Η Γερουσία»
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει ότι \
ή νέα μετεπαναστατική διοίκησις

01"Ελληνες χωρίς συστηματικήν όργάνωσιν καί Ικανόν οπλισμόν, αλλά μέ πολνν
ενθουσιασμόν καί μεγάλην πίστιν εις τό δίκαιον τοϋ άγώνος αντιμετώπισαν νικηφόρως
τον κατακτητήν διεκδικώντας τήν ελευθερίαν τής πατρίδας των.
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άπό οργανωτικής πλευράς δεν διέ νόμους καί τά τοπικά έθιμα». Πα
φερε τής προηγούμενης διοικήσεως ραλλήλως προς τήν πολιτικήν τού
τής τουρκοκρατούμενης 'Ελλάδος. των αστυνομίαν ίδρύθη καί στρατιω
Οι Γενικοί έφοροι των επαρχιών τική αστυνομία, υπό τήν σημερινήν
διωρίσθησαν υπό τής Γερουσίας, της τρόπον τινά μορφήν, υπό τον Θ.
οι δε έφοροι των Χωρίων έξελέγησαν Κολοκοτρωνη, ώς γράφη εις τά απο
υπό τοΰ λαοΰ. Την εκλογήν τοιν έφό- μνημονεύματά του ό υπασπιστής
ρων έπεκύρωσεν ή Γερουσία διά δια τοϋ Κολοκοτρωνη Φωτάκος. Πρώτος
ταγής της, εις την όποιαν τούς νπέ- στρατιωτικός αστυνόμος διωρίσθη
μνησε τα καθήκοντα των, όσον αφο ό Άνδρέας Παπαδιαμαντ ύπουλος
ρά την έπαγρύπνησιν έπί τής κοινής εκ Δημητσάνης «νά στέκεται στο
ευταξίας και ησυχίας, δεδομένου ότι Χρυσοβίτσι ώς αστυνόμος, νά παέπεφορτίζοντο με την άσκηαιν τής ρατηρή καί νά έμποδίζη τήν φευγά
αστυνομικής εξουσίας. Α κόμ η ή λαν τών στρατιωτών άνευ τής άδειας
Γερουσία καί εις άλλας οργανωτικός του. Τοιοϋτοι άστννόμοι είχον διοένεργείας προέβη μέ σκοπόν την ρισθή εις κάθε στρατόπεδον».
όργάνωσιν κράτους, όσον τό δυνα
τόν εύνομουμένου καί δικαίου. 'Ο
’Αμβ. Φραντζής εις την 'ιστορίαν του Ή αφιξις τοΰ Δημητρίου
αναφέρει ότι ή Γερουσία κατά τό
'Υψηλάντη
πρώτον έτος τής Έπαναστάσεως
έπροχώρησεν εις την όργάνωσιν επί
Τήν 8-6-1821 έφθασεν εις "Υδραν
μέρους διοικήσεων μέ γοργόν ρυ
θμόν προς ασκησιν τής κρατικής ό Αημ. 'Υψηλάντης, Γενικός πληρε
εξουσίας μετά συνέσεως, αθωότητας ξούσιος τοΰ αδελφού του Α λεξάν
καί ειλικρίνειας, μακράν πολιτικών δρου Γενικού επιτρόπου τής αρχής
επιδιώξεων, ίκανοποιήσεως φιλοδο και αρχιστρατήγου τον άγώνος. 'Η
ξιών ή προσωπολατρείας, στοιχεία αφιξις τού πρίγκηπος έχαιρετίσθη
ατινα έγγυώνται χρηστήν διοίκησα·. παρ' όλων καί άνεγνωρίσθη ή εξου
Οί Γενικοί έφοροι τών ’Επαρχιών σία τούτου ώς πολιτικού καί στρα
καί έφοροι τών χωρίων παραλλήλως τιωτικού άρχηγού παρά πάντων είτε
προς τά αστυνομικά των έργα ήσκονν αμέσως είτε εμμέσως. Κατόπιν τού
καί δικαστικά καθήκοντα «κατά τό του οϋτος έκρινε σκόπιμον νά άρχίση
καθήκον τής άνθρωπότητος, τούς τό οργανωτικόν του έργον άπό τήν
'Ύδραν, όπου συνέστησε εφορείαν
και διώρισε πληρεξούσιον αντιπρό
σωπόν του τον Λαζ. Κουντουριώτην. ’Ακολούθως έπραξε τό αυτό δι
αντιπροσώπων καί εις πολλάς άλλας
νήσους και τήν Στερεόν 'Ελλάδα.
Μετά ταϋτα άνεχώρησε δι “Αστρος
Κυνουρίας, όπου έγένετο πανηγυρι
κά)ς δεκτός υπό τών έπιφανεστέρων
αρχηγών τής Πελοποννήσου, πολι
τικών καί στρατιωτικών. Παρά ταϋ
τα αμέσως σχεδόν έδημιουργήθη
άπό μέρους τής Γερουσίας ζήτημα
σχετικόν μέ τήν έκτασιν τής εξου
σίας του : 'Εν άρχή τούτο διεσκεδάσθη, άργότερον όμως έν Βερβαίνοις ’Αρκαδίας τά πράγματα ώξύνθησαν. 'Ο ΙΙρίγκηψ έπίστευεν εις
τήν ενότητα τοϋ άγώνος και έζήτησεν άπό τήν Γερουσίαν νά διαλυθή
προς εφαρμογήν ενός «Γενικού ορ
γανισμού τής. Πελοποννήσου», τό
όποιον είχεν ετοιμάσει. 'Η Γερου
σία ήρνήθη καί έπρότεινεν ίδιον αχέδιον.'Ο' Υψηλάντης ήρνήθη νά τό ύπογράψη καί χολωθείς άνεχώρησε διά
Καλαμάταν. Ευθύς ώς έγένοντο γνω
στά τά διατρέξαντα έξηγέρθη ό
λαός καί έδημιουργήθησαν επεισό
δια κατά τών προκρίτων. Τήν στά
σιν ταύτην κατώρθωσε νά καταατεί-

λη ό Κολοκοτρώνης, πλήν όμως αί
οχλοκρατικοί εκδηλώσεις έπανελήφθησαν εις Ζαράκοβαν Αρκαδίας,
τό σημερινόν Μαίναλον όπου έν τώ
μεταξύ μετεφέρθη ή Γερουσία. Προ
τής καταστάσεως τούτης ενρεθέντες
οί άντιμαχόμενοι ήναγκάσθησαν νά
συμφωνήσουν διά νά άποτραπή σύρραξις. Απεφααίσθη λοιπόν ή αυγκρότησις προσωρινής διοικήσεως,
τήν όποιαν άπετέλεσαν ή Γερουσία
καί ό 'Υψηλάντης, όστις ώρίσθη
συμπράκτωρ, Πρόεδρος καί ’Αρχι
στράτηγος. ’Επίσης άπεφασίσθη με
τά τήν άλωσιν τής Τριπολιτζάς νά
συγκληθή ’Εθνική Συνέλευσις προς
έπίλυσιν τοϋ πολιτικού προβλήμα
τος τής χώρας. Ούτως ό πολιτικός
οργανισμός τής Πελοποννήσου, ώς
διεμορφώθη υπό τής Γερουσίας διετηρήθη καί έβελτιώθη όσον ήτο δυ
νατόν.

Ή όργάνωσις τής Διοικήσεως εις τήν Στερεάν
Ελλάδα
Παραλλήλως προς τό οργανωτι
κόν έργον τής Γερουσίας τών Καλτεζιον σοβαραί προσπάθειαι όργανώσεως πολιτικής διοικήσεως άνελήφθησαν καί εις τήν υπόλοιπον
χώραν καί δή εις τήν Στερεάν 'Ελ
λάδα. Τήν 4 Νοεμβρίου 1821 συνήλθον έν Μεσολογγίω οί πρόκριτοι τής
«Δυτικής Χέρσου 'Ελλάδος, διότι
ήσθάνθησαν τήν άνάγκην ν’ άντικατασταθή άντί τής μισητής ’Οθωμα
νικής Τυραννίας, διοίκησις φρόνιμος
καί φιλάνθρωπος, καί νά παύσουν
τά συνεχή τής άναρχίας δεινά», καί
άπεφάσισαν τήν συγκρότησιν διοικήσεως, ικανής νά θέση τάξιν καί νά
άσφαλίση τήν έσωτεοικήν τών πο
λιτών ησυχίαν. Καί ή αυνέλευσις αυ
τή, κατά τό πρότυπον τής Γερου
σίας τών Πελοποννησίων, διά συνταχθέντος καί ψηφισθέντος κατα
στατικού χάρτου συνέστησε Γερου
σίαν, ήτις έπεφορτίαθη μεταξύ τών
άλλων «καί νά φροντίζη τήν έσωτερικήν άσφάλειαν όλων τών έπαρχιών». Προς έκπλήρωσιν τής ώς άνω
καταστατικής διατάξεως προέβη εις
τον διορισμόν εις κάθε τμήμα ( νεχαγέ ) έφορων καί εις κάθε χωρίσν
προεστώτων. 'Ομοίως εις κάθε τμή
μα (νεχαγέ) διωρίσθη «καπιτάνος»,
όστις είχεν ύπό τήν έξουσίαν του τήν
δύναμιν τών αρμάτων. 'Ο Καπιτό
νος οϋτος έκτος τοιν στρατιωτικών
του καθηκόντων, ύπεχρεοϋτο νά παρέχη δύναμιν εις τήν Γερουσίαν ή
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τούς ’Εφόρους ή προεστώτας «διά
την γενικήν ευταξίαν». Και ή διοίκησις αϋτη, λόγων των πολεμικών
γεγονότων, τής γενικωτέρας καταατάσεως και τών μέσων τά όποια
διέθετε, δεν ήδυνήθη να δώσΐ) την
πρέπουσαν λύσιν εις το σπουδαιό
τατου τοϋτο πρόβλημα τής όργανώσεως τής διοικήσεως τής περιο
χής της. Και ή ουγκροτηθεϊσα αυτή
διοίκησις αντιμετωπίζει τά αυτά ή
καί μεγαλύτερα προβλήματα τής
διοικήσεως τής Πελοπόννησου.
’Εκείνη ή όποια επέλυσε το πρό
βλημα κατ' άρτιώτερον τρόπον ήτο
ή συνέλευσις τής «’Ανατολικής χέρ
σου Ελλάδος», ήτις συνήλθεν εν
Ά μφ ίσση την 15ην Νοεμβρίου 1821.
Εις την σννέλευσιν ταύτην έλ.αβον
μέρος καί αι έπαρχίαι τής Εύβοιας,
τής Θετταλομαγνησίας καί τινων
άλλων μερών τής Μακεδονίας.
Κατά την συνέλευσιν ταύτην έψηφίσθη ή «Νομική Διάταξις τής
’Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος». Διά
τοΰ καταστατικού τούτον εγγράφου
Ιδρύθησαν :
Α. ’Εθνική Βουλή.
Β. ’Άρειος Πάγος (Κυβέρνησις).
Γ. ”Οργανα εσωτερικής διοικήσεως
τών επαρχιών.
Τά όργανα τής εσωτερικής διοικήσεως άπετέλεσαν οι προεστώτες.
Εις έκαστον εκ τούτων άνετέθη υπό
τής διοικήσεως ή υπεύθυνος διαχείρισις ώρισμένου τομέως καθηκόν
των. Εις εξ αυτών ώνομάσθη προεστώς επί τής αστυνομίας. Εις έκάστην επαρχίαν διωρίζετο Καπετά
νιος, δστις ήτο διοικητής τών στρα
τευμάτων καί έπεφορτίζετο καί μέ
τήν έκτέλεσιν τών δικαστικών απο
φάσεων καί τήν παροχήν βοήθειας
εις τούς προεατώτας διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.
'Έργον τής αστυνομίας ήτο :
α. Νά προσέχωσιν εις τήν ευτα
ξίαν τής πόλεως.
β. Νά διαιρέσουσιν εις ίσα μέρη
τήν πόλιν καί εις έκαστον τούτων
έπιστάτας νά διορίσωαιν, οι οποίοι
νά καταγράψωσι τούς ανθρώπους καί
έξ αυτών νά προσδιορίσωσιν άλ.ληλοδιαδόχως τούς αναγκαίους. Εις
τήν νυκτερινήν φυλακήν, ώστε όλοι
νά έκπληρώσωσι τό προς τήν πατρί
δα χρέος των.
γ. Νά δίδωσι διαβατήρια εις δλους
τούς έξερχομένους.
δ. Νά διορίζωσι υπαλλήλους τών
εις τά παραθαλάσσια καί δλα τά χω
ρία διά νά μή άφήνωσι χωρίς διαβα
τήριοιν τής πόλεως κανένα νά φεύγη.
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ε. Νά γνωρίζωσι πόσοι άνθρωποι
αποθνήσκουν καί πόσοι γεννώνται.
στ. Νά έχωσι τά μετζήλια τής
επαρχίας καί τούς πεζούς.
ζ. Νά φροντίζωσι περί δικαιοσύ
νης ζυγίυνν καί μέτρων.
η. Νά φροντίζωσι αί τιμαί τών
ζωοτροφών νά προσδιορίζωνται από
δλους τούς πατριώτας.
C. Νά αναφέρουν εις τον ’Άρειον
Πάγον ίνα διατάσση τά γενικά καί
μερικά τής ’Αστυνομίας τής περι
φέρειας του».
’Έργον ώααύτως τής αστυνομίας
ήτο ή κατάρτισις τών στρατολογι
κών καταλόγων. Διά τήν έκτέλεσιν
τών αστυνομικών των έργων οι
προεστώτες τής ’Αστυνομίας διέθε
ταν ένοπλον δύναμιν εκ μή στρατευμένων πολιτών υπό ένα επιστάτην.
0 1 προεστώτες τής ’Αστυνομίας
ΰπήγοντο υπό τον ”Αρειον Πάγον,
δστις είχε καί τήν άνωτάτην έποπτείαν επί τής ’Αστυνομίας.
"Απαντες οι ανωτέρω οργανισμοί
ανεξαρτήτως τής πληρότητας τιον
ή μή δεν ήδυνήθηααν νά έτίΐλύαονν
τό πρόβλημα τής εσωτερικής διοικήσεως τής χώρας, δχι μόνον λόγοι
τής εμπολέμου καταοτάσεως, άλ.λά
καί δι έλλειφιν καταλλήλων προ
σώπων, γνώσεων, πείρας, μέσων,
καί περισσότερον αισθήματος ευθύ
νης καί καθήκοντος. Αί προσπάθειαι
δμως δεν δύνανται νά παραγνωρισθονν, διότι δεν ήτο άνθρωπίνως
δυνατόν νά οίκοδομηθή κράτος μέ
σύγχρονον όργάνωσιν, έντός τών
καπνών τού πολέμου καί από πολ.ίτας διαβιώσαντας μέχρι τότε υπό
τό πέλμα ενός στυγνού, αίμοβόρου
καί άπανθρώπου κατακτητοϋ καί
τυράννου, ό όποιος ούδενός άνθρωπίνου δικαιώματος έφείσθη.

Ή ’Αστυνομία τών ’Αθηνών
rΗ πόλις τών ’Αθηνών, ευρισκό
μενη μακράν τών χώρων δπου συνεκροτήθησαν αί τοπικαί Γερουσίαι,
άνέλαβε πρωτοβουλίαν καί προέβη
εις τήν όργάνωσιν τών διοικητικών
άρχών τής πόλεως. Προς τοϋτο έξελέγη 12μελής ’Εφορία, ήτις κατένειμε τάς ευθύνας τής αρχής εις
τούς έφορους. Μεταξύ τών έφορων
συγκαταλέγόντο. Ό έφορος έπι τής
αστυνομίας καί ό έφορος έπί τών
έ)θών. Τήν 15-12-1821 έφορος έπί
τών ηθών ώρίσθη ό Προκόπιος

Μπενιζέλος. Οί αστυνομικοί ούτοι
άρχοντες έξετέλουν τά έργα αυτών
υπό τον έλεγχον καί τήν έποπτείαν
τής ’Εφορείας.
Μετά τήν φήφισιν τού Συντά
γματος τής ’Επιδαύρου ύπήχθησαν
καί αί Άθήναι εις τον έγκριθέντα
Κανονισμόν διοικητικής διαιρέσεως
τής χώρας καί τότε διωρίσθη Γενικός
’Αστυνόμος, ό όποιος ύπήχθη υπό
τό Ύπουργείον ’Αστυνομίας. Καί
ή αστυνομία αντη ύποτυπωδώς έλειτούργει ώς καί αί άλλαι έλλείψει
μέσων καί ισχύος.
Τήν 1 ’Ιανουάριου 1823, ώς
αναφέρει ό Βλαχογιάννης εις τό
’Αθηναϊκόν άρχεϊον καί ομολογεί
καί ό Μακρυγιάννης εις τά απομνη
μονεύματά τον, διωρίσθησαν οί Σπυρ.
Πατούσας καί ’Ιωάν. Μαυρογιάννης
ώς έπιστάται «μέ δύναμιν 60 ανθρώ
πων άχωρίστως νά καθήαωσι εις
τήν κοινήν πόρταν κατά τήν συνή
θειαν καί νά έπαγρυπνώσιν εις τήν
φύλαξιν τών νόμων καί τήν ευταξίαν
τής πόλεως, έκτελοϋντες ακριβώς
τά χρέη των καί φυλάττοντες άπαραβάτως τά εξής νομικά κεφά
λαια...... ΎΗσαν δέ αί διατάξεις
αυται διοικητικής, αστυνομικής καί
δικαστικής φύσεως. Οί έν λόγω
έπιστάται ΰπήγοντο υπό τον Καπιτάνον καί έλογοδότουν εις τήν
’Εφορείαν. Ό Πατούσας βραδύτερον άπηλλάγη τών καθηκόντων του
καί ό Μακρυγιάννης διωρίσθη Πολι
τάρχης μέχρι ’Ιουνίου 1823, οπότε
καί άπεχώρησε προκειμένου νά.μεταβή εις Ρούμελην δι’ έπιχειρήσεις.
Ώ ς πολιτάρχης ό Μακρυγιάννης
ανέπτυξε σοβαράν δραστηριότητα
καί κατώρθωσε νά έπιβληθή καί νά
ιίποκαταστήση τήν ευταξίαν τής
πόλεως. ’Εκ τού άνωτέρω προκύ
πτει δτι ή ’Αστυνομία ’Αθηνών
ώνομάσθη Πολιταρχία, ώς ή τοΰ
Ναυπλίου έπί Καποδιστρίου. Μετα
ξύ τών άναλαβόντων αστυνομικά
καθήκοντα έν Άθήναις έκ τών έπιφανών στρατιωτικών ήτο καί ό
’Ιωάν. Γκούρας, ό όποϊος τήν 17-Ο
Ι 824 διωρίσθη ύπό τής ’Εφορείας
Φρούραρχος καί ’Αρχηγός τής ’Α 
σφαλείας ’Αθηνών καί πάσης ’Α ττι
κής. Τοιοϋτος διωρισμός είχε γίνει
καί προηγουμένως.

Συνεχίζεται

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τής σωτηρίας τής
άνθρωπίνης ψυχής θά μας άπασχολήση καί
πάλι σήμερα. Είδαμε τό πνεύμα τοΰ ’Απο
στόλου Παύλου σέ προηγούμενο άρθρο. Ε ί
δαμε άκόμη καί τό πνεύμα τού Εύαγγελίου
πάνω στο σημαντικό τούτο πρόβλημα.
Κυρύττει καί διατρανώνει τό μήνυμα τής
σωτηρίας ό λόγος τού Θεού. Βεβαιώνει,
ότι όλοι μπορούν νά σωθούν, άν τό θελήσουν. 'Η σωτηρία τής άνθρωπίνης ψυχής
είναι έξ άντικειμένου δεδομένη. Καί δέν
χρειάζεται παρά μόνον ή ύποκειμενική μέ
θεξή ή, όπως θά έλέγαμε μέ τήν ορολογία
πού χρησιμοποιεί ή Θεολογία «ή προσοικείωσις της άπολυτρώσεως». Γ ι’ αύτό καί
τό βιβλίο τοΰ Θεού, πού περιέχει αύτό τό
μήνυμα, όνομάζεται «ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ»,
δηλ. καλό άγγελμα!
Ά π ’ αύτό τό πνεύμα διακατέχεται καί
έμφορεΐται κάθε άναγεννημένος πιστός.
’Ενώ λοιπόν όποιος δέν συνέλαβε τό πνεύμα
τού Εύαγγελίου γίνεται θρηνώδης διαγγελεύς τής καλής άγγελίας, πυρομανής καί
μπουρλοτιέρης, άντίθετα ό γνήσιος κήρυξ
τοΰ Εύαγγελίου είναι μία σάλπιγξ αισιο
δοξίας, πού ήχεΐ συνεχώς γιά νά δίδη κου
ράγιο στους κουρασμένους οδοιπόρους τής
πνευματικής στράτας. Σάλπιγξ αισιοδοξί
ας ήταν πρώτος ό ’Απόστολος Παύλος,
όταν έγραφε πρός τούς Χριστιανούς τής
Ρώμης, ότι κάθε άνθρωπος, έάν καταφύγη
στο Θεό, θά σταθή όρθιος στις έπάλξεις τού
καθήκοντος, διότι ό Θεός έχει τη δύναμι
νά τον στήση καί νά τόν στερεώση. Σάλ
πιγγες αισιοδοξίας πρέπει νά εϊμεθα καί
έμεΐς. Κάθε φορά πού βλέπομε, ότι κάποιος
έπεσε άπό τό ύψος τής άρετής καί περιεπλάκη στά ψυχοφθόρα δίκτυα τής άμαρτίας, μή σπεύσωμε νά τόν κατακρίνωμε,
γιατί δέν γνωρίζομε αν αύριο θά τόν δια
δεχθούμε στήν πτώσι του. Παράλληλα
όμως, όσο κι’ άν είναι μεγάλη ή πτώσις
του, μή σπεύσωμε νά έκφράσωμε τήν άπογοήτευσίν μας, όσον άφορψ στήν άνόρθωσί
του καί τήν σωτηρία του. Στήν πνευματι
κή ζωή όπως δέν μπορούμε νά εϊμεθα βέ
βαιοι γιά τή δική μας σωτηρία, έτσι άκριβώς δέν μπορούμε νά προεξοφλήσωμε τήν
πνευματικήν καταδίκην τοΰ άμαρτάνοντος
άδελφοΰ μας. Καί τούτο γιατί υπάρχουν
άπειρες δυνατότητες έξελίξεως καί διορθώσεως, έξαιρετικά παραδείγματα άπ’ τή
ζωή τής Εκκλησίας καί αμετάθετη τού
Θεού ή βούλησις γιά τή σωτηρία τοΰ άνθρώπου.
α) ’Ά πειρες δυνατότητες διορθώσεως.
Ή τελική κατάστασις τής ψυχής μας θά
κριθή άπό τήν τελική φάσι τής ζωής μας.
Τούτο σημαίνει ότι όσο ζοΰμε έχομε περι
θώρια διορθώσεως. 'Ο Θεός δέ παρατείνει
συνήθως τό νήμα τής ζωής μας γιά νά μάς
άνανεώνη τήν πρόσκλησι έπιστροφής κον
τά Του μέμιά πράξι μετάνοιας. Στή γλώσ
σα τής ’Εκκλησίας ή ώρα πού ό άνθρω
πος συνέρχεται «είς έαυτόν», συνειδητο
ποιεί τήν ψυχική του ρυπαρότητα, δέχεται
τήν πρόσκλησι τοΰ Θεού, καί έπιστρέφει
κοντά Του αέν μετανοία», λέγεται «ώρα
τής Χάριτος».
Αύτή ή ώρα δέν έρχεται πάντοτε καί γιά

Σ ά λ π ι ζ ε ς

αίβιοδοξί ας
Π α ν. ’Αρχιμανδρίτου
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ
Ταγ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής
όλους τούς άνθρώπους τήν ίδια στιγμή. Ό
ένας επιστρέφει στό Θεό κάποια στιγμή
πού έχει συχαθή τόν έαυτό του άπό τήν
κατατρύφησι τής άμαρτίας, καί θλίβεται
για τό κατάντημά του, δηλ. σέ μιά στιγμή
ειλικρίνειας καί άνανήψεως, όπως έμφανίζεται στήν περίπτωσι τού άσώτου υίοΰ
τού Ευαγγελίου! Ά λλος έπιστρέφει πρός
τόν Θεόν κάποια στιγμή, πού άνοίγει ένα
βιβλίο θρησκευτικό, πού τυχαία έπεσε στά
χέρια του! “Αλλος τήν ώρα πού κουρασμέ
νος άπό τόν άγώνα τής ζωής μπαίνει σέ
μιά ’Εκκλησία καί άκούει ένα κήρυγμα!
"Ετερος συνέρχεται μετά άπό μιά άποτυχία σέ κάποια προσπάθειά του! Ά λλος
έπειτα άπό μιά άσθένεια ή άπό τό θάνατο
ενός προσφιλούς ή άπό κάποια άλλη δοκι
μασία. Στήν άγκάλη τού Θεού καθημερινώς
έπιστρέφουν άσωτοιυίοί. Κι’ αύτοί είναι καί
νέοι στήν ήλικία, καί ώριμοι καί πρεσβύται
καί στά βαθειά γεράματά τους. Καθημερι
νώς γίνονται ψυχικές νεκραναστάσεις. Δέν
έχει σημασία πόσες τέτοιες νεκραναστάσεις
γίνονται κάθε ήμέρα, άλλά τό γεγονός, ότι
καθημερινώς ψυχές έπιστρέφουν στόν Δη
μιουργό τους καί δηλώνουν τήν υποταγή
τους στό θέλημά Του.
β ) Ε ξαιρετικά παραδείγματα
’Απ’ τή ζωή τής ’Εκκλησίας έχομε πο
λυάριθμα έξαιρετικά παραδείγματα πού
βεβαιώνουν τά άνωτέρω.
Ό Σαούλ, διώκτης χθές, γίνεται μετά
ταύτα ό Μέγας Παύλος. Δέν ήταν μέσα
στή χορεία τών δώδεκα μαθητών. Τότε πού
αυτοί έμαθήτευαν πλησίον τού ’Ιησού ό
Σαούλ προετοιμαζόταν γιά νά άμυνθή τής
πατρώας θρησκείας «περισσοτέρως ζη
λωτής υπάρχων τών πατρικών του παρα
δόσεων» (Γαλ.α' 14). Καί όμως ό Σαούλ
μεταστρέφεται. Γίνεται ό Πρώτος μετά
τόν Ενα. Διδακτός Θεού άναδεικνύεται
και υπερβάλλει στή σοφία, στούς κόπους
καί στήν προσφορά τούς λοιπούς μαθητάς.
Γίνεται ό έκλεκτός άνάμεσα στούς εκλε
κτούς.
Ό Ιερός Αύγουστίνος, νέος άκόμη, έχει
παρασυρθή άπό τήν α'ίρεσι τών Μανιχαίων.
Ζη μιά ζωή ελεύθερη, άχαλΘωτη. Τό σκο
τάδι τής άμαρτίας τόν έχει κυκλώσει. ’Ανα
πνέει μέσα στήν άποπνικτική άτμόσφαιρα
τής ανομίας.Είναι έναςζωντανός νεκρός.Μά
ταια, θαρρείς, ή ευσεβής μητέρα του προ

σπαθεί νά τόν έπαναφέρη στόν όρθό δρόμο.
Καταφεύγει στόν ’Επίσκοπο τής πόλεώς
της καί τόν παρακαλεί μέ δάκρυα νά βοηθήση τό παιδί της. Ά λλ’ ό ’Επίσκοπος δέν
μπορεί νά τής προσφέρη βοήθειαν. Τής
άφήνει μόνο μιά έλπίδα, γίνεται ό ίδιος
μιά σάλπιγγα αισιοδοξίας, λέγοντάς της:
«Προσεύχου γι’ αύτόν. Έ ν α παιδί πού προκαλεΐ τόσα δάκρυα στή μητέρα του, δέν
είναι δυνατόν νά χαθή». Πέρασαν άπό τότε
πολλά χρόνια. Άλλά νά ή ώρα τής Χάρι
τος ήλθε καί γιά τόν Αύγουστίνον. Κάποια
στιγμή γαλήνης άκούει μέσα του μιά παρόρμησι. «Λάβε καί άνάγνωσε» Μπροστά
του είχε τήν Καινήν Διαθήκη. Τήν παίρνει
στά χέρια του καί άνοίγει τυχαία. Τό μάτι
του πέφτει στό χωρίο: «ώρα ήμάς ήδη έξ
ύπνου έγερθήναι, νΰν γάρ έγγύτερον ήμΐν
ή σωτηρία ή δτε έπιστεύσαμεν. Ή νύξ
προέκοψεν, ή δέ ήμέρα ήγγικεν. Άποθώμεθα τά έργα τού σκότους καί ένδυσόμεθα τά
έργα τοΰ φωτός· ώς άν ήμέρα εύσχημόνως
περιπατήσωμεν, μή κώμοις καί μέθαις, μή
κοίταις καί άσελγείαις» (Ρωμ.ιγ' 11—13).
Αυτό ήταν άρκετό. *Θ Αύγουστίνος έξύπνησε άπό τόν λήθαργο τής άμαρτίας. Καί
όχι μόνο έπέστρεψε στόν Κύριο, άλλά καί
άνεδείχθη μέγας Πατήρ τής ’Εκκλησίας.
Ή ώρα τής Χάριτος είχε έλθει. Ό Χριστός
είχε νικήσει γιά μιά άκόμη φορά.
γ ) ’Αμετάθετη ή βούλησις τοΰ θ ε ο ϋ .
Ή ζωή τής ’Εκκλησίας είναι μιά άτέλειωτη ιστορία ψυχικών νεκραναστάσεων.
"Ολες αύτές έχουν σάν κοινό υπόβαθρο τήν
άμετάβετη βούλησι τοΰ Θεού γιά τή σωτη
ρία τής άνθρωπίνης ψυχής, ό όποιος «πάντας άνθρώπους θέλει σωθήναι καί είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεϊν» (Α' Τιμ.β' 2).Στήν
ψυχή κάθε άνθρώπου, όσοδήποτε διεστραμ
μένη καί άν φαίνεται, υπάρχει πάντα μιά
σπίθα θεοσεβείας κρυμμένη κάτω άπό τή
στάχτη τών παθών. Ό Θεός καραδοκεί γιά
νά κάμη τήν σπίθα φλόγα, πού θά κατακαύση τά πάθη καί θά άναστήση μέσα μας
νέα ζωή. Ό Θεός καραδοκεί χωρίς νά κου
ράζεται. Αύτή ή σταθερά καί άμετάθετη
βούλησίς Του είναι τό άτράνταχτο θεμέ
λιο πάνω στό όποιο μπορούμε νά στηρίξωμε τήν έλπίδα γιά τή σωτηρία κάθε αν
θρώπου, κάθε αμαρτωλού.
’Αγαπητέ άυαγνώστα
Αύτό είναι τό πνεύμα τοΰ Εύαγγελίου.
Κανένα δέν μπορούμε νά θεωρήσωμεν σάν
χαμένο άνθρωπο. Γι’ αύτό πρέπει νά δια
γράψομε άπό τό λεξιλόγιό μας τή φράσι:
«αύτός είναι άδύνατον νά σωθή». Στήν θέσι της πρέπει νά βάλωμε μιά άλλη διατύπω σι: «έφ’ όσον ό άνθρωπος ζή μπορεί νά
σωθή». Υπάρχει έλπις έστω καί τήν τε
λευταία στιγμή τής ζωής του, έφ’ όσον θά
μετανοήση. Κάθε πιστός, γνήσιον τέκνον
τού Θεού, σαλπίζει αύτό τό έλπιδοφόρο
μήνυμα. Γι’ αύτό καί οί πιστοί δέν είναι
θρηνάγγελοι, ούτε πυρομανείς μπουρλοτιέρηδες, άλλά σάλπιγγες αισιοδοξίας, πού
διαλαλοΰν καί σαλπίζουν τό έλπιδοφόρο
μήνυμα τής σωτηρίας, προτρέποντες είς
μετάνοιαν, συνεργούντες είς σωτηρίαν τών
άδελφών τους.
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Πόσο δημοφιλής
είναι ή άστυνομία;

Κινητοί
Γ ιά τήν άποκατάσταση τού
κλονισθέντος γοήτρου τής Σκότλαντ Γυάρντ, πού είχε κάθετη
πτώση, έξ αίτιας ώρισμένων ατυ
χών περιστατικών, όργανώθηκε
μιά είδική έρευνα «γκάλοπ» σέ
όλόκληρη τήν ’Αγγλία.
Χιλιάδες ήταν οί Βρεταννοί
πολίτες πού ρωτήθηκαν άν έχουν
έμπιστοσύνη στό άστυνομικό σώμα
κι' άν τούς έμπνέει σεβασμό.
Ε πτά στούς δέκα άπάντησαν ότι
ή άστυνομία καί έξυπηρετική
καί άξια σεβασμού είναι. Πολλοί
νεαροί είχαν διαφορετική γνώμη.
Κατηγόρησαν τήν άστυνομία γιά
άνεντιμότητα καί γιά έμπάθεια
έναντι τών πολιτών. Οί έπικριτές
αΰτοί τής Σκότλαντ Γυάνρτ ήταν
άτομα ήλικίας δεκαέξη έως τριάν
τα έτών. Πολλές γυναίκες άπάν
τησαν πώς θεωρούν τήν ’Αγγλική
άστυνομία ίκανώτατη καί άψογη
στήν συμπεριφορά της κι’ άλλες
έπέμειναν πώς πρέπει ν’ άναθεωρήση τήν στάση της μέ τούς παραβάτας. Πρέπει νά είναι αύστηρότερη καί τά πρόστιμα μεγαλύτερα
Ή έρευνα έκτος άπό τό γεγονός
δτι έφερε στήν δημοσιότητα άπαντήσεις κωμικές καί άνεδαφικές,
πού δημιούργησαν ίλαρότητα στό
Βρεταννικό κοινό, έφερε παράλ
ληλα κι’ ένα ικανοποιητικό άποτέλεσμα, μιά καί τό 78ο]ο τών
έρωτηθέντων άπάντησαν πώς ή
Σκότλαντ Γυάρντ στέκεται στό
ύψος της καί έμπνέει αισθήματα
άγάπης καί σεβασμού.
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μέθοδοι

κατατάξεως

Τό πρόβλημα στρατολογήσεως καταλλήλων νέων, γιά κατάταξη στήν ’Αστυ
νομία, άντιμετωπίζεται άπ’ όλες σχεδόν τις χώρες τής ύδρογείου, σάν τό πλέον
δυσχερές καί δυσεπίλυτο. Γιά τό σκοπό, ακριβώς, αύτό διοργανώνονται κατά και
ρούς ένημερωτικές «καμπάνιες» σέ όλα τά διαμερίσματα τής ένδοχώρας τού ένδίαφερομένου κράτους, στις όποιες έκτίθενται, μέ κινητές έκθέσεις, ή όλη δραστηριό
τητα, τά έπιτεύγματα καί γενικώτερα τά «πεπραγμένα» τής ’Αστυνομίας. Τό «πούλ
μαν» τής φωτογραφίας μας άνήκει στήν άμερικανική άστυνομία τής πολιτείας τού
Μίτσιγκαν καί έχει μεταβληθή σέ μιά «μίνι» κινητή έκθεση μέ άνηρτημένες άφίσσες, μεγαφωνικές συσκευές καί διάφορα σλάϊτς πού προβάλλονται καί παρουσιά
ζουν τό όλο πλέγμα τών ένεργών δραστηριοτήτων, τήν «έπικίνδυνη γοητεία» καί
τά πλεονεκτήματα τής σύγχρονης ’Αστυνομίας.
Ή τροχαία κίνηση έπεκτείνεται
καί έπαυξάνεται καθημερινά μέ
ραγδαίο ρυθμό, μέ φυσικό έπακόλουθο καί τήν αύξηση τών τρο
χαίων άτυχημάτων. Στήν μακρυνή
Αύστραλία Ιδιαίτερα, πού οί τερά
στιοι δρόμοι της έχουν πυκνοτάτη
κίνηση τά τροχαία άτυχήματα
τελευταίως σημειώνουν ρεκόρ συχνότητος καί πυκνότητος. Γιά νά
μή παρακωλύεται ή έπλευθέρα
διακίνηση τών όχημάτων, οί ’Υπη
ρεσίες Τροχαίας τής Αύστραλίας,
έφαρμόζουν νέας άνακριτικάς με
θόδους γιά τήν έξιχνίαση καί
διεκπεραίωση κάθε τροχαίου άτυχήματος. ’Απλό δείγμα παρου
σιάζει ή φωτογραφία μας, όπου
έχει άποτυπωθή έπί τής άσφάλτου
ένα σχετικό «μίνι» διάγραμμα,
πού προσδιορίζει τόν τόπο, χρόνο,
κατεύθυνση καί τρόπο συγκρούσεως τών όχημάτων, τό όποιο
συμβουλεύονται οί «ειδήμονες»
κατά τόν χρόνο συντάξεως τής
σχετικής έκθέσεως αυτοψίας.

Συμβαίνουν τΐαντοΰ · · · ·

’Ανιχνευτής μέ
τέλεια «όσφρηση»
Οί ‘Αστυνομίες όλου τού κόσμου
προβληματίζονται
σοβαρά καί
άναζητοΟν διάφορες «φόρμουλες»
άσφαλείας, γιά νά διαφυλάξουν
τήν, ζωή καί τήν σωματική άκεραιότητα των πολιτών, άπό τϊς
άδικες έπιθέσεις άπαγωγέων, άεροπειρατών καί γενικώτερα δια
φόρων έγκληματικών τύπων. Γιά
τήν έπιτυχία τού σκοπού αύτοϋ
μεγάλος Βρεταννικός ήλεκτρονικός οίκος κατασκεύασε, πρόσφατα
τελειότατο άνιχνευτή έκρηκτικών
υλών, ό όποιος χρησιμοποιείται
ήδη εύρύτατα σέ διάφορα άεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς
σταθμούς καί άφετηρίες ύπεραστι
κών λεωφορείων. Τό τελειότατο
αύτό όργανο χρησιμοποιείται άπό
ένα μόνο άτομο, «όσφραίνεται»
δέ καί τις πλέον άνεπαίσθητες
άναθυμιάσεις, πού άναδίδουν οί
έκρηκτικές ύλες.
Η άνα^ ώΡισ,Π κα* Επιβράβευση τού πολύμοχθου έργου τής Χωροφυλακής
κάθε χωράς από Οργανισμούς, 'Ομοσπονδίες καί διάφορες Ενώσεις, άποτελεΐ
τήν μεγαλύτερη ήθική ικανοποίηση τών άνδρών, πού μοχθούν καί άγωνίζονται
νυχθημερόν γιά τήν έμπέδωση τοΰ αισθήματος τής τάξεως καί άσφαλείας στήν
έκτεταμενη δικαιοδοσία πού άστυνομεύουν. Στόν Καναδά, ιδιαίτερα, τό Σώμα τής
Χωροφυλακής άποτελεΐ τό δημοφιλέστερο άστυνομικό Σώμα τής χώρας καί έχει
τυχει, κατ’ έπανάληψιν, πολλών τιμητικών διακρίσεων καί άλλων έπαίνων. Πρόσφα
το, μάλιστα, γεγονός είναι τό άπεικονιζόμενο στήν φωτογραφία μας, όπου ή συνο
μοσπονδία των Καναδών Τραπεζιτών τιμά καί έπιβραβεύει τό έργο τής Χωροφυ
λακής τής χώρας τους στό πρόσωπο δύο συμπαθέστατων Χωροφυλάκων.

Επιβράβευση
τοΰ έ ργ ου
μιας ζωής

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Μια σοβαρά πάδησις τών οφθαλμών
δυναμένη νά καταλήξη ακόμα καί εις
τύφλωσιν.
'Υπό τοϋ ’Επιάτρου Χωροφυλακής
ΓΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
’Ο φ θ α λ μ ι ά τ ρ ο υ

ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΕΙΝΑΙ πάθησις σιν τής σφαιρικής (σχεδόν) μορφής
τ ιϋ οφθαλμού, πολλαπλής αιτιολο του, επί πλέον δέ συντελεί εις τήν
γίας, ή όποια έχει σαν κοινό γνώρι θρέψιν διαφόρων τμημάτων τού βολ
σμα τήν αύξησι τοϋ ένδοφθαλμίου βού (φακού, κερατοειδοϋς κ.λ.π.).
Παράγεται εις τον οπίσθιον λεγόμε
τόνου (τής πιέσεως τοϋ ματιοϋ). Ή
ονομασία τής παθήσεως, η οποία νον θάλαμον τοϋ βολβού έκ τών
έχει επικρατήσει και διεθνώς, δεν άκτινοειδών προβολών τοϋ άκτινωέχει σχέσιν μέ τον μηχανισμόν προ- τοΰ σώματος καί διά τής κόρης ει
κλήσβώς της. Μποροϋμε νά ποΰμε σέρχεται εντός τοϋ προσθίου θαλά
ότι είναι μία ποιητική έκφρασις λό μου άπό όπου καί εισέρχεται εις τήν
γω τής «γλαυκής έμφανίσεως τοϋ γενικήν κυκλοφορίαν διά τών περιόφθαλμοϋ εις ώρισμένας περιπτώ δηνήτων φλεβών μέσω τοϋ συστή
ματος τής γωνίας τοϋ προσθίου θα
σεις της».
Τό γλαύκωμα χαρακτηρίζεται, λάμου (σχήμα). Ή παραγωγή καί
όπως είπαμε, έκ τής αύξήσεως τής άποχέτευσις τοϋ υδατοειδούς υγρού
πιέσεως τοϋ όφθαλμοϋ (ούδεμία σχέ- εξηγεί καί τον μηχανισμόν προκλήσις με τήν πίεσιν τοϋ αίματος, νά μη σεως τοϋ γλαυκώματος. Διά νά έχωγίνεται σύγχυσις), άποτελεϊ δε μιαν με τουτέστι γλαύκωμα πρέπει ή νά
άπό τάς πλέον σοβαράς καί ύπουλους έχωμε δυσκολίαν άποχετεύσεως έκ
παθήσεις τοϋ όφθαλμοϋ, δυναμένη τής γωνίας τοϋ προσθίου θαλάμου
νά καταλήξη εις τύφλωσιν άνευ ού- (συχνοτέρα αιτία) ή ηύξημένη παρα
δενός υποκειμενικού συμπτώματος γωγή υδατοειδούς ή καί τά δύο μαζί.
Σάν άποτέλεσμα τότε έχομεν αύξηπολλάκις.
’Εντός τοϋ όφθαλμοϋ παράγεται σιν τοϋ έϊνδοφθαλμίου υδατοειδούς
καί κυκλοφορεί διαυγές υγρόν, τό ύγροΰ πέραν τοϋ φυσιολογικού καί
καλούμενου υδατοειδές υγρόν. Τοϋ- αύξησιν τής ένδοφθαλμίου πιέσεως.
το, μαζί μέ τό υαλοειδές σώμα τοϋ Ή φυσιολογική ένδοφθάλμιοε πίεβολβού, συμβάλλει εις τήν διατήρη- σις, είναι 15—20 χιλ. στήλης υδραρ
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γύρου (Ng) + 2,5 χιλ. Ποτέ όμως
δέν μποροϋμε νά ποΰμε ότι ένα μάτι
έχει γλαύκωμα μέ πίεση 20—22
χιλ. Διά νά βεβαιωθούμε πρέπει νά
κάνωμε επανειλημμένες μετρήσεις
τής πιέσεως καθώς καί άλλες ειδι
κές έξετάσεις (οπτικόν πεδίαν, τονογραφίαν κ.λ.π.). Ή εντός τοϋ 24ωρου διακύμανσις τής ένδοφθαλμίου
πιέσεως είναι 3—4 χιλ. στήλες Ng
μέ μεγαλυτέραν τιμήν κατά τάς
πρώτας πρωϊνάς ώρας.
Παράγοντες πού προκαλοΰν ή
συντελούν εις τήν έκδήλωσιν γλαυ
κώματος είναι ή κληρονομικότητα,
συγκινησιακή τάσις, ή ιδιοσυστα
σία καί ό τρόπος ζωής τοϋ άτόμου.
Ούτε ή δίαιτα, ούτε τά διάφορα πο
τά έπηρεάζουν τήν πάθησιν. Μόνον
ή ύπερβολική πόσις ΰδατος καί
ύγρών γενικώς έχουν έπίδρασιν εις
τήν αύξησιν τής πιέσεως.
Εις τάς περισσοτέρας περιπτώ
σεις τής νόσου δέν άνευρίσκωμεν
συγκεκριμμένην αιτίαν (πρωτοπα
θές γλαύκωμα). Ή πάθησις άποκαλύπτεται τυχαίως, π.χ. όταν κανείς
πηγαίνη εις τον οφθαλμίατρον νά
τοϋ δώση γυαλιά γιά νά διαβάζη,
οπότε έπί τή εύκαιρία μετράται καί
ή πίεσίς. Έ δώ άνήκει καί τό χρό
νων γλαύκωμα άνοικτής γωνίας,
πάθησις ύπουλος καί ύφέρπουσα, ή
όποια μπορεί νά καταλήξη εις τύ- *■
φλωσιν, χωρίς κανένα προηγούμενο
σύμπτωμα. 'Η πάθησις εις άτομα
ήλικίας, άνω τών 50 έτών άπαντά
είς άναλογίαν 3 ο]ο. Χρειάζεται
προσοχή λοιπόν. Κάθε άτομο ήλι
κίας άνω τών 40 έτών πρέπει νά
έλέγχη τακτικά τήν πίεσιν τών μα
τιών του, τούλάχιστον μιά φορά τό
χρόνο πρός άποφυγήν δυσαρέστων
έκπλήξεων. Τό οξύ γλαύκωμα κλει
στής γωνίας έκδηλοΰνται αμέσως
μέ δραματικά συμπτώματα (πόνος,
πτώσις τής όράσεως, θάμβος κ.λ.π.)
καί γίνεται πάντα άντιληπτόν. Έ δ ώ
θά τονίσωμεν ότι ό πόνος δέν είναι
χαρακτηριστικόν σύμπτωμυ τοϋ
γλαυκώματος, όπως νομίζεται, έκτος
τής οξείας φάσεως αυτού.
Δευτεροπαθές γλαύκωμα έχομεν
όταν ύπάρχη συγκεκριμένη καί φα
νερή αιτία είς τήν έμφάνισίν του,
όπως τραύματα τοϋ βολβού, όγκοι
τοϋ βολβού, ένδοβόλβιοι φλεγμοναί,
καταρράκτης, παρεκτόπισις τοϋ φα
κού, χειρουργικαί έπεμβάσεις είς
τον βολβόν, παθήσεις τών άγγείων
(θρόμβωσις τής κεντρικής φλεβός
τοϋ άμφιβληστροειδοΰς κ.ά.), κα
θώς καί ή άλόγιστος συνεχής καί
άνευ σοβαράς αιτίας τοπική χράσις
κορτιζόνης (κολλύρια ή άλοιφές).

Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν πρέ
πει νά τονίσωμε μέ έμφασιν τό μέγα
κακόν πού δύναται νά κάνη καν?ίς
στα μάτια του χρησιμοποιώντας συ
νεχώς καί χωρίς ιατρικήν συμβου
λήν κορτιζόνην για παθήσεις χρο
νιάς καί δχι σοβαράς δπως π.χ. χρο
νιάν έπιπεφυκίτιδα ή βλεφαρίτιδα.
Ούτως ή άλλως οί παθήσεις αυτές
δεν έχουν ώρισμένην συγκεκριμένην
θεραπείαν, ή φαρμακευτική βελτίω
σές τους είναι παροδική, συντηρούν
ται δέ καί διαιωνίζονται άπό πολ
λούς παράγοντες. Ποιος λοιπόν ό
λόγος μιας πρόσκαιρου άνακουφίσεως μέ κίνδυνον σοβαράς παθήσεως, δταν ή άνακούφισις αύτή μπο
ρεί νά γένη καί μέ άλλα πλέον άθώα
κολλύρια ; Προσοχή στήν κορτιζό
νη λοιπόν.
"Αλλη μορφή γλαυκώματος είναι
τό παιδικόν γλαύκωμα ή ύδρόφθαλμος, πάθησις συγγενής της νηπιακής ήλικίας. 'Η αιτία του είναι απο
κλεισμός τής γωνίας τυΰ προσθίου
θαλάμου.
Ή θεραπεία τού γλαυκώματος
γίνεται μέ φάρμακο; καί έγχείρισιν.
Άντιγλαυκωματικά φάρμακα ύπάρχουν πολλά, πού συνεχώς βελτιώ
νονται, μέ διαφορετικήν δράσιν κάθε
όμάδος άπό αύτά (πιλοκαρπίνη, έπενεφρίνη, ώσμωτικώς δρώντα κ.λ.π.).
'Η φαρμακευτική θεραπεία είναι
έξατομικευμένη γιά κάθε γλαυκωματικόν καί συνεχής. 'Ο γλαυκωματικός άσθενής πρέπει νά τό άποφασίση δτι θά κάνη θεραπεία έφ’ δρον
ζωής διά νά έλέγχη τήν πίεσίν του.
Χειρουργικώς τό γλαύκωμα άντιμετωπίζε-αι δταν ή φαρμακευτική
άγωγή δέυ άποδίδη, δταν δέν δυνάμεθα νά έλέγξωμεν τον άσθενή ή
δταν δέν έ'χωμε εμπιστοσύνην οτι
άκολουθεϊ τήν σωστήν θεραπείαν,
δταν έχωμεν τοπικόν ερεθισμόν ή
γενικώς παρενέργειες έκ τής χρήσεως τών φαρμάκων. Κυρίως δμως
ή στένωσις τού οπτικού πεδίου καί
γενικώς ή έμφάνισις χαρακτηριστι
κών σκοτωμάτων επ’ αύτού άπαιτούν έγχείρισιν. Εις τό συγγενές
παιδικόν γλαύκωμα ή θεραπεία εί
ναι πάντοτε χειρουργική, ώς επίσης
σχεδόν πάντα καί εις τό όξύ γλαύ
κωμα. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι
χειρουργικής άντιμετωπίσεως τού
γλαυκώματος, σ,Ι όποϊαι συνεχώς
τροποποιούνται καί βελτιώνονται διά
νά έχουν καλύτερα άποτελέσματα
(κυκλοδιάλυσις κατά H EIN E —
BLASKOVICS) ίριδέγκλεισις κα
τά HOLT Η — P IL L AT, τρυπάνωσις κατά E L L IO T κ.ά.).

Πώς λειτουργεί ενα ευαί
σθητο αλλά και τέλειο όρ
γανό του ανθρώπου.

ΤΟ Θ Α Υ Μ Α Σ Ι Ο

ΜΙΑ Αξιοθαύμαστη, μικρή φω
τογραφική μηχανή τοποθετημένη
μέσα στήν κόγχη της, τό μάτι, κα
ταγράφει τις εικόνες καί τις διαβά
ζει στό πίσω μέρος τής βάσεως τοϋ
κρανίου, όπου βρίσκεται τό κέντρο
τής όράσεως. Ό όφθαλμικός βολ
βός, δηλαδή, λειτουργεί σάν κανο
νική φωτογραφική μηχανή μέ τόν
Αντικειμενικό φακό του, τό διά
φραγμά του, τόν σκοτεινό του θά
λαμο καί τό σύνολο τών εύαισθήτων ιστών του, πού άποτυπώνουν
τήν εικόνα, τήν οποία προβάλλει ά
Αντικειμενικός φακός.
*0 σκοτεινός θάλαμος, άποτελεϊται άπό τά τοιχώματα τοϋ θαλάμου
πού σχηματίζονται άπό στιβάδες
ινώδους συστάσεως, πάχους μισοΰ
ή ενός έκατοστοΰ. Ό «χιτών» αύτός, όνομάζεται σκληρωτικός. Ό
σκληρωτικός χιτών παρουσιάζει
μιά Αρκετά περισσότερο έντονη
καμπυλότητα, πού είναι διαφανής
καί πού όνομάζεται κερατοειδής
χιτών καί πού έπιτρέπει στις φω
τεινές Ακτίνες νά εισχωρούν στό
μάτι.

ΜΑΤΙ

ΜΑΣ

Αποτελεϊται, σχηματικώς, άπό τοιχώματα όμοια μέ τά τοιχώματα τού φακοΰ
και χάρις στην ιδιότητά του αύτή, κάνει τις φωτεινές άκτϊνες νά έστιάζουν σέ ένα ώρισμένο σημείο τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ ματιού. Στό έσωτερικό τοϋ σκληρωτικού χιτώνος,
βρίσκεται τό περίβλημα πού έπιτελεΐ τήν λειτουργία τής διατροφής τού ματιού καί πού
διατρέχεται άπό Αρτηριακά καί άπό φλεβικά άγγεΐα.
Ο σκληρωτικός χιτών σχηματίζει πρός τά έμπρός τήν ίριδα καί πρός τά πίσω
τόν χοριοειδή. Ή ίρις τού ματιού, πού περιέχει χρωστικές σέ μεγάλο Αριθμό, προσδί
δει στό μάτι και τό χρώμα του καί στό κέντρο της παρουσιάζει ένα άνοιγμα, πού δέν
είναι παρα η κόρη τού ματιού, ή οποία παίζει τόν ρόλο τού διαφράγματος τής φωτο
γραφικής μηχανής καί ρυθμίζει τήν καθαριότητα.
Η ευαίσθητη πλάκα τής Ανθρώπινης αύτής φωτογραφικής μηχανής, είναι ό
αμφιβληστροειδής χιτών, δηλ. οί νευρικές Απολήξεις τού όπτικοΰ νεύρου οί όποιες
έπιστρωνουν τό πίσω έσωτερικό τοίχωμα τού ματιού, μέ έπίκεντρο τήν ώχρα κηλίδα.
Ό κρυσταλλώδης φακός, είναι ό φακός τού ματιού. Διαφανής έλαστικός καί στα
θερής συστάσεως, έχει, όταν είναι σέ άνάπαυσι, πάχος τεσσάρων έως πέντε χιλιοστών,
σέ ένηλικες Ανθρώπους, καί παίζει ρόλο έξαιρετικά σημαντικό στήν ρύθμισι τής έστιάσεως, έπιτρέποντας στό μάτι νά έστιάζη τις φωτεινές άκτϊνες πού προσπίπτουν στόν
φακό, στό σωστό σημείο, δηλαδή γύρω άπό τήν ώχρή κηλίδα.
Ή σύστασις τού οφθαλμικού βολβού, είναι έξαιρετικά σταθερή καί Ανθεκτική,
έπειδή ό βολβός είναι γεμάτος ύγρό πού άσκεΐ έντονη πίεση στά τοιχώματα. Πρόκει
ται γιά τό υδατώδες ύγρό, πού παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα πρός τό νερό καί πού
κατέχει τόν χώρο πού ύφίσταται μεταξύ τού κερατοειδοΰς καί τού κρυσταλλοειδοΰς.
Τό μάτι, προστατευόμενο άπό τήν κόγχη καί καλυπτόμενο άπό τά βλέφαρα, κινείται
μέ τήν βοήθεια έξη μυών, οί όποιοι ρυθμίζουν τήν κινητικότητα τού ματιού καί είναι
άπολύτως συγχρονισμένοι μεταξύ τους.
Στό φυσιολογικό μάτι, οί άκτϊνες τού φωτός πού μπαίνουν στό μάτι, συγκεν
τρώνονται στόν Αμφιβληστροειδή χιτώνα, σχηματίζοντας μιά εικόνα τού Αντικειμένου
πού φωτίζουν οί άκτϊνες τού φωτός. Ή δρασις είναι φυσιολογική δταν ή έστίασις τών
φωτεινών άκτίνων γίνεται στόν Αμφιβληστροειδή. "Οταν οί άκτϊνες έστιάζωνται
έμπρός άπό τόν χιτώνα έχουμε τήν μυωπία. "Αν έττιάζουν πίσω άπ’ τόν Αμφιβλη
στροειδή τότε έχουμε τήν ύπερμετρωπία. Καί άν ό κερατοειδής δέν παρουσιάζει τήν
ίδια διάθλασι όριζοντίως καί κατακορύφως, τότε έχουμε τόν Αστιγματισμό.
Γιά τήν μελέτη παρομοίων Ανωμαλιών καί διαταραχής τής όράσεως, χρησιμο
ποιείται ή ύποκειμενική μέθοδος μέ τήν δοκιμαστική χρησιμοποίησι τών καταλλήλων
γυαλιών άπό τόν άσθενή, είτε ή Αντικειμενική μέθοδος κατά τήν οποίαν γίνεται χρήσις
νεωτέρου είδους Αγωγής καί διαγνωστικών συσκευών. Γίνεται λόγου χάριν, μιά σκιασκοπία, μέ τήν βοήθεια ένός καταλλήλου σχήματος καθρέπτη, γιά νά διαπιστωθή ό
τρόπος μέ τόν όποιον Ανακλώνται οί φωτεινές άκτϊνες άπό τό έσωτερικό τού όφθαλμικοΰ βολβού. ’Εξετάζεται έπίσης μέ συσκευές έξαιρετικά μεγάλης Ακρίβειας ή ΰπαρξις
καί ή έκτασις τού Αστιγματισμού. Καί, έφαρμόζεται έπίσης ή γνωστή βυθοσκόπησις
άπό τήν οποία ό γιατρός μπορεί, νά άποκομίση πολύτιμες πληροφορίες δχι μόνο γιά
τό μάτι, άλλά γιά τήν γενική κατάστασι τού οργανισμού, πολλές φορές.
'Τπάρχουν διάφορες διαταραχές, πού μπορεί νά Αλλοιώσουν τήν δρασι τών χρω
μάτων. Μερικές άπ’ αύτές, είναι κληρονομικές, άλλες έκδηλώνονται πιο συχνά στούς
άντρες παρά στις γυναίκες, καί άλλες πού όφείλουται σέ τοξίνωσι (δηλητηρίασις,
όπτικές · ερρίτιδες κ.λ.π.).
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/ H OVTOIIIA \
/ΑΙΑ ΤΗΝ Α Λ Η Ιθ ή
\ ΩΦΕΛΙΜΟΝ I
\ίΗ Π ΣΙΝ /
ΠΑΡΑ την άνθησιν των έπιοτημών κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοϋ παρελθόντος αίώνος, κατά την διάρ
κειαν τοϋ οποίου έδημιουργήθη και ήκμασε τό καθε
στώς τής έπιστημοκρατίας (SC IEN TISM E*), καί
έπετεύχθη σημαντική πολιτιστική άνέλιξις, μέ συνέ
πειαν τήν βιομηχανικήν έπανάστασιν, άλλά καί τάς
νέας τάσεις, προς τά άκρα, των πολιτικών εξελίξεων
(θεωρητική έδραίωσις των κομμουνιστικών καί τών
φασιστικών ιδεολογιών), οΐ επιστήμονες διεπίστωσαν
κατά τήν αύγήν τοϋ εικοστού αίώνος, μίαν λίαν σοβαράν κρίσιν τοϋ συνόλου τών έπιστημών. Παρεδέχθησαν τότε ούτοι μίαν διαμορφουμένην χρεωκοπίαν τής
καθολικής έπιστήμης καί άντελήφθησαν δτι τό γενι
κόν έπιστημονικόν πρόβλημα ώδήγει εις άδιέξοδον,
δεδομένου δτι δεν ΰπήρχεν ή δεν ήτο όρθώς καθορι
σμένος, αληθώς ωφέλιμος, σκοπός τοϋ συνόλου τών
έπιστημών, μέ συνέπειαν τήν άδυναμίαν τής κατακτήσεως τής πράγματι ωφελίμου πλήρους Γνώσεως,
ή οποία θά έξησφάλιζε μίαν ορθολογικήν πολιτιστικήν
ευημερίαν.
Ή άπαισιοδοξία αδτη τών φωτισμένων επιστημό
νων τής εποχής εκείνης, ήρχισε μέ τήν περίφημον
διάλεξιν τοϋ Γερμανού στοχαστοϋ Ντύ Μπουά-Ρεϋμόν:
« D IE G R EN ZEN DES N A TU RE RKENTNISS»,
διά τής οποίας ούτος άπεδείκνυεν δτι υπάρχουν προ
βλήματα, τά όρθώς ωφέλιμα διά τον άνθρωπον, τών
οποίων τήν λύσιν θ ά ά γ ν ο ώ μ ε ν π ά ν τ ο τ ε
(IG N O R A B IM U S), διότι ταϋτα είναι άπρόσιτα εις
τήν νοϊκήν ικανότητα τοϋ άνθρώπου, έφ’ όσον αδτη
χρησιμοποιείται ώς έχρησιμοποιειτο τότε. Διά τήν
οδτω διαπιστωθεΐσαν κρίσιν τών έπιοτημών, ό Γάλλος
φιλόσοφος "Αμπελ Ρέ εϊχεν είπει, προφητικώς, περί
ΣΗΜ. «Scientisme»: "Ορος υιοθετηθείς ύπό τοΰ F. De
Dantec εις τά περισπούδαστα καί προξενήσαντα
καθολικήν ίντύπω σιν βιβλία τ ο υ : «Contra la
metaphysique», καί «La definition de la science».
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’Επιτίμου Άντιστρατήγου
ΑΧΙΛΛΕΩ Σ ΤΑΓΑΡΗ
Μέλους τής Τιβεριανής ’Ακαδημίας
’Επιστημών τής Ρώμης
τό 1900: «Έ άν αί έπιστήμαι βυθισθοϋν εις μίαν σοβαράν κρίσιν, τότε ό νέος αιών θά περιλάβη γενικάς
αναστατώσεις. Προς άποφυγήν τής δυσμενοϋς ταύτης
τροπής τών έπιστημών πρέπει οί έπιστήμονες νά
άκολουθήσουν νέον δρόμον, μέ σκοπόν τήν ορθήν
χειραφέτησιν τοΰ πνεύματος, ώστε νά έπιτευχθή ή
ώφελιμιστική προαγωγή του’ προς τοΰτο δέν είναι
ό,τι απαιτείται ή έπίδρασις τών φυσικών έπιστημών,
άλλά ή υποκειμενική διαίσθησις, ή εΐσδύουσα άρμονικώς εις τό μυστικιστικόν νόημα τής πραγματικότητος». Ό δέ ’Ιταλός στοχαστής Ά λιόττα, περιέγραφεν
ώς άκολούθως τούς τρόπους άποφυγής τής διαφαινομένης έπιστημονικής άναστατώσεως, ή οποία ώδήγει
είς τήν άποτυχίαν τής ορθολογικής έπιστημονικής
σκέψεως: «Πρέπει νά έπιστρέψωμεν εις τήν ορθήν
λειτουργίαν τοϋ πνεύματος καί νά δεχθώμεν δτι αΐ
φυσικαί έπιστήμαι έχουν έσφαλμένας προοπτικάς
καί άντιλήψεις, οπότε πρέπει νά άναζητήσωμεν νέας
όρθάς τοιαύτας- προς τοϋτο άπαιτεΐται άφ’ ένός μέν
έπιστροφή εις τον μοραλισμόν τοΰ Φίχτε καί εις τον
αΐσθητικισμόν τών ρομαντικών, εις τούς οποίους ή
έπαναστατημένη μεγαλοφυΐα τοΰ Νίτσε ένεφύσησε
νέαν ζωήν διά τής προβολής τής θελήσεως ώς δη
μιουργικής δυνάμεως δλων τών άξιών καί ώς έλευθερουμένης αισθητικής διαισθήσεως- άφ’ έτέρου δέ
άπαιτεΐται ή διεισδυτική έρευνα εις τήν μηχανιστικήν
άντίληψιν». Καί οί δύο, δμως, ώς άνω τρόποι έδοκιμάσθησαν, άλλά άπεγοήτευσαν, λόγω τής κακής
έφαρμογής των.
’Ακολούθως οί άνησυχοΰντες έπιστήμονες έπρότειναν νέους τρόπους πνευματικής καλλιέργειας καί
άνατάσεως, μέ τεθεϊσαν βασικήν άρχήν, κατά τήν
έφαρμογήν των, τήν ύπερεκτίμησιν τοΰ ρόλου τής
διανοίας, τής χρησιμοποιουμένης μέχρι τότε σοφιστικώς. Ό σοφός καθηγητής Ράλφ Μπάρτον Πέρρυ
είχε, σχετικώς, άποφανθή: « Ή πλέον σοφιστική
μορφή τοΰ άντιδιανοητισμοΰ, χαρακτηριστική τής
έπιστημοσύνης τής έποχής μας, είναι ό «ΐντρουμενταλισμός» (έμπειρική δράσις, βάσει τής έπιστημο
νικής θεωρίας). Αύτό μεταβάλλει τήν διάνοιαν, μόνον
εις έν πρακτικόν δργανον». Ήκολούθησεν ή προσπά
θεια τής προαγωγής τής θέσεως τής διανοίας, τήν
οποίαν οί ύλισταί είχον παραδεχθή ώς άνίσχυρον διά
μεταφυσικάς διεισδύσεις. Διά τής νέας θέσεως άνεγνωρίοθη ώς έργον της ό καθορισμός ένός γενικοΰ
σκοποΰ τοΰ συνόλου τών έπιστημών, ώς καί γενικών
ώφελιμιστικών' άρχών τούτου. 'Ο καθορισμός δμως
ούτος έθεωρήθη δτι ήδύνατο νά προκύψη μόνον άπό

μεγαλοφυείς επιστήμονας. Έγένετο περαιτέρω παρα
δεκτόν δτι μόνον διά τής προηγμένης διανοίας θά
ήτο δυνατόν νά καθορισθοϋν άρχαί καί κρίσεις διά
την αλήθειαν τοϋ ωφελίμου, τό όποιον θά ήδύνατο νά
δώση καί νά πραγματοποιήση τούς ορθούς σκοπούς
της καθολικής έπιστήμης.
Ά φοϋ ό 19ος αιών παρεδέχθη διά τοϋ «IG N O R A BIMUS», ώς κλονισμένην τήν πίστιν του εις τήν
ικανότητα των έπιστημών νά άποκαλύψουν διά τήΟ
πλήρους γνώσεως τήν ύπερτάτην ωφελιμιστικήν πρα~
γματικότητα, ό νέος αιών άνέτειλεν αισιόδοξος, με
τόν γενόμενον δεκτόν νέον τύπον τής καθολικής έπι"
στήμης, εις τό όποιον έτοποθετήθη επί τής πρ ε'
πούσης θέσεως, ή διάνοια, ώς πηγή ήθικοπνευματικών
διεργασιών, βάσει τής ορθής λογικής άναλύσεως κα1·
τής ήλεγμένης καί άποδοτικής πνευματικής μεθοδικότητος, μέ σύγχρονον συστολήν των φυσικών έπ ι
στημών εις τά πλέον άναγκαϊα των πλαίσια, άτιν<*
θά καθώριζαν πλέον μίαν άπαραίτητον, αλλά λίαν
περιωρισμένην, τεχνολογικήν ύποδομήν.

^

Π Α ΡΗ Λ Θ Ο Ν ΕΚΤΟ ΤΕ έβδομήκοντα πέντε έτη.
Ή άνθρωπότης προχωρεί ήδη τά τελευταία της βή
ματα προς τάς προ αύτής αΐνιγματικάς πύλας τής
τρίτης Χιλιετίας. Τά 75 αύτά έτη τοϋ έπιστημονικοΰ
όργασμοΰ έπέδειξαν, λίαν σαφώς, τήν νέαν καί βαρεϊαν χρεωκοπίαν τής καθολικής έπιστήμης. 'Η ήθικοπνευματική καλλιέργεια, έκ τής οποίας άνεμένετο
ή ώφέλιμος γνώσις, ήστόχηοεν είς τούς σκοπούς της,
ένώ αί φυσικαί έπιστήμαι, άνδρωθεϊσαι τερατωδώς,
έγέννησαν τόν τεχνολογικόν «Αεβιάθαν» τοϋ παρόντος
αΐώνος. Βεβαίως ούτος μάς προσέφερεν ώς έκπληκτικά «δώρα» τήν πυρηνενέργειαν καί τήν κατάκτησιν τής Σελήνης, ώς καί τάς ήλεκτρονικάς παροχάς,
άλλά ούδέν πρόβλημα έπέλυσε σχετικόν μέ τήν πολι
τιστικήν εύημερίαν τοϋ ανθρώπου. Ά ντιθέτως ούτος
έβυθίσθη, άνευ έλπίδος σωτηρίας, είς τό τέλμα τής
άβεβαιότητος καί τής οδύνης. Δύο τρομακτικοί παγ
κόσμιοι πόλεμοι μέ 75 έκατομμύρια νεκρών καί ύπέρ
τά 300 έκατομμύρια άναπήρων καί τραυματιών, ώς
καί μέ άνυπολογίσταυς ύλικάς καί ιδίως ήθικάς ζη
μίας, ύπήρξε τό γέρας τοϋ τεχνολογικού όργασμοΰ—
ό όποιος ετοιμάζει ήδη νέον άφανιστικόν πόλεμον—
έν συνδυασμώ μέ τήν πείναν εις τά 3]4 τοϋ άφηνιαστικώς αύξανομένου πληθυσμού τής Γής, τήν άνισον
κατανομήν τοϋ πλούτου καί τήν άποθέωσιν τοϋ μί
σους, έπιβεβαιουμένου άπολύτως τοϋ συμπεράσματος
τοϋ Χόμπς: «Πόλεμος πάντων καθ’ άπάντων».

τής τύχης τής άνθρωπότητος, ήμποδίοθη ασφαλώς
άπό τήν τεχνολογικήν φρενίτιδα. Ό «νέος» πολιτι
σμός, έθεωρήθη ώς πολιτισμός τών μηχανών, αί
όποϊαι άντί νά έξυπηρετοΰν τόν άνθρωπον ήρχισαν
νά καταδυναστεύουν τοΰτον. Ε ις άντιπροσωπευτικός
φιλόσοφος τής
συγχρόνου έποχής, ό καθηγητής
Τζών Κένεθ Γκάλμπραιηθ, άναλύσας βαθέως τήν
μηχανοκρατικήν έποχήν μας, άπεφάνθη δτι τόσον είς
τήν σκέψιν, δσον καί εις τήν δράσιν, έχομεν μεταβληθή
εις δούλους τών μηχανών, αί όποϊαι έμηχανοποίησαν
τήν ζωήν, καί κατά τόν καθηγητήν Ρεβέλ ισοπέ
δωσαν τά πάντα καί ιδίως τήν άνθρωπίνην προσωπικό
τητα. Συνέπεια τής μηχανοκρατικής έποχής μας είναι
ή έπικράτησις τών ένστικτων, τής τυφλής βίας, τής
άκράτου έπιθετικότητος καί τοϋ υπερφιάλου έγωϊσμοϋ, μέ κυριαρχίαν τοϋ στενοΰ προσωπικού συμφέ
ροντος, μόνου άναγνωριζομένου ώς κινήτρου διά τήν
ζωήν. Ό σύγχρονος άνθρωπος, ύπό τήν στιλπνήν
πολιτιστικήν «κρούσταν» του, εύκόλως άπολεπιζομένην, κρύπτει τόν δυσειδή πρόγονόν του, άνθρωπον
τής ζούγκλας, ό όποιος άντί ροπάλου κραδαίνει τά
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα άφανιστικοϋ ολέθρου.

Αί έλπίδες τών όρθοφρονούντων στοχαστών τών
αρχών τοϋ αΐώνος μας διεψεύσθησαν παταγωδώς.
'Η ήθικοπνευματική καλλιέργεια παρεμερίσθη, θεωρηθεϊσα ώς δυσαρμονική συνιστώσα τοϋ «νέου» πολι
τισμού, καί ό δι’ αύτής τεθείς σκοπός ούδόλως έπετεύχθη. Διά τόν νέον άντιπνευματικόν άγώνα τών
φυσικών έπιστημών ό σύγχρονος βιολόγος καθηγητής
Βάντιγκτον συνεπέρανεν: «Έφ* όσον τό λεξιλόγιον
τής Φυσικής θά άγνοή τό φαινόμενον τοϋ Πνεύματος,
θά είναι άδύνατον νά γίνη δεκτόν δτι τό σύνολον τών
έννοιών τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών φυσικών
έπιστημών, θά μάς έπιτρέψη ποτέ νά τό προσεγγί
σω μεν».

Ουτω τό «IGNO RABIMUS» παρέμεινεν ώς δυ
σοίωνου σήμα άστοχίας καί τής σημερινής έπιστημοσύνης. Ό 20ός αιών άπεδείχθη χειρότερος τοϋ 19ου,
μέ πρόβλεψιν δτι ή άφικνουμένη τρίτη χιλιετία θά
συνέχιση άνεμποδίστως τήν πολιτιστικήν πτώσιν,
παρά τάς έλπίδας αισιόδοξων τινων θεωρητικών.
’Έχομεν καταλήξει σήμερον, άναμφισβητήτως, είς
μίαν νέαν καί λίαν έπικίνδυνον κρίσιν τοϋ πολιτισμού,
ή οποία προέκυψεν ώς θλιβερόν προϊόν τής κρίσεως
τής καθολικής έπιστήμης (σχετικόν ήμέτερον βι
βλίου «'Η κρίσις τού έπιστημονισμοΰ», Άθήναι 1970).
Λόγω αύτής ή όλότης τών μεγάλων συγχρόνων στο
χαστών έπισημαίνει τήν έπερχομένην μεγάλην συμ
φοράν. Έ ξ αύτών ό Α.Φ. Πονσέ λέγει: « Ή ήθική
τού συγχρόνου άνθρώπου ήτόνησεν. 'Π διάκρισις τού
καλού καί τού κακού έξηφανίσθη. ’Εκ τών βυθών τής
άνθρωπίνης ύποστάσεως άναδύονται τά πλέον θολά
καί ταπεινά ένστικτα». Καί ό Ά ντρέ Μαρλώ θρη
νωδεί: «'Η σύγχρονος κρίσις είναι μία άνυπέρβλητος
κρίσις τού άνθρωπίνου πνεύματος. 'Η τεχνολογική
φρενΐτις δέν άπεκάλυψεν εις τόν άνθρωπον τόν λόγον
τής ύπάρξεώς του. Έ νώ τόν ώδήγησεν εΐε τήν κατάκτησιν τών άστρων δέν τόν ένέπνευσε νά κτίση ένα
νέον Παρθενώνα. Οί
νέοι
καιροί,
«Ά ποκαλύψεως», θά μάς οδηγήσουν εις τήν καταστροφήν,
έάν δέν άντιμετωπισθοΰν όρθώς, διά μιάς υγιούς νέας
πνευματικής δράσεως». 'Ο σύγχρονος άνθρωπος άδιαφορεϊ διά τήν άξιαν τού πνεύματος, τό όποιον κατά
τόν Πώλ Βαλερύ «έχει τήν δύναμιν νά δημιουργήση
έκ τοϋ χάους τήν άρμονίαν, καί διά τού πνεύματος,
έάν τού έδίδετο πεδίου δράσεως καί ισχύς έπιβολής,
ό κόσμος θά έγνώριζε τήν άληθή εύδαιμονίαν». «Αί
συνήθειαι τών αΐσθήσεών μας», ώς συμπεραίνει ό
Νίτσε, «μάς έκάλυψαν μέ τό άδιαπέραστον πέπλον
ενός πλαστού περιβάλλοντος, τό όποιον άποτελεΐ
τήν βάσιν δλων τών κρίσεων μας καί δλης τής νοήσεώς μας οΰτω, ό άνθρωπος δέν εύρίσκει πλέον καμμίαν άπολύτως διέξοδον, κανένα σημείου διαφυγής
καί κανένα «μονοπάτι», τό όποιον νά όδηγή πρός τόν
πραγματικόν κόσμον».

Ή προσέγγισις πρός τήν πλήρη καί ώφέλιμον πνευ
ματικήν γνώσιν καί δι’ αύτής εις τήν καλλιτέρευσιν

Καί κλείομεν τό παρόν μέ τήν άναφώνησιν άγωνίας τοϋ Μέρεντιθ: «Περισσότερον Νοΰν, Θεέ μου. . .».
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Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
κ.

Γράφει ό ψυχίατρος
ΑΡ. Α Σ Π Ι Ω Τ Η Σ

ΟΛΟΙ οι ψυχολόγοι συμφωνούν,
δτι το επάγγελμα είναι ένα ουσιώδες
τμήμα τής προσωπικότητος τοΰ
ανθρώπου. Μας το φωνάζει άλλως
τε ή ζωντανή πραγματικότης, ή
όποια φαίνεται εις την ανησυχίαν
και την συγκίνησιν τοΰ νέου διά την
σταδιοδρομίαν του. Είναι μία δι
καιολογημένη επιθυμία επιτυχίας,
χαράς μέσα εις την δημιουργικό
τητα τής εργασίας—τής προσωπι
κής εργασίας—άναδείξεως, ίκανοποιήσεως υλικής και πνευματικής
προεκ τάσεως, μέσα εις την κοι
νωνίαν.
Ά λ λ ’ ευθύς εξ αρχής πρέπει να
λεχθή, ότι το θέμα τοΰ ύγιοϋς και
ορθού επαγγελματικού προσανατο
λισμού είναι εις τάς ημέρας μας
πρόβλημα. Πρόβλημα τό όποιον
φέρει ουχ'ι σπανίους την λύπην, την
άπογοήτευσιν, την πικρίαν, την άγανάκτησιν ακόμη, ενίοτε, και τό
άγχος χιλιάδων νέων τής πατρίδος
μας.
Είναι μέγα εθνικόν και κοινω
νικόν πρόβλημα τό μέλλον και ή
έξέλιξις των νέων άμφοτέρων των
φύλων, οί όποιοι «έτυχε» να άποτύχουν εις τάς είσιτηρίους εξετά
σεις δι’ άνωτάτας σχολάς. Ποιος θά
βοηθήση αυτούς τούς νέους ( καί
είναι τόσοι πολλοί!) νά υπερνική
σουν την κρίσιν την όποιαν δη
μιουργεί ή «άποτυχία», τά αισθή
ματα θλίψε ως, αντιπάθειας, επιθε
τικότητας εναντίον των μεγάλων.
Καί ακόμη ποιος θά τούς δώση
την αναγκαίοι· ώθησιν καί έμπνεύ
σι ν διά τό ίδικόν τιον ευτυχές μέλ
λον; Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
πού πρέπει νά άπασχολή όλους μας.
Αι γραμμαϊ και αί απόψεις, τόσον
αι καθαρώς επιστημονικάί, όσον
καί αί πρακτικαί, διά την παιδαγω
γικήν ψυχολογίαν, αί όποϊαι άναφέρονται εις τήν «κρίσιν» τής εφη
βικής ηλικίας οδηγού}’ εις τήν με
λέτην τού θέματος τού «επαγγελ
ματικού προσανατολ.ισμοϋ».
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Μέ τά πορίσματα τής Ιατρικής
ψυχολογίας καί τής ψυχικής υγιει
νής, ή όποια εκπροσωπείται από
συγχρόνους διακεκριμένους ψνχιάτρονς, ψνχολόγους καί παιδαγω
γούς, καταβάλλεται προσπάθεια νά
άντιμετωπισθή καί τό πρόβλημα
τον επαγγελματικόν προσανατολι
σμού, όπως τίθεται σήμερον εις την
σύγχρονον πραγματικότητα μεταξύ
τού λ.αού μας.
Βασική επιδίωξις εις την μελέ
την αυτήν είναι: ή ϋπαρξις μέ τά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού λέ
γεται προσωπικό της τού εφήβου,
νά εύρη, έλευθέρα από ποικίλα εμπό
δια, τον δρόμον της προς τήν επιτυ
χή επαγγελματικήν τακτοποίησιν.
Ά λ λ ’ ό επαγγελματικός προσα
νατολισμός είναι πρόβλημα τό ό
ποιον απαιτεί συστηματικήν καί
επίμονον μελ.έτην, ή όποια πρέπει
νά συνεχισθή εις τήν χώραν μας.
"Ας παρατηρήσουμεν ευθύς εξ αρ
χής, ότι έν προκειμένη) όφείλ.ομεν
νά λάβωμεν ύπ όψιν τάς μεγάλ.ας
δυσκολίας — ιδιαιτέρως κατά τούς
μεταπολεμικούς χρόνους — τάς ό
ποιας παρουσιάζει ή καλαϊσμένη «α
γορά» τής εργασίας. Πλείστα όσα
επαγγέλματα κηρύσσονται κεκορε
σμένα καί αυτός ό όρος είναι μία
δυσάρεστος έκπληξις διά τον νέον,
ό όποιος έτρεφεν όνειρα συγκεκρι
μένης επαγγελματικής έπιδόσεως.
’Αλλ’ ενώ ή δυσχέρεια αυτή, όσον
αφόρα τήν έξεύρεσιν εργασίας, απο
τελεί ένα μέγα κοινωνικόν πρό
βλημα των καιρών μας, ονδείς ήμπορεΐ νά άμφιαβητήση, ότι τούτο
ακριβώς τό πρόβλημα επιβάλλει,
από άπόψεως ψυχολογικής πλέον,
τήν καλυτέραν προπαρασκευήν καί
προπαίδειαν τού ατόμου διά τήν
ικανοποιητικήν άντιμετώπισίν του.
Πρέπεινάβοηθηθοΰν οι νέοι νά εϋρουν
τό επάγγελμα, τό όποιον α ρ μ ό 
ζ ε ι εις τον καθένα διά νά προκόψη. Νά γνωρίσουν τον εαυτόν
των, τάς ικανότητας, τά ενδιαφέ
ροντα, τάς κλίσεις, τά ελατήριά των
καί ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς νά εκλέξουν
τό έργον, τό όποιον θά τούς ίκανοποιήση καί τό όποιον δεν θά θεωρήται ώς αγγαρεία, άλλ’ ώς ευκαι
ρία ίκανοποιήσεως τών ά/.ηθών έφέσεων τού άνθρώπου. Μία ευκαι
ρία, ή όποια θά δίδη χαράν καί θά
οδηγή εις τήν εύγενή άμιλλαν προς
άνάδειξιν τής εργασίας. Εις πλ.είστας περιπτώσεις ή αποτυχία εις τό
επαγγελματικόν στάδιον δεν οφεί
λεται εις τήν έλλειψιν Ικανότητος,
άλλ’ εις τήν μή έλευθέραν εκλογήν

τού σταδίου, τό όποιον άρμοζει εις
τον καθένα είτε λόγω πιέσεως τού
περιβάλλοντος, είτε λόγιο μόδας,
είτε λόγω άνάγκης κ.ο.κ.
Ή κατά τάς ημέρας μας σημειωθεΐσα τεράστια πρόοδος τών επι
στημών καί τής τεχνικής έφερεν
άρκετά οφέλη εις τήν άνθρωπότητα,
άλλ.’ έδημιονργησεν άντιστοίχως καί
νέα προβλήματα εις τάς άνάγκας.
’Εκτός τών άλλων, τό πρόβλημα
τής διαρκούς έξειδικεύσειος τόσον
τών επιστημών, όσον καί τών παν
τοειδών τεχνικών καί άλλων επαγ
γελμάτων, έδημιούργησε τήν άνάγκην τής άντιστοίχου είδικεύσεως
τών άνθρώπων ώστε νά άνταποκρίνωνται εις τάς άπαιτήσεις έκάστου
επαγγέλματος διά μίαν πλήρη καί
δημιουργικήν άποδοτικότητα. Μιας
είδικεύσεως, ή όποια σήμερον άπαιτει μίαν νέαν σύνθεσιν καί άντίληψιν τής ζωής.
’Εντεύθεν ήρχισε νά γίνεται λό
γος περί συστηματικής προσπά
θειας προσανατολισμού τού νέου
ιδίως, προς κατευθύνσεις, εις τάς
οποίας τον έκάλουν, τόσον αί ιδιαί
τεροι καί χαρακτηριστικοί ίκανότητές του, όσον καί αί έκάστοτε
κρατοΰσαι κοινωνικοί συνθήκαι καί
άντ ιλήψεις.
Καίτοι άνέκαθεν τό πρόβλημα
αυτό ένεφανίζετο, άπό τού τέλους
τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου
ήρχισεν, εις άλας σχεδόν τάς χώρας,
νά γίνεται άντ ικείμενο ν ιδιαιτέρας
μερίμνης καί τών διαφόρων κυβερ
νήσεων καί τής επιστήμης τής Παι
δαγωγικής καί τής Ψνχολ,ογίας,
διά τής ίδρύαεως ειδικών Κέντρων,
Ίνστιτούτοεν καί Γραφείων ’Επαγ
γελματικού Προσανατολισμού. Εις
τήν χώραν μας ήρχισαν φιλότιμοι
προσπάθειαι προς άντιμετώπισίν τού
θέματος. Οϋτω κατεβλήθη ειδική
προσπάθεια διδασκαλίας τού μαθή
ματος τού Επαγγελματικού Προ
σανατολισμού τόσον εκ μέρους τού
’Υπουργείου Παιδείας ( εις τό Δ ιδασκαλεϊον Μέσης ’Εκπαιδεύσεως
καί εις τάς Παιδαγωγικάς ’Ακα
δημίας) όσον καί εκ μέρους τού
rΥπουργείου ’Εργασίας διά τής
συστάσεως Σχολής ’Επαγγελματι
κού Προσανατολισμού άπό τήν ό
ποιαν άπεφοίτησαν ήδη καί οί πρώ
τοι επαγγελματικοί σύμβουλοι. Ά 
ξια ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι ή
ίδρυαις ειδικού γραφείου μελέτης
τού επαγγελματικού προσανατολι
σμού εκ μέρους τού ' Υπουργείου
Παιδείας εις τό Κέντρον Μαθητικής
Άντιλήψεως, καί Γραφείου Ψυχο

τεχνικής Έρεύνης χάριν προσανα
τολισμού εκ μέρους τού ' Υπουρ
γείου ’Εργασίας, ώς καί ή έκδοσις
διαφωτιστικοη’ εντύπων, λίαν χρη
σίμου εις τον νέον. Έ ν τούτοις ή
άνάγκη τής συστηματικότητας τού
θέματος τού επαγγελματικού προσανατολ.ιαμού εις εποχήν, καθ’ ήν
έπιχειρεϊται ή υλική καί πνευμα
τική άνασυγκρότησις, προβάλλει ε
πιτακτική.
Εις τον νέον αυτόν—καθώς καί εις
τον παιδαγωγόν τον καί τον γονέα
τον—θά χρειασθή νά δώσωμεν στοι
χεία μελέτης. Καί άκόμη νά προσφέρωμεν τήν άναγκαίαν βοήθειαν
εις τήν πορείαν, τήν όποιαν πρέπει
νά άκολουθήση ό έφηβος, διά νά
φθάση εις τήν άφετηρίαν μιας καρ
ποφόρου και δημιουργικής σταδιο
δρομίας.
ΤΟ ΘΕΜΑ τού επαγγελματικού
προσανατολισμού, εις τήν ψυχολο
γικήν, όπως καί εις τήν κοινωνικήν
του πλευράν, είναι έξαιρετικώς λε
πτόν καί κρίσιμον. 'Ο επαγγελμα
τικός προσανατολισμός θά δώση
εις τον νέον τήν αίθησιν, τής όποιας
έχει ούτος άνάγκην διά νά προχωρήση εις τήν δημιουργίαν άξίας
ζωής. ’Ή δη ό S PR A N G E R είχε
χαρακτηρίσει τό επάγγελμα ώς ου
σιώδες στοιχεϊον τής ζωής καί τήν
εκλογήν τού επαγγέλματος υπό τού
νέον ώς μίαν άξιολογικήν άπόφασιν
τού άτόμου, διότι άναμφιβόλως διά
τού επαγγέλματος τό ατομον προσ
παθεί νά σχηματίση ένα άνώτερον
εγώ.
Ώ ς «ζήτημα τής ημέρας» τό
χαρακτηρίζει εις πρόσφατον έργον
του ό ψνχολόγος καθηγητής ED
C L A P A R E N D E καί ώς πρόβλημα,
τού όποιου ή λύσις συνίσταται
«εις τό νά τεθή ό κατάλληλος άν
θρωπος εις τήν κατάλληλον θέοιν».
Ώ Μ. Τ RAME R θεωρεί, ότι άπό
τής ήλ.ικίας τών 16 έτώιν θά τεθή
διά τον έφηβον, κατά τρόπον άμε
σον, τό ζήτημα τού επαγγέλματος.
Ό δέ τρόπος τής άντιμετωπίσεως
τούτου θά σημαίνη καί τήν είσοδον
ε’ις τήν ώριμότητα. "Ενεκα τούτον
θεωρεί τόσον φυσικήν τήν άναζήτησιν αυτήν τού επαγγέλματος διά
τον έφηβον ό T R A M E R , ώστε
νά κόμη λόγον περί επαγγελματικού
ένστικτον, τό όποιον συνδέεται μέ
τήν υπόλοιπον ψυχικήν σφαίραν
τού άνθρώπου, ώς καί μέ τήν γενικωτέραν θεώρησιν τής ζωής ώς
όλου έκ μέρους τού νέον. Διά τούτο
ή άντιμετώπιαις τού έπαγγέλματος
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τον δρόμον διά τήν έξυψωσιν τής
εργασίας, ή όποια θά δώση εις τό
άτομον τήν άναμενομένην ίκανοποίησιν εκ τής συμβολ.ής του εις
τό κοινόν άγαθόν.
Καί σήμερον άλλως τε ή εργασία
δεν είναι πάντοτε βιοπάλη. "Ολοι ^
γνωρίζομεν δτι οι άνθρωποι εργά
ζονται πέραν άπό τήν άνάγκην τοϋ
φαγητού. Ή εργασία είναι φυσιο
λογική ανάγκη διά τον άνθρωπον.
Ή άναγκαστική άργία είναι ποινή
ΕΥΘ ΥΣ εξ αρχής παρίσταται φοβερά, έστω καί αν συνοδεύεται
ανάγκη νά τονισθή, πόσον καί εις μέ έξασφάλισιν τής διατροφής.
« Ή θεώρησις τής εργασίας, δθεν,
τό θέμα τούτο ή μηχανοκρατική
ώς
άποατολής καί ώς βιολογικής
άντίλ.ηψις τής ζωής ώδήγησεν εις
έφαρμογάς, αί όποιοι δχι μόνον άνάγκης, είναι βασικαί, καί εις τήν
δεν έβοήθησαν τον άνθρωπον εις έλλειψιν τής τοιαύτης θεωρήσεως
τήν έπίλυσιν τοϋ γενικού προβλή πρέπει νά άποδοθή καί ή καταστρε
ματος τής ευημερίας καί τής ψυ πτική άποτυχία τοϋ σχήματος τής
χικής υγείας, άλλα καί προσέδεσαν μηχανιστικής οικονομίας μέ τήν
τούτον εις τον επαχθή «νόμον» A M O R A LITE τοϋ καθορίζοντος
τοϋ απεριορίστου πολλαπλασιασμού τήν σχέσιν μεταξύ υποκειμένου—ερ
καί τής «έκλεπτύνσεως» των υλικών γάτου καί εργασίας. Ή λύσις είναι
αναγκών. Εις τήν τοιαύτην θεώρη- άλλαγή βάσεως εις τήν σκέψιν μας.
σιι·, ώς είναι εϋλ.ογον, ούδείς γίνεται ’Αντί τής εργασίας—εμπόρευμα θά
λ.όγος περί Ικανοποιήσεως καί τών έχωμεν: ’Εργάτης=άνθρωπος, ερ
ψυχικών αναγκών διά τής εργασίας, γασία—συμβολή τής ανθρώπινης
περί κοινωνικής άποατολ.ής τής εργα προσωπικότητος εις τήν παραγω
σίας, τέλος, ώς μέσου άνυψώαεως γήν τών οικονομικών άγαθών».
«Μία χριστιανική θεωρία διά
καί βελτιώσεως τοϋ επιπέδου τοϋ
πολιτισμού καί τοϋ κοινωνικού συνό τήν εργασίαν σήμερον, γοάιφει καί
ό R O B ER T CALHOUN, ήμπο- *
λου.
Πρέπει επίσης ευθύς έξ αρχής ρεϊ νά άρχίση άπό τήν έπιβεβαίωσιν
νά σημειωθή δτι σπουδαίαν όντως δτι ένα βασικόν αίτημα δι’ δλους
διαπραγμάτευσιν τοϋ θέματος τής τούς άνθρώπους είναι ή εργασία.
εργασίας, εύοίακομεν εις τό βιβλίον Δι αυτής οι άνθρωποι ευρίσκουν
«TO W A R D SA C H R ISTIA N C I ίκανοποίησιν. Δι αυτής συντηρούν
VILISATION.» (έκδ. «Δαμασκού» ται. Ή εργασία σχηματίζει τήν
1950) τής Χριστιανικής Ένώ- βάσιν τοϋ επαγγέλματος. Διότι απο
σεως ’Επιστημόνων τής ’Ελλάδος τελεί ένα σταθερόν καί παγκόσμιον
καί εις τό κεφάλαιον: « Ή Χριστια αίτημα καί ενσαρκώνει μίαν γενικήν
νική θεωρία τής εργασίας». Μετα- κλήσιν προς δλους τούς άνθρώπους.
φέρονται εδώ, δπως έχουν, περικο- Πρέπει νά είναι εργασία πού τήν
παί τινες, αί όποίαι θά βοηθήσουν αίσθανόμεθα ώς άνάγκην, πού ζητεί
εις τήν διατυπωσιν συμπεράσμα πλήρη άφιέρωσιν τών καλυτέρων
τος, χρησίμου εις τον άσχολούμενον δυνατοτήτων τοϋ άνθρώπου. ’Ακό
μέ τό θέμα τοϋ επαγγελματικού μη πρέπει νά είναι εποικοδομητική
προσανατολισμού. «Πρώτη πρότα- εις τήν κοινήν ζωήν τών άνθρώπων,
σις άπό τήν όποιαν όρμαται ή χρι οπουδήποτε καί αν εύρίσκωντσι.
στιανική θεωρία τής εργασίας είναι Ή έπικράτησις μιας τοιαύτης εργα
ή εργασία ώς αποστολή. ’Εντεύθεν σίας θά ήδύνατο νά άναδημιουργήοη
καί ιδεώδες χριστιανικόν δεν είναι τον κόσμον. Πολ.ιτικαί κατευθύν
ή κατάργησις τής εργασίας, άλλά σεις, κυβερνώμεναι υπό τοιούτων
ή κ α τ ά ρ γ η σ ι ς τ ή ς β ι ο  άρχών καί τιθέμεναι εις τό γενικόν
π ά λ η ς . Ή χριστιανική λύτρω- σχέδιον τής δημιουργίας καί τής
σις άπό τής πτώσεως τού ανθρωπί λυτρωτικής σκοπιμότητος, θά ήδύ
νου γένους, έχει ώς λαμπρόν έκδή- νατο συνεχώς νά συντελούν εις τήν
περιστολήν τών εγωιστικών έθνι- j
λωσίν της τήν άννψωσιν ά π ό
κισμών. Βιομηχανικοί καί εμπο
τή ς β ι ο π ά λ η ς
εις τήν
ά π ο σ τ ο λ ή ν . Πράγματι ή κα- ρικοί σταδιοδρομίαι πού θά ήκοτάργησις τον άγχους τής βιοπάλης, λούθουν αυτήν τήν τακτικήν θά
ή έν ελευθερία έξασφάλισις τών ήδύνατο νά άσκήσουν μίαν πίεσιν
προς συντήρησιν, άφίνει άνοικτόν εναντίον τής άνθρωπίνης έκμεταλ-

αξιοπρέπεια καί ή ψυχική καλλιέρ
γεια τοϋ ανθρώπου. Ή αγάπη προς
τον άνθρωπον διά τό μέγα πρόβλη
μα τής εργασίας αποβαίνει μεγίστη
κοινωνική, εποικοδομητική δύναμις.
Ουτω πρέπει πάντοτε νά έχωμεν
κατά νοϋν τήν εργασίαν ώς π ανανθρώπινον αίτημα καί δή από τήν
σκοπιάν μιας γενικωτέρας θεωρήαεως τής ζωής εξ άπόψεως πολι
τισμού.

έχει ελπίδας επιτυχίας, έφ’ δσον
λαμβάνονται νπ δψιν σοβαρώς αι
δύο τελενταΐαι προϋποθέσεις. Αύταί
θά θέσουν και θά κατευθύνουν τό
σχέδιο τής ζωής και τής επαγγελ
ματικής τακτοποιήσεως. Πάσα δμως
προσπάθεια λύσεως ενός προβλή
ματος τοσαύτης κοινωνικής σπουδαιότητος θά είναι ματ αία καί ανε
δαφική, αν δεν άντιμετωπισθή κα
ταλλήλως συν τοίς αλλ.οις καί τό
συναφές θέμα τής εργασίας, υπό
την γενικήν τοϋ δρου έννοιαν, καί
δή υπό την έννοιαν τής εργασίας ώς
πανανθρώπινου αιτήματος καί ώς
βιολογικής άνάγκης, ή μη πλήρωσις τής όποιας οδηγεί εις τον μα
ρασμόν καί τον θάνατον. ’Ή δη εις
τον καταστατικόν χάρτην τοϋ ’Ατλαντικοϋ, ενώ ακόμη διήρκει ό δεύ
τερος παγκόσμιος πόλεμος, διεκηρύσσετο ή ανάγκη τοϋ νά δοθή
εργασία εις τον καθένα διά νά ύπάρχη ένα MINIMUM — τουλάχιστον—
τροφής, κατοικίας, ενδυμασίας, δι
δλ.ους ανεξαιρέτως τούς ανθρώπους.
Δικαίως έθεωρήθη, δτι ένας κόσμος
εργασίας είναι κόσμος ειρήνης, αι
δε έννοιαι ελευθερία, δίκαιον, ηθική,
θρησκεία, αγωγή, εργασία, τιμή,
μισθός, έχουν παγκόσμιον χαρακτή
ρα. Δεν είναι έπιτετραμμένον νά
άφήνη ή κοινωνία τούς νέους άνευ
εργασίας καί νά δημιουργή συγ
κρούσεις εις την ψυχήν των, αι όποϊαι δυσχεραίνουν την έξέλ.ιξιν τοϋ
ψυχικού των κόσμου. Ούτε είναι
έπιτετραμμένον νά περιβάλη με
τοιαύτας συνθήκας την εργασίαν,
ώστε νά θίγεται ή έλ.ευθερία, ή
478

λεύσεως, τον μονοτόνον μόχθον,
τής ώργανωμένης απάτης καί των
άκρων τον πλούτον καί τής πτω
χείας. Έργάται τής εκκλησίας θά
ήδύναντο νά έργασθοϋν διά μίαν
ήνωμένην καί ίσχνράν εκκλησίαν.
Διδάσκαλοι καί μαθηταί θά ήδν
ναντο νά βαδίσονν επί τον σταθερόν
θεμελίον τής τίμιας γνώσεως ελευ
θερωμένοι άπό την προσποίησιν.
Τοιοϋτοι άνδρες καί γυναίκες διά
τής εργασίας των θά διεσάλπιζον
τό μήνυμα τής ελπίδας».
”Ολη αυτή ή αναδρομή εις την
γενικήν θεωρίαν τής εργασίας έγινε
διά νά καταδειχθή εις τον άσχολούμενον με τό θέμα τοΰ επαγγελμα
τικού προσανατολισμού τό σημείον,
τό

όποιον

πρέπει

νά

άποτελέσ η τ ήν αφετη
ρίαν κάθε π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ . Θά ληφθοϋν νπ οψιν βεβαίως καί όλοι
εκΛνοι οι άλλοι παράγοντες, των
ικανοτήτων, των εφέσεων, των κοι
νωνικών συνθηκών, τών ψυχολογι
κών όρων κ.λ.π., οιτινες θά συμ
βάλουν εις τον ορθόν προσανατο
λισμόν. ’Αποτελεί όμως προϋπό
θεση· τού τοιούτου ορθού προσανα
τολισμού ή άντιμετώπισις τής έργασίας υπό τήν ώς άνω έκτεθεϊσαν
άποφιν καί τούτο διά τον εξής
βασικόν λόγον: Ά φ ’ ενός μέν ή
τοιαντη
άντιμετώπισις
διασπά
τήν «έξάρτησιν» τού υποκειμένου
υπό τήν έννοιαν τής εργασίας ώς
καταδίκης, ώς βιοπάλης, άφ’ ετέ
ρου δε τό συμφιλιώνει μέ τήν
έννοιαν τής εργασίας ώς κοινωνι
κού λειτουργήματος». Τό επάγγελ
μα, τονίζει δ C ALHOU N, σ.είναι
μία αποστολή. Ή πλήρης ευεξία
τής άνθρωπότητος έξαρτάται άπό
τήν παγκόσμιον παραδοχήν τής ευ
θύνης ώς προς τό έργον ένός έκα
στου ανθρώπου». Τοιουτοτρόπως
δημιουργοΰνται αί προϋποθέσεις
μιας ουσιαστικής συμβολής τού υπο
κειμένου προσωπικότητος, όχι μό
νον εις τήν παραγωγήν τών οικονο
μικών αγαθών, άλλά καί γενικώτερον εις τήν καθόλου πρόοδον τού
συνόλου, εντός τού όποιου ζή καί
κινείται, δηλ. εις τήν άνάπτυξιν
καί τήν πρόοδον τού πολιτισμού.
« Α Κ Τ Ι Ν Ε Σ » Μάιος 1970

EQNIKH

ΑΝΑΓΚΗ

Γράφει:

ό κ. ΝΙΚ. ΚΑΒΑΖΑΡΑΚΗΣ
'Ομότιμος Καθηγητής Παν)μίου
Τέως Πρύτανις-Τέως 'Υπουργός
Πρό όλίγου καιρού είς Απογευματινήν έφημερίδα έδημοσιεύθη άρθρον
ΰπδ τόν τίτλον «'Υποχρεώσεις τής ήγέτιδος τάξεως —ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥ
ΝΑΜΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ—Τραχύτης τού στρατιω
τικού β ίο υ » , διά τού όποίου άρθρου συνιστάτο δπως ή πνευματική ήγεσία
τής χώ ρας, άναγνωρίζουσα τάς δυσκολίας καί τήν τραχύτητα τού βίου
τώ ν Αξιωματικών τώ ν ένόπλων δυνάμεω ν, κάμει ώστε τά μέλη τω ν νά
αίσθάνωνται δτι έπιμόνως καί διαρκώς ή πνευματική ήγεσία τούς συμπαρίσταται.
Είναι πιθανόν Αληθές δτι κάποτε, καί ούχί έξ ύστεροβουλίας τινός,
(εύτυχώ ς σπανιώτατα) λησμονοΰμεν τήν τραχύτητα τού στρατιωτικού βίου
τώ ν Αξιωματικών τώ ν 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας
πράγματα πού καθιστούν δύσκολον τόν κοινωνικόν βίον καί τών Αξιωματι
κών καί τώ ν οίκογενειών των . Πάντα ταύτα δημιουργούν Αληθώς Ιδιαιτέρας
υποχρεώσεις τής ήγέτιδος πνευματικής τάξεως τής χώρας έναντι τού συνό
λου τών ’Ενόπλων Δ υνάμεω ν, Ιδίως δέ μετά τήν δοκιμασίαν τής έπταετίας.
Πράγματι αί “Ενοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας είναι τό Παλλάδιον τού Έ θνους καί αί ήγεσίαι τω ν δέν έχουν Ανάγκην νά έπιδείξουν
συγγραφάς πρωτοτύπους , φιλοσοφικάς μελέτας ή άλλας διατριβάς. Φθά
νει ή Ανδρεία τω ν, ό πύρινος δρκος είς τόν βωμόν τής άγωνιζομένης πατρίδος καί ή προσφορά τής ύπερτάτης θυσίας είς πάσαν ώραν κινδύνου, πρά
γματα πού έξασφαλίζουν είς ήμάς τούς Πανεπιστημιακούς ή 'Ακαδημαϊ
κούς, τόν άνετον χρόνον διά συσκέψεις, μελέτας καί συγγραφ άς. Ό φιλό
σοφος Μάρκος Αύρήλιος, είς τό σύγγραμμά του «Τά είς έαυτόν» έγραφε:
«Primum vivere deinde philosophari» (καί ό όποιος γνω ρίζω ν άπταίστως έλληνικά ύπεστήριζεν δτι: «Μόνον οί βάρβαροι δέν γνωρίζουν Ε λ 
λη νικ ά ».) Αί παρατηρήσεις αύται πρέπει νά μελετηθούν έπισταμένως άπό
δλην τήν ήγέτιδα πνευματικήν τάξιν τής χώ ρας, καί τά θίγόμενα θέματα
νά γίνουν κτήμα καί συνείδησις δλων τών μελών αύτής , καί έκαστος, έντός
τού κύκλου τής δράσεώς του , νά κάμη ώστε αί Έ νοπλοι Δυνάμεις καί ή
ήγέτις πνευματική τάξις νά εύρίσκωνται είς στενωτάτην ψυχικήν καί κοι
νωνικήν έπ α φ ή ν. Δέν πρέπει νά άγνοοΰμεν δτι είς δλους τούς έξωτερικούς
κινδύνους πού έκάστοτε ήπείλησαν τό Έ θ νο ς, άπό τής άπελευθερώσεώς
του καί έντεΰθεν , τό αίμα τών Ε λ λή νω ν Αξιωματικών παντός δπλου έχύθη
ά φ θονον. θ ά έκόμιζα γλαύκα είς τάς ’Αθήνας άν προσεπάθουν νά ύπομνήσω τούς ήρωϊσμούς τώ ν πολέμων 1912 —1 3, τού Σκρά —Ραβινέ τού 1916
(ύπό τόν τότε λοχαγόν Γρηγ. Γουλιανόν), τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου
1914—18, τό έπος τού 1940 καί μετέπειτα, οί όποιοι μάς παρέδωσαν τήν
σημερινήν Μητέρα Ε λ λ ά δ α . Είχα Ακόμη τήν τιμήν είς τό ύπ’ άριθμ. 55
τεύ χο ς, τοΰ ’Ιουλίου 1974, τού έγκρίτου περιοδικού «Έπιθεώρησις Χωρο
φυλακής» νά δημοσιεύσω άρθρον ύπό τόν τίτλον: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗ
ΘΕΙΑ» είς τό όποιον περιέγραφα, έν πάση δυνατή συντομία, τήν Ιστορίαν
καί τούς ήρωϊσμούς τού άπό τού 1833 (διά διατάγματος τού "Οθωνος)
ίδρυθέντος Σώματος τής Χ ω ροφυλακής. Σώμα τό όποιον έδωσε πάντοτε
πρόθυμο παρόν είς κάθε έθνικόν ή κοινωνικόν κίνδυνον, ίδίως δέ έγραψε
σελίδας άφθάστου ήρωισμού καί μεγαλείου κατά τόν Δεκέμβριον 1944,
είς τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη .
Είναι λοιπόν, έθνική Ανάγκη νά γίνη συνείδησις δτι αί "Ενοπλοι Δυνά
μεις τού “Εθνους Αποτελούν τήν ψ υχήν καί τήν καρδίαν αύτοΰ, άλλά καί
νά γνω ρίζωμεν δτι ό βίος τω ν , καί έν καιρώ είρήνης, είναι τραχύς καί δύσ
κολος . Πρέπει νά παράσχουν είς αύτάς, μέ άνοιχτάς άγκάλας, δλα τά Πνευ
ματικά Ιδρύματα τής χώ ρας, τιμητικήν συμμετοχήν . Πρέπει λ . χ . νά έχουν
έκπροσώπους είς τήν ’Ακαδημίαν καί τά τρία δπλα τώ ν Ε νό π λ ω ν Δυνά
μεων ώς καί τά Σώματα ’Α σφαλείας. Πρέπει Ακόμη τά τέκνα αύτών (πού
ζοΰν συχνά μακράν τώ ν μετακινουμένων γονέων τω ν) νά είσέρχωνται είς
τάς άνωτέρας καί άνωτάτας σχολάς τής χώρας ώς ύπεράριθμοι καί άνευ
έξετάσεω ν. Είναι έπίσης δυνατόν νά γίνω νται Αμοιβαίοι διαλέξεις είς σχε
τικά θέματα ( λ . χ . πυρηνική φυσική, νομικά, Ανθρωπιστικοί έπιστήμαι
κ λ π .) Αξιωματικών είς τά Ανώτατα πνευματικά Ιδρύματα, καί καθηγητών
είς τάς Αντιστοίχους στρατιωτικάς Σ χ ο λ ά ς.
Τ έλος, δέν είμαι έγώ έκείνος πού χρειάζεται νά ύποδείξω δλα τά μέτρα
ή τάς όδηγίας διά τών όποίων αί Έ νοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφα
λείας ά φ ’ ένός καί Πνευματική ήγεσία καί λαός ά φ ’ έτέρου θά καταστούν
τείχος ένιαϊον καί Αρραγές, τό όποιον χωρίς καμμίανΚερκόπορτα, θά παραμένη δρθιον καί άδιαπέραστον άπό τούς όλονέν πολλαπλασιαζομένους
κινδύνους κατά τής χώ ρ α ς.
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ, Υπομοιράρχου.
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ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ήταν λακωνικό:
«Έρχομαι Δευτέρα μέ «Άκρόπολις ’Εξ
πρές. Καλή άντάμωση — Πέτρος». Ή
Σύλβια Γριμάνη άναστέναξε μέ ανακού
φιση. Ε πιτέλους! Τό ατέλειωτο είκοσαήμερο ενός άναγκαστικοΰ χωρισμού, μετρού
σε πια τ'ις τελευταίες ώρες του. ’Αρκετά
είχε καθηλωθή ό άνδρας της στο Μόναχο
μέ τό πολυσηζητημένο εκείνο «Διεθνές
Συμπόσιον Νευροχειρουργικής». Ό «μαι
τρ» τής 'Ελληνικής Νευροχειρουργικής καί
’Ορθοπεδικής Πέτρος Γριμάνης, θά ετοί
μαζε κιόλας τις βαλίτσες του γιά τήν έπιστροφή. Καί όπως πάντα, κάποιο δώρο έκπληξη θά έκρυβε σέ μιά γωνιά τους.
ΤΗταν καί αύτό μιά άπό τις όμορφες συνή
θειες πού είχαν ριζώσει στο μακρύ διά
στημα τής ανέφελης συζυγικής ζωής τους.
Μέ μισόκλειστα βλέφαρα ή Σύλβια Γρι
μάνη άφησε τή σκέψη της νά φτερουγίση
τριάντα χρόνια πίσω. Στον καιρό πού φοι
τήτρια άκόμη τής ’Ιατρικής γνώρισε
γιά πρώτη φορά τή μαγαλοφυΐα πού άκουγε
στο όνομα Πέτρος Γριμάνης. ’Από τότε
έμειναν αχώριστοι στή ζωή καί τήν έπιστήμη. ’Εκείνος νευροχειρούργος—ορθοπε
δικός, έκείνη παιδίατρος, καί οί δυό μαζί
ευτυχισμένοι γονείς τού Κώστα Γριμάνη.
Τού σπουδαίου ειδικού παθολόγου—ρευματολόγου πού άπό αριστούχος υπότροφος
στό ’Αμερικανικό Πανεπιστήμιο τού Πρίνστον, έγινε υφηγητής του. Καί τό σπου
δαιότερο: Μόλις σέ ήλικία 27 χρόνων. Τό
τελευταίο αύτό ήταν καί ή αιτία νά καθυστερή τήν έπιστροφή του στήν Ελλάδα γιά

νά άναλάβη τή διεύθυνση της κλινικής τοϋ
πατέρα του. Έ τσ ι ή τετραώροφη ορθοπε
δική κλινική «Γαλήνη» πού φώλιαζε στήν
άκρη ένος πευκώνα των Μελισσίων, θά άργοΰσε άκόμη νά περάση κάτω άπό τήν έπιστημονική έποπτεία τοϋ γιατρού Γριμάνη—τζούνιορ...
Βυθισμένη ή Σύλβια Γριμάνη στις σκέ
ψεις αύτές, ούτε πόύ τό κατάλαβε πότε
κιόλας πέρασε ή ώρα. "Ωσπου τό κομψό
έκκρεμές τοϋ Γραφείου της τής θύμισε ότι
ή ώρα ήταν έντεκα καί μισή πριν άπό τά
μεσάνυχτα. "Τστερα άπό τό πρώτο ξά
φνιασμα χαμογέλασε μέ άγαλλίαση κά
νοντας τήν σκέψη ότι στις 1.45' τό πρωί
τής Τρίτης, δηλαδή μετά άπό 26 ώρες
καί 15 λεπτά άκριβώς, θά άντίκρυζε τό ένα
άπό τά δύο άγαπημένα της πρόσωπα πού
είχε στόν κόσμο.....
« .. .Η ΤΑΧΕΙΑ άμαξοστοιχία Μονάχου
Σκοπιών—Θεσσαλονίκης—’Αθηνών, άναμένεται νά είσέλθη είς τόν Σταθμόν μας μέ
καθυστέρησιν είκοσι λεπτών...». Αυτή τή
λακωνική είδηση είχαν μεταδώσει τά με
γάφωνα, όταν ή Σύλβια Γριμάνη βημάτιζε
μέ άδημονία στήν πλατφόρμα τοϋ Σταθμοϋ
Λαρίσης. Νά όμως πού πέρασαν τριανταπέντε ολόκληρα λεπτά, καί τό τραίνο δέν
έννοοϋσε νά φανή.
—Μήν άνησυχήτε κυρία μου συμβαίνουν
αύτά.....
‘Ο αύτόκλητος παρηγορητής ήταν ένας
φανταχτερά ντυμένος ξερακιανός άνδρας
μέ έμφάνιση ξεπεσμένου καλλιτέχνη ή κάτι
τέτοιο. Κλασσικός τύπος άργόσχολου
έρωτύλου. Ά πό εκείνους τούς «άκαθορίστου ήλικίας», πού πλευρίζουν μοναχικές
κυρίες ή δεσποινίδες, μέ τήν έλπίδα κάποιας
άναπάντεχης περιπέτειας....
—Περιμένετε τόν συζυγό σας άσφαλώς,
έπέμεινε ό άγνωστος μ’ ένα καλοφτιαγμένο χαμόγελο.
Ετοιμάστηκε νά τόν άπαγοητεύση μέ
πολιτισμένο τρόπο, όταν άπό δίπλα άκουσε
μιά γνώριμη άνδρική φωνή.
—Σύλβια !....
Πρίν προλάβω νά γυρίση τό κεφάλι της,
ό λεβεντόκορμος σαρανταπεντάρης μέ τά
πλατινένια πυκνά μαλλιά βρισκόταν κιό
λας μπροστά της.
— Δημήτρη!.....
Χαιρετήθηκαν μέ έγκαρδιότητα. Ό νεοφερμένος φαινόταν νά έχη τρομερό κέφι.
— Δημήτρης Καρράς έτών σαρανταπέντε
καί κάτι, ταλαιπωρημένος δημοσιογράφος,
άλλά εύτυχής σύζυγος, είπε κάνοντας ταύτόχρονα μιά χαριτωμένη υπόκλιση.
— Καί πώς .... Θέλω νά πώ δηλαδή πώς
βρίσκεσαι αύτή τήν ώρα έδώ; τόν ρώτησε
κάπως άδέξια. Ό δημοσιογράφος πήρε
τότε ένα κωμικοτραγικό ύφος πού θά τό
ζήλευε ό καλύτερος καρατερίστας τής Έ π ιθεωρήσεως.
—Κυρία μου! είπε μέ σοβαροφάνεια στή
φωνή του. Λυπάμαι πού θά σάς άπαγοητεύσω. Σάς πληροφορώ λοιπόν ότι δέν μέ
απέλυσαν άπό τά «'Εσπερινά Νέα». Α π 
λώς βρίσκομαι έδώ μέ τήν άδεια τοϋ άρχισυντάκτη μου γιά νά' ζήσω μιά μεγάλη
στιγμή τής ζωής μου.
— 'Ομολογώ πώς δέν σέ καταλαβαίνω
καθόλου...
—Περιμένω τή γυναίκα μου άπό τή Θεσσα
λονίκη. Έ λλειπε γιά λίγες μέρες στήν μα
μά της. Ναί, γιά λίγες μέρες δυστυχώς...
Τά άστεϊα τοϋ δημοσιογράφου τήν έκα
ναν νά ξεχάση γιά λίγο τήν άνησυχία της.
—Αιώνιε χαριτολόγε Δημήτρη, τοϋ είπε
μέ ένα πλατύ χαμόγελο.

- Καί τώρα ας μοΰ έπιτραπή μιά άδιάκριτη ερώτηση, είπε έκεϊνος συνεχίζοντας
τό εΰθυμο σόλο του. Γιατί ή άγαπητή μου
φίλη ιατρός κυρία Σύλβια Γριμάνη βρί
σκεται αύτή τήν ώρα έδώ;
—Περιμένω τόν Πέτρο άπό τό Μόναχο.
—Θαυμάσια. Περιμένετε τόν αιώνια έρωτευμένο μαζί σας παιδικό μου φίλο πού άλωνίζει τήν Εύρώπη μέ τά έπιστημονικά του
ταξίδια. Καί τώρα μιά άκόμη άδιάκριτη
έρώτηση: Πότε μέ τό καλό θάχωμε καί τό
γιό σας οριστικά στήν ’Αθήνα;
—Σ ’ ένα — δυο χρόνια τό πολύ....
—Ά ντε νά δοΰμε καμμιά φορά καί ένα
γιατρό τής προκοπής στήν κλινική σας...
'Ετοιμάστηκε νά τοϋ άνταπωδώση τό
πείραγμα άλλά τήν πρόλαβαν τά μεγάφωνα
τοϋ Σταθμοϋ πού άνήγγειλαν ότι «έντός
ολίγου ή ταχεία άμαξοστοιχία Μονάχου
Σκοπίων, Θεσσαλονίκης, Άθήνών, εισέρ
χεται είς τήν δευτέραν γραμμήν τοϋ Στα
θμού μας». Μεμιάς ένα άνθρώπινο κΰμα
άπλώθηκε μέχρι τήν άκρη τής πλατφόρ
μας. Πιο μπροστά ένας εύτραφέστατος
Σταθμάρχης μέ πολλά σειρήτια στό καπέλλο του περίμενε στητός καί άνέκφραστος
κρατώντας στό ένα του χέρι τό καθιερω
μένο μεταλλικό σήμα—στόπ. "Ωσπου σέ
λίγα λεπτά χάθηκε μέσα στό πλήθος πού
συνωστιζόταν μπροστά άπό τά σταματημένα βαγόνια τοϋ «Άκρόπολις ’Εξπρές». Ά πό
εκείνη τή στιγμή γιά τή Σύλβια Γριμάνη
άρχιζε μιά φοβερή δοκιμασία. Γιατί ό
άνθρωπος πού περίμενε μέ τόση λαχτάρα
δέν φαινόταν πουθενά. Κοίταξε σέ όλα
τά βαγόνια, ρώτησε έπιβάτες, έψαξε σέ
όλες τίς γωνιές τοϋ Σταθμοϋ, άλλά τίπο
τε. Μαζί της έψαξαν ό δημοσιογράφος Καρ
ράς μέ τή γυναίκα του. Μάταιος όμως ό
κόπος. 'Ο γιατρός Πέτρος Γριμάνης δέν
φαινόταν πουθενά...
- Νά ίδής ότι κατέβηκε, δέν σέ είδε, καί
τώρα θά βρίσκεται καθ’ οδόν γιά τό σπίτι,
τήν καθησύχασε ό δημοσιογράφος. "Οταν
όμως μετά άπό λίγα λεπτά έφιαλτικής άναμονής τηλεφώνησαν στό σπίτι καί τήν κλι
νική, πήραν άρνητική απάντηση. Φαινό
ταν πιά καθαρά ότι ό γιατρός Γριμάνης δέν
είχε φτάσει μέχρι τήν Αθήνα...
—Καί τώρα τί κάνομε; ρώτησε ή άπαγοητευμένη γυναίκα μέ τά μάτια πλημμυρι
σμένα άπό δάκρυα.
- Γιά τήν ώρα άς πάμε μέχρι τό Γραφείο
τοϋ Κεντρικού Σταθμάρχου. Νά δήτε ότι
σέ λίγη ώρα θάχωμε βρή τήν άκρη,είπε μέ
προσποιητή αισιοδοξία ό δημοσιογράφος.
Προχώρησαν, στάθηκαν μπροστά σέ μιά
πόρτα, χτύπησαν καί μπήκαν. 'Ο Σταθμάρ
χης πού βρισκόταν άκόμη στό Γραφείο
του, άκουσε μέ φανερή άνησυχία τήν σύντο
μη άφήγηση τοϋ δημοσιογράφου. Καί χω 
ρίς καθυστέρηση πίεσε ένα άπό τά πολλά
κουμπιά πού βρίσκονταν μπροστά του. Ά πό
έκείνη τή στιγμή άρχιζε ή πρώτη φάση
στις έπίσημες άναζητήσεις τοϋ γιατροΰ.
"Ολες όμως οί πληροφορίες ήταν άπαγοητευτικές. Τά ραδιοτηλέφωνα τών Σιδη
ροδρομικών Σταθμών άπό τήν Είδομένη
μέχρι τήν Δεκέλεια, τό ένα μετά τό άλλο,
έδιναν τήν ίδια άπάντηση: Κανείς έπιβάτης
δέν διέκοψε τό ταξίδι του άπό σοβαρή άδιαθεσία, ξαφνικό τραυματισμό ή άλλη αίτια.
’Εκτός πιά —καθώς προσέθεταν—αν συνέ
βη κάτι άπό όλα αύτά καί πέρασε έντελώς
άπαρατήρητο. Ή διευκρίνηση αύτή άφηνε
μιά μικρή άνταύγεια έλπίδας γιά τή Σύλβια
Γριμάνη πού είχε σωριαστή σέ μιά καρέ
κλα άφωνη καί χλωμή σάν τό κερί. Ό
δημοσιογράφος δέν άργησε νά καταλάβη
ότι κάθε άλλη άναμονή στόν Σιδηροδρομι

κό Σταθμό θά ήταν μάταιη. "Τστερα συνέβαινε καί τό έξής: Δέν μπορούσε νά φανερώση τήν κάθε φοβερή ύποψία του μπρο
στά στή γυναίκα τοϋ φίλου του. Έ πρεπε
λοιπόν νά μείνη μόνος του γιά νά ένεργήση
όπως έκεϊνος νόμιζε καλύτερα. Γ Γ αύτό μέ
τό πρόσχημα ότι έπρεπε νά περάση όπωσδήποτε άπό τήν έφημερίδα του, ώδήγησε
τίς δύο γυναίκες στό σπίτι τοϋ γιατροΰ,
κάπου μεταξύ Παλαιού Ψυχικού καί Φι
λοθέης. Κατεβαίνοντας μόνος του τή λεω
φόρο Κηφισίας, σταμάτησε τό αύτοκίνητό
του καί μπήκε στόν πρώτο τηλεφωνικό
θάλαμο πού βρήκε μπροστά του. "Οταν
σχημάτισε τό νούμερο στό καντράν, άπό
τήν άλη άκρη τοϋ σύρματος άκούστηκε
μιά βαθειά άνδρική φωνή νά άναγγέλη:
— Σάς όμιλεϊ ό αύτόματος τηλεφωνητής.
Ό προϊστάμενος τοϋ Τμήματος Α ναζη
τήσεων τής Ύποδιευθύνσεως Ασφαλείας
Προαστίων Πρωτευούσης Μοίραρχος Νέ
τας άπουσιάζει άπό τό Γραφείο του. Ά ν
τόν ζητάτε γιά κάποια επείγουσα καί σο
βαρή ύπόθεση, μπορείτε νά τοϋ τηλεφωνή
σετε στό νούμερο 38485612...
*0 δημοσιογράφος έρριξε καί δεύτερο
νόμισμα στόν κερματοδέκτη. Αύτή τή φο
ρά ή φωνή πού ήρθε στ’ αύτιά του ήταν
«ζωντανή», καί τό χειρότερο: γυναικεία
καί νυσταγμένη.
—’Εμπρός!...
— Τόν Μοίραρχο κύριο Νέτα παρακαλώ,
είπε ό δημοσιογράφος μέ ένα κάποιο συν
αίσθημα ένοχής γιά τήν ακατάλληλη ώρα
πού τηλεφωνούσε.
—Ποιός κύριος τόν ζητά παρακαλώ;
—Δημοσιογράφος Καρράς τών «Ε σπε
ρινών Νέων».
—Απουσιάζει κύριε Καρρά.
—Έ χετε τήν καλωσύνη νά τοϋ άφήσετε
ένα σημείωμα γιά νά μοΰ τηλεφωνήση
στήν έφημερίδα μόλις γυρίση;
— Μιά στιγμή νά γράψω τό τηλέφωνό σας.
— Μήν κάνετε τόν κόπο. Σημειώστε άπλώς
ότι περιμένω τηλεφώνημά του στήν έφη
μερίδα μου.
"Εχει καλώς.
— Εύχαριστώ πολύ καί νά μέ συγχωρήτε
γιά τήν ένόχληση.
— Παρακαλώ κύριε Καρρά....
Κατέβασε τό άκουστικό καί βγήκε άπό
τό θάλαμο σάν σίφουνας. Έ πρεπε νά βρεθή
τό συντομώτερο στό Γραφείο του μιά καί
ό Μοίραρχος Νέτας θά τοϋ τηλεφωνούσε
άπό στιγμή σέ στιγμή. Σέ λίγα λεπτά
παρκάριζε τό αύτοκίνητο μπροστά άπό τή
στοά όπου όρθωνόταν τό μέγαρο τής έφημερίδας του. Στήν είσοδο έπεσε πάνω στόν
γέρο—νυχτοφύλακα.
— Κάτι σάν άργά άπόψε κύριε Δημήτρη,
τοϋ είπε τότε έκεϊνος μέ τή χαρακτηριστική
Ρουμελιώτικη προφορά του.
—'Π δουλειά...ή δουλειά κύρ — Παντελή
μου πέταξε στήν τύχη ό δημοσιογράφος
χωρίς νά κόψη τό βήμα του.
— Κανένα κουτρουβάλιασμα μέ αύτοκίνητα
έχομε πάλι;
— Ναί κάτι έγινε....ψιθύρισε έκεϊνος καί
ώρμησε προς τό άνοιγμα τής έρημης στοάς.
— Μωρέ δουλειά πού σοΰ κάνουν καί
τοΰτοι οί δημοσιογράφοι...μονολόγησε ό
άγαθός γέροντας άνάβοντας τσιγάρο.
Τήν ίδια έκπληξη δοκίμασε καί ένας
νεαρός ρεπόρτερ τής έφημερίδας πού άγωνιζόταν κάτι νά σκαρώση κάτω άπό τό
χλωμό φώς ένός πορτατίφ. Μόνο πού ό Καρ
ράς δέν τοϋ άφησε περιθώρια γιά συζή
τηση. Μπαίνοντας στό Γ ραφείο του έτρεξε
κατ’ εύθείαν στό τηλέφωνο. Τά νέα άπό τό
σπίτι τοϋ χαμένου φίλου του ήταν όπως τά
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περίμενε: αποκαρδιωτικά Τά διαδοχικά
τηλεφωνήματα τής Σύλβίας Γριμάνη σέ
φίλους καί συγγενείς στη Θεσσαλονίκη,
τή Λάρισα, καί τη Λαμία, δέν έφεραν κανέ
να άποτέλεσμα.’Ήξερε βέβαια δτι ό άνδρας
της δέν ήταν δυνατόν νά κατεβή σέ μια
άπό τίς πόλεις αύτές για μιά «σουρπράϊζ»
έπίσκεψη. "Οπως άκόμη ήξερε δτι δέν
παρέλειπε ποτέ νά τηλεφωνή στο σπίτι του
δταν άργοϋσε νά γυρίση, έστω καί αν
άκόμη βρισκόταν στην κλινική ή κάποιο φι
λικό σπίτι. Έ τσ ι τά νυχτερινά τηλεφωνή
ματα της άπελπισμένης αυτής γυναίκας,
μοιραία θύμιζαν τή γνωστή λαϊκή πα
ροιμία πού λέει δτι «ό πνιγμένος πιάνεται
άπό τά μαλλιά του»...
— ’Απελπίστηκα Δημήτρη, τοϋ είπε μ’
ένα λυγμό στή φωνή της. Α ρχίζω πιά νά
βεβαιώνομε δτι ό Πέτρος μου δέν θά ...
— Μά τί είναι αυτά πού λές; την έκοψε
άπότομα προσπαθώντας νά κρύψη τή συγ-;
κίνηση πού τόν έπνιγε. ’Εδώ καλά—καλά
δέν άρχισαν οί έρευνες. Πώς μπορούμε λοι
πόν νά βγάλωμε τελεσίδικα συμπεράσματα;
—Τή έκανες μέ τή Χωροφυλακή;
—Ειδοποίησα τόν κοινό μας φίλο Μοίραρχο
Νέτα, μπλοφάρισε άναγκαστικά ό δημο
σιογράφος. ’Ήδη άρχισαν έντατικές έρευ
νες.
— Κάνε δ,τι μπορείς Δημήτρη... Σ ’ έσένα
στηρίζω δλες τίς έλπίδες μου... Νάξερες
πόσο ύποφέρω αύτή τή στιγμή...Μοϋ έρχε
ται νά τρελλαθώ στήν ιδέα δτι...
— Σύλβια σέ ξέρω για ψύχραιμη γυναίκα
τήν ψευτομάλλωσε έκεϊνος. Σέ παρακαλώ
πολύ προσπάθησε δσο μπορείς νά ξεπεράσης τήν άπελπισία σου μέ θάρρος καί
ύπομονή.,.Σέ κλείνω τώρα γιατί πρέπει νά
κάνω μερικά άκόμη τηλεφωνήματα. Πήτε
τα μέ τή γυναίκα μου καί γιά δτι θελήσετε
τηλεφωνήστε μου έδώ...
Κατέβασε τό άκουστικό, λασκάρισε τή
γραβάτα του καί άναψε τσιγάρο. Μέχρι
νά κάνη τό έπόμενο τηλεφώνημα άφησε νά
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περάσουν περί τά δέκα λεπτά. Πέρασαν
δμως δεκαπέντε, άλλά τό τηλεφώνημα τοϋ
Μοιράρχου Νέτα δέν έρχόταν. Ό χρόνος
κυλούσε άναξιοποίητος. Γι’ αύτό σέ κά
ποια στιγμή άρπαξε τό άκουστικό καί μέ
νευρικά δάχτυλα σχημάτισε ένα νούμερο
στό καντράν. Καλοΰσε ένα άλλο φίλο
του ’Αστυνομικό. Τό Μοίραρχο ’Αριστο
φάνη Σινιάσκο, ένα πανέξυπνο ’Αξιωματι
κό πού ύπηρετοΰσε στό Τμήμα ’Αστυνομι
κών ’Επιχειρήσεων τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής. Μέ τό δεύτερο κουδούνισμα πήρε
άπάντηση. *0 φίλος του κοιμόταν. Χω
ρίς περιστροφές τού έξιστόρησε τί άκριβώς
είχε συμβή.
—Αύτή τή στιγμή ειδοποιώ κιόλας τόν
’Επόπτη ’Ασφαλείας τού ’Αρχηγείου
γιά νά κινητοποιήση μ’ ένα τηλεφώνημα
δλες τίς Υπηρεσίες Χωροφυλακής άπό
τά ’Αθηναϊκά προάστια μέχρι τήν Είδομένη, τόν διαβεβαίωσε ό Μοίραρχος Σινιάσκος. ”Αν χρειαστής τίποτε άλλο μή
διστάσης νά μοΰ τηλεφωνήσής στό σπί
τι όποιαδήποτε ώρα.
*0 δημοσιογράφος Καρράς κλείνοντας
μέ τό δάχτυλο τή συσκευή έκανε ένα
άκόμη τηλεφώνημα, αύτή τή φορά στήν
Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών. ’Έπρεπε νά ένημερώση καί τήν Υ π η 
ρεσία αύτή γιά τό άπίθανο ένδεχόμενο
νά συνέβη κάτι στόν γιατρό τήν ώρα πού
ό συρμός τού «Άκρόπολις ’Εξπρές»
διέσχιζε τήν κυρίως περιοχή πρωτευούσης.
Δέν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό άπό τή
στιγμή πού κατέβασε τό άκουστικό, δταν
ή συσκευή κουδούνισε. Τηλεφωνούσε ό
Μοίραρχος Νέτας.
—Ή γυναίκα μου μοϋ τηλεφώνησε προ
όλίγου δτι μέ πήρες στό σπίτι μου, τού
είπε μέ τή γνώριμη άτάραχη φωνή του.
Συμβαίνει τίποτε;
—Ναι κάτι τό πολύ σοβαρό...
—”Αν ζητάς λεπτομέρειες γιά τήν έξαφάνιση τού γιατρού Γριμάνη, σέ πλη
ροφορώ δτι είναι πολύ νωρίς άκόμη.
Ό δημοσιογράφος έμεινε έμβρόντητος.
—Μά πώς ...δέν καταλαβαίνω....κατώρθωσε νά άρθρώση.
—Ούτε καί έγώ καταλαβαίνω γιατί δέν
καταλαβαίνεις, τόν πείραξε ό άλλος.
—Θέλω νά πώ δηλαδή ποιος σάς κατήγ
γειλε τήν έξαφάνιση τού γιατρού;
—Έ χ ε ι σημασία αύτό;
—Βεβαίως καί έχει, άφοϋ έγώ άνέλαβα νά
ειδοποιήσω τήν Υπηρεσία σου. Μόλις
τώρα τηλεφωνήθηκα μέ τήν κυρία Γριμάνη—
—Δίκηο έχεις νά άπορής. Συνέβη δμως
κάτι άλλο...
—Δηλαδή;
—Κατά τίς τρεις έτυχε νά βρεθώ γιά λίγα
λεπτά στήν ’Ασφάλεια, δταν άπό τόν
Σταθμό Λαρίσης μάς έφεραν τίς άποσκευές
τού γιατρού. Δυό βαλίτσεε καί ένα χαρτο
φύλακα.
—Μά αύτό είναι άπίστευτο....
—...Καί δμως άληθινό. Τίς βρήκε καθώς
μάς είπαν μιά καθαρίστρια σ’ ένα κου
πέ τής πρώτης θέσεως.
—Μά είναι σίγουρο δτι άνήκουν στόν για
τρό Γριμάνη;
—Τούλάχιστον αύτό τό δνομα γράφουν οί
έτικέττες στις βαλίτσες καί τό χαρτοφύ
λακα...

—Καί ή κυρία Γριμάνη;
—Τήν ειδοποίησα καί ήδη βρίσκεται καθ’
όδόν γιά τήν ’Ασφάλεια.
—Καθησύχασέ την δσο μπορείς καί έρχο
μαι άμέσως...
Κατέβασε μέ πάταγο τό άκουστικό καί
βγήκε σάν σίφουνας άπό τό Γραφείο
του. Σέ λίγα λεπτά έφτανε στόν Περισσό.
Τό Γραφείο τού Μοιράρχου Νέτα ήταν
στόν τέταρτο δροφο. Μέχρι δμως νά φτάση <*
ώς έκεί ό χρόνος πού μεσολάβησε τού
φάνηκε σάν αίώνας. *0 δημοσιογράφος
Καρράς ήταν ένας ψύχραιμος άνδρας μέ
πολλές έμπειρίες άπό τή μακροχρόνια θη
τεία του στό ’Αστυνομικό ρεπορτάζ.
"Οταν δμως άντίκρυσε τή Σύλβια Γριμάνη
νά κλαίη στήν άγκαλιά τής γυναίκας
του, ένοιωσε κάτι νά σπάζη μέσα του. *0
Μοίραρχος Νέτας στεκόταν δρθιος μπρο
στά στό Γραφείο του μέ τήν συνηθισμένη
όλύμπια άταραξία του. Τούτος ό μεσό
κοπος άνδρας μέ τά χαρακτηριστικά τού
καλοκάγαθου άστοΰ, έκρυβε μέσα του κά
τι τό συγκλονιστικά δυνατό. Ή στάση του
έντυπωσίαζε μέ τήν άπλότητά της.
“Οπως πάντα, στά χέρια του κρατούσε τόν
«Ρίγκο» δπως είχε βαφτίσει τό μικρό
άσημένιο μπρελλόκ μέ τόν άνάγλυφο καουμπόϋ—δώρο ένός ’Αμερικανού συναδέλ
φου του τόν καιρό πού φοιτούσε στήν ’Αστυ
νομική ’Ακαδημία τής Νέας 'Τόρκης...
Ή Σύλβια Γριμάνη στή θέα τού δημοσιο
γράφου συγκλονίστηκε άπό νέα άναφυλλητά. Τή στιγμή αύτή ό Μοίραρχος ένευσε
στόν δημοσιογράφο νά τήν άφήση νά ξεσπάση. ’Αφού πέρασαν μερικά δευτερό
λεπτα δραματικής άναμονής στό τέλος πή
ραν δλοι τίς θέσεις τους. *0 Μοίραρχος
καθισμένος στήν πολυθρόνα τού Γραφείου
του, καί οί έπισκέπτες στις γύρω καρέκλες.
Στή μέση, πάνω σ’ ένα χαμηλό τραπεζάκι
βρισκόταν δρθια τοποθετημένος ό κομψός *
μαύρος χαρτοφύλακας τού γιατρού Γριμά
νη, καί δίπλα σ’ ένα καναπέ οί δύο βαλίτσες
του. Βουβοί μάρτυρες μιάς τραγωδίας πού
είχε γραφτή άγνωστο μέ ποιό τρόπο.....
’Από τίς έρωτήσεις τού Μοιράρχου, τις
άπαντήσεις τής Σύλβιας Γριμάνη, καί
τίς ένδιάμεσες έπεξηγηματικές παρεμβά
σεις τού δημοσιογράφου, τό συμπέρασμα
έβγαινε καθαρό: 'Ο γιατρός Γριμάνης δέν
είχε έχθρούς, άπέφευγε τίς εύκολες γνω
ριμίες μέ αγνώστους, καί διατηρούσε στε
νές σχέσεις μέ λίγους καί ήθικούς συμπο
λίτες του. Γενικά ήταν ένας συντηρητικός
άνθρωπος, μέ μοναδικό χόμπυ τόν ραδιοερασιτεχνισμό. Τίς περισσότερες έλεύθερες ώρες του σκάλιζε τίς τελευταίου
τύπου ήλεκτρονικές συσκευές του άνιχνεύοντας έπίμονα τά έρτζιανά. Πάνω στή συ
ζήτηση ήρθε καί τό Συνεργείο Σημάνσεως
γιά τήν άναζήτηση δακτυλικών άποτυπωμάτων στις άποσκευές. Μόλις τελείωσε καί
αύτή ή διαδικασία, άνοίχτηκαν—γιά τήν
άκρίβεια παραβιάστηκαν—ό χαρτοφύλακας
καί οί βαλίτσες. Τίποτε δμως τό ύποπτο
δέν βρέθηκε έδώ. "Ολα ήταν τακτοποιημένα
στή θέση τους. Άκόμη καί τά μικρά δέ
ματα μέ διάφορα ψώνια, βρέθηκαν άνέγγιχτα.
—Κυρία Γριμάνη, είπε σέ μιά στιγμή ό
Μοίραρχος. Αρκετά σάς ταλαιπωρήσαμε
μέχρι τώρα. Καιρός είναι λοιπόν νά ήσυχάσετε καί λίγο. Προσωπικά θά σάς συνιστοΰσα νά ......
’Εκείνη τή στιγμή κουδούνισε τό τηλέ
φωνο. Ό Μοίραρχος, άφοϋ είπε κάτι στό
μικρόφωνο, έτεινε τό άκουστικό πρός τήν
Σύλβια Γριμάνη.
—Είναι γιά έσάς.-.τής είπε άπλά.

—Ε μ π ρ ό ς! μίλησε έκείνη μέ κουρασμένη
φωνή. Δέν κατάφερε όμως ν’ άρθρωση άλ
λη λέξη. Ξαφνικά ή φωνή της πνίγηκε,
ένώ τα μάτια της στρογγύλεψαν άπό έκπλη
ξη. "Ολοι γύρω άλληλοκοιτάχτηκαν μ έ '
φανερή άμηχανία. Πρώτος έτρεξε κοντά
της ό Μοίραρχος.
—Τί σας συμβαίνει κυρία Γριμάνη; ρώτη
σε άνήσυχος.
—*0 γιατρός..ψιθύρισε έκείνη. ‘Ο γιατρός
έμφανίσθηκε προ όλίγου στην κλινική...
"Ηταν μαζί του καί δύο άγνωστοι... Μι
λήστε έσεις κύριε Μοίραρχε..... Μιλήστε
γιατί δέν...
Δέν άντεξε άλλο καί σωριάστηκε λιπόθυμη
σέ μιά καρέκλα. Τό τί έπακολούθησε
ήταν σωστό πανδαιμόνιο. 'Ο δημοσιογρά
φος καί ή γυναίκα του προσπαθούσαν να
συνεφέρουν τη λιποθυμισμένη γυναίκα,
ένώ ό Μοίραρχος νά συνενοηθή στό τηλέ
φωνο. Ά πό την άλλη άκρη τοϋ σύρματος ή
διανυκτερεύουσα προϊσταμένη τής κλι
νικής «Γαλήνη», τηλεφωνούσε τά έξής
φοβερά πράγματα: Γύρω στις τέσσερις καί
δέκα ό γιατρός Γριμάνης έκανε τήν έμφάνισή του στήν κλινική. Τόν συνώδευαν
δύο άγνωστοι καί άμίλητοι μεσόκοποι άνδρες, πού φορούσαν χοντρά μαύρα γυα
λιά, καί σχεδόν ομοιόμορφα καπέλλα μέ
χαμηλωμένο τό μπόρ. 'Ο ένας έμεινε μέ
γυρισμένες τις πλάτες δίπλα στό τηλέφωνικό κέντρο τής κλινικής, ένφ ό άλλος
πού κρατούσε μιά τεράστια βαλίτσα, μαζί
μέ τό γιατρό μπήκαν στό Γραφείο του.
*0 τελευταίος φαινόταν κατάκοπος καί
τρομοκρατημένος. Τό μόνο πού ζήτησε
ήταν νά μή τόν ένοχλήση κανείς όση ώρα
θά βρίσκεται στό Γραφείο του. Καί μετά
άπό ένα περίπου δεκαπεντάλεπτο, έφυγε
κατεβαίνοντας γρήγορα τις σκάλες μαζί μέ
τούς δύο άγνώστους. Σέ λίγα δευτερόλεπτα
άκούστηκε ό θόρυβος κάποιου αύτοκινήτου πού έφυγε σαν βολίδα... Μέχρι νά
συνέλθη ή λιποθυμισμένη γυναίκα, ό
Μοίραρχος Νέτας μέ δύο τηλεφωνήματα
προκάλεσε τήν κινητοποίηση όλων τών πε
ριπολικών ’Αθηνών καί Προαστίων. Μόλις
ή Σύλβια Γριμάνη άνοιξε τά μάτια της καί
πληροφορήθηκε τά καθέκαστα, άπό λίγο
νά ξαναχάση τις αισθήσεις της. Ή άλλοτε
άγέρωχη γυναίκα είχε γίνει ένα σωστό
σωματικό καί ψυχικό ράκος. Μέ πολύ κόπο
ό Μοίραρχος καί ό δημοσιογράφος τήν
έπεισαν νά άναπαυθή για λίγο στό σπίτι
της.

ρουν πουθενά. Ά πό έρευνες πού έγιναν
στις γειτονικές πόλεις—άκόμη καί σέ
άγροτικά ιατρεία—προέκυπτε ότι κανείς
τραυματίας —θύμα τού άτυχήματος αύτοΰ
είχε μεταφερθή έκεϊ γιά περίθαλψη. "Ενα
άλλο έπίσης περίεργο δεδομένο ήταν καί
τό έξής: Τις τελευταίες ήμέρες σέ κανένα
σημείο τής ’Επικράτειας δέν είχε συμβή
κάποιο σοβαρό άδίκημα. Γιατί λοιπόν κρύ
βονταν ό τραυματίας ή οί τραυματίες; Ά πό
ό,τι έδειχναν τά σχετικά ίχνη, τό μυστηρι
ώδες αύτό άτύχημα έπρεπε νά είχε γίνει τή
νύχτα τής έξαφανίσεως τού γιατρού Γριμά
νη, ό όποιος όμως ήταν άδύνατο νά ταξιδεύη όδικώς γιά τήν Θεσσαλονίκη. Ά ν δέν
είχαν βρεθή οί άποσκευές του θά μπορούσε
νά ύποθέση κανείς ότι παράπεσαν στήν
Θεσσαλονίκη, έκεϊνος τό άντιλήφθηκε καθ’
οδόν, οπότε κατέβηκε καί γύρισε πίσω μ’
ένα κάποιο αύτοκίνητο πού λόγω ύπερβο
λικής ταχύτητος ή άλλης αίτιας ξέφυγε άπό
τό δρόμο μέ τις γνωστές συνέπειες. Μήπως
γύρισε στήν Θεσσαλονίκη γιά κάποιο άλλο
λήγο, οπότε τραυματίσθηκε ή σκοτώθηκε
καί κάποιος άσυνείδητος όδηγός πού τόν
μετέφερε τόν έξαφάνισε; Μά δ γιατρός στις
τέσσερις καί δέκα τό πρωί είχε θεαθή στήν
κλινική του. Μήπως όμως ή ξάγρυπνη καί
τρομοκρατημένη διανυκτερούουσα προϊσταμένη τής κλινικής είδε κάποιον άλλον πού
φορούσε τά ρούχα τού γιατρού καί τόν
πέρασε γιά τόν προϊστάμενό της; Αύτές καί
πολλές άλλες άπίθανες έκδοχές πέρασαν
άπό τό μυαλό τού Μοιράρχου Νέτα. Ή
ύπόθεση άρχισε νά μπερδεύεται άκόμη
περισσότερο όταν γύρω στις δώδεκα τό
μεσημέρι, ή Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης μέ ένα κατεπεΐγον σήμα της
πρός τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, άνέφερε
ότι πριν άπό λίγη ώρα κοντά στό δάσος
τού Σέϊχ—Σοΰ βρέθηκε ένα «Ρενώ- Άλπίν»
χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, μέ στραπατσαρισμένο τό άριστερό φτερό, καί μιά
τεράστια κηλίδα άπό αίμα κοντά στή θέση
τού οδηγού. Ταύτόχρονα σχεδόν ένα δεύ
τερο κατεπεΐγον σήμα τής Διοικήσεως
Χωροφυλακής Πιερίας άνέφερε ότι σ’ ένα
σημείο τής ’Εθνικής οδού, άκριβώς στό
ύψος τού Σιδηροδρομικού Σταθμού Πλα
ταμώνα, βρέθηκε άθικτο τό πορτοφόλι τού
γιατρού μαζί μέ τό διαβατήριό του. Δέν
ύπήρχε λοιπόν άμφιβολία ότι ό γιατρός
είχε μπή καί ίσως μέ βίαιο τρόπο σέ
κάποιο αύτοκίνητο. Πότε όμως , πού, καί
γιατί;

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΗ όλεςοίέρευνες
είχαν άποδώσει άρνητικά άποτελέσματα.
Τό αύτοκίνητο μέτόν-αίχμάλωτο άπό ότι
φαινόταν—γιατρό είχε γίνει άφαντο. "Ω
σπου γύρω στις έξη τό πρωί άπό τή Διοί
κηση Χωροφυλακής Πιερίας ήρθε στό ’Αρ
χηγείο ένα περίεργο σήμα. Σύμφωνα μέ τό
σήμα αύτό, κοντά στόν Πλαταμώνα σέ μιά
στροφή τού ’Εθνικού δρόμου, βρέθηκε μιά
τεράστια κηλίδα ξεραμένο αίμα άνάμεσα σέ
συντρίμμια άπό τό άριστερό μάλλον φανάρι
κάποιου έπιβατηγοΰ αύτοκινήτου πού
θά έπρεπε νά είχε πορεία πρός τήν Θεσ
σαλονίκη. Ά π ό τήν αύτοψία έβγαινε τό συ
μπέρασμα ότι τό αύτοκίνητο αύτό έτρεχε
μέ ύπερβολική ταχύτητα, οπότε ξέφυγε
πρός στιγμήν άπό τήν άσφαλτο, χτύπησε
στή ρίζα ένός κάθετου βράχου, καί συνέ
χισε τήν πορεία του μέ βαρειές οπωσδήπο
τε σωματικές καί ύλικές βλάβες. Τό ύποπ
το για τό άτύχημα αύτό ήταν ότι δέν είχε
άναφερθή στήν Τροχαία. Επομένως ό
όδηγός ή ό οδηγός καί έπιβάτες του είχαν
ε ι δ ι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς νά μή τό άναφέ-

—ΛΟΙΠΟΝ κύριε Μοίραρχε ποιό είναι τό
συμπέρασμά σας;
Ό Μοίραρχος Νέτας έρριξε μιά τελευ
ταία ματιά στήν κατάθεση πού είχε μπροσ
τά του.
—Ή γνώμη μου κύριε Διευθυντά είναι
ότι ό γιατρός Γριμάνης άναγκάστηκε νά
κατεβή άπό τό τραίνο κατά πάσαν πιθα
νότητα στόν Σιδηροδρομικό Σταθμό τού
Πλαταμώνα.
—Τί άκριβώς άναφέρει στήν κατάθεσή του
ό άρχιελεγκτής τού «Άκρόπολις ’Εξ
πρές»; ρώτησε ό Διευθυντής τής Ασφαλείας
Προαστίων, άναστενάζοντας έλαφρά.
—’Ισχυρίζεται ότι ή έξαφάνιση τού γιατρού
πρέπει νά έχη σχέση μέ τό έξής πε
ρίεργο όμολογουμένως περιστατικό: Λίγο
μετά τή Θεσσαλονίκη κάποιος έπιβάτης
τράβηξε ξαφνικά τό σήμα κινδύνου, μέ
άποτέλεσμα νά άκινητοποιηθή άμέσως ή
άμαξοστοιχία. ‘Ο έπιβάτης αύτός ήταν
ένας καλοντυμένος μεσήλικας ξένος μέ Α γ 
γλοσαξονικά χαρακτηριστικά. Ταξίδευε
άπό τή Θεσσαλονίκη όρθιος στόν διάδρομο

ένός βαγονιού, όταν ή γυναίκα ή φίλη του
έπεσε στό πάτωμα λιπόθυμη. Καί έκεΓ
νος γιά νά μή χάση, καθώς είπε άργότερα,
πολύτιμο χρόνο, τράβηξε τό σήμα κιν
δύνου, έλπίζοντας ότι έτσι θά βρή γρήγορα
κάποιον γιατρό άνάμεσα στούς έπιβάτες.
Καί δέν χρειάστηκε νά περιμένη γιά πολύ.
Ά π ό τό διπλανό κουπέ πετάχτηκε ό
γιατρός Γριμάνης, καί συνέφερε τή λιποθυμισμένη γυναίκα.
— Καί ποιά ώρα έγιναν όλα αυτά;
— Μεταξύ ένέα μέ έννέα καί πέντε τό βρά
δυ. Καί κάτι άλλο πού δέν σάς άνέφερα
άκόμη: Ό άρχιελεγκτής δέν δίστασε καθό
λου νά άναγνωρίση τόν γιατρό σέ μιά
άπό τις τρεις φωτογραφίες πού τού έδειξα.
—Τί άλλο άξιόλογο άναφέρεται στήν κα
τάθεσή του;
—"Οτι άφοΰ τό τραίνο είχε ξεκινήσει, ό
γιατρός τόν παρακάλεσε νά τού διαθέση
γιά λίγα λεπτά τό βαγόνι τού προσωπικού,
γιά νά έξετάση καθώς είπε τή γυναίκα
πού μόρφαζε άπό κάποιους πόνους.
—Τό διέθεσε;
—Ναι. "Υστερα άπό μιά πρόχειρη έξέταση,
ό γιατρός καί οί δυό ξένοι βγήκαν στόν
προθάλαμο τού βαγονιού, όπου καί συνωμιλοΰσαν. Ά πό τότε δέν τούς ξαναεϊδε πο
τέ πιά.
Μεσολάβησε μιά όλιγόλεπτη παύση. Οί
δύο Αξιωματικοί βυθίστηκαν στις σκέψεις
τους...
—Δέν μοΰ λές...έσπασε πρώτος τή σιωπή
ό Διευθυντής. Διάβασες τι γράφουν οί
άπογευματινές έφημερίδες;
-----Ναι ,τούς έρριξα μιά ματιά...
—Πιστεύεις ότι αύτά πού γράφει ή « Α τ
τική Φωνή» μπορούν νά έχουν κάποια βά
ση;
—Γιά νά είμαι ειλικρινής κάτι πήρε τό
μάτι μου στούς πρωτοσέλιδους τίτλους
περί «μυστικών ξένων δυνάμεων» άλλά
δέν πρόφθασα νά διαβάσω τό κείμενο έπειδή ήρθε ό άρχιελεγκτής γιά τήν κατάθεση.
—Νά γράφει δηλαδή ότι τό γιατρό πρέπει
νά τόν άπήγαγε κάποια καλά όργανωμένη σπείρα λαθρεμπόρων ή όργάνωση κα
τασκόπων, έπειδή τάχα σάν πεπειραμένος
Ραδιοερασιτέχνης έτυχε κάποτε νά πιάση
καί στή συνέχεια νά «σπάση» κάποιο
κρυπτογραφημένο κώδικά της άπό τόν
όποιο έμαθε φοβερά μυστικά...
—’Ιδέες γιά άστυνομικά σήριαλ... είπε
άτάραχος ό Μοίραρχος.
—Έ ν πάση περιπτώσει, είπε ό Διευθυντής
άνάβοντας τσιγάρο. Τό γεγονός είναι
ότι στήν προκειμένη περίπτωση έχομε ένα
σατανικό κόλπο γιά νά παγιδευθή καί
στήν συνέχεια νά άπαχθή ό γιατρός. "Υ
στερα έχομε τό μυστηριώδες τρακαρισμέ
νο αύτοκίνητο μέ τά αίματα, τό πεταγμένο
στό δρόμο πορτοφόλι τού γιατρού, καί
τήν ξαφνική έμφάνισή του στήν κλινική.
Αύτό τό τελευταίο πώς τό έξηγεϊς;
—Αφήστε πρώτα νά πάω μέχρι τήν κλινι
κή καί ύστερα βλέπομε, είπε ό Μοίραρχος
μέ ένα αινιγματικό χαμόγελο.
Η ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΗ καί οί γιατροί τής
«Γαλήνης» δέν μπόρεσαν νά πληροφορή
σουν τόν Μοίραρχο Νέτα έάν άπό τή συνε
χόμενη μέ τό Γραφείο τού Γριμάνη βοη
θητική άποθήκη μέ τά άποθέματα έργαλείων καί φαρμάκων τής κλινικής,έλλειπε κάτι.
Καί αύτό έπειδή είχε τή συνήθεια νά τά
διαχειρίζεται ό ίδιος. Μάλιστα στό διά
στημα τής άπουσίας του είχε πάρει μαζί
του τά κλειδιά τής άποθήκης. Αύτό καθώς
είπαν δέν έγινε άπό έλλειψη έμπιστοσύνης
πρός τούς συνεργάτες του, άλλά άπό μιά
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ωραία του άρχή: Νά έφοδιάζη δωρεάν μέ
φάρμακα άπόρους άσθενεΐς, χωρίς νά μα
θαίνει κανείς πόσα καί γιά ποιούς. Ό για
τρός Γριμάνης ήταν ένας δραστήριος άλλά
καί άθόρυβος φιλάνθρωπος...
Ό Μοίραρχος έτοιμαζόταν νά έγκαταλείψη τήν κλινική, δταν τοϋ είπαν δτι
τόν ζητοΰν στό τηλέφωνο. "Ηταν ό δημο
σιογράφος Καρράς.
—Έ λα γρήγορα στό Νέο Ψυχικό οδός
Κυρηνείας 308, τοϋ είπε μέ λαχανιασμένη
φωνή. Στό ιατρείο τοϋ Ύφηγητοΰ Εύαγόρα Στασινοΰ. Ά π ό έκεϊ σοϋ τηλεφωνώ.
—Μή μοΰ πής δτι έκανε καί αύτοϋ τήν
έμφάνισή του ό γιατρός Γριμάνης, είπε
άτάραχα ό Μοίραρχος.
—"Οχι..'Οχι...Συνέβη δμως κάτι άλλο...
—Δηλαδή;
—1 1 ρόκειται γιά ένα τηλεφώνημά του πού
έχει καταγράψει ό αύτόματος τηλεφωνητής
τοϋ συναδέλφου του...
—Είναι έκεϊ ό 'Υφηγητής Στασινός;
—’Ό χι. ’Έλα καί θά σοϋ έξηγήσω...
Σέ λίγα λεπτά ό Μοίραρχος είχε δλες
τις έξηγήσεις γιά ένα άνεξήγητο τηλε
φώνημα. Νά τί τοϋ είπε ή βοηθός τοϋ
Ύφηγητοΰ: ’Επειδή ό τελευταίος έλλειπε γιά λίγες ήμέρες στό έξωτερικό, πέρασε
άπό τό ’Ιατρείο του στις δύο μετά τό
μεσημέρι γιά νά κοιτάξη τήν άλληλογραφία,
καί νά έλέγξη άπό τόν αύτόματο τηλεφωνη
τή τά τηλεφωνήματα τής ήμέρας. "Ωσπου
σέ μιά στιγμή, στ’ αύτιά της ήρθε τό άκόλουθο μήνυμα:«....Πέτρος Γριμάνης στό
τηλέφωνο. Εύαγόρα σοϋ τηλεφωνώ άπό τήν
Αθήνα. Μιλάω σ’ έσένα έπειδή ξέρω δτι θά
μέ καταλάβης καλύτερα...Καθώς θά έχης
ήδη μάθει, έχω έξαφανισθή. Μήν άνησυχής
δμως.-.Σέ λίγες μέρες θά είμαι στό σπίτι
μου σώος καί άβλαβής, άν βέβαια τά δσα
περιμένω πάνε καλά... Τό γιατί κρύβομαι,
αύτό είναι μιά έντελώς προσωπική μου
υπόθεση πού ίσως κάποτε τή μάθεις....
Δέν τηλεφώνησα στήν Σύλβια γιά νά άπο-
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φύγω τις πολλές έξηγήσεις.,.Πές της πάν
τως δτι είμαι καλά καί νά μην άνησυχή...
Πές της ακόμη δτι ή έξαφάνισή μου
ωφελεί τούς δυό μας καί τδ παιδί μας...
Γι’ αύτδ ας περιμένη ήσυχη την έπιστρο
φή μου άντί νά τρέχη στην’Αστυνομία...
’Εδώ πού βρίσκομαι είναι άδύνατον νά μέ
βρουν, έστω καί άν κάνουν άνω—κάτω
τήν ’Αθήνα καί τά προάστια... Δέν ύπάρχει
λοιπόν λόγος νά ψάχνετε οδτε νά άνησυχήτε γιά μένα.. Σ ’ εύχαριστώ καλέ μου φίλε...
Γειά σου καί καλή άντάμωση...».
Ό Μοίραρχος Νέτας άκουσε πολλές φο
ρές τό τηλεφωνικό μήνυμα τοϋ Γριμάνη.
Στο τέλος τό βλέμμα του πλημμύρισε άπό
μιά περίεργη λάμψη.
—Λείπει πολλές ήμέρες στο έξωτερικό ό
κύριος Υφηγητής; ρώτησε τή βοηθό του.
—Μόλις χθές έφυγε γιά τήν Ελβετία. Θά
έχετε ίσως διαβάσει γιά τό Παγκόσμιο
Συνέδριο Ραδιοερασιτεχνών πού γίνεται
έκεϊ. Ό κύριος 'Υφηγητής είναι Πρόεδρος
τών Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.
—Καί ό γιατρός Γριμάνης άντιπρόεδρος,
είπε ό Μοίραρχος μ’ ένα αινιγματικό
χαμόγελο. Πασίγνωστη είναι ή έπιμονή
του νά άνιχνεύη τις έλεύθερες ώρες του
τά έρτζιανά σέ δλα τά μήκη κύματος, συμ
πλήρωσε μέ τό ίδιο χαμόγελο.
Τήν ίδια στιγμή έφτασε καί ή Σύλβια
Γριμάνη. Ή δύστυχη γυναίκα, στό άκου
σμα τής φωνής τοϋ άνδρα της, δέν άντεξε.
Λιποθύμισε γιά δεύτερη φορά. "Οταν συ
νήλθε, ό Μοίραρχος Νέτας έκανε τό κάθε
τι γιά νά τήν καθησυχάση. Στό τέλος
τή ρώτησε μέ σοβαρό ύφος:
—"Αν θυμάμαι καλά ό σύζυγός σας διατη
ρεί κάπως μεγάλα άλλά θαυμάσια περιποιημένα νύχια...
Εκείνη έμεινε κατάπληκτη.
—Μαντεύω τήν άπορία σας, είπε ό Μοίρα
ρχος. ’Εκείνο πάντως πού μπορώ νά σάς
πώ αύτή τή στιγμή είναι δτι ό άνδρας σας
έκτός άπό θαυμάσιος έπιστήμων καί άν
θρωπος, είναι καί έξ ίσου πανέξυπνος.
'Υπομονή κυρία Γριμάνη καί δλα θά πά
ρουν αίσιο καί πρωτότυπο τέλος.
Δηλαδή κύριε Μοίραρχε; ρώτησε σάν
υπνωτισμένη ή Σύλβια Γριμάνη.
—Προετοιμασθήτε ψυχολογικά γιά εύχάριστα πράγματα, είπε έκεΐνος. Καί στρε
φόμενος προς τον δημοσιογράφο:
—Δημήτρη, άν θέλης νά κάνης τό ρεπορτάζ
τής ζωής σου έλα μαζί μου..
—Μαζί σου πηγαίνω καί στον Βόρειο Πό
λο, είπε ό Καρράς.
’Από έκείνη τή στιγμή άρχισε τό τελευ
ταίο καί πιο έντυπωσιακό μέρος τής «ύποθέσεως—Γρ ιμάνη ».....
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ στό Τμήμα
’Ασφαλείας Κατερίνης. Στό εύρύχωρο Γρα
φείο τοϋ Διοικητοΰ, κάθονται ό Μοίραρχος
Νέτας καί ό δημοσιογράφος Καρράς, έχον
τας άνάμεσά τους τό γιατρό Γριμάνη. Στό
κρατητήριο καί τά γύρω Γ ραφεία κρατούν
ται σέ απομόνωση τρεις άνδρες καί μιά
γυναίκα, μέλη μιάς «πολυεθνικής» σπείρας
άγοραπωλησίας ναρκωτικών. Είναι ή
«συγκομιδή» άπό τό νυχτερινό άθόρυβο
αιφνιδιασμό τής Χωροφυλακής, πού έγινε
σέ μιά μοναχική πράσινη βίλλα τοϋ Πλαταμώνα, δπου βρισκόταν αιχμάλωτος ό

γιατρός. Στά οπωσδήποτε πλαστά τους
διαβατήρια ύπήρχαν τά ονόματα: Μονίκ
Ριβελί, Μπροΰνο Γκαμπίνι, Κρίστιαν Ντάνιελσεν, καί Γιόχαν Σπαρβάσερ. Ό τε
λευταίος έδειχνε γιά άρχηγός τής σπείρας.
Μέ άλλα λόγια δηλαδή κάθε.,.Εύρωπαϊκής
καρυδιάς καρύδι... Δυό άλλοι κακοποιοί μέ
τά όνόματα Τζάκ Λέστερ καί Χουάν Ροντρίγκεζ, παρέμεναν άκόμη στή βίλλα. Ό
πρώτος μέ τό άριστερό πόδι μπανταρισμένο
μέ γύψο, καί ό δεύτερος μέ «χιαστί» επιδέσ
μους στό γυμνό του στήθος. Είχαν σοβαρά
τραυματιστή—θά δοΰμε στήν συνέχεια
πότε καί γιατί —καί έτσι έμεναν αναγκα
στικά στή βίλλα—άντρο τους, παρέα μέ
τούς Χωροφύλακες πού παρίσταναν τούς
άνέμελους ένοικιαστές.
—Πολύ δουλειά θά πέση στήν Ίντερπόλ
μόλις πάρουν τό σήμα μας, είπε σέ μιά
στιγμή ό Μοίραρχος Νέτας. Καί τώρα γιά
πήτε μας γιατρέ μου πώς έγινε καί πείσατε
τόν άρχιγκάγκστερ Γιόχαν Σπαρβάσερ νά
τηλεφωνήσετε στό φίλο σας Υφηγητή;
—’Εκείνος μέ έπεισε, είπε ό Πέτρος Γρι
μάνης μ’ ένα κουρασμένο χαμόγελο.
—Δηλαδή;
—Μετά τή βιαστική μας φυγή άπό τήν
κλινική μου, τό αύτοκίνητο σταμάτησε
μπροστά σ’ ένα τηλεφωνικό θάλαμο τής
Κηφισιάς. Ά πό έκεϊ μοΰ είπαν νά τηλεφω
νήσω σέ ιατρείο κάποιου φίλου μου πού
νά διαθέτη αύτόματο τηλεφωνητή. Καταλα
βαίνετε δτι στις τέσσερις καί μισή τό πρωί
δέν υπήρχε περίπτωση νά σήκωνε κά
ποιος τό άκουστικό σ’ ένα άκατοίκητο Ια
τρείο. Αύτό τό έκαναν γιά νά παραπλανή
σουν τήν Αστυνομία. Μέ τό μαγνητοφω
νημένο αύτό τηλεφώνημα ήθελαν νά φανή
δτι κρύβομαι στήν Αθήνα, καί έτσι νά
θολώσουν τά νερά. Τό άσχημο γιά μένα ή
ταν δτι ό φρουρός μου μέσα στον τηλεφω
νικό θάλαμο ήξερε άπταιστα τά Ελληνικά,
γεγονός πού τοϋ έπέτρεπε νά άκούη τί άκριβώς θά έλεγα. Τό εύτύχημα δμως ήταν δτι
τηλεφωνούσα έκεϊ πού μέ συνέφερε. Οΰτε
παραγγελία πού λένε. Έ τσ ι κατέφυγα στά
σήματα Μόρς μέ τή βεβαιότητα δτι ό
Ραδιοερασιτέχνης δπως καί έγώ φίλος μου
Υφηγητής, θά έπιανε τό μήνυμά μου μόλις
θά άνοιγε τόν αύτόματο τηλεφωνητή, Τήν
ώρα λοιπόν πού ό φρουρός μου κοίταζε
έρευνητικά τήν γύρω περιοχή, έγώ μέ τό
νύχι τοϋ δείκτη τοϋ άριστεροΰ χεριού πού
κρατούσε τό άκουστικό χτύπησα σιγανά
μέ Μόρς δώδεκα σωτήριες γιά μένα λέξεις:
«...Μέ κρατούν αιχμάλωτο σέ μιά πράσινη
μοναχική βίλλα στήν παραλία τού Πλαταμώνα...»
—Καί νά δήτε πόσο καθαρά άποτυπώθηκε
τό σήμα αύτό στον αύτόματο τηλεφωνητή,
είπε ό Μοίραρχος.
—Εύτυχώς πού έκείνη τή στιγμή δέν ήξερα
δτι ό φίλος μου ό 'Υφηγητής βρισκόταν στό
έξωτερικό, παρατήρησε χαμογελώντας ό
γιατρός Γριμάνης. Στάθηκα δμως τυχερός
μιά καί ό άγαπητός μου κύριος Μοίραρχος
ξέρει νά διαβάζη Μορσικό άλφάβητο.
—Ά ς είναι καλά ό δημοσιογράφος άξιότιμος κύριος Δημήτρης Καρράς, είπε τότε
ό Μοίραρχος. Μέ βοήθησε ούσιαστικά σέ
μιά άκόμη δύσκολη άποστολή.
—Μέ τό άζημίωτο φυσικά, παρατήρησε
ό δημοσιογράφος. Χωρίς τις τόσες κοινές
μας περιπέτειες, θά ήμουν άκόμη ένας μέ
τριος άστυνομικός συντάκτης... Νά πού
θυμήθηκα καί τή δουλειά μου...Γιατρέ μου
τί θά λέγατε γιά μιά σύντομη έξιστόρηση
τής περιπέτειάς σας;
—Πολύ εύχαρίστως, είπε ό Πέτρος Γριμά
νης.
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—Μέ μια συμφωνία, παρενέβη ό Μοίραρχος.
Επειδή ή υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη,
ή δημοσίευση τοΰ ρεπορτάζ πού θά γράψης
θά καθυστερήση άναγκαστικά.
—’Εντάξει κύριε Κότζακ, είπε ό δημοσιο
γράφος μέ μιά άστεία γκριμάτσα. Λοιπόν
γιατρέ μου είμαι δλος αύτιά...
Εκείνος κάθησε πιο άναπαυτικά στην
πολυθρόνα του, άναψε τσιγάρο, καί άρχισε
την άφήγησή του.
—Τα περί εικονικής λιποθυμίας μέσα στό
τραίνο κ.λ.π. σάς είναι γνωστά, είπε
φυσώντας μακρυά τόν καπνό. "Οταν τό
τραίνο έφτασε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό
τοΰ Πλαταμώνα, έγώ καί οί δύο ξένοι βρι
σκόμαστε άκόμη στον προθάλαμο τοΰ βα
γονιού καί συζητούσαμε. Τότε έγινε κάτι
πού μέ άφησε άναυδο. Σέ μιά στιγμή ό
ξένος έκμεταλλευόμενος τήν έρημιά τοΰ
Σταθμού καί τόν ύπνο πολλών έπιβατών,
άνοιξε άπότομα τήν πόρτα, πού έβλεπε
άριστερά σέ κάτι σταματημένα φορτηγά
βαγόνια. Πριν προλάβω νά άρθρώσω λέξη,
άφοΰ μοΰ άκούμπησε ένα πιστόλι στά
πλευρά, είπε κοφτά: «Γιατρέ άκολούθησέ
μας χωρίς μιλιά. Σέ προειδοποιώ ότι τό
όπλο μου έχει σιγαστήρα...» Μόλις τό τραί
νο άπομακρυνόταν άπό τό Σταθμό, έγώ
βρισκόμουν σ’ ένα διπλανό άσφαλτόδρομο.
Πριν μέ σπρώξουν στό πίσω κάθισμα ένός
αύτοκινήτου, πρόλαβα καί άφησα στήν
άκρη τοΰ δρόμου τό πορτοφόλι καί τό δια
βατήριό μου, όταν σέ μιά στιγμή προσποιήθηκα πώς σκόνταψα. Πίστευα δτι καί κλέ
φτης άκόμη αν τό έβρισκε θά τό παρέδιδε
στήν ’Αστυνομία μόλις μάθαινε άπό τις
έφημερίδες σέ ποιόν άνήκε. "Ας είναι...Κά
ποτε φτάσαμε μπροστά άπό μιά μοναχική
βίλλα κοντά στήν παραλία τοΰ Πλαταμώνα.
Μπαίνοντας στό έσωτερικό της άντίκρυσα
τό έξής θέαμα: Σέ δύο ξεχωριστά κρεββατια κοίτονταν δύο σοβαρά τραυματισμέ
νοι άνδρες πού μούγκριζαν σάν θηρία άπό
τούς πόνους. "Οπως μοΰ είπε τότε ό Σπαρβάσερ, είχαν χτυπήσει σέ τροχαίο άτύχημα....
—Δηλαδή τό άτύχημα πού έγινε στό ση
μείο έκεϊνο τοΰ Πλαταμώνα πού ένετόπισε
η Τροχαία, τόν διέκοψε 6 δημοσιογράφος.
Ακριβώς. Αυτό βέβαια τό έμαθα άργό7εΡα· ’Αργότερα έπίσης έμαθα καί τά
έξής: Τό αύτοκίνητο τήν ώρα τοΰ άτυχήματος μετέφερε τά ναρκωτικά πού βρέθη
καν απόψε στή βίλλα. Τά είχε ξεφορτώσει
καποια νύχτα ένα ξένο κόττερο σέ μιά
γειτονική ερημική παραλία. Καί άφοΰ τά
τοποθέτησαν σέ ειδικές κρύπτες τοΰ αυτο
κινήτου, ξεκίνησαν νωρίς προχθές τό βρά
δυ μέ προορισμό τήν Εύρώπη μέσο* Είδομένης. Τό άναπάντεχο δμως φιάσκο τοΰ
τροχαίου άτυχήματος τούς χάλασε τά
σχέδια. Έ ν πάση περιπτώσει έγώ έδωσα
στούς δύο τραυματίες τις πρώτες βοή
θειες μέ τά λιγοστά μέσα πού βρήκα μέσα
σ ένα πρόχειρο φαρμακείο.
Είχαν
όμως άνάγκη άπό χειρουργείο. Γιατί ό
ένας είχε δύο τυφλά τραύματα στό στήθος,
ένώ ό άλλος συντριπτικό κάταγμα στό
αριστερό πόδι. Δέν ήθελαν δμως μέ κανένα
τρόπο νά έμφανισθοΰν στον κόσμο γιά λό
γους ευνόητους. Μάλιστα εκείνος μέ τό
σπασμένο πόδι είχε καθώς άκουσα κάτι
παληές δοσοληψίες μέ τίς 'Ελληνικές
Αρχές. Γ ι’ αύτό άμέσως μετά τό άτύχημα
κατέφυγαν στό άκόλουθο άνεπανάληπτο
τέχνασμα: Άφοΰ ξεφορτώθηκαν τά κρυμ
μένα ναρκωτικά, ό Σπαρβάσερ καί ή Μονίκ
Ριβελί, έφυγαν ολοταχώς μέ τό «μονόφθαλ

μο» στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο γιά
τή Θεσσαλονίκη, δπου καί τό έγκαλέτειψαν
γιά λόγους παραπλανητικούς. "Τστερα μέ'
τή βοήθεια κάποιου τηλεφωνικού καταλό
γου, προσπάθησαν νά παρασύρουν μέ σκο
πό τήν άπαγωγή, κάποιον άπό τούς για
τρούς τής Θεσσαλονίκης. Δέν ξέρω άκριβώς
γιατί δέν πέτυχε τό σχέδιό τους αύτό. Πάν
τως αν ξεμονάχιαζαν κάποιον, θά τόν
μετέφεραν μέ νοικιασμένο αυτοκίνητο
μέχρι τόν Πλαταμώνα, πού στήν συνέχεια
θά τό φούνταραν σ’ ένα σημείο τής άκτής
δπου ή θάλασσα είναι άπρόσιτη καί
βαθειά. "Οσο γιά τό γιατρό τόν ήθελαν γιά
δύο τό πολύ ήμέρες. Τό «γιατί» θά
σάς τό έξηγήσω στήν συνέχεια. ’Εν πάση
περιπτώσει μετά τήν άποτυχία τους αυ
τή, καί έπειδή ή ώρα περνούσε, συνέλαβαν
τό σχέδιο τής άπαγωγής γιατροΰ άπό
τό «Άκρόπολις ’Εξπρές» ή τή Λάρισα, άν
δέν εΰρισκαν γιατρό μέσα στό συρμό.
—Έ τσ ι φτάνομε στήν εικονική λιποθυμία
μέ σκοπό τό ψάρεμ χ κάποιου γιατροΰ—
έπιβάτη τής άμαξοστοιχίας, παρενέβη καί
πάλι ό δημοσιογράφος.
Καί τά κατάφεραν μιά χαρά, είπε άναστενάζοντας ό Πέτρος Γριμάνης. Μάλιστα
δταν ό Σπαρβάσερ έμαθε δτι είμαι νευροχειροΰργος—όρθοπεδικός, χοροπηδούσε σάν
τρελλός. Καί χωρίς καθυστέρηση μέ μετέ
φερε μέ μιά όλοκαίνουργη «Μερσεντές»
μέχρι τήν κλινική μου. Ά π ό έκεϊ πήρα μέ
μιά βαλίτσα τους φάρμακα, έργαλεΐα,
γύψο, καί ένα σωρό άκόμη πράγματα. Γύ
ρω στις όχτώ καί μισή τό πρωί γυρίσαμε
στή βίλλα τοΰ Πλαταμώνα, δπου μετέβαλα
ένα δωμάτιο σέ πρόχειρο χειρουργείο.
Στις δύο μετά τό μεσημέρι είχα τελειώσει
μέ τούς δύο τραυματίες.
— Ευτυχώς πού είχατε τήν έτοιμότητα
πρώτα νά πετάξετε τό πορτοφόλι σας
στό δρόμο, καί ύστερα νά άξιοποιήσητε τήν
εύκαιρία τοΰ τηλεφωνήματος, παρατή
ρησε ό δημοσιογράφος. Άφοΰ τακτοποίησε
μερικές σημειώσεις του ρώτησε τό για
τρό:

μερίδα σου μέ ζωηρούς υπότιτλους τά έξής:
«Πυκνός πέπλος μυστηρίου καλύπτει τήν
έξαφάνισιν τοΰ ίατροΰ Γριμάνη. Κατά λίαν
άξιοπίστους πληροφορίας κρατείται ή κρύ
πτεται εις τήν περιοχήν Αθηνών, άγνωστον
μέχρι στιγμής διά ποιους άκριβώς λόγους».
— Αύτό θά πή δημοσιογραφία καθ’ ύπαγόρευσιν, είπε ό Καρράς μορφάζοντας κω
μικά. Μάλιστα φίλε μου..Κατάφωρη άστυνόμευση τοΰ τύπου έν καιρώ Δημοκρατίας..
Ό Μοίραρχος Νέτας άφοΰ σηκώθηκε κοί
ταξε τό ρολόϊ του. ΤΗταν περασμένες τέσσερες τό πρωί. Τό πρώτο φώς τής ήμέρας
γλυστροΰσε άνάμεσα άπό τά μισάνοιχτα
παντζούρια τοΰ Γραφείου. Βημάτισε γιά
λίγο καί στάθηκε μπροστά στόν δημοσιο
γράφο πού άνακλαδιζόταν καθιστός στήν
καρέκλα του.
— Δημήτρη.,.εΐπε χτυπώντας τον φιλικά
στόν ώμο. Δέν νομίζεις δτι είναι καιρός
νά ξεκινήσετε μέ τόν γιατρό γιά τήν Αθήνα;
Κάθε δευτερόλεπτο πού περνάει είναι γιά
τήν κυρία Γριμάνη καί μιά άκόμη παρά
ταση τής άγωνίας της...
—Έ χ ω τή γνώμη δτι πρέπει νά τής κάνομε
ένα τηλεφώνημα καί νά τής ποΰμε δτι δλα
πήγαν καλά, παρατήρησε ό δημοσιογρά
φος.
—Ή υπόθεση είναι τόσο ιδιόμορφα λεπτή*
άντέδρασε ήρεμα ό Μοίραρχος. Ά ν άπό
κάποιο ένθουσιασμό ή άλλη άστάθμητη
αιτία διαρρεύση τό παραμικρό, τότε χά
νομε οριστικά τά λαυράκια πού περιμένομε
νάρθουν άπό τό πέλαγος. Έ δώ φτάσαμε
στό σημείο νά ποΰμε στόν γιατρό νά αύτοφυλακιστή γιά λίγες ήμέρες στό σπίτι
του, γιά νά μή μάθη κανείς, έκτός άπό τή
γυναίκα του φυσικά, πώς βρέθηκε. Τί νά
κάνωμε; Αύτά δυστυχώς υπαγορεύουν οι
άμείλικτοι νόμοι πού διέπουν τή διαφύλα
ξη τοΰ ύπηρεσιακοΰ άπορρήτου. Έ τσ ι δέν
είναι γιατρέ μου;
—Συμφωνώ άπόλυτα, είπε ό Πέτρος Γρι
μάνης. Μόνο πού έγώ αύτή τή στιγμή σκέπ
τομαι κάτι άλ,λο....

— Πόσο καιρό λογάριαζαν νά σάς κρατή
σουν αιχμάλωτο στή βίλλα;

—Ά ν έπιτρέπεται τί άκριβώς; ρώτησε ό
Μοίραρχος.

—Τούλάχιστον 2—3 ήμέρες. Μόλις τελεί
ωσα μέ τούς τραυματίες, ένας άπό τό συνάφι, πήγε μάλλον στήν Κατερίνη γιά νά
τηλεφωνήση συνθηματικά κάπου στό έξωτερικό. "Οταν γύρισε, ό Σπαρβάσερ μοΰ
είπε χαμογελώντας σατανικά, δτι ύστερα
άπό 1—2 νύχτες θά πλεύριζε έκεΐ κοντά
ένα ξένο κόττερο γιά νά παραλάβη τό
«πράμμα» και δλη τήν παρέα. "Ενας μόνο
θά έφευγε γιά έξω μέ τή «Μερσεντές» καί
μερικές άθώες άποσκευές. Φυσικά ό Σπαρ
βάσερ δέν μοΰ φανέρωσε πού θά πήγαινε
τό κόττερο. Έκεϊνο πάντως πού μοΰ τόνισε
μέ κυνικό τρόπο ήταν νά έγκαταλείψω τή
βίλλα ύστερα άπό ένα 24ωρο άπό τή στιγμή
πού θά έμενα μόνος μου, «άν ήθελα νά ζήσω τά υπόλοιπα χρόνια μου χωρίς δυσά
ρεστες έκπλήξεις» δπως έπί λέξει μοΰ είπε.
Περιττόν νά άναφέρω δτι έγώ μέ τεντωμέ
να τά νεΰρα περίμενα άπό στιγμή σέ στι
γμή τή σωτηρία άπό τήν Αθήνα. Εύτυχώς
κύριε Μοίραρχε πού ένεργήσατε μέ τέτοιο
τρόπο, ώστε νά συλληφθοΰν δλοι τους χωρίς
νά πέση ούτε μιά πιστολιά.

—Σκέπτομαι έσάς καί τούς συναδέλφους
σας πού θά μείνετε έδώ άγνωστο γιά πό
σες ήμέρες μακρυά άπό τις οίκογένειές σας,
ρισκάροντας τή ζωή σας γιά τήν προστα
σία τής κοινωνίας...

—Τόσο τό'καλύτερο γιά έμάς, είπε ό Μοί
ραρχος Νέτας, "ϊστερα άπό αύτό οί φίλοι
μας μέ τό κόττερο θά πλησιάσουν άνυποψίαστοι στήν άκτή. Γ Γ αύτό άξιότιμε κύριε
Καδρά, πρέπει νά δημοσιεύσης στήν έφη-

— Τό ύπηρεσιακό μας καθήκον κάνομε
γιατρέ μου. Άλλωστε ή γοητεία αύτοΰ
τοΰ τόσο ώραίου καθήκοντος ήταν αιτία
νά καταταγοΰμε κάποτε στήν Χωροφυλα
κή.
—Τό άσχημο είναι δτι ή μεγάλη κοινωνική
σημασία τής άποστολής σας γίνεται
άπόλυτα άντιληπτή άπό έμάς τούς πολίτες,
μόνο δταν ξεπεράσωμε τόν κίνδυνο ύ
στερα άπό κάθε σωτήρια έπέμβαση σας,
είπε ό γιατρός σάν νά μονολογούσε. "Η
μήπως δέν είναι έτσι;
—Λυπάμαι άλλά έγώ δπως καί δλοι οί
συνάδελφοί μου, είμαι άναρμόδιος νά άπανντήσω, είπε ό Μοίραρχος Νέτας καί κάρφω
σε τό βλέμμα του στό ταβάνι κοιτάζον
τας μιά άσπρη πεταλουδίτσα καθώς στρο
βιλιζόταν γύρω άπό τό άναμμένο λα
μπιόνι, πού δλο καί χλώμιαζε άπό τό άσημόχρωμο φώς τής χαραυγής. ...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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Η επιστήμη εις την υπηρεσίαν διώξεως του εγκλήματος

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Ε ΞΕ Τ ΑΣ I Σ
ΤΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διασκευή έκ τοϋ F. Β. I. BULLETIN
ΰττό Νικολάου Φωτεινοττούλου, Μοιράρχου

Η Ε Π ΙΤ Υ Χ Η Σ άνάκρισις, επί
εγκλημάτων βίας, δπως επί βιασμόν,
ανθρωποκτονίας, έπιθέσεως, σωμα
τικών βλαβών κ.λ.π. έπιβοηθεϊται
σημαντικώς, διά τής έξετάσεως τών
τριχών. Λ ί τρίχες προφανώς προέρ
χονται έκ τής άποσπάσεως τούτων
όσιό τό κρανίον καί από έτερον τρι
χωτόν μέλος τοϋ σώματος ή φερόμεναι επί τών ενδυμασιών μεταβιβά
ζονται κατά τάς σνμπλοκάς από
ατομον εις ατομον.
Τοιούτου είδους πειστήρια προσ
κομίζονται εις τά ’Εργαστήρια τών
Έγκληματολογικών ' Υπηρεσιών επί
πλείστων έγκλ.ηματικών περιπτώ
σεων.
At επιθέσεις καί άνθρωποκτονίαι
πραγματοποιούνται συνήθως διά κτυ
πημάτων εις την κεφαλήν. Συνε
πώς αί τρίχες προσκολλώνται εύκόλ,ως εις τό χρησιμοποιούμενον υπό
τον δράστου μέσον καί είδικώτερον
εις τά σημεία εκείνα όπου ΰφίστανται κηλ.ϊδες αίματος. Ώ ς έκ τούτου
ή άμεσος έζέτασις τοιούτων τριχών
θά βοηθήση εις την διαπίστωσιν,
ώς προς τό άν έχρηαιμοποιήθη ή όχι
εν δργανον εις την διάπραξιν τον
έγκλήματος.
Α ί τρίχες, ώς αποδεικτικόν στοιχεϊον άπετέλεσαν άντικείμενον έκ-

μεταλλεύσεως, διά την διαλεύκανσιν
καί ετέρων έγκλημάτων, δπως κλο
πών διά ρήξεως, ληατειών, αρπαγών
ανηλίκων κ.λ.π., είδικώτερον δε
εις τάς περιπτώσεις έκείνας, κατά
τάς όποιας ό δράστης ή τό θύμα
ήλθεν εις έπαφήν μ ’ έτερα αντικεί
μενα ή με τό τρίχωμα ζώων.
Ώ ς γνωστόν αί τρίχες έχουν
μεγάλην άνθεκτικότητα, τόσον εις
την άποσννθεσιν, δσον καί είς την
σήψιν. Συνήθως απομένουν, κατά τό
μεγαλντερον χρονικόν διάστημα, τά
μοναδικά άποδεικτικά στοιχεία έξακριβώσεως τής ταυτότητος, δταν
μάλιστα έχουν καταστροφή τά χα
ρακτηριστικά τοϋ κρανίου καί τά
δακτυλικά άποτυπώματα.
Ή μεθοδική άναζήτησις τής τριχός ώς πειστηρίου είναι ασφαλώς
δύσκολος καί λίαν λεπτομερειακή
π.χ. έάν αντιμετωπίζεται περίπτωσις
έπιθέσεως, διά ταχυκινήτου μέσου
καί μελετάται ή έξέτασις τοϋ χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου, κρίνεται
σκόπιμου τό αυτοκίνητου ν’ άνυψωθή ή νά τεθή είς άνάλογον βάθρον
συνεργείου καί νά έρευνηθή ό/.οσχε-

Τρίχα άνθρωπον ή όποια έχει μεγεθννθή
διά τοϋ μικροσκοπίου κατά 900 διαμέτρους.

486
A

ρώς διά πλαγίου φωτισμού έκ τών
κάτ oj προς τά άνω.
’Εάν ζητείται νά έξετασΟή μία
τρίχα τότε απομακρύνονται από τά
προσκομιζόμενα εις τό έργαστήριον,
προς έξέτασιν, δείγματα, όλα τά
ξένα ινώδη μικροτεμάχια. ’Ακολου
θεί ό διαχωρισμός τών τριχών και
ή έξέτασις τούτων. ’Εάν αί τρίχες
δεν έχουν πλήρως άναπτνχθή ή απο
τελούνται από μικρά τμήματα, οπωσ
δήποτε δεν είναι κατάλληλοι δι
επαρκή έξέτασιν.
’Εξαιρέσει σπανίων περιπτώσεων,
δεν νφίστανται συνήθως εις την
τρίχα αρκετά έπ'ι μέρους χαρακτη
ριστικά έκ τών όποιων νά προσδιο
ρίζεται θετικώς, ότι μία τρίχα αγνώ
στου προελεύσεως προήλθε» από
κάποιο συγκεκρι,μένον άτομον και
νά άποκλείωνται τυχόν έτερα.
Ή τρίχα είναι εξάρτημα τού
δέρματος και άποτελεϊται από τον
βολβόν ή άπόληξιν τής ρίζας, τό
στέλεχος και την κορυφήν (άκρην).
Τό στέλεχος φύεται από τον βολβόν
τής ρίζας και άποτελεϊται από την
εξωτερικήν επιφάνειαν, τον φλοιόν,
και τον μυελόν ή πυρήνα, εις ολό
κληρον δε τό σώμα αυτού παρατηρεϊται ή χρωστική ουσία ή οποία
καθορίζει και τήν άπόχρωσιν τής
τριχός.

Εργαστηριακή έξέτασις * Προέλευσις
Είναι δυνατόν νά άποδειχθή ή
προέλευσις τής τριχός και είδικώτερον. εάν αυτή προέρχεται από
άνθρωπον ή ζώον: Ή ώς άνω άπόδειξις τεκμηριούται έπ'ι τή βάσει
τού σχήματος τής ρίζης καί τού
φλοιού, τών χαρακτηριστικών καί
τού περιεχομένου τής χρωστικής
ουσίας καθώς επίσης καί έκ τού
πάχους τού μυελού. ' Επίσης, έν άντιθέσει προς τούς ανθρώπους, τά
πλεϊστα τών ζιόων έχουν δύο ειδών
τρίχας, δηλαδή έκείνας αί όποϊαι
αποτελούν τό έξωτερικόν προφυλ.ακτικόν τρίχωμα καί τάς έσωτερικάς αί όποιαι καί αποτελούν τό
έσωτερικόν τρίχωμ'α (γούνα).
Αί τρίχες διαι/ όριον ειδών ζιόων
είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικοί
διά νά προσδιορισθή τό είδος τού
ζώου, από τό όποιον προέρχονται.
Τρίχες ζώου προερχόμενοι από άγνω
στον πηγήν είναι δυνατόν νά συγκριθούν μετά δείγματος τριχών ποο
ερχομένων από κάποιο αυγκεκριμένον ζώον, διά νά προσδιορισθή έάν

πιθανώς καί τά δύο δείγματα προ
ήλθαν από τό αυτό ζώον. Πάντως
αί συγκρίσεις έπί τριχών ζώου, δεν
είναι τόσον συμπερασματικοί, όσον
έκεϊναι έπί τών τριχιάν ανθρώπου,
έξ αιτίας τών πολλαπλίϋν παραλλα
γών αί όποιαι παρατηρούνται εις
τό τρίχωμα τού αυτού ζώου.
Εις πλ.είστας περιπτώσεις είναι
δυνατόν νά έξακριβωθή, έάν ή αν
θρώπινη τρίχα προήλθεν άπό άτο
μον τής φυλήςτών Νέγρων, Μογγόλων ή Καυκάσιων ή καί από μιγάδα.
Τό περιεχόμενον τής χρωστικής
ουσίας τριχός άνηκούσης εις άτομον
τής φυλής τών Νέγρων είναι παχύ
καί κατ ανεμημένον εις ανώμαλον
διάταξιν, τό δε σχήμα τής τομής
είναι έπίπεδον προς τό στρογγυλοειδές «όβάλ». ’Επίσης ή τρίχα τών
Νέγρων είναι συνήθως έιτόνως βο
στρυχωτή ( σγουρή) μετά χαρακτη
ριστικών παραλλαγών είς τήν διά
μετρον κατά μήκος τού στελέχους
τής τρίχας.
Τά μέλ.η τής Μογγολικής φυλής,
ή όποια περιλαμβάνει τούς ’Ινδιά
νους τής ’Αμερικής, τούς Έ σκιμιόους καί Ά σιάτας έχουν τρίχωμα,
τού όποιου ή χρωστική ουσία είναι
περισσότερον όμαλή έν συγκρίσει
προς έκεινο τής φυλής τών Νέγρων
καί τό σχήμα τής τομής είναι χαρα
κτηριστικούς στρογγυλόν.
Ή Μογγολοειδής τρίχα είναι
χονδρή καί ίσια μέ μικράς παραλλ.αγάς είς τήν διάμετρον κατά μήκος
τού στελέχους καί συνήθως περιέχει
παχύ μαύρο στρώμα μυελού.
Τό τρίχωμα τών μελών τής Καυκασιανής φυλής περιέχει στρώμα
χρωστικής ουσίας, παχύ προς τό
λεπτόν, καί φέρεται διανεμημένου
όμαλώτερον, έν σχέσει προς έκεϊνο
τών τριχών τών φυλών τών Νέγρων
καί Μογγόλων, τό δέ σχήμα τής
τομής τούτου είναι στρογγυλοειδές
(όβάλ) προς τό στρογγυλόν. Ή τρί
χα τών Καυκασιανών είναι συνήθως
ίσια ή κυματώδεις καί όχι έντόνως
βοστρυχωτή ( σγουρή). ’Π διάμετρός
της κατά μήκος τού στελέχους δυνατόν
νά διαφέρη έλάχιατα μέχρι μετρίως.

Προσδιορισμός τού
σημείου τοΰ σώματος
Διά νά προσδιορισθή τό αημεΐον
τού ανθρωπίνου σώματος έκ τού
όποιου άφηρέθη ή τρίχα έξετάζεται
σχολαστικώς τό μήκος, μέγεθος,
χρώμα, ή δυσκαμψία, τό έλικοειδές,
ή γενική έμφάνιαις τής τομής κα

θώς καί ή μικροσκοπική τοιαύηη.

Α ί τρίχες τού κρανίου γενικώς
παρουσιάζουν μικροτέραν παραλλα
γήν είς τήν διάμετρον καί σταθεροτέραν κατανομήν τής χρωστικής
ουσίας, έν σχέσει προς τάς προερχομένας έξ ετέρων μελών τού σώ
ματος.
Α ί τρίχες τού προσώπου είναι
τραχείς, καμπύλαι καί τό σχήμα
τής τομής τριγωνικόν.
Αί τρίχες άπό τά φρύδια, βλέφαρα,
τήν μύτη ή τ ’ αυτιά είναι μικραί,
άκαμπτοι καί περιέχουν ευρύ στρώ
μα μυελού. ’Αναπτύσσονται ταχέως
καί καταλήγουν εις μίαν λεπτήν
άπόληξιν, δύνανται δέ ν’ άναγνωρισθούν έκ τής έν γένει έμφανίσεώς
το>ν.
Α ί τρίχες τών άκρων έχουν κοκκοειδή μυελό καί διαμορφοϋνται
εις τόξον.
Α ί τρίχες τής μασχάλης έχουν
μεγάλ.ο μήκος και ανώμαλον κατα
νομήν τής χρωστικής ουσίας. Ποικίλουν σημαντικώς είς τήν διάμε
τρον κατά μήκος τού στελέχους καί
συνήθως έχουν έξηαθενημένην άπόχρωσιν, καταλήγουν δέ εις λεπτάς
καί α’ιχμηράς κεφαλάς όταν δέν
άποκόπτονται.
Αί τρίχες τού έφηβαίου είναι
παρεμφερείς προς έκείνας τής μα
σχάλης αλλά είναι χονδρότεραι καί
δέν έχουν έξηαθενημένην άπόχρωσιν.
Είναι περισσότερον έλαστικαί, μέ
άρκετάς συσφίξεις καί περιστροφάς
καί συνήθως έχουν συνεχή καί έκτεταμένον μυελόν.
Αέν είναι δύσκολον νά έξακριβωθή, έάν μία τρίχα άπέπεσεν ή άπεσπάσθη βιαίως, έφ’ όσον διακρίνεται
ή άπόληξις τής ρίζης. Αί τρίχες αί
όποϊαι άπέπεσαν έκ φυσικής αιτίας
έχουν μίαν βολβοειδή ρίζαν, μέ διαυ
γή έμφάνισιν, χωρίς νά παρατηρούν
ται προσκεκολλημέναι εις αυτήν
έτεραι ύλαι. Αί βιαίως άποσπασθεϊσαι τρίχες έχουν συνήθως τμήμα
τού άμέσως μετά τον βολβόν κολεού,
ό δέ βολβός δέν έχει πλήρη άνάπτυξιν καί συνήθως έμφανίζεται άκρωτηριαμένη.
’Ανάλογα ευρήματα δύνανται νά
οδηγήσουν τον έμπειρογνώμονα είς
τήν διαπίστωσιν έάν μία Τρίχα
αυνεθλίβη ή έθρυμματίσθη άπό άμβλή όργανον ή άπεκόπη δι αιχμη
ρού τοιούτου, καθώς έπίσης καί
εις τον διαχωρισμόν έάν μία τρίχα
είναι φυσική, βαμμένη ή άποχρωματισμένη.
Ή τρίχα τού άνθρώπου άναπτύσσεται, κατά μέσον όρον, μισή ίντσα,
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φής) καί τέλος τάς ζημίας (κοπή,
τρώσις, συνθλιβή, καύσις).
Παρετηρήθη ότι ή τρίχα έχει
ειδικά χαρακτηριστικά, τά όποια
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα, κατά τήν
σύγκρισιν τής υπό εξέτασιν, μετά
τής ΰποτιθεμένης γνωστής. Τοιαϋτα
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρωγμάς εις τήν εξωτερικήν επιφάνειαν,
άφθονον εκροή μυελοΰ, διακοπάς εις
τον φλοιόν, εκφυλισμόν καί διπλή
ποσότητα μυελοΰ.
Ό ενεργών τήν πραγματογνω
μοσύνην, κατά τήν εξέτασιν τών
τριχών πρέπει νά έχη σχετικόν δει
γματολογίου τριχών προερχομένων
από ανθρώπους καί ζώα, τάς όποιας
θά δύναται νά χρησιμοποίηση κατά
τήν συγκριτικήν παραβολήν.
Ούδεμία γνώμη πρέπει νά εκφρά
ζεται, υπό τοΰ έμπειρογνώμονος, εν
σχέσει πρός τό αποτέλεσμα τής έξετάσεως, έκτος εάν ούτος έχει πλού
σιον εμπειρίαν, εις τήν εξέτασιν καί
προσδιορισμόν τών τριχών.

Συλλογή και αποστο
λή τών πειστηρίων
κατά μήνα και έτσι διά μαθηματι
κόν υπολογισμόν είναι δυνατόν νά
καθορισθή ό μεσολαβήσας χρόνος
από τής βαφής ή τον αποχρωμα
τισμού.

Μι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ή
έξέτασις
Διά την παραβολήν των τριχών,
όπως είναι φυσικόν, απαιτείται συγ
κριτικόν μικροσκόπιον, διά νά εχωμεν την δυνατότητα ταυτοχρόνων
παρατηρήσεων, επί των δεδομένης
προελεύσεως τριχών καί τών υπό
εξέτασιν τοιοντων. Συνεπώς είναι
δυνατόν νά καταστή εμφανής εις τό
μικροσκόπιον οίαδήποτε παραλλαγή.
Μία τρίχα προερχόμενη εξ ενός
υποτιθεμένου μέρους τον σώματος,
όπως π.χ. εκ τοΰ κρανίου, θά παρονσιάση μίαν σειράν χαρακτηριστι
κών γνωρισμάτων.
Συνεπώς είναι λίαν σημαντικόν,
νά έχωμεν άρκετάς τρίχας τοΰ δεδο
μένου δείγματος, προκειμένου νά
προσδιορίοωμεν, εάν όλαι αί παραλλαγαί τον υπό εξέτασιν δείγματος
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εμφανίζονται επίσης και εις τό
δεδομένον δείγμα.
Κατά τήν εξέτασιν, ιδιαιτέρα προ
σοχή καταβάλλεται εις όποιοδήποτε
ξένον στοιχείον, τό όποιον πιθανώς
νά εμφανίζεται εις τήν τρίχα, όπως
π.χ. τό αίμα. Κάθε ξένον σώμα
πρέπει νά έπισημαίνεται καί νά
νποβάλεται εις εξέτασιν έφ' όσον
τό επιτρέπει ή ποσότης τον.
Αί τρίχες πρέπει νά σνλλέγωνται,
εις τά υπό τοΰ εμπορίου ειδικώς
προσφερόμενα όργανα, διά μικροσκοπικάς έξατάσεις.
Ή μικροσκοπική έξέτασις συνή
θως περιλαμβάνει παρατηρήσεις έν
σχέσει πρός: τήν φυλήν, τό σημεϊον
τον σώματος, τήν άπόχρωσιν, τήν
άκραίαν άπόληξιν ( ήτοι εάν έχη
άποκοπή, θρνμματ ισθή, συν θλιβή,
αίχμηράν όψιν ή στρογγυλήν), τήν
ρίζαν ( συνήθη, διασ τρεβλωμένην),
τήν διάμετρον (λεπτή ή τραχεία,
παραλ.λαγή), τήν εξωτερικήν επι
φάνειαν (πάχος, διαύγεια, χρώμα)
τήν άποφλοίωσιν, τήν χρωστικήν
ουσίαν ( κοκκοειδής πυκνή, αραιά),
τον μυελόν ( κατανομή, πάχος, διαύ
γεια ), τον φλοιόν ( κύτταρον), τήν
τεχνικήν μεταβολήν ( αποχρωματι
σμός, βαφή, χρονική διάρκεια βα

Ώ ς γνωστόν προέχει πάντοτε
ή άμεσος καί πλ.ήρης έξερεύνησις
τοΰ τόπου τοΰ εγκλήματος καί ή
συλλογή πάντοτε, πρός εξέτασιν,
δειγμάτων τριχών, αί όποϊαι δεν
πρέπει νά αναμειγνύονται έφ’ όσον
ανευρίσκονται εις διαφορετικά ση
μεία τοΰ τόπου τοΰ εγκλήματος.
Εις περιπτώσεις ανθρωποκτονιών
καί σωματικών βλαβών δι έπιθέσεως, συνιστάται ή συλλογή τών
ειδών ιματισμού τοΰ θύματος από
τό Νοσοκομείον ή Νεκροτομείον,
προκειμένου νά άποφευχθή ή πε
ραιτέρω απώλεια τών πειστηρίων
εξ αιτίας άστοχων χειρισμών καί
νά προστατευθή ή τυχόν φθορά τών
ενδυμάτων.
’Ασφαλώς πρέπει νά αποφεύγε
ται ή έναπόθεσις τοΰ ιματισμού τοΰ
δράστου και τοΰ θύματος, επί τοΰ
αυτού μέρους τοΰ αυτοκινήτου ή
επί τοΰ αυτού χώρου φυλάξεως.
’Εάν τυχόν χρειασθή αυακευασία
θά πρέπει κανείς νά βεβαιωθή, ότι
τά πειστήρια έτέθησαν εις διαφορε
τικά δέματα καί έσφραγίσθησαν,
κατά τρόπον άποκλείοντα τήν μετα
φοράν τών ιχνών, εκ τής μιας ενδυ
μασίας εις τήν άλλην.

’Αντιπροσωπευτικά
δείγματα
’Οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνωνται, έφ’ δσον είναι διαθέσιμα,
αντιπροσωπευτικά δείγματα τριχών
τόσον από τον δράστην, δσον και από
τό θύμα, έκαστον δε δείγμα θά πρέ
πει νά περιέχη τουλάχιστον 12 τρί
χας από διαφορετικά μέρη τον σώ
ματος, δπως π.χ. από τό κρανίον,
τό έφηβαϊον ή άπό οίοδήποτε μέρος
τοΰ σώματος τό όποιον θά άποτελέση άντικείμενον ιδιαιτέρας έξετάσεως.Είναι προτιμότερον αί τρίχες
νά συλλέγωνται με ολόκληρον τό
φυοικόν των μέγεθος, νά άποκόπτωνται εκ τον σημείου επαφής

'Εργαστηριακή συλλογή τριχών καί
ινών ύπό ειδικευμένου προσωπικού τά
όποια είναι πολύτιμα στοιχεία διά τήν
άποκάλνψιν τοϋ δράστου τής συγκεκριμέ
νης εγκληματικής πράξεως.

^

προστατευθή διά «σελοφάν» ή άλ
λης χαρτοταινίας, προ πόσης σνσκευασίας τούτου, προς αποστολήν
εις τό έργαστήριον. Ενδέχεται νά
ληφθοϋν τρίχες, άπό αντικείμενα
μεγάλου μεγέθους, τά όποια είναι
δύσκολον νά μετακινηθούν. Εις τήν
περίπτ ωσιν ταύτην συνιστάται ή
λήψ ις φωτογραφιών τών τριχιών,
προ τής άφαιρέσεως τούτων, εκ
τοΰ αντικειμένου.
Παρά τό γεγονός, δτι εκ τών
τριχών δεν δύναται νά προσδιορισθή
έπακρ-,βώς τό άτομον, εκ τοΰ όποιου
προέρχονται ανται, χωρίς νά απο
κλεισθούν συγχρόνως καί τυχόν έτε
ρο, έν τούτοις ή συλλογή τριχώι

μετά τής έπιδερμίδος και όχι νά
άποσπώνται. ’Εάν υφίσταται τραύμα
αί τρίχες πρέπει νά λαμβάνωνται
δειγματοληπτικώς, όσιό τό σημεϊον
τον τραύματος. Είναι βεβαίως αυτο
νόητον, δτι θά πρέπει νά αποφεύγε
ται ή άνάμειξις τούτων.
Διά τό περιτύλιγμα των τριχών
χρειάζεται ειδικό μαλακό χαρτί ή
σνσκενασία ανάλογος προς εκείνην
τών φαρμακευτικών προϊόντων καί
στεγανότης, διότι ενδέχεται νά προκληθοϋν βλάβαι εις την εξωτερικήν
των επιφάνειαν ή νά άπολεσθοϋν.
Είναι δυνατόν αί εναποτεθεϊσαι εις
συιήθη φάκελλον αλληλογραφίας τρί
χες νά διαφύγουν λόγω έλλειποϋς
σφραγίσεως τούτου.
Ή περιοχή τοΰ αντικειμένου τό
όποιον περιέχει τρίχας πρέπει νά

ώς πειστηρίων δύναται νά αυμβάλη
σημαντικώς, τόσον κατά τήν άνάκρισιν, δσον καί κατά τήν άκροαματικήν διαδικασίαν. Ά π ό προανακριτικής πλευράς ή άνεύρεσις μιας
τρίχας εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος
δύναται νά όδηγήση εις άξιόλογα
συμπεράσματα. ’Εκείνο πάντως τό
όποιον δεν επιτρέπεται είναι νά
άγνοηθή ή άξια της. Κατά τήν
ακροαματικήν διαδικασίαν ή έκθεσις
πραγματογνωμοσύνης, επί έξετάσεως τριχών, έχει πρωταρχικήν
σημασίαν, διά τήν έπιβεβαίωσιν ετέ
ρων άποδεικτικών στοιχείων, δπως
τής ενόρκου μαρτυρίας. Πάντως
εις τάς Π .Π .Α . ή έκθεσις τοϋ
έμπειρογνώμονος τών εργαστηρίων
FB I, επί τοϋ Αποτελέσματος τής
εξετάσεως τών τριχών, έχει γίνει
αποδεκτή, άπ δλα τά δικαστήρια
τών Πολιτειών καί τών έπιλαμβανομένων επί ομοσπονδιακών εγκλη
μάτων.

Μικροστοχασμοί
ΑΛΛΑΓΕΣ
Λέγεται δτι ή τελειότερη μη
χανή rival Α Ανθρώπινος όργανισμός , μαζί μέ τά διανοήματά
του.
Τά διανοήματα, μέ συντροφιά
τΙς συνεχείς σκέψεις μα ς, πλέ
κουν ένα σύνολο, πού 61ν*ι στόν
καθένα τά Ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά, πού στολίζουν τήν προ
σωπικότητα μέ τά άμφ ιλεγόμενα προτερήματα ή μειονεκτήμ α τα .
Μέσα σ' αυτά συνυπάρχουν,
χωρίς νά τά άξιολογούμ« μέ
άν*ση , καί οΐ μηχανισμοί τών
ά λλ α γώ ν.
Μιά καί οΐ άλλαγές συνεπώς
στή ζωή rival Αδιάκοπες, είμαστ* υποχρεωμένοι νά τΙς δε
χόμαστε σάν φυσιολογική έξόλ ιξη , δηλαδή Απαρατήρητες.
Κάτι σάν τΙς ώρες πού κυλούν
ρυθμικά, προγραμματισμένα.
Νά τΙς ξεφ εύ γο υ μ ε. Νά μή τΙς
θεωρούμε συνήθειες πραγματι
κές . 'Αλλά μιά ύποχρέωση πού
θά τήν διαδίχθή μιά ά λλ η .
“Ετσι τό κaθημcpιvό μας
βίωμα θά χωρέση στόν έσωτερικό μας κόσμο, θ ά Απαλλα
γούμε άπό τΙς μνήμες, γιατί
αυτές, δταν δέν έχουν βάθος,
είναι μόνον έπίχρισμ α, δχι ου
σία .
Έ νώ έμείς πρέπει νά είμαστε
άκμαΐοι, ζω ντα νο ί. Γεμάτοι
άπό τόν χυμό τής πραγματικότητος, δποια καί έάν είναι αυ
τή , σέ κάθε Αλλαγή .
Διότι δταν δούμε μέ κάποια
φιλοσοφική διάθεση τήν Αλλα
γή μάς χαρίζει λύτρω ση, Απο
δέσμευση άπό ένα όποιοδήποτε
κατεστημένο πού δημιουργή
σαμε μόνοι μ α ς .
Τότε ταξινούμε μέ θάρρος τά
λάθη μα ς, έπιβάλλουμε τΙς κυ
ρώσεις στόν Ιδιο τόν έαυτό μας
καί συνεχίζουμ ε, δταν είμαστε
όρθά σκεπτόμενοι, μέ τό κεφά
λι ψ ηλά , τούς δικούς μας δια
λογισμούς ........

Α. Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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Γ ρ ά ψε ι :
ή κυρία Α Ν Ν Α I. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
Πρόεδρος
τής 'Ελληνικής Σπηλαιολογικής
'Εταιρίας

«Τά σπήλαια, χαρακτηριστική ποικιλία τής μορφολογίας τής
γ ή ς, μέ διαφόρους τρόπους σχηματισμού καί έξελίξεως διακρίνονται—
Ακριβώς ώς έκ τού τρόπου δημιουργίας των — είς τρεις κυρίας κατη
γορίας : Αιολικά, Τεκτονικά καί ‘Υδρικά ή Καρστικά.
Τά Αιολικά, σχηματίζονται άπό τήν ένέργεια τω ν άνέμω ν, πού
μετακινούν τήν άμμο καί τήν τρίβουν στά τοιχώματα τών βουνών μέ
άποτέλεσμα τήν διάνοιξι κοιλω μάτω ν.
Στήν 'Ελλάδα, Αιολικά σπήλαια ύπάρχουν στήν Κουβάρα τής
νήσου "Ανδρου, στήν ’Ό χη Εύβοίας, στήν Ά κρόπολι Διδυμοτείχου
καί ά λλ ο ΰ .
Τά Τεκτονικά σπήλαια, όφείλονται σέ όρεογονικές κινήσεις.
Τά 'Υδρικά ή Καρστικά σπήλαια, διανοίγονται άπό τήν διαβρωτική ένέργεια τώ ν ύδάτω ν, τήν μηχανική ένέργεια τής ροής των καί
τών μεγάλων πιέσεω ν, οΐ όποιες Αναπτύσσονται σ υ νεχώ ς, μέχρις
δτου κατορθώσουν νά διανθίζουν έξοδο πρός τήν τοπογραφικήν έπιφ ά νεια .
Τότε τά σπήλαια κενοΰνται άπό τά Οδατα, παύονν νά διανοίγωνται καί, έπομένω ς, παύουν νά ζ ο ΰ ν . Μετά τήν κένωσί τω ν, άρχίζει
ό σχηματισμός τού διακόσμου τω ν , διά τής σταγονορροής».

,
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Ή σνγγραφενς τον παρόντος αρθρον
κατά την έξερεννησιν σπηλαίου.

Ό

σχηματισμός των

σταλακτιτικών μορφών
Τά ΰδατα τής βροχής εισχωρούν
στήν γή άπό τις σχισμές των πετρω
μάτων. "Ετσι παρασύρουν μαζί τους,
λόγο) τής διαλυτικής ικανότητάς
τους, μικρόν ποσοστόν πετρώματος
(άλατα άσβεστίου).
"Οταν μία σταγών φθάση στήν
οροφήν ένός κοιλώματος, παραμένει
επί τόπου, μέχρις δτου ή έπομένη
τήν ώθήση καί πέση στο δάπεδον.
Κατά τόν χρόνον πού ή πρώτη στα
γών αΐωρεΐται, σχηματίζει γύρω της
ένα υποτυπώδη δακτύλιον άπό τό
ανθρακικόν άσβέστιον πού παρέσυρε.
Κατά τόν ίδιον τρόπο θά ένεργήσουν
καί οί επόμενες σταγόνες. "Ετσι άρχίζει νά σχηματίζεται ό σταλακτίτης.
'Η σταγών πού έπεσε στο δάπεδο,
σχηματίζει καί έκεϊ ένα άλ.λον δακτύ
λιον στον όποιον προσθέτουν άσβέστιο καί οΐ επόμενες σταγόνες καί
αρχίζει νά σχηματίζεται ό σταλαγμί
της.

Οί αιώνες περνούν, οί σταλακτίτες
καί οί σταλαγμίτες αναπτύσσομαι
βραδύτατα καί φθάνουν κάποτε νά
ενωθούν καί νά σχηματίσουν κολώνες. Σειρές άπ ό κολώνε ς σχηματί
ζουν τούς σταλακτιτικούς τοίχους
πού χωρίζουν τά κοιλούματα σέ θα
λάμους.
’Ανάλογα μέ τήν ταχύτητα τής
σταγονορροής, τό ύψος τής οροφής,
τις κλιματολογικές συνθήκες πού
έπικρατοϋν, δημιουργοΰνται τά διά
φορα είδη καί σχήματα τού διακό
σμου ένώ η φύαις τού ύπερκειμένου
έδάφους καθορίζει καί προσδίδει
τούς διαφόρους χρωματισμούς.
Φυσικά, αύτά τά φαινόμενα, πού
έδώ περιγράφονται τόσο άπλά, σχη
ματίζονται καί διαμορφώνονται σέ
πολλές χιλιάδες καί πολλά έκατομμύρια χρόνια.
Ή έπιστήμη τής Σπηλαιολογίας
είναι πολύ νέα. "Εχει ήλικίαν έκατό
μόλις χρόνων. Γεννήθηκε άπό τήν
σπηλαιοβασία, πού ήταν σπόρ, πού
κι’ αύτό γεννήθηκε άπό τήν άναζήτησι τής περιπετείας καί τήν ελξι
τού μυστηρίου, πού ήταν οί κύριες
άφορμές τής έπισκέψεως των σπηλαί
ων άπό τόν σύγχρονον άνθρωπο.
Τό πλήθος των άνακαλύψεων, ή
ποικιλία των προς μελέτην προβλη
μάτων, ή άνάγκη τής είδικεύσεως,
ώδήγησαν στήν δημιουργία διαφό
ρων κλάδων τής έπιστήμης αύτής,
πού μπορούμε έδώ απλώς νά τούς
άπαριθμήσουμε: Γεωσπηλαιολογία,
Άνθρωποσπηλαιολογία, Ύδροσπηλαιολογία, Παλαιοντοσπηλαιολογία,
’Αρχαιολογική σπηλαιολογία, Θρησκειοσπηλαιολογία, Βιοσπηλαιολογία— μέ δεύτερο κλάδο τήν Παρασιτοσπηλαιολογία — Μικροκλιματολογία, Οικονομική σπηλαιολογία
κ.λ.π.
"Απειρα είναι τά προβλήματα πού
λύθηκαν άπό τήν συστηματική έρευνα
καί μελέτη τών σπηλαίων καί πολλά
άκόμη θά λυθούν, καθώς ή μελέτη
καί ή έρευνα συνεχίζονται καί εξε
λίσσονται.

Τά σπήλαια στήν Ελλάδα
Στήν Ελλάδα τά σπήλαια διανοίχθησαν κατά τήν Τριτογενή, τήν
Προπλειόκαινο καί τήν Τεταρτογενή
εποχή καί έχουν ύποστή μέχρι τήν
σύγχρονη έποχή πολλές μεταβολές
στήν συμπεριφορά καί τήνδράσι τους,
τις όποιες συνεχίζουν καί σήμερα.
Είναι διανοιγμένα σέ συμπαγή
άνώτερο κρητιδικό άσβεστόλιθο ή
Ήόκαινο, σέ συμπαγή Ίουραστικό

ή Τριασικό άσβεστόλιθο, σέ νεώτερο
’Αργιλικό άσβεστόλιθο ή σέ νεώτερα
κροκαλοπαγή πετρώματα.
Ό ασβεστόλιθος είναι τό πέτρωμα
πού ύφίσταται τήν μεγαλύτερη διάβρωσιν (καρστοποίησις) γ ι’ αύτό τά
περισσότερα καί μεγαλύτερα σπήλαια
είναι διανοιγμένα σ’ αυτόν. Αύτού
τού είδους τά σπήλαια λέγονται καί
Καρστικά φαινόμενα.
Ή Ε λλάς είναι ή ύπ’ άριθ. 1 χώ 
ρα σέ άριθμόν σπηλαίων, γιατί είναι
καλυμμένη κατά τό 4 0 % περίπου
άπό άσβεστολιθικά πετρώματα, τά
όποια έχουν ύποστή τήν έπίδρασιν
τού χρόνου, τήν καρστοποίησιν.
Σάν καρστική χώρα, είναι φυσικό
νά έχη πολλά ύδρικά σπήλαια, μικρά
καί μεγάλα, τά όποια διαιρούνται σέ
τρεις κατηγορίες: 'Οριζόντια, κατακόρυφα καί λιμναία.
Στά οριζόντια υπάγονται τά σπή
λαια, πού παρουσιάζουν μικρές δια
κυμάνσεις στο δάπεδό των.
Στά κατακόρυφα ύπάγονται τά
βάραθρα καί καταβόθρες, τά όποια
υποδιαιρούνται σέ σπηλαιοβάραθρα
—κατ’ άρχήν κατακόρυφα καί έν συ
νεχεία μέ οριζόντια ή έπικλινή δά
πεδα—καί τά βαραθρώδη —μέ πολύ
επικλινές δάπεδο. Οί καταβόθρες,
κατά τό πλεΐστον, είναι σπηλαιοβά
ραθρα ή βαραθρώδη σπήλαια, τά
όποια δέχονται έπιφανειακά υδατα.
Στά λιμναία υπάγονται οί ύπόγειοι ποταμοί καί τά σπήλαια, τών
όποιων τό δάπεδο καλύπτεται, κατά
μεγάλο ποσοστόν, μέ λίμνες ή τρε
χούμενα νερά.
'Η Ελληνική Σπηλαιολογική Ε 
ταιρία, πού ιδρύθηκε τό 1950, έχει
καταγράψει στο Μητρώον της—μέχρι
σήμερα—6.500 καρστικές μορφές
σ’ ολη τήν Ελλάδα, άπό τις όποιες
άρκετές χιλιάδες έχει έξερευνήσει,
χαρτογραφήσει καί μελετήσει του
ριστικά καί επιστημονικά.
’Ανάμεσα σ’ αύτά, πάνω άπό 100
Σπήλαια χαρακτηρίσθηκαν Τουρι
στικά διεθνούς προβολής καί άνήκουν
στις άκόλουθες κατηγορίες: 'Υπό
γειοι ποταμοί έν ένεργεία, Παλαιον
τολογικά, Άνθρωπολογικά, ’Αρχαι
ολογικά, Χριστιανικά, Καταφύγια
κ.λ.π.
Έ κ τών εκατοντάδων σπηλαίων
τά όποια ή ' ϊλληΜ,κή Σπηλαιολογική
'Εταιρεία άνεκάλυψε εις τήν χώραν
μας λόγω τού περιωρισμένου χώρου
τού περιοδικού περιγράφονται έξ έξ
αύτών τά όποια καί παρουσιάζουν
οπωσδήποτε έξαιρετικόν ένδιαφέρον.
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Σπήλαιον Γλυφάδα Δυροΰ
Βρίσκεται στα Δ. παράλια τής
Λακωνικής χερσονήσου, στο μυχό
τοΰ "Ορμου τοΰ Δυροΰ και είναι υπό
γειος ποταμός έν ενεργεία. Είχε διανοιχθή κατά τήν Π ροτεταρτογενή
εποχή σέ άσβεστόλιθο μεταμορφω
μένο σέ μάρμαρο.
'Η κοίτη του διανοίγεται σέ δύο
κεντρικούς παραλλήλους πλοκάμους
μέ πολλές διακλαδώσεις, πού χωρί
ζεται άπό τό «Σταυροδρόμι» σέ 4
ταήματα δύο προς Β.Δ. καί δύο προς
Ν.Α.
'Η φυσική είσοδός του έχει διαστά
σεις 0,50X0,50 μ. καί βρίσκεται
0,50μ. υπέρ τήν επιφάνεια τής θα
λάσσης.
Ά π ό τήν φυσική είσοδο του μέχρι
την πρώτη λίμνη παρεμβάλλεται
τούνελ 85 μ. μήκους, πού διανύεται
έρποντας.
Γιά τήν εύκολη επίσκεψη τοΰ σπη
λαίου διανοίχθηκε τεχνητή είσοδος
100 μ. άριστερώτερα τής φυσικής,
κοντά στην πρώτη λίμνη.
Σέ άπόστασι 1000 μ. περίπου άπό
τήν είσοδο διανοίχθηκε τεχνητό τού
νελ, πού ήνωσε τούς δύο Ν.Α. πλοκά
μους, γιά νά διαγράψη κύκλο ή του
ριστική διαδρομή, πού πραγματο
ποιείται μέ βάρκες.
Τά νερά τοΰ σπηλαίου προέρχονται
άπό Ν.Α. καί έξαφανίζονται πρός
Β.Δ. ’Εκβάλλουν οτήθάλασσα, 23 μ.
δεξιώτερα άπό τή φυσική έξοδό του,
μέ παροχή 30 κυβικών κατά λεπτόν.
Σ ’ αύτά ζοΰν χέλια καί Medon P etrochilozi.
Ά π ό τήν ΰψωσι τής στάθμης τής
Μεσογείου κατά τήν έποχή τής τήξε
ως των παγετώνων πλημμύρησαν τά
χαμηλότερα τμήματα τοΰ σπηλαίου
μέ θάλασσα, πού προκάλεσε τή με
γάλη σκληρότητα των πηγαίων νε
ρών του καί τήν κάλυψι, κατά ένα
ποσοστόν, τών σταλαγμιτών καί
στύλων του.
'Η σκληρότης τών νερών του είναι
στήν έπιφάνεια 95ο, σέ βάθος 3μ.
124ο, στο βαθύτερο σημείο (15,5μ.)
290ο καί στήν έκβολή του 184ο μέ αύξομοίωση άναλόγως τών καιρικών
συνθηκών, δπως καί ή στάθμη του.
Τό έξερευνημένο τμήμα του έχει μή
κος λιμναίων διαδρόμων 2.800μ. καί
ξηρών 800μ. Οί έρευνες θά σινεχισθοΰν, γιατί τό σπήλαιο έκτείνεται
σέ άγνωστον μήκος.
Τό μέχρι σήμερα γνωστό τμήμα
τοΰ σπηλαίου καταλαμβάνει έκτασι
16.700 τετραγωνικών μέτρων.
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'Ο διάκοσμος τοΰ σπηλαίου, κα
ταπληκτικός σέ σχήματα καί χρώμα
τα, είναι πλουσιώτατος σέ ολη του
τήν έκτασι. Οί άνακρυσταλλώσεις
πού έχουν σχηματισθή πάνω στο διά
κοσμό του, ό κατοπτρισμός του στά
ήσυχα νερά τοΰ σπηλαίου καί ή δαιδαλώδης διαδρομή μέ βάρκες, άνάμεσα σέ κολώνες καί σταλαγμίτες,
πού φαίνονται νά φυτρώνουν άπό τα
νερά, δίνουν εικόνες μυθικές. Χαρα
κτηρίσθηκε τό ωραιότερο τοΰ κόσμου,
στο είδος του (λιμναίο) άνάμεσα στά
άλλα δύο, τήν Ζάϊτα τής Βηρυτοϋ
καί τό Παντιράκ τής Γαλλίας.

Σπήλαιον ’Αλεπότρυπα
Στον μυχό τοϋ όρμου Δυροϋ, κον
τά στο σπήλαιο Γλυφάδας, άπεκαλύφθη τό 1958 τό σπήλαιο πού έμελ
λε νά γεφυρούση, μέ τα προϊστορικά
εύρύματά του, τό χάσμα πού έχώριζε
τήν ’Ασία άπό τήν Ευρώπη και νά
επιβεβαίωση τήν επικοινωνία των
δύο ήπείρων μέ ενδιάμεσο σταθμό
τήν Ελλάδα. Τά εύρήματα αυτά,
λίθινα, κοκκάλινα και μετάλλινα έργαλεϊα, κρανία καί άλλα οστά άνθρώπων καί ζώων, κοσμήματα άπό
όστρακα καί άσήμι, άφθονα θραύ
σματα πήλινων άγγείων , βραχογρα
φίες πρωτογόνων άνθρώπων καί
εγκαταστάσεις εργαστηρίου πήλινων
άγγείων.
"Εξω τοϋ σπηλαίου, σέ μικρά κοι
λώματα, εύρέθησαν τεμάχια κατειργασμένου οψιδιανού συγκολλημένα
σέ τέρραροσσα.
'Η άρχαιολογική σκαπάνη έφερε
σέ φως, έκτος των άλ.λων καί ολό
κληρον άνθρώπινον σκελετόν.
'Η ’Αλεπότρυπα χαρακτηρίσθηκε
σάν ένα άπό τά άξιολογώτερα φυσικά
μουσεία τοϋ άνθρώπου στόν Ευρω
παϊκό χώρο. Μόνιμος δέ κάτοικός
του είναι τό «Δολιχόποδο Πετροχειλόζι».
Τό Σπήλαιο είναι τμήμα κοίτης
υπογείου ποταμοΰ, πού διανοίχθηκε
κατά τήν Τεταρτογενή εποχή σέ
ύψος 20 μ. πάνω άπό τήν επιφάνεια
τής θαλάσσης καί 220μ. προς Α.
τοϋ Σπηλαίου Γλυφάδα.
Είναι διώροφο μέ πλούσιο σταλακτιτικό διάκοσμο. Τό μήκος των δια
δρόμων του είναι 600μ. καί κατα
λαμβάνει έκτασιν 6.500 τετραγ.
μέτρων. Ή «Μεγάλη Σάλα», μέ
διαστάσεις 100—60—30, έχει οτό
τέλος της λίμνη μέ διαστάσεις 40—
25μ, μέ βάθος νερών 4—ΙΟμ. Ή
σκληρότης τών νερών της είναι ώς
τά 0,50μ βάθος 17ο, ώς τά 4μ. 72ο
καί στο βυθό της είναι καθαρή θάλασ
σα. ’Εξήγηση: άπό τό έσωτερικό
προέρχεται πηγαίο νερό μέ βραδεία
ροή, πού έπιπλέει τού θαλασσινού ώς
έλαφρότερο. Μέ τήν ροή του, μιά
ποσότης του άναμιγνύεται μέ τή θά
λασσα, πού βρίσκεται στο βαθύτερο
τμήμα τής λίμνης. ’Εφαρμόσθηκε ή
ύπόδειξις τοϋ Ί . Πετρόχειλου, πού
είχε γράψει: «αν γίνη δοκιμαστική
άντληση μερικών έκατοστών νεροΰ
μέ παρακολούθηση τοϋ χρόνου ανανεώσεώς του, θά είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθή γιά υδρευση μέ εξα

κριβωμένο επιτρεπόμενο ποσόν καταναλώσεως κάθε μέρα». Σήμερα ή
περιοχή ύδρεύεται καί άρδεύεται μέ
τό νερό τής λίμνης τής ’Αλεπότρυ
πας.
Τό Σπήλαιο ’Αλεπότρυπα χρησι
μοποιήθηκε άτ:ό τον τ:ρωτόγονρ άν
θρωπο σταδιακά. Κοντά στήν είσοδό
του είχε έργαστήριο πήλινων άγγείων
Στο θάλαμο τής «μαύρης λάσπηε»,
πού τό χρώμα της προέρχεται άπό
τούς καπνούς τών άναμμένων δαδιών
καί ρετσίνας σέ πήλινα δοχεία, ήταν
ό τόπος λατρείας, ή δέ «Μεγάλη
Σάλα» τό Νεκροταφείο.

Ανθρώπινα οστά και πρωτόγονοι ]
βραχογραφιαι άπό τό σπήλαιον
\Α Λ Ε Π Ο Τ Ρ Υ Π Α που ενρισκεται/
στόν μνχό τον όρμον Δ νρον
κοντά στο σπήλαιο ΓΑΥΦ ΑΔ/
Γ
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Σπήλαιον Περάματος
Ίωαννίνων
Είναι τμήμα κοίτης υπογείου πο
ταμού πού διανοίχθηκε κατά την προτεταρτογενή έποχή, ηλικίας 1.500.
000 χρόνων περίπου. Βρίσκεται στους
πρόποδας τοϋ λόφου Γκορίτσα. Ά π ό στασις άπό Ιωάννινα 4 χλμ. ’Ανα
καλύφθηκε τό 1940 άπό τυχαία
σύμπτωσι.
Θεωρείται ώς ένα άπό τα ωραιό
τερα οριζόντια σπήλαια των Βαλκα
νίων. 'Ο διάκοσμός του άποτελεϊται
άπό 19 ειδών σταλακτιτικές μορφές.
Σταλακτϊτες κατακόρυφοι, παραπετασματοειδεΐς, ροπαλοειδεΐς, μα
στοειδείς, σφαιροειδείς, μέδουσες,
δίσκοι καί άνωμάλου άναπτύξεως,
Σταλαγμίτες: Δενδροειδείς, Ά νθόμορφοι, λαμπαδοειδεΐς, λοφοειδεΐς,
κάκτοι, φιαλωτοί, κεφαλωτοί, ψηφι
δωτοί, κηροπήγια, ροόμορφοι καί
μαργαριτάρια.
'Η τουριστική διαδρομή του έχει
μήκος 1100 μ. Οί άπειροι θάλαμοι
καί διάδρομοί του καταλαμβάνουν
έκτασιν 14.800 τετραγωνικών μέ
τρων.
Στον θάλαμο τής «λίμνης μέ τά
νούφαρα» άνακαλύφθησαν, άπό την
ύπογράφουσαν τό παρόν άρθρον, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, δάνεια
καί οστά σπηλαίας άρκτου, πού
έζησε πριν άπό 600.000 χρόνια.

Σπήλαιον Κουτούκι
Παιανίας ’Αττικής
Στο κέντρον τής άνατολικής πλευ
ράς τοϋ 'Υμηττού βρίσκεται τό Σ πη
λαιοβάραθρο Κουτούκι.
'Ο διάκοσμός του, πλουσιώτατος
καί μεγαλοπρεπής, προσφέρει ωραι
ότατα συμπλέγματα, γίνεται περισ
σότερο φαντασμαγορικός μέ τον επι
τυχή ήλεκτροφωεισμό του, ό όποιος
παρουσιάζει —άπό περίβλεπτη θέσι
’Ανατολή καί Δύσι Ή λιου καί Παν
σέληνο, μέ έναλλ,ασσόμενο έγχρωμο
φωτισμό.
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’Ανακοινώθηκαν άπό τον αείμνηστο
Γιάννη Πετρόχειλο στο V Διεθνές
Συνέδριο τοϋ I.N.Q.U.A. τό 1957,
στή Μαδρίτη.
Σ ’ αυτό βρέθηκε έπίσης γιά πρώτη
φορά τό νέο είδος δολιχοπόδου άπό
τον I. Πετρόχειλο καί μελετήθηκε
άπό τον Γάλλο βιοσπηλαιολόγο
C happuis, πού τό ώνόμασε (Δολιχόποδο Πετροχειλόζι», προς τιμήν
τοϋ εύρόντος.

’Ακολούθησαν βιοσπηλαιολογικές
έρευνες άπό τό Σουηδό βιοσπηλαιολόγο Κ. L indperg ό όποιος άνεκάλυψε
τά άκόλουθα έντομα: Oligichetes,
A rpacticide
(M araenobiotus B rucei C arpatvicus C happuis)
Aselides
Isopodes
T errastres,
A m phipodes, Diplopodes, Collem boles A rachnides A cariens
και νύμφες διαφόρων έντόμων.

Σπήλαιον

«Κόκκινες Πέ

τρες» Πετραλώνων
Χαλκιδικής
Σ τα ανατολικά τοϋ χωρίου Πετράλωνα Χαλκιδικής, στο λόφο Κα
τσίκα, διανοίγεται άξιολογώτατο σέ
μέγεθος καί επιστημονικού καί τουριοτικοϋ ένδιαφέροντος σπήλαιο, οί
«Κόκκινες πέτρες».
Elvat κοίτη υπογείου ποταμού μέ
πολλέε διακλαδώσεις, φαράγγια καί
βάραθρα, πλουσιώτατο διάκοσμο καί
άφθονα παλαιοντολογικά ευρήματα,
καταλαμβάνει δέ έκτασιν 9.000 τετραγ. μέτρων.
Οί πρώτες άνασκαφικές έργασίες,
πού έγιναν τό 1959 άπό τόν Γιάννη
Πετρόχειλο, έφεραν σέ φως: όστα
καί δόντια σπηλαίας άρκτου, λέοντος,
τίγρεως, ύαινας, λύκου, έλάφου, άπολιθωμένα κόπρανα σαρκοφάγων κ.λ.π
'Η προφητική πρόβλεψίς του έμελ
λε να επαλήθευσή λίγο καιρό μετά
τόν θάνατό του. Είχε γράψει: «"Αν
καί δεν βρέθηκαν ίχνη άνθρώπου, τί
ποτε δεν έμποδίζει \ά υπάρχουν τέ
τοια, κάτω άπό τά φερτά υλικά, πού
καλύπτουν αύτή την περιοχή». 'Ένας
άπό τούς έργάτες του, ψάχνοντας,
άπεκάλυψε ανθρώπινο κρανίο τύπου
Νϋάντερτάλ. Παρεδόθη στο Πανε-

πιστήμιον Θεσσαλονίκης δπου καί
ύπάρχει
σήμερον. ’Ακολούθησαν
έρευνες άπό τούς καθηγητάς κ.κ.
Μαρίνον, Κανέλλην καί Κόκορον καί
τελευταία (1968) άπό τόν άνθρωπολόγο κ. Α. Πουλιανό, ό όποιος άνεκάλυψε ίχνη αρχανθρώπου, πού έζη-

σε-δπως άνέφερε—ποίν άπό μερικές
έκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
Τό Σπήλαιον «Κόκκινες Πέτρες»
κατατάσσεται μεταξύ των ώραιοτέρων καί των πλέον σημαντικού πα 
λαιοντολογικού ένδιαφέροντος οπηλαίων τής Εύρώπης.

Καταβόθρες ’Αργοστολιού
Κεφαλληνίας
Μοναδικό φυοικό φαινόμενο, σ’
δλο τόν Κόσμο θεωρείται ή είσχώρησις τής θαλάσσης στις Καταβόθρες
τοϋ ’Αργοστολιού, πού μέ τη ροή της
λειτουργούσε προπολεμικά, εργοστά
σιο ήλεκτροπαταγωγής καί παγο
ποιείο. Τό φαινόμενο άπη σχόλη σε
έπί χρόνια τόν διεθνή επιστημονικό
κόσμο, χωρίς άποτέλεσμα.
Ε ντατικές έρευνες άρχισαν τό
1959 άπό τόν Γιάννη Πετρόχειλο
καί τούς Αυστριακούς Τσέτλ καί
Μάουριν. Θετικά άποτελέσματα εί
χαν μόνον τό 1963, ύστερα άπό ρίψιν
140κ. ούρανίτης (χημική χρωστική
ύλη) τής όποιας τά πρώτα ίχνη έφάνησαν μετά 14 ήμέρες στις πηγές τής
Σάμης: Καραβόμυλος, Φρύδι καί
Α γ ία Εύφημία. Ε π ίσ η ς ίχνη ούρανιτηε έφάνησαν στά νερά τοϋ βαραθρώδους λιμνοσπηλαίου Μελισσάνη
Σάμης.
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μάτων θώρακος «Σωτηρία» άπεπειράθη νά αύτοκτονήση διά τήν αυτήν αιτίαν ό Α.Μ. πλήξας κατ’ έπανάληψιν τόν λαιμόν του διά μαχαιριδίου.
—ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ σοβαρώς είς Κηφισιάν ό
I. Τζιώτης, δτε θελήσας νά κατέλθη έκ τής άμαξοστοιχίας διά νά λάβη τό ύπό τοϋ άέρος άναρπαγέν
είσιτήριόν του, άπώλεσε τήν ισορροπίαν του καί
κατέπεσεν άνωμάλως έπί τοϋ έδάφους.
—ΑΙΜΑΤΗΡΑ σύγκρουσις μεταξύ άμαξοστοιχίας
καί φορτηγοϋ αυτοκινήτου έλαβε χώραν είς άφύλακτον ίσόπεδον διάβασιν κειμένην παρά τό 128ον
χιλιόμετρον τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών—
Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τό μέν αύτοκίνητον
νά διαλυθή, οί δέ όδηγός καί συνοδηγός αύτοΰ νά
τραυματισθώσι σοβαρώς. ’Εξαιρετικήν τύχην είχεν
είς έργάτης έπιβαίνων τοϋ αυτοκινήτου, δστις άντιληφθεΐς τόν κίνδυνον έπήδησεν έγκαίρως είς παρα
κείμενον άγρόν, μέ αποτέλεσμα νά τραυματισθή
δλως έλαφρώς είς ένα τών ποδών.

—ΚΑΤΑ ΣΗΜΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Κοζάνης, όμάς Χωροφυλάκων
ύπό Ύπαξιωματικόν, έπιχειρήσασα νά συλλάβη
παρά τό χωρίον Βλυζιάνο τόν φυγόδικον Β. Κουτόσην, έδέχθη έπίθεσιν τών άδελφών του, οί όποιον
έπυροβόλησαν κατ’ αυτής διά πολεμικών τυφεκίων.
Άπαντες οί δράσται συνελήφθησαν.
—ΕΙΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Χωροφυλακής Περάματος
άνεφέρθη, δτι είς τήν χαράδραν Αιγάλεω άνευρέθη
πτώμα αγνώστου άνδρός εις κατάστασιν άποσυνθέσεως. Έκ τών πρώτων διαπιστώσεων τάς όποιας
εϊχεν ό έπί τόπου μεταβάς Διοικητής τοϋ Τμήματος,
'Υπομοίραρχος κ. Λαμπρόπουλος, προκύπτει δτι
πρόκειται περί γέροντος ήλικίας 70—80 έτών,
θανόντος τουλάχιστον προ μηνός. Τό πτώμα διεκομίσθη είς Νεκροτομεϊον ’Αθηνών πρός έξέτασιν,
ένώ παραλλήλως διεξάγονται εόρύταται έρευναι
πρός διαπίστωσιν τής ταύτότητός του.
—ΚΑΤΑ ΣΗΜΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άχαΐας, πΰρ προκληθέν άγνω
στον είσέτι έκ ποιας αιτίας, άπετέφρωσε τήν παρά
τό Αίγιον κειμένην ξυλίνην γέφυραν τοϋ ποταμοϋ
Σελινοϋντος. Αί προκληθείσαι ζημίαι άνέρχονται
είς τό ποσόν τών 100.000 περίπου δραχμών.
—ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΝ έντός ξενοδοχείου ό άρτεργάτης Λ.Κ. άποκόψας διά ξυριστικής λεπίδος τάς
άρτηρίας τής άριστερας του χειρός. Ό αύτόχειρ
προέβη είς τό άπονενοημένον διάβημά του έκ ψυχι
κής καταθλίψεως ώς πάσχων άπό δετίας έκ φυματιώσεως. 'Ωσαύτως έντός τοϋ θεραπευτηρίου νοση
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—ΚΑΤΑ ΣΗΜΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Λασηθίου, ’Αγγλικόν ύδροπλάνον τής γραμμής Λονδίνου—Φαλήρου -’Ινδιών,
κατέπεσεν είς τόν κόλπον τής Μιραμβέλλου, μέ
άποτέλεσμα νά τραυματισθοΰν τό έπιβαίνοντα αύτοϋ
9 τόν άριθμόν άτομα. Είς τόν χώρον τοϋ άτυχήματος
μετέβησαν διά βενζινακάτου ό Νομάρχης Λασηθίου,
συνοδευόμενος ύπό τοϋ Διοικητοϋ Χωροφυλακής.
Οί τραυματισθέντες έπεβιβάσθησαν τοϋ σπεύσαντος
έκεΐσε ’Αγγλικού καταδρομικού σκάφους «Ντόρμπαν». Ή δη τό σκάφος τοϋτο κατευθύνεται πρός
τόν λιμένα Πειραιώς, όπόθεν οί τραυματισθέντες
θά διακομισθώσιν είς τό έν Άθήναις νοσοκομεΐον
«’Ερυθρός Σταυρός».
—ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΣΑΝ είς τό 'Υφυπουργείου
Δημοσίας ’Ασφαλείας ό Συνταγματάρχης Χωροφυ
λακής κ. Κ. Μιχαλόπουλος ώς Γενικός Διευθυντής,
καί ό Μοίραρχος κ. Κ. Κινινής ώς 'Υπασπιστής.
—ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ τής 27ης τρέχοντος
μηνός, ή ληστοσυμμορία Λόλα άποτελουμένη έκ
τοϋ πατρός Κωνσταντίνου Λόλα, τοϋ υίοΰ του Νικο
λάου, καί ενός τρίτου άγνώστου, ένέπεσεν είς ένέδραν άποσπάσματος ύπό τόν 'Υπεν]ρχην Στεργιούλην, μεταξύ Φούρκας καί Έπταχωρίου περιοχής
Κονίτσης. Έπηκολούθησε πολύωρος συμπλοκή,
κατά τήν όποιαν έφονεύθη ό έκ τών ληστών Νικό
λαος Λόλας.
—Η ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ κλήρωσις τοϋ ειδι
κού λαχείου ύπέρ άνεγέρσεως τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ
Κοιμήσεως Θεοτόκου τής Σχολής Χωροφυλακής
’Αθηνών, άνεβλήθη διά τήν 20ήν προσεχοΰς μηνός.
—ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ είς τό έν Άθήναις Α' Στρατιω
τικόν Νοσοκομεΐον ό 'Υπομοίραρχος Ήλίας Κοτσιρέας, ή έκφορά τοϋ όποιου έγένετο έν μέσφ
γενικής όδύνης. Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν ό
Μοίραρχος κ. Γ. Δρεμπέλας.
—ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ έξετάσεις διά
τό Γ’ Τμήμα τοϋ Σχολείου Χωροφυλακής (Σχολήν
’Ανθυπομοιράρχων), είσάγονται οί κάτωθι κατά
σειράν έπιτυχίας Ένωμ]ρχαι καί Άνθ]σταί: Ένωμο-

4

τάρχαι Πέττας Α., Λαλιώτης Π., Παπαφωτίου Π.,
Παπαδόπουλος Η., Τσαγκάρας Κ., Βαμβέτσος Ε.,
Στογιάννης X., Σαμπατακάκης Μ., Λουκάς Γ.,
Ευθυμίου Ε., Άνθ]σταί Μπαρλογιάννης Θ., Παπαδό
πουλος Α., Ένωμ]ρχαι Διαμαντόπουλος Μ., Τυράσκης Α., Ρήγας I., Βενιεράκης Ε., Μητσόπουλος I.,
Παπανικολάου Π., Κακογιαννάκος Δ., Μασουρίδης
Π., Σιδέρης Α., Νίκας Γ., Καρακασίλης Δ., Κουρετζής Β., Διακουμάκος Β., Άνθ]στής Βενετσανόπουλος Θ., Ένωμ]ρχαι Ρωμαίος Θ., Συρομήτρος Σ.,
Άνθ]σταΐ Άγγελόπουλος Α., Άντωνάτος Ζ., ’Ενωμοτάρχαι Κόκκινης Ε., Τραϊφόρος Β., Άνθ]στής
ΚουτσοΟκος Ν., Ένωμ]ρχαι Μουρκογιάννης Γ.,
Παρίσης Ν., Άνθ]στής Ζήγρας I., Ένωμ]ρχσι Κιμπούρης Κ., Κολεντίνης Π., ’Ανθ]στής Κουτούπης
Κ., καί Ένωμ]ρχης Σταματίου Σ.

εποχιακά

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Κ Α Ι ...

Α Α Α Α

ΣΗ Μ ΕΡΑ μέ τήν ευκολία καί
τήν ταχύτητα μετακινήοεως ό κό
σμος έχει απελπιστικά μικρύνει.
Κατάντησε στενή φυλακή. Τά σύ
νορα το ένα μετά το άλλο, πέφτουν
και τά κράτη κοντεύουν νά ξεχω
ρίζουν μόνο στο ......... χάρτη. Ή χώ
ρα μας φυσικά δεν αποτελεί εξαί
ρεση. ’Έ γινε κι αυτή σταυροδρόμι
τοϋ κόσμου. Ά π ό τις εσχατιές
τοΰ πλανήτη μας καραβάνια ξένων—
τέσσερα εκατομμύρια φέτος, πέντε
και βάλε τοϋ χρόνου—ξεκινούν με
προορισμό τή χώρα τοΰ ξένιου Δία.
Και είναι λ.ογής—λογής οι επι
σκέπτες μας: διάσημοι και άσήμαντοι, υψηλών εισοδημάτων μά και
ανύπαρκτων, κουρελήδες καί καλον
τυμένοι, ρυπαροί καί αξιοπρεπείς,
μαλλιάδες καί κουρεμένοι, παπουτσωμένοι καί ξυπόλυτοι, εποχούμενοι
καί ..........πεζοπόρα τμήματα.
Πολλοί απ' αυτούς σέρνουν στ ή
πλάτη καί τό σπίτι τους, σάν τούς
σαλίγκαρους: Κατσαρολικά, κου
βέρτες, κιθάρες, τηγάνια καί άλα τά
συναφή. Είναι αυτοί πού καταλύουν

Ή Επιτροπή βαΟμολογήσεως τών γραπτών άπετελέσθη έκ τοΟ Συνταγματάρχου κ. Σκιαδά Δ., ώς
Προέδρου, καί τών Ταγματάρχου κ. Κουρεμπανά I.,
’Αρεοπαγίτου κ. Σταυροπούλου, καί Καθηγητοδ
κ. Οικονόμου, ώς μελών.
—ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ’Αγορανομίας συνιστάται Διεύθυνσις ΰπό τόν Ταγματάρχην Χωροφυ
λακής κ. Σταφυλαπάτην Γεώργιον, εις τήν δικαιο
δοσίαν τής όποιας υπάγονται άπαντα τά Άγορανομικά Τμήματα τών ’Επαρχιών. 'Ωσαύτως παρά
τώ Ύφυπουργείφ Δημοσίας ’Ασφαλείας συνιστάται
Γραφεΐον Τύπου καί Μελετών είς δ τοποθετείται
ό Μοίραρχος κ. Μπάφας ’Ιωάννης, μετατιθέμενος
έκ τοΰ ’Επιτελείου ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

δχι στ’ αστέρι α, τής Γλυφάδας,
αλλά στο ξενοδοχείο ό «έναστρος
ουρανός». Γι’ αυτούς μπορούμε νά
πούμε δτι ισχύει τό «σλόγκαν»:
Κάθε πλάτανος καί αντίσκηνο, κάθε
πεύκο καί καταυλισμός! Λιτοδίαιτοι, ώς επί τό πλεϊστον, προσφέ
ρουν σημαντικές υπηρεσίες ατή χώ
ρα μας: απορροφούν τό μεγαλύτερο
μέρος τής εγχώριας παραγωγής σέ
φρούτα καί ......... ζαρζαβατικά. Κ αί .
πραγματικά άπό τότε πού αυξήθηκε
τό τουριστικό ρεύμα προς τή χώρα
μας, μειώθηκαν σημαντικά οι........
εξαγωγές τών ειδών αυτών στο
εξωτερικό. Ταξιδεύουν χωρίς εισι
τήριο, λόγω τή ς ..........έπινοητικότητάς τους. Συνήθως χρησιμοποιείται
ή γνωστή μέθοδος μέ μικρές πα
ραλλαγές, άνάλογα μέ τις περιστά
σεις: Κάποια καλλίγραμμη κοπέλλα μόνη καί πολλά ......... ύποσχομένη κάνει ωτοστόπ. Ό εγχώριος
γιωταχής σπεύδει νά έκμεταλλευθή
τήν ευκαιρία πού τοϋ δίνεται. Μόλις
σταματάει ξεπετάγονται άπό τ ά ....
σκίνα, οπού έχουν λουφάξει,δυό-τρεΐς
μαντραχαλέοι καί μένει εμβρόντητος.
Τελικά τήν «άνάγκην φιλοτιμίαν
ποιούμενος» τούς πέρνει δλους.
"Οπως είναι γνωστό ό τουρισμός
σέ μιά χώρα έχει τά καλά καί τά
άσχημά του, τά κέρδη καί τις ζη
μίες του. Καλό: ή εισροή άρκετοϋ
συναλλάγματος. Κακό: ή είσοδος
στή χώρα μας άρκετών ενοχλητικών
ζωυφίων, πού ταξιδεύουν........ άναυ
λα πάνω στά μαλλιά τής κεφαλής
τών τουριστών—άλήθεια δέ θάταν
σκόπιμο στά σημεία εισόδου νά
ψεκάζωνται μέ έντομοκτόνο τά κε
φάλια τους; Κέρδος: ' / / επαφή
μέ τούς ξένους άνθρώπους καί ή
κυκλοφορία τών ιδεών. Καλό: Τό
κοσμοπολίτικο περιβάλλον μέσα στο
όποιο ζοϋν αυτή τήν εποχή οί

Ό

παλαιός

"Ελληνες—πραγματικά γιά νά σννεννοηθή κανείς στή χώρα μας μόνο
Ελληνικά δέν πρέπει νά γνωρίζη!
Κακό: ή μόλυνση τοϋ ......... περιβάλ
λοντος άπό τούς ρυπαρούς ξένους.
Καί γιά νά σοβαρολογήσουμε’
πράγματι αυτή ή πολυεθνική ιδιόρ
ρυθμη κοινωνία μέ τήν ποικιλία
τών άντιλήψεων δημιουργεί άρκετά
προβλήματα σ’ δλες τις άρμόδιες
’Αρχές καί ιδιαίτερα στή Χωρο
φυλακή, ή όποια έπιστρατεύουσα
τόν καλύτερο εαυτό της προσπαθεί—
καί τά καταφέρνει περίφημα—νά
άνταπεξέλθη στις άπαιτήσεις αυτές.
Μεταχειρίζεται τόν ξένο μέ άνθρωπιά, διακριτικότητα, ευγένεια καί
χωρίς προκατάληψη. Καί λέμε
χωρίς προκατάληψη, γιατί είναι
γνωστό δτι κάποιοι άπό τούς ξέ
νους δέν έρχονται εδώ γιά ν’ άπολαύσουν τις άπαράμιλλες ομορφιές
τής πατρίδας μας καί νά άποθαυμάσουν τό πανάρχαιο πολιτισμό μας.
Μερικοί στις άποσκευές τους κου
βαλούν καί διαρρηκτικά εργαλεία
μέ σκοπό τήν ..........αύξηση τοϋ πε
νιχρού τους εισοδήματος. "Αλλοι
φροντίζουν ν’ αποδείξουν έμπράκτως τό θαυμασμό τους στο ’Αρχαίο
Έλλ.ηνικό πνεύμα πέρνοντας μαζί
τους καί κάποιο «σουβενίρ». Δηλα
δή κανένα μαρμαράκι, κανένα άγαλματάκι ή κανένα βαζάκι ......... Τέλος
κάποιοι προοδευτικοί νέοι προσπα
θούν νιι μυήσουν τούς εγχώριους
άτσίδες στά μυστικά τοϋ «τεχνητού
παραδείσου». Σ ’ δλους αυτούς βέ
βαια οί Χωροφύλακες κάποτε δέν
είναι καί τόσο ......... φιλόξενοι. "Η
μάλλον τούς φιλοξενούν σ τις .........
φυλακές. Μά τί νά κάνουμε; έτσι
είναι ή ζωή.......
X .-
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ΦΩΤΗ ΤΡΙΑΡΧΗ
'Υπομοιράρχου
’Ανήμερα της Παναγίας τό Δεκαπενταύγουστο,
γίνονταν εκείνα τά χρόνια, τό πανηγύρι στο ξωκλήσι
τής Παναγούδας, στην τοποθεσία Πύργος πού βρίσκε
ται στο «Λάκκο» (λεκανοπέδιο) μιάμισο ώρα μακρυά
άπό τό χωριό Μαρίες στη Θάσο.
Καβάλα στα ύπομονετικά καί στολισμένα μέ πολύ
χρωμα χράμια γαϊδουράκια τους κατέβαιναν, ντυμένοι
την πλούσια Θασίτικη φορεσιά, όλοι σχεδόν οί κάτοικοι
άπό τις Μαρίες καθώς καί άπό την Κακηράχη τόν
Θεολόγο, τό Κάστρο καί τό Σωτήρος.
Οί κοπελλιές, μέ τήν καινούργια τους ποδιά ζωσμέ
νες καί στολισμένες μέ τήν πολύχρωμη σπαλέττα
(μαντήλα) στο κεφάλι τους, έ'ρχονταν χαρούμενες μέ
τήν προσδοκία τής μεγάλης εύτυχίας.
Τά λεβεντόκορμα Θασίτικα παλληκάρια έ'φταναν
τραγουδώντας καί χορεύοντας.
Οί γέροι γονιοί άκολουθοϋσαν γελαστοί κι’ αύτοί,
όπως ταιριάζει στήν μεγάλη μέρα. ’Έγνοιες καί θλίψεις
τις είχαν όλοι μακρυά πεταγμένες.
Ό φτερωτός πονηρός Θεούλης, ό ’Έρωτας, μέ τήν
φαρέτρα του γιομάτη βέλη φλογοφόρα, άλαφροπετοϋσε
ολόγυρα καί σαΐτευε καρδιές άλύπητα, άνάβωντας φω
τιές στά νεανικά στήθη.
Έ κ εΐ πλέκονταν τά ειδύλλια, άγνά τότε κι’ άπλοϊκά.
Έ κ εΐ καί τά προξενιά τελείωναν. Τό Θασίτικο κρασί,
ό περίφημος Θάσιος οίνος, άναβε τά μυαλά, φτέροίνε
τά πόδια καί φούντωνε τό γλέντι.
Χαρά στή νιά πού έ'σερνε πρώτη τό χορό. Χαρά καί
στον λεβέντη πού τής έδινε τό μαντήλι του νά τό κρατήση καθώς χόρευε.
”Ή ταν ή πιο σοβαρή πρόταση γάμου. "Αμα εκείνη
δέχονταν τό μαντήλι ή δουλειά ήταν τελειωμένη. Δέν θ’
άργεΰσε ή μέρα πού ό γερό παππάς θά τούς στεφάνωνε
μέ τούς λεμονανθούς τοϋ Υμεναίου καί θά τούς ένωνε
μέ τίς χρυσές άλυσίδες τής συζυγικής πίστης......
’Έ τσ ι καί κείνη τή χρονιά. Τό γλέντι είχε άνάψει γιά
καλά. Μέσα στήν ξενοιασιά καί τήν χαρά, κανείς δέν
φύλαγε στήν Βίγλα γιά νά βλέπη πρός τή Σκάλα (τό
μικρό λιμανάκι) μήν τυχόν φανούν πειρατές. ’Ακόμα κι’
ό βιγλάτορας γλεντούσε μέ τήν φαμίλια του ξένοιαστος,
ευτυχισμένος.
Καί ξαφνικά φάνηκαν οί ’Αγαρηνοί. Πειρατές άπό
τήν Μπαρμπαριά. Είχαν κυκλώσει τόν τόπο άπό πάντού. Μονομιάς σίγησαν τά πάντα. Ώ ς καί τά πουλιά
στά δένδρα έπαψαν νά κελαηδούν. *0 Χάρος άνελέητος
ύψωνε τό φρικαλέο δρεπάνι του. Τό αίμα πάγωσε στις
φλέβες των άπλών άνθρώπων. Κανείς δέν πρόλαβε ν’
άντιδράση. Σφαγή, χωρίς οίκτο γιά κανέναν, άρχισε.
Τίς κοπέλλες τίς βίαζαν κι’ άλλες τίς σκότωναν κι’

498

άλλες τίς πήραν στο καράβι τους σκλάβες. Λήστεψαν ότι
υπήρχε. ’Έκαψαν καί ξεθεμέλιωσαν τό μικρό ξωκλήσι.
Κι’ έφυγαν άφήνοντας πίσω τους καπνούς, αίματα,
φρίκη καί κτηνωδία.
Μέσα στην γενική καταστροφή λίγοι, πολύ λίγοι,
κατάφεραν νά ξεγλυστρήσουν άπό τα νύχια τοϋ θανάτου.
Αύτά τά τραγικά γεγονότα έγιναν έδώ καί πολλά
χρόνια. Τότε πού, στον ούρανό τοϋ Χρόνου, έδυαν, προς
τήν Αιωνιότητα, οί στερνές άκτϊδες τοϋ 18ου αιώνα.
Μέσα στήν τρομερή αύτή άναταραχή, θεία δύναμη
ώθησεν άγνωστα χέρια ιερά καί μετέφεραν τήν παλιά
'Ιστορική καί άγια εικόνα τής Παναγούδας άπό τό ξω
κλήσι, τό κατεστραμμένο πιά, μακρυά άπό τά αίματα,
τις σφαγές καί τίς κτηνωδίες, γιά νά μήν τήν μιάνουν
τά εγκληματικά χέρια των άπιστων.
'Ο θρύλος λέει οτι μόνη της έφυγε ή Εικόνα καί κρύ
φτηκε γιά κάμποσο καιρό γιατί ή Παναγία άπεχθάνεται
τό έγκλημα.
’ Ετσι χάθηκεν ή εικόνα καί κανείς δέν ήξερε πού
βρίσκεται.

Ή εικόνα κι’ ό βοακός
Μά τότε υπήρχαν άνθρωποι άγνοί, πιστοί Χριστιανοί
καί Θεοφοβούμενοι. 'Η θεία έμπνευση τούς έδινε τήν
δυνατότητα νά όραματίζωνται καί νά βλέπουν πέραν
άπό τον παρόντα κόσμο.
"Ενας τέτοιος άνθρωπος Μαριώτης, τσομπάνος πού
έβοσκε τά κατσίκια του σέ μιά πλαγιά, λίγο άπόμακρα
άπό τον τόπο τής σφαγής, είδε όραμα θειον.
Μιά μαυροφόρα γυναίκα, μέ φωτοστέφανο γύρω άπό
τ ’ άγγελικό πρόσωπό της, τον πρόσταξε νά πάη νά πή
στούς προκρίτους τών Μαριών, νά κτίσουν έκκλησιά
έκεϊ πού θά βρεθή ή χαμένη εικόνα τής Παναγούδας.
Ταραγμένος ξύπνησεν ό βοσκός.
Οί κατσίκες του βέλαζαν άνήσυχες. Τριγυρνοϋσαν
έναν θάμνο μυροφόρο καί μόλις τον πλησίαζαν άπομακρύνονταν τρομαγμένες. Μά πάλι σάν μαγνήτης τούς
τραβούσε ό θάμνος καί ξαναγύριζαν καί πάλιν έφευγαν.
'Οδηγημένος άπό τήν θεία Πρόνοια, ό άπλοϊκός αιγο
βοσκός προχώρησεν προς τό θάμνο. 'Ένα μύρο άναδίνονταν πού σάν βάλσαμο ήμέρωνε τήν ψυχή του.
Μέ δέος άντίκρυσε κάτω άπό τον θάμνο τήν ιερή
εικόνα.
’Έτρεξε στο χωριό καί τά διηγήθηκε όλα......
Σέ λίγον καιρό ή εύλαβική πίστη τών κατοίκων τών
Μαριών έκτισε έκεΐ ένα πολύ μικρό ξωκκλήσι. Οί
Τούρκοι τύραννοι δέν άφησαν νά γίνη κανονική εκκλησία
όπως ήθελαν οί Χριστιανοί. Σκάβοντας τινάχτηκε νερό
από τή γη. 'Αγιασμα, πού άκόμα καί σήμερα, έπειτα
άπό τόσα χρόνια, τρέχει. Κάθε χρόνο τον Λεκαπενταύγουστο πάλι ξαναγινόταν τό πανηγύρι. Πάλιν ή χαρά
άνθισε στή γή τών Μαριών.
Κι’ ή Παναγούδα θαυματουργούσε, χαρίζοντας υγεία
και γαλήνη σ’ έκείνους τούς αρρώστους πού μέ πίστη
άτράνταχτη προσέρχονταν ικέτες πρός Αυτήν...

Τό θαύμα μέ τήν χανούμισαα
Ε κείνα τά χρόνια ζοΰσεν στις Μαριές ένας τετρα
πέρατος άνθρωπος. Μονέδα τον φώναζαν οί συγχωρια

νοί του γιά τήν εξυπνάδα του καί τό έπιχειρηματικό του
πνεύμα. Κι’ ένώ τό πραγματικό του όνομα ξεχάστηκεν
ό θρύλος διατήρησε, μέχρι τίς ημέρες μας, τό παρατσού
κλι του.
'Ο Μονέδας στάλθηκε τότε άπό τήν Κοινότητα τών
Μαριών στην Κωνσταντινούπολη, γιά τήν επίλυση κά
ποιου γενικού αιτήματος τών κατοίκων άπό τον Σουλ
τάνο. Στήν άποστολή του αύτή πέτυχε χάρις στήν
εξυπνάδα του, άλλά καί στήν φιλία ενός Τούρκου Πασσκ πού γνώρισεν έκεϊ.
Ό Πασάς εκτιμώντας τον Μονέδα, γιά τον χαρα
κτήρα του καί τήν ευφυΐα του, τον φιλοξένησε σπίτι του
γιά λίγες μέρες. Πόνο μεγάλο εϊχεν ό Πασάς. Ή πρώ
τη του γυναίκα, ή καλή Φατμέ, πού ύπεραγαποΰσε,
ήταν έδώ καί λίγα χρόνια άνίατα άρρωστη. 'Η πρωτοκόρη της ή πολυαγαπημένη, μαθαίνοντας ότι θά τήν
πάντρευαν μ έναν γέρο Πασά, ένώ αύτή άγαποΰσε κά
ποιον άλλο νεαρό Μπέη, πήρε φαρμάκι κι’ αύτοκτόνησε.
Αύτό έφερε στή χανούμισσα τέτοιο ψυχικό κλονισμό πού
έπεσε κάτω άναίσθητη γιά πολλές ώρες. ’Από τότε
κείτοταν παράλυτη καί βουβή, μέσ’ τό κονάκι.
Ό Πασάς τήν πήγε στούς καλύτερους γιατρούς τής
Πόλης. ’Ακόμα καί στήν Γαλλία τήν ταξίδεψε, πού
φημίζονταν τότε γιά τήν πρόοδο στήν ’Ιατρική.
Ό Μονέδας, μόλις έμαθε τό ιστορικό της, τήν λυ
πήθηκε κι’ είπε στον Πασά, αύθόρμητα.
—Ε μ ε ίς τον γιατρό πού χρειάζεστε τον έχουμε στο
χωριό μας. Καί τού ιστόρησε τά θαύματα τής Πανα
γούδας τών Μαριών καί τήν ιστορία τού μικρού ξωκκλησιοΰ.
Ό Μονέδας γύρισε έπειτα άπό μερικές ημέρες στο
χωριό του. Ξέχασε τήν άρρωστη χανούμισσα καί όσα
είπε. ...
Ξάφνου μιάν ήμέρα φτάνει ’Αλαφιασμένος ό βι
γλάτορας στο σπίτι του καί τού λέει:
—Κάτω στήν Σκάλα ήρθε μέ τό καράβι ένας Τούρκος
Πασάς, μαζύ μέ μιάν άρρωστη χανούμισσα καί σέ
ζητούνε.
Κεραυνός νά έπεφτε πάνω στον Μονέδα θά τού
έκανε λιγώτερη έντύπωση.
Χαθήκαμε σκέφτηκε. "Αν δέν γίνη καλά ή Χανούμισα ό Πασσάς θά νομίζη ότι τό κοροΐδεψα καί θά
μάς σφάξη όλους.
Φώναξε τον Παπά καί τίς γυναίκες τού χωριού καί
τούς έστειλε στο μικρό ξωκλήσι τής Παναγούδας νά
προσευχηθούν, έξηγώντας τους τί συμβαίνει. Εκείνες
μέ τήν άγνή κι’ άδολη πίστη εκείνων τών χρόνων πήγαν
στο ξωκλήσι, άναψαν τά κεριά τους καί ικέτεψαν γο
νατιστές μαζύ μέ τον παπά τήν Παναγία νά κάνη καλά
τήν Χανούμισσα καί νά σωθή τό χωριό τους.
Έ ν τώ μεταξύ ό Μονέδας έφερε τον Πασά μέ
τήν γυναίκα του στο ξωκκλήσι. Τήν Χανούμισσα τήν
ξάπλωσαν μαζύ μέ τό φορείο της, μπροστά στο άγιο
εικόνισμα πού κρέμοταν άπό τό τέμπλο. Γύρω της
προσεύχονταν οί γυναίκες κι’ ό παππάς μέ τήν βραχνή
φωνή του έψελνε.
Ό Μονέδας μέ τον Πασά έμειναν άπ’ έξω άπό τό
ξωκλήσι κι’ έκαναν βόλτα γιά νά δοΰν τ ’ άξιοθέατα
καί νά θαυμάσουν τήν ομορφιά τού Θασιακοΰ τοπείου.
Πίσω τους άκουσαν μιά γυναικεία φωνή, άδύνατη,
νά τούς μιλά Τουρκικά.
'Ο Πασάς γύρισε νά δή μέ λαχτάρα.
'Ο Μονέδας κοίταζε καί δέν πίστευε.
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Περπατώντας σιγά—σιγά μοναχή της ερχόταν πρός
αυτούς ή χανούμισσα.
Ή παράλυτη καί βουβή χανούμισα. Θαϋμα ιερό καί
πολυθαύμαστο.
—Γιατί σηκώθηκες; την ρώτησεν ό πασάς.
—Ή ρ θ ε μιά όμορφη μαυροφορεμένη χριστιανή καί
μου είπε. Σήκω νά βγούμε έξω. Κι’ εγώ την άκολούθησα. Μά μόλις σηκώθηκα χάθηκε άπό τά μάτια μου.
Μήπως την είδατε;
'Ο Πασάς μέ δάκρυα στά μάτια άγκάλιασε την γυ
ναίκα του.
'Όλες οί χριστιανός είχαν βγή άπό τό ξωκλήσι καί
βλέπονταςτήν χανούμισσα νά περπατά καί νά μιλά, γο
νάτισαν στο ύπαιθρο κι’ έκαναν τον σταυρό τους μέ
τρεμάμενο χέρι. 'Η θεία καί αόρατη παρουσία τής Πα
ναγίας, στον χώρο εκείνο, τις έκανε νά νοιώθουν ενα
δέος καί νά κλαΐνε άπό συγκίνησι καί χαρά γιά τό θαύμα.
'Η χανούμισσα δακρυσμένη κι’ έκείνη έσκυψε καί τις
φίλησε όλες μία—μία. Κι’ ό Πασάς έταξε:
—"Ο,τι θέλετε θά σάς δωρήσω φτάνει νά μπορώ.
—Τήν έκκλησία Πασά μου νά μάς άφήσης νά κ τί
σουμε στήν Παναγία πού έκανε καλά καί τήν γυναίκα
σου. Ε μ ε ίς δεν θέλουμε τίποτα γιά μάς.
—Αύτό είναι πολύ δύσκολο μά θά κάνω δ,τι μπορώ.

Ή καινούργια έκκλησία
Καί έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε ό καλός αύτός
Τούρκος. "Υστερα άπό κάμποσους μήνες ήλθε τό
Σουλτανικό φιρμάνι.
,
Οί Χριστιανοί τών Μαριών είχαν τό δικαίωμα νά
χτίσουν έκκλησία στή χάρη τής Παναγίας, στήν ίδια
τοποθεσία όπου βρισκόταν τό ϋωκλήσι.
'Ένας όρος μόνον ύπήρχεν. "Επρεπε νά τελειώση
μέσα σέ τριάντα μέρες, άπό τήν στιγμή πού θά έπαιρναν
στά χέρια τους τό φιρμάνι. Ή τ α ν μιά Τούρκικη πονη
ριά γιά νά μήν μπορέσουν οί Χριστιανοί νά κτίσουν
μεγάλη έκκλησία.
Μέ τήν ορμή πού δίνει ή ένθεη πίστη ρίχτηκαν οί
Μαριώτες στήν δουλειά. Μέ τό υστέρημά τους, μέ τον
ιδρώτα τού μόχθου τους, μέ τήν δύναμη τών χεριών
Χαμένη μέσα ατό πράσινο τον δμορφον θασιτικον τοπειον η
εκκλησία «τής Παναγούδας» αιώνες τώρα στ εκεί προστάτης τών
κατοίκων τοϋ δμορφον νησιού.

τους έκτισαν μέσα σέ τριάντα μέρες τήν μικρή έκκλη
σία τής Παναγούδας. Αύτή πού υπάρχει σήμερα στά
μισά τού δρόμου άνάμεσα Μαριές καί Σκάλα Μαριών.
Γραφικώτατο έκκλησάκι, κρυμμένο, γιά τον φόβο τών
πειρατών, σ’ ένα κοίλωμα πού σχηματίζουν τά γύρω
υψώματα. Όλούθε τό περιτριγυρίζουν έληές καί πεύκα.
Δάσος ολόκληρο.
Στέκεται άγέρωχο στού καιρού τό πέρασμα. Πετρό- ^
χτιστο μέ σκεπή άπό λίθινες γκριζογάλανες πλάκες
χορταριασμένες. Δυο χαμηλές πόρτες κι’ ένα μικρό
παραθυράκι άφήνουν έλάχιστο φώς νά μπή μέσα στον
άγιασμένο χώρο. Στο μισοσκόταδο, καθώς δέν άκούς
παρά μόνο τό άπαλό κελάρυσμα άπό τό άγιασμα πού
άναβρύζει, έκεϊ μέσα σ’ ένα βαθούλωμα...
'Ως άντικρύζεις έξαϋλωμένα τά πρόσωπα τών άγιων
στις εικονογραφίες τών τοίχων ολόγυρα, αισθάνεσαι τήν
μυσταγωγία τού θείου καί πλησιάζεις, μέ τρέμουλη τήν
άμαρτωλή καρδιά σου, στήν παλαιά εικόνα τής Πανα
γίας, ικέτης καί ταπεινός προσκυνητής.
Ή εικονογράφηση αύτή τών τοίχων έγινε πολύ άργότερα μέ χρήματα καί πάλι τού καλό μ Πασά. "Αγνω
στος ό ζωγράφος. Πάντως ή παράδοση ή λαϊκή μάς
βεβαιώνει ότι είναι Μακεδόνας. Ή Παναγία, ό Χρι
στός καί όλοι οί άγιοι μέ τά θαύματά τους ιστορούνται
στούς τοίχους ολόγυρα μέ εικονογραφίες πού ή τεχνο
τροπία τους προσομοιάζει μέ τήν Βυζαντινή. "Εχουν
όμως κάτι τό ξεχωριστά δικό τους αύτές οί εικονογρα
φήσεις. ’Ασκούν μιά παράξενη γοητεία πού μαγνητί
ζει κάθε έπισκέπτη.
Στον έξωτερικό δεξιό τοίχο, κοντά στο ιερό, μιά
μαρμάρινη έπιγραφή διασώζει τήν χρονολογία τού
χτισίματος: 1813. Μαίου 5 «'Υπεραγία Θεοτόκου
φύλαττε τή σκέπη τούς δούλους σου».
Ά π ό τότε, κάθε χρόνο, στο πανηγύρι τού Δεκαπενταύγουστου, συγκεντρώνονται, στήν Παναγοΰδα, όλοι
οί Μαριώτες, όπου κι’ άν εύρίσκονται. ’Ακόμα κι’ άπό
τήν ξενητειά καταφθάνουν μέ τις οίκογένειές των. Μαζύ τους έρχονται κι’ όλοι οί κάτοικοι άπό τά χωριά τής
Νοτιοδυτικής Θάσου, Λιμενάρια, Θεολόγος, Ποτός,
Καληράχη, Σωτήρος καί Πρίνο.
Μπροστά στήν παλαιότατη καί ιερή εικόνα τής Πα
ναγίας, τής «Παναγούδας» όπως τήν άποκαλούν οί
Θάσιοι, γονατίζουν οί ψυχές τών σημερινών ανθρώπων
καί δέονται τήν μεσιτεία της γιά τήν θεία χάρη.
Κι’ ’Εκείνη χαρίζει καί σήμερα, όπως πάντα, την
εύλογία της σέ όλους τούς πιστούς.
Τήν ώρα τής λειτουργίας, μέσα στήν παληά έκκλη
σία, τά κεριά καί τά καντήλια είναι οί μοναδικές πήγες
φωτός. Δημιουργούν μιά γλυκόφωτη χρυσαφένια μυστηριακή άχλύ. Ή ψαλμωδία τού πλήθους τών πιστών
τό άγιασμα πού παίρνεις, οί άγιες εικονογραφίες, ή
άπλότητα πού έπικρατεΐ, ολα μαζύ αύτά ξανοίγουν
στήν Ε υχή σου τον ύπεργήινο δρόμο πρός τό Θείο.
"Εξω, κάτω άπό τό λαμπερό ήλιόφως, τό γλέντι κι
ή χαρά τής ζωής καλούν στήν έπίγεια άπόλαυση.
’Αλλά στο γλέντι τής Παναγούδας δέν γίνονται ποτέ
καυγάδες ούτε καί άτυχήματα. Παληά παράδοση έχει
γίνει πίστη σ’ όλους τούς Θασίους, τούς παληούς και
τούς τωρινούς, ότι ή Παναγούδα όλους τούς προστα
τεύει καί τούς παρακολουθεί στο πανηγύρι της. Γιατί
άν τολμήσουν οί άμαρτωλοί καί κάνουν κανένα φονικό,
θά φύγη άπό τον τόπον ή 'Ά για Εικόνα και θα κρυφτή
μακρυά, όπως τότε πού ξέφυγεν άπό τούς Αγαρηνούς.

"ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ,,
Α ΠΟ ΤΟ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο
ΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

"Ε να ς__ σοβαρός
κύριος
Στην συμπρωτεύουσα, τήν νύφη τού
Θερμαϊκού, έλαβε χώρα τό πιό κάτω
περιστατικό. Πολύ πρωί ακόμα κι’ ή
Θεσσαλονίκη αγουροξυπνημένη άνακλαδιζόταν νωχελικά, όταν ακούστηκε ή
έντολή τού Κέντρου «μεταβήτε άφετηρίαν Λεωφορείων όδός 'Αγίου Δημητρίου, άριθμός........έπεισόδιον». Τό περιπο
λικό έκτελοΰσε περιπολία έκεΐ κοντά
καί σέ λίγο βρισκόταν έπί τόπου. Ό έπικεφαλης υπέθεσε ότι θά έπρόκειτο γιά
κανένα άπό τά γνωστά περιστατικά
παραβιάσεως τής προτεραιότητος τής
γνωστής ουράς — ένα άπό τά μειονεκτήματά μας κΓ αύτό, πού βασίζεται στην
κουτοπονηράδα μας καί πού κάποτε μάς
δείχνει άπολίτιστους, χωρίς φυσικά καί
νά είμαστε.
Ό μω ς ή όλη άτμόσφαιρα δέν έπειθε
ότι είχε συμβή κάτι τέτοιο. Μιά ίλαρότητα ήταν άπλωμένη στά πρόσωπα όλων
όσων περίμεναν, γιά τό καθημερινό
«σαρδελλιάρισμα», στά μέσα μαζικής
μεταφοράς πού θά τούς άδειαζαν στόν
τόπο έργασίας τους. 'Ολων έκτός άπό
δύο: ένός σοβαρού, μεσόκοπου, κοστουμαρισμένου, γραβατωμένου κυρίου, πού
έμοιαζε στην κυριολεξία μέ μαινόμενο
ταύρο καί ένός νεαρού πού φαινόταν νά
τάχη σαστίσει άπό κάποια ξαφνική έπίθεση μετά τού σχετικού........περιλουσίματος.
Μέσα σ’ αύτή τήν άσυνήθιστη γιά
πρωινές ώρες άτμόσφαιρα ό ’Ενωμοτάρ
χης προσπαθούσε νά βρή τήν αίτια τού
κακού, δηλαδή τήν άφορμή τού καυγά
καί τήν πηγή εύθυμίας. Τότε κάποιος
τού έδειξε μιά σακκούλα ναύλον πού
βρισκόταν άνάμεσα στούς συγκεντρω
μένους. Ά πό τή ματιά πού έ’ρριξε διαπί
στωσε ότι ήταν μιά κοινή σακκούλα
άπορριμμάτων. Καί μή φαντασθήτε, αγα
πητοί άναγνώστες, ότι έκρυβε κανένα
θησαυρό........περιείχε όλα τά γνωστά
κατάλοιπα τής κουζίνας: Καρπουζόφλουδες, πατατόφλουδες, πορτοκαλόφλουδες,
ψωμιά, ύπολείμματα τροφών κ.λ.π.
Ή φαντασία τού"’Ενωμοτάρχου άποδείχτηκε πολύ φτωχή στό νά συνδυάση
τά έκ πρώτης όψεως
άσυνδύαστα:
Τό έπεισόδιο καί τή σακκούλα άπορριμ-

μάτων! Πράγμα πού άνέλαβε νά κάνη
κάποιος έκ τών αύτοπτών μαρτύρων.
’Ιδού λοιπόν τί είχε συμβή: ό σοβαρός
κύριος φεύγοντας βιαστικά άπό τό σπίτι
του παρέλαβε τό χαρτοφύλακά του καί
τή σακκούλα άπορριμμάτων γιά νά τήν
άφήση έξω άπό τήν πολυκατοικία, άπ’
όπου θά τήν έπερνε τό αύτοκίνητο τού
Δήμου. Ά π ό άφηρημάδα όμως άφησε
τό χαρτοφύλακα στόν τόπο τών σκουπιδιών καί πήρε τή σακκούλα γιά νά πάη
στό γραφείο του! Τό πάθημά του έγινε
άίιέσως άντιληπτό άπό τούς άλλους
πού περίμεναν στην ούρά καί όπως ήταν
φυσικό σήκωσε βουνό τό κύμα τού γέλιου.
Κάποτε τό κατάλαβε καί ό ίδιος καί άντί
νά έξαφανισθή, άρχισε νά διαπληκτίζεται
μέ τούς........γελώντας καί ιδιαίτερα μέ
τόν νεαρό πού φαίνεται ότι τό γέλιο του
ήταν π ιό ........ήχηρό καί έπομένως πιό
προσβλητικό.
Ή λύση τού δράματος ήρθε μέ τήν
έπέμβαση τού ’Ενωμοτάρχου καί τήν
άφιξη τού Λεωφορείου, στό όποιο έσπευσαν νά έπιβιβασθοΰν όλοι, πλήν τού
ήρωος τής ιστορίας μας, ό όποιος έτρεξε ν ά .... παραλάβη τό χαρτοφύλακά του.
Καί τό περιπολικό συνέχισε τό ταξίδι
του στούς δρόμους τής συμπρωτεύουσας
μέ τόν ’Ενωμοτάρχη νά φιλοσοφή:
—Αύτά έχει τό πολυθρύλητο άγχος τής
έποχής μας, ό έξουθενωτικός ρυθμός
της, τά πολύπλοκα προβλήματά της.
Ό άνθρωπος έχασε τά λογικά του.
Καί πού νά σφίξουν καί οί ζέστες........
Καί πρέπει νά ξέρετε, άγαπητοί άνα
γνώστες, ότι παρόμοια περιστατικά συνέβησαν πολλά. Ά λλο ι, έπί παραδείγματι,
ξεκίνησαν γιά τή δουλειά τους φορώντας
άπό τή μέση καί κάτω τις πυτζάμες τους,
άλλοι τις παντούφλες τους κ.λ.π.
Γι αύτό πρέπει νά μή μάς άπορροφοΰν
τόσο πολύ τά προβλήματά μας. Διαφο
ρετικά κινδυνεύουμε όλοι μας νά γίνουμε
ήρωες παρόμοιας ιστορίας, άφοΰ στήν
έποχή πού ζοΰμε όλα είναι πιθανά........

Εύτυχώς λάθος
Ή Ά μεσος Έπέμβασις είναι ό καθρέπτης τής κοινωνικής αποστολής τού
Σώματος τής Χωροφυλακής. Πραγμα
τικά κάθε μέρα τό γνωστό μας 109 αντιμε
τωπίζει διά τών περιπολικών αύτοκινήτων άρκετά περιστατικά, συνηθισμένα

ή περίεργα.
Κάθε χρόνο χιλιάδες
άνθρωποι έξυπηρετοΰνται, βοηθοΰνται,
σώζονται. Απαραίτητη προϋπόθεση τής
άποδοτικής λειτουργίας τής ύπηρεσίας,
όπως άλλωστε καί όλων τών υπηρεσιών
—είναι ή άγαθή συνεργασία τής αστυ
νομίας καί τών πολιτών. Χωρίς τήν άμοιβαία έμπιστοσύνη καί άγάπη, ή προστα
σία τού κοινού δέν θά είναι τόσο άποτελεσματική.
Γιά τήν Ά μεσο ’Επέμβαση φυσικά
δέν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί έχει
πραγματικά κατακτήσει τις καρδιές όλων
καί ή προθυμία καί συμπαράσταση τού
κοινού πρός τήν υπηρεσία αύτή είναι
πραγματικά συγκινητική.
’Ενδεικτικό αύτής τής συμπαραστάσεως καί τό τηλεφώνημα πού έλαβε πριν
λίγες μέρες ή ’Υπηρεσία άπό μιά γυναίκα
πού διαμένει στήν περιοχή Λιοσίων.
—Ά μεσος έπέμβασις έκεΐ;
—Μάλιστα, Κυρία μου. Λέγετε.
—Θέλω νά σάς πληροφορήσω γιά κάτι
συνταρακτικό.
—Σάς άκοϋμε.
—Μένω στά Νέα Λιόσια, όδός........καί
όνομάζουμαι........... Β.Μ.
—Μάλιστα.
—Πριν λίγη ώρα έπέστρεφα μέ τήν κόρη
μου άπό κάποιο συγγενικό μου σπίτι
καί περάσαμε κοντά άπό ένα ρεματάκι.
Δέν φαντάζεσθε τήν τρομάρα πού πή
ραμε, Κύριέ μου!
—Τί συγκεκριμένα συνέβη;
—Είδαμε ένα πτώμα, ένα άληθινό άνθρώπινο πτώμα!
- ’Ερχόμαστε άμέσως. Εύχαριστοΰμε πολύ.
Σέ λίγο ένα περιπολικό μέ τήν ύπόδειξη τής κυρίας βρισκόταν στόν τόπο
τού έγκλήματος. Γιατί πραγματικά οί
ένδείξεις έπειθαν γιά κάτι τέτοιο. Ά πό
μακρυά τό πλήρωμα είδε ένα παπούτσι,
ένα σακκάκι καί κάτι σάν πτώμα, πού
άνέδιδε μιά άνυπόφορη μυρουδιά. Κατέ
βηκε στό ρέμα καί διεπίστωσε ότι δέν
έπρόκειτο γιά πτώμα άνθρώπου, άλλά
ζώου. Μετά άπό αύτή τή διαπίστωση,
ή άπαγοήτευση τής κυρίας πού τηλεφώ
νησε ήταν τρομερή. Σχεδόν άναλύθηκε
σέ δάκρυα. Ό έπικεφαλής τού πληρώμα
τος άνέλαβε νά τήν παρηγορήση:
—Μή στενοχωρήστε Κυρία μου. Ά λ 
λωστε τό λάθος σας, άν τό λέτε λάθος,
μπορούσε νά τό κάνη ό καθένας μας.
Ή ταν βλέπετε καί ή σύμπτωση τού πα
πουτσιού καί τού σακκακιοΰ........Πάντως,
καλλίτερα πού στή θέση τού ζώου δέν
ήταν κάποιος συνάνθρωπός μας.... Καί
μή θαρρήτε ότι σάς λείπει τό άστυνομικό δαιμόνιο, πού κάθε 'Ελληνας κρύ
βει μέσα του.
’Εξ άλλου ή ειδοποίησή μας ήταν
άναγκαία. Κάποιος έπρεπε ν’ άπαλλάξη
τή γειτονιά άπό αύτή τήν άνυπόφορη
μυρουδιά. Καί γιαύτό θά φροντίσουμε
έμείς μέσω τής υπηρεσίας τού Δήμου.
’Επομένως προσφέρατε στούς γείτονές
σας κάποια ύπηρεσία.
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1

ΣΤΟ
ΡΙΚΑΙ Σ€ΑΙΛβε

Ο ΑΓΩΝ

ΡΟ 120 ετών (’Ιούλιος 1856)
ή ληστεία ύπέστη ένα άπό τα
μεγαλύτερα πλήγματα πού εί
χε δεχθή έως τότε: Την έξόντωσιν τών ληστοσυμμοριών Ντα
βέλη, Κακαράπη, Ζαφείρη, Φουντούκη καί Τζώπα, πού έπί χρόνια
τρομοκρατούσαν τούς άγρότες της
Άττικοβοιωτίας καί ολόκληρης της
Στερεάς.
Τύ ιστορικόν τού σημαντικού τού
του κατορθώματος, όπως προκύπτει
άπό τα επίσημα κείμενα, έχει κατά
χρονολογική σειρά, ώς έξης:
Κατά τίς αρχές Ίανουαρίου 1856
προήχθη στό βαθμό τού μοιράρχου
καί έτοποθετήθη διοικητής της Μοι
ραρχίας καί τού Μεταβατικού άποσπάσματος Βοιωτίας, ό Πέτρος Βα-
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κάλογλου, γιά τήν προσωπικότητα
καί τήν δράσιν τού οποίου άφιερώσαμεν σύντομο σημείωμα σέ προη
γούμενο τεύχος τής «Ε.Χ.».
"Οταν ό Βακάλογλου άνέλαβε τά
νέα του καθήκοντα, συνεκρότησε πολ
λά άποσπάσματα, τά όποια έθεσε
ύπό τή διοίκησι πεπειραμένων άξιωματικών της Χωροφυλακής καί τού
Στρατού, πού ό ίδιος έπέλεξε.
Λίγες ημέρες άργότερα καί συγκε
κριμένος στις 29 Ίανουαρίου, ό
διοικητής τού άποσπάσματος Λεβαδείας ύπομοίραρχος Α. Μοσκοβάκης,
άνέφερε στον προϊστάμενό του μοί
ραρχο Βακάλογλου, ότι τρία άποσπά
σματα Χωροφυλακής συνεπλάκησαν
στή θέσι Δάφνιζα μέ τήν 13μελή λη
στοσυμμορία Νταβέλη, μέ άποτέ-

λεσμα τον φόνο δύο ληστών καί τή
σύλληψι ένός. Έ κ τών άνδρών τών
άποσπασμάτων έφονεύθησαν ένας
επικουρικός χωροφύλαξ καί ό ύφοδηγός καί έτραυματίσθησαν τέσσερις
χωροφύλακες. Δέκα ήμέρες άργό
τερα, άποσπάσματα Χωροφυλακής
καί Στρατού, ύπό τούς υπομοίραρχον
Δόντην καί ταγματάρχην Σκαλτσοδήμον, συνεπλάκησαν εις τήν ορει
νήν περιοχήν τού Μαραθώνος μέ τήν
τρ ιακοντα μελή λη στοσυ μμο ρίανΜπελιούλια ή Κακαράπη, μέ άποτέλεσμα τον φόνον εννέα ληστών καί
τήν σύλληψι πέντε.
Μετά έξη μήνες καί συγκεκριμένος
τήν 20 ’Ιουνίου 1856, ό διευθυντής
Χωροφυλακής τού ύπουργείου Στρα
τιωτικών (τό ’Αρχηγείο Χωροφυ
λακής είχε καταργηθή τον Νοέμβριον
τού 1855) μοίραρχος Ά ναστ. Πλέσσας άνέφερε προς τό υπουργείο τών
Εσωτερικών, ότι ή ληστοσυμμορία
Νταβέλη άπεβιβάσθη στις 16 ’Ιου
νίου εις θέσιν Καλαμιώτισσα καί
κατηυθύνετο στή Μονή 'Οσίου Λουκά

καί δτι ό μοίραρχος Βακάλογλου το
έπληροφορήθη καί διέταξε τά ύπ’
αύτόν άποσπάσματα να καταλάβουν
επίκαιρες θέσεις, τις όποιες καί
ώρισε. Τότε ακριβώς, ό Νταβέλης,
για νά πειράξη τον Βακάλογλου, τοϋ
έστειλε τό άκόλουθο σημείωμα:
«Ρέ μοίραρχε,
Σαν σοΰ βαστά, δεν έρχεσαι νά
παίξωμε δυο τουφεκιές;
Νταβέλης»
Οί τουφεκιές έπαίχθησαν πράγμα
τι, μέ τη διαφορά ότι έσήμαναν τό τέ
λος τοϋ διαβόητου ληστάρχου καί των
συντρόφων του.
Κατά τά τέλη ’Ιουνίου 1856, συνελήφθη ύπό άποσπάσματος Χωροφυλα
κης Βοιωτίας ό λήσταρχος Μπαρμπαγιάννης μέ δύο οπαδούς του καί
έπρόκειτο νά μεταφερθοΰν στη Λει
βαδιά γιά άνακρίσεις. Φαίνεται ότι
αύτό τό έπληροφορήθη ό Νταβέλης,
πού τις ημέρες έκεΐνες είχε ένωθή
μέ τις συμμορίες των αρχιληστών
Κακαράπη, Φουντούκη καί Ζαφείρη,
καί άπεφάσισε νά στήση ένέδρα γιά
νά τούς έλευθερώση. ’Αλλά ό πολύ
πειρος Βακάλογλου έλαβε τά μέτρα
του. Καί όπως άνέφερε σέ σχετική
έκθεσί του, πού έδημοσιεύσαμε ολό
κληρη σέ άλλο τεύχος τής «Ε.Χ.» (ή
έκθεσις αυτή φέρει ήμερομηνία 3
’Ιουλίου 1856) έσπευσε νά διατάξη
τούς ύπολοχαγούς Μέγαν, Αύγέρην
καί Μέρμηγκαν νά προβοΰν σέ ιχνη
λασία τών ύποπτων θέσεων τών πε
ριφερειών Κυριακίου, Λειβαδιάς καί
'Οσίου Λουκά, τον δέ άνθυπολοχαγόν
Στρίμπερην νά πράξη τό αύτό στή
περιοχή Ζερικίου, όταν δέ άντιληφθοΰν τούς ληστάς, οί σκοποί πού θά
έχουν τοποθετήσει στις κορυφές τών
βουνών, νά ρίξουν συνθηματικούς
πυροβολισμούς, γιά νά είδοποιηθή ό
Βακάλογλου. Πράγματι, οίάποσπασματάρχαι Μέγας καί Αύγέρης, άνεκάλυψαν τούς ληστάς στή θέσι
Ρόγκια, μεταξύ Κυρακίου καί 'Ο 
σίου Λουκά. Οί λησταί όμως άντελήφθησαν τά άποσπάσματα καί
έτράπησαν εις φυγήν μέ κατεύθυνσιν
τό Μετόχι της Μονής 'Οσίου Λουκά.
Καταδιωκόμενοι άπό τά άποσπά
σματα, επικεφαλής τών όποιων εύ-

ρίσκετο ό μοίραρχος Βακάλογλου, οί
λησταί, κατέφυγαν σέ ορεινό καί
άπρόσιτο συγκρότημα, όπου κατέλα
βαν θέσεις, άφοΰ προηγουμένως δύο
έξ αύτών έτραυματίσθησαν σοβαρώς
άπό τά άποσπάσματα καί συνελήφθησαν κατόπιν. Έ κ τών άνδρών τών
αποσπασμάτων έτραυματίσθη ένας
χωροφύλαξ. Τά άποσπάσματα έξη κολούθησαν τήν καταδίωξιν τών
ληστών, άλλά δέν μπορούσαν νά τούς
κυκλώσουν, διότι ή δίοδος πού έπρεπε
νά περάσουν, ήταν στενή. Μόλις ένύχτωσε, οί λησταί, οδηγούμενοι άπό
ένα μοναχόν πούέγνώριζε καλά τήν
περιοχή, διέφυγαν άπό ένα πέρασμα
πού οδηγούσε στήν άπέναντι κοιλά
δα.
Τή συνέχεια θά τήν παρακολουθήση ό άναγνούστης στήν άκόλουθη
έκθεσι, μέ ήμερομηνία 18 ’Ιουλίου
1856, πού υπέβαλε ό Βακάλογλου
στο υπουργείο Στρατιωτικών καί
πού έδόθη άπό τό υπουργείο αύτό πρός
δημοσίευσιν «ίνα τό κοινόν ϊδη τίνι
τρόπω καί ύπό τίνων κατορθώθη
ή καταστροφή τών ληστρικών συμ
μοριών Δαβέλη, Μπελιούλια, Ζαφεί
ρη, Φουντούκη καί Τζώπα. 'Ο δια-

ληφθείς μοίραρχος, ούχί μόνον παρευρέθη εις τήν μετά τών ληστών
τούτων συμπλοκήν, άλλά καθοδήγη
σε, άπαντα τά προσβαλόντα τάς συμ
μορίας ταύτας μεταβατικά άποσπά
σματα, καί αύτος μόνος δύναται νά
γιγνώσκη άπάσας τάς κατά τήν
σύγκρουσιν λαβούσας χώραν λεπτο
μέρειας».
Ή έκθεσις τοϋ μοιράρχου Βακά
λογλου έχει ως ακολούθως (1)
Ά ριθ. 856
Ο Μ ΟΙΡΑΡΧΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ ΤΟ Τ Μ ΕΤΑΒΑΤΙ
ΚΟΥ ΑΥΤΗ Σ
Πρός τό ύπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών (Γραφεϊον Χωροφυλακής)
Μετά τήν συμπλοκήν τής 3ης
’Ιουλίου περί ής διέλαβεν ή ύπ’ άριθ.
730 άναφορά μου, οί λήσταρχοι Μπελούλιας, Δαβέλης, Φουντούκης, Ζαφείρης καί Τζώπας, μετά τών οπαδών
των, ώλημέρευσαν δύο ήμέρας εις
θέσιν "Αγιος Βασίλειος, κειμένην
μίαν ώραν μακράν τών 'Αγίων Θε
οδώρων. Τήν έσπέρον τής 4ης, θραύσαντες τάς θύρας τοϋ εκεί Με
τοχιού τοϋ 'Οσίου Λουκά, άφήρεσαν
τροφάς τινάς καί έλαβον διεύθυν-

'Η έμφάνισις στρατιωτικών τμημάτων
τοϋ νεοσνστάτον ακόμη 'Ελληνικόν Κρά
τους μέ επικεφαλής την μουσικήν μπάνταν
προκαλοϋσε παραληρήματα ενθουσιασμού
και θνελώδεις επευφημίας τον λαόν. 'Η
ύπαιθρος δμως χώρα κατετρνχετο υπό
σκληρών και αδίστακτων ληστοσυμμοριών
τάς οποίας επίλεκτα τμήματα Χωροφυλα
κής κατεδίωκον άπηνώς διά την έξολόθρενσίν των.
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σιν άγνωστον. Την πρωίαν τής 8ης,
ό έξ Ά ραχώ βης Εύστάθιος Θεοχάρης
άνήγγειλε προς τον δήμαρχον αυτής,
δτι οί εΐρημένοι λήσταρχοι, μεταβάντες εις τό κατάτήνθέσιν Κούβελο,
κειμένην πλησίον τής Ά ραχώβης,
ποιμνιοστάσιον, ώλημέρευσαν τήν
6ην καί τήν 7ην μέχρις έσπέραε, δτε
έλαβον διεύθυνσιν άγνωστον. 'Ο είρημένος δήμαρχος διέταξε άμέσως
γενικήν ιχνηλασίαν, έξ ικανών συνδημοτών του, μέρος των οποίων, άνακαλύψαντες τούς ληστάς εις θέσιν
Στρογγυλή τής Ά ραχώβης, τούς κατεδίωξαν, επί κεφαλής έ'χοντες τον
Τάσιν Άνδριόπουλον οδηγόν, περί
τήν 8 μ.μ. μέχρι τής θέσεως Πλούβαρη, μεταξύ Δαυλείας καί Α γία ς
Μαρίνης. Τήν 9μ.μ. ό ύπολοχαγός
Μέγας, άνέφερε, διά τής ύπ’ άριθ. 59
άναφοράς του, δτι οί λησταί, διέβησα\ εις τα Βασιλικά τής Λοκρίδος,
άλλ’ ούτοι, άλλάξαντες διεύθυνσιν,
μετέβησαν εις τήν θέσιν Μαυρόλογγον τής Βελίτσης. Κατεδείχθησαν δέ
είς τό άπόσπασμα τοΰ άνθυπολοχαγοϋ
Ταμπούρη καί τοΰ Λουκά Λούτσικα,
τήν εσπέραν, δτε δεν ήτο καιρός νά
καταδιωχθώσι.
Τήν νύκτα τής 11ης, οΐ λησταί,
μετέβησαν είς τήν έν Ά κρινώ Νερώ του Παρνασσού τυραποθήκην τής
Μονής 'Ιερουσαλήμ καί άφαιρέσαντες ποσότητα τινά τυρού, ώλημέρευ
σαν πλησίον αυτής. Λίαν δέ πρωί
τής 12ης, ό συνταξιούχος δεκανεύς
καί οδηγός Λουκάς Δελής, μετέβη
έκεϊθεν τή διαταγή τοΰ άποσπασματάρχου, ίνα καταλάβη θέσιν τινά.
Ειδοποιηθείς δέ περί τής όλημερεύσεως των ληστών παρά τοΰ άρχιποιμένος τής Μονής, μοναχού Ευγε
νίου Άλογοσκούρη, έκρύβη μετά
15 οπλιτών αύτοΰ, ίνα μή ίδόντες
αυτόν οί λησταί άναχωρήσωσι, καί
ειδοποίησε παρά χρήμα δι’ επιστολής
του τούο άποσποσματάρχας Μέγαν, Στρίμπερην καί Τσίκλαν, ευρι
σκομένους έπί τού Παρνασσού, τούς
δημάρχους Χαιρωνείας καί Ά ρ α χώ 
βης καί τον ήγούμενον τής 'Ιερου
σαλήμ. Οί ρηθέντες άποσπασματάρχα1, φθάσαντες έκεΐσε, δύο ώρας μετά
τήν άνατολήν τού ήλίου, ήρξαντο τής
καταδιώξεως αύτών. Οί λησταί,
ίδόντες προσεγγίζοντα τά άποσπάσματα, διευθύνθησαν προς τά υψη
λότερα μέρη τοΰ Παρνασσού. Ά λ λ ’
ό ηγούμενος τής 'Ιερουσαλήμ, ’Ιω 
σήφ Μελισσάριος, μετά δέκα μονα
χών καί υπηρετών του, καταλαβών
τήν θέσιν Λακκώματα, έξ ής καί μό
νης ήδύναντο νά διευθυνθώσιν οί λη
σταί, πρός τά άνω μέρη τοΰ Παρνασ
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σού, καί πυρο βολή σαν τες, τούς ήνάγκασαν καί ήλλαξαν διεύθυνσιν προς
τόν Έλικώνα, διά τοΰ δρους Ζω
ικού, παρ’ ώ συνηντήθησαν μετά τών
κατοίκων Δαυλείας, έχόντων έπικεφαλής τόν δημαστυνόμον, πάρεδρον Χαιρωνείας Ν. Τσιπλήν, ένώ
έτεροι κάτοικοι αυτής, μετά τού
γραμματέως Π. Παπαλουκοπούλου,
προλαβόντες, κατέλαβον έτέραν θέσιν

'Η Βυζαντινή Μονή τοΰ Ό σιον Λουκά
—Βοιωτίας δπως είναι σήμερον. Τήν επο
χήν τών εξιστορούμενων ιστορικών γεγο- —1
νότων τό ορεινόν σνγκρότητ α τής
Βοιωτίας άλλα και τής υπολοίπου μικρός
τότε Ελλάδος, έστέναζε άπό τό μίασμα
τών ληστών. Γενναίοι καί ριψοκίνδυνοι
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής δπως ό
Πέτρος Βακάλογλον καί άλλοι, άνέλαβαν
τήν ίξόντωσιν τών ληστών καί τελικώς μέ
άγώνας καί θυσίας τό έπέτνχον.

τες ΰπ’ αυτούς δέκα χωροφύλακας,26
επικουρικούς χωροφύλακας καί 61
οδηγούς καί έθνοφύλακας καί οί
κάτοικοι Δαυλείας έβδομήκοντα πε
ρίπου, μετά των μοναχών καί ήρχισαν
τον άκροβολισμόν. Μετά ταϋτα μετέβησαν έκεΐσε καί 70 περίπου Διστο μΐται καί Στειριώται, ύπό την
οδηγίαν τοϋ έΐδικοϋ παρέδρου Ά θ .
Τσάτου καί τοΰ άνθυπολοχαγοΰ Λ.
Τσεκούρα. Κατόπιν άφίχθησαν 60
περίπου Ά ραχω βΐται, ΰπό την οδη
γίαν τοϋ άρχαίου στρατιωτικού Ε.
Τομαρά καί τοϋ δασονόμου Χρ. Μελισσόβα, καί κατέλαβον, τά μέν άποσπάσματα καί οί Δαυλιώται τό άρκτικοανατολικόν μέρος, οί Ά ραχω βϊται τό άρκτικοδυτικόν καί οί Διστο μΐται τό δυτικομεσημβρινόν.
"Οτε δέ άπαντες οί εΐρημένοι άφίχθη
σαν έκεϊ, ό πυροβολισμός έγένετο
έξ άμφοτέρων των μερών πεισματώ
δης, μέρος δέ τών ληστών ήναγκάσθησαν άπό τούς Ά ραχωβίτας νά
έγκαταλείψουν οχυρώματα τινά καί
νά όχυρωθώσι εις μέρος ύψηλότερον
καί όχυρότερον. Ά λ λ ’ έν τοσούτω,
προ της άφίξεως ήμών, ούδείς τών
ληστών ή τών ήμετέρων είχε πληγωθή κατά την συμπλοκήν, ή δέ
σύγκρουσις περιωρίζετο εις τό νά
πυροβολώνται άμοιβαίως έκ τών
οχυρωμάτων. Καί έπειδή οί άποσπασματάρχαι ύπέθετον οτι εύρισκόμεθα εις τό χωρίον Κυριάκι ή
ότι μετέβημεν εις Θήβας καί ότι δέν
θά δυνηθώμεν νά φθάσωμεν έκεΐσε,
είχον άποφασίσει, οί Μέγας Στρίμπερης καί Τσίκλας, νά καταλάβωσι
διά κλήρου, προς τό έσπέρας, τάς
θέσεις, έξ ών ήδύναντο νά έξορμήσωσιν οί λησταί καί νά καταστή
υπεύθυνος έκεΐνος, έκ τής θέσεως
τοϋ οποίου ήθελον έξορμήσει.

κάτωθεν τοΰ Ζωϊκοΰ, άπέκρουσαν
τούς ληστάς καί ήνάγκασαν αύτούς,
άποκαμόντας έκ της καταδιώξ^ως,
νά όχυρωθώσι περί την μεσημβρίαν
έν τή θέσει Δερβένι Κούλια τοΰ Ζε
μενοΰ ένθα‘ύπάρχουσι έρείπια οχυ
ρωμάτων.
Όχυρωθέντων τών ληστών, έφθασαν έκεΐσε οί άποσπασματάρχαι Μέ
γας, Στρίμπερης καί Τσίκλας, έχον-

Την 3 μ.μ. ώραν, έξ έπιστολής τοΰ
όδηγοΰ Μαρκαντώνη, εύρεθέντος
εις τό χωρίον Στείρι, πληροφορηθείς
ότι προς τό μέρος τοΰ Ζεμενοΰ
άκούονται πυρο3ολισμοί, έ'δραμον
μετά τοΰ ύπό τάς διαταγάς τοΰ ύπολοχαγοΰ Δ. Τζήρου άποσπάσματος,
τοΰ έπικουρικοΰ υπομοιράρχου Μ.
Πρωτόπαπα καί 15 χωροφυλάκων,
οίτινες, μετά τοΰ ρηθέντος άποσπά
σματος, διετέλουν ΰπό τάς άμέσους
διαταγάς μου προς τό μέρος όπου
ήκούοντο οί πυροβολισμοί, όπου διά
κατεσπευσμένης πορείας άφίχθην πε
ρί ώραν 5 μ.μ’. έχων καί δύο φορτία
πολεμοφοδίων. "Αμα δέ άφιχθείς,
διένειμον πυριτοβολάς εις πολλούς,
οίτινες τάς είχον έξοδεύσει, διέταξα
νά άναπαυθώσι έπί δέκα λεπτά της
ώρας οί ύπό τάς διαταγάς μου άνδρες

καί άκολούθως διέταξα τούς σαλπιγκτάς νά ήχήσωσι έφοδον κατά τών
ληστών, χωρίς προηγουμένως νά λά
βω ούδεμίαν συνέντευξιν μετά τών
άποσπασματαρχών. Καί διαιρέσας
εις δύο τό άπόσπασμα τής Γραμμής
καί τούς λοιπούς ύπό τάς διαταγάς
μου διατελοΰντας, έπετέθημεν κατά
τοΰ οχυρώματος τών ληστών μετά
τοΰ ύπολοχαγοΰ Δ. Τζήρου, έκ δύο
διευθύνσεων, άπό τό άνατολικόν μέ
ρος. Οί λησταί, οίτινες είχον άποκλεισθή στενώς έκ μέρους τών κατοί
κων Δαυλείας, άντέστησαν έπί μι
κρόν καί άκολούθως ήρχισαν νά ρίπτωσι τά όπλα των καί νά πυροβολώσι διά τών πιστολίων έκ τών οχυ
ρωμάτων των. Μετ’ ού πολύ, φονευθέντων καί πληγωθέντων πολλών
έξ αύτών, έδόθησαν οί έπίλοιποι εις
φυγήν ξιφήρεις, ρίπτοντες τάς πιστό
λας καί πυριτοθήκας των προς τόν
σκοπόν διασώσεώς των. Καταδιωκόμενοι, έφονεύθησαν έντός παρακει
μένου ρέματος. Δύο έξ αύτών διασωθέντες καί προχωρήσαντες ικανόν
διάστημα, συνελήφθησαν παρά τών
ιππέων χωροφυλάκων I. Κοχύλη καί
Ά θ . Βούλγαρη, είς δέ έτερος, πλη
γωθείς εις τούς πόδας συνελήφθη ύπό
κατοίκων τής Δαυλείας. Έ κ τών
ήμετέρων έφονεύθη, δυστυχώς, άμα
είσπηδήσας εις τό οχύρωμα τών
ληστών, παρά τίνος έξ αύτών, διά
πιστολιού, ό ύπολοχαγός άπόσπασματάρχης ’Ιωάννης Μέγας καί έπληγώθησαν διά πιστολιού έλαφρώς έν
τός τών οχυρωμάτων ό Ό δ . Μαυροδήμος οδηγός καί διά ξίφουε ό Εύστ. Τομαράς έξ Άραχώβης, ό Δ.
Πατσαρός έκ Δαυλείας, I. Κούζης καί
Λ. Παπάς έκ Διστόμου καί Μ. Κυριακώτσης έκ Στειρίου. Εις την κα
ταστροφήν τών ληστών συνετέλεσαν
τά μέγιστα καί οί δήμαρχοι Ά ρα χώβης Λ. Καρποΰζος καί Χαιρωνείας
Εύστ. Νικολάου οίτινες, μετά πο~
λών συνδημοτών των παρευρέθησαν
εις τόν άποκλεισμόν τών ληστών,
ό Ά θ . Τσάτας καί ό άνθυπολοχαγός
Α. Τσεκούρας οίτινες έλαβον μέ
ρος εις τάς συμπλοκάς, ό ήγούμενος
τής Μονής 'Ιερουσαλήμ ’Ιωσήφ
Μελισσάριος, δστις ήμπόδισε τούς
ληστάς νά διευθυνθώσι είς τόν
Έλικώνα καί διεκρίθησαν οί έν τώ
έγκλείστω καταλόγωση μειούμενοι
οίτινες άξιοΰνται βραβεύσεως καί
ύπέρ ένός έκάστου τών οποίων σημειώ τήν κατ’ έμήν γνώμην δικαίαν
άμοιβήν........................
Έ ν Λεβαδεία τή 18 ’Ιουλίου 1856
Π. ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΤ
Μοίραρχος
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ΑΠΟ ΤΗΝ Α Σ Φ Α Λ Τ Ο
Μ Ε Α Ν Η Σ Υ Χ Ι Α ___

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ταιριάζει περισσότερο σέ
μερικά λυπηρά περιστατικά πού συνέβησαν -ή καϊ
συμβαίνουν άκόμη—στους 'Ελληνικούς δρόμους.
Πρωταγωνισταϊ τους είναι—ποιοι άλλοι;—παρά
ώρισμένοι «ασύνετοι» όδηγοί. Πρώτοι καί καλύ
τεροι άπό τούς........χειρότερους ήταν—καί δυστυ
χώς εξακολουθούν νά είναι—οί λεγόμενοι «καμικάζι»
τής άσφάλτου. Πρόκειται δηλαδή γιά τούς άνεκδιήγηΐους έκείνους νεαρούς όδηγούς, οί όποιοι σκαρφα
λωμένοι σ’ ένα τροχοφόρο σιδερένιο σκελετό μέ τις
διαστάσεις καί τό σχήμα τού δικύκλου, άναστατώνουν κάθε τόσο τήν κυκλοφορία μέ άκροβατικούς
έλιγμούς, έκκωφαντικούς θορύβους, καί γενικά μέ
κάθε τι, κυκλοφοριακά καί ανθρώπινα, άπαράδεκτο.
"Υστερα άπό αύτό ό πολύς κόσμος αναρωτιέται μέ
εύλογη άπορία: Τι κάνει ή Τροχαία; 'Η άπάντηση
είναι ίσως όχι πειστική άλλά οπωσδήποτε πέρα γιά
πέρα αληθινή: Ή Τροχαία κάνει τά πάντα έκτος
άπό....... θαύματα. Καί «διά τού λόγου τό άσφαλές»
ας δώσωμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. "Ας
μεταφερθούμε νοερά σ’ ένα ’Εθνικό, ’Επαρχιακό,
ή άστικό δρόμο μέ μεγάλη κυκλοφορία. Πόσους
τροχονόμους θέλετε νά τοποθετήσωμε σ’ ένα κά
ποιο οδικό μήκος π.χ. 5 χιλιομέτρων; "Ας πούμε
πέντε πεζούς, ένα μοτοσυκλεττιστή, καί δύο άλλους
πάνω σ’ ένα περιπολικό. Έ χει καλώς—ή μάλλον
όπως θά δούμε κακώς—τό πράγμα. Σέ κάποια στιγμή
άπό τή μία πλευρά τού δρόμου άκούγεται ένας έκκωφαντικός θόρυβος. Ό πρώτος τροχονόμος ξαφνικά
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βλέπει τά αύτοκίνητα νά παραμερίζουν δεξιά καί
άριστερά γιά νά γλυτώσουν άπό κάποιον «τρελλό»
νεαρό μοτοποδηλάτη, πού τρέχει τουλάχιστον μέ 80
χιλιόμετρα κάνοντας ακροβατικά «ζίκ-ζάκ». Έ τσι
οί 5 πεζοί τροχονόμοι παραμένουν μοιραία άπλοι
παρατηρηταί τού «γκράν-γκινιόλ» θεάματος.
Ό μοτοσυκλεττιστής δυσκολεύεται καί αύτός νά
τόν άκολουθήση, άφοΰ στά δύο άκρα τού δρόμου
έχουν παραμερίσει τά «πανικό βλη μένα» αυτοκίνητα.
Τό ίδιο φυσικά ισχύει καί γιά τόν όδηγό τού περι
πολικού. ’Αλλά καί άν άκόμη άρχικά διαγράφονται
οί προϋποθέσεις γιά καταδίωξη, τελικά είναι δύσκο
λο νά όλοκληρωθή άποτελεσματικά, άφοΰ ό «φου
ριόζος» μοτοποδηλάτης ελίσσεται μέσα σέ στενό
τατα όδικά κενά, ένώ τά υπηρεσιακά όχήματα πρέ
πει νά τηρούν τούς κανόνες κυκλοφορίας. Ώ στε
λοιπόν ή Τροχαία «νίπτει τάς χεΐρας της»; Ό χ ι βέ
βαια. Προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά περιστείλη τό
κακό. Φτάνει άκόμη καί στο σημείο νά άσχολήται
καί μέ τόν έντοπισμό τών ταραξιών αύτών τής
άσφάλτου άπό τούς άριθμούς κυκλοφορίας τών
μοτοποδηλάτων τους. Πώς όμως θά στηριχθή ποι
νική κατηγορία τή στιγμή πού υπάρχει άμφιβολία
γιά τό ποιος όδηγοΰσε τό μοτοποδήλατο τήν ώρα
τών άκροβατισμών; ’Ιδού ένα άκόμη πρόβλημα
γιά τήν Τροχαία. Καί τό χειρότερο: Αύτό τό ξέρουν
οί ιδιοκτήτες τους οί όποιοι πολλές φορές φτάνουν
στό σημείο νά υποστηρίξουν μέ έπιμονή ότι τήν
«κρίσιμη ώρα» κάποιος τούς είχε κλέψει τό μοτο
ποδήλατο. "Υστέρα συμβαίνει καί κάτι άλλο: Λίγο
πρίν άρχίσουν τά έπικίνδυνα αύτά «ράλλυ» ή πινα
κίδα κυκλοφορίας άφαιρεΐται, ή καλύπτεται μέ
έντεχνο τρόπο. Άφαιροΰνται ή δέν τοποθετούνται
καν άκόμη καί τά «φτερά» τών μοτοποδηλάτων
γιά λόγους........άπογειώσεως ή πιθηκισμοΰ, άν
λάβωμε ύπ’ όψιν μας μερικά ξένα «πόστερς» πού
παρουσιάζουν «ώργισμένους» γεννειοφόρους νέους
σέ διάφορα φωτογραφημένα «έκ τών κάτω» αύτοσχέδια «μότο-κρόςς» στήν άσφαλτο.« ....... Μά, έπικίνδυνοι όδηγοί δικύκλων άναστατώνουν καί τις
συνοικίες........», θά άναρωτηθή ίσως κάποιος άναγνώστης. Ναι αύτό είναι αλήθεια. "Οπως άλήθεια
είναι ότι ή παρουσία στις περιοχές αύτές περιπο
λικών ή τροχονόμων δέν είναι κάτι τό σπάνιο.
’Αλήθεια........Σκεφθήκαμε ποτέ πόσοι κάτοικοι μπο
ρούν νά πεταχτοΰν έντρομοι άπό τά κρεββάτια όταν
κάποιο μεσημέρι ή λίγο μετά τά μεσάνυχτα
4-5 μοτοποδήλατα μέ έκκωφαντική έξάτμιση έμφανισθοΰν σέ ισάριθμα διαφορετικά σημεία μιας
πόλεως, καί στήν συνέχεια άρχίσει έστω μιά ήμίωρη
καταδίωξή τους; ........Μέ άλλα λόγια οί περίφημοι
αύτοΐ «καμικάζι» αλωνίζουν θρασύτατα καί τις
συνοικίες πολλές φορές, κάτω άπό τά βλέμματα
τών εύτυχών γονέων τους. Καί άν ύπολογίσωμε ότι
οί γειτονιές τών Ελληνικών πόλεων μετράνε συνο
λικά κάποιον πολυψήφιο άριθμό, είναι εύκολο νά
άντιληφθή κανείς άν είναι ποτέ δυνατόν νά ύπάρχη
μονίμως σέ κάθε μία καί άπό ένας τροχονόμος.
’Αλλά καί άν άκόμη υπήρχε ή δυνατότης αύτή,
πάλι τό κακό δέν θά σταματούσε. Γιατί ή Τροχαία,
όπως καί κάθε άλλη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, δέν
κρατάει κάποιο «μαγικό ραβδί» γιά νά μεταβάλη
άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη τήν «έν ψυχρώ» άντικυκλοφοριακή νοοτροπία σέ συμμόρφωση, καί

τήν έλλειψη σεβασμού πρός τόν συνάνθρωπο
σέ άνυπόκριτη φιλαλληλίσ. 'Ωστόσο δμως τά όργα
νά της καταβάλλουν συγκινητικές προσπάθειες
γιά τήν περιστολή τοΰ κακού. Πάντως είτε τό θέλομε
είτε όχι, ή άλήθεια είναι πικρή: "Αν τά νέα παιδιά
πού προαναφέραμε καλπάζουν μέ άδιαφορία πρός
τό θάνατο, αυτό δέν είναι άποκλειστική συνέπεια
τής λεγομένης «σύγχρονης έποχής τού ίλιγγου».
Είναι καί συνέπεια μιας φυγόκεντρης έκτροπής
«ύπό βαθμιαίαν έπιτάχυνσιν», πού έκδηλώνεται στό
ύψος τής ισόπεδης μέ κάθε εύκολη λύση καμπής
τού σύγχρονου «όπτικοϋ» πολιτισμού μας. Τής
καμπής, ή όποια, όπως καί τά άφηνιασμένα μηχανά
κια τών θλιβερών «καμικάζι» τής άσφάλτου, όδηγεΐ
παντού καί πουθενά........
ΤΡΟ ΧΟ ΝΟ Μ Ο Ι Κ Α Ι ΟΔΗΓΟΙ

ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΗ κίνδυνος νά χαρακτηρισθοΰμε
αυτόκλητοι συνήγοροι τών τροχονόμων μας, έν
τούτοις θά άσχοληθοΰμε μέ τούς άθλους ένός θερ
μόαιμου όδηγοΰ σέ κάποια Μακεδονική πόλη. Δια
σκέδαζε—άναφέρει ή σχετική δημοσιογραφική είδη
ση—σέ μιά ταβέρνα, όταν τό πλήρωμα ένός περιπο
λικού τοΰ συνέστησε νά μετακινήση τό φορτηγό
αύτοκίνητό του, πού τό είχε παρκάρει στή μέση
κάποιου γειτονικού δρόμου. 'Η άρνησή του δέν
ήταν μόνο έπίμονη, άλλά καί έξυβριστική γιά τούς
Χωροφύλακες, Καί τό χειρότερο: "Οταν τόν ώδήγησαν στό πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα, ξέσπασε
στόν ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας, καί στήν συνέχεια
σ’ ένα........κρύσταλλο Γραφείου, πού τό θρυμμάτισε
μέ μία γροθιά. "Ολα αύτά είχαν σάν άποτέλεσμα τήν
καταδίκη του σέ πολύμηνη φυλάκιση άπό τό αύτόφωρο Πλημμελειοδικείο. Τό τελευταίο αυτό μας
δίνει μεγαλύτερη λύπη άλλά καί εύχέρεια νά άσχολούμεθα τώρα μέ τήν όλη ένέργεια τοΰ θερμόαιμου
αύτοΰ όδηγοΰ, μιά καί κρίθηκε ποινικώς κολάσιμη
άπό τήν Δικαιοσύνη. Μακάρι κατά τήν ώρα τοΰ
έπεισοδίου νά ήταν λίγο ή πολύ μεθυσμένος. Αυτό
τό γράφομε γιά δύο λόγους: Πρώτον γιατί άν συνέβη
αύτό ήδη θά έχη συνειδητοποιήσει τό σφάλμα του,
καί δεύτερον γιατί άν μετά τή διασκέδασή του στήν
ταβέρνα όδηγοΰσε μεθυσμένος, μάλλον δέν θά
κατέληγε στό σπίτι του άλλά σέ κάποιο νοσοκομείο
ή άλλον άκόμη πιό άνεπιθύμητο χώρο πού καί
είναι άφετηρία μιάς διαδρομής σέ κάποια «τελευταίαν κατοικίαν»__ "Ωστε λοιπόν ήταν προτιμώτερο πού διανυκτέρευσε κρατούμενος στό Τμήμα;
"Οχι βέβαια. Έδώ νομίζομε ότι ισχύουν τά ρητά
«'Ενός κακού μύρια έπονται», καί «τό μή χείρον
βέλτιστον».
Εύτυχώς αύτοΰ τοΰ ε"δόυς τά θλιβερά περιστατικά
δέν συμβαίνουν συχνά. Μέ αύτό όμως δέν σημαίνει
ότι είναι καί άπό τά πολύ σπάνια. Τί φταίει; θά άναρωτηθή κάθε καλοπροαίρετος καί άντικειμενικός
πολίτης. Τΐ άλλο παρά ή «σκληρή» συμπεριφορά
(σ.σ. τά εισαγωγικά δικά μας) τών όργάνων τής
τροχαίας πού έρεθίζει τούς όδηγούς, θά σπεύση νά
έξηγήση κάποιος άπό έκείνους οί όποιοι νομίζουν
ότι ό ρόλος τής Τροχαίας είναι μόνο νά «κόβη»
κλήσεις. «Βεβαίως__ » θά προσθέση ίσως κάποιος
άλλος «παθών» άπό τήν Τροχαία. Καί τώρα ή σειρά
τών τροχονόμων: Δέν είμαστε έμείς σκληροί, θά

μάς πούνε. Σκληρή είναι ή πραγματικότης πού ύπάρχει στήν άσφαλτο. Καί ή πραγματικότης είναι μία:
Πολλοί όδηγοί πιστεύουν ότι έχουν τό άλάνθαστο
στήν όδήγηση. "Ετσι άπό τό λάθος αύτό—πού έχει
πληρωθή μέ ποτάμια άπό άνθρώπινο αίμα—ξεκινάει
μιά άλυσσίδα λαθών μέ τή μορφή τών διαδοχικών
παραβάσεων καί φυσικά κλήσεων, γιά τις όποιες
έπόμενο είναι νά διαμαρτύρωνται. Δέν χρειάζεται
νά μάς τό πήτε ότι πολλοί όδηγοί πιστεύουν ότι ό
ρόλος μας είναι μόνο νά γράφομε «ξύνοντας» γι’ αύτό
τά νύχια μας. Τό διαπιστώνομε καί έμείς κάθε μέρα,
καί μάλιστα κάτω άπό τραγικές συνθήκες. Παρατηρείται δηλαδή ότι όλα τά άτυχήματα άπό τά θανατη
φόρα μέχρι τά πιό άσήμαντα, συμβαίνουν σέ σημεία
όπου δέν υπάρχουν πεζοί τροχονόμοι, δίκυκλα ή
περιπολικά σταθμευμένα ή όχι. Τί σημαίνει αύτό; Τΐ
άλλο παρά αύτοσχεδιασμοί στήν όδήγηση άπό πολ
λούς όδηγούς, άπό τή στιγμή πού θά άπομακρυνθοΰν
άπό τό πρώτο όργανο ή όχημα έλέγχου. Γι’ αύτό
σέ ώρισμένα θεωρούμενα δυστυχώς «έλεύθερα»
δηλ. χωρίς τήν παρουσία τροχονόμου όδικά σημεία,
γίνονται σέ μιά ήμερα ένα, δύο, ή καί περισσότερα
άτυχήματα. Τί κάνει ή Τροχαία; άναρωτιοΰνται
τότε οί ίδιοι όδηγοί, οί όποιοι σέ άλλες περιπτώσεις
μάς θέλουν νά....... μήν κάνομε τίποτε. Καί ή συνέ
χεια: Πάμε έμείς στά λεγάμενα «έπικίνδυνα» σημεία;
’Αλλού γίνονται τά άτυχήματα........ ’Αφήστε δηλα
δή πού μάς κατηγορούν κιόλας ότι στήνομε «μπλόκα» σ’ αύτά τά σημεία, γιά τά όποια προηγουμένως
οί «άνήσυχοι» όδηγοί μάς καταλόγιζαν διαδοχικές
άπουσίες........ Μέ άλλα λόγια δηλαδή γιά νά στα
ματήσουν οί πολλοί όδηγοί νά παίζουν «κρυφτούλι»
μέ τήν Τροχαία, πρέπει νά ύπάρχη σέ κάθε πεντα
κόσια μέτρα όδικής διαδρομής καί άπό ένας τροχο
νόμος. "Αν είναι δυνατόν άλλά καί λογικό αύτό........
Αύτά περίπου θά μάς έλεγαν οί τροχονόμοι, οί
όποιοι πρώτα άπό όλα είναι άνθρωποι προορισμένοι
γιά τήν προστασία άνθρώπων. Γι’ αύτό άς μή τούς
κριτικάρωμε μέ κίνητρο κάποια εις βάρος μας κλήση,
άλλά στό σύνολο τών προσπαθειών τους γιά τή μείω
ση τών άτυχημάτων. Καί άν κρίνωμε άπό τις διάφο
ρες έπίσημες στατιστικές, ή προσπάθειά τους αύτή
είναι θετική. ’Αν πάλι συγκρίνωμε τά έγγραφα ή
προφορικά συγχαρητήρια τών πολιτών γιά τούς
τροχονόμους τής Χωροφυλακής, μέ τά εις βάρος
τους παράπονα, διαπιστώνομε ότι τά τελευταία σπα
νίζουν, ένώ τά πρώτα όγκώνονται συνέχεια. "Ας
ήταν νά σπάνιζαν καί τά φοβερά άτυχήματα έστω
καί εις βάρος τών έπαίνων γιά τούς τροχονόμους
μας........ Οί τελευταίοι υπηρετούν ένα μεγάλο κοι
νωνικό θεσμό. Καί όπως είναι πασίγνωστο οί θεσμοί
προστατεύονται μόνο μέ θυσίες έκείνων πού τούς
υπηρετούν. Προτιμώτερο είναι λοιπόν νά κατακρίνωνται οί τροχονόμοι μας γιά δραστηριότητα παρά
νά ώραιολογοΰνται γιά μακαριότητα. ’Εννοείται
δραστηριότητα ούσιαστική. Δηλαδή οί τροχονόμοι
νά κάνουν καθώς λέμε σωστά τή δουλειά τους. "Οσο
γιά τό τελευταίο, δέν έχομε λόγους νά άμφιβάλωμε.
Ά ν ώρισμένοι όδηγοί άμφιβάλλουν, άς φροντίσουν
νά τό άποδείξουν, έννοεΐται όχι μέ τήν προσκόμιση
κάποιας κλήσεως, άλλά καί άλλων άδιαβλήτων στοι
χείων. Μιά τέτοια ένέργεια έξυπηρετεΐ πάντα άμεσα
καί έμάς καί τό κοινωνικό σύνολο.
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Η Δ Ο Μ Η ΤΟ Υ Α Τ Ο Μ ΙΚ Ο Υ Π Υ Ρ Η Ν Α
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ Η τών πυρήνων σέ
σταθερούς και μή σταθερούς, απο
τελεί βασικά μια θεμελιώδη προϋ
πόθεση στη δικαιολόγηση των φαι
νομένων που συνοδεύουν τούς μή
σταθερούς πυρήνες, δηλαδή των
σωματιδίων -α καί -β καί τής
ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας
των ακτινών -γ.
Συνέπεια τών φαινομένων αυτών,
είναι ή μεταστοιχείωση, σαν ενδιά
μεσο στάδιο, τον μή σταθερού πυρή
να, πού συνεχίζεται μέχρι πού ό
πυρήνας να απόκτηση σταθερή δομή.
Τις μεταβολές αυτές τού πυρήνα,
τις συνοδεύει ή εκπομπή τής ΦΥ
Σ ΙΚ Η Σ Ρ Α Δ ΙΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ , πού
αποτελεί τή φυσική εκδήλωση τής
οντότητας τής ύλης.
"Υστερα από τή περίληψη τούτη
για τή προηγούμενη συνέχεια, θά
προσπαθήσουμε νά δώσουμε απάντη
ση στο ερώτημα: Πόσο διαρκούν
τά ενδιάμεσα στάδια πού στή διάρκειά τους συμβαίνουν οι μεταστοι
χειώσεις;
Ή απάντηση στο ερώτημα τούτο,
είναι πώς ή διάρκεια έξαρτάται

από τό ραδιενεργό στοιχείο καί μετά άπό 3X1620 χρόνια θά έμεναν
διαφέρει από πυρήνα σέ πυρήνα. 1 ]8 γραμμάρια καί τέλος, ύστερα
Γιά νά τό άντιληφθούμε αυτό καλύ άπό 4X1620=6480 χρόνια, θά έμε
τερα, άς πλησιάσουμε περισσότερο ναν 1 ] 16 γραμμάρια.
Μέ τό ίδιο τρόπο, προσδιωρίστή
τά γεγονότα καί ας εξετάσου μετά
συμβαίνοντα μέ κάποια περισσότερη κε πώς τό ουράνιο -226 χρειάζεται
4.510.000 χρόνια γιά νά ύποδιπλαλεπτομέρεια.
σιασθή,
ενώ τό στοιχείο Φράγκιο
Στήν πυρηνική ορολογία, ονομά
-223
υποδιπλασιάζεται
σέ 22 λεπτά
ζεται ΗΜ ΙΖΩΗ, ό χρόνος πού
καί
τό
στοιχείο
Πωλόνιο
-212 σέ *
χρειάζεται ένα ραδιενεργό υλικό
γιά νά γίνη διάσπαση ατούς μισούς χρόνο 0,0000003 τού δευτερολέπτου.
Οι οικογένειες τών φυσικών ρα
από τούς πυρήνες τον. Μ ’ αυτό τό
διενεργών
στοιχείων, είναι τρεις
τρόπο, προσδιορίζεται ή ποσότητα
τής ραδιενέργειας πού απομένει, καί μία τεχνητή, τού Ποσειδώνιου.
1. Ή οικογένεια τού Θόριου -232.
ύστερα από τό κάθε πέρασμα ενός
Ό
χοόνος ύποδιπλασιασμού (ήμιζωχρόνον, ίσου μέ τό χρόνο πού προσ
διορίζει τήν ήμιζωή τού ραδιενεργού ή), είναι 13.900.000.000 χρόνια.
υλικού, αλλά καί ή ποσότητα τών Τό τελευταίο στάδιο πού σταθερο
ραδιενεργών πυρήνων πού απομέ ποιείται δση ποσότητα μείνη. είναι
νουν. "Ετσι, μετά τό πέρασμα μιας Μόλυβδος -208.
2. Ή οικογένεια τού Άκτινουήμιζωής, απομένει ή μισή ραδιενέρ
γεια, άπό δση αρχικά διέθετε τό ράνιου. Ό χρόνος ύποδιπλασιασμού
(ήμιζωή) είναι 710.000.000 χρόνια
υλικό.
Στο δεύτερο χρόνο, πού θά έχη καί καταλήγει σέ μόλυβδο -207.
3. Ή οικογένεια τού Ουράνιου.
διάρκεια όμοια μέ τή διάρκεια τής
ήμιζωής, θά έχη μείνη τό 1 J4 τής Ό χρόνος ύποδιπλασιασμού, είναι
ποσότητας τών πυρήνων καί συνε 4.500.000.000 χρόνια καί καταλήγει
χίζεται αυτό μέχρι πού θά μηδε- πάλι σέ μόλυβδο -206.
νισθή ή ραδιενέργεια, πού σημαίνει
4. Ή τεχνητή οικογένεια τού
πώς οι πυρήνες τού υλικού πού άπό- Ποσειδώνιου -237 χρονολογείται άπό
μειναν, έγιναν σταθεροί. Μέ τό σύ τό 1940. Στά παραπάνω στοιχεία,
στημα αυτό, υπολογίστηκε πώς ή ό αριθμός πού άκολουθεϊ είναι τό
ήμιζωή τού ράδιου, δηλαδή ό χρόνος ατομικό του βάρος καί είναι χαρα
πού χρειάζεται νά νποδιπλασιασθή κτηριστικό μέγεθος τού στοιχείου.
σέ ποσότητα, είναι 1620 χρόνια.
Τό συμπέρασμα πού βγάζομε
Πιο συγκεκριμένα, άν είχαμε απ’ δσα έγράφησαν, γιά τή διάρ
ένα γραμμάριο ράδιο, μετά άπό κεια τής μεταστοιχείωσης, είναι
1620 χρόνια θά έμεναν 1 ]2 γραμ πώς ή εκπομπή τής ραδιενέργειας,
μάρια. ύστερα άπό 2X1620=3240 μπορεί νά είναι περιωρισμένη μέσα
χρόνια, θά έμεναν 1 ]4 γραμμάρια, σέ ελάχιστο χρόνο ή νά διαρκή έκα-
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τομμύρια και δισεκατομμύρια χρό
νια. ’Έ τσι δικαιολογείται καί ή
σημερινή σύσταση τής γης, που είναι
προϊόν μακροχρόνιας μεταστοιχείω
σης κι ακόμη ή υπόθεση πώς ίσως
αχό μακρυνό παρελθόν, νά υπήρξαν
άλλα στοιχεία, πού σήμερα λόγω τής
μεταστοιχείωσης νά εξαφανίστηκαν
τελείως. Σ ’ όλη αυτή τη διάρκεια
τής εκπομπής τής ραδιενέργειας
πού συνοδεύει τη μεταστοιχείωση,
δίδονται φανταστικά ποσά έιέργειας
πού δεν γίνεται αντιληπτή, γιατί
παρουσιάζεται σέ μικρές δόσεις.
' Υπολογίστηκε πώς από ένα γραμ
μάριο ράδιου, ξεπετιώνται 36,7 δισε
κατομμύρια σωματίδια -α τό δευ
τερόλεπτο. Ή ενέργεια δε πού μπο
ρεί νά δώση ή ποσότητα αυτή τον
ράδιου, είναι 500.000 φορές πιο
μεγάλη από όση μπορεί νά δώση
ένα γραμμάριο άνθρακα μέ καύση.
Ή ραδιενέργεια μετράται σέ Κιου
ρί. 'Η μονάδα αυτή Κιουρί (C),
ίσοδυναμεϊ μέ 3,7 πεντάκις εκατομ
μύρια διασπάσεις τό δευτερόλεπτο.
Ή ραδιενέργεια στις θεραπευτικές
πηγές, μετράται σέ ΕΜΑΝ. Είναι δέ
ένα έμάν ίσον μέ ένα πεντάκις εκα
τομμυριοστό τοϋ Κιουρί σέ κάθε
λίτρο νερού. Σχετικές επίσης είναι
καί οί μονάδες ΡΟ ΝΤΚΕΝ καί
ΡΕΜ. Ή πρώτη χρησιμοποιείται
γιά τον προσδιορισμό τού μέτρου
πού μπορεί νά έκτεθή μιά ποσότητα
άέυα στις ακτίνες Ραϊντγκεν ή -γ
καί ή δεύτερη γιά τη μέτρηση τής
ραδιενέργειας πού άπορροφάται από
ένα όποιοδήποτε υλικό σώμα.
Είναι γνωστό, πώς ή ραδιενέργεια
γενικά επιδρά φοβερά στον οργανι
σμό τον άνθρωπον καί προκαλεϊ
σοβαρές βλάβες κι αυτό τό θάνατο
ακόμη. Αυτό οφείλεται στο βαθύ
πέρασμα των ακτινών -γ τόσο από
τά οστά, όσο καί από τούς ιστούς
τού ανθρώπινου σώματος, οπού προκαλοϋν ίονισμό πού έχει σάν απο
τέλεσμα τη βαρειά καταστροφή τών
αιμοποιητικών οργάνων καί τών
κυττάρων του αίματος. ”Αλλο σοβα
ρό αποτέλεσμα από τή δράση τών
ακτινών -γ, είναι οι μεταβολές στή
κληρονομικότητα. Λόγω ‘ τής επί
δρασης ατά γονίδια τών χρωματο
σωμάτων τού πυρήνα τών κυττά
ρων, πού φέρουν τις ιδιότητες τής
κληρονομικότητας, δημιουργούν σο
βαρές μεταβολές, μέ αποτέλεσμα νά
γεννιώιπαι απόγονοι μέ ανώμαλες
ιδιότητες, πού κληρονομούνται.
ΙΙέρα από τις πιο πάνιο συνέπειες
από τή δράση τών ακτινών -γ,
έχομε καί τις βλάβες πού προκαλούν τά σωματίδια -β καί -α. Τά

πρώτα, επειδή μπαίνουν βαθειά στον
οργανισμό, προκαλούν καί αυτά σο
βαρές ζημιές, ενώ) τά δεύτερα προσ
βάλλουν μόνο τό δέρμα καί δημιουρ
γούν εγκαύματα.
Μεγάλη σημασία έχει γιά τον
άνθροιπο ή έκταση τού σώματός του
πού τιροσβλήθηκε άπό τή ραδιενέρ
γεια. Μπορεί λόγου χάρη νά δοθούν
σέ υβρισμένο μέρος τού σώματος
πολλές χιλιάδες Ραϊντγκεν μέ μικρό
ρυθμό δόσης, χωρίς ζημιά, ενώ αν
δοθούν αμέσως, δπως συμβαίνει
στήν ατομική έκρηξη, 400 ώς 600
Ραϊντγκεν, θά προκαλέση ή ποσό
τητα αυτή θανατηφόρες βλάβες.
Γενικά, μέ τις προηγούμενες συνθή
κες, δόση πάνω άπό 600 Ραϊντγκεν
προκαλεϊ τό θάνατο, ενώ κάτω άπό
400 Ραϊντγκεν προκαλούνται πα
θολογικά φαινόμενο μόνο, μέ περιωρισμένο κίνδυνο γιά θάνατο.
Ό Διεθνής ’Οργανισμός γιάτήν
προστασία άπό τις ακτινοβολίες,
καθώρισε τά όρια τής ακτινοβολίας
πού μπορεί νά απορρόφηση τό άνθρώπινο σώμα, χωρίς νά κινδυνεύση.
Οί δόσεις αυτές άκτινοβολίας, είναι
5 ΡΕΜ γιά όλο τό σώμα γιά κάθε
χρόνο. Γιά τό δέρμα καί τά οστά
30 ΡΕΜ τό χρόνο, γιά τά χέρια
75 ΡΕΜ καί γιά τά υπόλοιπα
όργανα 15 ΡΕΜ τό χρόνο.
’Από τήν άποψη τής επίδρασης
τής κοσμικής ακτινοβολίας, έχει
νπολογισθή πώς ένα άτομο πού ζή
κοντά στήν επιφάνεια τής θάλασσας,
πέρνει σ’ όλη τή ζωή του 4 ΡΕΜ
ραδιενέργειας, ενώ εκείνος πού ζή
στο βουνό πέρνει 20 φορές περισσό
τερη.
Μέχρι εδώ, μιλήσαμε γιά τή
φυσική ραδιενέργεια. Ή διαπίστωση
τώ>ν φαινομένων πού περιγράψαμε,
δέν χρησιμέυσε μόνο γιά Ικανοποίη
ση τής περιέργειας τών επιστημό
νων. Τό ανθρώπινο δαιμόνιο, ή ανη
συχία καί ή υπέρμετρη φιλοδοξία τού
ανθρώπου, τον κίνησαν γιά νά δημιουργήση μέ τεχνητά μέσα τις
προϋποθέσεις πού θά έκαναν νά
εκδηλωθούν πάλι τά φαινόμενα αυ
τά, όχι μέ πρωτοβουλία τής φύσης,
άλλά μέ έλεγχο άνθρώπινο. ’Έ τσι
έχομε τήν απαρχή μιάς μεγάλης
άνακάλυψης πού αυγκινεϊ τον άνθρω
πο τοϋ πλανήτου μας, όχι μόνο γιά
τό κατόρθωμα, ούτε γιατί ανοίχτη
καν νέοι δρόμοι πού θά περάσουν
τον άνθρωπο σέ μιά πιο ευτυχισμένη
καί άνετη ζωή, άλλά πιότερο γιατί τό
άπερίγραπτο αυτό ενεργειακό θηρίο
τής ύλης, είναι δυνατόν κάποτε νά
στρέψη τά δόντια του καί νά κατα
βρό χθήση εκείνον πού μέ τόσο εν

θουσιασμό έτρεξε νά τό έλευθερώση
άπό τά δεσμό του.
Ωστόσο, άς δούμε άπό τήν αρχή
τή φάση πού άνήκει αποκλειστικά
στή πραγματοποίηση τής ΤΕΧ Ν Η 
ΤΗ Σ ΡΑΔΙΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ, μέ τις
κατοπινές εξελίξεις της.
Τό έτος 1919, ό Ράδερφόρντ,
στή διάρκεια πειράματος, κατώρθωσε νά διααπάαη μέ τή χρησιμο
ποίηση σωματιδίων -α τον πυρήνα
τοϋ α ζ ώ τ ο υ . Ά π ό αυτή τή
διάσπαση, σχηματίαθηκαν δυο νέοι
πυρήνες, τοϋ οξυγόνου καί τοϋ
υδρογόνου. Τό φαινόμενο αυτό μελε
τήθηκε καί έτσι μεταγενέστερα καί
συγκεκριμένα τό έτος 1934, ανακα
λύπτεται άπό τό Φρειδερίκο καί
τήν Ειρήνη Ζολιό—Κιουρί η τεχνητή
ραδιενέργεια. Βασική είναι ή διαπί
στωση πού έκαναν οι επιστήμονες
αυτοί, πώς στή τεχνητή ραδιενέργεια
έχομε εκπομπή νέων σωματιδίων
-β. Μαζί λοιπόν μέ τήν ακτινοβολία
άρνητικών σωματιδίων -β πού μιλή
σαμε στά προηγούμενα τεύχη, δημιουργεϊται άπό τή διάσπαση κάθε
πυρήνα καί ένα άλλο σωματίδιο -β
μέ θετικό ηλεκτρισμό, άλλά μέ μάζα
σάγ τό ήλεκτρόνιο, πού τό ώνόμασαν ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟ. Αυτή ή ταυ
τόχρονη δημιουργία τών δυο αυτών
σωματιδίων β- καί β \, λέγεται
«Δίδυμος γένεσις».
Στή δημιουργία τής τεχνητής
ραδιενέργειας,
χρησιμοποιήθηκαν
σωματίδια -α άπό φυσική ραδιενέρ
γεια. Αυτά τά σωματίδια, μπορούν
νά σπάσουν τό φράγμα πού σχημα
τίζει τό ήλ.εκτρικό πεδίο γύρω άπό
κάθε πυρήνα, άλλά γιά πυρήνες
πού άνήκουν σέ στοιχεία μέχρι
τού άτομικοϋ άριθμοϋ 23, γιατί
άπ’ εκεί καί πάνω, τό φράγμα είναι
πιο δυνατό καί χρειάζεται περισσό
τερη ενέργεια γιά τό πέρασμα στο
πυρήνα. Τό θέμα αυτό άντιμετωπίσθηκε μέ τό ΚΥΚΑΟΤΡΟΝ, πού
θεωρείται σάν βλήμα μέ πιο μεγάλη
ενέργεια.
Τό ποζιτρόνιο, είναι σωματίδιο
μέ πολύ μικρό χρόνο ζωής. Μόλις
συναντήση ήλεκτρόνιο, γίνεται ένα
σώμα μέ αυτό ( συσσωματώνεται)
καί άκαριαία εκπέμπουν σάν ενέρ
γεια δυο φωτόνια, ενώ ταυτόχρονα
εξαφανίζονται σάν υλικά σωματίδια.
Αυτό ειδικά τό φαινόμενο, λέγεται
«Έξαύλωαις».
Κατοπινές έρευνες, έδωσαν στους
επιστήμονες τή δυνατότητα, νά επι
διώξουν τή διάσπαση τού πυρήνα
μέ άλλα σωματίδια, παρμένα άπό
τά ίδια του τά ύλ.ικά. Ά λ λά γι’ αυτά,
θά μιλήσωμα στή νέα συνέχεια.
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ΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜ)ΚΩΝ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Σ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ω Ν
Σ Χ Ο Α Ω Ν Ε. Δ. Κ Α Ι Σ. Α.

Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των, κατά
τό τρέχον 2μηνον . οί Άντισυνταγματάρχαι
1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΓΙΟΥΛΟΣ Θεόδωρος,
2) Π Α Π Α ΓΡΗ ΓΟ ΡΑ Κ Η Σ Νικόλαος
καί 3) ΚΟΥΦΟΠΟΥΑΟΣ ’Απόστολος.

ΔΕΞΙΩ ΣΙΣ ΤΟΥ κ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προήχθησαν προσφάτως διά σχετικών
Προεδρικών Διαταγμάτων οί κάτωθι, κατά
βαθμούς, ’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος: Εις
Άντισυνταγματάρχας οί Ταγματάρχαι:
1) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος καί 2)
Π ΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος. Είς Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: 1 ) ΛΙΑ ΠΠ Α Σ
Γεώργιος καί 2) ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ’Ιωάννης.
Είς Μοιράρχους οί 'Υπομοίραρχοι: 1)
ΒΛΑΧΑΒΑΣ Νικόλαος, 2) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος, 4 ) ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
Στέφανος καί 5) ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης.
Είς Υπομοιράρχους οί ’Ανθυπομοίραρχοι:
1) ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ’Αλέξανδρος, 2)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος καί 3)
ΚΑΡΜ ΗΣ Βασίλειος. Είς τόν βαθμόν
τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου προήχθη ό Άνθυπασπιστής Μ ΠΕΤΣΑΣ ’Αλέξανδρος.
Προήχθησαν έπίσης είς Υπομοιράρχους
56 ’Ανθυπομοίραρχοι συμπλ,ηρώσαντες
3ετίαν είς τόν βαθμόν των.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΚΩΝ

ΚΑΙ

f %

ΥΠ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τά δοθέντα άναλυτικά στοι
χεία άπό τό άρμόδιον γραφεϊον της Διευθύνσεως Προσωπικού τοϋ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής κατά τό 7μηνον Ίανουαρίου—
’Ιουλίου 1976 έγένοντο αί κάτωθι, κατά
βαθμούς, προαγωγαί: Είς τόν βαθμόν τοϋ
Άνθυπασπιστοϋ προήχθησαν 52 Έ νω μοτάρχαι. Είς Ένωμοτάρχας προήχθησαν
407 Ύπενωμοτάρχαι. Κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα 458 Χωροφύλακες συμπληροόσαντες 22ετή πραγματικήν είς τό Σώμα
υπηρεσίαν καί τά λ.οιπά, κατά νόμον, προ
σόντα, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ
'Υπενωμοτάρχου.

ί

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Τήν 31 ην ’Ιουλίου καί από ώρας 20.00 εως 22.00' ή Α.Ε. ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας καί ή Κυρία Κωνσταντίνου Τσάτσου έδεξιώθησαν εις τούς κήπους
τού Προεδρικού Μεγάρου τούς προσφάτως άποφοιτήσαντας έκ τών παραγω
γικών Σχολών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας νέους
’Αξιωματικούς.
Εις τήν δεξίωσιν παρέστησαν ό Πρωθυπουργός κ. Κων]νος Καραμανλής, οί
Υπουργοί ’Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίας Τάξεως, κ. κ. Εύάγγελος Άβέρωφ
καί Γεώργιος Σταμάτης, μέλη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, ό Πρόεδρος τού
ΠΑ.ΣΟ. Κ. κ. Άνδρέας Παπανδρέου, ή ήγεσία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί άλλοι προσκεκλημένοι.
Ό κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ό Πρωθυπουργός, κατά τήν διάρκειαν
τής δεξιώσεως, είχον τήν εύκαιρίαν νά συνομιλήσουν μέ τά νέα στελέχη τών
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τά όποια συνεχάρησαν καί
ηύχήθησαν έπιτυχή σταδιοδρομίαν, διά τό καλόν τής Πατρίδος μας.
Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν.
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Συμφώνως πρός τά παρασχεθέντα άρμοδίως άναλυτικά στοιχεία, έξήλ.θον προσ
φάτως 257 Νέοι Χωροφύλακες έκ τών
Παραρτημάτων τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών τά
όποια λειτουργούν είς τήν Ρόδον καί τό
Ρέθυμνον Κρήτης. Οί φερέλπιδες αύτοί
νέοι οί όποιοι έξεπαιδεύθησαν είς τά καθή
κοντα τοϋ ’Αστυνομικού, βάσειτών συγχρό
νων άστυνομικών μεθόδων, έτοποθετήθήσαν
διά διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου είς τάς κά
τωθι 'Υπηρεσίας: Δ.Α.Υ. Προσώπων 6,
Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου 14, Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου 14, Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδονίας
13 καί Α.Δ.Χ. Θράκης 10. Είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης καί τήν

t

A

Δ.Α. Προαστίων Πρωτευούσης έτοποθετήθησαν άνά 100 εις έκάστην, πρός αντι
μετώπισήν των ηύξημένων Αστυνομικών
αναγκών τής εκτεταμένης περιοχής των.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙ
ΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Έ κ τής άναλυτικής μελέτης τών προ
σφάτους περιελθόντων εις τό Τμήμα Δη
μοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου έμπεριστατωμένων στοιχείων δραστηριότητας
καί παροχής έν γένει προσωπικών υπηρε
σιών έκ μέρους τών άνδρών τής ’Αμέσου
Έπεμβάσεως τής Δ.Α.Π. Πρωτ(σης προς
κατοίκους τής περιοχής των, άποδεικνύεται
ότι ουτοι με τάς φιλότιμους προσπάθειας
των καί παράλληλα προς τα ειδικά ύπηρεσιακά των καθήκοντα, κατά τό δμηνον
’Ιανουάριου—’Ιουνίου 1976 έσημείωσαν
την άκόλουθον δραστηριότητα: Διευθέτη
σαν 5.610 οικογενειακός διαφοράς πολιτών
τής περιοχής των. Άπηύθυναν έγκαίρως
τάς κατά νόμον έπιβαλλομένας ,κατ’ άντικείμενον συστάσεις πρός 6.7Θ7 παραβάτας
νόμων. Διεπίστωσαν κατόπιν νομοτύπων
ένεργειών καί έβεβαίωσαν 39.456ποινικάς
παραβάσεις ήτοι, είδικώτερον: 4 κακουργή
ματα, 9.780 ίΐλημ]ματα καί 29.672
Πταισματικάς παραβάσεις. Έπενέβησαν
καί διευθέτησαν Si’ ένδεδειγμένων ένερ
γειών 4.647 έπεισόδια ή διαφοράς πάσης
μορφής. Συνέλαβον 353 καταδιωκόμενα
πρόσωπα. Άνεϋρον και παρέδωσαν άρμο
δίως 258 κλαπέντα κατά διάφορα χρονικά
διαστήματα αυτοκίνητα καί 104 άπολεσθέντα άντικείμενα πάσης φύσεως. Παρέσχον
τήν έπιβαλλομένην έκ τών κρατουσών,
κατά περίπτωσιν, ειδικών συνθηκών συν
δρομήν πρός κατάσβεσιν 126 έκραγεισών
πυρκαΐών. Άνεΰρον μέ έμπεριστατωμένας
άναζητήσεις ή αναγγελίας καί παρέδωσαν
είς τούς οικείους των ή εις άρμοδίας άρχάς
205 έξαφανισθέντα πρόσωπα, έξ ών 101
ψυχοπαθείς. Έπενέβησαν είς 2.474 λαβούσας χώραν παντοειδείς συγκρούσεις όχημάτων. Ένήργησαν τά νόμιμα είς 2.156
περιπτώσεις παραβάσεως τών διατάξεων
τοΰ ίσχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού.
Συνέλαβον κατόπιν νομοτύπων ένεργειών
319 πρόσωπα διαπράξαντα αύτόφωρα αδι
κήματα. ’Επέδωσαν, συμφώνως πρός τάς
ίσχυούσας διατάξεις τής Ποινικής Δικονο
μίας καί τών ειδικών τοΰ Σώματος σχετι
κών υπηρεσιακών διαταγών, 12.286 δικό
γραφα. Προέβησαν είς τον κατά νόμον προβλεπόμενον έλεγχον τής ταύτότητος 1.411
υπόπτων προσώπων καί ένήργησαν έλεγχον
είς 3.719 ύποπτα κέντρα τής περιοχής των.
Έδέχθησαν 308.697 τηλεφωνικάς κλήσεις
έναντι 255.436 τοιούτων τοΰ άντιστοίχου
χρονικού διαστήματος τού λήξαντος έτους.
Παρέσχον παντοιοτρόπως τήν έπιβαλλομέ
νην συνδρομήν των είς 966 πρόσωπα διατρέξαντα κίνδυνον ζωής ή εΰρεθέντα καθ’
οίονδήποτε τρόπον είς δυσμενή κατάστασιν
χρήζουσαν παροχήν έκτάκτου βοηθείας ή
συμπαραστάσεως.

ΕΙΣΙΤΗΡίαΐ

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ Ο Ι

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ό είσιτήριος διαγωνισμός τής Σχολής
' Υπαξιωματικών Χωροφυλακής^ έλαβε
χώραν άπό 16ης μέχρι 18ης ’Ιουλίου 1976
είς ’Αθήνας καί Θεσσαλονίκην. Είς
τούτον έύ.αβον μέρος συνολικώ^3.139 υπο
ψήφιοι έκ τών άρμοδίως προτάθέντων
ήτοι 1.497 άνδρες Χωροφυλακής καί 1.642
ίδιώται. Ό άριθμός τών υποψηφίων
τρέχοντος έτους είναι καταφανώς μεγαλύ
τερος τού άντιστοίχου τοιούτου τού
λήξαντος έτους ήτοι ύποψήφιοι 1976:
3.139, έναντι 2.531 τού 1975. Έ κ τών
διαγωνισθέντων είς ’Αθήνας (1856) καί
Θεσσαλονίκην (1283) υποψηφίων ώς Δο
κίμων Ενωμοταρχών, οί 998 τοιούτοι
τυγχάνουν μή άπόφοιτοι 1 υμνασιου άνδρες' τοΰ Σώματος. Άναμφισβητήτως
είναι συγκινητικόν το γεγονός οτι εις
τόν Διαγωνισμόν προσήλθον έλευθέρως καί
έλαβον μέρος 1.642 ίδιώται νέοι, Από
φοιτοι Γυμνασίου, προερχόμενοι έκ διαφό
ρων περιοχών τής χώρας οί οποίοι
έπροτίμησαν νά γίνουν βαθμοφόροι Α στυ
νομικοί. Είς τούς αποφοίτους Γυμνα
σίου υποψηφίους έδόθη ώς Έκθεσις Ιδεών
τό θέμα «Πειθαρχεΐν δει Θεώ μάλλον ή
άνθρώποις». Οί μή απόφοιτοι Γυμνασίου
άνδρες διηγωνίσθησαν είς τό ίδιον μάθημα
μέ τό θέμα « Ό ένθουσιασμός καί ή άμιλλα
οδηγούν είς τήν πρόοδον τού ατόμου καί
τής κοινωνίας». Έ κ τών έπιτυχόντων θά
κληθούν τόν επόμενον μήνα πρός έκπαίδευσιν’είς τήν Σ.Ο.Χ. 456 υποψήφιοι, κατά
σειράν έπιτυχίας, ήτοι άπόφοιτοι Γυμνα
σίου 304, έξ ών 51 καθ’ ύπέρβασιν, ίδιώται
καί άνδρες Χωροφυλακής και 1 52 μη από
φοιτοι Γυμνασίου άνδρες Χωροφυλακής
έξ ών 25 θά είσαχθούν καθ’ ύπέρβασιν. Έ κ
τών διαγωνισθέντων ύποψηφίων θα είσα
χθούν είς τήν Σχολήν, κατά σειράν έπιτυχίας
καί γλωσσομαθείς υποψήφιοι ίδιώται νέοι
καί άνδρες Χωροφυλακής. Οί ίδιώται θα
συνεκπα ιδευθούν μ.ετά τών έπιτυχόντων
άνδρών Χωροφυλακής, ώς Δόκιμοι Ένωμοτάρχαι, έπίίθμηνον. Μετά τήν λήξιν τής
κατά νόμον έκπαιδεύσεώς των θά όνομασθοϋν Ένωμοτάρχαι καί θά πλαισιώσουν
διαφόρους τού Σώματος ύπηρεσίας. Είς τας
φωτογραφίας διακρίνονται πρόσχαροι και
εύσταλεϊς ίδιώται νέοι οί όποιοι κατέλαβον
τάς αίθούσας κατά τόν προσφάτως διεξαχθέντα είσιτήριον Διαγωνισμόν τήε Σχολής
Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής είς Αθή
νας.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Είς τάς αίθούσας τής Σχολής ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής ’Αθηνών διενεργήθη άπό 26ης μέχρι 31 (7 (1976 ό είσιτήριος
διαγωνισμός έτους 1976 διά τήν εισαγωγήν
131 νέων Δοκίμων ’Αξιωματικών είς τήν
Σ.ΑΧ. Είς τόν διαγωνισμόν αυτόν προ

σήλθον έγκαίρως καί έλαβον μέρος 655
άπόφοιτοι Γυμνασίου Άνθυπασπισταί καί
Ένωμοτάρχαι οί όποιοι έκρίθησαν, συμ
φώνως τώ νόμοι Ικανοί πρός συμμετοχήν,
κατόπιν αύστηρας έπιλογής. Οί υποψήφιοι
οϊτινες θά έπιτύχουν είς τόν διαγωνισμόν
θά κληθούν πρός έκπαίδευσιν τόν μήνα
Σεπτέμβριον, σύμφωνα μέ τήν σειράν έπι
τυχίας πού θά φέρουν είς τόν πίνακα τών
έπιτυχόντων. Εύχάριστον ασφαλώς είναι
τό γεγονός ότι μεταξύ τών υποψηφίων
υπάρχουν γλωσσομαθείς οί όποιοι ύπέστησαν γραπτήν καί προφορικήν δοκιμα
σίαν είς ξένας γλώσσας, σύμφωνα πρός τήν
άρμοδίως ΰποβληθεϊσαν δήλωσίν των.
« Ή Συμβολή τής Χωροφυλακής είς τήν
πολιτιστικήν άνάπτυξιν τής Κοινωνίας»
ήτο τό δοθέν πρός άνάπτυξιν θέμα τής
Έκθέσεως ’Ιδεών (Ελληνικά' κατά τήν
πρώτην ημέραν τών έξετάσεων. Είς τόν
προαναφερθέντα άριθμόν τών είσαχθησομένων 131 ύποψηφίων τού διαγωνισμού
τής Σ.Α.Χ. περιλαμβάνονται καί 25 τοιοΰτοι οί όποιοι θά είσαχθούν καθ’ ύπέρβασιν,
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν.Δ.
1348(1973, έφόσον φυσικά κέκτηνται
τά ύπ* αυτού όριζόμενα προσόντα. Οί
είσαχθησόμενοι φερέλπιδες αύτοί νέοι είς
τήν Σ.Α.Χ. ή οποία ήδη είναι άνώτατον
έκπαιδευτικόν ίδρυμα, θά ύποστοΰν τριετή
έκπαίδευσιν ώς Δόκιμοι Αξιωματικοί,
μεθ’ δ θά όνομασθούν ’Ανθυπομοίραρχοι
καί θά πλαισιώσουν τάς άνά τήν χώραν
ύπηρεσίας Χωροφυλ.ακής.
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Ή Ελληνική Χωρο
φυλακή είς τά
Έηιδαύρια.
Ή όργάνωσις των έφετεινών Έπιδαυρίων έπετεύχθη μέ τήν συνεργασίαν πολ
λών παραγόντων, άλλ’ ή επιτυχία των άπό
πλευράς εύταξίας, εύπρεπείας των ζωνών
έμφανίσεως καί γενικώτερον τής κανονικής
καί ακριβούς διακινήσεως τών όχημάτων,
όφείλεται είς τάς παρόδιους, πρός τήν ’Ε πί
δαυρον, ‘Υπηρεσίας Χωροφυλακής, μέ
πρόεξάρχουσα τήν Διοίκησιν Χωροφυλα
κής Άργολίδος.
Πράγματι τά ληφθέντα ύπό τής Διοικήσεως μέτρα, τόσον έντός, όσον καί έκτος
τοϋ χώρου τοϋ Φέστιβαλ, συνέθαλον άποτελεσματικώς είς τήν πλήρη έπιτυχίαν τών
έκδηλώσεων. ’Ιδιαιτέρως άξίζει νά τονισθή
ότι χάρις είς τά ληφθέντα ύπό τών Υ π η 
ρεσιών Τροχαίας τής Χωροφυλακής μέτρα,
οί διακινούμενοι διευκολύνθησαν άπολύτως,
χωρίς νά σημειωθούν Τροχαία άτυχήματα,
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών παραστάσεων.
Τούτο άνεγνωρίσθη ύπό τών δεκάδων χι
λιάδων θεατών, πού παρηκολούθησαν τάς
παραστάσεις, οί όποιοι καί έξεφράσθησαν
εύμενέστατα δι’ έπιστολών των πρός τό
Άρχηγεϊον Χωροφυλακής, καθώς έπίσης
καί πρός τάς άθηναϊκάς ή έπαρχιακάς έφημερίδας, αί όποϊαιπαρεμπιπτόντως έδημο-ίευσαν παρομοίας έπιστολάς, πού έσυνοδεύοντο άπό εύνοϊκά καί τιμητικά διά τό
Σώμα μας σχόλια.
Τά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών μας
είναι σχετικά μέ τάς έκδηλώσεις τών
Έπιδαυρίων.

ΕΠ1ΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ
Οί σπουδασταί τής Σχολής ’Εθνικής
Άμύνης, εις τά πλαίσια των ένημερωτικών έπισκέψεών των εις διαφόρους Δη
μοσίας 'Υπηρεσίας καί ’Οργανισμούς,
την 15-7-1976 έπεσκέφθησαν, με έπικεφαλής τόν Διοικητήν τής Σ.ΕΘ. Α. ’Αντι
στράτηγον κ.Νικόλαον ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΝ
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυλ.ακής.
Τούς σπουδαστάς ύπεδέχθη ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής, ‘Υποστράτηγος κ.
Διονύσιος Γερόπουλος, ό όποιος καί τούς
άπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν. Έ ν συνε
χεία ό Συνταγματάρχης Χωροφυλακής
κ. Κων ή/ος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, είςένημερωτικήν ομιλίαν του, άνεφέρθη είς τήν Οργα
νωτικήν διάρθρωσιν τοϋ Σώματος, τήν
άποστολήν καί τήν δραστηριότητα πού άνέπτυξεν είς τούς τομείς άρμοδιότητός του,
άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον.
Μετά τήν όλην ένημέρωσιν έδόθη πρός
τιμήν των σπουδαστών δεξίωσις.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗ
ΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Είς τό είδυλλιακόν καί πευκόφυτον περι
βάλλον τών Παιδικών Κατασκηνώσεων
Χωροφυλακής, είς "Αγιον Άνδρέαν—’Ατ
τικής, έωρτάσθη μέ κατανυκτικήν εύλάβειαν καί θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν,
ή μνήμη τής ‘Οσιομάρτυρος Α γία ς Παρα
σκευής, είς τόν φερώνυμον Ιερόν Ναόν,
πού εύρίσκεται έντός τοϋ κατασκηνωτικοϋ χώρου.
Πρός τόν σκοπόν αήτόν τήν έσπέραν τής
25-7-1976 έψάλη μέ τήν έπιβεβλημένην
κατάνυξιν Μέγας Εσπερινός ύπό τοϋ Πα
νοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Διο
νυσίου Βράκα καί έν συνεχείφ έγένετο,
έν πομπή, λιτάνευσις τής Είκόνος τής
Α γίας.
Είς τήν σεμνήν αυτήν έκδήλωσιν παρέ
στησαν οί Α' καί Β' Ύπαρχηγοί τοϋ
Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ. ’Αγησίλαος
Κωνσταντουδάκης καί Διονύσιος Γερόπου
λος, ό Διοικητής τής Σχολής ‘Οπλιτών
Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. ’Ανδρέας Π ί
πας καί ό Διευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως
’Ασφαλείας
Προαστίων Πρωτευούσης
Ταξίαρχος κ. ’Ιωάννης Παπαναστασίου.
’Επίσης παρέστησαν ό ’Επίτιμος ’Αρχη
γός τοϋ Σώματος, ’Αντιστράτηγος κ.
’Αναστάσιος Καρυώτης, άλλοι ’Ανώτεροι
καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ Σώ 
ματος, γονείς, κηδεμόνες, πολλοί συγ
γενείς καί φίλοι τών φιλοξενούμενων κα
τασκηνωτών.
Μετά τό. πέρας τής Λιτανεύσεως έπηκολούθησε μικρά δεξίωσις, όπου προσεφέρθησαν άναφυκτικά είς τούς νεαρούς
κατασκηνωτάς καί τούς έπισκέπτας των.
Τήν έπομένην (26-7-1976) έτελέσθη ή
καθιερωμένη Θεία Λειτουργία.

jjftn τοΟ μπνίΒ · Nto
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΤΗΣ ΧΑΛΑ ΝΔΡΙΤΣΗΣ

Τήν 11-7-1976 έωρτάσθη είς Χαλανδρίτσαν ή έπέτειος τής μεγάλτ,ς ομωνύμου
φονικής μάχης, πού έλαβε χώραν τήν 5ην
’Ιουλίου 1948 καί κατά τήν οποίαν έφονεύθησαν 50 περίπου άνδρες τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής, ύπερασπισταί τής έν
λόγω κωμοπόλεως.
Κατά τά καθιερωμένα έτελέσθη μνημόσυνον είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν,
υπέρ των πεσόντων άνδρών τής Χωροφυ
λακής καί έπηκολούθησε κατάθεσις στεφά
νων, ΰπό των έκπροσώπων των ’Αρχών είς
τό Ήρώον τής πόλεως.
Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Νο
μάρχης κ. Παπαβλασόπουλος, Βουλευταί,
ό Γ' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υ π ο
στράτηγος κ. Άργιάννης, ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Δυτ. 'Ελλάδος ΤαΕίαρχος κ. Καλογερόπουλος, ό Διοικητής
Κ.Ε.Τ.Ε.Σ. Ταξίαρχος κ. Καδινόπουλος,
άντιπροσωπεϊαι των ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, άλλοι Ε π ί
σημοι καί πλήθος κόσμου.
Τόν πανηγυρικόν τής ημέρας έξεφώνησεν
ό Καθηγητής κ. Τσούβαλης ό όποιος, άφοϋ
άνεφέρθη είς τό Ιστορικόν τής Μάχης, μετα
ξύ άλλων είπε καί τά εξής: «ή θυσία τών
άνδρών τής Χωροφυλακής δοξάζει τήν νεωτέραν Ελληνικήν ιστορίαν καί τό κατόρθω
μά των είναι έφάμιλλον πρός τούς πλέον ένδόξους άγώνας τής φυλής μας». Κατέληξε
δέ 5τι: «οί γενναίοι ύπερασπισταί τής
Χαλανδρ ίτσης, παρά τό γεγονός δτι έγνώριζον τήν τραγικήν των θέσιν, ούτε έπί
στιγμήν έσκέφθησαν νά έγκαταλείψουν
τόν άγώνα καί μόνον δταν έξηντλήθησαν
καί τά τελευταία φυσίγγιά των, έπεχείρησαν άπέλπιδα έξοδον άνάλογον έκείνης τών
«έλευθέρων πολιορκημένων» τοϋ Μεσο
λογγίου».
Αί δημοσιευόμεναι φωτογραφίαι είναι
σχετικαί μέ τήν έκδήλωσιν.
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ΕΠΙΔΟ ΣΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΙΣ Μ Ε Τ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ
Q EN TΑ Σ ΑΙΜ ΘΥΠΑΣΠΙΣΤΑΣ Κ Α Ι
ΑΝΒΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ

Τήν 30-6-1976 έληξε καί τυπικώς ή 9μηνος έπαγγελματική μετεκπαίδευσή
ύπό τήν μορφήν συμπαρακολουθήσεως τών μαθημάτων, 31 Άνθυπασπιστών
Χωροφυλακής καί 20 Άνθυπαστυνόμων, διά τής Απονομής είς αύτούς τών πτυχίων.
Εφέτος ή σχετική τελετή έλαβε χώραν είς αίθουσαν τής Σχολής ’Αξιωματι
κών ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια συμφώνως μέ τό δι’ άποφάσεως τοΟ ’Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως παγίως ίσχΰον πρόγραμμα, είχεν σειράν διά τήν
ύλοποίησίν του κατά τήν λήξασαν έκπαιδευτικήν περίοδον.
Είς τήν έκδήλωσιν παρέστη ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος
κ. ’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης ώς έκπρόσωπος τού κ. ’Αρχηγού, έπίσης ό
Α' Ύ παρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Αντιπροσωπεϊαι ’Αξιωματικών καί τών δύο Σωμάτων, Καθηγηταί τής Σχολής, συγ
γενείς τών μετεκπαιδευθέντων, καί άλλοι προσκεκλημένοι.
Πρός τούς άποφοιτήσαντας ώμίλησεν ό Διοικητής τής Σχολής^ Γενικός
’Αστυνομικός Διευθυντής κ. ’Αναστάσιος Καρακίτσος, μεθ’ δ ό ’Αρχηγός
τής Τάξεως Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής κ. Ιάκωβος Καλοειδδς ηύχαρίστησε
έκ μέρους τών συναδέλφων του τούς παρισταμένους Αρμοδίους ’Αξιωματικούς
διά τό στοργικόν καί άμέριστον ένδιαφέρον, τό όποΐον έπέδειξαν κατά τήν
διάρκειαν τής μαθητείας των.
Μετά ταύτα ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. ’Αγησίλαος
Κωνσταντουδάκης, Αφού συνεχάρη τούς εύδοκίμως Αποφοιτήσαντας Άνθυπασπιστάς διά τήν λαμπρόν έπίδοσίν των, έπέδωσε είς τούτους τά πτυχία. Είς τά
στιγμιότυπα τής φωτογραφίας μας ό κ. Α' Ύ παρχηγός Χωροφυλακής ένώ
Απονέμει τό πτυχίον είς μετεκπαιδευθέντα καί Αναμνηστική φωτογραφία τών
μετεκπαιδευθέντων Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων.
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Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣIΣ

Η ΑΦΗ ΤΗΣ Ο Λ Υ 
Μ Π ΙΑ Κ Η Σ
Φ ΛΟΓΑΣ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑ
ΡΧΩΝ
ΟΙ όρκισθέντες, προσφάτως νέοι’Ανθυ
πομοίραρχοι τής τάξεως 1976, πού μετέβησαν είς τήν Θεσσαλονίκην διά τήν καθιερωμένην πρακτικήν έκπαίδευσιν ΰπύ της
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης,
έπεσκέφθησαν τούς άρχαιολογικούς χώρους
τής πόλεως καί έξεναγήθησαν ύπύ ειδικών
άρχαωλόγων
των οικείων
υπηρε
σιών. ’Επίσης έπεσκέφθησαν την ’Αρχαία
Πέλλα καί 'Έδεσσα, διά τύν αύτύν σκοπόν,
συνοδευόμενοι ύπύ τών προϊσταμένων των
’Αξιωματικών. Τέλος έπί τή λήξει τής
έκπαιδεύσεώς των καί έπ’ εύκαιρία τής
άναχωρήσεώς των διά τάς ‘Υπηρεσίας,
είς τάς όποιας έτοποθετήθησαν, ό Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος
κ. Χρήστος Σακελλάρης, έδεξιώθη τούς
νέους ’Ανθυπομοιράρχους, είς τήν Λέσχην
’Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. Είς τήν δοθεϊσαν έπίσημον δεξίωσιν παρέστησαν ό
‘Υπουργός Βορείου ‘Ελλάδος κ. Νικόλαος
Μάρτης, Βουλευταί τοϋ Νομού, ό Διοικητής
τού Γ' Σώματος Στρατού ’Αντιστράτηγος
κ. Κων ]νος Κρητικός, ό Β’ ’Επιθεωρητής
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Ίωάννου, ό Γενικός Γραμματευς
τού ‘Υπουργείου Βορείου ‘Ελλάδος κ. Κων]
νος Μαρινάκης, έκπρόσωποι τών Πολιτι
κών, Διοικητικών καί Δικαστικών ’Αρχών
τής πόλεως καί πλήθος προσκεκλημένων.
‘Η όλη έκδήλωσις έσημείωσε εξαιρετικήν
έπιτυχίαν καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν της
έπεκράτησε ευχάριστος άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος καί άγά7ΐης.

ΚΑΙ ΤΑ Μ ΕΤΡΑ ΤΑΞΕΠΣ
ΤΗΣ Χ Ω Ρ Ο 
ΦΥΛΑΚΗΣ

Τά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών μας
είναι σχετικά μέ τάς έκδηλώσεις.

*Η ’Ολυμπιάδα τού Μόντρεαλ έχει
ήδη περάσει στήν Ιστορία. ’Από τίς πολ
λές καί ποικίλες φάσεις της, Ιδιαίτερα
συγκλονιστική ήταν μία μικρή, άλλα
παγκοσμίου ένδιαφέροντος συμβολική τε
λετή, πού έγινε τίς παραμονές τών άγώνων στύ «άλσος τών θεών» τής ’Αρχαίας
’Ολυμπίας.
Στον ίερό αύτό χώρο, τό μεσημέρι τής
13ης ’Ιουλίου 1976, χιλιάδες θεαταί—άπό
τούς όποίους 3.000 ξένοι —παρακολού
θησαν μέ έκστατικό βλέμμα τήν άφή τής
’Ολυμπιακής φλόγας, καί άμέσως μετά,
τήν εκκίνηση μιας γιγαντιαίας λαμπαδη
δρομίας μέ προορισμό σέ πρώτη φάση
τήν ‘Ελληνική πρωτεύουσα.
Περισσότερο άπό 500—γιά τήν άκρίβεια 520—"Ελληνες δρομείς χρησιμοποι
ήθηκαν γιά τή μεταφορά τής ιερής φλόγας,
πού άκολούθησε τή διαδρομή ’Ολυμπία
—Κρέσταινα—Ζαχάρω — Κυπαρισσία
Φιλιατρά — Γαργαλιάνοι — Χώρα—
Πύλος — Καλαμάτα — Σπάρτη —Τρί
πολις— ’Άργος — Ναύπλιον — Κόρινθος—
Μέγαρα — Έλευσίς—Άθήναι. ‘Η άφιξή
της στό Παναθηναϊκό στάδιο έγινε τό
βράδυ τής 15ης ’Ιουλίου μέ^ άκρίβεια
δευτερολέπτων. Καί αύτό χάρις στον
άρτιο προγραμματισμό τής ’Οργανωτικής
’Επιτροπής, καί τά άψογα μέτρα τάξεως,
τροχαίας καί ασφαλείας τών κατα τόπους
αρμοδίων Υπηρεσιών Χωροφυλακής.
Εκατοντάδες πεζοί καί έπωχουμενοι
Χωροφύλακες, μέ τήν καθοδήγηση και
συμπαράσταση τών προϊσταμένων τους
’Αξιωματικών καί Ύπαξιωματικών, έδω
σαν τόν καλύτερο έαυτό τους γιά νά όλοκληρωθή μέ έπιτυχία ή όλη έκδηλωση, τα
κυριώτερα σημεία τής όποιας παρακο
λούθησαν μέ ένδιαφέρον έκατομμύρια τηλεθεαταί καί άπό τίς πέντε ήπείρους.
Τό τελευταίο αύτό μάς δίνει σήμερα
τήν εύκαιρία νά σημειώσωμε μέ ικανο
ποίηση δτι ή Χωροφυλακή τής Πελοπόν
νησου καί τών ’Αθηναϊκών προαστίων,
έδωσαν έξετάσεις μπροστά σ’ ένα παγ
κόσμιο κοινό καί πέτυχαν άπόλυτα. Δέν
είναι ύπερβολική ή έκφραση αυτή. Αρκεί
νά άναλογισθή κανείς γιά τό ποιές θά
ήταν οί όδυνηρές συνέπειες άν άπό κά
ποιο άτύχημα, κυκλοφοριακή άνωμαλια,
ή άλλο άστάθμητο παράγοντα, ή ’Ολυ
μπιακή φλόγα δέν έφθανε στό Παναθη
ναϊκό στάδιο τήν προκαθωρισμένη ώρα.
Δηλαδή τήν έκ τών προτέρων γνωστή
ώρα σέ περισσότερους άπό ένα δισεκα
τομμύριο τηλεθεατάς άπό όλη τή γή, οί
όποιοι «καρφωμένοι» μπροστά στούς δέ
κτες τους, περίμεναν μέ άδημονία νά παρα-

κολουθήσουν μέσω τής «Ίντερβίζιον»
καί «Γιουροβίζιον» τήν διηπειρωτική
άπό τήν ’Αθήνα μετάδοση της φλόγας μέ
τό φανταστικό έκεϊνο σύστημα τών άκτίνων «λέηζερ».
Τό έπίτευγμα τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής Πελοποννήσου καί ’Αθηναϊκών
προαστίων παίρνει άκόμη μεγαλύτερες
διαστάσεις, άν λάβωμε ύπ’ δψιν ότι έγινε
σέ μία έποχή πού ήταν έπιφορτισμένες καί
μέ διάφορες άλλες —πέρα άπό τίς συνη
θισμένες— υπηρεσιακές άποστολές. Οί
τελευταίες είχαν σχέση μέ τήν 16η σύ
νοδο στήν ’Ολυμπία τής Διεθνούς ’Ολυ
μπιακής ’Ακαδημίας, τό Φεστιβάλ Έ π ιδαύρου, τή «Γιορτή τού κρασιού» στό
Δαφνί, τόν έφετεινό «έξωθεν έρχόμενον»
τουριστικό «κατακλυσμό», τήν ομαδική
έξοδο χιλιάδων τροχοφόρων πρός τά διά
φορα θέρετρα καί άξιοθέατα τής Δυτι
κής ’Αττικής καί Πελοποννήσου, κ.λ.π.
Μαζί μέ δλα αύτά θά πρέπει άκόμη νά
σημειώσωμε καί τήν έντονη έπαγρύπνηση
τών οργάνων ’Ασφαλείας Χωροφυλακής,
γιά τό ένδεχόμενο κάποιας τρομοκρα
τικής ένεργείας στήν ’Ολυμπία ή άλλού,
άπό τήν πλευρά τού διεθνούς «άντερ—
γκράουντ» συνδικάτου τής όργανωμένης
αναρχίας, μέ σκοπό τήν διάπραξη ή μα
ταίωση μιας χαρακτηριστικής φάσεως
τής όλης έκδηλώσεως. Γνωστές είναι άλ
λωστε οί τότε άνησυχίες τής διεθνούς κοι
νής γνούμης, άλλά καί τά μεταγενέστερα
δρακόντεια μέτρα τών Καναδών συνα
δέλφων μέσα καί έξω άπό τούς ’Ολυμπια
κούς άγωνιστικούς χώρους, γιά τήν έγ
καιρη έξουδετέρωση κάθε μορφής βίας.
Συμπερασματικά μπορούμε λοιπόν νά
καταλήξωμε ότι ή Ελληνική Χωροφυ
λακή, μέχρις ένα ώρισμένο ποσοστό, έπαι
ξε σπουδαίο ρόλο γιά τήν έπιτυχία τών
έφετεινών ’Ολυμπιακών άγώνων. Καί
αύτό γιατί ή άσφαλής άφή άλλά καί προώ
θηση τής 'Ολυμπιακής φλόγας, ήταν μιά
άκρως άπαραίτητη διαδικασία, προκειμένου τό βράδυ τής 17ης ’Ιουλίου 1976
ν’ άνοιξη στό Μόντρεαλ πανηγυρικά ή
αυλαία τού μεγάλου αύτοΰ άθλητικοΰ
ιωβηλαίου.
'Υπηρεσιακό ραντεβού λοιπόν στήν
’Ολυμπία καί τούς δρόμους τής Πελοπον
νήσου μετά τέσσερα χρόνια, έννοεΐται γιά
όσους συναδέλφους έχουν άκόμη μέλλον
στήν Χωροφυλακή άλλά καί τύχη μεγάλη,
άφοΰ τό Σώμα πού διάλεξαν γιά νά σταδιο
δρομήσουν εξελίσσεται ραγδαία. Τό 1980
ή ίερή φλόγα θά ξεπηδήση καί πάλι στό
’Ολυμπιακό «άλσος τών θεών» γιά νά
φωτίση τόν κόσμο. Έ ν α κόσμο πού είθε
να είναι τότε εύτυχέστερος καί είρηνικωτερος άπό τόν σημερινό. . . .
X .

Ρ.

515

[Νέο τοΒ μπνΰΒ * Hen τοΟ μρν!
Ε ΙΣ ΤΑ πλαίσια των έτησίων πανηγυ
ρικών έκδηλώσεων της Ναυτικής Ε βδο
μάδας, την όποιαν διοργανώνει τό Ά ρχηγειον Ναυτικοϋ μέ τήν συνεργασίαν τοΰ
Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας, έτελέσθησαν καί έφέτος άπό 28 ’Ιουνίου έως
4 ’Ιουλίου άνάλογοι έορταστικαί εκδηλώ
σεις είς ολόκληρον τήν χώραν μέ έπίκεντρον τήν Πρωτεύουσαν καί τον Πειραιά,
όπου άπεκορυφώθησαν αύται μέ τήν έπιθεώρησιν τοΰ Στόλου ύπό τοΰ Προέδρου
τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου ΤΣΑΤΣΟΤ. Καθ’ όλην τήν διάρκειαν των έκδηλώσεων ή 'Ελληνική Χωροφυλακή συμμετέσχεν ένεργώς είς ταύτας καί διά των
μέτρων τάξεως, τροχαίας καί άσφαλείας,
πού έλαβεν είς ολόκληρον τήν νησιωτικήν
καί ήπειρωτικήν χώραν, συνέβαλε θετικώς
καί έποικοδομητικώς είς τήν έπιτυχίαν
των. ’Αναμφισβήτητος, όμως, τήν έπιτυ
χίαν των εκδηλώσεων ίλάμπρυνεν ή συμ
μετοχή τής Μουσικής τοΰ Σώματος, τής
οποίας αί άψογοι έμφανίσεις διά των συγ
κροτημάτων των ’Αθηνών καί Θεσσαλο
νίκης καί τών άρτιων σχηματισμών της,
άπέσπασε τόν γενικόν θαυμασμόν καί τά
εύμενή σχόλια τοΰ κοινοϋ. Διότι, πράγμα
τι, ή Μουσική τής Χωροφυλακής άποτελεϊ μίαν άξιόλογον πολιτιστική μονάδα του
Σώματος καί χαίρει ιδιαιτέρας έκτιμησεως, τόσον μεταξύ τοΰ έλληνικοϋ κοινοϋ,
όσον καί μεταξύ τής μεγάλης οικογένειας
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής. Τοϋτο
έχει κατ’ έπανάληψιν άναγνωρισθή ύπό
πολλών άκροατών, οί όποιοι έχουν έκφρασθή μέ έγκωμιαστικούς λόγους, διά
τήν θαυμασίαν έπίδοσιν, τήν πολιτισμένην
παράστασιν καί γενικώτερον τήν άκριβή
έκτέλεσιν τών μουσικών προγραμμάτων,
τά όποια μέ Ιδιαιτέραν άγάπην καί ένθουσιασμόν παρουσιάζει κατά τάς έκάστοτε έξόδους της, ή άνά τό Πανελλήνιον,
εύφήμως πλέον γνωστή, «Μπάντα τής
Χωροφυλακής». 'Π πρόσφατος, μάλιστα,
έμφάνισίς της είς τήν πλατείαν Συντάγμα
τος, έπι τή λήξει τής Ναυτικής Εβδομά
δας, όπου παρουσίασεν έπιτυχή συναυλία
μέ ένα πλούσιο καλλιτεχνικό «ρεπερτόριο»,
άπετέλεσε τό άποκορύφωμα τών έπιτυχιών της καί άπέσπασε τάς εύμενεστέρας
κριτικάς καί τά θερμότερα συγχαρητήρια
τών άκροατών. Τέλος ή άψογος άπό πάσης
άπόψεως έμφάνισίς, ή άρίστη άπόδοσις καί
ή πλήρης όργάνωσις τοΰ άξιολόγου αύτοϋ
μουσικοϋ συγκροτήματος, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έμπειρου άρχιμουσικοΰ Τα
γματάρχου Χωροφυλακής κ. Σωτηρίου
Α ΡΑ Π Η και τών κατηρτισμένων άρίστων
μουσικών άνδρών τοΰ Σώματος, άποτελεΐ
κόσμημα όλοκλήρου τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής. Εις τήν φωτογραφίαν ή Μου
σική Μπάντα τής Χωροφυλακής είς πρό
σφατον έμφάνισίν της.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ παρελθόντα μήνα οί άνδρες τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής έδω
σαν τό «ΠΑΡΩΝ» είς τό Ιερόν προσκλητήριον τής αγάπης πρός τόν συνάνθρωπον,
διά τής έθελοντικής προσφοράς αίματος
χωρίς υπολογισμούς καί ίδιοτελεΐς προσβλέψεις, άλλά μέ μόνον κίνητρον τήν διά-
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σωσιν τής άνθρωπίνης ζωής. Αύτό άκριβώς διατρανώνουν τά διάφορα συγχαρη
τήρια έγγραφα τά όποια έλήφθησαν, ώς
καί αί συγκινητικαί έπιστολαί, αί όποιαι
έδημοσιεύθησαν είς τόν τοπικόν τύπον δια
φόρων διαμερισμάτων τής χώρας.
Προ ολίγου χρόνου ή άσθενής κ. Ειρήνη
σύζυγος Δημητρίου ΠΑΥΛΑΚΗ, προκειμένου νά ύποβληθή είς χειρουργικήν
έπέμβασιν, πάσχουσα έκ σοβαροΰ καρδιακοΰ νοσήματος, έχρειάσθη δέκα φιάλας
αίματος. Οί Δόκιμοι Χωροφύλακες τοΰ
Παραρτήματος Σχολής 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής Κρήτης, προσέφεραν αύτάς καί
διά τής πράξεώς των διετράνωσαν διά μίαν
άκόμη φορά, ό,τι τό Παράρτημα Σχολής
'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης είναι
μία άστείρευτος πηγή ζωής, άφοΰ διά τοΰ
προσφερομένου αίματος τών Δοκίμων Χω
ροφυλάκων σώζονται άνθρώπιναι ύπάρξεις.
Επίσης τό Παράρτημα Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής Ρόδου, διά τής έθελον
τικής προσφοράς ποσότητας αίματος ύπό
τών Δοκίμων Χωροφυλάκων διέσωσε τήν
ζωήν τοΰ βαρέως πάσχοντος κ. Ίωάννου
ΠΑΛΛΙΝΗ, έ.ά. Άνθυπασπιστοΰ ΧωροφυλακήςΗ Ή προσφορά τών αφανών αύτών αποστόλων τής άγάπης δέν σταματά
έδώ. Προσφάτως, οι άνδρες τοΰ Τμήματος
’Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλακής
Θεσσαλονίκης, διά τής προσφερθείσης ποσότητος αίματος, διέσωσαν τόν κ. Άθαν.
ΦΡΑΝΤΖΗ τοΰ όποίου ή ύγεία εύρίσκετο
είς σοβαράν κατάστασιν.
Ό Σύλλογος Γονέων τοΰ Έλληνογαλλικοΰ Κολλεγίου ΔΕΑΑΣΑΛ Θεσσαλονί

κης, διοργανώνει κατ’ έτος τήν Η μέρα
’Επαγγελματικού Προσανατολισμού διά
τούς σπουδαστάς του, είς τήν οποίαν λαμ
βάνουν χώραν όμιλίαι έκπροσώπων Δημο
σίων Υπηρεσιών καί ’Οργανισμών, μέ
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Κατά τήν πρόσφατον διοργάνωσιν αύτής μετέβη και ώμίλησεν ό Άντισυνταγματάρχης κ. Άποστ. ΖΑΧΟΣ τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, διά
τήν έξέλιξιν τής Χωροφυλακής καί τήν
συμβολήν της είς τήν 'Ελληνικήν κοινω
νίαν.
'Ο ‘Υπουργός Γεωργίας τών Η.Π.Α.
κ. E A R L L. BUTZ, έπανελθών είς τήν
χώραν του έκ τοΰ προσφάτου είς τήν 'Ελ
λάδα ταξιδίου του, άπέστειλε συγκινητι
κήν έπιστολήν διά τής όποιας έξέφρασε
τάς εύχαριστίας καί τήν προσωπικήν του
έκτίμησιν πρός τόν Διοικητήν τοΰ Κέντρου
’Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης καί τούς συνεργάτας άνδρας του, διά τάς παρασχεθείσας υπηρεσίας καί τά ληφθέντα ύπό αυτών
ένδεδειγμένα μέτρα άσφαλείας κατά τήν
ολιγοήμερον έν Θεσσαλονίκη διαμονήν
του, έκφράσας ταύτοχρόνως καί τήν εύμενή
προσωπικήν του γνώμην περί τής ίκανότητος καί τής άρτιας έπαγγελματικής των
καταρτήσεως, τήν οποίαν θεωρεί έφάμιλλον τής τοιαύτης τών ’Αμερικανών συν
αδέλφων του.
'Υπό τοΰ Προέδρου τοΰ Έθνικοΰ ’Αστε
ροσκοπείου ’Αθηνών, Καθηγητοΰ κ. ’Ηλία
ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ καί τοΰ κ.
Μ.
ΜΟΥΤΟΥΛΑ, άπεστάλησαν έπιστολαί
είς τόν κ. ’Αρχηγόν διά τών όποίων έξε-
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φράζονται αί εύχαριστίαι των πρός τον
'Υπομοίραρχον κ. Θ. ΖΑΜΠΑΡΑΝ,
Διοικητήν του Α.Τ. Σαντορίνης καί τούς
άνδρας αύτοϋ, διά τήν άμέριστον βοήθεια^
καί συμβολήν των εις τήν έπιτυχίαν των
παρατηρήσεων όμάδος έπιστημόνων κατά
τήν έκεϊ παραμονήν της, τοϋ φαινομένου
της έκλείψεως της σελίνης.
Εις τήν Κοινότητα ΠΕΡΔΙΚΚΑ Έορδαίας, πραγματοποιούνται κατ’ έτος καλ
λιτεχνικοί καί άθλητικαί έκδηλώσεις δια
φόρων 'Ομίλων της περιοχής Δυτικής καί
Κεντρικής Μακεδονίας. Προσφάτως έλαI βον χώραν τά ΙΖ' ΠΕΡΔΙΚΚΙΑ, παρου& σία χιλιάδων θεατών, είς τά όποια έλαβον
Ρ μέρος 24 Καλλιτεχνικοί καί ’Αθλητικοί
"Ομιλοι. Μετά τό πέρας των εκδηλώσεων
οί έκπρόσωποι των 'Ομίλων, έξέδωκαν
ψήφισμα, είς τό όποιον έξέφρασαν τάς
θερμάς ευχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην
των διά τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής
Έορδαίας, αί όποϊαι προσέφερον πολύ
πλευρον συμπαράστασιν καί πάντα πρό
θυμοι συνέβαλλον είς τήν έπιτυχίαν των
εκδηλώσεων.
Ό Δήμαρχος Χανίων κ. ’Αντώνιος
ΜΑΡΗΣ, δι’ έγγράφου του πρός τήν
Διοίκησιν Χωροφυλακής Χανίων, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του, διά τήν συμβολήν
αύτής καί ιδιαίτερα τοϋ Τμήματος Τρο
χαίας τής πόλεως Χανίων είς τήν έπιτυχή
διεξαγωγήν τοϋ Φεστιβάλ Χανίων.
Ή Διεύθυνσις των έν Θεσσαλονίκη
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚ ΠΑ ΙΔΕΥ ΤΗΡΙ
ΩΝ, άπέστειλεν έπιστολήν είς τήν όποιαν
έκφράζονται αί εύχαριστίαι τόσον αύτής,
όσον καί των μαθητών διά τό Τμήμα Μου
σικής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, τό
όποιον προσέφερεν μαγνητοταινίαν μέ
μουσικήν κατάλληλον διά τάς διαφόρους
έκδηλώσεις αυτών.
Ό κ. ’Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
διά τηλεγραφήματός του πρός τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης εύχαριστεϊ τούς άνδρας αύτής, διά
τών κατόπιν έπιστημονικώς συντονισμέ
νων ένεργειών των, έξάρθρωσιν τής κλίκας
τής άπάτης είς βάρος τοϋ Π ΡΟ - ΠΟ.
Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Βέροιας, έν
όψει τής θερινής περιόδου καί έν τή προσπαθεία της διά τήν όσον τό δυνατόν καλλιτέραν τουριστικήν έμφάνισιν τής περιο
χής, προέβη είς τήν έκτύπωσιν ύποδείξεων
καί όδηγιών πρός τό κοινόν, ή έφαρμογή
τών όποίων θά συντελέση είς τήν έπιτυ
χίαν τής προσπάθειας καί θά δώση τό σύν
θημα δι’ ένα καθαρό περιβάλλον.
Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος Παλαιάς
Φωκαίας - ’Αττικής, δι’ έγγράφου του,
εξέφρασεν έξ όνόματος όλων τών κατοίκων
τής Κοινότητας, τάς θερμάς εύχαριστίας
της διά τούς άνδρας τοϋ ’Αστυνομικού
Τμήματος Άναβύσου, οΐτινες διά τής
υποδειγματικής τηρήσεως τής τάξεως,

έώρτασαν μέ μεγαλοπρέπειαν τήν προστάτιδα 'Αγίαν των καί παρηκολούθησαν
μέ πλήρη άνεσιν τάς έορταστικάς έκδηλώσεις.
'Ο κ. GLEN A. CARUS, Συνταγματάρ
χης, Διοικητής τής ’Αμερικανικής βάσεως
'Ελληνικού, έπί τή άναχωρήσει του έξ
Ελλάδος, έξέφρασε τήν ειλικρινή έκτίμησίν του διά τόν Ταγματάρχην κ. Παν.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΝ, Διοικητήν τοϋ Πα
ραρτήματος ’Ασφαλείας Γλυφάδας καί
τόν ’Ανθυπομοίραρχον κ. Νικ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ, Διοικητήν τού ’Αστυνομικού
Τμήματος Βούλας, διά τήν άνεκτίμητον
βοήθειαν κατά τήν ένταΰθα παραμονήν
του, ώς καί διά τήν, διά δικαιοσύνης, μέ
ύψηλόν αίσθημα εύθύνης καί άμεροληψίαν,
διευθέτησιν πολλών περιπλεγμένων ύποθέσεων κοινού ένδιαφέροντος.
'Ο κ. KENNETH DARISH, "Αγγλος
Δημοσιογράφος, έπανελθών είς τήν χώραν
του, μετά άπό μικράν παραμονήν του είς

τάς Σπέτσας, άπέστειλεν έπιστολήν διά
τής όποίας έξέφρασε τάς εύχαριστίας του
διά τούς άνδρας τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος Σπετσών, οίτινες τού παρέσχον
πρόθυμον έξυπηρέτησιν. Είναι, άναφέρει
είς αυτήν, γνωστή ή προσφερομένη ύπ’
αυτών συνδρομή είς τό έπισκεπτόμενον
τουριστικόν κοινόν τήν Νήσον καί έχουν
οί άνωτέρω κατ’ έπανάληψιν έπαινεθή ύπό
τού ξένου τύπου.
'Υπό τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής
άπενεμήθη πανηγυρικός έπαινος είς τούς:
Ένωμοτάρχας κ.κ. Κωνσταντίνον ΜΑΡ
ΚΟΥ, Άνδρ. ΔΡΑΚΟΝ, Δημ. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΝ και είς τόν Χωροφύλακα κ.
Παναγ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ, διότι έκαστος
αύτών έπεδείξατο προθυμίαν καί ζήλον,
περί τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντός των,
συνετέλεσαν άποφασιστικώς, είς τήν έντός
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού δράστου τής
άνθρωποκτονίας είς βάρος τού Δημ. ΔΗ ΚΟΠΟΥΛΟΥ Δασικού Υπάλληλου Ν.
Δορδυλλίων - Σερρών.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής άποτελεΐ
μίαν καλώς ώργανωμένην κοινωνία, ή
οποία μέσα είς τά 143 έτη τού βίου της,
καί, τήν πρόοδον κατέκτησεν καί, τά ήθος
έκαλλιέργησεν. Οί άνδρες της, γαλουχούμενοι άπό τάς Έθνικάς καί Χριστιανικάς
άξίας, άποτελοΰν ύποδείγματα άριστων
οικογενειαρχών, άποτέλεσμα τών όποίων
είναι καί ή διαρκής πνευματική άνοδος τών
τέκνων των. Είς τάς άκαδημαΐκάς έξετάσεις τοϋ παρελθόντος έτους πολλά τέκνα
άνδρών τού Σώματος είσήχθησαν είς τά
’Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα τής Χώ
ρας. Κατά τάς προσφάτους δέ προαγωγικάς καί κατακτηρίους έξετάσεις, πάλιν
πολλά τέκνα άνδρών τού Σώματος ήρήστευσαν. ’Από τά μέχρι σήμερον ληφθέντα
αποτελέσματα, άναφέρομεν ένδεικτικώς
τόν Γεώργιον ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΝ,
υίόν Άντισυνταγματάρχου, ό όποιος φοί
τα μέ ύποτροφίαν είς τό Κολλέγιον ’Αθη
νών, καί προήχθη μέ άριστα, τήν Βασιλι
κήν ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
θυγατέρα
Άνθυπασπιστο,ΰ, ή όποια φοιτά είς τό
Γυμνάσιον Ν. Σμύρνης, καί προήχθη είς
τήν Δ' τάξιν μέ τόν γενικόν βαθμόν 19 1 ]12
τούς Γεώργιον καί Νικόλαον ΣΤΑΜΕΛΛΟΝ, τέκνα ’Ενωμοτάρχου, τά όποια φοι
τούν είς τό Γυμνάσιον Ν. ’Ιωνίας, προήχθησαν ό μέν πρώτος μέ τόν γενικόν βα
θμόν 19 6]11 ό δέ δεύτερος μέ 18 3]9,
τήν Βασιλικήν
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
θυ
γατέρα 'Υπενωμοτάρχου, ή όποια φοιτά
είς τό Γυμνάσιον Θηλέων Ν. Λιοσίων,
προήχθη μέ τόν γενικόν βαθμόν 18 12]13
καθώς έπισης καί τόν μαθητήν τής Βαρβακείου Προτύπου Σχολής ’Εμμανουήλ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΝ, υίόν ’Ανθυπασπιστοΰ,
ό όποιος προήχθη είς τήν Γ’ τάξιν μέ βα
θμόν 19 3]13 Άριστα. Είς τούς άριστεΐς
μαθητάς καί τάς οίκογενείας των έκφράζομεν τά ειλικρινή συγχαρητήρια μας.
Είς τάς φωτογραφίας οί άριστεΐς Μαθηταί Γεώργιος Παρασκευόπουλος καί
’Εμμανουήλ Μαυρομάτης.
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νόμο τής ζούγκλας καί έτσι ώπλισε τό
έγκληματικό του χέρι μ’ ένα τρομερό
καί δραστικώτατο κυνηγετικό όπλο, μέ
ειδικούς κάλυκες χονδρών σφαιριδίων
καί έβαλε σάν στόχο του, όχι κανένα
μεγάλο θήραμα τής περιοχής, άλλά έναν
άνθρωπο, πού ήταν συνάμα καί ό έκφραστής τού νόμου στήν άκροπάτητη όρεινή
περιφέρειά του. Ά πό μιά έσώτερη ώθηση
προσωπικής καί μόνον έκδικήσεως, τήν
όποια ένίσχυε ό τραχύς καί ευερέθιστος
χαρακτήρας του, καθώς καί τό χαμηλό
έπίπεδο μορφώσεώς του, έσκότωσε άναίτια ένα νέο άνθρωπο, στόν όποιο άντίθετα ώφειλε έκτίμηση, σεβασμό καί
άγάπη, σάν έκπρόσωπο καί φορέα τού
έπίσημου κράτους καί τής κεντρικής
έξουσίας τού νομού. Καί μέχρι έδώ τά
πράγματα άκολουθοΰν τήν συνηθισμένη
καί προκαθωρισμένη, θά έλεγε κανείς,
φυσική τους πορεία. Έ νας άνθρωπος
δολοφονήθηκε σ’ ένα άπόμερο μέρος,
μέσα στή άγρια νύχτα, χωρίς άνθρώπινο
μάτι νά δή τόν δολοφόνο, πού ήσυχα
κι’ άθόρυβα γλύστρησε στό δάσος, δί
χως τήν άγωνία τής διώξεως καί χωρίς
νά «κατατρύχεται» άπό τρομερές τύψεις
Γ ράψει:
συνειδήσεως, γιά τό άπαίσιο άνοσιούρό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
γημά του. Ά πό δώ, όμως, κι’ έμπρός
άνοίγει μιά καινούργια λευκή σελίδα
Άνθυπασττιστής
Χωροφυλακής
τού δραματικού χρονικού τής δολοφο
νίας, πού θά γραφή μέ προσοχή καί περί
Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΩ μιας άνεξήγητης
σκεψη ή «altera pars», τό άλλο μέρος
όσο καί παράλογης άντεκδικήσεως, ήταν
τού έγκλήματος, μέ τήν έξιχνίασή του,
ένα άποτρόπαιο έγκλημα, πού «έτελέσθη
τήν έντόπιση καί τήν σύλληψη τού δρά
έν ψυχρφ», σέ μία άκρότατη έσχατιά
στου, Φάτε νά ριφθή άπλετο φώς, σέ κάθε
τής χώρας μας καί συγκεκριμένα στις
σκοτεινή πτυχή του. Καί αύτό τό δυσβά
ύπώρειες τής γραφικής όροσειρδς τών
στακτο καί συντριπτικό καθήκον άποΚερδυλλίων, τού νομού Σερρών. ’Εκεί,
τελεΐ τήν βαριά κληρονομιά, άλλά καί
μέσα σ’ ένα φυσικά «ντεκόρ», πού ή
τήν ένδόμυχη ικανοποίηση τών άνδρών
όργιάζουσα φύση έχει συνθέσει, μέ τήν
μας, πού παρά τις άντιξοότητες, τις
δική της νομοτέλεια, ένα άτέλιωτο
δυσχέρειες καί τις άνυπέρβλητες προσ
«καμβά» τής όμορφώτερης φυσικής έλπάθειες, τις όποιες θά καταβάλουν, στό
ληνικής όάσεως, έλαβε χώρα ένα
τέλος τό έγλημα θά διαλευκανθή καί ό
ειδεχθές καί άποτρόπαιο
έγκλημα,
άγνωστος δράστης ή οι δράστες θά συλπού στοίχισε τήν ζωή ένός νέου άνθρώληφθοΰν καί θά παραδοθούν στήν Δικαιο
που καί εύσυνείδητου υπαλλήλου, τού
σύνη. Έ τσ ι, τά άμεσα καί εύνοϊκά άποΔασονόμου Δημητρίου Δημοπούλου,
τελέσματα τών ένεργειών αύτών, έχουν
τριάντα τριών (33) μόλις χρόνων. Ό
πάντοτε σάν άποτέλεσμα τήν έδραίωση
άτυχής Δασονόμος υπηρετούσε στόν
καί τήν έμπέδωση τού αισθήματος άσφαΔασικό Σταθμό Ν. Κερδυλλίων καί σάν
λείας καί τήν εύμενέστατη άπήχηση τής
εύσυνείδητος υπάλληλος έκτελοϋσε, μέ
συνέπεια καί υπευθυνότητα, τό υπηρε κοινής γνώμης πρός τήν Ελληνική Χω
ροφυλακή. Γιατί, πραγματικά, οί άνδρες
σιακό του καθήκον, γιαυτό ίσως νά
ήταν δυσάρεστος σέ ώρισμένους παρα τής Διοικήσεως Σερρών καί πιό συγκε
κριμένα τού Σταθμού Χωροφυλακής
βάτες τής περιφέρειας, πού έσκεμμένα
Μαυροθαλάσσης, στήν περιφέρεια τού
ήθελαν νά αυθαιρετούν, γιά νά έπιτυγχάνουν μέ τόν τρόπο αυτό διάφορα πε όποιου διεπράχθη τό έγκλημα καί τού
’Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτης, πού
ριουσιακά ή άλλα οικονομικά όφέλη.
στήν δικαιοδοσία του ύπάγεται ό Σταθμός,
'Οπωσδήποτε, όμως, στόν δράστη τού
έγκλήματος Γεώργιο Νικολουδάκη, 56 μέ τήν άμεση έποπτεία καί κατεύθυνση
χρόνων, γεωργό, κάτοικο Ν. Κερδυλ τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Ά νατ. Μακεδονίας καί τής προΐσταλίων—Σερρών, ό δασονόμος Δημόπουμένης τους Διοικήσεως Χωροφυλακής
λος, ήταν ένα άξεπέραστο έμπόδιο στήν
Σερρών συντόνισαν σωστά καί μεθό
παράνομη προσπάθειά του νά καταλάβη
δευσαν άξιολογικά τις ένέργειές τους,
αυθαίρετα
δημόσια δασική έκταση,
μέ άποτέλεσμα νά έπιτύχουν, σέ χρόνο
πού πίστευε ότι άπό πολύ παληά ήταν
ρεκόρ, τήν τέλεια καί πλήρη έξιχνίασή
δική του. Καί άντί νά καταφυγή, σάν
έντιμος καί εύπειθής πολίτης, στήν νό ένός σκοτεινού καί τραγικού έγκλήματος
καί νά συλλάβουν τόν άνάλγητο^ δολο
μιμη έξουσία τής πατρίδος του, διεκδιφόνο. Γιά τόν λόγο, άκριβώς αύτό τό
κώντας τά έννομα διακαιώματά του,
Ά ρχηγείον Χωροφυλακής σέ άναγνώπροτίμησε τόν αύθαίρετο καί άπάνθρωπο

ριση τών προσφερθεισών ύπηρεσιών,
άπένειμε ήθικάς άμοιβάς στους Άξ]κούς
καί άνδρας τών ύπηρεσιών αύτών, διά
τήν έπιδειχθεϊσα δραστηριότητα στήν
άνακάλυψη καί σύλληψη τού δράστου Ή
ένέργειάτουςαύτήέκτιμάται, στις σωστές
της διαστάσεις, άπό τό πανελλήνιο,
τό όποιο διαθέτει λεπτότατο καί άδιαμφισβήτητο αισθητήριο, πού άναβιβάζει
καθημερινά στήν συνείδησή του τό Σώμα
τής Χωροφυλακής, σάν γνήσιο Σώμα
τών πραγματικών άθλων, τών έπιτυχιών
καί τού καθήκοντος.

*
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό σέ όλους, τά
άγαθά, πού καλύπτουν βασικά τό όλο
πλέγμα τών βιοτικών άναγκών καί τών
όποιων έχει άμεση άνάγκη ό άνθρωπος,
ύπόκεινται στόν άδήρητο νόμο τής προσ
φοράς καί τής ζητήσεως. Ά λλωστε ό
βασικός αΰτός νόμος διέπει καί ρυθμίζει
τις τιμές τών διαφόρων άγαθών, οί όποιες
άλληλο-έπηρεάζονται άπό τις διακυμάν
σεις τής άγοράς καί γενικώτερα άπό τό
κόστος τής ζωής. Στήν διαμόρφωση,
λοιπόν, τής τιμής τών άγαθών ύπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, άλλά σάν βασικώτερος «σημασιολογεΐται», έμπορικά,
ό παράγων κέρδος. Καί, πραγματικά,
αύτός είναι ένα άπό τά κίνητρα, στά
όποια άποβλέπει ή έμπορική τάξη,
γιά νά έξασφαλίζεται, μαζί μέ τήν ποιό
τητα καί τήν έπάρκεια, ή έπιτυχημένη
διακίνηση τού είδους στήν άγορά. Γιά
τήν παρακολούθηση, όμως, τού δύσκο
λου καί πολυσύνθετου αύτοΰ πλέγματος
τής διακινήσεως-διαθέσεως-άγοράς, άπαιτεΐται συνεχής καί έντατική έποπτεία
άπό ειδικό κρατικό φορέα, πού γιά όλη
σχεδόν τήν έλληνική έπικράτεια είναι
τό Σώμα τής Ε λληνικής Χωροφυλακής
καί είδικώτερα οί 'Υπηρεσίες Αγορανο
μίας, πού έχουν συγκροτηθή καί λειτουρ
γούν, κατά τά εύρωπαϊκά πρότυπα, μέ
τέλεια στελέχωση καί έπάνδρωση, σέ
όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες νομών τής
χώρας. Συγκεκριμένα οί δύο Υποδιευ
θύνσεις Αγορανομίας Χωροφυλακής, πού
λειτουργούν, ή μία στήν Νέα ’Ιωνία,
μέ δικαιοδοσία δλόκληρο τόν νομό Α τ 
τικής, πλήν τών πόλεων Αθηνών καί
Πειραιώς, καί ή άλλη στήν Θεσσαλο
νίκη, τά Τμήματα ’Αγορανομίας τών
περισσοτέρων μεγάλων έμπορικών πό
λεων τής χώρας καί οί όμάδες Αγορα
νομίας, πού διαθέτουν τά Τμήματα Τάξεως
έργάζονται άκαταπόνητα, νυχθημερόν,
γιά νά περιφρουρήσουν τήν Δημοσία
Υ γεία άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου νά δια
φυλάξουν τό καταναλωτικό κοινό άπό
ύπερτιμήσεις, αισχροκέρδειες ή άλλες
έπικίνδυνες νοθείες, πού ένεργούν άνεύθυνοι καί άνάγλητοι έμποροι, οί όποίοι
άποσκοποΰν στήν άνεξέλεγκτη «μεγιστο
ποίηση» τού κέρδους τους. Μέ αύτά τά
δεδομένα σάν βασική «άφετηριακή»
προϋπόθεση καί έπειτα άπό άντικειμενική
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έκτίμηση τοΰ προσφερομένου πολυσήμαν
του έργου, μπορεί, ανενδοίαστα, νά πή
κανείς 6τι οί 'Υπηρεσίες ’Αγορανομίας
Χωροφυλακής, μαζί μέ τις άλλες 'Υπηρε
σίες Τροχαίας, ’Ασφαλείας, Τουρισμού
καί Τάξεως, άποτελοΰν τήν σπονδυλική
στήλη τοΰ Σώματος καί συνάμα τό «σέμνωμνωμα καί τό καύχημα» τοΰ όλου πλέγμα
τος τών Κρατικών 'Υπηρεσιών. Διότι οί
άνδρες τών Υπηρεσιών αυτών καί ιδιαίτε
ρα τών Υπηρεσιών ’Αγορανομίας, όλόκληρη τήν θερινή περίοδο, ένώ οί άλλοι
ύπάλληλοι καί λοιποί έργαζόμενοι δια
νύουν, μέ κάθε δυνατή άνεση, τήν μηνιαία
άδειά τους, αυτοί βρίσκονται σέ διαρκή
συναγερμό, γιά νά έποπτεύσουν, νά έλέγξουν καί νά καταμηνύσουν - έν άνάγκητούς παραβάτες καταστηματάρχες, οί
όποιοι δέν τηρούν τις υγειονομικές καί
άγορανομικές διατάξεις καί δέν συμμορ
φώνονται πρός τις άλλεπάλληλες υπο
δείξεις καί συστάσεις τους. Διατρέχουν
καθημερινά, άλλά καί όλόκληρη τήν
νύχτα, τήν έκτεταμένη περιφέρειά τους,
γιά νά έλέγξουν διάφορα καταστήματα
καί πάσης φύσεως κέντρα, άπό πλευράς
διατιμήσεως, καθαριότητος καί καταλληλότητος τών προσφερομένων αγαθών
καί συνάμα νά ένεργήσουν, μαζί μέ τά
ί άλλα άρμόδια κατά περίπτωση όργανα,
άστυϊατρικές
έπιθεωρήσεις, ύγειονοI μικούς έλέγχους καί διάφορες δειγματοI ληψίες όλων τών «βρωσίμων» ειδών,
μέ άπώτερο σκοπό, άλλά καί βασικώτερο
στόχο νά προστατευθή ή δημοσία υγεία
καί τό βαλάντιο τών καταναλωτών.
Άπότελεΐ, λοιπόν, «κεραυνόν έν αίθρίμ»
τό νά κυκλοφορήση καί ή παραμικρότερη έστω φήμη, είτε προφορικά, είτε
> ημοσιογραφικά, ότι ένεργοΰνται νοθείες
διαφόρων ειδών καί νά μήν έλεγχθή,
διεξοδικά καί σέ βάθος, ή πληροφορία,
ώστε νά διασταυρωθή ή άξιοπιστία της
καί νά έντοπισθοΰν, άμέσως, οί υπαίτιοι
| παραβάτες. ’Αφορμή γιαυτό πήραμε άπό
πρόσφατα δημοσιεύματα άθηναϊκών έφημερίδων, σχετικά μέ ένεργουμένη, εύρύ! τατα, δήθεν νοθεία έλαιολάδου στήν
■Θεσσαλονίκη καί γενικώτερα στήν Βό! Ρειο Ελλάδα, όπου ή μισή σχεδόν ποσόI τητα, πού διακινεΐται στά μικρά έπαρχιακά κέντρα τής περιοχής, είναι νοθευμένη
I άέ σπορέλαια άγνώστου προελεύσεως
σέ ύψηλό ποσοστό. ’Ακόμη δέ ότι οί
I δράστες τής νοθείας έμφανίζονται, συνή
θως, σάν παραγωγοί ή έμποροι καί δια
θέτουν τό νοθευμένο λάδι, άπό σπίτι
σέ σπίτι, μέ δοχεία, πού φέρουν πλαστές
ένδείξεις. Τέλος ότι θύματα στήν άπάτη
πέφτουν οικογένειες μέσου ή χαμηλού
εισοδήματος, ύπάλληλοι, έργάτες καί
I άγρότες, πού νομίζουν ότι άγοράζουν
I λάδι έκλεκτής ποιότητος. Έ πειτα άπό
I αυτά τά δημοσιεύματα, ή ΎποδιεύI θυνσις ’Αγορανομίας Θεσσαλονίκης έκαI νε ειδική άνακοίνωση, στήν όποια μεταI ξύ άλλων, άναφέρει ότι έπί ένα χρόνο
Ι τώρα ένήργησε πάνω άπό έπτακόσιες
ί (700) δειγματοληψίες σέ έλαιόλαδα, καί
I Οτι εύρέθησαν νοθευμένα περί τά έξήντα
I (60) δείγματα καί γιά τόν λόγο αύτό ύπε-
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βλήθησαν μηνύσεις έναντίον τών παρα
βατών. ’Επίσης ότι συνελήφθησαν μερι
κοί μικροπωλητές, πού πωλούσαν λάδι
χωρίς νά άναγράφεται ή ποιότης καί οί
όποιοι δέν είχαν δικά τους καταστήματα.
Τέλος έτονίσθη, μέ ιδιαίτερη έμφαση,
ότι δέν συντρέχει κανένας λόγος σοβαρής
άνησυχίας, γιατί όλες οί περιπτώσεις
τής διακινήσεως τοΰ έλαιολάδου παρακολουθοΰνται συνεχώς καί δέν υπάρχει
περίπτωση νά σημειωθή νοθεία καί μά
λιστα σέ εύρεΐα κλίμακα. Έ ν τώ μεταξύ
καί πάλι συνελήφθησαν τέσσαρες «περιστασιακοί» μικροπωλητές, έπειδή πωλοΰσαν έλαιόλαδο σέ άνοικτά δοχεία,
χωρίς καμμία ένδειξη τιμής, ποιότητος
καί όξύτητος καί έπιπροσθέτως δέν διέ
θεταν δικό τους κατάστημα, γιαΰτό καί
θά πρέπει νά προσέχη ιδιαίτερα τό κατα
ναλωτικό κοινό, στήν έκλογή τοΰ έμπο
ρου γιά τήν προμήθεια τοΰ είδους.
Έ πειτα άπ’ όλες αύτές τις διαπιστώσεις,
προκύπτει άβίαστα τό συμπέρασμα, ότι
οί 'Υπηρεσίες ’Αγορανομίας τής Χωρο
φυλακής όλόκληρης τής χώρας, έχουν
άποδυθεϊ σ’ ένα τιτάνιο άγώνα, διαφυλάξεως καί περιφρουρήσεως τοΰ πολυτι
μότερου άγαθοΰ τής δημοσίας ΰγείας,
καί ότι έφαρμόζουν, έπισταμένα καί λε
πτομερειακά, τόν άγορανομικό καί ύγειονομικό κώδικα καί όλες τις έπί μέρους
σχετικές άποφάσεις, μέ έπίμονη προσή
λωση καί άμετακίνητη αυστηρότητα,
γεγονός πού τούς έχει άναγνωρίσει τό
έλληνικό, άλλά καί τό άλλοδαπό κοινό,
καί τούς αποδίδει τόν δίκαιο έπαινο τής
εΰσυνειδησίας, τής ύπευθυνότητος καί
τής προσηλώσεως στό καθήκον.

*
ΣΑΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ χώρα ή Πατρίδα
μας διαθέτει άτλαζένιες μαγευτικές πα
ραλίες, πού τώρα τό καλοκαίρι κατακλύ
ζονται άπό Έλληνες καί ξένους τουρί
στες, γιά νά άπολαύσουν τήν χάρη καί
τήν δροσιά τής καταγάλανης Ελληνικής
θάλασσας. Αύτός, λοιπόν, ό ιδιαίτερος
δεσμός καί θαυμασμός πρός τό ύγρό
στοιχείο έχει σάν άποτέλεσμα νά δημιουργοΰνται καθημερινά—καί ιδιαίτερα
τά Σαββατο-κύριακα—άτελείωτα «καρα
βάνια» λουσμένων, πού σπεύδουν στις
ακτές μέ κάθε είδους συγκοινωνιακό μέσο,
γιά νά άπολαύσουν τό μπάνιο τους καί
τήν παράλληλη δροσιά τής θαλάσσιας
αύρας, τοΰ μπάτη καί τοΰ ζεφύρου. Ή
συγκέντρωση, όμως, τόσων πολλών άνθρώπων καί όχημάτων, σέ διάφορες πα
ραλίες ή καί άπομακρυσμένες πολλές
φορές τοποθεσίες, έχει σάν άποτέλεσμα
τήν άνάπτυξη σοβαρής δραστηριότητος
έκ μέρους διαφόρων κλεπτών, διαρρηκτών
καί άλλων ποικιλωνύμων άνθρώπων τοΰ
είδους. Ό λ ο ι, λοιπόν, αυτοί οί τύποι
έντάσσονται σέ μιά «νεοπαγή» κατηγορία
καί φέρουν τόν γενικό τίτλο «Άρουραΐοι
τής Πλάζ». Οί άνθρωποι αυτοί έχουν
θητεύσει μέ έπιτυχία σέ όλους τούς άλ
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λους διαρρηκτικούς κλάδους καί άφοΰ
άπέκτησαν τήν άνάλογη έμπειρία, έστράφησαν στήν συνέχεια πρός τή ν ........κο
σμοπολίτικη διαρρηκτική δραστηριό
τητα σέ βάρος τών λουσμένων, ήμεδαπών
καί άλλοδαπών— πού συρρέουν στις
διάφορες παραλιακές τοποθεσίες τής
πατρίδος μας. Συγκεκριμένα οί άνθρωποι
αύτοί είναι άναλόγου έμφανίσεως καί
κυκλοφορούν πάντοτε «έπωχούμενοι» μέ
κλεμμένο ή τό πολύ ένοικιασμένο «Γιώτα χί» αύτοκίνητο καί οί π ιό ........παρα
κατιανοί χρησιμοποιούν δίκυκλο. Ό τα ν
φθάσουν στήν παραλία, πού κολυμβοΰν
άμέριμνοι οί λουσμένοι, πρώτη τους
δουλιά είναι ή έπιλογή καί έπισήμανση
τοΰ στόχου, ό όποιος κατά προτίμηση
θά πρέπει νά είναι αύτοκίνητο ποιότητος
ή καί όποιοδήποτε άλλο μεταφορικό
μέσο καί σέ περίπτωση έλλείψεως αΰτών, τά ροΰχα τών κολυμβητών πού είναι
έγκατελειμένα στήν παραλία. Καί ένώ
όλοι, πρόσχαροι, άπολαμβάνουν τήν
γλυκειά θαλπωρή τής θάλασσας, «οί
άρουραΐοι» σάν πραγματικά τρωκτικά,
έπιδίδονται στήν περισυλλογή τών ρού
χων πού περιέχουν πορτοφόλια, τιμαλφή
καί δ,τιδήποτε άλλο είδος φέρει μαζί
του, ένας σύγχρονος άνθρωπος. Στήν
συνέχεια έπισημαίνεται τό αύτοκίνητο,
πού έχει έγκαταλειφθή, άπό τόν ιδιοκτή
τη του, μέ τά κλειδιά στόν διακόπτη καί
άφοΰ φορτωθούν τά κλεμμένα ροΰχα,
παπούτσια καί διάφορα άλλα είδη έξοχής,
οί «άρουραΐοι» έξαφανίζονται μέ τήν
πλούσια λεία τους. Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής όλων τών 'Υπηρεσιών (’Ασφα
λείας, Τουρισμοΰ, Τροχαίας καί Τμημά
των Τάξεως) περιφρουροΰν καί περιπολοΰν, βέβαια, σέ όλόκληρη τήν περιοχή,
άλλά είναι έξω καί πέρα άπό τις άνθρώπινες καί υπηρεσιακές δυνατότητες ή
άμεση πρόληψη καί καταστολή τών
διαφόρων κλοπών. 'Οπωσδήποτε, όμως,
καταβάλλονται ύπεράνθρωπες προσπά
θειες έκ μέρους τών άνδρών μας, μέ άπο
τέλεσμα πολλές άπό τις κλοπές αυτές
νά έχουν άποκαλυφθή καί συλληφθή οί
έπικίνδυνοι δράστες. Πρόσφατα μάλιστα,
άπό τήν 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης συνελήφθη νεαρός «άρουραιος»
πού ήταν σωστός «λυμεώνας» όλόκληρης
τής θαλάσσιας περιοχής τής συμπρω
τεύουσας, μέ πλούσια διαρρηκτική δρα
στηριότητα καί άνάλογη συγκομιδή κλο
πιμαίων. Ε πίσης πολλοί συλλαμβάνονται
καθημερινά σέ διάφορες παραθαλάσσιες
περιοχές άπό τις 'Υπηρεσίες μας, τις
όποιες συστηματικά έπιτηροΰν, μέ άντικειμενικό σκοπό νά άπαλλάξουν τούς
λουσμένους άπό τήν θερινή έπιδημική
άρρώστια τών κλεπτών—άρουραίων. 'Ωσ
τόσο, όμως, τά μέτρα αυτά δέν είναι
δυνατόν νά εύοδοθοΰν, ούτε τό κακό νά
περιστολή άν οί Ιδιοι οί λουσμένοι καί
οί διάφοροι έκδρομεις δέν διασφαλίζουν
τά υπάρχοντά τους, τά προσωπικά τους
άντικείμενα, καί τά μεταφορικά τους
μέσα.
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Τήν 8ην ’Ιούλιον έ. ε. εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής
’Αθηνών ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος
κ. Νικόλαος Κ Ο Υ Τ Σ ΙΑ Ν Α Σ άπένειμε τά πτυχία εις
τους 284 άποφοιτήσαντας τής Σχολής Ύ πα ξ κυματικών
νέους ’Ενωμοτάρχας.
Εις την τελετήν τής άπονομής των πτυχίων εις τους
νέους ’Ενωμοτάρχας, οι όποιοι, μετά όσιό ΙΟμηνον ευδόκιμον ε’ις την Σχολήν Ύπαξιιοματικών, έκπαίδευσιν
και άρίστην επαγγελματικήν κατάρτιση', πρόκειται νά
πλαισιώσουν τάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής εις ολόκλη
ρον τον έλλαδικύν χώρον, παρέστησαν πλήν τοϋ κ.
’Αρχηγού Χωροφυλακής oi A ' καί Β ' Υπαοχηγοί τού
Σώματος'Υποστράτηγοι κ.κ. ’Αγησ. ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΟ ΥΔΑΚ Η Σ, καί Διον. ΓΕΡΟ ΠΟΥΛΟ Σ, ό ’Επιθεωρητής
Γ ' ’Επιθεωρήσεως Χωροφυλακής ' Υποστράτηγος
κ.Μ ιλ. Α Ρ Γ ΙΑ Ν Η Σ , ό Νομάρχης τον Διαμερίσματος
Δυτικής ’Αττικής κ. Θάνος Χ ΑΜ Π ΙΜ Π Π Σ ό Διοι
κητής τής Σχολής Ταξίαρχος κ. ’Ανδρέας ΠΙΠΓΊΑΣ,
οι Ταξίαρχοι κ.κ. Νικ. ΛΙΝ ΑΡΔΟ Σ, Δ. ΣΕΡΡΑΣ,
Γεώργ. Μ ΑΝΩ ΛΑΚΟ Σ καί Ίωάν. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α 
ΣΙΟΥ, ό Προϊστάμενος τής Εισαγγελίας Έφετών ’Αθη
νών κ. Κ ΑΝ ΙΝ ΙΑΣ, ό Προϊστάμενος τής Δ]νσεως
’Εγκληματολογικών ' Υπηρεσιών κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ό Ύπαρχηγός τοϋ Λιμενικού Σώματος , ο Β' Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων, οι Διοικηταί τοϋ Κ.Ε.Β.Ο.Π.
Κ.Ε.Ι.Π . ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών
τριών κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι περιο
χής Πρωτευούσης, εκπρόσωποι τών Δικαστικών καί
Διοικητικών αρχών συγγενείς τών νέων ’Ενωμοταρχών
καί άλλοι προσκεκλημένοι.
Μετά τήν άφιξιν τοϋ κ. Α ρχηγόν καί τήν ύπ αυτού
έπιθεώρησιν τών παρατεταγμένων τμημάτων τών νέων
’Ενωμοταρχών, έτελέσθη υπό τοϋ Μητροπολίτου Ρω
γών κ. Καλλινίκου καί τών ιερέων τής Σχολής δέησις
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μετά τήν όποιαν έπηκολουθησεν ή άνάγνωσις τής 'Η με
ρήσιας Διαταγής του Διοικητοϋ τής Σχολής 'Οπλιτών
Χωροφυλακής Ταξιάρχου κ. Άνδρέου Π ΙΠ Π Α ο όποι
ος έτόνισε χαρακτηριστικές καί τά εξής:
«Ν έ ο ι Έ ν ω μ ο τ ά ρ χ α ι . Ή Ελληνική πολι
τεία έπιβραβεύουσα τάς καταβληθείσας εκ μέρους δλωι
σας φιλότιμους προσπάθειας, σάς απονέμει σήμερον τόι
βαθμόν τοϋ ’Ενωμοτάρχου τά διακριτικά τοϋ όποιοι
δλοι σα, με υπερηφάνειαν περιεβλήθητε καί σάς εντάσ
σει έπισήμως εις τά στελέχη τοϋ Σώματος. ’Από αύριο)
θά διασκορπισθήτε εις ολόκληρον τήν 'Ελλάδα διι
νά άσκήσητε τά νέα καθήκοντά σας. Ή επιτυχία σαι
ώς Ύπαξιωματικών τοϋ Σώματος έξαρτάται αποκλει
στικές από σάς. Διά νά έπιτνχητε καί διά νά φέ
ρητέ εις πέρας το άναλαμβανόμενον εργον έφαρμόσατι
σχολαστικές τά έν τή Σχολή διδαχθέντα καί ακολουθή
σατε τάς συμβουλάς καί οδηγίας τών Προϊστα
μένων καί παλαιοτέρων συναδέλφέν σας, οι όποιοι θι
σάς υποδεχθούν με πατρικήν καί συναδελφικήν αγάπην
Περιφρουρήσατε με Θρησκευτικήν ευλάβειαν τού
Δημοκρατικούς μας θεσμούς καί διασφαλίσατε ώς κό
ρην οφθαλμού τήν έννομον τάξιν. Μεριμνήσατε διά α
ησυχίαν καί γαλ.ήνην τών πολιτών ώστε νά έπιδοθ
απερίσπαστοι εις τά ειρηνικά των έργα, τά όποια
χαρίσουν εις τήν Πατρίδα μας συνεχή ανοδικήν πορέ. ·;
εις δλους τούς τομείς τής ’Εθνικής μας ζωής καί καθο
λικήν ευημερίαν».

Μετά τήν άνάγνωσιν τής 'Ημερήσιας Διαταγής, ό κ
’Αρχηγός έπέδωκεν ιδιοχείρους τά πτυχία εις τούς νέου<
’Ενωμοτάρχας, ευχηθείς εις τούτους καλήν σταδιοδρο
μίαν καί υπηρεσιακήν πρόοδον. Τέλος οι νέοι Ένωμοι
τάρχαι παρήλασαν ενώπιον τών επισήμων καί ή ωραία
αυτή τελετή έληξε με δεξίωσιν εις τό άλσύλιον τήί
Σχολής.
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Είς τάς φωτογραφίας χαρακτηριστικά στιγμιό
τυπα άπό τήν τελετήν τής άπονομής τω ν πτυχίω ν
είς τούς νέους Έ νωμοτάρχας καί τήν όμαδικήν
φωτογράφησίν τω ν μέ τήν ήγεσίαν τοΰ Σώματος
καί τούς ’Αξιωματικούς τής Σχολής .
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